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.بسم.اهلل.الرحمن.الرحیم

.یـَـا.ُمَقلـِّـَب.الُْقلـُـوِب.َو.اْلَبَْصــار................یَـــا.ُمـَدبِّــــَر.الـــلَّیِْل.َو.النََّهـــار.
ْل.َحالَنـَـا.إِلـَـی.أَْحَســِن.الَْحــال َل.الَْحــْوِل.َو.اْلَْحــَواِل............َحــِوّ .یـَـا.ُمَحــِوّ

 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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اللهم.عّجل.لولیک.الفرج
حسن.عسکری

سرپرسـت.دفتر.نهاد.نمایندگی.مقام.معظم.رهبری.در.دانشـگاه.شهید.باهنر.کرمان

.یَا.ُمَدبَِّر.اللَّیِْل.َو.النََّهاِر یـَـا.ُمَقلِّــَب.الُْقلـُـوِب.َو.اْلَبَْصــارِ.
ْل.َحالَنَا.إِلَی.أَْحَسِن.الَْحاِل .َحوِّ َل.الَْحــْوِل.َو.اْلَْحــَوالِ. .یَا.ُمَحــوِّ

 پیام تبریک حجت االسالم والمسلمین

 حسن عسکری به مناسبت سال نو 1401

سالم و درود خدای مهربان بر همه شما اساتید و کارمندان و دانشجویان
فرا رسیدن سال نو، سال 1401 بر همه شما مبارک. 

 
با  پیوند  یعنی  خوب  حال  و  است.  خوب  حال  طلب  دعا،  بهترین  تحویل،  سال  لحظه  در  عزیزان،   

کاملترین، زیباترین موجود. و الحق که هیچ موجودی کاملتر و زیباتر از خدای مهربان نیست. 
بیایید در سال 1401، با برقراری پیوند با خدا و صفات زیبای او، حال خود را به بهترین حال نزدیک 

کنیم و از لحظه لحظه زندگی خود، لذت ببریم. 
الهی و منجی بشریت را طلب و برای همه شما عزیزان  الهی ، ظهور ذخیره  در سال جدید از درگاه 

بهترین ها را آرزومندم.

ــری.در. ــم.رهب ــام.معظ ــی.مق ــاد.نمایندگ ــر.نه ــت.دفت سرپرس

ــو. ــال.ن ــی.س ــدور.پیام ــا.ص ــان.ب ــر.کرم ــهید.باهن ــگاه.ش دانش

1401.را.بــه.اســتادان،.کارمنــدان.و.دانشــجویان.تبریــک.گفــت 
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یکی َمـرد آزاده، نیکو سرشت   
           سفر کرد و رفت از زمین تا بهشت

به مناسبت بزرگداشت شادروان دکتر شاهرخ وفـاداری بنیانگذار پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران در دانشگاه شهید باهنرکرمان

زاده لری  امیر 
دانشگاه اجتماعی  و  فرهنگی  کل  اداره  معاون 

خوش نام  خّیرین  از  یکی  شدیم؛  باخبر  متاسفانه 
علیرضا  »مهندس  زنده یاد  وفای  با  یاران  از  و  دانشگاه 
»دکتر  آقای  کرمان،  در  دانشگاه  بنیانگذار  افضلی پور«، 
اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  بنیانگذار  وفاداری«  شاهرخ 
را  فانی  دار   1401 ماه  فروردین   4 پنجشنبه،  ایران،  و 

شتافته اند. باقی  دیار  به  و  گفته  وداع 
ایشان متولد 2 مهرماه 1311 در کرمان، دارای مدرک 
خطوط  پژوهشگر  همچنین  و  پتروشیمی  و  نفت  دکتری 

بودند. انگلستان  ساکن  باستانی،  و  تاریخی 
مدرسه  در  را  ابتدایی  تحصیالت  وفاداری  شاهرخ 

پایان  به  کرمان  در  »ایرانشهر«  مدرسه  و  »شاپور« 
رفت  تهران  به  تحصیل  ادامه  برای  بالفاصله  و   رساند 
و در دبیرستان »البرز«، مشغول به تحصیل شد. پس از 
محصلین  اعزام  دولتی  کنکور  در  دبیرستان  دوره  اتمام 
به خارج از کشور در سال 1329 شرکت نمود و هنگامی 
لندن رفت.  به  ادامه تحصیل  برای  18 سال داشت،  که 
»دانشگاه  از  مکانیک  مهندسی  مدرک  دریافت  از  پس 
ادامه  پتروشیمی  و  نفت  مهندسی  رشته  در  لندن« 
را در  تکمیلی خود  تحصیل می دهد و مدرک تحصیالت 
شرکت های  در  و  می نماید  دریافت  نفت  صنعت  رشته 

می شود. کار  به  مشغول  سیاه  دریای  نفت  استخراج 
می گفت:  انگلستان  در  تحصیل  دوران  دربارۀ  ایشان 
کشور  از  خارج  در  که  ما  برای  سال ها  آن  متاسفانه 
پیش  خوبی  به  اوضاع  و  نبود  خوبی  های  سال  بودیم 
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ما  و  بود  شده  ملّی  ایران  در  نفت  صنعت  نمی رفت! 
شدن  ملّی  خاطر  به  بودیم،  ایران  دولت  بورس  که  هم 
شدیم  ناچار  زمان  آن  سیاسی  تحوالت  و  نفت  صنعت 

برگردیم. ایران  به 
اینکه چند سالی از تحصیل بازماندم،  به هر حال بعد از 
»دانشگاه  در  سرانجام  و  برگشتم  انگلستان  به  مجدداً 
کردم.  دریافت  را  مکانیک  مهندسی  مدرک  لندن« 
درس  پتروشیمی  و  نفت  مهندسی  رشته  در  سپس 
رشته  در  را  خود  تکمیلی  تحصیالت  مدرک  و  خواندم 

گرفتم. نفت  صنعت 
زیادی  عالقه  نیز  ادبیات  و  تاریخ  به  زمان  آن  در  من 
لندن  در  که  هم  زمانی  حتی  ایران.  به  البته  و  داشتم 
ایران  به  روزی  که  می کردم  فکر  این  به  همیشه  بودم 
نیاز  من  تخصص  به  ایران  که  کردم  فکر  برمی گردم. 
کشورهای  در  همیشه  که؛  بود  این  تقدیر  اما  دارد. 
دولت  با  من  رابطه  چون  کردم.  زندگی  و  کار  دیگر 
از  بعد  و  شد  انقالب  اینکه  تا  نبود!  خوب  خیلی  پهلوی 
انقالب من هر سال به ایران می آمدم. به هر حال وقتی 
شدم،  بازنشسته  نفت  صنعت  از  سالگی   60 سن  در  که 
را  ایرانی  زبان های  و  باستان  تاریخ  رشته  در  تحصیل 
داشتن  ارتباط  و  حوزه ها  این  در  مطالعه  کردم.  شروع 
باز  تولدم  مکان  به  را  من  همیشه  موضوعات  این  با 
سالی ام  بزرگ  زندگی  تمام  تقریبًا  که  این  با  می گرداند. 

را از ایران دور بوده ام.
علمی  بزرگ  خّیر  افضلی پور،  مهندس    50 دهه  اوایل 
روی  تحقیق  و  بررسی  برای  که  هنگامی  را  فرهنگی  و 
و  بسازد  کرمان  در  می خواست  که  دانشگاهی  ساختمان 
اراده  تاثیر  تحت  واقعًا  دیدم.  بود،  کرده  سفر  لندن  به 
بزرگی  بسیار  انسان  او  بودم.  گرفته  قرار  او  عزم  و 
زندگی  در  می شد  را  او  دوستانه ی  انسان  نگرش  و  بود 
»پروفسور  خواهرزاده اش  و  صبا«  »فاخره  همسرش 
بسیار  نوشین  پروفسور  رفتار  دید.  هم  نوشین«  هوشیار 
خوب  دوستان  از  یکی  او  می داد؛  قرار  تاثیر  تحت  مرا 
کاری  برای  من  مشّوق  دو،  این  و  بود  لندن  در  من 

دادم. انجام  کرمان  در  بعداً  که  بودند 
به  داشتم  دوستی  لندن،  در  تحصیلم  دوران  در 
اتمام  از  بعد  که  میرزایی«  علی  محمد  »دکتر  نام 
دانشگاه  چندین  در  و  بازگشت  ایران  به  تحصیالتش 
فردوسی  دانشگاه  در  که  زمانی  پرداخت.  تدریس  به 
از  افضلی پور  مهندس  بود،  تدریس  به  مشغول  مشهد 
شهر  در  دانشگاهی  مرکز  یک  تاسیس  در  خواست؛  او 
میرزایی  دکتر  ابتدا  در  بپیوندد.  او  به  کرمان  محروم 

در  تدریس  بر  عالوه  که  چرا  نبود.  مایل  کار  این  به 
خیریّه  مدارس  از  یکی  سرپرستی  امور  مشهد،  دانشگاه 
مطمئن  جایگاه  این  ترک  از  و  داشت  عهده  بر  نیز  را 

نبود.
جوانی  دوران  یاد  به  پیشنهاد،  این  خبر  شنیدن  از  پس 
مدرسه های  کرمان  در  اینکه  علی رغم  افتادم.  خودم 
امکان  هیچ  زمان  آن  در  اما  داشت،  وجود  خوبی  بسیار 
بخصوص  جوانان،  برای  عالی  مدارج  در  تحصیل  ادامه 
فکر  این  به  همیشه  من  و  نبود  دایر  کرمانی  دختران 
کرمان  در  کاری  باید  آموزش،  امر  برای  که  می کردم 
کنم.  صحبت  میرزایی  دکتر  با  کردم  سعی  دهم.  انجام 
برای خدمت کردن، کرمان هم جای خوبی  گفتم:  او  به 
کنم  جلب  را  مساعدش  نظر  شدم  موفق  باالخره  است. 
داشت،  افضلی پور  مهندس  آقای  با  که  دیداری  در  و 
به  گرفت  تصمیم  نهایتًا  و  نشست  دلش  به  نیز  او  مهر 

بپذیرد. را  دانشگاه  مسئولیت  و  برود  کرمان 
پیوستن  برای  بود  وفاداری  دکتر  داستان  مقدمه،  این 
کرمان. دانشگاه  از  حمایت  و  افضلی پور  یاران  جمع  به 

1382 و جان باختن ده ها هزار  5  دی ماه  از زلزله  پس 
تهیه  با  وفاداری  دکتر  بم،  شهرستان  ساکنین  از  نفر 
دانشگاه  به  اهدا  و  لرزه نگاری  پیشرفته  دستگاه های 
زلزله های  موقع  به  تشخیص  برای  کرمان  باهنر  شهید 
یکی  بعدی  حوادث  در  انسانی  تلفات  کاهش  و  مخرب 
را  خود  بشردوستانه  و  خیرخواهانه  گام های  از  دیگر 

برداشت.
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  خبرنامه  شماره  نهمین  در 
»دکتر  قدردانی  نامۀ  متن   ،1383 زمستان  چاپ 
از  علوم  دانشکده  رئیس  شوشتری«،  نمکی  عبدالحمید 
ارسال دستگاه های  به جهت  وفاداری  جناب آقای دکتر 
از  اندیشه«  »انجمن  اهدایی  مولفه ای،  سه  لرزه نگار 
لرزه نگاری  شبکه  راه اندازی  جهت  »گوارلپ«  شرکت 
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فعال  منطقه  در  خدمات  ارائه  و  دانشگاه  در  پیشرفته 
است  شده  منتشر  کرمان  حساس  بسیار  و  خیز  زلزله  و 
و  مادی  حمایت های  و  قلبی  ارتباط  می دهد؛  نشان  و 
در  کرمان  و  دانشگاه  به  نسبت  وفاداری  دکتر  معنوی 

است. بوده  برقرار  نیز  بعد  سال های 
آیین. عنوان. با. ای. مقاله. در. صرفی. محمدرضا. دکتر.
فرهنگ. پژوهشکده. بنیانگذار. وفاداری،. پاسداشت.

نویسد:. می. ایران. و. اسالم.
بسیارند  اقوام گوناگون،  تاریخ فرهنگ، ادب و هنر   در 
نوع  جاودانه شان  و  هنری  شاهکار  که  انسان هایی 
سروده  شعری  آنکه  بدون  آنها  است.  بوده  زندگی شان 
اثری  آنکه  بدون  و  بوده اند،  شاعران  شاعرترین  باشند، 
و  عارفانه  باشند،  آفریده  اخالقی  یا  عرفانی  یا  فلسفی 
بودن  فیلسوف  به  و  کرده اند  زندگی  مدارانه  اخالق 

بخشیده اند. مصداق  و  معنا 
است.  انسان ها  این  از  یکی  وفاداری  شاهرخ  دکتر 
به خاطر تک غزلی است  او  یاد  نام و جاودانگی  بزرگی 
نوع  از  نه  تمام وجود خویش سروده است. غزلی  با  که 
فروتنی. غزل  و  دانایی  نوع عشق،  از  الفبا، غزلی  حروف 
و  اسالم  فرهنگ  »پژوهشکده  بنیان گذاری  او  زندگی 
اما  نبود!  افسانه ای  ثروتی  صاحب  وی  است.  ایران« 
فراوان  تالش  سایۀ  در  که  سرمایه ای  توجه  قابل  بخش 
دود  خوردن  با  اکتسابی  دانش  و  خدادادی  نبوغ  و 
مهم  امر  این  به  را  بود  اندوخته  جگر،  خون  و  چراغ 

داد. اختصاص 
سپری  ارزشمند  سطح  دو  در  را  زندگی اش  تمام  وی 
کرده است. از یک سو خود را به دانش های نوین بشری 
به  بخشی  سامان  عهده دار  که  کاربردی  رشته های  در 
آراسته  هستند،  آدمی  جهان  این  رفاه  و  مادی  زندگی 
داشتن  بدون  را  زندگی  دیگر،  سوی  از  و  است  نموده 
پوچ می داند.  و  بی معنا  و عمیق،  و غنی  فرهنگی  پشتوانه 
دانش های  و  زمین  ایران  فرهنگ  عاشقانۀ  رو،  همین  از 
زبانی را در دورۀ جوانی از بزرگ مردی به نام روانشاد 
»جاماسب والیتی« فرا گرفته بود. دکتر وفاداری با تمام 
وجود خود و در هر فرصتی ابراز می دارد؛ بدون اصالح 
به  بتواند  جامعه  که  ندارد  امکان  فرهنگی،  ساختارهای 
پیشرفت های  و  علم  برسد.  علمی  جاودانه  پیشرفت های 
سنایی  با  هم صدا  فرهنگی،  پشتوانۀ  بدون  را  صنعتی 
حکیم، در حکم چراغی می داند که در دست دزد باشد، 
برگزیده  ثروت  و  کند  غارت گری  می تواند  بهتر  آن  با 
تصمیم گرفت  رو  این  از  ببرد.  یغما  به  با خود  را  مردم 
ثمرۀ  که  را  خود  محدود  ثروت  از  توجهی  قابل  بخش 
رقبا در صحنه های  بر  پیروزی  اندیشه اش در  سرآمدی 

انگلیسی  شرکت های  مناقصه  همچنین  و  علمی  رقابت 
اعتالی  وقف  را  بود  سیاه  دریای  نفت  استخراج  در 

نماید. کشورش  فرهنگ 
با پروفسور هوشیار  دکتر وفاداری برای تحقق رویایش، 
سّیدعلی  دکتر  و  میرزایی  محمدعلی  دکتر  نوشین، 
این  که؛  رسید  نتیجه  این  به  و  کرد  مشورت  مصطفوی 
امکان وجود دارد تا یک مرکز تحقیقاتی برای زبان های 
این  برای  لذا  شود.  تاسیس  کرمان  دانشگاه  در  باستانی 
بودجه  کفایت  نگران  ابتدا،  در  کرد.  آمادگی  اعالم  کار 
سوی  از  اطمینان  این  اما  بود.  بزرگ  اقدام  این  برای 
برای  اتاق خزانه  با درنظر گرفتن  دانشگاه داده شد که 
نیز  دانشگاه  مشارکت  امکان  دانشگاه،  اسناد  نگهداری 
فراهم می شود و کمبود احتمالی بودجه نیز جبران خواهد 
اریبهشت  در  وفاداری  دکتر  پیشنهاد  نهایت  در  شد. 
مقرر  و  گرفت  قرار  دانشگاه  استقبال  مورد   1379 ماه 
پژوهش  و  تدریس  برای  مجهز  و  دائمی  مرکزی  شد؛ 
»مرکز  بنیان  اساس  این  بر  آید.  بوجود  زمینه  این  در 
شد.  نهاده  ایران«  باستانی  زبان های  و  فرهنگ  پژوهش 
پس از تدوین اساسنامه این مرکز و پیشنهاد هفت گروه 
تحقیقات  علوم،  وزارت  از  مجوز  اخذ  برای  پژوهشی 
باستانی«،  زبان های  و  »فرهنگ  گروه  سه  فناوری،  و 
»گویش شناسی  و  ایران«  فرهنگی  میراث  و  »تاریخ 
ابالغ  دانشگاه  به  و  تصویب  عامه«  ادبیات  و  فرهنگ 
زبان  و  فرهنگ  پژوهش  مرکز  ترتیب  بدین  و  گردید 
مجوز  طی   79/11/26 تاریخ  از  ایران  باستانی  های 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پژوهشی  معاونت   3/5439
علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  را  خود  فعالیت  فناوری 

نمود. آغاز  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  انسانی 
جناب  اهدایی  کتاب های  تحویل  با   1380 بهار سال  در 
تخصصی  »کتابخانه  میرزایی  محمدعلی  دکتر  آقای 
یافته های  ارائه  این مرکز دایر و به منظور  ایرانشناسی« 
پژوهشگرانی  با  ارتباط  ایجاد  همچنین  و  مرکز  تحقیقاتی 
انتشار  مجوز  دارند،  فعالیت  ایران شانسی  زمینه  در  که 
اسالمی«  »پژوهش های  و  ایرانی«  »مطالعات  مجله  دو 
برای  و  گردید  اخذ  نیز  وزارتخانه  پژوهشی  معاونت  از 
نیروهای  تربیت  منظور  به  آموزشی  فعالیت های  انجام 
»فرهنگ  رشته  گشایش  نیاز،  مورد  توانمند  و  کارآمد 
به  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  باستانی«  زبان های  و 
وزارت علوم پیشنهاد گردید و مورد توافق قرار گرفت.
دانشگاه  اسناد  موزه  و  مرکز  این  ساختمانی  عملیات 
مربع در  متر   2000 زیربنای   با    79/12/3 تاریخ  در 
میراث افضلی پور آغاز و در سال 1386 به بهره برداری 

رسید.
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از ابتدای سال 1385 مقرر گردید؛ جایگاه این مرکز به 
پژوهشی  فعالیت های  هدف  با  و  یابد  ارتقاء  پژوهشکده 
قّوت  با  را  خود  کار  ایران،  و  اسالم  فرهنگ  حوزه  در 
با  پژوهشکده  اساسنامۀ  رو،  این  از  دهد.  ادامه  بیشتر 
شش گروه پژوهشی به نام های »تاریخ و میراث فرهنگی 
»گویش شناسی،  باستانی«،  زبان های  و  »فرهنگ  ایران«، 
و  »فقه  حدیث«،  و  »قرآن  عامه«،  ادبیات  و  فرهنگ 
اصول اسالمی« و »ادیان و مذاهب اسالمی« به وزارت 
سال  در  و  شد  پیشنهاد  فن آوری  و  تحقیقات  علوم، 
ایران«  و  اسالم  فرهنگ  »پژوهشکده  عنوان  با   1386

رسید.  تصویب  به 
را  مروزی«  »عمارۀ  غزل  همان  حکم  پژوهشکده،  این    
تا  شد  پنهان  خود  غزل  در  عماره  که  همان گونه  دارد. 
زند؛  بوسه  می خواند،  را  آن  که  هر  و  معشوق  لبان  بر 
هرکسی  قلم  و  اندیشه  در  را  خود  نیز  وفاداری  دکتر 
شود،  پژوهشی  و  تحقیق  منشاء  پژوهشکده  این  در  که 

است. ساخته  جاری  ابد  تا 
است  پژوهش هایی  تمام  جاودانه  شریک  راستی  به  او 
مایۀ  و  شود  انجام  مجموعه  این  در  هستی  پایان  تا  که 
بشر  نوع  معنوی  و  مادی  زندگی  در  تکامل  و  تحول 
کسی  هر  نصیب  که  است  بزرگی  افتخار  این  و  شود، 

باشد! نمی تواند  هرکاری  عهده دار  هرکسی،  نمی شود. 
مادِر گیتی، افضلی پور مردی را بایستی به دنیا می آورد، 
بسازد  را  کرمان  پزشکی  علم  و  باهنر  شهید  دانشگاه  تا 

بر  را  غّدار  زمانه  بی وفایی های  و  رنج ها  تمام  بار  و 
دوش بکشد و با چشم دوختن به آینده روشن دانشگاه، 
به پیش  را  نیندیشد و شیوه عاشقی  از سرزنش مدعیان 
برد و پرچم دانش اندوزی را در کویر کرمان برافرازد. 
از  بایستی  نیز  او  راه  دهندگان  ادامه  و  افضلی پور  یاران 
جنس نور و روشنی باشند. بدون داشتن آتش عشق در 
درون و بدون شعله ور بودن  چراغ فضیلت و دانایی در 
عشق  پایه گذار  که  داشت  انتظار  کسی  از  نمی توان  دل، 
و اخالق و فضیلت در  راه دانش  دانایی شود. مردان  و 
و  شهرت  و  شهوت  راه  نامردان  از  سخت  آزمون های 

می شوند. متمایز  خودپرستی 

مهربان  شکوه.  با  و  آرام  بود  مردی  وفاداری  شاهرخ 
کردار  و  نیک  گفتار  نیک،  اندیشه  به  پایبند  راستگو.  و 
فرهنگ  به  آگاه  و  دانا  خود،  سرزمین  عاشق  نیک. 
صفات  از  آینده نگری  و  جدیّت  آن.  نشیب  و  پرفراز 
و  ذاتی  ویژگی  از  نیز  تواضع،  و  فروتنی  اوست.  بارز 
همه  از  که  همانگونه  درست  بود؛  ایشان  نشدنی  جدا 
او  می رود،  انتظار  مؤثر  انسان های  و  ثمر  پر  درختان 
نهد  فرماید:  است، که می  از مصادیق سخن سعدی  نیز 

زمین. بر  سر  میوه  پر  شاخ 
زیبایی،  و  حقیقت  برابر  در  فوق العاده اش  انعطاف 
یک  جای  به  کاش  ای  آموختنی.  و  است  ستودنی 
بخشی  هدیۀ  با  که  داشتیم  وفاداری  هزاران  وفاداری، 
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نیکوکاری  فرهنگ  از  پاسداری  ضمن  خود،  ثروت  از 
سرزمین  برومند  و  مستعد  جوانان  به  نهادن  ارج  و 
خود  خاطرۀ  و  یاد  و  نام  جاودانگی  موجبات  خویش، 
و  افضلی پور  مثل  و  می ساختند  فراهم  همیشه  برای  را 

می شدند. جاری  بی نهایت  تا  یارانش، 
از  او  سخنان  گزیده گو.  و  کم گو  بود  انسانی  وفاداری، 
بر دل  بر می آید، الجرم  از دل  گفتۀ حافظ  به  آنجا که 

می نشست. نیز 

در  دانشگاه  بنای  اصلی  کار  داشت:  بیان  رو  این  از 
بوده  همراهانش  و  افضلی پور  مهندس  دوش  بر  کرمان 
آورده ام:  شانس  سه  تنها  نکرده ام؛  کاری  من  و  است 
و  دیدار  لندن  در  افضلی پور  مهندس  با  اینکه  اّول 
دکتر  با  آشنایی  شانس  اینکه  دّوم  داشتم.  مصاحبت 
این  بودم.  کرمانی  اینکه  سوم  و  داشتم  را  میرزایی 
عالقه مند  که  داد  قرار  راهی  در  مرا  سه گانه  نشانه های 
پژوهشکده  نهادن  بنیان  شوم.  مرکزی  چنین  تاسیس  به 
ادامه  در  که  بود  کوچکی  کار  ایران  و  اسالم  فرهنگ 
بانو فاخره صبا، واقف  اقدام بزرگ زنده یاد افضلی پور و 
رسید.  فرجام  به  کرمان  در  دانشگاه  بنیانگذاران  و 
فرد  هر  مانند  من  و  بود  من  گمشدۀ  ایرانی  فرهنگ 
دنبال  به  می گردد،  خود  گمشده  دنبال  به  که  دیگری 
را  پژوهشکده  انگیزه  همین  با  و  ایرانی می گشتم  فرهنگ 
و سردمدار  پرچمدار  غربی ها  که  آن جا  از  نهادم.  بنیان 
همواره  نیز  ما  بوده اند،  معاصر  دنیای  در  پژوهش 
شما  اینک  نمانیم.  عقب  آن ها  از  که  کرده ایم  تالش 
و  هدفمند  تالش های  با  ایرانی  دانای  و  مستعد  جوانان 
رقابت،  میدان  در  باشید.  ایران  افتخار  باعث  جهت دار، 
باعث  و  بگیرید  بهره  خود  موقعیت های  از  پژوهش 
در  ایران  که  بداند  باید  جهان  باشید.  ایران  بالندگی 
برای  زیادی  حرف های  و  رفته  پیش  بسیار  زمینه  این 

دارد. گفتن 
کتاب های  خریداری  برای  مبالغی  اهدای  ضمن  ایشان 
تجهیز  و  باستان  زبان  و  فرهنگ  زمینه  در  نیاز  مورد 
حاشیه  در  ایران،  و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  کتابخانه 
در  پور«  افضلی  علمی  جایزه  »یازدهمین  برگزاری 
انجام  ایشان  با  کرمان«  »فردای  نشریه  که  مصاحبه ای 
داده است، بیان نمودند: من در حال حاضر یک موسسه 
را  زیادی  وقت  و  دارم  انگلستان  در  شده  ثبت  خیریه 
نوعی  به  که  می کنم  موضوعاتی  دربارۀ  سخنرانی  صرف 
متنوعی  موضوعات  می شوند،  مربوط  باستان  ایران  به 
باستان و هم چنین در  ایران  یا زبان  تاریخ  با  ارتباط  در 

در  کتاب  تعدادی  بر  مشتمل  دارم  کتابخانه ای  لندن 
هر  بگویم؛  دارم  دوست  و  باستانی  زبان های  خصوص 
ازجهت  کتاب ها  این  نگهداری  برای  شرایط  که  زمان 
آماده  ثابت،  رطوبت  و  حرارت  درجه  با  مناسب  فضای 
مجموعه  این  که  دارم  را  این  آمادگی  باشد،  مهیا  و 
است؛  این  من  آرزوی  بفرستم.  کرمان  دانشگاه  به  را 
پژوهشکده برای هدفی که درنظر گرفته شده بود مورد 
فضاهای  از  یکی  نامگذاری  با  و  گیرد  قرار  استفاده 
نام  والیتی«،  »جاماسب  به نام  پژوهشکده  در  موجود 
فرهنگی  تاریخ  به  او  مهم  خدمات  جهت  به  نیز  ایشان 

شود. ماندگار  ما  باستانی  زبان  و  غنی 

از حمله  بعد  و  میالدی   1721 در سال  توضیح: حدوداً 
والیتی  جاماسب  نام  به  کرمانی،  نفر  یک  افغان،  محمود 
از  گروهی  به  را  باستانی  زبان های  و  رفت  هند  به 
زرتشتی های آن جا از جمله دستور داراب آموزش داد. 
 Abraham ( انکتیل دوپرون،  نام  به  فرانسوی  محقق 
شاگرد   )Hyacinthe Anquetil-Duperron
باستانی  های  زبان  او  نظر  زیر  و  بود  داراب  دستور 
و  مطالعه  که  بود  آن  از  بعد  و  گرفت  فرا  را  ایرانی 
دنیای  در  باستان  ایرانی  زبان های  برروی  پژوهش 

شد. آغاز  غرب 

: بع منا
صرفی،  محمدرضا  دکتر  مصطفوی،  سیدعلی  دکتر   -
گزارش   - افضلی پور  میراث  در  پر فضیلت  تالش 
 ،1382  -1376 کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  عملکرد 

1383 کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  انتشارات 
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  خبرنامه  شماره  نهمین   -

1383 زمستان 
شهید  دانشگاه  جامع  راهنمای  نژاد،  هاشمی  علیرضا   -

کرمان،1387 باهنر 
- مرجان افشاری راد، ادای دین به آموزگار زبان های 
دانشگاه،  دوستداران  همایش  اولین  ویژه نامه  ایرانی، 

1393 آبان 
وفاداری،  پاسداشت  آیین  صرفی،  محمدرضا  دکتر   -
مجموعه  ایران،  و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  بنیانگذار 
ایرانی)ایرانی  زبان های  بین المللی  مقاالت دومین سمینار 
ماه  مهر  ایران،  و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  میانه(، 

1396
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آغاز اردوی جهادی دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان
به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجویی  جهادی  اردوی 
همت دانشگاه شهید باهنر کرمان و بسیج دانشجویی استان 

کرمان روز یکشنبه 7 فروردین ماه 1401 آغاز شد.
در  حضور  با  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
آیین بدرقه اردوی جهادی سفیران رهبری که در حسینیه 
شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شده بود 
قالب  باهنر کرمان در  گفت: 40 دانشجوی دانشگاه شهید 
اردوی جهادی سفیران رهبری به منطقه روستای میریخانی 
از توابع شهرستان رودبارجنوب استان کرمان عازم می شوند 

تا به مردم این منطقه خدمت رسانی کنند.
روز   6 مدت  به  است  قرار  دانشجو  تعداد  این  افزود:  وی 
تدریس  قالب  در  آموزشی)  خدمات  منطقه  این  مردم  به 
برگزاری  فرهنگی)  دبستان(،  مقطع  برای  ریاضی  دروس 
فرایند ساخت مسجد  به  عمرانی) کمک  مناسبتی(،  مراسم 

امیرالمومنین علیه السالم(ارائه دهند.
بیشتر  چه  هر  بر گسترش  تاکید  دانشگاه ضمن  سرپرست 
فرهنگی  امور  به  باید  گفت:  دانشجویی  گروهی  برنامه های 
و  فرهنگی  عمرانی،  بخش های  و  داده  بیشتری  اهمیت 

آموزشی، هدف گذاری شود.
اردوهای  برپایی  کرد:  تاکید  فرد  اکبری  دکتر  همچنین 
باعث  استمرار  این  و  باشد  داشته  استمرار  باید  جهادی 

وحدت و انسجام درونی می شود.
و  فرهنگی  معاونت  حوزه  سرپرست  بابایی  محمود  دکتر   
اجتماعی دانشگاه با اشاره به سوره مبارکه عنکبوت آیه 69 
گفت: منظور از جهاد، جهادی است که با اخالص و با نیت 
خداوند  می شود،  موجب  که  است  جهاد  این  و  باشد  الهی 

انسان را به راه مستقیم هدایت کند و اردوی جهادی یکی از 
همین نوع جهادها است و درجه اخالصش باالست زیرا در 
این جهاد امکان ریا)به دلیل سختی کار و حضور در مناطق 

محروم( بسیار پایین است.
وی همچنین خطاب به دانشجویان گفت: این سفر را سفری 
معنوی و عرفانی تلقی کنند و سعی کنند همانند عرفا، سه 
از  و  نمایند  رعایت  را  محاسبه  و  مراقبه  مشارطه،  مرحلۀ 
و  مراقبه  روز  هر  عهد  بستن  از  پس  خواست  دانشجویان 

محاسبه داشته باشند و با هم به گفتگو بپردازند.
 بنابراین گزارش در آیین بدرقه اردوی جهادی دانشجویان 
دانشگاه، دکتر حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه، دکتر 
محمود بابایی سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی، 
دکتر وحید میرزایی سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی 
دانشگاه، دکتر اسماعیل کاخ فرمانده بسیج دانشجویی استان 
و سرگرد مهدوی مدیر حرکت های جهادی سازندگی سپاه 

ثاراهلل استان کرمان، حضور داشتند.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

 شرط الزم از سرگیری کالس ها، حضور اعضای هیأت علمی در دانشگاه و ثبت نمرات نیسمال

 جاری منوط به برگزاری کالس ها به صورت حضوری

ماه  فروردین   8 دوشنبه  شامگاه  زاده،  احتشام  مریم  دکتر 
نهم  تا  ششم  هفته  کالس های  برگزاری  نحوۀ  از   1401

نیمسال دوم 1400-1401 خبر داد.
با  همراه  سالی  آرزوی  و  تبریک  ضمن  زاده  احتشام  دکتر 
حوزه   43 و   42 شماره  اطالعیه  پیرو  سربلندی  و  سالمتی 
نحوۀ  دانشگاه،  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاونت 
با  جاری  نیمسال  نهم  تا  ششم  هفته  از  کالس ها  برگزاری 
مصوبات  و  متبوع  وزارت  آموزشی  معاونت  نامه  به  توجه 

هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 1400/12/22 به دانشجویان، 
اعضای هیأت علمی و یاوران علمی دانشگاه، حضوری شدن 

کالس های نیمسال دوم 1400-1401 را اعالم کرد.
مفاد اطالعیه شماره 44 به شرح زیر است:

دروس  جاری،  نیمسال  پایان  تا  و  قبل  هفته های  ادامۀ  در 
یا  )معمولی  شیوه حضوری  به  عملی/کارگاهی/آزمایشگاهی 
نمرات  صرفًا  جاری،  نیمسال  در  می شود.  برگزار  فشرده( 
دانشجویانی در دروس عملی/کارگاهی/ آزمایشگاهی تأیید 
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درس  حضوری  برگزاری  که  شد  خواهد  کارنامه  ثبت  و 
تأیید  به  درس  آن  دانشجویان  حضور  و  مربوطه  عملی 
اداره  به  دانشکده  آموزشی  معاون  گروه/  مدیر  مدرس/ 

خدمات آموزشی دانشگاه اعالم شود.
 ضمن ادامۀ برگزاری حضوری دروس تحصیالت تکمیلی که 
برخی از ابتدای نیمسال به صورت حضوری برگزار شده اند؛ 
)کارشناسی  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  دروس  تمامی 
ارشد ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه ای، 
هشتم  هفته  از  دستیاری(  و  ناپیوسته  تخصصی  دکتری 
برگزار  به صورت حضوری  نیمسال جاری )1401/1/27( 
از  اطالع  جهت  می شود  دعوت  دانشجویان  از  می شود. 
محل تشکیل کالس ها از 1401/1/19 به سامانه آموزشی 
حضور  است  بدیهی  نمایند.  مراجعه  دانشگاه  پژوهشی  و 
الزامی و  دانشجویان در کالس ها مطابق مقررات آموزشی 
غیبت دانشجویان، مطابق آیین نامه تحصیلی لحاظ خواهد 

شد.
برگزار  حضوری  صورت  به  پارساها  از  دفاع  جلسات 
می شود. امکان شرکت داوران خارج از دانشگاه به صورت 
دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  اداره  هماهنگی  با  الکترونیکی 

وجود دارد.
های  کالس  جاری،  نیمسال  نهم  تا  ششم  هفته های  در 
الکترونیکی  صورت  به  کارشناسی  دوره های  نظری  دروس 
برخط در سامانه  های دانشگاه برگزار می شود. جهت کسب 
اطالع بیشتر به تارنمای جامع آموزشی دانشگاه سامانه های 
نظری  دروس  برگزاری  نحوۀ  شود.  مراجعه  دانشگاه 
اعالم  متعاقبًا  حضوری  صورت  به  کارشناسی  دوره های 
متقاضی  که  مدعوانی  و  علمی  هیأت  اعضای  شد.  خواهد 
برگزاری دروس نظری دوره کارشناسی به صورت حضوری 
اطالع  از  پس  می توانند  هستند  جاری  نیمسال  ادامه  در 
خوابگاه  نام  ثبت  فرم  تکمیل  جهت  درس  دانشجویان  به 
)بند 6(، از طریق مکاتبه گروه و دانشکده با حوزه معاونت 
برگزار  به صورت حضوری  را  دانشجویی، کالس های خود 

نمایند. 
ناظر  قبل،  دانشکده ها همانند  پژوهشی  و  معاونان آموزشی 
و  پارساها  از  دفاع  جلسات  و  کالس ها  برگزاری  حسن  بر 
حسب مورد، ارائۀ گزارش به شورای آموزشی و تحصیالت 

تکمیلی دانشگاه هستند. 
تحصیالت  )دانشجویان  خوابگاه  متقاضی  دانشجویان 
مقاطع  کلیه  در  عملی  دروس  دارای  دانشجویان  و  تکمیلی 
خوابگاه  نام  ثبت  الکترونیکی  فرم  تکمیل  جهت  تحصیلی( 
تارنمای  به  ماه 1401  فروردین   19 تا  ماه  فروردین   8 از 

در  اسکان  نمایند.  مراجعه  دانشگاه  دانشجویی  معاونت 
و  اسمی  ظرفیت  با  استاندارد  دستورالعمل  طبق  خوابگاه ها 
انجام  اتاق  هر  در  نفر(   4 )ترجیحًا  نفر   5 حداکثر  اسکان 
می شود و انجام واکسیناسیون کامل )حداقل دو نوبت طبق 
اطالعات موجود در سامانه آموزشی و پژوهشی دانشگاه( یا 
ارائۀ نتیجۀ تست PCR منفی مطابق مقررات الزامیست. 

و  مقررات  برابر  دانشگاه  در  علمی  هیأت  اعضای  حضور 
برنامه تنظیمی مورد تأیید گروه/ دانشکده/ دانشگاه، شرط 
مبین  سامانه  و  بوده  حضوری  آموزش  ازسرگیری  الزم 
است.  دانشگاه  داخل  از  برخط  برگزاری کالس های  آماده 
پیرو بند 9 اطالعیه شماره 42، اعالم برنامه هفتگی حضور 
اعضای هیأت علمی در سامانه آموزشی و  پژوهشی دانشگاه 
و طی مراحل تأیید آن توسط گروه و دانشکده جهت اطالع 
اعضای  اتاق  مجاور  اعالنات  تابلو  در  نصب  و  دانشجویان 

هیأت علمی مورد تأکید است.
دانشجویان می توانند طبق برنامه هفتگی اعالم شده توسط 
اخذ  و  درسی  اشکاالت  رفع  جهت  علمی،  هیأت  اعضای 

مشاوره و راهنمایی به صورت حضوری مراجعه نمایند.
امتحانات پایان نیمسال دروس در تمامی دوره های تحصیلی 

به صورت حضوری برگزار خواهد شد. 
روزانه/هفتگی  مراجعه ی  با  می شود  دعوت  دانشجویان  از 
آموزشی  گروه های  تارنمای  و  آموزشی  جامع  تارنمای  به 

ذیربط از اطالعیه های به روز مطلع شوند.
در  ورودی ها  تمامی  دانشجویان  می گردد:  تاکید  همچنین   
حداقل  کامل  واکسیناسیون  جهت  الزمست  مقاطع،  کلیه 
امکانات  از  استفاده  آورند.  به عمل  عاجل  اقدام  نوبت،  دو 
واکسیناسیون کامل  به  به زودی منوط  و خدمات دانشگاه 
در  الزمست  خوابگاه  متقاضی  دانشجویان  و  شد  خواهد 
سوم(  سوم)دز  نوبت  واکسیناسیون  به  نسبت  وقت  اسرع 

اقدام نمایند.
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14فروردین دیدار نوروزی دانشگاهیان دانشگاه شهید باهنر کرمان

آئین دیدار نوروزی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و اعضای هیأت رئیسه، از ساعت 10:30 
روز یکشنبه 14 فروردین ماه 1401 در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان تدویر یافت.
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دکتر حسین اکبری فرد؛

 از سرگیری آموزش های حضوری دانشگاه شهید باهنر کرمان
فعالیت های  از  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
آموزشی دانشگاه همزمان با آغاز سال نو و فرارسیدن ماه 

مهمانی خدا خبر داد.
دکتر اکبری فرد روز یکشنبه 14 فروردین ماه 1401 ضمن 
با  گفتگو  در  رمضان  مبارک  ماه  حلول  و  نو  سال  تبریک 
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت: فعالیت های آموزشی 
در دانشگاه شهید باهنر کرمان از آبان ماه سال 1400 در 
مقطع تحصیالت تکمیلی و در دروس آزمایشگاهی و عملی 

به صورت حضوری بوده است. 
کلیه  برای  آموزشی  فعالیت های  نو  سال  در  افزود:  وی 
از  دانشگاه  و  است  حضوری  صورت  به  تحصیلی  مقاطع 
و  دانشگاه  سطح  در  دانشجویان  حضور  شاهد  آینده  هفته 

خوابگاه ها خواهد بود. 
وی تصریح کرد: فعالیت های آموزشی دانشجویان تحصیالت 
انجام است و طبق روال  تکمیلی همانند سال قبل در حال 

گذشته، آموزش حضوری تداوم دارد.
تمامی  برای  آموزشی  فعالیت  افزود:  دانشگاه  سرپرست 
مقاطع تحصیلی مخصوصا دوره های کارشناسی که به خاطر 
داشت  هم  نواقصی  و  نشد  انجام  کووید19  بیماری  شیوع 

عمال از هفته آینده کالس های دوره کارشناسی به صورت 
حضوری برگزار خواهد شد و تصمیمی که در هیأت رئیسه 
دانشکده  مانند  دانشکده هایی  اینکه  بر  مبنی  شد  گرفته 
تربیت بدنی، دانشکده دامپزشکی، هنر و رشته هایی که در 
سطح دانشکده های فنی، کشاورزی و علوم پایه که دروس 

عملی و آزمایشگاهی بیشتری دارند سریع  تر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: تمام همت ما این است که به صورت 
شروع  هفته  همین  از  را  حضوری  آموزش  بحث  جهادی، 
حضور  شاهد  و  برسانیم  نهایت  به  آینده  هفته  در  و  کنیم 

همه دانشجویان در دانشگاه باشیم.
دکتر اکبری فرد با اشاره به بازدیدهایی که در ایام تعطیل 
از تمام خوابگاه ها، کالس ها، آزمایشگاه ها و سلف سرویس 
تمهیدات  و  است  آماده  دانشگاه  گفت:  بود  گرفته  صورت 
تمام  آینده  هفته  در  امیدواریم  و  شده  اندیشیده  الزم 
دانشجویان)همه مقاطع( در دانشگاه حضور داشته باشند و 
بتوانیم مشکالت خوابگاه های خودگردانی که  امکان  تا حد 
در دو سال اخیر به گروه های غیر دانشگاه واگذار شده و یا 

اینکه تعطیل و تغییر کاربری داده اند را برطرف کنیم.
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برگزاری اولین جلسه شورای دانشگاه با حضور سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1401

حسین  دکتر  ریاست  به  دانشگاه  شورای  جلسه  نخستین 
اکبری فرد در سال نو، سه شنبه 16 فروردین ماه 1401 در 

سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
بلند  روح  به  درود  و  مقدم  خیر  ضمن  دانشگاه  سرپرست 
مبارک  ماه  و  نو  سال  سرداردلها،  و  راحل  امام  شهدا، 
رمضان را تبریک گفت و یاد و خاطره بنیانگذار دانشگاه را  
فعالیت های آموزشی در سال  افزود: شروع  و  گرامیداشت 
1401 مصادف است با شروع ماه مبارک رمضان که این 

را هم به فال نیک می گیریم.
با  دانشگاه  شورای  جلسه  اولین  گفت:  فرد  اکبری  دکتر 
انجام شده در خدمت  مسئولیت های جدید و تغییراتی که 
با حمایت های  با همکاری و  بتوانیم  شما هستیم و ان شااهلل 
که وجود دارد اهداف مشخص شده در برنامه را به خوبی 

جلو ببریم.
وی افزود: هر سال مزین است به یک نام که رهبر معظم 
انقالب در ابتدای هر سال پیام هایی را برای مردم و مسئوالن 
نظام مخابره می کنند و در آن مهم ترین کلیدواژه ها به جهت 
اهمیت، برای سیاست گذاری ارائه می شود، خدا را شاکریم 
که راهبردهای دانشگاه متناسب با شعار سال )تولید، دانش 
خیلی  ویژگی  دو  که  تولیدی  آفرین(است.  اشتغال  بنیان، 
منحصر به فرد دارد. تولیدی که دانش بنیان است در کنار 
آن اشتغال آفرین هم هست که هم حوزه تولید و هم حوزه 
به  و  می گردد  بر  دانشگاه ها  به  بیشتر  بودنش  دانش بنیان 
پژوهشکده ها  و  دانشگاه ها  از  را  برنامه ریزی  باید  عبارتی 
شروع کنیم، قطعا در دانشگاه جامع شهید باهنر کرمان این 

پتانسیل وجود دارد.
وی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی، راهبردهای چهارساله 
آموزشی- ماموریت گرایی  در  آموزش)تحول  حوزه های 
متناسب سازی و متوازن سازی آموزشی مبتنی بر آمایش 
دانش  توانمندسازی  و  آمدسازی  عالی-کار  آموزش 

بازارکار- به  ورود  و  آفرینی  کار  راستای  در  آموختگان 
بهره گیری از ظرفیت استعدادهای درخشان به ویژه مناطق 
محروم استان - دیپلماسی علمی در حوزه آموزش - توجه 
به آموزش با کیفیت و سرآمد در علوم انسانی - برقراری 
اخالق  کردن  نهادینه  و  انگیزش  و  سنجش  پایش،  نظام 
حرفه ای - بسترسازی الزم برای شاگرد پروری و هدایت 
آموزش(،  در  اطالعات  فناوری  از  گیری  بهره  رساله ها 
پژوهش، فناوری و نوآوری)ارتقاء تصمیم سازی و سیاست 
دیپلماسی   - دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  حوزه  در  گذاری 
اکوسیستم  استقرار   - نوآوری  و  پژوهش  حوزه  در  علمی 
کارآفرینی در دانشگاه - راه اندازی هاب نوآوری فناورانه 
باهنرکرمان- دانشگاه شهید  محوریت  با  کرمان  استان  در 
استان  دانشگاه های  بین  فناوری  پژوهشی  شبکه سازی 
کرمان- بهره گیری از ظرفیت پسادکترا و دستیار پژوهشی 
- برنامه ریزی برای بهره گیری حداکثری از حضور نخبگان 
پایان نامه ها و رساله های تحصیالت  دانشگاه-ساماندهی  در 
ارتقای   - جامعه  و  صنعت  با  دانشگاه  تکمیلی-تقویت 
پژوهش  حوزه  در  انسانی  منابع  توانمندسازی  و  بهره وری 
 - پژوهشی  فعالیت های  وکمیت  کیفیت  فناوری-ارتقای  و 
و  علمی  مرجعیت  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهشی  برندسازی 
کسب مزیت رقابتی روزافزون - توسعه زیرساخت های نرم 
افزاری، سخت افزاری و فضاهای پژوهش و فناوری - توسعه 
عنوان  به  باهنر  دانشگاه شهید  ازمایشگاه مرکزی  تجهیز  و 
آزمایشگاه مرجع استان-تنوع بخشی و افزایش درآمدهای 
پژوهشی و فناوری-کتابخانه مرجع در جنوب شرق ایران-
انتشار دانش(، دانشجویی)ارتقا محیط  و کیفی  توسعه کمی 
سلف  و  خوابگاه  ها  سطح  کیفیت  و  دانشجویان  اسکان 
درمانی  و  مشاوره  تخصصی  خدمات  ارائه  سرویس-بهبود 
امکانات  در محیط  های دانشجویی - تسهیل در تخصیص 
متاهل- دانشجویان  ویژه  به  دانشجویی  اعتبارات  و  رفاهی 
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توجه جدی و خاص به ورزش دانشجویان - بهره گیری از 
ساز و کارهای قانونی برای تعامل هر چه بهتر با دانشجویان 
و استقبال از بیان دیدگاه های دانشجویان - ارائه برنامه  های 
سازی  کاربردی  بر  تاکید  و  جهادی  و  پرنشاط  دانشجویی 
علوم انسانی اسالمی(، اجرایی پشتیبانی و توسعه)تالش در 
یاوران  تکریم  و  رفاه  سطح  افزایش  برای  سازوکار  ایجاد 
پیگیری   - علمی  هیات  اعضای  و  خدوم  علمی )کارکنان( 
اهتمام   - عملکرد  بر  مبتنی  ریزی  بودجه  دقیق  اجرای 
از  بهره گیری   - تمامی ابعاد  در  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  بر 
دانشگاه  کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  و  نظارت  واحد  ظرفیت 
ابتکار  و  نوآوری  روحیه  از  دانشگاه-حمایت  مدیریت  در 
نظام  پویایی  منظور  به  مستمر  بهبود  و  فرهنگ  اشاعه  و 
اداری-تحول در نظام تامین مالی، جبران خدمت، پژوهانه 
عملیاتی  ریزی  بودجه  و  پسادکترا  و  دکترا  دوره های 
برای  اطالعات  فناوری  توسعه  از  دانشگاه ها-بهره گیری 
هزینه ها- در  جویی  صرفه  و  اداری  سیستم  سازی  چابک 
افزایش نقش و مشارکت بخش های غیردولتی در حوزه علم 
و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه و تقویت حضور 
جامع  طرح  تکمیل  جهت  در  دانشگاه-تالش  در  خیرین 
ساخت-  دست  در  عمرانی  پروژه های  تکمیل  و  دانشگاه 
توسعه منابع درآمد و بهبود توان مالی دانشگاه- توجه به 
سبز  مدیریت  از  بهره گیری  و  دانشگاه  در  آب  حکمرانی 
بهبود فضای سبز دانشگاه(، معاونت  و  انرژی  در مدیریت 
فرهنگی و اجتماعی)برنامه ریزی برای نقش آفرینی دانشگاه 
در  کرمان  استان  تحوالت  مبدا  عنوان  به  باهنر  شهید 
جامعه  ارتباط  شبکه  تقویت  و  مختلف-بازبینی  عرصه های 
حوزه های  در  دانشگاه  موثر  فکر  اتاق  عنوان  به  دانشگاه  و 
شهر  مختلف  عرصه های  در  دانشگاه  موثر  مختلف-حضور 
و استان کرمان-برنامه ریزی برای تقویت ارتباط خانواده تا 
فرهنگی  جویانه  مشارکت  فعالیت های  از  دانشگاه-حمایت 

مفاهیم  دانشگاه-ترویج  فرهنگی  تشکل های  و  اجتماعی  و 
اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  عملیاتی  تبیین  و  قرآنی 
مقصد  به  نوردانشگاه ها  راهیان  اردوهای  ایران-میزبان 
زیارت شهید حاج قاسم سلیمانی و بهره گیری از ظرفیت 
در  فرهنگی  کنگره های  و  همایش ها  نور-ساماندهی  راهیان 
قالب شبکه های دانشگاهی استان کرمان-تقویت اکوسیستم 
با  فرهنگی  انسانی-دیپلماسی  علوم  حوزه  در  عمل  تا  علم 
مقاومت- محور  کشورهای  ویژه  به  خارجی  کشورهای 
و  علمی  برجسته  جهادگران  بین  از  الگونمایی  و  الگوسازی 

فرهنگی کشور( را شرح داد.
اجرایی  اقدامات  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
بیان  مفصل  طور  به  را  مذکور  حوزه  در5  دانشگاه  یکساله 

کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه شهر کرمان به نام جهانشهر 
در  جامعی  علمی  ریزی  برنامه  است،  گرفته  نام  مقاومت 

دانشگاه تدوین شده است. 
والمسلمین حسن عسکری سرپرست دفتر   حجت االسالم 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اعضا هیات 
علمی و مدیران را به شرکت فعال در جلسات دینی، مذهبی 

و فرهنگی دعوت کرد.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون  زاده  احتشام  مریم  دکتر   
کالسها،  شدن  حضوری  بر  تآکید  ضمن  دانشگاه  تکمیلی 
جدول پیشنهادی از سرگیری تدریجی آموزش حضوری در 
کلیه مقاطع برای تمامی ورودی ها در نیمسال دوم -1401
1400 را ارائه کرد و در این زمینه بحث و تبادل نظر شد.
بر حسن  نظارت  برای  دانشکده ها  به روسای  وی همچنین 
برگزاری  از  پس  گفت:  و  کرد  تاکید  کالس ها  برگزاری 
در  کالسها  برگزاری  مقاطع،  کلیه  در  حضوری  کالسهای 

سامانه آموزش الکترونیکی ممکن نخواهد بود.
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نشست هیأت رئیسه با نمایندگان مجمع صنفی اعضاء هیأت علمی دانشگاه
علمی  هیأت  اعضاء  صنفی  مجمع  نمایندگان  دیدار  جلسه 
با هیأت رئیسه دانشگاه، صبح روز پنجشنبه 18 فروردین 
دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس  سالن  در   1401 ماه 

برگزار شد.
علمی  هیأت  اعضا  نمایندگان  ساعته  سه  نشست  این  در 
رفاهی،  موضوعات:  با  را  خود  خواسته های  دانشگاه، 
فرهنگی، حقوق و مزایا، تعاونی مسکن و ...  به سمع و نظر 

اعضا هیأت رئیسه رساندند.
قول مساعد  دانشگاه  رئیسه  اعضا هیأت  بنابراین گزارش، 
برای پیگیری مشکالت درون و برون سازمانی و رفع موانع 
رئیسه  هیات  با  همسو  نیز  صنفی  مجمع  اعضا  و  دادند 
پیگیری  قول  علمی  هیات  اعضا  شرایط  بهبود  جهت  در 

دهد،  ارتقا  را  علمی  هیات  اعضا  رفاهی  امور  که  مواردی 
داده شد. 

به  از طرف مجمع  موارد مطروحه  بررسی سایر  همچنین، 
جلسات منظم بعد، موکول شد.

سرپرست حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید باهنر کرمان منصوب شد
باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
حوزه  سرپرست  به عنوان  را  نظری  اکبر  دکتر  کرمان، 
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع این دانشگاه، منصوب 

کرد.
دکتر حسین اکبری فرد، روز شنبه 20 فروردین ماه 1401 
در طی حکمی مسئولیت اداری، مالی و مدیریت منابع  را 
به دکتر اکبر نظری عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض 

دانشگاه ابالغ کرد. متن این حکم به شرح زیر است:
نظر به سوابق ارزنده علمی و اجرایی جناب عالی، به موجب 
مالی  اداری،  معاونت  حوزه  سرپرست  عنوان  به  ابالغ  این 
به  باتوجه  می شوید.  منصوب   دانشگاه  منابع  مدیریت  و 
است  شایسته  پایدار،  پیشرفت  و  توسعه  در  دانشگاه  نقش 
از  مؤثر  گیری  بهره   دانش،  نمودن  کاربردی  راهکارهای 
دانش در اقتصاد دانش  بنیان، ارتقاء درجه بهره  برداری از 
منابع مالی و انسانی در آن حوزه و نیز تسهیِل امور مربوط 
به تجاری  سازی فناوری در اولویت برنامه کاری جناب عالی 
مناسب،  برنامه ریزی  با  دارد  انتظار  همچنین  قرارگیرد. 
موارد )بسترسازی و برنامه  ریزی برای تحقق اهداف تعیین 
شده  ارائه  برنامه  نیز  و  دانشگاه  راهبردی  برنامه   در  شده 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه اداری، مالی 
بر  پایدار،  اختصاصی  درآمدهای  منابع  پشتیبانی-تقویِت  و 
تواِن آموزشی، تحقیقاتی و تجهیزاتی دانشگاه و تعادل  پایه 
درآمدهای  و  جاری  هزینه های  بین  بیشتر  هرچه  بخشی 
تنوع  منابع،  مؤثر  دانشگاه-مدیریت  اختصاصی  و  عمومی 

افزایش  تأمین مالی دانشگاه به منظور   بخشی به شیوه های 
زمینه های  گسترش  و  کمبودها  و  نیازها  رفع  درآمدزایی، 
حوزه  در  اجرایی  راهکارهای  مالی-استمراِر  استقالل 
حفظ  پاک،  انرژی  های  از  استفاده  ترویج  با  سبز  مدیریت 
انرژی- تالش برای جلب  محیط زیست و کاهش مصرف 
برای  آنان  حمایت  های  از  بهره مندی  و  خیرین  مشارکت 
بهبود طرح  ها و فعالیت  های دانشگاه- استفاده از ظرفیت  ها 
اجرای  برای  مدبرانه  مدیریت  اِعمال  و  موجود  امکانات  و 
بخشی  دانشگاه-سرعت  در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست  های 
و  فرسوده  بافت های  احیای  و  نوسازی  بازسازی،  روند  به 
جذب  بر  تأکید  با  پژوهشی  و  آموزشی  فضاهای  توسعه 
سرمایه و مشارکت  جویی از بخش خصوصی- برنامه ریزی 
غیرضروری  هزینه های  کاهش  و  وری  بهره   افزایش  برای 
اجرایی  و  آموزشی  اداری،  فعالیت های  کیفیت  حفِظ  با 
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دانشگاه- تداوِم بهینه سازی، ارتقاء زیرساخت  ها و استفاده 
از فناوری های نوین در کلیه امور اداری، مالی و پشتیبانی به 
منظوِر ارائه بهتر خدمات به دانشگاهیان-هدایت و نظارت 
بر فعالیت  های بهره  وری و اصالح ساختار نیروی انسانی و 
بخشی  تنوع  کارکنان-  توسط  اداری  وظایِف  اجرای  ُحسن 
به  و  پیگیری  نتیجه  تا حصول  دانشگاهیان(  رفاهی  امور  به 

انجام برسند.
کرمان  شهر  در  تاریخ1349/6/14  در  نظری  اکبر  دکتر 
ارشد و  متولد شده است. دوره های کارشناسی، کارشناسی 
دکتری در رشته آنالیز موجک را با رتبه ممتاز در دانشگاه 
با  سال1381  در  وی  است.  گذرانده  کرمان  شهیدباهنر 

کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  کسوت 
ریاضی  بخش  دانشیار  اکنون  هم  و  شده  کار  به  مشغول 

محض دانشکده ریاضی ورایانه است.
باهنر   شهید  دانشگاه  ریاضی  گروه  مدیر  نظری،  دکتر 
دفتر  ریزی  برنامه  معاونت  در  خدمت  سال  سه  کرمان، 
سال   12 و  کشور  عالی  آموزس  ریزی  برنامه  و  گسترش 
در  را  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجویی  معاونت 

کارنامه مدیریتی خود دارند.
سال،  چهار  مدت  به  شکیبایی  علیرضا  دکتر  این  از  پیش 
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید باهنر 

کرمان را به عهده داشت.

دیدار نوروزی دکتر اکبری فرد با مدیر شعب بانک مسکن استان کرمان
دکتر  با  مسکن  بانک  مسئولین  و  مدیران  صمیمی  نشست 
اتاق  در   1401 فروردین ماه   21 یکشنبه  روز  اکبری فرد 

سرپرست دانشگاه برگزارشد.
دکترحسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه ضمن خیر مقدم 
شهید  دانشگاه  گفت:  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  و 
باهنر کرمان با ظرفیتی که در خود نهفته دارد می تواند در 
بحث فناوری های نوین فعالیت های چشمگیری داشته باشد. 
و  سازی   کادر  علمی،  مرجعیت  اصلی  وظیفه  سه  دانشگاه 
حل مسائل جامعه را عهده دار است که در دانشگاه ها و در 
کار  دستور  در  جامعه  مسائل  حل  رسالت  سیزدهم  دولت 

قرار دارد که ارتباط دانشگاه با صنعت و کارهای پژوهش 
در دانشگاه ها بیشتر شود.

تا  باعث شد  استان  فناری در  پارک های علم و  وی گفت: 
در  دارد  نو  ایده  که  نخبه  دانشجوی  تا  شود  ایجاد  فضایی 
بتواند  است  که  اولیه  امکانات  و  فضا  دانشگاه  رشد  مرکز 
کند  تولید  ایده  آن  از  نمونه ای  و  دهد  رشد  را  خود  ایده 
باشد می تواند یک شرکت دانش بنیان  اقتصادی هم  اگر  و 
ایجاد کند زیرا این محصول طرح و نمونه اولیه اش از یک 
مرکزدانشگاهی که روی آن فکر و تولید شده  یک فناوری 

هم در آن وجود دارد.
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 جزئیات برگزاری ازسرگیری آموزش حضوری و
بازدید از خوابگاه های دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  ابالغیه  درپی 
عصر  حضوری،  آموزش  سرگیری  از  بر  مبنی  کرمان 
محمودبابایی  دکتر   1401 ماه  فروردین   21 یکشنبه  روز 
دکتر  و  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
رحمان جاللی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
بازدید  باهنر کرمان  از خوابگاه های دانشگاه شهید  کرمان 

کردند.
بالفاصله پس از ابالغ وزیر علوم تحقیقات و فناوری مبنی 
بر ازسرگیری آموزش حضوری و ابالغیه استانداری کرمان 
مبنی بر ازسرگیری آموزش حضوری، دکتر محمود بابایی 
دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  حوزه  سرپرست 
دکتر  دانشگاه،  دانشجویی  امور  مدیرکل  عرب پور  محمد 
رحمان جاللی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
دفتر  سرپرست  قناتغستانی  دهقانی  احمد  دکتر  کرمان، 
دکترایوب  و  کرمان  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور 
استانداری  انتخابات  سیاسی،  کل  اداره  سرپرست  فالحی 
از  و  بازدید  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  خوابگاه های  از 

با دانشجویان صحبت کردند. نزدیک 
آزمایشگاهی  عملی،  دروس  کالس های  است،  گفتنی 
بیماری  شیوع  زمان  در  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
ابالغیه  طبق  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با   19 کووید 
دانشجوی   400 تعداد  با   1399 تیرماه  از  علوم  وزارت 
بازگشایی  به  اقدام  ارشد  کارشناسی  و  تخصصی  دکتری 
نفر   700 حدود   1400 ماه  آبان  در  و  شد  خوابگاه ها 
اسکان  خوابگاه  در  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
داشتند کلیه کالس های دانشجویان این مقاطع به صورت 

حضوری برگزار شده است.
 9 مورخ  شماره2/25/666  نامه  به  توجه  با  همچنین 

و  علوم  وزارت  آموزشی  معاونت   1401 ماه  فروردین 
باهنر  شهید  دانشگاه  رئیسه1400/12/22  هیأت  مصوبه 
نام برای  کرمان و از 14 فرودین ماه 1401 فرایند ثبت 
تاکنون  که  شد  شروع  خوابگاه ها  در  دانشجویان  اسکان  
نفر   1200 تعداد  این  از  که  دانشجو  نفر   2000 بر  بالغ 
کلیه  گرفتند.  اسکان  خوابگاه  در  پسر  نفر   800 و  دختر 
مقطع  دانشجویان  کلیه  و  تکمیلی  تحصیالت  کالس های 
دامپزشکی  هنر،  بدنی،  تربیت  دانشکده های  کارشناسی 
از  حضوری  صورت  به  دانشکده ها  سایر  عملی  دروس  و 

تاریخ 20 فروردین ماه 1401در حال برگزاری است. 
نفر   4 ترجیحا  و  خوابگاه  اتاق  هر  نفردر   5 اسمی  ظرفیت 
داده  اسکان  دانشجویان  تمامی  به  امکان  حد  تا  و  است 
با  شهر  سطح  در  خودگردان  خوابگاه  یک  شد،  خواهد 
ظرفیت 150 نفر تهیه و آماده اسکان دانشجویان است و 

اولویت با دانشجویان سنواتی و شبانه است.  
اداره امور خوابگاه دانشگاه، شامل 10 نفر پرسنل که 8 نفر 
مشغول امور اداری و امور مربوط به داخل خوابگاه ها در 
ساعات اداری و 1 نفر نیروی سرایداری خوابگاه متاهلین 
به صورت شیفتی در شیفت شب  نیروی زن که  نفر   1 و 
مشغول بکار هستند. در قسمت خدمات خوابگاه ها، تعداد 
نفر   7 و  نیروی خدمات زن در خوابگاه خواهران  نفر   11
شیفت  نیروی  نفر  دو  و  برادران  خوابگاه  در  مرد  نیروی 
بعدازظهرها مشغول خدمات رسانی و نظافت و جمع آوری 
زباله های خوابگاه هستند و همچنین  2 نفر نیروی مرد و 2 
نفر نیروی زن امور مربوط به فضای سبز خوابگاه ها انجام 
نیروی  نفر   2 شامل   ، خوابگاه  تاسیسات  کنند.  می  وظیفه 
مرد و 2 نفر نیروی زن در خوابگاه خواهران که به صورت 
ازسرگیری  به  توجه  با  و  مشغولند  روزی  شبانه  و  شیفتی 
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آموزش حضوری این نیروها از تاریخ 14 فروردین نسبت 
و  رسانی  گاز  آبرسانی،  گرمایشی،  سیستم  راه اندازی  به 
هستند  بکار  مشغول  روزی  شبانه  صورت  به  رسانی  برق 
تاسیسات در  نیروی مرد  نفر   2 برادران شامل  و خوابگاه 
طول روز و 1 نفر نیروی شیفتی  که به صورت24 ساعته 

تاسیسات هستند. امور  انجام  به  مشغول 
نیروی زن در خوابگاه  نفر   6 اداره حفاظت فیزیکی شامل 
خواهران و همچنین 6 نفر نیروی مرد که به صورت شیفتی 
امورمحوله  مشغول  برادران  خوابگاه  در  روزی  شبانه  و 
هستند که مسائل مربوط به تردد و تحویل کلید را انجام 

می دهند.
دانشجو  نفر   3700 ظرفیت  با  عادی  حالت  در  خوابگاه ها 
همچنین  و  پسر  نفر   1700 و  دختر  نفر   2000 شامل  
ظرفیت خوابگاه متاهلین هم 100 زوج است و تعداد کل  

اتاق   700 و  بلوک   10 در  خواهران  و  برادران  خوابگاه 
است.

کلیه نیازها و کمبودهای خوابگاه ها 300 قالی، 100 یخچال 
و 400 کمد است که در حال پیگیری است.

دانشجویان  اسکان  پذیرش  اتمام  از  پس  همچنین 
و  مذکور  دانشکده های  دانشجویان  تکمیلی  تحصیالت 
نظری  دروس  شدن  حضوری  مورد  در  عملی  دانشجویان 
سایر دانشکده ها تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. کالس های 
ورودی ها  تمامی  برای  تحصیلی  مقاطع  تمامی  دانشجویان 
حضوری  صورت  به  شده  منتشر  زمانبندی  جدول  طبق 
نامه های  پایان  از  دفاع  جلسات  می شود.همچنین  برگزار 
به   1401 16فروردین  تاریخ  از  نیز  تکمیلی  تحصیالت 
خارجی  داوران  صرفا  و  می شود  برگزار  حضوری  صورت 
به صورت  می توانند  تمایل  در صورت  دکتری  رساله های 

غیرحضوری در جلسه دفاع شرکت نمایند.
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در راستای شعار سال 1401 دکتر اکبری فرد تاکید کرد؛

وظیفه و رسالت اصلی دانشگاه ها در قبال شعار سال

اشتغال زایی و کارآفرینی برای نسل جوان است 
و  بنیان  دانش  »تولید  عنوان  راستای شعار سال تحت  در 
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  آفرین«  اشتغال 
با سه تن  23 فروردین ماه 1401 نشستی  روز سه شنبه 

از مسئوالن سپاه ثاراهلل استان کرمان برگزار کرد.
دکتر اکبری  فرد ضمن تسلیت به مناسبت وفات حضرت 
تحوالت  خصوص  در  گزارشی  علیها،  اهلل  سالم  خدیجه 
گفت:  و  نمود  ارائه  دانشگاه  حوزه های  در  گرفته  صورت 
خصوص  در  بتوانیم  خداوند  عنایت  و  لطف  با  ان شااهلل 
مثمر  گام های  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  منویات 

برداریم. ثمری 
و  دانش بنیان  »تولید  سال  شعار  به   اشاره  با  وی 
دانشگاه  ظرفیت های  تمامی  از  باید  گفت:  اشتغال آفرین« 

در جهت اهداف تولیدی و اقتصادی استفاده کنیم.
اصلی  رسالت  و  وظیفه  کرد:  تصریح  اکبری فرد  دکتر 
کارآفرینی  و  اشتغال زایی  سال  شعار  قبال  در  دانشگاه ها 
برای نسل جوان است که باید با فراهم کردن زمینه های 
مناسب بستری را برای اشتغال فارغ التحصیالن و همچنین 
پژوهشی  حوزه های  تحت  دانشگاه،  با  صنعت  ارتباط 
دانشگاه گسترش پیدا کند تا بتوانیم در راستای مشکالت 

اقتصادی جامعه قدم برداریم.

دیگر  از  گفت:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
برای جذب  برنامه ریزی  سال،  شعار  سازی  محقق  اهداف 
ایجاد  و  دانشگاه  محور  ماموریت  حوزه های  در  نخبگان 
نخبگان  ملی  بنیاد  و  دانشگاه  بین  موثر  و  دوسویه  ارتباط 

است.
برنامه  یک  طی  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  افزود:  وی 
پشتیبانی  اجتماعی-اجرایی،  و  پنج حوزه )فرهنگی  جامع در 
نوآوری-  و  فناوری  دانشجویی-پژوهش،   - توسعه  و 

آموزشی(راهبردهایی را در دستور کار قرار داده است.
به  اشاره  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
الشهدای  سید  مطهر  مرقد  و  زادگاه  کرمان  شهر  اینکه 
علمی  دیپلماسی  تقویت  کرد:  نشان  خاطر  است  مقاومت 
در  دانشجویان  برای  برنامه جامع  و  با کشورهای مختلف 

دانشگاه تدوین شده است.
پاداش  اهلل  حجت  سرهنگ  نشست  این  در  است  گفتنی 
اهلل  امان  سرهنگ  اقشار،  بسیج  در  ثاراهلل  سپاه  جانشین 
سپاه  کارمندان  و  ادارات  بسیج  سازمان  مسئول  بامری 
ادارات  بسیج  حوزه  مسئول  محی آبادی  مهندس  و  ثاراهلل 

داشتند. حضور 
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پیگیری سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان برای چالش های کسری بودجه و پرداخت حقوق
و  حقوق  پرداخت  و  بودجه  کسری  پیگیری  راستای  در 
خبر  بودجه  افزایش  از  فرد  اکبری  حسین  دکتر  دستمزد، 

داد.
قاسم  دکتر  و  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
محمدی نژاد رئیس شورای مشاوران دانشگاه برای پیگیری 
دانشگاه  دستمزد  و  حقوق  چالش های  و  دانشگاه  بودجه 
  1401 ماه  فروردین   22 دوشنبه  روز  کرمان  باهنر  شهید 
در سازمان برنامه و بودجه ، وزارت علوم و مجلس شورای 

اسالمی حضور یافتند.
شورای  رئیس  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  در  حضور  با  دانشگاه  مشاوران 
فناوری؛ سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسالمی 
ازجمله  وزیر  معاونین  و  وزیر  مقام  قائم  وزیر،  مالقات  با 
وزارت  تشکیالت  و  بودجه  مدیر  وزیر،  اداری  مالی  معاون 
و  بودجه  برنامه  سازمان  عالی  اموزش  امور  رئیس  علوم، 
کمیسیون  اعضا  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  در  معاونانشان 
تخصیص  وضعیت  مجلس،  فناوری  و  تحقیقات  و  آموزش 
در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  بودجه  جزئیات  و  بودجه 

قانون بودجه 1401 را مطرح کردند. 
همچنین طی دیدار با دکتر علی خطیبی معاون اداری، مالی 
و مدیریت منابع وزارت علوم ضمن تشریح تخصیص عالوه 
خصوص  در   1400 سال  پایان  در  دانشگاه ها   100% بر 
مجمع صنفی  درخواست  و  مذاکره  سازی  همسان  وضعیت 

اعضا هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ارائه شد.
با  دکتر میر محمدصالح راحمی سرپرست دفتر  ادامه  در 
در  علوم،  وزارت  اداری  تحول  و  تشکیالت  بودجه،  برنامه، 
خصوص تقاضای مبلغ حمایتی دانشگاه شهید باهنر رایزنی 

شد.
در وزارت علوم ضمن مالقات با دکتر محمد سلیمانی قائم 
مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه 
در خصوص مسائل کالن دانشگاه گفتگو شد و موضوعات 
دانشگاه  های کالن  و سیاست  امنا  هیأت  از جمله  مختلف 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
و  تحقیقات  آموزش  کمیسیون  جلسه  حاشیه  در  همچنین 
با  دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات  فناوری، 
،دکترعلی  پژوهشی  معاون  صالحی  پیمان  ،دکتر  فناوری  و 
عمو  قاسم  دکتر  و  نوآوری  و  فناوری  معاون  خیرالدین 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  آموزشی  معاون  عابدینی 

دیدار کردند.
دکتر  با   ریزی  برنامه  مدیریت  سازمان  در  حضور  با 
تحقیقات  عالی،  آموزش  امور  رئیس  الدین  سیف  امیرعلی 
و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر علی اللهیار 
و آقاجانی معاونین امور اموزش عالی، به طور مفصل ضمن 
ارائه پیشنهادات مجمع صنفی دانشگاه در خصوص همسان 
سازی حقوق اعضاء هیأت علمی بحث و بررسی شد و اعالم 
روند  کرده اند.  اصالح  را  احکام  دانشگاه ها  تمامی  که  شد 
همسان سازی از ابتدا تاکنون بررشی شد و عنوان شد اگر 
هر دانشگاهی اجرای همسان سازی را شروع نماید دانشگاه 
شهید باهنر کرمان بالفاصله اجرای این قانون را اجرا خواهد 

کرد.
در ادامه با حضور در کمیسییون آموزش عالی ضمن دیدار 
راور  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی  محمدمهدی  دکتر  با 
بابایی  در مجلس شورای اسالمی و دکتر حمیدرضا حاجی 
 200 حدود  شد  مقرر  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
افزایش  مجلس  سوی  از  دانشگاه  بودجه  به  ریال  میلیارد 

یابد. 
رتبه  به  منوط  دانشگاه ها  از  حمایت  است  ذکر  به  الزم 
از حمایت های مجلس و  دانشگاه ها است و بخش عمده ای 
سازمان برنامه به 13 دانشگاه برتر کشور است  که ان شااله 
در آینده با فراهم شدن زمینه های ارتقاء رتبه دانشگاه، امکان 

دریافت حمایت های بیشتری از این محل فراهم می گردد.
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نشست هم اندیشی همکاری متقابل دانشگاه و شهرداری کرمان

به منطور توسعه هدفمند مدیریت شهری، نشست هم اندیشی 
با شهردار کرمان روز چهارشنبه 24  ارشد دانشگاه  مدیران 

فروردین ماه 1401 برگزار شد.
ابتدا دکتر حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه گزارش مفصلی 
از وضعیت علمی و پژوهشی دانشگاه ارائه کرد و افزود: دانشگاه 
سه وظیفه اصلی را دارد بحث مرجعیت علمی، کادر سازی و 
نگاه به حل مسائل جامعه است و رسالت اصلی دانشگاه ها هم 

حل مسائل جامعه است.
رسالت  افزود:  دانشگاه  پتانسیل  و  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
تصمیم  و  مدیران  به  کمک  و  دانش  گسترش  دانشگاه ها 
با  دانشگاه  تصمیمات  کردیم  سعی  ما  است.  گیری هایشان 
دیدگاه های اقتصادی صورت بگیرد و همواره با نظر مقام معظم 
رهبری همسو و هم راستا بوده، علی ا     لخصوص در سال جاری 
که بحث تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی است زیرا اشتغال 

زایی آن تولیدی که دانش بنیان است اقتصادی می کند.
به  دانشگاه  سرپرست  عالی  مشاور  عبدالمجیدجالیی  دکتر   
دو  شهری  توسعه  مدیریت  و  پروژه ها  شدن  اجرایی  منظور 
پیشنهاد -1ایجاد کارگروه کوچک دو یا سه نفره)اقتصادی- 
افراد  و  پردازان  ایده  از  متشکل  و..(  مدیریتی  نقل-  و  حمل 
مدیریتی  و  اقتصادی  زمینه های  در  متخصص  حرفه ای 
دانشگاهی با مدیران شهرداری و همچنین -2ایجاد پروژه هایی 
بلند مدت و کوتاه مدت برای بحث های بودجه ای و  با افق 

طرح های شهری وارتباط بیشتر را مطرح کرد.
دکتر قاسم محمدی نژاد رئیس شورای مشاوران دانشگاه در 
خصوص طرح ها و پروژهای گیاهی و ایجاد فضای سبز شهری 
با توجه به موقعیت شهر کرمان و استفاده از گیاهان مقاوم به 

کم آبی، توضیحاتی ارائه نمود.
 سعید شعرباف تبریزی شهردار کرمان در خصوص ارتباط 
دانشگاه با شهرداری گفت: بستر خوبی در شهرداری و شورای 
شهر به لحاظ نیروهای دانشگاهی فراهم است . یکی از مسائل 

جدی این است که کمتر از ظرفیت نیروهای دانشگاهی و علمی 
در مدیریت شهر چه نرم افزاری و چه سخت افزاری استفاده 
کیفیت  و در  پروژه ها  اجرای  و  بندی  اولویت  است در  شده 
اجرای پروژه ها به صراحت دیده شده است و به کرسی های 
نقد و بررسی دانشگاهی در حوزه های مرتبط با امور شهری با 
حجم باال نیازمندیم لذا این آغاز کار باشد که پای نیروهای 
دانشگاهی به شهرداری و معاونین شهرداری به دانشگاه باز 

شود.
وی افزود: استفاده از بدنه های دانشگاهی به ویژه دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی در حوزه های مختلف مدیریت شهری هم 

به لحاظ مالی و هم به لحاظ کیفی به سود شهرداری است.
شهردار کرمان در مورد بین المللی بودن شهر کرمان گفت: 
وجود  با  که  است  جهانشهرمقاومت  عنوان  به  کرمان  شهر 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به یک شهر بین المللی تبدیل 
باید دیده شود در  اینکه در ظواهر شهر  از  شده است، غیر 
تعامالت و ارتباطات دانشگاهی هم به شدت حوزه بین الملل 

باید پررنگ تر شود.
نظام مند  تخصصی  کارگروه  شد  مقرر  نشست  این  پایان  در 
ریزان  برنامه  و  دانشگاهیان  از  متشکل  مشخصی  ساختار  با 
شهرداری کرمان تشکیل شود تا همه مسائل قبل از اجرایی 

شدن، امکان سنجی و طراحی ساختار شوند.
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به ریاست دکتر حسین اکبری فرد:

 اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال 1401 برگزار شد
روز  نو  سال  در  دانشگاه  فرهنگی  شورای  جلسه  اولین 
کنفرانس  سالن  در   1401 ماه  فروردین   24 چهارشنبه 

سازمان مرکزی تدویر یافت.
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  دکتر 
شورای  گفت:  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  ضمن 
از مهم ترین شوراهای دانشگاه است  یکی  فرهنگی دانشگاه 

که از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.
کالس ها  بودن  غیرحضوری  به  اشاره  با  اکبری فرد  دکتر 
دانشجوها  کرد: حضور  تصریح   19 کووید  شیوع  زمان  در 
تشکل های  فرهنگی،  کانون های  فعالیت  آنان  کارتیمی  و 
هیچ  بر  و  بوده  موثر  بسیار  علمی  انجمن های  و  دانشجویی 
کس پوشیده نیست و هرچه دانشجویان قابل تر و توانمندتر 
باشند دانشگاه در شان و منزلت باالتری قرار خواهد گرفت. 
وی گفت: ما باید به جامعه مان خدمات ارزشمندی برسانیم 
و رسالت دانشگاه این است که دانشجویان مفیدی پرورش 

دهد. 
سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره اهمیت کار 
فرهنگی در فضای دانشگاهی گفت: دانشگاه ها عهده دار تولید 
فرهنگی  و  اجتماعی  پژوهش در زمینه های  علمی،  و  دانش 
دانشجویان  مشارکت  به  فرهنگی  بخش  در  اما  هستند. 
برای  دانشجویان  بالقوه  نیروی  از  است  الزم  و  نیازمندیم 

اهداف فرهنگی استفاده شود.
وی تاکید کرد: قطعا باید یکی از برنامه های شورای فرهنگی 
بحث  در  خوبی  جایگاه  می تواند  دانشگاه  باشد،  سال  شعار 

تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین ایجاد نماید.
حوزه  مدیرکل  یوسف زاده  احمد  دکتر  از  ادامه  در  وی 

و  تصدی  زمان  در  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
و  دانشگاه  در  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  در  که  زحماتی 
شناخته  و  فرهنگی  چهره  یک  عنوان  به  کشور  سطح  در 
شده ای کشیدند تقدیر و تشکر کرد و برای احمد بنی اسدی 
توفیق  آرزوی  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  سرپرست 

روز افزون کرد.
آبادی  باقر  عسکری  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
دانشگاه گفت: فرهنگ هیچ زمان از دین و اسالم جدا نبوده 
شرح  با  و  دینی  مبانی دینی،احکام  با  فرهنگ  و  نیست  و 
اسالم تضاد نداشته و در کشور ما با توجه به قانون اساسی 
و مکتب و دینی که داریم با هم ردیف هستند و نمیتوانیم 

جداسازی کنیم.
معاونت  حوزه  مدیرکل  یوسف زاده  احمد  دکتر  از  وی 
فرهنگی و اجتماعی که از نظر فضای فرهنگی جایگاه ممتاز 
و نیروی موثر دانشگاه، تقدیر و تشکر کرد و پیشنهاد کرد: 
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برای اجرای امور فرهنگی در فضای دانشگاه الزم است هم 
فکری کنیم و بعضی از موضوعات، چالش ها و مشکالتی که 
قالب گفت وگو  دانشگاه مشاهده  می شود در یک  در سطح 

آسیب شناسی شود.
و  فرهنگی  معاونت  حوزه  سرپرست  بابایی  محمود  دکتر 
اجتماعی ضمن خوشامدگویی، اصالحات برنامه های اجرایی 

حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را ارائه کرد.
سخت افزاری)نیروی  بخش  دو  در  اصالحات  گفت:  وی 
نرم  و  فرهنگی(  شورای  ساختار  و  داخلی  ساختار  انسانی، 
و  سیاست گذاری  بر  مبتنی  فرهنگی  افزاری)برنامه ریزی 
تقویت کیفی جایگاه فرهنگ و رشد اعضای شورا( صورت 

می گیرد. 
دکتر بابایی در خصوص ترکیب و ساختار شورای تخصصی 
رئیس  عنوان  به  رئیس موسسه  اجتماعی گفت:  و  فرهنگی 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول  شورا، 
شورا،  دبیر  عنوان  به  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  موسسه، 
اساتید،  بسیج  مسئول  آموزشی،  معاون  دانشجویی،  معاون 
علمی  هیأت  عضو  یک  اساتید،  اندیشی  هم  مرکزی  دبیر 
انتخاب  به  فرهنگی  برتر  رتبه  حائز  عضو  سه  میان  از 
رئیس موسسه،نماینده بزرگترین تشکل اسالمی دانشجویی 
تشخیص بزرگترین تشکل با هیأت نظارت بر تشکل ها است، 
مسئول بسیج دانشجویی)براساس قانون بسیج دانشجویی( و 
نماینده هر تشکل رسمی ذینفع مرتبط با موضوع جلسه) با 

حق رای در جلسه مربوطه( هستند.

گفتنی است: در حاشیه این نشست مراسم تکریم و معارفه 
مدیرکل حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار 

شد.
همچنین در این نشست، موضوعات برنامه ریزی در خصوص 
اجرای برنامه های فرهنگی با حضور دانشجویان و پیش بینی 
برنامه های فرهنگی تا پایان خردادماه، ویژه برنامه های ماه 
امام حسن)ع( مراسمات شب های  مبارک رمضان، والدت 
گرامی داشت  فطر،  عید  و  علی)ع(  حضرت  شهادت  قدر، 
برگزاری  استاد،  روز  و  مطهری  استاد  شهادت  سال روز 
و  بزرگداشت سوم خرداد  افضلی پور،  جایزه  اهدای  مراسم 
امام  شهادت  بزرگ داشت  خرمشهر،  سازی  آزاد  سالروز 
جعفرصادق)ع(، جشن میالد حضرت فاطمه معصومه و روز 
دختر و بزرگ داشت مناسبت های 14 و 15 خردادماه در 

دستور کار قرار گرفت.

بازدید سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان از مجتمع آموزش عالی معدن زرند
عصر چهارشنبه 24 فروردین ماه 1401 سرپرست دانشگاه 
شهید باهنر کرمان و هیأت همراه از مجتمع آموزش عالی 

معدن زرند، بازدید کردند.
مبارک  ماه  از  روز  یازدهمین  با  همزمان  چهارشنبه  عصر 
دکتر  دانشگاه،  فرد سرپرست  اکبری  دکتر حسین  رمضان 
سیدعبدالمجید جالئی مشاور سرپرست دانشگاه، دکتر قاسم 
مشاوران،  شورای  رئیس  و  مشاورسرپرست  نژاد  محمدی 
تحصیالت  و  آموزشی  معاون  زاده  احتشام  مریم  دکتر 
اداری،  معاونت  نظری سرپرست حوزه  اکبر  تکمیلی، دکتر 
معاون  رنجبر  اهلل  حجت  دکتر  منابع،  مدیریت  و  مالی 
پژوهشی و فناوری، دکترهمایون بابایی رئیس دفتر نظارت 
و دکتر وحید میرزایی سرپرست مدیریت حوزه ریاست و 
روابط عمومی دانشگاه از مجتمع آموزش عالی معدن زرند، 

بازدید کردند.

دکتر اکبری فرد بیان کرد: اولین بازدید از سری بازدیدهای 
هیأت رئیسه با اعضای جدید به دلیل ملحق شدن مجتمع 
آموزش عالی معدن زرند به دانشگاه شهید باهنر کرمان، از 
سرگیری آموش حضوری و نیز به دلیل اهمیت شهرستان 
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معدنی  و  صنعتی  اقتصادی،  ظرفیت های  به  توجه  با  زرند 
در  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  بر  تاکید  با  همچنین  و 
آفرین«  اشتغال  بنیان،  دانش  »تولید،  سال  شعار  خصوص 

صورت گرفته.
سرپرست دانشگاه از بازدید دیگر دانشکده های دانشگاه در 

هفته های آتی خبر داد.
وی افزود در بازدید به عمل آمده وضعیت خوابگاه ها خوب 
و مناسب است، سلف سرویس و کالس ها آماده و تجهیز 
شده که جای تقدیر از مسئوالن مجتمع را دارد. ان شااهلل از 
هفته آینده دانشجوها در این مجموعه حضور پیدا خواهند 
و  است  وابسته  دانشجوها  حضور  به  مجتمع  روح  کرد، 
امیدواریم شاهد روح تازه و زندگی مجدد مجتمع آموزش 

عالی معدن زرند باشیم.
فرمان  به  اشاره  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
اشتغال آفرین«  و  دانش بنیان  »تولید  سال  شعار  و  رهبری 
عالی  آموزش  مجتمع  ظرفیت های  تمامی  از  باید  گفت: 
تولیدی  و  کنیم  استفاده  اقتصادی  زمینه  در  زرند  معدن 
داشته باشیم که هم بر پایه دانش باشد و هم اشتغال ایجاد 

کند.
از  قدیم  از  زرند  شهرستان  که  نکته  این  به  اشاره  با  وی 
گفت:  بوده  برخوردار  باالیی  معدنی  و  ظرفیت های صنعتی 
با وجود اینکه در دانشگاه سرمایه گذاری خوبی رخ داده و 
استادان حرفه ای و متخصص برخوردار است،  از  دانشگاه 
این  باید  نکردند.  استفاده  دانشگاه ها  ظرفیت  از  صنایع  اما 
خال را پر کنیم زیرا.یکی از رسالت های دانشگاه هم همین 
اختیار  در  شهرستان  که  است  ظرفیتی  این  است.  مساله 
به  دانشگاه  ظرفیت های  همچنین  و  شده  گذاشته  دانشگاه 
است. شده  گذاشته  صنعت  اختیار  در  کمال  و  تمام  طور 

امیدواریم که این تبادل صورت گیرد.
دکتر اکبری فرد گفت: شهرستان زرند با وجود ظرفیت های 
صنعتی، معدنی و حتی کشاورزی از اهمیتی خوبی برخوردار 
است و خدا را شکر در مجتمع آموزش عالی معدن زرند 

نتایج  این  که  بوده  برنامه  هایی  و  خوبی  ظرفیت های  هم 
خوب در حوزه فضاهای موجود و هم در حوزه واحدهایی که 
اضافه شده وجود دارد و با همکاری تکمیل کننده کار هم 
بتوانیم  روبه مثبت  روند  با  کمافی السابق  ان شااهلل  که  بودند 

سرمایه گذاری و ظرفیت هایی که الزم است اضافه شود. 
است  خوب  بسیار  سازی  ظرفیت  کرد:  نشان  خاطر  وی 
ولی استفاده از این ظرفیت ها در حوزه جامعه و شهرستان 
تاثیرات مثبت خود را بگذارد و دانشگاه یکی  هم می تواند 
رسالت  که  است  جامعه  مسائل  حل  مهمش  وظایف  از  
اجتماعی دانشگاه ها هم در برنامه ها و دستور کار وزارتخانه 
تربیت  و  بودن  کارآفرین  نسل  از  که  است  دانشگاه  و هم 
مرحله  به  اندازه ای  تا  باشند  کارآفرین  که  دانشجویانی 
محور  جامعه  و  اجتماعی  دانشگاه های  یعنی  جدید تری 
خودشان  که  ظرفیت ها  این  از  بتوانیم  ان شااهلل  و  رسیدیم 
قطعا  سرمایه گذاری  این  و  است  سرمایه گذاری  نوع  یک 
آن  برای  هم  و  دانشگاه  برای  هم  خوبی  بازده های  بایستی 
شهرستانی که نیازی به این دانشگاه دارد داشته باشد. لذا 
شهرستان زرند و مجتمع این شهرستان با این ظرفیت هایی 
که دارد هم برای استان کرمان و هم برای دانشگاه شهید 

باهنرکرمان از اهمیت باالیی برخوردار است.
زرند  عالی معدن  آموزش  رئیس مجتمع  الهی  علی   دکتر 
ضمن خوشامدگویی گفت: جلسه امروز به بهانه بحث الحاق 
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مجتمع آموزش عالی معدن زرند به دانشگاه است و موضوع 
دیگر رویکرد آینده این دو واحد به چه سمتی خواهد رفت 
و چگونه با هم تعامل خواهیم کرد و برای پیشبرد اهداف 
آموزشی، توسعه کمی و کیفی مجتمع بهتر گذشته در این 
جلسه تبادل نظر صورت گیرد و برهمین  اساس برنامه ها 

را در کمال آرامش پیش ببریم.
وی گفت: این مجتمع از سال 1391 با پیشقدم شدن دانشگاه 
شهید باهنر و با وجود پتانسیل های شهرستان زرند مستقل 
شد که در ابتدا بخش آموزشی و سپس سیستم گلستان هم 
تفکیک شد و در سال 1395 با پیگیری های مجتمع ردیف 
این  و  شد  مستقل  کامال  و  کرد  پیدا  اختصاص  هم  بودجه 

استقالل تا سال 1399 ادامه داشت.
دکتر الهی افزود: ان شااهلل که در این مدتی که به دانشگاه 
شهید باهنر کرمان الحاق هستیم و با آن روحیه که در دکتر 
با  بتوانیم  اکبری فرد سرپرست دانشگاه و معاونینش دارند 
مجتمع  کیفی  و  کمی  توسعه  راستای  در  خوبی  تعامل  یک 

آموزش عالی زرند گام برداریم.
مجتمع  استقالل  روند  از  مفصل  گزارش  ارائه  از  پس  وی 

آموزش عالی زرند و همچنین ملحق شدن مجتمع آموزش 
باهنر کرمان، وضعیت  به دانشگاه شهید  عالی معدن زرند 
دانشجویان شهرستان زرند، مرکز رشد دانشکده، کارمندان 
دانشکده، اقدامات صورت گرفته در زمینه سامانه ها و نرم 
افزارها، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های عمرانی، مجموعه 
تجهیز  فیزیکی،  عملیات  دانشکده،  سردر  طراحی  ورزشی، 
معدنی  و  صنعتی  وضعیت  و  پژوهشی  فعالیت های  مالی،  و 

شهرستان زرند به صورت پاورپوینت تشریح کرد.

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان از دانشکده دامپزشکی بازدید کرد

تبریک  ضمن  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  حسین  دکتر 
مجتبی  حسن  امام  بیت  اهل  کریم  سعادت  با  میالد 
شاخص  دانشکده های  از  دامپزشکی  دانشکده  گفت:  )ع( 
دانشگاه است که بیش از 50 درصد اعضای هیأت علمی 

استاد تمام هستند.  این دانشکده 
ظرفیت های  از  استفاده  به  اشاره  با  فرد  اکبری  دکتر 
صنایع دانشگاه گفت: دانشگاه شهید باهنر کرمان به دلیل 
دانشکده  و  است  پیشرو  دانشگاه های  جز  دارد  که  قدمتی 
دامپزشکی جزء دانشکده هایی است که در ارتقاء دانشگاه 
به سمت  را  دانشجویان  و  باشد  داشته  ویژه ای  نقش  باید 

کسب درآمد سوق دهد.
گفت:  دانشکده  از  بازدید  طی  رضایت  اظهار  با  وی 
موجود،  منابع  از  دانشکده  این  مسئوالن  خوشبختانه 

بهینه داشته اند. استفاده موثر و 
ایجاد  و  تمام  نیمه  پروژه های  اتمام  بر  تاکید  با  وی 
اولویت  گفت:  دانشکده  سوی  از  اختصاصی  درآمدهای 
دانشکده باید مشخص و به صورت اختصاصی درآمدزایی 
دولتی،  بودجه  از  دانشگاه  وابستگی  شدن  کمتر  با  تا  کند 

دانشگاه را از بحران های مالی حفظ نماید.
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سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به کسب و 
کارهای دانش بنیان و نقش آنان دراثر بخشی تولید اظهار 
دیدیم  را  چهارم  نسل  دانشجویان  از  نمونه ای  ما  کرد: 
رفع  برای  دانشگاه  ورود  تاثیرگذارند،  مسائل  حل  در  که 
است،  عالی  آموزش  برنامه ها  اولویت  در  کشور  مسائل 
عامل  اساسی ترین  نوآوری  سوی  به  حرکت  و  دانش 

پیشرفت در عرصه های صنعتی و اقتصادی است.
گفت:  دامپزشکی  دانشکده  رئیس  جنیدی  حسین  دکتر   
است  کشور  کل  تخصصی  دانشکده  پنجمین  دانشکده  این 
سال   30 مدت  در  و  پذیرفته  دانشجو   1371 سال  از  و 
جامعه  تحویل  تخصصی  دکتری   1000 از  بیش  قدمت، 

داده است.
موجود  وضعیت  خصوص  در  دامپزشکی  دانشکده  رئیس 
مجموعه  کمبودی ها  و  چالش ها  و  درآمدزایی  دانشکده، 

ارائه نمود. دانشکده توضیحاتی را 
 حجت االسالم والمسلمین حسن عسکری سرپرست دفتر 

دکتر  دانشگاه،  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
دکتر  دانشگاه،  سرپرست  مشاور  جالئی  سیدعبدالمجید 
شورای  رئیس  و  مشاورسرپرست  نژاد  محمدی  قاسم 
و  آموزشی  معاون  زاده  احتشام  مریم  دکتر  مشاوران، 
حوزه  سرپرست  نظری  اکبر  دکتر  تکمیلی،  تحصیالت 
اهلل  حجت  دکتر  منابع،  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاونت 
بابایی  محمود  دکتر  فناوری،  و  پژوهشی  معاون  رنجبر 
میرزایی  وحید  دکتر  اجتماعی،  و  فرهنگی  سرپرست حوزه 
دکتر  عمومی،  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیریت  سرپرست 
بازدید  در  دانشگاه  نظارت  دفتر  رئیس  بابایی  همایون 
تازه  و  جدید  سالن  دامپزشکی)مجموعه های  دانشکده  از 
تاسیس مرغداری، حوضچه پرورش ماهی، گاوداری، سالن 
کلینیک  پایه،  علوم  ساختمان  آناتومی،  و  شکافی  کالبد 
و  سنگین  دام  جراحی  سالن های  قدیم،  و  جدید  تخصصی 
سرپرست  آبزیان(،  آزمایشگاه  و  رادیولوژی  بخش  سبک، 

دانشگاه را همراهی کردند.
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دکتر اکبری فرد خبر داد؛

برگزاری اولین کنگره بین المللی شهید حاج قاسم سلیمانی در آبان ماه 1401 
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی اولین کنگره بین المللی شهید 
حاج قاسم سلیمانی روز یکشنبه 28 فروردین ماه 1401 در 

دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
برگزاری  از  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  حسین  دکتر 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار  بین المللی  کنگره  اولین 
در آبانماه 1401 با محورهای مقاومتی و مدیریت انقالبی؛ 
و  اسالم  جهان  سیاسی  جغرافیای  دفاع؛  و  امنیت  مقاومت 
توسعه سیاسی؛ زنان و خانواده سبک زندگی و تمدن نوین 
و  فرهنگی  توسعه  و  هنر  مقاومت  تاریخ  و  ادبیات  اسالمی؛ 

اجتماعی، خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه علمی اولین کنگره بین المللی 
شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان و 
همچنین دبیرخانه اجرایی آن در دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

صنعتی و فناوری پیشرفته خواهد بود.
همچنین در این نشست در مورد اسکان مدعوین، حمل و 
بحث  مقاالت،  داوری  نحوه  کلیدی،  تغذیه، سخنرانان  نقل، 

و تبادل نظر شد.

در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی صنعت و دانشگاه نسبت به جامعه پیرامونی؛

امضای تفاهمنامه دانشگاه شهید باهنر کرمان و شرکت فوالد بوتیای ایرانیان 

و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  بین  تفاهمنامه ای  امضای  با 
 28 یکشنبه  عصر  روز  در  ایرانیان  بوتیای  فوالد  شرکت 
فروردین ماه 1401، همکاری های مشترک این دو مجموعه 
با هدف احیاء و توسعه فضای سبز دانشکده فنی و مهندسی 

دانشگاه، آغاز شد.
و  مشترک  سازنده  همکاری های  نمودن  فراهم  منظور  به 
دانشگاه  و  صنعت  اجتماعی  مسئولیت  اجرای  راستای  در 
فضای  جامع  طرح  تفاهم نامه  پیرامونی،  جامعه  به  نسبت 
شرکت  فی مابین  دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده  سبز 
فوالد بوتیای ایرانیان به نمایندگی دکتر محمدرضا خسروی 
به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  و  شرکت  عامل  مدیر  راد 

نمایندگی دکترحسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه، منعقد 
شد.   

بازیابی  و  احیاء  فضای سبز-  جامع  تدوین طرح  و  طراحی 
فضای سبز فعلی- توسعه فضای سبز- همکاری در برگزاری 
کارگاه و دوره های آموزشی صنعت فوالد ویژه دانشجویان 
و استادان عالقمند- اختصاص زمان استفاده از فضای های 
ورزشی دانشگاه به کارکنان معرفی شده شرکت- اختصاص 
زمان استفاده از فضاهای اماکن فرهنگی، اجتماعی و مذهبی 
در  شرکت-همکاری  شده  معرفی  کارکنان  به  دانشگاه 
برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی مرتبط با صنعت 

فوالد، از موضوعات این تفاهم نامه بود.
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همکاری در استفاده از فضای های اماکن فرهنگی، اجتماعی 
نیاز  مورد  آزمایشگاهی  خدمات  ارائه  دانشگاه-  مذهبی  و 
شرکت با اولویت و تسهیالت الزم منطبق با قوانین دانشگاه- 
اختصاص زمان مناسب جهت استفاده از فضای های ورزشی 
دانشگاه به کارکنان معرفی شده شرکت- همکاری در تامین 
قسمتی از نیازهای آموزشی و پژوهشی شرکت فوالد بوتیای 
ایرانیان از جمله تعهدات دانشگاه شهید باهنر کرمان است.

همچنین همکاری در استفاده از فضای های اماکن فرهنگی، 
آزمایشگاهی  خدمات  ارائه  دانشگاه،  مذهبی  و  اجتماعی 
با  منطبق  الزم  تسهیالت  و  اولویت  با  شرکت  نیاز  مورد 
از  استفاده  جهت  مناسب  زمان  اختصاص  دانشگاه،  قوانین 
فضای های ورزشی دانشگاه به کارکنان معرفی شده شرکت، 
نیازهای آموزشی و پژوهشی  از  همکاری در تامین قسمتی 
فوالد  شرکت  تعهدات  از  ایرانیان،  بوتیای  فوالد  شرکت 

بوتیای ایرانیان است.
بنابراین گزارش، این تفاهم نامه به مدت 10 سال خورشیدی 

خواهد بود که در پایان برای دوره های بعدی قابل تجدید 
بوده و هر یک از طرفین برای اعالم تجدید آن می بایست 
حداقل سه ماه قبل از اتمام زمان تعیین شده مراتب را کتبًا 
به طرف مقابل اعالم دارد. در صورت عدم تمایل هر یک 
از طرفین به ادامه همکاری قبل از پایان دوره تفاهم نامه، 

مراتب به دو طرف اعالم می گردد.

دکتر حسین اکبری فرد اعالم کرد؛

آموزش حضوری دانشگاه شهید باهنر 

کرمان و تاکید بر ثبت نام خوابگاه توسط 

تمامی متقاضیان 

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان در مورد از سرگیری 
آموزش حضوری کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه و استفاده از 
ثبت  بر  تاکید  با  ماه 1401  اردیبهشت  در  بستر حضوری 

نام خوابگاه توسط تمامی متقاضیان، خبر داد.
روز یکشنبه 28 فروردین ماه 1401 در پاسخ به خبرنگار 
روابط عمومی دانشگاه در مورد بازگشایی دانشگاه، پذیرش 
دانشجویان، استفاده از بستر حضوری و جدول زمان بندی از 
سرگیری آموزش حضوری کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه 
دانشجویان  آزمایشگاهی  عملی،  دروس  کالس های  گفت: 
با   19 کووید  بیماری  شیوع  زمان  در  تکمیلی  تحصیالت 
از  ابالغیه وزارت علوم  بهداشتی طبق  پروتکل های  رعایت 
تخصصی  دکتری  دانشجوی   400 تعداد  با   1399 تیرماه 
و  شد  خوابگاه ها  بازگشایی  به  اقدام  ارشد  کارشناسی  و 

کارشناسی  دانشجوی  نفر   700 1400 حدود  ماه  آبان  در 
ارشد و دکتری در خوابگاه اسکان داشتند کلیه کالس های 
جلسات  نیز  و  حضوری  به صورت  مقاطع  این  دانشجویان 
تاریخ  از  نیز  تکمیلی  تحصیالت  نامه های  پایان  از  دفاع 

16فروردین 1401 به صورت حضوری برگزار گردید.
وی افزود: دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی در کلیه 
به   1401 ماه  فروردین   20 از  تحصیلی  مقاطع  و  رشته ها 

صورت حضوری برگزار شده است.
دانشجویان   70% اینکه  به  اشاره  با  دانشگاه  سرپرست 
دانشگاه را مقطع کارشناسی تشکیل میدهند گفت: بیشترین 
داشتند  دانشگاه  مسئوالن  و  خانواده ها  هم  که  دغدغه ای 
هزار   10 حدود  است،  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  روی 
کارشناسی  مقطع  در  گرایش    و  رشته   328 در  دانشجو 
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دروس  شد  گرفته  تصمیم  که  هستند  تحصیل  به  مشغول 
نظری، دروس تخصصی این مقطع در دانشکده های تربیت 
آموزش  مجتمع های  و  معماری  و  هنر  دامپزشکی،  بدنی، 
عالی معدن زرند، مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر و 
مرکز آموزش عالی فرش راور از 20 فروردین ماه 1401 
به صورت حضوری برگزار شود، به طوری که بتوانیم آنها 
را اسکان دهیم و از عهده تغذیه  آنها برآییم زیرا قرارداد با 
پیمانکار و یک سری اصالحات در محوطه خوابگاه ها الزم 

بود.
در  کارشناسی  دوره های  نظری  دروس  افزود:  وی 
دانشکده های فنی و مهندسی و کشاورزی از 4 اردیبهشت 
ماه و دروس نظری دوره های کارشناسی در دانشکده علوم 
 10 از  فیزیک  دانشکده  و  رایانه  و  ریاضی  دانشکده  پایه، 
اردیبهشت ماه 1401 به صورت حضوری برگزار می گردد. 
دکتر اکبری فرد در مورد برگزاری دروس نظری دوره های 
دانشکده  انسانی،  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  کارشناسی 
حقوق و الهیات و دانشکده مدیریت و اقتصاد گفت: برنامه 
از سرگیری آموزش حضوری این دانشجویان متعاقبا اعالم 
می گردد، بدین ترتیب که  بعد از تعطیالت عید فطر که به 
دانشگاه  دانشجویان  تمام  است،  منتهی  ماه  اردیبهشت   17

به صورت حضوری در دانشگاه حضور خواهند داشت. 
 100% و  قطعا  ماه،  اردیبهشت  سوم  درهفته  افزود:  وی 
کالس ها به صورت حضوری است، پس از برگزاری کالس 
سامانه های  در  کالس ها  برگزاری  حضوری  صورت  به 
آموزش الکترونیکی ممکن نخواهد بود و سامانه های مجازی 
صرفا برای حل تمرین و مباحثی که قبال بارگذاری شده، در 

دسترس خواهد بود.

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: با توجه به اینکه 
خانواده هایشان  و  دانشجویان  اختیار  در  زمان بندی  برنامه 
رسانی  اطالع  نیز  خوابگاه  اسکان  فرم  و  شده  داده  قرار 
گردیده است، آمار دقیق متقاضیان خوابگاه در دسترس و 

به همان تعداد خوابگاه آماده است.
خوابگاه  متقاضی  که  دانشگاه  دانشجویان  تمامی  افزود:  وی 
تا تاریخ 31 فروردین 1401 فرصت دارند نسبت  هستند 
اقدام نمایند )امکان  به ثبت نام خوابگاه در سامانه ذیربط 
تمدید مهلت فوق وجود ندارد( همچنین با رعایت پروتکل 

بهداشتی، امکان اسکان 6 نفر در هر اتاق وجود دارد.
دکتر اکبری فرد با اشاره به اینکه سه ماه از ترم تحصیلی 
خوابگاه  متقاضی  دانشجویان  تعداد  و  نمانده  باقی  بیشتر 
تدابیری  گفت:  شده  بیشتر  قبل  و  عادی  حالت  به  نسبت 
اندیشیده شده تا به کلیه دانشجویان متقاضی، خوابگاه تعلق 
نوبت  دو  انجام  دانشگاه،  محیط  در  حضور  وشرط  گیرد 
نوبت  سه  انجام  خوابگاه  در  اسکان  شرط  و  واکسیناسیون 

واکسیناسیون است.
درخواست  می توانند  دانشجویان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
حذف حداکثر دو درس یا حداکثر 6 واحد از دروس نظری 
حذف  مهلت  در  واحدها  حدنصاب  رعایت  بدون  را  خود 
اضطراری از طریق تکمیل فرم مشکالت دانشجویی ارسال 

نمایند تا با نظر استاد راهنمای آموزشی اقدام شود.
دکتر اکبری فرد تاکید کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی 
هیأت  اعضای  دانشجویان،  از  اعم  دانشگاه  از سوی جامعه 
با  نحوی  هر  به  که  افرادی  سایر  و  علمی  یاوران  علمی، 
پایان  امتحانات  و  الزامیست  هستند  ارتباط  در  دانشگاه 

نیمسال به صورت حضوری برگزار خواهد شد.



33

به همت هیأت دانشجویی دارالثقلین دانشگاه؛
جشن میالد امام حسن مجتبی  )ع( در دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دفتر  سرپرست  عسکری  حسن  المسلمین  و  حجت االسالم 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن تبریک 
عید میالد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع( 
در خصوص فواید روزه در ماه مبارک رمضان گفت: روزه 
گرفتن و کم خوری برای سالمتی بدن انسان مفید است و 
عالوه بر نخوردن و نیاشامیدن بلکه راه انداختن کار بندگان 
خدا و خدمت رسانی یک مقوله مهم در روزه داری است که 

اجر و ثواب روزه را چندین برابر خواهد کرد.
حجت االسالم و المسلمین عسکری به ذکر روایتی از امام 
گناه  ترک  در  اندیشی  چاره  مجتبی )ع( در خصوص  حسن 
پرداخت که فرمودند: »افعل خمسه اشیاء و اذنب ما شئت، 
ال تاکل رزق اهلل و اذنب ما شئت، و اطلب موضعا ال یراک 
اهلل و اذنب ما شئت، و اخرج من والیه اهلل و اذنب ما شئت، 
نفسک  عن  فادفعه  روحکم  لیقبض  الموت  ملک  جاء  اذا  و 
فی  تدخل  فال  النار  مالک  دخلک  اذا  و  شئت،  ما  اذنب  و 
کنی،  گناه  ترک  نمی توانی  شئت.چنانچه  ما  اذنب  و  النار 
پس پنج کار را انجام ده و هر چه میخواهی گناه کن روزی 
خدا را نخور - گناه را در جایی انجام ده که خداوند تو را 

نبیند - از سرزمین خدا دور شو و برو به جایی که در زیر 
فرشتۀ مرگ  که  گاه  آن   - نباشد  قدرت خداوند  و  سلطه 
خواست جانت را بگیرد او را از خود دور کن-هنگامی که 
مالک دوزخ خواست تو را داخل آتش کند، پس با قدرت 
ایستادگی کن و داخل نشو، این پنج عمل را انجام بده و هر 

چه خواستی گناه کن.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
مراسم  در  شرکت  و  بودن  شاد  بر  تاکید  ضمن  دانشگاه، 
شادی اهل بیت گفت: نیت از دست زدن  درمجالس شادی 
بیت  اهل  خانه  زدن  در  نیت  به  را  آن   و صدای  اهل بیت 
انسان  در  روحی  تعادل  ایجاد  افزود:باعث  و  کرد  تشبیه 

می شود.
بنابراین گزارش، در این مراسم محمدحسین موالیی مداح 
اهل بیت عصمت و طهارت به ذکر فضایل و مدیحه سرایی 
نیز  دراک  سرود  گروه  و  پرداخت  مجتبی)ع(  حسن  امام 

سرود خود را اجرا کردند.
برنامه های  دیگر  از  مسابقات  برگزاری  و  خوانی  مولودی 

اجرا شده در این مراسم بود.
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به میزبانی دانشگاه؛
 دومین نشست دانشگاه شهید باهنر کرمان با قرارگاه فرهنگی شهید سلیمانی استان کرمان

در پی تاکید سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان مبنی بر 
و  قاسم سلیمانی  به فرهنگ سپهبد شهید  ویژه  توجه  لزوم 
ایجاد کارگروه های مناسب در زمینه فرهنگ، روز دوشنبه 
29 فروردین ماه 1401 دومین نشست دانشگاه شهید باهنر 
کرمان با قرارگاه فرهنگی شهید سلیمانی استان کرمان، در 

دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
و  فرهنگی  معاونت  حوزه  سرپرست  بابایی  محمود  دکتر 
منظور  به  دانشگاه  آمادگی  اعالم  ضمن  دانشگاه:  اجتماعی 
برقراری ارتباط بیشتر با  قرارگاه فرهنگی شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی گفت: این دانشگاه  با وجود پتانسیل هایی که 
دارد با برنامه ریزی های درست، بستر مناسبی برای ارتباط 

بین سازمان ها در رابطه با فرهنگ، فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه شهر کرمان به عنوان جهانشهرمقاومت 
نامگذاری شده است خاطر نشان کرد: زیارتگاه سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی از جمله جاذبه های مذهبی-فرهنگی، است و 
هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب 
می کنند و الزم است این دانشگاه در جهت ارتقای فرهنگ 

جامعه و شهر همت گمارد.
ایجاد  بر  دانشگاه  سرپرست  تاکید  پی  در  بابایی  دکتر 
و  کرد  شناسی  آسیب  را  قرارگاه  فرهنگی،  کارگروه های 
حوزه ها)مدرسه- همه  به  پرداختن  ضمن  داد:  پیشنهاد 
قرارگاه  مشی  خط  علمیه-مسجد(،  دانشگاه-خانواده-حوزه 
قرارگاه  و  شود  ایجاد  تخصصی  ارزیابی  کمیته  و  مشخص 

برای هر طرح یک کارشناس ویژه تخصیص دهد.
وی مطرح کرد: پرداختن به حوزه خانواده یا مسجد ما را از 

پرداختن به حوزه های دانشگاه، حوزه و مدرسه غافل نکند.
اجرایی  مدیر  اهلل وردی  حسین  والمسلمین  االسالم  حجت 
ضمن  کرمان،  استان  سلیمانی  شهید  فرهنگی  قرارگاه 
فرهنگی  معاون  سرپرست  پیشنهادات  از  خورسندی  اظهار 
قرارگاه  فعالیت های  روند  از  گزارشی  دانشگاه،  واجتماعی 
شهید  دانشگاه  بیشتر  همکاری  خواستار  و  کرد  ارائه 

باهنرکرمان با این قرارگاه شد.
گفتنی است، قرارگاه فرهنگی شهید سلیمانی استان کرمان 
با ابتکار و حمایت سردار شهید سلیمانی، به منظور تقویت 
این  شد.  تشکیل   1397 سال  در  انقالب،  فرهنگی  جبهه 
قرارگاه فرهنگی با پشتیبانی مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی 
را  آفرین  تحول  و  بنیادی  فرهنگی  طرح های  )که  استان 
طرح ها،  حمایت  راستای  در  فقط  می کنند(؛  مالی  حمایت 
در  فرهنگی  فعالیت های  انجام  و  است  فعالیت  به  مشغول 
فرهنگی  فعالیت های  ارتقای  و  دانشگاه ها  همانند  حوزه های 

از محور های کار قرارگاه فرهنگی استان کرمان است.
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نشست صمیمانه سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان با مسئوالن دانشگاه فرهنگیان

نشست صمیمیانه  کرمان،  باهنر  دانشگاه شهید  میزبانی  به 
روز  دانشگاه،  سرپرست  با  فرهنگیان  دانشگاه  مسئولین 

سه شنبه 30 فروردین ماه 1401برگزار شد.
خوشامد  دانشگاه ضمن  سرپرست  اکبری فرد  حسین  دکتر 
گویی به مهمانان در جلسه و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
ماه  از  روز  اولین  تقارن  گفت:  برکت  خیر  پر  ماه  این  در 
مبارک رمضان با از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان 
در دانشگاه همراه بوده که امیدواریم این تقارن بنای خوبی 

باشد و دانشگاه بتواند رسالت خود را انجام  دهد.
افزود: عنوان  وی در خصوص شعار سال و فرمان رهبری 
در  باید  که  است  فرمانی  یک  رهبری  توسط  سال  شعار 
اقتصاد  در  هم  و  کشور  اقتصاد  در  تاثیراتی  کنونی  شرایط 
به  که  داریم  تالش  و  باشیم  داشته  بین الملل  هم  و  منطقه 
دانشگاه های نسل سوم و چهارم تبدیل شویم زیرا آموزش 
و پژوهش، نیاز کشور را به طور مستقیم نمی تواند حل کند.

سرپرست دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه ها سه وظیفه رسالت 
را  جامعه  مسائل  و حل  کادر سازی  علمی،  مرجعیت  مهم 

عهده دار هستند که در رسالت سوم دانشگاه ها نقش بسیار 
مهم و حساسی دارند. دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان 
دانشگاه معین استان است که قطعا با وجود شورای مراکز 
آموزش عالی و موسسات استان الزم است از ظرفیت های 
دیگر دانشگاه های استان به طوری که هم افزایی شود و از 

تجربیات دیگر دانشگاه ها استفاده کند.
قدمت  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
50ساله و پتانسیل های فراوان، خاطرنشان کرد: می توانیم 
همکاری هایی  فرهنگیان  دانشگاه  با  مختلفی  حوزه های  در 

داشته باشیم.
دانشجویان  حضوری  آموزش  زمینه  در  اکبری فرد  دکتر 
افزود: آموزش در دانشگاه شهید باهنر کرمان از تعطیالت 

عید فطر%100 حضوری خواهد بود.
کرمان،  استان  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس  توان  عباس  دکتر 
ضمن تشکر از برگزاری این نشست در خصوص مجموعه 
شهید  پردیس  نصیر،  خواجه  پردیس  فرهنگیان،  دانشگاه 

باهنر گزارشی را ارائه کرد.
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در راستای شعار سال سرپرست دانشگاه شهید باهنرکرمان مطرح کرد؛
 کسب و کارهای دانش بنیان، باعث رشد اقتصادی

زمین  سازمان  مسئوالن  با  نشست  در  فرد  اکبری  دکتر 
شناسی و اکتشافات معدنی کرمان گفت: مراکز رشد دانش 
بازار  به  را  دانشجویان  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  بنیان 
کار سوق می دهد و این مراکز به افزایش بهره وری و رشد 

اقتصادی جامعه کمک می کنند.
 1401 فروردین ماه   31 چهارشنبه  روز  فرد  اکبری  دکتر 
منعقد شده فی ما بین سازمان  نامه  تفاهم  بررسی  در جلسه 
شهید  دانشگاه  با  استان  معدنی  اکتشافات  و  زمین شناسی 
برنامه های  از  مطالبی  آن،  کردن  عملیاتی  و  کرمان  باهنر 
سازی  شبکه  مورد  در  دانشگاه  پژوهشی  حوزه  راهبردهای 
پژوهشی فناوری؛ ایجاد مرکز نوآوری؛ تدوین شیوه نامه ها؛ 
لزوم  پژوهشی؛   یافته های  سازی  تجاری  از  حمایت  نحوه 
نسبی  مزیت های  همراستایی  کارآمد،  قوانین  برقراری 

دانشگاه و همکاری با صنایع استان تشریح کرد.
وی در خصوص نقش آفرینی استادان دانشگاه شهید باهنر 
با شعار سال، خاطر نشان  ارتباط آن  و  کرمان در صنعت 
باهنر کرمان  بنیان دانشگاه شهید  کرد: مراکز رشد دانش 
دانشجویان را به سمت و سوی بازار کار سوق می دهد و این 
اقتصادی جامعه کمک  بهره وری و رشد  افزایش  به  مراکز 

فراوانی خواهند کرد.
دکتر اکبری فرد با اشاره به ظرفیت های موجود در دانشگاه 

گفت: دانشگاه این آمادگی را دارد که در قالب تفاهم نامه 
با دیگر سازمان ها در ارتباط باشد و به نحوی که در حل 
و  شده  بسترسازی  زیرا  شود،  واقع  موثر  جامعه  مسائل 
با موسسات  انجام طرح های مشترک  برای  تمهیدات الزم 

خارج از دانشگاه فراهم است.
رنجبر  اهلل  حجت  دکتر  نشست  این  در  است،  گفتنی 
سرپرست معاون پژوهشی و فناوری ، دکتر شهرام شفیعی 
رئیس بخش زمین شناسی دانشگاه، علی رشیدی مدیرکل 
خاوری  جنوب  معدنی  اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان 
و  شناسی  زمین  سازمان  مسئوالن  از  تعدادی  و  کرمان 

اکتشافات معدنی جنوب خاوری کرمان حضور داشتند.
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برگزاری جلسه بررسی احداث پل شهید حاج یونس زنگی آبادی
در دانشگاه شهید باهنر کرمان 

مهندسی  دانشجویی  علمی  انجمن  همت  به  نشست  این 
عمران و با همکاری شورای اسالمی شهر کرمان، با حضور 
برای  معماری،  مهندسی  و  عمران  مهندسی  گروه  استادان 

ارائه نقطه نظرات و بررسی مسائل فنی برگزار گردید.
نظام  ترافیک  کارگروه  توسط  طرح  این  است،  گفتنی 
به  کرمان  استان  ترافیک  شورای  در  و  مطرح  مهندسی 

تصویب رسیده است.
عمران  مهندسی  گروه  رئیس  جواران  حمزه  صالح  دکتر 
عملکرد  از  انتقاد  ضمن  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
دانشگاه  بزرگترین  باهنر  شهید  دانشگاه  گفت:  شهرداری 
در جنوب شرق کشور و دانشگاه  مادر محسوب می شود و 
بخش مهندسی عمران دانشگاه با 11 استاد تمام می تواند 

در بحث های شهری مفید واقع شود.
مهندسی  گروه  علمی  هیأت  عضو  کمالی  جالل  رضا  دکتر 
چنین  برگزاری  از  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  عمران 
جلساتی که شرکت دانشجویان و دغدغه مندی آنها نسبت 
گفت:  و  کرد  تشکر  می دهد  نشان  را  شهری  مسائل  به 
اولویت بندی باید بر اساس خروجی طرح جامع حمل و نقل 
باشد، برای بررسی اولویت ها در طرح جامع ترافیک باید 
برآورد  و  معایب  و  مزایا  بررسی  طرح های مختلفی همراه 
هزینه ها، مقایسه صورت گیرد. کمربندی ها نقش جابجایی 
قبل  از  مسیر،  تمام  است  الزم  و  می کنند  ایفا  را  سریع 
بررسی گردد، با ساخت تقاطع های غیر هم سطح، ترافیک 

یک قسمت را نمی توان بر طرف و هزینه کرد بودجه باید 
باشد  موجود  مرمت،  میزان  به  بودجه  اگر  باشد  منطقی 
فقط مرمت صورت گیرد و اگر بودجه به میزان احداث و 
توسعه موجود باشد، ساخت صورت گیرد. سیاست گذاری 
با  محور،  انسان  و  غیرموتوری  نقل  و  به سمت حمل  باید 
مسیرهای  دوچرخه،  عبور  های  محل  روها،  پیاده  ایجاد 

مختص معلوالن، حمل و نقل همگانی و...پیش رود.
دکتر نوید ندیمی عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران 
تا  است  بهتر  کرد:  عنوان  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
زمان انتشار نهایی نسخه طرح جامع ترافیک شهر کرمان، 
تمام طرح های عمرانی، راهسازی سطح شهر متوقف شود. 
در کرمان ضعف حمل و نقل همگانی داریم و همین امر، 
نقل  و  حمل  مهندسی  است.  شده  ترافیک  ایجاد  باعث 
صورت  به  باید  و  است  علمی  بحث  ترافیک،  مهندسی  و 
هزینه تر  کم  کمربندی  که  زمانی  تا  شوند  کنترل  علمی 
پرهزینه  گزینه های  سراغ  و...  نما  دلیل  به  نباید  هستند 

رفت.
دکتر وحید خلیفه عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران 
تقاطع  موضعی،  نگاه  در  گفت:  سیرجان  صنعتی  دانشگاه 
غیر  تقاطع  ساخت  و  است  شلوغی  تقاطع  شرف آباد، 
هم سطح ضروری به نظر می رسد اما با در نظرگیری دید 
کلی و اساسی و دید کالن، نیاز به بررسی های بیشتر وجود 

دارد و نمی توان قطعی نظر داد.


