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به منظور دست یابی به رشد اقتصادی؛

 بازدید سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان از پروژه های عمرانی

از ساختمان های و پروژه های  بازدید سرپرست دانشگاه 
و  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  ساخت  حال  در 
دانشگاه  تصفیه خانه  و  موتورخانه  ساختمان های  نیز 
دانشگاه،  تأسیساتی  و  عمرانی  مشاوران  حضور  با 

گرفت. صورت   1401 تیرماه   1 چهارشنبه 
عمرانی  و  جاری  هزینه های  گفت:  فرد  اکبری  دکتر 
و  اقتصادی  فعالیت های  بر  مالحظه ای  قابل  تاثیر 

دارد. آن  سرعت رشد 
پروژه های  انجام  در  موجود  یافته های  به  اشاره  با  وی 
با  مقایسه  در  عمرانی  هزینه های  کرد:  اظهار  عمرانی 
دارد. اقتصادی  رشد  بر  بسزایی  تاثیر  جاری  هزینه های 

افزایش  و  عمرانی  هزینه های  تأمین  طریق  از  باید 
دهیم.  گسترش  را  اقتصادی  بنای  زیر  اعتبار، 

به  که  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  ساختمان 
عنوان  تحت  آن  اول  فاز  کافی  اعتبار  وجود  عدم  دلیل 

اسکلت  فنداسیون،  )شامل  سازه  اجرایی  عملیات 
 2000 قالب  در   1399 سال  ماه  بهمن  در  سقف(  و 
وجود  علیرغم  و  گردید  آغاز  طبقه  دو  در  و  مترمربع 
پیشرفت  درصد   38 پروژه  اول  فاز  اعتباری  مشکالت 
پیمانکار  مطالبات  از  بخشی  و  است  داشته  فیزیکی 
فعال  مجددا  پروژه  خوشبختانه  و  گردیده  اعتبار  تامین 

است. پایانی  مراحل  در  و 
همراه  تیم  و  دانشگاه  سرپرست  گزارش،  بنابراین 
کلی  وضعیت  و   )1 مرکزی)شماره  موتورخانه  از 
ژنراتورها،  دیزل  تراکمی،  چیلرهای  موتورخانه، 
وضعیت  تصفیه خانه،  روتاسیساتی،  آدم   کانال های 
شرب  آب  تصفیه  فراینده  و  پمپاژ  ایستگاه  منابع 
گرفته  صورت  تعمیرات  جریان  در  و  بازدید  دانشگاه 

رگرفتند. قرا
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سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

 مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار برای حفاظت از منابع انسانی

رئیس  صمیمانه  نشست  آگاهی،  سطح  ارتقای  منظور  به 
روز  دانشگاه  حفاظت  کارشناسان  و  مسئوالن  با  دانشگاه 
پنجشنبه 2تیرماه 1401 در سالن کنفرانس دانشگاه شهید 

باهنر کرمان برگزار شد.
نشست  این  ازایجاد  هدف  گفت:  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
ارتقای سطح آگاهی کارشناسان و مسئوالن حفاظت دانشگاه 

است.
وی از کارشناسان حفاظت به عنوان چشمان بیدار سازمان 
به  مقررات  و  قوانین  پایه  بر  حفاظت  افزود:  و  یادکرد 
به  برای رسیدن  عهده حراست است، چرا که هر سازمان 

رسالت هایش به سالمت روانی و درونی نیازمند است.
سرپرست دانشگاه ضمن توجه به این نکته که برای حفاظت 
که  دارد  ضرورت  گفت:  انسانی  منابع  و  کار  نیروی  از 
مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار به دقت اجرا شود.

دانشگاه  محیط  در  ایمنی  فرهنگ  نقش  به  اشاره  با  وی 
اظهار کرد: یکی از مهم ترین دغدغه ها در مدیریت، ایجاد 
با اجرای  این هدف  زیرساخت محیط کاری امن است که 

فرهنگ ایمنی حاصل می شود.
دکتر اکبری ضمن اشاره به جمله اول ایمنی بعد کار، تصریح 
با  آسیب،  از  عاری  محیط  سازی  پیاده  برنامه ریزی  کرد: 

کار  نیروی  از  حفاظت  به  تنها  نه  بهداشت،  و  ایمنی  حفظ 
کمک می کند بلکه عاملی برای بهره وری در محیط کار می 

شود.
وی امنیت عمومی را یک اصل تلقی کرد و گفت: برای باال 
گذاری های  سرمایه  دولت  عمومی،  امنیت  شاخصه  بردن 
زیادی انجام داده است، پس کاری که شما انجام می دهید، 
ایجاد امنیت و آسایش برای قشر دانشجو، کارمند، استاد و 

مراجعان دانشگاه است.
در  ایمنی  ایجاد  اهمیت  به  اشاره  با  دانشگاه  سرپرست 
دانشگاه عنوان کرد: کارشناسان حفاظت فیزیکی با چشمان 
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و موعظه کردن موارد: ایجاد اعتماد، شخصیت دادن، توجه 
برخورد  به صورت غیر مستقیم،  انسانی، تذکر  به کرامات 

منطقی و قانع کننده و ریشه یابی مساله را برشمرد.  
 امنیت یکی از نیازهای اولیه بشر

دکتر عباس رحمتی رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 
دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان در نشستی که روز 
پنجشنبه با مسئوالن انتظامات دانشگاه در سازمان مرکزی 
انسان  اولیه  نیازهای  از  برگزار شده بود گفت: امنیت یکی 
بسیار  انتظامات  پرسنل  روانی  امنیت  راستا  این  در  است 

مهم است.
وی افزود: چنانچه افراد، خانواده نا آرام یا دغدغه فکری با 
شبکه خانواده داشته باشند، این دغدغه ها باید حذف شود 

تا به وظایف شغلی بپردازند.
رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه 
خاطرنشان کرد: افراد به طور طبیعی، خواسته ها و نیازهایی 
غافل  اصلی  مسائل  از  آنها  به  پرداختن  اثر  در  و  دارند 

می شوند.
سپس به آموزش مهارت با موضوع نقش امنیت روانی در 
اجتماع و جامعه انسانی در قالب کارگاه دو ساعته پرداخت.

بیدار خود باید اولین نیاز جامعه که همان امنیت و آرامش 
است را ایجاد کنند.

هم  واقعا  که  دارید  کار  سرو  افرادی  با  شما  افزود:  وی 
جامعه برایشان زحمت کشیده که به یک درجه ای رسیدند 
وهم با دانشجویانی با سالیق مختلف سرو کار دارید که با 
است  الزم  پس  می شوند،  دانشگاه  وارد  متفاوت  رفتارهای 
که  کنید  مهیا  برایشان  را  ایمنی  محیط  بیشتر  آگاهی  با 

کمترین آسیب وارد شود.
دکتر اکبری با اشاره به اهمیت و نفش سرمایه های انسانی 
امنیت را  ایمنی محیط و  تصریح کرد: کارشناسان حفاظت 
مراقبت  خودتان  از  است  می کنند، الزم  ایجاد  دانشگاه  در 
کنید زیرا سرمایه های انسانی مساله اول هر جامعه هست.

تاکید  روزگار  آورد  درد  به  چوعضوی  مصرع  ذکر  با  وی 
را درک کرده  او  باید  اگر فردی دچار آسیب شود،  کرد: 
و  محافظت  انسانی  از سرمایه های  و  بشتابیم  کمکش  به  و 

مراقبت کنیم.
 شغل حفاظت فیزیکی یکی از ممتازترین مشاغل سازمان، 

برای ایجاد زیرساخت ها
حجت االسالم والمسلین حسن عسکری سرپرست دفترنهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در جلسه نشست 
گفت:  دانشگاه  فیزیکی  حفاظت  مسئوالن  و  کارشناسان  با 
مجموعه انتظامات به حق تاثیر گذارترین مجموعه در حوزه 
این  است،  دانشگاه  فعالیت های  هدایت گری  بخشی،  نظم 
شغل جزء ممتاز ترین مشاغل حساب می شود و در بوجود 

آوردن زیرساخت های دانشگاه نقش موثری دارد.
کرد  تاکید  حراست  اداره  در  انسجام  و  نظم  ایجاد  به  وی 
کارشناسان  اختیار  در  را  خود  تجربیات  یکسری  سپس 

قرارداد.
سرپرست دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
برای اثرگذاری در تذکر دادن و نیل به اهداف در نصیحت 
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در دیدار مدیر فنی و نماینده شرکت معدنی و صنعتی گل 
بر  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مدیران  با  عمان  در  گهر 

گسترش روابط بین دو سازمان تاکید شد.
دکتر حسین اکبری فرد ظهر پنجشنبه 2 تیرماه 1401 در 
نشست با مدیر فنی و نماینده شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر درعمان، خالصه ای از روند تفاهم نامه های منعقد شده 
و  مجموعه های صنعتی  با  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  بین 
معدنی در سطح ملی و استانی، در سال جاری را بیان کرد.

وی بر حضور افراد تاثیرگذار و توانمند دانشگاهی و ارتباط 
آنان در شاخه های صنعت تاکید کرد.

به ظرفیت  توجه  با  باهنر کرمان  دانشگاه شهید  سرپرست 
ارتباط  خواستار  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  عظیم 

تنگاتنگ و هرچه بیشتر دانشگاه با این مجموعه شد.
استادان  و  دانشگاهیان  نقش  به  اشاره  با  فرد  اکبری  دکتر 
و  کرد  تاکید  صنعت  و  کشور  مسائل  حل  در  متخصص 
آن  چالش های  برای  راه حل  ارائه  آمادگی  دانشگاه  گفت: 
ایجاد یک  برای  رایزنی  افزود در حال  و  دارد  را  مجموعه 

بستر مناسب هستیم.
 دکتر قاسم محمدی نژاد رئیس شورای مشاوران دانشگاه 
و صنعتی  معدنی  جایگاه شرکت  اهمیت  به  توجه  با  گفت: 

گل گهر برای دانشگاه به ابتکار مهندس جالل مآب مدیر 
گهر  گل  آهن  سنگ  پژوهشکده  مجموعه،  آن  وقت  عامل 
را  موافقت قطعی  امنا  دانشگاه شکل گرفت و درهیأت  در 
دریافت کرد ولی متاسفانه در برهه ای از زمان به صورت 

یکطرفه این ارتباط از سوی گل گهر قطع شد.
این  دانشگاه  مجموعه  پیگیری های  علیرغم  افزود:  وی 
و  است  فعال  غیر  همچنان  پرپتانسیل،  بسترتحقیقاتی 
عامل  مدیر  عتیقی  مهندس  مثبت  رویکرد  با  امیدواریم 
مجتمع گل گهر، شاهد شکوفایی این همکاری در عالی ترین 

سطح در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، باشیم.
 دکتر عباس دعاگویی مدیر فنی و نماینده شرکت معدنی 
غیر  و  روشن  طرح  برتدوین  درعمان  گهر  گل  صنعتی  و 
تغییر  که  نحوی  به  مابین  فی  همکاری  زمینه  در  پیچیده 
مطرح  را  نکند  ایجاد  خللی  همکاری  روند  در  مدیریت ها 

کرد.
وی همچنین به تغییر مطالبه گری دانشگاه از حد سطحی به 
سطح جدی با اعمال سلیقه مجموعه برای همکاری آموزشی 
خارج  دانشگاهیان  با  فردی  ارتباطات  بواسطه  پژوهشی  و 
دانشگاه  خدمات  ارائه  برای  آمادگی  اعالم  و  اشاره  استان 

در امور بین الملل را پیشنهاد کرد.

در راستای تحقق شعار تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین صورت گرفت؛

 حل چالش های ارتباط بین صنعت و دانشگاه و تدوین تفاهم نامه روشن
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دکتر حسین اکبری فرد:

تبدیل خدمات به محصوالت دانش بنیان 

دوشنبه  روز  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  حسین  دکتر 
تولیدات  مورد  در  اندیشی  هم  جلسه  در   1401 تیرماه   6
دانش بنیان با حجت االسالم والمسلمین علیرضا انجم شعاع 
رسیدن  فرا  کرمان،  استان  علمیه  حوزه  پژوهشی  معاون 
یاران  از  تن  بهشتی و 72  سالروز شهادت شهید آیت اهلل 

امام راحل)ره( را تسلیت گفت.
دانش  تاثیرگذاری  اهمیت  به  اشاره  با  دانشگاه  سرپرست 
پیشرفت  روند  مشاهده  با  گفت:  آفرینی  اشتغال  بر  علمی 
یافته، می توان دریافت که اطالعات،  در کشورهای توسعه 

فناوری و دانش، عوامل تاثیر گذار بر اشتغال هستند.
باید  افزود:  صنعت  چالش های  کردن  مطرح  ضمن  وی 
و  متخصصان  وجود  از  و  کرد  انتخاب  را  مناسبی  الگوی 
علم،  برد.  بهره  مختلف  عرصه های  در  دانشگاهی  نخبگان 
صنعتی  مشکالت  حل  برای  را  افراد  این  ذهن  و  تخصص 

جامعه سوق دهیم.
ارتباط دانشگاه با صنعت همواره با چالش هایی مواجه بوده و 
ماموریت مهم دانشگاه گره گشای بخشی از مشکالت است. 
واقع  در  بشکنیم.  را  پوسته سخت صنعت  آن  بتوانیم  باید 
باید خدمات را به تولید مبتنی بر دانش بنیان تبدیل کنیم.

اشتغال  بنیان،  دانش  »تولید،  سال  شعار  به  اشاره  با  وی 
آفرین« گفت: دانش زمانی می تواند به یک مملکت کمک 

کند که بتواند خلق ثروت کند.
در  دانشگاه  که  نکته  این  به  اشاره  با  دانشگاه  سرپرست 
بعضی جاها نتوانسته نیازهای صنعت را برطرف کند خاطر 
نشان کرد: یکسری تحقیقات بنیادین انجام شده که امروزه 

جامعه ما آن چیزی را می پذیرد که بطور مستقیم تبدیل به 
محصول شود، باید یک راه هموارتری برای ارتباط دانشگاه 
با صنعت پیدا کنیم تا خدمات را به محصول و عامه پسند 

تغییر دهیم.
جلسات  و  تفاهم نامه ها  شدن  اجرایی  بر  تاکید  ضمن  وی 
از  استفاده  و  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  برقراری  با  گفت: 
می توان  صنعت  در  دکتری  دانشجویان  و  فارغ التحصیالن 
به خروجی نسبتا مطلوبی در طرح های دانش بنیان و جامعه، 

رسید.
دانشگاه  مشاوران  رئیس شورای  محمدی نژاد  قاسم  دکتر   
خوبی  ارتباط  دانشگاه  حوزه های  و  اقشار  بسیج  بین  گفت: 
برقرار است و باعث افتخار است که رئیس بسیج استادان 
این  کنار  در  که  است  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  استان 
اعضای  مسئولین شان  بسیج  اندیشه ورز  هیأت های  اکثر 

هیأت علمی این مجموعه هستند.
در  دانش بنیان  ایده های  و  طرح ها  پیاده سازی  به  توجه  با 
سطح استان باید یک نگاه جهادی صورت گیرد و دانشگاه 
پیش قدم  این عرصه  در  تمام وجود  با  باهنر کرمان  شهید 

خواهد بود.
معاون  شعاع  انجم  علیرضا  والمسلمین  االسالم  حجت   
پژوهشی حوزه علمیه استان کرمان در زمینه ایجاد طرح های 
اقتصاد  ایجاد کارگروه  اندازی  راه  و  استان  کالن در سطح 

اسالمی مسائلی را مطرح کرد. 
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دکتر مریم احتشام زاده:

کنکور سراسری 1401 با رقابت 57048 داوطلب در استان کرمان 

نماینده تام االختیار سازمان سنجش در استان کرمان گفت: 
آزمون سراسری کنکور 1401 با رقابت 57048 داوطلب 
تا 11  تیرماه  از 8  نوبت صبح  استان کرمان، در چهار  در 

تیرماه در سراسر استان کرمان برگزار گردید.
نماینده تام االختیار سازمان سنجش در استان کرمان گفت: 
آزمون سراسری کنکور 1401 با رقابت 57048 داوطلب 
در استان کرمان در چهار گروه   هنر7382 نفر، ریاضی5818 
زبان7138نفر  و  تجربی20869نفر  انسانی15841نفر،  نفر، 
)به ترتیب ازصبح چهارشنبه 8 تیرماه گروه آزمایشی هنر؛ 
صبح پنج شنبه 9 تیرماه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و 
انسانی؛ صبح جمعه 10 تیرماه گروه آزمایشی علوم تجربی؛ 
خارجی(  زبان های  آزمایشی  گروه  تیرماه   11 شنبه  صبح 
خواهند  رقابت  به  کرمان  استان  19 شهرستان سراسر  در 

پرداختند.
سازمان  االختیار  تام  نماینده  زاده  احتشام  مریم  دکتر 
از  کرمان  شهرستان  در  افزود:  کرمان  استان  در  سنجش 
و  هزار   10 تعداد  این  از  که  داوطلب  نفر   75 و  هزار   17
938 نفر زن و 6 هزار و 137نفر مرد هستند، در 58 حوزه 
باهنرکرمان)5593داوطلب(،  شهید  دانشگاه های  شامل 

آموزش  نور)1456(،  پیام  و  داوطلب(  اسالمی)300  آزاد 
و پرورش)2617داوطلب( ، دانشکده فنی و حرفه ای شهید 
چمران )5479 داوطلب( و آموزشکده حضرت فاطمه)س(

)1630 داوطلب( برگزار شد. 
خاطرنشان  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  حوزه  چهار  در   5593 کرد: 
متشکل از تاالر افضل کرمانی، سالن کتابخانه دانشکده فنی، 
سالن امتحانات، تاالر دانشجو دانشکده فنی و مهندسی در 
رشته هنر 1400 نفر زن، رشته علوم انسانی 1400 نفر زن، 
رشته علوم تجربی 1400 نفر زن و در رشته زبان خارجه 

1393 نفر زن شرکت کردند.
گفتنی است، یک میلیون و 489 هزار و 220 داوطلب در 
که  کرد  خواهند  شرکت  کشوری   1401 سراسری  کنکور 
که  مرد  نفر   574179 و  زن  نفر   915041 تعداد  این  از 
گروه  615داوطلب،  و  هزار   145 فنی  و  ریاضی  گروه  در 
تجربی 574هزار و 751داوطلب، گروه انسانی 412هزار و 
525داوطلب، در گروه هنر 161هزار 378شرکت کننده و 

در زبان های خارجی 194هزار 951 داوطلب، هستند.
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با حضور سرپرست دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان؛

 جلسه تبیین بهره وری ظرفیت های دانشگاه در حوزه اجتماعی

بهره وری  تبیین  و  طرح واره  ایجاد  اندیشه ورزی  نشست 
و  اجتماعی  حوزه  در  استان  دانشگاه های  ظرفیت های 
بعدازظهر  احمدیوسفی،  کوروش  دکتر  حضور  با  فرهنگی 
چهارشنبه 8تیرماه 1401 در اتاق سرپرست دانشگاه شهید 

باهنر کرمان تدویر یافت.
موجود  پتانسیل های  به  اشاره  با  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
در دانشگاه گفت: ضرورت دارد با مدیریت دانش، مسائل 
جامعه در حوزه اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.

وی ضمن بیان اقدامات دوره های قبل در مورد ماموریت های 
کرد:  نشان  خاطر  مختلف  گروه های  قالب  در  دانشگاه ها 
بهره وری،  برای  اعضای هیأت علمی  توان  از  استفاده  برای 

باید به بیان مسأله پرداخت.
فرهنگی  زمینه  در  است  الزم  افزود:  دانشگاه  سرپرست 
ارتباط  به  نیل  برای  و  شود  سازی  ظرفیت  اجتماعی  و 
دقیق  مفهوم  به  مختلف  حوزه های  در  جامعه  با  دانشگاه ها 

بهره وری بپردازیم.
و  اجتماعی  دفتر  سرپرست  احمدیوسفی  کوروش  دکتر   
معلول  اجتماعی  مسائل  گفت:  کرمان  استانداری  فرهنگی 
مختلف  های  حوزه  در  علت ها  این  که  هستند  علت هایی 
آموزشی، فرهنگی، اقتصادی ،کالبدی، حقوقی، حاکمیتی و... 

تعریف می شوند.
یا  و  علتی  تک  جامعه  مسائل  همه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ترکیبی هستند گفت: آسیب های اجتماعی درکشورمان مثل 
مسائل  تحلیل  دارد  ضرورت  پس  است،  آب  در  یخ  کوه 

اجتماعی با نگاه اجتماعی شکل بگیرد.
استعاره های  اصالح  بر  تاکید  ضمن  احمدیوسفی  دکتر 
ذهنی با استفاده از نخبگان دانشگاهی برای رفع هنجارهای 
است.  مهم  بسیار  ذهنی  استعاره های  بحث  گفت:  اجتماعی 

بعضا این استعاره ها به غلط شکل گرفته است، استعاره ها در 
تا زمانی که اصالح نشوند  پایه ریزی شده اند و  افراد  ذهن 
می شوند،  اجتماعی  هنجارهای  بروز  باعث  نکنند،  تغییر  و 
دانشگاه  خصوصا  دانشگاهی  جامعه  از  است  الزم  بنابراین 
مادر استان، دارای استادان اندیشمند و صاحب نظر، کمک 

گرفت.
وی تصریح کرد: انتظارمان از دانشگاه این است که دانشگاه 
در کنار ما قرار بگیرند و به شناخت الیه های تشکیل دهنده 
مدل های  و  راهکارها  نهادینه کردن  برای  اجتماعی  مسائل 

جدید با تکیه بر علم و دانش نوین، بپردازند.
از  کرمان  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  دفتر  سرپرست 
ایجاد اندیشکده کرمان و تحول اجتماعی خبر داد و گفت: 
با هدف مدیریت بهره  اندیشکده کرمان و تحول اجتماعی 
وری، به زودی راه اندازی می شود و از استادان دانشگاه در 

این حوزه استفاده خواهیم کرد.
و  فرهنگی  معاونت  حوزه  سرپرست  بابایی  محمود  دکتر   
اجتماعی دانشگاه پیشنهاد کرد: موسسه افکارسنجی وابسته 
جامعه،  نیازهای  شناسایی  منظور  به  کرمان  استانداری  به 

تأسیس شود.
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بازدید دکتر زاهدی از برگزاری کنکور سراسری در دانشگاه شهید باهنر کرمان
راور  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی  مهدی  محمد  دکتر 
اکبری  حسین  دکتر  همراه  به  اسالمی  شورای  مجلس  در 
محل  از   1401 10تیرماه  جمعه  دانشگاه،  سرپرست  فرد 
باهنر  شهید  دانشگاه های  در  سراسری  کنکور  برگزاری 

کرمان، پیام نور و چمران بازدید کردند.
دکتر محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی در خصوص این  بازدید گفت: طی 
بازدید به عمل آمده از سه حوزه های مستقر در دانشگاه های 
هیچ  فضاها  کلیه  چمران،  و  نور  پیام  کرمان،  باهنر  شهید 

مشکلی نداشت و همه موارد روال طبیعی داشت.
ریاضی  گروه  کنندگان  پایین شرکت  آمار  به  اشاره  با  وی 
در کنکور خاطر نشان کرد: اگر این آمار ادامه داشته باشد، 
کشور در سال های آینده، تحت تاثیر این افت استقبال قرار 
می گیرد، در بخش فناوری های نو عقب می ماند و نمی تواند 

برنامه های دراز مدت خود را پیاده کند.
اسالمی،  شورای  مجلس  دولت،  کرد:  عنوان  زاهدی  دکتر 
و  آموزش  و  علوم  وزارت های  فرهنگی،  انقالب  شورای 
پرورش باید به بررسی موضوع بپردازند و راه هایی را برای 

استقبال از رشته ریاضی تدوین و اجرا کنند.
گفت:  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  دکتر 

و  استان کرمان  کنکور سراسری 1401 در 19 شهرستان 
58 حوزه در شهر کرمان برگزار شد.

کنندگان  تعداد شرکت  که  نشان می دهد  آمار  افزود:  وی 
است، در شهرستان  پسر  کنندگان  از شرکت  بیشتر  دختر 
کرمان از 17 هزار و 75 نفر که از این تعداد 10 هزار و 

938 نفر زن و 6 هزار و 137نفر مرد هستند،
وی گفت: 5593 داوطلب در چهار حوزه تاالر افضل کرمانی، 
سالن کتابخانه دانشکده فنی، سالن امتحانات، تاالر دانشجو 
به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده 

رقابت پرداختند.

با هدف مدیریت بحران های انرژی و اقتصادی؛

 سمینار مدیریت انرژی و هوشمندسازی شبکه برق

هوشمند سازی  و  انرژی  مدیریت  سمینار  اختتامیه  آیین 
شبکه برق توسط پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه 
کرمان  منطقه ای  برق  سهامی  شرکت  کرمان،  باهنر  شهید 
کرمان  شاخه  ایران  الکترونیک  و  برق  مهندسین  انجمن  و 

برگزار شد.
محیط  و  انرژی  پژوهشکده  رئیس  عبداللهی،  امیر  دکتر 
تیرماه   8 چهارشنبه  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  زیست 
شبکه  هوشمندسازی  و  انرژی  مدیریت  سمینار  در   1401
برگزار  کرمان  منطقه ای  برق  سهامی  شرکت  در  که  برق 
شده بود مساله مدیریت انرژی و هوشمندسازی شبکه برق 
اخیر  سالیان  در  نیرو  وزارت  اولویت های  مهم ترین  از  را 

دانست.
دبیر انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه کرمان 
افزود: بحران های انرژی و اقتصادی در عصر صنعتی حاضر 

و  زمین  کره  شدن  گرم  همچون  مهمی  مسائل  کنار  در 
مقوله  سیاست گذاران  مرسوم،  انرژی  منابع  بودن  محدود 
از پیش به سمت اهمیت دادن به مدیریت  انرژی را بیش 
داده  سوق  بار  الگوی  تغییر  تکنیک های  و  مصرف  سمت 

است.
ضمن  دانشگاه  زیست  محیط  و  انرژی  پژوهشکده  رئیس 
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اشاره به استقرار دبیرخانه نهمین دوره هیات مدیره انجمن 
مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه کرمان در دانشگاه 
کمیته  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به  کرمان،  باهنر  شهید 
و  نشریات  آموزشی،  کارگاه های  ها،  همایش  سمینار ها، 

بازدیدها پرداخت.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان از برگزاری 
دوازدهمین کنفرانس بین المللی شبکه های هوشمند انرژی 
در آذرماه سال جاری خبر داد و افزود: ریاست این کنفرانس 
و  انرژی  پژوهشکده  اعضای  از  نژاد  رشیدی  مسعود  دکتر 
محیط زیست است که ریاست انجمن شبکه هوشمند انرژی 

ایران را بر عهده دارند.
ارسال  موعد  گفت:  کنفرانس  محورهای  تبیین  ضمن  وی 
مقاالت به این کنفرانس بین المللی، 15 شهریور ماه است 
این  در  حضور  منظور  به  دانشگاه ها  و  صنایع  تمامی  از  و 

کنفرانس دعوت نمود.
شرکت  مدیرعامل  حبیبی  حمیدرضا  مهندس  سپس   
برق  تولید  نشان کرد:  برق منطقه ای کرمان خاطر  سهامی 
تمامی  تمایل  و  است  یافته  افزایش  پاک  انرژی های  از 
کشورهای دنیا به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر 

این مقوله  از  نیز  در حال گسترش است که استان کرمان 
نیست. مستثنا 

به  ویژه مدیریت مصرف،  بر جایگاه  تاکید  با  وی همچنین 
در  انرژی  مدیریت  مختلف  روش های  و  متعدد  اقدامات 

سالیان اخیر در شرکت برق منطقه ای کرمان اشاره کرد.
و  مدیرکل هوشمندسازی  مدقق  هادی  مهندس  پایان  در   
فهام  ملی  طرح  مجری  و  توانیر  شرکت  نوین  فناوری های 
انرژی، مدیریت سمت  از بحران  بیان راهکارهای عبور  به 
از  و گزارشی  پرداخت  برق  و هوشمند سازی شبکه  تقاضا 

اقدامات شرکت توانیر در سالیان اخیر را ارائه کرد.

تصویب تاسیس آزمایشگاه پژوهشی در جلسه شورای دانشگاه

جلسه شورای دانشگاه با ریاست دانشگاه و با حضور اعضای 
کنفرانس  سالن  در   1401 تیرماه   12 یکشنبه  روز  شورا 
پژوهشی  آزمایشگاه  تاسیس  با  و  برگزار  مرکزی  سازمان 

سواد رسانه ای و دو گروه پژوهشی موافقت شد.
خیر  ضمن  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  حسین  دکتر 
مقدم، از تمامی همکاران که در طول ترم زحمت کشیدند 
تا امتحانات پایان ترم و آزمون ها سراسری به نحو احسن 

برگزار شود تشکر کرد.
وی ضمن ارائه گزارشی از روند باز گشایی کامل دانشگاه 

پس از شیوع بیماری کووید 19 گفت: خدا را شکر که به 
شکل خوبی، حوزه های آموزشی و دانشجویی مدیریت شد 
صورت  به  را  ترم  پایان  آزمون های  کلیه  شدیم  موفق  و 

حضوری برگزار کنیم.
در  آمده  بوجود  مشکالت  به  اشاره  با  دانشگاه  سرپرست 
بیماری  شیوع  دوران  در  فرهنگی  و  دانشجویی  های  حوزه 
رسالت های  بتوانیم  که  می کنم  آرزو  کرد:  تصریح  کرونا 
همه  عهده  بر  که  فرهنگی  دانشجویی،  پژوهشی،  آموزشی، 

ما گذاشته شده را به بهترین نحو انجام دهیم.
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وی همچنین از دکتر مریم احتشام زاده معاون آموزشی و 
دانشگاه  در  بخاطرعملکردشان  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت 
را  کشوری  نمونه  استاد  عنوان  به  انتخابشان  و  کرد  تشکر 

تبریک گفت.
دکتر اکبری فرد ضمن اشاره به شعار سال و فرمایش رهبر 
افزود:حوزه پژوهشی دانشگاه فعالیت ها و تفاهم نامه هایی در 
تعامل با صنعت داشته و شاهد ورود جامعه تا اندازه ای به 

دانشگاه هستیم.
و  استادان  مستمر  به حضور  اکبری فرد  دکتر  است،  گفتنی 

اعضای هیأت علمی در دانشکده ها تاکید کرد.
معاونت  حوزه  شریفیان)سرپرست  اسماعیل  دکتر  سپس، 
مجتمع  )سرپرست  ساسان  حسینعلی  دکتر  دانشجویی(، 
دانشکده  فتحی)سرپرست  دکتر رضا  بافت(،  عالی  آموزش 
فیزیک(، دکتر علیرضا حسن زاده جزدانی ) سرپرست گروه 
دکتر  دانشگاهی(  پردیس  و  مجازی  و  آزاد  آموزشهای 
ملیحه  دکتر  مرکزی(،  کتابخانه  بهمنی)سرپرست  مجتبی 
بین المللی(،  و  علمی  همکارهای  گروه  مغفوری)سرپرست 
پژوهشکده  میرکالئی)سرپرست  دکتر سید شاهین موسوی 
ماهانی دانشکده ریاضی( را به عنوان مسئولین جدید معرفی 
رنجبر،  حسینی  عباس  دکتر  مفلحی،  داریوش  دکتر  از  و 
دلیل  به  سالمی  عباس  دکتر  و  منش  افشار  محسن  دکتر 

زحماتشان در زمان تصدی تقدیر و تشکر کرد.
 همچنین حجت االسالم و المسلمین حسن عسکری رئیس 
تاکید  دانشگاه  مقام معظم رهبری در  نمایندگی  نهاد  دفتر 
تاثیر در  بیشترین  دانشگاه  استادان  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
زمینه سبک و مدل زندگی دارند، باید رسالت خود را انجام 

دهند و به تبلیغ دین به شیوه های فرهنگی و رشد آفرینی 
بپردازند.

 سپس دکتر سید عبدالمجید جالئی مشاور رئیس دانشگاه 
گزارشی از روند بازنگری و تدوین برنامه راهبردی دانشگاه 

ارائه کرد.
 در این جلسه مقرر شد:

برنامه  پیگیری  مسئول  مستقیما  دانشکده ها  -روسای 
راهبردی دانشگاه باشد و در جلسات به طور مستمر حضور 

داشته باشند.
از  دانشگاه  شورای  تخصصی  کمیته های  اعضای  -منتخبین 

طریق سامانه رای گیری و انتخاب شوند.
سواد  پژوهشی  آزمایشگاه  تاسیس  با  گزارش،  بنابراین 
لرزه،  زمین  پژوهشی  گروه های  همچنین  و  رسانه ای)اپسا( 
مرکز  ارتقاء  نیز  و  بیولوژی  سینتتیک  و  پروتئین  مهندسی 
ماهانی،  ریاضی  پژوهشکده  به  ماهانی  ریاضی  پژوهشی 

موافقت شد.
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با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان؛

 برگزاری کمیته حمایت از واحدهای کارآفرینی و دانش بنیان دانشگاه شهید باهنر کرمان

بنیان  دانش  و  کارآفرینی  واحدهای  از  حمایت  کمیته 
اکبری  حسین  دکتر  با حضور  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
سرپرست  مهرابی  حسین  دکتر  و  دانشگاه  سرپرست  فرد 
روز  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
سازمان  کنفرانس  سالن  در   1401 تیرماه   12 یکشنبه 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
شعار  به  اشاره  ضمن  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  دکتر 
برای  که  آنچه  گفت:  است«  کارآفرین  یک  دانشجو  »هر 
دارد  اهمیت  استان  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها 
دانشجویان  که  شود  بررسی  باید  است،  دانشجو  تربیت 

تربیت شده تا چه اندازه به بازار کار راه پیدا می کنند.
سرپرست دانشگاه با اشاره وجود پتانسیل موجود در دانشگاه 
به  صنایع  در  گرفته  تحقیقاتی صورت  ارزشمند  کارهای  و 
انعقاد تفاهم نامه ها منجر به اشتغال آفرینی، برپایی نمایشگاه 
یا جشنواره های تحقیقاتی، راه اندازی مرکز مشاوره شغلی با 

همکاری اتاق بازرگانی و صنایع استان، تاکید کرد.
یک  باید  گفت:  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  زمینه  در  وی 
تا  گیرد  صورت  صنعت  و  دانشگاه  بین  طرفه  دو  تعامل 
دانشجویان بتوانند به صنعت راه پیدا کنند تا دانشگاه ها هم 
استفاده  دانشگاه  در  تجربیات صنعت  و  ظرفیت  از  بتوانند 

نمایند.
ارتباط  فناوری،  امور  مدیر  صلواتی پور  ثمره  هادی  دکتر   
تاریخچه  خصوص  در  دانشگاه  کارآفرینی  و  صنعت  با 
کارآفرینی در دانشگاه شهید باهنر کرمان و اقدامات انجام 
شده جهت ترویج کارآفرینی در دانشگاه و جامعه گزارش 

کاملی ارائه کرد.
وی، ارائه درس کارآفرینی دانشگاه، تشکیل کمیته کارآفرینی 
فکری  دارایی های  از  حمایت  از  آیین نامه  تدوین  دانشگاه، 
برگزاری  فکری،  مالکیت  کاری  گروه  تشکیل  و  دانشگاه 

دوره های ترویج و مالکیت، عقد تفاهم نامه با شرکت هامان 
راه  فکری،  مالکیت  مشترک  کارگزار  ایجاد  جهت  صنعت 
عنوان  به  و صنعت  دانشگاه  ارتباط  تعاملی  سامانه  اندازی 
فرصت از اقدامات مهم حوزه ارتباط با صنعت و کارآفرینی 

در سه سال اخیر برشمرد .
 سپس جلسه در خصوص راه اندازی مرکز مشاوره شغلی 
استان؛  بازرگانی  اتاق  همکاری  با  دانشگاه  کار  کسب  و 
صنعت  همکاری  با  دانشگاه  در  کار  نمایشگاه  برگزاری 
همکاری  با  دانشکده ها  کارآفرینی  واحد  اندازی  راه  استان؛ 
استادان کارآفرینی؛ سامانه فرصت؛ برگزاری دوره آموزشی 
تربیت مدرس جدید و بازآموزی مدرسان قدیم در تابستان 
1401؛ دائمی شدن 2 نمره درس کارآفرینی و در صورت 
بررسی  دانشجو؛  کل  نمره  از  نمره   3 به  تبدیل  صالحدید 
برای اخذ مجوز کارگزاری  پیشنهاد شرکت هامان صنعت 
فی مابین؛  همکاری  تفاهم نامه  براساس  دانشگاه  با  مشترک 
پیشنهاد برگزاری کار گروه اشتغال و کارآفرینی استان در 
و  دیدگاه ها  بیان  به  اعضا  و  شد  کار  دستور  وارد  دانشگاه 

نقطه نظرات پرداختند.
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رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور مطرح کرد؛

تسلیم زمین های دارای سند اوقافی و تامین منابع برای تولیدات دانش بنیان
 دانشگاه شهید باهنر کرمان 

المسلمین  و  االسالم  حجت  حضور  با  هم اندیشی  نشست 
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس  خاموشی  مهدی  سید 
دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر  و  کشور  کل 
شهید باهنر کرمان به منظور تسلیم زمین های وقفی و تامین 

منابع برای حمایت از تولیدات دانش بنیان، برگزار شد.
در جلسه ای که بعداز ظهر روز یکشنبه 12 تیرماه 1401 
در اداره اوقاف و امور خیریه شهر کرمان برگزار شد دکتر 
ضرورت  زمینه  در  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  حسین 
تولید  گفت:  دانشگاه  بنیان  دانش  تولیدات  از  حمایت 
دانش بنیان، راه نجات اقتصاد کشور است و یکی از اقدامات 
و  نوآوری  اکوسیستم  توسعه  شود،  انجام  باید  که  محوری 
شرکت های  بیش تر  هرچه  آفرینی  نقش  برای  فناوری 
سازی  تجاری  و  دانش بنیان  تولید  خالق،  و  دانش بنیان 

دستاوردهای ایران ساخت است. 
این اکوسیستم دانشگاه ها هستند  وی گفت: یکی از عناصر 
می توانند  نوآوری  و  علم  کننده  تولید  عوامل  عنوان  به  که 

نقش موثری را ایفا کنند.
به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  افزود:  اکبری فرد  دکتر 
با  استان،  معین  و  جامع  دانشگاه  تنها  و  بزرگترین  عنوان 
12 هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
دکتری و حضور 591 هیات علمی که اکثراً فارغ التحصیالن 
دانشگاه های معتبر هستند به عنوان یک عامل تولید دانش 

فنی قدرتمند در استان به حساب می آید.
سرپرست دانشگاه خاطرنشان کرد: پتانسیل باالی دانشگاه 
و  دانشجو  استاد،  حیث  از  کرمان  استان  در  باهنر  شهید 
زیرساخت های الزم ایجاد این مراکز، اجتناب ناپذیر است 

زمینه ساز  می تواند  دانشگاهی  نهادهای  و  اوقاف  تعامل  و 
ارائه طرح های فناورانه و نوآورانه و بهره برداری مناسب از 

موقوفات و در راستای تولید و اشتغال زایی باشد.
وی گفت: توانمندی دانشگاه و پیشرفت فناوری  ها در دنیا، 
دانشگاه را برآن داشته تا با هدایت نیروی جوان تحصیلکرده 
به سمت خلق فناوری های جدید و حمایت از آنها در جهت 
به  کمک  و  استان  اقتصادی  توسعه  موجبات  تجاری سازی 

صنایع موجود در استان را فراهم کند. 
و  طرح ها  مورد  در  علمی  هیأت  اعضای  نشست  این  در   
تحقیقات خود با موضوعات طرح پرورش مرغ و دام بومی، 
تبدیل عکس به متن، کاشت و پرورش گیاهان به نژادی و 
مقاوم به کم آبی و معرفی مصحف قرآنی مسائلی را مطرح 

کردند.
رئیس  خاموشی  مهدی  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت   
برای  امور خیریه کل کشور قول مساعد  اوقاف و  سازمان 



17

تسلیم  زمینه  در  دانشگاهیان  علمی  طرح های  از  حمایت 
زمین وقفی سنددار، تامین تجهیزات تحقیقاتی اعم از ساخت 
ابزار آالت و دستگاه ها داد و گفت: سازمان  تهیه  مرکز و 
استخراج  و  بنیان  دانش  از طرح های  امور خیریه  و  اوقاف 

نتایج پژوهشی استقبال می کند.
زمینه  در  کشور  کل  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 
رقابت پذیری محصول تاکید کرد و گفت: فعاالن، محققان 
کنند،  می  هدایت  را  محصوالت  و  تولیدات  که  افرادی  و 
باید بازار را بشناسند اگر محصولشان به صحنه رقابت وارد 

نشود، اقتصادی نخواهد بود.
وی خاطر نشان کرد و گفت تعامل چنانچه دانشگاه با صنعت 
و تجارت در ارتباط نباشد به بن بست خواهد رسید، تعامل 
باید دو طرفه باشد، صنعت و تجارت به دانش نخبگان و 

دانشگاه نیازمند است و بالعکس.
دانشگاه  رئیس  از  خاموشی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
تجارت،  و  صنعت  بازار  سمت  به  را  دانشگاه  تا  خواست 

اشتغال آفرینی و تولید دانش بنیان، سوق دهد.
 در پایان این نشست مقرر شد مستندات مربوط به سوابق 
پژوهشی از سوی نماینده دانشگاه شهید باهنر کرمان، جمع 
و  االسالم  حجت  دفتر  به  و  شود  هزینه  برآورد  و  آوری 
امور خیریه استان  اوقاف و  المسلمین علی جاللی مدیرکل 

کرمان ارسال تا تفاهم نامه منعقد گردد.

سرپرست حوزه دانشجویی دانشگاه؛

 احداث دو بلوک خوابگاهی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر اسماعیل شریفیان سرپرست حوزه دانشجویی دانشگاه 
در جلسه ای که با حضور نماینده شرکت میدکو روز دوشنبه 
13 تیرماه 1401 در دانشگاه برگزار شد گفت: با توجه به 
جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون  نمودن  اجرایی 
کمبود  و  دانشگاه  اهداف  و  اجتماعی  رسالت  براساس  و 
در  را  خوابگاه  ایجاد  تا  شدیم  آن  بر  دانشجویی،  خوابگاه 

اولویت قرار دهیم.
وی با اشاره به وسعت و جمعیت استان کرمان گفت: دانشگاه 
دانشجویان  انتخابی  دانشگاه  عنوان  به  کرمان  باهنر  شهید 
جنوب شرق محسوب می شود و یکی از انتخاب های مناسب 

برای دانشجویان است.
دکتر شریفیان تصریح کرد: این دانشگاه دانشجویان زیادی 
همچنین  دارد،  مختلف  فرهنگ های  با  مختلف  اقوام  از 
هر  به  فرزندانشان  ندارند  دوست  خانواده ها  از  تعدادی 
از  اسکان  برای  قطعا  و  باشد  دور  دانشگاه  محیط  از  دلیلی 

خوابگاه دانشجویی استفاده می کنند.
همچنین  و  قبیله ای  و  منطقه ای  تعصبات  به  اشاره  با  وی 
منزل  اجاره  و  غیروابسته  خوابگاه های  قیمت  تفاوت 
به  را  دانشگاه  فضای  خوابگاه های  افراد  از  بسیاری  گفت: 
خوابگاه های خودگردان و حتی اجاره منزل، ترجیح می دهند.
بیان  ضمن  دانشگاه  دانشجویی  معاونت  حوزه  سرپرست 

نکات مثبت خوابگاه های دولتی خاطرنشان کرد: اصل بنای 
زنده یاد  خیرانه  کار  براساس  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
در  دانشگاه  همسرشان)بنیانگذار  و  افضلی پور  علیرضا 
کرمان( بوده است، بر همین اصل با حمایت شرکت میدکو، 

دو بلوک خوابگاهی دانشجویی ایجاد خواهد شد.
و  مانا  مدیرعامل شرکت  حقیقت  مرتضی  دکتر  پایان  در   
در  که  است  افتخار  باعث  گفت:  میدکو  شرکت  نماینده 
جمع همکاران دانشگاهی و مدیران اجرایی دانشگاه هستم، 
ان شااهلل با یک جمع بندی و برنامه ریزی بتوانیم در راستای 
رسالت های اجتماعی دانشگاه در حوزه های فنی و مهندسی 

و اجرایی، گام برداریم.
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رئیس جمهور از دکتر مریم احتشام زاده استاد نمونه کشوری تقدیر کرد
رئیس  رئیسی،  سیدابراهیم  والمسلمین  االسالم  حجت 
جمهور دوشنبه 13 تیرماه 1401 در بیست و نهمین آیین 
احتشام زاده  مریم  دکتر  از  علمی  هیأت  اعضای  نکوداشت 
عضو هیأت علمی دانشگاه  شهید باهنر کرمان با اهداء لوح 

تقدیر کرد.
سید ابراهیم رئیسی در آیین تجلیل از استادان و دانشجویان 
نمونه کشوری گفت: خدا را شاکریم که تحت هدایت های 
رهبری علم دوست هستیم که همواره مشوق فرهیختگان و 
نخبگان کشور بوده و پیشرفت هایی که در این سالها شاهد 
آن بودیم حاصل حمایت ها و تشویق های ایشان بوده است.
اینکه استادان و دانشجویان گام های  بیان  با  رئیس جمهور 
ما  افزود:  برداشته اند،  علم  پیشرفت  در حوزه  بسیار خوبی 
همچنان نیازمند گام های موثر در حوزه تحقیق و پژوهش، 

حوزه تعلیم و تربیت و خدمات علمی هستیم.
دکتر رئیسی توسعه و پیشرفت را از ضروریات امروز کشور 
دانست و افزود: امروز وظیفه دولت این است که امر مهم 
اولویتی  و  کند  دنبال  عدالت  اجرای  کنار  در  را  پیشرفت 
که در این زمینه برای دولت تعریف کرده ایم ایجاد تحول 

است.
رئیس جمهور در ادامه تحول شناختی، تحول در فرایندها و 
تحول نهادی را سه اصل اساسی در ایجاد تحول در کشور 
پایه  بر  اگر توسعه و تحول در کشور  افزود:  عنوان کرد و 
اما  نیست،  پایدار  قطعًا  که  است  سلیقه  نامش  نباشد  علم 
بنا شد و دانایی را ضمیمه  پایه علم و دانش  بر  وقتی کار 

توانایی کردیم تحول و توسعه واقعی اتفاق خواهد افتاد.
در  داریم  وظیفه  ما  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل 
ببریم،  پیش  دانش بنیان  و  دانش پایه  را  کارها  کشور 
ضرورت  این  به  کشور  دانشگاههای  که  خوشحالیم  افزود: 
مسائل  همه  در  باید  را  علم  که  رسیده اند  اجتناب ناپذیر 

کشور ضمیمه کنند.
را  دانشگاهها  در  مسأله محوری  ادامه  در  رئیسی  دکتر 
و  دانست  مشکالت  از  کشور  برون رفت  برای  مقدمه ای 
افزود: ما عمیقًا اعتقاد داریم که دانشگاه ها اتاق فکر دولت 
هستند و همواره بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها در پیشبرد 

امور کشور تاکید داشته ایم.
از  غلط  مفهوم  رواج  به  اشاره  با  ادامه  در  جمهور  رئیس 
واقعی کسی  روشنفکر  کرد:  تصریح  جامعه،  در  روشنفکری 
است که جامعه و نیاز آن را به خوبی بشناسد و در جایگاه 
یک رصدکننده جامعه را به سمت هدف و مقصد هدایت 
کند و خودش هم در این میدان حاضر باشد و ایفای نقش 

کند.
آیت اهلل رئیسی در ادامه 110 شهید دانشگاه علم و صنعت 
را از جمله افتخارات بزرگ این دانشگاه دانست و تصریح 
کرد: امروز شهدای ما مصداق واقعی روشنفکری در کشور 
آن  ضروریات  و  الزامات  و  جامعه  شناخت  با  که  هستند 

نقش آفرینی کردند.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز استادان و دانشجویان ما 
نیز باید در مسیر شناخت نیاز جامعه و نقش آفرینی و رفع 
بزرگ  دانشمندان  موفقیت  رمز  افزود:  کنند،  حرکت  آنها 
امام خمینی)ره(  و  گرفتند  قلوب جای  در  است که  ما آن 
فتح  با  توانست  که  بود  ما  عصر  دانشمند  برجسته ترین 

قلوب، جامعه را به سمت تعالی سوق دهد.
امروز دانشمندان زیادی در  افزود:  ادامه  دکتر رئیسی در 
نتیجه  و  دنیا هستند که خدمات و آثارشان متفاوت است 
علم آنها منجر به سلطه گری، نابودی انسان و سد راه تعالی 

انسان ها شده است.
آیت اهلل رئیسی در ادامه خدمت در راه خدا را نقطه مقابل 
رضایت  جلب  راه  افزود:  و  دانست  منفعت گرایانه  خدمت 
شما  و  می گذرد  مردم  مشکالت  حل  و  خلق  میان  از  خدا 
کار  می توانید  خود  دانش  و  علم  با  دانشجویان  و  اساتید 

خدمت در مردم را آسان تر کنید.
برای  سرمایه گذاری  را  دانشگاه  برای  هزینه  رئیسی  دکتر 
کشور دانست و گفت:  دولت افتخار دارد که اکثر اعضای 
دولت عضو هیأت علمی دانشگاه هستند و این مهم می تواند 

به ما در توجه تخصصی تر به مسایل کشور کمک کند.
ارزشمند  دستاوردهای  به  اشاره  با  ادامه  در  رئیسی  دکتر 
دانشگاه علم و صنعت در ساخت ماهواره، افزود: زمانی در 
این کشور معتقد بودند نباید از ماهواره های ساخت نخبگان 
اما  نیفتد،  به دست دشمن  بهانه ای  تا  کشور رونمایی کنیم 
امروز شرایط تغییر کرده و ما هرگز حرکت علمی کشور را 

به اخم و لبخند دیگران گره نخواهیم زد.
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تحریم  که  بخش هایی  همه  در  ما  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  امروز  افزود:  داشته ایم،  را  پیشرفت ها  بیشترین  بودیم، 
دکترین دفاعی ما سالح هسته ای هیچ جایی ندارد و این را 
بارها اعالم کرده ایم، اما حتمًا در استفاده از فناوری هسته ای 

تعلل نخواهیم کرد و در این مسیر پیش خواهیم رفت.
رئیس جمهور در ادامه گفت: ما نه حق عقب گرد داریم و 
پیشرفت در همه  و آن  داریم  راه  تنها یک  توقف،  نه حق 

عرصه هاست.
آیت اهلل رئیسی به موضوع مهاجرت نخبگان نیز اشاره کرد 
امید  جامعه  در  آنچنان  اجرا  و  عمل  با  باید  ما  افزود:  و 
تزریق کنیم که موضوع مهاجرت نخبگان معکوس شود و 
همه کسانی که به دلیل احساس کمبود امکانات و شرایط 
مهاجرت کرده اند متوجه شوند زمینه رشد و پیشرفت در 

داخل کشور برای آنها فراهم شده است.
جمله  از  را  پیشرفت ها  تبیین  در  ضعف  جمهور  رئیس 
مشکالت مبتالبه امروز کشور دانست و گفت: شما اساتید 
حاصل  پیشرفت های  همچنین  و  ظرفیت ها  دارید  وظیفه 

شده در کشور را تبیین کنید.
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ساله  هر  است،  گفتنی   
دانشگاه ها،  علمی  هیات  اعضای  میان  از  دستورالعمل  طبق 

گروه،  چهار  در   فناوری  و  علم  پارک های  و  پژوهشگاه ها 
گروه علوم انسانی و هنر، علوم پایه، علوم فنی و مهندسی و 
علوم کشاورزی و دامپزشکی استادان برجسته را انتخاب و 
به عنوان عضو هیات علمی نمونه کشوری معرفی می نماید.

نمونه  علمی  هیات  اعضای  انتخاب  دستورالعمل  طبق 
علمی)  مرتبه های  در  امتیازات  حداقل  کسب  کشوری، 
حداقل  پژوهشی  و  آموزشی  علمی  هیات  عضو  استادی 
 )215 حداقل  پژوهشی  علمی  هیأت  عضو  و  امتیاز   300
 265 پژوهشی  و  آموزشی  علمی  هیات  عضو  دانشیاری   (
استادیاری   (  )200 حداقل  پژوهشی  علمی  هیأت  عضو  و 
عضو هیات علمی آموزشی و پژوهشی حداقل 240 و عضو 
هیات  عضو  مربی   (  )185 حداقل   پژوهشی  علمی  هیأت 
علمی آموزشی و پژوهشی حداقل 215 و  عضو هیأت علمی 

پژوهشی 165( مالک انتخاب است.
فعالیت های در چهار نوع فعالیت آموزشی )کیفیت و پویایی 
تدریس -رعایت شئونات معلمی-رعایت نظم و انضباط - 
نقش مؤثر و راهبردی در ارتقای آموزش - هدایت و مشاورۀ 
علمی و حرفه ای دانشجویان(، پژوهشی و فناوری)مرجعیت 
تألیف  و  -تصنیف  پژوهشی  -تولیدات  علمی  شهرت  و 
دانش  -تجاری سازی  فناورانه  علمی-تعامالت  -نهادسازی 
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و تولید ثروت -اثرگذاری اجتماعی( است.
همچنین فعالیت های علمی و اجرایی)حضور فعال و تمام وقت 
در مؤسسه و مشارکت در انجام فعالیت های اجرایی محوله 
دانشکده،  دانشگاه،  تأسیس  در  راهبردی  و  مؤثر  نقش   -
امور  در  مؤثر  اجرایی  فعالیت   -  ... و  رشد  مرکز  پارک، 
ارزش های  به  اجتماعی)اشتهار  و  فرهنگی  عالی(،  آموزش 
دینی و اخالقی-ترغیب روحیۀ خودباوری و  تالش مداری 
فرهنگی  علمی  مواریث  احیای  به  -کمک  دانشجویان  در 
علمی  اخالق  رعایت   -  )... و  جانباز  )آزاده،  ایثارگری   -
در  مشارکت  فرهنگی(-  و  پژوهشی  )آموزشی،  حرفه ای  و 
سنجیده  ملی(  و  دانشگاهی  اجتماعی  و  فرهنگی  طرح های 

می شود.
 دکتر مریم احتشام زاده متولد 1352 شهر کرمان، دارای 
 ،157 آموزشی  فعالیت های  مجموع  از  استاد،  علمی  مرتبه 
 ،28 اجرایی  و  علمی   ،149 فناوری  و  پژوهشی  فعالیت 

فرهنگی و اجتماعی 25 امتیاز کسب نموده است.
مرکز  به  وی  پرونده  مستندات  امتیاز،   359 کسب  با  لذا 
هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت عتف ارسال شد.

ایران،  خوردگی  انجمن  پیوسته  عضو   1384 سال  از  وی 
هشتم  دوره  در  ایران  خوردگی  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 
دبیر   ،1399 از  سیزدهم  دوره  در  و   1389 تا   1387 از 
یازدهمین کنگره ملی خوردگی در سال 1388 و عضو هیأت 
امنای انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف است.

مهمترین فعالیت وی ترجمه و تالیف 4 کتاب با عنوان اصول 
خوردگی الکتروشیمیایی،  مقدمه ای بر کاربرد طیف نگاری 
روش های  خوردگی،  مطالعۀ  در  الکتروشیمیایی  امپدانس 
الکتروشیمیایی DC در آزمون های خوردگی، ترمودینامیک 

و سینتیک در علم مواد است.
راه اندازی بنیاد عام المنفعه خیرین دانشگاه شهید باهنر استان 
کرمان، 1398 و فراهم نمودن زمینه شرکت دانشجویان در 
فعالیت  مهمترین  از   2015 روبوکن  المللی  بین  مسابقات 

فرهنگی و اجتماعی نامبرده است.
 ER های  سلول  از  مس  پودر  استحصال  سنجی  »امکان 
سازی  بهینه  و  »اصالح  سرچشمه«-  مس  مجتمع   EW و 
حفاظت  روش  با  برق  انتقال  دکل  های  پایه  زمین  سیستم 
کاتدی  »حفاظت   - هرمزگان«  خورنده  شرایط  در  کاتدی 
سازه های بتن مسلح«- »استفاده از نانوفناوری در افزایش 
دوام فونداسیون دکل های انتقال برق تحت حفاظت کاتدی« 
میان 11 طرح  از  فناوری   و  پژوهشی  مهمترین طرح های 

خاتمه یافته وی است.
ثبت    3 دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
 Surface pretreatment"(المللی بین  و  ملی  اختراع 
 coating film and process for metallic
پوشش  -substrates", US patent 2010"تولید 
روی  الکترولیتی  پالسمای  روش  به  سیلیسی  کاماًل 
با  الماس  برای رشد  نانوالیه مسی  از  آلومینیوم«-»استفاده 

روش PECVD"( در کارنامه خود دارد.
جمهور،  رئیس  حضور  با  مراسم  این  است،  ذکر  شایان   
وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات 
و فناوری و ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس نمایندگی 
و  علم  دانشگاه  در  دانشگاه ها  در  رهبری  معظم  مقام  دفتر 
صنعت ایران برگزار و از 36 استاد و 18 دانشجوی نمونه 

کشوری با اهداء لوح یادبود تجلیل شد.
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از  بهره گیری  و  نوآوری  فرهنگ  اشاعه  منظور  به 
توانمندی های علمی صاحبان ایده، تفاهم نامه همکاری بین 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و کمیته امداد امام خمینی )ره( 

استان روز سه شنبه 14 تیرماه 1401 منعقد شد.
سرپرست  اکبری فرد  حسین  دکتر  بین  نامه همکاری  تفاهم 
مدیرکل  ناصر عسکری نژاد  و  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان کرمان به منظور اشاعه 
فناوری،  و  نوآوری  اشتغال،  ایجاد  تالش،  و  کار  فرهنگ 
برقراری ارتباط نظامند و بهره گیری از توانمندی های علمی، 
فنی و ظرفیت موجود و حمایت از صاحبان فکر و ایده در 
محل دانشگاه شهید باهنر کرمان به مدت 3 سال به امضاء 

رسید.
گفتنی است، تفاهم نامه ایجاد و اشاعه فرهنگ توانمندسازی 
و  فنی  علمی،  همکاری های  توسعه  موضوع  با  هدفمند 
ایجاد  و  تالش  و  کار  فرهنگ  اشاعه  و  ترویج  و  پژوهشی 
اشتغال برای جامعه هدف، با در نظر گرفتن کلیه امکانات، 
توانمندی ها و ظرفیت های طرفین اعم از علمی و تخصصی 
نیروی انسانی و تجهیزات؛ تسهیل در ترویج و اطالع رسانی 
کسب و کارهای نوین در حوزه صنایع خالق و دانش بنیان و 

توسعه اشتغال برای اقشار آسیب پذیر منعقد شد.
نمودن  اجرایی  منظور  به  مناسب  برنامه ریزی  محورهای 
سنجی،  امکان  سنجی،  نیاز  در  متقابل  همکاری  تفاهم نامه؛ 
آموزش  استاندارهای  بازنگری  و  تدوین  آموزشی،  ارزیابی 
و  ظرفیت ها  معرفی  پذیر؛  آسیب  اقشار  مهارت  و  شغل 
حمایت های توسعه کسب وکار و فرایند اشتغال کمیته امداد 
به جامعه هدف و یا شرکت های خالق و دانش بنیان مستقر 
در مرکز رشد دانشگاه شهید باهنر؛ استفاده از ظرفیت های 

هدف؛  گروه  جامعه  توانمندسازی  راستای  در  دستگاه  دو 
اشتغال  راستای  در  مردمی  کمک های  جذب  در  همکاری 
تفاهم  به  طرف  دو  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  نیازمندان 

رسیدند.
براساس این تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی)ره( متعهد 
آسیب  اقشار  و  دانشجویان  به  شغلی  مشاوره های  ارائه  به 
پذیر، پرداخت %100 حق بیمه سهم کارفرما به مدت 24 
کمیته  کارجویان  بین  شغلی  قرارداد  انعقاد  در صورت  ماه 
دانشگاه  رشد  مرکز  در  مستقر  فناور  واحدهای  و  امداد 
تامین اجتماعی، اعطای  با قوانین کار و  باهنر مطابق  شهید 
تسهیالت اشتغال به جامعه گروه هدف که دارای طرح هایی 
با توجیه فنی و اقتصادی، اعطای تسهیالت کارفرمای قرض 
 ،4% کارمزد  با  عامل  بانک های  اعتبارات  محل  از  الحسنه 
مساعدت در برگزاری رویدادهای استعدادیابی و کارآفرینی 

شده است.
در اختیار قرار دادن مکان موقت جهت استقرار کارشناسان 
فناورانه  ایده های  از  حمایت  دانشگاه،  در  امداد  اشتغال 
برای  انتقال تجربه  نیروهای متخصص،برگزاری کارگاه های 
فناوری  مجوز  صدور  در  کمک  دانشجویان،  انگیزه  ایجاد 
در  تسهیل  دانش بنیان،  و  جدید  کارهای  و  کسب  برای 
صنایع  در  نوین  کارهای  و  کسب  رسانی  اطالع  و  ترویج 
آسیب  اقشار  برای  اشتغال  توسعه  و  دانش بنیان  و  خالق 
تسهیل  و  جشنوارها  و  نمایشگاه  برگزاری  در  کمک  پذیر، 
اقشار آسیب  در حضور کسب و کارهای اجرا شده توسط 
اقتصاد  حوزه  در  تخصصی  مشاوره های  ارائه  جامعه  پذیر 
دانش بنیان از تعهدات دانشگاه شهید باهنر کرمان در این 

تفاهم نامه است.

ضرورت اشاعه فرهنگ نوآوری و توسعه اشتغال؛

 تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه شهید باهنر کرمان و کمیته امداد امام خمینی)ره( استان کرمان
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ارتقا وزارت علوم در پایش کیفیت خدمات الکترونیکی؛

 تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دکتر محمد هادی زاهدی رئیس کمیسیون دائمی

 هیأت امنا دانشگاه شهید باهنر کرمان

خدمات  کیفیت  پایش  نهم  دوره  ارزیابی  نتایج  انتشار  با 
دبیرخانه  توسط  کشور  اجرایی  دستگاه های  الکترونیکی 
جایگاه  و  رتبه  کشور،  اطالعات  فناوری  اجرایی  شورای 
پیدا کرده  ارتقا  بسیار  از حوزه ها  بسیاری  وزارت علوم در 
اجرایی رشد چشمگیری  سایر دستگاه های  بین  در  و  است 

داشته است.
اجرایی  شورای  دبیرخانه  توسط  شده  منتشر  گزارش  در 
کسب  به  موفق  علوم  وزارت  کشور،  اطالعات  فناوری 
رتبه اول در اولویت سیاستی »دولت یکپارچه« شده است. 
همچنین جایگاه وزارت علوم در بین 20 وزارتخانه و معاونت 
ریاست جمهوری از رتبه 19 در ارزیابی دوره هشتم به رتبه 

5 در ارزیابی دوره نهم نائل شده است.
علوم،  وزارت  جایگاه  رتبه بندی  این  در  است،  ذکر  شایان 
کیفیت  پایش  نهم  دوره  ارزیابی  در  فناوری  و  تحقیقات 
خدمات الکترونیکی، از رتبه 49 ام در ارزیابی دوره هشتم 

به رتبه 11 در بین 164 دستگاه اجرایی ارتقا یافته است.
کسب رتبه 7 ام در رتبه بندی کیفی ارزیابی دوره نهم پایش 

اجرایی کشور در  الکترونیکی دستگاه های  کیفیت خدمات 
میان 78 »دستگاه پرمراجعه« دیگر دستاورد وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری در دولت سیزدهم است.
کسب  در  اجرایی  دستگاه های  بین  در  ام   6 رتبه  کسب 
در  برترین ها  در  سوم  رتبه  و  کاربرمحور«،  »دولت  امتیاز 
از  ارزیابی  فرآیند  در  دستگاه  نماینده  مطلوب  مشارکت 
جدید  دوره  در  علوم  وزارت  شده  کسب  افتخارات  دیگر 

است.
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در آستانه دهه امامت و والیت؛

 دیدار سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان با خانواده شهید واعظی زاده

در آستانه دهه امامت و والیت دکتر اکبری فردبا خانواده 
شهید حمیدرضا واعظی زاده دانشجوی رشته زیست شناسی 

دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.
شهید  گفت:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
الشهدا)ع( نهضت  واعظی زاده نهضت مقدس حضرت سید 

پرشکوه تجلی فرهنگ ناب اسالمی را ادامه داده است.
وی ضمن اشاره به مقام شهید در آیات و روایات با رویکرد 

حسینی)ع( به جایگاه رفیع و واالی شهدا اشاره کرد.
و  شأن  شرح  به  شهید  کلمه  تبیین  با  فرد  اکبری  دکتر 
یکجا  را  گفت: شهید هستی خود  و  پرداخت  منزلت شهدا 
که  می دانسته  شهید  می کند.  تعالی  باری  حضرت  تقدیم 
از  آن  به  رسیدن  برای  و  نهفته  آفریدگار  در  زیبایی  تمام 

زیبایی خویش گذشته است.
البالغه عنوان  نهج  امام علی)ع( در  به خطبه  اشاره  با  وی 

کرد: گرامی ترین مرگ ها، کشته شدن در راه خداست.
یادآوری  ضمن  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
به کلمه شهید  فراوانی  آیات  قرآن کریم  نکته که در  این 
با  شهدا  گناهان  بخشش  به  و  است  شده  داده  اختصاص 
همه  خداوند  گفت:  عمران  آل  سوره   195 آیه  به  اشاره 
به  و  میگیرد  نادیده  را  خدا  راه  در  شدگان  کشته  بدیهای 

آنان نیکوترین پاداش را عطا می کند.
زاده در سال 1347  واعظی  است، شهید حمیدرضا  گفتنی 
کرمان  در  را  دبیرستان  دوران  و  آمد  دنیا  به  کرمان  در 

گذراند.
به جبهه  دبیرستان  بار سال سوم  اولین  زاده  واعظی  شهید 
حق علیه باطل اعزام شد و همزمان با حضور در جبهه ادامه 
تحصیل داد و در سال 1365 در رشته زیست شناسی در 
در  سرانجام  و  شد  پذیرفته  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
شهادت  رفیع  درجه  به   4 کربالی  درعملیات  سال  همان 

نائل آمد.

نخستین نشست شورای مشاوران دانشگاه شهید باهنر کرمان
تیرماه   20 دوشنبه  روز  دانشگاه  مشاوران  نشست  اولین 
کنفرانس  سالن  در  دانشگاه  سرپرست  حضور  با   1401

سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، تشکیل شد.
تبریک  ضمن  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
عید بزرگ قربان و آغاز دهه امامت و والیت گفت: ان شااهلل 
پیشبرد  برای  نظرات شان  از  استفاده  و  مشاوران  وجود  با 
برداشته  گذشته  در  که  قدم هایی  بتوانیم  دانشگاه  مسائل 

شده است را به شیوۀ بهتری ارائه دهیم.
طبیعی،اقتصادی،  مسائل  به  اشاره  با  اکبری فرد  دکتر 
پیش  چالش های  و  دانشجویان  حضور  جمعیت  پراکندگی 
با  معین  دانشگاه  عنوان  به  دانشگاه  این  رسالت  گفت:  رو 
از  بنیان و اشتغال آفرین، بیش  توجه به سال تولید دانش 

پیش است.
وی ضمن بیان جایگاه و اهمیت مشورت افزود: امیدواریم با 

استفاده از نظرات و پیشنهادات مشاوران بتوانیم تصمیمات 
آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  برای  مناسب  مدت  بلند 

عالی استان کرمان، گرفته شود.
رئیس دانشگاه معین ضمن بیان تفاهم نامه های منعقد شده 
تفاهم نامه ها شرط  این  گفت:  تاکنون  خود  تصدی  زمان  از 



24

الزم برای انجام کارها در دانشگاه است لیکن بایدیک تیم 
پیگیر داشته باشیم که این تفاهم نامه ها گرد و خاک نخورند 

تا به اقدام و عمل تبدیل شود.
ابتدا  دانشگاه  مشاوران  رئیس  محمدی نژاد  قاسم  دکتر   
پرداخت  آنها  رزومه  کاری  و  دانشگاه  مشاوران  معرفی  به 
سطح  در  مشاورانی  که  قبل  سال های  بر  عالوه  گفت:  و 
مشاوران  افکار  از  که  شد  گرفته  تصمیم  داشتیم  دانشگاه 
تدوین  و  تصمیم سازی  فرآیند  برای  شورا  قالب  در  جدید 

نقشه راهبری در دانشگاه استفاده شود.
رئیس مشاوران با اشاره به تجارب و تخصص تیم مشاوران 
رئیس دانشگاه افزود: امید زیادی به بهره گیری از ظرفیت 

این شورا در حل مسائل کالن دانشگاه داریم.
فرهنگی  اعتقاد  و  باور  ایجاد  موارد:  جلسه  این  در  سپس   
برای تحول، تبیین زندگی بشر با استفاده افکار ائمه اطهار، 
رفع  فرهنگ،  حوزه  در  مطالبه گری  و  نرفتن  ظلم  بار  زیر 
خاطر  تعلق  برای  دانشگاهی  جامعه  معیشتی  دغدغه های 

محورهای  در  اجتماعی  سرمایه های  تیم سازی  بیشتر، 
و  تکریم  با  دانشگاه  راهبردی  برنامه های  اجرای  پنجگانه، 
اجرایی کردن نظرات جامعه هدف، ایجاد رابطه بین میدان 
عمل و میدان علم با استفاده از اندیشه و هوش استادان و 
پیاده سازی نقشه های درست، تاثیر هوش مالی بر اقتصاد، 
تولید دانش فنی و به خدمت آوری فناوری در حوزه های 

آموزش و پژوهش، مطرح و تاکید شد.

به مناسبت هفته حجاب و عفاف؛

 نشست مشترک بین دانشگاه ها و حوزه های علمیه شهرستان بردسیر

 21 شنبه  سه  روز  عفاف  و  حجاب  هفته  آغاز  با  همزمان 
و  علمیه  حوزه های  بین  مشترکی  نشست   1401 تیرماه 
دانشگاه های شهرستان بردسیر و به میزبانی مرکز آموزش 

عالی کشاورزی بردسیر برگزار شد.
دکتر مهدی نقی زاده رئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی 
بردسیر دانشگاه با اشاره به موضوع تعامل و ساز و کار بین 

دانشگاه و حوزه به تبیین کلمه حجاب پرداخت.
وی با قرائت سوره احزاب آیه 59 به موضوع حجاب زنان 

مسلمان تاکید کرد.
باورهای درست  نهادینه سازی  بر  تاکید  با  نقی زاده  دکتر 
و فرهنگ سازی دقیق گفت: باید دیدگاه و بینش اعتقادی 

زنان را نسبت به مسأله حجاب تقویت نماییم.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین علی اکبر کرمانی، امام 
کننده  برگزار  عوامل  از  تشکر  با  بردسیر  شهرستان  جمعه 
و مرد در  نور گفت: زن  آیه 31  به  اشاره  با  این نشست، 

مسایل ارزشی قرآن با هم برابرند.
این  از  یکی  است.  متفاوت  آنها  روح  و  جسم  افزود:  وی 
از مرد  تفاوت ها جاذبه زن برای مرد است و عواطف زن 
اسالم  دین  که  است  دلیل  همین  به  و  است  بیشتر  بسیار 
مهم ترین  که  شده  قائل  زن  برای  اختصاصاتی  و  ویژگی ها 

آنها حجاب است.
تاریخ  به  نگاهی  اگر  افزود:  بردسیر  شهرستان  جمعه  امام 
نیز داشته باشیم متوجه خواهیم شد که حجاب تنها خاص 
دین اسالم نیست و بیشتر ادیان بر این امر اشاره و تأکید 
داشته اند و افزود: حجاب در قرآن به سه دسته تقسیم شده 
به  ملزم  پوششی  لزوم رعایت حجاب  بر  ما عالوه  و  است 

رعایت حجاب گفتاری و حجاب رفتاری نیز هستیم.
 در ادامه حجت االسالم و المسلمین حشمت اهلل عباسپور 
رئیس  رضاقلی  شریفه  دکتر  برادران،  علمیه  حوزه  مدیر 
دانشگاه پیام نور و دکتر عمید خطیبی معاون دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد بردسیر به بیان دیدگاه های خود در رابطه با 

حجاب و عفاف پرداختند.
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نتایج مرحله اول بیست و هفتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی
نتایج مرحله اول آزمون غیرمتمرکز بیست و هفتمین دوره 
 1401 ماه  اردیبهشت   23 که  دانشجویی  علمی  المپیاد 
با  نفر   300 و  کشور  کل  در  داوطلب   3127 حضور  با 
نظارت سازمان  با  و  باهنر کرمان  دانشگاه شهید  مرکزیت 
مناطق 10گانه  دانشگاه های  توسط  سنجش آموزش کشور 
تبریز،  مدرس،  تربیت  کرمان،  باهنر  شهید  )دانشگاه های 
اصفهان،  کرمانشاه،  رازی  همدان،  سینا  بوعلی  مازندران، 
شیراز، فردوسی مشهد و شهید چمران اهواز( برگزار شده 

بود، اعالم شد.
 23 در  غیرمتمرکز،  مرحله  دو  برگزیدگان  است:  گفتنی 
رشته زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسالمی، علوم 
اقتصادی، علوم تربیتی، حقوق، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، 
مهندسی  شیمی،  مهندسی  برق،  مهندسی  آمار،  ریاضی، 
مهندسی  کامپیوتر،  مهندسی  مکانیک،  مهندسی  عمران، 

زمین،  علوم  جغرافیایی،  علوم  صنعتی،  طراحی  کشاورزی، 
و  صنایع  مهندسی  روانشناسی،  متالورژی،  و  مواد  مهندسی 
سلول های بنیادی و مهندسی بافت به مرحله نهایی متمرکز 
رقابت  به  جاری  سال  پاییز  اواسط  در  و  می کنند  پیدا  راه 

خواهند پرداخت.

به همت متخصصان دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

 نخستین جراحی اصالح دررفتگی کشکک بز در ایران انجام شد

در  ایران  در  بز  کشکک  دررفتگی  اصالح  جراحی  اولین 
کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان توسط تیم 
محمد  دکتر  مدیریت  به  و  دامپزشکی  دانشکده  جراحی 
مهدی علومی رئیس بخش جراحی و رادیولوژی دانشکده 

باهنر کرمان صورت گرفت. دامپزشکی دانشگاه شهید 
بنابراین گزارش، دررفتگی کشکک از علل شایع لنگش در 
اندام حرکتی خلفی در گوسفند و بز است. به نظر می رسد 
در گوسفند و بز برخالف گاو عمدتا دررفتگی کشکک به 
سمت داخل و دو طرفه است. در رفتگی های کشکک رو 

به خارج یک طرفه و در حیوانات مسن دیده می شود.
مانند حیوانات  به  بندی دررفتگی کشکک  همچنین درجه 
 2 درجه  دررفتگی های  است.   4 تا   1 درجه  از  کوچک 
 4 و   3 درجه  دررفتگی های  اما  هستند،  جراحی  کاندیدا 

دخالت جراحی هستند. نیازمند 
جراحی،  این  سختی  و  پروسه  بودن  دردناک  علت  به 
وضعیت  است  عمومی  بیهوشی  مستلزم  جراحی  فرآیند 
علت  به  نشخوارکنندگان  در  آن  حفظ  و  عمومی  بیهوشی 
وضعیت شکمبه و مشکالت نفخ یکی از مدیریت های مهم 
کامل  و  دقیق  مانیتورینگ  نیازمند  و  است  بیهوشی  در 

است.
 Gulabi( پاکستانی  بز  کیس  مورد  یک  است،  گفتنی 
بیمارستان  جراحی  بخش  به  ساله   5 ماده   )pateri
شهید  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی 
از  پس  که  شد  داده  ارجاع  لنگش  سابقه  با  کرمان  باهنر 
دررفتگی  به  مبتال  بیمار  گردید  مشخص  معاینات  انجام 
کشکک درجه سه در یکی از اندام های حرکتی خلفی و در 

رفتگی به سمت بیرون است.
بیهوشی  حفظ  و  تزریقی  روش  به  بیهوشی  القا  از  پس 
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تحت  کامل  مانیتورینگ  تحت  بیمار  استنشاقی  روش  به 
 Trochlear جراحی اصالحی در رفتگی کشکک به روش

wedge resection قرار گرفت.
پس از جراحی میزان لنگش بیمار به طور قابل مالحظه ای 
اندام  به مشکالت  توجه  با  بنظر می رسد  یافته که  کاهش 
بیهوشی  انجام  امکان  همچنین  و  بز  و  گوسفند  در  حرکتی 
دانشگاه  در  نشخوارکنندگان  در  استنشاقی  و  عمومی 
آینده  در  نویی  باب  فتح  جراحی  این  کرمان  باهنر  شهید 

باشد. نشخوارکنندگان  ارتوپدی در  جراحی های 

جلسه کمیته آموزشی فرهنگی شورای راهبردی فناوری استان

راهبردی  شورای  فرهنگی  آموزشی  کمیته  جلسه  سومین 
فناوری استان با حضور متخصصان کمیته کشاورزی استان 
کرمان، شنبه 25 تیرماه 1401 در سالن کنفرانس سازمان 

مرکزی برگزار شد.
فناوری  پژوهشکده  رئیس  محمدی نژاد  قاسم  دکتر 
خیر  ضمن  دانشگاه  مشاوران  رئیس  و  گیاهی  تولیدات 
را  والیت  و  امامت  دهه  ایام  جلسه  در  حضار  به  مقدم 

گفت. تبریک 
اشتغال  بنیان،  دانش  1401)تولید،  سال  در  وی گفت: 
تولید  و  فرهنگی  آموزشی،  کمیته  توانستیم  آفرین( 
و  کنیم  اندازی  راه  را  استان  فناوری  شورای  دانش بنیان 
کمیته  این  رئیس  عنوان  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 

شد. شناخته  فرابخشی 
افزود:  دانشگاه  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  رئیس 
سه کمیته زیر بنای این شورا است که یکی از آنها کمیته 

آموزشی فرهنگی و تعامل ارتباط با صنعت است.
است  این  شورا  ایجاد  از  هدف  گفت:  محمدی نژاد  دکتر 
که به دانشگاه هایی که در حوزه فناوری محصولی را تولید 
اینکه اگر  یا  کرده است ماموریت دهیم و کمکشان کنیم، 
مجموعه متخصصی هم توان این را دارند بتوانند گرهی از 

مشکالت استان را باز کنند به آنها هم کمک کنیم.
وجود  بخشی  کمیته  چهار  شورا  این  کنار  در  افزود:  وی 
دارد که یکی از آنها کمیته کشاورزی به ریاست سازمان 

جهاد کشاورزی است.
و  کلیات  خصوص  در  همچنین  نژاد  محمدی  دکتر 
افزود:  و  کرد  اشاره  استان  فناوری  و  علم  ظرفیت های 
کل  از  استان  فناوری  و  صنایع  صادرات  سهم  متاسفانه 

صنایع 4 درصد و میانگین کشور 43 درصد است.
شهید  دانشگاه  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  مشاوران  رئیس 
هم  آبی  کم  با  سازگاری  کارگروه  حوزه  در  کرمان  باهنر 
فعال است و مصمم همکاری مشترک در این حوزه است.
حوزه  موجود  ظرفیت های  تبیین  و  کلیات  زمینه  در  وی 
تعامل اجزاء  استان، مدل مفهومی کارکرد،  فناوری  علم و 
برنامه های  تعیین  چارچوب  و  اجرایی  ساختار  فرایندها،  و 
اجرایی شورای راهبردی فناوری و تولید دانش بنیان استان 
در  دانش بنیان  ظرفیت های  و  موجود  وضع  به  همچنین  و 

استان و کشور مطالبی را عنوان کرد.
فرهنگی  آموزشی  کمیته  اعضای  از  کدام  هر  ادامه  در   
نقطه  و  دیدگاه  بیان  به  استان  فناوری  راهبردی  شورای 

پرداختند. نظرات خود 
خصوص  در  متخصصان  شد  مقرر  گزارش،  بنابراین   
به  توجه  با  مناسب  راهکار  آب  حوزه  چالش های 
ماموریت های داده شده از سوی کمیته مذکور، ارائه کنند.
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همزمان با شب عید بزرگ مسلمانان؛

 آیین قدردانی از 180 نفر نیروی دانشگاهی
و  فرهنگی  معانت  حوزه  سرپرست  بابایی  محمود  دکتر 
غدیرخم،  سعید  عید  فرارسیدن  تبریک  ضمن  اجتماعی 
حضرت  الموحدین  مولی  والیت  آغاز  و  اکبر  اهلل  عید 
خبرنگار  به  پاسخ  در  السالم  علیه  علی  امیرالمؤمنین 
برنامه جشن غدیر  روابط عمومی دانشگاه در مورد ویژه 
و مراسم قدردانی از نیروهای زحمت کش دانشگاه گفت: 
واژه تقدیر در آیات، احادیث، متون نظم و نثر فارسی و 
بکار  بسیار  خداوند  بخشی  روزی  و  فرمان  یافتن  جریان 

است. رفته 
و  تنظیف  زحمت کش  کارکنان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانشگاهی  بزرگ  خانواده  از  عضوی  نیز  سبز  فضای 
از  یکی  همکاران  از  گروه  این  کرد:  خاطرنشان  هستند 
امیدواریم  و  هستند  بزرگ  خانواده  این  اساسی  پایه های 
با تالش، همدلی و هم افزایی دانشگاه بتوانیم رویدادهای 

بزنیم. رقم  منطقه  در  خوبی 
نیروهای آسیب پذیر و  بابایی گفت: جایگاه و شان  دکتر 
قدردانی  افزود:  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  زحمتکش 
کارکنان  بین  ارتباط  برقراری  راه  کلیدی ترین  از  یکی 

است.
عامل  و  خیرخواهانه  امر  یک  سپاسگزاری  و  قدردانی 
بهبود می بخشد. را  مهمی است که کیفیت روابط  و کار 

دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  حوزه  سرپرست 
کالمی  صورت  به  سپاسگزاری  که  نکته  این  بیان  ضمن 
افراد  آن  دنبال  به  که  می شود  باعث  کالمی  غیر  یا  و 
به  قدردانی  گفت:  بگذارند  سازمان  به  بیشتری  احترام 
انگیزه اخالقی، در فرد ذینفع رغبت و تمایلی  عنوان یک 
حق  در  چه  اجتماعی،  سودمند  رفتار  دادن  انجام  به  را 

ایجاد می کند. افراد  نیکوکار و چه در حق سایر  فرد 
وی تصریح کرد: قدردانی پایه ای ترین هیجانات اجتماعی 
از  خواهاِن  خیر  رفتار  اولیه  برانگیزاننده های  از  یکی  و 
سوی سازمان به سوی افراد است و رضایت درونی برای 
تعهد  و  اطمینان  به  منجر  خود  که  می کند  ایجاد  افراد 

به سازمان می شود. نسبت  آنان 
 گفتنی است، این مراسم با سخنرانی دکتر سید عبدالمجید 
اجرای  خوانی،  مولودی  دانشگاه،  رئیس  مشاور  جالیی 
ادامه  نورافشانی  دانشگاه،  موسیقی  کانون  توسط  موسیقی 

یافت.
پس از زیارت قبور شهدای گمنام دانشگاه و ادای احترام 
باقر  مسجد  در  عشا  و  مغرب  نماز  شهدا،  شامخ  مقام  به 

شد. برگزار  العلوم)ع(دانشگاه 
 580 و  دانشگاه  خدوم  180نفر  از  مراسم  این  پایان  در 

آمد. به عمل  تقدیر  هایشان  خانواده  نفر 
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در پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور؛

 کسب 2مدال طال، 1 نقره و 4 برنز توسط دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان

پانزدهمین  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجویان 
موسسات  و  دانشگاه ها  دانشجویان  ورزشی  فرهنگی  المپیاد 

اموزش عالی کشور مقام هشتم را کسب کردند.
و  دانشگاه ها  دانشجویی  فرهنگی ورزشی  المپیاد  پانزدهمین 
 26 تا  تیرماه   18 تاریخ  از  کشور  عالی  آموزش  موسسات 
کاروان  و  برگزار  تبریز  دانشگاه  میزبانی  به   1401 تیرماه 
در  تیم   9 با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دختران  ورزشی 

این مسابقات حضور داشتند.
آموزش  موسسه  و  دانشگاه   120 بین  در  است،  گفتنی   
عالی کاروان دانشگاه شهید باهنر کرمان از نظر رنگ مدال 
جایگاه هفتم و از نظر امتیاز جایگاه هشتم پانزدهمین المپیاد 
فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات اموزش 

عالی کشور را کسب کرد.
 اسامی دانشجویان شرکت کننده در این مسابقات به این 

شرح زیر است:
کسب دو مدال طال 400 متر رشته دو و میدانی و پرش 
طول توسط زهرا زارعی دانشجو رشته اقتصاد، کسب مدال 
صادقی  ساحل  توسط  کاراته  رشته  انفرادی  کاتای  نقره 
دانشجوی رشته فیزیک، کسب مدال برنز رشته بدمینتون 

کسب  و  بدنی  تربیت  رشته  دانشجو  رفیعی  ساغر  توسط 
مدال برنز رشته تکواندو توسط فاطمه موسی زاده دانشجوی 

رشته تربیت بدنی
کسب مقام سوم)مدال برنز( تیمی رشته بد مینتون توسط 
: ساغر رفیعی و شیما شیخ بهایی دانشجویان رشته تربیت 
فتحی  مهدیس  و  سیاسی  علوم  رشته  مهرانی  فاطمه  بدنی، 

رشته شیمی
کسب مقام سوم)مدال برنز( کاتای تیمی رشته کاراته: زهرا 
السادات حسینی نسب رشته مدیریت بحران، ساغر صادقی 

رشته فیزیک و محبوبه خالقی رشته تربیت بدنی
ساالری  مریم  میدانی،  و  دو  رشته  بدیعی  الدن  همچنین، 
رشته کاراته و زهرا پرند رشته بد مینتون و نرگس فرخی 
نژاد رشته تکواندو به عنوان مربیان کاروان ورزشی در این 

مسابقات حضور داشتند.
باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکنر 
کرمان با حضور در اداره نمایندگی دانشگاه واقع در تهران 
در  دانشگاه  دختر  ورزشکاران  موفقیت های  و  زحمات  از 
دانشجویی  ورزشی  فرهنگی  المپیاد  پانزدهمین  رقابت های 

دانشگاه ها،  تقدیر و تشکر کرد.
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برگزاری آزمون عملی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی استان در دانشگاه شهید باهنر کرمان

و علوم ورزشی  بدنی  تربیت  آزمون عملی داوطلبان رشته 
چند  سالن  در   1401 تیرماه   30 روز  در  کرمان  استان 
باهنر کرمان  دانشگاه شهید  بدنی  تربیت  دانشکده  منظوره 

آغاز بکار کرد.
آرزوی  ضمن  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  حسین  دکتر 
داوطلبان  عملی  آزمون  گفت:  داوطلبین  برای  موفقیت 
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی هرساله در سطح کشور 
برگزار می شود و از زمان شیوه ویروس کرونا و در جهت 
حفظ سالمتی داوطلبان این آزمون در هر استان به صورت 

جداگانه و در دانشگاه مادر برگزار می شود.
جنوبی  شهرستان های   13 شرکت  با  امسال  آزمون  این 
استان که شامل )قلعه گنج، منوجان، ریگان، فهرج، ارزوئیه، 
فاریاب، نرماشیر، بم، راور، عنبراباد، کرمان، کهنوج، رودبار 
جنوب( در دانشگاه شهید باهنر کرمان و 10 شهرستان در 

دانشگاه ولیعصر)عج( رفسنجان برگزار می شود.
دانشکده  رئیس  تبریزی  قهرمان  کوروش  دکتر  ادامه  در   
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گفت: تعداد داوطلبین 
در دانشگاه شهید باهنر کرمان 1284 نفر که شامل 731 
نفر پسران است و پنج شنبه 30 تیرماه  نفر دختر و 553 
مخصوص   1401 تیرماه   31 جمعه  و  پسران  مخصوص 

 18 تا  صبح   7 ساعت  از  آزمون  شروع  و  است  دختران 
عصر ادامه خواهد داشت.

دانشگاه  ورزشی  علوم  و  بدنی  تربیت  دانشکده  رئیس 
کادر  یک  آزمون  این  برگزاری  برای  کرد:  خاطرنشان 
اجرایی 100 نفر در قسمت های مختلف از جمله غربالگری 
و  پزشکی  معاینات  مدارک،  تطبیق  دانشگاه،  ورودی  درب 
برخط  ثبت  و  عملی  آزمون  نهایت  و  فیلم  نمایش  بدنی، 
داده ها است که عالوه براین تعداد دو نماینده از پژوهشگاه 
تربیت بدنی و یک نماینده از سازمان سنجش حضور دارند. 
دکتر قهرمان تبریزی گفت: از نکات برجسته ای که می توان 
در آزمون به آن اشاره کرد و در کمتر دانشگاهی در سطح 
کلیه  انجام  که  است  این  می شود  رعایت  مورد  این  کشور 
که  دانشکده  ورزشی  مجموعه  چهار  در  آزمون  فرایندهای 

در کنار هم قرار دارند، انجام می شود.
دکتر کوروش قهرمان تبریزی خاطرنشان کرد: کمیته هایی 
عضالنی،  اسکلت  ارزیابی  کمیته  ثبت نام،  کمیته  جمله  از 
و  رابطین  کمیته  مدارک،  کنترل  کمیته  پزشکی،  کمیته 
هرچه  برای  که  دارند  حضور  آزمون  این  در  مالی  کمیته 

بهتر برگزارشدن این آزمون فعالیت می کنند.


