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به منظور رفع مشکل توسعه حوزه دانش بنیان ها و ورود به عرصه تولید؛

 تدوین پیش نویس تفاهم نامه بین دانشگاه شهید باهنر کرمان و شهرک صنعتی سدید کرمان

به منظور ورود به عرصه تولید و رفع مشکل توسعه حوزه 
نویس  پیش   1401 ماه  2مرداد  یکشنبه  روز  دانش بنیان  
صنعتی  شهرک  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  نامه  تفاهم 

سدید کرمان تدوین شد.
دکتر حسین اکبری فرد هدف از انجام این تفاهم را ورود 
ارتباط  تولید،  عرصه  به  علمی  هیأت  اعضا  و  دانشجویان 
دانشگاهیان با صنعت و رفع مشکالت توسعه حوزه دانش 
دانش  آفرین،  اشتغال  تولید،  سال  شعار  به  توجه  با  بنیان 

بنیان، بیان کرد.
بخشی  فراگیری  زمینه  شدن  فراهم  منظور  به  افزود  وی 
نیاز بازار کار، دانشجویان  از توانایی ها و مهارت های مورد 
فارغ التحصیل یا دانشجویان ترم های پایانی می توانند برای 
انجام دوره های کارآموزی یک دوره ۶ ماهه مهارت آموزی 
و فعالیت فناورانه را در شهرک صنعتی سدید تجربه کنند.  
کرد:  نشان  خاطر  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
ارتباط جامعه دانشگاهی با صنعت، منجر به این می شود که 
مدیران و کارکنان آینده شرکت ها از دانشجویان مستعد و 

واجد شرایط انتخاب شوند.
وی افزود: مطابق با آیین نامه فرصت مطالعاتی داخل کشور 
علمی  هیأت  اعضا  صنعت،  در  دانشگاه  علمی  هیات  اعضا 

این دانشگاه دوره معینی را در سازمان دولتی و غیردولتی 
از  بنیان  دانش  شرکت های  یا  پژوهشی  اقتصادی،  صنعتی، 
تحقیقاتشان،  زمینه  با  مرتبط  سدید،  صنعتی  شهرک  قبیل 

می گذرانند.
توسعه  راستای  در  تفاهم نامه  این  گزارش،  بنابراین   
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  بین  پژوهشی  و  علمی  رابطه 
اکبری  دکتر حسین  نمایندگی  به  و شهرک صنعتی سدید 
و علی معینی رئیس  از یک طرف  دانشگاه  فرد سرپرست 
هیئت مدیره شهرک صنعتی سدید طرف دوم، در دانشگاه 

شهید باهنر کرمان منعقد خواهد شد.
اشتغال زایی،  باهدف  سدید  صنعتی  شهرک  است،  گفتنی   
تولید و رونق اقتصادی واقع در ابتدای جاده کرمان - زرند 

از سال 1397 پروانه بهره برداری گرفت.
شهرک  در  مستقیم  صورت  به  نفر   300 از  بیش  اکنون 
فرآورده های  تولید  چون  شرکت هایی  در  سدید  صنعتی 
کلیدهای  تولید  آرد،  بسته بندی  پسته،  کره  تولید  کنجد، 
فشار متوسط، دستگاه اندازه گیری دقیق و ... مشغول به کار 
هستند و حدود ۶00 نفر نیز به صورت غیر مستقیم از این 
عنوان  به   1398 سال  در  و  می کنند  روزی  واحدها کسب 

شهرک نمونه کشوری انتخاب شد.
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به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چهارمین جلسه کمیته آموزشی فرهنگی شورای راهبری فناوری و تولید دانش بنیان استان کرمان 

راهبری  شورای  فرهنگی  آموزشی  کمیته  جلسه  چهارمین 
فناوری و تولید دانش بنیان استان در حوزه محیط زیست 
با حضور متخصصان مختلف استان از کمیته کشاورزی روز 
باهنر کرمان  دانشگاه شهید  2مردادماه 1401 در  یکشنبه 

برگزار شد.
دکتر قاسم محمدی نژاد رئیس مشاوران دانشگاه و رئیس 
هدف  گفت:  دانشگاه  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده 
فرابخشی  کمیته  سه  استان  در  راهبری  شورای  تشکیل  از 
راستای  در  موثر  گام های  برداشتن  بخشی،  کمیته  چهار  و 

تحقق شعار سال در استان کرمان است.
کمیته  گفت:  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  رئیس 
کشاورزی آب و محیط زیست به عنوان یکی از کمیته های 
با جهاد کشاورزی  بخشی این شورا است که مدیریت آن 

است.
که  دارد  وجود  فرابخشی  کمیته  سه  کرد:  خاطرنشان  وی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان مسئولیت کمیته ماموریت گرایی 

و تقسیم کار بین دانشگاه های استان را برعهده دارد.
داد  ایجاد رشته محیط زیست خبر  از  نژاد  دکتر محمدی 
شناسایی  با  و  کمیته ها  این  تشکیل  با  امیدواریم  گفت:  و 
دانشگاهی  و  علمی  محیط  به  آنها  دادن  سوق  و  چالش ها 

بتوانیم مشکالت را ارزیابی و حل کنیم.
وی از پیگیری برای تبدیل مجتمع آموزش عالی کشاورزی 
بردسیر به دانشکده منابع طبیعی تقدیر کرد و به ظرفیت های 
پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه در تولید برق و 

استفاده از انرژی پاک و خورشیدی پرداخت.
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  خالویی  طالب  درادامه   
بردن  برای پی  به سوره آل عمران  اشاره  با  استان کرمان 
به دغدغه  منابع  تمام  در  قدرت خداوند  از  نشانه هایی  به 

ای  پایه  آموزش  و همچین  زیست  محیط  به  نسبت  مردم 
زیست  مباحث  به  دانشجویان  و  دانش آموران  ترغیب  و 

محیطی مسائلی را مطرح کرد.
در این جلسه سایر متخصصان در زمینه های برنامه ریزی 
آلودگی آب و گرد  در حوزه محیط زیست، حیاط وحش، 
خاک،  فرسایش  کشاورزی،  محصوالت  سالمت  وغبار، 
طبیعی  منابع  از  حفاظت  معادن،  محیطی  زیست  ارزیابی 
با استفاده از روش های نوین، استفاده از انرژی های پاک و 
خورشیدی، تولید گیاهان مقاوم به کم آبی، ایجاد رشته های 
مرتبط با محیط زیست، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه 

محیط زیست، بحث و تبادل نظر شد.
از  متشکل  کارشناسی  کمیته  یک  شد  مقرر  پایان  در   
محیط  با  اختصاصی  همکاری  برای  دانشگاه  متخصصان 
زیست در قالب عقد تفاهم نامه دانشگاه با اداره کل محیط 
و  دانشگاه ها  ظرفیت  از  راستا  این  در  و  تشکیل  زیست 
کرمان  استان  زیست  محیط  حوزه  با  مرتبط  سازمان های 

استفاده شود.
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سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان در مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی استان؛

 استفاده از ایده و افکار دانشجویان بسیجی در تببین فرمان رهبری
بسیج  آیین معارفه سرپرست  فرد در  اکبری  دکتر حسین 
ایده ها،  و  افکار  از  استفاده  گفت:  کرمان  استان  دانشجویی 
منابع و سرمایه های دانشجویی و بسیج برای پیشبرد اهداف 
امر مهم  تبیین شعار سال و فرمان رهبری یک  دانشگاه و 

است.
از  مختصری  شرح  به  مقدم  خیر  ضمن  فرد  اکبری  دکتر 
علمی  هیأت  اعضای  و  دانشجویان  دانشگاه،  فعالیت های 

پرداخت.
مهم  که  آنچه  گفت:  کرمان  استان  استادان  بسیج  رئیس 
است، استفاده از ظرفیت هایی است که در جامعه و کشور 
تبدیل  عمل  به  پتانسیل ها  این  زمانی  افزود:  و  دارد  وجود 

می شوند که از افکار و ایده های مختلف الگو گرفته شود.
کرد:  تصریح  دانشگاهی  قشر  توانایی  به  اشاره  با  وی 
است  الزم  رهبری  فرمان  و  سال  شعار  شدن  محقق  برای 

دانشجویان و بسیجیان در کنار استادن قرار گیرند.
مواردی  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  سپس 

از قبیل جهاد تبیین و مسایل مربوط به اولویت های کشور 
اشاره کرد.

اهلل  آیت  حضرت  فرمان  شدن  اجرایی  خصوص  در  وی 
تولید  و  اشتغال آفرینی  مورد  در  العالی(  خامنه ای)مدظله 
دانش بنیان گفت: از بهمن ماه 1400زمان تصدی اینجانب 
تاکنون تفاهم نامه های موثری در زمینه ارتباط با صنعت و 

دانشگاه منعقد شده است.
دکتر اکبری فرد با تاکید بر استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل، 
طرح و ایده دانشجویی، تفکرات جدید در برنامه ریزی های 
حساب  و  دقیق  برنامه ریزی  با  کرد:  نشان  خاطر  دانشگاه 
شده می توان در زمینه ارتباط با صنعت، پیشبرد اهداف و 

رسالت های دانشگاه، گام های موثری برداشت.
هادی  سید  پاسدار  دوم  سرهنگ  معرفی  ضمن  پایان  در   
از  کرمان  استان  دانشجویی  بسیج  سرپرست  طباطبایی 

زحمات چندین ساله دکتر رضا اسماعیل کاخ تقدیر کرد.
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دیدار سرپرست دانشگاه با مشاوران در امور زنان و خانواده و فضای سبز
 4 سه شنبه  روز  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
امور  های  حوزه  در  دانشگاه  مشاوران  با   1401 مردادماه 

زنان و خانواده و فضای سبز دیدار و گفتگو کرد.
بر  اشاره  دانشگاه ضمن  اکبری فرد سرپرست  دکتر حسین 
فعالیت ها،  در  کاری  موازی  از  پرهیز  و  افزایی  هم  اهمیت 
بر لزوم بهره گیری از نظرات و تجربیات ارزنده مشاوران، 

تاکید کرد.
با  ارتباط  اشتغالزایی،  افراد،  توانمندسازی  بر  همچنین  وی 

صنعت، رفع مشکالت جامعه اشاره کرد.
سرپرست دانشگاه در زمینه تعامل دانشگاه با صنعت گفت: 
با امضاء تفاهم نامه و برنامه  ریزی و اولویتی در هر حوزه ای 
سعی بر این است تا آن را به عمل تبدیل کنیم  و بتواند 
گره ای را از مشکالت جامعه را باز و سطح علمی دانشگاه را 

ارتقاء دهیم تا ارتباط جامعه با دانشگاه بیشتر شود.
باید  دانشگاه  کارهای  قطعا  کرد:  تصریح  فرد  اکبری  دکتر 
هم الگو و هم منحصر به فرد باشد تا آثار بلند مدت آن را 

در جامعه شاهد باشیم.
 بنابراین گزارش، در این نشست موضوعات تشکیل شورای 
همکار  با  کمیته  هر  برنامه های  اجرای  کارکنان،  صنفی 
نگهداری  و  توسعه  اهمیت  مرتبط،  حوزه های  و  معاونت ها 
فضای سبزو پاکسازی علف های هرز در ایام تعطیل دانشگاه 

نیز مطرح شد.

به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

 جلسه گروه کاری اشتغال و کارآفرینی استان کرمان

جلسه گروه کاری اشتغال و کارآفرینی استان به ریاست دکتر 
حسین مهرابی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری، روز 
سازمان  کنفرانس  سالن  در   1401 مردادماه   5 چهارشنبه 

مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
دکتر حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه ضمن خیر مقدم 
به معرفی و فعالیت های دانشگاه پرداخت و افزود: دانشگاه 
و  کشور  برتر  جامع  دانشگاه   10 جزء  کرمان  باهنر  شهید 
جمیع رشته را در خود جای داده و دارای 13 دانشکده و 

۶ پژوهشکده است.
وی با بیان اینکه رسالت اصلی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
کادر سازی، تربیت نیروی کارآفرین و حل مسائل جامعه 
نگاه  با  و  قرن  نیم  قدمت  با  دانشگاه  این  گفت:  است 
و  کارآمد، خالق  انسانی  نیروی  تربیت  با هدف  خیرانه ای 
کارآفرین در حوزه های صنعت، معدن و کشاورزی تاسیس 

شده است.
دانشگاه ها  اصلی  رسالت  کرد:  بیان  دانشگاه  سرپرست 
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است  جامعه  مسائل  حل  و  سازی  کادر  علمی،  مرجعیت 
مسائل  در خصوص حل  بیشتر  باید  دانشگاه ها  امروزه  که 

جامعه و اشتغال آفرینی عمل کنند.
دکتر اکبری فرد در خصوص اشتغال آفرینی و حل مسائل 
دستگاه های  با  تفاهم نامه هایی  راستا  این  در  افزود:  جامعه 
با  را  مشکالت  و  مسائل  که  شده  منعقد  استان  اجرایی 
علمی تری  بنیاد  یک  با  و  دانشگاه  ظرفیت های  از  استفاده 

به نتیجه برسانند.
وی در زمینه تعامل دانشگاه با صنعت خاطرنشان کرد: به 
ظرفیت های  باید  جامعه  نیازهای  به  استان  توسعه  منظور 
با  نیز  صنعت  و  دهیم  قرار  صنعت  اختیار  در  را  دانشگاه 
اقتصاد  حوزه  در  باید  هم  بنیان  دانش  اقتصاد  به  ورود 
دانش بنیان گام بردارد. در نتیجه اگر سیاستگذاری صحیح 
خالق  نیروی  گیرد،  صورت  متناسب  پژوهشی  و  آموزشی 

کارآفرین نیز پرورش خواهد یافت.
ارتباط  فناوری،  امور  مدیر  پور  صلواتی  ثمره  هادی  دکتر 
اقدامات  و  برنامه ها  ابتدا  دانشگاه  کارآفرینی  و  صنعت  با 

حوزه کارآفرینی فناوری و نوآوری دانشگاه را ارائه کرد. 
مدیر امور فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه 
گفت: این دانشگاه در راستای تبدیل به دانشگاه نسل سوم 
ارائه  جمله:  از  متعددی  اقدامات  و  برنامه ها  کارآفرینی  و 
فراگیر درس کارآفرینی، تشکیل ساختار کمیته کارآفرینی 
با  مختلف  ویکندهای  استارت آپ  برگزاری  دانشگاه، 
همکاری صنعت و دستگاه های اجرایی استان و راه اندازی 
که  بود  اقداماتی  از  بخشی  دانشگاه  نوآوری  و  رشد  مرکز 

دانشگاه در طول چند سال اخیر انجام داده است.
وی در راستای توسعه فناوری و توسعه فرهنگی کارآفرینی 
افزود:  ساختار دفتر مالکیت فکری در دانشگاه راه اندازی 

هیآت  اعضای  فکری  دارایی های  از  حفاظت  جهت  شده 
که  نیت  این  با  و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و  علمی 
بروند و  پتنت  پایان نامه ها به سمت شکل گیری  رساله ها و 
پتنت  و سبد  دهیم  را شکل  دانشگاه  پتنت  ساختار  بتوانیم 
به  بتوانیم  را  فناوری ها  این  و  دهیم  افزایش  را  دانشگاه 

صنعت عرضه کنیم. 
داد  فرصت،  هوشمند  تعاملی  سامانه  رونمایی  از  خبر  وی 
ارتباط  فرایندهای  از  عمده ای  بخش  مهر  اول  از  افزود:  و 
و  کارآموزی  به  مربوط  فرایندهای  خصوصا  صنعت  با 
کارورزی فرصت های شغلی و اعالم نیاز فناورانه صنایع در 

این سامانه و بصورت آنالین پیگیری می شود.
مهندس مجتبی مصباح مدیر اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی 
گفت:  باهنر  دانشگاه شهید  میزبانی  از  تشکر  استان، ضمن 
امیدواریم که این جلسات آغازی برای اتصال بیشتر حوزه 
دانشگاه و اشتغال و کارآفرینی به صورت عملیاتی باشد تا 

ما شاید فارغ التحصیالن بیکار در جامعه نباشیم.
استان در خصوص  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  اداره کل  مدیر 
حوزه  اقدامات  و  برنامه ها  قبیل  از  جلسه  کار  دستور 
کارآفرینی فناوری و نوآوری دانشگاه و تعهد اشتغال استان 

و سامانه رصد توضیحاتی را ارائه کرد.
 دکتر حسین مهرابی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری 
و رئیس گروه کاری اشتغال و کارآفرینی استان ضمن جمع 
تا  استان  اجرایی  دستگاه های  کلیه  است  الزم  گفت:  بندی 
پایان مرداد ماه در مباحث مربوط به کارآفرینی، مالکیت 
را  خود  فناورانه  و  پژوهشی  نیازهای  اختراع،  ثبت  فکری، 
شورای  تا  اعالم  استانداری  اقتصادی  معاونت  حوزه  به 

برنامه ریزی استان منابع مالی مشخصی اختصاص دهند.
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آغاز به کار طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه شهید باهنر کرمان
همزمان با اول محرم 1444 طرح ضیافت اندیشه استادان 
 1401 مردادماه   8 شنبه  روز  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید 
نهاد  دفتر  رئیس  حضور  با  دانشگاه  این  وحدت  تاالر  در 
نمایندگی مقام معظم رهبری در استان و در دانشگاه آغاز 

به کار کرد.

دفتر  سرپرست  عسکری  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت: مهمترین 
هدف راه اندازی طرح ضیافت استادان و برگزاری جلسات 
هم اندیشی ارتقا سطح معرفتی استادان، برای کمک کردن 

به شکل گیری دانشگاه اسالمی است.
وی خاطر نشان کرد: دانشگاه اسالمی دانشگاهی است که 
آنان  زیرا  اجرا می کنند،  استادان  را  و محوری  اصلی  نقش 
صاحبان اندیشه هستند. این افراد می خواهند پرورش نسل 
جوان را برای ساختن نظام اسالمی، حکومت اسالمی ، اداره 

جامعه اسالمی داشته باشند.
بزرگ ترین  بیان  والمسلمین عسکری ضمن  االسالم  حجت 
باید  افزود: دانشگاهیان  انقالب اسالمی  تهدید کننده  خطر 
و  فرهنگ  و  سیاست  از  دین  که  باشند  داشته  را  باور  این 

اجتماع جدا نیست.
استادان  و  دانشگاه  اهداف  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تربیت دانشجو در تراز انقالب است گفت: دانشجویان که 
بتوانند آینده یا مدافع اسالم و ایران و ارزش های اسالمی و 
ایرانی باشند دانشجوهایی هستند که زیر نظر استادان این 

چنین دانشگاه هایی رشد کرده اند. 
این  بنابراین در  افزود:  والمسلمین عسکری  االسالم  حجت 
هدف گذاری  مهمترین  یا  هدف گذاری  عمده  هم اندیشی ها 
برای  اسالمی  نظام  برای  برسیم  باور  این  به  که  است  این 
اداره این کشور اسالمی برای ادامه دادن راه انقالب اسالمی 
و همه ما وظیفه داریم که رسالت خودمان را ان شاءاهلل به 

اجرا در بیاوریم.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
برنامه های  اجرای  از  همچنین  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
مردادماه   29 روزهای  در  کنندگان  شرکت  برای  فرهنگی 
و گفت: در  داد  تا 1 شهریور در شهر مشهد مقدس خبر 
موضوعات  با  تکمیلی  طرح  اندیشه  ضیافت  طرح  راستای 
برگزار  کنندگان  شرکت  برای  رایگان  صورت  به  فرهنگی 

خواهد شد.
ادامه حجت االسالم والمسلمین محمد صباحی رئیس   در 
با اشاره  دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان 
به سخنی از امام حسین)ع( اِّن اهللَ تعالی یِحبُّ َمعالی االُموِر 
گفت:  علوهمت  خصوص  در  َسفسافَها  یکَرُه  و  أشرافَها  و 
و  دارد  دوست  را  شریف  و  واال  کارهای  متعال،  خداوند 
کارهای پست و حقیر را خوش ندارد. پس ارزش هر فرد 

به قدر همت اوست.
کارگاه    4 قالب  در  تربیتی  دوره های  است،  ذکر  شایان   
معرفت  اسالمی؛  ایرانی  تمدن  و  تاریخ  های  موضوع  با 
شناسی دینی؛ جریان شناسی انقالب؛ سبک زندگی و فرزند 
پروری توسط استادان حجت االسالم والمسلمین حبیب اهلل 
بابایی، دکتر سرو قامت؛ حجت االسالم والمسلمین منصور 
میراحمدی وحجت االسالم والمسلمین علیرضا صادق زاده 
به مدت 1۶ ساعت آموزشی در این طرح تدریس می شود.

 11 شنبه  الی سه  مرداد   1 شنبه  زمانی  بازه  در  دوره  این 
از  نفر   ۶5 باحضور  روز  چهار  مدت  به   1401 مردادماه 
استادان دانشگاه در دانشکده های کشاورزی، علوم و ریاضی 
جلسه  دو  در  روز  هر  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  ماهانی 
شرکت  و  می شود  برگزار  بعدازظهر  جلسه  یک  و  صبح 
کنندگان در این دوره از امتیاز فرهنگی ارتقاء درجه علمی 

بهره مند می شوند.
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دکتر حسین اکبری فرد مطرح کرد؛

 نقش برنامه های بسیج دانشجویی در بصیرت افزایی دانشجویان
 10 دوشنبه  روز  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
فرمانده  نماینده  با  دیدار  جلسه  در   1401 ماه  مرداد 
برنامه هـا و طرح های بسیج  استان گفت:  بسیج دانشجویی 
این  بسیجی  دانشجویان  افزایـی  بصیرت  در  دانشجویی 

دانشگاه نقش موثری خواهد داشت.
و  استان  دانشجویی  بسیج  فرمانده  نماینده  با  دیدار  جلسه 
مسئول بسیج دانشگاه شهید باهنر کرمان با هدف هم افزایی 
همانند  مسائلی  و  تشکیل  دانشگاه  با  دانشجویی  بسیج 
فعالیت بسیج دانشجویی در حوزه های علمی، مراسم اربعین 
نودانشجویان،  از  استقبال  ستاد  در  آفرینی  نقش  حسینی، 
دانشگاه،  در  موجود  ابزارهای  به  توجه  با  انقالب  گفتمان 

ادبیات سازی، خلق رویداد، روایت گری، مطرح شد.
و  پژوهش  علم،  عرصه   9 در  بسیج  شد  مقرر  همچنین 
فناوری، ورزشی، فرهنگی، اقتصاد مقاومت، معنویت افزایی، 
تعلیم و تربیت، مطالبه گری و بازرسی و تشکیالت، باورهای 

اعتقادی و فرهنگی دانشگاه را تقویت نماید.
 دکتر حسین اکبری فرد ضمن جمع بندی گفت: الزم است 

اسناد  و  برنامه ای  نظام  بـر  تکیـه  بـا  دانشجویی  بسـیج 
تربیتی،  فرهنگی  حوزه های  در  راهبرد  بر  مبتنی  باالدستی 
دانشگاه  شدن  اسالمی  برای  مدیریتی  پژوهشی،  آموزشی، 

بکوشد. 
و  بخشی  آگاهی  پویایی،  در  اساسی  نقش  دانشجویی  بسیج 
انجام رسالت  ایـن مسـیر برای  رشد جامعه دارد کـه در 
خطیر هدایت گری دانشجویان نیاز به افزودن بصیرت خود 

در حوزه های ذکر شده دارند.

تاکید دکتر حسین اکبری فرد بر سند جامع اسالمی شدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان بعد از ظهر دوشنبه 
10 مرداد ماه 1401 در جلسه هم اندیشی بر تدوین سند 
جامع اسالمی شدن دانشگاه شهید باهنر کرمان تاکید کرد.

باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
ایام  گرامی داشتن  و  محرم  ایام  تسلیت  ضمن  کرمان 
سوگواری سیدالشهدا)ع(، موضوع جلسه را بحث و بررسی 

پیرامون سند جامع اسالمی شدن دانشگاه عنوان کرد.
بقای  می فرمایند:  که  علی)ع(  امام  از  حدیثی  ابتدا  در  وی 
اندیشی  چاره  و  برنامه ریزی  به  مربوط  دولت ها  و  مناسب 

در امور است، بیان کرد.
دکتر اکبری فرد در ادامه گفت: سند اسالمی شدن دانشگاه 
شورای  ذیل  خود  که  دانشگاه ها  شدن  اسالمی  شورای  در 
عالی انقالب فرهنگی است، نوشته شده و به عنوان یک سند 
باال دستی بوده که برای تدوین فعالیت ها در دانشگاه بسیار 

حائز اهمیت است.
وی افزود: این سند در چهار نظام راهبرد بیان شده است. 
در نظام فرهنگی و تربیتی، 21 راهبرد و مجموعًا 141 اقدام 

ذیل آن راهبردها؛ نظام آموزشی 17 راهبرد و 124 اقدام؛ 
نظام  و  اقدام   71 و  راهبرد   11 فناوری  و  پژوهشی  نظام 

مدیریتی 7 راهبرد و 33 اقدام را تعریف کرده است.
دکتر اکبری فرد، تعمیق و نهادینه سازی معارف و آموزه های 
اسالمی در دانشگاه ها، تحقق آرمان های و ارزش های انقالب 
اسالمی،  انسانی  علوم  به ویژه  تمدنی  دانش  تولید  اسالمی، 
تعمیق خردورزی، عقالنیت و تقویت روحیه آزاداندیشی و 
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خالقیت در دانشگاه ها، دستیابی دانشگاه ها به اقتدار علمی، 
فرهنگی و اقتصادی در جهان اسالم و منطقه، توسعه عدالت 
آموزشی با توجه به آمایش سرزمین، توسعه تعاملی عینی 
و  علمی  مرجعیت  به  دستیابی  بین المللی،  عرصه های  در 
فرهنگی در منطقه و جهان اسالم، گسترش تعامل حوزه و 
دانشگاه، تحقق سبک صحیح زندگی اسالمی، ارتقاء مستمر و 
نظام مند بعد علمی مهارتی و اخالقی دانشگاهیان، مشارکت 
و  احیا  اسالمی،  نوین  تمدن سازی  در  دانشگاه ها  حداکثری 
ارتقای نقش خانواده در فرایند تعلیم و تربیت، را ویژگیهای 

راهبردی این سند برشمرد.
سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان تاکید کرد: این سند 
به ما کمک می کند مسائلی که اکنون جامعه و منطقه مواجه 
هست بتواند با راهبردهای دیده شده اقداماتی در نظر گیرد 
و برای هر اقدام پروژه ها و مصداق هایی داشته باشد که آن 

پروژه ها در میدان  عمل، فعالیت شود.
دانشگاه  عالی رئیس   دکتر سید عبدالمجید جالیی مشاور 
ضمن جمع بندی نقطه نظرات مسئوالن و مدیران دانشگاه 
گفت: یک بخشی از سند برنامه راهبردی است، قالب هایی 

از برنامه راهبردی برای تدوین سند استفاده شده است.
با  اجرایی  نظر  از  و  نظر شکلی  از  سند  ساختار  افزود:  وی 
برنامه راهبرد متفاوت است و قسمت هایی از حوزه مربوط 
بحث های  و  کالن  اهداف  به  انداز  چشم  چشم انداز؛  به 
مطرح  دارد  وجود  زمینه  این  در  که  اقداماتی  و  راهبردی 

است.  

ساختار  گفت:  دانشگاه  اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده  رئیس 
راهبردی  برنامه ی  بتواند  که  شود  چینش  به گونه ای  باید 
معاونت ها را پوشش دهد به طوری که هم راستا و همسنگ 

هم باشند.
در  که  چارچوبی  و  ساختار  کرد:  خاطرنشان  جالئی  دکتر 
نظر گرفته  شده، چشم اندازی برای هر حوزه های چهارگانه 
نیز دیده شده که براساس چشم انداز، اهداف کالن مشخص 
گردیده است. اهداف براساس اهداف کالن راهبرد تعریف 
شده و براساس راهبرد اقدامات اجرایی یعنی اقدامات دیده 
شده، یعنی ساختاری که دیده  شده به این صورت است از 
چشم انداز و اهداف کالن، از اهداف کالن به راهبردها، از 

راهبردها به بحث مربوط به اقدامات رسیده است.
وی همچنین افزود فرمی تهیه شده و پیشنهاد کرد که هر 
حوزه و معاونت اطالعات خود را در قالب چهارچوب سند 

اسالمی دانشگاه ها آماده نمایند.
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حضور دکتر علی خطیبی در میز ارتباطات مردمی

دستگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان کرمان در دانشگاه شهید باهنر کرمان

به  جمهور  رئیس  استانی  سفر  یکمین  و  سی  با  همزمان 
پایتخت مقاومت جهان اسالم نمایندگان تام االختیار وزارت 
دانشگاه  خدمت  میز  محل  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

شهید باهنر کرمان حضور یافتند.
ارتباطات مردمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به  میز 
آموزش  حوزه  مطالبات  و  سواالت  به  پاسخگویی  منظور 
عالی در دانشگاه شهید باهنر کرمان در روزهای 20 و 21 

مرداد ماه 1401 برپا شد.
منابع  مدیریت  و  مالی  اداری  معاون  خطیبی  علی  دکتر 
در  همکاران  کلیۀ  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
دانشگاه  خصوصا  کرمان  استان  عالی  آموزش  مجموعه 
مشارکت  خدمت  میز  برپایی  در  که  کرمان   باهنر  شهید 
داده  پاسخ  شکل  بهترین  به  مردمی  مراجعات  تا  داشتند 

شود، تشکر کرد.
برای  خوبی  اعتبار  که  موضوع  این  به  اشاره  ضمن  وی 
در  گفت:  است  شده  گرفته  نظر  در  استان  شهرهای  تمام 
برای   مبارکی  اتفاقات  استان کرمان  به  سفر رئیس جمهور 
آموزش  درصد   50 باالی  پیشرفت  با  عمرانی  پروژه های 

عالی استان کرمان رقم خواهد خورد.
دکتر خطیبی ضمن بازدید از مجتمع آموش عالی بم افزود: 
خوابگاهی  مجموعه  و  دانشگاه  از  امروز  که  بازدیدی  در 
خوابگاه های  که  شد  مشخص  آمد،  عمل  به  بم  دانشگاه 
از  قبل  باید  که  دارد  نیاز  فوری  تعمیرات  به  دانشجویی 

شروع ترم  احیا و بازسازی شود.
نماینده تام االختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین 
طی بازدیدی که از دانشگاه های جیرفت، رفسنجان، شهید 
باهنرکرمان و تحصیالت تکمیلی فناوری پیشرفته کرمان به 
عمل آورد گفت: آموزش عالی استان کرمان هم به لحاظ 

وجود اعضا هیأت علمی و هم به لحاظ مجموعه دانشجویی 
که دارد جزء مفاخر آموزش عالی کشور محسوب می شود.
مجموعه  بالقوۀ  ظرفیت های  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
آموزش عالی استان کرمان به بالفعل تبدیل و ظرفیت هایی 
که در خدمت آموزش عالی است فعال شود تا ان شااهلل به 

مسائل اقتصادی و مشکالت  شهر کمک کند.
دکتر خطیبی تصریح کرد: مجموعه آموزش عالی در استان 
کرمان جزء بهترین مجموعه های آموزش عالی کشور است 
و ما تالش داریم بخش های غیرفعال آن را احیاء و فعال 

نماییم.
اعتباراتی  با  مشکالت  از  توجهی  قابل  بخش  افزود:  وی 
و  رسید  خواهد  بهره برداری  به  شده  تصویب  سفر  در  که 
بهتری را برای آموزش عالی استان کرمان  روزهای خیلی 

پیش رو داریم.
و  جمهور  رئیس  استانی  سفر  یکمین  و  سی  با  همزمان   
نماینده  عبدی  حسین  دکتر  کریمان،  دیار  به  همراه  هیات 
تام االختیار دفتر بازرسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 
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حضور در محل میز خدمت دانشگاه شهید باهنر کرمان از 
روند رسیدگی به درخواست ها و مشکالت جامعه دانشگاهی 

بازدید کرد.
دکتر حسین عبدی نماینده تام االختیار دفتر بازرسی وزارت 
ایام  و  محرم  ماه  تسلیت  ضمن  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
سوگواری و عزاداری ساالر شهیدان و سرور آزادگان جهان 
ابا عبداهلل الحسین)ع( و یاران با وفایش گفت: بر  حضرت 
حسب سفرهای استانی رئیس جمهور، هیأت دولت و لزوم 
حضور دستگاه های اجرایی در سطح استان برای پاسخگویی 
اجرایی  دستگاه  به  مربوط  مسائل  و  شکایات  سواالت،  به 
در استان، در حوزه دانشگاه شهید باهنر کرمان در خدمت 
عالی،  آموزش  کارشناسان  کارکنان،  علمی،  هیأت  اعضای 
عالی  آموزش  حوزه  در  استان  فرهیختگان  و  دانشجویان 
هستیم تا به مسائل و مشکالت تا حد ممکن پاسخ داده و 

ارجاعات مناسب انجام شود.
باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر   
به  دولت  هیأت  و  رئیس جمهور  کرمان در خصوص سفر 
میز  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  گفت:  کرمان  استان 
فراهم  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  مردمی  ارتباطات 
شده است و روزهای پنجشنبه و جمعه 20 و 21 مردادماه 
1401 از ساعت 8 تا 18 پاسخگوی مراجعین که مسائلشان 
در حوزه دانشگاه های استان و مسائل مربوط به پژوهشگاه ها، 
دانشگاه ها؛ شامل دانشجویان، استادان، کارمندان دانشگاه ها 
و خانواه هایی که فرزندشان دانشجو هستند و درخواست ها 
در میز خدمت مطرح و از طریق سامانه دولت ثبت می شود 

و امکان پیگیری هم وجود خواهد داشت.
وی افزود: طی این دو روز افرادی که مرتبط با وزارت علوم 
هستند با حضور در دانشگاه شهید باهنر کرمان مشکالتشان 
را به صورت مکتوب به نمایندگان دولت و نمایندگان وزیر 

ارسال می کنند.
بر  تاکید  ضمن  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
رسیدگی دقیق و فوری به درخواست های جامعه دانشگاهی 

برای  امکانات  و  پتانسیل ها  تمام  از  که  کرد  نشان  خاطر 
استفاده شده  مراجعان  مشکالت  به  رسیدگی  و  پاسخگویی 

است.
افزود: مدیران و کارشناسان حوزه های ریاست، روابط  وی 
سایر  و  انسانی  منابع  عمومی،  امور  دبیرخانه،  عمومی، 
اداره های مرتبط با دانشگاه در محل میز ارتباطات مردمی 

مستقر و پاسخگوی مراجعان خواهند بود.
بهتر  ارائه هرچه  تاکید کرد: در راستای  فرد  اکبری  دکتر 
خدمت به مراجعان، ساختمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر 
کرمان تجهیز و تمامی امکانات الزم در محل مستقر شده 
به  مراجعان  درخواست های  به  مربوط  امور  تمام  و  است 
لغایت 18 خدمات مورد  از ساعت 8 صبح  مدت دو روز 
نیاز مردم در نهایت سرعت و دقت صورت خواهد پذیرفت.
 بنابراین گزارش، دکتر محمدمهدی زاهدی نماینده مردم 
از  بازدید  اسالمی ضمن  راور در مجلس شورای  و  کرمان 
میز ارتباطات مردمی واقع در دانشگاه شهید باهنر کرمان 
با اشاره به اقدامات مثبت در ارائه خدمات بهینه به جامعه 
دانشگاهی در استان کرمان گفت: امیدواریم شاهد تغییرات 

جهشی در این زمینه باشیم.
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اعزامی  هیأت  است،  گفتنی   
بودجه  راحمی مدیر  از دکتر محمد صالح  فناوری متشکل 
و تشکیالت و دکتر منصور گودرزی مشاور حوزه معاونت 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری، 
بازدید  زرند  و  دانشگاه های شهربابک، سیرجان  از  فناوری 
کردند و به سواالت و مطالبات دانشگاهیان حوزه آموزش 

عالی پاسخ دادند.
نیز  استان  دانشگاه های  روسای  برنامه  این  در  همچنین 
حضور داشتند و به سواالت و مطالبات، شکایات، مشکالت 

و درخواست های مربوطه پاسخ دادند.
شایان ذکر است، در حاشیه این برنامه نمایشگاه دستاوردهای 

دانش بنیان دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز دایر بود.
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با حضور نماینده تام االختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 برگزاری جلسه شورای روسای دانشگاه های استان کرمان در دانشگاه شهید باهنر کرمان

 20 پنج شنبه  روز  کرمان  استان  دانشگاه های  روسای 
مردادماه 1401 با دکتر علی خطیبی معاون اداری و مالی 
سالن  در  همراه  هیأت  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس 

دیدار و گفتگو کردند.
ایام  تسلیت  ضمن  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  دکتر 
باهنر  اباعبداهلل حسین )ع( گفت: دانشگاه شهید  سوگواری 
افضلی پور)بنیانگذار  علیرضا  مرحوم  خیرانه  نگاه  با  کرمان 
سه  که  شد  تاسیس   1349 سال  در  کرمان(  در  دانشگاه 
دانشگاه-  خاص  معماری  خیرانه-  انحصاری)بنای  ویژگی 
آموختگی  دانش  باهنرو  به شهید  مزین  دانشگاه  نامگذاری 

سردار قاسم سلیمانی( دارد.
وی تشریح کرد: این دانشگاه با نگاه خیرانه علیرضا افضلی 
پور و معماری خاص توسط معمار بی نظیر مرحوم مهندس 
معماری  که  هستیم  تالش  در  که  شده  طراحی  میرحیدر 

این مجموعه را به عنوان ثبت فرهنگی و ثبت میراثی انجام 
دهیم.

افزود:  با اشاره به سومین ویژگی دانشگاه  دکتر اکبری فرد 
و  ایران  بزرگان  از  یکی  باهنر  شهید  نام  به  دانشگاه  این 
انقالب نامگذاری شده است و همچنین بارها شاهد حضور 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دانش آموخته این دانشگاه 
در برنامه های دانشگاه بودیم که افتخار آفرینان این دانشگاه 

قلمداد می شوند.
سرپرست دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه شهید باهنر کرمان 
و حدود  دانشجو  هزار   11 علمی،  هیأت  نفر عضو   591 با 
افزود  می دهد.  انجام  را  خود  کار  علمی  یاوران  نفر   540
به  متعلق  زمانی  هستند  استان  در  که  دانشگاه هایی  تمام 
و  عالی  آموزش  مراکز  شکر  خدارا  و  بودند  مجموعه  این 
شرایط  در  هستند  شهرستان ها  سایر  در  که  دانشگاه هایی 

بسیار خوبی قرار دارند.
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ظرفیت های  به  اشاره  ضمن  استان  معین  دانشگاه  رئیس 
قطب  استقرار  و  شمالی  در شهرستان های  و صنایع  معادن 
کشاورزی کشور در جنوب استان، استان کرمان را یکی از 
غنی ترین استان های کشور با ظرفیتی قابل توجه در داشتن 

منابع انسانی و مالی دانست.
وی افزود: ان شااهلل با ماموریت گرا کردن دانشگاه ها، آمایش 
برنامه هایمان را  بتوانیم  آموزش عالی استان محقق شود و 

بر سند دانشگاه اسالمی منتهی کنیم.
دکتر محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر و تشکر از معاون مالی 
استان  توانمندی های  گفت:معرفی  علوم  وزارت  اداری  و 
کرمان به مسئوالن کشور یکی از ضروریات است، هر وقت 
و  کمبودها  از  می کند  سفر  کرمان  به  پایه ای  بلند  مسئول 
آن،  کنار  در  باید  که  حالی  در  گوییم،  می  کاستی ها سخن 

ظرفیت ها و توانمندی های باالی استان را نیز ذکر کرد.
وی گفت:الحمدهلل استان کرمان جامعه دانشگاهی نخبه، با 
از  باال دارد که می تواند حالل بسیاری  پتانسیل و ظرفیت 

مسائل و مشکالت کشور باشد.
حوزه  در  خصوص  به  استان  دانشگاه های  کرد:  تاکید  وی 
استان و در حوزه کشاورزی در  صنایع و معدن در شمال 

جنوب استان دارای ظرفیت های خوبی و فعالی هستند.
در  ظرفیت ها  این  وجود  با  متاسفانه  گفت:  زاهدی  دکتر 
دانشگاه های  به  را  مشکالت شان  صنایع  از  بسیاری  استان 
تهران ختم می کنند که ما باید با دعوت از مدیران بتوانیم 
از  با توانمندهای استان آشنا کنیم تا صنایع استان  آنها را 
این ظرفیت ها بهرمند و با دانشگاه ها ارتباط بیشتری داشته 

باشند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی افزود: 
استان است کمبودی هایی هم  توانمندهایی که در  با وجود 

این کمبودها کلیدی  در استان وجود دارد که بعضی جاها 
است.

 وی تصریح کرد: که اگر بتوانیم یک آزمایشگاه مرکزی در 
استان کرمان احداث کنیم که تمامی امکانات آزمایشگاهی 
مورد نیاز جامعه دانشگاهی و حتی صنعتی را در آن مستقر 
کنیم این مساله به نفع کشور خواهد بود و در کنار احداث 
بخش  نیز  استاندارد  ملی  اداره  داریم  انتظار  آزمایشگاه 
خصوصی  بخش  به  که  را  خود  ماموریت های  از  زیادی 
بتوانیم در  تا  این آزمایشگاه واگذار کند  به  واگذار می کند 

پیشبرد اهداف جامعه دانشگاهی قدمی برداریم.
زاهدی از تصویب اعتبارات خوبی برای دانشگاه های استان 
در زمینه احداث خوابگاه های دانشجویی، تکمیل پروژه های 

نیمه تمام و توسعه آزمایشگاه های تحقیقاتی خبر داد.
مسائل  خصوص  در  استان  دانشگاه های  روسای  ادامه  در 
و مشکالت دانشگاه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود 

پرداختند.
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  خطیبی  دکترعلی  سپس 
بندی  جمع  ضمن  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  منابع 
گفت: انتخاب روسای مراکز آموزش عالی استان کرمان، به 
خوبی انجام شده است. تمامی این افراد دلسوز، زحمت کش 
جیرفت  دانشگاه  از  که  بازدید ی  در  هستند،  دغدغه مند  و 

انجام شد، این مسئله به خوبی مشخص شد.
کرمان  استان  عالی  آموزش  مجموعه  ظرفیت  افزود:  وی 
است  کشور  عالی  آموزش  مجموعه های  فاخرترین  جزء 
قرار  تولید  مدار  در  هنوز  که  هایی  ظرفیت  است  الزم  و 

نگرفته را به مرحله بهره وری برسانیم.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری به مدیران تاکید کرد: باید ظرفیت ها را به خوبی 
معرفی نمایند تا باعث تحول در اقتصاد آموزش عالی شوند.
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با حضور معاون مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

 جلسه هم اندیشی حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه شهید باهنر کرمان
جلسه  کرمان  استان  به  جمهوری  ریاست  سفر  با  همزمان 
جمعه  روز  دانشگاه  نوآوری  و  فناوری  حوزه  هم اندیشی 
21 مردادماه 1401 با حضور دکتر سید سعید منجم زاده 
و  علمی  معاونت  بنیان  دانش  شرکت های  مرکز  معاون 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  جمهوری  ریاست  فناوری 

برگزار شد.
الحرام  محرم  ایام  تسلیت  ضمن  اکبری فرد  حسین  دکتر 
دانشگاه  افزود:  و  پرداخت  دانشگاه  معرفی  به  مختصری 
شهید باهنر کرمان به عنوان بزرگترین دانشگاه در جنوب 
 10 جزء  پتانسل ها  و  ظرفیت ها  وجود  با  که  است  شرق 

دانشگاه جامع برتر کشور محسوب می شود.
سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان، با اشاره به اینکه یکی 
از رسالت دانشگاه ارتباط با صنعت است گفت: با تکیه بر 
ظرفیت های دانشگاه شهید باهنر کرمان تعامل این دانشگاه 
با صنعت در حال افزایش است و توانستیم تاثیرگذاری در 

صنعت را شاهد باشیم.
رئیس دانشگاه معین افزود: با توجه به اینکه استان کرمان 
رتبه بیست و هشتم کرمان از نظر توسعه فناوری اطالعات 
و ارتباطات از بین سی و یک استان قرار دارد و جایگاه قابل 
پارک  با  را  همکاری  نهایت  دانشگاه  این  لذا  نیست  قبولی 
علم و فناوری استان انجام داده که اکثر واحدهای فناور و 
شرکت هایی که در پارک مستقر هستند متعلق به دانشگاه 

شهید باهنر هستند، امیدوارم بتوانیم جایگاه را ارتقا دهیم.
فناوری و  به منظور توسعه  اکبری فرد تصریح کرد:  دکتر 
توسعه فرهنگی ساختار دفتر مالکیت فکری در این دانشگاه 
و  علمی  هیأت  اعضای  فکری  دارایی های  از  حفاظت  برای 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی با نیت شکل گیری رساله ها 
به سمت پتنت راه اندازی شده امیدداریم این فناوری ها را 

بتوانیم به صنعت عرضه کنیم.
سرپرست دانشگاه خاطرنشان کرد: کرمان از نظر صادرات 
رتبه  محصول  تولید  در  و  داراست  را  اول  رتبه  نفتی  غیر 
در  می توانیم  دانشگاهیان  پتانسیل  از  قطعا  دارد،  13را 
پیشبرد اهداف مقام معطم رهبری)مدظله العالی( با موضوع 
با حمایت  آفرین«  اشتغال  بنیان،  دانش  »تولید،  شعار سال 
گام های  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  حوزه 

موثری برداریم.
 در ادامه این جلسه معاونان و مدیران دانشگاه موضوعاتی 
از جمله ایجاد مرکز نوآوری و فناوری کشاورزی و صنعتی 

برای  مناسب  مکانی  در  دانشگاه  ظرفیت های  به  توجه  با 
برای  دکتری  پسا  دانشجویان  از  حمایت  ایده پردازی، 
طرح های پژوهشی، اختصاص بودجه برای دو مرکز رشد و 
نوآوری واقع در دانشگاه، حمایت از دارایی  و مالکیت فکری، 
را  پژوهشی،  های  برای طرح  بیمه ای  و  مالیاتی  موانع  رفع 

مطرح کردند.
و  شرکت ها  مرکز  معاون  زاده  منجم  سعید  سید  دکتر   
موسسات دانش بنیان گفت: در صدد هستیم تا پایگاه های 

معاونت علم وفناوری را درهر استان دایر کنیم.
دانشگاه  مدیران  دغدغه های  و  مشکالت  به  پاسخ  در  وی 
فناوری  و  علمی  معاونت   1401 سال  آیین نامه  در  گفت: 
تبصره  مالیاتی طی  از مشکالت  بسیاری  ریاست جمهوری، 
11 و 13 مرتفع شده و مسائل باید از دیدگاه کالن پیگیری 

شود.
و  علمی  معاونت  بنیان  دانش  شرکت های  مرکز  معاون 
انتظارات و مطالبات  تاکید کرد:  فناوری ریاست جمهوری 
و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  حوزه های  به 
وزارت جهاد از طریق دانشگاه و به صورت مکتوب اعالم 

شود.
دکتر منجم زاده قول مساعد داد از طرح های بیایان زدایی 
با شرط اقتصادی بودن حمایت نماید و گروه های متخصص 
به  دانشگاه  مراکز رشد  به  افزایی  مهارت  و  برای آموزش 

صورت دوره ه ای اعزام نماید.
وی پیشنهاداتی کرد دانشگاه با سازمان بازرسی استانداری 
و  پژوهش  در صندوق  نیز  و  باشد  داشته  بیشتری  تعاملی 
افزود  همچنین  و  کند  گذاری  سرمایه  دولتی  غیر  فناوری 
آزمایشگاه های  شبکه  به  دانشگاه  تابعه  آزمایشگاه های 

فناوری های راهبردی معرفی و ثبت نام شوند.
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همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان کرمان؛

 نشست معاون اجرایی ریاست جمهور با طالب استان در دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمهور  رئیس  اجرایی  معاون  مرتضوی  صولت  سید  دکتر 
یکروزه  سفر  با  همزمان   1401 ماه  مرداد   21 جمعه  روز 
ایران به استان کرمان، در دانشگاه شهید  رئیس جمهوری 

باهنر کرمان با طالب استان دیدار کرد.
جمهور  رئیس  اجرایی  معاون  مرتضوی،  سید صولت  دکتر 
گفت: جهاد تبیین در آموزش و پرورش و دانشگاه ها باید 
آغاز شود و در این بین نقش طالب و مبلغان بسیار حساس  
و ضروری است از ظرفیت موجود برای انجام فعالیت های 

تربیتی و فرهنگی استفاده شود.
در  حوزه  ساخت های  زیر  به  توجه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
فراهم  امروز  گفت:  است  گرفته  قرار  دولت  کار  دستور 
جدی  ضرورت  یک  تبیین  جهاد  تحقق  برای  بستر  کردن 

است.
 در این نشست تعدادی از روحانیون استان به بیان دیدگاه ها، 
مشکالت و دغدغه های طالب پرداختند و  مواردی از قبیل 
توجه به حوزه علمیه درپیشبرد جهاد تببین، خانه های عالم، 
جامعه،  و  دولتی  ارگان های  در  عفاف  و  حجاب  اهمیت 
ضرورت تقویت حوزه علمیه خواهران، توجه به بودجه های 

فرهنگی، تقویت دارالقرآن ها مطرح شد.
 گفتنی است، حجت االسالم  سیدرضا تقوی، حجت االسالم  
روحانیت  حوزه  ارشد  مشاوران  دوالبی  ابوالقاسم  حاجی 
اجرائی  معاون  مرتضوی  صولت  سید  دکتر  جمهور،  رئیس 
رئیس جمهور، دکتر حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه 
مالی  اداری،  باهنر کرمان، دکتر علی خطیبی معاون  شهید 
و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این 

نشست حضور داشتند.

رسیدگی به 470 درخواست در میز ارتباطات مردمی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه شهید باهنر کرمان

میز  کرمان،  استان  به  جمهوری  ریاست  سفر  با  همزمان 
ارتباطات مردمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در 
دانشگاه شهید باهنر کرمان، در 20و 21 مردادماه 1401 

برگزار و به 470 مراجعه رسیدگی شد.
دکتر  حضور  با  عالی  آموزش  حوزه  مردمی  ارتباطات  میز 
علی خطیبی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و نماینده 
االختیار دفتر  تام  نماینده  االختیار، دکتر حسین عبدی  تام 
بازرسی، دکتر محمد صالح راحمی مدیر بودجه و تشکیالت، 
مالی  اداری،  معاونت  حوزه  مشاور  گودرزی  منصور  دکتر 
دکتر  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  منابع  مدیریت  و 
حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان و 
روسای دانشگاه های استان همزمان با سفر ریاست جمهوری 
و هیات دولت به استان در سالن کنفرانس سازمان مرکزی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
رئیس  سفر  یکمین  و  سی  با  همزمان  گزارش  بنابراین 

وزارت  مردمی  ارتباطات  میز  کرمان  استان  به  جمهور 
علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به سواالت و 
مطالبات حوزه آموزش عالی در دانشگاه شهید باهنر کرمان 
در روزهای پنجشنبه و جمعه 20 و 21 مرداد ماه 1401 
از ساعت 8 صبح تا 18 در سالن کنفرانس دانشگاه مستقر 
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بود و جامعه دانشگاهی و دیگر اقشار مرتبط برای ارائه و 
ثبت درخواست ها، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود به 

محل مذکور مراجعه نمودند.
ارائه  تعداد470درخواست  روز  دو  مدت  در  است،  گفتنی 

و از این تعداد 420 فرم متقاضی، ثبت سامانه سامد شد.
همچنین معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و نماینده تام 
همراه  هیأت  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  االختیار 
در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان که روز 
جمعه 21 مرداد ماه تشکیل شده بود حضور داشتند و نیز 
پس از نماز ظهر و عصر از دانشگاه های پیام نور و دانشگاه 

فنی و حرفه ای استان کرمان بازدید کردند.
در پایان این برنامه، دکتر خطیبی و هیأت همراه و جمعی 
کرمان  شهدای  گلزار  در  حضور  با  دانشگاهی،  ازمسئوالن 

یار  و  سلیمانی  قاسم  حاج  اسالم  پرافتخار  سردار  مزار  بر 
وفادارش حضور یافتند و با سردار دلها تجدید میثاق و به 

مقام شامخ شهیدان استان کرمان ادای احترام کردند.

با هدف شناسایی و هدایت دانش آموزان استان کرمان؛

 آیین افتتاحیه روز درهای باز »دروازه  دانش«دانشگاه شهید باهنر کرمان

و  دانشگاه  معرفی  و  مسئولیت  نقش  ایفای  راستای  در 
شناسایی و هدایت دانش آموزان استان کرمان، ویژه برنامه 
دروازه دانش، دوشنبه 24 مردادماه 1401 در تاالر وحدت 

دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
نقش  ایفای  راستای  در  دانش  دروازه  افتتاحیه  مراسم 
دانشگاه  ظرفیت های  معرفی  هدف  با  دانشگاه،  مسئولیت 
به  و  کرمان  استان  آموزان  دانش  هدایت  و  شناسایی  و 
ویژه دانش آموزان مستعد مناطق محروم با حضور حجت 
نهاد  دفتر  سرپرست  عسکری  حسن  والمسلمین  االسالم 
گمنام  شهدای  حسینیه  در  رهبری،  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه، با ادای احترام و قرائت فاتحه به مقام شهدا آغاز 

شد.
همکاری های  گروه  سرپرست  مغفوری  ملیحه  دکتر  سپس 

علمی و بین المللی دانشگاه که به نیابت از رئیس دانشگاه 
حضور داشت ضمن خیر مقدم گفت: امروز دانشگاه شهید 
باهنر کرمان با حضور گرم شما دانش آموزان حال و هوای 
خاصی را به خود گرفته است و این حضور را به فال نیک 

می گیریم.
این  به  اشاره  با  بنیانگذارانش  و  دانشگاه  معرفی  وی ضمن 
نکته که معرفی ظرفیت های دانشگاه و شناسایی و هدایت 
دانش آموزان استان کرمان در روزهای 24 تا 2۶ مردادماه 
است  شده  مزین  دانش«  »دروازه   نام  با  و  می شود  انجام 
 300 از  بیش  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  کرد:  اظهار 
گرایش و رشته و در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد 
المللی  بین  و دکتری فعالیت می کند و همچنین در عرصه 
و دانشجویان خارجی هم فعالیت خود را شروع کرده است.
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دانشگاه،  المللی  بین  و  علمی  همکاری های  گروه  سرپرست 
مهندس  مرحوم  دانشگاهی  جامعه  معنوی  مادر  و  پدر  از 
گفت:  و  کرد  یاد  صبا  فاخره  بانو  همسرشان  و  افضلی پور 
بنیانگذاران دانشگاه با اقدام زیبای خود نام و یاد خودشان 

را درشهر ما به یادگار گذاشتند.
این  برگزاری  از  خرسندی  اظهار  ضمن  مغفوری  دکتر 
تک  »درخشش  دانشگاه  بنیانگذار  آرزوی  بیان  و  مراسم 
موجبات  امیدواریم  گفت:  بوم«  و  مرز  این  فرزندان  تک 
نقطه  دانشگاه  در  حضورتان  و  کند  فراهم  را  شما  رضایت 

عطفی در زندگیتان باشد.
رئیس  مشاورین  شورای  رئیس  محمدی نژاد  قاسم  دکتر 
دانشگاه ضمن تشکر از همه بانیان که حضور دانش آموزان 
را در دانشگاه فراهم نمودند گفت: شما هر کدام یک آینده 
کنونی  زمان  شرایط  ولی  هستید  متصور  خودتان  برای  ای 
شهرستان های جنوبی کرمان نسبت به سال های قبل خیلی 
که  کنید  می  زندگی  سرزمینی  در  زیرا  است،  شده  بهتر 
اراضی آن منطقه قابلیت و پتانسیل خوبی برای کشاورزی 
دارد و با توجه به فناوری امروز شرایط برای ورود به بازار 

کسب و کار و کارآفرینی فراهم است.
دکتر محمدی نژاد ضمن بیان این که کمبود آب به عنوان 
اقتصادی  مشکالت  و  غذایی  امنیت  تهدید  مهم  عامل 
افزود: نقش دانش آموزان و آینده سازان  اجتماعی است، 

کشور بسیار موثر است.
بذر،  تولید  خصوص  در  دانشگاه  مشاورین  شورای  رئیس 
شده  اصالح  گلرنگ  همچنین  و  آبی  کم  به  مقاوم  گیاهان 
ظرفیت های  و  پتانسیل  افزود:  و  نمود  ارائه  را  توضیحاتی 
زیادی در جنوب استان کرمان وجود دارد که باید با دانش 
و علم آموزی به آنها رسید تا به یک خوکفایی کامل برسیم.

امام  امداد  کمیته  کل  مدیر  عسکری نژاد  ناصر  دکتر 

خمینی)ره( گفت: حضور دانش آموزان در این جلسه بیشتر 
تاکید بر علم آموزی است و همه ما زندگی و پیشرفت هایمان 
یک  مرهون  را  گسترده شده  همه  این  امروزه  که  علمی  و 
مسأله هستیم که در ذهن فرد ذبده شده و به واسطه اینکه 
و  کند  پژوهش  و  تحقیق  باید  برسد  پاسخ  و  نتیجه  آن  به 
حاصل این تحقیق هزاران رشته و گرایش و مقاله که همگی 

گستردگی در علم حاصل یک جرقه است.
وی گفت: در این صورت همگی ما یک وظیفه ای داریم که 
پاسخگویی مسائل زندگی خودمان باشیم که هم خودمان به 
چیزی که می خواهیم برسیم و هم به مسئولیت اجتماعی که 

برعهده مان است بتوانیم پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم.
انجمن های  این ویژه برنامه به همت معاونت های دانشگاه، 
و  آموزش  باهنرکرمان،  شهید  دانشگاه  دانشجویی  علمی 
پرورش استان و کمیته امداد امام خمینی)ره( به مدت سه 
افزایش  و  توانمند سازی  دانشگاه،  با  آشنایی  با هدف  روز 
استان  جنوبی  شهرهای  آموزان  دانش  از  نفر   80 آگاهی 
کرمان)کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج، منوجان، نرماشیر، 
فهرج، عنبرآباد و چاه داد خدا( که از طریق کنکور سراسری 

مجاز به انتخاب رشته شده اند، برنامه ریزی شده است.
شورای  رئیس  محمدی نژاد  قاسم  دکتر  مراسم  دراین 
و  آموزشی  معاون  زاده  احتشام   مریم  دکتر  مشاوران، 
سرپرست  شریفیان  اسماعیل  دکتر  تکمیلی،  تحصیالت 
گروه  سرپرست  مغفوری  ملیحه  دکتر  و  دانشجویی  حوزه 

همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه حضور داشتند.
این نشست به مدت سه روز و با برنامه های میزگرد معرفی 
محیط دانشگاه و زندگی دانشجویی، بازدید از دستاوردهای 
مزرعه  دانشگاه،  شده  اصالح  گیاهان  تحقیقات  مزارع 
کشاورزی و همچنین بازدید از کتابخانه، موزه سنگ و موزه 

جانور شناسی ادامه یافت.
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شروع مرحله دوم آزمون عملی رشته تربیت بدنی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرحله دوم آزمون عملی داوطلبان ورودی آزمون سراسری 
رشته تربیت بدنی روز چهارشنبه 2۶ مرداد ماه1401 در 

دانشگاه شهید باهنر کرمان آغاز شد.
دکتر مریم احتشام زاده معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی 
ورودی  داوطلبان  آزمون عملی  دانشگاه گفت: مرحله دوم 
رشته تربیت بدنی برای داوطلبین که به دلیل بیماری کرونا 
در آزمون مرحله اول شرکت نکردند در 12 حوزه سراسر 

کشور برگزار خواهد شد.
استان های  مانده  جا  داوطلبان  مرحله  این  در  افزود:  وی 
کرمان وسیستان و بلوچستان طی چهار روز در روزهای 2۶ 
تا 29 مرداد ماه در سالن چند منظوره دانشگاه شهید باهنر 

کرمان به رقابت می پردازند.
 دکتر کورش قهرمان تبریزی رئیس دانشکده تربیت بدنی 
تعداد287۶  حضور  به  اشاره  با  دانشگاه  ورزشی  علوم  و 

 12۶9 کرد:  خاطرنشان  آزمون  دوم  مرحله  در  داوطلب 
نفر داوطلب پسر روزهای 2۶ و 27 مردادماه و 1۶07 نفر 
رقابت  هم  با  مردادماه   29 و   28 روزهای  دختر  داوطلب 

می کنند.
رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تصریح 
کرد: برای برگزاری این آزمون یک کادر اجرایی 110 نفره 
درقسمت  غربالگری  برای  روز  چهار  طی  ایستگاه،   5 در 
بدنی،  ساختار  پزشکی،  معاینات  مدارک،  تطبیق  ورودی، 
اسکلت  )ارزیابی  کمیته های  در  عملی  آزمون  فیلم،  نمایش 
مستقر  مالی(  رابطین،  مدارک،  کنترل  پزشکی،  عضالنی، 
بدنی  تربیت  دانشکده  منظوره  چند  سالن  در  و  هستند 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و برای هرچه بهتر برگزارشدن 

این آزمون فعالیت می کنند.
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آخرین جزئیات ثبت نام اربعین حسینی دانشجویی اعالم شد

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد اربعین دانشگاهیان به 
ریاست دکتر حسین اکبری فرد روز چهار شنبه 2۶ مرداد 

ماه 1401در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزارشد.
دکتر اکبری فرد تاکید کرد: الزم است شرایطی فراهم شود 
که دانشگاهیان با برنامه ریزی بهتر و به صورت گروهی در 

این مسیر گام بردارند.
و  پیاده  پای  با  زیارت  اینکه  به  اشاره  با  دانشگاه  رئیس 
یاران  و  سیدالشهدا)ع(  شهادت  اربعین  گرامی داشت  برای 
شیعه ای  هر  گفت:  دارد  چندان  دو  هوای  و  حال  باوفایش 
در  گام  ساله  هر  و  باره  چند  بلکه  بار  یک  نه  دارد  آرزو 

مراسم پیاده روی اربعین شرکت کند.
از  دانشگاهی  جامعه  اینکه  بیان  ضمن  اکبری فرد  دکتر 
به  وافری  عالقه  و  نیستند  مستثنی  اربعین  اشتیاق  و  شور 
حضور در مراسم پیاده روی اربعین دارند خاطر نشان کرد: 
دارد چرا  برای حضور  بیشتری  اشتیاق  امسال  دانشگاهیان 
این  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  گذشته  سال های  در  که 

مراسم پرفیض برگزار نشد.

و  فرهنگی  معاونت  حوزه  سرپرست  بابایی  محمود  دکتر 
اجتماعی دانشگاه گفت: اربعین و پیاده روی اربعین یک کار 
تاثیر در جامعه،  که  بعدی محسوب می شود  فرهنگی چند 
برخوردار  باالیی  جایگاه  و  اهمیت  از  و  دارد  تاریخ  و  فرد 
است لذا هرچه بهتر و با شکوهتر بتوان آن را برگزار کرد 

و تاثیرگذاری بیشتر باشد ارزشمند خواهد بود. 
ایجاد فضای  را  اربعین دانشگاه  از تشکیل ستاد  وی هدف 
در  بیت)ع(  اهل  فرهنگ  اعتالی  دانشگاه،  در  معنوی 
دانشگاه، تعظیم شعائر حسینی، تقویت نقش دانشجویان در 

فعالیت های مذهبی دانشگاه، بیان کرد.
رئیس  اکبری فرد  این جلسه دکتر حسین  در  است:  گفتنی 
بابایی  محمود  دکتر  و  ستاد  رئیس  عنوان  به  دانشگاه 
سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی به عنوان دبیر 
ستاد اریعین دانشگاهیان دانشگاه شهید باهنر کرمان معرفی 
حوزه های  در  دانشگاهیان  اربعین  ستاد  وظایف  شرح  و 
امورعمومی،  اجتماعی،  و  فرهنگی  معاونت  حوزه  ریاست، 

امور مالی و بسیج دانشجویی تقسیم شد.
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با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

 رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان منصوب شد

در متن حکم ابالغی آمده است:
مورخ   48 جلسه  مصوبه  اساس  بر  جناب عالی،  ارزشمند  تجارب  و  تحصص  تعهد،  مراتب  به  نظر 
1401/5/23 کمیته تعیین روسای دانشگاه ها- شورای انقالب فرهنگی به موجب این حکم از تاریخ 

1401/5/2۶ برای مدت چهار سال به ریاست دانشگاه شهید باهنر کرمان منصوب می شوید.
انتظار می رود با پیروی از آموزه های اسالمی، مبانی علمی، روحیه انقالبی، راهبردهای اساسی دولت 
مردمی و برنامه های ارائه شده به مجلس شورای اسالمی و جلب همکاری استادان؛ مدیران؛ یاوران 
علمی)کارکنان( و دانشجویان تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه از جمله ظرفیت عظیم خیرین 
علمی،  دیپلماسی  و  مرجعیت  باالدستی،  اسناد  برنامه های  و  سیاست ها  تحقق  جهت  را  واقفین  و 
توسعه همه جانبه علم و فناوری، آموزش پژوهش- محور، پژوهش آموزش- محور، مهارت افزایی، 
»دانشگاه  سند  محورهای  تمامی  اجرای  نهایت  در  و  گروهی  و  کارتیمی  سازی  فرهنگ  کارآفرینی، 

گیرید. بکار  اسالمی« 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  متعالی  اهداف  پیشبرد  در  را  جناب عالی  روزافزون  توفیق 
منویات رهبر حکیم انقالب اسالمی، حضرت آیت خامنه ای )مدظله العالی( از درگاه پروردگار متعال 

خواستارم.
باهنر  از خدمات دکتر محمدعلی طاهر رئیس سابق دانشگاه شهید  نامه  جداگانه ای   وزیر علوم در 

کرمان در زمان تصدی این مسئولیت  قدردانی  کرد. 
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با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

اجرای طرح تحقیقاتی و عملیاتی استحصال عناصر با ارزش از باطله در کشور

با ارزش  اولین طرح تحقیقاتی و عملیاتی استحصال عناصر 
همکاری  با  سرچشمه  مس  مجتمع  در  کشور  در  باطله  از 

دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد.
دکترعباس سام مجری طرح تحقیقاتی و عملیاتی استحصال 
عناصر با ارزش از باطله در مس سرچشمه گفت: با توجه 
استحصال  و  فرآوری  فلزات،  جهانی  روزافزون  ارزش  به 
عناصر و ترکیبات با ارزش از منابع عظیم خفته و کم عیار، 
از جمله باطله ها و پسماندهای تازه کارخانه های فرآوری 
زیست  و  اقتصادی  فرآیندی،  دیدگاه  از  باطله  سدهای  و 
فرآوری  های  کارخانه  و  معادن  جدی  موردتوجه  محیطی 

در کشورها قرار گرفته است.
این  افزود:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
با  سرچشمه  مس  مجتمع  در   1400 سال  اواخر  از  طرح 
سنجی  با خصوصیت  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  همکاری 
نیز نحوه  با ارزش و  تازه شامل میزان توزیع فلزات  باطله 
استحصال عناصر مس و مولیبدن برای اولین بار در کشور 
در  کارخانه،  احداث  و  عملیاتی  مدار  طراحی  رویکرد  با 
مجتمع مس سرچشمه، توسط یک تیم تحقیقاتی دانشگاهی 

صنعتی در حال اجرا است.
این طرح، در واقع یک طرح  دکتر سام خاطر نشان کرد: 
ملی است که در جلسات تحقیقاتی مجتمع مس سرچشمه 
این  تا  کردند  همراهی  مجتمع،  این  مدیران  و  شد  مطرح 

پروژه آغاز شود.
وی گفت: میزان جامد باطله تازه در حال حاضر در مجتمع 
این  است.  سال  در  تن  میلیون   30 حدود  سرچشمه  مس 
و  عناصر  نیز  و  مولیبدن  و  مس  مقادیری  دارای  باطله ها 
ترکیبات دیگر است که انتقال این باطله ها به سدها هزینه ها 
پیامدهایی در پی دارد. مطالعات و آزمایش ها در طرح  و 
حاضر، بر طراحی مدار فرآیندی استحصال مس و مولیبدن 
از باطله تازه و خنثی سازی پسماند نهایی، کاهش خطرات 
زیست محیطی و استفاده بهینه از پسماندها متمرکز است.

باطله  سدهای  در  موجود  مواد  خواص  افزود:  سام  دکتر 
باطله  به  نسبت  دهه ها،  طول  در  باطله  انباشت  دلیل  به 
بخش هایی  در  که  است  انتظار  و  بوده  متفاوت  فعلی  تازه 
از آن میزان فلزات با ارزش، قابل توجه باشد که نیازمند 

مطالعات گسترده فرآیندی است.
باید  تولیدمحور  تحقیقاتی  های  اینکه طرح  به  اشاره  با  وی 
براساس نیازهای کشور و جامعه انجام شوند، تصریح کرد: 
تیم تحقیقاتی حاضر، با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
جهاددانشگاهی استان کرمان و مرکز تحقیقات فرآیندی و 
در  خود،  تجارب  براساس  است  آماده  اندیشه،  اقتصادی 
انجام طرح های کاربردی، با معادن و صنایع معدنی کشور 

مشارکت داشته باشد.
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نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

 عزم استانی و ملی برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیت های

شرکت های فناور و دانش بنیان

ماه  مرداد   27 پنجشنبه  روز  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
1401 در نشست هم اندیشی مدیران شرکت صنایع مس 
از  باید  گفت:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشگاهیان  با 
ظرفیت های شرکت های فناور و دانش بنیان استفاده کرد و 
نیروهای انسانی مستقر در مراکز رشد دانشگاهی برای رفع 

مسائل صنعت و جامعه، توانمند ساخت.
مدیران  اندیشی  هم  جلسه  در  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
در  پنجشنبه  روز  که  دانشگاهیان  با  مس  صنایع  شرکت 
سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
بنیانگذار  سخنان  به  مقدم  خیر  ضمن  بود  شده  برگزار 
یاد  زنده  گفت:  و  کرد  اشاره   کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
مهندس علیرضا افضلی  پور استان کرمان را غنی ترین استان 
زمینه  در  انسانی  نیروی  تربیت  خواستار  و  معرفی  کشور 

تولید و اشتغال آفرین شده است.
باید  کرد:  تاکید  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
دانشجویی را تحویل جامعه دهیم که بعد از کسب دانش 

بتواند در صنعت، معدن و کشاورزی موثر باشد.
ضمن  دانشگاه  مشاوران  رئیس  محمدی نژاد  قاسم  دکتر   
اظهار رضایت از فرصت ارزشمند پیش آمده برای همکاری 
به  گفت:  ایران  و صنایع مس  دانشگاه  بین  موفق  و  پایدار 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشمندان  از  تعدادی  همت 
برقرار  سایر صنایع  و  با مجموعه مس  همکاری های خوبی 

شده است.
بر  که  تکلیفی  براساس  گفت:  سال  شعار  به  اشاره  با  وی 
منسجم  برنامۀ  با  و  خاص  کار  باید  دانشگاه هاست  عهده 
تیم های  با  و  زیر ساخت ها  تمامی  گرفتن  نظر  در  با  همراه 

خبره، صورت گیرد.
اینکه دانشگاه شهید  با توجه به  افزود:  دکتر محمدی نژاد 
معین  دانشگاه  عنوان  به  صنعت  زمینه  در  کرمان  باهنر 
جلودار است، باید تمام ظرفیت دانشکده و مجتمع های این 

دانشگاه در صنعت بکار گرفته شود.
در  کرمان  مردم  نماینده  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر   
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مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از اهتمام برای برگزاری 
این جلسه، بر عزم ملی در خصوص استفاده از ظرفیت ها و 

پتانسیل موجود در دانشگاه های استان تاکید کرد.
مقام  فرمان  راستای  در  عملیاتی  اقدام  به  اشاره  با  وی 
ظرفیت های  از  باید  افزود:  العالی(  رهبری)مدظله  معظم 
نیروهای  و  کرد  استفاده  دانش بنیان  و  فناور  شرکت های 
انسانی مستقر در مراکز رشد دانشگاهی برای رفع مسائل 

صنعت و جامعه، توانمند ساخت.
کرد:  پیشنهاد  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
و  تهیه  نویس  به صورت پیش  تفاهم نامه هایی در 5 محور 

اعالم آمادگی دانشگاه اطالع رسانی شود.
مس  صنایع  ملی  شرکت  عامل  مدیر  رستمی  علی  دکتر   
ایران از اختصاص حدود هزار میلیارد تومان اعتبار در سال 
جاری برای اجرای پروژه های هدفمند که خروجی مناسب 
برای مس داشته باشد خبر داد و گفت: این شرکت از کلیه 

طرح های قابل دفاع و اجرایی استقبال می کند.
سال  امسال  اینکه  به  اشاره  با  مس  صنایع  عامل  مدیر 
هدف  با  گفت:  است  ایران  مس  صنایع  سازی  هوشمند 
ارتقاء بهره وری، پروژه های توسعه ای حدود 9 میلیارد یورو 
تعریف شده که بیش از 200 میلیارد تومان آن در استان 

کرمان سرمایه گذاری می شود.
تولید  قطب  باید  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  افزود:  وی 
تولید مس کشور  باشد زیرا کرمان قطب  دانش فنی مس 
است و اصل هدف گذاری این باید باشد تا خالء دانش فنی 

در صنعت برطرف شود.
دکتر رستمی با اعالم نیاز به جذب فارغ التحصیالن توانمند 
این زمینه می توانیم جلسات آگاه  رشته های فنی گفت: در 

سازی در دانشگاه برای دانشجویان برگزار کنیم.
دراین نشست مصوب شد:

وارداتی  اقالم  ارزش  و  مقدار  ایران  مس  صنایع  -شرکت 
خود، معضالت مختلف در کلیه حوزه ها از جمله بهره وری 
، زیست محیطی و ... و همچنین مواردی که در حوزه ارتقاء 

نیاز دارند طی یک هفته به دانشگاه اعالم کند.
- کارگروهی با عضویت دکتر حجت اهلل رنجبر، دکتر قاسم 
برگزاری  با  پور  آبادی  نظام  حسین  دکتر  و  نژاد  محمدی 
جلسات کارشناسی با تیم های مختلف مس تشکیل و نتیجه 
اقدامات )ارائه طرح و برنامه و امکانات آزمایشگاهی( در 

جلسه مهرماه ارائه و تفاهم نامه فی مابین منعقد گردد.

دکتر حسین اکبری فرد مطرح کرد؛
ضرورت راه اندازی اردوهای جهادی برای شناخت استعدادها و توانایی ها

بر  تاکید  ضمن  دانشگاه  رئیس  اکبری فرد  حسین  دکتر 
کلیه  از  )ع(  اباعبد اهلل  سوگواری  و  محرم  ایام  بزرگداشت 
برنامه های  برگزاری  برای  دانشجویی  بسیج  فعال  اعضای 

فرهنگی تشکر کرد.
بسیج  به  انقالب  امامین  نگاه  بر  تاکید  با  دانشگاه  رئیس 
نقش  گفت:  اردوی های جهادی  رسالت  باب  در  دانشجویی 
دانش آموزان  استعداد های  شناخت  در  جهادی  اردوهای 
در  باید  مهم  امر  این  که  است  مفید  بسیار  مناطق محروم 

دستور کار گروه جهادی سفیران رهبری قرار گیرد.
ارتباط  در  بسیج  اهمیت  خصوص  در  اکبری فرد  دکتر 
دانشگاه با صنعت افزود: ارتباط دانشگاه با صنعت در سطح 
استادان و دانشجویان مورد غفلت قرار گرفته است و باید 

برای حل این مشکل سازوکاری تعریف شود.
سند  شدن  اجرایی  در  بسیج  همکاری  ضرورت  به  وی 

چهار  از  سند  این  در  گفت:  و  کرد  تاکید  اسالمی  دانشگاه 
اسالمی  فرهنگی در سند  ،تربیتی،  پژوهش  حیث آموزشی، 

شدن دانشگاه به دانشجو توجه می شود.
رئیس دانشگاه در پایان این نشست صمیمی پیشنهاد کرد: 
پژوهشی  آموزشی  فرهنگی،  دانشجویی در حوزه های  بسیج 
و  بررسی  را  اسالمی  دانشگاه  سند  تا  کند  مامور  را  تیمی 
چارچوب رسالت بسیج دانشجویی اقدامات میدانی تعریف 

نمایند.
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