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بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

ِ َوِإنَّا ِإلَیِْه َراِجُعوَن ابِِریَن الَِّذیَن ِإَذا أََصابَتُْهْم ُمِصیبٌَة قَالُوا ِإنَّا هلِلَّ ِر الَصّ َوبَِشّ
 با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم، پدر گرامی، دکتر حسین اکبری فرد رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، دعوت حق را 

لبیک گفت.
باهنر  "حاج عبداهلل اکبری فرد" را به دکتر حسین اکبری فرد رئیس دانشگاه شهید  با نهایت تأسف درگذشت شادروان   
کرمان و اعضای خانواده ایشان تسلیت عرض نموده و از پیشگاه حضرت دوست برای آن مرحوم آمرزش و طلب مغفرت 

کرده و برای بازماندگان معزز صبر جمیل و سالمتی مسألت می نماییم.
سایر  روسای  و...  متبوع  وزارت  اطالعات  فناوری  کل  مدیر  و  وزارتی  حوزه  کل  مدیر  فناوری؛  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
دانشگاه های کشور، استادان، کارمندان و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در پیام جداگانه ای به دکتر حسین اکبری 

فرد، درگذشت پدر وی را تسلیت گفتند.
 

روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پیام تسلیت جامعه دانشگاهی به رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان

به جامعه و دانشجویان دراستان تشکیل شد.
به  اشاره  با  استان  عالی  آموزش  مدیریت  شورای  دبیر 
این  در  کرد:  اظهار  پاسخگویی  کارگروه  اولین  برگزاری 
آموزش  مراکز  در  کیفی  و  کمی  تغییر  گونه  هر  کارگروه 
دانشجو،  پرورش  و  استان  نیازهای  از  اعم  استان  عالی 
تجهیزاتی،  و  انسانی  سرمایه های  براساس  هزینه ها  بررسی 

پذیرش دانشجو و... پایش و آمایش می شود.
این  گفت:  کرمان  استان  معین  دانشگاه  دبیرخانه  دبیر 
در  را  استان  مشکالت  دارند  فرصت  سال  دو  کارگروه ها 
انجام  شده  ابالغ  آن  به  که  گروه  کار  هر  تخصصی  زمینه 
انجام  که  حل هایی  راه  و  پیشنهاداتی  و  مشکالت  و  دهند 

اولین جلسه کارگروه پاسخگویی دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی به نیازهای موجود و تدوین ماموریت ها روز سه شنبه 
مرکزی  سازمان  کنفرانس  سالن  در   1401 شهریورماه   1

برگزار شد.
دکتر وحید میرزایی مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی 
اولین  گفت:  مقدم  خیر  ضمن  دانشگاه  رئیس  نماینده  و 
جلسه کارگروه پاسخگویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
تعیین  هدف  با  ماموریت ها  تدوین  و  موجود  نیازهای  به 

نقش دانشگاه ها در جامعه، تشکیل شد.
دکتر مهدی عباس نژاد دبیر دبیرخانه دانشگاه معین استان 
شرح  ضمن  استان  عالی  آموزش  مدیریت  شورای  دبیر  و 
مدیریت  شورای  گفت:  مدیریت  شورای  تشکیل  سابقه 
آموزش عالی استان به ریاست وزیر علوم و با هدف نظارت 
و پایش کیفیت و ارتقاء کیفیت آموزش عالی استان و ایجاد 
شده  ایجاد  استان  عالی  آموزش  موسسات  بین  هماهنگی 

است.
ارسال  وزارت  طرف  از  که  دستور العملی  طبق  گفت:  وی 
کیفی  ارتقاء  برنامه ریزی  زمینه های  در  کارگروه،   6 شده 
آموزش عالی پایش و تضمین سالمت اخالق در پژوهش، 
مهارت آموزی دانشجویان، همکاری با مجموعه شهرک های 
صنعتی، کارگروه بین المللی و فرهنگی وکارگروه پاسخگویی 

به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
 جلسه کارگروه پاسخگویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به نیازها و تدوین ماموریت ها
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به  سپس  و  مطرح  استانی  مدیریت  شورای  در  می شود 
شورای مرکزی ارسال می شود و پس از تایید، برای کیفیت 

بهتر آموزش های استانی ابالغ خواهد شد.
نظرات  شدن  جمع  با  امیدواریم  افزود:  عباس نژاد  دکتر 
کیفی  و  کمی  تغییر  شاهد  گروه ها  کار  این  متخصص  افراد 

بسیار خوبی در آموزش عالی استان باشیم.
را  خود  نظرات  کارگروه  اعضای  نشست،  این  در  همچنین 
در خصوص نیازهای استانی و دانشجویی مطرح و به بیان 

دیدگاه ها پرداختند.

َّا ِإلَیِْه َراِجُعوَن« ِ َوِإن َّا هلِلَّ ِإن
استاد فرهیخته جناب آقای دکتر اکبری فرد

با سالم و دعای خیر
 خبر در گذشت ابوی گرامیتان موجب تاثر و تالم گردید. 
این مصیبت وارده را خدمت حضرت عالی، خانوادۀ گرامی، 
ارادتمندان مرحوم و سایر وابستگان تسلیت عرض نموده و 
از خداوند بزرگ برای آن مرحوم مغفور غفران الهی و برای 

بازماندگان و جناب عالی صبر جمـیل مسألت می نماید. 
تربیت  با  آشیان،  خلد  مکان  جنت  مغفور  مرحوم  مطمئنا   
و  بوده  آمرزیده  جناب عالی  همچون  فرهیخته،  انسان های 
و  محشور  ایزدی  درگاه  مقربان  و  صالحان  اطهار،  ائمه  با 

همنشین خواهد بود.

پیام تسلیت وزیر علوم به مناسبت درگذشت پدر دکتر حسین اکبری فرد

نشریه-  شناسنامه ای  اطالعات  و  ساخت ها  زیر  استاندارد، 
مقاالت-رعایت  کیفیت  و  ساختار  نگارش،  آیین  رعایت 
فرآیند پذیرش مقاالت و داوری تخصصی-وضعیت نشریه 

رتبه بندی  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  نشریات  مرکز 
نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1401 کشور 

توانست یک رتبه بین المللی و دو رتبه الف را کسب کند.
دکتر محمد رضا محمدآبادی رئیس سامانه جامع نشریات 
و مرکز چاپ و نشر دانشگاه شهید باهنر کرمان خاطرنشان 
راه  جدید  مجله   5 تعداد  گذشته  سال  دو  طی  در  کرد: 
 1400 سال  رتبه بندی  در  همچنین  و  است  شده  اندازی 
نسبت به سال 1399 مجالت دانشگاه رتبه های باالتری را 

به دست آورده است.
وی افزود: هر ساله نشریات علمی کل کشور در شاخه های 
)انتشار به موقع و ضوابط آیین نامه نشریات-داشتن وبگاه 

در رتبه بندی سال 1401 نشریات کشور؛
 کسب رتبه بین المللی و رتبه الف توسط نشریات دانشگاه شهید باهنر کرمان
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کارگیری  به  اجتماعی-  و  استنادی، تخصصی  نمایه های  در 
مقررات و امکانات سخت افزاری و نرم  افزاری برای رعایت 
اخالق علمی نشر و جلوگیری از بروز تخلفات علمی ( توسط 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پژوهشی  معاونت  حوزه  داوران 
فناوری به صورت محرمانه ارزیابی و امتیاز بندی می شود.

اظهار  مجالت  رتبه  تعیین  مورد  در  آبادی  محمد  دکتر 
کرد: به مجالتی که وارد پایگاه اسکوپوس یا آی اس آی، 
رتبه بین المللی و مجالتی که از 900 امتیاز 800 امتیاز را 

دریافت کنند رتبه الف تعلق می گیرند.
نشریات ارتقاء یافته سال 1401 به شرح زیر است:

 Journal of Livestock Science and نشریه 
یافته  ارتقا  از رتبه الف به رتبه بین الملل   Technology

است.
نشریه بیوتکنولوژی کشاورزی رتبه الف خود را حفظ کرده 

است.

نشریه دانش حسابداری از رتبه ب به رتبه الف ارتقا یافته 
است.

یافته  ارتقا  الف  رتبه  به  رتبه ج  از  پایداری  ادبیات  نشریه 
است.

 Journal of New Studies in Sport نشریه 
اندازی شده است حایز  راه  Management که جدیدا 

رتبه ب شده است.
 Journal of Mahani Mathematical نشریه 
Research برای اولین بار در رتبه بندی پذیرفته شده 

و حایز رتبه ب شده است.
رتبه  در  بار  اولین  برای  ایرانی  تمدن  پژوهشنامه  نشریه 

بندی پذیرفته شده و حایز رتبه ج شده است.
نشریه توسعه و سرمایه نیز برای اولین بار در رتبه بندی 
سال قبل و امسال پذیرفته شده و حایز رتبه ب شده است.

دیدار با حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی 
پروژه،  افتتاح چند  امام جمعه کرمان،  و  فقیه  ولی  نماینده، 
میز  در  حضور  جمعه،  نماز  خطبه های  از  قبل  سخنرانی 
از  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  مدیران  با  جلسه  و  خدمت 
جمله برنامه وزیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر ۲ 

روزه خود به استان کرمان است.
گفتنی است، شهید لنگری زاده اولین شهید بسیجی مدافع 
حرم از استان کرمان است که  در نبرد با تروریست های 
تکفیری در سوریه به شهادت رسید. از این شهید 31 ساله 

دو فرزند خردسال به یادگار مانده است.

وزیر علوم، در بدو ورود مورد استقبال دکتر حسین اکبری 
فرد رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکترمحمد مهدی 
فداکار استاندار کرمان، دکتر محمدمهدی  زاهدی نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی و جمعی از 
دختر  توسط  و  گرفت  قرار  استقبال  مورد  استان  مسئوالن 

شهید غالمرضا لنگری زاده خوش آمدگویی شد. 
وی در بدو ورود به فرودگاه استان کرمان پس از اقامه نماز 
مغرب وعشا گفت: بسیار خوشحال شدم که از طرف دولت 
ماموریت سفر به استان کرمان داده شد تا به زیارت  شهید 

حاج قاسم سلیمانی مشرف شوم.

سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به کرمان
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علوم،  وزیر  استانی  مدیران  از  جمعی  و  اسالمی  شورای 
همراهی  کرمان  شهدای  گلزار  در  را  فناوری  و  تحقیقات 

می کردند. 

 3 پنجشنبه  امروز  شامگاه  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
شهریور ماه 1401 با حضور در گلزار شهدای شهر کرمان 
قاسم سلیمانی و شهدای  به مقام شامخ سپهبد شهید حاج 

آرمیده در این گلزار ادای احترام کرد.
ورود  بدو  پنجشنبه در  زلفی گل شبانگاه  دکتر محمد علی 
با اهدای گل و نثار فاتحه بر تربت پاک  به استان کرمان 
پورجعفری  حسین  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد 
با  کرمان،  گلزار  شهدای  سایر  و  مقاومت،  جبهه  شهدای 

آرمان های امام راحل )ره( و شهدا تجدید میثاق کرد. 
دکتر حسین اکبری فرد رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
محمد  دکتر  کرمان،  استاندار  فداکار  مهدی  محمد  دکتر 
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی  مهدی 

ادای احترام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مقام شامخ سپهبد شهید سلیمانی 

جدید با آن روبرو هستند آشنا می شویم و تالش می کنیم 
این مشکالت برطرف شود. 

همیشه  همچون  کرد  درخواست  کرمان  استاندار  از  وی 
حامی و پشتیبان آموزش عالی و روسای دانشگاه های استان 

باشد.
دانشگاه ها  اینکه  بیان  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر   
برگزار  کامال حضوری  به صورت  جدید  تحصیلی  سال  در 
می شوند تصریح کرد: نیاز است که تمهیدات الزم را برای 

حضور پر شور و نشاط دانشجویان انجام شود. 
باید  جدید  تحصیلی  سال  شروع  از  قبل  کرد:  تاکید  وی 
ذهاب  و  ایاب  و  تغذیه  خوابگاهی،  رفاهی،  بحث های 
برای  الزم  امکانات  تا  شود  ریزی  برنامه  دانشجویان 

دانشجویان محیا  شود.

دانشگاه ها  اینکه  بیان  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
برگزار  کامال حضوری  به صورت  جدید  تحصیلی  سال  در 
می شوند گفت: نیاز است که تمهیدات الزم را برای حضور 

پر شور و نشاط دانشجویان انجام شود.
ماه  3 شهریور  پنجشنبه  شامگاه  گل  زلفی  علی  دکترمحمد 
جمع  در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  مزار  جوار  در   1401
سخنرانی  دولت،  هفته  برنامه های  در  شرکت  خبرنگاران 
در  حضور  و  کرمان  شهر  جمعه  نماز  خطبه های  از   قبل 
ترین  مهم  جمله  از  را  استان  دانشگاه  روسای  با  نشست 

اهداف خود در سفر به کرمان عنوان کرد.
باهنر  و  رجایی  شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامی داشت  با  وی 
از  افزود:  دولتمردان  همه  به  دولت  هفته  گرامی داشت  و 
مسیر  در  تا  کند  کمک  دولتمردان  به  می خواهیم  خداوند 
راه شهدا گام بردارند و تالش کنند خواسته شهدا را محقق 

کنند. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مهم ترین خواسته شهدا را 
گام برداشتن در راه دین، حمایت از والیت، اجرای عدالت، 
امیدواریم  گفت:  و  برشمرد  بودن  مردمی  و  ستیزی  فساد 
این راستا  تا در  بدهد  به دولتمردان  را  توفیق  این  خداوند 

گام بردارند.
مراکز  روسای  با  خود  دیدار  به  اشاره  با  گل  زلفی  دکتر 
این سفر  تصریح کرد: در  استان کرمان در  دانشگاه های 
این دیدار با مشکالتی که دانشگاه ها در آغاز سال تحصیلی 

دکتر محمدعلی زلفی گل درسفر به شهر کرمان؛
 تمهیدات الزم برای بازگشایی دانشگاه ها اتخاذ می شود
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شامگاه پنجشنبه با استقبال 
دکتر حسین اکبری فرد رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
محمد  دکتر  کرمان،  استاندار  فداکار  محمدمهدی  دکتر 
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی  مهدی 

شواری اسالمی و جمعی مسؤالن استانی وارد کرمان شد.
گلزار شهدای شهر کرمان  در  با حضور  ورود  بدو  در  وی 
قاسم سلیمانی و شهدای  به مقام شامخ سپهبد شهید حاج 

آرمیده در این گلزار ادای احترام کرد. 
به  کرمان  شهدای  گلزار  در  گل  زلفی  دکتر  همچنین 
درخواست یکی از شهروندان پاسخ داد و برای حل مشکل 

وی قول مساعد داد. 
مهدی  محمد  دکتر  با  کرمان  شهدای  گلزار  از  بعد  وی 
شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی 
اسالمی به گفت وگو نشست و نیز با برنامه جمعه کرمانی 

رادی کرمان مصاحبه کرد.

دیدار با حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی 
پروژه،  چند  افتتاح  کرمان،  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده 
میز  در  حضور  جمعه،  نماز  خطبه های  از  قبل  سخنرانی 
از  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  مدیران  با  جلسه  و  خدمت 
جمله برنامه وزیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر ۲ 

روزه خود به استان کرمان است.

قانون   30 اصل  طبق  اینکه  بر  تأکید  با  گل  زلفی  دکتر 
اساسی دانشگاه ها دانشجو در حد نیاز و خودکفایی تربیت 
ارتباط  و  است  صنعت  مهد  کرمان  کرد:  تصریح  کنند 
برای  الگویی  استان کرمان می تواند  با صنعت در  دانشگاه 

باشد. استان ها  سایر 
وی با اشاره به مسکن استادان دانشگاه ها خاطرنشان کرد: 
 10 تا   8 حدود  استخدام،  تازه  استادان  برای  مسکن  باید 
سال تامین شود تا دغدغه مسکن را نداشته باشند، می توان 
برای  ویالیی  خانه های  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  همانند 
استادان تاسیس کرد تا عضو هیئت علمی از اول تا زمان 

شهریورماه   4 جمعه  روز  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
در  گفت:  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  بر  تأکید  با   1401
آئین نامه های وزارت علوم برای بخش ارتباط بین صنعت 
رشته ها  کلیه  برای  ویژه ای  و  جامع  امتیازات  دانشگاه  و 

دیده شده است.
کرمان  استان  اینکه  به  اشاره  با  گل  زلفی  محمد  دکتر 
دارند  ملی  فرا  دلیل شهدای عزیزی که شخصیت های  به 
استثنایی در کشور است افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی 
دنیای استکبار را به چالش کشید و یک شخصیت جهانی 

پیدا کرد و از این لحاظ جایگاه و شأن ویژه ای دارد.
وی با بیان اینکه استان کرمان از منظر علمی دارای 100 
لحاظ جایگاه مدیریتی  از  داد:  ادامه  است  مرکز آموزشی 
استاندار کرمان یکی از شخصیت های دانشگاهی، فرهیخته 
که  هستند  ملی  شخصیت های  جزو  نیز  نمایندگان  و 
موقعیت استثنایی را در کشور برای کرمان می توانند رقم 

بزنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: کرمان یک شهر 
استثنایی است و همه شرایط دست به دست هم دادند تا 
استان کرمان یکی از استان های پرچمدار توسعه و سرمایه 

باشد. اجتماعی  نظام 

نماینده دولت در کرمان؛
 تدوین امتیازات ویژه ای در آئین نامه های جدید برای ارتباط بین صنعت و دانشگاه
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امیدواریم در  کنند که  استفاده  این خانه ها  از  بازنشستگی 
کرمان این مهم هم محقق شود تا افراد مستعدتری به کار 

گرفته شود.
دکتر محمدی مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس شورای اسالمی در ادامه مسکن استادان گفت: 
مسکن  به  اینکه  جای  به  را  دانشگاه  زمین های  از  بخشی 
ملی داده شود برای ساخت مسکن به اعضای هیئت علمی 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  ادامه  در  که  واگذار شود 
برای  سازمانی  خانه  دارد  ایرادی  بک  پیشنهاد  این  گفت: 

همیشه می ماند و نسل  به نسل از آن استفاده می شود.
استان کرمان  از مسئوالن  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
درخواست کرد اجازه ورود به زمین های دانشگاه را برای 
حفظ  آینده  نسل های  برای  دانشگاه  تا  ندهید  ملی  مسکن 

شود.
تولید  جهش  قانون  از  بند  یک  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانش بنیاد آمده است که هزینه کردن در دانشگاه ها به 
از  می توانند  دانشگاه  ها  گفت:  می شود  تلقی  مالیات  منزله 

این ظرفیت نهایت استفاده را داشته باشند.
دکتر زلفی گل با تأکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: 
بین  ارتباط  بخش  برای  علوم  وزارت  آئین نامه های  در 
رشته ها  همه  برای  ویژه ای  امتیازات  دانشگاه  و  صنعت 

دیده شده است.
از  فناوری  و  علم  پارک های  ایجاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  است  دانشگاه ها  درآمدهای  افزایش  راه های 
در خصوص ایجاد دومین پارک علم و فناوری کرمان باید 
زمینی به وسعت یکصد هکتار واگذار و سند تک برگ آن 

اخذ شود تا مجوز ایجاد آن صادر شود.
وی ادامه داد: دانشگاه و پارک های علم و فناوری دارای 

به منظور  برگ  تک  سند  تهیه  و  هستند  نمادین  ارزش 
شده  تعیین  فضاهای  برای  بعدی  مشکالت  از  جلوگیری 

نیاز است.
استاندار کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در رابطه 
در  گفت:  فناوری  و  علم  پارک  برای   زمین  واگذاری  با 
دولت  از  برگ  تک  سند  با  زمین  باید  بزرگ  مقیاس های 
انجام  طرح  اجرای  از  پس  واگذاری  قرارداد  و  بگیریم 
می شود و در حال حاضر قرارداد واگذاری ۲0 هکتار برای 

پارک گرفته شده است.
روسای  نشست  اینکه  بیان  با  فداکار  مهدی  محمد  دکتر 
مراکز آموزش عالی استان کرمان با وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری فرصتی است تا مشکالت و مسائل مراکز آموزش 
باهنر  شهید  دانشگاه  افزود:  کنند  مطرح  را  کرمان  استان 
کرمان به عنوان دانشگاه مادر استان کرمان نیازمند توجه 
است و اگر به این مرکز آموزشی کمک شود بار لطمه را 

از استان و کشور بر می دارد.
وی تصریح کرد: بودجه دانشگاه های شهرستان ها از جمله 
رفسنجان و جیرفت کم است و امیدواریم در بودجه امسال 

کمک بیشتری شود تا وضعیت مالی آن ها بهتر شود.
افزود:  دیدار  این  در  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
تبدیل  ترفیع ها،  زمینه   در  منطقی  بازنگری  علوم  وزارت 

باشد.  وضعیت ها و پردیس های دانشگاهی داشته 
مسکن  تامین  به  سلیمانی  علیدادی  حسن  االسالم  حجت 
استادان دانشگاهی تاکید کرد و گفت: کرمان، شهر شهید 
سلیمانی و پایگاه مقاومت است و دستور پژوهشکده جهان 
داده  کرمان  استان  در  مقاومت  پایگاه  محوریت  با  اسالم 

شود.
توجه  که  دانشگاه ها  و  صنعت  به  کرد:   خاطرنشان  وی 
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حوزه  در  مهم  این  بسترهای  کرمان  در  و   شود  ویژه 
صنعت فراهم است.

اینکه  به  اشاره  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه باید به سمت صنعت بروند افزود: در حال حاضر 

دانشگاه در این حوزه شرایط مطلوبی دارد. 
دکتر حسین اکبری فرد با اشاره به اینکه 80 درصد مس 
کشور در کرمان است افزود: طی جلسه ای با شرکت ملی 
مس مقرر شد تا تفاهم نامه ای منعقد شود و  ما می توانیم 

قطب صنعت در استان کرمان باشیم. 
وی ادامه داد: ۲ نفر از مدیران صنایع را به عنوان مشاور 

در حوزه صنعت و دانشگاه انتخاب کردم. 
استان  کرد :   تصریح  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
کشور  در  فناوری  و  علم  پارک  دومین  نیازمند  کرمان 

است.
در  گفت:  دیدار  این  در  نیز  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
دانشگاه ها  جاری  بودجه های  با  متناسب  تصمیمات  حوزه 
برخی  بودجه ای  پایه  و  هستیم  روبرو  خاص  شرایط  با 
حداقل  ساالنه  و  است  شده  بسته  کمی  بودجه  با  دانشگاه 
بار روسای دانشگاه ها برای کسری بودجه هایشان به  سه 

می کنند. مراجعه  ما 
کارهای  رغم  علی  عمرانی  بودجه های  در  داد:  ادامه  وی 
صورت گرفته اما برخی از دانشگاه ها بودجه دولتی ندارند 
که  سیرجان  و  رفسنجان  ولیعصر)عج(  دانشگاه های  مانند 
اکنون  ولی  قبال کمک می کردند  و خیران  خیرساز هستند 
بسیاری از آنها به دلیل خشکسالی و سرمازدگی و وضعیت 

بد اقتصادی دیگر توان همکاری ندارند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به همکاری صنعت و دانشگاه اظهار داشت: بازنگری 
باشیم و طبق مذاکرات صورت  باید داشته  این زمینه  در 
و  بنیان  دانش  شرکت های  علمی  هیأت  اعضای  گرفته 
دانشگاه شهید باهنر کرمان با صنایع ملی مس  مقرر شد 
مس  ملی  شرکت  اعتبار  تومان  میلیارد   100 حداقل  که 

در همکاری مشترک در نظر بگیرد این درحالی است که 
صنعت  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  قرارداد  کل  جمع 
در پنج سال گذشته حدود ۲0 میلیارد تومان بوده است.

بیان  با  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای  رئیس کمیسیون 
پاسخگوی  کرمان،  در  موجود  فناوری  و  علم  پارک  اینکه 
گسترش  به  توجه  با  کرد:  تصریح  نیست  استان  نیاز 
کرمان  استان  صنعتی  و  دانشگاهی  و  علمی  ظرفیت های 
کرمان  استان  در  فناوری  و  علم  پارک های  که  می طلبد 
توسعه یابد و صنعت مس مقرر است که حدود ۲ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری های جدید داشته باشد لذا کرمان را 

می توان قطب همکاری های صنعت و دانشگاه کرد.
دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  زاهدی  محمدمهدی  دکتر 
تحصیالت تکمیلی جزو 10 دانشگاه برتر در حوزه صنعت 
است که باید از ظرفیت آن به خوبی استفاده کرد تصریح 
با  از دولت و مجلس در رابطه  کرد: اعضای هیئت علمی 
مباحث حقوقی و رفاهی گالیه دارند و این امر باعث شده 
باشد  ادامه داشته  این روند  اگر  تا آنان مهاجرت کنند و 
روبرو  ضرر  با  علمی  جریان  در  کشور  آینده  سال   5 در 

می شود. 
بازگشایی  برای  باید  الزم  تمهیداتی  کرد:   تصریح  وی 
سال  در  کمتری  مشکالت  با  تا  شود  انجام  دانشگاه ها 

باشیم.  روبرو  تحصیلی جدید 
در  زیادی  ظرفیت های  اینکه  به  اشاره  با  زاهدی  دکتر 
استان کرمان وجود دارد گفت: باید توافق نامه جدی بین 
درون  ظرفیت های  از  تا  شود  منعقد  صمت  و  علوم  وزیر 
کرد  استفاده  و صنعت  علم  بیشتر  ارتباط  برای  استان  هر 
طریق  این  از  دانشگاه  و  صنعت  بین  تنگاتنگی  ارتباط  تا 

فراهم شود. 
با مشکالت  استان  دانشگاه های  وی خاطر نشان کرد: همه 
بررسی  این مهم  انتظار داریم  خوابگاهی روبرو هستند که 

شود تا نگرانی دانشجویان کمتر شود.  
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برگزاری  امکان  نمودن  فراهم  هدف  با  و  دانشگاه 
کنونی  جمعیت  با  متناسب  سمینارها  و  کنفرانس ها 
دستگاه های  سایر  به  خدمت رسانی  همچنین  و  دانشگاه 
گردیده  منظور  مترمربع   4000 زیربنای  با  اجرایی 

است.
با  اجتماعات اصلی  تاالر  ازجمله  این طرح، فضاهایی  در 
سالن های  نفره،   ۲00 همایش  تاالر  نفر،   1000 ظرفیت 
اصلی،  سرسرای  نفره،   40 و   90 ویدئوکنفرانس 
و  پشتیبانی  فضاهای  سایر  همراه  به  روباز  آمفی تئاتر 

است. شده  لحاظ  موردنیاز  خدماتی 
کنفرانس های  برپایی  جهت  نفره   ۲00 همایش  تاالر  در 
امکانات  همراه  به  تئاتر  اجرای  امکان  کمتر،  جمعیت  با 

است. شده  منظور  نیز  نیاز  مورد 
و  ورودی  شده،  طراحی  پشتیبانی  تسهیالت  ازجمله 
و  نفر   1100 حدود  حضور  ظرفیت  با  اصلی  سرسرای 
نمایشگاه های  برپایی  جهت  مترمربع   1500 سطح  با 
درغرب  مجموعه  پارکینگ  است.  دوره ای  و  موقت 
خودرو   300 از  بیش  ظرفیت  با  ساختمان  جنوب  و 
استاندارد  مطابق  مترمربع   16800 اشغال  سطح  و 
شرقی  محوطه  در  روباز  آمفی تئاتر  است.  شده  طراحی 
گردیده  پیش بینی  نفر   1000 گنجایش  با  ساختمان 
معلولین  برای  و  مناسب سازی  فضاها  کلیة  است. 

است. شده  طراحی  دسترس پذیر  گرامی 
ریال  میلیارد   800 بر  بالغ  طرح  این  موردنیاز  اعتبار 
پیش  بینی شده و سال شروع احداث 1401 و پیش بینی 

است.  1404 سال  خاتمه، 

با حضور وزیر علوم، تحقیقات  و  با هفته دولت  همزمان 
مرکزی  تئاتر  آمفی  توسعه  طرح  گلنگ  فناوری  و 
هزار  چهار  مساحت  به  زمینی  در  باهنر  شهید  دانشگاه 

خورد. زمین  به  مربع  متر 
شهید  دانشگاه  مرکزی  تئاتر  آمفی  توسعه  طرح  گلنگ 
علوم،  وزیر  گل  زلفی  محمدعلی  دکتر  حضور  باهنر 
کرمان،  باهنر  دانشگاه شهید  رئیس  فناوری،  و  تحقیقات 
در  راور  و  کرمان  مردم  نمایندگان  کرمان،  استاندار 
دانشگاهی  مسؤالن  از  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس 
شهید  دانشگاه  مرکزی  تئاتر  آمفی  توسعه  طرح  کلنگ 
با  مربع  متر  هزار  چهار  مساحت  به  زمینی  در  باهنر 

خورد. زمین  به  ریال  میلیارد  بر800  بالغ  اعتباری 
تمام  نیمه  پروژه  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
توسعه  طرح  و  دانشگاه  رهبری  نهادی  ساختمان 
بازدید  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه 
ها  پروژه  این  بودجه  تامین  برای  مساعد  قول  و  کرد 

را داد.
بنیان پژوهشکده  از محصوالت دانش  زلفی گل همچنین 

کرد.  بازدید  گیاهی  تولیدات 
دانشگاه  گمنام  شهدای  شامخ  مقام  به  همچنین  وی 

کرد. احترام  ادای  کرمان  باهنر  شهید 
میز  در  حضور  جمعه،  نماز  خطبه های  از  قبل  سخنرانی 
از  مراکز علمی  و  دانشگاه ها  با مدیران  و جلسه  خدمت 
 ۲ فناوری در سفر  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  برنامه  جمله 

است. کرمان  استان  به  خود  روزه 
جامع  طرح  با  مطابق  مرکزی  آمفی تئاتر  توسعه  طرح 

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
 گلنگ طرح توسعه آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه شهید باهنر به زمین خورد
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و  قابل  استادان  و  ارزشمند  بسیار  معدن  بخش  دلیل  به 
خوبی  کارهای  داریم  باهنر  شهید  دانشگاه  در  که  توانمند 
را شروع کردیم و تفاهم نامه هایی هم دراین مدت کوتاه به 
امضاء رسیده است که ان شاهلل بتوانیم در این راستا ظرفیت 

دانشگاه را در اختیار صنعت قرار دهیم.
بسیار  برنامه های  هم  آموزش  حوزه  در  کرد:  تصریح  وی 
خوبی را شروع کردیم و روزی را به عنوان روز درهای باز 
دانشگاه داشتیم که در این روز 80 نفر از دانش آموزان با 
که  شدند  شناسایی  استان  برخودار  کم  مناطق  از  استعداد 
تقویت  منظور  به  برنامه  روز  سه  امداد  کمیته  همکاری  با 

استعدادهای آنان برای ورود به دانشگاه برگزار شد.
افزود: در جلسه ای که  باهنر کرمان  رئیس دانشگاه شهید 
رتبه های زیر۲ هزار  قرار شد  با شرکت ملی مس داشتیم 
کنکور را در رشته های که مورد نیاز صنایع است  بورسه 
و  فرهنگ  آموزش  کمیته  راستا  این  در  همچنین  و  کنیم 

تعامل با صنعت را  نیز راه اندازی کردیم.
دولت  هفته  گرامیداشت  ضمن  گل  زلفی  محمدعلی  دکتر 
در  بهره وری  میزان  شده  سعی  جدید  آئین نامه  در  افزود: 
به  علمی  هیات  اعضای  از  کدام  هر  تا  برود  باال  سیستم 
میزان تالشی که انجام می دهند و اثر بخش بوده از خدمات 

مادی و معنوی آن بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه جامعه فرهیخته دانشگاهی دارای سه رکن 
اساسی است، اظهار داشت: کم توجهی به هر کدام از این 

ارکان سبب کاهش بهره وری در سیستم می شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شیوه های تدریس استادان 
ارزشیابی،  روش  استادی،  شیوه های  کرد:  تصریح  و  اشاره 
تعامل با دانشجو، شیوه تالیف کتب درسی و تعلم و تربیت 

برای اساتید تازه استخدام در نظر گرفته می شود.

در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  دولت  هفته  با  همزمان 
استان  عالی  آموزش  روسای  با  کرمان  به  روزه  یک  سفر 
کرمان، جمعه 4 شهریور ماه 1401 در دانشگاه شهید باهنر 

کرمان دیدار و گفتگو کرد.
دکتر حسین اکبری فرد ضمن خیر مقدم گفت: همانطور که 
زنده یاد مهندس افضلی پور )بنیانگذار دانشگاه در کرمان(

اشاره کردند استان کرمان غنی ترین استان کشور است که 
ان شااهلل از این غنی بودن استان که هم سرمایه های انسانی 
بتوانیم یک  و هم طبیعی و خدادادی است ما دانشگاهیان 

برنامه داشته باشیم و استفاده کنیم.
تربیت  دانشجویی  بتوانیم  ما  ان شااهلل  کرد:  تصریح  وی 
دانشگاه،  در  آموزش  انجام  بعداز  و  باشد  مفید  که  کنیم 
صنعت و معدن و کشاورزی را به مرحله عمل برساند که 
نگاه دقیق مرحوم  نگاه خیرانه و  این فرمایشاتی است که  

افضلی پور در سال 49 بوده است.
اینکه  با توجه به  رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: 
هفته  گرانقدر  شهدای  از  می کنیم  یاد  است  دولت  هفته 
این  نام  به  هم  دانشگاه  این  اسم  که  باهنر  شهیدان  دولت 
در  رجایی  شهید  که  آثاری  و  شده  مزین  بزرگوار  شهید 

مدت کوتاه در دولت ایجاد کردند همچنان پایدار است. 
وی از سردار دلها یاد کرد و گفت: کرمان افتخار داردکه 
است  دلها  برکت سردار  به  اسالم  مقاومت جهان  پایتخت 
برنامه های  و  دانشگاه  در  زیادی  صحنه های  در  ایشان   و 
این  بتوانیم به برکت  دانشگاه حضور داشتند و ان شااهلل ما 

بزرگوار قدم های خوبی در دانشگاه برداریم.
اکبری فرد افزود: دانشگاه در حوزه های آموزشی و پژوهشی 
تعامل  حوزه  در  بویژه  دارد  کار  دستور  در  را  برنامه هایی 
و  استان  در  خوب  معادن  حضور  دلیل  به  که  صنعت  با 

به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

 نشست دکتر محمدعلی زلفی گل با روسای آموزش عالی استان کرمان
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وی افزود: شیوه استاد محوری که برای دانشجویان در نظر 
هر  تواند  می  نخبه  دانشجو  و  بوده  اختیاری  شده،  گرفته 

استادی را انتخاب و تحقیقات خود را ادامه دهند.
تجربیات  از  باید  اینکه  بیان  با  کرمان  در  دولت  نماینده 
مدیران قبل استفاده کرد، مدیران گذشته را معدن تجربه 
برای  فرهنگ  نظر  از  باید  دانشگاه ها  در  افزود:  و  دانست 
سایر بخش ها الگو باشیم چنانچه وحدت از نان شب واجب 

تر است. 
مهارت  درصدی   30 گذاری  هدف  بر  گل  زلفی  دکتر 
محوری در دانشگاه های فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی 
و  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه های  گفت:  و  کرد  تاکید  کشور 
علمی و کاربردی کشور در برنامه توسعه ششم 30 درصد 
مهارت محور برنامه ریزی شده که در حال حاضر این رقم 

16 درصد است. 
وی به انتخاب رشته در کنکور سراسری اشاره کرد و اظهار 
داشت: رشته های علوم انسانی و علوم پایه ما مظلوم واقع 
یافته  کاهش  فیزیک  و  ریاضی  رشته های  انتخاب  و  شده 

است. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به بازدید سال های قبل خود 
از کارخانه مس کرمان اشاره کرد و گفت: از ظرفیت های 

صنایع مس در ارتباط با دانشگاه باید استفاده کرد. 
استاندار  انتخاب  به  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  وی 
رءیسی  اهلل  آیت  دولت  در  کرد:  تصریح  و  اشاره  کرمان 
اتفاق خوبی برای کرمان رقم خورد که یکی از آنها موضوع 
فرصت  یک  که  بود  کرمان  دانشگاهی  استاندار  انتخاب 

بسیار مغتنم است.
خاطره  و  یاد  گرامی داشت  ضمن  همچنین  گل  زلفی  دکتر 
مرحوم افضلی پور افزود: در همه دانشگاه تاکید شده تاالر 
افتخارات شکل بگیرد تا کارنامه علمی افتخارات دانشجویان 
و  بین المللی  و  ملی  حوزه های  در  علمی  هیات  اعضای  و 

جشنواره ها در این تاالر گذاشته شود. 
وی ادامه داد: برای نوشتن کتاب ها نیز بحث های فرهنگی 

و اسطوره های ملی باید استفاده شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به اربعین حسینی اشاره کرد 
و گفت: اربعین یکی از رزمایش های موثر جمهوری اسالمی 

بوده لذا به بهترین نحو باید انجام شود.
اربعین  از مولفه های قدرت هوشمند بحث  افزود: یکی  وی 
است که امیدواریم معاونت های فرهنگی به رزمایش اربعین 

توجه کنند تا این مهم به بهترین نحو انجام شود.
با  اینکه نشست  به  اشاره  با  پورابراهیمی   دکتر محمدرضا 
روسای قدیم و جدید دانشگاه ها نشان از استفاده تجربیات 
مقررات  و  ضوابط  در  بازنگری  افزود:  است  مدیران  قبلی 
حوزه اقتصادی وزارت علوم رویکرد جدیدی است که شکل 

گرفته است و باید به آن توجه شود.
شرایط  با  متناسب  گیری  تصمیم  حوزه  در  کرد:  بیان  وی 
کشور نیازمند تحوالت اساسی در حوزه دانش بنیان هستیم 
و استان کرمان این ظرفیت را در حوزه دانشگاهی، صنعت 

و  بنگاه های اقتصادی دارد.
با  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
کشور  در  بنیان  دانش  اقتصاد  قانون  از  استفاده  به  اشاره 
در  دانشگاهی  ظرفیت  این  که  است  این  ما  انتظار  افزود: 
خدمت نظام اقتصادی و حوزه صنعت قرار گیرد و از معبر 

تجاری سازی به خلق ثروت منتهی شود.
مدیران  با  مشترک  نشست  به  اشاره  با  پورابراهیمی  دکتر 
دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  رئیس  و  مس  ملی  شرکت 
شهید باهنرافزود: در این نشست مقرر شد قرارداد همکاری 
 100 حداقل  مس  ملی  شرکت  و  باهنر  شهید  دانشگاه 
میلیارد تومان تا سال آینده در حوزه صنعت و دانشگاه از 

سوی شرکت ملی نهایی شود
وی گفت:بازنگری افزایش حقوق و دستمزد اعضای هیأت 
علمی در دستور کار است و این موضوع یکی از مطالبات 
جدی است، شرایط دانشگاه ها شرایط خاصی است و چهره 
حمایت  باید  و  هستند  اصلی  سرمایه های  دانشگاهی  های 

شوند. 
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همچنین  و  است  درصد   60 حد  در  آن  پیشرفت  میزان 
زیربنای  با   1400 سال  از  مرکزی  کتابخانه  توسعه  پروژه 
4000 متر مربع و با 5۲ درصد پیشرفت و به دلیل کمبود 

اعتبار نیمه تمام بود.

دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز 
جمعه 4 شهریورماه 1401 از ساختمان نیمه ساز دفتر نهاد 
رهبری دانشگاه، پروژه توسعه کتابخانه مرکزی و تعمیرات 
بازدید  باهنر کرمان،  ساختمان آموزش کل دانشگاه شهید 

کرد.
از  همراه  هیأت  و  علوم  وزیر  گل  زلفی  علی  محمد  دکتر 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  احداث  حال  در  پروژه 
رهبری، پروژه توسعه کتابخانه مرکزی و تعمیرات ساختمان 
طرح های  مشکالت  و  نمود  بازدید  دانشگاه  کل  آموزش 
تمام را مورد بررسی قرارداد و دستور تکمیل آن را  نیمه 

صادر کرد.
گفتنی است، پروژه دفتر نهاد رهبری دانشگاه از سال 1396 
اکنون  و  شد  شروع  دینی  و  فرهنگی  فعالیت های  جهت 

بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از پروژه های نیمه تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان

POTN سینا بر روی بستر فیبر نوری جهت 45 مرکز پر 
بالغ بر 1300 میلیارد  با  با اعتباری  ظرفیت استان کرمان 

ریال به بهره برداری رسید. 
غالمعلی  حاج  حمید  کرمان  استان  مخابراتی  شبکه  معاون 
داده های  انتقال  برای  پروژه  این  افزود:  آیین  این  در  نیز 
شبکه  این  و  شود  می  استفاده  ثابت  تلفن  یا  دیتا  موبایل 

جایگزین شبکه های انتقال خارجی می شود.

و  تحقیقات  علوم،  وزیر  با حضور  و  هفته دولت  با  همزمان 
انتقال  پروژه  باهنر کرمان،  فناوری و رئیس دانشگاه شهید 
در  نوری  فیبر  بستر  روی  بر  سینا   POTN های  سیستم 

کرمان افتتاح  شد.
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  زلفی  محمدعلی  دکتر  حضور  با 
شهید  دانشگاه  رئیس  فرد  اکبری  حسین  دکتر  فناوری، 
و  کرمان  مردم  نمایندگان  کرمان،  استاندار  کرمان،  باهنر 
سیستم های  انتقال  پروژه  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور 

به مناسبت هفته دولت؛
پروژه انتقال سیستم های POTN سینا بر روی بستر فیبر نوری در کرمان افتتاح شد 
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وی از سردار دلها یاد کرد و گفت: کرمان افتخار دارد که 
است  دلها  برکت سردار  به  اسالم  مقاومت جهان  پایتخت 
برنامه های  و  دانشگاه  در  زیادی  صحنه های  در  ایشان   و 
این  بتوانیم به برکت  دانشگاه حضور داشتند و ان شااهلل ما 

بزرگوار قدم های خوبی در دانشگاه برداریم.
اکبری فرد افزود: دانشگاه در حوزه های آموزشی و پژوهشی 
تعامل  حوزه  در  بویژه  دارد  کار  دستور  در  را  برنامه هایی 
و  استان  در  خوب  معادن  حضور  دلیل  به  که  صنعت  با 
و  قابل  استادان  و  ارزشمند  بسیار  معدن  بخش  دلیل  به 
خوبی  کارهای  داریم  باهنر  شهید  دانشگاه  در  که  توانمند 
را شروع کردیم و تفاهم نامه هایی هم دراین مدت کوتاه به 
امضاء رسیده است که ان شاهلل بتوانیم در این راستا ظرفیت 

دانشگاه را در اختیار صنعت قرار دهیم
بسیار  برنامه های  هم  آموزش  حوزه  در  کرد:  تصریح  وی 
خوبی را شروع کردیم و روزی را به عنوان روز درهای باز 
دانشگاه داشتیم که در این روز 80 نفر از دانش آموزان با 
که  شدند  شناسایی  استان  برخودار  کم  مناطق  از  استعداد 
تقویت  منظور  به  برنامه  روز  سه  امداد  کمیته  همکاری  با 

استعداداهای آنان برای ورود به دانشگاه برگزار شد.
افزود: در جلسه ای که  باهنر کرمان  رئیس دانشگاه شهید 
رتبه های زیر۲ هزار   قرار شد  با شرکت ملی مس داشتیم 
کنکور را در رشته های که مورد نیاز صنایع است  بورسیه 
و  فرهنگ  آموزش  کمیته  راستا  این  در  همچنین  و  کنیم 

تعامل با صنعت را  نیز راه اندازی کردیم.

با  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
آفرینی  اشتغال  و  دانش بنیان  تولید،  سال  شعار  به  توجه 
نتیجه  به  گفت:  کنیم  تولید  را  دانش بنیان  محصوالت  باید 
از  ثروت  تجاری سازی و خلق  پایان نامه ها در گرو  رسیدن 

آنهاست.
دکتر حسین اکبری فرد رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان 
روز جمعه 4 شهریور ماه 1401 در نشست روسای آموزش 
عالی استان کرمان با دکتر محمد علی زلفی گل  وزیر علوم  
تحقیقات و فناوری که در سالن کنفرانس سازمان مرکزی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شده بود گفت: همانطور 
که زنده یاد مهندس افضلی پور اشاره کردند استان کرمان 
غنی ترین استان کشور است که ان شااهلل از این غنی بودن 
استان که هم سرمایه های انسانی و هم طبیعی و خدادادی 
و  باشیم  داشته  برنامه  یک  بتوانیم  دانشگاهیان  ما  است 

استفاده کنیم.
تربیت  دانشجویی  بتوانیم  ما  ان شااهلل  کرد:  تصریح  وی 
دانشگاه،  در  آموزش  انجام  بعداز  و  باشد  مفید  که  کنیم 
صنعت و معدن و کشاورزی را به مرحله عمل برساند که 
نگاه دقیق مرحوم  نگاه خیرانه و  این فرمایشاتی است که  

افضلی پور در سال 49 بوده است.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت:  با توجه به اینکه 
هفته  گرانقدر  شهدای  از  می کنیم  یاد  است  دولت  هفته 
این  نام  به  هم  دانشگاه  این  اسم  که  باهنر  شهیدان  دولت 
در  رجایی  شهید  که  آثاری  و  شده  مزین  بزرگوار  شهید 

مدت کوتاه در دولت ایجاد کردند همچنان پایدار است. 

دکتر حسین اکبری فرد؛
 حصول نتیجه در پایان نامه ها در گرو تجاری سازی و خلق ثروت از آنهاست
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 استفاده از ظرفیت های صنایع مس کرمان 
در ارتباط با دانشگاه 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به بازدید سال های قبل خود 
از کارخانه مس کرمان اشاره کرد و گفت: از ظرفیت های 

صنایع مس در ارتباط با دانشگاه باید استفاده کرد. 
استاندار  انتخاب  به  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  وی 
رییسی  اهلل  آیت  دولت  در  کرد:  تصریح  و  اشاره  کرمان 
اتفاق خوبی برای کرمان رقم خورد که یکی از آنها موضوع 
فرصت  یک  که  بود  کرمان  دانشگاهی  استاندار  انتخاب 

بسیار مغتنم است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین ضمن گرامیداشت 
دانشگاه  همه  در  افزود:  پور  افضلی  مرحوم  خاطره  و  یاد 
علمی  کارنامه  تا  بگیرد  شکل  افتخارات  تاالر  شده  تاکید 
افتخارات دانشجویان و اعضای هیات علمی در حوزه های 

ملی و بین المللی و جشنواره ها در این تاالر گذاشته شود. 
وی ادامه داد: برای نوشتن کتاب ها نیز بحث های فرهنگی 

و اسطوره های ملی باید استفاده شود.
دکتر زلفی گل به اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: اربعین 
به  لذا  بوده  اسالمی  جمهوری  موثر  های  رزمایش  از  یکی 

بهترین نحو باید انجام شود.
اربعین  از مولفه های قدرت هوشمند بحث  افزود: یکی  وی 
است که امیدواریم معاونت های فرهنگی به رزمایش اربعین 

توجه کنند تا این مهم به بهترین نحو انجام شود.
 در این نشست از تجریات روسای قدیم در راستای رفع 
مشکالت استفاده شد و روسای جدید مشکالت خود را در 

مراکز آموزشی مطرح کردند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با روسای آموزش 
دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  بر  تأکید  با  کرمان  استان  عالی 
گفت: آیین نامه اجرایی و استخدامی اعضای هیات علمی و 

کارکنان این وزارتخانه در حال بازنگری است.
دکتر محمدعلی زلفی گل روز جمعه 4 شهریور ماه 1401 
در دیدار با روسای جدید و قدیم دانشگاه های استان کرمان 
که در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر 
دولت  هفته  گرامی داشت  ضمن  بود  شده  برگزار  کرمان 
افزود: آیین نامه اجرایی و استخدامی اعضای هیأت علمی و 
کارکنان در حال بازنگری است و سعی شده میزان بهره وری 
در سیستم باال برود تا هر کدام از اعضا به میزان تالشی که 
انجام می دهد و اثر بخش است از خدمات مادی و معنوی 

بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه جامعه فرهیخته دانشگاهی دارای سه رکن 
اساسی است، اظهار داشت: کم توجهی به هر کدام از این 

ارکان سبب کاهش بهره وری در سیستم  می شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شیوه های تدریس استادان 
ارزشیابی،  روش  استادی،  شیوه های  کرد:  تصریح  و  اشاره 
تعامل با دانشجو، شیوه تالیف کتب درسی و تعلم و تربیت 

برای استادان تازه استخدام در نظر گرفته می شود.
وی افزود: شیوه استاد محوری که برای دانشجویان در نظر 
را  هر  می تواند  نخبه  دانشجو  و  بوده  اختیاری  گرفته شده، 

استادی را انتخاب و تحقیقات خود را ادامه دهند.
دکتر زلفی گل با بیان اینکه باید از تجربیات مدیران قبل 
و  دانست  تجربه  معدن  را  گذشته  مدیران  کرد،  استفاده 
افزود: در دانشگاه ها باید از نظر فرهنگ برای سایر بخش ها 

الگو باشیم چنانچه وحدت از نان شب واجب تر است. 
درصدی   30 گذاری  هدف  بر  کرمان  در  دولت  نماینده 
علمی  و  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه های  در  محوری  مهارت 
و  فنی  دانشگاه های  گفت:  و  کرد  تاکید  کشور  کاربردی  و 
حرفه ای و علمی و کاربردی کشور در برنامه توسعه ششم 
حال  در  که  شده  ریزی  برنامه  محور  مهارت  درصد   30

حاضر این رقم 16 درصد است. 
وی به انتخاب رشته در کنکور سراسری اشاره کرد و اظهار 
داشت: رشته های علوم انسانی و علوم پایه ما مظلوم واقع 
یافته  کاهش  فیزیک  و  ریاضی  های  رشته  انتخاب  و  شده 

است.

دکتر زلفی گل؛
 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان وزارت علوم در حال بازنگری است
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وی تاکید کرد: دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 
تا  کند  بیشتر  با صنعت  را  ارتباطش  باید  کرمان  پیشرفته 
دانشجویانی با رتبه بهتر را بپذیرد که بورس صنایع استان  

شوند. 
دکتر زلفی گل با بیان اینکه خوشبختانه بستر برای توسعه 
وزارت  کرد:   تصریح  دارد  وجود  دانشگاه  این  در  جدی 
علوم کمک می کند تا  مجوز بخشی از نیازهای این دانشگاه 
از جمله فضای ورزشی و فرهنگی از طریق کمیسیون ماده 

۲3  اخذ کند. 
وی تأکید کرد: وزارت علوم در سفر بعدی ریاست جمهوری 
این  کمبودهای  جبران  برای  الزم  اعتبارات  می کند  کمک 

واحد دانشگاه اختصاص داده شود. 
بیوتکنولوژی،  از آزمایشگاه  فناوری  و  تحقیقات  وزیر علوم، 
فیبر  خط  مشخصات  اندازه گیری  و  نمونه  تایید  آزمایشگاه 
و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  خوابگاه های  و  نوری 

فناوری پیشرفته کرمان بازدید کرد.
 96 دارای  کرمان  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 
 55 در  دکتری  و  ارشد  دانشجوی   800 است.  سوئیت 
رشته و گرایش در در دا نشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 

فناوری پیشرفته کرمان تحصیل می کنند.

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  گل  زلفی  محمدعلی  دکتر 
عصر جمعه 4 شهریور ماه 1401 به عنوان نماینده دولت در 
سفر یک روزه به استان کرمان که به مناسبت هفته دولت 
انجام شد، به همراه دکتر حسین اکبری فرد رئیس دانشگاه 
مسئوالن  از  جمعی  و  کرمان  استاندار  کرمان،  باهنر  شهید 
دانشگاهی از مجموعه سالن های همایش دانشگاه تحصیالت 
800،300،150و  ظرفیت های  به  کرمان  صنعتی  تکمیلی 
این  کنفرانس  سالن های  افزود:  و  کرد  بازدید  نفر    100
همایش های  برگزاری  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت  دانشگاه 

ملی و استانی است. 
پژوهشکده  آزمایشگاه گروه  از بخش های مختلف  همچنین 
علوم محیطی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 
پیشرفته کرمان بازدید و پیشنهاد کرد: دستگاه های مدرن 
مورد نیاز آزمایشگاه ها توسط صنایع استان از جمله شرکت 
دانشگاه  و  گیرد  قرار  دانشگاه  اختیار  در  و  خریداری  مس 
در به صنایع خدمات مورد نیاز را از طریق آزمایشگاه ارائه 

دهد. 
قانون  براساس  داد:  ادامه  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
تجهیزات  دانشگاه ها  برای  شرکت ها  اگر  تولید  جهش 

خریداری کنند به عنوان مالیات برای آنها تلقی می شود. 

در سومین روز از هفته دولت؛
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان از بخش های مختلف

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان بازدید کرد
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براساس سن افراد کتاب هدیه می دادند. 
باهنر  اینکه چهره خندان شهید  به  اشاره  با  پرداختی  دکتر 
خستگی  کرد:  تصریح  بود  ایشان  زیاد  ایمان  از  نشان 
از  باهنر  شهید  زیستی  ساده  و  مهربانی  متانت،  ناپذیری، 

ویژگی بارز ایشان بود. 
در   131۲ سال  ماه  شهریور   13 باهنر  محمدجواد  دکتر 
شهر کرمان دیده به جهان گشود. باهنر نخست وزیر دولت 
شهید رجایی، که نمونه ای از دولتمردان مردمی بود، در اثر 
انفجار دفتر نخست وزیری در 8 شهریور 1360 به شهادت 
برنامه های  و  اهداف  بیان  و  به جهت آشنایی مردم  رسید 
دولت وقت، هفته ای به نام هفته دولت نامگذاری شده است 
که از دوم تا هشتم شهریور است. به همین منظور دیداری 

با خانواده شهید باهنر صورت گرفت.
پس  ایران  وزیر  نخست  دومین  باهنر  محمدجواد  شهید 
مردم  نماینده  همچنین  او  بود،  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
کرمان در مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده شورای 
در  و  بود  پرورش  و  آموزش  وزارت  در  اسالمی  انقالب 
مجلس اول شورای اسالمی با 64.80 در صد آرا معادل دو 

میلیون و 134 هزار و 434 نفر نماینده مردم تهران شد.

دکتر محمدعلی زلفی گل عصر جمعه 4 شهریور ماه 1401 
با خانواده شهید  از هفته دولت، در دیدار  در سومین روز 
باهنر با حضور رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، استاندار 
کرمان و جمعی از مسئوالن دانشگاهی افزود: خانواده شهدا 
و  شاکریم شهدا  را  خدا  و  هستند  ما  کشور  چراغ  و  چشم 
خانواده شهدا سیاسی نشدند و متعلق به کل اقشار جامعه 

با هر سلیقه و فرهنگ هستند. 
باهنر  به خانواده شهید  ابالغ سالم رئیس جمهوری  با  وی 
باید قدردان شهدا باشیم که به خاطر امنیت کشور  گفت: 

از جان خود گذشتند. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه نظام جمهوری 
از خون شهدا است تصریح کرد: خداوند  اسالمی برگرفته 
کمک کند که در مسیر شهدا گام برداریم  و هر کسی به 
بود؛  شهدا  اهداف  خالف  بر  مسیرش  و  رسید  مسئولیتی 

عاقبت به خیر نشد.
این دیدار  نیز در  باهنر   عباس پرداختی خواهرزاده شهید 
با اشاره به اینکه شهید باهنر یک الگوی فرهنگی بود و به 
به  مشغول  پرورش  و  آموزش  در  ها  سال  مناسبت  همین 
خدمت بود گفت: شهید باهنر به عنوان هدیه به خانواده ها 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با خانواده شهید باهنر در کرمان دیدار کرد
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در  جمعه  نماز  خطبه های  از  قبل  سخنران  عنوان  به  وی 
مصلی امام علی)ع( شهر کرمان حضور یافت و از طریق میز 

خدمت به مشکالت شهروندان کرمانی پاسخگویی کرد.
پروژه  از  فناوری  و  تحقیقات  وزیرعلوم،  با حضور  همچنین 
انتقال سیستم های POTN سینا بر روی بستر فیبر نوری 
جهت 45 مرکز پر ظرفیت استان کرمان با اعتباری با بالغ 

بر 1300 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
وی از بخش های مختلف دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 

و فناوری پیشرفته کرمان بازدید کرد.

دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از 
شامگاه پنجشنبه 3 شهریور ماه 1401 با استقبال دکتر حسین 
اکبری فرد رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکترمحمد 
زاهدی  محمدمهدی  دکتر  کرمان،  استاندار  فداکار  مهدی 
و  اسالمی  راور در مجلس شورای  و  نماینده مردم کرمان 

جمعی از مسئوالن وارد استان کرمان شد.
وی در بدو ورود به استان کرمان با اهدای گل و نثار فاتحه 
حسین  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  پاک  تربت  بر 
گلزار  شهدای  سایر  و  مقاومت  جبهه  شهدای  پورجعفری 
کرمان، با آرمان های امام راحل )ره( و شهدا تجدید میثاق 

کرد.
دکتر زلفی گل در روز جمعه 4 شهریور با حجت االسالم 
نماینده  و  جمعه  امام  سلیمانی  علیدادی  حسن  والمسلمین 
با  نشست  در  ادامه  در  و  کرد  دیدار  استان  در  فقیه  ولی 

روسای دانشگاه های استان کرمان حضور یافت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه سفر ۲ روزه خود 
به استان کرمان از طرح های نیمه تمام دانشگاه شهید باهنر 
مرکزی  تئاتر  آمفی  توسعه  طرح  گلنگ  و  بازدید  کرمان 

دانشگاه شهید باهنر را به زمین زد.

 سفر وزیر علوم، تحقیقات وفناوری با بازدید از
دانشگاه علمی کاربردی هواپیمایی ماهان به پایان رسید

به  قرآن  تفسیری  مکتب  و  قرآنیون  منظر  از  واحد  خبر 
قرآن با تأکید بر آراء و روش عالمه، تطبیق نظریه والیت 
آیت اهلل خامنه ای در سبک زندگی شهید سپهبد سلیمانی، 
همچنین  و  صفویه  هویتی  عوامل  و  زمینه ها  بر  درآمدی 
درخواست پژوهشکده حاج قاسم جهت عضویت در کمیته 
دستگاهی کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره دانشگاه 

مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

هجدهمین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، 
رئیس  اکبری فرد  حسین  دکتر  ریاست  به  مناظره  و  نقد 
شهریورماه   9 چهارشنبه  روز  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 

1401برگزار شد.
در این جلسه کرسی های برگزار شده نیمه اول سال 1401 
با عنوان بررسی جامعه مدنی در دوره مشروطه و رضاشاه، 
جایگاه نظریه سازه انگاری درادغام فناوری های تعاملی در 
طبی  مسائل  بازتاب  پژوهش های  بررسی  و  نقد  آموزش، 
پژوهشی  علمی-  مقاله های  آسیب شناسی  ادبی،  متون  در 

فرهنگ و ادبیات عامه مطرح و امتیاز دهی شد.
شاخصه های  موضوعات:  با  پیشنهادی  کرسی های  سپس   
و  عفاف  سلیمانی،  قاسم  حاج  مکتب  در  محوری  والیت 
حجاب از نگاه نوربیولوژی، راهکارهای سالمت با تأکید بر 
طب ایرانی، مؤلفه های سبک زندگی در بیانات مقام معظم 
رهبری، ماهیت شر از دیدگاه مالصدرا،تحلیل مدل دولت 
و  نقش سنت  نخبگان،  نقش  بر  تأکید  با  توسعه خواه چین 

هجدهمین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه
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در  اکرم)ص(  پیامبر  از  روایتی  دولت  هفته  و  کارمند  روز 
در  و  نمود  قرائت  اسالمی  حکومت  در  کردن  کار  زمینه 
خصوص آن توضیحاتی را ارائه نمود و به خوشرویی، خوش 
اخالقی، نظم و وجدان کاری داشتن کارمندان توصیه کرد.

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
بر  با توضیح وظایف هر فرد در حکومت اسالمی  دانشگاه 

سوق دادن به تمدن اسالمی تاکید کرد. 
دکتر اکبر نظری سرپرست معاون اداری، مالی و مدیریت 
منابع دانشگاه ضمن اشاره به ایده و خالقیت کارمندان در 
وظایف امور محوله بر انجام کارها با همه توان و استعدادها 

تاکید کرد.
سپس جلسه به صورت پرسش و پاسخ با موضوعات: نحوه 
نمونه، حق پست، اضافه کاری، معیشت و  انتخاب کارمند 
رتبه،  کارسنجی،  کار،  بیمه،سختی  نوع  کارکنان،  رفاهیات 

ارزشیابی ادامه داشت.

دانشگاه  رئیسه  هیأت  دولت،  هفته  مناسبت  به  همزمان 
 1401 شهریورماه   9 چهارشنبه  روز  کرمان  باهنر  شهید 
کارمندان  با  دانشگاه  وحدت  تاالر  در  صمیمی  ،نشست 

دیدار و گفتگو کردند.
خیرمقدم  ضمن  دانشگاه  رئیس  اکبری فرد  حسین  دکتر 
هفته دولت ویاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و 

روز کارمند را به کارکنان دانشگاه تبریک گفت.
اساس  بر  دانشگاه  احداث  به  اشاره  ضمن  دانشگاه  رئیس 
جامعه  همکاری  با  بتوانیم  ان شااهلل  گفت:  خیرانه  نگرش 

دانشگاهی کار درست انجام دهیم.
دکتر اکبری فرد همچنین با ذکر اینکه یکی از اهداف دانشگاه 
کادرسازی و ترببیت نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: 
امیدواریم با مجموعه کارکنان، دانشجویانی تربیت کنیم که 

بتوانند مشکالتی را از کشور حل کنند.
دفتر  سرپرست  عسکری  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن تبریک 

به مناسبت هفته دولت و روز کارمند؛
 نشست صمیمی هیأت رئیسه دانشگاه با کارمندان در دانشگاه شهید باهنر کرمان
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یک  برگزاری  برای  یکدیگر  ظرفیت  از  تا  تشکل هاست 
اردوی قوی استفاده شود و سایر تشکل ها و کانون ها نیز از 

برکات اردوی جهادی بهره مند شوند.
اقدامات  از  همراه  هیأت  و  بابایی  دکتر  است،  ذکر  شایان 
سورگ  روستاهای  در  باهنر  شهید  دانشگاه  جهادی  گروه 

آباد، شمس گز و چاه بلوچ بازدید کردند.

معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه روز سه شنبه 8 شهریور 
جنوب  رودبار  میریخانی  روستای  به  سفر  1401ضمن  ماه 
بسیج  رهبری  سفیران  جهادی  گروه  اقدامات  از  کرمان 

دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بازدید کرد.
کار  بخواهیم  اگر  گفت:  جهادگران  جمع  در  بابایی  دکتر 
جهادی  گروه  حضور  باید  باشد  ثمر  مثمر  جهادی  اردوی 
در منطقه استمرار داشته باشد،و نباید حضور ما در منطقه 

موقت باشد.
اردوی جهادی  نگاری  بر ضرورت تجربه  تاکید  وی ضمن 
در این اردو افزود: اگر بخواهید کار شما به نسل های آینده 
منتقل شود سعی کنید تمامی اتفاقات قبل، بعد و حین اردو 

را مکتوب و مدون کنید.
افزود:  پایان  در  دانشگاه  واجتماعی  فرهنگی  محترم  معاون 
و  کانون ها  سایر  با  بسیج  تعامل  و  همکاری  من  پیشنهاد 

بازدید دکتر محمود بابایی از گروه جهادی دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان

انعکاس  جهت  خبرگزاری ها  با  الزم  هماهنگی های  دیگر، 
فعالیت های دانشگاهی، ترویج سنت حسنه نذر برای رویداد 
هماهنگی  دانشگاهی،  موکب  در  آن  از  استفاده  و  اربعین 
نشست های  برگزاری  جهت  عراق  دانشگاه های  مدیران  با 
افزار  نرم  طراحی  عراق،  دانشگاه های  میزبانی  به  مشترک 
بانک  تهیه  دانشگاهیان،  تجارب  گذاری  اشتراک  برای 
اطالعات دانشگاهیانی که در این رویداد عظیم، تسهیل در 
هر  وظایف  و  تهیه  نهادی  نگاشت  اساسی،  اقدامات  انجام 
دستگاه مشخص و تقسیم کار ملی برای دانشگاه ها در نظر 

گرفته شود.
پیاده روی  کاروان  شد  مقرر  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
اربعین دانشگاهیان، طبق برنامه 15 شهریور ماه سال جاری 
حسینی)ع(  اربعین  مراسم  برای  و  حرکت  کرمان  شهر  از 

وارد شهر کربال معلی شود.

باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  حسین  دکتر 
ضمن  علم الهدی  شهید  استانی  قرارگاه  رئیس  و  کرمان 
و ساالر  ایام سوگواری سید  تعزیت  و  تسلیت  و  خیرمقدم 
شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( گفت: رویداد اربعین 
به مثابه آیه الهی که منبعث از شهادت مظلومانه اباعبداهلل 
تاریخ  آینده  طراحی  باز  در  مهمی  نقش  الحسین)ع(است، 
خواهد داشت و دانشگاهیان می توانند مروج نگاه عمیق به 

این رویداد الهی باشند.
وی افزود: الزم است اقداماتی از قبیل دعوت از دانشگاهیان 
در این رویداد عظیم، حمایت از اعضای تشکل های اسالمی، 
انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان، 
کشور  در  دانشگاهیان  حضور  برای  الزم  تسهیالت 
و  دانشجویان  و  استادان  موکب  برپایی  از  حمایت  عراق، 
فعالیت های فرهنگی آن، حمایت ویژه از دانشجویان متاهل 
حضور  برای  هماهنگی  و  زمینه سازی  آنها،  خانوادها  و 
از  دانشگاهیان  مندی  بهره  کشورها،  سایر  دانشگاهیان 
مطرح  از شخصیت های  اربعین  راهپیمایی  در  زمان حضور 
عنوان  به  باشد  داشته  هم  دانشگاهی  فضای  با  تناسب  که 
هنری،  رشته های  دانشجویان  از  استفاده  مداح،  و  سخنران 
زائران کشورهای  با  گفتگو  برای  موکب ها  در  نشست هایی 

به ریاست دکتر حسین اکبری فرد؛
 برگزاری دومین جلسه استانی قرارگاه علم الهدی
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علمی  پیشرفت  مسیر  در  شده  صرف  هزینه های  مردمی 
را نه هزینه که پرثمرترین نوع سرمایه گذاری برای آینده 

کشور می داند.
دکتر رئیسی گام بعدی پس از ارتقا و تولید علم را ضمیمه 
کردن علم و دانایی به توانایی عنوان کرد و افزود: پارک های 
برای  بستر  بهترین  دانش بنیان  بنگاه های  و  فناوری  و  علم 

کنار هم قرار گرفتن دانش و کار هستند.
برای  تحقیقاتی  و  علمی  تالش  ادامه  در  جمهور  رئیس 
علم  نهاد  مهم  وظیفه  دیگر  را  بهره وری در کشور  افزایش 
در کشور دانست و اظهار داشت: افزایش سرمایه گذاری و 
ارتقای بهره وری دو الزام اساسی رشد کشور هستند. دولت 
سامان  را  اقداماتی  کشور  در  سرمایه گذاری  افزایش  برای 
داده که در حال اجرا هستند و اینجا از دانشگاه بعنوان اتاق 
تحقیقاتی  و  پژوهشی  توان  تمام  که  می خواهم  دولت  فکر 
خود را برای ارتقای بهره وری در کشور به کار گیرد و در 

این عرصه به دولت کمک کند.
راس  در  و  دانشگاه ها  روسای  کرد:  اضافه  رئیسی  آیت اهلل 
آنها وزیر علوم تمام توان خود را به کار بگیرند تا بتوانیم 
بخشیم.  ارتقا  را  کارآمد  انسانی  نیروی  تربیت  فضای 
را  کشور  مسائل  نظام  دانشگاه ها  در  کنید  تالش  همچنین 
از حوزه آب، برق و  برای مسائل مختلف  و  تعریف کرده 

کشاورزی تا صنعت و معدن راهکار ارائه دهید.
و  دانشگاه  میان  نظام مند  ارتباط  ایجاد  جمهور  رئیس 
عرصه های مختلف از جمله صنعت و بازار را از اولویت های 
کشور خواند و تصریح کرد: تالش کنید ارتباط دانشگاه را 
با عرصه های مختلف برقرار کنید تا مسائل اصلی کشور به 
و فصل  دانشگاه ها حل  از  گرفته  نشات  دانش  و  علم  مدد 
شوند. برقراری این ارتباط زمینه را برای رشد و شکوفایی 

علم  پارک های  و  پژوهشگاه ها  دانشگاه ها،  روسای  اجالس 
تحقیقات  علوم،  وزیر  جمهور،  رئیس  حضور  با  فناوری  و 
از  جمعی  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  فناوری،  و 
روسای دانشگاه ها به مدت سه روز از 10 لغایت 1۲ شهریور 
ماه 1401 در دانشگاه امیرکبیر و در سازمان پژوهش های 

علمی و صنعتی ایران برگزار شد.
روسای  اجالس  در  رئیسی  ابراهیم  سید  دکتر  آیت اهلل 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سراسر 
کشور، یکی از اصلی ترین مولفه های قدرت را علم و دانایی 
دانست و گفت: هر کشوری که به مدارج باالتری از دانش 
و  است  قدرتمندتر  یافته  دست  مختلف  عرصه های  در 
می تواند نقش آفرینی جدی تری در معادالت جهانی داشته 

باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه علم نافع و اهمیت 
این مسأله در پیشرفت و تعالی کشور، اظهار داشت: ما در 
جمهوری اسالمی دانشگاهی می خواهیم که ثمره و نتیجه آن 
ساخته شدن انسان عالم، دانشمند و موحد باشد که بتواند 
هم خودش و هم جامعه را نجات دهد؛ رسالت دانشگاه های 
ما تربیت انسان های موحِد نجات یافتهِ ی نجات بخش است.

دیروز  تا  استکباری  تفکر  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
به دنبال غارت زمین و منابع ملت های دیگر بود و امروز 
نخبگان  و  انسانی  استعدادهای  به  دست اندازی  دنبال  به 
ملت ها است، تصریح کرد: اولین مسئولیت دانشگاه های ما 
تالش برای ارتقای فضای علمی و میدان دادن به نوآوری، 
خالقیت و تولید دانش است چرا که تداوم پیشرفت و رشد 
داخل  در  آن  تمهید  و  است  نخبگان  نیاز  مهمترین  علمی 
می تواند انگیزه ماندن در کشور برای آنان را افزایش دهد.

و  دانشگاه ها  دیگر  مسئولیت  را  علم  تولید  رئیسی  آیت اهلل 
مراکز علمی و پژوهشی کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: از 
پدیدآورندگان و تولیدکنندگان سطوح جدید دانش در عمل 
و نه صرفا در عرصه سخن قدردانی کنید. موثرترین روش 
قدردانی از دانشمندان و پدیدآورندگان علوم و دانش های 

جدید ایجاد بستر عملی شدن یافته های آنان است.
رئیس جمهور به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تاکید کرد 
اساتید  روزمره  و  معیشتی  دغدغه های  رفع  زمینه  در  که 
گفت:   و  بگیرد  کار  به  را  خود  تالش  نهایت  دانشمندان  و 
و  عالم  به  توجه  علمی،  پیشرفت  و  رشد  به  توجه  مقدمه 
دولت  که  کرده ام  تاکید  بارها  است.  او  دغدغه های  رفع 

حضور دکتر حسین اکبری فرد در اجالس رؤسای دانشگاه ها
و پژوهشکده ها و پارک های علم و فناوری کشور 
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استعدادها و تولید علم فراهم می کند.
رئیس جمهور با اشاره به پیشرفت های بزرگ کشور در حوزه 
صنایع نظامی و هسته ای، افزود: در سالهای اخیر بیشترین 
تحریم ها و محدودیت ها بر صنایع نظامی و هسته ای کشور 
نیز در  اما بیشترین پیشرفت علمی کشور  ما تحمیل شده، 
وقتی  که  می دهد  نشان  موضوع  این  است.  عرصه  دو  این 
بخش های  بین  ارتباط صحیحی  و  باشد  داشته  وجود  اراده 
با بخش علمی مرتبط برقرار شود،  بازار  مختلف صنعت و 

پیشرفت قابل دسترس است.
دیگر  ماموریت  را  مهارت افزایی  ادامه  در  رئیسی  آیت اهلل 
افزود:  و  کرد  ذکر  علمی  پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها 
در  را  دانشگاه ها  می تواند  دانشگاه ها  در  مهارت آموزی 
کند.  توانمند  و  فعال  پیش  از  بیش  ثروت  تولید  زمینه 
می داند،  خود  وظیفه  را  دانشگاه ها  از  مالی  حمایت  دولت 
اما خود دانشگاه ها این قابلیت را دارند تا با مهارت آموزی 
با  ارتباط  در  مهارت ها  این  از  بهره گیری  و  دانشجویان  به 
بخش های مختلف صنعت و بازار به تولید ثروت و کسب 

درآمد در مسیر رشد علمی خود بپردازند.
علم  کنار  در  را  معنویت  و  اخالق  به  توجه  جمهور  رئیس 
و مهارت آموزی در دانشگاه ها بسیار مهم دانست و اظهار 
داشت: ارتقای فضای علمی دانشگاه ها به عنوان اتاق فکری 
که باید حرکت دولت را فناورانه و دانش بنیان کند، نیازمند 
دانشگاه ها  باشند.  تحول خواه  و  تحول گرا  که  است  افرادی 
نیز مانند سایر عرصه های اجتماع برای تداوم حرکت رو به 

جلو نیاز به فکر تحولی و افراد اهل تحول هستند.
رئیس جمهور پیش از سخنرانی در این اجالس در نشست 
امیرکبیر که  اساتید و فن آوران دانشگاه صنعتی  با  دیگری 
خدمت  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  اجالس  این  حاشیه  در 
گروی  در  کشور  پیشرفت  و  مردم  به  موثر  و  شایسته 
پیشرفت علمی و توجه به دانشگاه های کشور است، گفت: 
مهمترین کارویژه دانشگاه ها ضمیمه کردن علم و دانایی به 

توانایی در عرصه های مختلف است.
توانایی  به  دانایی  موفق  اینکه ضمیمه  بیان  با  رئیسی  دکتر 

می انجامد،  کشور  متوازن  و  پایدار  واقعی،  پیشرفت  به 
افزود: بنده به عنوان رئیس دولت موکدا به همه مسئوالن 
باید  تاکید کرده ام که دانشگاه ها  دانشگاهی و علمی دولت 
در کشور  بهره وری  ارتقای  که  باشند چرا  دولت  فکر  اتاق 
مبنای  بر  کارها  انجام  گرو  در  فرایند ها  و  روندها  بهبود  و 

علم است.
نمایشگاه  از  خود  کوتاه  بازدید  به  ادامه  در  جمهور  رئیس 
دستاوردهای هوافضای دانشگاه امیرکبیر اشاره کرد و اظهار 
در  نمایشگاه  این  که دست اندرکاران  توضیحاتی  با  داشت: 
جریان این بازدید ارائه کردند؛ بنده بسیار افسوس خوردم 
که چرا از این تالش ها حمایت کافی به عمل نیامده تا تبدیل 
به محصول شوند. حیف است که چنین توانمندی هایی در 
کشور وجود داشته باشد اما به شایستگی مورد استفاده قرار 

نگیرد.
رئیس جمهور تاکید کرد: دولت وظیفه درد عالوه بر توجه 
این  تالش گران  از  داخلی،  توانمندی های  از  بهره گیری  و 
عرصه نیز حمایت کند و دولت مردمی نسبت به ظرفیت ها 
و استعدادهای داخلی باور عمیق داشته و تمام توان خود را 
برای حمایت از تبدیل این توانمندی ها به محصول به کار 

خواهد گرفت.
دکتر رئیسی با بیان اینکه دولت مردمی، از کنار مشکالت 
عبور نمی کند، بلکه برای حل مشکل، به میدان آمده است، 
گفت: بنای ما حل مسائل است، نه دور زدن آنها؛ شما در 
علمی  کارهای  روی  بر  را  خود  تمرکز  و  توجه  دانشگاه ها 
بگذارید و دولت نیز با تمام توان و قوت خود از فعالیت های 
شما حمایت خواهد کرد و اولویت اصلی و اول کشور را بر 
بهره گیری از توانمندی ها و استعدادهای داخلی قرار خواهد 

داد.
 دکتر محمد علی زلفی گل وزیر عهلوم، تحقیقات و فناوری 
حضرتعالی  حضور  داشت:  اظهار  جمهور  رئیس  به  خطاب 
در اجالس روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم 
را  بزرگ  و می ستاییم. خداوند  دانسته  مغتنم  را  فناوری  و 
سایه  در  اسالمی،  انقالب  پیروزی  یمن  به  که  شکر گزاریم 
استقالل سیاسی، آزادی و جمهوری اسالمی، شاهد پیشرفت 



25

علم، فناوری و نوآوری در همه عرصه ها هستیم.
تعداد کل  انقالب اسالمی،  پیروزی  بدو  ادامه داد: در  وی 
تعداد  معادل  که  بود  نفر  هزار   1۷0 کشور  دانشجویان 
اکنون  است.  حاضر  حال  در  کشور  دکتری  دانشجویان 
حدود 3 میلیون و ۲00 هزار دانشجو در حال تحصیل در 
کشور وجود دارد.  30 درصد کل دانشجویان، تحصیالت 
قالب  تولید علم کشور در سال ۲0۲1 در  تکمیلی هستند. 
 ۷8 حدود  تعداد،  این  از  که  بوده  مقاله  هزار   110 انتشار 
هزار مقاله در مجالت تحت نمایه بین المللی منتشر شده اند 
که منجر به کسب رتبه 15 در تولید علم جهان شده است.

با  مقاالت  این  از  درصد   35 از  بیش  کرد:  تاکید  زلفی گل 
مشارکت محققان و دانشمندان بین المللی انجام شده است 
که این واقعیت، حکایت از مرجعیت، مقبولیت و دیپلماسی 
علمی موفق دانشمندان، استادان و دانشجویان کشورمان و 
از مرزهای جغرافیایی و سیاسی و  توانمندی آنها در عبور 

دستیابی به افق های جدید علم و علوم نوپدید دارد. 
معاونت  حوزه  علمی  تدبیر  و  برنامه ریزی  با  گفت:  وی 
پژوهشی در یک سال گذشته، 18 مجله علمی تحت نمایه 
چهار  در  که  است  حالی  در  این  گرفتند،  قرار  المللی  بین 
بین  نمایه  تحت  عتف،  وزارت  از  مجله   109 گذشته  دهه 
بود. وظیفه خویش می دانم که خدمت  المللی قرار گرفته 
یاوران  و  دانشجویان  استادان،  پژوهشگران،  دانشمندان، 
علمی که جهادگران عرصه علم و فناوری هستند، خدا قوت 

و دست مریزاد عرض نموده و تالش آنها را بستایم. 
وزیر علوم افزود:  از طرف دیگر توجه به تحقیقات کاربردی 
مبلغ   1400 سال  در  است.  بوده  دانشگاهیان  مدنظر  نیز 
از  پژوهشگاه ها،  و  دانشگاه ها  با صنعت  ارتباط  قراردادهای 

مرز 41 هزار میلیارد ریال عبور کرد. در این راستا سامانه 
بودجه  قانون  و در  تأسیس، مصوب  نیازها  و  ها  ایده  نظام 
حلقه  بتواند  سامانه  این  می رود  انتظار  آمد.   1401 سال 
و  با صنعت  دانشگاه  ارتباط  تقویت  برای  واسطی هوشمند، 

جامعه باشد. 
وی خاطرنشان کرد: در راستای تحقیقات توسعه ای و تولید 
خدمت، ثروت و سرمایه از دانش، ساختار سازمانی وزارت 
برای مدیریت  نوآوری،  و  فناوری  و معاون  بازآرایی  عتف 
تاسیس  رشد  مراکز  و  فناوری  و  علم  های  پارک  هدفمند 
شد.  در سال گذشته بیش از ۲5 هزار شغل در واحدهای 
فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و 

فناوری ایجاد شد. 
هدفمند،  آموزش  تحقق  راستای  در  گفت:   گل  زلفی 
سنجش  نظام  بازنگری  فرهنگی،  نوآوری  و  شاگردپروری 
و انگیزش نیز مد نظر قرار گرفت. از آنجایی که آموزش 
و مهارت محور  پژوهش آموزش- محور  پژوهش- محور، 
دانش  آمادگی  کار  افزایش  نیاز  پیش  آموزش،  نمودن 
بازنگری در نوع سیاستگذاری  آموختگان دانشگاهی است، 
در  محتوا  و  یادگیرنده  یاددهنده،  از  اعم  آموزش  ارکان 
حال اجرا است. امید است با خرد جمعی جامعه دانشگاهی 
تمدن ساز،  و  بنیان  دانشگاه حکمت  تحقق  به سمت  بتوانیم 
علوم  تقویت  برای  ریزی  برنامه  برداریم.  موثری  گام های 
قرار  وزارت عتف  کار  در دستور  هم،  انسانی  علوم  و  پایه 

دارد.
وی ادامه داد: اگرچه برای تقویت علوم پایه و علوم انسانی، 
هماهنگی  مرکز  راستا  این  در  است،  الزم  فرابخشی  عزمی 
انسانی در وزارت عتف  آموزش و پژوهش قرآنی و علوم 
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و کارگروه تقویت علوم پـایه ایجاد شده که در حال انجام 
افزایش  گذشته  سال  در  است.   خویش  سـازمانی  وظیفه 
بهره وری در نظام اداری وزارت عتف نیز مورد توجه قرار 
اداری  اتوماسیون  الکترونیکی،  ایجاد درگاه خدمات  گرفت. 
قابل رصد و شفاف به گونه ای که هر ذی نفع بدون حضور 
فیزیکی بتواند، هر لحظه تقاضای اداری خویش را رصد کند 
و مدیران فرادستی به صورت لحظه ای، بتوانند کارکنان و 
ارایه خدمات  ارزیابی کنند. در راستای  مدیران خویش را 
علمی و فناوری به صنعت و جامعه و تحقیقات نیاز- محور، 
تأسیس سامانه »درگاه آشنایی با نخبگان و دانشمندان« نیز 

در دست اقدام است. 
عضو هیات دولت سیزدهم تاکید کرد:  توجه به جغرافیای 
اوقات فراغت دانشجویان و حمایت از تشکل های اسالمی، 
انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و صنفی، هیئت های 
از جمله وظایف اصلی دیگر، در دانشگاه ها است.  مذهبی 
در این راستا، به اختصاص سه درصد از اعتبارات دانشگاه 

ها، برای امور فرهنگی مذکور تأکید شده است.
فراغت  اوقات  ساعات  یک  به  سه  نسبت  افزود:  وی 
آموزش،  رسمی  کالس های  ساعات  به  نسبت  دانشجویان 
و  نشاط  افزایش  حرفه ای،  آموزش  برای  مناسب  فرصتی 
درک اجتماعی و سیاسی، خدمات مشاوره ای و فعالیت های 
اجتماعی و مذهبی دانشجویان است که نباید روسای محترم 

دانشگاه ها از آنها غافل باشند.
برکت   و  خیر  پر  سفرهای  یمن  به  شد:  یادآور  علوم  وزیر 
تأیید  مورد  استان های کشور که  تمامی  به  رئیس جمهور  
رهبر حکیم و فرزانه انقالب نیز قرار گرفت، بخش آموزش 

طرف  از  برد.  خواهد  و  برده  را  شایسته ای  بهره  هم  عالی 
جامعه فرهیخته دانشگاهی، بابت اختصاص 58 هزار میلیارد 
ریال برای تکمیل و تجهیز ۷00 هزار متر مربع پروژه های 
وابسته  فناوری  و  پژوهشی  آموزشی،  مؤسسات  تمام  نیمه 
با  یقینًا  داریم.  را  تشکر  و  تقدیر  نهایت  عتف،  وزارت  به 
حمایت ویژه جنابعالی از پروژه های نیمه تمام، در سال های 
فناوری،  پژوهشی،  آموزشی،  سرانه  افزایش  شاهد  آینده 
آموزش  مؤسسات  در  رفاهی  و  ورزشی  فرهنگی،  نوآوری، 

عالی خواهیم بود.
زلفی گل همچنین اعالم کرد: سال تحصیلی -140۲ 1401 
شیوه ها  بسترها،  از  می رود  انتظار  است.  حضوری  کاماًل 
دوران  در  کرونا،  دوران  در  مجازی،  تدریس  تجربیات  و 
ساعات  بر  مازاد  مطالب،  بهتر  تفهیم  برای  نیز،  پساکرونا 
تمرین،  حل  پاسخ،  و  پرسش  جهت  حضوری،  های  کالس 
پر  و  آموزشی  کارگاه های  و  علمی  های  همایش  برگزاری 
نهایت  عزیزمان،  دانشجویان  برنامه  فوق  ساعات  کردن 

بهره برداری شود. 
و  شیوه ها  بسترها،  از  می رود  انتظار  افزود:  علوم  وزیر 
دوران  در  کرونا،  دوران  در  مجازی،  تدریس  تجربیات 
ساعات  بر  مازاد  مطالب،  بهتر  تفهیم  برای  نیز،  پساکرونا 
تمرین،  حل  پاسخ،  و  پرسش  جهت  حضوری،  های  کالس 
پر  و  آموزشی  کارگاه های  و  علمی  های  همایش  برگزاری 
نهایت  عزیزمان،  دانشجویان  برنامه  فوق  ساعات  کردن 

بهره برداری شود.
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را  مطالبی  سرویس  و  سلف  و  نقل  و  حمل  سرویس های 
اظهار کرد.

بندی  دانشگاه ضمن جمع  رئیس  اکبری فرد   دکتر حسین 
مطالب از همه دانشگاهیان در انجام امور محوله تشکر کرد 
و خواستار پیشبرد اهداف دانشگاه و تعامل با صنعت و رفع 

نیارهای جامعه شد.
و  تحصیلی  سال  شروع  با  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  رئیس 
و  مضاعف  همت  یک  کامل  صورت  به  حضوری  آموزش 
در  همچنین  وی  می طلبد  را  دانشگاه  مجموعه  همه  تالش 
مورد استفاده از ظرفیت کالس های مجازی برای استادانی 

که در فرصت مطالعاتی به سر می برند تاکید کرد.
باید  جامعه  نیازهای  شدن  متفاوت  به  توجه  با  گفت:  وی 
جامعه  نیازهای  و  صنعت  با  ارتباط  زمینه  در  سرفصل ها 

باشد.
دکتر اکبری فرد در خصوص فعالیت و پتانسیل های دانشگاه 
و  فوالد  مس،  صنایع  با  تفاهم نامه هایی  و  برنامه ها  افزود: 
و  دانشجویان  وجود  با  و  رسیده  امضاء  به  گل گهر  معادن 
استادان مستعد می توان به جامعه ورود پیدا کرد و مشکالت 

و نیازهای جامعه را مرتفع نمود.

عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیر  میرزایی  وحید  دکتر 
ابتدا ضمن خیر مقدم دکتر حسین غضنفر پور را به عنوان 
صادق  دکتر  انسانی،  علوم  و  ادبیات  دانشکده  سرپرست 
کریمی به عنوان سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه 
عنوان  به  را  صاحب  وحید  دکتر  و  دانشگاه  آموزشی 
آنها  برای  و  معرفی  تکمیلی  تحصیالت  گروه  سرپرست 

آرزوی موفقیت کرد.
 حجت االسالم و المسلمین حسن عسکری سرپرست دفتر 
خلوص  بر  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
نیت در انجام کارها تاکید و روایتی برای تبیین عمل خالص 

مطالبی عنوان کرد. 
وی با اشاره به این روایت گفت: شروع سال تحصیلی جدید 
فرصتی است تا بتوانیم برای نسل جوان که سرمایه های این 
کشور هستند اقدامات و کارهایی را انجام دهیم و ان شااهلل 
خداوند توفیق استفاده از این فرصت و کمک دادن به این 
به همه  را  نظام اسالمی  اهداف  نسل جوان و محقق شدن 

مسئولین عنایت کند.
 دکتر همایون بابایی مدیر حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه 
در خصوص مسائل آموزشی، شروع کالس ها و برنامه ریزی 
الزم در آغاز سال جدید، نصب برنامه درسی استادان در 

پشت در اتاق های استادان توضیحاتی را عنوان کرد.
 دکتر مریم احتشام زاده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه بر به روزرسانی سرفصل دروس از سامانه آموزش 
عالی، ارزیابی مستمر در طول ترم برای دانشجویان، داشتن 
شرح درس و شرح مفاد تدریس در طول ترم توسط استاد 
برای  با حوصله  و  استادان مجرب، متخصص  از  استفاده  و 

دروس پایه تاکید کرد.
حوزه  سرپرست  شریفیان  اسماعیل  دکتر  ادامه  در   
دانشجویی در خصوص مسائل خوابگاه، تغذیه دانشجویان، 

به ریاست دکتر حسین اکبری فرد؛
جلسه شورای دانشگاه برگزار شد
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وی با تاکید به برنامه ریزی و پیدا کردن چالش ها و نیازهای 
جامعه افزود: تا زمانی که به صنایع ورود نکنیم امکان پیدا 
با صنعت وجود  ارتباط  کردن چالش و نوشتن پروپوزال و 

نخواهد داشت. 
توجه  با  کرد:  تصریح  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
باید  دانشگاه  در  برجسته  استادان  و  باال  ظرفیت های  به 
به سمت درآمدزایی حرکت کنیم و مسائل اصلی دانشگاه 
در  را  با صنعت  ارتباط  و  کارآفرینی  و  پژوهشی  آموزشی، 

دستور کار خود قرار دهیم.
دکتر اکبری فرد در ادامه از اقدامات، برنامه ها و حمایت های 
را  گزارشی  دانشگاه  در  ورودی سر  همچنین  و  علوم  وزیر 

ارائه نمود.
آزمایشگاه  فعالیت  ادامه  با  جلسه  این  در  است،  گفتنی   

تولید محتوای الکترونیکی آتما، پیش نیاز درس آزمایشگاه 
کارشناسی  رشته  فعلی  سرفصل  تغییر  و   ۲ تجزیه  شیمی 

جامعه شناسی بخش علوم اجتماعی موافقت شد.

نیروی  فرمانده  زاده  به سخنان سردار حاجی  اشاره  با  وی 
امروز در حوزه دفاعی  اگر  پاسداران گفت:  هوافضای سپاه 
است،  بوده  دانشگاه  نخبگان  کمک  به  داریم  توفیقاتی 
سه  دو  روی  بر  تمرکز  تخصصی  حوزه های  در  دانشگاه ها 

موضوع خاص داشته باشند از پراکندگی پیش گیری شود.
دکتر محمد هادی زاهدی به اعضا جلسه تاکید کرد که در 
نقشه  کشور،  باالدستی  اسناد  به  دائمی  کمیسیون  جلسات 
ساز،  تمدن  و  اسالمی  دانشگاه  سند  کشور،  علمی  جامع 
قوانین  و  سالیانه  بودجه  قانون  ششم،  برنامه  جاری  قوانین 
حمایت  قانون  تولید،  موانع  رفع  قانون  مجلس،  مصوب 
بخش نامه ها،  آیین نامه ها،  همچنین  و  دانش بنیان ها  از 
ماموریت ها و اولویت های وزارت علوم را در تصمیم گیری 

ها مدنظر قرار دهند.

هیأت  دائمی  کمیسیون  رئیس  زاهدی  محمدهادی  دکتر 
و  اطالعات  فناوری  آمار،  اداره  کل  مدیر  و  دانشگاه  امناء 
امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن 
خرسندی از حضور در جلسه گفت: خدا را شاکرم و از مقام 
عالی وزارت که به یک جوان اعتماد کردند تشکر می کنم 
این دانشگاه  الهی و به عنوان دانش آموخته  و به حول قوه 
در  دانشگاه  آیین نامه  چارچوب  در  شما  تک  تک  کنار  در 
پیش برد اهداف و رتبه در شان این دانشگاه تالش خواهم 

کرد.
رخ  اتفاق  به  دانشگاه  امناء  هیأت  دائمی  کمیسیون  رئیس 
و  دولت  بزرگداشت  هفته  جمله  از  ماه  شهریور  در  داده 
جنگ  آغاز  سالگرد  و  باهنر  و  رجایی  شهیدان  شهادت 

تحمیلی و هفته دفاع مقدس اشاره نمود.

 نخستین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء
دانشگاه شهید باهنر کرمان با اعضا جدید در دولت مردمی
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کرد:  تاکید  و  مطرح  دانشگاه  امنا  هیأت  کمیسیون  رئیس 
باید تالش کنیم از قوانین، بخش نامه ها و آیین نامه هایی که 
در کمیسیون های قبلی تدوین شده است، کمتر نقض کنیم.

 دکتر حسین اکبری فرد رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان 
اعضا  به  گویی  مقدم  خیر  ضمن  دائمی  کمیسیون  دبیر  و 
جدید کمیسیون علی الخصوص دکتر محمد هادی زاهدی 
شهید  دانشگاه  امناء  هیأت  دائمی  کمیسیون  جدید  رئیس 
و  اطالعات  فناوری  آمار،  اداره  کل  مدیر  و  کرمان  باهنر 
امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به 

معرفی اعضای جدید کمیسیون دائمی پرداخت.
وی همچنین از زحمات تمام کسانی که در کمیسیون دائمی 
دانشگاه  اهداف  پیشرفت  راستای  در  تالش هایی  گذشته 

انجام دادند تقدیر و تشکر کرد.
اولین  کمیسیون  این  اینکه  به  اشاره  با  دانشگاه  رئیس 
به  تحوالت  و  تغییر  از  بعد  که  است  دائمی  کمیسیون 
که  ان شااهلل  گفت:  است  انجام  حال  در  دانشگاه  مدیریت 
تا  کند  کمک  ما  به  کشیدند  پیشینیان  که  زحماتی  بتوانیم 

بتوانیم آنها را با وجود ظرفیت های دانشگاه ادامه دهیم.
 دکتر اکبری فرد افزود: دانشگاه شهید باهنر با پایه گذاری 
بزرگانی  جایگاه  و  رسیده  ثمر  به  بزرگانی  خیرانه  نگاه  و 
همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است و اضافه کرد 

که این دانشگاه مزین به نام شهید باهنر است.
دانشگاه  های  ظرفیت  به  اشاره  با  دائمی  کمیسیون  دبیر 
باهنر کرمان دارای 591  خاطر نشان کرد: دانشگاه شهید 
استاد  نفر   105 تعداد  این  از  که  علمی  هیأت  عضو  نفر 
استادان  نسبت های  افزود  و  است  دانشیار  نفر   ۲19 تمام، 
که  است  درصد   55 علمی  هیأت  اعضای  به  دانشیاران  و 
نشان دهند ظرفیت انسانی و علمی دانشگاه است و نسبت 
دانشجو به هیأت علمی هم 1 به ۲0 است که تا اندازه ای 
خوب است ولی در بعضی از رشته ها نیاز به جذب هیأت 

علمی داریم.

هیأت  غیر  اعضای  نسبت  بحث  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
علمی به کل اعضای هیأت علمی هشتادو چهارصدم است.

وی همچنین در زمینه بودجه 1400، درآمدهای اختصاصی 
معادن  و  صنعت  با  شده  منعقد  تفاهم نامه های  و  دانشگاه 

گزارشی ارائه نمود.
تفصیلی  بودجه  اصالحیه  تصویب  و  بررسی  جلسه،  این  در 
سال 1400 مؤسسات عضو هیأت امناء- بررسی و تصویب 
امناء-  هیأت  عضو  مؤسسات   1401 سال  تفصیلی  بودجه 
اصالح تبصره »۲« ماده »۲0« آئین نامه استخدامی اعضای 
غیرهیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امناء درخصوص فوق 
پستهای  متصدی  علمی  غیرهیأت  اعضای  مدیریت  العاده 
شهیدباهنر  دانشگاه  سهام  افزایش  مدیریتی-  سازمانی 
کرمان-  استان  فناوری  و  پژوهش  صندوق  در  کرمان 
تشکیالت  در  سلیمانی  قاسم  حاج  مکتب  پژوهشکده  ایجاد 
تفصیلی دانشگاه شهیدباهنر کرمان - ارتقاء مرکز پژوهشی 
به  کرمان(  شهیدباهنر  دانشگاه  به  ماهانی)وابسته  ریاضی 
برای  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه  درخواست  پژوهشکده- 
تعیین شهریه آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیرایرانی 
برای  امتیازات الزم  تعیین  زبان-  غیرفارسی  آزاد  پذیرش 
بدون  مرخصی  از  استفاده  بدون  که  مربیانی  مرتبه  ارتقاء 
حقوق و بدون استفاده از مأموریت آموزشی موفق به اخذ 
مدرک دکتری تخصصی و یا سطح چهار حوزۀ علمیه شده 
و یا می شوند - انتخاب نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا 
در هیأت اجرایی منابع انسانی مؤسسات عضو هیأت امناء 
بیمارستان  در  خدمات  ارائه  نحوۀ  نامه  آئین  اصالحات   -
تخصصی دامپزشکی- بررسی و تصویب گزارش حسابرسی 
تشکیالت  اصالح  بم-  عالی  آموزش  مجتمع   1400 سال 
الحاق  به  توجه  با  زرند،  عالی  آموزش  مجتمع  تفصیلی 
مجتمع به دانشگاه شهیدباهنر کرمان مطرح و مورد بررسی 

قرار گرفت.
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یکسری برنامه های راهبردی دارد. 
تقدیر  ضمن  دانشگاه  انفورماتیک  مدیر  افروز  دکترکامبیز 
و تشکر از مدیر کل اداره آمار، فناوری اطالعات و امنیت 
فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص 
دانشگاه  انفورماتیک  عملکرد  از  گزارشی  جلسه،  برگزاری 
در خصوص آماری بهره وری ادوبی کانکت دانشگاه، سامانه 
طرح  و  ارائه  دانشجویی  تغذیه  سامانه  و  دانشگاه  ایمیل 

پژوهشی داخلی برای فناوری دانشگاه پیشنهاد کرد.

انفورماتیک  شورای  جلسه  در  زاهدی  هادی  محمد  دکتر 
دانشگاه که عصر دوشنبه 14شهریور ماه 1401 در سالن 
کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر برگزار شده 
بود گفت: با توجه به الزامات که وجود دارد و مسیر قانونی 
مرکز  به  باید  دانشگاه  انفورماتیک  حوزه  است  مهیا  که 

فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی ارتقاء پیدا کند.
وی افزود: با استفاده از سامانه گلستان باید از سرویس هایی 
که در آن ارائه شده نهایت استفاده را انجام دهیم و طرح 

تحول در حوزه شفافیت صورت گیرد.
عالی  آموزش  حوزه  در  گفت:  زاهدی  هادی  محمد  دکتر 
سامانه ای با نام حوزه شفاف راه اندازی شده است تا تمام 

مکاتبات شفاف سازی شود.
فضای  امنیت  و  اطالعات  فناوری  آمار،  اداره  کل  مدیر 
فناوری خاطرنشان کرد:  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مجازی 
و  شاخصی   IT حوزه  در  باید  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
استفاده  مورد  دانشگاه ها  همه  در  تا  باشد  داشته  محصولی 

قرار گیرد. 
هیأت  دائمی  کمیسیون  رئیس  زاهدی  محمدهادی  دکتر 
تمامی  نیاز  مورد  سیستمی  چنین  افزود:  دانشگاه  امناء 
دانشگاه های سراسر کشور است و هر دانشگاهی برای خود 

دکتر محمدهادی زاهدی در جلسه شورای انفورماتیک دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
 لزوم ارتقا حوزه انفورماتیک دانشگاه به مرکز فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی

شهید باهنر کرمان اهداء کرد.
حوزه  خدمات  توسعه  برای  ساختمان  این  است:  گفتنی 
خواهد  قرار  استفاده  مورد  رفاهی  و  پژوهشی  آموزشی، 

گرفت.
 اهدا جایزه مهندس محسن میرحیدر

دو  درآمد  محل  از  میرحیدر  معماری  جایزۀ  دوره  اولین 

محسن  سید  مهندس  شادروان  همسر  نیا،  رجبی  مینو  بانو 
میرحیدر مدیرعامل اسبق شرکت مهندسان مشاور پیرراز 
طراح و حامی انجام پروژه احداث دانشگاه در کرمان سند 
شهریورماه   14 دوشنبه  روز  مسکونی  آپارتمان  واحد  دو 
باهنر  شهید  دانشگاه  المنفعه  عام  خیرین  بنیاد  1401به 

کرمان اهدا کرد.
همزمان با اولین سالگرد درگذشت شادروان مهندس سید 
محسن میرحیدر مدیرعامل اسبق شرکت مهندسان مشاور 
مهندس  یاد  زنده  همکاران  موثرترین  از  یکی  و  پیرراز 
علیرضا افضلی پور، سرکار خانم مینو رجبی همسر شادروان 
مهندس سید محسن میرحیدر و خیر دانشگاه تمام دارایی 
خود را که شامل یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 
10۷61998۷ریال  تقریبی  ارزش  به  و  مترمربع   1۲0.45
درمنطقه شهر کرمان و نیز یک واحد آپارتمان مسکونی به 
مساحت ۲۲0 مترمربع در تهران بنام ساختمان پرسپولیس 
دانشگاه  المنفعه  عام  خیرین  بنیاد  به  غرب،  شهرک  در 

همسر معمار و طراح ایرانی، دو واحد آپارتمان مسکونی به دانشگاه شهید باهنر کرمان اهدا کرد



31

مهندس  مرحوم  رجبی نیا، همسر  خانم  از سوی  منزل  باب 
در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  احداث  معمار  میرحیدر، 
اردیبهشت ماه سال آینده برگزار  و با نظر کمیته تخصصی 
و بر اساس توانمندی دانشجویان، به تعدادی از دانشجویان 
رشتة معماری دانشگاه شهید باهنر کرمان اهدا خواهد شد.

شده  نام گذاری  معماری  روز  سال  هر  اردیبهشت ماه  سوم 
این جایزه در آن روز برگزار خواهد شد  است که مراسم 
باهنر  شهید  دانشگاه  معماری  دانشجویان  مختص  صرفا  و 

کرمان است
از سال آینده در روز معماری که سوم اردیبهشت ماه است، 
طبق آیین نامه نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی، ارزیابی 
و  معرفی  و  برتر  طرح های  دارای  دانشجویان  فعالیت های 

اهدای جایزه اقدام خواهد شد.
از  متخصص  طرح ها،سه  ارزیابی  تخصصی  کارگروه  در 
دانشگاه هنر و معماری صبا نیز حضور دارند و عضو هستند.

برای این جایزه آیین نامه ای تدوین شده و بنیاد عام المنفعه 
خّیرین دانشگاه شهید باهنر کرمان متعهد است طبق آن و 

بر اساس نظر هیات امنای جایزه، عمل کند
دانشجویان  و  می شود  برگزار  مسابقه ای  آیین نامه،  طبق 
باشند  خوب  بسیار  ایده های  و  طرح ها  دارای  که  مستعد 
توسط یک کارگروه تخصصی ارزیابی می شوند و در نهایت، 

زیر نظر هیات امنای جایزۀ میرحیدر از محل صلحی که در 
دفترخانة شمارۀ 40 اسناد رسمی کرمان انجام شده، هزینة 

جایزۀ میرحیدر تامین و هر ساله اهدا می شود.
در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  خّیرین  عام المنفعه  بنیاد 
سال 1398 ثبت شرکت ها و موسسات غیرانتفاعی کرمان 
و  خیرین  مشارکت  جلب  بنیاد،  این  هدف  است،  شده 
و  پژوهشی  آموزشی،  فعالیت های  تقویت  برای  نیکوکاران 
فرهنگی دانشگاه و دانشجویان است، کلیة درآمدهای بنیاد 
هزینه کرد  و  می شود  تامین  خیرین  وقف  و  اهدا  محل  از 
کلیة درآمدها نیز طبق اساس نامة بنیاد است که سال 98 

به تصویب رسیده است.
یک  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  خّیرین  عام المنفعه  بنیاد 
سازمان مردم نهاد است که دارای مجوز فعالیت از وزارت 
پروانة  و  است  کشور  وزارت  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
فعالیت بنیاد نیز توسط استانداری کرمان صادر شده است.
تصویب  به   1401 خردادماه  در  میرحیدر  معماری  جایزۀ 
شهید  دانشگاه  خّیرین  عام المنفعه  بنیاد  فوق العاده  مجمع 
شده  انجام  آن  رسمی  ثبت  مراحل  و  رسید  کرمان  باهنر 

است.
میرحیدر،  مرحوم  همسر  رجبی نیا،  خانم  آیین نامه،  طبق 
عضو هیات امنای بنیاد و همچنین عضو هیات امنای جایزۀ 
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میرحیدر است.
نخستین سالگرد درگذشت سیدمحسن میرحیدر طراح   

و حامی انجام پروژه احداث دانشگاه
درگذشت  سالگرد  نخستین  در  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
احداث  پروژه  انجام  حامی  و  طراح  میرحیدر  سیدمحسن 
دانشگاه که روز سه شنبه 15 شهریورماه 1401 با حضور 
جمعی از روسا و پیشکسوتان دانشگاه و مسئوالن و مدیران 
در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزارشده بود سخنان 
َ یُِحُبّ الُْمْحِسنِیَن یقینا خداوند،  خود را با قرائت آیه »ِإَنّ اهلَلّ
ضمن  سپس  و  کرد  آغاز  می دارد«  دوست  را  نیکوکاران 
و  نیکو  جلسه  این  گفت:  مهمانان  و  حضار  به  مقدم  خیر 
ما  که  زمانی  در  شاید  که  می شود  برگزار  فردی  یاد  به 
کمتر دغدغه ساخت یک دانشگاه با طراحی ساختمان یک 
دانشگاه و معماری یک دانشگاه را درسر داشتیم وی بیشتر 
لحظه اش  هر  که  ساختمانی  طراحی  و  ساخت  هوای  در 
می تواند یک زمان خوب و ماندگار باشد که آثارش را در 

معماری پر عظمت دانشگاه شهید باهنر می بینیم.

خوش شانسی های  از  مجموعه  این  ناظر  و  گفت:طراح  وی 
مرحوم افضلی پور است که در این مسیر معماری تمام قد  

همراه شده است.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره کسانی که برای دانشگاه 
قدم برداشتند گفت:در این دیار کریمان نهالی کاشته شده 
که ما هنوز ثمراتش را در سطح کشور و حتی سطح جامعه 

بین الملل می بینیم. 
ما  کریمان  دیار  در  انشااهلل  کرد:  تصریح  دانشگاه  رئیس 
که  آنچه  آیا  که  نمی دانیم  بدانیم،  را  عزیزان  این  قدر  هم 
افضلی پور  مرحوم  دانشگاه  بنیانگذار  برای  بوده  مطلب  حق 
رفیق شان  و  دوست  و  صبا  فاخره  بانو  خانم  همراهشان  و 

مرحوم شادروان مهندس میر حیدر بوده اداء شده است. 
شادروان  مرحوم  همسر  نیا  رجبی  مینو  بانو  افزود:  وی 
مهندس میر حیدر که تجربیات و کارها و دوری هایی که 
آثار  و  خریدند  جان  به  را  بوده  ایشان  ی  برا  زندگی  از 

ماندگاری را خلق کردند. 
از  میرحیدر  مهندس  شادروان  آثار  به  اکبری فرد  دکتر 
جمله: دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی،بیمارستان 
افضلی پور، ساخت اجالس سران کشورهای اسالمی که هم 
طراح و پیمانکار بودند ساختمان کتابخانه ملی و ساختمان 
چاپخانه اسکناس بانک مرکزی و آثار گرانبهای دیگری که 

از وی برای ما به یادگار مانده است اشاره نمود.
وی در ادامه خالصه ای از مصاحبه خانم بانو مینو رجبی نیا 

را بیان کرد.
شادروان  همسر  نیا  رجبی  مینو  بانو  مراسم  این  حاشیه  در 
مهندس محسن میر حیدر و همراهان از پژوهشکده فرهنگ 

اسالم و ایران بازدید کردند.
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معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در زمینه راه اندازی مراکز رشد در تمامی دانشگاه ها تاکید 
کرد و خاطرنشان کرد: راه اندازی مرکز رشد در دانشگاه ها 

می توانند به صورت تخصصی هم باشد.
فناوری  و  علم  پردیس  تاسیس  خصوص  در  همچنین  وی 
دانشگاهی  پردیس  اگر  گفت:  و  کرد  تاکید  دانشگاه ها  در 
در  باشد  داشته  فعالیت  دوسال  مدت  به  دانشگاه ها  در 
فناوری  و  علم  پارک  مجوز  گسترش  شورای  و  کمیسیون 

دانشگاهی دریافت می کند.
 گفتنی است این جلسه با پرسش و پاسخ رؤسای دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی استان کرمان همراه بود.
 همچنین در این نشست، دکتر فرشید کی نیا معاون سابق 
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
و  علم  پارک  جدید  سرپرست  عنوان  به  پیشرفته  فناوری 
فناوری کرمان معرفی و از زحمات دکتر محمدرضاسپهوند 

رئیس اسبق پارک علم و فناوری کرمان تقدیر شد.

توسعه  در  دانشگاه  ها  نقش  موضوع  با  اندیشی  هم  جلسه 
فناوری  و  نوآوری  بوم  تقویت زیست  و  فناوری  و  نوآوری 
فناری  و  پارک علم  رئیس  معارفه  و  تکریم  آیین  و  استان 
استان کرمان روز سه شنبه ۲9 شهریورماه 1401 با حضور 
دکتر علی خیر الدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، 
مرکزی  سازمان  کنفرانس  سالن  در  فناوری  و  تحقیقات 

دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
مقدم  خیر  ضمن  دانشگاه  رئیس  اکبری فرد  حسین  دکتر 
وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاون  الدین  خیر  دکتر  حضور 
استان  برکت در  و  را منشا خیر  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

کرمان بیان کرد.
در  که  آنچه  گفت:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه ها مهم است در خصوص حوزه های آموزشی است 
آموزش  که  آنجایی  از  و  رسیده اند  خوبی  وضعیت  به  که 
فعالیت هایی  و  تحقیقاتی  و  پژوهشی  فعالیت ها  همه  مکمل 
که محصول دانش بنیان مربوط می شود باید با بازنگری در 
سرفصل ها و پایان نامه ها بتوانیم در زمینه مسائل و نیازهای 

جامعه حرکت کنیم.
دکتر اکبری فرد افزود: با دیدگاه های مثبتی که در وزارت 
فعالیت های  خصوص  در  دانشگاه ها  تمامی  و  است  علوم 
از ظرفیت های خوبی برخوردار هستند  نوآورانه  فناورانه و 

باید دانشگاه ها به روزتر و به نسل جدید تبدیل شود.
دکتر اکبری فرد یاد و خاطره زنده یاد مهندس افضلی پور و 
همسرشان بانو فاخره صبا را گرامیداشت و خاطرنشان کرد: 
نگاه خیرانه شادروان  براساس  باهنر کرمان  دانشگاه شهید 
مهندس افضلی پور و همسرشان بانو فاخره صبا شکل گرفته 
و همه دانشگاه هایی که در استان به فعالیت مشغول هستند 

سر منشا همه این نگاه خیرانه  بوده است.
 دکتر علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری ضمن تقدیر و تشکر از میزبانی دانشگاه 
روسای  بین  تعامل  امروز  گفت: جلسه  کرمان  باهنر  شهید 
دانشگاه ها با پارک علم و فناوری است که بتوانیم به یک 

اتفاق نظر برسیم.
توسعه  و  تکمیل  علوم  وزارت  در  راهبرد  مهمترین  وی 
افزود:  و  دانست  نوآوری  و  فناوری  بوم  زیست  تقویت 
تمامی دانشگاه ها و موسسات باید در زمینه تاسیس مرکز 

کارآفرینی و نوآوری تالش مضاعف داشته باشند.

با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم و میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
 نشست هم اندیشی در توسعه نوآوری و فناوری و تقویت زیست بوم استان و آیین تکریم و

 معارفه رئیس پارک علم و فناری استان کرمان


