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فرمودند: امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از 
شهادت نیست و اگر کسی زندگی اش با حال و هوای شهدا 

پیوند بخورد حتما مسیر زندگیش معنوی خواهد شد.
 گفتنی است: این آیین با حضور در گلزار شهدا با نثار شاخه 
حاج  شهید  سپهبد  مقاوت  سیدالشهداء  آرمان های  با  گل 
قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش تجدید میثاق کردند و 
با خانواده های  را گرامی داشتند و سپس  آنها  یاد و خاطر 
شهید  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشگاهی  هم  شهدای 
شهید  و  شناسی  زمین  رشته  دانشجو  ابوالحسنی  ماشااهلل 

جواد بذرافشان دانشجوی رشته ریاضی دیدار کردند.

مراسم غبار روبی و تجدید میثاق با شهدا هم دانشگاهی و 
دیدار با خانواده معظم شهدای دانشجو روز شنبه 2 مهرماه 

1401 با حضور جمعی از دانشگاهیان برگزار شد.
همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس 
جمعی از دانشگاهیان با حضور در گلزارشهدا با آرمان های 
مقدس  دفاع  سال  هشت  و  انقالب  شهدای  راحل،  امام 

تجدید میثاق کردند.
سرپرست  عسکری  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
دانشگاه ضمن  مقام معظم رهبری در  نمایندگی  نهاد  دفتر 
دیدار  گفت:  مقدس  دفاع  شهدا  یاد  و  نام  گرامی داشت 
بیشتر  که  می شود  باعث  دانشگاه  شهدا  معظم  خانواده  با 
خاطرات  و  یاد  ذکر  با  و  شویم  آشنا  دانشجو  شهدای  با 
سرلوحه  باید  که  می گیریم  زیادی  درس های  شهدا،  این 

زندگیمان قرار دهیم.
وی افزود: افرادی که برای دفاع از وطن و اسالم رفتند و 
انقالب و همه  این  به گردن  را فدا کردند حقی  جان خود 
ما دارند که نباید حتی از یاد آنها غافل شویم که غفلت از 
یاد شهدا و خانواده و مزار شهدا، یک خسارت بزرگ برای 

افراد جامعه است.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  همانطور  گفت:  دانشگاه 

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛
 دیدار دانشگاهیان با خانواده معظم شهدا دفاع مقدس

ظرفیت  از  استفاده  گفت:  است،  گرفته  قرار  تاکید  مورد 
از  نظارت  و  گیری  تصمیم  نظام  در  جامعه  نخبگان  های 

است. استانی  اندیشکده های  اندازی  راه  اهداف 

نخستین  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  میزبانی  به 
پژوهش  مرکز  استانی  قانونگذاری  و  حکمرانی  اندیشکده 
مرکز  رئیس  حضور  با  کشور،  سطح  در  مجلس  های 
رئیس  و  برگزار  کرمان  استان  در  مجلس،  های  پژوهش 
شورای  رئیس  عنوان  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
کرمان  استان  قانونگذاری  و  حکمرانی  اندیشکده  علمی 

شد. انتخاب 
مرکز  استانی  قانونگذاری  و  حکمرانی  اندیشکده  نخستین 
بابک  حضور  با  کشور،  سطح  در  مجلس  پژوهش های 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس  نگاهداری 

افتتاح شد. استان کرمان  اسالمی، در 
قانون  در  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  نگاهداری  بابک   
مردمی  مشارکت  بحث  اساسی  قانون  اصول  و  اساسی 

 انتخاب دکتر حسین اکبری فرد به عنوان
رئیس شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمان
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در  اینکه  بیان  با  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس   
محلی  و  بومی  مقتضیات  به  باید  قانونگذاری  و  حکمرانی 
و  حکمرانی  اندیشکده های  کرد:  تصریح  شود،  توجه  نیز 
در  استانی  نخبگان  ارزشمند  توان  استانی،  قانونگذاری 
خواهد  فعال  تصمیم سازی  و  پژوهشی  سیاست  فرایند 

کرد.
شهرستان  مردم  نماینده  زاهدی  محمدمهدی  دکتر   
در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  های  
حکمرانی  اندیشکده  زمینه  در  اینکه  بیان  با  مراسم  این 
نقش  گفت:  نداشتیم،  باور  شاید  و  کردیم  عمل  ضعیف 
باید  نگاری  آینده  و  نگری  آینده  در  حکمرانی  اندیشکده 

باشد. داشته  در حوزه حکمرانی  اولویت 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  مهرابیان  حسین  دکتر   
فعالیت  کرد:  تاکید  جلسه  این  در  نیز  کرمان  استاندار 
و  ای  منطقه  نیازهای  سمت  به  باید  ها  اندیشکده  این 
بومی و محلی برود و نیاز است در این اندیشکده ها نحوه 

شاخص ها و سنجش ها مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم شهرستان های  زاهدی   دکتر محمد مهدی 
مهدی  دکتر  اسالمی،  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان 
دکتر  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  نژاد  احمدی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  صابری  حسین 

شهید  دانشگاه  رئیس  فرد  اکبری  حسین  دکتر  کرمان، 
باهنر کرمان، دکتر علیرضا منظری توکلی رئیس دانشگاه 
رئیس  الدینی  معین  فاطمه  دکتر  کرمان،  واحد  آزاد 
علمی  هیات  عضو  محبی  دکتر  کرمان،  نور  پیام  دانشگاه 
حسن  دانشگاه،  علمی  هیات  عضو  نژاد  هادوی  دانشگاه، 
زاده عضو هیات  احمد  و  زاده عضو هیات علمی دانشگاه 
اندیشکده  علمی  شورای  اعضای  عنوان  به  دانشگاه  علمی 

شدند. معرفی  کرمان  استان  قانونگذاری  و  حکمرانی 
   پس از معرفی اعضای اندیشکده استان کرمان، شورای 
علوم  دانشگاه  رئیس  دفتر  محل  در  اندیشکده  این  علمی 
رئیس  فرد  اکبری  حسین  و  شد  تشکیل  کرمان  پزشکی 
شورای  رئیس  عنوان  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
کرمان  استان  قانونگذاری  و  حکمرانی  اندیشکده  علمی 

شد. انتخاب 
و  حکمرانی  اندیشکده های  تا  است  قرار  است  گفتنی   
راه  نیز  کشور  استان های  سایر  در  استانی  قانونگذاری 
اندازی شود و شروع اجرای این برنامه از استان کرمان 
و توسل به روح پاک و آسمانی شهید حاج قاسم سلیمانی 

است. گرفته  صورت 
قانونگذاری  و  حکمرانی  اندیشکده  در  است  ذکر  شایان   
استفاده  قانونگذاری  برای  دانشگاهی  نخبگان  ظرفیت  از 

می شود.
قانونگذاری  و  حکمرانی  اندیشکده  افتتاحیه  آیین  در    
استان کرمان، احکام اعضای شورای علمی این اندیشکده 
توسط بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
شورای  رئیس  نایب  رهایی  علیرضا  و  اسالمی  شورای 
استانی  قانونگذاری  و  حکمرانی  اندیشکده های  راهبری 

شد اعطا 
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در حال حاضر  تصریح کرد:  باهنر  دانشگاه شهید  رئیس 
هستند  تحصیل  به  مشغول  مجتمع  این  در  دانشجو   450
20 مدّرس مدعو  تمام وقت و  13عضو هیأت علمی  که 

دارند.  عهده  رابه  آنها  آموزش  کار 
دکتر اکبری فرد گفت: با وجود اینکه دو سال از تعطیلی 
دانشگاه ها می گذرد و فرصت خوبی بوده برای ساماندهی 
همچنان  زیرساخت ها  این  اما  خوابگاهی،  زیرساخت های 
این  در  زیادی  مشکالت  با  دانشجویان  و  نشده  آماده 

هستند. روبرو  رابطه 
دانشجویی  خوابگاه  کمبود  اصلی  دغدغه  مورد  در  وی 
در مرکز آموزش عالی بافت گفت: هر سال دانشجویان 
مواجه  سکونت  محل  برای  جدی  مشکالت  با  بومی  غیر 
مضیقه  در  مالی  لحاظ  از  که  دانشجویانی  و  هستند 

ندارند. را  اجاره ها  پرداخت  توان  هستند 
جدی  تهدید  خوابگاه  کمبود  گفت:  فرد  اکبری  دکتر 
تعداد  به  زیرا  است  بافت  عالی  آموزش  مرکز  برای 

دارد. نیاز  خوابگاه  به  نفر   250
مجتمع  سرپرست  ساسان  حسینعلی  دکتر  سپس   
مرکز  این  در  که  رشته هایی  گفت:  بافت  عالی  آموزش 

دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
 9 شنبه  روز  همراه  هیأت  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
دانشگاه  بافت  عالی  آموزش  مجتمع  از   1401 مهرماه 

کردند. بازدید  کرمان  باهنر  شهید 
باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
معاون  فرخی  مرتضی  دکتر  به  مقدم  خیر  ضمن  کرمان 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی 
عالی  آموزش  مجتمع  گفت:  و  پرداخت  مرکز  معرفی  به 
در  دانشجو   45 پذیرش  با  و   1376 سال  در  بافت 
نام مرکز  با  و  کارشناسی  مقطع  ریاضی محض در  رشتۀ 

نمود. آغاز  را  کار خود  بافت  عالی  آموزش 
وی افزود پس از یک وقفه و رکود چهار ساله مجدداً با 
 90 با پذیرش  و   1381 پیگیری های مستمر، در مهرماه 
بازرگانی  مدیریت  و  حسابداری  رشتۀ  دو  در  دانشجو 
را  خود  کار  مجدداً  نام  همان  با  و  کارشناسی  مقطع  در 
هم  بعد  های  سال  در  مرکز  فعالیت  روند  و  نمود  آغاز 

کرد.  پیدا  ادامه  رشته  دو  همان  با 
1384 در  اکبری فرد خاطر نشان کرد: در دیماه  دکتر 
کار  دستور  در  مرکز،  گسترش  قبلی،  تالش های  ادامۀ 
با تملّک زمین ده هکتاری  ، در همین راستا  قرار گرفت 
تعداد رشته  افزایش  نیز  و  دانشکده  برای ساخِت سایت 
گردید  دنبال  مرکز   توسعۀ  علمی،  هیئت  اعضای  و  ها 
اقتصاد  جدیِد  رشتۀ  دو  اندازی  راه  با   87 سال  در   .
در  حسابداری  و  پیوسته   کارشناسی  مقطع  در  بازرگانی 
به  بافت  ناپیوسته مرکز آموزش عالی  مقطع  کارشناسی 
نام و در سال  تغییر  و  ارتقا  اقتصاد  و  دانشکده مدیریت 
ارزوئیه  ایجاد آموزشکده کشاورزی  با تصویب  1388 و 
بود،  بافت  اقتصاد  و  مدیریت  دانشکدۀ  مجموعۀ  زیر  که 
تغییر  و  ارتقاء  بافت  عالی  آموزش  مجتمع  به  دانشکده 

. یافت  نام 

بازدید از مجتمع آموزش عالی بافت دانشگاه شهید باهنر کرمان
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 90% تدریس می شود بسیار پر طرفدار هستند و تقریبا 
تحصیل  به  مشغول  و  کنند  می  نام  ثبت  شدگان،  قبول 

می شوند.
وی در مورد کمبود خوابگاه با وزیر علوم صحبت نموده 
تغییر  مجوز  یا  و  اجاره  ساختمانی  موقتا  کرد  پیشنهاد  و 
خوابگاه  فرصت،  اولین  در  و  داده  منزل  چندین  کاربری 

شود.  احداث 
مجلس  امور  و  حقوقی  معاون  فرخی  مرتضی  دکتر   
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: ماموریت 
و  است  اجتماعی  مسائل  به حل  ورود  امروزه  دانشگاه ها 
که  است  این  هم  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  تاکید 
مشکالت  و  اجتماعی  مسائل  حل  سمت  به  دانشگاه ها 
با  شهرستان  هر  دانشگاه های  و  کنند  پیدا  سوق  جامعه 
در  بتوانند  شهرستان  آن  مشکالت  و  مسائل  شناسایی 

کنند. کمک  جامعه  به  آنها  رفع 
وی افزود: ارتباط  دانشگاه ها با صنعت و جامعه می تواند 
همین  در  و  کند  ایجاد  منطقه  در  را  تحوالت  بزرگترین 
نام سامانه  راستا در مجموعه وزارت علوم سامانه ای به 
استفاده  با  تا دانشگاه ها  ایجاد شده است  نیازها  ایده ها و 
مورد  را  جامعه  نیازهای  و  ایده ها  بتوانند  سامانه  این  از 

دهند. قرار  بررسی 

خاطر  بافت  عالی  آموزشی  مجتمع  خصوص  در  وی 
داشتن  وجود  با  بافت  شهرستان  فرماندار  کرد:  نشان 
اسکان  از محل  الزام کند که  را  تامین، دو دستگاه  حکم 
و  شوند  مستقر  فعال  دانشجویان  و  شود  استفاده  آنها 

گردد. احداث  خوابگاه  سپس 
باید  زیرا  نمی شود  پیشنهاد  کاربری  تغییر  افزود:  وی 

شود. رعایت  فرهنگی  پیوست 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
مساعد  قول  و  کنیم  حل  مساله  آمده ایم  گفت:  فناوری 
برای کمک داد و افزود پس از اینکه فرماندار شهرستان 
کمتر  نماید،  به محل خوابگاه  ملزم  را  بافت دستگاه هایی 

می نماییم. تجهیز  را  محل  آن  ساعت   48 از 
دانشگاه  گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
دو  اجاره  و  کند  می  کمک  نیز  کرمان  باهنر  شهید 

بود. خواهد  دانشگاه  آن  عهدۀ  به  اتوبوس  دستگاه 
جمعه  امام  فرد،  اکبری  دکتر  فرخی،  دکتر  است،  گفتنی 
و فرماندار بافت و هیأت همراه پس از بازدید از مجتمع 
فنی  دانشگاه  و  نور  پیام  دانشگاه  از  بافت  عالی  آموزش 

کردند. بازدید  بافت  حرفه ای  و 
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این مشکالت رفع شده و امیدواریم که با تدبیری که هیأت 
سال  بتوانند  دانشجویان  دارند  نظر  در  دانشگاه  رئیسه 
تحصیلی جدید را با آموزش حضوری و با نشاط و با حضور 

مستمر برگزار کنند.
ابتدای دهه  در  باهنر کرمان  دانشگاه شهید  است،  گفتنی   
خوابگاه  64واحدی  مجموعه  یک  احداث  به  نسبت   80
معظم  مقام  پربرکت  سفر  از  پس  نمود.  اقدام  متأهلین 
اعتبار  کرمان،  استان  1384به  اردیبهشت   17 در  رهبری 
احداث یک مجموعه 48واحدی دیگر نیز تأمین  گردید که 

درحال حاضر هر دو مجموعه در حال بهره برداری است.
این  از  متأهل  دانشجویان  استقبال  به  عنایت  با  همچنین، 
از  برحمایت  مبنی  محترم  دولت  توصیه های  و  مجموعه 
و کاهش دغدغه های جوانان  خانواده، جوان سازی جمعیت 
در حوزه مسکن و باال بردن تمرکز دانشجویان بر تحصیل، 
توسعه فضاهای خوابگاهی دانشجویان متأهل در قالب یک 
دستورکار  در  سال جاری  در  جدید  واحدی   48 مجموعه 
قرارگرفته است و طی سفر اخیر ریاست محترم جمهوری 

مصوب شد.

پروژه  اجرایی  عملیات   1401 مهرماه   9 شنبه  ظهر  بعداز 
عمرانی توسعه خوابگاه های متاهلین در دانشگاه شهید باهنر 
کرمان با حضور دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور 

مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد.
در حاشیه سفر یک روزه دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی 
استان  به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  امور مجلس  و 
خوابگاه های  توسعه  عمرانی  پروژه  اجرایی  عملیات  کرمان، 

متاهلین در دانشگاه شهید باهنر کرمان آغاز شد.
وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون  فرخی  مرتضی  دکتر 
علوم، تحقیقات و فناوری طی مصاحبه ای با خبرنگار روابط 
نصیب مان  توفیقی  امروز  خداوند  عنایت  با  گفت:  عمومی 
شهید  دانشگاه  رئیس  اکبری فرد  دکتر  همراه  به  تا  شده 
آموزشی  واحدهای  و  خوابگاه ها  از  بازدیدی  کرمان  باهنر 
و  فنی   آموزشی  مجموعه  بافت،  عالی  آموزش  مجتمع 
آخرین  جریان  در  همچنین  و  نور  پیام  دانشگاه  حرفه ای 
وضعیت بازگشایی دانشگاه شهید باهنر کرمان قرار بگیریم.

دکتر فرخی افزود: به همت سفرهای استانی فاز سوم خوابگاه 
متاهلین دانشگاه شهید باهنر کلنگ زنی شد که ان شااهلل از 

محل اعتبارات سفر استانی به بهره برداری خواهد رسید.
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
فناوری در مرحله آخر از خوابگاه دانشجویان مجموعه سلف 
خاطرنشان  و  نمود  بازدید  دانشگاه  آشپزخانه  سرویس،  و 
کرد: این سفر و بازدیدها بتواند برکات خوبی در جهت رفع 

نیازهای دانشگاه شهید باهنر کرمان داشته باشد.
وی گفت: بعد از دوسال تعطیلی دانشگاه ها به جهت بیماری 
کرونا و فاصله ای که بین آموزش حضوری رخ داده است 
بود  شده  خأل  یک  دچار  دانشگاه ها  رفاهی  زیرساخت های 
علوم  وزارت  کمک های  و  دانشگاه  مجموعه  همت  به  که 

با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رقم خورد؛
 آغاز عملیات عمرانی احداث خوابگاه های متأهلین دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان
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دانشجویی  بسیج  اطالعات،  و  فناوری  امور  وایثارگر،  شاهد 
واحد برادران، بسیج دانشجویی واحد خواهران، انجمن های 
تا  اداری  ساعات  در  نودانشجویان  از  استقبال  ستاد  علمی، 

روز سه شنبه 12 مهرماه 1401 برپا شده است.

در  تحصیلی  مقاطع  تمام   1402-1401 تحصیلی  درسال 
دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت حضوری است.

در  دانشجویان  کالس های  1401تمامی  مهرماه  دهم  از 
مقاطع مختلف به صورت حضوری برگزار می شود.

امسال بیش از 12 هزار نفر دانشجو در این دانشگاه مشغول 
به تحصیل هستند که از این تعداد 3400 نفر نودانشجوی 
ارشد  کارشناسی  مقطع  نفر   1200 کارشناسی،  مقطع 

ناپیوسته و 130 نفر دکتری تخصصی است.
نودانشجویان  حال  رفاه  و  راهنمایی  برای  است،  گفتنی 
با  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  حوزه  همت  به  10غرفه 
همکاری واحدهای مختلف با عناوین ازما بپرسید، معاونت 
دانشجویی، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری، معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی، 

شروع سال تحصیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور نودانشجویان

قم، میدان شهیدمحالتی، بلوار شهید محالتی، رسید.
می توان  که  است  شده  تنظیم  ماده  در5  نامه  تفاهم  این   
درسی  کتاب های  تدوین  و  تألیف  همچون  موضوعاتی  به 
طرح های  اجرای  و  طراحی  مرتبط؛  و  نیاز  مورد  رشته های 
هدایت  و  مشترک  اهداف  و  فعالیت ها  حوزه  در  پژوهشی 
با  مشترک  آثار  توزیع  و  نشر  در چاپ،  همکاری  پارساها؛ 
در نظر گرفتن امکانات طرفین و تألیف و ترجمۀ کتاب های 
تحلیلی  بررسی  و  نقد  انسانی؛  علوم  حوزه  در  مبنایی 
همکاری  مرتبط؛  و  نیاز  مورد  رشته های  درسی  کتاب های 
وبین  منطقه ای  ملی،  همایش های  ی  اجرا  در  مشارکت  و 
در  پژوهشی  و  علمی  میزگردهای  نمایشگاه ها،  و  المللی 
موضوعات تخصصی طرفین و برگزاری نشست های علمی، 

علمی،  همکاری های  و  تعامالت  گسترش  راستای  در 
و  توافق  مورد  زمینه های  در  تجربیات  تبادل  و  پژوهشی 
تفاهم نامه  متقابل  توانمندی های  و  امکانات  از  بهره مندی 
باهنر  شهید  دانشگاه  بین  پژوهشی  علمی-  همکاری های 
کرمان و پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع(منعقد شد.

بین  پژوهشی  علمی-  همکاری های  تفاهم نامه  امضای  آیین 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و پژوهشگاه علوم اسالمی امام 
صادق)ع( دوشنبه 11 مهر ماه 1401 با حضور دکتر حسین 
نماینده  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  فرد  اکبری 
پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع(، روسای دانشکده ها 
و تعدادی از مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان، در سالن 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس 

برگزار شد.
علمی،  همکاری های  و  تعامالت  گسترش  راستای  در   
و  توافق  مورد  زمینه های  در  تجربیات  تبادل  و  پژوهشی 
میان  متقابل،  توانمندی های  و  امکانات  از  بهره مندی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و پژوهشگاه علوم اسالمی امام 
صادق)ع( رد و بدل شد و به امضای دکتر حسین اکبری 
کرمان،  نشانی  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  فرد 
شهید  پژوهش،دانشگاه  میدان  خمینی)ره(،  امام  بزرگراه 
باهنر، سازمان مرکزی و حجت االسالم والمسلمین عزیزان 
نشانی  به  صادق)ع(  امام  اسالمی  علوم  پژوهشگاه  نماینده 

تفاهم نامه همکاری های علمی- پژوهشی بین
دانشگاه شهید باهنر کرمان و پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع( امضا شد 
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کارگاه های آموزشی، پژوهشی، سخنرانی ، همایش ها و کرسی 
های آزاد اندیشی،ترویجی و نظریه پردازی ... در چارچوب 
و  علمی  آثار  معرفی  در  همکاری  مطالعاتی؛   فرصت های 
از  استفاده  و  تجارب  اطالعات،  تبادل  پژوهشی،  برنامه های 
نویسندگان  از  بهره گیری  طرفین؛  اختیار  در  علمی  منابع 
آموزشی  متون  علمی  نظارت  یا  انجام  برای  پژوهشگران  و 
پایان نامه  از  معنوی  و  مادی  حمایت  طرفین؛  پژوهشی  و 
طرفین؛  اهداف  با  سو  هم  تکمیلی  تحصیالت  رساله های  و 
علمی،  موضوعات  درباره  رسانی  اطالع  زمینه  در  همکاری 

پژوهشی طرفین، اشاره کرد.

خرد در طول دهۀ گذشته رشد فزاینده ای از حیث گسترۀ 
و  دامنۀ عرضه کنندگان  و  ابزارها  نهادها،  اهداف،  مفهومی، 
متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی نه تنها 
توسعه  کشورهای  در  بلکه  توسعه  حال  در  کشورهای  در 
یافته نیز ظهور و بروز جدی دارد چون دامنه متقاضیان آن 

شامل قشر متوسط هستند.
شایان ذکر است: در این آیین دکترحسین اکبری فرد رئیس 
دانشگاه، حجت االسالم و المسلمین حسن عسکری سرپرست 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر  نهاد  دفتر 
حجت اهلل رنجبر معاون پژوهشی و فناوری، دکتر اسماعیل 
پژوهشگاه  نمایندگان  دانشجویی،  حوزه  سرپرست  شریفیان 
مدیران  دانشکده ها،  روسای  صادق)ع(،  امام  اسالمی  علوم 
علوم  گروه  مدیران  ایران،  و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده 

انسانی و مدیریت اقتصاد حضور داشتند.

باهنر  شهید  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  علمی  نشست 
کرمان و پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع( با موضوع 
تامین  پیاده سازی  راهکارهایی جهت  ارائه  و  امکان سنجی 
استان  در  اشتغال  ایجاد  و  فقر  کاهش  هدف  با  خرد  مالی 
کرمان روز دوشنبه 11 مهرماه 1401 در سالن کنفرانس 

سازمان مرکزی برگزار شد.
پژوهشگاه  اقتصاد  گروه  مدیر  شهیدی نسب  مصطفی  دکتر 
جدید  رویکردی  یا  مهم  تغییر  یک  گفت:  صادق)ع(  امام 
و  آمده  پدید  اخیر  دهه  سه  طی  مالی  بازارهای  حوزه  در 
و  ابزارها  از  یکی  به عنوان  که  است،  خرد  مالی  تأمین  آن 
مورد  پایین جامعه  اقشار  برای  توسعۀ  اقتصادی  روش های 
جهان  کشورهای  اغلب  در  تقریبًا  و  می گیرد  قرار  استفاده 

رایج شده است.
وی افزود: امروزه تمرکز بر تأمین مالی خرد به عنوان یک 
استراتژی فقرزدایی بر کسی پوشیده نیست اما تأمین مالی 

توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت گرفت؛
نشست علمی امکان سنجی و ارائه راهکاری هایی برای پیاده سازی

 تأمین مالی خرد در استان کرمان 
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به مناسبت آغاز سال تحصیلی نو رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان پیامی صادر کرد. در پیام رئیس دانشگاه شهید باهنر 
کرمان آمده است:

بسمه تعالی
توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

با سالم و احترام و خیر مقدم به دانشجویان، اعضا هیأت علمی و یاوران علمی.
حضور شما عزیزان را در دانشگاه شهید باهنر کرمان مهد علم و ادب و هنر ارج می نهیم و بر خود تکلیف می دانیم که 

تمام تالش مان را برای جامه عمل پوشیدن به آرزوهای زیبای شما به کار بندیم و در این مسیر از هیچ تالشی فروگذار 
نخواهیم کرد. 

امید است در کنار هم بتوانیم محیطی مناسب برای تحصیل علم و فراگیری مهارت های زندگی فراهم نماییم. بی شک 
وجود شما عزیزان به عنوان سرمایه های معنوی دانشگاه ارج نهاده می شود.

حسین اکبری فرد
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان

 پیام رئیس دانشگاه
شهید باهنر کرمان به مناسبت

شروع سال تحصیلی1402-1401 

این  ارتقاء  و  پژوهش  و  علم  ترویج  کار  به  شده  گذاشته 
دانشگاه کوشیده اند.

ارائه  سپس دکتر اکبری فرد گزارشی از وضعیت دانشگاه 
باهنر کرمان در سال 1353  دانشگاه شهید  افزود:  و  کرد 
آموزش  پایه،  علوم  رشته های  در  دانشجو   90 پذیرش  با 
این  معماری  و  طراحی  در  که  نقشه هایی  و  کرد  شروع  را 

دانشگاه بکار رفته بی نظیر است.

علمی  هیأت  اعضای  و  رئیسه  هیأت  مشترک  جلسه 
 1401 مهرماه   11 دوشنبه  روز  صادق)ع(  امام  پژوهشگاه 

در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزارشد.
خیرمقدم  ضمن  دانشگاه  رئیس  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
مراکز  بین  خوبی  ارتباط  جلسه  این  که  امیدواریم  گفت: 
دانشگاهی علمی و پژوهشی برقرار شود و با ارتباطات، رفت 
بیشتر  اندیشه  و  نظرات  تبادل  از  و  مراکز  بین  آمدها  و 

استفاده کنیم.
فرهنگ  پژوهشکده های  اعضا  دانشگاه ضمن معرفی  رئیس 
اسالم و ایران و مکتب حاج قاسم گفت: اعضای این جلسه از 
گروه های مختلف و از استادان و نخبگان دانشگاهی هستند 
پژوهش  و  تربیت  و  تعلیم  و  آموزش  امر  به  سال ها  که 

اشتغال داشتند.
وی ضمن یاد و خاطره بنیان گذار دانشگاه مرحوم مهندس 
مرحوم  گفت:  صبا  فاخره  بانو  همسرشان  و  افضلی پور 
استادانی  برای  سرمایه گذاری  که  کرده  توصیه  افضلی پور 
عهدشان  بر  که  عظیمی  دین  و  و عالقه  با عشق  که  باشد 

نشست مشترک پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع( و دانشگاه شهید باهنر کرمان
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وی افزود: خدا را شاکریم که ارتباطی با مراکز دانشگاهی، 
حل  ما  دغدغه  و  داریم  جامعه  در  صنعتی  و  پژوهشگاهی 
مسائل جامعه است، امروزه هدف دانشگاه ها صرفا آموزش 
پژوهشی  عناوین  با  باید  دانشگاه ها  بلکه  نیست  پژوهش  و 

بتوانند مسائل جامعه را حل کنند. 
رئیس دانشگاه افزود: دانشگاه شهید باهنر کرمان با امضاء 
نقش  با صنعت  تعامل  و  در صنعت  توانسته  نامه ها  تفاهم 

بسزایی داشته باشد.
دانشگاه  افتخارات  از  یکی  کرد:  تصریح  اکبری فرد  دکتر 
عنوان  به  هم  سلیمانی  سردار  که  است  این  باهنر  شهید 
دانشجو در رشته علوم اجتماعی و هم به عنوان صاحب نظر 

در بسیاری از مسائل در جلسات حضور داشتند. 
فناوری  و  پژوهشی  معاون  نژاد  رنجبر  اهلل  حجت  دکتر   
دانشگاه ضمن معرفی اعضاء جلسه پنج دلیل زنده یاد افضلی 
عنوان  اینگونه  کرمان  شهر  در  دانشگاه  تاسیس  برای  پور 
شرق  جنوب  بزرگ  ازشهرهای  یکی  کرمان  افزود:  و  کرد 
بسیار  از مرکز کشور دور است. مردمان کرمان  اما  است 
باهوش و با پشتکار می باشند، اما فاصله ازتهران باعث شده 
که از امکانات محروم باشند، هیچ شهری در اطراف کرمان 
دانشگاه ندارد، شهر کرمان دارای آب و هوای معتدل است 
و تهیه زمین برای تاسیس دانشگاه مشکل نیست، در استان 
استادان  برای  می تواند  که  است  متعددی  معادن  کرمان 
فراهم  را  خوبی  تحقیقاتی  زمینه های  دانشجویان  و  دانشگاه 

آورد.  
هدفمان  گفت:  دانشگاه  راهبردی  برنامه  خصوص  در  وی 
سوم  به  دوم  نسل  از  را  باهنر  شهید  دانشگاه  که  بود  این 

انتقال دهیم و در حال حاضر در حال بازنگری است.
از  راهبردی  برنامه  در  افزود:  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
دیدگاه کلیه صاحب نظران دانشگاهی استفاده شد و با تکیه 

و  جامعه  مشکالت  شناسایی  و  دانشگاه  علمی  ظرفیت  بر 
در  کارآفرینی  زمینه  تا  گردید  تدوین  برنامه  این  صنعت 

دانشگاه فراهم کنیم. 
راهبردی  و  جامع  برنامه  اجرای  نتیجه  گفت:  رنجبر  دکتر 
که  است  این  فناوری  و  پژوهش  حوزه   در  ساله  پنج  در 
داشته  درصدی   100 افزایش  پژوهشی  و  علمی  مقاالت 
محور2000  تقاضا  و  دانشگاهی  برون  پژوهشی  های  طرح 
درصد افزایش، ارتقاء دانشگاه در رتبه بندی تایمز و الیدن 

و همچنین جزء ده دانشگاه جامع برتر کشور قرار داریم.
هیأت  اعضاء  دانشگاه،  از وضعیت  گزارشی  ادامه  در   وی 
قراردادهای  التحصیل،  فارغ  و  شاغل  دانشجویان  و  علمی 
پژوهشی، طرح های صنعتی و فعالیت های مرکز چاپ نشر 

ارائه نمود.
 گفتنی است، پس از این نشست رونمایی و معرفی کتاب 
تعهد  الگوی مدیران جهادی، معرفی کتاب  شهید سلیمانی 
و  صادق)ع(  امام  اسالمی  علوم  پژوهشگاه  توسط  سرخ 
معرفی کتاب فراز و فرود نسخ نویسی در ایران و نشست 
جهت  راهکارهایی  ارائه  و  سنجی  امکان  موضوع  با  علمی 
پیاده سازی تأمین مالی خرد در استان کرمان و برگزاری 

دو کارگروه تخصصی ادامه یافت.
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مولفه ها و نسبت آن مولفه با نیازهای زمان سنجیده شود.
پژوهشی تحت عنوان  این کتاب حاصل طرح  است  گفتنی 
قاسم  حاج  شهید  جهادی  و  فکری  مبانی  و  مکتب  تبیین 
و  فکری  بنیان های  و  است  مقاومت  محور  در  سلیمانی 
انسان  قکری  بنیان های  سلیمانی،  شهید  مکتب  اندیشه ای 
ارزش شناختی  و  شناختی  دین  معرفت شناختی،  شناختی، 

شهید سلیمانی را بیان می کند.
و  فکری  بنیان های  معرفی  مکتب  این  پژوهشی  عوامل 
آیندگان  برای  خوبی  الگوی  و  سلیمانی  شهید  اندیشه ای 
باشد و مدیران آینده جامعه و جا دارد که این الگو ترویج 
شود مکتب شهید سلیمانی بر آمده از مکتب امام و انقالب 
و  امام)ره(  دیدگاه های حضرت  عملیاتی  و چهره های  است 

حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( است.

در جلسه مشترک دانشگاه شهید باهنر کرمان و پژوهشگاه 
علوم اسالمی امام صادق)ع( از کتاب مکتب شهید سلیمانی 
ساز،  تمدن  و  جهادی  مدیران  تربیتی  الگوی  عنوان  تحت 

رونمایی شد.
علوم  پژوهشگاه  علمی  هیأت  اعضاء  مشترک  جلسه  در 
اسالمی امام صادق )ع( و دانشگاه شهید باهنر کرمان روز 
سازمان  کنفرانس  سالن  در   1401 مهرماه   11 دوشنبه 
کتاب  از  و  برگزار  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مرکزی 
مدیران  تربیتی  الگوی  عنوان  تحت  سلیمانی  شهید  مکتب 

جهادی و تمدن ساز رونمایی شد.
دکتر حسین اکبری فرد رئیس دانشگاه گفت: مکتب شهید 
جنبه های  است  انقالب  امامین  مکتب  از  برگرفته  سلیمانی 
معنوی، عقالنی و عاطفی دارد از این رو شناخت راه و خط 
مشی مولفه ها و شاخص های این مکتب امری ضروری است.
انقالب آشکار  امامین  با مالحظه ماهیت مکتب  وی گفت: 
وسیع تر  گستره  در  نیز  بزرگواران  این  مکتب  که  می شود 
وابسته به مکاتب باالدست همچون مکتب پیامبر اعظم)ص( 

و مکتب اهل بیت پیامبر است.
دکتر اکبری فرد افزود: مکتب اسالم مولفه های مختلفی دارد 
مولفه ها  دیگر  از  مجرد  و  انتزاعی  به صورت  نمی توان  که 
به آن توجه کرد همچنین نمی توان بدون توجه به موقعیت 
در  مولفه  هر  پس  کرد  استفاده  آنها  از  زمانه  اقتضائات  و 
مکتب اسالم باید با دو شاخصه جایگاه آن مولفه میان دیگر 

به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
 رونمایی و معرفی کتاب مکتب شهید سلیمانی الگوی تربیتی مدیران جهادی و تمدن ساز
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مسئولین و مدیران دانشگاه روز سه شنبه 12 مهرماه 1401 
با حضور در غرفه های ستاد استقبال به سواالت و مشکالت 

نو دانشجویان پاسخ دادند.
دانشگاه  کالس ها  شروع  و  تحصیلی  سال  آغاز  با  همزمان 
محل  در  حضور  با  دانشگاه  مدیران  و  مسئولین  از  جمعی 
محوطه  در  نودانشجویان  استقبال  ستاد  غرفه های  استقرار 
مشکالت  و  سواالت  به  دانشگاه  گمنام  شهدای  حسینیه 
تغذیه،  خوابگاهی،  آموزشی،  مسائل  زمینه  در  دانشجویان 
کارت دانشجویی، شهریه، اینترنت، سرویس های دانشجویی 

پاسخ دادند.

حضور مسئولین دانشگاه در غرفه های ستاد استقبال نو دانشجویان

وی گفت: نکته مهم خطبه 16 این است که امت اسالمی 
که  آزمونی  هر  و  است  امتحان  و  آزمون  حال  در  همیشه 
اتفاقاتی  این  لذا  می کند.  عبور  غربالی  یک  از  می دهد  پس 
که در جامعه امروزی رخ می دهد باعث می شود که مسیر 

ظهور هموارتر شود.
حجت االسالم و المسلمین حسن عسکری گفت: در جامعه 
امروزی این غربال به نوعی خودنمایی می کند که کی کدام 
یا  و  است  ارزش ها  مدافع  و  اسالم  مدافع  است؟  طرفی 
عالقه  ابراز  اینطرفی  باید  یا  ندارد  معنی  سکوت  مخالف؟ 
این  یا آن طرفی باشد، که االن هم  و ارادت و دفاع شود 
و  روشنگری  می دهند  کمک  عده  یک  خورده،  رقم  اتفاق 
تبیین می کنند و واقعیت ها را به نسل امروز منتقل می کنند 
و یک عده هم دقیقا ذهن همین جوان را خراب می کنند که 

یکشنبه  روز  عسکری  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نقش  گفت:  دانشگاه  شورای  جلسه  در   1401 مهرماه   17
و  انقالب  دستاوردهای  تمام  انتقال  دانشگاه ها  در  استادان 
قبل از انقالب و پیشرفت های نظام اسالمی به نسل جوان 

و دانشجویان است.
المسلمین حسن عسکری سرپرست دفتر  حجت االسالم و 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آغاز امامت 
حضرت بقیه اهلل االعظم )عج( و فرارسیدن میالد با سعادت 
پیامبر عظیم شان اسالم و امام جعفر صادق )علیه السالم( 

را تبریک گفت.
وی ابتدا از تمامی کسانی که در مدیریت دانشگاه، بخش ها 
توطئه  نوعی  به  که  دادند  دانشگاه کمک  اجرایی  عوامل  و 
دشمن را در صحن و سرای دانشگاه خنثی شود و به آرامش 
نسبی در فضای دانشگاه دست پیدا کنیم تشکر کرد و گفت: 
خداوند به هر کسی که در مسیر خدمت به نظام اسالمی 

و ارزش های دینی قدمی برمی دارند جزای خیر عطا کند.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
امت  امتحان  خصوص  در  البالغه  نهج   16 خطبه  دانشگاه 
َِّذی  ال اسالمی قرائت کرد که حضرت علی)ع( فرمودند:»َو 
بار  که  بدانید  َغْربَلًَۀ«  لَُتَغْربَلُنَّ  َو  بَلْبَلًَۀ  لَُتبَلْبَلُنَّ  بِالَْحقِّ  بََعثَُه 
مبعوث  را  پیامبرتان  خداوند،  که  روزگاری  همانند  دیگر 
داشت، در معرض آزمایش واقع شده اید. سوگند به کسی 
که محمد را به حق فرستاده است، در غربال آزمایش، به 
هم درآمیخته و غربال می شوید تا صالح از فاسد جدا گردد.

سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛
 نقش استادان به عنوان مبّین و روشنگر یک رسالت شرعی است
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متوجه نشود حقیقت چیست.
وی با اشاره به اینکه خطر نفاق از کافر در جامعه اسالمی 
بیشتر است گفت: فتنه منافق خطرناک تر از فتنه کافر در 
جامعه اسالمی است و قصه سکوت قصه خوبی نیست، در 

شرایطی که جامعه نیاز به مبین و روشنگر دارد.
دارد  روشنگر  و  مبین  به  نیاز  امروزی  جامعه  افزود:  وی 
آن  از  چیزی  دیگر  شود  تضعیف  اگر  اسالمی  جامعه  و 
نمی ماند و نقش استادان و معلمان در این زمینه به عنوان 
تمام  کند  کمک  که  است  شرعی  رسالت  روشنگر  و  مبّین 
دستاوردهای انقالب و قبل از انقالب و پیشرفت های نظام 

اسالمی را به نسل جوان و دانشجویان منتقل کنیم.
سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
ضمن اشاره به اصالح روش ها تصریح کرد: تضعیف کردن 
مجازی  فضای  تمامی  امروزه  است،  خیانتکاران  کار  نظام 
بسیج  اسالمی  نظام  کردن  نابود  برای  همگی  ماهواره ها  و 

عمومی شدند و با این وجود مشکالتی در کشور وجود دارد 
که به روش ها برمی گردد و اصالح روش ها یک امر بسیار 
مطلوبی است که فرد بیاید اعتراض و انتقاد کند و پیشنهاد 
دهد تا روش های غلط اصالح شوند زیرا هیچ وقت ارزش ها 

قابل تغییر نیست ولی روش ها قابل تغییر است.

از  نیز  و  کردند  کمک  دانشگاه  محیط  در  خوب  شرایط 
و  تدبیر  با  که  دانشگاه  انتظامات  و  حراست  مجموعه 
شیوه های بسیار علمی و دانشگاهی مسائل را حل کردند، 

کرد. تشکر  و  تقدیر 
در  بتوانیم  ا ن شااهلل  کرد:  خاطرنشان  اکبری فرد  دکتر 
و  پژوهش  و  آموزش  امر  به  بهتر  و  عادی تر  شرایط 

برسیم. دارد  قبال جامعه  دانشگاه در  رسالت که 
رسالت  و  نقش  به  اشاره  با  استان  معین  دانشگاه  رئیس 
کمک  با  امیدواریم  گفت:  سال  شعار  نیز  و  دانشگاه 
پیدا  دست  دستاوردهایی  به  بتوانیم  دانشگاهی  مجموعه 

. کنیم

مقدم  خیر  ضمن  دانشگاه  رئیس  اکبری فرد  حسین  دکتر 
هفته  رسیدن  فرا  دانشگاه  شورای  اعضای  و  حضار  به 
)صلی  مصطفی  محمد  حضرت  فرخنده  میالد  و  وحدت 

تبریک گفت. را  اهلل علیه وآله وسلم( 
گفت:  تحصیلی  سال  شروع  به  اشاره  با  دانشگاه  رئیس 
در  مجازی  آموزش  طوالنی  دوره  یک  گذشت  از  بعد 
حضور  و  آموزش  روال  بتوانیم  ان شااهلل  دانشگاه ها 
دانشگاه  سطح  و  حضوری  کالس های  در  را  دانشجویان 
که با عشق و عالقه وافر حاضر شدند با برنامه ریزی هایی 

باشیم. که  مد نظر دانشگاه است را شاهد 
ایجاد  و  امنیت  و  نظم  ایجاد  در  که  کسانی  همه  از  وی 

جلسه شورای دانشگاه شهید باهنر کرمان
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استادان  و  دانشگاه  ظرفیت های  تمام  از  استفاده  وی 
از  برخی  به  و  تاکید  دانشجویان  برای  هفته  طول  در 
هزینه های دانشگاه از جمله حمل و نقل، سلف و سرویس 

کرد. اشاره  دانشجویان  تغذیه  و 
و  کالس ها  تمامی  برگزاری  خصوص  در  دانشگاه  رئیس 
داشتن  گفت:  و  کرد  تاکید  منظم  آموزشی  برنامه های 
باعث  پژوهشکده ها  و  دانشکده ها  تمامی  در  برنامه ریزی 
دانشگاه  در  استادان  حضور  و  دانشگاه  بودن  پویایی 

بود. خواهد 
نو  از  استقبال  برنامه  خصوص  در  اکبری فرد  دکتر   
دانشجویان گفت: این برنامه باعث می شود که دانشجویان 
مختلف  حوزه های  و  قواعد  و  مسئولیت ها  دانشگاه،  جدید 
وارد  دانشگاهی  به  که  بدانند  و  بشناسند  را  دانشگاه 
رتبه های  حائز  دنیا  همچنین  و  در سطح کشور  که  شدند 

است. مهم 
و  آموزشی  معاون  زاده  احتشام   مریم  دکتر  سپس   
و  مسائل  رسانی  اطالع  زمینه  در  تکمیلی  تحصیالت 

و  ایمیل  طریق  از  دانشجویان  ارتباط  آموزشی،  مقررات 
تاکید   19 کوید  واکسیناسیون  مراحل  تمام  کردن  طی 

کرد.
با موضوعات برنامه ریزی برای استقبال   در ادامه جلسه 
تعیین  راهکارها،  و  پیشنهادها  ارائه  نودانشجویان  از 
تحصیالت  و  آموزشی  امور  تخصصی  کمیته های  اعضای 
دانشجوئی،  امور  فناوری،  و  پژوهشی  امور  تکمیلی، 
کمیته  و  پشتیبانی  و  مدیریت  امور  اجتماعی،  و  فرهنگی 
شورای  مصوبات  تصویب  و  بررسی  و  دانشگاه  راهبردی 
برنامه ریزی درسی دانشگاه وارد دستور کارشد و اعضای 

شد. مشخص  هم  تخصصی  کمیته های 
 گفتی است در این جلسه با هم نیاز کردن دروس تقویتی 
رشته  دانشجویان  برای  آزمایشی  بصورت   1 ریاضی  و 
مهندسی برق ورودی 1401 موافقت شد همچنین میزان 
دانشکده  سرویسی  دروس  تمرین  حل  هفتگی  ساعت 

شد. تعیین  و  تشخیص  کامپیوتر  و  ریاضی 
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مسیر  بتوانند  جامعه  در  مردم  تا  باشد  پایدار  توسعه  یک 
زندگی و جامعه خود را طی کنند، توسعه پایدار فرآیندی 
است که در آن، رفاه کل جامعه به طور پیوسته و در طول 

زمان برای مدت طوالنی تداوم پیدا می کند.
وی افزود: دانشگاه ها می توانند با ارائه خدمات آموزشی و 
پژوهشی متناسب با نیازها و خواست جامعه تحوالت عظیم 
با  و  کنند  ایجاد  جامعه  در  اجتماعی  و  اقتصادی  صنعتی، 
ورود به جامعه و صنعت بتواند گره گشای مشکالت جامعه 

باشد.
از  دانشگاه  دانشجویی  معاون  شریفیان  اسماعیل  دکتر   
برگزاری چنین جلسه که باعث ارتباط و گفتگو هایی نزدیک 

با هم دانشگاهی ها می شود ابراز خرسندی کرد.
از عملکردهای حوزه دانشجویی در  وی گزارش مختصری 
خصوص سرای دانشجویی، سلف و سرویس، تغذیه، اعزام 
در  مقام  و کسب  المپیاد کشوری  مسابقات  به  دانشجویان 

این دوره ارائه نمود.
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بابایی  محمود  دکتر   
از جامعه  باید یک قدم جلوتر  دانشگاهی  و  دانشجو  گفت: 
ما  باشد.  جامعه  برای  ساز  جریان  و  ساز  موج  باشد، 
پشتوانه  باید  که  هستیم  جامعه  علمی  جنبه  دانشگاهیان 
تحولی در  اگر  بزرگان  گفته  به  و  باشد  حرکت های جامعه 
قطعا  باشد  دانشگاه  از  آن  شروع  بیافتد  اتفاق  باید  جامعه 

ماندگار و مثمر ثمر خواهد بود. 
 سپس جلسه به صورت پرسش و پاسخ با انجمن های علمی، 

کانون ها و تشکل ها دانشجویی ادامه یافت.

مهرماه   17 شامگاه  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
فرهنگی  فعال  دانشجویان  با  صمیمانه  نشست  در   1401
دانشگاه بر ضرورت فعالیت دانشجویان برای ارتقا فرهنگ 
فرهنگی  فضاهای  سازی  سالم  و  جامعه  آحاد  در  اسالمی 

تاکید کرد.
مقدم  خیر  ضمن  دانشگاه  رئیس  اکبری فرد  حسین  دکتر 
دانشجویان  حضور  و  جدید  تحصیلی  سال  شروع  با  گفت: 
در دانشگاه ها بعد از دوسال آموزش مجازی یک پویایی و 
یک نشاطی را در دانشگاه و دانشجویان بوجود آمده است.

در  که  مسئولیتی  به  توجه  با  بنده  افزود:  دانشگاه  رئیس 
سال های قبل در حوزه فرهنگی داشتم تا اندازه ای با مسائل 
امیدوارم  و  دارم  آشنایی  فرهنگی  حوزه  دغدغه های  و 
بتوانیم با کمک دانشجویان فعال برای ارتقا فرهنگ اسالمی 
قدم های  فرهنگی،  فضاهای  سازی  سالم  و  جامعه  آحاد  در 

موثرتری برداریم.
تاسیس  و  شکل گیری  نحوه  خصوص  در  اکبری فرد  دکتر 
مهندس  مرحوم  دست  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
توضیحاتی  کرمان  در  دانشگاه  بنیانگذار  افضلی پور  علیرضا 
ارائه نمود و افزود: به گفته بنیانگذار دانشگاه با علم است 

که جامعه به پیشرفت می رسد.
وی با اشاره به شعار سال و رسالت دانشگاه ها گفت: رسالت 
ما در دانشگاه این است که حل مسائل جامعه را در پیش 
جامعه  مشکل  می تواند  که  روشی  و  مسئله   تنها  و  بگیریم 
و  ثروت  خلق  باعث  تولید  که  است  تولید  کند  حل  را 

اشتغال زایی در جامعه می شود.
رئیس دانشگاه خاطرنشان کرد: دانشگاه است که می تواند 

دکتر حسین اکبری فرد؛
 ارتقا فرهنگ اسالمی در آحاد جامعه و سالم سازی فضاهای فرهنگی
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شعار زن، عفت، پاکدامنی و مرد، غیرت، اقتدار را شعار زیبا 
و شایسته دانستند که با همراهی و تشویق های دانشجویان، 

این شعار در سالن وحدت دانشگاه طنین انداز شد.
 این برنامه با مسابقه، مولودی و نور افشانی ادامه یافت که 

رضایت و استقبال دانشجویان را به همراه داشت.

نبی  والدت  و  )عج(  زمان  امام  امامت  آغاز  با  همزمان 
اکرم)ص( جشن بیعت با امام زمان)عج( با سخنرانی حجت 
نهاد  دفتر  سرپرست  عسکری  حسن  والمسلمین  االسالم 
یکشنبه  شامگاه  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 

17 مهرماه 1401 برگزار شد.
جشن بیعت با امام زمان )عج( با همکاری هیأت دارالثقلین 
دانشگاه  وحدت  تاالر  در  دانشجویان  بی نظیر  استقبال  با 

شهید باهنر کرمان برگزار شد.
دفتر  سرپرست  عسکری  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
نهاد مقام معظم رهبری با اشاره به ماهیت شعار زن زندگی 
آزادی و مرد میهن آبادی، این شعار را شعار گروه کومله 
دانسته که در کارنامه سیاهشان، بارها به مقام مقدس زن 

در جامعه به بدترین نحو ممکن هتک حرمت کرده اند. 
وی ضمن بیان و تبیین جایگاه واال و بی نظیر زن در اسالم، 

جشن بزرگ دانشجویی بیعت با امام زمان )عج(

دکتر  معرفی  و  شخصیت  خصوص  در  اختصار  به  وی 
سیدعلی اصغر میرباقری فرد رئیس کار گروه های تخصصی 
وایران  فارسی  زبان  گسترش  وبرنامه ریزی  علمی  شورای 
شناسی پرداخت و افزود: دکتر میرباقری فرد انجمن علمی 
تشکیل  با  و  نمود  متحول  را  فارسی  ادب  زبان  و  ترویج 
کارگروه هایی در زمینه های ادبی، حماسی، عرفانی و تحلیلی 

در سطح کشور باعث گسترش این انجمن گردیده است.
بخش  علمی  هیأت  عضو  حجازی  السادات  بهجت  دکتر   
پژوهش  گروه  رئیس  و  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 
یکی  فارسی  ادبیات  و  زبان  انجمن  ادبیات گفت:  و  زبان ها 

آیین افتتاح شعبه انجمن ترویج زبان و ادب فارسی استان 
با حضور رئیس دانشگاه و  باهنر کرمان  در دانشگاه شهید 
وبرنامه ریزی  علمی  شورای  تخصصی  گروه های  کار  رئیس 
روز سه شنبه  کشور  شناسی  ایران  و  فارسی  زبان  گسترش 
19 مهرماه 1401 در تاالر اندیشه دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی برگزار شد.
دکتر محمدرضا صرفی رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و 
وحدت،  هفته  رسیدن  فرا  مقدم  خیر  ضمن  دانشگاه  ایران 
را  )ع(  جعفرصادق  امام  و  )ص(  محمد  حضرت  میالد 

تبریک گفت.

در دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
 شعبه انجمن ترویج زبان و ادب فارسی استان افتتاح شد
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از انجمن های فعال در کشور است و مدت 18 سال متوالی 
المللی  بین  همایش  برگزاری  میزبان  مختلف  دانشگاه های 

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی هستند.
رئیس گروه پژوهش زبان ها و ادبیات دانشگاه افزود: هدف 
تمامی  بین  تعامل علمی  فارسی  ترویج زبان و ادب  انجمن 

گروه های علوم انسانی است.
عضو هیأت علمی بخش ادبیات و علوم انسانی خاطرنشان 
کرد: برای ارتباط و تبادل نظر و تعامل بیشتری با انجمن 
زبان  ترویج  انجمن   A رتبه  دریافت  همچنین  و  مرکزی 
از وزارت علوم،  باهنر کرمان  وادب فارسی دانشگاه شهید 
تحقیقات و فناوری، شعبه انجمن ترویج زبان و ادب فارسی 

استان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی افتتاح شد.
دکتر حجازی همچنین از برگزاری همایش بین المللی ترویج 
زبان و ادب فارسی در سال آینده در دانشگاه شهید باهنر 

کرمان خبر داد.
ادبیات   دکتر حامد حسیخانی عضو هیأت علمی دانشکده 
قرن  بزرگ داشت شاعر غزلسرای  انسانی سال روز  علوم  و 

هشتم حافظ را گرامی داشت.
عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اشعاری 

و  حافظ  در خصوص  سپس  و  نمود  بیان  حافظ  وصف  در 
وجدان بیداری ایرانیان مطالبی را عنوان کرد.

 دکتر سیدعلی اصغر میر باقری فرد رئیس کار گروه های 
تخصصی شورای علمی وبرنامه ریزی گسترش زبان فارسی 
ابتدا  ایران شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان  و 
ضمن تقدیر و تشکر از رئیس و هیأت رئیسه دانشگاه گفت: 
ریشه دار  و  بزرگ  دانشگاه  در  امروز  که  شاکرم  را  خدا 

شهید باهنر کرمان هستم.
ادب  و  زبان  ترویج  انجمن  تشکیل  فلسفه  درخصوص  وی 
فارسی و وظایف آن توضیحاتی ارائه نمود و افزود: امروزه 
و  اقتضاعات  با  متناسب  بخواهند  دانشگاهی  رشته های  اگر 
عقب  زمانه  از  می آید  پدید  روزگاری  هر  در  که  شرایط 
نمانند و بتوانند همراه با پیشرفتی که در جامعه وجود دارد 
است  کنند الزم  وظایف خود عمل  به  و  بازسازی  را  خود 
که بصورت مداوم در فعالیت ها و ظایف و اهداف خودشان 

بازنگری کنند.
وی گفت: برای ارتقاء بنیان های دانشی و برای ارزیابی مداوم 
و مستمر باید نوآوری های علمی و بنیان های تخصصی آن 

علم را رفیع تر و استوارترکنیم.
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تنوع  و  فرهنگی  فعالیت های  زمینه  باید در  صورت گرفت 
برنامه ریزی  و  اقدامات  دانشگاه  سطح  در  برنامه  بخشی 

گسترده تری صورت بگیرد.
شده  دیده  تدارک  مراسمات  و  برنامه ها  خصوص  در  وی 
و  نمود  ارائه  توضیحاتی  دانشگاه  در  رهبری  نهاد  توسط 
برنامه های  برگزاری  با  این است که  تمام سعی مان  افزود: 
خصوص  در  جوان  نسل  سازی  آگاه  به  نسبت  فرهنگی 
واقعیت ها و دستاوردها را ابالغ نماییم و در نهایت تصمیم 

گیری را برعهده خود آنها بگذاریم.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
فعالیت های  کردن  بیشتر  با  امیدواریم  گفت:  دانشگاه 
و  نظام  دشمنان  شوم  نقشه  بتوانیم  دانشگاه  در  فرهنگی 

انقالب را خنثی کنیم.
 سپس در خصوص دستور جلسه از جمله: پیشنهاد اجرای 
در  فرهنگی  اختصاص ساعت  دانشگاه،  شفاهی  تاریخ  طرح 
برنامه آموزشی دانشگاه، پیشنهاد تاسیس کانون های جدید 
فرهنگی و اجتماعی، لزوم توسعه فضاهای فرهنگی در سطح 
با  مرتبط  اداری  فرایندهای  در  تسهیالت  ایجاد  دانشگاه، 
معرفی  امکان  بررسی  فرهنگی،  معاونت  حوزه  مالی  مسائل 
تخصیص  و  فرهنگی  معاونت  در  فرهنگی  نماینده  و  مشاور 
امتیاز ویژه، پیشنهاد ایجاد دفتر ارتباط با خانواده ذیل حوزه 

معاونت دانشجویی بحث و تبادل نظرشد.

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه به ریاست دکتر اکبری فرد 
روز سه شنبه 19 مهرماه 1401 در سالن کنفرانس سازمان 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
مقدم  خیر  ضمن  دانشگاه  رئیس  اکبری فرد  حسین  دکتر 
را  )ع(  جعفرصادق  امام  و  )ص(  محمد  حضرت  میالد 

تبریک گفت.
شیوع  دلیل  به  سال  دو  مدت  در  گفت:  دانشگاه  رئیس 
صورت  مجازی  صورت  به  آموزش  کووید19  بیماری 
و  دانشگاهی  فضای  از  دانشجویان  شد  باعث  و  می گرفت 
از مشکالت  یکی  دانشجویی دور شوند. در چنین شرایطی 
کنیم  ایجاد  رغبت  دانشجویان  در  بتوانیم  که  است  این  ما 

تا بتوان آنها را به سمت فعالیت های فرهنگی سوق دهیم.
برنامه های  بتوانیم  اینکه  برای  افزود:  اکبری فرد  دکتر 
فرهنگی خوبی در دانشگاه داشته باشیم باید تمام سالیق را 
در نظر بگیریم، زیرا دانشگاه مجموعه ای از سالیق مختلف 
تحمیل  دانشجویان  به تمامی  را  سلیقه  یک  نباید  و  است 
کرد. امروز ما کانون های مختلفی ازجمله قرآن و عترت تا 
کانون های موسیقی و تئاتر را باید در محیط دانشگاه فعال 
کنیم تا از این طریق امکان جذب دانشجو با سالیق مختلف 

فراهم شود.
والمسلمین حسن عسکری سرپرست دفتر   حجت االسالم 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت: با توجه 
به شرایط فعلی جامعه و اتفاقاتی که اخیرا در سطح دانشگاه 

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه



22

وی بیان کرد: متاسفانه به دلیل این که شادروان افضلی پور 
نداشتم  زیادی  ارتباط  ایشان  با  کردند  فوت  زود  خیلی 
بسیار خوب،  بانوی  که  داشتم  رفت وآمد  خانم صبا  با  اما 
وارسته و دوست داشتنی بودند و افزود مرحوم صبا پس از 

فوت مرحوم افضلی پور راه ایشان را ادامه دادند.
عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه بخشی از سرمایه خود 
را که شامل یک واحد آپارتمان به متراژ 60 مترمربع در 
استان تهران است که از این واحد دو دانگ آن را وقف 
بخش آمار و بنیاد خیرین عام المنفعه دانشگاه و مابقی اش 

را به مرکز انجمن آمار ایران واگذار کرد.
کرمان  در  که  مسکونی  منزل  باب  یک  وی  است:  گفتنی 
خداداد  مجموعه  وقف  را  است  مترمربع   200 متراژ  به 

مهرابی در خیابان ناصریه کرمان نمود.
اظهار  ایران  آمار  انجمن  رئیس  راسخ  عبدالرحمن  دکتر   
ساالنه  و  است  فعال  ایران  سراسر  در  آمار  انجمن  کرد: 

برگزار می کند.  کنفرانس های مختلف  و  سمینارها 
راسخ ادامه داد: انجمن آمار از سال گذشته تصمیم گرفت 
تاتا  دکتر  خانم  نام  به  آماری  بانوان  برای  را  جایزه ای 
داشته باشد و بر همین اساس رایزنی هایی را انجام دادیم.
آمار،  انجمن  بانوان  کمیته  گذشته  سال  داد:  توضیح  وی 
برای  را  جایزه ای  که  گرفت  تصمیم  فعالیت هایش  ضمن 
ترویج علم خانم های آمار در کشور به نام خانم دکتر تاتا 
اختصاص بدهد که مقدمات کار چیده شد و حتی موضوع 
چنین  که  شد  مطرح  هم  تاتا  دکتر  خانم  با  جلسه ای  در 
استقبال کردند.  ایشان هم  و  بیفتد  اتفاق  قرار است  کاری 
بعد از آن آیین نامۀ جایزه تهیه شد و با همکاران دانشگاه 
که  ببریم  پیش  را  کار  که چطور  بودیم  تماس  در  کرمان 

در شان ایشان باشد.
وی افزود: در این رابطه خانم دکتر تاتا ملکی را در تهران 
خواهند  قرار  انجمن  اختیار  در  را  آن  از  بخشی  که  دارند 

دانشگاه  بازنشسته  علمی  هیأت  عضو  تاتا  بانو  ماه  دکتر 
 1401 23 مهرماه  را روز شنبه  آپارتمان خود  واحد  یک 
شهید  دانشگاه  المنفعه  عام  خیرین  بنیاد  و  آمار  بخش  به 

باهنر کرمان اهداء کرد.
آمار  بازنشسته  و  پیشکسوت  استاد  تاتا  بانو  ماه  دکتر 
بخشی  زرتشتی  و  هندی تبار  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
عام  خیرین  بنیاد  به  و  آمار  بخش  به  را  خود  سرمایه  از 

باهنر کرمان اهداء کرد. المنفعه دانشگاه شهید 
این منزل مسکونی در مسیر تامین اعتبارات جایزه »دکتر 
فعال  جوان  فارغ التحصیالن  و  استادان  بانوان  به  که  تاتا« 
 ،... در زمینه ترویج آموزش آمار، ترویج پژوهش آمار و 
آینده  سال  جایزه  این  و  خواهد شد  هزینه  می گیرد،  تعلق 
فعال می شود و اولین نوبت آن، شهریورماه 1402 برگزار 

خواهد شد.
بنیانگذاران دانشگاه  یاد و خاطره  تاتا ضمن  بانو  ماه  دکتر 
فاخر  بانو  همسرشان  و  افضلی پور  مهندس  مرحوم  افزود: 
صبا باعث تاسیس دانشگاه شهید باهنر به این عظمت در 

کرمان شدند تا کرمان قطب علم و دانش پژوهشی شود.
وی گفت:12 سال قبل یک واحد آپارتمان کوچک که در 
تهران داشتم را به انجمن آمار ایران و بخش آمار دانشگاه 
باهنر اهدا کردم و نمی خواستم کسی در جریان قرار بگیرد 
انتقال سند وجود  و علنی شود اما به دلیل مشکلی که در 
اسناد رسمی مراجعه  به دفتر  داشت، مجبور شدم مجددا 
منزل  همچنین  شد،  مطرح  موضوع  این  نتیجه  در  و  کنم 
اهدا  مهرابی،  خداداد  بیمارستان  به  را  کرمان  در  خود 

کردم.
دکتر تاتا با اشاره به احداث دانشگاه کرمان توسط مهندس 
بانیان  صبا  خانم  و  افضلی پور  مهندس  گفت:   افضلی پور، 
هیچ یک  نبود  آن ها  بزرگ  کار  اگر  و  دانشگاه هستند  این 

از ما االن این جا نبودیم.

عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه آپارتمان خود را اهدا کرد
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داد و در مسیر تامین اعتبارات همین جایزه هزینه خواهد 
شد.

رئیس انجمن آمار ایران با بیان این که این جایزه در سال 
این  نوبت  اولین  کرد:  خاطرنشان  شد،  خواهد  فعال  آینده 
بانوان  به  که  می شود  برگزار   1402 شهریورماه  جایزه 
ترویج  زمینۀ  در  که  جوان  فارغ التحصیالن  و  اساتید 
دارند،  فعالیت   ... و  آمار  پژوهش  ترویج  آمار،  آموزش 

می گیرد. تعلق 
وی در ادامه با اشاره به جایگاه علمی دکتر تاتا، بیان کرد: 
»کسانی که در گذشته دانشجوی ایشان بوده اند، به خوبی 
در مورد ایشان صحبت می کنند. دکتر تاتا در ترویج علم 
در  االن  که  مختلف  دانشجویان  تربیت  و  کشور  در  آمار 
دانشگاه های مختلف کشور و حتی خارج از کشور مشغول 
فعالیت هستند، تالش زیادی داشتند و همه به نوعی خود 

را مدیون ایشان می دانند.
تقدیر  لوح  آمار  انجمن  از سوی  مراسم  این  در  همچنین   

و جایزۀ دکتر علی عمیدی به خانم دکتر تاتا تقدیم شد.
جایزۀ  اهدای  به  اشاره  با  شده  اهدا  تقدیر  لوح  متن  در 
امنای  هیات  پیشنهاد  به  تاتا  دکتر  به  عمیدی  علی  دکتر 
جایزه، آمده است: این جایزه در تجلیل از جایگاه علمی و 
فرهنگی دکتر عمیدی و قدردانی از زحمات او که عمری 
ویرایش  و  تالیف  ترجمه،  به خصوص  آموزش  صرف  را 
قریب به 50 کتاب علمی کرده اند بنیان گذاشته شده و به 
تقدیم  باشند  این ویژگی ها را دارا  شخصیت های علمی که 

می شود.
در ادامۀ این تقدیرنامه آمده است: امید است راه و روش 
مهم  امر  به  جدی  اعتالی  در  حضرتعالی  و  عمیدی  دکتر 
منابع درسی خوب چه  فراهم آوردن  به خصوص  آموزش 
تصحیح  و  پاالیش  در  مشارکت  چه  و  تالیف  طریق  از 
جوان تر  سالکان  برای  سرمشقی  درسی،  ممتاز  کتاب های 

راه آموزش کشور باشد.
باهنر  شهید  دانشگاه  خیرین  بنیاد  است،  ذکر  شایان   
کرمان به منظور جلب کمک های مردمی برای دانشجویان 
و کمک های رفاهی دانشگاه و مشکالتی که دانشگاه دارد، 
به صورت غیردولتی تشکیل شده است تا هم جنبۀ اعتماد 
شود  جلب  غیردولتی  مجموعۀ  یک  به  خّیر  مردم  عمومی 
دولتی  مسائل  که  بروکراسی هایی  قانونی،  نظر  از  هم  و 
قانونی  مشکالت  هدایا  و  وقفیات  مورد  در  بعضا  و  دارد 
ایجاد می شود را نداشته باشد و بتواند به راحتی مشکالت 

دانشگاه را حل کند.
این بنیاد چند سالی است که تشکیل شده و تاکنون در این 

رابطه گام هایی برداشته شده است.
اهل  و  کرمان  دانشگاه  پرافتخار  استادان  از  تاتا  دکتر 
هندوستان هستند اما تحصیالت خود را در آمریکا سپری 
داشتند،  ایران  به  که  شدیدی  عالقۀ  علت  به  و  کرده اند 
عالقۀ  دلیل  به  و  می کنند  سفر  ایران  به  انقالب  از  قبل 
در  که  زیادی  دوستان  و  داشتند  کرمان  به  که  شدیدی 
انتقال  تقاضای  داشتند،  زرتشت  دین  با  رابطه  در  کرمان 

باهنر می کنند. به دانشگاه شهید 
دکتر تاتا در انجمن آمار ایران جزو کسانی است که حرف 
اول را می زند و معموال او را مادر علم آمار ایران می دانند.
هزینه کرد اموال اهدایی دولتی با توجه به این که مسئولین 
و  خّیر  نیت  با  می کنند،  سلیقه  اعمال  یا  و  می کنند  تغییر 
ایجاد  را  مشکالتی  و  نیست  سازگار  کرده  اهدا  که  اموالی 
می کند لذا بنیاد خیرین با پیشنهادی که از سوی وزارتخانه 

مطرح شد در دانشگاه ها تشکیل شده است.
البته در اساس نامۀ این بنیاد آمده است که اگر به دالیلی 
تا  ولی  برمی گردد  دانشگاه  به  آن  اموال  شد،  منحل  بنیاد 
زمانی که منحل نشود اختیار اموال دست بنیاد است، در 
باعث می شود  و  نخواهد شد  مواجه  بروکراسی ها  با  نتیجه 
مردم بهتر اعتماد کنند. مخصوصا این که اموال در جاهایی 
بر  نیز  بنیاد  و  می شود  هزینه  دارند  دوست  خودشان  که 

آن نظارت دارد.
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مصایب  و  مشکالت  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
سازی  فرهنگ  با  اما  دارد  وجود  نابینایان  راه  سد  زیادی 
جامعه و مناسب سازی معابر و اماکن بایستی قدم در راه 
ایجاد فضای مناسب برای آنها برداشت و مشاغل مناسب 
با وضعیت جسمانی نابینایان باید در جامعه شناسایی شده 
و روشندالن برای استقالل و خودکفایی بیشتر به سمت آن 

سوق داده شوند.
خواست  نیز  نابینا  و  کم بینا  دانشجویان  از  دانشگاه  رئیس 
تا با برگزاری برنامه های مختلف، در دانشگاه حضور فعال 
دیگر  به  را  فعالیت هایشان  و  توانمندی ها  و  باشند  داشته 

دانشجویان نمایش دهند.
نابینایان و   گفتنی است: در این نشست از همت و تالش 

حضورشان در جامعه تقدیر به عمل آمد.

همزمان با روز جهانی عصای سفید ویژه برنامه  آیین تقدیر 
با   1401 مهرماه   23 شنبه  روز  روشندل  دانشجویان  از 
کنفرانس سازمان مرکزی  دانشگاه در سالن  رئیس  حضور 

دانشگاه برگزار شد.
ایام  دانشگاه ضمن خوش آمدگویی  رئیس  اکبری فرد  دکتر 
را گرامی داشت  امام جعفر صادق)ع  و  پیامبر)ص(  والدت 
دانشجویان روشن  تمامی  به  را  و روز جهانی عصای سفید 

دل تبریک گفت.
و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  از  گزارشی  دانشگاه  رئیس 
این  افزود:  و  کرد  ارائه  علمی  هیأت  اعضای  و  دانشجویان 
دانشگاه قریب 50 سال که با نگاه خیرانه شادروان مهندس 
علیرضا افضلی پور بنیان نهاده شده و سابقه فعالیت آموزشی 

و پژوهشی دارد.
رسالتی  و  جامعه  شرایط  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  استفاده  دارند،  جامعه  قبال  در  امروز  دانشگاه های  که 
صنعت،  به  ورود  جامعه،  برای  دانشگاه  ظرفیت های  کلیه 
قرار  امور  راس  در  جامعه  مسائل  حل  جهت  کارآفرینی 

گرفته است.
توجه  به  نیاز  جامعه  روشندالن  گفت:  اکبری فرد  دکتر 
دارند که جنس این توجه از نوع ترحم نیست، بلکه از نوع 
فهمیده شدن است و ما تالش خواهیم کرد در راستای رفع 
مشکالت دانشجویان روشندل در حوزه مختلف دانشگاه را 

عملی تر سازیم.

مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در دانشگاه شهید باهنر کرمان

این کاالهای عمومی به خالص و ناخالص تقسیم می شوند.
که  است  مطرح  آموزش  بحث  دانشگاه ها  در  افزود:  وی 
آموزش یک کاالی عمومی ناخالص است فرق این دو براین 

استادان  قرآنی  پایه گذاری هیأت های  و  اندیشی  جلسه هم 
دانشگاه های استان با حضور رئیس دانشگاه و خطیب توانا 
حجت االسالم و المسلمین محمد مهدی ماندگاری شامگاه 
شهید  دانشگاه  وحدت  تاالر  در   1401 مهرماه   23 شنبه 

باهنر کرمان برگزار شد.
دکتر اکبری فرد رئیس دانشگاه ضمن خیر مقدم والدت نبی 
افزود:  و  را گرامی داشت  اسالم حضرت محمد)ص(  مکرم 
امیدواریم بر اساس سیره، رفتار، اخالق مداری و مهرورزی 

ائمه بتوانیم در مسیر درست حرکت کنیم.
رئیس دانشگاه با اشاره به رشتۀ اقتصاد در دانشگاه گفت: 
اگر  دارند  کاالهایی که عمومیت  از  بعضی  اقتصاد  علم  در 
عرضه شوند، عموم جامعه از آن می توانند استفاده کند که 

مصادف با والدت پیامبر )ص( و امام جعفرصادق)ع(؛
 هیأت های قرآنی استادان دانشگاه های استان پایه گذاری شد
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است که در کاالهای عمومی خالص رقابت پذیری و تراکم 
مطرح نیست آموزش در واقع کاالی عمومی ناخالص است 

که هم با رقابت پذیری و هم پدیده ازدحام دارد.
اگر  است  کاالی عمومی خالص  امنیت هم یک  وی گفت: 
و  باشد  گسترده  جامعه  یک  مردمان  سر  بر  امنیت  چتر 
برای این امنیت سرمایه های انسانی و فیزیکی و تجهیزات 

و امکانات آموزش های خاص نیاز دارد.
ان شااهلل  کرد:  تصریح  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
چتر امنیت و آموزش بر روی جوانان و هم بر روی جامعه 
جامعه  هر  در  که  نعمتی  دو  این  با  بتوانیم  تا  باشد  باز  ما 

وجود دارد از آن بهرمند باشیم.
دکتر اکبری فرد مطلبی را به نقل از بنیان گذار دانشگاه بیان 
کرد: که شادروان مهندس علیرضا افضلی پور عنوان نمودند 
عالی  حد  در  آموزش  که  است  این  دانشگاه  استاد  وظیفه 
را تحویل جامعه بدهیم  یاد بدهد و کسانی  به دانشجویان 
بتوانند به جامعه خدمت کند که ارتباط دانشگاه با جامعه 
و  آموزش  امر  در  که  است  استادانی  دستان  به  و صنعت 
پژوهشی و در جامعه امروزی در امر فناوری نقش بسزایی 

دارند.
از  بتوانیم  ان شااهلل  گفت:  خود  سخنان  پایان  در  وی 
به  دانشجویان  به  آموزی  علم  با  که  استادان  ظرفیت های 
ظرفیت آنها بیفزایند و آن بینش عمیق در امر آموزش ها 
و هم مسئولیت اجتماعی که با سختی به دست آمده را در 

قبال جامعه حفظ کنیم.
والمسلمین حسن عسکری سرپرست دفتر   حجت االسالم 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت: هدف 
توسعه  و  تقویت  ستاد  پیگیری ها  جلسه  این  برگزاری  از 

هیأت های قرآنی استادان است.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
دانشگاه افزود: با راه اندازی ستاد تقویت و توسعه هیأت های 
قرآنی استادان ستاد قصد داریم تا با همفکری،گفتگو و بیان 
مسائل روز گره گشای و حل بسیاری از مشکالت در سطح 

دانشگاه باشیم.
گفت:  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  به سخنان  اشاره  با  وی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( در سال های قبل 
به  دانشجویان  فرمودند:  دانشجویان  معرفی  خصوص  در 
عنوان افسران جنگ نرم و استادان را به عنوان فرماندهان 
رهبری  سخنان  این  از  هرچه  و  هستند  نرم  جنگ  این 

می گذرد واقعیت آن برایمان روشن تر می شود.
مقدس  نظام  گفت:  عسکری  والمسلمین  االسالم  حجت 
جمهوری اسالمی نگاه اساسی خود به این افسران جنگ نرم 
است که همه ما معتقد به این نظام و آرمان ها و ارزش ها 
گفتگوهای  فضای  و  اندیشی  هم  هرچه  اگر  و  هستیم  آن 
و  چالش ها  از  بسیاری  کند  پیدا  قوت  و  قدرت  خودمان  
و  تفرقه  هرچه  ولی  کنیم  می توان حل  راحتی  به  مشکالت 
جدایی صورت بگیرد بدون شک ادبیات کالمی در ارتباط 

با نسل دچار اشکال خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: هر چه تبیین واقعیت ها نظام و حقایق 
اسالمی  نظام  ابتدای  از  آن  دستاوردهای  و  اسالمی  نظام 
قطعا  گفته شود  جوانان  به  دانشگاه  استادان  توسط  تاکنون 

اثرگذار خواهد بود.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
دانشگاه در ادامه از همه مسئولین و استادان در دانشگاه ها 
خواست که بحث هیأت قرآنی استانی را به صورت جدی 
پیگیری و با شناسایی کسانی که تمایل دارند در این هیأت 
و جلسات آن شرکت کنند تا در شکل گیری تمدن اسالمی 

و زمینه سازی ظهور امام زمان)عج( قدمی برداریم.
 حجت االسالم و المسلمین محمد مهدی ماندگاری آیه 19 
سوره آل عمران را قرائت نمود که خداوند در قرآن فرمود: 
الِْکتَاَب  الَِّذیَن ُأوتُوا  اْختَلََف  اْلِْساَلُم ۗ َوَما   ِ اهلَلّ یَن ِعنَْد  الِدّ ِإَنّ 
بِآیَاِت  یَْکُفْر  َوَمْن   ۗ بَیْنَُهْم  بَْغًیا  الِْعلُْم  َجاَءُهُم  َما  بَْعِد  ِمْن  ِإاَلّ 
الِْحَساِب همانا دین )پسندیده( نزد خدا  َسِریُع   َ اهلَلّ فَِإَنّ   ِ اهلَلّ
نپیمودند مگر  آیین اسالم است، و اهل کتاب راه اختالف 
پس از آگاهی به حّقانیت آن، و این خالف را از راه حسد 
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در میان آوردند و هر کس به آیات خدا کافر شود )بترسد 
که( محاسبه خدا زود خواهد بود.

زمینه  در  دانشگاه  رئیس  صحبت های  پیرو  سپس  وی   
امنیت، آموزش و فناوری افزود: اگر این سه مقوله با قرآن 
آمده  قرآن  بود. در  موفق خواهند  بگیرند در جامعه  انس 
است اگر امنیتی به خداوند وصل نباشد هیچ چیزی به شما 
اقتصادی،  امنیت  زمینه  در  ادامه  در  وی  نمی دهد  امنیت 
امنیت نظامی، امنیت اعتباری، امنیت اطالعاتی با توجه به 

آیات قرآنی توضیحاتی را عنوان کرد.
با رهنمودهای قرآن آیه 9  همچنین در خصوص آموزش 
سوره زمر "قُْل َهْل یَْستَِوی الَِّذیَن یَْعلَُموَن َوالَِّذیَن اَل یَْعلَُموَن 
را قرائت نمود و گفت: در رابطه آموزش با قرآن باید باور، 

تالوت، تدبر، عمل و توصیه کنیم.
فناوری  ماندگاری در خصوص  المسلمین  و  حجت االسالم 
و ارتباط با جامعه با توجه به آیاتی از قرآن توضیحاتی را 

ارائه کرد.
وی در ادامه گفت: درود بر استادی که بتواند درسش را 

به قرآن ربط دهد که دشمنان در این زمان می خواهند که 
ما با قرآن رابطه ای نداشته باشیم و با فاصله انداختن قرآن 

را تضعیف  و تخریب و تحریف می کنند.
محمد مهدی ماندگاری در پایان به خواندن و عمل کردن 

به بیانیه گام دوم انقالب تاکید کرد.

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پرداخت و سپس گزارشی 
تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  حوزه  عملکردها  و  فعالیت ها  از 

کیفیت استانی ارائه کرد.
استان  کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  هیأت  دبیر 
شش  همچنین  و  نامه ها  آیین  و  اجرایی  شیوه نامه های  به 
افزود:  و  کرد  اشاره  حوزه  این  تخصصی  کارگروه های 
مسائل آموزشی، نظارتی، پژوهشی، مالی و تمامی ایده ها در 
کارگروه ها مطرح و پیشنهادات بررسی و در جلسات هیأت 

استانی ارائه و مطرح می شود.

تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  دوره  سومین  از  جلسه  اولین 
کیفیت دانشگاه های استان کرمان به ریاست رئیس دانشگاه 
رئیس  اتاق  در   1401 مهرماه   26 سه شنبه  بعدازظهر 

دانشگاه برگزار شد.
کرد: حضور  تاکید  دانشگاه  رئیس  اکبری فرد  دکتر حسین 

دانشجویان روح تازه ای به دانشگاه بخشیده.
وی گفت: کیفیت آموزش در دانشگاه ها مهم است و اعتبار 
دانشگاه به گروه های آموزشی است که دانشجویان بتوانند 

پرچم دار جامعه در صنعت، معدن و کشاورزی باشند.
رئیس دانشگاه در زمینه برنامه ریزی های گروه های آموزشی 
که  دانشگاه ها  امروزی  رسالت  به  عالی  آموزش   موسسات 

حل مسائل جامعه و کارآفرینی تاکید کرد.
در  محوری  برنامه   کرد:  خاطرنشان  اکبری فرد  دکتر 
نشریات،  علمی،  انجمن های  پژوهشی،  آموزشی،  حوزه های 
کار  دستور  در  جشنواره ها  در  شرکت  و  علمی  اردوهای 
داشته باشید تا در سطح کشور در عرصه های مختلف قابل 

عرضه باشد.
ارزیابی و تضمین  نظارت،  بابایی دبیر هیأت  دکتر همایون 
شورای  جدید  اعضای  معرفی  به  کرمان  استان  کیفیت 

جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان
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دانشگاه  دامی  علوم  مهندسی  بخش  علمی  هیأت  عضو 
گفت: تعداد 201 مقاله به این کنفرانس ارسال شده که از 

این تعداد 148 مقاالت پذیرش شده است.
طیور،  و  دام  فیزیولوژی  طیور،  و  دام  تغذیه  عناوین:  وی 
و  دام  پرورش  مدیریت  طیور،  و  دام  اصالح  و  ژنتیک 
مدیریت  ژنتیک،  تغذیه،  طیور،  و  دام  بیماری های  طیور، 
همایش  این  اصلی  محورهای  از  را  آبزیان  بیماری های  و 

عنوان کرد.
از  عناوین  با  و  کلیدی  سخنرانان  با  همایش  این  سپس 
قبیل: شناسایی مجدد جهش مطلوب مرتبط با صفت چند 
ابرخوراکی  شتر  شیر   – رومانوف  گوسفند  در  قلوزایی 
مغذی برای سالمت – مروری بر میزان وقوع، پیامدهای 
تولیدی و تولید مثلی و زبان های مالی ناشی از بیماری های 
شناسایی   – ایران  هلشتاین  گاو شیری  گله های  در  عفونی 
ژن های کاندید مرتبط با صفات تولید مثلی تراشه اسنیپ 
در سه نژاد گوسفند بومی ایران - بررسی غلظت هورمون 
شده  متولد  بره های  خون  سرم  عناصر  برخی  و  تیروئید 
ازمادران دریافت کننده پلیت آهسته رهش حاوی سلنیوم 
- تاثیر جیره های لیپوژنیک و گلوکوژنیک بر روی گاوهای 
ال  مکمل های  تاثیر   - آغوز  کیفیت  و  کمیت  انتقال،  دوره 
-کارنیتین و لیپیدول در جیره های کم انرژی بر وزن بدن، 
شاخص تولید و هزینه خوراک مصرفی جوجه های گوشتی 

ادامه داشت.
عنوان  به  محمدآبادی  محمدرضا  دکتر  همایش  دراین 
کنفرانس  دبیرعلمی  خضری  امین  دکتر  کنفرانس،  رئیس 
و دکتر امید دیانی دبیر اجرایی کنفرانس حضور داشتند.

طیور  دام،  پرورش  مدیریت  ملی  کنفرانس  ششمین 
صورت  به   1401 مهرماه   27 چهارشنبه  روز  آبزیان  و 

مجازی در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزارشد.
همایش  ششمین  رئیس  محمدآبادی  محمدرضا  دکتر 
هیأت  و عضو  آبزیان  و  طیور  دام،  پرورش  مدیریت  ملی 
علمی بخش مهندسی علوم دام طی مصاحبه ای با خبرنگار 
شهید  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  گفت:  عمومی  روابط 
باهنر کرمان در سال های گذشته جزو رتبه های )اول،دوم 
و  پتانسیل  از  و  است  بوده  دانشگاه  پژوهش  برتر  و سوم( 

ظرفیت های خوبی برخودار است.
دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
 80 قریب  و  مهندسی  بخش   10 از  کرمان  باهنر  شهید 
انگلیسی  مجله  )یک  مجله   2 و  علمی  هیأت  عضو  نفر 
شده  تشکیل  الف(  رتبه  فارسی  مجله  یک  و  اسکوپوس 
دانشکده  این  توانمندی  و  قوت  از  نشان  همگی  که  است، 

است.
علوم  مهندسی  بخش  کرد:  خاطرنشان  محمدآبادی  دکتر 
عضو  نفر   11 دارای  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  دامی 
نفر   6 استادی،  رتبه  نفر   4 تعداد  این  از  که  علمی  هیأت 
رتبه دانشیاری و 1 نفر هم استادیار که در مقاطع مختلف 

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول  هستند.
طیور  دام،  پرورش  مدیریت  ملی  همایش  ششمین  رئیس 
زمینۀ  در  دانشگاه  دامی  علوم  گروه  گفت:  آبزیان  و 
ایستگاه  از جمله:  فعالیت هایی  مهارت افزایی،  و  کارآفرینی 
واحد  دو  قطعه،   3000 تعداد  به  تخم گذار  مرغ  پرورش 
قطعه،   5000 مجموعا  گوشتی  مرغ  پرورش  ایستگاه 
راس   200 پرورش  کرمانی،  گوسفند  راس   200 پرورش 
از  همگی  که  شیری  گاو  راس   500 ظرفیت  و  راینی  بز 
در  دانشجویان  که  است  دامی  علوم  گروه  پتانسیل های 
مقاطع کارشناسی با مهارت وارد مقطع تحصیالت تکمیلی 
فراهم  آنها  برای  خوبی  تحقیقاتی  زمینه های  و  می شوند 

می شود.
وی تصریح کرد: بخشی از اهمیت غذایی کشور به مسائل 
اقتصاد و اشتغال  دام و طیور بستگی دارد، همچنین بحث 
کشور به کشاورزی و دامپروری وابسته است که باید در 
برگزاری  با  و  گیرد  صورت  سرمایه گذاری  زمینه ها  این 
را  موفقیت هایی  زمینه  این  در  می توان  کنفرانس ها  چنین 

کسب کرد.

به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

 کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان
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رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
افزود: هر انسانی بخواهد در جهت رشد و تعالی و پیشرفت 
که  دارد  نیاز  انرژی  و  شادابی  نشاط  به  بردارد  قدم  خود 
و  نیست  خداوند  از  قدرتمند تر  و  انرژی تر  پر  منبعی  هیچ 
اگر کسی دنبال نشاط و شادابی حقیقی است که با شخصیت 

انسان سازگار باشد باید با خداوند پیوند بخورد.
وی گفت: ارتباط با خداوند اجازه نمی دهد که انسان افکار، 

اندیشه ها و رفتارهای دور از شخصیت و شان انجام دهد.
حجت االسالم و المسلمین عسکری افزود: دو منبع پر انرژی 
که ارتباط ما را با خدا تقویت می کند یکی بعد ارتباطی ما 
انسان  ها قرآن است  با  ارتباطی خداوند  بعد  نماز و  با خدا 
که نباید از این دو جایگاه پر انرژی و متاسب با شخصیت 

غافل شویم.
می تواند  تحصیل  دوران  در  که  جایگاه  بهترین  گفت  وی 
ارتباط  دهد  پوشش  را  فرد  شخصیتی  و  اجتماعی  بعد  هم 

با مسجد و فعالیت هایی که در آن صورت می گیرد است.
نمایندگی  نهاد  دفتر  فعالیت های  خصوص  در  سپس  وی 

مقام معظم رهبری در دانشگاه توضیحاتی ارائه نمود.
گفتنی است: این جشن با برنامه های متنوع و شاد از جمله: 
موسیقی، استنداپ کمدی، قرعه کشی و پخش کلیپ همراه 

بود و در پایان میثاق نامه نو دانشجویان قرائت شد.

دکتر حسین اکبری فرد رئیس دانشگاه ضمن خوشامدگویی 
شهید  دانشگاه  در  قبولی  بابت  دانشجویان  به  تبریک  و 
و  تالش ها  مساعدت ها،  با  امیدواریم  گفت:  کرمان  باهنر 
بتوانیم شرایط  انجام می دهد  زحمات که مجموعه دانشگاه 
خوبی برای مطالعه، کسب علم و استفاده از فضاهای متعدد 

آموزشی در دانشگاه ایجاد کنیم.
رئیس دانشگاه افزود: دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 
پایه،  علوم  رشته های  در  دانشجو   90 پذیرش  با   1353
دانش آموخته  هزار   80 تاکنون  و  کرد  شروع  را  آموزش 
داشته که اکثریت دانش آموختگان این دانشگاه در عرصه ها 

و پست های حساسی در کشور مشغول به خدمت هستند.
وی افزود: یکی از افتخارات این دانشگاه حضور سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی در این دانشگاه به عنوان دانش آموخته 

در رشته علوم اجتماعی این دانشگاه بود.
وی در ادامه در خصوص فعالیت  و عملکردهای آموزشی، 
ارائه  گزارشی  دانشگاه  دانشکده ها  پژوهشکده ها،  پژوهشی، 
نمود و افزود: با توجه به زحمات مدیران و مسئولین برای 
کشور  جامع برتر  دانشگاه   10 جزء  کشیدند  مجموعه  این 
را  آن  دانشجویان  حمایت  با  بتوانیم  ما  ان شااهلل  که  است 

ارتقاء دهیم.
رئیس دانشگاه خاطرنشان کرد: دانشگاه های امروز باید به 
نسل سوم سوق داده شوند تا در کنار آموزش، کار آفرینی 
به حل مسائل جامعه  بتوانند  با جامعه و صنعت  ارتباط  و 

کمک کنند.
حجت االسالم و المسلمین حسن عسکری رئیس دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن خیر مقدم 
بتوانید  با ورود به دانشگاه  به نودانشجویان گفت: ان شااهلل 
در تعالی و رشد علمی و شخصیتی خود گام بلندی بردارید 
که بدون شک جامعه به دانشجویان نیازمند است و قطعا 
تالش  عالی  جامعه  آینده  یک  ساختن  برای  هم  خودتان 

می کنید.

جشن سالم دانشجو


