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تأکید رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

برنقش کلیدی دانشگاهها در تحقق شعار سال ۱۴۰۱

دکتــر حســین محبــی در دیــدار
نــوروزی دانشــگاهیان دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و
فنــاوری پیشــرفته برنقــش کلیــدی
دانشــگاهها در تحقــق شــعار ســال
 ۱۴۰۱تاکیــد کــرد
در ایــن دیــدار دکتــر حســین
محبــی رئیــس دانشــگاه ضمــن
تبریــک فرارســیدن ســال نــو بــه
اعضــای هیــات علمــی ،یــاوران
علمــی و دانشــجویان دانشــگاه
ســالی سرشــار از موفقیــت و
شــادکامی بــرای همــگان آرزو
کــرد و تــاش روزافــزون بــرای
تحقــق شــعار ســال (ســال تولیــد،
دانشبنیــان و اشــتغالآفرین) را
حائــز اهمیــت دانســت.
دکتــر محبــی :بــا اشــاره بهعنــوان
شــعار امســال «تولیــد ،دانشبنیــان
و اشــتغال آفریــن» اظهــار داشــت:
دانشــگاهها در تحقــق آن نقــش
کلیــدی دارنــد؛ و فعالیــت و تــاش
مضاعــف اعضــای هیــات علمــی و
دانشــجویان دانشــگاه ،در ارائــه
ایدههــای فناورانــه بــه منظــور
گســترش و ایجــاد شــرکتهای
دانــش بنیــان را خواســتار شــد.
رئیــس دانشــگاه ،ضمــن اشــاره بــه

تأکیــد آقــای دکتــر زلفــیگل
وزیــر محتــرم علــوم ،در خصــوص
تأســیس مراکــز رشــد و کارآفرینــی
در هــر دانشــگاه ،عنــوان کــرد:
خوشــبختانه ایــن مراکــز در دانشــگاه
راه انــدازی شــده اســت و بهیقیــن
از ایــن طریــق ،بســتر مناســبی بــرای
گســترش ثبــت ایدههــای فناورانــه و
تولیــد محصــوالت دانشبنیــان بــرای
اعضــای هیــأت علمــی و دانشــجویان
دانشــگاه فراهــم گردیــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه،
برگــزاری کالسهــای آموزشــی
بهصــورت حضــوری در دانشــگاه از
ابتــدای ســال جدیــد و همچنیــن
فراهــم بــودن کلیــه امکانــات
آموزشــی و رفاهــی بــا رعایــت کامــل
پروتکلهــای بهداشــتی از دیگــر
مــواردی بــود کــه توســط دکتــر
محبــی مطــرح گردیــد.
دکتــر محبــی در پایــان بــا تأکیــد
بــر رســالت اصلــی دانشــگاه «تربیــت
نیــروی خــاق و توانمنــد» ،خواســتار
افزایــش تــاش و فعالیــت مســتمر
جامعــه دانشــگاهی تحصیــات
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری
پیشــرفته بــر ایفــای نقــش مؤثــر در
رشــد و شــکوفایی هــر چــهبهتــر

اهــداف و رســالت دانشــگاه بهمنظــور
تحقــق شــعار ســال (تولیــد،
دانشبنیــان و اشــتغال آفریــن) شــد.
دکتــر محبــی در پایــان بــا تأکیــد
بــر رســالت اصلــی دانشــگاه «تربیــت
نیــروی خــاق و توانمنــد» ،خواســتار
افزایــش تــاش و فعالیــت مســتمر
جامعــه دانشــگاهی تحصیــات
تکمیلــی صنعتــی و فناوری پیشــرفته
بــر ایفــای نقــش مؤثــر در رشــد و
شــکوفایی هــر چــهبهتــر اهــداف و
رســالت دانشــگاه بهمنظــور تحقــق
شــعار ســال (تولیــد ،دانشبنیــان و
اشــتغال آفریــن) شــد.

در ادامــه دیــدار ،دکتــر محمدرضــا
ســپهوند رئیــس پــارک علــم و
فنــاوری در خصــوص نامگــذاری
شــعار ســال  ۱۴۰۱توســط مقــام
معظــم رهبــری ،بــا عنــوان «تولیــد،
دانشبنیــان ،اشــتغال آفریــن»
اظهــار داشــت :ایــن نامگــذاری بــه
نظــر میرســد؛ در تکمیــل و ادامــه
شــعار ســال گذشــته کــه بــر تولیــد
تأکیــد داشــتند ،میباشــد و تصریــح
کــرد :اقتصــاد سالهاســت کــه توســط
رهبــر انقــاب بهعنــوان شــعار اصلــی
مطرحشــده اســت و متأســفانه نتایــج
متناســب بــا خواســت و منویــات
رهبــری نبــوده اســت و تأکیــدات
ایشــان بــر حــوزه اقتصــاد و تولیــد
گویــای ضــرورت توجــه ویــژه بــه این
موضوعــات مهــم کشــور میباشــد و
همانطــور کــه ایشــان در پیــام
نــوروزی تأکیــد داشــتند ،میبایســت
اقدامــات عملــی و مؤثــری در حــوزه
تولیــد دانشبنیــان انجــام پذیــرد.
همچنیــن عنــوان شــد در شــرایط
جنــگ اقتصــادی کــه اســتکبار
جهانــی بــا جمهــوری اســامی آغــاز
کــرده بــر حضــور نیروهــای عملیاتــی

در خــط مقــدم ایــن میــدان نبــرد
کــه همــان تولیــد ملــی اســت،
تأکیــد کردنــد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری
بــا اشــاره بــه ظرفیتهــا و
منحصربهفــرد
زیرســاختهای
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته
باألخــص در حــوزه فنــاوری (پــارک
علــم و فنــاوری) ،اذعــان داشــت:
در ســال جدیــد ضمــن تعمیــق
سیاســتگذاریها و تالشهــا
بایســتی ســاختارها و شــرایط را
بــرای توســعه فنــاوری در اســتان
فراهــم کنیــم.
وی تالشهــای کارکنــان پــارک علــم
و فنــاوری را در ایــن راســتا شایســته
تقدیــر دانســت و بــر انجــام فعالیــت
مضاعــف و همچنیــن همراهــی و
همدلــی همــه اجــزای اکوسیســتم
فنــاوری اســتان کرمــان درجهــت
رشــد و شــکوفایی حــوزه فنــاوری و
قرارگرفتــن آن در جایــگاه ویــژه در
کشــور تأکیــد کــرد.
دکتــر ســپهوند در ادامــه بــا اشــاره
بــه اینکــه :نتایــج حاصــل از بررســی

آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه
متأســفانه هنــوز ســهم اقتصــاد
دانشبنیــان در بودجــه کشــور پاییــن
بــوده؛ اذعــان داشــت :شــروع ســال
جدیــد بــا شــعار تولیــد ،دانشبنیــان و.
اشــتغال آفریــن فرصــت مناســبی برای
رشــد و شــکوفایی اقتصــاد دانشبنیــان
خواهــد بــود و خاطرنشــان کــرد:
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتی
بهعنــوان متولــی فنــاوری در اســتان
کرمــان در ایــن راســتا نقشآفریــن
خواهــد بــود.
ایــن مقام مســئول بــا اشــاره به آمــار و
وضعیــت تحصیلکردههــای جویــای
کار عنــوان کــرد؛ بــا توجــه بــه اینکــه
یکــی از معضالتــی کــه شــرکتهای
دانشبنیــان در حــوزه فنــاوری بــا
آن مواجــه هســتند کمبــود نیــروی
انســان متخصــص میباشــد و از
طرفــی بررســی آمــار فارغالتحصیــان
دانشــگاهی و نیروهایــی کــه جــذب
بــازار کارمــی شــوند نشــاندهنده آن
اســت کــه بایســتی در دانشــگاهها
امــر تربیــت نیــروی انســانی درجهتــی
ســوق یابــد کــه دانشآموختــگان بعــد
از فراغــت از تحصیــل عــاوه بــر دانــش

علمــی مهــارت کافــی بــرای جــذب
در کســبوکار دانشبنیــان را داشــته
باشــند و تصریــح کــرد :اهمیــت و
توجــه بــه ایــن تغییــر رویکــرد ،ارتقــاء
ارتباطــات مؤثرتــر بــا بخش صنعــت را
طلــب میکنــد.
دکتــر ســپهوند در پایــان ســخنانش
ضمــن تشــکر از اهتمــام روســای
اســبق پــارک علــم و فنــاوری در
شناســاندن ،رشــد و شــکوفایی آن در
ســطح منطقــه ابــراز امیــدواری کــرد
در آینــدهای نزدیــک باهــدف بهینــه
کــردن و اثرگــذاری حــوزه فنــاوری و
بــا همــکاری ســایر ترجمانهــا ،بــه
افقهــای تــازهای در منطقــه و کشــور
دســتیابیم
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دکتر حسین محبی رئیس دانشگاه در آئین بزرگداشت مقام معلم و استاد عنوان کرد:

درس علم ،اخالق و زندگی را از پروفسور رجبعلی پور آموختم
در مراســمی بــه مناســبت هفتــه
بزرگداشــت مقــام معلــم و
اســتاد در مــورخ سهشــنبه ۲۰
اردیبهشــتماه  ۱۴۰۱از اســاتید
ســرآمد آموزشــی و دانشــجویان
برتــر دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری
پیشــرفته ،در محــل ســالن شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی تجلیــل
شــد.
در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر
حســین محبــی رئیــس دانشــگاه
ضمــن گرامیداشــت ســالروز
شــهادت آیــتاهلل مرتضــی
مطهــری و تبریــک فرارســیدن
هفتــه معلــم و اســتاد در تعریــف
واژه معلــم از آن بهعنــوان شــغلی
برآمــده از هنــر ،عشــق و فــداکاری
نــام بــرد.
وی اضافــه کــرد :معلــم دلســوزانه
بــا تمــام وجــود تــاش میکنــد
تــا فــارغ از همــه امــور ،رســالت
خویــش را در امــر تعلیــم و تربیت
بــه منصــه ظهــور رســاند؛ و تأکیــد
کــرد نمیتــوان تنهــا بهواســطه
مادیــات مقــام و جایــگاه واالی
معلــم را ارج نهــاد.
رئیــس دانشــگاه بــا اشــاره بــه
وظیفــه خطیــر متولیــان امــر
تعلیــم و تربیــت اظهــار داشــت:
محصلیــن آیندهســازان جامعــه
بــوده و همــواره از رفتــار و منــش
معلــم خــود الگــو میپذیرنــد؛
پــس الزم اســت تــا در کالسهای
درس عــاوه بــر آمــوزش علــم و
دانــش بــه آنهــا ،اخــاق ،معرفت
و درس زندگــی نیــز بیاموزیــم .تــا
بــه مــدد آن بــرای کشــورمان
افقهــای روشــنی را رقــم زنیــم.
دکتــر محبــی در ادامــه بابیــان
خاطــرهای از دوران دانشــجویی
خــود از یکــی از اســتادان
پیشکســوت رشــته ریاضــی
«پروفســور رجبعلــی پــور
یادکــرد و گفــت «بنــده درس
علــم ،زندگــی و اخــاق را از
او آموختــم» و اذعــان داشــت:
ایشــان در کالسهــای درس
همــواره دانشــجویان را بــر تــاش
و جدیــت و درک عمیــق مفاهیــم
ســفارش میکردنــد.
رئیــس دانشــگاه در پایــان
ســخنانش ،درک عمیــق مطالــب
را در طــی کــردن مســیر رشــد و

در زندگــی حائــز اهمیــت
دانســت و ضمــن اشــاره بــه
اینکــه همــه عوامــل پیرامــون،
در موفقیــت افــراد جامعــه
نقــش بــه ســزایی دارنــد؛
اذعــان داشــت :دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی
و فنــاوری پیشــرفته بهواســطه
اعضــای هیــأت علمــی
متخصــص ،دلســوز و متعهــد،
دانشــجویان توانمنــد و پرتالش
و همچنیــن بــا پشــتیبانی
یــاوران علمــی مخلــص در
آینــده پیشــرفتهای بســیار
خوبــی خواهــد داشــت.
در ادامــه مراســم دکتــر علــی
نگارســتانی معــاون آموزشــی
و پژوهشــی دانشــگاه ،ضمــن
ارائــه گزارشــی از فعالیتهــای
صــورت پذیرفتــه در حــوزه
معاونــت آموزشــی و پژوهشــی
عنــوان کــرد :در ایــن دانشــگاه
در راســتای گســترش رشــته و
گرایــش ،بــا در نظــر گرفتــن

پتانســیلهای علمــی ۱۴ ،رشــته
در مقطــع ارشــد و دکتــری در
شــورای دانشــگاه مصــوب گردیــد
کــه خوشــبختانه امســال در مقطع
دکتــری در رشــته مهندســی
هســتهای گرایــش کاربــرد پرتوهــا
و در مقطــع کارشناســی ارشــد در
رشــته ژنتیــک پذیــرش دانشــجو
خواهیــم داشــت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در پایــان مراســم از اســاتید ســرآمد آموزشــی ،دکتــر امیــن
باقــی زاده منتخــب پژوهشــکده علــوم محیطــی ،دکتــر علیرضــا عســکرزاده منتخــب دانشــکده عمــران،
مکانیــک و پژوهشــکده انــرژی ،دکتــر مهــدی یوســفیان منتخب دانشــکده شــیمی و مهندســی شــیمی،
دکتــر احمــد اســماعیلی ترشــابی منتخــب دانشــکده علــوم و فناوریهــای نویــن و دکتــر روحاالمیــن
زینلــی داورانــی منتخــب دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــر بــا اهــدای لــوح و هدایــا تقدیــر شــد
و همچنیــن از دانشــجویان ،راضیــه دشــتی منتخــب دانشــکده علــوم و فناوریهــای نوین ،محمدحســین
انجــم شــعاع منتخــب دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــر ،محمدمهــدی شــریفی نــژاد منتخــب
دانشــکده مهندســی مکانیــک و مــواد ،مهرنــاز احمــدی منتخــب دانشــکده شــیمی و مهندســی شــیمی،
هانیــه رســتمی نــژاد دولتآبــاد منتخــب دانشــکده مهندســی عمــران و نقشـهبرداری ،کاوه اســماعیلی
شــکوه منتخــب پژوهشــکده انــرژی و منصــوره دولتــی پژوهشــکده علــوم محیطــی بهعنوان دانشــجویان
برتــر بــا اهــدای لــوح و هدایــا تقدیــر شــد
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معرفی استادان سرآمد آموزشی

منتخب پژوهشکده علوم محیطی

منتخب دانشکده عمران ،مکانیک
و پژوهشکده انرژی

دکتر امین باقی زاده
دانشیار

زمینـهتحقيقات
ژنتیک بيومتري و بيوتكنولوژي گياهي

منتخب دانشکده شیمی و مهندسی شیمی

دکتر علیرضا عسکرزاده
دانشیار

دکترمهدی یوسفیان
دانشیار

زمینـهتحقيقات
نانوشــیمی -نانوتکنولــوژی محاســباتی -طراحــی
دارو -بیوانفورماتیــک -شــیمی محاســباتی

زمینـهتحقيقات
مدیریت انرژی

منتخب دانشکده علوم و فناوریهای نوین
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منتخب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتراحمد اسماعیلی ترشابی
استادیار

زمینـهتحقيقات
مطالعــه روی فیزیــک پرتودرمانــی مــدرن بــا اســتفاده از بیــم هادرونــی بــا
همــکاری مراکــز پرتــون تراپــی اروپــا
 بررســی مدیریــت حرکــت تومورهــای توراکــس در پرتودرمانــی خارجــیمبتنــی بــر نشــانگرها
 طراحی و توسعه مدل های پیش بین در ردیابی تومورهای حرکتی پردازش و رجیستر تصاویر پزشکی مورد استفاده در پرتودرمانی مدرن شبیه سازی آشکارسازهای نیمه هادی ترکیبی شــبیه ســازی دزیمتــری داخلــی در مقیــاس میکرودزیمتــری بــا کمــککدهــای مونــت کارلویــی

دکتر روحاالمین زینلی
استادیار

زمینـهتحقيقات
دینامیــک و پایــداری سیســتم هــای قــدرت،
انــرژی هــای تجدیدپذیــر ،ادوات FACTS

معرفی دانشجویان برتر
منتخب دانشکده علوم و فناوریهای نوین
راضیه دشتی
کارشناسی ارشد

رشتهتحصیلی
نانو شیمی
منتخب دانشکده شیمی و مهندسی شیمی
مهرناز احمدي
کارشناسی ارشد

رشتهتحصيلي
شيمي  -شيمي داروئي

منتخب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمدحسین انجم شعاع
کارشناسی ارشد

رشتهتحصیلی
مهندسی برق مخابرات میدان
منتخب دانشكده مهدسي عمران و نقشه برداري
هانيه رستمي نژاد
کارشناسی ارشد

رشتهتحصیلی
مديريت و مهندسي منابع آب
منتخب پژوهشکده علوم محیطی
منصوره دولتي
کارشناسی ارشد

رشتهتحصیلی
بيوشيمي

منتخبدانشکدهمهندسیمکانیکومواد

محمدمهدی شریفی نژاد
کارشناسی ارشد

رشتهتحصیلی
مهندسی مکانیک  -ساخت و تولید
منتخب پژوهشکده انرژي
كاوه اسماعيلي شكوه
کارشناسی ارشد

رشتهتحصیلی
مهندسي انرژي هاي تجديد پذير
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دکتر حسین محبی رئیس دانشگاه در آئین بزرگداشت مقام معلم و استاد عنوان کرد:

نشستهای هماندیشیاساتید ،ارتقای کیفی تصمیمگیریها را به دنبال دارد

رئیــس دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری
پیشــرفته در نشســت هماندیشــی
بــا اعضــای هیئتعلمــی ،ضمــن
تأکیــد بــر اهمیــت جلســات
هماندیشــی؛ تعامــل فعاالنــه و
ارائــه نظــرات اســاتید را عامــل
مؤثــری در ارتقــا کیفیــت
تصمیمگیریهــا توصیــف کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
دانشــگاه ،دکتــر حســین محبــی
دوشــنبه  ۳۰خــرداد بــا تشــکر از
حضــور اعضــای هیئتعلمــی در
جلســه هماندیشــی از اعضــای
هیئتعلمــی درخواســت کــرد از
راههــای مختلــف نظــرات و

پیشــنهادهای خــود درحوزههــای
مختلــف را جهــت ارتقــای جایــگاه
دانشــگاه بــه اعضــای هیئترئیســه
منعکــس نماینــد.
اعضــای هیئتعلمــی در ایــن
نشســت کــه در ســالن  ۳۰۰نفــری
مرکــز همایشهــای دانشــگاه
برگــزار شــد ،دیدگاههــا و ســؤاالت
را در موضوعــات مختلــف بــا
هیئترئیســه دانشــگاه ،مطــرح
کردنــد و اعضــای هیئترئیســه
دانشــگاه بــه پرســشها پاســخ
دادنــد.
مســائل آموزشــی و پژوهشــی،
توســعه رشــتههای جدیــد ،تســریع
در تبدیــل وضعیتهــا ،افزایــش

جــذب هیئتعلمــی ،ارتقــا امکانات
رفاهــی ،اختصــاص زمین و ســاخت
مســکن و پرداخــت معوقــات مالــی
ازجملــه موضوعاتــی بــود کــه در
ایــن جلســه مطــرح شــد.
دکتــر محبــی در ایــن نشســت از
تالشهــای اعضــای هیئتعلمــی
تقدیــر کــرد و گفــت :برخــی
از درخواســتها بــه مصوبــه
هیئتامنــا نیــاز دارد کــه
پــس از جمعبنــدی در جلســه
هیئتامنــا مطــرح و دربــاره آنهــا
تصمیمگیــری خواهــد شــد.

همچنیــن دکتــر باقــی زاده
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و
تکنولــوژی پیشــرفته و علــوم
محیطــی ،دکتــر ســپهوند رئیــس
پــارک علــم و فنــاوری ،دکتــر
فدائــی نــژاد معــاون اداری و
مالــی ،دکتــر نگارســتانی معــاون
آموزشــی ،دکتــر کــی نیــا معــاون
دانشــجویی و فرهنگــی و دکتــر
دادی پــور رئیــس دفتــر ریاســت و
روابــط عمومــی بهعنــوان اعضــای
هیئترئیســه در کنــار دکتــر
محبــی رئیــس دانشــگاه حســب
مــورد پاســخگوی ســؤاالت
اعضــای هیئتعلمــی بودنــد.
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دکترحسینمحبی؛

دانشگاه تحصیالت تکمیلی
صنعتـی و فناوری پیشرفته
بستـری مناسـب در جهـت
تقویت ارتباط با صنایع اسـت
در راســتای تقویــت ارتبــاط
دانشــگاه بــا صنایــع اســتان
کرمــان نشســتی بــا حضــور
رئیــس و معاونــان ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان کرمــان و رئیــس،
معاونــان و مســئولین حــوزه
پژوهشــی و جمعــی از اعضــای
هیأتعلمــی و کارشناســان
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته،
در مرکــز همایشهــای
دانشــگاه برگــزار شــد
در ایــن نشســت دکتــر
حســین محبــی رئیــس
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته
ضمــن تشــریح زیرســاختها
و پتانســیلهای دانشــگاه،
ظرفیتهــای آن را در جهــت
ارتبــاط مؤثــر بــا بخشهــای
صنایــع حائــز اهمیت برشــمرد.
رئیــس دانشــگاه بــا اشــاره بــه
وضعیــت ارتبــاط دانشــگاهها
و صنایــع ،بــر برگــزاری
یــک چنیــن نشســتهایی
بهمنظــور تبــادل اطالعــات و
تجربیــات کــه نهایتــاً منجــر
بــه ســرمایهگذاری در انجــام
طرحهــای عظیــم خواهــد
شــد تأکیــد کــرد.

وی خاطرنشــان کــرد :در
ایــن دانشــگاه حضــور اعضــای
هیأتعلمــی مجــرب و
دانشــجویان توانمنــد و کوشــا
در مقطــع تحصیــات تکمیلــی
و تجهیــزات و زیرســاختهای
مرتبــط ،بســتر مناســبی را
بــرای تقویــت ارتبــاط صنعــت
بــا دانشــگاه در جهــت رفــع
موانــع صنایــع اســتان فراهــم
کــرده اســت.
در ادامــه دکتــر امیــن
باقــی زاده رئیــس پژوهشــگاه
علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته
و علــوم محیطــی بــا اشــاره
بــه ســاختار دانشــگاه اذعــان
داشــت :دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری
پیشــرفته بــا داشــتن ســه
عنصــر پیشــرفت مشــتمل بــر
آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری
یــک مجموعــه منحصربهفــرد
اســت.
رئیــس پژوهشــگاه عنــوان
کــرد :تالشهــای زیــادی در
راســتای تقویــت حــوزه صنعت
بــا دانشــگاه صــورت گرفتــه
اســت .وی تصریــح کــرد:
خوشــبختانه در ســالهای
اخیــر توســعه کشــور در
راســتای تولیــد مبتنــی بــر

دانــش حرکــت کــرده اســت.
دکتــر باقــی زاده بــا اشــاره
بــه نامگــذاری ســال ۱۴۰۱
بــه نــام تولیــد ،دانشبنیــان و
اشــتغال آفریــن توســط مقــام
معظــم رهبــری اذعــان داشــت:
ایــن نامگــذاری تأکیــدی بــر
تــاش همگانــی در جهت درک
جایــگاه پژوهــش و فنــاوری
در راســتای تولیــد مبتنــی بــر
دانــش اســت و انشــا اهلل در
ایــن مســیر شــاهد پیشــرفت
و توســعه کشــور درهمــه
عرصههــا باشــیم .وی اعــام
کــرد :در ایــن راســتا در ســال
گذشــته  ۵۲طــرح پژوهشــی
بیرونــی در حــوزه ارتبــاط بــا
صنعــت دانشــگاه تصویــب و
اجرایــی شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا اعــام
اختصــاص رشــد حــدودا ً
 ۱۱درصــدی بــرای صنایــع
و معــادن در برنامههــای
توســعه کشــور عنــوان کــرد:
اســتان کرمــان ازنظــر ذخایــر
صنعتــی و معدنــی در کشــور
حائــز رتبــه اســت و در حــوزه
ســرمایهگذاری در ســطح
اســتان اقدامــات بســیار خوبــی
انجامشــده اســت و میطلبــد
کــه در حــوزه بهــرهوری

نیــز بــا توجــه بــه اعتبــارات
خوبــی کــه امســال بــرای آن
در نظــر گرفتهشــده اســت،
دانشــگاهیان نقــش محــوری و
بســزایی را در ایــن زمینــه ایفــا
کننــد.
در ادامــه نشســت گزارشــی از
وضعیــت بودجههــای مصــوب
دســتگاههای اجرایــی اســتان
و همچنیــن مشــوقهای
مصــوب بــرای صنایــع و معادن
جهــت انجــام طرحهــای
مشــترک بــا دانشــگاهها
توســط مهنــدس حســینی نژاد
رئیــس ســازمان صنعــت ،معدن
و تجــارت اســتان کرمــان ارائــه
گردیــد .اختصــاص مســتقیم
و غیرمســتقیم حــدودا ً هشــت
هــزار میلیــارد تومــان از منابــع
مختلــف بــرای راهانــدازی
معــادن و صنایــع نیمــه فعــال،
افزایــش راندمــان تولیــد و
افزایــش بهــرهوری از دیگــر
مــواردی بــود کــه در ایــن
نشســت توســط مهنــدس
حســینی نــژاد تشــریح گردیــد.
در پایــان نشســت بحــث و
تبادلنظــر پیرامــون مســائل
مطرحشــده صــورت پذیرفــت.
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نــــوآوران

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در بین  ۱۵دانشگاه برتر کشور
در حوزه زیست فناوری قرار گرفت
بــه گــزارش روابــط عمومــی
دانشــگاه ،رئیــس پژوهشــگاه
علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته
و علــوم محیطــی دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و
فنــاوری پیشــرفته بــا اعــام ایــن
خبــر گفــت :بــر اســاس مکاتبــه
دکتــر مصطفــی قانعــی دبیــر
ســتاد توســعه زیســت فنــاوری
معاونــت علمــی و فنــاوری

ریاســت جمهــوری بــا ارزیابــی و
پایــش عملکــرد  ۱۰۰دانشــگاه
و موسســه پژوهشــی کشــور
در ســال  ۱۴۰۰بــر اســاس
دســتاوردهای پژوهشــی  ،تعــداد
 ۱۵دانشــگاه و پژوهشــگاه
جایــگاه برتــر در ماموریتهــای
مصــوب زیســت فنــاوری را
کســب کردنــد کــه دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی

و فنــاوری پیشــرفته در ایــن جایگاه
قــرار دارد.
دکتــر امیــن باقــی زاده کســب ایــن
موفقیــت را نتیجــه فعالیــت هــای
پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی
دانســت و از آنهــا تشــکر کــرد.
وی افــزود :فعالیــت هــای پژوهشــی
و فناورانــه اعضــا محتــرم هیئــت
علمــی در حــوزه هــای مختلــف
علمــی نســبت بــه ســال هــای

گذشــته پیشــرفت داشــته اســت
و ایــن رونــد در ســال  ۱۴۰۱نیــز
تــداوم دارد.

نــــوآوران

فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

10

نخستین هیئت ممیزه مستقل دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته تشکیل شد
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه
ایــن جلســه بــا حضــور دکتــر
عبــد الحســین طاهــری مشــاور
رئیــس مرکــز هیئــت هــای امنــاء و
هیئــت هــای ممیــزه در امــور
هیئــت هــای ممیــزه ،دکتــر محمــد
مهــدی زاهدی نماینده مــردم کرمان
در مجلس شــورای اسالمی و نماینده
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
در هیئــت ممیــزه دانشــگاه ،دکتــر
حســین محبــی رئیــس دانشــگاه و
تعــدادی از اعضــای هیئــت ممیــزه
دانشــگاه روز چهارشــنبه هجدهــم
خردادمــاه در مرکــز همایــش هــای
دانشــگاه برگــزار گردیــد.
در ایــن نشســت دکتر محبــی رئیس
دانشــگاه ضمــن خیــر مقــدم بــه
مدعویــن و اعضــای هیئت ممیــزه در
تشــریح اهداف دانشــگاه اظهارداشت:
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته محــل
مناســبی بــرای شــکوفایی ایــده های
جدیــد در راســتای کارآفرینی اســت
و رشــد و شــکوفایی علمــی و فراهــم
آوردن زمینــه هــای کار آفرینــی برای
جامعــه علمــی را دنبــال مــی کنیــم.
همچنیــن مشــاور رئیــس مرکــز
هیئــت هــای امنــاء و هیئــت هــای
ممیــزه در امــور هیئــت هــای ممیزه
بــا اشــاره بــه اهمیــت و ضــرورت
تشــکیل هیئــت ممیــزه مســتقل

بــرای دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته ،ایــن
روز را نقطــه عطفــی در کارنامــه
علمــی دانشــگاه نامیــد.
دکتــر طاهــری بــا نــام بــردن از
دســتور العمــل تشــکیل هیئــت
ممیزه موسســه و وظایــف و اختیارات
آن ،کمیســیون هــای تخصصــی را
اصلــی تریــن رکــن هیئــت ممیــزه
معرفــی کــرد.
وی در بخشــی از سخنان خود سیاست
هــای جدیــد وزارت عتــف را بر اســاس
رفــع نیــاز های کشــور با رعایــت اصول
انعطــاف ،پویایی ،رقابت و نوآوری علمی
بیــان کــرد ســپس دکتــر زاهــدی بــه
پیگیری.هایدکتر محبی رئیس

دانشــگاه بــرای تشــکیل هیئــت
ممیــزه مســتقل در دانشــگاه اشــاره
کــرد و راه انــدازی مرکــز هیئــت
ممیــزه را در زمینــه نظــارت بــر
فعالیــت هــای مراکــز علمــی کشــور
جــزء اهــداف ،وظایــف و تشــکیالت
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
خوانــد.
وی اظهــار داشــت :ایــن دانشــگاه
مــی توانــد نقــش برجســته ای
در راســتای اجــرای سیاســتهای
توســعه ای کشــور بــر عهــده داشــته
با شد .
در ایــن جلســه احــکام صــادر شــده
اعضــای هیئــت ممیــزه دانشــگاه از
ســوی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و

فنــاوری تحویــل اعضــاء شــد و چهار
کمیســیون تخصصــی علــوم پایــه،
فنــی مهندســی ،۱فنــی مهندســی۲
و کشــاورزی مشــخص شــد.
همچنیــن بــا اســتناد بــه مــاده های
 ۵و  ۸دســتور العمــل چگونگــی
تشــکیل هیئــت ممیــزه موسســه و
وظایــف و اختیــارات آن ،در مــورد
ترکیــب کمیســیون هــای تخصصی؛
دبیــر هیئــت ممیــزه و رئیــس هــر
کــدام از کمیســیون هــای تخصصــی
بــه همــراه اعضــاء آنها بــا اکثریــت آرا
انتخــاب گردیدنــد.
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نــــوآوران

دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان ،صنایع دریایی شهید مقدم و مرکز نوآوران
شهید فهمیده تفاهمنامه همکاری امضا کردند
تفاهمنامــه همــکاری ســهجانبه
فیمابیــن دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری
پیشــرفته کرمــان ،صنایــع دریایــی
شــهید مقــدم یــزد و مرکــز نــوآوران
و همکاریهــای علمــی شــهید
فهمیــده باهــدف توســعه زمینههای
مشــترک همکاریهــای علمــی،
پژوهشــی و فنــاوری امضــا شــد
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه
دکتــر حســین محبــی رئیــس
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در
آئیــن امضــا تفاهمنامــه بــا اشــاره
بــه فعالیــت دانشــگاه ،پژوهشــگاه
علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته و علوم
محیطــی و پــارک علــم و فنــاوری
در کنــار یکدیگــر کــه در کشــور
بینظیــر اســت افــزود :ایــن ظرفیــت
بــا توانمنــدی و تــاش همــکاران
هیئتعلمــی و دانشــجویان فرصــت
ارزشــمندی در حــوزه علــم و فناوری
در جنوب شــرق کشــور فراهــم آورده
اســت.
دکتــر حســین محبــی؛ صنعتــی و
فنــی بــودن رشــتههای دانشــگاه و

تخصصهــای همــکاران را در حــل
مســائل و مشــکالت ســازمانها
و صنایــع راهگشــا توصیــف و
خاطرنشــان کــرد :تحقــق ایــن امــر
مســتلزم فهــم متقابــل و افزایــش
ارتباطــات اســت.
وی از فعالیتهای پژوهشــی جداگانه
صنعــت و دانشــگاه بهعنــوان یــک
آســیب نــام بــرد و شــرط تحقــق
شــعار ســال کــه بــه فرمــوده مقــام
معظــم رهبــری تولیــد؛ دانشبنیــان،
اشــتغال آفریــن نامگــذاری شــده را
داشــتن چشــمانداز ،برنامهریــزی
کوتاهمــدت و بلندمــدت دانســت.
دکتــر محبــی بــر ایــن نکتــه تأکیــد
کــرد کــه ابتــدا بایــد فاصل ـهای کــه
بیــن صنعــت و دانشــگاه وجــود دارد
کــم شــود و از بیــن بــرود ،یکــی از
راههــای آن را اعتمــاد بــه اعضــا
هیئتعلمــی جــوان توصیــف کــرد.
همچنیــن دکتــر امیــن باقــی زاده
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و تکنولوژی
پیشــرفته و علــوم محیطــی از
ایــن جلســه بهعنــوان فتــح بــاب
همکاریهــای دانشــگاه بــا صنایــع
دریایی شــهید مقــدم ،مرکز نــوآوران

و همکاریهــای علمــی شــهید
فهمیــده نــام بــرد و تصریــح کــرد:
فرصــت همــکاری حــوزه صنعــت و
دانشــگاه زمینهســاز اقدامــات خــوب
بــرای اســتان و کشــور خواهــد بــود.
دکتــر باقــی زاده بــا گرامیداشــت یاد
و خاطره شــهید چمران و روز بســیج
اســاتید گفــت :بایــد با نگاه بســیجی
و علمــی اهــل خدمــت بــه کشــور
باشیم.
وی بــا اســتقبال از همــکاری بــا
صنایــع ،بــر پیــدا کــردن نقــاط
مشــترک بــا صنعــت ،کاهــش
بروکراســی و معرفــی ظرفیتهــا
تأکیــد و تبــادل اطالعــات بــا صنایــع
مختلــف را منجــر بــه پیــدا شــدن
نقــاط مشــترک و حــل مشــکالت
ارزیابــی کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی رئیــس
صنایــع دریایــی شــهید مقــدم یــزد
نیــز در ســخنانی انعقــاد تفاهمنامه را
مهــم خوانــد و بــر تــداوم همکاریها
در آینــده کــه مایه خیروبرکــت برای
اســتانهای کرمــان و یــزد اســت
تأکیــد کــرد.
همچنین رئیس گروه کارآفرینی و

ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه تقویــت
و توســعه همکاریهــای فیمابیــن
باهــدف دسترســی و بهکارگیــری
دانــش فنــی و فنــاوری روزآمــد در
مباحــث مختلف پژوهشــی و فناوری
را از اهــداف مهــم تفاهمنامــه
برشــمرد.
دکتــر عبــاس ســیوندی پــور گفــت:
بــا امضــای تفاهمنامــه اجــرای
طرحهــای پژوهشــی ،مطالعاتــی،
توســعهای ،کاربــردی ،مشــاورهای
و آموزشــی در موضوعــات مرتبــط
فراهــ م میشــود.
شــایانذکر اســت ایــن تفاهمنامــه
همــکاری در زمینههــای علمــی،
پژوهشــی و فنــاوری بــه امضــای
رئیس دانشــگاه تحصیــات تکمیلی
صنعتی و فنــاوری پیشــرفته کرمان،
رئیــس صنایــع دریایــی شــهید
مقــدم یــزد و رئیــس مرکــز نــوآوران
و همکاریهــای علمــی شــهید
فهمیــده اســتان کرمــان رســید.

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته عضو فعال شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی شد

بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه،
عضویــت دانشــگاه تحصیــات
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشــرفته
در ســامانه شــبکه آزمایشــگاهی
فناوریهــای راهبــردی معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
( ،)Labsnetبــه وضعیــت فعــال ارتقاء
یافــت.
دکتــر حکیمــه علومــی مدیــر
امــور پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم و
تکنولــوژی پیشــرفته و علوم محیطی
بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت:
شــبکه آزمایشــگاهی فناوریهــای
راهبــردی ایــران باهــدف همافزایــی
آزمایشــگاهی
توانمندیهــای
کشــور در حوزههــای مختلــف
فناوریهــای پیشــرفته و راهبــردی،
از ابتــدای تیرمــاه ســال ۱۳۹۳
فعالیــت خــود را آغــاز نموده اســت و
آزمایشــگاههای فعــال در این شــبکه
از ســرفصلهای حمایتــی آن شــبکه
برخــوردار میشــوند .بهمنظــور
حمایــت از آزمایشــگاههای فعــال

و تشــویق مراکــز عضــو بــه اســتفاده
بهتــر و بیشــتر از ظرفیتهــای
تجهیزاتــی خــود ،افزایــش بهــرهوری
از ســرمایههای آزمایشــگاهی
کشــور و تســهیل انتقــال دانــش و
تجــارب آزمایشــگاهی ،ایــن شــبکه
دســتورالعمل حمایــت از مراکز عضو
را تدویــن و اجرائــی نمــوده اســت.
مدیــر امــور پژوهشــی پژوهشــگاه
تصریــح کــرد :شــبکه آزمایشــگاهی
بــا حمایت معاونــت علمــی و فناوری
ریاســت جمهوری ،هرســال اعتبارات
و خدمــات ویــژهای را بــرای اعضــای
باشــگاه مشــتریان خــود در نظــر
میگیــرد .ایــن شــبکه آزمایشــگاهی
در ســال جــاری هــم بــرای حمایت از
پژوهشهای آزمایشــگاهی در کشــور
اعتبــارات ویــژهای در نظــر گرفتــه
اســت کــه یکــی از مــوارد ارائــه ۴۰
میلیــون ریــال یارانــه بــا تخفیــف ۵۰
درصــد بــه اعضــای هیأتعلمــی
سراســر کشــور بــرای نیمســال اول
 ۱۴۰۱میباشــد.

وی در ادامــه اعــام کــرد :اعضــای
هیأتعلمــی دانشــگاه هــم میتواننــد
جهــت اســتفاده از اعتبــار فصــل بهــار
و تابســتان ســال  ۱۴۰۱تــا پایــان
شــهریورماه در ســامانه Labsnet
ثبتنــام نمایــد.
دکتــر علومــی بــا اشــاره بــه حــوزه
خدمــات ایــن شــبکه اذعــان داشــت:
دانشــگاه تحصیــات تکمیلی صنعتی
و فنــاوری پیشــرفته در ایــن شــبکه در
حوزههــای ذیــل عضویــت فعــال دارد.
 فنــی و مهندســی( :آزمایشــگاههای موادو متالــورژی ،بــرق و الکترونیــک و انــرژی،
سنجشازدور)
 محیــطزیســت ،کشــاورزی و گیاهــاندارویــی( :آزمایشــگاههای تنــوع زیســتی)
 زیســتفناوری( :آزمایشــگاه شــیمی،بیوتکنولــوژی گیاهــی و جانــوری)
 -فناورینانو(:آزمایشگاهنانو)

شــایانذکر اســت بر اســاس دســتورالعمل
حمایت شــبکه آزمایشــگاهی فناوریهای
راهبــردی ایـران از مراکــز عضو،

ســرفصلهای حمایتــی ایــن شــبکه
شــامل مــوارد ذیــل میباشــد:
 حمایــت از تعمیــر و نگه ـداری ،ارتقــا،،کالیبراســیون و تأمیــن قطعــات بــرای
تجهیــزات موجــود
 حمایــت از برگزاری کارگاههــا و دورههایآموزشــی و یــا حضــور کارشناســان مراکز
در ایــن دورههــا
 حمایــت از ایجاد و فعالیــت کارگروههایتخصصــی دســتگاهی بهمنظــور ایجــاد
جریــان دانــش و ارتقــای توانمنــدی
کارشناســان
 حمایــت از اخــذ اعتبارنامــه اســتاندارد 17025ISO/IECتوســط مراکــز عضــو
شبکه
 حمایــت از پیادهســازی نرمافـزار مدیریــتاطالعات آزمایشــگاهی تولید داخل کشــور
 حمایت از خرید تجهیزات آزمایشــگاهیداخلــی و خارجی

فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
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ی پیشرفته گشایش یافت
مرکز رشد پویش دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناور 
ارتبــاط بــا صنعت دانشــگاه تقویــت و توســعه همکاریهای
فیمابیــن باهــدف دسترســی و بهکارگیــری دانــش فنــی و
مرکــز رشــد پویــش در دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و
فنــاوری پیشــرفته را بــرای تغییــر
اقلیــم فنــاوری و حمایــت از ایدههای
دانشــگاهیان مثبــت ارزیابــی کــرد
و گفــت « :یکــی از راههــای آبادانــی
کشــور عزیزمــان ایــران و به خصوص
دیــار کریمــان ،اســتفاده از ایدههایــی

اســت کــه در ایــن مراکــز رشــد؛ پــرورش یافتــه و منجر به
تولیــد ثــروت و رفــع نیــاز جامعه میشــوند».
ســپهوند افتتــاح مرکــز رشــد در
دانشــگاه را ،نقطــه مثبتــی در جهــت
تجاریســازی پایاننامههــا و
تحقیقات علمی پژوهشــی دانســت و
از همــه دانشــجویان ،اعضــای هیئت
علمــی و کارمنــدان ایــن دانشــگاه
خواســت تــا در همراهــی بــا ایــن
مرکــز کوتاهــی نکننــد.

در شانزدهمین کنفرانس اروپایی انتشار امواج و آنتنها؛ ۲عضو هیأت علمی دانشگاه تحصیالت
تکمیلی صنعتي و فناوري پيشرفته  ۴مقاله در اسپانیا ارائه کردند
چهارمقالــه از  ۲عضو هیئتعلمی
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در
شــانزدهمین کنفرانــس اروپایــی
انتشــار امــواج و آنتنهــا در
اســپانیا پذیرفتــه و ارائــه شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
دانشــگاه در راســتای خطمشــی و
سیاس ـتهای دانشــگاه بهمنظــور
حضــور در مجامــع معتبــر علمــی
بینالمللی ،دکتــر علی فرحبخش
و دکتر ســید علی رضــوی پاریزی
از اعضــای هیئتعلمــی دانشــکده
مهندســی بــرق و کامپیوتــر در
شــانزدهمین کنفرانــس اروپایــی
انتشــار امــواج و آنتنهــا
16th European conference on
Antenna and Propagation

( )EuCAP 2022بــه ترتیــب ســه و
یــک مقالــه بــا موضــوع آنتــن و
انتشــار امــواج ،ارائــه کردنــد.
بــر پایــه ایــن گــزارش دکتــر
فرحبخــش در تشــریح مقالههــای
ارائهشــده در ابتــدا بــه مقالــه
«آنتــن آرایــهای تــک الیــه
دارای قطبــش دوگانــه برپایــه
موجبــر شــکاف هوایــی صفحــه
مــوازی» اشــاره کــرد و عنــوان
کــرد :امــروزه آنتنهــا بــا بهــره
بــاال در سیســتمهای ارتباطــی،
رادار و تصویربــرداری بهویــژه در
بانــد فرکانــس مــوج میلیمتــری
موردتوجــه قرارگرفتهانــد.
وی افــزود :درحالیکــه موجبــر
فلــزی بــه دلیــل کارایــی بــاال،
انتخــاب مناســبی بــرای ســاخت

شــبکه تغذیــه آنتــن آرایــه اســات
اســت مشــکل اصلــی موجبــر فلــزی
پیچیدگــی ســاخت آن اســت.
وی اظهــار داشــت :فنــاوری موجبــر
شــکاف هوایــی بــرای ســاده کــردن
فرآیند ســاخت پیشنهادشــده اســت
کــه از بانــد توقــف ســاختار میلههای
متنــاوب بــرای محــدود کــردن امواج
الکترومغناطیســی بــه یــک مســیر
خــاص بــدون هیچگونــه اتصــال
الکتریکــی اســتفاده میکنــد کــه
منجــر بــه ســاخت ســاده ســاختار
ازنظــر مکانیکــی میشــود .از ســوی
دیگــر ،بــا اســتفاده از آنتــن بــا دو
قطبــش متعامــد ،میتــوان ظرفیــت
کانــال ارتباطــی را بهطــور مؤثــر
افزایــش داد کــه امــروزه بســیار
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.
وی بابیــان اینکــه یــک آنتــن آرایهای
بــا دو قطبــش متعامد خطی بــر پایه
هوایی صفحــه موازی
موجبر شــکاف
ِ
در ایــن مقالــه ارائهشــده اســت افزود:
ســاختار آنتــن تنهــا یکالیــه دارد
کــه منجــر بــه سادهســازی فرآینــد
ســاخت میشــود.
فرحبخــش افزود :المــان آرایــه ،دارای
چهــار پــچ اســت کــه توســط یــک
موجبــر صفحــه مــوازی از طریق یک
شــکاف صلیبشــکل تحریک و از دو
ســهموی بــرای تغذیــه موجبرهــای
صفحــه مــوازی در دو جهــت متعامد
اســتفاده میشــود .وی بیــان کــرد:
نتایــج شبیهسازیشــده نشــان
میدهــد کــه پهنــای بانــد آنتــن ۸.۸
درصــد و حداکثــر بهــره آن  dBi 25.5و
بــازده آن حــدود  ۸۵درصــد اســت.

عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه دربــاره
موضــوع مقالــه دیگــر در خصــوص
ماتریــس باتلــر  ۶۰گیگاهرتــز بــر
پایــه موجبــر شــکاف هوایــی ریــج،
تصریــح کــرد :فنــاوری آنتن بــا چند
پرتــو بــه دلیــل کارآیــی بــاال بــرای
سیســتمهای ارتباطــی مختلــف
موردتوجــه ویــژه قرارگرفتــه اســت.
وی بابیــان اینکــه فنــاوری یادشــده
بهطــور گســترده در ایســتگاههای
 ،BTSارتباطــات ماهــوارهای و
رادارهــای خــودرو و  ...پیادهســازی
شــدهاند افــزود :ماتریــس باتلــر یــک
شــبکه تغذیــه غیرفعــال و کمهزینــه
اســت کــه بــرای تغییــر پرتــو آنتــن
آرایـهای در جهــات مختلف اســتفاده
میشــود.
به گفته فرحبخش در این مقاله،

یــک ماتریــس باتلــر  ۴×۴بــر پایــه
موجبــر شــکاف هوایــی ریــج بــرای
کاربردهــای  ۶۰گیگاهرتــز ارائهشــده
اســت و نتایــج شبیهســازی
نشــان میدهــد افــت برگشــتی
و ایزوالســیون کوپلــر بهتــر از ۱۵
دســیبل اســت.
همچنیــن ،خروجیهــا بــا یکدیگــر
همفــاز و هــم دامنهانــد .در
پهنــای بانــد  ۶۱-۵۹گیگاهرتــز کــه
بهدسـتآمده اســت .وی خاطرنشــان
کــرد :ایــن طراحــی ماتریــس باتلــر
پهــن بانــد میتوانــد نقــش مهمــی
در طراحــی شــبکه تغذیــه آرایههــای
پهــن بانــد داشــته باشــد.
دکتــر فرحبخــش در تشــریح نتایــج
مقالــه «طراحــی آنتن بــا دو قطبش
دایــروی با تغییــر پالریزاســیون
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بهصــورت مکانیکــی بــر پایــه
موجبــر شــکاف هوایــی» گفــت:
آنتنهــای آرایــهای مــوج
میلیمتــری بــا قطبــش دایــروی
توجــه فزاینــدهای را در ســالهای
اخیــر بــه خــود جلــب کردهانــد.
وی یــادآور شــد :شــبکههای
نقطهبهنقطــه،
ســلولی
ماهوارههــای مــوج میلیمتــری
و دیگــر کاربردهــای شــهری بــه
آنتــن آرایـهای بــا قطبــش دایــروی
دوگانــه کمهزینــه ،بــا کارایــی
بــاال و بهــره بــاال نیــاز دارنــد ،زیــرا
ایــن نــوع آنتنهــا در برابــر عــدم
تطبیــق پالریزاســیون و تداخــل
چنــد مســیری مقــاوم هســتند.
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه
عنــوان کــرد :در ایــن مقالــه یــک
آنتــن آرایــهای دارای دو قطبــش
دایــروی بــرای کاربردهــای بانــد V
پیشــنهاد شــده اســت.
وی افــزود :موجبرهــای شــکاف
هوایــی نیــازی به اتصــال الکتریکی
ندارنــد ،بــا اســتفاده از یــک
مکانیســم لغزشــی بــر پایــه موجبر
شــکاف هوایــی شــیاری ،امــکان
دســتیابی بــه قطبــش دایــروی
راســتگرد و چپگــرد فراهمشــده
اســت .بــه ایــن صــورت کــه بــا
لغــزش صفحــه تشعشــعی آنتــن
بــه ســمت پاییــن یــا بــاال ،آنتــن
قطبــش دایــروی راســتگرد و یــا
چپگــرد را تشعشــع خواهــد کــرد.
وی گفــت :نتایــج شبیهســازی
نشــان میدهــد کــه آنتــن
پیشــنهادی دارای نســبت محــوری
زیــر  ۳دس ـیبل و بهــره آنتــن ۱۴
دسـیبل در پهنــای بانــد موردنظــر
از  ۶۲-۵۸گیگاهرتــز اســت.
دکتــر ســید علــی رضــوی پاریــزی
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه نیــز
مقالــه «طراحــی دریچــه آنتــن
بــا پرتــو ثابــت و بهــره بــاال در
بانــد  ۱۴۰گیگاهرتــز بــا اســتفاده
از مفهــوم آرایــه شــکافی مــوج
نشــتی» را در کنفرانــس مذکــور
ارائــه کــرده اســت.
وی بابیــان اینکــه امــروزه با توســعه
روزافــزون سیســتمهای ارتباطــی
بیســیم ،اســتفاده از باندهــای
فرکانســی بــا ترافیــک کم یــا بدون
ترافیــک بیشازپیــش موردتوجــه
قرارگرفتــه اســت افــزود :یکــی از
ایــن باندهــای فرکانســی ،محــدوده
فرکانســی بــاالی  ۱۰۰گیگاهرتــز
اســت کــه بــرای ارتباطــات نســل
پنجــم ( )5Gو باالتــر ( 6Gو )...
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.

وی تصریــح کــرد :ایــن محــدوده
فرکانســی بــا در دســترس قــرار دادن
پهنــای بانــد بســیار زیــاد میتوانــد
گزینــه مناســبی بــرای لینکهــای
ارتباطــی پرســرعت در نســلهای بعد
ارتباطــات بیســیم بــه شــمار رود.
بهگون ـهای کــه در نس ـلهای بعــدی
ارتباطــات بیســیم انتظار مـیرود هر
کاربــر اتصالــی بــا نــرخ بیــت بیــش
بــر  ۱گیــگا بیــت بــر ثانیــه با شــبکه
داشــته باشــد و ایــن بــه معنــی
پشــتیبانی از ترافیــک بــاالی داده بــا
نــرخ بیــش از  ۵۰گیــگا بیــت بــر
ثانیــه در ایســتگاههای پایــه اســت.
رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای
تحقــق ایــن امــر الزم اســت از
لینکهــای بــک هــال پرســرعت
بیــن ایســتگاههای پایــه اســتفاده
شــود افــزود :ایــن لینکهــای
ارتباطــی بهصــورت نقطهبهنقطــه
بــوده و از آنتنهــای بــا ســنتگرایی
و بهــره بــاال اســتفاده میکننــد .در
محــدوده فرکانســی بــاالی ۱۰۰
گیگاهرتــز بــه دلیــل اتــاف بــاالی
مســیر در مســافتهای حــدود چنــد
کیلومتــر و همچنیــن محــدود بودن
تــوان خروجــی ادوات الکترونیکــی،
طراحــی بخــش آنتــن در ایــن
لینکهــای ارتباطــی بســیار کلیــدی
و بــا اهمیــت اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در طراحــی
آنتــن در محــدوده فرکانســی بــاالی
 ۱۰۰گیگاهرتــز بــه دلیــل تلورانــس
بســیار کــم در پروســه ســاخت،
بــه ســاختاری بــا هندســه ســاده و
درعینحــال کارایــی تشعشــعی بــاال
نیــاز اســت افــزود :در ایــن راســتا،
در ایــن مقالــه یــک طــرح جدیــد
بــرای پیادهســازی دریچــه آنتــن
بــا بهــره و کارایــی تشعشــعی بــاال
و درعینحــال بــا هندســه نســبتاً
ســاده و مناســب بــرای محــدوده
فرکانســی  ۱۴۰گیگاهرتــز ارائهشــده
اســت.
بــه گفتــه دکتــر رضــوی پاریــزی در
ایــن طــرح دریچــه آنتــن آرایـهای از
شــکافهای عرضــی بــوده کــه بــر
روی یــک موجبــر صفحــه مــوازی
ایجــاد شــدهاند و توســط دو مــوج
تخــت بــا اختــاف فــاز  ۱۸۰درجــه
تغذیه میشــوند .مکانیزم تشعشــعی
ایــن دریچــه مبتنی بــر مفهــوم آرایه
مــوج نشــتی اســت .ســاختار تغذیــه
دریچــه در ایــن طــرح بســیار ســاده
بــوده و تحقــق آن در فرکانسهــای
مــوج میلیمتری از پیچیدگــی باالیی
برخــوردار نیســت.

نــــوآوران

ایــن کنفرانــس از ســال  ۲۰۰۶هــر همچنیــنشــرکتهــایمعتبــربین
ســاله توســط ســازمان  EurAAPبــه المللــی از سراســر دنیــا همچــون
Apple،Technologies
منظــور ایجــاد یــک گردهمایــی بین NSI-MI،
Huawei،AIRBUS،
متخصصیــن آنتــن و انتشــار امــواج ANSYS،
از صنایــع ،دانشــگاهها و مؤسســات  ۳DSIMULIAو  ..در نمایشــگاه آن
تحقیقاتــی سراســر دنیــا در یکــی از بــه ارائــه محصــوالت و دســتاوردهای
کشــورهای اروپایــی برگــزار میشــود خــود میپردازنــد .امســال نیــز ایــن
و جــزو  ۲کنفرانــس برتــر در ســطح کنفرانس ۷الــی ۱۲فروردیــن،۱۴۰۱
بیــن المللــی در زمینه آنتن و انتشــار در شــهر مادریــد در کشــور اســپانیا
امــواج بــه شــمار مـیرود.
برگ ـزار گردی ـد.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و
فنــاوری پیشــرفته بررســی کــرد

بیوزوناسیون ،زیست چینه نگاری و تطابق
فراحوضه ای سازند قم

نتایــج تحقیقــات دکتــر ابراهیــم
محمــدی عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته بــا
عنــوان بیوزوناســیون ،زیســت
چینــه نــگاری و تطابــق فراحوضه
ای ســازند قــم (بــه ســن الیگــو-
میوســن) بــر پایــه فرامینیفرهــا،
ایران (حاشــیه شــمال شــرقی راه
دریــای تتیــس) در مجلــه معتبــر
 Palaeoworldکــه در Elsevier
نمایــه میشــود منتشــر شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
دانشــگاه عضــو هیئتعلمــی

پژوهشــکده علــوم محیطــی
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته وی
ســازند قــم را مهمتریــن واحــد
نفــت دار ایــران مرکــزی دانســت
کــه در زمــان آخریــن پیشــروی
دریــا بــر روی صفحــه ایــران (در
بــازه زمانــی حــدودا ً  ۳۴تــا ۱۶
میلیــون ســال پیــش) نهشــته
شــده اســت.
بــه گفتــه دکتــر محمــدی،
بیوزوناســیون معیــار تعییــن ســن
نســبی ســنگهای رســوبی بــر
اســاس مجموعــه فســیلی (موجود

نــــوآوران
درآنواحــد ســنگی) اســت ،بــه
عبــارت ســادهتر چهارچوبــی اســت
کــه بــر اســاس آن ســن نســبی و
تقــدم و تأخــر الیههــای رســوبی
(در مقیاسهــای محلــی و/یــا
منطقـهای و/یــا جهانــی) مشــخص
میگــردد و بــه زمیــن شناســان
در تکمیــل تقویــم تاریــخ تکامــل
زمیــن کمــک میکنــد.
وی یــادآور شــد :اگــر کشــف
و شناســایی فســیلها بــه
ترتیــب ،مراحــل اول و دوم در
مطالعــات فسیلشناســی باشــند،
بیوزوناســیون بهعنــوان مرحلــه
ســوم ،مرحلــهای باالتــری بــوده
کــه فسیلشــناس بــر اســاس
شناساییشــده،
فســیلهای
معیارهــای تعییــن ســن نســبی
بــرای توالــی هــای رســوبی فســیل
دار ارائــه میدهــد.
وی بــا بیــان اینکــه ،اگــر بگوییــم
کــه ارائــه بیوزوناســیون و مطابقــت
آن بــا بیوزونهــای جهانــی یکــی
از مهمتریــن و ارزشــمندترین
دســتاوردهای یــک فسیلشــناس
اســت ،گــزاف نگفتهایــم افــزود:
تمامــی مطالعــات و تفاســیر
بعــدی بــر پایــه فســیلها شــامل
مطابقــت بــا نمودارهــای دمــای
دیرینــه ،تغییــرات جهانــی ســطح
دریاهــا ،تفاســیر پالئواکولوژیکــی،
مطابقتهــای ســنی و  ،....در
ـیون
صــورت عــدم وجــود بیوزوناسـ ِ
دقیــق خالــی از ایــراد و اشــکال
نخواهنــد بــود.
وی در مــورد اهمیت بیوزوناســیون
در مطالعــات اکتشــافی نفــت و گاز
خاطرنشــان کــرد :زمینشناســی
ســتون فقــرات اقتصــاد و صنایــع
کشورهاســت .ســوخت هــای
فســیلی بیــش از تمامــی دیگــر
منابــع زیرزمینــی خــدادادی بــه
پیشــرفت بشــر خدمــت نمــوده
اســت و بیــش از  %۹۰از انــرژی
موردنیــاز تعــداد زیادی از کشــورها
(ازجملــه ایــران) بــرای دهههــای
زیــادی (بهصــورت مســتقیم و/
یــا غیرمســتقیم) از ســوختهای
فســیلی تأمیــن میشــده اســت.
تقریبــاً در تمامــی حفاریهــای
نفتــی ،چینــه و فسیلشناســانی
بهصــورت تماموقــت بــر حفــاری
نظــارت داشــته و با بررســی مــداوم
نمونههــای فســیلی و تعیین ســن
نســبی واحدهــای مــورد حفــاری،
ســرعت و همچنیــن ادامه/یــا توقف
حفــاری را مدیریــت میکننــد .در
صــورت نبــود معیارهــای صحیــح
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درآنواحــد ســنگی) اســت ،بــه
عبــارت ســادهتر چهارچوبــی اســت
کــه بــر اســاس آن ســن نســبی و
تقــدم و تأخــر الیههــای رســوبی (در
مقیاسهــای محلــی و/یــا منطقـهای
و/یــا جهانــی) مشــخص میگــردد
و بــه زمیــن شناســان در تکمیــل
تقویــم تاریــخ تکامــل زمیــن کمــک
میکنــد.
وی یــادآور شــد :اگــر کشــف و
شناســایی فســیلها بــه ترتیــب،
مراحــل اول و دوم در مطالعــات
فسیلشناســی باشــند ،بیوزوناسیون
بهعنــوان مرحلــه ســوم ،مرحلــهای
باالتــری بــوده کــه فسیلشــناس بــر
اســاس فســیلهای شناساییشــده،
معیارهــای تعیین ســن نســبی برای
توالــی هــای رســوبی فســیل دار ارائه
میدهــد.
وی بــا بیــان اینکــه ،اگــر بگوییــم
کــه ارائــه بیوزوناســیون و مطابقــت
آن بــا بیوزونهــای جهانــی یکــی
از مهمتریــن و ارزشــمندترین
دســتاوردهای یــک فسیلشــناس
اســت ،گــزاف نگفتهایــم افــزود:
تمامــی مطالعــات و تفاســیر بعدی بر
پایــه فســیلها شــامل مطابقــت بــا
نمودارهــای دمــای دیرینــه ،تغییرات
جهانــی ســطح دریاهــا ،تفاســیر
پالئواکولوژیکــی ،مطابقتهــای
ســنی و  ،....در صــورت عــدم وجــود
ـیون دقیــق خالــی از ایــراد و
بیوزوناسـ ِ
اشــکال نخواهنــد بــود.
وی در مــورد اهمیــت بیوزوناســیون
در مطالعــات اکتشــافی نفــت و گاز
خاطرنشــان کــرد :زمینشناســی
ســتون فقــرات اقتصــاد و صنایــع
هــای فســیلی
کشورهاســت .ســوخت
بیــش از تمامــی دیگــر منابــع
زیرزمینــی خــدادادی بــه پیشــرفت
بشــر خدمــت نمــوده اســت و بیــش
از  %۹۰از انــرژی موردنیــاز تعــداد
زیــادی از کشــورها (ازجملــه ایــران)
بــرای دهههــای زیــادی (بهصــورت
مســتقیم و/یــا غیرمســتقیم) از
ســوختهای فســیلی تأمین میشــده
اســت .تقریبـاً در تمامــی حفاریهای
نفتــی ،چینــه و فسیلشناســانی
بهصــورت تماموقــت بــر حفــاری
نظــارت داشــته و بــا بررســی مــداوم
نمونههــای فســیلی و تعییــن ســن
نســبی واحدهــای مــورد حفــاری،
ســرعت و همچنیــن ادامه/یــا توقــف
حفــاری را مدیریــت میکننــد .در
صــورت نبــود معیارهــای صحیــح
تعییــن ســن ،نتایــج بررســی چینــه
شناســان چــاه (اگــر بــا ســرعت
کمتــر و احتیــاط بیشــتر انجــام

بــهدوراز خطــا نخواهــد بــود و
میتوانــد منجــر بــه فــوران چــاه
و آتــش گرفتــن ســکوی نفتــی و
درنتیجــه از بیــن رفتــن ســرمایهها
(انســانی و مالــی) و تخریــب
محیطزیســت گــردد ،هماننــد
اتفاقــی کــه در ســال ۶۶( ۱۹۵۶
ســال پیــش) در نزدیکــی شــهر قــم
و حیــن حفــاری نفتــی در ســازند
قــم اتفــاق افتــاد و منجــر بــه فــوران
چــاه البــرز شــماره  ۵شــد کــه یکــی
از بزرگتریــن فورانهــای تاریــخ
صنعــت نفــت در ســطح جهانــی
اســت کــه منجــر بــه خــروج روزانــه
(بهطــور متوســط) ۶۰۰۰۰بشــکه
نفــت بــه مــدت  ۸۲روز (درمجمــوع
بیــش از  ۵میلیــون بشــکه) شــد.
وی در تشــریح اهمیــت مقالــه در
ســطح ملــی اظهــار کــرد :ارائــه ســن
بیوزوناســیون
دقیــق بــر مبنــای
ِ
مناســب در تمامی مطالعــات مرتبط
بــا دیرینهشناســی ســازند قــم از
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .بــه
دلیــل نبــود بیوزوناســیون رســمی
بــرای ســازند قــم ،مطالعــات قبلــی
بــر روی ایــن ســازند ،بــر اســاس
زونبندیهــای ارائهشــده بــرای ســازند
آســماری (در حوضــه زاگرس ،جنوب
غربــی ایــران) و یــا زونبنــدی هــای
حوضــه مدیترانه/اروپــا انجام میشــد
(کــه هــر دو بر مبنــای فرامینیفرهای
بنتیــک هســتند) ولــی بــا توجــه
بــه اینکــه زمــان ظهــور و انقــراض
فرامینیفرهــا در حوضههــای مختلف
و در مکانهــای دور از هــم ،متفــاوت
اســت لــذا کاربــرد آنهــا معمــوالً بــا
خطــا همــراه اســت.
بــه گفتــه وی بــا چــاپ ایــن مقالــه
ایــن مشــکل بــرای مطالعــات بعــدی
ســازند قــم مرتفــع گردیــد.
محمــدی افــزود :نواقــص اســتفاده
از زونبنديهــاي حوضــه زاگــرس و
مدیترانه/اروپــا بــرای تعیــن ســن
واحدهــای ســازند قــم (در ایــران
مرکــزی) نیــز در پژوهــش وی
بررسیشــده اســت .همچنیــن
جنــوب شــرقیترین نهشــتههای
ســازند قــم نیــز موردمطالعــه قــرار
گرفــت و قدیمیتریــن نهشــتههای
ســازند قــم و ســن آنهــا مشــخص
گردیــد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده
علــوم محیطــی دانشــگاه تحصیالت
تکمیلــی افــزود :دریــای قــم (کــه
ســازند قــم در آن نهشــته شــده
اســت) ارتباطدهنــده تتیــس شــرقی
و تتیــس غربــی بــوده و مســیر
مهاجــرت جانــداران دریایــی
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از غربــی بــه شــرق (و یــا بالعکــس،
بســته بــه محــل ظهــور اولیــه آنهــا)
بــوده اســت و از ایــن نظــر از اهمیــت
قالعــادهای برخــوردار اســت.
فو 
وی عنــوان کــرد :در ایــن پژوهــش
بیوزوناســیون ارائهشــده ب ـرای ســازند
قــم ،بــا بیوزونهــای منطقــهای و
جهانــی مطابقــت داده شــد و امــکان
مقایســه توالیهــای الیگو-میوســن
دیگــر بخشهــای حوضــه تتیــس
بــا حوضــه قــم (و بالعکــس) فراهــم
گردیــد .بهعــاوه ،زمــان اولیــن
حضــور لپیدوســیکلینیدها (یکــی از
مهمتریــن گروههــای فرامینیفرهــا که
موجــودات ریــز دریایــی بودهانــد) در
ایـران ،پــس از ظهــور اولیــه در آمریــکا
و کارائیــب و مهاجــرت از غــرب بــه
شــرق ،پــس از بررســی نهشــتههای
منطقــه جازموریــان در ایــن مقالــه،
بهطــور دقیقتــری مشــخص گردیــد.
همچنیــن جهــت پیشــروی دریــای
تتیــس بــر روی صفحــه ایــران بــا
نگرشــی نــو موردبررســی قـرار گرفت.
دکتــر ابراهیــم محمــدی اولیــن
بیوزونبنــدی رســمی کل ســازند قــم
(از روپلیــن تــا بوردیگالیــن) ،قریــب
 ۶۰ســال بعــد از بیوزونبنــدی ســازند
آســماری و مطابقــت زونهــای ســازند
قــم با زونهــای جهانی و منطقـهای را از
مهمتریــن ویژگیهــای مقاله برشــمرد.
وی تقســیمبندی روپلیــن ســازند قــم
برای نخســتین بار به روپلین پیشــین
و پســین؛ بررســی نواقــص زونهــای
بنتیــک کمعمــق یــا  SB-zonesو
زونهــای ســازند آســماری جهت تعین
ســن ســازند قــم در کنــار مطالبــی
در خصــوص انقــراض Nummulites
واقعــی و Nummulites bouillei, N.
budensis, and N. kecskemetii؛ بررسی
تفــاوت گســترش زمانــی فســیلهای
کلیــدی زیــر در ســازندهای قــم و
آســماری (Lepidocyclinids, Archaias,
and

Miogypsina,

Spiroclypeus,

 )etcهمــراه بــا گــزارش و بررســی
قدیمیتریــن نهشــتههای ســازند
قم؛ بیواســتراتیگرافی جنوبشرقیترین
نهشــتههای ســازند قــم؛ مطابقــت
برشــهای ســازند قــم در طــول ۱۰۰۰
کیلومتــر از گســتره ایــن ســازند و
نگرشــی نو بــر پالئوژئوگرافــی و جهت
پیشــروی دریــای قــم (تتیــس) و ارائــه
نقشــه پیشــروی را از مـوارد مهم مقاله
عن ـوان کــرد.
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رئیــس پژوهشــگاه علــوم و تکنولوژی
پیشــرفته و علــوم محیطــی خبــر داد؛

سند آمایش علم ،فناوری و
نوآوری آمـوزش عالـی
استانکرمانتدوینمیشود
دکتــر امیــن باقــی زاده رئیــس
پژوهشــگاه علــوم و تکنولــوژی
پیشــرفته و علــوم محیطــی کــه بــه
نمایندگــی دانشــگاه در کارگــروه
علــم ،فنــاوری و نــوآوری شــورای
مدیریــت آمــوزش عالــی اســتان
کرمــان شــرکت کــرده بــود گفــت:
ســند آمایــش علــم ،فنــاوری و
نــوآوری آمــوزش عالــی اســتان
کرمــان تدویــن مــی شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه
دکتــر باقــی زاده در تشــریح اهداف و
مصوبــات کارگــروه گفت :نخســتین
جلســه کارگروه یادشــده در راســتای
ســاماندهی و نظــم بخشــی و تدوین
ســند آمایش اســتانی در ســاختمان
دبیرخانــه همایــش واقع در دانشــگاه
آزادســامی واحــد شــهید حــاج
قاسم اســلیمانی و

بــا حضــور نمایندگانــی از دانشــگاه
هــای سراســر اســتان تشــکیل شــد.
بــه گفتــه دکتــر امیــن باقــی زاده
در جلســه مذکــور ضمــن یــادآوری
نکاتــی از بیانیــه گام دوم انقــاب در
خصــوص فنــاوری و نــوآوری و تاکید
بــر بیانــات مقام معظــم رهبــری (مد
ظلــه العالــی) در خصــوص نامگذاری
و شــعار ســال  ۱۴۰۱بــا عنــوان
« تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال
آفریــن» و ضــرورت اجــرای منویــات
معظــم لــه ،مقــرر گردیــد :نســبت به
تدویــن ســند آمایــش علــم ،فنــاوری
و نــوآوری آمــوزش عالــی اســتان
اقــدام الزم بــه عمــل آیــد.
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و تکنولوژی
پیشــرفته و علــوم محیطــی افــزود:
همچنین مصــوب گردیــد :در تنظیم
ســند آمایــش ،شــاخص هــای

کلیــدی بیســت و هشــت گانــه تعالــی
کیفیــت در نظــام آمــوزش عالــی و
تحقیقــات از جملــه شــاخص هــای
آموزشــی  ،دانشــجویی ،فرهنگــی،
پژوهشــی و فناوری ،مباحث کارآفرینی
و اشــتغال زایــی  ،تعامــات بیــن المللی
 ،منابــع مالــی و ســرمایه نیروی انسـانی
مــورد توجــه ق ـرار گیــرد.
دکترباقــی زاده خاطــر نشــان کــرد:
مقــرر گردیــد تدویــن ســند مذکــور
منطبــق بــر کلیــه اســناد باالدســتی
از جملــه سیاســت هــای کلــی
آمایــش ســرزمین ،ســند آمایــش
اســتان کرمــان ،اســناد آمــوزش عالی
و آمــوزش و پــرورش کشــور  ،ســند
مهندســی فرهنگــی کشــور و ســایر
اســناد مربوطــه صــورت گیــرد.

رئیس کتابخانه و مركز اطالعرسانی دانشگاه خبر داد؛

تعداد کتاب های دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
به  ۲۲هزار و پانصد و هجده جلد رسید
رئیــس کتابخانــه و مركــز
اطالعرســانی دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری
پیشــرفته گفــت :بــا خریــد ۲۰۰
جلــد کتــاب از ســی و ســومین
نمایشــگاه کتــاب تهــران مجمــوع
کتابهــای دانشــگاه بــه  ۲۲هــزار و
پانصــد و هجــده جلــد رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه
دکتــر رضــا حســنزاده گفــت:
بهمنظــور تجهیــز و بــروز رســاني
منابــع علمــی کتابخانــه دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و
فنــاوری پیشــرفته قریــب بــه ۲۰۰
جلــد کتــاب فارســی و التیــن از
ســی و ســومین نمایشــگاه کتــاب
تهــران خریــداری شــد کــه از ایــن
تعــداد بیــش از  ۱۲۰عنــوان آن بــه
زبــان انگليســي و بقیــه بــه زبــان
فارســی اســت.

وی افــزود :هزينــه خريــد ايــن
کتابهــا بالغبــر  ۴۰۰ميليــون
تومــان بــرآورد شــد كــه بــا موافقــت
رئیــس دانشــگاه و صــرف مبلــغ
دويســت ميليــون تومــان از محــل
اعتبــارات دانشــگاه و مبلــغ دويســت
ميليــون تومــان از محــل تخفيــف
نمايشــگاه تهيــه شــدند.
رئیــس کتابخانــه و مركــز
اطالعرســانی دانشــگاه بابیــان اینکــه
تــاش شــد بــا بــروز رســاني منابــع

علمــي کتابخانــه ،اقــدام مؤثــری
جهــت فراهــم آوردن هــر چــه
بیشــتر منابــع تحقيقاتــي مــورد نیاز
دانشــجويان و اســتادان دانشــگاه
صــورت گیــرد.
بــه گفتــه وی منابــع مذکــور پــس از
ثبــت در سيســتم امانــات كتابخانــه
جهــت اســتفاده در دســترس
متقاضيــان محتــرم قــرار خواهــد
گرفــت.

نــــوآوران

نــــوآوران
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با هدف حمایت از ایده دانشگاهیان؛ رویداد استارتآپ دی برگزیدگان خود را شناخت
بــا هــدف جــذب و حمایــت از
ایدههای دانشــگاهیان در دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی
ی پیشــرفته ،رویــداد
و فنــاور 
اســتارتآپ دی برگــزار و ســه ایده
برتــر شــناخته شــدند.
در ابتــدای ایــن برنامــه دکتــر
محبــی ،ریاســت دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و
فناوریهــای پیشــرفته ضمــن
خوشــامدگویی بــه اهــداف
ایــن دانشــگاه اشــاره کــرد و
گفت«:ســرآمدی در فنــاوری
و نــوآوری از اهــداف دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و
فنــاوری پیشــرفته اســت».
رئیــس دانشــگاه بــا اشــاره بــه
نامگــذاری امســال بهعنــوان
تولیــد ،دانشبنیــان ،اشــتغال
آفریــن از ســوی مقــام معظــم
رهبــری؛ رســیدن بــه اهــداف
نامگــذاری موردنظــر رهبــر
معظــم انقــاب را نیازمنــد
برنامهریــزی کوتاهمــدت و
درازمــدت و ترســیم چشــمانداز
و تــاش مســتمر دانســت و
افــزود «:کشــورهایی هــم کــه در
حــوزه فنــاوری و تولیــد علــم و
علــم منتــج بــه ثــروت ،پیشــرفت
کردهانــد ســالها در ایــن زمینــه
برنامهریــزی و تــاش داشــتهاند».

دکتــر محبــی وظیفــه پــارک را
حمایــت از ایدههــای دانشــجویان
اعــام و بــا توجــه بــه آغــاز بــه کار
مرکــز رشــد دانشــگاه از اعضــای
هیئتعلمــی و دانشــجویان
درخواســت کــرد از ظرفیــت و
امکانــات مرکــز رشــد بــا هــدف
گســترش شــرکتهای دانشبنیــان
بهــره ببرنــد.
دکتــر محمدرضــا ســپهوند ،رئیــس
پــارک علــم و فنــاوری کرمــان نیــز
بــا ارائــه گزارشــی از عملکــرد پــارک
علــم و فنــاوری کرمــان براســاس
شــاخصهای ارزیابــی پارکهــای
کشــور و اشــاره بــه کارهــا و اهــداف
پیشــروی خــود ،عملکــرد پــارک
کرمــان را بــا توجــه بــه ظرفیتهــا
و نیــروی انســانی موجــود مثبــت
قلمــداد کــرد و گفــت «:پــارک علــم
و فنــاوری کرمــان در جایــگاه یــک
پــارک اســتانی بــا ظرفیــت محــدود،
تمــام تــوان خــود را در توســعه
اکوسیســتم فنــاوری کرمان گذاشــته
و از هیــچ تالشــی در ایــن راســتا
فروگــذار نمیکنــد».
در ادامــه برنامــه دکتــر رضای ـیزاده،
معــاون فنــاوری پــارک ضمــن بیــان
نحــوه عملکــرد پــارک بــه ســطوح
فنــاوری و تجــاری و آشــنایی هرچـه
بیشــتر بــا ایــن مفهــوم پرداخــت.

رویــداد اســتارتآپ دی نیــز بــا بیــان
ایدههــا و پشــت ســر گذاشــتن
تیمســازی ،آموزشهــا و منتورینــگ
و در نتیجــه بــا ارائــه نهایــی تیمهــا
برگزیــدگان خــود را شــناخت .در این
رویــداد کــه بــا حضــور بیــش از ۴۳
ایــده در قالــب  ۴۳تیــم برگــزار شــد،

ســه ایــده پوشــشهای پلیمــری
بــذر ،دســتگاه فتوتراپــی قابــل
انعطــاف و پانســمان هوشــمند بــرای
زخمهــای دیابتــی و ســوختگیها
بــه ترتیــب بــه عنــوان ایــده اول ،دوم
و ســوم شــناخته شــده و مورد تقدیر
قــرار گرفتنــد.
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گفتگوی ویژه

گفتگو با رئیس پژوهشکده انرژی
در ادامــه گفتگــو بــا روســای پژوهشــکده هــا ایــن شــماره بــه ســراغ
دکتــر مســعود ایرانمنــش رئیــس پژوهشــکده انــرژی رفتیــم.
انــرژی از مباحث مهم روزگار ماســت.
مباحــث انــرژی ابعــاد بیــن المللــی
یافتــه و از مولفــه هــای مهــم اقتــدار
در ســطح داخلــی و جهانی محســوب
مــی شــود .پژوهــش در حــوزه انرژی
نیــز بــا توجــه بــه افزایــش مصــرف
جهانــی ،اثــرات گازهــای گلخانــه
ای و مدیریــت مصــرف از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت.
بــا توجــه بــه مباحــث فــوق اولیــن
ســوال را از دکتــر ایرانمنــش مطــرح
کردیــم:

آقــای دکتــر بــا تشــکر ممنــون
مــی شــویم در ابتــدا پژوهشــکده
انــرژی را معرفــی و نقــش آن را در
زمینــه ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه
شــرح دهیــد
پیشــرفت و توســعه کشــورها،تامین
آســایش و امنیــت جوامــع بشــری
در گــرو تامیــن انــرژی پایــدار
اســت .مســأله تأمیــن انــرژی
مــورد نیــاز جوامــع یکــی از
مهمتریــن دغدغههــای گذشــته
و حــال بســیاری از کشــورهای
جهــان میباشــد کــه بــه ســمت
یــک بحــران رو بــه افزایــش
میــل میکنــد .در حــال حاضــر
بشــر بــا دو بحــران بــزرگ روبــرو
اســت کــه منشــاء هــر دوی آنهــا
بــه انــرژی مربــوط اســت .یکــی
آلودگــی محیــط زیســت ناشــی
از مصــرف ســوختهای فســیلی
و دیگــری کاهــش نگــران کننــده
ذخایــر انــرژی فســیلی اســت .ایــن
بحرانهــا اختصــاص بــه منطقــه
جغرافیایــی خاصــی نداشــته و
بســیاری از کشــورها بــا آن درگیــر
میباشــند .تحقیقــات مختلــف
نشــان مــی دهــد کــه راهــکار
بــرون رفــت از ایــن مشــکالت
اســتفاده از انــرژی هــای تجدیدپذیر
و اســتفاده بهینــه از منابــع موجــود
مــی باشــد.
در راســتای کمــک بــه حــل
ایــن بحرانهــا و بــا توجــه
بــه پتانســیلهای منطقــهای
انرژیهــای تجدیدپذیــر و ضــرورت
بهــره وری بیشــتر در اســتفاده از
ذخایــر انــرژی هــای فســیلی ،بــه
منظورفراهمســازی امکانــات

مناســب جهــت انجــام پروژههــای
تحقیقاتــی مرتبــط بــا انــرژی
و تربیــت نیروهــای متخصــص
وکارآمــد ،پژوهشــکده انــرژی از
ســال  ۱۳۸۳فعالیــت خــود را
آغازکــرده اســت .ایــن پژوهشــکده
در شــهریورماه  ۱۳۸۴موفــق بــه
کســب موافقــت اصولــی از وزارت
علــوم و تحقیقــات وفنــاوری بــا
ســه گــروه پژوهشــی ،مدیریــت و
بهینهســازی انــرژی ،انرژیهــای
تجدیــد شــونده وتبدیــل انــرژی و
پیــل ســوختی و هیــدروژن گردیده
اســت.
ضمــن تشــریح مبحــث انــرژی و
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و نقــش
آن در توســعه علــم و فنــاوری،
اســتفاده از انرژیهــای تجدیــد
پذیــر در کشــور و منطقــه را چگونه
ارزیابــی مــی کنیــد و همچنیــن
بفرمائیــد؛ فعالیــت پژوهشــکده
انــرژی در ایــن زمینــه بــه چــه
صــورت بــوده اســت
کارگــروه انــرژی هــای تجــددی
پذیــر در اســتانداری کرمــان
تشــکیل شــده اســت و عضــو
کارگــروه هســتم و از ایــن طریــق
پیشــنهادات را مطــرح و پیگیــری
مــی کنیــم.
توســعه نیــروگاه هــای تجدیــد
پذیــر اســتان در دســتور کار
کارگــروه قــرار دارد .در ایــن رابطــه
 4کارگــروه تشــکیل شــده و
مقدمــات اجرایــی شــدن نیروهــای
تجدیــد پذیــر در اســتان حداقــل
بــا ظرفیــت  2هــزار مگابایــت در
دســتور کار قــرار دارد کــه بتواننــد
در اســتان اجرایــی کننــد .دنبــال
حــل مشــکالت هســتند و کارگــروه
زیــر نظــر معاونــت اقتصــادی
اســتانداری برگــزار و فعــال اســت.
در زمینــه هــای پژوهشــی و علمــی
مشــاوره مــی دهیــم و در جلســات
هــم شــرکت مــی کنیــم و بــر
اســاس نیــاز اطالعــات الزم را در
اختیــار کارگــروه قــرار مــی دهیــم.

همــكاري هــاي پژوهشــي
پژوهشــكده .بــا ســایر دانشــگاه هــا
و مراکــز پژوهشــی داخــل و خــارج
کشــور بــه چــه صــورت اســت و
بفرماییــد؛ تــا کنــون چــه اقداماتــی
در خصــوص انجــام فعالیتهــای
پژوهشــی و فناورانــه مشــترک
پژوهشــکده انــرژی بــا دانشــکده
مهندســی بــرق و کامپیوتــر و
دانشــکده مهندســی مکانیــک و
مــواد صــورت پذیرفتــه اســت؟
از روابــط عمومــی دانشــگاه بــرای
معرفــی فعالیــت هــای پژوهشــی و
آموزشــی پژوهشــکده انرژی تشــکر
مــی کنــم .در ارتبــاط بــا ســوال
بــا توجــه بــه ســابقه تاســیس
پژوهشــکده انــرژی کــه بــه ســال
 1383بــر مــی گــردد و تقریبــاً
نســبت بــه دانشــکده هایــی کــه
اســم بردیــد ســابقه بیشــتری دارد.
از ابتــدا در پژوهشــکده بــر مبنــای
اســتفاده از همــه ظرفیتهــا و
پتانســیل هــای نــوری مراکــز
آمــوزش عالــی اســتان اعــم از
دانشــگاه هــا ،مراکــز تحقیقاتــی
و همیــن طــور مراکــز صنعتــی
تعریــف شــد و در اهــداف آن را در
نظــر گرفتــه بودیــم .بــر اســاس
همیــن مــا گــروه هایــی را در
پژوهشــکده تعریــف کردیــم کــه
شــامل گــروه مدیریــت و بهینــه
ســازی انــرژی ،گــروه تبدیــل
انــرژی و انــرژی هــای تبدیــل پذیــر
و گــروه پیــل ســوختی و هیــدروژن
مــی شــوند .مــا ایــن گــروه هــا را
تعریــف کردیــم و بعــد از تاســیس
دانشــگاه و دانشــکده هایــی کــه
اســم بردیــد از جملــه دانشــکده
بــرق و مکانیــک و مــواد ،از همکاری
بــا دانشــکده هایــی کــه مــی توانند
در زمینــه انــرژی فعالیــت کننــد
اســتقبال بــا آنهــا همــکاری هایــی
مــی کینــم.
بــه عنــوان عضــو هیــأت علمــی
مدعــو از دوســتان دعــوت کردیــم
همچنیــن بــه صــورت همــکاری

در طــرح هــای پژوهشــی و
همینطــور همــکاری های آموزشــی
بــه صــورت متقابــل بــا دانشــکده
بــرق و دانشــکده مکانیــک ایــن
همــکاری هــای را داشــتیم .در ارائه
دروس مقاطــع کارشناســی ارشــد و
دکتــری و در اجــرای طــرح هــای
پژوهشــی بــه صــورت مشــترک
همــکاری هایــی را داشــتم و در
حــال حاضــر ایــن همــکاری هــای
روز بــه روز بیشــتر شــده و ادامــه
دارد.
در ایــن پــروژه هــا ایــن طــوری
نیســت کــه بگوییــم پــروژه بیــن
دانشــکده مکانیــک و دانشــکده و
پژوهشــکده انرژی مشــترک هســت
همــکاران بــا هــم در یــک طــرح
دارنــد بــا هــم همــکاری مــی کنند.
هــم طــرح هــای تقاضــا محــور
و هــم در طــرح هــای پژوهشــی
داخلــی .در بحــث آمــوزش درس
هایــی هســت کــه همــکاران مــا
بــرای دانشــکده بــرق یــا دانشــکده
مکانیــک ارائــه مــی کننــد یــا
درس هایــی اســت کــه آنهــا بــرای
مــا ارائــه مــی کننــد .در راهنمایــی
پایــان نامــه هــا و  ....نســیز همکاری
متقابــل داریــم.
در پژوهشــکده انــرژی درخصــوص
تعریــف موضوعــات کاربــردی
بــرای طــرح هــای پژوهشــی و
پایــان نامــه هــای دانشــجویی و
راهنمایــی و مشــاوره دانشــجویان
در خلــق ایــده هــای فناورانــه و
تولیــد محصــول در بعــد از فراغــت
از تحصیــل چــه تمهیداتــی در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
خوشــبختانه بــه دلیــل ارتبــاط
خوبــی کــه همــکاران مــا در
پژوهشــکده و صنعــت دارنــد
تقریبــا بیــش از  90درصــد
موضوعاتــی کــه هــم اکنــون در
پایــان نامــه هــا تعریــف مــی شــود
موضوعــات مــورد نیــاز صنعــت و
جامعــه اســت و تعــداد زیــادی از

نــــوآوران
آنهــا مــورد حمایــت مراکــز صنعتی
و ارگان هایــی کــه مرتبــط بــا
فعالیــت هــای انــرژی هســتند
قــرار گرفتــه اســت ایــن ارگان
هــا عمدتــاً شــرکت توزیــع بــرق
جنــوب اســتان ،شــرکت توزیــع
بــرق شــمال اســتان ،شــرکت بــرق
منطقــه ای ،شــرکت گاز اســتان،
شــرکت آب منطقــه ای و صنایــع
گل گهــر ســیرجان ،صنعــت مــس
سرچشــمه در رفســنجان و اداره
کل نوســازی مــدارس اســتان از
جملــه ایــن مــواردی هســتند کــه
موضوعــات پایــان نامــه هــا در
ارتبــاط بــا آنهــا تعریــف شــده و در
حــال انجــام اســت.

آقــای دکتــر دربــاره برنامههــا
و طــرح هــا بــرای ارتقــاء ســطح
پژوهشــکده در راســتای رســالت و
مأموریــت دانشــگاه نیزتوضيحاتــي
ارايــه نماييــد؟
در مــورد ارتقــاء پژوهشــکده چنــد
تــا برنامــه پیــش بینــی کردیــم.
بــر اســاس درخواســت حــوزه
پژوهشــی پژوهشــگاه و رئیــس
پژوهشــگاه برنامــه پنــج ســاله
پژوهشــکده تدویــن شــده اســت.
همــکاران در برنامــه پیشــنهاداتی
داشــتند .در راســتای ارتقــای طــرح
هــای پژوهشــی کــه تقاضــا محــور
هســت .ســال گذشــته ارتباطــات
خوبــی بــا صنایــع مس سرچشــمه،
گل گهــر ســیرجان ،شــرکت توزیــع
بــرق جنــوب و شــمال اســتان،
شــرکت آب و فاضــاب ،شــرکت
آب منطقــه ای ،ســازمان نوســازی
مــدارس داشــتیم کــه خوشــبختانه
پــروژه هایــی تعریــف شــد و در
حــال انجــام هســت .همینطــور
پــروژه هــای دیگــری در دســت
برنامــه ریــزی داریــم کــه بتوانیــم
جهــت حرکــت ،پژوهشــکده را
بــه ســمت پــروژه هــای کاربــردی
بیشــتری ســوق دهیــم .در بعــد
آموزشــی هــم در حــال حاضر پیگیر
اخــذ مجــوز دوره دکتــرای رشــته
مهندســی سیســتم هــای انــرژی از
شــورای گســترش آمــوزش عالــی
کشــور هســتیم که خوشــبختانه در
شــورای مدیریــت دانشــگاه تصویب
شــده و االن مراحــل تصویــب آن
در وزارت علــوم طــی مــی شــود.
در زمینــه آموزشــی هــم مــا در
حــال حاضــر در پژوهشــکده چهــار
دوره کارشناســی ارشــد را برگــزار
مــی کنیــم .دوره هــای مهندســی
انرژی هــای تجدیدپذیر ،مهندســی
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صنعتــی مرتبــط بــا رشــته خــود
توانســته انــد مشــغول شــوند
تعــدادی از آنهــا در مقطــع دکتــری
در دانشــگاه هــای معتبــر در داخــل
و خــارج از کشــور پذیرفتــه و
توانســتند مشــغول شــوند و ادامــه
تحصیــل دهنــد و تعــدادی از ایــن
دانشــجوها در مقطــع دکتــری
فــارغ التحصیــل و جــذب
دانشــگاه هــای داخلــی بــه عنــوان
عضــو هیــأت علمــی شــده انــد و
بعضــی از آنهــا در شــرکت هــای
معتبــر صنعتــی و مشــاور مشــغول
بــه کار شــده انــد کــه مــی تــوان
بــه دانشــگاه رفســنجان  ،دانشــگاه
کاشــان هســت کــه بــه طــور خاص
فــارغ التحصیــان دانشــگاه در آنجا
مشــغول بــه فعالیــت شــدند اشــاره
کــرد.

انــرژی در گرایــش تکنولــوزی و
گرایــش محیــط زیســت و همیــن
طــور دوره مدیریــت انــرژی را در
مقطــع کارشناســی ارشــد در حــال
حاضــر برگــزار مــی کنیــم کــه
دانشــجویانی کــه در ایــن مقطــع
هســتند دوره آموزشــی را انجــام
مــی دهنــد.
از جملــه اقداماتــی کــه مــا در
پژوهشــکده انجــام دادیــم اینکــه
دانشــجوها را بــه ســمت پــرژوه
هــای کاربــردی هدایــت کردیــم.
دانشــجویان بــه عنــوان همــکار
در طــرح هــای پژوهشــی هــم
بــه مــا کمــک مــی کننــد .بــرای
اینکــه بتوانیــم در فعالیــت هــای
پژوهشــی بــه همــکاران و ارتقــای
ســطح پژوهشــی آنهــا کمــک
کنیــم و هــم بتوانیــم دانشــجویان
را ارتقــا دهیــم ســعی کردیــم
آزمایشــگاه هــا و تجهیزاتــی را بــه مجــددا از وقتــی کــه در اختیارمان
روز کنیــم و همینطــور خدمــات قــرار دادید متشــکریم.
نــرم افــزاری کــه مــورد نیــاز
همــکاران را فراهــم کنیــم .بــه
طــور مثــال نــرم افزارهایــی کــه
مــا در آزمایشــگاههای پژوهشــکده
داریــم مثــل نــرم افــزار ترانســیس،
نــرم افــزار ریــم پــرو و دیکســایلنت
اینهــا از جملــه نــرم افزارهایــی
هســتند کــه ســالهای قبــل
خریــداری شــده و دانشــجویان
و همــکاران از آن اســتفاده
مــی کننــد و نــرم افزارهایــی
هســتند کــه در حــال حاضــر
در ســطح دنیــا از آنهــا بــرای
طراحــی سیســتم هــای مرتبــط
بــا انــرژی اعــم از انــرژی هــای
تجدیــد پذیــر و غیــر تجدیدپذیــر
اســتفاده مــی شــود.
مــورد دیگــری کــه مــا در ارتبــاط
بــا ارتقــا ســطح پژوهشــی
بــرای دانشــجویان پیــش بینــی
کردیــم تشــویق آنهــا بــه انجــام
فعالیــت هــای فناورانــه اســت
کــه تعــدادی از موضوعاتــی کــه
دانشــجویان در ارتبــاط بــا پایــان
نامــه کار مــی کردنــد خوشــبختانه
توانســته انــد منجــر بــه ثبــت
اختــراع و همیــن طــور ایجــاد
شــرکت هــای مســتقر در مرکــز
رشــد در پــارک علــم و فنــاوری
شــود و االن هــم در آن شــرکتها
در حــال فعالیــت هســتند .توانســته
انــد بــا صنعــت ،ارتبــاط برقــرار
کننــد و خوشــبختانه نتایجــی کــه
مــا از ایــن فعالیــت هــا توانســتیم
بــه دســت بیاوریــم عــاوه بــر
اینکــه دانشــجوها در مراکــز
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نــــوآوران

به منظور معرفی فعالیت های صورت گرفته در حوزه ارتباط با
صنعت و کارآفرینی در هر شماره پروژه های تحقیقاتی مشترک با
بخش اجرا ،معرفی می گردد.

انتخــاب مناســبترین گونههــای گیاهــی در فضــای ســبز منطقــه
ـاس
ـزی بندرعبـ
ـی و فلـ
ـع معدنـ
ـژه صنایـ
ویـ
دکتــر محبــوب صفــاری عضــو
هیــأت علمــی پژوهشــکده
علــوم محیطــی و مجــری پــروژه
تحقیقاتــی بــا عنــوان انتخــاب
مناســبترین گونههــای گیاهــی
در فضــای ســبز منطقــه ویــژه
صنایــع معدنــی و فلــزی بندرعباس،
در گفتگــو بــا روابــط عمومــی در
خصــوص ایــن پــروژه چنیــن گفــت:

بــه طــور کلــی هــدف از انجــام ایــن طــرح
* شناســایی و مطالعــه وضعیــت گونههــای
گیاهــی موجــود در منطقــه ویــژه اقتصــادی
بندرعبــاس و اقلیمهــای مشــابه
* بررســی و شناســایی گونههــای مناســب
بــا اقلیــم و شــرایط منطقــه ویــژه اقتصــادی
بندرعباس
* انتخــاب شــاخصها و معیارهــای جهــت
انتخــاب گونههــای مناســب بــا اقلیــم و
شــرایط ویــژه اقتصــادی بندرعبــاس
* انتخــاب نهایــی گونــه هــا بــر اســاس
معیارهــا و شــاخص هــای منتخــب (تحلیــل
سلســله مراتبــی)

چکیده ای از روش تحقیق و
روند مراحل انجام پروژه

نقــش این طــرح در توســعه
پایــدار و محیط زیســت

در پژوهــش حاضــر ،پــس از بررســی
پژوهــش هــای انجــام گرفتــه از از گیاهان
کشــت شــده بــه منظــور ایجــاد فضــای
ســبز در مناطــق صنعتــی و مناطــق
مشــابه بــا اقلیــم بندرعبــاس (بســیار
گــرم و مرطــوب) در ایــران و جهــان ،بــا
توجــه معیارهــای مــد نظــر از انتخــاب
گونــه هــای مناســب بــا اقلیــم و
شــرایط منطقــه (کمتریــن بــرگ
ریــزی ،پایینتریــن ســرانه مصــرف آب،
ســریعترین رشــد ،تحمــل بــه رطوبــت
بــاالی 50درصــد ،مقاومــت بــه شــوری،
مقاومــت بــه آلودگــی هــوا ،خــاک ،آب
و ).....و بــا اســتفاده از نظــرات خبــرگان و
بــا بهــره گیــری از تکنیــک هــای تصمیم
گیــری جبرانــی امتیــازی (AHP، ANP،
 )ARAS، MOORAگونــه هایــی کــه
بیشــترین تناســب و ســازگاری با شــرایط
را داشــته باشــند ،بــه ترتیــب ســطح
بنــدی و معرفــی خواهنــد شــد.

بــا توجــه بــه اهمیــت فضــای ســبز
در کاهــش آلودگــی هــای زیســت
محیطــی (آلودگیهــای صوتــی،
نــوری ،هــوا ،خــاک و  ،)...اســتفاده
از گونههــای مناســب بــه منظــور
تعدیــل ایــن دســته از آلودگــی ها در
هــر مــکان و زمــان ،نیازمنــد بررســی
و شــناخت محیــط و گیاهــان هــر
منطقــه میباشــد ،کــه میتوانــد
در توســعه پایــدار محیــط زیســت
شــهری و صنعتــی نقــش مهــم و
بهســزایی را ایفــا کنــد
اجــرای ایــن طــرح بــه درخواســت
منطقــه ویــژه صنایــع معدنــی و فلــزی
خلیــج فــارس انجــام گرفتــه اســت کــه
مشــارکت ایــن ســازمان در اجــرای ایــن
طــرح بــه صــورت  100درصــد میباشــد.

نــــوآوران
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رئیــس دبیرخانــه نظــام پذیــرش و بررســی پیشــنهادها در دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته؛

یاوران علمی دانشگاه  ۱۵۰پیشنهاد در سال  ۱۴۰۰ارائه کردند
 /دبیرخانه از پیشنهادهای اعضای هیئت علمی استقبال می کند

بهرهمنــدی از پیشــنهادها بــرای بهبــود کیفیــت فعالیــت هــای دانشــگاه از
دغدغــه هــای مشــترک مدیــران و کارکنــان دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته محســوب مــی شــود.
کارکنــان عالقــه منــد هســتند نظــرات خــود را ارائــه کننــد و مدیــران بــه
دنبــال ارتقــا مشــارکت کارکنــان و دریافــت ایــده هــا و نظــرات آنهــا بــرای
ارتقــا بهــره وری و رضایــت شــغلی هســتند.
خوشــبختانه تحقــق ایــن امــر در بســتر نظــام پذیرش و بررســی پیشــنهادها
در دانشــگاه فراهــم شــده اســت و همــکاران مــی تواننــد پیشــنهادهای خود
را در فراینــدی کــه از طریــق اتوماســیون اداری مشــخص شــده اســت ارائــه
کننــد .بــرای آشــنایی بیشــتر همــکاران بــا فعالیــت هــای دبیرخانــه بــا آقای
محســن یوســفیان رئیــس دبیرخانــه نظام پذیــرش و بررســی پیشــنهادها در
دانشــگاه گفتگــو کردیم.
بــا تشــکر از پاســخگویی ایشــان شــما را بــه خوانــدن ایــن مصاحبــه دعــوت
مــی کنیم.

آقــای یوســفیان بــا ســپاس
از همــکاری شــما اهمیــت و
جایــگاه نظــام پیشــنهادها در
ســازمان هــا را چگونــه ارزیابــی
مــی کنیــد؟
همانطــور کــه مــی دانیــد نظــام
مديريــت مشــاركتي ،نظــام
همــكاري فكــري و عملــي
كاركنــان يــك ســازمان بــا
ســطوح مختلــف مديريتــي
آن ســازمان اســت .در ايــن
نظــام كليــه افــراد ســازمان
دربــاره روشــهاي حــل مســائل
و ارتقــاي بهــره وري ســازمان،
فعاالنه انديشــيده ،حاصــل آن را
در قالــب طرحهــا و پيشــنهادها
بــه ســازمان ارائــه مــي نماینــد.
بديــن طريــق يــك نظــام
همفكــري و هــم انديشــي بــراي
رســيدن بــه اهــداف ســازمان
وجــود دارد و مديريــت ســازمان
از گنجينــه غنــي طرحهــا،

انديشــه هــا و راه حــل هــای
ارائــه شــده بــراي نيــل بــه
اهــداف ســازماني بهــره
مــي جويــد .در ايــن نظــام
بــراي خالقيــت كليــه اعضــاي
ســازمان ارزش قائــل شــده و
در تصميــم گيــري هــا از آنهــا
اســتفاده مــي شــود .نظــام
پيشــنهادها يكــي از ابزارهــاي
مديريــت مشــاركتي اســت.
امــروزه مدیریــت مشــارکتی
یکــی از پیشــرفته تریــن و
موثرتریــن روشــهای مدیریــت
در دنیاســت و کارآمدتریــن و
اصلــی تریــن ابــزار در ایــن نــوع
مدیریــت ،نظــام پیشــنهادهای
ســازمانی اســت.
در نظــام پيشــنهادها ،اندیشــه
هــای ســازنده بــه طــور یکســان
و بــدون توجــه بــه موقعیــت
ســازمانی پدیدآورنــدگان آنهــا
بــا برنامــه و فرآینــدی مشــخص
مــورد پذیــرش قــرار مــی گیرد،

در حالــی کــه اختیــارات و
قــدرت تصمیــم مدیریــت
تضعیــف و مخــدوش نمــی
گــردد..

فعالیــت کمیتــه نظــام
پیشــنهادها در دانشــگاه از چــه
زمانــی کار خــود را شــروع کــرد
و هــم اکنــون در چــه وضعیتــی
اســت؟
کمیتــه نظــام پیشــنهادها
درســال  ۱۳۹۰بــا مدیریت دفتر
برنامــه ،بودجــه و تشــکیالت و
ریاســت مرحــوم دکتــر خانجانی
در مرکــز بیــن المللــی علــوم
و تکنولــوژی پیشــرفته و علــوم
محیطــی ایجــاد و ســپس بــا
حضــور دکتــر محبــی تــا پایــان
ســال ۱۳۹۱بــه فعالیــت خــود
ادامــه داد.
بــا پیگیــری دفتــر برنامــه،
بودجــه و تشــکیالت و
همــکاری امــور اداری از ســال
۱۳۹۸فعالیــت مربــوط بــه نظام
پیشــنهادها پــس از تدویــن
آئیــن نامــه اجرایــی مجــددا
آغــاز گردیــد و بــا تشــکیل
کارگــروه هــای اداری و مالــی-
فنــی -آموزشــی و پژوهشــی-
دانشــجویی و فرهنگــی  -امــور
عمومــی و شــورای پذیــرش و
بررســی پیشــنهادها بــه فعالیت
خــود ادامــه مــی دهــد.
از ســال ۱۳۹۸تــا پایــان
ســال۱۴۰۰بیش از ۲۷۰
پیشــنهاد در دبیرخانــه نظــام
پیشــنهادها ثبــت گردیــد.
پــس از ارجــاع پیشــنهاد هــا
بــه کارگــروه هــای مرتبــط بــا
موضــوع پیشــنهاد و بررســی
توســط اعضــا کارگــروه هــا،
پیشــنهادها بــه شــورای
پذیــرش و بررســی پیشــنهادها
ارجــاع و ۸۵پیشــنهاد مــورد
پذیــرش شــورا قرارگرفــت.از
بیــن پیشــنهادهای پذیرفتــه
شده۶۹پیشــنهاد ارائــه شــده
بــا کســب امتیــاز ۶۰و باالتــر
جهــت اجــرا انتخــاب گردیــده
اســت.
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برنامــه کمیته نظام پیشــنهادها
بــرای ســال  ۱۴۰۱و پذیــرش
پیشــنهادهای همــکاران بــه چه
صــورت اســت؟
در اســفندماه ســال گذشــته بــا
بررســی پیشــنهادها و اشکاالتی
کــه درآئیــن نامــه اجرایــی نظام
پذیــرش و بررســی پیشــنهادها
مشــاهده شــد بــا دســتور
معــاون محتــرم اداری و مالــی
بــه عنــوان رئیــس شــورای
پذیــرش و بررســی پیشــنهادها
اصــاح آئیــن نامــه در
دســتورکار دفتــر برنامه،بودجــه
و تشــکیالت قرارگرفــت و پــس
از اصــاح آئیــن نامــه مذکــور
تصویــب آن در دســتور کار
هیــات رئیســه دانشــگاه خواهــد
گرفــت کــه بــا یــاری خداونــد
متعــال پــس از تصویــب،
اطــاع رســانی بــه همــکاران
محتــرم انجــام خواهــد شــد.
آئیــن نامــه جدیــد بــا رویکــرد
نظامنــد کــردن پیشــنهاد
هــا و ارزیابــی بــا تدویــن
شــاخص هــای امتیــاز دهــی
اصــاح گردیــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت در
ســال جــاری عــاوه بــر
کارگــروه هــای قبلی،کارگــروه
فنــاوری هــم تشــکیل خواهــد
فراینــد ارائــه پیشــنهاد توســط
همــکاران و نحــوه بهــره منــدی
از امتیــازآن بــه چگونــه اســت؟
همانگونــه کــه همــکاران
محتــرم مطلــع هســتند بــا
ارائــه پیشــنهادها جــدا از بحــث
مشــارکت در مدیریــت دانشــگاه
از امتیــاز پیشــنهادهای پذیرفته
شــده و اجرایــی شــده در
فــرم هــای ارزشــیابی و ارتقــا
بهــره منــد خواهنــد شــد.
در ســال گذشــته بــا پیشــنهاد
دفتــر برنامه،بودجه و تشــکیالت
و موافقــت معاون محتــرم اداری
و مالــی هرگونــه پیشــنهاد کــه
توســط همــکاران محتــرم ارائــه
گــردد و فراینــد پذیــرش آن
طبــق آئیــن نامــه اجرایــی نظام
پذیــرش و بررســی پیشــنهادها
صــورت نگرفتــه باشــد امتیــاز
مربــوط بــه پیشــنهاد را در
فــرم هــای هــای ارزشــیابی و
ارتقــا را کســب نخواهــد کــرد.
لــذا از همــکاران محتــرم تقاضــا
دارم پیشــنهاد هــای خــود را از
طریــق اتوماســیون اداری و از
مســیر(ایجاد مدرک/فــرم هــای
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اداری/فــرم ارائــه پیشــنهاد بــه
نظــام پیشــنهادها(ردیف ))۱۷
تدویــن و پــس از آن توضیحــات
پیشــنهاد بــه صــورت فایــل
 PDFدر پیوســت پیشــنهاد
قــرارداده و بــه دبیرخانــه نظــام
پیشــنهادها ارجــاع دهنــد.
ســوالی کــه همــکاران مطــرح
مــی کننــد ایــن اســت کــه
دالیــل پذیرفتــه نشــدن
پیشــنهادهایی کــه در ســال
هــای گذشــته ارائــه شــده
چیســت ؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال،
عوامــل اصلــی را فهرســت وار
عنــوان مــی کنــم:

* پیشــنهادهای تکــراری کــه قبــا
عینــا یــا بــا محتــوای مشــابه توســط
دیگــران ارائــه شــده اســت.
* پیشــنهادهایی کــه تنهــا بــه ذکــر
مشــکل پرداختــه و توضیحی راهگشــا
و راه حلــی همــراه نداشــته اســت.
* پیشــنهادهایی کــه در زمــان
دریافــت ،جــزو سیاســتهای دانشــگاه و
در دســتور کار حــوزه هــای مختلــف
نبــوده اســت.
* پیشــنهادهایی کــه بــا قوانيــن و يــا
مقــررات موجــود مطابقــت نداشــته و
در تضــاد باشــد.
* پیشــنهادهایی کــه هــم اکنــون و بــا
امکانــات موجــود اجــرای آنهــا عملــی
نیست .
* شــکایت هــا و انتقادهــای شــخصی،
اداری و ســازمانی
* تذكــر و يــادآوري بــراي انجــام
كارهــاي داراي روال خــاص و معمــول
در دانشــگاه يــا واحــد
* ارائــه درخواســتهای شــخصي
شــامل ملزومــات و نيازهــاي رفاهــي،
سخت افزاري ،نرم افزاري و غيره
* ارايــه پيشــنهاد جديــد بــراي
پيگيــري پيشــنهاد قبلــي
* طــرح يــك اقــدام بهبــود در قالــب
چنديــن پيشــنهاد بــدون وجــود
توجيهــات الزم(مثــا پيشــنهاد تغييــر
يــك فــرم ،یكبــار بــراي بخــش اول
فــرم ،یكبــار بخــش دوم فــرم و)...

همــکاران در چــه زمینــه هایــی
مــی تواننــد پیشــنهادهای خــود
را مطــرح ارائــه کننــد؟
همــکاران محتــرم مــی تواننــد
در زمینــه هــای همچــون موارد
زیــر نســبت بــه ارائــه پیشــنهاد
اقــدام نماینــد:
* بهبــود کیفیــت ارائــه خدمــات در زمینه
های آموزشی ،پژوهشی،فناوری ،پشتیبانی،
فرهنگی ،دانشــجویی و..
*بهبــود اجــرای وظایــف و
ماموریتهایدانشگاه و واحدهایتابعه

* بهبــود و ارتقــاء بهــره وری ،اســتفاده
بهینــه از منابــع و صرفــه جویــی در
هزینــه هــا و کاهــش قیمــت تمــام
شــده خدمــات و هزینــه هــای ســربار
* بهبــود فرایندهــا و ســاختارهای
اداری و ســرعت بخشــیدن بــه عملیات
و خدمــات ارائــه شــده
* اســتفاده مطلــوب از ظرفیــت هــاي
بالقوه دانشــگاه شــامل نیروي انســانی،
نقدینگی ،ســاختمان ،تجهیــزات و ....
* اصــاح قوانیــن ،دســتورالعمل هــا،
شــیوه نامــه هــا
* بهینــه کــردن سیســتم هــاي
تصمیــم گیــري ،ارزیابــی ،نظــارت،
هماهنگــی و برنامــه ریــزي در
واحدهــاي مختلــف دانشــگاه
* خالقیــت ،ابتــکار و نــوآوري در همه
زمینــه ها
* اجــراي عدالــت و شایســته ســاالري
در همــه زمینــه هــاي دانشــگاه
* اصــاح نظــام مزایــا و مســائل رفاهی
کارکنــان در جهت بهبــود کارایی
* آموزش و تجهیز نیروي انسانی
* ایجــاد ســاختارهاي مناســب جهــت
رشــد کیفیــت بــه طــور مســتمر
* بهبــود سیاســت هــاي بــرون
ســپاري و خصوصــی ســازي
فعالیت هاي دانشگاه
* پیشــنهادات مربــوط بــه بهبــود
سیســتم اطالعــات مدیریــت و آمــار
* توجــه بــه مدیریــت ســبز و محیــط
زیســت
* پیشــگیری از کارهــای مــوازی،
دوبــاره کاری و کاهــش مراجعــات پــی
درپــی اربــاب رجــوع
* ابــداع روش هــای بدیــع بــرای
افزایــش رضایــت و خشــنودی اربــاب
رجــوع
* همدلــی بیشــتردر محیــط کار و
بســط روابــط انســانی مطلــوب در
میــان کارکنــان
* افزایش انگیزه کاري کارکنان
* افزایــش ایمنــی و کاهش حــوادث و
بهبود شــرایط محیــط کار
* ارتقاي نظم و انضباط کاري
* جلــب حمایــت و پشــتیبانی
کارکنــان و مــردم بــرای ارائــه خدمــات
و فعالیــت هــای بهتــر
* بهبــود ارتباطــات بــا ســایر
دانشــگاه ها و دیگر نهادها و ســازمانهای
اجرایی عمومی و خصوصی کشــور
* ارتقاء دانش و سالمت کارکنان

همــکاران چــه نکاتــی را در ارائه
پیشــنهادها رعایــت کننــد تــا
احتمــال پذیــرش ایده هایشــان
افزایــش یابــد؟
همــکاران اگــر در ارائه پیشــنهاد
مــوارد فــوق را مــورد توجــه
قراردهنــد

تاثیــر بســزایی درپذیــرش
پیشــنهاد آن هــا خواهد داشــت

* مغایر با ماموریت و سیاســتهای دانشــگاه
نباشد.
* پيشــنهاد بايد توجيــه فني  ،اقتصــادي ،
كاربــردي و يــا كيفي داشــته باشـد.
* در پیشــنهاد های گروهی ســهم هر فرد
از پیشــنهاد ارائــه شــده در فــرم مربــوط باید
مشخص شــود.
* پيشــنهاد بايســتي قابليــت اجرا داشــته
باشد.
* پيشــنهاد در قالــب كار كارشناســي و يــا
پــروژه تحقيقاتــي قبــا اجـرا و يــا تصويب
نشــده باشـد.
* پیشــنهاد جدیــد بــوده و جزو فعالیتهای
در حــال انجــام حوزه های مختلف دانشــگاه
نباشد.
* پيشنهادات بايد ترجيحا در حيطه كاري
فــرد و در جهت بهبــود روند انجــام كار خود
باشد.
* توضیحــات مربــوط بــه پیشــنهاد در
پیوســت پیشــنهاد ارائــه گــردد.

در خصــوص ارائــه پیشــنهاد
توســط اعضــا هیــات علمــی
محدودیتــی وجــود دارد و
اگــر پیشــنهاد تخصصــی ارائــه
نماینــد نحــوه ارزیابــی و اجرایی
شــدن آن بــه چــه صــورت
اســت؟
در ایــن خصــوص هیــچ گونــه
محدودیتــی وجــود نــداردو
دبیرخانــه نظــام پذیــرش و
بررســی پیشــنهاد هــا از ارائــه
پیشــنهاد توســط اعضــا محتــرم
هیــات علمــی اســتقبال خواهــد
کــرد.در خصــوص تخصصــی
بــودن پیشــنهادهای ارائــه
شــده بایــد عــرض کنــم طبــق
آئیــن نامــه اجرایــی در صــورت
عــدم امــکان نظــر تخصصــی در
کمیتــه هــا ،امــکان دعــوت از
یــک فــرد متخصــص در کمیتــه
وجــو دارد.ایــن موضــوع در
مــورد پیشــنهادهای ارائــه شــده
توســط یــاوران محتــرم علمــی
هــم صــادق اســت.در ســال
گذشــته بــا توجــه بــه تخصصی
بــودن بعضــی پیشــنهاد هــا
نظــر معاونــان محتــرم و مدیران
مرتبــط بــا پیشــنهاد ارائه شــده
پرســیده و در شــورا مــورد
بررســی قــرار گرفــت.

نــــوآوران
آقــای یوســفیان بــا تشــکر از
اینکــه وقــت تــان را در اختیــار
روابــط عمومــی قــرار دادیــد
در پایــان اگــر نکتــه ای باقــی
مانــده اســت مطــرح نماییــد.
بــر خــود الزم مــی دانــم کــه از
همــکاری و مشــارکت همــکاران
و حمایــت هــای معــاون محترم
اداری و مالــی آقــای دکتــر
فدایــی کمــال تشــکر را داشــته
باشــم.
قطعــا همــکاران محتــرم بــه
علــت درگیــر بــودن در فعالیــت
هــای اجرایــی در حــوزه هــای
مختلــف بــا مســائل و مشــکالت
آشــنایی بیشــتری دارنــد و
پیشــنهاد ارائــه شــده توســط
آن هــا در ارتقــا و بهتــر شــدن
فعالیــت دانشــگاه تاثیرگــذار
خواهــد بــود لــذا از همــه
همــکاران محتــرم خواهــش
مــی کنــم کــه در ارائــه
پیشــنهاد ،همکاری و مشــارکت
داشــته باشــند تــا بــا ایــن کار
در بهــره وری بیشــتر دانشــگاه
ســهیم باشــند و در افزایــش
ســرانه پیشــنهاد موثــر باشــند.

نــــوآوران

فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

22

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تحصیالت تکمیلی در آئین میالد امام رضا(ع)؛

خاک ایران مزین از گوهر تابناک امام رضا(ع) است.

دکتــر فرشــید کــی نیــا معــاون
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی
و فنــاوری پیشــرفته در آئیــن
گرامیداشــت میــاد ثامــن
الحجــج گفــت« :امــام رضــا علیــه
الســام گوهــر تابناکــی اســت
کــه خــاک ایــران اســامی مــا را
مزیــن نمــوده اســت».
بــه گــزارش روابــط عمومــی
دانشــگاه ،وی ارتبــاط صمیمانــه و
بــی ریــای مــردم بــا آن حضــرت
را ســتودنی و بــی نظیــر توصیــف
و تصریــح کــرد :ایــن ارتبــاط
نشــان دهنــده حــد اعلــی بــاور و
ایمــان قلبــی و صداقــت و عمــق
پیونــد بــا اهــل بیــت(ع) اســت.

دکتــر کــی نیــا بــا بیــان اینکــه
دشــمنان بــا هــر حربــه و ترفنــدی
در صــدد حملــه بــه اعتقــادات
و باورهــای دینــی مــردم بــه
خصــوص نســل جــوان هســتند
ترویــج فرهنــگرضــوی را ضــروری
دانســت.
همچنیــن حجــت االســام و
المســلمین حســینی بــا اشــاره بــه
جنــگ نــرم در جریــان توســط
حــوزه اســتکبار بــه تشــریح و
تبییــن مناقــب و زوایای شــخصیت
آن امــام همــام پرداخــت.
بــر پایــه ایــن گــزارش اجــرای
گــروه تواشــیح حضــرت پیامبــر
اعظــم(ص) از دیگــر برنامــه هــای
مراســم بــود.

در ایــن مراســم کــه بــه همــت
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی
همزمــان بــا میــاد سراســر نــور
هشــتمین اختــر تابنــاک آســمان
والیــت و امامــت حضــرت امــام

رضــا (ع) در مرکــز همایــش
هــای دانشــگاه برگــزار شــد
جمعی از اســتادان؛ دانشــجویان
و یــاوران علمــی حضــور
داشــتند.
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نــــوآوران

ضیافت افطاری دردانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
بــه منظــور تجدیــد دیدارهــا و ایجــاد زمینــه همدلــی و همراهــی بیشــتر ،ضیافــت افطــاری
اعضــای هیــات علمــی و یــاوران علمــی دانشــگاه ،در فضایــی معنــوی و صمیمی در شــامگاه
بیســت و هفتمیــن روز از مــاه مبــارک رمضــان در دانشــگاه برگــزار گردیــد و دکتــر محمــد
مهــدی زاهــدی نماینــده مــردم شــریف کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی ،مهمــان
ویــژه ایــن مراســم بودنــد.
در ایــن مراســم مدعویــن ،ربنــا گویــان بــه اســتقبال اذان مغــرب و عشــا رفتنــد و بعــد از
اقامــه نمــاز در محوطــه سرســبز دانشــگاه ،در ســالن غذاخــوری در کنــار یکدیگــر بــر ســر
ســفره افطــاری نشســتند.
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نــــوآوران

آئینتجلیلازکارشناسان آزمایشگاهها

بــه مناســبت ســالروز بزرگداشــت
«حکیــم جرجانــی» و روز ملــی
آزمایشــگاه ،نشســتی بــا حضــور
رئیــس پژوهشــگاه ،معــاون اداری
و مالــی دانشــگاه ،معــاون پژوهــش
و فنــاوری و مدیــر امــور پژوهشــی
پژوهشــگاه ،رئیس دانشــکده شیمی
و مهندســی شــیمی و روســای
پژوهشــکده هــای مــواد و علــوم
محیطــی و کارشناســان آزمایشــگاه
هــای دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در
مرکــز همایشــها برگــزار شــد.
دکتــر امیــن باقــی زاده رئیــس
پژوهشــگاه در ایــن نشســت ضمــن
آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات و
تبریــک روز ملــی آزمایشــگاه بــه
همــه فعالیــن ایــن حــوزه گفــت:
فضاهــا و امکانــات آزمایشــگاهی
یکــی از بخشهــای مهــم در
دانشــگاهها بــوده و ارائــه نقطــه
نظــرات و پیشــنهادات از ســوی
کارشناســان آزمایشــگاه هــا در
پیشــبرد اهــداف پژوهشــی دانشــگاه
حائــز اهمیــت مــی باشــد.
در ادامــه رئیــس پژوهشــگاه با اشــاره به
موارد مطرح شــده از ســوی کارشناسان
در ســال گذشــته عنــوان کــرد
درخواستهایاعالنشدهازجمله

بررســی ضریــب ســختی کار،
جبــران کمبــود نیــروی انســانی در
آزمایشــگاهها و ترمیــم اضافــه کاری
کارشناســان در دســتور کار قــرار
گرفتــه اســت.
وی ضمــن اعــام بهبــود وضعیــت
دانشــگاه در شــبکه شــاعا و شــبکه
آزمایشــگاهی فنــاوری راهبــردی از
کارشناســان خواســت تــا بــا تــاش
بیشــتر و ارائه گزارشــات مناســب در
ارتقــاء آن کوشــا باشــند.
دکتــر باقــی زاده بــا اشــاره بــه
حجــم کاری زیــاد در آزمایشــگاها و
کمبــود نیــروی انســانی متخصــص،
ضمــن تاکیــد بــر ارتقــائ کمــی و
کیفــی و ضــرورت تســریع در رونــد
خدمــات رســانی بــه مراجعیــن
خواســتار اســتفاده از همــکاری
دانشــجویان درانجــام امــور مربــوط
بــه آزمایشــگاه هــا شــد.
دکتــر علومــی مدیــر امــور پژوهشــی
پژوهشــگاه ،در ایــن نشســت ضمــن
ارائــه گزارشــی از رونــد فعایــت هــای
انجــام شــده در حــوزه آزمایشــگاهی
دانشــگاه در یــک ســال گذشــته،
عنوان کرد :اعتبارات پژوهشــی وزارت
علــوم بــر مبنــای گزارشــات ارســالی
دانشــگاه هــا در نظــر گرفتــه
می شود

و خواســتار تــاش بیشــتر
کارشناســان در ایــن زمینــه شــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت
اســتاندارد ســازی آزمایشــگاه هــا و
هزینــه بــاالی خریــد تجهیــزات بــر
اولویــت قــراردادن تعمیــرات تاکیــد
کــرد.
در ادامــه ایــن نشســت کارشناســان
نقطــه نظــرات ،مســائل و مشــکالت
را مطــرح نمودنــد و پــس از بحــث
و تبــادل نظــر پیرامــون مســائل
مطــرح شــده ،دکتــر باقــی زاده
خاطــر نشــان کــرد :در چارچــوب
قوانیــن و مقــررات دانشــگاه و در
حــد امــکان موضوعــات پیگیــری
و در صــدد رفــع آنهــا بــر خواهیــم
آمــد.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن
نشســت بــا اهدا لــوح از کارشناســان
آزمایشــگاه هــا تقدیــر بــه عمــل
آمــد.
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نــــوآوران

نشست دانشجویان با هیئت رئیسه
دانشگاه تحصیالت تکمیلی
صنعتی و فناوری پیشرفته

بــا حضــور دکتــر حســین محبــی ،رئیــس دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته و ســایر اعضای هیئت رئیســه
دانشــگاه ،نشســت پرســش و پاســخ دانشــجویان بــا هیئــت رئیســه دانشــگاه برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،دوشــنبه  ۲۳خــرداد ایــن نشســت در ســالن  ۳۰۰نفــری مرکــز همایش هــای دانشــگاه برگزار
شــد و دانشــجویان ،پرسـشها ،دیدگاههــا ،پیشــنهادات و انتقــادات خــود را بــا هیئــت رئیســه دانشــگاه در میــان گذاشــتند.
دکتــر حســین محبــی رئیــس دانشــگاه ضمــن پاســخگویی بــه ســواالت دانشــجویان عنــوان کــرد :آن بخــش از درخواســت هــای
دانشــحویان کــه نیــاز بــه مصوبــه هیئــت رئیســه دارد در جلســه هیئــت رئیســه مطــرح و در قبــال آنهــا تصمیــم گیــری مــی شــود.
ایــن نشســت را معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه برگــزار کــرد و هــدف از برگــزاری اینگونــه نشسـتها ،تســهیل ارتبــاط
مدیــران دانشــگاه بــا دانشــجویان و تقویــت پاســخگویی اســت.
دانشــجویان در ایــن نشســت ،دیدگاههــا و ســواالت خــود را در موضوعــات مختلــف بــا هیئــت رئیســه دانشــگاه ،مطــرح کردنــد و
اعضــای هیئــت رئیســه دانشــگاه بــه پرس ـشها پاســخ دادنــد.
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جمعــی از اعضــای هیــات علمــی ،یــاوران علمــی و دانشــجویان دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتی و فنــاوری پیشــرفته ۲۰ ،هزار ســی
ســی خــون اهــدا کردند..
بــه گــزارش روابــط عمومــی از ســاعت  ۸الــی  ۱۳دوشــنبه  ۲۶اردیبهشــت مــاه بــا اســتقرار واحــد ســیار انتقــال خــون در ســاختمان
همایــش هــای دانشــگاه البــی ســالن شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ،جمعــی از اعضــای هیــات علمــی ،یــاوران علمــی و دانشــجویان
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته ،بــه منظــور کمــک بــه بیمــاران نیازمنــد بــا مراجعــه بــه ایــن واحد ،مبــادرت
بــه اهــدای خــون کردنــد.
برپایــه ایــن گــزارش و بــه نقــل از مرکــز مشــاوره و ســامت دانشــگاه ،در مجمــوع ۴۰ ،نفــر در برنامــه اهــدای خــون شــرکت و حــدود ۲۰
هــزار ســی ســی از خــون خــود را بــه نیازمنــدان اهــدا کردنــد.
گفتنــی اســت ایــن عمــل خیــر خواهانــه بــه همــت مرکــز مشــاوره و ســامت دانشــگاه و بــا همــکاری ســازمان انتقــال خــون بهطــور
متوالــی پنــج الــی شــش مــاه یکبــار در راســتای کمــک بــه بیمــاران نیازمنــد صــورت مــی پذیــرد
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ســـمت

دکتر مجتبي قاسمي

ســـمت

دكتر سید مهدی هاشمی

ســـمت

دکترحمید رضا ناجی

سرپرست مديريت امور فني و نظارت بر طرحهاي عمراني

سرپرست دبيرخانه هيأت امناء و هيأت مميزه دانشگاه

سرپرست مديريت همكاري هاي علمي و بين الملل

ســـمت
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ســـمت

دکترعصمت راشدي

ســـمت

ميثم طالبي زاده سردري

ســـمت

مهندس فرهاد راهداری

مشاور رئيس دانشگاه در امور زنان و خانواده

سرپرست اداره تداركات

سرپرست مركز آپا

دكتر عباس تقی زاده

سرپرست مدیریت اداره روابط عمومی دانشگاه

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی
* دکترسید مرتضی موسوی راد
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی
گروه پژوهشی  :محیط زیست
ارتقاء مرتبه علمی از استادیار به دانشیار

* دکترمریم آموزگار
عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری اطالعات و کامپیوتر
گروه پژوهشی  :کامپیوتر و فناوری اطالعات
ارتقاء مرتبه علمی از مربی به استادیار

نــــوآوران

فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

