
نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته سال سوم شماره نهم پاییز 1401



سال سوم شماره نهم پاییز 1401فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهنــــوآوران      

هفتــۀ پایانــی پاییــز بــه  عنــوان هفتــۀ پژوهــش و فنــاوری نام گــذاری شــده و در ایــن هفتــه از پژوهشــگران برتــر در ســطوح دانشــگاهی، اداری، شهرســتانی، 
اســتانی و ملــی تقدیــر می شــود. پــگاه پژوهــش از پایــان پاییــز شــروع می شــود و نــوروز پژوهشــگران در ایــن هفتــه اســت.

ســال های اخیــر عنــوان فنــاوری نیــز بــه روز و هفتــۀ پژوهــش افــزوده شــده و ایــن دو در کنــار یکدیگــر قــرار گرفته انــد. شــک نیســت کــه پژوهــش نقــش 
مهمــی در توســعه و پیشــرفت کشــور دارد. امــروزه، توانمندی هــای پژوهشــی و فناورانــه از مولفه هــای قــدرت به ویــژه قــدرت نــرم بــرای هــر کشــوری در 
داخــل و فضــای بین المللــی بــه شــمار مــی رود. در کشــور مــا نیــز توجــه بــه ایــن مقولــه هــا افزایــش یافتــه و تقویــت پارک هــای علــم و فنــاوری و توســعه 

ــه اســت. ــر گســترش فعالیت هــای پژوهشــی و فناوران شــرکت های فنــاور و مجموعه هــای مشــابه، نشــانه ای ب
از ایــن جهــت دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته نمونــه ای منحصــر بــه فردتلقــی مــی شــود. تلفیــق آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری در 
ســه بخــش دانشــگاه، پژوهشــگاه و پــارک علــم و فنــاوری ایــن مجموعــه را بــه الگویــی موفــق تبدیــل کــرده و ســرآمدی دانشــگاه را بــه همــراه داشــته اســت.

ــاخص  ــان در ش ــی کرم ــی صنعت ــات تکمیل ــگاه تحصی ــه اول دانش ــب رتب ــزاده، کس ــعود ترک ــر مس ــط دکت ــور توس ــر کش ــگر برت ــوان پژوهش ــب عن کس
قراردادهــای ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت در ســطح کشــور، بــه دســت آوردن رتبــه برتــر کشــور در همــکاري بــا صنعــت و جامعــه توســط دکتــر عبــاس 
ســیوندي پــور و دکتــر ســید مرتضــي موســوي، قــرار گرفتــن نــام شــش پژوهشــگر دانشــگاه در زمــره پژوهشــگران پــر اســتناد ۲ درصــد برتــر دنیــا )دکتــر 
هــادی بیــت الهــی، دکتــر علیرضــا عســکرزاده، دکتــر عصمــت راشــدی، دکتــر محمــد نجــف زاده، دکتــر مهــدی یوســفیان و دکتــر مریــم فیاضــی( و بــه 
دســت آوردن جایــگاه پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد برتــر دنیــا از ســوی دکتــر هــادی  بیــت الهــی  و دکتــر علیرضــا عســکرزاده تنهــا گوشــه ای از 

دســتاوردهای دانشــگاه در ســال جــاری اســت.
ارتقــا جایــگاه دانشــگاه  تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در شــاخص هــرش )اچ ایندکــس(، انتخــاب دکتــر احســان نــوروزی عضــو هیئــت 
ــر اســتان،  ــاوران برت ــر در جشــنواره پژوهشــگران و فن ــوان پژوهشــگر برت ــه عن ــری ب ــر مقطــع دکت علمــی دانشــگاه و غامرضــا معمــارزاده دانشــجوی برت
ــوان دانشــمند و فنــاور کشــور، کســب رتبــه پنجــم در شــاخص فنــاوری و  ــه پنــج محصــول دارویــی در نمایشــگاه بان ــا ارائ شــرکت دکتــر الهــه مصــدق ب
ــز  ــوآوری در بیــن دانشــگاه هــای صنعتــی کشــور، قــرار گرفتــن دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در جمــع دانشــگاه های حائ ن
رتبــه کشــورهای گــروهD8،  برگزیــده شــدن طــرح  محمدرضامیرزایــی دانشــجوی دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته کرمــان بــا 
همــکاری اســاتید راهنمــا دکتــر زهــرا حســنی و دکتــر ابوالفضــل حیــدری بــه عنــوان محصــول برتــر دانشــجویی در جشــنواره فارمکــس ۲۰۲۲ و برگــزاری 
ــه ســمت فتــح ــده دانشــگاه در پاییــز امســال اســت کــه حکایــت از خیــزش دانشــگاه ب  همایــش هــای بیــن المللــی و ملــی از دیگــر موفقیــت هــای ارزن

قله های بلندتر در عرصه علم و فناوری دارد.
رخــداد مهــم دیگــر بــه ثمــر نشســتن تــاش هــای چندیــن ســاله بــرای میزبانــی و تدفیــن پیکــر مطهــر شــهید گمنــام در دانشــگاه بــود کــه مــورد تصویــب 
بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان قــرار گرفــت و دکتــر محبــی رئیــس دانشــگاه حضــور شــهداء در دانشــگاه مایــه عــزت، فضیلــت 

و نعمــت توصیــف کــرد.
ــاوری  ــم، پژوهــش  و فن ــا درخــت عل ــد ام ــه اســتقبال زمســتان رفتن ــزان، ب ــرگ ری ــا ب ــد و ب ــره عــوض کردن ــان چه ــز را پشــت سرگذاشــتیم، درخت پایی
ــی   ــه ســفیر معرف ــز شــد ک ــای ارزشــمندی لبری ــان آورد و از شــکوفه ه ــه ارمغ ــار را ب ــاوری پیشــرفته، به ــی و فن ــی صنعت ــات تکمیل در دانشــگاه تحصی
ــن ــود در بی ــرآمدی خ ــه س ــان ب ــار همچن ــا افتخ ــرفته ب ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت ــات تکمیل ــگاه تحصی ــا دانش ــدند ت ــگاهیان  ش ــتاوردهای دانش  دس

دانشگاه ها ادامه دهد.
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کرونــا کــه آمــد همــه ابعــاد زندگــی مــا را دســتخوش تغییــر کــرد. خیلــی از پدیــده هــا، پســوند مجــازی گرفــت و کــم کــم آمــوزش در دانشــگاهها نیــز 
مجــازی شــد.

دانشگاهها خلوت شدند. خوابگاهها تقرییا تعطیل و گذر دانشجویان مگر به ضرورت و کالسهای عملی و آزمایشگاهی به دانشگاه نمی افتاد.
گرچه آموزش جریان داشت اما از نشاط و هیاهوی دانشجویان در کالسها، غذاخوری، راهروها، کتابخانه و فضای دانشگاهها خبری نبود.

همــه آن شــور و نشــاط، همــه آن تحــرک و پویایــی بــه ســکوت بــدل شــد. صــدای اســتاد و دانشــجو در ســاختمانها نمــی پیچیــد. صــدا 
مــی آمــد امــا از لــپ تــاپ هــا و رایانــه هــا، چشــمهایی بــه مانیتــور دوختــه و هندزفــری هایــی در گــوش فرورفتــه همــراه بــا اضطرابــی 

در اعمــاق جــان رســوخ کــرده.
اضطراب و ترس از کرونا، ویروسی که می تاخت و جان می گرفت.

صندلی خالی تعدادی از دانشجویان و استادان حکایت روزهای تلِخ تاخت و تاز کرونایی است.
کرونا تمام نشده اما زیر چتر واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی تاحدودی زمین گیر شده است.

بعد از بازگشایی دانشگاهها از فروردین امسال و تعطیالت تابستانی، اینک پس از دو سال زنگ مهر نواخته شد.
ــی از  ــوم، رخت ــرز و ب ــن م ــن که ــدان ای ــاط فرزن ــی و نش ــار دانای ــرم از به ــزی گ ــگاهها در پائی ــجویان، دانش ــور دانش ــِر حض ــا مه ب
مهرورزی،ســالمتی، پویایــی و فرزانگــی بــه تــن کــرده انــد. دانشــجویان عزیــز، خــوش آمدیــد کــه دانشــگاه بــا شــما دانشــگاه مــی شــود.

یاد دانشجویان، استادان و کارکنان جانباخته از کرونا و شهدای مدافع سالمت گرامی باد.

دوباره مهر،   

دوباره دانش و فرزانگی   

     دوباره مهر، دوباره امید و زندگی



سال سوم شماره نهم پاییز 1401فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهنــــوآوران      

تقویت روحیه اعتماد به نفس در دوران تحصیل در کار آفرینی و ارائه 
تحقیقات کاربردی نقش موثری دارد

رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در آئین معارفه دانشجویان نو ورود؛

دکتــر حســین محبــی رئیــس 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
ــرفته در  ــاوری پیش ــی و فن صنعت
آئیــن معارفه دانشــجویان نــو ورود 
ــام  ــر اس ــاد پیامب ــن می و جش
ــک  ــد )ص( باتبری ــرت محم حض
تصریــح  نودانشــجویان  حضــور 
کــرد: تقویــت روحیــه اعتمــاد 
ــل در  ــس در دوران  تحصی ــه نف ب
کار آفرینــی و ارائــه تحقیقــات 

کاربــردی نقــش موثــری دارد.
دکتــر محبــی در ایــن مراســم بــا 
گرامیداشــت میــاد پیامبــر اکــرم 
ــه معرفــی  حضــرت محمــد)ص( ب
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
پبشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
عنــوان  بــه  آن  از  و   پرداخــت 
تنهــا دانشــگاه صنعتــی کشــور در 
ــام  ــی ن ــات تکمیل ــع تحصی مقط

ــرد. ب
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
ــرد:  ــوان ک ــگاه عن ــاختار دانش س
ایــن مجموعــه شــامل ســه حــوزه 
ــاوری در  ــوزش ، پژوهــش و فن آم
ــم را  ــن مه ــوده و ای ــم ب ــار ه کن
ــرای دانشــجویان  ــی ب نقطــه عطف
و  هــا  ایــده  ارائــه  جهــت  در 
حرکــت بــه ســوی تجــاری ســازی 
و کارآفرینــی در راســتای حــل  
مشــکات جامعــه بــه ویــژه در 
بخــش صنعــت بعــد از فراغــت از 

ــت. ــل دانس تحصی

ــان  ــر نش ــگاه  خاط ــس دانش رئی
کــرد دانشــجویان مــی تواننــد در 
دوران تحصیــل خــود در ســایه 
راهنمایــی اعضــای هیــات علمــی 
دانشــگاه  مجــرب  و  توانمنــد 
صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
کرمــان دوران آرامــش بخشــی 
از  بعــد  طوریکــه  بــه  داشــته 
فراغــت از تحصیــل بــه عنــوان 
ــع  ــتای رف ــق، در راس ــردی الی ف
هــای  گام  جامعــه  نیازهــای 

موثــری بردارنــد.
دکتــر محبــی داشــتن روحیــه 
دوران  در  نفــس  بــه  اعتمــاد 
اهمیــت  حانــز  را  تحصیــل 
دانســت و تصریــح کــرد: ایــن 
ــه  ــی و ارائ ــب کارآفرین ــر موج ام
تحقیقــات کاربــردی در جهــت 
ــع مشــکات جامعــه حتــی در  رف
ســطح بیــن المللــی خواهــد شــد.

وی در ادامــه بــه تشــریح ســاختار 
ــارک  ــگاه )پ ــاوری دانش ــوزه فن ح
و  پرداخــت   ) فنــاوری  و  علــم 
ــرد از  ــه ک ــجویان توصی ــه دانش ب
ــق  ــور خل ــه منظ ــکان ب ــن ام ای
ایــده هــای فناورانــه و حرکــت در 
ــد.  ــره گیرن ــی به ــیر کار آفرن مس
دکتــر محبــی در پایان بــرای همه 
آرزوی موفقیــت و شــادکامی نمود 
ــبرد  ــتای پیش ــت: » در راس و گف
اهــداف و رســالت دانشــگاه پذیرای 
ــنهادت  ــادات و پیش ــرات، انتق نظ

دانشــجویان هســتیم.«

در ادامــه ایــن نشســت دکتــر 
باقــی زاده معــاون اداری مالــی، 
ــی معــاون دانشــجویی  دکتــر فدائ
نگارســتانی  دکتــر  فرهنگــی،  و 
پژوهشــی  و  آموزشــی  معــاون 
رئیــس  الهــی  بیــت  دکتــر  و 
پژوهشــگاه، ضمــن معرفــی حــوزه 
ــی  ــارت، آمادگ ــت  نظ ــای تح ه
خــود را بــرای اینکــه دانشــجویان 
بــا  تــوام  اموزشــی  محیــط  در 
آرامــش  و رفــاه تحصیــل نماینــد 

را اعــام کردنــد.

ــه مناســبت روز  ــی ب دکلمــه خوان
ــظ توســط یکــی  بزرگداشــت حاف
ــرای  ــو ورود و اج از دانشــجویان ن
ــی  ــم آوای ــی ه ــن الملل ــروه بی گ
پیامبراعظــم)ص( بــه مناســبت 
حضــرت  ســعادت  بــا  والدت 
برنامــه  دیگــر  از  )ص(  محمــد 
ــش  ــت بخ ــه زین ــود ک ــی ب های

ــود. ــم ب ــن مراس ای
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تحصیــات  دانشــگاه  رئیــس 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــم  ــخنانی درمراس ــرفته در س پیش
ــا تبریــک ایــن روز  روز دانشــجو ب
از دانشــجویان خواســت علــم و 
ــراه  ــازی هم ــا خودس ــش را ب دان

ــد. کنن
ــان  ــا بی ــی ب ــر حســین محب  دکت
ــه  ــجویان ب ــب از  دانش ــن مطل ای
عنــوان الگوهــای جامعــه نــام بــرد 
و افــزود: از انتقــادات، پیشــنهادت 
و طرحهــای دانشــجویان اســتقبال 

مــی کنیــم.
رئیس دانشگاه  با بیان اینکه

و  مترقــی  انســانی  نیــروی 
ــازد  ــی س ــه را م ــد، جامع توانمن
ــانی  ــای انس ــرد: نیروه ــح ک تصری
توانمنــد در دانشــگاه هــا ســاخته 
هــا  دانشــگاه  و  شــوند  مــی 
نیــروی انســانی بــا دانــش کافــی، 
ــل  ــه تحوی ــه جامع متخصــص را ب

ــد. ــی دهن م
ــی  ــدرک گرای ــاد از م ــا انتق وی ب
 بــه دانشــجویان توصیــه کــرد: 
»درس را همیشــه بــرای یادگیــری 
بخوانیــد و بــا تقویــت پایــه هــای 

علمــی در رشــته تحصیلــی همــراه 
بــا اخــاق حســنه بــرای خــود 

و کشور افتخار آفرینی کنید«.
بــه  خطــاب  محبــی  دکتــر 
شــما  گفــت:  دانشــجویان 
دردانشــگاه  کــه  دانشــجویانی 
صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
تحصیــل  پیشــرفته  فنــاوری  و 
مــی کنیــد، نیــروی متخصــص 
ــازان کشــور هســتید.  ــده س و آین
ــه وجــود شــما افتخــار مــی  مــا ب
کنیــم کــه بــا تــاش و پشــتکاری 
کــه داریــد شــبانه روز تــاش 
مــی کنیــد تــا بــرای جامعــه 
افتخارآفریــن باشــید. وی بــا تاکید 
بــر تلفیــق خودســازی بــا فراگیــری

علــم و دانــش و تعامــات ســازنده 
ــت:  ــان داش ــجو بی ــتاد و دانش اس
ــا خودســازی  ــم آمــوزی اگــر ب عل
همــراه نباشــد فاقــد ارزش اســت. 
خودســازی بــه مــا قــدرت تحمــل، 
انتقــاد پذیــری، صبــردر برابــر 
مشــکات و اراده قــوی  مــی دهد.

کــرد:  تصریــح  محبــی  دکتــر 
ــو و  ــاق نیک ــا اخ ــد ب ــش بای دان
حســنه همــراه و عجیــن شــود تــا 
بــرای خودمــان و کســانی کــه بــا 
ــش  ــتند آرام ــاط هس ــا در ارتب م
ــار  ــا افتخ ــه م ــد  و ب ــاد کن ایج

ــد. کنن

رئیــس دانشــگاه تحصیــالت تکمیلی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در 

ــجو؛ ــم روز دانش مراس

دانشجویان علم و دانش را 
با خودسازی همراه کنند
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در نشست نمایندگان استان کرمان با هیات رئیسه دانشگاه تصریح شد؛

قول مساعد نمایندگان استان کرمان در مجلس برای تکمیل زیست بوم فناوری استان کرمان

کرمــان  اســتان  نماینــدگان 
ــامی در  ــورای اس ــس ش درمجل
ــای  ــا روس ــترک ب ــت مش نشس
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته، 
ــوژی  ــوم و تکنول ــگاه عل پژوهش
پیشــرفته و علــوم محیطــی و 
ــان  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل پ
ــری  ــت، پیگی ــوص حمای درخص
و رفــع مشــکات ایــن مجموعــه 
و تکمیــل شــهرک فنــاوری قــول 

ــد. ــاعد دادن مس
نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
مجلــس  در  کرمــان  اســتان 
شــورای اســامی در این نشســت 
گفــت: بحث هــای دانش بنیــان 
یکــی از بهتریــن موضوع هــای 
ــگاه ها  ــور و دانش ــرح در کش مط
ــام  ــه در فرمایشــات مق اســت ک
ــه  ــا ب ــز کام ــری نی معظــم رهب

ــت. ــده اس ــاره ش آن اش
موســی  االســام  حجــت 
بــردن  نــام  بــا  غضنفرآبــادی 
از نخبــه پــروری بــه عنــوان 
کشــور  اقتصــادی  پیشــران 
،حمایــت از نخبــگان را ضــروری 
ــت  ــند هوی ــت: س ــد و گف خوان
مــا در اســتان کرمــان، نخبگانــی 
هســتند کــه بــا زحمــات وتــاش 

شــده اند. تربیــت   زیــاد 

تحصیــات  دانشــگاه  رئیــس 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ســخنانی  در  نیــز  پیشــرفته 
قرارگرفتــن مجموعــه دانشــگاه، 
و  علــم   پــارک  و  پژوهشــگاه 
ــتادان  ــودن اس ــا داراب ــاوری ب فن
ــار یکدیگــر  جــوان و نخبــه در کن
ــده توصیــف کــرد  را فرصتــی ارزن
ــر اســت. ــم نظی ــه در کشــور ک ک

دکتــر محبــی بــا اشــاره بــه وجــود 
شــهرک فنــاوری ۵۵ هکتــاری 
کــه  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
آب،  نظیــر  الزم  زیرســاخت های 
ــده  ــم ش ــرق، و گاز در آن فراه ب
ــای  ــص بودجه ه ــر تخصی ــت ب اس
تکمیــل  جهــت  نیــاز  مــورد 
ــاختمان  ــدازی س ــهرک و راه ان ش
پــارک علــم و فنــاوری کرمــان بــا 

ــرد. ــد ک ــات تاکی ــام امکان تم
ــا  ــید کی نی ــر فرش ــه دکت در ادام
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
کرمــان بــه قدمــت ۲۰ ســاله 
پــارک علــم و فنــاوری کرمــان 
و فعالیــت بیــش از 3۰۰ واحــد 
ــن اکوسیســتم  ــال در ای ــاور فع فن
اشــاره کــرد و گفــت: پــارک علــم 
و فنــاوری  کرمــان بــه عنــوان 
ــی  ــی و حام ــه ای خدمات مجموع
ــا  ــی ب ــای خصوص ــب  وکاره کس

راه انــدازی بیــش از 18مرکــز 

ــتان  ــتان های اس ــد در شهرس رش
توســعه  بــرای  موثــری  گام 
اســتان  فنــاوری  اکوسیســتم 

اســت. برداشــته  کرمــان 
ــا بیــان  دکتــر فرشــید کــی نیــا ب
بــه  کرمــان  اســتان  در  اینکــه 
ســایر  بــا  هم افزایــی  دنبــال 
دســتگاه های اجرایــی هســتیم تــا 
ــه  ــی ب ــد خدمات ده ــم رون بتوانی
ــرکت های  ــاور و ش ــای فن واحد ه
و  تســهیل  را  دانش بنیــان 
ــه  ــر چ ــزود: ه ــم اف ــریع کنی تس
ــتری  ــی بیش ــع مال ــه و مناب بودج
در ایــن راســتا داشــته باشــیم، 
تســهیات بیشــتری را در اختیــار 
ــرکت های  ــاور و ش ــای فن واحده
ــارک  ــه پ ــان زیرمجموع دانش بنی

خواهیــم گذاشــت.
بهتــر  هرچــه  ارتبــاط  وی 
واحدهــای فنــاور و شــرکت هــای 
ــع اســتان  ــا صنای ــان ب ــش بنی دان
ــر  ــا را موث ــع  نیاز ه ــت رف در جه
دانســت و گفــت: بــا ایــن راهــکار 
ــتان  ــل اس ــی در داخ ــع مال مناب
شــکوفایی  موجــب  و  حفــظ 

می شــود.  فنــاور  واحدهــای 
بــر پایــه ایــن گــزارش در نشســت 
مجمــع  اعضــای  شــد:  مقــرر 
نماینــدگان اســتان کرمــان ضمــن 

ــاوری، ــهرک  فن ــد از ش بازدی

دریافــت  پیگیــری  و  حمایــت 
منابــع مالــی دانشــگاه تحصیــات 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
پیشــرفته و پــارک علــم و فنــاوری 
کرمــان در دســتور کار نماینــدگان 

ــرد. ــرار گی ــتان ق اس
االســام  ایــن جلســه حجــت  در 
رئیــس  غضنفرآبــادی،  موســی 
ــان  ــتان کرم ــدگان اس ــع نماین مجم
در مجلــس شــورای اســامی،  دکتــر 
محمــد مهــدی زاهــدی نماینــده 
حجــت  راور،  و  کرمــان  مــردم 
ــده  ــی نماین ــین جال ــام حس االس
مــردم رفســنجان، صمدالــه محمــدی 
نماینــده مــردم بافــت، رابــر و ارزوئیــه 
ــی  ــین محب ــر حس ــس، دکت در مجل
رئیــس دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاروی پیشــرفته، دکتــر 
فرشــید کــی نیــا رئیــس پــارک علــم 
و فنــاوری، دکتــر هــادی بیــت الهــی 
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و تکنولوژی 
ــر  ــی، دکت ــوم محیط ــرفته و عل پیش
ــی  ــاون آموزش ــتانی مع ــی نگارس عل
باقــی  امیــن  دکتــر  پژوهشــی،  و 
ــی دانشــگاه،  ــاون اداری و مال زاده مع
ــاون  ــژاد مع ــی ن ــه فدائ ــر روح ال دکت
دکتــر  فرهنگــی،  و  دانشــجویی 
دفتــر  رئیــس  پــور  دادی  فــرزاد 
ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــت و رواب ریاس
ــت  ــس تربی و حســین ابراهیمــی رئی
ــی دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی  بدن
ــتند. ــور داش ــان حض ــی کرم صنعت
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سازمان انرژی اتمی به تکمیل تجهیزات قول مساعد نمایندگان استان کرمان در مجلس برای تکمیل زیست بوم فناوری استان کرمان
آزمایشگاهی دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشرفته کمک می کند

ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــور و رئی ــاون رئیس جمه مع
ــرد؛:  ــالم ک اع

و  رئیس جمهــور  معــاون 
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
از تجهیــزات  بازدیــد  از  پــس 
ــاخت های  ــگاهی و زیرس آزمایش
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 
انــرژی  ســازمان  گفــت: 
ــزات  ــل تجهی ــه تکمی ــی ب اتم
و  راکتــور  شبیه ســاز  مرکــز 
و  فیزیــک  آزمایشــگاه های 
آشکارســازی هســته ای دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی 

می کنــد.  کمــک  کرمــان 
دکتــر محمــد اســامی در جمــع 
مدیــران و تعــدادی از اســتادان و 
دانشــجویان دانشــگاه بــا نفیــس 
ــای  ــدن ظرفیت ه ــم خوان و عظی
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
ســازمان  همــکاری  افــزود: 
دانشــگاه  بــا  اتمــی  انــرژی 
جدیــد  طرح هــای  قالــب  در 
امــکان  و  می یابــد  گســترش 
اســتفاده از توانمنــدی نیروهــای 
پذیــرش  افزایــش  و  انســانی 
ــز  ــن دانشــگاه نی دانشــجو در ای

ــد. ــد ش ــم خواه فراه
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــا  تخصصــی  نشســت های 
هســته ای،  دانشــکده های 
خاطرنشــان کرد: از اســاتید گروه 
ــات  ــگاه تحصی ــته ای دانش هس
فنــاوری  و  تکمیلــی صنعتــی 
نشســت های  در  پیشــرفته 
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــده س آین

دعــوت خواهــد شــد.
دکتــر اســامی بــا مهــم خواندن 
فراینــد  در  ظرفیــت  ایجــاد 
داشــت:  اظهــار   تحقیقــات 
نتیجــه تحقیقــات و فنــاوری؛ 
شــرایط زندگــی مــردم، اقتصــاد 
و توســعه  کشــور را  تســهیل 

. می کنــد
انــرژی  ســازمان  افــزود:  وی 
ــه  ــردی ب ــگاه راهب ــا ن ــی ب اتم
نتایــج تحقیقــات بــه دنبــال 
حــوزه  در  ســازی   صنعتــی 
ــای  ــایر زمینه ه ــی  و س نیروگاه
فناورانــه هســته ای اســت تــا بــا

توســعه آن هــا تحقیــق و توســعه را 
در مراکــز پژوهشــی شــتاب دهــد.

ــع انســانی  وی گفــت: توســعه مناب
ــکی،  ــد پزش ــا مانن ــایر حوزه ه و س
آب وخــاک، محیط زیســت، صنعــت 
و مــواد غذایــی موجــب تســهیل در 
به کارگیــری  فنــاوری هســته ای 

می شــود.
از عقب ماندگــی  انتقــاد  بــا  وی 
زمینه هــا  ایــن  در  بیست ســاله 
تصریــح کرد: ایــن کار در ســازمان 
ــگاه متفاوتــی بــه موضوعــات  ــا ن ب
ــه  ــت ک ــده اس ــی آغازش تحقیقات
فعالیت هــای  بــه  می تــوان 
اســتان  در  پســته  بــا  مرتبــط 

ــرد. ــاره ک ــان اش کرم
وی در ایــن نشســت از اهمیــت 
هســته ای  فنــاوری  گســترش 
ــم  ــتور کار مه ــک دس ــوان ی به عن
ــرد و  ــام ب ــی ن ــردی و اجرای راهب
ــرژی اتمــی  ــت: در ســازمان ان گف
بــا توجــه بــه ســند راهبــردی 
بــا  برنامــه  ســاله،   ۲۰ افــق  و 
ظرفیــت باالیــی بــرای توســعه 
در همــه ســرفصل های فنــاوری 

هســته ای تعریــف کردیــم. 
دکتــر اســامی افــزود: غنی ســازی 
اورانیــوم تنهــا بخشــی از فنــاوری 
درحالی کــه  اســت،  هســته ای 
تولیــد بــرق و پرتــو دو بخــش 
عمــده فنــاوری هســته ای در دنیــا 

ــی رود. ــه شــمار م ب
گفــت:  رئیس جمهــور  معــاون 
امــروز مایکــی از تولیدکننــدگان 
رادیــو  تولیــد  در  دنیــا  مطــرح 
داروهــا هســتیم کــه هــم مبــارزات 
ــی شــدیدی روی آن اســت  تحریم
و هــم بــه لحــاظ عمــر کوتــاه، 
ــا به ســادگی انجــام  ــی آن ه جابجای
ــت  ــق داش ــران توفی ــود. ای نمی ش
و  کنــد  تولیــد  را  داروهــا  ایــن 
 ۲۰۵ در  بیمــاران  مورداســتفاده 
باشــد.  کشــور  پزشــکی  مرکــز 
اتمــی  انــرژی  رئیــس ســازمان 
ــون  ــا اکن ــرد: م ــوان ک ــران عن ای
گام تکمیلــی توســعه رادیــو داروهــا 
ــرای  ــاً ب ــه عمدت ــم ک را برمی داری

ــت. ــرطان اس ــواع س ــان ان درم

ــر در  ــث دیگ ــزود: بح ــامی اف اس
ــی،  ــرژی اتم ــازمان ان ــات س اقدام
ــت،  ــا اس ــعه گام ــا اش ــی ب پرتوده
به ویــژه در اســتان کرمــان کــه 
محصــوالت اســتراتژیک خرمــا و 
ــش  ــرای افزای ــذا ب ــته دارد و ل پس
ــا  ــدگاری و پیشــگیری از آفت ه مان
ــا درصــد  ــود ت ــد ب ــردی خواه کارب
باالیــی بــه اقتصــاد و معیشــت 
مــردم کشــور و اســتان کمــک کند.

وی گفــت: موضــوع مهــم دیگــر در 
ــاوری هســته ای، پاســما اســت  فن
کــه تحقیقــات در بحــث ســم زدایی 
و پاســماتراپی بــه نتیجــه رســیده 
و طــی یــک ســال گذشــته کار 
باقابلیــت باالیــی پایه گــذاری شــد. 
وی بــا اشــاره  بــه بحــران انــرژی در 
جهــان کــه در ماه هــای اخیــر نمود 
بیشــتری یافــت خاطرنشــان کــرد: 
ــبت  ــه ای نس ــش قابل ماحظ چرخ

ــرق  ــای ب ــعه نیروگاه ه ــه توس ب

هسته ای رخ داده است.
برپــاِی ایــن گــزارش معــاون اداری 
ــه  ــن جلس ــگاه در ای ــی دانش و مال
بــه رتبــه ششــم دانشــگاه در بیــن 
کشــور  صنعتــی  دانشــگاه های 
اشــاره کــرد و گفــت: درزمینــه 
بــا  ارتبــاط  مقــاالت،  تولیــد 
صنعــت و فعالیت هــای فناورانــه 
در ســطح کشــور پیشــتازیم و ایــن 
موفقیت هــا بــه کمــک اعضــای 
هیئت علمــی جــوان و دانشــمند

هسته ای رخ داده است.
ــزود:  ــی زاده اف ــن باق ــر امی دکت
بــرای فعال ســازی 4۰ آزمایشــگاه 
در مجموعــه دانشــگاه باوجــود 
مشــکات و کمبودهــا تــاش 
شــده اســت و بــا تمــام تــوان آماد 
ه ارائــه خدمــات علمی، پژوهشــی 

در اســتان و کشــور هســتیم.
ــر  ــال حاض ــه وی در ح ــه گفت ب
ــد و  ــی ارش ــته کارشناس ۵8 رش
4 رشــته دکتــری بــا حــدود ۹۰۰ 
دانشــجو در دانشــگاه تحصیــات 
ــر  ــان دای ــی کرم ــی صنعت تکمیل
ــدود 38  ــه ح ــن اینک ــت ضم اس
هــزار مترمربــع فضــای آموزشــی 
در دانشــگاه فراهم شــده اســت. 
ــا اشــاره بــه وجــود ۲ هــزار  وی ب
هکتــار زمیــن کــه در اختیــار 
دانشــگاه قــرا دارد اظهــار داشــت:  
می تــوان  امکانــات  ایــن  از 

به عنــوان ظرفیتــی بــرای

و  علمــی  توســعه  و  رشــد 
فعالیت هــای  تمرکززدایــی  
ســازمان انــرژی اتمــی از تهــران 
قالــب  در  شهرســتان ها  بــه 
ــا دانشــگاه اســتفاده  همــکاری ب

ــود.  ش
احمــد  دکتــر  همچنیــن 
ــی  ــو هیئت علم ــماعیلی عض اس
هســته ای  مهندســی  گــروه 
دانشــگاه در ســخنانی حضــور 

اســتان در  اســامی  دکتــر 

ادامه در صفحه بعد
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از مشــی شــهید  نمونــه ای  را 
جهــادی  کار  و  ســلیمانی 

کــرد. توصیــف 
ــت 1۰  ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
پژوهشــکده و دانشــکده و پــارک 
دانشــگاه  از  فنــاوری  و  علــم 
ــوان  ــی به عن ــات تکمیل تحصی
بــرد.  نــام  مهــم  دانشــگاهی 
دکتــر اســماعیلی گفــت:  گــروه 
مهندســی هســته ای دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی 
ــروی  ــوزش نی ــی آم ــا متول تنه
انســانی متخصــص در حــوزه 
جنــوب شــرق کشــور اســت کــه 
از ســال 88 فعالیــت خــود را 

ــت. ــرده اس ــروع ک ش
ــه گفتــه وی تاکنــون بیــش از  ب
یک صــد دانشــجو در مقاطــع 
کارشناســی ارشــد و دکتــری در 
گرایش هــای کاربــرد پرتوهــا، 
از  راکتــور  و  پزشــکی  پرتــو 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
و  شــدند  فارغ التحصیــل 
تحصیــل و پذیــرش دانشــجویان 

ــه دارد.   ــز ادام ــد نی جدی
گــروه  کــرد:  تصریــح  وی 
مهندســی هســته ای می توانــد 
در  مختلــف  حوزه هــای  در 
کشــور و به ویــژه اســتان کرمــان 
معــدن،  و  صنعــت  ازجملــه 
نفــت، محصــوالت کشــاورزی، 
و  هســته ای  پزشــکی  مراکــز 
کمک کننــده  پرتودرمانــی 

باشــد.

همچنیــن  اســماعیلی  دکتــر 
ــگاه های  ــز آزمایش ــتار تجهی خواس
بــه  دانشــگاه  هســته ای 
ــاز از  ــد و موردنی دســتگاه های جدی
ســوی ســازمان انــرژی اتمــی شــد. 
معــاون آموزشــی دانشــگاه  نیــز بــا 
ــه ظرفیت هــای دانشــگاهی  توجــه ب
و فنــاوری در اســتان کرمــان بــر 
حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان 

در اســتان باهــدف
علــم  گســترش  و  برون ســپاری 

هســته ای تأکیــد کــرد.

ــس  ــی رئی ــت اله ــادی بی ــر ه دکت
پژوهشــگاه نیــز از اجــرای ۵۰ طــرح 
مشــترک بــا صنایــع اســتان در 
ــه  ــای فناوران ــک ســال  فعالیت ه ی

ــرد.  ــام ب ن
همچنیــن دکتــر فرشــید کــی نیــا 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
ــارک،  ــتن پ ــه قرارداش ــاره ب ــا اش ب
تعــداد  پژوهشــگاه  و  دانشــگاه 
شــرکت هــای مســتقر در پــارک و 
مراکــز رشــد را ۲8۰ شــرکت اعــام 
کــرد و از آنهــا بــه عنــوان ظرفیتــی 

تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
ــدی  ــن رتبه بن ــی در تازه تری صنعت
توســط  کشــور  دانشــگاه های 
مؤسســه اســتنادی علــوم و پایــش 
ــه  ــق ب ــاور )ISC(، موف ــم و فن عل
ــاخص  ــم در ش ــه پنج ــب رتب کس
فنــاوری  و نــوآوری و رتبــه ششــم 
صنعتــی  دانشــگاه های  بیــن  در 
کشــور و رتبــه ششــم در شــاخص 
بیــن  در  نــوآوری  و  فنــاوری 
صنعتــی  دانشــگاه های  تمامــی 
کشــور   جامــع  دانشــگاه های  و 

گردیــد.
دکتــر ســید احمــد فاضــل زاده 
رئیــس مؤسســه اســتنادی علــوم و 
پایــش علــم و فنــاوری، رتبه بنــدی 
و ارزیابــی 11۰ دانشــگاه کشــور 
 ISC توســط گــروه رتبه بنــدی 
ایــن  نتایــج  گرفــت.  انجــام 
ــورای  ــه ۹۵8 ش ــی در جلس ارزیاب
گســترش آمــوزش عالــی وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در روز 
یکشــنبه بــه تاریــخ 14۰1/۰8/1۵ 
ــه  ــه رتب ــد ک ــوب ش ــد و مص تأیی
مطلــق هــر دانشــگاه اعــام شــود.

رتبه بنــدی، معیارهــای  ایــن  در 
رتبه بنــدی  و  ارزیابــی  در  کلــی 
ــوزش  ــات آم ــگاه ها و مؤسس دانش
عالــی در 6 حــوزه آمــوزش )بــا 
وزن 3۰ درصــد(، پژوهــش )بــا 
و  فنــآوری  درصــد(،   ۲۵ وزن 
درصــد(،   ۲۰ وزن  )بــا  نــوآوری 
 1۰ وزن  )بــا  بین المللی ســازی 
اقتصــادی  اثرگــذاری  درصــد(، 
)بــا وزن 1۰ درصــد( و خدمــات 
و  ســاخت  زیــر  اجتماعــی، 
درصــد(   ۵ وزن  )بــا  تســهیات 

. شــد می با
هرکــدام از ایــن معیارهــای اصلــی، 
بــه تعــدادی شــاخص اصلــی و 
ــوند  ــیم می ش ــاخص تقس ــر ش زی
کــه عملکــرد دانشــگاه در هــر 
ــه  ــا به صــورت جداگان ــک از آن ه ی

می شــود،  ارزیابــی 
در  گــزارش  ایــن  پایــه  بــر 
رتبه بنــدی ســال 13۹۹-14۰۰، 
دانشــگاه  تعــداد 11۰  مجموعــاً 
حضــور داشــتند کــه اطاعــات 
آن هــا موردبررســی و ارزیابــی قــرار 
گرفــت و بــر اســاس مأموریــت، هر 
مــورد  و  دسته بندی شــده  یــک 
ــاوت  ــد. تف ــدی قرارگرفته ان رتبه بن
ــدی  ــا رتبه بن ــته بندی ب ــن دس ای
ســال های پیــش این اســت کــه در 
ایــن دســته بندی، دانشــگاه های 
مســتقل  به صــورت  نظــام  زیــر 

می باشــد.

دکتــر نگارســتانی اظهــار امیــدواری 
کــرد شــرایطی فراهــم شــود تــا 
فارغ التحصیان اســتان در رشته های 
مرتبــط   باانــرژی هســته ای بتوانند با 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــیس ش تأس
نســبت بــه پاســخگویی بــه نیازهای 
بــه نیازهــای صنایــع و معادن اســتان 

کرمــان اقــدام نماینــد.

مهــم در توســعه فعالیــت هــای 
ــرد. ــام ب ــه ن فناوران

بازدیــد  در  اســت  شــایان ذکر 
دکتــر محمــد اســامی معــاون 
رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان 
ــاز  ــز شبیه س ــی از مرک ــرژی اتم ان
ــک  ــگاه های فیزی ــور و آزمایش راکت
ــازی هســته ای دانشــگاه  و آشکارس
صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
مهــدی  ســید  دکتــر  کرمــان 
ــه تشــریح فعالیت هــای  هاشــمی ب

ــت. ــز پرداخ ــن مرک ای

دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشرفته

رتبه پنجم در شاخص 
فناوری و نوآوری

 را در بین دانشگاه های 
صنعتی کشور کسب کرد
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قرار گرفتن دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشرفته در جمع 

D8 دانشگاه های حائز رتبه کشورهای گروه
رتبه دانشگاه  تحصیالت تکمیلی صنعتی 

و فناوری پیشرفته
 در شاخص هرش )اچ ایندکس(

 اعالم شد

موسســه  گــزارش  طبــق 
ــم  ــش عل ــوم و پای اســتنادی عل
و فنــاوری، دانشــگاه تحصیــات 
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری 
ــال  ــدی س ــرفته در رتبه بن پیش
دانشــگاه های  جــزو   ،۲۰۲1
ــروه  ــورهای گ ــه کش ــز رتب حائ

D8 قــرار گرفــت.
دانشــگاه های  رتبه بنــدی  در   
کشــورهای گــروه D8که شــامل 
کشــورهای  از  دانشــگاه   463
ایــران،  اســامی  جمهــوری 
ترکیــه، اندونــزی، پاکســتان، 
و  بنــگادش  مصــر،  مالــزی، 
 74 تعــداد  هســت،  نیجریــه 
ــوری اســامی  دانشــگاه از جمه
ــن  ــد. از بی ــور دارن ــران حض ای
ایــن تعــداد، دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی تهــران، دانشــگاه تهران 

ــریف  ــی ش ــگاه صنعت و دانش

ــور  ــیوندی پ ــاس س ــر عب دکت
و  کارآفرینــی  گــروه  رئیــس 
ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه 
ــش صــورت  ــرد: در پای اعــام ک
گرفتــه توســط وزارت علــوم، 
ــگاه  ــاوری، دانش ــات و فن تحقیق
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته از   میــان کل 

دانشــگاه ها و مراکــز

در  کشــور  عالــی  آمــوزش 
مبلــغ  »نســبت  شــاخص 
قراردادهــای  جذب شــده 
ــا جامعــه و صنعــت  ارتبــاط ب
در ســال اخیــر بــه تعــداد 
پذیرش شــده  دانشــجو  کل 
)میلیــون تومان/نفــر(« موفــق 
ــده  ــه اول ش ــب رتب ــه کس ب

ــت.   اس

بــه    14 و    ۵  ،3 رتبه هــای 
ــوم  ــا س ــای اول ت ــب رتبه ه ترتی
ــران را از آن  جمهــوری اســامی ای
ــدی  ــن رتبه بن ــد. در ای خودکرده ان
مالــزی،  از  ماالیــا  دانشــگاه های 
ــام آباد از  ــتس اس ــگاه کامس دانش
پاکســتان، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اســامی  جمهــوری  از  تهــران 
ــر  ــره از مص ــگاه قاه ــران، دانش ای
و دانشــگاه تهــران از ایــران بــه 
ــم  ــا پنج ــای اول ت ــب رتبه ه ترتی
ایــن رتبه بنــدی را بــه دســت 

آورده انــد.
پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان 
اســام )ISC( به منظــور رتبه بنــدی 
گــروه  کشــورهای  دانشــگاه های 
D8 در معیارهــای خــود، پژوهــش، 
ــای  ــوزش و فعالیت ه ــوآوری، آم ن
و  موردســنجش  را  بین المللــی 

ارزیابــی قــرار می دهــد

دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 
ــرش )اچ  ــاخص ه ــان در ش کرم
ــن  ــه ۲6 را در بی ــس( رتب ایندک
11۰ دانشــگاه کشــور کســب 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد 
ــس(  ــرش )اچ ایندک ــاخص ه ش
بــه نحــوی نشــان دهنده کیفیــت 
خروجی هــای علمــی و بهــره وری 
ــگاه ها  ــطح دانش ــی در س پژوهش
و مؤسســات پژوهشــی و فنــاوری 
کشــور اســت؛ عــدد این شــاخص 
توســط مؤسســه اســتنادی علــوم 
ــرای  ــاوری ب ــم و فن ــش عل و پای
دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشی 

ــگاه ــاس پای ــر اس ــاوری ب و فن
 Web of Science اعام شد.

ــتنادی  ــه اس ــل از مؤسس ــه نق ب
ــاوری؛  ــم و فن ــش عل ــوم و پای عل
داشــت:  اظهــار   ISC رئیــس 
علمــی  تولیــدات  از  اســتفاده 
دانشــگاهی، غالبــاً با شــاخص های 
اســتنادی ســنجیده می شــود. 
ــی نشــان  ــن شــاخص ها به نوع ای
ــر علمــی  ــک اث ــه ی ــد ک می دهن
تولیدشــده تــا چــه انــدازه مبنــای 
تولیــد آثــار علمــی جدیدتــر بوده 
ــر  ــد تأثی ــم جدی ــت و در عل اس
ــر ایــن اســاس  گذاشــته اســت. ب
هــم کیفیــت و هــم کمیــت 
ــان  ــد هم زم ــی بای ــدات علم تولی
موردبررســی و ســنجش قــرار 
ــا هــدف پیشــتازی در  ــد ت بگیرن

ــود.     ــر ش ــم میس عل
ــل زاده   ــد فاض ــید احم ــر س دکت
ــت  ــه تح ــاخص H ک ــزود: ش اف
عنــوان شــاخص هــرش نیــز 
ســال  در  می شــود،  شــناخته 
 J. Hirsch ۲۰۰۵ میــادی توســط

ــه ــد. چنانچ ــی ش معرف

ــارات  ــداد از  انتش ــل H تع حداق
تعــداد   H پژوهشــگر،  یــک 
ــد،  ــرده باش ــت ک ــتناد دریاف اس
 H ــاخص ــگر دارای ش آن پژوهش
ــال، پژوهشــگر  اســت. به عنوان مث
مــدرک  حداقــل 1۲  اگــر   A
منتشــر کــرده باشــد کــه حداقــل 
1۲ اســتناد بــرای آن هــا دریافــت 

ــگر ــد، آن پژوهش ــرده باش ک
 H-index=12 دارد.

ایــن  محبوبیــت  افــزود:  وی 
شــاخص به عنــوان یــک شــاخص 
واقعیــت  ایــن  از  علم ســنجی 
ــره وری  ــه به ــود ک ــی می ش ناش
تأثیــر  و  انتشــارت(  )تعــداد 
ــی( را در  ــتناد دریافت ــداد اس )تع
ــد.  ــب می کن ــه ترکی ــک نمای ی
شــاخص H را می تــوان بــرای 
هر ســطحی )نویســنده، موسسه، 
مجلــه، کشــور( اعمــال کــرد. ایــن 
ــی را  ــد اطاعات ــاخص می توان ش
در مــورد نحــوه توزیــع اســتنادها 
انتشــارات  از  مجموعــه ای  در 
نشــان دهد. شــاخص H در سطح 
نویســنده، به عنــوان شــاخصی 
از دســتاوردهای علمــی یــک 
پژوهشــگر در طــول زندگی علمی 

در نظــر گرفتــه می شــود.
فاضــل زاده بیان داشــت: شــاخص 
ــه  ــه ب ــاخصی ک ــوان ش H به عن
نحــوی نشــان دهنده کیفیــت 
خروجی هــای علمــی و بهــره وری 
ــگاه و  ــطح دانش ــی در س پژوهش
ــاوری  ــی و فن ــات پژوهش مؤسس
کشــور اســت در شــاخص های 
رتبه بنــدی ISC مدنظــر قــرار 
می گیــرد و در امتیــاز نهایــی و 
رتبه دانشــگاه محاســبه می شــود.

رتبه اول دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 
کرمان در شاخص قراردادهای ارتباط با 

جامعه و صنعت در سطح کشور

توسط مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری؛
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 ۲ عضو هیئت علمی
 دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشرفته
 در میان پژوهشگران پر استناد
 یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند

 ۲ عضو هیئت علمی
 دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشرفته
 در میان پژوهشگران پر استناد
 یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند

به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

ــان  ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس پای
دکتــر  کــرد:  اعــام  اســام 
هــادی  بیــت الهــی  و دکتــر 
اعضــای  از  علیرضــا عســکرزاده 
هیئت علمــی دانشــگاه تحصیــات 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــگران  ــان پژوهش ــرفته در می پیش
ــد  ــک درص ــتناد ی ــر اس ــی پ ایران

ــد. ــرار گرفتن ــا ق ــر دنی برت

ــان  ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس پای
دکتــر  کــرد:  اعــام  اســام 
هــادی  بیــت الهــی  و دکتــر 
اعضــای  از  علیرضــا عســکرزاده 
هیئت علمــی دانشــگاه تحصیــات 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــگران  ــان پژوهش ــرفته در می پیش
ــد  ــک درص ــتناد ی ــر اس ــی پ ایران

ــد. ــرار گرفتن ــا ق ــر دنی برت

الهــی  بیــت  هــادی  دکتــر 
ــگاه  ــه دانش ــیمی تجزی ــتاد ش اس
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
ــان کــه  ــرفته کرم ــاوری پیش فن
ایــن موفقیــت را کســب کــرده 
ــوم  ــگاه عل ــت پژوهش ــت ریاس اس
و تکنولــوژی پیشــرفته و علــوم 

محیطــی را عهــده دار اســت. 

الهــی  بیــت  هــادی  دکتــر 
ــگاه  ــه دانش ــیمی تجزی ــتاد ش اس
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
ــان کــه  ــرفته کرم ــاوری پیش فن
ایــن موفقیــت را کســب کــرده 
ــوم  ــگاه عل ــت پژوهش ــت ریاس اس
و تکنولــوژی پیشــرفته و علــوم 

محیطــی را عهــده دار اســت. 

علیرضــا  دکتــر  همچنیــن 
عســکرزاده دانشــیار مهندســی برق 
قــدرت و عضــو هیئت علمــی  گــروه 
ــت  پژوهشــی بهینه ســازی و مدیری
ــت. ــرژی اس ــکده ان ــرژی پژوهش ان

دکتــر بیــت الهــی بــا تعــداد ۹611  
اســتناد در حــوزه موضوعی شــیمی 
ــر  ــوم  و  دکت ــه س ــب رتب ــا کس ب

ــکرزاده   ــا عس علیرض

علیرضــا  دکتــر  همچنیــن 
عســکرزاده دانشــیار مهندســی برق 
قــدرت و عضــو هیئت علمــی  گــروه 
ــت  پژوهشــی بهینه ســازی و مدیری
ــت. ــرژی اس ــکده ان ــرژی پژوهش ان

دکتــر بیــت الهــی بــا تعــداد ۹611  
اســتناد در حــوزه موضوعی شــیمی 
ــر  ــوم  و  دکت ــه س ــب رتب ــا کس ب

ــکرزاده   ــا عس علیرض

حــوزه  در  اســتناد    3863 بــا 
موضوعــی مهندســی بــا رتبــه 
تحصیــات  دانشــگاه  از   138
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
به عنــوان  کرمــان  پیشــرفته  
ایرانــی پــر  پژوهشــگران برتــر 
ــا  ــر دنی ــد برت ــک درص ــتناد ی اس

شــدند. برگزیــده 

حــوزه  در  اســتناد    3863 بــا 
موضوعــی مهندســی بــا رتبــه 
تحصیــات  دانشــگاه  از   138
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
به عنــوان  کرمــان  پیشــرفته  
ایرانــی پــر  پژوهشــگران برتــر 
ــا  ــر دنی ــد برت ــک درص ــتناد ی اس

شــدند. برگزیــده 

دکتــر هــادی بیــت الهــی، دکتــر 
دکتــر  عســکرزاده،  علیرضــا 
ــد  ــر محم ــدی، دکت ــت راش عصم
مهــدی  دکتــر  زاده،  نجــف 
یوســفیان و دکتــر مریــم فیاضــی 
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
کرمــان  پیشــرفته  فنــاوری  و 
مؤسســه  گــزارش  اســاس  بــر 
ــم و  ــش عل ــوم و پای ــتنادی عل اس

زمــره در   »ISC« فنــاوری 

پژوهشــگران پــر اســتناد ۲ درصــد 
برتــر دنیــا قــرار گرفتنــد. بــه 
گفتــه رئیــس مؤسســه اســتنادی 
ــاوری  ــم و فن ــش عل ــوم و پای عل
اخیــر،  ســال  چنــد  (در   )ISC(
تعــدادی از پژوهشــگران دانشــگاه 
داده  از  اســتفاده  بــا  اســتنفورد 
ــدام  ــکوپوس اق ــگاه اس ــای پای ه
بــه ایجــاد پایــگاه داده و محاســبه 
»شــاخص  نــام  بــه  شــاخصی 

اســتنادی مرکــب« کردنــد.
 

مؤسســه  رئیــس  گفتــه  بــه   
ــم و  ــش عل ــوم و پای ــتنادی عل اس
فنــاوری )ISC( (در چنــد ســال 
اخیــر، تعــدادی از پژوهشــگران 
ــتفاده  ــا اس ــتنفورد ب ــگاه اس دانش
ــکوپوس  ــگاه اس ــای پای از داده ه
داده  پایــگاه  ایجــاد  بــه  اقــدام 
و محاســبه شــاخصی بــه نــام 
مرکــب«  اســتنادی  »شــاخص 

کردنــد.
فاضــل  احمــد  ســید  دکتــر   
در  فهرســت  ایــن  افــزود:  زاده 
کشــور مــا بــا نــام »فهرســت 
شــناخته  اســتنفورد«  دانشــگاه 
ــا  ــانه ه ــه رس ــورد توج ــده و م ش
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــات ق و موسس
هــدف ایــن پایــگاه داده، ارائــه 
هــای  ســنجه  از  ای  مجموعــه 
ــرای  اســتنادی اســتاندارد شــده ب
ارزیابی تاثیراســتنادی دانشــمندان 
در رشــته هــا و حــوزه هــای علمی 
مختلــف در ســطح جهــان اســت. 
برپایــه ایــن گــزارش شــاخص 
ــه ای  ــب، مجموع ــتنادی مرک اس
از چنــد شــاخص اســتنادی مجــزا 
ــه پژوهشــگران دانشــگاه  اســت ک
ــه ســال ۲۰16 اســتنفورد در مقال

اســتنادات  تعــداد  بــر 
و دانشــمندان  مقــاالت   دریافتــی 

 جایگاه های نویســندگی آنها )الگوی 
 هم-نویســندگی( و شــاخص هــرش

 می باشد.
همچنیــن بــر اســاس تــازه تریــن 
ــگاه داده  ــن پای ــانی ای ــه روز رس ب
کــه منتشــر شــده، دامنــه پوشــش 
داده هــا از ســال 1۹۹6 تــا ۲۰۲1 
اســت. ایــن فهرســت دربرگیرنــده 
ــاس  ــتناد براس ــندگان پراس نویس
شــاخص اســتنادی مرکــب و جــزو 
دو درصــد پراســتناد در ۲۲ حــوزه 
موضوعــی اصلــی و 176 حــوزه 

ــد. ــی می باش فرع

شش پژوهشگر دانشگاه تحصیالت
 در زمره پژوهشگران پر استناد ۲ درصد

 برتر دنیا قرار گرفتند
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دکتر مسعود ترکزاده ماهاني  عضو هیئت علمي دانشگاه  پژوهشگر برتر کشور شد

مســئوالن ســتاد ملــي هفتــه 
پژوهــش و فنــاوري معرفــي و  
مــورد تجلیــل  قــرار گرفتنــد.

در ایــن آییــن کــه در ســالن 
المللــي  بیــن  هــاي  همایــش 
بهشــتي  شــهید  دانشــگاه 
برتــر  فنــاوران  شــد،  برگــزار 
برتــر  فنــاور  بخــش  چنــد  در 
ــي  ــر پارک ــاور برت دانشــگاهي، فن
ــم  ــاي عل ــارک ه ــتقر در پ )مس
ــز  ــر مرک ــاور برت ــاوري( فن و فن
مراکــز  در  )مســتقر  رشــدي 
رشــد( فنــاور برتــر دانشــجویي و 
 فنــاور برتــر دســتگاهي )فنــاوران 
ــي  ــر( معرف ــاي دیگ ــتگاه ه دس

ــدند. ش
ــر از  ــگران برت ــن پژوهش همچنی
ــته  ــز وابس ــا و مراک ــگاه ه دانش
دســتگاه  و  علــوم  وزارت  بــه 
ــده  ــریات برگزی ــر، نش ــاي دیگ ه
ــز   ــده نی ــي برگزی ــن علم و انجم

معرفــي و تجلیــل شــدند.

دکتــر حســین محبــي رئیــس 
ایــن  تبریــک  بــا  دانشــگاه 
دکتــر  بــه  ارزنــده  موفقیــت 
بــا  کــرد:  تصریــح   ترکــزاده 
ــاي  ــدت ه ــزي و مجاه ــه ری برنام
علمــي رونــد کســب موفقیــت هــا 

تــداوم یابــد.
انتشــار 1۰4 مقاله بیــن المللي، 3۵ 
مقالــه علمــي، ۲۵ طــرح پژوهشــي، 
8 ثبــات اختــراع، 33 اچ ایندکــس و 
3۰48 ارجــاع از مقــاالت گوشــه اي 
از فعالیــت هــاي علمي، پژوهشــي و 
فناورانــه دکتــر مســعود ترکــزاده به 

ــمار مي رود. ش
تولیــد و پایدارســازي پروتئیــن هــاي 
نوترکیــب، تولیــد فاکتــور رشــد 
ــور  ــد فاکت ــاني ، تولی ــي انس اپیدرم
میکروپالســمین  تولیــد   TGFB۱
ــد  ــین،  تولی ــد آنکس ــاني، تولی انس
آنزیــم الکتــات دهیدروژنــاز،  تولیــد 
آنزیــم دیافــورز،  تولید آنزیــم اورات 

اکســیداز بخــش دیگــري از

ــور و  ــیوندي پ ــاس س ــر عب دکت
ــوي  ــي موس ــید مرتض ــر س دکت
دو عضــو هیــأت علمــي دانشــگاه 
ــات  ــوم، تحقیق ــط وزارت عل توس
و فنــاوري بــه عنــوان اعضــاي 
هیــأت علمي برتــر در همــکاري با 
صنعــت و جامعــه در ســال 14۰1 

ــي شــدند. معرف
در نشســت مشــترک مدیــران 
ــا صنعــت دانشــگاه هــا  ارتبــاط ب
و پژوهشــگاه هــاي کشــور بــا 
معــاون پژوهشــي وزارت علــوم، 
ــران  ــاوري و مدی ــات و فن تحقیق
پژوهــش وزارتخانــه هــا و دســتگاه 
هــاي اجرایــي کــه در روز دوشــنبه 
ــگاه  ــل نمایش ــاه در مح  ۲1  آذرم

بین المللي تهران برگزار گردید، 
دکتــر عبــاس ســیوندي پــور 

دانشــیار

عمــران  مهندســي  دانشــکده 
دکتــر ســید  بــرداري  نقشــه  و 
دانشــیار  راد  موســوي  مرتضــي 
ــوم محیطــي جــزو  پژوهشــکده عل
13۲ عضــو هیــأت علمــي برتــر 
دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش 
بــا  در همــکاري  عالــي کشــور 
ــال 14۰1  ــه در س ــت و جامع صنع
معرفــي شــدند. دکتــر  هــادي بیت 
الهــي رئیــس پژوهشــگاه علــوم 
و تکنولــوژي پیشــرفته و علــوم 
ــک  ــرض تبری ــن ع ــي  ضم محیط
بــه انتخــاب شایســته دو عضــو 
هیــأت علمــي دانشــگاه اظهــار 
ــاس  ــر اس ــاب ب ــن انتخ ــت: ای داش
ــت  ــارکت در فعالی ــاي مش معیاره
ــي و  ــاي مل ــزي ه ــه ری ــا و برنام ه
منطقــه اي، اجــراي قراردادهــاي 
ــه دســتاوردهاي   تقاضــا محــور، ارائ

کاربــردي و مؤثر در رفع  مشــکات 
کشــور، همــکاري بــا نهادهــا و 
صنایــع کشــور بــراي بهبــود بهــره 
وري و کارآیــي ونقــش آفرینــي 

ــت ــاد و فعالی ــر در ایج مؤث

و  علمــي  هــاي   شــبکه 
تشــکل هاي تخصصــي اثرگــذار به 
عنــوان اعضــاي هیــأت علمــي برتر 
از ســوي وزارت علــوم، تحقیقــات و 

فنــاوري صــورت پذیرفته اســت.

بنا به اعالم وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛

و   پژوهشــي  هــاي  زمینــه 
ــزاده  ــر ترک ــق دکت ــه موف کارنام

اســت.
شــایان ذکــر اســت دکتــر مســعود 
ترکــزاده ماهانــي تنهــا عضــو 
هیــات علمــي از  دانشــگاه هــاي 
اســتان کرمــان اســت کــه موفــق

بــه  کســب عنــوان پژوهشــگر 
ــال  ــور در س ــطح کش ــر در س برت

14۰1 شــده اســت.
ــن  ــزارش برتری ــن گ ــه ای ــر پای ب
پژوهشــگران و فنــاوران کشــور در 
ــش و  ــه پژوه ــن روز از هفت آخری
ــا حضــور ــي ب ــاوري طــي آیین فن

دو عضــو هیئــت علمي دانشــگاه رتبــه برتــر در همــکاري با صنعــت و جامعــه در ســال ۱۴۰۱ 
ــب کردند را کس



سال سوم شماره نهم پاییز 1401فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهنــــوآوران      

عضو هیئت علمی و دانشجوی 

دانشگاه  تحصیالت تکمیلـی 

صنعتـی و فناوری پیشـرفته 

در استان کرمان برتر شدند

در جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر 
استان کرمان؛

در مراســم تقدیر از پژوهشــگران 
ــر اســتان کــه در  و فنــاوران برت
1۵ آذر 14۰1 در تــاالر وحــدت 
ــان  ــر کرم دانشــگاه شــهید باهن
ــت  ــت معاون ــور سرپرس ــا حض ب
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی 
ــگاه  ــای دانش ــتانداری و روس اس
اتــاق  رئیــس  اســتان،  هــای 
بازرگانــی، مدیــر کل آمــوزش 
بنیــاد  رئیــس  و  پــرورش  و 
از  گردیــد  برگــزار  نخبــگان 
دکتــر احســان نــوروزی نــژاد بــه 
ــر اســتان  عنــوان پژوهشــگر برت
ــی و  ــی و مهندس ــاخه فن در ش
دکتــر غامرضــا معمــار نــژاد بــه 
ــر  ــر تقدی عنــوان دانشــجوی برت

شــد.
در  نــوروزی  احســان  دکتــر 
عمومــی  روابــط  بــا  گفتگــو 
دانشــگاه اظهــار داشــت: بــر 
طبــق بیانــات رهبــر معظــم 
انقــاب بــه ویــژه دســتورات 
ــد 6 سیاســت  ــه در بن معظــم ل
ــوزه  ــی در ح ــی اباغ ــای کل ه
تعامــل  در  فنــاوری  و  علــم 
ســازنده و مبتنــی بــر عــزت 
ــورها و  ــر کش ــا دیگ ــدار ب و اقت
ــند  ــداف س ــه اه ــت ب ــا عنای ب
و  فنــاوری  علــم،  دیپلماســی 
همفکــری،  کشــور،  نــوآوری 
ــا  ــه تنه ــکاری ن ــی و هم همراه
ــور  ــگاه های کش ــطح دانش در س
ــان  ــه در کل جه ــه بلک و منطق
ــرای  ــه عنــوان یــک اولویــت ب ب
دانشــگاه هــا بــه شــمار مــی رود. 
ــد یکــی از  ــی تردی ــزود: ب وی اف
شــاخص های مهــم ارزشــیابی 
ــزان  ــا می ــگاه در دنی ــک دانش ی
ــا ــی ب ــی و پژوهش ــاط علم ارتب

یــک دانشــگاه در دنیــا میــزان 
ارتبــاط علمــی و پژوهشــی بــا 
جملــه  از  دیگــر  دانشــگاه های 
تعــداد مقــاالت و طــرح هــای 
مشــترک بیــن دانشــگاهی اســت.

نــژاد  نــوروزی  احســان  دکتــر 
عضــو هیــات علمــی دانشــکده 
نقشــه  و  عمــران  مهندســی 
بــرداری، گــروه مهندســی زلزلــه و 
ــه هــای  ژئوتکنیــک اســت و زمین
ــای  ــه راهکاره ــی وی ارائ پژوهش
ــاب  ــش ت ــتای افزای ــن در راس نوی
ــای  ــریان ه ــا و ش ــازه ه آوری س
و  توســعه  و همچنیــن  حیاتــی 
بکارگیــری تکنولــوژی هــای نویــن 
در حــوزه صنعــت ســاخت و ســاز 

ــد. ــی باش م
ــاپ  ــوروزی چ ــر ن ــه دکت در رزوم
بیــش از 1۰۰ مقالــه معتبــر بیــن 
توســط  شــده  نمایــه  المللــی 
پایــگاه هــای اســتنادی Scopus  و 
Web of Science، چــاپ ۵ کتــاب 
ــا انتشــارات ــان انگلیســی ب ــه زب ب

معتبــر بیــن المللــی از جملــه 
 ،Taylor and Francis و   Springer
ثبــت 4 اختــراع و دو مــورد تجــاری 
ســازی محصــول، مشــارکت در 
6 طــرح پژوهشــی صنعتــی بــه 
عنــوان مجــری و همــکار اصلــی بــا 
ــال  ــارد ری ــر 1۵ میلی ــغ ب ــم بال رق
و مجــری طــرح صنعتــی برتــر 
ــف در  ــط وزارت عت ــوری توس کش
ــر اســتانی  ــاور برت ســال 14۰۰، فن
ــده مــی شــود. در ســال ، 13۹۹دی

ــر  ــد داور برت ــک درص ــن ی همچنی
ــگاه  ــزارش پای ــه گ ــی ب ــن الملل بی
  Web of Science و Publons هــای
در ســال 13۹۹ و همــکاری بــا 
المللــی  بیــن  معتبــر  نشــریات 
)JCR( بــه عنــوان ســردبیر و عضــو 
هیــات تحریریــه و عضویــت در 
دســتورالعمل  تدویــن  کارگــروه 
هــای ملــی و بیــن المللــی در حوزه 
هوشمندســازی و افزایش تاب آوری 
ــای  ــت ه ــر فعالی ــا از دیگ ــازه ه س

ــی رود. ــمار م ــه ش ــی وی ب علم

غامرضــا  اســت  ذکــر  شــایان 
عنــوان  بــه  کــه  معمــارزاده 
ــری  ــر مقطــع دکت دانشــجوی برت
انتخــاب شــده؛ متولد رفســنجان و 
مــدارک کارشناســی و کارشناســی 
ارشــد خود را در رشــته مهندســی 
ــدرت از دانشــگاه شــهید  ــرق- ق ب
باهنــر کرمــان در ســال هــای 
کــرد.  دریافــت   13۹3 و   13۹1
در ادامــه در ســال 13۹7 باکســب 
رتبــه 1۲4 آزمــون دکتــری موفــق 
بــه قبولــی در مقطــع دکتــری 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته شــد. 
ــای وی  ــت ه از افتخــارات و فعالی
کســب رتبــه اول در دوره دکتــری، 
دانشــکده  برتــر  پژوهشــگر 
مهندســی برق و کامپیوتــر، داوری 
 IET معتبــر  مجــات  مقــاالت 
 Generation, Transmission
 & Distribution, Electric
 ،Power Systems Research

برگــزاری کارگاه آموزشــی 

نــرم افــزار MATLAB در دانشــگاه تحصیــات 
پیشــرفته،  فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
تدریــس در دانشــگاه هــای شــهید باهنــر 
ــنجان و آزاد  ــج( رفس ــر )ع ــی عص ــان، ول کرم
در موثــر  همــکاری  رفســنجان،   اســامی 

پــروژه هــای تحقیقاتــی شــرکت توزیــع شــمال 
اســتان کرمــان و شــرکت ملــی صنایــع مــس 

ایــران بــوده اســت.
بــر پایــه ایــن گــزارش در ایــن مراســم از دکتــر 
ــوم  ــی اســتاد پژوهشــکده عل ــت اله ــادی بی ه
محیطــی و دکتــر علیرضــا عســکززاده دانشــیار 
ــگران   ــوان پژوهش ــه عن ــرژی ب ــکده ان پژوهش

یــک درصــد برتــر نیــز تقدیــر شــد.
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رئیس دانشگاه در آئین تجلیل از پژوهشگران؛

پژوهش ها  به سمت کاربردي کردن و 
افزایش ارتباط دانشگاه با نیازصنعت و 

سازمانها باشد
دکتــر حســین محبــي رئیــس 
تکمیلــي  تحصیــات  دانشــگاه 
پیشــرفته   فنــاوري  و  صنعتــي 
از  تجلیــل  آئیــن  در  کرمــان 
پژوهشــگران و گرامیداشــت هفتــه 
پژوهــش و فنــاوري تصریــح کــرد:  
برنامــه هــاي پژوهشــي بــه ســمت 
ــا و  ــش ه ــردن پژوه ــردي ک کارب
افزایــش ارتبــاط دانشــگاه بــا نیــاز 

ــد. ــازمانها باش ــت و س صنع
دکتــر حســین محبــي بــا تبریــک 
از  فنــاوري  و  پژوهــش  هفتــه 
تــاش پژوهشــگران و فنــاوران 
دانشــگاه تقدیــر کــرد و گفــت: 
در  دانشــگاه  هــاي  موفقیــت 
ســطح کشــور و رتبــه هــاي برتــر  
باعــث  فنــاوران  و  پژوهشــگران 

ــت. ــار اس افتخ
دانشــگاه  دســتاوردهاي  وي 
و ملــي  اســتاني،  ســطح   در 

حاصــل  را  المللــي  بیــن 
زحمــات شــبانه روزي اســتادان 
از  و  دانســت  وپژوهشــگران  
زیربنــاي  عنــوان  بــه  آمــوزش 
و  پژوهشــي  هــاي  فعالیــت 

بــرد. نــام  فناورانــه 

بــه  اشــاره  بــا  محبــي  دکتــر 
ــت  ــجویي و فعالی ــت دانش جمعی
بیــش از 14۰ عضــو هیــات علمــي 
در دانشــگاه، ســرآمد و مطــرح 
ــودن دانشــگاه در ســطح کشــور  ب
را نشــانه توانمنــدي اســتادان و 
دانشــجویان ارزیابــي کــرد کــه بــا 
ــاي علمــي  ــاش و مجاهــدت ه ت
ــده  ــتاوردهاي ارزن ــه دس ــر ب منج

ــود. ــي ش م
ــا بیــان اینکــه  رئیــس دانشــگاه  ب
اســتادان  ســرانه چــاپ مقالــه 
در دانشــگاه حــدود 3 اســت از 
اســتادان خواســت: در کنــار چــاپ 
مقالــه در جهــت کاربــردي کــردن 
حرکــت  هــا  پژوهــش  نتایــج 
کننــد. پژوهــش هــا ثمــره داشــته 
باشــد و بتوانــد مشــکلي ازجامعــه 

ــد. ــل کن را ح
دکتــر محبــي افــزود: اســتادان  
هــاي  فعالیــت  و  دانشــجویان  
ســمت  رابــه  شــان  پژوهشــي 
نتایــج کاربــردي و ارتبــاط بــا 

صنعــت ســوق دهنــد.
ــرد:  ــح ک ــگاه تصری ــس دانش رئی
ــد ــگاه بای ــارج دانش ــاي خ طرحه

ــب  ــه متناس ــد ک ــدي برس ــه ح ب
بــا رســالت دانشــگاه در حــوزه 
تحصیــات  تکمیلــي صنعتــي و 

فنــاوري پیشــرفته باشــد. 
بــه  خطــاب  محبــي  دکتــر 
دانشــجویان و اعضــاي هیــات علمي  
اظهار داشــت: بــا افزایــش طرحهاي 
اختصاصــي  درآمــد  خارجــي؛ 
دانشــگاه افزایــش خواهــد یافــت و 
امــکان هزینــه اعتبــارات بیشــتردر 
زمینــه پژوهشــي و فنــاوري فراهــم 
ــن  ــق چنی ــوان تحق ــردد ت ــي گ م
هدفــي  در همــه شــما وجــود دارد 
ــع و  ــه صنای ــان را ب ــد  خودم و بای
ســازمانهاي اســتاني و کشــوري 
ــگاه  ــس دانش ــم. رئی ــي کنی معرف
بــا اشــاره بــه مصوبــه شــوراي 
ــاص ــر اختص ــي  ب ــترش مبن گس

بــه  فنــاوري  و   علــم  پــارک 
تکمیلــي  تحصیــات  دانشــگاه 
پیشــرفته  فنــاوري  و  صنعتــي 
از دانشــجویان، اعضــاي هیــات 
ــاوران علمــي خواســت  علمــي و ی
از امکانــات و ظرفیــت هــاي پارک 

ــوند. ــد ش ــره من به
ــار  ــان اظه ــي در پای ــر محب دکت
و  درخشــش  کــرد:  امیــدواري 
ــا  ــد ارتق ــگاه رون ــرفت دانش پیش
خــود را ادامــه دهــد و روز بــه 
روز ایــن رونــد در ســطح کشــور و 
بیــن المللــي تــداوم داشــته باشــد.

وي بــا تبریــک مجــدد هفتــه 
ــار  ــما افتخ ــت: »ش ــش گف پژوه
هســتید  کشــور  و  دانشــگاه 
باعــث  و  بدرخشــید  همیشــه 
افتخــار جامعــه و کشــور باشــید«

ــگاه از  ــاالت دانش ــاپ مق ــرانه چ س
ــت ــر اس ــوری باالت ــن کش میانگی

رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی؛

علــوم  پژوهشــگاه  رئیــس 
و  پیشــرفته  تکنولــوژی  و 
 علــوم محیطــی بــا افزایشــی 
رونــد  کــردن   توصیــف 
فعالیــت هــای پژوهشــی گفــت: 
طــرح  ظرفیــت  و  انگیــزه 
ــه  ــش یافت ــی افزای ــای بیرون ه
رشــد  و  نتایــج  نویدبخــش  و 
طرحهــای خارجــی در آینــده 
اســت. دکتــر هــادی بیــت الهــی 
در آئیــن تجلیــل از پژوهشــگران 
ســلیمانی  شــهید  ســالن  در 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 
فعالیــت هــای پژوهشــی را بلنــد 
مــدت و ریشــه دار خوانــد و 
ــگران  ــل از پژوهش ــت: تجلی گف
تجلیــل از یــک عمــر فعالیــت و 

ــت. ــتمر اس ــاش مس ت

وی افــزود: ســرانه اعضــای هیــات 
ــاالت  ــاپ مق ــش چ ــی در بخ علم
از  کــه  اســت   3 بــه  نزدیــک 
کشــوری  و  اســتانی  میانگیــن 

ــت. ــر اس باالت
ــی گفت:شــاخص  ــت اله ــر بی دکت
هــرش ۹ واحــد ارتقــا داشــته کــه 
ــن رشــد  در ســطح اســتان باالتری

محســوب مــی شــود. 
شــرط  را  داشــتن  عاقــه  وی 

و افــزود: پشــتوانه علمــی نیــز 
ــمار  ــه ش ــری ب ــم دیگ ــل مه عام
فعالیتهــای  در  کــه  رود  مــی 
پژوهشــی در کنــار امکانــات حائــز 
ــی  ــا شــرط اصل اهمیــت اســت ام
ــت. ــی اس ــتوانه علم ــه و پش عاق

اشــاره  بــا  پژوهشــگاه  رئیــس 
ــه  ــت رئیس ــت هیئ ــگاه مثب ــه ن ب
کــرد:  خاطرنشــان  دانشــگاه 
مشــکات  کنیــم  مــی  تــاش 
مرتفــع  پژوهــش  بخــش  در  را 
ــا برشــمردن کســب  ــم. وی ب  کنی
رتبه هــای برتر کشــوری در بخش 
ســرآمدان علمــی، پژوهشــگران و 
فنــاوران، دانشــمندان یــک درصــد 
و دو درصــد، ایــن موفقیــت هــا را 
حاکــی از تــاش همکاران دانســت 
بخــش  بــر  عــاوه  گفــت:  و 
پژوهــش در بخــش فنــاور نیــز 
موفقیــت هــای ارزنــده ای کســب 

شــده اســت. 
دکتــر بیــت الهــی میــزان اعتبــار 
جــذب شــده در بخــش ارتبــاط بــا  

صنعــت را 41میلیــارد ریــال

اعــام کــرد و افــزود: اگرچــه ایــن 
ــان  ــا نش ــت ام ــی اس ــم ناکاف رق
ظرفیــت  افزایــش  و  انگیــزه  از 
ــی دارد  ــای بیرون ــرح ه ــوب ط خ
کــه نویدبخــش نتایــج و رشــد 
آینــده  در  خارجــی  طرحهــای 

اســت.
او در بخــش دیگــری از ســخنانش 
بــه بازنگــری در آئیــن نامــه هــا و 
شــیوه هــای داخلــی اشــاره کــرد  

و گفــت: شــیوه نامــه پســادکتری 
در دانشــگاه و بــرای ارائــه فراینــد 
جــذب دانشــجویان پســادکتری 
در دســتور کار پژوهشــگاه قــرار 

دارد.
همچنیــن  الهــی  بیــت  دکتــر 
همــکاری  امــکان  برقــراری  از 
تحصیــات  آموختــگان  دانــش 
تکمیلــی دانشــگاه بــا شــرکت هــا 
و واحدهــای فنــاور پــارک علــم و 
ــای  ــدن دوره ه ــاوری و گذران فن
ایــن  در  3تا6ماهــه  کارآمــوزی 
واحــد هــا بــر اســاس آئیــن نامــه 

ــر داد. ــاور خب ــتیار فن دس
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پژوهشگران دانشگاه تحصیالت تکمیلي صنعتي و فناروي پیشرفته تجلیل شدند

آئیــن تجلیــل از پژوهشــگران دانشــگاه تحصیــات تکمیلــي صنعتــي و فنــاوري پیشــرفته کرمــان بــا حضــور دکتــر حســین محبــي رئیــس 
دانشــگاه و اعضــاي هیــات رئیســه، اعضــاي هیــات علمــي، یــاوران علمــي و دانشــجویان  بــه مناســبت هفتــه پژوهــش و فنــاوري در ســالن 

شــهید ســلیماني برگــزار شــد.

در ایــن مراســم از دکتــر امیــن باقــي زاده، دکتــر هــادي بیــت 
اللهــي، دکتــر هــادي ابراهیمــي فــر بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر 
ــي  ــروه فن ــه و گ ــوم پای ــاورزي، عل ــروه کش ــب از گ ــه ترتی ب
ــر  ــاور برت ــوان فن ــه عن ــني ب ــرا حس ــر زه ــي و دکت و مهندس

ــر شــد. دانشــگاه تقدی

همچنیــن در ایــن مراســم از دکتــر ســعیده خضــري بــه عنــوان 
پژوهشــگر برتــر در بخــش یــاوران علمــي  تجلیــل شــد.

ــوان  ــه عن ــز ب ــدا زارعــي نی ــر الهــام رئیســي ســربیژن و ن دکت
پژوهشــگر برتــر در بخــش دانشــجویان دکتــري و کارشناســي 

ارشــد مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.

بــر پایــه ایــن گــزارش دکتــر مهــدي رحیمــي و دکتــر 
داریــوش افضلــي از پژوهشــکده علــوم محیطــي، دکتــر مســعود 
ایرانمنــش از پژوهشــکده انــرژي، دکتــر روح اهلل ثمــره هاشــمي 
ــکده  ــراد از پژوهش ــي به ــر عل ــک، دکت ــکده فوتونی از پژوهش
مــواد، دکتــر محمــد ماهانــي از دانشــکده شــیمي و مهندســي 
شــیمي، دکتــر احمــد اســماعیلي ترشــابي از دانشــکده علــوم و 
ــکده  ــف زاده از دانش ــد نج ــر محم ــن، دکت ــاي نوی ــاوري ه فن
ــي از  ــا دهقان ــر رض ــرداري، دکت ــه ب ــران و نقش ــي عم مهندس
دانشــکده مهندســي مکانیــک و مــواد و دکتــر علــي فرحبخــش 

ــر شــد. ــر تقدی ــرق و کامپیوت از دانشــکده مهندســي ب
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ــج  ــه پن ــا ارائ ــدق ب ــه مص ــر اله دکت
محصــول دارویــی در نمایشــگاه بانــوان 
دانشــمند و فنــاور کشــور شــرکت کــرد

مراســم تقدیــر و نمایشــگاه ارائــه 
ــوان دانشــمند  ــتاوردهای بان دس
و فنــاور کشــور چهاردهــم آبــان 
ــر  ــم دکت ــور خان ــا حض ــاه  ب م
انســیه خزعلــی معــاون ریاســت 
و  زنــان  امــور  در  جمهــوری 
خانــواده، خانــم  دکتــر علــم 
الهــدی همســر رئیــس جمهــور 
ــه ــی از جمل ــان خارج و مهمان

خانــم آکســیلیا مانانــگاگاوا همســر 
ــوه  ــور زیمباب ــور کش ــس جمه رئی
ــران  ــاد ته ــعد آب ــه س در مجموع

ــزار شــد. برگ
در ایــن نمایشــگاه دکتــر الهــه 
از  یکــی  عنــوان  بــه  مصــدق 
ــور  ــاور کش ــمند و فن ــوان دانش بان
دعــوت و پنــج محصــول خــود در 
حیطــه محصــوالت دارویــی)داروی 
داروی  گــوارش،  ســرطان  ضــد 
ضــد ســرطان پوســت و پمــاد 
ــو ذرات  ــب(، نان ــوختگی نوترکی س
ــره و  ــپرس نق ــز منودیس ــوق ری ف
ــب  ــت تخری ــت زیس ــو کاتالیس نان

ــود. ــه نم ــر را ارائ پذی
ــان  ــتقبال مهمان ــه اس ــه ب ــا توج ب
محصــوالت   ایــن  از  خارجــی 
مقــرر شــد بررســی هــای الزم در 
خصــوص امــکان تولیــد و صــادرات 
محصــوالت دارویــی و نانومــواد بــه

کشــور زیمبــاوه انجــام پذیــرد. 
همســر رئیــس جمهــور کشــور 
برانگیــز  تحســین  بــا  زیمبــاوه 
و  اقدامــات  کــردن  توصیــف 
ــدق  ــر مص ــم دکت ــوالت خان محص
اظهــار داشــت: »در کشــور مــا 
ــود  ــا کمب ــامت ب ــوزه س و در ح
امکانــات و دارو مواجــه هســتیم 
ــم  ــد دارو نداری ــت تولی ــا ظرفی ام
و همیــن مســاله دلیلــی بــرای 
آمــدن بــه ایــران شــد تــا از تجربــه 
ایــن  در  ایرانــی  بانــوان  هــای 

مســیر الگــو بگیــرم.«
در  مصــدق  دکتــر  گفتــه  بــه 
مذاکــرات اولیــه بــا همســر رئیــس 
جمهــور زیمبابــوه در خصــوص 
انتقــال دانــش فنــی داروهــای 
ضدســرطان و نانــو ذرات فــوق ریــز 
منودیســپرس نقــره بــه کشــور 
زیمبــاوه و تولیــد مشــترک بحــث 
ــد  ــرر ش ــد و مق ــر ش ــادل نظ و تب
هماهنگــی هــای الزم از طریــق 
ســفارت ایــن کشــور در ایــران 

ــرد. ــام پذی انج
دکتــر الهــه مصــدق عضــو هیــات 

ــر عامــل علمــی دانشــگاه و  مدی

شــرکت دارویــی هورتــاش دانــه 
کارمانیــا از اهــداف ایــن شــرکت 
شــیمیایی،  مــواد  تولیــد  را 
مــواد اولیــه، حدواســط هــا و 
محصــوالت دارویــی بــه روش 
عنــوان  معکــوس  مهندســی 

ــرد. ک
وی افــزود: عــاوه بــر بومــی 
ســازی دانــش فنــی تولیــد مــواد 
دارویــی وارداتــی و خــاص در 
ــواد  کشــور، طراحــی و ســنتز م
جملــه  از  نوترکیــب  دارویــی 
ــل  ــات ضدســرطان و حام ترکیب
هــای ژن و دارو از اهــداف دیگــر 
شــرکت دارویــی هورتــاش دانــه 

ــت. ــا اس کارمانی
دکتــر  اســت  ذکــر  شــایان 
ــیمی  ــیار ش ــدق دانش ــه مص اله
ــش از 4۰  ــا بی ــگاه ب ــی دانش آل
مقالــه ISI  و 4 ثبــت اختــراع تــا 
کنــون چندیــن محصــول دانــش 
بنیــان در حــوزه دارو را بــه ثبت 

ــت. ــانده اس رس

ایــن تفاهم نامــه جهــت مشــارکت 
شــرکت های مســتقر در پــارک 
نویــس  پیــش  تدویــن  بــرای 
ــزاری  ــی، برگ ــای مل ــتاندارد ه اس
دوره هــای آموزشــی در ارتبــاط 
بــا فرآینــد توســعه فنــاوری در 
ارائــه  اســتاندارد،  اداره  محــل 
ســوی  از  عملــی  راهکارهــای 
اداره اســتاندارد جهــت کاهــش 
رفــع  و  مجوزهــا  اخــذ  زمــان 
ــزاری  ــش رو، برگ ــای پی گلوگاه ه
همایش هــای علمــی و تحقیقاتــی 
جلســات  برگــزاری  مشــترک، 
ــوزش  ــاوری، آم ــور فن ــد و ت بازدی
پروســه تدویــن و اعطــای مجوزهــا 
و اســتاندارد ها، اطاع رســانی در 

حیطــه مجوزهــای جدیــد

ماننــد  اســتاندارد  ســازمان 
برگــزاری  دانش بنیــان،  نمــاد 
جلســات اختصاصــی در حیطــه 
ــریح  ــا، تش ــتاندارد ها و مجوزه اس
اســتاندارد  اداره  تعامــل  نحــوه 
ــارکت  ــاور و مش ــای فن ــا واحده ب
پــارک در ایجــاد و فعال ســازی 
متناظــر  فنــی  کمیته هــای 

منعقــد شــد.
ــر  ــه دکت ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
مهنــدس  و  کی نیــا  فرشــید 
پیرامــون  عاقلــی  اســماعیل 
متعــدد  همکاری هــای 
رویدادهــا،  برگــزاری  نظیــر 
اســتارت اپ ها و تدویــن اســناد 
ــه  ملــی و بین المللــی اســتاندارد ب
پرداختنــد. گفت و گــو  و  بحــث 

تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری و اداره کل استاندارد 
استان کرمان
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تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری کرمان و بنیاد برکت
در راســتای فرمایشــات مقــام معظم 
رهبــری و تحقــق سیاســت های مــد 
ــارک علــم و فنــاوری نظیــر  نظــر پ
و  فنــاوران  تســهیل چالش هــای 
اخــذ  دانش بنیــان،  شــرکت های 
تســهیات مالــی و همچنیــن عمــل 
بــه شــعار ســال 14۰1 تولیــد، 
اشــتغال آفرین،  دانش بنیــان، 
ــم  ــارک عل ــکاری پ ــه هم تفاهم نام
ــت  ــاد برک ــان و بنی ــاوری کرم و فن
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امام 

ــد. ــد ش )ره( منعق
بــر  تاکیــد  بــا  کی نیــا  دکتــر 
دانش بنیــان  شــرکت های  نیــاز 
ــه تســهیات و واحدهــای فنــاور ب

چالش هــای  تســهیل  و  مالــی 
و  برکــت  بنیــاد  گفــت:»  اداری 
ــرت  ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای س
مجموعه هایــی  از  )ره(  امــام 
در  می تواننــد  کــه  هســتند 
ــاور و  ــور واحدهــای فن تســهیل ام
شــرکت های دانش بنیــان پــارک 
علــم و فنــاوری کرمــان بــه خوبــی 
در کنــار مــا قــرار گیرنــد.« رئیــس 
ــان ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل پ

اســتفاده از افــراد  مســتعد در همان 
ــتا است.«   روس

همــکاری  تفاهم نامــه  پایــان  در 
ــان و  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل پ
بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان 
راســتای  در  )ره(  امــام  حضــرت 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق فرمایش
ــر  ــد نظ ــت های م ــق سیاس و تحق
نظیــر  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
و  فنــاوران  تســهیل چالش هــای 
اخــذ  دانش بنیــان،  شــرکت های 
همچنیــن  و  مالــی  تســهیات 
عمــل بــه شــعار ســال 14۰1 تولید، 
ــد  ــان، اشــتغال آفرین، منعق دانش بنی

ــد. ش
شــایان ذکــر اســت کــه حمایــت از 
ــاوری  هســته هــا و واحــد هــای فن
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری و 
ــق  ــز رشــد دانشــگاهی از طری مراک
راه انــدازی و توســعه ۲۰۰ طــرح 
دانش بنیــان و دانش محــور ذیــل 
دســتورالعمل حمایــت از طرح هــای 
دانش بنیــان و دانش محــور بنیــاد 
ــاد  ــان از مف ــتان کرم ــت در اس برک

ــت. ــه اس ــن تفاهم نام ای

تاریخچــه  بیــان  بــا  ادامــه  در 
ــان،  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل پ
عقــد تفاهم نامــه بــا بنیــاد برکــت 
ــت  ــی در جه ــای اساس را از گام ه
ــای  ــت از واحده ــعه و حمای توس
ــان  ــرکت های دانش بنی ــاورو ش فن

ــت.  دانس
ــه  ــا ارائ  در ادامــه دکتــر نیــازی ب
گزارشــی از عملکــرد بنیــاد برکــت 

راه هــا و نحــوه حمایــت از  

ــرکت های  ــاور و ش ــای فن واحده
مجموعــه  ذیــل  دانش بنیــان 
پــارک علــم و فنــاوری کرمــان 
از  یکــی  گفــت:»  و  پرداخــت 
ــرکت  های  ــاوران و ش ــات فن اقدام
دانش بنیــان کــه بنیــاد برکــت 
بســیار از آن هــا اســتقبال خواهــد 
نیازهــای  نیازســنجی  کــرد، 
روســتاها و  رفــع آن نیازهــا بــا 

ایجــاد اشــتغال و 

انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری پــارک علــم و فنــاوری کرمــان و شــرکت 
ــان ــتان کرم ــی اس ــهرک های صنعت ش

ســند  اهــداف  راســتای  در 
سیاســت های  و  چشــم انداز 
کلــی نظــام جمهــوری اســامی 
تولیــد  از  و حمایــت  ایــران  
دانش بنیــان و اشــتغال و بــه 
گســترش  و  توســعه  منظــور 
مشــترک  همکاری هــای  
ظرفیت هــا  از  اســتفاده  و 
علمــی،  توانمند ی هــای  و 
ــی  پژوهشــی، آموزشــی و اجرای
پــارک علــم و فنــاوری کرمــان و 
ــی  ــهرک های صنعت ــرکت  ش ش
اســتان کرمــان در جهــت ارتقــا 
صنایــع  وضعیــت  بهبــود  و 
 ،)SME( متوســط  و  کوچــک 
تفاهم نامــه همــکاری ایــن دو 

مجموعــه منعقــد شــد.
تاکیــد  بــا  کی نیــا  دکتــر 
بــر احصــا نیازهــای صنایــع 
و  کرمــان  اســتان  معــادن  و 
دســتگاه های  هم افزایــی 

ایــن  رفــع  مختلــف در جهــت 
واحدهــای  کمــک  بــا  نیا ز هــا 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــاور و ش فن
شــهرک های  شــرکت  گفــت:» 
صنعتــی اســتان بــا توجــه بــه 
واحدهــای زیرمجموعــه خــود، مهد 

فنــاوری اســت.«
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
کرمــان خاطرنشــان کــرد:» بــا 
ــم  ــارک عل ــالت پ ــه رس ــه ب توج
ــال آن  ــه دنب ــان ب ــاوری کرم و فن
هســتیم تــا بــا هم افزایــی و انعقــاد 
نقــش  مختلــف  تفاهم نامه هــای 
خــود را در توســعه و گســترش 
اکوسیســتم فنــاوری ایفــا کنیــم.« 
همــکاری  تفاهم نامــه  پایــان  در 
ــان و  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل پ
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت 
اســتان کرمــان در راســتای اهــداف 
ــت های  ــم انداز و سیاس ــند چش س

ــوری ــام جمه ــی نظ کل

از  حمایــت  و  ایــران   اســامی 
تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال و 
ــترش  ــعه و گس ــور توس ــه منظ ب
و  مشــترک  همکاری هــای  

و ظرفیت هــا  از  اســتفاده 

توانمند ی هــای علمــی، پژوهشــی، 
آموزشــی و اجرایــی طرفیــن در 
ــت  ــود وضعی ــا و بهب ــت ارتق جه
متوســط  و  کوچــک  صنایــع 

)SME(، منعقــد شــد.
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تفاهم نامه علمي، پژوهشي و فناوري في مابین پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته
 و علوم محیطی و پژوهش سرای دانش آموزی عیسی ماهانی امضاشد.

دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی، 
ــاوری پیشــرفته  ــی و فن صنعت
بــه منظــور توســعه زمینــه 
هــاي همــکاري مشــترک و 
همــه جانبــه علمي، پژوهشــي 
ــي  ــه ف ــم نام ــاوري  تفاه و فن
ــوم و  ــگاه عل ــن و پژوهش مابی
ــوم  ــوژی پیشــرفته و عل تکنول
محیطــی بــه نمایندگــي دکتر 
ــس  ــی )رئی ــت اله ــادی بی ه
پژوهشــگاه علــوم و تکنولــوژی 
ــی(  ــوم محیط ــرفته و عل پیش
عیســی  ســرای  پژوهــش  و 
نمایندگــي  بــه  ماهانــی  
مهــدی  محمــد  مهنــدس 
پژوهــش  )مدیــر  عظیمــی 
ســرای عیســی ماهانــی( امضــا 

ــد. ش
دکتــر هــادی بیــت الهــی 
ــه  ــگاه در رابط ــس پژوهش رئی
ــط  ــه رواب ــه  ب ــم نام ــا تفاه ب
عمومــی دانشــگاه  گفــت: ایــن 
ــه  ــاده ب ــه در 8 م ــم نام تفاه

ــید. ــن رس ــا طرفی امض
دکتــر بیــت الهــی افــزود: 
ــي ــاي تحقیقات ــام طرحه انج

ــترک  ــاوري مش ــعه فن و توس
ــن و ایجــاد  ــاز طرفی ــورد نی م
زمینــه هــاي مناســب جهــت 
ــا و  ــري از توانمندیه ــره گی به
ــزات  ــل تجهی ــات از قبی خدم
ــزاري  ــن، برگ ــي طرفی پژوهش
و  هــا  دوره  نشســتها، 
کارگاههــاي آموزشــي حســب 
اعــام نیــاز طرفیــن، برگــزاري 
ــترک،  ــي مش ــتهاي علم شس
ــاي    ــات و نیازه ــال تجربی انتق
ــه پژوهشــگاه پژوهــش ســرا ب

ــکار و  ــادل اف ــس و تب و بالعک
ــات مهــم  ــات از موضوع اطاع

ــن تفاهــم اســت. ای
ترجمــه،  داد:  ادامــه  وی 
و  مقــاالت  چــاپ  و  تالیــف 
نشــریات  انتشــار  و  کتــب 
ــرارداد،   ــاز طرفیــن ق مــورد نی
ارائــه برنامــه توســعه فنــاوري 
و مشــاوره علمــي و پژوهشــي 
ــي   ــاي مطالعات ــت پروژه ه جه
پژوهــش ســرا  پژوهشــي  و 
همــکاري درخصــوص معرفــي

ــورد  ــن م ــاتید و متخصصی اس
ــاز پژوهــش ســرا، مشــاوره  نی
در زمینــه شناســایی و تعریــف 
نیازهــای پژوهشــی و فنــاوری 
طرفیــن قــرارداد، همــکاري در 
زمینــه علــوم و تکنولــوژی، 
ایجــاد زیرســاخت الزم جهــت 
فرصــت  هــای  دوره  انجــام 
هیئــت  اعضــای  مطالعاتــی 
علمــی پژوهشــگاه در پژوهش 
ــم  ــای مه ــر بنده ســرا از دیگ
ــه  ــم نام ــن تفاه ــاده دوم ای م

ــود.   ــد ب خواه
الزم بــه ذکر اســت در حاشــیه 
ــه از  ــم نام ــن تفاه ــای ای امض
دانــش آمــوزان دختــر و پســر  
برتــر پژوهشــی دبیرســتانهای 
حــوزه بخــش ماهــان تجلیل و 
ســپس از زیرســاخت دانشــگاه 
اداره  مســئوالن  توســط 
آمــوزش و پــرورش بخــش 
ماهــان و پژوهشســرای دانــش 
آمــوزان   دانــش  و  آمــوزی 

ــد. ــل ام ــد بعم بازدی
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ــا  ــرات در دنی ــد از حش ــه جدی دو گون
توســط پژوهشــگر دانشــگاه کشــف شد

طــرح دانشــجوی دانشــگاه عنــوان محصــول برتــر دانشــجویی در جشــنواره 
فارمکــس ۲۰۲۲را کســب کــرد

ــرور عضــو  ــر محســن مهرپ دکت
تنــوع  گــروه  علمــي  هیــات 
علــوم،  پژوهشــگاه  زیســتی 
تکنولــوژي پیشــرفته و علــوم 
ــوع  ــي تن ــي بررس ــي ط محیط
گونــه اي و پراکنــش جغرافیایــي 
جنوبــی  مناطــق  شــته هاي 
رشــته کــوه زاگــرس موفــق 
دو  شناســایي  و  کشــف  بــه 
ــراي  ــته ها ب ــد از ش ــه جدی گون
نخســتین بــار در دنیــا شــد.

جدیــد  گونه هــای   ایــن 
نام هــای  بــه  هــا  شــته  از 
 Metopolophium rogeri
 Uroleucon loxdalei و  
نام گــذاري شــده اند. توصیــف 
ــه در دو  ــن دو گون ــی ای و معرف
ــر  ــه معتب ــزا در مجل ــه مج مقال
بــه   Zootaxa المللــي  بیــن 

اســت.  رســیده  چــاپ 
مهرپــرور  محســن  دکتــر 
تاکنــون عــاوه بــر توصیــف دو 

گذشــته در  جدیــد،  گونــه 

ــجوی  محمدرضامیرزایی دانش
کارشناســی ارشــد شــیمی 
ــا طــرح »پانســمان  دارویــی ب
هــای هوشــمند بــرای التیــام 
زخم های دیابت و ســوختگی، 
ــده دارو  ــرل ش ــش کنت رهای
متناســب بــا نــوع زخــم و 
ــه  ــق ب ــت« موف ــذب عفون ج
محصــول  عنــوان  کســب 
و  دانشــجویی،گواهی  برتــر 
تندیــس نشــان برتــر دارویــی 
نمایشــگاه و   جشــنواره 

حــوزه  در  المللــی  بیــن 
 Pharmex awards فارمکــس
۲۰۲۲ شــد. ایــن طــرح در

نامــه  پایــان  موضــوع  راســتای 
ــا  ــی ب ــا میرزای ــجو محمدرض دانش
ــر ــا دکت ــاتید راهنم ــکاری اس هم

ــل  ــر ابوالفض ــنی و دکت ــرا حس زه
حیــدری بــه نتیجــه رســیده اســت. 

فارمکس بزرگ ترین رویداد 

ــه  ــت ک ــور اس ــازی کش داروس
ــت  ــته اس ــالها توانس ــن س در ای
بازیگــران  آوردن  بــا گردهــم 
ــار  ــت درکن ــن صنع ــدی ای کلی
یکدیگــر، فرصــت هــای کســب 
و کار در ایــن حــوزه را بیــش 
از پیــش بــرای فعالیــن صنعــت 
رشــد  بــه  و  ســازد  نمایــان 
ــک  ــی کم ــای داخل ــرکت ه ش
نمایــد. ایــن رویــداد بیــن المللی 
ــه  ــواد اولی توســط ســندیکای م
دارویــی، شــیمیایی و بســته 
ــارکت  ــا مش ــی ب ــدی داروی بن
ســازمان غــذا و دارو بــه صــورت 

ــردد. ــی گ ــزار م ــاالنه برگ س

موفــق بــه گــزارش بیــش از 
1۲ گونــه از شــته هــا بــراي 
ــده  ــران ش ــار در ای ــتین ب نخس

ــت. اس
اســت  ذکــر   شــایان 
شــته هــا بــه عنــوان گــروه 
کــه  حشــرات  از  مهمــي 
ــاالن  ــته جورب ــه راس ــق ب  متعل
موجوداتــی  باشــند  مــي 
کــه  جهانــي  پراکنــش  بــا 
را  گونــه اي  تنــوع  بیشــترین 
دارنــد.  معتدلــه  مناطــق  در 
ــه  ــش از ۵۰۰۰ گون ــون بی تاکن
از شــته هــا در دنیــا شناســایي 
داراي  همگــی  کــه  شــده اند 
بــوده  خــواري  گیــاه  رژیــم 
تغذیــه  گیاهــان  شــیره  از   و 

مي کنند.
ــن  ــا کشــف ای ــي اســت ب گفتن
ــداد 4  ــوع تع ــه در مجم دو گون
گونــه حشــره تــا کنــون توســط 
دکتــر محســن مهرپــرور کشــف 

گردیــده اســت
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در قالب دو طرح پزوهشی داخلی؛

سامانه تصفیه پساب آزمایشگاهی در دانشگاه به بهره برداری رسید

 

ــی در  ــت اله ــادی بی ــر ه دکت
بازدیــد از طــرح تصفیــه پســاب 
ــن  ــان ای ــا بی ــا ب ــگا ه آزمایش
پــروژه  ایــن  افــزود:  مطلــب 
ــزار  ــت 4 ه ــا ظرفی ــر ب حداکث
لیتــر در شــبانه روز و بــه مــدت 
طــرح  دو  قالــب  در  یکســال 
مطالعــه،  داخلــی  پژوهشــی 
امــکان ســنجی، طراحــي و اجرا 
تصفیــه پســاب آزمایشــگاه های 
ــا  ــوم محیطــی ب فوتونیــک و عل
اســتفاده از سیســتم لجــن فعال 
بــا بســتر ثابــت صــورت پذیرفته 

ــت. اس
وی اظهــار داشــت: فاضــاب 
ــود  ــا وج ــگاهی ب ــای آزمایش ه
ــی و  ــیمیایی آل ــواد ش ــواع م ان
معدنــی بــه عنــوان یکــی از 
ــده هــای مخــرب محیــط  آالین
زیســت محســوب شــده و مــی 
بایســت جهــت دفــع آن تدابیــر 

ــردد.                      ــاذ گ ــژه ای اتخ وی
الهــی  بیــت  هــادی  دکتــر 
ــب و  ــاي مناس ــن راه حله یافت
گزینــه هــاي جدیــد جهــت 
تصفیــه پســاب آزمایشــگاه های 
ــی را  ــوم محیط ــک و عل فوتونی
از اهــداف دانشــگاه برشــمرد 
ــردن آن  ــاده ک ــا پی ــزود: ب و اف
ــع  ــدار، رف ــعه پای ــداف توس اه
مشــکات آلودگــی آب و حفــظ 

ــي  ــع آب ــت آب از مناب کیقی

 جهــت مصــارف آبیــاری تحقــق
 می یابد. 

مجــری طــرح و عضــو هیــات علمــی 
پژوهشــکده  علــوم محیطــی نیــز بــا 
بیــان اینکــه  بازچرخانــي آب جهــت 
مصــارف آبیــاری مبتنــي بــر مدلهاي 
اقتصــادي مقایســه اي میان اســتفاده 
از منابــع آب تــازه و پســابهاي تصفیه 
ــوان کــرد:  در نظــر  شــده اســت عن
ــروژه  ــن پ ــب ای ــه جوان ــن کلی گرفت
ــتمهاي  ــي در سیس ــول اساس از اص

بازچرخانــي آب مــي باشــد.
ــوی راد  ــی موس ــید مرتض ــر س دکت
خاطرنشــان کــرد: چنانچــه مطالعات 
از  اســتفاده مجــدد  بــه  مربــوط 
ــور  ــه ط ــده ب ــه ش ــابهاي تصفی پس
ــه  ــرد ن ــام پذی ــق انج ــع و دقی جام
تنهــا کمــک بــه کاهــش مشــکات 
بلکــه  کــرد  خواهــد  موجــود 
جبــران  بــراي  درآمــدي   منبــع 
ــد  ــز خواه ــه نی ــاي تصفی ــه ه هزین

ــود. ب
ــن  ــه درای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
گرفتــه  قــرار  اســتفاده  مــورد 
اســت افــزود: فرآینــد لجــن فعــال، 
کشــت  محیــط  فرآینــد  یــک 
لجــن  کــه  مي باشــد  معلــق 
تــه نشــین شــده آن محتــوي 
ــده و فعــال  میکروارگانیســم هاي زن
اســت و داراي بازگشــت لجــن نیــز 

. شــد مي با
وی گفت: رژیم جریان هیدرولیکی 

ایــن روش تصفیــه  از نــوع اختــاط 
کامــل اســت. حجــم لجــن تولیــدی 
در ایــن فراینــد در مقایســه بــا ســایر 
فرایندهــای لجــن  فعــال کمتــر 

ــت.   اس
ــت  ــه دس ــن ب ــن لج ــر ای ــاوه ب ع
ــوده  ــدار ب ــن روش پای ــده از ای آم
ــک  ــری و خش ــی آبگی ــه خوب  و ب

می شود. 
ــاالی  ــی ب ــد هیدرولیک ــان مان زم
آن، تحمــل ایــن فراینــد را نســبت 
ــار  ــی از فش ــای ناش ــوک ه ــه ش ب
ــل  ــرده و عم ــتر ک ــی، بیش ــار آل ب
یکنواخــت ســازی بــه خوبــی انجام 

ــی شــود. م
دکتــر موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ِدبی پســاب خروجــی از آزمایشــگاه 
هــای فوتونیــک و علــوم محیطی در 
مقایســه بــا صنایــع بــزرگ صنعتی 
میــزان قابــل توجهــی نمــی باشــد 
گفــت: لــذا ســاخت در مقیــاس 
ــاب  ــه پس ــتم تصفی ــزرگ سیس ب
آزمایشــگاه هــا با اســتفاده سیســتم 
لجــن فعــال بــا بســتر ثابــت  صرفه 
ــچ  ــع هی ــدارد و در واق ــادی ن اقتص
شــرکتی متقبــل اجرا این سیســتم 
در مقیــاس کوچــک نمــی شــود لذا 
اجــرا ایــن پــروژه بصــورت بومــی و 
بــا همــکاری اعضــای هیئــت علمی 
دانشــگاه  اجــرا گردیــده اســت. 
برپایــه ایــن گــزارش   ایــن پــروژه 

ــه  ــا صرف ــال ب ــدت یکس ــه م ب
جویــی قابــل توجــه  در قالــب دو 
طــرح پژوهشــی داخلــی مطالعه، 
امــکان ســنجی، طراحــي و اجــرا 
تصفیــه پســاب آزمایشــگاه هــای 
ــا  ــی ب ــوم محیط ــک و عل فتونی
اســتفاده  سیســتم لجــن فعــال 
بــا بســتر ثابــت صــورت پذیرفتــه 
ــات  ــه مطالع ــه ب ــا توج ــت. ب اس
آزمایشــگاه  پســاب  در  اولیــه 
فوتونیــک و علــوم محیطــی بــاال 
 BOD, COD، ــای بودن پارامتره
oil و  TSS و کــدورت و مــواد 

ــد ــی مشــاهده گردی آل
دکتــر  از  راد  موســوی  دکتــر 
محبــوب صفــاری بــه عنــوان 
ــن  ــرای ای ــر در اج ــکار دیگ هم
ــروه  ــه در گ ــرد ک ــام ب ــرح ن ط
ــی  ــت م ــت فعالی ــط زیس محی

ــد. کن
ــال  ــن فع ــیتم لج ــزود: س وی اف
تجهیــزت  داراي  شــده  نصــب 
مخــزن هوادهــي،  مخــزن تــه 
ــازي،  ــد زالل س ــا واح ــیني ی نش
و   لجــن  برگشــت  سیســتم 
سیســتم دفــع لجــن مــی باشــد 
ــرایط  ــرد:  در ش ــان ک و خاطرنش
موجــود بهینــه ســازی پارامترهای 
ســپس  و  شــد  انجــام  موثــر 
سیســتم  ســاخت  و  طراحــی 
صنعتــی بصــورت بومــی و در 
داخــل دانشــگاه صــورت پذیرفــت.
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گفتگو با رئیس پژوهشکده مواد

متالوژی از قدیمی ترین هنرها و یکی از علوم نوین است

گفتگوی ویژه

در ادامه گفتگو با روسای پژوهشکده ها، این شماره به سراغ 
دکتراسد ا... حسنخانی رئیس پژوهشکده مواد  رفتیم. 

 

ســال  در  مــواد  پژوهشــکده 
138۰ شمســی موافقــت اصولــي 
ــوم دریافــت  خــود را از وزارت عل
ــن پژوهشــکده  ــوده اســت. ای نم
ــي  ــروه پژوهش ــه گ ــب س در قال
مــواد  و  ســرامیک  )فلــزات، 
ــم ســازي  ــدف فراه ــا ه ــو( و ب ن
امکانــات آزمایشــگاهی جهــت 
انجــام پــروژه هــاي تحقیقاتــي و 
برقــراري ارتبــاط علمــي با ســایر 
مراکــز پژوهشــي - صنعتــی و در 
ــگاه  ــنامه پژوهش ــتاي اساس راس
)مرکــز بیــن المللــی ســابق( 
ــم  ــت. عل ــده اس ــیس گردی تأس
شــامل  )متالــورژی(  مــواد 
بــرای  تحقیــق  و  پژوهــش 
دســتیابی بــه دانــش پایــه و 
ســاختار  مــورد  در  اساســی 
درونــی، خــواص و فرآینــد مــواد 
ــا  ــواد ب ــی م ــت. در مهندس اس
ــه  ــش پای ــی از دان ــتفاده عمل اس
ــوالت  ــواد( محص ــم م ــواد )عل م
ــه  ــاز جامع ــورد نی ــا م ــواه ی دلخ
تهیــه مــی شــود. مهندســی مواد 
ترکیــب دهنــده هــر  دو بخــش 
ــواد  ــی م ــواد و مهندس ــم م عل
ــه  ــش پای ــواد دان ــم م ــت. عل اس
ــش  ــواد دان ــی م ــوده و مهندس ب
کاربــردی اســت. علــم متالــورژی 
ــط  ــش توس ــال پی ــزاران س از ه
ــت.  ــده اس ــود آم ــه وج ــر ب بش
قدیمی تریــن  از  متالــورژی 
ــن  ــوم نوی ــی از عل ــا و یک هنره
ــم  ــته عل ــه گذش ــا ده ــت. ت اس
ــه  ــتر ب ــورژی بیش ــواد و متال م
ــا  ــزات و آلیاژه ــواع فل بررســی ان
ــا  ــروزه ب ــا ام ــت، ام ــی پرداخ م
ــاوری در  ــش و فن ــترش دان گس
ــیار  ــم بس ــن عل ــواد، ای ــوزه م ح

 در ایــن راســتا بــه مــوارد زیــر
 می توان اشاره کرد.

- فراهم ســازی امکانات آزمایشــگاهی 
الزم و محیطــي مناســب جهت انجام 
طرحهــاي تحقیقاتــي و پژوهشــي در 
زمینــه متالورژي، ســرامیک، مــواد نو 

و فــرآوري ...
بــا  علمــي  متقابــل  -.ارتبــاط 
ــاي  ــع به منظــور اخــذ طرحه صنای
ــکات  ــا مش ــط ب ــي مرتب تحقیقات

ــا. ــاز آن ه ــع نی ــع و رف صنای
ــه دانشــجویان  - ســرویس دهــی ب
تحصیــات تکمیلــی و پژوهشــگران 

داخــل و خــارج از مجموعــه

علمــی  هــای  همــکاری  قطعــا 
علمــی،  مراکــز  بــا  پژوهشــي 
تحقیقاتــی و صنعتــی داخــل و 
خــارج از کشــور امــر بســیار مهــم 
و حائــز اهمیتــی اســت. در همیــن 
مــا  همــکاران  تاکنــون  راســتا، 
ــادی را  ــی زی ــای تحقیقات ــروژه ه پ
بــا مراکــز صنعتــی داخــل و خــارج 
ــد. همچنیــن  اســتان انجــام داده ان
چنــد مقالــه پژوهشــی مشــترک بــا 
دانشــگاه هــای خــارج از کشــور بــه 

ــت. ــیده اس ــاپ رس چ

طــرح هــای پژوهشــی ارائه شــده 
توســط همــکاران هیــات علمــی 
عمومــا  مــواد  پژوهشــکده  در 
کاربــردی اســت. پژوهشــکده مــا 
ــرد  ــی پذی ــجو نم ــتقا دانش مس
ولــی امکانــات بســیار خوبــی 
ــجویان  ــن و دانش ــرای محققی ب
رشــته هــای خوردگــی، شــیمی 
ــم آورده  ــی و ... فراه ــی، آل داروی
اســت و خدمــات شــایانی بــه 
ــد. ــی ده ــه م ــگران ارائ پژوهش

یکــی از دغدغــه  هــای اصلــی 
دانشــجویان بعــد از اتمــام دوره 
تحصیــات تکمیلــی، داشــتن 
ــته  ــا رش ــب ب ــغل و کار متناس ش
ــت  ــذا در اولوی ــی اســت. ل تحصیل
و  مهــارت  کســب  دادن  قــرار 
تخصــص بــه جــای کســب مدرک 
ــن  ــت اســت. همچنی ــز اهمی حائ
ــه  ــور ک ــاز مح ــای نی ــش ه پژوه
منجــر بــه ایجاد اشــتغال دانشــجو 
بعــد از فــارغ التحصیلــی می شــود 

ــد.  ــه باش ــورد توج ــد م بای
ــجویان  ــود دانش ــی ش ــه م توصی
عزیــز قبــل از اخــذ پایــان نامــه بــا 
بررســی نیازهــای کاربردی رشــته 
خــود، موضوعــی را انتخــاب و کار 
کنند کــه بعــد از فــارغ التحصیلی 
شــدن بتوانــد در آن زمینه مشــغول 

ــوند.  بکار ش

ــل  ــال ح ــردی دنب ــات کارب تحقیق
ــت  ــاص در صنع ــئله خ ــک مس ی
ــه  ــای نوآوران ــل ه ــه راه ح ــا ارائ ی
بــرای مســائل مربــوط بــه جامعــه و 
صنعت اســت. در راســتای سیاســت 
کان دانشــگاه مبنــی بــر ضــرورت 
گســترش ارتبــاط همــکاران هیــات 
علمــی بــا صنایــع و حــل مشــکات 
)صنایــع ملــی و اســتانی( اقدامــات 
ــل توجهــی از طــرف همــکاران  قاب
ــه  ــورت گرفت ــواد ص ــکده م پژوهش
اســت. همــکاران مــا در پژوهشــکده 
تحقیقاتــی  هــای  پــروژه  مــواد 
زیــادی را بــا مراکــز صنعتــی انجــام 
داده انــد و تعــدادی قــرارداد و طــرح 
ــیار  ــغ بس ــا مبال ــرا ب ــت اج در دس
خــوب هــم در دســت اجــرا دارنــد.

و متالــورژی در حــال حاضــر در 
توســعه علــوم و فنــاوری  تمــام 
صنایــع مهندســی اعــم از پزشــکی، 
ــک،  ــران، فیزی ــک، عم ــرق، مکانی ب
شــیمی، نظامــی و... نقــش بــه 

ســزایی دارد.

ضمــن بیــان تاریخچــه و معرفــی 
فعالیــت هــای پژوهشــکده مــواد 
راجــع بــه علــم مــواد و متالورژی 
و نقــش آن در توســعه علــم و 

فنــاوری توضیحاتــی بفرماییــد

نقــش پژوهشــکده درزمینــه ارتباط 
صنعــت بــا دانشــگاه چگونــه اســت. 
و چــه اقداماتــی در ایــن زمینــه 
ــح  ــت توضی ــه اس ــورت پذیرفت ص

بفرماییــد.

طبــق آمارهــای اعــام شــده، علــم 
ــد  ــر تولی ــورژی از نظ ــواد و متال م
مقــاالت پژوهشــی در داخل کشــور 
و نیــز در منطقــه جــز رشــته هــای 
برتــر اســت. بــا اطمینــان مــی توان 
گفــت بــا توجه بــه تــاش محققین 
و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی 
در دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی، 
علــم مــواد و متالــورژی هــم ماننــد 
ــر در  ــای دیگ بســیاری از رشــته ه

کشــور بومــی شــده اســت.

شــما جایگاه علــم مــواد و متالــورژی 
را در ســطح کشــور و منطقــه چگونه 

ارزیابــی مــی کنید؟

بــي تردیــد ارتبــاط پژوهشــگران 
و مراکــز پژوهشــي بــا یکدیگــر 
و از جملــه ارتباطــات بــا ســایر 
ــر  ــا موث ــق آنه پژوهشــگران در توفی
اســت. در مــورد همــکاري هــاي 
پژوهشــي پژوهشــکده بــا ســایر 
دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی 
داخــل و خــارج کشــور لطفــا توضیح 

ــد. بفرمایی

ــورژی  ــواد و متال در پژوهشــکده م
ــات  ــف موضوع ــوص تعری درخص
هــای  بــرای طــرح  کاربــردی 
پژوهشــی و پایــان نامــه هــای 
دانشــجویی و راهنمایــی و مشــاوره 
دانشــجویان در خلــق ایــده هــای 
فناورانــه و تولیــد محصــول در 
ــه  ــل چ ــت از تحصی ــد از فراغ بع
تمهیداتــی در نظــر گرفتــه شــده 

ــت؟ اس

چــه توصیــه ای برای پژوهشــگران 
و دانشــجویانی رشــته مــواد و 

ــد؟ ــورژی داری متال
هــم  کــه  موضوعاتــي  از  یکــي 
ــرار  ــادي ق ــه زی ــورد توج ــون م اکن
ــت. در  ــردي اس ــات کارب دارد تحقیق
ایــن خصــوص چــه  اقدامــات در 
پژوهشــکده صــورت پذیرفته اســت؟

ادامه در صفحه بعد
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بیــن  فاصلــه ای  امــروزه 
کشــور  علمــی  ظرفیت هــای 
صنعــت  بخــش  نیازهــای  بــا 
مشــاهده می گــردد. بایــد هــر 
ــا  ــکاف ب ــن ش ــریعتر ای ــه س چ
تعامــل و همــکاری بیشــتر صنایع 
و مراکــز علمــی پــر شــود. تجربــه 
و  یافتــه  توســعه  کشــورهای 
ــه مــا نشــان می دهــد  صنعتــی ب
کــه بــدون وجــود ایــن همــکاری، 
رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور 
ــا توجــه  بســیار دشــوار اســت.  ب
ــگاه  ــی دانش ــت صنعت ــه ماهی ب
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی 
کرمــان،  پیشــرفته  وفنــاوری 
ــای  ــا ارتق ــت م ــن اولوی مهمتری
ســطح همکاری بــا صنایــع بزرگ 
ملــی و اســتانی جهــت اخــذ 
ــردی  ــی و کارب ــای صنعت پروژه ه
اســت. همچنیــن در تــاش بــرای 
اشــتراک توانمدیهای پژوهشــکده 
ــد آن  ــتیم و امی ــع هس ــا صنای ب
داریــم کــه بــا جلــب نظــر صنایع 
بــزرگ اســتان، از پتانســیل هــای 
دانشــگاه و صنعــت بــه نحــو 
مناســبی جهــت حــل مشــکات 
ــور  ــای کش ــع نیازه ــع و رف صنای

ــود.  ــتفاده ش اس

ارتقــاء  بــرای  برنامه هایــی  چــه 
پژوهشــکده در راســتای رســالت و 
ماموریــت دانشــگاه درنظر گرفتــه اید؟

برخــود الزم مــی دانــم کــه ابتــدا 
از همــکاری و مشــارکت همکاران 
ــرم کمــال تشــکر را داشــته  محت
باشــم. قطعــا همــکاری و تــاش 
دانشــگاه  محتــرم  همــکاران 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی 
کرمــان  پیشــرفته  وفنــاوری 
علمــی  رشــد  و  ارتقــا  باعــث 
دانشــگاه خواهــد بــود. از خداونــد 
ــکاران،  ــی هم ــرای تمام ــان ب من
اعضــا  و  گرامــی  دانشــجویان 
ــم  ــگاه معظ ــی دانش ــت علم هئی
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی 
وفناوری پیشــرفته کرمــان آرزوی 

موفقیــت و ســامتی دارم.

ضمــن تشــکر از وقتــي کــه در 
اختیــار مــا قــرار دادیــد، در پایــان 
اگــر صحبــت خاصــي داریــد، 

ــد. بفرمایی

مکان یابی نصب ایستگاه هیدرومتری برای اولین بار در جازموریان

دکتــر غضنفــری در ایــن گفتگو 
اظهارداشــت: تــاالب جازموریان 
بــزرگ  تاالب هــای  از  یکــی 
ــورت  ــه به ص ــت ک ــور اس کش
و  گرفتــه  شــکل  فصلــی 
در  کــه  می شــود  آب گیــری 
اثــر جمــع آوری ســیاب ها و 
مراتــع و علفزارهایــی کــه رشــد 
ــه  ــل ب ــه تبدی ــد منطق می کن
مکانــی می شــود کــه بــرای 
توریســت ها،  از  بســیاری 
یــا  مهاجــر  پرنده هــای 
ــراف  ــه در اط ــی ک دامداری های
واقــع  اقامــت دارنــد مفیــد 

 . د می شــو
مهم تریــن  توضیــح  در  وی 
نصــب  ضــرورت  دالیــل 
ایســتگاه هیدرومتــری در تاالب 
گفــت:   اینگونــه  جازموریــان 
ــی  ــن داده های ــی از مهم تری یک
آب  جریانــات  بــرای  کــه 
ســطحی وجــود دارد داده هــای 
ــه  ــد ک ــی باش ــری م هیدرومت
ــری  ــتگاه هیدرومت ــط ایس توس

می شــود. ثبــت 
مطالعــات  حــوزه  بحــث  در 
ــان  ــع آب جازموری ــع مناب جام
بــا کمبــود داده مــواج  هســتیم

و. باالدســت تــاالب جازموریــان  در 
ــت و  ــد جیرف ــل س ــدهایی مث س
ــری  ــت ایســتگاه هیدرومت ســد باف
فاصلــه  امــا چــون  دارد  وجــود 
جازموریــان  تــاالب  از  آن هــا 
 زیــاد اســت و در طــول مســیر 
لــذا  داریــم  را  آب  رفــت  هــدر 
میــزان آب ســطحی کــه وارد تاالب 
ــات  ــا اطاع ــد ب ــود نمی توانن می ش
باالدســت مطابقــت داشــته باشــد؛ 
ــرای  ــه ب ــت ک ــاز اس ــن نی بنابرای
ــاالب  آب هــای ســطحی کــه وارد ت
ــک ایســتگاه  ــات ی می شــود مطالع
ســپس  و  انجــام  هیدرومتــری 
ــود.  طراحــی و در محــل نصــب ش
و انجــام ایــن امــر از مهم تریــن 
حفاظــت  ســازمان  نیازهــای 
ــت  ــه مأموری ــود ک محیط زیســت ب
تحصیــات  دانشــگاه  بــه  آن 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــد. ــپرده ش ــان س ــرفته کرم پیش

عضــو هیئــت علمــی دانشــکده 
مهندســی عمــران و نقشــه بــرداری 
در ادامــه عنــوان کــرد:  بــرای اینکه 
بتوانیــم ایســتگاه را مدل ســازی 
ــطحی و  ــزان آب س ــه می ــم ب کنی
بــارش در طــول فصــل نیــاز داریــم 

ــی حــوزه  ــت توپوگراف ــا وضعی ت

آبریــز را  تشــخیص دهیــم و 
ســپس  نیــاز داریــم کــه میــزان 
ــان آب ســطحی را کــه وارد  جری

ــاالب   ت
می شــود بــه دســت بیاوریــم. 
بــا اســتفاده از ایــن اطاعــات 
یــک مــدل هیدرولوژیکــی بــرای 
ــود  ــه وج ــان ب ــه جازموری منطق
مــی ایــد کــه یــک مــدل بــارش 
روانــاب اســت و بــه مــا می گویــد 
ــاب  ــزان روان ــارش چــه می ــر ب ه

ــرد. ــد ک ایجــاد خواه
ــد  ــا اســتفاده از رون و درنهایــت ب
یابــی ســیابی کــه در آنجــا 
مکان هــای  دهــد  مــی  روی 
ــرای  ــتری ب ــیل بیش ــه پتانس ک
ــی آب و احــداث  ــری دب اندازه گی
دارنــد  هیدرومتــری  ایســتگاه 

ــد. ــد ش ــایی خواهن شناس
ــان  ــان اذع ــرح در پای ــری ط مج
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــت: ب داش
بارندگــی و تعییــن میــزان آب 
توانســت  خواهیــم  ســطحی 
ــاالب  ــزان برداشــت آب را از ت می
و همچنیــن تغذیــه آب هــای 
ــرای  ــرف آن ب ــی و مص زیرزمنین
تولیــدات کشــاورزی و صنعتــی را 
بــا نصــب ایســتگاه هیدرومتــری 

ــم. ــت کنی مدیری

ــر  ــا دکت ــه ب ــه مصاحب ادام
حســنخانی

مجری طرح عنوان کرد؛
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ــن  ــی از مهمتری ــا یک ــاوی ه نامس
ابزارهــا در بســیاری از شــاخه هــای 
ریاضیــات ماننــد آنالیــز تابعــی، 

ــره ــیل و غی ــادالت دیفرانس مع
ــی از  ــد و یک ــی رون ــمار م ــه ش ب
ــی  ــز تابع ــم آنالی ــتاوردهای مه دس
بــه کاربــردن نامســاوی هــا در 
حــوزه هــای مهندســی و علــوم 

ــت. ــر اس دیگ
امــروزه نامســاوی هــا در علــوم 
مختلــف بــرای محاســبه نقــاط 
ــه  ــون از جمل ــع گوناگ ــه تواب بهین
ســود و تولیــد کاربــرد زیــادی 

دارنــد و
همچنیــن در مهندســی بســیاری از 
مســائل طراحــی و اثبــات پایــداری 
بــه نامســاوی هــا تبدیــل مــی 
شــوند کــه بایــد بــه گونــه ای حــل 

شــوند.
بیــش از یــک قــرن اســت کــه 
بــه  ریاضــی دانــان و محققــان 
ــا  ــاوی ه ــوزه نامس ــش در ح پژوه
روی آوردنــد. نظریــه نامســاوی هــا 
همچنــان در حــال توســعه اســت و 
از موضوعات چالشــی محســوب می 
شــود و حــوزه وســیعی از پژوهــش 
هــا را در برمــی گیــرد فضاهــای نرم 
دار در شــکل گیــری آنالیــز تابعــی 
جایــگاه ویــژه ای دارنــد. تابــع نــرم 
یکــی از مفاهیــم ریاضــی اســت که 
زمینــه  بســزایی در  کاربردهــای 
ــه  ــی دارد. ب ــوم و مهندس ــای عل ه

ــای    ــدن الگوه ــن ش ــوازات روش م
ــرم، تعریــف جامــع  ــع ن تعریــف تاب
از تابــع نــرم شــامل معیــن مثبــت، 
همگــن مطلــق و زیرجمــع پذیــری 
)نامســاوی مثلثــی( ارائــه شــده 
اســت. بامحــدود کــردن اصــول 
موضوعــه تابــع نــرم بــه تابــع 
ــت   ــم یاف ــت خواهی ــدی دس جدی
ــم  ــی نامی ــرم م ــبه ن ــه آن را ش ک
و در آنالیــز تابعــی، شــبه نــرم 
تابعــی حقیقــی مقــدار در فضاهــای  
بــرداری روی میــدان اعــداد حقیقی 
R یــا اعــداد مختلــط C اســت کــه 
ــه  ــرم اســت ک ــع ن ــی از تاب تعمیم
 بــا جایگزیــن کــردن نامســاوی

 شبه مثلثی
)∥y∥+∥x (∥C∥≤ y+x∥ برای

 C  ≥ 1 با نامســاوی مثلثی کاســیک 
 به دســت مــی آید. یکــی از مهمترین

نامســاوی ها، نامســاوی مثلثی اســت 
کــه اهمیــت ایــن نامســاوی انگیــزه 
بخــش برخــی از ریاضــی دانــان 
ــدول  ــن C- م ــود ای ــم و بهب در تعمی
هیلبــرت نامســاوی و معکوســش در 
ــبه  ــای ش ــرم دار، فضاه ــای ن فضاه
ــرم دار، فضاهــای ضــرب داخلــی و  ن
ــر  ــای اخی ــه ه ــای *c- در ده فضاه

ــوده اســت.  ب
ــاوی  ــن نامس ــی تری ــی از اساس یک
ــای  ــاختار فضاه ــی س ــا در بررس ه
بانــاخ کــه در ســایه نامســاوی مثلثی 

ــه ــورد توج ــیک م کاس

- چاپ مقاله ISI با عنوان :
Generalized triangle inequality of the second type in quasi normed spaces

مجله Mathematical Inequalities and Applications سال 2020
- ارسال مقاله با عنوان :

Characterization of p-Banach spaces based on reverse triangle inequality

- ارسال مقاله با عنوان “ ثابت دانکل-ویلیامز و مدول تحدب در فضاهای شبه باناخ”
- ارائه مقاله با عنوان :

On Generalized Triangle Inequality in Quasi Normed Spaces
 International Conference on Recent Achievements in Mathematical Science  در کنفرانس بین المللی

در دانشگاه یزد درسال ۲۰1۹
- ارائه مقاله با عنوان :

On Reverse of a Generalized Triangle Inequality in Quasi Banach Spaces
درکنفرانس The 50th Annual Iranian Mathematics Conference Shiraz Universityدر دانشگاه شیراز

- ارائه مقاله با عنوان :
On Generalized Triangle Inequality of the Second Type in Quasi Normed Spaces

در کنفرانس                                                                  در دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۲۰۲۰
- ارائه مقاله با عنوان :

A characterization of p-normed spaces based on some quasi norm inequalities
در 52nd Annual Iranian Mathematics Conference Shahid Bahonar University of Kerman کنفرانس در

دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۲۰۲1 

قــرار گرفتــه، نامســاوی مثلثــی نــوع 
دوم

اســت. الزم بــه ذکــر اســت، در 
ــم و معکــوس  طــول ســالیان، تعمی
در  دوم  نــوع  مثلثــی  نامســاوی 
ــی  ــورد بررس ــف م ــای مختل فضاه

ــد. ــه ان ــرار گرفت ق
ــاله  ــوان رس ــه عن ــاره ب ــا اش وی ب
نرمــی”  شــبه  هــای  “نامســاوی 

تصریــح کــرد:
در ایــن رســاله بــه مطالعه و بررســی 
ــه  ــی ب ــبه نرم ــای ش ــاوی ه نامس
ــوع دوم  ــی ن ــاوی مثلث ــژه نامس وی
تعمیــم یافتــه و همچنیــن معکــوس

ــوع دوم تعمیــم  نامســاوی مثلثــی ن
یافتــه در فضاهــای شــبه بانــاخ مــی 

پردازیــم.
ــه کار  ــا ب ــر ب ــق ت ــارت دقی ــه عب ب
بــردن مفهــوم p- نــرم هــای معــادل 
ــبه  ــای ش ــاوی ه ــن نامس و همچنی
نرمــی مرتبــط، نواحــی از      مــورد 
ــه در  ــد ک ــی گیرن ــرار م ــه ق مطالع
ــوع دوم تعمیــم  نامســاوی مثلثــی ن
یافتــه در فضاهــای شــبه بانــاخ 
صــدق کننــد. بــه بیــان دیگــر 
ــت  ــه تح ــی ک ــرایط الزم و کاف ش

آنهــا n- تایــی هــای                در 
نامســاوی مثلثــی نــوع دوم تعمیــم 
ــای  ــوس آن در فضاه ــه و معک یافت
شــبه بانــاخ صــدق مــی کننــد را به 

دســت مــی آوریــم.
بررســی  راســتای  در  همچنیــن 
نامســاوی هــای شــبه نرمــی در 
ــرط  ــه ش ــاخ ب ــبه بان ــای ش فضاه
هــای الزم و کافــی کــه تحــت 
ــه  ــاخ ب آنهــا یــک فضــای شــبه بان
یــک فضــای p- بانــاخ تبدیــل 
مــی شــود، دســت مــی یابیــم. 
بدیــن صــورت کــه بــا بهبــود نتایج 
پژوهــش هــای اخیــر در خصــوص 
نامســاوی مثلثــی نــوع دوم تعمیــم 
ــاق  ــاخ، انطب ــه در فضاهــای بان یافت

ــی از  نواح
 -n همــه  بــر   مشــتمل 
تایــی هــای                         کــه در 
نامســاوی مثلثــی نــوع دوم تعمیــم 
یافتــه در فضاهــای شــبه بانــاخ 
و همچنیــن معکــوس نامســاوی 
مذکــور R منجــر بــه مشــخصه 
از  بانــاخ   -  p فضاهــای  ســازی 
ــاخ مــی گــردد. فضاهــای شــبه بان

 دکتر “فــرزاد دادی پــور” راهنمایی 
رســاله دکتــری و دکتــر “علــی 
آرمندنــژاد” از دانشــگاه رفســنجان، 
ــیدی”  ــا جمش ــر “مین ــم دکت خان
و دکتــر “علیرضــا ســتارزاده” از 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
صنعتی و فنــاوری پیشــرفته داوری 
ــری را  ــاع از رســاله دکت جلســه دف

ــد. ــده دار بودن عه

در قالب رساله دکتری آسیه رضایی بروجنی بررسی شد :

نامساوی های شبه نرمی

آســیه رضایــی بروجنــی متولــد 
شهرســتان بروجــن پــس از اخذ 
ــی و کارشناسی  مدرک کارشناس
ارشــد رشــته ریاضــی کاربــردی 
از دانشــگاه شــهرکرد وارد مقطع 
دکتــری در رشــته ریاضــی 
ــگاه تحصیالت  ــردی از دانش کارب
ــاوری  ــی و فن ــی صنعت تکمیل

ــد. ــرفته ش پیش
از فعالیــت هــای وی تدریــس در 
ــام  ــگاه پی ــگاه آزاد و دانش دانش
نــور و دانشــگاه علمــی کاربردی 
در مقطع کارشناســی می باشــد.

گفتنی است که موارد زیر از خروجی های حاصل از این رساله دکتری بوده است:
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توجه به امنیت سایبری، مسئولیت اجتماعی و وظیفه همگانی است

دکتــر حســین محبــی رئیــس 
دانشــگاه تحصیات تکمیلی صنعتی 
و فناوری پیشــرفته در آیین گشایش 
همایــش »امنیت ســایبری؛ تهدیدها 
ــه  ــه توج ــان اینک ــا« بابی و راهکاره
ــئولیت  ــایبری، مس ــت س ــه امنی ب
اجتماعــی و وظیفــه همگانــی اســت 
افــزود: امنیت ســایبری برای کشــور، 
قــدرت و اقتــدار بــه ارمغان مــی آورد 
ــدرت در  ــی ق ــای اصل ــه ه و از مولف
جهــان امــروز، بویــژه قــدرت نــرم بــه 

ــی رود. شــمار م
دکتــر محبــی حفظ امنیت ســایبری 
را از چالــش هــای مهم دنیــای مدرن 
برشــمرد و اظهــار داشــت: تهدیــدات 
ــر  ــت و ب ــه اس ــش پای ــایبری دان س
اســاس فنــاوری شــکل مــی گیــرد و 
قطعــا یکــی از پایــگاه هــا و مراکــزی 
ــه  ــه ب ــن زمین ــد در ای کــه مــی توان
کشــور کمــک نمایــد دانشــگاه هــا و 

مراکــز علمــی کشــور هســتند.
وی تصریــح کــرد: دانشــگاه هــا بایــد 
در حــوزه تئــوری، الگویــی، پدافنــدی 
و شناســایی فنــاوری های پیشــرو در 

ایــن حــوزه و بــرای مقابلــه بــا ایــن

تهدیــدات  بــه امنیــت پایــدار کشــور 
کمــک نماینــد.  یکــی از مهــم تریــن 
راه هــای پیشــگیری از حمــات 
ســایبری و تقویــت امنیت ســایبری؛ 
ــردی و  ــداوم، کارب ــای م ــوزش ه آم

ــروز اســت.  ب
دانشــگاه  گفــت:  محبــی  دکتــر 
تحصیات تکمیلی صنعتــی و فناوری 
پیشــرفته با داشــتن اســتادان مجرب، 
نخبــه و جــوان و فعالیــت مرکز آپــا در 
مســیر امنیــت ســایبری، ارائــه آموزش 
هــا و فعالیــت هــای پژوهشــی و انجام 
طــرح هــای مشــترک با دســتگاه های 
مختلف آماده همکاری اســت و بســتر 
اصلــی همــکاری هــا محســوب مــی 

شــود.
ــا  ــز آپ ــرد: مرک ــان ک ــر نش وی خاط
آمادگی دارد همه نیروها و دســتگاهای 
مرتبــط بــا امنیــت ســایبری را در کنار 
هــم قــرار دهد و بــا همگرایی و تجمیع 
تخصــص هــا و امکانات، اســتان کرمان 
در زمینــه امنیت ســایبری به اســتانی 

نمونــه و الگــو تبدیل شــود.
دکتــر محبــی بــا بیــان اینکــه امنیت 
ســایبر نیاز بــه متقاعد ســازی عمومی 

هــم دارد تــا از برنامــه هــای امنیــت

ســایبر استقبال بیشــتری شــود افزود: 
ایــن امــر موجــب حساســیت بیشــتر 
افــراد در ســطوح شــخصی،  اداری، 
ــال  ــه دنب ــا ب ــی شــود  ت ســازمانی م
پروتــکل هــای امنیــت ســایبر باشــند.

رئیــس دانشــگاه اظهــار داشــت: بــرای 
ــد  ــایبری بای ــات س ــا حم ــه ب مقابل
قوانیــن  ســخت گیرانــه ای هــم وضع 
شــود تــا هزینــه فعالیت هــای مخرب 

ــاال رود. ب
ــات  ــایبر، امکان ــای س ــزود: فض  وی اف
وســیعی دارد و در کنار مزایای بسیاری 
ــده ای  ــه دهک ــان را ب ــه دارد و جه ک
ــکات  ــا مش ــت ب ــرده اس ــل ک تبدی
ــت.  ــراه اس ــز هم ــی نی ــش های و چال
ــدود  ــا مح ــه صرف ــی ک ــش های چال
ــاد ــت و ابع ــی نیس ــای داخل ــه فض  ب

 بین المللی نیز پیدا کرده است. 
در  کــردن  ســرمایه گذاری  امــروز 
ــب   ــا موج ــاخت ه ــر س ــت زی امنی
افزایــش بهــره وری و کارایــی در بخش 
هــای اداری، صنعتــی و تولیــد پایــدار  
در کشــور اســت و کوچکتریــن عــدم 
توجه و هوشــیاری، پایداری فرآیندها و 
توســعه کاری و تــدام آن را با مشــکات 

ــرو خواهــد کــرد. جــدی روب

ــا معرفــی دانشــگاه  دکتــر محبــی ب
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
فناوری پیشــرفته و دســتاوردهای آن 
بــه عنــوان تنهــا دانشــگاه تحصیات 
ــت  ــور و فعالی ــی کش ــی و صنعت فن
ــگاه،  ــکاری دانش ــر هم ــا ب ــز آپ مرک
پژوهشــگاه و پارک علم و فنــاوری در 
حــوزه امنیت ســایبری تاکیــد کرد و 
اعصــای هیــات علمــی جــوان و نخبه 
ــگاه  ــم دانش ــای مه ــرمایه ه را از س

برشــمرد.
همایــش امنیت ســایبری؛ تهدیدها و 
راهکارهــا صبــح اول آبــان بــا حضــور 
فنــاوری  کارشناســان  و  مدیــران 
ــز  ــان در مرک ــات اســتان کرم اطاع
همایــش هــای دانشــگاه آغاز بــه کار 
ــا برگــزاری  ــان ب ــا ســوم آب کــرد و ت
کارگاه هــای تخصصــی ادامه داشــت. 
همچنین شــرکت کننــدگان از مرکز 
ــت(  ــتیبانی، امنی ــی، پش ــا )آگاه آپ
بازدیــد و در ایــن بازدیــد دکتــر فرهاد 
راهــداری رئیــس مرکــز آپــا و مهدی 
حســن نــژاد رنجبــر کارشــناس آپــا 
گزارشــی از عملکــرد و فعالیــت های 

آپــا ارائــه کردنــد.

رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صتعتی و فناوری پیشرفته کرمان؛
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آموزش های امنیت سایبری در جامعه و دانشگاه ها گسترش یابد

فنــاوری  و  ارتباطــات  کل  مدیــر 
اطاعــات اســتان کرمــان در همایش 
دانشــگاه  در  ســایبری  امنیــت 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرفته ب ــاوری پیش فن
ــت  ــای امنی ــوزش ه ــترش آم گس
ســایبری گفــت: توانایــی هــای افــراد 
مســتعد و نخبــه در زمینــه امنیــت 
فضــای ســایبری باید عملیاتی شــده 
و رشــته دانشــگاهی امنیت ســایبری 
تاســیس و تقویــت شــود پــس 
ــای  ــکده و پارکه ــرورت دارد دانش ض
ــت  ــه امنی ــاوری در زمین ــم و فن عل

ــوند  ــه کار ش ــت ب ــایبری دس س

ــر در  مهنــدس حســین ســاجدی ف
همایش ســه روزه »امنیت ســایبری، 
بــا  کــه  راهکارهــا«  و  تهدیدهــا 
حضورمدیران، کارشناســان، اســتادان 

ــاوری  ــوزه فن ــجویان ح و دانش
 اطاعــات  اســتان کرمــان  توســط 
مرکــز آپــا دانشــگاه تحصیــات 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشــرفته 
کرمــان برگــزار گردیــد با بیــان اینکه 
امنیــت اینترنــت و فنــاوری اطاعات 
عضــو یک بدنه هســتند خاطرنشــان 
کــرد: فرصتهــا و تهدیدهــا همزمــان. 
در فضــای مجــازی وجــود دارد و 
فرصتهــا بیــش از تهدیدهــا اســت لذا 

ــعه داد و  ــاوری را توس ــن فن ــد ای بای
اســتفاده از ایــن امکانــات را به شــدت 
ــون  ــر اســاس قان ــرد. و ب ــت ک حمای
آن را مدیریــت نمــود و از امنیــت آن 
حفاظــت و تصمیماتــی بــرای حفــظ 
امنیــت فضــای ســایبری اخــذ نمــود 

.مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری
 اطاعــات اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه امــروزه هیــچ کشــوری در 
ــایبری   ــات س ــون از حم ــا مص دنی
ســازمانی و شــخصی نیســت گفــت: 
ضــرورت اتخــاذ تصمیمــات درســت 
بــرای حفــظ امنیــت فضای ســایبری 

کامــا احســاس مــی شــود.  

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــر ب ــاجدی ف س
چنانچــه فضــای ســایبری دچــار 
ناامنــی شــود مشــکل مــی تــوان بــه 
پیشــرفت فضای ســایبری امیــدوار بود 
ــات و  ــح اطاع ــردازش صحی ــزود: پ اف
توســعه ایمنــی بــا هــم  ارتبــاط دارنــد 
ــت از امنیــت ســایبری  ــا حمای ــذا ب  ل
مــی تــوان به  توســعه فضای ســایبری 
کمــک کرد چــرا کــه فضای ســایبری 
توســعه نیافته نمــی توانــد ایمنی خود 
را حفــظ کنــد پــس بایــد بــه توســعه 
فنــاوری اطاعــات و امنیــت ســایبری 
بــه طــور همزمان رســیدگی شــود و از 

هیچکــدام غافل نشــد .
ــت  ــازی و قابلی ــای مج ــت فض  امنی
پیشــگیری از جرایــم بایــد افزایش یابد 
و دانــش مــردم در مــورد شــبکه هــای 
اینترنتــی و خطــرات نقــض قانــون بــه 

طــور وســیع افزایــش یابــد. 
فنــاوری  و  ارتباطــات  کل  مدیــر 
ــا اشــاره  ــه ب ــات اســتان در ادام اطاع
بــه چشــم انــداز امنیتــی کل کشــور 
خواســتار شناســایی خطــرات و نقــاط 
پــر مخاطــره جامعــه از دو منظــر 
داخلــی و خارجــی و تقویت آنها شــد و 
افــزود: امــور مربــوط بــه افزایش امنیت 
داخلــی و خارجــی بایــد توســعه یابــد 
و اقدامــات دفاعــی مجدانــه پیگیــری 
شــود تــا در نهایــت فضــای ســایبری 
بــه ســمت صلــح ، امنیت ، شــکوفایی 
، همــکاری ، مراعــات کــردن ، و حفــظ 
حــق حاکمیــت ملی ســوق داده شــود 
و تنهــا در ایــن صــورت امــکان ایجــاد 
فضای ســایبری قــوی ، توســعه منافع 
ملــی بــرای کشــور دســت یافتنی می 

گــردد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان در همایش امنیت سایبری در دانشگاه؛
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ــن  ــایش دوازدهمی ــن گش ــگاه در آئی ــی دانش ــاون اداری مال مع
کنفرانــس بیــن المللــی شــبکه هــای هوشــمند انــرژی عنــوان کرد:

برگزاری کنفرانس های علمی؛
 گام بلند دانشگاه در افزایش توان علمی کشور

دکتــر امیــن باقــی زاده در آئیــن 
 گشــایش دوازدهمیــن کنفرانــس 
بیــن المللــی شــبکه های هوشــمند 
تحصیــات  دانشــگاه  در  انــرژی 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی، 
پیشــرفته کرمــان ضمــن خیرمقــدم 
خدمــت دانشــمندان، پژوهشــگران و 
ــان همایــش گفــت: دانشــگاه  مهمان
تحصیــات تکمیلــی بــه لحــاظ 
ــک دانشــگاه منحصــر  ــاختاری ی س
بفــرد اســت کــه دارای دو مجموعــه 
ــی  ــه آن یک ــر مجموع ــتقل زی مس

تکنولــوژی  و  علــوم  پژوهشــگاه   
پیشــرفته و علوم محیطــی و دیگری 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان اســت.

دانشــگاه  مالــی  و  اداری  معــاون 
تحصیــات تکمیلــی کرمــان افــزود: 
پتانســیلهای پژوهــش، فنــاوری و 
ــه  ــت ک ــی اس ــه ضلع ــوزش س آم
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
ــه واســطه آنهــا در رتبــه  توانســته ب
ششــم دانشــگاههای صنعتی کشــور 
ــارات  ــزو افتخ ــه ج ــرد ک ــرار گی ق

ــود.   ــی ش ــوب م ــگاه محس دانش

دکتــر امیــن باقــی زاده بیــان داشــت: 
امیدواریــم بــا برگــزاری ایــن همایــش 
ــور و  ــی کش ــوان علم ــش ت  در افزای
ــم. ــدی را برداری ــای بلن اســتان گام ه

معاون اداری و مالی دانشگاه   در    پایان  

ــش   ــن همای ــن ای ــن حس بزرگتری
را حضــور فرهیختــگان، اســاتید و 
دانشــمندان حــوزه شــبکه هــای 
دانشــگاه  در  انــرژی  هوشــمند 
تحصیــات تکمیلــی کرمان دانســت.

نــژاد  فدایــی  دکتــر 
دبیــر علمــی کنفرانــس 
ــاالت رســیده  ــداد مق تع
بــه دبیرخانــه کنفرانــس 
اعــام  مقالــه   1۰۲ را 
کــرد کــه از ایــن تعــداد 
ــورت  ــه ص ــه ب 4۲ مقال
ــه در  شــفاهی و 3۹ مقال
قالــب پوســتر ارائه شــد.

در آئیــن افتتاحیــه کنفرانــس از دکتــر حمیــد 
لســانی پژوهشــگر و اســتاد پیشکســوت 
دانشــگاه تهــران و پژهشــگر برجســته صنعت 
بــرق توســط دکتــر رشــیدی رییــس انجمــن 
شــبکه هــای هوشــمند انــرژی ایــران تجلیــل 

شــد.
دکتــر لســانی اهــل کرمــان و دارای 3۰ جلــد 
کتــاب و بــا چــاپ بیــش از ۲۰۰ مقالــه بیــن 
ــه  ــه ب ــت ک ــر اس ــات معتب ــی در مج الملل
عنــوان مهمــان ویــژه در دوازدهمین کنفرانس 
بیــن المللــی ســه روزه شــبکه های هوشــمند 

انــرژی شــرکت نمــود.
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دانشجوییظ 
کار علمــی بــا رویکــرد کارآفرینانــه و ارتبــاط مســتمر با صنعــت در دســتور کار 

انجمــن هــای علمی دانشــجویی اســت

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

دکتــر فدائــی نــژاد معــاون دانجوی  
و فرهنگــی بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــه  ــی ب ــای علم ــن ه ــزود: انجم اف
ــوع و ماهیــت کار خــود  واســطه ن
در اولویــت برنامــه هــای ایــن 
ــد و الزم اســت  ــرار دارن ــت ق معاون
جهــت تســریع در امور خــود دارای 
اســتقال بیشــتری باشــند. وی بــا 

بیــان اینکــه ظرفیــت  بلبســی

ــت اول  ــرد اولوی ــن ب ــت از بی کمی
دانشــگاه کیفــی نمــودن برنامــه ها 

و تاکیــد بــر آن اســت.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: تعــدد 
انجمــن هــا بــا توجــه بــه شــرایط 
دانشــجویان ورودی یکــی از نقــاط 
ضعــف و آســیب زا اســت و تجمیع 
انجمــن هــا را بایــد مدنظر داشــت.

دانشــجویی در قالــب هــای انجمن ها 
و کانــون های دانشــجویی بســیار باال 
اســت تصریــح کــرد:  الزم اســت این 
انــرژی و توانمنــدی در جهت صحیح 

بــه کار گرفته شــود.
معــاون دانشــجویی و فرهنگی گفت: 
دانشــگاه محــل و فرصــت مناســب 

پــرورش اســتعدادها و شــکوفایی

ظرفیــت هــا بــرای ورود بــه جامعــه 
ــد بهــره  ــن فرصــت بای اســت و از ای
بــرداری شــود تــا دانشــجو عــاوه بــر 
توانایــی علمــی با مهــارت از دانشــگاه 

خــارج شــود.
دکتــر فدایی خواســتار تنوع بخشــی 
بــه فعالیــت هــا و ســطح بنــدی آنها 

شــد و گفــت: کیفیــت را نبایــد با 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

اولویــت اول برنامــه هــای حــوزه فرهنگــی دانشــگاه تحصیالت 
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته فعالیــت هــای انجمــن 

هــای علمــی دانشــجویی اســت

دکتــر روح اهلل فدایــی نــژاد در 
جلســه اســتادان مشــاور انجمــن 
هــای علمــی دانشــگاه اظهــار 
و  دانشــجویی  دوران  داشــت: 
ــی  ــای علم ــن ه ــت انجم ظرفی
دانشــجویی فرصت مناســبی برای 
ارتقــا ســطح مهارتهــای اســت که

 دانشــجو بعــد از فراغــت از تحصیــل 
بــه آنهــا نیــاز دارد. وی بــا تاکیــد بــر 
اصــل ماهیــت  مســتقل انجمــن بــه 
خــود گــردان بــودن آنهــا اشــاره کرد 
و افــزود: کســب در آمــد  مــی توانــد 
تــوان مدیریتــی دانشــجو و کارتیمی 

آنهــا را در ورود بــه بــازار اشــتغال و

کســب و کار ارتقــا دهــد. او در ادامــه 
ــاص  ــرایط خ ــر ش ــه خاط ــت: ب گف
ایــن دانشــگاه الزم اســت از ظرفیــت 
ــت  ــایر دانشــگاههاو بخــش صنع س
ــا دارای  ــا فعالیته ــرد ت ــره ب ــم به ه
ســطح مطلــوب و توجیــه اقتصــادی 

باشــند.

ــی  ــجویی و فرهنگ ــاون دانش مع
اظهــار داشــت: ارتقــا کیفــی 
انجمــن هــا مــد نظــر اســت و در 
یــک بــازه زمانــی مناســب برخــی 
ــد  از انجمــن هــا تجمیــع خواهن

ــد. ش



نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته سال سوم شماره نهم پاییز 1401

ــه منظــور آشــنایی بیشــتربا  فعالیــت هــای انجمــن هــای علمــی  ب
ــا  دبیــران  دانشــجویی دانشــگاه در هــر شــماره از فصلنامــه گفتگــو ب

انجمــن هــا منتشــرخواهد شــد.
لــذا در ایــن فصــل گفتگویــی بــا خانــم برزگــرزاده دبیــر انجمــن علمــی 
دانشــجویی   مهندســی کامپیوتــر انجــام شــده کــه متن ذیل بــر گرفته 

از ایــن گفتگــو می باشــد.
ــاوری  ــر و فن انجمــن علمــی کامپیوت
اطاعــات، پیش تــر بصــورت همکارانه 
بــا انجمــن مهندســی بــرق بــا عنــوان 
مهندســی بــرق و کامپیوتــر فعالیــت 
ــروه  ــش از گ ــه حیات ــت و در ادام داش
بــرق منفــک گردیــده و بصــورت 
مســتقل بــه فعالیــت خویــش ادامــه 

داده اســت. 
در ســال های اخیــر، از مهمتریــن 
ــش  ــن، افزای ــن انجم ــای ای دغدغه ه
ســطح علمی و توانمندی هــای عملی 
دانشــجویان بــوده کــه بــه قطــع یقین 
ــه  ــه ب ــن زمین ــت در ای ــوان گف می ت
ــجویان  ــت دانش ــاش و هم ــف ت لط

ــت. ــده اس ــر گردی ــق ظاه موف

مختصــری راحع بــه تاریخچه انجمن 
بیــان کنید. 

در حــال حاضــر، اهــداف انجمــن 
معطــوف بــه افزایــش توانمنــدی 
ــه  ــا توجــه ب ــی دانشــجویان ب عملیات
ــای درس و  ــن فض ــه بی ــکافی ک ش
ــده، می باشــد.  ــع گردی فضــای کار واق
پیش تــر در ســال های حــدود 8۰ 
تــا ۹۰ شمســی، دانشــجویان پــس از 
فراغــت در مقطع کارشناســی و ارشــد، 
می توانســتند ســاده تر جــذب بــازار کار 
ــد  ــا اســتخدام در ســازمان ها گردن و ی
ــرا  ــالها، اخی ــور از آن س ــا عب ــی ب ول
نیــاز بــه دانــش بیشــتر بــرای تصــدی 
یــک موقعیــت شــغلی در حــوزه 
رایانــه، بشــدت امــری ضــروری اســت. 
بعنــوان مثــال، قبــا شــاید شــخصی 
صرفــا با فراغــت از تحصیــل در مقطع 
ــدی  ــت متص ــی، می توانس کارشناس
موقعیــت شــغلی »مســئول فنــاوری 
اطاعــات« در یک ســازمان گــردد ولی 
در حــال حاضــر از متقاضیان، داشــتن 
تجربــه در مــواردی همچــون مباحــث 
جــزء بــه جــزء شــبکه، ســوییچینگ، 
ابــر و ســرور، امنیــت اطاعــات، پیــاده 
ســازی عملــی مراکــز داده و... بصــورت 
کلــی مطالبــه می شــود و نتیجــه آن، 
کناره گیــری برخــی از متقاضیــان غیر 
ــب آن  ــرای کس ــت ب ــتعد از رقاب مس

ــود ــت می ش موقعی

ــق  ــن موف ــر، انجم ــالهای اخی در س
ــا  ــر همــکاری ب ــاوه ب ــا ع ــده ت گردی
معاونــت فرهنگــی دانشــگاه، همکاری 
بــا مرکــز آپــا )مرکــز آگاهــی رســانی، 
پشــتیبانی و امداد( و همــکاری با پارک 
علــم و فنــاوری را نیز تجربــه نماید که 
ماحصــل آنان برقــراری حــدود بیش از 
1۵ دوره مختلــف در ســالهای اخیر در 
حوزه هــای علمــی، هنــری و مهارتــی، 
مخصوصــا در دو ســالی کــه آمــوزش 
بصــورت مجــازی در دوره همه گیــری 
کرونــا برقــرار می گردیــده اســت، 
ــن  ــر، انجم ــال حاض ــد. در ح می باش
اهتمــام بــر ادامــه برقــراری دوره هــای 
ــا توجــه  آموزشــی دارد و همچنیــن ب
ــوری  ــوزش حض ــرگیری آم ــه از س ب
ــری  ــه پیگی ــدام ب ــگاه ها، اق در دانش
ــای حضــوری  ــراری اردوه ــت برق جه
در صنایعــی همچون مس سرچشــمه 

نمــوده اســت.   

انجمــن کامپیوتــر و فنــاوری اطاعــات 
تمایــل دارد تــا در صــورت موافقــت 
ــن  ــاعدت ای ــی و مس ــت فرهنگ معاون
ــر  ــا همــکاری دیگ واحــد از دانشــگاه ب
قســمت های دانشــگاه، در برنامــه هــای 
آینــده اش، بازدید از شــرکت هــای نوپای 
فنــاور در پــارک علــم و فناوری بــا هدف 
آشــنایی دانشــجویان با فضــای کار مورد 
نظرشــان و راهنمایــی بــرای پیش بــرد 
تحصیلــی و اخــذ پایان نامــه هــای 
کاربــردی مرتبــط بــا نیــاز روز جامعــه را 
قــرار دهد. همچنین انجمــن کامپیوتر، 
برگزاری کاسهای مقدماتی و پیشرفته 
زبان هــای مختلف برنامه نویســی اعــم از 
پایتون، دوره سلســه مراتبــی کارآفرینی، 
دوره هــای بازاریابــی دیجیتــال، دوره های 
امنیــت ســایبری و رایانــش ابــری، 
دوره هــای علــوم داده هــا و انبــار داده هــا، 
ــی و... را در  ــان تخصص ــای زب کاس ه

ــرار داده اســت. دســتور کار خویــش ق

و همچنیــن بــا توجــه بــه حضــور در 
عصــر صنعــت4 یــا بعبارتــی انقــاب 
ــه حضــور  ــاز ب ــارم و نی ــی چه صنعت
فنــاوری اطاعــات در همــه زمینه های 
درســی و پژوهشــی و صنایــع مختلف 
ــوژی  ــه تکنول ــه در لب ــرایطی ک در ش
هســتیم، انجمــن کامپیوتر و فنــاوری 
اطاعــات مایــل اســت آمادگی خــود را 
جهــت همــکاری بــا دیگــر گروه هــای 
ــرم در  ــای محت ــی و انجمن ه آموزش
دانشــگاه اعــام دارد تــا جهــت برنامــه 
ریــزی بــرای برقــراری دوره هــای بیــن 
رشــته ای و باز شــدن دید دانشــجویان 
ــد. از  ــدام نمای ــوارد، اق ــه م ــه اینگون ب
تجــارب مرتبــط با ایــن مــورد می توان 
ــد  ــپ جدی ــراری دوره بوتکم ــه برق ب
پایتــون بــا همــکاری انجمــن محتــرم 
 )GIS-RS(ســنجش از دور جغرافیایــی
اشــاره نمــود کــه طبیعتــا گامی نــو در 
عرصــه همکاری هــای بیــن رشــته ای 

خواهــد بــود.

ــه  ــل ب ــدا متمای ــا در ابت ــن م انجم
ارائــه مشــاوره و ترســیم خــط مســیر 
ــان  ــرای متقاضی ــغلی ب ــرفت ش پیش
ــت و در  ــه اس ــوزه رایان ــت در ح فعالی
ــوان و درخواســت  ــه در صــورت ت ادام
بــه  مبــادرت  می توانــد  جمعــی، 
برقــراری دوره هــای مورد نیــاز در حوزه 
ــا بهره گیــری از متخصصیــن  ــه ب رایان

نمایــد.
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــه بســیار مه نکت
یکــی از اهــداف اساســی انجمــن فــارغ 
ــب  ــه مطال ــده، ارائ ــر ش ــوارد ذک از م
علمــی بــروز در دورهمی هــای هفتگی 
ــای  ــر روزه ــه عص ــروه کامپیوتر)ک گ
چهارشــنبه در آزمایشــگاه ایــن گــروه 
برقــرار می گــردد( می باشــد تــا ضمــن 
ارائــه جدیدتریــن اخبــار مهــم در حوزه 
کاری و درســی، بــه بحــث و تبادل نظر 
در رابطــه بــا مواردی همچون آشــنایی 
بــا صنایــع مختلــف و نحــوه برقــراری 
ــه  ــز پرداخت ــان و... نی ــا آن ــاط ب ارتب

می شــود.

د رخصــوص اهــداف انجمن توضیحاتی 
بفرمائید: ارائه 

مهمتریــن برنامــه هایــی  که تــا کنون 
انجــام شــده چــه بوده اســت.

چــه برنامــه هــای  بــرای آینــده در نظــر 
ــه اید؟ گفت

ــن افزایش  ــای انجم ــن دغدغه ه مهمتری
ســطح علمــی  و توانمنــدی هــای عملی 

ــجویان است دانش
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ــتان  ــه اس ــه جمع ــری ائم ــی سراس گردهمای
ــی  ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــان در دانش کرم
ــد ــزار ش ــرفته برگ ــاوری پیش ــی و فن صنعت

 رزمایش زیستی برگزار شد

ــه  ــه جمع ــری ائم ــی سراس گردهمای
ــام  ــت االس ــور حج ــا حض ــتان ب اس
والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام 
جمعــه کرمــان و دکتــر محمدجــواد 
ــان در دانشــگاه  ــداکار اســتاندار کرم ف
برگــزار شــد. در ایــن همایــش در 

خصــوص مســائل فرهنگــی

ــب دوره  ــش زیســتی در قال رزمای
ــرکت  ــا ش ــوری ب ــی حض آموزش
هیــات  اعضــای  دانشــجویان، 
علمی و یــاوران علمی در دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
ــزار شــد. ــاوری پیشــرفته برگ فن

مدیــر امــور پژوهشــی پژوهشــگاه 
علــوم و تکنــواوژی پیشــرفته 
ــن  ــت: ای ــی گف ــوم محیط و عل
رزمایــش بنــا بــه دســتور رئیــس 
پژوهشــگاه و پیــرو ماموریتــی کــه 
از ســوی کمیته پدافنــد غیرعامل 
اســتانداری کرمــان بــه عهــده 
ــتان  ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه دس
ــت  ــا محوری ــود، ب واگــذار شــده ب
بیوتروریســم و پدافنــد غیرعامــل 
در حــوزه علــوم زیســتی، در ایــن 
دانشــگاه و بــا اهتمــام حــوزه 

ــد. ــزار ش ــی برگ پژوهش
ــت:  ــی گف ــه علوم ــر حکیم دکت
بنــا بــه اهمیــت موضــوع پدافنــد 
غیرعامل، در ســال 14۰1 برگزاری 
رزمایــش هــای پدافندغیرعامــل با 
موضوعــات و محوریــت هــای 
ــای  ــتگاه ه ــط دس ــوع توس متن
ــا  ــی اســتان انجــام شــده ی اجرای

ــت. ــام اس ــال انج درح
وی افــزود: بــر ایــن اســاس در 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته، 
ــش  ــوان رزمای ــا عن ــی ب رزمایش
زیســتی و با هــدف اگاهی رســانی 
عمومی درخصوص بیوتروریســم و 

ــی افــزود: نظــر بــه اهمیــت  علوم
موضــوع  و اســتقبال همــکاران هیــات 
علمــی، یــاوران علمــی و دانشــجویان، 
همچنــان  آینــده  در  امیدواریــم 
برگــزاری اینگونــه رزمایــش هــا و دوره 
ــت  ــا محوری ــانی ب ــی رس ــای اگاه ه
ــل در  ــد غیرعام ــم و پدافن بیوتروریس
حــوزه علوم زیســتی، بــه صــورت دوره 

ــود. ــزار ش ــگاه برگ ای در دانش

خــاک و همچنیــن گیاهــان تراریخته 
ارائــه شــد. وی اظهــار داشــت: مباحــث 
توســط متخصصین و صاحــب نظران 
ایــن حــوزه هــا درقالــب ارائــه تعاریــف 
و مفاهیــم مرتبــط با موضوع، آشــنایی 
ــوزه  ــم در ح ــای بیوتروریس باتهدیده
هــای ســامت، آب، خاک وکشــاورزی 
و نیــز ارائــه راهکارهــای مقابلــه بــا آنها 
بــرای شــرکت کننــدگان در رزمایــش 

ارائــه شــد.

خطــرات و آســیبهای تهدیــد کننــده 
ــاک،  ــامت، آب، خ ــای س ــوزه ه ح
محیط زیســت وکشــاورزی در ســطح 
ملــی، برنامــه ریــزی شــد. بــه گفتــه 
خانــم دکتر علومــی حســب ماموریت 
تعریــف شــده از کمیتــه پدافنــد 
غیرعامل اســتانی و دســتورالعمل های 
ــار  ــش در چه ــن رزمای ــه شــده، ای ارائ
محور اســتراتژیک شــامل ســاح های 

ــای آب و ــی ه زیســتی، آلودگ

  و اجتماعــی، تبییــن مکتب شــهید 
هــای  ارزش  معرفــی  ســلیمانی، 
ــاوری و  ــا خودب ــدس، ارتق ــاع مق دف
ــجویان،  ــس در دانش ــه نف ــاد ب اعتم
 افزایــش امیــد اجتماعــی و انعــکاس 
فعالیت  های علمیدانشــگاه، ضرورت 
حفــظ محیط زیســت و منابع طبیعی 

و معرفی دســتاوردهای دانشگاه 

از تریبــون نمــاز جمعــه تبــادل نظــر و 
بــر اســتفاده از ظرفیــت های دانشــگاه 
افزایــش  ضــرورت  شــد.  تاکیــد 

نشســت های هــم اندیشــی 

ــن  ــه در ای ــود ک ــری ب موضــوع دیگ
همایــش کــه هفتــم مهرمــاه برگــزار 

ــر آن تاکیــد  گردیــد. شــد ب

با محوریت بیوتروریسم و پدافند غیرعامل؛
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ــي  ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــب در دانش ــي داوطل ــت روز جهان بزرگداش
ــد ــزار ش ــرفته برگ ــاوري پیش ــي و فن صنعت

خیران مدرسه ساز استان کرمان در دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته تجلیل شدند

آیین تجلیــل از اعضــاي داوطلــب فعال 
و برتــر جمعیــت هــال احمــر اســتان 
ــازمان  ــس س ــور ریی ــا حض ــان ب کرم
داوطلبــان و مشــاور دبیــر کل جمعیــت 
هــال احمــر کشــور و جمعــي از 
مسئولین دانشــگاه و  اســتان در در مرکز 
ــات  ــگاه تحصی ــاي دانش ــش ه همای
تکمیلــي صنعتــي و فناوري پیشــرفته  

برگــزار شــد.
وحیــد ســلیمي رییــس ســازمان 
ــر در  ــال احم ــت ه ــان جمعی داوطلب
مراســم تجلیــل از داوطلبان برتر اســتان 
ــارد  ــال 18۰ میلی ــت: امس ــان گف کرم
تومــان کمک هزینــه دارو درمان توســط 
مــددکاران و داوطلبــان هــال احمــر بــه 
بیمــاران نیازمند بصورت باعــوض انجام 

شــده اســت .
ــت  ــر کل مدیری ــالخورده مدی حمیدس
بحــران اســتانداري کرمــان در ایــن 
همایــش گفــت: رشــادت هــا وزحمــات 
هال احمر ســتودني اســت چراکــه این 
بزرگــواران همیشــه پــاي کار هســتند و 

خــط مقــدم مخاطــرات مــي باشــند.

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر 
اســتان کرمــان نیــز در ایــن مراســم، 
داوطلبــان را یــاوران همیشــه همــراه 
ــه  هــال احمــر دانســت و گفــت: ب
منظــور گرامــي داشــت روز 14 آذر، 
در مقابل شــما بــزرگ مردان و شــیر 
زنــان اســتان کرمــان کــه همیشــه 
بــي ریــا و بــدون هیــچ مــزدي 
ــام  ــه انج ــا داوطلبان ــات کام  خدم
ــرود  ــم ف ــر تعظی ــد س ــي دهی  م

مي آوریم.
ــدا  ــت خ ــزود: خواس ــاح اف ــا ف رض
ــما  ــت ش ــا دس ــه ب ــت ک ــوده اس ب
ــود،  ــه ش ــي گرفت ــي نوای ــت ب دس
چراکــه پزشــکان و خیراني هســتند 
کــه بــي منــت بــه مــردم خدمــات 
رســاني مــي کننــد و چــه بهتــر که 
بــه آنهــا لقــب فرشــته نجــات را داد. 
ــک  ــروز ی ــان اینکــه ام ــا بی ــاح ب ف
وظیفه ســنگیني بــر دوش مــا هال 
احمــري هــا اســت، بیــان کــرد: خانه 
هــال در زهکلــوت در دورتریــن 

نقطــه اســتان فعــال شــده اســت.

او گفــت: جمعیت هــال احمــر امروزه 
با ایجــاد خانه هــاي هال در روســتاها 
جایــگاه ویــژه اي گرفتــه و رونــق یافته 
ــن  ــاس ای ــن واس ــه رک ــت چراک اس
همــت هــا داوطلبانــه بــودن ایــن امــر 

اســت.

فــاح بــا بیــان اینکــه داوطلبــان چراغي 
بــراي دیگــران روشــن مــي کننــد ولــي 
خودشــان در تاریکي هستند، گفت: آنها 
ناجــي جان مردم هســتند و انســانیت را 
معنــي کرده انــد و کارهــا را بــدون ادعاي 

پیــروزي انجــام مــي دهند

بیســت و چهارمین جشنواره تجلیل 
از خیران مدرســه ســاز استان کرمان 
بــا حضــور سرپرســت دفتر توســعه 
ــازمان  ــی س ــای مردم مشــارکت ه
نوســازی، توســعه و تجهیز مــدارس 
کشــور، نماینده ولی فقیه در اســتان، 
اســتاندار، مدیــران کل آمــوزش و 
پرورش و نوســازی، توســعه و تجهیز 

مــدارس اســتان برگــزار شــد.
 در جریــان ایــن جشــنواره و بــر 
اســاس دیدارهای مســئوالن استانی 
 بــا مدیــران دانشــگاه مقــرر گشــت 
تفاهــم نامه همــکاری بیــن اداره کل 
ــان  ــرروش اســتان کرم ــوزش و پ آم
در راســتای جــذب کمک خیــران در 
طــرح هــای دانشــگاه و زمینــه های 

علمــی و پژوهشــی منعقد گــردد.
برخــی مدیران اســتانی مانند رییس 
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
کشــاورزی کرمان، مدیران و روســای 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان هــا و 
مناطق اســتان در جشــنواره خیرین 
مدرســه ســاز کرمــان کــه در ســالن 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
دانشــگاه برگــزار شــد، شــرکت 
داشــتند. در ایــن جشــنواره از بیش از 
1۵۰ خیر مدرســه ســاز و نمایندگان 
شــرکت هــا و موسســات حقوقــی 
حامی مدرســه ســازی تجلیل شــد.

سرپرســت دفتر توســعه مشــارکت 
ــازی،  ــازمان نوس ــی س ــای مردم ه
توســعه و تجهیز مــدارس کشــور در 
ایــن آییــن گفــت: خیــران مدرســه 
ســاز جلــوه هایــی نورانــی از احســان 
و انفاق هســتند. مهدی اربابــی افزود: 
خیــران مدرســه ســاز جلــوه هایــی 
نورانــی از احســان و انفــاق هســتند.

وی بــا اشــاره بــه اجــر خداپســندانه 
مدرســه ســازی تصریح کرد: مدرسه 
سازی نوعی معامله الهی و عشقبازی 
بــا خدا اســت زیــرا شــاید ابتــدای امر 
دل کنــدن از مــال و ثــروت ســخت 
ــیرین و  ــه ش ــه رفت ــا رفت ــد ام باش

شــیرین تــر مــی شــود.
اربابــی گفــت: بــا جدیــت در زمینــه 
رفــع چالش کمبود فضای آموزشــی 
در کشــور قــدم خواهیــم گذاشــت، 
حمایــت و هدایــت خیــران مدرســه 

ســاز از برنامــه هــای ماســت.
وی اظهــار داشــت: دنبــال تکمیــل 
پــروژه هــای نیمــه تمــام آموزشــی 
ــت  ــه هم ــم ب ــتیم و امیدواری هس
ــران  ــوان خی ــق و پرت ــتان عاش دس

دیگــر دغدغه نبــود مکان مناســب را 
برای تحصیــل دانش آموزان نداشــته 

باشیم.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــن آییــن گفــت:  ــز در ای ــان نی کرم
در قیامت ۲ ســوال از انســان پرسیده 
مــی شــود: چــه کاری می توانســتید 
انجام بدهید؟ چه کاری انجــام دادید؟ 
شــما خیــران حــرف نزدیــد، عمــل 
ــارز »دو  ــداق ب ــه مص ــد ک ــرده ای ک
صــد گفته چــو نیم کــردار نیســت« 

. هست
ــزود: شــما خیــران  رضــا رضایــی اف
مدرســه ســاز بدون چشم داشــت، از 
مــال و دارایــی خود گذشــتید، شــما 
مــی توانســتید مــال خــود را جایــی 
دیگــر ســرمایه گــذاری کنیــد، امــا 
گذشــتید و بــرای رفــاه حــال دانــش 
آمــوزان آن را صــرف مدرســه ســازی 
کردیــد. وی ضمــن یادکــردن از عطا 
ــازی،  ــه س ــردار مدرس ــدی س احم
اظهار داشــت: شــما در ارزشمندترین 
ــا در  ــد، م ــته ای ــدم گذاش مســیر ق
اســتان کرمان زنــان و مــردان خیری

داریــم کــه از ثــروت خود گذشــته اند 
بــرای امــور خیــر و مدرســه ســازی، 
در شهرســتان نرماشــیر خانــواده ای 
داریــم که نســل در نســل در کار خیر 
مدرســه ســازی مشارکت داشــته اند. 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش کرمان 
گفت: حیف اســت در اســتان کرمان 
مــدارس تخریبی داشــته باشــیم، در 
حــال پیگیــری بــرای اتمــام پــروژه 
هــای نیمــه تمــام هســتیم، از همــه 
شــما خیران بزرگــوار خواهشــمندم 
همــه با هــم بــرای برچیدن مــدارس 
ــم و  ــاش کنی ــن ت ــی و ناام تخریب
مــدارس نیمه تمــام را تکمیل کنیم. 
رضایــی بیــان کــرد: از بخش صنعت 
و معــدن انتظــار داریم بیشــتر یاریگر 
مــا در امــر مدرســه ســازی باشــند، 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 6 هــزار و ۲۰ 
ــزار و 8۰۰  ــج ه ــه و پن ــد مدرس ک
ملــک در اســتان داریــم کــه بیشــتر 
آنها بعــد از پیــروزی انقاب اســامی 
ســاخته شــده اســت. وی با اشــاره به 
موفقیــت هــای اخیــر دانش آمــوزان 
اســتان کرمــان گفــت: اگر ورزشــکار 
ــال  ــر دنب ــم، اگ ــی خواهی خــوب م
نخبــه و دانشــمند پروری هســتیم، 
اگــر بخواهیــم آمــار طاق و آســیب 
هــای اجتماعی کم شــود، بایــد روی 

آمــوزش و پــرورش تمرکــز کنیــم.
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بازدیــد ازکتابخانــه دانشــگاه و تقدیر از 
کتابداران

بــا حضــور دکتــر بیــت الهــی و خانــم دکتــر علومــی بــه مناســبت 
هفتــه کتــاب و کتابخوانــی صــورت گرفــت؛

همزمــان بــا بزرگداشــت هفتــه 
رئیــس  کتابخوانــی،  و  کتــاب 
تکنولــوژی  و  علــوم  پژوهشــگاه 
پیشــرفته و علوم محیطــی و معاون 
پژوهشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش 
و  بازدیــد  دانشــگاه  کتابخانــه  از 
از رئیــس کتابخانــه و کتابــداران 

تقدیــر کردنــد.
دکتــر  بازدیــد  ایــن   در 
کتابخانــه  رئیــس  زاده  حســن 
ــای  ــت ه ــن فعالی ــی از آخری گزارش

کتابخانــه ارائــه نمــود.
وی برنامــه ریــزی بــرای خریــد 
اعضــای  نیــاز  مــورد  کتابهــای 
از  و دانشــجویان  هیــات علمــی 
نمایشــگاه کتــاب در هفتــه پژوهش 
و نمایشــگاه ســاالنه کتــاب را از 
برنامــه هــای مهــم کتابخانــه عنوان 
کــرد و خواســتار اختصــاص بودجــه 

ــد. ــه ش ــن زمین ــی در ای کاف
ــز از  ــه نی ــارت کتابخان ــاح چ اص
ــرح  ــه مط ــس کتابخان ــوی رئی س

ــد. ش
ــس  ــی رئی ــت اله ــادی بی ــر ه دکت

ــوژی  ــوم و تکنول ــگاه عل پژوهش

پیشــرفته و علــوم محیطــی بــا 
کتابــداران  و  رئیــس  از  تشــکر 
ــرد:  ــام ک ــگاه اع ــه  دانش کتابخان
ــاب  ــد کت ــرای خری ــات الزم ب اقدام
ــام  ــاب انج ــای کت ــگاه ه از نمایش
خواهــد شــد ضمــن اینکــه خریــد 
کتــاب هــای ضــروری و مــورد 
نیــاز نیــز در اولویــت قــرار خواهــد 
گرفــت و بــه صــورت مــوردی انجام 

ــد. ــد ش خواه
ــس  ــی رئی ــت اله ــادی بی ــر ه دکت
ــی  ــه علوم ــر حکیم ــم دکت و خان
فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
تکنولــوژی  و  علــوم  پژوهشــگاه 
پیشــرفته و علــوم محیطــی بــا 
ــداران  ــر از کتاب ــوح تقدی ــدای ل اه
کتابخانــه دانشــگاه تجلیــل نمودند.

ــای محمــد مهــدی طاهــری و    آق
خانــم مهدیه حســنخانی کتابــداران 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــگاه ب ــه دانش کتابخان
نقــش دانشــگاه  در ترویــج  مطالعــه، 
و  دانشــگاه  مدیــران  توجــه  از 
حضورشــان در کتابخانــه تشــکر 

ــد. کردن

داده هــاي آمــاري بنیادي 
ــل براي ــن اص تری

 برنامه ریزي است

سرپرست اداره آمار دانشگاه؛

ــگاه  ــار دانش ــت اداره آم سرپرس
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته بــا اشــاره بــه 
نامگــذاری اول آبــان بــه عنــوان 
هــاي  داده  گفــت:  آمــار  روز 
ــل  ــن اص ــادي تری ــاري بنی آم
اســت  ریــزي  برنامــه  بــراي 
نحــوه  آن  در  کــه  فراینــدی 
تولیــد، گــردش و هماهنگــی 
اطاعــات در بخــش کارشناســی 
بــه نحــو ســازمان یافتــه ای بــه 
بخــش تصمیــم گیــری مرتبــط 

ــردد. ــی گ م
افــزود:  یوســفیان  محســن 
ــن  ــي تری ــزي اساس ــه ری برنام
شــاخص بــراي مدیریــت قلمداد 
مــي شــود و ســه حلقــه آمــار و 
و  ریــزي  برنامــه  اطاعــات، 
مدیریــت از حلقــه هــاي توســعه 
بــه شــمار مــي رود. بــه طــوري 
کــه عصــر ارتباطــات و اطاعات 
وقتــي معنــا مــي یابــد کــه 
جمــع آوري اطاعــات و داده هــا 

ــد. ــه روز باش ب
وی اظهــار داشــت:  یکــي از 
ــزي  ــه ری ــه در برنام ــي ک نکات
ــه  ــوان ب ــي ت ــازماني م ــر س ه
ــن  ــاخص تری ــوان ش ــه عن آن ب
ــت  ــن اس ــود ای ــاد نم ــل ی اص
کــه توســعه بــدون برنامــه ریزي 
ــار و  ــدون آم ــزي ب ــه ری و برنام
اطاعــات قابــل تحقــق نیســت 
و ایــن ســه ملــزوم و الزمــه 
یکدیگرند.امــروزه اهمیــت آمــار 
و نقــش راهبــردي آن در فراینــد 
برنامــه ریــزي ســازمان هــا بیش 
از پیــش مــورد توجــه قــرار 
ــه  ــود برنام ــذا وج ــرد و ل میگی
راهبــردی اداره آمــار و اطاعــات 
 یکــي از مهــم تریــن بخشــهاي

ــر  ــردي ه ــزي راهب ــه ری  برنام
ــد. ــي باش ــازماني م س

یوســفیان ســازماندهی مدیریت 
گــردش آمــار، اســتقرار و

آمــاری  نظــام  ســاماندهی 
ــعه  ــری و توس دانشــگاه، بکارگی
ــه   ــی در عرص ــاوری اطاعات فن
ــات  ــگاه اطاع ــاد پای ــار، ایج آم
توســعه  و  متمرکــز  آمــاری 
از  را  آمــاری  هــای  پژوهــش 
ــار  ــداف اداره آم ــن اه ــم تری مه

برشــمرد.  
بــه گفتــه سرپرســت اداره آمــار 
دانشــگاه ایجــاد پایــگاه اطاعات 
آمــاري متمرکــز، ســامان دهی و 
بهره بــرداری از نظــام آمــاری بــه 
منظــور تلفیــق آمــار و اطاعــات 
ــاخص های کان  ــی وش مدیریت
ــن و  ــردآوری، تدوی ــگاه، گ دانش
ــی،  ــاخص های آموزش ــام ش اع
پژوهشــی، فنــاوری، دانشــجویی 
و ... بــه منظــور اطاع رســانی 
ــرات ایجــاد شــده  ــد تغیی از رون
ــف از  ــی مختل ــع زمان در مقاط
طریــق تهیــه و تنظیــم آخریــن 
آمــار و اطاعــات مربوطــه در 
تحلیــل  و  تجزیــه  دانشــگاه، 
ــه  ــگاه ب ــات دانش ــار واطاع آم
بهینــه  بهره گیــری  منظــور 
و  برنامه هــا  درتدویــن  آن  از 
تهیــه  و  تصمیم گیری هــا 
توجیهــی  هــای  گــزارش 
بــا  ارتبــاط  در  موضوعــی  و 
ــده و  ــع آوری ش ــات جم اطاع
ــه واحــد هــاي  ــا ب انعــکاس آنه
ــتفاده  ــور اس ــه منظ ــط ب ذیرب
ــده و  ــاي آین ــه ه ــه برنام و تهی
ــود،  ــاي موج ــایي ه ــع نارس رف
پاســخگویی بــه نیازهــای آماری 
ــل  ــای داخ ــی واحده و اطاعات
ــش  ــگاه و افزای ــارج از دانش و خ
ــه  ــا ارائ ــي ب ــي و کارآی اثربخش
آمــار و اطاعــات صحیــح و بروز 
ــاي  ــري ه ــم گی ــت تصمی جه
کان از جملــه دســتاوردهایی 
ــار  ــت اداره آم ــه  فعالی اســت ک
همــراه  بــه  دانشــگاه  بــرای 

ــت. ــد داش خواه
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رئیس تربیت بدنی دانشگاه تاکید کرد؛

اجــرای برنامــه هــای 
تربیــت بدنــی گامــی 
مهــم در ارتقــا نشــاط 
ــگاهیان و سالمت دانش

محمــد حســین ابراهیمــی پــور رئیس 
ــا ت  ــگاه تحصی ــی دانش ــت بدن تربی
تکمیلــی صنعتــی و فناوری پیشــرفته 
کرمــان بــا مهــم خوانــدن فعالیــت های 
ــعه  ــگاه در توس ــش دانش ــی و نق ورزش
ــه  ــا نشــاط در جامع ســبک زندگــی ب
تاکیــد کــرد: تقویــت ســامت و نشــاط 
دانشــجویان-، اعضــای هیــات علمــی و 
یاوران علمــی از اهــداف اداره تربیت بدنی 

اســت.
ابراهیمــی پــور بــا بیــان اینکــه هــر روز 
ــات  ــد تمرین ــتری، فوای ــواهد بیش ش
ورزشــی را نشــان می دهــد افــزود: 
دانشــجویان و همــکاران  به فعالیت های  
تربیــت بدنی نیــاز دارنــد و ورزش در کنار 
امــور آموزشــی، اداری  و پژوهشــی مهــم 

اســت.
وی اظهــار داشــت: شــرکت در فعالیــت 
هــای ورزشــی می توانــد در دانشــجویان 
و کارکنــان و اعضــای هیات علمی تفکر 
ســالم زیســتن را ایجــاد کنــد. فعالیــت 
جســمانی بــرای زندگــی موفــق مهــم 

اســت.
رئیــس اداره تربیت بدنی دانشــگاه عنوان 
کــرد: بــا توجــه بــه غیرحضــوری بــودن 
ــیوع  ــس از ش ــای دانشــگاه پ کاس ه
بیمــاری کرونا لــزوم افزایــش فعالیت ها 
و امکانــات ورزشــی در دســتور کار قــرار 

گرفت.
محمــد حســین ابراهیمــی پــور خاطر 
نشــان کــرد: وجــود ســالن هــا و زمیــن 
هــای ورزشــی در داخــل دانشــگاه و 
ــژه  در دســترس همــه دانشــجویان بوی
دانشــجویان خوابگاهی، پویایی و نشــاط 

ــت. ــش داده اس ــگاه افزای را در دانش

بــه گفته او ســالن هــای شــطرنج، دارت، 
ــال دســتی،  بدنســازی، ایروبیــک، فوتب
تنیــس روی میــز و زمیــن هــای روبــاز 
بســکتبال، والیبال و چمن فوتبال داخل 
مجموعه دانشــگاه قــرار دارنــد و امکانات 
اســتفاده از ســالن های خارج از دانشــگاه 
در شــهرهای ماهــان و کرمــان از جملــه 
استخر شــنا، باشــگاه های رزمی و سالن 
های فوتبــال و... نیــز برای دانشــجویان و 

کارکنــان فراهم شــده اســت.
رئیــس تربیــت بدنــی دانشــگاه ایجــاد 
نشــاط و انگیزه جهت ســامت جسمی 
کارکنــان و دانشــجویان  و ترویــج  ورزش 
هــای گروهــی به منظــور حفظ قــدرت 
ــای  ــه ه ــتی را از برنام ــی و تندرس بدن
خــود اعــام کــرد و افــزود: برنامــه ریــزی 
و برگــزاری مســابقات ، جشــنواره هــا و 
فعالیت های ورزشــی مختلف، تعمیم و 
توســعه فرهنگ ورزش همگانی در بین 

دانشــجویان و کارکنــان بــه منظور

 تامین ســامت جســمی، برنامــه ریزی 
و برگزاری مســابقات ورزشــی جشــنواره 
هــا و فعالیــت هــای ورزشــی مختلــف 
ویژه کارکنان و دانشــجویان به مناســبت 
) هفتــه خوابگاه ها، هفته تربیــت بدنی، 
دهــه مبــارک فجــر، هفته دفــاع مقدس 
ــی و  ــای ورزش ــم ه ــکیل تی و ... ( وتش
اعــزام آنــان بــه مســابقات منطقــه ای و 
دانشــگاهی از دیگــر برنامه هــا و اقدامات 

اداره تربیــت بدنــی اســت.
ابراهیمــی پــور افزود: شــرکت تیــم های 
دانشــگاهی در مســابقات اســتانی و ملی 
از دیگــر فعالیــت هــای تربیــت بدنــی 

دانشــگاه اســت

محمد حســین ابراهیمی پور در تشریح 
افتخــارات ورزشــی دانشــگاه از کســب  
ــگاه در  ــال دانش ــم والیب ــام اول  تی مق
مســابقات ادارات شــهر ماهان، مقــام دوم 
تیــم تنیــس روی میــز کارکنان منطقه 
ــوم، مقــام ســوم مســابقات  8 وزارت عل
فوتســال کارکنــان ادارات شــهر ماهــان، 
دریافــت جــام  اخاق مســابقات والیبال 
و فوتســال ادارات شــهر ماهان، مقام سوم 
انفــرادی در رشــته آمادگــی جســمانی 
کارکنــان شــهر کرمــان و مقــام ســوم 
انفــرادی در رشــته بدمینتــون کارکنــان 
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــان ب ــهر کرم ش

موفقیــت هــا نــام بــرد.
رئیــس تربیــت بدنــی دانشــگاه انجــام 
هماهنگــی هــای الزم جهــت اســتفاده 
کارکنان و دانشجویان از فضاهای ورزشی 
اســتیجاری خــارج از دانشــگاه را از دیگــر 
ــی دانشــگاه  ــت بدن ــای تربی ــه ه برنام
برشــمرد و افــزود: تــا کنــون قــرارداد بــا 
مجموعه  ورزشــی بهرامپور جهت انجام 
ورزش های فوتســال ، والیبــال ، ایروبیک 
و پیاتــس و بــادی پامپ و یوگا،  قــرارداد 
ــا مجموعــه  ورزشــی ســورن جهــت  ب
انجــام ورزش هــای  ایروبیــک، پیاتــس، 
جامپینــگ، نینجــا، کاراتــه، بدنســازی، 
تــی اریکــس و فیتنــس ویــژه بانــوان و 
بدنســازی، تکواندو، کاراته، موتای، نینجا، 
و کشــتی ویــژه آقایــان، قرارداد با اســتخر 
ــد  ــتخر مرواری ــکان و اس ــی اش تفریح
ــهید  ــی ش ــع ورزش ــرارداد مجتم و ق
 باهنــر ماهــان )کمیتــه امــداد( جهــت 

فعالیت های ورزشی در رشته والیبال و 

فوتسال منعقد و اجرایی شده است.
 وی بیــان کــرد: پیاده روی در دانشــگاه 
ــورت  ــه ص ــی و ب ــام قبل ــا اع ــز ب نی
متمرکــز بــه طــور منظــم انجــام مــی 
ــتقبال  ــا اس ــه ب ــدادی ک ــود. روی ش
دانشــجویان و کارکنان و اعضای هیات 
علمــی به فعالیتی مســتمر و بانشــاط 
تبدیــل شــده اســت. پیــاده روی هــای 
دانشــگاهیان محدود به محیــط داخل 
دانشــگاه نبــوده و با تعریف مســیرهای 
متنــوع در بیــرون دانشــگاه بــا توجه به 
طبیعت پیرامون دانشــگاه، ســاعات به 
ــرای شــرکت کننــدگان  ــی ب یادماندن

خلــق مــی شــود.

رئیــس اداره تربیــت بدنــی دانشــگاه به 
ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد کــه فضــا 
و محیط دانشــگاه تحصیات تکمیلی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته و قــرار 
گرفتــن آن در نزدیکــی بــاغ شــاهزاده 
ماهــان و طبیعــت جــان افــزای بخش 
ماهــان موقعیتــی بــی نظیــر در انجــام 
فعالیــت هــای ورزشــی در محیطــی 

فرحبخــش را ایجــاد کــرده اســت.
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روحیه خودباوری دانش آموزان در بازدید از دانشگاه تقویت می شود
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه؛

فرهنگــی  و  دانشــجویی  معــاون 
دانشــگاه تحصیات تکمیلی صنعتی 
و فناوری پیشــرفته، بازدیدهای دانش 
ــاز  ــه س ــگاه را زمین ــوزی از دانش آم
تقویــت روحیــه خودبــاوری و اعتمــاد 
بــه نفــس دانــش آمــوزان عنــوان و بر 

آشــنایی نســل نوجــوان و جــوان.

بــا دســتاوردهای علمــی تصریــح 
کــرد  دکتــر روح اهلل فدائــی نــژاد بــا 
توجــه بــه بازدیدهــای دانــش آموزی 
ــط  ــا رواب ــو ب ــگاه  در گفتگ از دانش
عمومی با اســتقبال از حضــور دانش 
آمــوزان بــرای بازدیــد از بخــش های 
مختلــف دانشــگاه گفــت: وظیفــه 

ــا و  ــت ه ــی،  فعالی ــا معرف ــم ب داری
ــی و  ــی  پژوهش ــتاوردهای علم دس
فناورانــه؛ امیــد و خودبــاوری و انگیزه 
ــته  ــل در رش ــرای تحصی ــا را ب آنه
هــای مختلــف بــر مبنــای شــناخت 
ــا  ــگاهی ارتق ــای دانش ــته ه از رش

ــم. دهی

دانش آموزان دبیرستان هاجر ماهان

دبیرستان نمونه دولتی شهید مهدوی ماهان

دبیرستان دخترانه نمونه دولتی کوثر ماهان 

دبیرستان دخترانه نمونه دولتی کوثر ماهان 
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 دكتر اميربابك انصاري

 دكتر سعيد هاشمی نژاد

 دكتر عليرضا ستارزاده

 دكتر حكيمه علومي

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

سرپرست گروه پژوهشي انرژي هاي تجدیدپذیر و تبدیل انرژي 

سرپرست مراکز رشد واحدهاي فناوري پارک علم و فناوری 

سرپرست گروه ریاضي کاربردي 

سرپرست معاونت پژوهشي و فناوري پژوهشگاه

انتصـابات

16

 دكتر محبوب صفاری
ســـمت

سرپرست مدیریت امور پژوهشي و فناوري پژوهشگاه

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی 

                     *   دکتر سید مظفر منصوری

پژوهشکده علوم محیطی عضو هیات علمی  
گروه پژوهشی :   تنوع زیستی     

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

                     *   دکتر روح اله فدائی نژاد 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر عضو هیات علمی  
گروه آموزشی:     مهندسي قدرت و کنترل     

استاد به  دانشیار  از  ارتقاء مرتبه علمی 

                     *   دکترهادی ابراهیمی فر

دانشکده مهندسی مکانیک و مواد عضو هیات علمی  
گروه آموزشی:     مهندسي مواد     

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

                     *   فرید صابری موحد

دانشکده علوم و فناوری های نوین عضو هیات علمی  
گروه آموزشی:     ریاضي    

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

                     *   دکتر حامد عامری

پژوهشکده علوم محیطی عضو هیات علمی  
گروه پژوهشی :    اکولوژي     

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

                     *   دکتر محمد حسین استوارزاده راوري 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر عضو هیات علمی  
گروه آموزشی :     مهندسي مخابرات و الکترونیک     

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 
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پیکــر مطهــر شــهید گمنام در ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( در 
دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــي صنعتــي و فناوري پیشــرفته

 تشییع و دفن مي شود 
در ســتاد برگــزاري مراســم تشــییع 
ــگاه  ــام در دانش ــهید گمن ــر ش پیک
صنعتــي  تکمیلــي  تحصیــات 
و فنــاوري پیشــرفته بــا حضــور 
مســئوالن دانشــگاه و بخــش ماهــان 
ــاي  ــار و ارزش ه ــظ آث ــاد حف و بنی
کرمــان  اســتان  مقــدس  دفــاع 
ــهید  ــر ش ــر مطه ــد: پیک ــام ش اع
ســالروز  در  مــاه  دي   6 گمنــام 
شــهادت حضــرت فاطمه زهــرا)س( 
ــي  ــات تکمیل ــگاه تحصی در دانش
صنعتي و فناوري پیشــرفته تشــییع 

ــود. ــي ش ــن م و دف
ــگاه  ــس دانش ــه رئی ــن جلس  در ای
تحصیــات تکمیلــي صنعتــي و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرفته ب ــاوري پیش فن
پیگیــري هــاي چندیــن ســاله براي 
ــر برگــزاري  دفــن شــهید گمنــام ب

ــرد. ــد ک ــم تاکی ــکوه مراس باش

دکتــر حســین محبــي افــزود: خــدا 
را شــاکریم کــه بعــد از ســالها انتظــار 
دانشــگاه تحصیات تکمیلي صنعتي 
ــار  ــن افتخ ــرفته ای ــاوري پیش و فن
بــزرگ را پیــدا کــرد که میزبــان پیکر 

مطهــر شــهید گمنــام باشــد.
فرهنگــي  و  دانشــجویي  معــاون 
دانشــگاه نیــز با بیــان اینکه دانشــگاه 
ــا حضــور شــهید گمنــام متبــرک  ب
ــه  ــرد: ب ــان ک ــود خاطرنش ــي ش م
ــي شــود  ــزي م ــه ری ــه اي برنام گون
تــا مراســم و آئیــن هــا بــا مشــارکت 
دانشــجویان، اعضــاي هیــات علمي و 
کارمنــدان و اهالــي والیتمــدار ماهان 

برگــزار شــود.
بــه گفتــه دکتــر روح الــه فدائــي نژاد 
بــا تشــکیل کمیتــه هــاي دانشــگاه، 
تبلیغــات و اطــاع رســاني، فرهنگي، 

پشــتیباني و عمرانــي امــور مراســم

وداع و تشــییع پیکر مطهر شــهید در 
حال ســاماندهي اســت.

دراین جلســه امــام جمعه، بخشــدار، 
رئیــس آمــوزش و پــرورش، فرمانــده 
ــوراي  ــاي ش ــهردار، اعض ــپاه،  ش س
شــهر  و تعــدادي از مســئوالن بخش 
ماهــان بــه بیان دیــدگاه هــا و نظرات 

ــود پرداختند. خ
در ایــن نشســت زمــان مراســم وداع 
بــا پیکــر مطهر شــهید گمنــام صبح 
دوشــنبه پنجــم دي مــاه در دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلــي صنعتــي و 

فنــاوري پیشــرفته اعــام شــد.
ــن  ــییع و دف ــان تش ــن زم همچنی
ــه  ــام س ــهید گمن ــر ش ــر مطه پیک
ــاعت  ــاه از س ــم دي م ــنبه شش ش
8وســي دقیقــه صبــح در شــهر 
ماهــان و ســپس به ســمت دانشــگاه 

ــد. ــام گردی اع
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محوطه دانشگاه در فصل  پاییز


