


ــش در  ــوزش و پژوه ــش آم ــن همای ــه اولی ــن افتتاحی ــگاه، در آئی ــس دانش ــی رئی ــین محب ــر حس  دکت
ــرد؛ ــد ک ــان، تاکی ــتان کرم ــهرداری های اس ش

ایجادشهرهوشمندباارتباطاتعلمیدانشگاههاوشهرداریهامحققمیگردد

ــا  ــان ب ــتان کرم ــهرداری های اس ــش در ش ــوزش و پژوه ــش آم ــن همای ــه اولی ــن افتتاحی ــگاه، آئی ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حضوررئیــس دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته، شــهردار کرمــان، رئیــس شــورای اســامی شــهر کرمــان معــاون 
ــاوری  ــی و فن ــی صنعت ــی دانشــگاه تحصیــات تکمیل ــه میزبان ــان، ب ــف کرم ــان و شــهرداران مناطــق مختل ــزی شــهرداری کرم برنامه ری

ــد. ــزار ش ــط برگ ــورت برخ ــاه به ص ــرفته از روز14الی16بهمن م پیش

ــگاه  ــس دانش ــی رئی ــر محب دکت
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
ابتــدای  در  پیشــرفته،  فنــاوری 
ســخنانش ضمــن ابــراز خرســندی 
اولیــن  برگــزاری  خصــوص  در 
ــش در  ــوزش و پژوه ــش آم همای
شــهرداری های اســتان کرمــان: 
اظهــار داشــت: ایــن ارتباطــات 
و  دانشــگاه ها  بیــن  علمــی 
به ویــژه  اجرایــی  نهادهــای 
شــهرداری ها در حــل مســائل و 
مشــکات تأثیرگــذار خواهــد بــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارتباطــات 
علمــی باعــث رویکــرد علمــی 
شــد.  خواهــد  مدیریت هــا 
امــر  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان 
کاهــش هزینه هــا و ارتقــاء ســطح 
بهــره وری را در بــر خواهد داشــت.

ــرد: در  ــوان ک ــی عن ــر محب دکت
شــهر  ایجــاد  امــروزی  دنیــای 
هوشــمند ضــرورت پیداکــرده و 
ــرد  ــگاه و رویک ــا ن ــرد: ب ــد ک تأکی
مدیریت هــای  بــه  علمــی 
ــم  ــن مه ــه ای ــوان ب ــهری می ت ش

. فت ســت یا د
ــر  ــد ب ــا تأکی ــگاه ب ــس دانش رئی
اجرایــی  دســتگاه های  اینکــه 
ارتباطــات  مــدد  بــه  بایســتی 
علمــی بــا دانشــگاه ها در راســتای 
بهره گیــری از پژوهــش و فنــاوری 
بردارنــد  امــور مربوطــه گام  در 
دانشــگاه ها  داشــت:  اذعــان 
نیــز جهــت کاربــردی نمــودن 
ــود از  ــات خ ــا و تحقیق پژوهش ه
ــای  ــا بخش ه ــارکت ب ــق مش طری
اجرایــی و صنعتــی اقــدام نماینــد.

دکتــر محمدعلــی باقــر زاده دبیــر 
اجرایــی همایــش دیگــر ســخنران 
ــدون  ــرد: ب ــوان ک ــن عن ــن آئی ای
شــک رویکــرد علمــی در مدیریــت 
شــهری موجــب کاهــش هزینه هــا 
و  شــده  بهــره وری  افزایــش  و 
ــی  ــرمایه عموم ــاف س ــع از ات مان
ــد؛  ــد ش ــث خواه ــود و باع می ش
پژوهــش در شــهرداری جایــگاه 
تصریــح  و  پیداکــرده  را  خــود 
ســاختار  یــک  بایســتی  کــرد: 
واحــد بــرای امــور پژوهــش در 
ــا ســازمان ها  نظــر گرفتــه شــود ت
ــد  ــهرداری بتوانن ــای ش و واحده
بــرای رفــع معضــات و مشــکات 
ــره  ــی به ــای علم ــود از روش ه خ
بگیرنــد.  وی در ادامــه افــزود: 
یکــی از راه هــا بــرای تحقــق ایــن 
ــهرداری ها  ــزی ش ــدف، برنامه ری ه
همایش هــای  برگــزاری  بــرای 
تخصصــی  موضــوع  بــا  علمــی 
و  بــوده؛  شــهرداری ها  حــوزه 
برگــزاری  کــرد:  خاطرنشــان 
موجــب  رویدادهایــی  چنیــن 
تعامــل متخصصیــن دانشــگاهی 
تصمیم گیرنــدگان  و  مدیــران  و 

ــد. ــد ش ــهری خواه ــوزه ش ح

ــج  ــاالت، نتای ــار و مق ــت آث دریاف
آثــار  دریافــت  از  قابل توجهــی 
ــت  ــه دس ــی ب ــاالت پژوهش و مق
آمــد؛ و همچنیــن بحــران بیمــاری 
کوویــد 1۹ نیــز محدودیتــی دیگــر 
در اجــرای ایــن همایــش بــود کــه 
درنهایــت موجــب برگــزاری آن 

ــد. ــط ش ــورت برخ به ص
دبیــر اجرائــی همایــش اظهــار 
ــر اســاس  داشــت ایــن همایــش ب

ــن ــازمانی و عناوی ــاختار س س

زاده،  باقــر  دکتــر  گفتــه  بــه 
پژوهــش  و  آمــوزش  همایــش 
کرمــان  اســتان  شــهرداری های 
ــا حمایــت و مشــارکت دانشــگاه  ب
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته و شــهرداری 
از  دوره  اولیــن  بــرای  کرمــان 
ــروع  ــاری ش ــال ج ــهریورماه س ش
ــم  ــوده و علی رغ ــت نم ــه فعالی ب
ــوص  ــی در خص ــت زمان محدودی

و تبلیغــات  اطاع رســانی، 

عملکــرد  و  خدمــات  مختلــف 
ــون  ــتان پیرام ــهرداری های اس ش
۸ محــور: عمــران و امــور زیربنایی، 
ــات  ــک، خدم ــل و ترافی حمل ونق
ــی و  ــت، ایمن ــهر و محیط زیس ش
ــاری،  ــازی و معم ــران، شهرس بح
حقــوق  اجتماعــی،  و  فرهنگــی 
و حاکمیــت شــهری، مدیریــت 
منابــع انســانی، مالــی و اقتصــادی، 
ــازمانی  ــاختار س ــه س ــه ب ــا توج ب
و  و عناویــن مختلــف خدمــات 
ــتان  ــهرداری های اس ــرد ش عملک

ــد. ــزار ش برگ
ــر زاده، از  ــر باق ــام دکت ــق اع طب
۲۷4 ا مقالــه دریافت شــده توســط 
ــه  ــش، 1۹۳ مقال ــه همای دبیرخان
ــه  ــاً 16 مقال ــده و نهایت پذیرش ش
ــر داوران  ــاع نظ ــاس اجم ــر اس ب
ــش  ــر همای ــاالت برت ــوان مق به عن
ــن در  ــد؛ و همچنی ــه گردی پذیرفت
بخــش آثــار پژوهشــی نیــز ۹6 اثــر 
بــه دبیرخانــه ارســال گردیــد کــه 
ــی و  ــه علم ــر توســط کمیت ۷۲ اث
داوران همایــش مــورد پذیــرش 
ــوان  ــر به عن ــت و 16 اث ــرار گرف ق

ــده انتخــاب شــد. برگزی
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قرارگرفتننامسهعضوهیأتعلمیدانشگاهتحصیالتتکمیلیصنعتیوفناوریپیشرفته
درجمعپژوهشگرانپراستنادیکدرصدبرتر

الهــی  بیــت  هــادی  دکتــر 
سرپرســت معاونــت پژوهشــی 
و فنــاوری پژوهشــگاه علــوم و 
تکنولــوژی پیشــرفته و علــوم 
ــط  ــا رواب ــو ب ــی در گفتگ محیط
عمومــی دانشــگاه گفــت: بــر 
اســاس اعــام پایــگاه اســتنادی 
علــوم جهــان اســام، دکتــر 
ــات  ــو هی ــدی عض ــت راش عصم
مهندســی  دانشــکده  علمــی 
دکتــر  کامپیوتــر،   و  بــرق 
دکتــر  و  عســکرزاده  علیرضــا 
اعضــای  فرشــیدکی نیا 
ــرژی هیات علمــی پژوهشــکده ان

دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
ــاوری پیشــرفته در  صنعتــی وفن
جمــع پژوهشــگران پراســتناد 
یــک درصــد برتــر قــرار گرفتنــد.

وی افــزود: انتخــاب  هــای مذکــور 
کــه  پردازش هایــی  براســاس 
ــان  ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس پای
هــای  داده  روی  بــر  اســام 
  ESI پایــگاه  دو  از  مســتخرج 
اســت   داده  انجــام   WOS و  
در   . اســت  گرفتــه  صــورت 
پــردازش هــای انجــام شــده ســه 
ــتنادات  ــداد کل اس ــاخص تع ش
ــداد ــنده، تع ــاالت نویس ــه مق ب

 متوســط خــود اســتنادی بــه 
متوســط  و  مقالــه  هــر  ازای 
یــک  اســتنادی  خــود  درصــد 
معیارهــای  به عنــوان  نویســنده 
مورداســتفاده  ارزیابــی  مهــم 

. نــد فته ا گر ر ا قر

از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ؛ 

معرفیدوعضوهیأتعلمیدانشگاهبهعنواناعضایهیأتعلمیبرتر
درهمکاریباجامعهوصنعت

دکتــر فرشــید کی نیــا، رئیــس 
گــروه کارآفرینــی و ارتبــاط بــا 
روابــط  بــا  درگفتگــو  صنعــت، 
عمومــی دانشــگاه، اظهارداشــت: از 
ســوی معاونــت پژوهــش و فناوری 
لیســتي  طــی  علــوم،  وزارت 
ــاي  ــر از اعض ــکل از 141 نف متش
ــط  ــده توس ــي معرفي ش هیأت علم
و  پژوهشــگاه ها  و  دانشــگاه ها 
مراکــز آموزشــي سراســر کشــور را 
ــي  ــاي هیأت علم ــوان اعض ــه عن ب
ــه  ــاط جامع ــوزه ارتب ــر در ح برت
معرفــي  دانشــگاه ها  صنعــت  و 
و ســوابق و دســتاوردهای مهــم 
ــام  ــن ن ــه همی ــی ب ــا رادرکتاب آنه

ــت. ــوده اس ــر نم منتش
ــن لیســت،  وی اعــام کــرد: در ای

ــر از اســاتید برجســته  دو نف

اهلل  روح  دکتــر  دانشــگاه، 
علیرضــا  دکتــر  و  فدایي نــژاد 
گنجویــي بــه ترتیــب اعضــای 
هیئت علمــی دانشــکده مهندســی 
بــرق و کامپیوتــر و پژوهشــکده 
ــده اند. ــي ش ــز معرف ــک نی فوتونی

و  کارآفرینــی  گــروه  رئیــس   
دانشــگاه،  صنعــت  بــا  ارتبــاط 
انتخــاب  مــوارد  مهمتریــن 
برگزیــدگان را اجــراي قراردادهاي 
پژوهشــي تقاضــا محــور، ارائــه 
دســتاوردهاي مهــم و موثــر در 
رفــع مشــکات کشــور، همــکاري 
بــا نهادهــا و صنایــع کشــور بــراي 
کارآیــي،  و  بهــره وري  بهبــود 
و  علمــي  شــبکه هاي  ایجــاد 
تشــکل هاي تخصصــي اثرگــذار 
ــادي و  ــي، اقتص ــور اجتماع در ام

برشــمرد. صنعتــي 
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بازدیــدمعاونپژوهــشوفنــاوریوزارتعلــوم،تحقیقــاتوفناوریازدانشــگاه

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
غامحســین  دکتــر  دانشــگاه، 
و  پژوهــش  معــاون  رحیمــی 
ــات  ــوم، تحقیق ــاوری وزارت عل فن
از  روز  دردومیــن  فنــاوری،  و 
ــان،  ــتان کرم ــه اس ــود ب ــفر خ س
ازدانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 

بازدیــد نمــود.
معــاون  رحیمــی  دکتــر 
وزارت  فنــاوری  و  پژوهــش 
دکتــر همراهــی  بــا   علــوم، 

اســماعیلی پنــاه، معــاون حقوقــی 
ــا  ــف، ب ــس وزارت عت ــور مجل و ام
بازدیــد، از مجموعــه آزمایشــگاه ها 
در جریــان پیشــرفت ها و جزئیــات 
اقدامــات پژوهشــی دانشــگاه قــرار 

گرفــت.
نشســتی  در  ایشــان  ادامــه  در 
ــو  ــدی عض ــر زاه ــور دکت ــا حض ب
ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم کمیس
مجلــس شــورای اســامی و رئیس 
دانشــگاه  پژوهشــی  معــاون  و 
شــهید باهنــر و هیئت رئیســه و 
پژوهشــی  حوزه هــای  مدیــران 
و فنــاوری دانشــگاه تحصیــات 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــزی  ــاون برنامه ری ــرفته و مع پیش
ــرق  و مهندســی شــرکت توزیــع ب
ــان در محــل  جنــوب اســتان کرم
دانشــگاه  همایش هــای  مرکــز 

ــود.  ــرکت نم ش
ــین  ــر حس ــت دکت ــن نشس  در ای
دانشــگاه  رئیــس  محبــی 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
ابتــدای  در  پیشــرفته،  فنــاوری 
عــرض  ضمــن  ســخنانش، 
ــیدن ــک فرارس ــدم و تبری خیرمق

آزمایشــگاه ها  و  پژوهشــکده ها 
پرداخــت و همچنیــن گــزارش 
آمــاری از طرح هــای پژوهشــی 
کاربــردی درون و برون دانشــگاهی 
ــی و  ــی و بین الملل ــاالت علم و مق
ــای  ــگاه و فعالیت ه ــریات دانش نش
ــط  ــگاه توس ــاوری دانش ــوزه فن ح
مســئولین مربوطــه ارائــه گردیــد. 
در ادامــه نشســت دکتــر رحیمــی 
ــر تقاضامحــور شــدن  ــد ب ــا تأکی ب
ــاط  ــی و ارتب ــای پژوهش فعالیت ه
صنعــت اظهار داشــت: در راســتای 
گســترش حوزه هــای فنــاوری و 
ــار  ــگاه ها انتش ــی در دانش پژوهش
هر نــوع مقاله پژوهشــی ارزشــمند 
بــوده و تصریــح کــرد: فعالیت هــای 
پژوهشــی نبایــد صرفــاً بــه انتشــار 
مقالــه محــدود شــود و اثربخشــی 

ــت ــم اس ــا مه ــن فعالیت ه ای

چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی 
ــاک  ــه روان پ ــامی، ب ــاب اس انق
امــام  انقــاب،  کبیــر  معمــار 
رحمــت  و  درود  )ره(،  خمینــی 
فرســتاد و در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ارائــه  بــه  دانشــگاه،  تاریخچــه 
ــی در  ــار و اطاعات ــی از آم گزارش

مــورد تعــداد دانشــجویان و

رشــته های  هیئت علمــی، 
ــی از  ــای آموزش ــگاه و فضاه دانش

دانشــکده ها،  قبیــل 

کــه بایســتی بخــش زیــادی از 
تحقیقــات بــه تقاضــای واحدهــای 
ــع  ــی جهــت رف ــی و خدمات صنعت
جامعــه  اجتماعــی  معضــات 

ــود.  ــوف ش معط
نشســت  ایــن  ادامــه  در 
پیرامــون  تبادل نظــر  و  بحــث 
موضوعــات مطرح شــده توســط 
نشســت  در  شــرکت کنندگان 

پذیرفــت.  صــورت 
 6 از  رونمایــی  اســت  گفتنــی 
محصــول دانش بنیــان پــارک علــم 
ــد از  ــن بازدی ــاوری و همچنی و فن
شــهرک علــم و فنــاوری واقــع 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی دردانش
ــر  ــز از دیگ ــاوری نی ــی و فن صنعت
ــور  ــا حض ــه ب ــود ک ــی ب برنامه های
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت 

ــت. ــورت پذیرف ــوم ص عل
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سرپرست پارک علم و فناوری 

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ونــد  زینــی  دکتــر  دانشــگاه، 
اســتاندار کرمــان صبــح امــروز بــا 
حضــور در دانشــگاه تحصیــات 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
از  بازدیــد  ضمــن  پیشــرفته، 
ایــن دانشــگاه در نشســتی بــا 
ــر  ــدی و دکت ــر زاه ــور دکت حض
نماینــدگان  ابراهیمــی  پــور 
ــس  ــان و راور در مجل ــردم کرم م
دکتــر  اســامی،  شــورای 
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــی مع مهراب
ــان، و  ــتانداری کرم ــادی اس اقتص
هیئت رئیســه دانشــگاه، شــرکت 

ــرد. ک
دکتــر زینــی ونــد در ایــن نشســت 
بــا اشــاره بــه ســاختار کــم نظیــر 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
مجموعــه  ایــن  ویژگی هــای  و 
در حــوزه تحصیــات تکمیلــی، 
پــارک  و  آزمایشــگاه  پژوهــش، 
ــان،  ــتان کرم ــاوری اس ــم و فن عل

بــر اســتفاده کاربــردی از ســاختار 
و تجهیــزات آزمایشــگاهی ایــن 
و  صنایــع  ســوی  از  مجموعــه 
بــر  و  تاکیــد کــرد؛  شــرکت ها 
ــگاه  ــر دانش ــد و موث ــاط مفی ارتب
ــا  ــان ب ــی کرم ــات تکمیل تحصی
صنایــع بــرای تامیــن قطعــات، 
نقــش آفرینــی صاحبــان ایــده 
و  گردشــگری  هــای  حــوزه  در 
کشــاورزی و همجنیــن راه انــدازی 
دانشــگاه های  در  رشــد  مراکــز 

ــرد. ــد ک ــتان تاکی اس
ــد  ــی چن ــزود: ط ــه اف وی در ادام
ســال اخیــر در ســطح کشــور 
اقدامــات بســیار خوبــی در حــوزه 
و  پذیرفتــه  صــورت  فنــاوری 
ــم  ــای عل ــت: پارک ه ــان داش اذع
و فنــاوری اســتان کرمــان  بــه 
عنــوان اتــاق فکــر توســعه کشــور 

ــتند. هس
و  توســعه  کرمــان،  اســتاندار   
پیشــرفت شــرکت های تولیــدی 

در ایــن عصــر ســرعت را در

دانــش   شــرکت های  اســتقرار 
تولیــدی  بنگاه هــای  در  بنیــان 

دانســت.
پایــان  در  ونــد  زینــی  دکتــر 
ــرد از  ــان ک ــر نش ــخنانش خاط س
ــتان  ــاوری  اس ــم و فن ــارک عل پ
مجموعــه  زیــر  کــه  کرمــان 
منظــور  بــه  اســت   دانشــگاه 
ــگاه آن در  ــتمرار جای ــاء و اس ارتق
ســطح اســتان و منطقــه، حمایــت 
خواهــد شــد و همچنیــن در ایــن 
راســتا  از نماینــدگان مــردم در 
مجلــس شــورای اســامی، حاضــر 
درجلســه همــکاری و پیگیــری 
تحقــق ایــن امــر را خواســتار شــد. 
در ایــن نشســت همچنیــن دکتــر 
محمــد مهــدی زاهــدی عضــو 
ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم کمیس
مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه مجوز 
ــات  ــگاه تحصی ــدازی دانش راه. ان
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــئولیت  ــرفته را در دوران مس پیش

وزارت علــوم و در.
 

ــان  ــتان کرم ــه اس ــم ب ــت نه دول
از  هــدف  اســت؛  شــده  اعطــا 
راه انــدازی ایــن دانشــگاه صنعتــی 
ــع اســتان و  را حــل مســائل صنای
ــورد  ــص م ــراد متخص ــرورش اف پ
ــوده اســت ــع اســتان ب ــاز صنای نی

تقویــت  زاهــدی  دکتــر 
و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــآور را از  ــاق و فن ــرکت های خ ش
اولویت هــای کاری خــود در ســال 

آتــی نــام بــرد.
ایــن نشســت  پایــان  از   پــس 
دکتــر زینــی ونــد و هیــأت همــراه 
از مجموعــه آزمایشــگاه هــا، مرکــز 
حــال  در  پــروژه  همایش هــا، 
پژوهشــی  ســاختمان  ســاخت 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
شــهرک  همچنیــن  و  کرمــان 
علــم و فنــاوری واقــع در دانشــگاه 

ــد. ــد کردن بازدی

براستفادهکاربـردی
ازظرفیـتویژه
دانشگاهتحصیالتتکمیلی
صنعتیوفناوریپیشـرفته
درحوزهعلموفناوری
برایاستانکرمانومنطقه
جنوبشرقکشور،
تاکیدکرد

درافق۱۴۰۰،راهاندازیپردیسهایعلموفناوریدانشگاهیدرسهشهر
صنعتیاستانکرماندردستورکارقرارخواهدگرفت.

ســپهوند  رضــا  محمــد  دکتــر 
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان کرمان درتشــریح تاریخچه 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
عنــوان کــرد، بــر اســاس مصوبــات 
مجلــس شــورای اســامی، مرکــز 
بین المللــی علــوم و تکنولــوژی 
پیشــرفته و علــوم محیطــی بــا 
محوریــت راه انــدازی پــارک علــم 
و فنــاوری در اســتان تاســیس 
ــورای  ــد ش ــق  تایی ــد و طب گردی
ــورای  ــه ش ــز  مصوب ــان و نی نگهب
گســترش  آمــوزش عالــی، پــارک

ــان  ــتان کرم ــاوری اس ــم و فن عل
بــه مرکــز بین المللــی علــوم و 
علــوم  و  پیشــرفته  تکنولــوژی 
محیطــی اعطــا شــد و اساســنامه 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
کرمــان در وزارت علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری تصویــب گردیــد.  دکتر 
ســپهوند اهــم اقدامــات انجــام 
ــاوری  ــم وفن ــارک عل ــده در پ ش
ــد  ــز رش ــش مرک ــاد ش ــه ایج را ب
واحدهــای فنــاور بــا همــکاری 
ــه  ــتان از جمل ــای اس ــگاه  ه دانش

ــج( ــر،  ولیعصر)ع ــهید باهن ش

رفســنجان، صنعتــی ســیرجان، 
جیرفــت، بــم و زرنــد برشــمرد 
ــش  ــور بی ــت: حض ــان داش و اذع
از۲۵۰ شــرکت فنــاور و دانــش 
ــی از  ــارک، یک ــن پ ــان در ای بنی
در  آن  موفــق  هــای  شــاخصه 
ــم و  ــارک عل ــتانی پ ــت اس فعالی
ــت  ــد. سرپرس ــی باش ــاوری م فن
پــارک علــم و فنــاوری از  پیگیــری 
جهــت راه انــدازی پردیس هــای 
علــم و فنــاوری دانشــگاهی در 
ــا  ــتان   ب ــی اس ــهر صنعت ــه ش س

ــای ــگاه ه ــکاری دانش هم

رفســنجان،  )عــج(  ولیعصــر 
صنعتــی ســیرجان و جیرفــت 
در افــق 14۰۰ پــارک علــم و 
ــر  ــان خب ــتان کرم ــاوری اس فن
ــتان  ــت اس ــت مدیری داد و حمای
در انجــام ایــن امــر مهــم را حائــز 

ــت. ــت دانس اهمی

سرپرست پارک علم و فناوری 
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دکتــر میــرزا بــزرگ رئیــس امــور 
و  تحقیقــات  عالــی،  آمــوزش 
ــه  ــه بودج ــازمان برنام ــاوری س فن
ــگاه  ــور در دانش ــا حض ــور، ب کش
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته، ضمــن بازدیــد 
بــا  نشســتی،  در  دانشــگاه،  از 
ــان و  ــردم کرم ــده م حضــور نماین
ــت و  ــردم جیرف ــده م راور و نماین
ــورای  ــس ش ــاد در مجل ــر آب عنب
اســامی، رؤســای دانشــگاه های 
اســتان کرمــان و هیئت رئیســه 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 

ــرد ــرکت ک ش
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــی  ــین محب ــر حس ــگاه، دکت دانش
تحصیــات  دانشــگاه  رئیــس 
تکمیلــی صنعتــی کرمــان در ایــن 
ــیدن  ــک فرارس ــا تبری ــت، ب نشس
ــدم  ــرض خیرمق ــث و ع ــد مبع عی
حضــور دکتــر میــرزا بــزرگ و 
درنشســت،  کننــدگان  شــرکت 
ضمــن ارائــه گزارشــی از فعالیــت، 
انجــام  پروژه هــای  و  طرح هــا 
شــده در ســه حــوزه آمــوزش، 
دانشــگاه،  فنــاوری  و  پژوهــش 
عنــوان کــرد: ایــن دانشــگاه جهت 
پروژه هــای  تکمیــل  و  انجــام 
تجهیــزات  خریــد  و  عمرانــی 
آزمایشــگاهی و همچنیــن ســاخت 
ــراف  ــی اط ــار کش ــجد و حص مس
تامیــن  بــه  نیــاز  و...  دانشــگاه 

اعتبــار و بودجــه دارد.

ســایر  نشســت،  ادامــه  در 
اســتان  دانشــگاه های  رؤســای 
ــا  ــی طرح ه ــن معرف ــان، ضم کرم
و  پیشــنهادی  پروژ ه هــای  و 
همچنیــن ارائــه گــزارش وضعیــت 
اعتبــارات و بودجــه دانشــگاه ها، 
اعتبــارات  افزایــش  خواســتار 
انجــام  جهــت  تخصیصــی 
شــدند. مربوطــه  فعالیت هــای 

دکتــر میــرزا بــزرگ رئیــس امــور 
و  تحقیقــات  عالــی،  آمــوزش 
ــه  ــه بودج ــازمان برنام ــاوری س فن
کشــور، در ایــن نشســت در پاســخ 
ــرح  ــکات مط ــائل و مش ــه مس ب
شــده از ســوی شــرکت کندگان 
عنــوان کــرد: ســازمان برنامــه 
ــع  ــت رف ــواره در جه ــه هم بودج
آمــوزش  اعتبــاری  مشــکات 
تاکیــد  و  برداشــته  گام  عالــی 
کــرد: از طرح هــا و پروژه هایــی 
کــه برنامــه مــدون داشــته باشــند؛ 

ــرد.  ــد ک ــت خواه حمای
در پایــان نشســت، دکتــر زاهــدی 
راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
اســامی،  شــورای  مجلــس  در 
در جمع بنــدی مباحــث مطــرح 
ســازمان  کــرد:  اظهــار  شــده 
برنامــه بودجــه همواره همــکاری و 
تعامــات بســیار خوبــی در زمینــه 
ــی  ــوزش عال ــارات آم ــث اعتب بح

ــت.  ــته اس داش
ایجــاد  راســتای  در  افــزود:  وی 
در  محــوری  مهــارت  روحیــه 
ــه  ــی از جمل ــا مصوبات ــگاه ه دانش

ــرای  ــی ب ــهیات بانک ــای تس اعط
خریــد تجهیــزات، افزایــش بودجه 
عالــی،  آمــوزش  مراکــز  کلیــه 
ــه  ــی ب ــهیات بانک ــاص تس اختص
ــه  ــی، ب ــد اختصاص ــزان درآم می
تصویــب مجلــس شــورای اســامی 
ــا  ــده ب ــال آین ــه از س ــیده ک رس
ــی  ــان اجرای ــورای نگهب ــد ش تأیی

ــد. ــد ش خواه
دکترزاهــدی بــا اشــاره بــه اینکــه 
امــروزه، دانشــگاه ها بایــد تنهــا 
ــرده  ــا نک ــه اکتف ــار مقال ــه انتش ب
ــوری و  ــارت مح ــمت مه ــه س و ب
ــد  ــد؛ تاکی ــش رون ــی پی کارآفرین
کــرد: هر دانشــجو در طــول دوران 
تحصیــل بایســتي درکنــار آموزش 
دروس تئــوری، بــه صــورت عملــی 
ــرد؛  ــی را فراگی ــارت های ــز مه نی
تــا بعــد از فراغــت از تحصیــل بــه 
مــدد دانــش و مهــارت کاربــردی، 
کــه در دانشــگاه فراگرفتــه، بتوانــد 
وارد بــازار کار شــده و در رونــق 
ــری  ــش موث ــه نق اقتصــادی جامع

داشــته باشــد.
راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
اســامی  شــورای  مجلــس  در 
همسان ســازی  خصــوص  در 
هیأت علمــی  اعضــای  حقــوق 
ــت  ــا وزارت بهداش ــوم ب وزارت عل
بــا  خوشــبختانه  کــرد:  اعــام 
پیگیری هــای بــه عمــل آمــده 
ــیده  ــب رس ــه تصوی ــم ب ــن مه ای
و همچنیــن تصریــح کــرد: دربــاره 
ــان ــوق کارکن ــازی حق همسان س

به میزبانی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته برگزار شد؛

ــه ــازمانبرنام ــاوریس ــاتوفن ــی،تحقیق ــوزشعال ــورآم ــسام نشســترئی
ــان ــتانکرم ــگاههایاس ــایدانش ــارؤس ــورب ــهکش بودج

ــوم  ــت علمــی وزارت عل ــر هیئ غی
بــا کارکنــان غیربالینــی وزارت 
بهداشــت نیــز توافقاتــی بــه عمــل 
ــن  ــال 14۰۰ ای ــه در س ــده ک آم
موضــوع نیــز محقــق خواهــد شــد. 
دکتــر محمــد مهــدی زاهــدی در 
ــر  ــد  ب ــا تاکی ــخنانش ب ــان س پای
جایــگاه پــارک علــم و فنــاوری بــه 
ــر  ــی ناپذی ــی جدای ــوان بخش عن
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی از  دانش
پیشــرفته،   فنــاوری  و  صنعتــی 
اعتبــارات  داشــت:  اذعــان 
بودجــه ای ویــژه ای بــه منظــور 
ارتقــاء ســطح فعالیت هــای حــوزه 
ــت  ــگاه درجه ــن دانش ــاوری ای فن
ــه  ــتان در زمین ــای اس ــع نیازه رف
فنــاوری و کارآفرینــی، در نظــر 
ــای  ــه  فعالیت ه ــده، ک ــه ش گرفت
در  را  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
سراســر اســتان طبــق گذشــته 
اســتمرار خواهــد بخشــید و ایجــاد 
ــری  ــاوری دیگ ــم و فن ــارک عل پ
دراســتان کرمــان ضرورتــی نــدارد.

ــن  ــیه ای ــت در حاش ــی اس  گفتن
بــزرگ  میــرزا  دکتــر  نشســت 
در  مســتقر  آزمایشــگاه های  از 
عمــران  دانشــکده  ســاختمان 
دانشــگاه بازدیــد کــرد و از نزدیــک 
ــان وضعیــت آنهــا از نظــر  در جری

کمبــود تجهیــزات قرارگرفــت.
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در راستای ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه،

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه و بــه 
نقــل از رئیــس گــروه کارآفرینــی و ارتبــاط 
ــای  ــت، به منظــور بررســی راهکاره ــا صنع ب
ــای پژوهشــی دانشــگاه  ــل و همکاری ه تعام
ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــوزه ارتباط ــا ح ب
اســتان، نشســت هم اندیشــی بــا حضــور 
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
ــاون  ــان رئیــس پژوهشــگاه، مع اســتان کرم
مالــی واداری دانشــگاه و اعضــا هیأت علمــی 
مرکــز  محــل  در  پژوهشــی  و  آموزشــی 

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــای دانش همایش ه

دکتــر کــی نیــا در ایــن خصــوص 
عنــوان کــرد: در ابتــدای نشســت 
اعضــای هیأت علمــی گروه هــای 
اطاعــات  فنــاوری  و  مخابــرات 
و کامپیوتــر دانشــگاه بــه بیــان 
ارتبــاط  در  خــود  دیدگاه هــای 
ــع مربوطــه  ــا صنای ــا همــکاری ب ب

ــد  پرداختن
الهامــی  مهنــدس  ادامــه  در 
ارتباطــات و فنــاوری  مدیــرکل 
کرمــان  اســتان  اطاعــات 
ــا آن اداره  ــکاری ب ــیوه های هم ش
تخصصــی  شــرکت های  و  کل 
تابعــه را تشــریح کــرد. دکتــر کــی 
ــده در  ــوارد مطرح ش ــم م ــا اه نی
ــت  ــامل: حمای ــن نشســت را ش ای
در  دانشــگاه  پروپوزال هــای  از 
ــا ارتباطــات  زمینه هــای مرتبــط ب
و فنــاوری اطاعــات در ســطح 
اســتان و کشــور- تأکیــد مدیــرکل 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
ــدازی  ــت از راه ان ــر حمای اســتان ب

آنتن هــای  مرجــع  آزمایشــگاه 
ماکروویــو در دانشــگاه- توســعه 
آپــا  مرکــز  فعالیت هــای 
اعضــا  بیشــتر  مشــارکت  و 
مرکــز-  ایــن   در  هیأت علمــی 
و ارتباطــات   مدیــرکل  تأکیــد 

 فنــاوری اطاعــات اســتان بــر 
ــودن  ــع ب ــدن و مرج ــاری ش تج
ــوری دانشــگاه  ــر ن آزمایشــگاه فیب
- آشــنایی مدیــرکل ارتباطــات 
ــا  ــتان ب ــات اس ــاوری اطاع و فن
توانایی هــا و زمینه هــای علمــی 
و پژوهشــی اعضــا هیأت علمــی 
اعضــای  آشــنایی   - دانشــگاه 
امکانــات  بــا  هیأت علمــی 
ارتباطــات  کل  اداره  حمایتــی 
اســتان  اطاعــات  فنــاوری  و 

برشــمرد
رئیــس گــروه کارآفرینــی و ارتباط 
ــان  ــگاه خاطرنش ــت دانش ــا صنع ب
کــرد: بــا همــکاری ایــن اداره کل، 

امــکان همــکاری پژوهشــی 

 اعضــای هیأت علمــی دانشــگاه  
ــط  ــع مرتب ــرکت ها و صنای ــا ش ب
ــح   ــد و تصری ــد ش ــهیل خواه تس
هیأت علمــی  اعضــای  کــرد: 
عاقه منــد  دانشــجویان  و 
خــود  پیشــنهادات  می تواننــد 
را بــرای همــکاری بــا صنایــع 
مرتبــط بــه دفتــر ارتبــاط بــا 
ــد. ــال کنن ــگاه ارس ــت دانش صنع

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
و   اهــداف  مهم تریــن  دانشــگاه 
و  ارتباطــات  کل  اداره  وظایــف 
فنــاوری اطاعــات اســتان کرمــان 
ــی  ــی عال ــد  از:  نمایندگ عبارت ان
و  ارتباطــات  حاکمیــت  بخــش 
فنــاوری اطاعــات باهــدف ایجــاد 
ــا،  ــرای برنامه ه ــی در اج هماهنگ
اهــداف و سیاســت های بخــش 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
در اســتان- حمایــت از حقــوق 
و  خدمــات  از  اســتفاده کنندگان 

توســعه   خدمت رســانی بــه

ارتباطــات  بخــش  در  مــردم 
اســتان- اطاعــات  فنــاوری  و 

ــع  ــع موان هماهنگــی به منظــور رف
ــش   ــی در بخ ــکات احتمال و مش
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
ــر  ــرل ب ــارت و کنت ــتان - نظ اس
ــی  ــرکت های خصوص ــرد ش عملک
ارائه دهنــده خدمــات در بخــش 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
اســتان - توســعه اپلیکیشــن - 
توســعه پلتفــرم فــاوا - توســعه 
کســب و کار فــاوا )شــرکت های 
جســور  ســرمایه گذار   - نوپــا( 
ــازمانی  ــتابدهنده س ــرکتی- ش ش
و عرضــه کننــده محصول/خدمــت 

بــر روی پلتفــرم، می باشــد 
ــن اداره  ــه ای ــای تابع ــن واحده همچنی
ــت  ــت- مدیری ــامل: اداره کل پس کل ش
شــعب پســت بانــک- نمایندگــی شــرکت 
ارتباطــات زیرســاخت و اداره کل تنظیــم 
ــه  ــی منطق ــات رادیوی ــررات و ارتباط مق

ــد. ــرق می باش ــوب ش جن

ــبشــد ــهچــاپونشــردانشــگاهتصوی ــبشــدآییننام ــهچــاپونشــردانشــگاهتصوی آییننام
رئیس کتابخانه دانشگاه خبر داد

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه، آیین نامــه چــاپ و نشــر 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
ــه  ــاوری پیشــرفته ب ــی و فن صنعت
ــأت رئیســه دانشــگاه  ــب هی تصوی

ــید. رس
دکتــر رضــا حســن زاده رئیــس 
کتابخانــه و مرکــز اطاع رســانی 
دانشــگاه در گفتگــو بــا روابــط 
ــام  ــن اع ــگاه ضم ــی دانش عموم
ــوان  ــر در تشــریح آن عن ــن خب ای

ــرد:  ک

آیین نامــه،  ایــن  اســاس  بــر 
دانشــگاه  انتشــارات  شــورای 
ــب  ــد و تصوی ــرای تائی ــی ب مرجع
توســط  انتشــار  کتــاب جهــت 
مرکــز چــاپ و نشــر دانشــگاه 

خواهــد بــود.
وی وظایــف ایــن شــورا را شــامل: 
حریــم  از  پاســداری  و  صیانــت 
ــه  ــی در حیط ــای فرهنگ ارزش ه
ــی و  ــاب، بررس ــر کت ــاپ و نش چ
تأییــد کیفیــت علمــی کتاب هــای 

ــب   ــت و ترغی ــیده، هدای رس

امــر  در  هیأت علمــی  اعضــای 
تدویــن و تألیــف کتــاب، همــکاری 
در تدویــن برنامــه جامع انتشــارات 
دانشــگاه و برنامــه ســالیانه مرکــز 
چــاپ و نشــر دانشــگاه و نظــارت 
بــر اجــرای برنامــه ســالیانه مرکــز 
چــاپ و نشــر دانشــگاه برشــمرد.

حســن زاده،  دکتــر  گفتــه  بــه 
اعضــای هیأت علمــی می تواننــد 
ــگاهی،  ــی و دانش ــای علم کتاب ه
ــای  ــی، کتاب ه ــای فرهنگ کتاب ه

ــت ــه را جه ــی و ترجم تألیف

و  گــروه  شــورای  بــه  بررســی 
ــپس  ــکده و س ــکده / پژوهش دانش
جهــت تائیــد و تصویــب )پــس 
ــارات  ــورای انتش ــه ش از داوری( ب
نماینــد.  ارســال  دانشــگاه 
توســط  تأییدشــده  کتاب هــای 
شــورای انتشــارات جهــت چــاپ و 
نشــر موردحمایــت مالــی دانشــگاه 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق
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تفاهمنامههمکاریفیمابیندانشگاهتحصیالتتکمیلیصنعتیوفناوریپیشرفته
وشرکتصنعتیگلومکسازهمنعقدشد

قراردادحمایتازپایاننامههایدانشگاهتحصیالتتکمیلیصنعتیوفناوریپیشرفته
باشرکتتوزیعبرقجنوباستانکرمانامضاشد.

در راستای ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه،

ــس  ــا رئی ــی نی ــید ک ــر فرش دکت
ارتبــاط  و  کارآفرینــی  گــروه 
ایــن  در  دانشــگاه  صنعــت  بــا 
خصــوص اظهــار داشــت: ایــن 
مشــارکت  باهــدف  تفاهم نامــه 
ــجویان  ــی و دانش ــا هیأت علم اعض
پروژه هــای  در  دانشــگاه 
در  شــرکت  ایــن  تحقیقاتــی 
عمــران،  مهندســی  زمینه هــای 
ســازه، هیدرولیــک، شــیمی، بــرق، 
ــد  ــت منعق ــک و محیط زیس مکانی

گردیــده اســت. 
وی بــا تأکیــد بــر مذاکــره بــا 
صنعتــی  شــرکت های  ســایر 
هلدینــگ جهــاد نصــر بــرای عقــد 
تفاهم نامــه همــکاری دوجانبــه،

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه، دکتــر فرشــید کــی 
نیــا رئیــس گــروه کارآفرینــی 
و ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه 
همکاری هــای  امــکان  تســهیل 
مشــترک پژوهشــی و اســتفاده 
ــه  ــی را ازجمل ــای عملیات از داده ه
قــرارداد  ایــن  دســتاوردهای 
داشــت:  اذعــان  و  برشــمرد 
ــت  ــتاورد آن حمای ــن دس مهم تری
جنــوب  بــرق  توزیــع  شــرکت 
ــای  ــان از پایان نامه ه ــتان کرم اس
 1۵۰ تــا  ارشــد  کارشناســی 
رســاله های  ریــال،  میلیــون 
دکتــری ۲۵۰ میلیــون ریــال و 
طرح هــای پســادکتری تــا ۵۰۰ 

می باشــد.  ریــال  میلیــون 
دکتــر کــی نیــا، ســرفصل وظایــف 
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
جنــوب اســتان کرمــان را شــامل: 
1-ایجــاد، توســعه، بهینه ســازی 
تأسیســات  و  شــبکه  خریــد  و 
توزیــع نیــروی بــرق در حــوزه 
در صــورت  و  فعالیــت شــرکت 
ــای الزم در  ــا اخــذ مجوزه ــاز ب نی
ســایر مناطــق، ۳-بهره بــرداری، 
تعمیــر و نگهــداری شــبکه ها و 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــات توزی تأسیس
ــه شــرکت، 4-همــکاری  متعلــق ب
ــه ای  ــرق منطق ــرکت های ب ــا ش ب

در جانمایــی بهینــه پســت های 
فــوق توزیــع، ۵-راهبــری و پایــش 
6-ارائــه  بــرق،  توزیــع  شــبکه 
خدمــات موردنیاز برای دسترســی 
ــه  ــرق ب ــدگان ب ــایر عرضه کنن س
به منظــور  توزیــع  شــبکه های 
جابجایــی  و  فــروش  خریــد، 
دریافــت  بــا  بــرق،  )ترانزیــت( 
ــت(،  ــی )حــق ترانزی حــق جابجای
۷-خریــد، فــروش )ازجمله شــامل 
ــد و  روش هــای مختلــف پیش خری
پیش فــروش( و جابجایــی بــرق، 
بــرای  الزم  اقدامــات  ۸-انجــام 
اطمینــان از تأمیــن مســتمر بــرق . 
ازجملــه عقــد قراردادهــای خرید و 
ــد از عرضه کننــدگان  ــا پیش خری ی
ــرق  ــازار ب ــررات ب ــت مق ــا رعای ، ب
مشــترکین،  بــه  آن  تحویــل  و 
ــترکین  ــه مش ــات ب ــه خدم ۹-ارائ
و فراهــم نمــودن امکانــات الزم 
ــد  ــای جدی ــول   تقاض ــرای قب ب
ــر  ــا تغیی و واگــذاری اشــتراک و ی
اشــتراک های موجــود  ظرفیــت 
شــرکت،  فعالیــت  حــوزه  در 
و  مصــرف  بــار  1۰-مدیریــت 
ــت  ــرق مدیری ــرژی ب ــای ان تقاض
ســمت تقاضــا در جهــت مصــرف 
بــرق، 11-بهره بــرداری،  بهینــه 
ــات و ــداری تأسیس ــر و نگه تعمی

بــه  متعلــق  بــرق  تجهیــزات 
اخــذ  صــورت  در  ســایرین 
1۲-حمایــت  الزم،  مجوزهــای 
و  کاربــردی  پژوهش هــای  از 
تحقیقاتــی  فعالیت هــای  انجــام 
از  توزیــع  بخــش  بــا  مرتبــط 
و  تخصصــی  مراجــع  طریــق 
ذیصــاح، 1۳-حمایــت از توســعه 

و مشــاوره ای  ظرفیت هــای 

رشــته های  دانشــجویان  و  اســاتید  کــرد:  تصریــح 
مرتبــط بــا فعالیت هــای ایــن شــرکت می تواننــد 
ــا صنعــت دانشــگاه از  ــه دفتــر ارتبــاط ب ــا مراجعــه ب ب
ــع شــده و پروپوزال هــای  ــی مطل اولویت هــای تحقیقات
ــرای شــرکت  ــه ب ــن تفاهم نام خــود را در چارچــوب ای

ــد.  ــال نماین ارس
ــا  ــاط ب ــی و ارتب ــروه کارآفرین ــس گ ــه رئی ــه گفت ب
از  ســازه  مــک  گلــو  شــرکت  دانشــگاه:  صنعــت 
شــرکت های فعــال وابســته بــه هلدینــگ جهــــاد نصــر 
کرمــان می باشــد و پروژه هــای: عملیــات چهــار خطــه 
ــد دوم محــور  ــم، احــداث بان کــردن محــور ماهــان- ب
ــد دوم محــور زاهــدان- ــم، احــداث بان باغین-ماهان-ب

ــرای  ــت، اج ــور بم-جیرف ــد دوم مح ــداث بان ــم، اح ب
ــات  ــهربابک، عملی ــیرجان - ش ــور س ــه دوم مح قطع
ــازی و  ــم، بهس ــهر ب ــر ش ــفالت معاب ــازی و آس زیرس

ــتان ــتایی شهرس ــای روس ــفالت راه ه ــش آس روک

نرماشــیر، احــداث مجتمــع تفریحی-ورزشــی اســتخر 
عدالــت، احــداث مرکــز پرتودرمانــی یــاس و حمــل 
ســنگ آهن معــدن شــماره 1و۳ گل گهــر ســیرجان 

ــد ــرکت می باش ــن ش ــای ای ــم فعالیت ه از اه

فن آوری هــای  و  پیمانــکاری 
کاهــش  به منظــور  جدیــد 
بهــره وری  افزایــش  و  هزینه هــا 
خدمــات  ســطح  ارتقــاء  و 
14-فــروش  مشــتریان،  بــه 
بــه  عمــده  به صــورت  بــرق 
پروانــه  دارای  بــرق  مؤسســات 
بــه  تحویــل  به منظــور  مجــاز 
مصرف کننــدگان، عنــوان کــرد.
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ایــن  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
دانشــگاه  یــک  دانشــگاه 
جایــگاه  اســت،  صنعتــی 
فنــاوری  و  علــوم  دانشــکده 
نویــن درزمینــه ارتبــاط صنعت 
ــت؛ و  ــه اس ــگاه چگون ــا دانش ب
ــه  ــن زمین ــی در ای ــه اقدامات چ
ــاً  ــت لطف ــه اس ــورت پذیرفت ص
ــد. ــح بفرمایی ــری توضی مختص

گفتگوبارئیسدانشکدهعلوموفناوریهاینوین

کیفیــت  ارتقــای  راســتای  در 
و  تحقیقاتــی  طرح هــای 
و  دانشــجویی  پایان نامه هــای 
همچنیــن برطــرف کــردن نیازهای 
ــران سیاســت  ــان ای کشــور عزیزم
دانشــکده علــوم و فناوری هــای 
نویــن بــر ایجــاد ارتبــاط بــا ســایر 
مراکــز و دانشــگاه ها در ســطح 
می باشــد.  بین المللــی  و  ملــی 
ــف  ــن همــکاری به صــورت تعری ای
در  مشــاور  و  راهنمــا  اســاتید 
دانشــجویان  پایان نامه هــای 
یــا عقــد تفاهم نامــه همــکاری 
بــرای کارآمــوزی دانشــجویان و 
همچنیــن طرح هــای پژوهشــی 
ازاین بیــن  می باشــد.  اســاتید 
ــروه  ــژه گ ــکاری وی ــوان هم می ت
ــازمان  ــا س ــته ای ب ــی هس مهندس
ــوم  ــرژی اتمــی و پژوهشــگاه عل ان
و فنــون هســته ای، مطالعــات و 
توســط  انجام شــده  تحقیقــات 
روی داده هــای  زمین بــر  گــروه 
ــی  ــع صنعت ــرای مجتم ــرد ب هواب
و معدنــی گل گهــر، همچنیــن 
ژئوفیزیــک  مطالعــات  برخــی 
فــوالد  شــرکت  بــرای  زمینــی 
قشــم، تحقیقــات انجام شــده در 
زمینــه داده کاوی توســط گــروه 
ــکاران در  ــات هم ــی، تحقیق ریاض
گــروه فوتونیــک در ارتبــاط بــا 
ــد  ــه تولی ــرق در زمین ــت ب صنع
انرژیهــای ســبز شــامل انــرژی 
خورشــیدی و نیــز نتایــج حاصــل 
ــاوری  ــو فن ــروه نان ــات گ از تحقیق
نانــو  محصــوالت  پیشــرفت  در 

ــود. ــاره نم اش

ــر  ــاوه ب ــور ع ــرق کش ــوب ش جن
از صنایــع و  دانشــگاه ها، مملــو 
ــن موضــوع  ــادن می باشــد و ای مع
فناورانــه  تحقیقــات  پتانســیل 
بیشــتری را فراهــم می کنــد. در 
ــردی  ــات کارب ــتا تحقیق ــن راس ای
و پایــه ای اعضــای هیات علمــی 
علــوم  دانشــکده  گروه هــای  در 
ارتقــا  در  نویــن  فناوری هــای  و 
وضعیــت علمــی و فناورانــه جنوب 
شــرق کشــور نقــش مؤثــری ایفــا 
مهندســی  گــروه  می کننــد. 
هســته ای اولیــن و تنهــا گــروه 
مهندســی هســته ای در ۳ گرایــش 
ــو  ــا و پرت ــرد پرتوه ــور، کارب راکت
ــران  پزشــکی در جنــوب شــرق ای
ــا  ــن ب ــوم زمی ــروه عل می باشــد. گ
ــته-گرایش در  ــش رش ــتن ش داش
جنــوب شــرق کشــور بی نظیــر 
ــو  ــروه نان ــن گ ــد. همچنی می باش
ــش  ــته- گرای ــا دو رش ــاوری ب فن
در تحقیقــات کاربــردی مربــوط 
ــروه  ــد. گ ــال می باش ــو فع ــه نان ب
تحقیقــات  انجــام  بــا  ریاضــی 
ــز  ــته ای و تمرک ــه ای و بین رش پای
ویژه بــر علــوم کاربــردی و نیــز 
گــروه فوتونیــک بــا تحقیقــات 
پایــه ای و حائــز اهمیــت هــر یــک 
ــا  ــود را در ارتق ــاص خ ــهم خ س
ــوب  ــه جن ــاوری منطق ــوم و فن عل

شــرق کشــور داشــته اند.

از نظــر شــما جایــگاه علــوم 
وفنــاوری در منطقــه جنــوب 
ــی  ــه ارزیاب شــرق کشــور چگون
ــگاه  ــهم دانش ــد و س ــی کنی م
ــوم در  ــکده عل ــژه دانش ــه وی ب
ــوده اســت. ــدر ب ــاء آن چق ارتق

و  فعلــي  شــرایط  در 
وجــود  بــه  محدودیت هــای 
آمــده در اثــر مقابلــه بــا شــیوع 
ــکان  ــا و عــدم ام ــروس کرون وی
درس  کاس هــای  برگــزاري 
به صــورت حضــوري و جایگزین 
آمــوزش  سیســتم  شــدن 
ــاره  مجــازي، نظــر خــود را درب
سیســتم  مزایــاي  و  معایــب 
بفرماییــد.  مجــازي  آمــوزش 

لطفــاً بفرماییــد؛ در راســتای 
ــگاه  ــت دانش ــالت و مأموری رس
ــاء  ــرای ارتق ــی ب ــه برنامه های چ
ــد؟ ــر گرفته ای ــکده در نظ دانش

ــکده  ــکاری دانش ــورد هم در م
ــن  ــای نوی ــاروی ه ــوم وفن عل
ــا  ــا لطف ــگاه ه ــایر دانش ــا س ب

توضیــح بفرماییــد.

اگــر  پایانــی  کام  به عنــوان 
بفرماییــد.  داریــد  صحبتــی 

ــز  ــردم عزی ــه م ــراي شــما و هم ب
کشــورم آرزوي ســامتي، شــادي 

ــت دارم. و موفقی
ــان کــه محیــط فضــل و آداب شــدند                             آن
در جمــع کمــال شــمع اصحــاب شــدند

ــرون                               ــد ب ــک نبردن ــب تاری ــن ش ره زی
ــدند ــواب ش ــانه اي و در خ ــد فس گفتن

»خیام«

ــن  ــه ای ــور خاص ــد و به ط می باش
دانشــکده مراکــز تحقیقاتــی علمی 
و دانشــگاه های همچــون دانشــگاه 
دانشــگاه  امیرکبیــر،  صنعتــی 
ــر  ــهید باهن ــگاه ش ــیراز، دانش ش
ــوم پزشــکی  ــان، دانشــگاه عل کرم
کرمــان، دانشــگاه شــاهرود، گــروه 
دانشــگاه  هســته ای  فیزیــک 
مرکــز  انگلســتان،   Surrey
ایتالیــا  تراپــی  هــادرون  ملــی 
مرکــز   ،Fondazione CNAO
آلمــان،   Saphir رادیوســرجری 
دانشــگاه ناپولــی ایتالیــا و نیــز 
دانشــگاه هایی از چیــن، آلمــان 
و مالــزی همــکاری داشــته اســت.

معایبــی  مجــازی  آمــوزش 
همچــون تعامــل کمتــر اســتاد 
کمتــر  حضــور  دانشــجو،  بــا 
دانشــجویان در دانشــگاه و انــزوای 
دانشــجویان و نیــز ســختی امــکان 
ــجو دارد.  ــری دانش ــی یادگی ارزیاب
امــا علیرغــم ایــن معایــب مزایایــی 
همچــون هزینــه کمتــر بــرای 
آموزش دهنــده،  و  یادگیرنــده 
ــی  ــای فیزیک ــه فض ــاز ب ــدم نی ع
ــدن  ــط ش ــورت ضب ــز در ص و نی
ــرر  ــکان اســتفاده مک ــا ام کاس ه
دانشــجو از مباحــث ضبط شــده 
و مــرور درس را دارد. همچنیــن 
آمــوزش مجــازی امــکان شــرکت 
در بســیاری از دوره هــای آموزشــی 
ــه عاقه منــدان  ــا ســمینارها را ب ی
ــل  ــه قبــًا بــه دالی ــد ک می ده
ــا  ــرکت در آن ه ــافت ش ــد مس بع

ــود. ــر ب ــر میس کمت

تجهیزآزمایشــگاه های دانشــکده، 
و  عملــی  پایان نامه هــای  طــرح 
ــته ها،  ــی رش ــور در برخ تقاضامح
ــه  ــاد تفاهم نام ــرای ایج ــاش ب ت
برگــزاری  مرتبــط،  بــا صنایــع 
آموزشــی  مختلــف  دوره هــای 
برگــزاری  دانشــجویان،  بــرای 
مختلــف  علمــی  همایش هــای 
ــتر  ــاط بیش ــاد ارتب ــور ایج به منظ

ــان ــایر محقق ــا س ب

همکاری هــای بیــن دانشــگاهی 
در راســتای انجــام تحقیقــات و 
نیــز پایان نامه هــای دانشــجویی

در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ســال های اخیــر در بســیاری 
متقاضــی  دانشــگاه ها  از 
رشــته ها  از  بعضــی  بــرای 
راهــکار  اســت  کاهش یافتــه 
ــور از  ــرای عب ــما ب ــی ش اجرای
ــته های  ــاد رش ــه ایج ــه ب ــا توج ب
جدیــد در دنیــا و تمایــل محققین 
ــته ها،  ــن رش ــه ای ــجویان ب و دانش
متقاضــی برخــی رشــته ها کــم 
شــده اســت و اســاتید نیــز تمایــل 
ــد  ــد در ایــن رشــته های جدی دارن
مرتبــط بــا رشــته قبلــی خودشــان 
ــن رو  ــت داشــته باشــند، ازای فعالی
بــرای تأســیس رشــته های جدیــد 
ــده  ــی انجام ش ــه روز تاش های و ب

اســت.

ــم در هــر  ــف دانشــگاه قصــد داری به منظــور معرفــی بخش هــای مختل
ــته  ــی داش ــکده ها گفتگوی ــکده ها و پژوهش ــای دانش ــا روس ــماره ب ش

باشــیم
در گفتگــوی ویــژه ایــن شــماره بــه معرفــی دانشــکده علــوم و 
فناوری هــای نویــن از زبــان دکتــر مینــا جمشــیدی رئیــس دانشــکده 

اســت. پرداخته شــده 
ــب 6  ــدازی شــده اســت و در قال ــن دانشــکده در ســال 1۳۸۷ راه ان ای
گــروه آموزشــی در 14 رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد و ۳ رشــته 

ــد ــت می نمای ــری فعالی ــع دکت در مقط
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علــم  یــک  ســنجش ازدور 
ــه در  ــد ک ــی باش ــوان م ــبتاً ج نس
ــد  ــر رش ــه اخی ــد ده ــول چن ط
و  اســت  نمــوده  قابل توجهــی 
مراکــز معتبــر علمــی در دنیــا 
بــه آمــوزش و تربیــت نیــروی 
ــن رشــته علمــی  متخصــص در ای
ــد. در دو دهــه گذشــته  پرداختهان
اهمیــت ایــن رشــته در کشــور 
مــا نیــز موردتوجــه دانشــگاهیان، 
مســئولین  و  دانش پژوهــان 
ذی ربــط قرارگرفتــه اســت. بــه 
ــا  ــوان ب ــاوری میت ــن فن کمــک ای
ســرعت و دقــت بــاال به شناســایی 
و اکتشــاف بســیاری از پدیــده های 
ــع  زمینــی از قبیــل اکتشــاف مناب
ــای  ــه برداری واحده ــی، نقش معدن
زمین شــناختی، گســلها و نواحــی 
آتش فشــانی، پیش بینــی زلزلــه، 
مطالعــات ژئوترمــال، مطالعــات 
زیســت  محیطــی و پایــش محیــط 
ــف  ــای مختل ــاس ه ــن در مقی زمی
پرداخــت. بــدون شــک اســتفاده از 
ایــن فنــآوری در مطالعــات علــوم 
ــام  ــرعت انج ــا س ــه  تنه ــن ن زمی
مطالعــات را بیشــتر میکنــد، بلکــه 
ــروی  ــه و نی ــت، هزین ــر دق ازنظ
انســانی نیــز بســیار باصرفه تــر 
کشــورهای  در  امــروزه  اســت. 
ســنجش ازدور  دنیــا  پیشــرفته 
بســیاری  جدایی ناپذیــر  بخــش 
زمین شناســی  پروژه هــای  از 
ــاس  ــر اس ــردد. ب ــی گ محســوب م
مجــات  و  کتــب  جدیدتریــن 
و  ایــران  در  منتشــره  معتبــر 
ســایر نقــاط جهــان ســنجش ازدور 
روش هــای  از  یکــی  به عنــوان 
اکتشــاف مقدماتــی برای بســیاری 
مرحلــه  در  معدنــی  مــواد  از 
مقدماتــی محســوب مــی شــود. 
ــای  ــر ماهواره ــن از تصاوی همچنی
ویــژه  قابلیت هــای  بــا  خــاص 
ــا قــدرت  مکانــی ــر ب مثــل تصاوی

ــای  ــه ه ــه نقش ــت تهی ــاال جه ب
زمین شناســی بــزرگ  مقیــاس و 
تصاویــر ابــر طیفــی جهــت تهیــه 
نقشــه هــای دگرســانی در مراحــل 
بعــدی اکتشــاف نیــز اســتفاده 
میگــردد. کشــور ایــران بــا در 
اختیــار داشــتن منابــع طبیعــی و 
ــل  ــه دلی ــز ب ــراوان و نی ــی ف معدن
مســتعد بــودن نســبت بــه بایــای 
و  زمین لــرزه  چــون  طبیعــی 
ســیل نیازمنــد بهــره گیــری از 
ــنجش ازدور در  ــای س ــیل ه پتانس
ــاف  ــژه اکتش ــه  وی ــن ب ــوم زمی عل
ــع  ــت مناب ــی، مدیری ــر معدن ذخای
ــای طبیعــی اســت.  زمینــی و بای
از طــرف دیگــر ویژگیهــای خــاص 
اقلیمــی و نبــود پوشــش گیاهــی، 
ــی  ــع عظیــم معدن ــودن مناب دارا ب
و وقــوع بایــای طبیعــی زیــاد در 
ــه  بیشــتر مناطــق کشــور آن هــا ب
یکــی از بهتریــن نواحی آزمایشــی 
کاربردهــای  و  پژوهــش هــا  در 
زمین شــناختی  ســنجش ازدور 

ــت. ــرده اس ــل ک تبدی

فعالیــت  حــوزه  به طورکلــی 
از  گســترده ای  طیــف  انجمــن 
دانش پژوهــان  و  متخصصــان 
و  زمین شناســی  بــا  مرتبــط 
علــوم مرتبــط کــه به نوعــی از 
فعالیت هــای  در  ســنجش ازدور 
ــر  ــد را درب خــود اســتفاده می کنن

. د می گیــر
ــف  ــهای مختل ــجویان گرایش دانش
به ویــژه  زمین شناســی  رشــته 
ســنجش ازدور  گرایش هــای 
اقتصــادی،  زمین شــناختی، 
محیط زیســت،  تکتونیــک، 
معــدن  مختلــف  گرایش هــای 
خصوصــاً اکتشــاف و اســتخراج 
علــوم  رشــته های  معــدن، 
خــاک، مهندســی نقشــه بــرداری، 

سیســتم دور،  از  ســنجش 

اطاعــات مهندســی نقشــه برداری، 
ســنجش ازدور، سیســتم اطاعــات 
ژئوفیزیــک   ،)GIS( جغرافیایــی 
و ســایر رشــته های مرتبــط بــا 
ســنجش ازدور  و  زمین شناســی 
ــن  ــن انجم ــان ای ــه مخاطب ازجمل

ــتند. هس
برجــذب  عــاوه  تاکنــون 
عاقه منــدان  از  زیــادی  تعــداد 
ســنجش ازدور بــه عضویــت انجمن 
دو همایــش ملــی بــه نــام انجمــن 
 1۳۹۹ و   1۳۹۷ ســال های  در 
ــده  ــه مقررش ــده ک ــزار گردی برگ
منظــم  به طــور  همایــش  ایــن 
هرســاله دریکــی از اســتان های 
اولیــن  گــردد.  برگــزار  کشــور 
ــخ  ــی انجمــن در تاری ــش مل همای
ــاه 1۳۹۷ در  ــت ۲۳ آذرم ۲1 لغای
ــن  ــد. و دومی ــزار ش ــگاه برگ دانش
ــود در اســفندماه  ــرار ب ــش ق همای
1۳۹۸ در شــیراز برگــزار گــردد 
ــاری  ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــه ب ک
افتــاد و در  کرونــا بــه تعویــق 
شــهریور   ۲۰ تــا   1۹ تاریــخ 
در  مجــازی  به صــورت   1۳۹۹
ــر  دانشــگاه شــیراز برگــزار شــد. ب
ــه  ــه جلس ــن مصوب ــاس آخری اس
همایــش  انجمــن  هیأت مدیــره 
در  ســوم در شــهریورماه 14۰۰ 
ــواز  ــران اه ــهید چم ــگاه ش دانش

می گــردد. برگــزار 
ــات  ــاس مصوب ــر اس ــن ب همچنی
شــورای  موافقــت  و  انجمــن 
پژوهشــی دانشــگاه و تأکیــدات 
شــد  قــرار  پژوهشــگاه  رئیــس 
کــه مجلــه علمــی- پژوهشــی 
ــت  ــا حمای ــن و ب ــر انجم ــر نظ زی
ســردبیری  بــا  و  دانشــگاه 
ــه  ــود ک ــدازی ش ــب راه ان این جان
مراحــل اداری آن در دســت اقــدام 

ــد. ــی باش م
فعالیت هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــز  ــداف آن نی ــه در اه ــن ک انجم
برگــزاری  گرفته شــده  نظــر  در 
ــی  ــای تخصص ــا و کارگاه ه دوره ه
ــه دوره  ــون س ــه تاکن ــت ک اس

ــاي  ــداف و عرصه ه ــن اه مهمتری
ــنجش از دور  ــن  س ــت انجم فعالی
ــارت  ــران عب ــناختی ای ــن ش زمی

ــود از: ــد ب خواهن
*گســترش، پیشــبرد و ارتقــاي 
زمیــن  دور  از  ســنجش  علــم 

شــناختی.
*توســعه کمــي و کیفــي نیروهاي 

. متخصص
امــور  بــه  بخشــیدن  *بهبــود 
در  پژوهشــي  و  آموزشــي 
ــنجش  ــه س ــوط ب ــاي مرب زمینه ه

زمیــن. علــوم  و  دور  از 
و  علمــي  تحقیقــات  *انجــام 
و  ملــي  ســطح  در  فرهنگــي 
و  محققــان  بــا  بین المللــي 
متخصصانــي کــه بــه گونــه اي 
ــن  ــنجش از دور زمی ــم س ــا عل ب

دارنــد. کار  و  ســر  شــناختی 
*همــکاري بــا نهادهــاي اجرایــي، 
زمینــه  در  پژوهشــي  و  علمــي 
اجــراي  و  بازنگــري  و  ارزیابــي 
مربــوط  برنامه هــاي  و  طرح هــا 
ــش در  ــوزش و پژوه ــور آم ــه ام ب
ــت  ــوع فعالی ــي موض ــه علم زمین

ــن. انجم
ــب و تشــویق پژوهشــگران  *ترغی
ــتادان  ــان و اس ــل از محقق و تجلی

ــاز. ممت
و  آموزشــي  خدمــات  *ارائــه 

فنــي. و  پژوهشــي 
گردهمایي هــاي  *برگــزاري 
علمــي در ســطح ملــي، منطقــه اي 

بین المللــي و 
*تولیــد و انتشــار نشــریه علمــي، 
کتــاب و نشــریات الکترونیکــي، 
نرم افزارهــاي رایانــه اي، تصاویــر 
ماهــواره ای و فیلم هــاي علمــي ـ 

ــي. آموزش
*برگــزاري دوره هــاي آموزشــي 
ــاي  ــي و کارگاه ه ــي، تقویت تکمیل

ــي. تخصص
اجــراي  و  *برنامه ریــزي 
مراکــز  از  علمــي  بازدید هــاي 
فنــاوري و  صنعتــي  علمــي، 

آموزشــی آشــنایی بــا فنــاوری 
شناســی،  زمیــن  در   پهپــاد 
و  پهپــاد  بــا  بــرداری  نقشــه   
 CIVIL 3D آمــوزش نــرم افــزار

اســت. گردیــده  برگــزار 
راه انــدازی وب ســایت انجمــن 
و   www.igrss.com آدرس  بــه 
مذاکــره بــا چنــد ســازمان و ارگان 
جهــت همــکاری بــا انجمــن از 
دیگــر کارهایــی فعالیتهایــی اســت 

گفتگوبادکترمهدیهنرمندنایبرئیسگفتگوبادکترمهدیهنرمندنایبرئیس
انجمنسنجشازدورزمینشناختیایرانانجمنسنجشازدورزمینشناختیایران

ــم ســنجش از  ــاره عل ــا درب لطف
دور زمیــن شــناختی مختصری 

توصیــح بفرمایــد 

حــوزه کاری انجمــن چیســت و 
ــا کنــون  چــه فعالیــت هایــی ت

در آن انجــام شــده اســت 

انجمــن ســنجش ازدور زمین شــناختی ایــران در ســال 1۳۹6 موفــق 
ــگاه  ــزی آن در دانش ــر مرک ــده و دفت ــوز تأسیس ش ــذ مج ــه اخ ب

ــد. ــتقر می باش مس
به منظــور آشــنایی بیشــتر بــا فعالیت هــای ایــن انجمــن گفتگویــی 
ــو  ــن و عض ــن انجم ــس ای ــب رئی ــد نائ ــدی هنرمن ــر مه ــا دکت ب

ــت. ــه اس ــام گرفت ــی انج ــوم محیط ــکده عل ــی پژوهش هیات علم
ــن را  ــده انجم ــای آین ــه ه برنام

ــد. ــی بفرمایی معرف
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مناســب  زمینه هــاي  *ایجــاد 
اســتعدادها،  شــکوفایي  بــراي 
علمــي  خاقیــت  برانگیختــن 
دانش آموختــگان  و  دانشــجویان 
ســنجش از دور و علــوم زمیــن

توانمنــدي  از  *بهره گیــري 
دانش آموختــگان  و  دانشــجویان 
فضــاي  تحقــق  و  تقویــت  در 

علمــي.
مناســب  زمینه هــاي  *ایجــاد 
اســتعدادها،  شــکوفایي  بــراي 
علمــي  خاقیــت  برانگیختــن 
دانشــجویان، دانش آموختــگان و 
ــان  ــدي ایش ــري از توانمن بهره گی
فضــاي  تحقــق  و  تقویــت  در 

دانشــگاه. علمــي 
ــي  ــاي علم ــت از فعالیت ه *حمای
دانشــجویي و راهنمایــي و هدایــت 
دانشــجویان در امــر آمــوزش و 

پژوهــش.
*تقویــت و تحکیــم پیوندهــاي 
بــا  عالــي  آمــوزش  نظــام 
جامعــه. مختلــف  بخش هــاي 

*تعمیــق دانــش و بینــش علمــي 
از  بهره گیــري  بــا  دانشــجویان 
هیــأت  اعضــای  علمــي  تــوان 

ــی. علم
بــا  علمــی  *همــکاری 
ماننــد  مرتبــط  ســازمان های 
ــران، ســازمان  ــی ای ســازمان فضای
زمیــن شناســی کشــور، وزارت 
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت 
ــی، وزارت  ــام مهندس ــازمان نظ س

غیــره  و  کشــاورزی  جهــاد 

یکــی از مشــکات اصلــی کــه 
بــدو  در  علمــی  انجمــن هــای 
ــتند  ــه هس ــا آن مواج ــیس ب تأس
کمبــود منابــع مالــی و نیــروی 
ــداف  ــبرد اه ــت پیش ــانی جه انس
وجــود  بــا  اســت.  انجمــن 
 اینکــه دانشــگاه بــا در اختیــار

ــرار دادن ســالن هــای همایــش،  ق
دفتــر انجمــن

نقــش انجمــن در رابطــه بــا 
و  صنعــت  ارتبــاط  ارتقــاء 
و  اســت.  چگونــه  دانشــگاه 
ــی  ــه اقدامات ــن زمین ــا در ای آی

اســت. پذیرفتــه  صــورت 

بعنــوان کام پایانــی در بــاره 
ــر  ــا ه ــکات و ی ــائل و مش مس
موضوعــی کــه فکــر مــی کنیــد 
ــاره آن صحبــت  الزم اســت درب
شــود اگــر صحبتــی داریــد، 

ــد. بفرمایی

همانطــور کــه در اهــداف انجمــن 
در نظــر گرفتــه شــده یکــی از 
ــکاری  ــی انجمــن هم ــداف اصل اه
ارگان هــای  و  ســازمان ها  بــا 
مرتبــط بــا فعالیت هــای انجمــن از 
جملــه ســازمان صنعــت، معــدن و 
ــی،  ــازمان زمین شناس ــارت، س تج
ســازمان نظــام مهندســی و ســایر 
ســازمانهای دولتــی و غیرانتفاعــی 
ــت.  ــی اس ــرکت های خصوص و ش
ــن ارتبــاط ضمــن دعــوت از  در ای
ایــن ســازمان ها جهــت شــرکت در 
ــای آموزشــی  ــا و دوره ه همایش ه
جلســاتی بــا بعضــی از آنهــا برگزار 
گردیــده وتفاهم نامه هایــی نیــز در 
ــفانه  ــت. متاس ــی اس ــت بررس دس
ــازه  ــازمان ت ــه س ــل اینک ــه دلی ب
یکســال  در  و  بــوده  تأســیس 
ــری ــا مشــکل همــه  گی گذشــته ب

ــوده ایــم  ــا مواجــه ب ویــروس کرون
حــدودی  تــا  فعالیت هــا  ایــن 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــر ق تحــت تأثی
در آخریــن جلســه هیــأت مدیــره 
ــزاری  ــا برگ ــد ب ــرر ش ــن مق انجم
انجمــن،  جلســات  منظــم 
ــا  ــاط ب ــش ارتب ــای افزای راهکاره
صنعــت و همــکاری متقابــل از 
طــرف اعضــا پیشــنهاد و پیگیــری 
ــرد  ــورت گی ــم ص ــتمر و منظ مس
کــه انشــااله شــاهد موفقیــت هــای 
ــت  ــن دوره فعالی ــی در دومی خوب
ــم  ــن خواهی ــره انجم ــأت مدی هی

ــود. ب

دالیــل  از  یکــی  خــود  کــه 
بــود انجمــن   راه انــدازی 

ناشــناخته بــودن این رشــته یعنی 
ســنجش ازدور زمین شــناختی در 
ارگان هایــی  و  ســازمان ها  بیــن 
بــا  به نوعــی  کــه  اســت 
فعالیت هــای ســنجش ازدوری در 
به طوری کــه  هســتند.  ارتبــاط  
یــا  ســازمان  یــک  نبــود  در 
حرفــه ای  انجمــن  یــا  ارگان 
ــادی وارد  ــص زی ــراد غیرمتخص اف
کــه  شــده اند  کار  ایــن  بــازار 
گاهــی لطمــات جبران ناپذیــری 
بــا  مرتبــط  پروژه هــای  بــه 
ســنجش ازدور زمین شــناختی در 
ــد.  ــی زده ان ــتانی و مل ــه اس عرص
ــه  ــوده ام ک ــاهد ب ــود ش ــده خ بن
ــای  ــه در پروژه ه ــود اینک ــا وج ب
از  یکــی  معدنــی  اکتشــافی 
مراحــل  اولیــن  و  مهم تریــن 
مطالعــات  انجــام  اکتشــافات 
ســنجش ازدور اســت متأســفانه 
ــا و رشــته های  ــا گرایش ه ــراد ب اف
غیــر مرتبــط بــا زمین شناســی 
ــزار  ــک نرم اف ــوزش ی ــا آم ــط ب فق
تخصصــی یــک پــروژه ملــی را 
انجــام داده و نتایــج ضعیــف و 
اشــتباه آن هــا باعــث شکســت 
ــه  ــاد ب ــارات زی ــا خس ــروژه و ی پ
دولتــی  مختلــف  کارفرمایــان 
بــه  اســت.  و خصوصــی شــده 
همیــن دلیــل یکــی از اهــداف 
ســال های  در  انجمــن  اصلــی 
ــه  ــن رشــته ب ــی شناســاندن ای آت
اســتانی  مدیــران  و  مســئولین 
و کشــوری و تخصصــی کــردن 
آن  بــا  مرتبــط  فعالیت هــای 

. شــد می با

 در پایــان از زحمــات مدیــران 
قبلــی و فعلــی دانشــگاه تحصیات 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــای  ــاب آق پیشــرفته خصوصــاً جن
دکتــر باقــی زاده کــه از زمــان 
قبــول مســئولیت پیگیــر فعالیــت 
ــم  ــرکار خان ــد و س ــن بوده ان انجم
ــوان  ــینجانی زاده به عن ــر حس دکت
ــو  ــن عض ــن و مهم تری ــر انجم دبی
کلیــه  انجــام  جهــت  انجمــن 
و  علمــی  و  مالــی  اداری،  امــور 
جنــاب آقــای دکتــر حجــت اهلل 
ــن  ــرم انجم ــس محت ــر رئی رنجب
کــه همیشــه علی رغــم حجــم 
ــراه و پشــتیان  بــاالی کاری، هم
بوده انــد  انجمــن  فعالیت هــای 

می کنــم. تشــکر 
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مــورد  اداری  امکانــات  ســایر  و 
فعــال  در  اصلــی  نقــش  نیــاز 
ــت  ــته اس ــن را داش ــدن انجم ش
ــه وزارت  ــی ک ــت مال ــی حمای ول
علــوم از انجمــن هــای علمــی 
ــز  ــیار ناچی ــد بس ــی کن ــور م کش
ــت   ــه اگرحمای ــوری ک ــت، بط اس
امــکان  عمــا  نبــود   دانشــگاه 
فعالیــت  ادامــه  و  انــدازی  راه 

نبــود.  ممکــن  انجمــن 
در حــال حاضــر یکی از مشــکات 
وجــود  عــدم  انجمــن  ایــن 
ــای  ــام کاره ــت انج ــنلی جه پرس

اداری و روزانــه اســت.
انجمــن  در  کــه  دانشــجویانی 
بــه  می کننــد  فعالیــت  نیــز 
ــی  ــی دوره کارشناس ــل کوتاه دلی
ــد  ــی را می توانن ــان کم ــد زم ارش
بــا انجمــن همــکاری کننــد و 
ــجوی  ــری دانش ــدازآن به کارگی بع
انتقــال  و  جدیــد  عاقه منــد 
ــکات  ــان مش ــه ایش ــات ب تجربی

دارد. را  خــود  خــاص 
جدیــد  مدیریــت  خوشــبختانه 
گونــه  هــر  قــول  پژوهشــگاه 
همــکاری جهــت پیشــبرد اهــداف 
ــااله  ــه انش ــد ک ــن را داده ان انجم
ــی در دوره  ــرفت خوب ــاهد پیش ش
جدیــد خواهیــم بــود. یکــی دیگــر 
ــکاران ــده و هم ــای بن از دغدغه ه



ساختکارتریجهایروغنیتوسطفناوران
پارکعلموفناوری

نمایشمحصوالتهشتشرکتکشاورزی
عضوپارکعلموفناوریکرمان

در راستای کاهش واردات صورت پذیرفت؛

در نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان

بنــا بــه گفتــه دکتــر آیــت 
ــرکت  ــل ش ــی مدیرعام قره قان
کاران  معــدن  دانش بنیــان 
اندیشه ســاز نمایشــگر امیــد 
پــارک  در  مســتقر  )مانــا( 
ــم  ــان، تی ــاوری کرم ــم و فن عل
نیازســنجی و ارزیابــی بــازار 
ــا،  ــی شــرکت مان صنایــع معدن
پــس از چنــد مــاه مذاکــره 
مشــکات  عارضه یابــی  و 
حــوزه معــدن بــه ایــن نتیجــه 
پرکاربردتریــن  کــه  رســید 
ماشــین های  قطعــات 
روغــن  کارتریــج  معدنــی، 
ــه  ــادی ب اســت و وابســتگی زی
ســوی  از  دارد.  ارز  و  واردات 
ــبب ــز س ــا نی ــر تحریم ه  دیگ

کمیــاب شــدن ایــن محصــول 
برابــری  چنــد  افزایــش  و 

قیمــت آن شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت مانــا عنوان 
دارای  محصــول  ایــن  کــرد: 
۵ جــزء اصلــی و تولیــد آن 
نیازمنــد بــه دانــش و فنــاوری 
باالیــی اســت کــه فرآیندهــای 
مربــوط بــه تحقیــق، طراحــی و 
ســاخت آن از ابتــدا در دســتور 
کار تیــم تحقیــق و توســعه 
مانــا  دانش بنیــان  شــرکت 
ــی  ــرار گرفــت.  دکتــر قره قان ق
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــه ب در ادام
ــدس  ــم از ۳ مهن ــن تی ــه ای ک
مکانیــک گرایــش ســاخت و 
ــات  ــد، 1 متخصــص عملی تولی
متخصــص   ۲ و  حرارتــی 
پرداخــت کاری و ماشــین کاری 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــکل ش تش

رســیدن بــه شــاخصه های

ــد  ــورد تأیی ــی م ــج روغن کارتری
ــت  ــتلزم دق ــی مس ــع معدن صنای
ــق  ــای تحقی ــن پارامتره در تعیی
کــه  بــود  فراوانــی  توســعه  و 
ــن  ــا، تعیی ــون و خط ــس از آزم پ
تســت  ســاخت،  فرآیندهــای 
ســاخت  اصــاح،  عملکــردی، 
نمونــه کامــل و بــدون نقــص، 
ایــن محصــول پــس از حــدود 1۰ 

ــد. ــاخته ش ــاه س م
و  علــم  پــارک  عضــو  فنــاور 
تشــریح  در  کرمــان   فنــاوری 
محصــول  ایــن  شــاخصه های 
بیــان کــرد:  کیفیــت، طــول عمــر 

پایین تــر، قیمــت   و  بــاال 
فاکتورهــای  مهمتریــن  از 
ــبت  ــول نس ــن محص ــی ای رقابت
بــه نمونه هــای خارجــی اســت 
ــان  ــورهای آلم ــًا از کش ــه قب ک
کشــور  بــازار  وارد  انگلیــس  و 
می شــد.قره قانی در ارتبــاط بــا 
ــازار فــروش ایــن محصــول نیــز  ب
گفــت: فــروش ایــن محصــول 
به صــورت عقــد قــرارداد اســت و با 
توجــه بــه ایــن کــه ایــن محصول 
از کیفیــت و اســتاندارهای بســیار 
خوبــی برخــوردار اســت از لحــاظ 
ــود  ــی وج ــکل خاص ــروش مش ف

ــدارد. ن
گفتنــی اســت اولیــن قــرارداد 
ــا  ــول ب ــن محص ــوه ای ــد انب تولی
ــه  ــزان ۲۰ قطع ــا به می ــد مان برن
طــی مــدت ۳ مــاه بــرای شــرکت 

ــود.  ــیرجان ب ــر س ــان گه آرم

بومیســازی۶۰قطعــهماشــینآالتمعدنــی/
ــا ــراکت ــپت ــاختدام ــیوس ازطراح

ــوی ــارق ــرقفش ــوکتهایب س

ــی،  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیــر  ســلیمانی  احســان 
برنامــه ریــزی شــرکت مانــا 
بنیــان  دانــش  واحدهــای  از 
و  علــم  پــارک  در  مســتقر 
ــه  ــه ب ــت: باتوج ــاوری  گف فن
نیــاز مبــرم معــادن کشــور 
بــه قطعــات معدنــی واحــد 
ــا ــان مان ــش بنی مهندســی دان

طــی یــک پــروژه چنــد مرحلــه 
ای اقــدام بــه طراحــی، ســاخت 
و تولیــد انبــوه انــواع کوپلینــگ 
و چــرخ دنــده ماشــین آالت 
معدنــی، رول بیرینــگ بــزرگ، 
کریــر دامــپ تــراک 1۰۰ تــن، 
ــرق  ــای ب ــوکت ه ــس، س ترک
ــف  ــاچمه ک ــوی و س ــار ق فش

گــردو... نمــوده اســت.

از طراحــی و ســاخت دامــپ تــراک تــا ســوکت هــای بــرق فشــار 
ــا واحــد دانــش بنیــان پــارک  قــوی / محصــوالت ایرانــی ســاز مان

علــم و فنــاوری کرمــان

عمومــی:   روابــط  گــزارش  بــه 
بیــش از بیســت محصــول فناورانــه 
و دانــش بنیــان هشــت شــرکت 
خــاق در حــوزه کشــاورزی  عضــو 
ــان و  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل پ
ــن  ــته  در نهمی ــد وابس ــز رش مراک
نمایشــگاه بیــن المللــی کشــاورزی 
کرمــان واقــع در جــاده باغیــن 
ــد  ــد بازدی ــرض دی ــان در مع کرم

ــت. ــرار گرف ــدگان ق کنن

و  دانش بنیــان  شــرکت های 
نهاده هــای  انــواع  بــا  خــاق  
ــاورزی  ــوزه کش ــده در ح تولیدش
و  آلــی  کودهــای  ازجملــه 
بیولوژیــک، بومی ســازی  کودهــای 
ضدعفونی کننده هــا شــیمیایی، 

پــارک علــم و فنــاوری کرمــان در راســتای بازاریابــی و معرفــی جدیدترین 
ــازار و  ــه ب ــاور ب ــاق و فن ــرکت های خ ــده در ش ــد ش ــوالت تولی محص
ــازوی  ــا تامیــن هزینه هــای نمایشــگاهی ب ســرمایه گــذاران  هــر ســاله ب

حمایتــی خوبــی بــرای کارآفرینــان اســتان اســت. 

محصــوالت  میکروب زدایــی  و 
تجهیــزات  کشــاورزی، 
ــگاه  ــن نمایش ــگاهی  در ای آزمایش
ــان  ــت. وی بی ــوده اس ــرکت نم ش
برافــزا  شــرکت های  داشــت: 
ــک  ــران فیزی ــش گ ــاورز، پوی کش
کاربــردی بوتیــا، ریشــه گســتر 
ویــرا، پرشــین بنیــان آریــا، دانــش 
ســبز ماهــان، زیســت فنــاوران 
ــا و  ــاب آزم ــزات ن ــاک، تجهی رون
هســته فنــاور محافظــان ســامت 
فعــال  شــرکت های  ازجملــه 
ــه  ــند ک ــاورزی می باش ــوزه کش ح
محصــوالت  نمایشــگاه  ایــن  در 

نموده انــد. ارائــه  را  خــود 
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از  یکــی  شــریفی  محمدرضــا 
نــوآوران جــوان پــارک علــم و 
فنــاوری کرمــان، در راســتای اتــکا 
بــر تــوان تولیــد داخــل، همــگام با 
تعــدادی از همــکاران خــود اقــدام 
شــرکت  یــک  انــدازی  راه  بــه 
ســبز  شــرکت  عنــوان  تحــت 
اندیشــان ســالم کشــت آســیا 

کــرده اســت.
ــارک  ــه جــوان  عضــو پ ــن نخب ای
علــم و فنــاوری  در ارتبــاط بــا 
گفــت:  شــرکت  ایــن  فعالیــت 
تولیــد  ضمــن  شــرکت  ایــن 
خــاص تریــن  و  روزتریــن  بــه 
دنیــا  کشــاورزی  محصــوالت 
ــد گوجــه ســیاه کــه حاصــل  مانن
عملیــات خــوب کشــاورزی اســت، 
فرهنــگ  و  ترویــج  زمینــه  در 
ســازی کشــت هــای جایگزیــن 
محصــوالت  انــواع  پــرورش  و 
گلخانــه ای ســالم فعالیــت دارد.

وی افــزود: توســعه گلخانه هــا و 
ــا  ــوالت ب ــن محص ــاب بهتری انتخ
ــف  ــاط مختل ــم نق ــه اقلی ــه ب توج
اســتان کرمــان، همچنیــن معرفــی 
کشــاورزانی کــه کشــت محصــول 
ســالم  در سراســر کشــور را در 
جهــت دســتیابی بــه ســامت 

ــد. ــی ده ــام م ــردم انج م

وی یــادآور شــد: راهبــردی تریــن 
ــرکت  ــن ش ــه در ای ــی ک محصول
ــیاه  ــه س ــود گوج ــی ش ــد م تولی
واقــع  در  گوجــه  ایــن  اســت، 
اولیــن نــوع گوجــه ای اســت کــه 
دارای خــواص آنتوســیانین اســت.

ســبز  شــرکت   IP کارشــناس 
اندیشــان ســالم کشــت آســیا 
تشــریح کــرد: بــا توجــه بــه ســرانه 
مصــرف گوجــه فرنگــی در کشــور 
ــول  ــن محص ــه چهارمی ــکا ک آمری
پــر مصــرف شــناخته شــده و 
ــول در  ــن محص ــوان از ای ــی ت م
جهــت بــاال بــردن ســطح ســامت 

ــرد. ــتفاده ک ــه اس جامع
شــریفی اذعــان کــرد: رنــگ ســیاه 
ایــن گوجــه بــه دلیــل دارا بــودن 
مقــدار زیــادی از ماده آنتوســیانین 
ــن  ــوی تری ــی از ق ــه یک ــت ک اس
ــناخته  ــای ش ــیدان ه ــی اکس آنت

ــروز اســت. ــه ام ــا ب شــده ت

دارا بــودن نشــان اســتاندارد، حــد 
مجــاز آالینــده هــا در محصــوالت 
گلخانــه ای قدمــی بــزرگ را در 
عرصــه کشــاورزی کشــور برداریم.

خــواص  خصــوص  در  وی 
محصــول  ایــن  شــگفت انگیز 
ــی  ــیاه م ــه س ــرد: گوج ــوان ک عن
ــان از  ــگیری و درم ــد در پیش توان
بیمــاری هــای قلبــی، عروقــی، 
ــا زوال  ــارزه ب ــوع ۲، مب ــت ن دیاب
دلیــل  بــه  عصبــی  سیســتم 
از  پیشــگیری  ســن،  کهولــت 
ــوزی،  ــی س ــرطان، چرب ــواع س ان
کنــد  و  چاقــی  از  پیشــگیری 
چشــمی  پیــر  عارضــه  کــردن 

نقــش مهمــی ایفــا کنــد.

تغییــر الگــوی رشــد راهــکار 
ــژه  ــا شــرایط وی هماهنگــی ب
اســتان  در  هوایــی  و  آب 

ــان کرم
ســبز  شــرکت  فنــی  مدیــر 
اندیشــان ســالم کشــت آســیا 
بیــان کــرد:  تغییــر الگــوی کشــت 
در کشــاورزی و افزایــش بهــره وری 
در  کشــاورزی  نهاده هــای  از 
ســطح کشــور، به ویــژه در اســتان 
ــژه  ــرایط وی ــل ش ــه دلی ــان ب کرم
مربــوط بــه مدیریــت منابــع آب و 
ارتقــاء ســطح ســامت جامعــه بــا 
ــه  ــالم گلخان ــوالت س ــه محص ارائ
ای از اولویــت هــای شــرکت بــوده 

ــت. اس
شــریفی تصریــح کــرد: مهمتریــن 
مــا  ماموریــت  تریــن  اصلــی  و 
ــش  ــطح دان ــاء س ــعه و ارتق توس
ــج و  ــا، تروی ــه ه ــت گلخان مدیری
توســعه کشــت گلخانــه ای، تولیــد 
محصــول ســالم بــا شــعار محصول 

ــه اســت. ــرای هم ــالم ب س

ــی  ــذر اصل ــازی ب ــی س بوم
ــه  ــمند گوج ــول ارزش محص
ــرکت  ــک ش ــط ی ــیاه توس س

ــی کرمان
ســالم  شــرکت  داد:  ادامــه  وی 
ــاري  ــان تج ــا نش ــیا ب ــت آس کش
گلخانــه کفایــی پــس از اطمینــان 
از ســامت بــاالی ایــن محصــول،6 
مــاه پــس از تولیــد گوجــه ســیاه 
تهیــه  بــا  آمریــکا  کشــور  در 
بــذر اصلــی بــه تعــداد بســیار 
ــن  ــه کاشــت ای ــادرت ب ــدک مب ان
سیســتم  در  ارزشــمند  گیــاه 

هیدروپونیــک کــرده اســت.
مدیــر فنی شــرکت ســبز اندیشــان 
ســالم کشــت آســیا تاکیــد کــرد: 
ــی  ــنایی تجرب ــه آش ــه ب ــا توج ب
بــا نیازهــای غذایــی و اقلیمــی 
ــت  ــردن کیفی ــر ب ــت باالت در جه
ــول در  ــن محص ــیاه ای ــگ س و رن
ســال دوم اقــدام بــه کاشــت انبــوه 
گوجــه ســیاه کــرده و بــا هیبریــد 
ــتیم  ــول توانس ــن محص ــردن ای ک
بــه نتایــج شــگفت انگیــزی در 
و  )وزن  بــردن  بــاال  راســتای 
ــت  ــول دس ــن محص ــیاهی( ای س

ــم. یابی
شــریفی توضیــح داد: برخــورداري 
ســبب  مجــرب  کادری  از 
ایــن  فــرآوری  و  تولیــد  شــد 
ــا  ــگام ب ــمند هم ــول ارزش محص
اســتانداردهای   روز دنیــا و بــا

بــا تــالش محققــان پــارک علــم و فنــاوری 

ــه  ــی، الزم ــع مال ــق مناب تزری
ــر کشــت  افزایــش ســطح زی

ــان ــیاه در کرم ــه س گوج
ســبز  شــرکت   IP کارشــناس 
اندیشــان ســالم کشــت آســیا 
ــه  ــرکت ب ــن ش ــرد: ای ــریح ک تش
واســطه فعالیــت تولیــدی کــه 
ــرای  انجــام مــی دهــد توانســته ب
ــتقیم و  ــورت مس ــه ص ــر ب 1۰ نف
غیــر مســتقیم اشــتغال زایی کنــد.

ــول  ــد: محص ــر ش ــریفی متذک ش
شــده  تولیــد  ســیاه  گوجــه 
 توســط ایــن شــرکت غالبــا در

 فروشــگاه هــای تهــران بــه فروش 
مــی رســد و بخــش قابــل توجهــی 
از آن بــه واســطه صــادرات در 
بازارهــای خارجــی بــه فــروش 

مــی رســد.

**************

الزم بــه ذکــر اســت شــرکت ســبز 
اندیشــان ســالم کشــت آســیا، 
ــه عنــوان یکــی  در ســال 1۳۹۹ ب
ــم و  ــارک عل ــر پ ــای برت از واحده
فنــاوری اســتان کرمــان در هفتــه 
پژوهــش و فنــاوری معرفــی شــد.

ــن ــتابآنالی ــدادش روی
ــه ــایفناوران ــدهه ای
ــد ــابرگزارش صنعتخرم

معــاون  زاده  رضایــی  دکتــر 
ــاوری،  ــم و فن ــارک عل ــاوری پ فن
ــرد:   ــوان ک ــوص عن ــن خص در ای
ــا هــدف  ــی ب ــداد اســتارت آپ روی
و   ایــده  صاحبــان  شناســایی 
و  نــو  هــای  ایــده  از  حمایــت 
ــا  ــا، ب ــت خرم ــن صنع ــن ای فعالی
ــوده در  ــی کارآزم حضــور 1۰ مرب
حــوزه هــای تخصصــی و عمومــی 
کســب و کار از سراســر کشــور 
در طــی ۲ روز در تاریــخ 11 و 
ــز  ــکاری مرک ــا هم ــاه ب 1۲ دی م
ــداری  ــم، فرمان ــی ب ــوزش عال آم
بــم، انجمــن خرمــا، مرکز نــوآوری 
تــگ، و حمایــت پــارک علــم 
دانشــگاه تحصیــات  وفنــاوری 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــک  ــور نزدی ــا حض ــرفته و ب پیش
برگــزار  شــرکت کننده   ۸۰ بــه 

گردیــد.
وی افــزود:  شــرکت کنندگان در 
ــی  ــداد آموزشــی و تجرب ــن روی ای
هــای  کارگاه  در  مشــارکت  بــا 
ــب وکار  ــی کس ــف تخصص مختل
تیــم ســازی پرداختــه  و  بــه 
ایده هــای خــود را جهــت تبدیــل 
بــه محصــول و خدمــت مــورد 
ــد کــه  ارزیابــی و آزمــون قراردادن
ــده  ــداد ۳۲ ای ــن روی ــر ای در آخ
ــه   ــدگان ارائ ــرکت کنن ــط ش توس

ــد. ــکیل گردی ــم تش و  1۳ تی
بنــا بــه اعــام معــاون فناوریــارک 
ــتفاده  ــم اس ــاوری، : تی ــم وفن عل
ــو در بســته بنــدی  ــاوری نان از فن
بــه  و کنتــرل کیفــی مرحلــه 
مرحلــه محصــول، بــه نمایندگــی 
 حمیــد خواجویــی نــژاد، تیــم 
واه طنــاب بافــت از طریــق الیــاف 
ــی  ــه نمایندگ ــک( ب ــا )چیل خرم
ــن  ــی زاده و همچنی ــه موس فاطم
تیــم کاشــی پشــم خرمــا بــه 
زهــرا  یاســمن  نمایندگــی 
ــه  ــب رتب ــه ترتی ــرد ب ــی ف رحیم
ــداد  ــن روی ــا ســوم ای هــای اول ت

را از آن خــود کردنــد.
اظهــار  زاده  رضایــی  دکتــر 
ــامت  ــا و س ــم خرم ــت: »تی داش
ــادق  ــی ص ــه نمایندگ ــی« ب جهان
از  اســتفاده  »تیــم  و  صنعتــی 
نانــو  لیپیــدی  هــای  حامــل 
ــد  ــینا مالدهی ــاوی س ــاختار ح س
ــدگاری  ــش مان ــور افزای ــه منظ ب
ــته  ــی فرش ــه نمایندگ ــا« ب خرم
عنــوان  بــه  موســوی  ســادات 
دو تیــم شایســته تقدیــر ایــن 

رویــداد معرفــی شــدند.
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رویــداد Inotex Pitch  اســتان کرمان 
بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس، پ پردی
اســتان کرمــان و فــن بــازار منطقــه 
ای اســتان به میزبانــی مرکزنوآوری 

و شــتابدهی تــگ  برگــزار شــد.
رئیــس  ترکــزاده  دکتــر 
در  وفنــاوری  علــم  پــارک 
ادامــه  رویــداد  ایــن  تشــریح 
پیــچ  اینوتکــس  رویــداد  داد: 
جانبــی  رویدادهــای  از  یکــی 
 ۲۰۲1 اینوتکــس  نمایشــگاه 
بــرای چهارمیــن  کــه  اســت 
ــزرگ  ــی ب ــی رقابت ــاِل متوال س
سراســر  اســتارتاپ های  بیــن 
ــه   ــد ک ــزار می کن ــور را برگ کش
ــا  ــن رقابت ه ــت ای ــۀ نخس مرحل
ــت  ــا اردیبهش ــاه ت ــن م از بهم
 6 در   14۰۰ ســال  مــاه 
شهرکشــورایران )کرمان،قزویــن، 
و  بوشــهر  همــدان،  تبریــز، 
تهــران( برگزارمی شــود و نهایتــا 
شــهر  هــر  برتــر  ایده هــای 
بــه انتخــاب داوران محلــی  و 

دبیرخانــه نماینــدگان 

فنــاوری  پــارک  و  اینوتکــس 
خواهنــد  مشــخص  پردیــس 

ــد.   ش
در  رویــداد  ایــن  افــزود:  وی 
کرمــان بــا همــکاری پــارک علم 
وفنــاوری  بــا آغــاز اطاعرســاني 
از اول بهمــن مــاه شــروع  و 
ــدام  ــتان اق ــای اس ــتارتآپ ه اس
بــه ثبــت نــام و شــرکت در دوره 
آموزشــی مــورد نیــاز جهــت 
ــای  ــدل ه ــدارک و م ــل م تکمی
ــد. ــود پرداختن ــب وکار خ کس

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــم  ــان داشــت: ۳۳ تی ــان بی کرم
از کل اســتان در ایــن رویــداد 
ــن  ــه از بی ــد ک ــام نمودن ــت ن ثب
آنهــا در مرحلــه اول ۲۰ تیــم  
در پیــش داوری انتخــاب شــدند 
ــا حاضــر  کــه 16 تیــم از آنهــا ب
شــدن در رویــداد اقــدام بــه 
ارایــه ایــده هــا و محصــوالت 
خــود بــه هیــات داوران نمودنــد 
ــای  ــم  آق ــان تی ــن می ــه از ای ک
رنجبــر از شــرکت ماهــان گســتر 

کنعــان بــا محصــول تولیــد بتــن 
از ضایعــات بازیافتــی  و تیــم  
خانــم الهــه  واثقــی بــا محصــول 
زیســتی  کودهــای  تولیــد 
ــژ  ــب. حائ ــه ترتی ــمند ب هوش

مقــام اول و دوم اســتان کرمــان 
گردیدنــد.

پایــان  در  ترکــزاده  دکتــر 
ــای  ــم ه ــرد: تی ــان ک خاطرنش
ــا اردیبهشــت 14۰۰  ــده ت برگزی
ــرار  ــت و آمــوزش ق ــورد حمای م

مــی گیرنــد و ســپس در رویــداد 
ســرمایه  حضــور  در  نهایــی 
گــذاران خارجــی و داخلــی اقدام 
بــه ارائــه نهایــی خواهنــد کــرد و 
ــذب  ــه ج ــکان ب ــورت ام در ص
و  می نماینــد  اقــدام  ســرمایه 
انــدازی  راه  و  توســعه  جهــت 
کســب وکار اســتارتآپی خــود 
ــرار  ــای الزم ق ــت ه ــورد حمای م

نــد می گیر

نیازهــایفنــاوریصنعــتمــسکرمــاندرداخــلاســتانقابــلتامیــناســت

ــی و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
امــور بیــن الملــل پــارک علــم و 
فنــاوری کرمــان، دکتــر مســعود 
رضائــی زاده  معــاون فنــاوری  
پــارک در نشســتیکه بــا حضــور 
مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت 
دانشــگاه و کارشناســان شــرکت 
و  معــادن  بازرگانــی  خدمــات 
برگــزار  آهنــی  غیــر  فلــزات 
شــد گفــت:  تکمیــل حلقــه 
و  دانشــگاه  فنــاوران،  بیــن  
برگــزاری  نیازمنــد  صنعــت 
جهــت  در  متعــدد  جلســات 
ــن  ــیلهای  طرفی ــی پتانس معرف
اســت شــرکتهای مســتقر در 
ــه  در  ــاوری ک ــم و فن ــارک عل پ
ــت  ــس  فعالی ــع  م ــوزه صنای ح
ــود   ــد ب ــادر خواهن ــد ق می کنن
اکثــر نیازهــای فنــاوری صنعــت 
در  را  کرمــان   اســتان  مــس 
ــزات در  ــات و تجهی ــه قطع زمین

درون تیــم هــای تحقیــق و 

توسعه  طراحی و تولید نمایند. 
ــرکت  ــش از 4۰ش ــزود: بی وی اف
ــارک  ــان در پ ــش بنی ــاور و دان فن
علــم و فنــاوری مســتقرند کــه در 
ــات  ــاخت قطع ــن، س ــوزه تامی ح
مــس  صنایــع  تجهیــزات  و 
ــته  ــد و توانس ــی کنن ــت م فعالی
انــد بــه دانــش فنــی تولیــد 
ایــن نیازمندیهــا دسترســی پیــدا 

ــد. کنن
ــم و  ــارک عل ــاوری پ ــاون فن  مع
فنــاوری بیــان داشــت: مقــرر 
ــه  ــای فناوران ــر نیازه ــد اکث گردی
بــه   اســتان  مــس  صنعــت 
ــام  ــارک اع ــو پ ــرکتهای عض ش
ــا ــرارداد ی ــب ق ــا در قال ــود ت ش

ــه ســاخت  تفاهــم نامــه نســبت ب
ــد. ــدام نماین ــزات اق تجهی

 در ادامــه ایــن جلســه دکتــر 
ــر  ــر دفت ــا مدی ــی نی ــید ک فرش
دانشــگاه  صنعــت  بــا  ارتبــاط 
ــی  ــه معرف ــی ب تحصیــات تکمیل

زیرســاخت هــای کارگاهــی، 

ــانی  ــروی انس ــگاهی و نی آزمایش
ایــن دانشــگاه پرداخــت کــه قــادر 
خواهنــد بــود بــه کمــک صنعــت 
مــس بــرای رفــع چالــش هــا 

ــد. ــک نماین کم
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به مناسبت روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس صورت پذیرفت؛

بزرگداشــت  روز  اســفندماه،  پنجــم  بــا  هم زمــان 
خواجه نصیرالدیــن طوســی و روز مهنــدس؛ معــاون 
ــی و  ــوزه فن ــان ح ــا کارکن ــگاه، ب ــی دانش اداری و مال
نظــارت بــر طرح هــای عمرانــی دانشــگاه دیــدار کــرد و 

ــت. ــک گف ــبت را تبری ــن مناس ای
ــی  ــر فدای ــی دانشــگاه، دکت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نــژاد معــاون اداری و مالــی، در ایــن آئیــن ضمــن دیــدار 
و گفت وگــو بــا کارکنــان حــوزه فنــی؛ بــر نقــش مؤثــر 

مهندســان در توســعه کشــور تأکیــد کــرد.
ــوزه  ــین ح ــان و مهندس ــی از کارکن ــن قدردان وی ضم
فنــی دانشــگاه، اظهــار داشــت: امیــد اســت مهندســان 
به عنــوان پیشــگامان توســعه و ســرمایه های علمــی 
ــی  ــد و تعال ــیر رش ــری در مس ــای مؤث ــد گام ه بتوانن

ــد.   کشــور بردارن
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بسمه تعالی
ــارت،  ــگفت طه ــوه ش ــعادت اس ــالروز والدت باس ــی، س ــتم جمادی الثان بیس
آمــوزگار خــوب شــهادت، اســوه تقــوی و معنویــت »حضــرت فاطمــه زهــرا 
)س(« یــادآور جایــگاه رفیــع و مرتبــت واالی زن و مــادر در فرهنــگ اســامی 

اســت
ــال و  ــدس متع ــگاه ذات اق ــه )س( در پیش ــرای مرضی ــدس زه ــود مق وج
ائمــه  معصومیــن )ع( از عظمــت و منزلــت بی بدیلــی برخــوردار بــوده 
ــان ها  ــه  انس ــرای هم ــی ب ــوار، الگوی ــوی بزرگ ــن بان ــان ای ــی درخش وزندگ
به ویــژه زنــان مســلمان اســت. اگرچــه حیــات زنــان در ادوار مختلــف تاریــخ 
ــن  ــا دی ــت ام ــرده اس ــه ک ــی را تجرب ــای فراوان ــوالت و چالش ه ــری تح بش
مبیــن اســام بــا نــگاه ارزشــی بــه زن بــر تمامــی عقایــد جاهلــی پیرامــون 
ــگاه او را  ــید و ارزش و جای ــان کش ــط بط ــان خ ــت زن ــخصیت و منزل ش
ــوان  ــامی به عن ــاب اس ــا انق ــت قرن ه ــید. باگذش ــت بخش ــزت و حرم ع
معجــزه قــرن و احیاگــر ارزش هــای اســامی بســتر کمــال زن را فراهــم کــرد 
و موجــب شــد تــا بانــوان ایــران اســامی بــا الهــام از آموزه هــای فاطمــی از 
ــواده مطرح شــده  ــر فرهنگــی خان ــوان محــور تربیتــی و مدی ــک بعــد به عن ی
و از بعــد دیگــر حضــور فعــال و ســرزنده ای را در عرصه هــای گوناگــون 

ــند ــته باش ــی داش ــی و فرهنگ ــی، اجتماع سیاس
ــوان دانشــگاهی  ــه بان ــه هم ــن روز خجســته ب ــک ای ــن تبری ــب ضم این جان
بــه ویــژه بانــوان دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته؛ 
ــم  ــک و تهنیــت می گوی ــز تبری ــام خمینــی )ره( را نی روز والدت حضــرت ام
ــه  ــرت صدیق ــت حض ــری از زالل معنوی ــق بهره گی ــه، توفی ــدوارم هم و امی
طاهــره )س( را بــه دســت آوریــم و نیــز امیــدوارم محیــط دانشــگاه و محیــط 

ــردد. ــل خلقــت معطــر گ ــه از عطــر وجــود آن بی بدی جامع

حسین محبی  - رئیس دانشگاه

بهمناسبتوالدتحضرتفاطمه)س(وبزرگداشتمقاممادروروززن
ازبانواندانشگاهتجلیلشد

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
نــژاد  فدایــی  دکتــر  دانشــگاه: 
ــر  ــی و و دکت ــاون اداری و مال مع
و  دانشــجویی  معــاون  لشــکری 
فرهنگــی دانشــگاه بــه همــراه 
مشــاور  حســني  زهــرا  دکتــر 
ــان  ــور زن ــگاه در ام ــس دانش رئی
ــل  ــور در مح ــا حض ــواده، ب و خان
دفاتــر کار بانــوان دانشــگاه ضمــن 
بیــان ارزش واالی مقــام و جایــگاه

ا زن و مــادر در اســام بــا  هــدای 
ــعادت  ــا س ــی در روز والدت هدایای
ــان  ــه )س( از ایش ــرت فاطم حض

ــد. ــل نمودن تجلی
همچنیــن مشــاور رئیس دانشــگاه 
در امــور زنــان و خانــواده بــا حضور 
در ســرای دانشــجویی )خواهــران( 
دانشــگاه، والدت حضــرت فاطمــه 
ــجویان  ــه دانش )س( و روز زن را ب

تبریــک گفــت.
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کاشت۶۵۰اصلهنهالدردانشگاه
به مناسبت هفته منابع طبیعی صورت پذیرفت

ــژاد سرپرســت  حســین کاکوئــی ن
ــگاه در  ــی دانش ــور عموم اداره ام
حاشــیه ایــن آئیــن در گفتگــو بــا 
ــام  ــگاه اع ــی دانش ــط عموم رواب
ــع  ــه مناســبت هفتــه مناب کــرد: ب
ــتای  ــن در راس ــی و همچنی طبیع
اجــرای طــرح پویــش هــم کاشــت 
وزارت عتــف، 6۵۰ اصلــه نهــال در 
ــه  ــن هفت محوطــه دانشــگاه در ای

غــرس خواهــد شــد.
 وی در تشــریح طــرح پویــش 
هــم کاشــت وزارت عتــف، گفــت: 
ــد  ــت یک ص ــا کاش ــرح ب ــن ط ای
هــزار نهــال طــی دو ســال در 

پوشــش  تحــت  دانشــگاه های 

فرهنگ ســازی  و  علــوم  وزارت 
ــتای  ــوص و در راس ــن خص در ای
مســئله  ســازی  اجتماعــی 
محیط زیســت اجــرا می شــود؛ و 
ــش  ــن پوی ــزاری ای ــدف از برگ ه
ــر و  ــوب و مؤث گفتمان ســازی مطل
انسجام بخشــی بــه فعالیت هــای 
ــارج از  ــردی و خ ــه، ف خودانگیخت
دانشــگاهیان  کنتــرل  محــدوده 
بــوده و همچنیــن ایــن پویــش 
نظــارت  و  دیده بانــی  امــکان 
ایجــاد  راســتای  در  همگانــی 
حــس تعلق خاطــر در دانشــجویان 
و دانشــگاهیان را فراهــم می کنــد. 
عمومــی  امــور  اداره  سرپرســت 
در  گفتگــو  ادامــه  در  دانشــگاه 
ــه  ــبز محوط ــای س ــوص فض خص
دانشــگاه، عنــوان کــرد: ایــن فضــا 
بالغ بــر ۸ هکتــار  در مســاحتی 
ــرد:  ــح ک ــده و تصری ــاد گردی ایج
طــی ســالیان گذشــته بــا احــداث.

ــعه  ــد و توس ــاختمان های جدی س
فضــای دانشــگاه، کاشــت درختــان 
نیــز  تزیینــی  درختچه هــای  و 

گســترش یافته اســت.
ــا تأکیــد بــر اینکــه افزایــش  وی ب
و ارتقــای کیفیــت فضــای ســبز در 
ــی  ــگاهی بخش ــای دانش محیط ه
ــبز  ــت س ــه مدیری ــم در برنام مه
بــوده و در حفــظ روحیــه اســاتید، 
دانشــجویان و کارکنــان و افزایــش 
نشــاط و انــرژی روزانــه آنهــا موثــر 
ــن  ــه همی ــزود: ب ــد؛ اف ــی باش م
منظــور و در راســتای توســعه و 
ــگاه از  ــبز دانش ــای س ــود فض بهب
آبــان مــاه ســال جــاری اقداماتــی 
محوطــه  آماده ســازی  شــامل: 
ــد،  ــان جدی ــت گیاه ــت کاش جه
دائمــی،  گل هــای  هــرس   -
درختــان، درختچه هــا و چمــن  
کل مجموعــه - کاشــت تعــداد 
1۰۰۰ نهــال گل بنفشــه-  تکثیــر

فصلــی،  گل هــای  نشــا  تولیــد 
دائمــی و گیاهــان زینتــی ازجملــه 
و  شاه پســند  رز،  شــمدانی، 
گلخانــه  فضــای  در  شمشــاد 
دائمــی دانشــگاه بــه تعــداد 4۰۰۰ 
نهــال- تکمیــل طــرح زیباســازی 

فضــای میــدان فنــاوری

ســاماندهی  منظــور  بــه 
و  ســبز  فضــای  محوطه هــای 
همچنیــن اصــاح و زیباســازی 
و  انتظــار  ســالن های  فضــای 
اصــاح   - ســاختمان ها  ورودی 
آبیــازی  سیســتم  تأسیســات 
قطــره ای در کمربنــد ســبز اطــراف 
اســت.  انجام شــده  مجموعــه 

منابــع  هفتــه  از  روز  دومیــن  در 
ــین  ــر حس ــور دکت ــا حض ــی ب طبیع
محبــی رئیــس دانشــگاه و همراهــی  
و  اســاتید  از  جمعــی  و  مدیــران 
در  درختــکاری  آئیــن  کارکنــان، 

محوطــه دانشــگاه برگــزار شــد.
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دكتر احمد اسماعيلي ترشابي

 دكتر مسعود ايرانمنش

 مهندس عباس طهمورسی

 دكتر حسين اميری

 دكتر عليرضا گنجويی

 دكتر آزيتا خسروان

 دكتر مجيد زيدآبادي نژاد

 دكتر فاضل شريفی

 دكتر محمدجواد فقيهي

 دكتر محمد ماهانی

 دكتر مجيد لطفعليان

 دكتر محمدرضا سپهوند

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

سرپرست گروه آموزش هاي آزاد و مجازي 

سرپرست پژوهشکده انرژي  

سرپرست مدیریت امور اداري و پشتیباني 

سرپرست گروه پژوهشي پیل سوختي و هیدروژن

سرپرست گروه پژوهشي لیزر 

سرپرست گروه پژوهشي مواد نو 

سرپرست گروه آموزشي مهندسي هسته اي

سرپرست گروه آموزشي مهندسي کامپیوتر و فناوري اطالعات 

سرپرست گروه آموزشي فوتونیک 

سرپرست دانشکده شیمي و مهندسي شیمي

سرپرست گروه پژوهشي فلزات 

سرپرست پارک علم و فناوري استان کرمان 

*دکترصابرصادقی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و مواد
گروه آموزشی :      مهندسی تبدیل و سیستم های انرژی

ارتقاء مرتبه علمی به دانشیاری

*دکترمسعودرضاییزاده

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و مواد
گروه آموزشی :          مهندسی طراحی و ساخت و تولید

ارتقاء مرتبه علمی به دانشیاری

ارتقاءمرتبهعلمیاعضایهیأتعلمی

اخبـارانتصـاباتدانشـگاه
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