


یا مقلب القلوب و االبصار                         یا مدبر اللیل و النهار
   یا محول الحول و االحوال                    حول حالنا الی احسن الحال

ــد و  ــت رخ می نمایان ــد و طبیع ــبزی می آی ــام سرس ــد و ای ــرا می رس ــش ف ــام زیبایی های ــا تم ــوروز ب ــر ن ــار دیگ ب
جلــوه ای از آفرینــش و جــال الهــی آشــکار می شــود. ایــن ایــام فرصتــی بــرای بازگشــت بــه خــود و انقــاب درون 
ــا فصــل  ــا زدودن غبــار و هرگونــه ســیاهی دل  و جــان عینیــت می یابــد، ایــن موهبــت بــرای ایرانیــان ب اســت و ب
ــد و تحــول طبیعــت  ــی انبــاز خداون ــا رویــت ب ــد ب ــا آغــاز ســال جدی شــکوفایی و بهــار آفرینــش مقــارن شــده ت

ــات و نشــانه های الهــی فراهــم شــود. ــرای تعمــق درآی ــی ب همــراه باشــد و مجال
ــه ســامت  ــه ازجمل ــام شــاخص های جامع ــر تم ــادی ب ــا، مشــکات زی ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــال ۱۳۹۹؛ ب در س
ــه تعطیلــی کاس هــای درس حضــوری شــدیم و امــر آمــوزش در  مــردم تحمیــل شــد؛ و در دانشــگاه ها مجبــور ب
بســتر فضــای مجــازی بــه انجــام رســید؛ امــا بــا همــه پیامدهــای منفــی ای کــه برجــا گذاشــت باعــث شــکوفایی 
برخــی قابلیت هــا از جملــه فراگیــر شــدن و رونــق یافتــن آمــوزش مجــازی در سراســر کشــور شــد. بــا همــه ایــن 
تفاســیر ایــن ســال بــا همــه خوشــی ها و تلخ کامی هــای بســیار در حــال ســپری شــدن اســت؛ و اینــک، بــه فضــل 

خــدای متعــال، ســال جدیــد و بهــار دل نشــین و جان بخــش را پیــش روداریــم.
ــگاه  ــریف دانش ــان ش ــز و کارکن ــجویان عزی ــی، دانش ــاتید گرام ــات اس ــت از زحم ــه گذش ــالی ک ــب در س این جان
ــدگار جهــان  ــا اســتعانت از آفری ــم و ب ــر و تشــکر می نمای تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته، تقدی
فرارســیدن بهــاران شــکوهمند را کــه هنگامــه تجلــی مواهــب الهــی بــر بســتر طبیعــت اســت را تبریــک گفتــه و از  
آســتان حضــرت احدیــت مزیــد توفیقــات بــرای خدمتــی سرشــار از شــور و نشــاط و مملــو از تــوکل الهــی در جهــت 

ــم ــران اســامی، مســألت می نمای رشــد و شــکوفایی ای
دکتر حسین محبی          

رئیس دانشگاه         



امضای ۲۰ تفاهم نامه همکاری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
 با حوزه صنعت و معدن استان کرمان

دکتر حسین محبی رئیس دانشگاه، در جلسه پرسش و پاسخ با حضور اعضای هیأت علمی و هیأت رئیسه اعالم کرد:

            

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه، دومیــن جلســه پرســش 
و پاســخ بــا اعضــای هیــأت  علمــی 
و هیــأت رئیســه دانشــگاه در ســال 
تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، ســاعت 
ــاه  ــتم خردادم ــنبه هش ۱۹ روز ش

به صــورت برخــط برگــزار شــد.

ــان  ــی بابی ــین محب ــر حس دکت
از  هــدف  کــه  مطلــب  ایــن 
نشســت ها  ایــن  برگــزاری 
ــادات  ــنهاد ها، انتق ــنیدن پیش ش
ــکار گیــری  و نقطــه نظــرات و ب
ــزی  ــتای برنامه ری ــا در راس آن ه
ارتقــاء ســطح کمــی  جهــت 
بــوده؛  مجموعــه  کیفــی  و 
همــه  همدلــی  و  همفکــری 
اســاتید، کارکنــان و دانشــجویان 
ایــن  اهــداف  پیشــبرد  در  را 
دانشــگاه حائــز اهمیــت دانســت.

خصــوص  در  محبــی   دکتــر 
بودجــه دانشــگاه گفــت: نســبت 
بــه ســال قبــل افزایــش ۶۰ 
ایــن  درصــدی  داشــته کــه 
امــر بــه همــت و پشــتیبانی 
نماینــدگان مــردم کرمــان و راور 
در مجلــس شــورای اســامی، 

به ویژه دکتر زاهدی صورت 

توزیــع  شــرکت  زغال ســنگ، 
ــرق، شــهرداری، شــرکت  ــروی ب نی
ــات  ــر اقدام ــک و... از دیگ ــو م گل
انجام شــده برشــمرد؛ و بــر هدایــت 
موضوعــات طرح هــای پژوهشــی 
کارشناســی  پروپوزال هــای  و 
ارشــد و دکتــری در ایــن راســتا 

ــرد.  ــد ک تأکی
در  همچنیــن  محبــی  دکتــر 
همسان ســازی  خصــوص 
اعضــای  مزایــای  و  حقــوق 
هیــأت علمــی گفــت: مجوزهــای 
ــه زودی  ــده و ب ــذ گردی الزم اخ
ــخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱  ــکام از تاری اح

صــادر خواهــد شــد.
در ادامــه ایــن نشســت اعضــای 
ــه  ــگاه، نقط ــی دانش ــأت علم هی
و  پیشــنهاد ها  و  نظــرات 
انتقــادات خــود را در حضــور 
دانشــگاه  رئیســه  هیــأت 
رابطــه  در  و  کردنــد؛  عنــوان 
بــا مــوارد عنوان شــده پاســخ 
و توضیحاتــی توســط اعضــای 
هیــأت رئیســه ارائــه شــد؛ و 
پیشــنهاد ها  گردیــد؛  مقــرر 
ــای  ــی در حوزه ه ــس از بررس پ
قــرار  دردســتورکار  مربوطــه، 

گیــرد.

ادامــه  در  وی  اســت.  پذیرفتــه 
ــزات  ــد تجهی ــث خری ــزود: در بح اف
ــیار  ــارات بس ــز اعتب ــگاهی نی آزمایش
ــز  ــژه در خصــوص تجهی ــی به وی خوب
دانشــکده ها  آزمایشــگاه های 
و  اســت  داده شــده  تخصیــص 
گروه هــای  مدیــران  پیگیــری 
آموزشــی و پژوهشــی در خصــوص 
تســریع در خریــد تجهیــزات حداکثــر 
ــاه اول ســال ۱۴۰۰ را  طــی چهــار م

توصیــه کــرد.
ــات  ــه اقدام ــگاه ازجمل ــس دانش رئی
اخیــر  ماه هــای  در  انجام شــده 
شــیوه نامه های  بازنگــری  را 
دکتــری،  و  ارشــد  کارشناســی 
بررســی ۲۰۰ پرونــده درکمیســون 

ــن  ــوارد خــاص، ســاماندهی و تعیی م
بورســیه،  نیروهــای  وضعیــت 
ســاختمان  تجهیــز  و  راه انــدازی 
شــماره ۲ مرکــز رشــد در محــل 
دریافــت  به منظــور  دانشــگاه 
و  اســاتید  فناورانــه  ایده هــای 
دانشــجویان دانشــگاه و همچنیــن 
و  تأســیس  تفاهم نامــه  امضــای 
و  علــم  پردیــس  ســه  راه انــدازی 
ــگاه های  ــکاری دانش ــا هم ــاوری ب فن
رفســنجان،  )عــج(  ولی عصــر 
ســیرجان و جیرفــت عنــوان کــرد

ــکاری  ــه هم ــاد ۲۰ تفاهم نام وی انعق
ــتان  ــدن اس ــت و مع ــوزه صنع ــا ح ب
ــه شــرکت صنعتــی و  کرمــان، ازجمل

ــادن ــی گل گهــر، شــرکت مع معدن

دومین نشست هم اندیشی دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به صورت برخط برگزار شد
دکتــر محبــی رئیــس دانشــگاه، 
ــوان  ــن نشســت عن در خصــوص ای
شــنیدن منظــور  بــه   کــرد: 

و  پیشــنهادها  نظــرات،  نقطــه 
انتقــادات دانشــجویان در جهــت 
رفــع مســائل و مشــکات آنهــا، 
ــردد و  ــزار می گ ــات برگ ــن جلس ای
ــن نشســت ها  ــرد: ای خاطرنشــان ک
بــه طــور مســتمر در هــر تــرم 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
ــه  ــی در ادام ــین محب ــر حس دکت
بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت  
پذیرفتــه؛ در بــاره مــوارد ذکر شــده 
در نشســت قبلــی، اظهارداشــت: 
بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و 
کرونایــی،  دوران  محدودیت هــای 
ــار  ــه دوره چه ــرای س ــا ب خوابگاه ه
کارهــای  انجــام  بــرای  ماهــه   
عملــی و آزمایشــگاهی در دانشــگاه 

پایــان نامه هــا بــه ســمت کاربــردی 
 شــدن و در نهایــت تولید محصول و

اشتغال زایی تاکید کرد.
در ادامــه این نشســت، دانشــجویان 
و  پیشــنهادات،  نظــرات،  نقطــه 
درخواســت،های خــود را عنــوان 
دکتــر  اینکــه  و ضمــن  کردنــد 
ــاون  ــر نگارســتانی مع محبــی، دکت
دکتــر  و  پژوهشــی  و  آموزشــی 
کــی نیــا معــاون دانشــجویی و 
مــوارد  بــا  رابطــه  در  فرهنگــی 
ــی  ــوان شــده پاســخ و توضیحات عن
ــه  ــد ک ــرر ش ــد؛ مق ــه نمودن را ارائ
از  پــس  ارائه شــده  پیشــنهادات 
مربوطــه  حوزه هــای  در  بررســی 

شــود. قــرارداده  دردســتورکار 

حضورداشــته باشــند قــرارداده شــده؛ 
ــد در  ــر دانشــجو می توان ــه ه بطوریک
ــگاه  ــه از خواب ــار ماه ــک دوره چه ی
اســتفاده کنــد و در صــورت نیــاز 
ــت  ــا و  معاون ــتاد راهنم ــد اس و تایی
آموزشــی و پژوهشــی ایــن دوره قابــل 

ــت. ــد اس تمدی
دو  شــماره  ســاختمان  انــدازی  راه 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــد پ ــز رش مرک
ــام  ــات انج ــر اقدام ــگاه از دیگ در دانش
شــده بــود کــه رئیــس دانشــگاه بــه آن 
اشــاره کــرد و بــر اســتفاده دانشــجویان 
از فرصــت فراهــم شــده در جهــت ارائه 
ایده هــای فناورانــه و  برنامه ریــزی بــرای 
 کاربــردی و تجــاری  نمــودن موضوعــات 
ــری  ــاله های دکت ــا و رس ــان  نامه ه پای
بــا همــکاری اســاتید دانشــگاه تاکیــد 

کــرد.

ــان  ــا بی ــه ب ــگاه در ادام ــس دانش رئی
اینکــه درجامعــه کنونــی، فعالیــت 
در حــوزه فنــاوری درجهــت رفــع 
مســائل و مشــکات جامعــه بــه ویــژه 
صنایــع و ارتقــاء بحــث تجاری ســازی 
و اشــتغال زایــی حائــز اهمیــت و 
ضــروری می باشــد؛ خاطــر نشــان 
ــی  ــات تکمیل ــرد: دانشــگاه تحصی ک
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته بــا 
ــاش،  داشــتن اســاتید مجــرب و پرت
ــرای  ــوه ب ــیل بالق ــزات و پتانس تجهی
فعالیــت در ســه حــوزه آمــوزش، 
پژوهــش و فنــاوری بســتر بســیار 
مناســبی بــرای تحقــق ایــن امــر 

می باشــد.
وی در پایــان ســخنانش بــر انجام کار 
ــه  ــری   از تجرب ــره گی ــی و به گروه
ــای  ــق ایده  ه ــه خل ــاتید در زمین اس
موضوعــات هدایــت  و   فناورانــه 

با حضور دکتر حسین محبی رئیس دانشگاه:
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مهارت افزایي دانشجویان
 در بستر صنایع یکی از اولویت های 

دانشگاه است

گردهمایی گیاهان دارویی استان کرمان

ــی و  ــی صنعت ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــی دانش ــه میزبان ب
ــد: ــزار ش ــرفته برگ ــاوری پیش فن ــجویی و  ــاون دانش ــا مع ــی نی ــید ک ــر فرش دکت

ــرد: ــد ک ــگاه تاکی ــی دانش فرهنگ

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
دانشــگاه، دکتــر کــی نیــا معــاون 
دانشــجوئي و فرهنگــي،  دراولین 
ــاي  ــن ه ــران انجم ــه دبی جلس
ــه  علمــي دانشــجوئي دانشــگاه ب
ــرد:   ــد ک ــازي، تاکی ــورت مج ص
دانشــجویان  افزایــي  مهــارت 
از  یکــی  صنایــع  بســتر   در 

اولویت های دانشگاه است.
ــا  در ایــن جلســه دکتــر کــي نی
انجمــن هــاي علمــي  گفــت: 
هــاي  ظرفیــت  دانشــجوئي 
ــه کار در  ــتند ک ــدي هس توانمن
ــر  ــد منج ــي توان ــا م ــتر آنه بس
ــده اي  ــارب ارزن ــب تج ــه کس ب

ــود. ش
آن  بــر  افــزود:  ادامــه  در  وي 
هســتیم کمتریــن مداخلــه را در 
امــور انجمــن هــا داشــته باشــیم 
و  حمایتــي  جنبــه  بیشــتر  و 
ــاي  ــن ه ــور انجم ــتیباني ام پش
بــر عهــده داشــته  را  علمــي 

ــیم. باش
ــاي  ــر قابلیــت ه ــد ب ــا تاکی  او ب
انجمــن هــاي علمــي در عرصــه 
اشــتغال زایــي اظهــار داشــت: در 
پــي عقــد تفاهمنامــه بــا صنایــع 
ــارت  ــاي مه ــا دوره ه هســتیم ت
افزایــي بــراي دانشــجویان در 
مرتبــط  و  مختلــف  صنایــع 

ــم. ــف کنی تعری

دکتــر کــي نیــا همچنیــن اظهــار 
مقــررات  اســاس  بــر  داشــت: 
موجــود، انجمــن هــاي علمــي 
بــه  ورود  امــکان  دانشــجویي 
مجموعــه مراکــز رشــد را دارنــد و 
ــدات  ــا تولی ــن ه الزم اســت انجم
محصــول دانــش بنیــان را مــد 

ــند. ــته باش ــر داش نظ
دکتــر  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
تشــریح  ضمــن  نیــا  کــي 
ــود:  ــوان نم ــگاه عن ــرایط دانش ش
ــا و  ــه دوره ه ــاز ب ــجویان نی دانش
کارگاه هــاي آموزشــي مختلــف 
ــاي علمــي  ــه انجمــن ه ــد ک دارن
در  تواننــد  مــي   دانشــجوئي 
ــبي  ــخگوي مناس ــاره پاس ــن ب ای

ــند. ــاز باش ــن نی ــراي ای ب
یــک  عنــوان  بــه  گفــت:  وی 
ــت  ــدت الزم اس ــاه م ــه کوت  برنام
ــه برگــزاري  انجمــن هــا نســبت ب
یــک دوره کارگاه و تولیــد نشــریه 

اقــدام نماینــد.
دبیــران جلســه  ایــن   در 

 انجمــن هــاي علمــي دانشــجویي 
ــنهادات و  ــه پیش ــه ارائ ــبت ب نس
ــر  ــادل نظ ــه تب ــرات ب ــه نظ نقط
ــن جلســه  ــه ای ــد در ادام پرداختن
ــران حاضــر در جلســه میــاد  دبی
بــه عنــوان دبیــر  را  جواهــري 
مجمــع دبیــران دانشــگاه انتخــاب 

ــد.   نمودن

ــی زاده رئیــس  ــن باق ــر امی دکت
ایــن  ابتــدای  در  پژوهشــگاه 
آئیــن ضمــن تبریــک ســال 
بــه  خوشــامدگویی  و  نــو 
به ویــژه  شــرکت کنندگان 

رضایــی  محمدباقــر  دکتــر 
ســخنران ویــژه گردهمایــی و 
رئیــس انجمــن گیاهــان داروئــی 
ــتان  ــرد: اس ــوان ک ــور، عن کش
کرمــان، ازنظــر پوشــش و تنــوع 
ــی  ــیار غن ــی بس ــان داروی گیاه
ــرد: بایســتی  ــح ک ــوده و تصری ب
صحیــح  برنامه ریــزی  بــا 
رشــد  و  توســعه  در  بتوانیــم 
ــری  ــای مؤث ــت گام ه ــن صنع ای

برداریــم.
وی افــزود: در همیــن راســتا 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 
باهــدف بررســی و شناســایی 
ــوط  ــای مرب ــائل و چالش ه مس
ــی،  ــان داروی ــت گیاه ــه صنع ب
ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای 
همچنیــن  و  توســعه  رشــد،  
صــادرات  نحــوه  ســاماندهی 
محصــوالت، اقــدام بــه برگــزاری 

ــود. ــی نم ــن گردهمای ای
دکتــر باقــی زاده بــا تشــریح 
ــگاه  ــزات دانش ــات و تجهی امکان
ــن  ــور محققی ــه حض ــاره ب و اش
گیاهــان  زمینــه  در  مجــرب  
مجموعــه  درایــن    دارویــی 
کــرد:  خاطرنشــان   علمــی، 
تحقیقــات  از  دانشــگاه  ایــن 
و هدفمنــد  ایده هــای   و 

 برنامــه محــور در ایــن حــوزه 
حمایــت خواهــد کــرد. 

رئیس پژوهشگاه حضور فعال

ــای  ــائل و چالش ه ــایی مس ــی و شناس ــور بررس ــی به منظ ــن گردهمای ای
حــوزه گیاهــان دارویــی، بــا حضــور رئیــس انجمــن گیاهــان داروئــی ایــران، 
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــوزش کشــاورزی و مناب ــات و آم ــز تحقیق ــس مرک رئی
کرمــان و رئیــس پژوهشــگاه علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته و علــوم محیطــی 
و جمعــی از اعضــای ســتاد گیاهــان دارویــی و بــا اســتقبال حــدود ۲۵۰ نفر 
ــی  ــه میزبان ــوزه از سراســر کشــور، ب ــن ح ــن و صاحب نظــران ای از محققی

ــزار شــد دانشــگاه، به صــورت برخــط برگ
ــده را در  ــان ای ــاوران و صاحب فن
راســتای تحقــق ارتقــاء جایــگاه 
دارویــی در  صنعــت گیاهــان 
ــت. ــت دانس ــز اهمی ــور حائ کش

در ادامه این آئین، اقدامات 

ســازمان هــا و نهادهــای مرتبط، 
ــه  ــرکت کنندگان ارائ ــط ش توس
پیرامــون  همچنیــن  و  شــد 
موضوعاتــی ازجملــه اهمیــت 
درمــان  در  دارویــی  گیاهــان 
تدویــن  ســرطانی،  بیمــاران 
دارویــی،  گیاهــان  ســند 
راهکارهــای  و  اشــتغال زایی 
جلوگیــری از انقــراض بعضــی 
ــث و  ــی، بح ــای گیاه از گونه ه
تبادل نظــر صــورت پذیرفــت.

ادامــه  در  رضایــی  دکتــر 
ــث  ــوص مباح ــت در خص نشس
بیــان  ضمــن  مطرح شــده، 
پذیرفتــه  صــورت  تحقیقــات 
ــی در  ــان داروی ــه گیاه در زمین
ــق  ــام تحقی ــر انج ــور ب کل کش
و پژوهــش بــر روی یک گونــه 
ــی  ــورت کار گروه ــی به ص گیاه
ــودن  ــه نم ــن یکپارچ و همچنی
نتایــج، در جهــت پیشــرفت و 
توســعه ایــن صنعــت تأکیــد 

ــود. نم

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع: 
گیاهان دارویی، کارآفرینی و اشتغال زایی، 
توسط دکتر رضایی از دیگر برنامه هایی 

بود؛ که در این آئین انجام گردید.
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در نشستی در راستای گسترش و تحکیم روابط آموزشی و پژوهشی در حوزه بین المللی و منطقه ای انجام گرفت:

ــی در  ــت نهای ــگاه، نشس ــل دانش ــط بین المل ــی و رواب ــای علم ــر همکاری ه ــط دفت ــده توس ــام ش ــای انج ــا پیگیری ه ــگاه، ب ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
خصــوص عقــد تفاهم نامــه بــا حضــور مســئولین دانشــگاه و مســئولین موسســه SPP  در دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته برگــزار شــد.

ــاد  ــون مف ــت پیرام ــن نشس در ای
شــامل:  تفاهم نامــه  در  موجــود 
دانشــجویان  پذیــرش  نحــوه 
ــگاه  ــتان در دانش ــیه افغانس بورس
ــه  ــف از جمل ــته های مختل در رش
رشــته های ســنجش از راه دور و 
ــگاه  ــام و خواب GIS، شــهریه ثبت ن
ــازی و  ــرش مج ــجویان، پذی دانش
ــرم  حضــوری دانشــجویان در دو ت
بهــاری و پاییزی، اســتفاده اســاتید 
فرصت هــای  از  افغانســتانی 
مطالعاتــی در دانشــگاه تحصیــات 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــمینارها،  ــزاری س ــرفته، برگ پیش
کارگاه هــای  و  کنفرانس هــا 
ــه میزبانــی دانشــگاه و  مشــترک ب
ــر  ــث و تبادل نظ ــوارد بح ــایر م س

ــت.  ــورت پذیرف ص
ــدق  ــه مص ــر اله ــه دکت ــه گفت  ب
همکاری هــای  دفتــر  رئیــس 
بین الملــل  روابــط  و  علمــی 
در تفاهم نامــه  مفــاد  دانشــگاه 

۸ محــور اصلــی شــامل: انجــام 
ــترک   ــي مش ــاي پژوهش فعالیت ه

اعضــاي هیات علمــي  )مبادلــه   
ــق  ــگر مطاب ــجویان پژوهش و دانش
دو  مقــررات  و  قوانیــن  بــا 
ــمینارها  ــرکت در س ــرف(  - ش ط
آموزشــي-  نشســت هاي  و 
تبــادل اطاعــات درزمینه هــای 
آموزشــی و پژوهشــی - برگــزاری 
برنامه هــاي آموزشــي تخصصــي 
مراکــز  توســعه   - کوتاه مــدت 
تحقیقاتــی مشــترک، مراکــز رشــد 
فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  و 

مطابــق قوانیــن مربوطــه 

- پذیرش دانشــجویان کارشناســی 
دانشــگاه   در  دکتــری  و  ارشــد 
صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
مطابــق  پیشــرفته  فنــاوری  و 
طرفیــن  همــکاری   - مقــررات. 
ــاالت  ــر انتشــار کتــب و مق ــه ام ب
علمــی  در مجــات و نشــریات 
ــررات  ــق مق علمــی یکدیگــر مطاب
فعالیت هــای  ســایر  انجــام   -
ــن  ــق طرفی ــه- موردتواف دوجانب

قرارگرفت؛

ــه امضــاء و  ــم نام ــان تفاه درپای
ــد.  ــه گردی مبادل

مهنــدس نشســت،   درادامــه 
 اطیــع اله رســولی و هیــأت همراه  
مرکــز  دانشــگاه،  مجموعــه  از 
ــد  ــا بازدی ــا و خوابگاه ه همایش ه
ــه  ــت موسس ــی اس ــد. گفتن نمودن
آمــوزش  موسســه  یــک   SPP
عالــی اســت کــه بــه  مــوازات 
ــتان و  ــوم کشــور افغانس وزارت عل
بــا همــکاری و نظــر وزارت اقتصــاد 
ــد و  ــت می نمای ــن کشــور فعالی ای
و  علمــی  حمایــت  آن  هــدف 
مالــی از دانشــجویان افغانســتان و 
ــه ادامــه تحصیــل آن هــا  کمــک ب
ــا ســطح آمــوزش  در کشــورهای ب
ــت  ــک دول ــا کم ــاال و ب ــی ب عال
حــال  در  می باشــد.  افغانســتان 
ــر  ــاوه ب ــن موسســه ع حاضــر، ای
افغانســتان  دانشــجویان  ایــران، 
ــد  ــری مانن ــورهای دیگ را در کش
ترکیــه، چیــن، هنــد،  آلمــان، 
اکرایــن و تایلنــد نیــز بورســیه 

. می کنــد

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و موسسه ارتقاء آموزشی دانشجویان 
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دکتــر حســین محبــی رئیــس 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته، بــه 
همــراه روســای پژوهشــگاه علــوم 
و تکنولــوژی پیشــرفته و پــارک 
ــی  ــتان و برخ ــاوری اس ــم و فن عل
ــه  ــأت رئیس ــای هی ــر از اعض دیگ
ــرکت  ــور درش ــا حض ــگاه، ب دانش
گل گهــر،  صنعتــي  و  معدنــي 
ــماره  ــدن ش ــد از مع ــن بازدی ضم
ــد  ــوط  تولی ــه، خط ــک مجموع ی
کنســانتره و خطــوط گندله ســازی 
ایــن  ظرفیت هــای  جریــان  در 

ــد. ــرار گرفتن ــه ق مجموع
 همچنیــن  در جریــان ایــن بازدید 
از پروژه هــای  در مــورد برخــی 
ــرح  ــروژه  ط ــه پ ــرکت ازجمل ش
انتقــال آب از خلیج فــارس نیــز 
صــورت  تبادل نظــر  و  بحــث 

ــت.  پذیرف
ــا  ــترکی ب ــت مش ــه، نشس در ادام
حضــور مدیرعامــل و مســئولین 
فنــاوری  و  پژوهشــی  حــوزه 
صنعتــی و  معدنــی   شــرکت  

گل گهــر برگــزار شــد و پیرامــون 
و  مطرح شــده  موضوعــات 
همکاری هــا  گســترش  راه هــای 
ــه  ــف ازجمل ــای مختل در زمینه  ه

انجــام تحقیقــات کاربــردی
بــرای رفــع مشــکات تولیــد و 
راندمــان  و  بهــره وری  افزایــش 
پتانســیل  از  اســتفاده  تولیــد، 
دانش بنیــان  شــرکت های 
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری.

و ســایر موارد توســط شرکت کنندگان 
بحــث و تبادل نظــر صــورت پذیرفــت.  
تفاهم نامــه  نشســت،  پایــان  در 
پژوهشــي  علمــي،  همــکاري 
و  فنــاوري باهــدف گســترش و 
ــای پژوهشــی،  ــق همکاری ه تعمی
آموزشــی و فنــاوری و اســتفاده از 
ظرفیت هــای طرفیــن در حــوزه 
معــدن و صنایــع معدنــی  توســط 
مدیرعامــل  و  دانشــگاه  رئیــس 

ــد.  ــاء ش ــرکت امض ش
گفتنــی اســت اهــم مــوارد توافــق 
ــن تفاهم نامــه شــامل:  شــده در ای
۱-انجــام طرح هــای تحقیقاتــی 
ــاز  ــای موردنی ــعه فناوری ه و توس
خصوصــاً  گهــر  گل  شــرکت 
اکتشــافات  زمینه هــای  در 

، یســت محیط ز و

پایان نامه هــای  از  ۲-حمایــت 
تحصیــات تکمیلــي بــا موضوعات 
فعالیت هــای  بــا   مرتبــط 
حضــور  ۳-تســهیل  شــرکت، 
ــط  اســاتید و دانشــجویان در محی
۴-ایجــاد  شــرکت   صنعتــی 
جهــت  مناســب  هــاي  زمینــه 
توانمندی هــا  از  گیــري  بهــره 
قبیــل  از  متقابــل  خدمــات  و 
ــزاري  ــزات پژوهشــي ۵-برگ تجهی
مشــترک،  علمــي  نشســت های 
نیازهــاي  و  تجربیــات  انتقــال 
ــس  ــگاه و بالعک ــه دانش ــرکت ب ش
اطاعــات،  و  افــکار  تبــادل  و 
ــا  ــت ها، دوره ه ــزاري نشس ۶-برگ
و کارگاه هــای آموزشــي حســب 
ــاوره  ــن، ۷-مش ــاز طرفی ــام نی اع
تعریــف و  درزمینــه شناســایي 

فنــاوري  و  پژوهشــي  نیازهــاي 
شــرکت، ۸-همــکاري در خصــوص 
معرفــي اســاتید و متخصصیــن  
کــه مــورد نیــاز شــرکت می باشــد. 
منطقــه  اســت،  شــایان ذکر 
داشــتن  بــا  معدنــي گل گهــر 
ســنگ آهن  از  غنــی  معــادن 
مطرح تریــن  از  یکــی  به عنــوان 
معدنــی،  فعــال  قطب هــای 
اســت  خاورمیانــه  در  صنعتــی 
بســیار  قابلیت هــای  دارای  کــه 
ــی  ــران و حت ــادی در ســطح ای زی
ــر  ــن ذخای ــی باشــد.  ای ــان م جه
معدنــي در اســتان کرمــان و در 
غربــي  جنــوب  کیلومتــري   ۵۰
شهرســتان ســیرجان واقع شــده 

ــت. اس

تفاهم نامه همکاري با شرکت 
معدني و صنعتي گل گهر

امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت
 معادن زغال سنگ کرمان

ایــن  امضــای  آئیــن  در 
 تفاهم نامــه کــه بــا حضــور دکتــر 
شــرکت  مدیرعامــل  طبــع  نیــک 
و  کرمــان  زغال ســنگ  معــادن 
جمعــی  و  دانشــگاه  هیئت رئیســه 
محــل  در  هیأت علمــی  اعضــای  از 
ــزار  ــای دانشــگاه، برگ ــز همایش ه مرک
توســعه  و  تقویــت  پیرامــون  شــد؛ 
باهــدف  في مابیــن  همکاري هــاي 
دانــش  به کارگیــری  و  دسترســي 
ــاوري در اجــرای طرح هــاي  فنــي و فن
توســعه اي،  مطالعاتــي،  پژوهشــي، 
آموزشــي  و  مشــاوره اي  کاربــردي، 
ــاي  ــا نیازه ــط ب ــات  مرتب در موضوع
معدنــی  صنایــع  و  معــدن  حــوزه 
ــت.   بحــث و تبادل نظــر صــورت پذیرف

تفاهم نامــه اهــداف  مهم تریــن 

یادشــده: راه انــدازی هســته پژوهشــی 
دانشــگاه  در  زغال ســنگ  صنایــع 
جهــت پشــتیبانی از نیازهــای علمــی-

تأســیس  شــرکت،  آن  پژوهشــی 
ــاي  ــرح ه ــام ط ــي، انج ــر  ارتباط دفات
فناوري هــای  توســعه  و  تحقیقاتــي 
هــاي  زمینــه  ایجــاد  موردنیــاز، 
از  بهــره گیــري  جهــت  مناســب 
ــل از  ــات متقاب ــا  و خدم توانمندی ه
قبیــل تجهیــزات پژوهشــي، حمایــت 
تحصیــات   پایان نامه هــای  از 
مرتبــط،  موضوعــات  بــا  تکمیلــي 
و  هــا   دوره  نشســت ها،  برگــزاري 
ــه  ــه برنام ــي، ارائ ــاي آموزش کارگاه ه
ــي  ــاوره علم ــاوري و مش ــعه فن توس
پروژه هــاي  جهــت  پژوهشــي  و 

مطالعاتــي و پژوهشــي  شــرکت  

درزمینــه  همــکاری  زغال ســنگ،  معــادن 
تهیــه نقشــه راه توســعه و مکانیزاســیون 
مراحــل اســتخراج و فــراوری، ترجمــه، تألیــف 
و چــاپ مقــاالت و کتــب و انتشــار نشــریات 
موردنیــاز و اقــدام در جهــت ارائــه راهکارهایی 
ــاارزش از  ــی ب ــواد. جانب ــتحصال م ــرای اس ب
استخراج شــده؛  مــازاد  ذخایــر  و  باطله هــا 

می باشــد.
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تفاهم نامه همکاری 
با شرکت ملی

 پخش 
فرآورده های 
نفتی منطقه 

کرمان 

 مهنــدس عاقلــی مدیــر کل اداره 
بــه  کرمــان  اســتان  اســتاندارد 
بازدیــد  معاونیــن؛ ضمــن  همــراه 
دانشــگاه  مختلــف  بخش هــای  از 
و  صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
فنــاوری پیشــرفته از جملــه مجموعــه 
همایش هــا  مرکــز  و  آزمایشــگاه ها 
درنشســتی بــا حضــور دکتــر محبــی 
ــأت  ــای هی ــگاه و اعض ــس دانش رئی

رئیســه شــرکت نمــود.  
در ایــن نشســت موضوعــات مختلفــی 
از جملــه توانمنــدی های دانشــگاه در 
ــرژی،  حــوزه هــای علمــی شــامل: ان
ــورژی،  ــواد و متال ــت، م ــط زیس محی
گســترش  راه هــای  و  فوتونیــک 
و  گفت وگــو  مــورد  همکاری هــا 

تبادل نظــر قــرار گرفــت.

اداره  مدیــران  ســوی  از  ادامــه  در 
از  اســتفاده  بــر  اســتاندارد   کل 
بــه  دانشــگاه  هــای  آزمایشــگاه 
عنــوان، آزمایشــگاه هــای همــکار در 
ــه  ــازی در زمین ــتاندارد س ــوزه اس ح

ــد. ــد ش ــف تاکی ــای مختل ه
ــت و  ــت تقوی ــت در جه ــی اس گفتن
توســعه همــکاري هــاي دو جانبــه 
ــتاندارد  ــن دانشــگاه و اداره کل اس بی
ــي و  ــدف دسترس ــا ه ــن ب و همچنی
ــاوري  ــي و فن ــش فن ــري دان بکارگی
طــرح هــاي  اجــراي  در  نویــن 
توســعه اي،  مطالعاتــي،  پژوهشــي، 
کاربــردي، مشــاوره اي و آموزشــي، 
تفاهــم نامــه ای در ۱۶ بنــد بیــن دو 

مجموعــه منعقــد گردیــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، اهــم مفــاد 
ــام  ــامل:  انج ــه ش ــم نام ــن تفاه ای
حمایــت  تحقیقاتــي،  طــرح هــاي 
تحصیــات  نامــه هــاي  پایــان  از 
تکمیلــي، راه انــدازی دفتر اســتاندارد 

در دانشــگاه، مشــارکت در تدویــن 
اســتاندارد هــای ملــی و بیــن المللــی 
و مشــارکت در تأســیس کمیتــه های 
ــی  ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــی س فن

ــی باشــد. اســتاندارد نویســی م

ــور  ــه مذک ــادل تفاهم نام ــن تب آئی
ــر  ــید باق ــدس س ــور مهن ــا حض ب
ــی  ــرکت مل ــر ش ــی مدی نورالدین
نفتــی  فرآورده هــای  پخــش 
منطقــه کرمــان بــه همــراه گــروه 
و  شــرکت  اجرایــی  تحقیقاتــی 
هیات رئیســه و جمعــی از اعضــا 
ــات  هیأت علمــی دانشــگاه تحصی
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
مرکــز  محــل  در  پیشــرفته 
دانشــگاه،  ایــن  همایش هــای 

ــد، ــزار ش برگ
در ایــن آئیــن پیرامــون موضوعات 
گســترش  راه هــای  و  مختلــف 
زمینه هــای  در  همکاری هــا 

علمــی، آموزشــی و پژوهشــی

ازجملــه انجام تحقیقات  و توســعه 
فناوری هــای موردنیــاز شــرکت 
هیأت علمــی  اعضــا  توســط 
زمینه هــای  ایجــاد  دانشــگاه، 
بهره گیــری  جهــت  مناســب 
خدمــات  و  توانمندی هــا  از 
پژوهشــی،  تجهیــزات  قبیــل  از 
ــای  ــت از پایان نامه ه ــوه حمای نح
مرتبــط بــا مســائل شــرکت و 
ــر  ــث و تبادل نظ ــوارد بح ــایر م س
صــورت گرفــت. در جلســه مذکــور 
ــر ارتباطــی شــرکت  تأســیس دفت
در دانشــگاه و بالعکــس و تشــکیل 
کمیتــه تحقیقاتــی مشــترک برای 
ــه  ــاد تفاهم نام ــردن مف ــی ک اجرای

ــت.  ــرار گرف ــد ق ــورد تأکی م

ــه  ــداف تفاهم نام ــن اه از مهم تری
یادشــده می تــوان بــه حمایــت 
تحصیــات  پایان نامه هــای  از 
ــط  ــات مرتب ــا موضوع ــی ب تکمیل
بــا فعالیــت شــرکت، برگــزاری 
مشــترک،  علمــی  نشســت های 
اعــان  و  تجربیــات  انتقــال 
نیازهــای شــرکت بــه دانشــگاه 
ــه  ــکاری در زمین ــس، هم و بالعک
مشــاوره  اطاعــات،  فنــاوری 
در زمینــه شناســایی و تعریــف 
فنــاوری  و  پژوهشــی  نیازهــای 
ســایر  در  همــکاری  و  شــرکت 
پژوهشــی  و  آموزشــی  مــوارد 

ــرد. ــاره ک اش

تفاهم نامه همکاری با اداره کل استاندارد استان کرمان 
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گفتگو با رئیس پژوهشکده فونونیک

گفتگوی ویژه

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
ــه معرفــی پژوهکشــده فوتونیــک از  ــن شــماره ب ــژه ای در گفتگــوی وی
زبــان دکتــر روح الــه ثمــره هاشــمی رئیــس پژوهشــکده پرداخته شــده 

اســت.

ــوان  ــه عن ــک ب ــکده فوتونی پژوهش
ــای  ــکده ه ــن پژوهش ــی از اولی یک
پژوهشــگاه از ســال ۱۳۸۰ فعالیــت 
و  اســت  نمــوده  آغــاز  را  خــود 
ــزر،  ــی لی ــروه پژوهش ــه گ  دارای س
ــوری  ــر ن ــا و فیب ــادی ه ــه ه نیم

ــت.  اس
همانطــور کــه مــی دانیــد بــا اختراع 
لیــزر و پــس از آن بــا ســاخت فیبــر 
نــوری شــاخه اپتیــک در علــم 
ــادی  ــیار زی ــترش بس ــک گس فیزی
پیــدا کــرد بــه طــوری کــه زمینــه 
ای جدیــد بــه نــام فوتونیــک متولد 
گردیــد. فوتونیــک در واقــع شــاخه 
ای از فیزیــک و مهندســی اســت که 
بــه گســیل، عبــور، تقویــت و ثبــت 
ــوری ــای ن ــیله ابزاره ــه وس ــور ب  ن

ــامل  ــتره آن ش ــردازد و گس ــی پ م
ایجاد: انتشــار، انتقال، مدوالســیون، 
ــازی  ــت و آشکارس ــودهی، تقوی س
در  الکترومغناطیــس   امــواج 
فرکانــس هــای نــور مرئــی یــا 
اطــراف آن مــی گــردد. امــروزه 
در فوتونیــک  علــم   نقــش 

 شــاخه هــای گســترده ای از علــوم 
ــرات  ــه مخاب ــا از جمل ــاوری ه و فن
پرســرعت، پزشــکی و بهداشــت، 
ابــزار دقیــق، صنایــع مختلــف، 
کاربردهــای نظامــی و ... بســیار 

ــت. ــهود اس مش

ســازی  تجــاری  و  کاربــردی 
 فنــاوری تعریــف نمــوده اســت و در

برنامــه هــای پنــج ســاله تحقیقــات 
ایــن  علمــی  هیــأت  اعضــای 
ــم و  ــرا تنظی ــه اخی ــکده ک پژوهش
مصــوب گردیــده اســت، ایــن مهــم 
ــد  ــی م ــاخصه اصل ــوان ش ــه عن ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق نظ
در زمینــه ارتبــاط بــا صنعــت، 
پژوهشــکده فوتونیــک علی رغــم 
تعــداد محــدود اعضــای هیــأت 
هــای  فعالیــت  خــود،  علمــی 
برجســته ای داشــته اســت. بــه 
ــته  ــال گذش ــال، در س ــوان مث عن
هیــأت  دکتــر گنجویــی عضــو 
علمــی ایــن پژوهشــکده بــه عنــوان 
یکــی از اعضــای هیــأت علمــی برتر 
ــا صنعــت و جامعــه  در همــکاری ب
در ســطح کشــور معرفــی گردیدند. 
در حــال حاضــر چندیــن طــرح 
ــف از  ــع مختل ــا صنای ــی ب پژوهش
جملــه شــرکت ملــی صنایــع مــس 
و شــرکت صنایــع الکترونیــک ایران 

ــت. ــام اس ــال انج در ح

ســایر  بــا  ارتبــاط  مســلما 
ــا نقــش  پژوهشــگران کشــور و دنی
 مهمــی در پیشــبرد اهــداف و تحقق

موسســه  هــر  هــای  مأموریــت 
آموزشــی و پژوهشــی خواهد داشت 
کــه این مســأله همواره مــورد توجه 
و جــزو برنامــه هــای اصلــی اعضای 
هیــأت علمی ایــن پژوهشــکده بوده 
اســت. پژوهشــکده فوتونیــک از 
بــدو تأســیس ارتبــاط تنگاتنگــی با 
اســتادان فیزیــک دانشــگاه شــهید 
ــی  ــای آموزش ــه ه ــر در زمین باهن
 و پژوهشــی داشــته اســت کــه 
هــم اکنــون نیــز ادامــه دارد. از دیگر 
پژوهشــگاه های  و  هــا  دانشــگاه 
ــگاه  ــه دانش ــوان ب ــی ت ــط م مرتب
ــگاه  ــان، دانش ــکی کرم ــوم پزش عل
رفســنجان،  )عــج(  عصــر  ولــی 
دانشــکده فیزیــک و پژوهشــکده 
لیــزر و پاســمای دانشــگاه شــهید 
بهشــتی، دانشــگاه صنعتــی شــریف 

ــرد. ــام ب و ... ن

ــی  ــه و معرف ــان تاریخچ ــن بی ضم
فعالیت هــای پژوهشــکده فوتونیک، 
راجــع بــه علــم فوتونیــک و نقــش 
آن در توســعه علــم و فنــاوری نیــز 

توضیحاتــی بفرماییــد

ــگران  ــاط پژوهش ــد ارتب ــي تردی ب
و مراکــز پژوهشــي بــا یکدیگــر 
و از جملــه ارتباطــات بــا ســایر 
پژوهشــگران در توفیــق آنهــا موثــر 
ــاي  ــکاري ه ــورد هم ــت. در م اس
پژوهشــي پژوهشــکده فوتونیــک 
ــز  ــا و مراک ــگاه ه ــایر دانش ــا س ب
ــور  ــارج کش ــل و خ ــی داخ پژوهش

ــد. ــح بفرمایی ــا توضی لطف

بــا توجــه بــه نقــش گســترده علــوم 
ــک  ــوزه فوتونی ــای ح ــاوری ه و فن
پژوهشــکده  ایــن  صنعــت،  در 
ــای  ــت ه ــی فعالی ــوب کل چهارچ

ــا  ــاط ب ــاس ارتب ــر اس ــود را ب خ

راهنمایــی دانشــجویان تحصیــات 
ــای  ــش ه ــام پژوه ــی، انج تکمیل
متعــدد و تجهیــز آزمایشــگاه هــای 
بــر عهــده  را  پژوهشــکده  ایــن 
گرفتــه انــد کــه اکنــون حاصــل این 
تــاش هــا بــه عنــوان ســرمایه ای 
بــرای دانشــگاه و کشــور در اختیــار 

ــت. ماس
شــد عــرض  کــه   همانطــور 

ــی  ــات یک ــودن تحقیق ــردی ب کارب
پژوهشــکده  اصلــی  اهــداف  از 
توجــه  کــه  اســت  فوتونیــک 
اعضــای  جــذب  بــرای  آن  بــه 
هیــأت علمــی جدیــد و نیــز در 
ــات  ــع تحقیق ــه جام ــم برنام تنظی
مــورد  علمــی  هیــأت  اعضــای 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــژه ق ــه وی توج
ــی  ــای پژوهش ــرح ه ــی ط خروج
و  مقــاالت  بیرونــی،  و   داخلــی 
پایــان نامــه هــای راهنمایــی شــده 
در ایــن پژوهشــکده در ســال هــای 
اخیــر و در حــال حاضــر مؤیــد ایــن 

مطلــب بــوده اســت.

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

بفرماییــد.

علــم فوتونیــک جایــگاه ویــژه ای در 
ــن دارد و دارای  ــای نوی ــاوری ه فن
کاربردهــای گســترده ای در شــاخه 
ــوم و مهندســی  ــف عل ــای مختل ه
اســت. خوشــبختانه ایــن علــم 
ــمگیری  ــد چش ــا رش ــور م در کش
داشــته اســت و دانشــکده فیزیــک 
ــاز  ــر از دیرب ــهید باهن ــگاه ش دانش
تربیــت کننــده محققــان بســیاری 
در اســتان کرمــان بــوده اســت. 
پژوهشــکده  تأســیس  از  پــس 
ــته ای  ــتادان برجس ــک، اس فوتونی
ــر  ــور و دکت ــر بهرامپ ــه دکت از جمل
بلــوری زاده در ایــن پژوهشــکده 
ــد و ــده ان ــت گردی ــغول فعالی مش

شــما جایــگاه علــم فوتونیــک را در 
ــه  ــه چگون ــور و منطق ــطح کش س
ســهم  و  کنیــد  مــی  ارزیابــی 
دانشــگاه بــه ویــژه پژوهشــکده 
فوتونیــک در ارتقــاء آن چقــدر بوده 

ــت. اس

ــون  ــه اکن ــي ک ــي از موضوعات یک
مــورد توجــه زیــادي قــرار دارد 
در  اســت.  کاربــردي  تحقیقــات 
ــات در  ــه  اقدام ــوص چ ــن خص ای
پژوهشــکده صــورت پذیرفته اســت.

ــوان  ــه عن ــوری ب ــر ن ــروزه فیب ام
زیرســاخت اصلی ارتباطــات راه دور 
پهــن بانــد بیــن قــاره هــا، کشــورها 
و شــهرها در تمــام دنیــا مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گیــرد. بــا توجه 
بــه اهمیــت ایــن فنــاوری و واردات 
ــه  ــوری ب ــر ن ــر فیب هــزاران کیلومت
ــل  ــه کاب ــل ب ــت تبدی ــور جه کش
و اســتفاده در زیرســاخت هــای 
ــگاهی  ــه آزمایش ــاز ب ــی، نی ارتباط
تأییــد    و  اندازه گیــری  جهــت 
مشــخصات فیبــر نــوری بــا اهــداف 
صنعتــی و پژوهشــی در کشــور 
لــذا  اســت؛  گردیــده  احســاس 

ــه و  ــد نمون ــگاه تأیی آزمایش

ــگاه  ــه آزمایش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
نــوری  فیبــر  نمونــه  تاییــد 
ــر  ــگاه منحص ــکده، آزمایش پژوهش
بــه فــرد در ســطح خاورمیانه اســت 
خواهشــمند اســت ضمــن معرفــی 
خدمــات  مــورد  در  آزمایشــگاه 
انجــام شــده نیــز مــواردی را ذکــر 

ــد. فرمایی
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ــي  ــخصات خط ــري مش ــدازه گی ان
ــز  ــت مرک ــا حمای ــوري ب ــر ن فیب
از  ایــران  مخابــرات  تحقیقــات 
ابتــدای ســال ۱۳۸۷ راه انــدازی 
شــده اســت. هــدف از تأســیس 
انــدازی  راه  آزمایشــگاه   ایــن 
در  آزمایشــگاهی  ای  مجموعــه 
پژوهشــکده فوتونیــک بــوده اســت 
کــه قــادر بــه انجــام آزمایــش هــای 
ــرای  ــوری ب ــر ن ــه فیب ــد نمون تأیی
انــدازه گیــری پارامترهــای مختلــف 
مشــخصات  تضعیــف،  قبیــل  از 
هندســی، روزنــه عددی، پاشــندگی 
رنگــی، پاشــندگی بیــن مــدی، 
ــوج  ــول م ــد، ط ــدان م ــدازه می ان
قطــع فیبــر، تضعیــف طیفــی، 
اتــاف  بــزرگ خمــش،  اتــاف 
ــن  ــد. بدی ــش و .. باش ــرو خم میک
ترتیــب راه انــدازی ایــن آزمایشــگاه 
گامــی در جهــت برنامــه تأییــد 
نمونــه بــرای صنعــت مخابــرات 
ــن  ــوده اســت.در طــرح ای کشــور ب
آزمایشــگاه اســتانداردهاي ملــی 
و بیــن المللــی مــد نظــر قــرار 
گرفتــه اســت. مجموعــه تجهیــزات 
ایــن آزمایشــگاه در کشــور و طبــق 
اطــاع مــا در کشــورهای همســایه 
منحصــر بــه فــرد بــوده و تــا کنــون 
خدمــات بســیاری بــه شــرکت 
و واردکننــده  مخابراتــی   هــای 

مصــرف کننــده فیبــر نــوری و 
کارخانــه هــای تولیــد کابــل هــای 
ــن  ــور و همچنی ــوری کش ــر ن فیب
ــه نمــوده  محققــان ایــن حــوزه ارائ

ــت. اس

دســتگاه  ســاخت  و  طراحــی   *
ــی  ــرای ضدعفون آنتــی اســتاتیک ب
و حــذف بارهــای ســاکن از روی 
ماســک در خطــوط تولیــد ماســک

مولــد  ســاخت  و  طراحــی   *
ــه  ــر پای ــی ازن )ب ــزی و خانگ رومی

ســرد( پاســمای  فنــاوری 
* طراحــی و ســاخت ازن ســاز 
میکروبزدایــی  بــرای  خودرویــی 

خودروهــا داخــل 
دســتگاه  ســاخت  و  طراحــی   *
دارای  کــه   UV هــوای  تصفیــه 
ــرای حــذف  فیلترهــای مختلفــی ب
ماننــد  هــا   میکروارگانیســم 

ویروس ها و باکتری ها است.
تونــل  ســاخت  و  طراحــی   *
هــای پاســمایی و UV )تعــداد 
ــا  ــف ب ــاد مختل ــا ابع ــل ب ــه تون  س
بــرای  کارایــی هــای مختلــف( 
ــی و  ــواد غذای ــی م ــروب زدای میک

کشــاورزی محصــوالت 
ــای  ــل ه * طراحــی و ســاخت تون
مولــد گاز ازن بــر پایــه پاســما 
بــرای میکــروب زدایــی مســیرهای 

ــائل ــان و وس ــرور انس ــور و م عب
مولــد  ســاخت  و  طراحــی   *
 گاز ازن بــر پایــه پاســما بــرای 

میکروب زدایی آب و مایعات
* طراحــی و ســاخت سیســتم 
ــاوری  ــاس فن ــوای براس ــه ه تصفی
 UV ترکیــب پاســما و تابــش

اجــرای  و  طراحــی   * 
ــش  ــر تاب سیســتم هــای مبتنــی ب
UV بــرای میکــروب زدایــی برخــی 
و  بهداشــتی  اماکــن عمومــی  از 

ــان ــهر کرم ــی در ش درمان
* طراحــی و ســاخت انــواع مختلف 
فشــانه هــای پاســمایی بــرای 
ــتی ــکی و بهداش ــای پزش کاربرده

راکتــور  ســاخت  و  طراحــی   *
پاســمایی کنتــرل مشــخصه هــای 
فیزیکــی و شــیمیایی آب بــرای 

مصــارف مختلــف کشــاورزی

ــا در  ــی کرون ــه اپیدم ــه ب ــا توج ب
ایــن  محققیــن  کشــور  ســطح 
پژوهشــکده در خصــوص جلوگیری 
چــه  ویــروس  ایــن  ازشــیوع 

اقداماتــی انجــام داده انــد.

بــا توجــه بــه اینکــه در ســال 
از بســیاری  در  اخیــر   هــای 

 دانشــگاه ها متقاضی بــرای بعضی از 
رشــته هــا کاهــش یافتــه اســت آیا 
در مــورد رشــته فوتونیــک هــم این 
ــواب  ــر ج ــود دارد و اگ مســئله وج
شــما مثبــت اســت؛ راهــکار اجرایی 
ــن مســئله  ــور از ای ــرای عب شــما ب

چیســت؟

در پژوهشــکده فوتونیــک درخصوص 
کاربــردی  موضوعــات  تعریــف 
 بــرای طــرح هــای پژوهشــی و

 پایــان نامــه هــای دانشــجویی و 
راهنمایــی و مشــاوره دانشــجویان 
در خلــق ایــده هــای فناورانــه  و 
ــت  ــد از فراغ ــد محصــول در بع تولی
از تحصیــل چــه تمهیداتــی در نظــر 

ــت  ــده اس ــه ش گرفت دســتاوردهای پژوهشــی و صنعتی و 
تجهیــزات ســاخته شــده به وســیله 
پژوهشــگران پژوهشــکده فوتونیــک 
از معــدود کارهــای عملــی محققان 
ــگیری از  ــه پیش ــگاه در زمین دانش
ــوده  ــد ۱۹ ب ــاری کووی ــیوع بیم ش
اســت کــه گــزارش هــای مفصلــی 
ــی و  ــر گنجوی ــای دکت ــاش ه از ت
ــای  ــانه ه ــکاران ایشــان در رس هم
ــگاه دانشــگاه  ــز در وب ــف و نی مختل
منتشــر شــده اســت کــه برخــی از 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــتاوردها ب ــن دس ای

می باشــد:
* طراحــی و ســاخت مولــد ازن بــر 
پایــه پاســمای ســرد بــرای اماکــن 

بــزرگ و پــر رفــت و آمــد

البتــه بایــد عــرض کنــم کــه پــس 
ــک  ــته نانوفیزی ــوز رش ــذ مج از اخ
بــرای پژوهشــکده فوتونیــک در 
ــال  ــفانه در س ــال ۱۳۹۱، متأس س
ــکده  ــه دانش ــته ب ــن رش ۱۳۹۶ ای
نویــن  فناوری هــای  و  علــوم 
منتقــل شــده اســت و پژوهشــکده 
فوتونیــک در حــال حاضــر دانشــجو 
نــدارد. امــا همانطــور کــه فرمودیــد 
ــان رشــته  ــی متقاضی ــه طــور کل ب
ــط  ــای مرتب ــته ه ــک و رش فوتونی
نیــز در ســالیان اخیــر کاهــش 
کمــی و کیفــی داشــته اســت. 
راهــکار  رســد  مــی  نظــر  بــه 
ــاح  ــر و اص ــدا تغیی ــأله در ابت  مس
سیاســت هــای کلــی آمــوزش عالی 
کشــور و نیــز حل مشــکل اشــتغال 
دانشــگاهی التحصیــان   فــارغ 

ــد و در  ــه بع ــد. در درج ــی باش م
ســطح دانشــگاه، جذب دانشــجویان 
ممتــاز بــا اســتفاده از ابزارهــای 
محققــان  جــذب  تشــویقی، 
پســادکتری، ارتبــاط بیشــتر بــا 
دانشــگاه هــای ســطح یــک کشــور 
و دانشــگاه هــای معتبــر خــارج 
ــای  ــش ه ــام پژوه ــور و انج از کش
مشــترک و هدایــت دانشــجویان 
انجــام  ســمت  بــه   موجــود 
پایــان نامــه هــای صنعتــی و کمک 
کار،  بــازار  در  آنهــا  جــذب   بــه 
ــطح  ــردن س ــه باالب ــد ب ــی توان م
کمــی و کیفــی دانشــجویان کمــک 

ــد. نمای

توصیــه بنــده ایــن اســت کــه 
ــای  ــاز وارد دوره ه ــد ب ــا دی اوال ب
تحصیــات تکمیلــی شــوند و هدف 
و خواســته خــود را از ابتدا مشــخص 
کــرده و همــواره مــد نظــر داشــته 
باشــند. دومیــن مســأله جدیــت در 
یادگیــری و پژوهــش در دوره کوتــاه 
دوســاله کارشناســی ارشــد یــا دوره 
ــون  ــت، چ ــری اس ــاله دکت چهارس
بــه هــر حــال ایــن دوره بــه ســرعت 
ــوب  ــه خ ــود و چ ــی ش ــپری م س
اســت حال که دانشــجویان بخشــی 
از ارزشــمندترین دوران عمــر خــود 
را صــرف آن مــی کننــد، بــا دســت 
ــا بهتریــن دســتاوردها ایــن  پــر و ب
دوره را بــه پایــان برســانند. توصیــه 
بعــدی مــن تــاش در جهــت انجام 
ــور و  ــاوری مح ــای فن ــش ه پژوه
ــه حــوزه  ــکان ورود ب در صــورت ام
ــت  ــا »دس ــی و اصطاح کار صنعت
ــلما  ــت. مس ــدن اس ــار« ش ــه آچ ب
تجربــه کار صنعتــی و نیــز آمــوزش 
نــرم افزارهــای پرکاربــرد در صنعت، 
ــازار کار را  ــه ب ــا ب ــرایط ورود آنه ش

بســیار تســهیل خواهــد کــرد.

شــد  عــرض  کــه  همانطــور 
پژوهشــکده فوتونیــک در حــال 
دانشــجو  مســتقا   حاضــر 
اعضــای  لکــن  پذیــرد،  نمــی 
هیــأت علمــی ایــن پژوهشــکده 
در راهنمایــی دانشــجویان خــود 
ــر  ــد نظ ــوق را م ــورد ف ــواره م هم
دارنــد و در ســالهای اخیــر تعــدادی 
ــت  ــورد حمای ــا م ــه ه ــان نام از پای
صنعــت قــرار گرفتــه و یــا در جهت 
تولیــد محصــوالت فناورانــه تعریــف 

ــت. ــده اس گردی

مــن هــم از شــما بــرای تــاش در جهــت 
معرفــی هرچه بهتــر پژوهشــکده فوتونیک 
ــه  ــما و هم ــرای ش ــم و ب ــی کن ــکر م تش
همــکاران دانشــگاه، اســتادان، دانشــجویان 
و  دانــش  عرصــه  تاشــگران  همــه  و 
پژوهــش آرزوی موفقیــت و ســربلندی دارم 
ــا تــاش ایــن مجموعــه هــا  و امیــدوارم ب
کشــور عزیزمــان بیــش از پیــش به ســمت 

ــردارد. ــه هــای ســربلندی گام ب قل

فهرســت برخــی برنامــه هــا در جهــت 
ــه منظــور نیــل  ارتقــای پژوهشــکده ب
بــه اهــداف و مأموریــت های دانشــگاه، 

بــه صــورت زیــر اســت:
-   جــذب اعضــای هیــأت علمــی جــوان با 
دانــش روزآمــد و زمینــه هــای پژوهشــی 

کاربردی 
تجهیــزات ارتقــای  و  تکمیــل   - 

 آزمایشگاه ها
و  اهــداف  بــه  ویــژه  توجــه   - 
ــف ــکده در تعری ــای پژوهش ــت ه  مأموری

 طرح های پژوهشی 
-  جــذب طــرح هــای پژوهشــی بیرونــی و 

تولیــد محصــوالت فناورانه
-  همــکاری آموزشــی و پژوهشــی بــا ســایر 

دانشــگاه هــای داخــل و خــارج کشــور

چــه برنامه هایــی بــرای ارتقــاء 
پژوهشــکده فوتونیــک در راســتای 
دانشــگاه  مأموریــت  و  رســالت 

ــد؟ ــه ای ــر گرفت درنظ

چــه توصیه ای بــرای پژوهشــگران 
ــک  ــته فوتونی ــجویانی رش و دانش

ــد. داری

ضمــن تشــکر از وقتــي کــه در اختیــار 
اگــر  پایــان  قــرار دادیــد، در  مــا 
ــد. ــد، بفرمایی ــي داری ــت خاص صحب

8



نشست تخصصی با حضور مدیران تحقیقات حوزه های مختلف  صنایع مس سرچشمه
در راستای شناخت توانمندی های متقابل و گسترش و تعمیق همکاری های مشترک؛ برگزار شد:

ــور  ــا حض ــی ب ــت تخصص نشس
مدیــران تحقیقــات حوزه هــای 
مختلــف صنایع مس سرچشــمه، 
مدیــران حــوزه ســتادی پژوهــش 
و  دانشــکده  هــا  روســای  و 
پژوهشــکده  هــای دانشــگاه در 
همایش هــای  مرکــز  محــل 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 

ــد.  ــزار ش برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی و بــه 
نقــل از گــروه کارآفرینــی و ارتباط 
بــا صنعــت دانشــگاه، در ایــن 
نشســت دکتــر باقــی زاده رئیــس 
ــوژی  ــوم و تکنول ــگاه عل پژوهش
ــه  پیشــرفته و علــوم محیطــی، ب
بیــان خصوصیــات منحصربه فــرد 
ســاختاری دانشــگاه و توانمنــدی 
نیــروی  حوزه هــای  در  آن 
انســانی و تجهیزات آزمایشــگاهی 

ــت. پرداخ

نحــوه  و  راهکارهــا  ادامــه  در 
همــکاری اعضــا هیــأت علمــی و 
دانشــجویان دانشــگاه، بــا مجتمع 
مس سرچشــمه توســط مهندس 
ــر  ــادی مدی ــن آب محمــودی مؤم
امــور تحقیــق مجتمــع مــس 

ــد. ــریح ش ــمه تش سرچش
روســای  نشســت   ایــن  در 
بخش هــای تحقیقــات و توســعه 
سرچشــمه  مــس  صنایــع 
و  دانشــکده ها  روســای  و 
دانشــگاه  پژوهشــکده های 
ــی صنعتــی و  تحصیــات تکمیل
فناوری پیشــرفته به بیــان نیازها، 
موضوعــات تحقیقاتــی مشــترک 
و راه هــای گســترش همکاری هــا 
ــه  در زمینه هــای مختلــف ازجمل
فــرآوری  معدنــی،  تحقیقــات 
و  آب  هیدرومتالــورژی،  مــواد، 
محیط زیســت و فنی و مهندســی 

پرداختنــد.
ســیوندی  دکتــر  گفتــه  بــه 
سرپرســت گــروه کارآفرینــی و

ــا صنعــت از مهم تریــن  ارتبــاط ب
جلســه  ایــن  دســتاوردهای 
می تــوان بــه تأکیــد بــه حمایــت 
تحصیــات  پایان نامه هــای  از 
ــا موضوعــات مرتبــط  تکمیلــی ب
ــزاری  ــع، برگ ــت مجتم ــا فعالی ب
ــترک،  ــی مش ــت های علم نشس
نیازهــای  و  انتقــال تجربیــات 
شــرکت بــه دانشــگاه و بالعکــس 
و به صــورت مــداوم، همــکاری 
ــی  ــف علم ــای مختل در زمینه ه
ــع و  ــای مجتم ــه نیازه ــته ب بس
توانمندی هــای دانشــگاه، مشــاوره 
ــف ــایی و تعری ــه شناس در زمین

نیازهــای پژوهشــی و فنــاوری 
جدیــد بــرای مجتمــع مــس 

سرچشــمه اشــاره کــرد.  
پایــان نشســت،  مدیــران  در 
بخــش تحقیــق و توســعه صنایع 
ــای  ــس سرچشــمه، از بخش ه م
جملــه  از  دانشــگاه،  مختلــف 
ســالن های همایــش و مجموعــه 
در  مختلــف  آزمایشــگاه های 
زمینه هــای آنالیــز دســتگاهی، 
مــواد و متالــورژی، مکانیــک و 
آزمایشــگاه ها  ســایر  و  انــرژی 

ــد. ــل آوردن ــه عم ــد ب بازدی
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بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
عملکــرد مبنــای  بــر  بودجه ریــزی 
همانطوریکــه مــی دانیــد مبحــث بودجــه ریــزی بــر مبنــای عملکــرد راهــکاری 
بــرای افزایــش کارایــی و اثربخشــی منابــع ســازمانی می باشــد. لــذا بــه منظــور 
آشــنایی بیشــتر همــگان بــا ایــن مبحــث گفتگــوی اختصاصــی بــا آقــای فرشــید 
ــر دفتــر برنامــه بودجــه و تشــکیات دانشــگاه توســط روابــط  ــور مدی مهــدی پ

عمومــی دانشــگاه انجــام شــده اســت.
ــور در  ــدی پ ــای مه ــای آق ــن صحبت ه ــد مت ــه می خوانی ــه در ادام آنچ

ایــن گفتگــو اســت.

امــروزه فرایندهــای تصمیم گیری 
خدمــات  ارائــه  اصــول  بــر 
باکیفیــت باالتــر، پاســخگویی، 
افزایــش  عملکــرد،  شــفافیت، 
ــره وری  ــی و به ــی، اثربخش کارای
اســتوار  هزینه هــا  کاهــش  و 
ــر  ــی ب ــزی مبتن اســت. بودجه ری
ــای  ــر مبن ــع را ب ــرد مناب عملک
ــر  ــنجش پذی ــداف س ــق اه تحق
تخصیــص می دهــد و صرفــه 
اقتصــادی، کارایــی و اثربخشــی را 
بــه بودجه ریــزی برنامــه ای اضافــه 

. می کنــد
ــای  ــر مبن ــزی ب ــام بودجه ری نظ
بــار  اولیــن  بــرای  عملکــرد 
ــکا در دهــه  به طورجــدی در آمری
۱۹۵۰ مورداســتفاده قرار گرفت و 
در کشــور مــا بعــد از چنــد تاش 
ــث  ــال ۱۳۷۸ بح ــق، از س ناموف
اصــاح نظــام بودجه ریــزی در 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
کشــور بــا جدیــت بیشــتری 

ــت. ــده اس ــال ش دنب
بــر  بودجه ریــزی  نظــام  در 
ــر  ــارات ب ــرد، اعتب ــای عملک مبن
واحدهــای  عملکــرد  مبنــای 
ــد و  ــتای تولی ــازمانی و در راس س
ارائــه محصوالت/خدمــات و یــا 
دســتیابی بــه پیامدهــا تخصیص 
ترتیــب  بدیــن  و  می یابــد 
ــش   ــمت افزای ــه س ــازمان ها ب س
مصــرف  نحــوه  در  شــفافیت 
ــا،  ــام فعالیت ه ــرای انج ــع ب مناب
ــتیابی  ــا و دس ــد خروجی ه تولی
و  اســتراتژی ها  و  اهــداف  بــه 
ــوق  ــز پاســخگویی بیشــتر س نی
می یابنــد و اعتبــارات هر ســازمان 
ــاخص های  ــی ش ــال ارزیاب در قب
ــا و  ــا، فعالیت ه ــرد برنامه ه عملک
خروجــی آن تخصیــص می یابــد.  
ــی  ــزی مبتن ــای بودجه ری از مزای
ــش  ــه افزای ــوان ب ــرد می ت عملک

ــد ــران،  تأکی ــخگویی مدی پاس

در حــوزه فنــاوری از اواســط ســال 
مبتنــی  بودجه ریــزی   ۱۳۹۷
عملکــرد به صــورت متمرکــز و 
ــتقیم وزارت  ــارت مس ــت نظ تح
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
انجــام پذیرفتــه اســت که شــامل 
طبقه بنــدی اطاعــات به صــورت 
برنامــه، فعالیــت و زیــر فعالیــت، 
تقســیم هــر عملیــات )زیــر 
فعالیــت( بیــن کارشناســان بــوده 
ــای  ــتا فرم ه ــن راس ــت. در ای اس
درخواســت خدمــات و خریــد 
 بــر اســاس برنامــه، فعالیــت و

 زیــر فعالیــت طراحی، دسترســی 
اجــرای  بــرای  کارشناســان 
عملکــرد به سیســتم درخواســت 
و خریــد کاال فراهــم گردیــد، ثبت 
و ضبــط عملکــرد بــر اســاس 
سیســتم  در  فعالیت هــا  زیــر 
ــه  ــکان ارائ ــی انجــام شــد، ام مال
ــر فعالیــت  گــزارش به صــورت زی
از سیســتم مالــی مهیــا گردیــد و 
ارزیابــی و ارائــه نتایــج عملکــرد به 
واحدها و کارشناســان در راســتای 
بررســی میــزان تحقــق اهــداف و 
ــود عملکــرد هــر  ــا و بهب برنامه ه

ــت.  واحــد صــورت پذیرف
بــا  پژوهشــی  حــوزه  در 
طبقه بنــدی به صــورت برنامــه، 
فعالیــت و زیــر فعالیــت فایل های 
ــاد  ــا انعق ــل و ب ــر تکمی موردنظ
قــرارداد بــا پژوهشــگاه دانش های 
بنیــادی و مهیــا کــردن امکانــات 
امــکان  الزم،  ســخت  افــزاری 
ســامانه  بــه  اطاعــات  ورود 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــم گردی فراه
ــه  ــار ب خصــوص تخصیــص اعتب
پژوهشــکده ها بــا توجــه بــه 
ــر  ــده و ب ــاخص های تعریف ش ش
اســاس اعتبــار مصوب پژوهشــگاه 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص

در حــوزه آموزشــی نیــز همچــون 
ــی  ــاوری و پژوهش ــای فن حوزه ه
به صــورت  طبقه بنــدی 
ــت  ــر فعالی ــت و زی ــه، فعالی برنام
ــه اســت و در راســتای  انجام گرفت
امــکان برقــراری ارتبــاط و تبــادل 
اطاعــات بین کلیــه واحدهــا اعم 
از کارگزینــی، مالــی، انبــار و اموال، 
ــا  ــا انعقــاد قــرارداد ب بودجــه و... ب
ــردازش، دانشــگاه  ــام پ شــرکت ب
اقــدام بــه خریــد نرم افــزار جامــع 
ــول و  ــه ح ــه ب ــت ک ــوده اس نم
قــوه الهــی تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ 
شــاهد عملکرد مناســب در حوزه 
بودجه ریــزی بــر مبنــای عملکرد 

خواهیــم بــود.

بــر دســتیابی بــه نتایــج موردنظر، 
ــر  ــارت ب ــی، اثربخشــی، نظ کارای
ــوه  ــود نح ــه و بهب ــرای بودج اج
ــا  ــه واحده ــع ب ــص مناب تخصی

ــرد. ــاره ک اش
در اجــرای نظــام بودجه ریــزی 
ــر  ــه عنص ــرد س ــی عملک مبتن
برنامــه  )تهیــه  برنامه ریــزی 
ــت  ــی و مدیری ســاالنه(، هزینه یاب
و  اســت  قابل توجــه  عملکــرد 
ــه  ــی از اجــرای آن ب ــداف نهای اه

شــرح زیــر می باشــد:
ورودی  از  رویکــرد  تغییــر   *
ــا  ــر ورودی ه ــد ب محــوری و تأکی
و منابــع بــه خروجــی محــوری و 

ــج نتای
* برقــراری ارتبــاط شــفاف میــان 
ــا ــده و خروجی ه ــع ثبت ش مناب

* تبدیــل اســناد بودجــه بــه 
و  برنامه ریــزی  بــرای  ابــزاری 
عملکــرد ســازمانی مدیریــت 

* اختصــاص اعتبــارات بودجــه ای 
ــر  ــه خدمــات مطلوب ت درازای ارائ

به جــای صــرف منابــع بیشــتر
* افزایــش انگیــزه مدیــران و 
کارکنــان بــرای ارائــه خدمــات بــا 
هزینــه کمتــر، کمیــت و کیفیت 
باالتــر و اجــرای نظــام انگیزشــی

ــارات و  ــازی اختی * متناســب  س
مســئولیت های مدیــران

ــات از  ــازی خدم ــتاندارد س * اس
طریــق شناســایی شــیوه های 

ــات ــه خدم ــر ارائ برت
ــات  ــن توضیح ــه ای ــه ب ــا توج ب
دفتــر برنامــه، بودجه و تشــکیات 
بــا همــکاری ســایر واحدهــا 
ــرح در  ــن ش ــات الزم را بدی اقدام
ســه حــوزه آمــوزش، پژوهــش و 

ــت. ــام داده اس ــاوری انج فن
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تفاهم نامه تأسیس و راه اندازی پردیس علم و فناوری رفسنجان به امضاء رسید

بــه گــزارش روابــط عمومــی   
دانشــگاه و بــه نقــل از پــارک علم 
و فناوری، روز گذشــته در نشستی 
بــا حضــور دکتــر علــی زینــی وند 
ــه  ــم نام ــان، تفاه ــتاندار کرم اس
ــس  ــدازی پردی ــیس و راه ان تاس
علــم و فناوری رفســنجان توســط 
تحصیــات  دانشــگاه  رئیــس 
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری 
پیشــرفته کرمــان )بعنــوان رئیس 
و  پــارک(،  موســس  ســازمان 
رئیــس دانشــگاه ولــی عصر)عــج( 
رفســنجان در محــل اســتانداری 

ــد. ــه ش ــان؛ امضــاء و مبادل کرم
در ابتــدای نشســت دکتــر محبی 
در خصــوص مســائل و مشــکات 
تکمیــل ســاختمان پژوهشــی 
پــارک علــم و فنــاوری مباحثــی 
را مطــرح کــرد و نیــاز مجــوز 
بــرای  اســتان  شــورای فنــی 
تســریع در اتمــام آن را حائــز 

ــمرد. ــت برش اهمی
در ادامــه نشســت دکتر ســپهوند 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
اســتان کرمــان ضمــن ارائــه 
گزارشــی از عملکــرد یــک ماهــه 
کســب  ســال ۱۴۰۰  ابتــدای 
حمایــت مالــی از معاونــت علمــی 
و فناوری ریاســت جمهــوری برای 
ــت  ــاوری جیرف ــرکت های فن ش
ــا  ــه ب ــن تفاهم نام ــاد چندی و انعق
دانشــگاه هــا و ســازمان هــای 
تخصصــی ازجمله اقدامــات  انجام 

ــعه  ــتای توس ــده: در راس ش

فنــاوری در اســتان، عنوان کــرد. و 
همچنین در این راســتا خواســتار 
حمایــت از پــارک علــم و فنــاوری 
در انجــام مأموریت اســتانی شــد.

از  وی  تقاضاهــای  جملــه  از 
اســتاندار کرمــان درایــن راســتا در 
 اختیــار گذاشــتن فضاهــای اداری 
بــا اســتفاده جهــت اســتقرار 
شــرکت هــای دانــش بنیــان،

امــکان اســتفاده از کارخانــه هــای 
غیــر فعــال بــرای ایجــاد کارخانــه

ایجــاد  کرمــان،  در   نــوآوری 
ــرای  ــادی ب ــای اقتص ــن ه معی
فنــاوری،  و  علــم   پــارک 
 پردیــس هــا، مراکــز رشــد و

کانــون های شــکوفایی و خاقیت 
در اســتان، بود.

 دکتــر ســپهوند درســخنانش 
اولویــت دادن اعضــای هیــأت 
علمی دانشــگاه ها و پژوهشــگران 

ــا و  ــازمان، ارگان ه ــی س پژوهش
ــز اهمیــت  صنایــع اســتان را حائ

ــت. دانس
اســتاندار کرمــان در ایــن جلســه 
ــارک  ــت از پ ضمــن اعــام حمای
ــال  ــور فع ــاوری، حض ــم و فن عل
در همــه بخــش هــای اثــر گــذار 
اســتان و برجســته شــدن جایگاه 
و  فنــاوری  و  علــم   پــارک 
ــان در  ــش بنی ــای دان شــرکت ه

ــد. ــتار ش ــتان را خواس اس

ــت:  ــد گف ــی ون ــی زین ــر عل دکت
بایــد انــرژی  و  آب  بحــث   در 

کارگــروه  ذیــل  کارگروهــی 
ســازگاری بــا کــم آبــی تشــکیل 
ــدا  ــاز و کار اداری پی ــا س ــود ت ش
کنــد و ایــن کار نیــاز بــه پیگیری 

جــدی دارد.
درایــن نشســت همچنیــن دکتــر 
باقــی زاده رئیــس پژوهشــگاه 

علــوم محیطــی نیــز در خصــوص  
پتانســیل ها و قابلیت هــای موجود 
در دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در 
زمینــه ارائــه راهکارهــای مناســب 
در بهینــه ســازی مصــرف آب،  

مباحثــی را مطــرح نمــود.
دکتــر فدایــی نــژاد معــاون اداری 
ومالــی دانشــگاه نیــز ضمــن بیان 
توانمندی هــا و قابلیت هــای ویــژه 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در 
ــه وجــود رشــته هــای  اســتان، ب
پژوهشــکده های  و  تخصصــی 
خــاص و اعضــای هیأت علمــی 
ــر  ــود و خاط ــاره نم ــد اش توانمن
نشــان کــرد: اســتفاده از ایــن 
ــی  ــل برخ ــرای ح ــا ب ظرفیت ه
ارائــه  و  صنایــع  مشــکات  از 
جهــت  مناســب  راهکارهــای 
ــرژی و آب  ــره وری ان ــش به افزای

ــود. ــد ب ــر خواه موث

در پایــان ایــن جلســه در حضــور 
تفاهمنامــه  کرمــان  اســتاندار 
ــس  ــدازی پردی »تاســیس و راه ان
رفســنجان«  فنــاوری  و  علــم 
بــه امضــای روســای دانشــگاه 
ــی صنعتــی و  تحصیــات تکمیل
فناوری پیشــرفته بعنوان ســازمان 
ــم و  ــارک عل ــارک ، پ ــس پ موس
فنــاوری اســتان کرمان و دانشــگاه 
ولیعصــر )عج( رفســنجان رســید 

ــه شــد. و مبادل

رئیس پارک علم و فناوری از راه اندازی ساختمان شماره ۲ مرکز رشد در دانشگاه خبر داد

ــم و  ــارک عل ــر ســپهوند، رئیــس پ دکت
ــا روابــط عمومــی  فنــاوری در گفتگــو ب
ــا  ــر، ب ــن خب ــوص ای ــگاه در خص دانش
اشــاره بــه نقــش مراکز رشــد پــارک علم 
و فناوری در توســعه فناوری در اســتان و 
ــه و کمــک  حمایــت از ایده هــای فناوران
ــد محصــوالت  ــه تجاری ســازی و تولی ب
نیازهــای بخش هــای  بــا  متناســب 
مختلف صنعــت و جامعه، اظهار داشــت: 
ــتان های  ــر شهرس ــبختانه در اکث خوش
اســتان کرمــان مراکــز رشــد راه انــدازی 
ــا  ــا ب ــود ت ــاش می ش ــت و ت ــده اس ش
ــی  ــع متوازن ــز توزی ــن مراک ــعه ای توس
از زیرســاخت های فنــاوری در اســتان 
فراهــم شــود. وی عنــوان کــرد: در همین 
راســتا به منظــور ارتقــاء ارتبــاط مســتمر 
و  کارکنــان  هیأت علمــی،  اعضــای 
دانشــجویان بــا حــوزه فناوری و تســهیل 

ــای ــه ایده ه ــات ب ــه خدم ــر ارائ در ام

فناورانــه و تاش بــرای کاربــردی نمودن 
موضوعــات پایان نامه هــای دانشــجویی و 
ــه  ــاد زمین ــی و ایج ــای پژوهش طرح ه
حضــور کارکنــان خــاق در ایفــای 
ــان  ــاد دانش بنی ــر در اقتص ــش مؤث نق
ــاتید،  ــژه اس ــماره ۲ وی ــد ش ــز رش مرک
محــل  در  کارکنــان  و  دانشــجویان 

ــد. ــدازی گردی ــگاه راه ان دانش
بــه گفتــه دکتــر ســپهوند بــا توجــه بــه 
اینکــه پــارک علم و فنــاوری زیرمجموعه 
دانشــگاه می باشــد لــذا ایــن مرکــز تحت 
نظــارت مدیریت مراکز رشــد مســتقر در 
پــارک علــم و فنــاوری فعالیــت خواهــد 
نمــود و شــورای مرکــز رشــد پــارک بــه 
ــد  ــان خواه ــای متقاضی ــی ایده ه بررس
پرداخــت. وی افــزود: تخصیــص اعتبــار 
ایده هــای  از  مالــی  حمایــت  بــرای 
نوآورانــه طبــق شــیوه نامه پــارک علــم و 
فنــاوری می باشــد کــه ســاالنه متناســب

ــت. در  ــد یاف ــش خواه ــورم افزای ــا ت ب
ایــن شــیوه نامه مکانیســم حمایــت 
به گونــه ای اســت کــه میــزان تســهیات 
ــد  ــزان رش ــا می ــب ب ــی متناس حمایت
افزایــش  فنــاور  واحــد  فعالیــت  و 
می یابــد رئیــس پــارک علــم و فنــاوری، 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــز ن ــیس مرک تأس
دانشــگاه  پژوهشــی  حــوزه  توســط 
ــه  ــز ک ــن مرک ــار ای )پژوهشــگاه( در کن
در دســتور کار قرارگرفتــه اســت را حائــز 
ــرد:  ــان ک ــمرد و خاطرنش ــت برش اهمی
ــز  ــن دو مرک ــه ای ــای دوجانب همکاری ه
و  فنــاوری  در خصــوص گرنت هــای 
تعریــف موضوعــات کاربــردی بــرای 
پایان نامه هــا. و طرح هــای پژوهشــی 
ــت  ــه و صنع ــای جامع ــب نیازه برحس
در اســتان، نقــش چشــمگیری خواهــد 
داشــت.    دکتــر ســپهوند در پایــان به این 
نکتــه اشــاره داشــت؛  کــه هدف گــذاری

 کان کشــور در جهتــی اســت کــه 
ــروت  ــق ث ــمت خل ــه س ــگاه ها ب دانش
مبتنــی بــر دانــش و خاقیــت حرکــت 
کنند و ایجاد و توســعه فضاهای فیزیکی 
مراکــز رشــد زمانــی مؤثــر خواهنــد بــود 
ــاء  ــار آن فرهنگ ســازی، ارتق کــه در کن
دانــش کســب  وکار، ایجــاد انگیــزه بــرای 
کاربــردی نمــودن پژوهش هــا و پــرورش 
ــرور شــکل  ــده پ ــای خــاق و ای ذهن ه
ــکاری  ــرو هم ــم درگ ــن مه ــرد و ای بگی
ــان  همــه اســاتید، دانشــجویان و کارکن

ــد. ــگاه می باش دانش
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امضا تفاهم نامه
 تأسیس و راه اندازی

 پردیس علم و فناوری سیرجان و جیرفت

ــدازی  ــه تاســیس و راه ان ــم نام تفاه
پردیــس علــم و فنــاوری ســیرجان و 
جیرفــت در حضــور اســتاندار کرمــان 
و جمعــی از نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســامی بــه امضــا رســید .

بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه 
و بــه نقــل از  پــارک علــم و فنــاوری، 
ــی  ــر عل ــا حضــور دکت جلســه ای ب
کرمــان،  اســتاندار  ونــد  زینــی 
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی 
ــر  ــور، دکت ــر زاهــدی، حســن پ دکت
اعظمی، روســای دانشــگاه تحصیات 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشــرفته 
ــازمان  ــس س ــوان رئی ــان )بعن کرم
موســس پــارک(، پــارک علــم و 
ــگاه  ــان، دانش ــتان کرم ــاوری اس فن
صنعتی ســیرجان، دانشــگاه جیرفت 
اتــاق بازرگانــی اســتان و فرمانــداران 
ــت در اســتانداری  ســیرجان و جیرف

ــان برگــزار شــد . کرم
ــتاندار  ــد اس ــی ون ــر زین ــدا دکت ابت
ــش و  ــت دان ــان اهمی ــا بی ــان ب کرم
فنــاوری در اقتصــاد و توســعه اســتان 
ــتر  ــای بیش ــکاری ه ــتار هم خواس
ــا  دســتگاه هــا و ارگانهــای دولتــی ب
پــارک علــم و فنــاوری اســتان شــد. 
وی در گزارشــی به نمایندگان اســتان 
اعــام کرد: پــارک در ســال ۱۴۰۰ در 
تمامــی کارگــروه هــای اســتان عضــو 
ــتان در  ــت اس ــود و مدیری ــد ب خواه
راســتای ایفــای نقــش اســتانی پارک 
علــم وفنــاوری در تمامــی حــوزه هــا 
همــکاری خواهــد داشــت. در پایــان 
ــه  ــال در هم ــور فع ــتاندار، حض اس
ــتان و  ــذار اس ــر گ ــای اث ــش ه بخ
برجســته شــدن جایــگاه پــارک علم 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــاوری و ش و فن
بنیــان در اســتان را خواســتار شــد.

در ادامــه دکتــر محبــی رئیــس 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته کرمان 
ــس  ــازمان موس ــس س ــوان رئی )بعن
پــارک( با اعــام حمایــت نمایندگان 
محتــرم بــه ویــژه دکتــر زاهــدی در 
ــر  ــارک، ب ــه ۱۴۰۰ پ ــش بودج افزای
اســتقال مالــی پــارک تأکیــد کــرد. 
ســپس دکتر ســپهوند رئیــس پارک 
علــم و فنــاوری اســتان کرمــان  نیــز 
بــا دادن گــزارش در مــورد روند کاری 
پــارک در یــک ماهه اخیــر افــزود: در 

ــل از ســال جلســه ای کــه قب

ــده  ــا اســتاندار داشــت مقــرر گردی ب
بــود طــی شــش مــاه رونــد تأســیس 
ــاوری در  ــم و فن ــای عل ــس ه پردی
سه شهرســتان رفســنجان، سیرجان 
و جیرفــت پیگیــری شــود، ولــی 
ــدای  ــاه ابت ــک م ــن مهــم طــی ی ای
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــت وی انج مدیری
هــای  نامــه  تفاهــم  انعقــاد  وی 
تأســیس پردیــس هــای علــم و 
فنــاوری را گام ابتدایــی برنامــه ۱۴۰۰ 
عنــوان کردنــد و گام هــای بعــدی را 
ــای الزم  ــب مجوزه ــه کس ــوط ب من
از طــرف هیــأت امنــای دانشــگاه 
ــتن  ــار گذاش ــوق و در اختی ــای ف ه
 فضاهــا و ســاختمان هــای مــورد نیاز 
پردیــس هــا بــه پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان دانســت. وی بــر 
و  مســئولین  حمایــت  ضــرورت 
صنایــع بــزرگ اســتان از پــارک علــم 
و فنــاوری جهــت تســریع فعالیت ها 

ــرد.  ــد ک تأکی
ــده  ــدی نماین ــر زاه ــه دکت  در ادام
مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
مــورد  در  اســامی  شــورای 
جایــگاه پــارک علــم و فنــاوری 
 اســتان و نقــش آن در حمایــت از 
و  بنیــان  دانــش  شــرکت هــای 
همچنیــن حمایــت های کمیســیون 
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس از ایــن 

ــرد. ــوان ک ــه عن مجموع
 ســپس حســن پــور نماینــده مــردم 
ســیرجان و بردســیر در مجلــس 
شــورای اســامی نیز حمایت خویش 
را از پردیس های ایجاد شــده توســط 
پــارک علــم و فنــاوری اعــام کــرده و 
خواســتار تســریع در اجرایــی شــدن 

ایــن پردیــس هــا شــد. 
ــده  ــی نماین ــر اعظم ــه دکت در ادام
در  عنبرآبــاد  و  جیرفــت  مــردم 
ــز از  ــامی نی ــورای اس ــس ش مجل
ــکر  ــارک تش ــت پ ــات مدیری زحم
کــرده و ایــن اتفــاق را خــوش یمــن 
 خوانــد و حمایــت خویــش در جهــت

بهینــه ســازی پردیــس علــم و 
ــم و  ــارک عل ــاوری و همچنیــن پ فن

ــود. ــام نم ــتان اع ــاوری اس فن
ســپس فرمانــدار ســیرجان نیــز قول 
ــا و  ــاخت ه ــت زیرس ــکاری جه هم
کمــک و رفــع موانــع احتمالــی اعام 

کــرد.
 
 

در  جیرفــت  فرمانــدار  ادامــه  در 
ــات  ــا تمــام امکان خصــوص اینکــه ب
ــم  ــارک عل ــا و پ ــس ه ــن پردی از ای
ــرد،  ــد ک ــت خواه ــاوری حمای و فن
ــار  ــوان ســرباز در اختی ــه عن خــود ب
پــارک و دانشــگاه خواهــم بــود تــا فاز 
ــر  ــن ام ــردد و ای ــی انجــام گ عملیات
ــه  ــر و برکــت در منطق را منشــا خی

ــت ــتان دانس ــوب اس جن
ــور  ــه در حض ــن جلس ــان ای .در پای
اســتاندار کرمــان، نماینــدگان مــردم، 

ــیر   ــیرجان و بردس ــان و راور، س کرم
ــاق  ــس ات ــاد، رئی ــت و عنبرآب جیرف
نامــه  تفاهــم  اســتان،  بازرگانــی 
تاســیس و راه انــدازی پردیــس علــم 
ــه  ــت ب ــاوری ســیرجان و جیرف و فن
امضــای روســای دانشــگاه تحصیات 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشــرفته 
ــارک ،  ــس پ ــازمان موس ــوان س بعن
پــارک علــم و فنــاوری اســتان کرمان 
و دانشــگاه هــای ســیرجان و جیرفت 

رســید و مبادلــه شــد .

استاندارکرمان، رئیس پارک علم و فناوری 
و جمعی از مسئولین از کارخانجات نساجی و 

بافته های کرمان بازدید کردند

در راســتای اســتفاده از فضاهــای بــال اســتفاده مرکــز اســتان 
جهــت توســعه فعالیــت هــای پــارک علــم و فنــاوری:

در راســتای دراختیــار گذاشــتن 
فضاهــای بــا اســتفاده مرکــز 
اســتان جهــت توســعه فعالیتهــای 
ــاوری و اســتقرار  ــم و فن ــارک عل پ
شــرکتهای فنــاور و دانــش بنیــان 
ــان، اســتاندارکرمان،  در شــهر کرم
ــاوری و  ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
جمعــی از مســئولین از کارخانجات 
کرمــان  بافته هــای  و  نســاجی 

ــد.  ــد کردن بازدی
 بــه گــزارش روابــط عمومــی 
دانشــگاه پیــرو درخواســت رئیــس 
پــارک علم وفنــاری اســتان کرمان 
از اســتاندارکرمان جهــت دراختیــار 
ــا اســتفاده  گذاشــتن فضاهــای ب

مرکــز اســتان جهــت  توســعه 
اســتقرار  و  پــارک  فعالیتهــای 
شــرکتهای فنــاور و دانــش بنیــان 
اســتفاده  و  کرمــان  شــهر  در 
بهینــه از ایــن ظرفیتهــا  در جهــت  
 توســعه فنــاوری در اســتان، دکتــر

 زینــی ونــد اســتاندار کرمــان، 
ــد  ــر زینی ون ــارک دکت ــس پ رئی
ــرات  ــام مذاک ــد، انج ــن بازدی در ای
ــن  ــذاری ای ــرای واگ ــری ب و پیگی
ــارک  مجموعــه جهــت اســتقرار پ
علــم و فنــاوری و مدیریــت مراکــز 
شــتاب دهنده های  و  نــوآوری 
ــاوری را  ــم و فن ــارک عل ــط پ توس

ــرد. ــرح ک مط
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دکتر علی فرحبخش 

  دکتر  سید مظفر منصوری

 دکتر محمد نجف زاده

 دکتر  سید حسام مدنی

 دکتر فرشید کی نیا 

دکتر عباس سیوندی پور 

دکتر مهدی هنرمند

 دکتر حکیمه علومی

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

سرپرست مراکز رشد واحدهاي فناوري

سرپرست معاونت پژوهشکده علوم محیطي

 سرپرست دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری

سرپرست مدیریت امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني

سرپرست معاونت دانشجویي و فرهنگي

سرپرست گروه کارآفریني و ارتباط با صنعت

سرپرست پژوهشکده علوم محیطي

سرپرست مدیریت امور پژوهشي و فناوري پژوهشگاه

                     *   دکترهادی بیت الهی

پژوهشکده علوم محیطی عضو هیات علمی  
گروه پژوهشی :     محیط زیست     

استاد به  دانشیار  از  ارتقاء مرتبه علمی 

                     *   دکترمحمد رضا رضایی راینی نژاد

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

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی 
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