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آن ســالها کــه حــاج محمــد خالقــی جــای نهالهــای ســرو را در دانشــگاه تعییــن مــی کــرد و ســروها کاشــته مــی شــدند 
و قــد مــی کشــیدند کســی نمــی دانســت ایــن سروســتان قــرار اســت ســروترین ســرو را در آغــوش بگیــرد. جوانمــردی 
کــه در روز شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا )س( مهمــان دانشــگاه شــد. شــهید گمنــام و شناســای افالکیــان، او کــه تربــت 

پاکــش؛ نشــانی شــد تــا راه را گــم نکنیــم. 
زمســتان اینگونــه در دانشــگاه آغــاز شــد بــا نشســتن شــکوفه هــای ســبز و ســفید و ســرخی کــه از شــهادت و ایثــار معطــر 
بودنــد و رایحــه عــزت و افتخــار را بــا اهتــزاز پرچــم جمهــوری اســالمی ایــران مــی پراکندنــد. حــاال ماییــم و پرچمــی کــه 
باالســت. ســروها بــر زمیــن افتــاده اســت تــا ایــن پرچــم بــر زمیــن نیفتــد و وظیفــه داریــم بــا کار علمــی، پژوهشــی و 

فناوانــه آن را همچنــان در اهتــزار نگــه داریــم.
رخــداد دیگــر بــرای دانشــگاه حضــور دکتــر کالنتــری معــاون فرهنگــی وزیــر علــوم در مراســم اربعیــن شــهید گمنــام در 
دانشــگاه و برگــزاری باشــکوه آئیــن هــای دهــه فجــر بــود. همچنیــن ببــرای اولیــن بــار نمازجمعــه ماهــان در دانشــگاه 

برگــزار شــد. 
همچنیــن ســه نماینــده از دانشــگاه بــرای شــرکت در اجــالس بیــن الملــی زنــان تاثیرگــذار برگزیــده شــدند کــه همــراه بــا 
تقدیــر از خانــم هــا دکتــر الهــه مصــدق، دکتــر ســعیده خضــری پــور و دکتــر ســمیرا زهرایــی در ایــن اجــالس و همچنیــن 
از ســوی اســتاندار کرمــان در کنگــره اســتانی همــراه بــود. افتخــاری کــه در ســطح دانشــگاه هــای اســتان فقــط نصیــب 

دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی شــد.
موفقیــت هــای ملــی و بیــن المللــی دانشــگاه بــا کســب رتبــه ششــم در بیــن دانشــگاه هــای صنعتــی و رتبــه نوزدهــم 
در بیــن تمامــی دانشــگاه هــای کشــور، تصویــب ســه رشــته جدیــد در شــورای مدیریــت دانشــگاه، انعقــاد تفاهــم نامــه 
همــکاری دانشــگاه بــا دانشــگاه علــم و فنــاوری جنــوب غربــی چیــن و آفیــون کوجاتپــه ترکیــه تــداوم یافــت ضمــن اینکــه 
تفاهــم نامــه همــکاری بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی و پــارک ســالمت اســتان کرمــان منعقــد و دســتاوردهای دانشــگاه در 

حــوزه مدیریــت بحــران در ســطح ملــی در رویــداد ایــران قــوی معرفــی شــدند.
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ســرباز وطن، ســردارترین ســرباز، 
شــاید در ظاهــر بــي نــام  نشــان 
باشــي امــا احســاس غریبــي 
نکــن، مــا غریبیــم و غــرق شــده 
در آنچــه کــه مــا از شــما دور 
کــرده اســت. بــا همه شرمســاري 
و بــي معرفتــي مــان بــه شــفاعت 
و مهربانــي ات دل بســته  ایــم 
ــي و در دل و  ــز مای ــان عزی مهم

ــاي داري. ــا ج ــان م ج
ــي،  ــي ده ــوي معطــر وطــن م ب
بــوي خــاک پــاک و مقــدس 

ــران. ای
ــذرد،  ــي گ ــروازت م ــالها از پ  س
راهــت  بــه  چشــم  نیامــدي، 
گشــتند  همرزمانــت  بودیــم، 
و گشــتند و بــاز در البــه الي 
همــان خــاک وطــن پیدایــت 
ــه حرمــت  ــد. ایــن خــاک ب کردن
خــون و جــان فشــاني شــما عزت 

ــت.  ــه اس ــت یافت و حرم
ــه خــون ســربازان  ــه ب خاکــي ک
اســت  شــده  متبــرک  وطــن 

توتیــاي چشــممان بــاد.
خوش آمدي عزیز همه ما

ــن  ــرباز وط ــم؛ س ــان داری مهم
مــي آیــد. 23 ســاله، رعنــا، 
ســرو قامــت، جــوان، رشــید 
و برنــا، شــهید گمنــام؛ نمــاد 
عــزت و غــرور، ایثــار و شــهادت، 
خوشــنامي و ســرفرازي. پســر 
عزیــز پــدر و مــادر صبــور وطــن، 
بــرادر مهربــان همــه مــا، دوســت 
ــه  ــور ک ــر ج ــان، ه ــي م صمیم
حســاب کنیــم خویشــاوندیم 
ــن  ــي از ای ــوم و خویش ــه ق و چ

ــر. ــر و عزتمندت باالت
ســرباز گمنــام وطــن مــي آیــد. 
ــم  ــي بین ــي را م ــدر و مادرهای پ
ــش  ــد خوی ــه او را بســان فرزن ک
مــي داننــد و دختــران و پســراني 
ــه  ــه موی ــه و برادران ــه خواهران ک
ــد  ــي ریزن ــد. اشــک م ــي کنن م
و فرزنــد و بــرادر خویــش را مــي 
ــه او  ــند و ب ــي بوس ــد و م بوین

افتخــار مــي کننــد.
اســتقبال و قدرشناســي از مردي 
ــیران روز  ــب و ش ــدان ش از زاه
بــه  وجــب  و  ذره  ذره  از  کــه 
ــان  ــران عزیزم ــاک ای ــب خ وج
پاســداري کردنــد. جــان دادنــد و 
خــاک ندادنــد و مایــه ســروري و 

ــا شــدند. عــزت م

مهمان داريم؛ سرباز وطن مي آيد
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برکت حضور شهید گمنام 
در رشد و تعالی دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی صنعتی 

صنعتی و فناوری پیشرفته  
موثر خواهد بود

دکتر حسین محبی در آئین وداع با 
شهید گمنام تاکید کرد:

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــاه  ــم دی م ــروز پنج ــگاه، ام دانش
ــر  ــام ب ــهید گمن ــر ش 1401 پیک
دانشــگاه  دانشــجویان  دســتان 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 
همراهــی  و  پیشــرفته  فنــاوری 
مــدارس شــهر  آمــوزان  دانــش 
ــالت  ــگاه تحصی ــان وارد دانش ماه
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 

پیشــرفته شــد.
دکتــر محبــی رئیــس دانشــگاه 
ــی و  ــی صنعت ــت تکمیل تحصیالت
فنــاوری پیشــرفته در آئیــن وداع بــا 
شــهید گمنــام ضمــن خیــر مقــدم 
بــه اســاتید، کارکنان و دانشــجویان، 

همچنیــن  و  آمــوزان   دانــش 
ــه  ــام جمع ــژه ام ــه وی ــئولین ب مس
و  االســالم  حجــت  ماهــان 
المســلمین مختارآبــادی عنــوان 

کــرد:  
ــد از 12  ــه بع ــاکریم ک ــدا را ش خ
ــه  ــری مجدان ــالش و پیگی ــال ت س
تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــگاه 
ــام  ــهید گمن ــود ش ــه وج ــن ب مزی
جاویــد نشــان دفــاع مقــدس شــد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــر محب  دکت
امــروز روز باشــکوهی بــرای جامعــه 
دانشــگاهی تحصیــالت تکمیلــی 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
ــرد:  ــح ک ــود تصری محســوب می ش

ــیر  ــام در مس ــهید گمن ــور ش حض
رشــد و تعالــی دانشــگاه خیــر و 
برکــت را بــه همــراه خواهد داشــت.

امــام جمعــه ماهــان در ســخنانی با 
ذکــر خاطراتــی از شــهدا و خانــواده 
شــهیدان بــر پایبنــدی بــه آرمانهای 

شــهیدان تاکیــد کرد.  
مختارآبــادی  االســالم  حجــت 
از دانشــجویان و دانــش آمــوزان 
درخواســت کــرد بــا مطالعــه زندگی 

ــد. ــه دهن ــا را ادام ــهدا راه آنه ش
ایــن مراســم بــا مداحــی روایتگــری 

همــراه بــود.
گفتنــی اســت پیکــر مطهــر شــهید 

گمنــام ســاعت 8:30 ششــم دی

مــاه، همزمــان بــا ســالروز شــهادت 
حضــرت فاطمــه )س( از میــدان 
امــام خمینــی )ره( ماهــان تشــییع 
و درگلــزار شــهید گمنــام دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 
ــد  ــن خواه ــرفته دف ــاوری پیش فن

ــد.   ش

1
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شــهادت  ســالروز  بــا  همزمــان 
حضــرت فاطمــه زهــرا )س( پیکــر 
ــور  ــا حض ــام ب ــهید گمن ــر ش مطه
مختلــف  اقشــار  و  دانشــگاهیان 
مــردم از میــدان امــام خمینــی 
ــا دانشــگاه  ــان ت شــهر ماهــان کرم
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته تشــییع و در 
ــه خــاک  ــزار شــهید دانشــگاه ب گل

ــد. ــپرده ش س
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه، خانــواده معــزز شــهدا 
ایثارگــران، نماینــدگان مــردم  و 
شهرســتان هــای کرمــان و راور 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  در 
ــه  ــت رئیس ــای هیئ ــس و اعض رئی
دانشگاه،روســای پژوهشــگاه و پارک

علــم و فنــاوری، امــام جمعــه و 
مســئوالن بخــش ماهــان، جمعــی 
ــخصیت  ــون، ش ــران، روحانی از مدی
ــاع  ــادگاران دف ــی و ی ــای فرهنگ ه
مقــدس در ایــن آئیــن حضــور 
داشــتند روح الــه علیرضایــی از 
مداحــان اهــل بیــت و فرزند شــهید 
پرداخــت  ســرایی  مدیحــه  بــه 
اهلل  حبیــب  االســالم  حجــت  و 
مختارآبــای امــام جمعــه ماهــان در 
وصف شــخصیت شــهداء ســخنرانی 

ــرد. ک
ــراز ارادت و دلدادگــی  ــا اب مراســم ب
ــان  ــان، کرم ــوی ماه ــردم خداج م
ــامخ  ــام ش ــه مق ــگاهیان ب و دانش
شــهدا و لبریــز از لحظــات معنوی و 

ــود و روزی ــدنی ب ــف نش توصی

تاریخــی و مانــدگار را در تقویــم 
نخســتین  از  زد.  رقــم  دانشــگاه 
ســاعات صبــح امروز گــروه گــروه از 
دانشــجو، اســتاد، کارمنــد و اهالــی 
شــهرهای همســایه دانشــگاه از زن 
و مــرد، پیــر و جــوان، قطــره قطــره 
بــه هــم پیوســتند و پیکــر بهشــتی 
یــادگار دفــاع مقــدس را بر دســتان 

ــد. عاشــق خــود تشــییع کردن
در ایــن میــان نجــوای عارفانــه 
دانشــجویان در خیــل جمعیــت، 
دانشــگاه  در  را  خاصــی  فضــای 
ایجــاد کــرد. دانشــجویان در حالــی 
ــان و  ــد نش ــه جاوی ــر الل ــه پیک ک
ــتان  ــام اس ــهید گمن ــن ش جوانتری
کرمــان را تشــییع مــی کردنــد 
دلهایشــان را بــا او گــره زدنــد و بــا

ــاره  ــی دوب ــای شــهداء پیمان آرمانه
بســتند. 

رود خروشــان جمعیــت بــا دلهایــی 
و  اشــکبار  چشــمانی  شکســته، 
حســی از غــرور و افتخــار پیکــر 
مطهــر شــهید تــازه تفحــص شــده 
ــاه  ــفند م ــه در اس ــاله را ک و 23 س
ــرق  ــدر در ش ــات ب 1363 در عملی
ــهادت  ــع ش ــه رفی ــه درج ــه ب دجل
ــرد  ــر گرداگ ــل شــده اســت را ب نائ
و  خوانــی  نوحــه  بــا  دانشــگاه 
ــزاداری تشــییع و  ــی و ع ــینه زن س
در گلزارشــهید گمنــام در میــان 
ــه منتظــر ســروقامت  ســروهایی ک
ــاک  ــه خ ــد ب ــدس بودن ــاع مق دف

ــپردند. ــن س ــاک وط پ

ــی و  ــی صنعت ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــام در دانش ــهید گمن ــر ش ــر مطه پیک
ــت ــرفته آرام گرف ــاوری پیش فن

با حضور پرشور دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم؛
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نمــاز جمعــه ماهــان، آئیــن ســومین روز تدفیــن شــهید گمنــام و  ويــژه برنامه 
حماســه نهــم دی در دانشــگاه برگزار شــد

آئیــن عبــادی سیاســی نمــاز 
بــا  همــراه  ماهــان  جمعــه 
دی   ۹ حماســه  گرامیداشــت 
و ســومین روز تدفیــن شــهید 
پرشــور  حضــور  بــا  گمنــام 
دانشــگاهیان و مــردم شــهیدپرور 
ماهــان، نماینــدگان کرمــان و راور 
ــالمی و  ــورای اس ــس ش در مجل
جمعــی از مســئوالن محلــی و 
اســتانی و هیات رئیســه دانشــگاه 
در دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 

ــد. ــزار ش برگ

ــا قرائــت بیانیــه  دانشــگاه نیــز ب
بــه  مســئوالن  خدمــت  بــر 
مــردم، بصیــرت و پیونــد بــا 
ــد  ــن تاکی ــاد تبیی ــت و جه والی

ــرد. ک
مداحــی  و  ســرایی  مرثیــه 
دیگــر  از  نبــوی  رضــا  حــاج 
ــومین  ــه س ــای برنام ــش ه بخ
ــام در  ــهید گمن ــن ش روز تدفی
ــی  ــالت تکمیل ــگاه تحصی دانش
صنعتــی و فنــاروی پیشــرفته 
معنــوی  فضــای  کــه  بــود 

داد. بــه مراســم  خاصــی 

ــه  ــان در خطب ــه ماه ــام جمع ، ام
هــای نمــاز با گرامیداشــت حماســه 
۹دی روز بصیــرت و تجدیــد میثــاق 
امــت بــا والیــت بــر بصیــرت افزایی 
و تبییــن دســتاوردهای انقــالب 

اســالمی تاکیــد کــرد. 
اهلل  حبیــب  االســالم  حجــت 
ــدن  ــم خوان ــا مه ــادی ب مختارآب
وحــدت حــوزه و دانشــگاه، برپایــی 
را  دانشــگاه  در  جمعــه  نمــاز 
اقدامــی ارزشــمند توصیــف کــرد؛ 
وی تحلیــل واقعــی از اوضــاع و 
شــرایط جامعــه و تاثیرگــذاری

ــن از  ــام گرفت ــا اله ــه ب ــر جامع ب
وظایــف  از  را  شــهدا  معنویــت 
دانشــگاهیان و مســئوالن برشــمرد 
و افــزود: مطمئنــا  بــا حضــور 
شــهید گمنــام در دانشــگاه شــاهد 
تعالــی افزونتــر دانشــگاه خواهیــم 

ــود. ب
ــاره  ــا اش ــان ب ــه ماه ــام جمع ام
بــه دهــه مقاومــت، گفــت: بــا 
ــب  ــلیمانی قل ــردار س ــهادت س ش
امــام زمــان شکســت و جهــان 
بــرای حــاج قاســم اشــک ریخــت. 
فاریابــی رئیس بســیج دانشــجویی

جهاد تبیین از مصاديق بصیرت و میثاق با واليت است
معاون اداری و مالی دانشگاه؛
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مالــی دانشــگاه  و  اداری  معــاون 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 
ســخنان  در  پیشــرفته  فنــاوری 
پیــش از خطبــه هــای نمــاز جمعــه 
ماهــان در دانشــگاه بــا گرامیداشــت 
حماســه ۹دی تصریــح کــرد: جهــاد 
و  بصیــرت  مصادیــق  از  تبییــن 

ــت. ــت اس ــا والی ــاق ب میث
دکتــر امیــن باقــی زاده بــا ادای 
احترام و گرامیداشــت یــاد و خاطره 
ــای  ــام از مســاعدت ه شــهید گمن
دکتــر محبــی رئیــس دانشــگاه، 
مســئوالن اســتانی، مســئوالن و 
مــردم ماهــان و دانشــگاهیان در 
برگــزاری باشــکوه آئیــن هــای وداع، 
تشــییع و تدفین شــهید گمنــام در 

ــرد. ــر ک دانشــگاه تقدی
ــه  ــان اینک ــا بی ــی زاده ب ــر باق دکت
دانشــگاهیان در خــط مقــدم میثاق 
بــا والیــت قــرار دارنــد خاطرنشــان 
دانشــگاه  هــای  فعالیــت  کــرد: 
پژوهــش  حــوزه  در  باالخــص 
تحقــق  راســتای  در  فنــاوری  و 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق منوی

مالــی   و  اداری  معــاون  اســت. 
ــا گرامیداشــت حماســه  دانشــگاه ب
ــاق امــت  ــرت و میث ۹ دی روز بصی
ــا والیــت میثــاق والیــت تصریــح  ب
ــزت و  ــرای ع ــد ب ــه بای ــرد: هم ک
افتخــار جمهــوری اســالمی از هیــچ  

ــیم. ــذار نباش ــی فروگ تالش
راه  در  روزی  شــبانه  تــالش  وی 
کشــور،  پیشــرفت  و   توســعه 
ــی  ــی، پژوهش ــای علم ــش ه کوش
ــرت و  ــیر بصی ــه را در مس و فناوران
عامــل اقتــدار جمهــوری اســالمی از 

وظایــف دانشــگاهیان برشــمرد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــی زاده ب ــر باق دکت
مــردم بصیــر ایــران در ۹دی 1388 
بســاط فتنــه را جمــع کردنــد 
گفــت: بصیــرت بایــد صفــت ذاتی و 
جــز الینفــک وجــود مــا باشــد. وی 
ــال  ــواره در ح ــمن هم ــزود: دش اف
فتنــه اســت، در ســه محــور غربــی، 
ــی  ــی هجمــه تبلیغات ــری و عرب عب
علیــه مــردم راه انداختــه و بایــد در 
ــه را  ــار فتن ــی و همــواره غب هرزمان
ــم و حقیقــت را کشــف ــار بزنی کن

هــای   توطئــه  فریــب  و  کنیــم 
ــاون اداری  ــم. مع ــمن را نخوری دش
ــر  ــد ب ــا تاکی ــگاه ب ــی داتش و  مال
ــه دانشــگاهی  ــن جامع ــاد تبیی جه
تصریــح  کــرد: بایــد توانمنــدی  
هــا و افتخاراتمــان را فریــاد بزنیــم. 
جمهــوری اســالمی ایــران کشــوری 
مقتــدر در دنیاســت و بایــد توانایــی 
 هایمــان را بــا افتخــار در همــه 
ــر  ــم. دکت ــالم کنی ــا  اع ــوزه ه ح
ــگاه  ــرد: دانش ــالم ک ــی زاده اع باق
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و  
فنــاوری پیشــرفته رتبــه هــای اول 
ــف  ــای مختل ــه ه ــر در عرص و برت
ــت و  ــرده اس ــب ک ــور کس در کش
جوانــان بایــد بــه دســتاوردهای   
ــد.  ــار کنن ــه افتخ ــی و فناوران علم
وی در بخــش دیگری از ســخنانش، 
ــن انقــالب؛  ــه امامی ــری داهیان رهب
مــردم بصیــر و آگاه و برکــت خــون 
شــهیدان باالخــص شــهید ســردار 
ســلیمانی را مایــه عــزت ایــران 
ــرد:  ــح ک ــت و تصری ــالمی دانس اس
ــی ــان افتخــار م ــه کشــور عزیزم ب

ــکا  ــاد مــی زنیــم آمری کنیــم و فری
ــد.   ــد بکن ــی توان ــی نم ــچ غلط هی
ــا  ــی دانشــگاه ب ــاون اداری و مال مع
گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســردار 
ســرداران  از  توســنگ  شــهید 
شــهید  ماهــان از همراهــی مــردم  
شــهید پــرور بخــش ماهــان از امــام 
ــی  ــروی انتظام ــپاه و نی ــه، س جمع
ماهــان، دکتــر زاهــدی و دکتــر 
ــان  ــدگان  کرم ــی نماین پورابراهیم
و راور و مجمــع نماینــدگان اســتان، 
آمــوزش و پــرورش، شــهرداری، 
ــار و  ــظ آث ــاد حف ــیما، بنی صداوس
ــدس،  ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه نش
هیاتهــای مذهبــی، هیــات رئیســه 
اورژانــس  دانشــگاه،  و همــکاران 
و همــه نهادهــا و ادارات، نهادهــا 
و تشــکلها در آئیــن هــای وداع، 
ــام  ــهید گمن ــن ش ــییع و تدفی تش
و حضــور در گرامیداشــت حماســه 
۹دی و ســومین روز تدفیــن شــهید 
گمنــام در دانشــگاه تحصیــالت 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 

ــرد. ــر ک ــرفته تقدی پیش

جهاد تبیین از مصاديق بصیرت و میثاق با واليت است
معاون اداری و مالی دانشگاه؛

4



سال سوم شماره دهم زمستان  1401فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهنــــوآوران      

با حضور دانشگاهیان و در دانشگاه تحصیالت 
تكمیلي صنعتي و فناوری پیشرفته؛

و همچنیــن مســئولین بــه ویــژه امــام جمعــه ماهــان حجــت االســام و المســلمین مختارآبــادی عنــوان کــرد: خــدا را شــاکریم کــه بعــد از 12 ســال تــاش و 
پیگیــری مجدانــه دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی مزیــن بــه وجــود شــهید گمنــام جاویــد نشــان دفــاع مقدس شــد

و همچنیــن مســئولین بــه ویــژه امــام جمعــه ماهــان حجــت االســام و المســلمین مختارآبــادی عنــوان کــرد: خــدا را شــاکریم کــه بعــد از 12 ســال تــاش و 
پیگیــری مجدانــه دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی مزیــن بــه وجــود شــهید گمنــام جاویــد نشــان دفــاع مقدس شــد

ــومین  ــت س ــم گرامیداش مراس
ــم  ــاج قاس ــهادت ح ــالگرد ش س
ســلیماني  و هفتمیــن روز تدفیــن 

ــد ــزار ش ــام  برگ ــهید گمن ش

ســومین  گرامیداشــت  مراســم 
ــپهبد  ــردار س ــهادت س ــالگرد ش س
شــهید حــاج قاســم ســلیماني 
و هفتمیــن روز تدفیــن شــهید 
ــگاهیان،  ــور دانش ــا حض ــام  ب گمن
رئیــس و هیــات رئیســه، امــام 
مدیــران   و  بخشــدار  جمعــه، 
مرکــز  در  ماهــان   بخــش 
همایــش هــاي دانشــگاه تحصیالت 
فنــاوري  و  صنعتــي  تکمیلــي 

ــد. ــزار ش ــرفته برگ پیش
عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه 
ــت  ــم حج ــن مراس ــگاه در ای دانش
ــادي  ــب اهلل مختارآب ــالم حبی االس
گرامیداشــت  بــا  جمعــه  امــام 
ــردار  ــهادت س ــالگر ش ــومین س س
ســپهبد شــهید ســلیماني بــا اشــاره 
ــودن  ــده ب ــر زن ــرآن، ب ــات ق ــه آی ب
ــا  ــوي آنه ــرات معن شــهیدان و تاثی

ــرد. ــد ک ــه تاکی ــر جامع ب
و  از ســیره شــهداء  پیــروي  وي 
ترویــج مکتــب شــهید ســلیماني را 

ــد. ــروري خوان ض

ــر  ــم ب ــدگان در مراس ــرکت کنن ش
مرقــد مطهــر شــهید گمنــام حاضر 
ــت  ــداي گل و قرائ ــا اه ــدند و ب ش
ــه مقــام شــامخ شــهیدان  فاتحــه ب
اداي  گمنــام  شــهید  باالخــص 

ــد. ــرام کردن احت
ــان  ــن مراســم مهم حاضــران در ای

ســفره بابرکــت

ایــن آئیــن  بــا مرثیــه ســرایي 
و نوحــه خوانــي محمــد زنگــي 
ــگاه  ــي دانش ــاوران علم ــادي از ی آب
و دکلمــه خوانــی خانــم شــادمان از 
ــود. دانشــجویان دانشــگاه همــراه ب

ــا موضــوع  ــي ب ــپ های پخــش کلی
ســردار شــهید ســلیماني و کلیــپ 
»ســروروان« ســاخته ابــوذر غفــاري 
مقــدم از یــاوران عمــي دانشــگاه از 

دیگــر بخــش هــاي برنامــه بــود.

زهــرا»س«  فاطمــه  حضــرت 
ــب  ــارکت موک ــا مش ــه ب ــد ک بودن
آوه  الحســین )ع( شــهر  عشــاق 
اســتان مرکــزي و مدیریــت حجــت 
االســالم نیکویــي امــام جمعــه ایــن 
شــهر از موکــب هــاي مردمــي دهه 
مقاومــت در کرمــان  تــدارک دیــده 

ــود. شــده ب
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ــگاه  ــوم در دانش ــر عل ــی وزی ــی، اجتماع ــاون فرهنگ مع
ــان: ــی کرم ــالت تكمیل تحصی

ــئولیت  ــهداء مس درس ش
اجتماعــی و کنشــگری 

ــود ــی ب تمدن

ــر  معــاون فرهنگــی، اجتماعــی وزی
علــوم در آئیــن اربعیــن شــهید 
گمنــام در دانشــگاه تحصیــالت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــی کرم تکمیل
درس شــهدا مســئولیت اجتماعــی 
ــزود:  ــود اف ــی ب ــگری تمدن و کنش
ــام  شــهیدان از خــود گذشــتند، پی
ــاز  ــد و تصویرس ــالب را دریافتن انق

ــدند. ــا ش ــده م آین
ــا  ــری ب ــین کالنت ــر عبدالحس دکت
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهداء 
ــهیدان  ــی )ره( از ش ــام خمین و ام
ــژه  ــدان وی ــوان فرزن ــه عن ــام ب گمن
ــروز  ــش ام ــرد و آرام ــام ب روح اهلل ن
را مدیون جافشــانی شــهدا دانســت.

دکتــر کالنتــری بــه مشــارکت 
ــی  ــف از اقص ــای مختل ــت ه قومی
نقــاط ایــران در دفــاع مقــدس 
اشــاره کــرد و گفــت: شــهیدان 
فراتــر از تمــام تنوعــات قومــی 
هویــت مــا را یکپارچــه کردنــد.

عتــف  وزیــر  فرهنگــی  معــاون 
همــگان را بــه مطالعــه زندگینامــه 
شــهیدان و از جملــه شــهید دادگــر 
ــهدای  ــزود: ش ــرد و اف ــفارش ک س
گمنــام نــزد ملکوتیــان از مــا آشــنا

عندیــت  مقــام  بــه  ترنــد، 
ــد روزی  ــزد خداون ــیدند و ن رس
ــام  ــه مق ــی ب ــد و حت ــی خورن م
رزاقیــت نیــز رســیدند. دکتــر 
ــهدا  ــار داشــت: ش ــری اظه کالنت
ــه در  ــتند ک ــی هس ــره انقالب ثم
دهــه فجــر و آســتانه ســالگرد 
انقالبــی  هســتیم  آن  تحقــق 
ــخ  ــدی در تاری ــیر جدی ــه مس ک
کــه  جهانــی  در  و  بشــریت 
سرمســت از پایــان ایدئولــوژ ی و 
ــوی  ــر معن ــه تفک ــر گون ــان ه پای

ــرد. ــاز ک ــود را آغ ب
اســالمی انقــالب  افــزود:   وی 

ــت  ــدی داش ــایی جدی ــق گش  اف
اراده  و  خواســت  کــه  افقــی 
انســان را در مســیر الهــی جهــت 

داد.
ــت:  ــار داش ــری اظه ــر کالنت دکت
هــای   ارزش  اســالمی  انقــالب 
واالیــی چــون آزادی، اســتکبار و 
اســتعمار ســتیزی، ظلــم ســتیز ی، 
ــر و تبعیــض و شــعار  ــا فق ــارزه ب مب
معنویت و کرامت انســان را ســرلوحه 
ــا  ــداوت ب ــا ع ــرارداد و منش ــود ق خ

ــود. ــان ب ــم در سرتاســر جه ظل

آزادی و هویــت، پیشــرفت و عدالــت 
ــاون  ــت. مع ــرار گرف ــم ق ــار ه در کن
فرهنگــی و اجتماعــی وزیــر علــوم با  
بیــان اینکــه وظیفــه ماســت انقــالب 
را بــه ســرمنزل هســتی ســوق دهیم 
ــه کار دانشــگاهیان را  مســئولیتی ک
ــث  ــد و در مباح ــی کن ــف م مضاع
بیانیــه گام دوم انقــالب مقــام معظــم 
ــه صراحــت دانشــگاهیان  ــری ب رهب
ــرار  ــی ق ــب اصل ــان را مخاط  و جوان

داده اند.
دکتر کالنتــری جوانان و دانشــگاهیان 
ــه  ــه پیشــرفت جامع ــور محرک را موت
برشــمرد و تصریــح کــرد: این رســالت 

تاریخــی ماســت کــه در امتــداد

ــا از  ــه شــهدا گشــودند ب مســیری ک
ــادی  ــار و کار جه خــود گذشــتی، ایث
ــا  ــان ب ــم. وی درپای ــش ببری راه را پی
بیــان  اینکــه آنچــه کــه در دانشــگاه 
چیــزی  دارد  وجــود  امــروزه  هــا 
ــراز  ــت اب ــا نیس ــدای از آن ارزش ه ج
امیــدواری کــرد  بــا برنامــه ریــزی های 
ــگاه  ــوم و دانش ــبت در وزارت عل مناس
ــط  ــه توس ــای ک ــری ه ــا و پیگی ه
معاونــان فرهنگــی و به ویــژه مجموعه 
هــا و تشــکل هــای دانشــجویی 
 صــورت مــی پذیــرد شــاهد پویایــی 
ــیم  ــجویی باش ــای دانش ــت ه فعالی
و بتوانیــم نقــش موثــری در تمــدن 

ــم. ــا نمایی اســالمی ایف
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دکتــر حســین محبــی رئیــس دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی 
و فنــاوری پیشــرفته نیــز در ســخنانی خاطــر نشــان کــزد: منــش و 

رفتــار شــهیدان بایــد الگــوی همــه قــرار گیــرد.

در این مراســم از همســر شــهید ســید محمد علیرضایی و فرزندشــان  سید امین 
علیرضایــی یــاور علمی دانشــگاه با حضــور معــاون وزیر علوم تجلیل شــد.

و  مختارآبــادی  االســالم  حجــت 
مهنــدس میرگنجانی بخشــدار ماهان 
ــهیدان  ــداوم راه ش ــر ت ــخنانی ب در س

ــد.  ــد کردن تاکی

همچنیــن دکتــر کالنتــری معــاون فرهنگــی وزیر علــوم تحقیقــات و فنــاوری و 
دکتــر جعفرپــور معاون دفتــر امور فرهنگــی وزارت علوم، هیئت رئیســه دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری بــا حضــور در گلــزار شــهدای کرمــان با 
قرائــت فاتحــه و اهدای گل به مقام  شــامخ ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی 

ــرام کردند. ادای احت
بازدیــد از مــکان هــای فرهنگــی ماهــان، کتابخانه ملی کرمــان و حضــور در جمع 
دانشــجویان معتکــف از دیگــر برنامه هــای دکتر کالنتری در ســفر به کرمــان بود.
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رئیــس دانشــگاه تحصیــالت تکمیلی 
ــال  ــاوری پیشــرفته س ــی و فن صنعت
ــت  ــی و موفقی ــال همدل 1401 را س
هــای بســیار خــوب توصیــف کــرد و 
آن را مدیــون همــکاری اعضای هیئت 
علمــی، یــاوران علمــی و دانشــجویان 

دانســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، 
دکتــر حســین محبــی یکشــنبه 21 
اســفند در جشــن اعیــاد شــعبانیه در 
ــا  ــگاه ب ــای دانش ــش ه ــز همای مرک
تبریــک اعیاد شــعبانیه گفت: تصمیم 
گرفتیــم همزمــان بــا برگزاری جشــن 
ویــژه شــعبانیه تعــدادی از همــکاران و 
یــاوران علمــی کــه در موفقیــت هــای 
دانشــگاه در ســال گذشــته تاثیر داشته 

انــد تجلیــل نماییم.
رئیــس دانشــگاه افــزود: امســال ســال 
موفقیــت هــای بســیار خوبــی بــرای 
مجموعه دانشــگاه تحصیالت تکمیلی 
ــالش  ــون ت ــت مره ــن موفقی ــود ای ب
همــه همــکاران، اعضای هیــات علمی، 

یــاوران علمــی و دانشــجویان اســت.
ــه  ــمردن رتب ــا برش ــی ب ــر محب دکت
ــال 1401  ــگاه در س ــر دانش ــای برت ه
ــوری در  ــم کش ــه پنج ــه رتب از جمل
حــوزه فنــاوری، رتبــه ششــم در بیــن 
دانشــگاههای صنعتــی کشــور ، رتبــه 
نوزدهــم در بیــن تمــام دانشــگاههای 
ــن  ــو ای کشــور بیــان داشــت: ســه بان

دانشــگاه در بیــن بانــوان تاثیــر گــذار 
ســال 1401کشــوری انتخاب شــدند 
ــر و  ــاور برت ضمــن آنکــه اســاتید فن
ســرآمد کشــوری پژوهشــگران برتــر 

از ایــن دانشــگاه بودنــد.
ــت را  ــن موفقی ــگاه ای ــس دانش رئی
ــه  ــی هم ــی و همراه ــه همدل نتیج
کارکنــان و اعضــاء هیئــت علمــی و 
دانشــجویان برشــمرد اظهــار داشــت: 
بــه همــه شــما تبریــک عــرض مــی 
کنــم و صمیمانــه قــدردان زحمــات 

شــما عزیــزان هســتیم. 
دکتــر حســین محبــی تاکیــد کــرد: 
بایــد رعایــت احتــرام، اخــالق و خــود 
ســازی، ســرلوحه کارهایمــان باشــد، 
ــو  ــران الگ ــرای دیگ ــم ب ــالش کنی ت
باشــیم. احتــرام همدیگــر را متقابــال 
رعایــت کنیــم تــا جمــع صمیمانــه 
حفــظ شــود و مبــادا بــه این ســرمایه 
ارزشــمند لطمــه وارد کنیــم. رئیــس 
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــگاه ب دانش
ــه دانشــگاه مــادر  حاضــر دانشــگاه ب
تبدیل شــده اســت و هیئــت ممیزی 
مســتقل و تاکنــون شــش جلســه آن 
ــارک  ــزود: پ برگــزار نمــوده اســت اف
ــمی  ــور رس ــه ط ــاوری ب ــم و فن عل
ــگاه  ــه دانش ــوم ب ــرف وزارت عل از ط
محــول شــده و اعتبــارات بســیار 
ــذب  ــاوری ج ــوزه فن ــی در ح خوب

ــه اســاتید و شــده اســت ک

ــگاه  ــه دانش ــدان نمون ــامي کارمن اس
تحصیــالت تکمیلــي صنعتــي و 
ــور  ــوي ام ــرفته از س ــاوري پیش فن
اداري دانشــگاه بــه شــرح زیــر در 
اختیــار روابــط عمومــي قــرار گرفتــه 

ــت: اس
اســامي بــه ترتیــب حــروف الفبــا مي 

باشد:
-  محمد حسین ابراهیمي پور

- علي اخگر
-  مصطفي باقري
-  ملیحه خالقي

-  حمیدرضا خاني
-   محسن شفیعیان
-  حسین عرب زاده

-  مریم عمراني
-  سید علیرضا قاعي

-  بتول لشکري
-  مرضیه لنگري زاده
-  مجتبي ملک نژاد

-  مهدیه مهرابي
-  محسن یوسفیان

همچنیــن بــه خانــم هــا الهــه 
ــور و  ــری پ ــعیده خض ــدق، س مص
ســمیرا زهرایــی که پیــش از ایــن در 
کنگــره بین المللــی بانــوان تاثیرگذار 
انتخــاب شــدند لــوح تقدیــر و هدیــه 

اهــدا شــد.

دانشــجویان بایــد قــدر ایــن فرصــت 
ــل  ــت تبدی ــد و در جه ــا را بدانن ه
ایــده هــا بــه ثــروت اســتفاده نمایند.

دکتــر محبــی در پایــان تاکیــد کــرد 
ــد، رشــته  ــش دهی تالشــتان را افزای
هــای مقطــع دکتــری را پــی گیــری 
ــای  ــه قرارداده ــبت ب ــد و نس نمایی
خــارج از دانشــگاه بــا صنایــع اســتان 
ــد  ــرج دهی ــه خ ــتری ب ــت بیش هم
ــد  ــن در آم ــاال رفت ــا ب ــه ب ــرا ک چ
اختصاصــی قــدرت مانــور و تصمیــم 
گیــری هیئــت رئیســه در اکثــر 
زمینــه هــا افزایــش خواهــد یافــت.

دکتــر امیــن باقــی زاده معــاون اداری 
مالــی دربــاره انتخــاب کارمنــدان 
ــه اظهــار داشــت: امســال نظــر  نمون
بــه فعالیتهــای چشــمگیر همــکاران 
تــالش کردیــم تعــداد کارکنــان 
نمونــه را افزایــش دهیــم و تقریبــا از 
ــرادی  ــگاه اف ــای دانش ــر واحد ه اکث

ــم. انتخــاب نمودی
ــه  ــان اینک ــی بابی ــاون اداری مال مع
ــه  ــگاه نمون ــدان دانش ــه کارمن هم
انــد چــرا کــه ارزیابــی و کارشناســی 
ایــن را نشــان داد و رقابــت هــا بســیار 
ــک و  ــد ی ــالف در ح ــک و اخت نزدی
ــود تصریــح کــرد: اینهــا  دو امتیــاز ب
نشــانگر آن اســت کــه ســطح کارایی 
کارکنــان بســیار نزدیــک بــه هــم و 
همگــی شایســته تقدیــر انــد. دکتــر 
باقــی زاده افــزود: موفقیــت ها نتیجه 
تــالش همــه همــکاران اســت و اگــر 
بدنــه کارشناســی همــگام و همــدل 
ــد  ــی حاصــل نخواه نباشــد موفقیت

شــد. 
معــاون اداری و مالــی دانشــگاه بیــان 
داشــت: امســال هفــت قــرار داد 
عمرانــی منعقــد گردیــده و در حــوزه

ــها  ــارات تالش ــذب اعتب ــی و ج  مال
ســتودنی اســت و بــاالی صددرصــد 

تخصیص داده شده است.

 دکتــر باقــی زاده بــا تقدیــر از تــالش 
ــت:  ــگاه گف ــای دانش ــه واحد ه هم
بــرای چابــک ســازی دانشــگاه هنــوز 

کار داریــم و بایــد تــالش کنیــم.
معــاون اداری و مالــی در پایــان از 
راهبردهــای حکیمانــه دکتــر محبی 
ریاســت دانشــگاه بعنوان عالــی ترین 

مقــام مجموعــه قدردانــی کــرد.
در ایــن مراســم کــه همــراه بــا اجرای 
برنامــه هــای فرهنگــی و هنــری 
ــه و  ــد نمون ــود از 14 کارمن همــراه ب
3 بانــوی تاثیرگــذار دانشــگاه تقدیــر 

شــد.

ــد ــالش کنی ــتر ت ــتاوردهای بیش ــرای دس ــود/ ب ــت ب ــی و موفقی ــال همدل ــال ۱۴۰۱ س س
دکتر محبی رئیس دانشگاه تحصیالت تكمیلی عنوان کرد :
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نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته سال سوم شماره دهم زمستان  1401

کسب رتبه ششم در رتبه بندی )ISC( در بین دانشگاه های صنعتی کشور

کسب رده ۱۹ رتبه بندی ISC  در بین دانشگاه های کشور

بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه، 
ــی 110 دانشــگاه  رتبه بنــدی و ارزیاب
ــدی  ــه بن ــروه رتب کشــور توســط گ
ــش  ــوم و پای ــتنادی عل ــه اس مؤسس
علــم و فنــاوری )ISC( انجــام گرفــت. 
ــس  ــی رئی ــت اله ــادی بی ــر ه دکت
تکنولــوژی  و  علــوم  پژوهشــگاه 
پیشــرفته و علــوم محیطــی بــا 
ــن  ــزود: در ای ــر اف ــن خب ــالم ای اع
در  کلــی  معیارهــای  رتبه بنــدی، 
ارزیابــی و رتبه بنــدی دانشــگاه ها 
و مؤسســات آمــوزش عالــی در 6 
حــوزه آمــوزش )بــا وزن 30 درصــد(، 
درصــد(،   2۵ وزن  )بــا  پژوهــش 
وزن 20  )بــا  نــوآوری  و  فنــاوری 
ــا وزن  ــازی )ب ــد(، بین المللی س درص
10 درصــد(، اثرگــذاری اقتصــادی 

در ایــن رتبه بنــدی، معیارهــای کلــی 
ــی و رتبه بنــدی دانشــگاه ها و  در ارزیاب
مؤسســات آمــوزش عالــی در 6 حــوزه 
آمــوزش )بــا وزن 30 درصــد(، پژوهــش 
)بــا وزن 2۵ درصــد(، فنــاوری و نــوآوری 
ــا وزن 20 درصــد(، بین المللی ســازی  )ب
)بــا وزن 10 درصــد(، اثرگــذاری اقتصادی 
)بــا وزن 10 درصــد( و خدمات اجتماعی، 
ــا وزن ۵  ــهیالت )ب ــاخت و تس ــر س زی

درصــد( اســت. 
دانشــگاه تحصیــالت تکمیلی صنعتی 
و فنــاوری پیشــرفته از مجمــوع 6 
معیاردر میــان دانشــگاه های صنعتی، 

ــوآوری« ــاوری و ن در معیار«فن

رتبــه پنجــم، در معیــار »اثرگــذاری 
اقتصــادی« رتبــه ششــم  و در معیــار 
»پژوهش«رتبــه نهــم را کســب کرده 
ــه  ــاز ب ــورد نی ــات م ــت. اطالع اس
منظــور رتبه بنــدی دانشــگاه ها و 
مؤسســات پژوهشــی از ســه طریــق 
ــات  ــت: اطالع ــده اس ــع آوری ش جم
ــر  ــع آوری آن ب ــه جم ــی ک پژوهش
عهــده گــروه رتبه بنــدی ISC اســت، 
خوداظهاری دانشــگاه ها کــه از طریق 
تکمیــل پرسشــنامه الکترونیکــی 
رتبه بنــدی   توســط رابطیــن در 
ــد و  ــی  آی ــت م ــه دس ــگاه ها ب دانش
نیــز برخــی اطالعــات آموزشــی کــه از 

طریــق وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
یــا ســازمان های زیر مجموعــه در اختیار 

گــروه رتبه بنــدی قــرار داده می شــود.
در رتبه بنــدی ســال 13۹۹-1400، 
دانشــگاه   110 تعــداد  مجموعــا 
اطالعــات  کــه  داشــتند  حضــور 
ــرار  ــی ق ــی و ارزیاب ــورد بررس ــا م آنه
گرفــت و براســاس ماموریــت، هــر 
یــک دســته بندی شــده و مــورد 
ــاوت  ــد. تف ــرار گرفته ان ــدی ق رتبه بن
ایــن دســته بندی بــا رتبه بنــدی 
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــال های پی س
در ایــن دســته بندی، دانشــگاه های 
زیرنظــام به صورت مســتقل هســتند.

)بــا وزن 10 درصــد( و خدمــات 
اجتماعــی، زیر ســاخت و  تســهیالت 
)بــا وزن ۵ درصــد( اســت. وی گفــت: 
بــر اســاس  اعــالم ISI دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته رتبــه مطلــق  6 
را در بیــن دانشــگاه هــای صنعتــی 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب
تحصیــالت  دانشــگاه  همچنیــن 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــه  ــن هم ــان در بی ــرفته  کرم پیش
ــی  ــع و صنعت ــای جام ــگاه ه دانش
کشــور رتبــه مطلــق  نوزدهــم 
دانشــگاه هــای کشــور را بــه خــود 
اختصــاص داد. دانشــگاه تحصیــالت 
فنــاوری   و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــار، در ــوع 6 معی ــرفتهاز مجم پیش

ــوآوری« رتبــه  معیــار» فنــاوری و ن
»اثرگــذاری   معیــار  در  پنجــم، 
در  و  رتبــه ششــم   اقتصــادی« 
را  نهــم  »پژوهش«رتبــه  معیــار 

کســب کــرده اســت. 
ــه منظــور  ــاز ب ــورد نی  اطالعــات م
و  دانشــگاه ها  رتبه بنــدی 
مؤسســات پژوهشــی از ســه طریــق 
جمــع آوری شــده اســت: اطالعــات 
ــر  ــع آوری آن ب ــه جم ــی ک پژوهش
 ISC رتبه بنــدی  گــروه  عهــده 
اســت، خوداظهــاری دانشــگاه ها 
کــه از طریــق تکمیــل پرسشــنامه 
الکترونیکــی رتبه بنــدی توســط 
ــه دســت  ــن در دانشــگاه ها ب رابطی
ــات  ــز برخــی اطالع ــد و نی ــی  آی م

آموزشــی کــه از طریــق وزارت 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری یــا 
در  مجموعــه  زیــر  ســازمان های 
اختیــار گــروه رتبه بنــدی قــرار داده 

می شــود. 
در رتبه بنــدی ســال 13۹۹-1400، 
دانشــگاه  تعــداد 110  مجموعــا 
حضــور داشــتند کــه اطالعــات 
آنهــا مــورد بررســی و ارزیابــی 
قــرار گرفــت و براســاس ماموریــت، 
هــر یــک دســته بندی شــده و 
ــد.  ــرار گرفته ان ــدی ق ــورد رتبه بن م
بــا  دســته بندی  ایــن  تفــاوت 
ــن  ــش ای ــال های پی ــدی س رتبه بن
ــته بندی،  ــن دس ــه در ای ــت ک اس
ــه صــورت  دانشــگاه های زیرنظــام ب

ــتند. ــتقل هس مس

دکتــر محبــی عنــوان کــرد: دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی کرمــان در میان 
مجمــوع ۹۹ دانشــگاه  جامع و صنعتی 
موفــق به کســب رتبه 1۹ شــد، ضمن 
ــای  ــدی دانشــگاه ه اینکــه در رتبه بن
صنعتــی نیــز در جایــگاه ششــم قــرار 

گرفت.
ــدی  ــزارش رتبه بن ــن گ ــه ای ــر پای  ب
کشــور  دانشــگاه  ارزیابــی 110  و 
جامــع، 2۵  دانشــگاه  شــامل 74 
دانشــگاه صنعتــی و 11 دانشــگاه هنر، 
ــروه ــط گ ــاورزی و ... توس ــوم کش  عل

رتبــه بنــدی مؤسســه اســتنادی علوم 
و پایــش علــم و فنــاوری )ISC( انجــام 

گرفت.
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اهــداف تفاهــم نامــه مذکــور کــه بــه 
امضــای رؤســای دو دانشــگاه، دکتــر 
ــگاه  ــس دانش ــی رئی ــین محب حس
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 
ــر  ــان و دکت ــاوری پیشــرفته کرم فن
ــت و ــیده اس ــگ« رس ــی  هوان »ج

بــه مــدت پنــج ســال معتبــر اســت 
ــجو،  ــتاد و دانش ــادل اس ــامل تب ش
برنامــه هــای کوتاه مدت دانشــگاهی، 
پــروژه هــای توســعه کارکنــان و 
فعالیــت هــای تحقیقاتــی مشــترک 

ــد اســت. ــل تمدی مــی باشــد و قاب

تفاهم نامه همکاری 
با دانشگاه علم و فناوری جنوب غربی چین 

تفاهــم نامه همـکاری 
با دانشـگاه آفیــون کوجاتــپه 

دکتــر حمیدرضــا  ناجــی 
مدیر همــکاری هــای علمی 
و روابــط بین الملل دانشــگاه 
بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
ــت  ــه جه ــم نام ــن تفاه ای

تبــادل اســتاد و دانشــجو 

در رشــته هــای مهندســی 
ــورژی  عمران، مهندســی متال
بــرق،  مهندســی  مــواد،  و 
ــی  ــوم محیط ــر، عل کامپیوت
ــد  ــکی منعق ــیمی پزش و ش

گردیــده اســت.
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تفاهــم نامــه همــکاری بیــن دانشــگاه هــای تحصیــالت تکمیلــی، علــوم پزشــکی و 
پــارک هــای علــم و فنــاوری و ســالمت اســتان کرمــان امضــا شــد

ایــن تفاهم نامــه در راســتای تقویت 
ــدف  ــا ه ــی ب ــم افزای ــعه ه و توس
دسترســی و بــه کار گیــری دانــش 
فنــی و فنــاوری روز آمــد در اجــرای 
طــرح هــای پژوهشــی، مطالعاتــی، 
ــاوره ای  ــردی، مش ــعه ای، کارب توس
ــای  ــت ارتق ــر محوری ــی ب  و آموزش
ــد  ــالمت منعق ــای س ــاخص ه ش

ــد. ش
 رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
در ایــن نشســت بــا ابراز خرســندی 
از انعقــاد تفاهم نامــه، اظهار داشــت: 
ــن دانشــگاهی  ــاده همــکاری بی آم

هستیم.
ــا  دکتــر حســین محبــی گفــت: ب
اینکه دانشــگاه تحصیالت تکمیلی، 

جــوان اســت امــا بــه

همت اســتادان و پژوهشــگران رتبه 
ششــم را در بیــن  دانشــگاههای 
صنعتــی و رتبــه پنجــم فنــاوری را 
در اختیار دارد و در شــاخص ســرانه 
مقالــه جــز باالتریــن دانشــگاههای 

ایــران بــه شــمار مــی رود.
ــای  ــت ه ــر اســتفاده از ظرفی وی ب
 متقابــل، هــم افزایــی، اشــتراک

ایــده هــا تاکیــد و اظهــار امیــدواری 
ــه؛  ــم نام ــای  تفاه ــا امض ــرد ب ک
محــور  محصــول  تحقیقــات 

گســترش یابــد.
رئیــس پــارک و علــم و فنــاوری نیــز 
در ایــن جلســه اعــالم کــرد: بیــش از 
یکصــد شــرکت از 3۵0 شــرکت پارک 
علــم و فناوری اســتان کرمــان در حوزه 

ســالمت فعالیــت مــی کنند.
 

ــالت  ــرد: تعام ــدواری ک ــار امی اظه
دانشــگاهی شــرایطی را فراهــم 
ــه  ــد کــه دانشــگاه هــا در زمین کن
تولیــدات محصــول محــور به رشــد 

ــند. ــکوفایی برس و ش
فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
هــم بــر انجــام تحقیقات مشــترک 
بیــن دانشــگاهی و بیــن رشــته ای 

ــرد. ــد ک تاکی
دکتــر رضــا ملــک پــور افشــار 
ــردی و مســئله محــور  گفــت: کارب
بــودن تحقیقــات بایســتی مــد نظر 

ــرد. ــرار گی ق
تعییــن  بــر  جلســه  ایــن  در 
ســازوکارهای تعاملــی با هــدف ارزش 
افــزوده بــرای طرفیــن تصریــح شــد.

دکتــر فرشــید کــی نیــا انتقــال 
تجربــه هــای اندوختــه شــده در 
ــم  ــان را مه ــش بنی ــرکتهای دان ش
خوانــد و خاطرنشــان کــرد: اجرایــی 
شــدن ایــن تفاهــم نامــه مــی توانــد  
بــه الگویــی بــرای همکاریهــای بیــن 

ــود. ــل ش ــتگاهی تبدی دس
وی بــر اشــتراک امکانــات و ظرفیتها 
ــارک هــای  تاکیــد کــرد و گفــت: پ
علــم و فنــاوری و ســالمت مــی 
تواننــد در کنــار هــم از مرحلــه 
ایــده تــا تولیــد محصــول بــا پرهیــز 
از مــوازی کاری بســتر همکاریهــای 

ــد. ــعه دهن ــترک را توس مش
دکتــر مهــدی احمــدی نــژاد رئیــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در 

مراســم امضــای ایــن تفاهــم نامــه 
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دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته و مرکــز تحقیقــات علــوم 
اعصــاب دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان تفاهــم نامــه همــکاری امضــا کردنــد

بیــن  همــکاری  نامــه  تفاهــم 
تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــگاه 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته و 
ــاب  ــوم اعص ــات عل ــز تحقیق مرک
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا 
هــدف ارتقــا ســطح فعالیــت هــای 
مشــترک آموزشــی و پژوهشــی  

ــد.   ــد ش منعق
بهــره بــرداری مشــترک از امکانــات 
آموزشــی و پژوهشــی، بهــره گیــری 
از توانمنــدی هــای علمــی و دانــش 
علمــی،  هیــأت  اعضــای  فنــی 

ــات  ــازی تحقیق ــاری س تج

و همــکاری مشــترک در  پــارک 
ــن  ــداف ای ــر اه ــالمت  از  دیگ س
تفاهــم نامــه  اســت کــه بــه امضای 
ــس  ــی رئی ــت اله ــادی بی ــر ه دکت
تکنولــوژی  و  علــوم  پژوهشــگاه 
پیشــرفته و علــوم محیطــی و دکتــر 
وحیــد شــیبانی رئیــس مرکــز 
تحقیقــات علــوم اعصــاب دانشــگاه 

ــید.  ــان رس ــکی کرم ــوم پزش عل
امضــای  نشســت  در  همچنیــن 
حکیمــه  دکتــر  نامــه  تفاهــم 
علومــی معــاون پژوهشــگاه علــوم و 

تکنولــوژی پیشــرفته و علــوم

ــر  ــاری مدی ــر صف ــی، دکت محیط
پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه، 
دکتــر ســیوندی رئیــس گــروه 
ــت  ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب کارآفرین
ــات و  ــن  امکان ــه تبیی ــگاه ب دانش
ظرفیــت هــای دانشــگاه  تحصیالت 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
اعضــای  و  پرداختنــد  پیشــرفته 
هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات 
علــوم  دانشــگاه  اعصــاب  علــوم 
پزشــکی دیــدگاه هــای خــود را 

مطــرح کردنــد.  
شرکت کنندگان در نشست

ــده در  ــه یادش ــم نام ــای تفاه امض
پایــان از بخــش هــای مختلــف  
تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــگاه 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته بویژه  
ــات آموزشــی و آزمایشــگاهی  امکان

ــد.  ــد کردن بازدی
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نشســت مشــترک رئیس پژوهشــگاه 
و  پیشــرفته  تکنولــوژي  و  علــوم 
مدیرعامــل  بــا  محیطــي  علــوم 
شــرکت معــادن زغالســنگ کرمــان 
ــا هــدف  توســعه همــکاري هــاي  ب
علمــي، پژوهشــي و فناورانه دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــي صنعتــي و 
فنــاوري پیشــرفته با شــرکت معادن 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــنگ کرم زغالس
ــا حضــور مهنــدس   ایــن نشســت ب
محســن شــریفي مدیرعامل شــرکت 
ــر  ــان، دکت ــنگ کرم ــادن زغالس مع
هــادي بیت الهــي رئیس پژوهشــگاه 
علــوم و تکنولــوژي پیشــرفته و علوم 
ــیوندي  ــاس س ــر عب محیطــي، دکت
رئیــس گــروه کارآفرینــي و ارتبــاط با 
صنعــت دانشــگاه و جمعــي از اعضاي 

هیــأت علمــي برگــزار شــد.
در ایــن نشســت دکتــر بیــت الهــي 
ــرض  ــن ع ــگاه، ضم ــس پژوهش رئی
خیــر مقــدم بــه مدعویــن، بــه نقــش 
آفرینــي دانشــگاه در حــل معضــالت 
صنایــع و معــادن اســتان اشــاره نمود 
و بــا تأکیــد بــر ظرفیت هــاي علمي، 
 فنــي و آزمایشــگاهي دانشــگاه در 
بخــش هاي مختلــف گفت: دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــي صنعتــی و 

ــاوری پیشــرفته فن

پیشــرفته  فنــاوري  و  صنعتــي 
همکاري هــاي  انجــام  آمــاده 
و  پژوهشــي  علمــي،  مشــترک 
ــا و  ــتاي اولویت ه ــه در راس فناوران
معــادن  نیازمندي هــاي شــرکت 
زغالســنگ کرمــان اســت.  مهنــدس 
محســن شــریفي مدیرعامل شــرکت 
ــم در  ــان ه ــنگ کرم ــادن زغالس مع

ــکاري ــابقه هم ــت، س ــن نشس ای

مشــترک دانشگاه تحصیالت تکمیلي 
کرمــان را مهــم عنــوان کــرد و افــزود  
ــه  ــي ک ــرح های ــرکت  از ط ــن ش ای
ــي مناســبي برخــوردار  قابلیــت اجرای
باشــند اســتقبال خواهــد کــرد و الزم 
اســت طــرح هایــي انجــام شــود کــه 
در کوتــاه مــدت، خروجــي هــاي 
ــه ــا پای ــند ت ــته باش ــوس داش  ملم

همکاري هاي بیشتر شود.

اعضــا  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
ــث و  ــه بح ــگاه ب ــي دانش هیأت علم
ــا و  ــده ه ــوص ای ــر درخص تبادل نظ
تجربیــات خــود جهــت رفــع نیازهاي 
ــان  ــنگ کرم ــادن زغالس ــرکت مع ش
پرداختنــد. در پایان این نشســت مقرر 
شــد تفاهــم نامه همــکاري مشــترک 
میــان دانشــگاه و شــرکت معــادن 

ــردد. ــد گ ــان منعق ــنگ کرم زغالس

ــرفته و  ــوژي پیش ــوم و تکنول ــگاه عل ــي پژوهش ــي، پژوهش ــاي علم ــکاري ه هم
ــد ــي ياب ــعه م ــان توس ــنگ کرم ــادن زغالس ــرکت مع ش
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دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی کرمــان و شــهرداری ماهــان تفاهــم نامــه همــکازی 
امضــا کردنــد/ راه انــدازی مرکــز رشــد در ماهــان

تفاهــم نامــه همــکاری بین دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 
شــهرداری  و  پیشــرفته  فنــاوری 
ــوان  ــدف اســتفاده از ت ــا ه ــان ب ماه
فنــی و اجرایی و توســعه همکاریهای 
پژوهشــی و فناورانــه بــه امضــای 
دکتــر حســین محبــی رئیــس 
ــی  ــن الدین ــد معی ــگاه و حمی دانش

ــید. ــان رس ــهردار ماه ش
در آئیــن امضــای تفاهــم نامــه رئیس 
دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی اظهار 
امیــدواری کــرد: امضــا تفاهــم نامــه 
منجــر بــه افزایــش ســطح همــکاری 
از  حداکثــری  اســتفاده  طرفیــن، 
ــات  ــه خدم ــل و ارائ ــات متقاب امکان

ــه شــهروندان گــردد. بهتــر ب
دکتــر حســین محبــی تقویــت 
بــا هــدف  و توســعه همکاریهــا 
دسترســي و بــه کارگیــري تــوان 
ــروژه  ــراي پ ــی در اج ــی و اجرای علم
هــای پژوهشــي، مطالعاتــي، توســعه 
از  را  اي  مشــاوره  و  کاربــردي  اي، 
مهمتریــن اهــداف همــکاری هــا 

برشــمرد.
دکتــر محبــی بــا اشــاره بــه تجربــه 
ــق مراســم تشــییع و  همــکاری موف
تدفیــن شــهید گمنــام در دانشــگاه 
کــه منجــر بــه حضــور باشــکوه مردم 

گردیــد افــزود: برکــت

حضــور شــهید در ایــن دانشــگاه 
و  همــکاری  ادامــه  بــه  منجــر 
صمیمیــت بیــن دانشــگاه و نهادهای 
دولتــی و غیــر دولتــی ماهــان گردید 
کــه این جلســه و امضــاء تفاهــم نامه 

ــت. ــم اس ــن مراس ــرکات همی از ب
اهلل  حبیــب  االســالم  حجــت 
ــان  ــه ماه ــام جمع ــادی ام مختارآب
بــا اشــاره بــه منویــات مقــام معظــم 
رهبــری؛ قــدرت علــم را اقتــدار 
افریــن دانســت و افــزود: هر دســتگاه 
ــز  ــگاه و مراک ــه از دانش ــادی ک و نه
اموزشــی و پژوهشــی مشــاوره و 
همــکاری بگیــرد موفــق و قدرتمنــد 

ــد. ــد ش خواه
معــاون اداری و مالــی دانشــگاه ارتباط 
ــگاه و  ــن دانش ــده بی ــود آم ــه وج ب
مســوالن شــهر ماهــان را کــم ســابقه 
ــالت  ــت: تعام ــرد و گف ــف ک توصی
بســیار نزدیکــی شــکل گرفته اســت.

دکتــر امیــن باقــی زاده تصریــح کرد: 
ــت  ــد در جه ــا بای ــن فض ــداوم ای ت
اســتفاده حداکثــری و ســاز و کار 
قانونــی گســترش یابــد تــا منجــر به 

ــود. ــذار ش ــات اثرگ اقدام
وی پیشــنهاد داد: بــاغ زیتــون اصالح 
شــده و بــاغ گیــاه شناســی تجمیعی 
از گونــه هــای مختلــف باغی اســتان 

در شــهر ماهــان بــا همکاری

ــاد  ــهر ایج ــورای ش ــهرداری و ش ش
شــود.  دکتــر کــی نیــا رئیــس پارک 
علــم و فنــاوری کرمــان گفــت: ماهان 
در زمینــه گردشــگری ظرفیــت های 
بالقــوه بســیار خوبــی دارد کــه مــی 
توانــد بــا جهــت دهــی شــرکت های 
فنــاور زمینــه اشــتغال و درآمدهــای 
خوبــی بــرای جوانــان ماهانــی فراهم 

آورد.
ــس  ــی رئی ــت اله ــادی بی ــر ه دکت
تکنولــوژی  و  علــوم  پژوهشــگاه 
ــار  ــوم محیطــی اظه پیشــرفته و عل
ــی در  ــیار خوب ــه بس ــت: تجرب داش
ــا شــهرداری های  زمینــه همــکاری ب
بــزرگ داریــم و مطمئن هســتیم این 
تجربــه بــه کمــک مــا خواهد آمــد تا 
بتوانیــم ایــده هــای بســیار خوبــی در 
جهــت تامیــن برخــی زیــر ســاختها 
شــهرداری انجــام دهیــم و بــه عنوان 
الگــو بــه ســایر شــهرداری ها معرفــی 

. ییم نما
دکتــر علــی نگارســتانی معــاون 
تحصیــالت  دانشــگاه  آموزشــی 
ــرد: در  ــوان ک ــان عن ــی کرم تکمیل
حوزه آموزش؛ زیر ســاختها و اســاتید 
برجســته ای در ایــن مجموعه حضور 
ــا و  ــد کارگاه ه ــی توانن ــه م ــد ک دارن
دوره هــای مــورد نیــاز دســتگاههای 

ــد. ــن کنن ــی را تامی اجرای

در ایــن جلســه دکتــر روح الــه فدائی 
نــژاد معــاون فرهنگــی دانشــگاه، 
پیشــنهاد دعــوت از نهادهــای دولتی

از  اســتفاده  جهــت  شهرســتان   
امکانــات رفاهــی دانشــگاه و ســاخت 
ــی  ــی، ورزش ــای رفاه ــه ه مجموع
و مســکن بــه صــورت اشــتراکی 
را مطــرح کــرد. حمیــد معیــن 
ــان، همــکاری  ــی شــهردار ماه الدین
دانشــگاه  و  اجرایــی  دســتگاهای 
تحصیــالت تکمیلی کرمــان را تعامل 
علــم و عمــل خوانــد کــه مــی توانــد 
منشــأ پیشــرفت هــای زیادی گــردد.

محمد میــر گنجانی بخشــدار ماهان 
ــل و  ــرد: تعام ــان ک ــر نش ــز خاط نی
ــی و  ــای آموزش ــا نهاده ــکاری ب هم
پژوهشــی در جهت پیشــرفت نتیجه 

بخــش خواهــد بــود.
رئیــس شــورای شــهر ماهــان اظهــار 
امیــدواری کــرد: تفاهــم نامــه منجــر 
بــه اقدامــات عملــی گــردد تــا مــردم 
و جوانــان ثمــره آن را در شــهر ماهان 

ــس نمایند. لم
در ایــن جلســه مصــوب شــد در 
صــورت تامیــن زیــر ســاختها ی 
اداری، مرکــز رشــد بخــش ماهــان بــا 
همــکاری شــهرداری و پــارک علــم و 
فنــاوری کرمــان در قالــب تفاهم نامه 

ــود. ــدازی ش مشــترک راه ان
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با هدف توسعه زیست بوم فناوری استان کرمان

ــم و  ــارک عل ــکاری پ ــه هم ــاد تفاهم نام انعق
ــگ ــتاب دهی ت ــز ش ــان و مرک ــاوری کرم فن

رئیس پــارک علم و فنــاوری کرمان 
ــی  ــش خصوص ــدف ورود بخ ــا ه ب
و تغییــر نگــرش در اکوسیســتم 
ــگ  ــج فرهن ــتان، تروی ــاوری اس فن
ــکاری  ــوآوری و هم ــی و ن کارآفرین
ــوم  ــعه زیســت ب ــت و توس در تقوی
ــای   ــاوری در حوزه ه ــوآوری و فن ن
فعالیــت و ماموریــت پــارک بــا 
کیفــی  و  کمــی  ارتقــا  هــدف 
کســب و کار های  و  شــرکت ها 
نــوآور و فنــاور و توســعه محصوالت 
و خدمــات دانش بنیــان نوآورانــه، 
ارتقــا رویکــرد نــوآوری در جمعیــت 
هــدف و رســوخ نــوآوری، فنــاوری و 
تولیــد دانــش بنیــان در صنایــع بــا 
مدیــر مرکــز شــتاب دهی و نــوآوری 
تــگ تفاهم نامــه همــکاری منعقــد 

ــرد.  ک
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
کرمــان بــا تاکیــد بــر نقــش بخــش 
ــعه  ــه توس ــک ب ــی در کم خصوص
گفــت:»  فنــاوری  زیســت بوم 
بخــش خصوصــی بــر اســاس نیــاز 
اکوسیســتم فنــاوری می بایســت 
بــا ورود بــه حــوزه فنــاوری زمینــه 
ــش  ــن بخ ــا در ای ــر نگرش ه تغیی
کمــک  بــا  و  کنــد  فراهــم  را 
توســعه  دولتــی  دســتگاه های 
اکوسیســتم فنــاوری را رقــم بزنــد.«

دکتــر کی نیــا افــزود:» اگــر هــدف 
درســتی   بــه  خصوصی ســازی 
ــوان ــه شــود، می ت مطــرح و نهادین

گام هــای موثــری در جهــت توســعه 
اکوسیســتم فنــاوری برداشــت.« 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
کــرد:»  خاطرنشــان  کرمــان 
پارک هــا در لبــه بخــش خصوصــی 
ــت  ــد و فعالی ــرار دارن ــی ق و دولت
کــردن در ایــن لبــه بســیار ســخت 
ــش  ــت بخ ــه حمای ــاز ب ــوده و نی ب

دارد.« خصوصــی 
ــفانه  ــت:» متاس ــا گف ــر کی نی دکت
ــی و  ــگ کارآفرین ــون فرهن ــا کن ت
ــه  ــه ب ــت جامع ــوآوری در ذهنی ن
ــرای اصــالح  وجــود نیامــده و مــا ب
ایــن  در  بیشــتر  اثرگــذاری  و 
ــه  ــما ب ــاری ش ــد ی ــه نیازمن زمین
ــت  ــی جه ــش خصوص ــوان بخ عن
توســعه  و  افــراد  توانمندســازی 
هســتیم.« فنــاوری  زیســت بوم 

ــوآوری و  ــز ن ــر مرک ــه مدی در ادام
شــتاب دهی تــگ ضمــن ارائــه 
ــز از  ــن مرک ــی ای ــای حمایت مدل ه
صاحبــان ایــده در ســنین مختلــف 
ــاد  ــس از انعق ــروز و پ ــت:» ام گف
ــه  ــکاری نقط ــه هم ــن تفاهم نام ای
آغــاز فعالیــت مرکــز نــوآوری و 
شــتاب دهی تــگ بــوده اســت و 
در ایــن مســیر عــالوه بــر اســتفاده 
ــه  ــود، ب ــی موج ــت فیزیک از ظرفی
پــرورش و توســعه متخصصانــی 
ــوآوری  ــاوری و ن ــوزه فن ــه در ح ک
ــان وجــود نداشــت  در اســتان کرم

ــت.« ــده اس ــدام ش اق

طــرح  برگــزاری  ادامــه  در  او 
بــرای  نــوآوری  و  فنــاوری  تــور 
دوره  برگــزاری  دانشــگاه ها، 
دانش بنیــان  آموزشــی  عمومــی 
ــل دو  ــداد پ ــزاری روی ــدن، برگ ش
و ارزش گــذاری منابــع نامشــهود 
شــرکت ها را از عناویــن اهــداف 

دانســت. فوق الذکــر  مرکــز 
هــدف  بــا  پایــان  در  طرفیــن 
شناســایی، ارزیابــی، توانمند ســازی 
ــا و محصــوالت  ــت از ایده ه و حمای
ــگران،  ــه پژوهش ــه و فناوران نوآوران
ــن  ــاوران، مخترعی ــجویان، فن دانش
و صاحبــان کســب و کار هــای 
همفکــری  و  مشــارکت  نــوآور، 
حیــات  و  شــکل گیری  در  
و   دانش بنیــان  شــرکت های 
اســتارتاپ ها، ایجــاد بســتر مناســب 
بــرای تجاری ســازی محصــوالت 
شــرکت های دانش بنیــان، تولیــد 
ایجــاد  در  فنــاوری  گســترش  و 
محصــوالت منطبــق بــر نیــاز بــازار 
و تجاری ســازی آن هــا و صــدور 
خدمــات مربوطــه، تســهیل ارتبــاط 
صاحبــان  بــا  فعــال  تعامــل  و 
ــتارتاپ ها  ــه و اس ــای خالقان ایده ه
و همــکاری در برگــزاری کالس هــا، 
آموزشــی  وکارگاه هــای  دوره هــا 
ــت  ــای فعالی ــا محوره ــتا ب هم راس
تفاهم نامــه  نــوآوری  مرکــز 

همــکاری را امضــا کردنــد.
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انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری شــتابدهنده 
آواپــرداز و پــارک علــم و فنــاوری کرمــان

ــروش  ــه ف ــک ب ــدف  کم ــا ه ب
ــب و  ــات کس ــوالت و خدم محص
ــت  ــش کیفی ــا، افزای ــای نوپ کاره
محصــوالت تولیــد شــده و تجاری 
ســازی نمونه هــای اولیــه، آموزش 
توســعه  و  ایجــاد  مهارت هــای، 
کســب و کار و معرفــی کارآفرینان 
بــه ســرمایه گذاران، تفاهم نامــه 
ــرداز  ــتاب دهنده آواپ ــکاری ش هم
ــان  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل و پ
ایــن دیــدار  منعقــد شــد. در 
تفاهم نامــه همــکاری دوجانبــه ای 
ــال و  ــج س ــان پن ــدت زم ــه م ب
ــروش  ــه ف ــک ب ــدف  کم ــا ه ب
ــب و  ــات کس ــوالت و خدم محص
ــت  ــش کیفی ــا، افزای ــای نوپ کاره
محصــوالت تولیــد شــده و تجاری 
ســازی نمونه هــای اولیــه، آموزش 

ــعه  ــاد و توس ــا ایج مهارت ه

مربی گــری،  کار،   کســب  
ــه اســتارتاپ   ــی و مشــاوره ب راهنمای
توســط کارآفرینــان پیشکســوت و 
ــه  ــان ب ــی کارآفرین ــه، معرف باتجرب
ســرمایه گذاران،  ارائــه خدمــات و 
ــا،   ــه تجاری ســازی طرح ه کمــک ب
شــرکت های  در  ســرمایه گذاری 
توانمنــد مســتقر در شــتابدهنده  
و مراکــز رشــد پــارک و برگــزاری 
ــب وکار  ــای کس ــا و آموزش ه رویداده

ــد شــد. منعق
شــایان ذکــر اســت کــه پــارک علــم و 
فنــاوری بــه عنــوان متصــدی توســعه 
و تغییــر اقلیــم فنــاوری اســتان کرمان 
در تــالش اســت کــه مســیر رشــد و 
قــوام واحدهــای فنــاور و شــرکت های 
دانش بنیــان زیــر مجموعــه خــود را از 
طریــق ایجــاد تعامــل و ارتباط با ســایر 
ــم آورد. ــازمان ها فراه ــتگاه ها و س دس

ــاور  ــرکتهای فن ــه روی ش ــان ب ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل ــای پ دره
ــود ــی ش ــوده م ــی گش ــوزه فرهنگ ح

با امضای تفاهم نامه همكاری بین پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی استان کرمان؛

ــاوری و  ــم و فن ــارک عل روســای پ
رئیــس جهــاد دانشــگاهی اســتان 
ــا  ــه ای را امض ــم نام ــان تفاه کرم
کردنــد کــه بــا تکیــه بــر توســعه 
ــع  ــاوری از صنای ــوم فن ــت ب زیس
فرهنگــی، آموزشــی، پژوهشــی 
و شــرکت هــای فنــاور حــوزه 

ــود. ــی ش ــت م ــی حمای فرهنگ
 هــدف از انعقــاد تفاهــم نامــه 
ــه  ــارکت در زمین ــکاری و مش هم
آموزشــی  فعالیت هــای خــاص 
ــات  ــی خدم ــی، فرهنگ و پژوهش
مشــاوره ای و برگــزاری همایش هــا، 
ســمینارها، وبینارهــا و کارگاه های 
تخصصــی، طراحــی، اجــرا، نظارت 
و پایــش پروژه هــای پژوهشــی، 
آموزشــی بــا بکارگیــری امکانــات، 
ــن از  ــات طرفی تســهیالت و خدم

مفــاد تفاهــم نامــه  اســت.
دوره هــای  اجــرای  همچنیــن 
ــای  ــا و طرح ه ــی، پروژه ه آموزش
ــترک  ــی مش ــی و فرهنگ پژوهش
ــی  ــالت بین بخش ــش تعام و افزای
کیفــی  و  کمــی  توســعه  و 
ــادی؛  ــی و بنی ــای علم همکاری ه
ــف، ترجمــه، چــاپ و انتشــار  تالی
مقــاالت، کتــب و جزوات آموزشــی 
و پژوهشــی مشــترک، بسترسازی 
بــرای اســتفاده از ظرفیــت واحدهــای 
فنــاور و توســعه کارآفرینــی و اجــرای

طرح هــای اشــتغال زا و ســایر 
ایــن  در  الزم  همکاری هــای 
خصــوص کــه طرفیــن قــادر به 
انجــام آن باشــند از اهــداف دیگر 

تفاهــم نامــه اســت.
ــارک علــم و فنــاوری   رئیــس پ
کرمــان در آئیــن امضــای تفاهم 
نامه درســخنانی به نحوه فعالیت 
ــان  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل پ
پرداخــت و گفــت:» پــارک علــم 
و فنــاوری یــک دســتگاه دولتی، 
حمایتی و تســهیل گر اســت که 
ــرکت های  ــی از ش ــچ انتفاع هی
ــاور  ــان و واحدهــای فن دانش بنی
زیرمجموعه خــود دریافت نکرده 
و از هیچ گونــه حمایــت و کمــک 

ــغ نمی کنــد.« ــه آن هــا دری ب
ــون  ــزود:» اکن ــا اف ــر کی نی دکت
و  فنــاور  واحدهــای  برخــی 
ــوام  ــان ق شــرکت های دانش بنی
یافتــه ضمــن رفــع نیــاز کشــور 
در حوزه هــای تخصصــی خــود 
بــه صــادر کــردن محصــوالت و 
خدمات به کشــورهای همســایه 
پرداخته انــد کــه مایــه دل گرمی 
مــن و همکارانــم در پــارک علم و 
فنــاوری کرمــان اســت.« در ادامه 
دکتــر بازمانــده رئیــس جهــاد 
دانشــگاهی اســتان کرمــان بــا 
اشــاره به ســابقه فعالیتی جهاد

 

دانشــگاهی به معرفــی برخــی پروژه های 
ــه  ــن مجموع ــی ای ــی و فرهنگ صنعت

پرداخــت.
 او بــه برخــی موفقیت هــای جهــاد 
دانشــگاهی در تبدیــل پژوهشــهای 
کاربــردی حــوزه فــوالد و کنســانتره بــه 
محصــوالت تجــاری و خودکفایــی و 
ــد  ــش و تولی ــن بخ ــازی در ای بومی س
دســتگاه فــرآوری آهــن اشــاره کــرد. در 
ایــن نشســت همچنیــن رئیــس جهــاد 
دانشــگاهی اســتان کرمــان از تشــکیل 
ــه ای  ــن برنام ــی و تدوی ــورای فرهنگ ش
فرهنگــی بــا عنــوان کرمــان تا فــارس با

هــدف گرامی داشــت جایــگاه شــهدای واال 
مقــام هــر اســتان نظیر شــهید ســلیمانی 
در کرمــان بــه صــورت پایلــوت و ســپس 
اجــرای ایــن طــرح در ســایر شــهرها خبر 

داد.
ــای  ــی طرح ه ــرای برخ ــن اج او همچنی
ــی را از  ــگار قرآن ــر خبرن ــی نظی فرهنگ
پروژه هــای فرهنگــی موفــق جهــاد خواند.

در پایــان دکتــر کی نیــا بــا مهــم شــمردن 
فعالیت هــای فرهنگــی خواســتار حمایت 
همه جانبــه از صنایع فرهنگــی و اجتماعی 

در ذیــل تفاهم نامــه مذکــور شــد.
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ــرای  ــوب ب ــرق جن ــع ب ــرکت توزي ــاوری و ش ــم و فن ــارک عل ــق پ تواف
ــرق ــی ب ــد تخصص ــز رش ــدازی مرک راه ان

در جلســه  ای کــه بــه میزبانــی رئیــس 
ــا  ــان و ب ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل پ
حضور رئیس و معاونان شــرکت توزیع 
نیــروی برق جنــوب و با هــدف معرفی 
و ارائــه دســتاوردهای واحدهــای فنــاور 
زیــر  دانش بنیــان  شــرکت های  و 
مجموعه پــارک علم و فنــاوری کرمان 
ــه در  ــد ک ــرر گردی ــد، مق ــزار ش برگ
آینــده ای نزدیــک تفاهم نامــه همکاری 
منعقــد و یــک مرکــز رشــد تخصصی 

ــدازی شــود. ــرق راه ان در حــوزه ب
 دکتــر فرشــید کی نیــا رئیــس پــارک 
علــم و فنــاوری کرمان براســاس هدف 
و رســالت اصلــی مجموعــه در ایجــاد 
بــازار و معرفــی دســتاوردها و خدمــات 
شــرکت های  و  فنــاور  واحدهــای 
دانش بنیــان زیــر مجموعــه خــود 
عبدالوحیــد  مهنــدس  میزبــان 
مهدوی نیــا رئیــس و معاونــان شــرکت 
ــوب اســتان  ــرق جن ــروی ب ــع نی توزی

ــود. ــان ب کرم
دکتــر فرشــید کی نیــا در ابتــدا گفــت: 

»پــارک علــم و فنــاوری کرمــان

ــم  ــر اقلی ــوان متصــدی تغیی ــه عن ب
فنــاوری در تــالش اســت کــه بــدون 
هیــچ انتفاعــی با ایجــاد ارتبــاط موثر 
و برگــزاری چنیــن جلســاتی زمینــه 
اجرایــی  دســتگاه های  آشــنایی 
و دولتــی و شــرکت ها و صنایــع 
بــزرگ اســتان کرمــان بــا واحدهــای 
ــان را  ــاور و شــرکت های دانش بنی فن
فراهــم ســازد.« رئیــس پــارک علــم و 
فناوری کرمــان همکاری و هماهنگی 
دســتگاه های اجرایــی در حمایــت از 
دانــش بومــی را امری مهم دانســت و 
خاطرنشــان کــرد: »وظیفه ما و ســایر 
ــرکت ها  ــی و ش ــتگاه های اجرای دس
ــت  ــتان، حمای ــزرگ اس ــع ب و صنای
ــاوران  ــان و فن ــی جوان ــش بوم از دان
مســتعد اســت و یکــی از مــواردی که 
در ایــن زمینــه عــالوه بــر بهره مندی 
از نیروهــای مســتعد بــا دانش موجب 
ــه حــوزه  ــد ب ــراد عالقه من جــذب اف
بــرق و فنــاوری می شــود، راه انــدازی 
یــک مرکــز رشــد تخصصــی در ایــن 

زمینــه اســت.«

در ادامــه مهنــدس مهدوی نیــا بــا 
ــت:»  ــوع گف ــن موض ــتقبال از ای اس
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب 
اســتان بــا بیــان چالش هــا و نیازهــای 
خــود و بهره منــدی از خدمــات و 
دســتاوردهای واحدهــای فنــاور پــارک 
ــم و فنــاوری کرمــان گام نخســت  عل
در پیاده ســازی همــکاری مشــترک را 

ــی دارد.« برم
ــای  ــپس واحده ــه س ــه جلس در ادام
فنــاور و شــرکت های دانش بنیــان 
حــوزه بــرق بــه معرفــی و ارائــه 
دســتاوردها و خدمــات خــود پرداختــه 
ــان  ــس و معاون ــتقبال رئی ــورد اس و م
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب 

ــد. ــرار گرفتن ق
در پایــان ضمــن ایجاد ارتباط و ســفارش 
ــاور توســط  ــای فن محصــوالت واحده
ــرق جنــوب  ــروی ب ــع نی شــرکت توزی
ــت  ــه  ای جه ــد تفاهم نام ــرر گردی مق
افزایــش همــکاری و راه انــدازی یک مرکز 
رشــد تخصصی حــوزه بــرق در دســتور 

کار دو مجموعــه قــرار گیــرد.
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و  علــوم  پژوهشــگاه  رئیــس 
علــوم  و  پیشــرفته  تکنولــوژی 
محیطــی وابســته بــه دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــي صنعتــي و 
فنــاوري پیشــرفته  کرمــان بــا 
اعــالم ایــن خبــر افــزود: طــرح 
ــای  ــگاه اعض ــارج از دانش ــای خ ه
ــه  ــتر در زمین ــی بیش ــات علم هی
محیــط  کشــاورزی،  مطالعــات 
زیســت، شــیمی، بــرق، انــرژی، 
ــی  ــن شناس ــدن، زمی ــران، مع عم
ســایر حــوزه هــا بــا اعتبــاری بالــغ 

بــر 60 میلیــارد ریــال اســت.  
بــه گفتــه دکتــر هــادی بیــت الهــی 
اجــرای چنیــن طــرح هایــی منجــر 
بــه رفــع نیازهــای  درخواســت 
کننــدگان دســتگاه هــای مختلــف 

ــاد کشــاورزی،   ــه جه از جمل

ــط  ــازمان محی ــی، س ــع طبیع مناب
زیســت، اداره گاز،  شــرکت هــای 
بــرق و همچنیــن حــوزه انــرژی های 
نــو، رفــع نیازهــای صنعتــی و ســایر 

زمینــه هــا مــی شــود.
وی بــا تشــکر از اعضــای هیات علمی 
و پژوهشــگران دانشــگاه، پژوهش را از 
اساســی ترین نیاز هــا بــرای نیــل بــه 
پیشــرفت و توســعه همه جانبــه یــک 
کشــور دانســت که منجــر بــه دانایی 
و توانایــی جامعــه، تولیــد اشــتغال و 
ثــروت، دســتیابی بــه رفــاه و امنیــت 
اجتماعــی و درنهایــت اســتقالل، 
خودکفایــی و اقتــدار جامعــه شــده تا 
زمینه ســاز آینــده ای درخشــان بــرای 

آن کشــور مــی شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــت اله ــر بی دکت
ویژگی هــای دانشــگاه نســل ســوم و

ایجــاد ارزش افــزوده دانــش و پژوهش 
مأموریــت  کــرد:  نشــان  خاطــر 
معاونــت  و  پژوهشــگاه  حــوزه 
پژوهشــی می توانــد بــا پایبنــدی 
بــه دســتورالعمل ها در دو بخــش 
کلــی توســعه بنیــادی فعالیت هــای 
پژوهشــی و برنامه هــا و طرح هــای 
درآمدزایــی به عنــوان پرچــم دار در 
ایــن بخــش مــورد توجــه قــرار گیرد.

رئیــس پژوهشــگاه عنــوان کــرد: 
براســاس نســبت اعضــا هیئــت 
علمی و تجهیــزات موجود،  دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی، صنعتــی و 
فناوری پیشــرفته جزو دانشــگاه های 
پیشــرو کشــوری در حــوزه ارتبــاط با 

ــد. ــی باش ــت م صنع

اجراي ۲۰ طرح پژوهشي برون سازماني در 
دانشگاه  در سال ۱۴۰۱

رئیس پژوهشگاه خبر داد؛

تصويب سه رشته جديد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
در شورای مدیریت دانشگاه تحصیالت تكمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته مصوب شد؛

در ایــن نشســت اعضــای شــورای 
ــا پیشــنهاد  ــت دانشــگاه ب مدیری
ــاون  ــی نگارســتانی مع ــر عل دکت
ــگاه  ــی دانش ــی و پژوهش آموزش
بــرای ایجــاد رشــته های ریاضــی 
ــوم داده  ــش عل ــردی - گرای کارب
ــش  ــردی - گرای ــی کارب و ریاض
مقطــع  در  مالــی  ریاضــی 
رشــته  و  ارشــد  کارشناســی 
ژنتیــک و بــه نــژادی گیاهــی 
در مقطــع دکتــری تخصصــی 
موافقــت کردنــد تا مراحــل اداری 
ــته ها در ــب رش ــی تصوی و قانون

ــای  ــط اعض ــی توس ــمینارهای علم س
ــا  ــی ب ــورت  هفتگ ــی به ص هیئت علم
برنامه ریــزی دانشــکده ها، پژوهشــکده 
و حــوزه معاونت آموزشــی و پژوهشــی 
از محاســبه امتیــاز ســخنرانی ها در 
ــی و ترفیــع ســاالنه  بخــش کار اجرای

اعضــای هیئت علمــی خبــر داد.
دکتــر محبــی بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــی  ــمینارهای علم ــخنرانی ها و س س
ــه ای  ــد به گون ــرد: بای ــان ک خاطرنش
ــرکت  ــه ش ــه زمین ــود ک ــل ش عم
ــاتید در  ــجویان و اس ــری دانش حداکث

ــردد. ــم گ ــات فراه جلس

ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــود.  ــری ش پیگی

رئیــس دانشــگاه در ابتــدای ایــن 
نشســت بــا تشــکر از زحمــات اعضای 
هیئت علمــی و یــاوران علمــی با تأکید 
بــر ماهیت، رســالت و وظایف دانشــگاه 
ــزی برای  تحصیالت تکمیلی، برنامه ری
پویایــی و فعالیــت بیشــتر گروه هــای 
آموزشــی، پژوهشــی، دانشــکده ها و 
پژوهشــکده ها را متناســب بــا اهــداف 

دانشــگاه خواســتار شــد. 
 دکتــر حســین محبــی بــا پیشــنهاد 
برگزاری منظم و مســتمر سخنرانی ها و

در ایــن جلســه کــه در مرکــز 
همایش هــای دانشــگاه برگــزار 
شــد اعضــا بــه بیــان دیدگاه هــای 
گســترش  پرداختنــد.  خــود 
دکتــری،  مقطــع  در  رشــته ها 
ــردی،  ــه رشــته های کارب توجــه ب
ــجوی  ــذب دانش ــرای ج ــالش ب ت
ــا  ــکاری ب ــق هم ــورس از طری ب
دانشــجویان  جــذب  صنعــت، 
در  اســاتید  شــرکت  خارجــی، 
نمونــه  هیئت علمــی  فراخــوان 
ــواردی  ــن م ــوری از مهم تری کش

ــد. ــرح ش ــه مط ــود ک ب

19



نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته سال سوم شماره دهم زمستان  1401

ارزيابی ريسک حريق معدن و کارخانجات گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

ــادی  مجــری  دکتــر محیــد زیــد آب
علمــی  هیئــت  عضــو  و  طــرح 
دانشــکده علــوم و فنــاور یهــای نوین 
درتشــریح اهــداف انجام طــرح عنوان 
کــرد: هــدف از انجــام ایــن پژوهــش 
ارزیابــی ریســک حریــق ماشــین 
آالت معدنــی هماننــد دامــپ تــراک، 
دریــل حفــار، شــاول و بیــل مکانیکی 
ــاختمان اداری  ــن س 800 و همچنی
و تجهیــزات موجــود در کارخانجــات 
ــه ســازی هماننــد کــوره، فــن  گندل
هــا و ترانــس بــرق مــی باشــد کــه در 
نهایــت راهــکاری هایــی بــه منظــور 
ــق و کاهــش  ــروز حری اوال کاهــش ب

ــد. ــه گردی ــق ارائ پیامدهــای حری
وی تصریــح کــرد: بــه منظــور بــرای 
ارزیابــی ریســک حریق ماشــین آالت 
مختلــف هماننــد تــراک هــا،  شــاول 
ــل  ــای مکانیکــی و دری ــل ه ــا، بی ه
ــن   ــی و همچنی ــار معدن ــای حف ه
ــرق،  ــا، پســت هــای ب ــه ه ــوار نقال ن
ــای  ــن ه ــه و ف ــت گندل ــوره پخ ک
کارخانــه گندلــه ســازی، مخــزن 
ذخیــره گاروئیل و ســاختمان ســرند 
از روش ارزیابــی ریســک حریــق 
ــاختمان  ــرای س ــی و ب ــره پاپیون گ
ــاق کنتــرل  از روش  هــای اداری و ات
ــق مهندســی   ــی ریســک حری ارزیاب
ــت.  ــده اس ــتفاده ش )FRAME( اس
ــی  ــای مختلف ــکار ه ــان راه در پای
ــق  ــوع حری ــری از وق ــت جلوگی جه
و همچنیــن جلوگیــری از گســترش 
حریــق بــرای هــر کــدام از تجهیــزات 
و ســاختمان هــا ارائــه  شــده اســت.

مدیرگــروه مهندســی هســته ای 
دانشــگاه اذعــان داشــت: ارزیابــی 
ریســک حریــق معمــوال بــه صــورت 
ــا  ــز و ی ــک تجهی ــرای ی ــوردی ب م
ــا  ــردد ام ــی گ ــام م ــاختمان انج س
ارزیابــی جامــع انجــام شــده در ایــن 
ــر  ــم نظی ــوع خــود ک پژوهــش در ن
ــن  ــی ای ــار ریال ــد. و اعتب ــی باش م
طــرح را حــدود 1.200.000.000 

ــرد. ــالم ک ــال اع ری

ــق  ــاالنه حری ــران س اظهارداشــت: ای
هــای زیــادی بــه وقــوع مــی پیونــدد 
ــارات  ــل خس ــه تحمی ــر ب ــه منج ک
ــی شــوند. بخــش بســیار  ــادی م زی
ــه  ــوط ب ــا مرب ــق ه ــادی از حری زی
حریــق هــای صنعتــی و محیــط 
هــای کار می باشــد. شــرکت معدنی 
ــتن  ــا داش ــر ب ــی گل   گه و صنعت
تجهیــزات و نیــروی کار فــرآوان نیــز 
ــت.  ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع از ای
بــا شــرایط تحریــم کنونــی  و عــدم 
توانایــی در تامین قطعات و تجهیزات 
ــق در برخــی  ــارج کشــور، حری از خ
تجهیــزات کلیــدی ایــن شــرکت می 
توانــد فلــج کننــده باشــد لــذا بیــش  
از پیــش مــی بایســت تدابیــری بــه 
ــق  ــروز حری ــش ب ــور اوال کاه منظ
ــق  ــای حری ــش پیامده ــا کاه و ثانی
ــن تجهیــزات اندیشــیده شــود  در ای
کــه یکــی از مهمتریــن ایــن تدابیــر 
ارزیابــی ریســک حریــق مــی باشــد.

بخــش  در  افــزود:  ادامــه  در  وی 
هــای مختلــف اســتخراج و فــرآوری 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل 
گهــر  تجهیــزات کلیــدی ماننــد 
ــه  ــتخراج، کارخان ــین آالت اس ماش
گندلــه ســازی و بخــش هــای اداری 
ــذف  ــورت ح ــه در ص ــود دارد ک وج
ــد و  ــط تولی ــا خ ــدام از آ نه ــر ک ه
بارگیــری مســتقیما تحت تاثیــر قرار 
خواهــد گرفــت. یکــی از خطراتی که 
مــی توانــد منجــر بــه حــذف آن هــا 
ــق  ــردد، حری ــد گ ــره    تولی از زنجی
مــی باشــد کــه ایــن موضــوع اهمیت 
ارزیابــی ریســک حریــق را در آن هــا 
ــن  ــذا در ای ــد. ل ــی کن ــدان م دو چن
پژوهــش بــه ارزیابــی ریســک حریق 
بخــش هــای کلیــدی مختلــف 
پرداخته شــده اســت کــه با اســتفاده

بــه کفتــه دکتــر زیــد آبــادی 3 مقاله 
ــش  ــن همای ــرح در دومی ــن ط از ای
ــع  ــادن و صنای ــي در مع ــي ایمن مل
معدنــي پذیرفتــه شــد کــه مقالــه بــا 
عنــوان ارزیابي ریســک حریــق دریل 
هــاي حفــار معدنــي موجــود در 
شــرکت معدنــي و صنعتــي گل گهر 
ــره  ــاي روش گ ــر  مبن ــیرجان ب س
پاپیونــي به عنــوان مقاله برگزیــده در 
بیــن تمامــی مقــاالت پذیرفته شــده 
ــده  ــش انتخــاب گردی ــن همای در ای

اســت. 
عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علوم 
و فنــاوری هــای نویــن  در خصــوص 
نقــش ایــن پــروژه در توســعه صنعت 

و توســعه زیرســاخت هــاي کشــور

ادامه در صفحه بعد
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از نتایــج آن مــی تــوان احتمــال وقوع 
حریــق و تحمیــل خســارات جانــی و 
مالــی گســترده را بــه شــدت کاهش 

داد.
ــان  ــر نش ــادی خاط ــد آب ــر زی دکت
ــج حاصــل از پژوهــش را  ــرد:  نتای ک
مــی تــوان بــه تمامــی معــادن کــه از 
دســتگاه هــای مشــابه اســتفاده مــی 

کننــد، تعمیــم داد.
بــه گفتــه مجــری طــرح از آنجایــی 
ــد  ــق نیازمن ــن تحقی ــام ای ــه انج ک
آوری  جمــع  و  میدانــی  بازدیــد 
اطالعــات زیــادی از فــراد بــا تخصص 
هــای مختلــف بــوده اســت لــذا 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر 
و همچنیــن شــرکت هــای پیمانــکار 
ــر و  ــار نص ــرکت جه ــد ش آن همانن
نظــم آوران نقــش بســیار مهمــی در 
پیشــبرد ایــن پژوهــش ایفــا نمودند.

از نتایــج آن مــی تــوان احتمــال وقوع 
همچنین شــرکت های پیمانــکار آن 

هماننــد شــرکت جهــار نصر و

نظــم آوران نقــش بســیار مهمــی در 
پیشــبرد ایــن پژوهــش ایفــا نمودند.

ارزيابی ريسک حريق معدن و کارخانجات گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  )ادامه(

در يک نگاهعملکرد گروه کار آفرينی و ارتباط با صنعت در سال ۱۴۰۱ 

تعداد کل قرارداد های منعقد شده ۲۴

مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت )میلیارد ريال( 6۱

تعداد کارفرمايان قراردادهای ارتبا طبا صنعت ۱8

تعداد تفاهم نامه ۱3

تعداد فرصت های مطالعاتی در جامعه و صنعت ۱3

تعداد کارگاه های صنعتی

تعداد قرارداد های کالن صنعتی

تعداد نیروی امريه جذب شده

۱۰

۴

3
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گفتگو با رئیس دانشکده شیمی و مهندسی شیمی
گفتگوی ویژه

در ادامه گفتگو با روسای پژوهشكده ها، این شماره به سراغ 
دکترمحمد ماهانی رئیس دانشكده شیمی و مهندسی شیمی  رفتیم. 

 

مهندســی  و  شــیمی  دانشــکده 
شــیمی 13 عضــو هیــات علمــی بــا 
مرتبــه هــای دانشــیار و اســتاد دارد 
و در حــال حاضــر  در هفــت رشــته 
ــرد.  ــی پذی ــجو م ــش دانش و گرای
خوشــبختانه بــه دلیــل کاربــرد 
بســیار خــوب رشــته گرایــش هــای 
ایــن دانشــکده در صنعــت متقاضی 
زیــاد بــرای ادامــه تحصیــل داریــم.

در ابتــدا توضیحــات  مختصــری 
از تاریخچــه دانشــکده شــیمی و 

مهندســی شــیمی بفرماییــد.

17

دانشــکده شــیمی و مهندسی شیمی 
ــی  ــاط خوب ــه ارتب ــد حلق ــی توان م
ــترده  ــادن گس ــگاه و مع ــن دانش بی
ــر  در ســطح اســتان باشــد. عــالوه ب
ــا صنایــع و  ارتبــاط ایــن دانشــکده ب
ــن  ــان، در زمی ــتان کرم ــادن اس مع
ــی و  ــت محیط ــای زیس ــده ه آالین
حــذف آنهــا و همچنیــن مطالعــات 
ــات  ــز اعضــا هی ــی نی ــادی داروی بنی
علمــی و دانشــجویان دانشــکده فعال 
هســتند. اعضا هیات علمی دانشــکده 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــیس ش ــا تاس ب
ــروژه  ــر پ ــان در ســال هــای اخی بنی
هــای صنعتی متعــددی را در ســطح 
اســتان انجــام داده انــد. انعقاد قــرارداد 
پژوهشــي بــا شــرکت پژوهــش و 
ــوان  ــاوري پتروشــیمي تحــت عن فن
»پایــش تکنولــوژي تولیــد پروپیلــن 
گلیکــول« از دســتاوردهاي مهــم 
دانشــکده در زمینــه پژوهــش اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پــروژه 
یکــي از طــرح هــاي پیشــران تکمیل 
زنجیــره ارزش در گام جهــش ســوم و 
چهــارم صنعــت پتروشــیمي اســت

انتشــار مقــاالت متعــدد در مجــالت 
معتبــر بین المللــی و کســب عناوین 
پژوهشــگر برتــر اســتانی و کشــوری 
توســط اعضا هیات علمی دانشــکده و 
همچنیــن قرارگرفتن نــام اعضا هیات 
ــاتید  ــن اس ــکده در بی ــی دانش علم
پراســتناد جهان و ... از  دســتاوردهای 
علمــی پــرارزش  ثبت اختــراع متعدد 
و تولیــد محصــول هــای دانــش 
بنیــان  از دیگــر دســتاوردهای اعضــا 
 هیــات علمــی ایــن دانشــکده اســت. 
پــروژه هــای صنعتــی متعــدد اعضــا 
هیــات علمــی از جملــه قــرارداد 
مهندســی معکوس قطعــات پلیمری 
مــورد نیــاز شــرکت مس سرچشــمه

ــیار  ــکاری بس ــر هم ــال حاض در ح
خوبــی بین دانشــکده و پژوهشــکده 
)از  دارد  وجــود  محیطــی  علــوم 
جملــه کار در حــوزه-ي پوشــش 
ــاک  ــه آب و خ ــذر و تصفی ــاي ب ه
بــا اســتفاده از مــواد پلیمــري( و نــه 
ــن  ــای مشــترک بی ــروژه ه ــا پ تنه
اعضــا هیــات علمــی دو بخــش 
بلکــه اســتفاده مشــترک از امکانــات 

ــت. ــان اس ــود در جری موج

در  پذیــرش  حاضــر  درحــال 
ــر  ــا پیگی ــم ام ــری نداری دوره دکت
در دکتــری  دوره  انــدازی   راه 

رشــته هــای علــوم و فنــاوری نانــو 
در گرایــش نانوشــیمی و همچنیــن 

شــیمی تجزیــه هســتیم.

دانشــکده  جایــگاه  خصــوص  در 
شــیمی و مهندســی شــیمی در 
ایــن دانشــگاه بــه عنــوان یــک 
مجموعــه صنعتــي توضیحــي ارایــه 
نماییــد ضمنــا ســهم دانشــگاه را در 
ارتقــاء صنعــت و فنــاوری در منطقه 
چگونــه  کشــور  شــرق  جنــوب 

می کنیــد. ارزیابــی 

کــه بــا توســعه ایــن طرح هــا، 
ــه  ــد ب ــول جدی ــش از 20 محص بی
پتروشــیمي  محصــوالت  ســبد 
ــم  ــه هفت ــاي برنام ــا انته ــور ت کش
توســعه اضافــه خواهــد شــد و 
کشــور را از واردات 1/3 میلیــارد 
بــي  پتروشــیمي  محصــول  دالر 
نیــاز خواهــد کــرد. از ســوي دیگــر 
بــا درنظــر گرفتــن ارتبــاط نزدیــک 
ــریف،  ــي ش ــاي صنعت ــگاه ه دانش
ــا  ــر، دانشــگاه تهــران و ... ب امیرکبی
ــن شــرکت مطــرح پتروشــیمي،  ای
انعقــاد ایــن قــرار داد دســتاورد 
بســیار مهمــي بــراي دانشــکده 
و همچنیــن دانشــگاه در زمینــه 
ــادر  ــزرگ و م ــع ب ــا صنای ــاط ب ارتب
کشــور اســت. در مــورد ســوال دوم 
شــاید مدیــران بخــش پژهــش کــه 
دسترســی بــه آمــار کلیه دانشــکده 
هــا و پژوهشــکده هــا دارنــد پاســخ 
مســتندتری ارائــه دهنــد امــا بنــده 
ــای  ــرح ه ــوارد ط ــه م ــه ب ــا توج ب
ــده در  ــرح ش ــدد مط ــی متع خارج
ــول دوران  ــی در ط ــورای پژوهش ش
مســئولیتم ایــن ســهم را قابــل 

ــم. ــی کن ــی م ــه ارزیاب توج
افتخــارات و دســتاوردهای آموزشــی 
و پژوهشــی دانشــکده را تشــریح 

فرماییــد.

ضمــن تشــریح چگونگــي همــکاري 
ــا پژوهشــکده  و تعامــل دانشــکده ب
علــوم محیطــی در خصــوص انجــام 
ــه  ــی و فناوران ــای پژوهش فعالیت ه
لطــف نمــوده در بــاره اقدامــات 
ــح  ــواردي را توضی ــده م ــام ش انج

ــد. دهی

وضعیــت پذیــرش دانشــجو دکتری 
در ایــن دانشــکده چگونــه اســت؟ و 
در راســتای ارتقاء آنچــه تصمیماتی 

تاکنــون اخــذ شــده اســت.

ــرکت  ــا ش ــي ب ــرارداد  پژوهش و ق
پژوهــش و فنــاوري پتروشــیمي 
ــوژي  ــش تکنول ــوان »پای تحــت عن
تولیــد پروپیلــن گلیکــول« کــه در 
قســمت قبــل اشــاره کــردم که یکي 
ــل  ــران تکمی ــاي پیش ــرح ه از ط
زنجیــره ارزش در گام جهــش ســوم 
و چهــارم صنعت پتروشــیمي اســت 
ــش  ــا، بی ــن طرح ه ــعه ای ــا توس و ب
ــبد  ــه س ــد ب ــول جدی از 20 محص
کشــور  پتروشــیمي  محصــوالت 
ــم توســعه  ــه هفت ــاي برنام ــا انته ت
ــور را از  ــد و کش ــد ش ــه خواه اضاف
ــارد دالر محصــول  واردات 1/3 میلی
پتروشــیمي بــي نیــاز خواهــد کــرد 
ــات  ــز از دســتاوردهای اعضــا هی نی

ــی باشــد. علمــی دانشــکده م

آینــده شــغلی از طــرف دانشــجویان 
از ضــرورت هــای پیشــبرد تجــاری 
ســازی پایــان نامــه هــا اســت. هــر 
ــا  ــی ت ــیار طوالن ــیر بس ــد مس چن
ــم  ــه داری ــن زمین ــی در ای ثمرده
ولــی تولیــد محصــوالت دانــش 
بنیــان و ثبــت اختراعــات نویدبخش 
آینــده ای روشــن اســت.  بــه عنوان 
ــتقرار در  ــه اس ــم ب ــی توان ــال م مث
مرکــز رشــد تحقیقــات کشــاورزي 
کرمــان درخصــوص پوشــش هــاي 
پلیمــري بــذر کــه موضــوع یکــی از 
پایــان نامــه هــا اســت اشــاره کنــم.

ــات  ــازی موضوع ــوص تجاری س در خص
رشــته  در  ارائه شــده  پایان نامه هــای 
هــاي تحصیلــي مرتبــط چــه اقداماتــی 

ــه اســت صــورت پذیرفت

ــی و  ــات آموزش ــزات و امکان تجهی
در  را  دانشــکده  کمک آموزشــی 
ــد.  ــی می کنی ــطحی ارزیاب ــه س چ
ــعه و  ــرای توس ــر ب ــال حاض در ح
ارتقــای آن چــه پیشــنهادی داریــد؟

ــگاهی  ــات آزمایش ــفانه امکان متاس
ــی  ــت ول ــوب نیس ــکده مطل دانش
از  بعضــی  ســاخت  کمــک  بــه 
دســتگاه هــای مــورد نیــاز توســط 
ــکده و  ــی دانش ــات علم ــا هی اعض
ــژه  ــگاه وی ــه ن ــد ب ــن امی همچنی
مســئولین دانشــگاه در خریــد و 
تجهیــز آزمایشــگاه هــای دانشــکده 
ایــن مشــکل نیــز بــه زودی مرتفــع 

ــود. ــی ش م در ایــن خصــوص دانشــجویان و 
اعضــا هیــات علمــی دانشــکده 
ــاز  ــت خــود را آغ ــی فعالی ــه تازگ ب
ــی   ــزه کاف ــود انگی ــد. وج ــوده ان نم

در دانشــجویان و اطمینــان بــه
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تقديــر از ســه بانــوی منتخــب دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی و فنــاوری 
ــور ــذار کش ــان تأثیرگ ــی زن ــره بین الملل ــان در کنگ ــرفته کرم پیش

در نخســتین کنگــره بین المللی 
زنــان تأثیرگــذار کشــور کــه 
ســی ام دی مــاه  بــا حضــور 
ــی و خارجــی در  ــان داخل مهمان
محــل نمایشــگاه بین المللــی 
تهــران برگــزار شــد از دکتــر 
ــعیده  ــر س ــدق، دکت ــه مص اله
خضــری پــور و ســمیرا زهرایــی 
ــی  ــری تخصص ــجوی دکت دانش
فخرالســادات  دکتــر  توســط 
نصیــری مشــاور وزیــر علــوم در 
امــور زنــان و خانــواده، از حضــور 
پررنــگ محققیــن ایــن دانشــگاه 

ــد. ــر ش ــره تقدی در کنگ
بیــن  از  کنگــره  ایــن  در 
از  معرفی شــده  بانــوی   110
دانشــگاه های سراســر کشــور 
توســط وزارت علــوم، تحقیقات و 
فنــاوری »عتــف« 30 نفر توســط 
نهــاد ریاســت جمهــوری انتخاب 
ــذار  ــوی تأثیرگ ــاً 18 بان و نهایت
ــه  ــاوری جهــت ارائ در حــوزه فن
ــره  ــود در کنگ ــتاوردهای خ دس

ــد. ــرکت کردن ش
دکتــر الهــه مصــدق مدیرعامــل 
شــرکت دارویــی هورتــاش دانــه 
ــره  ــدگان کنگ ــا از برگزی کارمانی
زنــان تأثیرگــذار بــا ارائــه 6 
محصــول فناورانــه  خــود در 
حــوزه داروهــای ضــد ســرطان،

و  آنتی بیوتیــک  داروهــای 
و  نانومــواد  ســوختگی،  ضــد 
نمایشــگاه  در  نانوکاتالیســت 

کــرد. شــرکت 
ــن  ــع از جدیدتری ــتال مای کریس
عضــو  ایــن  دســتاوردهای 
دانشــگاه  هیئت علمــی 
ــی  ــی صنعت ــالت تکمیل تحصی
و فنــاوری پیشــرفته اســت کــه 
قابلیــت اســتفاده در ســاخت 
درمــان  در  و   LCD صفحــات

دارد. کاربــرد  ســرطان 
 دکتــر ســعیده خضــری پــور 
دکتــرای  فارغ التحصیــل 
ــا  ــی، ب ــی و مولکول ــک اتم فیزی
اختراعــی بــا عنــوان فرآینــد 
و سیســتم آلفارادیوگرافــی بــا 
اســتفاده از آشکارســاز ســه طبقه 
در   SQS مــد  در   THGEM
ــود.  ــن نمایشــگاه شــرکت نم ای
ــادی  ــرد زی ــی کارب آلفارادیوگراف
ــت،  ــکی، صنع ــوزه   پزش در ح
ــه  ــره دارد ک زمین شناســی و غی
بــه علــت نیــاز بــه دســتگاه های 
الکترونیکــی بــرای ثبــت تصویر، 
تاکنــون پیشــرفت قابل توجهــی 
نداشــته اســت. در ایــن اختــراع 
ــتگاه  ــک دس ــازی ی ــا بهینه س ب
امــکان  ســه طبقه،   THGEM
انجــام آلفارادیوگرافــی بــدون نیاز به

ــا  ــا ب ــی و تنه ــدارات الکترونیک م
 CCD ــن ــک دوربی ــتفاده از ی اس

فراهم شــده اســت.
خانم ســمیرا زهرایی،  دانشــجوی 
دوره دکتــرای تخصصی در رشــته 
مهندسی هســته ای، از مخترعین 
ــگاه از  ــه دانش ــان نمون و کارآفرین
ــداد  ــن روی ــدگان ای ــر برگزی دیگ
ــراع  ــت اخت ــا ثب ــی ب ــود. زهرای ب
دســتگاه آل ای دی تراپــی همراه

دســتگاه های  و  ماســاژور  بــا 
متعــدد تجــاری جهــت اســتفاده 
صنایع ماننــد دســتگاه وندینگ، 
ربــات بــازرس، ربات شستشــوی 
پنــل خورشــیدی، دســتگاه میوه 
ــر ســه بعدی،  خشــک کن، پرینت
دســتگاه تولیــد فیالمنــت و 
پرنده هــای ســم پاش در ایــن 

کنگــره شــرکت کــرد.
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ــالت  ــگاه تحصی ــذار دانش ــان تاثیرگ ــان از زن ــتاندار کرم اس
ــرد ــل ک ــرفته تجلی ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت تکمیل

ــداکار در  ــدی ف ــد مه ــر محم دکت
نخســتین کنگــره زنــان تاثیرگــذار 
ــوح  ــدای ل ــا اه ــان ب ــتان کرم اس
ــدق  ــه مص ــر اله ــه دکت ــر ب تقدی
عضــو هیــات علمی و دکتر ســعیده 
خضــری پــور یــاور علمــی دانشــگاه 
ــت  ــی از موفقی ــالت تکمیل تحصی
ــان دانشــگاهی در عرصــه  هــای زن
ملــی و بیــن المللــی تجلیــل کــرد.

وی بــا یــادآوری ســخنان مقــام 
معظــم رهبــری دربــاره مقــام و 
جایــگاه زن گفــت: بــرای راه انــدازی 
کانــون زنــان تاثیرگــذار اســتان 
ــم  ــکاری الزم را خواهی ــان هم کرم

داشــت.

ــر  ــذاری و تاثی ــاب اثرگ ــداکار در ب ف
زنــان جامعــه گفــت: ســخن  گفتــن 
در ایــن مــورد بدیهــی اســت و همــه 
مــا مدیــون مادرانمــان و تحــت تاثیــر 
ــان  ــا بی ــتیم. وی ب ــا هس ــار آنه رفت
اینکــه زن و مــرد بــه لحــاظ تناســب 
ــئولیت هایی  ــا، مس ــن و ظرفیت ه س
دارنــد، گفــت: زن و مــرد بــه تناســب 
ویژگی هــا، مســئولیت های اجتماعــی 
متفاوتــی هــم در اجتمــاع   و خانــواده 

بــه عهــده دارنــد.  
ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتاندار کرم اس
اینکــه مهــر مــادری، مثــل و ماننــد 
نــدارد و هیــچ چیــزی جایگزیــن آن 

ــودن ــادر ب نیســت، گفــت: م

 و زن  بــودن منافاتــی بــا فعالیت های 
اجتماعــی نــدارد. زنــان مــا در انقالب و 
جنــگ اثرگــذاری زیــادی دارنــد.  
ــرکل  ــی مدی مریم الســادات طباطبای
ــتانداری  ــواده اس ــان و خان ــور زن ام
کرمــان نیز در این مراســم گفت: ســه 
بانــوی کرمانی از دانشــگاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشــرفته 
در کنگــره بین المللی زنــان تاثیرگذار 
و دو نفــر نیــز در کنگــره ملــی مــورد 

ــرار گرفتند. تجلیــل ق
وی افــزود: زن منشــاء خیــرات و 
ــه  ــه زن ب ــد ب ــت و نبای ــرکات اس ب

ــرد. ــگاه ک ــزار ن ــک اب ــوان ی عن
مدیرکل امور زنان و خانواده

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتانداری کرم اس
پایه گــذاری کانــون زنــان تاثیرگــذار 
اســتان کرمــان گفــت: زنــان ایرانــی 
بــا حفظ حریم هــا استعدادهایشــان 
را شــکوفا کرده انــد.  در این نشســت 
دکتــر الهــه مصــدق و دکتر ســعیده 
خضــری پــور بــه بیــان دیــدگاه های 

خــود پرداختند 
در ایــن مراســم که در ســالن شــهید 
مرتضــوی اســتانداری کرمــان برگزار 
شــد از 30 بانــوی تاثیرگــذار اســتان 
کرمــان در حوزه هــای کارآفریــن، 
و  علمیــه  حــوزه  دانش بنیــان، 
فعالیت هــای اجتماعــی تجلیــل بــه 

عمــل آمــد.
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ــرض ســالم و ادب و  ــام خــدا. ع ــه ن ب
احتــرام دارم. خیلــی ممنــون از لطــف 
شــما و ســپاس از دعــوت تــان. باعــث 
افتخــار هســت کــه در خدمــت تــون 
هســتم. ســعیده خضــری پور هســتم 
فــارغ التحصیل دکتــرای فیزیک اتمی 
و مولکولــی. حــدود یازده ســال هســت 
کــه در دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی 

کرمــان مشــغول بــه کار هســتم.

ــودم را  ــالت خ ــدم تحصی ــه کار ش ب
در مقطــع دکتــری در رشــته فیزیــک 
ــگاه  ــن دانش ــی در همی اتمی-مولکول

ادامــه دادم.
بــا عــرض ســالم، خودتــان را معرفــي 

بفرمایید.

در پــی انتشــار خبــر حضور دکتر ســعیده خضــری پــور در کنگره 
ــا ایشــان صــورت  ــی ب ــذار گفتگوی ــر گ ــان تاثی ــی زن ــن الملل بی

پذیرفــت کــه متــن ذیــل برگرفتــه از ایــن گفتگــو مــی باشــد.

دوران دبیرســتان رشته ریاضی فیزیک 
رو بــرای تحصیــل انتخــاب کــردم و از 
همــان ابتــدا عالقــه ی بســیار زیــادی 
ــن  ــتم و ای ــک داش ــته فیزی ــه رش ب
عالقــه تــا حــدی بــود کــه بالفاصلــه 
پــس از اتمــام دوره پیــش دانشــگاهی 
و شــرکت در کنکور سراســری، رشــته 
فیزیــک را در اولویــت های اول لیســت 
انتخــاب رشــته برگزیــدم در حالــی که 
می توانســتم در تمــام رشــته های 
مهندســی دانشــگاههای معتبر دولتی 

ــل کنم.  تحصی
دانشــگاه  در  را  کارشناســی  دوران 
صنعتــی امیرکبیــر در رشــته فیزیــک 
ــی  ــی و دوران کارشناس اتمی-مولکول
ارشــد را در دانشــگاه علــم و صنعــت در 
رشــته فیزیــک حالــت جامــد ســپری 

ــردم. ک
ــک در حــدی  ــه فیزی ــده ب ــه بن عالق
ــگاه  ــه در دانش ــد از اینک ــه بع ــود ک ب

ــغول  ــی مش ــالت  تکمیل تحصی

گرایــش تحصیلــي ســرکارعالي از 
مدرســه تــا دانشــگاه؟

زمینــه تحقیقاتــی بنــده در دوران 
کارشناســی ارشــد در حــوزه سیســتم 
ــوع  ــود. موض ــکوپیک ب ــای مزوس ه
پایــان نامــه ارشــد »اثــر تــک ناخالصی 
مغناطیســی بر حلقه کوانتومی بیضی 
شــکل« بــود. حلقــه هــاي کوانتومــي 
ــه علــت شــکل هندســي خــاص و   ب
ــیاري  ــي بس ــان در طراح ــارن ش متق
ــگرها،  ــه حس ــا از جمل ــتگاه ه از دس
مغناطیســي،  هــاي  حافظــه 
هــاي  حافظــه  ترانزیســتورها، 
اپتیکــي، لیزرهــاي تشــدیدکننده  
 اپتیکــی و ... کاربــرد دارنــد. ادامــه 
فعالیت های پژوهشــی در دوران دکترا 
در زمینــه فیزیــک اتمــی و هســته ای 
بــود و موضوع رســاله دکتری»توســعه 
 X روش هــای آشکارســازی اشــعه
ــازهای گازی  ــتفاده از آشکارس ــا اس ب
ــر  ــود. همیــن جــا ب ــز« ب مقیــاس ری

ــم خــودم الزم میدان
که از اســاتید بزرگــوار رســاله ی دکترا، 
ــه  ــای دانشــمند و فرزان ــتاد راهنم اس
جنــاب آقــای دکتــر علــی نگارســتانی 
و اســتاد مشــاور دلســوز و فرهیختــه 
جنــاب آقــای دکتر محمدرضــا رضایی 

تشــکر ویــژه داشــته باشــم. 
  توضیــح مختصــری کــه میتونــم در 

مــورد رســاله دکتــرا عــرض کنــم
به این شرح هست:  ابداع و توسعه 

ســریع آشکارســازهای گازی مقیــاس 
ریــز در ســالهای اخیــر جایگاه ویــژه ای 
در عکســبرداری بــا پرتوهــای یونیــزان 
توســط این آشکارســازها فراهــم کرده 
اســت. یکــی از قســمتهای پیچیــده و 
گرانقیمت هر سیســتم عکســبرداری، 
صفحــه ی قرائــت گــر خروجــی ایــن 
دســتگاهها مــی باشــد. در تحقیــق ما 
امــکان کارکــرد سیســتم هــای فــوق 
در مــد SQS مــورد بررســی قــرار 
گرفــت. مــد SQS یــک مــد کارکــرد 
باشــد  مــی  گازی  آشکارســازهای 
ــو توســط  ــه در آن، محــل ورود پرت ک
ــور قابــل مشــاهده در  ســتون هــای ن
 شــرایط معمولــی آزمایشــگاه نمایــان

ــد  ــن م ــه ای ــیدن ب ــردد؛ رس ــی گ م
شــرایط خاصــی دارد و کارکــرد در 
ایــن مــد باعــث حــذف صفحــه هــای 
 قرائــت گــر مخصــوص و نیــز حــذف 
سیســتم هــای الکترونیکــی پیچیــده 

مــی شــود.

ــه  ــی ام را ادام ــای پژوهش ــت ه فعالی
دادم کــه نتیجــه ی ایــن فعالیــت هــا، 
ــی  ــن الملل ــاالت بی ــورت مق ــه ص ب
متعــدد، چــاپ شــده یــا در حــال چاپ 
می باشــد. همچنیــن به عنــوان همکار 
طــرح نیــز فعالیت پژوهشــی داشــته و 

دارم.  
ماحصــل تمامــی فعالیــت هــای 
پژوهشــی ســال هــای اخیــر، موجــب 
کســب افتخار پژوهشــگر برتــر در بین 
ــالت  ــی دانشــگاه تحصی ــاوران علم ی

تکمیلــی گردیــد.

دربــاره پــروژه دوره کارشناســي، پایــان 
نامــه ارشــد و رســاله دکتــر توضیحاتي 

ــه بفرمایید. را ارائ
دوران مدرســه را بــا معدل عالی پشــت 
ســر گذاشــتم کــه موفــق بــه دریافــت 
تقدیرنامــه هــا و کســب رتبــه ممتــاز 
ــف  ــع مختل ــوزی در مقاط ــش آم دان
شــدم. در دوران کارشناســی همواره در 
بیــن نفــرات برتر رشــته خــودم بــودم.

فعالیت هــای پژوهشــی بنــده از دوران 
ــدی  ــور ج ــه ط ــد ب ــی ارش کارشناس
ــه  ــرا ادام ــاز شــد و در مقطــع دکت آغ
ــاپ  ــه چ ــر ب ــه منج ــرد ک ــدا ک پی
مقــاالت کنفرانســی و بیــن المللــی و 

ــد. ــراع گردی ــت اخت ثب
پــس از اتمــام مقطــع دکتــرا تا همین 

لحظه کــه در خدمت شــما هســتم،

همچنیــن بــه عنــوان یکــی از بانــوان 
ــن  ــاوری در اولی ــذار عرصــه فن تاثیرگ
کنگــره بیــن المللــی زنــان تاثیرگــذار 
انتخــاب شــدم. همچنیــن در کنگــره 
ــوان  ــه عن ــذار ب ــان تاثیرگ ــتانی زن اس
ســخنران ویــژه شــرکت داشــتم. 
ــای  ــره ه ــارات در کنگ ــب افتخ کس
نامبــرده منجــر شــد کــه مــورد تقدیر 
وزیر محتــرم علــوم و اســتاندار محترم 

ــرار بگیــرم. کرمــان ق

موفقیت هاي دوره مدرسه و دانشگاه؟

ــت ــت اس ــد موفقی ــاوری کلی ــود ب خ

ادامه در صفحه بعد
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در زمینــه فنــاوری و دســتاوردهای 
علمــی در ایــن کنگره شــرکت کــردم. 
ایــده و دســتاورد بنــده اختراعــی 
سیســتم  و  »فراینــد  عنــوان  بــا 
آلفارادیوگرافی با اســتفاده از آشکارســاز 
 »SQS در مــد THGEM ســه طبقــه

ــود.  ب

در چــه زمینــه اي در اولیــن کنگــره 
ــدید و  ــاب ش ــذار انتخ ــان تاثیرگ زن

ــود؟ ــده شــما چــه ب ای

ــرداری  ــن طــرح در زمینــه تصویرب ای
پزشــکی، مقطــع نــگاری، ســن یابــی 
آثــار باســتانی و ...قابلیت اســتفاده دارد. 
بــه طور کلــی آلفارادیوگرافــی به علت 
نیــاز بــه دســتگاه هــای الکترونیکــی 
بــرای ثبــت تصویر، تاکنون پیشــرفت 
قابــل توجهی نداشــته اســت. اما نکته 
ی مهــم در ایــن اختــراع ایــن اســت 
کــه بــا بهینــه ســازی یــک دســتگاه 
THGEM ســه طبقــه، امــکان انجــام 
آلفارادیوگرافــی بــدون نیاز به مــدارات 
الکترونیکــی و تنهــا با اســتفاده از یک 
ــت.  ــده اس ــم ش ــن CCD فراه دوربی
ــورد  ــت م ــون در صنع ــن کار تاکن ای
ــا  ــت. ام ــه اس ــرار نگرفت ــتفاده ق اس
ــا توجــه بــه اینکــه اخیــرا تاییدیــه  ب
ــازمان  ــه از س ــراع مربوط ــی اخت  علم
ــی  ــی و صنعت ــای علم ــش ه پژوه
ایــران دریافت شــده اســت، در مراحل 
ــت  ــرد در صنع ــکان کارب ــدی ام بع
وجــود دارد که بایســتی ســاختار آن با 
توجــه بــه هــدف موردنظــر متقاضــی 

طراحــی گــردد.

طــرح برگزیــده شــما در چــه زمینــه 
اي کاربــرد دارد؟ و ایــا تاکنــون در 
صنعــت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
ــه طــور مختصــر در مــورد  اســت؟ ب

طــرح تــان توضیــح دهیــد.

بــا توجــه به نقــش بســیار موثــر بانوان 
در جامعــه، برگــزاری ایــن کنگــره بــه 
خصوص در ســطح ملــی و بین المللی 
قابــل ســتایش بــود و فرصــت بســیار 
ــه  ــا و ارائ ــده ه ــرح ای ــبی در ط مناس
ــد.  ــوان فراهــم گردی دســتاوردهای بان
انشــا... در ســال های آینــده بــا اطــالع 
رســانی هــای گســترده تــر رســانه ها، 
شــاهد مشــارکت هرچه بیشــتر بانوان 
در ایــن کنگــره و درخشــش ایشــان در 
تمامــی عرصه هــای علمی، فنــاوری و 

ــیم. اجتماعی باش

نظرتــان را در رابطــه بــا تاثیرگــذاري و 
کیفیــت ایــن کنگــره در حــوزه بانــوان 

بفرمایید.

ــا دارد  ــوال ج ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
تشــکر ویژه داشــته باشــم از ریاســت 
محتــرم دانشــگاه جنــاب آقــای 
دکتــر محبــی کــه موافقــت بــا ادامــه 
تحصیــل بنــده در دوران پیشــین 
ــت و  ــورت گرف ــان ص ــت ایش ریاس
ــژه از  ــی بســیار وی ــن قدردان همچنی
اســاتید گرانقــدر و بزرگــوارم داشــته 
باشــم کــه مطمئنــا بــدون حمایــت 
هــای ایــن بزرگــواران، موفقیــت 
هــای حاصــل محقــق نمیشــد. پــس 
دانشــگاه بخاطــر حمایــت هــای 
ــن  ــوار و همچنی ــاتید بزرگ ــن اس ای
بخاطــر تجهیــزات آزمایشــگاهی کــه 
ــش  ــرار داده، نق ــده ق ــار بن در اختی
ــده داشــته  ــت بن بســزایی در موفقی

ــت. اس

ضمــن تشــکر از حمایت های ریاســت 
محتــرم دفتــر نظــارت جنــاب آقــای 
دکتــر زینلــی در حــوزه کاری اینجانب، 
ــاور  ــا ی ــده تنه ــه بن ــه اینک باتوجــه ب
علمــی دفتر نظــارت و ارزیابی دانشــگاه 
هســتم، طــی ســاعات اداری فرصتــی 
ــای پژوهشــی  ــت انجــام فعالیته جه
فراهــم نمــی گــردد و به همیــن دلیل، 
بعد از ســاعت اداری به مطالعات علمی 

و کارهــای پژوهشــی میپــردازم.

دانشــگاه چــه ســهمي در موفقیــت 
شــما داشــته اســت؟

در حــال حاضــر بــه جــزء فعالیــت در 
واحــد نظــارت و ارزیابــي دانشــگاه در 

چــه زمینــه اي فعالیــت داریــد؟

بــه نظــر بنــده همــه بانــوان میتواننــد 
نقش بســیار موثــر و بســزایی در حوزه 
خانــواده، اجتمــاع و بــه طــور کلــی در 
محیــط پیرامــون خود داشــته باشــند. 
پیشــنهاد من بــه همــکاران بزرگــوارم 
ایــن اســت کــه تمــام تمرکزشــان را بر 
روی هــدف موردنظر خــود بگذارند و با 
امیــد و تکیه بر قدرت عظیــم خداوند و 
نیز با نیروی شــگفت انگیــز خودباوری 
از تــالش و کوشــش در پیشــبرد هدف 
ــراز و  ــه ف ــد. البت شــان دســت برندارن
نشــیب هــای زندگــی اجتنــاب ناپذیر 
اســت و ممکــن اســت هرازگاهــی 
بخاطــر طوالنــی بودن مســیر، خســته 
شــویم و دســت از ادامــه کار برداریم؛ اما 
اگــر هدفمــان را بــه طــور مــداوم مــرور 
کنیــم و گام بــه گام در راســتای تعالــی 
قــدم برداریــم، بــدون تردیــد در نهایت 

بــه نتیجــه مطلــوب خواهیم رســید.

چــه توصیــه اي بــراي ســایر یــاوران 
علمــي )بانــوان( کــه همــکار شــما در 

دانشــگاه داریــد.

ضمن تشــکر از روابــط عمومی محترم 
ــم در  ــام همکاران ــرای تم ــگاه، ب دانش
دانشــگاه تحصیــالت تکمیلی صنعتی 
کرمــان از صمیم قلــب آرزوی توفیقات 
روزافــزون دارم و بــرای بانوان ســرزمینم 
ســالمتی، ســعادت و پیروزی را از درگاه 

خداونــد متعال خواســتارم.

سخن آخر

ــه( ــری  )ادام ــعیده خض ــر س ــم دکت ــا خان ــه ب مصاحب
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در پــی انتشــار خبــر حضــور دکتــر ســمیه زهرایــی در 
کنگــره بیــن المللــی زنــان تاثیــر گــذار گفتگویــی بــا 
ایشــان صــورت پذیرفــت کــه متــن ذیــل برگرفتــه از 

ایــن گفتگــو مــی باشــد.

وقلــم                                لــوح  خداونــد  نــام  بــه 
وعــدم وجــود  نــگار  حقیقــت 

ســخنم را بــا ایــن جملــه از موالیمــان 
علــی آغــاز مــی کنــم کــه فرمودنــد: 
علــم قــدرت اســت و هرکــس بــر علم 
چنــگ زنــد قدرتمنــد اســت و توانایی 
قــدرت نمایــی دارد و هرکــس از علــم 
فاصلــه بگیــرد دیگــران بــه او غلبه می 

. کنند
ســمیرا زهرائــی متولــد شــهر بیرجند 
هســتم .در ســن 12 ســالگی بــه دلیل 
عالقــه و ایده هــای که داشــتم آموزش 
رباتیــک را آغــاز کــرده و در این مســیر 
در پژوهشــکده هــا و مســابقات بــا افراد 
مختلــف آشــنا شــدم . از ســال 138۵ 
در حــوزه رباتیــک  و هــوا فضــا فعالیت 
خــود را شــروع کــردم و در حــال حاضر 
مدیــر موســس چند شــرکت در زمینه 
های پزشــکی و پیراپزشکی ،مهندسی 
ــای  ــتگاه ه ــاخت دس ــته ای ، س هس
صنعتــی و نیمــه صنعتــی ، هــوا فضا و 

رباتیک هســتم 

بــا ســالم وعــرض تبریــک بــه جهت 
انتخــاب ســرکارعالي در زمــره زنــان 
ــور  ــه ط ــان را ب ــذار، خودت ــر گ تاثی

کامــل معرفــي بفرماییــد.

از  جنابعالــي  تحصیلــي  گرایــش 
مدرســه تــا دانشــگاه؟

دیپلم کامپیوتر و دیپلم ریاضی فیزیک
 کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک

ارشــد مهندسی هســته ای گرایش کاربرد 
پرتوها 

دانشــجوی دکتری مهندســی هســته ای 
گرایــش کاربــرد پرتوهــا

همچنیــن در هنــگام بهــره بــرداری 
ــر و  ــات تغیی ــوان عملی ــی ت ــی م براحت
ــر و  ــری بهت ــرای راه ب ــازی ب ــه س بهین
کاهــش هزینــه هــای انــرژی و کاهــش 
ــام داد. ــی را انج ــای تعمیرات ــه ه هزین

ــاختمان   ــت س ــاي مدیری ــتم ه سیس
ــر و  ــر، ســریع ت ــه ت )BMS( کــم هزین
ــا  ــان هســتند آنه ــل اطمین بیشــتر قاب
ــق و  ــال موف ــورت کام ــه ص ــواره ب هم
ــواع تاسیســات  ــا در بســیاري از ان تقریب
ــدازي  ــب و راه ان ــا نص ــاختمان ه و س
ــه  ــا را ب ــر آنه ــن ام ــد و همی ــده ان ش
عنــوان یــک نیــاز ضــروري کــه الزمــه 
ــرح  ــت، مط ــق اس ــت موف ــک مدیری ی
مــي ســازد. مدیریــت مصــرف انــرژي در 
ســاختمان هاي هوشــمند تاثیر بســزایي 
ــرژي دارد.  ــي مصــرف ان ــه جوی در صرف
ــه  ــور و سیســتم تهوی وابســته کــردن ن
ــزي  ــه ری ــخص و برنام ــور ش ــه حض ب
ــف  ــاعات مختل ــا در س ــاق ه ــاي ات دم
شــبانه روز از مصادیــق مدیریــت مصرف 
انرژي مي باشــد. همچنیــن جلوگیري از 
تابــش مســتقیم نور خورشــید بــه داخل 
ــک  ــرل اتوماتی ــط کنت ــاختمان توس س
ــي  ــه جوی ــبب صرف ــره س ــرده و کرک پ
 در مصــرف انــرژي الکتریکــي بــراي

 دســتگاه هــاي سرمایشــي مــي شــود.  
در دوره ارشــد طراحــی یــک حفــاظ 
نوترونی برای شــتاب دهنده ســیکلوترن 
پزشــکی جهت کاهــش الودگــی نوترون 
و دوز جذبــی اندامهــای بــدن با اســتفاده 
از کوپــل ابزار مونــت کارلــوی GATE  و 

ــوده اســت. GEANT4 ب
ــته ای  ــش هس ــری دان ــروزه به کارگی ام
و به ویــژه شــتاب دهنده ها در بخــش 
پزشــکي، به امـــري معمـــول در تمـــام 
کشـــورها تبدیل شده اســت. سیکلوترون

از جمله شــتاب دهنده هایی اســـت کـــه 
کـــاربرد گســترده ای در زمینــه ی  تولید 
رادیـــو  داروهـــاي تشخیصـي و درمـاني 
دارد. در فرآینــد تولیــد رادیوایزوتــوپ هــا 
در شــتاب دهنده ســیکلوترون عــالوه بر 
رادیوایزوتــوپ موردنظــر تابــش نوتــرون 
و گامــا در نتیجــه ی برهمکنــش هــای 
پروتــون هــا بــا هــدف در مســیر باریــک 
ــنجی  ــف س ــوند . طی ــی ش ــاد م ایج
نوتــرون بــرای تعییــن مشــخصات کامل 
میــدان تابشــی در محیــط کاری و اندازه 
گیــری دقیــق آن و تخمیــن دز رســیده 
بــه پرســنلی کــه در معــرض تابــش قرار 
دارنــد بســیار مهم و ضــروری می باشــد. 
در عملکــرد عــادی، ایــن میــدان تابشــی 
مختلــط قابــل  چشم پوشــی اســت زیــرا 
اعضــای کارکنــان در خارج از اتاق پشــت 
ــن   محافــظ تابــش باقــی می ماننــد. باای
وجــود ایجــاد نقــض فنــی درهــدف یــا 
مــوارد دیگــر در اتــاق ســیکلوترون یکــی 
از مهمتریــن مشــکالت در ضمن بمباران 
پروتونــی اســت. بــرای انجــام تعمیــرات 
الزم بایــد بمبــاران قطــع و عملیــات 
موردنظــر صــورت گیــرد کــه وضعیــت 
اضطــراری بــه وجــود می آیــد. بــا توجــه 
بــه ماهیــت کامــال متفــاوت تابش هــای 
ــپر  ــت و س ــی، حفاظ ــی و فوتون نوترون
ــده  ــیار پیچی ــا بس ــن پرتوه ــردن ای ک
ایــن حفــاظ در کدهــای  اســت.که 
ذکرشــده مــورد بررســی قرارگرفــت 
وپس ازبررســی امــکان ســاخت آن مورد 
ــاظ  ــن حف ــه ای ــت ک ــی قرارگرف بررس
ــر ســیکلوترون هــای پزشــکی  عــالوه ب
ــز  ــی نی ــای تحقیقات ــیکلوترون ه  در س

می توان به کاربرد.

دربــاره پــروژه دوره کارشناســي، پایان 
نامه ارشــد و رســاله دکتر توضیحاتي 
 را ارائــه بفرماییــد. ایــن پــروژه هــا چه

کار بردي در صنعت دارد؟

در دوره کارشناســی موضــوع پایــان نامه ام 
در مــورد هوشــمند ســازی ســاختمان ها 

بــوده اســت. 
کاربرد: انســان ها از بدو پیدایــش در آرزوی 
مکانــی امــن و مطمئن بــرای زندگــی بوده 
انــد و بــرای رســیدن بــه ایــن آمــال هیــچ 
وقــت دســت از تالش و تحقیق برنداشــته 
انــد. حــال در هزاره ســوم و عصــر ارتباطات 
و کامپیوتر تنها ســاختمان های هوشمند 
هســتند که بــه ایــن خواســته جامه عمل 

می پوشــاند. 
ــرل  ــراي کنت ــالش ب ــور ت ــن منظ بدی
ســاختمان هــا شــروع شــده اســت و ادامه 
ــا،  ــاختمان ه ــیاري از س ــروزه بس دارد. ام

ادامه در صفحه بعد

  

عامل کلید موفقیت ها عمل کردن است.

27



نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته سال سوم شماره دهم زمستان  1401

ــه( ــی )ادام ــمیرا زهراي ــم س ــا خان ــه ب مصاحب

- ازمدرســه تاکنــون جــزو دانــش 
ــف ــاگرد ال ــجویان ش ــوزان ودانش  آم

 بوده ام 
- کســب مقــام در مســابقات رباتیک و 

هوافضا 
ــر اســتانی  - کســب رتبــه اســتاد برت

ــک ووهوافضــا رباتی
- کســب رتبــه  کار آفریــن زن نمونــه 

کشــوری
- دانشجوی کارآفرین برتر

- بانــوی موفــق در زمینه راهبر شــغلی 
کمیتــه امداد

- بانوی تاثیرگذار کشوری

و  مدرســه  دوره  هــاي  موفقیــت 
دانشــگاه؟

در زمینــه ســاخت دســتگاه نــور 
درمانــی همــراه بــا ماســاژور، ســاخت 
ــاوری  ــا فن ــکی ب ــای پزش ــل ه آت
، دســتگاه  بعــدی  پرینتــر ســه 
ــه،  ــد جوان ــتگاه رش ــک، دس ویندی
ــات  ــت، رب ــد فیالمن ــتگاه تولی دس
بــازرس، ربــات شستشــوی پنــل 
ــدی  ــه بع ــر س ــیدی، پرینت خورش
پرنــده هــای ســمپاش شــرکت 

نمــودم.

در چــه زمینــه اي  در جشــنواره زنان 
تاثیــر گــذار شــرکت داشــتید  و ایده 

ــود؟ شــما چه ب

هــر یــک از ایــن طــرح هــا در زمینــه 
های مختلــف کاربرد دارد. دســتگاه نور 
درمانــی همــراه بــا ماســاژور کــه جــزو 
اختراعــات بنــده بــوده و بــرای درمــان 
ریــزش مــو و درمــان زخم و جــوش و ... 
بــه کار مــی رود و در حــال توســعه این 
دســتگاه برای درمان ســرطان پوســت 
و زخــم هــای دیابتــی در حــال تســت 
و آزمایشــات  بالینی هســتیم. دستگاه 
میــوه خشــک کــن کــه جــزو طــرح 
هایــی اســت کــه بــرای اشــتغال زایــی 
مرزنشــینان و زنــان بــی سرپرســت و 
بــد سرپرســت جــزو طــرح هــای برتر 

بــوده اســت.
 همچنیــن بــا فنــاوری تبدیــل زبالــه 
هــای پالســتیکی بــه فیالمنت کمک 
بــه حفــظ طبیعــت ومحیــط زیســت 

اســت.
ــا  ــکی ب ــای پزش ــل ه ــتفاده از آت اس
فنــاوری پرینترهــای ســه بعــدی کــه 
مــی تــوان دقیقــا بــا اســکن از بــدن و 
اعضــای بــدن همــان آتــل مخصــوص 

هــر فــرد را تولیــد کــرد.
 ســایر طــرح هــا نیــز در حــوزه هــای 
ــده اســت.  ــه ش ــکار گرفت ــف ب مختل
بیشــتر طــرح هــا در حــوزه صنعــت 
ــدات  ــه و تولی ــکار گرفت ــکی ب و پزش

ــی داشــته اســت. انبوه

ایــن جشــنواره یــک راه ارتباطی خوب 
بــرای ارتبــاط کارآفرینــان بــا یکدیگر و 
همچنیــن معرفــی محصــوالت اســت 
ــد   ــن ســری جشــنوارها مــی توان و ای
انگیــزه بانوان را برای کارافرینی بیشــتر 

. کند

چــه در  شــما  برگزیــده   طــرح 
 زمینــه اي کاربــرد دارد؟  ایــا تاکنــون 

نظرتــان را در رابطــه بــا تاثیــر گذاري 
و کیفیــت ایــن جشــنواره در حــوزه 

ــوان بفرمایید. بان

دانشــگاه چــه ســهمي در موفقیــت 
شــما داشــته اســت؟

تحصیــالت  دانشــگاه  شــاخصه 
تکمیلــي کــه باعــث شــد شــما ایــن 
ــاب  ــل انتخ ــراي تحصی ــکان را ب م

ــد؟ کنی

ــوط  ــده مرب  بیشــتر طــرح هــای بن
ــوده  ــگاه ب ــور در دانش ــل از حض قب
اســت ولــی در اینجا از زحمــات خانم 
دکتــر راشــدی و جنــاب دکتــر کــی 
نیــا ارتبــاط بنــده بــا افــراد کارافریــن 
گردیــد کمــال تشــکر دارم. جــا دارد 
از اســاتید بزرگــوارم دکتر نگارســتانی 
، دکتــر رضایی، دکتر اســماعیلی، که 
در پایــان نامــه و کار روی این موضوع 
ــال  ــردم کم ــره ب ــا به ــارب آنه ازتج

تقدیــر و تشــکر را دارم.

بــه دلیــل عالقــه ام بــه رشــته 
ــن گام  ــته ای دراولی ــی هس مهندس
ایــن دانشــگاه رو انتخــاب کــردم و 
بامطالعــه رزومــه علمــی و پژوهشــی 
اســاتید ایــن دانشــگاه ادامــه تحصیــل 

ــدم.  ــب ش ــگاه ترقی ــن دانش درای
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ــه( ــی )ادام ــمیرا زهراي ــم س ــا خان ــه ب مصاحب

توصیــه بنــده بــه بانــوان کشــورم ایــن 
ــت  ــت محدودی ــچ وق ــه هی ــت ک اس
جنســی بــرای موفقیــت وجــود نــدارد 
ــه  ــردد ک ــی گ ــل نم ــودن دلی و زن ب
بانــوان بــرای کارآفرینی و ایجاد کســب 
وکار  تــالش نکننــد و همیشــه بــرای 
ــدم  ــت ق ــان ثاب ــه اهدافش ــیدن ب رس
بــوده و تــالش و پشــتکار حتمــا یــک 

بانــو را موفــق خواهــد کــرد. 

درحــال حاضر دانشــجوی مهندســی 
ــو و  ــرد پرت ــش کارب ــته ای گرای هس
ــه  ــرکت در زمین ــد ش ــت چن مدیری
پیراپزشــکی  و  پزشــکی  هــای 
،مهندســی هســته ای ، ســاخت 
دســتگاه هــای صنعتــی و نیمــه 
صنعتــی ، هــوا فضــا و رباتیــک دارم. 
ــی و  ــئول پژوهش ــن مس ــالوه برای ع
ــرکت  ــد ش ــه و چن ــی مدرس آموزش
 NGO دانــش بنیان و عضوموسســین

ــتم.  ــاورزی هس ــه کش کمیت

توصیــه ام بــرای دانشــجویان ایــن 
اســت کــه از ظرفیــت هــای موجــود 
در دانشــگاه وجــود دارد اســتفاده کنند. 
و هیــچ گاه بــه دلیــل اســم یــک 
ــیدن  ــت و رس ــرای موفقی ــگاه ب دانش
بــه دســتاوردهای بــزرگ بــرای خــود 
محدودیــت قائــل نشــوند و چــه بســا 
کــه مــا در ایــن دانشــگاه دانشــجویان 
ــم.  ــادی داری ــته زی ــاتید برجس و اس
کــه مــی تواننــد بــا داشــتن هــدف و 
ــادی  ــه موفقیــت هــای زی پشــتکار ب

ــد.  دســت یابن

در درجــه اول، پــاس بــی کــران 
پــروردگار یکتــا را که درتمــام مراحل 
زندگــی ام کنــارم بــوده واســت . 
ســپس از یــاری هــای خانــواده عزیزم 
ــت،  ــداق صداق ــان مص ــه وجودش ک
ــت  ــور گذش ــت وتبل ــق، عطوف عش
وفداکاري اســت بســیار سپاســگزارم . 
در انتهــا از دانشــجویان و خواننــدگان 
نشــریه مــی خواهــم هیچ گاه دســت 
از تــالش برندارنــد ، هیــچ وقــت 
ــر نیســت و  ــق شــدن دی ــرای موف ب
ــد و  ــروع کنن ــت ش ــط الزم اس  فق

خود باوری داشته باشند.

ــراي بانوانــي کــه   چــه توصیــه اي ب
قصــد دارنــد مســیر موفقیــت هــاي 

شــما را انتخــاب کننــد داریــد؟

 در حــال حاضــر در چــه زمینــه اي 
مشــغول هســتید؟

ســایر  بــراي  اي  توصیــه  چــه 
ــد در  ــي خواهن ــه م ــجویاني ک دانش
ــد؟ ــل نماین ــگاه تحصی ــن دانش ای

سخن آخر؟
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بــه منظور آشــنایی بیشــتربا  فعالیــت های انجمــن های علمی دانشــجویی دانشــگاه 
در هــر شــماره از فصلنامــه گفتگــو بــا  دبیران انجمن ها منتشــرخواهد شــد.

در ایــن فصــل گفتگویــی بــا محمــد کاظــم اصالنی دبیــر انجمــن علمی دانشــجویی   
زیســت شناســی انجــام شــده کــه متــن ذیــل بــر گرفتــه از ایــن گفتگــو می باشــد.

انجمــن زیســت شناســی جــزء 
تاســیس  انجمن هــای  اولیــن 
تحصیــالت  دانشــگاه  در  شــده 
ــرفته  ــای پیش ــی و فناوری ه تکمیل
ــن  ــن انجم ــد، در ای ــان می باش کرم
ارشــد  کارشناســی  دانشــجویان 
رشــته های بیوشــیمی، بیوتکنولوژی 
ــات  ــالح نبات ــت و اص ــی، زراع گیاه
ــی  ــک و حشره شناس ــی، ژنتی گیاه
زیســت  دکتــری  دانشــجویان  و 
شناســی مولکولی حضــور دارنــد و به 
ــن  ــتمر ای ــای مس ــطه تالش ه واس
ــزان همــواره ایــن انجمــن جــزو  عزی
انجمن هــای فعــال دانشــگاه بــوده که 
در اینجــا جــا دارد از زحمــات تمامــی 

ــم. ــی نمای ــزان قدردان عزی

مختصــری راحع بــه تاریخچه انجمن 
بیــان کنید. 

چه اهدافی در انجمن زیست شناسی 
دنبال می شود

ــت  ــن زیس ــی در انجم ــدف اصل ه
برگــذاری  و  آمــوزش  شناســی 
کارگاه هــای علمــی و کمک آموزشــی 
تکنیک هــای  اصولــی  آمــوزش  و 
دانشــجویان  بــرای  آزمایشــگاهی 
از طریــق  و داوطلبیــن  دانشــگاه 
ــن  ــوده و همچنی ــای آزاد ب آموزش ه
دانشــجویی،  نشــریات  طراحــی 
برگــزاری اردوهای علمــی و در صورت 
امــکان برگــزاری همایــش علمــی از 
اهــداف دیگــر ایــن انجمــن می باشــد.

انجمن زیســت شناســی در حوزه کار 
آفرینــی اقدامــات مناســبی ازجملــه 
ــرکت در  ــکان ش ــودن ام ــم نم فراه
وبینارهــای مرتبــط بــا حــوزه کار 
آفرینــی بــرای دانشــجویان و برگزاری 
اردو بازدیــد از پــارک علــم و فنــاوری 
کرمان با همــکاری کانــون کارآفرینی 
دانشــگاه و مصاحبــه بــا کار آفرینــان 
برتــر پــارک و آشــنایی بــا چالش های 
ورود بــه بــازار بــرای شــرکت های 
گرفــت.  صــورت  دانش بنیــان 
همچنیــن بــا ارائــه چنــد طــرح 
دانــش بنیــان در حــوزه علوم زیســتی 
در اســتارتاپ دی کــه در خــرداد 
ــالت  ــگاه تحصی ــاه 1401 در دانش م
تکمیلــی و فنــاوری هــای پیشــرفته 
برگــذار شــد شــرکت نمــوده و یکــی 
از طرح هــا بــا عنــوان »بهینــه ســازی 
ــت  ــتی جه ــای زیس فتوبایوراکتور ه
پــرورش ریــز جلبک هــا« کــه متعلق 
بــه بنده بــود جــزو 10 طــرح برگزیده 

ــرار گرفــت. اســتارتاپ ق

یکــی از اهــداف دانشــگاه حرکــت بــه 
ــن  ــت انجم ــی اس ــمت کارآفرین س
زیســت شناســی در ایــن راســتا چــه 

ــی انجــام داده اســت ــت های فعالی

فعالیت های انجمن در دوران کرونا

برنامه ها و اقدامات انجمن
انجمن زیســت شناســی در نظــر دارد 
در تــرم جــاری  چنــد کارگاه علمــی 
تخصصــی و عمومــی برگــذار نماید و

جلد اول نشــریه دانشــجویی »زیست 
ــام  ــا ن ــو« ب ــی ن ــا نگاه ــی ب شناس
مخفــف »زینو« در تابســتان 1401 در 
نظــر دارد جلــد دوم ایــن نشــریه را نیز 
تــا پایــان بهــار 1402 تکمیــل نماید.

در دوران کرونــا بــه دلیــل غیــر 
ــکان  ــا ام ــودن کالس ه ــوری ب حض
فعالیت هــای آزمایشــگاهی وجــود 
نداشــت و کارگاه هــای برگــذار شــده 
بیشــتر بــه صــورت مجــازی بــوده و 
گارگاه هــای فلوســایتومتری، داکینگ 
مولکولــی و نرم افــزار  طراحــی پرایمــر 
ژنیــوس از جملــه کارگاه هایــی بود که 

برگــذار شــد.
مهمترین دستاورد های انجمن

ــت  ــن زیس ــته انجم ــال گذش در س
ــد  ــک جل ــد ی ــق ش ــی موف شناس
نشــریه طراحــی و چــاپ کنــد و جلد 
دوم نشــریه نیز در دســت اقدام اســت.

فعالیت های انجمن پس از دوران

در پایــان از اســتاد مشــاور انجمــن جناب دکتر 
مجتبی مرتضــوی، و دانشــجویان و دوســتانی 
کــه در تمامــی فعالیت هــای انجمــن همــواره 
ــکر را دارا  ــال تش ــد کم ــده بوده ان ــراه بن هم
ــه  ــدی ک ــتان جدی ــرای دوس ــم و ب می باش
بــزودی فعالیت هــای انجمــن را در دســت 
و  آروزی موفقیــت دارم  خواهنــد گرفــت 

ــد. ــم بزنن ــی را رق ــدوارم دوران طالی امی

چشــم انــداز آینــده و پیشــرفت 
انجمــن فعالیت هــای 

ــبی  ــجام مناس ــک انس ــه ی ــا ب کرون
رســیده و در حــال حاضــر دارای یــک 
ــد و  ــد می باش ــزی هدفمن ــه ری برنام
ــدی  ــای بع ــدوارم در دوره ه ــده امی بن
نیــز ایــن فعالیت هــا ادامــه پیــدا کنــد 
ــع از  ــا مشــکالتی کــه برخــی مواق ام
ــی در  ــای علم ــای انجمن ه فعالیت ه
دانشــگاه جلوگیــری می کنــد به دلیــل 
کمبــود تعــداد دانشــجو شــهریه 
کارگاه هــا برای دانشــجویان زیــاد بوده و 
اســتقبال زیــادی از کارگاه ها نمی شــود 
و همچنیــن بــه دلیــل کمبــود نفرات 
ــده  ــدود ش ــی مح ــای علم فعالیت ه
ــه  ــه ب ــا توج ــدوارم ب ــه امی ــت ک اس
اقدامــات صــورت گرفتــه توســط 
ــاط  ــوان ارتب ــتان بت ــب و دوس اینجان
بیــن دانشــگاهی را گســترش داد و 
فعالیت هــای مشــترک ســازندهایی را 

بــه ثمــر رســاند.

گفتگــو بــا دبیــر انجمــن علمــی  زيســت شناســی
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پــای صحبــت 
آموختگاندانشـ 

بــه منظــور ارتبــاط بیشــتر بــا دانــش آموختــگان  و معرفــی موفقیــت 
هــای ایــن عزیــزان  ســعی داریــم در هــر شــماره از فصلنامــه بخــش 

پــای صحبــت دانــش آموختــگان را داشــته باشــیم.

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته از نظر پژوهشی در زمره 
دانشگاه های خوب ايران است

گرایــش کارشناســی مهندســی برق-
الکترونیک دانشــگاه صنعتــی اصفهان، 
گرایــش کارشناســی ارشــد و دکتــری 
دانشــگاه  برق-قــدرت  مهندســی 
تحصیالت تکمیلی صنعتــی و فناوری 

پیشــرفته کرمــان

ــب در رابطــه  ــروژه لیســانس اینجان پ
بــا طراحــی و شــبیه ســازی ســینتی 
ســایزر و پایــان نامه کارشناســی ارشــد 
اینجانــب در رابطــه با طراحــی کنترل 
کننــده توربیــن بــادی بــرای کاهــش 
ارتعاشــات بــرج و نیروهــای وارده بــوده 

اســت.

با سالم خودتان را معرفی بفرمایید.
اینجانــب ابراهیــم محمــدی متولــد 
ــان  ــتان زرند-کرم 1366 در شهرس
ــب در  ــالت اینجان ــتم. تحصی هس
ــدرت در  ــرق ق ــی ب ــه مهندس زمین

ــی باشــد. ــری م مقطــع دکت

گرایشــهای کارشناســی و کارشناســی 
ارشــد و دانشــگاههای محل تحصیل؟

نامــه  پایــان  و  لیســانس  پــروژه 
 کارشناســی ارشــد شــما در چــه

 زمینه ای بود؟

ــزو  ــی ج ــع تحصیل ــی مقاط در تمام
نفــرات برتــر در زمــان دانــش آمــوزی 

ــوده ام. ب

ایــا موفقیت هایــی ماقبل از دانشــگاه و 
در زمــان دانــش آمــوزی داشــته ایــد؟

در زمینــه انــرژی هــای نــو و سیســتم 
هــای قــدرت

موفقیــت هــای مقطــع کارشناســی و 
کارشناســی ارشــد شــما در چــه زمینه 

ای بــوده اســت؟

در حــال حاضــر منتظــر نتایــج جذب 
هیئــت علمــی دانشــگاه تحصیــالت 
تکمیلی صنعتــی و فناوری پیشــرفته 

. هستم

جنابعالــی از دانــش اموختــگان  موفق 
مقطــع دکتــری دانشــگاه تحصیــالت 
تکمیلــی و فنــاوری پیشــرفته کرمــان 
ــر  ــال حاض ــد در ح ــتید، بفرمایی هس

مشــغول چــه کاری هســتید؟

موفقیــت هایی کــه در حین و پــس از 
فارغ التحصیلی از دانشــگاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتــی و فناوری پیشــرفته 
بــه دســت آورده ام شــامل مــوارد زیــر 

است:
* کســب جایزه پژوهشــگر برتــر در مقطع 
ــی  ــری دانشــگاه تحصیــالت تکمیل دکت

صنعتــی و فناوری پیشــرفته
* کــس  رتبــه دوم در مقطــع کارشناســی 
ارشــد و کســب رتبــه اول در مقطــع 

ــری دکت
ــی  ــاد مل ــر بنی ــه برت ــش آموخت  * دان
نخبــگان ایــران و کســب جوایــز شــهید 

ــون ــهید رهنم ــدم و ش ــی مق تهران
* پذیــرش و گذرانــدن دوره پســا دکتــری 

در دانشــگاه وســترن آنتاریــو کانادا
* پذیــرش و گذرانــدن دوره پســا دکتــری 

در دانشــگاه کارلتــون کانادا
* چــاپ 17 مقالــه در مجــالت و بیــش از 

20 مقالــه در کنفرانــس هــای مختلف

ــورد  ــب در م ــری اینجان ــاله دکت رس
طراحی، شــبیه ســازی  و پیاده ســازی 
آزمایشــگاهی اموالتــور توربیــن بــادی 
بــوده اســت. با اســتفاده از این دســتگاه 
ــار  ــوان رفت ــده میت ــازی ش ــاده س پی
توربیــن هــای بــادی را مــورد مطالعــه 
ــای  ــه توســعه بخــش ه ــرار داد و ب ق
مختلــف آن پرداخــت. توربیــن هــای 
بــادی میتوانند نقش مهمــی در تامین 
بــرق بخــش هــای مختلــف صنعتی و 

خانگــی ایفــا کننــد.
در ایــن دانشــگاه تاکنــون چه موفقیت 

هایــی را بدســت اورده اید؟

دســتاوردهای پایانــه مقطــع دکتــری 
جنابعالــی چــه کاربــردی را در صنعت 
و جامعــه داشــته اســت؟ )در صورتیکه 
ــه  ــت ضمیم ــود اس ــری  موج تصاوی

ــردد.( گ

اســتاد راهنمــای اینجانب جنــاب آقای 
دکتــر فدایی نــژاد ســهم عمــده ای در 
موفــق هــای بــه دســت آمــده توســط 

اینجانــب داشــته اند. 
بعنــوان یــک  پژوهشــگر ســطح 
ــن دانشــگاه را  آمــوزش و پژوهــش  ای
نســبت به ســایر دانشــگاههای کشــور 

ــه مــی بینیــد؟ چگون
از نظــر پژوهشــی ســطح دانشــگاه در 

رشــته اینجانــب خــوب مــی باشــد.

آیــا دانشــگاه در موفقیــت هــای 
ــت؟ ــته اس ــهمی داش ــی س جنابعال

پیشــنهاد مــن بــرای متقاضیــان 
کارشناســی ارشــد ایــن اســت کــه این 
دانشــگاه جایــگاه مناســبی برای رشــد 
ــت. در  ــش اس ــام پژوه ــی و انج علم
مــورد متقاضیــان دکتــری بــا در نظــر 
گرفتــن شــغل آینــده آنهــا پیشــنهاد 
من متفــاوت اســت. فــارغ التحصیالن 
ــی  ــارغ التحصیل ــس از ف ــری پ دکت
میتواننــد جــذب دانشــگاه بــه عنــوان 
هیئــت علمــی شــوند و یــا اینکــه در 
ــع  ــعه صنای ــق و توس ــش تحقی بخ
ــش  ــوند. در بخ ــه کار ش ــغول ب مش
ــی،  ــت علم ــذب هیئ ــه ج ــوط ب مرب
بــا توجــه بــه پذیــرش کــم و ســلیقه 
ای عمــل کــردن دانشــگاه هــا در 
جــذب، امــکان جــذب اکثریــت فــارغ 
التحصیــالن وجــود نــدارد. از طرفی در 
صنایــع ما هم بخش تحقیق و توســعه 
بــه معنــای واقعــی وجــود نداشــته و یا 
بســیار محــدود اســت. بنابرایــن از نظر 
شــغلی ممکن اســت فارغ التحصیالن 
دکتــری بــا مشــکالتی مواجــه گردنــد 
و یــا بعضــا مجبــور بــه کار بــا مــدرک 
کارشناســی و یــا کارشناســی ارشــد و 
یــا مهاجــرت گردنــد. بنابرایــن فــارغ از 
اینکــه دانشــجوی متقاضــی دکتــری 
بخواهــد در ایــن دانشــگاه و یا دانشــگاه 
دیگــری تحصیــل کند پیشــنهاد من 
ــن کار در  ــل از ای ــه قب ــت ک ــن اس ای
مــورد بــازار کار و آینــده شــغلی رشــته 

خــود تحقیــق کنــد.

پیشــنهادتان بــرای دانشــجویانی کــه 
ــرای  ــن دانشــگاه را ب ــد ای مــی خواهن
مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی انتخاب 

کننــد چیســت؟

مهمترین شــاخصه های این دانشــگاه 
ــه را  ــه مجموع ــی ک ــر جنابعال از نظ
نســبت به ســایر دانشــگاههای کشــور 

متمایــز مــی کنــد؟
بــه نظــر مــن از نظــر پژوهشــی ایــن 
دانشــگاه جــزو دانشــگاه هــای خــوب 

ــران اســت.  ای
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پــای صحبــت دانــش آموختــگان  )ادامه( 

با سالم خودتان را معرفی بفرمایید.
ــدی  ــراره بابامحم ــب ش ــالم اینجان س
ــل  ــارق التحصی ــورد، ف ــد بجن ، متول

ــد ــی ارش کارشناس

ــی  ــته مهندس ــی رش دوره کارشناس
پزشــکی گرایــش بیوالکتریــک در 
ــال  ــه در س ــورد ک ــگاه آزاد بجن دانش
13۹۹ فارغ التحصیل شــدم  و در دوره 
کارشناســی ارشــد رشــته مهندســی 
هســته ای گرایــش کاربــرد پرتــو هــا 
ــی  ــالت تکمیل ــگاه تحصی را در دانش
کرمــان گذرانــدم و در شــهریور ســال 
ــته  ــن رش ــل ای ــارغ التحصی 1401 ف

ــدم. ش

ظرفیت های دانشگاه تحصیالت تکمیلی  صنعتی و فناوری پیشرفته
 اين دانشگاه را  از نظر علمی متمايز می کند.

گرایشــهای کارشناســی و کارشناســی 
ارشــد و دانشــگاههای محل تحصیل؟

 بــه علت عالقــه زیــادی کــه در زمینه 
ــرای  ــی دارم ب ــای پژوهش ــت ه فعالی
ــه  ــای پژوهشــی ب ــت ه ــام فعالی انج
دکتــر محمدرضــا رضایــی راینی نــژاد، 
ــکده  ــته ای دانش ــروه هس ــیار گ دانش
علــوم و فنــاوری هــای نویــن مراجعــه 
کــردم و ایشــان بــا درخواســت اســتاد 
ــد. در  راهنمــای بنــده موافقــت نمودن
ــه  ــط ب ــه مرب ــه ک ــان نام ــه پای زمین
کاهــش افالتوکســین ذرت بــا تابــش 
گامــای طبیعــی بــود بــه علــت اینکه 
ذرت یکــی از مــواد غذایی اصلی انســان 
و دام بشــمار میــرود و مســتعد آلــوده 
شــدن به افالتوکســین اســت اقــدام به 
تأسیس یک شرکت مســتقر در پارک 
علــم و فنــاوری نمودیــم کــه در حــال 
ــه رشــد می باشــند. در  ــه مرحل ورود ب
زمینــه اندازه گیــری عناصــر رادیواکتیو 
در خــاک نیــز فعالیــت انجــام داده ام. 
کــه بــا اســتفاده از اکتیویتــه  عناصــر

ــای مقطــع کارشناســی  ــت ه موفقی
ــوده  ارشــد شــما در چــه زمینــه ای ب

ــت؟ اس

رادیواکتیــو موجــود در خــاک میــزان 
مخاطرات تابشــی ناشــی از آن هــا را در 
بافت هــای مختلف انســانی بــا طراحی 
یــک فانتوم انســان محاســبه نمــوده ام. 
نتیجــه ایــن فعالیت هــا نیــز تاکنــون 
چــاپ یک مقاله و همچنیــن درزمینه 
ایــن فعالیــت یــک مقالــه در کنفرانس 
مهندســی هســته ای در حــال چــاپ 
ــار  ــوان همی ــن به عن ــت. همچنی اس
اســتاد بــا گــروه مهندســی هســته ای 
همــکاری نمــوده ام، و  در زمینــه 
محاســبه فعال ســازی نوترونــی از 
دریافت هــای  یونــی  چشــمه های 
انســانی و طیــف  ســنجی عناصــر 
بــه روش PiGe  و PGNAA  و نیــز 
ــا روش  ــبک ب ــر س ــخیص عناص تش
RBS فعالیــت نموده ام. همچنین دوره 
کشــوری کــد Geant4نیز توســط بنده 
و دیگــر فــارق التحصیــالن این رشــته 
و راهنمایــی دکتــر رضایی در دانشــگاه 
ــر  ــن ۵ نف ــد.همچنین بی ــزار ش برگ
ــی 13۹۹  ــال تحصیل ــز س ورودی حائ
ــرد  رشــته مهندســی هســته ای کارب
پرتوهــا رتبــه اول را کســب نمــوده ام.

می باشــد. درحوزه دانشــگاه  دارای پنج 
دانشــکده علــوم و فناوری هــای نویــن، 
مهندســی برق و کامپیوتر و مهندسی 
ــیمی و  ــرداری، ش ــه ب ــران و نقش عم
مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک 
و مــواد و در حوزه پژوهش )پژوهشــگاه 
علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته و علــوم 
محیطــی( شــامل چهــار پژوهشــکده 
علوم محیطــی، فوتونیک، مــواد، انرژی 
وگــروه کامپیوتــر و فنــاوری اطالعات و 
33 آزمایشــگاه پیشــرفته مــی باشــد 
ــارک  ــاوری )پ ــن درحــوزه فن همچنی
ــارک و  ــک پ ــاوری( دارای ی ــم و فن عل
مرکــز رشــد و  مراکز رشــد اقمــاری در 
ســطح اســتان اســت همچنیــن دارای 
ــرفته  ــزات پیش ــرب و تجهی کادر مج
ــت  ــی آرام اس ــگاهی و محیط آزمایش
همچنیــن دارای دو مقطــع تحصیلــی 
ارشــد و دکتــرا اســت کــه ایــن ویژگی 
از نظــر علمــی ایــن دانشــگاه را متمایز 

. میکند

 بــه ســبب عالقــه ای کــه در زمینــه 
تحقیــق و فعالیــت پژوهشــی دارم 
ــن  ــود را در ای ــت  خ ــان فعالی همچن
زمینــه هــا ادامــه میدهــم و در انجــام 
ــر  ــد دیگ ــرا و ارش ــه دکت ــان نام پای
دانشــجویان با راهنمایــی دکتر رضایی 

ــم. ــکاری میکن هم

دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی تنهــا 
ــه دارای  ــت ک ــران اس ــزی در ای مرک
ســه مجموعــه حــوزه مختلف شــامل 
دانشــگاه و پژوهشــگاه بیــن المللــی ، 
پــارک علــم  و فنــاوری اســتان کرمــان

ــق  ــگان  موف ــش اموخت ــما از دان ش
ــالت  مقطــع ارشــد  دانشــگاه تحصی
تکمیلــی و فنــاوری پیشــرفته کرمــان 
ــال حاضــر  ــد در ح هســتید، بفرمایی

ــتید؟ ــه کاری هس ــغول چ مش

بعنــوان یــک  پژوهشــگر ســطح 
ــن دانشــگاه را  آمــوزش و پژوهــش  ای
نســبت به ســایر دانشــگاههای کشــور 

ــه مــی بینیــد؟ چگون

پیشــنهادتان بــرای دانشــجویانی کــه 
ــرای  مــی خواهنــد ایــن دانشــگاه را ب
مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی انتخاب 

کننــد چیســت؟

هــدف ایــن دانشــگاه، فراهــم نمــودن 
محیطــی علمــی و پویــا برای کســانی 
ــم  ــه در راســتای کســب عل اســت ک
ــه  ــد عالق ــالش می نماین ــش ت و دان
منــدان بــا کوشــش میتواننــد ســطح 
علمــی خــود را بــاال بــرده و همچنیــن 
از شــرایطی تفریحــی و فرهنگــی 
ــایش  ــاه و آس ــرای رف ــه دانشــگاه ب ک
دانشــجویان قــرار میدهــد لــذت 
ببرنــد. مــردم کرمــان بســیار مهمــان 
نــواز هســتند و همچنیــن مســئولین 
ــرم  ــون گ ــیار خ ــم بس ــگاه ه دانش
ــات الزم را  ــرایط و امکان ــتند و ش هس
ــد. ــم میکنن ــرای دانشــجویان فراه ب

مهمترین شــاخصه های این دانشــگاه 
ــه را  ــه مجموع ــی ک ــر جنابعال از نظ
نســبت به ســایر دانشــگاههای کشــور 

متمایــز مــی کنــد؟

ایــن دانشــگاه در مقطــع کارشناســی 
ــج  ــری در  پن ارشــد و مقطــع دکت

دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتر، 
فناوری هــای  و  علــوم  دانشــکده 
نویــن، دانشــکده مهندســی عمــران و 
ــی  ــکده مهندس ــه برداری، دانش نقش
مکانیــک و مواد، و دانشــکده شــیمی و 
مهندســی شــیمی در زمینه آموزشــی 
و پژوهشــی فعالیــت می نمایــد .بخش 
اعظم فعالیت های پژوهشــی دانشــگاه 
در پژوهشــگاه علــوم و تکنولــوژی 
ــام  ــی انج ــوم محیط ــرفته و عل پیش
دارای  پژوهشــگاه  ایــن  می شــود. 
ــی،  ــوم محیط ــکده عل ــار پژوهش چه
فوتونیــک، مــواد، انــرژی و گــروه 
پژوهشــی فنــاوری اطالعات می باشــد. 
ایــن پژوهشــکده ها در زمینه هــای 
پژوهشــی و آموزشــی از جملــه اجرای 
طرح هــای تحقیقاتــی، بنیــادی و 
ــز  ــا مراک ــاط علمــی ب ــردی، ارتب کارب
دانشــگاهی و پژوهشــی داخــل و 
خــارج از کشــور و برگــزاری ســمینارها 
و کارگاه هــای آموزشــی و پذیــرش 
دانشــجو در ســطح کارشناســی ارشــد 

ــد. ــت دارن ــری فعالی و دکت
ــه  ــگاه ب ــاوری دانش ــای فن فعالیت ه
منظــور تبدیل ایــده و علم به ثــروت در 
پــارک علم و فنــاوری انجــام می پذیرد.

همچنین در رشته مهندسی هسته ای 
ــش  در مقطــع ارشــد دارای ســه گرای
ــکی،راکتور  ــا، پرتوپزش ــرد پرتوه کارب
ــال  ــرا  در ح ــع دکت ــت و در مقط اس
حاضــر دارای گرایــش کاربــرد پرتوهــا 

اســت 
دارای  دانشــگاه  ایــن  همچنیــن  
افتخارات متعــدد و دارای رتبــه 6 تا 10 
بیــن دانشــگاه هــای صنعتــی کشــور 
از ســال 13۹7 تاکنــون بــوده اســت و 
همچنیــن اعضــای هیئت علمــی این 
ــتاورد  ــارات و دس ــگاه دارای افتخ دانش
هــای برتر در ســطح اســتانی و هــم در 

ســطح کشــوری هســتند.
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با حضور دانشگاهیان و به مناسبت روز بزرگداشت شهدا انجام شد؛

کاشت ۷۰ اصله نهال به ياد شهداء در دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

باحضــور جمعــی از دانشــگاهیان 
ــال  ــه نه ــه 70 اصل ــت رئیس و هیئ
ــاد شــهیدان در فضــای  ــه ی مثمــر ب
ــراف ســراهای دانشــجویی  ــبز اط س
در دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته غــرس 

ــد. ش
دکتــر حســین محبــی رئیــس 
دانشــگاه 23 اســفند در ایــن مراســم 
بــا تشــکر از نیروهــای واحــد فضــای 
ســبز و ســایر واحدهــای مرتبــط 
در راســتای نگهــداری و حفاظــت از 
فضای ســبز دانشــگاه گفت: قــدردان 
کســانی هســتیم کــه بــرای پــرورش 
گیاهــان و نگهــداری فضــای ســبز و 
توســعه و زیباســازی دانشــگاه تالش 

می کننــد.
ــت روز  ــا گرامیداش ــی ب ــر محب دکت
شــهداء و هفتــه منابــع طبیعــی بــه 
اهمیــت درختــکاری در دیــن اســالم 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــفارش مق و س
ــر  در ایــن خصــوص اشــاره کــرد و ب
مشــارکت همگانــی در گســترش 
حفــظ  و  درختــکاری  فرهنــگ 

ــرد. ــد ک ــت تاکی طبیع
در ادامــه تعــدادی از اعضــای هیــات 
کارکنــان  و  دانشــجویان  علمــی، 
دانشــگاه بــه همــراه رئیــس و اعضای 
هیئــت رئیســه دانشــگاه مبــادرت به 
ــژه  ــاد شــهدا بوی ــه ی غــرس نهــال ب
ــام دانشــگاه و شــهدای  شــهید گمن

ــد. بخــش ماهــان نمودن
 در ایــن زمینه حســین کاکوئــی نژاد 

رئیــس امــور عمومی دانشــگاه به

در ســالهای گذشــته 2 قطعــه باغچه 
انجیــر بــا بیــش از یکصد اصلــه نهال 
ــا بیــش از 70 اصلــه  ــار ب و باغچــه ان
ــگاه  ــه خواب ــراف محوط ــال در اط نه
ــا  ــتفاده آنه ــت اس ــجویان جه دانش

ایجــاد شــده اســت.
وی از دانشــگاهیان بــرای توجــه بــه 
فضــای ســبز و حفــظ آن تقدیــر 

ــود. نم
 روح الــه توســنگ یــاور علمــی 
دانشــگاه و بــرادر شــهید کــه با ســایر 
ــرای کاشــت  همــکاران محوطــه را ب
ــاد  ــه ی ــد ب ــرده بودن ــاده ک ــال آم نه
شــهید ســردارمهدی توســنگ نهالی 

ــرد ــرس ک را غ

یــاد  داشــتن  گرامــی  گفــت:  و 
ــت. ــه ماس ــه هم ــهیدان وظیف ش

ــناس  ــری کارش ــدی طاه محمدمه
پــس  هــم  دانشــگاه  کتابخانــه 
از کاشــت چنــد نهــال؛ برنامــه 
درختــکاری را مفــرح توصیــف کــرد 
ــی و  ــوب زندگ ــس خ ــت: ح و گف
نشــاط از ثمــرات ایــن برنامــه بــود.

وی افــزود: درخــت در فرهنــگ 
ایرانــی و اســالمی شــأن و جایگاهی 
شایســته دارد و در همــه اســاطیر و 

در  به ویــژه  حماســی  متــون 
ســنگ نگاری های باســتانی نیــز نقش 
ــد. ــه چشــم می آی و نشــان درخــت ب

دکتــر فدائــی نــژاد، دکتــر نگارســتانی 
ــی زاده  ــر باق ــی و دکت ــاون آموزش مع
معــاون اداری مالــی و تعــدادی از 
مســئوالن دانشــگاه نیز در این مراســم 

ــتند. حضــور و مشــارکت داش
کاشــت نهــال توســط تعــدادی از 
 همــکاران بــه همــراه فرزنــدان  از

 جلوه های این مراسم بود.
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تجلیل از خانواده شاهد در دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان

به مناســبت رو زبزرگداشــت شــهداء 
بعــد از آییــن نمــاز ظهــر و عصــر در 
محل نمــاز خانــه دانشــگاه از خانواده 
ــرف  ــوح از ط ــدای ل ــا اه ــاهد ب ش
معــاون فرهنگی، دانشــجویی تجلیل 

شــد.
معاون فرهنگی دانشــجویی دانشــگاه 
ــن گرامیداشــت  ــن ضم ــن آیی در ای
ــالب و  ــهدای انق ــره ش ــاد و خاط ی
شــهدای جنگ تحمیلی خاطرنشــان 
کــرد: هیــچ مرگــی اوالتر از شــهادت

نیســت همانگونــه که ســردار شــهید 
ــده  ــات ارزن ــن خدم ــلیمانی ضم س
ــه دنیــای اســالم و میهــن  ای کــه ب
داشــتند با شــهادت در دل مسلمانان 

و تاریــخ جاودانــه شــدند.
دکتــر روح الــه فدائی نژاد بــا قدردانی 
از صبــوری و فــداکاری خانــواده هــای 
شــهداء افــزود: ایدلوئــوژی شــهدا در 
پوســت و خــون مــردم ایــران جــاری 
اســت و بواســطه آن سالهاســت کــه 

کمــر اســتکبار را شکســته انــد.

ــار  ــگ ایث ــرد: فرهن ــح ک وی تصری
و شــهادت یکــی از غنــی تریــن 
ــالمی  ــگ اس ــای فرهن ــه ه گنجین
اســت کــه جلــوه هــای اعجــاب انگیز 
آن در طــول ســال هــای انقــالب 
ــگرف  ــکار و ش ــدس آش ــاع مق و دف
تریــن صحنه هــای از خودگذشــتگی 
انســان هــا در آن تبلــور یافتــه و بــه 

ــیده اســت. ــور رس منصــه ظه
ــه دانشــگاه  ــن مراســم در نمازخان ای

ــزار شــد. برگ
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معرفـی دستاوردهای 
تحصیالت  دانشــگاه 
و  صنعتـی  تکمیلـی 
در  پیشـرفته  فناوری 
مديــريت  رويداد 
بحـران »ايران قوی«

دانشــگاه  دســتاوردهای 
ــی  ــی صنعت ــالت تکمیل تحصی
ــه  ــرفته در زمین ــاوری پیش و فن
توســط  بحــران  مدیریــت 
ــو  ــن زاده عض ــا حس ــر رض دکت
محیطــی  علــوم  پژوهشــکده 
ــداد ــتین روی ــگاه در نخس دانش

ــوی«  ــران ق ــران »ای ــت بح مدیری
معرفی شــد.  در بخش نمایشــگاهی 
ایــن رویداد، دســتاوردهای دانشــگاه 
در زمینــه مدیریــت بحــران شــامل 
طــرح هــای پژوهشــی انجــام شــده 
ــی و  ــات علم ــای هی ــط اعض توس

مــدل هــای طراحــی شــده در 

ــته  ــش گذاش ــه نمای ــتر GIS ب بس
شــد. 

نخســتین رویــداد مدیریــت بحــران  
ایــران قــوی 1401 زیــر ســاختی با 
ــش  ــعه دان ــد و توس ــت رش محوری
و فنــاوری در راســتای ارتقــا نظــام 
مدیریــت بحــران کشــور اســت کــه 

دســتگاههای اجرایــی و امدادرســان 
آن  در  بحــران  وقــوع  زمــان  در 

ــد.  ــارکت دارن مش
ــن  ــاز ای ــش از آغ ــور پی ــر کش وزی
نشســت از نخســتین نمایشــگاه 
رویــداد مدیریــت بحــران ایــران 

قــوی در 1401 بازدیــد کــرد.
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ــی انجمن  ــش مل ــزاری هماي برگ
ــناختی  ــن ش ــنجش از دور زمی س
ايــران در دانشــگاه

معــاون اداری، مالــی و مدیریــت 
منابــع دانشــگاه در آئیــن گشــایش 
ملــی  همایــش  دوره  چهارمیــن 
انجمــن ســنجش از دور زمیــن 
دانشــگاه  در  ایــران  شــناختی 
تحصیــالت تکمیلــی، صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته ضمــن تبریــک 
خیرمقــدم  و  شــعبانیه  اعیــاد 
بــه دانشــمندان، پژوهشــگران و 
ــار داشــت:  ــش اظه ــان همای مهمان
اولیــن دوره همایــش ملــی انجمــن 
ــناختی  ــن ش ــنجش از دور زمی س
ــران در ســال 13۹۵ در دانشــگاه  ای
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته برگــزار شــد 
دوره  چهارمیــن  برگــزاری  از  وی 
آن بــه صــورت تلفیقــی )حضــوری 
و مجــازی( در ایــن دانشــگاه در 
روزهــای 14 و 1۵ اســفند مــاه ابــراز 

خرســندی کــرد. 
دکتــر امیــن باقــی زاده در تشــریح 
ســاختار دانشــگاه از آن بــه عنــوان 
ــرد  ــه ف ــر ب ــگاه منحص ــک دانش ی
ــش  ــوزش، پژوه ــوزه آم ــه ح در س
ــف بودجــه  ــا ســه ردی ــاوری ب و فن
ــرد  ــح ک ــرد و تصری ــام ب ــزا ن مج
درایــن دانشــگاه حضــور 140 عضــو 
هیــات علمــی متخصــص و مجــرب 
پژوهشــکده  و  دانشــکده   10 در 
و همچنیــن وجــود تجهیــزات و 
امکانــات تخصصــی درقالــب بیــش 
از 40 آزمایشــگاه، تخصصــی بســتر 
مناســبی بــرای ارتقــا، شــکوفایی و 
هــم افزایــی تولیــد علــم و فنــاوری 
در ســطح کشــور و بــه ویــژه اســتان 

ــت. ــم آورده اس ــان فراه کرم

ــا  ــی دانشــگاه ب ــاون اداری و مال مع
بیــان افتخــارات و دســتاوردهای 
کســب شــده در دانشــگاه درسطوح 
ملــی و بیــن المللــی عنــوان کــرد: 
در آخریــن رتبــه بنــدی اعــالم 
ــتنادی  ــگاه اس ــوی پای ــده از س ش
جهــان اســالم، دانشــگاه تحصیالت 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــای  ــن دانشــگاه ه پیشــرفته در بی
کل کشــور رتبــه 1۹ و در بیــن 
دانشــگاه هــای صنعتــی رتبــه 6 را 

دارا اســت.  
دکتــر باقــی زاده وجــود مرکــز 
بــا  را  دانشــگاه  همایــش هــای 
داشــتنن 2 هــزار صندلی در ســالن 
ــی  ــات و ســاختار ب ــا امکان ــی ب های
ــوان بســتر مناســبی  ــه عن ــر ب نظی
ــا در  ــش ه ــزاری همای ــرای برگ ب
جهــت افزایــش تــوان علمی کشــور 
ــمرد. ــت برش ــز اهمی ــتان حائ و اس

مالــی دانشــگاه  و  اداری  معــاون 
ــر  ــکر و تقدی ــن تش ــان ضم در پای
از همــه دســت انــدر کاران ایــن 
همایــش بــه ویــژه رئیــس و دبیران 
ــر  ــادل نظ ــور و تب ــس، حض کنفران
فرهیختگان، اســاتید و دانشــمندان 
حــوزه زمیــن شــناختی و ســنجش 
از دور را در دانشــگاه تحصیــالت 
بزرگتریــن  کرمــان  تکمیلــی 
ــت.  ــش دانس ــن همای ــتاورد ای دس
ــی  در ادامــه همایــش مهنــدس عل
ــن  ــازمان زمی ــر س ــیدی، مدی رش
معدنــی  اکتشــافات  و  شناســی 
اســتان کرمــان، طــی ســخنانی 
تحــول  طــرح  معرفــی  ضمــن 

اکتشــافات معدنــی از شــروع

انجــام ایــن طــرح در کشــور از ســال 
گذشــته خبــر داد و اعــالم کــرد 
ــوت در  ــورت پایل ــه ص ــرای آن ب اج
اســتان خراســان جنوبــی انجام شــده 
ــان ســال 1404  ــا پای و اجــرای آن ت
در کل کشــور در دســتور کار بــوده و 
افــزود دراســتان کرمان هــم مقدمات 
انجــام کار طــرح ریــزی شــده اســت.

ــس  ــر رئی ــه رنجب ــت ال ــر حج دکت
پژوهشــی  معــاون  و  کنفرانــس 
دانشــگاه شــهید باهنــر و رئیــس 
انجمــن بــا بیــان تاریخچــه انجمــن 
زمیــن  دور  از  ســنجش  علمــی 
شــناختی ایــران، هــدف از تاســیس 
ایــن انجمــن را ترویج ســنجش از دور 
ــرای ایــن  و ایجــاد بســتر مناســب ب
علــم در دانشــگاه هــا عنــوان کــرد و 
اظهــار داشــت: دانش ســنجش از دور 
یکــی از علــوم کاربردی اســت کــه: با 
فراهم شــدن امکانــات آزمایشــگاهی 
و همــکاری متخصصــان فنــاوری 
اطالعــات در زمینــه نــرم افــزاری می 
تــوان شــاهد توســعه و پیشــرفته این 
دانــش در مباحــث اکتشــافات معدن 

و زمیــن شناســی باشــیم.
 وی افــزود: بــا عقــد تفاهــم نامــه هــا 
و برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 
ــرای  ــم بســتر مناســبی ب ــی توانی م
ــط  ــای مرتب ــازمان ه ــکاری س هم

ایجــاد نماییــم. 
 در پایــان مراســم دکتــر مهــدی 
ــش در  ــر علمــی همای ــد دبی هنرمن
تشــریح گــزارش برگــزاری همایــش 
ــه  ــش ب ــن همای ــرد:   ای ــوان ک عن
منظــور جمــع آوری و ثبــت و تبــادل 

ــان در دانشــگاه  ــر محقق نظ

تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 
ــکاری  ــا هم ــرفته و ب ــاوری پیش فن
انجمــن علمــی ســنجش از دور و 
زمیــن شــناختی ایــران برگــزار شــد.

دکتــر هنرمند اعــالم کــرد: دبیرخانه 
و  فراخــوان  ارائــه  بــا  همایــش 
ســامانه  و  وب  ســایت  راه انــدازی 
از  مقــاالت  دریافــت  و  ثبت نــام 
ابتــدای ســال 1401 آغــاز بکارکــرد 
و بــا اتمــام فرصــت ارســال مقــاالت 
بیــش از40 مقالــه توســط دبیرخانــه 

ــد. ــت ش ــش دریاف همای
مقــاالت دریافــت  داد:  ادامــه  وی 
ــورد  ــل 2 داور م شــده توســط حداق
داوری علمــی قرارگرفتــه و طبــق 
نظــر کمیته علمــی همایــش ارتباط 
نزدیک تــری بــا مباحــث و محورهای 
موردنظــر همایــش داشــتند پذیرش 

نهایــی شــدند.
دبیرعلمــی چهارمیــن همایــش ملی 
زمیــن  دور  از  ســنجش  انجمــن 
شــناختی ایــران اضافــه کــرد: از ایــن 
ــه به صــورت  ــوان مقال ــداد 16 عن تع
ارائــه شــفاهی و 21مقالــه به صــورت 
ارائــه پوســتر مــورد پذیــرش کمیتــه 
علمــی قــرار گرفــت و مقــاالت برتــر 
همایــش نیــز پــس از داوری علمــی 

در مجلــه انجمــن
 Journal of Geological remote Sensing 
بــه زبــان انگلیســی به چــاپ خواهند 

رسید.
شــایان ذکــر اســت ســخنرانی هــای 
ــا موضــوع  ــش ب ــن همای کلیــدی ای
»بررســیهای زمینشناســی در نواحی 
قطبــی بــا اســتفاده از ســنجندههای 
ماهوارهــای چندطیفــی« توســط 
دکتــر بیرانوندپــور و » تصویربــرداری 
فراطیفــی و کاربردهــا« توســط دکتر 
احمــد درودی، دکتر پیمان ســلطانی 

ارائــه گردیــد.
همچنیــن برگــزاری کارگاه هــای 
آموزشــی  کارگاه  ســه  آموزشــی 
ــا  ــن ب ــه صــورت حضــوری و آنالی ب
عناویــن »داده پریســما ابــزاری جدید 
در حــوزه ســنجش از دور«، »نــگارش 
و تنظیــم دست نوشــته علمــی ویــژه 
دانشــجویان و محققین )آماده ســازی 
جهــت چــاپ در مجلــه(« و »کاربــرد 
جغرافیایــی  اطالعــات  سیســتم 
ــد  ــری چن )GIS( و روش تصمیم گی
متغییــره ANP در ارزیابــی خطــر 
ــن  ــای ای ــه ه ــر برنام ــه« از دیگ زلزل
ــش اســت کــه طــی روزهــای  همای
14 و1۵ اســفند مــاه 1401 در مرکــز 
همایشــهای دانشــگاه تحصیــالت 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشــرفته 

برگــزار خواهــد شــد.
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ارائه 6۹ مقاله و 3 سخنرانی کلیدی در همايش ملی پیشرفت های 
فناورانه در فیزيک کاربردی

ملــی  همایــش  دومیــن 
ــه در فیزیــک  پیشــرفت های فناوران
ــردی  در دانشــگاه تحصیــالت  کارب
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
صــورت  بــه  کرمــان  پیشــرفته 

شــد. برگــزار  برخــط 
تعــداد  همایــش  علمــی  دبیــر 
مقالــه  را 83  مقــاالت دریافتــی 
اعــالم کــرد و افــزود: از ایــن تعــداد 
ــه 12  ــد ک ــه ش ــه پذیرفت 6۹ مقال
مقالــه در قالــب ســخنرانی و ۵7 
ــه  ــتر ارائ ــورت پوس ــه ص ــه ب مقال

ــد. ش
ــزود:  ــی اف ــا گنجوی ــر علیرض  دکت
در همایــش ملــی پیشــرفت های 
کاربــردی؛  فیزیــک  در  فناورانــه 
دکتــر محمــد محمــدی مســعودی 
از دانشــگاه تهــران بــا عنــوان نســل 
ــمند  ــای هوش ــه ه ــد  شیش جدی
مبتنــی بــر بلــور مایــع؛ دکتــر 
عیســی احمــد علیدخت از دانشــگاه 

ــوان ــا عن ــنگاپور ب ــی س مل
 optical quantum satellite 
 telecommunication
ــر  ــی ب ــواره ای مبتن ارتباطــات ماه
ــر محمــد  اپتیــک کوانتمــی و دکت

حســن

دانشــگاه  از  زاده  رمضــان 
 عبــداهلل گل ترکیــه بــا عنــوان

 DNA sensing technology  
ای  ان  دی  ســنجش  فنــاوری 

کردنــد. ســخنرانی 
بــا  همایــش  افتتاحیــه  آئیــن   
حضــور دکترامیــن باقــی زاده رئیس 
همایــش، دکتــر محســن شــجاعی 
فــر دبیــر اجرایــی و تعــدای از 
ــز  ــگران در مرک ــتادان و پژوهش اس
همایــش هــای دانشــگاه تحصیالت 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
پیشــرفته کرمــان برگــزار شــد.

در ایــن آئیــن دکتر امین باقــی زاده 
بــا اشــاره بــه بنــد دوم سیاســتهای 
ــی  ــی ابالغ ــاد مقاومت ــی اقتص کل
از طــرف مقــام معظــم رهبــری 
ــاد  ــات اقتص ــرد: راه نج ــح ک تصری
کشــور اجــرای دســتورالعملهای 
مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری  
و حرکــت دانشــگاه ها و پژوهشــگاه 
بــه ســمت فنــاوری و نــو آوری 

اســت.
دکتــر باقــی زاده معــاون اداری، 
مالــی دانشــگاه بــا اظهار خرســندی 
از برگــزاری دومیــن دوره همایــش 

ــه  ــرفت های فناوران ــی پیش مل

در فیزیــک کاربــردی خاطــر نشــان 
هــای  توســعه همــکاری  کــرد: 
ــت  ــا صنع ــاط ب ــگاهی و ارتب دانش
ــی دانشــگاه  ــای اصل از سیاســت ه
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 

ــت. ــرفته اس ــاوری پیش فن
دانشــگاه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تحصیــالت تکمیلــی، ظرفیــت ها و 

امکانــات ویــژه ای در حــوزه 

هــای علمــی، پژوهشــی و فناورانــه 
کــرد:  تصریــح  دارد  اختیــار  در 
درهــای دانشــگاه، پژوهشــگاه علــوم 
و تکنولــوژی پیشــرفته و علــوم 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل محیطــی و پ
ــاوران،  ــگران و فن ــه روی پژوهش ب
ــای  ــتگاه ه ــادن و دس ــع، مع صنای
اجرایــی بــرای همــکاری هــای 

ــت. ــاز اس ــل ب متقاب
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 مسیر اشتغال دانش بنیان رو به رشد يا رو به افول؟
بــه همــت  بســیج دانشــجویی 
دانشــگاه تحصیالت تکمیلــی کرمان 
و کانــون دانشــجویی کارآفرینــی 
ــالت  ــگاه تحصی ــان دانش کار آفرین
ــات   ــاس فرمایش ــر اس ــی، و ب تکمیل
مقــام معظــم رهبــری مبنــی اجرای 
ــل  ــی عام ــای ازاد اندیش ــی ه کرس
پیشــرفت کشــور اســت،در راســتای  
نیــل به اهــداف شــعار ســال در حوزه 
ــور   ــا حض ــان  ب ــش بنی ــاد دان اقتص
ــر  ــگاه، مدی ــی دانش ــاون فرهنگ مع
مراکــز رشــد پــارک علــم و فنــاوری، 
ــگان،  ــی نخب ــاد مل ــناس بنی کارش
مسئول بســیج دانشــجویی دانشگاه، 
مســئول کانــون کارآفرینان دانشــگاه 
و مشــاور شــهردار کرمــان و برخــی 
ــگاه   ــگان دانش ــان و نخب از کارافرین
کرســی ازاد اندیشــی بــا عنــوان 
مســیر اشــتغال دانــش بنیــان رو بــه 
رشــد یــا رو بــه افــول؟ برگــزار شــد.

ابتــدا ســرکار خانــم زهرایی مســئول 
کارافرینــی  دانشــجویی   کانــون 
ــن  ــه کارافری ــوان نخب ــگاه بعن دانش
و از بانــوان تاثیــر گــذار در ســال 
1401 ســواالت خــود را پیرامــون 
بروکراســیهای اداری در حــوزه ثبــت 
اختــراع و  همچنیــن  اطــالع رســانی 
ــی  ــاد مل ضعیــف مشــوق هــای بنی
نخبــگان  مطــرح نمود، کــه مهندس 
ایرانمنــش از کارشناســان بنیــاد ملی 
نخبــکان ضمــن تاییــد چالشــها  
پاســخ خود را اینگونــه ارائــه داد: اداره 
ثبــت اختــراع و مالکیــت فکــری زیر 
مجموعــه ثبــت اســناد و امــالک در 
حــوزه قــوه قضاییــه اســت و بــا نامــه 
نــگاری بنیاد و پــارک علــم و فناوری 

چالشــها تســهیل مــی شــود. 
داد:  ادامــه  ایرانمنــش  مهنــدس 
حمایت بنیاد ملی نخبگان   از اقشــار 
ــردی اســت  ــه صــورت ف ــف ب مختل
و زمانــی کــه بــه ســمت شــخصیت 
حقوقــی و شــرکت حرکــت می کند 
حمایــت هــا از ســوی پــارک علــم و 

ــرد. ــی گی ــاوری صــورت م فن
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــناس بنی کارش
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــد کــرد: بنی تاکی
در حــال حاظــر اقدامــات را از پایــه و 
شناســایی استعدادها شــروع نموده و 
بســمت نخبگــی هدایــت مــی نماید 
ــش  ــا از دوره دان ــت ه ــن حمای و ای
امــوزی آغــاز و بــه دوره دکتــری و و 
بعــد از آن ختــم مــی شــود مهندس 
جبارپــور از نخبــگان اســتان کرمــان 
ــوان  ــان بعن ــهردار کرم ــاور ش و مش

منتقــد وضعیــت نخبــگان 

را وضعیــت  اســتان  و  در کشــور 
نامطلوبــی دانســت و گفــت:  مــا 
درک مــی کنیــم کــه منابــع محدود 
بروکراســیهای اداری زیــاد اســت 
کــه بواســطه آن در حــال حاضــر بــا 
افزایش فــرار نخبگان و ســرخوردگی 
انهــا مواجــه هســتیم کــه مجموعــه 
قوانیــن و حمایتهــا نتوانســته فضــای 
جدیــدی را بــرای آنهــا فراهــم نماید، 
ــرایط  ــت ش ــذار نیس ــا اثرگ حمایته
ایــن اجــازه را بــه نخبگان نمــی دهد 
تــا محصــول خــود را بــه بــازار عرضه 

. یند نما
مهنــدس ایرانمنــش نماینــده بنیــاد 
ملــی نخبــگان اســتان در پاســخ بــه 
ــاد  ــت: بنی ــوان گف ــد ج ــن منتق ای
ــک ســند  ــن موضــوع ی ــون ای پیرام
راهبــردی دارد کــه بــه وســیله آن  بــا 
برنامــه ریــزی افــراد از زمــان مدرســه 
ــربازی و  ــان س ــا زم ــایی و ت شناس
اشــتغال برای قــرار گرفتن در مســیر 
درســت و خدمــت بــه کشــور  اعمال 

مــی شــود.
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــناس بنی کارش
افــزود رفتــن نخبــگان از کشــور 
اشــکالی نــدارد برنگشــتن ان اشــکال 
اســت کــه بایــد تــالش کنیــم انهــا 
را بازگردانیــم و مشــوقهایی از قبیــل  
اشــتغال در  شــرکتهای دانــش بنیان 
ــرای  ، پژوهشــگاها و دانشــگاهها را ب

انهــا فراهــم نماییــم.
در ادامــه ایــن جلســه مباحــث 
پیرامــون پــارک علــم و فنــاوری 
کرمــان مطرح شــد کــه ابتدا ســرکار 
خانــم   زهرایــی گفــت: پــارک علــم 
ــر  ــان سالهاســت  زی ــاوری کرم و فن
نظــر دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی 
اســت امــا دانشــجویان ایــن دانشــگاه 
ــز  ــن مرک ــتی از   ای ــنایی درس آش
ــار  ــته و آم ــی نداش ــد، خروج ندارن
ــا  ــگاه تقریب ــن دانش ــان ای کارآفرین

ــت. ــر هس صف
دکتــر هاشــمی مدیــر مراکــز رشــد 
پــارک علــم و فنــاوری کرمــان و 
نماینــده پــارک گفــت: پــارک علــم 
ــرای آشــنایی و اطــالع  ــاوری  ب و فن
رســانی اقــدام بــه برگــزاری رویدادهــا 
ــی نمــوده اســت  و  و نمایشــگاه های
ایــن آمادگــی رو داریــم کــه در 
دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی  هــم 

ــم.  ــزار کنی ــا رو برگ ــن رویداده ای
ــال 1401  ــذار در س ــر گ ــوی تاثی بان
ســوال بعــدی را اینگونه مطــرح کرد، 
ــد عــدم شــرکت دانشــجویان در  رون

پــارک و اینکــه پایــان نامــه هــای

آپ هــا یــک رویــداد ترویجی و آموزشــی 
هســتند نــه عملیاتی، یعنــی یــک ایده 
از ابعــاد گوناگــون بایــد بررســی شــود تا 
بــه نقطــه اجرایــی برســد، ولــی دیــد و 
تجربــه گذشــته ای کــه تــا بحــال بــوده 
ایــن بــوده کــه هــر ایــده ای کــه مطــرح 
شــد  الزامــا بایــد اجرایــی بشــود کــه 
ایــن خودش آســیبی هســت کــه این 
موضــوع موجــب ناامیــدی و تضعیــف 
روحیه و ناامیدی و تشــدید مشــکالت 
گوناگــون )از جملــه مشــکالت در روند 
توســعه کارآفرینــی و کار تیمی( شــده 
اســت.  راه حــل هــم حرکت به ســمت 
ــا اهــداف  رویدادهــای بلنــد مــدت و ب
بجــا و عینــی و واقعــی هســت بــه این 
صــورت کــه مســیرها بــه درســتی بــه 
ــوان بصــورت  ــا بت ــه شــود ت ــراد ارائ اف

اصولــی طــی مســیر نمــود.
ــی  ــن جلســه دکتــر فدای ــان ای در پای
معاون دانشــجویی و فرهنگی دانشــگاه 
قــول  مســاعد داد کــه از ظرفیــت 
انجمــن هــای علمــی دانشــگاه بــرای 
ــارک علــم و  ارتبــاط مســتمر بیــن پ
فنــاوری و بنیاد ملی نخبگان اســتفاده 
نمایــد همچنیــن  همــکاری بیشــتر 
پــارک و فعالیتهــای دانــش بنیــان در 
دانشــگاه اهمیت بیشــتری قائل شویم 
ــجویی و  ــاون دانش ــی مع ــر فدای .دکت
فرهنگــی افــزود: موضــوع فعالیت های 
انجمــن هــای علمــی کــه بایــد جهت  
دهــی شــود و  بــا شــرایطی حمایــت 
صــورت گیــرد کــه بتواننــد به عنــوان 
مجموعــه هــای مســتقل رشــد کنند 
ــجویان  ــرای دانش ــوقهای الزم ب و مش
و اســاتید جهــت  گرفتــن پایــان نامــه 
ــور  ــکالت کش ــای  مش ــه ه در زمین
ــی   ــه صنعــت داخل و نیازهــای فناوران

باشــد.

دانشــجویان مقطــع ارشــد و دکتــری 
در حــوزه ارتبــاط بــا صنعــت نیســت 
و پــارک در ایــن زمینــه چــه تدبیــری 

داشــته؟ 
ــم و  ــارک عل ــد پ ــز رش ــر مراک مدی
فنــاوری اینگونــه پاســخ داد: ایــن 
پرســش مطــرح هســت کــه جایــگاه 
پــارک در ایــن بیــن کجــا هســت؟ چه 
ملزوماتــی وجــود دارد؟ تا پــارک بتواند 
نقــش آفرینــی کنــد؟ ظرفیت پــارک 
بــه عنــوان یــک حلقــه میانــی مطرح 
ــد از  ــوری. بای ــه مح ــه حلق ــت ن هس
داخــل دانشــگاه ایــن ظرفیــت شــکل 
بگیــره و بعــد نوبــت بــه نقــش آفرینی 

پــارک برســد. 
ســپس مهنــدس جبارپــور در انتقــاد 
بــه پاســخ دکتر هاشــمی گفــت: مرکز 
رشــد پــارک خــودش بایــد به ســمت 
دانشــگاه و دانشــجویان بــرود و آســیب 
ــد و احســاس دغدغــه و  شناســی کن
نیــاز رو در دانشــجویان ایجــاد کنــد و 
بــه ســمتی حرکــت کند کــه بــه مرور 
و نــه بصــورت یکبــاره، ایــن دغدغــه در 
جامعــه دانشــگاهی جایگاه خــودش را 

ــدا کند. پی
در ادامــه خانــم  زهرایــی گفــت : بحث 
ــم ســازی و  فرهنــگ کار تیمــی و تی
رشــد اســتارات آپ ها موضــوع مهمی 
هســت و مجموعــه های مســئول باید 
بــه ســمت فرهنــگ ســازی در زمینــه 
انجــام کار تیمــی و رشــد مهــارت 
ــن  ــد. در ای ــوص بپردازن ــن خص در ای
خصــوص چــه کاری در پــارک علــم و 
فنــاوری و بنیــاد ملــی نخبــگان  انجام 

شــده اســت؟
ــاد  مهنــدس ایرانمنــش نماینــده بنی
ملی نخبــگان اظهار داشــت: اســتارات
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  دكتر مجيد لطفعليان

 دكتر مرتضی موسوی راد

ســـمت

ســـمت

سرپرست پژوهشكده مواد 

سرپرست گروه پژوهشي محیط زیست 

انتصـابات
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 مهندس علی عمادیان
ســـمت

سرپرست مدیریت موسسات پارک علم و فناوري 

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی 

                     *   دکتر محمد جواد فقیهي

دانشكده علوم و فناوری های نوین عضو هیات علمی  
گروه آموزشی :     فوتونیك     

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

                     *   دکتر علیرضا عسکرزاده

پژوهكشده انرژی عضو هیات علمی  
گروه پژوهشی:        بهینه سازي و مدیریت انرژي     

استاد به  دانشیار  از  ارتقاء مرتبه علمی 

                     *   دکترناهید عسکری

پژوهشكده علوم محیطی عضو هیات علمی  
گروه پژوهشی:       بیوتكنولوژي     

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

                     *   دکتر احمد اسماعیلي ترشابي

دانشكده علوم و فناوری های نوین عضو هیات علمی  
گروه آموزشی:       مهندسي هسته اي    

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

                     *   دکتر محسن مهرپرور

پژوهشكده علوم محیطی عضو هیات علمی  
گروه پژوهشی:      تنوع زیستی     

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

                     *   دکتر محبوب صفاری 

پژوهشكده علوم محیطی عضو هیات علمی  
گروه پژوهشی:       محیط زیست     

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

 دكتر علی بهراد

 مهندس محمد زنگي آبادي

ســـمت

ســـمت

سرپرست معاونت پژوهشكده مواد 

سرپرست مدیریت امور دانشجویي دانشگاه 

 دكتر محمود رحمتی
ســـمت

سرپرست گروه آموزشي مهندسي شیمي 

 محمد حسين ابراهيمی پور
ســـمت

سرپرست مدیریت امور اداري پارک علم و فناوري
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