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ــدار  ــی در دی ــین محب ــر حس دکت
دانشــگاه  دانشــگاهیان  نــوروزی 
و  تکمیلــی صنعتــی  تحصیــات 
فنــاوری پیشــرفته برنقــش کلیــدی 
دانشــگاه ها در تحقــق شــعار ســال 

ــرد ــد ک ۱۴۰۱ تاکی
دکتــر حســین  دیــدار  ایــن  در 
محبــی رئیــس دانشــگاه ضمــن 
ــه  ــو ب ــال ن ــیدن س ــک فرارس تبری
اعضــای هیــات علمــی، یــاوران 
دانشــگاه  دانشــجویان  و  علمــی 
و  موفقیــت  از  سرشــار  ســالی 
آرزو  همــگان  بــرای  شــادکامی 
کــرد و تــاش روزافــزون بــرای 
تحقــق شــعار ســال )ســال تولیــد، 
را  اشــتغال آفرین(  و  دانش بنیــان 

حائــز اهمیــت دانســت.
ــا اشــاره به عنــوان  دکتــر محبــی: ب
شــعار امســال »تولیــد، دانش بنیــان 
و اشــتغال آفریــن« اظهــار داشــت: 
دانشــگاه ها در تحقــق آن نقــش 
کلیــدی دارنــد؛ و فعالیــت و تــاش 
ــی و  ــات علم ــای هی ــف اعض مضاع
ارائــه  در  دانشــگاه،  دانشــجویان 
منظــور  بــه  فناورانــه  ایده هــای 
شــرکت های  ایجــاد  و  گســترش 
دانــش بنیــان را خواســتار شــد. 
رئیــس دانشــگاه، ضمــن اشــاره بــه 

ــا  ــر محمدرض ــدار، دکت ــه دی در ادام
و  علــم  پــارک  رئیــس  ســپهوند 
نام گــذاری  خصــوص  در  فنــاوری 
شــعار ســال ۱۴۰۱ توســط مقــام 
ــا عنــوان »تولیــد،  معظــم رهبــری، ب
آفریــن«  اشــتغال  دانش بنیــان، 
ــه  ــذاری ب ــن نام گ ــت: ای ــار داش اظه
ــه  ــل و ادام ــد؛ در تکمی ــر می رس نظ
ــر تولیــد  شــعار ســال گذشــته کــه ب
ــح  تأکیــد داشــتند، می باشــد و تصری
کــرد: اقتصــاد سالهاســت کــه توســط 
رهبــر انقــاب به عنــوان شــعار اصلــی 
مطرح شــده اســت و متأســفانه نتایــج 
متناســب بــا خواســت و منویــات 
رهبــری نبــوده اســت و تأکیــدات 
ــد  ــاد و تولی ــوزه اقتص ــر ح ــان ب ایش
گویــای ضــرورت توجــه ویــژه بــه این 
ــد و  ــور می باش ــم کش ــات مه موضوع
پیــام  در  ایشــان  کــه  همان طــور 
نــوروزی تأکیــد داشــتند، می بایســت 
اقدامــات عملــی و مؤثــری در حــوزه 
تولیــد دانش بنیــان انجــام پذیــرد. 
ــرایط  ــد در ش ــوان ش ــن عن همچنی
اســتکبار  کــه  اقتصــادی  جنــگ 
جهانــی بــا جمهــوری اســامی آغــاز 
کــرده بــر حضــور نیروهــای عملیاتــی

ــرد  ــدان نب ــن می ــدم ای ــط مق در خ
اســت،  ملــی  تولیــد  کــه همــان 

تأکیــد کردنــد.  
فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
و  ظرفیت هــا  بــه  اشــاره  بــا 
منحصربه فــرد  زیرســاخت های 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
ــارک  ــاوری )پ باألخــص در حــوزه فن
علــم و فنــاوری(، اذعــان داشــت: 
تعمیــق  ضمــن  جدیــد  ســال  در 
تاش هــا  و  سیاســت گذاری ها 
را  شــرایط  و  ســاختارها  بایســتی 
بــرای توســعه فنــاوری در اســتان 

کنیــم. فراهــم 
وی تاش هــای کارکنــان پــارک علــم 
و فنــاوری را در ایــن راســتا شایســته 
ــر انجــام فعالیــت  تقدیــر دانســت و ب
و  همراهــی  همچنیــن  و  مضاعــف 
ــتم  ــزای اکوسیس ــه اج ــی هم همدل
فنــاوری اســتان کرمــان درجهــت 
ــاوری و  ــوزه فن ــکوفایی ح ــد و ش رش
ــژه در  ــگاه وی ــن آن در جای قرارگرفت

ــرد. ــد ک ــور تأکی کش
ــا اشــاره  ــه ب ــر ســپهوند در ادام  دکت
بــه اینکــه: نتایــج حاصــل از بررســی

کــه  اســت  آن  از  حاکــی  آمارهــا 
متأســفانه هنــوز ســهم   اقتصــاد 
دانش بنیــان در بودجــه کشــور پاییــن 
ــال  ــروع س ــت: ش ــان داش ــوده؛ اذع ب
جدیــد بــا شــعار تولیــد، دانش بنیــان و. 
اشــتغال آفریــن فرصــت مناســبی برای 
رشــد و شــکوفایی اقتصــاد دانش بنیــان 
کــرد:  و خاطرنشــان  بــود  خواهــد 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتی 
ــتان  ــاوری در اس ــی فن ــوان متول به عن
ــن  ــتا نقش آفری ــن راس ــان در ای کرم

ــود.  ــد ب خواه
ایــن مقام مســئول بــا اشــاره به آمــار و 
ــای  ــای جوی ــت تحصیل کرده ه وضعی
کار عنــوان کــرد؛ بــا توجــه بــه اینکــه 
ــرکت های  ــه ش ــی ک ــی از معضات یک
دانش بنیــان در حــوزه فنــاوری بــا 
ــروی  ــود نی ــتند کمب ــه هس آن مواج
از  و  می باشــد  متخصــص  انســان 
طرفــی بررســی آمــار فارغ التحصیــان 
ــذب  ــه ج ــی ک ــگاهی و نیروهای دانش
ــان دهنده آن  ــوند نش ــی ش ــازار کارم ب
اســت کــه  بایســتی در دانشــگاه ها 
امــر تربیــت نیــروی انســانی درجهتــی 
ســوق یابــد کــه دانش آموختــگان بعــد 
از فراغــت از تحصیــل عــاوه بــر دانــش

ــذب  ــرای ج ــی ب ــارت کاف ــی مه علم
ــته  ــان را داش ــب وکار دانش بنی در کس
باشــند و تصریــح کــرد: اهمیــت و 
توجــه بــه ایــن تغییــر رویکــرد، ارتقــاء 
ارتباطــات مؤثرتــر بــا بخش صنعــت را 

طلــب می کنــد. 
ــان ســخنانش  ــر ســپهوند در پای  دکت
ضمــن تشــکر از اهتمــام روســای 
اســبق پــارک علــم و فنــاوری در 
ــکوفایی آن در  ــد و ش ــاندن، رش شناس
ــدواری کــرد  ــراز امی ــه اب ســطح منطق
ــه  ــدف بهین ــک باه ــده ای نزدی در آین
ــاوری و  ــوزه فن ــذاری ح ــردن و اثرگ ک
ــه  ــا، ب ــایر ترجمان ه ــکاری س ــا هم ب
ــازه ای در منطقــه و کشــور  افق هــای ت

دســت یابیم  

زلفــی گل  دکتــر  آقــای  تأکیــد 
وزیــر محتــرم علــوم، در خصــوص 
ــی  ــد و کارآفرین ــز رش تأســیس مراک
کــرد:  عنــوان  دانشــگاه،  هــر  در 
خوشــبختانه ایــن مراکــز در دانشــگاه 
ــن  ــت و به یقی ــده اس ــدازی ش راه ان
از ایــن طریــق، بســتر مناســبی بــرای 
گســترش ثبــت ایده هــای فناورانــه و 
تولیــد محصــوالت دانش بنیــان بــرای 
اعضــای هیــأت علمــی و دانشــجویان 

ــت. ــده اس ــم گردی ــگاه فراه دانش
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه، 
آموزشــی  کاس هــای  برگــزاری 
به صــورت حضــوری در دانشــگاه از 
ابتــدای ســال جدیــد و همچنیــن 
امکانــات  کلیــه  بــودن  فراهــم 
آموزشــی و رفاهــی بــا رعایــت کامــل 
دیگــر  از  بهداشــتی  پروتکل هــای 
مــواردی بــود کــه توســط دکتــر 

محبــی مطــرح گردیــد.
ــد  ــا تأکی ــان ب ــی در پای ــر محب دکت
بــر رســالت اصلــی دانشــگاه »تربیــت 
نیــروی خــاق و توانمنــد«، خواســتار 
ــتمر  ــت مس ــاش و فعالی ــش ت افزای
تحصیــات  دانشــگاهی  جامعــه 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــر ایفــای نقــش مؤثــر در  پیشــرفته ب
ــر ــه  بهت ــر چ ــکوفایی ه ــد و ش رش

اهــداف و رســالت دانشــگاه به منظــور 
)تولیــد،  ســال  شــعار  تحقــق 
دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن( شــد.  
ــد  ــا تأکی ــان ب ــی در پای ــر محب دکت
بــر رســالت اصلــی دانشــگاه »تربیــت 
نیــروی خــاق و توانمنــد«، خواســتار 
ــتمر  ــت مس ــاش و فعالی ــش ت افزای
تحصیــات  دانشــگاهی  جامعــه 
تکمیلــی صنعتــی و فناوری پیشــرفته 
ــد و  ــر در رش ــش مؤث ــای نق ــر ایف ب
ــداف و  ــر اه ــه  بهت ــر چ ــکوفایی ه ش
ــق  ــور تحق ــگاه به منظ ــالت دانش رس
ــان و  ــد، دانش بنی ــال )تولی ــعار س ش

ــد. ــن( ش ــتغال آفری اش

۴
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ــه  ــه مناســبت هفت در مراســمی ب
و  معلــم  مقــام  بزرگداشــت 
اســتاد در مــورخ سه شــنبه ۲۰ 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ از اســاتید 
ــجویان  ــی و دانش ــرآمد آموزش س
تحصیــات  دانشــگاه  برتــر 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
پیشــرفته، در محــل ســالن شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی تجلیــل 

ــد. ش
در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر 
ــس دانشــگاه  ــی رئی حســین محب
ســالروز  گرامیداشــت  ضمــن 
مرتضــی  آیــت اهلل  شــهادت 
مطهــری و تبریــک فرارســیدن 
ــف  ــم و اســتاد در تعری ــه معل هفت
ــوان شــغلی  ــم از آن به عن واژه معل
برآمــده از هنــر، عشــق و فــداکاری 

ــرد. ــام ب ن
وی اضافــه کــرد: معلــم دلســوزانه 
ــد  ــاش می کن ــود ت ــام وج ــا تم ب
ــالت  ــور، رس ــه ام ــارغ از هم ــا ف ت
خویــش را در امــر تعلیــم و تربیت 
بــه منصــه ظهــور رســاند؛ و تأکیــد 
ــطه  ــا به واس ــوان تنه ــرد نمی ت ک
مادیــات مقــام و جایــگاه واالی 

ــم را ارج نهــاد.  معل
ــه  ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــس دانش رئی
امــر  متولیــان  وظیفــه خطیــر 
ــت:  ــار داش ــت اظه ــم و تربی تعلی
محصلیــن آینده ســازان جامعــه 
بــوده و همــواره از رفتــار و منــش 
معلــم خــود الگــو می پذیرنــد؛ 
پــس الزم اســت تــا در کاس های 
ــم و  ــوزش عل ــر آم ــاوه ب درس ع
دانــش بــه آن هــا، اخــاق، معرفت 
و درس زندگــی نیــز بیاموزیــم. تــا 
بــه مــدد آن بــرای کشــورمان 
ــم. ــم زنی ــنی را رق ــای روش افق ه

ــان  ــه بابی ــی در ادام ــر محب دکت
دانشــجویی  دوران  از  خاطــره ای 
اســتادان  از  یکــی  از  خــود 
ریاضــی  رشــته  پیشکســوت 
پــور  رجبعلــی  »پروفســور 
»بنــده درس  گفــت  و  یادکــرد 
از  را  اخــاق  و  زندگــی  علــم، 
اذعــان داشــت:  او آموختــم« و 
درس  کاس هــای  در  ایشــان 
همــواره دانشــجویان را بــر تــاش 
و جدیــت و درک عمیــق مفاهیــم 

می کردنــد.   ســفارش 
پایــان  در  دانشــگاه  رئیــس 
ــب  ــق مطال ــخنانش، درک عمی س
را در طــی کــردن مســیر رشــد و

اهمیــت  حائــز  زندگــی  در 
دانســت و ضمــن اشــاره بــه 
ــون،  اینکــه همــه عوامــل پیرام
جامعــه  افــراد  موفقیــت  در 
دارنــد؛  ســزایی  بــه  نقــش 
دانشــگاه  داشــت:  اذعــان 
ــی  ــی صنعت ــات تکمیل تحصی
ــطه  ــرفته به واس ــاوری پیش و فن
علمــی  هیــأت  اعضــای 
ــد،  ــوز و متعه ــص، دلس متخص
دانشــجویان توانمنــد و پرتاش 
پشــتیبانی  بــا  همچنیــن  و 
در  مخلــص  علمــی  یــاوران 
آینــده پیشــرفت های بســیار 

داشــت. خوبــی خواهــد 

دکتر حسین محبی رئیس دانشگاه در آئین بزرگداشت مقام معلم و استاد عنوان کرد:

ــته   ــی، ۱۴ رش ــیل های علم پتانس
در مقطــع ارشــد و دکتــری در 
شــورای دانشــگاه مصــوب گردیــد 
کــه خوشــبختانه امســال در مقطع 
مهندســی  رشــته  در  دکتــری 
هســته ای گرایــش کاربــرد پرتوهــا 
و در مقطــع کارشناســی ارشــد در 
ــرش دانشــجو  رشــته ژنتیــک پذی

ــم داشــت. خواهی

در ادامــه مراســم دکتــر علــی 
آموزشــی  معــاون  نگارســتانی 
ضمــن  دانشــگاه،  پژوهشــی  و 
فعالیت هــای  از  گزارشــی  ارائــه 
حــوزه  در  پذیرفتــه  صــورت 
و پژوهشــی  آموزشــی  معاونــت 
عنــوان کــرد: در ایــن دانشــگاه 
در راســتای گســترش رشــته و 

گرایــش، بــا در نظــر گرفتــن

            
ــن  ــر امی ــرآمد آموزشــی، دکت ــاتید س ــم از اس ــان مراس ــی دانشــگاه در پای ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
باقــی زاده منتخــب پژوهشــکده علــوم محیطــی، دکتــر علیرضــا عســکرزاده منتخــب دانشــکده عمــران، 
مکانیــک و پژوهشــکده انــرژی، دکتــر مهــدی یوســفیان منتخب دانشــکده شــیمی و مهندســی شــیمی، 
دکتــر احمــد اســماعیلی ترشــابی منتخــب دانشــکده علــوم و فناوری هــای نویــن و دکتــر روح االمیــن 

زینلــی داورانــی منتخــب دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــر بــا اهــدای لــوح و هدایــا تقدیــر شــد

و همچنیــن از دانشــجویان، راضیــه دشــتی منتخــب دانشــکده علــوم و فناوری هــای نوین، محمدحســین 
ــژاد منتخــب  ــدی شــریفی ن ــر، محمدمه ــرق و کامپیوت انجــم شــعاع منتخــب دانشــکده مهندســی ب
دانشــکده مهندســی مکانیــک و مــواد، مهرنــاز احمــدی منتخــب دانشــکده شــیمی و مهندســی شــیمی، 
هانیــه رســتمی نــژاد دولت آبــاد منتخــب دانشــکده مهندســی عمــران و نقشــه برداری، کاوه اســماعیلی 
شــکوه منتخــب پژوهشــکده انــرژی و منصــوره دولتــی پژوهشــکده علــوم محیطــی به عنوان دانشــجویان 

برتــر بــا اهــدای لــوح و هدایــا تقدیــر شــد 
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   دکتر امین باقی زاده
   دانشیار

   دکتراحمد اسماعیلی ترشابی 
   استادیار

   دکتر علیرضا عسکرزاده 
   دانشیار

  دکتر روح االمین زینلی 
  استادیار

   دکترمهدی یوسفیان 
   دانشیار

زمینـه تحقیقات
ژنتیک بیومتري و بیوتکنولوژي گیاهي

زمینـه تحقیقات
مطالعــه روی فیزیــک پرتودرمانــی مــدرن بــا اســتفاده از بیــم هادرونــی بــا 

همــکاری مراکــز پرتــون تراپــی اروپــا
- بررســی مدیریــت حرکــت تومورهــای توراکــس در پرتودرمانــی خارجــی       

مبتنــی بــر نشــانگرها 
- طراحی و توسعه مدل های پیش بین در ردیابی تومورهای حرکتی

- پردازش و رجیستر تصاویر پزشکی مورد استفاده در پرتودرمانی مدرن
- شبیه سازی آشکارسازهای نیمه هادی ترکیبی 

- شــبیه ســازی دزیمتــری داخلــی در مقیــاس میکرودزیمتــری بــا کمــک 
کدهــای مونــت کارلویــی

 زمینـه تحقیقات
مدیریت انرژی

زمینـه تحقیقات
دینامیــک و پایــداری سیســتم هــای قــدرت، 

FACTS انــرژی هــای تجدیدپذیــر، ادوات

زمینـه تحقیقات
نانوشــیمی- نانوتکنولــوژی محاســباتی- طراحــی 

دارو- بیوانفورماتیــک- شــیمی محاســباتی

منتخب پژوهشکده علوم محیطی

منتخب دانشکده علوم و فناوری های نوین

منتخب دانشکده عمران، مکانیک
 و پژوهشکده انرژی

منتخب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 

منتخب دانشکده شیمی و مهندسی شیمی

معرفی استادان سرآمد آموزشی 

معرفی  دانشجویان برتر

  راضیه دشتی 
  کارشناسی ارشد

   مهرناز احمدي
  کارشناسی ارشد

  منصوره دولتي
  کارشناسی ارشد

   محمدحسین انجم شعاع 
   کارشناسی ارشد

   هانیه رستمي نژاد
    کارشناسی ارشد

   محمدمهدی شریفی نژاد 
   کارشناسی ارشد

   کاوه اسماعیلي شکوه
    کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
 نانو شیمی

رشته تحصیلي 
شیمي - شیمي داروئي

رشته تحصیلی
بیوشیمي

رشته تحصیلی
مهندسی برق مخابرات میدان 

رشته تحصیلی
مدیریت و مهندسي منابع آب

رشته تحصیلی
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

رشته تحصیلی
مهندسي انرژي هاي تجدید پذیر

منتخب دانشکده علوم و فناوری های نوین

منتخب دانشکده  شیمی و مهندسی شیمی

منتخب پژوهشکده علوم محیطی

منتخب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

منتخب دانشکده مهدسي عمران و نقشه برداري

منتخب دانشکده مهندسی مکانیک و مواد

منتخب پژوهشکده انرژي
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نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

نشست های هم اندیشی اساتید، ارتقای کیفی تصمیم گیری ها را به دنبال دارد
دکتر حسین محبی رئیس دانشگاه در آئین بزرگداشت مقام معلم و استاد عنوان کرد:

تحصیــات  دانشــگاه  رئیــس 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
پیشــرفته در نشســت هم اندیشــی 
ــن  ــی، ضم ــای هیئت علم ــا اعض ب
جلســات  اهمیــت  بــر  تأکیــد 
و  فعاالنــه  تعامــل  هم اندیشــی؛ 
ارائــه نظــرات اســاتید را عامــل 
کیفیــت  ارتقــا  در  مؤثــری 
تصمیم گیری هــا توصیــف کــرد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــی  ــین محب ــر حس ــگاه، دکت دانش
ــا تشــکر از  دوشــنبه ۳۰ خــرداد ب
ــی در  ــای هیئت علم ــور اعض حض
اعضــای  از  هم اندیشــی  جلســه 
ــرد از  ــت ک ــی درخواس هیئت علم

ــرات  و ــف نظ ــای مختل راه ه

ــای  ــود درحوزه ه ــنهاد های خ پیش
مختلــف را جهــت ارتقــای جایــگاه 
دانشــگاه بــه اعضــای هیئت رئیســه 

منعکــس نماینــد. 
ایــن  در  هیئت علمــی  اعضــای 
نشســت کــه در ســالن ۳۰۰ نفــری 
دانشــگاه  همایش هــای  مرکــز 
برگــزار شــد، دیدگاه هــا و ســؤاالت 
بــا  مختلــف  موضوعــات  در  را 
مطــرح  دانشــگاه،  هیئت رئیســه 
کردنــد و اعضــای هیئت رئیســه 
دانشــگاه بــه پرســش ها پاســخ 

ــد. دادن
پژوهشــی،  و  آموزشــی  مســائل 
توســعه رشــته های جدیــد، تســریع 
در تبدیــل وضعیت هــا، افزایــش

جــذب هیئت علمــی، ارتقــا امکانات 
رفاهــی، اختصــاص زمین و ســاخت 
مســکن و پرداخــت معوقــات مالــی 
ــه در  ــود ک ــی ب ــه موضوعات ازجمل

ایــن جلســه مطــرح شــد.
ــت از  ــن نشس ــی در ای ــر محب دکت
ــی  ــای هیئت علم ــای اعض تاش ه
برخــی  گفــت:  و  کــرد  تقدیــر 
مصوبــه  بــه  درخواســت ها  از 
کــه  دارد  نیــاز  هیئت امنــا 
جلســه  در  از جمع بنــدی  پــس 
ــاره آن هــا  ــا مطــرح و درب هیئت امن

شــد. خواهــد  تصمیم گیــری 

زاده  باقــی  دکتــر  همچنیــن 
و  علــوم  پژوهشــگاه  رئیــس 
علــوم  و  پیشــرفته  تکنولــوژی 
محیطــی، دکتــر ســپهوند رئیــس 
پــارک علــم و فنــاوری، دکتــر 
و  اداری  معــاون  نــژاد  فدائــی 
ــاون  ــتانی مع ــر نگارس ــی، دکت مال
آموزشــی، دکتــر کــی نیــا معــاون 
ــی و دکتــر  دانشــجویی و فرهنگ
دادی پــور رئیــس دفتــر ریاســت و 
روابــط عمومــی به عنــوان اعضــای 
دکتــر  کنــار  در  هیئت رئیســه 
ــب  ــگاه حس ــس دانش ــی رئی محب
ســؤاالت  پاســخگوی  مــورد 

بودنــد. هیئت علمــی  اعضــای 
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دکتر حسین محبی ؛
دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتـی و فناوری پیشرفته 
بستـری مناسـب در جهـت 
تقویت ارتباط با صنایع اسـت

در راســتای تقویــت ارتبــاط 
دانشــگاه بــا صنایــع اســتان 
ــور  ــا حض ــتی ب ــان نشس کرم
ســازمان  معاونــان  و  رئیــس 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
رئیــس،  و  کرمــان  اســتان 
معاونــان و مســئولین حــوزه 
پژوهشــی و جمعــی از اعضــای 
کارشناســان  و  هیأت علمــی 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
ــرفته،  ــاوری پیش ــی و فن صنعت
همایش هــای  مرکــز  در 

دانشــگاه برگــزار شــد
دکتــر  نشســت  ایــن  در 
رئیــس  محبــی  حســین 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
ــرفته  ــاوری پیش ــی و فن صنعت
ــاخت ها  ــریح زیرس ــن تش ضم
دانشــگاه،  پتانســیل های  و 
ظرفیت هــای آن را در جهــت 
ــای  ــا بخش ه ــر ب ــاط مؤث ارتب
صنایــع حائــز اهمیت برشــمرد.

ــا اشــاره بــه  رئیــس دانشــگاه ب
وضعیــت ارتبــاط دانشــگاه ها 
برگــزاری  بــر  صنایــع،  و 
نشســت هایی  چنیــن  یــک 
ــات و  ــادل اطاع ــور تب به منظ
ــر  ــاً منج ــه نهایت ــات ک تجربی
بــه ســرمایه گذاری در انجــام 
خواهــد  عظیــم  طرح هــای 

ــرد. ــد ک ــد تأکی ش

در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ایــن دانشــگاه حضــور اعضــای 
و  مجــرب  هیأت علمــی 
ــا  ــد و کوش ــجویان توانمن دانش
در مقطــع تحصیــات تکمیلــی 
ــاخت های  ــزات و زیرس و تجهی
را  مناســبی  بســتر  مرتبــط، 
ــرای تقویــت ارتبــاط صنعــت  ب
ــع  ــت رف ــگاه در جه ــا دانش ب
ــم  ــتان فراه ــع اس ــع صنای موان

ــت. ــرده اس ک
امیــن  دکتــر  ادامــه   در 
ــگاه  ــس پژوهش ــی زاده رئی باق
ــرفته  ــوژی پیش ــوم و تکنول عل
و علــوم محیطــی بــا اشــاره 
ــان  ــگاه اذع ــاختار دانش ــه س ب
ــات  ــگاه تحصی ــت: دانش داش
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری 
ســه  داشــتن  بــا  پیشــرفته 
ــر  عنصــر پیشــرفت مشــتمل ب
ــاوری  ــش و فن ــوزش، پژوه آم
ــرد  ــه منحصربه ف ــک مجموع ی

ــت. اس
عنــوان  پژوهشــگاه  رئیــس 
کــرد: تاش هــای زیــادی در 
راســتای تقویــت حــوزه صنعت 
ــه  ــورت گرفت ــگاه ص ــا دانش ب
کــرد:  تصریــح  وی  اســت. 
ســال های  در  خوشــبختانه 
در  کشــور  توســعه  اخیــر 
راســتای تولیــد مبتنــی بــر

ــت.  ــرده اس ــت ک ــش حرک دان
دکتــر باقــی زاده بــا اشــاره 
بــه نام گــذاری ســال ۱۴۰۱ 
ــان و  ــد، دانش بنی ــام تولی ــه ن ب
ــام  ــن توســط مق اشــتغال آفری
معظــم رهبــری اذعــان داشــت: 
ــر  ــدی ب ــذاری تأکی ــن نام گ ای
تــاش همگانــی در جهت درک 
جایــگاه پژوهــش و فنــاوری 
ــر  در راســتای تولیــد مبتنــی ب
دانــش اســت و انشــا اهلل در 
ــرفت  ــاهد پیش ــیر ش ــن مس ای
درهمــه  کشــور  توســعه  و 
عرصه هــا باشــیم. وی اعــام 
ــن راســتا در ســال  کــرد: در ای
ــی  ــرح پژوهش ــته 5۲ ط گذش
ــا  ــاط ب ــوزه ارتب ــی در ح بیرون
صنعــت دانشــگاه تصویــب و 

ــت. ــده اس ــی ش اجرای
  ایــن مقــام مســئول بــا اعــام 
حــدوداً  رشــد  اختصــاص 
۱۱ درصــدی بــرای صنایــع 
برنامه هــای  در  معــادن  و 
ــرد:  ــوان ک ــور عن ــعه کش توس
ــر  ــان ازنظــر ذخای ــتان کرم اس
ــور  ــی در کش ــی و معدن صنعت
ــه اســت و در حــوزه  ــز رتب حائ
ســطح  در  ســرمایه گذاری 
اســتان اقدامــات بســیار خوبــی 
ــد  ــت و می طلب ــده اس انجام ش

ــره وری  ــوزه به ــه در ح ک

ــارات  ــه اعتب ــه ب ــا توج ــز ب نی
ــرای آن  ــال ب ــه امس ــی ک خوب
اســت،  گرفته شــده  نظــر  در 
دانشــگاهیان نقــش محــوری و 
بســزایی را در ایــن زمینــه ایفــا 

ــد.  کنن
ــی از  ــت گزارش ــه نشس در ادام
ــوب  ــای مص ــت بودجه ه وضعی
ــتان  ــی اس ــتگاه های اجرای دس
مشــوق های  همچنیــن  و 
مصــوب بــرای صنایــع و معادن 
طرح هــای  انجــام  جهــت 
دانشــگاه ها  بــا  مشــترک 
توســط مهنــدس حســینی نژاد 
رئیــس ســازمان صنعــت، معدن 
و تجــارت اســتان کرمــان ارائــه 
گردیــد. اختصــاص مســتقیم 
ــدوداً هشــت  و غیرمســتقیم ح
هــزار میلیــارد تومــان از منابــع 
راه انــدازی  بــرای  مختلــف 
معــادن و صنایــع نیمــه فعــال، 
و  تولیــد  راندمــان  افزایــش 
از دیگــر  افزایــش بهــره وری 
مــواردی بــود کــه در ایــن 
مهنــدس  توســط  نشســت 
حســینی نــژاد تشــریح گردیــد.

و  بحــث  نشســت  پایــان  در 
تبادل نظــر پیرامــون مســائل 
ــت.   ــورت پذیرف ــده ص مطرح ش
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نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در بین ۱۵ دانشگاه برتر کشور
 در حوزه زیست فناوری قرار گرفت

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پژوهشــگاه  رئیــس  دانشــگاه، 
پیشــرفته  تکنولــوژی  و  علــوم 
دانشــگاه  محیطــی  علــوم  و 
ــی و  ــی صنعت ــات تکمیل تحصی
فنــاوری پیشــرفته بــا اعــام ایــن 
خبــر گفــت: بــر اســاس مکاتبــه 
دکتــر مصطفــی قانعــی دبیــر 
ــاوری  ــت فن ــعه زیس ــتاد توس س

معاونــت علمــی و فنــاوری 

ریاســت جمهــوری بــا ارزیابــی و 
ــگاه  ــرد ۱۰۰ دانش ــش عملک پای
و موسســه پژوهشــی  کشــور 
اســاس  بــر   ۱۴۰۰ ســال  در 
دســتاوردهای پژوهشــی ، تعــداد 
پژوهشــگاه  و  دانشــگاه   ۱5
جایــگاه برتــر در ماموریتهــای 
را  فنــاوری  زیســت  مصــوب 
کســب کردنــد کــه دانشــگاه 
تکمیلــی صنعتــی تحصیــات 

و فنــاوری پیشــرفته در ایــن جایگاه 
قــرار دارد. 

دکتــر امیــن باقــی زاده کســب ایــن 
موفقیــت را نتیجــه فعالیــت هــای 
پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی 

دانســت و از آنهــا تشــکر کــرد. 
وی افــزود: فعالیــت هــای پژوهشــی 
ــت  ــرم هیئ ــا محت ــه اعض و فناوران
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــی  در ح علم

ــه ســال هــای علمــی  نســبت ب

گذشــته پیشــرفت داشــته اســت 
و ایــن رونــد در ســال ۱۴۰۱ نیــز 

تــداوم دارد.
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فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرماننــــوآوران      

بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه 
ایــن جلســه بــا حضــور دکتــر 
عبــد الحســین طاهــری مشــاور 
 رئیــس مرکــز هیئــت هــای امنــاء و

  هیئــت هــای ممیــزه در امــور 
هیئــت هــای ممیــزه، دکتــر محمــد 
مهــدی زاهدی نماینده مــردم کرمان 
در مجلس شــورای اسامی و نماینده 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــر  ــزه دانشــگاه، دکت ــت ممی در هیئ
حســین محبــی رئیــس دانشــگاه و 
ــزه  ــت ممی ــدادی از اعضــای هیئ تع
ــم  ــنبه هجده ــگاه روز چهارش دانش
خردادمــاه در مرکــز همایــش هــای 

ــد. دانشــگاه برگــزار گردی

در ایــن نشســت دکتر محبــی رئیس 
ــه  ــدم ب ــر مق ــن خی ــگاه ضم دانش
مدعویــن و اعضــای هیئت ممیــزه در 
تشــریح اهداف دانشــگاه اظهارداشت: 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته محــل 
مناســبی بــرای شــکوفایی ایــده های 
جدیــد در راســتای کارآفرینی اســت 
و رشــد و شــکوفایی علمــی و فراهــم 
آوردن زمینــه هــای کار آفرینــی برای 
جامعــه علمــی را دنبــال مــی کنیــم.

همچنیــن مشــاور رئیــس مرکــز 
هیئــت هــای امنــاء و هیئــت هــای 
ممیــزه در امــور هیئــت هــای ممیزه 
ــرورت  ــت و ض ــه اهمی ــاره ب ــا اش ب
ــزه مســتقل   تشــکیل هیئــت ممی

بــرای دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
ــن  ــاوری پیشــرفته، ای صنعتــی و فن
روز را نقطــه عطفــی در کارنامــه 

ــد. ــی دانشــگاه نامی علم
 دکتــر طاهــری بــا نــام بــردن از

دســتور العمــل تشــکیل هیئــت 
ممیزه موسســه و وظایــف و اختیارات 
ــی را  ــای تخصص ــیون ه آن، کمیس
اصلــی تریــن رکــن هیئــت ممیــزه 

ــی کــرد. معرف
وی در بخشــی از سخنان خود سیاست 
هــای جدیــد وزارت عتــف را بر اســاس 
رفــع نیــاز های کشــور با رعایــت اصول 
انعطــاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی 
 بیــان کــرد ســپس دکتــر زاهــدی بــه 

 پیگیری. های دکتر محبی رئیس 

دانشــگاه بــرای تشــکیل هیئــت 
ممیــزه مســتقل در دانشــگاه اشــاره 
کــرد و راه انــدازی مرکــز هیئــت 
ممیــزه را در زمینــه نظــارت بــر 
فعالیــت هــای مراکــز علمــی کشــور 
جــزء اهــداف، وظایــف و تشــکیات 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل

ــد. خوان
ــگاه ــن دانش ــت: ای ــار داش  وی اظه

مــی توانــد نقــش برجســته ای 
اجــرای سیاســتهای  راســتای   در 
توســعه ای کشــور بــر عهــده داشــته 

شد. با
در ایــن جلســه احــکام صــادر شــده 
ــزه دانشــگاه از  اعضــای هیئــت ممی

ــر علــوم، تحقیقــات و ســوی وزی

فنــاوری تحویــل اعضــاء شــد و چهار  
ــه،  ــوم پای کمیســیون تخصصــی عل
فنــی مهندســی۱، فنــی مهندســی۲ 

و کشــاورزی مشــخص شــد.
همچنیــن بــا اســتناد بــه مــاده های 
5 و 8 دســتور العمــل چگونگــی 
تشــکیل هیئــت ممیــزه موسســه و 
وظایــف و اختیــارات آن، در مــورد 
ترکیــب کمیســیون هــای تخصصی؛ 
دبیــر هیئــت ممیــزه و رئیــس هــر 
کــدام از کمیســیون هــای تخصصــی 
بــه همــراه اعضــاء آنها بــا اکثریــت آرا 

انتخــاب گردیدنــد. 

نخستین هیئت ممیزه مستقل دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته تشکیل شد
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نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان، صنایع دریایی شهید مقدم و مرکز نوآوران 
شهید فهمیده تفاهم نامه همکاری امضا کردند

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

ســه جانبه  همــکاری  تفاهم نامــه 
تحصیــات  دانشــگاه  فی مابیــن 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــی  ــع دریای ــان، صنای پیشــرفته کرم
شــهید مقــدم یــزد و مرکــز نــوآوران 
شــهید  علمــی  همکاری هــای  و 
فهمیــده باهــدف توســعه زمینه های 
علمــی،  همکاری هــای  مشــترک 

ــد ــا ش ــاوری امض ــی و فن پژوهش
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه 
دکتــر حســین محبــی رئیــس 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در 
ــاره  ــا اش ــه ب ــا تفاهم نام ــن امض آئی
ــگاه  ــگاه، پژوهش ــت دانش ــه فعالی ب
علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته و علوم 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی و پ محیط
در کنــار یکدیگــر کــه در کشــور 
بی نظیــر اســت افــزود: ایــن ظرفیــت 
ــکاران  ــاش هم ــدی و ت ــا توانمن ب
هیئت علمــی و دانشــجویان فرصــت 
ارزشــمندی در حــوزه علــم و فناوری 
در جنوب شــرق کشــور فراهــم آورده 

ــت.  اس
ــی و  ــی؛ صنعت ــر حســین محب دکت
ــگاه و ــته های دانش ــودن رش ــی ب فن

ــل  ــکاران را در ح ــای هم تخصص ه
ســازمان ها  مشــکات  و  مســائل 
و  توصیــف  راهگشــا  صنایــع  و 
خاطرنشــان کــرد: تحقــق ایــن امــر 
ــش  ــل و افزای ــم متقاب ــتلزم فه مس

ارتباطــات اســت.
وی از فعالیت های پژوهشــی جداگانه 
ــک  ــوان ی ــگاه به عن ــت و دانش صنع
ــق  ــرط تحق ــرد و ش ــام ب ــیب ن آس
ــه فرمــوده مقــام  شــعار ســال کــه ب
معظــم رهبــری تولیــد؛ دانش بنیــان، 
ــذاری شــده را  ــن نام گ اشــتغال آفری
برنامه ریــزی  داشــتن چشــم انداز، 

ــت. ــدت دانس ــدت و بلندم کوتاه م
دکتــر محبــی بــر ایــن نکتــه تأکیــد 
کــرد کــه ابتــدا بایــد فاصلــه ای کــه 
بیــن صنعــت و دانشــگاه وجــود دارد 
ــرود، یکــی از  ــن ب ــم شــود و از بی ک
راه هــای آن را اعتمــاد بــه اعضــا 
هیئت علمــی جــوان توصیــف کــرد.

ــی زاده  ــن باق ــر امی ــن دکت همچنی
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و تکنولوژی

از  علــوم محیطــی  و  پیشــرفته   
ــاب    ــح ب ــوان فت ــه به عن ــن جلس ای
ــع  ــا صنای ــگاه ب ــای دانش همکاری ه
دریایی شــهید مقــدم، مرکز نــوآوران 

شــهید  علمــی  همکاری هــای  و 
ــرد:  ــح ک ــرد و تصری ــام ب ــده ن فهمی
فرصــت همــکاری حــوزه صنعــت و 
دانشــگاه زمینه ســاز اقدامــات خــوب 
بــرای اســتان و کشــور خواهــد بــود. 
دکتــر باقــی زاده بــا گرامیداشــت یاد 
و خاطره شــهید چمران و روز بســیج 
اســاتید گفــت: بایــد با نگاه بســیجی 
ــه کشــور  ــت ب ــل خدم ــی اه و علم

باشیم.
وی بــا اســتقبال از همــکاری بــا 
صنایــع، بــر پیــدا کــردن نقــاط 
کاهــش  صنعــت،  بــا  مشــترک 
بروکراســی و معرفــی ظرفیت هــا 
تأکیــد و تبــادل اطاعــات بــا صنایــع 
ــدا شــدن  ــه پی ــف را منجــر ب مختل
ــکات  ــل مش ــترک و ح ــاط مش نق

ــرد. ــی ک ارزیاب
بــه گــزارش روابــط عمومــی رئیــس 
صنایــع دریایــی شــهید مقــدم یــزد  
نیــز در ســخنانی انعقــاد تفاهم نامه را 
مهــم خوانــد و بــر تــداوم همکاری ها 
در آینــده کــه مایه خیروبرکــت برای 
اســتان های کرمــان و یــزد اســت 

تأکیــد کــرد. 
همچنین رئیس گروه کارآفرینی و

ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه تقویــت 
ــن  ــای فی مابی ــعه همکاری ه و توس
باهــدف دسترســی و به کارگیــری 
ــد در  ــاوری روزآم ــی و فن ــش فن دان
مباحــث مختلف پژوهشــی و فناوری 
تفاهم نامــه  مهــم  اهــداف  از  را 

برشــمرد.
دکتــر عبــاس ســیوندی پــور گفــت: 
اجــرای  تفاهم نامــه  امضــای  بــا 
طرح هــای پژوهشــی، مطالعاتــی، 
توســعه ای، کاربــردی، مشــاوره ای 
ــط  ــات مرتب ــی در موضوع و آموزش

می شــود. فراهــم  
ــه  ــن تفاهم نام ــت ای ــایان ذکر اس ش
همــکاری در زمینه هــای علمــی، 
پژوهشــی و فنــاوری بــه امضــای 
رئیس دانشــگاه تحصیــات تکمیلی 
صنعتی و فنــاوری پیشــرفته کرمان، 
رئیــس صنایــع دریایــی شــهید 
مقــدم یــزد و رئیــس مرکــز نــوآوران 
شــهید  علمــی  همکاری هــای  و 

ــید. ــان رس ــتان کرم ــده اس فهمی

بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه، 
تحصیــات  دانشــگاه  عضویــت 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشــرفته 
در ســامانه شــبکه آزمایشــگاهی 
معاونــت  راهبــردی  فناوری هــای 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
)Labsnet(، بــه وضعیــت فعــال ارتقاء 

یافــت.
مدیــر  علومــی  حکیمــه  دکتــر 
ــوم و  ــور پژوهشــی پژوهشــگاه عل ام
تکنولــوژی پیشــرفته و علوم محیطی 
بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت: 
ــای  ــگاهی فناوری ه ــبکه آزمایش ش
ــی  ــران باهــدف هم افزای ــردی ای راهب
آزمایشــگاهی  توانمندی هــای 
مختلــف  حوزه هــای  در  کشــور 
ــردی،  فناوری هــای پیشــرفته و راهب
 ۱۳9۳ ســال  تیرمــاه  ابتــدای  از 
فعالیــت خــود را آغــاز نموده اســت و    
آزمایشــگاه های فعــال در این شــبکه 
از ســرفصل های حمایتــی آن شــبکه 
به منظــور  می شــوند.  برخــوردار 
ــال ــگاه های فع ــت از  آزمایش حمای

و تشــویق مراکــز عضــو بــه اســتفاده 
ظرفیت هــای  از  بیشــتر  و  بهتــر 
تجهیزاتــی خــود، افزایــش بهــره وری 
آزمایشــگاهی  ســرمایه های  از 
ــش و  ــال دان ــهیل انتق ــور و تس کش
ــن شــبکه  تجــارب آزمایشــگاهی، ای
دســتورالعمل حمایــت از مراکز عضو 
ــت. ــوده اس ــی نم ــن و اجرائ را تدوی

ــگاه  ــی پژوهش ــور پژوهش ــر ام مدی
تصریــح کــرد: شــبکه آزمایشــگاهی 
بــا حمایت معاونــت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری، هرســال اعتبارات 
و خدمــات ویــژه ای را بــرای اعضــای 
باشــگاه مشــتریان خــود در نظــر 
می گیــرد. ایــن شــبکه آزمایشــگاهی 
در ســال جــاری هــم بــرای حمایت از 
پژوهش های آزمایشــگاهی در کشــور 
ــه  ــر گرفت ــژه ای در نظ ــارات وی اعتب
ــه ۴۰  ــوارد ارائ ــه یکــی از م اســت ک
میلیــون ریــال یارانــه بــا تخفیــف 5۰ 
درصــد بــه اعضــای هیأت علمــی 
ــرای نیمســال اول  سراســر کشــور ب

می باشــد.   ۱۴۰۱

وی در ادامــه اعــام کــرد: اعضــای 
هیأت علمــی دانشــگاه هــم می تواننــد 
جهــت اســتفاده از اعتبــار فصــل بهــار 
و تابســتان ســال ۱۴۰۱ تــا پایــان 
 Labsnet ســامانه  در  شــهریورماه 

ثبت نــام نمایــد.
ــوزه  ــه ح ــاره ب ــا اش ــی ب ــر علوم دکت
خدمــات ایــن شــبکه اذعــان داشــت: 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلی صنعتی 
و فنــاوری پیشــرفته در ایــن شــبکه در 
حوزه هــای ذیــل عضویــت فعــال دارد.

- فنــی و مهندســی: )آزمایشــگاه های مواد 
و متالــورژی، بــرق و الکترونیــک و انــرژی، 

سنجش ازدور(
- محیــط  زیســت، کشــاورزی و گیاهــان 
دارویــی: )آزمایشــگاه های تنــوع زیســتی(

- زیســت فناوری: )آزمایشــگاه شــیمی، 
ــوری( ــی و جان ــوژی گیاه بیوتکنول

-  فناوری نانو: )آزمایشگاه نانو(
شــایان ذکر اســت بر اســاس دســتورالعمل 
حمایت شــبکه آزمایشــگاهی فناوری های 

راهبــردی ایــران از مراکــز عضو،  

ســرفصل های حمایتــی ایــن شــبکه 
شــامل مــوارد ذیــل می باشــد:

- حمایــت از تعمیــر و نگهــداری، ارتقــا،، 
ــرای  ــات ب ــن قطع ــیون و تأمی کالیبراس

ــود ــزات موج تجهی
- حمایــت از برگزاری کارگاه هــا و دوره های 
آموزشــی و یــا حضــور کارشناســان مراکز 

در ایــن دوره هــا
- حمایــت از ایجاد و فعالیــت کارگروه های 
تخصصــی دســتگاهی به منظــور ایجــاد 
جریــان دانــش و ارتقــای توانمنــدی 

کارشناســان
ــه اســتاندارد  ــت از اخــذ اعتبارنام - حمای
17025ISO/IEC توســط مراکــز عضــو 

شبکه
- حمایــت از پیاده ســازی نرم افــزار مدیریــت 
اطاعات آزمایشــگاهی تولید داخل کشــور

- حمایت از خرید تجهیزات آزمایشــگاهی 
داخلــی و خارجی

۱۱



فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرماننــــوآوران      

مرکز رشد پویش دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری  پیشرفته گشایش یافت

در شانزدهمین کنفرانس اروپایی انتشار امواج و آنتن ها؛۲ عضو هیأت علمی دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتي و فناوري پیشرفته ۴ مقاله در اسپانیا ارائه کردند

مرکــز رشــد پویــش در دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
ــر  ــرای تغیی ــرفته را ب ــاوری پیش فن
اقلیــم فنــاوری و حمایــت از ایده های 
ــرد  ــی ک ــت ارزیاب ــگاهیان مثب دانش
و گفــت: » یکــی از راه هــای آبادانــی 
کشــور عزیزمــان ایــران و به خصوص 
دیــار کریمــان، اســتفاده از ایده هایــی 

ســپهوند افتتــاح مرکــز رشــد در 
دانشــگاه را، نقطــه مثبتــی در جهــت 
و  پایان نامه هــا  تجاری ســازی 
تحقیقات علمی پژوهشــی دانســت و 
از همــه دانشــجویان، اعضــای هیئت 
ــگاه  ــن دانش ــدان ای ــی و کارمن علم
ــن  ــا ای ــی ب ــا در همراه ــت ت خواس

ــد. ــز کوتاهــی نکنن مرک

ارتبــاط بــا صنعت دانشــگاه تقویــت و توســعه همکاری های 
فی مابیــن باهــدف دسترســی و به کارگیــری دانــش فنــی و 

اســت کــه در ایــن مراکــز رشــد؛ پــرورش یافتــه و منجر به 
تولیــد ثــروت و رفــع نیــاز جامعه می شــوند.«

چهارمقالــه از ۲ عضو هیئت علمی 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
ــاوری پیشــرفته در  ــی و فن صنعت
ــی  ــس اروپای ــانزدهمین کنفران ش
در  آنتن هــا  و  امــواج  انتشــار 

ــد. ــه ش ــه و ارائ ــپانیا پذیرفت اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
دانشــگاه در راســتای خط مشــی و 
سیاســت های دانشــگاه به منظــور 
حضــور در مجامــع معتبــر علمــی 
بین المللی، دکتــر علی فرحبخش 
و دکتر ســید علی رضــوی پاریزی 
از اعضــای هیئت علمــی دانشــکده 
ــر در  ــرق و کامپیوت ــی ب مهندس
ــی  ــس اروپای ــانزدهمین کنفران ش

ــا  ــواج و آنتن ه انتشــار ام
 16th European conference on 
Antenna and Propagation

ــه و  ــب س ــه ترتی  )EuCAP 2022( ب
ــن و  ــا موضــوع آنت ــه ب ــک مقال ی

ــد. ــه کردن ــواج، ارائ انتشــار ام
بــر پایــه ایــن گــزارش دکتــر 
فرحبخــش در تشــریح مقاله هــای 
ارائه شــده در ابتــدا بــه مقالــه 
الیــه  تــک  آرایــه ای  »آنتــن 
دارای قطبــش دوگانــه برپایــه 
ــه  ــی صفح ــکاف هوای ــر ش موجب
ــوان  ــرد و عن ــاره ک ــوازی« اش م
ــره  ــا به ــا ب ــروزه آنتن ه ــرد: ام ک
ــی،  ــتم های ارتباط ــاال در سیس ب
رادار و تصویربــرداری به ویــژه در 
بانــد فرکانــس مــوج میلی متــری 

قرارگرفته انــد. موردتوجــه 
وی افــزود: درحالی کــه موجبــر 
ــاال،  ــی ب ــل کارای ــه دلی ــزی ب فل
انتخــاب مناســبی بــرای ســاخت

شــبکه تغذیــه آنتــن آرایــه اســات 
اســت مشــکل اصلــی موجبــر فلــزی 

پیچیدگــی ســاخت آن اســت.
وی اظهــار داشــت: فنــاوری موجبــر 
شــکاف هوایــی بــرای ســاده کــردن 
فرآیند ســاخت پیشنهادشــده اســت 
کــه از بانــد توقــف ســاختار میله های 
متنــاوب بــرای محــدود کــردن امواج 
ــک مســیر  ــه ی الکترومغناطیســی ب
خــاص بــدون هیچ گونــه اتصــال 
ــه  ــد ک ــتفاده می کن ــی اس الکتریک
ــه ســاخت ســاده ســاختار  منجــر ب
ازنظــر مکانیکــی می شــود. از ســوی 
ــا دو  ــن ب ــتفاده از آنت ــا اس ــر، ب دیگ
قطبــش متعامــد، می تــوان ظرفیــت 
کانــال ارتباطــی را به طــور مؤثــر 
افزایــش داد کــه امــروزه بســیار 

ــه اســت. ــه قرارگرفت موردتوج
وی بابیــان اینکــه یــک آنتــن آرایه ای 
بــا دو قطبــش متعامد خطی بــر پایه 
موجبر شــکاف هوایِی صفحــه موازی 
در ایــن مقالــه ارائه شــده اســت افزود: 
ــه دارد  ــا یک الی ــن تنه ــاختار آنت س
ــه ساده ســازی فرآینــد  کــه منجــر ب

ــود. ــاخت می ش س
فرحبخــش افزود: المــان آرایــه، دارای 
چهــار پــچ اســت کــه توســط یــک 
موجبــر صفحــه مــوازی از طریق یک 
شــکاف صلیب شــکل تحریک و از دو 
ســهموی بــرای تغذیــه موجبرهــای 
صفحــه مــوازی در دو جهــت متعامد 
ــرد:  ــان ک ــود.  وی بی ــتفاده می ش اس
نشــان  شبیه سازی شــده  نتایــج 
می دهــد کــه پهنــای بانــد آنتــن 8.8 
درصــد و حداکثــر بهــره آن dBi 25.5 و 

بــازده آن حــدود 85 درصــد اســت.

عضــو هیئت علمــی دانشــگاه دربــاره 
ــر در خصــوص  ــه دیگ موضــوع مقال
ــر  ــز ب ــر 6۰ گیگاهرت ــس باتل ماتری
ــج،  ــه موجبــر شــکاف هوایــی ری پای
تصریــح کــرد: فنــاوری آنتن بــا چند 
ــرای  ــاال ب ــه دلیــل کارآیــی ب ــو ب پرت
مختلــف  ارتباطــی  سیســتم های 
ــه اســت. ــژه قرارگرفت موردتوجــه وی

وی بابیــان این کــه فنــاوری یادشــده 
به طــور گســترده در ایســتگاه های 
و  ماهــواره ای  ارتباطــات   ،BTS
ــازی  ــودرو و ... پیاده س ــای خ راداره
شــده اند افــزود: ماتریــس باتلــر یــک 
شــبکه تغذیــه غیرفعــال و کم هزینــه 
اســت کــه بــرای تغییــر پرتــو آنتــن 
آرایــه ای در جهــات مختلف اســتفاده 

می شــود.
به گفته فرحبخش در این مقاله،

ــه  ــر پای ــر ۴×۴ ب ــس باتل ــک ماتری ی
ــرای  موجبــر شــکاف هوایــی ریــج ب
کاربردهــای 6۰ گیگاهرتــز ارائه شــده 
شبیه ســازی  نتایــج  و  اســت 
نشــان می دهــد افــت برگشــتی 
و ایزوالســیون کوپلــر بهتــر از ۱5 

اســت. دســی بل 
ــا یکدیگــر  همچنیــن، خروجی هــا ب
در  دامنه انــد.  هــم  و  هم فــاز 
پهنــای بانــد 59-6۱ گیگاهرتــز کــه 
به دســت آمده اســت. وی خاطرنشــان 
ــر  کــرد: ایــن طراحــی ماتریــس باتل
ــد نقــش مهمــی  ــد می توان پهــن بان
در طراحــی شــبکه تغذیــه آرایه هــای 

ــد داشــته باشــد. پهــن بان
دکتــر فرحبخــش در تشــریح نتایــج 
مقالــه »طراحــی آنتن  بــا دو قطبش 

دایــروی با تغییــر  پاریزاســیون

۱۲
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به صــورت مکانیکــی بــر پایــه 
ــت:  ــی« گف ــکاف هوای ــر ش موجب
مــوج  آرایــه ای  آنتن هــای 
ــروی  ــش دای ــا قطب ــری ب میلیمت
ــال های  ــده ای را در س ــه فزاین توج
ــد. ــب کرده ان ــود جل ــه خ ــر ب اخی

شــبکه های  شــد:  یــادآور  وی 
نقطه به نقطــه،  ســلولی 
ماهواره هــای مــوج میلی متــری 
ــه  ــهری ب ــای ش ــر کاربرده و دیگ
آنتــن آرایــه ای بــا قطبــش دایــروی 
دوگانــه کم هزینــه، بــا کارایــی 
بــاال و بهــره بــاال نیــاز دارنــد، زیــرا 
ــدم  ــر ع ــا در براب ــوع آنتن ه ــن ن ای
ــل  ــیون و تداخ ــق پاریزاس تطبی
ــتند. ــاوم هس ــیری مق ــد مس چن

دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو 
ــه یــک  عنــوان کــرد: در ایــن مقال
ــش  ــه ای دارای دو قطب ــن آرای آنت
 V دایــروی بــرای کاربردهــای بانــد

ــت. ــده اس ــنهاد ش پیش
وی افــزود: موجبرهــای شــکاف 
هوایــی نیــازی به اتصــال الکتریکی 
یــک  از  اســتفاده  بــا  ندارنــد، 
مکانیســم لغزشــی بــر پایــه موجبر 
ــکان  ــیاری، ام ــی ش ــکاف هوای ش
ــروی  ــش دای ــه قطب ــتیابی ب دس
راســتگرد و چپگــرد فراهم شــده 
ــا  ــه ب ــورت ک ــن ص ــه ای ــت. ب اس
ــن  لغــزش صفحــه تشعشــعی آنت
ــاال، آنتــن  ــا ب ــه ســمت پاییــن ی ب
ــا  ــتگرد و ی ــروی راس ــش دای قطب
چپگــرد را تشعشــع خواهــد کــرد. 
وی گفــت: نتایــج شبیه ســازی 
آنتــن  کــه  می دهــد  نشــان 
پیشــنهادی دارای نســبت محــوری 
زیــر ۳ دســی بل و بهــره آنتــن ۱۴ 
دســی بل در پهنــای بانــد موردنظــر 

از 58-6۲ گیگاهرتــز اســت.  
دکتــر ســید علــی رضــوی پاریــزی 
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه نیــز 
ــن  ــه آنت ــی دریچ ــه »طراح مقال
بــا پرتــو ثابــت و بهــره بــاال در 
ــا اســتفاده  ــز ب ــد ۱۴۰ گیگاهرت بان
از مفهــوم آرایــه شــکافی مــوج 
ــور  ــس مذک ــتی« را در کنفران نش

ــت. ــرده اس ــه ک ارائ
وی بابیــان اینکــه امــروزه با توســعه 
ــی  ــتم های ارتباط ــزون سیس روزاف
باندهــای  از  اســتفاده  بیســیم، 
فرکانســی بــا ترافیــک کم یــا بدون 
ــه  ــش موردتوج ــک بیش ازپی ترافی
ــی از  ــزود: یک ــت اف ــه اس قرارگرفت
ایــن باندهــای فرکانســی، محــدوده 
ــز  ــاالی ۱۰۰ گیگاهرت فرکانســی ب
اســت کــه بــرای ارتباطــات نســل 
پنجــم )5G( و باالتــر )6G و ...( 

ــه اســت. موردتوجــه قرارگرفت

وی تصریــح کــرد: ایــن محــدوده 
فرکانســی بــا در دســترس قــرار دادن 
ــد  ــاد می توان ــد بســیار زی پهنــای بان
ــای  ــرای لینک ه ــه مناســبی ب گزین
ارتباطــی پرســرعت در نســلهای بعد 

ارتباطــات بیســیم بــه شــمار رود.
به گونــه ای کــه در نســل های بعــدی 
ارتباطــات بیســیم انتظار مــی رود هر 
کاربــر اتصالــی بــا نــرخ بیــت بیــش 
بــر ۱ گیــگا بیــت بــر ثانیــه با شــبکه 
داشــته باشــد و ایــن بــه معنــی 
پشــتیبانی از ترافیــک بــاالی داده بــا 
ــر  ــت ب ــگا بی ــش از 5۰ گی ــرخ بی ن
ــه اســت. ــه در ایســتگاه های پای ثانی

ــرای  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب رضــوی ب
از  ایــن امــر الزم اســت  تحقــق 
ــرعت  ــال پرس ــک ه ــای ب لینک ه
ــتفاده  ــه اس ــتگاه های پای ــن ایس بی
لینک هــای  ایــن  افــزود:  شــود 
ارتباطــی به صــورت نقطه به نقطــه 
بــوده و از آنتن هــای بــا ســنت گرایی 
ــد. در  ــتفاده می کنن ــاال اس ــره ب و به
بــاالی ۱۰۰  محــدوده فرکانســی 
ــاالی  ــاف ب ــه دلیــل ات ــز ب گیگاهرت
مســیر در مســافت های حــدود چنــد 
کیلومتــر و همچنیــن محــدود بودن 
ــی،  ــی ادوات الکترونیک ــوان خروج ت
ایــن  آنتــن در  طراحــی بخــش 
لینک هــای ارتباطــی بســیار کلیــدی 

ــت. ــت اس ــا اهمی و ب
وی بــا بیــان اینکــه در طراحــی 
آنتــن در محــدوده فرکانســی بــاالی 
۱۰۰ گیگاهرتــز بــه دلیــل تلورانــس 
بســیار کــم در پروســه ســاخت، 
ــا هندســه ســاده و  ــه ســاختاری ب ب
درعین حــال کارایــی تشعشــعی بــاال 
ــتا،  ــن راس ــزود: در ای ــت اف ــاز اس نی
ــد  ــرح جدی ــک ط ــه ی ــن مقال در ای
بــرای پیاده ســازی دریچــه آنتــن 
ــاال  ــی تشعشــعی ب ــره و کارای ــا به ب
ــبتاً  ــه نس ــا هندس ــال ب و درعین ح
ســاده و مناســب بــرای محــدوده 
فرکانســی ۱۴۰ گیگاهرتــز ارائه شــده 

ــت. اس
بــه گفتــه دکتــر رضــوی پاریــزی در 
ایــن طــرح دریچــه آنتــن آرایــه ای از 
ــر  ــه ب ــوده ک ــی ب ــکاف های عرض ش
ــوازی  ــه م ــر صفح ــک موجب روی ی
ــوج  ــط دو م ــده اند و توس ــاد ش ایج
تخــت بــا اختــاف فــاز ۱8۰ درجــه 
تغذیه می شــوند. مکانیزم تشعشــعی 
ایــن دریچــه مبتنی بــر مفهــوم آرایه 
مــوج نشــتی اســت. ســاختار تغذیــه 
دریچــه در ایــن طــرح بســیار ســاده 
ــای  ــق آن در فرکانس ه ــوده و تحق ب
مــوج میلیمتری از پیچیدگــی باالیی 

برخــوردار نیســت.

بیوزوناسیون، زیست چینه نگاری و تطابق 
فراحوضه ای سازند قم

نتایــج تحقیقــات دکتــر ابراهیــم 
ــت علمــی  محمــدی عضــو هیئ
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته بــا 
عنــوان بیوزوناســیون، زیســت 
چینــه نــگاری و تطابــق فراحوضه 
ای ســازند قــم )بــه ســن الیگــو-

میوســن( بــر پایــه فرامینیفرهــا، 
ایران )حاشــیه شــمال شــرقی راه 
دریــای تتیــس( در مجلــه معتبــر 
 Elsevier کــه در Palaeoworld
ــد.  ــر ش ــود منتش ــه می ش نمای

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
هیئت علمــی عضــو  دانشــگاه 

محیطــی  علــوم  پژوهشــکده 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
ــاوری پیشــرفته وی  صنعتــی و فن
ــد  ــن واح ــم را مهم تری ــازند ق س
ــزی دانســت  ــران مرک ــت دار ای نف
ــروی  ــن پیش ــان آخری ــه در زم ک
ــران )در  ــه ای ــر روی صفح ــا ب دری
بــازه زمانــی حــدوداً ۳۴ تــا ۱6 
میلیــون ســال پیــش( نهشــته 

ــت. ــده اس ش
محمــدی،  دکتــر  گفتــه  بــه 
بیوزوناســیون معیــار تعییــن ســن 
ــر  ــوبی ب ــنگ های رس ــبی س نس
اســاس مجموعــه فســیلی )موجود

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

ــر  ــال ۲۰۰6 ه ــس از س ــن کنفران ای
ســاله توســط ســازمان EurAAP بــه 
منظــور ایجــاد یــک گردهمایــی بین 
متخصصیــن آنتــن و انتشــار امــواج 
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــع، دانش از صنای
تحقیقاتــی سراســر دنیــا در یکــی از 
کشــورهای اروپایــی برگــزار می شــود 
و جــزو ۲ کنفرانــس برتــر در ســطح 
بیــن المللــی در زمینه آنتن و انتشــار 

امــواج بــه شــمار مــی رود. 

همچنیــن شــرکت هــای معتبــر بین 
ــون  ــا همچ ــر دنی ــی  از سراس الملل
 Apple،Technologies NSI-MI،
 Huawei،AIRBUS، ANSYS،
۳DSIMULIA و .... در نمایشــگاه آن 
بــه ارائــه محصــوالت و دســتاوردهای 
ــن  ــز ای ــد. امســال نی خــود می پردازن
کنفرانس 7 الــی ۱۲ فروردیــن ۱۴۰۱، 
ــپانیا  ــور اس ــد در کش ــهر مادری در ش

ــد.  ــزار گردی برگ

۱۳
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درآن واحــد ســنگی( اســت، بــه 
عبــارت ســاده تر چهارچوبــی اســت 
کــه بــر اســاس آن ســن نســبی و 
ــوبی  ــای رس ــر الیه ه ــدم و تأخ تق
و/یــا  محلــی  مقیاس هــای  )در 
منطقــه ای و/یــا جهانــی( مشــخص 
ــان  ــن شناس ــه زمی ــردد و ب می گ
ــخ تکامــل  ــم تاری در تکمیــل تقوی

ــد. ــک می کن ــن کم زمی
وی یــادآور شــد: اگــر کشــف 
بــه  فســیل ها  شناســایی  و 
در  دوم  و  اول  مراحــل  ترتیــب، 
ــند،  ــات فسیل شناســی باش مطالع
بیوزوناســیون به عنــوان مرحلــه 
ــوده  ــری ب ــه ای باالت ــوم، مرحل س
کــه فسیل شــناس بــر اســاس 
شناسایی شــده،  فســیل های 
ــبی  ــن نس ــن س ــای تعیی معیاره
بــرای توالــی هــای رســوبی فســیل 

می دهــد. ارائــه  دار 
ــا بیــان اینکــه، اگــر بگوییــم  وی ب
کــه ارائــه بیوزوناســیون و مطابقــت 
ــی  ــی یک ــای جهان ــا بیوزونه آن ب
ارزشــمندترین  و  مهم تریــن  از 
ــک فسیل شــناس  دســتاوردهای ی
ــزود:  ــم اف ــزاف نگفته ای ــت، گ اس
تفاســیر  و  مطالعــات  تمامــی 
ــر پایــه فســیل ها شــامل  بعــدی ب
ــای  ــای دم ــا نموداره ــت ب مطابق
دیرینــه، تغییــرات جهانــی ســطح 
ــی،  ــیر پالئواکولوژیک ــا، تفاس دریاه
در   ،.... و  ســنی  مطابقت هــای 
صــورت عــدم وجــود بیوزوناســیوِن 
ــکال  ــراد و اش ــی از ای ــق خال دقی

ــود. ــد ب نخواهن
وی در مــورد اهمیت بیوزوناســیون 
در مطالعــات اکتشــافی نفــت و گاز 
ــی  ــرد: زمین شناس ــان ک خاطرنش
ــع  ــرات اقتصــاد و صنای ســتون فق
ســوخت هــای  کشورهاســت. 
ــر  ــی دیگ ــش از تمام ــیلی بی فس
ــه  ــدادادی ب ــی خ ــع زیرزمین مناب
ــوده  ــت نم ــر خدم ــرفت بش پیش
اســت و بیــش از ۹۰% از انــرژی 
موردنیــاز تعــداد زیادی از کشــورها 
ــای  ــرای دهه ه ــران( ب ــه ای )ازجمل
زیــادی )به صــورت مســتقیم و/

یــا غیرمســتقیم( از ســوخته ای 
ــت.  ــده اس ــن می ش ــیلی تأمی فس
تقریبــاً در تمامــی حفاری هــای 
ــانی  ــه و فسیل شناس ــی، چین نفت
ــاری  ــر حف ــت ب ــورت تمام وق به ص
نظــارت داشــته و با بررســی مــداوم 
نمونه هــای فســیلی و تعیین  ســن 
نســبی واحدهــای مــورد حفــاری، 
ســرعت و همچنیــن ادامه/یــا توقف 
ــد. در  ــت می کنن ــاری را مدیری حف
صــورت نبــود  معیارهــای صحیــح

بــه  درآن واحــد ســنگی( اســت، 
ــی اســت  ــارت ســاده تر چهارچوب عب
ــبی و  ــن نس ــاس آن س ــر اس ــه ب ک
تقــدم و تأخــر الیه هــای رســوبی )در 
مقیاس هــای محلــی و/یــا منطقــه ای 
ــردد  ــخص می گ ــی( مش ــا جهان و/ی
ــل  ــان در تکمی ــن شناس ــه زمی و ب
تقویــم تاریــخ تکامــل زمیــن کمــک 

می کنــد.
وی یــادآور شــد: اگــر کشــف و 
ــب،  ــه ترتی ــیل ها ب ــایی فس شناس
مطالعــات  در  دوم  و  اول  مراحــل 
فسیل شناســی باشــند، بیوزوناسیون 
ــه ای  ــوم، مرحل ــه س ــوان مرحل به عن
باالتــری بــوده کــه فسیل شــناس بــر 
ــده،  ــیل های شناسایی ش ــاس فس اس
معیارهــای تعیین ســن نســبی برای 
توالــی هــای رســوبی فســیل دار ارائه 

می دهــد.
ــم  ــر بگویی ــه، اگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــه بیوزوناســیون و مطابق ــه ارائ ک
آن بــا بیوزونهــای جهانــی یکــی 
ارزشــمندترین  و  مهم تریــن  از 
دســتاوردهای یــک فسیل شــناس 
اســت، گــزاف نگفته ایــم افــزود: 
تمامــی مطالعــات و تفاســیر بعدی بر 
ــا  پایــه فســیل ها شــامل مطابقــت ب
نمودارهــای دمــای دیرینــه، تغییرات 
جهانــی ســطح دریاهــا، تفاســیر 
مطابقت هــای  پالئواکولوژیکــی، 
ســنی و ....، در صــورت عــدم وجــود 
بیوزوناســیوِن دقیــق خالــی از ایــراد و 

ــود. ــد ب ــکال نخواهن اش
ــورد اهمیــت بیوزوناســیون  وی در م
ــت و گاز  ــافی نف ــات اکتش در مطالع
خاطرنشــان کــرد: زمین شناســی 
ــع  ــاد و صنای ــرات اقتص ــتون فق س
ــای فســیلی  کشورهاســت. ســوخت ه
منابــع  دیگــر  تمامــی  از  بیــش 
ــه پیشــرفت  زیرزمینــی خــدادادی ب
بشــر خدمــت نمــوده اســت و بیــش 
از ۹۰% از انــرژی موردنیــاز تعــداد 
زیــادی از کشــورها )ازجملــه ایــران( 
ــورت  ــادی )به ص ــای زی ــرای دهه ه ب
از  غیرمســتقیم(  و/یــا  مســتقیم 
ســوخته ای فســیلی تأمین می شــده 
اســت. تقریبــاً در تمامــی حفاری های 
نفتــی، چینــه و فسیل شناســانی 
به صــورت تمام وقــت بــر حفــاری 
نظــارت داشــته و بــا بررســی مــداوم 
نمونه هــای فســیلی و تعییــن  ســن 
ــاری،  ــورد حف ــای م ــبی واحده نس
ســرعت و همچنیــن ادامه/یــا توقــف 
حفــاری را مدیریــت می کننــد. در 
ــح  ــای صحی ــود  معیاره ــورت نب ص
تعییــن ســن، نتایــج بررســی چینــه 
ــرعت  ــا س ــر ب ــاه   )اگ ــان چ شناس

ــاط بیشــتر انجــام ــر و احتی کمت

و  بــود  نخواهــد  خطــا  بــه دوراز 
ــاه  ــوران چ ــه ف ــر ب ــد منج می توان
ــی و  ــکوی نفت ــن س ــش گرفت و آت
ــن ســرمایه ها  ــن رفت درنتیجــه از بی
تخریــب  و  مالــی(  و  )انســانی 
هماننــد  گــردد،  محیط زیســت 
اتفاقــی کــه در ســال ۱956 )66 
ســال پیــش( در نزدیکــی شــهر قــم 
ــازند  ــی در س ــاری نفت ــن حف و حی
قــم اتفــاق افتــاد و منجــر بــه فــوران 
چــاه البــرز شــماره 5 شــد کــه یکــی 
از بزرگ تریــن فوران هــای تاریــخ 
ــی  ــطح جهان ــت در س ــت نف صنع
اســت کــه منجــر بــه خــروج روزانــه 
)به طــور متوســط(6۰۰۰۰ بشــکه 
نفــت بــه مــدت 8۲ روز )درمجمــوع 
ــد. ــکه( ش ــون بش ــش از 5 میلی بی

وی در تشــریح اهمیــت مقالــه در 
ســطح ملــی اظهــار کــرد: ارائــه ســن 
دقیــق بــر مبنــای بیوزوناســیوِن 
مناســب در تمامی مطالعــات مرتبط 
بــا دیرینه شناســی ســازند قــم از 
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. بــه 
ــمی  ــیون رس ــود بیوزوناس ــل نب دلی
ــرای ســازند قــم، مطالعــات قبلــی  ب
ــاس  ــر اس ــازند، ب ــن س ــر روی ای ب
زونبندیهــای ارائه شــده بــرای ســازند 
آســماری )در حوضــه زاگرس، جنوب 
ــا زونبنــدی هــای  ــران( و ی ــی ای غرب
حوضــه مدیترانه/اروپــا انجام می شــد 
)کــه هــر دو بر مبنــای فرامینیفرهای 
ــه  ــا توج ــی ب ــتند( ول ــک هس بنتی
ــراض  ــور و انق ــان ظه ــه زم ــه اینک ب
فرامینیفرهــا در حوضه هــای مختلف 
و در مکان هــای دور از هــم، متفــاوت 
اســت لــذا کاربــرد آن هــا معمــوالً بــا 

خطــا همــراه اســت.
بــه گفتــه وی بــا چــاپ ایــن مقالــه 
ایــن مشــکل بــرای مطالعــات بعــدی 

ســازند قــم مرتفــع گردیــد.
ــتفاده  ــص اس ــزود: نواق ــدی اف محم
از زونبندیهــاي حوضــه زاگــرس و 
ــن  ــن س ــرای تعی ــا ب مدیترانه/اروپ
واحدهــای ســازند قــم )در ایــران 
وی  پژوهــش  در  نیــز  مرکــزی( 
همچنیــن  اســت.  بررسی شــده 
جنــوب شــرقی ترین نهشــته های 
ــرار  ــه ق ــز موردمطالع ــم نی ســازند ق
ــن نهشــته های  ــت و قدیمی تری گرف
ســازند قــم و ســن آن هــا مشــخص 

ــد. گردی
ــکده  ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
علــوم محیطــی دانشــگاه تحصیات 
ــه  ــم )ک ــای ق ــزود: دری ــی اف تکمیل
ســازند قــم در آن نهشــته شــده 
اســت( ارتباط دهنــده تتیــس شــرقی 
و تتیــس غربــی بــوده و مســیر 

ــی  ــداران دریای ــرت جان مهاج

ــس،  ــا بالعک ــرق )و ی ــه ش ــی ب از غرب
بســته بــه محــل ظهــور اولیــه آن هــا( 
بــوده اســت و از ایــن نظــر از اهمیــت 

ــت. ــوردار اس ــاده ای برخ فوق الع
ــش  ــن پژوه ــرد: در ای ــوان ک وی عن
ــرای ســازند  بیوزوناســیون ارائه شــده ب
قــم، بــا بیوزونهــای منطقــه ای و 
ــی مطابقــت داده شــد و امــکان  جهان
ــن  ــای الیگو-میوس ــه توالی ه مقایس
ــس  ــه تتی ــای حوض ــر بخش ه دیگ
ــم  ــم )و بالعکــس( فراه ــا حوضــه ق ب
اولیــن  زمــان  به عــاوه،  گردیــد. 
ــی از  ــیکلینیدها )یک حضــور لپیدوس
مهم تریــن گروه هــای فرامینیفرهــا که 
ــد( در  ــی بوده ان ــز دریای ــودات ری موج
ایــران، پــس از ظهــور اولیــه در آمریــکا 
ــه  ــرب ب ــرت از غ ــب و مهاج و کارائی
ــس از بررســی نهشــته های  ــرق، پ ش
ــه،  ــن مقال ــان در ای ــه جازموری منطق
به طــور دقیق تــری مشــخص گردیــد. 
ــای  همچنیــن جهــت پیشــروی دری
ــا  ــران ب ــه ای ــر روی صفح ــس ب تتی
نگرشــی نــو موردبررســی قــرار گرفت.

دکتــر ابراهیــم محمــدی اولیــن 
بیوزونبنــدی رســمی کل ســازند قــم 
ــب  ــن(، قری ــا بوردیگالی ــن ت )از روپلی
6۰ ســال بعــد از بیوزونبنــدی ســازند 
آســماری و مطابقــت زونهــای ســازند 
قــم با زونهــای جهانی و منطقــه ای را از 
مهم تریــن ویژگیهــای مقاله برشــمرد.

وی تقســیم بندی روپلیــن ســازند قــم 
برای نخســتین بار به روپلین پیشــین 
ــای  ــص زونه ــی نواق ــین؛ بررس و پس
بنتیــک کم عمــق یــا SB-zones و 
زونهــای ســازند آســماری جهت تعین 
ــی  ــار مطالب ــم در کن ــازند ق ــن س س
 Nummulites در خصــوص انقــراض
 Nummulites bouillei, N. و  واقعــی 
budensis, and N. kecskemetii؛ بررسی 
تفــاوت گســترش زمانــی فســیل های 
کلیــدی زیــر در ســازندهای قــم و 
 Lepidocyclinids, Archaias,( آســماری
 Spiroclypeus, Miogypsina, and
etc( همــراه بــا گــزارش و بررســی 
قدیمی تریــن نهشــته های ســازند 
قم؛ بیواســتراتیگرافی جنوبشرقی ترین 
ــت  ــم؛ مطابق ــازند ق ــته های س نهش
برشــهای ســازند قــم در طــول ۱۰۰۰ 
ــازند و  ــن س ــتره ای ــر از گس کیلومت
نگرشــی نو بــر پالئوژئوگرافــی و جهت 
پیشــروی دریــای قــم )تتیــس( و ارائــه 
نقشــه پیشــروی را از مــوارد مهم مقاله 

عنــوان کــرد.
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نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

سند آمایش علم،   فناوری و سند آمایش علم،   فناوری و 
نوآوری آمـوزش   عالـینوآوری آمـوزش   عالـی
 استان کرمان تدوین می شود استان کرمان تدوین می شود

دکتــر امیــن باقــی زاده رئیــس 
تکنولــوژی  و  علــوم  پژوهشــگاه 
پیشــرفته و علــوم محیطــی کــه بــه 
نمایندگــی دانشــگاه در کارگــروه 
ــورای  ــوآوری ش ــاوری و ن ــم، فن عل
مدیریــت آمــوزش عالــی اســتان 
کرمــان شــرکت کــرده بــود گفــت: 
ســند آمایــش علــم، فنــاوری و 
نــوآوری آمــوزش عالــی اســتان 

ــود. ــی ش ــن م ــان تدوی کرم
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه 
دکتــر باقــی زاده در تشــریح اهداف و 
مصوبــات کارگــروه گفت: نخســتین 
جلســه کارگروه یادشــده در راســتای 
ســاماندهی و نظــم بخشــی و تدوین 
ســند آمایش اســتانی در ســاختمان 
دبیرخانــه همایــش واقع در دانشــگاه 
آزادســامی واحــد شــهید حــاج 

ــلیمانی و  قاسم اس

ــی از دانشــگاه  ــا حضــور نمایندگان ب
هــای سراســر اســتان تشــکیل شــد.  
ــی زاده  ــن باق ــر امی ــه دکت ــه گفت ب
ــادآوری  در جلســه مذکــور ضمــن ی
نکاتــی از بیانیــه گام دوم انقــاب در 
خصــوص فنــاوری و نــوآوری و تاکید 
بــر بیانــات مقام معظــم رهبــری )مد 
ظلــه العالــی( در خصــوص نامگذاری 
و شــعار ســال ۱۴۰۱ بــا عنــوان 
ــتغال  ــان و اش ــش بنی ــد دان » تولی
آفریــن« و ضــرورت اجــرای منویــات 
معظــم لــه، مقــرر گردیــد: نســبت به 
تدویــن ســند آمایــش علــم، فنــاوری 
و نــوآوری آمــوزش عالــی اســتان 

ــد. ــه عمــل آی اقــدام الزم ب
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و تکنولوژی 
ــزود:  ــوم محیطــی اف پیشــرفته و عل
همچنین مصــوب گردیــد: در تنظیم 

ســند آمایــش، شــاخص هــای 

کلیــدی بیســت و هشــت گانــه تعالــی 
کیفیــت در نظــام آمــوزش عالــی و 
ــای  ــاخص ه ــه ش ــات از جمل تحقیق
آموزشــی ، دانشــجویی، فرهنگــی، 
پژوهشــی و فناوری،  مباحث  کارآفرینی 
و اشــتغال زایــی ، تعامــات بیــن المللی 
، منابــع مالــی و ســرمایه نیروی انســانی 

ــرد. ــرار گی مــورد توجــه ق
ــرد:  ــی زاده خاطــر نشــان ک دکترباق
مقــرر گردیــد تدویــن ســند مذکــور 
منطبــق بــر کلیــه اســناد باالدســتی 
از جملــه سیاســت هــای کلــی 
ــش  ــند آمای ــرزمین، س ــش س آمای
اســتان کرمــان، اســناد آمــوزش عالی 
و آمــوزش و پــرورش کشــور ، ســند 
مهندســی فرهنگــی کشــور و ســایر 

ــرد. اســناد مربوطــه صــورت گی

رئیــس پژوهشــگاه علــوم و تکنولوژی 
پیشــرفته و علــوم محیطــی خبــر داد؛

تعداد کتاب های دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 
به ۲۲ هزار و پانصد و هجده جلد رسید

رئیس کتابخانه و مرکز اطاع رسانی دانشگاه خبر داد؛

مرکــز  و  کتابخانــه  رئیــس 
ــات  ــگاه تحصی ــانی دانش اطاع رس
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــد ۲۰۰  ــا خری ــت: ب ــرفته گف پیش
جلــد کتــاب از ســی و ســومین 
ــوع  ــران مجم ــاب ته ــگاه کت نمایش
کتاب هــای دانشــگاه بــه ۲۲ هــزار و 

پانصــد و هجــده جلــد رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه 
دکتــر رضــا حســن زاده گفــت: 
ــاني  ــروز رس ــز و ب ــور تجهی به منظ
ــگاه  ــه دانش ــی کتابخان ــع علم مناب
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
ــه ۲۰۰  ــب ب ــاوری پیشــرفته قری فن
ــن از  ــی و التی ــاب فارس ــد کت جل
ــاب  ــگاه کت ــومین نمایش ــی و س س
ــن  ــداری شــد کــه از ای تهــران خری
تعــداد بیــش از ۱۲۰ عنــوان آن بــه 
ــان  ــه زب ــه ب ــي و بقی ــان انگلیس زب

ــت. ــی اس فارس

ایــن  افــزود: هزینــه خریــد  وی 
میلیــون   ۴۰۰ بالغ بــر  کتاب هــا 
تومــان بــرآورد شــد کــه بــا موافقــت 
رئیــس دانشــگاه و صــرف مبلــغ 
ــل  ــان از مح ــون توم ــت میلی دویس
اعتبــارات دانشــگاه و مبلــغ دویســت 
ــف  ــل تخفی ــان از مح ــون توم میلی

ــدند. ــه ش ــگاه تهی نمایش
مرکــز  و  کتابخانــه  رئیــس 
اطاع رســانی دانشــگاه بابیــان اینکــه 
تــاش شــد بــا بــروز رســاني منابــع

علمــي کتابخانــه، اقــدام مؤثــری 
آوردن هــر چــه  فراهــم  جهــت 
بیشــتر منابــع تحقیقاتــي مــورد نیاز 
دانشــجویان و اســتادان دانشــگاه 

صــورت گیــرد.
بــه گفتــه وی منابــع مذکــور پــس از 
ثبــت در سیســتم امانــات کتابخانــه 
دســترس  در  اســتفاده  جهــت 
ــد  ــرار خواه ــرم ق ــان محت متقاضی

ــت. گرف
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فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرماننــــوآوران      

بــا هــدف جــذب و حمایــت از 
ایده های دانشــگاهیان در دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی 
رویــداد  پیشــرفته،  فنــاوری   و 
اســتارت آپ دی برگــزار و ســه ایده 

ــدند. ــناخته ش ــر ش برت
در ابتــدای ایــن برنامــه دکتــر 
دانشــگاه  ریاســت  محبــی، 
ــی و  ــی صنعت ــات تکمیل تحصی
فناوری هــای پیشــرفته ضمــن 
اهــداف  بــه  خوشــامدگویی 
و  کــرد  اشــاره  دانشــگاه  ایــن 
فنــاوری  در  گفت:»ســرآمدی 
دانشــگاه  اهــداف  از  نــوآوری  و 
ــی و  ــی صنعت ــات تکمیل تحصی

اســت.« پیشــرفته  فنــاوری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــس دانش رئی
به عنــوان  امســال  نام گــذاری 
اشــتغال  دانش بنیــان،  تولیــد، 
آفریــن از ســوی مقــام معظــم 
رهبــری؛ رســیدن بــه اهــداف 
رهبــر  مورد نظــر  نام گــذاری 
نیازمنــد  را  انقــاب  معظــم 
و  کوتاه مــدت  برنامه ریــزی 
درازمــدت و ترســیم چشــم انداز 
و  دانســت  مســتمر  تــاش  و 
ــه در  ــم ک ــزود:» کشــورهایی ه اف
ــم و  ــد عل ــاوری و تولی ــوزه فن ح
علــم منتــج بــه ثــروت، پیشــرفت 
ــه  ــن زمین ــال ها در ای ــد س کرده ان
برنامه ریــزی و تــاش داشــته اند.«

دکتــر محبــی وظیفــه پــارک را 
حمایــت از ایده هــای دانشــجویان 
ــه کار  ــاز ب ــه آغ ــا توجــه ب اعــام و ب
مرکــز رشــد دانشــگاه از اعضــای 
دانشــجویان  و  هیئت علمــی 
و  ظرفیــت  از  کــرد  درخواســت 
امکانــات مرکــز رشــد بــا هــدف 
ــان  گســترش شــرکت های دانش بنی

ــد. ــره ببرن به
دکتــر محمدرضــا ســپهوند، رئیــس 
ــارک علــم و فنــاوری کرمــان نیــز  پ
بــا ارائــه گزارشــی از عملکــرد پــارک 
ــاس  ــان براس ــاوری کرم ــم و فن عل
شــاخص های ارزیابــی پارک هــای 
کشــور و اشــاره بــه کارهــا و اهــداف 
پیشــروی خــود، عملکــرد پــارک 
ــا  ــه ظرفیت ه ــا توجــه ب ــان را ب کرم
ــت  ــود مثب ــانی موج ــروی انس و نی
قلمــداد کــرد و گفــت:» پــارک علــم 
ــک  ــگاه ی ــان در جای ــاوری کرم و فن
پــارک اســتانی بــا ظرفیــت محــدود، 
تمــام تــوان خــود را در توســعه 
اکوسیســتم فنــاوری کرمان گذاشــته 
و از هیــچ تاشــی در ایــن راســتا 

فروگــذار نمی کنــد.«
در ادامــه برنامــه دکتــر رضایــی زاده، 
معــاون فنــاوری پــارک ضمــن بیــان 
ــه ســطوح  ــارک ب نحــوه عملکــرد پ
فنــاوری و تجــاری و آشــنایی هرچــه  

بیشــتر بــا ایــن مفهــوم پرداخــت.

رویــداد اســتارت آپ دی نیــز بــا بیــان 
ایده هــا و پشــت ســر گذاشــتن 
تیم ســازی، آموزش هــا و منتورینــگ 
ــا ارائــه نهایــی تیم هــا  و در نتیجــه ب
برگزیــدگان خــود را شــناخت. در این 
ــا حضــور بیــش از ۴۳  رویــداد کــه ب
ایــده در قالــب ۴۳ تیــم برگــزار شــد، 

ســه ایــده پوشــش های پلیمــری 
قابــل  فتوتراپــی  دســتگاه  بــذر، 
انعطــاف و پانســمان هوشــمند بــرای 
زخم هــای دیابتــی و ســوختگی ها 
بــه ترتیــب بــه عنــوان ایــده اول، دوم 
و ســوم شــناخته شــده و مورد تقدیر 

قــرار گرفتنــد.

با هدف حمایت از ایده دانشگاهیان؛ رویداد استارت آپ دی برگزیدگان خود را شناخت
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گفتگو با رئیس پژوهشکده انرژیگفتگو با رئیس پژوهشکده انرژی

گفتگوی ویژه

ــه ســراغ  ــا روســای پژوهشــکده هــا ایــن شــماره ب در ادامــه گفتگــو ب
ــرژی رفتیــم.  دکتــر مســعود ایرانمنــش رئیــس پژوهشــکده ان

پیشــرفت و توســعه کشــورها،تامین 
آســایش و امنیــت جوامــع بشــری 
پایــدار  انــرژی  تامیــن  در گــرو 
انــرژی  تأمیــن  مســأله  اســت. 
از  یکــی  جوامــع  نیــاز  مــورد 
مهمتریــن دغدغه هــای گذشــته 
از کشــورهای  بســیاری  و حــال 
ــمت  ــه س ــه ب ــد ک ــان می باش جه
افزایــش  بــه  رو  بحــران  یــک 
ــر  ــال حاض ــد.  در ح ــل می کن می
ــرو  ــزرگ روب ــران ب ــا دو بح ــر ب بش
ــا  ــر دوی آنه ــاء ه ــه منش ــت ک اس
ــی  ــت. یک ــوط اس ــرژی مرب ــه ان ب
ــی  ــت ناش ــط زیس ــی محی آلودگ
از مصــرف ســوخت های فســیلی 
ــده  ــران کنن ــش نگ ــری کاه و دیگ
ذخایــر انــرژی فســیلی اســت. ایــن 
ــه  ــه منطق ــاص ب ــا اختص بحران ه
و  نداشــته  خاصــی  جغرافیایــی 
بســیاری از کشــورها بــا آن درگیــر 
مختلــف  تحقیقــات  می باشــند. 
 نشــان مــی دهــد کــه راهــکار 
بــرون  رفــت از ایــن مشــکات 
اســتفاده از انــرژی هــای تجدیدپذیر 
و اســتفاده بهینــه از منابــع موجــود 

مــی باشــد.
بــه حــل  راســتای کمــک  در   
توجــه  بــا  و  بحران هــا  ایــن 
منطقــه ای  پتانســیل های  بــه 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و ضــرورت 
ــتفاده از  ــتر در اس ــره وری بیش به
ــه  ــای فســیلی، ب ــرژی ه ــر ان ذخای

امکانــات منظورفراهم ســازی 

کارگــروه انــرژی هــای تجــددی 
کرمــان  اســتانداری  در  پذیــر 
عضــو  و  اســت  شــده  تشــکیل 
ــق  ــن طری ــتم و از ای ــروه هس کارگ
ــری  ــرح و پیگی ــنهادات را مط پیش

ــم. ــی کنی م
توســعه نیــروگاه هــای تجدیــد 
کار  دســتور  در  اســتان  پذیــر 
کارگــروه قــرار دارد. در ایــن رابطــه 
و  شــده  تشــکیل  کارگــروه    ۴
مقدمــات اجرایــی شــدن نیروهــای 
ــل  ــتان حداق ــر در اس ــد پذی تجدی
ــت در  ــزار مگابای ــت ۲ ه ــا ظرفی ب
دســتور کار قــرار دارد کــه بتواننــد 
ــال  ــد. دنب ــی کنن ــتان اجرای در اس
حــل مشــکات هســتند و کارگــروه 
اقتصــادی  معاونــت  نظــر  زیــر 
ــال اســت.   ــزار و فع اســتانداری برگ
در زمینــه هــای پژوهشــی و علمــی 
مشــاوره مــی دهیــم و در جلســات 
هــم شــرکت مــی کنیــم و بــر 
اســاس نیــاز اطاعــات الزم را در 
اختیــار کارگــروه قــرار مــی دهیــم.

خوشــبختانه بــه دلیــل ارتبــاط 
در  مــا  همــکاران  کــه  خوبــی 
دارنــد   صنعــت  و  پژوهشــکده 
درصــد   9۰ از  بیــش  تقریبــا 
 موضوعاتــی کــه هــم اکنــون در 
پایــان نامــه هــا تعریــف مــی شــود 
ــت و  ــاز صنع ــورد نی ــات م موضوع

ــادی از ــداد زی ــه اســت و تع جامع

ــای  ــت انجــام پروژه ه مناســب جه
انــرژی  بــا  مرتبــط  تحقیقاتــی 
متخصــص  نیروهــای  تربیــت  و 
وکارآمــد، پژوهشــکده انــرژی از 
را  خــود  فعالیــت   ۱۳8۳ ســال 
آغازکــرده اســت. ایــن پژوهشــکده  
در شــهریورماه ۱۳8۴ موفــق بــه 
ــی از وزارت  ــت اصول ــب موافق کس
علــوم و تحقیقــات وفنــاوری بــا 
ــت و  ــی، مدیری ــروه پژوهش ــه گ س
بهینه ســازی انــرژی، انرژی هــای 
ــرژی و  ــل ان ــد شــونده وتبدی تجدی
پیــل ســوختی و هیــدروژن گردیده 

ــت. اس

ــون  ــکر  ممن ــا تش ــر ب ــای دکت آق
ــکده  ــدا پژوهش ــویم در ابت ــی ش م
انــرژی  را معرفــی و نقــش آن را در 
زمینــه ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه 

شــرح دهیــد

ــرژی و  ــث ان ــریح مبح ــن تش ضم
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و نقــش 
آن در توســعه علــم و فنــاوری، 
تجدیــد  انرژی هــای  از  اســتفاده 
پذیــر در کشــور و منطقــه را چگونه 
ــن  ــد و همچنی ــی کنی ــی م ارزیاب
پژوهشــکده  فعالیــت  بفرمائیــد؛ 
ــه  ــه چ ــه ب ــن زمین ــرژی در ای ان

ــت ــوده اس ــورت ب ص

ــرژی درخصــوص  در پژوهشــکده ان
کاربــردی  موضوعــات  تعریــف 
 بــرای طــرح هــای پژوهشــی و

پایــان نامــه هــای دانشــجویی و 
ــجویان  ــاوره دانش ــی و مش راهنمای
ــه  و  ــای فناوران ــده ه ــق ای در خل
تولیــد محصــول در بعــد از فراغــت 
از تحصیــل چــه تمهیداتــی در نظــر 

ــده اســت.  ــه ش گرفت

انــرژی از مباحث مهم روزگار ماســت. 
مباحــث انــرژی ابعــاد بیــن المللــی 
یافتــه و از مولفــه هــای مهــم اقتــدار 
در ســطح داخلــی و جهانی محســوب 
مــی شــود. پژوهــش در حــوزه انرژی 
نیــز بــا توجــه بــه افزایــش مصــرف 
ــه  ــای گلخان ــرات گازه ــی، اث جهان
ــت  ــرف از اهمی ــت مص ای و مدیری

ــی برخــوردار اســت.  باالی

بــا توجــه بــه مباحــث فــوق اولیــن 
ســوال را از دکتــر ایرانمنــش مطــرح 

کردیــم:

ــرای  ــگاه ب ــی دانش ــط عموم از رواب
معرفــی فعالیــت هــای پژوهشــی و 
آموزشــی پژوهشــکده انرژی تشــکر 
ــوال  ــا س ــاط ب ــم. در ارتب ــی کن م
بــا توجــه بــه ســابقه تاســیس 
ــال  ــه س ــه ب ــرژی ک پژوهشــکده ان
۱۳8۳ بــر مــی گــردد و تقریبــاً 
ــه  ــی ک ــکده های ــه دانش ــبت ب نس
اســم بردیــد ســابقه بیشــتری دارد.

از ابتــدا در پژوهشــکده بــر مبنــای 
و  ظرفیتهــا  همــه  از  اســتفاده 
مراکــز  نــوری  هــای  پتانســیل 
از  اعــم  آمــوزش عالــی اســتان 
ــی  ــز تحقیقات ــا، مراک ــگاه ه دانش
و همیــن طــور مراکــز صنعتــی 
ــف شــد و در اهــداف آن را در  تعری
ــاس  ــر اس ــم.  ب ــه بودی ــر گرفت نظ
همیــن مــا گــروه هایــی  را در 
ــه  ــم ک ــف کردی ــکده تعری پژوهش
ــه  ــت و بهین ــروه مدیری ــامل گ ش
تبدیــل  گــروه  انــرژی،  ســازی 
انــرژی و انــرژی هــای تبدیــل پذیــر 
و گــروه پیــل ســوختی و هیــدروژن 
مــی شــوند.  مــا ایــن گــروه هــا را 
ــم و بعــد از تاســیس  تعریــف کردی
ــه  ــی ک ــکده های ــگاه و دانش دانش
ــکده  ــه دانش ــد از جمل ــم بردی اس
بــرق و مکانیــک و مــواد، از همکاری 
بــا دانشــکده هایــی کــه مــی توانند 
ــد  ــت کنن ــرژی فعالی ــه ان در زمین
اســتقبال بــا آنهــا همــکاری هایــی 

ــم. ــی کین م
ــی  ــأت علم ــو هی ــوان عض ــه عن ب
ــم  ــوت کردی ــو از دوســتان دع مدع
ــکاری ــورت هم ــه ص ــن ب همچنی

و  پژوهشــی  هــای  طــرح  در 
همینطــور همــکاری های آموزشــی 
ــا دانشــکده  ــل ب ــه صــورت متقاب ب
بــرق و دانشــکده مکانیــک ایــن 
همــکاری هــای را داشــتیم. در ارائه 
دروس مقاطــع کارشناســی ارشــد و 
ــای  ــرح ه ــرای ط ــری و در اج دکت
پژوهشــی بــه صــورت مشــترک 
همــکاری هایــی را داشــتم و در 
حــال حاضــر ایــن همــکاری هــای 
ــه  ــده و ادام ــتر ش ــه روز بیش روز ب

دارد.
ــوری  ــن ط ــا ای ــروژه ه ــن پ در ای
ــن  ــروژه بی ــم پ ــه بگویی ــت ک نیس
ــکده و  ــک و دانش ــکده مکانی دانش
پژوهشــکده انرژی مشــترک هســت 
ــرح  ــک ط ــم در ی ــا ه ــکاران ب هم
دارنــد بــا هــم همــکاری مــی کنند. 
ــور  ــا مح ــای تقاض ــرح ه ــم ط ه
ــی  ــای پژوهش ــرح ه ــم در ط و ه
ــوزش درس  ــث آم ــی. در بح داخل
ــا  ــکاران م ــه هم ــت ک ــی هس های
بــرای دانشــکده بــرق یــا دانشــکده 
 مکانیــک ارائــه مــی کننــد یــا

درس هایــی اســت کــه آنهــا بــرای 
مــا ارائــه مــی کننــد. در راهنمایــی 
پایــان نامــه هــا و .... نســیز همکاری 

متقابــل داریــم.

پژوهشــي  هــاي  همــکاري 
پژوهشــکده. بــا ســایر دانشــگاه هــا 
و مراکــز پژوهشــی داخــل و خــارج 
ــت و  ــورت اس ــه ص ــه چ ــور ب کش
بفرماییــد؛ تــا کنــون چــه اقداماتــی 
در خصــوص انجــام فعالیت هــای 
مشــترک  فناورانــه  و  پژوهشــی 
ــکده  ــا دانش ــرژی ب ــکده ان پژوهش
و  کامپیوتــر  و  بــرق  مهندســی 
دانشــکده مهندســی مکانیــک و 

مــواد صــورت پذیرفتــه اســت؟
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در مــورد ارتقــاء پژوهشــکده چنــد 
ــم.  ــی کردی ــش بین ــه پی ــا برنام ت
حــوزه  درخواســت  اســاس  بــر 
رئیــس  و  پژوهشــگاه  پژوهشــی 
پنــج ســاله  برنامــه  پژوهشــگاه 
ــت.  ــده اس ــن ش ــکده تدوی پژوهش
ــنهاداتی  ــه پیش ــکاران در برنام هم
داشــتند. در راســتای ارتقــای طــرح 
هــای پژوهشــی کــه تقاضــا محــور 
ــات  ــته ارتباط ــال گذش ــت. س هس
خوبــی بــا صنایــع مس سرچشــمه، 
گل گهــر ســیرجان، شــرکت توزیــع 
بــرق جنــوب و شــمال اســتان، 
ــرکت  ــرکت آب   و فاضــاب، ش ش
ــازی  ــازمان نوس ــه ای، س آب منطق
مــدارس داشــتیم کــه خوشــبختانه 
پــروژه هایــی تعریــف شــد و در 
حــال انجــام هســت. همینطــور 
پــروژه هــای دیگــری در دســت 
ــم  ــم کــه بتوانی ــزی داری ــه ری برنام
را  پژوهشــکده  حرکــت،  جهــت 
ــردی  ــروژه هــای کارب ــه ســمت پ ب
ــد  ــم. در بع ــوق دهی ــتری س بیش
آموزشــی هــم در حــال حاضر پیگیر 
ــته  ــرای رش ــوز دوره دکت ــذ مج اخ
مهندســی سیســتم هــای انــرژی از 
ــی  ــوزش عال ــترش آم ــورای گس ش
کشــور هســتیم که خوشــبختانه در 
شــورای مدیریــت دانشــگاه تصویب 
ــب آن  ــل تصوی ــده و االن مراح ش
ــود.  ــی ش ــی م ــوم ط در وزارت عل
در زمینــه آموزشــی هــم مــا در 
حــال حاضــر در پژوهشــکده چهــار 
ــزار ــد را برگ ــی ارش  دوره کارشناس

 مــی کنیــم. دوره هــای مهندســی 
انرژی هــای تجدیدپذیر، مهندســی 

انــرژی در گرایــش تکنولــوزی و 
گرایــش محیــط زیســت و همیــن 
ــرژی را در  ــت ان ــور دوره مدیری ط
مقطــع کارشناســی ارشــد در حــال 
ــه  ــم ک ــی کنی ــزار م ــر برگ حاض
ــع  ــن مقط ــه در ای ــجویانی ک دانش
هســتند دوره آموزشــی را انجــام 

ــد.  ــی دهن م
از جملــه اقداماتــی کــه مــا در 
ــه  ــم اینک ــام دادی ــکده انج پژوهش
دانشــجوها را بــه ســمت پــرژوه 
ــم.  ــت کردی ــردی هدای ــای کارب ه
دانشــجویان بــه عنــوان همــکار 
در طــرح هــای پژوهشــی هــم 
ــرای  ــد. ب ــی کنن ــا کمــک م ــه م ب
ــای  ــت ه ــم در فعالی ــه بتوانی اینک
ــای  ــکاران و ارتق ــه هم پژوهشــی ب
کمــک  آنهــا  پژوهشــی  ســطح 
ــم دانشــجویان  ــم و هــم بتوانی کنی
را  ارتقــا دهیــم ســعی کردیــم 
ــه  ــی را ب ــا و تجهیزات آزمایشــگاه ه
روز کنیــم و همینطــور خدمــات 
نیــاز  مــورد  کــه  افــزاری  نــرم 
همــکاران را فراهــم کنیــم. بــه 
ــه  ــی ک ــرم افزارهای ــال ن ــور مث ط
مــا در آزمایشــگاههای پژوهشــکده 
 داریــم مثــل نــرم افــزار ترانســیس،

 نــرم افــزار ریــم پــرو و دیکســایلنت 
اینهــا از جملــه نــرم افزارهایــی 
قبــل  ســالهای  کــه  هســتند 
دانشــجویان  و  شــده  خریــداری 
اســتفاده  آن  از  همــکاران  و 
افزارهایــی  نــرم  و  کننــد  مــی 
حاضــر  حــال  در  کــه  هســتند 
بــرای  آنهــا  از  دنیــا  ســطح  در 
ــط  ــای مرتب ــتم ه ــی سیس طراح
 بــا انــرژی اعــم از انــرژی هــای

ــر  ــر تجدیدپذی ــر و غی ــد پذی تجدی
ــی شــود.  اســتفاده م

ــاط  ــا در ارتب مــورد دیگــری کــه م
پژوهشــی  ســطح  ارتقــا  بــا  
بــرای دانشــجویان پیــش بینــی 
ــام  ــه انج ــا ب ــویق آنه ــم تش  کردی
اســت  فناورانــه  هــای  فعالیــت 
ــه  ــی ک ــدادی از موضوعات ــه تع ک
ــان  ــا پای ــاط ب ــجویان در ارتب دانش
نامــه کار مــی کردنــد خوشــبختانه 
توانســته انــد منجــر بــه ثبــت 
اختــراع و همیــن طــور ایجــاد 
ــز  ــتقر در مرک ــای مس ــرکت ه ش
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــد در پ رش
شــود و االن هــم در آن شــرکتها 
در حــال فعالیــت هســتند. توانســته 
ــرار  ــاط برق ــت، ارتب ــا صنع ــد ب ان
کننــد و خوشــبختانه نتایجــی کــه 
ــا توانســتیم  ــن فعالیــت ه ــا از ای م
بــه دســت بیاوریــم عــاوه بــر 
مراکــز در  دانشــجوها   اینکــه 

ــود   ــته خ ــا رش ــط ب ــی مرتب صنعت
شــوند  مشــغول  انــد  توانســته 
تعــدادی از آنهــا در مقطــع دکتــری 
در دانشــگاه هــای معتبــر در داخــل 
و  پذیرفتــه  کشــور  از  خــارج  و 
توانســتند مشــغول شــوند و ادامــه 
تحصیــل دهنــد و تعــدادی از ایــن 
دکتــری مقطــع  در   دانشــجوها 
جــذب و  التحصیــل   فــارغ 

دانشــگاه هــای داخلــی بــه عنــوان 
ــد و  ــده ان ــی ش ــأت علم ــو هی عض
ــای  ــرکت ه ــا در ش ــی از آنه بعض
معتبــر صنعتــی و مشــاور مشــغول 
ــوان  ــی ت ــه م ــد ک ــه کار شــده ان ب
ــه دانشــگاه رفســنجان ، دانشــگاه  ب
کاشــان هســت کــه بــه طــور خاص 
فــارغ التحصیــان دانشــگاه در آنجا 
مشــغول بــه فعالیــت شــدند اشــاره 

کــرد.

مجــددا از وقتــی کــه در اختیارمان 
قــرار دادید متشــکریم.

برنامه هــا  دربــاره  دکتــر  آقــای 
ــطح  ــاء س ــرای ارتق ــا ب ــرح ه و ط
ــالت و  ــتای رس ــکده در راس پژوهش
ــي  ــت دانشــگاه نیزتوضیحات مأموری

ــد؟ ــه نمایی ارای

آنهــا مــورد حمایــت مراکــز صنعتی 
و ارگان هایــی کــه مرتبــط بــا 
فعالیــت هــای انــرژی هســتند 
قــرار گرفتــه اســت ایــن ارگان 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــاً ش ــا عمدت ه
ــع  ــرکت توزی ــتان، ش ــوب اس جن
بــرق شــمال اســتان، شــرکت بــرق 
منطقــه ای، شــرکت گاز اســتان، 
ــع  ــه ای و صنای ــرکت آب منطق ش
گل گهــر ســیرجان، صنعــت مــس 
سرچشــمه در رفســنجان و اداره 
کل نوســازی مــدارس اســتان از 
جملــه ایــن مــواردی هســتند کــه 
موضوعــات پایــان نامــه هــا در 
ارتبــاط بــا آنهــا تعریــف شــده و در 

ــت. ــام اس ــال انج ح
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ــه  ــبز منطق ــای س ــی در فض ــای گیاه ــب ترین گونه ه ــاب مناس ــه انتخ ــبز منطق ــای س ــی در فض ــای گیاه ــب ترین گونه ه ــاب مناس انتخ
ویــژه صنایــع معدنــی و فلــزی بندرعبــاسویــژه صنایــع معدنــی و فلــزی بندرعبــاس

بــه طــور کلــی هــدف از انجــام ایــن طــرح 
* شناســایی و مطالعــه وضعیــت گونه هــای 
گیاهــی موجــود در منطقــه ویــژه اقتصــادی 

ــای مشــابه ــاس و اقلیم ه بندرعب
* بررســی و شناســایی گونه هــای مناســب 
بــا اقلیــم و شــرایط منطقــه ویــژه اقتصــادی 

بندرعباس 
* انتخــاب شــاخص ها و معیارهــای جهــت 
ــم و  ــا اقلی ــب ب ــای مناس ــاب گونه ه انتخ

ــاس  ــژه اقتصــادی بندرعب ــرایط وی ش
ــاس  ــر اس ــا ب ــه ه ــی گون ــاب نهای * انتخ
معیارهــا و شــاخص هــای منتخــب )تحلیــل 

ــی( سلســله مراتب

در پژوهــش حاضــر، پــس از بررســی 
پژوهــش هــای انجــام گرفتــه از از گیاهان 
کشــت شــده بــه منظــور ایجــاد فضــای 
ســبز در مناطــق صنعتــی و مناطــق 
ــیار  ــاس )بس ــم بندرعب ــا اقلی ــابه ب مش
ــا  گــرم و مرطــوب( در ایــران و جهــان، ب
ــاب  ــر از انتخ ــد نظ ــای م ــه معیاره  توج
و  اقلیــم  بــا  مناســب  هــای  گونــه 
بــرگ  )کمتریــن  منطقــه  شــرایط 
ــرف آب،  ــرانه مص ــن س ــزی، پایینتری ری
ــت  ــه رطوب ــل ب ــد، تحم ــریعترین رش س
ــه شــوری،  ــاالی 5۰درصــد، مقاومــت ب ب
ــاک، آب  ــوا، خ ــی ه ــه آلودگ ــت ب مقاوم
و.....( و بــا اســتفاده از نظــرات خبــرگان و 
بــا بهــره گیــری از تکنیــک هــای تصمیم 
 AHP، ANP،( گیــری جبرانــی امتیــازی
ARAS، MOORA( گونــه هایــی کــه 
بیشــترین تناســب و ســازگاری با شــرایط 
ــطح  ــب س ــه ترتی ــند، ب ــته باش را داش

ــد.  ــد ش ــی خواهن ــدی و معرف بن

بــا توجــه بــه اهمیــت فضــای ســبز 
ــت  ــای زیس ــی ه ــش آلودگ در کاه
صوتــی،  )آلودگی هــای  محیطــی 
ــتفاده  ــاک و ...(، اس ــوا، خ ــوری، ه ن
ــور  ــه منظ ــب ب ــای مناس از گونه ه
تعدیــل ایــن دســته از آلودگــی ها در 
هــر مــکان و زمــان، نیازمنــد بررســی 
ــر  ــان ه ــط و گیاه ــناخت محی و ش
منطقــه می باشــد، کــه می توانــد 
ــت  ــط زیس ــدار محی ــعه پای در توس
ــم و  ــش مه ــی نق ــهری و صنعت ش

ــد ــا کن ــزایی را ایف به س

بــه درخواســت  ایــن طــرح  اجــرای 
ــزی  ــی و فل ــع معدن ــژه صنای ــه وی منطق
خلیــج فــارس انجــام گرفتــه اســت کــه 
مشــارکت ایــن ســازمان در اجــرای ایــن 
طــرح بــه صــورت ۱۰۰ درصــد می باشــد.

نقــش این طــرح در توســعه 
پایــدار و محیط زیســت 

چکیده ای از روش تحقیق و
روند مراحل انجام پروژه

به منظور معرفی فعالیت های صورت گرفته در حوزه ارتباط با
صنعت و کارآفرینی در هر شماره پروژه های تحقیقاتی مشترک با

بخش اجرا، معرفی می گردد.

دکتــر محبــوب صفــاری عضــو 
پژوهشــکده  علمــی  هیــأت 
ــروژه  ــری پ ــی و مج ــوم محیط عل
تحقیقاتــی بــا عنــوان انتخــاب 
مناســب ترین گونه هــای گیاهــی 
در فضــای ســبز منطقــه ویــژه 
صنایــع معدنــی و فلــزی بندرعباس، 
ــی در  ــط عموم ــا رواب ــو ب در گفتگ
خصــوص ایــن پــروژه چنیــن گفــت:
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فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرماننــــوآوران      

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

ــات  ــگاه تحصی ــنهادها در دانش ــی پیش ــرش و بررس ــام پذی ــه نظ ــس دبیرخان رئی
ــرفته؛ ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت تکمیل

بهره منــدی از پیشــنهادها بــرای بهبــود کیفیــت فعالیــت هــای دانشــگاه از 
دغدغــه هــای مشــترک مدیــران و کارکنــان دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 

صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته محســوب مــی شــود.
کارکنــان عاقــه منــد هســتند نظــرات خــود را ارائــه کننــد و مدیــران بــه 
دنبــال ارتقــا مشــارکت کارکنــان و دریافــت ایــده هــا و نظــرات آنهــا بــرای 

ارتقــا بهــره وری و رضایــت شــغلی هســتند.
خوشــبختانه تحقــق ایــن امــر در بســتر نظــام پذیرش و بررســی پیشــنهادها 
در دانشــگاه فراهــم شــده اســت و همــکاران مــی تواننــد پیشــنهادهای خود 
را در فراینــدی کــه از طریــق اتوماســیون اداری مشــخص شــده اســت ارائــه 
کننــد. بــرای آشــنایی بیشــتر همــکاران بــا فعالیــت هــای دبیرخانــه بــا آقای 
محســن یوســفیان رئیــس دبیرخانــه نظام پذیــرش و بررســی پیشــنهادها در 

ــو کردیم. ــگاه گفتگ دانش
بــا تشــکر از پاســخگویی ایشــان شــما را بــه خوانــدن ایــن مصاحبــه دعــوت 

مــی کنیم.

همانطــور کــه مــی دانیــد نظــام 
نظــام  مشــارکتي،   مدیریــت 
عملــي  و  فکــري  همــکاري 
کارکنــان یــک ســازمان بــا 
مدیریتــي  مختلــف  ســطوح 
ایــن  در  اســت.  ســازمان  آن 
نظــام کلیــه افــراد ســازمان 
ــاره روشــهاي حــل مســائل  درب
ــازمان،   ــره وري س ــاي به و ارتق
فعاالنه اندیشــیده، حاصــل آن را 
در قالــب طرحهــا و پیشــنهادها 
بــه ســازمان ارائــه مــي نماینــد. 
نظــام  یــک  طریــق  بدیــن 
همفکــري و هــم اندیشــي بــراي 
ــازمان  ــداف س ــه اه ــیدن ب رس
وجــود دارد و مدیریــت ســازمان 

ــا،   ــي طرحه ــه غن از گنجین

آقــای یوســفیان بــا ســپاس 
از همــکاری شــما اهمیــت و 
ــنهادها در  ــام پیش ــگاه نظ جای
ســازمان هــا را چگونــه ارزیابــی 

ــد؟ ــی کنی م

ــای  ــل ه ــا و راه ح ــه ه اندیش
ارائــه شــده بــراي نیــل بــه 
بهــره ســازماني   اهــداف 

مــي جویــد. در ایــن نظــام 
ــه اعضــاي  ــت کلی ــراي خاقی ب
ســازمان ارزش قائــل شــده و 
ــا  ــا از آنه ــري ه ــم گی در تصمی
نظــام  اســتفاده مــي شــود. 
ــاي  ــي از ابزاره ــنهادها یک پیش
اســت.  مشــارکتي  مدیریــت 
امــروزه مدیریــت مشــارکتی 
و  تریــن  پیشــرفته  از  یکــی 
ــت  ــهای مدیری ــن روش موثرتری
در دنیاســت و کارآمدتریــن و 
اصلــی تریــن ابــزار در ایــن نــوع 
ــنهادهای  ــام پیش ــت، نظ مدیری

ســازمانی اســت.  
ــه  ــنهادها، اندیش ــام پیش در نظ
هــای ســازنده بــه طــور یکســان 
ــت  ــه موقعی ــه ب ــدون توج و ب
ــا  ــدگان آنه ــازمانی پدیدآورن س
بــا برنامــه و فرآینــدی مشــخص 
مــورد پذیــرش قــرار مــی گیرد،

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

گــردد..

نظــام  کمیتــه  فعالیــت 
پیشــنهادها در دانشــگاه از چــه 
زمانــی کار خــود را شــروع کــرد 
و هــم اکنــون در چــه وضعیتــی 

ــت؟ اس

پیشــنهادها  نظــام  کمیتــه 
درســال ۱۳9۰ بــا مدیریت دفتر 
ــکیات و  ــه و تش ــه، بودج برنام
ریاســت مرحــوم دکتــر خانجانی 
ــوم  ــی عل ــن الملل ــز بی در مرک
ــوم  ــوژی پیشــرفته و عل و تکنول
ــا  ــپس ب ــاد و س ــی ایج محیط
حضــور دکتــر محبــی تــا پایــان 
ــت خــود  ــه فعالی ســال ۱۳9۱ب

ــه داد. ادام
برنامــه،  دفتــر  پیگیــری  بــا 
و  تشــکیات  و  بودجــه 
ــال  ــور اداری از س ــکاری ام هم
۱۳98فعالیــت مربــوط بــه نظام 
از تدویــن  پیشــنهادها پــس 
آئیــن نامــه اجرایــی مجــددا 
آغــاز گردیــد و بــا تشــکیل 
ــی-  ــای اداری و مال ــروه ه کارگ
ــی-  ــی و پژوهش ــی- آموزش فن
ــور  دانشــجویی و فرهنگــی - ام
ــرش و  ــورای پذی ــی و ش عموم
بررســی پیشــنهادها بــه فعالیت 

ــد. ــی ده ــه م ــود ادام خ
پایــان  ۱۳98تــا  ســال  از 
 ۲7۰ از  ســال۱۴۰۰بیش 
ــام  ــه نظ ــنهاد در دبیرخان پیش
گردیــد. ثبــت  پیشــنهادها 

ــا  ــنهاد ه ــاع پیش ــس از ارج پ
ــا  ــط ب ــروه هــای مرتب ــه کارگ ب
موضــوع پیشــنهاد و بررســی 
توســط اعضــا کارگــروه هــا، 
شــورای  بــه  پیشــنهادها 
پذیــرش و بررســی پیشــنهادها 
ارجــاع و85 پیشــنهاد مــورد 
پذیــرش شــورا قرارگرفــت.از 
بیــن پیشــنهادهای پذیرفتــه 
شده69پیشــنهاد ارائــه شــده 
ــر  ــاز 6۰و باالت ــب امتی ــا کس ب
ــده  ــرا انتخــاب گردی ــت اج جه

اســت.

برنامــه کمیته نظام پیشــنهادها 
ــرش  ــال ۱۴۰۱ و پذی ــرای س ب
پیشــنهادهای همــکاران بــه چه 

صــورت اســت؟
در اســفندماه ســال گذشــته بــا 
بررســی پیشــنهادها و اشکاالتی 
کــه درآئیــن نامــه اجرایــی نظام 
پذیــرش و بررســی پیشــنهادها 
دســتور  بــا  شــد  مشــاهده 
ــی  ــرم اداری و مال ــاون محت مع
بــه عنــوان رئیــس شــورای 
پذیــرش و بررســی پیشــنهادها 
در  نامــه  آئیــن  اصــاح 
دســتورکار دفتــر برنامه،بودجــه 
و تشــکیات قرارگرفــت و پــس 
ــور  ــه مذک ــن نام ــاح آئی از اص
کار  دســتور  در  آن  تصویــب 
هیــات رئیســه دانشــگاه خواهــد 
ــد  ــاری خداون ــا ی ــه ب ــت ک گرف
تصویــب، از  پــس   متعــال 

ــکاران  ــه هم ــانی ب ــاع رس اط
ــد.  ــد ش ــام خواه ــرم انج محت
ــا رویکــرد  ــد ب آئیــن نامــه جدی
پیشــنهاد  کــردن  نظامنــد 
تدویــن  بــا  ارزیابــی  و   هــا 
ــی  ــاز ده ــای امتی ــاخص ه ش
اســت. گردیــده  اصــاح 

در  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
بــر عــاوه  جــاری   ســال 

ــروه  ــای قبلی،کارگ ــروه ه کارگ
ــد  ــم تشــکیل خواه ــاوری ه فن
ــه پیشــنهاد توســط  فراینــد ارائ
همــکاران و نحــوه بهــره منــدی 
از امتیــازآن بــه چگونــه اســت؟

همــکاران  کــه  همانگونــه 
محتــرم مطلــع هســتند بــا 
ارائــه پیشــنهاد ها جــدا از بحــث 
مشــارکت در مدیریــت دانشــگاه 
از امتیــاز پیشــنهادهای پذیرفته 
در شــده  اجرایــی  و   شــده 

ــا  ــیابی و ارتق ــای ارزش ــرم ه ف
ــد. ــد ش ــد خواهن ــره من به

ــا پیشــنهاد  در ســال گذشــته ب
دفتــر برنامه،بودجه و تشــکیات 
و موافقــت معاون محتــرم اداری 
و مالــی هرگونــه پیشــنهاد کــه 
توســط همــکاران محتــرم ارائــه 
گــردد و فراینــد پذیــرش آن 
طبــق آئیــن نامــه اجرایــی نظام 
پذیــرش و بررســی پیشــنهادها 
ــاز  ــد امتی ــه باش ــورت نگرفت ص
در  را  پیشــنهاد  بــه  مربــوط 
ــیابی و  ــای ارزش ــای  ه ــرم ه ف
ــرد. ــد ک ــا را کســب نخواه ارتق

لــذا از همــکاران محتــرم تقاضــا 
دارم پیشــنهاد هــای خــود را از 
طریــق اتوماســیون اداری و از 
مســیر)ایجاد مدرک/فــرم هــای 
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نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

ــه  ــه پیشــنهاد ب  اداری/فــرم ارائ
نظــام پیشــنهادها)ردیف ۱7(( 
تدویــن و پــس از آن توضیحــات 
ــل  ــورت فای ــه ص ــنهاد  ب پیش
پیشــنهاد  پیوســت  در   PDF
قــرارداده و بــه دبیرخانــه نظــام 

ــد. ــاع دهن ــنهادها ارج پیش

همــکاران در چــه زمینــه هایــی 
مــی تواننــد پیشــنهادهای خــود 

را مطــرح ارائــه کننــد؟

همــکاران چــه نکاتــی را در ارائه 
ــا  ــد ت ــت کنن ــنهادها رعای پیش
احتمــال پذیــرش ایده هایشــان 

افزایــش یابــد؟

ــرح  ــکاران مط ــه هم ــوالی ک س
مــی کننــد ایــن اســت کــه 
نشــدن  پذیرفتــه  دالیــل 
پیشــنهادهایی کــه در ســال 
شــده  ارائــه  گذشــته  هــای 

؟ چیســت
ســوال،  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ــت وار  ــی را فهرس ــل اصل عوام

عنــوان مــی کنــم:
ــا  ــه قب ــراری ک ــنهادهای تک * پیش
ــا محتــوای مشــابه توســط  عینــا یــا ب

ــت. ــده اس ــه ش ــران ارائ دیگ
ــر  ــه ذک ــا ب ــه تنه * پیشــنهادهایی ک
مشــکل پرداختــه و توضیحی راهگشــا 

و راه حلــی همــراه نداشــته اســت.
زمــان  در  کــه  پیشــنهادهایی   *
دریافــت، جــزو سیاســتهای دانشــگاه و 
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــتور کار ح در دس

ــت. ــوده اس نب
* پیشــنهادهایی کــه بــا قوانیــن و یــا 
مقــررات موجــود مطابقــت نداشــته و 

در تضــاد باشــد.
* پیشــنهادهایی کــه هــم اکنــون و بــا 
امکانــات موجــود اجــرای آنهــا عملــی 

. نیست
* شــکایت هــا و انتقادهــای شــخصی، 

اداری و ســازمانی
* تذکــر و یــادآوري بــراي انجــام 
کارهــاي داراي روال خــاص و معمــول 

ــد ــا واح ــگاه ی در دانش
شــخصي  درخواســتهای  ارائــه   *
ــات و نیازهــاي رفاهــي،   شــامل ملزوم

سخت افزاري، نرم افزاري و غیره
بــراي  جدیــد  پیشــنهاد  ارایــه   *

قبلــي پیشــنهاد  پیگیــري 
* طــرح یــک اقــدام بهبــود در قالــب 
وجــود  بــدون  پیشــنهاد  چندیــن 
توجیهــات الزم)مثــا پیشــنهاد تغییــر 
ــش اول  ــراي بخ ــار ب ــرم، یکب ــک ف ی

ــرم و...( ــش دوم ف ــار بخ ــرم، یکب ف

ــد  ــرم مــی توانن همــکاران محت
در زمینــه هــای همچــون موارد 
زیــر نســبت بــه ارائــه پیشــنهاد 

اقــدام نماینــد:
* بهبــود کیفیــت ارائــه خدمــات در زمینه 
های آموزشی، پژوهشی،فناوری، پشتیبانی، 

فرهنگی،  دانشــجویی و...
و  وظایــف  اجــرای   *بهبــود 

ماموریت های دانشگاه  و   واحدهای تابعه

* بهبــود و ارتقــاء بهــره وری، اســتفاده 
ــی در  ــه جوی ــع و صرف ــه از مناب بهین
ــام  ــت تم ــش قیم ــا و کاه ــه ه هزین
شــده خدمــات و هزینــه هــای ســربار

* بهبــود فرایندهــا و ســاختارهای 
اداری و ســرعت بخشــیدن بــه عملیات 

ــه شــده ــات ارائ و خدم
* اســتفاده مطلــوب از ظرفیــت هــاي 
بالقوه دانشــگاه شــامل نیروي انســانی، 

نقدینگی، ســاختمان، تجهیــزات و ....
ــا،  ــن، دســتورالعمل ه * اصــاح قوانی

شــیوه نامــه هــا
هــاي  سیســتم  کــردن  بهینــه   *
تصمیــم گیــري، ارزیابــی، نظــارت، 
در  ریــزي  برنامــه  و  هماهنگــی 

دانشــگاه مختلــف  واحدهــاي 
* خاقیــت، ابتــکار و نــوآوري در همه 

ــه ها زمین
* اجــراي عدالــت و شایســته ســاالري 

در همــه زمینــه هــاي دانشــگاه
* اصــاح نظــام مزایــا و مســائل رفاهی 

کارکنــان در جهت بهبــود کارایی
* آموزش و تجهیز نیروي انسانی

* ایجــاد ســاختارهاي مناســب جهــت 
رشــد کیفیــت بــه طــور مســتمر

بــرون  هــاي  سیاســت  بهبــود   *
ســازي خصوصــی  و   ســپاري 

فعالیت هاي دانشگاه
* پیشــنهادات مربــوط بــه بهبــود 
ــار ــت و آم ــات مدیری ــتم اطاع سیس

* توجــه بــه مدیریــت ســبز و محیــط 
زیســت

مــوازی،  کارهــای  از  پیشــگیری   *
دوبــاره کاری و کاهــش مراجعــات پــی 

ــوع ــاب رج ــی ارب درپ
* ابــداع روش هــای بدیــع بــرای 
ــاب  ــت و خشــنودی ارب افزایــش رضای

ــوع رج
* همدلــی بیشــتردر محیــط کار و 
بســط روابــط انســانی مطلــوب در 

میــان کارکنــان
* افزایش انگیزه کاري کارکنان

* افزایــش ایمنــی و کاهش حــوادث و 
بهبود شــرایط محیــط کار

* ارتقاي نظم و انضباط کاري
پشــتیبانی  و  حمایــت  جلــب   *
کارکنــان و مــردم بــرای ارائــه خدمــات 

ــر ــای بهت ــت ه و فعالی
ســایر  بــا  ارتباطــات  بهبــود   * 
 دانشــگاه ها و دیگر نهادها و ســازمانهای 

اجرایی عمومی و خصوصی کشــور
* ارتقاء دانش و سامت کارکنان

درپذیــرش  بســزایی  تاثیــر 
پیشــنهاد آن هــا خواهد داشــت

* مغایر با ماموریت و سیاســتهای دانشــگاه 
نباشد.

* پیشــنهاد باید توجیــه فني ، اقتصــادي ، 
کاربــردي و یــا کیفي داشــته باشــد.

* در پیشــنهاد های گروهی ســهم هر فرد 
از پیشــنهاد ارائــه شــده در فــرم مربــوط باید 

مشخص شــود.
* پیشــنهاد بایســتي قابلیــت اجرا داشــته 

باشد.
* پیشــنهاد در قالــب کار کارشناســي و یــا 
پــروژه تحقیقاتــي قبــا اجــرا و یــا تصویب 

نشــده باشــد.
* پیشــنهاد جدیــد بــوده و جزو فعالیتهای 
در حــال انجــام حوزه های مختلف دانشــگاه 

نباشد.
* پیشنهادات باید ترجیحا در حیطه کاري 
فــرد و در جهت بهبــود روند انجــام کار خود 

باشد.
ــنهاد در  ــه پیش ــوط ب ــات مرب * توضیح

ــردد. ــه گ ــنهاد ارائ ــت پیش پیوس

همــکاران اگــر در ارائه پیشــنهاد 
مــوارد فــوق را مــورد توجــه 

ــد قراردهن

در خصــوص ارائــه پیشــنهاد 
ــی  توســط اعضــا هیــات علم
و  دارد  وجــود  محدودیتــی 
ــه  اگــر پیشــنهاد تخصصــی ارائ
نماینــد نحــوه ارزیابــی و اجرایی 
شــدن آن بــه چــه صــورت 

ــت؟ اس
ــه  ــچ گون ــوص هی ــن خص در ای
نــداردو  وجــود  محدودیتــی 
و  پذیــرش  نظــام  دبیرخانــه 
ــه  ــا از ارائ ــنهاد ه ــی پیش بررس
پیشــنهاد توســط اعضــا محتــرم 
هیــات علمــی اســتقبال خواهــد 
کــرد.در خصــوص تخصصــی 
ارائــه  پیشــنهادهای  بــودن 
شــده بایــد عــرض کنــم طبــق 
آئیــن نامــه اجرایــی در صــورت 
عــدم امــکان نظــر تخصصــی در 
ــوت از  ــکان دع ــا، ام ــه ه کمیت
یــک فــرد متخصــص در کمیتــه 
در  موضــوع  دارد.ایــن  وجــو 
مــورد پیشــنهادهای ارائــه شــده 
ــاوران محتــرم علمــی  توســط ی
هــم صــادق اســت.در ســال 
گذشــته بــا توجــه بــه تخصصی 
بــودن بعضــی پیشــنهاد هــا 
نظــر معاونــان محتــرم و مدیران 
مرتبــط بــا پیشــنهاد ارائه شــده 
مــورد  شــورا  در  و  پرســیده 

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس

بــر خــود الزم مــی دانــم کــه از 
همــکاری و مشــارکت همــکاران 
و حمایــت هــای معــاون محترم 
دکتــر  آقــای  مالــی  و  اداری 
فدایــی کمــال تشــکر را داشــته 

باشــم.
ــه  ــرم ب ــکاران محت ــا هم قطع
علــت درگیــر بــودن در فعالیــت 
ــای  ــوزه ه ــی در ح ــای اجرای ه
مختلــف بــا مســائل و مشــکات 
و  دارنــد  بیشــتری  آشــنایی 
ــط  ــده توس ــه ش ــنهاد ارائ پیش
ــر شــدن  ــا و بهت ــا در ارتق آن ه
فعالیــت دانشــگاه تاثیرگــذار 
همــه  از  لــذا  بــود  خواهــد 
 همــکاران محتــرم خواهــش

ارائــه  در  کــه  کنــم  مــی 
پیشــنهاد، همکاری و مشــارکت 
ــن کار  ــا ای ــا ب داشــته باشــند ت
ــگاه  ــتر دانش ــره وری بیش در به
ســهیم باشــند و در افزایــش 
ــر باشــند. ســرانه پیشــنهاد موث

ــکر از  ــا تش ــفیان ب ــای یوس آق
اینکــه وقــت تــان را در اختیــار 
روابــط عمومــی قــرار دادیــد 
ــی  ــه ای باق ــر نکت ــان اگ در پای
ــد. ــرح نمایی ــت مط ــده اس مان
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فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرماننــــوآوران      

ــاون  ــا مع ــی نی ــر فرشــید ک دکت
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی 
و فنــاوری پیشــرفته در آئیــن 
ثامــن  میــاد  گرامیداشــت 
الحجــج گفــت: »امــام رضــا علیــه 
ــت  ــی اس ــر تابناک ــام گوه الس
کــه خــاک ایــران اســامی مــا را 

ــت.« ــوده اس ــن نم مزی
روابــط عمومــی  بــه گــزارش 
دانشــگاه، وی ارتبــاط صمیمانــه و 
بــی ریــای مــردم بــا آن حضــرت 
را ســتودنی و بــی نظیــر توصیــف   
و تصریــح کــرد: ایــن ارتبــاط 
نشــان دهنــده حــد اعلــی بــاور و 
ایمــان قلبــی و صداقــت و عمــق 
ــت)ع( اســت. ــل بی ــا اه ــد ب پیون

ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــی نی ــر ک دکت
دشــمنان بــا هــر حربــه و ترفنــدی 
در صــدد حملــه بــه اعتقــادات 
بــه  مــردم  دینــی  باورهــای  و 
ــتند  ــوان هس ــل ج ــوص نس خص
ترویــج فرهنــگ  رضــوی را ضــروری 

دانســت.
و  االســام  حجــت  همچنیــن 
المســلمین حســینی بــا اشــاره بــه 
جنــگ نــرم در جریــان توســط 
بــه تشــریح و  اســتکبار  حــوزه 
تبییــن مناقــب و زوایای شــخصیت 

آن امــام همــام پرداخــت.
بــر پایــه ایــن گــزارش اجــرای 
گــروه تواشــیح حضــرت پیامبــر 
ــای  ــه ه ــر برنام اعظــم)ص( از دیگ

ــود. ــم ب مراس

ــت  ــه هم ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی 
ــور  ــر ن ــاد سراس ــا می ــان ب همزم
ــمان  ــاک آس ــر تابن ــتمین اخت هش
ــام ــرت ام ــت حض ــت و امام والی

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

داشــتند.

خاک ایران مزین از گوهر تابناک امام رضا)ع( است.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تحصیات تکمیلی در آئین میاد امام رضا)ع(؛
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بــه منظــور تجدیــد دیدارهــا و ایجــاد زمینــه همدلــی و همراهــی بیشــتر، ضیافــت افطــاری 
اعضــای هیــات علمــی و یــاوران علمــی دانشــگاه، در فضایــی معنــوی و صمیمی در شــامگاه 
بیســت و هفتمیــن روز از مــاه مبــارک رمضــان در دانشــگاه برگــزار گردیــد و دکتــر محمــد 
مهــدی زاهــدی نماینــده مــردم شــریف کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی، مهمــان 

ویــژه ایــن مراســم بودنــد.

در ایــن مراســم مدعویــن، ربنــا گویــان بــه اســتقبال اذان مغــرب و عشــا رفتنــد و بعــد از 
اقامــه نمــاز در محوطــه سرســبز دانشــگاه، در ســالن غذاخــوری در کنــار یکدیگــر بــر ســر 

ســفره افطــاری نشســتند.

ضیافت افطاری دردانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
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ــت  ــالروز بزرگداش ــبت س ــه مناس ب
»حکیــم جرجانــی« و روز ملــی 
آزمایشــگاه، نشســتی بــا حضــور 
رئیــس پژوهشــگاه، معــاون اداری 
ــی دانشــگاه، معــاون پژوهــش  و مال
ــور پژوهشــی  ــر ام ــاوری و مدی و فن
پژوهشــگاه، رئیس دانشــکده شیمی 
روســای  و  شــیمی  مهندســی  و 
پژوهشــکده هــای مــواد و علــوم 
محیطــی و کارشناســان آزمایشــگاه 
هــای دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در 

ــد. ــزار ش ــها برگ ــز همایش مرک
دکتــر امیــن باقــی زاده رئیــس 
پژوهشــگاه  در ایــن نشســت ضمــن 
ــادات و  ــات و عب ــی طاع آرزوی قبول
ــه  ــگاه ب ــی آزمایش ــک روز مل تبری
ــت:  ــوزه گف ــن ح ــن ای ــه فعالی هم
فضاهــا و امکانــات آزمایشــگاهی 
در  مهــم  بخش هــای  از  یکــی 
دانشــگاه ها بــوده و ارائــه نقطــه 
نظــرات و پیشــنهادات از ســوی 
در  هــا  آزمایشــگاه  کارشناســان 
پیشــبرد اهــداف پژوهشــی دانشــگاه 

ــد. ــی باش ــت م ــز اهمی حائ
در ادامــه رئیــس پژوهشــگاه با اشــاره به 
موارد مطرح شــده از ســوی کارشناسان 
کــرد  عنــوان  گذشــته  ســال   در 

درخواست های اعان شده ازجمله

کار،  ســختی  ضریــب  بررســی 
جبــران کمبــود نیــروی انســانی در 
آزمایشــگاهها و ترمیــم اضافــه کاری 
کارشناســان در دســتور کار قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
ــت  ــود وضعی ــام بهب وی ضمــن اع
دانشــگاه در شــبکه شــاعا و شــبکه 
ــردی از  ــاوری راهب آزمایشــگاهی فن
کارشناســان خواســت تــا بــا  تــاش 
بیشــتر و ارائه گزارشــات مناســب در 

ارتقــاء آن کوشــا باشــند.
دکتــر باقــی زاده بــا اشــاره بــه 
حجــم کاری زیــاد در آزمایشــگاها و 
کمبــود نیــروی انســانی متخصــص، 
ــر ارتقــائ کمــی و  ضمــن تاکیــد ب
کیفــی و ضــرورت تســریع در رونــد 
خدمــات رســانی بــه مراجعیــن 
همــکاری  از  اســتفاده  خواســتار 
ــوط  دانشــجویان درانجــام امــور مرب

ــد. ــا ش ــگاه ه ــه آزمایش ب
دکتــر علومــی مدیــر امــور پژوهشــی 
پژوهشــگاه، در ایــن نشســت ضمــن 
ارائــه گزارشــی از رونــد فعایــت هــای 
انجــام شــده در حــوزه آزمایشــگاهی 
دانشــگاه در یــک ســال گذشــته، 
عنوان کرد: اعتبارات پژوهشــی وزارت 
 علــوم بــر مبنــای  گزارشــات ارســالی
گرفتــه نظــر  در  هــا  دانشــگاه    

 می شود 

بیشــتر  تــاش  خواســتار  و 
ــد. ــه ش ــن زمین ــان در ای کارشناس

وی در ادامــه  بــا اشــاره بــه ضــرورت 
اســتاندارد ســازی آزمایشــگاه هــا و 
هزینــه بــاالی خریــد تجهیــزات بــر 
اولویــت قــراردادن تعمیــرات تاکیــد 

کــرد.
در ادامــه ایــن نشســت کارشناســان 
نقطــه نظــرات، مســائل و مشــکات 
ــد و پــس از بحــث  را مطــرح نمودن
و تبــادل نظــر پیرامــون مســائل 
مطــرح شــده، دکتــر باقــی زاده 
ــوب  ــرد: در چارچ ــان ک ــر نش خاط
قوانیــن و مقــررات دانشــگاه و در 
ــری  ــات پیگی ــکان موضوع ــد ام ح
ــر خواهیــم  و در صــدد رفــع آنهــا ب

ــد. آم
ایــن  پایــان  در  اســت  گفتنــی 
نشســت بــا اهدا لــوح از کارشناســان 
ــل  ــه عم ــر ب ــا تقدی ــگاه ه آزمایش

ــد. آم

آئین تجلیل از کارشناسان  آزمایشگاه هاآئین تجلیل از کارشناسان  آزمایشگاه ها
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نشست دانشجویان با هیئت رئیسهنشست دانشجویان با هیئت رئیسه
  

دانشگاه تحصیالت تکمیلیدانشگاه تحصیالت تکمیلی
 صنعتی و فناوری پیشرفته  صنعتی و فناوری پیشرفته 

بــا حضــور دکتــر حســین محبــی، رئیــس دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته و ســایر اعضای هیئت رئیســه 
دانشــگاه، نشســت پرســش و پاســخ دانشــجویان بــا هیئــت رئیســه دانشــگاه برگزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دوشــنبه ۲۳ خــرداد ایــن نشســت در ســالن ۳۰۰ نفــری مرکــز همایش هــای دانشــگاه برگزار 
شــد و دانشــجویان، پرســش ها، دیدگاه هــا، پیشــنهادات و انتقــادات خــود را بــا هیئــت رئیســه دانشــگاه در میــان گذاشــتند.

دکتــر حســین محبــی رئیــس دانشــگاه ضمــن پاســخگویی بــه ســواالت دانشــجویان عنــوان کــرد: آن بخــش از درخواســت هــای 
دانشــحویان کــه نیــاز بــه مصوبــه هیئــت رئیســه دارد در جلســه هیئــت رئیســه مطــرح و در قبــال آنهــا تصمیــم گیــری مــی شــود.

ایــن نشســت را معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه برگــزار کــرد و هــدف از برگــزاری این گونــه نشســت ها، تســهیل ارتبــاط 
مدیــران دانشــگاه بــا دانشــجویان و تقویــت پاســخگویی اســت.

دانشــجویان در ایــن نشســت، دیدگاه هــا و ســواالت خــود را در موضوعــات مختلــف بــا هیئــت رئیســه دانشــگاه، مطــرح کردنــد و 
اعضــای هیئــت رئیســه دانشــگاه بــه پرســش ها پاســخ دادنــد.
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اهدای خون توسط دانشگاهیان دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 
و فناوری پیشرفته کرمان

جمعــی از اعضــای هیــات علمــی، یــاوران علمــی و دانشــجویان دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتی و فنــاوری پیشــرفته، ۲۰ هزار  ســی 
ســی خــون اهــدا کردند..

بــه گــزارش روابــط عمومــی از ســاعت 8 الــی ۱۳ دوشــنبه ۲6 اردیبهشــت مــاه بــا اســتقرار واحــد ســیار انتقــال خــون در ســاختمان 
همایــش هــای دانشــگاه البــی ســالن شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، جمعــی از اعضــای هیــات علمــی، یــاوران علمــی و دانشــجویان 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته، بــه منظــور کمــک بــه بیمــاران نیازمنــد بــا مراجعــه بــه ایــن واحد، مبــادرت 

بــه اهــدای خــون کردنــد.
برپایــه ایــن گــزارش و بــه نقــل از مرکــز مشــاوره و ســامت دانشــگاه، در مجمــوع، ۴۰ نفــر در برنامــه اهــدای خــون شــرکت و حــدود ۲۰ 

هــزار ســی ســی از خــون خــود را بــه نیازمنــدان اهــدا کردنــد.
گفتنــی اســت ایــن عمــل خیــر خواهانــه بــه همــت مرکــز مشــاوره و ســامت دانشــگاه و بــا همــکاری ســازمان انتقــال خــون به طــور 

متوالــی پنــج الــی شــش مــاه یکبــار در راســتای کمــک بــه بیمــاران نیازمنــد صــورت مــی پذیــرد 
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 دکتر مجتبي قاسمي 

   دکتر  سید مهدی هاشمی

  دکترحمید رضا ناجی

 دکتر  عباس تقی زاده

  دکترعصمت راشدي 

 میثم طالبي زاده سردري 

 مهندس فرهاد راهداری

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

سرپرست مدیریت امور فني و نظارت بر طرحهاي عمراني

سرپرست دبیرخانه هیأت امناء و هیأت ممیزه دانشگاه

 سرپرست مدیریت همکاري هاي علمي و بین الملل

سرپرست مدیریت اداره روابط عمومی دانشگاه

مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده

    سرپرست اداره تدارکات

سرپرست  مرکز آپا

                     *   دکترسید مرتضی موسوی راد

پژوهشکده علوم محیطی عضو هیات علمی  
گروه پژوهشی :     محیط زیست     

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی 

                     *   دکترمریم آموزگار
             

پژوهشکده فناوری اطاعات و کامپیوتر عضو هیات علمی  
گروه پژوهشی :       کامپیوتر و فناوری اطاعات

استادیار  به  از مربی  ارتقاء مرتبه علمی 
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