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ــتاوردها و  ــود. دس ــرفته ب ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت ــات تکمیل ــگاه تحصی ــرای دانش ــر ب ــای پرثم ــتان ه ــال از تابس ــتان امس تابس
موفقیــت هایــی کــه دانشــگاه را در جمــع دانشــگا هــای ســرآمد کشــور قــرار داد افتخــاری کــه در اســتان پهنــاور کرمــان فقــط نصیــب 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته شــد. در کنــار انتشــار مقــاالت اســتادان در مجــات معتبــر بیــن المللــی و 
موفقیــت هــای ارزنــده ایشــان؛ یــاوران علمــی دانشــگاه نیــز بــا کســب رتبــه ســوم جشــنواره خوارزمــی توســط دکتــر رضاطالبــی فــرد 
کــه از ســوی رئیــس جمهــور محتــرم از ایشــان تجلیــل شــد و کســب رتبــه دوم در رشــته نقاشــی توســط خانــم مریــم ســاجقه در 

جشــنواره میــراث جهانــی بیابــان لــوت بــرای دانشــگاه افتخــار آفریدنــد.
برگــزاری همایــش هــای علمــی، فرهنگــی و اقتصــادی از جملــه همایــش معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری اســتان کرمــان همراه 
بــا برگــزاری نمایشــگاه  بــا حضــور مقامــات و مهمانــان استانی،کشــوری  و بیــن المللــی بــار دیگــر ظرفیــت و توانمنــدی دانشــگاه را در 

برگــزاری نشســت هــا و مجامــع معتبــر و نقــش آفرینــی در توســعه متــوازن اســتان و کشــور بــه اثبــات رســاند.
ــه مناســبت ســفر رئیــس جمهــور محتــرم  ــود. ب ــان شــخصیت هــا و مقامــات اســتانی و کشــوری ب تابســتان امســال دانشــگاه، میزب
ــت،  ــه دول ــن در هفت ــرد. همچنی ــد ک ــگاه بازدی ــوم از دانش ــر عل ــی وزی ــاون اداری و مال ــی مع ــر خطیب ــان، دکت ــتان کرم ــه اس  ب
دکتــر زلفــی گل وزیــر محتــرم علــوم، مهمــان دانشــگاه بــود. ایشــان از بخــش هــای مختلــف دانشــگاه و شــهرک فنــاوری بازدیــد نمود، 
ــگاه بودنــد گفتگــو کــرد. معــاون فنــاوری وزیــر علــوم و اســتاندار  ــا دانشــجویانی کــه ســاکن خواب ــه ســرای دانشــجویان رفــت و ب ب
کرمــان هــم در شــهریورماه بــه دانشــگاه آمدنــد و بــا مســئوالن دانشــگاه هــای تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته و 

ســایر دانشــگاه هــای اســتان در ســالن کنفرانــس دانشــگاه تشــکیل جلســه و بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد. 
بنــا بــه اعــام دکتــر محبــی رئیــس محتــرم دانشــگاه در ســفر دکتــر رئیســی رئیــس جمهــور در مجمــوع 84 میلیــارد تومــان اعتبــار 
بــه مجموعــه دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته اختصــاص یافــت کــه بــرای تکمیــل طرحهــای نیمــه تمــام 

و اجــرای پــروزه هــای جدیــد هزینــه خواهــد شــد.
خبــر خــوب تابســتان امســال، بازگشــایی تمامــی دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی و حضــور گــرم، صمیمــی و بانشــاط دانشــجویان 
ــا در کشــور بــود. البتــه از فروردیــن امســال کاس هــای  در کاس هــای حضــوری پــس از دوران ســخت و تلــخ همــه گیــری کرون
حضــوری دانشــجویان برگــزار شــد امــا بــا توجــه بــه مناســبت هــای تقویمــی، مهرمــاه بــه عنــوان شــروع بهــار علــم و دانــش شــناخته 
مــی شــود. ان شــااهلل بــا حضــور و تعامــل دانشــجویان، اعضــای محتــرم هیــات علمــی، مدیــران و یــاوران علمــی رونــد موفقیــت هــا و 

افتخــارات خانــواده دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاروی پیشــرفته بیــش از پیــش تــداوم داشــته باشــد.

 

سرمقاله

دانشگاه سرآمد
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ارتباط قوی تر دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان با صنعت منجر به جذب دانشجویان برتر می شود
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته:

1

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــت  ــه دول ــومین روز از هفت در س
ــوان  ــه عن ــان ب ــه کرم ــفر ب در س
ــد  ــس از بازدی ــت پ ــده دول نماین
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی از دانش
ــا  ــرفته ب ــاوری پیش ــی و فن صنعت
ــات  ــردن امکان ــف ک ــی توصی عال
ــاط  ــرد: ارتب ــح ک ــگاه تصری دانش
قــوی تــر دانشــگاه تحصیــات 
صنعــت  بــا  کرمــان  تکمیلــی 
منجــر بــه جــذب دانشــجویان 

ــود. ــی ش ــر م برت
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری بــه اتفــاق اســتاندارکرمان 
و جمعــی از مدیــران ارشــد وزارت 
علــوم  و روســای دانشــگاههای 
ــف  ــای مختل ــش ه ــتان از بخ اس
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 

ــرد. ــد ک ــان بازدی کرم
دکتــر محمــد علــی زلفــی گل 
دانشــگاه  از  بازدیــد  از  پــس 
اظهــار  تکمیلــی  تحصیــات 
داشــت: امکانــات بســیار عالــی 
کــه  دارد  وجــود  دانشــگاه   در 
مــی توانــد در خدمــت علــم و 

فنــاوری قــرار گیــرد.
وزیــر علــوم تاکیــد کــرد: ارتبــاط 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
ــر شــود  ــوی ت ــد ق ــا صنعــت بای ب
ــه  ــرد ک ــجویانی را بپذی ــا دانش ت
ــورس صنایــع و معــادن موجــود  ب

ــند. ــتان باش در اس
ــذب  ــه ج ــر ب ــن ام ــزود: ای وی اف
دانشــجویان بــا رتبــه برتــر در ایــن 

دانشــگاه منجــر مــی شــود.
ــت:  ــار داش ــی گل اظه ــر زلف دکت
خوشــبختانه بســتر بــرای توســعه

ــود  ــگاه وج ــن دانش ــدی در ای ج
دارد و وزارت علــوم نیــز کمــک 
از  الزم  مجوزهــای  کنــد  مــی 
جملــه کمیســیون مــاده ۲۳ را 
ــی  ــای ورزش ــعه فضاه ــرای توس ب

و فرهنگــی اخــذ نمایــد.
ســعی افــزود:  علــوم   وزیــر 

بعــدی  ســفر  در  کنیــم  مــی 
اعتبــارات  جمهــوری  ریاســت 
کمبودهــا  جبــران  بــرای  الزم 

شــود. داده  اختصــاص 
بــر پایــه  ایــن گــزارش وزیــر علــوم 
ــف  ــد از بخش هــای مختل در بازدی
وابســته  پژوهشــگاه  آزمایشــگاه 
بــه دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
پیشــنهاد کــرد: دســتگاه هــای 
مــدرن و آزمایشــگاهی مــورد نیــاز 
از طریــق شــرکت ملــی مــس و یــا 

ــود و ــداری ش ــادن خری مع

دانشــگاه بــه آنــان ارائــه خدمــات 
داشــته باشــد. 

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــش  ــون جه ــاس قان ــزود: براس اف
بــرای  شــرکت ها  اگــر  تولیــد 
ــداری  ــزات خری ــگاه ها تجهی دانش
ــرای  ــات ب ــوان مالی ــه عن ــد ب کنن

آنهــا تلقــی می شــود. 
وزیــر علــوم از ســالن هــای 8۰۰ و 
۳۰۰ نفــره و ســایر امکانــات مرکــز 
همایــش هــای دانشــگاه، ســراهای 
دانشــجویی، امکانــات ورزشــی، 
تکنولــوژی  و  پژوهشــگاه علــوم 
محیطــی،  علــوم  و  پیشــرفته 
ــوژی،  ــای بیوتکنول ــگاه ه آزمایش
اندازه گیــری  و  نمونــه  تاییــد 
ــوری  ــر ن ــی فیب ــخصات خط مش

ــرد. ــد ک ــز بازدی نی
ــگاه  ــس دانش ــد رئی ــن بازدی در ای

ــت ــن وضعی ــی از آخری گزارش

دانشــگاه در بخــش هــای مختلــف 
ارائــه کــرد 

دکتــر حســین محبــی رئیــس 
دانشــگاه بازدیــد دکتــر زلفــی 
گل را منشــا خیــر و برکــت بــرای 
دانشــگاه توصیــف کــرد و آنــرا 
و  کمــی  توســعه  ســاز  زمینــه 

کیفــی دانشــگاه دانســت.
امیــن  دکتــر   همچنیــن 
پژوهشــگاه  رئیــس  زاده  باقــی 
علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته و 
ــید  ــر فرش ــی، دکت ــوم محیط عل
کــی نیــا معــاون دانشــجویی و 
ــی  فرهنگــی و دکتــر روح اهلل فدائ
مالــی  و  اداری  معــاون  نــژاد 
نگارســتانی  دکتــر  و  دانشــگاه 
ــا تشــریح  معــاون آموزشــی نیــز ب
فعالیــت هــای دانشــگاه بــه بیــان 

درخواســت هــا پرداختنــد.
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تقویت ارتباط دولت و دانشگاه به توسعه کشور کمک می کند/ تداوم 
موفقیت های دانشگاه با تعامل یاوران و اعضای هیات علمی

رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در پیامی به مناسبت هفته دولت:

رئیــس دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
در  پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــیج اس ــع بس مجم
ــی،  ــای علم ــت ه ــه ظرفی ــاره ب اش
ــگاهها  ــه در دانش ــی و فناوران پژوهش
گفــت: اســاتید دانشــگاهی بــا روحیــه 
ــاد  ــه در حــال جه بســیجی و صادقان

ــتند ــی هس علم
دکتــر حســین محبــی در نشســت 
ــا مجمــع بســیج  ــات رئیســه ب هی
ــان  ــا بی ــان ب ــاتید اســتان کرم اس
ایــن مطلــب بــه نــام گــذاری 
مقــام  ســوی  از  ســال  شــعار 
معظــم رهبــری بــه عنــوان تولیــد، 
ــن  ــتغال آفری ــان، اش ــش بنی دان
اشــاره کــرد و گفــت: دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته رتبــه ششــم را

رئیــس دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته بــا صدور 
پیامــی ضمــن گرامیداشــت یــاد و نــام 
ــر فرارســیدن  ــی و باهن شــهیدان رجای
هفتــه دولــت و روز کارمنــد را تبریــک 

گفــت
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه دکتر 
حســین محبــی در پیــام گرامیداشــت 
هفتــه دولت تصریح کــرد: هفتــه دولت 
ــردان در  ــار دولتم ــاش و ایث ــر ت مظه
نظــام مقدس جمهوری اســامی اســت 
 کــه در راه خدمــت بــه مــردم و دفــاع از

آرمــان هــای انقاب اســامی؛ شــهیدان 
رجائــی و باهنــر و  شــهدای گرانقــدر را 

تقدیــم انقــاب نمودند.
رئیــس دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته بــا 
ــهدای  ــره ش ــاد و خاط ــت ی گرامیداش
ــرد:  ــان ک ــر نش ــت خاط ــدر دول گرانق
وظیفــه خــود مــی دانیــم بــا تأســی از 
ویژگــی هــای واالی اخاقــی و رفتــاری 
شــهیدان رجایــی و باهنــر  و سرمشــق 
ــا تــاش در راه تعالــی  ــان ب قــراردادن آن
میهــن اســامی و در راســتای تحقــق 
اهــداف دولــت و نظــام در اجــرای 

ــه ــای محول ــت ه ماموری

ــه  ــا روحی ــرفته ب ــاوری پیش و فن
ــات  ــای هی ــاوران و اعض ــل ی تعام
علمــی در شــاخص هــای مختلــف 
ــا  ــل ارتق ــالهای قب ــه س ــبت ب نس
کــرد:  تصریــح  اســت  یافتــه 
اختصــاص اعتبــارات جدیــد در 
ــرم و  ــور محت ــس جمه ــفر رئی س
هیــات همــراه بــه اســتان کرمــان 
بــه دانشــگاه، پژوهشــگاه و پــارک 
نویدبخــش  فنــاوری  و  علــم 
ــکوفایی  ــا و ش ــرح ه ــل ط تکمی
ــت. ــگاه اس ــتر دانش ــه بیش هرچ

 دکتــر محبــی در پایــان پیــام 
ــد و  ــک روز کارمن ــا تبری ــود ب خ
تقدیــر از تاشــهای یــاوران علمــی 
ــرد:  ــدواری ک ــار امی دانشــگاه اظه
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته  کــه 
هــم اکنــون در زمــره دانشــگاه 
ــرار  ــر صنعتــی کشــور ق هــای برت
ــه،  ــاتید نخب ــور اس ــا حض دارد، ب
یــاوران علمــی فعال و دانشــجویان 
در  بتوانــد  دارد،  کــه  خاقــی 
ارتقــای علــم و فنــاوری در اســتان 
ــه  ــرش را ب ــش خطی ــور نق و کش

ــد. ــا نمای ــی ایف خوب

در دانشــگاه گام برداریــم و بویــژه 
و  پژوهــش  دانــش،  حیطــه  در 
فنــاوری  ســرافرازی نظــام مقدس 

ــران  ــامی ای ــوری اس جمه

ــزی در  ــه ری ــاوران علمــی، برنام ی
زمینــه ارتقــا دانــش و مهــارت 
هــای  حــوزه  در  دانشــجویان 
ــای ــت ه ــعه فعالی ــف، توس مختل

فرمــوده  بــه  کــه  ســالی 
»تولیــد؛  رهبــری،  مقام معظــم 
دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن« 
اهمیتــی  شــده،  نامگــذاری 
ــف در توســعه کشــور دارد  مضاع
تحصیــات  دانشــگاه  افــزود: 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
ــد  ــن پیون ــان ضم ــرفته کرم پیش
بــا پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
ــوژی  ــوم و تکنول و پژوهشــگاه عل
ــا  ــی ب ــوم محیط ــرفته و عل پیش
جــذب اعضــای هیــات علمــی 

مهارتهــای توســعه  نخبــه، 

نشســت  برگــزاری  تحقیقاتــی، 
هــا و کنفرانــس هــای تخصصــی؛ 
ــن  ــی بی ــات علم ــش تعام افزای
در  فعــال  مشــارکت  المللــی، 
کارگــروه هــا و شــوراهای اســتانی، 
 منطقــه ای و ملی و ســایر اقدامات؛ 
از  شــبکه ای منظــم و کارامــد 
همــکاری هــای دانشــگاه، دولــت و 
صنعــت را ایجــاد و گســترش داده 

اســت.
بــه  اشــاره  بــا  محبــی  دکتــر 
ــگاه  ــگاه دانش ــروزه جای ــه ام اینک
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و

فراهم آوریم.
دکتــر محبــی بــا 
 بیــان اینکــه موفقیت
هــای  برنامــه 

دولــت هــا بــه ارتباط 
قوی بیــن دانشــگاه و 
دولــت وابســته اســت 

و ایــن تعامــل در 

بنیــان،  دانــش 
ارتبــاط بــا صنعــت 
ــه حــل  و کمــک ب
ــا  ــکات و ارتق  مش
بهــره وری واحدهای 
صنعتی، معدنــی از 
طریــق انعقاد تفاهم 
انجــام  و  نامــه 

طــرح هــای

ــگاهی  ــاتید دانش اس
ــیجی  ــه بس ــا روحی ب
ــال  ــه در ح و صادقان
ــتند ــاد علمی هس جه

رئیس دانشگاه؛

در بیــن دانشــگاه هــای صنعتــی و 
ــت  ــوزه زیس ــم در ح ــه پانزده رتب
ــگاههای  ــن دانش ــاوری را در بی فن
داشــتن  بــا  و  داراســت  کشــور 
اعضــای هیــات علمــی جــوان و 
ــا  ــکاری ه ــا هم ــاده ارتق ــه آم نخب
ــا مجمــع بســیج اســاتید اســتان  ب
بخــش  در  وی  اســت.  کرمــان 
دیگــری از صحبــت هایــش بــر 
ــت و  ــای صنع ــکاری ه ــزوم هم ل

دانشــگاه در بســتر بســیج

اجــرای آنچــه  از  و   تاکیــد 
ســلیقه ای طرحهــای پژوهشــی در 

صنایــع خوانــد انتقــاد کــرد.
افــزود: صنایــع  دکتــر محبــی 
ــزرگ  اســتان کرمــان طرحهــای ب
دانشــگاههای  بــه  را  پژوهشــی 
اســتان واگــذار نمــی کننــد در 
ــوان اجــرای  حالیکــه ظرفیــت و ت
بــزرگ  پژوهشــی  طرحهــای 
مقیــاس در دانشــگاه هــای اســتان 

ــت. ــم اس ــان فراه کرم

تحصیــات  دانشــگاه  رئیــس 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
صنایــع  مدیــران  از  پیشــرفته 
هــای  شــرکت  و  معــادن  و 
بــه  خواســت  کرمــان  اســتان 
اعضــای هیــات علمــی اســتان 
ــن  ــای ممک ــد و تاج ــاد کنن اعتم
ــتان  ــق اس ــان را از طری نیازهایش

نماینــد. بــرآورده 
ــی  ــات علم ــرد: هی ــد ک وی تاکی
اســتان بــا تفکــر و منــش بســیجی 
ــا تــاش شــبانه روزی، جهــادی  ب
در  و  کار  مشــغول  صادقانــه  و 

ــتند. ــور هس ــت کش خدم
رئیــس مجمــع بســیج اســاتید 
ــز در ســخنانی  ــان نی اســتان کرم
بــا بیــان اینکــه در ســالهای اخیــر 
ــیب  ــا و آس ــایی خاه ــر شناس ب
مختلــف  ســاختارهای  در  هــا 
 اداری و غیردولتــی اســتان تمرکــز 
تــاش افــزود:  ایــم   کــرده 
شناســایی بــا  کنیــم   مــی 

آســیب هــا و نیازهــا بــه حــل 
ــم. ــک کنی ــتان کم ــکات اس مش

ــت:  ــار داش ــی اظه ــعید کاظم  س
ــد ــی آی ــم بســیج م ــی اس وقت
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ــمت  ــه س ــگاه ب ــه اول ن در وهل
امــا  دفــاع مقــدس مــی رود 
بســیج پــس از پایــان جنــگ 
هــای  زمیتــه  در  تحمیلــی 
ــی  ــش آفرین ــف ورود و نق مختل
کــرد کــه مــی تــوان از مشــارکت 
ــا  بســیج در واکسیناســیون کرون
ــهید  ــع ش ــرح جام ــب ط در قال
بیمــاری  کنتــرل  و  ســلیمانی 

ــرد. ــام ب ــا ن کرون
حاصــل  را  هــا  موفقیــت  وی 
ــر  ــت و ب ــیج دانس ــاختار بس س
بســیج  ظرفیــت  از  اســتفاده 
ارائــه  و  ورزی  اندیشــه  راه  در 
تاکیــد  مناســب  راهکارهــای 
از  اســتفاده  کرد.کاظمــی 
جملــه  از  اندیشــه  صاحبــان 
در  را  نظرســنجی  و  اســاتید 
شناســایی راهکارهــا بــرای حــل 
مشــکات موثــر خوانــد و گفــت: 
بهــره منــدی از ظرفیــت بســیج 
ــکات  ــل مش ــرای ح ــاتید ب اس
اســتان و کشــور ضــروری اســت.

وی بــا انتقــاد از شــکل نگرفتــن 
حلقــه هــای اتصــال بیــن مراکــز 
آمــوزش عالــی بــر فعــال شــدن 
جــدی تــر کارگروههــای مجمــع 
بــا  ارتبــاط  و  اســتان  بســیج 

ــد کــرد. ــا تاکی دانشــگاه ه
انســانی،  علــوم  کاظمــی؛ 
ســامت، بهداشــت، صنعــت و 
کشــاورزی را از عمــده تریــن 
محورهایی نــام بــرد کــه بایــد 
از ظرفیــت هــای بســیج در حــل 
ــد  ــره من ــا به ــای آنه ــش ه چال

ــد. ش

ــان را  ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص توس
ــال  ــال و اتص ــعار س ــق ش در تحق
ــش و اقتصــاد در  حــوزه هــای دان
ــر ضــروری  ســطح اســتانی و باالت

دانســت.
آمــوزش  کارگــروه  رئیــس 
مجمــع  فنــاوری  و  تحقیقــات 
بســیج اســتان و معــاون اداری 
گفــت:  دانشــگاه  مالــی  و 
ــایر  ــا س ــع بســیج ب ــاط مجم ارتب
و  علــم  پــارک  و  دانشــگاهها 
دانشــگاه  طریــق  از  فنــاوری 
ــد  ــی توان ــی م ــات تکمیل تحصی

شــود. تســریع 
نــژاد  فدائــی  الــه  روح  دکتــر 
بنــدی  جمــع  خواســتار 
در  شــده  مطــرح  راهکارهــای 
کارگروههــای بســیج اســاتید و 
ارائــه پیشــنهادات بــه مدیــران 
اجرایــی اســتان شــد تــا راهکارهــا 
پیــدا کننــد. اجرایــی  قابلیــت 

ــی  ــم، پژوهش ــیج عل ــئول بس مس
ــان  ــاراهلل کرم ــپاه ث ــاوری س و فن
ــای  ــه فعالیته ــان اینک ــا بی ــز ب نی
خادمیــاران رضــوی بــا بســیج 
هــم  کنــار  در  و  دارد  تشــابه 
فعالیــت مــی کننــد افــزود: وظیفه 
مــا فعالیــت در اکوسیســتم علــم و 

ــت. ــتان اس ــاوری اس فن
حســنی  خواجــه  رضــا 
کــرد  اظهارامیــدواری 
ــاوری  ــی و فن ــاختهای علم زیرس
در همــه شهرســتانها ایجــاد شــود. 
وی اظهــار داشــت: حمایــت از 
را  اســتان  فناورانــه  طرحهــای 
برایــن و  داریــم  کار  دســتور 

رئیــس مجمــع بســیج اســاتید 
راه  پیشــنهاد  کرمــان  اســتان 
انــدازی دفاتــر تســهیلگزی جهــت 
رونــق اقتصــاد دانــش بنیــان را 
ارائــه کــرد و گفــت: هماهنگــی 
ــز  ــد دانشــگاهها و مراک ــای پیون ه
ــان  ــش بنی ــتر دان ــی در بس صنعت
ــد  ــی توان ــر تســهیلگری م در دفات
بــه  اشــاره  بــا  وی  دهــد.  رخ 
مشــکات اقتصــادی و اشــتغال،

 اســاس رویــداد »تــا ثریــا« را 
برگــزار خواهیــم کــرد کــه در 
ایــن رویــداد عــاوه بــر موسســات 
وابســته بــه بســیج و ســایر نهادهــا 
ــز  ــذار نی ــرمایه گ ــم هــای س تی

ــد. ــور دارن حض
پژوهشــگاه  رئیــس  همچنیــن 
علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته و 
ــیج  ــت بس ــی، ظرفی ــوم محیط عل
اســتان را ســیال و بــزرگ توصیــف 
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ــه توســعه  ــد ب ــی توان ــه م ــرد ک ک
ــد. ــک کن ــتان کم اس

دکتــر امیــن باقــی زاده کار مجمــع 
بســیج را تســهیل امــور و کاهــش 
بروکراســی هــای اداری و افزایــش 
کــرد  اعــام  عمــل  ســرعت 
تحصیــات  دانشــگاه  افــزود:  و  
و  پــارک  صنعتــی،  تکمیلــی 
پژوهشــگاه بــا امکانــات خوبــی کــه 
ــرای تولیــد  ــار هــم ب ــد در کن دارن

ــا ــش ب ــه دان ــر پای ــول ب محص

ــم و  ــارک عل ــس پ ــه رئی در ادام
فنــاوری اســتان کرمــان بــا تاکیــد 
بــر شناســایی دقیــق نیازهــای 
اســتان گفــت: ظرفیــت پــارک در 
ــیار  ــیج بس ــای بس ــار ظرفیته کن
تقویــت خواهــد شــد و فعالیتهــای 
آن در کل اســتان توزیــع مــی 

شــود.
دکتــر محمدرضــا ســپهوند فراهــم 
هــای  بخــش  فعالیــت  شــدن 

غیردولتــی در حــوزه اقتصــاد.

کیفیــت بــاال و قیمــت مناســب 
همــکاری مــی کننــد.

وی نــگاه بســیجی را الزمــه تحقــق 
اهــداف اســتان عنــوان و بــر افزایش 
ــا  ــای بیشــتر همــکاری ب ــه ه زمین

صنعــت تاکیــد کــرد.
در ادامــه دکتــر نگارســتانی معــاون 
آموزشــی دانشــگاه گفــت: در حــوزه 
ــاده همــکاری  ــوزش دانشــگاه آم آم
در برگزلــری رویــداد تاثریــا و دیگــر 

فعالیتهــا هســتیم.
دانشــجویی  و  فرهنگــی  معــاون 
ــوان  ــه عن ــاتید ب ــیج اس ــز از بس نی
ظرفیــت مغفــول و بالقــوه در کشــور 

ــرد. ــام ب ن
دکتــر فرشــید کــی نیــا دانــِش 
و  آموزشــی  تــوان  و  اندوختــه 
پژوهشــی را گنــج اســاتید نــام نهــاد 

ــود. ــال ش ــد فع ــه بای ک
از  اطاعاتــی  پایــگاه  ایجــاد  وی 
ــیجی در  ــاتید بس ــتاوردهای اس دس
حــوزه هــای مختلــف، برگــزاری 
ــاتید  ــن اس ــترک بی ــات مش جلس
اســتان  دانشــگاههای  بســیجی 
ارائــه  ســمینارهای  برگــزاری  و 
ــیجی را  ــاتید بس ــتاوردهای اس دس
ــا و  ــر از توانمندیه ــناخت بهت در ش
ــر  ــاتید موث ــیج اس ــای بس فعالیته

خوانــد.

دانــش بنیــان را مهــم خوانــد 
ــه  ــر ب ــه منج ــن روی ــزود: ای و اف
کارآمدتــر،  بیشــتر،  فعالیتهــای 
جزئــی تــر و متناســب تــر بــا 

نیازهــا خواهــد شــد 
ــق و  ــای تحقی ــع واحده وی تجمی
توســعه شــرکتها و موسســات را نیز 
ــره وری  ــه به ــه ب ــنهاد داد ک پیش
بیشــتر در اســتفاده از مبابع اســتان 

کمــک مــی کنــد.
رئیــس پــارک؛ نیــاز ســنجی و 
پرهیــز از مــوازی کاری و احصــا 
ــم  ــتان را مه ــای اس ــق نیازه دقی
ــه  ــرد ک ــوان ک ــی عن ــن کارهای تری

ــود. ــام ش ــد انج بای
وی کمــک بــه تکمیــل زیرســاخت 
هــای شــهرک فنــاوری را خواســتار 
ــارک  شــد و خاطــر نشــان کــرد: پ
ــان از  ــتان کرم ــاوری اس ــم و فن عل
ــه در چارچــوب  ــای خاقان ــده ه ای
مقــررات پــارک حمایــت مــی کنــد.

ــان ایــن  شــایان ذکــر اســت در پای
ــال  ــه فع ــرر شــد زمین نشســت مق
شــدن بیشــتر کارگروههــای بســیج 

اســاتید فراهــم گــردد.
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تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــگاه 
ــه  ــرفته ب ــاوری پیش ــی و فن صنعت
ــتان  ــگاه اس ــا دانش ــوان تنه عن
ــای  ــگاه ه ــع دانش ــان در جم کرم

ــت ــرار گرف ــران ق ــرآمد ای س

پیشــتازی دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری 
پیشــرفته در بیــن دانشــگا هــای اســتان کرمــان؛

انتخــاب  دوره  هفتمیــن  در 
ســرآمدان علمــی ایــران، دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته کرمــان بــه 
عنــوان تنهــا دانشــگاه اســتان 
ــای  ــان در جمــع دانشــگاه ه کرم
ســرآمد ایــران قــرار گرفــت و 
ــه ۳۰ در  ــب رتب ــه کس ــق ب موف
ــات  ــا و موسس ــگاه ه ــن دانش بی
ــد. ــور ش ــی کش ــی و پژوهش علم

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه و بــر اســاس مکاتبــه 
رســمی دکتــر ســعید ســرکار 
ســرآمدان  فدراســیون  دبیــر 
ــن دوره  ــران در هفتمی ــی ای علم
انتخابــات ســرآمدان علمــی ایــران 
دکتــر هــادی بیــت الهــی بــا 
ــمول  ــاب و مش ــاز انتخ ۳۵۵ امتی
ــت  ــی، گرن ــرآمد علم ــه س پژوهان
آزمایشــگاهی و محقق پســادکتری 
ــاز دانشــگاه  ــن امتی ــا ای ــد ب گردی
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته کرمــان بــه 
ــتان  ــگاه از اس ــا دانش ــوان تنه عن
در   ۳۰ رتبــه  توانســت  کرمــان 
ــات  ــا و موسس ــگاه ه ــن دانش بی
ــه  ــور را ب ــی کش ــی و پژوهش علم

آورد. دســت 
ــا تبریــک ایــن  رئیــس دانشــگاه ب
ــر  ــای دکت ــاش ه ــت از ت موفقی
ــر  ــرد. دکت ــر ک ــی تقدی ــت اله بی
حســین محبــی اظهــار امیــدواری 
افتخــارات  و  دســتاوردها  کــرد 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
ــرفته در  ــاوری پیش ــی و فن صنعت
ســال تحصیلــی جدیــد تــداوم 

ــد. یاب
دکتــر  گــزارش،  ایــن  برپایــه 
اســتاد  الهــی   بیــت  هــادی 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
اســفند ۱4۰۰در جشــنواره علمــی 
پزشــکی  علــوم  فرهنگســتان 
جمهــوری اســامی ایــران عنــوان 

حــوزه  برتــر  پژوهشــگر  رتبــه 
خــود  بــه  را  پزشــکی  علــوم 

داد. اختصــاص 
عنــوان  اســت،  ذکــر  شــایان 
الکتروشــیمی  برتــر  دانشــجوی 
ــرف  ــال ۱۳8۹ )از ط ــران در س ای
ایــران(،  الکتروشــیمی  انجمــن 
قــرار گرفتــن در لیســت یــک 
ــتناد  ــر اس ــمندان پ ــد دانش درص
شــیمی دنیــا )از طــرف پایــگاه 
ــال  ــی )ISI( در س ــات علم اطاع
ــن در  ــرار گرفت ــون، ق ۲۰۱4 تاکن
لیســت صــد نفــر دانشــمندان 
)از طــرف  نانــو  فنــاوری  برتــر 
نانــو  فنــاوری  ویــژه  ســتاد 
-۱۳۹۵ ســال های  در  ایــران( 

۱۳۹۱. پژوهشــگر برتــر اســتان 
و   ۱۳۹۱ ســال های  در  کرمــان 
ــی  ــرآمد آموزش ــتاد س ۱۳۹۷، اس
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
 ۳۷۰ انتشــار   ،۱۳۹8 ســال  در 
مقالــه بین المللــی )اســکوپوس( 
ــارکت در  ــاب، مش ــف ۳ کت و تألی
انجــام بیــش از ۳۵ طرح پژوهشــی 
کاربــردی و پژوهشــگر برتــر علــوم 
پایــه وزارت علــوم، تحقیقــات و 
ــه  ــاوری در ســال ۱4۰۰ ازجمل فن
ــادی  ــر ه ــوابق دکت ــن و س عناوی
ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب ــت اله بی

 ۱4۰۰ ســال  در  همچنیــن  وی 
از ســوی انجمــن الکتروشــیمی 
ایران بــه عنــوان الکتروشیمیســت 
ــل  ــاب و تجلی ــور انتخ ــر کش برت

ــد. ش
دکتــر محمدعلــی زلفــی گل؛ وزیــر 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت، ب ــن نشس ای
مرجعیــت  علمــی  ســرآمدان 
علمــی کشــور را در دســت دارنــد، 
عرصــه  در  افــراد  ایــن  گفــت: 
فراملــی بــه اســطوره های ملــی 

ایــران بــدل شــده اند.
دکتر زلفی گل، رفع مشکات 

ــراد  ــن اف ــذب ای ــتخدامی و ج اس
را وظیفــه وزارت علــوم عنــوان 
ــم  ــاش می کنی ــت: ت ــرد و گف ک
بــا اســتفاده از همــه ظرفیت هــای 
خــود ایــن موانــع و مشــکات 
را مرتفــع کنیــم؛ بایــد تــاش 
در  دانشــجویان  جــذب  کنیــم 
رشــته های علــوم پایــه را افزایــش 
دهیــم. متأســفانه هنــوز برخــی از 
ــول  ــه مغف ــوم پای ــته های عل رش

ــت. ــده اس مان
ــگاه هایی  ــداد دانش ــزود: تع وی اف
کــه بــا صنعــت همــکاری نزدیکــی 
ــش  ــه افزای ــد رو ب ــاز کرده ان را آغ
اســت و بایــد تــاش کنیــم  تعــداد 

آنهــا را بیشــتر هــم کنیــم. 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــیون  ــاد فدراس ــر ایج ــه ب در ادام
ســرآمدان فنــاوری و نــوآوری و 
ــی در  ــی علم ــرآمدان دیپلماس س

کشــور بــا همــکاری نهادهــای 
ذیربــط تأکیــد کــرد.  فدراســیون 
ــران، از ســال  ســرآمدان علمــی ای
۱۳۹4 بــا هــدف دســتیابی کشــور 
بــه مرجعیــت علمــی جهانــی آغاز 
بــه کار کــرده اســت. از جملــه 
ایــن  اقدامــات  تریــن  مهــم 
ــایی و انتخــاب  ــیون، شناس فدراس
محققــان معتبــر، متعهد و پیشــرو 
تحــت عنــوان ســرآمدان علمــی و 

ــد. ــی باش ــا م ــت از آنه حمای
ســال  در  اســت  ذکــر  شــایان 
۱۳۹۷ دکتــر حســن صفــری عضو 
هیئــت علمــی دانشــگاه تحصیات 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
پیشــرفته نیــز بــه عنــوان ســرآمد 
فدراســیون  ســوی  از  علمــی 
ــران انتخــاب  ســرآمدان علمــی ای

و معرفــی گردیــده اســت
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حضور دکتر حسین محبی در میز ارتباطات مردمی وزارت علوم در استان کرمان
 همزمان با سفر رئیس جمهور به استان کرمان

اخبار بازتاب سفر ریاست جمهوری

ــه  ــور ب ــس جمه ــفر رئی ــا س ــان ب همزم
ــی  ــین مخب ــر حس ــان دکت ــتان کرم اس
رئیــس دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
ــان در  ــاوری پیشــرفته کرم ــی و فن صنعت
ارتباطــات مردمــی دســتگاه های  میــز 
تابعــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

ــرد. ــرکت ک ــان ش ــتان کرم اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، میز 
ارتباطــات مردمــی وزارت علــوم، تحقیقات 
ــه  ــخگویی ب ــور پاس ــه منظ ــاوری ب و فن
ســواالت و مطالبــات حــوزه آمــوزش عالی 
در دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان در 
روزهــای ۲۰ و ۲۱ مــرداد مــاه ۱4۰۱ برپــا 

شــد.
ــاون  ــی مع ــی خطیب ــر عل ــن دکت همچنی
تام االختیــار  نماینــده  و  مالــی  اداری، 
ــه  ــاوری ک ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
رفســنجان،  جیرفــت،  دانشــگاه های  از 
تحصیــات  و  باهنرکرمــان  شــهید 
ــرفته  ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت تکمیل
ــز  ــا حضــور در می ــد کــرد ب ــان بازدی کرم
ارتباطــات مردمــی گفــت: آمــوزش عالــی 
ــود  ــاظ وج ــه لح ــم ب ــان ه ــتان کرم اس
ــاظ  ــه لح ــم ب ــی و ه ــأت علم ــا هی اعض
دارد جــزء  کــه  دانشــجویی  مجموعــه 
ــی کشــور محســوب  ــوزش عال ــر آم مفاخ

. می شــود
ــد ظرفیت هــای  وی خاطرنشــان کــرد: بای

بالقــوۀ مجموعــه آمــوزش عالــی

اســتان کرمــان بــه بالفعــل تبدیــل و 
ــوزش  ــت آم ــه در خدم ــی ک ظرفیت های
ــااهلل  ــا ان ش ــود ت ــال ش ــت فع ــی اس عال
بــه مســائل اقتصــادی و مشــکات  شــهر 

ــد. ــک کن کم
ــش  ــرد: بخ ــح ک ــی تصری ــر خطیب  دکت
ــا اعتباراتــی  قابــل توجهــی از مشــکات ب
بــه  شــده  تصویــب  ســفر  در  کــه 
ــای  ــید و روزه ــد رس ــرداری خواه بهره ب
ــی  ــوزش عال ــرای آم ــری را ب ــی بهت خیل

اســتان کرمــان پیــش رو داریــم.
همزمــان بــا ســی و یکمیــن ســفر اســتانی 
رئیــس جمهــور و هیــات همــراه بــه دیــار 
کریمــان، دکتــر حســین عبــدی نماینــده 
وزارت  بازرســی  دفتــر  االختیــار  تــام 
ــور  ــا حض ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق عل
در محــل میــز خدمــت از رونــد رســیدگی 
بــه درخواســت ها و مشــکات جامعــه 

ــرد. ــد ک ــگاهی بازدی دانش
نماینــده عبــدی  حســین   دکتــر 

 تــام االختیــار دفتــر بازرســی وزارت علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری ضمــن تســلیت مــاه 
عــزاداری  و  ایــام ســوگواری  و  محــرم 
ســاالر شــهیدان و ســرور آزادگان جهــان 
حضــرت ابــا عبــداهلل الحســین)ع( و یــاران 
ــا وفایــش گفــت: بــر حســب  ســفرهای  ب
اســتانی رئیــس جمهــور، هیــأت دولــت و 
لــزوم حضــور دســتگاه های اجرایــی در 

ــه ــرای پاســخگویی ب ســطح اســتان ب

ســواالت، شــکایات و مســائل مربــوط 
در  اســتان،  در  اجرایــی  دســتگاه  بــه 
حــوزه دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان در 
خدمــت اعضــای هیــأت علمــی، کارکنــان، 
ــی، دانشــجویان  ــوزش عال کارشناســان آم
و فرهیختــگان اســتان در حــوزه آمــوزش 
عالــی هســتیم تــا بــه مســائل و مشــکات 
ــات  ــخ داده و ارجاع ــن پاس ــد ممک ــا ح ت

ــود.   ــام ش مناســب انج
پاســخگویی در قالــب میــز ارتباطــات 
و  تحقیقــات  علــوم  وزارت  مردمــی 
فنــاوری روزهــای پنجشــنبه و جمعــه 
۲۰ و ۲۱ مردادمــاه ۱4۰۱ از ســاعت 8 
ــه مســائل شــان  ــن ک ــه مراجعی ــا ۱8 ب ت
در حــوزه دانشــگاه های اســتان و مســائل 
مربــوط بــه پژوهشــگاه ها، دانشــگاه ها؛ 
شــامل دانشــجویان، اســتادان، کارمنــدان 
کــه  خانواه هایــی  و  دانشــگاه ها 
فرزندشــان دانشــجو هســتند انجــام و 
ــرح و  ــت مط ــز خدم ــت ها در می درخواس
ــود  ــت می ش ــت ثب ــامانه دول ــق س از طری
ــد  ــود خواه ــم وج ــری ه ــکان پیگی و ام

ــت. داش
طــی ایــن دو روز افــرادی کــه مرتبــط بــا 
ــن  ــا حضــور در ای ــوم هســتند ب وزارت عل
مــکان مشکاتشــان را بــه صــورت مکتوب 
بــه نماینــدگان دولــت و نماینــدگان وزیــر 

ــد. ــال می کردن ارس
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تکمیل طرحهای 
نیمه تمام دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی 

صنعتی کرمان 
سرعت می گیرد

وزیــر  مالــی  اداری،  معــاون 
ــس  ــراه پ ــات هم ــف و هی عت
طرحهــای  از  بازدیــد  از 
ــای  ــت ه ــام و ظرفی ــه تم نیم
ــی  دانشــگاه تحصیــات تکمیل
ــرفته  ــاوری پیش ــی و فن صنعت
کرمــان اظهــار داشــت: بــا 
ــای  ــار، طرحه ــص اعتب تخصی
نیمــه تمــام دانشــگاه ســرعت 

ــرد. ــی گی م
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی، 
دکتــر علــی خطیبــی کــه 
هــای  برنامــه  قالــب  در 
بــه  جمهــور  رئیــس  ســفر 
اســتان کرمــان در دانشــگاه 
امکانــات  یافــت  حضــور 
ظرفیــت  ازجملــه  دانشــگاه 
مرکــز  و  پژوهشــی   هــای 
را  دانشــگاه  هــای  همایــش 
کــم نظیــر توصیــف کــرد و بــر 
تقویــت زیرســاختها و تکمیــل 
طرحهــای نیمــه تمــام تاکیــد 

کــرد.
در ایــن بازدیــد دکتــر حســین 
محبــی رئیس و اعضــای هیات 
رئیســه، روســای پــارک علــم و 
ــوم و  ــاوری و پژوهشــگاه عل فن
ــوم  ــرفته و عل ــوژی پیش تکنول
محیطــی گزارشــی از فعالیتهــا 

ــد. ــه کردن ارائ
و  اداری  معــاون  همچنیــن 
ــایت  ــف از س ــر عت ــی وزی مال
ــز  ــاوری نی ــم و فن ــارک عل پ
الزم  دســتورات  و  بازدیــد 
ــای  ــروژه ه ــل پ ــت تکمی جه
در حــال اجــرا را صــادر کــرد.

بــرای  بودجــه  اختصــاص 
و  علــم  پــارک  طرحهــای 
فنــاوری و دانشــگاه تحصیــات 
ــاوری  ــی و فن ــی صنعت تکمیل
پیشــرفته کرمــان از اعتبــارات 
بــه  جمهــور  رئیــس  ســفر 
و  مصــوب  کرمــان  اســتان 

ابــاغ خواهــد شــد.

مالــی  اداری،  معــاون  خطیبــی  دکتــر   
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  پشــتیبانی  و 
ــه  ــر ب ــار وزی ــده تام االختی ــاوری و نماین فن
همــراه هیئــت همــراه از شــهرک فنــاوری و 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــای عمران پروژه ه

ــرد. ــد ک ــان بازدی کرم
در ایــن بازدیــد دکتــر ســپهوند، رئیــس 
پــارک علــم و فنــاوری کرمــان ضمــن بیــان 
ــارک  ــد پیشــرفت ســاختمان پ ــزان و رون می
ــاوری کرمــان گفــت:» ســاختمان ــم و فن عل

دفتــر  کــه  پــارک  اصلــی 
ــاور در  ــای فن شــرکت ها و واحده

می شــود  مســتقر  آن 
پیشــرفت  درصــد   ۶۰ دارای 
فیزیکــی اســت، کــه می تــوان 
بــا حمایــت وزارتخانــه و مصوبــات 
ــریع تر  ــه س ــتانی هرچ ــفر اس س
پیــش  را  آن  تکمیــل  مراحــل 

گرفــت.« 

خزعلــی،  دکتــر  خانــم 
معــاون امــور زنــان و خانــواده 
ــد از  ــن بازدی ــور ضم رئیس جمه
ــز تجاری ســازی و نمایشــگاه  مرک
ــان  ــوالت دانش بنی ــی محص دائم
ــان،  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل پ
در جریــان رونــد فعالیتــی بانــوان 
فنــاور و محصــوالت و خدمــات 
فناورانــه ایشــان قــرار گرفــت.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه و بــه نقــل از پــارک 
ــر  ــان، ظه ــاوری کرم ــم و فن عل
یکــم  و  بیســت  جمعــه  روز 
مردادمــاه ۱4۰۱، خانــم دکتــر 
ــان و  ــور زن ــاون ام ــی، مع خزعل
خانــواده رئیس جمهــور بــه همــراه 
ــفر  ــان س ــراه در جری ــت هم هیئ
ــرم جمهــور  اســتانی رئیــس محت
مرکــز  از  کرمــان  اســتان  بــه 
تجاری ســازی و نمایشــگاه دائمــی 
محصــوالت دانش بنیــان پــارک 
ــد  ــان بازدی ــاوری کرم ــم و فن عل

ــرد. ک
در این بازدید ضمن آگاهی از

محصــوالت و خدمــات واحدهــای 
فنــاور بــه خصــوص بانــوان فنــاور، 
ایــن  توســعه  رونــد  درجریــان 
فناوری هــا و موانــع موجــود بــرای 

ــت. ــرار گرف ایشــان ق
معــاون امــور زنــان و خانــواده 
ایــن  پایــان  در  رئیس جمهــور 
بازدیــد گفــت:» در بازدیــدی کــه 
فناورانــه  محصــوالت  برخــی  از 
خوبــی  کارهــای  شــد،  انجــام 

انجــام شــده اســت.«
ــودن  ــی ب ــی، طوالن ــر خزعل دکت
مجوزهــا،  اخــذ  زمــان  مــدت 
انبــوه  تولیــد  توســعه  راه هــای 

بــازار یافتــن  و  محصــوالت 

در  فنــاور  بانــوان  موانــع  از 
توســعه اکوسیســتم فنــاوری 
ــرد:»  ــان ک ــت و خاطرنش دانس
ــا  ــی را ب ــع اصل ــه مان ــن س ای
تــاش بایســتی کمتــر کــرد که 
ــن  ــه ای ــب عرض ــه مناس زمین
ــه بازارهــا فراهــم  محصــوالت ب
شــود، تــا بتوانــد جایگزیــن 
محصــوالت مشــابه خارجــی 

ــود.« ش
مســئول  مقــام   ایــن 
ــودن و همــکاری  »خانوادگــی ب
صمیمــی بیــن زوجیــن« در 
ــوالت در  ــی محص ــد برخ تولی
رشــته های مختلــف را یکــی 
ــول  ــد محص ــای چن از مزیت ه
فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری 

ــت. ــان دانس کرم
شــایان ذکــر اســت کــه مرکــز 
نمایشــگاه  و  تجاری ســازی 
دائمــی محصــوالت دانش بنیــان 
ــارک علــم و فنــاوری کرمــان  پ
در انتهــای خیابــان امــام جمعه 

ــرار دارد. ــان ق شــهر کرم

 در ادامــه دکتــر ســپهوند اذعــان 
داشــت:» در شــهرک فنــاوری،  
ــر آب،  ــه نظی زیرســاخت های اولی
بــرق و گاز بــرای واحدهــای فناور 
دانش بنیــان  شــرکت های  و 
ــاز  ــا نی ــت، ام ــده اس ــم ش فراه
بودجــه  تامیــن  بحــث  اصلــی 
جهــت تهیــه آســفالت مســیر 

ــاب  ــد و فاض ــت و آم رف

شهرک می باشد.« 
دکتــر خطیبــی ضمــن حمایــت از 
ــم  ــارک عل ــی پ ــای عمران پروژه ه
و فنــاوری کرمــان، قــول مســاعد 
را بــرای همــکاری جهــت تســریع 
رونــد تکمیــل شــهرک فنــاوری و 
ــم  ــارک عل ــی پ ــای عمران پروژه ه
مبــذول  را  کرمــان  فنــاوری  و 

داشــت.

تسریع روند  تکمیل شهرک پارک علـم و فنـاوری
   با حمایت وزارت عتــف

بررسی راه های ارتقاء فعالیت زنان فناور در توسعه 
محصوالت و خدمات فناورانه

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه محصوالت دائمی پارک علم و فناوری 

اخبار بازتاب سفر ریاست جمهوری )ادامه(
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نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

ــان  ــا بی ــی ب ــین محب ــر حس دکت
اینکــه از هفــت مــاه قبــل پیگیــری 
و رایزنــی ها بــرای تامیــن اعتبارات 
الزم جهــت طــرح هــای دانشــگاه 
در ســفر ریاســت جمهــوری آغــاز 
شــد مجمــوع اعتبــارات اختصــاص 
ــارک علــم  ــه دانشــگاه و پ یافتــه ب
ــان  ــارد توم ــاوری را 84 میلی و فن

اعــام کــرد.
تحصیــات  دانشــگاه  رئیــس   
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
پیشــرفته در تشــریح مصوبــات 
اظهارداشــت: در مــاه های گذشــته 
ضمــن برقــراری ارتباطــات الزم بــا 
ــاوری  ــات فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــا  ــر، ب ــی وزی ــاون اداری و مال و مع
ســفر بــه تهــران بــه طــور مرتــب 
برنامــه  ســازمان  در  جلســاتی 
اجرایــی  معاونــت  و  بودجــه  و 
و برگــزار  جمهــوری   ریاســت 

را  دانشــگاه  هــای  درخواســت 
کردیــم. پیگیــری  و  مطــرح 

دکتــر حســین محبــی افــزود: 
مختلــف،  جلســات  از  پــس 
بازدیدهــا و ارائــه مســتندات الزم 
۷ میلیــارد تومــان بــرای محوطــه 
و  عمــران  دانشــکده  ســازی 
تکمیــل ســلف ســرویس و ۱۷ 
ــرای تکمیــل و  ــان ب ــارد توم میلی
تجهیــز »حیــوان خانــه« تصویــب 

ــد. ش
دانشــگاه  رئیــس  همچنیــن 
ــی و  ــی صنعت ــات تکمیل تحصی
تصویــب  از  پیشــرفته  فنــاوری 
۶۰ میلیــارد تومــان بودجــه بــرای 
ــم  ــارک عل ــاختمان پ ــل س تکمی
و فنــاوری و فاضــاب شــهرک 
ــر  ــان خب ــاوری در ســایت ماه فن
داد کــه رونــد تکمیــل طرحهــا را 

ــد. ــی بخش ــریع م تس
 دکتــر محبــی خاطرنشــان کــرد: 
و  پیگیــری  پیشــنهاد،  رونــد 
تصویــب اعتبــارات الزم جهــت 

ــارک  ــگاه و پ ــای دانش ــرح ه ط
علــم  و فنــاوری عــاوه بــر وزارت 
عتــف، ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــاون  ــا مع ــف ب ــات مختل در جلس
رئیــس  اول  و معــاون  اجرایــی 

ــد. ــال گردی ــور دنب جمه
ــارک  ــگاه و پ ــای دانش ــرح ه ط
علــم  و فنــاوری عــاوه بــر وزارت 
عتــف، ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــاون  ــا مع ــف ب ــات مختل در جلس
رئیــس  اول  و معــاون  اجرایــی 

ــد. ــال گردی ــور دنب جمه
تحصیــات  دانشــگاه  رئیــس 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
پیشــرفته مصوبــه دیگــر ســفر 
ــراه  ــات هم ــور و هی رئیــس جمه
ــب  ــان را تصوی ــتان کرم ــه اس ب
طــرح ســاخت خوابــگاه متاهلیــن 
در دانشــگاه اعــام و خاطرنشــان 
کــرد: تنهــا بــه ۲ دانشــگاه مجــوز 
ــن داده ــگاه متاهلی ــاخت خواب س

ــگاه  ــا دانش ــی از آنه ــه یک ــد ک ش
تحصیــات تکمیلــی صنعتی اســت.

ــا تشــکر از حضــور  دکتــر محبــی ب
معــاون  خطیبــی  علــی  دکتــر 
در  علــوم  وزیــر  مالــی  و  اداری 
 دانشــگاه و پــارک علــم و فنــاوری و 
حمایــت هــای ایشــان از برنامــه های 
ــر از دکتــر فــداکار  دانشــگاه  و تقدی
ــر ســپهوند  ــان و دکت اســتاندار کرم
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان نتایــج و مصوبــات ســفر 
رئیــس جمهــور بــه کرمــان در حوزه 
دانشــگاه را کم ســابقه توصیــف کرد. 
ــارات  ــزود: اعتب ــگاه اف ــس دانش رئی
ــور  ــس جمه ــفر رئی ــوب در س مص
تجهیــز  زمینــه  بــه کرمــان در 
 ســلف ســرویس، تکمیــل و تجهیــز 
حیــوان خانــه و محوطــه ســازی 
ــا  ــج ت ــه تدری ــران ب ــکده عم دانش
خردادمــاه ۱4۰۲ از طریــق ســازمان 
برنامــه و بودجــه تخصیص مــی یابد.

ــه گفتــه دکتــر محبــی اعتبــارات  ب
ــم و  ــارک عل ــای پ ــل طرحه تکمی
فنــاوری و فاضاب شــهرک نــوآوری 
ــال  ــال و س ــارات امس ــز در اعتب نی
آینــده پرداخــت خواهــد شــد ضمن 
ــار الزم جهــت ســاخت  ــه اعتب اینک
خوابــگاه متاهلیــن نیــز در ســالهای 
۱4۰۱ و ۱4۰۲ از ســوی ســازمان 
ــد  ــه و بودجــه پرداخــت خواه برنام

شــد.

تشریح مصوبات سفر رئیس جمهور 
در حوزه دانشگاه تحصیالت 

تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 
از زبان دکتر حسین  محبی

اخبار بازتاب سفر ریاست جمهوری )ادامه(

آییــن تکریــم و معارفــه رئیــس پــارک علــم 
و فنــاری و جلســه هــم اندیشــی بــا موضــوع 
نقــش دانشــگاه  ها در توســعه نــوآوری و 
ــوآوری   ــوم ن ــت ب ــت زیس ــاوری و تقوی فن
بــا حضــور دکتــر علــی خیــر الدیــن 
ــوم،  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر حســین محبی 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه  رئیــس 
 صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته و روســای 
دانشــگاه هــای اســتان  در ســالن کنفرانــس 
ــر  ــهید باهن ــگاه ش ــزی دانش ــازمان مرک س

کرمــان برگــزار شــد.
ــط عمومــی دانشــگاه، در  ــه گــزارش رواب  ب
ایــن مراســم دکتــر فرشــید کی نیــا معــاون 
ســابق دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه 
ــاوری  ــی و فن ــی صنعت ــات تکمیل تحصی
پیشــرفته بــه عنــوان رئیــس جدیــد پــارک 
علــم و فنــاوری کرمــان معرفــی و از زحمات 
ــابق  ــس  س ــپهوند رئی ــر محمدرضاس دکت
پــارک علــم و فنــاوری کرمــان تقدیــر شــد.

ــوم،  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
در ســخنانی  ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
ــان  ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش ــی دانش میزبان
گفــت: جلســه امــروز تعامــل بیــن روســای 
دانشــگاه ها بــا پــارک علــم و فنــاوری اســت 

.

دکتــر علــی خیرالدیــن مهــم تریــن راهبــرد 
ــوم تکمیــل و توســعه تقویــت  در وزارت عل
ــت  ــوآوری دانس ــاوری و ن ــوم فن ــت ب زیس
ــات  ــگاه ها و موسس ــی دانش ــزود: تمام و اف
بایــد در زمینــه تاســیس مرکــز کارآفرینــی 
و نــوآوری تــاش مضاعــف داشــته باشــند.

ــوم،  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
تحقیقــات و فنــاوری در زمینــه راه انــدازی 
مراکــز رشــد در تمامــی دانشــگاه ها تاکیــد 
کــرد و خاطرنشــان کــرد: راه انــدازی مرکــز 
رشــد در دانشــگاه ها می تواننــد بــه صــورت 

تخصصــی هــم باشــد.
وی همچنیــن در خصوص تاســیس پردیس 
علــم و فنــاوری در دانشــگاه ها تاکیــد کــرد 
در  دانشــگاهی  پردیــس  اگــر  گفــت:  و 
دانشــگاه ها بــه مــدت دوســال فعالیــت 
داشــته باشــد در کمیســیون و شــورای 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــوز پ ــترش مج گس

دانشــگاهی دریافــت می کنــد
ــن نشســت رئیــس دانشــگاه شــهید   در ای
در  کــه  آنچــه  گفــت:  کرمــان  باهنــر 
خصــوص  در  اســت  مهــم  دانشــگاه ها 
بــه  کــه  اســت  آموزشــی  حوزه هــای 
ــی  ــیده اند و از آنجای ــی رس ــت خوب وضعی
کــه آمــوزش مکمــل همــه فعالیت هــا

و  تحقیقاتــی  و  پژوهشــی 
ــول  ــه محص ــی ک فعالیت های
ــود  ــوط می ش ــان مرب دانش بی
در  بازنگــری  بــا  بایــد 
پایان نامه هــا  و  ســرفصل ها 
بتوانیــم در زمینــه مســائل 
ــت  ــه حرک ــای جامع و نیازه

ــم. کنی

دکتــر اکبری فــرد افــزود: بــا 
دیدگاه هــای مثبتــی کــه در 
وزارت علــوم اســت و تمامــی 
خصــوص  در  دانشــگاه ها 
فعالیت هــای فناورانــه و نوآوارنــه 
از ظرفیت هــای خوبــی برخوردار 
دانشــگاه ها  بایــد  هســتند 
ــد  ــل جدی ــه نس ــر و ب ــه روزت ب

تبدیــل شــود.

آیین تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری
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فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرماننــــوآوران      

حضور اعضای هیات علمی در حوزه فناوری افزایش یابد
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم در دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان تاکید کرد؛

معــاون فنــاوری و نــوآوری 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
بــا  نشســت  در  فنــاوری 
مدیــران دانشــگاه تحصیــات 
گفــت:  صنعتــی  تکمیلــی 
هیــات  اعضــای  حضــور 
حــوزه  در  بایــد  علمــی 
ــت  ــش و زیس فنــاوری افزای
ــد. ــعه یاب ــاوری توس ــوم فن ب

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــگاه تحصیــات تکمیلی، 
دکتــر علــی خیرالدیــن، پــس 
از بازدیــد از شــهرک فنــاوری 
فنــاوری،  و  علــم  پــارک 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 
و  علــوم  پژوهشــگاه  و 
تکنولــوژی پیشــرفته و علــوم 
محیطــی کرمــان در نشســت 
ــارک و  ــگاه، پ ــران دانش مدی
پژوهشــگاه بــا مهــم خوانــدن 
ــوآوری  ــه ن تبدیــل فنــاوری ب
و تجــاری ســازی محصــوالت 
زیســت  تکمیــل  فناورانــه، 
ــوآوری در  ــاوری و ن ــوم فن ب
اســتان کرمــان را ضــروری 

ــت. دانس

ــه  ــی اســت ک ــات فراوان خدم
در بازدیــد اخیــر وزیــر  علــوم 
از دانشــگاه مــورد توجــه قــرار 

گرفــت.  
محبــی  حســین  دکتــر 
ســرانه چــاپ مقــاالت علمــی 
هیــات  اعضــای  پژوهشــی 
علمــی آموزشــی و پژوهشــی 
را  پژوهشــگاه  و  دانشــگاه 
۲.۷ عنــوان کــرد و گفــت: 
ــوع  ــال ۱4۰۰ در مجم در س
بیــش از ۶۰ طــرح پژوهشــی 
ییرونــی داشــتیم کــه امســال 
بــا رشــد قابــل قبولــی همــراه 

ــد. ــد ش خواه
از  برخــی  افــزود:  وی 
آزمایشــگاه هــای دانشــگاه 
کشــور  شــرق  جنــوب  در 
ــر  ــی نظی ــرد و ب ــر بف منحص
خدمــات  ارائــه  مشــغول  و 

. هســتند
هنرمنــد  دکتــر  همچنیــن 
علــوم  پژوهشــکده  رئیــس 
برشــمردن  بــا  محیطــی 
امکانــات پژوهشــکده خواســتار 
ــانی تجهیزات  تجهیز و بروزرس

آزمایشــگاهی شــد.

ــا  ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش وی ب
دانشــگاه  هــای  زیرســاخت  و 
تحصیــات تکمیلــی، پــارک علــم 
علــوم  پژوهشــگاه  و  فنــاوری  و 
گفــت:  پیشــرفته  تکنولــوژی  و 
آینــده خوبــی در انتظــار مجموعــه 

ــت.  اس
ــن جلســه رئیــس دانشــگاه   در ای
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
ــر از  ــا تقدی ــرفته ب ــاوری پیش فن
بازدیــد معــاون فنــاوری و نــوآوری 
ــی ــگاه دائم ــوم از نمایش ــر عل وزی

محصوالت پارک علم و فناوری، 
دانشــگاه  و  فنــاوری  شــهرک 
تحصیــات  دانشــگاه  گفــت: 
ــگاه  ــراه پژوهش ــه هم ــی ب تکمیل
علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته و 
علــوم محیطــی و پــارک علــم 
و فنــاوری بــا داشــتن اعضــای 
هیــات علمــی نخبــه و جــوان، 
دانشــجویان  و  علمــی  یــاوران 
پویــا و نــوآور در عرصــه هــای 
آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری در 

جنــوب شــرق کشــور منشــا

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــه  ــی زاده ک ــر باق دانشــگاه دکت
ــاورزی،  ــه کش ــه کمیت در جلس
آب و محیــط زیســت بــه عنــوان 
ســخن  دانشــگاه   نماینــده 
از  اســتفاده  گفــت  مــی 
آب،  هوشــمند  کنتورهــای 
اجــرای طــرح هــای آبخیــزداری 
داد.   پیشــنهاد  نیــز  را 
ــت از  ــه و حمای ــن توج  همچنی
 شــرکت هــای دانــش بنیــان در 
زمینــه های کشــاورزی و محیط 
زیســت و ایجــاد شــرکت هــای 
جدیــد در ایــن زمینــه از دیگــر 
مــواردی بــود کــه توســط رئیس 
ــوژی  ــوم و تکنول ــگاه عل پژوهش
محیطــی  علــوم  و  پیشــرفته 

ــت. ــث قرارگرف ــورد بح م

زاده  باقــی  دکتــر  گفتــه  بــه 
نمــودن  عملیاتــی  راســتای  در 
شــعار ســال ۱4۰۱ بــا عنــوان 
ــتغال  ــان و اش ــش بنی ــد، دان تولی
ــری از  ــتفاده حداکث ــن و اس آفری
ــری و دانشــی  ــای فک ــت ه ظرفی
ــداف  ــبرد اه ــرای پیش ــتان ب اس
و برنامــه هــا در ایــن زمینــه، 
جلســه کمیتــه کشــاورزی، آب 
ــل شــورای  ــط زیســت، ذی و محی
راهبــری فنــاوری هــا و تولیــدات 
دانــش بنیــان در ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان کرمــان بــا 
حضــور مســئولین مربوطــه در 
بخــش هــای دولتــی و خصوصــی 
ــد. ــزار گردی ــوزه برگ ــن ح در ای

در ایــن جلســه دکتــر خیراندیــش 
رییــس ســازمان جهــاد

کشــاورزی اســتان کرمــان بــه 
تشــریح وظایــف و نحــوه عملکــرد 
ــه  ــه پرداخــت. در ادام ــن کمیت ای
ــار  ــه اظه ــه ب ــا کمیت ــایر اعض س
ــم  ــات مه ــورد موضوع ــر در م نظ
کشــاورزی اســتان، کمبــود منابــع 
ــط  ــظ محی ــرورت حف ــی و ض آب

ــد.   ــت پرداختن زیس
ــوع  ــدی موض ــع بن ــان جم در پای
ــاد  ــازمان جه ــس س ــط رئی توس
کشــاورزی و نماینــده ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
کرمــان بــا تأکیــد بــر تعییــن 
وقــت  اســرع  در  هــا  اولویــت 
صــورت گرفــت و مقــرر شــد 
اولویــت هــای الزم بــرای فازهــای 
مطالعاتــی و اجرایــی از طــرف 
ــام ــه اع ــای مربوط ــتگاه ه دس

ئــه ارا امــکان  و   گــردد 
ــات  ــب واقدام ــای مناس ــروژه ه پ
هــا  دانشــگاه  طــرف  از  الزم 
و پژوهشــی  موسســات   و 

شــرکت هــای دانــش بنیــان 
فراهــم شــود.

لزوم  سیاستگذاری مدیریت منابع آبی در حوزه کشاورزی
رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی تصریح کرد؛
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نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

آماده همکاری در 
اجرای طرحهـای 
صنعـت و معـدن 
استــان هستیم

دکتر باقی زاده رئیس پژوهشگاه 
علوم و تکنولوژی پیشرفته و 

علوم محیطی: 

ــور  ــا حض ــه ب ــتی ک در نشس
دکتــر امیــن باقــی زاده رئیــس 
پژوهشــگاه علــوم و تکنولــوژی 
پیشــرفته و علــوم محیطــی 
ــی از  ــاق جمع ــه اتف ــان ب کرم
اعضــا هیئــت علمــی دانشــگاه 
ــی  ــی صنعت ــات تکمیل تحصی
در  پیشــرفته  فنــاوری  و 
ســازمان صنعــت، معــدن و 
ــی  ــه میزبان ــتان ب ــارت اس تج
مهنــدس غفــاری نــژاد رئیــس 
وپژوهــش  آمــوزش  حــوزه 
ســازمان و برخــی دیگــر از 
ــازمان  ــران س ــن و مدی معاونی
ــی  ــالن گردهمای ــت در س صم
برگــزار  ســازمان  ایــن 
پــروژه  پیرامــون  گردیــد، 
 هــای تحقیقاتــی در حــوزه 
ــش  ــادن و افزای ــره وری مع به
ارتقــاء  تولیــدو  کمیــت 
کیفیــت در تولیــدات صنعتــی 
و معدنــی بحــث و تبــادل نظــر 

ــد.  ــام ش انج

مهنــدس  جلســه  ایــن  در 
غفــاری نــژاد بــه نمایندگــی از 
حســینی نــژاد رئیس ســازمان 
صمــت شــمال اســتان کرمــان 
بــه  خوشــامدگویی  ضمــن 
ــرمایه  ــه س ــل توج ــد قاب رش
معــدن  بخــش  در  گــذاری 
اســتان کرمــان در چنــد ســال 

ــرد.   ــاره ک ــر اش اخی
پیگیــری هــای  دربــاره  وی 
تبصــره  زمینــه  در  اســتان، 
ــادن و  ــون مع ــاده ۱4 قان ۵ م
مســئولیت هــای اجتماعــی 
شــرکت هــای بــزرگ واجــرای 
پــروژه هــای ارتقــا بهــره وری 
اکتشــاف،  هــای  زمینــه  در 
اســتخراج و محیــط زیســت 
معدنــی  هــای  شــرکت  در 

ــرد. ــه ک ــی ارائ گزارش
پژوهشــگاه  رئیــس  ســپس 
علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته و 
علــوم محیطــی ضمــن تشــکر 
از برگزارکننــدگان ایــن جلســه 

ــای  ــروژه ه ــی پ ــت بررس جه
صنعتــی و معدنــی، بــر تعامــل 
دانشــگاه  بیشــتر  هــر چــه 
بــا ســازمان صمــت اســتان 

ــود. ــد نم ــان تاکی کرم
دکتــر باقــی زاده بــا بیــان 
ــام  ــه اهتم ــه ب ــا توج ــه ب اینک
نــژاد  حســینی  مهنــدس 
صمــت  ســازمان  رئیــس 
اعتبــارات  تامیــن  جهــت 
کــرد:  تصریــح  مربوطــه، 
ــی  دانشــگاه تحصیــات تکمیل
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته؛ 
پژوهشــگاه علــوم و تکنولــوژی 
ــی و  ــوم محیط ــرفته و عل پیش
اعضــا هیئــت علمــی در حــوزه 
رفــع  و  وری  بهــره  ارتقــاء 
مشــکات صنعــت آمادگــی  
کامــل جهــت همــکاری دارند.
ــه  ــد ک ــن ش ــتار ای وی خواس
هــای  فرصــت  از  تعــدادی 
اولویــت دار در بخــش صنعــت 

و معــدن توســط ســازمان

مشــخص  اســتان  صمــت   
ــه  ــا ب ــرای انجــام و ی شــود و ب
ــا از  ــات آنه ــانی مطالع روز رس
همــکاری و خدمــات دانشــگاه 

ــردد.  ــتفاده گ اس
همچنیــن موضــوع ایجــاد یک 
ــع در  ــگاه مرج ــا دو آزمایش ی
ــی  دانشــگاه تحصیــات تکمیل
ــرفته  ــاوری پیش ــی و فن صنعت
ــا حمایــت ســازمان صنعــت،  ب
معــدن و تجــارت اســتان بــرای 
ــگاهی  ــات آزمایش ــه خدم ارائ
بــه صنایــع و معــادن کوچــک 
و در حــال توســعه از دیگــر 
ــورد  ــه م ــود ک ــی ب محورهای
بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

هیئــت  اعضــا  ادامــه  در 
 علمــی مدعــو در جلســه، از

پــروژه هــای تحقیقاتــی خــود 
در راســتای رفــع موانــع تولیــد 
ــادن  ــره وری مع ــش به و افزای

دفــاع کردنــد.
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اتفاقی جدید در حوزه دانش بنیان کشور رقم می زنیم
دستیار ویژه معاون علمی رئیس جمهور در دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان: عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
در  دلیــری  علیرضــا  کرمــان، 
ــای  ــت ه ــی فرص ــش معرف همای
ــان  ــتان کرم ــذاری اس ــرمایه گ س
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی در دانش
بــا اشــاره بــه قانــون مصــوب مــاه 
توســط  کــه  مجلــس  گذشــته 
ــن  ــزود: برای ــد اف ــاغ ش ــت اب دول
ــدی در حــوزه  ــه آرن اســاس هزین
بــه  صنایــع  توســعه  تحقیــق 
ــی شــناخته  ــه مالیات ــوان هزین عن

ــود. ــی ش م
ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســرمایه گــذاری مســتقیم بخــش 
هــای  شــرکت  در  خصوصــی 
ــان اظهــار داشــت: ۳۰  دانــش بنی
درصــد از ایــن ســرمایه را بــه 
ــی  ــی تلق ــت مالیات ــوان معافی عن

ــم. ــی کنی م
علمــی  معــاون  ویــژه  دســتیار 
گفــت:  جمهــوری  ریاســت 
ــتقیم  ــر مس ــذاری غی ــرمایه گ س
در صنــدوق هــای واســطه ای و 
ــار  ــوان اعتب ــه عن ــز ب ــی نی بورس
می شــود. محســوب  مالیاتــی 

وی ادامــه داد: بــا ســرمایه گــذاری 
در حــوزه دانــش بنیــان، افزایــش 
درآمــد صنایــع بــزرگ را خواهیــم 
دریافــت  بــر  عــاوه  و  داشــت 
معافیــت مالیاتــی، اقتصــاد کشــور 
ــش  ــم دان ــان را ه ــتان کرم و اس
ــام  ــه مق ــرد ک ــم ک ــان خواهی بنی
ــی  ــز در تمام ــری نی ــم رهب معظ
ــن  ــه ای ــود ب ــای خ ــخنرانی ه س

ــد. ــرده ان ــاره ک ــوزه اش ح

ــه  ــان اینک ــا بی ــری ب ــر دلی دکت
اکنــون در عصــر الکترونیــک و 
ــه فکــر،  ــم ک ــرار داری ــات ق اطاع
دانــش و انســان هــا در ایــن عصــر 
قیمــت دارنــد گفــت: عصــر آینــده 
عصــر هــوش مصنوعــی اســت کــه 
فضــا متفــاوت مــی شــود امــا ایــن 
انســان هــا هســتند کــه عصرهــا را 

ــد. شــکل دادن
تعریــف  براســاس  افــزود:  وی 
ــم  ــواد داری ــوع س ــکو ۱۲ ن یونس
کــه اگــر از ایــن ســوادها اســتفاده 
ــود  ــه خ ــی در جامع ــم یعن نکنی
ــی ســواد  ــم، ب ــر ایجــاد نکنی تغیی

ــتیم. هس
علمــی  معــاون  ویــژه  دســتیار 
ــروز  ــت: ام ــوری گف ریاســت جمه

بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت 
متفــاوت دیــروز  بــه   نســبت 

ــذا دارایــی هــا نیــز در  ــد ل شــده ان
عصــر فنــاوری اطاعــات شــبیه 

ــت. ــته نیس ــای گذش ــی ه دارای
ثبــت  امــروزه  کــرد:  بیــان  وی 
اختــراع ارزشــی بیش از ســاختمان، 
ــرا  ــین آالت دارد زی ــکن و ماش مس
ــی  ــیم م ــان باش ــش بنی ــر دان اگ
توانیــم اقتصــادی پویــا داشــته 

ــیم. باش
اکنــون  افــزود:   دلیــری 
شــرکت هــای بــزرگ دنیــا در حوزه 
ــال هســتند  ــات فع ــاوری اطاع فن
ســال های  طــی  اتفــاق  ایــن  و 
گذشــته در ایــران نیــز آغــاز شــده 

ــت. ــال رخ دادن اس و در ح

باالتریــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
زیرســاخت و ظرفیــت های اســتان 
کرمــان را در حــوزه نیروی انســانی 
مــی دانــم تاکیــد کــرد: برجســته 
نیــروی  هــای  ظرفیــت  تریــن 
انســانی کشــور را در ایــن اســتان 
داریــم، حتــی در رودبــار و فاریــاب 
ایــده هایــی در حــوزه تولیــد علــم 

ــود ــی ش مشــاهده م
دکتــر حســین محبــی رئیــس 
ایــن  برکــزاری  نیــز  دانشــگاه 
پایــدار  توســعه  در  را  همایــش 
بــر  و  خوانــد  موثــر  اســتان 
همــکاری دانشــگاهیان در ایــن 

تاکیــد کــرد. حــوزه 

حضور مرکز آپا  دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
فناوری پیشرفته کرمان در چهارمین کنفرانس ظرفیت 

شبکه ملی اطالعات
کنفرانــس ظرفیــت شــبکه ملــی اطاعــات بــا محوریــت 
«امنیــت، تــاب آوری و پایــداری» در روزهــای پنجــم و 
ــاوری  ــات و فن ــگاه ارتباط ــاه در پژوهش ــم مردادم شش
اطاعــات بــا هــدف ارائــه توانمنــدی هــای بخــش هــای 
دولتــی و خصوصــی کشــور در حــوزه امنیــت فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی دانشــگاه، در ایــن کنفرانــس کــه بــا مشــارکت 
نهادهــای  و  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
دولتــی و بخــش خصوصــی برگــزار شــد، مراکــز 
تخصصــی آپــای کشــور نیــز توانمندی هــای خــود را در 
عرصــه ی تولیــد و خدمــات حــوزه امنیــت بــه معــرض 

ــش گذاشــتند. نمای

میــز مرکــز آپــای کرمــان 
کنفرانــس  ایــن  در  نیــز 
پــور،  زارع  پذیــرای دکتــر 
وزیــر محتــرم ارتباطــات و 
ــر  ــات و دیگ ــاوری اطاع فن
کارشناســان  و  مدیــران 
بخــش  از  بازدیدکننــده 
ــود  ــس ب ــگاهی کنفران نمایش
کــه بــه معرفــی توانمندی هــا 
در عرصــه خدمــات حــوزه 
ــات و  ــاوری اطاع ــت فن امنی
ارتباطــات اختصــاص داشــت.
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نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دکتر هادی بیت الهـی استاد تمام دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 
به عنوان سرآمد علمی ایران در سال ۱۴۰۱ 
معرفی شد

دکتر هادی بیت الهـی استاد تمام دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 
به عنوان سرآمد علمی ایران در سال ۱۴۰۱ 
معرفی شد

در مراسمی با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیرعلوم؛در مراسمی با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیرعلوم؛

پنجمیــن نشســت ســرآمدان 
ــر  ــا حضــور دکت ــران ب علمــی ای
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و 
ــر  ــور، دکت ــاوری رییس جمه فن
زلفــی گل وزیــر علــوم، تحقیقات 
ســعید  دکتــر  و  فــن آوری  و 
ــرآمدان  ــتاد س ــر س ــرکار دبی س
علمــی ایــران در دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران برگــزار و دکتــر 
ــوان  ــه عن ــی ب ــت اله ــادی بی ه
ــال ۱4۰۱  ــی در س ــرآمد علم س

ــی شــد. معرف
الهــی   بیــت  هــادی  دکتــر 
جشــنواره  ۱4۰۰در  اســفند 
علــوم  فرهنگســتان  علمــی 
اســامی  پزشــکی جمهــوری 
ــگر  ــه پژوهش ــوان رتب ــران عن ای
برتــر حــوزه علــوم پزشــکی را بــه 

داد. اختصــاص  خــود 

پنجمیــن نشســت ســرآمدان 
علمــی ایــران بــا حضــور دکتــر 
ســورنا ســتاری، معــاون علمــی 
ــوری،  ــت جمه ــاوری ریاس و فن
زلفــی  محمدعلــی  دکتــر 
گل، وزیــر علــوم، تحقیقــات 
ســعید  دکتــر  و  فنــاوری  و 
فدراســیون  دبیــر  ســرکار، 
ســرآمدان علمــی ایــران بــا 
هــدف معرفــی ســرآمدان ســال 
و  نفــرات  از  تقدیــر  و   ۱4۰۱
مراکــز برتــر در روز ۱۳ شــهریور 

مــاه ۱4۰۱ برگــزار شــد.

دبیرخانــه ســرآمدان علمــی ایــران بــا بررســی مقــاالت منتشــر شــده در نشــریات برتــر در ســال هــای ۲۰۱۹ تــا ۲۰۲۱ و اســتفاده از آییــن 
نامــه انتخــاب ســرآمدان علمــی تعــداد ۱۰۰ ســرآمد علمــی و ۱۵ ســرآمد علمــی جــوان را شناســایی و معرفــی کــرد. ســرآمد علمــی جــوان 

از بیــن افــرادی بــا رتبــه بیشــتر از ۱۰۰ و ســن کمتــر از ۴۵ ســال انتخــاب شــده انــد
شــایان ذکــر اســت در ســال ۱۳۹۷ دکتــر حســن صفــری عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته نیــز 

بــه عنــوان ســرآمد علمــی از ســوی فدراســیون ســرآمدان علمــی ایــران انتخــاب و معرفــی گردیــده اســت.

دبیرخانــه ســرآمدان علمــی ایــران بــا بررســی مقــاالت منتشــر شــده در نشــریات برتــر در ســال هــای ۲۰۱۹ تــا ۲۰۲۱ و اســتفاده از آییــن 
نامــه انتخــاب ســرآمدان علمــی تعــداد ۱۰۰ ســرآمد علمــی و ۱۵ ســرآمد علمــی جــوان را شناســایی و معرفــی کــرد. ســرآمد علمــی جــوان 

از بیــن افــرادی بــا رتبــه بیشــتر از ۱۰۰ و ســن کمتــر از ۴۵ ســال انتخــاب شــده انــد
شــایان ذکــر اســت در ســال ۱۳۹۷ دکتــر حســن صفــری عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته نیــز 

بــه عنــوان ســرآمد علمــی از ســوی فدراســیون ســرآمدان علمــی ایــران انتخــاب و معرفــی گردیــده اســت.

عنــوان  اســت،  ذکــر  شــایان 
دانشــجوی برتــر الکتروشــیمی ایران 
ــن  ــرف انجم ــال ۱۳8۹ )از ط در س
ــرار گرفتــن  ــران(، ق الکتروشــیمی ای
در لیســت یــک درصــد دانشــمندان 
پــر اســتناد شــیمی دنیــا )از طــرف 
پایــگاه اطاعــات علمــی )ISI( در 
ســال ۲۰۱4 تاکنــون، قــرار گرفتــن 
در لیســت صد نفــر دانشــمندان برتر 
فنــاوری نانــو )از طــرف ســتاد ویــژه 
ــال های  ــران( در س ــو ای ــاوری نان فن
برتــر  پژوهشــگر   .۱۳۹۱-۱۳۹۵
ــال های ۱۳۹۱  ــان در س ــتان کرم اس
ــی  ــرآمد آموزش ــتاد س و ۱۳۹۷، اس
تکمیلــی  تحصیــات   دانشــگاه 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در 
ســال ۱۳۹8، انتشــار ۳۷۰ مقالــه 
بین المللــی )اســکوپوس( و تألیــف ۳ 
ــش ــام بی ــارکت در انج ــاب، مش کت

ــردی و  ــی کارب ــرح پژوهش از ۳۵ ط
ــه وزارت  ــوم پای ــر عل ــگر برت پژوهش
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ســال 
۱4۰۰ ازجملــه عناویــن و ســوابق 
دکتــر هــادی بیــت الهــی بــه شــمار 

ــی رود. م
وی همچنیــن در ســال ۱4۰۰ از 
ســوی انجمــن الکتروشــیمی ایــران 
ــر  ــت برت ــوان الکتروشیمیس ــه عن ب

ــد. ــل ش ــاب و تجلی ــور انتخ کش
فدراســیون ســرآمدان علمــی ایــران، 
ــا هــدف دســتیابی  از ســال ۱۳۹4 ب
کشــور بــه مرجعیــت علمــی جهانی 
آغــاز بــه کار کــرده اســت. از جملــه 
مهم تریــن اقدامــات این فدراســیون، 
شناســایی و انتخــاب محققان معتبر، 
متعهــد و پیشــرو تحــت عنــوان 
ســرآمدان علمــی و حمایــت از آنهــا 

مــی باشــد.

کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه رتبه سوم جشنواره فارابی را کسب کرد
در ایــن جشــنواره، از دکتــر رضا 
ــه  طالبــی فــرد کارشــناس امری
ــا  گــروه کارآفرینــی و ارتبــاط ب
به عنــوان  دانشــگاه،  صنعــت 
ــوان  ــش ج ــوم بخ ــده س برگزی
تاریــخ،  علمــی  گــروه  در 
باستان شناســی  و  جغرافیــا 
بــرای رســاله دکتــری بــا عنوان 
ــداِر  ــعه پای ــگارِی توس »آینده ن
ــاوری  ــر فن ــی ب روســتایی مبتن
اطاعــات و ارتباطــات )مطالعــه 
مــوردی: شهرســتان جیرفــت(« 

ــد. ــر ش تقدی
ــیزدهمین  ــه س ــن اختتامی آئی
جشــنواره بین المللــی فارابــی 
ــوم انســانی  ــژه تحقیقــات عل وی
و اســامی چهاردهــم تیرمــاه در 

ــا ســالن اجــاس ســران ب

وزیــر  و  رئیس جمهــور  حضــور 
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
ــدگان آن در  ــد و برگزی ــزار ش برگ
علمــی،  گروه هــای  بخش هــای 
شــخصیت های پیشــگام و پیشــتاز 
ــامی،  ــوم اس ــانی و عل ــوم انس عل
ــل  ــش بین المل ــر بخ ــان برت محقق
معرفــی و موردتقدیــر قــرار گرفتند.

دبیرخانــه  اعــام  اســاس  بــر 
جشــنواره بین المللــی فارابــی از 
ــه  ــیده ب ــر رس ــزار اث ــش از ۳ ه بی
ــد داوری  ــس از فراین ــنواره، پ جش
تعــداد ۱۶ اثــر برگزیــده و شایســته 
قدردانــی در دو بخــش جــوان و 

ــدند. ــاب ش ــال انتخ بزرگس

دکتر رضا طالبی فرد دانش آموخته رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه تبریز می باشد.
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انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه 
»Scientific Reports« در مجله نیچر

انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه 
»Scientific Reports« در مجله نیچر

انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه 
»Scientific Reports« در مجله نیچر

در ایــن تحقیــق کــه بــا همــکاري 
ــام  ــتاد تم ــوري زاده اس ــر بل دکت
ــا  ــت، ب ــده اس ــام ش ــک انج فیزی
کوانتومــي  نظریــه  از  اســتفاده 
میــدان  کــردن  کوانتیــزه  و 
بــار  اولیــن  بــراي  انتشــاري، 
غیرخطــي  شــرودینگر  معادلــه 
شــده  جفــت  یافتــه  تعمیــم 
ــر- ــه فوک استوکاســتیکي از معادل

پانــک بدســت آمــد، کــه میتوانــد 
ــا  ــه منش ــي را ک ــت و خیزهای اف
ــد.  ــف کن ــد توصی ــي دارن کوانتوم
ــه جفــت شــده شــبیه  ــن معادل ای
بــه معادلــه کاســیکي حاکــم 
بــر فرآینــد تولیــد ابرپیوســتار 
ــا آن  ــي ب ــاوت های ــا تف ــت ام اس
ــه  ــک جمل ــد ی ــه جدی دارد. معادل
اضافــي دارد کــه در معادلــه مــدل 
هــاي کاســیکي ایــن فرآینــد 
وجــود نــدارد. منشــا ایــن معادلــه 
ــاي  ــي عملگره ــدم جابجای ــه ع ب
خلــق و فنــا تعریــف شــده در 

ــردد.  ــي گ ــر م ــئله ب مس
بــه طــور کلــي فرآینــد ویــژه 
ــا  ــس ورودي ب ــه در آن پال اي ک
پهنــاي کــم بــه یــک محیــط 
نــوري  تــار  مثــل  غیرخطــي 
پهــن  و دســتخوش  وارد شــده 
ــا  ــود ت ــي ش ــي م ــدگي طیف ش
یــک خروجــي بــا پهناي گســترده 
را ایجــاد کنــد، بــه عنــوان تولیــد 
ــود.  ــي ش ــناخته م ــتار ش ابرپیوس
ایــن منابــع نــور کاربردهــاي میان 
ــي  ــد. عل ــیعي دارن ــته اي وس رش
رغــم همــه کاربردهــاي چشــمگیر 
ــتار ــور ابرپیوس ــع ن ــق مناب و موف

ــع  ــن مناب ــت، ای ــوم و صنع در عل
ــس  ــدت پال ــه ش ــته ب ــوري بس ن
ــت وخیزهایــي تــا ۵۰  ورودي اف
ــد  ــود دارن ــي خ ــل زمان در پروفای
ــا در  ــت آنه ــرد و دق ــه از کارب ک
ــه  ــد و ب ــي کاه ــوارد م ــي م برخ
ــرد  ــا را در کارب ــي آنه ــور عمل ط
هــاي خــاص بــدون اســتفاده مــي 
ــي  ــته حاک ــات گذش ــد. مطالع کن
از ایــن اســت کــه بخشــي از ایــن 
ــي  ــا کوانتوم ــا منش ــداري ه ناپای
داشــته و ذاتــي هســتند. توصیــف 
و کنتــرل ایــن افــت وخیزهــا 
ــروه  ــت و گ ــي اس ــئله اساس مس
هــاي متعــددي روي جنبــه هــاي 
ــد.   ــرده ان ــه ک ــف آن مطالع مختل
ــر  ــط دکت ــده توس ــه ش ــدل ارائ م
نتایــج  و  همــکاران  و  صفایــي 
شــبیه ســازي آن بــا نتایــج انــدازه 
ــد  ــیکي فرآین ــده کاس ــري ش گی
و  شــده  مقایســه  ابرپیوســتار 
همخوانــي خوبــي بــا آن هــا دارد. 
ــي  ــي مبتن ــج تجرب ــون نتای تاکن
کوانتومــي  گیــري  انــدازه  بــر 
ــي روي  ــري کوانتوم ــدازه -گی )ان
ــه  ــي دارد ک ــتم تعریف ــک سیس ی
کوانتومــي  فیزیــک  کتــب  در 
فرآینــد  بــراي  اســت(  آمــده 
ــه اســت  ابرپیوســتار انجــام نگرفت
تــا بتــوان ایــن مــدل را بــا چنیــن 
نتایجــي نیــز مقایســه کــرد. مــدل 
ــزار مناســبي اســت  ــه شــده اب ارائ
تــا در آینــده محققــان ایــن حــوزه 
بتواننــد نتایــج مبتنــي بــر انــدازه 
گیــري کوانتومــي را بــا یــک مــدل 
نظــري کوانتومــي مقایســه کننــد.

ــي  ــروه آموزش ــي گ ــات علم ــو هی ــي عض ــل صفای ــر ابوالفض ــه دکت مقال
نانوفنــاوري دانشــگاه  موفــق بــه چــاپ مقالــه تحــت عنــوان » ارائــه 
مــدل کوانتومــي بــراي فرآینــد تولیــد ابرپیوســتار« در مجلــه معتبــر 
ــروه انتشــارات نیچــر شــد ــه مجــات گ  »Scientific Reports« از مجموع

گفتگو با رئیس دانشکده
 مهندسی مکانیک و مواد

گفتگوی ویژه

در ادامه گفتگو با روسای دانشکده ها این 
شماره به سراغ دکترهادی ابراهیمی فر رئیس 

دانشکده مهندسی مکانیک ومواد رفتیم. 

دانشــکده مهندســی مکانیــک و مــواد در ســال ۱۳۹۶ بــا ترکیــب 
ــواد )ســال تاســیس ۱۳8۶(، مهندســی  ــروه مهندســی م ســه گ
تبدیــل و سیســتم های انرژی )ســال تاســیس ۱۳۹۱( و مهندســی 
طراحــی کاربــردی و ســاخت و تولیــد )ســال تاســیس ۱۳۹۲(، و 
بــا همــکاری ۹ عضــو هیــات علمــی تمــام وقــت تشــکیل گردیــد. 

ــی  ــکده مهندس ــه دانش ــاره تاریخچ ــری درب ــدا مختص ــاً ابت لطف
ــد. ــی بفرمایی ــواد توضیحات ــک و م مکانی

ــاد  ــه حــدی زی ــا ب ــی دنی ــی و صنعت ســرعت پیشــرفت های علم
ــز  ــع و مراک ــا صنای ــر ب ــاط موث ــدون ارتب ــوان ب ــه نمی ت ــت ک اس
علمــی دیگــر، بــا آن همــگام و همــراه گردیــد. در همیــن راســتا، 
دانشــکده مهندســی مکانیــک و مــواد، ارتباط هــای علمــی و 
ــع داخــل  ــا دانشــگاه ها، موسســات و صنای ــی را ب ــی متفاوت صنعت
و خــارج از کشــور برقــرار کرده اســت و توانســته اســت در صنایــع 
ــوابق  ــور س ــرق کش ــوب ش ــه جن ــي منطق ــان و حت ــتان کرم اس

ــذارد. ــه جــاي گ درخشــاني را از خــود ب

ایــن دانشــکده بــا امــوزش و تربیــت بیــش از ۲۳۰ دانشــجو از ابتــدا 
تاکنــون و بکارگیــري ایــن دانشــجویان در صنایــع مختلــف کشــور 
توانســته خدمــت مهمــي را در جهــت پیشــبرد اهــداف دانشــگاه 
ــرح  ــش از ۲۳ ط ــام بی ــا انج ــن ب ــد. همچنی ــام ده ــور انج و کش
پژوهشــي بیرونــي و ۱۹ طــرح پژوهشــي داخلــي خدمــت بزرگي را 

در حــوزه دانشــگاه و ارتبــاط بــا صنعــت انجــام دهــد.

بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دانشــگاه یــک دانشــگاه صنعتــی اســت، 
در خصــوص جایــگاه دانشــکده مهندســی مکانیــک و مــواد توضیح 

افتخارات و دســتاوردهای آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده را تشریح 
بفرمایید.

اکثــر موضوعــات پایــان نامــه هــاي تعریــف شــده در این دانشــکده 
یــا صنعتــي بــوده و منجــر بــه حــل مشــکات صنعــت شــده و یــا 
تحقیقاتــي بــوده و منجــر بــه تولیــد محصــول و ثبــت اختراع شــده 
اســت. نتایــج برخــي از ایــن دســتاوردها تجــاري ســازي شــده و در 
حــال فــروش بــه صنعــت مــي باشــد. یکــي از اهــداف بلنــد مــدت 
ــتاوردهاي  ــد از دس ــل ۵۰ درص ــازي حداق ــاري س ــکده تج دانش

حاصــل از پایــان نامــه هــا و رســاله هــاي دکتــري مــي باشــد.

در دانشــکده در خصــوص تجاری ســازی موضوعــات پایان نامه هــای 
ارائه شــده چــه اقداماتــی صــورت پذیرفته اســت
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بــراي جــذب دانشــجوي دکتري 
ــا  ــش ه ــي رشــته گرای در تمام
اولیــه  زیرســاختي  کارهــاي 
ــات  ــت و امکان ــده اس ــام ش انج
ازمایشــگاهي تکمیلــي بــراي 
هــاي  گرایــش  از  برخــي 
دکتــري در حــال خریــداري 
ــا همــکاري  اســت. همچنیــن ب
ــون ۳  ــا کن ــواد ت پژوهشــکده م
دانشــجوي دکتــري جــذب و 

ــد. ــده ان ــل ش ــارغ التحصی ف

ــت  ــا هیئ ــوي اعض ــیل ق ــتفاده از پتانس اس
علمــي و جــذب پــروژه هــاي صنعتــي 
در راســتاي پیشــبرد اهــداف دانشــکده 
و دانشــگاه و همچنیــن حــل مشــکات 
ــا  صنعتــي از جملــه اقداماتــي اســت کــه ت
ــع  ــن دانشــکده توانســته در صنای کنــون ای
ــد.  ــي ورود کن ــر اهن ــي و غی ــزات اهن فل

دانشــگاه تحصیــات تکمیلــي صنعتــي و فناوري پیشــرفته 
ــاال در  ــا ســرعت رشــد علمــي ب یکــي از دانشــگاه هــاي ب
ــت  ــا هیئ ــري اعض ــه کار گی ــد. ب ــي باش ــور م ــطح کش س
ــیار  ــگاهي بس ــات ازمایش ــود امکان ــد و وج ــي توانمن علم
ــل  ــگاه از دالی ــن دانش ــود در ای ــه روز موج ــرفته و ب پیش
ــه ویــژه  اصلــي پیشــرفت بســیار ســریع ایــن دانشــگاه و ب
دانشــکده مهندســي مکانیــک و مــواد مــي باشــد. از خداوند 
منــان بــراي تمامــي اعضــا هیئــت علمــي ایــن دانشــگاه و 
بــه ویــژه دانشــکده مهندســي مکانیــک و مــواد و همچنیــن 
دانشــجویان عزیــز موفقیــت روز افــزون طلــب مــي نمایــم.

دانشــجو  پذیــرش  وضعیــت 
دانشــکده  ایــن  در  دکتــری 
ــتای  ــت؟ و در راس ــه اس چگون
تصمیماتــی  آنچــه  ارتقــاء 

اســت اخذشــده  تاکنــون 

ــان مهــد  ــه اینکــه اســتان کرم  باتوجــه ب
معــادن اســت لطفــا در خصــوص اســتفاده 
از ایــن بســتر در ایــن دانشــکده چــه 

ــت ــه اس ــورت گرفت ــی ص اقدامات

 به عنوان کام پایانی اگر صحبتی دارید بفرمایید.

ــات آموزشــی  تجهیــزات و امکان
دانشــکده  کمک آموزشــی  و 
ــه  ــا ب ــوب و تقریب ــیار مطل بس
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــي باش روز م
ــرم  ــت محت ــت ریاس ــا موافق ب
ــد  ــزات جدی ــگاه تجهی پژوهش
و بــه روز در حــال خریــداري 

ــت. اس

ــات آموزشــی  تجهیــزات و امکان
دانشــکده  کمک آموزشــی  و 
را در چــه ســطحی ارزیابــی 
حاضــر  حــال  در  می کنیــد. 
ــای آنچــه  ــعه و ارتق ــرای توس ب

کــه  توســعه ای  برنامه هــای 
دانشــکده  کار  دســتور  در 
مهندســی مکانیــک و مــواد قرار 
گرفته اســت بــه شــرح زیــر 

: شــند می با
مهندســی  دکتــری  دوره  ارائــه   *

کاربــردی طراحــی 
مهندســی  دکتــری  دوره  ارائــه   *

انــرژی تبدیــل 
* ارائه دوره دکتری مهندسی مواد

اعضــای هیــات علمــی  * جــذب 
علمــی کادر  تقویــت  جهــت 

* تجهیز آزمایشگاه های موجود
آزمایشــگاهی،  خدمــات  ارائــه   *
صنایــع،  بــه  علمــی  و  کارگاهــی 

ت سســا مو
* ایجــاد بســتری مناســب بــرای 

ســریع محاســبات 
تخصصــی  مجلــه  راه انــدازی   *

مــواد و  مکانیــک  مهندســی 

چــه  بفرماییــد  لطفــاً   
ارتقــاء  بــرای  برنامه هایــی 
ســطح دانشــکده در راســتای 
رســالت و مأموریــت دانشــگاه در 

گرفته ایــد؟ نظــر 

ــت و  ــا صنع ــاط ب ــوزه ارتب ــه در ح ــورت گرفت ــای ص ــت ه ــی فعالی ــور معرف ــه منظ ب
کارآفرینــی در هــر شــماره پــروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک بــا بخــش اجــرا، معرفی مــی گردد.

طــرح،  ایــن  اصلــی  هــدف 
تعییــن بهینــه بســتر مخابراتــی 
شــبکه  اتوماســیون  بــرای 
هــای توزیــع نیــروی بــرق و 
فراســامانه  هــای  زیرسیســتم 
ــرژی  ــدازه گیــری ان هوشــمند ان
و منابــع تولیدپراکنــده در شــبکه 
ــاوه  ــت. ع ــرق اس ــمند ب هوش
بــر ایــن، هــدف دوم ایــن طــرح 
تهیــه و ارائــه یــک راهنمــا و 
ــت  ــردی جه ــتورالعمل کارب دس
ــه شــرکت هــای توزیــع  ــاغ ب اب
اســت.  کشــور  بــرق  نیــروی 
ایــن دســتورالعمل،  برمبنــای 
ــهولت  ــه س ــا ب ــرکت ه ــن ش ای
ــاخت  ــاب زیرس ــه انتخ ــادر ب ق
ــبکه  ــا ش ــب ب ــی مناس مخابرات

ــود. ــد ب ــود خواهن خ

تدوین دستورالعمل و راهنمای انتخاب بهینه بستر مخابراتی اتوماسیون توزیع

دکترمحســن شــیخ حســینی 
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده 
فنــاوری اطالعــات وکامپیوتــر 
ــا  ــی ب ــروژه تحقیقات ــری پ و مج
عنــوان تدویــن دســتورالعمل 
بهینــه  انتخــاب  راهنمــای  و 
بســتر مخابراتــی اتوماســیون 
بــا  گفتگــو  در  توزیــع، 
خصــوص  در  عمومــی  روابــط 
گفــت: چنیــن  پــروژه  ایــن 

چکیده ای از روش تحقیق و
روند مراحل انجام پروژه

ــعه  ــرح در توس ــن ط ــش ای نق
صنعت و زیرســاخت های کشور 

ــن  ــور، ای ــدف مذک ــا ه ــق ب مطاب
طــرح در قالــب چهــار فــاز اجرایــی 
مختلــف پیــش بینــی شــده اســت 
ــاز اول آن در  ــر ف ــال حاض و در ح

ــرار دارد. ــی ق ــل پایان مراح

برخــی جزئیــات روش تحقیــق این 
پــروژه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

ــداز  * بررســی اســناد موجــود و چشــم ان
آتــی کشــورهای پیشــرو جهانــی در قلمرو 

تعریــف شــده بــرای پــروژه
* بازدیــد میدانــی از شــرکت هــای توزیــع 
منتخــب در داخــل کشــور و بررســی 

ــود  ــت موج وضعی
* تعییــن چشــم انــداز آتی کشــور حســب 
ــش و  ــتفاده از دان ــتی و اس ــناد باالدس اس

تجربــه متخصصیــن مربوطــه
* اســتخراج شــاخص، الزامــات و نیازمندی 
هــای کشــور در قلمــرو تعریــف شــده برای 

پروژه
* انتخــاب زیرســاخت بهینــه حســب 
ایــن الزمــات و نیازمندیهــا و اســتخراج 

دســتورالعمل مربوطــه

ــر  ــرح حاض ــه ط ــه اینک ــه ب ــا توج ب
یــک طــرح در ســطح ملــی محســوب 
مــی شــود، دســتورالعمل خروجی آن 
بــه عنــوان یــک ســند باالدســتی در 
حــوزه اتوماســیون توزیــع و مخابــرات 
ــه  ــود و ب شــبکه هوشــمند خواهــد ب
تمامــی شــرکت هــای توزیــع نیــروی 
بــرق در سراســر کشــور ابــاغ خواهــد 
شــد و برمبنــای آن هــر شــرکت 
ــود حســب وضعیــت  ــادر خواهــد ب ق
ــاب  ــه  انتخ ــبت ب ــود، نس ــبکه خ ش
و  مناســب  ارتباطــی  زیرســاخت 
برنامــه ریــزی جهــت پیــاده ســازی و 

ــد.  ــدام نمای توســعه آن اق

ایــن طــرح بــه ســفارش شــرکت ســهامي مــادر تخصصــي تولیــد، انتقــال و توزیــع نیــروي بــرق ایــران 
)توانیــر( از شــرکت هــای زیرمجموعــه وزارت نیــرو انجــام مــی شــود و پژوهشــگاه نیــرو بــه نمایندگــی از 
شــرکت توانیــر کارفرمایــی آن را برعهــده دارد. ایــن طــرح بــا مشــارکت فعــال کارفرمــا در حــال انجــام 
ــا مشــارکت فعــال کارشناســان مربوطــه از  ــه صــورت منظــم و ب ــروژه ب اســت و جلســات پیشــرفت پ
شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر، پژوهشــگاه نیــرو و ناظــر طــرح در حــال برگــزاری اســت و نحــوه اجرای 
فازهــا و زیرفعالیــت هــای مختلــف پیــش بینــی شــده در طــرح  رصــد مــی شــود. و تاکنــون یافتــه های 

تحقیقاتــی ایــن طــرح در جایــی منتشــر نشــده اســت.
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ارائه روش تخمین مبتنی بر داده کاوی 
برای حضور نیروگاه بادی 

در بــازار بـرق روز آیـنده

خروجی های حاصل از این تحقیق شامل:

ــع  ــارزاده: مناب ــر معم ــه دکت ــه گفت ب
بیشــتر  در  تجدیدپذیــر  انــرژی 
ــش  ــوان بخ ــان به عن ــورهای جه کش
ــی  ــرژی الکتریک ــد ان ــی از تولی مهم
بــر عهده دارنــد.  نقــش مهمــی را 
ســهم  اکنــون  کــه  به گونــه ای 
ــای  ــر از تقاض ــای تجدیدپذی انرژی ه
انــرژی الکتریکــی در حــدود ۲۶/۵ 
ــترین  ــن بیش ــت. دراین بی ــد اس درص
ــا  ــی ب ــرژی آب ــه ان ــوط ب ــهم مرب س
ســهمی معــادل ۱۶/4 درصــد اســت. 
پــس ازآن انــرژی بــادی قــرار دارد 
کــه ســهم آن در حــدود ۵/۶ درصــد 
اســت. امــروزه انــرژی بــادی بــه 
و  درحال رشــد  چشــمگیری  طــور 
ــت.  ــان اس ــطح جه ــترش در س گس
ــده ای  ــی فزاین ــال حاضــر نگران در ح
کربــن  انتشــار  کاهــش  مــورد  در 
)گاز  فســیلی  ســوخت  قیمــت  و 
زغال ســنگ(  و  نفــت  طبیعــی، 
بــه  بااین حــال،  دارد.  وجــود 
ــودن  ــی ب ــی و غیرخط ــل تصادف دلی
ســری زمانــی ســرعت یــا تولیــد 
بــادی، اســتفاده از انــرژی بــاد از 
ــرفت  ــادی و پیش ــعه اقتص ــر توس نظ
اجتماعــی یــک کار چالش برانگیــز 
اســت. عــاوه بــر ایــن، عــدم قطعیــت 
میــزان  پیش بینــی  بــاد،  ســرعت 
تولیــد انــرژی را دشــوار می کنــد؛ 
دقیــق  پیش بینــی  بنابرایــن 
ســرعت بــاد می توانــد هزینه هــای 
را  بــادی  انــرژی  تولیدکننــدگان 
ــتر  ــت بیش ــه موفقی ــش داده و ب کاه
آنهــا در بــازار بــرق کمــک کنــد. 
از  قابل توجهــی  مقــدار  ادغــام 
انــرژی بــاد در یــک سیســتم قــدرت، 
چالش هــای عملیاتــی قابل توجهــی 
نوبــه  بــه  کــه  می کنــد  ایجــاد 
ــرق  ــر در قیمــت ب خــود باعــث تغیی

 . د می شــو

مهم تریــن چالــش تولیــد بــاد در 
ــد  ــنتی تولی ــع س ــا مناب ــه ب مقایس
انــرژی در ایــن اســت کــه عــدم 
بنابرایــن  دارد؛  باالیــی  قطعیــت 
تولیدکننــده  دقیــق  مدل ســازی 
ــدار آن  ــق مق ــن دقی ــادی و تخمی ب
بــرای آینــده تأثیــر بســزایی بــر 
عملکــرد آن جهــت شــرکت در بــازار 
بــرق دارد. یکــی دیگــر از منابــع 
ــر  ــد اث ــی توان ــه م ــت ک ــدم قطعی ع
ــور  ــودآوری حض ــر س ــی ب قابل توجه
ــرق  ــازار ب ــادی در ب تولیدکننــدگان ب
ــی  ــای پیش بین ــد، خط ــته باش داش
قیمــت انــرژی الکتریکــی خواهــد 
قیمــت  دقیــق  پیش بینــی  بــود. 
تولیدکننــدگان  الکتریکــی  انــرژی 
الکتریســیته را بــرای حضــور موفق تــر 
در بــازار بــرق کمــک می کنــد. ســری 
زمانــی قیمــت انــرژی الکتریکــی بــه 
طــور معمــول رفتــار پیچیــده ای دارد. 
نمــودار  پیچیدگی هــای  ازجملــه 
قیمــت انــرژی الکتریکــی روزانــه 
رفتــار غیرخطــی و متغیــر آن اســت؛ 
ــار  ــن رفت ــاس همی ــر اس ــن ب بنابرای
نامشــخص  و  متنــاوب  ناپایــدار، 
پیش بینــی  مــدل  یــک  بایســتی 
دقیــق و مقــاوم طراحــی و اجــرا 
شــود؛ بنابرایــن یــک تولیدکننــده 
بــادی بــرای حضــور ســودآور در 
ــه عــدم قطعیــت  ــرق باتوجه ب ــازار ب ب
قیمــت  و  بــادی  تولیــد  از  ناشــی 
ــکار  ــتی راه ــی، بایس ــرژی الکتریک ان
ریســک  کاهــش  بــرای  مناســب 
حضــور و افزایــش ســودآوری داشــته 
بایســتی  به عبارت دیگــر  باشــد. 
متنوعــی  هــای  روش  بــا  بتوانــد 
غلبــه  عدم قطعیت هــا  ایــن  بــر 
مناســب  راه هــای  ازجملــه  کنــد. 
بــرای داشــتن دقــت بــاال جهــت 

پارامترهــای  پیش بینــی 

انــرژی  قیمــت  و  بــادی  تولیــد 
الکتریکــی اســتفاده از روش هــای 
ــرای  پیش بینــی  دقیــق و ترکیبــی ب
اســت. به خصــوص پارامتــر تولیــد 
بــادی کــه در افق هــای بلندمــدت 
بــا  آن  پیش بینــی   خطــای 
روش هــای ســاده بســیار زیــاد خواهد 
 بــود. ازجملــه روش هــای دقیــق 
ــه  ــر پای ــی ب ــه پیش بین ــوان ب ــی ت م
را  عمیــق  یادگیــری  مدل هــای 
ــی اســت کــه  ــن در حال ــرد. ای ــام ب ن
اگــر بتــوان روشــهای مبتنــی بــر 
یادگیــری عمیــق را بــا روشــهای 
پیش پــردازش ترکیــب کــرد میتــوان 
پارامترهــای  پیش بینــی  دقــت 
ــادی  ــتم ب ــور سیس ــی حض غیرقطع
ــادی  ــد ب ــامل تولی ــرق ش ــازار ب در ب
و قیمــت انــرژی الکتریکــی را بــه 
ــش داد؛  ــه ای افزای ــور قابل ماحظ ط
تخمین گــر  داشــتن  بــا  بنابرایــن 
مناســب و قــوی مــی تــوان در بحــث 
ــی  ــای غیرقطع ــازی پارامتره مدل س
ــه  ــت ک ــدی برداش ــتم گام بلن سیس
ــودآوری  ــاز س ــه س ــه زمین ــن نکت ای
ــادی  ــده ب ــور تولیدکنن ــتر حض بیش
همچنیــن اســت.  بــرق  بــازار   در 

ابزارهایــی  باتکیه بــر  تــوان  مــی 
بــر  انــرژی  ســاز  ذخیــره  ماننــد 
بــادی  سیســتم  قطعیــت  عــدم 
می-تــوان  بنابرایــن  کــرد؛  غلبــه 
ــایر  ــادی و س ــروگاه ب ــب نی ــا ترکی ب
ماننــد  انــرژی  منابــع ذخیره ســاز 
تلمبــه  برق آبــی،  نیروگاههــای 
ــد  ــری انحــراف تولی ــره ای و بات ذخی
به عبارت دیگــر،  داد.  کاهــش  را 
ــه  ــاز باتوجه ب ــع ذخیره س ــود مناب وج
تخلیــه  و  ذخیره ســازی  توانایــی 
انــرژی الکتریکــی کمــک مؤثــری در 
کاهــش انحرافــات تولیــد انــرژی

الکتریکــی بــادی دارد. بــرای ایــن 
منظــور در ایــن رســاله، باتکیه بــر 
روش-هــای مبتنــی بــر داده کاوی 
بــه ارائــه روش هــای دقیــق تخمیــن 
تــوان بــادی تولیــد شــده بــرای 
در  بــادی  هــای  نیــروگاه  حضــور 
ــت.  ــده اس ــت ش ــرق پرداخ ــازار ب ب
بــه عــاوه اینکــه بــا اســتفاده از 
بــر  مبتنــی  مناســب  ابــزار   ایــن 
از  گرفتــن  کمــک  و  کاوی  داده 
بــه  انــرژی  ذخیره ســاز  سیســتم 
بهبــود ســودآوری تولیدکننــده بــادی 
ــت.  ــده اس ــک ش ــرق کم ــازار ب در ب
و  موفــق  بــرای حضــور  بنابرایــن 
دقیــق تولیدکننــدگان نیــروی بــادی 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــرق، روش ــازار ب در ب
پیش بینــی تولیــد بــادی، قیمــت 
ســود/زیان  و  الکتریکــی  انــرژی 
تولیدکننــده بــادی بــا هماهنگــی 
ــده  ــرژی پیشنهادش ــازی ان ذخیره س

ــت. اس

در قالــب رســاله دکتــری غالمرضا معمارزاده بررســی شــد:

مقاالت مجله:
 A new financial loss/gain wind power forecasting method based on deep machine learning   algorithm by using energy storage“
”system

IET Generation, Transmission & Distribution در مجله
 A new optimal energy storage system model for wind power producers based on long short term memory and Coot Bird Search“
”Algorithm

Journal of Energy Storage در مجله
”Interval prediction algorithm and optimal scenario making model for wind power producers bidding strategy“

Optimization and Engineering در مجله
”Short-term electricity load and price forecasting by a new optimal LSTM-NN based prediction algorithm“

Electric Power Systems Research در مجله
”A new short-term wind speed forecasting method based on fine-tuned LSTM neural network and optimal input sets“

  Energy Conversion and Management  در مجله
ــه علمــی-  ــل موجــک و انتخــاب ورودی در مجل ــق و تبدی ــی عمی ــه شــبکه عصب ــر پای ــار الکتریکــی ب ــاه مــدت ب ــی کوت پیــش بین

ــران. ــرق ای ــت ب ــره وری صنع ــت و به پژوهشــی کیفی

مقاالت کنفرانسی

»ارائــه یــک روش بهینــه تخمیــن تــوان تولیــدی نیروگاههــای بــادی بــه کمــک 
کنفرانــس  هشــتمین  در   »MRMI -ARIMA-LSTM ترکیبــی  الگوریتــم 

ــران. ــادی ای انــرژی ب
”A New Hybrid Intelligent Method for Short Term Electric 
Power Production Forecasting from Uncertain Renewable 
Resources“

2022 14th International Conference of Applied Energy در
”Wind power producers bidding strategy based on interval 
prediction and scenario making model“

در
 4th South East European Conference On Sustainable 
Development of Energy, Water and Environment System 2020

ــنجان  ــد رفس ــارزاده متول ــا معم غامرض
مــدارک کارشناســی و کارشناســی ارشــد 
خــود را در رشــته مهندســی برق-قــدرت 
از دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان در 
ــرد.  ــت ک ــالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ دریاف س
در ادامــه در ســال ۱۳۹۷ باکســب رتبــه 
۱۲4 آزمــون دکتــری موفــق بــه قبولــی 
ــری دانشــگاه تحصیــات  در مقطــع دکت
ــرفته  ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت تکمیل
وی  فعالیتهــای  و  افتخــارات  از  شــد. 
دکتــری،  دوره  در  اول  رتبــه  کســب 
پژوهشــگر برتــر دانشــکده مهندســی 
مقــاالت  داوری  کامپیوتــر،  و  بــرق 
 IET Generation,معتبــر مجــات 
 Transmission & Distribution, Electric
، برگــزاری   ،Power Systems Research
 MATLAB ــزار ــرم اف ــی ن کارگاه آموزش
در دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتی 
ــرم،  ــدت 4 ت ــه م ــرفته ب ــاوری پیش و فن
ــر  ــس در دانشــگاههای شــهید باهن تدری
ــنجان  ــج( رفس ــر )ع ــی عص ــان، ول کرم
رفســنجان، همــکاری  اســامی  آزاد  و 
موثــر در پــروژه هــای تحقیقاتــی شــرکت 
توزیــع شــمال اســتان کرمــان و شــرکت 
ــوده اســت. ــران ب ــس ای ــع م ــی صنای مل
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نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

ــات  ــگاه تحصی ــی دانش ــاور علم ــاجقه ی ــم س ــدس مری ــم مهن خان
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته کرمــان موفــق بــه کســب رتبــه 

ــد. ــوت ش ــان ل ــی بیاب ــراث جهان ــی می ــنواره نقاش دوم در جش
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ایــن جشــنواره بــا همــکاری پایگاه 
ــراث فرهنگــی، گردشــگری  ــوت، اداره کل می ــان ل ــی بیاب ــراث جهان می
ــه  ــارلوت ب ــگری س ــم گردش ــی و تی ــان جنوب ــتی خراس ــع دس صنای
مناســبت گرامیداشــت ششــمین ســالگرد ثبــت جهانــی بیابــان لــوت در 

فهرســت میــراث جهانــی یونســکو برگــزار شــد.
جشــنواره نقاشــی میــراث جهانــی بیابــان لــوت بــا محــور جاذبــه هــای 
طبیعــی و فرهنگــی بیابــان لــوت در دو گــروه ســنی کــودک و نوجــوان 

و بزرگســال اجــرا شــد.

بیابــان ثبــت جهانــی لــوت در اســتانهای کرمــان، خراســان جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان واقــع اســت و زیباتریــن جاذبــه هــای 
گردشــگری آن از جملــه تپــه گنــدم ب یــان، رودشــور، کلوتهــا، جنــگل هــای نبــکا در شــهداد کرمــان قــرار دارنــد.

بیابــان لــوت ۲۷ تیرمــاه ۱۳۹۵ بــه عنــوان نخســتین اثــر طبیعــی ایــران در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو در اســتانبول ترکیــه 
بــه ثبــت رســید.

ســابقه  تمدنــی بیــش از پنــج هــزار ســال در حاشــیه ی کویــر لــوت و کشــف حــدود ســه هزار اثــر تاریخــی از ایــن منطقــه در نــوع 
ــن  ــه درفــش پنــج  هزارســاله ی شــهداد اشــاره کــرد کــه قدیمی تری ــوان ب ــن کشــفیات می ت ــه ای ــر اســت کــه از جمل خــود بی نظی

ــان محســوب می شــود. ــش جه درف

یاور علمی دانشگاه رتبه دوم جشنواره نقاشی 
میراث جهانی بیابان لوت را کسب کرد

ــزه کار و  ــگاه : ورزش، انگی یاور علمی دانش
تــالش را دوچنــدان می کنــد و بهــره وری 

را در محیــط اداری افزایــش می دهــد
ســید مصطفــی مهدوی کارشــناس 
و  آموزشــی  معاونــت  حــوزه 
بــه  موفــق  دانشــگاه  پژوهشــی 
ــکی دان ۷  ــد مش ــت کمربن دریاف

در ســبک کیوکوشــین شــد.
ســید  موفقیــت،  ایــن  پــی  در 
پاســخ  در  مهــدوی  مصطفــی 
ــگاه در  ــی دانش ــط عموم ــه رواب ب
ورزشــی  فعالیت هــای  تشــریح 
را  ورزش  از ســال ۱۳۶۳  گفــت: 
بــا رشــته دومیدانــی شــروع و 
ســپس بــه رشــته کشــتی و ورزش 

اســت. پرداختــه  زورخانــه 
از  بعــد   ۱۳۶۶ ســال  در  وی 
دفــاع  جبهه هــای  از  بازگشــت 
ــی  ــته تخصص ــراغ رش ــدس، س مق
بوکــس  و  آمریکایــی  بوکــس 
چینــی مــی رود کــه ایــن فعالیــت 
ــی  ــوان نایب قهرمان ــب عن ــا کس ب
ــراه  ــس هم ــته بوک ــتان در رش اس

. د می شــو
از  بعــد  دانشــگاه  علمــی  یــاور 
در  قرمــز  پیشــانی بند  گرفتــن 
 ۶۹ ســال  در  چینــی  بوکــس 
کیوکوشــین  رشــته  در  فعالیــت 

کمربنــد و  آغــاز  را  کاراتــه 

مشکی دان ۲ را دریافت کرد.
مهــدوی بــا اشــاره بــه جذابیــت 
خــاص رشــته دای دو )ترکیبــی از 
کاراتــه و بوکــس و جــودو( و نــام 
به عنــوان کامل تریــن  از آن  بــردن 
افــزود:  رزمــی  رشــته  در  ســبک 
بــاروی آوردن بــه ایــن ســبک از 
ــتان  ــی آن را در اس ــه، نمایندگ کارات
اخــذ و تاکنــون ادامــه داده اســت و از 
ــی  ــورت متوال ــا 8۳ به ص ــال ۷۶ ت س
کشــور  نایب قهرمــان  و  قهرمــان 
ــت آورده  ــه دس ــبک را ب ــن س در ای

ــت. اس
ــی  ــی ســبک دای دو )ترکیب نمایندگ
در  و جــودو(  بوکــس  و  کاراتــه  از 
ــان، مربیگــری درجــه ۲  اســتان کرم
ملــی، رئیــس کمیتــه بازرســی هیــات 
ــون و  ــل تاکن ــال قب ــه از ۱۵ س کارات
ســبک های  شــورای  در  عضویــت 
ــتان،  ــه اس ــوتان کارات آزاد از پیشکس
ــاور  ــکار ی ــی هم ــمت های اجرای از س
علمــی دانشــگاه و پیسکشــوت ورزش 
اســتان در حــوزه تربیت بدنــی بــه 

ــی رود. ــمار م ش
در  عجیــن  را  وزندگــی  ورزش  وی 
یکدیگــر و جدانشــدنی توصیــف کــرد

در خصــوص پرداختــن بــه ورزش 
حرفه ای در کنار اشــتغال در دانشــگاه 
گفــت: در ســاعات اداری در دانشــگاه 
ــگاه  ــس ازآن در باش ــور دارد و پ حض
ــه ورزش و آمــوزش هنــر جویــان و  ب
مهــدوی  می پــردازد.  عاقه منــدان 
ــوزش  ــته کاس آم ــال گذش ــه س ک
ــگاه  ــکاران دانش ــرای هم ــی را ب دفاع
برگــزار کــرد از حــوزه ریاســت و 
ــم  ــرای فراه ــای دانشــگاه ب معاونت ه
کــردن شــرایط برگــزاری ایــن کاس 
تشــکر و پیشــنهاد اســتمرار آن و 
اســتفاده از تجربیــات ســایر همــکاران 
جلســات  و  دوره هــا  قالــب  در  را 

ــرد. ــرح ک ــی را مط آموزش

ــود را  ــال 8۷ کار خ ــه از س وی ک
ــاز  در بخشــه ای اداری دانشــگاه آغ
کــرده اســت، فعالیت هــای ورزشــی 
ــک  ــگاه ی ــان دانش ــرای کارکن را ب
ــف  ــر توصی ــرورت اجتناب ناپذی ض
کــرد. مهــدوی تأثیــر فعالیت هــای 
ورزشــی بــر امــور شــغلی را مثبــت 
ارزیابــی کــرد و تصریــح کــرد: 
را  تــاش  و  کار  انگیــزه  ورزش، 
دوچنــدان می کنــد و بهــره وری 
افزایــش  اداری  محیــط  در  را 

. هــد می د
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دکتر امین باقی زاده

 دکتر هادی بیت الهی

 دکتر حامد زين الديني

 دکتر روح اله فدائی نژاد

دکتر فرشید کی نیا

 دکتر حسین امیري

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

سرپرست معاونت اداری و مالی 

سرپرست پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته 

سرپرست دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی 

رئیس پارک علم و فناوری 

سرپرست پژوهشکده انرژي 

 دکتر مريم راشکی

 دکتر حمیدرضا بختیاری زاده

ســـمت

ســـمت

سرپرست گروه پژوهشي تنوع زیستي 

سرپرست گروه آموزشي نانو فناوري 

انتصـابات
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نــــوآوران      فصلنامه خبری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

10

2
4

4

1

1

2

1 1

وزارت علوم

ایرنا

ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان

پایگاه اطالعرسانی دولت

ایران پرس

سالمت

کیھان

فارس

گزارش آماری انعکاس اخبار دانشگاه در رسانه ها
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 بزرگداشــت قیــام امــام حســین و اربعیــن، بزرگداشــت ارزش هــای انســانی و تــن
 نــدادن بــه رذالت هــا و مصــداق جملــه هیهــات مــن الذلــه اســت. امــام حســین )ع(

.بــرای ایــن ارزش هــا، وجــود نازنیــن اش را فــدا کــرد

ــاء ــرای احی ــین ب ــام حس ــداکاری ام ــگاه؛ ف ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
 ارزش هــای اســامی، آزادگــی، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جهــان طنیــن
ــزرگ ــه ب ــن حادث ــی در ای ــی و اجتماع ــی تاریخ ــای بزرگ ــت. ظرفیت ه ــداز اس  ان
 وجــود دارد. بزرگداشــت قیــام امــام حســین)ع( و اربعیــن بزرگداشــت ارزش هــای
ــه اســت. ــه رذالت هــا و مصــداق جملــه هیهــات مــن الذل ــدادن ب  انســانی و تــن ن

ــدا کــرد ــرای ایــن ارزش هــا، وجــود نازنیــن اش را ف .امــام ب
ــه ــواری اســت ک ــام بزرگ ــه شــخصیت ام ــرام ب  پاسداشــت اربعیــن حســینی، احت
 تمــام ســرمایه های مــادی، جــان و مــال خــود و فرزندانــش را فــدا کــرد تــا پرچــم
ــرای همــه ــد و حقیقــت اســام ب ــا ظلــم همیشــه برافراشــته باقــی بمان  مبــارزه ب

.بشــریت روشــن شــود

شت ارزش اهی انسانی است شت قیام امام حسین و اربعین؛ زبرگدا زبرگدا


