


بسمه تعالی

مژده ای دل که مسیحا نفسی می  آید              که ز انفاس خوشش بوی کسی می  آید

نیمــه شــعبان خجســته زادروز دوازدهمین ســتاره پنهان آل محمــد )ص( و نجــات دهنده عالم 
بشــریت اســت. آن امــام همامــی کــه برقرارکننــده عــدل و داد در جهــان بشــری خواهــد بــود و 
تمامــی مظلومــان و ســتمدیدگان و مســلمانان و دینداران جهــان در انتظار ظهورش هســتند و 

بــرای آمدنــش دعــا مــی کنند.
بــی تریدیــد انتظــار ظهــور مهدی)عــج(، انتظــار تحقــق همــه خوبی هــا اســت، در ایــن انتظار، 
بشــریت، چشــم بــه راه اســت تــا آنچه را کــه بر اســاس فطــرت پــاک خدایــی، در آرزوی آن بوده 

و هیــچ گاه بــه صــورت کامــل بــه آن دســت نیافته اســت، بــه دســت آورد.
چنیــن انتظــاری، بــه همان میــزان که بزرگ و عظیم اســت، اقتضائات و بایســته های متناســب 

خــود را می طلبــد، از خداونــد متعــال خواهانیــم مــا را از منتظران حقیقی حضرتش قــرار دهد.
اینجانــب روز جهانــی مســتضعفان و میــالد آخریــن برگزیــده اعصــار، طالیــه دار حکومت عدل 
الهــی، حضــرت مهــدی )عــج( را بــه محضــر مقام عظمــای والیــت حضــرت آیــت اهلل العظمی 
خامنــه ای )دامــت برکاتــه(، جامعــه دانشــگاهی بــه ویــژه دانشــگاهیان دانشــگاه تحصیــالت 
تکمیلــی صنعتــی و فناوری پیشــرفته تبریک و تهنیت می گویــم و تعجیــل در فرج حضرتش 

را از پــروردگار متعال مســئلت دارم.

دکتر حسین محبی 
رئیس دانشگاه



ــی  ــر محب ــن دکت ــن آئی در ای
ضمــن  دانشــگاه  رئیــس 
والدت  فرارســیدن  تبریــک 
حضــرت علــی )ع(، روز مــرد و 
بزرگداشــت مقــام پــدر و خیــر 
مقــدم بــه ســخنران مدعــو 
مراســم، دکتــر منصورحســنی، 
شــک  بــی  اظهارداشــت: 
ســی  بازنشســته  همــکاران 
ــود  ــریف خ ــر ش ــال از عم س
را در راه خدمــت صادقانــه بــه 
ایــن دانشــگاه صــرف نمــوده و 
ــار  ــه افتخ ــه ب ــون ک ــم اکن ه
ــد؛   ــل شــده ان بازنشســتگی نائ
ایــن  از  تجلیــل  و  تکریــم 
عزیــزان یکــی از وظایــف مهــم 
ــات  ــا مادی ــا ب ــه تنه ــت .ک اس
ــود و خاطــر  میســر نخواهــد ب
ــات  ــا خدم ــرد: قطع ــان ک نش
بــه  اخــروی  اجــر  ایشــان 

همــراه دارد.    
رئیس دانشگاه، دوران

مراســم  ایــن  پایــان  در 
بازنشســته  همــکاران  از 
ــره ــادی، زه ــی آب ــه زنگ  فاطم

ضیــا  فرحنــاز  زاده،  شــریف 
سیســتانی، آرمیتــا فرهمنــد، 
مرجــان فرهمنــد، علی حســنی، 
ــی غیاث،حمیدرضــا  علیرضــا عل
حمیدرضــا  و  نگارســتانی 
ــی  ــن از مجتب کاشــف و همچنی
ملــک نــژاد، بتــول لشــکری، 
محمــد حســین ابراهیمــی پــور، 
ــی  ــی، عل ــادی ابراهیم ــید ه س
خواجویــی، مهــدی حســن نــژاد 
رنجبــر، علــی اســالمی و مجتبی 
جعفــری بــه عنــوان یــاوران 
علمــی نمونــه دانشــگاه در ســال 
۱۴۰۰ بــا اهــدای لــوح و هدایــا 
تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد. 

ــت  ــر اس ــایان ذک ش
ــم  ــه ه ــرای برنام اج
ــبت  ــه مناس ــی ب آوای
والدت حضــرت علــی 
)ع(، توســط  گــروه 
بیــن المللــی  پیامبــر 
ــد. ــام ش ــم  انج اعظ

از  اســتفاده  کــه  هســتند 
تجربیــات آنهــا در پیشــبرد 
حائــز  دانشــگاه  اهــداف 

باشــد. مــی  اهمیــت 
در  محبــی  حســین  دکتــر 
ــر  ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
غیرهیــأت  اعضــای  عنــوان 
ــی از  ــاوران علم ــه ی ــی ب علم
ســوی وزارت علــوم، ضمــن 
تبریــک بــه یــاوران علمــی 
خواســتار  دانشــگاه،  نمونــه 
ــا  ــتمر آنه ــت مس ــداوم فعالی ت
در راســتای اهــداف و رســالت 

دانشــگاه شــد. 
دکتــر  مراســم  ادامــه  در 
ــنده و  ــنی نویس منصــور حس
مــدرس مهــارت هــای زندگــی 
در خصــوص خطبــه همــام 
همچنیــن  و  البالغــه  نهــج 
هــای شــاخص   دربــاره 

ــر،  ــی بهت ــای زندگ ــارت ه مه
ــود. ــخنرانی نم ــراد س ای

ــرای  ــروعی ب ــتگی را ش بازنشس
ــا و  ــده ه ــق ای ــه راه و خل ادام
روش هــای نویــن دانســت   و از 

ــن ــه در ای ــتگانی  ک بازنشس

ــه  ــد ب ــی دارن ــر م ــیر گام ب مس
ــرد.  ــام ب ــوت ن ــوان پیشکس عن
ــتگان  ــرد: بازنشس ــه ک وی اضاف

ــمندی  ــای ارزش ــرمایه ه س

استفاده از تجربه بازنشستگان در پیشبرد و 
توسعه اهداف دانشگاه نقش آفرین است

ــاوری  ــی و فن ــی صنعت ــات تکمیل ــگاه تحصی ــس دانش ــی رئی ــر محب دکت
پیشــرفته در جشــن والدت امیــر مومنــان حضــرت علــی )ع( تاکیــد کــرد؛
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بــه گــزارش روابــط عمومــی 
دانشــگاه، دکتــر امیــن باقــی 
زاده رئیــس پژوهشــگاه علــوم 
ــوم  ــرفته و عل ــوژی پیش و تکنول
محیطــی در خصــوص ایــن خبــر 
ــر اســاس اعــالم  عنــوان کــرد: ب
ــان  ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس پای
از  دانشــگاه   ۵۸ )ISC( اســالم 
ــگاه   ــان ۳۹۸ دانش ــران در می ای

 از ۲۸ کشــور اســالمی در ایــن 
لیســت حضــور دارند و  و دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 
ــن  ــرای اولی ــرفته ب ــاوری پیش فن
ــور  ــدی حض ــن رتبه بن ــار در ای ب

ــه اســت. یافت
ــه نقــل از رئیــس   وی در ادامــه ب
موسســه پایــگاه اســتنادی  علــوم 

جهــان اســالم اضافــه کــرد:  

منظــور  بــه    ISC موسســه 
ــان  ــگاه های جه ــدی دانش رتبه بن
ــا  ــش )ب ــای پژوه ــالم، معیاره اس
وزن ۶۰ درصــد(، آمــوزش  )بــا 
وزن ۱۰ درصــد(، نــوآوری )بــا 
وزن ۱۵ درصــد( و فعالیت هــای 
ــد(  ــا وزن ۱۵ درص ــی )ب بین الملل
را در نظــر گرفتــه اســت و بــر ایــن 
ــورهای  ــگاه های کش ــاس دانش اس

و  موردســنجش  را  اســالمی 
و  اســت  داده  قــرار  ارزیابــی 
نکتــه مهــم دیگــر در معیارهــای 
ایــن رتبه بنــدی ایــن اســت کــه 
ــش  ــی پژوه ــی و کیف ــاد کم ابع
هم زمــان بــا هــم مــورد بررســی 

قــرار می گیرنــد. 

هیأت ممیزه دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته مستقل شد
ــاده  ــاد م ــق مف ــه منظــور تحق ب
و  وظایــف  اهــداف  قانــون   ۲
ــز  ــوم، و نی ــکیالت وزارت عل تش
دســتور  اجــرای  راســتای  در 
طــرز  بــه  مربــوط  العمــل 
بــا  ممیــزه  هیئــت  تشــکیل 
توجــه بــه رشــد علمــی دانشــگاه

صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــالت 
بــا  پیشــرفته  فنــاوری   و 
ــا  ــای انجــام شــده و ب ــی ه رایزن
موافقــت وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری مســتقل شــدن هیــأت 
تحصیــالت  دانشــگاه  ممیــزه 

ــاوری ــی و فن ــی صنعت تکمیل

پیشرفته فراهم گردید.
 شــایان ذکــر اســت از ابتــدای 
کنــون  تــا  دانشــگاه  تأســیس 
ــزه  ــأت ممی ــط هی ــن کار توس ای
ــان  ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش دانش

صــورت مــی پذیرفتــه اســت.

و  هــا  پیگیــری  از  پایــان  در 
اهتمــام ویــژه اســتاد بزرگــوار 
جنــاب آقــای دکتــر حســین 
محبــی رئیــس محتــرم دانشــگاه 
ــردد. ــی گ ــی م ــکر و قدردان تش

برای اولین بار حضور 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

صنعتی و فناوری پیشـرفته 
در رتبه بندی دانشگاه های 
جهان اسالم در سال ۲۰۲۱ 

محقق شد
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رئیس دانشگاه در جلسه پرسش و پاسخ ویژه دانشجویان تاکید کرد؛

استفاده از شیوه آموزش تلفیقی
 )حضوری و مجازی( 

در دوران پسا کرونا بهترین نوع آموزش
 در دانشگاه ها خواهد بود

دکتــر حســین محبــی رئیــس 
دانشــگاه، در ابتــدا ضمــن عــرض 
ــه دانشــجویان  ــی ب خوشــامد گوی
ورودی  دانشــجویان  ویــژه  بــه 
جدیــد، اظهارداشــت: متاســفانه 
هــای  محدویــت  دلیــل  بــه 
دیــدار  نیــز  امســال  کرونایــی 
میســر  دانشــجویان  حضــوری 
 نگردیــد و هماننــد ســال گذشــته

ــه صــورت مجــازی  آمــوزش هــا ب
انجــام مــی شــود و ابراز امیــدواری 
ــا  ــک ب ــده ای نزدی ــرد: در آین ک
شــرایطی   ،۱۹ کوویــد  نابــودی 
ــه شــاهد حضــور  ــم شــود ک فراه
همــه دانشــجویان در دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 

ــیم. ــرفته باش ــاوری پیش فن
هــدف  دانشــگاه،  رئیــس 
جلســات  ایــن  برگــزاری  از 
شــنیدن را  تــرم  هــر   در 

و  پیشــنهادها  نظــرات،  نقطــه 
ــت  ــجویان در جه ــادات دانش انتق
رفــع مســائل و مشــکالت آنهــا 

برشــمرد.

دکتــر محبــی در ادامه ســخنانش، 
ضمــن تشــریح ســاختار دانشــگاه 
در ســه بخــش آمــوزش، پژوهــش 
و فنــاوری اظهارداشــت: بــا توجــه 
ــه اینکــه بخــش ســتادی حــوزه  ب
ــم  ــارک عل ــگاه )پ ــاوری دانش فن
و فنــاوری( در کرمــان مســتقر 
ــهیل  ــور تس ــه منظ ــد ب ــی باش م
ــه  ــای فناوران ــت ه ــر فعالی در ام
هیــأت  اعضــای  و  دانشــجویان 
علمــی دانشــگاه، مرکــز رشــد 
شــماره دو، در محــل دانشــگاه 
پژوهشــگاه نظــارت   تحــت 

راه اندازی و تجهیز شده است.
در ایــن راســتا وی اذعــان داشــت: 
ــم  ــت فراه ــا فرص ــجویان ب دانش
ــای  ــه ایده ه ــت ارائ ــده در جه ش
بــرای  برنامه ریــزی  و  فناورانــه 
موضوعــات  نمــودن  کاربــردی 
رســاله های  و  نامه هــا  پایــان 
دکتــری بــا همــکاری اســاتید 
خواهنــد  دانشــگاه  مجــرب 
موثــری  هــای  گام  توانســت 

بردارنــد.

ــوان  ــه عن ــی در ادام ــر محب دکت
کــرد: درجامعــه کنونــی آنچــه در 
کنــار تولیــد علــم و انتشــار مقالــه 
ــد؛  ــی رس ــر م ــه نظ ــرروری ب ض
گســترش تحقیقــات کاربــردی در

جهــت رفــع مشــکالت جامعــه 
ــح  ــد و تصری ــی باش ــت م و صنع
رســیده؛  آن  زمــان  کــرد: 
دانشــجویان بــا تــوان علمــی خــود 
ــی  ــا تالش ــان ب ــک اساتیدش و کم
مضاعــف بــا کاربــردی نمــودن 
 پژوهــش هــا در جهــت تولیــد

ــتای  ــی در راس ــوالت داخل محص
خــود کفایــی کشــور و رفــع موانــع 
و مشــکالت قــدم هــای اثربخشــی 

بردارنــد.
در ادامه این نشســت، دانشــجویان 
و  پیشــنهادها،  نظــرات،  نقطــه 
درخواســت،های خــود را پیرامــون 
برپایــی  جملــه  از  مســائلی 
ــازی، ــورت مج ــه ص ــات ب  امتحان

ســالن  مجــدد  انــدازی  راه 
اعتبــار  افزایــش  غذاخــوری، 
اعتبــار  افزایــش   انتشــارات، 

ــا،  ــه ه ــان نام ــای پای ــه ه هزین
ســاماندهی  و بهبــود وضعیــت 
فیزیکــی ســالن هــای  فضــای 
ــد کارهــای  ورزشــی، تســهیل رون
دانشــجویی از طریــق ســامانه های 
الکترونیکــی و تمدیــد زمــان دفــاع 
از پایــان نامــه هــا در شــرایط 

ــد.  ــوان کردن ــی، عن فعل
در ادامــه  در رابطــه بــا مــوارد 
مطــرح شــده توضیحاتــی از ســوی 
مســئولین حاضــر در جلســه ارائــه 

ــد. گردی
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه: در پایــان جلســه دکتــر 
محبــی بــا بیــان اینکــه همــه 
از  پــس  شــده  مطــرح  مــوارد 
بررســی در حوزه هــای مربوطــه 
دردســتورکار قــرارداده خواهــد 
شــد؛ در خصــوص تصمیــم گیــری 
بــر تــداوم آمــوزش مجــازی عنوان 
کــرد: بــا توجــه بــه شــرایطی کــه 
ــا  ــروس کرون ــه دلیــل شــیوع وی ب
در شــیوه آمــوزش ایجــاد شــد 
جایگزیــن  مجــازی  آمــوزش  و 
گردیــد؛  حضــوری  آمــوزش 
شــیوه  ایــن  کــرد:  تصریــح 
دو  در  دســتاوردهایی  آموزشــی 
ــته  ــراه داش ــه هم ــر ب ــال اخی س

ــت. اس
وی اذعــان داشــت: مــی تــوان 
بــا  در دوران پســا کرونــا نیــز 
برنامــه ریــزی صحیــح بــه صــورت 
تلفیقــی )حضــوری و مجــازی( 
در  را  آمــوزش  نــوع  بهتریــن 

دانشــگاه هــا داشــته باشــیم.

حضور معاون وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان در دانشگاه 

توســعه  و  بررســی  منظــور  بــه 
ارائــه خدمــات رفاهــی دانشــجویان 
دانشــگاه دکتــر داداش پــور  معاون 
وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان 
امــور دانشــجویان و  دکتــر گنجــی 
رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان 
بــه همــراه دکتــر زاهــدی نماینــده 
ــس  ــان و راور  در مجل ــردم کرم م

ــا حضــور در ــورای اســالمی، ب ش

نظــر  تبــادل  و  بررســی  مــورد 
ــائل  ــوص مس ــرار داده و در خص ق
و مشــکالت رفاهــی مرتبــط بــا 
را  الزم  راهکارهــای  دانشــجویان 

ارائــه نمودنــد.
اســتقرار  دربــاره  همچنیــن 
ــکی   ــای پزش ــت ه ــتگاه فوری ایس
در محــل دانشــگاه راهــکاری هایــی 
پیشــنهاد شــد و مقــرر گردیــد 
درایــن خصــوص تمهیــدات الزم 

هیــأت  بــا  نشســتی  در  دانشــگاه 
کردنــد گفتگــو  دانشــگاه  رئیســه 

محبــی  دکتــر  نشســت  ایــن  در 
ارائــه  ضمــن  دانشــگاه،  رئیــس 
گزارشــی از وضعیــت امکانــات رفاهی 
ــای آن را  در   دانشــگاه، برخــی نیازه
ــژه در  ــه وی ــف ب ــای مختل ــوزه ه ح
ــن  ــرای حاضری ــجویی ب ــوزه دانش ح
ــص  ــتار تخصی ــود و خواس ــه نم ارائ

تجهیــز  خصــوص  در  اعتبــار 
ســالن غذاخــوری، تجهیــز ســایت 
دانشــجویی، احــداث ســالن ورزشــی، 
ســاخت مســجد و همچنیــن توســعه 
آشــپزخانه از ســنتی بــه صنعتــی 

ــد.  ش
ــس دانشــگاه،  ــه ســخنان رئی  درادام
ــراه،  ــأت هم ــور و هی ــر داداش پ دکت
مســائل  و مشــکالت مطــرح شــده را
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تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه 

ــه پژوهــش  در آئیــن گرامیداشــت هفت
و فنــاوری ســال 1۴۰۰صــورت پذیرفــت؛

دکتــر حســین محبــی در ابتدای 
مراســم، ضمــن عــرض تســلیت 
فرارســیدن ایام شــهادت حضرت 
فاطمه )س( و گرامیداشــت هفته 
پژوهــش و فنــاوری عنــوان کرد: 
درخصــوص تولیــد علــم، ســرانه 
کمــی و کیفــی انتشــار مقــاالت 
دانشــگاه در ســطح کشــور رتبــه 
باالیــی دارد. و تصریــح کــرد: بــا 
توجــه بــه ماهیــت دانشــگاه بــه 
عنــوان یــک دانشــگاه صنعتــی، 
توســعه و گســترش طــرح هــای 
ــت  ــردی در جه ــی کارب تحقیقات
رفــع مشــکالت جامعــه و صنعت 
باشــد.  مــی  اهمیــت   حائــز 

وی بــا اشــاره بــه مصوبــه مــورخ 
ــورای گسترش  ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ش
ــوم در  ــی وزارت عل ــوزش عال آم
ــم  ــارک عل ــت پ ــوص فعالی خص
و فنــاوری بــه عنــوان پــارک 
ــد  ــت:: بع ــگاهی اظهارداش دانش
فنــاوری  و  علــم  شــهرک  از 
و  علــم  پــارک  اصفهــان، 
باالتریــن  دانشــگاه،  فنــاوری 
ســطح  در  را  بودجــه  میــزان 
اختصــاص  خــود  بــه  کشــور 
ــان داشــت: در  داده اســت و اذع
راســتای اســتفاده بهینــه از ایــن  
فنــاوری  حــوزه  در  پتانســیل 
دانشــگاه، بایســتی در توســعه 
ــت  ــردی درجه تحقیقــات کارب

کیفــی و  کمــی   رشــد 
شــرکت هــای دانــش بنیــان 
مســتقر در پــارک و تبدیــل علــم 
بــه ثــروت و تولیــد محصــول گام 
ــری برداشــته شــود.    هــای موث

پایــان  در  دانشــگاه  رئیــس 
ــی  ــت اله ــادی بی ــر ه ــه دکت ب
عســکرزاده  علیرضــا  دکتــر  و 
ــب  ــت کس ــه عل ــب ب ــه ترتی ب
در  برتــر  پژوهشــگر  عناویــن 
ــگر  ــه و پژوهش ــوم پای ــروه عل گ
پراســتناد یــک درصــد برتــر 
  ،۱۴۰۰ ســال  در  جهــان 
تبریــک گفــت و اذعــان داشــت: 
 اینهــا مایــه افتخــار دانشــگاه

ــدواری  ــراز امی ــد و اب ــی باش م
کــرد؛ بــا برنامــه ریزی مناســب و 
دقیــق شــاهد رشــد و شــکوفایی 
هرچــه بیشــتر ایــن دانشــگاه در 
ســه حــوزه آمــوزش، پژوهــش و 

فنــاوری خواهیــم بــود.

دکتــر آئیــن  ایــن  ادامــه   در 
باقــی زاده رئیــس پژوهشــگاه 
علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته 
و علــوم محیطــی بــا تشــریح 
ســاختار علــوم در دو شــاخه 
اعــالم  و  کاربــردی  و  محــض 
ــض  ــوم مح ــوزه عل ــه در ح اینک
ــه بســیار  در بخــش انتشــار مقال
ــت  ــده؛ برفعالی ــل ش ــق عم موف
ــه  ــردی ب ــوم کارب ــتر در عل بیش
ویــژه ثبــت اختــراع و پتنــت 

ــرد. ــد ک تأکی

رئیــس پژوهشــگاه اظهارداشــت: 
ســاخت یک نمونه آزمایشــگاهی 
تکنولــوژی  بــه  آن  تبدیــل  و 
ــا حصــل مشــارکت  ــردی م کارب
دو حــوزه پژوهــش و فنــاوری 
ــان  ــر نش ــد. وی خاط ــی باش م
ــاختار  ــه س ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی 
ــرفته و ــاوری پیش ــی و فن صنعت

هــای  ســاخت  زیــر  وجــود 
ــم ــم فراه ــن مه ــام ای  الزم انج

می باشد.
وی همچنیــن تــالش در جهــت 
قابــل  کــه  محصولــی  تولیــد 
داخلــی  بازارهــای  در  عرضــه 
در  را  باشــد  مــی  خارجــی  و 
توســعه فنــاوری کاربــردی حائــز 

اهمیــت برشــمرد.
ــا  ــه ب ــی زاده در ادام ــر باق دکت
اشــاره بــه اینکــه طــی یــک 
ــه هــای  ــر تفاهــم نام ســال اخی
هــای  شــرکت  بــا  بســیاری 
ــه منظــور  ــی  ب ــی و معدن صنعت
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــعه و اج توس
تحقیقاتــی مشــترک و همچنیــن 
انجــام امــور مشــاوره در راســتای 
ــد  ــع منعق ــع مشــکالت صنای رف
قــرارداد  ازامضــای  گردیــده 
پژوهشــی کالن بــا شــرکت بــرق 
و همچنیــن تهیــه پیــش نویــس 
بــا شــرکت صنایــع  قــرارداد 

ــر داد. ــز خب ــران نی ــس ای م
هــای  برنامــه  گــزارش  ارائــه 
برگــزار شــده در هفتــه پژوهــش 
و فنــاوری و همچنیــن نحــوه 
برتــر  پژوهشــگران  انتخــاب 
دانشــگاه از دیگــر مــواردی بــود 
کــه توســط دکتــر باقــی زاده در 

ــد. ــرح ش ــم مط ــن مراس ای
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بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، درپایــان مراســم از دکتــر محمــد نجــف زاده )گــروه فنــی و مهندســی(، دکتــر مهــدی 
رحیمــی )گــروه کشــاورزی(، دکتــر داریــوش افضلــی )گــروه علــوم پایــه( بــه عنــوان پژوهشــگران برتــر دانشــگاه و از دکتــر 
ــا و  ــکده ه ــطح دانش ــر درس ــگران برت ــاب پژوهش ــش انتخ ــگاه و در بخ ــر دانش ــاور برت ــوان فن ــه عن ــی زاده ب ــعود رضای مس
ــا  ــد  رض ــر محم ــر(، دکت ــرق و کامپیوت ــی ب ــکده مهندس ــب دانش ــب )منتخ ــلیمانی نس ــان س ــر احس ــا از دکت ــکده ه پژوهش
کارآمــوز راوری )منتخــب دانشــکده مهندســی مکانیــک و مــواد(، دکتــر احســان نــوروزی )منتخــب دانشــکده مهندســی عمــران 
و نقشــه بــرداری(، دکتــر محمــد رضــا رضایــی راینــی نــژاد )منتخــب دانشــکده علــوم و فنــاوری هــای نویــن(، دکتــر محمــود 
ــر  ــواد(، دکت ــکده م ــب پژوهش ــنخانی )منتخ ــدا... حس ــر اس ــیمی(، دکت ــی ش ــیمی و مهندس ــکده ش ــب دانش رحمتی)منتخ
علیرضــا گنجویــی )منتخــب پژوهشــکده فوتونیــک(، دکتــر فرشــید کــی نیــا )منتخــب پژوهشــکده انــرژی(، دکتــر مســعود 
ترکــزاده و دکتــر امیــن باقــی زاده )منتخبیــن پژوهشــکده علــوم محیطــی( و همچنیــن از آرزو ریاحــی دانشــجوی دانشــکده 

علــوم و فنــاوری هــای نویــن بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر دانشــجو، بــا اهــدای لــوح و هدایــای نفیــس تقدیــر شــد.

آئیــن  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
همچنیــن از دکتــر هــادی بیــت 
کشــور(،  برتــر  )پژوهشــگر  الهــی 
دکتــر علیرضا عســکرزاده )پژوهشــگر 
پراســتناد یــک درصــد برتــر جهــان( 
و دکتــر روح ا... فدایــی نــژاد و دکتــر 
ــأت  ــای هی ــی )اعض ــا گنجوی علیرض
علمــی برتــر در همــکاری جامعــه 
ــوح و  ــدای ل ــا اه ــز ب ــت( نی و صنع

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــا تجلی هدای
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تفاهم نامه ایجاد مرکز رشد  راور امضا شد

با حضور دکترمحمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور
 در مجلس شورای اسامی؛

زاهــدی  دکتــر  حضــور  بــا 
ــان و راور  ــردم کرم ــده م نماین
ــالمی،  ــورای اس ــس ش در مجل
ســپهوند  محمدرضــا  دکتــر 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
کرمــان بــه همراهــی خانــم 
معین الدینــی  فاطمــه  دکتــر 
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور 
فرمانــدار  کرمــان،  اســتان 
در  شــهری  مســئوالن  و 
بــرای  الزم  همفکــری  راور 
و  فنــاوران  بهره بــرداری 
صاحبــان ایــده از مرکــز رشــد 
راور انجــام و تفاهم نامــه ایجــاد 
ــید.  ــا رس ــه امض ــز ب ــن مرک ای
ــا  ــدا ب ــه ابت ــه ک ــن جلس در ای
ــهری در  ــئوالن ش ــور مس حض
دفتــر فرمانــدار راور برگزار شــد 
دکتــر زاهــدی ضمــن ابــراز 
یــک  شــروع  از  خوش حالــی 
اتفــاق خیــر بــرای جوانــان 
ایــن شهرســتان گفــت:» بــا 
پتانســیل هایی  بــه  توجــه 
کــه دانشــجویان، نــوآوران و 
ــای  ــده در زمینه ه ــان ای صاحب
ــرش  ــوص ف ــف علل الخص مختل
در شهرســتان راور دارنــد و بــا 
تکیــه بــر حمایت هایــی کــه 
پــارک علــم و فنــاوری کرمــان 
ــام  ــور انج ــام ن ــگاه پی و دانش
می دهنــد، در آینــده شــاهد 
ایــن  در  خوبــی  اتفاق هــای 
بــود.« شهرســتان خواهیــم 

ــدار  ــن دی ــر زاهــدی در ای دکت
راور  شــهری  مســئوالن  از 
خواســت کــه همــکاری الزم 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــا پ را ب
ــور  ــام ن ــگاه پی ــان و دانش کرم
ــد  ــز رش ــدازی مرک ــرای راه ان ب
مورد نیــاز  مجــوزات  اخــذ  و 

ــد.  ــام دهن انج
 در ادامــه دکتــر ســپهوند نیــز 
ضمــن تبریــک اعیــاد شــعبانیه 
و تشــریح اکوسیســتم فنــاوری 
ــم و  ــارک عل اســتان گفــت:» پ

فنــاوری کرمــان بــه عنــوان 

نــوآوری  و  فنــاوری  توســعه 
آمادگــی  کرمــان  اســتان  در 
حمایت هــای  جهــت  الزم 
مالــی و معنــوی از فنــاوران، 
ــن  ــده ای ــان ای ــوآوران و صاحب ن
داشــته  اعــالم  را  شهرســتان 
برنامــه  دبیــر  عنــوان  بــه  و 
دبیــر  و  دانش بنیــان  اقتصــاد 
گــروه کاری پژوهــش و فنــاوری 
اســتان کرمــان بــه دنبــال حــل 
مشــکالت فنــاوران و جوانــان 

می باشــد.« ایــده  صاحــب 
ســپهوند  دکتــر  هم چنیــن 
یــک  راه انــدازی  پیشــنهاد 
کانــون شــکوفایی و خالقیــت 
ــتان  ــوزان شهرس ــژه دانش آم وی
از  حمایــت  هــدف  بــا  راور 
و  دانش امــوزان  ایده هــای 
ــا  ــده را ب ــاوران آین ــرورش فن پ
همراهــی آمــوزش و پــرورش 

داد. شهرســتان  ایــن 
در ادامــه مهندس مالــک اژدری 
فرمانــدار راور با تشــکر از حضور 
مســئوالن و حمایــت از نخبــگان 
و جوانــان ایــن شهرســتان، قول 
مســاعد جهــت همــکاری تمــام 
ــدازی و  ــرای راه ان ــتگاه ها ب دس
ــا  ــز ب ــن مراک ــرداری از ای بهره ب
ــتان راور  ــعه شهرس ــدف توس ه

را مبــذول داشــت.
ــز  ــر معین الدینــی نی ــم دکت خان
ضمــن حمایــت از جوانــان و 
ــت:»  ــتان راور گف ــردم شهرس م
و  تجهیــزات  از  اســتفاده 
ــی  ــت مال ــاختمان ها و حمای س
از جوانــان برومنــد و دارای ایــده 
مجموعــه  برنامه هــای  از  راور 
اســتان  نــور  پیــام  دانشــگاه 
ــگاه  ــن دانش ــوده و ای ــان ب کرم
از هیــچ تالشــی در ایــن زمینــه 

نمی کنــد.« دریــغ 

به منظــور  نشســتی  در 
همکاری هــای  گســترش 
بــرق،  صنعــت  مشــترک 
ــگاه  ــکاری دانش ــه هم تفاهم نام
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی 
ــرکت  ــرفته و ش ــاوری پیش و فن
تولیــد نیــروی بــرق کرمــان 

مبادلــه شــد و  امضــا 
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــروه  ــل از گ ــه نق ــگاه و ب دانش
کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعت، 
در ایــن نشســت دکتــر حســین 
محبــی رئیــس دانشــگاه، بــا 
تــداوم  اهمیــت  بــه  اشــاره 
ــگاه در  ــت و دانش ــاط صنع ارتب
ــع  ــای صنای ــع نیازه ــت رف جه
اســتان و کشــور، بهره گیــری 
و  باالقــوه  پتانســیل های  از 
دانشــگاه  الزم  زیرســاخت های 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی 
ــن  ــرفته را در ای ــاوری پیش و فن
ــت دانســت. ــز اهمی ــه حائ زمین

رئیــس دانشــگاه در ایــن راســتا 
خواســتار گســترش همکاری هــا 
زمینه هــای  درتمامــی 
پژوهشــی ازجملــه در زمینــه 
اســتمرار  و  بــرق  صنعــت 
همکاری هــای مشــترک شــد؛ و 
ــات  ــردن موضوع ــردی ک برکارب
رســاله های  و  پایان نامه هــا 
نیازهــای  دکتــری در جهــت 

شــرکت تأکیــد کــرد.
کریمــی  مهنــدس  ادامــه  در 
تولیــد  شــرکت  مدیرعامــل 
ــن  ــان، ضم ــرق کرم ــروی ب نی
توضیحاتــی در مــورد اهــداف 
طراحــی  شــرکت،  وظایــف  و 
موردنیــاز  قطعــات  تولیــد  و 
شــرکت توســط نیــروی انســانی 
داخلــی را ازجملــه مهم تریــن 
اهــداف شــرکت دانســت؛ وی بــا

ــد  ــه منعق ــه تفاهم نام ــاره ب اش
گســترش  خواســتار  شــده، 

شــد. فی مابیــن  تعامــالت 
نشســت،  پایــان  در 
ــوارد  ــون م ــه ای پیرام تفاهم نام
ــی  ــر محب ــط دکت ــل،: توس ذی
مهنــدس  و  دانشــگاه  رئیــس 
شــرکت  مدیرعامــل  کریمــی 
تولیــد نیــروی بــرق کرمــان، 

گردیــد. مبادلــه  و  امضــاء 
ــعه  ــی و توس ــای تحقیقات ــام طرح ه *  انج

فنــاوری مــورد نیــاز طرفیــن
جهــت  مناســب  زمینه هــای  ایجــاد   *
بهره گیــری از توانمندی هــا و خدمــات از 

ــن ــی طرفی ــزات پژوهش ــل تجهی قبی
و  دوره هــا  نشســت ها،  برگــزاری   *
ــاز  ــالم نی ــب اع ــی حس ــای آموزش کارگاه ه

طرفیــن
پایان نامه هــای  از  شــرکت  حمایــت   *
تحصیــالت تکمیلــی بــا موضوعــات مرتبــط

* برگــزاری نشســت های علمــی مشــترک، 
ــه  ــرکت ب ــای ش ــات و نیازه ــال تجربی انتق
و  افــکار  تبــادل  و  بالعکــس  و  دانشــگاه 

ــات اطالع
* ترجمــه، تألیــف و چــاپ مقــاالت و کتب و 

انتشــار نشــریات موردنیاز شرکت
ــاوری و مشــاوره  ــه توســعه فن ــه برنام * ارائ
پروژه هــای  جهــت  پژوهشــی  و  علمــی 

ــرکت ــی ش ــی و پژوهش مطالعات
بــه  خــروج  و  ورود  تســهیالت  ارائــه   *
تعریــف  طریــق  از  فیزیکــی  مکان هــای 
و  کارت  صــدور  قبیــل  از  راهکارهایــی 
ــه وجــود آوردن امــکان  ــرای ب معرفی نامــه ب
دسترســی آســان تر بــه منابــع یکدیگــر

* همــکاری در خصــوص معرفــی اســاتید و 
متخصصیــن موردنیــاز شــرکت

ــف  ــایی و تعری ــه شناس ــاوره درزمین * مش
ــرکت ــاوری ش ــی و فن ــای پژوهش نیازه

اعضــای  و  دانشــجویان  اســتفاده   *
هیأت علمــی دانشــگاه از امکانــات و فضاهــای 

آزمایشــگاهی تحــت اختیــار شــرکت
* همکاری درزمینه فناوری اطالعات

فرصت هــای  ایجــاد  در  همــکاری   *
مطالعاتــی و دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی

* ایجــاد زیرســاخت الزم جهــت انجــام 
اعضــای  مطالعاتــی  فرصــت  دوره هــای 

شــرکت در  دانشــگاه  هیأت علمــی 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه و شرکت تولید 
نیروی برق کرمان امضا شد

در راستای گسترش همکاری های مشترک درزمینه صنعت برق؛
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بازدید مدیر تحقیق و توسعه واحد پیرومتالورژی 
شرکت مس سرچشمه از دانشگاه 

ــی و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــر کارآفرین ــل از دفت ــه نق ب
ــا صنعــت دانشــگاه،  و ارتبــاط ب
راه هــای  بررســی  به منظــور 
گســترش همکاری هــا در حــوزه 
ــات  ــایر موضوع ــورژی و س متال
ــور  ــا حض ــتی ب ــط، نشس مرتب
مهنــدس صمدانــی و هیــأت 
ــی  ــئولین پژوهش ــراه و مس هم
و متخصصــان حــوزه متالــورژی 
مرکــز  محــل  در  دانشــگاه 
ــزار  ــگاه، برگ ــای دانش همایش ه
شــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، 
دســتاوردهای  مهم تریــن  از 
بــه  می تــوان  جلســه  ایــن 
پایان نامه هــای  از  حمایــت 
بــا  تکمیلــی  تحصیــالت 
ــا فعالیــت  موضوعــات مرتبــط ب
واحــد پیرومتالــورژی، توافــق 
بــرای برگــزاری نشســت های 

علمــی مشــترک، انتقــال

ــرکت  ــای ش ــات و  نیازه تجربی
بالعکــس،  و  دانشــگاه  بــه 
فنــاوری  درزمینــه  همــکاری 
اطالعــات، مشــاوره درزمینــه 
ــای  ــف نیازه ــایی و تعری شناس
پژوهشــی و فنــاوری ایــن واحــد 

ــرد. ــاره ک اش
مدیــر  صمدانــی  مهنــدس 
واحــد  توســعه  و  تحقیــق 
پیرومتالــورژی شــرکت مــس 
سرچشــمه، از همــکاری اعضــای 
ــا آن  ــگاه ب ــی دانش ــأت علم هی

واحــد قدردانــی کــرد.
مهنــدس  اســت،  گفتنــی 
صمدانــی و هیــأت همــراه از 
بخش هــای مختلــف دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی 
و فنــاوری پیشــرفته ازجملــه 
و  آزمایشــگاه ها  مجموعــه 
ــد  ــز بازدی ــا نی ــز همایش ه مرک

کردنــد.

مدیــر واحــد تحقیقــات مهندســی 
و کارشناســان و مدیــر بهــره  وری 
انــرژی مجتمــع مــس سرچشــمه 
ــی  ــالت تکمیل ــگاه تحصی از دانش
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
بررســی  به منظــور  و  بازدیــد 
راه هــای گســترش همکاری هــا 
نشســت  در  انــرژی  حــوزه  در 
مشــترکی بــا حضــور اعضــای 
ــرژی  ــکده ان ــی پژوهش هیأت علم

ــد. ــرکت کردن ش
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مســعود  دکتــر  دانشــگاه، 
ایرانمنــش، رئیــس پژوهشــکده 
ــن  ــت: در ای ــار داش ــرژی اظه ان
علمــی  ظرفیت هــای  نشســت 
در  موجــود  آزمایشــگاهی  و 
ــد  ــرای واح ــرژی ب ــکده ان پژوهش
تحقیقــات معرفــی شــد. همچنین 
اعضــای واحــد تحقیقــات بــه 
معرفــی شــرکت و اولویت هــا و 
نیازمندی هــای پژوهشــی خــود 

پرداختنــد.
ــکان  ــوص ام ــزود: در خص وی اف
انجــام همکاری هــای مشــترک 
ــی  ــای پژوهش ــکل پروژه ه ــه ش ب
و  اولویت هــا  راســتای  در  و 
ــات  ــد تحقیق ــای واح نیازمندی ه
هیأت علمــی  اعضــا  توســط 
ــع ــرای رف ــرژی ب ــکده ان پژوهش

نیازهــای پژوهشــی مجتمــع و 
ــتگاهی  ــات دس ــه خدم ــز ارائ نی
خریــد  به صــورت  آزمون هــا  و 
تبادل نظــر  و  بحــث  خدمــت 

صــورت گرفــت.
رئیــس پژوهشــکده انــرژی اذعــان 
داشــت: بــا توجــه بــه ظرفیت های 
علمــی و پژوهشــی موجــود در 
پژوهشــکده انــرژی امکان توســعه 
بیــن  مشــترک  همکاری هــای 
ایــن پژوهشــکده و مجتمــع مــس 
و  می باشــد  فراهــم  سرچشــمه 
ــزاری نشســت های تخصصــی  برگ
را در راســتای آشــنایی بیشــتر 
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــر دو مجموع ه

ــت.  دانس
مهم تریــن  ایرانمنــش  دکتــر 
نشســت  ایــن  دســتاوردهای 
پایان نامه هــای  از  حمایــت  را 
تحصیــالت تکمیلــی بــا موضوعــات 
بــرای  توافــق  باانــرژی،  مرتبــط 
علمــی  نشســت های  برگــزاری 
و  تجربیــات  انتقــال  مشــترک، 
ــگاه و  ــه دانش ــع ب ــای مجتم نیازه
بالعکــس، همــکاری درزمینــه انرژی، 
و  شناســایی  درزمینــه  مشــاوره 
تعریــف نیازهای پژوهشــی و فناوری 

ایــن مجتمــع برشــمرد.
گفتنــی اســت بازدیــد از آزمایشــگاه های 
پژوهشــکده انــرژی و آشــنایی واحــد 
تحقیقــات مجتمــع مــس سرچشــمه بــا 
امکانــات و تجهیــزات و تخصــص اعضــای 
از  انــرژی  پژوهشــکده  هیأت علمــی 
ــود کــه در حاشــیه  دیگــر برنامه هایــی ب

ــت. ــن نشســت صــورت پذیرف ای

حضور مدیران واحد تحقیقات مجتمع 
مس سرچشمه در دانشگاه 

میکروبیولــوژی  آزمایشــگاه  مدیــران 
شــرکت بابــک مــس ایرانیــان از دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری 
ــی  ــور بررس ــد و به منظ ــرفته بازدی پیش
راه هــای گســترش همکاری هــا در حــوزه 
ــا  علــوم زیســتی در نشســت مشــترک ب
مدیــر امــور پژوهشــی پژوهشــگاه، رئیس 
پژوهشــکده علــوم محیطــی و مدیــر 
گــروه بیوتکنولــوژی شــرکت کردنــد. بــه 
ــه  ــی دانشــگاه و ب ــط عموم ــزارش رواب گ
ــوم محیطــی، در  ــل از پژوهشــکده عل نق
ایــن نشســت ظرفیت هــای علمــی و 
آزمایشــگاهی موجــود  در دانشــگاه و بــه 
ویــژه پژوهشــکده علــوم محیطــی بــرای 
شــرکت معرفــی شــد. همچنیــن مدیران 
ــی  ــه معرف ــوژی ب ــگاه میکروبیول آزمایش
ــای  ــا و نیازمندی ه ــرکت و اولویت ه ش

ــد.  پژوهشــی خــود پرداختن

در ادامــه ایــن نشســت،، در خصــوص 
امــکان انجــام همکاری هــای مشــترک بــه 
شــکل پروژه هــای پژوهشــی و در راســتای 
اولویت هــا و نیازمندی هــای شــرکت بابــک 
مــس ایرانیــان توســط اعضــا هیأت علمــی 
اعضــا  تجربیــات  انتقــال  و  دانشــگاه 
هیأت علمی بــرای رفــع نیازهای پژوهشــی 
شــرکت و نیــز ارائــه خدمــات دســتگاهی و 
آزمون هــا به صــورت خریــد خدمــت بحــث 

ــت.  ــورت گرف ــر ص و  و تبادل نظ
در حــال حاضــر اولویــت ایــن شــرکت 
آزمایشــگاه های  خدمــات  از  اســتفاده 
ــتگاه های ــامل دس ــوژی ش ــروه بیوتکنول  گ

 Rea Ttime PCR میکروســکوپ فلورســانت 
فلوســایتومتری و اولتراســونیک می باشد  

مســئوالن آزمایشــگاه میکروبیولوژی شرکت 
ــا و  ــایر اولویت ه ــان س ــس ایرانی ــک م باب
نیازمندی هــای پژوهشــی خــود را زمینه های 
میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، قارچ شناسی 

و

خردگــی مطــرح نمودنــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
ازجملــه برنامه های آینده این شــرکت تشــکیل 
یک بانــک میکرواورگانیزم هــا در منطقه جنوب 
شــرق کشــور می باشــد دانشــگاه تحصیــالت 
تکمیلــی می توانــد در تحقــق این هــدف نقش 

مهمی داشــته باشــد.ش
شــایان ذکر اســت، بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
علمــی و پژوهشــی موجــود در دانشــگاه و 
ــه نظــر می رســد  ــوژی ویــژه شــرکت، ب تکنول
امــکان توســعه همکاری هــای مشــترک بیــن 

گروه هــای مختلــف دانشــگاه به ویژه مــواد، 
مکانیک و بیوتکنولوژی دانشگاه تا شرکت 
بابــک مــس ایرانیــان فراهــم باشــد کــه 
نیازمند آشــنایی بیشــتر هر دو مجموعه و 
برگزاری نشســت های تخصصی بیشتر در 

آینــده می باشــد..

نشست مشترک شرکت بابک مس ایرانیان 
با پژوهشکده علوم محیطی 
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نشست مشترک پارک علم و فناوری با اتاق بازرگانی و شرکت  شهرک های صنعتی 

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه و بــه نقــل از گــروه 
کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت، 
حضــور  بــا  تخصصــی  جلســه 
ــان  ــرات کرم ــران اداره مخاب مدی
ــق  ــترش و تعمی ــور گس ــه منظ ب
در  مشــترک  هــای  همــکاری 
زمینــه سیســتم هــای مخابراتــی 
ــی  در دانشــگاه تحصیــالت تکمیل
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 

ــزار گردیــد. برگ
ــر  ــت دکت ــن نشس ــدای ای در ابت
رئیــس پژوهشــگاه  زاده،  باقــی 
ــران  ــه مدی ــدم ب ــر مق ضمــن خی
اظهــار  مخابــرات،  شــرکت 
داشــت: فعالیــت هــای پژوهشــی 
 و صنعتــی دانشــگاه  چشــمگیر

می باشد. وی ضمن اشاره

ــس  ــپهوند رئی ــا س ــر محمدرض دکت
کرمــان  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
بــه همراهــی دکتــر رضایــی زاده 
معــاون فنــاوری پــارک در دیــداری 
بــا مهنــدس طبیــب زاده رییــس 
ــدس  ــان و مهن ــی کرم ــاق بازرگان ات
شــرکت  سرپرســت  ســلطانی راد 
کرمــان  صنعتــی  شــهرک های 
ایجــاد  پیرامــون  گفت وگــو  بــه 
مجتمع هــای کارگاهــی و توســعه 
جهــت  فنــاوری  شــهرک های 
ــد  ــرای تولی ــاخت ب ــر س ــعه زی توس
شــرکت های  محصــوالت  انبــوه 
دانــش بنیــان و فنــاور و احــداث 
بــرج فنــاوری کرمــان پرداخــت. 
 در ایــن دیــدار دکتــر ســپهوند 
ــارک  ــم انداز پ ــریح چش ــن تش ضم
ســال های  در  فنــاوری  و  علــم 
همــکاری  پیشــنهاد  آینــده، 
و  بازرگانــی  اتــاق  مشــترک   
شــرکت    شــهرک های  صنعتــی 
ــاوری    ــم و فن ــارک عل ــا پ ــان ب کرم
بــرای ایجــاد مجتمــع کارگاهــی 
ــه واحدهــای فنــاور  جهــت اجــاره ب
ــعه  ــاوری و توس ــرج  فن ــاخت ب و س
ــا ــان را ب ــاوری کرم شــهرک های فن

ســاختن   فراهــم   و  مشــترک  ســرمایه گذاری 
ــذب  ــاوری و ج ــعه فن ــرای توس ــب ب ــتر مناس س
ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه را بیــان کــرد.  
جلوگیــری  جهــت  گفــت:»  ســپهوند  دکتــر 
تملــک  و  اجــاره  از  ناشــی  هزینه هــای  از 
اســتقرار  بــرای  مختلــف  ســاختمان های 
اداری  واحدهــای فنــاور و شــرکت های  واحــد 
و  علــم  پــارک  زیر مجموعــه  و  دانش بنیــان 
فنــاوری و تجمیــع آن هــا در یــک ســاختمان، بــه 
دنبــال برنامه ریــزی جهــت احــداث بــرج فنــاوری 
ــا توســعه و  ــان داشــت:» ب هســتیم.« ایشــان اذع
مجــاورت  در  فنــاوری  شــهرک های  گســترش 
ــی  ــد  صنعت ــتان و تولی ــی اس ــهرک های صنعت ش
در ایــن شــهرک ها عــالوه بــر کاهــش هزینه هــای 
ــه  ــاور زمین ــان  و فن ــد شــرکت های دانش بنی تولی
ــارک  ــتقر در پ ــرکت های مس ــن ش ــکاری بی هم
علــم و فنــاوری بــا شــرکت های تولیــدی در 
ــود.«  ــاد می ش ــتان ایج ــی اس ــهرک های صنعت ش
در ادامــه مهنــدس طبیــب زاده بــا اســتقبال از 
ایــن پیشــنهاد، حمایــت از واحدهــای فنــاور و 
ــمرد و  ــمند بر ش ــان را ارزش ــرکت های دانش بنی ش
اذعــان داشــت:» اســتقرار واحــد تحقیــق و توســعه 
شــرکت های صنعتــی  و بــزرگ در شــهرک  فنــاوری 
ــان  ــاور و دانش بنی ــای فن ــرکت ها و   واحده ــه ش ک
در آن جــا حضــور دارنــد، اتفاقــی مهــم و انگیــزه  بخش 

ــود.«  خواهــد ب

بــه تعــداد تفاهــم نامــه هــا و 
ــع  ــا صنای ــی ب ــای بیرون قرارداده
ــگاه  ــن دانش ــتان، ای ــف اس مختل
را دارای پتانســیل بالقــوه ای در 
ــت  ــکالت صنع ــع مش ــه رف زمین
ــان  ــن بی ــرد و همچنی ــی ک معرف
هــای  تــالش  بــا  کــه  کــرد: 
ــی دانشــگاه  ــت علم اعضــای هیئ
شــاهد پیشــرفت هــای خوبــی 
در ارتقــای ســطح کیفــی صنایــع 

ــود.   ــم ب ــتان خواهی اس
رئیــس پژوهشــگاه در ادامــه افــزود: 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــگاه ب ــن دانش ای
موفــق ترین دانشــگاه هــای صنعتی 
ماموریــت  راســتای  در  کشــور، 
ــن  ــزاری ای ــا برگ ــود ب ــی خ صنعت
 جلســات بــه صــورت مســتمر تالش 

می نماید

ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه، را 
افزایــش دهــد.  

دکتــر  نشســت  ادامــه  در 
ــوزش شــرکت  ــر آم ــوالدی مدی پ
ســایر  و  کرمــان  مخابــرات 
ایــن  کارشناســان  و  مدیــران 
ــرات  ــان نظ ــه بی ــز ب ــرکت نی ش
راهکارهــای  زمینــه  در  خــود 
ارتبــاط هــر چــه بیشــتر شــرکت 
ــه ــا دانشــگاه در زمین ــرات ب  مخاب

مخابراتــی  هــای  سیســتم 
مهمتریــن  از  کــه  پرداختنــد. 
ــی  ــزوم اجرای ــه ل ــوان ب آنهــا می ت
کــردن تفاهــم نامــه هــا در تحقق 

ــود.  ــاره نم ــداف اش ــن اه ای
در ادامــه جلســه، اعضــای هیــأت 
زمینــه  در  متخصــص  علمــی 
مخابــرات در دانشــکده بــرق و

ــر، پژوهشــکده فوتونیــک  کامپیوت
اطالعــات،  فنــاوری  گــروه  و 
مباحثــی در خصــوص اســتفاده از 
امکانــات و قابلیــت هــای دانشــگاه 
شــرکت  بــا  همــکاری  جهــت 

ــد ــرح کردن ــرات را مط مخاب
ــت از  ــت، حمای ــر اس ــایان ذک ش
پایــان نامــه هــای تحصیــالت 
ــط  ــات مرتب ــا موضوع ــی ب تکمیل
ــرات،  ــرکت مخاب ــت ش ــا فعالی ب
ــی  ــای علم ــت ه ــزاری نشس برگ
الزم  زمینــه  ایجــاد  مشــترک، 
جهــت حضــور اعضــای هیــأت 
فرصــت  درقالــب  علمــی 
ــه  ــت از جمل ــی در صنع مطالعات
مهمتریــن مباحــث مطــرح شــده 

در ایــن نشســت بــود.

نشست تخصصی با حضور مدیران 
اداره مخابرات کرمان در دانشگاه

داد،  پیشــنهاد  ادامــه  در  و 
چهار جانبــه  تفاهم نامــه ای 
میــان پــارک علــم و فنــاوری 
کرمــان، اتــاق بازرگانــی، شــرکت  
شــهرک های صنعتــی و معاونــت 
علمی فنــاوری ریاســت جمهوری 
منعقــد گــردد و گفــت:» شــرکت  
بازرگانــی  اتــاق  و  شــهرک ها 
ــیط  ــه و تقس ــا تهی ــد ب می توانن
زمیــن در ایــن امــر مشــارکت 
هم چنیــن  باشــند،  داشــته 
معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت 
جمهــوری بــا تامیــن مالــی بــرای 
و  علــم  پــارک  و  بستر ســازی 
فنــاوری هــم بــا تعریــف آن 
ــای  ــوان پهنه ه ــه عن ــه ب منطق
فنــاوری جهــت ایجــاد معافیت ها  

و امتیــازات بــرای شــرکت های 
مســتقر در پــارک در ایــن مناطق 
ــند.« ــریک باش ــه ش در تفاهم نام

در ادامــه نیز مهندس ســلطانی راد 
ضمن ابــراز عالقمنــدی و آمادگی 
شــرکت شــهرک های صنعتــی 
در ایجــاد شــهرک فنــاوری در 
ــی  ــهرک های صنعت ــاورت ش مج
اســتان از این پیشــنهاد اســتقبال 
کردنــد و اعــالم داشــت کــه بــرای 
ایجــاد بــرج فنــاوری نیــز حاضــر 
بــه همــکاری و ســرمایه گذاری 
بــوده و مقــرر شــد بــرای اجرایــی 
ــده  ــرح ش ــنهاد مط ــدن پیش ش
جلســات فنــی و مشــترکی برگزار 

گــردد.
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عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه پژوهشــگر برترجشــنواره علمــی فرهنگســتان علــوم 
پزشــکی جمهــوری اســالمی ایــران )جایــزه اســتاد نورالدیــن هادوی(کشــور شــد

پزشــکی  علــوم  فرهنگســتان 
جمهــوری اســالمی ایــران؛ دکتــر 
ــأت  ــت الهــی عضــو هی ــادی بی ه
تحصیــالت  دانشــگاه  علمــی 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
پیشــرفته را بــه  عنــوان پژوهشــگر 
پایــه پزشــکی در  برتــر علــوم 

کشــور انتخــاب کــرد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه و بــه نقــل از حــوزه 
علمــی  درجشــنواره  پژوهشــی، 
پزشــکی  علــوم  فرهنگســتان 
جمهــوری اســالمی ایــران کــه 
در   ۱۴۰۰ اســفند   ۵ تاریــخ  در 
ــای  ــتان ه ــر فرهنگس ــاالر غدی ت
جمهــوری اســالمی ایــران برگــزار 
ــی  ــت اله ــادی بی ــر ه ــد، دکت ش
تحصیــالت  دانشــگاه  اســتاد 

فنــاوری و  صنعتــی  تکمیلــی 

 در لیســت صــد نفــر دانشــمندان 
)از طــرف  نانــو  فنــاوری  برتــر 
ســتاد ویــژه فنــاوری نانــو ایــران( 
 .۱۳۹۱-۱۳۹۵ ســال های  در 
ــان  ــتان کرم ــر اس ــگر برت پژوهش
 ،۱۳۹۷ و   ۱۳۹۱ ســال های  در 
اســتاد ســرآمد آموزشــی دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و 
فناوری پیشــرفته در ســال ۱۳۹۸، 
انتشــار ۳۲۳ مقالــه بین المللــی 
ــاب،  ــف ۳ کت ــکوپوس( و تألی )اس
از  بیــش  انجــام  در  مشــارکت 
ــردی و  ــی کارب ــرح پژوهش ۳۵ ط
پژوهشــگر برتــر علــوم پایــه وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
ــن و  ــه عناوی ــال ۱۴۰۰ ازجمل س
ســوابق دکتــر هــادی بیــت الهــی 

ــی رود. ــمار م ــه ش ب

پیشــرفته، عنــوان رتبــه پژوهشــگر 
برتــر حــوزه علــوم پزشــکی را 
خــود  بــه  جشــنواره  ایــن  در 

داد.  اختصــاص 
عنــوان  اســت،  ذکــر  شــایان 
الکتروشــیمی برتــر  دانشــجوی 

ــن  ــال ۱۳۸۹ )از طــرف انجم در س
الکتروشــیمی ایــران(، قــرار گرفتــن 
در لیســت یــک درصد دانشــمندان 
پــر اســتناد شــیمی دنیــا )از طــرف 
پایــگاه اطالعــات علمــیISI( در 
ســال ۲۰۱۴ تاکنــون، قــرار گرفتن

ایده کارشــناس گــروه کارآفرینــی و ارتبــاط با صنعت 
ــرفته  ــگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیش دانش
ــت ــرار گرف ــده ق ــای برگزی ــت طرح ه در فهرس

در سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت؛

ــور  ــیوندی پ ــاس س ــر عب دکت
رئیــس گــروه کارآفرینــی و 
ــگاه  ــت دانش ــا صنع ــاط ب ارتب
ــط عمومــی  ــا رواب در گفتگــو ب
دانشــگاه، در خصــوص ایــن 
بــر  کــرد:  عنــوان  خبــر 
ــاط  ــر ارتب ــالم دفت ــاس اع اس
بــا جامعــه و صنعــت وزارت 
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق عل
در راســتای تقویــت ارتبــاط 
بخش هــای  بــا  دانشــگاه ها 
مختلــف جامعــه و صنعــت و در 
راســتای بهره گیــری از ظرفیــت 
ــه  ــه در ارائ ــگان جامع فرهیخت
ایده هــا و راهکارهــای نــو در 
ــان  ــر می ــاط مؤث ــراری ارتب برق
دانشــگاه و جامعــه، ســومین 
رویــداد ایده هــای برتــر باهــدف 
ــا  ــر از ایده ه ــایی و تقدی شناس
و الگوهــای نویــن در توســعه و 
ــگاه ها،  ــاط دانش ــهیل ارتب تس
مؤسســات  و  پژوهشــگاه ها 
آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری 
ــزار  ــت برگ ــه و صنع ــا جامع ب
گردیــد و طــرح پیشــنهادی 
مهندس محمدعلی شــفیع آبادی 

ــی و ــروه کارآفرین کارشــناس گ

ــگاه،  ــت دانش ــا صنع ــاط ب ارتب
بــا عنــوان »طراحــی شــبکه 
اجتماعی و ســامانه جامع ارتباط 
صنعــت بــا دانشــگاه« در میــان 
فهرســت طرح هــای برگـــزیده و 
برتــر ایــن رویــداد قــرار گرفــت.

رئیس گــروه کارآفرینــی و ارتباط 
ــه  ــگاه در ادام ــت دانش ــا صنع ب
اذعــان داشــت: گــروه کارآفرینــی 
ــت دانشــگاه،  ــا صنع ــاط ب و ارتب
ــای  ــال راهکاره ــه دنب همــواره ب
ــا  ــش همکاری ه ــد در افزای جدی
ــتانی در  ــی و اس ــع مل ــا صنای ب
راســتای رفــع نیازهــای ایــن 
ــتفاده از  ــد و اس ــع می باش صنای
ایده هــای مطرح شــده در ایــن 
رویــداد می توانــد کمک شــایانی 

ــد.. ــن موضــوع نمای ــه ای ب

متخصصــان دانشــگاهی اســت 
و اولیــن دســتاورد مهــم طــرح 
ــع  ــاط صنای ــنهادی، ارتب پیش
بــا متخصصــان دانشــگاهی 
و دریافــت مشــاوره از آن هــا 
مختلــف  زمینه هــای  در 
در  به عبارت دیگــر  می باشــد. 
ــران و  ــع، مدی ــیاری از مواق بس
کارشناســان صنایــع در مواجــه 
بــا مشــکالت بــه دنبــال فردی 
متخصــص جهــت دریافــت 

ــتند.  ــاوره هس مش
وی افــزود: در طرح پیشــنهادی 
بــا در نظــر گرفتــن یک شــبکه 
ــل و  ــت تعام ــی قابلی اجتماع
دریافــت مشــاوره به صــورت 
ــران در  ــتقیم از صاحب نظ مس
ــردد؛ و  ــم می گ ــوزه فراه آن ح
تصریــح کــرد: مدیــران صنایــع 
ــاوره های  ــت مش ــس از دریاف پ
یــک  می تواننــد  الزم، 
پژوهشــگر را بــرای پــروژه خود 
انتخــاب کــرده و همچنیــن 
ثبــت  از  مراحــل  تمامــی 
ــگر و  ــاب پژوهش ــروژه، انتخ پ
پرداخت هــا در ایــن ســامانه 
انجام شــده و از اتــالف وقــت   

شــفیع آبادی خاطرنشــان کرد: 
ــی  ــه تمام ــه اینک ــه ب ــا توج ب
پژوهشــگران  عملکردهــای 
دانشــگاهی در ایــن ســامانه 

می گــردد،  ثبــت 
مدیران  صنایع با دید بهتری

 می تواننــد پژوهشــگر موردنظــر 
را انتخــاب نماینــد. همچنیــن در 
ــرکت ها و  ــع، ش ــیاری از مواق بس
صنایــع، خدمــات و محصوالتــی 
ــاظ  ــه ازلح ــد ک ــه می کنن را ارائ
کیفیت با  محصــوالت و خدمات 
شــرکت های بــزرگ  قابل رقابــت 
هســتند، امــا با توجــه بــه بودجه

محــدود، توانایــی 
آن  معرفــی 
یــا  و  محصــول 
خدمت را در ســطح 
وســیع ندارنــد کــه 
در طــرح پیشــنهاد 
ــن امــکان  شــده، ای
آن هــای  بــرای 
خواهــد  فراهــم 

شــد.

گفتگــوی خبــری  ایــن  در 
در  شــفیع آبادی  مهنــدس 
تشــریح طــرح مذکــور اظهــار 
داشــت: یکــی از مشــکالت 
اساســی صنایــع، عــدم وجــود 
بســتر مناســب جهــت تعامــل 

ســریع و به موقــع بــا

9



طرح پژوهشــی دانشــگاه در میان طـرح هـــای صنعتی برگـــزیده دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های 
ــرار گرفت ــال ۱۴۰۰ ق ــور درس کش

طبق اعام دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

ــاط  ــر ارتب ــزارش دفت ــاس گ ــر اس ب
ــوم،  ــت وزارت عل ــه و صنع ــا جامع ب
تحقیقــات و فنــاوری در رابطه باطرح 
هــای صنعتــی برگزیــده دانشــگاه ها 
و پژوهشــگاه هــای کشــور در ســال 
 ۱۴۰۰، طــرح پژوهشــی صنعتــی

»تهیــه دســتورالعمل مقــاوم ســازی 
لــرزه ای پســت هــای زمینــی توزیــع 
برق« از دانشــگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتــی و فناوری پیشــرفته در میان 
فهرســت طـرح هـــای برگـــزیده این 

گــزارش قــرار گرفتــه اســت.
دکتــر امیــن باقــی زاده رئیــس 
تکنولــوژی  و  علــوم  پژوهشــگاه 
در  محیطــی  علــوم  و  پیشــرفته 
گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه، 
درخصــوص ایــن خبــر اظهار داشــت: 
ایــن پــروژه بــا مدیریــت دکتــر 
ــوان  ــه عن ــژاد ب ــوروزی ن ــان ن احس
ــر  ــکاری دکت ــرح و هم ــری ط مج
ــوان  ــه عن ــور ب ــیوندی پ ــاس س عب
ــکده  ــرح در دانش ــی ط ــکار اصل هم
مهندســی عمران و نقشــه بــرداری با 
رویکــرد افزایــش تــاب آوری لــرزه ای 
شــریان های حیاتــی توزیــع و انتقال 
ــی  ــت مال ــا حمای ــرق و ب ــروی ب نی
شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان 

ــوت در  ــورت پایل ــه ص ــان ب کرم
اســتان کرمــان انجام شــد. همچنین 
نــژاد  نــوروزی  احســان  دکتــر 
مجــری طــرح مذکــور خاطــر نشــان 
ــروژه  ــن پ ــی ای ــل اصل ــرد: مراح ک
 تدویــن دســتورالعمل مقــاوم ســازی

پســت هــای زمینــی توزیــع موجــود 
 و  تدویــن دســتورالعمل اجــرای 
پســت هــای زمینــی توزیــع جدیــد 

ــوده اســت.  ب
دکتــر نــوروزی نــژاد اذعــان داشــت: 
شــبکه تامیــن، توزیــع و انتقــال 
نیــروی بــرق، یکــی از شــریان هــاي 
حیاتــی مهــم در شــهرها و مناطــق 
روســتایی بــوده، کــه آســیب پذیــري 
آن در برابــر زلزلــه هــاي گذشــته بــه 
اثبــات رســیده؛ وی تصریح کــرد: این 
ــی  ــه واســطه پراکندگ ــا ب شــبکه ه
ــترده و  ــطح گس ــري در س و قرارگی
شــرایط گوناگــون زمیــن و همچنین 
وضعیــت ســازه ای بعضــاً نامطلــوب، 
ای لــرزه  هــای  بارگــذاری   در 

آســیب هــای قابــل توجــه مــی 
بیننــد، کــه عــالوه  بــر زیــان هــاي 

ــه ای ــای ثانوی ــتقیم، پیامده مس

 لــرزه ای زیرســاخت هــای شــهری را 
بهبود بخشــد.

دستاوردهای این طرح شامل 
تهیــه بانــک اطالعاتی و شناســنامه فنی 
پســت هــای زمیــن توزیــع بــرق شــمال 

ــتان کرمان  اس
- ارائــه راهکارهــای بهســازی نویــن 
منطبــق  بــر ضوابــط لــرزه ای روز دنیــا 

- بررسی مطالعات امکان سنجی فنی

ســازی پیــاده  جهــت  اقتصــادی   و 
روش های پیشنهادی

ــی پســت هــای  ــات اجرای ــه جزئی - ارائ
ــران ــرایط بح ــداث در ش ــریع االح س

 - اجــرای چنــد نمونــه پایلــوت بــر روی 
پســت هــای مســاله دار اســتان کرمــان

ــازی  ــس مقاوم س ــش نوی ــن پی - تدوی
پســت هــای زمینــی توزیــع بــا همکاری 
ــه کل  ــالغ ب ــت اب ــر جه ــرکت توانی ش

کشــور، مــی باشــد.

1۰

ــی  ــود آورده و زندگ ــه وج ــز ب را نی
ــاه هــا  ــا روزهــا و  حتــی م مــردم ت
ــی  ــه دچــار مشــکل م ــس از زلزل پ

ــود. ش
وی خاطــر نشــان کــرد: انجــام 
ــای تحقیقاتی- صنعتی  چنینروژه ه
مــی توانــد صدمــات و خســارات وارد 
بــر ایــن ســازه هــا را بــه طــور قابــل  



گفتگو با رئیس دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری
گفتگوی ویژه

ــا روســای دانشــکده ها و پژوهشــکده ها گفتگویــی داشــته  ــم در هــر شــماره ب به منظــور معرفــی بخش هــای مختلــف دانشــگاه قصــد داری
باشــیم. درگفتگــوی ویــژه ایــن شــماره بــه معرفــی دانشــکده مهندســی عمــران و نقشــه بــرداری از زبــان دکتــر محمــد نجــف زاده رئیــس 

دانشــکده پرداخته شــده اســت.

دانشــکده مهندســی عمــران و 
نقشــه برداری دانشــگاه تحصیالت 
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری 
پیشــرفته از ســال ۱۳۸۷ فعالیــت 
خــود را آغــاز نمــوده اســت. ایــن 
دانشــکده در حــال حاضــر در 
شــش گرایــش مهندســی زلزلــه، 
مهندســی ژئوتکنیک، مهندســی 
هیدرولیکــی،  ســازه های  و  آب 
مهندســی و مدیریــت منابــع 
آب، مهندســی ســنجش از دور 
ــات  ــتم اطالع ــی سیس و مهندس
ــی  ــع کارشناس ــی در مقط مکان
ارشــد در حــال پذیــرش و تربیــت 

ــت. ــجو اس دانش

در ابتــدا توضیحــات  مختصــری 
از تاریخچــه دانشــکده مهندســی 
ــرداری بفرماییــد. عمــران و نقشــه ب

دانشــکده مهندســی عمــران و 
ــال حاضــر  ــرداری در ح نقشــه ب
موفق تریــن  از  یکــی  بعنــوان 
دانشــکده های دانشــگاه محسوب 
گرایش هــای  تنــوع  می شــود. 
مختلــف ایــن دانشــکده و تعامــل 
ســازنده و رو بــه رشــد گرایش هــا 
ــن وجــود  ــر و همچنی ــا یکدیگ ب
و  مجهــز  آزمایشــگا ه های 
ــگاه  ــون آزمایش ــرفته همچ پیش
ژئوتکنیــک، آزمایشــگاه بتــن،  
و  دور  از  ســنجش  آزمایشــگاه 
ــتفاده  ــکان اس ــار ام ــره در کن غی
از ســایت دانشــجویی و ســالن 
مطالعــه، فضــای منحصــر بفردی 
و  دانشــجویان  اختیــار  در  را 
اســاتید ایــن دانشــکده قــرار 
ــن  ــن در بی ــت. همچنی داده اس
تمامــی دانشــگاه های منطقــه 
جنــوب شــرق کشــور برخــی 
بــه  مرتبــط  گرایش هــای 
مهندســی عمران و نقشــه برداری 
کــه  شــامل مهندســی ســنجش

از دور، مهندســی زلزلــه، مدیریت 
ــات  ــتم اطالع ــع آب و سیس مناب
ــا در  ــند، صرف ــی باش ــی م مکان
ــود.  ــه می ش ــکده ارائ ــن دانش ای
مجموعه این عوامل ســبب شــده 
اســت کــه ایــن دانشــکده نقــش 
ــم و ارزشــمندی در دانشــگاه  مه
بعنــوان یــک مجموعــه صنعتــی 
ــا  ــن ب ــد. همچنی ــده دار باش عه
توجــه به اینکــه امکان اســتفاده از 
تجهیــزات، امکانــات و فرصت های 
ایجــاد شــده در پژوهشــگاه علــوم 
ــوم  ــرفته و عل ــوژی پیش و تکنول
محیطــی و همچنیــن پــارک 
ــرای  ــان ب ــاوری کرم ــم و فن عل
ــجویان و عالقمندان  اساتید، دانش
ــی  ــالت تکمیل ــگاه تحصی دانش
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 
کلــی  بطــور  اســت،  فراهــم 
ــهم  ــت س ــته اس ــگاه توانس دانش
مهمــی در ارتقا صنعــت و فناوری 
در منطقــه جنــوب شــرق کشــور 
ــته  ــف داش ــای مختل در بخش ه

باشــد.

از جملــه دســتاوردهای آموزشــی 
ــن دانشــکده مــی  و پژوهشــی ای
ــای  ــه ه ــب رتب ــه کس ــوان ب ت
ــط  ــری توس ــون دکت ــر آزم برت
دانــش آموختــگان این دانشــکده 
هــای  دانشــگاه  در  قبولــی  و 
ــرش از ــذ پذی ــور، اخ ــر کش  برت

دانشــگاه هــای معتبــر بیــن 
ــن  ــرد. همچنی ــاره ک ــی اش الملل
چنــد تــن از اعضــا هیــات علمــی 

جمــع داوران برتــر چندیــن مجله 
JCR و عضویــت هیــات تحریریــه  
چندیــن نشــریه معتبــر داخلــی 
ــند. از  ــی باش ــی م ــن الملل و بی
طرفــی دیگر، بســیار مایــع افتخار 
دانشــکده اســت کــه جنــاب آقای 
دکتــر مدنــی عضــو هیــات علمی 
ــس  ــب رئی ــر نائ ــال حاض در ح
انجمــن بتــن ایــران مــی باشــند 
ــانی در  ــیار درخش ــوابق بس و س
تهیــه  و تدویــن آییــن نامــه 
مقــررات ملــی ســاختمان دارنــد. 
ــدر  ــکاران گرانق ــن، هم همچنی
فعالیــت هــای گســترده ایــی در 
انجــام طــرح پژوهشــی بیرونــی با 
 شــرکت گاز اســتان، شــرکت برق
 منطقــه ای جنوب کرمان و ســایر

ــد.  ــی را دارن ــای دولت ــازمان ه س
حاصــل همکاری هــای ارتبــاط با 
صنعــت انتخــاب طرح پژوهشــی 
ــن  ــر افتخارتری ــه پ ــر از جمل برت
ایــن  علمــی  هیــات  عضــو 
ــای  ــرح ه ــن ط ــکده در بی دانش
صنعتــی برگزیــده دانشــگاه هــا و 
ــود. از  پژوهشــگاه هــای کشــور ب
دیگــر شــاخصه هــای فعالیتهــای 
ــت  ــا صنع ــاط ب ــی ارتب پژوهش
ــت  ــه عضوی ــوان ب ــی ت ــز م را نی
تعــدادی از همــکاران گرانقــدر 
در کارگــروه هــای تخصصــی 
ارگانهــای دولتــی مــی باشــد. در 
پایــان نیــز از انجمــن مهندســی 
عمــران دانشــکده بابــت برگــزاری 
کارگاه های متنوع در گرایشــهای 
مختلف مهندســی عمران تشــکر 
بســیار دارم کــه ایــن خــود باعــث 
ــجویان  ــی دانش ــش فن ــا دان ارتق
ــکده  ــی دانش ــالت تکمیل تحصی

دانشــکده  جایــگاه  خصــوص  در 
مهندســی عمــران و نقشــه بــرداری 
ــک  ــوان ی ــه عن ــگاه ب ــن دانش در ای
مجموعــه صنعتــي توضیحــي ارایــه 
نماییــد ضمنــا ســهم دانشــگاه را در 
ارتقــاء صنعــت و فنــاوری در منطقــه 
جنوب شــرق کشــور چگونــه ارزیابی 

می کنیــد.

افتخــارات و دســتاوردهای آموزشــی 
و پژوهشــی دانشــکده را تشــریح 

ــد. فرمایی

مشــارکت  نحــوه  بــا  رابطــه  در 
ــی  ــای بین الملل ــا نهاده دانشــکده ب

نیــز مختصــری شــرح دهیــد.
همــکاران دانشــکده فعالیت های 
ــا  ــل مالحظــه ای ب مشــترک قاب
اســاتید و محققیــن خــارج از 
کشــور داشــته و در ایــن زمینه در 
دانشــگاه ممتــاز مــی باشــند. بــه 
عنــوان مثــال چنــد تــن اعضــای 
ــو  ــکده عض ــی دانش ــات علم هی
هیــات تحریریــه مجــالت معتبــر 
بیــن المللــی در انتشــارات انجمن 
امریــکا  عمــران  مهندســین 
انتشــارات  ســایر  و   )ASCE(
نظیــر Elsevier مــی باشــند. بــه 
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــرات م ج
 دانشــکده مهندســی عمــران و 
نقشــه بــرداری از نظــر تعــداد 
مقــاالت چــاپ شــده در مجــالت 
JCR و همــکاری با ســایر اســاتید 
در دانشــگاه هــای خارج از کشــور 
رتبــه اول را دارد. امــا متاســفانه در 
ــکده دارای  ــی دانش ــرایط فعل ش
تفاهــم نامــه همــکاری بــا مراکــز 
ــا  ــی و ی ــن الملل ــگاهی بی دانش
تبــادل دانشــجو نمــی باشــد. کــه 
در ایــن خصــوص الزم اســت 
ــه ــا سیاســت هــای دانشــگاه ب  ت

گونــه ای تدویــن شــود کــه 
از ظرفیــت هــای موجــود در 
دانشــکده اســتفاده شــده و ضمن 
ــترهای الزم،  ــردن بس ــم ک فراه
حمایــت هــای درخــوری صــورت 

ــرد.  گی
در خصــوص تجاری ســازی موضوعات 
پایان نامه هــای ارائه شــده در رشــته 
هــاي تحصیلي مرتبــط چــه اقداماتی 

صــورت پذیرفته اســت.
ــل از مطــرح نمــودن تجــاری  قب
ســازی بایــد مشــخص شــود کــه 
موضــوع پایــان نامــه دانشــجویان 
ــه  ــادر ب ــی ق ــالت تکمیل تحصی
حــل کــدام مشــکل صنعــت 
ــد  ــدا بای ــذا در ابت ــد. ل ــی باش م
ــت  ــا صنع ــاط ب ــه مســئله ارتب ب
دانشــگاه نیز اشــاره نمــود. تاکنون 
تــالش هــای بســیار چشــمگیری 
در جهــت هــر چــه قوی ترشــدن 

ــا ارتبــاط محیــط دانشــگاه ب
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ــای  ــاب آق ــط جن ــت توس صنع
ــم  ــه ه ــور، ک ــر ســیوندی پ دکت
اکنــون مدیــر ارتبــاط بــا صنعــت 
ــورت  ــند، ص ــی باش ــگاه م دانش
گرفتــه اســت. هرچنــد در بعضی 
مواقــع صنایــع، شــرکتهای دولتی 
و  خصوصــی معمــوال چنــدان 
بــا دانشــگاه همراهــی نکــرده 
و اســتقبال چندانــی در ایــن 
ــن  ــا ای ــد، ب خصــوص نمــی کنن
وجــود دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت 
دانشــگاه موفــق بــه عقــد۲۰ 
 تفاهــم نامــه در ایــن زمینه شــده 
محتــرم  اســاتید  کــه  اســت 
تواننــد  مــی  دانشــجویان  و 
موضوعــات پایــان نامه هــای خود 
را در راســتای اوالیتهای تحقیقاتی 
ســازمانهای مربوطــع تعریــف 
نماینــد. ایــن موضــوع باعــث 
مــی گــردد کــه بیــن دانشــگاه و 
صنعــت یــک ارتباط مفیــدی نیز 
حاصــل گــردد. اســاتید دانشــکده 
از آنجــا کــه تجــارب ارزشــمندی 
در شــرکت هــا و صنایــع مرتبــط 
داشــته انــد همچنبــن همــکاران 
گرانقــدر توانســته انــد قراردادهای 
ــی  ــات خوب ــی و موضوع پژوهش
را در ایــن خصــوص تعریــف و 
ــا  عملیاتــی نماینــد کــه البتــه ت
رســیدن بــه نقطــه مطلــوب 
مهــم  ایــن  و  داریــم  فاصلــه 
نیازمنــد حمایــت دانشــگاه و 
و  دانشــگاه  بیشــتر   معرفــی  
ــوص  ــه خص ــای آن ب ــی ه توانای
دانشــکده مهندســی عمــران و 
نقشــه بــرداری بــه شــرکت هــا و 
صنایــع فعــال در اســتان و حتــی 
منطقــه جنــوب شــرق می باشــد. 

توجــه بــه دشــواری هــای اداری و 
فرایند نســبتا طوالنــی اداری، این 
رونــد بــا کنــدی پیــش مــی رود، 
کــه در ایــن خصوص همــکاری و 
رایزنــی دانشــگاه در ســطوح باالتر 
خصوصــا در ســطح وزارت مــورد 

تقاضاست. 

پذیــرش  حاضــر  حــال  در 
ایــن  در  دکتــری  دانشــجو 
نمی گیــرد  صــورت  دانشــکده 
ولــی تالشــها و مذاکراتــی جهــت 
ــا  ــری گرایش ه ــاد دوره دکت ایج
نظیــر مهندســی زلزلــه از طریــق 
طرح اســتاد وابســته و مهندســی 
مدیریــت منابــع آب از طریــق 
طــرح تعــاون صــورت گرفتــه 
ــر  ــی در نظ ــور کل ــه ط ــت. ب اس
اســت کــه در ســایر گرایش هــای 
ــی  ــا مهندس ــکده مخصوص دانش
ژئوتکنیــک نیــز از طریــق طــرح 
اســتاد وابســته جذب دانشــجوی 
ــا ــا ب ــرد، ام ــورت بگی ــرا ص دکت

تجهیــزات و امکانــات آموزشــی و 
ــه  ــکده را در چ ــی دانش کمک آموزش
ســطحی ارزیابــی می کنیــد. در حــال 
حاضــر بــرای توســعه و ارتقــای آن چه 

پیشــنهادی داریــد؟
ــد  ــان ش ــال بی ــه قب همانطــور ک
دانشــکده از تجهیــزات نســبتا 
ــف  ــای مختل ــی در بخش ه خوب
برخــوردار اســت ولــی بنظــر 
برخــی  اگــر  کــه  می رســد 
ــگاه  ــد آزمایش ــگاه ها مانن آزمایش
هیدرولیــک کــه مرتبــط بــا ایــن 
دانشــکده اســت بجای اینکــه زیر 
نظر پژوهشــگاه باشــند مستقیما 
زیــر نظــر اســاتید دانشــکده 
مهندســی عمران و نقشــه برداری 
ــت  ــلما در هدای ــوند مس اداره ش
ایــن  دانشــجویی  کارهــای 
ــی  ــردن کارای ــاال ب ــکده و ب دانش
تعریــف  و  آزمایشــگاه ها  آن 
پروژه هــای عمرانــی مرتبــط تاثیر 
بســیار مطلوبــی خواهــد داشــت.
در حــال حاضــر کشــورمان با مشــکل 
کمبــود آب مواجــه اســت لطفــاً 
ــن مشــکل  ــرای حــل ای ــد ب بفرمایی
چــه اقداماتــی در گــروه مهندســی آب 

ــه اســت. دانشــکده صــورت پذیرفت
پایان نامه هــای بــه   نگاهــی 

انجــام شــده در گــروه مهندســی 
آب و مقــاالت مســتخرج از آن هــا 
و همچنیــن طرح هــای پژوهشــی 
تعریــف شــده مویــد ایــن مطلــب 
اســت کــه مشــکالت کشــور 
در ایــن بخــش از دغدغه هــای 
اصلــی اســاتید و دانشــجویان 
ایــن گــروه اســت. بحــران آب در 
ــی و  ــش کم ــم در بخ ــور ه کش
ــدت ــی بش ــش کیف ــم در بخ  ه

نگــران کننــده اســت کــه در 
مطالعــات علمــی و پژوهشــی 
صــورت گرفتــه بــه هــر دو توجــه 
خــاص شــده اســت. بطــور کلــی 
ــی شــرایط  ــم در بخــش ارزیاب ه
ــه  ــش ارائ ــم در بخ ــود و ه موج
راهــکار بــرای بهبــود شــرایِط 
ــات  ــور مطالع ــِر کش ــاِل حاض ح
ارزشــمندی صــورت گرفته اســت 
کــه برخــی از آن هــا منتشــر 
حــال  در  برخــی  و  شــده اند 

ــتند. ــار هس انتش

ــه  ــي ک ــا و طرحهای ــورد برنامه ه در م
بــرای ارتقــاء ســطح دانشــکده در 
راســتای رســالت و مأموریت دانشــگاه 
در نظــر داریــد توضیحاتــي ارایــه 

نماییــد؟
بطــور کلــی دانشــکده مهندســی 
در  نقشــه برداری  و  عمــران 
ــروه آموزشــی مهندســی  ســه گ
آب، مهندســی نقشــه برداری و 
ــک  ــه و ژئوتکنی ــی زلزل مهندس
مشــغول بــه فعالیــت اســت، کــه 
ــالت و  ــی رس ــروه آموزش ــر گ ه
ــود  ــرای خ ــی ب ــت خاص ماموری
و  پایان نامه هــا  و  دارد  نظــر  در 
پژوهشــی صــورت  طرح هــای 
گرفتــه نشــان دهنده عملکــرد 
گروه هاســت.  همــة  مطلــوب 
ــه  ــا توجــه ب ــار آن ب البتــه در کن
چالش هــای حــال حاضــر کشــور، 
ــری  ــک س ــتان ی ــه و اس منطق
برنامه هــای درازمــدت نیــز بــرای 
دانشــکده در نظــر گرفتــه شــده 
ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــه ب ــت ک اس
ــه  ــی پرداخت ــای قبل در  بخش ه
ــه  ــه ب ــا توج ــار آ ن ب ــد. در کن ش
اینکــه هــر ســاله بخــش عظیمی 
ــای  ــور در بخش ه ــه کش از بودج
عمرانــی ســرمایه گذاری می شــود،  
تربیــت متخصصینــی کــه در این 
ــند  ــته باش ــراف داش ــش اش بخ
بمنظــور آشــنایی هر چه بیشــتر 
ــا  ــور ب ــف کش ــای مختل بخش ه
ــن تخصصــی چــه در  دانــش نوی
ــین  ــه مهندس ــوط ب ــوزه مرب ح
مشــاور و چــه در حــوزه طراحــی 
و نظــارت   بــر اجــرای پروژه هــای 
موضــوع فعالیــت ایــن شــرکت ها 
و همچنیــن گســترش مرزهــای 
ــایر  ــش از س ــن بخ ــش در ای دان
برنامه هــای در نظــر گرفتــه شــده 

ــن دانشــکده اســت. ــرای ای ب

و مشــارکت  نقــش  در خصــوص 
ــی و نظــارت  ــا حــوزه فن دانشــکده ب
ــگاه  ــی دانش ــای عمران ــرح ه ــر ط ب

ــد. ــی بفرمایی توضیحات
ــگاه  ــر دانش ــی ه ــوال دفترفن اص
نقــش مهمــی را در راســتای ارتقا 
مفهــوم دانشــگاه ســبز ایفــا مــی 
ــارکت  ــبختانه مش ــد. خوش نمای
ــود  ــه وج ــن زمین ــی در ای خوب
دارد و در حــال حاضــر جنــاب 
آقــای دکتــر مدنــی مدیــر دفتــر 
ــر طــرح هــای  فنــی و نظــارت ب
عمرانــی دانشــگاه مــی باشــند. از 
طرفــی پروزه ســاخت ســاختمان 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــد پ جدی
ــا نظــارت مســتقیم دفتــر  نیــز ب
فنــی دانشــگاه رو بــه اتمــام 
ــتای  ــن، در راس ــت. همچنی هس
اقتصــاد مقاومتــی و اســتفاده 
از ظرفیتهــای علمــی اســاتید، 
ــوط  ــبات مرب ــمتی از محاس قس
بــه عملیــات نقشــه بــرداری 
پــروژه ســاختمان جدیــد پــارک 
ــاب  ــط جن ــاوری توس ــم و فن عل
آقایــان دکتــر اســماعیلی و دکتــر 
نیازمــردی در حــال انجــام اســت. 

وضعیــت پذیــرش دانشــجو دکتــری 
در ایــن دانشــکده چگونــه اســت؟ و در 
راســتای ارتقــاء آن،  چــه تصمیماتــی 

تاکنــون اخــذ شــده اســت. 
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در مناطق جنوبی استان کرمان، چالش ها و راهکارها

بحـران سـیل 

  دکتر محمد نجف زاده 
عضو هیأت علمی دانشـــکده 
مهندسی عمران و نقشه برداری

جنــوب اســتان کرمــان دارای 
و  بــوده  گســترده ای  اراضــی 
مهــم  قطب هــای  از  یکــی 
ــور  ــه و کش ــاورزی در منطق کش
محســوب می شــود. بــا ایــن 
ــاز  ــورد نی ــن آب م ــود تأمی وج
ــت  ــاً جه ــق، خصوص ــن مناط ای
مصــارف کشــاورزی، و خســارات 
ســیالب های متعــدد فصلــی، 
همــواره از چالش هــای بســیار 
مهــم ایــن مناطــق بوده انــد. 
دارای حــدود  کرمــان  اســتان 
۱۲۰۰۰ کیلومتــر رودخانه اســت، 
کــه بخــش زیــادی از آن هــا 
به صــورت فصلــی جریــان دارنــد. 
ــزداری  ــب آبخی ــر اینجان ــه نظ ب
نقــش مهمــی را در فرآینــد مهــار 
ــا  ــان ایف ســیالب در اســتان کرم
مــی نمایــد. در واقــع، اجــرای 
و آبخیــزداری  هــای   طــرح 

برخــی  در  داری  آبخــوان 
شهرســتان هــای جنوبــی اســتان 
کرمــان نظیر جیرفــت،   منوجان، 
قلعــه گنــج و رودبــار کــه گرفتــار 
بارندگــی ها و ســیالب ها شــدند.

بخوبــی نشــان مــی دهد کــه می 
تــوان بــا ســرمایه گــذاری بیشــتر 
در ایــن حــوزه در مهــار ســیالب 
هــای مخــرب نیــز موفــق عمــل 
دســتاوردهای  کرد.مهمتریــن 
پــروژه هــای آبخیــزداری مدیریت 
و کنتــرل روانــاب هــای ســیالب 
ــر  ــون مت ــزان ۲۹۰ میلی ــه می ب
ــه  مکعــب ســاالنه، کــه منجــر ب
نفــوذ آب بــه میــزان ۱۷۴ میلیون 
متــر مکعــب در ســال بــه ســفره 
آب زیرزمینــی و همچنیــن ۱۱ 
ــن کنتــرل فرســایش  میلیــون ت
آبــی و چهــار میلیــون متر مکعب 
کنتــرل رســوب شــده اســت. بــه 
گفتــه مدیــرکل مدیریــت بحران 
اســتانداری کرمــان: ســیل ســال 
۹۷ بــه ۳۴۰ کیلومتــر راه ارتباطی

راهکارهایــی عملــی نظیــر اجرای 
ــداث  ــر، اح ــوب گی ــدهای رس س
)بــه  داری  آبخــوان  گابیــون، 
مجموعــه عملیــات اجرائــی گفته 
ــوذ  ــار و نف ــا مه ــه ب ــود ک می ش
ســیالب بــر روی عرصه هــای 
ــاء کمــی و  آبخــوان موجــب احی
کیفــی منابــع آب و خــاک تقلیل 
و حــذف خســارت های مســتقیم 
و  می شــود(  غیرمســتقیم  و 
افزایــش تراکــم پوشــش گیاهــی 

ــود.  اســتفاده نم

ــزار و  روســتایی در شــمال و یکه
ــن  ــوب ای ــر در جن ۳۰۰ کیلومت
کــرده  وارد  خســارت  اســتان 
بیشــترین  همچنیــن  اســت. 
ــه  ــوط   ب ــیالب مرب خســارت س
ــود و طبــق  راههــای روســتایی ب
کارشناســان  اولیــه  بــرآورد 
راهــداری، بیــش از چهــار میلیارد 
و ۳۰۰ میلیــون تومــان، خســارت  
راه هــای  بخــش  ســیالب در 

جنــوب کرمــان وارد کــرد. 
 همچنیــن ســیل ۱۰ روزه دی 
مــاه ۱۴۰۰ حــدود دو هــزار و ۲۰۰ 
ــار آورد.  ــه ب ــارت ب ــارد خس میلی
لــذا بــه منظــور کاهش خســارت 
ســیالب به زیرســاختهای مناطق 
شــهری  و روســتایی جنــوب 

ــوان از اســتان کرمــان  مــی ت
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در مجــوع مــی تــوان گفــت کــه کلیــه امــور مربــوط بــه ارتبــاط دانشــگاه اعــم از اعضــای هیات 
علمــی و دانشــجویان بــا مجموعــه هــای خــارج از دانشــگاه بــه عهــده ایــن واحــد می باشــد. اما 
بــه صــورت خالصــه مهمتریــن فعالیــت هایــی کــه در ایــن واحــد صــورت مــی گیــرد به شــرح 

ــت. زیر اس
* تشکیل کمیته های همکاری علمی-صنعتی با سازمانهای مختلف و واحدهای صنعتی.  

* برگــزاری نشســت های مشــترک بیــن اعضــای هیئت علمــی و مدیــران و کارشناســان صنایــع، ادارات 
و ســازمان ها بــه منظــور تقویــت ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت.

* سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای طرح های پژوهشی صنعتی
* برگــزاری دوره هــا و ســمینارهای کوتاه مــدت بــرای افزایــش دانــش کاربــردی اعضــای هــات علمــی و 

دانشجویان
* شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان

* سیاست گذاری الزم برای تقاضا محور کردن پایان نامه های دانشجویان      

در ســال جــاری ایــن واحــد موفق بــه برگــزاری ۱۲ کارگاه آموزشــی صنعتی و انعقــاد ۱۵ تفاهم 
نامــه همــکاری مشــترک بــا صنایع شــده اســت. ایجــاد زمینه هــای الزم جهــت اعــزام ۱۴ عضو 
هیــات علمــی در قالــب فرصــت مطالعاتــی صنعتــی از دیگــر فعالیــت هــای ایــن واحد در ســال 
جــاری بــوده اســت. شــرکت در ۲ نمایشــگاه جهــت معرفــی دســتاوردهای صنعتــی دانشــگاه از 

دیگــر کارهــای صــورت گرفتــه درســال جــاری می باشــد.

واحــد کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعت بــا توجه 
ــف  ــای مختل ــص ه ــا و تخص ــت ه ــه فعالی ب
ــگاه  ــای دانش ــکده ه ــا و پژوهش ــکده  ه دانش
ــزاری  ــت برگ ــای الزم را جه ــزی ه ــه ری برنام
جلســات تخصصــی بــا کارخانــه هــا، صنایــع، 
ادارات و ســازمان هــا انجــام مــی دهــد. در 
ســال ۱۴۰۰ تاکنــون بیــش از ۲۰ جلســه 
تخصصــی بــا ارگان هــای مختلــف برگزار شــده 
ــه  ــات از دو جنب ــن جلس ــزاری ای ــت. برگ اس
ــز اهمیــت اســت، از یــک طــرف ســازمان  حائ
ــدی  ــا توانمن ــف اســتان ب ــع مختل ــا و صنای ه
هــا و امکانــات دانشــگاه آشــنا مــی شــوند و از 
ــرای اعضــای  ــدی ب طــرف دیگــر مســیر جدی
هیــات علمــی جهــت همــکاری بــا ایــن صنایع 
فراهــم مــی شــود. . اکثــر ایــن جلســات منجــر 
ــه انعقــاد تفاهــم نامــه و برخــی هــم منجــر  ب
ــه  ــد. از جمل ــی شــده ان ــای بیرون ــه قرارداده ب
ــه انعقــاد قــرارد هــای  جلســاتی کــه منجــر ب
پژوهشــی شــده اســت مــی تــوان بــه جلســه 
بــا شــرکت توزیــع برق شــمال اســتان، شــرکت 
ــرق جنــوب اســتان، شــرکت زغــال ســنگ،  ب
ــع و  مجتمــع مــس سرچشــمه، شــرکت توزی
پاالیــش فــراورده هــای نفتــی، مجتمــع مــس 
ــرد. ــان اشــاره ک شــهربابک و شــهرداری کرم

ــا صنعــت دانشــگاه  ــاط ب ــی واحــد کارافرینــی و ارتب ــف اصل وظای

ــا  ــی ب ــات تخصص ــزاری جلس ــش برگ نق
صنایــع در پیشــبرد اهــداف ایــن واحــد

پای صحبت  رئیس گروه  کار آفرینی  و  ارتباط با صنعت  دانشگاه
  دکتر عباس سیوندی پور

ــا تــالش  ــد و ب ــا عنایــت خداون ب
هیئــت  محتــرم  همــکاران 
پیگیــری  و  دانشــگاه  علمــی 
ــا صنعــت  هــای واحــد ارتبــاط ب
و کارآفرینــی دانشــگاه در جهــت 
مربــوط  فرایندهــای  تســهیل 
ــی و  ــای بیرون ــد قرارداده ــه عق ب
ــا  ــتمر ب ــات مس ــزاری جلس برگ
صنایــع مختلــف اســتان، تعــداد 
منعقــد  بیرونــی  قراردادهــای 
ــا صنایــع مختلــف ملــی  شــده ب
و اســتانی در ســال ۱۴۰۰ افزایش 
چشــمگیری نســبت بــه ســالیان 
گذشــته داشــته اســت. دانشــگاه  
ــا  ــی ب ــرارداد بیرون ــون ۴۷ ق تاکن
ــف  ــای مختل ــع و ارگان ه صنای
ــش از ۵۱   ــم بی ــوع رق ــا مجم ب
میلیــارد ریــال منعقــد کــرده 
ــداد  ــاس، تع ــن اس ــر ای ــت. ب اس
قراردادهــای بیرونی منعقد شــده، 
ــال  ــن ۳ س ــه میانگی ــبت ب نس
گذشــته افزایــش ۱۷۶ درصدی را 
داشــته اســت. ایــن یــک موفقیت 
بســیار بــزرگ اســت کــه جــا دارد 
ــی  ــات علم ــای هی ــه اعض از کلی
فعــال در صنعــت تقدیــر و تشــکر 

ــرد.  ک

از کارهــای بســیار مهمــی کــه امســال توســط واحــد 
ارتبــاط بــا صنعــت صــورت گرفتــه عضویــت دانشــگاه 
ــام  ــه ن ــت ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت در س
»ســتاد ایــران« اســت. اعضــای هیــات علمی دانشــگاه 
مــی تواننــد در ایــن ســایت طــرح هــای مطالعاتــی که 
توســط ارگان هــای دولتــی بــه مناقصــه و یا اســتعالم 
گذاشــته می شــود رهگیــری و پــس از بررســی جهت 

اعــالم قیمــت پیشــنهادی شــرکت نمایند.
همچنیــن ســایت »ســاتع« نیــز امــکان دسترســی به 
کلیــه طــرح هــای پژوهشــی کــه توســط ارگان هــا و 
صنایــع بارگــزاری شــده انــد را بــه همــکاران محتــرم 
میدهنــد و همــکاران مــی تواننــد مســتقیما جهــت 

ارســال پروپــوزال اقــدام نماینــد.
ــران و  ــراراد ۱ طــرح از ســامانه ســتاد ای ــون ق ــا کن ت
۳ طــرح از ســامانه ســاتع بــه مراحــل نهایــی رســیده 

اســت. 
بــا توجــه بــه انعقــاد تفاهــم نامه هــای ارزشــمندی که 
تاکنــون صــورت گرفته مســیر بــرای همــکاری اعضای 
هیــات علمــی بــا صنایع مختلــف بســیار هموار شــده 

است. 

بــا توجــه بــه ماموریــت اصلــی دانشــگاه بــه عنــوان 
ــور،  ــر کش ــی برت ــای صنعت ــگاه ه ــی از دانش یک
ــت از  ــگاه در صنع ــگ دانش ــش پررن ــور و نق حض
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار مــی باشــد. مهمترین 
برنامــه ایــن واحــد بــرای ســال آتــی، ایجاد مســیر 
هــای جدیدتــر تر بــرای انعقــاد قراردادهای بیشــتر 
ــاد نشــریه  ــد. ایج ــی باش ــع م ــا صنای دانشــگاه ب
خبــری اختصاصــی واحــد ارتبــاط با صنعــت نیز از 
دیگــر برنامــه هــای پیــش بینــی شــده برای ســال 
آینــده اســت. در ســال آینــده انشــااهلل بــا فروکــش 
کــردن مــوج کرونــا ســعی خواهــد شــد جلســات 
تخصصــی بــا حضــور اکثــر اعضــای هیــات علمــی 
متخصــص در زمینــه فعالیــت شــرکت هــا، صنایع 

و ارگان هــای مــورد نظــر برگــزار شــود.

قراردادهای بیرونی دانشگاه 

نحوه همکاری اعضای هیات علمی با صنایع 

برنامه های سال 1۴۰1 

1۴
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ــا  ــاط ب ــوزه ارتب ــه در ح ــورت گرفت ــای ص ــت ه ــی فعالی ــور معرف ــه منظ ب
ــا  صنعــت و کارآفرینــی در هــر شــماره پــروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک ب

ــردد. ــی گ ــی م ــرا،  معرف ــش اج بخ

دکتــر هــادی ابراهیمــی فــر عضــو 
هیــأت علمی دانشــکده مهندســی 
ــروژه  ــواد و مجــری پ مکانیــک وم
ــي و  ــوان بررس ــا عن ــی ب تحقیقات
ــا  ــد ب ــاخت آن ــاژ س ــنهاد آلی پیش
ــه  ــاال و افزایــش مقاومــت ب دوام ب
ــط  ــا رواب ــو ب ــي ، در گفتگ خوردگ
عمومــی در خصــوص ایــن پــروژه 

چنیــن گفــت:  

ــام  ــدف از انج ــی ه ــور کل ــه ط ب
ایــن طــرح کاهــش خوردگــي 
اندهــاي ســربي در واحــد لیچینگ 
شــرکت معدني صنعتي تالشــگران 
مــس نویــد رفســنجان  مــی باشــد.

آنــد ســربی ســبب  خوردگــی 
می شــود تــا محصــوالت خوردگــی 
ــید  ــامل اکس ــه ش ــی از آن ک ناش
ــت  ــرب اس ــولفات س ــرب و س س
وارد الکترولیــت شــده و باعــث 
ــی  ــه کیف ــوص و درج کاهــش خل
ــی  ــردد. از طرف ــدی گ ــد تولی کات
تغییــرات بــه وجــود آمــده بــر روی 
ــم  ــب بره ــز موج ــد نی ــطح آن س
خوردن دانســیته جریــان الکتریکی 
اعمال شــده در ســل می شــود و 
واکنش هــای مــورد انتظــار ســل را 
تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. عــالوه 
بــر مــوارد ذکرشــده، افزایــش میزان 
ــربی  ــای س ــی آنده ــرخ خوردگ ن
ســبب افزایــش هزینه هــای تولیــد، 
تجهیــزات،  اســتهالک  افزایــش 
ــش  ــد، کاه ــان تولی ــش راندم کاه
کیفیــت محصــول نهایــی و ایجــاد 
آالیندگی زیســت محیطی بیشــتر 
ــت  ــی اس ــن رو بدیه ــود. از ای می ش
کــه تمهیــدات الزم و مناســب 
بــرای کاهــش ایــن معضــل صورت 
گیــرد تــا تولیــد از لحــاظ اقتصادی 
صرفــه باالتــری داشــته باشــد.

ابتــدا بــا اســتفاده از انــواع منابــع 
اطالعاتــي، مطالعــه گســترده اي 
ــته در  ــات گذش ــر روي تحقیق ب
زمینــه خوردگــي اندهــاي ســربي 
ــر مبنــاي  انجــام خواهــد شــد. ب
ــایل الزم  ــش وس ــوع پژوه موض
تهیــه مي شــود. از اندهاي ســربي 
موجــود نمونــه هایــي تهیــه 
شــده و مطالعــات خوردگــي و 
آزمایشــگاهي بــر روي آنهــا انجام 

ــد شــد.  خواه

بــا انجــام آزمایش هــاي خوردگي 
ــود  ــاي موج ــه ه ــر روي نمون ب
خوردگــي  رفتــار  و  مکانیــزم 
بررســي خواهد شــد. با مشــخص 
شــدن مکانیــزم خوردگــي در 
الکترولیــت موجــود نمونــه هــاي 
ــیمیایي  ــب ش ــا ترکی ــد ب جدی
ــد  ــري خواه ــه گ ــد ریخت جدی
شــد و مطالعــات میکروســکوپي و 
خوردگــي بــر روي ایــن نمونــه ها 

ــد شــد. انجــام خواه
ــه  ــه منظــور بهبــود مقاومــت ب ب
خورگــي از تغییــر آنالیــز اب و 
ــي ــار خوردگ ــر رفت ــر آن ب  تاثی

لولــه هــاي ذکــر شــده نیــز 
شــد.   خواهــد  اســتفاده 

در  پــروژه  ایــن  نقــش 
توســعه صنعــت و توســعه 
ــور  ــای کش ــاخت ه زیرس

ــرح از واردات ــن ط ــام ای ــا انج  ب
قیمــت  گــران  هــاي  انــد 
جلوگیــري مي شــود و همچنین 
از خــروج ارز از کشــور جلوگیــري 

ــد. ــي کن ــرکت م ــفارش ش ــه س ــرح ب ــن ط ای
معدنــي صنعتــي تالشــگران مــس 
ــقف  ــوده و س ــنجان ب ــد رفس نوی
ــادل  ــص مع ــرارداد ناخال ــغ ق مبل
۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال )یک میلیارد 
و چهارصــد میلیون ریال( مي باشــد.

ــاال و  ــا دوام ب ــد ب ــاخت آن ــاژ س ــنهاد آلی ــي و پیش بررس
ــي ــه خوردگ ــت ب ــش مقاوم افزای

ــق و  ــده ای از روش تحقی چکی
ــروژه ــام پ ــل  انج ــد مراح رون
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 ارزیابــي کیفیــت منابــع آب محــدوده هــاي مطالعاتــي حوضه آبریــز درجــه دو کویر 
در انجیــر و ســاغند، بــه صــورت برخط

دکتــر رضــا حســن زاده عضــو هیــأت 
علمــی پژوهشــکده علــوم محیطــی و 
مجــری پــروژه تحقیقاتــی بــا عنــوان 
ارزیابــي کیفیــت منابــع آب محدوده 
آبریــز  حوضــه  مطالعاتــي  هــاي 
درجــه دو کویــر در انجیــر و ســاغند، 
ــا  ــو ب ــط، در گفتگ ــورت برخ ــه ص ب
ــن  ــوص ای ــی در خص ــط عموم رواب

ــروژه چنیــن گفــت:   پ

ــت و  ــعه صنع ــروژه در توس ــن پ ــش ای نق
ــور  ــای کش ــاخت ه ــعه زیرس توس

ــع آب  ــت مناب ــي کیفی ــرح ارزیاب ط
ــه  ــي حوض ــاي مطالعات ــدوده ه مح
ــر و  ــر در انجی ــه دو کوی ــز درج آبری
ســاغند، در راســتای ارزیابــی کیفــی 
منابــع آب در ۱۲ محــدوده مطالعاتی 
ــي  ــای محــدوده مطالعات ــام ه ــه ن ب
ــر درانجیــر )۴۹۰۱(، رفســنجان  کوی
ارنــان  بهــادران )۴۹۰۳(،   ،)۴۹۰۲(
ــیر )۴۹۰۵(،  ــج )۴۹۰۴(، بردس - ده
کرمــان - باغیــن )۴۹۰۶(، قریةالعرب 
)۴۹۰۷(، بافــق )۴۹۰۸(، کوهبنــان 
طغرلجــرد   – ســیریز   ،)۴۹۰۹(
)۴۹۱۰(، زرنــد )۴۹۱۱( و ســاغند 
ــدف  ــردد. ه ــی گ ــام م )۴۹۱۲( انج
از انجــام ایــن طــرح یافتــن بــی 
هنجــاری هــای آالیندگــی کاتیــون 
ــر  ــی در ه ــای اصل ــون ه ــا و آنی ه
ــی و تهیــه نقشــه  محــدوده مطالعات
هــای پهنــه بنــدی آب از نظر شــرب، 
کشــاورزی و آشــامیدنی مــی باشــد.

روش تحقیــق طــرح بر اســاس روش 
ــی و  ــی و کیف ــی کم ــای مطالعات ه
ــی  ــاری و آماری-مکان روش هــای آم
ــات  ــتم اطالع ــتفاده از سیس ــا اس ب
جغرافیایی )GIS( می باشد. داده های 
مکانــی چــاه هــا در محــدوده هــای 
مطالعاتــی و همچنین برداشــت های 
میدانــی و آزمایشــگاهی آماربــرداری 
ــام  ــای انج ــی مبن ــع آب ــی مناب کیف
مطالعــات در ایــن طــرح می باشــند.

تــوان مــی  طــرح  ایــن  نتایــج  از  اســتفاده   بــا 
ــه  ــع آب را ارائ ــت از مناب ــت حفاظ ــای الزم جه ــه ه توصی
و  اســتقرار صنایــع  رهنمودهــای الزم جهــت  و   نمــود 
مــکان هــای مســتعد کــه مــی تواننــد در تامیــن آب مــورد 
نیــاز صنایــع نقــش داشــته باشــند را مــورد تحلیــل قــرار داد.

ایــن طــرح در مراحــل انجــام اولیــه 
مــی باشــد و نتایج تحقیقاتی شــامل 
ــای  ــاری ه ــی هنج ــای ب ــه ه نقش
آالیندگــی کاتیــون هــا و آنیــون های 
اصلــی در هــر محــدوده مطالعاتــی و 
نقشــه هــای پهنــه بنــدی آب از نظر 
شــرب، کشــاورزی و آشــامیدنی، طی 
مــاه هــای آینــده منتشــر می گــردد.

این طرح به ســفارش شــرکت مهندســین مشــاور امیــن آبادگر 
دنیــز و جهــت تکمیــل مطالعــات کیفــی منابــع آب در اســتان 
کرمــان در حــال انجــام مــی باشــد و ایــن شــرکت در تامیــن 
هزینــه هــای انجام این طرح پژوهشــی مشــارکت نموده اســت.

نقشه محدوده مطالعاتی

نقشه تغییرات  EC در محدوده دشت رفسنجان و رزند 
بر اساس داده های سال 1398

ــق و  ــده ای از روش تحقی چکی
ــروژه ــام پ ــل  انج ــد مراح رون

انشــتار یافتــه هــای تحقیقاتی 
حاصــل ازانجــام ایــن طــرح
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آئین افتتاح 
همایش ملی 
گیاهان داروئی، 
دانش سنتی و 
توسعه پایدار به 
صورت برخط 
برگزار شد

امیــن دکتــر  آئیــن  ابتــدای   در 
باقــی زاده رئیــس پژوهشــگاه علــوم و 
تکنولــوژی پیشــرفته و علوم محیطی 
ــعبانیه و  ــاد ش ــک اعی ــن تبری ضم
ــدگان  ــرکت کنن ــه ش ــدم ب خیرمق
ــر  ــای دکت ــژه آق ــه وی ــش ب در همای
ــن  ــه انجم ــس اتحادی ــی رئی رضای
هــای گیاهــان داروئــی ایــران و 
همچنیــن گرامیداشــت هفتــه منابع 
طبیعــی بــر اهتمــام درحفاظــت 
از محیــط زیســت تاکیــد کــرد.

دکتــر باقــی زاده در تشــریح اهــداف 
اظهــار  ایــن همایــش  برگــزاری 
حــوزه  در  کرمــان  داشت::اســتان 
گیاهــان داروئــی و دانــش ســنتی از 
پتانســیل هــا و منابــع بســیار غنــی 
ــن راســتا  برخــوردار اســت کــه درای
و بــه منظــور ســازماندهی ایــن حوزه 
و در جهــت ارتقــاء ســطح بهــره 
ــوالت  ــازی محص ــاری س وری و تج
ــن  ــه آخری ــا ارائ ــی ب ــان داروئ گیاه
دســتاوردهای علمــی اقــدام بــه 
ــم. ــش نمودی ــن همای ــزاری ای برگ

ــت:  ــان داش ــگاه اذع ــس پژوهش رئی
دانشــگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 
و فنــاوری پیشــرفته بــا داشــتن 
محققیــن متخصــص در رشــته های 
ــگاهی  ــزات آزمایش ــط و تجهی مرتب
منحصــر بــه فــرد درشناســایی مــواد 
موثــره گیاهــان داروئــی مــی تواند در 
زمینه صنعت گیاهــان داروئــی در دو 
حــوزه علمــی و اقتصــادی  تاثیرگذار 
ــن  ــزود: در ای ــه اف ــد. وی در ادام باش
راســتا نشســت هــای متعــددی 
بــا نهادهــا و ارگان هــای ذیربــط 
ــه  ــر ب ــه منج ــده؛ ک ــزار گردی برگ
عقــد تفاهــم نامــه هــا وقراردادهــای 
متعــددی شــده اســت. وی ابــراز 
محوریــت  بــا  کــرد؛  امیــدواری 
تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــگاه 
ــه  ــرفته ب ــاوری پیش ــی و فن صنعت
عنــوان قطــب علمــی در ایــن زمینــه 
و همــکاری انجمــن گیاهــان داروئــی 
ــران و ســایر نهادهــای مرتبــط در  ای
ــش  ــی و دان ــان داروئ ــت گیاه صنع

در  اســتفاده  مــورد  داروهــای  ااز 
ــع  ــتقیماً از مناب ــن مس ــکی نوی پزش
طبیعــی و گیاهــی اخــذ شــده اســت

وی افــزود: بــا توجــه بــه رشــد 
بــه  روزافــزون  نیــاز  و  جمعیــت 
اســتفاده از ایــن منابــع خــدادادی، 
به منظــور دســتیابی به توســعه پایدار 
الزم اســت از ایــن منابــع اســتفاده 
صحیــح شــود و همچنیــن ایــن 
ــتفاده  ــش اس ــدادادی و دان ــع خ مناب
ــای  ــل ه ــرای نس ــا ب ــح از آنه صحی
آینــده نیــز بــه یــادگار گذاشــته شــود.

ــرد:  ــه ک ــش اضاف ــر علمــی همای دبی
ــه  ــی روی ــرف ب ــرداری و مص ــره ب به
ــت  ــب زیس ــی و تخری ــان داروی گیاه
بــوم ایــن منابــع منحصــر بفــرد منجر 
بــه بــروز خطــر انقــراض برخــی از این 
گونــه هــا شــده اســت. کــه ایــن امــر 
نــه تنهــا بــا توســعه پایــدار ناهماهنگ 
اســت، بلکــه خطــر اختالل در زیســت 
بــوم و زندگــی انســانها را به دنبــال دارد

ــخنانش  ــه س ــی در ادام ــر یعقوب دکت
برگــزاری  گــزارش  تشــریح  در 
همایــش عنــوان کــرد: ایــن همایــش

بــه منظــور جمــع آوری و ثبــت و 
تبــادل نظــر محققــان در دانشــگاه 
ــی  ــی صنعت ــالت تکمیل تحصی
ــن  ــکاری انجم ــا هم ــان و ب کرم
علمی گیاهــان دارویی برگزار شــد.

ــه   ــه ب ــداد ۸۵ مقال ــزود: تع وی اف
دبیرخانــه همایــش ارســال شــد و 
بعد از انجام فرآیند داوری، از ســوی 
کمیته علمــی همایش، تعــداد ۲۰ 
مقالــه جهــت ارائــه شــفاهی  و ۴۷ 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ارائ ــه جه مقال
پوســتر مــورد پذیرش قــرار گرفت.

ــان   ــش درپای ــی همای ــر علم دبی
ابــراز امیــدواری کــرد: بــا برگــزاری 
ــه  ــا ارائ ــم ب ــش بتوانی ــن همای ای
نتایــج تحقیقــات مرتبــط گامــی 
هرچنــد کوچــک در راســتای 
حفــظ و معرفــی گیاهــان دارویــی 
بــا توجــه بــه دانــش ســنتی 
و تلفیــق آن بــا دانــش نویــن 
امیدواریــم  و  شــود  برداشــته 
ــه  ــده ادام ــا در آین ــالش ه ــن ت ای
داشــته باشــد و نتایــج آن بــه رفــاه 
و ســالمت انســانها کمــک نمایــد.

ســنتی تــالش شــود با گســترش
 زنجیــره علمی و اقتصــادی در این 
حــوزه در ارتقــاء جایــگاه گیاهــان 
داروئــی در منطقــه جنــوب شــرق  
ــان  ــژه اســتان کرم ــه وی کشــور ب
گام هــای موثــری برداشــته شــود.

در ادامــه ایــن مراســم دکتر محمد 
ــی  ــر علم ــی دبی ــدی یعقوب مه
همایــش عنــوان کــرد: دانــش 
ســنتی حاصــل تجمع دانســته ها 
وتجربیــات اقــوام و جوامــع کوچک 
و محلــی در طــی نســل هاســت، 
کــه مجموعــه ارزشــمندی اســت 
بــرای رســیدن به توســعه پایــدار و 
ناگزیــر به اســتفاده از آن هســتیم.

وی تصریــح کــرد: افــراط و تفریــط 
از هــر طــرف ناپســند اســت. 
ــه علــوم جدیــد مــی  ــه بهان ــه ب ن
تــوان دانــش ســنتی را بــی ارزش 
ــاد و  ــار نه ــه کن ــرد و ب ــی ک تلق
ــر  ــت ب ــی جه ــد ب ــا تاکی ــه ب ن
صــرف دانــش ســنتی مــی تــوان 
ــوم امــوروزی را نادیــده گرفــت عل

دبیــر علمــی همایــش اذعــان 
داشــت: اخیــراً همــکاری پایاپــای 
ــن و  ــش نوی ــنتی و دان ــش س دان
دانشــگاهی بــرای پیشــرفت همــه 
جانبــه انســان و تامیــن ســالمت و 
رفــاه وی مــورد توجه دانشــمندان، 
مدیــران و برنامــه ریــزان کشــورها 
قــرار گرفتــه اســت. بــه ایــن 
منظــور بایــد هــم از علــوم بــه روز 
دانشــگاهی و هــم از دانــش هــای 
ــود. ــتفاده نم ــنتی اس ــی و س بوم
 دکتــر یعقوبــی عنوان کــرد: نیمی
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ــزاری  ــان برگ ــرفته، میزب ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت ــالت تکمیل ــگاه تحصی دانش
ــه در فیزیــک کاربــردی شــد اولیــن کنفرانــس ملــی پیشــرفت هــای فناوران

اولیــن کنفرانس ملی پیشــرفت هــای فناورانه 
ــی دانشــگاه  ــه میزبان ــردی ب در فیزیــک کارب
ــاوری  ــی و فن ــی صنعت ــالت تکمیل تحصی
ــه صــورت برخــط برگــزار شــد. پیشــرفته ب

بــه گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه، در آئین 
افتتــاح اولیــن کنفرانــس ملی پیشــرفت های 
ــن  ــر امی ــردی دکت ــک کارب ــه در فیزی فناوران
باقی زاده رئیس پژوهشــگاه علــوم و تکنولوژی 
پیشــرفته و علــوم محیطی، ضمــن خیرمقدم 
ــه شــرکت کننــدگان و تبریــک مناســبت  ب
هــای خجســته مــاه شــعبان، عنــوان کــرد: به 
منظــور توســعه و تحقــق اهــداف پژوهشــی 
ــی و  ــی صنعت ــالت تکمیل ــگاه تحصی دانش
ــترش  ــتای گس ــرفته و در راس ــاوری پیش فن
مرزهــای دانــش و ایجــاد شــرایط بــرای هــم 
ــی،  ــرات علم ــی تفک ــم افزای ــی و ه  اندیش
برنامــه ریــزی هــای مدونــی در جهــت 
ــوزه  ــی در ح ــای علم ــش ه ــزاری همای برگ
ــت وی  ــده اس ــام ش ــگاه انج ــی دانش پژوهش
تصریــح کــرد: در ایــن راســتا بــا هــدف 
در  علمــی  دســتاوردهای  آخریــن  ارائــه 
حــوزه صنعــت فیزیــک کاربــردی  اقــدام بــه 
برگــزاری اولیــن کنفرانــس ملــی پیشــرفت 
هــای فناورانــه در فیزیــک کاربــردی نمودیــم.

ــراز  ــن اب ــه ضم ــگاه در ادام ــس پژوهش رئی
خرســندی از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه 
ــر  ــق ت ــه موف ــر چ ــزاری ه ــت برگ در جه
ــره  ــر ثم ــه دکت ــاب ب ــش، خط ــن همای ای
هاشــمی رئیــس پژوهشــکده فوتونیــک، 
ــن  ــه دائمــی ای ــدازی دبیرخان خواســتار راه ان
همایــش در دانشــگاه شــد. دکتــر باقــی زاده 
ــذ  ــا اخ ــرد؛ ب ــدواری ک ــراز امی ــن اب همچنی
مجــوز مجلــه علمــی بــه زبــان انگلیســی در 
مبحــث فیزیــک کاربــردی در مســیر توســعه 
و پیشــرفت علــم و فنــاوری درکشــور نقــش

ــم.   ــا کنی ــه ایف ــن زمین ــته ای را در ای شایس
در ادامــه دکتــر علیرضا گنجویــی، دبیر علمی 
همایــش، بــا بیــان اینکه در ســالیان گذشــته، 
ــردی فقــط پژوهــش  ــک کارب  درحــوزه فیزی
مــد نظر بوده اســت، اظهار داشــت: هــم اکنون 
با توجه به شــرایط خاصی که در کشــور حاکم 
شــده اســت، پژوهش های کاربــردی و فناورانه 
در جهــت رفــع مســائل و مشــکالت جامعه و 
صنعــت بســیار حائــز اهمیــت شــده اســت.

وی افــزود در ایــن راســتا، ســاختارهای 
ــردی  ــات کارب ــوص تحقیق ــدی درخص جدی
فناورانــه و محصــول محــور در ســطح 
کشــور تشــکیل شــده و نقــش دانشــگاهها 
ایــن  در  فنــاوری  و  پژوهشــی  مراکــز  و 
زمینــه مــی توانــد بســیار تاثیــر گــذار باشــد.

ــم  ــره عل ــریح زنجی ــی در تش ــر گنجوی دکت
ــاز دارد  ــور نی ــرد: کش ــوان ک ــاوری عن و فن
ــاوری  ــم و فن ــترش عل ــعه و گس ــه توس ک
در جهــت رفــع نیازهــای جامعــه و صنعــت 
 ســوق داده شــود و همچنیــن بومــی ســازی 
بخــش  نیــاز  مــورد  هــای  فنــاوری 
بــا  مقابلــه  جهــت  در  صنعــت 
تحریــم هــا بســیار مهــم مــی باشــد. 
دبیــر علمــی همایــش در ادامه عنوان کــرد: به 
منظــور گــردآوری و ارائه آخرین دســتاوردها و 
تبادل نظر پژوهشــگران، فنــاوران، متخصصان 
مراکــز صنعتــی و اســاتید دانشــگاه ها و 
ــرفت ها و ــن پیش ــاره آخری ــجویان درب  دانش

یافتــه هــای پژوهشــی و تجربیــات علمــی و 
صنعتی در زمینــه فیزیک کاربــردی، برگزاری 
ایــن همایــش در دســتور کار قــرار گرفــت و 
انشــاهلل در ســال هــای آتی ادامــه خواهد یافت. 
ــه گــزارش  ــا ارائ ــه ب ــی در ادام ــر گنجوی دکت
رونــد برگــزاری همایــش اعــالم کــرد: 
۷۱ مقالــه توســط دبیرخانــه همایــش 

ــد   ــام فرآین ــد از انج ــد. و بع ــت گردی دریاف
ــش،    ــی همای ــه علم ــوی کمیت داوری، از س
ــر  ــاوری برت ــات فن ــت موضوع ــا محوری ب
مبتنــی بــر فوتونیــک، اپتیــک و لیــزر، 
نانوفیزیــک، نانوفوتونیــک، بیوفوتونیــک، 
بیوفیزیــک، ســامانه های اپتوالکترومکانیک، 
ســلول های خورشــیدی، فنــاوری پالســما، 
ــی،  ــای کوانتوم ــک شــیمی، فناوری ه فیزی
فنــاوری هســته ای، فنــاوری مایکروویــو 
ــک  ــا فیزی ــط ب ــای مرتب ــایر زمینه ه و س
ــه  ــت ارائ ــه جه ــداد ۴۹ مقال ــردی، تع کارب
شــفاهی  و ۱۸ مقالــه جهــت ارائــه بــه 
صــورت پوســتر مــورد پذیــرش قــرار گرفت.

شــایان ذکر است در این همایش سه سخنرانی 
کلیــدی نیــز بــا موضوعــات ذیــل ارائــه گردیــد؛

معرفــی ســتاد توســعه فنــاوری هــای 
فوتونیــک، لیــزر، مــواد پیشــرفته و ســاخت 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ــد لطیفــی  ــر حمی جمهــوری توســط دکت
)اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران و 
دبیر ســتاد توســعه فنــاوری هــای فوتونیک، 
ــت  ــواد پیشــرفته و ســاخت معاون ــزر، م لی
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری(

در  انســانی  منابــع  هــای  چالــش   .۲
ــردی  ــک کارب ــا فیزی ــط ب ــای مرتب فناوریه
بهرامپــور  علیرضــا  دکتــر  توســط 
شــریف( صنعتــی  دانشــگاه  )اســتاد 
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ــه )س(  ــرت فاطم ــی حض ــری از زندگ الگوپذی
ــم  ــا تهاج ــه ب ــرای مقابل ــب ب ــکاری مناس راه

فرهنگــی می باشــد

معــاون دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه در جشــن والدت حضــرت فاطمــه 
)س( و روز زن تاکیــد کــرد؛

در ابتــدای مراســم، دکتر فرشــید 
ــجویی  ــاون دانش ــا مع ــی نی ک
و فرهنگــی دانشــگاه، ضمــن 
تبریــک فرارســیدن والدت بانوی 
دوعالــم حضــرت فاطمــه )س( به 
بانوان دانشــگاه و خیرمقــدم ویژه 
حاج آقــا  حجت االســالم  بــه 
ســعادت فــر، به بیان شــخصیت 
صدیقــه  بانــوی  آن  یگانــه 
پرداخــت و بــر الگوپذیــری زنــان 
ــالق و  ــه از اخ ــران جامع و دخت
رفتــار ایشــان در زندگــی فــردی 
و اجتماعــی خــود تأکیــد کــرد.

وی در ادامــه بابیــان اینکــه امروزه 
دشــمنان بــا برنامه ریزی هــای 
هدفمنــد ســعی دارنــد از طریــق 
ــواده  تهاجم فرهنگــی، بنیان خان
و پشــتوانه اجتماعــی جامعــه را 
ــزل کننــد؛ سرمشــق قــرار  متزل
ــه  ــرت فاطم ــی حض دادن زندگ
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل )س( را ب
ــز اهمیــت دانســت  چالــش حائ
ــاون دانشــجویی و فرهنگــی  مع
ــر بهنــگام  ــا تأکیــد ب دانشــگاه ب
ــی  ــای فرهنگ ــازی فعالیت ه س
در مقابــل توطئه هــای دشــمنان، 

اظهــار داشــت بــا تشــکیل اتاق هــای فکــر و ایجــاد بســترها و الگوهــای 
ــداف  ــه اه ــت ب ــم توانس ــالمی خواهی ــه اس ــول جامع ــر اص ــی ب مبتن
عالیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در ایــن راســتا دســت  یابیــم.

در ادامه 
حجت االسالم والمسلمین 
حاج آقا سعادت فر درباره 
فضایل و سجایای اخالقی 
حضرت فاطمه )س( ایراد 

سخنرانی نمود.

ــا موضــوع »ســبک زندگــی اســالمی« و  برپایــی نمایشــگاه پوســتر ب
همچنیــن اجــرای موســیقی توســط گــروه آوات بــه سرپرســتی امیــد 
مقیمــی نــژاد و بازدیــد دانشــجویان دانشــگاه از بــاغ شــاهزاده ماهــان 
بــه همــراه ضیافــت ناهــار بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی 
ــد. ــام ش ــن انج ــن آئی ــیه ای ــه در حاش ــود ک ــی ب ــر برنامه های از دیگ
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نمایشــگاه پوســتر بــا موضــوع »ویژگی هــای شــخصیتی ســردار دل هــا 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در دانشــگاه برپــا شــد

درحاشیه مراسم ایام شهادت حضرت فاطمه )س(، و مراسم دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

ــام شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و همچنیــن دومیــن ســالگرد  ــه مناســبت ای ــط عمومــی دانشــگاه، ب ــه گــزارش رواب ب
ــی  ــه و جمع ــور هیأت رئیس ــا حض ــورا ب ــارت عاش ــت زی ــا قرائ ــمی ب ــلیمانی، مراس ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش ــهادت س ش
ــد ــزار ش ــلیمانی برگ ــم س ــاج قاس ــهید ح ــالن ش ــگاه در س ــجویان دانش ــی و دانش ــاوران علم ــی، ی ــأت علم ــای هی از اعض
شــایان ذکر اســت در حاشــیه ایــن مراســم نمایشــگاه پوســتر بــا موضــوع »ویژگی هــای شــخصیتی ســردار دل هــا شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی« به همــت معاونــت دانشــجویی و فرهنگی دانشــگاه تحصیــات تکمیلی صنعتــی و فناوری پیشــرفته برگزار شــد.
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به مناسبت گرامیداشت روز شهدا صورت پذیرفت؛

دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت

به مناســبت گرامیداشــت روز شــهدا و 
بــا هــدف گرامیداشــت رشــادت هــا و 
دالورمــردی های شــهدا، معــاون اداری 
و مالــی دانشــگاه تحصیــالت تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشــرفته بــه همراه 
معــاون دانشــجویی و فرهنگــی و مدیر 
امــور فرهنگی و فــوق برنامــه با حضور 
در منزل شــهید مدافع امنیت »ســردار 
شهید مهدی توســنگ» با خانواده این 
شــهید واالمقام دیدار و گفتگــو کردند.

درایــن دیــدار دکتــر کــی نیــا معــاون 
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه، 
ــره   ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش  ضم
هــای  رشــادت  و  هــا  فــداکاری 
و  جامعــه  کــرد:  عنــوان  شــهدا 
ــد  ــا، نیازمن ــده م ــی و آین ــل فعل نس
فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت

وی افــزود:: در ایــن راســتا قصــد 
ــا از  ــود ت ــاذ ش ــی اتخ ــم؛ ترتیب داری
 ســال آینــده، بــا برطــرف شــدن 
ــم،  ــی بتوانی ــای کرونای ــت ه محدودی
ــواده شــهدا  ــا حضورخان جلســاتی را ب
و دانشــجویان در دانشــگاه تحصیــالت 
تکمیلی صنعتــی و فناوری پیشــرفته 
برگــزار کنیــم. و خاطــر نشــان کــرد: 
ایــن اقــدام درالگــو پذیری دانشــجویان 
از شــهدا برای شــناختن مسیر زندگی 
اســالمی نقش موثــری خواهد داشــت.

در ادامــه دکتر فدایی نژآد معــاون اداری 
و مالــی دانشــگاه، بــا تأکید بــر تکریم و 
تجلیــل از خانــواده معظــم شــهدا بیان 
کــرد: امــروز امنیــت، آســایش و عــزت 
ــای  ــدار کشــورمان در عرصــه ه و اقت
مختلــف و جایگاهــی کــه داریــم بــه 
ــهدا  ــت و ش ــهدا اس ــون ش ــره خ ثم
ــا هســتند  ــت م برکــت و افتخــار مل
شــهید  خانــواده  دیــدار  ایــن  در 
توســنگ بــه بیــان خاطراتی از شــهید 
ــان از  ــد. در پای ــود پرداختن ــز خ عزی
ــن  ــکیبایی ای ــتقامت و ش ــار و اس ایث
خانــواده معــزز و بزرگــوار تجلیل شــد. 

گفتنــی اســت، ســردار شــهید مهــدی توســنگ 
متولــد اردیبهشــت مــاه ۱۳۵۴، فرمانــده قــرارگاه 
ــاه  ــان م ــر روز ۲۵ آب ــا، عص ــوذر ناج ــی اب عملیات
۱۴۰۰ در جریــان پایــش منطقــه کویــری دشــت 
سمســور اســتان کرمان در درگیــری با ســوداگران 
مــرگ در مــرز بین شهرســتان ریگان و سیســتان 
ــه همــراه اســتوار یکــم احســان  و بلوچســتان، ب
شــیرخانی و ســرباز وظیفه امیرحســین خدادادی 
بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل گردید و آســمانی 

شــد.

روحش شاد و یادش گرامی.....
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آئین درختکاری در دانشگاه برگزار شد
در سومین روز از هفته منابع طبیعی؛

 v

 

هفتــه  بزرگداشــت  مراســم 
منابــع طبیعــی و برپایــی آییــن 
حســنه درختــکاری، بــه ســنت 
هرســاله در دانشــگاه تحصیالت 
ــاوری  ــی و فن ــی صنعت تکمیل
پیشــرفته در سومین روز از هفته 
ــد.   ــزار ش ــی برگ ــع طبیع مناب
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــگاه، ایــن مراســم بــا حضور 
جمعــی از مدیــران، اعضــای 
ــی  ــاوران علم ــی و ی هیأت علم
دانشــگاه؛ بــا تأکیــد بــر توســعه 
فضــای ســبز و نهادینه ســاختِن 
لزومِ حفاظت از محیط زیســت و 
ارتقــای فرهنگ عمومی نســبت 
بــه اهمیــت و جایــگاه طبیعــت 
به عنــوان گنجینه ملــی و ضامِن 
زندگــی آینــده برگــزار شــد.  
ــی  ــین کاکوئ ــه حس ــه گفت ب
ــژاد سرپرســت امــور عمومــی ن

دانشــگاه در ایــن آئیــن  به منظــور احــداث 
ــرای  ــل س ــه مقاب ــتان در محوط دو باغس
دانشــجویی خواهــران نهــال درختــان 
و بومــی  از گونه هــای  انــار  و  انجیــر 

ســازگار بــا اقلیــم منطقــه غــرس گردیــد.
از  بازدیــد   در  آئیــن  ایــن  ادامــه  در 
گلخانــه پــرورش گل و گیــاه زینتــی 
نــژاد کاکوئــی  حســین  دانشــگاه، 

 v
در خصــوص مراحل آماده ســازی 
و  کشــت  نحــوه  گلخانــه، 
توســعه  گیاهــان مختلــف کــه 
پــرورش  ایــن گلخانه هــا  در 
داده شــده؛ توضیحاتی ارائــه کرد.

ــزود:  ــه اف ــژاد در ادام ــی ن کاکوئ
گونه هــای  گلخانــه  ایــن  در 
گل و گیــاه زینتــی ازجملــه 
ــچ  ــا، پی ــاری، پیراکانت الوان، رزم
ــار  ــون، آبش ــه، زیت ــن الدول امی
طالیــی، پیچ برفــی، یــاس، پیچ 
ــر،  ــوری و پ ــاری، طاووســی، ت ان
شاهپســند، انــار، نســترن، انجیر 
ســیاه، انجیر سبز، شمشــاد زرد، 
شمشــاد نعنایی، رز سفید، مورد، 
اطلــس مکزیکــی، کاپیتــال، بید 
ــم، رز  ــدی، ابریش ــرخ، محم س
قرمز، شــمدانی، زرشــک زینتی، 
ــه  ــدی و ب ــک هن ــاناز، میخ س
ژاپنــی تولیــد و تکثیر می شــود.

                     *   دکترعباس سیوندی پور

عضو هیات علمی     دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری
گروه آموزشی :        مهندسی زلزله و ژئوتکنیک 

                 ارتقاء مرتبه علمی به دانشیاری

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی 
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دانشگاه در آئینه رسانه ها
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