


 پیـام رئیـس دانشـگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته  به دانشـجویان نو ورود

دکتر حسین محبی تأکید کرد:

ــجویان  ــی دانش ــت هماندیش نشس
و  رئیــس دانشــگاه  بــا حضــور 
و  آموزشــی  معــاون  همراهــی 
پژوهشــی و معــاون دانشــجویی 
برخــط  به صــورت  فرهنگــی،  و 

ــد. ــزار ش برگ

بــه گــزارش روابــط عمومــي دانشــگاه، در راســتاي 
برنامه ریــزی جهــت بهبــود و ارتقــاء ســطح کیفــي 
آمــوزش و پژوهــش نشســت هم اندیشــی بــا 
ــی  ــاي هیئت علم ــگاه و اعض ــس دانش ــور رئی حض

ــد. ــزار ش ــط برگ ــورت برخ به ص

دکتــر حســين محبــي رئيــس دانشــگاه در ايــن نشســت ضمــن تبريــک 
ايــن  اظهــار داشــت:  آغــاز ســال تحصيلــي و خوش آمــد گويــي، 
ارتقــاء  راســتاي  در  برنامه ريــزی  و  تبادل نظــر  به منظــور  نشســت ها 
ــي  ــات تکميل ــگاه تحصي ــش در دانش ــوزش و پژوه ــي آم ــطح کيف س
صنعتــي و فنــاوري پيشــرفته و همچنيــن بــا توجــه بــه شــرايط کنونــي و 
عــدم امــکان برگــزاري آمــوزش حضــوري و بحــث پيرامــون بهبــود ســطح 

ــت. ــده اس ــازي، تشکيل ش ــوزش مج ــي آم کيف
دکتــر محبــي بــا اشــاره بــه ماهيــت آمــوزش مجــازي و تشــريح مزايــاي 
ــري  ــام يکس ــکان انج ــن روش ام ــه در اي ــه ک ــن نکت ــه اي ــه ب آن و توج
فعاليت هــای آمــوزش حضــوري ميســر نيســت؛ بهره گيــری از تــوان 
ــط  ــاي مرتب ــاير ابزاره ــار س ــجويان را در کن ــارکت دانش ــي و مش علم

ــت. ــت دانس ــز اهمي ــي حائ آموزش
ــد  ــجوي باي ــای دانش ــن پايان نامه ه ــت: عناوي ــار داش ــه اظه وي در ادام
به گونــه ای انتخــاب شــود کــه ماهيــت کاربــردي داشــته و در جهــت رفــع 

نيازهــاي صنعــت و جامعــه تدويــن شــوند.
ــه  ــري رشــته های آموزشــي و اينک ــر بازنگ ــد ب ــا تأکي ــس دانشــگاه ب رئي
بــراي برخــي رشــته ها ديگــر متقاضــي وجــود نــدارد؛ انجــام کارگروهــي 
ــرفصل های  ــه س ــن ارائ ــته ای و همچني ــته های بين رش ــدازی رش و راه ان
ــوزش  ــطح آم ــردن س ــاال ب ــر در ب ــکاري مؤث ــراي دروس را راه ــد ب جدي

برشــمرد.
ــي در راســتاي  ــي بيرون ــای تحقيقات ــا و پروژه ه ــه انجــام طرح ه توجــه ب
ــي و  ــمينارهاي علم ــزاري س ــگاه، برگ ــا دانش ــت ب ــاط صنع ــت ارتب تقوي
ــی به صــورت مجــازي از ديگــر  کارگاه هــای آموزشــي در ســطح بين الملل
مــواردي بــود کــه دکتــر محبــي خواســتار در اولويــت قــرار دادن آن هــا 

شــد.
وي همچنيــن عنــوان کــرد بــا توجــه بــه ســاختار تشــکياتي مجموعــه 
ــم  ــاوري را ه ــش و فن ــوزه پژوه ــوزش، دو ح ــوزه آم ــر ح ــاوه ب ــه ع ک
شــامل می شــود. تأکيــد کــرد: بــه پتانســيل پــارک علــم و فنــاوري بايــد 
ــنا  ــي آش ــث کارآفرين ــا مباح ــجويان را ب ــت و دانش ــژه ای داش ــه وي توج

ــرد. ــاري ک ــان ي ــرکت های دانش بني ــيس ش ــا را در تأس ــود و آن ه نم
دکتــر محبــي تأکيــد کــرد: بهره گيــری از تــوان و نيــروي بالقــوه 
دانشــجويان در امــر آمــوزش و انجــام طرح هــای تحقيقاتــي و مشــارکت 
ــود  ــزه ش ــاد انگي ــث ايج ــد باع ــي می توان ــای علم ــا در بحث ه دادن آن ه
ــانند و  ــان رس ــه پاي ــل را ب ــر دوران تحصي ــه ای بهت ــاط و روحي و بانش
ــور ــه حض ــد در جامع ــاق و توانمن ــرد خ ــک ف ــوان ي ــده به عن  در آين

 پيدا کنند و از توان علمي خود به بهترين نحو استفاده نمايند.
ــان ســخنانش گفــت: برگــزاري يــک چنيــن نشســت هايی در  وي در پاي
ــه اهــداف آمــوزش عالــي مؤثــر می باشــند و خواســتار  جهــت رســيدن ب

برگــزاري ايــن جلســات بــا حضــور دانشــجويان شــد.

عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه، دکتــر حســين محبــي 
رئيــس دانشــگاه تحصيــات تکميلــي 
در  پيشــرفته  فنــاوري  و  صنعتــي 
ابتــداي ســخنانش ضمــن خيرمقــدم 
بــه دانشــجويان نــو ورود، تأکيــد 
کــرد: دانشــجويان از ارکان اصلــي 
جامعــه  در  فنــاوري  و  پژوهــش 

هســتند.
ــه  ــت: ب ــار داش ــي اظه ــر محب دکت
واســطه شــيوع ويــروس کرونــا و 
آمــوزش  محدوديت هــا،  اعمــال 
ــن  ــوده و در اي ــازي ب ــورت مج به ص
روش انجــام يکســري فعاليت هــای 
ــوزش حضــوري ميســر نمی باشــد  آم
و خاطرنشــان کــرد: مشــارکت فعــال 
ــای  ــزاري کاس ه ــجويان و برگ دانش
مجــازي بــه صــورت پرســش و پاســخ 
بــه نحويکــه دانشــجو فقــط شــنونده 
کيفــي  ســطح  ارتقــاء  در  نباشــد 
آمــوزش مجــازي نقــش مؤثــري دارد.

وي در ادامــه، بــا اشــاره بــه ايــن 
نکتــه کــه دانشــجويان بعــد از ســپري 
شــدن دوران تحصيــل موفــق بــه 
ــرد:  ــح ک ــده، تصري ــدرک ش ــذ م اخ
ــه  ــي ارزش دارد ک ــدرک زمان ــن م اي
تــوأم بادانــش و تــوان علمــي باشــد و 
بــي ترديــد راهگشــاي حــل مســائل و 

مشــکات جامعــه خواهــد بــود.

دانشــجويان معــّزز کــه بــرای ادامــه تحصيــل 
ــگاه  ــی دردانش ــات تکميل ــع تحصي در مقط
فنــاوری  و  صنعتــی  تکميلــی  تحصيــات 

پيشــرفته پذيرفتــه شــده ايد 
بــر خــود الزم می دانــم، آغــاز ســال تحصيلــی 
جديــد را بــه شــما پوينــدگان عرصــه علــم و 
دانــش تبريــک گفتــه و آرزو دارم ايــن ســال 
تحصيلــی بــرای شــما عزيــزان بــا اميــد، 
انگيــزه و پشــتکار آغازشــده باشــد و در مســير 
ــی  ــش و افتخارآفرين ــب دان ــردورزی و کس خ
بــرای کشــور عزيزمــان، موّفــق و ســربلند 

باشــيد.
و انتظــار دارم. در ســال جــاری کــه به واســطه 

شــيوع بيمــاری کرونــا، تشــکيل کاس های

هســت،  غيرحضــوري  به صــورت  آموزشــي 
ــر توانمندی هــا  ــه ب ــا تکي دانشــجويان گرامــي ب
از  اســتفاده  بــا  و  خــود  اســتعدادهاي  و 
دانشــگاه،  پژوهشــي  و  علمــي  ظرفيت هــای 
همــراه بــا اســاتيد، مديــران، کارشناســان و 
و  پرداختــه  علمــي  فعاليــت  بــه  کارکنــان، 
بــا عبــور موفــق از دشــواری های حاصــل از 
ــذار  ــي و تأثيرگ ــور حقيق ــا، حض ــاري کرون بيم
فرهنگــي  و  علمــي  عرصه هــای  در  را  خــود 

ــانند. ــات رس ــه اثب ــه ب جامع
در پايــان از درگاه خداونــد متعــال، دســتيابي بــه 
ــوأم  ــي، ت ــي و اخاق ــي علمــي، دين ــدارج عال م
ــان  ــعادت را برايت ــروزي و س ــت، به ــا موفقي ب

مســئلت می نمايــم.

تشــريح  ضمــن  دانشــگاه  رئيــس 
علــم  پــارک  رســالت  و  ســاختار 
مختصــر  معرفــي  و  فنــاوري  و 
بخش هــای مختلــف، بــه دانشــجويان 
ــرح  ــا ط ــده ي ــر اي ــرد: اگ ــه ک توصي
از طريــق  جديــدي دارنــد حتمــاً 
پــارک علــم و فنــاوري اقــدام نماينــد 
و تأکيــد کــرد: در ايــن زمينــه در 
از  الزم  همکاری هــای  تــوان  حــد 
ســوي متصديــان امــر بــه عمــل 

ــد. ــد آم خواه
نشســت،  ايــن  ادامــه   در 
و  پيشــنهادات  نظــرات،  نقطــه 
ــجويان  ــوي دانش ــت،ها از س درخواس
مطروحــه  مــوارد  و  شــد  مطــرح 
توســط مســئولين حاضــر در جلســه 
ــرر  ــن مق ــد. همچني ــخ داده ش پاس
ارائه شــده  پيشــنهادات  کــه  شــد 
حوزه هــای  در  بررســي  از  پــس 
قــرارداِد  کار  دســتور  در  مربوطــه 

ــود. ش
گفتنــي اســت بــا توجــه بــه اســتقبال 
تــداوم  درخواســت  و  دانشــجويان 
مقــرر  نشســت ها  ايــن  برگــزاري 
ــن  ــک اينچني ــرم، ي ــر ت ــد دره گردي

ــود. ــزار ش ــي برگ ــت هاي نشس

برگزاری نشست هم اندیشی به مناسبت 
آغاز سال تحصیلی 

ــورت  ــازي به ص ــای مج ــزاري کالس ه برگ
دانشــجو  به نحوی کــه  پاســخ  و  پرســش 
ــطح  ــاء س ــد در ارتق ــنونده نباش ــط ش فق
کیفــي آمــوزش مجــازي نقــش مؤثــري دارد
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دکتر حسین محبی، در نشست هم اندیشی کارکنان اعالم کرد:

راه اندازی شورای صنفی کارکنان دانشگاه،
 در دستور کار قرار خواهد گرفت

دفتِر خانه صنعت معدن و تجارت استان کرمان در 
پارک علم و فناوری راه اندازی شد.

دکتــر  نشســت  ايــن  ابتــداي  در 
حســين محبــي، رئيــس دانشــگاه 
ــن  ــه مدعوي ــامدگويي ب ــن خوش ضم
هــدف از برگــزاري ايــن جلســه را 
اســتماع نقطــه نظــرات و پيشــنهادات 
ــطح  ــاء س ــتاي ارتق ــان در راس کارکن
ــداف  ــق اه ــه و تحق ــي مجموع کيف
نظــام مقــدس جمهــوري اســامي در 

ــمرد. ــگاه برش دانش
وي افــزود: اگــر روحيــه انتقادپذيــري 
ــد،  ــته باش ــود نداش ــه وج در مجموع
مســائل و مشــکات توســط مسئولين 
ــد و  ــد ش ــع نخواه ــايي و مرتف شناس

ــود. ــود می ش ــار رک ــه دچ مجموع
ــرد:  ــان ک ــگاه خاطرنش ــس دانش رئي
ــنهادات  ــا، پيش ــه ايده ه ــن اينک ضم
موردتوجــه  ارزنــده  نظــرات  و 
ــردد در  ــي می گ ــه و عمليات قرارگرفت
ــز لحــاظ  ــرد ني ارزشــيابي ســاليانه ف

ــد. ــد ش خواه

اين  اينکه  به  اشاره  با  محبی  دکتر 
تنها  ساختاری  لحاظ  به  مجموعه 
حوزه  سه  هر  که  است  دانشگاهی 
آموزش، پژوهش و فناوری را داراست، 
موفقيت های  از  بخشی  کرد:  تأکيد 
مرهون  دانشجويان  و  اساتيد  علمی 
است  کارکنان  مخلصانه  تاشهای 
کارکنان  حقيقت  در  کرد:  تصريح  و 
به عنوان پشتيبانان مجموعه در رشد و 
ارتقاء سطح کيفی آن نقش بسزايی را 
ايفا می کنند. در ادامه نشست کارکنان

سؤاالت  و  پيشنهادات  نظرات،  نقطه 
خود را در حضور دکتر حسين محبی 

مطرح کردند.
سوی  از  شده  مطرح  موارد  اهم 
صنفی،  شورای  راه اندازی  کارکنان، 
واگذاری زمين به کارکنان و همچنين 
کارکنان  خدمت  ضمن  آموزش 

به صورت تخصصی بود

. در انتهــا دکتــر محبــی اعــام کــرد: 
مــورد  مطرح شــده  مــوارد  کليــه 

ــت ــد گرف ــرار خواه ــی ق بررس

و در دســتور کار هيئت رئيســه و در 
ــگاه  ــاء دانش ــاز هيئت امن ــورت ني ص

ــد شــد. ــرار داده خواه ق

ــره  ــی و زه ــرا کرم ــری، زه ــم وزی ــا مری ــال 98 خانمه ــتگان س ــم از بازنشس ــان مراس در پای
شــریفزاده بــا اهــدای لــوح تقدیــر شــد و همچنیــن در بخــش کارمنــد نمونــه بــه ترتیــب از 
خانمهــا زهــرا کاظمــی، نرگــس عامــری و مطهــره حمــزه و آقایــان کامبیزمســلمی و مجتبــی 

ــا اهــدای لــوح تجلیــل شــد. ملــک نــژاد ب

و  پژوهــش  واحدهــاي  از  حمايــت 
ــازی  ــه تجاری س ــک ب ــاوري و کم فن
ــوالت  ــادرات محص ــتاوردها و ص دس
آن هــا بــر اســاس ضوابــط و مقــررات 
امکانــات  کــردن  فعــال  پــارک، 
علمــي، آزمايشــگاهي و تحقيقاتــي 
پيشــنهادهاي  اســاس  بــر  پــارک 
دفتِرخانــه  ســوي  از  ارائه شــده 
ــدازی واحــد تحقيــق و  صنعــت، راه ان
توســعه واحدهــاي فنــاور، شناســايي 
و معرفــي خدمت هــای قانونــي بــراي 
جــذب منابــع مالــي در کشــور جهــت 
اســتفاده واحدهــاي فنــاور پــارک 
ــاي  ــزاري توره ــع و برگ ــن مناب از اي
فنــاوري و بازديــد از صنايــع، ازجملــه 
در  تفاهم نامــه  در  مفــاد ذکرشــده 
رابطــه بــا راه انــدازی ايــن دفتــر 

اســت. عنوان شــده 

در ايــن گــزارش همچنيــن آمــده 
محبــي  حســين  دکتــر  اســت 
تحصيــات  دانشــگاه  سرپرســت 
فنــاوري  و  صنعتــي  تکميلــي 
پيشــرفته در ســخنراني خــود در ايــن 
ــيس  ــا تأس ــت: ب ــار داش ــن اظه آئي
توســط  دانش بنيــان  شــرکت های 
ارتبــاط  هيئت علمــی،  اعضــاي 
پررنگ تــر  صنعــت  بــا  دانشــگاه 
خواهــد شــد و تصريــح کــرد: در ايــن 
ــي  ــای فرصــت مطالعات راســتا دوره ه
بــه ســمت  هيئت علمــی  اعضــاي 
صنايــع اســتان و کشــور هدايــت 
شــده و از ايــن طريــق تعامــات 
و  هيئت علمــی  اعضــاي  دوســويه 
ــت می گــردد؛  ــع تقوي ــان صناي صاحب
ــع  ــت رف ــري در جه ــای مؤث و گام ه
ــته  ــتان برداش ــع اس ــکات صناي مش

خواهــد شــد.

عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه 
توســعه  باهــدف  دانشــگاه، 
مشــترک  همــکاري  زمینه هــای 
و  امکانــات  از  بهره گیــری  و 
ــتفاده  ــود و اس ــای موج ظرفیت ه
بهینــه از آن هــا در جهــت حمایــت 
ــه،  ــي و فناوران ــای علم از فعالیت ه
پــارک  فی مابیــن  تفاهم نامــه ای 
ــت  ــه صنع ــاوري و خان ــم و فن عل
راه انــدازی  به منظــور  اســتان 
و  معــدن  صنعــت  دفترخانــه 
ــد ــد گردی ــتان منعق ــارت اس تج
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در شرایط کرونایی؛
بنا به اعالم دکتر لشکری معاون دانشجویي و فرهنگي دانشگاه؛

حدود 90 سوئیت تک نفره به صورت اسکان موقت 
برای دانشجویان در سرای دانشجویی دانشگاه 

فراهم گردیده است

ــاون  ــکری مع ــا لش ــر محمدرض دکت
دانشــجويی و فرهنگــی در گفتگــو 
ــار  ــگاه اظه ــی دانش ــط عموم ــا رواب ب
شــيوع  بــه  توجــه  بــا  داشــت: 
ويــروس کوويــد 19 و شــرايط فعلــی، 
تکميلــی  تحصيــات  دانشــگاه  در 
صنعتــی و فنــاوری پيشــرفته هماننــد 
آموزشــی ترم  مراکــز  از  بســياری 
جديــد به صــورت ترکيبــی )حضــوری 
و مجــازی( برگــزار خواهــد گرديــد و 
کاهــش  به منظــور  کــرد:  تصريــح 
فاصله گــذاری  رعايــت  و  ظرفيــت 
اجتماعــی، مجوز اســکان در ســراهای 
ــجويانی  ــه دانش ــاً ب ــجويی صرف دانش
کــه لــزوم حضــور ايشــان در دانشــگاه 
ــيده  ــی رس ــوزه آموزش ــد ح ــه تأيي ب

می شــود. داده  اســت، 
ــه دارای  ــجويانی ک ــزود: دانش وی اف
پايــان نامــه يــا دروس عملــی ناتمــام 
از نيمســال دوم ســال تحصيلــی 99-

98 هســتند در اولويــت اســکان قــرار 
ــد کــرد: آن دســته  ــد و تأکي می گيرن
ــق  ــه در مناط ــم ک ــجويان ه از دانش
بــدون پوشــش اينترنتــی زندگــی 
ــد  ــی و تائي ــس از بررس ــد، پ ميکنن
حوزه هــای دانشــجويی و آموزشــی 
قــرار  اســکان  اولويت هــای  جــزو 

ــت. ــد گرف خواهن

فرهنگــی  و  دانشــجويی  معــاون 
رعايــت  به ضــرورت  اشــاره  بــا 
پروتکل هــای بهداشــتی اعــام کــرد: 
بــر اســاس تدابيــر اتخــاذ شــده، 
امــکان اســتفاده از 90 ســوئيت تــک 
نفــره در ســرای دانشــجويی دانشــگاه 
فراهــم گرديــده کــه بعــد از بررســی 
درخواســت مربوطــه توســط معاونــت 
آموزشــی و اعــام اولويتهــای حضــور 
بــه حــوزه دانشــجويی و انجــام مراحل 
ــل  ــه و تکمي ــل معاين پزشــکی از قبي
فرم هــای مربوطــه، مجــوز اســکان 
ــد  ــرايط داده خواه ــن ش ــه واجدي ب

ــد. ش

ــر لشــکری به منظــور  ــه دکت ــه گفت ب
ازدحــام،  ايجــاد  از  جلوگيــری 
ــق جــدول  اســکان دانشــجويان مطاب
انجــام  اعام شــده  زمان بنــدی 
حضــور  مــدت  در  و  گيــرد؛  مــی 
دانشــجويان در خوابــگاه، فضاهــای 
اتــاق  نمازخانــه،  ماننــد  عمومــی 
تلويزيــون، اتــاق مطالعــه، ســالن های 
ورزشــی و... تعطيــل بــوده و اســتفاده 
نمی باشــد.  امکان پذيــر  ازآن هــا 
ــه اينکــه  ــا اشــاره ب دکتــر لشــکری ب
ــن دانشــگاه در  ــه دانشــجويان اي کلي
مقطــع تحصيــات تکميلــی تحصيــل 

متقاضــی اکثــراً  می نماينــد؛ و 

ــت  ــي زاده سرپرس ــن باق ــر امي دکت
تکنولــوژي  و  علــوم  پژوهشــگاه 
در  محيطــي  علــوم  و  پيشــرفته 
ــط عمومــي دانشــگاه  ــا رواب گفتگــو ب
بــا اشــاره بــه نقــش مؤثــر مشــارکت 
آمــوزش  طرح هــای  در  دانشــگاه 
توســعه  و  شــهرداري  پژوهــش  و 
صنعتــي  و  پژوهشــي  ارتباطــات 
عنــوان کــرد: در ايــن راســتا باهــدف 
توســعه فرهنــگ آمــوزش و پژوهــش 
ســازماني و ارتقــاء ارتبــاط صنعــت و 
دانشــگاه و همچنيــن طبــق پيشــنهاد 
کرمــان،  شــهرداري  مســئولين 
ــوزش و پژوهــش  ــش آم ــن هماي اولي
ــه  ــا حضــور کلي ــان ب شــهرداري کرم
ــاه  ــتان در بهمن م ــهرداری های اس ش
ســال جــاري از تاريــخ 14 لغايــت 16 
ــدت  ــه م ــاري ب ــال ج ــاه س بهمن م
ــزار  ــط برگ ــورت برخ ــه روز به ص س

ــد. ــد ش خواه
ادامــه  در  پژوهشــگاه  سرپرســت 
همايــش  ايــن  در  کــرد:  عنــوان 
پيرامــون موضوعــات؛ عمــران و امــور 
زيربنايــي، حمل ونقــل و ترافيــک، 
محيط زيســت،  و  شــهر  خدمــات 
شهرســازي  بحــران،  و  ايمنــي 
فرهنگــي  توســعه  معمــاري،  و 
اجتماعــي شــهر، حقــوق و حاکميــت 
ــاني،  ــع انس ــت مناب ــهري، مديري ش
ــاالت  ــادي، مق ــي و اقتص ــائل مال مس
ارائــه و بحــث و تبادل نظــر انجــام 

ــد. ــد ش خواه

وي در ادامــه افــزود: از هــر موضــوع، 
هيئتــداوران  ســوي  از  مقالــه  دو 
همايــش به عنــوان مقــاالت برتــر 
انتخــاب و از  نفــرات برتــر بــا اهــداي 
لــوح و جوايــز ارزنــده تقديــر بــه 

ــد. ــد آم ــل خواه عم
ايــن  پايــان  زاده در  باقــي  دکتــر 
ايــن  در  داشــت:  اظهــار  گفتگــو 
و  بررســي  پيشــنهاد،  همايــش، 
آيين نامــه  پيش نويــس  تصويــب 
پژوهــش  و  آمــوزش  مشــترک 
کرمــان  اســتان  شــهرداری های 
ــتان  ــهرداران اس ــه ش ــا کلي ــه امض ب
خاطرنشــان  و  رســيد  خواهــد 
ــد  ــيري جدي ــدام مس ــن اق ــرد: اي ک
ارتبــاط  بهبــود  بــراي  کارآمــد  و 
دانشــگاه و شــهرداری ها به منظــور 
ارائــه خدمــات و بهبــود کيفيــت 

بــود. زندگــي شــهري خواهــد 
ايــن  دبيرخانــه  اســت  گفتنــي 
تحصيــات  دانشــگاه  در  همايــش 
فنــاوري  و  صنعتــي  تکميلــي 
و  می باشــد  دايــر  پيشــرفته 
جهــت  می تواننــد  عاقه منــدان 
ــه ســايت  کســب اطاعــات بيشــتر ب

آدرس بــه  همايــش 
 kmerc.ir مراجعه فرماييد.

حضور در دانشگاه هستند
بــه  توجــه  بــا  داشــت:  اذعــان 
اســکان  موجــود،  محدوديت هــای 
دانشــجويان بصــورت موقــت و در 
بازه هــای زمانــی دو ماهــه بــوده کــه 
ــازو کار  ــک س ــی ي ــه نوع ــع ب در واق
ــه  ــن ب ــگ می باشــد، و همچني هتلين
منظــور پيشــگيری از احتمــال ابتــا 
ــن  ــافرت های بي ــاری در مس ــه بيم ب
ــزل  ــه من ــه ب ــکان مراجع شــهری، ام
ــازه زمانــی تعييــن شــده  تــا پايــان ب
ــن مســاله  ــت اي ــدارد و رعاي وجــود ن
ــد  ــه بررســی خواه ــه صــورت روزان ب

شــد.
معــاون  گفتگــو  ايــن  ادامــه  در   
عنــوان  فرهنگــی  و  دانشــجويی 
ــذا در  ــرو غ ــخ و س ــکان طب ــرد: ام ک
ــود  ــگاه وج ــوری دانش ــالن غذاخ س
ــات  ــوئيت امکان ــر س ــته و در ه نداش
نگهــداری مــواد غذايــی و طبــخ غــذا 
ــی  ــه غذاي ــواد اولي ــده و م ــا ش مهي
ــا خــام توزيــع  به صــورت خشــک و ي

ــد ــد ش خواه

در راســتای توســعه ارتباطــات علمــی- پژوهشــی و صنعتــی و در چارچوب 
اجــرای همکاریهــای آموزشــی و پژوهشــی فیمابیــن دانشــگاه تحصیــالت 

برگزاری اولین همایش آموزش و پژوهش 
شهرداری های استان کرمان/ به صورت برخط
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ــرفته در  ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــس دانش رئی
ــرد: ــد ک ــجو، تأکی ــبت روز دانش ــه مناس ــی ب پیام

دانشجویان زمینه ساز توسعه، پیشرفت و آبادانی 
ایران اسالمی هستند

رئيــس  محبــي  حســين  دکتــر 
دانشــگاه تحصيــات تکميلــي صنعتي 
و فنــاوري پيشــرفته در پيامــي ضمــن 
ــجو )16 آذر(  ــام روز دانش ــدور پي ص
تأکيــد کــرد: بی شــک دانشــجويان 
و  پيشــرفت  توســعه،  زمينه ســاز 

ــتند ــامي هس ــران اس ــي اي آبادان
بــه گــزارش روابــط عمومــي دانشــگاه 
متــن پيــام دکتــر محبــي بديــن 

ــت: ــرح اس ش
بی ترديــد رشــد و تعالــي امــروز ايــران 
ــي،  ــائل علم ــه مس ــامي، در هم اس
اجتماعــي  و  سياســي  پژوهشــي، 
پايــداري و  اســتقال،  و همچنيــن 
ــون  ــعه مره ــير توس ــت در مس حرک
تاش هــا و مجاهدت هــای جوانــان 
کــه  بــوده  عزيــز  دانشــجويان  و 
ــق خــدا  ــه خل هدفــي جــز خدمــت ب
و دســتيابي بــه آرمــان هــای انقــاب 
به طوری کــه  ندارنــد.  اســامي 
ــدأ  ــگاه را مب ــل )ره(، دانش ــام راح ام
تحــوالت می دانســتند و رهبــر معظــم 
ــر  ــات ب ــز به دفع ــامي ني ــاب اس انق
لــزوم آگاهــي سياســي دانشــجويان و 
ــه  ــت جامع ــان در مديري مشــارکت آن

ورزيده انــد. تأکيــد 
بــا  بايســتي  عزيــز  دانشــجويان 

و توانمندی هــا  تکيه بــر 

رســاله دکتــري، دکتــر حســين پــور 
ــای  ــوان »زمينه ه ــا عن ــادي ب محيآب
جمعيــت  افزايــش  قضايــي 
کيفــي  )مطالعــه  زنــدان  کيفــري 
کرمــان(«  شــهر  قضايــي  حــوزه 
ملــي  جشــنواره  هجدهميــن  در 
در  دانشــجويي  ســال  پايان نامــه 
گــروه علــوم انســاني حائــز امتيــازات 
ــه داوري  ــه مرحل ــت ورود ب الزم جه
ــه داوري  ــج مرحل ــس از پن ــد و پ ش
بــه عنــوان تنهــا اثــر شايســته تقديــر 
در رشــته حقــوق شــناخته شــد و 
موردتقديــر وزيــر علــوم، تحقيقــات و 
فنــاوري و رئيــس جهــاد دانشــگاهي 

ــت. ــرار گرف ــور ق کش
جشــنواره  ايــن  اســت  شــايانذکر 
انتشــارات  ســازمان  همــت  بــه 
جهــاد دانشــگاهي همــه ســاله در 
و  می شــود  برگــزار  ملــي  ســطح 
حمايــت  بــا  نيــز  هجدهــم  دوره 
ــاوري،  ــات و فن ــوم، تحقيق وزارت عل
ــوزش  ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــاني ــوم انس ــگاه عل ــکي، پژوهش پزش

و مطالعــات فرهنگــی و پژوهشــگاه 
ــج  ــات در پن ــر و ارتباط ــگ، هن فرهن
گــروه علــوم انســانی- علــوم پزشــکی 
معمــاری-  و  هنــر  دامپزشــکی-  و 
علــوم پايــه- کشــاورزی و منابــع 
طبيعــی و فنــی و مهندســی. برگــزار 

شــد.
حســين  دکتــر  اســت  گفتنــی 
دانش آموختــه  محی آبــادی،  پــور 
ــی  ــزا و جرم شناس ــوق ج ــته حق رش
مقاطــع  و  کاشــان  دانشــگاه  از 
ارشــد  کارشناســی  و  کارشناســی 

دانشــجوی به عنــوان  را  خــود 

ــا  ــن ب ــود و همچني ــتعدادهاي خ اس
علمــي  ظرفيت هــای  از  اســتفاده 
بــا  همــراه  دانشــگاه  پژوهشــي  و 
در  کارکنــان،  و  مديــران  اســاتيد، 
ــای  ــه فعاليت ه محيطــي پرنشــاط، ب
علمــي پرداختــه و حضــور حقيقــي و 
تأثيرگــذار خــود را در عرصه هــای 
علمــي و فرهنگــي جامعــه بــه اثبــات 

ــناختي ــا درک و ش ــانند و ب برس
ــا  ــر و ب ــگاه خطي ــن جاي ــق از اي دقي
واالي  و  شايســته  همــت  تکيه بــر 
خــود، زمينه ســاز توســعه، پيشــرفت 
و آبادانــي کشــور ايــران اســامي 
ــاش  ــد، پرت باشــند و اســاتيد ارجمن
و متعهــد دانشــگاه نيــز همچــون 
گذشــته، بســتر مناســبي را بــراي 
ارائــه خدمــات آموزشــي و پژوهشــي 
فراهــم  گرامــي  دانشــجويان  بــه 

ــد. آورن
احتــرام  اداي  ضمــن  اين جانــب 
بــه پيشــگاه شــهداي دانشــجو، از 
ــراي تمامــي  ــه ســبحان، ب درگاه يگان
دانشــجويان، موفقيــت، بهــروزي و 
می نمايــم  مســئلت  نيک فرجامــی 
و آرزومنــدم بتواننــد بيش ازپيــش 
ــاد  ــي و جه ــاد عمل ــتاي جه در راس
اســتواري  گام هــای  اجتماعــي 

بردارنــد.

در هجدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی؛

رساله دکتری، یکی از کارکنان غیر هیئت علمی 
دانشگاه شایسته تقدیر شد.

هماکنــون به عنــوان سرپرســت امــور 
حقوقــی، قراردادهــا و پاســخگويی بــه 
شــکايات دانشــگاه مشــغول فعاليــت 

اســت.

دانشــگاه  در  درخشــان  اســتعداد 
دارای  وی  کــرده  ســپری  تهــران 
و  آموزشــی  پژوهشــی،  ســوابق 
مــی باشــد. متعــددی  افتخــارات 
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با حضور رئیس دانشگاه و مسئول بسیج اساتید استان کرمان،

در نشست اعضای شورای مرکزی کانون بسیج اساتید 
دانشگاه، از دکتر روح اهلل فدائی نژاد به عنوان استاد 

بسیجی نمونه کشوری تجلیل شد

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــت  ــن نشس ــدای اي ــگاه، در ابت دانش
رئيــس  محبــی  حســين  دکتــر 
دانشــگاه تکميلــی صنعتــی و فنــاوری 
خوشــامدگويی  ضمــن  پيشــرفته 
نشســت  در  شــرکتکنندگان  بــه 
بهويــژه دکتــر اکبــری فــرد مســئول 
بســيج اســاتيد اســتان کرمــان اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه اينکــه اعضــای 
تحصيــات  دانشــگاه  هيئتعلمــی 
تکميلــی صنعتــی و فناوری پيشــرفته 
اکثــراً از قشــر جــوان جامعــه بــوده و 
تــوان بالقوهــای در انجــام فعاليتهــای 
فرهنگــی و اجتماعــی دارنــد لــذا 
ضــرورت انجــام ايــن فعاليتهــا در 

ــت. ــت اس ــز اهمي ــگاه حائ دانش
وی خاطرنشــان کــرد: ايــن دانشــگاه 
ــا برنامهريــزی دقيــق و بهرهگيــری  ب
هيئتعلمــی  اعضــای  تخصــص  از 
آمادگــی  مختلــف،  زمينههــای  در 
کانــون  بــا  همــکاری  هرگونــه 
ــتن  ــت برداش ــاتيد در جه ــيج اس بس
ــترش  ــه گس ــر در زمين ــای مؤث گامه
فعاليت هــای فرهنگــی در دانشــگاه 

دارد. را 
دکتــر  نشســت  ايــن  ادامــه  در 
اکبــری فــرد مســئول بســيج اســاتيد 
اســتان کرمــان در ســخنانش ضمــن 
گراميداشــت ايــام مــاه صفــر و اشــاره 
ــهيد  ــردار ش ــور س ــدان حض ــه فق ب
ــليمانی در  ــم س ــاج قاس ــپهبد ح س
ايــن ايــام و نزديک شــدن به ســالگرد 
شــهادت مظلومانــه آن ســردار شــهيد 
ــی از  ــرد: يک ــد ک ــت، تأکي راه مقاوم
رســالتهای خطيــر جامعه دانشــگاهی 
ــاندن  ــر رس ــه ثم ــه ب ــن زمين در اي
تحــت  ســليمانی  ســردار  مکتــب 
عنــوان مکتــب مقاومــت ظــّل مکتــب 

ــت. ــی )ره( اس ــام خمين ام

ــا  ــتان ب ــاتيد اس ــيج اس ــئول بس مس
ــه  ــی ک ــالت و اهداف ــر رس ــد ب تأکي
بــر عهــده دانشــگاهيان در جهــت 
رفــع مســائل و مشــکات جامعــه 
ــده  ــف گذاشته ش ــهای مختل در بخش
ــگاه  ــرد: دانش ــان ک ــت، خاطرنش اس
و  صنعتــی  تکميلــی  تحصيــات 
ــورداری  ــا برخ ــرفته ب ــاوری پيش فن
برجســته،  هيئتعلمــی  اعضــای  از 
بنيــه  دارای  و  مخلــص  متعهــد، 
علمــی قــوی، ميتوانــد در زمينــه 
بــا  ارتباطــی  راههــای  گســترش 
بخشــهای صنعتــی در راســتای رفــع 
نيازهــا و برطــرف نمــودن مشــکات 

ــاد  ــزايی را ايف ــه س ــش ب ــع، نق صناي
ــم  ــوزه عل ــن در ح ــد و همچني نماي
ــبنيان  ــرکتهای دانش ــاوری و ش و فن

ــد. ــر باش صاحبنظ
دکتــر اکبــری فــرد در بخشــی از 
ســخنانش بــه نامگــذاری امســال 
بنــام ســال جهــش توليــد و تأکيــدات 
دراينبــاره  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــرای  ــان داشــت: ب اشــاره کــرد و اذع
گام برداشــتن در راســتای جهــش 
توليــد و تحقــق اهــداف عاليــه نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی بايســتی 
ابتــدا مشــکات جامعــه را شناســايی 

ــدد ــا م ــپس ب ــود س ــل نم و تحلي

پتانســيلهای بالقــوه و متخصصيــن 
ــه  ــائل جامع ــياری از مس ــی بس داخل
صنعتــی  زمينههــای  در  بهويــژه 
و  نمــود  برطــرف  را  اقتصــادی  و 
نهايتــاً در اســتفاده از منابــع بيرونــی 
ــن  ــد و همچني ــم ش ــا خواهي خودکف
خاطرنشــان کــرد: بســيج اســاتيد 
ــد  ــه ميتوان ــن زمين ــگاهها در اي دانش

ــد. ــاد نماي ــری ايف ــش مؤث نق
ــزارش  ــن گ ــن نشســت همچني در اي
اســاتيد  بســيج  کانــون  عملکــرد 
تکميلــی  تحصيــات  دانشــگاه 
در  پيشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
ــر ثمــره  ســال گذشــته، توســط دکت
بســيج  کانــون  مســئول  هاشــمی 

اســاتيد دانشــگاه ارائــه گرديــد.
اعضــای  نشســت  ايــن  ادامــه  در 
بســيج  کانــون  مرکــزی  شــورای 
ــائل  ــون مس ــگاه، پيرام ــاتيد دانش اس
مطرحشــده نظــرات و پيشــنهادات 

خــود را مطــرح نمودنــد.
دکتــر  از  مراســم  ايــن  پايــان  در 
بهعنــوان  نــژاد  فدايــی  روحــاهلل 
»اســتاد نمونــه جنبــش اســتادی 
بســيج ايــران« بــا اهــداء لــوح و 

شــد. تجليــل  جوايــزی 

گفتنــی اســت، کانــون بســيج اســاتيد 
تکميلــی  تحصيــات  دانشــگاه 
پيشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
مديريــت  شــامل:  مديريــت   8 در 
مديريــت  اجتماعــی،  و  فرهنگــی 
علمــی و پژوهــش، مديريــت بررســی 
و  تربيــت  مديريــت  تحليــل،  و 
ــانی،  ــروی انس ــت ني ــوزش، مديري آم
و  برنامهريــزی  طــرح،  مديريــت 
ــات  ــاوری اطاع ــت فن ــی، مديري مال
صالحيــن  حلقههــای  مديريــت  و 

می نمايــد فعاليــت 

رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته:
ترور دکتر محسن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران، 
نشانگر تالش دشمنان برای تداوم ضربه زدن به پیشرفت 

علم و فناوری در میهن اسالمی ایران است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه: در پــی تــرور 
ــر محســن فخــری زاده رئيــس ســازمان  ــه دکت ناجوانمردان
ــای  ــتيبانی نيروه ــاع و پش ــوآوری وزارت دف ــش و ن پژوه
مســلح کــه منجــر بــه شــهادت وی شــد، رئيــس دانشــگاه 
تحصيــات تکميلــی صنعتــی و فنــاوری پيشــرفته در 

ــت. ــليت گف ــک و تس ــهادت وی را تبري ــی ش پيام
در پيام دکتر حسين محبی آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
َِّذيــَن ُقِتُلــوا فـِـی َســِبيِل اهلل َفلَــْن يِضــلَّ  َو ال
ــْم* َو  ــُح بالَُه ــيْهِديِهْم َو يْصلِ ــْم* َس أَْعمالَُه

ــْم َفهــا لَُه ــَة َعرَّ ــُم الَْجنَّ يْدِخُلُه
بــار ديگــر ايــادی اســتکبار در اقدامــی 
و  مديــران  از  يکــی  ناجوانمردانــه، 
خدمتگــزاران عرصــه علمــی، پژوهشــی 
ــری  ــن فخ ــر محس ــور، دکت ــی کش و دفاع
ــوآوری  ــش و ن ــازمان پژوه ــس س زاده رئي
وزارت دفــاع کــه ســهم مهمــی در توســعه 
مرزهــای دانــش کشــور داشــت را بــه 

شــهادت رســاندند.

تــرور دکتر محســن فخــری زاده نشــانگر 
ــه  ــداوم ضرب ــرای ت ــمنان ب ــاش دش ت
ــاوری در  ــم و فن ــرفت عل ــه پيش زدن ب
ميهــن اســامی ايــران اســت، دشــمنان 
بايــد بداننــد کــه بــا تــرور ايــن دانشــمند 
ــه  ــه برنام ــا درزمين ــتهای فعاليت ه هس
ــد و  ــد ش ــف نخواه ــران متوق ــی اي اتم
ــااراده  ــوده و ب دانــش هســتهای بومــی ب

ــی توســعه خواهــد يافــت. مل
ــه  ــاک را ب ــه دردن ــن ضايع ــب اي اين جان
ــريف  ــت ش ــری، مل ــم رهب ــام معظ مق
دانشــگاهی  جامعــه  به ويــژه  ايــران 
ــواده آن شــهيد  ــن خان کشــور و همچني
عــرض  تســليت  و  تبريــک  بزرگــوار 
ــون  ــک خ ــی ش ــن دارم ب ــوده و يقي نم
ــرکات و  ــب ب ــوار موج ــهيد بزرگ آن ش
تقويــت بيش ازپيــش ايــران اســامی 

ــد. ــد ش خواه
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عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
و  علــم  پــارک  رئيــس  دانشــگاه، 
ــوص  ــن خص ــان در اي ــاوری کرم فن
ــان  ــار داشــت: شــرکت دانش بني اظه
ــاور  ــای فن ــاورز از واحده ــزا کش براف
پــارک  در  مســتقر  دانش بنيــان  و 
ــه  ــت ک ــان اس ــاوری کرم ــم و فن عل
دربرترين هــای جشــنواره پژوهــش 
به عنــوان   1399 ســال  فنــاوری  و 
شــرکت فنــاور برتــر کشــور از ســوی 
وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوری 

ــد. ــاب ش انتخ
بــه گفتــه رئيــس پــارک علــم و 
فنــاوری واحــد تحقيــق و توســعه 
ايــن شــرکت تاکنــون توانســته اســت 
ــراع و 36 محصــول  ــت اخت ــار ثب چه
کشــاورزی  حــوزه  در  دانش بنيــان 
ــراع  ــن 2 اخت ــد و همچني ــد کن تولي
ــزا کشــاورز  ــان براف شــرکت دانش بني
کرمــان تبديــل بــه محصــول و تمــام 
شــرکت  دانش بنيــان  محصــوالت 
شــده  تجاری ســازی  و  بــازار  وارد 

ــت اس

اينکــه  بابيــان  تــرک زاده  دکتــر 
بيشــتر محصــوالت توليــدی ايــن 
ــواد  ــرکت دانش بنيــان از نــوع م ش
آلــی و بــرای کشــاورزی پايــدار اســت 
ايــن  شــاخصه های  کــرد:  تأکيــد 
محصــوالت تکنولــوژی بــاال و داشــتن 
و  داخلــی  معتبــر  اســتانداردهای 

ــت. ــی اس خارج
گفتنــی اســت ايــن واحــد فنــاور 
در   89 ســال  از  را  خــود  فعاليــت 
ــرده و در  ــاز ک ــاورزی آغ ــش کش بخ
ــک  ــه ي ــه رتب ــق ب ــال 1390 موف س
و  علمــی  معاونــت  از  دانش بنيــان 
فنــاوری رياســت جمهــوری شــده 

ــت. اس

دکتر مسعود ترکزاده رئیس پارک علم وفناوری خبر داد:

 انتخاب برترین شرکت دانش بنیان کشور
 از پارک علم وفناوری استان کرمان

از ۷محصول فناورانه و برتر پارک علم و فناوری 
در سال 99 رونمایی شد

رونمایی 
از اولین نرم افزار سالمند مرسا

از  تجليــل  مراســم  حاشــيه  در 
ــان  ــتان کرم ــر اس ــگران برت پژوهش
در ســال 1399 توســط دکتــر زينــی 
ــا حضــور  ــان و ب ــتاندار کرم ــد اس ون
ــگران  ــگاهها و پژوهش ــای دانش روس
اســتان کرمــان، نرم افــزار مــارس 
ــژه  ــتيبان وي ــزار پش ــتين نرم اف نخس
شــرکت  توســط  کــه  ســالمندان 
حــال  بنيــان  ســامت  تعاونــی 
علــم  پــارک  در  مســتقر  خــوب، 
طراحی شــده  کرمــان  فنــاوری  و 

اســت، رونمايــی شــد.

آمــوزش،  مرکــز  فنــی  زاده مســئول  يوســفی  داريــوش 
توان بخشــی روزانــه ســالمندان حــال خــوب، در رابطــه 
ــش  ــه افزاي ــت کمــک ب ــزار جه ــی نرماف ــا شــاخصههای فن ب
ــن  ــت: اي ــا گف ــن آن ه ــالمندان و مراقبي ــی س ــت زندگ کيفي
ــه  ــوط ب ــور مرب ــوارد: دارو، ام ــادآوری م ــکان ي ــول ام محص
توان بخشــی )کاردرمانــی، ورزش، فيزيوتراپــی، تغذيــه و ...( بــا 
صــوت موردعاقــه ســالمند، تشــخيص موقعيــت جغرافيايــی 
بــرای ســالمندان دارای بيمــاری الزايمــر و فراموشــی، هشــدار 
و ســقوط و افتادگــی ســالمند ازجملــه ويژگی هــای نرم افــزار 

مرســا اســت.

محصول شماره یک
حــوزه  در  پلی اســتر  آمــاده  آتــل 

پزشــکی
دارای خصوصيات

ــی  ــاال و راحت ــتحکام ب ــم، اس وزن ک
ــرد در کارک

محصول شماره۲
سطح سنج الکترومکانيکی

چگالــی  و  ســطح  اندازه گيــری 
الکترومغناطيســی به صــورت 

محصول شماره۳
گيــری  انــدازه    TDR سنســور 
ــتفاده در  ــت اس ــاک جه ــت خ رطوب
طــرح هــای کشــاورزی، آب، خــاک، 

ــی ــع طبيع مناب
محصول شماره ۴

انژکتور گريس شاول ليبهر
کاربرد

ــا ســرعت و  گريــس کاری دقيــق و ب
ــی ــاال ماشــين آالت معدن کيفيــت ب

محصول شماره۵ 
روغــن  فشــار  تنظيــم  کارتريــج 

ليــک و ر هيد
کاربرد

تنظيــم فشــار و دبــي جريــان روغــن 
در مــدار ماشــين آالت صنعتــي

محصول شماره  ۶
ــرم افــزار مرســا پشــتيبان ســالمند  ن

ــرد کارب
بــا  ســالمند  ارتبــاط  تســهيل 

نيــاز مــورد  تکنولــوژی هــای 
محصول شماره۷

کود هادر  12  در زمينه کشاورزی

با حضور استاندار کرمان

ــگران  ــل از پژوهش ــتان و تجلي ــش اس ــه پژوه ــت هفت ــم بزرگداش ــيه مراس در حاش
برتــر بــا حضــور دکتــر زينــی ونــد اســتاندار کرمــان و دکتــر محبــی رئيــس دانشــگاه 
تحصيــات تکميلــی کرمــان و دکتــر تــرک زاده رئيــس پــارک علــم و فنــاوری کرمــان 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــر پ ــه و برت ــران اســتانی از 7 محصــول فناوران و جمعــی از مدي

ــی شــد. ــان در ســال 1399 رونماي کرم
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دکتر علیرضا گنجویی عضو هیئت علمی پژوهشکده فوتونیک

ــای  ــر دانش ه ــی ب ــاد مبتن اقتص
فنــی پیشــرفته عمدتــًا بــه فضــای 
ــدارد و  ــاز ن ــادی نی ــی زی فیزیک
تنهــا ســرمایه اثرگــذار آن همــان 

دانــش فنــی اســت.

لطفــًا به طــور مختصــر خودتــان 
ــی کنید را معرف

نباشــيد،  خســته  و  ســام  بــا 
گنجويــی،  علی رضــا  اين جانــب 
پژوهشــکده  هيئت علمــی  عضــو 
و  می باشــم  دانشــگاه  فوتونيــک 
فناورانــه  کاربردهــای  حــوزه  در 
پاســمای تخليــه الکتريکــی و تابــش 
امــواج  توليــد  UV در حيطه هــای 
ميکروب زدايــی  الکترومغناطيســی، 
مــواد  مانــدگاری  افزايــش  و 
کشــاورزی،  محصــوالت  و  غذايــی 
غيــره  و  آب وهــوا  آلودگی زدايــی 

می کنــم. فعاليــت 
نظــر شــما در خصــوص ارتبــاط 
ــعه  ــی و توس ــعه علم ــن توس بی

ــت؟ ــاوری چیس فن
افزايــش  بــه  علمــی  توســعه 
از  اعــم  علمــی  ظرفيت هــای 
و  انســانی  فيزيکــی،  ظرفيت هــای 
اجتماعــی و توســعه فنــاوری بــه 
و  جديــد  فنــاوری  خلــق  مفهــوم 
ــا  ــه ب ــای جامع ــا نيازه ــب ب متناس
اســتفاده از انتقــال فنــاوری، مهــارت 
و تجربيــات کسب شــده در جهــت 
مربــوط  ثــروت در کشــور  توليــد 
بــر  فنــاوری  توســعه  می شــود. 
اســاس نيازهــای جامعــه، بــه دنبــال 
بومی ســازی  يــا  و  ارتقــاء  ايجــاد، 
جامعــه  يــک  در  فنــاوری  ســطح 

. شــد می با
ــث  ــه بح ــتر ب ــر بيش ــال های اخي س
تجاری ســازی  و  فنــاوری  توســعه 
تأکيــد فــراوان شــده اســت و بــه 
ــه تعاريــف  ــا توجــه ب عقيــده بنــده ب
توســعه  ميــان  تعامــل  ذکرشــده 
بســيار  فنــاوری  توســعه  و  علــم 
ــوده و به طــور حتــم  ــز اهميــت ب حائ
و  فرهنگــی  توســعه  زمينه ســاز 
اجتماعــی نيــز خواهــد بــود. توســعه 
علــم و توســعه فنــاوری باهــم ارتبــاط 
متقابــل دارنــد و درعين حــال بــر 
روی خودشــان نيــز اثرگــذار هســتند. 
ــعه  ــان توس ــاط مي ــوص ارتب در خص
ــان  ــد بي ــاوری باي ــعه فن ــم و توس عل
نمــود کــه اثــر توســعه علــم بــر 
اثــر  از  قوی تــر  فنــاوری  توســعه 
توســعه فنــاوری بــر روی توســعه 
توســعه  به هرحــال،  اســت.  علــم 
ــق انتشــار مقــاالت در  علمــی از طري
ــش  ــر کشــور نق گســترش تمــدن ه

مهــی ايفــا می کنــد.

اقتصــاد  بــا  رابطــه  در 
آن  نقــش  و  دانش بنیــان 
مقابلــه  و  تولیــد  جهــش  در 
بــا چالــش ویــروس کرونــا 
بفرماییــد. را  توضیحاتــی 

دانش بنيــان  اقتصــاد  شــکل گيری 
از اصلی تريــن سياســت های  يکــی 
عامــل  و  اســت  امــروز  جوامــع 
اقتصــاد،  ايــن  در  رشــد  اصلــی 
و  دانــش جديــد  فنــاوری،  خلــق 
ــرفته  ــای پيش ــری فناوری ه به کارگي
در حــوزه صنايــع کليــدی کشــور 
ــترش  ــاد و گس ــک ايج ــت. بی ش اس
يــک  داخــل  در  فناورانــه  دانــش 
کشــور، در راســتای رســيدن بــه 
اهميــت  حائــز  اقتصــادی،  رشــد 
اســت. در ايــران طــی ســاليان اخيــر 
ســازمان های سياســت گذار تــاش 
ــم و  ــه توســعه عل ــا زمين ــد ت نموده ان
فناوری را در راســتای رشــد اقتصادی 
در ابعــاد مختلــف فراهــم آورنــد. امــا 
ــود دارد  ــا وج ــه در اينج ــه ای ک نکت
ايــن اســت کــه تجربــه ســال ها 
وابســتگی اقتصــادی و شــکنندگی 
ــاور را  ــن ب ــم، اي ــان تحري آن در زم
در جوانــان و دانشــمندان ايرانــی بــه 
ــردن  ــی ک ــا درون ــه ب ــود آورد ک وج
ــته های  ــه هس ــد آن ب ــش و پيون دان
ــای بزرگــی در  ــوان کاره ــد می ت تولي
ــام داد. ــد انج ــش تولي ــتای جه راس

بــا تأســيس اســتارتاپ های فنــاور 
در  دانش بنيــان  شــرکت های  و 
ابتــکاری  فعاليت هــای  کشــور، 
حالــت  از  کم کــم  خاقيت هــا  و 
ــای  ــده و پارک ه ــی خارج ش پراکندگ
رشــد،  مراکــز  فنــاوری،  و  علــم 
شــتاب دهنده ها  و  نــوآوری  مراکــز 
کــه  گرديده انــد  آن  جايگزيــن 
ــکارات  ــت ابت ــت و هداي ضمــن حماي
ــن پشــتوانه ای  ــا، همچني و خاقيت ه
عظيــم بــرای توليــد و صنعــت کشــور 

بــه شــمار می رونــد.
کرونــا،  جهانــی  بحــران  در 
متخصصــان و توليدکننــدگان ايرانــی 
ــا  ــاال توانســتند ب ــا انعطاف پذيــری ب ب
تکيه بــر بومی ســازی علــم، توليــد 
را  بهداشــتی  ملزومــات  مهم تريــن 
در کمتريــن زمــان ممکــن بــه انبــوه 
ــای  ــن نيازه ــن تأمي ــانند و ضم برس
داخلــی بــه کمــک ســاير کشــورهای 
جهــان بشــتابند و ايــن يعنــی عــزم و 
ــم و  ــايه عل ــه در س ــی ک ــت ايران هم

ــت. ــده اس ــق ش ــل محق عم

ــيوع  ــه ش ــه اينک ــه ب ــا توج ــاً ب ضمن
ــوزه  ــران در ح ــر بح ــاوه ب ــا ع کرون
ــی و  ــای فرهنگ ــامت، در حوزهه س
اجتماعــی و بيــش از همــه در عرصــه 
اقتصــاد کشــور مشــکات جــدی 
ــا  ــوان تنه ــت ميت ــرده اس ــاد ک ايج
ــع  ــن مان ــور از اي ــايش و عب راه گش
را جهــش در توليــد و بــه نوعــی 
گشــايش در اقتصــاد کشــور دانســت.

در رســانه های خبــری اعــالم 
ــما بــه  ــه ش ــت ک ــده اس ش
ــی  ــروه تحقیقات ــک گ ــراه ی هم
در  اقداماتــی  بنیــان  دانــش 
زمینــه ســاخت تجهیــزات بــرای 
مقابلــه بــا کرونــا نموده ایــد 
ــاره توضیحاتــی  لطفــًا در ایــن ب

بفرماییــد..
بنــده حــدود 20 ســال اســت کــه در 
زمينــه توليــد پاســما و کاربردهــای 
و  الکتريکــی  تخليــه  پاســمای 
الکترومغناطيــس  تشعشــعات 
بيــش  تاکنــون  و  کارکــرده ام 
و  دکتــری  دانشــجوی   50 از 
ــا  ــن حوزه ه ــد در اي ــی ارش کارشناس
ايــن  در  کــرده ام.  فارغ التحصيــل 
ــه  ــه ب ــت ک ــالی اس ــد س ــتا، چن راس
همــراه يــک گــروه فنــی و مهندســی 
دانشــگاهی  اســاتيد  از  متشــکل 
تحصيــات  مقطــع  دانشــجويان  و 
تکميلــی اقــدام بــه توليــد پاســمای 
ســرد اتمســفری به عنــوان روشــی 
و  آلودگی زدايــی  در جهــت  نويــن 
ــی و  ــواد غذاي ــدگاری م ــش مان افزاي
نموده ايــم.  کشــاورزی  محصــوالت 
مجموعــه شــکل داده شــده به عنــوان 
يــک اســتارتاپ و در قالــب يــک 
کرمــان  در  دانش بنيــان  شــرکت 
حــال فعاليــت اســت. در ايــن راســتا، 
ــتم های  ــون سيس ــرکت تاکن ــن ش اي
غذايــی  مــواد  ميکروب زدايــی 
بــر  را  کشــاورزی  محصــوالت  و 
 UV پايــه پاســما و تابــش اشــعه
ســاخته اســت کــه بــرای اوليــن 
ــه  ــه اين گون ــت ک ــران اس ــار در اي ب
آمــاده  و  ساخته شــده  محصــوالت 
در  می باشــند.  بــازار  بــه  ارائــه 
ضمــن، بــا شــيوع ويــروس کرونــا در 
ــی  ــا طرح ــه ب ــن مجموع ــور، اي کش
و ســاخت دســتگاه هايی به منظــور 
تصفيــه  و  ميکروب زدايــی ســطوح 
هــوا نمــود بطوريکــه بســياری از 
منــازل،  در  شــرکت  محصــوالت 
ــی و  ــاری دولت ــی تج ــن عموم اماک

خصوصــی،

 ادارات و ســازمان هــا و همچنيــن 
ــی اســتفاده مــی شــود.  مراکــز درمان
ــده  ــور عم ــه ط ــوالت ب ــن محص اي
ازن  مختلــف  مولدهــای  شــامل 
 بــر پايــه پاســمای ســرد بــرای 
ميکــروب زدايــی اماکــن مختلــف 
هــا  سيســتم  ايــن  باشــند.  مــی 
ماننــد  هايــی  گونــه  توليــد  بــا 
 ازن، پراکســيد هيــدروژن و ســاير

ــه هــای فعــال براســاس فنــاوری  گون
پاســما، توانايــی بــارزی در غيرفعــال 
ــد  ــا مانن ــم ه ــازی ميکروارگانيس س
ويــروس هــا، باکتــری هــا، قــارچ هــا 
و غيــره در هــوای تنفســی و بــر روی 
ســطوح جامــد و غيرجامــد را دارنــد. 
ــه  ــق ب ــرکت موف ــن ش ــی، اي از طرف
ســاخت سيســتم هــای تصفيــه هــوا 
ــن  ــت. اي ــده اس ــه UV گردي ــر پاي ب
ــوای UV دارای  ــه ه ــتگاه تصفي دس
ــرای حــذف  ــی ب فيلترهــای مختلف
ــروس  ــد وي ــا مانن ــم ه ميکروارگانيس
هــا و باکتــری هــا اســت. در ضمــن، 
ــه  ــر پاي ــد گاز ازن ب ــای مول ــل ه تون
زدايــی  ميکــروب  بــرای  پاســما 
ــان و  ــرور انس ــور و م ــيرهای عب مس
وســائل از ديگــر محصــوالت ايــن 

ــند.  ــی باش ــه م مجموع

 اگــر بــه عنــوان ســخن پایانــی 
صحبتــی داریــد بفرماییــد.

بــا توجــه بــه شــرايط کنونــی کشــور، 
اتــکا بــه منابــع نفتــی جوابگــوی 
نيازهــای اقتصــادی جامعــه نبــوده و 
ــا اســتفاده از دانــش فنــی  بايســتی ب
بومــی بــه توســعه فنــاوری هــای 
مــدرن و کارامــد در کشــور پرداخــت. 
ــی  ــع غن ــان دارای مناب ــتان کرم اس
باشــد  معدنــی و کشــاورزی مــی 
ــاز  ــه س ــد زمين ــی توان ــود م ــه خ ک
ــادی  ــای بني ــعه ه ــياری از توس بس
ــتان باشــد.  ــن اس ــی در اي ــش فن دان
نکتــه مهــم در اينجاســت کــه اصــوال 
اقتصــاد مبتنــی در دانــش هــای فنــی 
پيشــرفته عمدتــا بــه فضــای فيزيکــی 
ــا ســرمايه  ــدارد و تنه ــاز ن ــادی ني زي
فنــی  دانــش  همــان  آن  اثرگــذار 
ــود  ــودی خ ــه خ ــن ب ــذا اي ــت. ل اس
ــرای  ــده ای ب ــرگ برن ــد ب ــی توان م
صاحبــان ايــده هــای دانــش محــور و 
اســاتيد دانشــگاه و دانــش آموختــگان 

ــد.  ــا باش دانشــگاه ه

ــاری  ــیوع بیم ــدای ش ــان ابت از هم
کوویــد 19 در کشــور، شــرکتهای 
ــه  ــی ب ــاور ایران ــان و فن ــش بنی دان
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا 
ــاری و  ــا همی ــاری داده و ب ــت ی دس
ــکان  ــی، ام ــش بوم ــه دان ــکا ب ات
گــذر از ایــن بحــران را فراهــم 
ــه  ــور ب ــن منظ ــه همی ــاختند. ب س
ــی،  ــا گنجوی ــر علیرض ــراغ دکت س
عضــو هیئت علمــی پژوهشــکده 
فوتونیــک رفتیــم کــه در ایــن 
ــروه  ــک گ ــکیل ی ــا تش ــه، ب زمین
مؤثــری  اقدامــات  دانش بنیــان، 

ــد. ــام داده ان انج
ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــن ای ــد مت ــه می خوانی ــه در ادام آنچ

گفتگــو اســت.
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ــگاه، در  ــس دانش ــي رئي ــر محب دکت
ابتــدا ايــن آئيــن ضمــن تبريــک 
بــه  فنــاوري  و  پژوهــش  هفتــه 
اســاتيد، پژوهشــگران و دانشــجويان، 
داشــتن ويژگی هــای منحصربــه فــرد 
اعضــاي  حضــور  از  برخــورداري  و 
متخصــص  و  جــوان  هيئت علمــی 
ارتقــاء جايــگاه  در  را  دانشــگاه  در 
آن ازنظــر پژوهــش در ســطوح ملــي 
اظهــار  و  دانســت  اهميــت  حائــز 
اميــدواري کــرد بــا ايجــاد بســتر 
ــيل های  ــتفاده از پتانس ــب و اس مناس
بالقــوه دانشــگاه، و تــاش جامعــه 
دانشــگاهي در آينــده اي نزديــک 
ــگاه را در  ــن دانش ــگاه اي ــوان جاي بت
ســطح بيــن المللــي ارتقــاء بخشــيد.

 وي در ادامــه بــا اشــاره بــه ســاختار 
تشــکياتي دانشــگاه، کــه شــامل ســه 
ــاوري  ــوزش، پژوهــش و فن حــوزه آم
ــد کــرد: مشــارکت دادن  اســت، تأکي
ــاال و  ــي ب ــوان علم ــا ت ــجويان ب دانش
ــای  ــام طرح ه ــده در انج ــب اي صاح
تحقيقاتــي در راســتاي تجاری ســازی 
محصــوالت طرحهــا و پروژه هــا مؤثــر 

خواهــد بــود..
 دکتــر محبــي، موفقيــت دکتــر امين 
ــوروزي  باقــي زاده و دکتــر احســان ن
عناويــن  کســب  در  ترتيــب  بــه 
ــنواره  ــر جش ــاور برت ــگر و فن پژوهش
ــان  ــتان کرم ــاوري اس ــش و فن پژوه
ــان از  ــراي ايش ــت و ب ــک گف را تبري
ــان آرزوي موفقيــت و  ــزد من درگاه اي

ــود. ــربلندي نم س
در ادامــه ســخنان دکتــر محبــي، 
ــت ــي زاده سرپرس ــن باق ــر امي دکت

تکنولــوژی  و  علــوم  پژوهشــگاه 
پيشــرفته و علــوم محيطی در تشــريح 
ســاختار دانشــگاه تحصيــات تکميلی 
صنعتــی و فنــاوری پيشــرفته، وجــود 
ــای  ــوه و ويژگيه ــای بالق پتانســيل ه
منحصربه فــرد ايــن مجموعــه را در 
گســترش مرزهــای دانــش و توســعه 
فناوری هــای نويــن حائــز اهميــت 

ــمرد. برش
ــرد:  ــام ک ــگاه اع ــت پژوهش سرپرس
پيگيــری افزايــش اعتبارات پژوهشــی، 
پژوهشــی  هســتههای  از  حمايــت 
و پــروژه هــای هدفمنــد و برنامــه 
ــبکه  ــار از ش ــص اعتب ــور، تخصي مح
ــروز  ــاعا(، ب ــور )ش ــگاهی کش آزمايش
رســانی تجهيــزات آزمايشــگاهی و 
ــا در  ــری آئين نامه ه ــن بازنگ همچني
ــد نمــودن آن هــا در  راســتای هدفمن

ــت. ــه اس ــتور کار قرارگرفت دس
توافقــات  طــی  افــزود:  وی   
و  علــم  پــارک  بــا  به عمل آمــده 
ــت  ــه گرن ــه زودی آئين نام ــاوری ب فن
فنــاوری بــا حمايــت معاونــت علمــی 
در  جمهــوری  رياســت  فنــاوری  و 
ــاوری  ــارات فن ــعه اعتب ــتای توس راس

تدويــن خواهــد شــد.
مطلــب  ايــن  تأکيــد  بــا  وی   
پيرامــون  بايســتی  پژوهــش  کــه 
ــرد  ــورت پذي ــف ص ــای مختل محوره
ــات  ــت اختراع ــاالت و ثب ــد مق و تولي
در راســتای توســعه فنــاوری هدايــت 
ــاد  ــا ايج ــرد: ب ــان ک ــود، خاطرنش ش
ــد  ــان و تولي ــش بني ــرکتهای دان ش
ــم توانســت  ــی خواهي محصــول رقابت
در بحــث صــادرات نيــز حضــور فعــال 

ــيم. ــته باش داش

انتخــاب  نحــوه  گــزارش  ارائــه 
برتــر  فنــاوران  و  پژوهشــگران 
ــود کــه  دانشــگاه از ديگــر مــواردی ب
توســط دکتــر باقــی زاده در ايــن 

شــد. مطــرح  مراســم 

دکتــر مســعود ترکــزاده رئيــس پارک 
علــم و فنــاوری ديگــر ســخنران ايــن 
آئيــن، بــا اشــاره بــه تاريخچــه پــارک 
ــان، در تشــريح  ــاوری کرم ــم و فن عل
ــان  ــر نش ــاوری خاط ــتم فن اکوسيس
کــرد: ايــن اکوسيســتم زمانــی موفــق 
بــود کــه ضمــن حفــظ  خواهــد 
ماهيــت مجــزای فنــاوری و پژوهــش، 
بايســتی آنهــا را درکنــار هــم نيــز در 

نظــر گرفــت.
را  بــه زيــر ســاخت ها  وی توجــه 
ــاوری و  ــتم فن ــترش اکوسيس در گس
ــت. ــت دانس ــز اهمي ــی حائ کارآفرين

فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئيــس 
درپايــان ايجــاد هســته های پژوهــش 
و همچنيــن تاســيس مراکــز نــوآوری 
ــاوری و  ــترش فن ــتای گس را در راس
بــه  وابســتگی  عــدم  و  کارآفرنــی 
ــه نمــود.  ــی توصي ــی دولت ــع مال مناب

آئین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
برتر دانشگاه، به صورت حضوری و برخط برگزار شد.
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در پايــان مراســم از دکتــر 
ترتيــب  بــه  هنرمنــد  مهــدی 
درگــروه علــوم پايــه به عنــوان 
پژوهشــگر برتر در ســطح دانشــگاه 
ــر  ــه مصــدق و دکت ــر اله و از دکت
ــاور  ــوان فن ــش به عن ــی فرح بخ عل
برتــر در ســطح دانشــگاه و از دکتر 
هــادی بيــت الهــی، دکتــر عليرضــا 
فهيمــه  دکتــر  زاده،  عســکر 
ــنی،  ــرا حس ــر زه ــجاعی، دکت ش
ــينی،  ــيخ حس ــن ش ــر محس دکت
ــر  ــفيان، دکت ــدی يوس ــر مه دکت
ــد  ــر وحي ــتانی، دکت ــی نگارس عل
ــی  ــادی ابراهيم ــر ه ــق، دکت توفي
ــژاد  ــی ن ــر روح اهلل فداي ــر، دکت ف
در  برتــر  پژوهشــگر  به عنــوان 

و  دانشــکده ها  ســطح 
پژوهشــکده ها و دکتــر مجتبــی 
ــگر  ــوان پژوهش ــژاد به عن ــک ن مل
و  هيئت علمــی  غيــر  برتــر 
همچنيــن نرگس مســلمينی، علی 
يظهــری کرمانــی، غامرضــا معمار 
ــرف  ــی، علی اش ــيه عباس زاده، آس
باقــری، عاطفــه تقــوی، فريبــا آذر 
ــام  ــينی، اله ــا ميرحس ــرا، مين پي
ــوان  ــی به عن ــا غريب ــان، نازي دهق
دانشــجوی پژوهشــگر برگزيــده بــا 
ــس  ــای نفي ــوح و هداي ــدای ل اه

ــد. ــر ش تقدي



گفتگــو بــا عضــو هیئت علمــی دانشــگاه کــه 
در ســه نوبــت نامــش در فهرســت یــک درصد 

دانشــمندان برتــر دنیــا قرارگرفته اســت.

با عرض سام و ادب،
تاکنــون  بفرماییــد  لطفــًا 
علمــي دســتاوردهاي   چــه 

 داشته اید.
 ISI ــات ــه در مج ــی مقال ــدود س ح
يــا علمــی پژوهشــی بــا بيــش از چهار 
هــزار ارجــاع داشــته ام. همچنيــن 
ــی  ــدود س ــاوره ح ــی و مش راهنماي
ــی  ــات تکميل ــه دوره تحصي پايان نام

ــتم. ــده داش ــر عه را ب

مــورد  در  مختصــری  لطفــًا 
کــه  تحقیقاتــی  پروژه هــای 
در  همچنیــن  و  هم اکنــون 
می کنیــد  کار  آن  روی  آینــده 
توضیــح  مختصــر  به طــور 

بفرماییــد.
ــر،  ــردازش تصوي ــن پ ــه کاری م زمين
داده کاوی  و  ماشــين  يادگيــری 
اســت. موضوعــات فــوق ازآنجاکــه 
جهــت اتوماســيون در کاربردهــای 
ــی و پزشــکی بســيار  ــی، امنيت صنعت
مورداســتفاده هســتند، موردتوجــه 
مباحــث  قرارگرفته انــد.  خاصــی 
ــده  ــی مــن و دانشــجويان بن تحقيقات
ــف  ــوق تعري ــای ف ــاً در محوره غالب

. می شــود

دســتاورهای علمــی شــما در 
ارتبــاط  گســترش  راســتای 
ــوده  ــه ب ــگاه چ ــت و دانش صنع

ــت. اس
بــا پــارک علم و فنــاوری بــرای داوری 
و مشــاوره واحدهــای فنــاور همــکاری 
دارم. حــدود دو ســال نيــز در طراحی 
خوانــی  پــاک  بــرای  نرم افــزاری 
ــت  ــک فعالي ــکار در ي ــوان هم به عن

ــرده ام. ــی کارک تيم

آینــده  علمــی،  ازنقطه نظــر   
جوانــان ایرانــی و شــکوفایی 
چگونــه  را  ایرانــی  جامعــه 
رشــته  زاویــه  از  می بینیــد. 
ــان توضیحاتــی  تخصصــی خودت

بفرماییــد.
بخــش اقتصــادی کشــور مــا بــه 
مشــکاتی. بــا  مختلفــی  داليــل 

 درگيــر شــد کــه ممکــن اســت 
کــرده  کــم  را  جوانــان  انگيــزه 
تصميم هــای  خوشــبختانه  باشــد 
رويکردهــای بــا  کشــور   کان 

توســعه  خصوصی ســازی، 
ــوزش  ــتارت آپ و آم شــرکت های اس
کارآفرينــی  و  مديريتــی  مباحــث 
عظيــم  تحــول  يــک  نويدبخــش 
مــن،  تحقيقاتــی  زمينــه  اســت. 
موردتوجــه شــرکت های صنعتــی و 
تجــاری جهت اتوماســيون، اســتخراج 
می باشــد  داده کاوی  و  اطاعــات 
پياده ســازی  جهــت  می توانــد  و 
ايده هــای کارآفرينــان راه گشــا باشــد. 
کســب درآمــد از راه علــم و فنــاوری، 
ــوان  ــش ت ــرای افزاي ــی ب ــزه خوب انگي
می کنــد.  ايجــاد  جوانــان  علمــی 
به عنوان مثــال، بخــش کشــاورزی و 
آبيــاری مــا بــه اتوماســيون و فنــاوری 
ــش  ــع و افزاي ــظ مناب ــت حف در جه
نيــاز  احســاس  چنــدان  ثــروت 
اين يــک  درصورتی کــه  نمی کنــد. 

نيــاز اورژانســی اســت.

مزایــای  و  معایــب  مــورد  در 
سیســتم آموزشــی بخصــوص در 
ــورت  ــه به ص ــی ک ــرایط فعل ش
مجــازی اســت نظرتــان چیســت

ــه  ــا توج ــوری ب ــس حض ــاً تدري قطع
ــواس  ــتر ح ــردن بيش ــر ک ــه درگي ب
ــتر  ــنايی بيش ــکان آش ــجو و ام دانش
اســتاد و دانشــجو با روحيــات يکديگر 
ــر اســت. انســان موجــودی  اثربخش ت
اجتماعــی اســت و ارتباطــات انســانی 
ــک  ــرای او ي ــوزش و کار ب ــر آم در ام
ــن ارتباطــات  ــاز اساســی اســت. اي ني
در حالــت مجــازی مســلماً ناقــص 
بيشــتر  تــاش  بــا  البتــه  اســت. 
می تــوان  دانشــجويان  و  اســاتيد 
نتيجــه مناســبی از آمــوزش مجــازی 
گرفــت. از مزايــای ايــن سيســتم، 
بهبــود زيرســاخت ها بــرای ارتباطــات 
از راه دور، ارتبــاط بيشــتر بــا اســاتيد 
مطالــب  تهيــه  و  محلــی  غيــر 
الکترونيکــی  به صــورت  آموزشــی 
بعدهــا  کــه  می رســد  نظــرم  بــه 
ــوری  ــوزش حض ــرای آم ــد ب می توان

باشــد. کمک کننــده 

بــه نظــر شــما دانشــمندان 
ــایر  ــا س ــه ب ــی در مقایس ایران
چــه  جهــان  دانشــمندان 

دارنــد. جایگاهــی 
دنيــای علــم يــک دنيــای بــدون 
حدومــرز اســت. پژوهشــگران ايرانــی 
ــمندان  ــان دانش ــواره در مي ــز هم ني
خوبــی  جايــگاه  دنيــا  مطــرح 
داشــته اند. مســلماً بســترها بــرای 
ــی  ــراد در جوامع ــتعداد اف ــد اس رش
ــر فراهــم  بيشــتر و در جوامعــی کمت

ــه ــت ک اس

ــتعدادها  ــذب اس ــا ج ــع ي ــث دف باع
می شــود. شــايد داليــل مختلفــی 
مثــل فرهنــگ کار فــردی و گروهــی، 
ســطح  مديريــت،  و  برنامه ريــزی 
رفــاه، يــا دســتگاه های منظــم بــا 
تعريــف دقيــق در ايــن زمينــه تأثيــر 
داشــته باشــند. حتــی می تــوان ايــن 
تفــاوت را در ميــان شــهرهای مختلف 
کشــور خودمــان احســاس کــرد. البته 
کــه هــر کمبــودی بــا تــاش جبــران 
ــا  ــل نمونه ه ــا تحلي ــا ب ــود، ام می ش
ــير  ــم مس ــرايط، می تواني ــود ش و بهب
رشــد را بــرای نســل آينــده هموارتــر 

ــم. کني

ــه  ــد در جامع ــر میکنی ــما فک ش
بــرای  خانــم  یــک  کنونــی 
موفــق بــودن چگونــه بایــد 
ــه  ــان جامع ــت زن ــد. وضعی باش
مــا را چــه طــور می بینیــد.

ــردن  ــد ک ــدن و رش ــر ش ــرای بهت ب
تــاش  و  تفکــر، صبــر  بــه  نيــاز 
خــدا  کــه  چيــزی  اســت،  زيــاد 
جوامــع  داده.  زيــاد  زن هــا  بــه 
ــرای همــوار کــردن مســير  ــی ب کنون
ــران  ــغلی دخت ــی و ش پيشــرفت علم
می کننــد.  فرهنگ ســازی  وزنــان 
ــرای  ــل ب ــتر تحصي ــبختانه بس خوش
ــا  ــت؛ ام ــوار اس ــاً هم ــا غالب ــان م زن
ــات  ــوز تعصب ــم هن ــاس می کن احس

شــغلی بــرای زنــان وجــود دارد.

ــدد  ــک مج ــرض تبری ــن ع ضم
ــت  ــت موفقی ــه جه ــما ب ــه ش ب
بــزرگ اخیرتــان کــه قــرار 
گرفتــن نــام ســرکار عالــی 
درصــد  یــک  فهرســت  در 
در  دنیــا  برتــر  دانشــمندان 
ســالهای 9۴، 9۶ و 98 بــود در 
ــح  ــًا توضی ــتا لطف ــن راس همی
ــک  ــت ی ــه کاًل فهرس ــد ک دهی
برتــر  دانشــمندان  درصــد 
ــه  ــما چگون ــت و ش ــا چیس دنی
ــم گیر  ــت چش ــن موفقی ــه ای ب

ــد؟ ــدا کردی ــت پی دس
ــم  ــه داران عل ــگاه اســتنادی طاي پاي
بــه   )ISI-ESI( رويتــرز  تامســون 
ارائــه فهرســتی از افــراد بــا بيشــترين 
ارجاعــات علمــی دنيــا می پــردازد 
کــه هــر دو مــاه يکبــار براســاس 
ــی  ــبکه علم ــوالت در ش ــن تح آخري
ــن  ــه روز می شــود. در اي ــی ب بين الملل
ــگران  ــد پژوهش ــک درص ــت ي فهرس
ــا بيشــترين ارجاعــات علمــی  ــر ب برت
يــا  ارجاعــات  می شــوند.  معرفــی 
ميــزان  نشــان دهنده  اســتنادها 
پژوهش هــای  نتايــج  از  اســتفاده 
دوران  در  اســت.  منتشرشــده 
ــر  ــم در دانشــگاه شــهيد باهن تحصيل
کرمــان، بــه لطــف خــدا، اســتاد 
ــيار  ــم و بس ــواد، فهي ــای باس راهنم
بزرگــواری داشــتم. ايشــان بــا ارتبــاط 
نزديــک بــا دانشــجويان انگيزه هــا 
همچنيــن  می کردنــد.  تقويــت  را 
ــتند ــادی داش ــه زي ــاش و مطالع ت

و هميشــه در جريــان مســائل علمــی 
همــکاری  و  همراهــی  بودنــد.  روز 
ــل،  ــاش و تخي ــروی ت ــتادم و ني اس
ــی  ــا بازده ــرد ت ــک ک ــن کم ــه م ب
دوران  پژوهش هــای  از  خوبــی 
ــات  ــر خدم ــرم. از ديگ ــم بگي تحصيل
بــارز ايشــان، پايه گــذاری و مديريــت 
از  تحقيقاتــی  گــروه  يــک  موفــق 
اســاتيد و دانشــجويان اســت. برآينــد 
ايــن کار تيمــی، بــه رشــد کمــی 
درنتيجــه  و  تحقيقــات  کيفــی  و 
پژوهش هــای  اثربخشــی  افزايــش 
ــرده اســت.  ــايانی ک ــروه کمــک ش گ
توجــه بــه دوران کودکــی و رشــد 
فرزندانمــان و نيــز جــدی گرفتــن 
تعليــم و تربيــت در خانــواده، جامعــه، 

مدرســه و دانشــگاه
ــا تقويــت ايــن روحيــات  ــد ب  می توان
ضامــن موفقيــت نســل آينــده باشــد.

ــی  ــه برنامه های ــده چ ــرای آین ب
ــتراتژی  ــد و اس ــر داری را در نظ
حــوزه  در  شــما  آتــی 
و  آموزشــی  فعالیت هــای 

چیســت؟ پژوهشــی 
زمينه هــای  اخيــر  ســال های  در 
يادگيــری  مباحــث  از  جديدتــری 
ماننــد داده هــای عظيــم  ماشــين 
موردتوجــه  عميــق  يادگيــری  و 
محققــان قرارگرفتــه اســت. اميــدوارم 
بيشــتر  زمينــه  ايــن  در  بتوانــم 

مطالعــه و تحقيــق کنــم.

وقتی کــه  از  تشــکر  ضمــن 
ــد، در  ــا قراردادی ــار م در اختی
ــی  ــت خاص ــر صحب ــان اگ پای
بــرای دانشــجویان و جامعــٔه 
دانشــگاهیان داریــد، بفرماییــد.

از همــکاران و دانشــجويان گرامــی 
ــاش را  ــزه کار و ت ــد و انگي ــه امي ک

ــق ــود تزري ــان خ ــه اطرافي ب
بــا  می کنــم.  تشــکر  می کننــد   
حمايــت  و  تشــويق  همراهــی، 
اطرافيــان خــود می توانيــم بــه رشــد 
درنتيجــه  و  يکديگــر  پيشــرفت  و 
جامعــه کمــک کنيــم. جوانــان نيــرو، 
انــرژی و انگيــزه زيــادی دارنــد. ذهــن 
آن هــا آماده تــر، تيزتــر و مبتکرتــر 
بــه  اميــد  و  انــرژی  ايــن  اســت. 
اســاتيد انگيــزه مضاعفــی بــرای کار و 
ــر،  ــوی ديگ ــد. در س ــق می ده تحقي
ــی  ــه علمــی و مديريت اســاتيد باتجرب
ــد دانشــجو را در  ــد می توانن ــه دارن ک
مســير درســت کار و تــاش و تحقيــق 
دوره  پژوهش هــای  دهنــد.  قــرار 
تحصيــات تکميلــی می توانــد آينــده 
شــغلی دانشــجو را تحــت تأثيــر قــرار 
می تواننــد  دانشــجويان  بدهــد. 
بامطالعــه، ارتبــاط بــا صنعــت، تــاش 
زيــاد و بــا ارتبــاط مســتمر بــا اســاتيد 

ــوزش ــل و آم ــت تحصي از فرص
ــود  ــرای بهب ــن، ب ــای نوي  فناوری ه
تقويــت روحيــه  و  آينــده شــغلی 

کارآفرينــی خــود بهــره بگيرنــد.

نتایــج  آخریــن  براســاس 
طالیــه  اســتنادی  پایــگاه 
داران علــم تامســون رویتــرز 
ــت  ــر عصم ــام دکت )ISI-ESI( ن
راشــدی در ســالهای 9۴، 9۶ و 
98 در فهرســت یــک درصــد 
ــالم  ــا اع ــر دنی ــمندان برت دانش
ــاس  ــن اس ــت. برهمی ــده اس ش
فرصــت را مغتنــم شــمرده و 
ــام  ــی انج ــان گفتگوی ــا ایش ب
ــه  ــل برگرفت ــن ذی ــم. مت داده ای
عمومــی  روابــط  گفتگــوی  از 

دانشــگاه باایشــان اســت.
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سلسله سخنرانی های مجازی در هفته پژوهش و فناوری

دانشکده مهندسی عمران و 
نقشه برداری

دانشکده مهندسی برق و 
کامپیوتر

پژوهشگده فوتونیک
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سلسله سخنرانی های مجازی در هفته پژوهش و فناوری

پژوهشــکده مــواد
ــر  ــی کامپیوت ــروه پژوهش گ

ــات ــاوری اطالع و فن

پژوهشــکده علــوم محیطــی
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نویــن هــای  وفنــاوری  علــوم  دانشــکده 

سلسله سخنرانی های مجازی در هفته پژوهش و فناوری

صنعــت بــا  ارتبــاط  و  کارآفرینــی  گــروه 
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دکترامین باقی زاده

دکتر فرزاد دادي پور 

دکتر فرشید کي نیا 

دکتر علي نگارستاني 

آقای حسین کاکوئی نژاد

دکتر مرتضي عبدل زاده 

دکتر امیراحسان فیلي منفرد 

دکتر محمد نجف زاده 

آقای حمید رضا کاشف 

دکتر حسین پورمحی آبادی 

دکتر هادي بیت الهي 

دکتر مسعود ایرنمنش 

دکتر عماد جمعه زاده  

دکتر محمدحسین استوارزاده 

دکتر حجت تویسرکاني راوري  

دکتر حسن مطلبي 

سرپرست پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پيشرفته و علوم محيطی

سرپرست دفتر رياست دانشگاه، روابط عمومي و امور بين الملل

سرپرست گروه کارآفريني و ارتباط با صنعت

سرپرست معاونت آموزشي و پژوهشي

سرپرست اداره امور عمومي

سرپرست گروه آموزشي مهندسي تبديل و سيستم هاي انرژي

سرپرست گروه آموزشي مهندسي شيمي

سرپرست گروه آموزشي مهندسي آب

سرپرست معاونت پشتيبانی پارک علم و فناوری

سرپرست امور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شکايات

سرپرست معاونت پژوهشي و فناوري پژوهشگاه

عضــو شــوراي تخصصي پژوهشــي و فنــاوري و شــوراي تخصصي فرهنگــي و اجتماعي

سرپرست گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت

سرپرست گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الکترونيک

سرپرست گروه آموزشي مهندسي پليمر

سرپرست گروه فناوري اطاعات و خدمات رايانه اي

ــات ــار انتصاب اخب
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دکتر محمدرضا رضایي رایني نژاد 

دکتر محسن شیخ حسیني 

دکتر روح اهلل فدایي نژاد 

دکتر محبوب صفاری 

دکتر محمد رضا سپهوند 

دکتر الهه مصدق

مهندس سید علی مرتضوی

دکتر فرید صابري موحد

دکتر روح االمین زینلي داوراني 

دکتر رضا عرب آبادي 

دکتر اسداهلل حسنخاني 

دکتر روح اهلل فدایي نژاد 

دکتر مینا جمشیدی

دکتر زهرا حسنی 

سرپرست اداره حراست

سرپرست گروه پژوهشي کامپيوتر و فناوري اطاعات

عضو کميسيون فرهنگي و کميسيون موارد خاص

عضو کميسيون موارد خاص

سرپرست گروه پژوهشي محيط زيست

سرپرست مديريت مراکز رشد واحدهاي فناوري

سرپرست مديريت همکاري هاي علمي و بين الملل

 مدير امور مالي پارک علم و فناوري

  سرپرست گروه رياضي آموزشی کاربردي

سرپرست گروه نظارت و ارزيابي

سرپرست گروه پژوهشي بهينه سازي و مديريت انرژي

سرپرست پژوهشکده مواد

سرپرست معاونت اداري و مالي

سرپرست دانشکده علوم و فناوري هاي نوين

مشاور در امور بانوان و خانواده

ــات ــار انتصاب اخب
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