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تقدير و تشکر
خداوند متعال را شاکرم که مرا از پس پیشینیان آورد و بسیاری از کارهای زیربنائی در زمان معاونان محترم پژوهشی و فناوری
قبلی دانشگاه انجام شده بود و اینجانب نیز از آنها استفاده نمودم تا ظرفیتهای جدیدی برای پژوهشگران و فناوران فراهم شود.
در ابتدا الزم است از برادر ارجمند و دانشمند ،جناب آقای دکتر حسین نظام آبادی پور که مسئولیت بزرگ معاونت پژوهشی و
فناوری دانشگاه را پذیرفتند به نوبه خود سپاسگزاری و از خداوند متعال برای ایشان آرزوی سالمتی و موفقیت روز افزون نمایم.
بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از فرهیختگان زیر که در طول مسئولیت سه ساله اینجانب با دیدگاهها ،ایدهها و
اقدامات شایسته ،حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه را یاری رساندند اعالم مینمایم:
 رؤسای محترم دانشگاه ،جناب آقای دکتر محمدعلی طاهر و جناب آقای دکتر محمدجواد فدائی که حداکثر اختیارات
قانونی را جهت پیشبرد اهداف حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به اینجانب اعطا نمودند.
 مدیران محترم حوزه پژوهشی ،جناب آقای دکتر رضا قنبرپور ،جناب آقای دکتر سعیدرضا صیدنژاد ،جناب آقای دکتر
جعفر ذوالعلی ،جناب آقای دکتر علی گل ،جناب اقای دکتر ارسطو بدوئی ،جناب آقای مهندس محمد داوری و نیز
مدیرانی که در ابتدای دوره مسئولیت با اینجانب همکاری داشتند ،جناب آقای دکتر علی اصغر مظفری ،جناب آقای
دکتر عبدالحمید جعفری ،جناب آقای دکتر احمد عطایی ،جناب آقای یدا ...آقاعباسی.
 اعضای محترم شورای پژوهشی ،اعضای محترم شورای انتشارات و اعضای محترم شورای راهبری آزمایشگاه پژوهشی و
تحقیقات کاربردی (مرکزی) دانشگاه که نقش اصلی را در اتخاذ تصمیمهای اثرگذار و ماندگار این حوزه داشتند.
 جناب آقای دکتر محمدرضا فدایی که در ویرایش نهایی بسیاری از آیین نامه ها و شیوه نامه های تدوین و تصویب شده
در حوزه های مختلف پژوهشی و فناوری اینجانب را یاری نمودند.
 مسئوالن دفاتر و تمامی کارشناسان مستقر در واحدهای مختلف حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اعم از سازمان
مرکزی ،کتابخانه مرکزی ،آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی ،انجمن پژوهشگران جوان و دفتر ارتباط با صنعت و
کارآفرینی ،که عالوه بر اهتمام جهت رعایت رفتار شایسته با ارباب رجوعان محترم ،اقدام و پیگیریهای الزم را جهت
انجام امور محوله از سوی اینجانب انجام دادند.
 ادیب بزرگوار جناب آقای دکتر محمود مدبری ،رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی که این حقیر را الیق سروده
فی البداههی خود بعد از مراسم تودیع و معارفه دانستند:
ای مریم پاک و خوب و ساده
ای بانوی احتشام زاده
در سایهی حق تو شادمان باش از زحمت خلق ،در امان باش
 در پایان از برادر ارجمند ،جناب آقای دکتر محمدرضا اسالمی ،معاون محترم اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاه نیز
که تمام تالش خود را علیرغم محدودیت های منابع مالی دولتی ،جهت تخصیص اعتبار حوزه پژوهش و فناوری بکار بردند
قدردانی میشود.
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مقدمه
عموماً رسالت سنگین مسئوالن پژوهش و فناوری دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در سه محور اصلی شامل
•

زمینه سازی تولید علم و ارتقاء حیثیت و رتبه علمی کشور در سطح بین المللی

•

اثر بخشی اجتماعی و تولید ثروت

•

محوریت توسعه جامعه با رویکرد دانش بنیان

تعریف میشود که حوزهی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز برنامهی خود را جهت تحقق مأموریت
) (Missionدانشگاههای تابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در هفت سرفصل پیشنهادی زیر با توجه به اسناد باالدستی کشور از
جمله سند چشم انداز  20ساله ،سیاستهای کلی علم و فناوری ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نقشه جامع علمی کشور ،مطابق
با سیاستها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه تدوین نمود:
 .1افزایش کیفیت پژوهش.
 .2حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش
پیشرفته (زمینه سازی جهت تجاری سازی یافته های پژوهشی).
 .3بین المللی سازی دانشگاه و تقویت همکاری های علمی با تاکید بر تحقیقات میان رشتهای.
 .4تقویت و گسترش ارتباط با صنعت و جامعه و سوق دادن موضوعات پایان نامه ها به سمت رفع نیاز جامعه.
 .5استاندارد سازی و افزایش ایمنی و سطح کیفی و کمّی خدمات علمی دانشگاه به جامعه متقاضیان.
 .6توسعه کمّی و کیفی خدمات الکترونیکی.
 .7ارتقاء سطح خدمات کتابخانه و افزایش نقش و مشارکت بخش های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و
امور خیریه در این حوزه.
و در این برنامه ،اعتقاد بر آن بود که تحقیقات ،پل ارتباطی جهت رساندن علم به فناوری است و رسالت دانشگاهها نیز در راستای
تحقق توسعهی پایدار کشور که قانون برنامهی پنجساله پنجم و ششم توسعهی کشور نیز بر آن اساس تدوین شده است بدون
دستیابی به فناوری ،تکمیل نخواهد شد .لذا این حوزه نیز برنامهها و سیاستگذاریهای خود را بر همین اساس ،تنظیم و چشمانداز
) (Visionخود را در همین راستا مشخص نمود و با نگاه ویژه به مقولهی کارآفرینی ،تالش نمود تا با جهت دهی به پژوهشهای
دانشگاهی ،بیش از پیش موجب ارتباط دانشگاه با جامعه به منظور رفع نیازهای متفاوت جامعه در حوزهی علوم انسانی و هنر،
علوم فنی ،علوم پایه ،علوم کشاورزی و  ...شود .هر چند ،توسعهی مرزهای دانش و نیز تحقیقات بنیادی نیز دارای جایگاه ویژه ای
بوده و همواره مورد تأکید بوده است .با این مقدمه ،خالصه عملکرد سه سال فعالیت اینجانب از  1393/2/23تا  1396/3/21به
شرح زیر اعالم میشود:
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 .1در زمینه امور پژوهشی
 راهاندازی وب سایت معاونت در سایت اصلی دانشگاه که در سال  1392توسط اداره امور فناوری دانشگاه خریداری شده
بود.
 عقد تفاهم نامه به مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و راهاندازی شاخه
مرکز منطقهای در دانشگاه.
 تالش به منظور جهت دهی به فعالیتهای پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی به سمت افزایش کیفیت با برگزاری
سخنرانیها و کارگاههای آموزشی در خصوص سواد اطالعات.
 ریشه یابی افت کیفیت پژوهش در برخی رشتهها و اقدام جهت تأمین بودجه الزم برای حمایت از پژوهشهای دانشگاه
که عمدتاً در قالب پایان نامههای تحصیالت تکمیلی انجام میشوند.
 برگزاری جلسات متعدد با حوزه معاونت مالی و اداری دانشگاه جهت اتخاذ راهکار صحیح جهت حمایت از پایان نامه ها
 /رساله ها با انتخاب بهترین الگوی موجود در دانشگاه های مجری حمایت از پایان نامه/رساله ها که متناسب با شرایط
دانشگاه شهید باهنر کرمان باشد.
 تدوین ،تصویب و اجرای شیوهنامهی حمایت از پایاننامه/رسالهها از ابتدای سال .1394
 ارائه پیشنهاد " لزوم ارائه گواهی شرکت در کارگاه سواد اطالعات توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی قبل از تصویب
پیشنهاد طرح پایان نامه/رساله" (این پیشنهاد توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه با سرفصل پیشنهادی ارائه شده
از حوزهی پژوهشی در دست اقدام میباشد).
 بررسی فعالیت های پژوهشی متقاضیان اعتبار پژوهشی (گرنت) و امتیازدهی فعالیت ها و محاسبهی میزان اعتبار پژوهشی
(گرانت) اعضای هیأت علمی در هر سال مطابق روند همیشگی با این تفاوت که طبق مصوبات شورای پژوهشی ،سقف
امتیاز تعلق گرفته به مقاالت فاقد نمایه معتبر بین المللی کاهش داده شد.
 پرداخت حق التحقیق تشویقی و اعتبار پژوهشی به متقاضیان گرنت در هر سال مطابق روند هر سال.
 راهاندازی کمیته علم سنجی در خردادماه  1393با همکاری سرکار خانم دکتر مژده سالجقه ،جهت افزایش آگاهی بخشی
در زمینه کیفیت تولیدات علمی و ارتقاء جایگاه دانشگاه در میان دانشگاههای جامع کشور و معرفی کارشناسی ویژه جهت
کمیته علم سنجی (سرکار خانم سوزان سالجقه) با گذراندن دورههای مربوط .اعضای ثابت کمیته علم سنجی نیز توسط
هیأت ممیزه محترم دانشگاه به حوزه پژوهشی معرفی شدند.
 عقد قرارداد با شرکت دانش پژوهان جوان جهت دسترسی برخط به  11پایگاه اطالعاتی از اواخر سال .1393
 عقد قرارداد با شرکت نوپرداز اصفهان جهت نصب و پشتیبانی سامانه پژوهشی جامع دانشگاه (گلستان) به منظور افزایش
دقت و نیز تسریع و همزمان حذف کاغذ از امور مربوط به گرانت ،ترفیع ،پایه تشویقی ویژه و  ...از سال .1393
 عقد قراردادها و موافقت نامههای پژوهشی درون دانشگاهی هر یک تا سقف 25/000/000ریال با اعضای هیأت علمی
جدید االستخدام .در این راستا ،محدودیت عقد قرارداد با اعضای هیأت علمی طرح سربازی نیز با موافقت شورای پژوهشی
در خردادماه  1393برداشته شد.
 چاپ شمارههای مجالت دانشگاه شامل مجالت زیر:
دانش حسابداری ،علوم و مهندسی جداسازی (توسط انجمن علمی ذیربط)  ،بیوتکنولوژی کشاورزی ،نثر پژوهی ادب
فارسی ،ادبیات تطبیقی ،ادبیات پایداری ،Journal of livestock science and technology ،مطالعات ایرانی و
پژوهش های تعلیم و تربیت اسالمی و مجله مطالعات نواحی شهری.
 عقد قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی با سازمان ها و شرکت های مختلف همانند روند سالهای قبل.
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 برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری مطابق روند هرسال و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان به همراه چاپ
و توزیع گزارش عملکرد یکساله حوزه معاونت پژوهشی در سال مربوط.
 شرکت در نمایشگاه پانزدهم ،شانزدهم و هفدهم دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور برای اولین بار از سال .1393
 ب رنامه ریزی جهت اجرایی شدن آیین نامه کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره ویژه علوم انسانی از سال  1393و
صدور احکام اعضای کمیته دستگاهی کرسیها در سال  1394و  1395و برگزاری سه جلسه کمیته دستگاهی به ریاست
رئیس محترم دانشگاه.
 برگزاری همایش استانی آشنایی با " کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره ویژه علوم انسانی ،معارف دینی و هنر" در
اول و دوم خرداد  1396با حضور آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه.
 پیرو انتصاب جناب آقای دکتر طاهر به عنوان "دبیر کارگروه تخصصی آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان کرمان"
از سوی مقام عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال  ،1394اقدام جهت راهاندازی دبیرخانه کارگروه مذکور و
برگزاری جلسات کارگروه (چهار جلسه) و نیز کمیته تخصصی کارگروه ( 5جلسه) جهت بررسی پیشنهاد طرح های
پژوهشی دستگاههای اجرایی استان از محل  % 1اعتبارات هزینهای دستگاههای دولتی انجام شد.
 تالش جهت زمینه سازی اجرایی شدن ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با مکاتبه با صنایع مختلف ،برگزاری
جلسات با سازمان صنعت ،معدن و تجارت و پیگیری های بعد و حضور در صنایع توسط مسئوالن دفتر ارتباط با صنعت
دانشگاه.
 برگزاری نشست مسئوالن صندوق نو آوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با دانشگاهیان استان
جهت آشنایی با تسهیالت صندوق در آبان .1394
 مشارکت با حوزه معاونت محترم فرهنگی دانشگاه در برگزاری استارت آپ نانو که توسط انجمن علمی دانشجویی در
اسفند  1394برگزار شد.
 حمایت تشویقی از مقاالت چارک اول ).(Q1
 تدوین اساسنامه "دبیرخانه دائمی برگزاری همایشهای علمی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه" که تصویب آن در دست
اقدام است.
 شرکت در اجالسهای معاونان پژوهشی و فناوری سراسر کشور (به استثنای اردبیل) که در تبریز ،تهران ،کرمان و زاهدان
از خرداد  93تا آذر  ،95که ساالنه دو بار برگزار میشود (آذر ماه همواره در تهران و خردادماه در یکی از
دانشگاهها/پژوهشگاه های کشور) و تهیه گزارش مکتوب از موارد مطروحه در اجالس و قراردادن آن در وب سایت پژوهشی.
 هماهنگی جهت برگزاری همایشهای مصوب شورای پژوهشی و تشکیل و برگزاری جلسات کمیته برگزاری همایشها
جهت تسهیل و تسریع در امور اجرایی همایش از سال  1394و پایدار نمودن این روند با تدوین اساسنامه دبیرخانه
مرکزی برگزاری همایش های علمی (اساسنامه جهت تصویب نهایی در دستور کار شورای پژوهشی قرار دارد).
 برگزاری نشست با مدیران مسئول نشریات دانشگاه جهت هم اندیشی در خصوص سامانه نشریات و نیز اطالع رسانی
جهت اخذ نمایه  Scopousیا  ISIتوسط نشریات دانشگاه (جاری).
 اطالع رسانی "دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات علمی"  ،تشکیل کمیته تخصصی ذیربط و نام گذاری آن به نام
"شورای سالمت پژوهش".
 اخذ کد  DOIبرای مقاالت نشریات دانشگاه در ابتدای سال .1396
 ایجاد دسترسی به نرم افزار تشابه یاب (موجود در ایران داک) جهت جلوگیری از پژوهش های تکراری تحصیالت تکمیلی.
 اقدام جهت خرید دسترسی به نرم افزار تشابه یاب متون انگلیسی ).(ithenticate
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 .2در زمینه امور فناوری
 برگزاری نشست با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،آقای دکتر ستاری با عنوان "تسهیالت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری" مورخ  1393/3/25جهت آشنایی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی با
ستادهای مختلف و نیز حمایت های ستاد ریاست جمهوری از فعالیت های پژوهشی و نیز فناوری در قالب طرح های
پژوهشی بنیادی ،کاربردی و توسعه ای در ستادهای چهارده گانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آشنایی با
کریدورهای تجاری سازی و شرکت های دانش بنیان.
 تدوین شیوه نامه ایجاد شرکت های دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان با توجه به اخذ مجوز مربوطه از هیأت امنا،
تأیید دفتر حقوقی و تصویب در هیأت رئیسه دانشگاه مورخ .1393/5/29
 برگزاری سخنرانی و کارگاه آموزشی با دعوت از مدیر کل برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف ،آقای دکتر مصطفی
کریمیان اقبال در تاریخ  1393/4/4با عنوان "تبدیل ایده به محصول" در تاالر وحدت دانشگاه با دعوت از تمام اعضای
هیأت علمی.
 بررسی راه های متعدد جهت تقویت انگیزه اعضای هیأت علمی دانشگاه جهت انجام فعالیت های فناورانه و تجاری سازی
یافته های پژوهشی.
 حمایت از ساخت دستگاه توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی در راستای پایان نامه/رساله تا سقف  60میلیون ریال.
 برگزاری کارگاه آموزشی آینده پژوهی با همکاری بنیاد نخبگان استان کرمان در تاریخ  93/6/16در تاالر وحدت با دعوت
از اعضای محترم هیأت علمی.
 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دفاتر انتقال فناوری در تاریخ  93/6/18توسط پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان
(آقای مهندس مهدوی).
 معرفی بیش از  7شرکت دانش بنیان یا مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان در حوزه های مختلف علوم جهت
آشنایی و تقویت انگیزه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه جهت تجاری سازی یافته های پژوهشی.
 برگزاری نشست های ویژه با عنوان پژوهش های کاربردی توسط مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن ،تجارت و
کشاورزی در اولین چهارشنبه هرماه (نیمه دوم سال  ) 93با هدف آشنایی دانشجویان با فضای کسب و کار و استفاده از
ظرفیت پایان نامه ها و رساله ها جهت حل مشکالت و رفع نیاز جامعه.
 ارائه کاربرگهای فناوری در فن بازارهای  1393تا  1395جمهوری اسالمی ایران (هرسال همزمان با نمایشگاه
دستاوردهای پژوهشی کشور در تهران و نیز جداگانه در شهریورماه  1395در استان کرمان) به همت دفتار ارتباط با
صنعت و کارآفرینی دانشگاه.
 تالش جهت راه اندازی دفتر انتقال فناوری ) (TTOبه منظور راهنمایی اساتید و دانشجویان در تجاری سازی یافته های
پژوهشی و استفاده از مشاوران بانک تجارت و برگزاری نشست با ایشان جهت اخذ مشاوره فعالیت های اقتصادی و بازدید
از دفتر انتقال فناوری دانشگاه صنعتی شریف( .این اقدام تاکنون جاری است)
 همکاری حداکثری با اداره امور فناوری (اطالعات ،انفورماتیک) دانشگاه جهت تقویت محتوای وب سایت واحدهای مختلف
دانشگاه و اتخاذ راههای انگیزشی جهت بهروز رسانی وب سایت واحدهای مختلف دانشگاه.

 .3در زمینه همکاری های علمی بین المللی
 راهاندازی مجدد گروه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه و آغاز فعالیت این گروه بعد از  19سال.
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 برنامه ریزی و هماهنگی جهت استفاده از حمایت های متقابل و انجام پروژه های مشترک بین ایران و فرانسه در قالب
طرح جندی شاپور وزارت عتف.
 برنامه ریزی جهت دعوت از اساتید و متخصصان برجسته بین المللی در قالب طرح سیمرغ وزارت عتف.
 تدوین برنامه و نحوه ارتباط با متخصصان کرمانی مقیم خارج از کشور در چارچوب کمیته علمی – آموزشی شورای عالی
امور ایرانیان خارج از کشور با هماهنگی استانداری کرمان.
 طراحی و اجرای چارچوب وب سایت انگلیسی و عربی دانشگاه.
 تمدید تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگاه علوم پزشکی کرمان و آشنایی متخصصان طرفین جهت تقویت پژوهش های
بین رشته ای .در این خصوص" ،مرکز ملی تکثیر ،پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی ایران" راهاندازی شد( .به
دلیل ملی بودن و اهمیت زیاد این طرح ،مراحل شکلگیری آن به صورت مصور در انتهای این گزارش درج شده است).
 تدوین آیین نامه دوره های پسادکتری و تصویب آن در شورای دانشگاه.
 تدوین دستورالعمل "ماموریت پژوهشی" مطابق ضوابط ماده  71آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و تصویب آن
در هیأت رئیسه دانشگاه با هدف امکان تقویت همکاری های علمی بین المللی تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه از
جمله اعضای پیمانی که امکان استفاده از فرصت مطالعاتی را ندارند.
 برنامه ریزی جهت پذیرش دانشجویان خارجی و نیز اعزام دانشجویان دکتری به مؤسسات علمی -تحقیقاتی خارج از
کشور به صورت دانشجوی مشترک ).(Joint Ph.D.
 فعالیت جهت پیشبرد اهداف کمیسیون علمی -آموزشی استان با هدف ارتباط مؤثر با دانشگاهیان و متخصصان کرمانی
مقیم خارج.
 تدوین تفاهم نامه همکاری علمی با چند مؤسسه علمی-تحقیقاتی خارج از کشور از جمله با مونتان اتریش و حضور
دانشجویان مونتان در شهریور  1395در دانشگاه و برنامه ریزی بخش زمین شناسی جهت حضور دانشجویان دانشگاه در
اتریش برای شهریور .1396
 عقد تفاهم نامه با  Dusit Internatinalبا همکاری اتاق بازرگانی و نیز مجتمع آموزش عالی بم که دارای رشته
گردشگری است جهت برگزاری دورههای مشترک هتلداری (اولین دوره مقرر است در شهریور  1396برگزار شود).
 حضور در برنامه بین المللی .ERASMUS
 عقد تفاهم نامه با باوریای آلمان.
 مشارکت ویژه در برگزاری نخستین همایش بین المللی ابن هیثم و کاربردهای نور که به مناسبت سال جهانی نور ()2015
و چهلمین سال تأسیس دانشگاه ،توسط کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران شورای عالی انقالب فرهنگی و دانشکده
فیزیک در آبان  1394برگزار شد و مقرر است دومین همایش نیز در اسفندماه  1396برگزار شود.
 مشارکت در برگزاری سفره مشترک ایران و افغانستان در نوروز  1395که توسط حوزه معاونت محترم فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه برگزار میشد و همزمان راهاندازی "دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی" در دانشگاه.

 .4در زمینه تجهیزات آزمايشگاهی ،آزمايشگاه های عضو شاعا و آزمايشگاه های پژوهشی و تحقیقات کاربردی
(آزمايشگاه مرکزی)
 خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی از دومین ،سومین و چهارمین نمایشگاه تجهیرات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
در اردیبهشت هرسال به استثای سال  1396و تهیه ،الویت بندی و ارسال فهرست تجهیزات و مواد مورد نیاز بخشهای
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مختلف و عقد قرارداد با کارگزار مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مبلغ شش میلیارد و هفتصد میلیون
ریال در سال  ،93بالغ بر سیزده میلیارد ریال در سال  94و هشت میلیارد ریال در سال .95
 عقد قرارداد تعمیر و رفع نقص میکروسکوپ الکترونی عبوری و راهاندازی مجدد آن که دلیل تحریم ،امکان تامین قطعه
جدید میسر نبود.
 تعمیر برخی تجهیزات گران قیمت و نیز تجهیز برخی آزمایشگاهها از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه از جمله
آزمایشگاه و کارگاه هنرهای اسالمی آزمایشگاه مقاومت مصالح و تجهیز آن.
 مشارکت در پیگیری تجهیز آزمایشگاههای دانشگاههای کشور از محل فاینانس.
 پیوستن  17آزمایشگاه دانشگاه به شاعا جهت استفاده از تسهیالت شاعا.
 عقد قرارداد مشاوره الزامات استقرار استاندارد .ISO 17025
 اقدام جهت ظرفیت سازی استقرار نظام "ایمنی ،بهداشت و محیط زیست" ) (HSEبا مسئولیت یک نفر از اعضای هیات
علمی دانشگاه.
 اعزام کارشناسان آزمایشگاه به دوره های آموزشی تخصصی جهت باالبردن کیفیت ارائه خدمات علمی -آزمایشگاهی به
پژوهشگران.
 جذب  28میلیارد ریال از محل اعتبارات تعمیر و تجهیز دانشگاه در سال  1395در قالب اسناد خزانه اسالمی و رفع
برخی نیازهای تجهیزاتی آزمایشگاههای دانشگاه.
 عقد قرارداد راهاندازی و تجهیز اتاق تمیز ) (Clean Roomجهت پژوهشهای حوزهی نانو و عقد قرارداد در اسفند
( 1395جاری).
 .5در زمینه ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه
 احیای انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید باهنر کرمان که در سال  1381تشکیل و تا چند سال فعالیت داشته
است اما به دالیلی در چند سال اخیر فرصت کافی برای فعالیت این انجمن فراهم نشده بود.


برگزاری سومین گردهمآیی دانش آموختگان دانشگاه در اسفند .1393

 راهاندازی وب سایت انجمن دانش آموختگان دانشگاه.
 پیگیری تأسیس "بنیاد خیّرین دانشگاه شهید باهنر کرمان" (جاری).
 .6در زمینه ارتباط با صنعت و جامعه
 مشارکت فعال دربرگزاری دومین همایش ارتباط صنعت و دانشگاه با مشارکت اتاق بازرگانی ایران در فروردین ماه
 ،1393به عنوان عضو کمیته علمی و شرکت در هشت جلسه هماهنگی آن ،دعوت برای ارائه مقاله در زمینه تجارب
ارتباط با صنعت دانشگاه و آسیب شناسی آن و نیز عضویت در کمیته تدوین سند راهبردی همکاری صنعت و دانشگاه.
این همایش با همکاری استانداری کرمان ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان ،شرکت صنایع مس ایران ،شرکت
صنعتی گل گهر ،گروه صنعتی بارز ،شرکت صنایع مس شهید باهنر ،بنیاد نخبگان ،دانشگاه پیام نور ،پارک علم و فناوری
کرمان ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای ،دانشگاه جامع علمی کاربردی ،دانشگاه آزاد اسالمی و  ...برگزار شد.
 برگزاری جلسه با مسئوالن حوزه ی تحقیقات نیروی انتظامی استان کرمان و عقد تفاهم نامه همکاری با ایشان.
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 عقد تفاهم نامه همکاری با اداره کل منابع طبیعی استان کرمان.
 برگزاری جلسه با مدیر عامل و کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان مورخ  93/2/9با حضور رئیس
دانشگاه و اعضای هیأت علمی متخصص جهت افزایش سطح همکاری های علمی و پژوهشی و نیز معرفی نماینده
دانشگاه جهت شرکت در جلسات کمیته مذکور.
 برگزاری جلسه با حضور مسئوالن پژوهشکده سنگ آهن و فوالد گل گهر با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی
جهت تقویت سوق دادن فعالیت های پژوهشی دانشگاهیان به سمت نیازهای استان و الویت های پژوهشی شرکت
صنعتی گل گهر.
 تقویت ارتباط با اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان از طریق برگزاری جلسه و مذاکره با اعضای اتاق.
 حرکت به سمت جامعه جهت عقد تفاهم نامه های همکاری به منظور افزایش پژوهشهای تقاضا محور.
 راهاندازی تابلو اعالنات پژوهش های تقاضا محور در وب سایت پژوهشی.
 عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت صنایع مس شهید باهنر و برگزاری شش نشست شورای سیاستگذاری.
 عقد تفاهم نامه های همکاری ده ساله و پنج ساله بین دانشگاه و واحدهای گیرنده خدمات ازجمله صنایع برق استان.
 اقدام جهت اخذ موافقت قطعی پژوهشکده سنگ اهن و فوالد که برای اولین بار در استان کرمان چنین واحد پژوهشی
علمی و تحقیقاتی بین یک دانشگاه ( %30مشارکت) و یک واحد صنعتی یعنی شرکت صنایع معدنی گل گهر
(%70مشارکت) از طریق عقد قرارداد و تدوین اساسنامه راه اندازی شده است.
 پیگیری امور پژوهشکده هوافضای جنوب شرق کشور در دانشگاه شهید باهنر کرمان و به تصویب رسیدن اساسنامه و
افتتاح آن در حضور سردار فرحی ریاست وقت سازمان هوافضای کشور.
 تهیه پیش نویس اساسنامه راه اندازی مکانی جهت تقویت ارتباط با صنعت با نام خانه دانشگاه در صنعت که در شرکت
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان راهاندازی شد.
 معرفی یکی از مدیران با سابقه صنعت جهت تصدی پست مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه در رویکرد جدیدی که در
جلسات رئیس محترم وقت دانشگاه با رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان در سال  1393به نتیجه
مثبت رسید.
 اقدام جهت راهاندازی مرکز رشد دانشگاه (جاری).
 .7مرکز چاپ و نشر دانشگاه
 به روز رسانی آیین نامه مرکز چاپ و نشر.
 چاپ و انتشار کتب مصوب شورای انتشارات دانشگاه.
 صدور ابالغ اعضای پیوسته و وابسته شورای انتشارات دانشگاه.
 .8در زمینه ی انجمن پژوهشگران جوان
 افزایش بودجه انجمن از  % 2/5به  % 4/5کل بودجه حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در هیأت امنای دانشگاه
در سال .1394
 انعقاد ساالنه بیش از  50قرارداد طرح پژوهشی در دو فراخوان اردیبهشت و آبان هر سال مطابق روند سالهای قبل.
 اجرای قراردادها توسط دانشجویان و بررسی خروجی طرح ها توسط انجمن و خاتمه قراردادها.
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 .9کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مدارک دانشگاه
 راه اندازی فاز اول کارگاه مرمت نسخ خطی و تهیه نسخه الکترونیک از  500نسخه خطی موجود در بخش نسخ خطی.
 غنی نمودن موزه دانشگاه با مرمت تعدادی از نقشه های فرش قدیمی و نیز ورود وسایل و ابزار نوری (اپتیک) منتسب
به ابن هیثم از جمله اتاق تاریک و نیز تجهیز موزه به قفسه های ویژه نسخ خطی.
 تدوین و اجرای چند فاز از برنامه یکپارچه سازی کتابخانه های دانشگاه و ورود اطالعات تمام کتب موجود در دانشگاه در
نرم افزار کتابخانه مرکزی جهت استفاده متقاضیان و اطالع ایشان از منابع موجود دانشگاه ،کتابخانه دانشکده تربیت بدنی
در سال  ، 1393کتابخانه پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران به عنوان کتابخانه ایران شناسی و کتب نادر در سال ،1394
کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی از سال ( 1395جاری).
 رف خوانی کتابخانه مرکزی دانشگاه که از سال  1383فرصت رف خوانی فراهم نشده بود.
 انتقال قرارداد دسترسی آنالین به پایگاههای اطالعات علمی جهان به مرکز اسناد و مدارک دانشگاه.
 تجهیز مخزن کتابخانه مرکزی به دوربین مدار بسته.

اطالعات جامع مرکز ملی تکثیر ،پرورش و نگهداری حیوانات آزمايشگاهی
 .1فراخوان معاونت علمی فناوری جهت پیشنهاد طرح های کشوری در موضوع "مزرعه حیوانات" و پذیرفته شدن پیشنهاد
طرح ارائه شده از سوی دانشکده دامپزشکی و بخش زیست شناسی در خرداد 94
 .2حضور آقای دکتر ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و آقای دکتر حمیدیه ،رئیس ستاد توسعه علوم و
فناوری سلول های بنیادی در تیرماه  1394در دانشگاه باهنر و تشکیل جلسه مشترک با دانشگاه علوم پزشکی کرمان
با حضور استاندار کرمان.
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 .3امضای تفاهم نامه چهار جانبه نهایی در اسفندماه  1394با حضور پروفسور سمیعی

 .4تاسیس شرکت زیست محور پژوهش پارس در تیرماه  1395متشکل از اعضای هیات علمی زیست شناسی ،دامپزشکی،
داروسازی ،فیزیولوژی و سایر تخصص های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت.
 .5تاسیس شرکت خاور پژوهان کارمانیا در دیماه  1395به عنوان یک شرکت خصوصی:
 245سهم دانشگاه شهید باهنر
 245سهم دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 510سهم زیست محور پژوهش پارس
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 .6استفاده از ظرفیت پژوهشی واحدهای دو دانشگاه
دانشکده دامپزشکی
دانشکده علوم
دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شناختی
مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
مرکز تحقیقات فیزیولوژی
مرکز تحقیقات کیست هیداتید
دانشکده داروسازی
.7

.8
.9
.10

آماده سازی فضاهای موقت جهت شروع به کار مرکز در دو دانشگاه
سایت خزندگان در دانشگاه باهنر
سایت جوندگان در دانشگاه علوم پزشکی
سایت آبزیان و زنبور عسل و  ...در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آماده شدن  5محصول دانش بنیان در آذرماه  1395و تایید آنها توسط معاونت علمی و فناوری
آبگیری استخرها در اسفند  1395جهت پرورش آبزیان
افتتاح رسمی مرکز در  13اردیبهشت 1396

اين همه گفتیم لیک اندر بسیچ

بی عنايات خدا هیچیم هیچ

بی عنايات حق و خاصان حق

گر ملک باشد سیاه استش ورق
مثنوی معنوی – دفتر اول

پايان

13

