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ــن  ــگاه ای ــت و دانش ــن صنع ــر بی ــات موث ــن ارتباط یاف

فرصــت را بــرای دانشــگاه ها، موسســات و نهاد هــای 

تولیــدی و صنعتــی فراهــم مــی آورد تــا کمبود هــا را 

جــران و روش هــای خــود را بهینــه و بــه روز کــرده و 

ــد.  ــش دهن ــد را افزای ــت تولی قابلی

بحــث ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت از دیربــاز مطــرح 

بــوده و برخــی از کشــور ها بنــا بــه نیــاز و ســاختار 

صنعتــی و دانشــگاهی خــود ایــن ارتبــاط را تــا حــد 

ممکــن تبییــن، طراحــی و بــه اجــرا در آورده انــد. امــا بــه 

ــن ارتباطــی در  ــی موضــوع، اســتقرار چنی ــت پیچیدگ عل

ــا مشــکالت فراوانــی  ــان ب کشــور و در اســتان مــا هم چن

ــت.  ــه اس مواج

مــا اکنــون در موقعیتــی هســتیم کــه دانشــجو، اســتاد و 

دانشــگاه بــه دلیــل دوری از صنعــت از پتانســیل های 

آن آگاهــی زیــادی نداشــته و صنعــت نیــز دانشــگاه 

نتیجــه  می تــوان  بنابرایــن  می پنــدارد.  کم تجربــه  را 

گرفتــه کــه محــدود بــودن ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت 

ــوآوری در صنعــت شــده و از  ــق ن ــه عــدم تحق منجــر ب

ــد.  ــه می یاب ــی ادام ــوژی خارج ــه تکنول ــکا ب ــن رو ات ای

ــوان  ــه عن باعــث افتخــار اســت کــه دانشــگاه شــهرکرد ب

دانشــگاه جامــع اســتان، بــا داشــن پتانســیل های علمــی 

و پژوهشــی قــوی، آمادگــی ارائــه خدمــات تخصصــی بــه 

ــه دارد.  ــاز جامع ــورد نی ــای م ــه ی بخش ه هم

آغاز بازنگری وبسایت دانشگاه شهرکرد

دکتر محمد فرامرزی، معاون پژوهش و فناوری
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ــای  ــه در زمینه  ه ــل دوجانب ــترش تعام ــتای گس در راس
علمــی، پژوهشــی و آموزشــی مــورد نیــاز دانشــگاه 
شــهرکرد و ســازمان صنایــع و معــادن اســتان چهارمحال 
ــه  ــه ب ــای دوجانب ــه همکاری ه ــم  نام ــاری، تفاه و بختی
ــگاه  ــس دانش ــامحمدی، رئی ــایان ش ــر ش ــای دکت امض
ــازمان   ــس س ــی رئی ــم امام ــید نعی ــهرکرد و دکترس ش
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان چهــار محــال و 
بختیــاری رســید. گفتنــی اســت اجــراي پروژه آموزشــي 
ــه  ــي ب ــت یاب ــتاي دس ــردي در راس ــي و کارب ، پژوهش
دانــش فنــي و توســعه فنــاوري و تجــاري ســازي مــورد 
نیــاز صنعــت، انجــام طــرح هــاي مرتبــط جهــت تدویــن 
ــدن  ــت، مع ــاز صنع ــورد نی ــي م ــش فن ــن دان ــا تامی ی
تجارت)داخلــي و خارجــي(، رصــد فنــاوري هــاي نویــن 
ــش  ــال دان ــیر  انتق ــن مس ــب تری ــاري در مناس و همی

ــه  ــور، ارائ ــت کش ــه صنع ــوخ ب ــرفته و رس ــي پیش فن
ــد  ــي جهــت حــل مشــکالت تولی ــاي صنعت مشــاوره ه
واحدهــاي موجــود در اســتان، انجــام پــروژه هــاي 
ــي،  ــش فن ــه دان ــي ب ــي و پیشــتاز و دســت یاب تحقیقات
انجــام مطالعــات فنــي، اقتصــادي و مهندســي و ایجــاد 
زمینــه هــاي الزم جهــت افزایــش مقایســه پــروژه هــاي 
پژوهشــي تــا مرحلــه نیمــه صنعتــي و صنعتي)کاربــردي 
ــه  ــي و نمون ــاي تحقیقات ــرح ه ــت از ط ــاري(، حمای تج
ــآوري  ــش و فن ــاي دان ــوزه مرزه ــده در ح ــازي ش س
ــارت  ــدن  و  تج ــت، مع ــا صنع ــط ب ــن مرتب ــاي نوی ه
ــي  ــا شــرکت هــاي و مراکــز تحقیقات و ایجــاد تعامــل ب
ــت،  ــاوري صنع ــاي فن ــع نیازه ــت رف ــي جه ــن الملل بی
معــدن و تجــارت در چارچــوب منافــع ملــي، برخــي از 

ــي باشــد. ــه   م ــم نام ــن تفاه ــاد  ای ــن  مف مهمتری

صفحه 2 صفحه 2

حرکت به سمت ارتباط پژوهشی دانشگاه و صنعت
تفاهم نامه همکاری   آموزشی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاه شهرکرد و 
سازمان  صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال و بختیاری امضاء شد

دکتــر مرتضــي حســیني ن ــژاد، مدیــر امــور پژوهشــي 
المللــي  بیــن  کنگــره  اختتامیــه ي  در  دانشــگاه، 
فارماکولــوژي ضمــن تشــریح دســتاوردهاي محققــان 
ــان،  ــن می ــگاه دانشــگاه شــهرکرد در ای کشــور و جای
از میهمانــان ایرانــي و خارجــي همایــش، جهــت 
همــکاري هــاي پژوهشــي دعــوت بــه عمــل آورد. در 
ــا حضــور محققانــي از کشــورهاي  ایــن مراســم کــه ب
اســترالیا، آلمــان، ایتالیــا، ترکیــه و تایلنــد انجــام مــي 
ــد  ــه ي تولی ــران در زمین ــر ای ــد چشــم گی ــد، رش ش
مقــاالت در ســالیان اخیــر، جایــگاه جهانــي ایــران در 
ــن  ــهرکرد در ای ــگاه ش ــش دانش ــاالت و نق ــد مق تولی

ــان شــرح داده شــد.  می
ــران در ســال 2014  ــه شــده، ای ــار ارائ ــر اســاس آم ب
ــه ي بیســت و دوم  ــه، در رتب ــا چــاپ 287000 مقال ب
جهــان قــرار دارد. از میــان مقــاالت چاپ شــده، 6625 
ــه  ــتناد موسس ــر اس ــاالت پ ــارك اول مق ــورد در چ م
ــن  ــداد ای ــه تع ــد ک ــرار گرفته ان ــر آي اس آي ق معتب
ــوده  ــه ب ــر 3374 مقال ــال 2010 براب ــاالت در س مق
اســت. بــر مبنــاي گــزارش موسســه معتبــر ISC ســهم 
ــان،  ــاالت جه ــر مق ــد برت ــي در 1 درص ــاالت ایران مق
ــه ي دانشــگاه شــهرکرد  ــي باشــد. رتب 1/4 درصــد م
ــگاه هاي  ــن دانش ــدي ISC در بی ــه بن ــاس رتب ــر اس ب

ــران، 30 اســت. ای
مدیــر پژوهشــي دانشــگاه، گفــت اگرچــه رشــد 
ــوده  ــمگیر ب ــگاه ها چش ــي دانش ــاي پژوهش فعالیت ه
ــه رشــدي  ــد مناســب رو ب ــه گذشــته رون و نســبت ب
داشــته اســت امــا امــروز، گســترش مرزهــاي دانــش، 
تنهــا بخشــي از رســالت دانشــگاهیان اســت و حرکــت 
ــالش در  ــان، ت ــش بنی ــاي دان ــت ه ــمت فعالی ــه س ب
جهــت اتــکاء بــه محصــوالت تولیــد شــده بــر مبنــاي 
ــه  ــت ب ــور، حرک ــم مح ــاغل عل ــاد مش ــش، ایج دان
ســمت افزایــش تولیــدات بــا کیفیــت داخلــي و 
کاهــش اتــکاء بــه درآمدهــاي نفتــي، رســالتي اســت 

ــد. ــنگیني مي کن ــگاهیان س ــر دوش دانش ــه ب ک
در  بین المللــي حاضــر  و  داخلــي  از محققــان  وي 
ــوان  ــه عن ــش ب ــن همای ــه ای ــا ب ــت ت ــه خواس جلس
نقطــه ي شــروعي بــراي فعالیــت هــاي مشــترك 
دانشــگاهي نــگاه کننــد. ایشــان بــا ارائــه ي گزارشــي 
از توانمنــدي هــا و امکانــات موجــود در دانشــگاه 
ــارکت در  ــت مش ــان جه ــي محقق ــهرکرد، از تمام ش
ــور،  ــاوري کش ــش و فن ــي پژوه ــداف عال ــبرد اه پیش

ــود. ــکاري نم ــه هم ــوت ب دع

گسترش مرزهاي دانش، بخشي از رسالت 
دانشگاهیان
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دانشــگاه  آپــای  پژوهشــی  مرکــز  رئیــس 
شــد منصــوب  شــهرکرد 

  اولیــن شــوراي مرکــز شــتاب دهــي اســتان 
در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد.

کنگــره  ایتالیــا،  پیــزا  دانشــگاه  اســتاد 
ــکی  ــی دامپزش ــوم داروی ــوژی و عل فارماکول
را فرصتــی مغتنــم جهــت تعامــل دانســت

تجاری ســازی  و  نــوآوری  معــاون  بازدیــد 
شــتابدهی مرکــز  از  فنــاوری 

نشــریه ی تخصصــی »پژوهش هــای مکانیــک 
ماشــین های کشــاورزی دانشــگاه شــهرکرد« 

بــه رتبــه  علمی پژوهشــی ارتقــا یافــت

ــا  ــا ب ــي ســرعت پهپاده ــام مل ــن دوره مســابقات ج  اولی
ــه همــت انجمــن علمــي  ــن« ب ــي جهانبی ــام »جــام مل ن
دانشــجویي مکاترونیــك و هــوش مصنوعــي دانشــگاه 
ــاي علمــي  ــه انجمــن ه ــا همــکاري اتحادی شــهرکرد و ب
دانشــجویي مکاترونیــك و رباتیــك کشــور، بنیــاد نخبــگان 
ــوزه  ي  ــدف گســترش ح ــا ه ــآوري ب ــم و فن ــارك عل و پ
کاربــرد پهپادهــاي غیرنظامــي و صنعتــي ســازي و بومــي 
ســازي، از تاریــخ 20 لغایــت 22 مــرداد برگــزار مــي 
گــردد. از جملــه دســتاوردهاي قابــل تحقــق ایــن مســابقه 
مــي تــوان بــه ترویــج علــم و فرهنــگ اســتفاده ي صنعتــي 
و شناســایي افــراد متخصــص و بــا اســتعداد در ایــن 
ــك  ــدرن و تکنولوژی ــن ورزش م ــزي اولی ــي ری ــه، پ زمین
در کشــور، ایجــاد ارتباطــات ســازنده میــان مراکــز علمــي 
ــالي کشــور  ــان ســرمایه، رشــد و اعت ــي و صاحب و صنعت

بــر اســاس گــزارش پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان 
اســالم )ISC( دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه شــهرکرد بــا 
ــاورزی  ــوزه کش ــات در ح ــن تحقیق ــا کیفیت تری ــام ب انج
ــگاه نخســت  ــی جای ــرد در ســطح متوســط جهان و عملک
باکیفیت تریــن تحقیقــات حــوزه کشــاورزی در بیــن 

ــرد. ــب ک ــور را کس ــگاه های کش دانش
ــد از کل  ــه 6 درص ــت ک ــی از آن اس ــزارش حاک ــن گ ای
ــان  ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــور در پای ــم کش ــد عل تولی
ــه پژوهشــگران حــوزه علــوم کشــاورزی  اســالم متعلــق ب

 دکتــر مجیــد ابن علــی حیــدری، رئیــس دانشــکده فنــی 
ــا  ــی آپ ــز پژوهش ــس مرک ــوان رئی ــه عن ــی، ب و مهندس

ــد. ــوب ش ــداد(  منص ــتیبانی و ام ــانی، پش )آگاهی رس
ــی،  ــر ابن عل ــاب دکت ــم انتص ــامحمدی در حک ــر ش دکت
آورده اســت: بنابــر افزایــش حــوادث امنیتــی کامپیوتــری، 
ــتیبانی  ــت پش ــگاهی جه ــی دانش ــز پژوهش ــود مراک وج
و رفــع نیازهــای پژوهشــی جامعــه ضــروری اســت و 
توانمندی هــای دانشــگاه شــهرکرد در حــوزه فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات، ارتقــای دانــش و تــوان مهندســی 
ــردازش  ــری و پ ــتم های کامپیوت ــت سیس ــوزه امنی در ح
اطالعــات و انتقــال نتایــج بــه جامعــه، مهم تریــن اهــداف 

ــا در دانشــگاه اســت. ــز پژوهشــی آپ ــدازی مرک راه ان

ــامحمدي  ــایان ش ــر ش ــت 95، دکت ــنبه 5 اردیبهش یکش
ــان،  ــر بنیادی ــراه دکت ــه هم ــهرکرد ب ــگاه ش ــس دانش رئی
رئیــس بنیــاد ملــي نخبــگان اســتان چهارمحــال و 
بختیــاري، دکتــر پیرعلــي، رئیــس پــارك علــم و فنــاوري 
اســتان، مهنــدس باللــي، مدیــرکل ارتباطــات و فــن آوري 
ــتابدهي  ــز ش ــاس نامه مرک ــن اس ــتان، تدوی ــات اس اطالع

ــد. ــرار دادن ــورد بررســي ق اســتان را  م
اهــداف اصلــي مرکزشــتاب دهــي، تقویــت و شــتاب دهــي 
ــا قــرار دادن فضــا و  بــه رشــد اســتار تــاپ هــا اســت و ب
امکانــات الزم در اختیــار ایده هــاي برتــر، افزایــش ســهام 

شــتاب دهنــده در اســتارتاپ را بــه همــراه دارد.

ــن  ــا، در آیی ــزا ایتالی ــگاه پی ــتاد دانش ــی اس ــو جرج ماری
ــرداد  ــه 7 خ ــر روز جمع ــره، عص ــن کنگ ــه  ای اختتامی
1395در دانشــگاه شــهرکرد گفــت: حضــور در ایــن 
کنگــره علمــی فرصــت خیلــی خوبــی بــود تــا از نزدیــك 
بــا محققــان، اســتادان و دانشــجویان ایــن رشــته از 
ــم. وی ســطح علمــی  ــرار کن ــل برق ــان تعام سراســر جه
ایــن کنگــره  را خــوب  ارزیابــي کــرد و از شــرکت در ایــن 
کنگــره  و آشــنایي بــا پیشــرفت هــاي علمــي ایــران  ابــراز 
خرســندي نمــوده و افــزود: ایــران در طــول ســال هــای 
اخیــر بــه پیشــرفت هــای علمــی خوبــی رســیده اســت و 
از اولیــن ســفر خــود بــه ایــران در ســال 2008 تــا کنــون، 
ایــران از پیشــرفتهای خوبــی برخــوردار شــده و تجهیــزات 

ــی دارد. ــد و فعال ــد و دانشــجویان عالقمن جدی

صبــح روز ســه شــنبه 14 اردیبهشــت 1395، دکتــر 
ــاری  ــوآوری و تج ــاون ن ــن مع ــن الدی ــیخ زی ــود ش محم
ســازی فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس 
ــس  ــامحمدي رئی ــایان ش ــر ش ــراه دکت ــه هم ــور ب جمه
دانشــگاه شــهرکرد، دکتــر پیمــان صالحــی رئیــس مرکــز 
ریاســت جمهــوري،   فنــاوری  ملــی  کالن  طرح هــای 
دکتــر اســماعیل پیرعلــی خیرآبــادی رئیــس پــارك 
علــم و فنــاوری اســتان چهــار محــال و بختیــاری، دکتــر 
ــان رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان اســتان،  مجتبــی بنیادی
ــران  ــگاه و مدی ــی دانش ــاون پژوهش ــرزی مع ــر فرام دکت
دانشــگاه  از مرکــز شــتابدهي  دانشــگاه  و مســئولین 

ــد. ــد کردن ــهرکرد بازدی ش
ــا  ــتي ب ــدار در نشس ــن دی ــن ای ــامحمدي ضم ــر ش دکت
دکتــر محمــود شــیخ زیــن الدیــن و مســئولین  به تشــریح 
دســتاوردهاي دانشــگاه شــهرکرد در زمینه هــاي گوناگــون 
پرداخــت و خواســتار حمایــت معــاون نــوآوری و تجــاری 
ســازی فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهور 

در راه انــدازي مرکــز شــتابدهي ایــن دانشــگاه شــد.

و  سیاســت گذاری  دفتــر  مدیــرکل  اعــالم  بنابــر 
برنامه ریــزی امــور پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــك  ــای مکانی ــی پژوهش ه ــریه ی تخصص ــاوری، نش و فن
ــازی  دانشــگاه  ــه صاحــب امتی ماشــین های کشــاورزی ب

شــهرکرد، اعتبــار علمی پژوهشــی دریافــت نمــود.
 نشــریه ی پژوهش هــای مکانیــك ماشــین های کشــاورزی 
دانشــگاه شــهرکرد، بــا مدیــر مســئولی دکتر ســید حســن 
ــر  ــی، مدی ــم ابراهیم ــر رحی ــردبیری دکت ــی، س طباطبائ
داخلــی دکتــر مجتبــی نــادری و عضویــت 9 نفــر از 
ــران،  ــهرکرد، ته ــگاه های ش ــی دانش ــأت علم ــای هی اعض
پژوهش هــای  ســازمان  و  شــیراز  اصفهــان،  صنعتــی 
ایــران، در ســال 1391 از ســوی  علمــی و صنعتــی 
ــت  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مجــوز انتشــار گرف
و تــا کنــون پنــج شــماره از ایــن نشــریه منتشــر شــده و 

ــت. ــار اس ــت انتش ــم در درس ــماره ی شش ش
برای دریافت مجله به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
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اولین دوره مسابقات جام ملي سرعت پهپادها  با نام »جام ملي جهانبین« 

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در ردیف دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 
برتر کشور در حوزه کشاورزی قرار گرفت

2گاهنامه خبری تحلیلی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهرکرد

پژوهشــی،  آموزشــی،  همــکاری  هــای  تفاهم نامــه   
ــآوری و اداری ســتادی در راســتای گســترش تعامــل  فن
دوجانبــه در زمینــه  هــای علمــی، پژوهشــی و آموزشــی 
ــایان  ــر ش ــای دکت ــه امض ــگاه ب ــاز دو دانش ــورد نی م
ــدا...  ــهرکرد و دکترعب ــگاه ش ــس دانش ــامحمدی رئی ش
قاســمی پیربلوطــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی 
شــهرکرد رســید. اســتفاده بهینــه از امکانــات و توانایــی 
ــازمان  ــاط س ــتمرار ارتب ــت اس ــر در جه ــای یکدیگ ه
یافتــه بیــن دانشــگاه شــهرکرد و دانشــگاه آزاد اســالمی 
بــه منظــور بــر طــرف نمــودن نیازهــای علمــی و اجرایی 
متقابــل از جملــه توافقــات صــورت گرفتــه در قالــب ایــن 

ــه اســت. ــم نام تفاه

تفاهم نامه همکاری  های آموزشی، پژوهشی، فنآوری و اداری-ستادی  بین 
دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد امضا شد.

ــتین  ــرداد 1395 ، نخس ــنبه 11 خ ــه ش ــح روز س صب
ــش آن  ــان و نق ــش بنی ــرد دان ــی راهب ــش علم همای
ــهرکرد،  ــگاه ش ــت دانش ــه هم ــی ب ــاد مقاومت در اقتص
پــارك علــم وفــن آوری اســتان و بنیــاد نخبــگان 
ــاون پژوهشــی  ــرزی مع ــر فرام ــا حضــور دکت اســتان ب
ــاد  ــس بنی ــان رئی ــر بنیادی ــهرکرد، دکت ــگاه ش دانش
نخبــگان اســتان و عضــو هیــأت علمــی گــروه بهداشــت 
وکنتــرل کیفــی مــواد غذایــی دانشــگاه شــهرکرد، 
دکتــر کثیــری رئیــس مرکــز توســعه فنــاوری و صنایــع 
پیشــرفته وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، دکتــر 
اســماعیل پیرعلــی رئیــس پــارك علــم و فنــاوری 
اســتان و عضــو هیــأت علمــی گــروه شــیالت دانشــگاه 
ــی  ــهرك علم ــس ش ــمیری رئی ــر کش ــهرکرد، دکت ش
وتحقیقاتــی اصفهــان، مهنــدس دانــش،  مهنــدس 
علیرضــا ســبحانی و مهنــدس علــی پنیریــان از مدیــران 
ــي  ــان  و جمع ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــاوران ش و مش
ــگاهیان  ــهرکرد و دانش ــگاه ش ــه دانش ــأت رئیس از هی

ــد. ــزار گردی برگ
ــان از  ــش بنی ــاي دان ــرکت ه ــت، ش ــر اس ــایان ذک ش
ــتند و  ــي هس ــاد مقاومت ــاي اقتص ــن مولفه ه موثرتری
ــده  ــا ، تولید کنن ــاي  نوپ ــرکت ه ــته ش ــه دس ــه س ب
و صنعتــي تقســیم مي شــوند. از جملــه معیارهــاي 
ارزیابــي شــرکت هــا مــي تــوان بــه تولیــد کاال و 
ــش   ــر دان ــلط ب ــب و تس ــان، کس ــش بنی ــات دان خدم
ــوآوري  ــعه و ن ــق و توس ــت تحقی ــام فعالی ــي، انج فن

ــود. ــاره نم ــتمر اش مس

ــری  ــتانه ی بازنگ ــهرکرد در آس ــگاه ش ــایت دانش وبس
قــرار گرفــت. بــا تشــکیل کارگــروه تخصصــی متشــکل 
ــوم  ــای عل ــی گروه ه ــات علم ــی از اعضــای هی از جمع
کامپیوتــر و زبان هــای خارجــی دانشــگاه و بــا محوریــت 
مدیــر امــور پژوهشــی دانشــگاه، رونــد بازنگــری کلــی 
وب ســایت دانشــگاه شــهرکرد در دســتور کار قــرار 

گرفــت.
ظاهــری  کیفیــت  ارتقــاء  پــروژه  ایــن  از  هــدف 
وب ســایت و افزایــش ســهولت دسترســی بــه اطالعــات 
و ایجــاد ســایتی قابــل دســترس در خــارج از کشــور و 
در مجمــوع، وب ســایتی درخــور نــام دانشــگاه شــهرکرد 

اســت. 

دکتــر بــراری معــاون حقوقــی، امــور دولــت و مجلــس 
ــور  ــن حض ــات ضم ــاوری اطالع ــات و فن وزارت ارتباط
ــی از  ــا جمع ــتی ب ــی نشس ــهرکرد، ط ــگاه ش در دانش
مدیــران دانشــگاه و اعضــای هیــأت علمــی گــروه 
مهندســی بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه شــهرکرد دیــدار 

ــرد. ــو ک و گفتگ
 در ایــن دیــداردر مــورد مســائلی همچــون راه انــدازی 
مرکــز آپــا )آگاهی رســانی، پشــتیبانی و امــداد در 
تأمیــن امنیــت فضــای تبــادل اطالعــات( و کمــك بــه 
گســترش فعالیت هــای فناورانــه در دانشــگاه شــهرکرد 
گفتگــو شــد. رییــس دانشــگاه شــهرکرد در ایــن دیــدار 
ــت  ــا حمای ــن دانشــگاه ب ــدواری کــرد کــه ای ــراز امی اب
مســیر  در  اطالعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
ــر  ــالوه ب ــرد و ع ــرار گی توســعه تجــارت الکترونیــك ق
ــتغال   ــاهد اش ــود، ش ــزون خ ــرفت روز اف ــاء و پیش ارتق

ــع معضــالت اســتان باشــد. ــان، رف جوان

برگزاری نخستین همایش علمی راهبرد 
دانش بنیان و نقش آن در اقتصاد مقاومتی 

در دانشگاه شهرکرد

آغاز بازنگري وب سایت دانشگاه شهرکرد

دکتر براری معاون حقوقی و امور مجلس و دولت 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور در دانشگاه 

شهرکرد، با جمعی از دانشگاهیان دیدار و گفتگو کرد

ــع و  ــور صنای ــطه  ي حض ــه واس ــك ب ــوزه  ي رباتی در ح
ــن حــوزه، اشــاره نمــود. ــاي متخصــص در ای نیروه

 اطالعات بیشتر در وبسایت زیر موجود است:
www.nationaldroneracing.ir

اســت کــه از ایــن میــزان تولیــد علــم 26 درصــد آن در 
ســطوح بین المللــی و 74 درصــد در مجــالت علمــی 

ــود. ــر می ش ــور منتش ــل کش داخ
شــایان ذکــر اســت براســاس گــزارش پایــگاه علــوم 
جهــان اســالم کســب مرجعیــت علمــی مســتلزم انجــام 
تحقیقــات کیفــی اســت، ایــن مرجعیــت زمانــی حاصــل 
می گــردد کــه پژوهــش انجــام شــده مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد تــا آنجــا کــه افزایــش میــزان اســتفاده متــرادف بــا 

ــود. ــداد می ش ــت قلم ــش مرجعی افزای



* آییــن نامــه ی نحــوه ی برگــزاری همایش هــا در دانشــگاه شــهرکرد تصویــب شــد. در ایــن آیین نامــه 
قوانیــن مربــوط بــه برگــزاری همایش هــای اســتانی، ملــی و بین المللــی در دانشــگاه شــهرکرد تدویــن 
و ارکان برگــزاری همایــش بــه همــراه شــرح وظایــف آن هــا و قوانیــن مالــی مرتبــط به تســویب رســید. 
ــه  ــتانی ب ــی و اس ــی، مل ــای بین الملل ــزاری همایش ه ــت برگ ــه، درخواس ــن آیین نام ــای ای ــر مبن ب
ترتیــب 24، 12 و 6 مــاه پیــش از برگــزاری، بــه مدیریــت امــور پژوهشــی دانشــگاه ارســال می شــود.

* شــیوه نامه ی نحــوه ی شــرکت اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه شــهرکرد در فرصــت مطالعاتــی در 
ــن شــیوه نامه، متقاضیــان شــرکت در فرصــت  ــر اســاس ای هیئــت رئیســه دانشــگاه تصویــب شــد. ب
ــا پایــان مهرمــاه در قالــب فرم هــای  مطالعاتــی ســال آینــده، بایــد درخواســت خــود را حــد اکثــر ت
ــز  ــی نی ــت مطالعات ــرری ارزی فرص ــدی مق ــش 15 درص ــت افزای ــد. درخواس ــال نماین ــت ارس پیوس

جهــت تصویــب بــه هیئــت اعضــای دانشــگاه ارســال شــد.

* با تصویب آیین نامه طرح های مسئله محور دانشگاه شهرکرد، طرح های زیر به مرحله اجرایی رسید:

اخبار حوزه پژوهش و فناوری

بررسی سازگاری گل محمدی جهت کشت انبوه در دانشگاه شهرکرد

ــه اجرایــی در آمــد.  ــه مرحل ــال ب ــون ری ــارد و دویســت ملی ــاری حــدود دو ملی ــا اعتب ایــن طــرح ب

در ایــن طــرح 14 هکتــار از اراضــی دانشــگاه شــهرکرد طــی یــک دوره ســه ســاله )دو فــاز( تحــت 

ــه اقتصــادی،  ــر توجی ــن طــرح عــالوه ب ــرد. ای ــرار می گی کشــت گونه هــای مختلــف گل محمــدی ق

بســر مناســبی را جهــت تحقیقــات کاربــردی در ایــن مســاله بــه وجــود مــی آورد. 

تاسیس نیروگاه 20 کیلوواتی خورشیدی )فتوولتائیک(

طــرح تاســیس نیــروگاه 20 کیلوواتــی خورشــیدی )فتوولتائیــک( بــه مراحــل اجرایــی نزدیــک شــد. 

ــا همــت محققــات دانشــگاه علــوم پایــه دانشــگاه شــهرکرد جهــت تاســیس نیــروگاه  ایــن طــرح ب

خورشــیدی در دانشــگاه پیشــنهاد و مراحــت نهایــی تصویــب را گذرانــد. توجــه بــه گســرش 

روش هــای اســتفاده از انرژی هــای پــاک و پایــدار و ایجــاد زمینــه انجــام امــور پژوهشــی، از اهــداف 

ایــن طــرح اســت.

تاسیس مرکز محاسبات رسیع )ابررایانه(

ــارات  ــتفاده از اعتب ــا اس ــهرکرد، ب ــگاه ش ــه( دانش ــع )ابررایان ــبات رسی ــز محاس ــیس مرک ــرح تاس ط

معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه شــهرکرد تصویــب شــده و در حــال اجــرا اســت. هــدف از 

تاســیس ایــن مرکــز، پاســخگویی بــه نیاز هــای پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه، خصوصــا 

ــه اســت.  ــوم پای ــی و مهندســی و عل دانشــکده های فن

 طرح پژوهشی مسئله محور تعیین اتصاالت سست شبکه برق دانشگاه شهرکرد

ــا روش  ــن اتصــاالت سســت شــبکه بــرق دانشــگاه شــهرکرد ب طــرح پژوهشــی مســئله محــور تعیی

ــرق و  ــبکه ب ــت ش ــاالت سس ــاالت اتص ــی اتص ــرح ارزیاب ــن ط ــدف از ای ــد. ه ــاز ش ــی آغ ترموگراف

برنامه ریــزی جهــت رفــع مشــکالت مربوطــه جهــت جلوگیــری از مشــکالت شــبکه بــرق دانشــگاه 

ــه قطعــی بــرق اســت.  از جمل

تاسیس پارک گردشگری حیوانات )خانه حیوانات(

ــک دانشــکده  ــات( و توامنند ســازی کلینی ــه حیوان ــات )خان ــارک گردشــگری حیوان طــرح تاســیس پ

ــردن  ــاال ب ــگری و ب ــارک گردش ــاد پ ــور ایج ــه منظ ــرح ب ــن ط ــید. ای ــب رس ــه تصوی ــکی ب دامپزش

پتانســیل کلینیــک دامپزشــکی دانشــگاه جهــت ارائــه خدمــات دامپزشــکی پیش نهــاد شــد و مــورد 

ــرار گرفــت.  ــد ق تایی

جشــن پرشــور ثبــت تنــگ صیــاد و ســبزکوه در فهرســت 
ذخیــره گاه زیســت کره بــا حضــور دکتــر معصومــه ابتــکار 
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت کشــور، دکتــر جاللــی ســفیر و نماینــده 
دائــم کشــور در یونســکو، دکتــر نصیــری قیــداری دبیر کل 
ــران، ســلیمانی اســتاندار  کمیســیون ملــی یونســکو در ای
چهارمحــال و بختیــاری و جمعــی از مســئولین اســتان و 
دانشــگاهیان در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد. در ایــن 

3گاهنامه خبری تحلیلی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهرکرد

در راســتای سیاســت هــای حــوزه پژوهــش و فنــاوری 
ــات موجــود،  ــع و امکان ــه مناب ــا توجــه ب دانشــگاه و ب
ــای  ــه( اعض ــی )پژوهان ــار پژوهش ــه اعتب ــن نام آئی
هیئــت علمــی دانشــگاه شــهرکرد ، از ابتــدای مهرمــاه 
ــد. در  ــرا درآم ــه اج ــی ب ــورت آزمایش ــه ص 1394 ب
ــه، جمــع آوري  ــن نام ــن آئی طــول مــدت اجــراي ای
بازخوردهــا و نظــرات اعضــاء هیئــت علمــي، ارزیابــي 
ــن  ــي، تامی ــاي مال ــد ه ــه رون ــوط ب ــکالت مرب مش
نیــروي کار الزم بــراي اجــراي آئیــن نامــه و بــه طــور 
ــد اجرایــي و تــالش در جهــت  ــي رون خالصــه، ارزیاب
ــه، همــواره  ــه ی پژوهان ــد اجــرای آیین نام ــود رون بهب
مــد نظــر معاونــت پژوهــش و فنــاوري دانشــگاه بــوده 
اســت. بــا توجــه بــه اجــراي ایــن طــرح بــراي اولیــن 
بــار، مشــکالتي وجــود داشــت کــه خوشــبختانه 
ــا  ــي و ب ــت اداري و مال ــب معاون ــکاري مناس ــا هم ب
جلســات متعــدد بیــن حــوزه اي بســیاري از آنهــا حــل 
شــده و برخــي در حــال بررســي اســت و انشــاء اهلل 
در آئیــن نامــه جدیــد حــل خواهــد شــد. آئیــن نامــه 
1395، باتوجــه بــه تجربیــات حاصــل از اجــرای مــواد 
مختلــف آئیــن نامــه قبلــی و بــا توجــه بــه مالحظــات 
حاصــل از بخــش هــاي مختلــف دانشــگاه شــهرکرد 

ــم و در حــال بازبینــی اســت. تنظی

آئین نامه پژوهانه 1395 در دست بازنگري

دارویــی  علــوم  و  فارماکولــوژی  بین المللــی  کنگــره 
ــه  ــن 543 مقال ــه از بی ــرش 243مقال ــا پذی دامپزشــکی ب
دارویــی،  باقی مانده هــای  موضوعــات  بــا  دریافتــی، 
داروهــای گیاهــی دامــی، واکســن ها و تولیــدات بیولوژیك، 
مقاومــت  مســمومیت ها،  و  دارویــی  ســم  مکمل هــا، 
دارویــی، شــیمی درمانــی و داروهــای ضــد ســرطان 
ســبك،  دام  شــاخه های  در  بالینــی  فارماکولــوژی  و 
ســنگین، طیــور، آبزیــان و حیــات وحــش پذیــرش شــد. 
از برنامه هــای ایــن کنگــره اجــرای 12 ســخنرانی اصلــی، 
ــار  ــی، چه ــخنرانی تخصص ــی، 10 س ــخنرانی جنب 28 س

ــود. ــی ب ــگاه تخصص ــی نمایش ــی و برپای کارگاه آموزش
ــر محققــان  شــایان ذکــر اســت در ایــن کنگــره عــالوه ب
داخلــي، محققانــي از کشــورهای آلمــان، ایتالیــا، اســترالیا، 

تایلنــد، ترکیــه، ســودان، پاکســتان حضــور داشــتند.

 مقالــه دکتــر عزیزالــه میرزایــي، دکتــر مســعود رحیمــي 
دومکانــي، و معصومــه ســید رضایــي کــه در مجلــه 
ــي  ــات انگلیس ــان و ادبی ــن زب ــي Tell انجم علمي پژوهش
 ILTA Best ایــران بــه عنــوان نامــزد دریافــت جایــزه
Article Award ســال 2014 کــه معتبرتریــن انجمــن 
دنیــا  در  انگلیســي  زبــان  آزمون ســازي  متخصصیــن 
)خصوصــاً امریــکا، اروپــا، کانــادا، و اســترالیا( اســت، 

ــد. ــاب ش انتخ
ــا  ــاله تنه ــر س ــن انجمــن ه ــه ای ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
تعــداد اندکــي از مقــاالت بــا کیفیــت و اســتاندارد علمــي 
از لحــاظ  و موثــر در پیشــبرد آزمون ســازي زبــان ) 
تئــوري و روش پژوهــش( چــاپ شــده در ســال گذشــته را 
نامــزد دریافــت ایــن جایــزه  کــرده و در نهایــت یکــي را 

ــد. ــاب مي کن ــي انتخ ــده نهای ــوان برن به عن

اختتامیه سومین کنگره بین الملي فارماکولوژي 
و علوم دارویي دامپزشکي

مقاله ي گروه زبان هاي خارجي نامزد دریافت 
جایزه معتبر بین المللي شد

جشن ثبت تنگ صیاد و سبزکوه به عنوان ذخیره گاه زیست کره

در آئیــن نامــه جدیــد، تــالش در جهــت بهبــود رونــد 
امتیازدهــي بــه بروندادهــاي پژوهشــي، دادن وزن 
بیشــتر بــه پژوهــش هــاي در ارتبــاط بــا صنایــع و بــا 
ــا،   ــي، روان ســازي پرداخــت هزینه ه ــن الملل ارزش بی
تشــویقي  پرداخــت  همچــون  روندهایــي  تلفیــق 
دانشــگاهي  برتــر  پژوهشــگر  انتخــاب  و  مقــاالت 

ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــه ب ــا پژوهان ــان ب هم زم
امتیازدهــي پژوهانــه و  تلفیــق  هم چنیــن، رونــد 
ترفیــع )پایــه( ســاالنه از دیگــر برنامه هــاي ایــن 
ــا همــکاري  ــه اجــراي آن ب ــت اســت کــه زمین معاون
ــد. ــد ش ــق خواه ــگاه محق ــي دانش ــت آموزش معاون

مراســم از ســند ثبــت تنــگ صیــاد و ســبزکوه به عنــوان 
ذخیــره گاه زیســت کره رونمایــي شــد و از تمامــي دســت 
ــر  ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ــي ب ــداد مل ــن روی ــدرکاران ای ان

گردیــد. 
در ایــن مراســم، اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت 
ذخیــره گاه زیســت کره تنــگ صیــاد و ســبزکوه یکــی از 
بــی نظیرتریــن اکوسیســتم های طبیعــی بــا کارکردهــای 
ــی،  ــاالی فرهنگ ــوع ب ــتی و تن ــرد زیس ــه ف ــر ب منحص
بی همتــای  جاذبه هــای  و  گردشــگری  جمعیتــی، 
ــار  ــتین ب ــزود: نخس ــود. وی اف ــناخته می ش ــی ش طبیع
ــن  ــوان بهتری ــره گاه به عن ــن ذخی ــی ای ــور، معرف در کش
نمونــه مشــارکتی مدیریــت منابــع زیســتی اســت و 
ــی  ــایی و معرف ــرای شناس ــب ب ــی مناس ــد الگوی می توان
ــن  ــی ای ــت جهان ــا ثب ــد و ب ــد باش ــای جدی ذخیره گاه ه
ذخیــره گاه، زمینــه تحــول در گردشــگری، صنایــع دســتی 
ــدت و  ــان م ــتان در می ــده اس ــتاندارد ش ــدات اس و تولی

ــد. ــد ش ــم خواه ــدت فراه بلندم
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 پژوهش و فناوری؛ عزم ملی و رویکرد جهانی

  کتابخانــه مرکــزي دانشــگاه شــهرکرد بــه عنــوان یکــي 
ــه هــاي تخصصــي اســتان، شــامل  ــن کتابخان از بزرگتری
ــي،  ــع اطالعات ــم آوري مناب ــات و فراه ــش سفارش 5 بخ
ســازماندهي منابــع اطالعاتــي، خدمــات مراجعیــن، 
پایــان نامه هــا، ادواري هــا و کتــب مرجــع و بخــش 
ــك  ــدف کم ــا ه ــز ب ــن مرک ــت. ای ــاني اس ــالع رس اط
بــه ارتقــا و پیشــرفت علمــي پ ژ وهشــگران و اعضــاء 
هیــات علمــي دانشــگاه، کمــك بــه ارتقــاء ســطح کیفــی 
ــتن  ــد نگه داش ــگاه، روزآم ــش در دانش ــوزش و پژوه آم
ــران  ــه کارب ــي کلی ــش تخصص ــطح دان ــردن س ــاال ب و ب
ــی  ــری و علم ــالت فک ــاء تعام ــزي و ارتق ــه مرک کتابخان
در راســتای تولیــد علــم از ســال 1356 تاکنــون مشــغول 
بــه فعالیــت اســت. جهــت نیــل بــه ایــن مهــم، نخســت 
نیازهــای اطالعاتــی اســاتید، دانشــجویان و کارکنــان 
ــی  ــات علم ــع و اطالع ــپس مناب ــده و س ــایي ش شناس
موردنیــاز کاربــران تهیــه مي گــردد.  مجموعــه گــردآوري 
ــم از  ــات مه ــود و اقدام ــل مي ش ــف و تحلی ــده توصی ش
نمایه ســازي  و  رده بنــدي  فهرست نویســي،  قبیــل 
ــع  ــت مناب ــه و در نهای ــام گرفت ــوب انج ــیوه مطل ــه ش ب
تســهیالت  ایجــاد  بــا  و  شــده  متمرکــز  اطالعاتــي 
ــرار  ــران ق ــار کارب ــان مناســب در اختی دسترســي در زم
ــد  ــزي دانشــگاه شــهرکرد مانن ــه مرک ــرد. کتابخان مي گی
کتابخانه هــاي تخصصــي دیگــر عــالوه بــر انجــام اهــداف 
و وظایــف خــاص خــود، در برداشــتن گام هــاي بعــدي در 
جهــت تکامــل وضــع کنونــي و همســازي بــا پدیده هــاي 
جدیــد تــالش مــي نمایــد. و در چشــم انــداز آینــده کاري 

پیشــکار، پراکســی یــا پراکســی ســرور برنامــه واســطه ای 
بیــن کاربــر داخلــی شــبکه و اینترنــت اســت کــه 
امنیــت،  حفــظ  راســتای  در  فراوانــی  قابلیت هــای 
نظــارت مدیریتــی، کنتــرل کاربــران و ســرویس های 
ایجــاد  امــکان  ســرور  پراکســی  دارد.  ذخیره ســازی 
در  بیشــتر  امنیــت  بــرای  را  خــاص  فیلترهایــی 
ذخیره ســازی،  قابلیــت  می کنــد،  فراهــم  شــبکه 
ــا  ــرد و ب ــاال می ب ــات را ب ــه اطالع ــتیابی ب ــرعت دس س
ــن  ــت، ضام ــر هوی ــت و تغیی ــق هوی ــتم های تصدی سیس
امنیــت در شــبکه داخلــی ســازمان اســت و نیــز امــکان 
ثبــت گــزارش کامــل کارکــردش را دارد. همچنیــن 
و  آسیب رســان  محتویــات  کــردن  مســدود  قابلیــت 
ــبکه را  ــده در ش ــرار ش ــن برق ــت از قوانی ــی تبعی بررس
ــر  دارا می باشــد. پراکســی ســرور امــکان اســتفاده از اکث
ــز  ــکان رم ــی آورد و ام ــم م ــی را فراه ــای محل پروتکل ه

کــردن داده هــا را نیــز دارد.
دارای  ســرور  پراکســی  شــد  اشــاره  کــه  همانطــور 
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک ــی اس ــای فراوان قابلیت ه

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ب
ــه  ــودن هزین ــران ب ــه گ ــه ب ــا توج ــازی: ب ذخیرهس
ــد  ــای بان ــدازه پهن ــه ان ــته ب ــت )بس ــتفاده از اینترن اس
ــات  ــد معمــوالً اطالع ــای بان ــت پهن ــی( و محدودی مصرف
ــه  ــوب ب ــرعت مطل ــا س ــم و ب ــان ک ــر در زم ــورد نظ م
ــکل،  ــن مش ــع ای ــه رف ــك ب ــرای کم ــد. ب ــت نمی آی دس
پراکســی ســرور منابعــی ماننــد فایل هــا و صفحــات وبــی 
ــك حافظــه  ــد در ی ــرار می گیرن ــورد دسترســی ق ــه م ک
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بــا بهره جویــي از تکنولــوژی بــه گســترش منابــع و بهبــود 
ــي و خدمــات خواهــد پرداخــت کــه در آن صــورت  کارآی
وابســتگي بــه مــواد چاپــي کاســته خواهــد شــد و فعالیــت 
ــا اســتفاده از منابــع و مــواد ماشــین خوان انجــام  عمــده ب
خواهــد شــد. در نتیجــه، در وقــت کاربــران و نیــروي کار و 
فضــا صرفه جویــي قابــل توجهــي خواهــد شــد چراکــه بــه 
تدریــج مراجعــان فعلــي کاهــش می یابنــد، زیــرا فنــآوري 
تحویــل مســتقیم مــواد و ارائــه خدمــات در اداره و خانــه، 
بــر آورده  را  مراجعــان  این گونــه  اطالعاتــي  نیاز هــاي 

خواهــد کــرد.
تعــداد مــدارك موجــود در کتابخانــه مرکــزي بــه شــرح 

زیــر اســت: 

تعداد کل کتابهاي فارسي: 109107 جلد
تعداد کل کتابهاي التین :  21123 جلد

جمع کل کتابهاي موجود: 131107 جلد

نشریات التین:  اشتراك 320 عنوان نشریه معتبر
ــه مجــالت علمــي  ــه کلی نشــریات فارســي: دسترســي ب
ــز  ــز ومرک ــران، نورمگ ــگ ای ــق ســایت م فارســي از طری

ــاوري ــوم و فن ــه اي عل منطق
اکثرپایگاه هــای  بــه  دسترســي  التیــن:  پایگاههــاي 

اطالعاتــی علمــي از طریــق طــرح تامیــن مــدرك
ــران،  ــگ ای ــي م ــگاه اطالعات ــي: 4 پای ــاي فارس پایگاه ه
مرکــز منطقه ایــي اطــالع رســاني علــوم و فنــاوري  

ــز ــیویلیکا- نورمگ س

جداگانــه ذخیــره می کنــد و تقاضــای مجــدد ایــن منابــع 
ــی پاســخ داده می شــود، در نتیجــه از  ــات قبل ــا محتوی ب
ــد و از ســوی  ــان دســتیابی کاهــش می یاب ــك ســو زم ی
ــود  ــت نمی ش ــت دریاف ــات از اینترن ــون اطالع ــر چ دیگ
ــد  باعــث کاهــش ترافیــك شــبکه می شــود و پهنــای بان

ــود. ــغال نمی ش ــراری اش ــات تک ــا اطالع ــدود ب مح
فیلتــرکــردن: پراکســی ســرور می توانــد تمــام 
محتویــات ترافیــك وارد شــونده یــا خــارج شــونده 
ــق  ــد و طب ــی کن ــاز بین ــازمان را ب ــی س ــبکه داخل از ش
ــه معیارهــای  تنظیمــات انجــام شــده هــر چیــزی کــه ب
آن  سیاســت های  یــا  امنیــت  بــرای  شــده  تعییــن 
ــد سیســتم  ــد )مانن ــرت دارد مســدود کن ســازمان، مغای

فیلترینــگ مخابــرات ایــران( 
ــردن: پراکســی ســرور امــکان ثبــت گــزارش  ــتک ثب
کامــل کارکــردش را دارد تــا در هــر زمــان امــکان 
پیگیــری اعمــال کاربــران داخــل ســازمان را فراهــم 
آورد. اینکــه کالینــت در چــه ســاعت و و دقیقــه ای چــه 
ــه  ــات مبادل ــم اطالع ــرده و حج ــال ک ــتی ارس درخواس

ــد. ــن جمله ان ــات و ... از ای ــوع اطالع ــده، ن ش

ــدازی  ــاد و راه ان ــاال ایج ــده در ب ــرح ش ــل مط ــه دالی ب
ــاری در  ــال ج ــدای س ــگاه از ابت ــرور دانش ــی س پراکس
ــت و در  ــرار گرف ــات ق ــاوری اطالع ــتور کار اداره فن دس
ــه بهــره  ــا تــالش کارشناســان اداره ب ــان خردادمــاه ب پای

ــید. ــرداری رس ب

ایجاد پراکسی سرور دانشگاه توسط اداره فناوری اطالعاتنگاهی به عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه شهرکرد


