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استاد دانشگاه پیزا ایتالیا:

کنگره فارماکولوژی و علوم دارویی
دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
فرصتی مغتنم جهت تعامل
دانشگاهیان

تشکیل مرکز شتابدهی علمی
در معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه شهرکرد

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

دکتر محمد فرامرزی ،معاون پژوهش و فناوری

حرکت به سمت ارتباط پژوهشی دانشگاه و صنعت

تفاهمنامه همکاری آموزشی ،پژوهشی و فناوری بین دانشگاه شهرکرد و
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان چهار محال و بختیاری امضاء شد

صفحه دو

صفحه دو

آغاز بازنگری وبسایت دانشگاه شهرکرد

حضــور معــاون نــوآوری و تجاریســازی فنــاوری معاونــت علمــی و
فنــاوری رییــس جمهــور در دانشــگاه شــهرکرد

صفحه سه

در راســتای گســترش تعامــل دوجانبــه در زمینههــای
علمــی ،پژوهشــی و آموزشــی مــورد نیــاز دانشــگاه
شــهرکرد و ســازمان صنایــع و معــادن اســتان چهارمحال
و بختیــاری ،تفاهــمنامــه همکاریهــای دوجانبــه بــه
امضــای دکتــر شــایان شــامحمدی ،رئیــس دانشــگاه
شــهرکرد و دکترســید نعیــم امامــی رئیــس ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان چهــار محــال و
بختیــاری رســید .گفتنــی اســت اجــراي پروژه آموزشــي
 ،پژوهشــي و كاربــردي در راســتاي دســت يابــي بــه
دانــش فنــي و توســعه فنــاوري و تجــاري ســازي مــورد
نيــاز صنعــت ،انجــام طــرح هــاي مرتبــط جهــت تدويــن
يــا تاميــن دانــش فنــي مــورد نيــاز صنعــت ،معــدن
تجارت(داخلــي و خارجــي) ،رصــد فنــاوري هــاي نويــن
و هميــاري در مناســب تريــن مســير انتقــال دانــش

فنــي پيشــرفته و رســوخ بــه صنعــت كشــور ،ارائــه
مشــاوره هــاي صنعتــي جهــت حــل مشــكالت توليــد
واحدهــاي موجــود در اســتان ،انجــام پــروژه هــاي
تحقيقاتــي و پيشــتاز و دســت يابــي بــه دانــش فنــي،
انجــام مطالعــات فنــي ،اقتصــادي و مهندســي و ايجــاد
زمينــه هــاي الزم جهــت افزايــش مقايســه پــروژه هــاي
پژوهشــي تــا مرحلــه نيمــه صنعتــي و صنعتي(كاربــردي
تجــاري) ،حمايــت از طــرح هــاي تحقيقاتــي و نمونــه
ســازي شــده در حــوزه مرزهــاي دانــش و فنــآوري
هــاي نويــن مرتبــط بــا صنعــت ،معــدن و تجــارت
و ايجــاد تعامــل بــا شــركت هــاي و مراكــز تحقيقاتــي
بيــن المللــي جهــت رفــع نيازهــاي فنــاوري صنعــت،
معــدن و تجــارت در چارچــوب منافــع ملــي ،برخــي از
مهمتريــن مفــاد ايــن تفاهــم نامــه مــي باشــد.

صفحه دو و سه

نشســت مشــترک دانشــگاهیان دانشــگاه شــهرکرد با
معــاون حقوقــی وزارت ارتباطــات و فنــاوری ارتباطات

صاحب امتیاز :معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول :دکتر محمد فرامرزی
سردبیر :دکتر مرتضی حسینینژاد
ویراستار و طراح :دکتر محمد قاسمی

توسعه ارتباط با صنعت و جامعه رویکرد راهبردی
دانشگاه شهرکرد در سال 1395

گسترش مرزهاي دانش ،بخشي از رسالت
دانشگاهيان

دكتــر مرتضــي حســيني نــژاد ،مديــر امــور پژوهشــي
دانشــگاه ،در اختتاميــهي كنگــره بيــن المللــي
فارماكولــوژي ضمــن تشــريح دســتاوردهاي محققــان
كشــور و جايــگاه دانشــگاه شــهركرد در ايــن ميــان،
از ميهمانــان ايرانــي و خارجــي همايــش ،جهــت
همــكاري هــاي پژوهشــي دعــوت بــه عمــل آورد .در
ايــن مراســم كــه بــا حضــور محققانــي از كشــورهاي
اســتراليا ،آلمــان ،ايتاليــا ،تركيــه و تايلنــد انجــام مــي
شــد ،رشــد چشــم گيــر ايــران در زمينــه ي توليــد
مقــاالت در ســاليان اخيــر ،جايــگاه جهانــي ايــران در
توليــد مقــاالت و نقــش دانشــگاه شــهركرد در ايــن
ميــان شــرح داده شــد.
بــر اســاس آمــار ارائــه شــده ،ايــران در ســال 2014
بــا چــاپ  287000مقالــه ،در رتب ـهي بيســت و دوم
جهــان قــرار دارد .از ميــان مقــاالت چاپ شــده6625 ،
مــورد در چــارك اول مقــاالت پــر اســتناد موسســه
معتبــر آي اس آي قــرار گرفتهانــد كــه تعــداد ایــن
مقــاالت در ســال  2010برابــر  3374مقالــه بــوده
اســت .بــر مبنــاي گــزارش موسســه معتبــر  ISCســهم
مقــاالت ايرانــي در  1درصــد برتــر مقــاالت جهــان،
 1/4درصــد مــي باشــد .رتبــه ي دانشــگاه شــهركرد
بــر اســاس رتبــه بنــدي  ISCدر بيــن دانشــگاههاي
ايــران 30 ،اســت.
مديــر پژوهشــي دانشــگاه ،گفــت اگرچــه رشــد
فعاليتهــاي پژوهشــي دانشــگاهها چشــمگير بــوده
و نســبت بــه گذشــته رونــد مناســب رو بــه رشــدي
داشــته اســت امــا امــروز ،گســترش مرزهــاي دانــش،
تنهــا بخشــي از رســالت دانشــگاهيان اســت و حركــت
بــه ســمت فعاليــت هــاي دانــش بنيــان ،تــاش در
جهــت اتــكاء بــه محصــوالت توليــد شــده بــر مبنــاي
دانــش ،ايجــاد مشــاغل علــم محــور ،حركــت بــه
ســمت افزايــش توليــدات بــا كيفيــت داخلــي و
كاهــش اتــكاء بــه درآمدهــاي نفتــي ،رســالتي اســت
كــه بــر دوش دانشــگاهيان ســنگيني ميكنــد.
وي از محققــان داخلــي و بينالمللــي حاضــر در
جلســه خواســت تــا بــه ايــن همايــش بــه عنــوان
نقطــهي شــروعي بــراي فعاليــت هــاي مشــترك
دانشــگاهي نــگاه كننــد .ايشــان بــا ارائــه ي گزارشــي
از توانمنــدي هــا و امكانــات موجــود در دانشــگاه
شــهركرد ،از تمامــي محققــان جهــت مشــاركت در
پيشــبرد اهــداف عالــي پژوهــش و فنــاوري كشــور،
دعــوت بــه همــكاري نمــود.

گاهنامهخبریتحلیلی
معاونتپژوهشیوفناوری
دانشگاهشهرکرد

یافــن ارتباطــات موثــر بیــن صنعــت و دانشــگاه ایــن
فرصــت را بــرای دانشــگاهها ،موسســات و نهادهــای
تولیــدی و صنعتــی فراهــم مــیآورد تــا کمبودهــا را
جــران و روشهــای خــود را بهینــه و بــهروز کــرده و
قابلیــت تولیــد را افزایــش دهنــد.
بحــث ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت از دیربــاز مطــرح
بــوده و برخــی از کشــورها بنــا بــه نیــاز و ســاختار
صنعتــی و دانشــگاهی خــود ایــن ارتبــاط را تــا حــد
ممکــن تبییــن ،طراحــی و بــه اجـرا در آوردهانــد .امــا بــه
علــت پیچیدگــی موضــوع ،اســتقرار چنیــن ارتباطــی در
کشــور و در اســتان مــا همچنــان بــا مشــکالت فراوانــی
مواجــه اســت.
مــا اکنــون در موقعیتــی هســتیم کــه دانشــجو ،اســتاد و
دانشــگاه بــه دلیــل دوری از صنعــت از پتانســیلهای
آن آگاهــی زیــادی نداشــته و صنعــت نیــز دانشــگاه
را کمتجربــه میپنــدارد .بنابرایــن میتــوان نتیجــه
گرفتــه کــه محــدود بــودن ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت
منجــر بــه عــدم تحقــق نــوآوری در صنعــت شــده و از
ایــن رو اتــکا بــه تکنولــوژی خارجــی ادامــه مییابــد.
باعــث افتخــار اســت کــه دانشــگاه شــهرکرد بــه عنــوان
دانشــگاه جامــع اســتان ،بــا داشــن پتانســیلهای علمــی
و پژوهشــی قــوی ،آمادگــی ارائــه خدمــات تخصصــی بــه
همــهی بخشهــای مــورد نیــاز جامعــه دارد.

همایشهــا و رویدادهــای حــوزهی پژوهــش و فنــاوری در ســال
1395

دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه شــهرکرد در ردیــف دانشــگاهها و
موسســات تحقیقاتــی برتــر کشــور در حــوزه کشــاورزی قــرار گرفــت

گاهنامهخبریتحلیلیمعاونتپژوهشیوفناوریدانشگاهشهرکرد
رئیــس مرکــز پژوهشــی آپــای دانشــگاه
شــهرکرد منصــوب شــد

دکتــر مجیــد ابنعلــی حیــدری ،رئیــس دانشــکده فنــی
و مهندســی ،بــه عنــوان رئیــس مرکــز پژوهشــی آپــا
(آگاهیرســانی ،پشــتیبانی و امــداد) منصــوب شــد.
دکتــر شــامحمدی در حکــم انتصــاب دکتــر ابنعلــی،
آورده اســت :بنابــر افزایــش حــوادث امنیتــی کامپیوتــری،
وجــود مراکــز پژوهشــی دانشــگاهی جهــت پشــتیبانی
و رفــع نیازهــای پژوهشــی جامعــه ضــروری اســت و
توانمندیهــای دانشــگاه شــهرکرد در حــوزه فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،ارتقــای دانــش و تــوان مهندســی
در حــوزه امنیــت سیســتمهای کامپیوتــری و پــردازش
اطالعــات و انتقــال نتایــج بــه جامعــه ،مهمتریــن اهــداف
راهانــدازی مرکــز پژوهشــی آپــا در دانشــگاه اســت.

اوليــن شــوراي مركــز شــتاب دهــي اســتان
در دانشــگاه شــهركرد برگــزار شــد.

يكشــنبه  5ارديبهشــت  ،95دكتــر شــايان شــامحمدي
رئيــس دانشــگاه شــهركرد بــه همــراه دكتــر بنياديــان،
رئيــس بنيــاد ملــي نخبــگان اســتان چهارمحــال و
بختيــاري ،دكتــر پيرعلــي ،رئيــس پــارك علــم و فنــاوري
اســتان ،مهنــدس باللــي ،مديــركل ارتباطــات و فــن آوري
اطالعــات اســتان ،تدویــن اســاسنامه مركــز شــتابدهي
اســتان را مــورد بررســي قــرار دادنــد.
اهــداف اصلــي مركزشــتاب دهــي ،تقويــت و شــتاب دهــي
بــه رشــد اســتار تــاپ هــا اســت و بــا قــرار دادن فضــا و
امكانــات الزم در اختيــار ايدههــاي برتــر ،افزايــش ســهام
شــتاب دهنــده در اســتارتاپ را بــه همــراه دارد.

نشــریهی تخصصــی «پژوهشهــای مکانیــک
ماشــینهای کشــاورزی دانشــگاه شــهرکرد»
بــه رتبــه علمیپژوهشــی ارتقــا یافــت

اولين دوره مسابقات جام ملي سرعت پهپادها با نام «جام ملي جهانبين»
اوليــن دوره مســابقات جــام ملــي ســرعت پهپادهــا بــا
نــام «جــام ملــي جهانبيــن» بــه همــت انجمــن علمــي
دانشــجويي مكاترونيــك و هــوش مصنوعــي دانشــگاه
شــهركرد و بــا همــكاري اتحاديــه انجمــن هــاي علمــي
دانشــجويي مكاترونيــك و رباتيــك كشــور ،بنيــاد نخبــگان
و پــارك علــم و فنــآوري بــا هــدف گســترش حــوزه ي
كاربــرد پهپادهــاي غيرنظامــي و صنعتــي ســازي و بومــي
ســازي ،از تاريــخ  20لغايــت  22مــرداد برگــزار مــي
گــردد .از جملــه دســتاوردهاي قابــل تحقــق ايــن مســابقه
مــي تــوان بــه ترويــج علــم و فرهنــگ اســتفادهي صنعتــي
و شناســايي افــراد متخصــص و بــا اســتعداد در ايــن
زمينــه ،پــي ريــزي اوليــن ورزش مــدرن و تكنولوژيــك
در كشــور ،ايجــاد ارتباطــات ســازنده ميــان مراكــز علمــي
و صنعتــي و صاحبــان ســرمايه ،رشــد و اعتــاي كشــور

در حــوز ه ي رباتيــك بــه واســطه ي حضــور صنايــع و
نيروهــاي متخصــص در ايــن حــوزه ،اشــاره نمــود.
اطالعات بيشتر در وبسایت زیر موجود است:
www.nationaldroneracing.ir

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در ردیف دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی
برتر کشور در حوزه کشاورزی قرار گرفت
بــر اســاس گــزارش پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان
اســام ( )ISCدانشــکده کشــاورزی دانشــگاه شــهرکرد بــا
انجــام بــا کیفیتتریــن تحقیقــات در حــوزه کشــاورزی
و عملکــرد در ســطح متوســط جهانــی جایــگاه نخســت
باکیفیتتریــن تحقیقــات حــوزه کشــاورزی در بیــن
دانشــگاههای کشــور را کســب کــرد.
ایــن گــزارش حاکــی از آن اســت کــه  6درصــد از کل
تولیــد علــم کشــور در پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان
اســام متعلــق بــه پژوهشــگران حــوزه علــوم کشــاورزی

اســت کــه از ایــن میــزان تولیــد علــم  ۲۶درصــد آن در
ســطوح بینالمللــی و  ۷۴درصــد در مجــات علمــی
داخــل کشــور منتشــر میشــود.
شــایان ذکــر اســت براســاس گــزارش پایــگاه علــوم
جهــان اســام کســب مرجعیــت علمــی مســتلزم انجــام
تحقیقــات کیفــی اســت ،ایــن مرجعیــت زمانــی حاصــل
میگــردد کــه پژوهــش انجــام شــده مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد تــا آنجــا کــه افزایــش میــزان اســتفاده متــرادف بــا
افزایــش مرجعیــت قلمــداد میشــود.

تفاهمنامه همکاریهای آموزشی ،پژوهشی ،فنآوری و اداری-ستادی بین
دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد امضا شد.
تفاهمنامــه همــکاری هــای آموزشــی ،پژوهشــی،
فنــآوری و اداریســتادی در راســتای گســترش تعامــل
دوجانبــه در زمینـ ه هــای علمــی ،پژوهشــی و آموزشــی
مــورد نیــاز دو دانشــگاه بــه امضــای دکتــر شــایان
شــامحمدی رئیــس دانشــگاه شــهرکرد و دکترعبــدا...
قاســمی پیربلوطــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی
شــهرکرد رســید .اســتفاده بهینــه از امکانــات و توانایــی
هــای یکدیگــر در جهــت اســتمرار ارتبــاط ســازمان
یافتــه بیــن دانشــگاه شــهرکرد و دانشــگاه آزاد اســامی
بــه منظــور بــر طــرف نمــودن نیازهــای علمــی و اجرایی
متقابــل از جملــه توافقــات صــورت گرفتــه در قالــب ایــن
تفاهــم نامــه اســت.

بنابــر اعــام مدیــرکل دفتــر سیاســتگذاری و
برنامهریــزی امــور پژوهشــی وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری ،نشــریهی تخصصــی پژوهشهــای مکانیــک
ماشــینهای کشــاورزی بــه صاحــب امتیــازی دانشــگاه
شــهرکرد ،اعتبــار علمیپژوهشــی دریافــت نمــود.
نشــریهی پژوهشهــای مکانیــک ماشــینهای کشــاورزی
دانشــگاه شــهرکرد ،بــا مدیــر مســئولی دکتر ســید حســن
طباطبائــی ،ســردبیری دکتــر رحیــم ابراهیمــی ،مدیــر
داخلــی دکتــر مجتبــی نــادری و عضویــت  9نفــر از
اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاههای شــهرکرد ،تهــران،
صنعتــی اصفهــان ،شــیراز و ســازمان پژوهشهــای
علمــی و صنعتــی ایــران ،در ســال  1391از ســوی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مجــوز انتشــار گرفــت
و تــا کنــون پنــج شــماره از ایــن نشــریه منتشــر شــده و
شــمارهی ششــم در درســت انتشــار اســت.
برای دریافت مجله به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
http://Journals.sku.ac.ir

برگزاری نخستین همایش علمی راهبرد
دانش بنیان و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
در دانشگاه شهرکرد
صبــح روز ســه شــنبه  11خــرداد  ، 1395نخســتین
همایــش علمــی راهبــرد دانــش بنیــان و نقــش آن
در اقتصــاد مقاومتــی بــه همــت دانشــگاه شــهرکرد،
پــارک علــم وفــن آوری اســتان و بنیــاد نخبــگان
اســتان بــا حضــور دکتــر فرامــرزی معــاون پژوهشــی
دانشــگاه شــهرکرد ،دکتــر بنیادیــان رئیــس بنیــاد
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 پــارک علــم و فنــاوری
اســتان و عضــو هیــأت علمــی گــروه شــیالت دانشــگاه
شــهرکرد ،دکتــر کشــمیری رئیــس شــهرک علمــی
وتحقیقاتــی اصفهــان ،مهنــدس دانــش ،مهنــدس
علیرضــا ســبحانی و مهنــدس علــی پنیریــان از مدیــران
و مشــاوران شــرکت هــای دانــش بنیــان و جمعــي
از هيــأت رئيســه دانشــگاه شــهركرد و دانشــگاهيان
برگــزار گردیــد.
شــايان ذكــر اســت ،شــركت هــاي دانــش بنيــان از
موثرتريــن مولفههــاي اقتصــاد مقاومتــي هســتند و
بــه ســه دســته شــركت هــاي نوپــا  ،توليدكننــده
و صنعتــي تقســيم ميشــوند .از جملــه معيارهــاي
ارزيابــي شــركت هــا مــي تــوان بــه توليــد كاال و
خدمــات دانــش بنيــان ،كســب و تســلط بــر دانــش
فنــي ،انجــام فعاليــت تحقيــق و توســعه و نــوآوري
مســتمر اشــاره نمــود.
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اســتاد دانشــگاه پیــزا ایتالیــا ،کنگــره
فارماکولــوژی و علــوم دارویــی دامپزشــکی
را فرصتــی مغتنــم جهــت تعامــل دانســت

ماریــو جرجــی اســتاد دانشــگاه پیــزا ایتالیــا ،در آییــن
اختتامیــه ايــن كنگــره ،عصــر روز جمعــه  7خــرداد
1395در دانشــگاه شــهركرد گفــت :حضــور در ایــن
کنگــره علمــی فرصــت خیلــی خوبــی بــود تــا از نزدیــک
بــا محققــان ،اســتادان و دانشــجویان ایــن رشــته از
سراســر جهــان تعامــل برقــرار کنــم .وی ســطح علمــی
ایــن کنگــره را خــوب ارزيابــي كــرد و از شــركت در ايــن
كنگــره و آشــنايي بــا پيشــرفت هــاي علمــي ايــران ابــراز
خرســندي نمــوده و افــزود :ایــران در طــول ســال هــای
اخیــر بــه پیشــرفت هــای علمــی خوبــی رســيده اســت و
از اوليــن ســفر خــود بــه ايــران در ســال  2008تــا كنــون،
ايــران از پیشــرفتهای خوبــی برخــوردار شــده و تجهیــزات
جدیــد و دانشــجویان عالقمنــد و فعالــی دارد.

بازدیــد معــاون نــوآوری و تجاریســازی
فنــاوری از مرکــز شــتابدهی

صبــح روز ســه شــنبه  14ارديبهشــت  ،1395دكتــر
محمــود شــيخ زيــن الديــن معــاون نــوآوری و تجــاری
ســازی فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس
جمهــور بــه همــراه دكتــر شــايان شــامحمدي رئیــس
دانشــگاه شــهرکرد ،دکتــر پیمــان صالحــی رئیــس مرکــز
طرحهــای کالن ملــی فنــاوری رياســت جمهــوري،
دکتــر اســماعیل پیرعلــی خیرآبــادی رئیــس پــارک
علــم و فنــاوری اســتان چهــار محــال و بختیــاری ،دکتــر
مجتبــی بنیادیــان رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان اســتان،
دکتــر فرامــرزی معــاون پژوهشــی دانشــگاه و مدیــران
و مســئولین دانشــگاه از مركــز شــتابدهي دانشــگاه
شــهركرد بازديــد كردنــد.
دكتــر شــامحمدي ضمــن ايــن ديــدار در نشســتي بــا
دكتــر محمــود شــيخ زيــن الديــن و مســئولين به تشــريح
دســتاوردهاي دانشــگاه شــهركرد در زمينههــاي گوناگــون
پرداخــت و خواســتار حمايــت معــاون نــوآوری و تجــاری
ســازی فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهور
در راه انــدازي مركــز شــتابدهي ايــن دانشــگاه شــد.

آغاز بازنگري وبسايت دانشگاه شهركرد
وبســایت دانشــگاه شــهرکرد در آســتانهی بازنگــری
قــرار گرفــت .بــا تشــکیل کارگــروه تخصصــی متشــکل
از جمعــی از اعضــای هیــات علمــی گروههــای علــوم
کامپیوتــر و زبانهــای خارجــی دانشــگاه و بــا محوریــت
مدیــر امــور پژوهشــی دانشــگاه ،رونــد بازنگــری کلــی
وبســایت دانشــگاه شــهرکرد در دســتور کار قــرار
گرفــت.
هــدف از ایــن پــروژه ارتقــاء کیفیــت ظاهــری
وبســایت و افزایــش ســهولت دسترســی بــه اطالعــات
و ایجــاد ســایتی قابــل دســترس در خــارج از کشــور و
در مجمــوع ،وبســایتی درخــور نــام دانشــگاه شــهرکرد
اســت.

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
دکتــر بــراری معــاون حقوقــی ،امــور دولــت و مجلــس
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ضمــن حضــور
در دانشــگاه شــهرکرد ،طــی نشســتی بــا جمعــی از
مدیــران دانشــگاه و اعضــای هیــأت علمــی گــروه
مهندســی بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه شــهرکرد دیــدار
و گفتگــو کــرد.
در ایــن دیــداردر مــورد مســائلی همچــون راهانــدازی
مرکــز آپــا (آگاهیرســانی ،پشــتیبانی و امــداد در
تأمیــن امنیــت فضــای تبــادل اطالعــات) و کمــک بــه
گســترش فعالیتهــای فناورانــه در دانشــگاه شــهرکرد
گفتگــو شــد .رییــس دانشــگاه شــهرکرد در ایــن دیــدار
ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن دانشــگاه بــا حمایــت
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،در مســیر
توســعه تجــارت الکترونیــک قــرار گیــرد و عــاوه بــر
ارتقــاء و پیشــرفت روزافــزون خــود ،شــاهد اشــتغال
جوانــان ،رفــع معضــات اســتان باشــد.
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اخبار حوزه پژوهش و فناوری
* آییــن نامـهی نحــوهی برگــزاری همایشهــا در دانشــگاه شــهرکرد تصویــب شــد .در ایــن آییننامــه
قوانیــن مربــوط بــه برگــزاری همایشهــای اســتانی ،ملــی و بینالمللــی در دانشــگاه شــهرکرد تدویــن
و ارکان برگــزاری همایــش بــه همــراه شــرح وظایــف آنهــا و قوانیــن مالــی مرتبــط به تســویب رســید.
بــر مبنــای ایــن آییننامــه ،درخواســت برگــزاری همایشهــای بینالمللــی ،ملــی و اســتانی بــه
ترتیــب  12 ،24و  6مــاه پیــش از برگــزاری ،بــه مدیریــت امــور پژوهشــی دانشــگاه ارســال میشــود.
* شــیوهنامهی نحــوهی شــرکت اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه شــهرکرد در فرصــت مطالعاتــی در
هیئــت رئیســه دانشــگاه تصویــب شــد .بــر اســاس ایــن شــیوهنامه ،متقاضیــان شــرکت در فرصــت
مطالعاتــی ســال آینــده ،بایــد درخواســت خــود را حــد اکثــر تــا پایــان مهرمــاه در قالــب فرمهــای
پیوســت ارســال نماینــد .درخواســت افزایــش  15درصــدی مقــرری ارزی فرصــت مطالعاتــی نیــز
جهــت تصویــب بــه هیئــت اعضــای دانشــگاه ارســال شــد.
* با تصویب آییننامه طرحهای مسئله محور دانشگاه شهرکرد ،طرحهای زیر به مرحله اجرایی رسید:

بررسی سازگاری گل محمدی جهت کشت انبوه در دانشگاه شهرکرد
ایــن طــرح بــا اعتبــاری حــدود دو ملیــارد و دویســت ملیــون ریــال بــه مرحلــه اجرایــی در آمــد.
در ایــن طــرح  14هکتــار از اراضــی دانشــگاه شــهرکرد طــی یــک دوره ســه ســاله (دو فــاز) تحــت
کشــت گونههــای مختلــف گل محمــدی ق ـرار میگیــرد .ایــن طــرح عــاوه بــر توجیــه اقتصــادی،
بســر مناســبی را جهــت تحقیقــات کاربــردی در ایــن مســاله بــه وجــود م ـیآورد.
تاسیس نیروگاه  20کیلوواتی خورشیدی (فتوولتائیک)
طــرح تاســیس نیــروگاه  20کیلوواتــی خورشــیدی (فتوولتائیــک) بــه مراحــل اجرایــی نزدیــک شــد.
ایــن طــرح بــا همــت محققــات دانشــگاه علــوم پایــه دانشــگاه شــهرکرد جهــت تاســیس نیــروگاه
خورشــیدی در دانشــگاه پیشــنهاد و مراحــت نهایــی تصویــب را گذرانــد .توجــه بــه گســرش
روشهــای اســتفاده از انرژیهــای پــاک و پایــدار و ایجــاد زمینــه انجــام امــور پژوهشــی ،از اهــداف
ایــن طــرح اســت.
تاسیس مرکز محاسبات رسیع (ابررایانه)
طــرح تاســیس مرکــز محاســبات رسیــع (ابررایانــه) دانشــگاه شــهرکرد ،بــا اســتفاده از اعتبــارات
معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه شــهرکرد تصویــب شــده و در حــال اجـرا اســت .هــدف از
تاســیس ایــن مرکــز ،پاســخگویی بــه نیازهــای پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ،خصوصــا
دانشــکدههای فنــی و مهندســی و علــوم پایــه اســت.

جشن ثبت تنگ صیاد و سبزکوه به عنوان ذخیرهگاه زیستکره

جشــن پرشــور ثبــت تنــگ صیــاد و ســبزکوه در فهرســت
ذخیــرهگاه زیس ـتکره 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
کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران ،ســلیمانی اســتاندار
چهارمحــال و بختیــاری و جمعــی از مســئولین اســتان و
دانشــگاهیان در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد .در ایــن

مراســم از ســند ثبــت تنــگ صیــاد و ســبزکوه بهعنــوان
ذخیــرهگاه زیس ـتکره رونمايــي شــد و از تمامــي دســت
انــدركاران ايــن رويــداد ملــي بــا اهــدای لــوح تقدیــر
گرديــد.
در ايــن مراســم ،اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت
ذخیــره گاه زیس ـتکره تنــگ صیــاد و ســبزکوه یکــی از
بــی نظیرتریــن اکوسیســتمهای طبیعــی بــا کارکردهــای
منحصــر بــه فــرد زیســتی و تنــوع بــاالی فرهنگــی،
جمعیتــی ،گردشــگری و جاذبههــای بیهمتــای
طبیعــی شــناخته میشــود .وی افــزود :نخســتین بــار
در کشــور ،معرفــی ایــن ذخیــرهگاه بهعنــوان بهتریــن
نمونــه مشــارکتی مدیریــت منابــع زیســتی اســت و
میتوانــد الگویــی مناســب بــرای شناســایی و معرفــی
ذخیرهگاههــای جدیــد باشــد و بــا ثبــت جهانــی ایــن
ذخیــرهگاه ،زمینــه تحــول در گردشــگری ،صنایــع دســتی
و تولیــدات اســتاندارد شــده اســتان در میــان مــدت و
بلندمــدت فراهــم خواهــد شــد.

اختتاميه سومين کنگره بين الملي فارماكولوژي
و علوم دارويي دامپزشكي

مقاله ي گروه زبانهاي خارجي نامزد دريافت
جايزه معتبر بين المللي شد

کنگــره بینالمللــی فارماکولــوژی و علــوم دارویــی
دامپزشــکی بــا پذیــرش 243مقالــه از بیــن  543مقالــه
دریافتــی ،بــا موضوعــات باقیماندههــای دارویــی،
داروهــای گیاهــی دامــی ،واکسـنها و تولیــدات بیولوژیک،
مکملهــا ،ســم دارویــی و مســمومیتها ،مقاومــت
دارویــی ،شــیمی درمانــی و داروهــای ضــد ســرطان
و فارماکولــوژی بالینــی در شــاخههای دام ســبک،
ســنگین ،طیــور ،آبزیــان و حیــات وحــش پذیــرش شــد.
از برنامههــای ایــن کنگــره اجــرای  12ســخنرانی اصلــی،
 28ســخنرانی جنبــی 10 ،ســخنرانی تخصصــی ،چهــار
کارگاه آموزشــی و برپایــی نمایشــگاه تخصصــی بــود.
شــايان ذكــر اســت در ایــن کنگــره عــاوه بــر محققــان
داخلــي ،محققانــي از کشــورهای آلمــان ،ایتالیــا ،اســترالیا،
تایلنــد ،ترکیــه ،ســودان ،پاکســتان حضــور داشــتند.

مقالــه دكتــر عزيزالــه ميرزايــي ،دكتــر مســعود رحيمــي
دومكانــي ،و معصومــه ســيد رضايــي کــه در مجلــه
علميپژوهشــي  Tellانجمــن زبــان و ادبيــات انگليســي
ايــران بــه عنــوان نامــزد دريافــت جايــزه ILTA Best
 Article Awardســال  2014كــه معتبرتريــن انجمــن
متخصصيــن آزمونســازي زبــان انگليســي در دنيــا
(خصوصــاً امريــكا ،اروپــا ،كانــادا ،و اســتراليا) اســت،
انتخــاب شــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ايــن انجمــن هــر ســاله تنهــا
تعــداد اندكــي از مقــاالت بــا كيفيــت و اســتاندارد علمــي
و موثــر در پيشــبرد آزمونســازي زبــان ( از لحــاظ
تئــوري و روش پژوهــش) چــاپ شــده در ســال گذشــته را
نامــزد دريافــت ايــن جايــزه کــرده و در نهايــت يكــي را
بهعنــوان برنــده نهايــي انتخــاب ميکنــد.

طرح پژوهشی مسئله محور تعیین اتصاالت سست شبکه برق دانشگاه شهرکرد
طــرح پژوهشــی مســئله محــور تعییــن اتصــاالت سســت شــبکه بــرق دانشــگاه شــهرکرد بــا روش
ترموگرافــی آغــاز شــد .هــدف از ایــن طــرح ارزیابــی اتصــاالت اتصــاالت سســت شــبکه بــرق و
برنامهریــزی جهــت رفــع مشــکالت مربوطــه جهــت جلوگیــری از مشــکالت شــبکه بــرق دانشــگاه
از جملــه قطعــی بــرق اســت.
تاسیس پارک گردشگری حیوانات (خانه حیوانات)
طــرح تاســیس پــارک گردشــگری حیوانــات (خانــه حیوانــات) و توامنندســازی کلینیــک دانشــکده
دامپزشــکی بــه تصویــب رســید .ایــن طــرح بــه منظــور ایجــاد پــارک گردشــگری و بــاال بــردن
پتانســیل کلینیــک دامپزشــکی دانشــگاه جهــت ارائــه خدمــات دامپزشــکی پیشنهــاد شــد و مــورد
تاییــد ق ـرار گرفــت.
آئين نامه پژوهانه  1395در دست بازنگري
در راســتای سیاســت هــای حــوزه پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه و بــا توجــه بــه منابــع و امکانــات موجــود،
آئیــن نامــه اعتبــار پژوهشــی (پژوهانــه) اعضــای
هیئــت علمــی دانشــگاه شــهرکرد ،از ابتــدای مهرمــاه
 1394بــه صــورت آزمایشــی بــه اجــرا درآمــد .در
طــول مــدت اجــراي ايــن آئيــن نامــه ،جمــع آوري
بازخوردهــا و نظــرات اعضــاء هيئــت علمــي ،ارزيابــي
مشــكالت مربــوط بــه رونــد هــاي مالــي ،تاميــن
نيــروي كار الزم بــراي اجــراي آئيــن نامــه و بــه طــور
خالصــه ،ارزيابــي رونــد اجرايــي و تــاش در جهــت
بهبــود رونــد اجــرای آییننام ـهی پژوهانــه ،همــواره
مــد نظــر معاونــت پژوهــش و فنــاوري دانشــگاه بــوده
اســت .بــا توجــه بــه اجــراي ايــن طــرح بــراي اوليــن
بــار ،مشــكالتي وجــود داشــت كــه خوشــبختانه
بــا همــكاري مناســب معاونــت اداري و مالــي و بــا
جلســات متعــدد بيــن حــوزهاي بســياري از آنهــا حــل
شــده و برخــي در حــال بررســي اســت و انشــاء اهلل
در آئيــن نامــه جديــد حــل خواهــد شــد .آئیــن نامــه
 ،1395باتوجــه بــه تجربیــات حاصــل از اجــرای مــواد
مختلــف آئیــن نامــه قبلــی و بــا توجــه بــه مالحظــات
حاصــل از بخــش هــاي مختلــف دانشــگاه شــهرکرد
تنظیــم و در حــال بازبینــی اســت.

در آئيــن نامــه جديــد ،تــاش در جهــت بهبــود رونــد
امتيازدهــي بــه بروندادهــاي پژوهشــي ،دادن وزن
بيشــتر بــه پژوهــش هــاي در ارتبــاط بــا صنايــع و بــا
ارزش بيــن المللــي ،روانســازي پرداخــت هزينههــا،
تلفيــق روندهايــي همچــون پرداخــت تشــويقي
مقــاالت و انتخــاب پژوهشــگر برتــر دانشــگاهي
همزمــان بــا پژوهانــه بــه عمــل خواهــد آمــد.
همچنيــن ،رونــد تلفيــق امتيازدهــي پژوهانــه و
ترفيــع (پايــه) ســاالنه از ديگــر برنامههــاي ايــن
معاونــت اســت كــه زمينــه اجــراي آن بــا همــكاري
معاونــت آموزشــي دانشــگاه محقــق خواهــد شــد.

نگاهی به روند انتشار مقاالت علمی دانشگاه شهرکرد در موسسات علمی پژوهشی بینالمللی
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نگاهی به عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه شهرکرد
كتابخانــه مركــزي دانشــگاه شــهركرد بــه عنــوان يكــي
از بزرگتريــن كتابخانــه هــاي تخصصــي اســتان ،شــامل
 5بخــش سفارشــات و فراهــم آوري منابــع اطالعاتــي،
ســازماندهي منابــع اطالعاتــي ،خدمــات مراجعيــن،
پايــان نامههــا ،ادواريهــا و كتــب مرجــع و بخــش
اطــاع رســاني اســت .ايــن مركــز بــا هــدف كمــك
بــه ارتقــا و پيشــرفت علمــي پژوهشــگران و اعضــاء
هيــات علمــي دانشــگاه ،کمــک بــه ارتقــاء ســطح کیفــی
آمــوزش و پژوهــش در دانشــگاه ،روزآمــد نگهداشــتن
و بــاال بــردن ســطح دانــش تخصصــي كليــه كاربــران
كتابخانــه مركــزي و ارتقــاء تعامــات فكــری و علمــی
در راســتای تولیــد علــم از ســال  1356تاكنــون مشــغول
بــه فعاليــت اســت .جهــت نيــل بــه ايــن مهــم ،نخســت
نیازهــای اطالعاتــی اســاتید ،دانشــجویان و کارکنــان
شناســايي شــده و ســپس منابــع و اطالعــات علمــی
موردنیــاز كاربــران تهيــه ميگــردد .مجموعــه گــردآوري
شــده توصيــف و تحليــل ميشــود و اقدامــات مهــم از
قبيــل فهرستنويســي ،ردهبنــدي و نمايهســازي
بــه شــيوه مطلــوب انجــام گرفتــه و در نهايــت منابــع
اطالعاتــي متمركــز شــده و بــا ايجــاد تســهيالت
دسترســي در زمــان مناســب در اختيــار كاربــران قــرار
ميگيــرد .كتابخانــه مركــزي دانشــگاه شــهركرد ماننــد
کتابخانههــاي تخصصــي ديگــر عــاوه بــر انجــام اهــداف
و وظايــف خــاص خــود ،در برداشــتن گام هــاي بعــدي در
جهــت تكامــل وضــع كنونــي و همســازي بــا پديدههــاي
جديــد تــاش مــي نمايــد .و در چشــم انــداز آينــده كاري

بــا بهرهجويــي از تكنولــوژی بــه گســترش منابــع و بهبــود
كارآيــي و خدمــات خواهــد پرداخــت كــه در آن صــورت
وابســتگي بــه مــواد چاپــي كاســته خواهــد شــد و فعاليــت
عمــده بــا اســتفاده از منابــع و مــواد ماشــينخوان انجــام
خواهــد شــد .در نتيجــه ،در وقــت كاربــران و نيــروي كار و
فضــا صرفهجويــي قابــل توجهــي خواهــد شــد چراكــه بــه
تدريــج مراجعــان فعلــي كاهــش مییابنــد ،زيــرا فنــآوري
تحويــل مســتقيم مــواد و ارائــه خدمــات در اداره و خانــه،
نيازهــاي اطالعاتــي اينگونــه مراجعــان را بــرآورده
خواهــد كــرد.
تعــداد مــدارك موجــود در كتابخانــه مركــزي بــه شــرح
زيــر اســت:
تعداد كل كتابهاي فارسي 109107 :جلد
تعداد كل كتابهاي التين  21123 :جلد
جمع كل كتابهاي موجود 131107 :جلد
نشريات التين :اشتراك  320عنوان نشريه معتبر
نشــريات فارســي :دسترســي بــه كليــه مجــات علمــي
فارســي از طريــق ســايت مــگ ايــران ،نورمگــز ومركــز
منطقــه اي علــوم و فنــاوري
پايگاههــاي التيــن :دسترســي بــه اكثرپایگاههــای
اطالعاتــی علمــي از طريــق طــرح تاميــن مــدرك
پايگاههــاي فارســي 4 :پايــگاه اطالعاتــي مــگ ايــران،
مركــز منطقهايــي اطــاع رســاني علــوم و فنــاوري
ســيويليكا -نورمگــز

ایجاد پراکسی سرور دانشگاه توسط اداره فناوری اطالعات
پیشــکار ،پراکســی یــا پراکســی ســرور برنامــه واســطهای
بیــن کاربــر داخلــی شــبکه و اینترنــت اســت کــه
قابلیتهــای فراوانــی در راســتای حفــظ امنیــت،
نظــارت مدیریتــی ،کنتــرل کاربــران و ســرویسهای
ذخیرهســازی دارد .پراکســی ســرور امــکان ایجــاد
فیلترهایــی خــاص را بــرای امنیــت بیشــتر در
شــبکه فراهــم میکنــد ،قابلیــت ذخیرهســازی،
ســرعت دســتیابی بــه اطالعــات را بــاال میبــرد و بــا
سیســتمهای تصدیــق هویــت و تغییــر هویــت ،ضامــن
امنیــت در شــبکه داخلــی ســازمان اســت و نیــز امــکان
ثبــت گــزارش کامــل کارکــردش را دارد .همچنیــن
قابلیــت مســدود کــردن محتویــات آسیبرســان و
بررســی تبعیــت از قوانیــن برقــرار شــده در شــبکه را
دارا میباشــد .پراکســی ســرور امــکان اســتفاده از اکثــر
پروتکلهــای محلــی را فراهــم مــیآورد و امــکان رمــز
کــردن دادههــا را نیــز دارد.
همانطــور کــه اشــاره شــد پراکســی ســرور دارای
قابلیتهــای فراوانــی اســت کــه از آن جملــه میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
ذخیرهســازی :بــا توجــه بــه گــران بــودن هزینــه
اســتفاده از اینترنــت (بســته بــه انــدازه پهنــای بانــد
مصرفــی) و محدودیــت پهنــای بانــد معمــوالً اطالعــات
مــورد نظــر در زمــان کــم و بــا ســرعت مطلــوب بــه
دســت نمیآیــد .بــرای کمــک بــه رفــع ایــن مشــکل،
پراکســی ســرور منابعــی ماننــد فایلهــا و صفحــات وبــی
کــه مــورد دسترســی قــرار میگیرنــد در یــک حافظــه

جداگانــه ذخیــره میکنــد و تقاضــای مجــدد ایــن منابــع
بــا محتویــات قبلــی پاســخ داده میشــود ،در نتیجــه از
یــک ســو زمــان دســتیابی کاهــش مییابــد و از ســوی
دیگــر چــون اطالعــات از اینترنــت دریافــت نمیشــود
باعــث کاهــش ترافیــک شــبکه میشــود و پهنــای بانــد
محــدود بــا اطالعــات تکــراری اشــغال نمیشــود.
فیلتــر کــردن :پراکســی ســرور میتوانــد تمــام
محتویــات ترافیــک وارد شــونده یــا خــارج شــونده
از شــبکه داخلــی ســازمان را بــاز بینــی کنــد و طبــق
تنظیمــات انجــام شــده هــر چیــزی کــه بــه معیارهــای
تعییــن شــده بــرای امنیــت یــا سیاســتهای آن
ســازمان ،مغایــرت دارد مســدود کنــد (ماننــد سیســتم
فیلترینــگ مخابــرات ایــران)
ثبــت کــردن :پراکســی ســرور امــکان ثبــت گــزارش
کامــل کارکــردش را دارد تــا در هــر زمــان امــکان
پیگیــری اعمــال کاربــران داخــل ســازمان را فراهــم
آورد .اینکــه کالینــت در چــه ســاعت و و دقیق ـهای چــه
درخواســتی ارســال کــرده و حجــم اطالعــات مبادلــه
شــده ،نــوع اطالعــات و  ...از ایــن جملهانــد.
بــه دالیــل مطــرح شــده در بــاال ایجــاد و راه انــدازی
پراکســی ســرور دانشــگاه از ابتــدای ســال جــاری در
دســتور کار اداره فنــاوری اطالعــات قــرار گرفــت و در
پایــان خردادمــاه بــا تــاش کارشناســان اداره بــه بهــره
بــرداری رســید.

