گاهنامه روابط عمومى دانشگاه شهركرد

پيام تﱪيك رييس دانشگاه شهركرد
به مناسبت آغاز سال تحصيﲇ ٩٦-٩٧

شماره ١٢٧

مهرماه ١٣٩٦

قــرار گرفتــن دانشــگاه شــهركرد در فهرســت
دانشــگاه هاى يــك درصــد برتــر جهــان

بسم الله الرحمن الرحیم
تحصیل علم و دانش مایه ی تقویت و تأیید عقل
آدمی است .امام عﲇ)ع(
آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانشگاهیان،
تﻼشـگران عرصـه علـم و دانش ،اعضـای محﱰم هیات
علمـی  ،کارکنـان گرامی و دانشـجویان عزیز ،به ويژه
دانشـجویان ورودی جدیـد صمي نه تﱪيـك و تهنيت
و شـادباش مـي گويـم .امیدوارم سـال تحصیلی جدید
را بـا فكر و انديشـه اي نـو ،تﻼش و همتي دوچندان
و روحيـه اي پـر امیـد ،بـا نشـاط و عزمـي راسـخ
بـراي كسـب علـم و دانـش و معرفـت ،آغـاز اييـم.
در پنــاه لطــف خداونــد متعــال در ایــن ســال
بــا پ ـ وي از رهنمودهــای مقــام معظــم رهــﱪی و
در راســتاي تحقــق شــعار" اقتصــاد مقاومتــي ،توليــد،
اشــتغال" مــا دانشــگاهيان بــر خــود ﻻزم ميدانيــم،
ــام تــﻼش خــود را جهــت تربيــت و شــکوفایی
اســتعدادهای جوانــان دانشــجو بــه كار گ يــم و
متخصصــا در ــام زمينــه هــا تحويــل جامعــه
دهيــم تــا بتواننــد بــا شــور و نشــاط و تخصــص،
چــرخ جامعــه را در ــام زمينــه هــا بخصــوص در
عرصــه اشــتغال و توليــد ،بــه چرخــش درآورنــد.
از درگاه خداونــد متعــال بـراي همــه عزيزان دســتيا
به مدارج عاﱄ علمي ،بهروزي و سعادت را خواهانم.

دكﱰ شايان شامحمدي
رييس دانشگاه شهركرد

دکــﱰ شــایان شــامحمدی رییــس دانشــگاه شــهرکرد گفــت :پایــگاه شــاخصهای
اساســی علــم آی.اس.آی ) (ISI-ESIفهرســت دانشــگاهها و موسســات تحقیقاتــی برتــر
را هــر دو مــاه یکبــار بــه روز رســانی میکنــد و بــه معرفــی دانشــگاهها و موسســات
تحقیقاتــی یــک درصــد برتــر جهــان میپــردازد و بــر ایــن اســاس دانشــگاه شــهرکرد
بــرای اولینبــار در فهرســت دانشــگاههای یــک درصــد برتــر جهــان قــرار گرفــت.
اعطا لوح تقدير جايزه ملي محيط زيست ايران
به دانشگاه شهركرد

روز ســه شــنبه  ١٦خــرداد مــاه  ،١٣٩٦همزمــان بــا هفتــه محيــط زيســت ،در مراســم دوازدهمــ دوره
جايــزه مــﲇ محيــط زيســت ايــران کــه در محــل ســازمان حفاظــت محيــط زيســت کشــور بــا حضــور دکــﱰ
اســحاق جهانگــ ي معــاون اول ریيــس جمهــور ،دکﱰمعصومــه ابتــکار معــاون رييــس جمهــور و ریيــس
ســازمان حفاظــت محيــط زيســت کشــور برگــزار شــد ،لــوح تقديــر جايــزه مــﲇ محيــط زيســت ايــران
بــه ايندگــي از دانشــگاه شــهرکرد بــه دکــﱰ شــايان شــامحمدي رييــس دانشــگاه شــهرکرد اعطــا گرديــد.
دکــﱰ معصومــه ابتــکار در مــ ایــن تقدیــر نامــه خطــاب بــه دانشــگاه شــهرکرد آورده اســت :بــه نشــان
قدردانــی از تــﻼش ارزشــمند و شایســته ســپاس در زمینــه مشــارکت در ثبــت ذخیــره گاه زیســت کــره و تنــگ
صیــاد و ســبزکوه و راه انــدازی کرســی پایــدار کوهســتان و اجــرای طــرح کاشــت  ۲۰هکتــارگل محمــدی در
راســتای دانشــگاه ســبز  ،لــوح تقدیــر داوران جایــزه ملــی محیــط زیســت ای ـران بــه آن دانشــگاه اهــدا مــی شــود.

افتتاح دانشکده فنی و مهندسی فارسان دانشگاه شهرکرد ،توسط وزیر علوم ،تحقیقات و فنآوری
دانشــکده فنــی و مهندســی فارســان دانشــگاه شــهرکرد ۲۳ ،اردیبهشــت  ۱۳۹۶بــه دســت دکــﱰ محمــد
فرهــادی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــآوری و بــا حضــور قاســم ســلی نی اســتاندار ،دکــﱰ علــی کاظمــی
اینــده مــردم شهرســتان هــای اردل فارســان کوهرنــگ و کیــار ،دکــﱰ شــایان شــامحمدی رییــس
دانشــگاه شــهرکرد و جمعــی دیگــر از دانشــگاهیان و مســئوﻻن اســتانی و شهرســتانی افتتــاح شــد.
گفتنی است احداث دانشکده فنی و مهندسی فارسان با مساحت  ۵۰۰۰مﱰ مربع در دو طبقه از سال۱۳۸۶آغاز گردید و
تا سال  ٥٠ ،١٣٩٣درصد پیﴩفت فیزیکی داشت و هماکنون با ﴏف  ۴۶هزار و  ۹۹۰میلیون ریال به بهره برداری رسید.

قـرار گرفـ دانشــگاه شــهرکرد در رتبــه ١٩
دانشــگاه هــای جامــع کشــور از لحــاظ می ـزان
تولیــد کمــی علــم در ســال ٢٠١٦
دکــﱰ شــایان شــامحمدی رییــس دانشــگاه
شــهرکرد گفــت :بــر اســاس اطﻼعــات اســتخراج
شــده از پایــگاه اســتنادی اســکوپوس)،(Scopus
دانشــگاه شــهرکرد بــا تولیــد  ۴۴۳مــدرک در
رتبه۱۹دانشــگاه هــای جامــع کشــور از لحــاظ می ـزان
تولیــد کمــی علــم در ســال  ۲۰۱۶قــرار گرفــت.
وی افــزود :ازجمهــوری اســﻼمی ایـران در ســال ۲۰۱۶
میــﻼدی در پایــگاه اســتنادی اســکوپوس ۵۰هــزار
و  ۲۳۶مــدرک ایهســازی شــده کــه  ۴۵دانشــگاه
کشــور دارای بیشــﱰین تولیــدات علمــی هســتند.
برگــزاری نشســت هــم اندیشــی صنعــت و
دانشــگاه در اتــاق بــازرگا شــهركرد

نشســت هــم اندیشــی صنعــت و دانشــگاه ،صبــح روز
چهارشــنبه  ۶اردیبهشــت ۱۳۹۶در محــل اتــاق بازرگانــی
شــهرکرد بــا حضــور دکــﱰ بــرات قبادیــان معــاون
آمــوزش ،پژوهــش و فنــآوری وزارت صنعــت ،معــدن
تجــارت ،دکــﱰ علــی کاظمــی اینــده مــردم شهرســتان
هــای اردل ،کوهرنــگ ،کیــار و فارســان ،دکــﱰ شــایان
شــامحمدی رییــس دانشــگاه شــهرکرد ،مهنــدس نعیــم
امامــی رییــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
و جمعــی از هیــأت رییســه دانشــگاه شــهرکرد و
مدیــران اســتانی بــا هــدف تســهیل و ارتبــاط دو
ســویه دانشــگاهیان و صنعتگــران برگــزار شــد.
در ایــن نشســت دکــﱰ بــرات قبادیــان طــی
ســخنانی گفــت :ایــن وزارتخانــه ســه طــرح اجرایــی
بــا هــدف ارتبــاط بیشــﱰ صنعــت و دانشــگاه
شــامل اجــرای طــرح کارآمــوزی دانشــجویان در
صنایــع ،فرصــت مطالعاتــی خــارج از کشــور بــا
هــدف بــه روز کــردن دانــش نــرم افــزاری و ســخت
افــزاری بــرای اســتادان دانشــگاهها و طــرح پســا

افتتــاح مرکــز تخصصی،پژوهشــی آپــا و بازدیــد
از مزرعــه گل محمــدی دانشــگاه شــهرکرد
توســط دکــﱰ محمــد فرهــادی ،وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــآوری

دکــﱰ محمــد فرهــادی وزیــر علــوم تحقیقــات و
فنــآوری ۲۳ ،اردیبهشــت  ١٣٩٦مرکــز تخصــﴢ -
پژوهشــی آپــا )آگاهــی رسانی،پشــتیبانی و امــداد(
دانشــگاه شــهرکرد را افتتــاح و از مزرعــهی گل
محمــدی و خوابــگاه هــاي خ ـ ّ ي در حــال ســاخت
حــاج اليــاس رييــﴘ و  ۱۵خــرداد بازدیــد كــرد.
ﻻزم بــه ذکــر اســت کــه مرکــز تخصصــی پژوهشــی
آپــای دانشــگاه شــهرکرد بــا هــدف ارتقــای آگاهــی و
درک مســایل مرتبــط بــا امنیــت اطﻼعــات در میــان
کاربـران و ﴎویسدهنــدگان فضــای ســایﱪ و پشــتیبانی
بــرای ایجــاد و اســتفاده از تکنولــوژی مناســب بــرای
مقاومــت در مقابــل حمــﻼت ســایﱪی و محــدود کــردن
خســارات و اطمینــان نســبت بــه تــداوم ،از ســال ۹۵
در دانشــگاه شــهرکرد تأســیس و آغــاز بــه کار کــرد.
شــایان ذکر است مزرعه کشت گل محمدی در دانشگاه
شــهرکرد نیــز بــه مســاحت  ۲۰هکتــار از ســال  ۱۳۹۴بــا
هزینــهی  ۲۵۰میلیــون تومــان احــداث شــده اســت.

افتتــاح ســاخت ن جدیــد مدیریــت
فنــاوری اطﻼعــات وارتباطــات و رو ایــی از
وب ســایت و ایمیــل جدیــد دانشــگاه شــهرکرد

روز چهارشــنبه  ۳خــرداد  ۱۳۹۶بــه مناســبت
گرامیداشــت آزاد ســازی خرمشــهر بــا حضوردکــﱰ
شــایان شــامحمدی رییــس دانشــگاه شــهرکرد و جمعی
از هیــات رییســه و مدیــران و کارکنــان دانشــگاه
شــهرکرد ،طــی مراســمی ســاخت ن جدیــد مدیریــت
فنــآوری اطﻼعــات وارتباطــات افتتــاح شــد و از وب
ســایت و ایمیل جدید دانشــگاه شــهرکرد رو ایی شــد.
ســاخت ن جدیــد مدیریــت فنــآوری اطﻼعــات و
ارتباطــات دانشــگاه شــهرکرد از واحــد هــای اتــاق
مدیریــت و جلســات ،اداره ســامانه هــا ،اداره
شــبکه و زیــر ســاخت ،اداره پایــش و عملیــات

حضــور معــاون رییــس جمهــور و رییــس
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران در
دومیــن کنفرانــس ملــی هیدرولــوژی ای ـران
در دانشگاه شهرکرد
دومیــن کنفرانــس ملــی هیدرولــوژی ایــران بــه
همــت دانشــگاه شــهرکرد و انجمــن هیدرولــوژی
ایــران  ،روز ســه شــنبه  ۲۰تیرمــاه  ۱۳۹۶بــا حضــور
دکــﱰ معصومــه ابتــکار معــاون رییــس جمهــور
و ریاســت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
ایــران و جمعــی از مدیــران و مســئوﻻن اســتانی
و دانشــگاهی در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد.
معــاون رییــس جمهــور در ايــن كنفرانــس طــی
ســخنانی ضمــن ابـراز خوشــحالی از حضــور در اســتان
چهــار محــال و بختیــاری و دانشــگاه شــهرکرد گفــت:
عامــل خســارتهای ایحــاد شــده بــه حــوزه محیــط
زیســت در گذشــته نــگاه غیــر علمــی بــوده و افــزود:
در دولــت تدبیــر و امیــد قانــون حفاظــت تاﻻبهــای
ایـران در راســتای حفــظ محیــط زیســت تصویــب شــد.

دکــﱰ شــایان شــامحمدی رییــس دانشــگاه شــهرکرد
نیــز در افتتاحیــه ایــن کنفرانــس ضمــن خیــر مقــدم
بــه معــاون رییــس جمهــور و همــه ﴍکــت کننــدگان
در ه یــش بــا اشــاره بــه بحـران آب گفــت :در آینــده
۳مســئله افزایــش جمعیــت ،متفــاوت شــدن الگــوی
مــﴫف و تجمــع گاز هــای گلخانــه ای اتفــاق خواهــد
افتــاد کــه بحـران کــم آبــی را شــدید تــر خواهــد کــرد.
دکــﱰ شــامحمدی در ادامــه افــزود :بــرای جــﱪان
کمبــود آب و خــروج از بحــران کــم آبــی یــک راه
حــل متوســل شــدن بــه آبهــای آزاد و دریاهــا
مــی باشــد تــا آب مــورد نیــاز کشــاورزی از طریــق
شــیرین ســازی تامیــن شــود و راه حــل دیگــر احــداث
صنایع و کارخانه ها در ســواحل و نزدیک دریا اســت.

برگـزاری ویــژه برنامــه تجلیــل از کارمندان
ونــه ،بازنشســته و دانــش آمــوزان ممتــاز در
دانشــگاه شــهرکرد

برگزاری طرح ضیافت اندیشــه اســاتید در دانشــگاه شــهرکرد

طــرح ضیافــت اندیشــه اســاتید بــا حضــور دکــﱰ شــایان شــامحمدی رییــس دانشــگاه شــهرکرد ،حجــت
اﻻســﻼم دکــﱰ ســعید صفــی مســئول نهــاد ایندگــی مقــام معظــم رهــﱪی در دانشــگاه و جمعــی
از هیــات رییســه و اســاتید دانشــگاه شــهرکرد آغــاز شــد .ایــن طــرح بــا حضــور ۹۰نفــر از اعضــای هیــات
علمــی در دو موضــوع اندیشــه سیاســی و مبانــی انقــﻼب اســﻼمی ســطح ۲و معرفــت شناســی ســطح ۲
از تاریــخ  ۱۹لغایــت  ۲۲شــهریور در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد .گفتنــی اســت ،طــرح ضیافــت اندیشــه
چندیــن ســال اســت در ســطح اســاتید ،کارمنــدان و دانشــجویان در دانشــگاه هــا برگــزار مــی شــود.

انتصابــات دانشــگاه شــهرکرد در ســال
١٣٩٦
 دکــﱰ مهــران عربــی :ﴎپرســت معاونــتپژوهشــی و فنــآوری
 دکــﱰ محســن مبینــی :معــاون طــرح وبرنامــه
 دکــﱰ عزیــز الللــه میرزایــی :رییــسدانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی
 دکــﱰ عبدالرحــ ن محمــد خانــی :مدیــرتحصیــﻼت تکمیلــی
 آقای هاشم چراغی :مدیر تربیت بدنی دکــﱰ مجیــد طهرانــی :معــاون آموزشــیدانشــکده هــ و علــوم انســانی فارســان
 دکــﱰ محمــد رضــا مــرادی :معــاونپژوهشــی و تحصیــﻼت تکمیلــی دانشــکده
ادبیــات و علــوم انســانی
 دکــﱰ محمــد رضــا احمــدی دارانــی :معــاونآموزشــی دانشــکده ریاضی
 آقــای احســان زارعــی :معــاون فرهنگــی ودانشــجویی دانشــکده ه ـ فارســان
 دكــﱰ محمدرضــا نــوري :ﴎپرســتمعاونــت آمــوزﳾ دانشــكده كشــاورزي
 دکــﱰ محســن بهمنــی :رییــس گــروههمــکاری علمــی و بیــن اﳌللــی
 دکــﱰ احمــد کیوانــی :ﴎپرســت آزمایشــگاهمرکزی

تفاهــم نامــه هــای منعقــد شــده
توســط دانشــگاه شــهرکرد در ســال ١٣٩٦

خوابــگاه هــای در دســت احــداث
خ ّیریــن

 -١امضــای موافقــت نامــه مشــﱰک معاونــت
علمــی و فنــآوری ریاســت جمهــوری و
دانشــگاه شــهرکرد
 -٢تفاهــم نامــه همــکاری مشــﱰک دانشــگاه
شــهرکرد و ﴍکــت ملــی پخــش فــرآورده هــای
نفتــی ایـران
-٣امضــای تفاهــم نامــه همــکاری مشــﱰک
بیــن دانشــگاه شــهرکرد و موسســه آموزشــی،
تحقیقاتــی صنایــع دفاعــی
 -٤تفاهــم نامــه همــکاری مشــﱰک مرکــز
تحقیقــات منابــع آب دانشــگاه شــهرکرد و
جهــاد دانشــگاهی اســتان چهــار محــال و
بختیــاری
 -٥امضــای قـرارداد طراحــی و اجـرای سیســتم
هوشــمند آبیــاری فضــای ســبز بیــن مرکــز
رشــد واحــد هــای فنــآوری دانشــگاه شــهرکرد
و شــهرداری فرخشــهر

خوابگاه خ ّیرساز
ظرفيت ٣٨٤ :نفر
مساحت ٤٨٠٠ :مﱰمربع

خوابگاه  ١٥خرداد
ظرفيت ٢٦٠ :نفر
مساحت ٣٢٠٠ :مﱰ مربع

چهارمیــن گرده یــی تجلیــل از خیریــن
حامــی دانشــگاه شــهرکرد

آ ر دا ت ھ ن سال د س دا ه د

) ه اول آ ماه(١٣٩٦

صاحب امتیاز روابط عمومی دانشگاه شهرکرد
ﴎدبیر :ابراهیم کوراوند
گردآوری و تنظیم مطالب :مریم رضایی
صفحه آرایی :یوسف علیمردانی
نشانی :شهرکرد ،کیلومﱰ ٢جاده سامان ،صندوق پستی ١١٥
کدپستی ٨٨١٨٦٣٤١٤١ :تلفکس٠٣٨٣٢٣٢١٦٣١:
آدرس وب سایت دانشگاهhttp://sku.ac.ir :

مهمﱰين فعاليت هاي انجام شده در دانشگاه شهركرد از سال  ١٣٩٣تا ١٣٩٦
حوزه پژوهﴚ
 اجراي گرنت)پژوهانه( اعضاي هيات علمي؛ افزايش  ٣/٠٨برابري ﴎانه مقاله از  ١/٢به ٣/٧؛ افزايش  ١/٥برابري اعتبار پايان نامه ها؛ ارتقا رتبه دانشگاه از  ٣٠به  ٢٦در سال ١٣٩٥؛ تاسيس آزمايشگاه مركزي با  ٨٠دستگاه هايتك؛ تاسيس مركز ابررايانه اي )محاسبات ﴎيع(؛ توســعه شــبکه فیــﱪ نــوری و افزایــش پهنــای بانــداینﱰنت)افزايــش از ٣٠Mbpsدر ســال  ١٣٩٣بــه
 ٢٠٠mbpsدر ســال (١٣٩٦؛
 افزايــش  ١٢٠درصــدي فضاهــاي كالبدي آزمايشــگاههاي دانشــگاه؛

حوزه آموزﳾ
 دســتيا بــه نســبت  ١بــه  ١٨٫٥تعــداد اعضــايهيــات علمــي بــه دانشــجو؛
 افزايــش  ٢٥درصــدي تعــداد دانشــجويان تحصيــﻼتتكميــﲇ و راه انــدازي دوره پســا دكــﱰي؛

حــوزه جلــب مشــارکت هــای مردمــی
و خ ّیریــن
 ارزش پـروژه هاى خ ّیری در حـال اجرا ) ١٥٠میلیاردریال(؛
 ارزش پروژه هـــاى خیّـــری تعهد شـــده برایاجـــرا)  ١٥٠میلیـــارد ریال(؛
 احــداث خوابــگاه خــ ّ ي حــاج اليــاس رييــﴘنافچــي بــه مســاحت  ٤٨٠٠مــﱰ مربــع؛
 تكميــل احــداث ســاخت ن نهــاد ايندگــي وﱄ فقيــهبــه مســاحت  ٤٠٠مــﱰ مربــع؛
 ﴍوع عمليــات احــداث ســاخت ن مركــزي دانشــگاهبــه مســاحت  ٥٠٠٠مــﱰ مربــع؛
 احــداث خوابــگاه دخﱰانــه  ١٥خــرداد بــه مســاحت ٣٢٠٠مــﱰ مربــع؛

حوزه دانشجويي و فرهنگي
 مشاركت دادن دانشجويان در اداره امور ازطريق شوراي صنفي دانشجويان؛
 ارتقاء كمي و كيفي امكانات خوابگاهيدانشجويان)افزايش فضاي فيزي خوابگاهي
توسط خ ّ ين به مﱰاژ ١٠٠٠٠مﱰ مربع تا
سال(١٣٩٧؛
 افزايش  ٢برابري وامهاي اعطايي بهدانشجويان؛
 راهاندازي بازارچهي مجهز و مدرندانشجويي با مشاركت بخش خصوﴆ؛
 افزايش  ٢ /١برابري تعداد كرﳼهايآزاد انديﴚ؛

 بهره برداري از  ٣٠٠٠٠مﱰ مربع ساخت ن جديد؛ تكميــل و بهــره بــرداري از پژوهشــكده زيســت ونانــو فنــآوري بــه مســاحت  ٨٠٠مــﱰ مربــع؛
 تكميــل و بهــره بــرداري از دانشــكده ادبيــات وعلــوم انســا بــه مســاحت  ٧٦٧٢مــﱰ مربــع؛
 تكميــل و بهــره بــرداري از كتابخانــه مركــزي بــهمســاحت  ٧٥٧١مــﱰ مربــع؛
 تكميــل و بهــره بــرداري از دانشــكده فنــي ومهنــدﳼ فارســان بــه مســاحت  ٤٣٧٥مــﱰ مربــع؛
 تكميــل و بهــره بــرداري از اســتخر شــنا به مســاحت ٢٩٠٠مــﱰ مربع؛
 احداث مجتمع رفاهي به مساحت  ١٨٠٠مﱰ مربع؛ احداث پاركينگ به مساحت  ٢٠٠٠٠مﱰ مربع؛ اجراي ديوار دانشگاه به طول  ٢٣٠٠مﱰ؛ اج ـراي ﴎدرب جديــد دانشــگاه بــه مســاحت ٤٠٠مــﱰ مربــع؛
 اجـرای جــداول و آســفالت معابــر بــه مســاحت ٦٠هـزار مــﱰ مربــع؛
 بازســازي و مقــاوم ســازي دانشــكده كشــاورزي بــهمســاحت  ١٠٠٠٠مــﱰ مربــع؛

حوزه مدیریت سبز
 ايجــاد مــزارع کشــاورزي و اج ـراي طــرحآبيــاري قطــره ای در مــزارع زعفــران و
گل محمــدي بــه مســاحت  ٢١هكتــار؛
 -گســﱰش فضــاي ســبز بــه مســاحت  ٨هكتــار؛

حوزه اقتصاد مقاومتي و دانش بنيان
 تاسيس ﴍكت دانش بنيان؛ تاسيس مركز شتابدهي نوآوري و اجراي اكوسيستمكارآفريني؛
 تاسيس مركز آپا و توسعه در زمينه IT؛ احداث بيش از  ٢٠هكتار كشت گياهان دارويي؛ احداث گلخانه توليدي-آموزﳾ و تحقيقا ) ١هكتار( -اخذ مجوز مركز تحقيقا  -توليدي طيور؛

حوزه توسعه زيرساخت ها

 تعويــض پنجــره هــاي آهنــي تــك جــداره بــاپنجــره هــاي  pvcدر ســطح  ٦٠٠٠مــﱰ مربــع؛

حوزه اقدامات رفاهي

 برقراري كمك هزينه مسكن اساتيد؛ برقراري كمك هزينه مهد كودك براي كاركنان؛ برقراي كمك هزينه غذاي اساتيد؛ برقراي كمك هزينه بيمه تكميﲇ كاركنان؛ -خريد مجتمع فرهنگي ،رفاهي و ورزﳾ؛

 تعويــض ســقف شـ وا بــا پوشــش ســاندويچ پنلاســتاندارد ماموت در ســطح معادل  ٦٠٠٠مﱰ مربع؛
 اصــﻼح و توســعه شــبكه بــرق و بهينــه ســازيمــﴫف آب و انــرژي؛

مهمﱰين تقدير نامه هاي دريافت شده توسط دانشگاه
 دريافــت تقديــر نامــه از معــاون محــﱰم رييــس جمهــور و رييــس ســازمان حفاظــت محيــط زيســت كشــور بــه خاطــر مشــاركت در ثبــت مناطــق تنــگ صيــاد و ســبزكوه چهارمحــال وبختيــاری در فهرســت ذخ هگاههــاي زيســت کــره ؛
 -دريافت تقدير نامه از دب كل كميسيون مﲇ يونسكو به خاطر مشاركت در ثبت مناطق تنگ صياد وسبزكوه چهارمحال و بختياری درفهرست ذخ هگاههاي زیست کره ؛

