1

فصلنامه روابط عمومی دانشگاه شهرکرد
پیام تربیک رییس دانشگاه شهرکرد
به مناسبت آغاز سال تحصیلی 98-99
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تابستان 1398

برگزاری آیین بزرگداشت چهلمین سال تاسیس دانشگاه شهرکرد

بسم الله الرحمن الرحیم
طلــب علــم بــر هــر مســلامنی واجــب اســت و
هامنــا خــدا دانشــجویان را دوســت دارد.
( پیامرب اکرم(ص) ،اصول کافی ،جلد  ،۱ص  ،۳۶حدیث )۵

اکنــون کــه در آســتانه ســال تحصیلــی جدیــد
و مــاه مهــر ،مــاه شــکفنت  ،مــاه مهربانــی و
مهــرورزی و انــس بــا علــم ،دانــش ،عاملــان
و اســاتید دانــش گســر قــرار گرفتــه ایــم،
آغــاز ســال تحصیلــی و رشوع دلنشــین درس،
دانشــگاه ،فعالیــت هــای علمــی ،آموزشــی و
پژوهشــی را بــه همــه همــکاران پرتــاش عضــو
هیــات علمی،کارمنــدان خــدوم و دانشــجویان
عزیــز ،بــه ویــژه دانشــجویان جدیــدی کــه
بــا موفقیــت در آزمــون رسارسی بــه جمــع
مــا پیوســته انــد صمیامنــه تربیــک و تهنیــت
مــی گویــم وهمچنیــن شــادمانی خــود را از
دیــدار مجــدد بــا دانشــجویان ابـراز مــی دارم
و ب ـرای آنهــا از خداونــد مهربــان آرزوی ســال
تحصیلــی تــوام باتوفیــق در عرصــه علــم،
دانــش ،پژوهــش هم ـراه بــا معرفــت و ایــان
دارم.
از خداونــد متعــال مــی خواهــم بــه همــه مــا
بــه عنــوان خانــواده بــزرگ دانشــگاه شــهرکرد
تندرســتی ،نشــاط و بهــروزی عطــا منایــد تــا
بــا متــام تــوان و تــاش خــود و بــا همبســتگی و
همــکاری صمیامنه اســتادان معزز ،کارشناســان
و کارکنــان و بــه ویــژه دلبســتگی تــوام بــا
انگیــزه و امیــد بــه آینــده دانشــجویان عزیــز،
بــه عنــوان بازیگــران اصلــی عرصــه دانــش
پژوهــی ،نیــل بــه پیرشفــت ،ارتقــا و بالندگــی
در ایــن نهــاد بــزرگ علمــی اســتان چهارمحــال
و بختیــاری را آســان مناییــم تــا جایگاه شایســته
تــری در عرصــه دانــش ،آمــوزش و پژوهــش
تــوام بــا شــکوفای فرهنگــی و معنــوی در
ســطح کشورکســب منائیــم.
دکرت سعید کریمی
رییس دانشگاه شهرکرد

آییــن بزرگداشــت چهلمیــن ســال تأســیس دانشــگاه شــهرکرد،
روز ســه شــنبه  ۵شــهریور  ،۱۳۹۸همزمــان بــا هفتــه دولــت،
بــا حضــور دکــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری ،دکــر غالمرضــا تاجگــردون رئیــس کمیســیون برنامه و
بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســامی ،مهنــدس اقبــال
عباســی اســتاندار چهــار محــال و بختیــاری ،حجتاالســام

محمدعلــی نکونــام مناینــده ولــی فقیــه در اســتان چهــار محال
و بختیــاری ،دکــر اردشــیر نوریــان مناینــده مــردم شهرســتان
شــهرکرد ،ســامان و بــن در مجلــس شــورای اســامی ،ســفرای
کشــورهای افغانســتان و عــراق ،روســای پیشــین دانشــگاه
شــهرکرد وجمعــی دیگــر از مســئوالن کشــوری ،اســتانی و
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دانشــگاهیان برگ ـزار شــد.

برگزاری دومین نشست عادی از دوره ی دوم هیات امنای دانشگاه شهرکرد

دومیــن نشســت عــادی از دوره ی دوم هیــات امنــای
دانشــگاه شــهرکرد روز چهارشــنبه ۵تیــر مــاه ،۱۳۹۸بــا
حضوردکــر مرتضــی مموئــی مشــاور وزیــر در امــور هیــات
امنــا ،دکــر ب ـرات قبادیــان رئیــس کمیســیون دامئــی هیــأت
امنــای دانشــگاه شــهرکرد ،دکــر ســعید کریمــی رییــس
دانشــگاه شــهرکرد و دبیــر هیــأت امنــای دانشــگاه شــهرکرد،
دکــر شــهاب کســکه معــاون مرکــز هیأتهــای امنــاء و
هیأتهــای ممیــزه ،مهنــدس طهمــورث الیاســی بختیــاری
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان،حجت
االســام محمدعلــی نکونــام ،مناینــده ولــی فقیــه در اســتان
و عضوهیــات امنــا ،مهنــدس اقبــال عباســی اســتاندار
چهارمحــال و بختیــاری و عضوهیــات امنــا ،دکــر اردشــیر
نوریــان مناینــده مجلــس شــورای اســامی و عضــو هیــات

امنــا ،دکــر بهروزشــیران عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
شــهرکرد و عضوهیــات امنــا ،دکــر بهــزاد قاســمی هیــات
علمــی دانشــگاه شــهرکرد و عضــو هیــات امنــا برگ ـزار شــد.
حجــت االســام محمــد علــی نکونــام ،در ایــن نشســت ضمــن
خیــر مقــدم بــه حارضیــن گفــت :دانشــگاه هــا پایــگاه هــای
مهــم و اثرگــذار در همــه جوانــب در نظــام جمهوری اســامی
ایـران هســتند و بایــد مــورد توجــه قـرار گیرنــد.
عضوهیــات امنــای دانشــگاه شــهرکرد در ادامــه گفــت :نقــش
هیــات امنــا در سیاســتگزاری هــا کالن دانشــگاه موثــر اســت
زیــرا بایــد خروجــی دانشــگاه در طــراز نظــام جمهــوری
اســامی و خروجــی آن بایــد عــامل متعهــد و توامننــد بــرای
نظــام جمهــوری اســامی ای ـران باشــد.
دکــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه شــهرکرد و دبیــر
هیــات امنــای دانشــگاه نیــز ضمــن خیــر مقــدم بــه حارضیــن
بــه ارائــه گزارشــی از برنامــه راهــردی و وضعیــت فعلــی
دانشــگاه شــهرکرد در زمینــه هــای بودجــه ای ،عمرانــی،
دانشــجویی ،آموزشــی ،پژوهشــی و فناورانــه پرداخــت و
وضعیــت ایــن دانشــگاه را رو بــه رشــد توصیــف کــرد.
گفتنــی اســت ،درایــن نشســت  ۳۲دســتور کار مــورد بحــث و
بررســی قـرار گرفــت.
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آییــن بزرگداشــت چهلمیــن ســال تأســیس دانشــگاه
شــهرکرد ،روز ســه شــنبه  ۵شــهریور  ،۱۳۹۸همزمــان
بــا هفتــه دولــت ،بــا حضــور دکــر منصــور غالمــی وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،دکــر غالمرضــا تاجگــردون
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلس
شــورای اســامی ،مهنــدس اقبــال عباســی اســتاندار چهار
محــال و بختیــاری ،حجتاالســام محمدعلــی نکونــام
مناینــده ولــی فقیــه در اســتان چهــار محــال و بختیــاری،
دکــر اردشــیر نوریــان مناینــده مــردم شهرســتان شــهرکرد،
ســامان و بــن در مجلــس شــورای اســامی ،ســفرای
کشــورهای افغانســتان و عــراق ،روســای پیشــین
دانشــگاه شــهرکرد وجمعــی دیگــر از مســئوالن کشــوری،
اســتانی و دانشــگاهیان برگ ـزار شــد.
دکــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه شــهرکرد در ایــن
آییــن ضمــن خیــر مقــدم بــه حارضیــن و تربیــک هفتــه
دولــت گفــت۱۴ :رئیــس دانشــگاه تاکنــون در ایــن
دانشــگاه رسکار آمدنــد کــه بــا مدیریــت ایــن روســا و
تــاش مجموعــه ،دانشــگاه توانســته بــه ایــن جایــگاه
برســد و پیرشفــت هــای چشــمگیری کســب منایــد.
رییــس دانشــگاه شــهرکرد در ادامــه گفــت :هــم اینــک
 ۷هـزار دانشــجو در  ۱۹۵رشــته گرایــش در  ۸دانشــکده
مشــغول تحصیــل هســتند و ایــن دانشــگاه از حضــور
 ۳۵۰عضــو هیــات علمــی بهــره منــد اســت کــه در
عرصــه هــای ملــی و بیــن املللــی دســتاوردهای علمــی
متعــددی کســب کــرده انــد.
دکــر منصــور غالمــی ،درآییــن
گرامیداشــت چهلمیــن ســال
تاســیس دانشــگاه شــهرکرد بــا
گرامیداشــت یــاد و خاطــره
شــهیدان رجایــی و باهــر و
تربیــک هفتــه دولــت گفــت:
بــا گــذری کــه بــه ایــام گذشــته
دانشــگاه شــد بــه نوعــی یــک
جریانــی از پیــروزی انقــاب و
گــذر زمــان و توســعه کشــور
بــود کــه بخشــی و منــودی از
آن را در اســتان چهــار محــال
و بختیــاری و در ایــن دانشــگاه
مــی بینیــم کــه در یــک تابلــوی
خــوب و بــا احســاس جلــوی
چشــم حارضیــن قــرار گرفتــه
شــد .درنظــام اســامی مــا
در ایــن  ۴۰ســال تغییــرات
شــگرفی انجــام شــد.
توســعهای که در گوشــه و کنار کشــور و در این اســتان
شــاهد آن هســتیم جریانــی اســت کــه پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی شــکل گرفتــه و در ایــن چهــل ســاله از
نعمتهــای زیــادی برخــوردار شــدیم کــه البتــه مــردم
ایـران شایســتگی بیشــر از ایــن هــا رادارنــد.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه حضــور
خــود در ســالهای  ۶۰تــا  ۶۲در دانشــگاه شــهرکرد گفــت:
همــه روســای در همــه دوره هــا زحــات زیــادی در
ایــن دانشــگاه متحمــل شــدند .بنــده نیــز در ســال ۶۰
بــه پیشــنهاد دکــر شــا محمــدی رییــس وقــت دانشــگاه
اصفهــان بــه عنــوان رئیــس دانشــکده شــهرکرد کــه زیــر
مجموعــه دانشــگاه اصفهــان بــود مشــغول کار شــدم.
در دیمــاه هــان ســال ،زمیــن کنونــی دانشــگاه بــه
ایــن مجموعــه واگــذار شــد و کار ســاخت دانشــکده
کشــاورزی در یــک حرکــت جهــادی ،در اردیبهشــت
مــاه  ۶۱آغــاز و در آذرمــاه فراخــوان بــرای حضــور
دانشــجویان در کالس صــادر شــد و در نهایــت در
ســال  ۱۳۷۰دانشــکده کشــاورزی بــه دانشــگاه شــهرکرد
تغییــر نــام داد و بــه طــور کامــل از دانشــگاه اصفهــان
مســتقل شــد.
دکــر غالمــی در ادامــه گفــت :بعــد از انقــاب
دانشــگاهها تقریب ـاً از نــو رشوع بــه کار کردنــد و ایــن
نــو شــدن در بدنــه هیــات علمــی بیشــر قابــل مشــاهده
بــود.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری افــزود :در آن زمــان
در صنایــع کشــور از جملــه صنعــت نفــت و صنعــت
نظامــی و مراکــز درمانــی و بهداشــتی از کارشناســان
خارجــی اســتفاده میشــد و بــا توجــه بــه تربیــت
نیــروی متخصــص بــه عنــوان مهمتریــن مأموریــت
دانشــگاه در آن زمــان ایــن مأموریــت تــا ســال  ۷۰کــه
کشــور از وجــود نیــروی خارجــی بینیــاز بــود ،بــه
شایســتگی بــه امتــام رســید و متــام مدیـران و متخصصــان

کشــور از فارغالتحصیــان دانشــگاهها بودنــد.
دکــر غالمــی بــا بیان اینکــه ایـران در اواخر دهــه  ۸۰در
تولیــد علــم بــه جایــگاه  ۱۶جهــان ارتقــا یافــت ،گفــت:
در ایــن ســالها دانشــجویان و اســاتید دانشــگاههای
کشــور در دنیــا حرفــی بــرای گفــن داشــتند و امــروز
در برخــی تخصصهــا از جملــه نانــو و بیوتکنولــوژی
صاحــب قــدرت هســتیم و مقــاالت اســاتید دانشــگاه در
عرصــه جهانــی قابــل توجــه اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نظــام اســامی توجــه ویــژهای
بــرای علــم و دانــش قائــل اســت ،ترصیــح کــرد :در
رویکــرد جدیــد وزارت علــوم در دهــه اخیــر ،بــر ایــن
نکتــه تأکیــد میشــود کــه مقــاالت  ISIتــا چــه انــدازه
میتواننــد در حــل مســائل کشــور نقــش داشــته باشــند.
دکــر غالمــی شــکلگیری تحریمهــا علیــه نظــام
اســامی را یــک فرصــت بـرای کشــور دانســت و گفــت:
دانشــمندان مــا در ایــن رشایــط توانســتند بــا تــاش
خــود در بســیاری از مــوارد نیازهــای داخلــی کشــور
را جوابگــو باشــند و ارتبــاط بیــن اقتصــاد و دانشــگاه
در ایــن فضــا پررنگتــر شــد و امــروز از طرحهــای
صنعتــی اســاتید و دانشــجویان در علــم و صنعــت از
قبیــل قـرارداد پمپهــای اســتخراج نفــت ،قراردادهــای
حــوزه محیطزیســت و پژوهشهــای حــوزه مســائل
اجتامعــی و اقتصــادی کــه میــان دانشــگاهها و صنعــت
نهایــی شــدهاند ،اســتقبال گســرده ای وجــود دارد.

دکرتغالمــی بــا اشــاره بــه تحصیــل  ۵۰ه ـزار دانشــجوی
خارجــی در کشــور ،گفــت :ایــن آمادگــی وجــود دارد
کــه دانشــجویان کشــورهای همســایه در دانشــگاههای
داخلــی پذیــرش شــوند.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری افــزود :دانشــگاه
هــای کشــور بایــد اثــرات محلــی و منطقــه ای خــود
را تقویــت کنند.دانشــگاه هــای بزرگــی مثــل دانشــگاه
شــهرکرد حتــا ماموریــت ملــی دارنــد .مــا بــرای
دانشــگاه هــا ماموریــت بیــن املللــی تعریــف کــرده ایــم
و تعامــل بیــن املللــی بــا دانشــگاه هــای رسارس جهــان
داریــم و حــدود  ۴۵۰ق ـرارداد بیناملللــی میــان اســاتید
دانشــگاههای خارجــی و داخلــی منعقــد و در حــال
اج ـرا اســت.
نظــام آموزشــی کشــور ماموریتــی فراملــی دارد .یکــی از
آنهــا آمــوزش و انتقــال تخصــص بــه کشــورهای همســایه
اســت کــه در ایــن مــورد اولویــت بــا کشــورهای اســامی
است.
دکرتغالمــی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد کــه شــاهد
پیرشفــت بیــش از پیــش ایــن دانشــگاه باشــیم.
حجتاالسالمواملســلمین محمدعلــی نکونــام ،مناینــده
ولــی فقیــه در اســتان ،ضمــن قــدر دانــی از مؤسســان
و هیــأت علمــی دانشــگاه شــهرکرد گفــت :امــروزه
برشیــت مشــکل علــم نــدارد ،علیرغــم پیرشفــت بــر
در علــم ،جهالــت و کشــتار بــر امــروز بــا بــر روز
اول خلقــت تفاوتــی وجــود نــدارد.
حجتاالســام نکونــام بــا اشــاره بــه ســوره مبارکــه
فصلــت خاطــر نشــان کــرد :بــر یــا در مســیر فطــرت
حرکــت میکنــد کــه در ایــن صــورت نجــات مییابــد و
یــا راه منحــرف از هــدف خلقــت را پیــش میگیــرد کــه
در زمــره هالکشــدگان قــرار خواهــد گرفــت و اعضــا
و جــوارح هالکشــدگان در روز قیامــت علیــه آنــان
شــهادت میدهنــد.

مناینــده ولیفقیــه در اســتان ترصیــح کــرد :علــم
بــه تنهایــی نجاتبخــش بــر نیســت و مجموعــه
دانشــگاه اعــم از اســاتید و دانشــجویان بایــد بتواننــد
علــم را بــه ابدیــت پیونــد بدهنــد تــا در زمــره
نجاتیافتــگان قــرار بگیرنــد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری نیــز ضمــن تربیــک
هفتــه دولــت گفــت :دولــت نــگاه ویــژه ای بــه
چهارمحــال و بختیــاری داشــته اســت .در ســال
جــاری نیــز ســفر جمعــی از مســئوالن ارشــد کشــور
بــه اســتان انجــام شــد و بــا مســاعدت دولتمــردان
اعتبــارات خوبــی بـرای اجـرای طــرح هــای راهســازی،
حــوزه مســکن ،گردشــگری و رونــق تولیــد بــه اســتان
اختصــاص داده شــد.
مهنــدس اقبــال عباســی افــزود :در ســفر اخیــر رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه بــه ایــن اســتان اعتبــارات
قابــل توجهــی را ب ـرای زیرســاخت هــا و بخــش هــای
مختلــف اســتان در نظــر گرفتــه شــد.
وی از تکمیــل راه آهــن مبارکــه بــه ســفید دشــت
خــر داد و گفــت :مقــرر شــد تــا  ۷۰۰میلیــارد تومــان
اعتبــار بـرای اجـرای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــود
کــه امیــد اســت بــا جــذب بــه موقــع ایــن اعتبــار،
ایــن طــرح ملــی کــه یکــی از نیازهــای اصلــی اســتان
بـرای توســعه اســت  ،در بهــار  ۱۴۰۰بــه بهــره بــرداری
برســد.
دکــر اردشــیر نوریــان ،مناینــده مــردم
شهرســتان هــای شــهرکرد ،ســامان و بــن
در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه
تقــارن چهــل ســالگی دانشــگاه شــهرکرد بــا
 ۴۰ســالگی انقــاب گفــت :ایــن امــر نشــان
میدهــد اگــر در یــک کانــون علمــی
مخصوصــاً در توســعه کمــی و کیفــی
توجــه و دقــت صــورت گیــرد ،میتــوان
بــه آن امیــد داشــت.
وی افــزود :دانشــگاه شــهرکرد میتوانــد
در تولیــد علــم و فــن نقــش بیشــری را
ایفــا کنــد و ســهم خــود را در اقتــدار دنیــا
و کشــور نشــان دهــد و ایــن امــر محقــق
نخواهــد شــد مگــر اینکــه بــه دانشــگاه
توجــه الزم شــود و دانشــگاههایی
همچــون دانشــگاه شــهرکرد کــه ظرفیــت
توســعهیافتگی دارنــد ،بایــد بیــش از
گذشــته مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــه
میزانــی کــه بــه ایــن دانشــگاه توجــه شــود
میتوانــد موتــور محــرک توســعه اســتان
باشــد.
دکــر نوریــان گفــت :مزیــت اســتان کشــاورزی اســت.
اگــر دانشــگاه بــر روی ایــن حوزههــا کار کنــد
میتوانــد ادعــا کنــد کــه موفــق بــوده و دانشــگاه
علمآفریــن و فنآفریــن میتوانــد بــه توســعه کشــور
کمــک کنــد.
مناینــده مــردم شــهرکرد ،بــن و ســامان در مجلــس
شــورای اســامی افــزود :دانشــگاه میتوانــد موتــور
محــرک مباحــث سیاســی ،اجتامعــی و بــه جریــان
افتــادن رونــق تولیــد نیــز باشــد.
وی بیــان کــرد :دانشــگاه پرتحــرک ،بانشــاط ،بــا فهــم
عمیــق میتوانــد بــه گفتــه رهــر بــه مــوذن تبدیــل
شــود و الزم اســت بــه توســعه کیفــی دانشــگاه،
توســعه رشــتههای ارشــد و دکــری و کیفــی کــردن
آمــوزش و بــه کادر هیئــت علمــی توجــه الزم صــورت
گیــرد.
در پایــان ایــن آییــن ضمــن تقدیــر از روســای پیشــین
دانشــگاه و خیّریــن حامــی دانشــگاه شــهرکرد از متــر
یادبــود چهــل ســالگی دانشــگاه و کتــاب خاطــرات
روســای دانشــگاه تحــت عنــوان بــام علــم وهــر
رومنایــی شــد.
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دومیـن هامیـش ملی منابـع طبیعی
و توسـعه پایـدار در زاگـرس روز های
6و  7شـهریور  98بـا حضـور دکتر
محسـن مبینـی معـاون پژوهشـی و
فنـاوری دانشـگاه شـهرکرد ،مهنـدس
علـی محمـدی مقـدم مدیـر کل
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان،
مهنـدس شـهرام احمـدی مدیـر کل
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان،
دکتر کرامـت اللـه سـعیدی معـاون
فرهنگی-اجتامعـی دانشـگاه ،دکتر
پژمان طهامسـبی معاون دانشـجویی
دانشـگاه ،دکتر عطااللـه ابراهیمـی
رییـس هامیـش ،دکتر بیـت اللـه
محمودی دبیـر اجرایی هامیش ،دکرت
رسـول زمانـی دبیـر علمـی هامیـش
و مسـئوالن و کارشناسـان دانشـگاه
شـهرکرد ،جمعـی از مسـئوالن بخش
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان،
کارشناسـان حـوزه شـیالت و صنایع ،
محققـان و دانشـجویان برگـزار شـد.
دکرت محسـن مبینـی در این هامیش
گفـت :اسـتان چهارمحـال و بختیاری
بـا قـرار گرفتن در منطقـه زاگـرس
مرکـزی غنـای فـراوان و رشایـط
مناسـبی دارد و ایـن اسـتان جـز ۵
اسـتان پـاک کشـور اسـت کـه بایـد
بـا حفـظ محیـط زیسـت و منابـع
طبیعـی از ایـن رشایـط بکـر و پـاک
اسـتان برای توسـعه پایدار استفاده کرد.
معاون پژوهشـی و فناوری دانشـگاه
افـزود :ایـن رشایط یـک نعمت بزرگ
اسـت کـه بایـد بـرای حفـظ ایـن
موهبـت تلاش شـود و برگـزاری این
هامیش در جمع آوری دسـتاوردهای
جدیـد در عرصـه علـم و تخصـص
کمـک مـی کند.
دکتر عطـا اللـه ابراهیمـی نیـز در
ایـن مراسـم ضمـن خیـر مقـدم
بـه حارضیـن در هامیـش ،اظهـار
امیـدواری کـرد :تبـادل تجربیـات و
اندیشـه هـای متخصصان حـارض در
ایـن هامیـش مسـیر جدیـدی بـرای
حفاظـت و مدیریـت بهتر منابـع
طبیعـی ایجـاد کنـد.
رییـس هامیـش در بخـش دیگـری از
سـخنانش ضمن قدردانـی از زحامت
همـه ادارات در برگـزاری ایـن هامیش
گفت:بـه دلیل اینکه دو دوره از

هامیش ملی منابع طبیعی و توسـعه
پایـدا ر زاگـرس در دانشـگاه شـهرکرد
برگـزار شـد ،دبیرخانـه دامئـی ایـن
هامیش در دانشـگاه شهرکرد مستقر
می شـود.
دکتر رسـول زمانـی نیـز گفـت :از
مجمـوع  ۲۳۰مقالـه ارسـالی بـه
دبیرخانـه ایـن هامیـش  ۱۹۵مقالـه
پذیرفتـه شـده اسـت و از ایـن تعداد
۲۴مقالـه بـه صـورت شـفاهی و
۱۷۱مقالـه نیـز به صـورت پوستر در
دو روز برگـزاری هامیـش ارائـه شـد
و ایـن هامیـش امـکان تبـادل آخرین
دسـتاوردهای حوزه منابـع طبیعی را
فراهـم کـرد.
دکتر بیـت اللـه محمـودی دبیـر
اجرایـی دومیـن هامیـش ملـی منابع
طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس در
مراسـم اختتامیه در سـخنانی ضمن
تقدیـر وتشـکر از عوامـل برگـزاری
ایـن هامیـش گفـت :بـرای دومیـن بار
دانشـکده منابـع طبیعـی و علـوم
زمیـن دانشـگاه شـهرکرد ایـن افتخار
را داشـت کـه هامیـش ملـی منابـع
طبیعـی و توسـعه پایـدار در زاگـرس
را برگـزار کنـد و امیـدوارم با توجه به
اسـتقرار دامئی دبیرخانه این هامیش
در دانشـگاه شـهرکرد ،برگـزاری دوره
های آتی این هامیش اسـتمرار پیدا کند.
دکتر بیـت اللـه محمـودی در بخش
دیگـری از سـخنانش هـدف از
برگـزاری ایـن هامیـش را جمـع آوری
و ارائه آخرین دسـتآوردهای علمی و
پژوهشـی در حـوزه منابـع طبیعی و
محیـط زیسـت دانسـت و افـزود :ما
در ایـن هامیـش  ،تلاش داشـتیم از
طریـق برگـزاری پانل هـای تخصصی
و ارائه مقاالت به صورت شـفاهی و
پوستر بـه ایـن هدف برسـیم.
وی یکـی دیگـر از اهـداف ایـن
هامیـش را منایـش دسـتآوردهای
اجرایـی و تحقیقاتـی حـوزه منابـع
طبیعـی و محیـط زیسـت زاگـرس
دانسـت کـه این امـر در قالـب غرفه
های منایشـگاهی در حاشـیه برگزاری
هامیـش صـورت گرفـت.
در ادامـه قطعنامـه پایانـی ایـن
هامیـش قرائت شـد کـه برنامـه ریزی

توسـعه پایدار مبتنی بـر حفاظت از
منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت بـر
مبنـای سیاسـت هـای کلـی اقتصـاد
مقاومتـی بر اسـاس فرمایشـات مقام
معظـم رهبری ،بهـره گیـری از نظـر
کارشناسـان و متخصصـان و صاحـب
نظـران بـا تاکید بـر مراکز آموزشـی و
پژوهشـی اسـتان های واقع شـده در
زیسـت بوم زاگرس با تاکیـد ویژه بر
بـروز سـیل های اخیر ،خشکسـالی و
ارائـه راهکارهـای مدیریـت آن ،مبنـا
قـرار دادن حفاظـت از منابع طبیعی
بـه عنـوان محـور اصلـی توسـعه بـا
تاکیـد بـر اشـتغال زایـی از طریـق
توسـعه منابع پـاک و اکوتوریسـم در
جهـت کاهش فشـار بهـره بـرداری از
منابـع طبیعی زیسـت بـوم زاگـرس ،
شـکل گیری دبیرخانـه دامئی هامیش
ملـی منابع طبیعـی و توسـعه پایدار
در زاگرس در دانشکده منابع طبیعی
و علـوم زمیـن دانشـگاه شـهرکرد،
تاکیـد بر رویکـرد جامع حفظ محیط
زیسـت بـا مبنـا قـرار دادن طـرح
صحیـح آمایـش رسزمیـن بـر اسـاس
ظرفیـت زیسـت محیطـی ،مزیـت
های نسـبی زاگـرس ،تنوع زیسـتی و
گردشـگری همـرا بـا پایـش و ارزیابی
مسـتمر اثرات راهبردی آن ،برخی از
مهمتریـن مفـاد ایـن قطعنامه اسـت.
گفتنـی اسـت در پایـان هامیـش از
صاحبـان مقالـه هـای برتـر بـا اهـدا
لـوح تقدیـر شـد.
شـایان ذکـر اسـت ،دومیـن هامیـش
ملـی منابع طبیعی و توسـعه پایدار
در زاگرس در محورهای آبخیزداری و
توسـعه پایدار در زاگـرس ،جنگلداری
و توسعه پایدار در زاگرس ،مرتعداری
و توسـعه پایـدار در زاگـرس ،محیـط
زیسـت و توسـعه پایـدار در زاگـرس،
شـیالت و توسـعه پایـدار در زاگـرس،
علـوم زمیـن و توسـعه پایـدار در
زاگرس ،صنایع چوب و توسـعه پایدار
در زاگـرس و محـور ویـژه مخاطـرات
طبیعـی بـا تاکیـد بـر سـیالب در روز
هـای  ۶و ۷شـهریور در دانشـگاه
شـهرکرد برگـزار شـد و مقـاالت ایـن
هامیـش در پایـگاه سـیویلیکا و
کنرسسـیوم محتـوای ملـی منایـه می
شود.

برگــزاری نشســت کمیســیون دامئــی
هیــات امنــای دانشــگاه شــهرکرد

روز ســه شــنبه ۴تیــر مــاه ،۱۳۹۸نشســت کمیســیون
دامئــی هیــات امنــای دانشــگاه شــهرکرد بــا حضــور
اعضــای حقوقــی و حقیقــی ایــن کمیســیون در محــل
دانشــگاه شــهرکرد برگ ـزار شــد.
دکــر بـرات قبادیــان ،رییــس کمیســیون دامئــی هیــات
امنــای دانشــگاه شــهرکرد ضمــن خیرمقــدم بــه اعضــای
کمیســیون گفــت :آنچــه کــه باعــث توســعه کشــور
مــی شــود دانشــگاه هــا هســتند ،دانشــگاه شــهرکرد
نیــز بــا عملیاتــی کــردن برنامــه راهــردی خــود
چارچــوب مشــخصی بـرای رســیدن بــه اهــداف ترســیم
منــوده اســت.
رییــس کمیســیون دامئــی هیــات امنــای دانشــگاه
شــهرکرد در ادامــه گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه اعضــای
هیــات علمــی دانشــگاه هــا الگــو ســاز هســتند ،اعضای
هیــات دانشــگاه شــهرکرد نیــز بایــد دانشــگاه شــهرکرد
را بــه الگــو و مرجعــی ب ـرای ادارات و دانشــگاه هــای
دیگــر تبدیــل کننــد.
دکــر ب ـرات قبادیــان در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد،
بتــوان توامننــدی هــای دانشــگاه شــهرکرد و اســتان
چهــار محــال و بختیــاری را شناســایی و تبدیــل بــه
ثــروت منــود و بودجــه آفریــن کــرد.
دکــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه شــهرکرد ،و
دبیــر هیــات امنــای دانشــگاه نیــز ضمــن خیــر مقــدم
بــه حارضیــن بــه ارائــه گــزارش مختــری از برنامــه
راهــردی وضعیــت فعلــی دانشــگاه شــهرکرد پرداخــت
و گفــت :بــا توجــه بــه تصویــب چــارت جدیــد ،از نظــر
ســاختاری دانشــگاه شــهرکرد دارای  ۵معاونــت۱۵ ،
مدیریــت ۱۵ ،دانشــکده و پژوهشــکده و  ۵۵گــروه
آموزشــی و پژوهشــی اســت.
رییــس دانشــگاه شــهرکرد افــزود :در دانشــگاه ۳۴۶
عضــو هیــات علمــی شــامل  ۳۳اســتاد ۱۰۷ ،دانشــیار
 ۱۹۴،اســتادیار و  ۱۲مربــی ۲۹۱ ،کارمنــد شــامل۱۰۲ :
کارمنــد رســمی ۲۴،کارمنــد پیامنــی و  ۱۶۵کارمنــد
ق ـراردادی ،فعالیــت مــی کننــد.
رییــس دانشــگاه شــهرکرد در ادامــه بــه ارائــه گ ـزارش
دربــاره وضعیــت بودجــه ای و عمرانــی ،فرهنگــی،
دانشــجویی ،آموزشــی و پژوهشــی و فناورانه دانشــگاه
شــهرکرد پرداخــت و وضعیــت ایــن دانشــگاه را رو بــه

رشــد توصیــف کــرد.
گفتنــی اســت ،در نشســت کمیســیون دامئــی
هیــات امنــای دانشــگاه ۱۰دســتور کار مــورد
بحــث و بررســی ق ـرار گرفــت.

4
برگــزاری کارگاه آموزشــی ســبک زندگــی
اســامی بــا محوریــت آییــن همــرداری در
دانشــگاه شــهرکرد

کارگاه آموزشــی ســبک زندگــی اســامی بــا محوریــت
آییــن همــرداری بــه همــت مشــاور رییــس دانشــگاه
در امــور بانــوان و شــورای مطالعــات زنــان وابســته
بــه دفــر نهــاد منایندگــی رهــری بــا ســخرنانی دکــر
فهیمــه فرهمندپــور عضــو کارگــروه تخصصــی زن و
خانــواده وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــآوری و عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه ته ـران و باحضــور جمعــی از
بانــوان کارمنــد و عضــو هیــات علمــی روز چهارشــنبه
 ۲۹خــرداد  ، ۹۸در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد.
دکــر الهــام قنــری مشــاور رییــس دانشــگاه در امــور
بانــوان هــدف از برگـزاری ایــن کارگاه را آشــنایی بانــوان
دانشــگاه بــا ســبک زندگــی اســامی دانســت.
گفتنــی اســت ،تبییــن الگوهــای مناســب اســامی و
جامعــه شــناختی همــرداری  ،آســیب شناســی روابــط
بیــن همـران ،ریشــه یابــی باورهــای غلــط در تعامــل
بیــن زوجیــن ،تبییــن رشــد آگاهــی هــای فــردی و
خودشناســی بــه عنــوان گام مهــم ایجــاد یــک زندگــی
موفــق تــوام بــا احســاس رضایــت ،از مهمرتیــن مباحــث
مطــرح شــده در ایــن کارگاه بــود.

برگزاری کارگاه آموزشـی ترشیح دستورالعمل
معافیت تحصیلی دانشجویان
در دانشگاه شهرکرد

بــه همــت معاونــت آموزشــی دانشــگاه شــهرکرد و
همــکاری معاونــت وظیفــه عمومــی نیــروی انتظامــی
اســتان چهارمحــال و بختیــاری ،کارگاه آموزشــی ترشیــح
دســتورالعمل معافیــت تحصیلــی دانشــجویان ویــژه
کارشناســان آموزشــی دانشــگاه هــا و موسســات
آمــوزش عالــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا حضــور
رسوان ابــوذر یوســفی رییــس اداره معافیــت تحصیلــی
و خــروج از کشــور نیــروی انتظامــی اســتان چهارمحــال
و بختیــاری روز شــنبه  ۲۳شــهریور ۱۳۹۸در دانشــگاه
شــهرکرد برگ ـزار شــد.
بررســی قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی ،ترشیــح
آییــن نامــه معافیــت تحصیلــی دانشــجویان ،ترشیــح
فراینــد خــروج از کشــور دانشــجویان و طــاب در حــال
تحصیــل و رشایــط اخــذ مجــوز تحصیــل در خــارج از
کشــور از مهمرتیــن مباحــث مطــرح شــده در ایــن
کارگاه آموزشــی بــود.

بازدیــد قائــم مقــام وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــآوری و رییــس مرکــز
هیــات هــای امنــا و هیــات ممیــزه مرکــزی وزارت علــوم از دانشــکده هــر
و علــوم انســانی فارســان دانشــگاه شــهرکرد

دکتر عبدالرضا باقـری قائم مقام وزیر علـوم ،تحقیقات
و فنـآوری و رییـس مرکـز هیـات هـای امنـا و هیـات
ممیـزه مرکـزی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـآوری بـه
همـراه دکتر سـعید کریمـی رییـس دانشـگاه شـهرکرد،
دکتر علـی کاظمـی مناینـده مـردم شهرسـتان هـای
فارسـان ،کوهرنـگ  ،اردل و کیـار در مجلـس شـورای
اسلامی ،حجـت االسلام سـعید صفـی مسـئول دفتر
نهـاد منایندگـی رهبری در دانشـگاه ،دکتر غالمرضـا
شـمس معـاون اداری ،مالـی و مدیریت منابع دانشـگاه
 ،دکتر حمداللـه مشـتاقی معـاون آموزشـی دانشـگاه
 ،دکتر محسـن مبینـی معـاون پژوهشـی و فنـآوری
دانشـگاه ،دکتر پژمـان طهامسـبی معـاون دانشـجویی
دانشـگاه ،و دکتر مهـدی کرمـی مدیـر حوزه ریاسـت و
روابـط عمومـی ،دکتر سـتار صادقـی رییـس دانشـکده
هنر و علـوم انسـانی فارسـان ،فرمانـدار ،شـهردار و
رییـس شـورای اسلامی شـهر فارسـان و جمعـی دیگـر
از اسـاتید و مسـئوالن دانشـگاه روز شـنبه  ۱۲مـرداد
 ۹۸از دانشـکده هرن و علوم انسـانی فارسـان دانشـگاه
شـهرکرد بازدیـد کردنـد.
در ایـن بازدیـد دکتر سـعید کریمـی رییـس دانشـگاه
ضمـن خیـر مقـدم بـه دکرت باقـری بـه ارائه گزارشـی از
وضعیـت فعلـی و فعالیـت های دانشـکده هرن و علوم
انسـانی فارسـان پرداخـت و اظهـار امیـدواری کـرد بـا
توجـه و اهتمام وزارت خانـه ایـن دانشـکده در مسـیر
توسـعه و پیرشفـت بهتر ی قـرار گیـرد.
دکتر عبدالرضـا باقری نیـز ضمن قدردانی از مسـئوالن
دانشـگاه شـهرکرد و مسـئوالن شهرسـتان فارسان اعم
از مناینـده ایـن شهرسـتان در مجلـس شـورای اسلامی،
فرمانـدار  ،شـهردار و شـورای اسلامی ایـن شـهر در
سـخنانی گفـت :بـه برکـت انقلاب اسلامی ایـران در
سـال  ۵۷امـروزه مـا در اکثر شـهرهای کشـورمان از

مراکـز آمـوزش عالـی خوبـی برخـوردار هسـتیم ،در
حالـی کـه در پیـش از انقلاب تنها در تعـداد محدودی
از شـهرهای کشـور دارای مراکـز آمـوزش عالی بودیم و
ایـن امـر از افتخـارات جمهـوری اسلامی ایـران اسـت.
قائـم مقـام وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـآوری در بخش
دیگری از سـخنانش با اشـاره به نسـبت دانشـجویان و
جمعیت شهرسـتان فارسـان گفت  :امروزه در شهرستان
فارسـان بنابـر گفتـه مسـئوالن ایـن شهرسـتان  ۴هـزار
دانشـجو وجـود دارد کـه بـه نسـبت جمعیـت ۱۰۰
هـزار نفـری ایـن شهرسـتان نسـبت یـک بـه بیسـت و
پنـج حاصـل می شـود که نشـان دهنده رسمایـه بزرگی
بـرای ایـن شهرسـتان اسـت کـه بایـد بـه آن افتخـار کرد.
رییـس مرکـز هیـات هـای امنا و هیـات ممیـزه مرکزی
وزارت علـوم در بخـش دیگـری از سـخنانش گفـت :مـا
بایـد مهـارت هـای شـغلی را بـه دانشـجویان آمـوزش
دهیـم تـا دیگـر نگـران اشـتغال آنهـا پـس از فـارغ
التحصیلـی نباشـیم.
دکتر عبدالرضـا باقـری گفت :ما بایـد ظرفیت های هر
منطقـه را شناسـایی مناییـم و بـر اسـاس ایـن ظرفیـت
هـا اقـدام بـه اعطـای مجـوز جهـت رشـته هـای جدید
و جـذب اعضـای هیـات علمـی مـورد نیـاز مناییـم و
سیاسـت امـروز وزارت علـوم توجـه بیشتر بـه مناطق
کمتر برخـوردار و توسـعه و تجهیـز ایـن مناطـق اسـت.
دکتر باقـری در ادامـه افـزود :تجربه نشـان داده اسـت
در هـر منطقـه کـه مـردم و مسـئوالن محلـی وارد کار
شـده و همـکاری بیشتری داشـته انـد توسـعه آن
منطقـه رسیعتر انجام شـده اسـت لـذا امروزه بـا توجه
بـه منابـع محـدود دولـت الزم اسـت مردم و مسـئوالن
محلـی همـکاری بیشتری جهـت پیشبرد اهـداف
آمـوزش عالـی بنامینـد.

نشسـت صمیمـی معـاون وزیـر صنعت ،معـدن و تجـارت و اعضای
هیـات علمـی دانشـگاه شـهرکرد بـا موضوع طـرح تاپ،گامـی برای
ارتبـاط صنعت و دانشـگاه
نشســت صمیمــی معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد بــا موضــوع
طــرح تــاپ ،گامــی ب ـرای ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه روز ســه شــنبه 4تیــر 98در دانشــگاه شــهرکرد برگ ـزار شــد.
دکــر بـرات قبادیــان ،معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ایــن نشســت گفــت :در آینــده اقتصــاد بــر اســاس
دانــش خواهــد بــود و چــرخ اقتصــاد کشــور بــدون دانــش منیچرخــد و مــا از نظــر منابــع نفــت ،گاز و رسمایــه انســانی
بیشــرین ظرفیتهــا را در دنیــا داریــم کــه بایــد از ایــن ظرفیــت در صنعــت کشــور بــه بهرتیــن وجــه اســتفاده شــود
و تحریمهــای اخیــر باعــث شــده تــا بیشــر نــگاه مــان متوجــه توامنندیهــای داخلــی باشــد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه گفــت :بـرای طــرح توامنندســازی تولیــد و توســعه اشــتغال پایــدار،
ســامانه طــرح تــاپ آمــاده شــده کــه بــر اســاس آن زمینــه ارتبــاط بنگاههــای صنعتــی و تجــاری بــا دانشــگاهها و
واحدهــای تحقیقاتــی فراهــم میشــود.
دکــر ب ـرات قبادیــان افــزود :طــرح تــاپ راهــی ب ـرای ارتبــاط موثرتــر صنعــت و دانشــگاه و اشــتغال دانشــجویان در
بخــش صنعــت اســت ،طــرح «تــاپ» در مرحلــه اول و در کوتــاه مــدت ،فعــال ســازی و توســعۀ واحدهــای تحقیــق و
توســعه در بنــگاه هــای متقاضــی را اجـرا مــی کنــد و در گام دوم و در میــان مــدت ،دانــش بنیــان ســازی محصــوالت و
عملکــرد بنــگاه هــا را دنبــال مــی کنــد و در گام ســوم و بلندمــدت ،دانــش بنیــان کــردن ســاختار ،تشــکیالت ،عملکــرد
و محصــول بنــگاه هــای اقتصــادی را بــه عنــوان هــدف نهایــی طــرح ،دنبــال مــی کنــد.
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برگـزاری آییـن تجلیـل از خربنـگاران و اصحـاب رسـانه بـه مناسـبت روز
خربنـگار و نشسـت خبری برگـزاری چهلمیـن سالگردتاسـیس دانشـگاه شـهرکرد

برگـزاری چهارمیــن نشســت معاونیــن
و مدیــران فرهنگــی اجتامعــی دانشــگاه
هــای منطقــه  6کشــور بــه میزبانــی
دانشــگاه شــهرکرد

نشســت معاونیــن و مدیــران فرهنگــی اجتامعــی
روز ســه شــنبه ۱۵مــرداد  ،۱۳۹۸آییــن تجلیــل از وعــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه اینکــه اســتان چهارمحــال
دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی اســتان هــای
خربنــگاران و اصحــاب رســانه بــه مناســبت روز خربنــگار و بختیــاری یکــی از قطبهــای تولیــد ماهیــان رسدآبــی
چهــار محــال و بختیــاری  ،اصفهــان و یــزد بــا حضــور
و نشســت خــری برگــزاری چهلمیــن سالگردتاســیس اســت ،در رشــته بهداشــت و بیامریهــای آبزیــان در
مقطــع دکــری تخصصــی و رشــته علــوم سیاســی در
دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد.
دکــر غالمرضــا غفــاری معــاون فرهنگــی اجتامعــی
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در ایــن نشســت دکــر
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری  ،دکــر ســعید
ســخنانی ضمــن خــوش آمدگویــی بــه خربنــگاران و فارســان از مهرمــاه  ۱۳۹۸پذیــرش دانشــجو خواهــد
کریمــی رییــس دانشــگاه شــهرکرد  ،مهنــدس محمــد
پاسداشــت  ۱۷مــرداد روز خربنــگار و تربیــک ایــن روز داشــت.
هــادی عســگری مدیــر کل فرهنگــی اجتامعــی وزارت
بــه خربنــگاران حــارض در نشســت خــری گفــت :بــه رییــس دانشــگاه شــهرکرد در خصــوص جــذب
خاطــر اهمیــت و تــوان قلمــی کــه در دســتان شــا دانشــجوی خارجــی در دانشــگاه شــهرکرد گفــت :در
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری  ،حجــت االســام دکــر
وجــود دارد ،شــا بــه راحتــی تــوان انعــکاس آخریــن حــال حــارض  ۲۰دانشــجو افغانســتانی در رشــتههایی
ســعید صفــی مســئول نهــاد منایندگــی رهــری در
اخبــار و تحــوالت صــورت گرفتــه در حــوزه علــم همچــون فیزیــک ،علــوم انســانی و فنــی و مهندســی در
دانشــگاه شــهرکرد ،دکــر کرامــت اللــه ســعیدی معــاون
و دانشــگاه را داریــد و بدیــن وســیله از تــاش شــا مقطــع کارشناســی ارشــد و دکــری در ایــن دانشــگاه در
جهــت انعــکاس اخبــار و تحــوالت دانشــگاه شــهرکرد حــال تحصیــل هســتند کــه  ۲نفــر از ایــن دانشــجویان
فرهتگــی اجتامعــی دانشــگاه شــهرکرد و جمعــی از
بــه مــردم در ســطح اســتان و کشــور تشــکر مــی کنــم فــارغ التحصیــل شــده انــد.
معاونیــن و مدیــران فرهنگــی اجتامعــی دانشــگاه
و امیــدوارم بــا اســتعانت از درگاه خداونــد متعــال در دکــر ســعیدکریمی در ادامــه گفــت  :در دانشــگاه
هــای منطقــه  6کشــور و مناینــدگان وزیــر در هیــأت
انجــام رســالت آگاهــی بخشــی ،شــفاف ســازی ،مطالبــه شــهرکرد  ۵تشــکل سیاســی ۴۵ ،انجمــن علمــی و ۱۸
هــای نظــارت بــر تشــکل هــای اســامی بــه میزبانــی
گــری و ارتقــا ســطح علمــی و فرهنگــی جامعــه موفــق کانــون فرهنگــی فعــال هســتند و در ســال گذشــته
۶۸۰عنــوان برنامــه فرهنگی ثبت شــده در درگاه وزارت
باشــید.
دانشــگاه شــهر کــرد روز چهارشــنبه  27شــهریور 1398
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برگ ـزار شــد.
جشــن چهلســالگی دانشــگاه شــهرکرد در  ۵شــهریورماه تشــکلهای سیاســی ،علمــی و کانونهــای فرهنگــی
دکــر غالمرضــا غفــاری در ایــن نشســت گفــت :بحــث
ســال جــاری خــر داد و گفــت :افتتــاح رســمی رسدرب در ایــن برنامههــا نقــش فعاالنــهای داشــتهاند.
پوشــش و حجــاب دارای ابعــاد مختلــف اســت و یــک
اصلــی دانشــگاه ،افتتــاح دانشــکده دامپزشــکی و ســالن رییــس دانشــگاه شــهرکرد ،کشــت  ۲۰هکتــار گل
آمفــی تئاتــر از جملــه برنامههــای چهلمیــن ســالگرد محمــدی ،توســعه واحدهــای دامپــروری ،مشــارکت
موضــوع فرهنگــی -اجتامعــی اســت و بایــد بســیار
در برگــزاری املپیادهــای علمــی و گســرش فعالیــت
تاســیس دانشــگاه خواهــد بــود.
ظریــف بــه آن ورود کــرد و ایــن مســاله حائــز اهمیــت
دکــر ســعیدکریمی گفــت :دانشــگاه شــهرکرد بــه هــای کلینیــک دامپزشــکی را از دیگــر فعالیــت هــای
اســت کــه دانشــجویان عــاوه بــر آگاهــی از حقــوق
دنبــال توســعه رشــتههای مهــم و تاثیــر گــذار اســت ،و دانشــگاه عنــوان کــرد.
در  ۵رشــته عم ـران گرایــش ژئوتکنیــک ،مــواد گرایــش در پایــان ایــن نشســت خــری بــا اعطــا لــوح از
خــود بــا تکالیــف و مســئولیت هــای خــود نیــز آشــنا
خوردگــی و حفاظــت ،مدیریــت کشــاورزی ،ادبیــات خربنــگاران و اصحــاب رســانه تقدیــر شــد.
شــوند تــا قوانیــن و الزامــات محیــط دانشــگاهی را
روایــی و مشــاوره شــغلی در مقطــع کارشناســی ارشــد
رعایــت مناینــد.
معــاون فرهنگــی -اجتامعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات
پذیـرش طـرح عضـو هیـات علمـی دانشـگاه شـهرکرد در پـروژه همکاری های مشترک
و فنــاوری در بخــش دیگــری از ســخنانش ،درخصــوص
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـآوری ایـران و موسسـه الیبنیتـز آملان
مطالبــات دانشــجویان اظهــار داشــت :مطالبــه گــری
دانشــجویان یــک حســن اســت و ایــن نشــان دهنــده
طــرح پیشــنهادی دکــر ولــی اللــه خلجــی عضــو هیــأت
توامننــدی دانشــجویان دراظهــار نظــر پیرامــون مباحــث
علمــی گــروه زیســت شناســی دانشــکده علــوم پایــه
مختلــف اســت و در ایــن رابطــه مســأله مهــم نحــوه
دانشــگاه شــهرکرد بــا عنــوان «بررســی تاکســونومی
جورپایــان دریــازی جزایــر خلیــج فــارس» در پــروژه
بیــان مطالبــات و توجــه بــه می ـزان امکانــات اســت.
همــکاری هــای مشــرک وزارت علــوم ،تحقیقــات و
شــایان ذکــر اســت؛ بحــث و بررســی پیرامــون راه
فنــاوری کشــورمان بــا موسســه الیبنیتــز(Leibniz
هــای افزایــش مشــارکت دانشــجویان در فعالیــت
 )Instituteآملــان پذیرفتــه شــده اســت.
هــای فرهنگــی -اجتامعــی ،بهبــود و ارتقــای فرهنــگ
گفتنــی اســت ،ایــن طــرح از بیــن بیــش از ده هــا طــرح
پیشــنهادی بــه عنــوان یکــی از هفــت طــرح انتخابــی
عفــاف و حجــاب  ،فعالیــت تشــکل هــای اســامی و
پذیرفتــه شــد .هزینــه هــای خارجــی ایــن طــرح توســط
ارائــه پیشــنهادات در خصــوص بازنگــری آییــن نامــه
طــرف آملانــی پرداخــت خواهــد شــد و هزینــه اجرایــی گرنــت ســالیانه مرکــز کشــف گونــه هــای جدیــد مــوزه
طــرح نیــز بــه صــورت مســاوی و بــا حامیــت مشــرک نیچــر اتــاوای کانــادا ( ( the Canadian Museum ofهــای دانشــجویی از جملــه دیگــر موضوعــات ایــن
دانشــگاه شــهرکرد و وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری  Natureنیــز شــده اســت .ایــن گرنــت  ۵هـزار دالری هــر نشســت بــود.
ســاله بــه پژوهشــگرانی تعلــق مــی گیردکــه در زمینــه
تامیــن مــی شــود.
شــایان ذکــر اســت ،دکــر ولــی اللــه خلجــی بــه عنــوان بیوسیســتامتیک گونــه هــای جانــوری ،گیاهــی و فســیل
تحقیــق و پژوهــش مــی کننــد.
تنهــا متخصــص جورپایــان دریــازی ای ـران برنــده
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انتصــاب معــاون پژوهــش و
فنــآوری دانشــگاه شــهرکرد بــه عنــوان
عضــو هیــات امنــای کانــون کارآفرینــی
اســتان

مهنــدس اقبــال عباســی اســتاندار چهــار محــال و
بختیــاری طــی حکمــی دکــر محســن مبینــی معــاون
پژوهــش و فنــآوری دانشــگاه شــهرکرد را بــه عنــوان
عضــو هیــات امنــای کانــون کارآفرینــی اســتان چهــار
محــال و بختیــاری بــه مــدت دو ســال منصــوب کــرد.

انتصــاب دبیــر هیــأت نظــارت ،ارزیابــی
و تضمیــن کیفیــت اســتان

انتخـاب دانشـگاه شـهرکرد بـه عنـوان میزبـان پنجمیـن املپیـاد ورزشهمگانی دانشـجویان
پسر و دختر دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی کشـور در سـال 1400

پنجمیــن املپیــاد ورزشهمگانــی دانشــجویان پــر و
دخــر دانشــگاه هــا و مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور
بــا حضــور بیــش از  ۴۰۰۰ورزشــکار در ســال  ۱۴۰۰بــه
میزبانــی دانشــگاه شــهرکرد برگــزار میشــود.
در پایــان چهارمیــن املپیــاد ورزش همگانــی دانشــجویان
پــر در روز یــک شــنبه  ۶مــرداد  ۹۸و در مراســمی در
دانشــگاه بوعلــی ســینا بــا حضــور دکــر محمــد پــور
کیانــی مســئول دفــر مشــرک انجمــن هــای ورزشــی اداره
کل تربیــت بدنــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــآوری و
معــاون فنــی چهارمیــن املپیــاد ورزش همگانــی ،دکــر
پژمــان طهامســبی معــاون دانشــجویی دانشــگاه شــهرکرد
و هاشــم چراغــی مدیــر تربیــت بدنــی دانشــگاه ،پرچــم

پنجمیــن املپیــاد ورزش همگانــی دانشــجویان پــر و
دخــر دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور بــه
دکــر پژمــان طهامســبی معــاون دانشــجویی دانشــگاه
شــهرکرد تحویــل داده شــد و دانشــگاه شــهرکرد بــه
عنــوان میزبــان پنجمیــن دور ایــن املپیــاد معرفــی شــد.
گفتنــی اســت ،دانشــگاه هــای بیــن املللــی امــام
خمینــی(ره) ،صنعتــی امیرکبیــر ،رازی کرمانشــاه ،شــهید
باهرنکرمــان ،محقــق اردبیلــی ،کاشــان و شــهرکرد متقاضی
میزبانــی پنجمیــن املپیــاد ورزش هــای همگانــی بودنــد
کــه بــر اســاس بررســی هــای بعمــل آمــده در محورهــای
مختلــف دانشــگاه شــهرکرد بــه عنــوان میزبــان انتخــاب
شــد.

برگ ـزاری شــورای ورزشــی دانشــگاه شــهرکرد بــا حضــور مدیــرکل تربیتبدنــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــآوری
دکــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه
شــهرکرد در حکمــی دکــر حمیدرضــا عزیــزی
عضــو هیــات علمــی دانشــکده دامپزشــکی
را بــه عنــوان «دبیــر هیــأت نظــارت ،ارزیابــی
و تضمیــن کیفیــت اســتان» منصــوب کــرد.

انتصــاب دبیــر هیــأت اجرایــی جــذب
دانشــگاه شــهرکرد

دکــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه
شــهرکرد در حکمــی دکــر ســعید حبیبیــان
عضــو هیــات علمــی دانشــکده دامپزشــکی
را بــه عنــوان «دبیــر هیــأت اجرایــی جــذب
دانشــگاه» منصــوب کــرد.

شــورای ورزشــی دانشــگاه شــهرکرد بــا حضــور دکــر
محمــد حســین علی ـزاده مدیــرکل تربیــت بدنــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــآوری ،دکــر رضــا قاســمی نــژاد
رییــس اداره ورزش هــای قهرمانــی اداره کل تربیــت
بدنــی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــآوری ،دکــر ســعید
کریمــی رییــس دانشــگاه شــهرکرد ،حجتاالســام دکــر
ســعید صفــی مســئول دفــر نهــاد منایندگــی مقــام
معظــم رهــری در دانشــگاه ،دکــر غالمرضــا شــمس
معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع دانشــگاه ،دکــر
پژمــان طهامســبی معــاون دانشــجویی دانشــگاه ،هاشــم
چراغــی مدیــر تربیــت بدنــی دانشــگاه روز دوشــنبه
۱۴مــرداد  ۱۳۹۸برگــزار شــد.
دکــر ســعید کریمــی در ایــن مراســم ضمــن ابــراز
خرســندی از انتخــاب دانشــگاه شــهرکرد بــه عنــوان
میزبــان پنجمیــن املپیــاد ورزش همگانــی دانشــجویان
پــر و دخــر دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
کشــور در ســال ۱۴۰۰گفــت :اســتان چهارمحــال و
بختیــاری بویــژه دانشــگاه شــهرکرد ب ـرای برگ ـزاری ایــن

املپیــاد دارای پتانســیلهای بســیار باالیــی اســت و
دانشــگاه شــهرکرد عــاوه برفعالیــت هــا و کالس هــای
ورزشــی کــه بــرای اســاتید ،دانشــجویان و کارکنــان
دانشــگاه برگ ـزار مــی کنــد بــا ادارات و ســازمان هــای
دیگ ـراز لحــاظ ورزش و خدمــات مرتبــط بــا آن نهایــت
همــکاری را دارد.
در ادامــه رییــس دانشــگاه شــهرکرد گفت :این دانشــگاه
ارتبــاط خوبــی بــا اداره هــا و ارگان هــای اســتان دارد و
امیــدوارم در املپیــاد پیــش رو بــا همــکار ی آنهــا بتوانیــم
میزبــان خوبــی بـرای املپیــاد  ۱۴۰۰باشــیم.
دکرتمحمــد حســین علیــزاده نیــز در ایــن نشســت،
دانشــگاه شــهرکرد را دانشــگاهی بــا نشــاط ،شــاد و
پــر انــرژی عنــوان کــرد و گفــت :دانشــگاه شــهرکرد
بــا توجــه بــه پیگیــری هــای کــه انجــام داد ،توانســت
ایــن میزبانــی را کســب کنــد و امیــدوارم ایــن املپیــاد،
املپیــادی بــه یــاد ماندنــی باشــد.
مدیــرکل تربیــت بدنــی وزارت علــوم تحقیقــات و
فنــآوری در بخــش دیگــری از ســخنانش دانشــجویان را
منشــاء اثرگــذاری دانســت و وجــود آنهــا را پــر ارزش
خوانــد و گفــت :برگ ـزاری جــذاب و پــر شــور و نشــاط
املپیــاد هــا باعــث تشــویق دانشــجویان واســتقبال آنهــا
از املپیــاد هــا مــی شــود.
در ایــن جلســه گزارشــی از عملکــرد اداره تربیــت
بدنــی دانشــگاه توســط مدیــر تربیــت بدنــی دانشــگاه
شــهرکرد ارائــه شــد.
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برگزاری جلسـه توسـعه فعالیت های سـازمان فضایی و بررسـی نحوه اسـتفاده از داده
هـای فضایـی و ماهواره ای در اسـتان چهار محال و بختیاری در دانشـگاه شـهرکرد

روز چهارشــنبه ۱۲تیــر  ،۱۳۹۸جلســه توســعه فعالیــت
هــای ســازمان فضایــی و بررســی نحــوه اســتفاده از
داده هــای فضایــی و ماهــواره ای در اســتان چهــار
محــال و بختیــاری بــا حضــور دکــر مرتضــی بــراری
معــاون وزیرارتباطــات و فنــآوری اطالعــات و رییــس
ســازمان فضایــی ایـران ،دکــر حســین صمیمــی رئیــس
پژوهشــگاه فضایــی ایــران ،دکــر محســن مبینــی
معــاون پژوهــش فنــآوری دانشــگاه وجمعــی از
دانشــگاهیان در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد.
دکــر محســن مبینــی ضمــن خیــر مقــدم بــه ارائــه
گزارشــی از دانشــگاه شــهرکرد پرداخــت و گفــت:
دانشــگاه شــهرکرد از پتانســیل هــای خوبــی برخــوردار
اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن پتانســیل هــا مــی
تــوان گام مؤثــری در حــل مشــکالت کشــور و منطقــه
برداشــت.
معــاون پژوهــش فنــآوری دانشــگاه شــهرکرد در ادامــه
افــزود :دانشــگاه شــهرکرد دارای اهــداف راهــردی
مصــوب اســت کــه عــاوه بــر مباحــث آموزشــی و بــا
توجــه بــه اینکــه دانشــگاه هــا در حــال حرکــت بــه
ســمت دانشــگاه هــای نســل ســوم و چهــارم یعنــی
دانشــگاه هــای مأموریــت گ ـرا ،کار آفریــن و ثــروت
آفریــن هســتند دانشــگاه شــهرکرد نیــز بــه ایــن ســمت
در حــال حرکــت اســت.
دکــر حســین صمیمــی ،ضمــن ابــراز خرســندی از
حضــور در دانشــگاه شــهرکرد گفــت :از مهمتریــن
وظایــف ایــن پژوهشــکده ،اجــرای طرحهــای
پژوهشــی ،کاربــردی و توســعهای در علــوم و
فناوریهــای فضایــی و مطالعــه ،طراحــی و ســاخت
ماهوارههــای سنجشــی و مخابراتــی اســت.
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران بــه ماهــواره
مخابراتــی ناهیــد  ۱و ماهــواره ســنجش پــارس  ۱از
موفقیتهــای ایــن پژوهشــکده اســت.
پژوهشــگاه فضایــی ایـران ارتبــاط خوبــی بــا دانشــگاه
هــا دارد ،همــکاری بــا دانشــگاه هــا نیــاز محــور اســت
کــه یــا بــه صــورت توســعه فنــآوری یــا بــه صــورت
حامیــت از پایــان نامــه هــا انجــام مــی شــود کــه
در ایــن زمینــه از پایــان نامــه هــای کاربــردی بســیار
اســتفاده شــده و تجربیــات خوبــی کســب کردیــم.
دکــر حســین صمیمــی در ادامــه افــزود :در ســال
گذشــته ،پژوهشــگاه فضایــی تــاش کــرد تــا در
عرصههــای مــورد نیــاز نقــش خــود را بهخوبــی
ایفــا کنــد ،چنانکــه در بح ـران ســیل اخیــر کشــور در
فروردیــن ســالجاری ،ایــن پژوهشــگاه در جهــت
همــکاری بــا مســئوالن در اســتانهای گلســتان،
لرســتان وخوزســتان خدماتــی را از طریــق دادههــای

ســنجش از دور ماهــوارهای و هــم اکنــون نیــز از ســوی
وزارت کشــور ،پژوهشــگاه فضایــی ایــران در تعییــن
میــزان خســارت ناشــی از ســیل نقــش محــوری دارد.
دکــر مرتضــی بــراری نیــز در ایــن نشســت گفــت:
فنــآوری هــای جدیــد در حــال رشــد هســتند و همــه
ارکان توســعه تحــت تاثیــر آن اســت و امــروزه مــا
در انقــاب صنعتــی چهــارم هســتیم و شــغل هــای
صنعتــی از بیــن میرونــد و شــغل هــای جدیــدی کــه
کانــون آن فنــآوری پیرشفتــه دانشــگاه اســت شــکل
میگیــرد.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــآوری اطالعــات افــزود:
بــا کمــک دانشــگاه هــا فضاهــای مناســب کســب و
کار مبتنــی بــر خالقیــت بــه وجــود آمــده اســت تــا
عــاوه بــر کاهــش هزینــه هــا ،بهــره وری را بــاال بربنــد
و مهمرتیــن هســته شــکل گیــری ایــن امــر افـراد خــاق
و کار آفریــن هســتندکه در جهــت تشــکیل دانشــگاه
هــای ثــروت گ ـرا و کار آفریــن تــاش مــی کننــد.
رییــس ســازمان فضایــی ای ـران افــزود :فضــا فرصتــی
بــرای خلــق ثــروت اســت و اگــر دانشــگاهها بــه
ســمت فنــاوری فضایــی ســوق داده شــوند چــه بســا
بســیاری از مشــکالت اقتصــاد و حتــی اشــتغال کشــور
از ایــن طریــق برطــرف شــود.
دکــر مرتضــی بــراری افــزود :ســاخت ماهوارههــا
میتوانــد ارزش اقتصــادی زیــادی داشــته باشــد و
بــا اســتفاده از دریافــت دادههــای ماهــوارهای حتــی
میتــوان بــه کشــاورزان بـرای افزایــش تولیــد ،کاهــش
هزینههــا و کاهــش مــرف کمــک کــرد.
معــاون وزیرارتباطــات و فنــآوری اطالعــات گفــت:
بــرای توســعه بــازار وکســب و کارهــای ایــن حــوزه،
الزم اســت تــا زیرســاختهای مــورد نیــاز بـرای شــکل
گیــری ایــن کســب و کارهــا نیــز فراهــم شــود کــه
ســازمان فضایــی ایـران بــا هــدف بهــره منــدی متامــی
اســتانهای کشــور از خدمــات فنــاوری فضایــی بــر
اســاس ظرفیــت هــر اســتان ،توســعه زیرســاختها را
در ســطح اســتانهای کشــور در اولویــت خــود ق ـرار
داده اســت.
رییــس ســازمان فضایــی ایــران در پایــان داده هــای
دریافتــی از فضــا را بســیار ذی قیمــت دانســت و
گفــت :ایــن داده هــا بــرای همــه دســتگاه هــای
اجرایــی قابــل اســتفاده اســت و ســازمان فضایــی بنــا
بــه درخواســت دســتگاه هــای اجرایــی ایــن داده هــا
را در اختیــار آنهــا قــرار مــی دهــد.

بــر اســاس رتبهبنــدی جهانــی تایمــز:
دانشــگاه شــهرکرد در میــان برتریــن
دانشــگاههای جهــان

بــه همــت دفرتهمــکاری هــای علمــی و بیــن املللــی
و معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ،دانشــگاه
شــهرکرد ب ـرای اولیــن بــار در رتبــه بنــدی بیــن املللــی
تایمــز در میــان دانشــگاه هــای برتــر جهــان قــرار
گرفــت.
نظــام رتبــه بنــدی بیــن املللــی تایمــز ب ـرای معرفــی
برتریــن دانشــگاههای جهــان در ســال  ۲۰۲۰منتــر
شــد و بــر اســاس آن دانشــگاه شــهرکرد بــه همــراه
 ۳۹دانشــگاه ایرانــی در میــان  ۱۳۹۶دانشــگاه برتــر
جهــان ق ـرار گرفــت.
در نتایــج رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جهــان در
ســال  ۲۰۲۰توســط تایمــز ،کــه یکــی از معتربتریــن
نظــام هــای رتبــه بنــدی جهانــی پیرامــون دانشــگاه
هــای برتــر جهــان مــی باشــد ۱۳۹۶ ،دانشــگاه از
 ۹۲کشــور بــه عنــوان دانشــگاه هــای برتــر جهــان
انتخــاب شــدند و بــر ایــن اســاس  ۴۰دانشــگاه ایرانــی
در بیــن دانشــگاههای برتــر جهــان قــرار دارنــد .در
ایــن رتبــه بنــدی شــاخص هــای عملکــردی در ۵
حــوزه آمــوزش (محیــط آموزشــی بــا وزن  ۳۰درصــد )،
پژوهــش (حجــم ،درآمــد و شــهرت بــا وزن  ۳۰درصــد
) ،اســتنادها (تاثیــر پژوهــش بــا وزن  ۳۰درصــد)،
چشــم انــداز بیناملللــی (اعضــای هیــات علمــی،
دانشــجویان و پژوهــش بــا وزن  ۵/۷درصــد ) ،و درآمــد
صنعتی(انتقــال دانــش بــا وزن  ۵/۲درصــد ) گــروه
بنــدی شــده اســت.
گفتنــی اســت ،جــدول ســال  ۲۰۲۰مبتنــی بــر ۱۳
معیــار رتبــه بنــدی اســت .در ایــن رتبــه بنــدی از ۸/۱۲
میلیــون برونــداد پژوهشــی و  ۴/۷۷میلیــون اســتناد
بــرای ارائــه تصویــری روشــن از عملکــرد پژوهشــی
موسســات آمــوزش عالــی جهــان اســتفاده شــده اســت.
در ایــن رتبــه بنــدی دانشــگاه هایــی کــه فاقــد دوره
کارشناســی هســتند یــا بروندادهــای پژوهشــی آنهــا
بیــن ســال هــای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۸کمــر از  ۱۰۰۰اثــر
باشــد در رتبــه بنــدی رشکــت داده منــی شــوند.
شــایان ذکــر اســت ،تعــداد دانشــگاه هــای برتــر
جمهــوری اســامی ایــران در بیــن  ۱۳۹۶دانشــگاه
برتــر جهــان  ۴۰دانشــگاه( ۱۳درصــد از دانشــگاههای
کشــور) ،ترکیــه  ،۳۴مــر  ،۳۰عربســتان ســعودی  ۷و
امــارات متحــده عربــی  ۴دانشــگاه میباشــد.
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