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فصلنامه روابط عمومی دانشگاه شهرکرد

زمستان 1398

قرار گرفتن دانشگاه شهرکرد در رتبه  ۱۶۷۱دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهان
در جدیدترین نظام رتبهبندی دانشگاه ها جهان )URAP( ۲۰۱۹

گــزارش نظــام رتبهبنــدی دانشــگاهها بــر پایــه عملکــرد

اســتنادها ،شــمار کل انتشــارات ،بهــرهوری علمــی ،تأثیــر

دانشــگاه کالــج لنــدن ،دانشــگاه اســتنفورد و دانشــگاه

University Ranking

پژوهشــی و همــکاری جهانــی ،شــش ســنجه کلیــدی

اکســفورد در جایــگاه دوم تــا پنجــم قــرار دارنــد.

جایــگاه

نظــام «یــورپ» بــرای ارزیابــی مؤسســههای آمــوزش

در ســطح ملــی نیــز بــر پایــه ایــن گــزارش ،دانشــگاه

دانشــگاه

عالــی اســت و بــر ایــن اســاس دانشــگاه شــهرکرد بــا

تهــران پیشــگام ایــران اســت و دانشــگاه علــوم پزشــکی

 ۴۴موسســه ایرانــی دیگــر

کســب امتیــاز کل  ۱۶۹/۰۹در رتبــه جهانــی یــک هــزار

و خدمــات بهداشــتی درمانــی تهــران ،دانشــگاه صنعتــی

در میــان  ۲۵۰۰موسســه برتــر جهــان جــای گرفــت.

و ۶۷۱دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی جهــان

امیــر کبیــر ،دانشــگاه تربیــت مــدرس و دانشــگاه

«یــورَپ» از نظامهــای رتبهبنــدی جهانــی اســت کــه

و رتبــه ملــی  ۳۸دانشــگاه هــای کشــور قــرار گرفــت.

مؤسســههای جهانتــراز را شناســایی و جایــگاه آنهــا را

در ســطح جهانــی و بــر پایــه ایــن گــزارش ،دانشــگاه

صنعتــی شــریف در جایــگاه دوم تــا پنجــم قــرار دارنــد.

در برابــر یکدیگــر ارزیابــی میکنــد .شــمار مقالههــا ،شــمار

جهــان اســت و دانشــگاه تورنتــو،

علمــی در ســال by( ۲۰۱۹
Performance

«)Academicیــورَپ»

موسســات جهــان منتشــر شــد
شــهرکرد بــه همــراه

دربــاره
و نــام

هــاروارد پیشــگام

انتخاب دو طرح دانشگاه شهرکرد به عنوان طرح های پژوهشی برگزیده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

بــه همــت معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت عتــف

برنامــه کنتــرل تــوان راکتیــو" بــا پژوهشــگری دکتــر عبدالرضــا

مافــی غالمــی اعضــای هیــات علمــی دانشــکده منابــع

کتــاب "طــرح هــای صنعتــی برگزیــده دانشــگاه هــا و

ربیعــی عضــو هیــات علمــی دانشــکده فنــی و مهندســی

طبیعــی و علــوم زمیــن بــه عنــوان طــرح هــای پژوهشــی

پژوهشــگاههای کشــور " دربــاره طــرح هــای برتــر دانشـــگاه

و "تدویــن و اجــرای برنامــه گردشــگری پایــدار ســازگار بــا

برگزیــده انتخــاب و در ایــن کتــاب بــه چــاپ رســیدند.

هــا و پژوهشـــگاه هــا در ســال  ۱۳۹۸چــاپ و منتشــر شــد و

اکوسیســتم تــاالب بــا مشــارکت جوامــع محلــی پیرامــون

 ۲طــرح" بهبــود کیفیــت ولتــاژ از طریــق برنامــه ریــزی و اجــرای

تــاالب" بــا پژوهشــگری دکتــر رســول زمانــی و دکتــر داوود
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افتتاح خوابگاه دخترانه خیرساز  ۱۵خرداد در دانشگاه شهرکرد
خوابــگاه دخترانــه خیرســاز  ۱۵خــرداد صبــح روز چهارشــنبه

دارد کــه در  ۲۰۰رشــته گرایــش در مقاطــع کارشناســی،

دانشــکده بــا حمایــت دولــت و اســتانداری چهارمحــال و

 ۲۳بهمــن  ۱۳۹۸بــا حضــور حجــت االســام محمــد علــی

کارشناســی ارشــد ،دکتــرای تخصصــی و دکتــرای حرفــه ای

بختیــاری در حــال احــداث اســت امــا بــرای احــداث ســلف

نظــام زاده و حجــت االســام مســیح مهاجــری اعضــای

مشــغول بــه تحصیل هســتند ۵۲ ،درصــد دانشــجویان دختر و

ســرویس و خوابــگاه نیازمتــد مســاعدت خیریــن هســتیم.

شــورای سیاســتگذاری طــرح خورشــید بنیــاد  ۱۵خــرداد،

 ۴۸درصــد پســر هســتند و ۹۵درصــد دانشــجویان بــه صــورت

دکتــر کریمــی افــزود :اســتان چهارمحــال و بختیــاری

دکترناصــر مطیعــی رییــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان

روزانــه و  ۵درصــد بــه صــورت نوبــت دوم تحصیــل مــی کننــد.

یــک اســتان کــم برخــوردار اســت و نیــاز بــه مســاعدت و

وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،مهنــدس مجیــد نظــری

رییــس دانشــگاه شــهرکرد ،در ادامــه ضمــن تشــکر از

کمــک بیشــتری دارد و دانشــگاه شــهرکرد نیــز نیازمنــد

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و

مســئوالن بنیــاد  ۱۵خــرداد،

تقدیــر از پیگیــری هــای

مســاعدت بیشــتر چــه از جانــب دولــت و چــه از جانــب

بختیــاری ،دکتــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه شــهرکرد،

مســئوالن قبلــی و فعلــی دانشــگاه و تمجیــد از همــکاری

بنیــاد هــای ماننــد بنیــاد  ۱۵خــرداد و بنیــاد برکــت اســت.

حجــت االســام دکتــر ســعید صفــی مســئول دفتــر نهــاد

وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری گفــت :خوابــگاه

خوابــگاه دخترانــه  ۱۵خــرداد ،بــا مســاحت چهــار هــزار متــر

نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه و جمعــی از معاونــان،

دخترانــه  ۱۵خــرداد در دانشــگاه شــهرکرد بــا مســاحت

مربــع و ظرفیــت ۳۰۰نفربــه همــت و نیــت خیــر خواهانــه

مدیــران و کارکنــان دانشــگاه شــهرکرد افتتــاح شــد.

چهــار هــزار متــر مربــع ،در قالــب ســه طبقــه و  ۵۸اتــاق

بنیــاد  ۱۵خــرداد ،توســط آیــت هللا صانعــی رییــس بنیــاد ۱۵

دکتــر ســعید کریمــی در آییــن افتتاح خوابــگاه  ۱۵خرداد ضمن

بــا ظرفیــت  ۳۰۰دانشــجو بــه بهتریــن نحــو ممکــن و بــر

خــرداد در دی مــاه  ۱۳۹۵در قالــب طــرح خورشــید کلنــگ

خیــر مقــدم بــه مهمانــان و مدعویــن ،بــه معرفــی دانشــگاه

اســاس آخریــن اســتاندارد هــا ســاخته شــده اســت.

زنــی شــد و پــس از گذشــت  ۳ســال بــا صــرف اعتبــاری

شــهرکرد پرداخــت و گفــت :دانشــگاه شــهرکرد دارای ســه

رییــس دانشــگاه شــهرکرد بــا اشــاره بــه رونــد ســاخت

بالــغ بــر  ۱۰۰میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســید.

پردیــس شــهرکرد ،بروجــن و فارســان اســت ۸۵۰۰ ،دانشــجو

پردیــس بروجــن گفــت :ســاختمان هــای آموزشــی ایــن
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افتتاح مرکز مهارتآموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه شهرکرد

روز یکشــنبه  ۲۰بهمــن  ،۱۳۹۸مرکــز مهــارت آمــوزی

و گفــت :بــا افتتــاح ایــن مرکــز تعامــات دانشــگاه بــا فنــی و

هــای عملــی و شــغلی دانشــجویان بایــد بــرای جــذب

و مشــاوره شــغلی بــا همــکاری دانشــگاه شــهرکرد

حرفـهای اســتان بیشــتر خواهــد شــد .خوشــحالم کــه یکــی

در بــازار کار افزایــش پیــدا کنــد کــه اداره کل فنــی و

و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــهای اســتان چهــار

از شــرکای تجاری -آموزشــی ما دانشــگاه شــهرکرد اســت و

حرفــهای میتوانــد در ایــن راه دانشــگاه را یــاری کنــد.

محــال و بختیــاری هــم زمــان بــا دهــه مبــارک فجــر بــا

بــا افتتــاح ایــن مرکــز قطعاً هــم دانشــگاه و هــم اداره کل فنی

مرکــز مدیریــت مهــارت آمــوزی و مشــاوره شــغلی" بــا

حضــور دکتــر غالمرضــا شــمس معــاون اداری ،مالــی

و حرفــهای ســود خواهنــد بــرد و اداره کل فنــی و حرفــهای

هــدف توانمندســازی مهارتــی دانشــجویان و کمــک

و مدیریــت منابــع دانشــگاه شــهرکرد ،دکترحمدالــه

بــه طــور کامــل از ادامــه فعالیــت ایــن مرکــز حمایــت خواهــد

بــه دانشآموختــگان دانشــگاهی بــر پایــه ســه فراینــد

مشــتاقی معــاون آموزشــی دانشــگاه ،دکتــر محســن

کــرد و آمادگــی افزایــش همــکاری در ســایر حوزههــای مــد

اصلــی ،نیازســنجی مهارتــی ،ارائــه خدمــات مشــاوره

مبینــی معــاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه و مهنــدس

نظــر دانشــگاه شــهرکرد و دانشــکده هنــر فارســان را داریــم.

شــغلی و آموزشــی و نهایتــاً ارائــه خدمــات مهــارت

قهرمــان آمــاره مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــهای اســتان

دکتــر محســن مبینــی نیــز در ســخنانی گفــت :اگــر

آمــوزی مــورد نیــاز بــازار کار بــه دانشــجویان و بــا تکیــه بــر

چهارمحــال و بختیــاری ،در دانشــگاه شــهرکرد افتتــاح شــد.

ظرفیــت و پتانســیل دانشــگاه بــه خوبــی دیــده شــود

ظرفیتهــای بالقــوه و بالفعــل دانشــگا ه راهانــدازی شــد.

در ایــن مراســم قهرمــان آمــاره ضمــن تبریــک دهــه مبــارک

قطعــاً بــرای اســتان خــوب و مفیــد اســت و بــر اســاس

گفتنــی اســت تفاهمنامــه همــکاری و نحــوه فعالیــت مرکــز

فجــر از همــکاری بــا دانشــگاه شــهرکرد ابــراز خرســندی کــرد

سیاســتهای وزارت علوم،تحقیقــات و فنــآوری مهــارت

مهــارت آمــوزی و مهــارت شــغلی نیــز بیــن طرفیــن امضا شــد.

افتتاح زمین چمن مصنوعی دانشگاه شهرکرد
 ۲۳بهمــن ۱۳۹۸زمیــن چمــن

دانشــجویان وزارت علــوم ،مهنــدس مجیــد نظــری معــاون

زمیــن چمــن مصنوعــی دانشــگاه شــهرکرد در ابعــاد ۲۲

بعدازظهــر چهارشــنبه

مصنوعــی دانشــگاه شــهرکرد ،بــا حضــور دکتــر جاماســب

هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری،

در  ۴۲متــر مربــع بــا مشــارکت و همــکاری صنــدوق رفــاه

نــوزری مدیــر کل امــور دانشــجویان داخــل وزارت علــوم،

دکتــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه شــهرکرد و جمعــی از

دانشــجویان ،اداره کل تربیــت بدنــی وزارت علــوم ،تحقیقــات

تحقیقــات و فنــاوری ،دکترناصــر مطیعــی رییــس صنــدوق رفاه

معاونــان ،مدیــران و کارکنــان دانشــگاه شــهرکرد افتتــاح شــد.

و فنــاوری و دانشــگاه شــهرکرد احــداث شــده اســت.

4
انتصاب سرپرست دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
دکتــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه شــهرکرد ،روز

محتــرم هیــأت علمــی ،کارکنــان و دانشــجویان ،گســترش

یــک شــنبه  ۲۵اســفند  ۹۸در حکمــی دکتــر نهــا افتخــاری

روابــط صمیمانــه و قانونمنــد بــا ســایر واحدهــای دانشــگاه،

گــروه ریاضــی محــض دانشــگاه

نظــارت مســتمر بــر فعالیتهــای دانشــکده ،ارائــه پیشــنهادها

بــه ســمت

و راهکارهــای کارشناســی شــده بــرای امــور جــاری و آینــده،

عضــو هیــأت علمــی

شــهرکرد را بــا حفــظ وظایــف آموزشــی

«سرپرســت دانشــکده علــوم ریاضــی » منصــوب کــرد.

حضــور فعــال در دانشــکده ،دقــت و ســرعت در مکاتبــات و

رییــس دانشــگاه شــهرکرد ،در ایــن حکــم ،تــاش در جهــت

عدالــت در تصمیمگیــری را ضامــن موفقیــت ایشــان دانســت.

اعتــای شــعائر اســامی ،برنامهریــزی بــرای تقویــت

گفتنــی اســت ،دکتــر ســعید کریمــی در نامــه جداگانــه ای از

وگســترش فعالیتهــای آموزشــی ،تعامــل ســازنده بــا اعضــای

خدمــات صادقانــه و بیشــائبه دکتــر علیرضــا انصــاری در زمان

تصدی "ریاست دانشکده علوم ریاضی" تقدیر و تشکر کرد.

ارتقا مرتبه علمی 10نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 10نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد بر اساس تصمیمات هیات ممیزه دانشگاه ،در روزپنج شنبه  19دی  1398ارتقا مرتبه علمی یافتند.

دکترحمد هللا مشتاقی

دکترجهانگیر کبوتری

ارتقا به استادی

ارتقا به دانشیاری

دانشکده دامپزشکی

دکتر علیرضا جهانگیری

دکتر محمد فرامرزی
ارتقا به استادی

دکتر جعفر اسماعیلی

دکتر علیرضا خسروزاده

ارتقا به دانشیاری

ارتقا به دانشیاری

دانشکده علوم پایه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکترسید حسن نوربخش
ارتقا به دانشیاری

دانشکده فنی و مهندسی

دکتر احمد کیوانی

دکتر علی بیاتی

دکتر رسول زمانی

ارتقا به دانشیاری

ارتقا به دانشیاری

دانشکده علوم ریاضی

دانشکده منابع طبیعی

انتخاب مدیر تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد به عنوان
رییس هیات ورزش های دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری
روز دوشــنبه  ۲۳دی  ۹۸مجمــع انتخابــات هیــات ورزش

برگــزاری رقابتهــای ورزشــی ،لیگهــای باشــگاههای

هــای دانشــگاهی اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا

دانشــگاهی و المپیادهــای ملــی ورزش دانشــجویی

حضــور هــادی بشــیریان دبیــر فدراســیون ملــی ورزش هــای

وگزینــش ،آمــاده ســازی و اعــزام تیمهــای منتخــب و ملــی

دانشــگاهی کشــور و نماینــده فدراســیون در مجمــع و

ورزش دانشــجویان بــه میادیــن بیــن المللــی ،از جملــه

دکترحمیــد کریمــی مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان بــه

وظایــف فدراســیون ملــی ورزش هــای دانشــگاهی اســت.

میزبانــی دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد و هاشــم چراغــی

در ادامــه ایــن نشســت و پــس از رای گیــری ،هاشــم

مدیــر تربیــت بدنــی دانشــگاه شــهرکرد بــه عنــوان رییــس

چراغــی مدیــر تربیــت بدنــی دانشــگاه شــهرکرد بــا کســب ۷

هیــات ورزش هــای دانشــگاهی اســتان انتخــاب شــد.

رای از  ۱۱رای اخــذ شــده ،بــرای  ۴ســال بــه عنــوان رییــس

ســخنانی بــه

ســالهای اخیــر ،افــزود :فدراســیون ملــی ورزشهــای

هیــات ورزش هــای دانشــگاهی اســتان انتخــاب شــد.

اهمیــت و جایــگاه هیــات ورزش هــای دانشــگاهی در

دانشــگاهی بــه عنــوان تنهــا فدراســیون جهانــی

نماینــده یــا رئیس فدراســیون ملی ورزش های دانشــگاهی،

در ایــن نشســت دکتــر کریمــی در

گســترش و پیشــبرد اهــداف ورزش در دانشــگاهها و

ورزش دانشــجویان (فیــزو) در ایــران ،توســعه ورزش

مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان ،مدیــران تربیــت بدنــی

ســطح اســتان بخصــوص در بحــث آمــوزش و کشــف و

دانشــگاهی در ابعــاد جهانــی را در دســتور کار دارد.

بخــش هــای آمــوزش عــال اســتان ( دولتــی ،پیــام نــور ،علوم

پــرورش اســتعداد هــای برتــر ورزشــی پرداخــت و بــر

هــادی بشــیریان تحقــق سیاســت هــا ،اهــداف و برنامههای

پزشــکی ،آزاد اســامی) ،نماینــده اعضــاء هیــات علمــی (

ضــرورت ارتبــاط دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی

دولــت در رابطــه بــا ورزش قهرمانــی در مراکــز آمــوزش عالــی

یــک نفــر آقــا و یــک نفــر خانــم) ،نماینــده ورزشــکاران ( یــک

اســتان بــا اداره ورزش و جوانــا اســتان تاکیــد کــرد.

کشــور را از دیگــر اهــداف در حــال پیگیــری ایــن فدراســیون

نفــر آقــا و یــک نفــر خانــم) و نماینــده مربیــان (یــک نفــر آقــا

دبیــر فدراســیون ملــی ورزش هــای دانشــگاهی کشــور

برشــمرد و گفــت :ســاماندهی ،ایجــاد تعامــل ،هماهنگــی

و یــک نفــر خانــم) اعضــای مجمــع انتخابــات هیــات ورزش

نیــز بــا تأکیــد بــر تحــول ورزشهــای دانشــگاهی در

و ارتبــاط مســتمر بیــن دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی،

هــای دانشــگاهی اســتان چهارمحــال و بختیــاری بودنــد.

5
امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه شهرکرد و اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
استان چهارمحال و بختیاری

اداره

افــزود:

زندانهــا

کارویــژه

اصلــی

روزشــنبه  ۲۶بهمــن  ،۱۳۹۸تفاهمنامــه همــکاری علمــی،

امکانــات و وضعیــت علمــی در ســطح مناســبی قــرار دارد.

مدیــرکل

پژوهشــی ،آموزشــی و فرهنگــی دانشــگاه شــهرکرد و

دانشــگاه شــهرکرد دارای کادر علمی برجســته ای است که

مــا اصــاح و تربیــت اســت کــه ایــن امــر درســایه

اداره کل زندانهــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی اســتان

آمــاده همــکاری کامــل بــا اداره کل زنــدان هــا بــرای برطــرف

مباحــث علمــی انجــام مــی شــود کــه اگــر مباحــث

چهارمحــال و بختیــاری بــا هــدف گســترش همــکاری در

کــردن نیازهــای آموزشــی ،پژوهشــی و تربیتــی اســت.

علمــی نباشــد امــکان اصــاح و تربیــت وجــود نــدارد.

فعالیتهــای ،آموزشــی ،پژوهشــی -فنــاوری ،فرهنگــی و

دکتــر

محســن مبینــی معــاون پژوهشــی و فنــاوری

تبــادل اطالعــات و تجربیــات در زمینــه هــای برنامــه

اســتفاده بهینــه از امکانــات و تواناییهــای یکدیگــر در جهــت

دانشــگاه شــهرکرد نیــز در ایــن نشســت گفــت:

برگــزاری همایشهــا ،کنفرانسهــا،

ریــزی آموزشــی،

اســتمرار ارتبــاط منســجم بیــن دانشــگاه و اداره کل زندانهــا

دانشــگاه شــهرکرد دارای ظرفیــت علمــی و پژوهشــی

نشســتها،

ه منظــور برطــرف نمــودن نیازهــای علمــی و اجرایــی
و بــ 

خوبــی اســت و هرچــه قــدر از ایــن ظرفیــت اســتفاده

آموزشــی  ،تأمیــن مربــی واجــد شــرایط جهــت تدریــس در

متقابــل بــه امضــای دکتــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه

شــود ،بــرای پیشــرفت اســتان ســودمند اســت.

کارگاههــای آموزشــی،تهیه ،طراحــی و اجــرای طرحهــای

شــهرکرد و حمیدرضــا حیــدری مدیــرکل زنــدان هــا و اقدامــات

معــاون پژوهــش و فنــآوری دانشــگاه شــهرکرد افــزود:

پژوهشــی،تبیین و تدویــن حوزههــای پژوهشــی مشــترک

تامینــی و تربیتــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری رســید.

روانشناســی ،حقــوق و صنایــع دســتی از جملــه رشــته

و اجــرای پروژههــای مشــترک میانرشــتهای جهــت

دکتــر ســعید کریمــی در ایــن نشســت ضمــن خوشآمــد

گرایــش هــای هســتند کــه مــی تواننــد بــه اداره کل

تولیــد دانــش و توســعه دانــش فنــی و نوآوری،ارائــه

گویــی و تبریــک والدت بــا ســعادت حضــرت فاطمــه

زنــدان هــا جهــت برطــرف کــردن نیازهــا کمــک کننــد.

برنامــه جهــت توســعه فناوریهــای مــورد نیــاز ،معرفــی

زهــرا(س) و روز زن ،از تعامــل دانشــگاه شــهرکرد و اداره

حمیــد رضــا حیــدری نیــز در ایــن نشســت ضمــن ابــراز

دانشآموختــگان متقاضــی کارورزی در زنــدان جهــت

کل زنــدان هــا پیــرو امضــای تفاهــم نامــه قبلــی ابــراز

خرســندی از نتایــج حاصــل از امضــای تفاهــم نامــه قبلــی

تبدیــل دانــش بــه مهــارت ،برگــزاری دورههــای کوتاهمــدت

خرســندی کــرد و گفــت :امضــای ایــن تفاهــم نامــه هــا و

گفــت :محققــان همــواره بــه دنبــال یک بســتر مناســب جهت

فرهنگــی و کاربــردی  ،تبــادل محصــوالت فرهنگــی

افزایــش همــکاری هــای فیمابیــن هــم بــرای دانشــگاه و

مطالعــه و پژوهــش هســتند و زنــدان بــه لحــاظ اجتماعــی،

اعــم از  ،cdفیلــم و ...از مفــاد ایــن تفاهمنامــه اســت.

هــم بــرای اداره کل زنــدان هــا مفیــد و ســودمند اســت.

در شــرایطی اســت کــه بــه عنــوان یــک پایــگاه اجتماعــی

مــدت ایــن تفاهمنامــه یــک ســال اســت و در

رییــس دانشــگاه شــهرکرد افــزود :شــرایط دانشــگاه از لحاظ

ی توانــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد .
و در همــه امــور مــ 

شــود.

صــورت

ســمینارها،

رضایــت

دورههــای

طرفیــن

و

تمدیــد

کارگاههــای

مــی

دیدار و گفتگوی مسئولین دانشگاه شهرکرد با رزمنده و جانباز دفاع مقدس به مناسبت دهه مبارک فجر
روز ســه شــنبه  ۱۵بهمــن  ،۱۳۹۸دکتــر ســعید کریمی رییس

مــی شــد و بــرای انجــام کارهــای ســخت ،همــه از یکدیگــر

در ایــن برهــه زمانــی اســت کــه حجــت را بــر مــا تمــام کــرد.
ســردار

دانشــگاه شــهرکرد ،حجــت االســام دکتــر ســعید صفــی

ســبقت مــی گرفتنــد و ایــن امــر تنها درجبهه مشــاهده شــد.

حجــت االســام دکتــر ســعید صفــی افــزود:

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه ،دکتــر

رییــس دانشــگاه شــهرکرد در بخــش دیگــری از

ســلیمانی هرگــز دنبــال نــام و نشــان نبــود و دوســت

کرامــت هللا ســعیدی معــاون فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه،

ســخنانش گفــت :حضــور افــراد بــا روحیــه و بذلــه گویــی

داشــت و تــاش نمــود کــه گمنــام باشــد و نمــود آن

دکتــر محســن مبینــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه،

ماننــد جانبــاز نیازعلــی نظــری

موجــب

را در نحــوه خاکســپاری ایشــان مشــاهده نمودیــم.

دکتــر یاســر پیرعلــی مدیــر امــور شــاهد و ایثارگــران ،دکتــر

طــراوت و شــادابی جبهــه هــا مــی شــد و بســیاری

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه در

نبــی هللا یارعلــی رییــس پایــگاه بســیج اســاتید دانشــگاه،

از ســختی هــا را بــر رزمنــدگان آســان مــی نمــود.

بخــش دیگــری از ســخنانش ،از جانبــاز نیازعلــی نظــری

بهــزاد ایــزدی رییــس پایــگاه بســیج کارکنــان دانشــگاه و

حجــت االســام دکتــر ســعید صفــی نیــزدر ســخنانی

بــه خاطــر خلــوص و بــی ریــا بــودن وی تقدیــر کــرد.

جمعــی دیگــر از مســئوالن و کارکنــان دانشــگاه بــه مناســبت

ضمــن گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر ،بــا اشــاره

جانبــاز نیــاز علــی نظــری نیــز در ســخنانی کوتــاه ضمــن

دهــه مبــارک فجــر و فــرا رســیدن چهــل و یکمیــن ســالگرد

بــه زندگــی و شــهادت شــهید ســپهبد حــاج قاســم

تقدیــر از حضــور مســئوالن دانشــگاه و تکریــم رزمنــدگان و

پیــروزی انقــاب اســامی بــا حضــور در خانــه جانبــاز نیــاز

ســلیمانی گفــت :آنچــه کــه مانــدگار اســت اخــاص

جانبــازان دفــاع مقــدس ،بــه تشــریح حضــور خــود در جبهــه

علــی نظــری در شــهر چالشــتر بــا وی دیــدار و گفتگــو کردنــد.

اســت و اگــر مــی خواهیــم پیــرو راه شــهدا باشــیم،

پرداخــت کــه در ســن  ۱۴ســالگی و زمانــی کــه دانــش آمــوز

دکتــر ســعید کریمــی در ایــن دیــدار ضمــن تبریــک دهــه

تنهــا اخــاص اســت کــه بــه مــا کمــک مــی کنــد.

مقطــع ســوم راهنمایــی بــود ،راهــی جبهــه و جنــگ شــد و
در عملیــات کربــای  ۵بــه درجــه رفیــع جانبــازی نائــل آمــد.

در جبهــه،

مبــارک فجــر بــا اشــاره بــه خاطــرات خــود در دوران دفــاع

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه در بخش

مقــدس گفــت :در دوران دفــاع مقــدس همدلــی و همراهــی

دیگــری از ســخنانش گفــت :مــا صدهــا نفــر امثال حاج قاســم

گفتنــی

در جبهــه هــا زیــاد بــود و کارهــا بــا مشــارکت همگانــی انجــام

ســلیمانی داریم اما شــهادت ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی

هدیــه

اســت،
از

ایــن

در

ایــن

جانبــاز

دیــدار
ســرافراز

بــا
تقدیــر

اهــدای
شــد.
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تجلیل از پرستاران درمانگاه دانشگاه شهرکرد به مناسبت روز پرستار

دانشگاه شهرکرد
بــه همــت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم

روز چهــار شــنبه ۱۸دی مــاه ،۱۳۹۸

درمانــگاه دانشــگاه شــهرکرد تجلیــل شــد.

دندانپزشــکی و تزریقــات پرداخــت .

بــه مناســبت روز پرســتار بــا حضــور

مهنــدس کامــران نیــک اقبــال

مدیــر

دکتــر ســعید کریمــی نیــز در ایــن مراســم

دکتــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه

درمانــگاه دانشــگاه در ســخنانی ضمــن

ضمــن تســلیت شــهادت ســپهبد حــاج

دردانشــگاه شــهرکرد از روز ســه شــنبه ۳۰

شــهرکرد،

شــمس

تشــکر از رییــس دانشــگاه بــرای حضــور

قاســم ســلیمانی و تبریــک روز پرســتار

دی 1398بــه مــدت  ۳روز بــا طــرح مباحــث

معــاون اداری مالــی ومدیریــت منابــع

در ایــن مراســم بــه ارائــه گزارشــی

از زحمــات پرســنل درمانــگاه دانشــگاه

دانشــگاه و دکتــر پژمــان طهماســبی

ازخدمــات درمانــگاه بــه دانشــجویان،

شــهرکرد و تعامــل تــوام بــا صحــه صــدر

معــاون دانشــجویی دانشــگاه از پرســتاران

اســاتید و کارمنــدان در بخــش پزشــکی،

آنهــا بــا دانشــجویان تقدیــر و تشــکر کــرد.

رهبــری در دانشــگاه  ،طــرح ضیافــت اندیشــه
اســاتید دانشــگاه شــهرکرد بــا حضــور جمعــی
از هیــات رییســه و بیــش از  ۹۰نفــر از اســاتید

اندیشــه سیاســی و ســبک زندگــی اســامی
برگــزار شــد.
در حاشــیه ایــن طــرح ،برنامــه هــای فرهنگــی

دکتــر

غالمرضــا

متنوعــی نیــز بــرای اســاتید شــرکت کننــده
اجــرا مــی شــود.

برگــزاری عصــر شــعر انقــاب
در دانشــگاه شــهرکرد
بــه همــت بســیج کارکنــان روز دوشــنبه۱۴
بهمنمــاه ” ،۱۳۹۸عصــر شــعر انقــاب" بــه

تجلیل از عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد در رویداد کرسی یونسکو در ترویج علم
روز دوشــنبه  ۲۸بهمــن  ،۱۳۹۸رویــداد کرســی یونســکو در ترویــج
علــم همزمــان بــا روز جهانــی زنــان در علــم و بــا هــدف ســاده

مناســبت دهــه فجــر بــا حضــور دکتــر کرامــت

ســازی علــم بــرای عمــوم مــردم ،نخســتین "گفتمــان پیشــرو

هللا ســعیدی معــاون فرهنگــی و اجتماعــی

علمــی ایــده هــا و تجربــه هــای زنــان در علــم و فنــاوری" را بــا

دانشــگاه ،علــی اســماعیلی معاون سیاســی
ســپاه قمــر بنیهاشــم (ع) اســتان چهارمحــال

حضــور دکتــر وحیــد احمــدی مشــاور وزیــر علــوم ،تحقیقــات و

و بختیــاری در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد.

فنــاوری و رییــس مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور،

علــی اســماعیلی در ایــن مراســم ضمــن

دکتــر لعیــا جنیــدی معــاون حقوقــی رییــس جمهــور ،دکتــر اکــرم

تبریــک ایــام هللا دهــه فجــر بــه توصیــف

قدیمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری مرکــز تحقیقــات سیاســت

در جامعــه موفــق شــد از میــان  ۲۰۰نفــر ،پــس از داوری،

علمــی کشــور و رئیــس کرســی یونســکو در ترویــج علــم ،دکتــر

بــه عنــوان یکــی از  ۶نفــر برگزیــده کشــوری انتخــاب شــود.

داری و اســتکبار ســتیزی ایشــان اشــاره کــرد.

مهنــاز مالنظــری رییــس دانشــگاه الزهــرا و جمعــی از مدیــران

رویــداد کرســی یونســکو در ترویــج علــم ،بــا بررســی ایــده هــا

معــاون سیاســی ســپاه قمــر بنیهاشــم

و ســفیران در دانشــگاه الزهــرا برگــزار کــرد و از دکتــر فرانــک

و تجربیــات زنــان در زمینــه علــم و فنــاوری بــا هــدف ســاده

کبیــری عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد تجلیــل شــد.

ســازی علــم بــرای همــه ،گســترش طــرز فکــر علمــی و

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد بــا ارائــه تجربیــات

عالقمنــد کــردن مــردم یــا گــروه هایــی از آنــان بــه فعالیــت

کاری خــود در زمینــه ســاده ســازی و گســترش علــم و فنــاوری

هــای علمــی ،برتریــن آنهــا را انتخــاب و ارائــه مــی کنــد.

رشــادت هــای ســردار شــهیدحاج قاســم
ســلیمانی ازجملــه والیــت مــداری  ،مــردم

(ع) در ادامــه امــداد الهــی ،رهبــر حکیمانــه
و مــردم را از اصــول پیــروزی انقــاب عنــوان
کــرد و گفــت :ســیره گفتمانــی و عملــی
امــام خمینــی(ره) از اصــول

پیــروزی و

رمــز مانــدگاری انقــاب اســامی اســت.
در ادامــه کارکنــان و شــعرای اســتان به خواندن
اشــعار خــود بــا محوریــت دهــه فجــر وشــهید

تجلیل از اعضای هسته گزینش دانشگاه شهرکرد

ســردارحاج قاســم ســلیمانی پرداختنــد.

برپایــی میــز خدمــت دانشــگاه
شــهرکرد در محــل برگــزاری نمــاز
جمعــه در شــهر هــای شــهرکرد،

روز

سهشــنبه

۲۴

دیمــاه

،۱۳۹۸

مراســم تجلیــل از اعضــای هســته
گزینــش دانشــگاه شــهرکرد بــه مناســبت

روز جمعــه  ۱۸بهمــن  ۱۳۹۸همزمــان بــا
هفتمیــن روز از دهــه مبــارک فجــر و پاسداشــت
چهــل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب
اســامی ،دانشــگاه شــهرکرد همــراه بــا ســایر
دســتگاههای اجرایــی چهارمحــال و بختیــاری
در محــل برگــزاری نمــاز جمعــه شهرســتانهای
شــهرکرد ،بروجــن و فارســان بــا برپایــی میــز
خدمــت تحــت عنــوان" میــز خدمــت جهــادی
ســردار شــهید ســپهبدحاج قاســم ســلیمانی"
پاســخگوی ســؤاالت و مطالبــات مــردم بــود.
در محــل برگــزاری نمــاز جمعــه شــهرکرد حجــت
االســام دکتــر ســعید صفــی مســئول دفتــر
نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه  ،دکتــر
محســن مبینــی معــاون پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه و دکتــر یاســر پیرعلــی رییــس اداره
امــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه
پاســخگوی مــردم بودنــد .در فارســان ،دکتــر
ســتار صادقــی رییــس دانشــکده هنــر و علــوم
انســانی و در بروجــن دکتــر کرامت هللا ســعیدی
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه و
دکترعطــاهللا ابراهیمــی رییــس دانشــکده منابــع
طبیعــی و علــوم زمیــن پاســخ گــوی ســواالت و
مطالبــات مــردم بودنــد.
افزایــش ســطح رضایــت و تکریــم اربــاب رجــوع
از طریــق کاهــش زمــان ،آشناســازی مــردم از
حقــوق و وظایــف اربــاب رجــوع در برابــر دانشــگاه
و ایجــاد نظــام اداری پاســخگو و کارآمــد از
مهمتریــن اهــدف برپایــی میــز خدمــت در محــل

هــای گزینــش اســت کــه مرهــون

شــهادت ســردار ســپهبد حــاج قاســم

در ایــن مراســم بــه ارائــه گزارشــی از

تــاش اعضــای ایــن هســته اســت.

ســلیمانی و حــوادث اخیــر ،بــه ابعــاد

عملکــرد گزینــش دانشــگاه پرداخــت.

رییــس دانشــگاه شــهرکرد در ادامــه

شــخصیتی ســردار ســپهبد حــاج قاســم

در پایان این مراسم با اهداء لوح از اعضای

بــا تأکیــد بــر انجــام وظیفــه بــدون

ســلیمانی پرداخــت

و گفــت :مــا در

کوچکتریــن اهمــال و ســهلانگاری

گزینــش عــاوه بــر آیــات و روایــات قرآنــی،

برگــزاری نمــاز جمعــه بــود.

و رعایــت کامــل اصــل بیطرفــی و

ایــن شــهیدان کــه حجــت خداونــد بــر

روز گزینــش بــا حضــور دکتــر ســعید
کریمــی رییــس دانشــگاه شــهرکرد،
حجتاالســام دکتــر ســعید صفــی

مثبــت اندیشــی درگزینــش افــراد گفــت:

روی زمیــن هســتند را ســرلوحه کارهــای

مســئول دفتــر نهاد نمایندگی در دانشــگاه

عملکــرد هســته گزینــش بایــد بــهدور

خــود قــرار مــی دهیــم و نبایــد بــرای

شــهرکرد ،دکتــر غالمرضــا شــمس

از هرگونــه بغــض و کینــه شــخصی و بــر

رضایــت دیگــران آخــرت خــود را بــه دنیــا

معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع

پایــه رعایــت اصــل برائــت و بیطرفــی

بفروشــیم کــه اگــر حقــی از کســی

انســانی ،دکتــر محســن بتشــکنان

اســتوار باشــد کــه ایــن موضــوع بــا

ضایــع شــود در قیامــت جوابگــو هســتیم.

مدیــر امــور اداری و مرتضــی طاهــری

چشمپوشــی از اشــتباهات مغایــرت دارد.

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی رهبــری در

برگــزار شــد.

دکتــر ســعید کریمــی پرهیــز از هرگونــه

ادامــه گفــت :بــر اســاس اصــل برائــت هیچ

دکتــر ســعید کریمــی در ایــن نشســت

پیــشداوری،

اســاس

کــس مجــرم نیســت مگــر اینکــه خــاف آن

ضمــن تســلیت شــهادت ســردار ســپهبد

مــدارک و مســتندات و در نظــر گرفتــن

ثابــت شــود و بایــد مبنــای کار افــراد را

حــاج قاســم ســلیمانی ،جانباختــگان

رأفــت و اخــاق اســامی را ســرلوحه

بــر درســتی بگذاریــد زیــرا ممکــن اســت

هواپیمــا تهران-اوکرایــن و حادثههــای

عملکــرد هســته گزینــش دانســت.

آبــروی یــک خانــواده تحــت شــعاع قــرار

اخیــر گفــت :هســته گزینــش دانشــگاه

حجتاالســام دکتــر ســعید صفــی نیــز

گیــرد و مســیر زندگــی فــرد تغییــر کنــد.

شــهرکرد یکــی از بهتریــن هســته

در ایــن نشســت نیــز ضمــن تســلیت

گفتنــی اســت مرتضــی طاهــری نیــز

مدیــر هســته گزینــش

قضــاوت

بــر

هسته گزینش دانشگاه شهرکرد تجلیل
شد.
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نشست مشترک روسا و معاونین آموزشی دانشگاه های استان چهارمحال وبختیاری
با موضوع تشکیل کالس های مجازی
تمهیداتــی از ســوی دانشــگاهها بــرای

دانشــگاه هــا خواســت پیشــنهادات و

اســتان

جبــران دروس عقــب افتــاده وجــود دارد.

اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه

نشســت مشــترک روســا و معاونیــن
چهارمحــال وبختیــاری ،روز چهارشــنبه ۲۱

رییــس دانشــگاه شــهرکرد گفــت :اگرچــه

را بــه دانشــگاه شــهرکرد ارائــه دهنــد.

اســفند  ۱۳۹۸بــا موضــوع تشــکیل کالس

آموزشــی

دانشــگاه

هــای

اســتفاده از ایــن کالسهــا بســیار راحتتــر

در پایــان روســا و معاونیــن پیشــنهادات و

هــای مجــازی بــا حضور دکتر ســعید کریمی

اســت و دانشــجویان بــا دسترســی بــه

اقدامــات خــود را در ایــن زمینــه ارائــه دادند.

رییــس دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد.

اینترنــت ،داشــتن یــک کامپیوتــر و یــا

گفتنــی اســت فراهــم ســازی مقدمــات

دکتــر ســعید کریمــی ضمــن خیــر

حتــی گوشــی هوشــمند میتواننــد از

تولیــد محتــوا ،برگــزاری جلســه آموزشــی

در مســابقات شــنا ،کاراتــه ،تکوانــدو و

مقــدم اظهــار داشــت :در پــی شــیوع

کالسهــای غیــر حضــوری بهرهمنــد شــوند

بــرای اســاتید بــه صــورت الکترونیکــی،

جــودو ،کشــتی و هندبــال دختــران منطقــه

ویــروس کرونــا و بــه تبــع آن تعطیلــی

امــا بــه دلیــل اینکــه ممکــن اســت برخــی

آمــاده ســازی مقدمات برگــزاری کالس رفع

 ۶دانشــگاه هــای کشــور ،ورزشــکاران

راهانــدازی

از دانشــجویان در مناطــق مختلــف مشــکل

اشــکال بعــد از تعطیــات نــوروز بــه صــورت

دانشــگاه شــهرکرد افتخــار آفرینــی کردنــد.

آمــوزش مجــازی بــرای ادامــه نیمســال

دسترســی بــه اینترنت داشــته باشــند باید

آنالیــن ،تولیــد محتــوای آموزشــی جهــت

درمســابقات شــنا دختــران (،بــا شــرکت  ۵تیــم

تحصیلــی در دســتور کار دانشــگاه هــا

تمهیداتــی در ایــن زمینــه در نظــر گرفــت.

اســتفاده دانشــجویان و اســاتید در زمینــه

بــه میزبانــی دانشــگاه شــهرکرد) ،تــارا صوفــی

قــرار گرفــت و نگرانــی بیــن دانشــجویان

دکتــر ســعید کریمــی در ادامــه ضمــن ارائــه

نحــوه اســتفاده از کالس هــای مجــازی

نشــان طــا ۱۰۰متــر کــرال پشــت ۲۰۰ ،متــر

ایجــاد شــده اســت کــه در صــورت عــدم

گــزارش کلــی از اقدامــات و فراینــد برگــزاری

از اقدامــات دانشــگاه شــهرکرد اســت.

مختلــط انفــرادی ۵۰،متــر پروانــه و ســهمیه

دسترســی ایشــان بــه ایــن آموزشهــا چــه

کالس هــا بــه صــورت مجــازی از روســای

دانشــگاههای

کشــور،

المپیــاد ورزشــی دانشــجویان سراســر کشــور
را کســب کــرد.

برگــزاری مراســم یادبــود شــهادت ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی ،شــهدای
ســانحه هوایــی و جانباختــگان حادثــه کرمــان در دانشــگاه شــهرکرد

نیلوفــر مشــرف نشــان

برنــز ۱۰۰و  ۲۰۰متــر قورباغــه ،نیلوفــر مشــرف
 ،محبوبــه افقــری ،فاطمــه مرادبیگی،تــارا
صوفــی ،مقــام ســوم  ۵۰در ۴متــر آزاد تیمــی
و فاطمــه مرادبیگــی ،فاطمــه بهشــتی ،تــارا
صوفــی و نیلوفــر مشــرف مقــام دوم  ۵۰در۴
متــر مختلــط تیمــی را کســب کردنــد و در پایــان
ایــن مســابقات تیــم دانشــگاه شــهرکرد ،مقــام
ســوم تیمــی ایــن رقابتهــا را کســب کــرد.
درمســابقات

کاراتــه

دختــران،

(بــا

شــرکت  ۱۱تیــم بــه میزبانــی دانشــگاه
اصفهــان)،

مــژگان

روز دوشــنبه  ۲۳دیمــاه  ،۱۳۹۸مراســم

و خاطــره شــهیدان مســتمر برگــزار شــود.

دشــمنان و پیــروزی در فتنــه هــا عنوان کرد.

بانشــی

یادبــود شــهادت ســردار ســپهبد حــاج

نماینــده ولیفقیــه در اســتان در ادامــه

ســردار علیمحمــد اکبــری نیــز در ایــن

قاســم ســلیمانی ،شــهدای ســانحه

گفــت :ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی

مراســم ضمــن تســلیت شــهادت ســردار

هوایــی و جانباختــگان حادثــه کرمــان

حــق بزرگــی بــه گــردن مقاومت و بســیاری

ســپهبد قاســم ســلیمانی و همراهانــش،

تیــم بــه میزبانــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان)،

م محمدعلــی
بــا حضــور حجتاالســا 

از کشــورها ازجملــه ایــران عــراق ،ســوریه،

شــهدای ســانحه هوایــی ایــران -اوکرایــن

نکونــام نماینــده ولیفقیــه در اســتان و

فلســطین و ...دارد .ســپهبد شــهید قاســم

و جانباختــگان عــزاداران کرمــان گفــت:

امامجمعــه شــهرکرد ،مهنــدس اقبــال

ســلیمانی جهــاد ،نــگاه ،فکــر و اندیشـهای

حــوادث اخیــر تلخــی و شــیرینیهای

عباســی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری،

بینالمللــی داشــت و تمــام تــاش خــود

داشــت حضور مردم در مراســمات و قیامی

ســردار علیمحمــد اکبــری فرمانــده

را در جهــت آزادســازی بشــریت از دســت

کــه بــه پاشــد زنــده بــودن انقالب اســامی

ســپاه قمــر بنیهاشــم (ع)اســتان،

مســتکبرین انجــام داد و بــه پیروزیهــای

را نشــان داد و تلخــی آن از دســت دادن

دکتــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه

چشــمگیری رســید و توانســت بــه

بــی نظیــر تریــن فرمانــده و همراهانــش،

دکترســعید

محبوبیــت بینالمللــی دســت پیــدا کنــد.

ســقوط هواپیمــا و جــان باختــن عــزاداران

صفــی مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی

امامجمعــه شــهرکرد خاطرنشــان کــرد

و ســیل سیســتان و بلوچســتان اســت.

سراســر کشــور را کســب کــرد و محمدرضــا

در دانشــگاه شــهرکرد و جمعــی از

ســلیمانی

فرمانــده ســپاه قمــر بنــی هاشــم (ع)

امیــدی

کــرد.

دانشــگاهیان مدیــران و مســئوالن اســتانی

آرمانهــای اســام و انقــاب را بــا اعتقــاد

در ادامــه گفــت :ســردار ســپهبد قاســم

در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد.

قلبــی در عمــل نشــان داد و گروههــای

ســلیمانی منحصــر بــه یــک قشــر خــاص

درمســابقات کشــتی فرنگــی( ،بــا شــرکت ۸

م محمدعلــی نکونــام در
حجتاالســا 

مقاومــت را در جهــان اســام شــکل

نیســت و متعلــق بــه همــه اقشــار اســت،

ایــن مراســم ضمــن گرامیداشــت یــاد و

داد و هــر جــای نیــاز بــه کمــک بــود

وبــرای کســانی کــه بخواهنــد حــاج قاســم

خاطــره شــهید ســردار ســپهبد قاســم

از هیــچ کمکــی کوتاهــی نمیکــرد.

را الگــو قــرار دهنــد ،زندگــی و ابعــاد

حــاج ســلیمانی از برگــزاری یادبــود بــرای

حجتاالسالموالمســلمین

محمدعلــی

شــخصیتی ایشــان بسیار گســترده است.

ایــن ســردار شــهید و همراهانــش در

نکونــام افــزود :انقــاب اســامی ماننــد

قرائــت قــرآن نثــار فاتحــه و نوحــه خوانی نیز

دانشــگاه شــهرکرد بــه عنــوان مرکــز

اســام از آغــاز تاکنــون دارای فــراز و

بخــش های دیگــری از این ویــژه برنامه بود.

علــم اســتان قدردانــی کــرد و گفــت

نشــیبهای اســت و بــا تــوکل و توســل

در ایــن مراســم نــام پایــگاه بســیج اســاتید

امیــدوارم ایــن مراســمات در دانشــگاهها

بــه خــدا هیــچگاه ســقوط نمیکنــد.

دانشــگاه شــهرکرد بــه نــام ســردار شــهید

و ادارات نیــز بــه پــاس جــان فشــانی هــا،

امامجمعــه شــهرکرد در پایــان بصیــرت و

خدمــات ارزنــده و زنــده نگــه داشــتن یــاد

نــگاه آگاهانــه بــه مســائل را رمــز نــا امیــدی

ســپهبد قاســم ســلیمانی ثبــت شــد.

شــهرکرد،

ســپهبد

شــهید

قاســم

برنــز

و

درمســابقات تکوانــدو دختران(،بــا شــرکت ۹

حجتاالســام

نشــان

غدیریــان

زینــب

کســب

غزالــه شــریعتی نشــان طــا
المپیــاد

ورزشــی

کردنــد.

و ســهمیه

دانشــجویان

سراســر

کشــور را کســب کــرد و فاطمــه اکبــری و
راضیــه گلــی نشــان نقــره کســب کردنــد.
در مســابقات جــودو پســران (،بــا شــرکت
 ۶تیــم بــه میزبانــی دانشــگاه صنعتــی
اصفهــان) ،ســهیل زمانــی

نشــان طــا

و ســهمیه المپیــاد ورزشــی دانشــجویان
نشــان

نقــره

کســب

تیــم بــه میزبانــی دانشــگاه اصفهــان) ،مســعود
میرزاییــان در وزن  ۱۳۰کیلوگــرم  ،ابراهیــم
هــادی در وزن  ۷۷کیلوگــرم  ،امیــر حســین
جعفریــان در وزن  ۶۳کیلوگــرم ،نشــان طــا و
علیرضــا طغیانــی در وزن  ۹۷کیلــو مــدال نقــره
کســب کردنــد و در رده بنــدی تیمــی نیــز تیــم
دانشــگاه شــهرکرد مقــام ســوم را کســب کــرد.
روز جمعــه  ۴بهمــن ،۱۳۹۸تیــم هندبــال
دختــران دانشــگاه شــهرکرد بــا کســب برتــری
مقابــل تیــم دانشــگاه اصفهــان ،قهرمــان
مســابقات هندبــال دانشــگاه هــای منطقــه

کاشت  ۲۵۰اصله نهال به مناسبت روز درختکاری
روز دوشــنبه  ۱۹اســفند ،۹۸بــه مناســبت

ســازی و آگاهــی دادن نســبت بــه حفــظ

از ســخنانش گفــت :ســیل هــای کــه در

روز درختــکاری ۲۵۰ ،اصلــه نهــال مثمــر

داشــته هــای طبیعــی شــامل :جنــگل،

ســال جــاری اتفــاق افتــاد ،زنــگ خطــری

و غیرمثمــر در دانشــگاه شــهرکرد کاشــته

مراتــع و منابــع آب اســت تــا از ایــن طریــق

بــود کــه بــه مــا نشــان داد ،اگــر تعــادل

شــد.

آنهــا را حفــظ و توســعه بدهیــم و از طرفــی

در اکوسیســتم طبیعــی بــه هــم بخــورد،

دکتــر عطاالــه ابراهیمــی رییــس دانشــکده

دیگــر ،از مزایــا و منافــع آنهــا بهــره منــد

خســارت هــای جبــران ناپذیــری ایجــاد

منابــع طبیعــی و علــوم زمیــن دانشــگاه

و از مخاطــرات ناشــی از تخریــب آنهــا

خواهــد شــد .نهــال هــای کاشــته شــده از

شــهرکردگفت :هــدف از کاشــت درخــت،

جلوگیــری نماییــم .رییــس دانشــکده منابــع

نــوع افــرا ،اقاقیــا ،کاج تهــران و تــوت ســفید

در درجــه اول تــاش مســتمربرای فرهنــگ

طبیعــی و علــوم زمیــن در بخــش دیگــری

اســت.

 ۶کشــور شــد.در فینــال ایــن مســابقات
دانشــگاه شــهرکرد بــا شایســتگی ،تیــم پــر
مهــره و قدرتمنــد دانشــگاه اصفهــان را بــا
نتیجــه  ۲۶بــر  ۲۲شکســت داد و قهرمــان ایــن
دوره از رقابــت هــا شــد و توانســت ســهمیه
المپیــاد

ورزشــی

دانشــجویان

سراســر

کشــور را کــه در تابســتان  ۱۳۹۹در دانشــگاه
گیــان برگــزار مــی شــود را کســب کنــد.
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صاحب امتیاز :روابط عمومی دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول :دکرت مهدی کرمی
رسدبیر :ابراهیم کوراوند
صفحه آرایی و تنظیم مطالب :یوسف علیمردانی
نشانی :شهرکرد ،کیلومرت 2جاده سامان ،صندوق پستی 115
کدپستی 8818634141 :تلفکس038-32321631:
آدرس وب سایت دانشگاهhttp://sku.ac.ir :
a.pr.sku@gmail.com
ایمیل:

مهمترین فعالیت های دانشگاه شهرکرد در پیشگیری از کرونا ویروس
فعالیــت هــای مدیریــت حــوزه ریاســت و روابــط
عمومــی دانشــگاه شــهرکرد
.1نصب بنر اطالع رسانی در داخل دانشگاه و بیرون دانشگاه.
.2نصــب پوســترهای اطــاع رســانی در خصــوص ویــروس کرونــا در
فضــای داخــل دانشــگاه اعــم از ســاختمانهای اداری ،دانشــکده هــا و ..
.3بارگــذاری  10خبــر مرتبــط بــا آگاه ســازی ،رعایــت مســائل بهداشــتی
و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در ســایت دانشــگاه ،ســامانه اتوماســیون
اداری ،ســامانه ( HESSبــرای دانشــجویان).
.4راه انــدازی کانــال اطــاع رســانی روابــط عمومــی در پیــام رســان
واتســاپ و اطــاع رســانی اخبــار مرتبــط.
.5تولیــد محتــوای صوتــی بــا عنــوان "رعايــت نــكات بهداشــتي در صــورت
اســتفاده از عابــر بانــك" و بارگــذاری در فضــای مجــازی و کانــال هــای
پرمخاطــب اســتانی.
.6تولیــد محتــوای صوتــی بــا عنــوان ""ســبك زندگــي جديــد در دوران
كرونــا بــا محوريــت مانــدن در خانــه" و بارگــذاری در فضــای مجــازی و
کانــال هــای پرمخاطــب اســتانی.
.7تولیــد محتــوای صوتــی بــا عنوان"رعايــت نــكات خودمراقبتــي
جهــت مبــارزه بــا كرونــا" و بارگــذاری در فضــای مجــازی و کانــال هــای
پرمخاطــب اســتانی.
.8تولیــد محتــوای صوتــی بــا عنوان"مهمتريــن نــكات مبــارزه بــا كرونــا
ويــروس در ادارات" و بارگــذاری در فضــای مجــازی و کانــال هــای
پرمخاطــب اســتانی.
.9برنامــه ریــزی بــه منظــور کاهــش تــردد واحدهــای امــور اداری در
بخــش هــای مختلــف.
.10تعطیلــی کلیــه فعالیــت هــای آموزشــی بــه منظــور کاهــش تــردد
دانشــجویان.
.11برنامــه ریــزی و پیگیــری جلســات مرتبــط بــا برگــزاری فعالیــت هــای
آموزشــی بــه صــورت مجــازی بــه طــور منظــم.
.12جلســه بــا روســاي دانشــگاه هــاي اســتان بــه ميزبانــي دانشــگاه
شــهركرد و تبــادل نظــر بــا ایشــان در خصــوص برگــزاری کالس هــای
مجــازی.
.13تعامــل بــا اداره فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســتان و همچنیــن
اپراتورهــای همــراه اول و ایرانســل بــه منظــور نیــم بهــا و یــا رایــگان
کــردن اینترنــت کاربــران دانشــگاهی.
.14كمــك هزينــه خيــري صــد ميليــون تومانــي بــه دانشــگاه علــوم
پزشــكي شــهركرد بــه منظــور مبــارزه بــا بيمــاري كرونــا.
.15كمك هزينه حدود  10ميليون تومان به منظور تهيه ماسك .
.16كمــك هزينــه معيشــتي بــه خانوارهــاي آســيب ديــده از بيمــاري
كرونــا.

فعالیــت هــای حــوزه معاونــت آموزشــی دانشــگاه
شــهرکرد و واحــد فنــاوری اطالعــات
.1برنامــه ریــزی و برگــزاری كالس هــا بــه دو صــورت خــارج ازخــط و
برخــط
 .2آمــاده ســازی ويديــو هــاي آموزشــي بــراي آمــوزش نحــوه ضبــط
محتــوا جهــت اســاتيد
.3جلســه مديــران فنــاوري اطالعــات دانشــگاه هــاي اســتان بــا
مديــركل فنــاوري اطالعــات اســتان بــه صــورت مجــازي توســط دانشــگاه
شــهركرد برگــزار گرديــده و در خصــوص مســائل فنــي بحــث وتبــادل نظــر
صــورت گرفتــه اســت.
.4ويديــو هــاي آموزشــي بــراي اســاتيد و دانشــجويان جهــت كار بــا
ســامانه
.5كارگاه آموزشــي بــراي اســاتيد جهــت آشــنايي بــا برگــزاري كالس
برخــط برنامــه ريــزي شــده اســت.
.6بــا توجــه بــه تعــداد بــاالي كالس در بعضــي از ســاعات ( 4800نفــر
دانشــجو آناليــن در بعضــي از ســاعات) پيگيــري و اقدامــات الزم بــراي
فراهــم كــردن زيرســاخت هــاي الزم جهــت پوشــش دهــي ايــن تعــداد
دانشــجو بــه صــورت برخــط و همزمــان در حــال انجــام اســت.
.7ترافيــك اســتفاده از ســامانه هــاي دانشــگاه شــهركرد در حــال حاضــر
بــه صــورت نيــم بهــاء اســت كــه نامــه نــگاري هــاي الزم بــراي رايــگان
شــدن آن انجــام شــده اســت.
 .8تولیــد حــدود  90هــزار دقيقــه محتــواي آموزشــي تــا تاریــخ 15
فروردیــن بــه صــورت ويدئــو توســط اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه
شــهرکرد (بــا مشــارکت بیــش از  65درصــد اعضــای هیــات علمــی)
و بارگــزاری در ســامانه آموزشــي دانشــگاه جهــت بهــره بــرداری
دانشــجویان.
.9تبییــن  12بنــدی اطالعيــه مهــم آموزشــي در زمينــه برگــزاري
كالســهاي نظــري دانشــگاه شــهركرد بــه روش الكترونيكــي (اعــم از
نحــوه برگــزاری کالســها ،نظــارت ،جلســات دفــاع و .)...

فعالیــت هــای حــوزه معاونــت پژوهشــی و فنــاوری
دانشــگاه شــهرکرد
.10انجــام فراخــوان بــه تمامــي اعضــاي محتــرم هيــأت علمــي
دانشــگاه جهــت مشــاركت در اجــراي طــرح هــاي پژوهشــي بــا
همــكاري پژوهشــگاه ملــي مهندســي ژنتيــك و زيســت فنــاوري -مــورخ
.26 /12 /98
.11انجــام هماهنگــي بــا رييــس محتــرم دانشــگاه درخصــوص اســتفاده
اســاتيد از آزمايشــگاه هــا درجهــت اجــراي طــرح هــاي پژوهشــي
مرتبــط بــا  19-covidبــا رعايــت كليــه اصــول بهداشــتي و ايمنــي -مــورخ
4/1/99
.12پيشــنهاد تشــكيل و راه انــدازي هســته پژوهشــي ،19-covid
بــا مشــاركت همــكاران هيــأت علمــي ميكــروب شناســي و ويــروس
شناســي بــه دانشــكده هــاي علــوم پايــه و دامپزشــكي -مــورخ
9/1/99
.13رايزنــي بــا معــاون محتــرم تحقيقــات و فنــاوري دانشــگاه علــوم
پزشــكي شــهركرد درخصــوص اجــراي مشــترك طــرح هــاي تحقيقاتــي
بــا موضــوع  -19-covidمــورخ 9/1/99
.14ارســال دعوتنامــه بــراي تعــدادي از همــكاران محتــرم هيــأت علمــي
صاحــب نظــر در حــوزه گياهــان دارويــي ،طراحــي دارو ،طراحــي كيــت
تشــخيص ،فنــاوري نانــو ،بايو-مــت و طراحــي مــواد ضدعفونــي كننــده
جهــت ارائــه پروپــوزال تخصصــي بــا محوريــت  19-covidو جهــت
همــكاري مشــترك بــا پژوهشــگاه ملــي ،وزارت بهداشــت و معاونــت
علمــي و فنــاوري رياســت جمهــور -مــورخ 10/1/99
.15دريافــت  5پروپــوزال از همــكاران هيــات علمــي بــا موضــوع 19-covid
و ارســال آنهــا بــه پژوهشــگاه ملــي مهندســي ژنتيــك و زيســت
فنــاوري (فايــل هــاي پيوســت)-مورخ 12/1/99
.16پیشــنهاد شــفافيت توزيــع اقــام بهداشــتی از مبــدأ توليــد تــا مصرف
كننده(رهگیــری) توســط يكــي از شــركت هــاي مســتقر در مركــز
رشــد واحدهــاي فنــاوري دانشــگاه شــهركرد بــه وزیــر محتــرم عتــف و
اســتاندار محتــرم اســتان چ و ب.
.17فراهــم شــدن امــکان دسترســی بــه پایــگاه هــای اطالعاتــی
(مقــاالت) و شــبکه دانشــگاه شــهرکرد از بیــرون دانشــگاه

فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی
دانشگاه شهرکرد
.18انجــام ضــد عفونــی و گندزدایــی چنرمرحلــه ای کلیــه اماکــن و
ســاختمان هــای دانشــگاه(اعم از خوابــگاه هــا ،مراکــز اداری ،ســلف
ســرویس و کلیــه اماکــن عمومــی).
.19انجــام معاینــه ،چــکاب و توزیــع قــرص ویتامیــن  C,Dدر بیــن
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی ســاکن در خوابگاههــا ،اعضــای هیــات
علمــی و کارکنــان.
.20تهیه ،خریداری و توزیع محلول ضدعفونی کننده در بین پرسنل.
.21تعطیلی سالن¬ها و فضاهای ورزشی دانشگاه
.22پایــش بالینــی ســاکنین ســراهای متاهلــی دانشــجویان غیرایرانــی
ســاکن در ایــام تعطیــل
.23برنامه¬ریــزی در تهیــه و خریــد پــک ســامت ویــژه پرســنل در زمــان
بازگشــایی دانشــگاه
.24بــرآرود اولیــه و درخواســت مکتــوب جهــت ایجــاد فضــای بســتری و
ایزولــه در قالــب گســترش فضــای فیزیکــی دانشــگاه
.25راه انــدازی کمپیــن درخانــه بمانیــم بــا همــکاری مرکــز مشــاوره
دانشــگاه (تهیــه تصاویــر و فایــل ویدئــو).
.26برنامــه ریــزی چــکاپ و معاینــه ورود پرســنل از تاریــخ  16فروردیــن
مــاه در دو درب ورودی دانشــگاه.

فعالیت های حوزه فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه شهرکرد
.27راه انــداری پویــش هــای مشــترک بــا دانشــگاه هــای ســایر اســتان
بــا محوریــت هــای" در خانــه مــی مانیــم" " ،مســافرت نمــی رویــم" ،
"هــر دانشــجو در هــر خانــواده یــک ســفیر ســامت" و " هفــت ســین
ســامتی"
.28ســاخت کلیــپ بــا موضــوع شــیوه هــای پیشــگیری از انتقــال کرونــا
و همچنیــن راه هــای قطــع زنجیــره انتقــال بیمــاری .
 .29تولیــد روزانــه  ۲۰۰۰ -۱۵۰۰ماســک بهداشــتی بــا همــکاری
ســازمان تبلیغــات اســامی اســتان و نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در دانشــگاه هــای اســتان
 -.30مســابقه بــزرگ بــا موضوعــات تاثیــر روانــی واجتماعــی کرونــا (آثــار
ارســالی شــامل  3شــعر4 ،پادکســت4 ،داســتان)
.31تشــکیل هیــات اندیشــه ورز فرهنگــی اجتماعــی متشــکل از

فعالیــن دانشــجویی (گــروه تشــکل هــای اســامی بــا  8عضــو ،انجــم
هــای علمــی بــا  42عضــو ،گــروه کانــون هــای فرهنگــی بــا  21عضــو)

فعالیــت هــای دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در دانشــگاه
.1دعــوت و تشــکیل قــرارگاه فرهنگــی جهــادی مبــارزه بــا ویــروس کرونــا
ذیــل ســتاد اســتانی مبــازره بــا ویــروس کرونــا
.2برگــزاری جلســات بــا نماینــده ولــی فقیــه ،اســتاندار ،مســئول
اســتانی نهــاد و برخــی از مســئولین اســتان در خصــوص کفــن و دفــن
جانباختــگان
.3معرفــی کانــال هــای معتبــر اطــاع رســانی و آمــوزش مقابلــه بــا
شــیوع کرونــا ویــروس بــه دانشــجویان
.4ارســال پیــام و محتــوا بــا عناویــن مختلــف در رابطــه بــا ویــروس از
طریــق کانــال هــای مربــوط بــه تشــکل هــا ،بســیج دانشــجویی ،کانــون
هــا
.5برگزاری دعای توسل و زیارت عاشورا به صورت مجازی
.6راه انــدازی مرکــز مشــاوره مجــازی نهــاد و معاونــت فرهنگــی
دانشــگاه آزاد شــهرکرد و ایجــاد کانــال در پیــام رســان هــای موجــود
توســط مرکــز مشــاوره و ارائــه مشــاوره هــای غیــر حضــوری در زمینــه
اختــاالت رفتــاری ،خانــواده ،اضطــراب و اســترس و وســواس و ...
.7نصب بنر در خصوص پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا
.8برگــزاری مســابقه مجــازی کتابخوانــی و نیــز دل نوشــته هــای
مهــدوی بــه صــورت مجــازی
.9اطــاع رســانی بــرای برگــزاری دروس معــارف بــه صــورت مجــازی و
نیــز اطــاع رســانی بــه دانشــجویان بــرای شــرکت در ســامانه مجــازی
دانشــگاهیان و شــرکت در کالس هــا
.10تشکیل کارگروه پژوهشی با عنوان آینده پژوهی پساکرونا
.11شــرکت در کلیــه جلســات ســتاد اســتانی کرونــا و نظــارت بــر
تصمیمــات و فعالیــت هــای ســتاد خصوصــا در مســائل جهــادی و
شــرعی و تغســیل و کفــن و دفــن امــوات
.12جلســات هماهنگــی ویــژه گــروه هــای جهــادی و روحانیــون
انقالبــی و جهــادی
.13تشــکیل گــروه جهــادی ســنگر ســامت و تولیــد روزانــه بیــش از
 2000ماســک بــا همــکاری برخــی از نهادهــای انقالبــی
.14تشــکیل قــرارگاه دانشــجویی مبــارزه بــا کرونــا ویــروس بــا محوریــت
بســیج دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و حمایــت
ســایر پایــگاه هــای بســیج دانشــجویی
•تشــکیل چهــار کارگــروه فضــای مجــازی  ،پشــتیبانی  ،تولیــد محتــوا
و تیــم هــای میدانــی
•همــکاری مشــترک بــا شــبکه بهداشــت اســتان در خصــوص غربالگــری
مبــادی ورودی اســتان و طــرح پایــش ســامت
•تولیــد بیــش از  100گــروه محتوایــی مجــازی در زمینــه هــای مختلــف
پادکســت  ،کلیــپ و ...
•همــکاری بــا بســیج دانشــجویی و گــروه هــای جهــادی ســطح شــهر
در گندزدایــی و ضدعفونــی کــردن معابــر ســطح شــهرها
.15تولیــد بیــش از 60مــورد موشــن گرافــی بــا رویکــرد علمــی آموزشــی
و انگیزشی
.16تولیــدات مشــترک بــا فعالیــن مجــازی در جهــت امیدبخشــی و
اخــاق اســامی
 .17تهیــه و تولیــد بیــش از  20مــورد کلیــپ رســانه ای توصیــه هــای
علمــی و بهداشــتی از مســئول نهــاد  ،رئیــس دانشــگاه و اســاتید
مرتبــط بــا ایــن حــوزه
 .18تشــکیل و راه انــدازی پویــش ختــم دســته جمعــی کشــته شــدگان
کرونــا ویروس
• تولیــدات محتوایــی و شــبهه زدایــی مســائل پیرامــون کرونــا ویــروس
بــا الهــام از کتــاب شــبهه ویــروس حجــت االســام راجــی
•تشــکیل کارگــروه مجــازی و خبــری واحــد بــرای ســایر منابــع خبــری
و خبرگــزاری هــا بــا رویکــرد انتشــار اخبــار و اطالعــات صحیــح و مفیــد
• تولید محتوای رسانه ای سالمت معنوی از بیانات مسئول نهاد
 .19توزیع سبد کاالیی به مناسبت اعیاد شعبانیه
 .20برگــزاری هیئــت مجــازی بــه مناســبت شــهادت امــام کاظــم (ع)
در تاریــخ 99/1/1
 .21هیئــت مجــازی قــرار عاشــقی و قرائــت دعــای هفتــم صحیفــه
ســجادیه و ذکــر توســل

لطفا اسکن نمایید

