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پیــام تبریــک رییــس دانشــگاه شــهرکرد
بــه مناســبت روز معلــم

قــرار گرفتــن دانشــگاه شــهرکرد درفهرســت دانشــگاههای برتــر
آســیا در بــازه رتبــه  ۳۰۱تــا  350در ســال ۲۰۲۰
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کسبشــان را بــا برکــت کن»((.حضــرت محمــد(ص) ( ،تاریــخ
بغــداد  ،ج  ، ۳ص )۶۴
دوازدهــم اردیبهشــت هــر ســال ،پــس از شــهادت اســتاد
مرتضــی مطهــری توســط گــروه فرقــان در ســال  ،۱۳۵۸بــه

پایــگاه رتبــه بنــدی تایمــز یکــی از معتبرتریــن نظــام هــای

شــاخص هــا نتایــج کســب شــده را بــر اســاس دانشــگاه

نــام روز معلــم نامگــذاری شــد و همــه ســاله در ایــن روز،

رتبــه بنــدی در ســطح بیــن المللــی اســت کــه در ۲۰۱۳

هــای موجــود در ایــن رتبــه بنــدی بــاز تنظیــم مــی کنــد.

مقــام شــامخ معلــم مــورد تقدیــر و تمجیــد قــرار گرفتــه اســت.

میــادی بــرای اولیــن بــار رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای

رتبــه بنــدی آســیایی تایمــز در ســال  ،۲۰۲۰تعــداد ۴۸۹

روز معلــم مناســبت ارزشــمندی بــرای یــادآوری مســئولیت

آســیایی را در کنــار رتبــه بنــدی هــای بیــن المللــی خــود

دانشــگاه را از  ۳۰کشــور در بــردارد .در ایــن رتبــه بنــدی

خطیــر اســاتید و معلمــان در امــر تعلیــم و تربیــت اســت و ایــن

انجــام داد .در گــزارش اخیــر رتبــه بنــدی دانشــگاههای

دانشــگاه  Tsinghua Universityو دانشــگاه

Peking

مهــم ،نشــانگر نقــش ویــژه معلــم بــه عنــوان تربیــت کننــده

آســیایی ســال  ۲۰۲۰از جمهــوری اســامی ایــران تعــداد

Universityاز کشــور چیــن رتبــه هــای اول و دوم را در

نیــروی انســانی کشــور بــه عنــوان زیــر بنــای توســعه و

 ۴۰دانشــگاه حضــور دارنــد کــه

شــهرکرد

بیــن دانشــگاه هــای آســیایی بــه خــود اختصــاص داده

پیشــرفت همــه جانبــه کشــور اســت .رســالت خطیــر معلمــان

ه اســت.
در میــان ایــن دانشــگاه هــای برتــر قــرار گرفتــ 

انــد و National University of Singapore .و University

واســاتید و دغدغــه همیشــگی آنــان فراهــم کــردن بســتر

روش شناســی ایــن رتبهبنــدی هماننــد روش شناســی

 of Hong Kongبــه ترتیــب رتبههــای بعــدی را دارنــد.

رشــد ،تحــول انســان هــا و ترویــج کرامــت و ارزش انســانی

رتبــه بنــدی جهانــی دانشــگاه هــا اســت کــه از  ۱۳شــاخص

ایــران در ســال  ۴۰ ،۲۰۲۰دانشــگاه در بیــن دانشــگاه

اســت ،چراکــه هیــچ جامعــه ای بــدون داشــتن نســلی دانــا

در قالــب  ۵معیــار آمــوزش ( ،)۲۵پژوهــش ( ،)۳۰اســتنادات

هــای برتــر آســیایی داشــته اســت کــه ایــن تعــداد در

نمــی توانــد توانــا شــود و بــه اهــداف واالی خــود برســد.

( ،)۳۰درآمــد صنعتــی ( )۷.۵و وجهــه بیــن المللــی()۷.۵

ســال  ۲۹ ،۲۰۱۹دانشــگاه در ســال  ۱۸ ،۲۰۱۸دانشــگاه

اینجانــب در ســالروز بزرگداشــت مقــام واالی معلــم ،ضمــن

بهــره جســته اســت .بــا ایــن حــال در رتبــه بنــدی دانشــگاه

و در ســال  ۲۰۱۷برابــر بــا  ۱۴دانشــگاه بــوده اســت.

تکریــم وبزرگداشــت مقــام اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری

هــای آســیایی ،پــس از محاســبه امتیــازات بــر اســاس

دانشــگاه

و تبریــک ایــن روز بــه تمامــی معلمــان و اســاتید ایــن مــرز و
بــوم بــه خصــوص اســاتید دانشــگاه شــهرکرد ،بــر خــود الزم

تقدیــر از چهــار عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد بــه عنــوان مجــری

مــی بینــم از آنهــا بخواهــم بــا توجــه بــه ابتــا کشــور و بــه

طــرح برگزیــده در رفــع مشــکالت و رونــق تولیــد اســتان هــای کشــور

تبــع آن جامعــه دانشــگاهی بــه بیمــاری عالــم گیــر کرونــا،
بــا صبــر و عشــق بــه امــر آمــوزش و هدایــت دانشــجویان و
دانــش آمــوزان بپردازنــد و در راه توســعه علمــی و رســاندن
کشــور بــه قلــه هــای رفیــع پیشــرفت و جهــش تولیــد
در کشــور ،چــه تولیــد علمــی و چــه تولیــدات صنعتــی،
اقتصــادی و فرهنگــی ،از هیــچ کوششــی دریــغ نکننــد.
امیــد اســت بتوانیــم در پرتــوی عنایــات خداونــد منــان شــاهد
توســعه علمــی کشــور و کســب موفقیــت هــای روز افــزون

دکتــر مســعود برومنــد معــاون پژوهــش و فنــآوری وزارت

شــاخه بریــده بــه روش اســتنتینگ تحــت شــرایط نــور

برنامــه و سیاســت هــای کالن وزارت علــوم ،تحقیقــات و

علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری از دکتــر مجیــد ابــن علــی حیــدری

مصنوعــی( ")LEDبــه عنــوان مجــری طــرح برگزیــده در رفــع

عضــو هیــات علمــی دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه

مشــکالت و رونــق تولیــد اســتان هــای کشــور تقدیــر کــرد.

فنــآوری باشــیم .اینجانــب فرصــت را غنیمــت مــی شــمارم

شــهرکرد بــرای طــرح" ارتقــاء و بروزرســانی تصفیــه خانــه

دکتــر مســعود برومنــد در ایــن تقدیــر نامه ها آورده اســت :نظر

مجتمــع چــم کاکا بــا بکارگیــری سیســتم اســکاداد تلــه

بــه تــاش هــای مســتمر شــما در ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه

متــری جهــت مدیریــت هوشــمند تجهیــزات و الکتــرو پمــپ

و فعــال ســاختن ظرفیــت هــای بالقــوه و اســتفاده ی مطلــوب

هــا بــا دانــش بومــی ایرانــی" و از دکتــر رحیــم برزگــر ،دکتــر

از فرصــت هــای ایــن عرصــه در جهــت فنــاوری و پاســخگویی

ســعید ریــزی و دکتــر مهــدی قاســمی ورنامخواســتی

بــه نیازهــای اســتانی و منطقــه ای بدینوســیله مراتــب تقدیــر

ســه عضــو هیــات علمــی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه

و تشــکر ایــن وزارت ازایــن طــرح هــا بــه عمــل مــی آیــد.

دانشــگاه شــهرکرد در عرصــه ملــی و بیــن المللی در راســتای

و بــار دیگــر از همــت ،تــاش و زحمــات بــی شــائبه شــما
اســاتیدگرانقدر دانشــگاه شــهرکرد تمجیــد و تقدیــر می نمایم.
سعید کریمی
رییس دانشگاه شهرکرد

شــهرکرد بــرای طــرح" تولیــد پایــه هــای تجــاری از
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برگزاری نشست مجازی وزیر و معاونان وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری با روسای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور
روز شــنبه  ۲۳فروردیــن  ،۱۳۹۹نشســت مجــازی وزیــر علــوم
تحقیقــات وفنــآوری و معاونــان ایــن وزارت خانــه بــا روســای
دانشــگاهها و پژوهشــگاههای کشــور برای بررســی مســائل
آمــوزش عالــی بــا توجــه به شــیوع بیمــاری کرونا برگزار شــد.
دکتــر منصــور غالمــی در ایــن نشســت گفــت :همــه
مــا در تــاش هســتیم خدمــات آموزشــی را در شــرایط
فعلــی بــرای دانشــجویان بــه نحــو مطلــوب ارائــه دهیــم
هرچنــد آمادگــی قبلــی بــرای ورود بــه ایــن شــرایط را
نداشــتیم ولــی ایــن ظرفیتهــا در دانشــگاهها فعــال
شــد و در حــال تقویــت اســت بایــد در آینــده بــرای
تکمیــل آن تــاش کنیــم .بــر ایــن اســاس کلیــه شــوراها،
نشســت هــا و جلســات را بایــد فعــال نگهداریــم و
از ظرفیــت آن بــرای برنامهریزیهــا اســتفاده کنیــم.

بــرای تقویــت زیرســاختهای آمــوزش مجــازی دانســت

هــا ،بایــد بــرای شــروع بــه پروتکلهــای بهداشــتی و

وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــآوری در ادامــه گفت :بعد از شــیوع

وتاکیــد کردکــه دانشــگاهها بــا هــم همفکــری کننــد و درجایی

امنیــت محیطهــای جمعــی تکیــه کننــد و بحــث مدیریــت

ایــن بیمــاری یکــی از مأموریتهــای ما ،ارائه گــزارش مدون و

کــه میتواننــد خدمــات فنــی ارائــه دهنــد و از پراکنــده کاری

هوشــمند فاصلهگــذاری در محیطهــای متراکــم ســهگانه

تنظیــم شــده ازبرنامــه هــای اجرا شــده در حــوزه وزارت علوم

و جزیــره ای کار کــردن روی نــرم افــزار هــا و سیســتمها

دانشــجویی را هرچنــد کــه ســخت اســت  ،اجــرا کننــد.

تحقیقــات و فنــآوری کشــور بــه مــردم و مراجــع دیگــر اســت.

خــودداری کننــد و بــرای شــکلگیری یــک ســامانه

وزیــر علــوم افــزود :اعضــای هیــات علمــی بــا توجــه بــه برگــزار

دکتــر منصــور غالمــی افــزود :شــرایط فعلــی نبایــد مــا را از

جامــع آموزشــی در حــوزه آمــوزش مجــازی تــاش کننــد.

شــعار ســال غافــل کنــد و در دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها

دکتــر منصــور غالمــی افــزود :بحــث بازگشــایی فعالیتهــای

نشــدن کالس هــای حضــوری ،محتوایــی آموزشــی تهیــه
کننــد و ایــن کار را ترجیحــاً در محیط دانشــگاهی انجام دهند.

و پارکهــای علــم و فنــآوری دربحــث جهــش تولیــد بایــد

حضــوری در دانشــگاهها متکــی بــه نظــرات کارشناســی و

در ادامــه بــه قیــد قرعــه برخــی روســای دانشــگاه هــا در

کارگــروه و متولــی مشــخص شــود و در کنــار شــرایط فعلــی

فراهــم شــدن شــرایط اســت امــا نبایــد اقدامــات ،برنامهریزی

ســخنانی کوتــاه بــه بیــان نقطــه نظــرات و اقدامــات دانشــگاه

عملکــرد هــارا رصــد کنیــم تــا ســهم خودمــان را اجــرا کنیــم.

و آمادگیهــا را موکــول بــه مشــخص شــدن تاریخــی خــاص

هــای متبــوع خــود در حــوزه آمــوزش مجــازی پرداختنــد.

وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــآوری شــرایط کنونــی را فرصتــی

کنیــم و تمــام دانشــگاه هاضمــن در نظــر داشــتن محدودیــت

برگزاری نشست مجازی خی ّرین و حامیان دانشگاه های سراسر کشور
روز دوشــنبه  ۲۹اردیبهشــت ،۱۳۹۹نشســت مجازی خی ّرین

خی ّریــن بــه تشــریح طــرح صنــدوق رفــاه دانشــجویان پرداخــت

هــای دانشــجویی را تســریع مــی بخشــدکه در ایــن طــرح

و حامیــان دانشــگاه هــای سراســر کشــور بــا حضــور دکتــر

و گفــت :ارتقــاء خوابــگاه هــای دانشــجویی رتبــه  ۴و ۵

صنــدوق رفــاه وزارت علــوم تحقیقــات و فنــآوری ۴۰درصــد و

ناصــر مطیعــی رییــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم

دانشــگاه هــای کشــور بــا مشــارکت خیریــن ،دانشــگاه هــا

خی ّریــن و دانشــگاه هــا هرکــدام  ۳۰درصــد مشــارکت دارنــد.

تحقیقــات و فنــآوری و دکترحســین عســکریان مشــاور وزیــر و

و ســتاد خی ّریــن وزارت علــوم تحقیقــات و فنــآوری صــورت

دکتــر ناصــر مطیعــی ســرعت بخشــیدن بــه انجــام پــروژه هــا،

دبیرســتاد خی ّرین وزارت علوم تحقیقات و فنآوری برگزار شــد.

مــی گیــرد .صنــدوق رفــاه بــه کمــک خی ّریــن و دانشــگاه

کاهــش زمانی پروســه نوســازی و انجام پــروژه های متعدد با

در ایــن نشســت دکتــر ناصــر مطیعــی ضمــن قدردانــی از

هــا در طرحــی ســه جانبــه  ،بازســازی و ارتقــا خوابــگاه

کاهــش ســهم خی ّریــن را از مزیــت هــای این طرح عنــوان کرد.

برگزاری جلسه هم اندیشی قرارگاه دانشگاهی مبارزه با ویروس کرونا استان چهار محال و بختیاری در دانشگاه شهرکرد
نشســت قــرارگاه جهــادی مبــارزه بــا کرونــا روز ســه

حســاب های اعالم شــد و برخی از مراکز از جمله دانشــگاه

اجتمــاع اســت ،اگــر مــا کوتاهــی کنیــم اجتمــاع هــم عقــب

شــنبه ۲اردیبهشــت۱۳۹۹با حضــور دکتــر ســعید کریمــی

شــهرکرد اقــدام بــه جمــع آوری حمایــت هــا کــرده اســت.

مــی مانــد .بنابــر ایــن خیلــی مهــم اســت اگــر دانشــگاه

دکتــر

حجــت االســام دکتــر ســعید صفــی نیــز در ایــن

در اختیــار نظــام باشــد ،اقتــدار مــا تامیــن اســت و بــه

ســعید صفــی مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام

نشســت گفــت :امیــد اســت بتوانیــم جهــش تولیــد

همیــن خاطــر اســت کــه دانشــگاه کانــون توجــه اســت.

رییــس

دانشــگاه

شــهرکرد،

حجتاالســام

معظــم رهبــری در دانشــگاه شــهرکرد ،دکتــر مجیــد

در تقویــت نیــروی انســانی را داشــته باشــیم کــه خیلــی

مســئول نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه شــهرکرد

شــیرانی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و

مهــم اســت .علــم مهــم تریــن ابــزار پیشــرفت و اقتــدار

ادامــه داد نبایــد دانشــگاه را دســت کــم بگیریــم .در

ســایر روســای دانشــگاه هــا ،مراکــز آمــوزش عالــی،

ملــی اســت .اگــر بــه قبــل و اوایــل انقــاب برگردیــم در

دانشــگاه هــای اســتان در ایــن بحــران مــا شــاهد کارهــای

پــارک علــم فنــآوری ،بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار شــد.

شهرســتان هــا از داشــتن پزشــک محــروم بــوده ایــم .بــه

نیکــی بــوده ایــم و دانشــگاه هــای اســتان بــه خصــوص

دکتــر ســعید کریمــی ،در ایــن نشســت ضمــن خیــر مقــدم

برکــت نظــام اســامی بــه جایــی رســیدیم علــی رغــم

دانشــگاه علــوم پزشــکی در ایــن بحــران خــوش درخشــیدند.

وقدردانــی از جبهــه ســامت و کادر درمانــی و مراکــز آمــوزش

همــه مشــکالت ،تحریــم هــا و نواقصــی کــه وجــود دارد،

حجــت االســام دکتــر ســعید صفــی از اجــرای طــرح

عالــی گفــت :مــا در ایــن نشســت بــه دنبــال ایــن هســتیم

امــروز دانشــگاه هــا و نظــام مــا بــرای دنیــا حــرف دارد.

جلــوه هــا بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری

کــه بتوانیــم از پتانســیل عظیــم مراکــز آمــوزش عالــی اســتان

مســئول نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه شــهرکرد

اشــاره کــرد و گفــت :ایــن طــرح از ۵کمیتــه

شــامل

در راســتای پیشــبرد اهــداف و سیاســتگذاری هــای کشــور

افــزود :دانشــگاه مهــم تریــن مرکــز اســت ،چــرا کــه مدیــران

کمیتــه علمــی ومشــاوره مجــازی ،کمیتــه خیریــن ،کمیتــه

و اســتان در شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا اســتفاده کنیــم

آینــده کشــور را تربیــت مــی کنــد .اگــر مــا مدیــران خوبــی

جهــادی ،کمیتــه فرهنگــی ،کمیتــه تبلیغــات و فضــای

و بــه بهتریــن نحــو ممکــن بــه دور از مــوازی کاری و انجــام

تربیــت کنیــم در آینــده مــی توانیــم بــه خودمــان ببالیــم و

مجــازی تشــکیل شــده و کار خــود را آغــاز کــرده انــد.

کار هــای پراکنــده ،بــه جامعــه خدمــات رســانی کنیــم.

روز بــه روز شــاهد پیشــرفت هــای بیشــتر و بهتــری باشــیم

دکتــر مجیــد شــیرانی نیــز در ایــن جلســه بــه ارائــه

رییــس دانشــگاه شــهرکرد بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام

ولــی اگــر کوتاهــی کنیــم بــه خودمــان بــر مــی گــردد.

گزارشــی از رونــد بیمــاری کرونــاو اقدامــات انجــام شــده

معظــم رهبــری در خصــوص رزمایــش حمایــت از آســیب

حجــت االســام دکتــر ســعید صفــی در ادامــه افــزود:

در اســتان پرداخــت و روســای ســایر دانشــگاه هــا ،رییــس

دیــدگان کرونــا و تصمیمــی کــه در شــورای کرونــای اســتان

نقــش دانشــگاه در قــدرت آفرینــی و اقتــدار بــی نظیــر

علــم و پــارک و فنــآوری و رییــس بنیــاد نخبــگان اســتان

گرفتــه شــده اســت گفــت :در راســتای متمرکــز کــردن کمــک

اســت .تمــام پیشــرفت هــا مدیــون علــم اســت کــه البتــه

نیــر بــه ارائــه نظــرات و پیشــنهادات خــود پرداختنــد.

هــا در قالــب رزمایــش حمایت از آســیب دیدگان کرونا شــماره

در کنــار ایمــان باشــد .دانشــگاه قلــب و موتــور حرکــت

3
برگزاری اولین رزمایش «کمک مؤمنانه» در دانشگاه شهرکرد
جهــادی ،تشــکیل بانــک کانــون خیریــه ،برگــزاری مســابقات
کتابخوانــی ویــژه اســاتید ،کارکنــان و دانشــجویان،
جمــعآوری محتــوای فرهنگــی در فضــای مجــازی و...
انجامشــده اســت و در بعضــی از دانشــگاهها صندوقهــای
خیریــه بــه همــت اعضــای هیــات علمــی و کارکنــان بــا
هــدف کمــک بــه دانشــجویان نیازمنــد تشکیلشــده اســت.
حجــت االســام دکتــر ســعید صفــی در ادامــه افــزود :فتــح
خرمشــهر فتــح ارزشهاســت و امــروز بــا کمکهــای مؤمنانــه
و ارزشهــای اخالقــی در ایــران ،دنیــا متعجــب شــده اســت
و مــردم توانســتند بــا پشــتوانه ارزشهــای دینــی و معــارف
دینــی صحنههــای زیبــا و بــه مانــدگاری را خلــق کننــد.
حجتاالســام محمدعلــی نکونــام نیــز در ایــن رزمایــش
روز شــنبه  ۳خــرداد  ،۱۳۹۹اولیــن رزمایــش «کمــک مؤمنانــه»

کســب و درآمدهــا ،دانشــگاهیان در قالــب حرکتهــای

گفــت :دانشــگاهها بــه ویــژه گروههــای جهــادی و تــاش

بــا حضــور حجتاالســام محمدعلــی نکونــام نماینــده

متعــدد فرمــان مقــام معظــم رهبــری را لبیــک گفتنــد.

گــران فعــال و جوانــان مــو مــن کــه از ســرمایههای

ولیفقیــه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری ،ســردار

رییــس دانشــگاه شــهرکرد در ادامــه گفــت :در ایــن رزمایــش

ملــی و مایــهی افتخــار نظــام جمهــوری اســامی

علیمحمــد اکبــری فرمانــده ســپاه حضــرت قمــر بنیهاشــم

 ۱۰۰۰بســته معیشتی شــامل  ۷قلم کاالی مصرفی ضروری

ایــران هســتند در ایــن عرصههــا حضورداشــتهاند.

(ع) چهارمحــال و بختیــاری ،دکتــر ســعید کریمــی رییــس

بــه ارزش  ۳۰۰میلیــون تومــان بــه همــت کارکنــان و اســاتید

نماینــده ولیفقیــه در اســتان وجــود جوانــان مــو مــن و

دانشــگاه شــهرکرد و مهنــدس هللا کــرم نصیــری معــاون

و بســیج دانشــجویی دانشــگاههای اســتان تهیــه شــد

انقالبــی را نتیجــه تربیــت در مکتــب اســام و اهلبیــت

هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری چهارمحــال و

کــه بیــن نیازمنــدان و اقشــار آســیبدیده توزیــع میشــود.

دانســت و گفــت :ایــن جوانــان در همــه عرصههــا

بختیــاری حجتاالســام دکتــر ســعید صفــی مســئول دفتــر

حجتاالســام دکتــر ســعید صفــی نیــز در ایــن رزمایــش

پشــتوانهای عظیمــی بــرای انقــاب اســامی هســتند.

نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد.

گفــت :برنامــهای کــه اکنــون در دانشــگاه شــهرکرد

حجــت االســام محمدعلــی نکونــام مــاه رمضــان را فرصتــی

در ایــن رزمایــش دکتــر ســعید کریمــی ضمــن آرزوی قبولــی

برگزارشــده اســت ،گوشــهای از خدماتــی اســت کــه

مناســب بــرای شــکل گیــری ایمــان ،اخــاق ،تقــوا و فضائــل

طاعــات و عبــادات وتبریــک فــرا رســیدن عیــد ســعید

دانشــگاهیان در مــدت شــیوع ویــروس کرونــا انجــام دادهانــد.

خوانــد و گفــت :در ســایه ایمــان و تقــوا شــاهد حرکــت

فطــر و گرامــی داشــت آزاد ســازی خرمشــهرگفت :در

مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در ادامــه

مؤمنانــه هســتیم و ایــن کمکهــای مؤمنانــه بایــد ادامــه پیــدا

راســتای لبیــک بــه فرمــان مقــام معظــم رهبــری مبنــی

گفــت :ابتــدا قــرارگاه مبــارزه بــا ویــروس کرونــا تشــکیل شــد

کنــد و بــا پایــان مــاه رمضــان نبایــد متوقــف شــود زیــرا زمانــی

بــر انجــام رزمایــش کمکهــای مؤمنانــه بــه اقشــار

و بعــد از تشــکیل کارگروههــا ،اقدامــات و کارهــای خوبــی از

کــه مــردم بــه هــم رحــم و مــروت داشــته باشــند خــدا نیــز

آســیب دیــده از ویــروس کرونــا و تعطیلــی بعضــی از

جملــه مشــاوره مجــازی ،تهیــه بانــک اطالعــات از گروههــای

رحــم میکنــد و انســان تــا میتوانــد بایــد ایثارگــری کنــد.

میزبانی دانشگاه شهرکرد از برگزاری بخش هنرهای تجسمی جشنواره فرهنگی ،هنری ،ادبی دانشگاهیان
دکترکرامــت هللا ســعیدی معــاون فرهنگــی اجتماعــی

مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه هــا و گســترش فرهنــگ

زیــر شــاخه هــای بخــش هنرهــای تجســمی جشــنواره

دانشــگاه شــهرکرد گفــت :جشــنواره فرهنگــی  ،ادبی هنری

ســامتمحور بــا اســتفاده از ابزارهــای هنــر ،فرهنــگ

فرهنگــی،

اســت.

دانشــگاهیان سراســر کشــور بــا محوریــت کرونــا توســط

و ادبیــات ،مدنظــر برگزارکننــدگان ایــن جشــنواره اســت.

کرونــا ویــروس و مســئولیت شــهروندی در موضــوع

معاونــت فرهنگــی اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و

معــاون فرهنگــی -اجتماعــی دانشــگاه شــهرکرد گفــت:

پیشــگیری ،کرونــا ویــروس و تغییــر در ســبک زندگــی،

فنــآوری بــا همــکاری پنــج دانشــگاه کشــور از جمله دانشــگاه

دبیرخانــه مرکــزی ایــن جشــنواره در اداره کل فرهنگــی و

کرونــا ویــروس  ،همدلــی و مهربانــی شــهروندان

شــهرکرد برگــزار مــی شــود تــا ضمــن انسجامبخشــی بــه

اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری مســتقر اســت

وکرونــا ویــروس  ،ایثــار و تــاش جهــاد گونــه کادر

فعالیتهــای معاونتهــای فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه

امــا بــه منظــور تمرکــز در هــر یــک از بخشهــای پنجگانــه

درمانــی ،محورهــای موضوعــی ایــن جشــنواره هســتند.

هــا ،بازتــاب و نمایانگــر تالشهــای جهادگــران عرصــه مبــارزه

و تخصصــی جشــنواره شــامل ادبــی ،فیلــم و هنرهــای

ایــن جشــنواره عــاوه بــر مشــارکت دانشــگاه شــهرکرد

بــا بیمــاری کرونــا در قالــب فرهنــگ ،هنــر و ادبیــات شــود.

نمایشــی ،هنرهــای تجســمی ،هنرهــای آوایــی و ایــده

بــا مشــارکت دانشــگاه هــای مازنــدران ،فردوســی

دکتــر کرامــت هللا ســعیدی بــا اشــاره بــه اهــداف برپایــی

پــردازی و خالقیــت ،بــرای هــر بخــش دبیرخانــه ای مجــزا

مشــهد  ،شــهید چمــران اهــواز و کردســتان در بخشــهای

ایــن جشــنواره افــزود :بــا توجــه بــه در نظــر گرفتــن پنــج

بــا مشــارکت پنــج دانشــگاه کشــور تشــکیل شــده اســت.

ادبــی ،ایــده پــردازی و خالقیــت ،فیلــم و هنــر هــای

بخــش مختلــف بــا موضوعــات و زیرشــاخههای متنــوع

دکتــر کرامــت هللا ســعیدی بــا اشــاره بــه برگــزاری بخــش

نمایشــی و هنرهــای آوایــی برگــزار مــی شــود.

بــرای ایــن جشــنواره ،اهدافــی ماننــد بــه میــدان آوردن

هنرهــای تجســمی ایــن جشــنواره توســط دانشــگاه

معــاون فرهنگــی -اجتماعــی دانشــگاه شــهرکرد در پایــان

فعــاالن فرهنگــی ،هنــری و ادبــی دانشــگاهی بــه

شــهرکرد گفــت :دبیرخانــه ایــن بخــش آغــاز بــه کار

گفــت :بخــش هنرهــای تجســمی جشــنواره فرهنگــی،

منظــور ثبــت و ضبــط کوشــشهای بخشهــای مختلــف

کــرده و آمــاده پذیــرش و دریافــت آثــار عالقمنــدان اســت

هنری،ادبــی دانشــگاهیان بــا عنــوان " زندگــی دســت

کشــور در جهــت مبــارزه بــا کرونــا ،تقویــت و رشــد

وگرافیــک ،نقاشــی ،طراحــی ،عکــس و خوشنویســی

یاریگــر توســت" در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار مــی شــود.

هنــری

و

ادبــی

برگزاری همایش دانشجویی ابعاد و اثرات کرونا بر منابع طبیعی و محیط زیست ایران در دانشگاه شهرکرد
همایــش دانشــجویی ابعــاد و اثــرات کرونــا بــر منابــع طبیعــی

آمــوزش ،پژوهــش و ترویــج منابــع طبیعــی ،مســایل اجتماعــی

و محیــط زیســت ایــران توســط کانــون دانشــجویان حامــی

و زیســت انســانی در منابــع طبیعــی ،تنــوع زیســتی و

منابــع طبیعــی زاگــرس بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و

زیســتگاه هــا ،الودگــی هــای زیســت محیطــی ،بهــره

اجتماعــی دانشــگاه در  ۱۹شــهریور  ۱۳۹۹در دانشــگاه

بــرداری و اقتصــاد منابــع طبیعــی ،فنــاوری در منابــع طبیعــی

شــهرکرد برگــزار مــی شــود .بحــران هــای منابــع طبیعــی و

و محیــط زیســت و مدیریــت اجرایــی منابــع طبیعــی و محیــط

محیــط زیســت ،فرهنــگ و نگــرش هــای زیســت محیطــی،

زیســت از مهمتریــن محورهــای ایــن همایــش یکــروزه اســت.
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صاحب امتیاز :روابط عمومی دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول :دکرت مهدی کرمی
رسدبیر :یوسف علیمردانی
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:

برگزاری کارگاه اخالق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی در دانشگاه شهرکرد
بــه همــت معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ،کارگاه

مــدت  ۸ســاعت در روزهــای اول و ســوم خــرداد برگــزار شــد.

آموزشــی اخــاق حرفــه ای در پژوهــش هــای دانشــگاهی

ارائــه مبانــی و اصــول اخــاق در پژوهــش هــای دانشــگاهی

توســط موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی

از مهمتریــن مباحــث مطــرح شــده در ایــن کارگاه دو روزه بــود.

رونمایــی از وب ســایت آمــوزش آنالیــن
دانشــگاه شــهرکرد

ویــژه اعضــای هیئــت علمــی بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس و به

پذیرش اولین پژوهشگر پسا دکتری خارج از کشور در دانشگاه شهرکرد

بــه

همــت

مدیریــت

فنــاوری

اطالعــات

دانشــگاه،

ســایت آمــوزش الکترونیــک دانشــگاه شــهرکرد ،بــه
آدرس

help.sku.ac.ir

طراحــی

و

رونمایــی

شــد.

ســایت آمــوزش الکترونیــک دانشــگاه شــهرکرد بــه منظــور
ارائــه

کلیــه اطالعــات الزم و ویدیــو هــای آموزشــی

بــرای اســتفاده از کالس هــای آنالیــن توســط فنــاوری
اطالعــات دانشــگاه طراحــی
گفتنــی اســت،

و رونمایــی شــده اســت.

دانشــگاه شــهرکرد توانســته اســت بــا

برنامــه ریــزی مناســب کالسهــای آموزشــی خــود درتمامــی
مقاطــع تحصیلــی کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و
دکتــری را بــه شــیوه آمــوزش الکترونیکــی برگــزار نمایــد.
در ایــن روش بــا اســتفاده از نــرم افــزار کالس الکترونیــک و
وجــود زیرســاخت مناســب و بــه روز ،اســاتید و دانشــجویان

اولیــن پژوهشــگر پســا دکتــری خــارج از کشــور (دکتــر پیمــان

ایــن پژوهشــگر از تاریــخ اول خــرداد مــاه ســال جــاری

ســلطانی فــارغ التحصیــل دوره دکتــری از کشــور ایتالیــا)

بــه مــدت  ۱۴مــاه در رشــته مهندســی متالــورژی و در کالس حضــور پیــدا مــی کننــد .تدریــس بــا ایــن نــرم افــزار بــه

براســاس موافقتنامــه بیــن دانشــگاه شــهرکرد و مرکــز

مــواد بــا هدایــت و راهنمایــی دکتــر احمــد کیوانــی دلیــل در اختیــار قــرار دادن امکانــات تعاملــی متعــدد بــه اســاتید

تعامــات بینالمللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و

عضــو هیــات علمــی دانشــکده فنــی و مهندســی و دانشــجویان بــه راحتــی مقــدور اســت .اســتاد و دانشــجو

فنــاوری ریاســت جمهــوری در قالــب "برنامــه همــکاری بــا

دانشــگاه مشــغول فعالیــت و پژوهــش شــده اســت .همزمــان میتواننــد بــه روشــهای صوتــی ،تصویــری و متنــی بــا
هــم تعامــل کــرده و در خصــوص مباحــث کالس بــا هــم بحــث و
الزم بــه ذکــر اســت شــرط همــکاری بــا متخصصــان
تبــادل نظــر کننــد .ایــن کالس هــا امــکان ضبــط دارنــد و لینــک
و کارآفرینــان ایرانــی خــارج از کشــور اخــذ
کالس ضبــط شــده در ســامانه آموزشــی بــه صــورت خــودکار
باشــد.
تأییدیــه از بنیــاد ملــی نخبــگان ایــران می
قــرار مــی گیــرد و در صورتیکــه بــه هردلیــل دانشــجو نتوانــد در

متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی خــارج از کشــور" بــا همــکاری
معاونــت پژوهــش و فنــاوری و دفتــر همکاریهــای علمــی و
بینالمللــی دانشــگاه ،دردانشــگاه شــهرکرد پذیــرش شــد.

هماننــد کالس حضــوری در بســتر اینترنــت بــه صــورت آنالیــن

کالس شــرکت کنــد ،بعــدا بــا دسترســی بــه اینترنــت و دانلــود
کالس مــی توانــد کالس هــای برگــزار شــده را مشــاهده کنــد.

برگزاری ویژه برنامه نقش دانشگاه شهرکرد در دفاع مقدس

فراهــم شــدن امــکان دسترســی بــه پایگاه
(مقــاالت) و شــبکه
هــای اطالعاتــی
دانشــگاه شــهرکرد از بیــرون دانشــگاه

بــه همــت معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه و
تــاش مدیریــت فنــاوری اطالعــات دانشــگاه ،امــکان
دسترســی بــه پایــگاه هــای اطالعاتــی (مقــاالت) و شــبکه
دانشــگاه شــهرکرد از محیــط بیــرون فراهــم شــده اســت.

روز دوشــنبه  ۱۹خــرداد  ۹۹بــه همــت امــور شــاهد و

بختیــاری و جمعــی از معاونــان و مدیــران دانشــگاه بــا

ایثارگــران دانشــگاه و بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و

هــدف زنــده نــگاه داشــتن یــاد و خاطــره شــجاعت و و بــا اســتفاده از  VPNاز بیــرون دانشــگاه بــه نشــریات علمــی

اجتماعــی دانشــگاه ،بــه مناســبت چهلمیــن ســال آغــاز

رشــادت شــهیدان و ایثارگــران دفــاع مقــدس و ترویــج دسترســی داشــته باشــند و مشــکالت احتمالــی در آپلــود فایــل

جنــگ تحمیلــی ،ویــژه برنامــه نقــش دانشــگاه شــهرکرد

فرهنــگ ایثــار و شــهادت در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد .هــای تولیــد شــده بــرای آمــوزش آفالیــن را برطــرف نماینــد.

در دفــاع مقــدس بــا حضــور دکتــر ســعید کریمــی رییــس

برپایــی نمایشــگاه عکــس رزمنــدگان و جانبــازان دفــاع

دانشــگاه شــهرکرد ،حجــت االســام دکتــر ســعید صفــی

مقــدس ،رونمایــی از طــرح دیــواری شــهدای دانشــجوی

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه،

دانشــگاه و نمایــش نماهنــگ شــهدای درجــه یک وابســته به

ســرهنگ منوچهــر ذوالفقــاری مدیــر کل بنیــاد حفــظ آثــار

کارکنــان دانشــگاه بخشــی از برنامــه هــای برگزار شــده بود.

و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان چهارمحــال و

همــکاران محتــرم مــی تواننــد بــر اســاس تصاویرراهنمــای زیــر

لطفا اسکن نمایید

