خ ش ازگرس
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خبــــــرنامه

ابرازهمدردی وهمکاری مقام عالی وزارت
علوم بارئیس دانشگاه
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ابرازهمــدردی وهمــکاری وزیرمحتــرم علــوم ،تحقیقــات
وفنــاوری بارئیــس دانشــگاه ایــام
بــه گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه ،آقــای دکترغالمی،
وزیــر محتــرم علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری طــی تماســی
روز پنــج شــنبه  96/10/22بــا دکترعلــی اکبــری رئیــس
دانشــگاه ،وضعیــت دانشــگاه هــای اســتان و دانشــجویان
را در زلزلــه جویــا شــده و ابــراز همــدردی و همــکاری
نمودنــد .وتضمیــن کیفیــت دانشــگاه تقدیــر بعمــل آورد.

دکتر علی اکبری:

آرزوی همه ما عدالت خانه ای است ،که جدای از سالیق فکری ،فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی مورد احترام و ملجأ همگان باشد

رئیــس دانشــگاه ،تأکیــد کــرد :آرزوی همــه مــا
عدالــت خانــه ای اســت ،کــه جــدای از ســایق
فکــری ،فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی مــورد
احتــرام و ملجــأ همــگان باشــد و بــدون تردیــد
حضــور افــکار مقبــول نظــام در دســتگاه قضــا و
تنــوع فکــری بــه شــرط عــدم گرایــش و پیــروی از
عوامــل غیــر قانونــی ،تضمیــن کننــده تاثیــر احــکام
صــادره اســت /در آســتانه  40ســال اجــرای برنامــه
هــای توســعه نظــام قضایــی ،پیشــنهاد مــی کنــم،
دســتور بفرماییــد جمعــی دلســوز و فرزانــه ،میــزان
دســتیابی بــه حرکــت در مســیر عدالــت علــوی را
رصــد و گــزارش نماینــد ،تــا میــزان فاصلــه و تحقــق
کامــل آن پیوســته در نظــر قــرار گیــرد /حــل
مشــکل فســاد مســتلزم مبــارزه جامعــه بــا فســاد
در هــر شــکل ،جایــگاه و لبــاس اســت /از ریاســت
محتــرم قــوه تقاضــا انتطــاردارم ،توســعه در بخــش
پژوهــش قــوه را بطــور جــدی در نظر داشــته باشــند،
مــا بــر ایــن عقیــده ایــم کــه ریشــه یابــی بســیاری
از مســائل ،کــه دســتگاه قضــا بــا آن درگیــر اســت،
مهمتــر از حــل مــوردی و مصداقــی پرونــده هــا
اســت /اینجانــب مســئولیت یکــی از دانشــگاه هایــی
را بــر عهــده دارم ،کــه در آن چنــد صدایــی مــورد
قبــول قــرار گرفتــه اســت و فرصــت و زمینــه مطلوب
را بــرای حضــور دیــدگاه هــای متنــوع در بیــن
دانشــجویان فراهــم نمــوده اســت ،لــذا از دســتگاه
قضایــی کشــور ،تســری ایــن رونــد در کل کشــور را
خواســتارم.
شرح در صفحه2

فراخوان پذیرش مقاالت دومین همایش بین المللی گرد و غبار در دانشگاه ایالم
پوســتر فراخــوان پذیــرش مقــاالت دومیــن
همایــش بیــن المللــی گــرد و غبــار ،در دانشــگاه
ایــام منتشــر شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،پوســتر

محورهای همایش:
عوامل پیدایش و گسترش پدیده گرد و غبارپیامدهای ناشی از گرد و غبارراهکارهای مقابله با پدیده گرد و غبارتاریخ های مهم:

فراخــوان پذیــرش مقــاالت دومیــن همایــش بیــن

تاریخ برگزاری 5 :تا  7اردیبهشت 7

المللــی گــرد و غبــار در دانشــگاه ایــام ،کــه مــورد

ارسال مقاالت :تا  25بهمن 1396

تأییــد پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام ،معاونت
پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم و مرکــز همــکاری

اعالم نتایج داوری 12 :اسفند 1396
آخرین مهلت ثبت نام 26 :اسفند 1396
پایگاه اطالع رسانیilam.ac.ir.icd2018 :

هــای علمــی بیــن الملــی وزارت علــوم اســت ،منتشــر

شماره تماس ضروری09107112790 :

شــد.

محل برگزاری :دانشگاه ایالم
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آمادگــی جهــت توســعه فعالیــت هــای پژوهشــی،
از ریاســت محتــرم قــوه تقاضــا دارم ،توســعه در
بخــش پژوهــش قــوه را بطور جــدی در نظر داشــته
باشــند ،مــا بــر ایــن عقیــده ایــم کــه ریشــه یابــی
بســیاری از مســائل ،کــه دســتگاه قضا بــا آن درگیر
اســت ،مهمتــر از حــل مــوردی و مصداقــی پرونــده
هــا اســت.
دکتــر علــی اکبــری ،در ادامــه بــه قبــول وجــود
چنــد صدایــی در دانشــگاه ایــام ،تأکیــد کــرد:
مســئولین محتــرم قــوه قضاییــه خــدا را شــاکرم،
کــه اینجانــب مســؤلیت یکــی از دانشــگاه هایــی را
بــر عهــده دارم ،کــه در آن چنــد صدایــی مــورد
قبــول قــرار گرفتــه اســت و فرصــت و زمینــه
مطلــوب را بــرای حضــور دیــدگاه هــای متنــوع در
بیــن دانشــجویان فراهــم نمــوده اســت ،ضمــن ابراز
قــدر دانــی از مســؤلین قضایــی ،امنیتــی ،انتظامــی
و حاکمیتــی اســتان بــرای کمــک بــه ایجــاد ایــن
فضــا بــه اســتحضار مــی رســاند ،تجربــه موفــق
اســتان ایــام در واگــذاری امــور دانشــگاهیان بــه
دانشــگاه ،بــه لحــاظ وجــود قوانیــن و مقــررات
هزینــه کمتــری را بــه جامعــه تحمیــل مــی نماید،
لــذا از دســتگاه قضایــی کشــور ،تســری ایــن رونــد
در کل کشــور را خواســتارم ،تــا خــدای نخواســته
شــاهد مــواردی چــون دانشــگاه ارومیــه و شــیراز
نباشــیم.
رئیــس دانشــگاه ،تأکید کرد :اســتقالل دســتگاه
قضــا در تمــام ابعــاد مــورد تأییــد و حمایــت جامعه
علمــی اســت و آرزوی همــه مــا عدالــت خانــه ای
اســت ،کــه جــدای از ســایق فکــری ،فرهنگــی،
اقتصــادی و سیاســی مــورد احتــرام و ملجــأ همگان
باشــد و بــدون تردیــد حضــور افــکار مقبــول نظــام
در دســتگاه قضــا و تنــوع فکــری بــه شــرط عــدم

خربنامه خورشید زاگرس

گرایــش و پیــروی از عوامــل غیــر قانونــی ،تضمیــن کلیــه خادمــان نســل اول قــوه قضاییــه جمهــوری
اســامی ایــران ،تربیــت قضــات جــوان ،راهیابــی
کننــده تاثیــر احــکام صــادره اســت.
رئیــس دانشــگاه ،تأکیــد کــرد :ضمــن احتــرام به آنــان بــه ســطوح مدیریتــی و اعتمــاد بــه جوانــان
تحــول گــرا ،مــی توانــد بــه پویایــی و پایایــی ایــن
نهــاد وزیــن مــدد رســاند.
دکتــر علــی اکبــری ،خاطــر نشــان کــرد :بــر
خــود الزم مــی دانــم از تــاش هــای صادقانــه
در آستانه  40سال اجرای برنامه های
دادگســتری کل محتــرم اســتان بــرای بهســازی
توسعه نظام قضایی ،پیشنهاد می کنم،
و تقویــت زیرســاختهای اجرایــی و قضایــی
دستور بفرمایید جمعی دلسوز و فرزانه،
اســتان تشــکر نمایــم .طبیعــی اســت ،کــه تأمیــن
میزان دستیابی به حرکت در مسیر عدالت
ایــن انتظــارات منــوط بــه توســعه و تحقــق دولــت
علوی را رصد و گزارش نمایند ،تا میزان
الکترونیــک و اســتفاده حداکثــری از فناوریهــای
فاصله و تحقق کامل آن پیوسته در نظر
مرتبــط اســت ،کــه اجــرای ایــن مهــم خواهــد
قرار گیرد.
توانســت ،بــه تســریع امــور و رضایــت منــدی بیش
از پیــش آحــاد جامعــه از زحمــات متولیــان عدالت

کمــک نمایــد.
رئیــس دانشــگاه ،بــه تدویــن و ابــاغ منشــور
حقــوق شــهروندی از طــرف دولــت اشــاره کــرد و
بیــان داشــت :ضمــن تشــکر از دولــت محتــرم در
تدویــن و ابالغ منشــور حقــوق شــهروندی ،حمایت
ریاســت محتــرم قــوه از ایــن منشــور و اهتمــام
مناســب بــه فعالیــت هــای ترویجــی دســتگاه قضــا
در قالــب آشــنایی بــا قوانیــن ،مقــررات و تبییــن
حقــوق شــهروندان خواهــد توانســت ،بــه تکریــم
بیشــتر انســانها ،جامعــه عمــل بپوشــاند.
دکتــر علــی اکبــری ،در پایــان ،تأکیــد کــرد:
جامعــه علمــی و دانشــگاه ایــام عــزم خــود را برای
یــاری نهــاد قضــا ،چــه در ســطح ملــی و چــه در
ســطح اســتانی ،بــرای کمــک بــه هرگونــه همکاری
و همراهــی بــه کار خواهــد بســت.

دیدار آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه با روحانیون ،نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان ایالم در دانشگاه
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،دیــدار آیــت اهلل آملــی الریجانــی
رئیــس محتــرم قــوه قضائیــه بــا روحانیــون ،نخبــگان و اعضــای هیــأت
علمــی دانشــگاه هــای اســتان ،بــا حضــور مقامــات ارشــد قــوه قضاییــه،
مهنــدس ســلیمانی اســتاندار ایــام ،حجــت االســام لطفــی نماینــده ولی
فقیــه در اســتان و امــام جمعــه ایــام ،دکتــر علی اکبــری رئیس دانشــگاه،
روســاء و اســاتید دانشــگاه هــای اســتان ،رئیــس ،اســاتید و طــاب حــوزه
هــای علمیــه و جمعــی از نخبــگان ،صبــح روز پنــج شــنبه هفتــم دی ماه،
در محــل ســالن آیــت الــه حیــدری برگــزار گردیــد.
در ابتــدای ایــن مراســم ،دکتــر علــی اکبــری رئیــس دانشــگاه ،بــا
خیــر مقــدم بــه ریاســت قــوه قضائیــه و هیــات همــراه ،مقامــات اســتان
و روحانیــون ،نخبــگان و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــای اســتان،
ســخنانی را در زمینــه مبــارزه بــا فســاد ،توجــه بــه حقــوق شــهروندی و
همــکاری دانشــگاه هــا بــا قــوه قضاییــه ارائــه داد.

در ایــن مراســم ،بــه علــت کســالت آیــت اهلل آملــی الریجانــی ریاســت
محتــرم قــوه قضائیــه ،حجــت االســام محســنی اژه ای معــاون اول قــوه
قضائیــه ،بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت و بــا ابــراز خرســندی بــه جهــت
حضــور در ایــام و تمجیــد از مــردم ایــن اســتان بــه خاطــر پایــداری در
دوران جنــگ تحمیلــی ،از ســخنان دکتــر علــی اکبــری رئیــس دانشــگاه
دربــاره کمــک دانشــگاه هــا بــه قــوه قضاییــه در زمینــه پژوهش اســتقبال
کــرد و بــر تربیــت کادر انســانی توانمنــد در دانشــگاه هــا بــرای خدمــت در
قــوه قضاییــه تؤکیــد کــرد.
در ایــن نشســت همچنیــن حجــت االســام لطفــی ،نماینــده ولــی فقیه
در اســتان و امــام جمعــه ایــام ،توضیحاتــی دربــاره نقــش روحانیــون
ایالمــی بــا محوریــت مرحــوم آیــت اهلل حیــدری در دوران دفــاع مقــدس
و دیگــر عرصــه هــا ارائــه داد و جایــگاه حــوزه هــای علمیــه اســتان را
تشــریح کــرد.

خربنامه خورشید زاگرس
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گزارش برگزاری کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی
کارگاه ارزیابــی درونــی و تدویــن برنامــه
بهبــود کیفیــت گــروه هــای آموزشــی،
بــا حضــور مدرســین مرکــز نظــارت،
ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت وزارت
علــوم ،در دانشــگاه برگــزار گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،
کارگاه ارزیابــی درونــی و تدویــن برنامــه بهبــود
کیفیــت گــروه هــای آموزشــی ،بــا حضــور
دکتــر علــی اکبــری رئیــس دانشــگاه ،دکتــر
نعمتــی معــاون آمــوزش و تحصیــات تکمیلــی،
دکتــر شــیرخانی معــاون فرهنگــی و اجتماعــی،
معاونیــن آموزشــی دانشــکده هــا ،مدیــران
گروههــای آموزشــی و بــا شــرکت دکتــر
نیســتانی ،دکتــر کریمــی و مهنــدس شــرنجانی
بعنــوان مــدرس از مرکــز نظــارت ،ارزیابــی
و تضمیــن کیفیــت وزارت علــوم ،روزهــای
چهارشــنبه و پنــج شــنبه  22و  96/10/23در
محــل ســالن فرزانــگان آغــاز گردیــد.
در آغــاز ایــن کارگاه ،دکتــر علــی اکبــری
رئیــس دانشــگاه ،ســخنانی را در زمینــه
تغییــرات بوجــود آمــده در زمینــه آمــوزش و
گروههــای آموزشــی در ســالهای اخیــر ،ضــروت
هماهنگــی دانشــگاه هــا بــا ایــن تغییــرات و
اهمیــت ارزیابــی درونــی و برنامــه ریــزی از
طــرف گــروه هــای آموزشــی ارائــه داد و ســپس

کسب دو مقام علمی در دهمین جشنواره ملی حرکت
در دهمیــن جشــنواره ملــی حرکــت،
انجمــن علمــی گیــاه پزشــکی حائــز دو
رتبــه شایســته تقدیــر شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،
دهمیــن جشــنواره ملــی حرکــت بــا حضــور
دانشــگاه هــای سراســر کشــور بــه مــدت
ســه روز از تاریــخ  96 /10/6لغایــت
 96/10/8بــه میزبانــی دانشــگاه رازی
کرمانشــاه برگــزار شــد ،کــه انجمــن علمــی
گیــاه پزشــکی دانشــگاه در بخــش فضــای
مجــازی و فعالیــت علمــی خالقانــه ،حائــز
رتبــه شایســته تقدیــر شــد.
در ایــن جشــنواره کــه بخــش نمایشــگاهی
آن بــه مــدت ســه روز برگزار شــد ،دانشــگاه

هــا بــرای نشــان دادن فعالیــت انجمــن
هــای علمــی دانشــجویی خــود و جلــب نظــر
هیــات داوران ،اقــدام بــه برگــزاری برنامــه
هــای مختلــف نمودنــد ،کــه غرفــه انجمــن
هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه عــاوه
بــر رشــد چشــمگیر در فضاســازی داخلــی
غرفــه ،اقــدام بــه برگــزاری برنامــه هــای
جانبــی از جملــه کالس هــای آموزشــی
نــرم افزارهــای مهندســی ،آزمایــش هــای
ویــژه دانشــجویان رشــته شــیمی ،مســابقه
بهتریــن عکــس از غرفــه دانشــگاه ،مســابقه
 ،2017 psمســابقه آقــای گزارشــگر،
طراحــی کاریکاتــور آنالیــن از چهــره افــراد،
مســابقه دومینــو ،آتــش بــازی و ...نمــود.

آقــای دکتــر نیســتانی مدیــر گــروه نظــارت
وزارت علــوم و مــدرس کارگاه ،ضمــن تأکیــد
بــر ضــرورت انجــام ارزیابــی درونــی و تدویــن
برنامــه هــای بهبــود کیفیــت گــروه هــای
آموزشــی ،برنامــه محــوری دانشــگاه را الزمــه
موفقیــت ،اجــرای ارزیابــی درونــی دانســت.
در ادامــه ایــن کارگاه ،گــروه هــای آموزشــی
دانشــکده هــای ادبیــات و علــوم انســانی،
الهیــات و معــارف اســامی ،علــوم پایــه ،فنــی
و مهندســی ،کشــاورزی و پیرادامپزشــکی،
گزارشــی از ارزیابــی درونــی و برنامــه هــای
تدویــن شــده ،بــرای بهبــود کیفیــت گــروه
هــای مربوطــه ،را ارائــه دادنــد.
در ایــن کارگاه ،مطالبــی در زمینــه شناســایی
شــاخص هــای ارزیابــی درونــی و تعییــن
نشــانگرهای موردنیــاز بــرای هــر شــاخص و نیز
چگونگــی تدویــن برنامــه متناســب بــا شــاخص
هــای کیفیــت و تأمیــن منابــع موردنیــاز جهــت
تحقــق اهــداف موردنظــر ارائــه گردیــد و در این
راســتا در روز اول کارگاه ،شــرکت کننــدگان
بــه شناســایی چالــش هــا و مشــکالت گــروه
هــای مربوطــه پرداختنــد و در روز دوم بــرای
مهمتریــن مســائل مطــرح شــده ،راه حــل هــای
پیشــنهادی مطــرح و مــورد بررســی و تحلیــل
قــرار گرفــت.
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نشست هیات رئیسه موسسه خیریه داراالکرام با رئیس دانشگاه
رئیــس دانشــگاه :نظــر بــه جایــگاه
و رســالتی کــه دانشــگاه ایــام دارد،
مســئولیت اجتماعــی مــی پذیــرد و
در ایــن راســتا قــدم هــای بزرگــی
برداشــته شــده اســت.
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه ،نشســت
هیــأت مدیــره موسســه خیریــه داراالکــرام و
رئیــس دانشــگاه ،بــا حضــور دکتــر مهدیــزاده
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ،حجــت
االســام دکتــر اکبــر نــژاد رئیــس دانشــکده
الهیــات و معــارف اســامی ،آقــای صحوفــی
و میراحمــدی اعضــای هیــأت مدیــره ایــن
موسســه و خانــم ناصــری نماینــده موسســه در
اســتان ایــام ،عصــر روز ســه شــنبه 96/10/5
در محــل ســالن جلســات حــوزه ریاســت
برگــزار گردیــد.
در ایــن نشســت دکتــر علــی اکبــری
رئیــس دانشــگاه ،بــا تأکیــد بــر اینکه دانشــگاه
مســئولیت اجتماعــی مــی پذیــرد ،اظهــار
داشـــت :دانشــگاه ایــام نظــر بــه جایــگاه و

رســالتی کــه دارد ،مســئولیت اجتماعــی مــی
پذیــرد و در چنــد ســال اخیــر در ســطح
اســتان و دانشــگاه ،قدمهــای بــزرگ و برنامــه
هــای مختلفــی در ایــن زمینــه انجــام شــده
اســت و بــرای نمونــه در دانشــگاه صنــدوق
قــرض الحســنه بــرای کمــک بــه دانشــجویانی
کــه مشــکل مالــی دارنــد راه انــدازی شــده و

جلسه هماهنگی برای نکوداشت یاد و خاطره دکتر

محمد عبداللهی جامعه شناس شهیر ایالمی در دانشگاه

جلســه هماهنگــی بــرای نکوداشــت یــاد
و خاطــره دکتــر محمــد عبداللهــی ،جامعه
شــناس شــهیر و صاحــب ســبک ایالمــی
و اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،در
دانشــگاه برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابط عمومی دانشــگاه ،شــادروان
دکتــر محمــد عبداللهــی اســتاد جامعه شناســی
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،از جامعــه شناســان
صاحــب نامــی اســت ،کــه نــام آشــنای تحصیـل
کــردگان علــوم اجتماعــی ایــران زمیــن اســت.
ایــن اســتاد بــزرگ ،در عمــر پربرکــت خویــش،
عــاوه بــر نــگارش مقــاالت متعــدد ،تدویــن
کتــب و انجــام پژوهشهــای فــراوان ،در زمینــه
ی پــرورش نســل ارزنــده ای از جامعــه شناســان
ایرانــی  ،تــاش هایــی در خــور ستایشــی انجــام
داده اســت.
دانشــگاه ایــام در نظــر دارد ،در راســتای
نکوداشــت یــاد و خاطــره ی ایــن اســتاد گــران
ســنگ ،برنامــه ی نکوداشــتی برگــزار نمایــد.

بــرای اجــرای ایــن برنامــه ،جلســات متعــددی
برگــزار شــده و در جلســه ای کــه اخیــرا ً بــا
حضــور دکتــر علــی اکبــری رئیــس دانشــگاه،
دکتــر مهدیــزاده معــاون پژوهــش و فنــاوری،
آقــای حیدربیگــی معــاون جهــاد دانشــگاهی،
دکتــر قاســمی مدیــر دفتــر دانشــگاهی انجمــن
جامعــه شناســی و جمعــی از اعضــای ایــن دفتــر
در محــل ســالن جلســات حــوزه ریاســت برگــزار
گردیــد ،تدابیــر الزم بــرای هــر چــه بهتــر برگــزار
شــدن ایــن مراســم اتخــاذ شــد.
ایــن برنامــه بــا تأکیــد دکتــر علــی اکبــری
رئیــس دانشــگاه و بــا همــکاری دفتر دانشــگاهی
انجمــن جامعــه شناســی ایــران در دانشــگاه ایالم
و واحــد جهــاد دانشــگاهی اســتان در حــال
تکویــن اســت .در ایــن برنامــه میهمانانــی از
خــارج اســتان ،جمعــی از شــاگردان ،مســئولین
و فرهیحتــگان اســتان و خانــواده آن مرحــوم
حضــور خواهنــد داشــت

بدیــن لحــاظ دانشــگاه ایــام آمادگــی دارد در
زمینــه هــای مختلــف بــا موسســه خیریــه
داراالکــرام همــکاری نمایــد ،تــا ایــن موسســه
بتوانــد خدمــات بهتــر و بیشــتری بــه کــودکان
ایالمــی ارائــه نمایــد.
رئیــس دانشــگاه ،موفقیــت موسســات
خیریــه را مشــروط بــه لحــاظ کــردن الزاماتــی

دانســت و بیــان داشــت :متأســفانه بــه علــل
مختلــف و از جملــه موضــع گیــری هــای
سیاســی ،مــردم بــه ایــن موسســات بدبیــن
شــده انــد و بــرای همیــن بایــد موسســات
خیریــه و از جملــه موسســه داراالکــرام در
زمینــه مالــی شــفاف عمــل کــرده ،از موضــع
گیــری سیاســی اجتنــاب نمــوده و بــا تبلیغــات
مناســب و متــداوم و اصــاح شــیوه عملکــرد،
اعتمــاد مــردم و خیریــن را جلــب نماینــد.
در ایــن نشســت آقــای میراحمــدی عضــو
هیــات مدیــره موسســه داراالکــرام گزارشــی
در مــورد امکانــات و عملکــرد ایــن موسســه
ارائــه داد و خواســتار کمــک دانشــگاه ایــام در
تحقــق برنامــه هــای ایــن موسســه در ســطح
اســتان شــد.
همچنیــن اعضــای حاضــر در جلســه
دیــدگاه هــای خــود را در زمینــه عملکــرد
ایــن موسســه ،لــزوم اصــاح شــیوه عملکــرد
و راههــای معرفــی آن در ســطح اســتان ارائــه
دادنــد.

رئیس دانشگاه :دانشگاه ها دائم ًا باید آمادگی تغییر ،تحول و
بازنگری را داشته باشند

رئیــس دانشــگاه ،تأکیــد کــرد:
دانشــگاه هــا بــرای اینکــه در جامعــه
موفــق و موثــر داشــته باشــند ،بایــد
دائمــ ًا آمادگــی تغییــر ،تحــول و
بازنگــری را داشــته باشــند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،
کارگاه «ارزیابــی درونــی و تدویــن برنامــه
بهبــود کیفیــت گــروه هــای آموزشــی» ،بــا
حضــور دکتــر علــی اکبــری رئیــس دانشــگاه،
دکتــر نعمتــی معــاون آمــوزش و تحصیــات
تکمیلــی ،دکتــر شــیرخانی معــاون فرهنگــی
و اجتماعــی ،معاونیــن آموزشــی دانشــکده هــا،
مدیــران گــروه و بــا شــرکت دکتــر نیســتانی،
دکتــر کریمــی و مهنــدس شــرنجانی بعنــوان
مــدرس از مرکــز نظــارت ،ارزیابــی و تضمیــن
کیفیــت وزارت علــوم ،روز چهارشــنبه بیســت
دی مــاه ،در محــل ســالن فرزانــگان آغــاز
گردیــد.
در آغــاز ایــن کارگاه ،دکتــر علــی اکبــری
رئیــس دانشــگاه ،بــا اشــاره بــه تغییــر مفاهیــم
آمــوزش ،یادگیــری و گــروه هــای آموزشــی،
نســبت بــه گذشــته ،اظهــار داشــت :نســبت
بــه ده ســال گذشــته ،خیلــی از مفاهیــم و
از جملــه موضــوع آمــوزش ،یادگیــری وگــروه
هــای آموزشــی تغییــر کــرده و دانشــگاه هــا
اگــر مــی خواهنــد ،موفــق باشــند؛ بایــد خــود
را بــا تغییــرات روز جامعــه ،هماهنــگ کننــد.

رئیــس دانشــگاه ،افــزود :در زمنیــه آموزش،
اگــر دانشــگاه هــا خــود را بــا ایــن تغییــرات
وفــق ندهنــد ،بــا مشــکل جــدی مواجــه
خواهنــد شــد و بــه بیــان دیگــر ســازمانی،
کــه نقــش یاددهنــده دارد ،بایــد خــودش هــم
دائم ـاً در حــال یادگیــری باشــد و همچنیــن
دانشــگاه هــا بــرای اینکــه در جامعــه حضــوری
موفــق و موثــر داشــته باشــند ،بایــد دائمــاً
آمادگــی تغییــر ،تحــول و بازنگــری را داشــته
باشــند.
دکتــر علــی اکبــری ،بــا اشــاره بــه
ســاختار گــروه هــای آموزشــی ،بیــان داشــت:
در ســاختار آمــوزش عالــی ،امــکان ارائــه
برنامــه از پائیــن بــه بــاال ،از طریــق گــروه
هــای آموزشــی وجــود دارد و دانشــگاه قبــول
کــرده ،کــه مدیــران گــروه بــر اســاس رأی
اعضــای هیــأت علمــی انتخــاب شــوند (البتــه
بایــد برنامــه کاری هــم ارائــه کننــد) و بایــد
تصمیمــات بــه صــورت گروهــی و بــر اســاس
برنامــه توســعه دانشــگاه صــورت گیــرد.
رئیــس دانشــگاه افــزود :هــر برنامــه ای در
ســطح آمــوزش عالــی و دانشــگاه هــا تصویــب
مــی شــود ،در نهایــت بایــد در گــروه هــای
آموزشــی اجــرا گــردد و بــرای همیــن گــروه
هــای آموزشــی کــه عامــل اجــرای سیاســت
هــا هســتند ،بایــد بصــورت دائــم بــه ارزیابــی و
تحــول فکــر کننــد ،تــا بتواننــد موفــق باشــند.
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دکتر آرش قربانی استاد تمام
شیمی دانشگاه به جمع دانشمندان
یک درصد برتر دنیا پیوست

بــر اســاس آخریــن نتایــج اعــام شــده
از ســوی پایــگاه شــاخصهای اساســی
علــم ( )ISI - ESIعضــو هیــأت علمــی
دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه ،بــه جمــع
دانشــمندان یــک درصــد پراســتناد در
ســطح دنیــا پیوســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،
بــر اســاس آخریــن نتایــج اعــام شــده
رتبهبنــدی دانشــمندان ،دانشــگاهها
و مراکــز تحقیقاتــی برتــر در نظــام
رتبهبنــدی  ESIیــا همــانEssential
 ، Science Indicatorsدکتــر آرش
قربانــی چقامارانــی ،اســتاد تمــام گــروه
شــیمی دانشــگاه ،بــه جمــع دانشــمندان
یــک درصــد برتــر جهــان پیوســت.
پایــگاه شــاخصهای اساســی علــم
یــا  ESIیکــی از فرآوردههــای کمپانــی
کالریویــت آنالتیکــس اســت ،کــه
نویســندگان یــک درصــد برتــر دنیــا نیز از
طریــق آن شناســایی و معرفــی میشــوند.
محققــان بــر اســاس تعــداد اســتنادهای
دریافتــی مقــاالت آنهــا در رشــتههای 22
گانــه علــم ،مرتبســازی میشــوند و یــک
درصــد آنهــا تحــت عنــوان دانشــمندان
یــک درصــد برتــر انتخــاب مــی شــوند.
پایــگاه شــاخصهای اساســی علــم
¬( ،)ESIگرایشهــای مختلــف علــوم را
بــه  22شــاخه اصلــی از جملــه فیزیــک،
شــیمی ،میکروبشناســی ،ریاضــی،
پزشــکی بالینــی ،داروشناســی و ســم
شناســی ،بیوشــیمی ،اقتصــاد و غیــره
تقســیم کــرده و هــر دو مــاه یــک بــار
افــراد و دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی
را بــر اســاس میــزان ارجــاع بــه مقــاالت
چــاپ شــده آنهــا در بــازه زمانــی 10
ســال گذشــته رتبهبنــدی کــرده و
اســامی یــک درصــد برتــر هــر گــروه را
ی کنــد.
اعــام مــ 
دکتــر آرش قربانــی چقامارانــی ،اســتاد
تمــام گــروه شــیمی دانشــگاه ،تاکنــون
 211مقالــه در مجــات معتبــر ISI
چــاپ کــرده ،کــه در ســایت رســمی ISI
بــه ایــن مقــاالت  2760بــار در ســطح
جهــان ارجــاع داده شــده و در حــال
حاضــر ایشــان دارای  27 h- indexدر
ایــن ســایت اســت.
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 4عضو هیأت علمی دانشگاه بیش از  1000استناد علمی دارند
 4نفــر از عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه،
در نمایــه هــای اســتنادی بیــن المللــی
SCOPUSوThomson
معتبــر
 ،Reutersبیــش از هــزار اســتناد علمــی
دارنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،دکتــر
حســین مهدیــزاده ،معــاون پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه ،بــا اعــام ایــن خبــر ،اظهــار داشــت:
در چنــد ســال گذشــه ،دانشــگاه در زمینــه
تولیــد علــم از رشــد خوبــی برخــوردار بــوده
اســت و اعضــای هیــأت علمــی و دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی ،مقــاالت متعــددی را بــه

صــورت  ISIدر مجــات معتبــر بیــن المللــی
چــاپ و تعــداد زیــادی نیــز در جهــان بــه ایــن
یافتــه هــای علمــی اســتناد نمــوده انــد.
دکتــر مهدیــزاده ،افــزود :بــر اســاس اطالعــات
اخــذ شــده از نمایــه هــای اســتاندی بیــن المللی
معتبر  SCOPUSو ،Thomson Reuters
تعــداد  4نفــر از اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه
بــه ترتیــب آقایــان دکتــر علــی دانشــفر اســتاد
تمــام ،دکتــر رضــا صحرایــی دانشــیار ،دکتــر
آرش قربانــی چقامارانــی اســتاد تمــام و دکتــر
محمــود روشــنی دانشــیار ،در لیســت ارجاعــات
بــاالی  1000اســتناد قــرار دارنــد.

حضور کارشناسان شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در دانشگاه
کارشناســان شــرکت مهندســی و
توســعه نفــت (متــن) ،در راســتای
توســعه همــکاری هــای دوجانبــه ،در
دانشــگاه حضــور یافتنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،
دکتــر حســین رضایــی و مهنــدس اخــوان،
از شــرکت مهندســی و توســعه نفــت
(متــن) ،در راســتای توســعه همــکاری هــای
دوجانبــه ،در دانشــگاه ایــام حضــور یافتنــد
و از مجموعــه آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه
و آزمایشــگاه هــای دانشــکده نفــت و گاز،
بازدیــد بعمــل آورده و ســپس بــا دکتــر
مهدیــزاده معــاون پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه ،دیــدار کردنــد.
در ایــن دیــدار کــه دکتــر بازگیــر مدیــر
امــور پژوهشــی دانشــگاه ،دکتــر صیــدی

مدیــر دفترارتبــاط بــا صنعــت وجامعــه،
دکتــر بیاتــی عضــو هیــأت علمــی گــروه
مهندســی شــیمی و رابــط دانشــگاه بــا
شــرکت نفــت و خانــم ســلطانی رئیــس
آزمایشــگاه مرکــزی حضــور داشــتند ،دو
طــرف در زمینــه توســعه همــکاری هــای
پژوهشــی و ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی
بــه آن شــرکت ،بــه بحــث و تبــادل نظــر
پرداختنــد.
در ایــن جلســه دکتــر رضایــی از
شــرکت مهندســی و توســعه نفــت (متــن)،
ضمــن ابــراز خرســندی از توانمنــدی هــای
آزمایشــگاهی و نیــروی انســانی دانشــگاه
ایــام ،بــر ضــرورت توســعه همــکاری هــای
دوجانبــه و بــه خصــوص در میــدان هــای
نفتــی آذر و چنگولــه تاکیــد نمــود.

کسب مقام دوم حوزه زیستی جشنواره دانشمندان

و اندیشمندان جوان توسط استادیار دانشکده کشاورزی

دکتــر حمیــد رضــا ناجــی اســتادیار دانشــکده کشــاورزی مقــام دوم
حــوزه زیســتی جشــنواره دانشــمندان و اندیشــمندان جــوان را کســب
کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،در جشــنواره دانشــمندان و
اندیشــمندان جــوان کــه زیــر نظــر معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــور و صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران کشــور و بــا
همــکاری بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی در آذرمــاه ســال جــاری در دانشــگاه
تهــران برگــزار گردیــد ،ایــده دکتــر حمیــد رضــا ناجــی ،اســتادیار
دانشــکده کشــاورزی (مشــترک بــا دکتریاســر علیــزاده و خانــم کلثــوم
محمــودی) بــا عنــوان «تولیــد نهــال هــای بومــی جنگلــی مقــاوم بــه
خشــکی بــا تکنولــوژی نانــو ذرات» مقــام دوم را در حــوزه علــوم زیســتی
کســب کــرد.
بیــش از  700ایــده ارائــه شــده بــه ایــن جشــنواره ،در طــی دو مرحلــه
داوری و توســط  28داور متخصــص 20 ،طــرح برتــر در  5حــوزه انتخــاب
گردیــد و ایــده آقــای دکتــر ناجــی تنهــا طــرح برتــر در حــوزه علــوم
کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــود.

تقدیر از کارشناسان دفتر طرح های عمرانی دانشگاه
در جریــان برگــزاری جلســه شــورای فنــی دانشــگاه ،از کارشناســان دفتــر طــرح هــای
عمرانــی تقدیــر بعمــل آمــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،عصــر روز یــک شــنبه  10دی مــاه ،در جریــان
برگــزاری جلســه شــورای فنــی ،دکتــر علــی اکبــری رئیــس دانشــگاه ،بــا اهــداء لــوح
تقدیــر از کارشناســان دفتــر طــرح هــای عمرانــی دانشــگاه ،تجلیــل کــرد.
در ایــن جلســه ،دکتــر علــی اکبــری رئیــس دانشــگاه ،بــا ابــراز خرســندی از رونــد
توســعه طــرح هــای عمرانــی دانشــگاه ،از زحمــات مدیــر و کارشناســان دفتــر طــرح هــای
عمرانــی دانشــگاه تقدیــر کــرد و تأکیــد نمــود ،کــه االن دفتــر طــرح هــای عمرانــی بــا
خــوش نامــی در اوج فعالیــت کاری قــرار دارد.

تقدیر حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف از
رئیس دانشگاه

حــوزه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت عتــف بــا اهــداء لــوح تقدیــری از
دکتــر علــی اکبــری رئیــس دانشــگاه،
بــه جهــت اهتمــام و تــاش در امــر
برگــزاری اولیــن ســوگواره فرهنگــی
و هنــری اربعیــن دانشــگاهیان تقدیــر
کــرد.
اختتامیــه اولیــن ســوگواره فرهنگــی
و هنــری اربعیــن دانشــگاهیان ،مهرمــاه
امســال بــا حضــور دکتــر حســین
میرزایــی سرپرســت وقــت معاونــت
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم
برگــزار گردیــد.

