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رئیس دانشگاه ایالم:

خورشید زاگرس

تمامی بدهی های دانشگاه در روزهای پایانی
سال  1396تسویه شد

*برای توسعه دانشگاه
و رسیدن به دانشگاه
تمام عیار ،که الزمه اش
تحکیم دانشگاه یادگیرنده
است ،باید سهم هر یک از
همکاران در روند توسعه
دانشگاه مشخص شود و
همگی به این سئوال پاسخ
دهیم که ما برای پیشبرد
اهداف دانشگاه ،چه کاری
باید انجام دهیم
رئیس دانشگاه :با تدابیر ،اهتمام و به پایان رساندیم و اقدامات خوبی
رایزنی هایی که صورت گرفت ،تمامی در زمینه صرفه جویی ،انضباط مالی
بدهی های دانشگاه ،به اساتید ،کارکنان ،و اجرای برنامه های مدیریتی انجام
بازنشستگان و پیمانکاران در روزهای گرفت.
رئیس دانشگاه ،تسویه بدهی های
پایانی سال  1396تسویه شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،چندین ساله دانشگاه ،را مهمترین
دکتر علی اکبری ،رئیس دانشگاه ،در اتفاق خوشایند در روزهای پایانی
دیدار نوروزی همکاران و دانشجویان سال  96عنوان کرد و اظهار داشت:
دانشگاه ،با تبریک سال نو و آرزوی زمانی دانشگاه ،سال نو را با بدهی 15
موفقیت و سالمتی برای دانشگاهیان میلیاردی آغاز می کرد ،اما با تدابیر،
عزیز در این سال ،تأکید کرد :با عنایت اهتمام و رایزنی هایی ،که انجام گرفت،
خداوند متعال و همکاری و همراهی تمامی بدهی های دانشگاه ،به اساتید،
همکاران عزیز ،سال  96را عزتمندانه کارکنان ،بازنشستگان و پیمانکاران
در روزهای پایانی سال  1396تسویه
* در اوایل سال جدید دومین
شد و ان شاء اهلل ما بتوانیم با مدیریت
دقیق و درست منابع ،هیچ گونه بدهی
همایش بین المللی گرد و غبار
بر دانشگاه تحمیل نشود.
بعنوان بزرگترین رویداد علمی
دکتر علی اکبری ،افزود :در حوزه
دانشگاه در سال های اخیر برگزار تخصصی  100درصد و در حوزه
عمرانی بیش از  100درصد اعتبارات
می گردد ،که ان شاء اهلل با همکاری
جذب شد و برای نمونه ،علیرغم اینکه
و همراهی همه دانشگاهیان ،در
دولت به طر حهای عمرانی در دانشگاه
ها در سال  ،96یک میلیارد اختصاص
سطح باالیی برگزار شود و
داد ،دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان
همچنین امسال مراسم نکوداشت
اضافه بر تخصیص دولت برای تکمیل
پروژه دانشکده علوم پایه جذب گردید.
دانشمند فقید دکتر محمد عبدالهی
ریس دانشگاه ،در ادامه به برنامه های
برگزار می گردد ،که کاری ارزشنمد دانشگاه در سال  97پرداخت و بیان
کرد :در اوایل سال جدید دومین همایش
در استان خواهد بود.

بین المللی گرد و غبار بعنوان بزرگترین
رویداد علمی دانشگاه در سال های
اخیر برگزار می گردد ،که ان شاء اهلل
با همکاری و همراهی همه دانشگاهیان،
در سطح باالیی برگزار شود و همچنین
امسال مراسم نکوداشت دانشمند فقید
دکتر محمد عبدالهی برگزار می گردد،
که کاری ارزشنمد در استان خواهد
بود.
دکتر علی اکبری ،افزود :در سال
جدید پروژه محوطه سازی و راه های
دسترسی ،محوطه سازی خوابگاه های
خواهران و تجهیز سیستم آبیاری
مزرعه آموزشی و پژوهشی مهران
به بهره برداری می رسد و ان شاء
اهلل پروژه های دانشکده علوم پایه،
توسعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
خوابگاه  600نفره و فاز اول بوستان
بلوط مرکزی دانشگاه تکمیل شود و
پروژه های سردرب اصلی ،حصار
کشی دانشگاه ،محوطه سازی خوابگاه
های برادران و پارکینگ دانشکده های
فنی و مهندسی و کشاورزی آغاز می
گردد.
رئیس دانشگاه ،در زمینه آموزشی،
بیان داشت :ان شاء اهلل در سال جدید
جذب حداکثری اعضای هیأت علمی
صورت گیرد و با توجه به آغاز به کار
هیأت ممیزه جدید دانشگاه ،شاهد ارتقاء

بیشتر اساتید به رتبه باالتر باشیم و با
اهتمامی که صورت خواهد گرفت شاهد
ارتقاء کمی و کیفی خدمات آموزشی
باشیم.
دکتر علی اکبری ،تأکید کرد :برای
توسعه دانشگاه و رسیدن به دانشگاه
تمام عیار ،که الزمه اش تحکیم دانشگاه
یادگیرنده است ،باید سهم هر یک از
همکاران در روند توسعه دانشگاه
مشخص شود و همگی به این سئوال
پاسخ دهیم که ما برای پیشبرد اهداف
دانشگاه ،چه کاری باید انجام دهیم.

* زمانی دانشگاه ،سال نو را با
بدهی  15میلیاردی آغاز می
کرد ،اما با تدابیر ،اهتمام و

رایزنی هایی ،که انجام گرفت،
تمامی بدهی های دانشگاه ،به
اساتید ،کارکنان ،بازنشستگان

و پیمانکاران در روزهای پایانی
سال  1396تسویه شد و ان

شاء اهلل ما بتوانیم با مدیریت
دقیق و درست منابع ،هیچ

گونه بدهی بر دانشگاه
تحمیل نشود
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نشست رئیس دانشگاه با دانشجویان فعال فرهنگی
نشست رئیس دانشگاه ،با
دانشجویان فعال فرهنگی ،در
فضایی صمیمانه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی،
نشست رئیس دانشگاه ،با
دانشجویان فعال فرهنگی ،با
حضور دکتر شیرخانی معاون
فرهنگی و اجتماعی ،دکتر
عدالتی ،معاون دانشجویی ،دکتر
امامی پور مدیر امور فرهنگی و

اجتماعی و جمع زیادی از دبیران
و اعضای انجمن های علمی و
کانون های فرهنگی ،هنری و
مذهبی ،بعنوان دانشجویان فعال
فرهنگی دانشگاه ،صبح امروز
در محل سالن فرزانگان برگزار
گردید.
در این نشست ،ابتدا دکتر
شیرخانی ،معاون فرهنگی و
اجتماعی و دکتر امامی پور،

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
توضیحاتی را در زمینه فعالیت
های انجام شده در این حوزه
ارائه دادند و سپس دانشجویان
حاضر به بیان دیدگاه ها ،نظرات،
مشکالت ،پیشنهادات و انتقادات
مورد نظر خود پرداختند ،که اهم
مسائل حول محورهایی شامل:
الکترونیکیکردنروندارائهطرح
ها و برنامه ها ،محدویت بودجه

و ضرورت افزایش آن ،تقدیر از
فعاالن فرهنگی ،افزایش جلسات
هم اندیشی ،افزایش برنامه ها،
اختصاص فضای بیشتر به
کانون ها و انجمن های علمی،
اهتمام بیشتر اساتید مشاور
انجمن های علمی ،ضروت امکان
استفاده بیشتر از آزمایشگاه
ها و تفویض اختیارات مطرح
گردید.

nر پایان این نشست دکتر علی
اکبری ،رئیس دانشگاه ،با ابراز
خرسندی به جهت حضور در
بین دانشجویان فعال فرهنگی و
تشکر از زحمات آنان در طول
سال  ،1396به صورت مفصل
و مست َدل پاسخ های الزم را به
دانشجویان ارائه کرد.
***

تقدیر معاون اول قوه قضائیه و وزیر دادگستری از رئیس دانشگاه
معاون اول قوه قضائیه و وزیر دادگستری از رئیس دانشگاه ،به جهت همکاری و مساعدت در میزبانی سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایالم در سال  96تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،حجت االسالم محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه و سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری بصورت جداگانه با اهداء لوح تقدیر به دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه ،از همکاری و مساعدت ایشان
به دادگستری کل استان ایالم به منظور میزبانی شایسته سفر آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه و همراهی و مشارکت در برگزاری جلسات مربوطه طی روزهای ششم و هفتم دی ماه  96صمیمانه تقدیر و تشکر کردند.

خورشید زاگرس
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خبرنامه :خورشیدزاگرس

تهیه و تنظیم:روابطعمومی دانشگاه ایالم
تلفن تماس۳۲۲۲۱۹۰۳ :

نشست شورای استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و هیأت رئیسه
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان در دانشگاه

نشست شورای استانی دفاتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
و هیأت رئیسه دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی استان
با حضور حجت االسالم لطفی
نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه ایالم در دانشگاه برگزار
گردید.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،نشست شورای استانی
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری و هیأت رئیسه دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی
استان ،با حضور حجت االسالم
لطفی نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه ایالم ،دکتر علی
اکبری رئیس دانشگاه و دکتر
غیاثی مسئول نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه های
استان و دانشگاه ایالم ،عصر
روز سه شنبه  97/1/21در محل
سالن فرزانگان برگزار گردید.
در این نشست ،ابتدا دکتر علی
اکبری ،رئیس دانشگاه ایالم ،با
تبریک سال نو و خیر مقدم به
نماینده ولی فقیه در استان و
میهمانان حاضر در این نشست،
تأکید کرد :متأسفانه در کشور
ما رقیب سازی های مختلف
صورت می گیرد ،که این امر
منشأ اختالف و تضاد گردیده
و باعت هدر رفتن فرصت ها و

* راهکار نهاد علم برای

توسعه استان ،استفاده از
تمام ظرفیت های موجود و
همراهی همگان است ،که
در صورت تحقق این امر،
می توان مشکالت و چالش
های موجود را پایان داد.

خسارت به کشور می گردد ،اما
اینجانب با کمال افتخاراعالم می
کنم ،دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی استان به همراه
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری،
با پذیرش اینکه هر کدام ماموریت
کاری متفاوتی دارند ،اختالف و
رقابت را کنار گذاشتیم و با حسن
تفاهم و تعامل ،به برادری رسیدیم
و نمود آن در اجرای برنامه ها و
نشست های مشترکی است ،که
برگزار می شود و این امر تجربه

راهکار نهاد علم برای توسعه
استان ،استفاده از تمام ظرفیت
های موجود و همراهی همگان
است ،که در صورت تحقق این
امر ،می توان مشکالت و چالش
های موجود را پایان داد.
در ادامه این مراسم ،حجت
االسالم دکتر غیاثی ،مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه های استان و دانشگاه
ایالم ،با تبریک سال نو و با
تشکر از حضور نماینده ولی

همکاری بیشتر و بهتر دانشگاه ها
و نهاد نمایندگی است ،تا با اهتمام
بیشتر در حوزه های تربیتی و
معنوی زمینه رسیدن به دانشگاه
اسالمی مورد مطالبه نظام فراهم
گردد.
در ادامه این نشست ،حجت
االسالم لطفی نماینده ولی فقیه در
استان و امام جمعه ایالم ،با ابراز
خرسندی از برگزاری این نشست
و فضای حاکم بر آن ،به اهمیت
و جایگاه ماه رجب در روایات

خواسته های مردم تأمین گردد.
حجت االسالم لطفی ،افزود:
وحدت و همدلی مابین حوزویان
و دانشگاهیان به عنوان ارکان
شکل گیری و استمرار انقالب
اسالمی ،دستاوردهای درخشانی
داشته است و موجب شده ایران
در قله های رفیع علمی قرار گرفته
و پیشرفت های علمی امروز
یکی از مولفه های اقتدار نظام
اسالمی است ،که موجب یأس
و نارضایتی دشمنان این ملت

ارزشمند و نوید بخشی است ،که
بر خود الزم می دانم از تدابیر و
همراهی دکتر غیاثی ،مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه های استان تقدیر نمایم.
رئیس دانشگاه ،افزود :معضالت
و مشکالت کشور با اختالف و
تضاد حل نمی شود ،بلکه برای
حل آنان کشور نیازمند همراهی
و همدلی همگان در قالب سلیقه
ها و نظرات متفاوت هستیم ،تا از
تمام ظرفیت موجود برای پیشبرد
اهداف طراحی شده استفاده
نمایئم.
دکتر علی اکبری ،تصریح کرد:

فقیه در استان و امام جمعه ایالم
به خاطر حضور در این نشست،
تأکید کرد :خوشبختانه همگرایی
و همدلی خوبی مابین روسای
دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی استان شکل گرفته ،که نمود
آن در جلسه امروز و نشست
های مشابه قابل مشاهده است و
تمامی این عزیزان التزام و اهتمام
جدی به حفظ ارزش های اسالمی
و انقالبی دارند.
دکتر غیاثی ،با اشاره به تصویب
سند اسالمی شدن دانشگاه ها و
طرح تمدن نوین اسالمی ،بیان
داشت :الزمه تحقق این دو طرح،

پرداخت و تأکید کرد حوزویان و
دانشگاهیان برای نیل به مقامات
معنوی ،که زمینه ساز پیشرفت
های علمی است ،باید از برکات و
فیوضات سه ماه رجب ،شعبان و
رمضان نهایت استفاده را ببرند و
در کنار پژوهش و کار اداری به
خودسازی هم بپردازند.
نماینده ولی فقیه در استان،
تأکید کرد :حضرت امام (ره) و
مقام معظم رهبری مدظله العالی
تأکید ویژه ای بر وحدت و همدلی
تمام اقشار جامعه و بخصوص
در حوزه مدیریت داشته اند ،تا
اهداف عالی نظام محقق گردد و

گردیده است.
نماینده ولی فقیه در استان ،اضافه
کرد :نمود پیشرفت های علمی
در بحث هسته ای قابل مشاهده
است ،که علیرغم محدویت ها و
تحریم ها ،ایران اسالمی امروز
در ردیف کشورهای پیشرفته
قرار دارد و در اینجا یاد و
خاطره شهدای گرانقدر هسته ای
را گرامی می دارم.
حجت االسالم لطفی ،تأکید کرد:
در استان ایالم تفاهم و تعامل
بسیار مناسبی مابین دانشگاه ها
و موسات آموزش عالی و نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری

*وحدت و همدلی مابین
حوزویان و دانشگاهیان به عنوان
ارکان شکل گیری و استمرار
انقالب اسالمی ،دستاوردهای
درخشانی داشته است و موجب
شده ایران در قله های رفیع
علمی قرار گرفته و پیشرفت
های علمی امروز یکی از مولفه
های اقتدار نظام اسالمی است،
که موجب یأس و نارضایتی
دشمنان این ملت گردیده است.
وجود دارد ،که بر خود الزم می
دانم از اهتمام دکتر علی اکبری و
دکتر غیاثی در این زمینه تقدیر و
تشکرنمایم.
نماینده ولی فقیه در استان ،با
تأکید بر اینکه باید این همدلی به
دانشجویان منتقل گردد ،اظهار
داشت :هم اندیشی مورد تأکید
مقام معظم رهبری می باشد
و طوالنی ترین جلسات معظم
له با دانشجویان است و برای
همین باید جلسات و نشست های
پرسش و پاسخ با دانشجویان
برگزار گردد و اینجانب آمادگی
دارم در این جلسات حضور یابم.
در این نشست ،همچنین روسای
دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی استان به بیان نظرات و
دیگاه های خود پرداختند.

* خوشبختانه همگرایی و
همدلی خوبی مابین روسای
دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی استان شکل
گرفته ،که نمود آن در جلسه
امروز و نشست های مشابه
قابل مشاهده است و تمامی
این عزیزان التزام و اهتمام
جدی به حفظ ارزش های
اسالمی و انقالبی دارند.

