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 )میلیون ریال( 1392-1399های در سالبودجه عمرانی اعتبار 
 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 شاخص سال

 87،488 89،940 106،341 127،917 94،651 70،435 123،465 139،335 157650 مصوب ملی

 48،373 79،429 51،841 88،778 92،155 36،375 102،697 69،741 - تخصیص یافته

 25،000 38000 35000 24000 23500 16000 15000 17000 - مصوب استانی )عمرانی(

 7600 29،940 157،50 9500 12000 10794 7500 11،460 - تخصیص یافته

 112،488 127،094 141،341 151،917 118،151 86،435 138،465 156،335 - مصوب مجموع

 55،973 109،369 67،591 98،278 104،155 47،169 110،197 81،201 - تخصیص یافته
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  )میلیون ریال( 1392-1399های اعتبارات هزینه ای در سال

 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 شاخص سال ردیف

 214463 268،453 311،944 378،445 460،058 510،127 681،688 810،584 بودجه مصوّب و متمّم 1

 204064 252،703 278،298 377،009 460،058 463،418 681،688 870.122 بودجه تخصیص یافته 2

 1/95 1/94 1/89 6/99 100 8/90 100 35/107 بدرصد تخصیص یافته نسبت به مصوّ 3
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 )میلیون ریال( 1392-1399های در سالدرآمد اختصاصی اعتبار 

 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 شاخص سال ردیف

 20000 24،250 35،000 50،451 55،917 70،311 74،690 88،550 درآمد اختصاصی مصوب 1

 19600 32،938 49،674 54،288 54،454 54،181 78،282 121،876 تخصیص یافتهدرآمد اختصاصی  2

 

 
 

 

 

 1392-1399های دانشگاه به تفکیک نوع استخدام در سال کارکنانآمار 

 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 کارکنان ردیف

 72 70 74 72 74 84 86 96 رسمی 1

 0 1 - - 28 20 20 7 پیمانی 2

 182 185 175 173 143 136 131 130 قراردادی 3

 174 178 175 175 173 169 167 166 شرکتی 4

 5 5 5 5 4 4 4 4 حجمی 5

 433 439 429 425 422 413 408 403 مجموع 6
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 1392-1399های نسبت اعضای هیأت علمی و کارکنان در سال
 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 کارکنان ردیف

 42/2 37/2 2/2 13/2 07/2 92/1 90/1 85/1 نسبت کارکنان به اعضای هیات علمی 1

 95/13 05/14 29/14 07/16 54/15 24/16 68/17 65/18 نسبت کارکنان به دانشجویان 2

 ت علمی به کارکنان أهیاعضای نسبت  3

 (رسمی، پیمانی و قراردادی)

93/0 91/0 89/0 83/0 81/0 78/0 72/0 70/0 
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 1393-1399های آمار کلی سطح زیرکشت فضای سبز، درخت و درختچه در دانشگاه طی سال

 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 شاخص )متر مربع( ردیف

 21000 23000 23000 23000 23400 24400 24400 چمن و گیاهان پوششی 1

 51500 54000 60300 65300 71300 75900 80000 درخت و درختچه 2

 19000 19000 27000 27000 27000 27000 27000 باغات میوه و گیاهشناسی 3

 91500 96000 110300 115300 121700 127300 131400 جمع کل 4

 82/14 65/15 14/16 58/17 14/18 - - سرانه فضای سبز 5
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 1399لغایت  1392های عمرانی اجرا شده  دانشگاه ایالم و خاتمه یافته از پروژه
میزان  عنوان پروژه ردیف

اعتبار به 

 میلیون ریال

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

 متراژ 

 متر مربع

 نوع کاربری

 پژوهشی 6425 1393 1386 80994 کتابخانه مرکزی دانشگاه 1

 آموزشی ـ پژوهشی 5700 1395 1390 114252 احداث آموزشکده دهلران  2

 آموزشی ـ پژوهشی 5000 1395 1387 91297 احداث دانشکده کشاورزی ایالم 3

 زیربنایی 64500 1398 1394 58797 های دسترسیراه 4

 پژوهشی فناوری 5500 1400 1399 150000 مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه 5

 رفاهی ـ دانشجویی 2000 1399 1387 46000 استخر سرپوشیده دانشگاه 6

 رفاهی ـ دانشجویی 700 1396 1396 1500 چمران 1بازسازی بلوک  7

 رفاهی ـ دانشجویی 700 1397 1397 1700 چمران 2بازسازی بلوک  8

 رفاهی ـ دانشجویی 700 1399 1398 6100 چمران 5مقاوم سازی  و تعمیرات بلوک  9

 پژوهشی 700 1394 1386 12000 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 10

 رفاهی ـ دانشجویی 38000 1396 1395 175 پردیس خوابگاهی خواهران 11

 زیرساخت فناوری کیلومتر 4 1395 1395 1200 اجرای فیبر نوری دانشگاه 12

 رفاهی ـ دانشجویی 1500 1399 1399 10000 بازسازی خوابگاه دانش 13

 رفاهی ـ دانشجویی 2000 1398 1398 7200 بازسازی خوابگاه شهید ورمزیار 14

 رفاهی ـ دانشجویی 2000 1398 1398 7200 مطهریبازسازی و ارتقای خوابگاه  شهید  15

 رفاهی ـ دانشجویی 1440 1398 1398 8460 بازسازی خوابگاه اختیارزاده 16

 پژوهشی 1800 1399 1398 8000 ای تحقیقاتیمجتمع گلخانه 17

 زیربنایی 2500 1398 1396 4200 سازی دانشکده کشاورزیمحوطه 18

 ورزشی 1200 1398 1397 2500 احداث زمین چمن مصنوعی 19

 ورزشی 150 1399 1399 1500 سالن تیراندازی دانشگاه 20

 ورزشی 1000 1399 1398 300 پیست دوچرخه سواری 21

 ورزشی 360 1399 1398 300 احداث دو قطعه  زمین والیبال ساحلی 22

 انشجوییرفاهی ـ د 300 1399 1399 1500 های پزشکیایستگاه شبانه روزی مرکز فوریت 23

ها و های دانشکدهتعمیر و بازسازی آزمایشگاه 24

 کشاورزی و دامپزشکی

 پژوهشی - 1398 1397 7000

 زیربنایی 7500 1398 1397 13023 احداث پارکینگ دانشکده فنی و اجرای ورودی دوم 25

 زیربنایی - 1396 1395 5000 تصفیه خانه فاضالب 26

  330 1399 1399 3253 دیوار کشی مجتمع چوار 27

  12000 1399 1398 5744 محوطه سازی آموزشکده دهلران 28

  2700 1400 1399 1900 فاز اول محوطه استخر دانشگاه 29
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 های  در حال اجرا پروژه
درصد پیشرفت  عنوان پروژه ردیف

 فیزیکی

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

-متراژ 

 مترمربع

اعتبار هزینه 

 شده

 38000 6100 - 1395 45 و علوم انسانیتوسعه دانشکده ادبیات  1

 56000 6512 - 1395 65 احداث و تجهیز دانشکده علوم پایه 2

 65000 - 1399 1398 80 حصارکشی پردیس دانشگاه 3

 10570 45000 1399 1397 60 احداث بوستان مرکزی بلوط 4

 62000 - - 1400 0 احداث سردر ورودی دانشگاه ) در مرحله مناقصه( 5

 

 در دانشگاه ایالم (ساختمانی)رشد پروژه های عمرانی 

 مترمربع 15500 دولت نهم و دهم

 مترمربع 26600 دولت یازدهم و دوازدهم

 

 در دانشگاه ایالم )محوطه سازی(رشد پروژه های عمرانی 

 مترمربع 25000 دولت نهم و دهم

 مترمربع 91000 دولت یازدهم و دوازدهم

 

 گاه ایالمرشد فضای کالبدی دانش
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 کارهای شاخص دانشگاه ایالم در حوزه مدیریت سبز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3991تا  2139 – ها()خدمات و شاخصکارنامه دانشگاه ایالم  15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزشی و معاونت 

 تحصیالت تکمیلی
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  به تفکیک سال 1399تا  1392تعداد اعضای هیات علمی جذب شده از سال 

 مجموع 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 سال

 63 - 3 11 5 11 18 4 11 تعداد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

تعداد اعضای هیأت علمی 

 ◄دانشگاه ایالم 

روند جذب اعضای هیأت  ►

 99تا  92 هایسال علمی طی
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 1392-1399های آمار دانشجویان دانشگاه به تفکیک نوع مقطع تحصیلی در سال

 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 مقطع تحصیلی / سال

 88 44 7 49 80 149 212 152 کاردانی

 78 83 114 103 112 60 54 107 کارشناسی ناپیوسته

 4368 4209 3930 4377 4154 4858 5153 4448 رشناسیکا

 1413 1696 1883 2089 1988 1399 1600 2513 کارشناسی ارشد

 94 139 197 212 224 243 193 296 دکترای تخصصی

 6041 6171 6131 6830 6558 6709 7212 7516 مجموع
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 1392-1399های ک نوع دوره آموزشی در سالآمار دانشجویان دانشگاه به تفکی
 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 دوره / سال

 4005 4065 4335 4678 4710 5232 5278 5544 روزانه

 2024 2080 1774 2140 1795 1375 1788 1433 شبانه

 12 18 12 12 12 12 12 5 پردیس

 0 0 0 31 41 90 134 534 دانشجویان خارجی

 6041 6163 6121 6861 6558 6709 7212 7516 مجموع
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 1392-1399های ی تحصیلی دایر دانشگاه به تفکیک نوع مقطع تحصیلی در سالهارشتهتعداد 

 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 مقطع تحصیلی / سال

 1 1 1 1 3 3 3 3 کاردانی

 1 1 1 1 1 1 2 2 کارشناسی ناپیوسته

 30 31 32 33 34 35 37 37 کارشناسی

 36 36 38 41 63 65 66 71 کارشناسی ارشد

 13 12 12 12 12 12 13 13 دکترای تخصصی

 81 81 84 88 113 116 122 127 مجموع
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 1392-1399های های آموزشی دانشگاه در سالشاخص نسبت
 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 مقطع تحصیلی / سال

 75/33 35/33 44/31 32/34 20/32 2/31 7/33 48/34 نسبت دانشجو به عضو هیأت علمی

 37/22 98/21 23/22 5/23 2/23 33/24 66/24 43/25 نسبت دانشجو روزانه به هیأت علمی

 5/431 84/246 59/191 62/162 78/142 02/129 23/122 61/97 نسبت دانشجو به عضو هیأت علمی دانشیار به باالتر

نسبت عضو هیأت علمی دانشیار به باالتر به کل 

 اعضای هیأت علمی

83/2 62/3 13/4 41/4 23/5 1/6 4/7 21/13 

 - - - 004/0 006/0 013/0 018/0 71/0 سهم دانشجویان خارجی به کل دانشجویان

 59/0 59/0 59/0 60/0 66/0 66/0 64/0 66/0 هاهای تحصیالت تکمیلی به کل رشتهدرصد رشته
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 پژوهش معاونت 

 و فناوری
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 1392-1399های های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در سالخدمات و شاخص ،هافعالیت
 شرح فعالیت 1399  1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392

 المللیهای ملی و بینایشارائه مقاله در هم 179 151 196 165 185 290 333 220

 چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلی 300 299 270 246 150 144 192 191

 المللیچاپ مقاله در مجالت معتبر بین 204 200 194 161 300 289 240 147

 سرانه تولیدات علمی 8/2 93/1 98/1 2 2/2 04/2 81/1 96/1

 Q1 چاپ مقاله در مجالت 45 43 37 43 45 30 22 15

 تعداد مقاالت چاپ شده مشترک با نویسندگان خارجی 58 45 39 52 30 34 33 22

 Google scholarسرانه ارجاعات علمی بر مبنای  8/24 34/19 33/6 08/5 7/4 8/3 4/3 3

 تعداد اختراعات ثبت شده 4 1 2 2 2 2 2 1

در بخش  های در حال اجرا و خاتمه یافتهتعداد طرح 33 37 46 28 38 4 16 9

 صنعت، کشاورزی و خدمات )برون دانشگاهی(

 تعداد واحدهای فناور مرحله پیش رشد 7 8 8 7 12 25 24 24

 تعداد واحدهای فناور مرحله رشد 9 10 10 8 8 2 - -

 های درون دانشگاهیتعداد طرح 31 30 110 83 74 73 105 36

 های مطالعاتی اعزام شدهتعداد فرصت 0 0 7 3 4 4 0 0

 درآمد پژوهشی و فناوری دانشگاه )میلیون ریال( 23400459 22104347 24614000 9779107 14436683 1590574 2869800 2763000

سهم درآمد پژوهشی و فناوری از کل درآمد دانشگاه  43/26 17/28 35 95/17 5/11 5/2 7/8 8

 )میلیون ریال(

های های پژوهشی و فناوری به کل هزینهینهسهم هز 89/6 56/7 73/12 44/12 5/10 1/3 3/3 6/3

 دانشگاه )درصد(

 پذیرش دانشجوی پسادکتری 3 3 0 2 0 0 0 0

 تعداد مراکز تحقیقاتی با موافقت قطعی 1 0 0 0 0 0 0 10

 های ملی و بین المللیبرگزاری همایش 3 0 1 1 0 1 0 4

 کتب چاپ شده اعضای هیأت علمی 21 23 39 36 30 22 21 28

 انتشار مجله با رتبه علمی پژوهشی 0 1 0 1 0 0 0 0

 های پژوهشی و فناوریتشکیل هسته 26 18 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 2 8 8 

در دست 

 اقدام

 های کاربردی در حال اجرا و خاتمه یافتهطرح

 

 هر سال تحصیلی محاسبه می شود برای پژوهشآمار معاونت  ◄
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های پژوهشی و سهم هزینه

های فناوری به کل هزینه

 ◄دانشگاه )درصد(

پژوهشی و فناوری  درآمد

 ◄ ریال( میلیوندانشگاه )

سهم درآمد پژوهشی و  ►

فناوری از کل درآمد 

 دانشگاه )میلیون ریال(
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چاپ مقاله در مجالت  ►

 معتبر داخلی

چاپ مقاله در مجالت معتبر 

 ◄ للیالمبین

 ◄ سرانه تولیدات علمی
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 هاانه تولیدات علمی بر حسب مقاالت چاپ شده در مجالت و ارائه شده در همایشسر

 
 

 
 

 

چاپ مقاالت در مجالت  ►

Q1  

های ارائه مقاله در همایش

 ◄ المللیملی و بین
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کتب چاپ شده اعضای  ►

 هیأت علمی

سرانه ارجاعات علمی بر 

 ◄ Google scholar مبنای

مقاالت چاپ شده مشترک با 

 ◄ نویسندگان خارجی
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تعداد طرح های  ►

 پژوهشی برون دانشگاهی

ی تعداد طرح های پژوهش

 ◄ درون دانشگاهی
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 1392-1399های سال طیدانشگاه  هایو کلینیک هاکارگاه، هاهآزمایشگاتعداد 
 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 عنوان / سال

 45 45 45 69 73 76 76 78 آزمایشگاه

 12 12 12 12 12 12 12 13 کارگاه و کلینیک

 2 2 2 2 2 2 2 2 مزرعه

 2 2 2 2 2 2 2 2 باغات

 5 5 5 5 5 6 9 9 گلخانه

 1 1 1 1 1 1 1 1 گاوداری

 1 1 1 1 1 1 1 1 البراتوار

 68 68 68 92 96 100 103 106 مجموع
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 ه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاهسایر اقدامات ویژه حوز

 1399لغایت  1392های طی سال

 

 متر مربع و قرار گرفتن این  3000اندازی و تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به مساحت راه

 آزمایشگاه در بین ده آزمایشگاه برتر کشور

 متر مربع 5000اندازی و تجهیز کتابخانه مرکزی دانشگاه به مساحت راه 

 متر مربع 5700زی و تجهیز مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه به مساحت انداراه 

 وری و فناوری دانشگاهاندازی و تجهیز مرکز نوآراه 

 خواص  -آزمایشگاه تخصصی دانشکده نفت و گاز دانشگاه )ازدیاد برداشت 3اندازی و تجهیز راه

 سیال و آنالیز مغزه(

 اندازی مرکز محاسبات پیشرفتهراه 

 1399در سال  %85به  %30ر نوری دانشگاه از پوشش فیب 

  1399در سال  %100به  %15پوشش وایرلس دانشگاه از 

  1399دستگاه در سال  15دستگاه به  4افزایش تعداد سرورهای دانشگاه از 

 دستگاه قبلی نیز  30عدد )الزم به یادآوری است  60عدد به  30های اینترنت از افزایش تعداد سویچ

 اند(ویض شدهبطور کامل تع

 12و  1399سامانه در سال  47به  1392سامانه در سال  9های هوشمند دانشگاه از افزایش سامانه 

 سامانه در دست اجرا

 روز کردن تمام دستورالعمل های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای افزایش تولیدات علمی ه ب

 و فناوری و خلق ثروت

 هش دانشگاهاندازی کارگروه اخالق در پژوراه 

 تشکیل کمیته تخلفات پژوهشی دانشگاه برای جلوگیری از تولیدات علمی نامعتبر 

  آزمایشگاه جدید این دانشکده با اعتباری معادل  4آزمایشگاه دانشکده کشاورزی و تجهیز  4تعمیر

 میلیون تومان 514
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 معاونت 

 دانشجویی
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 1392-1399های یۀ دانشجویی دانشگاه در سالتغذخدمات 

 

 هاها و رستورانع غذا در سلف سرویستوزی
 صبحانه )پُرس( و شام )پُرس( ناهار سال تحصیلی

1392-1391 462،906 74،180 

1393-1392 490،324 84،176 

1394-1393 396،911 76،120 

1395-1394 349،726 60،890 

1396-1395 345،234 15،866 

1397-1396 385،342 44،188 

1398-1397 335،624 62،550 

1399-1398 180،688 42،927 

 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 جنسیت معیار شاخص ردیف

1  

 هامساحت سلف سرویس

 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 دختران متر مربع

 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 پسران

 - - - - - - 1000 1000 - بخش خصوصی )مکمل(رستوران  2

 4700 4700 4700 4700 5700 5700 4700 4700 متر مربع مجموع

 اداره تغذیه
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 1399لغایت  1392های طی سال در اداره تغذیه اقدامات ویژه مدیریت دانشجویی
 

 1397رادران در سال خواهران و ب دانشجویی هایبازسازی سلف سرویس -1

 هاسرویسآمیزی و طراحی داخلی سلفرنگ -1

 های قدیمیها با میز و صندلیهای جدید و جایگزینی آنخرید میز و صندلی -2

 هاهای توزیع غذا و محل تحویل سینیمحل بندیپارتیشن -3

 های جدیددیایتعویض سیستم روشنایی با استفاده از ال -4

 هاستم صوتی و پخش موزیک در سالناندازی سیراه -5

 ها به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربیسرویسنصب تابلوهای سلف -6

 های پارچه ای و پالستیکی دائمیهای یکبار مصرف با جایگزینی سفرهحذف سفره -7

 1398در سال  راه اندازی رستوران مکمل دانشجویی ارغوان -2

 ن در دو طبقه )ویژه دانشجویان ایرانی و بین الملل(آمیزی و طراحی داخلی رستورارنگ -1

 های جدیدخرید میز و صندلی -2

 هاهای محل توزیع غذا و محل تحویل سینیپارتیشن بندی -3

 نصب باالبر هیدرولیکی جهت سهولت در توزیع غذا -4

 اندازی سیستم صوتی و پخش موزیک در رستورانراه -5

 بان فارسی، انگلیسی و عربینصب تابلوی رستوران به سه ز -6

 های شناسایی جهت رزرو غذا در سامانه اداره تغذیهفعال کردن کارت -7

 1399ارتقای آشپزخانه برادران در سال  -3

 مترمربع 78تغییر کاربری و تجهیز سالن مخصوص ظرفشویی به مساحت   -1

مواد ازی دسترسی و رعایت بهداشتسیابی و جابجایی انبار مرکزی آشپزخانه در راستای بهینهمکان -2

 غذایی

-گیری گوشت، مرغ، ماهی و شستشو و بستهسازی و سیخجداسازی و تجهیز فضاهای الزم برای آماده -3

 مترمربع( 7ای )هر یک به مساحت بندی و ایجاد چهار اتاقک شیشهبندی میوه و سبزیجات با پارتیشن

 ی مناسببا تهویهجداسازی و ایجاد اتاق مخصوص ُپخت کباب  -4

 های آشپزخانههای خاکی منتهی به ورودیسازی و بتُن کاری مسیرها و خیابانمحوطه -5

 کشی آشپزخانهتعمیرات اساسی سیستم روشنایی و برق -6

 های جدیدهای قدیمی و تعبیه هواکشتعویض کلیه کانال -7
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 ت و نصب پله فلزیبام آشپزخانه مرکزی با ساخبرقراری امکان دسترسی به پشت -8

 های میانی آشپزخانهکاری ستونرنگ آمیزی و نوسازی دیوارها و کاشی -9

 های جدیدتجهیز آشپزخانه با خرید دیگ -10

  
 ی اساتيد، کارکنان آقایان و خواهران تفکيک رستوران های ویژه -4

 در ت ارائه خدمات تغذیهاز کيفي دانشجویان رضایت اولين نظرسنجی اینترنتی در رابطه با ميزان -5

 (1398ایالم )سال  دانشگاه

های دانشجویان به پيمانکاران بخش واگذاری کليه امور خرید مواد اوليه و پخت و پز سلف سرویس -6

 (1398خصوصی )با نظارت اداره تغذیه دانشگاه، سال 
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 1392-1399های دانشگاه در سال سراهای دانشجویی تعداد و ظرفیت
 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 معیار شاخص ردیف

 

1 

 

 

 *تعداد خوابگاه

 5 5 5 4 4 4 4 4 دختران

 5 5 5 5 5 5 4* 4 پسران

 - - - - - - 1* 1 دانشجویان خارجی

های ارتقاء تعداد خوابگاه 2

 2و  1یافته به سطوح 

 - - - - - - 3** 2** تعداد

 1231 1240 1243 1154 1234 1234 1234 1238 دختران )نفر(ظرفیت خوابگاه  3

 970 1381 768 646 768 768 768 811 پسران

 1942 2621 1856 1800 2002 2002 2002 2049 نفر دانشجوی خوابگاهی 4

یان بین الملل قرار گرفت. همچنین یک متر مربع بازسازی و در اختیار دانشجو 1440، سرای دانشجویی شهید رضایی نژاد با زیربنای 1398در سال  *

 بلوک از سرای خواهران )الغدیر( پس از بازسازی، در اختیار دانشجویان دختر بین الملل قرار گرفت.

 ح یک و دو ارتقاء پیدا کردند.وبه سط 5تمامی سراهای دانشجویی برادران بازسازی و نوسازی گردیدند و از سطح  1399و  1398های ** طی سال

 

  
 

  

 

 سراهای دانشجوییاداره 
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 1399لغایت  1392های طی سال در سراهای دانشجویی اقدامات ویژه مدیریت دانشجویی
 

 حصارکشی پردیس خواهران -1 

 1398اندازی گيت ورودی پردیس خواهران در سال آماده سازی و راه -2

اق انتظار در طبقه کشی آب، گازکشی، ساخت و تکمیل اتاق سرپرست و اتکشی، لولهدیوارکشی، برق

 همکف، و اتاق حراست و تاسیساتی در طبقه باال

 2به سطح  5و ارتقای آن از سطح  1398بازسازی و نوسازی سرای دانشجویی شهيد مطهری در سال  -3

(1398سال بازسازی:  – 1384)سال ساخت:   

 کردن دیوارها سنگو  راهروهاکف سرامیک کردن بازسازی کامل کف و بدنه دیوارها به منظور . 1

 جویی در انرژیهای دوجداره به منظور صرفهو شیشه PVCهای پنجره و نصبهای قدیمی . تعویض پنجره2

 در راهروها و کلیه اتاقها  LEDو نصب المپهای تعویض سیستم روشنایی  .3

ویض تعویض لوله های قبلی و فرسوده کل ساختمان به همراه تع. بازسازی کامل سیستم گرمایشی )4

 (رادیاتورها

 رنگ آمیزی نمای بیرونی ساختمان. 5

 ساخت محل توزیع غذا در جلوی درب ورودی .6

 جهت سهولت در رفت و آمد دانشجویان. تغییر درب اصلی ورودی 7

 . ایجاد اتاق مشاوره جدید در داخل ساختمان8

 . رنگ آمیزی راهروها و اتاقها9

 ا. تعویض موکت و گلیم فرشه10

 2به سطح  5و ارتقای آن از سطح  1398و نوسازی سرای دانشجویی شهيد ورمزیار در سال  بازسازی -4

(1398سال بازسازی:  – 1384)سال ساخت:   

 سنگ کردن دیوارهاو  راهروهاکف سرامیک کردن بازسازی کامل کف و بدنه دیوارها به منظور . 1

 جویی در انرژیی دوجداره به منظور صرفههاو شیشه PVCهای پنجره و نصبهای قدیمی پنجره. تعویض 2

 هادر راهروها و کلیه اتاق  LEDهای و نصب المپتعویض سیستم روشنایی  .3

 رنگ آمیزی نمای بیرونی ساختمان. 4

 ساخت محل توزیع غذا در جلوی درب ورودی .5

 . رنگ آمیزی راهروها و اتاقها6

 . تسطیح و بتن کاری محوطه داخلی 7

 در داخل محوطه . ایجاد بوفه8
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 2به سطح  5و ارتقای آن از سطح  1398بازسازی و نوسازی سرای دانشجویی شهيد رضایی نژاد در سال  -5

 )به همراه تغيير کاربردی آن جهت دانشجویان بين الملل( 

(1398سال بازسازی:  – 1380)سال ساخت:   

 راهروها و اتاقها کلیه . رنگ آمیزی1

 ، تشک، پتو، کمد و میزهای مطالعهها با تختتجهیز اتاق. 2

 تغییر سیستم برقی ساختمان .3

  1به سطح  5و ارتقای آن از سطح  1399بازسازی و نوسازی سرای دانشجویی دانش در سال  -6

 (1399سال بازسازی:  – 1374)سال ساخت: 

 تخریب کف راهروها و دیوارها به منظور سرامیک کردن کامل آن ها. 1

 سرویس های بهداشتی و آشپزخانه هاو ساخت مجدد . بازسازی کامل 2

شیشه های دوجداره به منظور وین تک و  PVCتعویض کلیه پنجره های قدیمی و نصب پنجره های . 3

 صرفه جویی در انرژی

 اتاق هادر راهروها و کلیه   LEDتعویض سیستم روشنایی و نصب المپ های . 4

 و حذف سیستم برق کشی قدیمی. برق کشی مجدد کل سرا 5

. لوله کشی مجدد آب مصرفی و لوله های فاضالب کل سرا و تعویض کلیه لوله های موتورخانه و نصب 6

 پمپ های جدید

 . رنگ آمیزی درب ها و راهروها و نمای بیرونی ساختمان7

 . محوطه سازی8

 1به سطح  5و ارتقای آن از سطح  1399بازسازی و نوسازی سرای دانشجویی شهيد اختيارزاده در سال  -7

 )با مشارکت بنياد فرهنگی مصلی نژاد(

(1399سال بازسازی:  – 1380)سال ساخت:   

 . بازسازی کامل سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها1

وین تک و شیشه های دوجداره به منظور  PVC. تعویض کلیه پنجره های قدیمی و نصب پنجره های 2

 صرفه جویی در انرژی

 در راهروها و کلیه اتاق ها  LEDتعویض سیستم روشنایی و نصب المپ های  .3

. بازسازی کامل سیستم گرمایشی )تعویض لوله های قبلی و فرسوده کل ساختمان به همراه تعویض 4

 رادیاتورها(
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 . رنگ آمیزی راهروها و کلیه اتاق ها5

 . تعویض موکت و گلیم فرش ها 6

 قی سرا. تعمیرات اساسی سیستم بر7

 1399نصب دوربين مداربسته در ورودی سراهای دانشجویی در سال  -8

 ساخت و نصب درب ورودی پردیس سراهای برادران )به همراه محوطه سازی ورودی( -9

 ساخت رمپ در سرای دانشجویی الغدیر )جهت دانشجویان معلول( -10

 نصب دستگاه تصفيه آب در همه سراهای دانشجویی -11

 ی منظم جشن سراهای دانشجوییبرگزار -12

 تشکيل و فعال کردن شورای صنفی دانشجویی -13

 در دانشگاه ایالم های غيردولتی استاننظارت و ارزیابی خوابگاهتشکليل کميته  -14
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 1399لغایت  1392های اقدامات ویژه مدیریت دانشجویی در اداره رفاه دانشجویان طی سال

 های وامهای مستمر در پرداخت کليههای دانشجویی و پيگيریثبت درخواست وام -1 

 پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی -2

 انجام امور مربوط به تسویه حساب و صدور دفترچه اقساط به صورت حضوری و غيرحضوری -3

 تشکيل پرونده و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود -4

 رای دانش آموخته هایی که بدهی خود را با صندوق تسویه نموده اندصدور تسویه حساب قطعی ب -5

 همراهی و ارتباط منظم با کارشناسان صندوق رفاه در بخش نرم افزاری فاز دوم -6

 

 سراهای دانشجوییاسکان و درصد وصول اجاره بهای 
 درصد وصول اجاره تعداد اسکان )نفر( نیم سال سال تحصیلی

 50/93 1794 اول 1393-1392

 36/91 1829 دوم

 86/89 1665 اول 1394-1393

 91/90 1549 دوم

 68/91 1852 اول 1395-1394

 04/90 1653 دوم

 73/90 1935 اول 1396-1395

 46/86 1742 دوم

 76/91 1913 اول 1397-1396

 97/82 1693 دوم

 50/99 1875 اول 1398-1397

 66/89 1678 دوم

 24/78 1902 اول 1399-1398

 14/48 1741 دوم

 86/46 51 اول 1400-1399

 36/26 15 دوم

 رفاه دانشجویاناداره 
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 گزارش پرداخت تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان
 مبلغ )ریال( سال تحصیلی

1393-1392 12،187،123،000 

1394-1393 11،050،317،000 

1395-1394 9،438،225،000 

1396-1395 16،335،079،300 

1397-1396 12،771،538،000 

1398-1397 15،066،195،000 

1399-1398 18،823،465،000 

1400-1399 40،634،000،000 
 

 گزارش پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی
 مبلغ )ریال( تعداد )نفر( سال تحصیلی

1393-1392 374 235،738،000 

1394-1393 362 438،301،200 

1395-1394 427 557،074،000 

1396-1395 359 484،150،000 

1397-1396 474 697،770،000 

1398-1397 484 694،269،000 

1399-1398 389 706،689،000 

1400-1399 19 18،712،000 

 3،832،703،200 2888 جمع
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 :1396سال 

انم فائزه شه دوست فرد، دانشجوی خ

دکتری شیمی تجزیه دانشگاه ایالم، 

کشوری برگزیده  بعنوان دانشجوی نمونه

 .شد

 

 

 

 

 

 :1397سال 

، دانشجوی دکتری اکرم ولی پورانم خ

در جشنواره شیمی تجزیه دانشگاه ایالم، 

انتخاب دانشجوی نمونه کشوری در سال 

 تقدیر شایسته دانشجوی بعنوان ، 1397

 .شد شناخته

 

 

 دانشجوی نمونه کشوری
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 تأسیسدانشگاه به تفکیک نوع، متراژ و سال  اماکن ورزشی اداره تربیت بدنی
 سال افتتاح سرباز سرپوشیده معیار نام مکان ورزشی ردیف

 1360 - 976 مترمربع سالن شهدا 1

 1373 - 660 مترمربع 1سالن تختی 2

 1379 - 422 مترمربع 2سالن تختی 3

 1381 14500 - مترمربع زمین چمن 4

 1389 582 - مترمربع زمین آسفالته والیبال، بسکتبال و فوتسال 5

 1390 - 600 مترمربع ی تماشاچیانسکو 6

 1390 - 161 مترمربع سالن بدنسازی )نشاط( 7

 1397 - 300 مترمربع سالن بدنسازی 8

 1397 - 50 مترمربع سالن بیلیارد 9

 1398 1056 - مترمربع زمین چمن مصنوعی 10

 1399 - 2176 مترمربع استخر شنا 11

 1399 1000 - مترمربع پیست دوچرخه سواری 12

 1399 180 - مترمربع 1زمین والیبال ساحلی  13

 1399 180 - مترمربع 2زمین والیبال ساحلی  14

 1399 - 150 مترمربع سالن تیراندازی دانشگاه 15

 - 17498 5495 مترمربع جمع کل

 - 22993 مترمربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره تربیت بدنی
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 1392-1399های دانشگاه در سال سرانه فضای ورزشی
 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 معیار اخصش ردیف

 مساحت فضاهای ورزشی  1

 سرپوشیده( )سرباز و

 17901 17901 17901 17901 17901 18251 19307 22993 مترمربع

 6041 6171 6131 6830 6558 6709 7212 7516 تعداد آمار تعداد دانشجو  2

 96/2 90/2 92/2 62/2 73/2 72/2 68/2 06/3 مترمربع سرانه فضای ورزشی 3
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 1398تا  1392مجموع مقام های کسب شده اداره تربیت بدنی از سال 

المللیبین 5منطقه  کشوری   سطح / سال استانی 

  مقام مقام مقام مقام

  اول دوم سوم اول دوم سوم اول دوم سوم اول دوم سوم

- - - - 2 - - - 3 - - - 1392 

- - - - 2 - - - 2 - - - 1393 

- - - - 2 1 6 4 6 3 3 1 1394 

- - - 1 2 - - - 4 1 - 1 1395 

- - 3 - 1 - - 1 4 - 2 5 1396 

- - - - 1 - - -- 6 - 3 5 1397 

- - - - 1 - 7 8 10 - - 2 1398 

- - - - -  - - - - - - 1399* 

 مجموع مقام ها 14 8 4 35 13 13 1 11 1 3 - -

دليل شرایط کرونایی کليه مسابقات و رویدادهای ورزشی تعطيل بود. به 1399* سال   

 
 

 1399لغایت  1392های دانشگاه طی سال تربیت بدنیسایر اقدامات ویژه مدیریت 
 

علوم و  وزیر مترمربع زیربنا( و افتتاح آن با حضور دکتر صدیقی )معاون 2176تکميل پروژه استخر دانشگاه )با  -1

 ( 1400 – 1387جمهور ) رئيس روحانی دکتر دستور با کنفرانس ( به صورت ویدیوشجویانرئيس سازمان دان

 سازیبدن سالن و سرد آب سالن اصلی، سونای خشک و بخار، حوضدارای 

 (1399)سال  مترمربع زیربنا 360احداث دو قطعه زمين واليبال ساحلی با  -2

 (1400)سال  ترمربعم 150احداث سالن تيراندازی دانشگاه با زیربنای  -3

 (1400متر )سال  1000  سواری به طولپيست دوچرخهراه اندازی  -4

 1398افتتاح زمين چمن مصنوعی در سال  -5

 1399برگزاری مسابقات ورزشی آنالین در سال  -6

 ارائه خدمات ورزشی -7
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 های ورزشیبرگزاری کارگاه -8

 برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی -9

های مختلف ورزشی دانشجویان در دو بخش دختران و پسران با حضور ری کالس های فوق برنامه در رشتهبرگزا -10

 مربيان مجرب استان

 رشته ورزشی( 7های همگانی در دو بخش دختران و پسران )برگزاری مسابقات بيست و یکمين جشنواره ورزش -11

 رشته ورزشی( 7و بخش دختران و پسران )سراها در دبرگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته  -12

ميز و تکواندو دانشجویان دختر به چهاردهمين المپياد ورزشی دانشجویان سراسر های تنيس رویاعزام تيم -13

 کشور

های فوتسال، هندبال، کشتی و تکواندو دانشجویان پسر به چهاردهمين المپياد ورزشی دانشجویان اعزام تيم -14

 کشور

بدنی و ورزش در دو بخش دانشجویان و های مختلف به مناسبت هفته تربيتمسابقات و برنامه برگزاری -15

 کارکنان

برگزاری اردوی تدارکاتی تيم فوتسال دانشجویان دختر جهت شرکت در مسابقات قهرمانی دانشجویان  -16

 کشورهای سراسر دانشگاه

کسب مقام نایب انی کشور به دانشگاه گيالن و اعزام تيم فوتسال دانشجویان دختر به مسابقات قهرم -17

 قهرمانی کشور

 رشته ورزشی( 14برگزاری بيست و یکمين جشنواره ورزشی درون دانشگاهی در دو بخش دختران و پسران ) -18

ارائه خدمات ورزشی به دانشجویان در مرکز مشاوره و تندرستی و اجرای طرح پایش سالمت دانشجویان و  -19

 کارکنان

 های ورزشی استان ها و هيأتعقد قرارداد همکاری با باشگاه -20

 برگزاری اردوهای منظم کوهنوردی در دو بخش دانشجویان و کارکنان  -21

 های مختلف ویژه کارکنان و اساتيد برگزاری کالس فوق برنامه ورزشی در رشته -22

 فجرن به مناسب دهه مبارک های ورزشی مختلف در بخش دانشجویان و کارکنابرگزاری برنامه -23

 ورزش کشور  5های منطقه کارکنان و اساتيد دانشگاه و واليبال شرکت در مسابقات فوتسال -24

 های جدید )بيليارد، فوتبالدستی( و تجهيز سالن بدنسازی دانشگاه به وسایل ورزشی مناسباندازی رشتهراه -25

 اجرای طرح پایش سالمت دانشجویان -26
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 1392-1399های دانشگاه در سال خدمات سالمت و مشاوره دانشجویی
 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 معیار شاخص ردیف

 70 70 70 42 80 80 80 80 مربعمتر مساحت مراکز مشاوره 1

 13 13 13 9 11 11 11 11 نفر کارشناس مرکز )تمام وقت و پاره وقت( 2

 - - 1 1 - - - - نفر روانپزشک 3

 55 60 70 80 85 95 100 100 درصد پایش سالمت جسم و روان دانشجویان 4

 - - - - - - - 150 مربع متر اورژانس  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پایش سالمت جسم و روان دانشجویان
 جمع سالمت جسم )نفر( سالمت روان )نفر( سال

1393 700 700 1400 

1394 748 654 1402 

1395 769 848 1617 

1396 537 594 1131 

1397 1027 852 1879 

1398 1424 1140 2564 

1399 1819 1787 3606 

 مرکز بهداشت، درمان و مشاوره
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 1399لغایت  1392های سایر اقدامات ویژه مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه طی سال
 

 احداث و راه اندازی پایگاه اورژانس در دانشگاه 

 راه اندازی و تجهيز مرکز بهداشت و درمان  

 )ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی )خدمات مشاوره تلفنی در ایام کرونا 

  اجرای طرح کشوری پایش سالمت جسم و روان 

 اجری طرح کشوری سيمای زندگی 

 اجرای طرح کشوری نشاط دانشجویی 

  )اجرای طرح خدا قوت دانشجو)احوال پرسی با دانشجویان در ایام امتحانات 

 رای دانشجویان جدید الورود در سراهای دانشجوییاجرای طرح غم غربت ب 

 اجرای سلسله برنامه های کافه سالمت در سراهای دانشجویی 

 اجرای طرح همدلی و احوال پرسی با دانشجویان در شرایط کرونایی بصورت تلفنی 

  نفر شرکت کننده در سراسر کشور  500برگزاری مسابقه کشوری بتا با بيش از 

 ایمنی –وره ای و نظارت بهداشتی انجام بازدید های د 

  5برگزاری جشنواره منطقه ای یاریگران زندگی برای دانشگاه های منطقه 

 برگزاری ویژه برنامه نوروز کرونایی با همکاری دانشگاه لرستان برای دانشجویان سراسر کشور 

 جویان هميار سالمت تشکيل هسته های مرکزی دانشجویان هميار سالمت روان و بهداشت و آموزش مستمر دانش

  برای ارتقاء سالمت در بين دانشجویان

   کسب مقام کانون برگزیده در نهمين جشنواره ملی رویش) ویژه کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی سراسر کشور

 توسط کانون همياران سالمت روان دانشگاه ایالم 1400در سال  )

  توسط  1399لی کانون های سالمت روان کشور در سوال در پنجمين همایش م 5کسب مقام کانون برتر منطقه

 کانون همياران سالمت روان دانشگاه ایالم

  توسط کانون همياران سالمت روان دانشگاه ایالم 1398در سال  5کسب مقام کانون برگزیده منطقه 

 

 

ای هدانشگاه در سال های بررسی شده در کمیسیون موارد خاص و شورای انضباطیتعداد پرونده

1399-1392 
 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 تعداد اعضاء عنوان شورا ردیف

 14 18 13 13 14 16 17 17 8 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه 1

 0 1 10 13 14 16 17 17 8 شورای بررسی موارد خاص استانی 2

 6 2 1 2 3 3 1 0 7 شورای انضباطی بدوی دانشجویان 3

 7 1 2 2 4 4 3 0 5 انضباطی تجدیدنظر دانشجویان شورای 4
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فرهنگی و معاونت 

 اجتماعی
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 1392-1399های های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سالها، خدمات و شاخصفعالیت

 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 شاخص

 26 27 21 21 13 15 13 11 شورای فرهنگی

 15 14 17 13 12 15 12 5 های علمیکمیته حمایت از انجمن

ها و های فرهنگی دانشگاهشورای هماهنگی فعالیت

 مؤسسات آموزش عالی

3 5 6 5 7 6 4 5 

 2 3 3 3 2 2 2 1 کمیته حمایت از نشریات دانشجویی

 - 0 11 11 12 5 7 3 های دانشجوییهیات نظارت بر تشکل

 - 6 5 4 3 3 2 2 و ستاد صیانت از حقوق شهروندی ستاد حجاب و عفاف

 28 20 23 31 31 36 32 22 اردوها

 14 11 8 9 11 13 11 4 هاجشن

 4 7 11 6 6 10 16 3 های آزاداندیشیکرسی

 15 8 13 11 21 42 20 65 مسابقه

 17 12 9 15 13 17 18 7 های قرآنیفعالیت

 10 6 13 7 18 36 8 2 نمایشگاه

 20 23 23 12 20 50 38 15 سخنرانی

 75 129 123 132 109 132 117 70 کارگاه

 28 21 29 31 35 38 34 35 ها )ایام میالد، شهادت، بزرگداشت مفاخر(مناسبت

)هفته بسیج، دفاع مقدس، دهه مهدویت، ها بزرگداشت

 هفته خوابگاه، دهه فجر و...(

35 35 39 41 39 31 23 24 

 9 6 12 13 10 15 7 0 پخش فیلم

 27 19 28 32 37 45 52 38 )دعای کمیل، ندبه، توسل، زیارت عاشورا و ...(برگزاری ادعیه 

 - 0 14 40 15 7 13 0 مسابقه مناظره با همکاری جهاد دانشگاهی

 3 5 6 5 4 6 8 3 نشست با دانشجویان )ریاست، معاونت، مدیریت(

 - 20 35 29 36 32 35 29 هاموفقیت

 3 5 6 5 4 6 8 3 جویان )ریاست، معاونت، مدیریت(نشست با دانش

 322 344 406 442 418 532 450 339 جمع کل برنامه های شاخص

 

در افق * در برگزاری این برنامه ها به سندچشم انداز معاونت فرهنگی و اجتماعی و برنامه راهبردی معاونت، برنامه استراتزیک دانشگاه ایالم 

 آمار معاونت فرهنگی برای هر سال تحصیلی محاسبه می شود.*         ونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف توجه شد.های معاو ابالغیه 1400

 باشد.درگاه فرهنگی وزارت عتف و... می * مستندات برگزاری این برنامه های در سامانه

های مجازی های آموزشی دانشگاه و کانالسامانهبه صورت مجازی و در بستر  1399های برگزار شده در سال ** بخش زیادی از فعالیت

 .ه استهای علمی برگزار شدهای فرهنگی و انجمنهای دانشجویی، کانونتشکلمعاونت فرهنگی و اجتماعی و زیرمجموعه های معاونت شامل 
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این شاخص بر اساس تعداد 

هایی که در درگاه فعالیت

فرهنگی وزارت عتف ثبت 

 ◄ گردید، محاسبه شده است.

با توجه به اینکه شورای فرهنگی دانشگاه به  ►

عنوان باالترین نهاد تصمیم گیری در دانشگاه می 

ریزی صورت د تالش شد تا این شورا با برنامهباش

گرفته در مجموعه معاونت فرهنگی جایگاه واقعی خود 

به صورت ماهیانه برگزار و  را پیدا کند و جلسات را

های روزمره گیری در خصوص برخی از فعالیتمیمتص

 در معاونت فرهنگی صورت پذیرد. 

 

های قرآنی شامل برگزاری فعالیت

نس با قرآن، ها، محافل اُجشنواره

باشد که های آموزشی و ... میکارگاه

توسط کانون قرآن و عترت  عمدتاً

 شود.برگزار می

ال های قرآنی در سبخشی از فعالیت

اهیت حضوری داشت تحت که م 99

 ◄ ثیر شیوع کرونا تعطیل گردید.تأ
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های های آموزشی شامل کارگاهکارگاه

باشد که می، فرهنگی، هنری میعل

های معاونت توسط زیرمجموعه

 شود.نگی برگزار میفره

های فرهنگی، بخشی زیادی از کارگاه

هنری و علمی که به صورت حضوری 

ثیر شیوع کرونا تحت تأ شودبرگزار می

 ◄  تعطیل شد. 99در سال 

 

نمایشگاه ها شامل نمایشگاه های 

علمی، فرهنگی و... از جمله نمایشگاه 

ت، رویش، نمایشگاه جشنواره حرک

دفاع مقدس و... می باشد که در سال 

تحت تاثیر شیوع کرونا بخش  99

عمده نمایشگاه های حضوری تعطیل 

شدند و چند نمایشگاه در بستر فضای 

 ◄ مجازی برگزار شد.

 

های آزاداندیشی شامل مناظره، کرسی

-پردازی و ... میتریبون آزاد، نقد و نظریه

ها توسط باشد که عمده این فعالیت

 شوند.های دانشجویی برگزار میتشکل

مسابقات مناظره که با همکاری جهاد 

در این شود دانشگاهی استان برگزار می

 شاخص دیده شده است.

به ماهیت برگزاری بخش اعظم  با توجه

به صورت  های آزاداندیشیکرسی

ثیر شیوع تحت تأ 99حضوری، در سال 

 کرونا این برنامه ها از جمله تریبون آزاد و

 ◄ ... تعطیل شد.
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 1399لغایت  1392تی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایالم از سال ترین دستاوردهای مدیریمهم

های چرتکه و کمند، سفیران فرهنگی: های کشور توسط وزارت عتف برای برگزاری طرحانتخاب دانشگاه ایالم در بین دانشگاه ◄

که ها بوده است به طوریهای و سوگواره ها، جشنوارههای منتخب وزارت عتف در برگزاری طرحدانشگاه ایالم همواره جزء دانشگاه

 )رویدادکار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر(، چرتکه دانشگاه ایالم جزء ده دانشگاه منتخب کشور برای برگزاری طرح کمند

 )بازارچه تولیدات دانشجویی( و سفیران فرهنگی بوده است.

 تعمیر و تجهیز سالن آمفی آیت اهلل حیدری و فرزانگان  ◄

ها و مراکز های فرهنگی دانشگاهشور و رئیس شورای هماهنگی فعالیتها و مراکز آموزش عالی کدانشگاه 5دبیری منطقه  ◄

 آموزش عالی استان

 های تخصصی پیرامون خودکشی، طالق، ارتقاء سالمت روان،برگزاری نشستایجاد شبکه ملی جامعه و دانشگاه در دانشگاه:  ◄

 یاز محلول ضدعفون ییرونماهای مختلف و...، پویش دانشگاهیان برای مقابله کاربردی با کرونا، سیل از دیدگاهرزه با مواد مخدر، مبا

، همایش ملی دانشگاه یاجتماع هایتیمسئول یگانه در راستاجپن هایتهیکم لیتشک، پویش بزرگ امید و همدلی، الکل هیبر پا

 خص این شبکه پس از تشکیل می باشد.... از برنامه شا مجازی زیست جهان پسا کرونا و

 های های علمی دانشجویی جدید با توجه به نیازهای دانشجویانهای فرهنگی و هنری و انجمنایجاد و افزایش کانون ◄

 ارائه یک مدل جهت بزرگداشت روز دانشجو و ارائه این مدل به وزارت عتف ◄

 کشور 5ور و ارائه این مدل به دانشگاه های منطقه ایجاد یک روال جدید برای برگزاری اردوهای راهیان ن ◄

های دانشجویی در برگزاری های فرهنگی )استفاده از پتانسیلبرنامه "زا نمودندرون"ایجاد تغییر رفتار دانشجویان جهت  ◄

 ها(برنامه

 یهای علمی دانشجویهای فرهنگی و انجمنترویج روش خودمراقبتی میان فعالین فرهنگی در کانون ◄

 های ملی حرکت، رویش، قرآن و عترت، تیتر و...کسب عناوین مختلف در جشنواره ◄

 سامانه محور کردن برنامه های فرهنگی ◄

 های دانشجوییارائه مدل برای انتخابات تشکل ◄

جشنواره  های مشترک از جمله سوگواره شعر کردی شین،همکاری با نهادهای فرهنگی خارج از دانشگاه برای اجرای برنامه ◄

 برون مرزی مطبوعات، همایش ریزگردها، همایش زکات، همایش ملی نماز و تکامل جامعه دانشگاهی و ... 

 

 

حاصل برنامه های مختلف فرهنگی، 

مذهبی، علمی و هنری توسط دانشجویان 

فعال  در دانشگاه کسب مقام های مختلف 

کشوری، منطقه ای و از در جشنواره های 

جمله جشنواره ملی قرآن و عترت، حرکت، 

رویش، ققنوس، تئاتر دانشجویی، تیتر و... 

می باشد که به صورت نمودار تعداد این 

 ◄ موفقیت ها قید شد.
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 دانشگاه ایالم

  نماد آموزش عالی استان          

 پیشتاز، قانونمدار، پاسخگو                

 ق مدارمأموریت گرا، اخال                      
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