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حمیدرضاارجمندیدانشجوی
دانشگاه دو عنوان را در نهمین
جشنواره بین المللی سیمرغ
کسب کرد
۴
خبرنامه

ابراز خرسندی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از
روند توسعه دانشگاه ایالم

دکتر غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم در نشست هیات رئیسه دانشگاه ،از
توسعه خوب دانشگاه ایالم و همدلی و همراهی
مجموعه مدیریت دانشگاه ،ابراز خرسندی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،نشست دکتر
غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
و هیات رئیسه دانشگاه ،در محل سالن جلسات
حوزه ریاست برگزار گردید.
در این نشست ،دکتر علی اکبری رئیس
دانشگاه ،توضیحاتی درباره تاریخچه و وضعیت
کنونی دانشگاه ارائه کرد و با بیان اینکه روند
توسعه حوزه های مختلف دانشگاه مطلوب

می باشد ،در زمینه وضعیت حوزه فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه ،اظهار داشت :در حوزه
فرهنگ ،ما تأکید بر تنوع و مشارکت همگان
داریم و برای همین ما به حاکمیت یک تفکر در
دانشگاه پایان دادیم و زمینه حضور و مشارکت
دانشجویان با سالیق مختلف را فراهم کردیم.
رئیس دانشگاه ،افزود :ما به آزاد اندیشی باور
داریم و آن را در عمل به اجرا گذاشتیم و
اهتمام ما بر آن است ،که همه صداها را بشنویم
و با همه سالیق همکاری کنیم.
رئیس شورای فرهنگی دانشگاه ،در زمینه
فعالیت انجمن های علمی ،گفت :بر اساس

برنامه استراتژیک ،ما بر توسعه فعالیت های
انجمن های علمی در راستای تمرین مدیریت،
خالقیت و کارگروهی دانشجویان تمرکز کردیم
و خوشبختانه نتیجه اعتماد ما موجب تنوع،
هنرمندی ،شور و نشاطی شد ،که بر هشتمین
جشنواره درون دانشگاهی حرکت حاکم بود و
نمایشگاه امثال این جشنواره بواسطه همکاری،
تعامل و کار مشترک دانشجویان ،جلوه ی
خاصی به دانشگاه بخشیده بود.
در این نشست ،دکتر غفاری ،معاون فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم ،با ابراز شور و شعف بخاطر
توسعه خوب دانشگاه ایالم و ابراز خرسندی از
همدلی و همراهی مجموعه مدیریت دانشگاه،
بیان داشت :علیرغم مشکالت و کاستی هایی
که وجود دارد ،خوشبختانه توسعه خوبی در
دانشگاه ایالم صورت گرفته ،که بی شک این
مهم ،حاصل صمیمیت و همدلی حاکم بر
مدیریت دانشگاه است.
وی افزود :خوشبختانه دانشگاه ایالم جزء
دانشگاه های کم حاشیه است و امید دارم این
وضعیت با همراهی همه شما استمرار داشته
باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،با
تحسین اقتدار هیات رئیسه دانشگاه ایالم،
اظهار کرد :تنوع حاکم بر دانشگاه ایالم و
شنیدن صداهای مختلف و همکاری با سالیق
متفاوت و گاه متضاد ،نشان از اقتدار و توانمندی

مدیریت دانشگاه است ،که مایه تحسین می
باشد.
دکتر غفاری ،تأکید کرد :باید بپذیریم ،که
توسعه و پیشرفت ما در گِرو ُرشد دیگران است
و وقتی که این زمینه بوجود آمد ،هم افزایی
حاصل می شود و دیگر انرژی همدیگر را تلف
نخواهیم کرد ،بلکه مکمل یکدیگر خواهیم بود
و طبیعی است ،که دستاورد و برآیند همکاری
و تعامل مشترک ،پیشرفت همگانی است،
امری که نمونه آن را الحمداهلل در دانشگاه ایالم
مشاهد می کنیم.
استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،افزود:
وقتی که ما این نوع تنوع را پذیرفتیم و فضای
فوق الذکر حاصل شد ،از کهولت باز می مانیم
و به حاشیه نمی رویم و تاریخ گواهی می دهد،
هرجا که به تنوع و تکثر احترام گذاشته شده،
رشد و رونق هم حاصل شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،اضافه
کرد :وقتی که تاریخ رشد تمدن ها را بررسی
می کنیم ،می بینیم که ،درخشش تمدن ها
حاصل همفکری ،گفت و گو و پذیرش گفتمان
ها و سالیق مختلف بوده و هر جا که راه ها را
بسته اند و خواسته اند که یک گفتمان حاکم
شود و دیگر گفتمان ها محدود گردد ،رشد آن
تمدن ها با خدشه مواجه شده است.
دکتر غفاری ،در زمینه سند دانشگاه اسالمی
دانشگاه ها ،گفت :سند دانشگاه اسالمی

دانشگاه ها ،یک سند اصلی و باالدستی در
توسعه نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی
است و تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی،
وقتی که سند راهبردی توسعه خود را تدوین
می کنند ،به اسناد باالدستی نظام آموزش عالی
و از جمله این سند اصلی استناد می کنند و
بخاطر اینکه عضو کمیته اسالمی شدن دانشگاه
ها می باشم و از روند امور مطلع هستم ،اعالم
می کنم که خوشبختانه درصد باالیی از آنچه
که در این سند وجود دارد ،االن بخوبی اجرا
می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تأکید

کرد :ما باید خیلی مراقبت باشیم ،که محتوای
بعضی از اسناد دیگر ،به نوعی در تناقض یا در
تعارض با آنچه که در این سند پیش بینی
شده ،نباشد ،تا ان شاء اهلل گام های مهمی در
زمینه تحقق این سند ،که یک سند آرمانی
است برداشته شود ،که البته تحقق این مهم
زمان بر است.
همچنین در این نشست ،دکتر شیرخانی،
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،گزارشی از
روند برنامه ها ،اقدامات و افتخارات بدست آمده
در این حوزه ارائه کرد.
***

نشست معاون فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم و دانشجویان فعال
فرهنگیدانشگاهبرگزارگردید
صفحه۲
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نشست معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه برگزار گردید

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در
دانشگاه ایالم بیان کرد :وضعیت فرهنگی
دانشگاه ایالم با توجه به حجم برنامه های
مختلف انجام شده عالی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،نشست دکتر
غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم و دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه ،با
حضور دکتر علی اکبری ،رئیس دانشگاه ،دکتر
شیرخانی ،معاون فرهنگی و اجتماعی و دکتر
امامی پور ،مدیرکل امور فرهنگی در محل
سالن فرزانگان برگزار گردید.
در این نشست ،دکتر علی اکبری ،رئیس
دانشگاه ،با خیر مقدم به دکتر غفاری و ابراز
خرسندی از برگزاری این نشست ،بر راهبرد
اصلی فرهنگی دانشگاه ایالم مبنی بر اعتماد
به دانشجویان و شنیدن صداهای مختلف آنان
تأکید کرد و در ادامه دکتر امامی پور ،مدیرکل

امور فرهنگی دانشگاه ،توضیحاتی را درباره
فعالیت های تشکل های دانشجویی ،کانون ها
و انجمن های علمی ارائه کرد.
در ادامه دکتر غفاری ،معاون فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه در سال
های قبل تجربه حضور در استان ایالم را
داشته است ،وضعیت فرهنگی دانشگاه ایالم را
با توجه به حجم اجرای برنامه های مختلف
و از جمله جشنواره حرکت ،برنامه های تئاتر
و فعالیت های مذهبی عالی ارزیابی کرد و
خواستار استمرار این نوع فعالیت ها شد و از
روند انجام برنامه ها و فعالیت های انجام گرفته
برای توسعه دانشگاه ایالم در چند سال اخیر
ابراز رضایت کرد.
دکتر غفاری ،با اشاره به فعالیت های متنوع و
وجود صداهای مختلف در بین دانشجویان ،این
امر را دستاورد بزرگ انقالب اسالمی عنوان کرد

و و فعالیت هیا مختلف فرهنگی دانشجویان در
قالب تشکل ها ،کانون ها و انجمن های علمی
را یکی از ماموریت هیا اصلی دانشگاه ها بیان
کرد و خواستار نگاه واقع گرایانه و عالمانه
دانشجویان و بخصوص فعاالن فرهنگی به
حوادث پیرامونی در جامعه شد.
دکتر غفاری ،با بیان اینکه صداهای مختلف
و متفاوت باید از دانشجویان شنیده شود و به
گفتمان مختلف احترام گذاشته شود ،تأکید
کرد الزمه توسعه جامعه ،وجود گفتمان های
مختلف می باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در
ادامه با اشاره به اینکه  9500انجمن علمی
دانشجوی در سطح کشور وجود دارد ،خواستار
بازنگری در بعضی آئین نامه های فرهنگی
دانشگاه ها و از جمله در آئین نامه مربوط به
فعالیت انجمن های علمی با مشورت معاونین

و مدیران فرهنگی دانشگاه ها ،صاحب نظران
و دانشجویان فعال در انجمن های علمی شد.
دکتر غفاری ضمن تأکید بر عالقه حوزه
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برای افزایش
اردوهای دانشجویی ،از معاونین فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه ها خواست ،بستر الزم را در
این زمینه فراهم آورند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
با بیان اینکه موضوع آسب های اجتماعی
در دانشگاه ها یک مسئله جدی است ،که
با دستور رفع نمی شوند ،خواستار استفاده از
پتانسیل تشکل های دانشجویی ،کانون ها و
انجمن های علمی در این زمینه شد و بر توسعه
فعالیت های پیشگیرانه در این زمینه تأکید کرد.
در این نشست ،دانشجویان فعال فرهنگی
دانشگاه ،به بیان نظرات ،انتقادات و پیشنهادت
مورد نظر خود پرداختند.

خورشید زاگرس

3

خردادماه/1397شماره7

همایش نکوداشت مقام علمی دکتر محمد عبداللهی جامعه شناس
ایالمی در دانشگاه برگزار شد

همایش نکوداشت مقام علمی دکتر
عبداللهی جامعه شناس ایالمی ،با
حضور معاون فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم و استاندار ایالم ،در
دانشگاه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
همایش نکوداشت مقام علمی دکتر
عبداللهی جامعه شناس ایالمی ،با
حضور دکتر غفاری ،معاون فرهنگی
و اجتماعی وزارت علوم ،آقای
سلیمانی دشتکی استاندار ایالم ،دکتر
علی اکبری رئیس دانشگاه ،معاونین
استانداری ،دکتر سید حسین سراج
زاده رئیس انجمن جامعه شناسی
ایران ،پروفسور فرهنگ ارشاد عضو
هیأت علمی دانشگاه چمران ،دکتر
کاوه تیموری سردبیر فصل نامه
ُرشد ،خانواده و شاگردان مرحوم
استاد عبداللهی ،اساتید و جمع زیادی

از دانشجویان در محل سالن آیت اله
حیدری برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم ،دکتر علی
اکبری ،رئیس دانشگاه ،ضمن خیر
مقدم به میهمانان و حاضرین در این
مراسم ،بیان داشت :مراسم نکوداشت
دکتر محمد عبداللهی به سفارش فرد
خاصی برگزار نمی شود ،بلکه دانشگاه
ایالم بواسطه جایگاهی که در استان
دارد و در راستای مأموریت اجتماعی
خود ،این همایش باشکوه را برای
تجلیل از مقام علمی دکتر عبداللهی
برگزار می نماید.
رئیس دانشگاه با اشاره به سخن
دکتر محمد عبداللهی ،که «دانشگاه
دبیرستانبزرگینیست»،بیانداشت:
دانشگاهدبیرستانیبزرگنیست،بلکه
جایگاه افراد موفق و توانمند است
و دانشگاه مأموریت گراست و به

این واسطه ما هم تالش کردیم،
که دانشگاه اجتماعی باشد و چون
همیشه مسائل اجتماعی استان را
رصد می کنیم ،برای هویت سازی،
تکریم سرمایه های اجتماعی استان را
در دستور کار قرار دادیم و با همکاری
انجمن آثار و مفاخر استان به ریاست
استاندارمحترم،انجمنجامعهشناسی
ایالم و جهاد دانشگاهی این همایش
با عظمت را برگزار کردیم.
دکتر علی اکبری ،تأکید کرد :به
امید خدا این روند ادامه خواهد داشت
و امید دارم با اهتمامی که صورت می
گیرد ،دانشگاه ایالم زینت استان ایالم
باشد.
در ادامه مراسم ،دکتر غفاری ،معاون
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،با
تشکر از زحمات دکتر علی اکبری،
رئیس دانشگاه ایالم و همکاران
ایشان در امر برگزاری همایش
باشکوه نکوداشت دکتر محمد
عبداللهیجامعهشناسشهیرایالمی،
بیان داشت :دکتر عبداللهی بعنوان
سرمایه ی نمادین ایران و استان
ایالم ،اعتقاد داشت ،که دانشگاه ها
وقتی می توانند در روند توسعه کشور
و حل مسائل آن نقش داشته باشند،
که اساتید آن تاثیر گذار باشند ،تا هم
دانشجویان را بعنوان نسل آینده ساز
کشور تربیت نمایند و هم دغدغه حل
مشکالت و مسائل را داشته باشند.
دکتر غفاری ،افزود :دکتر عبداللهی
در تمام زندگی خود ،با عقالنیت و
اعتدال ،جنگید و تالش زیادی کرد،
تا اهداف مورد نظر خود و از جمله
تثبیت و تقویت انجمن جامعه شناسی
ایران را تحقق بخشد و خوشبختانه
با اهتمام بی مانند ،صبر ،تحمل،
استقامت و مدارایی که داشت ،در این
زمینه موفق شد و امروز انجمن جامعه
شناسی ایران بهترین جایگاه را بین
انجمن های علوم انسانی دارد ،که
بخش عمده ای از این امر به زحمات
دکتر عبداللهی بر می گردد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تصریح کرد :مرحوم دکتر
عبداللهی در روند توسعه کار انجمن

جامعه شناسی ایران ،با مشکالت و
موانع زیادی روبرو بود ،اما ناامید نشد
و با سخت کوشی و امیدواری ،موفق
شد انجمن را به جایگاه اصلی خود
برساند.
دکتر غفاری ،تأکید کرد :دکتر
عبداللهی باور داشت ،که ما
دانشگاهیان باید جامعه ایران را
بسازیم و برای همین ما تکلیف داریم،
که از راه و روش دکتر عبداالهی
بعنوان یک دانشمند صاحب نظر
درس بگیریم و از جمله اینکه هیچگاه
نا امید نشویم ،بلکه با امید با مشکالت
و موانع بجنگیم و آنها را از سر راه
برداریم و فرصت های تازه ای را
خلق نموده ،تا سهمی در روند توسعه
و آبادانی کشورمان داشته باشیم.
در ادامه مراسم آقای سلیمانی
دشتکی استاندار ایالم ،با تمجید از

جایگاه علمی دکتر عبداللهی ،به
تالش های آن مرحوم در پیوند دادن
بین پژوهش و نهاد اجرایی و اهتمام
در حل معضالت اجتماعی اشاره کرد
و خواستار الگوگیری از دکتر عبداللهی
در این زمینه برای حل مشکالت
استان ایالم و بخصوص رفع موانع
اجتماعی تولید شد.
در ادامه دکتر سید حسین سراج
زاده رئیس انجمن جامعه شناسی
ایران ،توضیحاتی در زمینه کارنامه
آموزشی و پژوهشی ،دکتر عبداللهی
ارائه داد و از زحمات آن مرحوم در
تقویت جایگاه انجمن جامعه شناسی
ایران تجلیل کرد و بیان داشت :دکتر
عبداللهیمصداقبارزروشنفکرمتعهد
برای بهبود وضعیت اجتماعی جامعه
است و در این مسیر تالش زیادی
کرد ،که بعنوان یک جامعه شناس،

وظیفه جامعه شناسی را در حل
مشکالت جامعه تبیین کند و بعد
بعنوان یک جامعه شناس برای حل
این مشکالت راهکارهای مناسبی
ارائه دهد.
وی افزود :از دکتر عبداللهی
آموختیم ،که ُکنش های علمی را
محدود به حصار دانشگاه نکنیم و
به جامعه پیوند دهیم ،در حصار تنگ
نظری های فکری محدود نشویم و
کارهای تحقیقاتی را به اجرا پیوند
دهیم.
در ادامه مراسم ،دکتر کاوه تیموری
سردبیر فصل نامه ُرشد و از شاگردان
دکتر عبدالهی ،خاطراتی را از ایشان
بازگو کرد و اظهار داشت :دکتر
عبدالهی از جمله اساتید فرهیخته ای
بود ،که بواسطه صبر ،بردباری ،تالش
و تعهدی که داشت ،بر دانشجویان
تأثیر عمیق و ماندگار داشت ،و بریا ما
خاطرات گرانبهایی از آن مرد بزرگ
به یادگار مانده است.
همچنین پروفسور فرهنگ ارشاد،
عضو هیأت علمی دانشگاه چمران
و از دوستان دکتر عبداللهی ،با اشاره
به فعالیت های سی ساله دکتر
عبداللهی ،گفت :مسائل جامعه ایران
از دغدغه های اصلی دکتر عبداللهی
بود و برای اینکه در زمینه شناسایی
مشکالت و معضالت اجتماعی کشور
و ارائه راهکار برای آنها نقشی داشته
باشد ،اولین همایش ملی بررسی
مسائل اجتماعی ایران را در سال 75
و دومین آن را در سال  1379برگزار
کرد.
دکتر ارشاد ،تاکید کرد :دکتر عبداللهی
نظریات جامعه شناسان بزرگ را بیان
می کرد ،اما سواد خود را به این
دانشمندان بند نمی کرد ،بلکه خود در
جایگاه یک دانشمند ،مسائل جامعه
شناسی را مورد بررسی و تحلیل قرار
می داد.
همچنین در این مراسم مهندس
حیدر عبدالهی ،برادر مرحوم دکتر
محمد عبداللهی ،به بیان خاطراتی از
دوران کودکی و جوانی استاد محمد
عبداللهیپرداخت.

در پایان پرتره استاد محمد عبداللهی،
اثر استاد بهمن نظری ،تقدیم خانم

محناز عبداللهی همسر استاد محمد
عبداللهیگردید.
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تهیه و تنظیم:روابطعمومی دانشگاه ایالم
تلفن تماس۳۲۲۲۱۹۰۳ :

نشست هیأت رئیسه دانشگاه با اعضای هیأت علمی و تجلیل از مدرسان برگزیده

نشست هیأت رئیسه دانشگاه با
اعضای هیأت علمی و تجلیل از
مدرسان برگزیده ،در فضایی
صمیمانه برگزار گردید و
اساتید حاضر نظرات ،انتقادات و
پیشنهادت مورد نظر خود را مطرح
کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
نشست صمیمی هیأت رئیسه
دانشگاه ،با اعضای هیأت علمی
و تجلیل از مدرسان برگزیده ،با

حضور دکتر علی اکبری ،رئیس
دانشگاه ،معاونین ،مشاورین
رئیس دانشگاه و جمع زیادی از
اعضای هیأت علمی در محل سالن
فرزانگان برگزار گردید.
در این جلسه ،دکتر علی اکبری،
رئیس دانشگاه ،با تبریک فرا
رسیدن روز معلم و اعیاد شعبانیه،
از زحمات اعضای هیأت علمی در
طول یک سال گذشته تشکر کرد و
از زحمات شایسته و عالی اعضای

هیأت علمی دانشکده کشاورزی در
برگزاری دومین همایش بین المللی
گرد و غبار بطور ویژه تقدیر نمود
و خواستار نقش جدی و فراگیر
همه بخش های دانشگاه و بویژه
دانشکده ها و گروه های آموزشی
در ایجاد فرصت های مشابه شد و
با ابراز خرسندی از ارتقاء سطح
فعالیت ها و مطالبات اعضای هیأت
علمی ،بر محافظت از سرمایه
منطقه ای و ملی دانشگاه ایالم با

فاصله گرفتن از منافع شخصی
و اندیشیدن به منافع جمعی و
دانشگاهی تأکید کرد و خواستار
تالش همه اعضای دانشگاه برای
اعتالی بیشتر جایگاه دانشگاه
گردید.
در ابتدای این نشست ،دکتر نعمتی،
معاون آموزش و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه ،ضمن تشکر ار
حضور اعضای هیأت علمی در این
نشست،بابیاناینکهتمامیاعضای

هیات علمی پیمانی مشروط ردیف
استخدام گرفته اند و با انتقال
دانشکده های کشاورزی و الهیات
و معارف اسالمی فضای بیشتری
برای فعالیت های آموزشی در
اختیار دانشکده ها و اعضای هیأت
علمی قرار گرفته ،بر اخذ مجوز
رشته های بین رشته ای و مرتبط
با کارآفرینی و افزایش هدفمند
پذیرش دانشجویان تأکید کرد و
خواستار شرکت فعال اساتید در

کارگاه های آموزشی ،حرکت به
سمت فضا های جدید ،التزام به
قوانین مربوطه و روی آوری به
شیوه های نوین تدریس شد.
در ادامه اعضای هیات علمی ،به
بیان دیدگاه ها ،نظرات ،پیشنهادت،
انتقادات و مسائل مورد نظر خود
پرداختند و در پایان از مدرسان
برگزیده گروه های آموزشی
دانشگاه تجلیل بعمل آمد.

حمیدرضا ارجمندی دانشجوی دانشگاه دو عنوان را
در نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ کسب کرد

حمیدرضا ارجمندی ،دانشجوی
دانشگاه ،دو عنوان را در بخش
«فیلمنامه نویسی» و «تئاتر
خیابانی» در نهمین جشنواره بین
المللی سیمرغ کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
در نهمین جشنواره بین المللی
سیمرغ ،که در پردیس تئاتر تهران

برگزار شد ،آقای حمید رضا
ارجمندی دانشجوی کارشناسی
ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشگاه ،در بخش «فیلمنامه
نویسی» موفق به کسب عنوان
دوم کشوری و در بخش «تئاتر
خیابانی» جایزه ویژه هیات داوران
را کسب کرد.

