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دانشگاه و مدیر امور
آموزش عالی سازمان
برنامه و بودجه کشور
برگزار گردید
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معاون آموزشی وزارت علوم:

رئیس دانشگاه ایالم یکی از موفق ترین روسای
دانشگاه های کشور است

معاون آموزشی وزارت علوم:
دانشگاه ایالم در سالیان اخیر
توسعه مشهودی پیدا کرده و
ریاست دانشگاه ایالم یکی از موفق
ترین روسای دانشگاه های کشور
است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه

ایالم ،دکتر مجتبی شریعتی نیاسر،
معاون آموزشی وزارت علوم،
تحقیقاتوفناوری،روزچهارشنبه
 97/07/04در مراسم آغاز سال
تحصیلی دانشگاه های استان
ایالم در دانشگاه ایالم ،با ابراز
خرسندی به جهت اینکه اولین سفر

استانی را در سال جدید تحصیلی
به ایالم و دانشگاه ایالم اختصاص
داده ،اظهار داشت :در این دو روز
برای اینجانب مشخص شد که بین
مقامات ارشد استان ،هماهنگی و
تعامل بسیار باالیی وجود دارد و
همه برای توسعه استان یک دل و
یک زبان هستند و این هماهنگی و
تعامل در دانشگاه ایالم هم بخوبی
وجود دارد و همراهی و همکاری
مسئول نهاد نمایندگی با هیات
رئیسه دانشگاه ایالم مشهود و
ارزشمند است.
معاون آموزشی وزارت علوم،
تأکید کرد :دکتر علی اکبری ،یکی از
موفق ترین روسای دانشگاه های
کشور است که به خوبی توانسته
دانشگاه ایالم را اداره نماید و
اینجانب هم از ایشان حمایت می
کنم.

دکتر شریعتی ،افزود :دانشگاه
ایالم یکی از دانشگاه های موفق
کشور در زمینه توسعه است
که بخصوص در سالیان اخیر
توسعه مشهودی پیدا کرده و
معاونت آموزشی وزارت علوم
در زمینه درخواست های ریاست
محترم دانشگاه مبنی بر راه اندازی
رشته های جدید ،جذب دانشجوی
خارجی و جذب هیـئت علمی
مساعدت الزم را خواهد داشت.
معاون آموزشی وزارت علوم،
در بخش دیگری از سخنان خود،
اظهار داشت :از سال  1384تاکنون
شاهد رشد بی رویه مراکز و
موسسات آموزش عالی در کشور
بوده ایم و برای نمونه مراکز
آموزش عالی کشور با توجه به
جمعیت کشور از تعداد مراکز
علمی چین با جمعیت میلیاردی

بیشتر است.
معاون آموزشی وزارت علوم ،با
اشاره به اینکه نزدیک به 100هزار
دانشجوی دکترا در کشور داریم،
گفت :وجود این تعداد دانشجو
دکتر ی بیش از نیاز جامعه است و
مشکالت زیادی را بر دولت تحمیل
می کند و برای همین یکی از
برنامه های جدی وزارت علوم در
«ساماندهی» در عرصه آموزش
عالی کشور است و در این طرح
برخی از موسسات آموزش
عالی که فاقد استانداردهای الزم
هستند باید ادغام ،تجمیع و یا تغییر
ماموریت داده شوند.
دکتر شریعتی نیاسر ،عنوان کرد:
طرح آمایش آموزش عالی کشور
برای افزایش کیفیت در دستور
کار قرار دارد و سیاست های
اتخاذ شده در وزارت علوم مبتنی

بر کاهش واحدهای آموزشی
همچنان ادامه خواهد داشت.
معاون آموزشی وزارت علوم،
افزود :از دیگر طرح های وزارت
علوم ماموریت گرایی است ،خیلی
از مراکز دانشگاهی در گذشته با
توجه به عدم نظارت کافی خارج
از ماموریت خود عمل می کردند
و در این راستا این دانشگاه ها و
موسسات باید بر اساس ماموریت
تعریف شده حرکت نمایند.
دکتر شریعتی نیاسر ،ادامه داد :از
دیگر طرح های وزارت علوم طرح
مدیریت منطقه ای حوزه آموزش
عالی است که در این طرح قرار
است تصمیم سازی و تصمیم
گیری به تمام مناطق ده گانه
کشور واگذار شود.
***

آیین آغاز سال تحصیلی  97- 98دانشگاه ها و موسات آموزش عالی
استان در دانشگاه برگزار گردید

آیین آغاز سال تحصیلی 97- 98
دانشگاه ها و موسات آموزش عالی
استان با حضور معاون آموزشی وزارت
علوم و مقامات ارشد استانی در دانشگاه
ایالم برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،آیین
آغاز سال تحصیلی  97- 98دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی استان،
با حضور دکتر شریعتی نیاسر ،معاون
آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،مهندس کرمی معاون عمرانی
استانداری ،دکتر علی اکبری ،رئیس
دانشگاه ،حجت االسالم دکتر غیاثی،
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه ،دکتر آهنچیان،
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش
عالی ،خانم دکتر شمیرانی ،مدیرکل
دفتر آموزش عالی غیر دولتی ،روسای
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
استان ،روسای سازمان ها و مدیران
کل ،معاونین ،روسای دانشکده ها،
مدیران گروه ،اساتید و جمع زیادی
از دانشجویان ،صبح روز چهارشنبه
 97/07/04در محل سالن آیت اله
حیدری برگزار گردید.
در این مراسم باشکوه ،دکتر علی
اکبری ،رئیس دانشگاه ،حضور معاون

آموزشی وزارت علوم در آغاز سال
تحصیلی جدید در دانشگاه ایالم را
پیام آور محبت ایشان به دانشگاه ایالم
عنوان کرد و با گرامیداشت ایام محرم،
بیان کرد :دوست دارم در کنار عزاداری
برای حضرت ابا عبداهلل الحسین و
یاران وفادارش ،پاسدار فضائل عاشورای
حسینی همچون جهاد و ایستادگی در
برابر زر و زور باشیم و چون این ایام
مقارن با هفته دفاع مقدس که بهره
مند از عاشورای حسینی است و پیام
آن پاسداشت عقیده و جهاد در راه
آن است ،ما با وفاداری به همان اعتقاد
درصدد اعتالی آموزش عالی کشور
هستیم.
استاد تمام دانشگاه ،تأکید کرد:
ایستادگی و جهاد در همه جا ارزشمند
است ،اما قطعاً در عرصه علمی
ارزشمندتر است و این خواسته مردم
ایران از نظام آموزش عالی کشور است
و مردم انتظار دارند که مردان روز مبادا
در آموزش عالی کشور ،اوالً بپذیرند که
مشکل وجود دارد و دوماً برای آنان گره
گشاییکنند.
دکتر علی اکبری ،تأکید کرد :ما برنامه
ها و راهبردهای وزارت علوم را قبول
داریم و اجرا می کنیم ،اما از مزیت های

منطقه ای مثل مرز هم برخورداریم و
برای همین از معاون محترم آموزشی
وزارت خواستاریم به این مهم توجه
نماید و کمک کند که دانشگاه ایالم
نوک پیکان آموزش عالی در ارتباط با
کشور عراق باشد.
رئیس دانشگاه ،با بیان اینکه ما بر
حسب نیاز متقاضیان رشته های
جدید را راه اندازی می کنیم ،نه برای
دانشجوی تخیلی ،بیان داشت :در برنامه
استراتژیک دانشگاه ،اولویت ها مشخص

گردیده و با توجه به مزیت مرز و ظرفیت
کشور عراق و وجود ذخایر عظیم نفت و
گاز در استان و راه اندازی شرکت های
پتروشیمی و پاالیشگاه گاز در استان
و توسعه آنها در آینده ،لذا از معاون
محترم آموزشی وزارت علوم خواستاریم
در زمینه اخذ مجوز رشته های جدید
و مورد درخواست متقاضیان بومی و
عراقی و بخصوص رشته های دکتری
مساعدت الزم را به دانشگاه ایالم داشته
باشد.

دکتر علی اکبری ،تأکید کرد :ما دانشگاه
را حرفه ای اداره می کنیم و همکاران
اینجانب افرادی باسابقه و کاردان هستند
و برای همین ما درصدد توسعه متوازن
دانشگاه هستیم و در همین راستا بر
طبق برنامه استراتژیک سالی باید 20
عضو هیأت علمی در دانشگاه جذب شود
و از جنابعالی خواستاریم زمینه افزایش
این تعداد به  30را فراهم نمائید.
در ادامه این مراسم حجت االسالم
غیاثی ،مسئول نهاد نمایندگی مقام

معظم رهبری در دانشگاه ،با اشاره به
تقاران آغاز سال تحصیلی جدید با ایام
محرم و هفته دفاع مقدس ،اظهار داشت:
در محرم هستیم عرصه ی جهاد و
انقالب با پیشینه عقیده و جهاد و در
هفته دفاع مقدس با سیره و سیاق عاشورا
با مایه فرهنگ عاشورایی و حسینی ،با
فریاد زینبی و با زمزمه سجادی و در
عرصه دانشگاه ،عرصه تحول ،کارخانه
انسان سازی با حضور فرهیختگان،
اندیشمندان و اندیشه جویان قرار داریم
که جهاد در راه عاشورا و فرهنگ دفاع
مقدس را می پیمایند و می خواهند آن
را با افق حکومت مهدی صاحب الزمان
پیوندبزنند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه ،در بخش دیگری
از سخنان خود ،با قدردانی از حضور
دکتر شریعتی و هیات همراه در دانشگاه
ایالم ،گفت :دانشگاه ایالم به واسطه
حضور فرهیختگانی از جمله دکتر
علی اکبری ،رئیس محترم دانشگاه
که در دفاع مقدس حضور داشته
اند ،به خوبی سرآمد و پیشتاز است و
همکاران ما اهتمام دارند با فرهنگ
جهادی این پیشتازی را حفظ کنند و
در سه سال اخیر آغاز سال تحصیلی

جدید در دانشگاه ایالم با حضور مقامات
عالی وزارت علوم برگزار می گردد که
رویدادی ارزشمند و فرخنده است.
در این مراسم همچنین مهندس
کرمی ،معاون عمرانی استانداری با تشکر
از دکتر علی اکبری به جهت برگزاری
این مراسم باشکوه ،سالم گرم آقای
سلیمانی دشتکی استاندار ایالم ،که به
خاطر حضور در جلسات کاری ستاد
اربعین کشور در وزارت کشور نتوانست
در این مراسم حضور یابد را ابالغ کرد
و خواستار افزایش نقش دانشگاه های
استان و بخصوص دانشگاه ایالم در
روند توسعه استان شد و تأکید کرد با
وجود ظرفیت های عظیم انسانی ،منابع
طبیعی و جغرافیایی ،چنانچه اهتمام و
برنامنه ریزی خاصی صورت گیرد ،روند
توسعه استان شتاب خواهد گرفت و در
این راستا دانشگاه ها بخوبی می توانند
با انجام برنامه های مختلف و از جمله
مهارت افزایی دانشجویان فعالیت کنند.
در این مراسم دکتر شریعتی نیاسر،
معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،توضیحاتی را در زمینه برنامه
های وزارت علوم و جایگاه دانشگاه ایالم
ارائه کرد ،که متن سخنان ایشان بصورت
جداگانه منتشر می گردد.
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برگزاری نشست روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان با حضور معاون آموزشی وزارت علوم در دانشگاه

نشست روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
استان با حضور دکتر شریعتی نیاسر ،معاون آموزشی
وزارت علوم و هیات همراه در دانشگاه ایالم برگزار
گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،نشست روسای
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان ،با
حضور دکتر شریعتی نیاسر ،معاون آموزشی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر علی اکبری ،رئیس
دانشگاه ،دکتر آهنچیان ،مدیرکل دفتر برنامه ریزی
آموزش عالی ،خانم دکتر شمیرانی ،مدیرکل دفتر
آموزش عالی غیر دولتی ودکتر نعمتی ،معاون
آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،صبح روز
چهارشنبه  97/07/04در محل سالن فرزانگان
برگزار گردید.
در این نشست دکتر علی اکبری ،رئیس دانشگاه،
گزارشی در زمینه وضعیت آموزش عالی استان
و آمارهای مربوطه ارائه کرد و تأکید کرد با توجه
به کاهش روند پذیرش دانشجو در چند سال اخیر،
ساماندهی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
در استان ضروری است و برای همین از مسئولین
محترم وزارت علوم خواستاریم که به این مهم توجه
نمایند .رئیس دانشگاه تأکید کرد باید نگاه رشد کمی
که متأسفانه در سالیان گذشته به آموزش عالی کشور
صدمه زد را کنار گذاشت و به کیفیت اهتمام داشت.
دکتر علی اکبری با تأکید بر اینکه بین دانشگاه ها
و موسسات آموزش عالی استان تفاهم و همکاری
خوبی وجود دارد ،ابراز امیدواری کرد با برنامه های
جدید وزارت علوم زمینه ارتقاء نظام آموزش عالی
کشور و استان فراهم گردد.
در این نشست ،دکتر شریعتی نیاسر ،معاون
آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،با استقبال

از دیدگاه ،نظرات و انتقادات مطرح شده در این
نشست ،تأکید کرد :با توجه به رشد بی حساب و
کتاب ،غیرکارشناسی وبی مهابای آموزش عالی در
یک دوره ی خاص ،باعث شد که بعضی از زیر نظام
های آموزش عالی مثل دانشگاه آزاد ،دانشگاه پیام
نور ،دانشگاه جامع علمی – کاربردی و موسسات
غیرانتفاعی از ماموریت های اصلی خود دور شوند و
برای همین هزینه ها بصورت غیرکارشناسی توزیع
شد و خسارت هایی را در پی داشت و بدین لحاظ
نظام آموزش عالی کشور نیازمند جراحی است.
معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
افزود :در این راستا یکی از برنامه های جدی وزارت
علوم ،که مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی می
باشد« ،ساماندهی» با هدف اعتالی نظام آموزش
عالی و مبتنی بر نگاه ملی ،ماموریت گرایی و تحول
است ،که ما در این زمینه به هیچ عنوان کوتاه
نخواهیم آمد.
دکتر شریعتی نیاسر ،با بیان اینکه تفاوتی بین
مدارک فارغ التحصیالن تمام زیر نظام های آموزش
عالی کشور وجود ندارد ،بیان داشت :از دید ما هیچ
تفاوتی بین مدارک فارغ التحصیالن تمام زیر نظام
های آموزش عالی کشور شامل دانشگاه های دولتی،
پیام نور ،جامع علمی – کابردی و غیرانتفاعی برای
ارائه به دستگاه های دولتی وجود ندارد و در این
زمینه بخشنامه ای هم با امضای وزیر علوم صادر
شده و اگر کسی در این زمینه تفاوتی قائل شود
تخلف کرده است.
در این نشست روسای دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی استان به بیان مسائل مورد نظرخود
حول محور :ضرورت حمایت و توجه بیشتر به
موسسات غیرانتفاعی ،بازنگری در تدوین بودجه،

اختصاص ردیف استخدامی بیشتر اعضای هیات
علمی ،اهتمام به کیفیت ،تفاوت نگذاشتن بین
مدارک فارغ التحصیالن دانشگاهها ،لحاظ کردن

نشست رئیس دانشگاه و مدیر امور
آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه
کشور برگزار گردید

رئیس دانشگاه و مدیر امور آموزش عالی سازمان
برنامه و بودجه کشور در نشستی مشترک مطالبات
و خواسته های مالی دانشگاه ایالم را مورد بحث و
بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی ،نشست دکتر علی اکبری،
رئیس دانشگاه و دکتر رضا گرایی نژاد ،مدیر امور
آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور ،با
حضور دکتر مالبهرامی ،معاون پشتیبانی و منابع
انسانی ،دکتر سالورزی ،سرپرست مدیریت برنامه،
بودجه ،تحول اداری و بهره وری ،صبح روز جمعه
 97/07/06در محل سالن جلسات حوزه ریاست
برگزار گردید.
در این نشست ،دکتر علی اکبری ،رئیس دانشگاه،
با تأکید براینکه خانواده آموزش عالی در استان
ایالم از انسجام خوبی برخوردار است و برای همین
فرصت توسعه آموزش عالی در استان فراهم است،
تصریح کرد جنگ تحمیلی و بعضی اقدامات سوء
مدیریتی در دولت های قبلی باعث شد که آهنگ
توسعه آموزش عالی در استان ایالم کند شود و
برای همین خواستار توجه جدی به استان ایالم و
بخصوص حوزه آموزش عالی در استان هستیم تا

بتوانیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم و آموزش
عالی استان ایالم را به جایگاه اصلی آن برسانیم.
در این نشست ،دکتر مالبهرامی ،معاون پشتیبانی و
منابع انسانی دانشگاه و دکتر سالورزی ،سرپرست
مدیریت برنامه ،بودجه ،تحول اداری و بهره وری
توضیحاتی را درباره پتانسیل و ظرفیت های
دانشگاه ،هزینه ها ،وضعیت پروژه های عمرانی و
برنامه استراتژیک دانشگاه ارائه دادند.
در ادامه دکتر رضا گرایی نژاد ،مدیر امور آموزش
عالی سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر عزم
راسخ مجموعه مدیرتی کشور برای عبور از شرایط
تحریم ،خواستاراستفاده از ظرفیت کامل دانشگاه
ها برای توسعه کشور شد و بر همکاری سازمان
برنامه و بودجه کشور برای توسعه آموزش عالی
استان ایالم و بخصوص دانشگاه ایالم تأکید کرد.
شایان ذکر است در این دیدار رئیس دانشگاه پیام
نور استان و معاون اداری و مالی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم حضور داشتند و نقطه نظرات و
خواسته ها و مطالبات خود را برای سازمان برنامه
و بودجه کشور بیان کردند.
***

ظرفیت دانشگاه و شرایط استانی در دادن مجوز
رشته ها و لحاظ کردن محرومیت ها در تدوین
بودجه مطرح گردید.

رئیس دانشگاه:

در ارائه خدمات دانشجویی باید عدالت رعایت شود و هیچ
گونه تمایزی در هیچ زمینه ای صورت نگیرد

رئیس دانشگاه ،تاکید کرد :در ارائه
خدمات دانشجویی باید عدالت
رعایت شود و هیچ گونه تمایزی
در هیچ زمینه ای صورت نگیرد ،تا
زمینه ارتقاء این خدمات فراهم آید.
به گزارش روابط عمومی ،نشست
دکتر علی اکبری ،رئیس دانشگاه
و کارکنان و سرپرستان اداره
خوابگاه ها ،با حضور دکتر عدالتی،
معاون دانشجویی ،دکتر مالبهرامی،
معاون پشتیبانی و منابع انسانی،
دکتر شیرخانی ،معاون فرهنگی و
اجتماعی ،دکتر کرمشاهی ،مشاور
رئیس و مدیر حراست ،دکتر میراب
بالو ،سرپرست مدیریت دانشجویی،
آقای خورانی ،مدیر امور اداری و
پشتیبانی و آقای شکوهنده ،رئیس
اداره خوابگاه ها ،صبح روز
چهارشنبه  97/07/25ر محل سالن
فرزانگان برگزار گردید.
در این نشست دکتر علی اکبری،
رئیس دانشگاه ،با تشکر از تالش
ها و زحمات رئیس ،کارکنان و
سرپرستان اداره خوابگاه ها ،تأکید
کرد دانشگاه ایالم در مسیر توسعه
جایگاه خوبی را در سطح کشور
و استان به دست آورده است و

برای همین انتظارات از مجموعه
مدیریتی ،اساتید و کارکنان دانشگاه
باالست و باید تالش کنیم با لحاظ
کردن امکانات و منابع این انتظارات
را برآورده نمائیم.
رئیس دانشگاه با تأکید بر اینکه
سطح ارائه خدمات در خوابگاه
های دانشجویی باید ارتقاء یابد،
خواستار هماهنگی های الزم برای
تحقق این مهم در بین حوزه های
مختلف دانشگاه شد و تأکید کرد
باید در ارائه خدمات دانشجویی
عدالت رعایت شود و هیچ گونه

تمایزی در هیچ زمینه ای بین
دانشجویان صورت نگیرد.
دکتر علی اکبری ،در ادامه با
بیان اینکه االن کشور در شرایط
خاص قرار دارد و با تنگناهای
مالی مواجه است و این موضوع در
زمینه دانشگاه ها هم ِ
صدق می کند
و برای همین از مدیران و کارکنان
گرامی خواستارم درخواست ها و
مطالبات خود را با لحاظ کردن این
شرایط ارائه نمایند.
رئیس دانشگاه ،با بیان اینکه مالک
در دانشگاه التزام به قانون است
تأکید کرد سرپرستان خوابگاه ها
باید به آئین نامه های دانشگاهی
و از جمله آئین نامه پوشش
دانشجویان توجه نموده و التزام
داشته باشند ،تا ضمن اجرای
قانون ،حاشیه برای دانشگاه ایجاد
نشود
در این نشست ،کارکنان و
سرپرستان اداره خوابگاه ها به
بیان دیدگاه ها ،انتقادات و مشکالت
مورد نظر خود پرداختند و معاونین
و مدیران مربوطه به صورت مفصل
پاسخ های الزم را ارائه کردند.
***
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ی های سودمند در تولیدات گیاهی
شناسایی ژنتیکی باکتر 
توسط دانشیار دانشگاه ایالم

دکتر محمد جواد زارع ،دانشیار
دانشکده کشاورزی ،ژنتیک باکتر 
ی
های سودمند در تولیدات گیاهی را
شناسایی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،

دکتر محمدجواد زارع دانشیار گروه
زراعت و اصالح نباتات دانشکده
کشاورزی موفق به شناسایی ژنتیکی
باکتریهای سودمند در تولیدات
گیاهی شد.

دکترزارع،دراینزمینهاظهارداشت:در
جداسازی این باکتریها که از مناطق
سردسیر استان کردستان انجام
گرفت ،چندین باکتری با توانمندی
تثبیت نیتروژن و تولید هورمون رشد
گیاهی در سال  2016تا  2017و پس
از سلکسیون های مختلف به جهت
شناسایی ژنتیکی و ارزیابی کارآمدی
آنها انتخاب گردیدند.
دانشیار گروه زراعت و اصالح
نباتات ،افزود :دو سویه از این باکتری
ها در ابتدا و در داخل کشور کارهای
مقدماتی شناسایی ژنتیکی آنها انجام
و پس از توالی یابی ژنتیکی در آلمان
مشخص گردید ،متعلق به جنس
آزوسپیریلوم گونه « زی «میباشند.
این گونه از باکتری تا آنجایی که اطالع
در دست است از کانادا و یونان ایزوله
گردیدهاند و وجود این باکتریها در
مناطق سردسیر کوهستانی استان
کردستان جالب توجه است .سپس به
سبب تایید این گونه نمون ه ها به کشور
برزیل ارسال و توسط «پروفسور
سلدن» که یکی از مشهورترین باکتری
شناسان می باشند ،مجدد توالی یابی
ژنتیکی گردید و جنس و گونه آن تأیید
گردید.
وی ،اضافه کرد :همچنین وجود
ژن مربوط به نیتروژناز نیز
شناسایی گردید .توالی های ژنتیکی
این دو سویه باکتری اخیرا با
Azospirillum zeae
اسامی

و
strain IRKURDISTAN2
Azospirillum zeae strain
 IRKURDISTAN1در  NCBIثبت
گردید .کار بر روی این باکتریها هنوز
در حال انجام میباشد .این جنس از
ی های
باکتری ها از مهمترین باکتر 
سودمند است که کاربرد آنها در
تولیدات گیاهی در مقالهی مروری،
به نام Azospirillum and Wheat
 Productionدر کتاب Probiotics
 in Agroecosystemاز انتشارات
 Springerدر سال  2018توسط
اینجانب منتشر گردید.
دکتر زارع ،خاطرنشان کرد :همچنین
وجود دو گونه دیگر از باکتری
های این جنس از گیاه گندم وحشی
جداسازی و در مقاله تحت عنوان:
Endophytic
Azospirillum
for enhancement of growth
 and yield of wheatبا مشارکت
پروفسور مهناز از مشهورترین
باکتری شناسان در زمینه گروه
باکتریهای همزیست گیاهی در سال
 2018به چاپ رسید.
وی تأکید کرد :بکارگیری باکتریها
در تولید گیاهان زراعی قدمتی نزدیک
به  60سال دارد .این باکتری ها از
روش های مختلف موجب افزایش
ی گردند .در
رشد و تولید محصول م 
برخی از کشورها از این باکتریها در
جهت جایگزینی بخشی از کودهای
شیمیایی استفاده میگردد .در حال

حاضر تولید تجاری باکتری ها در
قالب کودهای زیستی به جهت تولید
محصوالت ارگانیک مورد استقبال
قرار گرفته است.
دکتر زارع افزود :با همکاران شاغل

در دانشکده کشاورزی در نظر است
که شناسایی باکتریهای سودمند در
کشاورزی را درمناطق ایالم ،نیزآغاز
نماییم.
***

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:

فعالیت در انجمن های علمی زمینه ساز تربیت افرادی توانمند است که بهتر می توانند
در روند توسعه جامعه تاثیر گذار باشند

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،
تأکید کرد :فعالیت در انجمن های
علمی چون تقویت روحیه کار گروهی
و دلبستگی بیشتر اجتماعی را به
دنبال دارد زمینه ساز تربیت افراد
توانمندی است که بهتر و بیشتر می
توانند در روند توسعه جامعه تأثیر
گذار باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
نشست دکتر حمید رضا امامی پور،
مدیرکلفرهنگیواجتماعیدانشگاهبا
دبیران انجمنهای علمی و دانشجویی
با حضور وحید ملکی ،کارشناس

انجمن های علمی دانشجویی و
ن های علمی ،در
استقبال دبیران انجم 
سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و
علوم انسانی برگزار گردید.
در این نشست دکتر امامی پور،
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،
با اشاره به اینکه دانشگاهها به دنبال
ارتقای دانش و مهارت خود هستند،
اظهار داشت :دست یافتن به این مهم
با فعالیت انجمن های علمی امکان
پذیر است ،چرا که اعضای انجمن
های علمی و دانشجویی از نظر
تحصیلی در سطح باالتری قرار دارند

و با دلبستگی که به مسائل ملی دارند،
اهتمام بیشتری برای توسعه کشور
دارند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
با بیان اینکه انجمن های علمی با
داشتن روحیه کار تیمی و گروهی می
بایست جامعه را از تک روی و فرد
گرایی رها سازند ،تأکید کرد :فعالیت
در انجمن های علمی  -دانشجویی
دربرگیرنده خرد جمعی و فعالیت
جمعی است و با فعالیت های فکری
و تعامالت اجتماعی عجین می شود
که این روند یک دستاورد مهم تلقی
میشود و همین موضوع دانشجویان
را به خوداتکایی و استقالل میرساند.
دکتر امامی پور در ادامه با اشاره
به شرایط حال حاضر کشور ،گفت:
دانشجویانی که با تفکر استخدام در
دستگاه های دولتی ادامه تحصیل
می دهند ،به خودباوری و پویایی
الزم نخواهد رسید ،اما دانشجویان
فعال در انجمن های علمی بنا به
روحیه خاص حاکم بر آن و فرایند
استثنایی کار در این مجموعه ،زودتر
به خودباوری و پویایی می رسند و

برای همین بهتر می توانند به جامعه
و حاکمیت خدمت کنند.
دکتر امامیپور از مسئولیتپذیری
دبیران و اعضاء انجمن ها تقدیر
نمود و تصریح کرد :با پیگیری
های کارشناسان معاونت فرهنگی
و اجتماعی از ابتدای این ترم از
برگزاری کارگاه های موازی و
تکراری در انجمنها جلوگیری شده
و با برنامه ریزی دفتر انجمن های
علمی دانشجویی ،فعالیت مشترک این
دفتر با مرکز رشد واحدهای فناور
دانشگاه کلید خورده ،که بزودی
شاهد برگزاری کارگا ه هایی مورد
ن های علمی
نیاز دانشجویان و انجم 
در این زمینه خواهیم بود.
در ادامه این نشست دبیران انجمن
های علمی  -دانشجویی به بیان
نظرات ،انتقادات و پیشنهادات مورد
نظر خود پرداختند و سپس انتخابات
شورای مرکزی انجمن های علمی
دانشجویی برگزار گردید.
در پایان این نشست از دبیران فعال
شش ماه نخست سال جاری با اهداء
لوح و هدیه تقدیر بعمل آمد.
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تهیه و تنظیم:روابطعمومی دانشگاه ایالم
تلفن تماس۳۲۲۲۱۹۰۳ :

نشست تخصصی نقش و اهمیت سرمایه های اجتماعی  -فرهنگی و توسعه مشارکت شهروندان برای
اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه برگزار گردید

نشست تخصصی نقش و اهمیت سرمایه
های اجتماعی  -فرهنگی و توسعه
مشارکت شهروندان برای اجتماعی کردن
مبارزه با مواد مخدر با حضور مدیران
استانی مربوطه و با سخنرانی دکتر
قاسمی ،دانشیار دانشگاه ،برگزار گردید.
بهگزارشروابطعمومیدانشگاه،نشست
تخصصی نقش و اهمیت سرمایه های
اجتماعی  -فرهنگی و توسعه مشارکت
شهروندان برای اجتماعی کردن مبارزه
با مواد مخدر ،با حضور دکتر یاری،
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
دکتر قاسمی مدیر گروه علوم اجتماعی
و رئیس دفتر دانشگاهی انجمن جامعه
شناسی ایران در ایالم ،دکتر سپیدنامه،
دبیر واحد استانی شبکه جامعه و
دانشگاه ،دکتر کمالوندی ،دبیر ستاد

مبارزه با مواد مخدر استان و جمعی از
اساتید و دانشجویان ،مورخه ،97/07/16
در محل سالن اجتماعات دانشکده ادبیات
و علوم انسانی برگزار گردید.
در این نشست ،دکتر قاسمی ،مدیر گروه
علوم اجتماعی و رئیس دفتر دانشگاهی
انجمن جامعه شناسی ایران در ایالم،
ابتدا به تعریف سرمایه اجتماعی از
دیدگاه خود پرداخت و بیان داشت:
سرمایه اجتماعی به هر نوع اندوخته ای
گفته می شود که فرد با استفاده از آن،
رابطه اش را با جهان پیرامون برقرار می
کند و شناخته ترین اشکال آن در حوزه
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نمادین
(پرستیژ اجتماعی) وجود دارد.
دانشیار دانشگاه ،افزود :سرمایه اجتماعی
به طیف وسیعی از مناسبات اجتماعی

نظر دارد و برای همین بطور مساوی
بین افراد جامعه تقسیم نشده است و افراد
برای کسب قدرت بیشتر در این عرصه ها
به رقابت می پردازند.
دکتر قاسمی ،با اشاره به زیان های
معضل اعتیاد در جامعه ایران و استان
ایالم ،گفت :برای مقابله با معضالت
اجتماعی ،جامعه باید یک دست باشد ،تا
ُکنش الزم و بموقع را انجام دهد و بنا به
نظر «اینگلهارت» ،جامعه شناس مشهور،
میزان بهره مندی افراد در سطح جامعه،
تعیین کننده موضع ما در برابر این مسائل
و معضالت خواهد بود.
وی افزود :هرچه وضعیت اجتماعی و
اقتصادی جامعه در سطح مطلوبتری
باشد و مردم امیدوارتر باشند ،حساسیت
و ُکنش آنها در برابر معضالت اجتماعی

بیشتر خواهد بود و اگر وضعیت
اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه
پایینی باشد و مردم دغدغه معیشت
داشته باشند و برای بقا بجنگند ،آن مردم
به هیچ عنوان نسبت به مسائل مختلف
جامعه و از جمله ُمعضالت اجتماعی
حساس نخواهند بود و احساس تعهدی
نخواهند کرد.
مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه ،تأکید
کرد :علیرغم مشکالت جامعه ما ،می توان
مواجهه با اعتیاد را اجتماعی کرد و تجربه
این کار در بعضی کشورها مثل سوئد و
فنالند وجود دارد و مردم در این عرصه
وارد شده و تجربه خوبی حاصل شده
است.
دکتر قاسمی ،تأکید کرد :برای اجتماعی
کردن مبارزه با معضل اعتیاد ،باید مردم

را از دغدغه های مادی رهانید و دوگانگی
کِبارت و ِ
صغارت را حذف کرد ،تا مردم
احساس بی تفاوتی نکنند و بصورت فعال
وارد این عرصه شوند.
در این نشست ،خانم دکتر رضایی
نسب ،دکتری جامعه شناسی و مدرس
دانشگاه ایالم ،با بیان اینکه عوامل مختلف
اجتماعی ،خانوادگی ،اقتصادی و فرهنگی
در اعتیاد افراد جامعه تأثیر گذار هستند،
تأکید کرد :مقابله با معضل اعتیاد ،همت
تمام عناصر جامعه را می طلبد و در این
راستا سازمان های مردم نهاد اگر اعتماد
مردم را به دست بیاورند ،برای برون
رفت از این بحران می توانند تأثیر زیادی
داشته باشند.
خانم دکتر رضایی نسب ،یکی دیگر از
موارد پیشگیری و مقابله با معضل اعتیاد

را موضوع آموزش در جامعه عنوان کرد
و تأکید کرد :چرخه آموزش از «خانواده
به مدرسه ،از مدرسه به دانشگاه و از
دانشگاه به جامعه» با درونی کردن
هنجارهای جامعه ،افراد را از اعمال
مجرمانه و بزهکارانه باز دارد و زمینه
کاهش هزینه های این معضل اجتماعی را
فراهم می سازد.
در ادامه این نشست تخصصی ،آقای
صادقی ،نماینده مراکز اقامتی میان مدت،
به بیان توضیحاتی از روند ترک اعتیاد
در مراکز ترک اعتیاد استان پرداخت و
سپس تجربیات و مشاهدات خود را در
این زمینه بازگو کرد.
در پایان اساتید سخنران ،به سئواالت
شفاهی و کتبی دانشجویان پاسخ های
الزم را ارائه کردند.

امضاء یاداشت تفاهم نامه همکاری دانشگاه ایالم و موسسه مطالعاتی
بیابان زایی چین

در راستای توسعه همکاری های علمی
و بین المللی ،یاداشت تفاهم نامه همکاری
مابین دانشگاه ایالم و موسسه مطالعاتی
بیابان زایی چین به امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،در
جریان برگزاری موفقیت آمیز دومین

همایش بین المللی گرد و غبار در
دانشگاه ایالم در اردیبهشت ماه 1397
که با حضور دانشمندان و صاحب نظران
جهانی و کشوری و از جمله نمایندگانی
از کشور چین برگزار گردید ،زمینه ¬ای
فراهم گردید تا دکتر علی اکبری ،رئیس

دانشگاه ،در جلسه ای با پروفسور Prof.
 Yiming Fengمعاون موسسه مطالعاتی
بیابان زایی پکن ،زمینه های همکاری
دوجانبه علمی و کاربردی بین دانشگاه
ایالم و این موسسه را مورد بحث و تبادل
نظر قرار دهد و مفاد یاداشت تفاهم نامه

همکاری مشترک بین طرفین تنظیم گرددد.
انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک در
خصوص مبارزه با پدیده گرد و غبار و
بیابان زایی ،تالش برای تأمین حمایت های
مالی از سوی سازمان های ملی و بین
المللی ،برگزاری جلسات مداوم و مشترک
بین روسای دانشگاه ایالم و موسسه
مطالعاتی بیابان زایی پکن ،چاپ مقاالت
مشترک علمی ،اعزام اساتید و دانشجویان
برای فرصت مطالعاتی ،استفاده از امکانات
آزمایشگاهی و تحقیقاتی بین طرفین و
برگزاری همایش های علمی مشترک از
جمله مفاد این تفاهم نامه بود.
در همین راستا موسسه مطالعاتی بیابان
زایی چین به منظور امضای تفاهم نامه و
شرکت در کار گروه علمی و بین المللی
با عنوانTraining Workshop on :
Combating Desertification Policy
and Management in Greater
Central Asia and Middle East
 Regionاز دکتر مسعود بازگیر ،مدیر
پژوهش و فناوری دانشگاه ،دعوت به
عمل آورد .دکتر بازگیر در این سفر ابتدا
از بخش¬های مختلف موسسه مطالعاتی

بیابان زایی و آکادمی جنگلداری پکن
بازدید بعمل آورد و سپس برای انجام
امضای تفاهم نامه در جلسه¬ای با رئیس
موسسه مطالعاتی بیابانزایی Prof. Qi
 Luحضور یافت .در این جلسه پروفسور
لوشی ( )Prof. Qi Luرئیس موسسه با
ابراز رضایت از سطح علمی و اجرایی
برگزاری دومین همایش بین المللی گرد و
غبار در دانشگاه ایالم و با تشکر از حسن
توجه دکتر علی اکبری ،رئیس دانشگاه
ایالم ،در توسعه همکاری های دوجانبه با
این موسسه ،خواستار ادامه برگزاری این
نوع همایش های علمی در آینده شد و بر
توسعه همکاری های مشترک بین دانشگاه
ایالم و موسسه مطالعاتی بیابان زایی چین
و تحقق مفاد یاداشت تفاهم نامه مشترک
تأکید کرد.
در این جلسه دکتر بازگیر ،مدیر پژوهش
و فناوری دانشگاه ضمن ابالغ پیام دوستی
دکتر علی اکبری ،رئیس دانشگاه به رئیس
این موسسه ،در سخنان کوتاهی تاریخچه
دانشگاه ایالم را تشریح کرد و توضیحی
درباره امکانات پژوهشی و آموزشی این
دانشگاه ارائه داد و سپس مفاد یاداشت

تفاهم نامه مشترک مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و به امضای طرفین رسید و
مقرر گردید طرف چینی تجربیات موفق
خود در زمینه کنترل طوفان گرد و خاک
را به کشور ایران و به ویژه استان ایالم
منتقلنماید.
در ادامه این سفر مدیر پژوهش و
فناوری دانشگاه ،با سفر به استان
«گانسو» عالوه بر شرکت در کارگروه
علمی مربوطه ،به ایراد سخنرانی در
زمینه اقدامات عملی برای مهار بیابان زایی
در استان ایالم پرداخت و سپس از برخی
از بیابان ¬های این استان در خصوص
نحوه مبارزه با بیابان زایی و طوفان
های گرد و خاک بازدید به عمل آورد.
در این استان از روش مبارزه بیولوژیک
یعنی احیائ پوشش گیاهی مناطق بیابانی
استفاده شده است .از اقدامات مهم در این
استان استفاده از مردم محلی و مشارکت
فعال آنها در مهار بیابان¬ زایی می ¬توان
اشاره نمود که از نکات مثبت و اساسی در
این پروژه عظیم بود.
***

