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 فهرست

 صفحه                     عنوان       

 3              پیام رئیس دانشگاه

 4             چارت سازمانی دانشگاه

 5           های موجود در دانشگاهها و گروهدانشکده

 6           یلیمعاونت آموزشی و تحصیالت تکم

 6        به تفکیک مقطع تحصیلی تعداد دانشجویان ورودی جدید -1شکل 

 7                             به تفکیک مرتبه علمیدانشگاه تعداد اعضای هیأت علمی  -2 شکل

 7            به تفکیک وضعیت استخدامیدانشگاه تعداد اعضای هیأت علمی  -3 شکل

 8           دانشگاه فعال تعداد دانشجویان -4 شکل

 8            نسبت دانشجو به استاد -5 شکل

 9      ت تکمیلیالعات معاونت آموزشی و تحصیالهای انجام شده در بخش فناوری اطفعالیت

 11      های جدیداقدامات صورت گرفته در خصوص ایجاد رشته -1جدول 

 12          معاونت پژوهشی و فناوری

 12                    تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی -6 شکل

 12       تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی -7 شکل

 13      علمینسبت تعداد مقاالت چاپ شده به اعضای هیأت  -8 شکل

 Scopus    13 ت منتشرشده دانشگاه بر اساس گزارش پایگاهالتوزیع کیفی مقا -9 شکل

 13       دانشگاه یعلم أتیه یاعضا شده منتشر کتب تعداد -11 شکل

 14       های برگزار شده در دانشگاه ها و کنگرههمایش -2جدول 

 15          مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه

 16     تعداد قراردادها و حجم ریالی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه -3جدول 
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 صفحه          عنوان       

 16       های منعقد شده و در دست اجراینامهتفاهم -4جدول 

 17         معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

 17        هاواحدهای فرهنگی و میزان فعالیت آن -5جدول 

 17      هاو میزان فعالیت آن های علمی دانشجوییانجمنتعداد  -6جدول 

 18       و میزان فعالیت  نشریات دانشجوییتعداد  -7جدول 

 18      به تفکیک محتوا اردوهای علمی و فرهنگی برگزار شده -8جدول 

 19    روز -به تفکیک محتوا بر اساس نفر اردوهای علمی و فرهنگی برگزار شده -9جدول 

 19     به تفکیک قالب اردو اردوهای علمی و فرهنگی برگزار شده -11جدول 

 19     به تفکیک محل برگزاری اردوهای علمی و فرهنگی برگزار شده -11جدول 

 21        معاونت فرهنگی های فراگیربرنامه -12جدول 

 21         فرهنگیهای برنامه کانون -13جدول 

 22          های اسالمیهای تشکلبرنامه

 23        (18تا  14)جداول  گزارش عملکرد اداره رفاه

 26           های اداره اسکانگزارش فعالیت

 27     وضعیت اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه -19جدول 

 28        علمینسبت کارمندان به اعضای هیأت  -11 شکل

 28       اطالعات متقاضیان عضویت هیأت علمی -21جدول 

 29       تعداد اعضای غیرهیأت علمی و بازنشستگان  -12شکل 

 31       اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت سبز -21جدول 

 31        های عمرانیهای واحد فنی و نظارت بر پروژهفعالیت
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 ایپم رئیس دااگشنه

 به نام خدا

های انجام توان ادعا نمود که در دنیای امروز، در اختیار داشتن آمار و اطالعات مربوط به فعالیتمی بدون تردید

های مهم ارزیابی توسعه کشورها بوده و به عنوان انرژی مورد نیاز مدیران، در رشد کمی و شده، یکی از شاخص

 نماید.  نقشی اساسی ایفا می ،های آتیکیفی فعالیت

م تصمی ی مدیریت در یک سازمان تعریف شده و میزان بهینه بودنگیری به عنوان مهمترین وظیفهتصمیم

هنگام آمار و اطالعات صحیح و بهدسترسی به  ها،آنترین که از جمله مهممختلفی بستگی دارد  به عواملاتخاذشده 

 واتخاذشده را ارزیابی نموده توانند اثربخشی تصمیمات میبا استفاده از این دست اطالعات، مدیران سازمان است. 

تقویت نقاط قوت و تالش به منظور رفع نقاط ضعف، توانمندی سازمان تحت مدیریت خود را ارتقا بخشند. عالوه با 

های انجام گرفته و ارسال آن به نهادهای الیتآوری اطالعات مربوط به فعهای دولتی، جمعبر آن، در سازمان

 ها، به تبادلهای باالدستی از چگونگی عملکرد این سازمانگیر در سطح کالن، عالوه بر ارزیابی نهادهتصمیم

 نماید.   های مختلف کمک میتجربیات بین سازمان

آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی، های ترین آمار و اطالعات مربوط به فعالیتی حاضر، شامل مهممجموعه

تا  1392های ی سالفرهنگی، دانشجویی و عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در فاصله

 باشد.می 1399

 

 دکتر عباس عبدشاهی

 رئیس دانشگاه 

 0011اردیبهشت 
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 اهی موجود رد دااگشنهاه و گروهدادکشنه

 

 

 

  

دادکشنه مهندسی زراعی و عمران 

 روستایی

 
 کانیزاسیونمهای کشاورزی و گروه مهندسی ماشین

 ترویج و آموزش کشاورزیگروه مهندسی 

 آبگروه مهندسی 

 اقتصاد کشاورزیگروه مهندسی 

کشاورزی  دادکشنه   

 یهایگ کیژنت و دیتول یمهندس گروه

 و فضای سبز یباغبان یمهندس علوم گروه

 یاهپزشکیگ گروه

 خاک یمهندس و علوم گروه

یی دادکشنه  علوم دامی و صناعی غذا  

 ییغذا عیصنا و علوم یمهندس گروه

 وریط و یدام علوم یمهندس گروه

 گروه مهندسی طبیعت
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 یلیم معاونت آموزشی و تحصیالت تک 

 

 

 
 

 

 

 0933تا  0931به تفکیک مقطع تحصیلی از سال  تعداد دانشجویان ورودی جدید -0شکل 
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 به تفکیک مرتبه علمی دانشگاه تعداد اعضای هیأت علمی  -1 شکل

 
 به تفکیک وضعیت استخدامی  دانشگاه تعداد اعضای هیأت علمی -9 شکل

 

درصد9مربی 

درصد50استادیار
99دانشیار 

درصد

درصد01استاد 

درصد91پیمانی 

درصد19رسمی آزمایشی 

درصد05رسمی قطعی

درصد1طرح سربازی 
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تأیید شده توسط مؤسسه پژوهش و  0933تا  0931از سال دانشگاه  فعال تعداد دانشجویان -0 شکل

 ریزی آموزش عالیبرنامه

 

 

 

 

 

 

 (0933تا  0931از سال ) نسبت دانشجو به استاد -5 شکل
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 ت تکمیلیالعات معاونت آموزشی و تحصی الاهی انجام شده رد بخش فناوری اط فعالیت

  استفاده از سیستم ارزشیابی اساتید

 فرآیند ارزشیابی، هزینه برگزاری و اجرای ، عالوه بر افزایش سرعتآنالینصورت هکارگیری سیستم ارزشیابی بهب

که با حذف کاغذ از مجموعه و کاهش نیروی انسانی مورد نیاز برای  چرا دهد؛به شدت کاهش می راارزشیابی 

های وری، هزینهها و همچنین پردازش اطالعات مربوطه، عالوه بر افزایش بهرههآوری پرسشنامتوزیع و جمع

 .سازمانی کاهش خواهند یافت

 نام دانشجویان جدید الوروداستفاده از سامانه ثبت

 هایشان در مراجعات حضوریهای تردد داوطلبان و خانوادهحذف هزینه 

 صورت الکترونیکیههای کاغذی و دریافت اطالعات بحذف برگه 

 هاسامانه مدیریت درخواست

وانند به راحتی و به دور تمی، کارشناسان و دانشجویان مجموعههمه کاربران اعم از مدیر با استفاده از این سامانه 

تسویه حساب دانش آموختگان، اشتغال به تحصیل، مرخصی تحصیلی، حذف ترم، معرفی  از پیچیدگی امور اداری

 .را ثبت و پیگیری نمایند به استاد، انصراف از تحصیل و غیره

 زالوسامانه پروپ

رزیابی جهت ا پروپوزال مربوطه، توسط دانشجو زال و تکمیل اطالعات مربوطهوپس از ثبت اولیه پروپ سامانهر این د

ه ویرایش و نسخ راآن  توانددانشجو می ،و در صورت نیاز به ویرایش نمایدزال ارسال میوبه کمیته ارزیابی پروپ

 ارسال نماید.جدید را 

 صورت الکترونیکی هبهای کاغذی و دریافت اطالعات حذف برگه
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 التدریسسامانه مدیریت امور حق

بالغ آموزشی استادان، تمامی التدریس و اضمن سهولت محاسبه و پرداخت حق ،کارگیری این سامانههب با

به صورت خودکار محاسبه شده و تمامی سوابق و اطالعات مربوط به ابالغ آموزشی  ه،ها و اطالعات مربوطنامهآیین

 .لحظه در دسترس خواهد بود التدریس استادان و قراردادهای مربوطه در هرو حق

 سامانه بایگانی دیجیتال

 مکان هر و لحظه هر در اسناد و هاپرونده محتوای به کنترلشده و آسان سریع، دسترسی 

 مدارک و اسناد امنیت افزایش 

 (Adobe connectو ادوبی کانکت ) سما الیو هایاستفاده از سامانه

های آموزش ،بدون صرف هزینه و زمان زیادتواند دانشجو میترین مزیت استفاده از سامانه سماالیو این است که مهم

(، Adobe connectفراهم نمودن بستر مجازی ادوبی کانکت )همچنین با  .دصورت آنالین دریافت کن الزم را به

های آموزشی به راحتی و سرعت باال میسر شد. در کارگاهها و های آنالین، دفاعیهبرگزاری جلسات مجازی و کالس

ها به تجهیزات سمعی و بصری )وبینار( مجهز های دانشکدههای اصلی کنفرانس و سالناین زمینه، کلیه سالن

ذیر پصورت مجازی و با کیفیت باال امکانه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی ببرگزاری جلسات و دفاعیه .شدند

 گردید. 
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 اهی جدید آموزشیطراحی و توسعه دوره

 0933تا  0931های های جدید در سالاقدامات صورت گرفته در خصوص ایجاد رشته -0جدول 

 اقدامات سال

0939 
 زراعی در مقطع دکتری گیاهان فیزیولوژی -زراعت

 در مقطع ارشد تغذیه دام غیر نشخوارکنندگان -مهندسی کشاورزی

0930 

 در مقطع کارشناسی گیاهان دارویی و معطر -گیاهی  مهندسی تولیدات

 در مقطع ارشد ژیککشاورزی اکولو

 در مقطع ارشد کاریعلوم باغبانی گرایش سبزی -مهندسی کشاورزی

 در مقطع ارشد کاریعلوم باغبانی گرایش میوه -مهندسی کشاورزی

 در مقطع ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصالح گل و گیاه زینتی -مهندسی کشاورزی

 در مقطع ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصوالت باغبانی -مهندسی کشاورزی

 در مقطع ارشد ساخت گرایش طراحی و -مهندسی مکانیک بیوسیستم

 در مقطع ارشد ژیگرایش انر -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

  مقطع دکتری -مکانیزاسیون کشاورزی

 در مقطع دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک -خاکشناسی

0935 

 در مقطع ارشد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک -مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

 در مقطع ارشد علوم و تکنولوژی بذر

 در مقطع ارشد تغذیه طیور -مهندسی علوم دامی

 در مقطع ارشد فناوری پس از برداشت -مهندسی مکانیک بیوسیستم

 در مقطع ارشد منابع خاک و ارزیابی اراضی -مدیریت منابع خاک

0931 
 مقطع دکتری -مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

 مقطع دکتری -فیزیولوژی دام

 در مقطع ارشد گرایش فناوری مواد غذایی -علوم و مهندسی صنایع غذایی

0931 

 در مقطع دکتری تغذیه طیور -علوم دامی

 در مقطع دکتری مدیریت و تحلیل سامانه ها -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 در مقطع دکتری انرژی -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 در مقطع دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی -آگروتکنولوژی

 در مقطع دکتری اکولوژی گیاهان زراعی -آگروتکنولوژی
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0931 
 در مقطع ارشد یزیست فناوری مواد غذای -علوم و مهندسی صنایع غذایی

 مقطع ارشد -اکو هیدرولوژی

 در مقطع ارشد گرایش شیمی مواد غذایی -علوم و مهندسی صنایع غذایی 0933

 معاونت  ژپوهشی و فناوری 

 

 

 

 

 0933تا  0931های در سال تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی -1 شکل
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 1111تا  1109های در سال تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی -1 شکل

 

 

 

 

 0933تا  0931های اعضای هیأت علمی در سالتعداد به چاپ شده نسبت مقاالت  -1 شکل 

 

 

 

 

 

 Scopus ت منتشرشده دانشگاه بر اساس گزارش پایگاهالتوزیع کیفی مقا -3 شکل
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علمیهیأتاعضایبهخارجیمجالتدرشدهچاپمقاالتنسبت

علمیهیأتاعضایبهداخلیمجالتدرشدهچاپمقاالتنسبت

علمیهیأتاعضایبهمجالتدرشدهچاپمقاالتکلنسبت
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 0933 تا 0931های در سال تعداد کتب منتشر شده اعضای هیأت علمی دانشگاه -01شکل 

 

 0011تا  0930های در سال های برگزارشده در دانشگاهو کنگرهها همایش -1جدول 

  

 برگزار شده هایها و کنگرههمایش سال

 های علوم قرآنی در کشاورزی و منابع طبیعیاولین همایش ملی رهیافت 0930

0935 

 برگزاری همایش پدافند و همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در حوزه کشاورزی 

 برگزاری همایش محصوالت تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار 

 سومین همایش ملی گاومیش ایران 

 های نوین در کشاورزیدومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری

0931 
 سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیاولین همایش ملی نهادینه

 خوزستان یپارک علم و فناور ی( با همکارتاپی)ا ییجشنواره دانشجو نیچهارم یبرگزار

 همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران اولین 0931

0931 
 شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات

 سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدومین همایش ملی نهادینه

 اولین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

 غذایی ایرانهفتمین کنگره ملی علوم و صنایع  و بیست 0933

0011 
 دومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران

 سازی کشاورزیهمایش ملی صنعت و تجاری دومین

 دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  

 مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه

ترین ویژگی توسعه جوامع امروزی شناخته شده و در این بین دانشگاه و صنعت توسعه پایدار به عنوان شاخص

آور توسعه پایدار مستحکم این دو نهاد، ارمغانای که ارتباط به گونه ؛شوندترین ارکان توسعه پایدار تلقی میاز مهم

 ،توسعه علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و توسعه فناوری در صنایع ،خواهد بود. در سایه چنین ارتباطی

باشد های علمی در دانشگاه و نیز کارشناسانی میافتد. پیشرفت صنعت در گرو پیشرفتطور همزمان اتفاق میبه

شوند. با این توصیف، با توجه به نیاز صنعت به تکنولوژی بر پایه علم روز و در مقابل آموزش داده میکه در دانشگاه 

درکشورهای  .شودتر این دو بخش احساس میها در بخش صنعت، ارتباط گستردهنیاز دانشگاه و علم به آزمون یافته

سعه صنعتی ها پیشگامان توی آغاز شده و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتترین تحوالت صنعتی از دانشگاهبیش ،پیشرفته

ش مرکز آموزش و پژوه یکی ازدر همین راستا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به عنوان . هستند

های خود در حوزه تحقیقات بنیادی و حرکت در مرزهای دانش، بخش کشاورزی در کشور عالوه بر تعریف ماموریت

خویش را پاسخگویی به تحقیقات کاربردی و نیازمحور صنعت و جامعه هدف خود در استان و مهمی از رسالت 

 .کشور قرار داده است

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم  هایبه عنوان یکی از زیر مجموعه دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه

های تجربه اعضاء هیأت علمی و پتانسیل با برخورداری از توان علمی و کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

کارآفرینی  های موجود دانشگاه در جهت توسعه آموزش، ترویج و مشاورهی، به عنوان یکی از ظرفیتیدانشجو

 نماید.فعالیت می

و  )طرح کاراد(، اهداف های کشورنامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاهآیین بر اساس اهداف موجود در  

 :گرددکارآفرینی دانشگاه به شرح زیر تعیین می هایموریتأم

 اندازی کسب و کارهای پایدارهای کارآفرینی جهت راهپرورش مهارت 

 آموختگان نسبت به کارآفرینی و کارآفرینان ویژه دانشجویان و دانشارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی و به

 و نقش آنها در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کشور

  های کاربردی جهت دستیابی به یک روش عملیاتی به منظور عینیت بخشیدن به یک پژوهشترویج

 دانشگاه کارآفرین

 المللیو بین ای، ملیارآفرینی در ابعاد منطقههای کهدایت و انتشار پژوهش 

 جهت پشتیبانی و حمایت از کارآفرینی و توسعه کسب قراری ارتباطات فرادانشگاهیِ قویایجاد شبکه و بر 

 و کارهای فرادانشگاهی
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  

 شناخت، تربیت و پرورش دانشجویان و دانش آموختگان کارآفرین 

 های ارائه شده به مرکزها و ایدهارزیابی و مشاوره در جهت اصالح و بهبود طرح 

 های دانشفراهم آوردن امکان استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه جهت انجام فعالیت 

 محور

 0933تا  0931عداد قراردادها و حجم ریالی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه از ت -9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 ه و در دست اجراهای منعقد شدنامهتفاهم -0جدول 

 تعداد قراردادها سال
حجم قراردادها 

 )میلیون ریال(

وصولی قراردادها 

 )میلیون ریال(

1392 2 20111 20111 

1394 5 60111 60111 

1396 5 5/11993  5/11993  

1397 4 3921 3921 

1398 21 1865 1865 

1399 31 7786 7786 

 نامهموضوع تفاهم طرف دوم طرف اول ردیف

 های علمی، آموزشی، پژوهشیهمکاری دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 1

 آموزشی و پژوهشیهای همکاری سازی رازیمؤسسه تحقیقات واکسن و سرم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 2

 پژوهشی و های علمی، آموزشیهمکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 3

 های آموزشی و پژوهشیهمکاری فناوریپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 4

 پژوهشیو  های علمی، آموزشیهمکاری شهرداری اهواز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 5

 های آموزشی و پژوهشیهمکاری شرکت کشت و صنعت نیشکر امام خمینی)ره( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 6

 های آموزشیهمکاری ای استان خوزستانکل آموزش فنی و حرفهاداره  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 7

 سازی تحقیقاتتجاری دهنده زرتک اروندشتاب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 8

 های آموزشی و پژوهشیهمکاری شناسیسازمان زمین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 9

 کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاندانشگاه علوم  11
نامه با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع تفاهم

 طبیعی استان خوزستان
 پژوهشی و های علمی، آموزشیهمکاری

 پژوهشی و های علمی، آموزشیهمکاری ریزی استان خوزستاننامه با مدیریت برنامهتفاهم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 11
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  

 معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

 0933تا  0931از سال  هاواحدهای فرهنگی و میزان فعالیت آن -5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 0933تا  0931از سال  هاو میزان فعالیت آن های علمی دانشجوییانجمنتعداد  -1جدول 

 تعداد واحد )از هر کدام چند تا وجود دارد( تعداد فعالیت سال

 مورد( 1 کدام هر)انجمن علمی دانشجویی   11 51 0931

 مورد( 1 کدام هر)انجمن علمی دانشجویی   11 47 0939

 مورد( 1 کدام هر)انجمن علمی دانشجویی   11 43 0930

 مورد( 1 کدام هر)انجمن علمی دانشجویی   11 31 0935

 مورد( 1 کدام هر)انجمن علمی دانشجویی   11 34 0931

 مورد( 1 کدام هر)انجمن علمی دانشجویی   11 37 0931

 مورد( 1 کدام هر)انجمن علمی دانشجویی   11 56 0931

 مورد( 1 کدام هر)انجمن علمی دانشجویی   11 21 0933

 

 

 تعداد واحد  تعداد فعالیت نام واحد

 دینی  و اجتماعی فرهنگی، کانون  12 برنامه 1111بالغ بر  های فرهنگیکانون

 انجمن علمی  11 برنامه 311بالغ بر  های علمی انجمن

 برنامه 211بالغ بر  های اسالمیتشکل
 دانشجویی  تشکل 4 

 (اسالمی انجمنو  اندیشی آزاد اسالمی تشکل و بسیج)

 ها(کانون مجموعه زیر)  مورد  1 برنامه 81بالغ بر  های مذهبیکانون

 ها(کانون مجموعه زیر)  مورد  1 برنامه 111بالغ بر  های خیریهکانون

 مورد( 1 کدام هر نشریه  ) 21 برنامه 65بالغ بر  نشریات دانشجویی
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  

 0933تا  0931از سال  هاو میزان فعالیت آن نشریات دانشجوییتعداد  -1جدول 

چند تا وجود دارد(تعداد واحد )از هر کدام  تعداد فعالیت سال  

مورد( 1 کدام )هرنشریه   6 27 0931  

مورد( 1 کدام )هرنشریه   6 11 0939  

مورد( 1 کدام )هرنشریه   5 13 0930  

مورد( 1 کدام )هرنشریه   3 3 0935  

مورد( 1 کدام )هرنشریه   2 2 0931  

مورد( 1 کدام )هرنشریه   3 3 0931  

مورد( 1 کدام )هرنشریه   5 2 0931  

مورد( 1 کدام )هرنشریه   6 5 0933  

 

 0931تا  0931های در سال به تفکیک محتوا اردوهای علمی و فرهنگی برگزار شده -1جدول 

 محتوا
 تعداد

0931 0939 0930 0935 0931 0931 0931 

 1 5 5 1 1 5 1 اجتماعی

ایاندیشه  2 5 1 2 6 2 2 

 1 1 1 1 1 1 1 سیاسی

 7 2 3 1 2 3 1 علمی

 2 3 3 1 3 2 2 مذهبی

 1 2 1 1 1 1 1 هنری

 1 1 1 1 1 2 1 ورزشی
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  

 0933تا  0931های در سال به تفکیک محتوا اردوهای علمی و فرهنگی برگزار شده -3جدول 

 محتوا
 روز -نفر 

0931 0939 0930 0935 0931 0931 0931 

 1 461 445 1 91 275 45 اجتماعی

 89 265 412 275 151 454 355 ایاندیشه

 1 1 1 41 1 1 121 سیاسی

 184 111 171 71 411 231 81 علمی

 318 349 911 1 421 117 261 مذهبی

 1 118 1 1 1 1 1 هنری

 1 1 1 1 1 71 1 ورزشی
 

 0933تا  0931های در سال به تفکیک قالب اردو اردوهای علمی و فرهنگی برگزار شده -01جدول 

 قالب
 تعداد اردوی برگزار شدهنفر در روز/ 

0931 0939 0930 0935 0931 0931 0931 

 1 338/5 411/7 1 151/1 331/7 45/1 تفریحی

 411/4 511/5 1185/5 315/5 811/5 517/5 735/5 زیارتی

 184/7 341/4 482/6 71/1 221/2 314/5 81/1 علمی و آموزشی
 

 0933تا  0931های در سال به تفکیک محل برگزاری فرهنگی برگزار شده اردوهای علمی -00جدول 

 محل برگزاری
 نفر در روز/ تعداد اردوی برگزار شده

0931 0939 0930 0935 0931 0931 0931 

 347/9 381/7 747/12 341/3 411/3 1174/15 581/5 داخل استان

 237/2 818/7 1221/6 41/1 781/5 77/2 281/2 خارج از استان
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  

 های علمی دانشجویی()انجمن 0933تا  0931های معاونت فرهنگی در سال هایبرنامه -01جدول 

 برنامه سال 

 نمایشگاه دستاوردهای علمی کشاورزی –جشنواره درون دانشگاهی حرکت  0931

 نمایشگاه علمی باغبانی –همایش کشاورزی پایدار  –جشنواره درون دانشگاهی حرکت  0939

0930 
 -همایش کشاورزی پایدار   –نمایشگاه گل و گیاه باغبانی  –سمینار پرورش آبزیان  –جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

 نمایشگاه  دستاوردهای علمی کشاورزی

0935 
شار انت -نویسی طیور کارگاه جیره -اردوهای علمی  –نمایشگاه گل و گیاه باغبانی  –جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

 های علمیماره نشریه انجمناولین ش

0931 
نمایشگاه بزرگ هفته منابع  –سمینار کشاورزی پایدار  –های سطحی سمینار آب –جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

 نمایشگاه علمی دستاوردهای دانشجویی –طبیعی 

0931 

نمایشگاه  –نمایشگاه گل و گیاه باغبانی و صنایع غذایی با عنوان رامین سبز  –جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

  -کشت ویالگ سازیبهینه و آبیاری بازده افزایش هایراه سمینار –نمایشگاه هفته منابع طبیعی  –دستاوردهای دانشجویی 

های غذایی تولید فرآوردههای توسعه پرورش گاومیش به منظور ای جنوب غرب کشور )بررسی ظرفیتهمایش منطقه

 لمیع نشست -دانشگاه  آب در مهندسی علمی دانشجویی هایانجمن اتحادیه مرکزی شورای میزبانی جلسه - (سفارشی

ن ایرا کشاورزی بخش روپیش هاینشست چالش -جهان  در گردو تجاری هایباغ توسعه و تولید سطح افزایش عنوان با

 د،موجو هایطرح سازیریزگرد، بهینه هایکانون اثرات کاهش عدم به مربوط شکالتم و موانع گفتگوی علمی بررسی -

 ریزگردها کانون مهار و گسترش از جلوگیری جهت فنی و علمی هایبررسی با جدید هایطرح و مناسب راهکارهای ارائه

 نظر تبادل منطقه کشاورزان با صنعت گفتگو با ارتباط و علمی نشست -مردم  معیشت بر آن اثرات و

0931 

 –های علمی دانشجویینمایشگاه دستاوردهای انجمن –نمایشگاه هفته منابع طبیعی  –جشنواره درون دانشگاهی حرکت  

 -تانخوزس آبهای اخیر سیل بررسی نشست -مارکتینگ  دیجیتال کارگاه -های علمی دانشجویی دوره ساختارهای انجمن

 – ایران در سدها احداث نقد و بررسی سمینار  -گتوند  سد اثرات سمینار بررسی –آب  بحرانی عوامل بررسی سمینار

سمینار  -نشست فرصت های کارآفرینی در حوزه اسب و حیوانات خانگی   - آن در ارگانیک جایگاه و غذایی سمینار ایمنی

 ایران در ارگانیک کشاورزی کاربردی و شناختی هایجنبه بررسی

0933 

 پائیز فصلنامه سوم شماره انتشار -کشاورزی  شرکت تأسیس تا دانشگاه از -حرکت  دانشگاهی درون جشنواره

 شغلی هایموقعیت کار، بازار تحلیل رشته، وبینار بررسی –پزشک گیاه پائیز گاهنامه پنجم شماره انتشار -پزشک گیاه

 19 کوئید و هاعفونت برابر در میکروبی ضد وبینار عوامل –ها آن خواص و دارویی گیاهان با وبینار آشنایی –احتمالی 

. شودها انجام میهای فرهنگی هنری در قالب کانونهای مذهبی و فعالیتها شامل خیریه، برنامهدسته از برنامه 3

افزایش یافت.  1399پنج کانون بوده که به دوازده کانون فرهنگی در سال  1392تعداد کانون فرهنگی در سال 

 ها اجرا شده است.برنامه توسط کانون 1311تاکنون بالغ بر
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  

 0933تا  0931فرهنگی از های کانونهای برنامه -09جدول 

 برنامه سال 

0931 

 ویژه انیکتابخو بزرگ مسابقه)سرخ  شکوه -احساس پنجره شعر شب -دانشگاه گمنام شهدای تدفین سالگرد بزرگداشت

 تشکیل) جدیدالوردها -رضوی اردوهای -2ریحانه آینه جشنواره -عمومی( اطالعات مسابقات) رامین جام -دانشگاهیان

 هایکرسی -مناسبتی بزرگداشت -التحصیلیفارغ هایجشن –(جدیدالوردها فرهنگی، و اردوهای بسته استقبال، تهیه ستاد

  مقدس دفاع نمایشگاه -زندگی خون، اهدای اهدا -اندیشی آزاد

0939 

بزرگداشت هفته  -ای برای پروازهمایش پیله -مسابقه کاپ بزرگ رامین -های پاییزیشاعرانه، شب شعر -یادواره شهدا

اردوهای  -های مختلفآموختگان رشتهالتحصیلی برای دانشهای فارغجشن -های ویژه جدیدالوردهابرنامه -هاخوابگاه

 رضوی

0930 

 تههف بزرگداشت -قرآن با انس محفل -یاسین قرآنی جشنواره -دانشجویی افاعتک بزرگداشت -گمنام شهدای یادواره

 -و مذهبی رضوی اردوهای -آموختگانالتحصیلی برای دانشهای فارغجشن -جدیدالوردها ویژه هایبرنامه -هاخوابگاه

 دانشجویی و کاریکاتور عکس دانشگاهی درون جشنواره -محرم ماه و مراسمات تعزیه برگزاری

935 

 هایبرنامه -دانشگاه و حجاب عفاف کمیته تشکیل -شهروندی حقوق از صیانت کمیته تشکیل -3 ریحانه آینه جشنواره

 (سمقد دفاع ویژه) پوستر و عکس نمایشگاه -رضوی اردوهای -التحصیالنفارغ آموختگیدانش جشن -الوردهاویژه جدید

0931 

 نگرش بررسی)فرهنگی  و مطالعات پژوهش -(شهرستان سطح در فردوسی خانم دکتر حضور سرکار) همسران همدلی

 ربیم آموزشی، تربیتی دوره برگزاری -جان یآینه نمایشگاه -شناسیحافظ -(دانشگاه دختر دانشجویان حجاب وضعیت

 و حجاب عفاف فرهنگی و فعالین استان هایدانشگاه و حجاب عفاف هایکانون برای( دارانطالئیه) و حجاب عفاف

  آموختگاندانش التحصیلیفارغ جشن -الوردهاجدید هایبرنامه -رضوی اردوهای -باوی شهرستان

0931 

 ستاد لاسالمی، تشکی انقالب پیروزی سال چهلمین بزرگداشت -دانشگاه گمنام شهدای تدفین سال بزرگداشت ششمین

 انشگاهد و پسر دختر دانشجویان دیدگاه شناسایی)ـ اجتماعی  فرهنگی پژوهش -چراغچهل نمایشگاه -انقالب بزرگداشت

  (آن بر موثر عوامل و اسالمی پوشش در خصوص

0931 

 با انس محافل -و ندبه کمیل دعای هفتگی برگزاری -و محلی بومی هایبازی جشنواره -اقوام جشنواره -شهدا یادواره

  آموختگاندانش التحصیلیفارغ جشن -الورودجدید اردوهای -رضوی اردوهای -قرآنی هایو فعالیت قرآن
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  

 های اسالمیهای تشکلبرنامه

اندیشی، تشکل اسالمی آزادتشکل بسیج دانشجویی،  4در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، 

توسط برنامه  251انجمن اسالمی دانشجویان پیرو خط امام )ره( و انجمن اسالمی دانشجویان فعالیت دارند. بالغ بر 

 باشد:ها اجرا شده است که به شرح ذیل میاین تشکل

 دانشجویی و اردوهای مناطق جنگی و راهیان نور  شهدا، اعتکاف * یادواره

 دانشگاه گمنام شهدای تدفین سالگرد * بزرگداشت

 های روز * اکران فیلم

 اندیشی آزاد های* کرسی

 * تریبون آزاد با موضوعات صنفی رفاهی دانشجویان

 های دانشجویی با موضوعات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمینشست *

 * جلسات نقد کتاب

 * میزگردهای سیاسی

 مناظرات بین تشکلی* 
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  

 

 

 

 

 
 0931-0939گزارش عملکرد اداره رفاه در سال تحصیلی  -00جدول 

 

 تعداد کل نفرات هیافتاعتبار تخصیص تعداد نفرات نیمسال دوم  اعتبار تخصیص یافته تعداد نفرات نیمسال اول  نوع وام ردیف

 961 1،317،554،111 483 1،292،151،111 1،558،115،111 477 1،551،711،111 تحصیلی 1

 116 غیرمتمرکز 67 111،911،111 غیرمتمرکز 49 111،971،111 ضروری 2

 27 141،139،111 14 65،111،111 134،161،111 13 47،511،111 شهریه 3

 25 885،111،111 17 885،111،111 457،511،111 8 457،511،111 ودیعه مسکن 4

 282 غیرمتمرکز 153 181،357،111 غیرمتمرکز 129 144،354،211 تغذیه 5

 - - - - - - - ویژه دکتری 6

 2 2،511،111 1 2،511،111 8،111،111 1 4،111،111 زیارت عتبات 7

 0939-0930گزارش عملکرد اداره رفاه در سال تحصیلی  -05جدول 

 تعداد کل نفرات اعتبار تخصیص یافته تعداد نفرات نیمسال دوم  اعتبار تخصیص یافته تعداد نفرات نیمسال اول نوع وام ردیف

 848 1،723،351،111 381 1،649،251،111 1،835،695،111 467 1،815،175،111 تحصیلی 1

 116 159،328،111 53 839،511،111 169،713،111 63 116،211،111 ضروری 2

 18 72،411،111 7 21،111،111 72،411،111 11 58،511،111 شهریه 3

 19 516،587،111 9 472،511،111 548،743،111 11 548،111،111 ودیعه مسکن 4

 291 نامحدود 128 187،811،111 نامحدود 162 248،146،111 تغذیه 5

 13 نامحدود 13 185،111،111 - - - ویژه دکتری 6

 1 5،111،111 1 5،111،111 فاقد متقاضی - - زیارت عتبات 7
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  
  

 0931-0931گزارش عملکرد اداره رفاه در سال تحصیلی  -01جدول 

 

 میزان اعتبار مصرف شده اعتبار تخصیص یافته تعداد کل نفرات نفراتتعداد  مبلغ نیمسال دوم تعداد نفرات مبلغ نیمسال اول نوع وام ردیف

 1،612،975،111 1،613،725،111 321 149 789،251،111 171 823،725،111 تحصیلی 1

 642،111،111 644،111،111 117 53 318،111،111 54 324،111،111 ضروری 2

 571،111،111 نامحدود 19 16 481،111،111 3 91،111،111 ضروری ویژه دکتری 3

 932،111،111 نامحدود 21 13 881،111،111 7 52،111،111 ودیعه مسکن 4

 241،183،111 نامحدود 114 45 114،289،911 59 136،893،211 تغذیه 5

 3،116،111،111 نامحدود 167 86 1،548،111،111 81 1،458،111،111 ویژه دکتری صندوق 6

 1،596،111،111 نامحدود 76 34 714،111،111 42 882،111،111 ویژه دکتری بانک 7

 21،111،111 نامحدود 3 1 - 3 21،111،111 زیارت عتبات 8

 321،111،111 نامحدود 16 9 181،111،111 7 141،111،111 ازدواج 9

 118،111،111 148،111،111 17 16 112،111،111 1 6،111،111 بنیاد علوی 11

 421،111،111 نامحدود 21 21 - 1 - غیرمترقبهحوادث  11
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  

 

 

 

 

 

 

 0931-0933گزارش عملکرد اداره رفاه در سال تحصیلی  -01جدول 

 

 میزان اعتبار مصرف شده اعتبار تخصیص یافته تعداد کل نفرات تعداد نفرات مبلغ نیمسال دوم تعداد نفرات مبلغ نیمسال اول نوع وام ردیف

 1،292،525،111 2،167،775،111 259 114 599،751،111 145 692،775،111 تحصیلی 1

 1،411،111،111 نامحدود 141 39 391،111،111 112 1،121،111،111 ضروری 2

 511،111،111 نامحدود 17 6 181،111،111 11 331،111،111 ضروری ویژه دکتری 3

 1،111،111،111 نامحدود 15 4 241،111،111 11 761،111،111 ودیعه مسکن 4

 184،653،111 نامحدود 63 1 - 63 184،653،111 تغذیه 5

 2،448،111،111 نامحدود 68 31 1،181،111،111 38 1،368،111،111 ویژه دکتری صندوق 6

 756،111،111 نامحدود 36 16 336،111،111 21 421،111،111 ویژه دکتری بانک 7

 14،111،111 نامحدود 2 1 - 2 14،111،111 زیارت عتبات 8

 261،111،111 نامحدود 13 6 121،111،111 7 141،111،111 ازدواج 9

 314،111،111 452،111،111 47 17 112،111،111 31 212،111،111 بنیاد علوی 11

 56،111،111 نامحدود 3 2 41،111،111 1 16،111،111 موارد خاص 11
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  
 

 

 0933-0011گزارش عملکرد اداره رفاه در سال تحصیلی  -01جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اداره اسکانگزارش فعالیت

 1394بازسازی کامل سرای شهید ریاضتی )کوثر یک سابق( در سال  -1

 1394افتتاح سالن غذاخوری )سلف سرویس( دانشجویان در بهمن  -2

 1398در سال  2کامل سرای کوثر بازسازی  -3

 1399بازسازی کامل سرای شهید احمدی در سال  -4

 تعمیرات مورد نیاز و ضروی در کلیه سراها انجام شده است. 1399الی  1392های ضمناً در سال -5

 

 

 میزان اعتبار مصرف شده هیافتاعتبار تخصیص  تعداد نفرات مبلغ نیمسال اول نوع وام ردیف

 1،647،511،111 3،411،721،111 113 1،647،511،111 تحصیلی 1

 771،111،111 198،861،111 17 771،111،111 ضروری 2

 611،111،111 نامحدود 3 611،111،111 ودیعه مسکن 3

 1،554،111،111 نامحدود 74 1،554،111،111 ویژه دکتری صندوق 4

 336،111،111 نامحدود 16 336،111،111 بانکویژه دکتری  5
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99-99گزارش عملکرد هشت ساهل  دااگشنه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  
 

 معاونت اداری و مالی

 0931-0933های  وضعیت اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه در سال -03جدول 

 ت علمیأهی غیر هیأت علمی

ال
س

 

 جمع
روز مزد 

 ثابت

 قرارداد 

 کار معین
 پیمانی

رسمی 

 قطعی

رسمی 

 آزمایشی
 پیمانی طرح سربازی جمع

رسمی 

 قطعی

رسمی 

 آزمایشی

245 4 168 9 64 1 92 24 27 25 16 0931 

226 1 156 17 51 1 81 13 23 25 21 0939 

218 - 147 11 43 8 84 13 24 27 21 0930 

199 - 141 9 41 9 85 14 24 32 15 0935 

193 - 132 14 37 11 91 6 35 31 19 0931 

189 - 131 12 35 12 89 4 32 41 13 0931 

173 - 121 12 36 5 91 2 33 41 15 0931 

163 - 116 7 33 7 91 2 27 41 21 0933 
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9399-9399گزارش عملکرد هشت ساهل  کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاندااگشنه علوم   
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 نسبت کارمندان به اعضای هیأت علمی -00 شکل

 اطالعات متقاضیان عضویت هیأت علمی -11جدول 

 33تا  31های تعداد در سال
 اطالعات

33 31 31 31 35 30 39 31 

 های رسیدهتعداد درخواست 8 95 4 181 117 - 134 -

 های حائز شرایط اولیه جذبدرخواست 6 59 1 87 25 - 21 -

 اولیههای رد شده در غربال تدرخواس 2 36 4 94 82 - 114 -

 اعضای هیأت علمی جذب شده فراخوان  1 4 1 7 5 - در دست اقدام -

 تعداد بورسیه 3 2 3 - - - - -

 جایابی شده - - - 1 2 - - -

 طرح سربازی 2 1 - - 1 - 1 -

 قراردادی 6 2 3 6 1 2 - -

 طرح سربازی به پیمانی  3 - - - - - - -

 قراردادی به پیمانی - 17 4 8 9 7 3 -

 پیمانی به رسمی آزمایشی 9 6 - 3 4 5 5 9

 رسمی آزمایشی به رسمی قطعی 5 1 5 3 4 9 - 2

 مأموریت تحصیلی 1 - - - - - - -

 کارشناس رسمی به هیأت علمی - - - - 1 - - 1

 اعضای هیأت علمی بازنشسته - - - - 3 1 1 2
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9399-9399گزارش عملکرد هشت ساهل  کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاندااگشنه علوم   

238
222

207
198 193

183
173

163

9 15 9 7 6 10 13 7

0

50

100

150

200

250

92 93 94 95 96 97 98 99

اعضای غیر هیأت علمی اعضای غیرعلمی بازنشسته

 

 

 

 

 

 

 

 0933تا  0931های سال تعداد اعضای غیرهیأت علمی و بازنشستگان در -01شکل 

 

 .ستا )استعفا و فوتی( * عدم تطابق در جمع و تفریق تعداد نفرات هر سال به دلیل کم و زیاد شدن نیروهای شرکتی
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9399-9399گزارش عملکرد هشت ساهل  کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاندااگشنه علوم   

 

 مدیریت سبزشده در زمینه اقدامات انجام -10جدول 

 
 گروه پروژه نام پروژه

های ساندویچ پانل و سقف کاذب در پروژه استفاده از

های جای المپمصرف بههای کمدانشگاه، استفاده از المپ

روشنایی ال ای دی، تبدیل های المپای، خرید رشته

اع به انو بتنیهای معمولی به دو جداره، تبدیل دیواره پنجره

جهت کاهش مصرف  بتنیهای خاکی به آجر، تبدیل کانال

 آب و تبدیل سیستم گرمایش برقی به گازی

های تجدیدپذیر، ممیزی، پایش و انرژی

 کنترل مصرف انرژی

ها ها و دودکشها، ترمیم عایق لولهموتورخانهاورهال اساسی 

های گرمایشی و کاهش جهت افزایش راندمان سیستم

 مصرف انرژی

سازی ها و بهینهارتقاء کیفی موتورخانه

 های تأسیساتیسامانه

ب کشی آاصالح و رفع نشتی آب شرب دانشگاه، اصالح لوله

 و فاضالب در سطوح مختلف دانشگاه

های آبیاری، )روش مدیریت آب و پساب

 خانه و ...(تصفیه

مانده های تر، استفاده از باقیتفکیک کاغذهای باطله از زباله

هرس درختان و فضای سبز جهت بهبود و اصالح خاک 

فضای سبز و استفاده از کود دامی جهت باالبردن کیفیت 

 فضای سبز

 مدیریت پسماند

های گروه، تشکیل های آموزشی ضمن خدمتدوره برگزاری

دانشجویی و کارکنان در جهت آموزش مصرف بهینه انرژی 

های پژوهشی داخلی دانشگاه )مثل گروه هوپاد انرژی(، طرح

 در جهت بررسی و ممیزی انرژی

 اقدامات فرهنگی

کاشت درختان نارنج و گل کاغذی، اکالیپتوس، لیمو، 

ابریشم مصری، برهان درختی، توت، محبوبه شب، خرما، 

 فصلی، محمدی و رزهای گل

 توسعه فضای سبز همساز با اقلیم
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9399-9399گزارش عملکرد هشت ساهل  کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاندااگشنه علوم   

 9399-9399اهی سال اهی عمرانی رداهی واحد فنی و نظارت رب رپوژهفعالیت

 های دانشگاهعملیات احداث و بازسازی در محوطه -الف

 احداث جاده دسترسی به سایت توسعه 

 زیرسازی خیابان تازه تأسیس بر اساس طرح توسعه و احداث 

 هارو و سایبان در سطوح مختلف محوطهاحداث پیاده 

 ها و اماکن اداریهای مسقف مجاور دانشکدهاحداث پارکینگ 

 های تازه تأسیسسازی دانشکدهمحوطه 

 اتیلن بهداشتیهای پلیاجرای شبکه آب شرب سراسری با لوله 

  های بارانیفضای سبز و نصب آبپاشاجرای شبکه آبیاری 

 ای نخلستاناجرای شبکه آبیاری قطره 

 اتیلناجرای مخازن ذخیره آب شرب بهداشتی با مخازن پلی 

 هاآمیزی جداول سراسری خیابانرنگ 

 های دانشجویینما در محوطهاجرای آب 

  دانشگاهتمامی محوطه آسفالت 

 احداث ایستگاه هواشناسی 

 گاز شهری داخلی دانشگاه و سایت توسعه و سایت تحقیقات دامپروریکشی اجرای شبکه لوله 

 کشی حدود ثبتی محوطه دانشگاه و مزارع ساخته و نردهدیوارکشی با دیوار پیش 

  اجرای شبکه برق و روشنایی سایت توسعه 

 اجرای ایستگاه اتوبوس دانشجویی مجاور درب اصلی 

 اجرای حصار اطراف محوطه خوابگاهی خواهران 

 داث شبکه برق فشار ضعیف و روشنایی مزرعه آموزشیاح 

 ب سایت توسعه و ترمیم و بازسازی خطوط فاضالب قدیمیاحداث شبکه فاضال 

 الیروبی و احداث زهکش اصلی مزارع آموزشی 

 های اطراف دانشگاهآمیزی نردهرنگ 

 احداث کانال آب و ساخت منهول ورودی ایستگاه دامپروری 

  های دسترسیگذاری زهکش عبوری از دانشگاه و ساخت منهوللولهمرمت و اصالح کانال 
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9399-9399گزارش عملکرد هشت ساهل  کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاندااگشنه علوم   

 

 متر 21های زمین به عمق انجام آزمایشات زئوتکنیک الیه 

 سواریهای ورزشی و پیست دوچرخهاحداث زمین 

 سازی مسجدمحوطه 

 های قدیمی و نصب سردرب اسامی اماکنانجام نماکاری ساختمان 

 احداث شبکه برق اضطراری دانشگاه 

 رای فیبر نوریاج 

 ساماندهی، زهکشی و احداث کانال آب مزارع 

 سازی ایستگاه دامپروریاجرای محوطه 

 هکتاری مزرعه 411برای کل اراضی  3و  2و  1رسانی درجه های آباحداث کانال 

  دانشگاهپژوهشی  -آموزشی احداث موزه 

 های دانشجوییکارگاه پروژه همچنین احداث کارگاه جوشکاری، کارگاه هیدرولیک و مکانیک تراکتور و 

 احداث آزمایشگاه مرکزی 

 

 بازسازی و یا تغییر کاربری اماکن فرسوده و قدیمی دانشگاه -ب

 های برادران و خواهرانتعمیرات اساسی خوابگاه 

 تئاتر و تغییر کاربری آن بهتعمیرات اساسی دانشکده علوم دامی قدیم و احداث چندین آزمایشگاه و سالن آمفی 

 دانشکده منابع طبیعی

 تعمیرات اساسی دانشکده کشاورزی قدیم 

  تعمیرات اساسی گروه باغبانی و احداث چندین آزمایشگاه 

  تعمیرات اساسی سلف سرویس قدیم دانشگاه و تغییر کاربری آن به معاونت دانشجویی 

 یو سالن بدنسازی دانشجویهای عمرانی تعمیرات اساسی گروه صنایع غذایی و تغییر کاربری آن به مدیریت طرح 

 تعمیرات اساسی ساختمان مدیریت و احداث سالن جلسات 

 هاو تعویض سقف کالس تعمیرات اساسی مجتمع کالسی  

 تعمیرات اساسی ساختمان حراست 

 تعمیرات اساسی منازل کارمندی مستقر در محوطه دانشگاه 

  یکشاورز یهانیماش یکارگاه و یشگاهیآزما مجتمعتعمیرات اساسی 

 تعمیرات اساسی موتورخانه آبرسانی به مزارع کشاورزی 
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 های زراعت صحرایی،تعمیرات اساسی سایت دامپروری قدیم دانشگاه و تغییر کاربری فضاهای آن به آزمایشگاه 

تئاتر، انبار خدمات، مرکز استخراج عرقیات گیاهان دارویی و فضای اداری مرکز رشد پایلوت شیر، سالن آمفی

 دانشگاه

 های دانشجوییهای خوابگاهمیرات اساسی موتورخانهتع 

 تعمیرات اساسی موتورخانه آب شرب دانشگاه 

 تعمیرات اساسی نانوایی مستقر در دانشگاه 

 های معاونت پژوهشی و تغییر کاربری به مهمانسرای اساتیدتعمیرات اساسی ساختمان 

  تغییر کاربری آن به معاونت مالی، اداری و معاونت تعمیرات اساسی دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی و

 آموزشی دانشگاه

 تعمیرات اساسی گروه مهندسی ترویج و تغییر کاربری آن به معاونت پروهشی 

 تئاتر مرکزی دانشگاهتعمیرات اساسی آمفی 

 تعمیرات اساسی کتابخانه مرکزی دانشگاه 

  گروه باغبانی بافتآزمایشگاه کشتتعمیرات اساسی 

 های خوراک دام و ...ات اساسی ایستگاه تحقیقات دامپروی شامل تعمیرات شیردوشی، مرغداری و سولهتعمیر 

  آپارتمان مسکونی در شهر اهواز 21منزل ویالیی به  5تبدیل به احسن 

  هکتاری دانشگاه 411تسطیح و زهکشی مزرعه 

 

 اماکن جدید اندازییا تکمیل و راه احداث -ج

  گمناماحداث یادمان شهدای 

  سلف سرویس مرکزی دانشگاه اندازیتکمیل و راه 

 فاز اول دانشکده کشاورزی اندازیتکمیل و راه 

 دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی اندازیتکمیل و راه 

  دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستاییاندازی و راهاحداث 

  احداث استخر سرپوشیده دانشگاه 

 پزشکیاحداث آزمایشگاه گیاه 

 های آموزشیاحداث گلخانه 
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  یمرکز سیسرو سلف اندازیتکمیل و راه 

 گمنام یشهدا ادمانی احداث
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دانشکده مهندسی زراعی  و تکمیل احداث

 (0931)بهمن ماه  و عمران روستایی

علوم دامی و دانشکده  اندازیتکمیل و راه

 (0931صنایع غذایی )بهمن ماه 

کشاورزی دانشکده اندازی تکمیل و راه

 (0939)بهمن ماه 
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احداث و تکمیل استخر سرپوشیده 

 ( 0933)شهریور ماه 

 یآموزش یهاگلخانه احداث
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 پژوهشی دانشگاه –احداث موزه آموزشی 

  بانیسا و روادهیپ احداث
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  یمرکز تئاتریآمف یاساس راتیتعم

 تعمیرات ساختمان معاونت پژوهشی

 تعمیرات ساختمان مدیریت
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 شرب آب رهیذخ مخازن یاجرا

 لنیاتیپل مخازن با یبهداشت

 تعمیرات کتابخانه مرکزی
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 سواریهای ورزشی و پیست دوچرخهاحداث زمین

 ییدانشجو یهامحوطه در نماآب یاجرا
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 احداث و یکشاورز هاینیماش کارگاه راتیتعم

 های مجاورکارگاه

 سازی مسجدمحوطه

 پایلوت شیر


