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سخن رهبری

یده ای از بیانات مقام معظم رهبری گز
ؤسای دانشگاه ها  در دیدار با ر

اســت؛  کشــور  آینــده ی  مدیــران  تربیــت  مرکــز  مهمتریــن  دانشــگاه 
کــه عملکــرد مناســب و یــا غیرمناســب دانشــگاه ها در ایــن  به گونــه ای 

ــرار خواهــد داد. ــر ق کشــور را تحــت تأثی زمینــه، آینــده ی 
کاهــش ســرعت  نیازســنجی علمــی بــرای حــال و آینــده، جلوگیــری از 
توجــه  علمــی،  جامــع  نقشــه ی  دقیــق  اجــرای  علمــی،  پیشــرفت 
کیفیــت در آمــوزش عالــی، پیگیــری جــدی ارتبــاط دانشــگاه و  بــه 
گســترش  صنعــت، نقش آفرینــی دانشــگاه ها در اقتصــاد مقاومتــی، 
فضــای فرهنــگ ایمانــی و اســالمی، عمق بخشــی بصیــرت دینــی و 
ــی  ــی، انقالب ــاتید ارزش ــجویان و اس ــه دانش ــدان دادن ب ــی و می سیاس
و متدیــن، از لــوازم نقش آفرینــی دانشــگاه ها در شــکل گیری تمــدن 
کــه  کنــون به دنبــال ایــن هســتند  نویــن اســالمی اســت. ســلطه گران ا
کشــور را به نحــوی  تفکــر عناصــر فعــال، هوشــمند و نخبــه ی یــک 

کننــد. ــرآورده  ــان را ب ــه ایــن عناصــر، اهــداف آن ک ــد  ــر دهن تغیی
هم چنیــن  و  انقالبــی  و  ارزشــی  دانشــجویان  دغدغــه ی  بــه  بایــد 
دانشــگاه ها  در  امــروز  کــه  انقالبــی  و  مؤمــن  اســاتید  از  نفــر  هــزاران 
کــرد. کــرد و از ایــن اســاتید قدردانــی و قدرشناســی  هســتند، توجــه 



ین سخن آغاز
گام در فرآینــد برنامه ریــزی، تهیــه آمــار  و اطالعــات از تمامــی امکانــات بالقــوه و  نخســتین 
بالفعــل در تمــام بخش هــای فرهنگــی، آموزشــی و اجتماعــی اســت. بــدون وجــود اطالعــات 
صحیــح و جامــع و بــه دنبــال آن تحلیلــی متقــن و علمــی از ایــن اطالعــات تهیــه برنامــه،  امــری 
ــرای روشــن کردن نقــاط  محــال و غیرممکــن اســت . آمــار دقیــق و صحیــح همچــون چراغــی ب

تاریــك تصمیم گیــری صریــح و بی ابهــام فــرد تصمیم گیرنــده اســت. 
کننــده ی خطــوط اصلــی فعالیت هــای انجــام شــده از بهمن مــاه 1393 تــا  گــزارش حاضــر بیــان  
گســترده و هم دالنــه  کــه در بخش هــای مختلــف دانشــگاه بــا همــکاری  دی مــاه 1394 اســت 
کــه  مســئولین و همــکاران دانشــگاه انجــام شــده اســت. در اینجــا بــر خــود فــرض می دانیــم 
رؤســای  مدیــران ،  معاونــان،  از  اعــم  دانشــگاه  مختلــف  ســطوح  در  همــکاران  همــه ی  از 
ــجویان  ــان و دانش کارشناس ــان،  کارکن ــی،  ــای هیأت علم ــا، اعض گروه ه ــران  ــکده ها، مدی دانش
گــزارش دلســوزانه  کــه در پیش بــرد سیاســت ها، برنامه هــا و پروژه هــای یــاد شــده در ایــن  عزیــز 
کــه بــا بــذل مســاعی و صــرف  و بــدون هیــچ چشم داشــتی همــکاری داشــته اند و به  ویــژه آنــان 
صمیمانــه  داشــته اند،  امــور  پیشــبرد  و  اهــداف  تحقــق  در  بیشــتری  ســهم  اندیشــه  و  وقــت 

ــم.  ــئلت نمایی ــال مس ــد متع ــان را از درگاه خداون ــاداش آن ــر و پ ــوده و اج ــگزاری نم سپاس
                                                                                         

روابط عمومی دانشگاه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
که خورشید اسالم در آن درخشید و به ما منعکس شد  )مقام معظم رهبری مدظله( دهه فجر آئینه ای است 

و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و الیل اذا یسر
به نام آن که نام و یادش مظهر امید و لطف و احسان است.

کــه نهــال پــر فــروغ دهــه فجــر بــه همــت واالیشــان پایــدار مانــده و امــروز بــه درختــی  ســالم بــر شــهیدان   و امــام شــهیدان و درود بــر فجر آفرینانــی 
کــه قدرت  هــای بــزرگ جهانــی در برابــر عظمــت آن ســر تعظیــم فــرود آورده انــد. گردیــده  تنومنــد تبدیــل 

گاه آزادگان سراســر عالــم بــود. در بهمن مــاه  گســتره ی ذهن  هــای بیــدار و جان  هــای آ دوازدهــم بهمن مــاه، طلیعــه فجــر و آغــاز انفجــار نــور در 
گشــاینده ی  ــر،  ــه فجــ گشــوده شــد؛ هدیــه ای سرشــار از نــور و امیــد. دهـ 57، دریچــه ای از رحمــت جــاودان الهــی بــر ســرزمین مقــدس ایــران 
کـــه» استقالل«، » آزادی » و » جمهــوری اســالمی« را بــه ارمغــان آورد. پیــروزی انقــالب اســالمی،  درهــای پیــروزی بــه روی ملــت بــزرگ ایــران بــود 

کــرد. کنــار زد و ایــران را نــور بــاران  کــه دامــن افق هــا را روشــن ســاخت، پرده هــای ظلمــت شــرق و غــرب را  فجــری بــود 
کشــتار مــردم مظلــوم یمــن، ســوریه و عــراق و  کشــورهای اســالمی از جملــه  گــوار در  امســال دهــه مبــارک فجــر علی رغــم تمامــی حــوادث نا
شــهادت عالــم مجاهــد آیــت اهلل نمــر باقر الّنمــر بــه جــرم آزادی خواهــی و عدالت  طلبــی توســط رژیــم موروثــی و وابســته آل ســعود، یــک تفــاوت 

ــه فرجــام رســیدن برجــام اســت. ــا ســال های قبــل داشــته و آن ب عمــده ب
برجــام یکــی از موفقیت هــای بــزرگ دولــت تدبیــر و امیــد در تاریــخ نظــام اســالمی ثبــت خواهــد شــد. به راســتی ایــن پیــروزی، خون بهــای 
کــه در راه ســربلندی ایــران عزیــز، جان فشــانی نمودنــد. ایــن فرجــام خــوش، حاصــل تدبیــر رئیــس جمهــور  شــهیدان واال مقــام هســته ای اســت 
کــه در طــول  محتــرم و حمایت هــا، رهنمود هــا و توصیه هــای مقــام معظــم رهبــری )مد ظله العالــی( در مقابــل قدرت هــای بــزرگ جهانــی اســت 

کــم نظیــر و بی ســابقه اســت. تاریــخ روابــط بیــن الملــل 
اینجانــب بــه نوبــه خــود و بــه نمایندگــی از ســوی تمامــی دانشــگاهیان از تالش هــای دولــت تدبیــر و امیــد در به انجــام رســاندن وعده های خــود و هم چنین 
تیم مذاکره کننده ی هسته ای که در خط مقدم دیپلماسی میهن اسالمیمان سهم برجسته و بسزایی در این پیروزی داشتند تشکر و قدردانی نموده و 

ایــن پیــروزی را بــه ســاحت مقــدس امــام عصــر )عــج(، مقــام معظم رهبری، همکاران دانشــگاهی و ملت شــریف ایران تبریــک عرض می نمایم. 
گرامی داشــت ســالروز ورود حضــرت امــام خمینــی )ره( بــه ایــران اســالمی، از جامعــه دانشــگاهی دعــوت می نمایــم تــا  در پایــان، ضمــن 
پر شــورتر از قبــل، در برنامه هــای ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر به خصــوص راهپیمایــی 22 بهمن مــاه امســال شــرکت نمــوده و امیــد واهــی 

ــه یــأس تبدیــل نماینــد. دشــمنان ملــت ایــران را ب

پیام دکتر سیادت، رئیس دانشگاه
 به مناسبت دهه مبارک فجر

سید عطاء اهلل سیادت
رئیس دانشگاه 
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دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َکاَن َزُهوًقا ) اإلسراء 81( َوُقْل َجاء اْلَحّقُ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإّنَ اْلَباِطَل 

با عرض سالم و تبریک ایام فرخنده دهه فجر بر همه عزیزان 
فجر آفرین دانشگاهی  

گردیــد و اینــک در ماه هــای پایانــی آن  کــه توســط مقــام معظــم رهبــری بــه ســال دولــت و ملــت همدلــی و همزبانــی نامگــذاری  ســال 1394 
بــه ســر می بریــم را شــاید بتــوان بــه دو مرحلــه تقســیم نمــود، مرحلــه قبــل از انتخابــات مجلــس نماینــدگان و مجلــس خبــرگان رهبــری و 
کــه ســال  کــه در مرحلــه قبــل از انتخابــات می تــوان ایــن مرحلــه را مرحلــه دیپلماســی و امــور خارجــه نامیــد چــرا  مرحلــه انتخابــات و بعــد از آن 
رویارویــی ایــران در بحــث توافــق هســته ای بــا 1+5 و مقولــه برجــام بــود و از طرفــی ســال جســارت بــه زائــران ایرانــی در فــرودگاه جــده و ســال 
بــه شــهادت رســیدن حاجیــان مظلــوم در منــاء و نیــز ســال بــه شــهادت رســیدن عالمــه شــیخ باقرالنمــر و توطئه هــای رنگارنــگ توســط برخــی 
کودک کــش آنــان نامیــد و ایــن  همســایگان غــرق شــده در خــوش خدمتــی بــه دشــمن صهیونیســم و اســتکبار جهانــی و هم پیمانــان خونریــز و 
گرفتــه در عــراق و ســوریه و پیروزی هــای بدســت آمــده در مبــارزه بــا تروریســم تکفیــری و تغییــر ایجــاد شــده در مــدل  جــدای از تحــوالت شــکل 
گفتگوهــای صلــح در ســوریه و حــوادث پــر درد و رنــج مــردم مظلــوم یمــن اســت. بــا ایــن مختصــر بیــان دوســتان در نامیــدن ایــن مرحلــه بــه نــام 
کــه بــرای موفــق شــدن در ایــن عرصــه نیــاز بــه همدلــی  کننــد و در همیــن جــا الزم بــه ذکــر اســت  مرحلــه دیپلماســی خارجــی شــاید مــا را تصدیــق 
و همزبانــی بیــن مــردم و دولــت مــوج می زنــد و از جهتــی رصــد دقیــق تحــرکات مــار خــوش خــط و خــال اســتکبار جهانــی و ایــادی منفــورش از 
کنــد را نبایــد از نظــر  کــه راهپیمایــی 22 بهمــن در ایــن مرحلــه ایفــا مــی  طــرف دولــت و مــردم حیاتــی بــه نظــر می رســد و نیــز نقــش بســیار مهمــی 
دور داشــت و یقینــًا حرکــت سیل آســای مــردم در راهپیمایــی 22 بهمــن تضمیــن تحقــق شــعار نــه شــرقی، نــه غربــی، جمهــوری اســالمی ایــران 
کــه به عنــوان ســمبل وحــدت و  اســت و مرحلــه دوم، مرحلــه  انتخابــات مجلــس نماینــدگان و مجلــس خبــرگان رهبــری اســت و ایــن مرحلــه 
گیــرد. اول از جهــت این کــه نفــس رأی دادن موضوعیــت  یکپارچگــی و جمهوریــت نظــام نامیــده می شــود بایــد بصــورت ویــژه ای مــد نظــر قــرار 
کــه خــود بســیار مهــم  کشــور در برابــر توطئه هــا و نقشــه های دشــمنان اســت، دوم از جهــت معیارهــای انتخــاب  کــردن  کســینه  دارد و ســبب وا

کــه بدانیــم چــه شــخصی شایســتگی دارد و معیارهــای انتخــاب او چیســت.  اســت 
گرایــی و داشــتن التــزام عملــی بــه قانــون اساســی و  گریــزان از تجمــل  یقینــًا دو مجلــس نیــاز بــه افــراد شایســته و خــدا تــرس و خــدوم و عالــم و 
کشــور بــه حســاب آورد و ایــن خــود  کلــی از تصویــر 4 ســال آینــده  کــه ایــن مرحلــه را شــاید بتــوان بــه عنــوان نمــای  اصــل والیــت فقیــه می باشــد 
کوثــر  نشــان از اهمیــت بســیار ویــژه ایــن مرحلــه دارد. در پایــان بــا ذکــر این کــه مــاه آخــر ســال 94 مصــادف بــا ایــام ســوگواری شــهادت مظلومانــه 
کشــور  گشــته، آرزوی موفقیــت و توســعه رشــد علمــی را بــه دعــای خیــر حضــرت فاطمــه زهــراء )س( بــرای  کبــری )س(  نبــوی حضــرت صدیقــه 

اســالمی ایــران دارم. 

علی جوالی مفرد
مسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
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اهم فعالیت های دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
کتاب خوانی با عنوان "میزان شناخت قرآن" از آثار حضرت آیت اهلل جوادی آملی )فروردین و اردیبهشت 94( 1- برگزاری مسابقه 

گروه هــا و احــزاب فعــال در ایــران  کتــاب جریــان شناســی و تبار شناســی   2- توانمند ســازی دانشــجویان فعــال فرهنگــی، سیاســی اهــداء دو جلــد 
)اردیبهشت 94(

3- اهدای دیوان پروین اعتصامی به اساتید دانشگاه به مناسبت روز استاد )اردیبهشت 94(
 4- برگزاری جلسه سخنرانی "راهی به سوی روشنایی" توسط عبداهلل دوسو، وهابی شیعه شده )اردیبهشت 94(

 5- اردوی زیارتی قم - جمکران ویژه دانشجویان ورودی 93-92 )اردیبهشت 94(
ع "ویژگی یک جوان مسلمان و چگونگی توسل به ائمه اطهار" توسط حاج آقای سالمی در شهرستان قم   6- جلسه سخنرانی با موضو

7- جلسه مشاوره ویژه خواهران توسط سرکار خانم عبدالهی مبلغه اعزامی نهاد رهبری از قم در ایام اعتکاف
8- سخنرانی توسط سرکار خانم عبدالهی با موضوعات "سبک زندگی" و "حجاب و حیاء و رابطه دختر و پسر" ویژه دانشجویان دختر معتکف 

 9- برگزاری ضیافت اندیشه اساتید در مشهد مقدس )تیرماه 94(
10- برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید در شهرستان دزفول )اردیبهشت 94(

ع توافق هسته ای در حسینیه دانشگاه )خرداد 94( 11-برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید با موضو
 12 - برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید در شهرستان بهبهان )دی ماه 94(

کارگاه آموزشی با عنوان »تربیت فرزند و جایگاه فرزند در خانواده« توسط دکتر حبشی در مشهد مقدس )تیرماه 94( 13- برگزاری 
کارگاه طب سنتی توسط دکتر احمد ثاقبی متخصص طب سنتی در مشهد مقدس، ویژه اساتید )تیرماه 94(  -14 

کربال و خاطرات ع »جایگاه ونقش حضرت زینب )س( در معرفی حادثه   15- سخنرانی سرکار خانم مجدی با موضو
یک زن رزمنده در دوران دفاع مقدس«

16- سخنرانی »کرامات امام رضا )ع(« توسط حاج آقای صادقی سرایانی)ملقب به شهید زنده( ویژه اساتید )تیرماه 94(
ع چگونگی ارتباط برقرارکردن با والدین )اردیبهشت 94( 17- سخنرانی با موضو

ع »جایگاه امام علی )ع( از دیدگاه اهل سنت و تشیع« توسط آیت اهلل حیدری )اردیبهشت 94( 18-جلسه سخنرانی با موضو
19-سخنرانی حجت االسالم حسن زاده، امام جمعه موقت اهواز درباره »خوف ورجاء و آداب بندگی« )اردیبهشت 94(

20- سخنرانی دکتر بشلیده، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با موضوع »تاثیر عبادت بر علم و دانش« )اردیبهشت 94(
ع »روان شناسی رفتار موفق« توسط دکتر اصالنی عضو هیأت علمی دانشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز کارگاه آموزشی با موضو  -21

22- مسابقه تفسیر قرآن با عنوان صالی حکمت، تفسیر سوره لقمان )آبان 94(
گر من در یمن بودم ....................... )آبان 94( 23- مسابقه پیامکی ا

کشاورزی در پرتو قرآن 24 - پیگیری و هماهنگی برگزاری اولین همایش ملی رهیافت  های علوم 
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یاست حوزه ر
حــوزه ریاســت دانشــگاه کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان دارای زیرمجموعه هایــی نظیــر گــروه همکاری های علمی بیــن المللی؛ دفتر 
گــروه امــور دانشــجویان  گــروه نظــارت و ارزیابــی؛  ریاســت و روابــط عمومــی؛ اداره حراســت؛ مدیریــت برنامــه، بودجــه، تحــول اداری و بهــره وری؛ 

شــاهد و ایثارگــر؛ امــور حقوقــی، قراردادهــا و رســیدگی بــه شــکایات و دبیرخانــه هیــأت اجرایــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی می باشــد.

فعالیت ها
ح های ملی الف( طر

کشــاورزی  کانــال به دســتور وزیــر محتــرم جهــاد  ح به ســازی 420 هکتــار از اراضــی مزرعــه دانشــگاه شــامل تســطیح، زهکشــی و احــداث  آغــاز طــر
توســط جهــاد نصــر اســتان مرکــزی

ب( بازدید مسئولین کشوری و استانی

- بازدید دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت همراه از دانشگاه )اردیبهشت 94(
کشور و هیأت همراه )مهر 94( - بازدید مهندس  نوری خواه، معاون امور بودجه ای دفتر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

ح های عمرانی وزارت علوم و هیأت همراه )آذر 94( - بازدید دکتر رخشانی مهر، مدیرکل نظارت بر طر
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بازدید استاندار محترم خوزستان جناب آقای دکتر مقتدایی و هیأت همراه از 

زی ومنابع طبیعی رامین خوزستان دانشگاه کشاور

پیــرو دعــوت جنــاب آقــای دکتــر ســید عطاء الــه ســیادت، از اســتاندار محتــرم خوزســتان 
جنــاب آقــای دکتــر مقتدایــی ، در خصــوص وضعیــت دانشــگاه، مشــکالت و تنگناهــای 
آن ، بازدید هایــی در تاریخ هــای 22 و 26 فروردین مــاه و 2 اردیبهشــت ماه 94 توســط 
کــه  اســتاندار محتــرم و هیــأت همــراه از دانشــگاه بــه  عمــل آمــد. در آخریــن نشســت 
بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر مقتدایــی، تنــی چنــد از مدیــران دســتگاه های اجرایــی، 
مشــاورین اســتاندار و مســئولین دانشــگاه تشــکیل شــد، پــس از بحــث و گفتگــو پیرامــون 
مســایل و مشــکالت دانشــگاه و نحــوه همکاری ســایر دســتگاه های اجرایــی در حــل آن ها، 

بند هــای زیــر مــورد توافــق حاضریــن در جلســه قــرار گرفــت.

زی افتتاح ساختمان جدید دانشکده کشاور

کثیــری از  کشــاورزی دانشــگاه بــا حضــور آقــای دکتــر مقتدایــی، اســتاندار محتــرم اســتان خوزســتان و جمــع  ســاختمان جدیــد دانشــکده 
گردیــد. بــاوی، اعضــای هیــأت علمــی، پرســنل و دانشــجویان دانشــگاه در فروردین  مــاه 94 افتتــاح  مســئولین شهرســتان 

کشــاورزی بــا مســاحتی حــدود 3500 متــر مربــع، بــا هزینــه ای بالــغ بــر 46 میلیــارد ریــال در ســال  عملیــات احــداث فــاز اول ســاختمان دانشــکده 
کار  کالس درس، 13 اتــاق  1387 آغــاز و در فروردین مــاه ســال 1393 تکمیــل و افتتــاح شــد. ایــن دانشــکده دارای هشــت آزمایشــگاه، چهــار 

کامپیوتــر می باشــد. اعضــای هیــأت علمــی و ســایت مجهــز 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان بیــان نمودنــد:  آقــای دکتــر مقتدایــی، اســتاندار محتــرم اســتان خوزســتان در خصــوص دانشــگاه 
ــز مــی بایســت در  ــاوی نی ــد مرجــع حــل مشــکالت و ارتقــای ســطح علمــی و فرهنگــی شهرســتان باشــد و مســئولین شهرســتان ب دانشــگاه بای

جهــت ســاخت و پیشــرفت دانشــگاه همــکاری مســتمری ارائــه نماینــد.
کشــاورزی از  ــگاه آن در منطقــه و اســتان، مــی بایســت همایش هــا و ســمینار های علمــی  ــر دانشــگاه و ارتقــای جای جهــت معرفــی هرچــه بهت
ــگاه  ــط در دانش ــازمان های ذیرب ــا ادارات و س ــری ب ــم رهب ــام معظ ــاری مق ــزار هکت ح 550 ه ــر ــه ط ــوط ب ــمینار های مرب ــا و س ــه همایش ه جمل

گــردد. کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان برگــزار 

مهلت اجرامجریحوزهمصوباتردیف

1
ک های برق دانشگاه بدون دریافت حق انشعاب جدید ظرف  تجمیع اشترا

مدت 6 ماه توسط سازمان آب و برق خوزستان انجام پذیرد
معاونت برنامه ریزی

مدیر عامل سازمان آب و 
برق خوزستان

شش ماه

2
گروه منابع آب ظرف مدت 3ماه توسط سازمان آب و برق  آزمایشگاه های 

کامل شود خوزستان تجهیز 
معاونت برنامه ریزی

مدیر عامل سازمان آب و 
برق خوزستان

سه ماه

3
زهکش موجود در دانشگاه ظرف مدت یک ماه آینده توسط سازمان آب و 

برق خوزستان بهسازی و نواقص آن رفع  گردد
معاونت عمرانی

مدیر عامل سازمان آب و 
برق خوزستان

یک ماه

4
گردید  به منظور جلوگیری از پیشروی رودخانه به سمت دانشگاه مقرر 
ح تثبیت ساحل  سازمان آب و برق خوزستان ظرف مدت یک سال طر

رودخانه را مورد مطالعه و اجرا نماید
معاونت عمرانی

مدیر عامل سازمان آب و 
برق خوزستان

یک سال

5
گیاه شناسی واقع در ورودی دانشگاه ظرف مدت یک ماه  گردید باغ  مقرر 

کشاورزی استان مطالعه و اجرا شود توسط جهاد 
معاونت عمرانی

کل سازمان جهاد  مدیر 
کشاورزی استان

یک ماه

6
گردید عملیات محوطه سازی دانشگاه ظرف یک ماه آینده توسط  مقرر 

استانداری خوزستان شروع شود
معاونت برنامه ریزی - 

معاونت عمرانی
یک ماهمعاون عمرانی

7
کنده کاری های شبکه آبرسانی ظرف دو ماه آینده  عملیات ترمیم و آسفالت 

کل راه و شهرسازی شروع شود توسط استانداری و اداره 
معاونت عمرانی

معاون عمرانی-مدیر کل 
راه و شهرسازی استان

دو ماه

8
گردید عملیات بهسازی 400 هکتار از اراضی دانشگاه ظرف دو ماه آینده  مقرر 

گردد توسط جهاد نصر اجرایی 
معاونت عمرانی

مدیر عامل موسسه جهاد 
نصر

دو ماه

9
ج های روشنایی جلسه ای توسط معاونت  گردید در خصوص احداث بر مقرر 

عمرانی استانداری و شرکت توزیع برق استان تشکیل و نسبت به بررسی 
نحوه احداث آنها تصمیم گیری به عمل آورند

معاونت عمرانی
معاون عمرانی-مدیر عامل 

شرکت توزیع برق
یک ماه

10
گذار شده منابع طبیعی به دانشگاه رامین معروف  گردید اسناد اراضی وا مقرر 

کل منابع  به اراضی زویر یک هفته بعد از تحویل مدارک مربوطه توسط اداره 
گردد طبیعی بررسی و صادر 

معاونت برنامه ریزی
کل منابع طبیعی  مدیر 
استان-رئیس دانشگاه 

رامین
-

11
کشاورزی، جهاد نصر و دامپزشکی  گردید سازمان آب و برق، جهاد  مقرر 

استان ظرف یک ماه آینده نسبت به برگزاری همایش علمی و تخصصی در 
محل دانشگاه رامین اقدام نمایند

معاونت برنامه ریزی

مدیر عامل سازمان آب 
و برق-مدیر کل جهاد 

کشاورزی استان-مدیر عامل 
موسسه جهاد نصر-مدیر کل 

دامپزشکی استان

یک ماه

12
گردید  در خصوص استفاده از ظرفیت های علمی اساتید دانشگاه رامین مقرر 
ح های پژوهشی و تحقیق  دستگاه های اجرایی مرتبط استان تعدادی از طر

خود را با استفاده از هیأت علمی دانشگاه اجرا نمایند
معاونت برنامه ریزی

مدیر عامل سازمان آب 
و برق-مدیر کل جهاد 

کشاورزی استان-مدیر کل 
دامپزشکی استان-مدیر کل 

منابع طبیعی استان

مستمر

910

ت
اس

 ری
ی

زه 
حو



ون دانشگاهی ج( نشست های در

-نشست هیأت رئیسه با دانشجویان جدیدالورود )مهر 94(

-نشست صمیمانه دانشجویان با هیأت رئیسه دانشگاه )خرداد 94(

-نشست صمیمانه هیأت رئیسه دانشگاه با اعضای هیأت علمی )آذر 94(

کانون صنفی اساتید و برگزاری انتخابات )مهر و آذر 94( -نشست 

12 11

ت
اس

 ری
ی

زه 
حو



وز معلم و استاد رگداشت ر بز

 مراســم بزرگداشــت روز معلــم و تجلیــل از اســاتید دانشــگاه بــا حضــور اســاتید دانشــگاه و دکتــر صفایــی مقــدم، دکتــر مهر علیــزاده و ســرکار خانــم 
دکتــر ولــوی، اســاتید دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز بــه عنــوان ســخنران، در دانشــگاه برگــزار شــد.

ســرکار خانــم دکتــر ولــوی، ضمــن تبریــک هفتــه معلــم و والدت حضــرت علــی)ع( و روز پــد ر، پیامبــر اســالم، حضــرت محمــد)ص( را اولیــن و 
ــا پیشــرفت علــم و ظهــور  گــذار بــوده و امــروزه ب ــر  کــه وجــود معلــم در طــول تاریــخ اث کردنــد  برتریــن معلــم تاریــخ دانســتند. وی خاطــر نشــان 
تکنولوژی هــای جدیــد در زمینــه آمــوزش ایــن اثر گــذاری کم رنــگ نشــده اســت. ایشــان بــا توجــه بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری، ویژگی هــای 
کار، داشــتن تقــوا و نظــم دانســتند و بیــان  یــک معلــم خــوب را صداقــت و راســتگویی، متخصــص بــودن، عــدم دخالــت مشــکالت شــخصی در 
کمــک بــه دانشــجو بــرای  کــه معلــم متعالــی بایــد قانــون مــداری، رفتــار و منــش درســت، آمــوزش صحیــح، دادن انگیــزه بــه دانشــجو و  نمودنــد 

کار معلمــی مــد نظــر قــرار دهــد. تولیــد علــم را در 
کــه دانشــگاه متعالــی  آقــای دکتــر صفایــی مقــدم در زمینــه حرکــت بــه ســوی دانشــگاه متعالــی بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد و بیــان نمودنــد 
ــد اشــتباه از  ــی را تقلی ــه آمــوزش عال ــت برخــی بی اخالقی هــای موجــود در زمین ــذاری شــود. وی عل ــر اســاس بنیان هــای اخالقــی پایه گ ــد ب بای
کم رنــگ  کوشــا بــوده و ســعی در  کــه اســاتید دانشــگاه بایــد در اصــالح جامعــه علمــی و دانشــگاهی  کیــد نمودنــد  کشــور های غربــی دانســت و تأ

کارمعلمــی داشــته باشــند. کــردن انگیزه هــای مــادی در 
کــه بــا انگیزه هــای علمــی پایــه نهــاده  کــه دانشــگاه رامیــن یکــی از دانشــگاه های پــر اهمیــت در اســتان بــوده  ایشــان در ادامــه بیــان نمودنــد  
شــده اســت و در آن اســاتید بزرگــی مشــغول بــه خدمــت هســتند. دکتــر صفایــی مقــدم دلیــل اصلــی اضمحــالل تمدن هــا را بی اخالقــی و ورود بــه 

گــرو ورود اخالقیــات بــه دانشــگاه دانســتند. مســیر حرکــت به ســوی دانشــگاه متعالــی را در 
کــه دیــدگاه اصلــی در زمینــه پایه گــذاری دانشــگاه ها،  آقــای دکتــر مهرعلیــزاده در خصــوص حرکــت به ســوی دانشــگاه متعالــی بیــان نمودنــد 

ــد. ــه ســمت تجاری ســازی حرکــت نموده ان ــا ب ــوده، امــا امــروزه دانشــگاه های دنی ــدگاه فضیلت محــور ب یــک دی
کار و دانشــگاه های نظریه پــرداز )ســنتی( بــوده و تــالش مــا بایــد  کــه دانشــگاه های صنعتــی، رابــط بیــن بــازار  ایشــان در ادامــه اضافــه نمودنــد 
ــای  ــد در پــی ارتق کمی نگــر بای ــدگاه  ــا اصــالح دی ــز ب ــی انقــالب فرهنگــی نی ــوده و شــورای عال کار ب ــازار  ــراری رابطــه بیــن دانشــگاه ها و ب در برق

کیفــی باشــد. دانشــگاه ها از نظــر 

-بزرگداشت روز معلم و استاد )اردیبهشت 94(

د( مراسم و همایش ها

کنگره ی شهدای دانشجوی دانشگاه - اولین 
دانشــگاه  دانشــجوی  شــهدای  کنگــره ی  اولیــن 
کشــاورزی و منابــع  در بهمن مــاه 93 در دانشــگاه 
گردیــد. در ایــن  طبیعــی رامیــن خوزســتان برگــزار 
برنامــه، خانواده هــای معظــم شــهدای دانشــجو، 
شــهید هاشــم احمــدی، شــهید محمــد بهاء الدیــن، 
شــهید عبدالعلــی عنصــری و شــهید محمــد عابــدی 

حضــور داشــتند.

1314  -مراسم دانش آموختگی دانشجویان )اردیبهشت 94(
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گمنــام  -  مراســم افتتــاح یادمــان شــهدای 
دانشــگاه )اردیبهشت 94(

ح 550 هزار هکتاری سفر مقام معظم رهبری )اردیبهشت 94( -  نشست تخصصی طر
کانــال به دســتور وزیــر محتــرم جهــاد  ح به ســازی 420 هکتــار از اراضــی مزرعــه دانشــگاه شــامل زهکشــی، تســطیح و احــداث  -  اجــرای طــر

کشــاورزی توســط جهــاد نصــر 

گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم بزرگداشت هفته دفاع مقدس و 
کریمی پــور یکــی از فرماندهــان هشــت ســال دفــاع مقــدس ،  کجبــاف، ســردار  مراســمی بــا حضــور خانــواده محتــرم ســردار شــهید حــاج هــادی 

گردیــد. کارکنــان دانشــگاه، شــهریورماه 94 در دانشــگاه برگــزار  رزمنــدگان و ایثارگــران دانشــگاهی، ریاســت، اعضــای هیــأت علمــی و 

مراسم هفته دفاع مقدس
)شهریور 94(
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-همایش محققین و مروجین جهاد کشاورزی استان خوزستان )آذر 94(
کارمنــد و اهــداء  کارگــر و روز  -برگــزاری مراســم بزرگداشــت روز زن، روز 

هدایــا بــه همــکاران 
- اهدای هدایا به مناسبت اعیاد مختلف

) عید فطر، عید غدیر و عید قربان( 
- تقدیر از فرزندان ممتاز پرسنل

گرد اولی ها(  ) شا

ون دانشگاهی ه( بازدید های در

 بازدید ریاست و مسئولین دانشگاه از روند ثبت نام دانشجویان جدید )شهریور 94(
بازدید ریاست و مسئولین دانشگاه از خوابگاه های دانشجویی )شهریور و آبان 94(
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هیأت ممیزه
کــه اعضــاء آن از میــان دانشــیاران و اســتادان  هیــأت ممیــزه یکــی از واحدهــای علمــی ســتادی زیــر نظــر رئیــس دانشــگاه می باشــد، 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی  دانشــکده ها بــه  مــدت دو ســال انتخــاب و منصــوب می شــوند. هیــأت ممیــزه از ســال 1393 در دانشــگاه 
گردیــده اســت. اعضــای هیــأت ممیــزه دانشــگاه عبارتنــد از: آقایــان دکتــر ســیادت )رئیــس هیــأت(، دکتــر عبــاس  رامیــن خوزســتان تشــکیل 
کمیســیون تخصــص(، دکتــر بهمــن خســروی پــور، دکتــر  عبدشــاهی )دبیــر هیــأت(، دکتــر احمدکوچــک زاده، دکتــر جمــال فیاضــی )رئیــس 
محمــود شــفاعی بجســتان )نماینــده وزیــر(، دکتــر مهــدی قمشــی )نماینــده وزیــر(، دکتــر عبدالمهــدی بخشــنده، دکتــر حبیــب الــه نادیــان 

ــرادران و دکتــر محمدحســین دانشــور. قمشــه، دکتــر محمــد امیــن آســودار، دکتــر مرتضــی ممویــی، دکتــر مســعود ب
ح زیر: عملکرد این هیأت از بدو شروع عبارتست از برگزاری 12 جلسه  و ارتقای 11 نفر از اعضای هیأت علمی به شر

وژه های دانشجویی و( افتتاح پر

انســانی  فوتبــال  و  دوچرخه ســواری  پیســت  -افتتــاح   
خوابگاهــی محوطــه  در  دختــر  دانشــجویان 

)آذر 94(

مرتبه علمیپایهرشته تخصصیعضو هیئت علمیردیف

کدکتر سیروس جعفری1 استادیاری به دانشیاری9علوم و مهندسی خا

استادیاری به دانشیاری18برنامه ریزی روستاییدکتر منصور غنیان2

دانشیاری به استادی42فیزیولوژی تولید مثلدکتر مرتضی ممویی3

استادیاری به دانشیاری22تغذیه دامدکتر محمد بوجارپور4

استادیاری به دانشیاری4دامپزشکیدکتر صالح طباطبایی وکیلی5

استادیاری به دانشیاری27صنایع غذاییدکتر بهزاد ناصحی6

استادیاری به دانشیاری10حشره شناسیدکتر نوشین زندی سوهانی7

کدکتر بیژن خلیلی مقدم8 استادیاری به دانشیاری10علوم و مهندسی خا

کشاورزیدکتر مهدی سعادت فرد9 مربی به استادیاری21ماشین های 

غ10 کشاورزیدکتر سید مجتبی فار مربی به استادیاری14ماشین های 

مربی به استادیاری27زراعتدکتر عبدالرضا سیاهپوش11

یابی ز وه نظارت و ار گر
گروه: دکتر سعید محمد زاده مدیر 

ــك  کم ــور  ــه منظ ــة 1360 ب ــر ده ــی در اواخ ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــوزش در دانش ــنجش آم ــارت و س ــورای نظ ــکیل ش ــا تش ــان ب همزم
ع، بــر اســاس بخشــنامه وزارتــی، در هریــك از  گســترش ارتبــاط مطلــوب و ســالم بیــن دانشــگاه ها و وزارت متبــو بــه اجــرای مصوبــات آن و 
گردیــد. بــر اســاس  مفــاد مــاده  5  دانشــگاه ها دفتــری بنــام ”دفتــر نظــارت و ســنجش آمــوزش“ زیــر نظــر معاونــت آموزشــی دانشــگاه تشــکیل 
خ  77/7/1 شــورای   اساســنامه  شــورای  نظــارت  و ارزیابــی  دانشــگاه ها و موسســات  آمــوزش  عالــی  و پژوهشــی  مصــوب  چهارمیــن  جلســه  مــور
نظــارت  و ارزیابــی  وزارت  فرهنــگ  و آمــوزش  عالــی ، متعاقبــًا نــام دفتــر بــه ”دفتــر نظــارت و ارزیابــی“ تغییــر یافــت و از نظــر جایــگاه ســازمانی نیــز 
گــروه نظــارت  و ارزیابــی  بــا اهــداف ، وظایــف  و تشــکیالت  زیــر نظــر ریاســت  دانشــگاه تشــکیل  شــود. پیشــنهاد شــد تــا در هــر یــك  از دانشــگاه ها، 

یابی  ز وه نظارت و ار عملکرد گر

کارکنــان و  1-اســتخراج پرونــده الکترونیکــی و آمــار ثبتــی دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل، دانــش آموختــگان، اعضــای هیــأت علمــی، 
اســتادان مدعــو و ارســال بــه موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی وزارت علــوم 

2-تکمیل فرم  شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه و بارگذاری در پورتال نظارت و ارزیابی وزارت علوم
ــاوری  ــم و فن ــی عل ــارت و ارزیاب ــش، نظ ــت پای ــه معاون ــال ب ــت ارس ــور جه کش ــی  ــگاه های دولت ــه دانش ــات پای ــای اطالع کاربرگ ه ــل  3-تکمی

ــی انقــالب فرهنگــی شــورای عال
4-تدوین سند راهبردی دانشگاه و ارائه راهکارهای عملیاتی آن به حوزه ریاست و شورای دانشگاه

گروه های آموزشی  5-تهیه و تدوین برنامه جامع ده ساله دانشگاه به تفکیک دانشکده ها و 
6-برگزاری جلسه تبادل نظر در خصوص ساز و کارهای ارزیابی دانشگاهی با رؤسای دانشکده ها، معاونین آموزشی و مدیران گروه های آموزشی 

ع  ح تکریم ارباب رجو 7- همکاری با معاونت اداری ، مالی و روابط عمومی دانشگاه جهت ساختا رسازی برای تشکیالت طر
8-تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد حوزه های ریاست، پژوهشی، آموزشی، دانشجویی  و فرهنگی 

گروه بازدید شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه  9-بازدید از واحدهای مختلف اداری و دانشجویی توسط 
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رسمی آزمایشی به رسمی قطعیپیمانی به رسمی آزمایشیپیمانیبورسیه

  3 نفر1نفر7نفر 5 نفر

ح بورسیه طر
پیمانیسربازی

کارشناس 
رسمی به هیات 

علمی

پیمانی به 
رسمی آزمایشی

رسمی آزمایشی 
جمعبه رسمی قطعی

624----3312استعالم مراجع ذیصالح

11813721پرونده صالحیت عمومی

13711------پرونده صالحیت علمی

ع عضویت نو

ع پرونده نو

هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
کشــور و نظــر  بــا توجــه بــه جایــگاه رفیــع علــم و دانــش در فرهنــگ اســالمی و ضــرورت حفــظ شــأن و قداســت واالی محیط هــای آمــوزش عالــی 
کارآمــد و مؤمــن بــه آرمان هــای انقــالب اســالمی  بــه نقــش محــوری و ســازنده اعضــای هیــأت علمــی و لــزوم به کارگیــری از اســتادان فرهیختــه، 
و بــه منظــور انتخــاب اعضــای هیــأت علمــی اصلــح از بیــن متقاضیــان جــذب و هم چنیــن تبدیــل وضعیــت اســتخدامی و ایجــاد وحــدت رویــه 
گردیــد. هیــأت اجرایــی جــذب دانشــگاه بــا تشــکیل  در امــور اســتخدام اعضــای هیــأت علمــی، هیــأت اجرایــی جــذب در هــر مؤسســه تشــکیل 

کار نمــود. دبیرخانــه هیــأت اجرایــی جــذب و برگــزاری اولیــن جلســه در تاریــخ 87/12/18 آغــاز بــه 
کارگــروه بررســی صالحیــت عمومــی، تنظیــم صورت جلســات و اجــرای مصوبــات  1-برگــزاری 13 جلســه هیــأت اجرایــی جــذب و 6 جلســه 

هیــأت اجرایــی جــذب و تصویــب 71 مصوبــه از بهمن مــاه 1393 تــا بهمن مــاه 1394
2-نصب وراه اندازی نرم افزار هماهنگ دبیرخانه های هیأت جذب اعضای هیأت علمی

ح جدول زیر: 3-ورود اطالعات متقاضیان جذب و تبدیل وضعیت به  تعداد 56 فقره پرونده به شر

4- ارسال و پی گیری سایر استعالم های صالحیت عمومی عضویت و تبدیل وضعیت به تعداد 28 فقره 
ح جدول زیر: 5- پیگیری و دریافت تاییدیه نهایی هیأت مرکزی جذب وزارت علوم به تعداد 16 فقره پرونده به شر

یت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری مدیر
مدیر دفتر: مهندس منصور جاللی

عملکرد

1-مبادله اصالحیه بودجه تفصیلی 93 و مبادله بودجه تفصیلی 94
کمک آموزشی، تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و محوطه سازی  2-مبادله موافقتنامه های عمرانی تامین فضاهای آموزشی و 

ح در کمیسیون دائمی هیأت امناء و هیأت امناء منطقه جنوب غرب کشور  3-تهیه پیش نویس بودجه تفصیلی و موارد مطروحه برای طر
4-پیشنهاد الیحه بودجه 95 

5-تامین اعتبار تمام پروژه ها و اقالم خریدهای عمرانی دانشگاه در طول سال
6-پیشنهاد تشکیالت تفصیلی جدید دانشگاه )در مرحله نهایی شدن و ابالغ از دفتر بودجه و تشکیالت وزارت علوم به دانشگاه( 

کارکنان  کالس های آموزشی ضمن خدمت   7-اجرای 

6- بررســی رزومــه متقاضیــان فراخــوان بهمــن 93 و شــهریور 94 به تعداد 
77 فقــره پرونــده و متقاضیــان جایابــی بــه تعــداد 15 فقــره و معرفــی افــراد 

واجــد شــرایط اولیــه بــه کارگروه هــای بررســی صالحیــت علمــی و عمومــی
هیــأت  اعضــای  از  نفــر   33 ارزشــیابی  فرم هــای  اولیــه  بررســی   -7
ح در جلســه هیــأت اجرایــی  علمــی قــرار دادی و پیمانــی جهــت طــر

جــذب بــه منظــور تمدیــد قــرارداد ســالیانه
تکمیلــی  تحصیــالت  و  آموزشــی  معاونــت  حــوزه  بــا  همــکاری   -8
دانشــگاه جهــت انجــام امــور بورســیه ها و ثبــت اطالعــات در ســامانه 

بــورس داخــل ) ســنباد( 
9- همــکاری بــا مدیریــت امــور اداری دانشــگاه  جهــت درخواســت 
ردیف  هــای اســتخدامی از مرکــز نظــارت و ارزیابــی آمــوزش عالــی و 
اعضــای  تبدیــل وضعیــت  ابالغیه هــای  ارســال درخواســت صــدور 

ع  هیــأت علمــی از حــوزه معاونــت آموزشــی وزارت متبــو
گــروه نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه جهــت تهیــه آمــار  10- همــکاری بــا 

و اطالعــات اعضــای هیــأت علمــی        
11- همــکاری بــا مدیریــت طــرح و برنامــه دانشــگاه بــه منظــور ارائــه 
موضوعــات و مــوارد مرتبــط بــا امور هیأت علمی در جلســات هیــأت امناء    

  

وه همکاری های علمی بین المللی گر
گروه: دکتر سعید محمد زاده مدیر 

بــه منظــور ایجــاد و تســهیل تعامــالت علمــی بیــن المللــی دفاتــر امــور 
کشــاورزی و  گردیــد. در دانشــگاه  بیــن الملــل در دانشــگاه ها ایجــاد 
منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان دفتــر همکاری هــای علمــی بیــن 
المللــی زیــر نظــر معاونــت آموزشــی و پژوهشــی فعالیــت داشــت. بــا 
تصویــب چــارت جدیــد ســازمانی دانشــگاه، ایــن دفتــر از نظــر ســازمانی 
حــوزه  زیرمجموعــه  المللــی  بیــن  علمــی  همکاری هــای  گــروه  بــه 
ریاســت ارتقــای یافــت و فعالیــت مجــدد خــود را از نیمــه شــهریور ماه 

ــود. ــاز نم ــال 1394 آغ س

وه همکاری های علمی بین  اهم اهداف گر
المللی عبارتند از:

کــز آمــوزرش عالــی خارجــی  1-برقــراری ارتبــاط بــا دانشــگاه ها و مرا
آموزشــی و پژوهشــی؛ جهــت همکاری هــای 

گردهمــای  2-همــکاری بــا دانشــکده ها جهــت تنظیــم و برگــزاری 
ــی؛ ــن الملل ــی بی علم

3-فراهــم نمــودن شــرایط جــذب دانشــجویان خارجــی بــا همــکاری 
گروه هــای آموزشــی؛

4-انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی با دانشگاه های خارجی؛
5-انجــام امــور مربــوط بــه فرصت هــای مطالعاتــی و ســفرهای علمــی 

بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی و فنــاوری؛

تدوین تفاهم همکاری با دانشگاه بصره 
)محورهای تفاهم نامه(

-فعالیت های تحقیقاتی مشترک 
-فرصت هــای مطالعاتــی و ماموریت هــای تحقیقاتــی اعضــاء هیــات 

علمــی و دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی
-تبادل استاد و دانشجو

-تبادل اطالعات علمی و مواد آزمایشگاهی
-تحلیل نمونه های آزمایشگاهی بر اساس تعرفه های تعیین شده

دانشــجویان  پایان نامه هــای  داوری  و  کمیتــه  در  -همــکاری 
دکتــری و  ارشــد  کارشناســی 

-راه اندازی دوره های مشترک تحصیالت تکمیلی
-مشورت های فنی و حرفه ای 

کارگاه هــای آموزشــی،  -مشــارکت در برگــزاری همایش هــای علمــی، 
ــاه مــدت کوت نمایشــگاه ها و ســخنرانی ها و دوره هــای آموزشــی 

-فعالیت های فرهنگی مشترک

بازدیــد هیــأت ده نفــره دانشــگاه بصــره از دانشــگاه کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی رامیــن خوزســتان از تاریــخ 27 لغایــت 29 آذر 94
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وهشی و فناوری دانشگاه  معاونت پژ
معاون پژوهشی و فناوری: دکتر بهمن خسروی پور

مدیر امور پژوهشی و فناوری: دکتر منصور غنیان
کارآفرینی و ارتباط با جامعه: دکتر محمد حجتی مدیر 

گره گشــای تمامــی عقب ماندگی هــا و پســرفت ها،  کلیــد حــل مشــکالت و  کــه در دنیــای امــروز  ــم و مدیریــت پوشــیده نیســت  ــر صاحبــان عل ب
ع ســرمایه گذاری و هزینــه ای در ایــن خصــوص بــه بیراهــه  ع پژوهــش و پژوهشــگر اســت. بــا ایــن نــگاه هــر نــو توجــه عمیــق و صحیــح بــه موضــو
گامــی اســت به ســوی تحقــق آرمان هــای ملــی و عقیدتــی. از ســویی برنامه ریــزی بــرای انجــام پژوهش هــای اصیــل و تقاضــا  نخواهــد رفــت و 
ع  کالن، شــناخته شــده و هدف گــرا، یــک الــزام غیــر قابــل انــکار اســت تــا بتــوان بــه نتیجــه بخــش بــودن ایــن نــو محــور مبتنــی بــر دورنمایــی 
گذاری هــا اطمینــان داشــت. بــه هــر روی، پژوهــش و مهم تــر از آن برون دادهــا و جلوه هــای بیرونــی آن از بهتریــن شــاخص های  ســرمایه 
کالن، ملت هاســت. خوشــبتانه در ســالهای اخیــر بــا اتــکا بــه نیروهــا و پتانســیل های بالقــوه و بالفعــل  ارزیابــی پویایــی جوامــع علمــی و در بعــد 
گرچــه تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب و  کشــور بــه ایــن مهــم را شــاهد بــوده و هســتیم؛  کالن  کشــور نــگاه ویــژه ای از ســوی مســؤولین و مدیریــت 
کشــور راهــی طوالنــی وجــود دارد. در ایــن میــان وظایــف دانشــگاه ها بــه عنــوان ارکان اصلــی تحقــق  تعییــن خــط مشــی متناســب بــا نیازهــای 

سیاســت ها و اهــداف پژوهشــی انکارناپذیــر اســت.

وهشی و فناوری یت امور پژ مدیر

کتاب، فرصت مطالعاتی و سفرهای علمی داخلی و خارجی:  ح های پژوهشی،  الف( طر

ع فعالیتردیف نو

ح پژوهشی بانضمام مکاتبات آن ها1 تصویب 53 پروپوزال طر

ح پژوهشی بانضمام مکاتبات آن ها2 گزارش نهایی 15 طر تصویب 

صحافی کردن گزارش نهایی 5 طرح پژوهشی و ارسال یک نسخه از هرکدام به کتابخانه مرکزی جهت بهره برداری دانشجویان و همکاران محترم3

ج از دانشگاه بانضمام مکاتبات آن ها4 ح مربوط به سازمان ها و شرکت های خار تصویب 42 طر

ح پژوهشی مصوب سال 1393 جهت داوری بانضمام مکاتبات آن ها5 ارسال 13 پروپوزال طر

ح پژوهشی6 گواهی داوری پروپوزال طر تهیه 30 

تهیه و تنظیم 62 عدد قرارداد پژوهانه و تایپ 60 عدد قرارداد اعضاء هیات علمی دانشگاه و ثبت اسامی پایان نامه های ارشد و دکترا در قرارداد  آن ها7

ح های پژوهشی سال 1393و81394 تنظیم طر

چاپ 47 مقاله ISI، 104 مقاله ISC، 23 مقاله علمی - پژوهشی، 27 مقاله علمی - ترویجی، شرکت اعضای محترم هیأت علمی در 9
77 همایش داخلی و 28 همایش خارجی

کتب تالیفی و ترجمه ای اعضای هیأت علمی10 انجام مکاتبات جهت تسویه حساب مالی مربوط به 4 جلد از 

کتاب جهت داوری، ویراستاری علمی و ادبی11 ارسال 13 جلد 

انجام هماهنگی 10 جلسه شورای پژوهشی و تنظیم صورتجلسات مربوط به شورای پژوهشی دانشگاه12

انجام هماهنگی 6 جلسه شورای انتشارات و تنظیم صورتجلسات مربوط به شورای انتشارات دانشگاه13

ح و ارسال جهت داوری ، تصحیح و تطبیق14 انجام مکاتبات بیش از 55 طر

کتاب )تالیف و ترجمه(15 انجام مکاتبات جهت چاپ 4 جلد 

ح پژوهشی16 گواهی ثبت پروپوزال طر صدور 35 

کتاب های اعضای محترم هیأت علمی جهت داوری علمی17 انجام مکاتبات مربوط به ارسال 13 جلد از 

بررسی و انجام مکاتبات 36 سفر داخلی و 11 سفر خارجی18

کتاب جهت چاپ از ارشاد اسالمی استان خوزستان 19 در حال اخذ مجوز نشر انتشار 

ج ار دانشگاه توسط اعضاء محترم هیات علمی20 چاپ 4 جلدکتا ب خار
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کتاب های چاپ شده: اب( عناوین 

کتاب ع اثرصاحب اثردانشکدهنام  نو

تدوین وگردآوریدکتر علی رجب پورکشاورزیعوامل خسارات زای درختچه ها ودرختان فضای سبز اهواز

گیاهان بوته ای وچمن های فضای سبز اهواز تدوین وگردآوریدکتر علی رجب پورکشاورزیعوامل خسارات زای 

کشاورزی مهندسی زراعی مباحث بنیادین در آموزش عالی 
وعمران روستایی

دکتر مسعود برادران
دکتر  بهمن خسروی پور
مهندس بهار ه عابدی

تدوین وگردآوری

روش های تحقیق در سم شناسی وپایش
دکتر علی رجب پورکشاورزی مقاومت به حشره کش در زنجیره های برنج

ترچمه فاطمه یاراحمدی

ع و تکامل ( گیاهی وزندگی اجتماعی ) تنو دکتر لیال رمضانیکشاورزیکنه های 
ترجمه دکتر نوشین زندی سوهانی

دکتر فاطمه یاراحمدیکشاورزیزیست سنجی با بند پایان
ترجمه دکتر علی رجب پور

کتب چاپ شده اعضای هیأت علمی در سال 1394: ج( 

گروه آموزشی: ح های انجام شده به ترتیب  د( تعداد طر

ح حمجرینام طر ع طر گروهدانشکدهنو

کفشدوزک با تغذیه از  گری  بررسی نقش مرحله رشدی طعمه بر رفتار جستجو 
شپشک آرد آلود مرکبات وشپشک آرد آلود جنوب

دکتر لیال رمضانی
گیاه پزشکیکشاورزیکاربردیسارا ضرغامی

کلرید سدیم بر ویژگی های مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی دو رقم بامیه دکتر محمدرضاصالحیتاثیر شوری 
گیاه پزشکیکشاورزیکاربردیدکتر محمد حسین دانشور

گلرنگ کود های شیمیایی ودامی بر عملکرد  کاشت وتلفیق  گیاهان پیش  گیاه پزشکیکشاورزیکاربردیدکتر علیرضا ابدالیاثر 

طراحی وتوسعه سیستم های خبره شناسایی به منظور تشخیص بذر وگیاهچه 
ع استان خوزستان علف های هرز مزار

دکتر الهام الهی فرد
زراعتکشاورزیکاربردیدکتر سامان آبدانان

کوآنزیم آ  کش های باز دارنده ی استیل  پی جویی علف های هرز مقاوم به علف 
)ACCase( ) کسیالز کربو 

دکتر محمد رضا مرادی 
زراعتکشاورزیکاربردیتالوت -دکتر الهام الهی فرد

Gorchorus کو لوژی جوانه زنی بذر علف های هرز طحله زراعتکشاورزیکاربردیدکتر الهام الهی فردا

کربو هیدرات بر خواص رئو لوژی ، توزیع اندازه  تاثیر جایگزین های چربی بر پایه 
کم چرب صنایع غذاییعلوم دامیکاربردیدکتر حسین جویندهذرات وویژگی های حسی دسر لبنی شکالت 

صنایع غذاییعلوم دامیکاربردیدکتر حسین جویندهتولید نوشیدنی سین بیوتیک میوه ای بر پایه آب ماست

گوجه  اثرات برخی سموم بیولو ژیک وشیمیایی روی جمعیت شب پره مینوز 
گلخانه ای گیاه پزشکیکشاورزیکاربردیدکتر فاطمه یار احمدیفرنگی در شرایط 

کاشت بر جوانه زنی بذرو رشد  اثرات اسید جیبرلیک ، محلول غذایی وبستر 
HYIocereus undatus گون فروت باغبانیکشاورزیکاربردیدکتر مختار حیدریدانهال های درا

کیفیت پس از برداشت میوه توت  غ میوه ، اتا نول و زمان انبار داری بر  اثرات بلو
).Morus nigra L( باغبانیکشاورزیکاربردیدکتر مختار حیدریسیاه

گاوی  گلیکو پروتئین ویروس تب بی دوام  کلونینگ وبیان اپیتوپ از ژن 
کلی کتری اشرشیا  بااستفاده از ناقل در با

دکتر محمد تقی بیگی 
نصیری - مسعود رضا 

صیفی آباد شاپوری
 رضا پسندیده

علوم دامیعلوم دامیکاربردی

گانیسم  مطالعه اثر جایگزینی سوبابل به جای یونجه بر فعالیت هضمی میکرواور 
علوم دامیعلوم دامیکاربردیدکتر محمدآبادیهای شکمبه بز

ارزیابی برخی ویژگی های فیزیکی ومکانیکی فیلم های ترکیبی صمغ دانه اسفرزه 
کیتوزان صنایع غذاییعلوم دامیکاربردیدکتر حسن برزگر- 

کارآفرینی دانشجویان دختر تحصیالت تکمیلی  بررسی عوامل موثر برنیت 
کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان دانشگاه 

دکتر بهمن خسروی پور 
  آزاده بخشی 

  آذر هاشمی نژاد
مهندسی کاربردی

زراعی
ترویج وآموزش 

کشاورزی

کشاورزی با استفاده از کننده ی محصوالت  ساخت،توسعهوارزیابی جدا
تکنو لوژی بینایی ماشین

دکتر سامان  آبدانان مهدی 
مهندسی کاربردیزاده

زراعی
ماشینهای 

کشاورزی

دکتر افشین مرزبان غیاث ارزیابی ارگو نو میکی برخی عملیات تولید خرما
مهندسی کاربردیآبادی

زراعی
ماشینهای 

کشاورزی

کارنده نیو ماتیکی با  کاشت در  تحلیل رفتار سقوط بذر به منظور بررسی یکنواختی 
کا مپیوتر روش بینایی 

دکتر  سامان آبدانان مهدی 
کاظمی مهندسی کاربردیزاده - دکتر نواب 

زراعی
ماشینهای 

کشاورزی

علوم دامیعلوم دامیکاربردیدکتر مرتضی چاجیبررسی استفاده از برگتوت در تغذیه نشخوارکنندگان

دکتر صالح طباطبا ییبررسی تاثیر سطوح مختلف ژله رویال وگلو تامین بر خصوصیات قوچ عربی
علوم دامیعلوم دامیکاربردیدکتر مرتضی مموئی

کسی متیل سلولز- نانورس حاوی اسانس نعناع بر بهبود  کربو  بررسی اثر پوشش 
غ علوم دامیعلوم دامیکاربردیدکتر بهزاد ناصحیعمر نگهداری تخم مر
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ج از دانشگاه: ح های مشترک با سازمان های خار ه( طر

ع قراردادردیف طرف قراردادمدت قراردادموضو

گرد و غبار1 ک و شکل گیری و بررسی اثرات بیولوژیک  24 ماهمطالعه جامع فرسایش خا
معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری

2
کشاورزان وتحلیل  بررسی اثرات وپیامد های خشک سالی بروضعیت اقتصادی واجتماعی 

راهبردی مقابله آنان دراستان خوزستان
15 ماه

ستاد توسعه فناوری آب ،خشکسالی 
، فرسایش ومحیط زیست

3
تبیین فعالیتهای ترویجی ،آموزشی دررفتارحفاظتی بهره برادران حوزه ی تاالب شادگان 

کاهش آسیب پذیری منطقه در برابر اثرات خشکسالی وپدیده ی ریزگردها بارویکرد 
6 ماه

ستاد توسعه فناوری آب ،خشکسالی 
، فرسایش ومحیط زیست

گرم شدن زمین برکشاورزان ومقابله آنان4 12 ماهبررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی 
ستاد توسعه فناوری آب ،خشکسالی 

، فرسایش ومحیط زیست

گردو غبارازنقطه نظر درک ریسک5 کشاورز در هنگام بروزپدیده  12 ماهبررسی رفتار بهره برداران 
ستاد توسعه فناوری آب ،خشکسالی 

، فرسایش ومحیط زیست

6
کانالهای آبیاری وایستگاه  کننده اختالل در  بررسی روشهای ایمن مبارزه با جوندگان ایجاد 

های پمپاژ آب استان خوزستان
24 ماه

شرکت سهامی سازمان آب وبرق 
خوزستان

7
کارایی واثربخشی وطراحی نظام بهره برداری وایجاد تشکل آب بران قبل وحین  بررسی میزان 

عملیات اجرایی شبکه های آبیاری وزهکشی داریون شوشتر وارائه نقشه راه برای فازهای 
بعدی

24 ماه
شرکت سهامی سازمان آب وبرق 

خوزستان

8
کاهش  گردها وچگونگی افزایش مشارکت آنان در  کشاورزان در خصوص ریز  بررسی نگرش 

اثرات این پدیده )مطالعه روستا های شهرستان اهواز(
4 ماه

ستاد توسعه فناوری آب ،خشکسالی 
، فرسایش ومحیط زیست

9
کارون وعوامل موثر برآن دریک دوره 40 سال از منشاء تا  کیفیت آب رودخانه  مطالعه تغییرات 

پایاب خلیج فارس
سازمان آب وبرق خوزستان6 ماه

کارون10 کشت وصنعت نیشکر  سازمان آب و برق خوزستان14 ماهارزیابی راندمان مصرف آب در تولید شکر ونیشکر 

ح های مشترک با سازمان ها: و( تعداد طر

ح( آزمایشگاه مرکزی:

ع فعالیتردیف نو

کسب عضویت قطعی از شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی1

217025 ISO/IEC  استقرار نظام استاندارد بین المللی

انجام مشاوره جهت انجام پروژه های آنالیز دستگاهی3

انجام مشاوره جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی4

گروهی موسسات آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی، معرفی توانمندی ها و تجهیزات آزمایشگاهی5 انجام بازدیدهای 

ارائه برنامه توسعه فضای ساختمان آزمایشگاه مرکزی 1 و 62

ارائه برنامه و نقشه جهت اصالح و راه اندازی آزمایشگاه مرکزی 73

پیاده سازی نظام HSE در آزمایشگاه8

 ارائه خدمات تخصصی آنالیز دستگاهی و همکاری با سازمان های آموزشی، پژوهشی و شرکت های خصوصی9

پذیرش دانشجو جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی10

دریافت تعرفه های آنالیز جهت باال بردن درآمدهای اختصاصی دانشگاه11

انعقاد قرارداد با موسسات آموزشی، پژوهشی و شرکت های خصوصی جهت انجام خدمات آزمایشگاهی12

کالیبراسیون دستگاهها مطابق با استاندارد جهانی13 انجام سرویس سالیانه و 

ارائه برنامه ارتقای دستگاه های با فناوری باال جهت باالبردن دامنه خدمات آزمایشگاهی14

خرید تجهیزات آزمایشگاهی و دریافت یارانه از محل سومین نمایشگاه تجهیزات آمایشگاهی ساخت ایران جهت استفاده در آزمایشگاه مرکزی و سایر 15
گروه های آموزشی

دریافت، نصب و راه اندازی دستگاه های خریداری شده از محل سومین نمایشگاه تجهیزات آمایشگاهی ساخت ایران16

گروه های آموزشی17 خرید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی با دریافت حمایت از شبکه آزمایشگاهی شاعا جهت استفاده در آزمایشگاه مرکزی و سایر 

گزارش عملکرد به شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی و شبکه شاعا18 ارائه 

کروماتوگرافی و آنالیز عنصری19 کالیبراسیون،  کارگروه های تخصصی استاندارد و  کارشناسان آزمایشگاه به عنوان نماینده دانشگاه در  عضویت 

کیفیت نمونه های آزمایشگاهی20 کار در آزمایشگاه، باال بردن  ارائه مشاوره و آموزش به دانشجویان جهت ایمنی 

طراحی بروشور معرفی و توانمندیهای آزمایشگاه مرکزی جهت ارائه در غرفه توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش و فناوری21

ح و اجرای تخفیف خدمات آزمایشگاهی به مدت یک ماه به مناسبت هفته پژوهش و فناوری22 ارائه طر

به روز رسانی سایت آزمایشگاه مرکزی23

کارگاه های آموزشی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی24 کارشناسان جهت بروز رسانی خدمات  آزمایشگاه در جلسات و  شرکت 

استاندارد سازی فعالیت های آزمایشگاهی و ارایه خدمات با نتایج قابل اعتماد25
2728
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گروه فناوری اطالعات: ز( 
ع فعالیتردیف نو

کلیه خوابگاه های دانشجویی1 راه اندازی اینترنت وایرلس 

افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه2

تهیه نقشه فیبر نوری دانشگاه3

راه اندازی سرور سرویس اتوبوس های دانشجویی4

تمدید قراداد سایت مقاالت معتبر بین المللی )گیگالیب(5

تمدید قرارداد سایت نشریات مگ یران6

راه اندازی سرور مدیریت اطالعات پژوهشی7

راه اندازی هاست وب سایت جدید دانشگاه8

راه اندازی و سرور جدید ایمیل دانشگاه9

کانتیگ دانشگاه10 ارتقای سرور ا

کارگزینی و حضور و غیاب دانشگاه11 پیگیری جهت راه اندازی سامانه جدید 

کش سرور12 ارتقای 

تمدید قرارداد آنتی ویروس دانشگاه13

راه اندازی سامانه اموال و انبار دانشگاه14

تعمیر و سرویس بیش از 600 رایانه و لپ تاپ اداری و دانشجویی15

کامپیوتر خوابگاه های خواهران16 راه اندازی سایت 

ینی و ارتباط با جامعه یت کارآفر مدیر

کارآفرینی و ارتباط با جامعه: الف( مدیریت 

ع فعالیتردیف نو

کارآفرینی و  ارتباط با جامعه1 خریداری لوازم و تجهیزات اداری و راه اندازی دفتر 

کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه شهید چمران اهواز جهت همکاری در اولویت های پژوهشی استان2 شرکت در دو جلسه مشترک با مدیریت 

برگزاری غرفه دانشگاه در نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار اهواز3

کشت و صنعت امام خمینی )ره(4 شرکت در جلسه مشترک با شرکت 

کشت و صنعت دعبل خزایی5 شرکت در جلسه مشترک با شرکت 

کلیه واحدهای دانشگاه6 کشت و صنعت دعبل خزایی و ارسال به  کشت و صنعت امام خمینی )ره( و شرکت  دریافت اولویت های پژوهشی شرکت 

شرکت در دو جلسه مشترک با واحد آموزش اداره صنعت، معدن و تجارت خوزستان جهت دریافت اولویت های پژوهشی دستگاه های استان7

کلیه واحدهای دانشگاه8 پیگیری و دریافت اولویت های پژوهشی از شرکت لوله سازی اهواز و شرکت مارون و ارسال به 

کلیه واحدهای دانشگاه9 کرخه و ارسال به  پیگیری و دریافت اولویت های جدید شرکت شاوور و 

کارون بزرگ10 ح های پیشنهادی همکاران به سازمان آب و برق و شرکت  پیگیری داوری و اصالح طر

کشاورزی جهت سال آینده از شورای پژوهشی دانشگاه11 کارآفرینی و  اخذ مجوز راه اندازی همایش 

کارآفرینی و ارتباط با جامعه12 کامپیوتر جهت برگزاری همایش ها و دفتر  کار نمودن 4 عدد  راه اندازی و آماده به 

وهش و فناوری سال 1394 هفته پژ
الــف( برپایــی غرفــه دســتاورد های علمــی، پژوهشــی دانشــگاه در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی اســتان خوزســتان از تاریــخ 14 

لغایــت 18 آذرمــاه 1394 
ب( انتخاب غرفه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه بعنوان غرفه برتر استانی در نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

ج از استان جهت حضور و ایراد سخنرانی کارشناسان و مسئولین داخل و خار ج( دعوت از 
کشاورزی استان خوزستان -جناب آقای مهندس مشکور زاده:  معاونت تولیدات دامی جهاد 

-جناب آقای دکتر قبادیان: استاد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور عالی معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم 
-خانم مهندس فقهی: نظارت بر مواد غذایی،بهداشتی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو استان خوزستان

کشاورزی -جناب آقای دکتر صالحی  استاد دانشگاه تهران و مشاور عالی معاون باغبانی وزارت جهاد 
د( تهیه بروشور و بنر توانمندی های دانشگاه و ارائه به بازدید کنندگان غرفه دانشگاه در محل نمایشگاه اهواز

گروه آموزشی ه( برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دانشگاه با حضور 12 

ع فعالیتردیف نو

کتاب تهران1 کتابخانه مرکزی از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی  کتاب فارسی مورد نیاز   کتاب التین و 641 جلد  خرید 57 جلد 

کتابخانه 2 کتاب های فارسی در نرم افزار  کتب التین و بیش از 70 درصد  ورود اطالعات تمامی 

دسترسی به حدود 210 پایگاه اطالعاتی منابع الکترونیکی التین3

استفاده از پایگاه های اطالعاتی Magiran  , Gigalib و  Civilica  )برای منابع فارسی(4

برگزاری گارگاه آموزشی "آشنایی با نحوه استفاده از منابع الکترونیکی کتابخانه" جهت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه5

کتابخانه6  Digilib در نرم افزار )PDF(کتاب الکترونیکی ثبت 50 عنوان 

کشاورزی7 کتابخانه در موضوعات  کلیه نشریات علمی و پژوهشی  همکاری با پایگاه استنادی جهان اسالم)ISC( جهت دریافت 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد: ب( 
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ح هــا و عملیــات اعتبــاری مدیریــت  نظــارت بــر طر
کشــاورزی اســتان خوزســتان( شــعب بانــک 

5-برگزاری مسابقات دانشجویی
گــروه  کشــاورزی توســط  -مســابقه مهــارت ماشــین 

کشــاورزی آموزشــی مکانیزاســیون 
و همچنین مسابقات:

گروه آموزشی زراعت - تشخیص بذر توسط 
توســط  جانــوری  هــای  گونــه  نــژاد  تشــخیص   -

گــروه علــوم دامــی
گروه آموزشی مهندسی آب - طراحی پل توسط 

و  اقلیــم  تغییــر  ع  موضــو بــا  برتــر  کاریکاتــور   -
گــروه آموزشــی  مســائل زیســت محیطــی نوســط 

کشــاورزی ترویــج 

ارائه دهندهعنوانردیف

دکتر مسعود یزدان پناهمقاله نویسی در مجله های معتبر ISI برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ترویج  1

کاربرد آن در صنایع غذایی2 دکتر علیرضا ابدالی، دکتر امین لطفی و آموزش اسانس گیری و 
دکتر محمد حجتی

دکتر معصومه فروزانیشیوه صحیح منبع نویسی در مقاله نویسی3

دکتر محمدرضا صالحیآموزش تراریوم4

دکتر محمدرضا صالحیآموزش بونسای5

6SAS/SPSS دکتر پیام پورمحمدیاستفاده از نرم افزارهای آماری
دکتر محمد فرخاری

مهندس حسام الدین رکنیآشنایی با تکنیک توام تلقیح مصنوعی و هورمون درمانی در ملکه های زنبورعسل7

کتابخانه مرکزی8 کتابخانه مرکزیآشنایی استفاده از منابع الکترونیکی 

چ9 دکتر محمدحسین دانشورپرورش قار

10Simapro مهندس سعید فراهانیارزیابی چرخه زندگی و نرم افزار سیماپرو

ع و دکتر رحمتیپرورش سبزی/ توت فرنگی به روش هیدروپونیک11 دکتر حیدری، دکتر زار

مهندس خلیل دلفان حسن زادهآموزش نرم افزار سه بعدی اسکچ آپ12

ارائه دهندهعنوانردیف

1 DEM پایش ناهمواری های توپوگرافیک )میکروکلیما( ناشی از فرسایش آبی و تولید مدل رقومی ارتفاعی
SURFER دکتر امین ذرتی پوربا استفاده از مدل

دکتر معصومه موقریبهره برداری چندمنظوره از مراتع در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار2

مهندس خلیل دلفان حسن زادهطراحی منظر برای بیماران سرطانی3

چ 4 کدامن سردرودآشنایی با قار دکتر بابک پا

5WINSRFR دکتر سعید جلیلیمعرفی مدل

کتری های جداسازی شده از روده موریانه6 دکتر طاهره محمدآبادیبهبود ارزش تغذیه ای و هضم پذیری مواد لیگنوسلولزی با با

دکتر سعید محمدزادهنظام های رتبه بندی دانشگاهی7

گریجینگ8 مهندس سعید شعبانیمعرفی روش زمین آمار 

گلخانه ها9 گرمایش مرغداری ها و  گودرزیاستفاده از انرژی الکتریک در ساعات غیر پیک بار و ذخیره آن برای  مهندس بهروز 

دکتر امیر ناصرینشورورزی10

دکتر مصطفی رحمتیروش های استحصال آب باران برای احداث باغات دیم11

2- عناوین سمینارهای علمی ارائه شده:

کارگاه های آموزشی برگزار شده:   و(  
حیــدری،  مختــار  دکتــر  آقایــان  توســط  فرنگــی«  تــوت  کشــت  و  هیدروپونیــک  روش  بــه  ســبزی  »پــرورش  آموزشــی  کارگاه   -1

رحمتــی مصطفــی  و  ع  زار محمدرضــا 
کتابخانه مرکزی کارشناسان  کتابخانه مرکزی و نحوه استفاده از آنها« توسط  2-کارگاه آموزشی »آشنایی با منابع الکترونیکی 

کرد افشاری و سرکار خانم دکتر محمدی کسب زندگی« توسط جناب آقای دکتر  3-کارگاه آموزشی »طب سنتی و نقش آن در اصالح 
کار اخــذ تســهیالت خــود اشــتغالی توســط جنــاب آقــای مهنــدس حســین صادقیــان پور)کارشــناس مســئول  4-کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا ســاز و 

کارگاه های آموزشی و ارائه سمینار های علمی توسط اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه: ز( برگزاری 
کارگاه های آموزشی برگزار شده: 1- عناوین 
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حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت  تکمیلی
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی:   دکتر عباس عبدشاهی

مدیرخدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی:   دکتر لیال رمضانی

آمــوزش یکــی از مأموریــت هــای اصلــی دانشــگاه اســت.  معاونــت آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه مســئول نظــارت بــر حســن اجــرای 
کلیــه سیاســت ها، مقــررات و فرآیندهــای آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه، مطالعــه و اتخــاذ تصمیــم در رابطــه بــا مســائل آموزشــی، 
ــا همــکاری  ــی ب تدویــن و اجــرای مقــررات و آییــن نامه هــای آموزشــی مــورد نیــاز دانشــگاه و برنامــه ریــزی امــور آموزشــی و تحصیــالت تکمیل
کارکنــان  واحدهــای ذیربــط مــی باشــد. در ایــن راســتا، معاونــت آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه تــالش نمــوده اســت تــا بــا همــکاری 
کــه از تمامــی همــکاران  ایــن واحــد در دو بخــش آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی مــوارد فــوق را جامــه عمــل بپوشــاند. در ایــن جــا الزم اســت 

ــد.  ــی به عمــل آی قدردان
عملکرد حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

کاری  کامــل از ایــن فعالیت هــا  گــزارش  گرفتــه در معاونــت آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی، ارائــه  هرچنــد بــه خاطــر ماهیــت فعالیت هــای انجــام 
دشــوار اســت؛ امــا اهــم ایــن فعالیت هــا را مــی تــوان به صــورت زیــر خالصــه نمــود:

الف- حوزه امور آموزشی

1-پذیرش و ثبت نام 575 نفر از دانشجویان در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی
کارشناسی گیاهان دارویی و معطر در مقطع  گیاهی-  2- اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته مهندسی تولیدات 

گرایــش انــرژی(، رشــته  گرایــش مدیریــت و تحلیــل ســامانه هــا و  کشــاورزی )  3- اخــذ مجــوز پذیــرش دانشــجو در رشــته های مکانیزاســیون 
کولوژیــک و تکنولــوژی بــذر( و رشــته علــوم باغبانــی )گرایــش های ســبزی کاری، میــوه کاری،  زراعــت و اصــالح نباتــات )گرایش هــای کشــاورزی ا

کارشناســی ارشــد گیــاه زینتــی، فیزیولــوژی و فنــاوری پــس از برداشــت محصــوالت باغبانــی( در مقطــع  گل و  فیزیولــوژی و اصــالح 
گرایــش فیزیولــوژی  ک( و علــوم دامــی )  ک )گرایــش بیولــوژی و بیوتکنولــوژی خــا 4- اخــذ مجــوز پذیــرش دانشــجو در رشــته های علــوم خــا

دام( در مقطــع دکتــری
5-پیگیری و انجام امور انتخاب واحد نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 94-95

6-برگزاری امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 94-93 و نیم سال اول سال تحصیلی 94-95
7-پیگیــری امــور مربــوط بــه پرداخــت حق التدریــس نیم ســال دوم 94-93 و نیم ســال اول ســال تحصیلــی 95-94 اعضــای هیــأت علمــی، 

کارشناســان آموزشــی و مدرســین مدعــو
8-بازنگری و ابالغ شیوه نامه ی پرداخت حق التدریس

کمیسیون کمیسیون موارد خاص دانشگاه و پی گیری امور مربوط به پرونده های دانشجویان در این  9-مسئولیت دبیرخانه 
10-پی گیــری و انجــام درخواســت متقاضیــان ورود بــه دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی بــدون آزمــون )اســتعداد درخشــان( و نظــارت بــر پذیــرش 

گروه هــای متقاضــی آن هــا در 
گروه هــای آموزشــی و ثبــت آن در پرتــال ســازمان ســنجش پــس از تأییــد در  11-دریافــت ظرفیــت پذیــرش دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی از 

شــورای آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی و شــورای دانشــگاه
گذشته به تفکیک نیم سال جهت اطالع اعضا هیأت علمی 12-ارسال فرم های حق التدریس سنوات 

13-ارسال برنامه درسی و لیست حضورو غیاب دانشجویان از طریق سامانه سما جهت تسریع در امور و صرفه جویی در هزینه 
14-انجام امور دانش آموختگی بیش از 325 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی
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ب- حوزه تحصیالت  تکمیلی

کارشناسی  ارشد 1-تهیه و تصویب شیوه نامه تحصیل در دوره 
تحصیــالت  رســاله های  و  پایان نامه هــا  ناظــران  لیســت  2-تهیــه 

کنــون  بــه تفکیــک اســتادان از ســال 1383 تا تکمیلــی 
ــوح  ــه ل 3- تهیــه چکیــده ی پایان نامــه و رســاله های دانشــگاه و ارائ

فشــرده ی آن بــه دفترروابــط بین الملــل دانشــگاه
4-پی گیــری و انجــام امــور مربــوط بــه اعــزام 6 دانشــجوی مقطــع 
کشــور ج از  کوتــاه مــدت داخــل و خــار دکتــری بــه فرصــت مطالعاتــی 
ــه( ورودی  ــون )مصاحب ــزاری آزم ــر برگ ــارت ب ــور ونظ ــری ام 5-پی گی

دانشــجویان دکتــری در رشــته های مختلــف
ــر برگــزاری آزمــون جامــع دانشــجویان  6-پی گیــری امــور و نظــارت ب

دکتــری در رشــته های مختلــف
7-پی گیــری پرداخــت هزینــه پایان نامــه و رســاله های دانشــجویان 

تحصیــالت تکمیلــی
8-پی گیــری امــور و نظــارت بــر برگــزاری جلســات دفــاع از پایان نامــه 

و رســاله های بیــش از 170 دانشــجوی تحصیــالت تکمیلــی 
9 - تهیــه بانــک اطالعــات مربــوط بــه پیشــنهادها ی پایان نامــه و 

تکمیلــی تحصیــالت  رســاله های 
رســاله های  و  پایان نامــه  بــه  مربــوط  اطالعــات  بانــک  تهیــه   -10

تکمیلــی تحصیــالت 
11-ثبــت و تأییــد نهایــی پایــان نامــه و رســاله هــا در پرتال پژوهشــگاه 

کارشناسی ارشدتعدادقبولی دکترینام رشتهردیف تعداد قبولی 

47 نفر7 نفرزراعت و اصالح نباتات1

30نفر12نفرعلوم دامی2

ک3 24نفر3 نفرعلوم و مهندسی خا

کشاورزی4 22نفر5نفرمکانیزاسیون 

19نفر-صنایع غذایی5

کشاورزی6 16نفر-اقتصاد 

کشاورزی7 14نفر10نفرترویج و آموزش 

9نفر-گیاهپزشکی8

9نفر-باغبانی9

5نفر-فضای سبز10

کشاورزی11 5نفر-مکانیک ماشینهای 

1نفر-مهندس آب12

ع 201نفر37نفرمجمو

مــدارک و اطالعــات علمــی ایران 
12-تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

13-پی گیــری مــوارد مربــوط بــه اســتادان مدعــو پایــان نامه هــا، اعــم 
از ایــاب و ذهــاب و حق الزحمــه

تحصیــالت  دوره هــای  راهنمــای  اســتادان  مســتمر  14-ارزیابــی 
دانش آموختگــی  از  پــس  دانشــجویان  توســط  تکمیلــی 

ج-سایر فعالیت های انجام شده
بررســی پرونده هــای  و  ترفیــع  کمیتــه  1-برگــزاری جلســات منظــم 

کم تریــن زمــان ترفیــع اعضــای هیــأت علمــی در 
اعضــای هیــأت  اندیشــه  ح ضیافــت  برگــزاری طــر در  2-همــکاری 

علمــی
در  امنیتــی  نــکات  رعایــت  بــا  دانشــگاه  کــس  زیرا 3-برون ســپاری 

امتحانــی ســواالت  تکثیــر 
کمیســیون مــوارد خــاص اســتان به عنــوان نماینــده  4-شــرکت در 

دانشــگاه
5-شرکت در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه

6-شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه
7-شرکت در جلسات شورای انتشارات دانشگاه

کمیسیون ماده یک 8-شرکت در جلسات 
کمیته مسکن 9-شرکت در جلسات 

آمار قبولی دانشجویان دانشگاه 
در آزمون تحصیالت تکمیلی  1394-95
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گذری بر اهداف و برنامه های حوزه فرهنگی

کشــور اســتنباط می شــود و فعالیت هــا نیــز در همیــن راســتا می باشــد.  کلــی فرهنگــی  اهــداف و برنامه ریزی هــای ایــن مدیریــت از سیاســت های 
کانون هــای فرهنگــی  بــه طــور خالصــه فعالیت هــای امــور فرهنگــی در چنــد طبقــه دســته بنــدی می شــود: اول فعالیــت تشــکل ها ، دوم فعالیــت 
کــدام از مــوارد مذکــور دارای تعاریــف مشــخص و چارچــوب تعییــن شــده می باشــند و  کــه هــر  هنــری ، ســوم فعالیت هــای انجمن هــای علمــی ، 

در حــوزه مربوطــه فعالیــت می کننــد.
گفــت: بــرای مثــال تشــکل هیــأت محبــان اهــل بیــت بــه اجــرای برنامه هــای فرهنگــی مربــوط بــه  وی در خصــوص معرفــی برخــی از تشــکل ها 
کیــد ایشــان بــه آزاد اندیشــی  کــه براســاس فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و پیــرو تا مســائل دینــی و مذهبــی می پــردازد و یــا تشــکل آزاد اندیشــی 
کرســی آزاد اندیشــی ، تریبــون  در محیــط علمــی دانشــگاه ها تشــکیل شــد. ایــن تشــکل برنامه هایــی ماننــد: مناظــره و ســخنرانی های سیاســی ، 

آزاد برگــزار می نمایــد. 
کانون هــای فرهنگــی هنــری دانشــگاه تحــت عنــوان خانــه فرهنــگ فعالیــت می کننــد  کلیــه  کــرد :  کانون هــا بیــان  دکتــر شــافعی نیــا در معرفــی 
ــون هــالل احمــر،  کان کانــون هنرهــای دســتی ،  ــون هنــر،  کان ــون شــعر و ادب،  کان ــه  ــوان ب ــه آن هــا می ت ــون اســت ازجمل کان ــازده  کــه شــامل ی

کــرد. گردشــگری ، زبــان ، انتظــار ، حجــاب و عفــاف اشــاره  ایرانگــردی و 
ــه اجــرا در می آینــد،  ــه مرحل ــه می کننــد و پــس از تصویــب در شــورای فرهنگــی دانشــگاه ب ــون برنامه هــای پیشــنهادی را ارائ کان اعضــای هــر 
گاهــا برخــی  تعــدادی از برنامه هــا نیــز مســتقیما توســط مدیریــت فرهنگــی پــس از تصویــب در شــورای فرهنگــی دانشــگاه ارائــه و اجــرا می شــوند. 

کانون هــا از طــرف امــور فرهنگــی ارائــه می شــود. برنامه هــا به عنــوان پیشــنهاد بــه  
ــان 94 حــدود 70  ــا آب ــرد : از فروردیــن ت ک ــوان  ــاری عن ــال ج ــای اجــرا شــده در س ــر برنامه ریــزی فرهنگــی دانشــگاه در خصــوص برنامه ه مدی
ــاره  ــر اش ــای زی ــه برنامه ه ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ک ــید  ــرا رس ــه اج ــه مرحل ــی ب ــی و اجتماع ــزی فرهنگ ــت برنامه ری ــوی مدیری ــه از س برنام
کــه  نمــود: انــواع اردوهــا شــامل اردوی دانشــجویان جدیدالــورود، اعــزام فعالیــن فرهنگــی بــه مشــهد مقــدس و اردوی زیارتــی قــم و جمکــران 

گردشــگری اجــرا شــد. کانــون  بنــا بــه پیشــنهاد امــور فرهنگــی توســط 
گذشــته لیســتی از برنامه هــای مدنظــر امــور فرهنگــی بــه  ایشــان در خصــوص برنامه ریزی هــای آینــده ی مدیریــت فرهنگــی افــزود : در ســال 
وزارتخانــه جهــت تخصیــص بودجــه تحویــل داده  شــد ، ایــن لیســت شــامل 70 برنامــه در زمینه هــای مختلــف بــود کــه بســیاری از آن هــا به مرحله 

کانــون راه روشــن اشــاره نمــود.  اجــرا رســید. از برنامه هــای آتــی ایــن مدیریــت می تــوان بــه بزرگداشــت مشــاهیر علمــی و فرهنگــی، تأســیس 

   حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

کوچک زاده معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی: دکتر احمد 

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی: دکتر علیرضا شافعی نیا
مدیر امور دانشجویی: مهندس حسین توسلی

دکتر علیرضا شافعی نیا
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

عملکرد حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

کانون ها، تشکل ها و انجمن های علمی 
1-برگزاری المپیاد امداد و نجات دانشگاه ها ی استان خوزستان 

کتاب  2-برگزاری اردوی نمایشگاه 
کمک های اولیه  کارگاه  3-برگزاری 

4-بازدید از آسایشگاه معلولین 
کارگاه شعر و ادب  5-برگزاری 

کالس های زبان ویژه دانشجویان و فرزندان پرسنل  6-برگزاری 
و  )شــهریور ماه(  ویــژه دختــران  زیارتــی مشــهد  اردوی  7-برگــزاری 

ویــژه پســران ) دی مــاه 94(
کالس چرم دوزی  8-برگزاری 

ع اقتصاد ایران پس از برجام  کرسی مناظره با موضو 9-برگزاری 
دانشــجویان  ویــژه    MATLABبرنامه ریــزی کارگاه  10-برگــزاری 

ارشــد و دکتــری  کارشناســی 
و  کارکنــان  ویــژه  یــس  ســوره  تفســیر  کارگاه  و  کالس  11-برگــزاری 

دانشــجویان 
کارگاه آموزشی شبکه های عصبی  12-برگزاری 

هفتــه  مناســبت  بــه  عکاســی  و  کاریکاتــور  مســابقه  13-برگــزاری 
دانشــجویی  خوابگاه هــای 

بــا  معرفتــی  حلقه هــای  قالــب  در  نشســت هایی  14-برگــزاری 
محوریــت ســبک زندگــی اســالمی بــا حضــور اســاتید حــوزه و دانشــگاه 

کالس فتوشاپ  15- برگزاری 
 GIS کالس آموزشی نرم افزار 16-  برگزاری 

17-برگزاری مسابقه تیراندازی )سالن فجر اهواز( 

اداره  همــکاری  بــا  ژنتیــک  مهــارت  آموزشــی  کارگاه  18-برگــزاری 
بــاوی  شهرســتان  بهزیســتی 

گ نویسی  19-برگزاری مسابقه وبال
کشاورزان نمونه استانی  20-برگزاری برنامه دعوت از 

21-برگزاری برنامه خالقیت ساختار یافته و هوش مصنوعی 
کنترل بیولوژیک  22-برگزاری برنامه 

کشوری  کارآفرینان نمونه  23-برگزاری برنامه 
ع بررســی جایــگاه زن و  24-کرســی مناظــره دانشــجویی بــا موضــو

مــرد در جامعــه ایرانــی 
25-برگزاری تئاتر عاشورایی تعزیه به مناسبت اربعین حسینی 

کاریکاتــور و نقاشــی  26-برگــزاری مراســم جشــنواره فیلــم و عکــس و 
دانشــجویی 

کار  کارگاه های علمی ایده تا  27-برگزاری 
ک جیغ تا خدا(  28-برگزاری برنامه )ال

29-برگزاری ایستگاه "چندی در خیمه حسین" 
مــوزه  و  از خانــه جانبــازان  بازدیــد بســیج دانشــجویی  30-برنامــه 

نقــش زنــان در دفــاع مقــدس 
گاو شیری  31-برگزاری سمینار انرژی چالشی بزرگ برای 

کارگاه جیره نویسی  32-برگزاری 
33-برگزاری اردوی آبادان و خرمشهر 

کندوهای چند ملکه ای  کارگاه پرورش  34-برگزاری 
کرسی مناظره جنبش دانشجویی راه و بیراه  35-برگزاری 

36-مناظره استکبار ستیزی، جنبش دانشجویی 
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کانون قرآن و عترت 

کالس های قرآن ویژه دانشجویان پسر و دختر 1.برگزاری 
گرمــارودی( بــه  کتــاب بانــوی بانــوان ســخن  می گویــد نوشــته ابوالفضــل  ح مطالعاتــی بــا عنــوان نــور هدایــت )بــا بهاره گیــری از  2.برگــزاری طــر

مناســبت ایــام فاطمیــه 
کتبی  3.برگزاری جشنواره درون دانشگاهی سوره یس در دو بخش شفاهی و 

کریم با حضور اساتید ملی و استانی با همکاری بسیج دانشجویی 4.برگزاری محفل انس با قرآن 
کریم  کتبی و پیامکی قرآن و عترت از ده جزء قرآن  5.برگزاری مسابقات 

مرکز مشاوره دانشجویی 

1- اقدام جهت دعوت از پزشک به منظور ویزیت رایگان دانشجویان 
2- توزیع نشریات پیام مشاور 

3- توزیع پوسترهای حاوی شعارهای بهداشت و روان
کارکنان دانشگاه طبق برنامه زمان بندی شده 4- ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به دانشجویان و 

کارنامه سالمت برای دانشجویان ورودی جدید ح  5- اجرای طر
کردن مبارزه با مواد مخدر" استان و شهرستان 6- اجرای برنامه های فرهنگی پیشگیری پیشنهادی در مانور یک هفته ای "اجتماعی 

ح سالمت، مهارت، نشاط )سمن(  کارگاه از طر 5- برگزاری یک 

اداره رفاه دانشگاه

1 - پرداخت وام تحصیلی به 352 نفر به ارزش 1/230/498/000 ریال 
2 - پرداخت وام ضروری به 38 نفر به ارزش 816/000/000 ریال

3 - پرداخت وام ودیعه مسکن به 12 نفر به ارزش 630/000/000 ریال
4 - پرداخت وام تغذیه به 122 نفر به ارزش 213/898/500 ریال

5 - پرداخت وام ویژه دکتری به 6 نفر به ارزش 180/000/000 ریال
6 - پرداخت وام ازدواج به 2 نفر به ارزش 12/300/000ریال

7 - پرداخت یک مورد وام حج عمره دانشجویی به ارزش 5/000/000 ریال
کشور غ التحصیل در سیستم فاز 2 صندوق رفاه دانشجویان  8- انجام عملیات فار

غ التحصیالن 9 - درخواست دفترچه اقساط و صدور آن برای فار

اداره اسکان 

1- ثبت و معرفی دانشجویان مهمان به خوابگاه ها به تعداد300 نفر 
کشور به تعداد1070 نفر کن در خوابگاه ها در سامانه صندوق رفاه دانشجویان  2- ثبت دانشجویان سا
غ التحصیل خوابگاهی و غیر خوابگاهی به تعداد413 نفر 3- انجام امر تسویه حساب دانشجویان فار

4-ثبت نام و اسکان دانشجویان جدید الورد )مهر94( 

بیت بدنی اداره تر

کشوری )آذر 94(  کشتی پسران دانشگاه در مسابقات منطقه 5  -کسب عنوان سوم تیمی و دوم و سوم انفرادی تیم 
گتوند و شهیون دزفول،آبان 94( کوه روی ویژه دانشجویان دختر و پسر در دو روز مجزا )مقصد  -برگزاری اردوی دشت نوردی و 

-برگــزاری مســابقات ورزشــی )فوتســال، آمادگــی جســمانی، دارت، پینــگ پونــگ، شــطرنج و بدمینتــون( ویــژه دانشــجویان دختــر و پســر 
به صــورت مجــزا در هفتــه تربیــت بدنــی )مهــر 94(
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وژه های تکمیل شده پر

کوثر1 و 2 1-انجام تعمیرات ساختمان خوابگاه 
2- انجام تعمیرات ساختمان خوابگاه برادران احمدی و شیخانی

3- انجام تعمیرات ساختمان آزمایشگاه زراعت صحرایی
4- خرید و نصب دو دستگاه سردخانه زیر و باالی صفر جهت ساختمان سلف سرویس

5- اجرای عملیات محوطه سازی سطوح مختلف دانشگاه
کشــاورزی نظیــر نصــب و راه انــدازی آسانســور، تعمیــرات و اصــالح سیســتم مکانیکــی  6- اجــرای عملیــات تکمیلــی ســاختمان جدیــد دانشــکده 

و برقــی دانشــکده، نصــب صندلی هــای ســالن آمفی تئاتــر دانشــکده
و  خواهــران  خوابــگاه  دوچرخه ســواری  پیســت  اجــرای   -7

انســانی فوتبــال  ورزشــی  زمینهــای 
8- اجرای عملیات روکش آسفالت در مکان های مختلف دانشگاه 

9- اجرای عملیات لوله کشی آب شرب و آب خام دانشگاه 
و  بــرادران  خوابــگاه  محوطــه  روشــنایی  عملیــات  انجــام   -10

دانشــگاه اصلــی  مســیر های 
11- اجرای تعمیرات کلی و نصب تجهیزات ساختمان سلف سرویس

ک 12- انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک خا
13- خـــریـــــــــد و نصــــب تلویزیـــــون شــــــــهری

گازکشــی ســاختمان های مختلــف دانشــگاه  14- اجــرای شــبکه 
بــه همــراه نصــب وســایل ایمنــی

موتورخانه هــای  راهبــری  نگهــداری  تعمیــرات  اجــرای   -15
خوابگاه هــا و آب شــرب و آب خــام

حوزه معاونت اداری و مالی
معاون اداری و مالی دانشگاه: دکتر صالح طباطبایی وکیلی

مدیر امور اداری و پشتیبانی: دکتر علی رجب پور
مدیر امور مالی: مهندس فرهاد عبدالخانی

ح های عمرانی :  گروه فنی و نظارت بر طر مدیر 
مهندس محمد رضا ابطحی فروشانی
مدیرتدارکات: سید عباس میرباقری

یت امور اداری و پشتیبانی مدیر
کارگزینی هیأت علمی

رســمی  بــه  نفــر   3 قطعــی،  رســمی  بــه  نفــر   2 وضعیــت  1.تبدیــل 
پیمانــی بــه  نفــر   5 و  آزمایشــی 

کار 4 نفــر از بورســیه های دانشــگاه از تاریــخ 94/6/15  2.شــروع بــه 
ح ســربازی بــه صــورت پیمانــی، قــراردادی و طــر

3.اخــذ ردیــف اســتخدامی، پیگیــری و ارســال اطالعــات اعضــای 
کارمنــد ایــران هیــأت علمــی بــر روی ســامانه 

4.اقــدام بــه ارســال شــماره مســتخدمی اعضــاء جهــت تغییــر شــماره 
اســتخدامی از 8 رقمــی بــه 11 رقمــی

5.صــدور احــکام مربــوط بــه تبدیــل وضعیــت، ارتقــای مرتبــه، انــواع 
پایه هــای ترفیــع ســالیانه، تشــویقی، ایثارگــری 

6.پیگیــری امــور مربــوط بــه اعضــای مامــور بــه تحصیــل و بررســی 
پرونده هــا جهــت اصــالح پایه هــای معوقــه ی آموزشــی

7.عقد قرارداد با بیمه ایران و بیمه عمر
8.صدور 5 مورد احکام بازنشستگان 

9.انتقال36 مورد سوابق غیررسمی پرسنل 
10.تغییر صندوق بازنشستگی متقاضیان رسمی یا پیمانی 

11.تغییر بیمه درمانی پرسنل متقاضی 
12.بررسی و انجام 31 مورد مراحل پرداخت پاداش ازدواج 

کارت منزلت برای بازنشستگان  13.تهیه 
14.انجــام امــور مربــوط بــه بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان بــا شــرکت 

بیمــه آتیه ســازان حافــظ
15.محاسبه و اعالم بازخرید مرخصی بازنشستگان

16.اعالم مانده مرخصی پیش از بازنشستگی

کارگزینی غیر هیأت علمی
کمیته اجرایی منابع انسانی  1-تشکیل سه نوبت 

2-صــدور احــکام و قراردادهــای تغییــر ضریــب حقوقــی، ارتقــای پایــه 
کارکــرد اعضــا  گواهــی  اســتحقاقی و 

کارکنان  3-ارزشیابی ساالنه 
کارکنان 4-انجام مکاتبات مربوط به حق  لباس 

کارت های ایثارگری 5-استعالم مدرک تحصیلی و 
وضعیــت  تبدیــل  رتبــه ،  ارتقــای  بــه  مربــوط  ع  موضــو 6-بررســی 

کارکنــان  از  نفــر  هشــت  اســتخدامی 
کارگاه هــای آموزشــی و دوره هــای  گواهی هــای شــرکت در  7- ثبــت 

کارگزینــی  ضمــن خدمــت در سیســتم 
بررســی  و  اجرایــی  هیــأت  دبیــر  بــه  بــه  مربــوط  امــور  8-انجــام 

اجرایــی  هیــأت  در  ح  طــر قابــل  پرونده هــای  کارشناســی 
کارکنان 9-اصالح پایه های استحقاقی 

ح های عمرانی وه امورفنی و نظارت برطر گر
کثــر ســاختمان های موجــود در دانشــگاه از یــک  بــاال بــودن عمــر ا
کــه بتوانــد جوابگــوی  کــن و ســاختمان های جدیــد  ســو و نیــاز بــه اما
دانشــجو  پذیــرش  اهــداف  بــه  نیــل  جهــت  در  دانشــگاه  نیازهــای 
رشــته های  در  تکمیلــی  تحصیــالت  گرایش هــای  در  به خصــوص 
دو  در  را  خــود  تمرکــز  واحــد  ایــن  کــه  گردیــد  ســبب  باشــد،  جدیــد 
بخــش انجــام تعمیــرات و مرمــت ســاختمان های فرســوده از یــک 
ســو و احــداث و بنــای ســاختمان های جدیــد از ســوی دیگــر متمرکــز 
ــتفاده  ــه اس ــاز ب ــه نی ــه ب ــا توج ــه ب ک ــت  ــی اس ــن بدیه ــد. هم چنی نمای
از علــوم و مصالــح جدیــد در بحــث ساختمان ســازی و هم چنیــن در 
کاهــش هزینه هــای مصرفــی، ایــن واحــد اقــدام بــه اصــالح  جهــت 
دانشــگاه  ســاختمان های  کلیــه  در  انــرژی  مصــرف  بهینه ســازی  و 

نموده اســت.
ح هــای عمرانــی در ســال 1394  بــر طر نظــارت  و  فنــی  امــور  گــروه 
اقــدام بــه عقــد بالــغ بــر 30 قــرارداد در زمینه هــای مختلــف نمــوده 
کــه تعــداد بســیار زیــادی از آن هــا تکمیــل و بــه بهره بــرداری  اســت 
کنــون در حــال ســاخت می باشــند. رســیده و تعــدادی از آن هــا هــم ا
لــذا ایــن دفتــر عملکــرد خــود را در بخــش پروژه هــای تکمیــل  شــده و 

ــد. پروژه هــای در حــال احــداث بیــان می نمای
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وژه های در حال احداث پر

1-احداث فاز اول دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
کشت و بافت  گروه باغبانی و  2- اجرای تعمیرات ساختمان 

3- اجرای تعمیرات در ساختمان آزمایشگاه مرکزی 2 و ساختمان پژوهشکده و مهندسی زراعی
4- تکمیل فاز اول دیوار نرده سایت و توسعه دانشگاه

کشاورزی و سلف سرویس 5- اجرای عملیات محوطه سازی دانشکده 
گروه باغبانی  6- تجهیز و سکوبندی آزمایشگاه مرکزی شماره 2، آزمایشگاه 

7- اجرای تعمیرات ساختمان آزمایشگاه لبنیات
8- خرید ساختمان سوله استخر دانشگاه

گاز در زمین های دامپروری 10-اجرای شبکه 
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عملکرد دانشکده

گلخانه )11 مورد( 1-راه اندازی آزمایشگاه و 
الف- آزمایشگاه صحرایی زراعت )گروه زراعت و اصالح نباتات(

گیاهپزشکی( کلکسیون حشرات )گروه  ب- 
گیاهپزشکی( پ- انکوباتور )گروه 

گیاهان باغی )گروه باغبانی( ت- فیزیولوژی 
گیاهان باغی )گروه باغبانی( ث- اصالح 

گــروه مرتــع و  کارتوگرافــی و اصــول تفســیر عکس هــای هوایــی )  ج- 
آبخیــزداری(

گیاهــان مرتعــی )گــروه مرتــع و  چ- آنالیــز و ارزیابــی مرتــع و هرباریــوم 
آبخیــزداری(

ک( گروه علوم و مهندسی خا گیاه )  ح- اتاق رشد 
گروه زراعت و اصالح نباتات( گیاهان دارویی )  خ-کلکسیون بذر 

کشاورزی )گروه زراعت و اصالح نباتات( د- آزمایشگاه عملیات 
گلخانه تحقیقاتی)گروه زراعت و اصالح نباتات( ذ- مجموعه 

زی دانشکده کشاور
رئیس دانشکده: دکتر بیژن خلیلی مقدم 

معاون آموزشی و پژوهشی: دکتر سیروس جعفری 

کشاورزی عمومی، بنا نهاده شد و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت خود را با  پایه های تشکیل دانشکده با ایجاد رشته  
گروه  آموزشی و 21 رشته در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجو پذیرش  کنون در چارچوب 6  کشاورزی ادامه داده و هم ا عنوان دانشکده 

کارشناسی ارشد  کارشناسی،  می نماید. این دانشکده در حال حاضر دارای 36 عضو هیأت علمی و تعداد 1323 دانشجو در مقاطع مختلف 
گلخانه، یک باب خزانه، دو  کشاورزی دارای 26 آزمایشگاه، 3 مجتمع  کشاورزی دانشکده  و دکتری می باشد. توانمندی های دانشکده 

ع در زمینه های پژوهشی و تولیدی بهره برداری  ع آموزشی و تحقیقاتی وسیعی بالغ بر 300 هکتار می باشد. از این مزار واحد سردخانه و مزار
ک،  کشت بافت، علوم خا گلخانه های تحقیقاتی ، آزمایشگاه های:  می گردد. از جمله توانمندی های دیگر این دانشکده می توان به وجود 

گیاهان دارویی با مساحت شش هکتار  کلکسیون  حشره شناسی، باغبانی، زراعت و اصالح نباتات، بیوتکنولوژی و پروژه احداث باغ 
کشاورزی دارای یک پایلوت نیمه صنعتی  گیاهان دارویی می باشد، اشاره نمود. عالوه بر این، دانشکده  گونه های مختلف  که دارای 

گیاهان داروئی می باشد. عرق گیری و اسانس گیری 

ید وسایل آزمایشگاهی 2-خر

ــپکتروفتومتر،  ــانتریفیوژ، اس ــات  )س ــالح نبات ــت و اص ــروه زراع الف-گ
کجلــدال، شــیکر، اتاقــک  کــوره الکتریکــی، ســنجش ســطح بــرگ، 

کنتــور آب و ســردخانه( رشــد، پمــپ 
شــیکرانکوباتور،  ژرمیناتــور،  )انکوباتــور،  گیاهپزشــکی  گــروه  ب- 

کلکســیون( کمــد  و  میکروســکوپ 
ســانتریفیوژ،  کلرومتــر،  )اســپکتروفتومتر،  باغبانــی  گــروه  پ- 

ســنج، شــوری  آون، 
پ -  هاش متــر، آب مقطر گیــری، ترمال ســایکلر گرادیان، تانــک ازت 

مایــع، تــرازو، میکرواســپین، پاورســوپالی و هــود کشــت بافــت(
ک )ســانتریفیوژ، پ -  هاش متــر ،  گــروه علــوم و مهندســی خــا ت- 

شوری ســنج، انکوباتــور و تــرازو(
خوزســتان،  هوایــی  )عکس هــای  آبخیــزداری  و  مرتــع  گــروه  ث- 
کرویمتــر،  آون،  بینوکولــر،  میکروســکوپ   ،GPS استریســکوپ، 
نقشــه  ایــران،  نقشــه1/25000  توپوگرافــی،  نقشــه های  پالنیمتــر، 

ایــران(  1/1000000

تجهیز دانشکده

الف-راه اندازی سالن جلسات و آمفی تئاتر
ب- تجهیــز دفتــر دانشــکده، معاونــت آموزشــی و پژوهشــی، دفاتــر 

گیاهپزشــکی، زراعــت و اصــالع نباتــات گروه هــای 
پ- خرید و نصب تابلوی روان )دیجیتال( 

ت- خرید و نصب دستگاه مانیتور نمایش اطالعات
ث- نصب آبسردکن، محافظ پنجره ها و پرده

ج- پیگیری نصب زهکش و لوله آب خام محوطه دانشکده
چ- تجهیز لوازم اداری دفاتر همکاران

ح- پیگیری احداث جاده دسترسی به دانشکده
کامپیوتر خ-راه اندازی سایت 

کالس هــای درس، اتــاق  گازی  د- پیگیــری و نصــب بخاری هــای 
اســاتید و آزمایشــگاه ها

تألیف و ترجمه کتاب

کاشت و نگهداری )دکتر محمد رضا صالحی( الف -چمن، 
ب - درختان صمغ دار جهان

بوتــه ای و چمن هــای فضــای  گیاهــان  - عوامــل خســارات زای  ج 
ســبز اهــواز ) دکتــر علــی رجب پــور(

بــه  مقاومــت  پالــش  و  سم شناســی  در  تحقیــق  روش هــای   - د 
دکتــر  رجب پــور،  علــی  دکتــر   ،( برنــج  رنجره هــای  در  حشــره کش 

یاراحمــدی( فاطمــه 
ه - زیست ســنجی بــا بند پایــان )دکتــر فاطمــه یاراحمــدی، دکتــر علــی 

رجب پــور (
ــر لیــال  ع و تکامــل )دکت گیاهــی و زندگــی اجتماعی،تنــو کنه هــای  و- 

رمضانــی و دکتــر نوشــین زنــدی ســوهانی(

وه و رشته راه اندازی و تأسیس گر

کشاورزی گروه بیوتکنولوژی  الف- 
ک ک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خا ب- دکتری علوم خا

گیاهان معطر و دارویی گیاهی -  کارشناسی تولیدات  ج- 
کولوژی  گروا کارشناسی ارشد آ د- 
کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر ه- 

برگزاری کارگاه 

GIS الف-کارگاه فوق برنامه آموزشی
کارگاه تراریوم ب- 

چ کارگاه پرورش قار پ- 
کارگاه هیدروپونیک سبزی و توت فرنگی ت- 

کارگاه سیستم آبیاری درختان میوه ث- 
کارگاه پرورش بنسای ج- 

نشست و سخنرانی های علمی

علمــی  هیــأت  اعضــای  بــا  تخصصــی  نشســت های  الف-برگــزاری 
گیاهپزشــکی  و  باغبانــی  ک،  خــا مهندســی  و  علــوم  گروه هــای 

بصــره دانشــگاه 
ب- ارئه سخنرانی توسط اعضای هیأت علمی در هفته پژوهش

رشــته  ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی  اولیــن  اســت  ذکــر  شــایان 
گــروه زراعــت و اصــالح نباتــات دانشــکده در دی مــاه  علف هــای هــرز 

نمــود. دفــاع  خــود  پایان نامــه  از   94
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دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
رئیس دانشکده: دکتر محسن ساری

معاون آموزشی و پژوهشی: دکتر محمد بوجارپور

یخچه   تار
گــروه آموزشــی علــوم دامــی آغــاز و از ابتدای اســتقالل دانشــگاه  فعالیــت آموزشــی ایــن دانشــکده بــا تشــکیل 
ــروه   گ ــب دو  ــی در قال ــع غذای ــی و صنای ــوم دام ــکده عل ــوان دانش ــا عن ــواز ب ــران اه ــهید چم ــگاه ش از دانش
گردیــد. ایــن دانشــکده در حــال حاضــر دارای 20 عضــو هیــأت  آموزشــی بــا مقاطــع مختلــف تحصیلــی آغــاز 

کارشناســی ارشــد و دکتــری می باشــد.  کارشناســی،  علمــی و تعــداد 528 نفــر دانشــجو در مقاطــع 
 

توانمندی های دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

ایــن دانشــکده از آزمایشــگاه های مجهــز مرکــزی، ژنتیــک دامــی، جانورشناســی، میکروبیولــوژی، تغذیــه 
تکمیلــی دام، حیوانــات آزمایشــگاهی، کشــت پیوســته آنالیــز مواد غذایی، شــیمی، لبنیــات و فرآورده های 
اســتان خوزســتان در آن  گونه هــای جانــوری بومــی  از  زیــادی  تعــداد  کــه  مــوزه جانورشناســی  لبنــی، 
جمــع آوری شــده اند و نیــز از یــک ایســتگاه تحقیقاتــی بــا وســعتی بالــغ بــر 30 هکتــار دارای ســالن پــرورش 
گوســفندداری بــا  غ تخم گــذار 2000 قطعــه ای، جایــگاه  گوشــتی 10000 قطعــه ای، ســالن پــرورش مــر غ  مــر
گاو از نژادهــای بومــی و  گاوشــیری بــا ظرفیــت 400 رأس  ظرفیــت 1000 رأس، ایســتگاه تحقیقاتــی پــرورش 

غ و مزرعــه پــرورش زنبــور عســل برخــوردار می باشــد.  غیربومــی، مزرعــه پــرورش شــتر مــر
 

عملکرد دانشکده

کوچک  کلونجر و آسیاب  کوره، بن ماری،  خریداری تجهیزات آزمایشگاهی از قبیل: آون، 
گروه علوم دامی کار مجله  شروع به 

نصب و راه انداز ی دستگاه اتوآناالیزر و نصب و راه انداز ی پروب دستگاه اولتراسونوگرافی 
کارشناسی ارشد و دو دانشجوی دکتری کارشناسی، 25 دانشجوی  غ التحصیلی 30 دانشجوی  فار

کانتــر، غذاســاز، ورتکــس، بن مــاری، انکوباتــور،  کلنــی  - پیگیــری خریــد دســتگاه های آزمایشــگاهی 
آســیاب و آون

غ التحصیلــی دانشــجویان مقطــع  کارشناســی ارشــد ورودی 92 )12 نفــر( و فــار - دفــاع دانشــجویان 
کارشناســی ورودی ســال 90 )31 نفــر(
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وستایی راعی و عمران ر دانشکده مهندسی ز
رئیس دانشکده: دکتر افشین مرزبان

کاظمی معاون آموزشی و پژوهشی: دکتر نواب 

یخچه تار

گروه هــای  دانشــکده مهندســی زراعــی و عمــران روســتایی در حــال حاضــر بــا دارا بــودن 22 عضــو هیــأت علمــی و 794 نفــر دانشــجو در قالــب 
کارشناســی ارشــد و دکتــری مشــغول فعالیــت می باشــد.  کارشناســی،  آموزشــی مختلــف در مقاطــع 

توانمندی های دانشکده 
و  آموزشــی  کارگاه هــای  کشــاورزی،  آمــوزش  و  ترویــج  مهندســی  رشــته  دانشــجویان  ویــژه  بصــری  ســمعی  تجهیــزات  از  دانشــکده  ایــن 
کتــور، مکانیــک، بــرق روســتایی، تکنولــوژی موتــور، هیدرولیــک، آزمایشــگاه علــوم آب، آزمایشــگاه فیزیــک و  آزمایشــگاه های مجهــز بــرق ترا
کــه ضمــن ارائــه خدمــات  آموزشــی بــه دانشــجویان   کشــاورزی بــه همــراه ادوات دنباله بنــد پیشــرفته و مــدرن برخــوردار می باشــد  ماشــین آالت 
کارگاهــی و  گذرانــدن دروس  گروه هــای آموزشــی جهــت  کشــاورزی و مکانیزاســیون بــه دانشــجویان ســایر  رشــته های مهندســی ماشــین های 
ع تحقیقاتــی و آموزشــی، خدمات دهــی می نمایــد. ایــن دانشــکده  کاشــت، داشــت و برداشــت در ســطح مــزار ک ورزی،  انجــام عملیات هــای خــا
گــزارش بــه هواشناســی اســتان خوزســتان، مــورد  کــه اطالعــات ثبــت شــده در ایــن ایســتگاه ضمــن  دارای یــک ایســتگاه هواشناســی می باشــد 
ح هــای تحقیقاتــی قــرار می گیــرد. همچنیــن دارای مرکــز آزمــون  اســتفاده دانشــجویان مقاطــع مختلــف تحصیلــی و پژوهشــگران در طر
کنــون فعالیت هــای ارزنــده ای در  کــه تا کشــور هســت  کشــاورزی  کشــاورزی مــورد تأییــد و همــکار مرکــز توســعه مکانیزاســیون  ماشــین های 
ایــن خصــوص انجــام داده اســت. از برنامه هــای آتــی دانشــکده؛ تأســیس شــرکت های دانش بنیــان از ســوی اعضــای محتــرم هیــأت علمــی و 

توســعه رشــته های تحصیــالت تکمیلــی دانشــکده می باشــد.

عملکرد دانشکده
کشور  کشاورزی معرفی شده از سوی مرکز توسعه مکانیزاسون  - آزمون و ارزیابی تعداد چهار دستگاه ماشین 

کشاورزی - راه اندازی دوره دکتری مکانیزاسیون 
گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها و انرژی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون در دو  - پذیرش دانشجوی 

کشور ج از  - شرکت و ارائه مقاله سه نفر از اعضای هیات علمی دانشکده در همایش های علمی خار
- برگزاری مسابقه پایداری پل در هفته پژوهش

- برگزاری مسابقه مهارتی آچار به دست
کشاورزی در هفته پژوهش کار با ماشین های  - برگزاری دومین دوره مسابقه مهارتی 

گروه های مختلف دانشکده -پیگیری تاسیس شرکت  های دانش بنیان در 
- پیگیری تاسیس مرکز دورسنجی و GIS دانشکده

- پیگیری راه اندازی مجدد ایستگاه هواشناسی 
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خوزســتان و تمــدن دیرپــای آن همــواره از پیشــتازان عرصــه هــای مختلــف در طــول تاریــخ بــوده اســت. مرکــز 
ــگاه هــای علمــی بشــر متمــدن مــورد توجــه و اســتناد  ــه عنــوان یکــی از قدیمــی تریــن پای علمــی جنــدی شــاپور ب
کــز علمــی جهــان بــوده اســت. نکوداشــت  شــصتمین ســالگرد تأســیس دانشــگاه شــهید چمران)جنــدی شــاپور(   مرا
کــه در  کوشــش در عرصــه هــای دانــش و فنــاوری اســت  بهانــه خوبــی بــرای یــادآوری و تقدیــر از ســال هــا تــالش و 
ک در 8ســال دفــاع مقــدس تــوام شــد و دانشــگاه جنــدی  مقطعــی بــا جهــاد و پاســداری از مرزهــای ایــن آب و خــا

کــرد.  کتــاب پرافتخــار پرحجــم افتخــار مــردم خوزســتان و ایــران بــدل  شــاپور را بخشــی از 
کوچــک و محــروم ســربرآورد امــا در طــول ســال هــا بالندگــی و پایندگــی  گرچــه از مالثانــی  دانشــگاه جنــدی شــاپور ا
کــه بــا نقــش  امــروزه ریشــه دوانــده و یکــی از بــزرگ تریــن و مجموعــه هــای علمــی اســتانی را بــه بــار آورده اســت؛ 
کشــاورزی، انــرژی و ســایر بخــش هــای اجرایــی نقشــی غیرقابــل انــکار  آفرینــی در بخــش هــای مختلــف صنعــت، 

در توســعه ملــی و منطقــه ای را عهــده دار اســت.
ج نهــادن بــر ســال هــا تــالش  آییــن نکوداشــت شــصتمین ســالگرد تاســیس دانشــگاه فرصتــی اســت بــرای تقدیــر و ار
کاوی فــراز و فرودهــای فعالیــت هــای  کارکنــان دانشــگاه و البتــه وا کارمنــدان  و  خالصانــه اعضــای هیــات علمــی، 

دانشــگاه بــرای ترســیم آینــده ای بهتــر و روشــن تــر بــرای مجموعــه دانشــگاهی اســتان. 
کــه ریشــه رســتن  ــع طبیعــی رامیــن خوزســتان)مالثانی(  کشــاورزی و مناب ــه عنــوان رییــس دانشــگاه  اینجانــب ب
نهــال دانشــگاه در ســال هــای آغازیــن دهــه 1330 شمســی در آن جوانــه زد، ضمــن تقدیــر از تــالش تمامــی دســت 
گذشــته، حــال و آینــده ی مجموعــه دانشــگاه شــهید  انــدرکاران برپایــی ایــن مراســم، بــرای تمامــی نقــش آفرینــان 

چمران)جنــدی شــاپور(آرزوی توفیــق الهــی و بهــروزی دارم. 
      

زی و منابع طبیعی رامین خوزستان به  یاست دانشگاه کشاور پیام دکتر سید عطاء اله سیادت، ر

مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید چمران)جندی شاپور( اهواز

سید عطاء اله سیادت
کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان رئیس دانشگاه 

ین دستاورد ها مهم تر
- انتخاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه به عنوان ستاد برتر استان

کســب رتبــه غرفــه برتــر نمایشــگاه ها و دســتاورد های پژوهشــی توســط دانشــگاه در   -
هفتــه پژوهــش

- ارتقای مرتبه علمی 10 نفر از همکاران هیأت علمی
گیاهان دارویــی و  - اخــذ مجــوز پذیــرش دانشــجو در رشــته مهندســی تولیدات گیاهــی - 

کارشناســی معطــر در مقطــع 
کشــاورزی ) گرایــش مدیریــت  - اخــذ مجــوز پذیــرش دانشــجو در رشــته های مکانیزاســیون 
کشــاورزی  نباتــات )گرایش هــای  انــرژی(، رشــته زراعــت و اصــاح  و تحلیــل ســامانه و 
کولوژیــک وتکنولــوژی بــذر( و رشــته علــوم باغبانــی )گرایش هــای ســبزی کاری، میــوه کاری،  ا
گیاه زینتــی، فیزیولــوژی و فنــاوری پــس از برداشــت محصــوالت  گل و  فیزیولــوژی و اصــاح 

کارشناسی ارشــد  باغبانــی( در مقطــع 
ک )گرایــش بیولــوژی و بیوتکنولــوژی  - اخــذ مجــوز پذیــرش دانشــجو در رشــته علــوم خــا

ک( و رشــته علــو دامــی )گرایــش فیزیولــوژی دام( در مقطــع دکتــری خــا
- قبولــی تعــداد 37 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه در رشــته های مختلــف مقطــع دکتــری 
کارشناســی ارشــد در ســال 94-95 و 201 نفــر دانشــجو در رشــته های مختلــف مقاطــع 
کشــتی پســران دانشــگاه در  کســب عنــوان ســوم تیمــی، دوم و ســوم انفــرادی تیــم   -
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