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کــه بــدون مشــکل نیســت- و حــّل ایــن مشــکالت،  کشــوری  هیــچ 
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سید عطاء اله سیادت
رئیس دانشگاه 

ین سخن آغاز
یــک جامعــه و یــا بــه زبــان بهتــر یــک مجموعــه منظــم، متشــکل از زیرمجموعه هایــی 
کــه همــه باهــم ایــن مجموعــه بزرگ تــر را شــکل می دهنــد؛ بنابرایــن پیشــرفت   اســت 
یــک جامعــه وابســته بــه پیشــرفت زیرمجموعه هــای آن می باشــد. یکــی از عوامــل 
پیشــرفت جامعــه ایجــاد نظــم در زیرمجموعه هــای آن اســت و برقــراری ایــن نظــم 
کارکــرد زیرمجموعه هــا  بــا برنامه ریــزی صحیــح، تهیــه آمــار و جمــع آوری اطالعــات از 

ــود. ــام می ش انج
گفــت هــر ســازمان، بــا داشــتن اهــداف و برنامه ریــزی بــرای آینــده  درواقــع، می تــوان 
کارکــرد  گزارش هــا از  کنتــرل فعالیت هــای در حــال انجــام و تهیــه آمــار و  و هم چنیــن 
مجموعــه، می توانــد بــا نظــم بهتــری اداره شــود و اوضــاع موجــود را بهبــود و ارتقــا 
کــه عــالوه بــر اهــداف  بخشــد. البتــه در ایــن خصــوص بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــود 
گــزارش عملکردهــای پیشــین  کــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار هســتند،  پیــش رو 
بــدون تحلیــل عملیــات صــورت  کــه  زیــرا  اســت.  بســیار مهــم  نیــز  یــک مجموعــه 
نمــود.  برطــرف  و  شناســایی  را  نظــام  در  موجــود  نقص هــای  نمی تــوان  گرفتــه، 
درواقــع، بــا بررســی عملکردهــا می تــوان راه حل هــای منطقی تــر و برنامه ریزی هــای 
بهتــری بــرای آینــده انجــام داد. بــرای ایــن منظــور، داشــتن اطالعــات دقیــق و بــدون 
گرفتــه، می توانــد راهنمــای مفیــد و جامعــی بــرای رســیدن  نقــص از عملیــات صــورت 

بــه اهــداف مــورد نظــر باشــد.
در  گرفتــه  صــورت  فعالیت هــای  از  گزارش هایــی  مجموعــه  رو،  پیــش  مکتــوب 
ــا دی مــاه  ــع طبیعــی رامیــن خوزســتان از دی مــاه 1394 ت کشــاورزی و مناب دانشــگاه 
مســتمر  همکاری هــای  بــا  دانشــگاه  مختلــف  بخش هــای  در  کــه  می باشــد   1395
تالش هــای  و  پذیرفتــه  صــورت  محتــرم  همــکاران  و  مســئولین  متعهدانــه ی  و 
شــبانه روزی و همکاری هــای دوســتانه، ایــن بــرگ زریــن را پدیــد آورده اســت. لــذا 
ــران در ســطوح مختلــف، دانشــجویان و اعضــای  کارمنــدان و مدی کلیــه  ــی از  قدردان
هیــأت علمــی و ســایر عوامــل را وظیفــه خــود دانســته و ســپاس و درود ویــژه خــود را 
ــوی و  ــعادت دنی ــزان، س ــن عزی ــرای ای ــا ب ــد یکت ــوده و از خداون ــان نم ــی آن ــار همگ نث

خواســتاریم. را  اخــروی 

                                                                                                     روابط عمومی دانشگاه

پیام دکتر سیادت، رئیس دانشگاه

بسم اهلل الرحمن الرحیم

خدمت در محیطی فرهنگی و اجتماعی همچون دانشگاه
که خداوند منان به اینجانب عطا نموده است. لطف بزرگی است 

لذا بابت این نعمت عظیم سپاس گزار پروردگار خواهم بود.
گیریم.  که آن چه در توان داریم در راه خدمت به کار  این وظیفه بزرگ ما را ملزم نموده 
به حول و قوه الهی و در سایه توجهات حضرت بقیه ا... االعظم، مهدی موعود )عج(

در سالی که گذشت با بهره گیری از توانمندی  تمامی همکاران و دانشجویان در بخش های مختلف دانشگاه
اقدامــات شایســته ای در راســتای ارتقــای ســطح کیفــی دانشــگاه در زمینه هــای آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی 

گرفت. - اجتماعــی و عمرانــی انجــام 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی  گوشــه ای از تالش هــای مجدانــه خانــواده بــزرگ دانشــگاه  آنچــه پیــش رو داریــد 

گذشــته اســت.  رامیــن خوزســتان بــا حمایت هــای مســتمر و بی دریــغ دولــت تدبیــر و امیــد در ســال 
بــر خــود الزم می دانــم از تمامــی ایــن عزیــزان قدردانــی نمــوده و بــرای ایشــان از درگاه خداونــد، ســعادت دنیــا 

و آخــرت را آرزومنــدم.
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بــا عــرض ســالم و تبریــک ســال جدیــد و آرزوی ســالی سرشــار از موفقیــت، ســالمتی 
و پیشــرفت روز افــزون در صحنــه جهــاد علمــی بــرای همــه عزیــزان علــم آفریــن 

دانشــگاهی.
کــه دشــمنان اســالم و انقــالب بــه دنبــال اســتحاله درونــی نظــام  در ایــن ایامــی 
مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران بــا اهــرم فشــار اقتصــادی و تهاجــم فرهنگــی 
هســتند، جایــگاه رفیــع دانشــگاهیان و دانشــگاه بــه عنــوان پیشــگامان ایــن نبــرد در 
مقوله هــای ترویــج فرهنــگ اقتصــاد مقاوتــی و نقــش ایــن عزیــزان در ایجــاد علــم و 
اشــتغال در پرتــو آن و نیــز نقــش تأثیر گــذار بزرگــواران دانشــگاهی در تعلیــم و تربیــت 
ــا توجــه  خ می نمایــد. خصوصــًا ب ــا معیارهــای اصیــل دینــی، بیشــتر ر دانشــجویان ب
بــه عهد شــکنی های متعــدد آمریــکا و دیگــر دول مســتبد غربــی تنهــا راه تعالــی و 
کشــور عزیزمــان بــا تــوکل بــر خــدا، بســته بــه میــزان عملیاتــی نمــودن  پیشــرفت 
شــیوه های تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از تولیــد ملــی و ایجــاد اشــتغال مولــد 

می باشــد.   
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اهم فعالیت ها
کتاب های الکترونیکی به  - اهدای نرم افزار قرآنی و 

دانشجویان، )اردیبهشت ماه 95(

کارگاه آموزشی  - دوره ضیافت اندیشه همراه با برگزاری 3 
با عناوین خالقیت و مهارت های زندگی، طب سنتی، 

تربیت فرزند و سبک زندگی،ویژه اساتید، مشهد مقدس، 
)تیر ماه 95(

- برگزاری جلسات تفسیر قرآن و مسابقه تفسیر سوره صف
- برگزاری مراسم مربوط به جشن های اعیاد شعبانیه، 
شروع امامت امام زمان، مبعث و مراسم سوگواری دهه 

اول محرم، اربعین حسینی و مراسم اعتکاف
- سخنرانی با موضوع سبک زندگی منتظران از دیدگاه 

نهج البالغه، )اردیبهشت ماه 95(
کرامت زن در اجتماع و خانواده،  کارگاه حفظ   -

)اردیبهشت ماه 95(
- سخنرانی با موضوع توبه و اثرات آن روی جوانان، 

)اردیبهشت ماه 95(
- برگزاری مراسم اعتکاف، )اردیبهشت ماه 95(

- اردوی فرهنگی، زیارتی قم و جمکران ویژه 
دانشجویان دختر، )اردیبهشت ماه 95(

کتاب خوانی به مناسبت سالگرد پیروزی  - مسابقه 
انقالب، )بهمن ماه 94(

ع  - برگزاری حلقه های معرفتی در خوابگاه ها با موضو
ازدواج، حیا و عفاف، )اسفند ماه 94(

- جلسه مشاوره دینی با حضور حجت االسالم والمسلمین 
جوالی مفرد، )اسفند ماه 94(

- توانمندسازی فعالین فرهنگی و سیاسی با اهدای 
بسته های آموزشی محتوایی، )اسفند ماه 94( 

- برگزاری 4 جلسه قرائت مجلسی قرآن در مسجد دانشگاه 
- برگزاری 2 دوره کارگاه آموزش تجوید قرآن ویژه دانشجویان 

دوره ضیافت اندیشه

مراسم اعتکاف 

مراسم تعزیه خوانی حضرت رقیه/ ماه محرم

ع نشست مکانزمانسخنرانموضو

دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهانبهمن ماه 94حجت االسالم والمسلمین شفیعیاخالق استادی

مسجد دانشگاهاردیبهشت ماه 95دکتر سید علی مرعشیمدیریت زمان در تدریس

کشور مشهد مقدستیر ماه 95دکتر واسعیبررسی نقشه جامع علمی 

کارآفرینی یا تولدی دوباره مسجد دانشگاهدی ماه 95دکتر مسعود برادرانمرگ سازمانی، 

نشست های هم اندیشی اساتید
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ع سخنرانی زمانسخنرانموضو

کالم اهل بیت مهر ماه 95حجت االسالم والمسلمین نصاریامام حسین )ع( در 

آبان ماه 95حجت االسالم والمسلمین نصاریامربه معروف و نهی از منکر

آذر ماه 95حجت االسالم والمسلمین نصاریشهادت امام حسن عسکری )ع(

آذر ماه 95حجت االسالم والمسلمین نصاریسیره پیامبر )ص( و جایگاه لغوی تشیع در تفاسیر اهل سنت به مناسبت  هفته وحدت

آبان ماه 95حجت االسالم والمسلمین میریالگوهای رفتاری در قرآن

آبان ماه 95حجت االسالم والمسلمین جوالی مفردسیره نبوی و اخالق حسنی

کذب وهابیت آبان ماه 95حجت االسالم والمسلمین جوالی مفردبررسی ریشه های تشیع گری در خوزستان و رد ادعای 

آذر ماه 95حجت االسالم والمسلمین جوالی مفردبررسی اهداف قیام امام حسین )ع( با توجه به سخنان امام و رد نظریه های عقل گرایی و انحرافی در قیام امام حسین )ع(

آذر ماه 95حجت االسالم والمسلمین میریاعتدال در قرآن

کربال پنج شب اول محرمحجت االسالم والمسلمین مؤذنی تفکر در مورد پیامدهای عاشورا و الگوگیری از یاران خاص امام حسین )ع( در 

کشاندن انسان  گناه  کریمیراه های نفوذ شیطان و سیر تدریجی به  پنج شب دوم محرمحجت االسالم والمسلمین 

اربعینحجت االسالم والمسلمین نیل سازرجعت از نگاه تشیع

سخنرانی ها

بازدید اساتید دانشگاه از حوزه علمیه اهواز، )بهمن ماه 95(

بــه همــت دفتــر هم اندیشــی اســاتید نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبــری در دانشــگاه، برنامه ای تحت عنوان یــک روز بــا حوزه برگزار شــد که طــی آن حدود 
40 نفر از اســاتید ضمن بازدید از حوزه علمیه اهواز با قســمت های مختلف آن آشــنا شــدند. در این بازدید اســاتید دانشــگاه نشســت صمیمانه ای با آیت اهلل 
موســوی جزایــری نماینــده ولی فقیــه در اســتان خوزســتان داشــتند. ایشــان ضمــن ابــراز خوشــحالی از حضــور اســاتید دانشــگاه بیان داشــتند: شــما اســاتید با 
ایــن کار از مــا ســبقت گرفتیــد و تشــریف فرمایی شــما یــک امــر خیــر اســت. آیــت اهلل موســوی جزایــری افــزود مــن نشــنیدم کــه در جــای دیگــر کاری بــه ایــن 
شــکل انجام گرفته باشــد و این یک ســنگ بنای ارزشــمندی برای ارتباط حوزه و دانشــگاه اســت که دانشــگاه کشــاورزی و منابع طبیعی رامین خوزســتان 
پیش قــدم شــد و ایــن یــک امــر خیــر و باقیات الصالحــات اســت کــه افتخــارش بــرای شماســت و می شــود از ایــن حرکــت، یــک الگــوی کشــوری درســت کــرد. 
نماینده ولی فقیه در اســتان ابراز امیدواری کرد که ایشــان هم به همراه حوزویان، بازدیدی از دانشــگاه داشــته باشــند که تبادل تجارب هم شــکل بگیرد.

بازدید اساتید دانشگاه از حوزه علمیه اهواز
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ب( بازدید مسئولین کشوری و استانی

- بازدیــد دکتــر مجتبــی صدیقــی، رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان و معــاون وزیــر علــوم، 
فنــاوری، )بهمن مــاه 94(  و  تحقیقــات 

- بازدیــد دکتــر محمد حســین امیــد، معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم، 
از دانشــگاه، )اردیبهشــت ماه 95(  فنــاوری  تحقیقــات و 

- بازدید دکتر غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان، )نهم و بیست ویک آذر ماه 95(
کشــاورزی ایــران و رئیــس  - بازدیــد دکتــر بهــزاد قره یاضــی، رئیــس پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 

کشــور، )آبــان مــاه 95( امــور پژوهشــی و فنــاوری ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 

یاست حوزه ر
حــوزه ریاســت دانشــگاه کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان دارای زیرمجموعه هایــی نظیر 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.

اهم فعالیت ها

ح های ملی الف( طر
اتمام و بهره برداری 400 هکتار از اراضی مزرعه دانشگاه شامل عملیات تسطیح، زهکشی و احداث کانال
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بازدید دکتر محمد حسین امید
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ج( افتتاحیه ها

ــی،  ــی صدیق ــر مجتب ــط دکت ــرویس توس ــاختمان سلف س ــاح س - افتت
)94 )بهمن مــاه 

- افتتــاح ســاختمان مدیریــت دانشــگاه، آزمایشــگاه مرکــزی شــماره 3 
و آزمایشــگاه های باغبانــی توســط دکتــر غالمرضــا شــریعتی اســتاندار 

خوزســتان، )بیســت ویک آذرمــاه 95(

افتتاح ساختمان مدیریت دانشگاه

افتتاح ساختمان سلف سرویس
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ه( مراسم ها و همایش ها

- تجدید میثاق با شهدای گمنام دانشگاه به مناسبت بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس، )مهرماه 95(

- برگزاری مراسم چهارمین سالگرد شهدای گمنام دانشگاه، 
)اردیبهشت ماه 95(

- بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
- اهدای هدایا به مناسبت اعیاد مختلف )فطر، غدیر، قربان و مبعث( 

به کارکنان
- تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان

- مراسم تقدیر از اساتید ارتقا یافته
غ التحصیالن دهه 60 دانشگاه، )بهمن ماه 95(  - گردهمایی فار

وز معلم و استاد با حضور جناب آقای دکتر جعفر توفیقی )اردیبهشت ماه 95( رگداشت ر بز

مراســم تجلیــل از مقــام اســتاد و بزرگداشــت روز معلــم بــا حضور هیأت رئیســه دانشــگاه و مهمــان ویژه جنــاب آقای دکتر 
توفیقــی و اســاتید و کارشناســان محتــرم آموزشــی دانشــگاه در محــل ســالن اجتماعــات برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم، 

دکتــر توفیقــی اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس در رابطــه بــا ویژگی هــای دانشــگاه خــوب بــه ســخنرانی پرداختنــد.
ون دانشگاهی د( نشست های در

کانون صنفی اعضای  هیأت علمی دانشگاه  - اولین مجمع عمومی 
)دی ماه 94(

- نشست صمیمانه دانشجویان با  هیأت رئیسه دانشگاه
)اردیبهشت و آذر ماه 95(

- نشست صمیمانه هیأت رئیسه با اعضای هیئت علمی
)خرداد ماه 95(
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گمنام دانشگاه  تجدید میثاق با شهدای 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس، )مهرماه 95(
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ز( برگزاری جلسات

- ستاد اقامه نماز
- ستاد امر به معروف و نهی از منکر

- ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
کمیته توسعه و صیانت از عفاف و حجاب دانشگاه   -

ون دانشگاهی و( بازدیدهای در

- بازدید  هیأت رئیسه دانشگاه از خوابگاه های دانشجویی 
در هفته خوابگاه ها، )اردیبهشت ماه 95(

ستاد توسعه و صیانت از عفاف و حجاب دانشگاه

بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از خوابگاه های دانشجویی در هفته خوابگاه ها

ستاد اقامه نماز
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وابط عمومی دانشگاه ر
مدیر: دکتر محمدرضا صالحی سلمی

اهم فعالیت ها

ج اخبار دانشگاه روی وب سایت دانشگاه - در
در  مناقصه هــا  و  مزایده  هــا  اخبــار  ج  در جهــت  هماهنگــی   -

کشــوری و  اســتانی  روزنامه هــای 
محوطــه  تلویزیــون  در  الکترونیــک  بنرهــای  بارگــذاری  و  تهیــه   -

دانشــگاه
- ارسال پیامک

ج در سایت وزارتخانه متبوع - ارسال اخبار به وزارت علوم جهت در
- همــکاری بــا نهادهــای مختلــف اســتان خوزســتان و شهرســتان 
بــاوی در خصــوص اســتفاده از امکانــات و ســالن اجتماعــات دانشــگاه
- هماهنگــی و همــکاری در برگــزاری همایش هــا و برنامه هــای دیگــر 

دانشگاه
خانــواده  بــا  دیــدار  معلــم،  روز  ازجملــه  برنامه هایــی  برگــزاری   -
شــهدای مدافــع حــرم شهرســتان بــاوی، تجدیــد میثــاق بــا شــهدای 
برگــزاری  جهــت  کارکنــان  بســیج  بــا  همــکاری  و  دانشــگاه  گمنــام 
کارکنــان خواهــر بــه مناســبت بزرگداشــت  مســابقه تیرانــدازی ویــژه 

هفتــه دفــاع مقــدس
- برگــزاری ضیافــت افطــار بــا حضــور اعضــای هیأت علمــی دانشــگاه 

بــه همــراه خانواده هایشــان، )خردادمــاه 95(
روز  مناســبت  بــه  نهــار  ضیافــت  در  دانشــگاه  کارکنــان  میزبانــی   -

)95 )اردیبهشــت ماه  کارگــر، 
- همــکاری در  برگــزاری نشســت صمیمانــه  هیــأت رئیســه بــا اعضــای 

محتــرم هیأت علمــی دانشــگاه

کارکنان خواهر  مسابقه تیراندازی ویژه 
به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس،  )مهرماه 95(

دار با خانواده شهدای مدافع حرم شهرستان باوی به مناسبت
دی

1920 بزرگداشت هفته دفاع مقدس، )مهرماه 95(
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مرتبهعضو هیأت علمیردیف

مربی به استادیاریدکتر عبدالرضا سیاهپوش1

استادیاری به دانشیاریدکتر سیروس جعفری2

استادیاری به دانشیاریدکتر منصور غنیان3

دانشیاری به استادیدکتر مرتضی مموئی4

استادیاری به دانشیاریدکتر محمد بوجارپور5

استادیاری به دانشیاریدکتر صالح طباطبایی وکیلی6

مربی به استادیاریدکتر مهدی سعادت فرد7

غ8 مربی به استادیاریدکتر سید مجتبی فار

استادیاری به دانشیاریدکتر بهزاد ناصحی9

استادیاری به دانشیاریدکتر نوشین زندی سوهانی10

استادیاری به دانشیاریدکتر بیژن خلیلی مقدم11

استادیاری به دانشیاریدکتر خلیل میرزاده12

مربی به استادیاریدکتر محمدرضا انصاری13

مربی به استادیاریدکتر دلبر شجاع آباجلو14

استادیاری به دانشیاریدکتر محسن ساری15

استادیاری به دانشیاریدکتر طاهره محمدآبادی16

استادیاری به دانشیاریدکتر خلیل عالمی سعید17

استادیاری به دانشیاریدکتر مختار حیدری18

استادیاری به دانشیاریدکتر محمد حجتی19

استادیاری به دانشیاریدکتر سمیه ساالری 20

استادیاری به دانشیاریدکتر علی رجب پور21

استادیاری به دانشیاریدکتر علیرضا ابدالی مشهدی22

استادیاری به دانشیاریدکتر لیال رمضانی23

دانشیاری به استادیدکتر هدایت اله روشنفکر24

هیأت ممیزه
ســتادی  علمــی  واحدهــاي  از  یکــی  ممیــزه  هیــأت 
طریــق  از  آن  اعضــاء  کــه  می باشــد،  دانشــگاه 
هیــأت  اعضــاء  توســط  دانشــکده ها  در  انتخابــات 
احــکام  و  شــده  انتخــاب  بــاال  بــه  اســتادیار  علمــی 
آن هــا توســط مقــام عالــی وزارت علــوم بــرای مــدت 
2 ســال صــادر می گــردد. هیــأت ممیــزه در دانشــگاه 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان از ســال 
گردیــده اســت. اعضــای هیــأت ممیزه  1393 تشــکیل 
عطاءالــه  ســید  دکتــر  آقایــان  از:  عبارتنــد  دانشــگاه 
ســیادت )رئیــس هیــأت(، دکتــر عبــاس عبدشــاهی 
)دبیــر هیــأت(، دکتــر مهــدی قمشــی )نماینــده وزیــر(، 
وزیــر(،  )نماینــده  بجســتان  شــفاعی  محمــود  دکتــر 
دکتــر  کمیســیون(،  )رئیــس  فیاضــی  جمــال  دکتــر 
ــروی پور،  ــن خس ــر بهم ــی، دکت ــح طباطبایی وکیل صال
مرتضــی  دکتــر  بخشــنده،  عبدالمهــدی  دکتــر 
دکتــر  نادیان قمشــه،  حبیب الــه  دکتــر  ممویــی، 
دکتــر  آســودار،  محمدامیــن  دکتــر  بــرادران،  مســعود 
محمدحســین دانشــور، دکتــر نــوراهلل معلمــی، دکتــر 
دکتــر  عالمی ســعید،  خلیــل  دکتــر  فرخی نــژاد،  رضــا 

بهــزاد ناصحــی. بیــژن خلیلــی مقــدم و دکتــر 

یابی ز وه نظارت و ار گر
مدیر: دکتر سعید محمدزاده

آمــــوزش در  و ســــنجش  نظــــارت  تشــــکیل شــــورای  بــــا  همزمــــان 
 1360 دهــــه  اواخــــر  در  عالــــی  آمــــوزش  مؤسســــات  و  دانشــــگاه ها 
ــاط  ــترش ارتبــ گســ ــات آن و  ــرای مصوبــ ــه اجــ ــك بــ کمــ ــور  ــه منظــ بــ
ع، بــــر اســــاس بخشــــنامه  مطلــــوب بیــــن دانشــــگاه ها و وزارت متبــــو
وزارتــــی، در هریــــك از دانشـــگاه ها دفتـــری بنـــام ”دفتـــر نظـــارت و 
ــکیل  ــگاه تشـ ــی دانشـ ــت آموزشـ ــر معاونـ ــر نظـ ــوزش“ زیـ ــنجش آمـ سـ
گردیـــد. بـــر اســـاس مفـاد مـاده 5 اساســـنامه شـورای نظـارت و ارزیابـی 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشـی مصـوب چهارمیـن 
خ  1377/7/1 شـــورای نظـارت و ارزیابـی وزارت فرهنـگ  جلســـه مـــور
ــًا نـــام دفتـــر بـــه ”دفتـــر نظـــارت و ارزیابـــی“  و آمـــوزش عالـــی، متعاقبـ
تغییـــر یافـــت و از نظـــر جایـــگاه ســـازمانی نیـــز پیشـــنهاد شـــد تـــا در هـــر 
گـــروه نظـــارت و ارزیابـــی بـــا اهـــداف، وظایـــف و  یـــك از دانشـــگاه ها، 

تشـــکیالت زیـــر نظـــر ریاســـت دانشـــگاه تشـــکیل شـــود.

اهم فعالیت ها

- اســتخراج آمــار ثبتــی پرونــده الکترونیکــی دانشــجویان و ارســال 
آن بــه مؤسســه پژوهــش و برنامه ریــزی وزارت علــوم، تحقیقــات و 

ــی 95-96 ــال تحصیل ــده در س ــالم ش ــید اع ــر رس ــق س ــاوری طب فن
کاربرگ هــای  - تکمیــل فرم هــای شــاخص های ارزیابــی عملکــرد و 
اطالعــات پایــه دانشــگاه، بــه درخواســت معاونــت پایــش، نظــارت و 
ارزیابــی علــم و فنــاوری شــورای راهبــردی انقــالب فرهنگــی مربــوط 
ارزیابــی  و  نظــارت  پرتــال  در  بارگــذاری  و   93 و   92 ســال های  بــه 

وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری
چهار ســاله  عملکــرد  ارزیابــی  اختصاصــی  شــاخص های  تکمیــل   -
دانشــگاه  ریاســت  و  فرهنگــی  دانشــجویی،  آموزشــی،  حوزه هــای 

عملکرد این هیأت در اولین دوره عبارت است از برگزاری 20 جلسه
و ارتقا ء 24 نفر از اعضای هیأت علمی

- طراحــی بســته ارزیابــی جامــع اعضــای هیــأت علمــی پیمانــی جهــت 
کیفیــت تدریــس و  ارتقــاء و جمــع آوری اطالعــات )کمیــت تدریــس، 

عملکــرد پژوهشــی( 
ع و ارســال  - تکمیــل شــاخص های خــود اظهــاری تکریــم اربــاب رجــو

به اســتانداری 
گــردآوری آمــار عملکــرد دانشــگاه بــر حســب برنامه هــای پنــج ســاله   -

چهــارم و پنجــم توســعه
ــاله  ــج س ــه پن ــرای برنام ــگاه ب ــی دانش کیف ــی و  کم ــداف  ــن اه - تدوی

ــعه  ــم توس شش
- پیگیــری اخــذ مجــوز راه انــدازی رشــته ی فیزیولــوژی دام در مقطــع 

دکتری
- ثبــت فهرســت اســامی شــماره مســتخدمی اختصــاص داده شــده 
بــه اعضــای هیــأت علمــی در پرتــال نظــارت و ارزیابــی وزارت علــوم، 

ــاوری تحقیقــات و فن
ح  - انجــام فراینــد ارزیابــی جامــع اعضــای هیــأت علمــی پیمانــی، طــر
گــروه  ســربازی و قــراردادی بــر مبنــای بســته طراحــی شــده توســط 

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

اهم فعالیت ها

- مبادله اصالحیه بودجه تفصیلی 1394 و 1395
- مبادلــه موافقتنامه هــای عمرانــی از جملــه تأمیــن فضاهــای آموزشــی و کمــک آموزشــی، تعمیــرات 
اساســی، خریــد تجهیــزات و محوطه ســازی، تجهیــزات دانشــکده علــوم دامــی و ســلف ســرویس و 

محوطه ســازی
- پیشنهاد الیحه بودجه 1396

کارمندان و اعضای هیأت علمی - پیگیری پاداش بازنشستگی 
- پیشــنهاد نمــودار ســازمانی )تشــکیالت تفصیلــی(، تهیــه و تنظیــم پســت های ســازمانی متناســب 

بــا وظایــف و مســئولیت های واحدهــای تابعــه دانشــگاه بــا همــکاری واحدهــای ذیربــط
ICDL، تکریــم  از جملــه مهارت هــای  کارکنــان  برگــزاری دوره هــای آموزشــی ضمــن خدمــت   -

ع، تنظیــم قراردادهــا و غیــره اربــاب رجــو
کمیســیون دائمــی و هیــأت امنــا منطقــه جنــوب غــرب  - ارائــه بودجــه تفصیلــی جهــت تصویــب در 
کمیســیون دائمــی و هیــأت امنــا منطقــه  کشــور و تهیــه مســتندات مــوارد پیشــنهادی دانشــگاه در 

کشــور جنــوب غــرب 
کارمنــدان و اعضــای  - تأمیــن اعتبــار تمامــی قراردادهــا و خریدهــای عمرانــی و احــکام حقوقــی 

ــی  ــأت علم هی
و  دانشــگاه  در  موجــود  عوامــل  و  نیروهــا  فعالیت هــا،  دربــاره  الزم  آمارهــای  تنظیــم  و  تهیــه   -

دانشــگاه در  صحیــح  نظــر  اعمــال  منظــور  بــه  تابعــه  واحدهــای 

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
کارگــروه بررســی صالحیــت عمومــی و تصویــب 50  - برگــزاری 12 جلســه هیــأت اجرایــی جــذب و 7 جلســه 

مصوبــه 
- بررســی فرم هــای ارزشــیابی 29 نفــر از اعضــای هیــأت علمــی طــرح ســربازی، قــراردادی و پیمانــی بــه منظــور 

ــد قــرارداد ســال 1395 تمدی
فراخــوان  پذیرفته شــدگان  و  دانش آموختــه  بورســیه های  از  نفــر   6 قــراردادی  عضویــت  بــا  موافقــت   -
کارگزینــی بهمن مــاه 1393 و ابــالغ بــه مدیریــت امــور اداری و پشــتیبانی دانشــگاه جهــت صــدور حکــم 

- موافقت با درخواست تبدیل وضعیت استخدامی 10 نفر از اعضای هیأت علمی واجد شرایط
- بررســی صالحیــت علمــی و عمومــی و صــدور رأی تأییــد هیــأت اجرایــی جذب پرونده 18 نفــر از متقاضیان 

عضویــت و تبدیــل وضعیــت اســتخدامی جهــت ارســال به هیــأت مرکزی جذب
- بررسی نیازمندی های جذب هیأت علمی دانشکده ها و اعالم نیاز فراخوان شهریور و بهمن ماه 95

- بررسی سوابق  87 نفر از متقاضیان فراخوان شهریور ماه 95
- ورود اطالعــات 32 نفــر متقاضــی جــذب و تبدیــل وضعیــت در نرم افــزار هماهنــگ دبیرخانه هــای جــذب 

و ارســال بــه مرکــز جــذب اعضــای هیــأت علمــی

- ورود اطالعات 10 نفر متقاضی تبدیل وضعیت در سامانه نور رضوی مرکز جذب اعضای هیأت علمی

- ارسال و پیگیری سایر استعالم های صالحیت عمومی متقاضیان عضویت و تبدیل وضعیت )13 نفر(
کارگزینی 23 نفر ع جهت صدور حکم  - پیگیری و دریافت تائیدیه نهایی هیأت مرکزی جذب وزارت متبو
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کارگروه هــای صالحیــت علمــی دانشــکده ها جهــت انجــام مصاحبــه علمــی متقاضیــان جــذب و  - پیگیــری تشــکیل 
ــی ــأت علم ــای هی ــت اعض ــل وضعی تبدی

- همــکاری بــا حــوزه معاونــت آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه جهــت انجــام امــور بورســیه ها و ثبــت اطالعــات 
در ســامانه بــورس داخــل )ســنباد(

کمیســیون مــاده یــک  بــا حــوزه معاونــت فرهنگــی، اجتماعــی و دانشــجویی جهــت تکمیــل فرم هــای  - همــکاری 
اســتخدامی وضعیــت  تبدیــل  متقاضیــان  فرهنگــی 

ــارت و  ــز نظ ــتخدامی از مرک ــای اس ــت ردیف ه ــت درخواس ــگاه جه ــور اداری دانش ــت ام ــا مدیری ــکاری ب - هم
ــی و ارســال درخواســت ابالغیه هــای تبدیــل وضعیــت اعضــای هیــأت علمــی از  ارزیابــی آمــوزش عال

ع و ســایر امــور مرتبــط بــا اعضــای هیــأت علمــی حــوزه معاونــت آموزشــی وزارت متبــو
و اطالعــات  آمــار  تهیــه  ارزیابــی دانشــگاه جهــت  و  گــروه نظــارت  بــا  - همــکاری 

علمــی هیــأت  اعضــای 
ــه  ــه منظــور ارائ ح و برنامــه دانشــگاه ب ــا مدیریــت طــر - همــکاری ب
در  علمــی  هیــأت  امــور  بــا  مرتبــط  مــوارد  و  موضوعــات 

امنــا هیــأت  جلســات 
- پاســخگویی بــه متقاضیــان بــه صــورت 

حضــوری و تلفنــی

وه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه  گر
مدیر: دکتر سعید محمدزاده

اهم فعالیت ها

گنت بلژیک - امضاء تفاهم نامه همکاری علمی و تحقیقاتی با دانشگاه 
کشور بلژیک کشاورزی اروپا در  - حضور در اجالس رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های 

کشاورزی سوئد گرینیوم فرانسه و علوم  گنت بلژیک، آ - بازدید از دانشگاه 
کشــاورزی فرانســه مشــتمل بــر 14  گرینیــوم فرانســه )کنسرســیوم بیــن وزارت آمــوزش عالــی و وزارت  - بازدیــد از مؤسســه آ

مؤسســه آمــوزش عالــی و پژوهشــی دولتــی عضــو( 
- بازدید هیأت دانشگاه القاسم خضراء و امضای تفاهم نامه همکاری 

- انتخاب دانشگاه جهت حضور در جلسات سیاست گذاری وزارت علوم در حوزه عراق
- گنجانــدن دانشــگاه کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان در فهرســت دانشــگاه های مــورد تائیــد وزارت آمــوزش 

عالــی عراق
- پیگیــری تفاهم نامــه همــکاری بــا دانشــگاه بصــره از طریــق تســهیل مشــارکت اعضــاء هیــأت علمــی دانشــگاه در 
کشــور  گاومیــش بــه تجربــه  همایــش بین المللــی دامپزشــکی دانشــگاه بصــره، اختصــاص یکــی از نشســت های همایــش 
عــراق در ایــن زمینــه و دعــوت از اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه های بغــداد، بصــره و القاســم جهــت ارائــه مقالــه و 
کارگاه آموزشــی در زمینــه مباحــث پیشــرفته  حضــور در ایــن همایــش و اخــذ اعــالم نیــاز دانشــگاه بصــره جهــت برگــزاری 

بیوتکنولــوژی
- تهیه نامه های انگلیسی سفرهای خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه

- تهیه بروشور انگلیسی دانشگاه
گرفتن در فهرست دفاتر بین الملل منتخب - حضور فعال در اجالس های بین الملل وزارت علوم و قرار 

گنت بلژیک جهت بازدید از دانشگاه در فروردین ماه 1396 - دعوت و پیگیری امور سفر هیأت دانشگاه 

اداره حراست دانشگاه
رئیس: حافظ عبادی

کامپیوتر دانشگاه - نصب و راه اندازی و انتقال تصویر 32 دوربین مداربسته تحت شبکه در سلف سرویس و سایت مرکزی 
- تجهیز و راه اندازی اتاق مانیتورینگ دانشگاه

کتابچه توصیه های حراستی ویژه دانشجویان نو ورود - تدوین و چاپ 
کارکنان اداری حراست با نمره عالی گواهی پایان دوره توسط  کسب  - حضور در دوره های سطح 2 و 3 حراستی و 

- راه اندازی شبکه اختصاصی دیتا جهت ارتباط با وزارت علوم تحقیقات و فناوری
کشور کل در بین دانشگاه های  کسب رتبه پنجم در پرتابل حراست   -

- تکمیل دبیر خانه و بایگانی محرمانه حراست
- بررسی صالحیت افراد

- تهیه لباس فرم پرسنلی جهت نیروهای انتظامات
کل و صعود از دور مقدماتی - راه اندازی تیم فوتبال حراست و حضور در مسابقات حراست 

- برگزاری جلسات منظم با مسئولین نیروی انتظامی جهت ارتقاء سطح امنیت تردد دانشجویان در مسیر دانشگاه

ت
اس

 ری
ه ی

وز
ح

یک اهم محورهای تفاهم نامه با دانشگاه گنت بلژ

- فعالیت های تحقیقاتی مشترک
- تبادل استاد و دانشجو
- فرصت های مطالعاتی

کوتاه مدت - برگزاری دوره های مشترک 
- برنامه ریزی درسی
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ع فعالیتردیف نو

ح  پژوهشی1 گواهی ثبت 16 پیشنهاد طر طی فرآیند داوری، تصویب و صدور 

کار شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه2 ح پژوهشی در دستور  پیگیری مراحل داوری و تصویب 18 پیشنهاد طر

اتمام مراحل داوری و تصویب 19 طرح   پژوهشی که منجر به صدور گواهی خاتمه طرح پژوهشی گردید3

ح  پژوهشی خاتمه یافته در شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه4 پیگیری و انجام مراحل داوری و تصویب 10 طر

کمیته انتشارات جهت چاپ5 کتاب ترجمه شده توسط همکاران هیأت علمی دانشگاه در  اتمام مراحل داوری و تأیید 3 جلد 

کتاب تألیف و ترجمه شده توسط همکاران محترم هیأت علمی6 پیگیری مراحل داوری و تصویب 7 عنوان 

اخذ مجوز و راه اندازی واحد انتشارات دانشگاه به مدیر مسئولی دکتر مسعود برادران و چاپ اولین کتاب تألیف شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه7

کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان8 کاربردی دانشگاه  تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی پژوهش های 

کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان9 ح های تحقیقاتی دانشگاه  تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی طر

صدور و اجرای 70 نسخه قرارداد پژوهانه اعضای هیأت علمی10

کشاورزی11 کارآفرینی و  تصویب و پیگیری اخذ مجوز فعالیت جهت انتشار مجله علمی تخصصی در زمینه 

چاپ 37 مقاله ISI، 85 مقاله ISC، 83 مقاله علمی- پژوهشی، 8 مقاله علمی- ترویجی و 287 مقاله در همایش های علمی داخلی و خارجی12

وهشی و فناوری دانشگاه حوزه 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 

کشــوری  ــه تحقیقــات، پژوهــش و فنــاوری در دنیــای پیچیــده و پیشــرفته امــروزی، تــداوم حیــات و بالندگــی هــر  اهمیــت مقول
را بــه خــود وابســته نمــوده و به عنــوان موتــور محرکــه تولیــد علــم و فناوری هــای نویــن در جهــت اســتقالل علمــی و خودکفایــی 
گرفتــه اســت. در نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران نیــز رســالت ذاتــی  کشــور ها بــا هــدف قطــع وابســتگی، مــورد توجــه قــرار 
ــتابان  ــد ش ــن رون ــد در ای ــه بتوان ک ــت  ــارت اس ــص و دارای مه ــانی متخص ــروی  انس ــت نی ــق و تربی ــش، تحقی ــگاه ها، پژوه دانش
پیشــرفت های علمــی، بــا خودبــاوری و اعتمــاد به نفــس، نقــش بــه ســزایی را ایفــا نماینــد. معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه 
ع و ســرلوحه  کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان در ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل، بــا درک اهمیــت ایــن موضــو
کشــور و برنامــه توســعه  ــداز بیســت ســاله  ــژه ســند چشــم ان ــی به وی ــاوری در راســتای اهــداف مل ــه پژوهــش و فن ــرار دادن مقول ق
ــه منظــور قطــع وابســتگی در زمینــه فناوری هــای نویــن و خودکفایــی در تولیــد محصــوالت  فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی ب
کارکنــان و دانشــجویان دانشــگاه ســعی دارد  کارزار و جهــاد علمــی شــده و بــا همــت اعضــای هیأت علمــی،  اســتراتژیک، وارد ایــن 
گرفتــه در ایــن معاونــت در ســال 1395 را  گوشــه ای از فعالیت هــای صــورت  گام هــای شــایان توجهــی بــردارد. بدیــن منظــور  کــه 

به اســتحضار خواننــدگان محتــرم می رســاند.

وهشی و فناوری یت امور پژ اهم فعالیت های مدیر

کتب، فرصت مطالعاتی و سفرهای علمی داخلی و خارجی ح های پژوهشی،  طر
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همایش های برگزار شده در سال 1395 :
زی همایش ملی الکترونیکی پدافند غیرعامل در حوزه کشاور

)خردادماه 95( 

یخته در خدمت تولید غذای سالم همایش ملی محصوالت ترار
یست و توسعه پایدار، )آذرماه 95( حفاظت از محیط ز

برگزاری سومین همایش ملی گاومیش ایران، )بهمن ماه 95(

گاومیــش ایــران در بهمــن مــاه 95 در آمفــی  ســومین همایــش ملــی 
بــا  کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان و  تئاتــر دانشــگاه 
حضــور دکتــر رکنــی معــاون محتــرم امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی، دکتــر بخشــنده معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت 
کشــاورزی و مهنــدس مالصالحــی رئیــس مرکــز اصــالح نــژاد  جهــاد 
گردیــد. در ایــن همایــش تعــداد 16  و بهبــود تولیــدات دامــی برگــزار 
مقالــه بــه صــورت ســخنرانی و 70 مقالــه بــه صــورت پوســتر ارائــه 

گردیــد.

کتب چاپ شده اعضای هیأت علمی دانشگاه در سال 1395

حردیف طرف قراردادمدت قراردادعنوان طر

کشت و صنعت 1 ارزیابی راندمان مصرف آب در تولید شکر و نیشکر 
کارون شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و 14 ماهنیشکر 

کارون بزرگ زه کشی 

کارون و عوامل مؤثر بر آن در 2 کیفیت آب رودخانه  مطالعه تغییرات 
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و 6 ماهیک دوره 40 ساله از منشاء تا مالثانی

کارون بزرگ زه کشی 

کانال های آبیاری3 شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و 12 ماهطراحی و ساخت دریچه الکترونیکی 
کارون بزرگ زه کشی 

کارون بزرگ تحت 4 کارایی شبکه های آبیاری و زهکشی  تعیین 
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و 10 ماهشرایط عدم حتمیت

کارون بزرگ زه کشی 

کنترل اتوماتیک دریچه های 5 طراحی و ساخت سامانه پایش و 
گتوند شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و 8 ماهسرریز و مقدار آب پشت سد تنظیمی انحرافی 

کارون بزرگ زه کشی 

کارون در باالدست و 6 طراحی و ساخت سامانه پایش دبی رودخانه 
گتوند شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و 7 ماهپایین دست سد 

کارون بزرگ زهکشی 

ج از دانشگاه ح های مشترک با سازمان های خار طر

گاومیش ایران سومین همایش ملی 
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گروه آموزشی ح های انجام شده به تفکیک  طر

ع فعالیتردیف نو

عضویت و همکاری مستمر با شبکه های آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، نانو و شبکه آزمایشگاهی علمی ایران )شاعا(1

تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه مرکزی 3 به متراژ تقریبی 100 مترمربع2

کار در آزمایشگاه3 کاهش ریسك خطرات ناشی از آن ها و ایمنی  گاز تحت فشار جهت  اجرای پروژه piping سیلندرهای 

همکاری و ارائه مشاوره علمی به دستگاه های اجرایی استان خوزستان4

ارائه مشاوره و تائید فنی جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و همکاری جهت پروژه های تحقیقاتی5

پیاده سازی قوانین HSE در آزمایشگاه های دانشگاه6

انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با مؤسسات آموزشی، پژوهشی و شرکت های خصوصی جهت انجام خدمات آزمایشگاهی7

ارتقاء دستگاه های با فناوری باال جهت باال بردن دامنه خدمات آزمایشگاهی8

9
کالیبراسیون،  کارگروه های تخصصی استاندارد و  کارشناسان آزمایشگاه به عنوان نماینده دانشگاه در  فعالیت و همکاری 

کروماتوگرافی و آنالیز عنصری

استانداردسازی، تعیین عدم قطعیت و صحه گذاری آزمون های آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات با نتایج قابل اعتماد10

11
خرید و سفارش دستگاه ها و تجهیزات جدید براي آزمایشگاه مرکزی بر اساس نیاز محورهای پژوهشی دانشگاه، نیاز صنعت 

کارایی دستگاه کمبود دستگاه در استان و میزان  استان، 

آزمایشگاه مرکزی

حردیف حنام طر ع طر گروهدانشکدهنو

ک آلوده به 1 کاربرد علف کش های آترازین و دیورون بر میزان حاللیت فلزات در خا اثر 
ککشاورزیکاربردیفلزات سنگین علوم خا

ک ها و رسوبات 2 کانی های رسی غالب در خا ع  ک سازی بر توزیع و تنو کتور های خا اثر فا
کارون در استان خوزستان ککشاورزیکاربردیرودخانه  علوم خا

ع 3 بررسی ارتباط بین اشکال پتاسیم با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و همچنین تنو
ک های استان خوزستان ککشاورزیکاربردیکانی های رسی در برخی از خا علوم خا

کالیپتوس موجود در منطقه 4 گونه های ا ترکیبات شیمیایی و اثرات حشره کشی اسانس 
گیاه پزشکیکشاورزیکاربردیروی برخی آفات مهم انباری

5 Silybum( گیاهچه خارمریم تأثیر UV-C بر خصوصیات مورفولوژیک و فتوشیمیایی 
)marianum Lزراعت و اصالح کشاورزیکاربردی

نباتات

6
کاربرد اصول و روش های آموزش بزرگ ساالن در مقطع تحصیالت  شناسایی میزان 

کشاورزی و منابع طبیعی  کارشناسی ارشد دانشگاه  تکمیلی از دیدگاه دانشجویان مقطع 
رامین خوزستان

مهندسی زراعی و کاربردی
عمران روستایی

ترویج و آموزش 
کشاورزی

کشاورزی 7 کشاورزی اهواز نسبت به محصوالت  کارشناسان سازمان جهاد  بررسی دیدگاه 
مهندسی زراعی و کاربردیدست کاری شده ژنتیکی )تراریخته(

عمران روستایی
ترویج و آموزش 

کشاورزی

کاربرد چارچوب 8 کارون:  تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه آب شور در شهرستان 
مهندسی زراعی و کاربردیمعیشت پایدار

عمران روستایی
ترویج و آموزش 

کشاورزی

کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 9 شناسایی دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه 
مهندسی زراعی و کاربردیدر خصوص میزان اهمیت فعالیت های فرهنگی دانشگاه

عمران روستایی
ترویج و آموزش 

کشاورزی

کشاورزی با استفاده از تکنولوژی 10 کننده ی محصوالت  ساخت، توسعه و ارزیابی جدا
مهندسی زراعی و کاربردیبینایی ماشین )مطالعه موردی: توت فرنگی(

عمران روستایی
مکانیک 
بیوسیستم

11Pistacia AtIantica صنایع غذاییکشاورزیکاربردیبررسی اثر ضد میکروبی عصاره برگ بنه

کربوهیدرات بر خواص رئولوژی، رفتار جریانی و 12 تأثیر برخی جایگزین های چربی بر پایه 
کم چرب علوم دامی و صنایع کاربردیویژگی های حسی دسر لبن شکالتی و وانیلی 

صنایع غذاییغذایی

کسیدانی و ضد میکروبی فیلم های زیست تخریب پذیر 13 بررسی خواص فیزیکی، آنتی ا
کارید سویا حاوی اسانس مرزه علوم دامی و صنایع کاربردیپلی سا

صنایع غذاییغذایی

علوم دامی و صنایع کاربردیتولید نوشیدنی سین بیوتیک میوه ای بر پایه آب ماست14
صنایع غذاییغذایی

گاوی با 15 گلیکو پروتئین G ویروس تب بی دوام  کلونینگ و بیان اپیتوپ G1 از ژن 
کلی کتری اشرشیا علوم دامی و صنایع کاربردیاستفاده از ناقل PMAL-C2X در با

علوم دامیغذایی

کهور و 16 گرمسیری  بررسی تجزیه پذیری شکمبه ای و هضم و تخمیر میکروبی لگو م های 
علوم دامی و صنایع کاربردیبرهان در شتر تک کوهانه

علوم دامیغذایی

مقایسه اثر تغذیه ای نانوسلنیوم بر فعالیت هضم و تخمیر میکروارگانیسم ها به صورت 17
گوسفند علوم دامی و صنایع کاربردیمخلوط و جداسازی شده از شکمبه بز و 

علوم دامیغذایی

تأثیر عصاره خرفه و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات الشه، خصوصیات فضوالت و 18
کم باال گوشتی در شرایط پرورش با ترا علوم دامی و صنایع کاربردیفراسنجه های مرتبط با رفاه جوجه های 

علوم دامیغذایی

علوم دامی و صنایع کاربردیبررسی استفاده از برگ توت در تغذیه نشخوار کنندگان19
علوم دامیغذایی
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ینی و ارتباط با جامعه یت کارآفر اهم فعالیت های مدیر

کارآفرینی و ارتباط با جامعه - تهیه و تنظیم اساسنامه فعالیت مرکز 
کارآفرینی و ارتباط با جامعه کمیته  - تعیین شورای تشکیالت و ارکان و اجزای شورای مرکزی و 

کانون شکوفایی، خالقیت و نوآوری در دانشگاه - تأسیس 
- برگزاری چهارمین جشنواره دانشجویی )ایتاپ( با همکاری پارک علم و فناوری خوزستان

- عقــد تفاهم نامــه به منظــور تمرکــز همــکاری پژوهشــی و فنــاوری مرتبــط بــا صنعــت آب و بــرق بیــن شــرکت بهره بــرداری از 
کارون بــزرگ و دانشــگاه شــبکه های آبیــاری و زه کشــی 

گتوند و نهر جوبند توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه - انجام بازدید از سد 
ح ایده محوری و ارسال به پارک علم فناوری خوزستان - بررسی و ارزیابی و داوری 5 عنوان طر

کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه کارآفرینی توسط اعضای شورای مرکزی  ع  کارگاه آموزشی با موضو - برگزاری 4 
ح های تحقیقاتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان کارگروه طر - عضویت در 

کمیتــه  کارون بــزرگ بــه  ح پژوهشــی مرتبــط بــا شــرکت بهره بــرداری از شــبکه های آبیــاری و زه کشــی  - ارســال 12 عنــوان طــر
منتخــب آن شــرکت

گذشته ح  مشترک با سازمان آب و برق از سال  - انجام مکاتبات جهت پیگیری 32 طر
ح تحقیقاتی با سازمان آب و برق جنوب - انعقاد 2 طر

کارون بزرگ ح تحقیقاتی با شرکت آبیاری و زهکشی  - انعقاد 6 طر
کربن ایران در قالب حمایت از پایان نامه های دانشجویی دانشگاه - دریافت نیازسنجی و اولویت های شرکت 

- دریافت نیازمندی و اولویت های شرکت پتروشیمی مارون در قالب حمایت از پایان نامه های دانشجویی دانشگاه
کلیه واحد های دانشگاه - دریافت و ارسال نیازمندی سامانه ایده پروری دانشگاه جامع امام حسین )ع( به 

- دریافت پروژه های پژوهشی مورد نیاز شرکت لوله سازی اهواز
- دریافــت و ارســال نیازمنــدی پروژه هــای تحقیقاتــی صنعتــی و نظــری در حــوزه دفاعــی از پایــگاه دوم رزمــی هوانیــروز 

کلیــه واحد هــای دانشــگاه شــهید آســیایی مسجدســلیمان بــه 
کلیه واحد های دانشگاه - دریافت و ارسال فناوری های مورد نیاز سازمان آب و برق خوزستان و ارسال به 

گرمسیری و بحث و تبادل نظر در زمینه های همکاری های مشترک - تفاهم نامه با پژوهشکده خرما و میوه های 
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اهم فعالیت های
گروه فناوری اطالعات و ارتباطات

- نصب و راه اندازی شبکه وایرلس بخش های 
مختلف دانشگاه

- راه اندازی پرتال منابع اینترنتی جهت دسترسی 
به منابع دیجیتال

- افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه
- ارتقای سامانه پژوهشی

کارشناسان جهت تکمیل وب سایت  - آموزش 
جدید و پیاده سازی آن

کل - نصب و راه اندازی سرور جدید آموزش 
کالس آموزشی - برگزاری 

- راه اندازی و ایجاد ارتباط با شبکه دولت و 
سامانه سناما امور مالی

چهارمین جشنواره دانشجویی ایتاپ

زی و منابع طبیعی رامین  امضای تفاهم نامه پژوهشی بین دانشگاه کشاور
ون بزرگ خوزستان و شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کار

تفاهم نامــه ای در راســتای توســعه علمــی و صنعتــی اســتان و بــا هــدف تقویــت 
کاربــردی و همکاری هــای پژوهشــی و فنــاوری در زمینــه  تحقیقــات بنیــادی و 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان  صنعــت آب و بــرق بیــن دانشــگاه 
کارون بــزرگ بــه امضــا  و شــرکت بهره بــرداری از شــبکه های آبیــاری و زهکشــی 
گامــی مهــم  رســید. دکتــر ســیادت، رئیــس دانشــگاه امضــای ایــن تفاهم نامــه را 
ــر اســاس ایــن تفاهم نامــه تمامــی  ــه ب ک در جهــت اقتصــاد دانــش بنیــان برشــمرد 
کاربــردی در بخــش صنعــت آب و بــرق در ایــن دانشــگاه  تحقیقــات بنیــادی و 
انجــام می شــود. مســعود صادقــی مدیــر عامــل شــرکت بهره بــرداری از شــبکه های 
کارون بــزرگ نیــز، مهم تریــن اهــداف ایــن تفاهم نامــه را تربیــت  آبیــاری و زهکشــی 
متخصصــان در فناوری هــای مــورد نیــاز صنعــت آب و بــرق، شناســایی نخبــگان، 
ح هــای پژوهشــی، تولیــد علــم و فنــاوری و تبدیــل اســتان بــه قطــب  اجــرای طر
کــرد. الزم بــه ذکــر اســت ایــن  کشــور عنــوان  علــم و فنــاوری صنعــت آب و بــرق 

تفاهم نامــه تــا ســال 1404 معتبــر اســت.

امضای تفاهم نامه پژوهشی دانشگاه 

کارون بزرک و شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 
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وهش و فناوری سال 1395 هفته پژ
کارگاه آموزشی توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه -برگزاری 21 سمینار علمی و 11 

- برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش در دانشگاه
- برگزاری غرفه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار خوزستان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اهواز

با حضورعنوان میزگردردیف

دکرت شاکریان )مدیرعامل اسبق رشکت پگاه خوزستان(کارآفرینی در صنعت غذا و چالش های پیش  رو1

دکرت ابراهیم تامولی ) هیأت علمی دانشگاه(کنرتل بیولوژیک آفات2

مهندس غالمرضا مه لقا )مسئول امور باغبانی جهاد کشاورزی دزفول(چالش ها و فرصت های تولید محصوالت کشاورزی در شامل استان خوزستان3

بررسی چالش ها و فرصت های تولید و پرورش طیور استان خوزستان4
مهندس صفدر پیرمرادی )مدیرعامل رشکت زنجیره کیمند به عنوان 

بزرگ ترین تولیدکننده طیور در استان خوزستان(

مدیرعامل و مهندسین رشکت بهره برداری و نگهداری از سد دزفولسدسازی و چالش های زیست محیطی در استان خوزستان5

 -      برگزاری میزگردهای علمی با حضور صاحب نظران در استان خوزستان با عناوین ذیل در هفته پژوهش
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پذیرش دانشجو در رشته های جدید

مقطع تحصیلیرشتهردیف

کارشناسی ارشدعلوم و تکنولوژی بذر1

ک2 گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خا ک  کارشناسی ارشدعلوم خا

گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصوالت باغبانی3 کارشناسی ارشدعلوم باغبانی 

گرایش تغذیه طیور4 کارشناسی ارشدعلوم دامی 

گرایش فناوری پس از برداشت5 کارشناسی ارشدمکانیک 

کشاورزی6 دکتریمکانیزاسیون 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی: دکتر عباس عبدشاهی

مدیر خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی: دکتر علی رجب پور
کار اداری حــوزه معاونــت، ارتقــاء محتــوای آموزشــی، افزایــش  گــردش  بخــش عمــده ای از فعالیت هــای ایــن حــوزه جهــت اصــالح و روان ســازی 

تأثیــر ملــی و بین المللــی دانشــگاه و تامیــن منابــع الزم جهــت پشــتیبانی و حفــظ اعتبــار دانشــگاه می باشــد.

اهم فعالیت های حوزه امور آموزشی

ع: نفر 503(  کارشناسی ارشد و 3 نفر دکتری )مجمو کارشناسی، 183 نفر  - پذیرش و ثبت نام 321 نفر دانشجوی 
- پذیرفته شدن نهایی آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی سال 1395 به تعداد 175 نفر از بین دانشجویان این دانشگاه در دانشگاه های مختلف 

کمیسیون بررسی موارد خاص - بررسی و ارجاع 63 پرونده دانشجویان به 
غ التحصیلی 302 نفر از دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی - فار

- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای وظایف امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی با همکاری واحدهای زیرمجموعه
- انجام هماهنگی و برگزاری آزمون ارزیابی تخصصی نیمه متمرکز دکتری 

- نظارت بر امور هیأت ممیزه دانشگاه
- تهیه و تنظیم قراردادهای حق التدریس اساتید داخلی و مدعو

-شرکت در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه
-همکاری در برگزاری روز استاد در هفته آموزش

کوتاه ترین زمان  کمیته ترفیعات دانشگاه و بررسی پرونده های ترفیع در  -تشکیل منظم جلسات 
-برگزاری دوره ی ضیافت اندیشه ی استادان در مشهد مقدس

کمیسیون موارد خاص استان - شرکت در 
کمیسیون ماده ی یک -شرکت در 

- هماهنگی و مدیریت سرویس ایاب و ذهاب اساتید

اهم فعالیت های حوزه تحصیالت تکمیلی

کارشناسی ارشد  - تهیه و تصویب شیوه نامه تحصیلی دوره 
- تهیه و تصویب آیین نامه تدوین و نگارش پایان نامه ها و رساله های تحصیلی جدید دانشگاه

کشور  ج از  کوتاه مدت داخل و خار - پیگیری و انجام امور مربوط به اعزام دانشجویان مقطع دکتری به فرصت مطالعاتی 
- پیگیری امور و نظارت بر برگزاری آزمون ) مصاحبه( ورودی و آزمون جامع دانشجویان دکتری 

- پیگیری پرداخت هزینه پایان نامه و رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
- نظارت بر برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه و رساله های بیش از 75 نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی

- پیگیری و پذیرش دانشجویان استعداد درخشان
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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

یزی فرهنگی و اجتماعی یت برنامه ر اهم فعالیت های حوزه مدیر

بــر  در مجموعــه مدیریــت برنامه ریــزی فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه، عــالوه 
کانون هــا، انجمن هــای  کارشناســان ایــن حــوزه، جمعــی از دانشــجویان در قالــب 
از  برخــی  می باشــند.  فعــال  دانشــجویی  بســیج  و  اســالمی  تشــکل های  علمــی، 

فعالیت هــای ایــن حــوزه عبارتنــد از:

- اردوهای دانشجویی

کالس آموزشی کارگاه و   -

زمانمکانردیف

دی ماه 94اردوی زیارتی مشهد مقدس 1

خرداد ماه 95اردوی زیارت مرقد مطهر امام خمینی )ره(2

مهر ماه 95اردوی دانشجویان نو  ورود به مقصد دزفول3

کارگاهردیف زمانعنوان 

کنکور برای داوطلبین ارشد1 دی ماه 94کالس 

کار2 دی ماه 94کارگاه علمی ایده تا 

گاو3 اردیبهشت ماه 95کارگاه آموزشی تلقیح مصنوعی 

گزارش نویسی4 اردیبهشت ماه 95 کارگاه آموزشی آیین نگارش در 

گاو شیری5 اردیبهشت ماه 95کارگاه آموزشی تیپ شناسی 

آبان ماه 95کارگاه نشریات6

آذر ماه 95کارگاه آموزش تزریقات دام و طیور7

آذر ماه 95کارگاه تئوری و عملی بیوانفورماتیک8

آذر ماه 95کارگاه آموزشی طراحی پرایمر9
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- فعالیت های قرآنی

کارگاه قرآن و عترت،  - برگزاری محفل انس با قرآن و 
)اردیبهشت، آبان و دی ماه 95(

- اعزام نفرات برتر قرائت قرآن دانشگاه به مرحله منطقه ای 
بوشهر، )اردیبهشت ماه 95(

رگداشت مناسبت های مختلف از جمله - بز

- برگزاری مراسمات در ماه های رمضان، محرم و صفر و همچنین 
برگزاری مراسمات شهادت  و میالد ائمه، مبعث پیامبر و اعیاد 

شعبانیه
گمنام دانشگاه،  - برگزاری چهارمین سالگرد تدفین شهدای 

)اردیبهشت ماه 95(
-برگزاری مراسم هفته خوابگاه ها، )اردیبهشت ماه 95(

کتاب الکترونیک نامیرا،  کتاب خوانی با توزیع  - بزرگداشت روز 
)آبان ماه 95(

- کرسی ها و مناظره ها

- برگزاری تریبون آزاد با موضوع های انتخابات )اردیبهشت ماه 95(، 
جنبش دانشجویی )آذر ماه 95( و دغدغه های دانشجویی )آذر ماه 95( و 

برگزاری مناظره جنبش دانشجویی از آرمان تا واقعیت )آذر ماه 95(

وز دانشجو با حضور دکتر ظریفیان معاون  برگزاری مراسم ر
سابق دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، )آذرماه 95(

دکتــر ظریفیــان بــه مناســبت روز دانشــجو، به ایراد ســخنرانی بــا موضوع 
کنــون«  ا مســئولیت های  و  تاریخــی  تبــار  در  دانشــجویی  »جنبــش 
پرداختنــد. ایشــان جریــان جنبــش دانشــجویی در ایــران را محــرک 
جنبش هــای  ویژگی هــای  از  برخــی  بــه  و  دانســت  احــزاب  فعالیــت 
دانشــجویی ماننــد تــداوم و پیوســتگی، دفــاع از عدالــت اجتماعــی، 
کمــک مــداوم بــه اســتقالل کشــور و پیونــد قوی و مســتمر با مــردم جامعه 
اشــاره کــرد. همچنیــن عنــوان نمودنــد کــه نشــاط سیاســی و اجتماعــی و 
فرهنگــی باعــث کاهــش آســیب های دانشــجویی می شــود و حادثــه تلخ 
کــه  18 تیــر 87 باعــث ایجــاد رکــود بزرگــی در جنبــش دانشــجویی شــد 

گردیــد. توســط دانشــگاهیان مهــار 

- تشکیل جلسات شورای فرهنگی
- نمایش و نقد فیلم های مختلف

- برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس 
- نمایشگاه عکس و پوستر

- برگزاری مسابقه کتابخوانی از گشت ارشاد تا چادر المیرا
- برگزاری حلقه های معرفتی عفاف و حجاب و سومین 

یحانه  جشنواره آینه ر
ل جانبازان و موزه نقش زنان در دفاع مقدس - بازدید از منز

اهم فعالیت های اداره رفاه 

- پرداخت وام تحصیلی، 698 نفر، به ارزش 2/735/948/000 ریال 
- وام ضروری، 82 نفر به ارزش 157/010/000 ریال

- وام بنیاد علوی، 92 نفر به ارزش 576/000/000 ریال
- وام ودیعه مسکن، 32 نفر به ارزش 1/762/500/000 ریال

- وام تغذیه، 78 نفر به ارزش 108/730/000 ریال
- وام دکتری، 21 نفر به ارزش 310/000/000 ریال
- وام ازدواج، 11 نفر به ارزش 147/300/000 ریال

- وام شهریه، 1 نفر به ارزش 3/000/000
رفــاه  فــاز 2 صنــدوق  امــور فارغ التحصیلــی و تســویه حســاب در سیســتم  انجــام   -

کشــور دانشــجویان 

اهم فعالیت های اداره اسکان 

- ثبت و معرفی دانشجویان مهمان به تعداد 125 نفر
- ثبت نام و تشکیل پرونده از دانشجویان نو ورود، )مهر ماه 95(

- ثبت نام از دانشجویان ورودی بهمن 94 متقاضی خوابگاه
ــاه  ــگاه در ســامانه خوابگاهــی صنــدوق رف - ثبــت 913 نفــر از دانشــجویان ســاکن خواب

دانشــجویان کشــور، )اســفندماه 94(
- انجام امور تسویه حساب دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی به تعداد 312 نفر

- صدور فیش های پرداختی اجاره بهای خوابگاه به تعداد873 نفر

بیت بدنی اهم فعالیت های اداره تر
- برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه به مناسبت دهه مبارک فجر در 7 رشته ورزشی به تعداد 85 نفر شرکت کننده، )بهمن ماه 94(

- کسب 17 مقام طال، نقره و برنز در مسابقات منطقه 5 کشور، )اسفند ماه 94(
- برگزاری انتخابات انجمن ورزشی با شرکت 650 نفر، )اردیبهشت ماه 95(

- اعــزام تیم هــای تکوانــدو پســران و دختــران، فوتســال پســران و دختــران، دو و میدانــی 
پســران و دختــران، کشــتی پســران و همچنیــن فوتســال شــاهد و ایثارگــر

ــا شــرکت  - برگــزاری نوزدهمیــن جشــنواره ورزش هــای همگانــی و هفتــه خوابگاه هــا ب
1050 ورزشــکار، )اردیبهشــت مــاه 95(

- تجهیز سالن بدنسازی پسران دانشگاه
- کســب مقام ســوم تکواندو دختران در المپیاد کشــوری به میزبانی دانشــگاه فردوســی 

مشــهد، )مرداد مــاه 95(
- برگزاری مسابقات ورزشی هفته دفاع مقدس ویژه کارکنان، )شهریور ماه 95(

- برگزاری همایش پیاده روی کارکنان و اساتید به مناسبت هفته تربیت بدنی
)مهر ماه 95(

کــه شــامل مســابقات پــرش،  - برگــزاری رویدادهایــی بــه مناســبت هفتــه تربیــت بدنــی 
ورزش و حفــظ محیــط زیســت ورزش هــای صبحگاهــی و عصرگاهــی خوابگاه هــا بــا 

شــرکت 150 نفــر، )مهرمــاه 95( 
- برگــزاری جشــنواره ورزش هــای همگانــی پاییــزه در 28 رشــته ورزشــی و 30 مــاده در دو 
بخــش پســران و دختــران بــا شــرکت 1200 نفــر بــه مــدت دو مــاه، )آبــان لغایــت آذرمــاه 95(

- بکارگیــری 5 مربــی ورزشــی فوتســال و کشــتی پســران، فوتســال و تکوانــدو دختــران از 
فدراســیون های ورزشــی اســتان، )مهــر لغایــت اســفند ماه 95(
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کارگاه های آموزشی، جلسه پرسش و پاسخ اجرا شده جلسات سخنرانی، 

عردیف زمان برگزاریموضو

بهمن و اسفندماه 94کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و پیشگیری اولیه از اعتیاد1

گفتن2 اسفند ماه 94کارگاه آموزشی مهارت نه 

اردیبهشت ماه 95کارگاه آموزشی برنامه ریزی و اصول صحیح برنامه3

4
ع بهداشت فردی و بیماری های عفونی و اصالح  میزگرد سالمت با موضو

اردیبهشت ماه 95سبک زندگی با اصالح باورهای غلط

خردادماه 95کارگاه آموزشی پیش از ازدواج )مرحله آشنایی، خواستگاری، نامزدی، عقد(5

آبان ماه 95برگزاری دو سمینار با عنوان ازدواج موفق )از انتخاب تا ازدواج(6

کارکنان7 بهمن ماه 95کارگاه آموزشی 3 روزه "آیین همسرداری و روابط زوجین" ویژه 

غ التحصیلی  دانشجویان  مراسم جشن فار

اهم فعالیت های مرکز مشاوره دانشجویی

- اجرای طرح پایش سالمت روان ویژه دانشجویان ورودی جدید
- اجرای طرح سالمت، مهارت و نشاط )سمن(

- اجرای طرح پیشگیری و کنترل ایدز
- افتتاح اولین شعبه مرکز مشاوره در خوابگاه کوثر 2

- اقدام جهت به کارگیری و انعقاد قرارداد درمانگران پاره وقت ماهر 
- توزیع نشریات و پوسترهای حاوی شعارهای بهداشت روان در سطح خوابگاه ها 

- ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به مسئوالن و دفتر مشاوره سالمت سازمان امور دانشجویان در فواصل زمانی معین
- برگزاری 376 جلسه مشاوره روان درمانی، روان سنجی، تحصیلی و پیش از ازدواج 

- ویزیت رایگان دانشجویان و پرسنل خوابگاه دختران و پسران به مناسبت گرامی داشت هفته سالمت، )اردیبهشت ماه 95(
ح ســؤال و اهــدای جایــزه بــه  گال، بیماری هــای پوســتی و عفونــی( و تغذیــه ســالم همــراه بــا طــر - نشســت پزشــکی بهداشــت فــردی )شــپش، 

مناســبت هفتــه خوابگاه هــای دانشــجویی، )اردیبهشــت ماه 95(
- گرامی داشت هفته مبارزه با مواد مخدر

- برپایی غرفه مشاوره در سومین نمایشگاه آینه ریحانه، )20 لغایت 25 آذرماه 95(
- برنامه هــای متعــددی چــون: حضــور مشــاوران مرکــز مشــاوره جهــت انجــام مشــاوره فــردی، اجــرای تســت های روانشناســی، عرضــه کتاب هــای 

روانشناســی بــا تخفیــف 40 درصــد و برگــزاری 4 کارگاه آموزشــی بــا همــکاری مدیریــت فرهنگی
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اهم فعالیت های مدیریت امور اداری و پشتیبانی

- تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی:
رسمی قطعی7 نفر- رسمی آزمایشی4 نفر و پیمانی 6 نفر

- پیگیری مکاتبات شروع به کار 5 نفر از بورسیه های دانشگاه
از شروع سال تحصیلی به صورت قراردادی

- عقد قرارداد بیمه عمر پرسنل با سازمان بازنشستگی کشوری 
مدیریت امور مالی

- بهینه سازی ساختار و افزایش سرعت و کارایی امور مالی
- تقویــت رویکــرد کارشناســی و مســئولیت پذیری کارکنــان امــور مالــی در 

پیگیــری امــور و تعامــل مناســب
- بررســی و تعییــن تکلیــف درصــد قابــل توجهــی از اســناد بالتکلیــف 
ســال های قبل و پیگیری تســویه پرداخت های غیر قطعی ســنوات قبل

- تغییر نرم افزار مالی جهت پیاده سازی و اجرای حسابداری تعهدی

ح های عمرانی وه امور فنی و نظارت بر طر اهم فعالیت های گر

- انجام، نگهداری، سرویس و تعمیرات تأسیسات سیستم های موتورخانه ها، تهویه و پست های برق 
- انجام تعمیرات و نما کاری ساختمان مدیریت

- نصب دیوار پیش ساخته بتنی به ابعاد 93/2×97/2 به مقدار 550 متر طول
- اجرای تعمیرات ساختمان پژوهشی و عملیات محوطه سازی سایت پژوهشی و پیاده رو سازی سطوح مختلف

- انجام تعمیرات، محوطه سازی و اجرای سایبان و پارکینگ و انجام عملیات سنگ کاری سطوح مختلف دانشگاه 
کف سردخانه سلف سرویس قدیم و آزمایشگاه زراعت صحرایی، انجام تعمیرات سوله پیلوت شیر - اجرای سرامیک 

- نصب سقف ساندویچ پنل ساختمان استخر سرپوشیده
- نصب سکو بندی آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی مربوط به آزمایشگاه زراعت صحرایی، آزمایشگاه درختان میوه و آزمایشگاه مرکزی شماره3 

- انجام تعمیرات خوابگاه برادران و خواهران دانشگاه

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

مدیر امور اداری و پشتبانی: توفیق عبادی
مدیر امور مالی: فرهاد عبدالخانی

ح های عمرانی: گروه فنی و نظارت بر طر مدیر 
مهندس محمدرضا ابطحی فروشانی
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زی دانشکده کشاور
رئیس دانشکده: دکتر بیژن خلیلی مقدم

معاون آموزشی و پژوهشی: دکتر سیروس جعفری

اهم فعالیت ها 

پیگیری های عمرانی

- احداث پارکینگ دانشکده 

- راه اندازی سیستم اعالم حریق و بازسازی ایزوگام سقف 
ساختمان دانشکده 

ک ریزی و آماده سازی محوطه فضای سبز  - خا
- طراحی و ساخت تابلوهای راهنما 

گروه های علوم و  گاز برای ساختمان جدید دانشکده و  - لوله کشی 
ک، بیوتکنولوژی و مرتع و آبخیزداری مهندسی خا

- تبدیل و تقویت سیم کشی برق تمام آزمایشگاه های سایت جدید 
دانشکده

گروه های باغبانی و فضای  - مرمت و بازسازی ساختمان های 
سبز، مرتع و آبخیزداری و بیوتکنولوژی 

ید وسایل آزمایشگاهی خر

- خریــد و نصــب رادیو هــای وایر لــس بــرای گروه های باغبانی، 
علوم و مهندسی خاک و ساختمان دانشکده کشاورزی

- خرید و راه اندازی دســتگاه های آزمایشــگاهی و آموزشــی 
پروتئومیکــس،  دســتگاه  ازجملــه:  گروه هــا  موردنیــاز 
سیســتم آب مقطر گیــری، اتاقــک رشــد، دیســک برزیلــی، 
کلونجــر اســانس گیر، اســپکتروفتومتر، زبری ســنج ســطح 

ک، دبــل رینــگ ماریــوت خــا

نشست ها، سخنرانی ها و کارگاه ها

- برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود 
- ارائه 2 سخنرانی، 5 کارگاه آموزشی و 4 سمینار تخصصی 

در هفته پژوهش
- برگــزاری جلســه شــورای تخصصــی طرح کالن ملــی ذخایر 

ژنتیکی با حضور مســئولین محترم اســتان خوزســتان
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دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
رئیس دانشکده: دکتر محسن ساری

معاون آموزشی: دکتر محمدرضا قربانی

اهم فعالیت ها

- تهیه نقشه های آزمایشگاه های ساختمان جدید دانشکده
- خرید و راه اندازی دستگاه های اتوآناالیزر و االیزا ریدر در آزمایشگاه جانورشناسی

گوسفندان بومی با نژاد رومانف ح ملی آمیخته گری و اصالح نژاد  - آغاز طر
گوشتی 10،000 قطعه ای ایستگاه دامپروری )سالن هالل احمر( - آغاز تعمیر سالن پرورش جوجه 

گازرسانی به ایستگاه دامپروری - بهسازی و آغاز عملیات 
گاومیش ایران -برگزاری سومین همایش ملی 

- راه اندازی پایلوت شیر )در حال انجام(
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وستایی راعی و عمران ر دانشکده مهندسی ز
رئیس دانشکده: دکتر مسعود برادران

کاظمی معاون آموزشی: دکتر نواب 

اهم فعالیت ها

- برگــزاری دومیــن همایــش ملــی مکانیزاســیون و فناوری هــای نویــن 
کشــاورزی در 

کز صنعتی  کتورســازی و مرا - بازدیــد علمــی دانشــجویان از کارخانــه ترا
تبریــز، بازدیــد از نمایشــگاه بین المللــی ماشــین های کشــاورزی شــیراز و 

گــروه ترویــج و آمــوزش کشــاورزی دانشــگاه شــیراز بازدیــد از 
- آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی

- همــکاری بــا برخــی ســازمان های اجرایــی در قالــب پایان نامه هــای 
کارشناســی ارشــد

- تجهیز اطاق دانشجویان دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی
کارشناســی  ح ســؤاالت مقطــع  - همــکاری بــا ســازمان ســنجش در طــر

ارشــد و دکتــری
- بازدیدهــای متنــاوب دانشــجویان از فعالیت هــای عملــی و علمــی 
ازجملــه  اســتان  مختلــف  شهرســتان های  کشــاورزی  جهــاد  ترویــج 

کشــاورزی دزفــول، باغملــک و آبــادان جهــاد 
- برگــزاری جلســات کارآفرینــی و دعــوت از کارآفرینان موفــق و برگزاری 

کارگاه هــای آموزشــی مرتبــط با آن
- برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود

- تجهیــز آزمایشــگاه هیدرولیــك و پیگیــری بهبــود آزمایشــگاه های 
گــروه مهندســی آب توســط ســازمان آب و بــرق خوزســتان

-  برگــزاری جشــن دانش آموختگــی دانشــجویان اولیــن دوره مقطــع 
کارشناســی ارشــد مهندســی ســازه های آبــی کارشناســی مهندســی آب و 
دانشــجوی  اطمینــان،  محمدرضــا  آقــای  پایان نامــه  انتخــاب    -
کارشناســی ارشــد مهندســی ســازه های آبــی بــه راهنمایــی دکتــر احمــد 
جعفــری، به عنــوان یکــی از پایان نامه هــای برتــر در جشــنواره صنعــت 

آب و بــرق
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ین دستاوردها مهم تر
کیلوگــرم در ســیزدهمین  کســب مقــام ســوم رشــته تکوانــدو وزن 62   -
کشــور  سراســر  دانشــجویان  ورزشــی  فرهنگــی  المپیــاد  مســابقات 

توســط ســرکار خانــم پریــا شــیرمحمدی 
- برگــزاری اولیــن همایــش ملــی الکترونیکــی پدافنــد غیر عامــل در 

کشــاورزی بخــش 
آقــای محمدرضــا  ارشــد  کارشناســی  مقطــع  پایان نامــه  انتخــاب   -
جشنـــــواره  در  برتــر  پایان نامــه  ســه  از  یکــی  عنــوان  بــه  اطمینــان 

بــرق  و  آب  صنعــت  نویــن  فناوری هــای 
خانــم  و  قوچانــی  مهــراب  امیــد  مهنــدس  آقــای  بهره منــدی   -
تحصیلــی95-96  جوایــز  تســهیالت  از  افشــارنیا  فاطمــه  مهنــدس 

خوزســتان اســتان  نخبــگان  بنیــاد 
- انتخــاب آقایــان دکتــر منصــور غنیــان بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر در 
حــوزه هیــأت علمــی و مهنــدس رضــا پســندیده در حــوزه دانشــجویی 

دانشــگاه 
کارشناســی ارشــد مهندســی  غ التحصیلــی اولیــن دانشــجویان  - فار
ســازه های آبــی، آقایــان محمدرضــا اطمینــان و مجیــد رفیعــی راد و 

ــاهرخی  ــث ش ــیده حدی ــم س خان
کارشناســی ارشــد مکانیــک  غ التحصیلــی اولیــن دانشــجویان  - فار
گرایــش طراحــی و ســاخت، خانم هــا مریــم ســلطانی،  بیوسیســتم 

ســمیه امرایــی و فیــروزه ســلیمانی 
ــی در ســی و یکمیــن  کســب رتبــه دوم رشــته دعــا و مناجــات خوان  -
کشــور توســط  جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان سراســر 

ســرکار خانــم الهــام چنانــی دانشــجوی دانشــگاه 
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