
دانشگـاه علـوم كشـاورزى 
و منـابع طبيعى خوزستـان 

1 3 9 3 - 9 6

سخن رهبرى 

گزيده اى از بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با رؤساى دانشگاه ها 

كه  كه اى  گونه اى  به  است؛  كشور  آينده ى  مديران  تربيت  مركز  مهمترين  دانشگاه 
عملكرد مناسب و يا غيرمناسب دانشگاه ها در اين زمينه، آينده ى كشور را تحت 
تأثير قرار خواهد داد. نيازسنجى علمى براى حال و آينده، جلوگيرى از كاهش 
سرعت پيشرفت علمى، اجراى دقيق نقشه ى جامع علمى، توجه به كيفيت در 
آموزش عالى، پيگيرى جدى ارتباط دانشگاه و صنعت، نقش آفرينى دانشگاه ها در 
اقتصاد مقاومتى، گسترش فضاى فرهنگ ايمانى و اسامى، عمق بخشى بصيرت 
دينى و سياسى و ميدان دادن به دانشجويان و اساتيد ارزشى، انقالبى و متدين، از 
است.  اسالمى  نويـن  تمدن  است. گيرى  اسالمى  نويـن  تمدن  شـكل گيرى  در  دانشگـاه ها  نقش آفرينى  لـوازم 
سلطه گران اكنون به دنبال اين هستند كه تفكر عناصر فعال، هوشمند و نخبه ى 

يك كشور را به نحوى تغيير دهند كه اين عناصر، اهداف آنان را برآورده كنند. 
بايد به دغدغه ى دانشجويان ارزشى و انقالبى و همچنين هزاران نفر از اساتيد 
مؤمن و انقالبى كه امروز در دانشگاه ها هستند، توجه كرد و از اين اساتيد قدردانى 

و قدرشناسى كرد. 



بسم اهللا الرحمن الرحيم 
امروزه بهبود بهره  ورى يكى از مهم ترين اهداف سازمان  ها مى باشد. اغلب    

سازمان  ها به منظور افزايش بهره  ورى و نهايتاً دستيابى به مزيت رقابتى جهت ماندگارى 
پايدار در عرصه رقابت، بخشى از تمركز و توجه خود را به مسائل، مشكالت و نقاط ضعف موجود 

در سيستم  هاى خود مى  نمايند، كه رويكرد منطقى است. تنوع ابعاد و ماهيت مسائل و موانعى كه 
سازمان با آنها روبروست، ايجاب مى  كند كه مديران سازمان  ها از ابزارهاى مختلفى، از جمله تهيه گزارش 

عملكرد ساالنه، جهت رفع موانع موجود استفاده نمايند. 
گزارش حاضر، عملكرد دانشگاه را به طور علمى با شاخص هاى استاندارد در حوزه هاى مختلف از جمله آموزش، هاى مختلف از جمله آموزش،    

پژوهش و فناورى، دانشجويى و فرهنگى، علم سنجى و همكارى هاى بين الملل ارزيابـى كرده اسـت. 
نتايج ايـن گزارش نشان مى دهد دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان توانسته است بـه پشتوانه اعضاى    
هيئت علمى متخصص و برجسـته، دانشجويان مستعد و كاركنان تالش گر، گام  هاى موفقى در راستاى تحقق راهبردهاى 

توسعه علم و فناورى در كشور بردارد.  
با وجود تمام دستاوردها و افتخارات فراوان دانشگاه در سال هاى اخير، تـا رسيدن بـه دانشگاهى در تراز بين  المللى، هاى اخير، تـا رسيدن بـه دانشگاهى در تراز بين  المللى،    
كارآفرين و مولد ثروت دانش  بنيـان راهى دشوار و طوالنى پيش روى ما قرار دارد. طى ايـن مسـير پـر چالش و رسـيدن 
بـه توسعه پايـدار و متوازن دانشـگاه تنهـا با تـوكل بر خداونـد سبحان، اخـالق  مدارى و همـكارى همـه جانبه تمامـى 
اعضاى خانواده بزرگ و عزتمند  دانشگاه و دانش  آموختگان افتخارآفرين آن ميّسر اسـت. رقابت دانشگاه هاى برتر 
اميدوارم كـه  است.  فناورى  و  نوين علمى  به عرصه  هاى  ورود  و  نوآورى  كيفيت،  رقابت در  آينده،  در دهه 

بتوانيـم با اتكال بـر قدرت اليزال الهى دانشگاهى غرور آفرين بـراى ميهن اسالمى داشته باشيم. 

12

پيشرفت هاى روز افزون در زمينه هاى گوناگون سبب شده تا حجم اطالعات افزايش يابد و    
هر سازماني را با انبوهى از اطالعات روبرو ساخته است. بديهى است كه در اين ميان سازمان هايى 
موفق خواهند بود كه بتوانند اطالعات و داده هاى مربوط به عمليات و فعاليت هاى خود را به  دقت 

جمع آورى نموده و با استفاده از چارت ها، نمودارها و روش هاى آمارى به تحليل آن بپردازند. 

به ديگر سخن دغدغه مديران امروز، ديگر كمبود اطالعات نيست بلكه جمع آورى و ثبت  به ديگر سخن دغدغه مديران امروز، ديگر كمبود اطالعات نيست بلكه جمع آورى و ثبت      
درست ترين  اتخاذ  براى  سازمان  نياز  مورد  دانش  به  آن ها  تبديل  و  صحيح  و  جامع  اطالعات 
تصميمات با درصد خطاى پايين مى باشد. تنها در سايه ى اين امر است كه هر سازمانى مى تواند 
نقاط قوت و ضعف خود را شناسايى كرده و به مدد آن اهداف بلند مدت و كوتاه مدت خود را 
تعيين نموده و براى رسيدن به آن ها برنامه ريزى هاى الزم را به انجام رساند. در واقع مى توان گفت 
موفقيت امروزه سازمان ها در گرو داشتن اطالعات دقيق و درست از كاركردهاى گذشته است كه 

مى تواند همچون چراغى روشنگر راه رسيدن به اهداف آينده باشد. 

انجام شده در  اقدامات  و  فعاليت ها  از  روبرو مالحظه مى فرماييد مجموعه اى  نوشتار  انجام شده در آن چه در  اقدامات  و  فعاليت ها  از  روبرو مالحظه مى فرماييد مجموعه اى  نوشتار  آن چه در 
دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان از 1393 تا 1396 مى باشد كه در بخش هاى 
مختلف دانشگاه با همكارى هاى بى دريغ و مستمر كليه مسئولين و همكاران گران قدر به انجام 
رسيده است. گردآورى، جمع بندى و تدوين اين گزارش جز به مدد و يارى صميمانه و دلسوزانه 
اين عزيزان ميسر نمى گرديد، بنابراين در اين مجال بر خود واجب مى دانيم از كليه مديران و 
همكاران در سطوح مختلف، صميمانه قدردانى نموده و از خداوند مهربان براى تمامى اين دوستان 

سالمت و سعادت مسئلت نمائيم. 

روابط عمومى دانشگاه 

پيام دكتر سيد عطاء اهللا سيادت 
رياست دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان 

سخن آغازين 



اهم فعاليت ها  
  سخنرانى ها 

  1393
:: سبك زندگى دانشجويى (آقاى سعد) 

1394
راهى به سوى روشنايى (آقاى عبداهللا دوسو- وهابى شيعه شده)   ::
ويژگى يك جوان مسلمان و چگونگى توسل به ائمه اطهار (حاج (حاج   ::

آقاى سالمى) 
سبك زندگى، حجاب، حياء و رابطه دختر و پسر (خانم عبدالهى)   ::
و  كربال  حادثه  معرفى  در  (س)  زينب  حضرت  نقش  و  جايگاه   ::

خاطرات يك زن رزمنده در دوران دفاع مقدس (خانم مجدى) 
كرامات امام رضا (ع) (آقاى صادقى سريانى)   ::

جايگاه امام على (ع) از ديدگاه اهل سنت و تشيع (آيت اهللا حيدرى)   ::
خوف و رجاء و آداب بندگى (حجت االسالم حسن زاده) (حجت االسالم حسن زاده)   ::

تأثير عبادت بر علم و دانش (دكتر بشليده)   ::
امام حسين (ع) در كالم اهل  بيت (حجت االسالم  و المسلمين نصارى)   ::

:: سخنرانى علمى با موضوع قرآن و سالمتى  

1395
امر به  معروف و نهى از منكر (حجت االسالم  و المسلمين نصارى)   ::
شهادت امام حسن عسكرى (ع) (حجت االسالم  و المسلمين نصارى)   ::
سيره پيامبر (ص) و جايگاه لغوى تشيع در تفاسير اهل سنت به سيره پيامبر (ص) و جايگاه لغوى تشيع در تفاسير اهل سنت به   ::

مناسبت هفته وحدت (حجت االسالم والمسلمين نصارى) 
الگوهاى رفتارى در قرآن (حجت االسالم  و المسلمين ميرى)   ::

سيره نبوى و اخالق حسنى (حجت االسالم  و المسلمين جوالى مفرد)   ::
كذب  ادعاى  رد  و  خوزستان  در  تشيع گرى  ريشه هاى  بررسى   ::

وهابيت (حجت االسالم  و المسلمين جوالى مفرد) 
بررسى اهداف قيام امام حسين (ع) با توجه به سخنان امام و رد بررسى اهداف قيام امام حسين (ع) با توجه به سخنان امام و رد   ::
امام حسين (ع) (حجت قيام  انحرافى در  و  نظريه هاى عقل گرايى 

 االسالم  و المسلمين جوالى مفرد) 
اعتدال در قرآن (حجت االسالم  و المسلمين ميرى)   ::

:: تفكر در مورد پيامدهاى عاشورا و الگوگيرى از ياران خاص امام 
حسين (ع) در كربال (حجت االسالم  و المسلمين مؤذنى) 

انسان  كشاندن  گناه  به  تدريجى  سير  و  شيطان  نفوذ  انسان راه هاى  كشاندن  گناه  به  تدريجى  سير  و  شيطان  نفوذ  راه هاى   ::
(حجت االسالم  و المسلمين كريمى) 

سبك زندگى منتظران از ديدگاه نهج البالغه (آيت اهللا حيدرى)   ::
رجعت از نگاه تشيع (حجت االسالم  و المسلمين نيل ساز)   ::

حفظ كرامت زن در اجتماع و خانواده (دكتر مرعشى)   ::
توبه و اثرات آن روى جوانان (آيت اهللا حسن زاده)   ::
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مراسم اعتكاف - حاج آقا حيدرى 

سخنرانى حاج آقا جوالى مفرد در رابطه با روز مرد 

حجت االسالم و المسلمين 

على جوالى مفرد 
(1390- ادامه دارد) 

1396
ازدواج جوانان و مشكالت پيش روى آن ها (حاج آقاى جوالى مفرد)   ::
مسائل مربوط به اعتكاف و توجه به امر اعتكاف (سركار خانم گرامى)   ::

احترام به والدين و حدود زيبايى دين از منظر قرآن (آيت اهللا حيدرى)   ::
:: عفاف و حجاب (حاج آقاى حيدرى) 

شخصيت امام على و اعتكاف (آيت اهللا حسن زاده)   ::
امر به معروف و نهى از منكر (حجت االسالم و المسلمين نيل ساز) (حجت االسالم و المسلمين نيل ساز)   ::

طب سنتى (خانم دكتر رويوران)   ::
روز مرد (حجت االسالم و المسلمين جوالى مفرد)   ::

امر به معروف و نهى از منكر (حجت االسالم و المسلمين نيل ساز)   ::
روز دانشجو (حجت االسالم و المسلمين جوالى مفرد)   ::

و  االسالم  (حجت  دانشگاه  در  پوشش  طرز  و  عفاف  و  حجاب   ::
المسلمين جوالى مفرد) 

نقش حضرت زينب (س) در كربال (سركار خانم اخالقى) (سركار خانم اخالقى)   ::
شيوه هاى تربيت در قرآن (حجت االسالم و المسلمين ميرى)   ::

9 دى (حجت االسالم و المسلمين جوالى مفرد)   ::
خصوصيات مؤمنان (حجت االسالم و المسلمين عنافجه)   ::

شيوه هاى توانمندسازى اعتقادات (حجت االسالم و المسلمين ميرى)   ::
شيوه هاى تربيتى قرآن از نظر بعد فردى و اجتماعى (حجت االسالم   ::

و المسلمين ميرى) 
حجاب از ديدگاه قرآن (حجت االسالم و المسلمين ميرى)  (حجت االسالم و المسلمين ميرى)   ::

و  السالم  (حجت  مسجد  در  فرهنگى  تفسير  جلسات  برگزارى   ::
المسلمين ميرى) 

گزارش عملكرد چهار ساله 
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مسابقات فرهنگى 

1393
:: كتاب خوانى، تفسير سوره حجرات 

::  مسابقه وبالگ نويسى قرآنى  

1394
:: مسابقه كتاب خوانى با عنوان "ميزان شناخت قرآن" از آثار حضرت از آثار حضرت 

آيت اهللا جوادى آملى 
:: تفسير سوره لقمان 

:: مسابقه پيامكى " اگر من در يمن بودم " 
:: مسابقه كتاب خوانى به مناسبت سالگرد پيروزى انقالب  

:: مسابقه تصويرسازى سوره مباركه لقمان 

1393
:: نقش فرهنگى استاد، آزمون سازى و سبك زندگى اسالمى (تربيت فرزندان) 
:: اضطراب و افسردگى دانشجويان، راهكارها و نقش اساتيد (دكتر حبشى) 

1394
:: توافق هسته اى، اخالق استادى (حجت االسالم  و المسلمين شفيعى) 

1395
:: مديريت زمان در تدريس (دكتر سيد على مرعشى) 

:: بررسى نقشه جامع علمى كشور (دكتر واسعى) 
1396

:: ارتباط جمهوريت با انتخابات (حاج آقاى شفيعى) 
:: حدود مصلحت در حكومت اسالمى (دكتر خسروپناه) 

:: ارتباط عقل و علم (حجت االسالم و المسلمين جوالى مفرد)  (حجت االسالم و المسلمين جوالى مفرد)  

1395
:: برگزارى جلسات تفسير قرآن و مسابقه تفسير سوره صف 

1396
:: برگزارى سير مطالعاتى با اهداء كتاب هاى گزيده ى سخنان مقام 
معظم رهبرى (مدظله العالى) درباره دانشجويان با عناوين "دانشجو 

بايد سيب زمينى نباشد"  و "جلد دوم نكته هاى ناب"  

نشست هاى 
هم انديشى اساتيد  

مراسم ضيافت انديشه در مشهد نشست هم انديشى اساتيد   مراسم ضيافت انديشه در مشهد نشست هم انديشى اساتيد   مراسم ضيافت انديشه در مشهد نشست هم انديشى اساتيد   مراسم ضيافت انديشه در مشهد نشست هم انديشى اساتيد  

دوره هاى ضيافت انديشه 

1393
:: ضيافت دانشجويى ويژه فعاالن فرهنگى و سياسى؛  ضيافت انديشه  
(دوره معرفت افزايى) اساتيد در مشهد مقدس با دو سرفصل تاريخ و 
تمدن اسالمى (سطح 1) و اصول تعليم و تربيت اسالمى (سطح 2) 

1394 
:: ضيافت انديشه (دوره معرفت افزايى) اساتيد در مشهد مقدس با دو ضيافت انديشه (دوره معرفت افزايى) اساتيد در مشهد مقدس با دو 
سرفصل اصول تعليم و تربيت اسالمى (سطح 3) و تاريخ و تمدن 

اسالمى (سطح 2)  
1395

:: ضيافت انديشه (دوره معرفت افزايى) اساتيد در مشهد مقدس با دو 
سرفصل معرفت شناسى (سطح 1) و تاريخ و تمدن اسالمى (سطح 3) 

1396
:: ضيافت انديشه (دوره معرفت افزايى) اساتيد در مشهد مقدس با دو ضيافت انديشه (دوره معرفت افزايى) اساتيد در مشهد مقدس با دو 

سرفصل انديشه سياسى (سطح 1) و معرفت شناسى (سطح 2)  

اردوهاى فرهنــگى 

1393
:: دزفول ويژه دانشجويان جديد الورود 

:: مشهد مقدس ويژه اعضاى هيأت هاى دانشجويى 
:: شركت در نشست هاى بنياد مهدويت در شهرهاى بهبهان، شيراز، 

قم و خرمشهر 
:: اعزام دانشجويان منتخب براى ديدار رهبرى در روز اربعين اعزام دانشجويان منتخب براى ديدار رهبرى در روز اربعين 

:: اردوهاى يك روزه درون استانى ويژه اساتيد به  همراه خانواده در 
دزفول  
1394

:: اردوى زيارتى قم– جمكران ويژه دانشجويان 
:: اردوى يك روزه درون استانى ويژه اساتيد به همراه خانواده در بهبهان 

1395
:: اردوى فرهنگى زيارتى قم و جمكران ويژه دانشجويان دختر اردوى فرهنگى زيارتى قم و جمكران ويژه دانشجويان دختر 

:: اردوهاى يك روزه درون استانى ويژه اساتيد به  همراه خانواده در 
دزفول و خرمشهر 

1396
:: اردوى فرهنگى زيارتى قم- جمكران ويژه دانشجويان پسر 

:: اردوى يك روزه درون استانى ويژه اساتيد و خانواده در دزفول    

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 6 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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8

حوزه ریاست

دانشگــاه علــوم  
كشـاورزى و منـابع 
 طبيعى خوزستـان  

1393-96

1393
:: تعزيه به مناسبت شهادت حضرت رقيه (س) در  مزار شهداى گمنام 

:: جشن امامت به مناسبت شروع امامت امام عصر (عج) توسط كانون انتظار 
:: جشن والدت حضرت زينب (س) 

:: حلقه هاى معرفتى با موضوع قلب سليم، موضوع سبك زندگى ائمه 
اطهار (س) (حاج آقاى دهقانى) 

:: محفل انس با قرآن كريم ويژه دانشجويان دختر محفل انس با قرآن كريم ويژه دانشجويان دختر 
:: اهداء كتب مختلف انسان 250 ساله، دقايقى با قرآن، قرآن ميزان 
شناخت، قرآن اصول كافى (مجموعه احاديث برگزيده) به اساتيد و 

دانشجويان 
:: حلقه هاى معرفتى ويژه خانم ها (خانم سعيدى) 

:: راه اندازى سامانه پيامكى يك سالم يك كالم براى اساتيد 

1394 
:: توانمند سازى دانشجويان فعال فرهنگى و سياسى و اهداء دو جلد توانمند سازى دانشجويان فعال فرهنگى و سياسى و اهداء دو جلد 

كتاب جريان شناسى و تبار شناسى گروه ها و احزاب فعال در ايران 
:: اهداى ديوان پروين اعتصامى به اساتيد دانشگاه به مناسبت روز استاد 

:: جلسه مشاوره ويژه خواهران در ايام اعتكاف (سركار خانم عبدالهى- 
مبلغه اعزامى نهاد رهبرى از قم) 

:: برگزارى حلقه هاى معرفتى در خوابگاه ها با موضوع ازدواج، حيا و عفاف 
:: مشاوره دينى (حجت االسالم  و المسلمين جوالى مفرد) 

مراسمات   
مذهبى و فرهنگى 

كارگاه هاى برگزار شده 
1393

:: مهارت هاى ازدواج (دكتر اصالنى) 
:: مباحث ويژه زنان (خانم عزتى) 

:: معارف مهدويت 
:: مبانى كامپيوتر 

:: نقد سريال هاى ماهواره اى و آثار سوء آن ها بر تربيت فرزندان ها بر تربيت فرزندان 
:: شبكه هاى اجتماعى فرصت يا تهديد 

1394
تربيت فرزند و جايگاه فرزند در خانواده (دكتر حبشى)   ::

روان شناسى رفتار موفق (دكتر اصالنى)   ::
طب اسالمى، سالمتى و تغذيه   ::

تربيت فرزندان و جايگاه زن (دكتر واعظ موسوى)   ::
اخالق اسالمى و استادى   اخالق اسالمى و استادى     ::

1395
:: آموزش تجويد قرآن 

:: فضاى مجازى 
خالقيت و مهارت هاى زندگى   ::

طب سنتى   ::
سبك زندگى و تربيت فرزند     ::

13961396
پرورش استعدادهاى نهفته در فرزندان (دكتر حبشى)   ::

آيين همسردارى (سركار خانم حسينى)    ::
فضاى مجازى   ::

:: دوره آموزشى اكسل و فتوشاپ  

1395
:: اعتكاف 

:: جشن هاى اعياد شعبانيه 
:: جشن شروع امامت امام زمان(عج)  

:: جشن مبعث 
:: سوگوارى دهه اول محرم 

:: برگزارى 4 جلسه قرائت مجلسى قرآن  جلسه قرائت مجلسى قرآن 
:: اهداى نرم افزار قرآنى و كتاب هاى الكترونيكى  

:: برگزارى مراسم تعزيه حضرت رقيه (س)  

1396
:: اعتكاف 

:: جشن نيمه شعبان و احياى نيمه شعبان
:: جشن مبعث 

:: ضيافت افطار ويژه اساتيد ضيافت افطار ويژه اساتيد 
:: احياى شب هاى قدر 

:: ختم قرآن در خوابگاه خواهران 
:: قرائت مناجات امام على (ع) در مسجد كوفه (حاج آقاى پشم فروش) 

:: برگزارى مراسم تعزيه حضرت رقيه (س) 
:: ديدار با دانشجويان اهل سنت به مناسبت هفته وحدت 

:: برگزارى جشن آغاز امامت امام زمان (عج) و اهداء گل و شيرينى  

جشن نيمه شعبان 

سخنرانى حاج آقا جوالى مفرد در جشن عيد مبعث 

دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
7منــابع طبيـعى خــوزستان  



بازديدهاى مسئولين كشورى و استانى 

1393
:: دكتر مجتبى صديقى ( معاون دانشجويى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى) از دانشگاه 

  
1394

:: دكتر مجتبي شريعتى نياسر (معاون آموزشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى) و هيأت همراه 
:: مهندس  نورى خواه (معاون امور بودجه اى دفتر آموزش عالى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور) و هيأت همراه مهندس  نورى خواه (معاون امور بودجه اى دفتر آموزش عالى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور) و هيأت همراه 

:: دكتر رخشانى مهر (مديركل نظارت بر طرح هاى عمرانى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى) و هيأت همراه 
:: دكتر مقتدايى (استاندار خوزستان) و مسئولين استانى 

:: هيأت دانشگاه بصره 
:: دكتر مجتبى صديقى (رئيس سازمان امور دانشجويان و معاون وزير علوم، تحقيقات و فناورى) 

1395
:: دكتر محمد حسين اميد (معاون ادارى، مالى و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناورى) 

:: دكتر غالمرضا شريعتى (استاندار خوزستان) دكتر غالمرضا شريعتى (استاندار خوزستان) 
:: دكتر بهزاد قره ياضى (رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژى كشاورزى ايران و رئيس امور پژوهشى و فناورى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور) 

بازديد دكتر اميد از دانشگاه 

بازديد دكتر مجتبى شريعتى نياسر از دانشگاه 

گزارش عملكرد چهار ساله 
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برگزارى جلسات 
ستاد اقامه نماز   ::
شوراى فرهنگى   ::

كميته صيانت از عفاف و حجاب و حقوق شهروندى   ::
كميسيون ارتقاء و تبديل ماده يك اعضاى هيأت علمى   ::

جلسه هيأت رئيسه   ::
جلسه شوراى دانشگاه جلسه شوراى دانشگاه   ::

كميته اجرايى غير اعضاى هيأت علمى   ::
جلسه هيأت نظارت بر تشكل هاى اسالمى   ::

جلسه نظارت و ارزيابى دانشگاه   ::
جلسه شوراى فنى   ::
جلسه هيأت مميزه   ::

جلسه كارگروه بررسى صالحيت عمومى   ::
شوراى ادارى و مالى شوراى ادارى و مالى   ::

جلسه كارگروه بررسى صالحيت علمى   ::
ستاد امر به معروف و نهى از منكر   ::

هيأت اجرايى جذب   ::

1396
دكتر سيد ضياء هاشمى (معاون فرهنگى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى)   ::

دكتر رخشانى مهر (مدير كل طرح هاى عمرانى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى)   ::
دكتر حسين زاده (معاون سياسى استاندار خوزستان)   ::

هيأت دانشگاه گنت بلژيك   ::
دكتر ذكايى (رئيس مركز نظارت و ارزيابى آموزش عالى) و همراهان از دانشگاه   ::

دكتر غالمى (وزير علوم، تحقيقات و فناورى و همراهان از دانشگاه) دكتر غالمى (وزير علوم، تحقيقات و فناورى و همراهان از دانشگاه)   ::

بازديدهاى درون دانشگاهى 

1393
بازديد رئيس و مسئولين دانشگاه از روند ثبت نام دانشجويان جديد   ::

بازديد رئيس و مسئولين دانشگاه از خوابگاه هاى دانشجويى  ::
بازديد از نمايشگاه هفته پژوهش   ::

1394
بازديد رئيس و مسئولين دانشگاه از روند ثبت نام دانشجويان جديد بازديد رئيس و مسئولين دانشگاه از روند ثبت نام دانشجويان جديد   ::

بازديد رئيس و مسئولين دانشگاه از خوابگاه هاى دانشجويى  ::
بازديد از نمايشگاه هفته پژوهش   ::

1395
از خوابگاه هاى دانشجويى در هفته  دانشگاه  رئيسه  بازديد هيأت   ::

خوابگاه ها 
بازديد از نمايشگاه هفته پژوهش   ::

1396
بازديد رئيس دانشگاه و معاون آموزشى از روند ثبت نام دانشجويان   ::

جديدالورود 
بازديد اعضاى هيأت رئيسه دانشگاه از خوابگاه هاى دانشجويى   ::

بازديد از نمايشگاه هفته پژوهش   ::

شوراى ادارى و مالى   ::
جلسه كارگروه بررسى صالحيت علمى   ::

ستاد امر به معروف و نهى از منكر   ::
هيأت اجرايى جذب   ::

بازديد از نمايشگاه هفته پژوهش 

جلسه هيأت مميزه دانشگاه 

بازديد دكتر غالمى از دانشگاه 

بازديد دكتر ذكايى و همراهان از دانشگاه 

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 12 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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افتتاحيه ها 
1393

افتتاح دانشكده كشاورزى توسط استاندار خوزستان دكتر مقتدايى   ::

1394
افتتاح يادمان شهداى گمنام دانشگاه توسط دكتر مجتبى صديقى   ::

:: افتتاح ساختمان سلف  سرويس توسط دكتر مجتبى صديقى 
افتتاح پيست دوچرخه سوارى و فوتبال انسانى دانشجويان دختر در محوطه خوابگاهى افتتاح پيست دوچرخه سوارى و فوتبال انسانى دانشجويان دختر در محوطه خوابگاهى   ::

1395
افتتاح ساختمان مديريت دانشگاه، آزمايشگاه مركزى شماره 3 و آزمايشگاه هاى باغبانى توسط دكتر غالمرضا شريعتى استاندار خوزستان   ::

1396
افتتاح دانشكده علوم دامى و صنايع غذايى توسط دكتر منصور غالمى وزير علوم، تحقيقات و فناورى   ::

افتتاح پژوهش سراى ابن سينا توسط دكتر منصور غالمى وزير علوم، تحقيقات و فناورى   ::

افتتاح دانشكده كشاورزى 

افتتاح يادمان شهداى گمنام 

افتتاح ساختمان مديريت 

افتتاح ساختمان سلف سرويس 

افتتاح پژوهش سراى ابن سينا 

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 14 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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مراسمات و نشست هاى برگزار شده 

1393
:: مراسم توديع و معارفه رياست دانشگاه با حضور جناب آقاى دكتر 

هاشمى معاونت فرهنگى وزرات علوم، تحقيقات و فناورى  
:: نشست رئيس دانشگاه با اعضاى هيأت علمى 

:: نشست صميمانه دانشجويان با هيأت رئيسه دانشگاه 
:: بزرگـداشت مقام استاد و تجـليل از اســاتيد بازنشسته با حضور بزرگـداشت مقام استاد و تجـليل از اســاتيد بازنشسته با حضور 

آيت اهللا شفيعى 
:: تكريم پرسنل بازنشسته 

:: روز كـارگر 
:: روز تكريم جانبازان 

:: روز زن 
:: آغاز ساخت بناى يادبود شهداى گمنام دانشگاه با حضور مسئولين آغاز ساخت بناى يادبود شهداى گمنام دانشگاه با حضور مسئولين 

استانى و شهرستانى 
:: ديدار با خانواده هاى معظم شهدا، ايثارگران و جانبازان شهر مالثانى 
:: نشست هيأت رئيسه دانشگاه با مهندس شكرخدا موسوى (نماينده 

محترم استان در مجلس شوراى اسالمى) 
:: ديدار هيأت رئيسه با خانواده هاى اساتيد مرحوم دانشگاه 

:: اولين كنگره شهداى دانشجو 
:: راهپيمايى 22 بهمن ماه  بهمن ماه 

:: برپايى موكب دانشگاه در كربال در دهه محرم 
:: تجديد ميثاق با شهداى گمنام دانشگاه  

1394
:: نشست هيأت رئيسه و دانشجويان ورودى جديد 

:: نشست دانشجويان با هيأت رئيسه دانشگاه (پرسش و پاسخ) 
:: نشست صميمانه هيأت رئيسه دانشگاه با اعضاى هيأت علمى 

:: نشست كانون صنفى اساتيد و برگزارى انتخابات 
:: بزرگداشت روز معلم و استاد با حضور دكتر صفائى مقدم 

:: مراسم دانش آموختگى دانشجويان مراسم دانش آموختگى دانشجويان 
:: مراسم افتتاح يادمان شهداى گمنام دانشگاه 

:: همايش طرح 550 هزار هكتارى سفر مقام معظم رهبرى 
:: مراسم هفته دفاع مقدس 

:: همايش محققين و مروجين جهاد كشاورزى استان خوزستان 
:: اولين مجمع عمومى كانون صنفى اعضاى هيأت علمى 

:: توديع و معارفه مسئول بسيج دانشجويى 
:: ميزبانى اعضاى هيأت  علمى دانشگاه به همراه خانواده هايشان به ضيافت افطار ميزبانى اعضاى هيأت  علمى دانشگاه به همراه خانواده هايشان به ضيافت افطار 

1395
:: تجديد ميثاق با شهداى گمنام دانشگاه 

:: ديدار با خانواده هاى شهداى مدافع حرم 
بزرگداشت  مناسبت  به  دانشگاه  كاركنان  ويژه  ورزشى  مسابقات   ::

هفته دفاع مقدس 
:: مراسم  بزرگداشت روز دانشجو با سخنرانى آقاى دكتر ظريفيان 

:: بزرگداشت روز معلم و استاد با حضور جناب آقاى دكتر جعفر توفيقى بزرگداشت روز معلم و استاد با حضور جناب آقاى دكتر جعفر توفيقى 
:: مراسم چهارمين سالگرد شهداى گمنام دانشگاه 

:: توديع و معارفه رئيس دانشكده مهندسى زراعى و عمران روستايى 
:: اهداى هدايا به مناسبت اعياد مختلف (فطر، غدير، قربان و مبعث) 

:: تقدير از فرزندان ممتاز كاركنان 
:: نشست صميمانه دانشجويان با هيأت رئيسه دانشگاه 

:: نشست صميمانه هيأت  رئيسه با اعضاى هيأت  علمى 
:: ميزبانى اعضاى هيأت  علـمى دانشگاه به همراه خانواده هايشان به ميزبانى اعضاى هيأت  علـمى دانشگاه به همراه خانواده هايشان به 

ضيافت افطار 
:: ميزبانى كاركنان دانشگاه در ضيافت نهار به مناسبت روز كارگر 

:: مراسم درختكارى به مناسبت هفته منابع طبيعى و روز درختكارى 
:: گردهمايى فارغ التحصيالن دهه 60

به  اهواز  چمـران  شهيـد  دانشگاه  علمى  هيأت  اعضاى  دورهمى   ::
ميزبانى دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان 
:: برپايى غرفه توليدات دانشگاه در نمايشگاه شهر مالثانى برپايى غرفه توليدات دانشگاه در نمايشگاه شهر مالثانى 

:: نشست مديران فرهنگى منطقه 10
:: برگزارى نماز جماعت به امامت آيت اهللا فرحانى 

:: راهپيمايى و تجديد بيعت با آرمان هاى انقالب در 12 بهمن  ماه 
:: برگزارى مراسـم هفتـمين روز ارتحـال آيت اهللا هاشمى رفسنجانى 

در دانشگاه
:: برگزارى نماز جماعت ظهر و عصر به امامت آيت اهللا فرحانى 

:: برپايى موكب دانشگاه در كربالى معلى در دهه محرم برپايى موكب دانشگاه در كربالى معلى در دهه محرم 

1396
:: مراسم بزرگداشت مقام معلم، همكارى در برگزارى دومين كنگره 
شهداى دانشجو و پنجمين سالگرد تدفين شهداى گمنام دانشگاه با 
علوم،  وزارت  فرهنگى  معاونت  هاشمى  دكتر  آقاى  جناب  حضور 

تحقيقات و فناورى 
:: غبارروبى از مزار شهداى گمنام در بـزرگداشت هفته دولت و محرم 

:: همكارى در برگزارى مراسم زيارت عاشورا در دهه اول محرم همكارى در برگزارى مراسم زيارت عاشورا در دهه اول محرم 
:: نشست هيأت رئيسه با اعضاى هيأت علمى دانشگاه به مناسبت آغاز 

سال تحصيلى 
:: نشست كميسيون هيأت امنا منطقه جنوب غرب كشور به ميزبانى 

دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان 
:: تقدير از رئيس دانشگاه توسط ستاد بازسازى عتبات عاليات استان 

:: ديدار با خانواده شهداى شهرستان مالثانى به مناسبت دهه فجر 
كارشناسان  با  دانشگاه  غيرعامل  پدافند  كميته  مشترك  كارشناسان نشست  با  دانشگاه  غيرعامل  پدافند  كميته  مشترك  نشست   ::

وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
:: برگزارى سخنرانى علمى با عنوان سالمت خاك و پايدارى كشاورزى 

نشست اعضاى شوراى راهبردى دانشگاه با اعضاى هيأت علمى   ::
راهپيمايى در 22 بهمن ماه و روز قدس   ::

مراسم درختكارى به مناسبت هفته منابع طبيعى و روز درختكارى   ::

1395
:: تجديد ميثاق با شهداى گمنام دانشگاه 

:: ديدار با خانواده هاى شهداى مدافع حرم 
بزرگداشت  مناسبت  به  دانشگاه  كاركنان  ويژه  ورزشى  مسابقات   ::

هفته دفاع مقدس 
:: مراسم  بزرگداشت روز دانشجو با سخنرانى آقاى دكتر ظريفيان 

بزرگداشت روز معلم و استاد با حضور جناب آقاى دكتر جعفر توفيقى 

   نشست كميسيون هيأت امنا منطقه جنوب غرب كشور 
به ميزبانى دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان 

نشست هيأت رئيسه با اعضاى هيأت علمى 

مراسم توديع و معارفه رياست دانشگاه با حضور دكتر هاشمى 

نشست كميته پدافند غير عامل دانشگاه 
   با كارشناسان وزارت علوم 

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 16 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 

15منــابع طبيـعى خــوزستان  

دومين كنگره شهداى دانشجو و پنجمين سالگرد تدفين شهداى گمنام دانشگاه 



روابط عمومى دانشگاه 

مديران روابط عمومى   

ورودى مـديريت 

غبار روبى از مزار شهداى مالثانى به مناسبت دهه فجر 

دكتر محمد رضا صالحى سلمى 
(1395- ادامه دارد) 

دكتر محمد رضا قربانى 
 (1393-1395)

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 18 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 

17منــابع طبيـعى خــوزستان  

اهم فعاليت ها

راه اندازى پورتال جديد دانشگاه، طراحى وب سايت هاى واحدهاى مختلف، طراحى صفحات استاتيك وب سايت هاى دانشگاه، درج اطالعات   ::
مربوط به رياست، معاونين، مديران و اعضاى هيأت علمى در سايت دانشگاه و قرار دادن خبرها و اطالعيه هاي مختلف دانشگاه در آن 

ارسال پيام از طريق اتوماسيون ادارى، كانال شبكه هاى مجازى و سامانه پيامكى به منظور اطالع رسانى سريع   ::
هماهنگى جهت درج اخبار مزايده  ها و مناقصه ها در روزنامه هاى استانى و كشورى   ::

تهيه و بارگذارى بنرهاى الكترونيك مناسبت هاى مختلف بر روى تلويزيون محوطه دانشگاه   ::
انتشار كاتالوگ و بروشور معرفى دانشگاه، راهنماى ثبت نام دانشجويان جديد الورود و معرفى معاونت ها ويژه دانشجويان ورودى مقاطع مختلف   انتشار كاتالوگ و بروشور معرفى دانشگاه، راهنماى ثبت نام دانشجويان جديد الورود و معرفى معاونت ها ويژه دانشجويان ورودى مقاطع مختلف     ::

طراحى و چاپ كارت هاى دعوت و تبريك براى مناسبت هاي مختلف دانشگاه   ::
ارسال اخبار به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى جهت درج در سايت وزارتخانه متبوع   ::

همكارى با نهادهاى مختلف استان خوزستان و شهرستان باوى در خصوص استفاده از امكانات و تاالر اجتماعات دانشگاه   ::
همكارى و مشاركت در برگزارى سمينارها و گردهمايى هاي تخصصى و عمومى دانشگاه   ::

همكارى در برگزارى همايش هاي ملى، مراسم ها و مناسبت هاي مختلف   ::
برگزارى برنامه هايى از جمله روز معلم، ديدار با خانواده شهداى مدافع حرم شهرستان باوى، تجديد ميثاق با شهدا، برنامه هاى دهه مبارك فجر،  برگزارى برنامه هايى از جمله روز معلم، ديدار با خانواده شهداى مدافع حرم شهرستان باوى، تجديد ميثاق با شهدا، برنامه هاى دهه مبارك فجر،    ::

هفته دولت، هفته بسيج 
ارتقاى روابط عمومى الكترونيك   ::

بروز رسانى محتواى پايگاه اطالع رسانى و اطالع يابى روابط عمومى دانشگاه و تهيه نسخه پشتيبان   ::
تهيه دستورالعمل محتواى سايت دانشگاه و ابالغ به واحدهاى تابعه   ::

نظارت بر محتواى سايت دانشگاه و تعامل با مسئوالن روابط عمومى واحدهاى تابعه   ::
تعامل با واحد برنامه ريزى، امور فرهنگى و مراكز علمى  و پژوهشى دانشگاه در راستاى ارتقاء محتواى فرهنگ اسالمى و علمى پايگاه اطالع رسانى   ::
مشاركت در اجراى برنامه ها و تهيه فيلم ها و عكس هاي مناسب از برنامه هاي مختلف و تهيه آرشيو آن ها، تبديل فيلم هاى قديمى موجود از  مشاركت در اجراى برنامه ها و تهيه فيلم ها و عكس هاي مناسب از برنامه هاي مختلف و تهيه آرشيو آن ها، تبديل فيلم هاى قديمى موجود از    ::

آنالوگ به ديجيتال، هماهنگى جهت ساخت فيلم جامع و مستند از دانشگاه 

اطالع رسانى مكتوب و الكترونيكى در دانشگاه   ::
تهيه گالرى عكس و ساخت كليپ هاى ويدئويى از مراسم هاى مختلف   ::

تبديل عكس هاى قديمى به عكس هاى ديجيتالى و تهيه آلبوم هاي عكس هاي ديجيتالى   ::
تهيه و ارسال هدايا جهت مناسبت هاي مختلف   ::

ارسال و دريافت ايميل و پيامك در ارتباط با اطالع رسانى به مخاطبين درون و برون دانشگاهى   ::
تهيه خبر از برگزارى مراسم، همايش ها، نشست ها، بازديدها و افتتاح پروژه هاي عمرانى در داخل دانشگاه   ::

جمع آورى اطالعات اخبار و آمار الزم به منظور تهيه بروشورها  جمع آورى اطالعات اخبار و آمار الزم به منظور تهيه بروشورها    ::
آگاه ساختن مردم از پيشرفت ها و نتايج برنامه ها و فعاليت هاى دانشگاهى از طريق رسانه هاى جمعى و تشكيل جلسات و سخنرانى ها،  بررسى و   ::

تنظيم نظرات و آراء عمومى در رابطه با نحوه فعاليت دانشگاه به منظور ارائه آنها 
فضاسازى در محوطه دانشگاه به مناسبت هاى مختلف   ::

برگزارى مسابقه عكاسى در هر ماه، انتخاب عكس برتر با نظرسنجى در شبكه اجتماعى روابط عمومى و اهداء جايزه به عكاس عكس برگزيده   ::
برگزارى مراسم ديد و بازديد سال جديد رياست و هيأت رييسه دانشگاه با جامعه دانشگاهى    ::

::  قراردادن اخبار دانشگاه در وب سايت پايگاه خبرى و اطالع رسانى روابط عمومى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
ساخت و پخش تيزرهاي تبليغاتي در تلويزيون محوطه دانشگاه  ساخت و پخش تيزرهاي تبليغاتي در تلويزيون محوطه دانشگاه    ::

برگزارى جشن هاي تقدير از بازنشستگان دانشگاه   ::
همكارى در برگزارى مراسم عزادارى در ايام مربوطه    ::

همكارى در برگزارى جشن ها و مراسمات دهه فجر در دانشگاه    ::
ايجاد هماهنگى جهت بازديدهاى انفرادى و گروهى از دانشگاه   ::

انتشار سالنامه آمارى و گزارش عملكرد ساليانه دانشگاه   ::
برگزارى جشن ساالنه تقدير از دانش آموزان ممتاز همكاران دانشگاه   ::

مديريت محتواى سايت دانشگاه  مديريت محتواى سايت دانشگاه    ::
هماهنگى جهت بازديد اعضاى هيأت علمى دانشگاه از مركز نجوم ايران   ::



جلسه ارزيابى درونى 

اهـم فعاليـت ها 
پيگيرى رفع مشكل نرم افزار ارزشيابى اساتيد   ::

بررسى بودجه ارزيابى درونى و پيگيرى انجام امور مربوط به آن    ::
آغاز ارزيابى درونى گروه هاى آموزشى   ::

پيگيرى اخذ مجوز راه اندازى رشته صنعت طيور   ::
آماده كردن و ارسال مدرك مربوط به دكترى رشته مكانيزاسيون، علوم خاك (1393)، فيزيولوژى دام (1395) و ثبت آن ها در سامانه ) و ثبت آن ها در سامانه   ::

هوشمند توسعه آموزش عالى وزارت علوم 
برگزارى كارگاه آموزشى ارتقاء اعضاى هيأت علمى   ::

همكارى با دفتر برنامه و بودجه در برگزارى كارگاه آموزشى ارزشيابى جهت كاركنان   ::
انجام امور مربوط به چهارمين دوره بازديد هيأت هاى نظارت استانى از دانشگاه و همكارى با كميته بازديد (1393)   ::

جمع بندى، تدوين و بررسى آمار و اطالعات مربوط به دانشگاه و ارائه به مدير كل سياسى،  انتخابات و تقسيمات كشورى    ::
برگزارى كارگاه آمـوزشى ارزيابى آموخته هاى دانشجـويان ويژه اعضاى هيأت علمى (1393)   ::

استخراج پرونده الكترونيكى و آمار ثبتى دانشجويان شاغل به تحصيل، دانش آموختگان، اعضاى هيأت علمى، كاركنان و استادان مدعو و  استخراج پرونده الكترونيكى و آمار ثبتى دانشجويان شاغل به تحصيل، دانش آموختگان، اعضاى هيأت علمى، كاركنان و استادان مدعو و    ::
ارسال به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزى وزارت علوم  

تكميل فرم هاى شاخص هاى ارزيابى عملكرد دانشگاه و بارگذارى در پرتال نظارت و ارزيابى وزارت علوم   ::
تدوين سند راهبردى دانشگاه و ارائه راهكارهاى عملياتى آن به حوزه رياست و شوراى دانشگاه   ::

تهيه و تدوين برنامه جامع ده ساله دانشگاه به تفكيك دانشكده ها و گروه هاى آموزشى    ::
برگـزارى جلسه تبادل نظر در خصـوص ساز  و  كارهاى ارزيابى دانشگاهى با رؤساى دانشكده ها، معاونين آموزشى و مديران گروه هاى   ::

آموزشى دانشكده ها  
همكارى با معاونت ادارى ، مالى و روابط عمومى دانشگاه جهت ساختا رسازى براى تشكيالت طرح تكريم ارباب رجوع و تكميل شاخص هاى  همكارى با معاونت ادارى ، مالى و روابط عمومى دانشگاه جهت ساختا رسازى براى تشكيالت طرح تكريم ارباب رجوع و تكميل شاخص هاى    ::

خود اظهارى تكريم ارباب رجوع و ارسال به استاندارى  
تكميل فرم هاى شاخص هاى ارزيابى عملكرد و كاربرگ هاى اطالعات پايه دانشگاه، به درخواست معاونت پايش، نظارت و ارزيابى علم و   ::

فناورى شوراى راهبردى انقالب فرهنگى و بارگذارى در پرتال نظارت و ارزيابى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
تكميل شاخص هاى اختصاصى ارزيابى عملكرد چهار ساله حوزه هاى آموزشى، دانشجويى، فرهنگى و رياست دانشگاه    ::

طراحى بسته ارزيابى جامع اعضاى هيأت علمى پيمانى جهت ارتقاء و جمع آورى اطالعات (كميت تدريس، كيفيت تدريس و عملكرد پژوهشى)    ::
تدوين اهداف كمى و كيفى دانشگاه براى برنامه 5 ساله ششم     ::

ثبت فهرست اسامى شماره مستخدمى اختصاص داده شده به اعضاى هيأت علمى در پرتال نظارت و ارزيابى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى ثبت فهرست اسامى شماره مستخدمى اختصاص داده شده به اعضاى هيأت علمى در پرتال نظارت و ارزيابى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى   ::
انجام فرايند ارزيابى جامع اعضاى هيأت علمى پيمانى، طرح سربازى و قراردادى بر مبناى بسته طراحى شده توسط گروه نظارت و ارزيابى    ::

استخراج  اطالعات ثبتى الكترونيكى آموزشگران و كاركنان (سال تحصيلى 95-96)   ::
تهيه و تدوين شاخص هاى ارزيابى عملكرد حوزه هاى رياست، آموزشى، دانشجويى  و فرهنگى   ::

استخراج آمار ثبتى پرونده الكترونيكى دانشجويان و ارسال آن به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى طبق سر   ::
رسيد اعالم شده در سال تحصيلى 95-96

تكميل و ارسال پرسشنامه الكترونيكى رتبه بندى دانشگاه هاى جهان اسالم   ::
برگزارى جلسه توجيهى نحوه تكميل پرسشنامه الكترونيكى رتبه بندى دانشگاه هاى جهان اسالم در پايگاه استنادى علوم جهان اسالم با  برگزارى جلسه توجيهى نحوه تكميل پرسشنامه الكترونيكى رتبه بندى دانشگاه هاى جهان اسالم در پايگاه استنادى علوم جهان اسالم با    ::

حضور معاونين دانشگاه و كارشناسان ذيربط 
تكميل و ارسال فايل رتبه بندى دانشگاه   ::

دكتر مسعود برادران  
 (1392-1394)

(1396 - ادامه دارد) 

دكتر سعيد محمدزاده 
 (1394-1395)

دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت 

همزمان با تشكيل شوراى نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها و همزمان با تشكيل شوراى نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها و 
به  كمك  منظور  به  دهة 1360  اواخر  در  عالى  آموزش  مؤسسات 
اجراى مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب و سالم بين دانشگاه ها 
و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتى، در هريك از دانشگاه ها دفترى 
آموزشى  معاونت  نظر  زير  آموزش"  سنجش  و  نظارت  "دفتر  به نام 
شوراي اساسنامه    5 ماده   مفاد  اساس   بر  گرديد.  تشكيل  دانشگاه 
پژوهشي و  عالي   آموزش   و مؤسسات   دانشگاه ها  ارزيابي   و  نظارت     
  مصوب  چهارمين  جلسه  مورخ  1377/7/1 شوراي  نظارت  و ارزيابي شوراي  نظارت  و ارزيابي

  وزارت  فرهنگ  و آموزش  عالي ، متعاقباً نام دفتر به "دفتر نظارت و 
ارزيابى" تغيير يافت و از نظر جايگاه سازمانى نيز پيشنهاد شد تا در 
ارزيـابي  زير نظـر ريـاست  از دانشگـاه ها، دفتـر نظـارت  و  هر يك  

دانشگاه تشكيل  شود. 

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 20 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 

19منــابع طبيـعى خــوزستان  

مديـران 



تهيه اطالعات ثبتى دانشجويان جهت ارائه به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزى    ::
تهيه اطالعات ثبتى دانش آموختگان جهت ارائه به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزى   ::

تكميل كاربرگ هاى (الف، ب و ج) بازديد هيأت نظارت استانى از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى   ::
برگزارى جلسه توجيهى نحوه تكميل كاربرگ هاى (الف، ب و ج) بازديد هيأت نظارت استانى با حضور كارشناسان واحد هاى ذيربط   ::

تكميل شاخص هاى اختصاصى ارزيابى عملكرد چهارساله حوزه هاى آموزشى، دانشجويى و فرهنگى و رياست دانشگاه مربوط به سال هاى 92،   ::
93، 94 و 95جهت ارائه به سازمان سنجش آموزش كشور 

برگزارى جلسه شوراى نظارت، ارزيابى و تضمين كيفيت با موضوع ارزيابى درونى با حضور رياست دانشگاه، معاونين، رؤساى دانشكده ها و مديران برگزارى جلسه شوراى نظارت، ارزيابى و تضمين كيفيت با موضوع ارزيابى درونى با حضور رياست دانشگاه، معاونين، رؤساى دانشكده ها و مديران   ::
گروه هاى آموزشى 

پيگيرى بارگذارى مدارك مربوط به درخواست ايجاد رشته هاى علوم و مهندسى آبخيزدارى و علوم و صنايع غذايى در مقطع كارشناسى ارشد   ::
و همچنين رشته هاى اگروتكنولوژى در گرايش هاى علوم و تكنولوژى بذر و علوم علف هاى هرز، اگرواكولوژى، اصالح نباتات، تغذيه طيور، باغبانى، 

بيوتكنولوژى كشاورزى و ژنتيك به نژادى در مقطع دكترى در پورتال سامانه جامع آموزش عالى وزارت علوم 
پيگيرى انجام فرايند ارزيابى جامع اعضاى هيأت علمى پيمانى، طرح سربازى و قراردادى بر مبناى بسته طراحى شده توسط دفتر نظارت، ارزيابى   ::

و تضمين كيفيت 
صدور گزارش كيفيت تدريس اعضاى هيأت علمى دانشگاه در هر نيمسال تحصيلى صدور گزارش كيفيت تدريس اعضاى هيأت علمى دانشگاه در هر نيمسال تحصيلى   ::

تكميل كاربرگ هاى اطالعات پايه دانشگاه و ارسال به معاونت آموزشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى   ::
استخـراج آمار ثبتى پرونده الكتـرونيكى دانشجويـان، دانش آموختگـان، آموزشگـران و كاركنان دانشگـاه و ارسال آن به مؤسسه پـژوهش و   ::

برنامه ريزى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى طبق سررسيد اعالم شده 
بارگذارى آمار دانشجويى و ليست رشته هاى تحصيلى داير در دانشگاه مربوط به سال تحصيلى 97-96 در سامانه جامع آموزش عالى   ::

انجام فرايند ارزيابى درونى دانشگاه    ::

هيأت اجرايى جذب اعضاى هيأت علمى 

دبير هيأت اجرايى جذب اعضاى هيأت علمى 
دكتر مسعود برادران  

 (1393-1396)

با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسالمى و ضرورت حفظ شأن و قداست واالى محيط هاى آموزش عالى كشور و نظر به نقش محورى 
و سازنده اعضاى هيأت علمى و لزوم بهره ورى از استادان فرهيخته، كارآمد و مؤمن به آرمان هاى انقالب اسالمى و به منظور انتخاب اعضاى هيأت 
علمى اصلح از بين متقاضيان جذب و هم چنين تبديل وضعيت استخدامى و ايجاد وحدت رويه در امور استخدام اعضاى هيأت علمى، هيأت اجرايى 
جذب در هر مؤسسه تشكيل گرديد. هيأت اجرايى جذب اين دانشگاه با تشكيل دبيرخانه هيأت اجرايى جذب و برگزارى اولين جلسه در تاريخ 

1387/12/18، آغاز به كار نمود. 

اهم فعاليت ها 
برگزارى جلسه هاى هيأت اجرايى جذب و كارگروه بررسى صالحيت عمومى، تنظيم صورت جلسات و اجراى مصوبات هيأت اجرايى جذب     ::

بررسى و تعيين تكليف فراخوان هاى جذب اعضاى هيأت علمى  بررسى و تعيين تكليف فراخوان هاى جذب اعضاى هيأت علمى     ::
ارسال و پيگيرى پرونده هاى تبديل وضعيت اعضاى هيأت علمى و صدور حكم كارگزينى     ::

دريافت اعالم نياز جذب دانشكده ها و تصويب اعالم نياز     ::
نصب و راه اندازى نرم افزار هماهنگ دبيرخانه هاى هيأت جذب اعضاى هيأت علمى    ::

ورود اطالعات متقاضيان جذب و تبديل وضعيت     ::
ارسال و پيگيرى ساير استعالم هاى صالحيت عمومى عضويت و تبديل وضعيت     ::

بررسى اوليه فرم هاى ارزشيابى اعضاى هيأت علمى قرار دادى و پيمانى جهت طرح در جلسه هيأت اجرايى جذب به منظور تمديد قرارداد ساليانه    ::
::  همكارى با حوزه معاونت آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه جهت انجام امور بورسيه ها و ثبت اطالعات در سامانه بورس داخل ( سنباد)   همكارى با حوزه معاونت آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه جهت انجام امور بورسيه ها و ثبت اطالعات در سامانه بورس داخل ( سنباد)  

::  همكارى با مديريت امور ادارى دانشگاه  جهت درخواست رديف  هاى استخدامى از مركز نظارت و ارزيابى آموزش عالى و ارسال درخواست صدور 
ابالغيه هاى تبديل وضعيت اعضاى هيأت علمى از حوزه معاونت آموزشى وزارت متبوع  

:: همكارى با گروه نظارت و ارزيابى دانشگاه جهت تهيه آمار و اطالعات اعضاى هيأت علمى    
:: همكارى با مديريت طرح و برنامه دانشگاه به منظور ارائه موضوعات و موارد مرتبط با امور هيأت علمى در جلسات هيأت امناء 

تبديل وضعيت  متقاضيان  فرهنگى  ماده يك  فرم هاى كميسيون  تكميل  دانشجويى جهت  و  اجتماعى  فرهنگى،  معاونت  با حوزه  همكارى   ::
استخدامى 
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جلسه كارگروه بررسى صالحيت عمومى اعضاى هيأت علمى 

جلسه شوراى نظارت و ارزيابى 

جلسه هيأت اجرايى جذب جلسه ارزيابى درونى دانشگاه 



گروه همكارى هاى علمى و بين المللى 

به منظور ايجاد و تسهيل تعامالت علمى بين المللى دفاتر امور بين الملل در دانشگاه ها ايجاد گرديد. در دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى  
خوزستان دفتر همكاري هاي علمي بين المللي زير نظر معاونت آموزشى و پژوهشى فعاليت داشت. با تصويب چارت جديد سازمانى دانشگاه اين 
دفتر از نظر سازمانى به گروه همكارى هاى علمى بين المللى زيرمجموعه حوزه رياست ارتقاء يافت و فعاليت مجدد خود را از نيمه شهريور ماه سال 

1394 آغاز نمود. اهم اهداف گروه همكارى هاى علمى بين المللى عبارتند از: 
برقرارى ارتباط با دانشگاه ها و مراكز آموزرش عالى خارجى جهت همكارى هاى آموزشى و پژوهشى   -1  

همكارى با دانشكده ها جهت تنظيم و برگزارى رويدادهاى علمى بين المللى   -2  
فراهم آوردن شرايط جذب دانشجويان خارجى با همكارى گروه هاى آموزشى و معاونت آموزشى  فراهم آوردن شرايط جذب دانشجويان خارجى با همكارى گروه هاى آموزشى و معاونت آموزشى    -3  

انعقاد تفاهم نامه همكارى هاى علمى با دانشگاه هاى خارجى   -4  
انجام امور مربوط به فرصت هاى مطالعاتى و سفرهاى علمى با همكارى معاونت پژوهشى و فناورى   -5  

اهم فعاليت ها 
:: بازديد هيأت دانشگاه بصره از دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان و تدوين تفاهم نامه همكارى (محورهاى تفاهم نامه): 

فعاليت هاى تحقيقاتى مشترك   -  
فرصت هاى مطالعاتى و مأموريت هاى تحقيقاتى اعضاء هيأت علمى و دانشجويان تحصيالت تكميلى   -  

مشاركت در برگزارى همايش هاى علمى، كارگاه هاى آموزشى، نمايشگاه ها و سخنرانى ها و دوره هاى آموزشى كوتاه مدت مشاركت در برگزارى همايش هاى علمى، كارگاه هاى آموزشى، نمايشگاه ها و سخنرانى ها و دوره هاى آموزشى كوتاه مدت   -  
همكارى در كميته و داورى پايان نامه هاى دانشجويان كارشناسى ارشد و دكترى   -  

تبادل استاد و دانشجو   -  
تبادل اطالعات علمى و مواد آزمايشگاهى   -  

تحليل نمونه هاى آزمايشگاهى بر اساس تعرفه هاى تعيين شده   -  
راه اندازى دوره هاى مشترك تحصيالت تكميلى   -  

مشورت هاى فنى و حرفه اى    -  
فعاليت هاى فرهنگى مشترك فعاليت هاى فرهنگى مشترك   -  

::  حضور در اجالس رؤساى دانشگاه ها و دانشكده هاى كشاورزى اروپا در كشور بلژيك 
:: بازديد از دانشگاه گنت بلژيك 

:: بازديد از مؤسسه آگرينيوم فرانسه (كنسرسيوم بين وزارت آموزش عالى و وزارت كشاورزى فرانسه مشتمل بر 14 مؤسسه آموزش عالى و پژوهشى 
دولتى عضو)  

 (SLU) بازديد از دانشگاه علوم كشاورزى سوئد ::
:: بازديد هيأت دانشگاه القاسم خضراء از دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان و امضاى تفاهم نامه همكارى (مفاد اين تفاهم نامه مشابه  بازديد هيأت دانشگاه القاسم خضراء از دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان و امضاى تفاهم نامه همكارى (مفاد اين تفاهم نامه مشابه 

تفاهم نامه منعقده با دانشگاه بصره است) 
:: انتخاب دانشگاه جهت حضور در جلسات سياست گذارى وزارت علوم در حوزه عراق 

:: گنجاندن دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان در فهرست دانشگاه هاى مورد تائيد وزارت آموزش عالى عراق 
:: پيگيرى عملى كردن تفاهم نامه همكارى با دانشگاه بصره از طريق تسهيل مشاركت اعضاء هيأت علمى دانشگاه در همايش بين المللى دامپزشكى  پيگيرى عملى كردن تفاهم نامه همكارى با دانشگاه بصره از طريق تسهيل مشاركت اعضاء هيأت علمى دانشگاه در همايش بين المللى دامپزشكى 
دانشگاه بصره، اختصاص يكى از نشست هاى همايش گاوميش به تجربه كشور عراق در اين زمينه و دعوت از اعضاى هيأت علمى دانشگاه هاى بغداد، 
بصره و القاسم جهت ارائه مقاله و حضور در اين همايش و اخذ اعالم نياز دانشگاه بصره جهت برگزارى كارگاه آموزشى در زمينه مباحث پيشرفته 

بيوتكنولوژى 
:: تهيه نامه هاى انگليسى سفرهاى بين المللى اعضاى هيأت علمى و دانشجويان دانشگاه 

:: تهيه بروشور انگليسى دانشگاه 
:: بازديد هيأت دانشگاه گنت بلژيك از دانشگاه 

:: امضاء تفاهم نامه همكارى علمى و تحقيقاتى با دانشگاه گنت بلژيك (محورهاى تفاهم نامه)  امضاء تفاهم نامه همكارى علمى و تحقيقاتى با دانشگاه گنت بلژيك (محورهاى تفاهم نامه) 
تحقيقات  (مركز  اجرايى  و سازمان هاى  بلژيك  دانشگاه گنت  منابع طبيعى خوزستان،  و  علوم كشاورزى  دانشگاه  برگزارى نشست مشترك   ::

كشاورزى و منابع طبيعى آب و برق و محيط زيست) استان خوزستان 
:: هماهنگى دوره آموزشى دو روزه (سالمت خاك و پايدارى كشاورزى) با حضور پروفسور مسعود هاشمى از دانشگاه ماساچوست آمريكا 

:: پيگيرى و راه اندازى نشست مشترك رؤساى دانشكده هاى كشاورزى ايران و عراق به ميزبانى دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان 

مدير گروه 
دكتر سعيد محمدزاده 

 (1394-1396)

اعضاى هيأت علمى دانشگاه هاى بغداد، بصره و القاسم    
 در همايش گاوميش در دانشگاه 

بازديد از دانشگاه علوم كشاورزى سوئد 

امضاى تفاهم نامه با دانشگاه گنت بلژيك 
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اداره حراست دانشگاه 

رؤساى اداره حراست 

اهم فعاليت ها 

برگزارى جلسات با مسئولين محترم قضايى و انتظامى شهرستان جهت حل مشكالت و ارتقاء سطح امنيت دانشگاه   ::
نصب دوربين مدار بسته در سايت اصلى دانشگاه، مزرعه، ايستگاه دامپرورى، شهرك، سلف سرويس، سايت مركزى كامپيوتر، ساختمان هاى هاى   ::
جديد دانشكده علوم دامى و دانشكده كشاورزى، قسمتى از ديوار اصلى دانشگاه، كنار رودخانه، كتابخانه مركزى، آمفى تئاتر جديد و آزمايشگاه 

مركزى دانشگاه جهت كنترل و نظارت و افزايش سطح امنيت دانشگاه 
ايجاد اتاق مانيتورينگ و تجهيز آن به سرورهاى با سرعت باال   ::

انجام اقداماتى جهت نظم دادن به رفت و آمدهاى دانشگاهيان و مراجعين و كنترل و نظارت بر ورود و خروج اموال   ::
ساماندهى ورود و خروج وسايل نقليه و اختصاص پاركينگ نقليه جهت دانشجويان و كارمندان   ::

:: پيگيرى روشنايى سايت اصلى دانشگاه و ورودى خوابگاه هاى دانشجويى و سايت ايستگاه تحقيقاتى دامپرورى و مزرعه 
پيگيرى جهت تشكيل كميته پدافند غير عامل و انجام اقدامات جهت استقرار و پياده سازى پدافند غير عامل در دانشگاه و عضويت در اين كميته سازى پدافند غير عامل در دانشگاه و عضويت در اين كميته   ::
پياده سازى بسترى جهت ارتباط بهتر با دانشگاهيان و انجام اقداماتى براى برطرف كردن مشكالت و پيشگيرى از به وجود آمدن مشكالت و   ::

تخلفات و آگاه سازى افراد 
پيگيرى ساخت و راه اندازى اتاقك هاى نگهبانى جهت استقرار نيروهاى انتظامات و پوشش اماكن حساس و نقاط كور   ::

تعمير اتاق هاى نگهبانى مزرعه و ايستگاه تحقيقاتى دامپرورى و تجهيز آن ها به وسايل گرمايشى و سرمايشى   ::
جلوگيرى از دستبرد سارقين به سايت ايستگاه تحقيقاتى دامپرورى و مزرعه دانشگاه   ::

تهيه و تنظيم تعدادى بروشور و كتابچه هشدارهاى حفاظتى ويژه دانشجويان   ::
آماده سازى كتابچه توصيه هاى حراستى ويژه دانشجويان ورودى 13961396  ::

ارسال توصيه هاى پيشگيرانه به مسئولين واحدها جهت جلوگيرى از سرقت و آتش سوزى   ::

تيم فوتبال حراست دانشگاه 

تجديد ميثاق با شهداى گمنام دانشگاه به مناسبت دهه فجر 

برگزارى كالس هاى آموزشى اطفاء حريق براى پرسنل انتظامات و كارمندان دانشگاه به پيشنهاد حفاظت فيزيكى   ::
شركت در دوره آموزشى حراست كل وزارت علوم كه در دانشگاه علوم و فنون خرمشهر برگزار گرديد   ::

برگزارى جلسات با تشكل هاى دانشجويى و بررسى و پيگيرى مسائل مربوط به آن ها   ::
درخواست و پيگيرى برگزارى كارگاه هاى آموزشى مختص انتظامات و كاركنان دانشگاه   ::

مجزا كردن واحد حفاظت فيزيكى، واحد خواهران و واحد IT دفتر مركزى حراست جهت رفع برخى محدوديت ها و براى ارتباط برقرار كردن   ::
بهتر دانشجويان با قسمت هاى ذكر شده 

همكارى با دانشجويانى كه طرح هاى پژوهشى و پايان نامه دارند در خارج از وقت ادارى نامه دارند در خارج از وقت ادارى   ::
كنترل و نظارت بر آزمايشگاه هاى دانشكده ها، آزمايشگاه هاى صحرايى، كارگاه ها و طرح هاى پژوهشى كه عمدتاً در محيط باز هستند   ::

همكارى واحد حفاظت فيزيكى در برگزارى همايش ها و كنگره هاى برگزار شده در دانشگاه   ::
فراهم كردن امكاناتى جهت تسهيل در ارتباط بهتر دانشجويان با حراست براى رفع سريع تر مشكالت و جلوگيرى از وقوع تخلفات و ....   ::

حضور در دوره هاى سطح 2 و 3 حراستى و كسب گواهى پايان دوره توسط كاركنان ادارى حراست با نمره عالى (1395)   ::
نصب و راه اندازى سامانه حراستى پژواك جهت ارتباط با مركز حراست وزارت علوم، تحقيقات و فناورى   ::

راه اندازى شبكه اختصاصى ديتا جهت ارتباط امن با وزارت علوم،  تحقيقات و فناورى   ::
نصب و راه اندازى سامانه حراستى صبا جهت ايجاد بايگانى پرونده هاى دانشجويى و پرسنلى به صورت سيستمى هاى دانشجويى و پرسنلى به صورت سيستمى   ::

كسب رتبه پنجم در پرتال حراست كل در بين دانشگاه هاى كشور   ::
تكميل دبيرخانه و بايگانى محرمانه حراست   ::

بررسى و تعيين صالحيت افراد و تسريع در پاسخ به استعالمات دستگاه هاى مختلف   ::
تهيه لباس فرم پرسنلى جهت نيروهاى انتظامات   ::

برگزارى جلسات هم انديشى با پرسنل حفاظت فيزيكى به صورت ماهيانه و آموزش هاى الزم به نگهبانان، جلسات هفتگى با مسئول حفاظت   ::
فيزيكى و انتظامات 

راه اندازى تيم فوتبال حراست و حضور در مسابقات حراست كل و صعود از دور مقدماتى (1395) و حضور تيم فوتسال حراست در مسابقات ) و حضور تيم فوتسال حراست در مسابقات   ::
حراست هاى استان (1396) 

برنامه ريزى جهت برگزارى اردوهاى تفريحى زيارتى پرسنل اداره حراست و خانواده آنها   ::
ايجاد سامانه پيامكى همراه، جهت ارتباط بهتر دانشجويان با مديريت حراست   ::

تشكيل كميته ويژه حفاظت فيزيكى جهت حفاظت از منازل مسكونى و محيط دانشگاه در ايام تعطيالت نوروزى و تابستان   ::
برگزارى جلسات توجيهى جهت پرسنل انتظامات در ايام انتخابات و تعطيالت دانشگاه   ::

پيگيرى روشن نماندن وسايل برقى و چراغ ها در خارج از تايم ادارى    ::
صدور كارت شناسايى دانشجويى، پرسنلى و هيأت علمى  صدور كارت شناسايى دانشجويى، پرسنلى و هيأت علمى    ::

ايجاد كميته ساماندهى به وضعيت نيروهاى پيمانكارى، تشكيل پرونده و صدور كارت تردد جهت اين نيروها   ::
عضويت در كميسيون امور معامالت و نظارت بر تعيين پيمانكارهاى دانشگاه    ::

عضويت در كميته عفاف و حجاب و تدوين منشور ضوابط پوشش براى دانشجويان دختر و پسر در محيط دانشگاه   ::

يوسف قارم  
 (1392-1395)

حافظ عبادى  
(1395- ادامه دارد) 

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 26 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 

25منــابع طبيـعى خــوزستان  



دفتر حقـوقى 

اهم فعاليت ها 
تجهيز سخت آورى دفتر حقوقى   ::

پيگيرى و شركت در جلسات شكايات مطروحه عليه دانشگاه در محاكم قضايى و تهيه اليحه دفاعيه در اين خصوص    ::
تهيه و تنظيم كليه قراردادهاى عمرانى، خدماتى، آموزشى و پژوهشى و اجاره امالك و...   ::

مرتب و منظم نمودن پرونده ها و مستندات حقوقى   ::
پيگيرى و انجام مستند سازى امالك و مستغالت دانشگاه  پيگيرى و انجام مستند سازى امالك و مستغالت دانشگاه    ::

انعقاد قرارداد منازل مسكونى واگذار شده به پرسنل و هيأت علمى   ::
برگزارى كليه مراحل انجام مزايدات و مناقصات و ترك تشريفات انعقاد قرارداد   ::

دفاع از حق و حقوق دانشگاه در كليه محاكم    ::
مستندسازى و ارسال گزارشات الزم در خصوص برخى ابهامات به سازمان هاى ذيصالح   ::

پيگيرى و انجام مأموريت ها و امور محوله از طرف مديريت دانشگاه به اين دفتر   ::

مديريت برنامه، بودجه، تحول ادارى و بهره ورى 

اهم فعاليت ها 
:: مبادله بودجه و اصالحيه بودجه تفصيلى  

:: مبادله موافقتـنامه هاى عمرانى ملى از جمله تأمين فضـاهاى آموزشى و كمك آمـوزشى، تعميـرات اساسى، خـريد تجهيـزات و 
محوطه سازى، تجهيز و محوطه سازى و تكميل تاسيسات دانشكده علوم دامى و صنايع غذايى و سلف سرويس. مبادله موافقنامه هاى 

عمرانى استانى از جمله تعمير و تجهيز دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان 
:: ارائه بودجه تفصيلى جهت تصويب در كميسيون دائمى و هيأت امنا منطقه جنوب غرب كشور و تهيه مستندات موارد پيشنهادى ارائه بودجه تفصيلى جهت تصويب در كميسيون دائمى و هيأت امنا منطقه جنوب غرب كشور و تهيه مستندات موارد پيشنهادى 

دانشگاه در كميسيون دائمى و هيأت امنا منطقه جنوب غرب كشور 
:: پيشنهاد اليحه بودجه  

:: تأمين اعتبار تمامى قراردادها و خريدهاى عمرانى و احكام حقوقى اعضاى هيأت علمى و غير هيأت علمى 
:: پيشنهاد نمودار سازمانى (تشكيالت تفصيلى)، تهيه و تنظيم پست هاى سازمانى متناسب با وظايف و مسئوليت هاى واحدهاى تابعه 

دانشگاه با همكارى واحدهاى ذيربط 
:: برنامه ريزى و ارائه راهكار جهت بهبود روش هاى انجام كار، تحول ادارى و بهره ورى 

:: پيگيرى پاداش بازنشستگى اعضاى هيأت علمى و غير هيأت علمى پيگيرى پاداش بازنشستگى اعضاى هيأت علمى و غير هيأت علمى 
:: تهيه و تنظيم آمارهاى الزم درباره فعاليت ها، نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاى تابعه به منظور اعمال نظر صحيح در 

دانشگاه 
:: رسيدگى به سامانه هاى آموزش عالى، نظارت بر پروژه هاى عمرانى، بودجه تفصيلى، اليحه بودجه، مبادله موافقنامه، بودجه ريزى مبتنى 

بر عملكرد، هيأت امناء، سازماندهى و تشكيالت (كارمند ايران) 
:: رسيدگى به احكام اعضاى هيأت علمى و غير هيأت علمى 

حقوق  قراردادها،  تنظيم  رجوع،  ارباب  تكريم  حقوق ،  قراردادها،  تنظيم  رجوع،  ارباب  تكريم   ،ICDL مهارت هاى  جمله  از  كاركنان  خدمت  ضمن  آموزشى  دوره هاى  برگزارى   ::
تنظيم  معامالتى،  و  مالى  آيين نامه  با  آشنايى  آتش نشانى،  مقدماتى  اوليه،  تداركات، كمك هاى  سامانه  مقاومتى،  اقتصاد  شهروندى، 
قراردادها، آشنايى با قانون برگزارى مناقصات، آشنايى با قانون محاسبات عمومى، آشنايى با قانون و مقررات بيمه تأمين اجتماعى، 
آموزش خدمات پذيرايى و ادارى، توجيهى بدو خدمت كاركنان، آموزش مقدماتى ارزشيابى و نحوه تكميل فرم هاى مربوطه (كاركنان و 

هيأت علمى) و .... 

كارگاه آموزشى حقوق شهروندى 

كارگاه آشنايى با قوانين آئين نامه ها و مقررات مناقصات و مزايده ها 

مدير دفتر حقوقى 
يوسف قارم 

(1395- ادامه دارد) 

 مدير برنامه، بودجه، تحول ادارى و بهره ورى 
مهندس منصور جاللى  

(1392- ادامه دارد) 

گزارش عملكرد چهار ساله 
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هيأت مميزه 

هيأت مميزه يكي از واحدهاي علمي ستادي تحت نظر رئيس دانشگاه مي باشد، كه اعضاء آن به وسيله انتخابات در دانشكده ها توسط اعضاء هيأت هيأت مميزه يكي از واحدهاي علمي ستادي تحت نظر رئيس دانشگاه مي باشد، كه اعضاء آن به وسيله انتخابات در دانشكده ها توسط اعضاء هيأت 
علمى استاديار به باال انتخاب شده و احكام آن ها توسط مقام عالى وزارت علوم براى مدت 2 سال صادر مى گردد. هيأت مميزه در دانشگاه علوم 
كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان از سال 1393 تشكيل گرديده است. اعضاى هيأت مميزه دانشگاه در دور دوم عبارتند از: آقايان دكتر سيد 
عطاءاله سيادت (رئيس هيأت)، دكتر عباس عبدشاهى (دبير هيأت)، دكتر جمال فياضى (رييس كميسيون تخصصى)، دكتر كاظم ارزانى (نماينده 
وزير)، دكتر محمود شفاعى بجستان (نماينده وزير)، دكتر منصور اميدى (نماينده وزير)، دكتر محمدامين آسودار، دكتر مرتضى ممويى، دكتر 
حبيب اله ناديان قمشه، دكتر مسعود برادران، دكتر محمدحسين دانشور، دكتر بيژن خليلى مقدم، دكتر بهزاد ناصحى، دكتر منصور غنيان، دكتر مقدم، دكتر بهزاد ناصحى، دكتر منصور غنيان، دكتر 

على رجب پور، دكتر نوراله معلمى، دكتر رضا فرخى نژاد و دكتر مهدى قمشى 
عملكرد اين هيأت در اين 2 دوره عبارت است از برگزارى 23 جلسه  و ارتقا ء 31 نفر از اعضاى هيأت علمى  



مديريت پژوهشى 
اهم فعاليت ها 

نصب و راه اندازى سامانه جديد مديريت اطالعات پژوهشى (1393): با توجه به ضرورت يكپارچه نمودن اطالعات پژوهشى شامل مقاالت ارائه   ::
شده، طرح هاى پژوهشى مصوب، مقاالت چاپ شده در مجالت و كتب تأليفى و ترجمه شده اعضاى هيأت علمى و نيز تسهيل در امر بررسى و 

پرداخت حق الزحمه آن ها، سامانه جامع مديريت اطالعات پژوهشى دانشگاه خريدارى، نصب و راه اندازى گرديد.  
پرداخت حق التأليف طرح ها و كتاب ها    ::

تهيه و تنظيم قرارداد پژوهـانه اعضاى هيأت علمى حوزه معاونت پژوهشى و فناورى   ::

بررسى و انجام مكاتبات سفرهاى داخلى و خارجى    -

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 32 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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معاون پژوهشى و فناورى 
دكتر بهمن خسروى پور 

(1393- ادامه دارد) 

مدير كارآفرينى و ارتباط با جامعه 
دكتر محمد حجتى 
(1394- ادامه دارد) 

رئيس كتابخانه مركزى 
و مركـز اطـالع رســانى 

دكتر الهام الهى فرد  
(1395- ادامه دارد) 

مدير پژوهشى 
دكتر منصور غنيان 
(1393- ادامه دارد) 

ISC و ISI تعداد مقاالت نمايه شده علمى – پژوهشى به تفكيك

اعتبار پژوهانه اعضاى هيأت علمى بدون هزينه طرح هاى پژوهشى و پايان نامه (ميليون ريال) 

نمودار تعداد اعزام اعضاى هيأت علمى به مجامع علمى خارج از كشور به منظور ارائه مقاله 

ارائه سمينار در هفته پژوهش 

همايش ملى محصوالت تراريخته  



اخذ مجوز فعاليت واحد انتشارات دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان به مديرمسئولى دكتر مسعود برادران (1395)   ::
اخذ مجوز چاپ كتب تأليف و ترجمه  شده توسط همكاران هيأت  علمى (1395)   ::

ليست كتاب هاى چاپ شده   ::

غرفه دانشگاه در نمايشگاه هفته پژوهش اهواز غرفه دانشگاه در نمايشگاه هفته پژوهش اهواز 

كتاب هاى چاپ شده دانشگاه در سال هاى مختلف 

كمك به اجراى پايان نامه تحصيالت تكميلى (ميليون ريال)   ::

تصويب پروپوزال طرح هاى پژوهشى و گزارش نهايى آن ها    ::

تعداد طرح هاى پژوهشى در سال هاى مختلف 

درآمدهاى پژوهشى در سال هاى مختلف (ميليون ريال) 

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 34 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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تعداد طرح هاى انجام شده به تفكيك دانشكده در چهار سال گذشته    ::

پرداخت حق التشويق مقاالت معوقه سال هاى قبل از 1392 ( ميليون ريال )   ::

برگزارى دوره ى آموزشى اتوماسيون ادارى و انجام مكاتبات از طريق سامانه    ::
تهيه و تدوين آيين نامه اجرايى پژوهش هاى كاربردى دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان (1395)   ::

تهيه و تدوين آيين نامه اجرايى طرح هاى تحقيقاتى دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان (1395)   ::
برگزارى همايش ملى الكترونيكى پدافند غيرعامل در حوزه كشاورزى (1395)   ::

برگزارى همايش ملى محصوالت تراريخته در خدمت توليد غذاى سالم، حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار (1395) )   ::
تصويب و پيگيرى اخذ مجوز فعاليت جهت انتشار مجله علمى تخصصى در زمينه كارآفرينى و كشاورزى (1395)   ::

اخذ مجوز برگزارى همايش ملى كارآفرينى با رويكرد آموزش عالى (1396)   ::
انقعاد قرارداد شبكه گذارى و اجراى شبكه كابل فيبر نورى دانشگاه (1396)   ::

اجراى برنامه هاى هفته پژوهش   ::
انجام هماهنگى جلسات شوراى پژوهشى   ::

مركز انفورماتيك 

راه اندازى سامانه اتوماسيون ادارى (ديدگاه)    ::
راه اندازى سامانه پژوهشى پژوهانه    ::

راه اندازى Firewall براى شبكه دانشگاه    ::
خريد و راه اندازى لينك ارتباطى اصلى اينترنت دانشگاه جهت افزايش سرعت اينترنت     ::

راه اندازى  Cache Server جهت افزايش سرعت اينترنت    ::
بهينه سازى و ارتقاى بستر شبكه براى راه اندازى ارتباط فيبر نورى در دانشگاه  بهينه سازى و ارتقاى بستر شبكه براى راه اندازى ارتباط فيبر نورى در دانشگاه     ::

تغيير ساختار شبكه و Vlan سازى آن كه باعث افزايش كارايي سوئيچ ها، كاهش ترافيك شبكه، كاهش درخواست مسيريابي، افزايش كارايي    ::
و سرعت روتر ها، سهولت و افزايش امكان مديريت شبكه و امكان مديريت مركزي شبكه و ... گرديد. 

راه اندازى سرور مانيتورينگ    ::
راه اندازى سرور ويروس ياب و نصب ويروس ياب كاسپراسكاى روى تمامى سرورها و سيستم هاى ادارى، اعضاى هيأت علمى و دانشجويان دكترى    ::

راه اندازى پايگاه هاى اطالعاتى مقاالت معتبر بين المللى    ::
Magiran راه اندازى بانك اطالعات نشريات كشور   ::

راه اندازى سرور جديد اتوماسيون ادارى و مالى  راه اندازى سرور جديد اتوماسيون ادارى و مالى    ::
تعمير و بهينه سازى نرم افزارى و سخت افزارى تمامى سيستم هاى دانشگاه   ::

پشتيبانى 24 ساعته نرم افزارى، سخت افزارى و بر طرف نمودن مشكالت احتمالى به وجود آمده در شبكه و يا در رايانه ها، موبايل ها و تبلت هاى   ::
اعضاى هيأت علمى، كاركنان و دانشجويان 

ارائه مشاوره جهت خريد رايانه و تجهيزات از قبيل اسكنر، پرينتر، ويدئو پروژكتور و غيره   ::
بهينه سازى شبكه وايرلس منازل سازمانى اعضاى هيأت علمى   ::

راه اندازى شبكه وايرلس دانشكده ها   ::
راه اندازى شبكه وايرلس تمامى خوابگاه ها  راه اندازى شبكه وايرلس تمامى خوابگاه ها    ::
راه اندازى وايرلس كالس هاى آموزشى    ::

اختصاص نام كاربرى و كلمه عبور اينترنتى براى دانشجويان    ::
تعمير و بهينه سازى UPS سرورهاى دانشگاه   ::

1393139413951396نام گروه  1393139413951396نام گروه 
دانشكده مهندسى زراعى و عمران روستايى 

دانشكده علوم دامى و  صنايع غذايى 
دانشكده كشاورزى 
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9
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138713881389139013911392ســال  138713881389139013911392ســال 
تعداد
مبلغ

10
6/820/000

180
148/900/000

372
775/340/000

182
181/500/000

155
144/500/000

314
199/500/000

نمايشگاه هفته پژوهش 

اجراى پروژه فيبر نورى 

گفتگوى علمى با موضوع محصوالت تراريخته 

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 36 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 

35منــابع طبيـعى خــوزستان  



آزمايشگاه مركزى 

    آزمايشگاه مركزي دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان با هدف كاربرد بهينه دستگاه هاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف آموزشي     آزمايشگاه مركزي دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان با هدف كاربرد بهينه دستگاه هاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف آموزشي 
و پژوهشي دانشگاه و خدمات رساني به مؤسسات خارج از دانشگاه تأسيس گرديد. از وظايف ديگر اين آزمايشگـاه مي توان به روز آمد نمـودن 
دستگاه ها، انعقاد قرارداد با مراكز مختلف علمي و تحقيقاتي، پيش بيني نيازهاي دستگاهي و تجهيزاتي آتي دانشگاه و به كارگيري نيروي انساني 
علمي و فني مجرب براي انجام و تحليل آزمايش ها اشاره نمود. خدمات علمي آزمايشگاه مركزي مشمول تمامي دانشگاه ها، مؤسسات علمي و 
تحقيقاتي و صنايع مختلف و همچنين بخش خصوصي مي باشد. در طى سال هاى گذشته خريد تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهى با دريافت حمايت 
از شبكه آزمايشگاهى شاعا جهت استفاده در آزمايشگاه مركزى و ساير گروه هاى آموزشى صورت گرفته است. همچنين با كسب عضويت قطعى از از شبكه آزمايشگاهى شاعا جهت استفاده در آزمايشگاه مركزى و ساير گروه هاى آموزشى صورت گرفته است. همچنين با كسب عضويت قطعى از 
شبكه آزمايشگاهى فناورى هاى راهبردى حمايت اين شبكه را نيز به دست آورده است. پياده سازى نظام HSE در آزمايشگاه و ارائه مشاوره و آموزش 

به دانشجويان جهت ايمنى كار در آزمايشگاه، بررسى كنترل كيفيت (QC) نمونه هاى آزمايشگاهى از ديگر فعاليت هاى آزمايشگاه مى باشد.  
(كروماتوگرافى   GC-MS گازى)،  (كروماتوگرافى   GC باال)،  كارآيى  با  مايع  (كروماتوگرافى   HPLC همچون  خدماتى  حاضر  حال  در      
گازى-طيف سنج جرمى)، IMS (طيف سنج تحرك يونى)، AAS (طيف سنج جذب اتمى)، PCR-REAL TIME (واكنش زنجيره اى پليمراز 

همزمان)، UV/VIS (طيف سنج مرئى – فرابنفش) و ... در اين آزمايشگاه ارائه مى شود.  

مديريت كارآفرينى 
    مديريت كارآفرينى دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان در سال 1379 با توجه به راهبردهاى كالن كشور در زمينه توسعه دانايى  با توجه به راهبردهاى كالن كشور در زمينه توسعه دانايى 
محور و اشتغال زايي در قالب طرح توسعه كارآفرينى در دانشگاه هاى كشور (كاراد) تأسيس و راه اندازى شده است. با تغيير نمودار سازمانى دانشگاه 
اين دفتر در سال 1394، پس از تصويب اساسنامه و با تأسيس شورا و كميته كارآفرينى به شكل واحدى از معاونت پژوهشى و فناورى در يك 
كانون  پارس،  آمايشگران سرزمين سبز  دانش بنيان  دانشگاه، شركت  كنگره هاى  و  مركز همايش ها  گرديد. همچنين  تأسيس  مجزا  ساختمان 
شكوفايى و خالقيت مركز در اين ساختمان مستقر هستند. عقد تفاهم نامه با سازمان آب و برق خوزستان، عقد تفاهم نامه با شركت بهره بردارى از 
شبكه هاى آبيارى و زهكشى كارون بزرگ، عقد قرارداد با شهردارى اهواز، عقد تفاهم نامه با پژوهشكده خرما و ميوه هاى گرمسيرى، عقد قرارداد و شبكه هاى آبيارى و زهكشى كارون بزرگ، عقد قرارداد با شهردارى اهواز، عقد تفاهم نامه با پژوهشكده خرما و ميوه هاى گرمسيرى، عقد قرارداد و 
تأسيس كانون شكوفايى و خالقيت با پارك علم و فناورى خوزستان و عقد تفاهم نامه با مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى 

خوزستان از دستاورد هاى اين مركز از زمان تأسيس اين مديريت مى باشد. 

مساحت فضاى آزمايشگاهى و كارگاهى (مترمربع) 

امضاى تفــاهم نامه دانشگاه با پژوهشـكده خرما 

اهم فعاليت ها 
GC رفع عيب و راه اندازى مجدد دستگاه  ::

FTIR فعال شدن دستگاه  ::
Amino Acid Analyzer نصب و راه اندازى دستگاه  ::

خريد دستگاه هاى پى سى آر، فريزر 80-    ::
تعمير و سرويس دستگاه هاى كجلدال و هضم    ::

رفع نياز آزمايشگاه از نظر مواد شيميايى و مصرفى   رفع نياز آزمايشگاه از نظر مواد شيميايى و مصرفى     ::
اجراى طرح تحقيقاتى با مؤسسات و ساير دانشگاه ها    ::

كسب عضويت قطعى از شبكه آزمايشگاهى فناورى هاى راهبردى   ::
ISO/IEC 17025  استقرار نظام استاندارد بين المللى  ::

پياده سازى نظام HSE در آزمايشگاه   ::
انجام بازديدهاى گروهى موسسات آموزشى، پژوهشى و تحقيقاتى، معرفى توانمندى ها و تجهيزات آزمايشگاهى   ::

ارائه برنامه ارتقاء دستگاه هاى با فناورى باال جهت باالبردن دامنه خدمات آزمايشگاهى   ::
دريافت، نصب و راه اندازى دستگاه هاى خريدارى شده از محل سومين نمايشگاه تجهيزات آزمايشگاهى ساخت ايران  دريافت، نصب و راه اندازى دستگاه هاى خريدارى شده از محل سومين نمايشگاه تجهيزات آزمايشگاهى ساخت ايران    ::

ارائه خدمات تخصصى آناليز دستگاهى و همكارى با سازمان هاى آموزشى، پژوهشى و شركت هاى خصوصى   ::
خريد تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهى با دريافت حمايت از شبكه آزمايشگاهى شاعا جهت استفاده در آزمايشگاه مركزى و ساير گروه هاى آموزشى   ::

استاندارد سازى فعاليت هاى آزمايشگاهى و ارايه خدمات با نتايج قابل اعتماد   ::

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 38 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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اهم فعاليت ها     
:: اخذ مجوز راه اندازى اولين همايش ملى نهادينه  سازى كارآفرينى در توسعه پايدار با رويكرد آموزش عالى جهت سال آينده از شوراى پژوهشى دانشگاه 
:: برگزارى جلسات مشترك با مديريت كارآفرينى و ارتباط با جامعه دانشگاه شهيد چمران اهواز جهت همكارى در اولويت هاى پژوهشى استان 

:: برگزارى غرفه دانشگاه در نمايشگاه هفته پژوهش و فن بازار اهواز 
:: شركت در جلسه مشترك با شركت كشت و صنعت امام خمينى (ره) 

:: شركت در جلسه مشترك با شركت كشت و صنعت دعبل خزاعى 
:: دريافت اولويت هاى پژوهشى شركت كشت و صنعت امام خمينى(ره) و شركت كشت و صنعت دعبل خزايى و ارسال به كليه واحدهاى دانشگاه دريافت اولويت هاى پژوهشى شركت كشت و صنعت امام خمينى(ره) و شركت كشت و صنعت دعبل خزايى و ارسال به كليه واحدهاى دانشگاه 

:: برگزارى جلسات مشترك با واحد آموزش اداره صنعت، معدن و تجارت خوزستان و تدوين اولويت هاى پژوهشى دستگاه هاى استان 
:: پيگيرى و دريافت اولويت هاى پژوهشى از شركت لوله سازى اهواز و شركت مارون و ارسال به كليه واحدهاى دانشگاه 

:: پيگيرى و دريافت اولويت هاى جديد شركت شاوور و كرخه و ارسال به كليه واحدهاى دانشگاه 
:: پيگيرى داورى و اصالح طرح هاى پيشنهادى همكاران به سازمان آب و برق و شركت كارون بزرگ 

:: تأسيس كانون شكوفايى، خالقيت و نوآورى در دانشگاه 
:: برگزارى چهارمين جشنواره دانشجويى (ايتاپ) با همكارى پارك علم و فناورى خوزستان 

:: برگزارى غرفه نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش، فناوري و فن بازار خوزستان در محل دائمى نمايشگاه بين المللى اهواز برگزارى غرفه نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش، فناوري و فن بازار خوزستان در محل دائمى نمايشگاه بين المللى اهواز 
:: برپايى نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى دانشگاه در هفته پژوهش 

:: برگزارى ميزگردهاى علمى با حضور صاحب نظران در استان خوزستان  

تعداد طرح هاى انجام شده مشترك با سازمان هاى خارج از دانشگاه  

تعــداد سازمان طرف قرارداد  تعــداد سازمان طرف قرارداد رديف  رديف 
رياست جمهورى 

شهردارى بندر امام خمينى (ره) 
سازمان آب و برق خوزستان 

كشت و صنعت داروسازى گياه اسانس 
سازمان آب و برق خوزستان 

شركت بهره بردارى از شبكه هاى آبيارى و زهكشى كارون بزرگ 
رياست جمهورى رياست جمهورى 

شركت بهره بردارى از شبكه هاى آبيارى و زهكشى كارون بزرگ 
سازمان آب و برق خوزستان 

شهردارى بندر امام خمينى (ره) 
سازمات تحقيقات كشاورزى خوزستان 

سازمان حفاظت محيط زيست باوى 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور 

پژوهشكده خرما و ميوههاى گرمسيرى پژوهشكده خرما و ميوههاى گرمسيرى 
دفتر پژوهش هاى كاربردى سازمان آب و برق خوزستان 

شركت لبنى پگاه خوزستان 
جهاد كشاورزى شهرستان باوى 

شهردارى شوشتر 
مؤسسه تحقيقات و سرم سازى رازى 

فرماندارى شهرستان باوى 
شهردارى اهواز شهردارى اهواز 

سازمان آب و برق خوزستان 
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جشنواره ايتاپ 

اولين همايش ملى نهادينه سازى كارآفرينى در توسعه پايدار با رويكرد آموزش عالى 

جشنواره ايتاپ 
گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 40 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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42

معــاونت آمـــوزشی و 

تحصیالت تکمیلی     

دانشگــاه علــوم  
كشـاورزى و منـابع 
 طبيعى خوزستـان  

1393-96

كتابخانه مركزى و مركز اسناد 

    در اسفند ماه سال 1343، كتابخانه اى به مساحت 900 متر مربع با ظرفيت ده هزار جلد كتاب با قرائت خانه اى به گنجايش 100 نفر دانشجو  نفر دانشجو 
در مركز آموزش عالى وابسته به دانشگاه جندى  شاپور اهواز تأسيس گرديد. در سال 1384 با تفكيك مجموعه مذكور از دانشگاه شهيد چمران 
اهواز، به عنوان كتابخانه مركزى و مركز اطالع رسانى دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان با همان مساحت، در يك طبقه، شامل سالن 
مطالعه خواهران و برادران، بخش نشريات، طرح ها و پايان نامه ها، مخزن كتاب هاى مرجع، فارسى و التين، جايگاه جستجوى منابع كتابخانه، ميز 
امانت و دفتر مدير كتابخانه به فعاليت خود ادامه داد. در حال حاضر تعداد كتاب هاى موجود در كتابخانه مركزى شامل 12276 عنوان كتاب فارسى 
و 2379 عنوان كتاب انگليسى مى باشد. همچنين به منظور كمك به ارتقا سطح كيفى آموزش و پژوهش در دانشگاه، عالوه بر نشريات فارسى و  عنوان كتاب انگليسى مى باشد. همچنين به منظور كمك به ارتقا سطح كيفى آموزش و پژوهش در دانشگاه، عالوه بر نشريات فارسى و 
التين موجود در بخش نشريات، امكان استفاده از دو سايت Magiran و Gigalib (نشريات الكترونيكى) نيز براى دانشجويان و اعضاى هيأت 

علمى فراهم مى باشد. 

اهم فعاليت ها 
خريد كتب التين و فارسى مورد نياز كتابخانه مركزى از نمايشگاه بين المللى كتاب تهران   ::

ورود اطالعات كتب التين، پايان نامه ها و كتاب هاى فارسى به نرم افزار كتابخانه    ::
برگزارى كارگاه آموزشى براى اعضاى هيأت علمى و دانشجويان تحصيالت تكميلى    ::

ورود عناوين كتب الكترونيكى به نرم افزار   ::
همكارى با پايگاه استنادى جهان اسالم (ISC) جهت دريافت كليه نشريات علمى و پژوهشى كتابخانه در موضوعات كشاورزى   ::

دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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اهم فعاليت ها 
راه اندازى هيأت مميزه دانشگاه    ::

تشكيل و برگزارى كميسيون تخصصى ارتقا   ::
تنظيم شيوه نامه ى اجرايى آيين نامه آموزشى مقاطع دكترى / كارشناسى ارشد   ::

تنظيم شيوه نامه ترفيع اعضاى هيأت علمى در كميته ترفيعات    ::
به روز كردن پرداخت حق التدريس اعضاى هيأت علمى و كارشناسان آموزشى دانشگاه   ::

اعالم فراخوان و اطالع رسانى در زمينه جذب دانشجويان استعداد هاى درخشان در مقاطع تحصيالت تكميلى، بررسى پرونده ها و نظارت بر روند  اعالم فراخوان و اطالع رسانى در زمينه جذب دانشجويان استعداد هاى درخشان در مقاطع تحصيالت تكميلى، بررسى پرونده ها و نظارت بر روند    ::
احراز شرايط داوطلبان با همكارى گروه هاى آموزشى 

معرفى دانشجويان رتبه برتر دانشگاه به سازمان سنجش جهت جايابى در ساير دانشگاه هاى كشور با استفاده از سهميه استعداد هاى در خشان   ::
تنظيم قرارداد طرح هاى پايان نامه اى و پيگيرى جهت پرداختن هزينه هاى مربوط در زمان مناسب    ::

برگزارى جلسه دفاع از پايان نامه ها و رساله هاى تحصيلى    ::
صدور دانشنامه مقاطع مختلف تحصيلى   ::

برگزارى گردش هاى علمى داخل و خارج از استان   ::
بازنگرى شيوه نامه پرداخت حق التدريس و ابالغ آن در سايت دانشگاه  بازنگرى شيوه نامه پرداخت حق التدريس و ابالغ آن در سايت دانشگاه    ::
بررسى و ارجاع پرونده دانشجويان به كميسيون بررسى موارد خاص   ::

نظارت بر ارزشيابى كيفى-كمى و فعاليت آموزشى اعضاى هيأت علمى   ::

حوزه ى معاونت آموزشى وتحصيالت تكميلى 

مديران آموزشى 

معاون آموزشى 
دكتر عباس عبدشاهى 

(1393 - ادامه دارد) 

دكتر سيروس جعفرى 
 (1392-1393)

دكتر ليال رمضانى 
 (1393-1395)

دكتر على رجب پور 
(1395-ادامه دارد) 

انجام هماهنگى و برگزارى آزمون ارزيابى تخصصى نيمه متمركز دكترى    ::
تهيه و تصويب شيوه نامه هاى تحصيلى دوره كارشناسى ارشد   ::

تهيه و تصويب آيين نامه تدوين و نگارش پايان نامه ها و رساله هاى تحصيلى دانشگاه   ::
پيگيرى و انجام امور مربوط به اعزام دانشجويان مقطع دكترى به فرصت مطالعاتى كوتاه مدت داخل و خارج از كشور   ::

پيگيرى و نظارت بر سرويس هاى اياب و ذهاب اعضاى هيأت علمى    ::
برگزارى 4 دوره طرح ضيافت انديشه در مشهد مقدس   ::

بزرگداشت هفته آموزش و معرفى اساتيد برتر آموزشى دانشگاه  بزرگداشت هفته آموزش و معرفى اساتيد برتر آموزشى دانشگاه    ::
پذيرش دانشجو در رشته هاى جديد    ::

رشتـــه مقطـع  رشتـــه مقطـع ســال رديف  ســال رديف 

بازديد رييس دانشگاه از روند ثبت نام 

كارگاه آموزشى در حوزه نظام وظيفه 

ثبت نام دانشجويان نو ورود 

گزارش عملكرد چهار ساله 
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:: آمار پذيرفته شدگان دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان در مقاطع مختلف تحصيلى (1393-1396) 

آمار قبولى دانشجويان دانشگاه در مقطع كارشناسى ارشد در سال هاى 1396-1393 در دانشگاه هاى مختلف كشور   ::

46

معاونت فرهنگی، اجتماعی 

و دانشــجـویی      

دانشگــاه علــوم  
كشـاورزى و منـابع 
 طبيعى خوزستـان  

1393-96

جمع كــل دكتــرى كارشناسى ارشد كــارشناسى سال تحصيــلى  جمع كــل دكتــرى كارشناسى ارشد كــارشناسى سال تحصيــلى 
1393
1394
1395
1396

332
289
321
334

159
248
183
190

17
38
3
24

508
575
503
548

رشته تحصيلى رديف 

جمـــع 

1393139413951396 رشته تحصيلى رديف 

جمـــع 

1393139413951396
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

باغبانى 
علوم و مهندسى خاك 
مكانيزاسيون كشاورزى 

ترويج و آموزش كشاورزى 
علوم دامى 

زراعت و اصالح نباتات 
صنايع غذايى صنايع غذايى 
گياه پزشكى 

اقتصاد كشاورزى 
فضاى سبز 

مكانيك ماشين هاى كشاورزى 
مهندسى آب 

9
33
24
18
25
37
22
15
14
 -
 -
 -

197

15
24
29
15
19
33
27
8
20
9
1
 -

200

9
24
22
14
30
47
19
9
16
5
5
1

201

13
17
12
14
33
26
16
9
14
7
7
7

175
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در مجموعه مديريت برنامه ريزى فرهنگى و اجتماعى دانشگاه، عالوه بر كارشناسان اين حوزه، جمعى از دانشجويان در قالب كانون ها، انجمن هاى 
علمى، تشكل هاى اسالمى و بسيج دانشجويى فعال مى باشند. برخى از فعاليت هاى اين حوزه عبارتند از: 

اهم فعاليت ها 
خريد جارو برقى، يخچال، آبگرمكن گازى و دستگاه واكس زنى   ::

تعويض موكت هاى فرسوده كليه خوابگاه ها   ::
توسعه محوطه خوابگاه دختران   ::

برچيدن كاشى ها، لوله هاى آب و فاضالب، عايق كارى و ايزوگام كف سرويس بهداشتى   ::
نصب كاشى و سراميك نصب كاشى و سراميك   ::

نصب سقف كاذب سرويس هاى بهداشتى خوابگاه هاى رجايى و باهنر    ::
تجهيز اتاق هاى خوابگاه رجايى و باهنر به كولر گازى اسپيلت   ::

خريد و نصب پرده اتاق ها   ::
خريد و نصب سيستم نرم افزارى و سخت افزارى تردد هوشمند خوابگاهى و احداث اتاق كنترل تردد در خوابگاه دختران و پسران   ::

رنگ آميزى خوابگاه رجايى و باهنر   ::
تعويض كامل كولرهاى گازى پنجره اى   ::

نصب پنجره هاى دو جداره نصب پنجره هاى دو جداره   ::
اضافه نمودن سالن مطالعه   ::

نصب آبسردكن و راه اندازى سايت اينترنتى خوابگاه پسران   ::

اداره اسكان 

صدور فيش هاى پرداختى اجاره بهاء خوابگاه   ::
انجام تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل خوابگاهى و غيرخوابگاهى   ::

ارسال گزارش نظارت هفتگى خوابگاه ها به معاونت دانشجويى   ::
ثبت دانشجويان ساكن در خوابگاه در سامانه خوابگاهى صندوق رفاه دانشجويان كشور   ::

ثبت اموال اتاق هاى خوابگاه در سامانه خوابگاهى   ::
دريافت بدهى اجاره بهاى خوابگاهى چند سال گذشته بهاى خوابگاهى چند سال گذشته   ::

اداره تربيت بدنى  

تسطيح پيست دو و ميدانى   ::
تغيير شيوه آبيارى زمين چمن   ::

احداث و بازسازى سيستم روشنايى زمين چمن   ::
نصب وسايل ورزشى پاركى در خوابگاه   ::

شركت در گردهمايى هاى ساالنه مديران تربيت بدنى   ::
برگزارى كارگاه آموزشى تغذيه و حركات اصالحى برگزارى كارگاه آموزشى تغذيه و حركات اصالحى   ::

به كارگيرى مربيان ورزشى مجرب   ::
برگزارى مسابقات ورزشى به مناسبت هفته خوابگاه ها و هفته تربيت بدنى  ::

آماده سازى و اعزام تيم هاى دو و ميدانى، تكواندو، فوتسال و كشتى پسران   ::
برگزارى هفدهمين جشنواره ورزشى درون دانشگاهى در دو بخش دختران و پسران   ::

تعمير و تجهيز و رنگ آميزى سالن هاى كشتى و بدنسازى و تندرستى دختران و پسران   ::

تعداد دانشجويان ساكن در خوابگاه در سامانه صندوق رفاه دانشجويان 
(* نيمسال دوم سال 1393-1392، ** نميسال اول سال 1396-1397) 

حوزه معاونت فرهنگى، اجتماعى و دانشجويى 

معاون فرهنگى؛ اجتماعى و دانشجويى 
دكتر احمد كوچك زاده 

(1392- ادامه دارد) 

مدير برنامه ريزى فرهنگى و اجتماعى 
دكتر عليرضا شافعى نيا 

 (1392-1396)

مدير برنامه ريزى فرهنگى و اجتماعى 
دكتر محمد معظمى 

(1396- ادامه دارد) 

مدير امور دانشجويى 
مهندس حسين  توسلى 

(1392- ادامه دارد) 

گزارش عملكرد چهار ساله 
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::  برگزارى انتخابات انجمن ورزشى 
::  اجراى مسابقات رشته هاى ورزشى بومى و محلى 

::  پيگيرى ايجاد رشته هاى ورزشى ووشو، تنيس خاكى و اسكواش در دانشگاه 
::  اجراى طرح نظرسنجى پيشينه عاليق ورزشى دانشجويان 

::  ارزيابى جسمانى از دانشجويان 
::  برگزارى مسابقات ورزشى كاركنان دانشگاه به مناسبت دهه مبارك فجر 

::  كسب 17 مقام طال، نقره و برنز در مسابقات منطقه 5 كشور (1394) ) 
::  برگزارى نوزدهمين جشنواره ورزش هاى همگانى و هفته خوابگاه ها با شركت 1050 ورزشكار (1395) 

::  كسب مقام سوم تكواندو دختران در المپياد كشورى به ميزبانى دانشگاه فردوسى مشهد (1395) 
::  برگزارى مسابقات ورزشى هفته دفاع مقدس ويژه كاركنان 

::  برگزارى همايش پياده روى كاركنان و اساتيد به مناسبت هفته تربيت بدنى 

فعاليت هاى اداره تربيت بدنى  

قهرمانى تيم كشتى آزاد دانشگاه در منطقه 

مسابقات ورزشى دهه مبارك فجر 

گزارش عملكرد چهار ساله 
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اداره رفاه 

اهم فعاليت ها 
ثبت اطالعات و تشكيل پرونده از دانشجويان جديدالورود   ::

پرداخت وام هاى تحصيلي، ضروري، شهريه، زيارت، وديعه مسكن، تغذيه، ازدواج و دكترى   ::
پرداخت وام به دانشجويان مستعد و محروم از طريق بنياد علوي   ::

صدور دفترچه اقساط براي فارغ التحصيالن   ::
انجام امور فارغ التحصيلى و تسويه حساب در سيستم فاز 2 صندوق رفاه دانشجويان كشور  صندوق رفاه دانشجويان كشور   ::

سمينار ازدواج موفق 
مركز مشاوره 

اهم فعاليت ها 
ارائه خدمات مشاوره و راهنمايى به دانشجويان و كاركنان   ::

شركت در دوره تكميلى تربيت كادر متخصص پيشگيرى از اعتياد   ::
تهيه و توزيع نشريات پيام مشاور    ::

برگزارى مسابقه پيامكى و اهداء كارت هديه به مناسبت هفته خوابگاه هاى دانشجويى   ::
آغاز اجراى مرحله اول طرح پايش سالمت روان دانشجويان جديدالورود و ثبت داده ها در نرم افزار و ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى آغاز اجراى مرحله اول طرح پايش سالمت روان دانشجويان جديدالورود و ثبت داده ها در نرم افزار و ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى   ::

انجام معاينات پزشكى در هفته سالمت   ::
حضور در جلسات شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان   ::

اقدام جهت دعوت از پزشك به منظور ويزيت رايگان دانشجويان   ::
اجراى طرح كارنامه سالمت براى دانشجويان جديدالورود   ::

اجراى برنامه هاى فرهنگى پيشگيرى پيشنهادى در مانور يك هفته اى "اجتماعى كردن مبارزه با مواد مخدر" استان و شهرستان (1394)   ::
برگزارى يك كارگاه از طرح سالمت، مهارت، نشاط (سمن) تفاهم نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور (1394)   ::

افتتاح اولين شعبه مركز مشاوره در خوابگاه كوثر 2افتتاح اولين شعبه مركز مشاوره در خوابگاه كوثر 2  ::
اجراى طرح پيشگيرى و كنترل ايدز   ::

برگزارى جلسات مشاوره روان درمانى، روان سنجى، تحصيلى و پيش از ازدواج؛ جلسات سخنراني؛ كارگاه هاي آموزشي؛ جلسه پرسش و پاسخ   ::
برپايى غرفه مشاوره در سومين نمايشگاه آينه ريحانه   ::

گزارش عملكرد چهار ساله 
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 ميزان اعتبار مصرف شده جهت وام هاى دانشجويى 



سلف سرويس 

كارگاه آموزشى بهداشت مواد غذايى فساد و تقلب در مواد غذايى 

سلف سرويس 

كارگاه آموزشى بهداشت مواد غذايى فساد و تقلب در مواد غذايى 

اداره تغذيه 
مركز بهداشت 

اهم فعاليت ها 
اهم فعاليت ها 

1393
:: دو منويى شدن وعده ناهار 

:: ارائه خدمات به خانواده هاى دانشجويان نوورود 
:: بزرگداشت روز دانشجو و پذيرايى ويژه و فعال شدن رزرو  اينترنتى 

غذا 

1394
:: نصب سامانه افزايش اعتبار اينترنتى 

:: افتتاح سلف سرويس مركزى 
:: خريد ديگ هاى صنعتى جهت پخت غذا 

:: تجهيز سلف سرويس به وسايل سرمايشى 
:: چند منويى شدن وعده هاى غذايى 

:: به كارگيرى كارشناس صنايع غذايى و محوطه سازى فضاى اطراف به كارگيرى كارشناس صنايع غذايى و محوطه سازى فضاى اطراف 
سلف سرويس 

1395
:: جذب كارشناس تغذيه 

:: ارائه خدمات رژيم درمانى به دانشجويان 
:: بهينه شدن قرارداد طبخ و توزيع غذا 

تصفيه  آب  دستگاه  نصب  و  غذاخورى  سالن هاى  پارتيشن بندى   ::
صنعتى 

1396
:: خريد تلويزيون جهت سالن هاى غذاخورى 

:: خريد دستگاه هاى تحويل غذا 
:: خريد ماشين كف شويى و خريد ماشين ظرفشويى 

عملكرد 
ارائه خدمات روزانه صبحانه، نهار، شام و مناسبت ها  

(همايش، بازديد علمى) به دانشجويان  سال تحصيلى 
ارائه خدمات روزانه صبحانه، نهار، شام و مناسبت ها  

(همايش، بازديد علمى) به دانشجويان 
تعداد پرس 

هزينه (ريال) 
تعداد پرس 

هزينه (ريال) 
تعداد پرس 

هزينه (ريال) 
تعداد پرس تعداد پرس 

هزينه (ريال) 
تعداد پرس 

هزينه (ريال) 

358.550
15.177.453.870

341.941
17.085.339.250

318.530
16.323.917.400

286.285
15.170.436.200

272.586
14.959.572.500

1391-1392

1392-1393

1394-1393

1395-1394

1396-1395

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 54 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 

53منــابع طبيـعى خــوزستان  



مديريت برنامه ريزى فرهنگى و اجتماعى 
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بازديد از آشپزخانه دانشگاه 

سمپاشى خوابگاه ها و سلف سرويس 
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فعاليت هاى قرآنى 

بيش از 25 فعاليت قرآنى در بازه زمانى 96-93 برگزار شده است كه شامل موارد زير مى باشند: 
:: مسابقات مختلف قرآنى 

:: محفل انس با قرآن 
:: جشنواره قرآنى سراسر كشور مرحله دانشگاهى 

:: شبى با قرآن 
:: كالس هاى آموزشى قرآن كالس هاى آموزشى قرآن 

:: مسابقه كتابخوانى با موضوع قرآن 
:: كالس هاى تفسير 

برگزاركنندگان فعاليت هاى قرآنى در 4 سال گذشته 

آئين بزرگداشت روز حافظ 

اردوى دانشجويان نو ورود 

جلسه تفسير قرآن مجيد 

اردوهاى فرهنگى 

در اين بازه زمانى 30 اردو برگزار شده است كه به شرح زير مى باشند: 
اردوى راهيان نور، قم، جمكران، مشهد مقدس، شيراز اردوهاى تفريحى درون استانى، اعزام دانشجويان به نمايشگاه كتاب تهران و اردوى بدو   ::

ورود براى دانشجويان جديد الورود  

فعاليت هاى آموزشى و فرهنگى 

در اين بازه بيش از 70 برنامه آمـوزشى برگـزارشده است كه اصلى ترين مجـرى برنامه هاى آموزشى انجمن هاى علمى با برگزارى بيش از   
30 فعاليت بوده است كه در نتيجه آن موضوع اصلى برنامه هاى آموزشى مباحث علمى بوده است. 

 عناوين مهم برنامه هاى آموزشى به شرح زير مى باشد: 
برگزارى كارگاه هاى آموزشى با موضوعات مختلف: پرورش ورمى كمپوست، تئورى و عملى بيوانفورماتيك، طراحى پرايمر،   ::

 تزريقات دام و طيور، توليد محصوالت شبه لبنى، اتوكد، زنبور عسل 
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عفاف و حجاب 
عفاف و حجاب به عنوان دو ارزش در جوامع اسالمى و به ويژه در جامعه ما مطرح است و همواره اين دو واژه در كنار يكديگر به كار مى روند. 
حدود 10 برنامه در بازه زمانى سالهاى 93-96 انجام شده است كه شامل نمايشگاه هاى متعدد، جلسات، سخنرانى، و مشاوره، توزيع بروشور و 

مسابقه كتابخوانى، اهداى چادر( چادر اولى ها) و تخفيف ويژه براى ساير دانشگاهيان از اعم فعاليتها در اين حوزه بوده است. 

فعاليت هاى فرهنگى در خوابگاه ها 

در حوزه فعاليت هاى فرهنگى در خوابگاه ها طى فاصله زمانى سال هاى 96-93 در مجموع 15 برنامه برگزار شده است كه در اين بين معاونت 
فرهنگى با 5 برنامه و تشكل هاى اسالمى با 3 برنامه، اصلى ترين برگـزاركنندگان فعاليت هاى فرهنـگى در اين بخش است. بسيج دانشجـويى با 

2 برنامه، كانون هاى فرهنگى و هنرى با 1 برنامه از ديگر مجموعه هاى برگزار كننده فعاليت هاى خوابگاهى هستند. 
اعم برنامه هايى كه در خوابگاه ها برگزار شده اند به شرح زير مى باشد: 

مسابقه هفت سين   -
مسابقه پيامكى قرآنى  مسابقه پيامكى قرآنى -   -
مسابقه خاطره نويسى   -

مسابقه فرهنگى و ورزشى   -
مسابقه كتابخوانى سلوك دانشجويى   -

مسابقه آشپزى   -
حلقه هاى صالحين   -

گزارش عملكرد چهار ساله 
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همايش تحكيم بنيان خانواده 

برگزارى مسابقه آشپزى  ـان  ه ج ـاه آييـن نمايشگ
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برگزارى جشن مبعث 

راهپيمايى بزرگداشت دهه فجر 

دومين شب شعر فانوس  

جشن شب يلدا 

تقدير از برگزيدگان هفته خوابگاه ها 



63

حــــوزه  

معاونت اداری و مالی 

دانشگــاه علــوم  
كشـاورزى و منـابع 
 طبيعى خوزستـان  

1393-96

معاونت ادارى و مالى 
معاونين  

امور ادارى و پشتبانى 
مديران 

اهم فعاليت ها 
تبديل وضعيت اعضاى هيأت علمى    ::

انجام مكاتبات شروع به كار بورسيه هاى دانشگاه   انجام مكاتبات شروع به كار بورسيه هاى دانشگاه     ::
پيگيرى و ارسال اطالعات اعضاى هيأت علمى جهت اخذ رديف استخدامى و تبديل وضعيت در سامانه كارمند ايران   ::

صدور احكام مربوط به تبديل وضعيت، ارتقاى مرتبه، انتصاب، انواع پايه هاى ترفيع ساليانه، بورس، تشويقى، ايثارگرى و ...   ::
ارسال اطالعات اعضاى هيأت علمى طرح سربازى، معرفى شده از سوى مركز نظارت و ارزيابى وزارت علوم، در سامانه حس   ::

ارسال گزارش كاركرد ماهيانه اعضاء به امور مالى جهت پرداخت حقوق   ::
برگزارى جلسات كميته ترفيعات به صورت منظم   ::

مكاتبه با مركز هيأت امنا وزارت جهت رفع ابهامات موجود در آيين نامه استخدامى   ::

دكتر عبدالرضا سياهپوش  
 (1392-1394)

دكتر عليرضا شافعى نيا  
( 1396- ادامه دارد) 

دكتر على رجب پور 
 (1392-1395)

توفيق عبادى 
( 1396- ادامه دارد) 

دكتر صالح طباطبايى وكيلى 
 (1394-1396)

گزارش عملكرد چهار ساله 
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تشكيل كميته اجرايى منابع انسانى    ::
ارزشيابى ساالنه كاركنان    ::

استعالم مدرك تحصيلى و كارت هاى ايثارگرى   ::
انجام امور مربوط به دبير هيأت اجرايى و بررسى كارشناسى پرونده هاى قابل طرح در هيأت اجرايى    ::

اصالح پايه هاى استحقاقى كاركنان   ::
عقد قرارداد با بيمه ايران و بيمه عمر   ::

تغيير صندوق بازنشستگى متقاضيان رسمى يا پيمانى   تغيير صندوق بازنشستگى متقاضيان رسمى يا پيمانى     ::
بررسى و انجام مراحل پرداخت پاداش ازدواج    ::

تهيه كارت منزلت براى بازنشستگان    ::
انجام امور مربوط به بيمه تكميلى بازنشستگان با شركت بيمه آتيه سازان حافظ   ::

عقد قرارداد بيمه عمر پرسنل با سازمان بازنشستگى كشورى    ::

اهم فعاليت ها    
نگهدارى و حفظ و حراست از انواع اوراق بهادار، سپرده ها و عنداللزوم مسكوكات و وجوه و نقدينه هايى كه تحويل داده شده به امور مالى    ::

نظارت بر چگونگى وصول درآمدهاي اختصاصي و كنترل واريز آن ها به خزانه در حد امكانات در اختيار و سپس مصرف آن ها   ::
نگهداري حساب و تنظيم گزارش هاى مالى و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارك مالى و اطالعات نرم افزارى مربوطه   ::

تهيه و تنظيم گزارش هاي عملكرد مالي و ارائه به ديوان محاسبات، خزانه معين استان و ساير مراجع ذيصالح   ::
رسيدگي به اسناد مالى و سيستم هاي حقوق و مزاياي كاركنان از نظر انطباق با قوانين و مقررات   ::

اعمال نظارت مالى از نظر رعايت قوانين و مقررات مربوط به آئين نامه و مصوبات هيأت امناء  اعمال نظارت مالى از نظر رعايت قوانين و مقررات مربوط به آئين نامه و مصوبات هيأت امناء    ::
همكاري در تهيه و تدوين بودجه هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه اى دانشگاه   ::
تنظيم درخواست وجه حقوق و مزاياى مستمر و ساير هزينه ها از خزانه كل كشور   ::

نظارت بر نگهدارى حساب اموال غير مصرفى و دارايى هاى دانشگاه    ::
تنظيم برنامه كار واحدهاي تابعه و كنترل و نظارت كار آن ها   ::

تهيه و تنظيم اطالعات مالي الزم در موارد مختلف دريافت ها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداري دفاتر اعتبارات و تهيه گزارشات   ::
الزم جهت مقامات ذي ربط 

تغيير نرم افزار مالى جهت پياده سازى و اجراى حسابدارى تعهدى  تغيير نرم افزار مالى جهت پياده سازى و اجراى حسابدارى تعهدى    ::

 امور مالى دانشگاه 

مدير 
فرهاد عبدالخانى 

( 1392- ادامه ادارد ) 

توسعه شبكه زيرساخت 

آسفالت  

دانشكده مهندسى زراعى و عمران روستايى 
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اهم فعاليت ها 
اجرا و احداث پيست دوچرخه سوارى دانشجويان دختر   ::

اضافه نمودن محوطه خوابگاه كوثر 2    ::
اجراى شبكه تحت فشار آبيارى محوطه خوابگاه دختران    ::

تعميرات اساسى واحدهاى پژوهشى 1 و 2  ::
محوطه سازى ساحل شمالى و جنوبى رودخانه كارون (خاكريزى-كاشت چمن)   ::

نصب برج هاى نورى جهت محوطه ساحل شمالى   نصب برج هاى نورى جهت محوطه ساحل شمالى     ::
احداث شبكه برق واحدهاى گاوميشدارى   ::

اجراى شبكه زهكشى دانشكده جديد كشاورزى    ::
احداث اتاقك كنترل ورود و خروج خوابگاه هاى دانشجويان    ::

خريد كولرهاى اسپيلت دانشكده كشاورزى   ::
اجراى شبكه آب خام تحت فشار در سه فاز   ::

احداث شبكه گاز ايستگاه تحقيقاتى، آموزشى دامپرورى   ::
انعقاد و نظارت بر قراردادهاى نگهدارى فضاى سبز و خدمات  انعقاد و نظارت بر قراردادهاى نگهدارى فضاى سبز و خدمات    ::

انعقاد و نظارت بر قراردادهاى اياب و ذهاب دانشجويان، اساتيد و كارمندان   ::
رسيدگى به كليه امور برق، آب، گاز و فاضالب   ::

رسيدگى به امور منازل اساتيد و كارمندان   ::
راه اندازى دانشكده علوم دامى و صنايع غذايى   ::

خريد تجهيزات دانشكده علوم دامى و صنايع غذايى   ::
ايجاد فضاى سبز دانشكده كشاورزى و دانشكده علوم دامى و صنايع غذايى (از قبيل چمن كارى، گل كارى و كاشت نهال)   ::

اداره تداركات 

اهم فعاليت ها  
با توجه به رشد سريع دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان توسعه كمى دانشگاه و به ويژه ساخت فضاهاى آموزشى و رفاهى از اركان 
اصلى روند توسعه طرح هاى عمرانى دانشگاه مى باشد. در اين راستا رسيدن به يك توسعه قابل قبول جامعه دانشگاهى، نيازمند تالش شبانه روزى 

و عزم راسخ براى نيل به اين هدف در قالب يك برنامه ريزى مدون و در قالب طرح جامعه دانشگاه مى باشد. 

1393
انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار و پايان كار قرارداد لوله كشى گاز داخلى ساختمان هاى دانشكده كشاورزى، سايت كامپيوتر،  انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار و پايان كار قرارداد لوله كشى گاز داخلى ساختمان هاى دانشكده كشاورزى، سايت كامپيوتر،    ::

مسجد، كتابخانه مركزى و سايت دانشگاه 
حل اختالف و اتمام پروژه اجراى فاز اول عمليات احداث جاده ها و پياده روهاى دسترسى سايت توسعه دانشگاه   ::

حل اختالف و توافق با پيمانكار ديوار نرده سايت توسعه دانشگاه   ::
انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار و پايان كار پروژه تعميرات خوابگاه هاى دانشجويى دخترانه و پسرانه   ::

اجراى پياده روهاى دسترسى پشت خوابگاه هاى دخترانه   ::
ساخت پژوهش سراى ابن سينا (اجراى 4 سالن گلخانه و سالن چند منظوره)   ::

اجراى پياده روى ورودى خوابگاه هاى پسرانه   اجراى پياده روى ورودى خوابگاه هاى پسرانه     ::
تكميل طرح محوطه سازى دانشكده كشاورزى و علوم دامى و صنايع غذايى   ::

انعقاد قرارداد اجراى محوطه سازى دانشكده كشاورزى   ::

گروه فنى و نظارت برطرح هاى عمرانى 

مديــران  
مدير 

سيد عباس ميرباقرى 
( 1392- ادامه دارد ) 

مهندس فضل اهللا پژواك 
 (1392-1393)

مهندس محمدرضا ابطحى فروشانى 
 (1393 - 1396)

استخر سرپوشيده 

جدول كارى و ساخت پياده رو 

دانشكده علوم دامى و صنايع غذايى 

روشنايى محوطه دانشگاه 

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 68 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 

67منــابع طبيـعى خــوزستان  



انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار و پايان كار پروژه شبكه برق سايت توسعه دانشگاه   ::
انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار و پايان كار قرارداد ساخت ايستگاه اتوبوس دانشجويى جديد   ::

ساخت اتاق هاى توسعه آزمايشگاه هاى كشت بافت گياهى دانشكده كشاورزى (گروه باغبانى)   ::
اجراى شبكه آب خام، اجراى شبكه روشنايى، تسطيح و چمن كارى ساحل رودخانه كارون   ::

انعقاد قرارداد، شروع كار و پايان كار پروژه هاى تجهيز آزمايشگاه هاى جديد دانشگاه   ::
اجرا و نظارت بر اجراى حصار دور خوابگاه دخترانه كوثر2  ::

انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار و پايان كار قرارداد خريد و نصب آسانسور دانشكده كشاورزى  انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار و پايان كار قرارداد خريد و نصب آسانسور دانشكده كشاورزى    ::
انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار و پايان كار پروژه اجراى شبكه برق فشار ضعيف و روشنايى مزرعه آموزشى دانشگاه   ::

انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار پروژه تهيه، نصب و راه اندازى تابلو برق ديماند دانشكده هاى علوم دامى، صنايع غذايى و كشاورزى   ::
انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار و پايان كار پروژه اجراى عمليات رنگ آميزى ساختمان هاى خوابگاه هاى دخترانه   ::

انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار پروژه راهبرى، نگهدارى و سرويس روتين تأسيسات مكانيكى موتورخانه خوابگاه هاى پسرانه و دخترانه   ::
انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار پروژه اجراى يادمان شهداى گمنام دانشگاه  انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار پروژه اجراى يادمان شهداى گمنام دانشگاه    ::

انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام و پايان كار پروژه اجراى خط فاضالب اطراف پارك خانواده، ايستگاه پمپاژ آب شرب و دانشكده كشاورزى   ::
انعقاد قرارداد، شروع كار و نظارت بر انجام كار و پايان كار پروژه فاز 1 و 2 شبكه آب شرب سايت قديم دانشگاه   ::
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اليروبى و زهكشى اصلى مزرعه و فاضالب پشت ساختمان مديريت   ::

رنگ آميزى نرده هاى محيطى دانشگاه   ::
تعميرات سراى دانشجويى شهيد احمدى، شهيد شيخانى و كوثر 1 و 2  ::

احداث كانال آب و ساخت منهول ورودى دامپرورى   ::
خريد 1 دستگاه سردخانه جهت تجهيز سلف سرويس   ::

سرويس و نگهدارى موتورخانه هاى دانشگاه  سرويس و نگهدارى موتورخانه هاى دانشگاه    ::
انجام تعميرات ابنيه، تعميرات الكتريكى و عمليات نيرو  رسانى، تكميل تأسيسات مكانيكى سلف سرويس مركزى   ::

تعميرات ساختمان دانشگاه آزمايشگاه زراعت صحرايى و انبار   ::
انجام آزمايشات ژئوتكنيك اليه هاى زمين دانشگاه به عمق 20 متر   ::

اجراى زمين هاى ورزشى و پيست دوچرخه سوارى   ::
جدول كارى و محوطه سازى خيابان نرگس و اطراف مسجد   ::

خريد صندلى و تريبون و ميز كنفرانس براى دانشكده كشاورزى   ::
اجراى سيستم شبكه گذارى گاز داخلى (پلى اتيلن) با مصالح  اجراى سيستم شبكه گذارى گاز داخلى (پلى اتيلن) با مصالح    ::

خريد سوله استخر سرپوشيده دانشگاه   ::
تكميل فاز اول ديوار نرده سايت توسعه دانشگاه   ::

محوطه سازى دانشكده كشاورزى و سلف سرويس مركزى   ::
آسفالت و روشنايى زمين هاى ورزشى   ::

فاز اول دانشكده مهندسى زراعى و عمران روستايى   ::
انجام تعميرات آزمايشگاه مركزى 2، تعميرات سرويس بهداشتى دانشكده مهندسى زراعى و آمفى تئاتر، تعميرات ساختمان پژوهشكده، ، تعميرات سرويس بهداشتى دانشكده مهندسى زراعى و آمفى تئاتر، تعميرات ساختمان پژوهشكده،   ::

گروه باغبانى و آزمايشگاه كشت بافت گياهى 
روشنايى محوطه دانشگاه   ::

تغيير كاربرى انبار به آمفى تئاتر 

تـعميرات ساختمان معاونت پژوهشى 

تعميرات زمين چمن 

گزارش عملكرد چهار ساله تعميرات خوابگاه زيتون 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 70 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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تعويض 20 مخزن آب شرب   ::

تعمير و بازسازى بلوك يك، دو و سه خوابگاه كوثر 1  ::
تغيير كاربرى انبار به آمفى تئاتر دانشگاه   ::

اجراى سايبان مسير تردد دانشجويان   ::
تعمير و بازسازى كارگاه آموزشى   ::

خريد 4 دستگاه ژنراتور  دستگاه ژنراتور   ::
تعمير و بازسازى گروه ترويج و آموزش كشاورزى   ::

تكميل آزمايشگاه گياهان دارويى   ::
تعمير و بازسازى بخشى از ساختمان هاى ايستگاه دامپروى   ::

اجراى فيبر نورى   ::

ساماندهى زهكش اصلى دانشگاه توسط مؤسسه جهاد نصر   ::
احداث كارگاه خاك   ::

احداث آزمايشگاه گياهپزشكى (انسكتاريوم)   ::
احداث كارگاه انتقال قدرت   ::
احداث ايستگاه هواشناسى   ::

محوطه سازى ايستگاه دامپروى   ::
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انجام، نگهداري، سرويس و تعميرات تأسيسات سيستم هاي موتورخانه ها، تهويه و پست هاى برق    ::

انجام تعميرات و نما كارى ساختمان مديريت   ::
نصب ديوار پيش ساخته بتنى به ابعاد 2/93×2/97 به طول 550 متر    ::

اجراى تعميرات ساختمان پژوهشى و عمليات محوطه سازى سايت پژوهشى و پياده رو سازى سطوح مختلف دانشگاه   ::
انجام تعميرات، محوطه سازى و اجراى سايبان و پاركينگ و انجام عمليات سنگ كارى سطوح مختلف دانشگاه    ::

اجراى سراميك كف سردخانه سلف سرويس قديم و آزمايشگاه زراعت صحرايى، انجام تعميرات سوله پيلوت شير  اجراى سراميك كف سردخانه سلف سرويس قديم و آزمايشگاه زراعت صحرايى، انجام تعميرات سوله پيلوت شير    ::
نصب سقف ساندويچ پنل ساختمان استخر سرپوشيده   ::

نصب سكو بندى آزمايشگاه آموزشى و پژوهشى مربوط به آزمايشگاه زراعت صحرايى، آزمايشگاه درختان ميوه و آزمايشگاه مركزى شماره 2  ::
انجام تعميرات خوابگاه برادران و خواهران دانشگاه   ::

تعميرات خوابگاه 

موتورخــانه 

نماى ساختمان گروه ترويج و آموزش كشاورزى 

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 72 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 74

دانشكده مهندسى زراعى و عمران روستايى 
  

رؤساى دانشكده  

تاريخچه 
دانشكده مهندسى زراعى و عمران روستايى در سال 1383 با جدا شدن مجتمع عالى آموزشى و پژوهشى از دانشگاه شهيد چمران اهواز به عنوان  با جدا شدن مجتمع عالى آموزشى و پژوهشى از دانشگاه شهيد چمران اهواز به عنوان 
آموزش  و  ترويج  و مكانيزاسيون،  آموزشى: ماشين هاى كشاورزى  اين دانشكده داراى سه گروه  از سه دانشكده دانشگاه تشكيل گرديد.  يكى 

كشاورزى و مهندسى آب مى باشد.  

توانمندى هاى دانشكده  
اين دانشكده از تجهيزات سمعى بصرى ويژه دانشجويان رشته مهندسى ترويج و آموزش كشاورزى، كارگاه هاى آموزشى و آزمايشگاه هاى مجهز اين دانشكده از تجهيزات سمعى بصرى ويژه دانشجويان رشته مهندسى ترويج و آموزش كشاورزى، كارگاه هاى آموزشى و آزمايشگاه هاى مجهز 
برق تراكتور، مكانيك، برق روستايى، تكنولوژى موتور، هيدروليك، آزمايشگاه علوم آب، آزمايشگاه فيزيك و ماشين آالت كشاورزى به همراه ادوات 
و  كشاورزى  ماشين هاى  مهندسى  رشته هاى  دانشجويان   به  خدمات  آموزشى  ارائه  ضمن  كه  مى باشد  برخوردار  مدرن  و  پيشرفته  دنباله بند 
مكانيزاسيون به دانشجويان ساير گروه هاى آموزشى جهت گذراندن دروس كارگاهى و انجام عمليات هاى خاك ورزى، كاشت، داشت و برداشت در 
سطح مزارع تحقيقاتى و آموزشى، خدمات دهى مى نمايد. اين دانشكده داراى يك ايستگاه هواشناسى مى باشد كه اطالعات ثبت شده در اين 
ايستگاه ضمن گزارش به هواشناسى استان خوزستان، مورد استفاده دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلى و پژوهشگران در طرح هاى تحقيقاتى قرار ايستگاه ضمن گزارش به هواشناسى استان خوزستان، مورد استفاده دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلى و پژوهشگران در طرح هاى تحقيقاتى قرار 
مى گيرد. همچنين داراى مركز آزمون ماشين هاى كشاورزى مورد تأييد و همكار مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزى كشور هست كه تاكنون 
فعاليت هاى ارزنده اى در اين خصوص انجام داده است. از برنامه هاى آتى دانشكده، تأسيس شركت هاى دانش بنيان از سوى اعضاى هيأت علمى و 

توسعه رشته هاى تحصيالت تكميلى دانشكده مى باشد. 

دكتر افشين مرزبان غياث آبادى 
 (1393-1395)

دكتر مسعود برادران  
 (1395)

73

دانشـکــده مهندسی زراعی  

و عمــران روستــایی 

دانشگــاه علــوم  
كشـاورزى و منـابع 
 طبيعى خوزستـان  

1393-96

دكتر محمدامين آسودار  
 (1395-1396)



اهم فعاليت ها 
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راه اندازى آزمايشگاه هيدروليك    ::
راه اندازى آزمايشگاه ابزار دقيق    ::

برگزارى مسابقه مهارتى كار با ماشين هاى كشاورزى در هفته پژوهش   ::
:: ساماندهى فضاى آموزشى و ادارى با احداث 2 اتاق كار جهت اعضاى هيأت علمى گروه مهندسى آب و احداث يك واحد كالس درس جهت  اتاق كار جهت اعضاى هيأت علمى گروه مهندسى آب و احداث يك واحد كالس درس جهت 

دانشجويان تحصيالت تكميلى 
::  خريد لوازم ادارى جهت تجهيز اتاق هاى همكاران 

::  پيگيرى راه اندازى دوره دكترى مكانيزاسيون كشاورزى 
::  خريدارى تجهيزات مورد نياز رشته مكانيك بيوسيسم و مهندسى آب از طريق شاعا 

پيگيرى ساخت ساختمان جديد دانشكده   ::
::  پيگيرى راه اندازى مركز انرژى هاى نو با همكارى وزارت نيرو 

::  پيگيرى راه اندازى مجدد ايستگاه هواشناسى كشاورزى پيگيرى راه اندازى مجدد ايستگاه هواشناسى كشاورزى 
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::  آزمون و ارزيابى تعداد 4 دستگاه ماشين كشاورزى معرفى شده از سوى مركز توسعه مكانيزاسيون كشور 

::  راه اندازى دوره دكترى مكانيزاسيون كشاورزى 
::  پذيرش دانشجوى كارشناسى ارشد مكانيزاسيون در دو گرايش مديريت و تحليل سامانه ها و انرژى 

::  پيگيرى تأسيس مركز دورسنجى و GIS دانشكده 

1395
::  برگزارى دومين همايش ملي مكانيزاسيون و فناوري هاي نوين در كشاورزي 

::  بازديد علمي دانشجويان از كارخانه تراكتورسازى و مراكز صنعتي تبريز 
::  بازديد از نمايشگاه بين المللي ماشين هاي كشاورزي شيراز 

::  آزمون و ارزيابى ماشين هاي كشاورزي 
::  تجهيز اتاق دانشجويان دكترى گروه ترويج و آموزش كشاورزى 

::  همكارى با سازمان سنجش در طرح سؤاالت مقطع كارشناسى ارشد و دكترى همكارى با سازمان سنجش در طرح سؤاالت مقطع كارشناسى ارشد و دكترى 
::  برگزارى جلسات كارآفرينى و دعوت از كارآفرينان موفق 

::  تجهيز آزمايشگاه هيدروليك و پيگيري بهبود آزمايشگاه هاي گروه مهندسي آب توسط سازمان آب و برق خوزستان  

1396
::  برگزارى كارگاه هاى كمربند سبز (مهندس اميرى فر) 

::  برگزارى كارگاه، معرفى و كاربرد انواع ماشين هاى باغبانى شامل: هرس، برش، برداشت محصوالت درختى و انواع چوب خردكن ها (مهندس خدابنده لو) 
::  برگزارى نشست با كشاورزان شهرستان باوى به منظور آشنايى آنان با انواع بذرهاى جديد و ارائه توضيحاتى در مورد آشنايى با كشاورزى برگزارى نشست با كشاورزان شهرستان باوى به منظور آشنايى آنان با انواع بذرهاى جديد و ارائه توضيحاتى در مورد آشنايى با كشاورزى 

حفاظتى 
::  برگزارى 2 نشست تخصصى گروه ماشين هاى كشاورزى و مكانيزاسيون دانشكده مهندسى زراعى و عمران روستايى و گروه آموزشى مكانيك 

بيوسيستم دانشگاه شهيد چمران اهواز به منظور گسترش فعاليت هاى پژوهشى و اجرايى در سطح استان و گسترش فعاليت هاى بين المللى 
::  برگزارى همايش ها و بازنگرى سرفصل ها و تشكيل كميته هاى مشترك در اين خصوص 

::  تعمير و بازسازى كارگاه آموزشى و احداث كارگاه هاى جوشكارى و هيدروليك 
::  آزمون و ارزيابى يك دستگاه چيزل پكر 

::  خريد يك دستگاه نشاكار  خريد يك دستگاه نشاكار  
::  پيگيرى جهت راه اندازى آزمايشگاه خواص مواد و دستگاه اينسترون 

::  بازديد هاى علمى از كشت و صنعت امام خمينى (ره)، كشت و صنعت كارون، شركت آب و خاك پارس شهرستان شوش و سازمان آب و 
برق استان خوزستان 

::  برگزارى اردوى پايان دوره دانشجويان مقطع كارشناسى به مقصد تبريز و بازديد از كارخانه تراكتور سازى 
::  راه اندازى هسته پژوهشى تحليل سامانه هاى كشاورزى و زيستى در گروه 

::  اخذ جايزه بنياد نخبگان توسط خانم مهندس فاطمه افشارنيا و آقاى مهندس اميدمحراب قوچانى دانشجويان مقطع دكترى دانشكده 
::  تجهيز و بهينه سازى آزمايشگاه ماشين هاى كشاورزى و موتور هاى كشاورزى و موتور 

::  پيگيرى و دريافت كمك هاى مالى از سازمان آب و برق خوزستان جهت توسعه آزمايشگاه ها 
::  ارائه راه كارهايى جهت مشكالت سد تنظيمى گتوند و بازديد علمى از اين سد توسط اعضاى هيأت علمى گروه مهندسى آب 

::  برگزارى جشن دانش آموختگى دانشجويان سال آخر دوره كارشناسى 
::  موافقت با پيشنهاد برگزارى مشترك كنگره علمى دوساالنه ترويج و آموزش كشاورزى در سال 97 در دانشگاه 

همايش مكانيزاسيون 

نشست مشترك گروه مكانيزاسيون و مكانيك دانشگاه علوم كشاورزى و 
 منابع طبيعى خوزستان با دانشگاه شهيد چمران 

گزارش عملكرد چهار ساله 
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77

دانشکـده کشــاورزی 

دانشگــاه علــوم  
كشـاورزى و منـابع 
 طبيعى خوزستـان  

1393-96

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 78

رؤساى دانشكده 

تاريخچه 
پايه هاى تشكيل دانشكده با ايجاد رشته  كشاورزى عمومى، بنا نهاده شد و با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، فعاليت خود را با عنوان دانشكده 

كشاورزى ادامه داده و هم اكنون در چهارچوب گروه هاى آموزشى و مقاطع مختلف تحصيلى دانشجو پذيرش مى نمايد. 

توانمندى هاى دانشكده  
 اين دانشكده داراى 10 آزمايشگاه، 4 گلخانه، يك خزانه، دو سردخانه و مزارع آموزشى و تحقيقاتى وسيعى بالغ بر 300 هكتار مى باشد. از اين  هكتار مى باشد. از اين 
مزارع در زمينه هاى پژوهشى و توليدى بهره بردارى مى گردد. از جمله توانمندى هاى ديگر اين دانشكده مى توان به وجود گلخانه هاى تحقيقاتى 
مدرن، كشت بافت، خاكشناسى، حشره شناسى، باغبانى، كنترل كيفى بذر و پروژه احداث باغ كلكسيون گياهان دارويى با مساحت 6 هكتار كه 
داراى گونه هاى مختلف گياهان دارويى مى باشد، اشاره نمود. عالوه بر اين، دانشكده كشاورزى داراى يك پايلوت نيمه صنعتى عرق گيرى و اسانس

 گيرى گياهان داروئى مى باشد. 

دكتر عليرضا ابدالى مشهدى 
 (1392-1393)

دكتر بيژن خليلى مقدم 
(1393- ادامه دارد) 



1393
:: ساخت 4 گلخانه جديد 

:: احداث يك خزانه 
:: احداث 2 سردخانه 

:: ايجاد مزرعه پژوهشى جديد به وسعت 3 هكتار 
:: تجهيز مزرعه آموزشى، پژوهشى و توليدى به سيستم دوربين مدار بسته 

::: اضافه كردن 7 آزمايشگاه به ساختمان دانشكده جديد و ساخت آزمايشگاه هاى تخصصى مانند گياهان دارويى، علف هاى هرز و فيزيولوژى گياهان گياهان 
زراعى و تجهيز آن ها 

:: تجهيز كلكسيون حشرات و خريدارى 2 دستگاه قفس پرورش حشرات 
:: اخذ مجوز دكترى رشته خاكشناسى 

1394
:: تجهيز 2 آزمايشگاه تحت عناوين كلكسيون حشرات و اتاق انكوباتور 

:: راه اندازى آزمايشگاه كارتوگرافى و اصول تفسير عكس هاى هوايى 
:: راه اندازى آزمايشگاه آناليز و ارزيابى مرتع و هرباريوم گياهان مرتعى  راه اندازى آزمايشگاه آناليز و ارزيابى مرتع و هرباريوم گياهان مرتعى  

1395   
:: احداث پاركينگ دانشكده 

:: راه اندازى سيستم اعالم حريق و بازسازى ايزوگام سقف ساختمان دانشكده 
:: خاك ريزى و آماده سازى محوطه فضاى سبز 

:: طراحى و ساخت تابلوهاى راهنما 
:: لوله كشى گاز براى ساختمان جديد دانشكده 

:: تبديل و تقويت سيم كشى برق تمام آزمايشگاه هاى سايت جديد دانشكده تبديل و تقويت سيم كشى برق تمام آزمايشگاه هاى سايت جديد دانشكده 
:: مرمت و بازسازى ساختمان هاى گروه هاى باغبانى و فضاى سبز، مرتع و آبخيزدارى و بيوتكنولوژى 

:: خريد و نصب راديو هاى واير لس براى گروه هاى مختلف 
:: خريد و راه اندازى دستگاه هاى آزمايشگاهى و آموزشى موردنياز گروه ها 

:: برگزارى جلسه شوراى تخصصى طرح كالن ملى ذخاير ژنتيكى با حضور مسئولين محترم استان خوزستان 

1396
:: پيگيرى تجهيز تمام ساختمان هاى دانشكده كشاورزى (آزمايشگاه ها، راهروها) به سيستم دوربين هاى نظارتى 

:: پيگيرى احداث سوله خاك گروه علوم و مهندسى خاك، پيگيرى احداث كانون تحقيقات گياهپزشكى 
:: پيگيرى نصب دو دستگاه درب اتوماتيك به همراه پرده باد جهت ورودى هاى دانشكده كشاورزى 

:: پيگيرى انجام مطالعات مزرعه دانشگاه 
:: پيگيرى و خريد و توزيع هدايا به دانشجويان جديدالورود دانشكده كشاورزى 

:: پيگيرى خريد گلدان، تكثير و كاشت گياهان زينتى و توزيع در تمامى اتاق ها، دفاتر، سالن ها و راهروهاى دانشكده كشاورزى پيگيرى خريد گلدان، تكثير و كاشت گياهان زينتى و توزيع در تمامى اتاق ها، دفاتر، سالن ها و راهروهاى دانشكده كشاورزى 
:: پيگيرى مرمت و تعمير گلخانه هاى گروه علوم و مهندسى باغبانى 
:: پيگيرى تكميل فضاى سبز روبروى ساختمان دانشكده كشاورزى 

:: پيگيرى راه اندازى مزرعه آموزشى در ضلع شمالى دانشگاه 

برگزارى جلسه ى طرح كالن ملى 
 مديريت ذخاير ژنتيكى گياهى منطقه 8

آزمايشگاه كشت بافت 

آزمايشگاه كنترل كيفى بذر 

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 80 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 82

81

دانشـکــده علوم دامی و  

صنایع غذایی 

دانشگــاه علــوم  
كشـاورزى و منـابع 
 طبيعى خوزستـان  

1393-96

دانشكده علوم دامى و صنايع غذايى 

رؤساى دانشكده 

تاريخچه 
بعد از استقالل دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى خوزستان از دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1384، فعاليت دانشكده علوم دامى و   
صنايع غذايى در قالب سه گروه آموزشى علوم دامى، علوم طيور و صنايع غذايى آغاز گرديد. اين دانشكده در حال حاضر در رشته هاى علوم دامى 

و علوم و مهندسى صنايع غذايى در مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى دانشجو مى پذيرد.  

توانمندى هاى دانشكده  توانمندى هاى دانشكده  
دانشكده علوم دامى و صنايع غذايى از آزمايشگاه هاى مجهز تخصصى برخوردار بوده كه ضمن خدمت رسانى به مراكز تحقيقاتى استان هاى مجهز تخصصى برخوردار بوده كه ضمن خدمت رسانى به مراكز تحقيقاتى استان    
خوزستان و ساير استان هاى كشور، پاسخگوى فعاليت هاى آموزشى و تحقيقاتى دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلى است. موزه جانورشناسى 
دانشكده تعداد زيادى از گونه هاى جانورى بومى استان خوزستان را در خود جمع كرده است. اين دانشكده از يك ايستگاه تحقيقاتى دامپرورى 
وسيع با قابليت انجام فعاليت هاى تحقيقاتى در زمينه دام هاى مختلف (شتر، گاو، گاوميش، بز و گوسفند) و طيور (مرغان تخم گذار، گوشتى و 
بلدرچين) و نيز يك مركز پرورش زنبور عسل بهرمند است. آماده سازى دانشكده جديد علوم دامى و صنايع غذايى در سال هاى 1395 و 1396 
با حمايت هاى مديريت دانشگاه سرعت بيشترى گرفت و با تكميل سكوبندى آزمايشگاه ها، تجهيز كالس ها و نصب وسايل كمك آموزشى، با حمايت هاى مديريت دانشگاه سرعت بيشترى گرفت و با تكميل سكوبندى آزمايشگاه ها، تجهيز كالس ها و نصب وسايل كمك آموزشى، 
طراحى و خريد مبلمان ادارى اتاق هاى اساتيد و دفاتر ادارى ، نصب و راه اندازى سيستم سرمايشى، گازكشى و رفع مشكالت تاسيساتى و عمرانى 

از پاييز 1396 به بهره بردارى رسيد. 
  اين دانشكده در حال حاضر از آزمايشگاه هاى تغذيه دام، تكميلى طيور، بيوتكنولوژى دام، فيزيولوژى دام، كشت سلول و فناورى هاى توليدمثل   اين دانشكده در حال حاضر از آزمايشگاه هاى تغذيه دام، تكميلى طيور، بيوتكنولوژى دام، فيزيولوژى دام، كشت سلول و فناورى هاى توليدمثل 
دام، كشت پيوسته، شيمى مواد غذايى، ميكروبيولوژى، تكنولوژى مواد غذايى، تحصيالت تكميلى صنايع غذايى، موزه جانورشناسى (در سايت قديم 
دانشكده) و ايستگاه تحقيقاتى دامپرورى وسيع برخوردار مى باشد. در حال حاضر دانشكده در رشته هاى كارشناسى علوم دامى، كارشناسى علوم 
و مهندسى صنايع غذايى، كارشناسى ارشد و دكترى ژنتيك و اصالح نژاد دام،كارشناسى ارشد و دكترى فيزيولوژى دام، كارشناسى ارشد و دكترى 
تغذيه دام و تغذيه طيور، كارشناسى ارشد صنايع غذايى و فناورى مواد غذايى اقدام به پذيرش دانشجو مى نمايد. وضعيت فعلى اعضاى هيات علمى 

دانشكده شامل 3 نفر استاد، 7 نفر دانشيار و 5 نفر استاديار در گروه علوم دامى و 3 دانشيار و 4 استاديار در گروه صنايع غذايى مى باشد.  استاديار در گروه صنايع غذايى مى باشد. 

 سومين همايش ملى گاوميش ايران 

دكتر محسن سارى  
 (1392-1396)

دكتر صالح طباطبائى وكيلى  
(1396 - ادامه دارد) 



اهم فعاليت هاى گروه علوم دامى 

1393
برگزارى و اتمام دوره پرديس دانشگاهى براى 30 دانشجوى كارشناسى ارشد در دو گرايش تغذيه  دام و اصالح نژاد دام با حمايت مالى بنياد    ::

مستضعفان و جانبازان 
اخذ پذيرش قطعى دكترى تخصصى اصالح نژاد دام   ::

ارتقاء مرتبه علمى دو نفر از اساتيد گروه به مرتبه دانشيارى   ::
فراهم آوردن امكانات براى انجام پايان نامه هاى كارشناسى ارشد دوره روزانه و پرديس در مقطع كارشناسى ارشد فراهم آوردن امكانات براى انجام پايان نامه هاى كارشناسى ارشد دوره روزانه و پرديس در مقطع كارشناسى ارشد   ::

فراهم آوردن امكانات براى انجام رساله هاى دكترى در زمينه دام و طيور   ::
خريدارى بز براى ايستگاه دامپرورى و تكثير آنها   ::

تجهيز و راه اندازى مركز حيوانات آزمايشگاهى   ::
تجهيز آزمايشگاه هاى گروه، تجهيز كالسهاى آموزشى گروه   ::

انجام برخى تعميرات اماكن گروه   ::
پيگيرى اخذ مجوز دكترى رشته فيزيولوژى   ::

ساماندهى نيروى انسانى ساماندهى نيروى انسانى   ::
خريد دستگاه جوجه كشى   ::

راه اندازى مركز پرورش بلدرچين    ::

1394
:: خريدارى تجهيزات آزمايشگاهى از قبيل آون، كوره، بن مارى، كلونجر، آسياب 

شروع بكار مجله گروه علوم دامى   ::
خريد قطعه جانبى و راه اندازى دستگاه اولتراسونوگرافى توليدمثلى دام   ::

خريد تجهيزات ادارى   ::

1395
خريد و راه اندازى دستگاه اتوآنااليزر و االيزا ريدر در آزمايشگاه فيزيولوژى دام خريد و راه اندازى دستگاه اتوآنااليزر و االيزا ريدر در آزمايشگاه فيزيولوژى دام   ::

آغاز طرح ملى آميخته گرى و اصالح نژاد گوسفندان بومى با رومانوف با همكارى جهاد كشاورزى   ::
آغاز انجام تعميرات سالن قديمى پرورش طيور ايستگاه دامپرورى   ::

بهسازى و آغاز عمليات گازرسانى شهرى به ايستگاه دامپرورى   ::
آغاز به كار دبيرخانه سومين همايش ملى گاوميش ايران   ::

اخذ مجوز رسمى پذيرش دانشجوى دكترا در گرايش فيزيولوژى دام   ::

1396
خريد قطعات و راه اندازى پايلوت شير خريد قطعات و راه اندازى پايلوت شير   ::

طرح توسعه جايگاه گاوميش دارى ايستگاه دامپرورى   ::
تكميل بازسازى و تعميرات سالن قديمى پرورش طيور جهت بهره بردارى براى پرورش انواع پرندگان بومى   ::

طرح توسعه جايگاه گوسفندان در ايستگاه دامپرورى   ::
بازسازى كف سالن مرغ تخمگذار   ::

تكميل لوله كشى گاز داخل سالن  مرغ گوشتى و واحدهاى ديگر ايستگاه دامپرورى   ::
آسفالت محوطه ايستگاه دامپرورى   ::

احياى فضاى سبز ايستگاه دامپرورى با اجراى لوله گذارى آب خام و كاشت چمن احياى فضاى سبز ايستگاه دامپرورى با اجراى لوله گذارى آب خام و كاشت چمن   ::
افزايش راندمان توليدمثلى دام هاى مختلف ايستگاه دامپرورى  با اجراى برنامه ها و تكنيك هاى توليدمثلى نوين (زايش 95 درصدى گله   ::

گوسفندان و ميزان زايمان مطلوب جمعيت گاو و گاوميش) 
خريد دستگاه چاپگر تخم مرغ جهت باال بردن استاندارد توليدات   ::

نرده كشى كامل محوطه اطراف استخر آب خام ايستگاه دامپرورى   ::
نوسازى جايگاه مسقف گوسفنددارى   ::

برگزارى سومين همايش ملى گاوميش ايران   ::
دعوت و سخنرانى استاد پيش كسوت و مطرح دانشگاه فردوسى مشهد در حوزه تغذيه دام دعوت و سخنرانى استاد پيش كسوت و مطرح دانشگاه فردوسى مشهد در حوزه تغذيه دام   ::

برگزارى كارگاه هاى آموزشى متنوع به مناسبت هفته پژوهش   ::
ارتقاى 2 نفر از اعضاى هيأت علمى گروه به مرتبه دانشيارى   ::

::  فرصت مطالعاتى 2 نفر از اساتيد گروه   
بازديد معاون محترم امور دام وزارت جهاد كشاورزى از دستاوردهاى ايستگاه دامپرورى به خصوص طرح آميخته گرى گوسفندان    ::    

سالن پرورش مرغ هاى تخم گذار 

آزمايشگاه فيزيولوژى 

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 84 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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اهم فعاليت هاى گروه علوم و صنايع غذايى 

1393
::  سكوبندى به منظور قرار دادن برخى تجهيزات آزمايشگاهى (مربوط به ساختمان قديم دانشكده) 

::  خريدارى تجهيزات آزمايشگاهى از قبيل: هموژنايزر، ميكرومتر ديجيتال، پروب دستگاه بافت سنج، سرخ كن، انكوباتور، ماكروويو، ست سمپلر، 
سوكسله، خريد تجهيزات ادارى 

::  فارغ التحصيل اولين دانشجوى كارشناسى ارشد صنايع غذايى دانشكده 

1394
::  خريد دستگاه هاى آزمايشگاهى كلنى كانتر، غذاساز، ورتكس، بن مارى، انكوباتور، آسياب و آون، همزن حرفه اى 

::  خريد تجهيزات ادارى 
::  ارتقاى مرتبه يك نفر از اساتيد گروه به مرتبه دانشيارى 

1395
خريد تجهيزات آزمايشگاهى شامل دستگاه التراسونيك    ::

::  اتوكالو، هيتر، راه اندازى اتاق ايزوله در آزمايشگاه ميكروبيولوژى مواد غذايى اتوكالو، هيتر، راه اندازى اتاق ايزوله در آزمايشگاه ميكروبيولوژى مواد غذايى 
::  آغاز عمليات راه اندازى پايلوت شير 

1396
راه اندازى و جابجايى گروه به دانشكده جديد    ::

خريد وسايل مصرفى و تجهيزاتى جهت راه اندازى آزمايشگاه ها    ::
خريد دستگاه ويسكومتر    ::

راه اندازى پايلوت شير    ::

موزه جانورشناسى 

آزمايشگاه ميكروبيولوژى 

آزمايشگاه شيمى 

گزارش عملكرد چهار ساله 
1 3 9 3 - 1 3 9 6 86 دانشگـاه علوم كشــاورزى و 
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ساخت گلخانه دانشگاه 
سال 1342

دكتر دبيرى 
رياست اسبق دانشگاه 

دكتر تيرگرى و مهندس قطب  
از مسئوالن وقت دانشگاه 

سال 1342

يادى از گـذشته

8788
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