
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      هاي  نشست دبیران شوراي هماهنگي و اتحاديه هاي انجمنن هشتمی

در استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس با  کشور سراسر هاي دانشگاه دانشجويي علمي 

 .دبیران کل انجمن هاي علمي دانشگاه هاي سراسر کشور برگزار گرديد حضور

 

 

 رئیس مصلح دکتر علوم، وزارت اجتماعی و فرهنگی مدیرکل کجوری، ایرجی دکتر افتتاحیه این مراسم با حضور

اداره فعالیت های  رئیس باقرپور دکتر دانشگاه، اجتماعی و فرهنگی معاون اسکندری، دکتر بوشهر، فارس خلیج دانشگاه

 شورای دبیران و مشاور اساتید علوم، وزارت علمی های فعالیت اداره قای دانشی کارشناسآ و علمی وزارت علوم

 برگزار دانشگاه این گاز و نفت دانشکده تئاتر آمفی سالن در کشور سراسر های ه دانشگا علمی های انجمن هماهنگی

  .شد



در این مراسم رئیس دانشگاه خلیج فارس ضمن خوش آمدگویی به مدعوین، از ظرفیتها و امکانات دانشگاه خلیج فارس 

همچنین در این مراسم دکتر اسکندری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دکتر ایرجی کجوری، . خن گفتس

محور سخنان دکتر ایرجی پیرامون نقشه راه و نقش و جایگاه . مدیرکل فرهنگی و اجتماعی به ایراد سخنرانی پرداختند

 .های علمی دانشجویی در رشد و توسعه علمی کشور بود انجمن

 

 

. این مراسم با نشست دور همی دبیران و ایراد مشکالت توسط دبیران برای آشنایی هر بیشتر با یکدیگر صورت گرفت 

در این گفت گو مشکالت اکثر دبیران و دانشگاه ها پیرامون مطالبات آنها از دانشگاه ها و مشکالت آنها در برقراری 

 .ارتباط با یکدیگر دانشگاه در سراسر کشور است 

 



و مسئولین محترم پس از اقامه نماز و صرف ناهار به اولین نشست رسمی با حضور دبیران دانشگاه ها و جناب دبیران 

پیرو تصمیماتی که در صحبت های دبیران گرفته شده بود این نشست . ر کجوری و دکتر باقرپور پیوستند آقای دکت

 .پرسش و پاسخ به روز بعد موکول گردیدو جلسه .صرفا فقط جلسه برای معارفه و ذکر مشکالت بود 

 :  اولین نشست رسمی

نفر از دبیران انجمن علمی در سالن فردوسی دانشگاه ادبیات و زبان فارسی  65با حضور دکتر باقرپور  و اولین نشست 

انجمن های علمی سراسر کشور  و   دکتر باقر پور با ارائه گزارشی پیراموناین نشست  ابتدای  در. برگزار گردید 

دبیران هر یک از دانشگاه ها با معرفی خود و سوابق علمی عملکرد آنها  موضوع و اهداف نشست را مشخص نمود ، 

در این جلسه دکتر باقر پور برای ایجاد ارتباط و .دانشگاه خود مشکالت و راه حل های پیشنهادی خود را ارائه کردند 

خود  شتر از دبیران درخواست تشکیل کمیسیون هایی با موضوعات ارائه شده در گزارش هایهماهنگ شدن هر چه بی

کمسیون ها و  مشکالت آنها برای انتخاب و ایجاد راه حل هایی برای  بحث و گفتگو پیراموندبیران پس از  .نمود 

بحث بر همین اساس . ند تشکیل کمیسون ها در خواست یک جلسه خصوصی تر با عدم حضور دکتر باقر پور را نمود

پرده شد و بدون کمسیون ها که یکی از اساسی ترین بحث ها در این نشست بود به درخواست دبیران به خود آنها س

 .حضور مسئولین تصمیم گیری شد



 :جلسه تشکیل شده با بررسی هر چه بهتر هر یک از کمیسون های مد نظر از قبیل

 کمسیون جشنواره حرکت 

  کمیسون کارآفرینی 

 کمیسون اتحادیه های انجمن های علمی 

 در انجمن های علمی ، راهکارهاو چالش ها افزایش مشارکت دانشجویی 

 کمسیون مطالبات دانشجویی و بررسی اساسنامه مجمع عالی 

 کسب نمود  کمسیون مطالبات دانشجویی،و یک کمسیون که بیشترین رای را توسط دبیران برای ایجاد 

 .که با اکثریت ارا تشکیل شد. بود 

شده و کمسیون ها را تشکیل  پس از انتخاب هر یک از کمسیون ها افراد داوطلب برای عضو در کمسیون ها نماینده

 .داده و با توجه به مشکالت موجود و عدم رسیدگی به آنها دوستان به بررسی دقیق تر هر یک از آنها نمودند

کیل کمسیون ها افرادی که در هر یک از کمسیون ها عضو شده بودند برای بررسی هر پس از حضور دکتر باقرپور و تش

و نتیجه گفتگو ها را در فرم های ارائه شده . چه بهتر مشکالت کمسیون ها در اتاق های مختلف به گفتگو پرداختند 

 .گزارش نمودند



 

 21الی   03/8برنامه آموزشی . روز دوم 

خانم دکتر نظری با نظریات و گفته دبیران با حضور در کارگاه آموزشی . دانشگاه بوشهر طبق سین ارائه شده توسط 

ایشان در خصوص حل مشکالت و مطالبات و نحوه ارتباط با دیگران جهت بدست آوردن خواسته و رفع مشکالت های 

 .بحث و گفت و گو نمودند

عاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با حضور دکتر پس از اقامه نماز و صرف ناهار جلسه ای با حضور مدیران کل م

 .صورت پذیرفت  14الی  41باقرپور  و دکتر ایرجی کجوری از ساعت 

در این جلسه پرس و پاسخ که ساعت ها به طول انجامید دبیران با ارائه گزارش و طرح مسئله و مطالبات خود و 

 .رفت مشکالتی که در کمسیون ها بررسی نموده بودند صورت پذی



 

در جلسه تقاضای پاسخ هر یک از نماینده کمسیون ها با ارائه مشکالت کمسیون های خود و راه حل های پیشنهادی  

نسبت به هریک از انها  دکتر ایرجی پس از شنیدن سخنان  پیرامون مشکالت مطرح شده . از دکتر ایرجی نمودند 

پس از بحث و گفتگو و سوال و جواب با . دید دبیران واقع شدپاسخی ارائه کردند که تعدادی از پاسخ ها با واکنش ش

 .حضور دکتر ایرجی دکتر ایرجی برای شرکت در جلسه ای با دبیران دانشگاه خلیج فارس جلسه را ترک نمودند 

 .در ادامه جلسه قرار بر قرائت جمع بندی کمسیون ها و برگزاری مجمع عالی انجمن های علمی نمودند

نظر از دبیران با مطرح کردن مجمع عالی و ارائه گزارش نسبت به تشکیل یا عدم تشکیل و هدف آن دکتر باقر پور 

 .خواهی نمود 

پس از رای گیری  چند . پس از ساعتی و تشکیل دوباره نشست دبیران برای تشکیل مجمع عالی رای گیری نمودند 

 . عمومی و تشکیل دبیران مناطق نمودند  باره در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل مجمع رای بر عدم تشکیل مجمع

پس از ساعت ها بحث و نظر خواهی در خصوص دبیران مناطق ، مناطق مشخص و نماینده های آن ها مشخص شد و 

 .دبیران با رای گیری داخلی نماینده مناطق خود را انتخاب و آن را معرفی نمودند

 

 روز سوم و کالسهای آموزشی

در خصوص نحوه ارتباط و  41الی  03/8آموزشی دکتر یزدانپور و الوندی کالس  آموزشی از ساعت روز سوم با برنامه 

 .ارتباط در جامعه های امروزی

  یکی از اساسی ترین و مهمترین رویدادهای این دوره از نشست و تفاوت اساسی آن با

فقیت و که باعث مو.نشست های قبلی ، اتحاد و ارتباط نزدیک دبیران با یکدیگر بود

تحکیم موجودیت انجمن های علمی و دانشجویی بودن اساسی تشکل این انجمن های 

 .علمی است

 

 

 

 

 

 



هشتمین نشست دبیران شورای هماهنگی و اتحادیه های  ر درضلیست اسامی دبیران حا

 :کشور سراسر های دانشگاه دانشجویی های علمی  انجمن

 محمد میرهاشمی  دانشگاه اراک -

 زاده دانشگاه اصفهانآرش داراب  -

 پژمان لطفی          دانشگاه ایالم -

 حامد قویدل          دانشگاه آیت اهلل بروجردی -

 احسان یزدانی       دانشگاه بناب -

 محسن صالحی      دانشگاه بوعلی سینا همدان -

 نگین فردوسی راد  دانشگاه بین المللی قزوین -

 عبدالسالم ریاضی   تحصیالت تکمیلی کرمان -

 امیر عباس مستقیم    دانشگاه تفرش سید -

 ارمیا سحرخیز       دانشگاه تهران(اقای) -

 بهزاد فیضی فیض آبادی  دانشگاه جامع علمی کاربردی -

 امام وردی تقتمش           دانشگاه جیرفت -

 محمد رحمانیان               دانشگاه حکیم سبزواری -

 محمد هاشمی                  دانشگاه خوارزمی -

 بر شعبانی                      دانشگاه رازی کرمانشاهاک -

 امیر عباس یولچی خانی    دانشگاه زنجان -

 علی فرقانی تهرانی           دانشگاه شهرکرد -

 عرفان شادروان               دانشگاه شهید باهنر کرمان -

 آزاده پشت کوه             دانشگاه شهید چمران اهواز -

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان         حسین چنگانی        -

 احسان شاد                      دانشگاه شیراز -

 علیرضا بنی شریف           دانشگاه صنعت نفت -

 سجاد باقریان                    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل -

 محمد علی اسدی              دانشگاه صنعتی اصفهان -

 دانشگاه صنعتی بیرجند        عبدالقادر مالزهی       -

 وحید محیل زاده                دانشگاه صنعتی اراک -

 سینا قهرمانی                       دانشگاه صنعتی همدان -

 محمد رضا نوروزی              دانشگاه شهرکرد -

 علی زمانی                           دانشگاه صنعتی شریف -

 دانشگاه عالمه طباطبایی        سیدکیا اقا طاهری         -



 احسان نوری فرد                 دانشگاه علم و صنعت -

 علیرضا جورسرایی              دانشگاه علوم کشاورزی ساری -

 محمد امین میر                     دانشگاه علوم کشاورزی گرگان -

 محمد حسین صالحی           دانشگاه علوم فنون خرمشهر -

 ی                       دانشگاه فردوسی مشهدعلی توکل -

 علی کلوندی                     دانشگاه کردستان -

 محمد صالحی                   دانشگاه گلستان -

 عماد آشناگر                    دانشگاه گیالن -

 شمیم کامیاب                   مجتمع آموزش عالی الرستان -

 دانشگاه محقق اردبیلی       سید کمال علوی         -

 میالد اکبری                      دانشگاه یزد -

 عنایتی                         دانشگاه تهران عال -

 علی متولی حقی                دانشگاه فردوسی  -

 سعید صالح نیا                  دانشگاه گیالن -

 علیرضا خسروزاد              دانشگاه مشهد -

 مجید پناهی                      دانشگاه زنجان -

 محمد حاجی پور               دانشگاه مشهد -

 محمد علی بالدی نژاد         دانشگاه تهران -

 مهدی رحمانی                    دانشگاه شهید بهشتی -

 حسین طباطبایی                 دانشگاه خواجه نصیر -

 

 

 


