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شماره 347

شوشان  :کد خبر  -۹۱۸۱۷:تاریخ انتشار  ۰۱:مهر ۰۲:۲۱ - ۱۳۹۷

بیانیه انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز در پی اقدام مسلحانه علیه شهروندان اهوازی
به نام خدا
در آستانه بازگشایی مراکز آموزشی و شروع تعلیم و تربیت بویژه برای نونهاالن و دانشجویان نو ورود و همزمان با
جشن ملی ایرانیان به مناسبت سالگرد دفاع مقدس و بزرگداشت ایستادگی مردم ایران در جنگ تحمیلی ،اقدام
مسلحانه و کور سرسپردگان به بیگانگان ،تنی چند از شهروندان بی سالح اهواز را به خاک و خون کشید ،گویی که
همدلی و همگرایی و پیوند همه مردم ایران و اقوام موجود در استان خوزستان ،بر آن سنگدالن گران تمام شده
است و تاب دیدن نمایش ملی قدرتمندی این ملت را نداشتند.
انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز ضمن محکومیت این اقدام ددمنشانه بر کوشش مداوم
دولت مردان در برقراری عدالت اجتماعی و گسترش آزادی های فردی و جمعی شهروندان ،مبارزه با فقر و فاصله
طبقاتی که می توا ند زمینه ساز برهم خوردن نظم اجتماعی و نادیده گرفتن قانون باشد تاکید دارد .همچنین تعامل
با دولت های منطقه ای و جامعه جهانی را به عنوان یک خط مشی اساسی در تامین امنیت توصیه می کند.
جامعه علمی و آموزشی استان خوزستان با تسلیت ضایعه شهادت شهروندان به عموم مردم و خانواده های آنان،
سالمت کامل برای مجروحان و صبر و شکیبایی را برای بازماندگان آرزو می کند.
انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز

یکشنبه  ۱مهر ماه– ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۷-۱۰۷۳-5 :
بیانیه دانشگاه شهید چمران در پی جنایت تروریستی در اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز در پی حادثه تروریستی روز گذشته در اهواز ،بیانیهای صادر کرد.

به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان ،در متن بیانیه آمده است:
"هفته دفاع مقدس ،پاسداشت دالوریها ،رشادتها و جانفشانیهای مردم دالور ایران اسالمی در برابر تجاوز
کشور عراق در سی و یکم شهریور سال  ۱۳5۹به حریم جمهوری اسالمی ایران است .امروز و در حالی که مردم
شهیدپرور اهواز ،دوشادوش نیروهای مسلح ،بهپاس هشت سال حماسه مقاومت فرزندان شهید ایران گردهم آمده
بودند ،دست دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از آستین فریبخوردگان و خائنان به میهن عزیزمان
بیرون آمد و در حملهی تروریستی این عوامل خودفروخته جمعی از شهروندان بیگناه شهید و مجروح شدند.
تجربه چهلسالهی گذشته نشان میدهد این حرکتهای تروریستی هیچگاه نتوانسته است ملت سربلند ایران را از
مسیر دستیابی به قلههای عزت و ایستادگی منحرف کند.
جامعهی دانشگاهیان دانشگاه شهید چمران اهواز ،با تسلیت به خانوادههای محترم شهیدان این توطئه تروریستی
و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان و آسیب دیدگان و محکومیت این رخداد تفرقهافکنانه ،از مردم مقاوم
خوزستان دعوت می کند با هوشیاری ،دشمن شناسی و حفظ وحدت و یکپارچگی بار دیگر دشمنان ایران و اسالم
ناب محمدی را در ایجاد تفرقه میان صفوف رشید ایران ناکام بگذارند".

یکشنبه  ۰۱ ,مهر  ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۰
تشکلهای دانشجویی
آنا گزارش میدهد؛
جوالن طاووسها در حیاط دانشگاه شهید چمران اهواز
زمانه عوض شده و دیگر برای خواستن طاووس نیاز به جور هندوستان نیست؛ دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
پذیرای پرندگان خوش خط و خالی هستند که به فضای دانشگاه زیبایی خاصی بخشیدهاند .

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ،حضور طاووسهای زیبای رنگی و سفید در حیاط سازمان مرکزی
دانشگاه شهید چمران اهواز حال و هوای دیگری به این دانشگاه داده است .کمتر رهگذری غریبی را میتوان دید
که با دیدن این طاووسها تبسم بر لب دقایقی را به تماشای این پرندگان مشغول نشود و از آنها عکس نیندازد.
اما انگار با درک مخاطبان خود بالهای زیبایشان را گسترانده و زیبایی خود را به رخ این انسانهای دو پا
میکشانند .داستان حضور این زیبا رویان به سال  ۱۳۸۳برمیگردد زمانی که تقریباً مدت کوتاهی از افتتاح موزه
علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران نگذشته بود و نمونههای تاکسیدرمی این پرندگان خوشخط وخال را در
معرض نمایش گذاشته شد.

مدیر سابق موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا گفت:
به دلیل آنکه مدتها در حوزه مدیریت و راهاندازی موزه علم و طبیعت دانشگاه فعالیت میکردم با همه ادارات
محیط زیست و افرادی که در رابطه با تکثیر و فروش حیوانات بودند ،آشنایی داشتم .معاون مالی وقت دانشگاه
پیشنهاد داد که در صورت امکان تعدادی طاووس در دانشگاه پرورش دهیم.
مهناز کسیمی در ادامه افزود :چند سال قبل سفری به کشور هند داشتم و مدتی در هتلی اسکان داشتم که
طاووسها در حیاط آنجا زندگی میکردند .هوای آنجا بهشدت گرم بود اما بااینوجود این پرندگان زیبا در آنجا
بهراحتی زندگی کرده و زیبایی خاصی را به محیط بخشیده بودند.

وی در ادامه افزود :امکانات و امکان این موضوع بررسی شد و بحث تأمین بودجه آن نیز مطرح شد و دانشگاه با
اختصاص بودجه به این مسئله موافقت کرد.
مدیر سابق موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه افزود :با ارتباطاتی که داشتم کمتر از یک
هفته سه جفت طاووس رنگی و سفید همراه با مواد غذاییشان را آزمایشی خریداری کرده و وارد حیاط سازمان
مرکزی کردیم و زیر پلکان موجود در همان حیاط را که نزدیکترین و مناسبترین محل به نظر میرسید را هم
بهعنوان محل زندگی و خواب آنها قراردادیم .از سوی دیگر قرار شد نگهبانان سازمان مرکزی نیز مراقبتهای
الزم را از آنها به عملآورند و به کمک کارگران سازمان آب غذای آنها را تأمین کنند.

کسیمی در ادامه افزود :ناگفته نماند که برای جلوگیری و سازش طاووسها به محیط جدید ابتدا بالهای پرواز آنها
بریده شد .روزهای اول آنها به دلیل غریب بودن محیط ناآرام و خشن بودند و گاهی به دروپیکر و یا شیشههای
اطراف برخورد میکردند ولی بهمرور با محیط آشنا شدند و از استرس آنها کاسته شد.
وی ادامه داد :با توجه به زیبایی که این پرندگان به محیط سازمان مرکزی دادند مدیریت دانشکده ادبیات درصدد
برآمد که برای دانشکده ادبیات همین کار را انجام دهند و آنها نیز چند جفت طاووس از فروشنده قبلی تهیهکرده و
چند ماهی در دانشکده نگهداری کردند؛ ولی ظاهراً دچار مشکل شدند و آنها را به سازمان مرکزی منتقل کردند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران در ادامه اضافه کرد :تاکنون این پرندگان ضمن تلفاتی که بنا به دالیلی
داشتهاند ،چندین تخم و جوجه تولید کرده و با تکثیر مداوم تعداد آنها متعادل شده است .بههرحال از روزی که
طاووس ها به سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران راه پیدا نمودند ،این دانشگاه به سبب داشتن این پرندگان
زیبا با دلپذیرتر و موردتوجه دوستان قرار گرفته است .امیدوارم این رویه در سایر دانشکده های این دانشگاه و
سایر دانشگاهها تسری یابد.

کد خبر  - ۷۱۲۴۰5:تاریخ انتشار  ۰۱ - ۱۶:۳5:مهر ۱۳۹۷
گفتگو با همکالسی شهید حادثه اهواز؛
شهیدی که میگفت «ما نمیتوانیم مثل شهدا باشیم» /امید هر سال در اردوی راهیاننور شرکت میکرد
دوست و همکالسی شهید امید حسینی ،از شهدای حادثه تروریستی اهواز گفت :امید عالقه زیادی به اردوهای راهیان
نور داشت ،به طوری که هر ساله از طرف دانشگاه شهید چمران به اردوی راهیاننور شلمچه میرفت.

میثم علیخانی ،دوست ،هم اتاقی و همکالس شهید امید حسینی ،فارغ التحصیل دانشکده ریاضی دانشگاه شهید
چمران در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،به شهادت هم کالسی اش در حادثه تروریستی دیروز
اهواز اشاره کرده و می گوید :امید متولد  ۷۱و تقریبا هم سن و سال من و دانشجوی رشته آمار دانشکده ریاضی
شهید چمران بود.

او اضافه می کند :امید جزو شاگرد اولهای کالس ما بود .در بسیج دانشگاه فعالیتهای زیادی انجام میداد .ما با
هم کارهای فرهنگی و مذهبی زیادی در دانشگاه انجام دادیم.
علیخانی ادامه می دهد :امید تا جای ممکن در کارهای فرهنگی و مذهبی دانشگاه از قبیل برگزاری مراسمات
عزاداری ،هیئتها و برنامههای ایام شهادت و والدت شرکت داشت و عالقه زیادی به اردوهای راهیان نور داشت،
به طوری که هر ساله از طرف دانشگاه به اردوی راهیان نور شلمچه میرفت.

این دوست قدیمی شهید حسینی می گوید :البته امید چندین بار هم با خانواده اش به راهیان نور شلمچه رفته بود و
چند شبی را در آنجا گذرانده بود .عالقه امید به این قبیل اردوها بسیار بود .در این اردو از مزار شهدا دیدن میکرد و
حتی در مراسم خاکسپاری چند شهید در راهیان نور شلمچه حضور داشت .هنگامی که اردو به اتمام میرسید ،میلی
برای رفتن از منطقه شلمچه نداشت و دوست داشت که بیشتر در این اردو بماند.
علیخانی که بغض گلویش را گرفته ،می گوید :حیف شد که امید را از دست دادیم .امید عالقه زیادی به شهدا
داشت؛ به طوری که در مر اسم خاکسپاری چند شهید در دانشگاه فعالیت زیادی داشت و زیر تابوت آنها را
میگرفت و برخی از کارهای مربوط به دفن آنها را انجام میداد .همیشه میگفت که «ما نمیتوانیم مثل شهدا
باشیم» ولی در آخر خودش هم شهید شد و به جمع شهدای انقالب پیوست.
علیخانی از شدت ناراحتی ،نتوانست به بیان خاطراتش از دوست و همکالسی اش ادامه دهد.

دوشنبه  ۲مهر ماه– ۱۹:5۲ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۷-5۷۶-5
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرداد:
احداث پژوهشکده توسعه پایدار خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از احداث پژوهشکده توسعه پایدار استان خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز
خبر داد و گفت :بیش از چندین ماه است که مطالعات احداث این پژوهشکده انجام گرفته است و امروز نیز اساسنامه
آن قطعی شد و از فردا کارهای اجرایی آن آغاز می شود.

محسن رضایی در گفت و گو با ایسنا – منطقه خوزستان ،با اشاره به تفاهمات صورت گرفته به منظور ایجاد یک
پژوهشکده در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد :دانشگاه شهید چمران زمانی در دفاع مقدس کانون
رزمندگان بود و خدمات ارزنده ای را به دفاع مقدس ارائه کرد.
وی افزود  :دانشگاه شهید چمران اهواز با توجه به نقشی که در دفاع مقدس داشته ،اکنون پذیرفته تا یک
پژوهشکده توسعه ای برای استان خوزستان با همکاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد :در این زمینه حمایت می کنیم تا پژوهشکده توسعه پایدار استان
خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز ایجاد شود .با رییس دانشگاه و معاونان ایشان توافقاتی انجام داده ایم
تا این پژوهشکده هر چه سریعتر در این دانشگاه ایجاد شود.
رضایی ادامه داد :بیش از چندین ماه است که مطالعات احداث این پژوهشکده انجام گرفته است و امروز نیز
اساسنامه آن قطعی شد و از فردا کارهای اجرایی آن آغاز می شود.
وی با اشاره به اعتبارات مورد نیاز این طرح ،خاطرنشان کرد :بخشی از اعتبار مورد نیاز این طرح باید از استان و
بخشی نیز از سطح ملی تامین شود .بخش دیگری که تامین کننده اعتبارات این پژوهشکده است ،از طریق انجام
پروژه هایی خواهد بود که در این مرکز انجام خواهد شد.
همچنین غالمحسین خواجه ،رییس دانشگاه شهید چمران اهواز ،در این خصوص به ایسنا گفت :از چند ماه گذشته
با مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با تاسیس پژوهشکده سیاست گذاری ،توسعه پایدار و امور زیربنایی
استان خوزستان ،گفتوگوهایی انجام گرفت تا شاهد احداث آن در استان باشیم.

وی افزود :در طول چند ماه گذشته تا کنون روی اساسنامه ،شرح وظایف و اعضای آن کار شد و جمع بندی آن
امروز در قالب یک اساس نامه با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد.

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :پژوهشکده سیاست گذاری ،توسعه پایدار و امور زیربنایی
خوزستان به صورت فیزیکی در استان و با مرکزیت دانشگاه شهید چمران اهواز احداث خواهد شد .ما فضا و
امکانات این مرکز پژوهشی را به کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام آماده می کنیم.

خوا جه ادامه داد :امیدواریم با حمایت های مجمع تشخیص مصلحت نظام و حمایت های علمی دانشگاه شهید
چمران و همچنین همکاری سازمان ها ،شرکت ها و سایر بخش ها ،بتوانیم پروژه ها و فعالیت هایی که مرتبط با
نیاز سازمان ها و بخش ها است را انجام دهیم و در این رابطه خدمتی را به استان خوزستان ارائه کنیم.

سهشنبه  ۳مهر ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۷
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرداد:
احداث پژوهشکده توسعه پایدار خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز

اهواز (پانا ) -دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از احداث پژوهشکده توسعه پایدار استان خوزستان در دانشگاه شهید
چمران اهواز خبر داد و گفت :بیش از چندین ماه است که مطالعات احداث این پژوهشکده انجام گرفته است و امروز
نیز اساسنامه آن قطعی شد و از فردا کارهای اجرایی آن آغاز میشود .

به گزارش ایسنا محسن رضایی با اشاره به تفاهمهای صورت گرفته به منظور ایجاد یک پژوهشکده در دانشگاه
شهید چمران اهواز اظهار کرد :دانشگاه شهید چمران زمانی در دفاع مقدس کانون رزمندگان بود و خدمات ارزنده
ای را به دفاع مقدس ارائه کرد
.
وی افزود :دانشگاه شهید چمران اهواز با توجه به نقشی که در دفاع مقدس داشته ،اکنون پذیرفته تا یک
پژوهشکده توسعه ای برای استان خوزستان با همکاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد :در این زمینه حمایت می کنیم تا پژوهشکده توسعه پایدار استان
خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز ایجاد شود .با رئیس دانشگاه و معاونان ایشان توافقاتی انجام داده ایم
تا این پژوهشکده هر چه سریعتر در این دانشگاه ایجاد شود.

رضایی ادامه داد :بیش از چندین ماه است که مطالعات احداث این پژوهشکده انجام گرفته است و امروز نیز
اساسنامه آن قطعی شد و از فردا کارهای اجرایی آن آغاز میشود.

وی با اشار ه به اعتبارات مورد نیاز این طرح ،خاطرنشان کرد :بخشی از اعتبار مورد نیاز این طرح باید از استان و
بخشی نیز از سطح ملی تامین شود .بخش دیگری که تامین کننده اعتبارات این پژوهشکده است ،از طریق انجام
پروژه هایی خواهد بود که در این مرکز انجام خواهد شد.
همچنین غالم حسین خواجه ،رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ،در این خصوص به ایسنا گفت :از چند ماه گذشته
با مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با تاسیس پژوهشکده سیاست گذاری ،توسعه پایدار و امور زیربنایی
استان خوزستان ،گفتوگوهایی انجام گرفت تا شاهد احداث آن در استان باشیم.

وی افزود :در طول چند ماه گذشته تا کنون روی اساسنامه ،شرح وظایف و اعضای آن کار شد و جمع بندی آن
امروز در قالب یک اساس نامه با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد.

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :پژوهشکده سیاست گذاری ،توسعه پایدار و امور زیربنایی
خوزستان به صورت فیزیکی در استان و با مرکزیت دانشگاه شهید چمران اهواز احداث خواهد شد .ما فضا و
امکانات این مرکز پژوهشی را به کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام آماده می کنیم.

خواجه ادامه داد :امیدواریم با حمایت های مجمع تشخیص مصلحت نظام و حمایت های علمی دانشگاه شهید
چمران و همچنین همکاری سازمان ها ،شرکت ها و سایر بخش ها ،بتوانیم پروژه ها و فعالیت هایی که مرتبط با
نیاز سازمان ها و بخش ها است را انجام دهیم و در این رابطه خدمتی را به استان خوزستان ارائه کنیم.
الزم به ذکر است در خبرگزاری تابناک منعکس شده است.

چهارشنبه  ۴ /مهر  -۰۳:۰۹ / ۱۳۹۷کدخبر۹۷۰۷۰۳۰۱۹۸۸:
/روایت موزههای علوم در دانشگاهها/
موزه دانشگاه شهید چمران؛ موزهای به وسعت عجایب

رئیس موزه دانشگاه شهید چمران اهواز ضمن توصیف مفصل ابعاد و زوایای این موزه ،ویژگی اصلی آن را سهم باالی
ابداع و اختراع در تولید وسایل آن دانست و با اعالم اینکه جزو  ۱۰موزه برتر کشور هستیم ،خاطرنشان کرد :علیرغم
همه این تالشها موزه ما ناشناس مانده است.

دکتر بیژن برازنده در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،آغاز به کار موزه علم و طبیعت این دانشگاه را سال  ۷۹اعالم و
تشریح کرد :شروع به کار این موزه با آمادهسازی حیوانات تلف شده در آزمایشگاههای بخش زیستشناسی
دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت ،بدین صورت که جسد حیوان دریافت میشد و
دانشجویان وقت مراحل مقدماتی کار را در اتاقکی کنار آزمایشگاه انجام داده و پس از تکمیل کار در آزمایشگاه،
حیوانات آماده شده (خشک شده) را ،به منظور تدریس مباحث مرتبط ،در معرض دید دانشجویان قرار میدادند.
وی با بیان اینکه بعدها در سال  ۸۰تا  ،۸۱با تالش مستمر مسئولین مکانی در ضلع غربی طبقه همکف کتابخانه
مرکزی دانشگاه به موزه اختصاص یافته است ،ادامه داد :تقاضای کمک مالی به این مرکز از سایر دوائر دولتی در
سطح وسیعی صورت گرفت تا اینکه به تدریج با تعمیرات ساختمانی متعدد و مناسب با کاربری موزه در جهت
زیباسازی این مجموعه ،بسیاری از کارهای فنی و تعمیراتی و دکوراسیون آن انجام شد .بدین ترتیب فضای فعلی
موزه به وجود آمده و در هفته پژوهش سال  ۸۲به طور رسمی افتتاح شد.
رئیس موزه دانشگاه شهید چمران اهواز فضای موزهای این دانشگاه را فضایی به مساحت  ۳۰۰۰متر مربع و
متشکل از دو سالن "علم" و سالن "طبیعت" ،شامل دو طبقه ،توصیف و تشریح کرد :پیش از افتتاح موزه و طی
فعالیتهای شبانهروزی در سالن علم ،بخشهایی از قبیل بیوگرافی دانشمندان تراز اول ایران و جهان ،مجسمه و
نقاشی چهره آنها ،میکروبهای مختلف بیماریزا ،بخش زمینشناسی و ...گسترش پیدا کرد.

برازنده اضافه کرد :در سالن طبیعت نیز انواع پرندگان ،پستانداران ،دوزیستان ،خزندگان و  ...آماده و مستقر شدند
و این بخش با منظرهسازیهای گوناگون ،به صورت یک باغ وحش بیجان طراحی شد.
وی علت کاهش فعالیت بخش طبیعت موزه در سالهای بعد را سختگیریهای سازمان حفاظت محیط زیست و
عدم تأمین منابع مالی عنوان و تأکید کرد :در جهت حفاظت مسئوالنه و موثر از محیط زیست کشور تاکنون حتی
یک مورچه هم در این موزه کشته نشده است

فرآیند تاکسیدرمی حیوانات از تخلیه اعضای فاسدشدنی تا "دیوراما"
رئیس موزه دانشگاه شهید چمران اهواز در همین زمینه به اصطالح عامیانه "خشک کردن حیوانات "و اصطالح
علمی آن "تاکسیدرمی "اشاره کرد و توضیح داد :در زبان ما تاکسیدرمی به "پرآرایی" ترجمه شده ،در حالی که
انجام همین عمل برای حشرات "اتاله" نام دارد و به معنی از بین رفتن آنهاست.

برازنده سپس به فرآیند تاکسیدرمی در موزه پرداخت و گفت :زمانی که حیوانی در باغ وحشها تلف میشود،
مسئوالن با ما تماس گرفته و الشه حیوان را میفروشند یا به ما هدیه میدهند.

وی ادامه داد :در این فرآیند تمام اعضای داخلی و فاسد شدنی حیوان اعم از گوشت ،چربی ،مغز ،چشم ،زبان و ...
طی مراحل خاصی از بدن حیوان تخلیه شده و فقط پوست ،پشم و استخوانهای آن باقی میمانند .این اجزاء پس
از قرارگیری در مواد شیمیایی مختلف آماده کار بر روی آنها شده و سپس با توجه به آناتومی و نحوه حرکات
فیزیکی مختص همان حیوان ،استخوانها و اندامش حالتدهی میشود.

رئیس موزه دانشگاه شهید چمران اهواز افزود :این موارد پس از سیمکشی به یکدیگر محکم میشوند .سپس بار
د یگر کل محیط داخلی بدن پودر پاشی شده و در مرحله بعد با مواد مختلف و مناسب پر میشود .در نهایت نیز
پوست بریده شده حیوان در نواحی مختلف ،دوخته میشود .پس از تاکسیدرمی ،اعمالی چون قرار دادن چشم
مصنوعی ،براق کردن ناخنها و سایر زیباسازیهای مرتبط با کالبد حیوان و محیط زندگیاش انجام شده و در
مرحله آخر ،در نوعی منظرهسازی که اصطالحاً "دیوراما " نام دارد ،قرار داده میشود.

جزو  ۱۰موزه برتر کشور هستیم
برازنده ،موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران را جزو  ۱۰موزه برتر کشور و دارای بار علمی بسیار باال توصیف
و اظهار کرد :یکی از فرقهای مهم این موزه با بسیاری از موزههای مشابه در کشور ،در آن است که تمام وسایل
آن در قالب ابداع ،اختراع و نوآوری ،توسط خود موزه و نه سپردن کار به بخشهای خصوصی و تجاری و سایر
اصناف ،تولید میشود.

وی ادامه داد :در بخش آموزشی موزه نیز ،رشتههایی همچون علوم پزشکی ،فیزیک کالسیک ،فیزیک مدرن ،علوم
و تاریخ طبیعی ،حفاظت از محیط زیست و  ،...با تمام زیر مجموعههای مربوط به آنها تدریس میشوند.
رئیس موزه دانشگاه شهید چمران خاطرنشان کرد :به دلیل تعامل عالی موزه و تکریم شایسته تمام نهادهای
آموزش عالی و متوسطه و عموم مردم و توان باالی علمی  -پژوهشی ،این موزه شأن و منزلت خود و دانشگاه را
ارتقاء داده است.

رئیس موزه دانشگاه شهید چمران اهواز برخی بخشهای سالن علم را فیزیک مدرن ،فیزیک کالسیک ،علوم
پزشکی ،قلب و عروق ،سرطانشناسی ،تشخیص بیماریهای بدخیم ،اورژانس پزشکی ،سلولشناسی،
جنینشناسی،

میکروبشناسی،

خونشناسی،

انگلشناسی،

باکتریشناسی،

ویروسشناسی،

ژنتیک،

اسکلتشناسی ،انواع موالژهای پزشکی ،گیاهان دارویی ،سفالینههای جاده ابریشم و خلیج فارس ،سیر تحول
تکنولوژی و  ....نام برد و افزود :بزرگترین اطلس رنگی میکروبهای کشنده و نیز بزرگترین پیکره متحرک و
تمام الکترونیک قلب و عروق انسان در جهان ،که قادر به نمایش گویای بیش از  ۶۰۰بیماری قلب و عروق نیز
هست ،در این مجموعه قرار دارد.

برازنده همچنین به انجام آزمایشات اتمی ،آزمایشات زیر اتمی ،ماده و ضد ماده ،کوانتوم ،لیزر ،شکست لیزر ،نور،
شکست نور ،صوت ،شکست صوت ،امواج مافوق صوت ،امواج مادون قرمز ،امواج ماوراء بنفش ،الکترومغناطیس،
برق فشار قوی ،انواع اسکنهای پزشکی ،تلهپاتی ،خروج انرژی پالسما از بدن ،ردیابی انرژی پالسمای درون بدن،
واندوگراف ،دیدن اشیاء از پشت موانع ،پرسپکتیو ،کمپوزیسیون ،آینهها ،کریستالها ،خطاهای چشم،
اکوکاردیوگرافی ،الکتروکاردیوگرافی ،اسپیرومتری ،تست ورزش ،تست گوش ،تست چشم ،تست سایر حواس،
تست اعصاب و روان و  ...در موزه اشاره و اظهار کرد :تمام آزمایشات فوق در سطحی بسیار پیشرفته و همتراز
دانشمندان انجام میشود.

وی با بیان اینکه انجام این آزمایشات ،به منظور انگیزهبخشی به دانشجویان و دانشآموزان ،زیر نظر متخصص و
پس از شرح اصول کار به آنان ،توسط خودشان انجام میشود ،افزود :این مجموعه تنها موزه در کشور است که
بخشی ا ز آن به اورژانس پزشکی با تجهیزات کامل اختصاص داده شده و در صورت بروز هر گونه پیشامد ناگوار،
غیر مترقبه و اضطراری ،میتواند آماده سرویسدهی فوری تمام خدمات امداد پزشکی و اورژانس به
بازدیدکنندگان باشد.
از سوی موزه علوم با کملطفی روبهرو بودهایم/موزه دانشگاه اهواز ناشناخته مانده است

وی برخی دیگر از بخشهای سالن علم این موزه را دستگاههای صنعت چاپ قدیمی ،از وسایل چند تنی چاپ
کاغذ تا پرینترهای سبک امروزی ،جنین و اسکلت شناسی جانوران ،آشنایی با نجوم ،صدا و سیما ،کتابخانه ،ماکت
عظیم خرمشهر در زمان دفاع مقدس ،کارگاه و ...معرفی کرد و افزود :اعتبار علمی -پژوهشی این موزه به قدری
است که آموزش و پرورش استان خوزستان و برخی دانشگاههای استان و کشور برای اساتید ،مدیران و معاونینی
که دانشجویان و دانشآموزان خود را در قالب اردوهای علمی پژوهشی برای بازدید به این موزه بیاورند ،بین  ۲تا
 ۱۰امتیاز ارتقای شغلی در نظر گرفتهاند.

رئیس موزه دانشگاه شهید چمران اهواز ارتباط مستمر این موزه با مراکز آموزش و پرورش ،دانشگاهها ،نهادها و
ادارات را یادآور شد و تأکید کرد :علیرغم حضور متوالی گزارشگران و مجریان صدا و سیمای استان و بازدید
خبرنگاران فراوان جهت تهیه خبر و گزارشات مختلف صوتی و تصویری ،متأسفانه این موزه هنوز به صورت
شایسته معرف حضور مردم نیست و تقریبا ناشناخته باقی مانده است.
برازنده همچنین افزود :علیرغم آن که اولین همایش و نشست سراسری موزههای علوم کشور در تاریخ ۲۹
اردیبهشت سال  ۸۳و با حضور مسئولین دولتی و مدیران ارشد نهادهای علمی ،رؤسا و کارشناسان موزههای کشور
و به ابداع موزه دانشگاه شهید چمران اهواز در این دانشگاه برگزار شده و افتخار دبیرخانگی دائم موزههای علوم

کشور را به پاس زحمات شبانهروزی و عالقه فراوان و نظرات و ایدههای خالقانه و تولیدات علمی بی شمار به این
مجموعه اعطاء کردند ،و نیز علیرغم همکاری این موزه با موزه ملی ایران (موزه جمهوری اسالمی )در قالب ارائه
مقاله و شرکت در همایشها و جلسات مربوطه ،متأسفانه از سوی این موزه با بیمهری و کم لطفی روبهرو بودهایم.
موزه گرمترین شهر جهان ،بدون کولر!

وی در انتها ذیل بحث بودجه ،از نبود تجهیزات برودتی در موزه گرمترین شهر جهان انتقاد کرد و گفت :در چنین
مواردی چندین سال است که به دلیل کمبود بودجه ،هم در بحث مشکل سرمایشی و هم تهویه نامطبوع ،با
اعتراضات مس تمر بازدیدکنندگان روبرو بوده و هستیم .همچنین در تأمین وسایل مورد نیاز برای خلق ابداعات و
اختراعات جدید با مشکالت عدیده مالی دست وپنجه نرم میکنیم و نیز ادامه روند تهویه نامطبوع موجود ،ضرر و
زیانهای هنگفت مالی به نمونههای نادر و کمیاب موزه میزند.

رئیس موزه دانشگاه شهید چمران اهواز با اعالم اینکه ورودی موزه برای اساتید ،اعضای هیأت علمی ،دانشجویان،
مدیران ،معاونین و تمام مسئولین آموزش و پرورش و دانشآموزان نیم بها بوده و برای جانبازان و بچههای
بهزیستی نیز رایگان است ،درآمدزا بودن موزه را یادآور شد و گفت :طبق یک روال غلط گذشته در امور اداری
مالی ،موزه باید تمام درآمد خود را به حساب دانشگاه برگرداند .این در حالی است که اگر میتوانستیم بخشی از
این درآمد را برای صرف هزینه های موزه نزد خودمان نگه داریم و صرف تولیدات علمی کنیم ،تاکنون خودکفا شده
بودیم.

جایگاه نادرست موزه در چارت اداری/موزه دانشگاه هیچ سنخیتی با کتابخانه ندارد

برازنده در همین زمینه به مستقل نبودن چارت اداری اشاره کرد و توضیح داد :در چارت اداری به طور صوری و
علیرغم نبود هیچگونه سنخیت کاری ،موزه جزو کتابخانه مرکزی دانشگاه ردهبندی شده و فاقد چارت سازمانی
مختص به خود است .این مشکل باعث نابسامانیهای اداری و مالی زیادی است و امیدواریم که مسئولین دانشگاه
در مورد رفع این مشکل و سایر مسائل تجدید نظر کنند.

وی در پایان با بیان اینکه مهمترین هدف این موزه انگیزهبخشی به تمام اقشار تحصیلی و تحریک استعدادهای
علمی ایشان و جلوگیری از بطالت وقت آنهاست ،خاطرنشان کرد :ثبت نوآوریهای موزه به عنوان اختراع به اصرار
شدید همین عزیزان انجام شد که با اشتیاق فراوانشان ،ما را در انجام کارها دلگرم میکنند و خود نیز با ایده
گرفتن از کارهای بدیع در موزه ،در جشنوارههای مختلف علمی افتخار آفریده و زمینه خوشنودی ما را فراهم
میآورند.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری اقتصادی و ایسنا منعکس شده است.

تاریخ انتشار  :سه شنبه  ۳مهر  ۱۳۹۷ساعت ۱۱:۱۳

آیین غبارروبی از مزار شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز

همزمان با هفته دفاع مقدس آیین غبارروبی از مزار شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور مسئوالن این
دانشگاه ،برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اعضای هیئترئیسه ،مسئوالن ،اعضای هیئتعلمی ،کارکنان و دانشجویان ،معاون
فرهنگی بنیاد استان و رییس بنیاد منطقه  ۲اهواز حجتاالسالم و المسلمین سید محسن شفیعی مسئول دفتر نهاد
مقام معظم رهبری در دانشگاه در این آیین که در محل یادمان شهدای گمنام برگزار شد ،اظهار کرد :رزمندگان
اسالمی زمانی که نه سالح و نه هیچگونه امکاناتی داشتند در مقابل هجوم دشمن سینههای خود را سپر کرده و با
دستان خالی عزتمندانه مقاومت کردند.
وی افزود :امیدواریم ما نیز بتوانیم با عزمی راسخ در مسیر این شهیدان گام برداشته و با آغاز سال تحصیلی جدید
باهمتی هرچه بیشتر به سوی آیندهای هرچه روشنتر برای کشورمان حرکت کنیم.
دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این آیین اظهار کرد :تمام تالش خود را خواهیم کرد تا با
تکیهبر ارزشهای هشت سال دفاع مقدس و رشادتهای شهدای آن دوران بتوانیم در محیط دانشگاه برای توسعه
جامعه و کشور گام برداریم.
همچنین دو نمایشگاه کتاب و وصیتنامه شهدا و عکس ایثارگران دانشگاه نیز پسازاین آیین با حضور مسئوالن
گشایش یافت.

کد خبر  -۳۷5۰۹۴۲:تاریخ انتشار  ۰۷:مهر ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۷
رونمایی از کتاب «جریانشناسی شعر جنگ» در اهواز
گروه فرهنگی ـ آیین رونمایی از دو کتاب «جریان شناسی شعر جنگ» و «شرجیتر از جنگ» اثر داودرضا کاظمی در
دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.

به گزارش ایکنا از خوزستان ،آیین رونمایی از دو کتاب دفاع مقدس اثر داودرضا کاظمی دوشنبه  ۹مهرماه در
دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود .کتاب «جریان شناسی شعر جنگ» و «شرجیتر از
جنگ(با شاعران پایداری در خوزستان)» عنوان کتابهایی است که در این مراسم رونمایی خواهند شد.
کتاب «جریان شناسی شعر جنگ» پژوهشی در شعر دفاع مقدس است .محمدرضا سنگری محقق و نویسنده در
مقدمه خود بر این کتاب که به گفته خود که فقر آن در مطالعات شعر خوزستان احساس میشد ،آن را چنین معرفی
کرده است:
« ...این اثر روشمندانه ،ژرفنگرانه ،عالمانه و محققانه است .در هشت فصل این اثر ،هشت درِ بهشت به روی
شعر دفاع مقدس خوزستان گشوده میشود .استاد کاظمی پیشینه شعر خوزستان را و تصویر و توصیفی رسا از
خوزستان را در دو فصل نخستین کاویده است .و در دیگر فصول شعر پایداری ،سیر تحول در اندیشه ،معنا و
محتوای جنگ ،بعد ادبیّت شعر دفاع مقدس ،سیر تحول زبانی ،سیر تحول فرم و به دیگر زبان ویژگیهای سبکی
شعر خوزستان را تحلیل ،تبیین و بررسی کرده است .آخرین فصل -فصل هشتم نیز شاعران شاخص شعر دفاع
مقدس و پایداری خوزستان را شناسانده است».
عنوان کتاب دیگر «شرجی تر از جنگ» است .داودرضا کاظمی در مقدمه آن نوشته است« :تمام سرودههایی که در
این کتاب آمده است ،فصل هشتم کتاب «جریان شناسی شعر جنگ» است که بنا به توصیه و صالحدید ناشر
محترم ،در مجلدی جداگانه فراهم آورده شد تا خوانندگان گرامی به صورت کامل آثار مورد بحث در آن پژوهش،
دسترسی داشته باشند .افزون بر آن ،مجموعه ای از آثار شاعران خوزستانی در حوزه ی ادبیات پایداری و به ویژه
دفاع مقدس در اختیار پژوهشگران و عالقمندان این عرصه قرار گیرد.
گفتنی است؛ این مراسم با مشارکت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان ،حوزه هنری و
ستادبرگزاری نکوداشت هفته دفاع مقدس دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.

شوشان  -کد خبر  -۹۱۹۲۸:تاریخ انتشار  ۰۸:مهر ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۷
مدیر امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران:
اعالم فراخوان اولیه جشنواره استانی نشریات و مطبوعات دانشگاهی تا پایان مهر

مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :فراخوان اولیه جشنواره استانی نشریات و مطبوعات
دانشگاهی حداکثر تا پایان مهر اعالم میشود.

علی یاری اظهار کرد :در دانشگاه شهید چمران اهواز  ۱۰5نشریه مجوز فعالیت دارند که از این تعداد  ۶5نشریه
فعال هستند .در طول نیمسال جاری کارگاههایی برای آشنایی دستاندرکاران نشریات با محتوای آموزش حقوق
نشریات ،روزنامهنگاری ،صفحهآرایی و آشنایی با قوانین نشریات در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :همچنین در سال تحصیلی جدید برنامههایی از جمله برگزاری جشنواره نشریات و مطبوعات
دانشگاهی در نظر گرفته شده است .این جشنواره برای دانشگاههای منطقه  ۱۰به شکل استانی برگزار خواهد شد
و احتماال فراخوان این جشنواره حداکثر تا پایان مهرماه پس از بررسی ،منتشر خواهد شد .هماهنگیهای اولیه با
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خوزستان صورت گرفته و این معاونت آمادگی خود را برای همکاری اعالم کرده
است.
یاری عنوان کرد :معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در دو بخش چاپ و صفحهآرایی به
نشریات دانشجویی کمک میکند .مدتی است که چاپخانه دانشگاه با شمارگان مشخص ،چاپ نشریات
دانشجویی را بر عهده گرفته است و در بخش صفحهآرایی هم بر اساس استانداردهای مشخص شده کمک هزینه
محدود برای طراحی نشریات در اختیار مدیران نشریات قرار داده میشود .البته درحال حاضر به دلیل افزایش
هزینه های کاغذ و اقالم چاپی مانند مرکب و ...چاپخانه با تنگناهایی مواجه است که کار چاپ با کمی کندی پیش
میرود اما در حال رایزنی با معاون پژو هشی دانشگاه هستیم تا مسیر برای فعالیت نشریات دانشجویی هموارتر
شود.
مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد :برنامههای متنوعی در نظر گرفته شده که
هماهنگی های اولیه آن با معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی انجام شده است و بنا شد در سال تحصیلی جدید ۲
ساعت در هفته بر اساس نوبتبندی ،مسئوالن و دستاندرکاران نشریات دانشجویی بتوانند در تحریریه
خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) حضور پیدا کنند و به شکل عملی کار روزنامهنگاری و خبرنگاری را بیاموزند .همچنین
طرح بازدید از مطبوعات محلی و دیدار با پیشکسوتان مطبوعات استان برای فعاالن نشریات در نظر گرفته شده
است .امیدواریم با اجرای مجموعه اقدامات پیشبینی شده ،کیفیت نشریات دانشجویی به لحاظ محتوا ،فرم و
قالب بهبود یابد.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری خوز نیوز منعکس شده است.

یکشنبه  ۸ /مهر  -۱۴:۳۴ / ۱۳۹۷کدخبر۹۷۰۷۰۸۰۴۶۴۱ :
ماجرای زخمی شدن دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز چیست؟

لحظاتی پیش خبری مبنی بر جراحت یک دختر دانشجو در دانشگاه شهید چمران اهواز بر اثر اصابت تیر بازگشتی،
منتشر شد.

به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز ،این دانشجو ،در محوطه دانشگاه بر
اثر برخورد تیر بازگشتی از آسمان ،در کتف خود دچار جراحت شده است و در حال حاضر در بیمارستان در حال
درمان است.
بر اساس اعالم روابط عمومی دانشگاه ،بازگشت تیرهای هوایی که در خارج از دانشگاه و در مناسبتهایی مانند
عزاداری و عروسی به صورت هوایی شلیک شدهاند ،بارها در دانشگاه مشاهده شده است و این تیرها گاه به
ساختمانهای این دانشگاه برخورد می کنند .امروز نیز این دانشجو بر اثر برخورد این تیر بازگشتی که در خارج از
دانشگاه به صورت هوایی شلیک شده است ،جراحت برداشته است.
روابط عمومی دانشگ اه شهید چمران اهواز تاکید کرد که به هیچ وجه در دانشگاه تیراندازی نشده است.

الزم به ذکر است خبر فوق در خبر گزاری تابناک و باشگاه خبرنگاران جوان منعکس شده است.

یکشنبه  ۸مهر ماه– ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۷-۲۰۸۰-5:
»انتشار فراخوان دومین مسابقه ملی عکس «آن سوی واقعه

فراخوان دومین مسابقه ملی عکس «آن سوی واقعه» ویژه محرم  ۱397منتشر شد.

به گزارش ایسنا ـ منطقه خوزستان ،با توجه به فرارسیدن اربعین حسینی و حرکت کاروانهای عزاداری به سمت
کربالی معلی ،معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز،
با هدف انعکاس هرچه بیشتر این رویداد بزرگ مذهبی از طریق ثبت تصاویر ،دومین مسابقه ملی عکس آن سوی
واقعه را در دو بخش آزاد و دانشجویی برگزار میکند.
مقررات شرکت در مسابقه آن سوی واقعه
شرکت در مسابقه برای همه عکاسان و عالقهمندان از سراسر کشور آزاد بوده و محدودیت سنی ندارد.
هر عکاس میتواند حداکثر با  ۱۰قطعه عکس در مسابقه شرکت کند.
هر عکاس تنها میتواند در یکی از بخشهای دانشجویی و یا آزاد شرکت کند.
استفاده از دوربینهای حرفهای ،غیرحرفهای و موبایلی برای عکاسی آزاد است.
عکسها باید مربوط به پیادهروی اربعین  ۱۳۹۷باشند.
برگزار کننده حق دارد از آثار پذیرفته شده (با رعایت حقوق معنوی صاحب اثر) در امور غیرتجاری استفاده کند و در
صورتی که از این محل منفعت مالی حاصل شود ،برگزارکننده با عقد قرارداد و کسب رضایت صاحب اثر نسبت به
انتشار ،اقدام خواهد کرد.
پس از داوری آثار و در صورت راهیابی اثر به بخش مسابقه ،فایل خام یا فایل اصلی عکس ثبت شده توسط
دوربین و تلفن همراه ،از عکاس مطالبه می شود و بدیهی است تحویل ندادن سایز مناسب در مهلت مقرر ،منجر به
حذف عکس از مسابقه خواهد شد .دانشجویانی که در بخش دانشجویی شرکت میکنند ،در صورت راهیابی به
بخش مسابقه ،باید تصویر کارت دانشجویی خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
عکسهای ارسالی ،نباید دارای امضا عکاس ،پاسپارتو ،قاب ،واتر مارک و لوگو باشند.
عکس مونوکروم و رنگی پذیرفته است .همچنین اعمال کنتراست ،افزایش شارپنس و درجه اشباع رنگ و کراپ
بهگونهای که عکس از تعریف مستند خارج نشود ،آزاد است.

ارسال اثر به مسابقه ،به منزله اعالم مالکیت معنوی اثر و همچنین پذیرش شرایط و مقررات مسابقه است.
تصمیمگیری درباره موارد پیشبینی نشده در فراخوان برعهده دبیرخانه مسابقه خواهد بود.
دبیرخانه مسابقه ،آثار منتخب را با ذکر نام عکاس ،در یک نمایشگاهعکس ارائه میکند.
نحوه ارسال آثار:
عالقهمندان میتوانند از طریق یکی از روشهای زیر عکسهای خود را ارسال کنند:
آدرس پست الکترونیکی isnapic@gmail.com
ارسال آثار به صورت  CDبه دبیرخانه مسابقه ،به آدرس اهواز ،میدان دانشگاه شهید چمران ،در قدیم دانشگاه،
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان.
هنگام ارسال آثار ،اطالعات دقیق شامل نام کامل عکاس ،مکان عکاسی ،تاریخ عکاسی ،شماره تماس و آدرس
ایمیل در یک فایل مجزا ارسال شود .در این قسمت ذکر شود که آثار ارسال شده مربوط به دومین مسابقهملی
عکس آن سوی واقعه است و نام بخش مورد نظر (دانشجویی یا آزاد) نیز عنوان شود .فایل آثار نیز به نام عکاس
نامگذاری شوند (مثال.)ali.mohammadi01 :
محورهای مسابقه آن سوی واقعه:
نگاه آزاد
آیینهای عزاداری در شهرهای ایران
کاروانهای پیاده روی
کودکان و سالمندان در پیاده روی اربعین
عزاداری روز اربعین در بینالحرمین
پیادهروی زائران خارجی
نگاه خالقانه
بخش ویژه :پایتخت موکبها

موکبهای پذیرایی در خوزستان
خدمترسانی به زائران در موکبها
عوامل مسابقه:
دبیر :محمدامین صالحینژاد
مدیر اجرایی :علیرضا محمدی
داوران :سید عباس میرهاشمی ،کیارنگ عالیی ،امین نظری.
گاهشمار مسابقه:
آخرین مهلت ارسال آثار ۱۲ :آبان ۹۷
داوری آثار:
 ۳۰آبان ۹۷
اختتامیه:
آذر ۹۷
آثاری که پس از تاریخ مقرر شده به دبیرخانه برسد در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.
جوایز بخش آزاد:
نفر اول :تندیس مسابقه ،لوح تقدیر و مبلغ  ۱5میلیون ریال جایزه نقدی
نفر دوم :تندیس مسابقه ،لوح تقدیر و مبلغ  ۱۰میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم :تندیس مسابقه ،لوح تقدیر و مبلغ  5میلیون ریال جایزه نقدی
جوایز بخش دانشجویی:
نفر اول :تندیس مسابقه ،لوح تقدیر و مبلغ  ۱5میلیون ریال جایزه نقدی
نفر دوم :تندیس مسابقه ،لوح تقدیر و مبلغ  ۱۰میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم :تندیس مسابقه ،لوح تقدیر و مبلغ  5میلیون ریال جایزه نقدی

بخش ویژه:
تندیس مسابقه ،لوح تقدیر و مبلغ  ۱5میلیون ریال جایزه نقد
در هر بخش از پنج عکس برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد.
به همه افرادی که آثار آنها به نمایشگاه راه مییابد ،گواهینامه شرکت در نمایشگاه اهدا خواهد شد.
نشانی دبیرخانه مسابقه:
اهواز ،میدان دانشگاه شهید چمران ـ ورودی قدیم دانشگاه ـ خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه
خوزستان ـ تلفن ۰۹۳5۹۹۹۶۸5۱ -۰۶۱-۳۳۳۶۴۴۲۹ :ـ پست الکترونیکیisnapic@gmail.com :

الزم به ذکراست خبر فوق در خبرگزاری در خوز نیوز منعکس شده است.

یکشنبه  ۸مهر ماه– ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۷-۱۹۸۰-5:
تقدیر از خبرنگاران و عکاسان ایسنا و ایکنا حاضر در حمله تروریستی اهواز

خبرنگاران و عکاسان خبری ایسنا و ایکنا خوزستان حاضر در محل وقوع حمله تروریستی اهواز که روز حادثه با
شجاعت تمام فرماندهی خط مقدم رسانه را به عهده گرفتند با حضور جمعی از مقامات کشوری و استانی تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار ایسنا ـ منطقه خوزستان ،این مراسم با حضور دکتر حمیدرضا طیبی ،رییس جهاد دانشگاهی
کشور ،دکتر غالمحسین خواجه ،رییس دانشگاه شهید چمران اهواز ،حجت االسالم والمسلمین سید محسن
شفیعی ،رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خوزستان و دکتر سید علیرضا علوی ،رییس
جهاد دانشگاهی خوزستان ،امروز (یکشنبه ،هشتم مهر  )۹۷در سالن جلسات جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار
شد.
در این مراسم از شایان حاجینجف ،علیرضا محمدی ،محمد آهنگر ،بهراد قاسمی و مرتضی جابریان با اهدای لوح
تقدیر و هدایایی قدردانی شد.

