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کد خبر  -۳۷۰۷۸۸۶:تاریخ انتشار  ۰۲:اردیبهشت ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۷

معرفی دانشجویان خوزستانی راهیافته به مرحله منطقهای جشنواره قرآن کشور
گروه فعالیتهای قرآنی ـ اسامی دانشجویان دانشگاههای دولتی استان خوزستان راهیافته به مرحله
منطقه ای بخش کتبی سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان اعالم شد.
به گزارش ایکنا از خوزستان ،اسامی برگزیدگان بخش معارف سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت
دانشجویان کشور به منظور شرکت در مرحله منطقهای از دانشگاههای دولتی استان خوزستان معرفی شدند.
دانشگاه شهید چمران اهواز
پیمان رضایی ،ایمان رضاپور ،حسین دانادوست ،تارخ ارزانی بیرگانی و فاطمه حاجیزاده در رشته احکام
کیاوش هوشمندی ،کبری آلخمیس ،محمد محمودی در رشته آشنایی با احادیث اهلبیت(ع)
عیسی محمودی مزرعاوی ،نساء سلیمانی ،سعید سلیمانی و هدی شکوهی در رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر
قرآن کریم
عباس فخرالدینی ،مینا ملکمحمدی ،سکینه لطیفی ،فریبرز محمدی ،کبری ناصری کریموند در رشته آشنایی با
مفاهیم نهجالبالغه
ایمان والدی ،سید جمال فاضلی ،سحر آرپناهی نجفآبادی و زهرا خلیلزاده در رشته آشنایی با صحیفه سجادیه
ایمان جواهرکالم ،سجاد هاشمپور ،احمد نظری ،عبدالحسین شعیبی ،زهرا اورک در رشته آشنایی با سیره
معصومین
مسعود پیری در رشته سبک زندگی ایرانی اسالمی
الهام سادات آل سیدغفور در رشته حفظ موضوعی قرآن
دانشگاه امیرالمؤمنین(ع) اهواز
زهرا باوی در رشته احادیث اهلبیت(ع)
مهدی جرفی در رشته نهجالبالغه
محمد خسرویفرد در رشته آشنایی با سیره معصومین(ع)

دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان
کفایت دریس در رشته ترجمه و تفسیر قرآن
رومینا رحیمی در رشته احادیث اهلبیت(ع)

مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
یاسین بقالی و هاجر خامنیپور در رشته احکام

دانشکده شهید تندگویان آبادان و دانشگاه صنعت نفت اهواز
محمد جوهری در رشته احادیث ،علی عمارلو در رشته صحیفه سجادیه
محمد طبسی و حامد آهنگرکانی در رشته آشنایی با سیره معصومین(ع)
مسعود عجبشیرچی در رشته تفسیر و ترجمه قرآن ،محمدجواد فالح در رشته نهجالبالغه
علیاکبر عظیمی و سید قاسم فاضلیاصل در رشته احکام

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مریم هانیانپور ،وفا جعفریمقدم و زهرا بچاری در رشته احکام
سمیه ثامری و مینا بهادر در رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن ،کوثر سالمی و مهدی سهوانی در رشته
سیری در نهجالبالغه
مطهره اسداللهی در رشته سبک زندگی اسالمی ایرانی
سلوه سالمی در رشته صحیفه سجادیه

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
مهتاب امرا در رشته سیری در نهجالبالغه
ستار هاللیفر در رشته احادیث اهلبیت(ع)
سید طیبه الهیاریفرد در رشته سبک زندگی اسالمی علیرضا شاکری و حامد مددی در رشته احکام
محمد حزبهپور در رشته صحیفه سجادیه
آزمون کتبی بخش معارف مرحله منطقهای سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان ساعت
 ۱۱سهشنبه  ۲۵اردیبهشتماه به صورت همزمان در همه دانشگاههای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی سراسر
کشور برگزار خواهد شد.

یکشنبه  ۲اردیبهشت ماه– ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۲-۷۷۶-5:

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در خوزستان با حضور بیش از  45هزار داوطلب

نماینده تاماالختیار سازمان سنجش آموزش کشور از شرکت  45هزار داوطلب خوزستانی در آزمون
کارشناسی ارشد سال  97خبر داد.

عبداهلل پارسا در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان در خصوص شرکتکنندگان آزمون کارشناسی ارشد سال
 ،97اظهار کرد :امسال بیش از  4۵هزار داوطلب در سه شهر اهواز ،دزفول و خرمشهر در آزمون کارشناسی
ارشد شرکت خواهند کرد که حدود  ۲3هزار نفر شرکتکنندگان ،یعنی حدود  ۵0درصد خانم هستند.
وی افزود :تعداد داوطلبان در اهواز  34هزار و  ۵00نفر است که از این تعداد حدود  ۱6هزار و  700نفر خانم و
 ۱7هزار و  800نفر آقا هستند .در حوزه دانشگاه شهید چمران اهواز در مجموع  ۱6هزار نفر در سه نوبت صبح
و عصر پنجشنبه (ششم اردیبهشتماه) و صبح جمعه (هفتم اردیبهشت) به رقابت خواهند پرداخت.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :در نوبت صبح پنجشنبه (ششم
اردیبهشتماه) شش هزار داوطلب و در نوبت عصر این روز ،چهار هزار و  ۱۵0نفر به رقابت میپردازند .صبح
جمعه (هفتم اردیبهشتماه) نیز شش هزار و  ۱۵0نفر در دانشگاه شهید چمران و هشت حوزه فرعی در آزمون
شرکت خواهند کرد.
پارسا گفت :پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در کل کشور در  ۱40کد رشته انجام میشود .دانشگاه
شهید چمران اهواز برای سال  97حدود  90رشته دانشجو میپذیرد .ظرفیت پیشبینی شده دانشگاه برای
پذیرش دانشجو در این مقطع نیز حدود  890نفر است.
وی خاطرنشانکرد :باجه رفع نقص از روز سهشنبه صبح فعالیت خود را در دانشگاه آغاز میکند .در صورت
وجود نقص در کارت ورود به جلسه ،داوطلبان باید در روزهای سهشنبه و چهارشنبه برای اصالح آن به باجه رفع
نقص مقابل درب شمالی (اصلی) دانشگاه مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا ،دانشگاه شهید چمران اهواز حوزه اصلی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در اهواز است و
آموزشکده فنی دخترانه و پسرانه شهید چمران ،جهاد دانشگاهی ،دانشگاه پیامنور ،دانشگاه آزاد اسالمی و
آموزش و پرورش ،حوزههای فرعی هستند.

تابناک  -کد خبر  - 5۹5۱۸۲:تاریخ انتشار  ۰۴:اردیبهشت ۰۹:5۲ - ۱۳۹۷

برپایی نمایشگاه بینالمللی پوستر در دانشگاه شهید چمران اهواز

دبیر انجمن علمی دانشجویی گرافیک دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :نمایشگاه بینالمللی پوستر به
مناسبت هفته گرافیک تا پنجم اردیبهشت در این دانشگاه برپا است .

محمدرضا نقناییزاده اظهار کرد :به مناسبت روز جهانی گرافیک ( ۲7آوریل )مصادف با هفتم اردیبهشت ،این
انجمن هفتهای را به عنوان هفته گرافیک اهواز در نظر گرفته است که در روز جهانی گرافیک خاتمه مییابد و در
این هفته برنامههایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود :به همین مناسبت نمایشگاه بینالمللی پوستر از روز گذشته (یکشنبه) در نگارخانه مهر معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز برپا شده است و تا پنجم اردیبهشت برقرار خواهد بود.
دبیر انجمن علمی دانشجویی گرافیک دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :طی فراخوانی که اعالم شد ،آثاری
از طراحان داخل و خارج از کشور دریافت شد و در مجموع آثار  ۲8طراح گرافیک از  ۱7کشور جهان در این
نمایشگاه در معرض نمایش قرار داده شده است.
نقناییزاده تصریح کرد :بازدید از نمایشگاه هفته گرافیک اهواز برای عموم مردم آزاد است و عالقهمندان
میتوانند در ایام برپایی نمایشگاه از ساعت 10تا  ۱8برای بازدید به نگارخانه مهر دانشگاه مراجعه کنند.
الزم به ذکر است خبر فوق درخبرگزاری خوزنیوز و ایسنا منعکس شده است.

دوشنبه  ۳اردیبهشت ماه – ۱5:۲۱ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۲-۱۳۷۶-5 :

ایجاد یک رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از موافقت شورای گسترش آموزش عالی
با ایجاد رشته مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی (مدیریت جزا و کنترلهای قضایی) در مقطع کارشناسی
ارشد خبر داد.

عبداهلل پارسا در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان ،با اعالم این خبر اظهار کرد :این رشته از سالهای قبل
توسط دانشگاه پیشنهاد شده بود اما به دالیلی پرونده آن در شورای گسترش به تعلیق افتاده بود .با
پیگیریهایی که امسال شد از سوی شورا با ایجاد این رشته موافقت قطعی شد.

وی افزود :تالش خواهد شد که پذیرش دانشجو در این رشته از امسال انجام شود .برای تعیین ظرفیت باید با
گروه آموزشی حقوق دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی مذاکره شود که معموال در دور اول این ظرفیت بین شش
تا هشت نفر محدود خواهد شد.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری خوزناو خوزنیوز منعکس شده است.

کد خبر  -۳۷۰۸5۷۷:تاریخ انتشار  ۰۴:اردیبهشت ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۷

دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز به مرحله منطقهای جشنواره قرآن راه یافتند
گروه فعالیتهای قرآنی ـ  ۱4دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز به مرحله منطقهای سی و سومین
جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور راه یافتند.
حمید ساجد مسئول امور قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتوگو با ایکنا از خوزستان اظهار کرد:
دانشجویان راهیافته از این دانشگاه به مرحله منطقهای سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت
دانشجویان کشور معرفی شدند.
وی ادامه داد :محمدحسین طرفی محیسن پور ،کفایت آلبوغبیش ،زینب یابری و الهام عساکره در رشته قرائت
تحقیق ،معصومه خنافره ،فریال خنافره و لیال دورقی احمدی در رشته ترتیل ،هادی چنانی در رشته حفظ کل
قرآن کریم ،امینه پرورش در رشته حفظ  ۲0جزء ،امیرحسین جعفری ،فائزه جاللی و مائده مراغی در رشته حفظ
 ۱0جزء قرآن کریم ،زینب زائرچی و سوسن عبیداوی در رشته حفظ  ۵جزء دانشجویانی هستند که به این
مرحله از جشنواره قرآن راه یافتهاند.
ساجد عنوان کرد :مرحله منطقهای سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور به
میزبانی دانشگاه بندرعباس  ۱6و  ۱7اردیبهشتماه برگزار میشود.
مسئول امور قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :به منظور آماده سازی این دانشجویان برای شرکت در
جشنواره قرآن کارگاه آماده سازی با تدریس ناصر دغاغله در دانشگاه در حال برگزاری است.

دوشنبه  ۳اردیبهشت ماه– ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۲-۱۱۷۶-5:

برپایی نمایشگاه بینالمللی پوستر در دانشگاه شهید چمران اهواز

دبیر انجمن علمی دانشجویی گرافیک دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :نمایشگاه بینالمللی پوستر به
مناسبت هفته گرافیک تا پنجم اردیبهشت در این دانشگاه برپا است.

محمدرضا نقناییزاده در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان ،اظهار کرد :به مناسبت روز جهانی گرافیک (۲7
آوریل) مصادف با هفتم اردیبهشت ،این انجمن هفتهای را به عنوان هفته گرافیک اهواز در نظر گرفته است که
در روز جهانی گرافیک خاتمه مییابد و در این هفته برنامههایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود :به همین مناسبت نمایشگاه بینالمللی پوستر از روز گذشته (یکشنبه) در نگارخانه مهر معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز برپا شده است و تا پنجم اردیبهشت برقرار خواهد بود.

دبیر انجمن علمی دانشجویی گرافیک دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :طی فراخوانی که اعالم شد ،آثاری
از طراحان داخل و خارج از کشور دریافت شد و در مجموع آثار  ۲8طراح گرافیک از  ۱7کشور جهان در این
نمایشگاه در معرض نمایش قرار داده شده است.

نقناییزاده تصریح کرد :بازدید از نمایشگاه هفته گرافیک اهواز برای عموم مردم آزاد است و عالقهمندان
میتوانند در ایام برپایی نمایشگاه از ساعت  ۱0تا  ۱8برای بازدید به نگارخانه مهر دانشگاه مراجعه کنند.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری وخوز نیوز منعکس شده است.

کد خبر  -۸۷۳۹۸:تاریخ انتشار  ۰۱:اردیبهشت ۱۸:55 - ۱۳۹۷
افقه استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در نشست بررسی چالش های ارزی در ماه اخیر :خام فروشی
معضل اصلی اقتصاد کشور است

اقتصاد کشور وابسته به نفت و تک محصولی است  /مشکالت فرهنگی ،اجتماعی ،تبعیض و فاصله درآمدی
عامل اصلی مهاجرت مردم و نخبگان از خوزستان
سید مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در نشست بررسی چالش های ارزی در ماه اخیر که
توسط شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب خوزستان برگزار شد ،با بیان اینکه در روزهای اخیر بی ثباتی ارز و
افزایش نرخ دالر باعث ناامیدی و نگرانی مردم و جوانان نسبت به آینده و وضعیت اقتصادی کشور شده است،
عنوان کرد :چرا بعد از گذشت  30سال نتوانستیم به اهدافی که در اقتصاد داشتیم برسیم و شرایط کنونی و تراکم
ارزی نگران کننده تاثیر منفی بر زندگی مردم گذاشته است.
افقه به چشم انداز  ۲0ساله کشور در اقتصاد اشاره کرد و گفت :با وجود گذشت  ۱0سال از برنامه چشم انداز
کشور و  30سال از جنگ متاسفانه نتوانستیم در بخش اقتصادی و ارز به ثبات الزم برسیم و وضعیت اقتصادی
ناامید کننده ای را برای مردم رقم زدیم.

این استاد دانشگاه دالیل اعتراض به وضعیت اقتصادی در پیش و بعد از انقالب را وابستگی کشور به نفت بیان کرد
و گفت :ما نفت خام را استخراج می کنیم و آن را به کشورهای دیگر می فروشیم و کشورها نفت خام ما را به
فرآورده های دیگر تبدیل می کنن که باعث ارزش افزوده و ایجاد اشتغال برای خود می شوند.
افقه با تاکید بر اینکه امروزه بعد از  40سال از انقالب عالوه بر صادرات نفت  ،محصوالت صادراتی دیگر ما نیز خام
است ،افزود :میزان صادرات کشور سال گذشته حدود  ۱00میلیارد دالر بوده و با وجود داشتن ادعای صادرات
محصوالت غیر نفتی  ۵0 ،میلیارد دالر صادرات نفت خام و حدود  40میلیارد دالر آن صادرات مواد خام از جمله
سنگ معدن و شمش فوالد بوده است.
وی با بیان اینکه زمانی کشوری می تواند به صادرات خود افتخار کند که محصول فکر و اندیشه خود از جمله
موبایل یا خودرو را صادر کند گفت :کشوری که منابعی مانند نفت و کشاورزی را صادر می کند ،نمی تواند ادعای
صادرات داشته باشد زیرا امروز بعد از  40سال عالوه بر صادرات نفت خام ،سایر صادرات ما نیز خام بوده و
بنابراین هیچ تفاخری در آن وجود ندارد.
افقه اضافه کرد ۵0 :درصد صادرات کشور سال گذشته نفت بوده و دالرهای حاصل از فروش آن به ریال تبدیل می
شود همچنین درآمدهای مالیاتی دولت و نیاز بخش اقتصادی به واردات کاال بستگی دارد که این سه بخش شامل
کشاورزی ،صنعت و خدمات است.

این استاد دانشگاه با اظهار اینکه بخش خدمات به شدت به واردات وابسته است  ،عنوان کرد :با کوچکترین
کم و زیاد شدن نرخ ارز بالفاصله متغیرهای اقتصادی و به دنبال آن متغیرهای اجتماعی نسبت به آن واکنش
نشان داده و حتی افزایش ارز به لحاظ روانی بر افکار و اذهان عمومی تاثیرگذار بوده است.
افقه با بیان اینکه خوزستان یکی از استان هایی است که بیشترین میزان مهاجرت را دارد ،بیان کرد :دلیل
مهاجرت مردم و نخبگان استان ،اقلیمی نبوده  ،اگرچه گرما ،شرجی و ریزگردها از جمله معضالت استان بوده
ولی بخش قابل توجه آن سوء مدیریت و بی تدبیری های موجود ،تبعیض ها و فاصله درآمدی در بین طبقات
مختلف مردم است.
وی یکی دیگر از دالیل مهاجرت مردم خوزستان به استان های دیگر را افزایش مشکالت اجتماعی و سیاسی
نسبت به سایر استان ها عنوان کرد و گفت :زمینه این مهاجرت را مشکالت فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده و
مش کالت اقلیمی در این امر سهیم نبوده زیرا در زمان پیش از انقالب نیز خوزستان همین آب و هوا به جز
ریزگردها را داشته است.

دکتر افقه استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان این نشست گفتگویی با خبرنگار
شوشان انجام دادند که در ذیل می آید:
مهمترین چالش جامعه و استان مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده و هر دو بر یکدیگر اثر متقابل داشته است.
همچنین نابرابری درآمد ،کار و بیکاری مهمترین چالش استان خوزستان بوده و ریشه های فرهنگی و کم
نظری نیز باعث خروج نخبگان شده است.

استاد دانشگاه چمران با اشاره به اینکه اقتصاد ،زمانی مقاوم می شود که کشور به معنای امروزی توسعه یافته
شود ،یادآور شد :توسعه یافتگی زمانی معنا دارد که مردم مشکالت معیشتی و دغدغه های مادی زندگی
نداشته باشند.
افقه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در طی این چند سال هیچ تحول جدی و فوق العاده ای بوجود نیاورده است،
افزود :زمانی می توان گفت اقتصاد مقاوم است که کل نظام همسو و یک دل در جهت پیشرفت و استفاده بهتر
از منابع انسانی و تغییر کشور انجام شود; در حالی که هیچکدام از تحوالت و جهت گیری ها بوجود آمده
تاثیری در امر نداشته است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود تحریم های اقتصادی آیا می توانیم از ظرفیت
های کشور به خوبی استفاده کنیم ،گفت :با این ساختار و سیستم اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی که حاکم است
در شرایط تحریم نمی توانیم از ظرفیت های کشور به خوبی استفاده کنیم.
ا فقه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر مشخص تصمیم گیرندگان دولت در مورد نرخ ارز چیست ،اظهار
کرد :بین اعضای دولت اختالف نظر وجود داشته و یک گروه آن که غالب نیز هستند بر افزایش نرخ ارز اعتقاد
دارند.
وی با اشاره به اینکه برگ برنده رئیس جمهور کاهش نرخ تورم بوده و در مقابل افزایش نرخ ارز مقاومت کرده
است ،تصریح کرد :دولت در یک شرایط بحرانی تصمیم به کنترل ارز گرفته و تا زمانی که ترامپ اعالم خروج
از برجام نکند نمی توان پیش بینی کرد در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و فضای روانی که ترامپ بر کشور
حاکم کرده دولت را با چالش جدی مواجه کرده است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در زمان اتفاقات افزایش نرخ ارز به لحاظ اقتصادی مشکل ایجاد نکرده و بر
درآمد و همچنین هزینه تاثیر نگذاشت ،ادامه داد :ما به لحاظ واردات و درآمد به شدت نیازمند ارز هستیم;
بنابراین ارز یک متغیر تاثیرگذار بر روی تمام مسائل اقتصادی بوده که برخی از آن بالفاصله و برخی از آن با
فاصله اتفاق می افتد.
افقه با اشاره به اینکه می گویند با افزایش نرخ ارز ،صادرات زیاد خواهد شد ،مربوط به کشور چین است زیرا
توانایی و کشش کاهش قیمت ارز و افزایش تولید را دارد ،بیان کرد :ما محصولی برای ارائه و رقابت در بازار
جهانی نداشته و بازاریابی و توان رقابت در خارج از کشور را هیچ کدام از محصوالت داخلی ندارند.
وی با اشاره به اینکه آقایان کرباسیان ،میری ،سیف طرفدار نرخ ارز بوده اند ،گفت :در ادبیات سیاسی تک
نرخی کردن به معنای این نیست که قیمت آزاد را به دولتی برسانیم بلکه برعکس آن اتفاق خواهد افتاد.
درواقع یکی از اقدامات آقایان ،کاهش نرخ بهره بانکی بوده است و زمانی کاهش نرخ بهره بانکی مطلوب
است که خود قیمت ارز سیر نزولی پیدا کند و آنقدر سرمایه در کشور داشته باشیم که فزونی سرمایه باعث
کاهش نرخ بهره شود.

کدخبر-۸۲۸۹۳۹۷۰تاریخ ۹۷/۲/۲
دانشیار دانشگاه شهید چمران:
دلیل اساسی توسعه نیافتگی کشور غیراقتصادی است

اهواز  -ایرنا  -دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :وجود همه عوامل اقتصادی در کشور نشان می
دهد که دلیل عمده و اساسی توسعه نیافتگی کشور ،غیراقتصادی (فکری فلسفی و نگرشی)  ،و نه اقتصادی
است.

مرتضی افقه روز یکشنبه در همایش 'چرا به اینجا رسیدیم' با هدف تحلیل و بررسی وضع موجود اقتصادی کشور
در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد :منابع طبیعی فراوان و ارزشمند ،نیروی انسانی متخصص و ماهر و با
تجربه و سرمایه های فیزیکی و مالی داخلی و خارجی نشان می دهند که برای توسعه اقتصادی کشور به عوامل غیر
اقتصادی نیاز داریم.

وی افزود :خواست پیشرفت و زندگی مادی بهتر ،ابزار مناسب و آمادگی برای پرداخت هزینه ی رسیدن به آن
هدف ،سه شرطی است که باید رسیدن به هر هدفی پرداخت کرد ولی در ایران هنوز هیچ یک از این پیش شرط ها
وجود ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :در کشور نه تنها خواست توسعه نداریم ،بلکه هدفمان نیز
توسعه نیست و هنوز پس از چهار دهه در مورد اینکه توسعه چیست و قرار است ما به کجا برسیم تصمیمی گرفته
نشده است.

وی گفت :تا موقعی که نگاه حاکم بر تصمیمات ضد تولید و ضد توسعه باشد ،امکان تغییر جدی در روند اقتصادی
فعلی وجود ندارد.

افقه اضافه کرد :عالوه بر داشتن بینش های ضد توسعه ای که حاضر به کنار گذاشتن آن نیستیم ،تالشی هم برای
توسعه نداریم و به عبارت دیگر هنوز آماده نیستیم هزینه های توسعه را بپردازیم .

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :تنها ابزار برای نیل به پیشرفت (توسعه ،رفاه ،رشد اقتصادی و )...بهره
مندی از علم و دانش در همه ی زمینه ها بوده و انسان تنها موجودی است که می تواند از ابزار شناخت علمی برای

به خدمت گرفتن طبیعت در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی خود استفاده کند؛ بنابراین حفظ و پرورش
استعدادهای انسانی تنها راه نیل به توسعه است .

وی ادامه داد :در ایران هیچیک از پیش نیازهای فوق وجود ندارند یا به طور نسبی وجود دارند و این به این معنی
است که در چنین فضای ضد توسعه ای ،هیچیک از اقدامات اقتصادی به منجر به توسعه نمی شود.

افقه ،درخصوص نقش دولت در نارسانی های کشور گفت:نقش دولت در نارسایی های کنونی و همچنین توسعه
نیافتگی برجسته است زیرا دولت ابزار بسیاری برای به حرکت در آوردن توسعه در کشور دارد.

وی ادامه داد :رادیو و تلویزیون نقشی پر رنگ تر ،و رسانه ها مهم ترین نقش را دارند و تا زمانی که رسانه های
جمعی کشور توسعه نیابند ،توسعه اتفاق نمی افتد.

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز توسعه را واقعیتی فیزیکی و ذهنی خواند که در آن جامعه از
طریق مجموعه ای از فرآیندهای اجتماعی ،اقتصادی ،و نهادی به ابزاری برای تامین یک زندگی بهتر دست می یابد
و افزود :هدف اساسی همه ی جوامع از توسعه دستیابی به حداقل سه هدف عمده افزایش دسترسی به کاالها و
خدمات اساسی الزم برای بقا ،افزایش سطح زندگی و افزایش هر چه بیشتر دامنه انتخاب های اقتصادی و
اجتماعی برای همه افراد جامعه است.

وی یادآور شد :نگاهی به تجربه چند کشور اخیرا توسعه یافته مانند مالزی ،هند و چین نشان می دهد که یک دوره
زمانی  ۲0ساله کافی است تا کشوری در جاده توسعه قرار گیرد.

این نشست از سوی انجمن اسالمی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شده بود.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری خرداد نیوز منعکس شده است.

کدخبر۸۹/۲/۶-۶۴۸۰۱۸5 :
45هزار داوطلب آزمون ارشد در خوزستان رقابت می کنند

اهواز – ایرنا -معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت 45 :هزار و ۱04
داوطلب کنکور کارشناسی ارشد خوزستان در سه حوزه اصلی استان شامل اهواز ،دزفول و خرمشهر به
رقابت می پردازند.

عبداله پارسا پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :آزمون کارشناسی ارشد سال  97در شش گروه
آموزشی علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی و مهندسی ،کشاورزی ،هنر و دامپزشکی شامل  ۱40کد رشته برگزار می
شود.

وی تصریح کرد :تعداد داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد امسال در شهرستان اهواز  34هزار و ۵۱۱
نفر ،دزفول هفت هزار و  8۱نفر و خرمشهر سه هزار و  ۵۱۲نفر است.

پارسا ی ادآور شد :تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد امسال در دانشگاه شهید چمران اهواز  ۱6هزار و 306
نفر شامل هفت هزار و  6۱8نفر زن و هشت هزار و  688نفر مرد است.

وی گفت :صبح امروز در بین داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد امسال یک مرد  7۲ساله در رشته حسابداری
آزمون داد که مسن ترین شرکت کننده بود .

بنابراین گزارش ،دانشگاه شهید چمران اهواز حوزه اصلی اهواز و آموزشکده دختران و پسران ،جهاد دانشگاهی،
دانشگاه پیام نور ،دانشگاه آزاد و آموزش و پرورش حوزههای فرعی میباشد.

داوطلبان در این دوره از آزمون در  6گروه آموزشی علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی مهندسی ،کشاورزی و منابع
طبیعی ،هنر و دامپزشکی رقابت می کنند.

سال گذشته  49هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در استان خوزستان با هم به رقابت پرداختند.

تاریخ انتشار :یکشنبه  ۰۲اردیبهشت  ۷:۴۰- - ۱۳۹۷کد خبر۲۶۳۸۶۷ :

اقدامات شورای صنفی چمران اهواز برای رفع مشکالت دانشجویان

دبیر شواری صنفی دانشگاه شهید چمران گفت :برخی نمایندگان شورای صنفی در دیدار با وزیر علوم
انتظار داشتند این شورا فراتر از اختیارات و رسالتش عمل کند و به همین دلیل هجمه به شورای صنفی را
در دستور کار خود قرار دادند.
به گزارش« خبرنامه دانشجویان ایران »به نقل از خبرگزاری دانشجو ،در نشست اخیر نمایندگان شورای صنفی
رفاهی دانشگاههای منتخب با وزیر علوم ،تحقیقات و فن آوری ،مواردی همچون راه اندازی مجدد اتحادیه
شورای صنفی ارائه شد که متاسفانه طرح برخی موارد فراتر از اختیارات شورای صنفی موجب میشد که از
ظرفیت این جلسه به خوبی استفاده نشود.
در خصوص نشست اخیر نمایندگان شورای صنفی با وزیر علوم و احتماال برخی از معاونین وزارت علوم برای ما
بیشتر توضیح دهید.
جوکار  :از مناطق ده گانه برای دیدار با وزیر علوم به نمایندگی از شورای صنفی دانشگاههای کشور به نمایندگی
از منطقه ده حضور داشتند.
در این نشست به مسائل ویژه خوزستان و جنوب غرب کشور از جمله اینکه به دلیل مواجهه پدیده با گرد و خاک
و مشکالت آن ،دانشگاههای این استانها متحمل هزینههایی برای برطرف کردن این مشکالت هستند ،پرداخته
شد که همین موضوع سبب شد بودجههای بیشتری به بودجه های رفاهی دانشجویان تعلق بگیرد.
موضوع بعدی مورد بحث ارتباط دانشجویان با صنعت و به دنبال آن مهارت دانشجویان به دلیل اینکه اساتید به
دنبال فعالیتهای علمی و مقالههای علمی خودشان هستند ،بود که البته در برخی موارد متاسفانه هیچ کمکی به
پیشرفت علم در کشور و مهارت دانشجویان ندارد.
اتحادیه شورای صنفی که به دلیل سوء استفاده برخی از شوراهای صنفی برای مقاصد خودشان ،ملغی شده بود،
دوستان ما در جلسه با وزیر علوم مطرح کردند و خواستار این شدند که اتحادیه شورای صنفی تشکیل شود؛
چرا که در پیگیری و بهبود شرایط رفاهی دانشجویان در سطح کشور میتواند بسیار کمک کند .
ظاهرا برخی از نمایندگان شورای صنفی کشور در خصوص سایر مسائل حاشیه هم از وزیر مطالبه میکردند ،نظر
شما در این رابطه چیست؟
جوکار :متاسفانه برخی با مطرح کردن مسائل غیر مرتبط با شورای صنفی رفاهی ،مسائلی مطرح میکردند که به
طنز یکی از مسئوالن حاضر در جلسه گفت :خدا را شکر دیگر هیچ مشکل رفاهی وجود ندارد که دوستان مطالبی
از این دست مطرح میکنند!

بنده به دلیل اینکه نماینده شورای صنفی و به تبع عموم دانشجویان بودم ،خودم را موظف دیدم مانع شوم که
جهت گیری های سیاسی در جلسه با وزیر صورت بگیرد ،برای همین نکاتی را همچون اینکه این گونه جهت
گیری جزئی برای شورای صنفی خوب نیست و باعث به حاشیه رفتن و عدم پیگیری مطالبات دانشجویان می
شود را در این جلسه به دوستان خود گوشزد کردم.
این صحبت شما به مذاق برخیها خوش نیامد ،بازخوردهای جلسه با وزیر علوم چگونه بود؟
جوکار :متاسفانه برخی از دانشجویان که متعلق به برخی از تشکل های دانشجویی بودند ،این مطلب بنده
برایشان ناخوشایند بود.
برخی انتظار داشتند شورای صنفی فراتر از اختیارات و رسالتش عمل کند و کارهای خالف قانون و فراتر از قانون
انجام بدهد و به همین دلیل هجمه به شورای صنفی را در دستور کار خود قرار دادند.
از جمله اهدافی که این دوستان میخواهند از این هجمهها به دست آورند ،این است که در مطالبات آینده مان
دخالت کنند که البته هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت.
می توان به جرات گفت :اکثر دانشجویان و نخبگان علمی ،فرهنگی و فعال صنفی در دانشگاه شهید چمران اهواز
در کنار شورای صنفی این دانشگاه نظر واحدی دارند که پیگیری مسائل بر عهده تشکل های سیاسی دانشگاه
باشد و مسائل صنفی و رفاهی دانشجویان را به دلیل آشنایی به ظرفیتهای قانونی و پتانسیلهای دانشگاه در
حوزه رفاهی ،صنفی و آموزشی دانشجویان بر عهده شوای صنفی رفاهی دانشجویی قرار بگیرد.
به نظر شما ریشه این نگاه فراتر از اختیارات شورای صنفی چیست؟
جوکار :یک مغلطهای است که برخی دوستان ،دانشجویان فعال صنفی را با دانشجویان بیرون از دانشگاه که
فعالیتهای سیاسی انجام میدهند ،یکسان میدانند ،میگویند که دانشجو فعال صنفی است و شورای صنفی
باید پیگیر مسائلی همچون کمیته انضباطی باشد؛ اما بیرون از دانشگاه افرادی تخلفاتی را انجام میدهند که
ربطی به جنبش دانشجویی و فعالیتهای دانشجویی ندارد ،بلکه صرفا یک فعالیت سیاسی و امنیتی اخالقی
است که انتظار دارند شورای صنفی این موارد را پیگیری کند و قوه قضائیه هم رایزنی کند؛ این در حالی است که
طبق مصوبه وزارت علوم شورای صنفی میتواند مطالبات دانشجویان را در سطح دانشگاه تا وزارت خانه پیگیر
باشد.
چیزی که خارج از دانشگاه و محدوده دانشجویی باشد از حیطه اختیارات شورای صنفی خارج است؛ البته این
مورد طبق قانون برای شورای صنفی رفاهی دانشجویان مشخص شده است.
در گذشته برخی افراد که وابسته به برخی از تشکل های سیاسی بودند و وارد شورای صنفی میشوند ،این را
دست مایهای برای این قبیل کارها قرار میدهند و دنبال میکنند که احتماال سر و صدای زیادی هم ایجاد
میکنند و به دلیل اینکه خارج از قانون مطالبه میکردند اکثرا هم بی نتیجه بود.

برخی برای مطرح شدن خودشان و به دلیل اینکه از چرخه سیاست سایر تشکل ها عقب نیافتند و در جامعه
شناخته شوند پیگیر از این دست موارد میشوند و از وظایف اصلی شورای صنفی همچون رسیدگی به مسائل
خوابگاهی ،رفاهی ،تغذیه و سنوات در کنار سایر مسائل آموزشی غافل میشوند و به حاشیه میروند.
این نگاه به شورای صنفی چه نتیجهای به همراه دارد؟
جوکار :این کج اندیشی باعث میشود که مطالبات و خواستههای به حق همه دانشجویان دانشگاه فارغ از بینش
معرفتی و سیاسی که طبق قانون شورای صنفی میتواند در حاصل شدن آن کمک کند ،از بین برود به این دلیل
که برخی ترجیح میدهند انرژی و توان شورای صنفی برای یک مسالهای که فراتر از اختیارات آن است و
میدانند که از این طریق به نتیجه هم نمیرسند ،هزینه شود.
شورای صنفی دانشگاه شهید چمران در این دوره با چه چالشیهایی روبروست؟
جوکار :در شورای صنفی کمیته های مختلفی همچون ،کمیته تغذیه ،خوابگاه ها ،آموزشی و خدماتی را داریم .به
طور مثال در مورد تغذیه به دنبال مطالبه گری شرایط بهبود قرار گرفته است.
به دنبال پیگیری کردن و مطالبه گری در زمینه صنعتی کردن آشپزخانه دانشگاه هستیم تا از این طریق در زمینه
سلف و غذای دانشجویی پیشرفت حاصل کنیم.
در زمینه خوابگاه خواهران حضرت معصومه که در سال گذشته شاهد مشکالت دانشجویان در زمینه از کار
افتادن سیستم سرمایشی بودیم ،کارهای خوبی در خوابگاهها صورت گرفته و در برخی موارد به صورت بلوک به
بلوک مشکالتی از این دست را پیدا کردند و انتقال دادند و با همکاری دانشگاه حل شد.
عمده مشکالت آموزشی و سالمت دانشجویان در دانشگاه چیست و چه برنامهای برای مطالبه آن دارید؟
جوکار  :در کمیته آموزشی به دنبال افزایش سنوات آموزشی هستیم .اکنون سنوات آموزشی هشت ترم است که
به دنبال آن هستیم که با مذاکره و ارائه دالیل منطقی و آموزشی با معاونت آموزش دانشگاه به  ۱0ترم سابق
برسانیم که با این کار مشکالت و دغدغه دانشجویان را در این زمینه برطرف کنیم.
مشکل دیگر آموزشی دانشجویان ،انتخاب واحد منحصر به فرد آن است به این صورت که پیش از شروع نیم
سال جدید و در زمانی که هنوز امتحانات برگزار نشده است ،انتخاب واحد شروع میشود .ما در این مورد به
جای اینکه یکبار انتخاب واحد کنیم و یک بار حذف و اضافه داشته باشیم ،دوبار انتخاب واحد انجام میدهیم که
البته در صدد هستیم با همکاری آموزش این مورد را بهبود ببخشیم.
پیگیر ترم تابستانه به صورت مجازی هستیم .به دلیل شرایط ویژه اهواز در فصل تابستان عمال کارآیی آموزشی
در ترم تابستانه کاهش پیدا میکند و نزدیکترین شهرستان برای گذراندن ترم تابستانه مالیر است که بسیار
با اهواز فاصله دارد .با پیگیریهایی که صورت گرفته که با استقبال دانشگاه همراه بود به دنبال ترم تابستانه به
صورت مجازی هستیم که البته برای تصویب آن نیازمند عزم جدی مسئولین دانشگاه است.

از جمله مواردی که در مورد حقوقی و رفاهی دانشجویان را پیگیری میکنیم ،پیگیری بیمه تکمیلی در کنار تجهیز
کردن کلینیک درمانی دانشگاه است .متاسفانه دانشجویان ما در دانشگاه شهید چمران از بیمه تکمیلی محروم
هستند ،امیدواریم با پیگیریهای که انجام میدهیم برای بهبود سالمت دانشجویان بستری فراهم شود.
اگر دانشجویی نسبت به رای کمیته انضباطی اعتراضی داشته باشد ،شما چه کمکی میتوانید به آن کنید؟
جوکار  :شورای صنفی رفاهی دانشجویان مسئول پیگیری مسائل دانشجویان در دانشگاه است و مشکالت
دانشجویان را در سطح دانشگاه تا وزارت علوم پیگیری میکند .تمهیداتی انجام دادهایم که در مواردی که
دانشجویان فکر میکنند تا حکم کمیته انضباطی در حقشان عادالنه نبوده است ،پیگیر باشیم در این مورد وکیل
دانشجویان هستیم.
تشکل های سیاسی موجود در دانشگاه نهایتا میتوانند مطالبه سیاسی کسری از دانشجویان به نسبت همخوانی
گرایش سیاسی شان را انجام دهند؛ در حالی که ما در شورای صنفی به دور از هرگونه گرایشی ،نگاه و جهان
بینی که دانشجویان دارند برای عموم دانشجویان تالش میکنیم و امیدواریم در این زمینه نهایت اثر بخشی را
داشته باشیم.

کد خبر  -۲۱۰۹۴۱۷:تاریخ انتشار  ۰۲:اردیبهشت ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۷
دانشگاه شهید چمران میزبان جشن تولدبا رنگ بوی طبیعت

بر خی شهروندان اهوازی با کاشت درخت های مثمر در دانشگاه شهید چمران تولد کودکان خود را با

دانشگاه شهید چمران میزبان جشن تولدبا رنگ بوی طبیعت

تاریخ انتشار  ۰۶:اردیبهشت ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۷
آغاز آزمون کارشناسی ارشد در خوزستان

همزمان با سراسر کشور  ،آزمون کارشناسی ارشد در خوزستان از صبح امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان  ،معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران
اهواز گفت  :در این آزمون  4۵هزار داوطلب شرکت کرده اند.

عبداهلل پارسا افزود  :این آزمون در سه شهر اهواز  ،دزفول و خرمشهر برگزار می شود.

وی ادامه داد  :تعداد داوطلبان در اهواز  34هزار و  ۵00نفر است که از این تعداد حدود  ۱6هزار و  700نفر
خانم و  ۱7هزار و  800نفر آقا هستند.

خوزستان آتالین پنجشنبه  ۶اردیبهشت ۲۳:۱۹:۰۴ - ۱۳۹۷
45هزار داوطلب آزمون ارشد در خوزستان رقابت می کنند

خوزستان آنالین  -اهواز – معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت45 :
هزار و  ۱04داوطلب کنکور کارشناسی ارشد خوزستان در سه حوزه اصلی استان شامل اهواز ،دزفول و
خرمشهر به رقابت می پردازند.

عبداله پارسا پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :آزمون کارشناسی ارشد سال  97در شش گروه
آموزشی علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی و مهندسی ،کشاورزی ،هنر و دامپزشکی شامل  ۱40کد رشته برگزار
می شود.

وی تصریح کرد :تعداد داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد امسال در شهرستان اهواز  34هزار و
 ۵۱۱نفر ،دزفول هفت هزار و  8۱نفر و خرمشهر سه هزار و  ۵۱۲نفر است.

پارسا یادآور شد :تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد امسال در دانشگاه شهید چمران اهواز  ۱6هزار و
 306نفر شامل هفت هزار و  6۱8نفر زن و هشت هزار و  688نفر مرد است.

وی گفت :صبح امروز در بین داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد امسال یک مرد  7۲ساله در رشته حسابداری
آزمون داد که مسن ترین شرکت کننده بود .

بنابراین گزارش ،دانشگاه شهید چمران اهواز حوزه اصلی اهواز و آموزشکده دختران و پسران ،جهاد
دانشگاهی ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه آزاد و آموزش و پرورش حوزههای فرعی میباشد.

داوطلبان در این دوره از آزمون در  6گروه آموزشی علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی مهندسی ،کشاورزی و منابع
طبیعی ،هنر و دامپزشکی رقابت می کنند.

سال گذشته  49هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در استان خوزستان با هم به رقابت پرداختند.
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کد خبر - ۷۰۱۹۳۳:تاریخ خبر ۱5:۲۴:۱۶ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷:
گشایش نخستین جشنواره دانشگاهی "رویش" در دانشگاه شهید چمران اهواز

نخستین جشنواره درون دانشگاهی کانونهای فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و مذهبی دانشگاه شهید چمران
اهواز با عنوان "رویش" صبح امروز هشتم اردیبهشتماه  97با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
گشایش یافت .
به گزارش خبرنگار برنا از اهواز ،در این جشنواره که تا دهم اردیبهشت در سرسرای دانشکده علوم برقرار
است ،کانونهای فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و مذهبی به ارائه دستاوردهای یکساله خود میپردازند.
مسابقه ،اجرای نمایش ،معارفه کانونهای اجتماعی ،مذهبی و هنری ،جشن نیمه شعبان و استندآپ کمدی از
مهمترین برنامههای نخستین جشنواره رویش در طول مدت برگزاری است.
در آیین پایانی این جشنواره که دهم اردیبهشتماه ساعت  ۱۲ظهر در آمفیتئاتر شهید مطهری برگزار خواهد
شد ،از کانون برتر ،طرح برتر و دبیر برتر تقدیر میشود.

تاریخ انتشار  ۰۹:اردیبهشت  -۱۰:5۰ - ۱۳۹۷کد خبر ۱۶۴5۲۲:
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد:
امکان درخواست نقل و انتقال دانشجویی تنها از طریق سامانه "سجاد"

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :تمام درخواستهای مهمانی و
انتقال دانشجویی از طریق سامانه انجام میشود و به هیچ تقاضایی که خارج از سامانه باشد ،پاسخ داده
نخواهد شد .

عبداهلل پارسا با اشاره به آغاز نقل و انتقاالت دانشجویی از ابتدای اردیبهشت ،اظهار کرد :برای نقل و
انتقاالت دانشجویی ،سامانه "سجاد" طراحی شده است که متقاضیان از طریق این سامانه باید ثبتنام
کنند .

وی افزود :اطالعات دانشجو ابتدا در اختیار دانشگاه مبدا قرار میگیرد و اگر موافقت شد ،از طریق سامانه به
دانشگاه مقصد منتقل میشود و مطابق با شرایط دانشگاه بررسی میشود .معدل دانشجو برای این منظور
مهم است و باید از حد نصاب برخوردار باشد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :ظرفیت کالسها نیز مهم است؛
در برخی رشتهها ممکن است مشکلی نباشد اما در برخی دیگر مانند رشتههای مهندسی ،ظرفیت همواره پر
میشود و در پذیرش با محدودیت مواجه خواهیم بود .اگر تراکم جمعیت کالس زیاد شود ،کیفیت آموزش
پایین میآید .همچنین شرایط پذیرش از لحاظ معدل و ...در رشتههای مختلف متفاوت است.

پارسا تصریح کرد :از دانشگاههای استان و دانشگاههای سطح پایینتر به هیچ وجه انتقال دائم پذیرفته
نمی شود و اگر دانشجویی شرایط مهمانی را داشته باشد ،پس از چهار ترم مهمان دائم خواهد بود .همچنین
دانشجویانی که مهمان یا انتقالی هستند ،به صورت شهریه پرداز خواهند بود؛ بنابراین اگر کسی به دلیل
مشکالت مالی بخواهد درخواست دهد ،باید بداند مانند دانشجویان دور دوم باید شهریه بپردازد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه تمام درخواستها از طریق
سامانه انجام میشود ،گفت :به هیچ تقاضایی که خارج از سامانه باشد ،پاسخ داده نخواهد شد.

پارسا درخصوص ظرفیت پذیرش مهمان در رشتههای مختلف ،عنوان کرد :بنا این است که ما دانشجویی را
نپذیریم چرا که ظرفیت ها پر و تعداد متقاضیان زیاد است اما بستگی به شرایط خاص دارد .ما به دنبال
ارتقای کیفیت آموزشی هستیم و راهکارهای مختلفی برای اینکار وجود دارد که یکی از آنها این است که
سطح دانشجویان در یک کالس چندان متفاوت نباشد.

مهلت درخواست نقل و انتقاالت دانشجویی از طریق سامانه سجاد به آدرس  portal.saorg.irاز یکم
اردیبهشت آغاز و تا  3۱همین ماه ادامه دارد.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری خوانا ،خوزنیوز ،تابناک و اکسین پرس منعکس شده است.

یکشنبه  ۹اردیبهشت ماه– ۱۱:۴5 - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۲-۲۸۷۶-5 :
توسط دانشگاههای علوم دریایی خرمشهر و شهید چمران اهواز؛
رشتههای موردنیاز منطقه آزاد اروند و کشورهای مجاور شناسایی میشوند

رییس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت :طرحی را شروع کردهایم و در حال بررسی هستیم
که رشته هایی را ایجاد کنیم که مورد نیاز منطقه آزاد اروند و کشورهای مجاور منطقه باشد و درصدد
هستیم مرکزی تاسیس کنیم که دانشجویان در این رشتهها تحصیل کنند.

لطفاهلل خواجهپور در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان اظهار کرد :در سال گذشته یکی از تالشهای
دانشگاه این بود که پژوهشهای دانشگاه مساله محور باشد؛ یعنی بتواند در منطقه مسالهای را حل و نیازی را
رفع کند.

وی افزود :در این راستا قراردادهایی با اعضای هیات علمی بستهایم تا طرحهای پژوهشی به شکل کاربردی
بتواند نیازهای سازمان ها و صنایع مختلف را در منطقه رفع کند .برای اینکار نیازسنجی کرده و نیازهای
پژوهشی صنایع را بررسی کردیم و اولویت کاری ما این نیازها قرار گرفت .بر همین اساس قراردادهای
پژوهشی را مصوب کردیم که اکنون در حال اجرا هستند و مبلغ یک میلیارد تومان برای این کار در نظر
گرفتهایم.
رییس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تصریح کرد :اکنون تعداد طرحهای کاربردی در دست اجرا 36
مورد ،تعداد طرحهای دروندانشگاهی  ۵۲مورد و تعداد طرحهای بروندانشگاهی با سازمانهای مختلف ۱3
مورد در دست اجرا است که این طرحها در سال  97ادامه پیدا میکنند.

خواجهپور ادامه داد :همچنین تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت  ۲۲۱مورد و تعداد همایشهای بینالمللی
داخلی و خارجی  ۱۱3مورد بوده و یک کنفرانس نیز توسط دانشگاه برگزار شده است.

شناسایی رشتههای موردنیاز منطقه آزاد اروند و کشورهای مجاور

وی تصریح کرد :در بخش آموزش برنامههایی از جمله برنامه راهبردی دانشگاه تا سال  ۱400در دستور کار
است که در این راستا پیشبینی ایجاد رشتههای مورد نیاز را کردهایم.

رییس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ادامه داد :طرحی را شروع کردهایم که در مراحل ابتدایی آن و
در حال بررسی هستیم که رشتههایی را ایجاد کنیم که مورد نیاز منطقه آزاد اروند و کشورهای مجاور منطقه
باشد که این طرح با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز انجام میشود .درصدد هستیم مرکزی تاسیس
کنیم که دانشجویان در این رشتهها تحصیل کنند.

خواجهپور افزود :هدف از این کار بومیگزینی بوده است که این دانشجویان از خوزستان و کشورهای منطقه
به ویژه کشور عراق باشند .این کار از سال گذشته به شکل طرح آغاز شده تا این مرکز با مشخص شدن
روند کار برای نیروهای بومی موردنیاز ،تاسیس شود .اکنون نامههایی به سازمان آب و برق ،فرمانداریها و...
ارسال کردیم که رشته های مورد نیاز خود که نیروی متخصص در این منطقه ندارند را به ما اعالم کنند تا نیاز
منطقه را رفع کنیم.

همکاری با ادارهکل آموزش فنی و حرفهای در راستای مهارتآموزی به دانشجویان

وی با بیان اینکه تالش ما در سال گذشته و امسال این است که بیشتر به بعد کیفیت آموزشی و همچنین
مهارتآموزی نیروهایی که از دانشگاه فارغالتحصیل میشوند ،توجه شود ،گفت :درصدد هستیم با ادارهکل
آموزش فنی و حرفهای خوزستان برای برگزاری دورههای مهارتآموزی دانشجویان وارد مذاکره شویم تا
دانشجویان مهارتهایی یاد بگیرند که متناسب با رشته آنها است و در آینده بتواند به آنها کمک کند.

رییس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ادامه داد :این برنامه در سال گذشته به شکل همکاری با مراکز
فنی و حرفهای آبادان انجام شد که برای دانشجویانی که عالقهمند بودند دورههایی ببینند ،این تسهیالت
فراهم شد و این کار امسال به صورت منسجمتر ارایه خواهد شد.

خواجهپور با اشاره به فعالیتهای عمرانی دانشگاه ،عنوان کرد :در خصوص مهمترین فعالیتهای عمرانی
دانشگاه در سال گذشته میتوان به افتتاح دانشکده منابع طبیعی دریا اشاره کرد که کمک زیادی به بخش
آموزشی و پژوهشی دانشگاه کرد .قرارداد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه که سالها معطل مانده بود نیز برای
ادامه کار منعقد شد تا تکمیل شود .همچنین تاسیسات لولهکشی گاز دانشگاه در سال گذشته احداث شد.

الزم به ذکر است خبر فوق درخبرگزاری خوزنیوز منعکس شده است.

