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رییس دانشگاه شهید چمران اهواز:
نیروهای تخصصی خوزستان در حال مهاجرت هستند

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :سال گذشته تمام تالش ما بر این بود که اعتبار تعمیر و تجهیز
دانشگاهها افزایش یابد اما نه تنها افزایش رخ نداد ،که  ۲۸درصد نیز کاهش یافت و بودجهای که در سال ۹۶
حدود  ۹میلیارد تومان بود به هفت میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان رسید.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین خواجه در جلسه شورای برنامه ریزی خوزستان که در اهواز برگزار شد ،درخصوص
دانشگاه شهید چمران اهواز ،اظهار کرد :مردم با دانشگاهی مواجه هستند که پیش از انقالب در مسیر رشد و
توسعه قرار داشت و در شمار پنج دانشگاه برتر بود اما امروز این دانشگاه از کم لطفی در تمام سطوح رنج میبرد.
وی افزود :یکی از مشکالتی که بسیاری از دانشگاههای خوزستان با آن مواجه هستند ،این است که بسیاری از
پروژههای عمرانی ما به مرحله بهرهبرداری رسیده اند اما نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم و اعتباری برای تجهیز
نداریم .ایجاد یک ردیف متمرکز برای خرید تجهیزات برای دانشگاههای استان از خواستههای ماست.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به بحران سال گذشته در خوابگاه این دانشگاه ،ادامه داد :سال گذشته
تمام تالش ما بر این بود که اعتبار تعمیر و تجهیز دانشگاهها افزایش یابد اما نه تنها افزایش رخ نداد ،که ۲۸
درصد نیز کاهش یافت و بودجهای که در سال  ۹۶حدود  ۹میلیارد تومان بود به  7میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان
رسید .خواهش من این است که مشکالت دانشگاهها یکسان دیده نشود و اگر تصمیم گیری یکسانی شد مابه
تفاوت را به ما بدهید.
خواجه تصریح کرد :پیشنهاد من این است که یک ردیف متمرکز برای خرید تجهیزات دانشگاهها اختصاص داده
شود .دانشگاه شهید چمران زیرساختهای بسیار فرسودهای دارد که نیاز دارد در قالب یک برنامه پنج ساله
بازسازی شود که این برنامه تدوین شده است.
وی با بیان اینکه نیروهای تخصصی خوزستان در حال مهاجرت هستند ،گفت :اولین محل نیروهای تخصصی
دانشگاه است و ما ساالنه حداقل با  ۲۰تقاضای انتقال مواجه هیات علمی هستیم .در گذشته تفاوت حقوقی استاتید
دانشگاههای خوزستان نسبت به مرکز کشور  ۶۰درصد اختالف بود که امروز به  ۱7درصد رسیده است و این
مشکل باید حل شود تا دانشگاههای استان آسیب نبینند.
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رییس دانشگاه شهید چمران اهواز:
نیروهای تخصصی خوزستان در حال مهاجرت هستند
پیام خوزستان  -رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :سال گذشته تمام تالش ما بر این بود که اعتبار
تعمیر و تجهیز دانشگاهها افزایش یابد اما نه تنها افزایش رخ نداد ،که  ۲۸درصد نیز کاهش یافت و بودجهای
که در سال  ۹۶حدود  ۹میلیارد تومان بود به هفت میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان رسید .

غالمحسین خواجه در جلسه شورای برنامه ریزی خوزستان که در اهواز برگزار شد ،درخصوص دانشگاه شهید
چمران اهواز ،اظهار کرد :مردم با دانشگاهی مواجه هستند که پیش از انقالب در مسیر رشد و توسعه قرار داشت و
در شمار پنج دانشگاه برتر بود اما امروز این دانشگاه از کم لطفی در تمام سطوح رنج میبرد .

وی افزود :یکی از مشکالتی که بسیاری از دانشگاههای خوزستان با آن مواجه هستند ،این است که بسیاری از
پروژههای عمرانی ما به مرحله بهرهبرداری رسیده اند اما نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم و اعتباری برای تجهیز
نداریم .ایجاد یک ردیف متمرکز برای خرید تجهیزات برای دانشگاههای استان از خواستههای ماست .

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به بحران سال گذشته در خوابگاه این دانشگاه ،ادامه داد :سال گذشته
تمام تالش ما بر این بود که اعتبار تعمیر و تجهیز دانشگاهها افزایش یابد اما نه تنها افزایش رخ نداد ،که ۲۸
درصد نیز کاهش یافت و بودجهای که در سال  ۹۶حدود  ۹میلیارد تومان بود به  7میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان
رسید .خواهش من این است که مشکالت دانشگاهها یکسان دیده نشود و اگر تصمیم گیری یکسانی شد مابه
تفاوت را به ما بدهید .

خواجه تصریح کرد :پیشنهاد من این است که یک ردیف متمرکز برای خرید تجهیزات دانشگاهها اختصاص داده
شود .دانشگاه شهید چمران زیرساختهای بسیار فرسودهای دارد که نیاز دارد در قالب یک برنامه پنج ساله
بازسازی شود که این برنامه تدوین شده است .

وی با بیان اینکه نیروهای تخصصی خوزستان در حال مهاجرت هستند ،گفت :اولین محل نیروهای تخصصی
دانشگاه است و ما ساالنه حداقل با  ۲۰تقاضای انتقال مواجه هیات علمی هستیم .در گذشته تفاوت حقوقی استاتید
دانشگاههای خوزستان نسبت به مرکز کشور  ۶۰درصد اختالف بود که امروز به  ۱7درصد رسیده است و این
مشکل باید حل شود تا دانشگاههای استان آسیب نبینند .
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با حضور مدیر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور؛

نشست کارگروه آموزش عالی استان خوزستان برگزار شد

نشست کارگروه آموزش عالی استان خوزستان با حضور دکتر غالمرضا گرایی نژاد مدیر آموزش عالی سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور در سالن حوزه ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،در این نشست دکتر گرایی
نژاد با بیان اینکه امسال برنامهریزیهای الزم برای سفر به چندین استان انجامشده که خوزستان به دلیل جایگاه
ویژه ازجمله این استانها است ،اظهار داشت :امیدواریم در این سفرها و بازدیدهایی که انجام می شود بتوانیم
مشکالت را بهتر شناسایی کرده و به آن بپردازیم.
وی افزود :پسازاین سفر جمعبندیهای الزم در تمامی جنبهها با مشورت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
انجام میشود و این امکان وجود دارد که نشستی با حضور استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
خوزستان در تهران برگزار شود تا بتوان بخشی از مشکالت را بررسی و حل کرد.
مدیر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،گفت :شاید در برخی از موارد به  ۱۰۰درصد تخصیص
اعتبار نرسیم اما در بخشهایی بت وانیم استانی را در اولویت قرار دهیم و یا سازگاری برای حل مشکالت بیندیشیم.
وی ،اظهار کرد :این مسئله نشان میدهد که از این تعداد دانشجویان  ۲۱۹هزار نفر در استان خوزستان هستند که
پنج و سهدهم درصد کل دانشجویان کشور محسوب میشود که از این تعداد  ۳7هزار نفر آموزش رایگان دارند و
باقی شهریه پرداز هستند.
مدیر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به اینکه آموزش رایگان در سطح کشور ۱7
درصد و در استان خوزستان نیز همین میزان است ،گفت :شاید این مسئله مطرح شود که این استان از نظر سطح
درآمد خانوار این کشش ر ا ندارد که به سمت شهریه پردازی برود و باید این مطالعات در وزارت علوم انجام شود
که کدام مناطق به سمت توسعه آموزشی عالی رایگان پیش رود.
وی بیان کرد :تالش کردهایم بتوانیم جوابگوی مشکالت دانشگاهها باشیم و امسال نیز با همکاری وزارت علوم
نشستی با معاونان اداری مالی دانشگاهها برگزار کنیم تا پیش از ورود به بودجه بتوان شاخصهایی که همهگیر
است را بررسی کرد.

مدیر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،اضافه کرد :مسئله توسعه ظرفیت و توسعه امکانات
عالوه بر هزینه تا حدودی به تحرک ،بینش و انگیزه مدیران منطقه بستگی دارد؛ در سختترین روزهای کشور
سازمان برنامه نیز تالش داشته همکاریهای الزم را داشته باشد و خوشبختانه تیم آموزش عالی استان در حال
حاضر از ظرفیت باالیی بهرهمنداست و درگذشته نیز تالشهای خوبی برای حل مشکالت شده است.
دکترگرایی نژاد ،تصریح کرد :در زمینه توسعه عمرانی نیز تحرک استان خوزستان موجب شده است ما نیز باانگیزه
بیشتری استان را در بخش آموزش عالی همراهی نماییم و این نکتهای مثبت در استان است .این قول را خواهیم
داد که تالش مان را ادامه دهیم.
وی افزود :در دانشگاه شهید چمران اهواز پروژههای مصوب شدهای وجود داشته که تماماً فعالشده و سه پروژه
اساسی دیگر نیز امسال به بهرهبرداری میرسد؛ سایر پروژهها نیز با برنامهریزیهای انجامگرفته در سال آینده با
تأمین اعتبارات خاص موردنیاز به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،ادامه داد :یکی از اقدامات بسیار مهم در این دانشگاه
بهسازی مجتمع خوابگاهی دخترانه حضرت معصومه (س) است که تاکنون هفت بلوک این مجتمع بازسازیشده و
این برنامه امسال و سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و جزو بزرگترین اقدامات دانشگاه شهید چمران اهواز
است.
دکترگرایی نژاد ،تصریح کرد :همچنین فعالیتهای مشترکی با شرکت مناطق نفتخیر جنوب و مراکز تحقیقاتی این
دانشگاه انجامشده که گام مهمی است و میتواند موجب ارتقا و پیشرفت هم دانشگاه و هم صنعت نفت باشد.
* سهم استان خوزستان از آموزش عالی دولتی کم است
در ادامه دکتر غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز با بیان اینکه آموزش عالی در استان
گسترده خوزستان مشکالت خاص خود را در بخشهای مختلف دارد ،گفت :یکی از مشکالت ،سهم کوچک
خوزستان از آموزش عالی دولتی است و بخش قابلتوجهی از دانشجویان در بخش غیردولتی است و الزم است به
آموزش عالی دولتی استان توجه بیشتری شود.
دکتر خواجه گفت :دانشگاه شهید چمران اهواز به واسطه هشت سال جنگ نتوانست به رشد موردنظر خود دست
یابد و توقفی طوالنی داشت که آسیبی جدی به آن وارد شد و نتوانست بودجههای الزم را جذب کند و طبیعی است
دانشگاهی که بودجه را جذب نکند در سالهای بعد نیز افزایش بودجه نخواهد داشت؛ این در حالی است که این
دانشگاه در سالهای پس از جنگ نیز در بخش اعتبارات رشدی نداشت.
وی ،اظهار کرد :اگر طرح جامع دانشگاه جندیشاپور سابق و شهید چمران اهواز فعلی در سال  ۵۴را بررسی کنید
مواردی مانند ساخت دانشکده باستانشناسی شوش در آن دیدهشده که محقق نشده است.

* استان خوزستان به لحاظ تخصیص اعتبارات به توجه بیشتری نیاز دارد
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان نیز در این نشست گفت :استان خوزستان از گذشته مشکالت
متراکمی دارد و به لحاظ موقیعت و تخصیص اعتبارات باالخص در بخش عمرانی به توجه بیشتری نیز ،نیاز دارد.
دکتر علی حسین حسین زاده در نشست کارگروه آموزش عالی استان افزود :امیداریم مسایلی که در این نشست
مطرح شد به صورت عملی مصوب شده و بخشی از نیازها و کمبودهای استان با درایت و تدبیر مجموعه سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور رفع شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان نیز اذعان کرد :مشکل ریزگردها ،آلودگی های نفتی به توجه ویژه
نیاز دارد ،هرچند شاهد تالش های زیادی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده ایم اما انتظار داریم در سفر
مسئوالن این سازمان به استان خوزستان ،نشست ها پربار و دارای مصوبات ویژه باشد.
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سهم دانشگاه های خوزستان از آموزش عالی کم است
اقتصاد ایران :اهواز  -رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :سهم دانشگاه های استان خوزستان در بحث
آموزش عالی در مقایسه با سایر استان ها کمتر است و هم اکنون بیشتر دانشجویان خوزستان در بخش غیر
دولتی تحصیل می کنند .
به گزارش ایرن ا غالمحسین خواجه روز شنبه در نشست کارگروه آموزش عالی خوزستان که با حضور مدیر امور
آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،با اشاره به اینکه
خانواده ها و دانشجویان در تامین هزینه های تحصیل آموزش عالی در مراکز غیر دولتی دچار چالش هستند افزود:
اینکه مردم خوزستان باوجود سرمایه های بسیار این استان در تامین مخارج تحصیل دچار مشکل هستند هم خود
جای بحث دارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه شهید چمران نماد آموزش عالی در خوزستان است ادامه داد :تا پیش از پیروزی انقالب
اسالمی دانشگا ه شهید چمران در بین پنج دانشگاه برتر کشور بود اما هم اکنون شرایط مطلوبی ندارد.

خواجه خاطر نشان کرد :در گذشته اساتید برتر کشور برای حضور در دانشگاه شهید چمران حدود ۸۰درصد بیشتر
مزایا دریافت می کردند اما اکنون این مزایا به  ۱۵تا  ۱۸درصد کاهش یافته که این امر از دالیل اصلی آسیب به
آموزش عالی این دانشگاه است.

وی شرایط نامساعد آب و هوایی را یکی دیگر از دالیل کاهش رتبه این دانشگاه دانست و گفت :دانشگاه شهید
چمران در طول هشت سال جنگ تحمیلی از توسعه و پیشرفت بازماند این در حالیست که دانشگاه های دیگر با
جذب اعتبارات سطح علمی خود را افزایش دادند.

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :طرح جامع دانشگاه شهید چمران در سال  ۱۳۵۴تهیه شده اما
تاکنون محقق نشده ،و یکی از موارد آن تاسیس دانشکده باستان شناسی شوش است.

وی با بیان اینکه دانشگاه شهید چمران به دلیل موقعیت جعرافیایی و ارتباط با سایر دانشگاه ها همواره مورد توجه
بوده افزود:در طرح جامع این دانشگاه قرار بود بستر مناسبی برای حضور اساتید و دانشجویان سایر کشورها
فراهم شود که تاکنون عملی نشده است.

وی ادامه داد :دانشگاه شهید چمران در شهری قرار دارد که منبع نفت ،گاز و پتروشیمی است اما از وجود یک
دانشکده مرتبط با این علوم بی بهره است.

**شرایط آموزش عالی در خوزستان نگران کننده است
معاون طرح و برنامه دانشگاه شهید چمران اهواز نیز با بیان اینکه شرایط آموزش عالی در خوزستان نگران کننده
است گفت :در دهه  ۵۰دانشگاه شهید چمران جزو پنج دانشگاه برتر بود اما اکنون در بین  ۲۰دانشگاه نخست
کشور نیز قرار ندارد.
حمیدرضا غفوری ادامه داد :استان خوزستان به لحاظ نیروی انسانی و منابع توانمند است اما به دلیل ناکارآمدی
برخی مدیران و شرایط طبیعی همچنان محروم است.

ی گفت:خوزستان به لحاظ تولید نفت ،انرژی برقابی ،محصوالت کشاورزی نظیر گندم ،خرما و شکر رتبه نخست و
در تولید گاز و صنایع پتروشیمی رتبه دوم را دارد؛ مجموع این توانمندی ها سبب شده تا خوزستان پس از تهران
در تولید ناخالص داخلی در جایگاه دوم قرار گیرد.

غفوری با اشاره به اینکه خوزستان متناسب با استعدادهای موجود در آن توسعه نیافته است افزود :در بحث
آموزش عالی نیز این توسعه متناسب با ظرفیت ها صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون  ۲۵۲هزار دانشجو در موسسات آموزش عالی خوزستان تحصیل می کنند گفت:حدود
 ۲۵هزار دانشجو معادل  ۱۰درصد در دانشگاه های دولتی خوزستان و بقیه در مراکز آموزش عالی غیردولتی و
شهریه ای هستند که در مقایسه با سایر استان ها سهم آموزش عالی دولتی خوزستان اندک است.

غفوری با بیان اینکه دانشگاه شهید چمران اهواز بخش جدایی ناپذیر در توسعه عالی خوزستان است افزود :این
دانشگاه دارای  ۱۳دانشکده فعال و سه دانشکده درحال ساخت است و ۱۶هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه درحال تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه بودجه اختصاص یافته به دانشگاه شهید چمران جوابگوی نیازهای آن نیست ادامه داد۱۲ :
دانشگاه همطراز با شهید چمران از سال  ۱۳۸7تا  ۱۳۹۶دارای رشد بودجه یکسانی بودند این دانشگاه به دلیل
پایه ضعیف ناشی از دوران جنگ تحمیلی و سایر عوامل عقب است.

غفوری در ادامه درخصوص بودجه تعمیرات نیز بیان کرد :طبق برآوردهایی که پارسال انجام شد اگر ۱۳هزار و
 ۲۰۰میلیارد ریال در پنج سال به ا ین دانشگاه اختصاص پیدا کند به شرایطی مطلوبی در این بخش می رسیم .با
اختصاص  ۵۰درصد اعتبار شرایط به نسبت خوب و با پرداخت  ۲۵درصد از این اعتبار قادر به حفظ وضع موجود
هستیم.
وی ادامه داد :برای امسال کمتر از  ۲۵درصد بودجه پرداخت شده که این یعنی دانشگاه شهید چمران در آستانه
خطر قرار دارد.

**لزوم ساخت دانشکده باستان شناسی شوش

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست خواستار احداث دانشکده باستان شناسی
شوش شد و گفت:شهرستان شوش دارای ظرفیت های بسیاری در حوزه گردشگری است؛ آثار باستانی چغازنبیل
و محوطه باستان شناسی شوش دانیال در یونسکو ثبت شده اند.

سید راضی نوری ادامه داد :مجوز ساخت دانشکده شوش در سال  ۹۲صادر شده و زمین آن نیز فراهم است اما
تاکنون ساخته نشده است.

وی افزود:شهرستان شوش جاذبه های مذهبی ،تاریخی ،مذهبی و گردشگری بسیاری دارد از این رو یکی از
نیازهای اصلی این شهرستان ساخت یک دانشکده باستان شناسی است.

بنابراین گزارش ،معاون امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه پنج رییس و سه
مشاور خود در سفر  ۲روزه به خوزستان ضمن بازدید از پروژه های نیمه تمام خوزستان ،در نشست شورای
آموزش و پرورش ،کارگروه سالمت و رفاه اجتماعی ،نشست شورای تامین و شورای برنامه ریزی کشور شرکت
خواهد کرد.

تاریخ انتشار  2۷:تیر  -۱2:46 - ۱3۹۷کد خبر ۱6۸۸4۹:

مدیر بهرهبرداری و توسعه فضاها و امور خوابگاهی دانشگاه چمران:
تابستان امسال خوابگاه صرفا به دانشجویان تحصیالت تكمیلی دارای کار پژوهشی خاص تعلق میگیرد

خوزنیوز :مدیر بهره برداری و توسعه فضاها و امور خوابگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز ،گفت :طبق مصوبه
هیات رئیسه دانشگاه ،در تابستان امسال خوابگاه تنها به دانشجویان تحصیالت تکمیلی تعلق میگیرد که دارای
کار پژوهشی در آزمایشگاه دانشگاه یا نیازمند حضور در اهواز برای تکمیل پژوهش خود ،ضرورتا در این
فصل ،باشند.

به گزارش خوزنیوز و به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،حمید ماجانی در اینباره ،بیان کرد :وظیفه مدیریتی ما
ایجاب میکند هر سال تخلیه خوابگاهها را انجام دهیم تا بتوانیم به برخی امور رسیدگی کرده و در جریان تمامی
مشکالت خوابگ اه از جمله استقرار دانشجویان مجاز ،تعمیرات الزم ،بهسازی و  ...قرار گیریم.

وی افزود :همچنین طبق آییننامه وزارتی خوابگاهها ،اسکان دانشجویان در خوابگاهها در ایامی که ترم تحصیلی
نیست ،غیرقانونی و ممنوع است؛ اما در همین قانون نیز اشاره شده که معاونت دانشجویی یا هیات رئیسه دانشگاه
میتوانند برای اسکان برخی دانشجویان مصوباتی داشته باشند.

مدیر بهره برداری و توسعه فضاها و امور خوابگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز ،ادامه داد :در سالهای اخیر
معاونت دانشجویی و کمیته اسکان برنامهریزیهای الزم در خصوص اسکان تابستانه دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دارای کار پژوهشی خاص را انجام داده و امسال نیز تنها به دانشجویانی مجوز اسکان داده میشود که
صرفاً کار پژوهشی داشته باشند که ضرورتا در تابستان باید انجام شود.

ماجانی در خصوص وضعیت اسکان دانشجویان پسر در خوابگاهها و تخلیه مجتمع شهید علمالهدی و اسکان
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در خوابگاه شهید مرعشی ،بیان کرد :برخالف برخی مطالب عنوانشده در حال
حاضر آب و برق خوابگاه شهید علمالهدی وصل است و خوابگاه شهید مرعشی نیز هیچگاه ساختمانی متروکه نبوده
است .در ایام تابستان اسکان در خوابگاه شهید مرعشی انجام میشود که جزو خوابگاههای فعال دانشگاه واقع در
فلکه شهدای اهواز است و ترم گذشته نزدیک به  ۳۰۰دانشجو در آن سکونت داشتهاند.

وی تصریح کرد :یکی از نکات مثبت در خوابگاه پسرانه شهید مرعشی این است که یک بلوک بوده و میتوان به
راحتی ورود و خروج دانشجویان مجاز را کنترل کرد.
مدیر بهره برداری و توسعه فضاها و امور خوابگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز ،گفت :این نگرانی وجود دارد که به
دلیل انجام تعمیرات تابستانه ایمنی دانشجویان به خطر افتد و بر اساس هشدارهای جدی استانداری و وزارت
عتف ،ممکن است که با قطعی آب یا برق مواجه شویم که بر این اساس مکان خوابگاه شهید مرعشی مناسبتر
ارزیابی شد .با توجه به هشدارهای مراجع مختلف در خصوص مشکالت تأمین انرژی در تابستان ،از دانشگاه
خواستهشده که هرچه سریعتر برای کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از ایجاد مشکالت برای دانشجویان،
دانشگاه تعطیل و خوابگاهها تخلیه شود.
وی افزود :مطابق با برنامهریزیهای تعمیرات تابستانه خوابگاهها و در صورت آماده شدن خوابگاه شهید نور،
دانشجویان دختر نیز در ایام تابستان به این خوابگاه منتقل میشوند.
ماجانی ،ادامه داد :در هفته اول تیر ماه امسال مساله تخلیه خوابگاه شهید علمالهدی در دست اقدام قرار گرفت و تا
شنبه  ۲۳تیر ماه کل خوابگاه تخلیه گردید و طبق برنامهریزی معاونت طرح و برنامه دانشگاه کار بهسازی و تعمیر
بلوکهای نخل و زیتون از  ۳۰تیر ماه آغاز خواهد شد.
ماجانی تاکید کرد :زمانی که خوابگاهها تخلیه میشوند سرپرستان موظف هستند تمامی مشکالت اتاقها را بررسی
و برای رفع آن اقدامات الزم صورت گیرد و این مساله نیز نیازمند تخلیه کامل خوابگاهها است.
وی ،اظهار کرد :خوابگاه شهید مرعشی که برای اسکان پسران در تابستان در نظر گرفته شده دارای امکانات الزم
است .مشکالتی هم اگر باشد تالش میکنیم برطرف گردد.
ماجانی ،تصریح کرد :در کنار تمام مشکالت برنامهریزی برای انجام تعمیرات و بهسازی خوابگاهها در فرصت
کوتاه تابستان ،موظف هستیم در زمان اسکان تمامی امکانات الزم برای دانشجویان را تأمین نمائیم و این مساله
نیز در تابستان امسال به قدر توان انجام میشود.
وی در پایان اشاره کرد :مجموعه معاونت دانشجوئی به کمک معاونت طرح و برنامه و معاونت اداری مالی دانشگاه
تالش های الزم در راستای بهبود و بهسازی وضعیت خوابگاه ها انجام داده و امیدواریم روزهای بسیار بهتری را
شاهد باشیم.

مرداد ۱2:56 - ۱3۹۷

کاهش  ۸00هزار نفری جمعیت دانشجویی طی  3سال گذشته

مدیر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،از کاهش جمعیت دانشجویی کشور خبرداد و
گفت:تعداد دانشجویان از  ۴میلیون و  ۸۰۰هزار نفر در سال  ۹۴به  ۴میلیون  ۷۳هزار دانشجو در سال ۹۶
رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،نشست کارگروه آموزش عالی استان خوزستان با
حضور غالمرضا گرایی نژاد مدیر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برگزار شد.
گرایی نژاد درباره سفر به استان خوزستان ،گفت :امسال برنامهریزیهای الزم برای سفر به چندین استان
انجام شده که خوزستان به دلیل جایگاه ویژه ازجمله این استانها است و امیدواریم بتوانیم مشکالت را بهتر
شناسایی کرده و به آن بپردازیم.
وی افزود :پس از این سفر جمعبندیهای الزم در تمامی جنبهها با مشورت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
انجام می شود و این امکان وجود دارد که نشستی با حضور استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
خوزستان در تهران برگزار شود تا بتوان بخشی از مشکالت را بررسی و حل کرد.
مدیر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،ادامه داد :شاید در برخی از موارد به  ۱۰۰درصد
تخصیص اعتبار نرسیم اما در بخش هایی بتوانیم استانی را در اولویت قرار دهیم و یا سازگاری برای حل مشکالت
بیندیشیم.
گرایی نژاد ،تصریح کرد :در بخش کالن نیز سال  ۹۴-۹۳در زمان تدوین برنامه توسعه ،آمار دانشجویان کل کشور
چهار میلیون و  ۸۰۰هزار نفر بود و تصور میکردیم جمعیت پشت کنکوری یکمیلیون نفر کم خواهد شد و بهتبع آن
نیز تقاضا کاهش مییابد؛ تصور این بود که تا انتهای برنامه به چهار میلیون و  ۳۰۰دانشجو میرسیم اما آنچه رقم
خورده نشان میدهد این شتاب بیشتر شده و در سال بعد به چهار میلیون و  ۳۵۰نفر و در سال  ۹۶-۹۵بر اساس
آمار وزارت علوم به چهار میلیون و  7۳هزار نفر رسیدهایم.
وی اظهار کرد :این مسئله نشان میدهد که از این تعداد دانشجویان  ۲۱۹هزار نفر در استان خوزستان هستند که
پنج و سهدهم درصد کل دانشجویان کشور محسوب میشود که از این تعداد  ۳7هزار نفر آموزش رایگان دارند و
باقی شهریه پرداز هستند.

مدیر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به اینکه آموزش رایگان در سطح کشور ۱7
درصد و در استان نیز همین میزان است ،گفت :شاید این مسئله مطرح شود که استان از نظر سطح درآمد خانوار
این کشش را ندارد که به سمت شهریه پردازی برود و باید این مطالعات در وزارت علوم انجام شود که کدام
مناطق به سمت توسعه آموزشی عالی رایگان پیش رود.
گرایی نژاد ،افزود :علیرغم اینکه سهم رایگان کل کشور  7۸.۳است ،اگر تعداد دانشجویانی که رایگان تحصیل
میکنند  ۹۵۶هزار نفر باشد ،سهم استان خوزستان در تمامی دانشگاهها  7.۳دهم درصداست .سهم  7.۳دهم
درصدی در بودجه هزینهای چهار درصد و در عمرانی نیز پنج درصد کشور است و الزم است تغییراتی در این زمینه
انجام شود.
وی بیان کرد :تالش کردهایم بتوانیم جوابگوی مشکالت دانشگاهها باشیم و امسال نیز با همکاری وزارت علوم
نشستی با معاونین اداری مالی دانشگاهها برگزار نماییم تا پیش از ورود به بودجه بتوان شاخصهایی که همهگیر
است را بررسی کرد.
مدیر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،اضافه کرد :مسئله توسعه ظرفیت و توسعه امکانات
عالوه بر هزینه تا حدودی به تحرک ،بینش و انگیزه مدیران منطقه بستگی دارد؛ در سختترین روزهای کشور
سازمان برنامه نیز تالش داشته همکاریهای الزم را داشته باشد و خوشبختانه تیم آموزش عالی استان در حال
حاضر از ظرفیت باالیی بهرهمنداست و درگذشته نیز تالشهای خوبی برای حل مشکالت شده است.
گرایی نژاد ،تصریح کرد :در زمینه توسعه عمرانی نیز تحرک استان خوزستان موجب شده است ما نیز باانگیزه
بیشتری استان را در بخش آموزش عالی همراهی نماییم و این نکتهای مثبت در استان است .این قول را خواهیم
داد که تالشمان را ادامه دهیم.

الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری در تابناک و خبرگزاری دانشجویان منعکس شده است

سه شنبه  2مرداد 20:۱4:35 - ۱3۹۷

فارسی آنالین تیم های برتر سه رشته از المپیاد ورزشی دانشجویان مشخص شد
پیام فارس  -شیراز -تیم های برتر رشته های تنیس روی میز ،بدمینتون و شطرنج چهاردهمین المپیاد ملی
ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های کشور که به میزبانی دانشگاه شیراز در حال برگزاری است ،مشخص
شدند.
به گزارش ایرنا در رقابت های رشته بدمینتون این المپیاد که روز سه شنبه پایان یافت ،تیم تهران در جایگاه
نخست ایستاد ،شیراز نایب قهرمان شد ،تیم های دانشگاه صنعتی شاهرود و قم نیز به طور مشترک به مقام سوم
دست یافتند.

در رشته بدمینتون این المپیاد در قسمت دختران ۸۸ ،ورزشکار از دانشگاه پیام نور تهران ،زنجان ،خلیج فارس،
هنر اصفهان ،تهران ،هرمزگان ،اصفهان ،شهید چمران اهواز ،سمنان ،مازندران ،صنعتی شاهرود ،الزهرا(س)،
بوعلی همدان ،قم ،شیراز ،تبریز ،کردستان و گیالن حضور داشتند.

دانشجویان دختر شرکت کننده در رشته بدمینتون ،به صورت چهار گروه و در قالب  ۱۸تیم به مدت پنج روز با
یکدیگر رقابت کردند.

سرپرست رقابت های تنیس روی میز دختران المپیاد ورزشی دانشجویان کشور نیز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا
اظهار داشت :در این المپیاد ،تیم تنیس روی میز دانشگاه فردوسی مشهد در سکوی نخست ایستاد ،تیم دانشگاه
صنعتی امیر کبیر عنوان دوم را کسب کرد و تیم های دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به طور مشترک به مقام
سوم رسیدند.

فرح بانو قادری افزود :این مسابقه به صورت تیمی ،انفرادی و دو نفره (دوبل) انجام شد که در دور نخست به
صورت دوره ای و در دور دوم به صورت تک حذفی برگزار شد.

رقابت های شطرنج المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های کشور نیز امروز (سه شنبه) پس از پنج روز
پایان یافت و تیم های برتر آن مشخص شدند.

سرپرست رشته شطرنج این رقابت ها نیز به ایرنا اظهار داشت :در این رشته ،تیم تهران توانست با کسب ۱۵
امتیاز عنوان نخست را از آن خود کند ،تیم های دانشگاه یزد و بوعلی سینا نیز هر دو با کسب یازده و نیم امتیاز در
جایگاه های دوم و سوم ایستادند.

شادی پریدر گفت :تیم های برتر این مسابقه بر اساس امتیازهایی که کسب کرده بودند و در مجموع پس از
۶بازی معرفی شدند.

وی افزود :در رشته شطرنج این المپیاد  7۵دانشجوی دختر از  ۲۸دانشگاه کشور در بخش های تیمی(استاندارد)،
انفرادی( ماده سریع) در هفت دور و انفرادی (برق آسا) در  ۹دور با یکدیگر رقابت کردند.

چهاردهمین المپیاد فرهنگی ،ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی سراسر
کشور با حضور ۶هزار شرکت کننده ،شامگاه بیست و نهم تیرماه  ۹7با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در
زمین چمن دانشگاه شیراز آغاز شد.

رقابت دانشجویان دختر شرکت کننده در این المپیاد با حضور بیش از یک هزار و  7۰۰دانشجوی ورزشکار در ۱۱
رشته شامل هندبال ،والیبال ،بسکتبال ،تنیس روی میز ،بدمینتون ،دو و میدانی ،شطرنج ،کاراته ،تکواندو ،شنا و
تیراندازی از روز بیست و نهم تیرماه آغاز شد که تا پنجم مردادماه  ۹7ادامه دارد.

دانشجویان پسر شرکت کننده در این المپیاد ورزشی از دهم لغایت نوزدهم مردادماه جاری در  ۱۴رشته شامل
فوتسال ،هندبال ،والیبال ،بسکتبال ،تنیس روی میز ،جودو ،بدمینتون ،دوومیدانی ،شطرنج ،کاراته ،کشتی آزاد،
کشتی فرنگی ،تکواندو و شنا با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

این المپیاد به میزبانی دانشگاه شیراز و با همکاری اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در حال
برگزاری است.

تاریخ انتشار  05:مرداد  -22:4۷ - ۱3۹۷کد خبر ۱6۹350:

انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز
در حکمی از سوی غالمحسین خواجه ،رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ،علی حقیقی عضو هیاتعلمی
دانشکده مهندسی به عنوان معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه ،منصوب شد.
منطقه خوزستان در متن این حکم آمده است:
"به استناد ماده پنج آییننامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری مصوب
ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی و با اعتماد به سابقه علمی و تجارب اجرایی
جنابعالی ،به موجب این ابالغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه» منصوب میشوید.
انتظار دارد ،ضمن انجام وظایف تصریحشده در آییننامه صدراالشاره ،رویکردهای ذیل ،وجهه همت و تالش
جنابعالی قرار گیرد:
-۱تالش هدفمند در راستای تحقق برنامه راهبردی دانشگاه
- -۲ارزیابی و نظارت مستمر و کارآمد بر فعالیتهای پژوهشی و ارائه راهکارهای خالقانه برای ارتقاء و رشد سریع
این فعالیتها
 -۳تالش در جهت توسعه زیرساختهای پژوهشی مطابق با مأموریتهای جدید دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی
-۴ارزیابی مجدد روشهای تخصیص پژوهانه و انجام اصالحات ساختاری در آنها در صورت لزوم
-۵گسترش تعامل مؤثر با جامعه و صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین
-۶تکیهبر قانونمندی در همه شئون فعالیتهای پژوهشی
-7توجه ویژه به اصل بینالمللی سازی دانشگاه و تالش روزافزون در جهت افزایش تعامالت بینالمللی دانشگاه
-۸بهکارگیری روشهای سخت افزاری و نرم افزاری نوین در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات پژوهشی
-۹توجه به اصل شایسته ساالری در انتصاب مدیران و کارکنان حوزه پژوهشی و تالش در جهت ارتقای
شاخصهای بهرهوری توفیق روزافزون جنابعالی را در راستای انجام وظایف محوله و تحقق اهداف دولت تدبیر و
امید از درگاه خداوند منان خواهانم".
همچنین خواجه ،رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در پیامی از تالشهای ابراهیم حاجی دولو معاون پیشین
پژوهش و فناوری این دانشگاه تقدیر کرد.

شنبه  4 /مرداد  -0۸:4۸ / ۱3۹۷کدخبر۹۷050402۱۱5 :

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد
چرخش صنایع به سوی استفاده از محصوالت دانشبنیان

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :با سیاستهای کلی نظام مبنی بر استفاده
از کاالی ایرانی در سال جاری و همچنین تحریمهای اعمال شده ،چرخش خرید شرکتها و صنایع استان
به محصوالت داخلی و شرکتهای دانشبنیان بیشتر خواهد بود.
یحیی میرزایی در گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد :مراکز رشد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی هستند و یکی از الگوهای
اساسی فضای کسب و کار ما نیازسنجی محصوالت صنایع استان است که استفاده مفید داشته باشند و بخشی از
تحریمهایی که روی برخی محصوالت استراتژیک گذاشته میشود به نحوی با این ابزار تامین شود.
وی افزود :سیاست کلی که ما در نظر گرفتهایم بر اساس نیازسنجی است تا شرکتهای توانمند با توجه به نیازهای
صنعتی ،خالقیت خود را جهتدهی کنند و مشتری را از پیش آماده داشته باشند .این کار نیاز صنعت را بر طرف
میکند و بازار نیز از پیش تعیین شده است .با این راهکار به نوعی امنیت فروش محصول تامین شده و
اساسیترین نیاز مشتری نیز رفع شده است.
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به شعار حمایت از کاالی ایرانی ،عنوان کرد:
با توجه به تغییر سیاست کشور و فشارهایی که از بیرون به صنایع وارد میشود ،جهتدهی نیاز شرکتها با
محصوالت دانشبنیان امسال بیشتر خواهد بود .با سیاستهای کلی نظام که امسال استفاده از کاالی ایرانی است
و همچنین تحریمهای وارده ،چرخش خرید شرکتهای استان به محصوالت داخلی و شرکتهای دانشبنیان
بیشتر خواهد بود.
میرزایی ادامه داد :افزایش نرخ ارز نیز دو وجه برای شرکتهای دانشبنیان خواهد داشت؛ وجه اول این است که
بخشی از قطعات و مواد مورد استفاده شرکتها به ناچار وارداتی هستند که افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت
تمام شده خواهد شد .از سویی یک مزیت دارد و افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگان و به ویژه تولیدکنندگانی که
صادرات میکنند ،موجب درآمد ریالی بیشتر نسبت به قبل میشود.
وی افزود :آنچه مهم است عدد نرخ نیست بلکه ثبات آن است و تغییرات نرخ ارز و نوسانات آن موجب دردسر
میشود .عدد نرخ یک تاثیر اساسی در بازار میگذارد اما اگر یک عدد ثابت بماند شرایط بهتر خواهد بود.
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه محصوالت قابل صادرات جذابیت
بیشتری برای سرمایهگذاران دارند ،گفت :امروز سرمایهگذاران به سمت تولیداتی میآیند که بازار هدف آن عالوه
بر بازار داخل ،بازار خارج نیز باشد چراکه از فروش این محصوالت ،ارز بینالمللی و در نتیجه درآمد ریالی باالتر
حاصل میشود اما به تبع آن محصوالتی که تنها در بازار داخل به فروش میرسند جذابیت کمتری دارند.

