شماره 345
(هفته سوم وچهارم)

تاریخ  -97/6/18کدخبر83027254 :
270کولر برای تجهیز خوابگاه حضرت معصومه اهواز در نظر گرفته شد
اهواز-ایرنا -استاندار خوزستان گفت :برای تجهیز خوابگاه حضرت معصومه (س)270 ،کولر اسپیلت و  12کانکس
برای احداث کافی شاپ،کافه کتاب ،سالن نمایش و برگزاری کارگاه های آموزشی به دانشگاه شهید چمران تحویل
داده می شود.
به گزارش ایرنا غالمرضا شریعتی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از خوابگاه دخترانه حضرت معصومه(س) دانشگاه
شهید چمران اهواز در جمع خبرنگاران اظهار داشت :باتوجه به این که خوابگاه دخترانه حضرت معصومه (س) از
نظر سیستم های سرمایشی با کمبود شدیدی مواجه بود تعدادی کولر اسپیلت برای تجهیز خوابگاه ها تحویل
دانشگاه شد و اکنون شاهد نصب و راه اندازی آن ها بودیم.
وی افزود :همچنین با کمک شرکت مناطق نفت خیز جنوب برای هفت بلوک این خوابگاه پنجره های دوجداره نصب
شده تا اتاق های خوابگاهی از ریزگردها درامان بوده و از هدر رفت انرژی نیز جلوگیری شود.
شریعتی تصریح کرد :در زمینه زیرساخت های الزم و تامین برق ساختمان های خوابگاهی دانشگاه شهید چمران
اقدامات خوبی را تاکنون صورت داده و نقاط ضعف به حداقل رسیده است.
وی بیان کرد :تعدادی بلوک دیگر نیز باقی مانده که سعی می شود به زودی  270کولر اسپیلت برای آن ها تامین
شود و پنجره های دوجداره نیز به سرعت توسط شرکت مناطق نفت خیز نصب شود تا پیش از آغاز ترم جدید
دانشگاه دیگر دراین خصوص مشکلی وجود نداشته باشد.
استاندارخوزستان گفت :برخی از بلوک ها نیاز فوری به سیستم سرمایشی دارند که تا آخر هفته جاری  40عدد
کولر اسپیلت برای آن ها تحویل دانشگاه شهید چمران داده می شود.
وی گفت :همچنین در زمینه احداث سایبان در پیاده روهای این خوابگاه نیز برنامه هایی داریم که پس از بررسی
های الزم به صورت ویژه آن را در دستور کار قرار می دهیم.
شریعتی بیان کرد  :یکی دیگر از دغدغه های د انشجویان در سال های اخیر نصب پل عابر پیاده از درون خوابگاه
به سمت دانشگاه بوده که این اقدام نیز اکنون انجام شده و امید است شرایط برای تردد دانشجویان آسان تر
شود.
وی یادآورشد :همواره برای خدمت رسانی به دانشجویان در کنار دانشگاه شهید چمران هستیم چرا که توسعه
انسانی و کارآفرینی مهمترین اصل برای توسعه کشور است و اگر بخواهیم به این مهم دست پیدا کنیم باید
زیرساخت های الزم را فراهم کنیم.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری جماران و خبرگزاری اقتصادی ایران منعکس شده است.

کد خبر 487990 :تاریخ انتشار/18 :شهریور19:59 - 1397/
در یک دهه اخیر؛
رشته های دانشگاه چمران اهواز به  336عدد جهش یافت
اهواز  -ایرنا  -معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :تعداد رشته های این
دانشگاه در یک دهه اخیر از  194به  336رشته فعال جهش یافته که پیشرفت خوبی را نشان می دهد.

دکتر علیرضا جلیلی فر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص دیگر شاخص های ارتقای دانشگاه افزود:
در سال های  87تا  ،97تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه از  509به  580نفر و از  13هزار نفر به حدود  16هزار
نفر افزایش یافته است.

وی اضافه کرد :در زمینه جذب دانشجو نباید فقط کمیت لحاظ شود بلکه مسایل منطقه ای و نیاز جامعه اهمیت
دارد.
جلیلی فر بیان کرد :در دانشگاه شهید چمران اهواز همیشه مساله جذب هیات علمی یک معضل است و به دلیل
شرایط اقلیمی جذب به سختی انجام می شود.

معاون دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :ارزیابی دقیق از رشته های مورد نیاز برای جذب هیات علمی از دیگر
برنامه ها است چون در برخی رشته ها فقر عضو و در برخی دیگر مازاد داریم که به عنوان مثال رشته فرانسه نیاز
بیشتری به جذب دارد.

وی بیان کرد :نسبت استاد به دانشجو حدود نیم درصد است که بهترین شرایط یک به  18اعالم شده است و
همچنین تعداد مقاالت چاپ شده دانشگاه از 400به یک هزار و  100افزایش یافته است.

**مرکز یادگیری در دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی می شود

جلیلی فر گفت :راه اندازی مرکز یادگیری) (LEARNING CENTERاز جمله برنامه های آینده دانشگاه است
که هدف این است که اعضای هیات علمی ،کارشناسان و کارمندان دانشگاه در طول دوره خدمت ،آموزش الزم به
ویژه در خصوص روش های تدریس را فرا گیرند .

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود :در بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا
مراکز یادگیری فعال هستند و کارهای بازآموزی و دوره های ضمن خدمت برگزار می کنند.

وی ادامه داد :جای این مرکز در بسیاری از دانشگاه های ما خالی است و نمونه این مرکز تنها در دانشگاه مشهد
فعالیت می کند.

جلیلی فر بیان کرد :ویرایش مقاالت علمی استادان دانشگاه پیش از اینکه برای چاپ به مجالت انگلیسی زبان
ارسال شود در زمره فعالیت های این مرکز یادگیری است.

وی همچنین ارتقای نرم افزارهای الکترونیکی آموزش را از دیگر برنامه های این دانشگاه بیان کرد و گفت :تا
پایان امسال تغییرات عمده ای در سیستم نرم افزاری آموزش ایجاد می شود.

وی بیان کرد :از دیگر برنامه های حوزه آموزش این است که آموزش دانشگاهی با توان اشتغال زایی دانشجویان
ارتباط یابد و تسهیالت الزم در این راستا فراهم شود.
الزم به ذکر است در خبرگزاری تهران پرس منعکس شده است.

تاریخ انتشار  18:شهریور  -23:50 - 1397کد خبر 171758:
خوز نیوز در یک دهه اخیر؛
رشته های دانشگاه چمران اهواز به  336عدد جهش یافت
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :تعداد رشته های این دانشگاه در یک دهه
اخیر از  194به  336رشته فعال جهش یافته که پیشرفت خوبی را نشان می دهد.

دکتر علیرضا جلیلی فر یکشنبه در خصوص دیگر شاخص های ارتقای دانشگاه افزود :در سال های  87تا ،97
تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه از  509به  580نفر و از  13هزار نفر به حدود 16هزار نفر افزایش یافته است.
وی اضافه کرد :در زمینه جذب دانشجو نباید فقط کمیت لحاظ شود بلکه مسایل منطقه ای و نیاز جامعه اهمیت
دارد.
جلیلی فر بیان کرد :در دانشگاه شهید چمران اهواز همیشه مساله جذب هیات علمی یک معضل است و به دلیل
شرایط اقلیمی جذب به سختی انجام می شود.
معاون دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :ارزیابی دقیق از رشته های مورد نیاز برای جذب هیات علمی از دیگر
برنامه ها است چون در برخی رشته ها فقر عضو و در برخی دیگر مازاد داریم که به عنوان مثال رشته فرانسه نیاز
بیشتری به جذب دارد.
وی بیان کرد :نسبت استاد به دانشجو حدود نیم درصد است که بهترین شرایط یک به  18اعالم شده است و
همچنین تعداد مقاالت چاپ شده دانشگاه از  400به یک هزار و  100افزایش یافته است.
مرکز یادگیری در دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی می شود

جلیلی فر گفت :راه اندازی مرکز یادگیری) (LEARNING CENTERاز جمله برنامه های آینده دانشگاه است
که هدف این است که اعضای هیات علمی ،کارشناسان و کارمندان دانشگاه در طول دوره خدمت ،آموزش الزم به
ویژه در خصوص روش های تدریس را فرا گیرند .

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود :در بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا
مراکز یادگیری فعال هستند و کارهای بازآموزی و دوره های ضمن خدمت برگزار می کنند.

وی ادامه داد :جای این مرکز در بسیاری از دانشگاه های ما خالی است و نمونه این مرکز تنها در دانشگاه مشهد
فعالیت می کند.

جلیلی فر بیان کرد :ویرایش مقاالت علمی استادان دانشگاه پیش از اینکه برای چاپ به مجالت انگلیسی زبان
ارسال شود در زمره فعالیت های این مرکز یادگیری است.

وی همچنین ارتقای نرم افزارهای الکترونیکی آموزش را از دیگر برنامه های این دانشگاه بیان کرد و گفت :تا
پایان امسال تغییرات عمده ای در سیستم نرم افزاری آموزش ایجاد می شود.

وی بیان کرد :از دیگر برنامه های حوزه آموزش این است که آموزش دانشگاهی با توان اشتغال زایی دانشجویان
ارتباط یابد و تسهیالت الزم در این راستا فراهم شود.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری جماران منعکس شده است.

کد خبر  -3745531:تاریخ انتشار  19:شهریور 12:14 - 1397

موفقیت دانشجویان دانشگاه شهید چمران در جشنواره قرآن و عترت
گروه فعالیت های قرآنی ـ دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سی و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت
دانشجویان کشور به رتبههای برتر دست یافتند.

به گزارش ایکنا از خوزستان ،آیین اختتامیه سی و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور روز
گذشته 18 ،شهریورماه با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار و نفرات برتر
این جشنواره معرفی شدند.
در این مرحله از مسابقات 14 ،دانشجو از دانشگاه شهید چمران اهواز در رشتههای حفظ کل و جزء ،قرائت ترتیل،
آشنایی با سیره معصومین علیهم السالم ،تالوت تحقیق ،آشنایی با صحیفهی سجادیه ،آشنایی با ترجمه و تفسیر
قرآن کریم و آشنایی با احادیث اهل بیت علیهم السالم با دیگر شرکتکنندگان از دانشگاههای سراسر کشور به
رقابت پرداختند.
در این دوره از جشنواره ،فائزه جاللی در رشته حفظ  10جزء و سوسن عبیداوی در رشته حفظ  5جزء از دانشگاه
شهید چمران اهواز ،به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردند .همچنین در رشته قرائت ترتیل لیال دورقی
احمدی مقام دوم را در این مرحله از مسابقات از آن خود کرد.
گفتنی است؛ برترینهای این دوره از جشنواره ،به مرحله ملی سی و سومین مسابقات سراسری قرآن و عترت
دانشجویی که آذرماه امسال برگزار میشود ،راه مییابند.

تاریخ -97/6/19کدخبر83028865:
شرکت در عزاداری محرم بر سالمت روان اثرات مثبت دارد
اهواز – ایرنا – یک پزشک و متخصص روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهوازمی گوید بر
اساس یک پژوهش علمی  ،شرکت در عزاداری محرم ،اثرات مثبت بر سالمت روان افراد دارد.

دکتر سید علی مرعشی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت :سؤالی که ممکن است به ذهن خیلی از افراد خطور کرده
باشد این است که این ادعا که شرکت در عزاداری محرم افراد را افسرده میکند آیا مبنایی از صحت دارد یا خیر.
وی افزود :درفضای مجازی و شبکه های اجتماعی عدهای مرتبا بر این طبل میکوبند که عزاداریهای محرم برای
سالمت روان مضر بوده و سبب افسردگی میشود.

مرعشی ادامه داد :در پژوهشی که دراین زمینه انجام دادیم و در مجله دستاوردهای روانشناختی دانشگاه شهید
چمران اهواز دوره چهارم شماره یک سال  1392چاپ و منتشر شده ،به افرادی که در مراسم عزای امام حسین
علیه السالم شرکت میکردند و کسانی که شرکت نمیکردند (به عنوان گروه شاهد) پیش از شروع دهه اول محرم
پرسشنامه افسردگی 'بک' داده شد و پس از پایان دهه اول محرم دوباره هر دو گروه مورد آزمون قرار گرفتند
(پیشآزمون ـ پسآزمون).

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :بر اساس نتایج مقایسه میانگین نمره افسردگی  2گروه در
تحلیل واریانس ،در میان شرکت کنندگان  ،کسانی که افسردگی نداشتند پس از عزاداری هم افسرده نشدند و نمره
افسردگی افراد افسرده بعد از شرکت در مراسم عزاداری امام حسین علیه السالم  ،کاهشیافته و میانگین آن به
زیر حد طبیعی رسیده بود.

وی گفت :بنابراین فرض افسرده شدن به علت شرکت در عزاداری محرم  ،رد شد و بلکه خالف آن تأیید شد به
این معنی که شرکت در عزاداری محرم برای سالمت روانی مفید است و سبب کاهش افسردگی یا بهبود آن
میشود.
مرعشی اظهار داشت :اما چگونه شرکت در یک جلسه غم انگیز باعث کاهش افسردگی می شود؟ این جلسات چه
فرقی با بقیه جلسات غمانگیز دارند؟

این پزشک و متخصص روانشناسی با اشاره به  6مکانیزم پیشنهادی بر اساس مکانیزم های موردقبول در مکاتب
روان شناسی عرفی بیان کرد :از جمله این مکانیزم ها این است که افراد ،برون ریزی یا تخلیه هیجانی می کنند و
این باعث می شود هیجانات منفی باقیمانده تقلیل یابد.

وی گفت :همچنین اگر کسی احساس گناه حلنشدهای دارد ،ممکن است گرایش به افسردگی پیدا کند اما با
شرکت در عزاداری و امید به رحمت خدا ،این امید احساس گناه را تا حدی خنثی و افسردگی را برطرف می کند .

مرعشی افزود :یکی از دالیل افسردگی احساس تنهایی است؛ شرکت در مراسم عزاداری امام حسین علیه السالم
همراه با خیل عظیمی از افراد باعث می شود فرد خودش را تنها نبیند و خود را عضو یک گروه منسجم بزرگی بنام
گروه عزاداران امام حسین علیه السالم تلقی کند و به این ترتیب احساس حمایت اجتماعی می کند .

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :از دیگر مکانیزم های پیشنهادی این است که ضعف
سرمایههای معنوی سبب افزایش آسیبپذیری روانی از جمله استعداد افسردگی میشود؛ در عزاداری سیدالشهداء
علیهالسالم حجم باالیی از سرمایههای معنوی قابل اکتساب است.

وی اظهار داشت :افراد افسرده یا در معرض ابتال به افسردگی ،در مراسم عزاداری حسینی علیه السالم این فرصت
را مییابند تا مصائب خود را با مصائب امامشان که او را از خود بهتر میدانند مقایسه کرده و از دیدگاه شناختی
بزرگنمایی مصائب خود را متوقف کنند.

مرعشی گفت :آنها در این روند متوجه میشوند که عزیزتر از آنها در درگاه خداوند تعالی مشکالت بزرگتری
داشته است و این تحمل مشکالت را برای عزاداران آسان میکند.

این پزشک و متخصص روانشناسی اضافه کرد :همچنین یکی از دالیل افسردگی احساس پوچی ،بیهدفی و بی
معنایی است؛ در مراسم سوگواری سیدالشهداء علیهالسالم فرد این فرصت را مییابد تا همسو با ایشان زندگی
پرمعناتر و هدفمندتری را شروع کند و به این ترتیب از افسردگی فاصله میگیرد.
الزم به ذکراست خبر فوق در خبرگزاری خوز نیوزو خبرگزاری اقتصاد منعکس شده است.

تاریخ انتشار  20 - 08:50:شهریور 1397
اردوی جهادی دانشجویان خوزستانی در روستاهای صیدون باغملک برگزار شد
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز همانند سالهای گذشته اردوی جهادی تابستانه خود را در بخش
صیدون شهر باغملک برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز همانند سالهای
گذشته برنامه اردوی جهادی تابستانه خود را در بخش صیدون شهر باغملک در شمال شرقی استان خوزستان
برگزار کرد.
منطقه صیدون جزو مناطق هدف اردوهای جهادی بسیج دانشجویی دانشگاههای خوزستان است که دانشجویان هر
ساله با هدف محرومیت زدایی در آن به ارائه خدمت به مردم می پردازند.
مهدی طرفی ،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری
دانشجو ،گفت :گروه جهادی شهید چمران به تعداد  80دانشجوی خانم و آقا در این منطقه برگزار شد و
دانشجویان به مدت ده روز پروژههای مختلف عمرانی ،آموزشی ،بهداشتی و فرهنگی را در روستا اجرا کردند.

وی با اشاره به ثبت نام پرشور دانشجویان برای اردویهای جهادی گفت :با توجه به محدودیت نفرات برای حضور
در منطقه صیدون  ،به ناچار مجبور به گزینش از میان دانشجویان شدیم؛ و تعداد زیادی موفق به حضور و همراهی
ما نشدند.

طرفی افزود :این اردوها پیش از اینکه با هدف خدمت رسانی به مناطق محروم باشد ،رشد و ساختن روح جوانان
مومن انقالبی را به دنبال دارد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :از دیگر آثار اردوهای جهادی آشنایی دانشجویان و
جوانان با مناطق محروم و مشکالت مستضعفین و همچنین پیدا کردن روحیه جهادی برای پیگیری مسائل مردم و
تربیت مدیران انقالبی و دغدغهمند برای آینده این کشور است.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری تسنیم منعکس شده است.

پیام خوزستان یکشنبه  18شهریور 7:28:30 - 1397
استاندار در بازدید از خوابگاه حضرت معصومه(س) اهواز خبرداد :تحویل  40کولر تا پایان هفته برای نصب در
خوابگاه
پیام خوزستان  -استاندار خوزستان با اشاره به اینکه هنوز برخی از بلوکهای خوابگاه حضرت معصومه (س)
نیازمند نصب کولر هستند ،گفت :تالش میکنم  270کولر اسپلیت برای بلوکهای باقی مانده تامین کنم و تا پایان
هفته جاری  40مورد از این کولرها و  12کانکس برای ساخت کافی شاپ ،کافه کتاب ،سالن نمایش فیلم و
برگزاری کارگاههای آموزشی به دانشگاه تحویل داده خواهد شد .

غالمرضا شریعتی در بازدید از مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه(س) دانشگاه شهید چمران اهواز ،اظهار کرد:
برای تامین تعدادی کولر اسپلیت به دانشگاه کمک کرده بودیم و در این بازدید دیدیم که این کولرها در حال حاضر
یا نصب شدهاند و یا در ح ال نصب هستند .این کار بسیار ارزشمندی است که در این مدت کوتاه انجام شده است.
وی افزود :با کمک شرکت مناطق نفت خیز جنوب برای هفت بلوک در خوابگاه حضرت معصومه(س) پنجرههای دو
جداره نصب شده است .نصب این پنجرهها هم برای مساله ریزگردها و هم در بحث تبادل انرژی نقش مهمی دارد.
از فعالیت های شرکت مناطق نفت خیز جنوب قدردانی میکنم .اگر دانشگاه به تنهایی میخواست این کار را انجام
دهد ،به این راحتی قابل انجام نبود.

استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات دانشگاه شهیدچمران برای تامین زیرساختهای الزم در مجتمع خوابگاهی
حضرت معصومه(س) ،گفت :البته خود دانشگاه نیز اهتمام ویژهای برای تامین زیرساختهای الزم داشت .چند
بلوک دیگر نیز باقی مانده است که ما باید کولر آن را تامین کنیم و شرکت مناطق نفت خیز جنوب نیز باید
پنجرههای دوجداره این بلوک ها را تامین کند.

شریعتی ادامه داد :تالش می کنم  270کولر اسپلیت برای بلوکهای باقی مانده تامین کنم .تا پایان هفته جاری 40
مورد از این کولرها و  12کانکس برای ساخت کافی شاپ ،کافه کتاب ،سالن نمایش فیلم و برگزاری کارگاههای
آموزشی به دانشگاه تحویل داده خواهد شد.

وی گفت :تالش ما این است که دانشجویان با فراغت بال و بدون دغدغه یا با کمترین دغدغه به تحصیل و مسائل
پژوهشی بپردازند .همچنین یک فضای سبز در خوابگاه موجود است و این فضا نیز قرار است به یک پارک برای
دانشجویان ساکن خوابگاه تبدیل شود .مساله دیگر نیز ساخت سایبان و پیادهرو برای تردد دانشجویان بود که
قرار شد برآورد ریالی مورد نیاز برای ساخت آن انجام شود و از سوی دانشگاه این رقم را به ما اعالم کنند تا برای
ساخت آن نیز به دانشگاه کمک کنیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد :ساخت پل عابر پیاده برای خوابگاه نیز که یکی از دغدغههای دانشجویان بود و در
اولین بازد ید من از خوابگاه قول دادم که این مشکل حل شود ،در حال حاضر در حال انجام است .با ساخت این پل،
دانشجویان میتوانند به صورت مستقیم از خوابگاه به دانشگاه و برعکس ،تردد کنند.

شریعتی افزود :با کمک دستگاههای اجرایی استان دغدغههای دانشجویان را تا حدی رفع کردیم .از ابتدا در کنار
دانشگاه بوده ایم و حامی و پشتیبان دانشگاه خواهیم بود و این کار را وظیفه خود میدانیم .توسعه نیروی انسانی و
کارآفرینی برای توسعه کشور مهمترین کار است و دانشگاه مرکز این امر است .اگر میخواهیم به رشد و توسعه
برای کشور برسیم باید حامی و همراه دانشگاه باشیم .تالش میکنیم عقب ماندگیها و مشکالت دانشگاه شهید
چمران را حل کنیم تا این دانشگاه جایگاه ویژهای که در گذشته برای استان داشته است را دوباره بازیابد.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری رهیاب،ایسنا و خوز نیوز منعکس شده است.

کدخبر -83027254:تاریخ 97/06/18
استاندار خوزستان:
270کولر برای تجهیز خوابگاه حضرت معصومه اهواز در نظر گرفته شد
اهواز-ایرنا -استاندار خوزستان گفت :برای تجهیز خوابگاه حضرت معصومه (س)270 ،کولر اسپیلت و  12کانکس
برای احداث کافی شاپ،کافه کتاب ،سالن نمایش و برگزاری کارگاه های آموزشی به دانشگاه شهید چمران تحویل
داده می شود.
به گزارش ایرنا غالمرضا شریعتی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از خوابگاه دخترانه حضرت معصومه(س) دانشگاه
شهید چمران اهواز در جمع خبرنگاران اظهار داشت :باتوجه به این که خوابگاه دخترانه حضرت معصومه (س) از
نظر سیستم های سرمایشی با کمبود شدیدی مواجه بود تعدادی کولر اسپیلت برای تجهیز خوابگاه ها تحویل
دانشگاه شد و اکنون شاهد نصب و راه اندازی آن ها بودیم.
وی افزود :همچنین با کمک شرکت مناطق نفت خیز جنوب برای هفت بلوک این خوابگاه پنجره های دوجداره نصب
شده تا اتاق های خوابگاهی از ریزگردها درامان بوده و از هدر رفت انرژی نیز جلوگیری شود.
شریعتی تصریح کرد :در زمینه زیرساخت های الزم و تامین برق ساختمان های خوابگاهی دانشگاه شهید چمران
اقدامات خوبی را تاکنون صورت داده و نقاط ضعف به حداقل رسیده است.
وی بیان کرد :تعدادی بلوک دیگر نیز باقی مانده که سعی می شود به زودی  270کولر اسپیلت برای آن ها تامین
شود و پنجره های دوجداره نیز به سرعت توسط شرکت مناطق نفت خیز نصب شود تا پیش از آغاز ترم جدید
دانشگاه دیگر دراین خصوص مشکلی وجود نداشته باشد.
ستاندارخوزستان گفت :برخی از بلوک ها نیاز فوری به سیستم سرمایشی دارند که تا آخر هفته جاری  40عدد کولر
اسپیلت برای آن ها تحویل دانشگاه شهید چمران داده می شود.
وی گفت :همچنین در زمینه احداث سایبان در پیاده روهای این خوابگاه نیز برنامه هایی داریم که پس از بررسی
های الزم به صورت ویژه آن را در دستور کار قرار می دهیم.شریعتی بیان کرد :یکی دیگر از دغدغه های د
ا نشجویان در سال های اخیر نصب پل عابر پیاده از درون خوابگاه به سمت دانشگاه بوده که این اقدام نیز اکنون
انجام شده و امید است شرایط برای تردد دانشجویان آسان تر شود.
وی یادآورشد :همواره برای خدمت رسانی به دانشجویان در کنار دانشگاه شهید چمران هستیم چرا که توسعه
انسانی و کارآفرینی مهمترین اصل برای توسعه کشور است و اگر بخواهیم به این مهم دست پیدا کنیم باید
زیرساخت های الزم را فراهم کنیم.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری اکو نیوز و جماران منعکس شده است.

کد خبر  -653087:تاریخ انتشار  18:شهریور 12:52 - 1397

تابناک استاندار در بازدید از خوابگاه حضرت معصومه(س) اهواز خبرداد:
تحویل  40کولر تا پایان هفته برای نصب در خوابگاه
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه هنوز برخی از بلوکهای خوابگاه حضرت معصومه (س) نیازمند نصب کولر
هستند ،گفت :تالش میکنم  270کولر اسپلیت برای بلوکهای باقی مانده تامین کنم و تا پایان هفته جاری 40
مورد از این کولرها و  12کانکس برای ساخت کافی شاپ ،کافه کتاب ،سالن نمایش فیلم و برگزاری کارگاههای
آموزشی به دانشگاه تحویل داده خواهد شد .
غالمرضا شریعتی در بازدید از مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه(س) دانشگاه شهید چمران اهواز ،اظهار کرد:
برای تامین تعدادی کولر اسپلیت به دانشگاه کمک کرده بودیم و در این بازدید دیدیم که این کولرها در حال حاضر
یا نصب شدهاند و یا در حال نصب هستند .این کار بسیار ارزشمندی است که در این مدت کوتاه انجام شده است.
وی افزود :با کمک شرکت مناطق نفت خیز جنوب برای هفت بلوک در خوابگاه حضرت معصومه(س) پنجرههای دو
جداره نصب شده است .نصب این پنجرهها هم برای مساله ریزگردها و هم در بحث تبادل انرژی نقش مهمی دارد.
از فعالیت های شرکت مناطق نفت خیز جنوب قدردانی میکنم .اگر دانشگاه به تنهایی میخواست این کار را انجام
دهد ،به این راحتی قابل انجام نبود.
استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات دانشگاه شهیدچمران برای تامین زیرساختهای الزم در مجتمع خوابگاهی
حضرت معصومه(س) ،گفت :البته خود دانشگاه نیز اهتمام ویژهای برای تامین زیرساختهای الزم داشت .چند
بلوک دیگر نیز باقی مانده است که ما باید کولر آن را تامین کنیم و شرکت مناطق نفت خیز جنوب نیز باید
پنجرههای دوجداره این بلوک ها را تامین کند.
شریعتی ادامه داد :تالش می کنم  270کولر اسپلیت برای بلوکهای باقی مانده تامین کنم .تا پایان هفته جاری 40
مورد از این کولرها و  12کانکس برای ساخت کافی شاپ ،کافه کتاب ،سالن نمایش فیلم و برگزاری کارگاههای
آموزشی به دانشگاه تحویل داده خواهد شد.
وی گفت :تالش ما این است که دانشجویان با فراغت بال و بدون دغدغه یا با کمترین دغدغه به تحصیل و مسائل
پژوهشی بپردازند .همچنین یک فضای سبز در خوابگاه موجود است و این فضا نیز قرار است به یک پارک برای
دانشجویان ساکن خوابگاه تبدیل شود .مساله دیگر نیز ساخت سایبان و پیادهرو برای تردد دانشجویان بود که
قرار شد بر آورد ریالی مورد نیاز برای ساخت آن انجام شود و از سوی دانشگاه این رقم را به ما اعالم کنند تا برای
ساخت آن نیز به دانشگاه کمک کنیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد :ساخت پل عابر پیاده برای خوابگاه نیز که یکی از دغدغههای دانشجویان بود و در
اولین بازدید من از خواب گاه قول دادم که این مشکل حل شود ،در حال حاضر در حال انجام است .با ساخت این پل،
دانشجویان میتوانند به صورت مستقیم از خوابگاه به دانشگاه و برعکس ،تردد کنند.
شریعتی افزود :با کمک دستگاههای اجرایی استان دغدغههای دانشجویان را تا حدی رفع کردیم .از ابتدا در کنار
دانشگاه بوده ایم و حامی و پشتیبان دانشگاه خواهیم بود و این کار را وظیفه خود میدانیم .توسعه نیروی انسانی و
کارآفرینی برای توسعه کشور مهمترین کار است و دانشگاه مرکز این امر است .اگر میخواهیم به رشد و توسعه
برای کشور برسیم باید حامی و همراه دانشگاه باشیم .تالش میکنیم عقب ماندگیها و مشکالت دانشگاه شهید
چمران را حل کنیم تا این دانشگاه جایگاه ویژهای که در گذشته برای استان داشته است را دوباره بازیابد.

کد خبر  -3745433:تاریخ انتشار  19:شهریور 08:45 - 1397
برترینهای جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور معرفی شدند
گروه فعالیت های قرآنی ـ سی و سومین جشنواره قرآن و عترت کشور با معرفی برترینهای این دوره از مسابقات
به کار خود پایان داد.
به گزارش ایکنا از زنجان ،آئین اختتامیه سی و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور روز گذشته،
 18شهریورماه با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار و نفرات برتر این
جشنواره معرفی شدند.
در بخش فیلم کوتاه ابراهیم طاهری از دانشگاه محقق اردبیلی عنوان نخست را کسب کرد؛ محمد صادق باقریان از
محالت دوم شد و محمد امین هادیان از قم در جایگاه سوم قرار گرفت.
علیمهدی اوغلی از دانشگاه محقق اردبیلی ،مسلم حیدری از تهران و علی نظرپور از دانشگاه شهید مدنی
عنوانهای اول تا سوم در شبکههای مجازی را از آن خود کردند.
در بخش طراحی پوستر امیرحسین اکبری از دانشگاه صنعتی شریف موفق شد رتبه نخست را کسب کند؛ شهریار
محمدی از دانشگاه امام صادق(ع) دوم شد و حسین آقایی از دانشگاه صنعتی بیرجند در جایگاه سوم قرار گرفت.
در بخش نمایشنامهنویسی کسی حائز عنوان نخست نشد و الناز عافیتجو از تبریز مقام دوم را کسب کرد و سعید
میرزایی از دانشگاه شهید مدنی سوم شد.
الهه بارونینژاد از جهاد دانشگاهی خوزستان ،حسین زارعی از دانشگاه هنر اسالمی تبریز و سینا سلیمانی از
دانشگاه محقق اردبیلی نفرات اول تا سوم در رشته نرم افزار بودند.
ع نوان نخست رشته تلخیص کتاب به علی یوسفی از دانشگاه یزد رسید؛ فرزانه سیاوشی از دانشگاه صنعتی
اصفهان رتبه دوم را در این بخش کسب کرد و افشین عالیزاده از دانشگاه امام رضا(ع) رتبه سوم را از آن خود
کرد.
در بخش مقاله نویسی وجیهه امیری از دانشگاه اصفهان جایگاه نخست را تصاحب کرد؛ حسین دولتدوست دوم
شد و پرویز پرزور از دانشگاه محقق اردبیلی عنوان سوم را کسب کرد.

نفرات اول تا سوم در مسابقه دعا و مناجات در بخش خواهران به ترتیب سهیال صالحی از اصفهان زهرا بخشی از
دانشگاه سلمان فارسی و عاطفهسادات مهدوی از اصفهان بودند.

غضنفر فیاض از دانشگاه اصفهان ،سید مصطفی میرصانعی از قم و محسن مصطفوی از دانشگاه رضوی نیز نفرات
نخست تا سوم دعا و مناجات آقایان شدند.
در بخشی اذان کار مسعود شریفی از دانشگاه امام صادق(ع) بیش از همه نظر داوران را به خود جلب کرد و احسان
رمزی خالص از دانشگاه رضوی دوم شد و وحید سازنده از دانشگاه بیرجند سوم شد.
در بخش عکاسی زینب فاضلی از ایوانکی ،میکائیل صادقی از تهران و فائزه پیمانی از دانشگاه هنر اصفهان برترین
عکسها را ارائه دادند.
نفرات برتر رشته معرق و منبت کاری مرضیه سادات موسوی از دانشگاه صنعتی اصفهان ،احمد دولتیاری از ارومیه
و مریم همتی از ایوانکی بودند.
بنیامین مصطفیپور از مازندران ،هاجر شفیعیپور از دانشگاه هنر اسالمی تبریز و سمیه زارع امیری از دانشگاه هنر
اسالمی تبریز به عنوان نفرات برگزیده رشته تذهیب معرفی شدند.
در بخش خوشنویسی میثاق دانشور از موسسه آموزش عالی رشت حائز رتبه اول شد ،نمایندهای از دانشگاه قم در
جایگاه دوم قرار گرفت و مائده سعیدی از ایوانکی رتبه سوم را به دست آورد.
رتبه نخست در رشته نقاشی به لیال صبری از دانشگاه هنر اسالمی تبریز رسید و فریبا اظهری از دانشگاه محقق
اردبیلی دوم شد و ناهید محمدیاری از دانشکده ادیان و مذاهب عنوان سوم را کسب کرد.
داستان های سید علیرضا نبویان از دانشگاه امام صادق(ع) ،سجاد عطایی از دانشگاه معارف اسالمی قم و زهرا
حسینی از دانشگاه هنر اصفهان موفق به کسب رتبههای اول تا سوم شدند.
در بخش فیلمنامه نویسی کسی نتوانست جایگاه نخست را تصاحب کند اما هادی جهانی خواه از بیرجند و رضوان
پوریا از دانشگاه صنعتی صدرا مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
در بخش شعر نیز ساجده جبارپور از تهران ،مصطفی توفیق از دانشگاه فردوسی مشهد و آرزو سبزوار از دانشگاه
عالمه طباطبایی نفرات برتر این جشنواره شناخته شدند.
رتبه های اول تا سوم بخش آشنایی با سیره معصومان (ع) به فاطمه بیگدلی از دانشگاه عالمه طباطبایی ،صبا
هدایتیفرد از سمنان و هانیه شیخی از شیراز رسید.
در بخش احکام نیز زهر ا احسانی از دانشگاه اشرفی اصفهانی عنوان نخست را از آن خود کرد و مریم صالحیان و
سهیل حسینزاده هر دو از اصفهان نفرات دوم و سوم شدند.

علی محمد صالحی از دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن رتبه نخست را کسب کرد
و نمایندهای از دانشگاه عالمه طباطبایی دوم شد و محیا ملکقاسمی از دانشگاه تربیت مدرس عنوان سومی را به
دست آورد.
رشته آشنایی با نهجالبالغه با برتری سجاد نیکمرادی از دانشگاه بوعلی سینا ،فاطمه سادات میرهاشمی از
دانشگاه عالمه طباطبایی و مریم عربی از دانشگاه مالک اشتر همراه بود.
مهر ان پناهنده از دانشگاه صنعتی اصفهان ،زهره رفیعی از شیراز و اکبر پور شمسی باز هم دانشگاه صنعتی
اصفهان نفرات اول تا سوم رشته آشنایی با احادیث را تشکیل دادند.
در رشته آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه زهرا رفیعی از دانشگاه صنعتی اصفهان ،هانیه احمدی از دانشگاه
فردوسی مشهد و فاطمه حسینزاده از دانشگاه شهید مدنی به ترتیب اول تا سوم شدند.
در بخش سبک زندگی ایرانی اسالمی محمدرضا احدی از دانشگاه محقق اردبیلی صاحب عنوان نخست شد ،زهرا
سادات مشکاتی از حکیم سبزواری مقام دوم را کسب کرد و زهرا ملک محمدی از شاهد تهران سوم شد.
رشته حفظ موضوعی با برتری فرشاد فرهنگ از دانشگاه امام صادق(ع) ،محمد علی محمدنیا و مریم صدری از
پردیس فارابی قم همراه بود..
در رشته حفظ  10جزء خواهران محدثه شیخدوست از دانشگاه شاهد و فایزه جاللی از دانشگاه شهید چمران به
ترتیب اول و دوم شدند و مریم باقری از فردوسی مشهد و فاطمه عزیزی از اصفهان به طور مشترک در جایگاه
سوم قرار گرفتند.
در بخش حفظ  10جزء آقایان نیز علی بهرامیپور از تهران ،محمدرضا رحیمی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
و محمد مهدی مقدم از قم به ترتیب اول تا سوم شدند.
رشته حفظ  20جزء قرآن بخش آقایان نیز با معرفی حسن حاجی حسینی از گیالن ،علیرضا زرنوشی فراهانی از
تهران و علیرضا اصالنیخواه از دانشگاه سهند تبریز به کار خود پایان داد.
در رشته حفظ کل عطیه تبیانیان و رضوانه باقری هر دو از دانشگاه الزهرا اول و دوم شدند و سمیه محمدیانفرد از
دانشگاه بینالمللی قزوین در جایگاه سوم قرار گرفت.
امید رضا رحیمی دانشجوی روشندل از گیالن رتبه نخست حفظ کل آقایان را از آن خود کرد و محمد رضا جاهدینیا
و محمد کریمی به ترتیب دوم و سوم شدند.
رقیه حسنلو از دانشگاه عالمه طباطبایی ،لیال احمدی از دانشگاه شهید چمران اهواز و زهرا حسینپور از دانشگاه
مذاهب اسالمی در رشته قرائت ترتیل بانوان در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.

در بخش قرائت ترتیل آقایان امیرطیب طالبی از اصفهان ،حامد حسینی از دانشگاه عالمه طباطبایی و سید رضا
نجیبی از شیراز مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.
زینب ضیا دوست از دانشگاه حکیم سبزواری زهرا مهوشیان از فردوسی مشهد و زهرا پورطهماسب نفرات اول تا
سوم رشته قرائت تحقیق بانوان بودند.
در رشته قرائت تحقیق مردان نیز مجتبی محمدبیگی از دانشگاه قرآن و حدیث ،علیرضا مهدیزاده از دانشگاه امام
حسین(ع) و سید جواد هاشمیزاده از شیراز رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.

کد خبر  -3745531:تاریخ انتشار  19:شهریور 12:14 - 1397
موفقیت دانشجویان دانشگاه شهید چمران در جشنواره قرآن و عترت
گروه فعالیت های قرآنی ـ دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سی و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت
دانشجویان کشور به رتبههای برتر دست یافتند.

به گزارش ایکنا از خوزستان ،آیین اختتامیه سی و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور روز
گذشته 18 ،شهریورماه با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار و نفرات برتر
این جشنواره معرفی شدند.
در این مرحله از مسابقات 14 ،دانشجو از دانشگاه شهید چمران اهواز در رشتههای حفظ کل و جزء ،قرائت ترتیل،
آشنایی با سیره معصومین علیهم السالم ،تالوت تحقیق ،آشنایی با صحیفهی سجادیه ،آشنایی با ترجمه و تفسیر
قرآن کریم و آشنایی با احادیث اهل بیت علیهم السالم با دیگر شرکتکنندگان از دانشگاههای سراسر کشور به
رقابت پرداختند.
در این دوره از جشنواره ،فائزه جاللی در رشته حفظ  10جزء و سوسن عبیداوی در رشته حفظ  5جزء از دانشگاه
شهید چمران اهواز ،به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردند .همچنین در رشته قرائت ترتیل لیال دورقی
احمدی مقام دوم را در این مرحله از مسابقات از آن خود کرد.
گفتنی است؛ برترینهای این دوره از جشنواره ،به مرحله ملی سی و سومین مسابقات سراسری قرآن و عترت
دانشجویی که آذرماه امسال برگزار میشود ،راه مییابند.

کدخبر -976-3176-5 :دوشنبه  19شهریور ماه- 13:53 - 1397 ،
جزییات ثبتنام کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در سال تحصیلی  846 ،98-97نفر در
مقطع کارشناسی ارشد و  163نفر در مقطع دکترا از طریق آزمون در دانشگاه پذیرفته شدهاند.

علیرضا جلیلیفر در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان ،اظهار کرد :ثبتنام اینترنتی پذیرفتهشدگان آزمون
کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی  98-97از روز گذشته (18شهریورماه) آغاز شده است و تا فردا (20
شهریورماه) ادامه دارد .پذیرفتهشدگان باید بر اساس نامخانوادگی ،ثبتنام اینترنتی خود را انجام دهند .در این
مرحله دانشجویان یک کد رهگیری دریافت میکنند.

وی افزود :پس از انجام ثبتنام اینترنتی ،پذیرفتهشدگان باید روز بعد با در دست داشتن مدارکی مانند کارت ملی،
شناسنامه ،گواهی فارغالتحصیلی ،فرمهای الزم برای ثبتنام و سایر مدارک الزم که در سایت دانشگاه ذکر شده
است ،برای ثبتنام حضوری به بخش آموزش دانشکده خود در دانشگاه مراجعه کنند.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :برای سال تحصیلی  98-97در
مجموع  846دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری و  195نفر نیز از طریق استعدادهای
درخشان در  126رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه و  45رشته در پردیس بینالملل دانشگاه پذیرفته میشوند.

جلیلیفر ادامه داد :ثبتنام پذیرفتهشدگان دکترا در دانشگاه به اتمام رسیده است و در این مقطع امسال  163نفر
از طریق آزمون و  19نفر از طریق استعدادهای درخشان در  72رشته ،در دانشگاه شهید چمران اهواز و  18رشته
دکترا در پردیس بینالملل دانشگاه پذیرفته میشوند.

خوز نیوزتاریخ انتشار  19:شهریور  -14:22 - 1397کد خبر 171810:
جزییات ثبتنام کارشناسی ارشد در دانشگاه چمران اهواز
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در سال تحصیلی 846 ،97-98نفر در مقطع
کارشناسی ارشد و  163نفر در مقطع دکترا از طریق آزمون در دانشگاه پذیرفته شدهاند .

علیرضا جلیلیفر اظهار کرد :ثبتنام اینترنتی پذیرفتهشدگان آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 98-97
از روز گذشته (18شهریورماه) آغاز شده است و تا فردا (20شهریورماه) ادامه دارد .پذیرفتهشدگان باید بر اساس
نامخانوادگی ،ثبتنام اینترنتی خود را انجام دهند .در این مرحله دانشجویان یک کد رهگیری دریافت میکنند.

وی افزود :پس از انجام ثبتنام اینترنتی ،پذیرفتهشدگان باید روز بعد با در دست داشتن مدارکی مانند کارت ملی،
شناسنامه ،گواهی فارغالتحصیلی ،فرمهای الزم برای ثبتنام و سایر مدارک الزم که در سایت دانشگاه ذکر شده
است ،برای ثبتنام حضوری به بخش آموزش دانشکده خود در دانشگاه مراجعه کنند .

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :برای سال تحصیلی  98-97در
مجموع  846دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری و  195نفر نیز از طریق استعدادهای
درخشان در  126رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه و  45رشته در پردیس بینالملل دانشگاه پذیرفته میشوند.

جلیلیفر ادامه داد :ثبتنام پذیرفته شدگان دکترا در دانشگاه به اتمام رسیده است و در این مقطع امسال  163نفر
از طریق آزمون و  19نفر از طریق استعدادهای درخشان در  72رشته ،در دانشگاه شهید چمران اهواز و  18رشته
دکترا در پردیس بینالملل دانشگاه پذیرفته میشوند.

