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انعقاد تفاهمنامه میان میراث فرهنگی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان از امضای تفاهمنامه میان این ادارهکل و دانشگاه شهیدچمران اهواز در زمینه
همکاریهای آموزشی در راستای توسعه گردشگری خبر داد .
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان ،علیرضا ایزدی اظهار داشت :دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از پایلوتهای
علمی منطقه و به نوعی بزرگترین مجموعه آموزشی در جنوب غرب کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد :باتوجه به این موضوع ،مدتی پیش نشستی را با اعضای گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه شهیدچمران برگزار کردیم که به توافقاتی نیز دست پیدا کردیم که بتوانیم از این فرصت و
موقعیت خوب دانشگاه در راستای توسعه گردشگری استفاده کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان با بیان این که گردشگری علمی یکی از شاخههای گردشگری است ،افزود:
خوشبختانه در این زمینه ،بازار خوبی در عراق داریم و شاهد عالقمندانی هستیم که در رشتههای مختلف دانشگاهی
وارد اهواز شدهاند؛ به گونهای که درحال حاضر  50دانشجوی خارجی که غالباً عراقی نیز هستند در دانشگاه شهید
چمران به تحصیل مشغول هستند.
وی عنوان کرد :خوشبختانه انجمن آزفا (آموزش زبان فارسی) دانشگاه چمران نیز با یک نظم و ویژگیهای خاص و
امکاناتی که به همت خواجه (رئیس دانشگاه) و سایر دستاندرکاران فرآهم آمده ،به خوبی این دانشجویان را
ساماندهی کردهاند و در این راستا نیز مراسمی را به مناسبت روز بزرگداشت حافظ تحت عنوان " اولین نکوداشت
فارسیآموزان خارجی برگزار کردند و از این دانشجویان که در رشتههای مختلف در حال تدریس هستند تجلیل
کردند.
ایزدی خبر داد :در این همایش ،تفاهمنامهای میان اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان و
دانشگاه شهید چمران اهواز در زمینه همکاریهای آموزشی به امضا رسید که ضمن رونق گردشگری علمی میتواند
معرفیکننده ظرفیتهای گردشگری هم باشد که این موضوع در حوزه داخلی و خارجی اتفاق مثبتی است.
وی در ادامه به محورهای این تفاهمنامه اشاره کرد و افزود :برگزاری کارگاههای مشترک آموزشی میان ادارهکل
میراث فرهنگی و دانشگاه شهیدچمران ،فرآهم کردن امکانات برای بازدید ،برگزاری تورهای ویژه ،برگزاری
دورههای مختلف آموزشی ،برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت و انجام کارآموزی دانشجویان درادارهکل
میراث فرهنگی از جمله همکاریهای است که در راستای اجرای تفاهمنامه انجام خواهند شد.
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان مدت زمان این تفاهمنامه را از زمان انعقاد به مدت سه سال عنوان کرد و گفت:
قرار است از طرف دانشگاه چمران ،رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و از طرف ادارهکل ،مشاور پژوهشی
به عنوان نماینده تاماالختیار جهت اجرای تفاهمنامه معرفی شوند.

کد خبر  -671150:تاریخ انتشار  ۳0:مهر 16:17 - 1۳97
انعقاد تفاهمنامه میان میراث فرهنگی خوزستان و دانشگاه چمران اهواز
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان از امضای تفاهمنامه میان این اداره کل و دانشگاه شهیدچمران اهواز در زمینه
همکاری های آموزشی در راستای توسعه گردشگری خبر داد .
علیرضا ایزدی در این آیین اظهار داشت :دانشگاه شهیدچمران اهواز یکی از پایلوتهای علمی منطقه و به نوعی
بزرگترین مجموعه آموزشی در جنوب غرب کشور محسوب میشود.
او ادامه داد :باتوجه به این موضوع ،مدتی پیش نشستی را با اعضای گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه شهیدچمران برگزار کردیم که به توافقاتی نیز دست پیدا کردیم که بتوانیم از این فرصت و
موقعیت خوب دانشگاه در راستای توسعه گردشگری استفاده کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان با بیان اینکه گردشگری علمی یکی از شاخههای گردشگری است افزود:
خوشبختانه در این زمینه ،بازار خوبی در عراق داریم و شاهد عالقمندانی هستیم که در رشتههای مختلف دانشگاهی
وارد اهواز شدهاند؛ به گونهای که درحال حاضر  50دانشجوی خارجی که غالباً عراقی نیز هستند در دانشگاه شهید
چمران به تحصیل مشغول هستند .
وی عنوان کرد  :خوشبختانه انجمن آزفا (آموزش زبان فارسی) دانشگاه چمران نیز با یک نظم و ویژگیهای خاص
و امکاناتی که به همت دکتر خواجه (رئیس دانشگاه) و سایر دستاندرکاران فرآهم آمده ،به خوبی این دانشجویان
را ساماندهی کرده اند و در این راستا نیز مراسمی را به مناسبت روز بزرگداشت حافظ تحت عنوان " اولین
نکوداشت فارسیآموزان خارجی برگزار کردند و از این دانشجویان که در رشتههای مختلف در حال تدریس هستند
تجلیل کردند.
ایزدی خبر داد :در این همایش ،تفاهمنامهای میان اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان و
دانشگاه شهید چمران اهواز در زمینه همکاریهای آموزشی به امضا رسید که ضمن رونق گردشگری علمی میتواند
معرفیکننده ظرفیت های گردشگری هم باشد که این موضوع در حوزه داخلی و خارجی اتفاق مثبتی است .
او در ادامه به محورهای این تفاهمنامه اشاره کرد و افزود :برگزاری کارگاههای مشترک آموزشی میان ادارهکل
میراث فرهنگی و دانشگاه شهیدچمران ،فرآهم کردن امکانات برای بازدید ،برگزاری تورهای ویژه ،برگزاری
دورههای مختلف آموزشی ،برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت و انجام کارآموزی دانشجویان درادارهکل
میراث فرهنگی از جمله همکاریهای است که در راستای اجرای تفاهمنامه انجام خواهند شد.
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان مدت زمان این تفاهمنامه را از زمان انعقاد به مدت سه سال عنوان کرد و گفت:
قرار است از طرف دانشگاه چمران ،رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و از طرف ادارهکل ،مشاور پژوهشی
به عنوان نماینده تااالختیار جهت اجرای تفاهمنامه معرفی شوند.

کدخبر 1-44۳766۳ :آبان 08:48 - 1۳97

در گفتگو با مهر عنوان شد؛
برپایی موکب توسط دانشگاه های استان خوزستان در مرز

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :براساس تصمیات اتخاذ شده در قرارگاه شهید علم الهدی دانشگاه های
استان خوزستان به صورت مشترک موکب هایی را در مرز برپا کرده اند.
غالمحسین خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :دانشگاه شهیدچمران اهواز به عنوان دانشگاه مادر استان از
سوی قرارگاه شهید علم الهدی به عنوان متولی برنامه ریزی برای ارائه خدمات به زائران پیاده روی اربعین تعیین
شده است.
وی افزود :دانشگاه های استان به صورت مشترک موکب هایی در مسیر زائران اربعین تا مرز ایجاد کرده اند.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد :در موکب های دانشگاه های استان خدمات فرهنگی ،تغذیه و
اسکان به زائران دانشگاهی و دیگر افراد ارائه می شود.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری دانشجویان ایران منعکس شده است.

سه شنبه  1آبان ماه – 1۲:40 - 1۳97 ،کدخبر978-1080-5 :
اهواز میزبان دوساالنه براتیسالوا

نمایشگاه آثار منتخب مسابقه تصویرگری دوساالنه براتیسالوا از یکم
تا هفتم آبان ماه از ساعت  9تا  17در نگارخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.

به گزارش خبرنگار ایسنا ـ منطقه خوزستان ،در این نمایشگاه  42اثراز تصویرگران ایرانی و اسلواک و  25اثر
تصویرگری جایزه بزرگ( )Grand Priceکه تاکنون موفق به دریافت جایزه این رقابت شدهاند به نمایش
درمیآید.
هم زمان با برپایی این نمایشگاه ،کارگاه تصویرگری کتاب کودک و نوجوان برای عالقهمندان و هنرمندان حوزه
تصویرگری کودک برگزار میشود.
دوساالنه تصویرگری براتیسالوا مهمترین و منحصر به فردترین رویداد در زمینه تصویرگری کتاب کودک و
نوجوان است که با پشتیبانی یونسکو و همکاری شعبههای ملی دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان در کشور
اسلواکی برگزار میشود.
موسسه بیبیانا ( )BIBIANAکه یک موسسه فرهنگی فعال در سطح بینالمللی در اسلواکی است ،نقش اصلی را
در سازماندهی این رویداد بر عهده دارد .هدف بنیانگذاران این دوساالنه ایجاد شرایطی برای ارزیابی و گسترش
هنر تصویرگری است.
در این دوساالنه بهترین آثار در حوزه تصویرگری کتاب کودک و نوجوان در  2سال گذشته که به صورت کتاب
منتشر شده به نمایش درمیآید و پس از استانهای تهران ،کردستان و کرمان ،خوزستان چهارمین استانی است
که عهدهدار برپایی این نمایشگاه است.
الزم به ذکر است خبر فوق درخبرگزاری صدا وسیما و پانا وایرنا منعکس شده است.

تاریخ یک آبان ساعت -17:45کدخبر671900۲ :
دانشگاه شهید چمران اهواز؛ مزین به نام دفاع مقدس
تهران  -ایرنا  -دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان یکی از چهار دانشگاه بزرگ کشور از مراکز علمی برجسته
کشور است که از بطن تاریخ برخاسته و به نام دفاع مقدس و شهید چمران مزین شده است.

افتخارات عظیم و باشکوه تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین ،بیانگر وجود مراکز دانش در انواع علوم بوده است؛
مراکز برجسته علمی همچون دانشگاه جندی شاپور در خوزستان که در سال  530میالدی تاسیس شد ،دلیلی
براین مدعاست.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ،پس از پیروزی ایرانیان بر امپراطور روم ،یکی از پادشاهان
ساسانی(شاپوراول) دستور بنای شهر جندی شاپور را در  18کیلومتری جنوب غرب دزفول صادر کرد .

وی بر این شهر نام بهاندیو یعنی بهتر از انطاکیه (پایتخت روم شرقی) را نهاد .سپس در این شهر ،دانشگاهی به
همین نام تاسیس شد.

درآن ایام علوم مختلفی از جمله پزشکی ،فلسفه ،الهیات ،ریاضیات ،موسیقی ،کشورداری و کشاورزی دراین
دانشگاه تدریس می شد .بر این اساس گفته می شود که دانشکده پزشکی دانشگاه جندی شاپور به عنوان یکی از
قدیمی ترین دانشکده های پزشکی جهان مطرح بوده و دانشمندان زیادی از ملیت های ایرانی و هندی درآن
تدریس می کرده ا ند و توسط آنان چندین کتاب پزشکی به زبان پهلوی ترجمه شده است.

پس ازآن دوره چشمگیر ،حیات دوباره دانشگاه از سال  1334هجری شمسی با ایجاد دانشکده کشاورزی و
پذیرش  40دانشجو در دوره جدید آغاز شد .سپس در سال  1335مقدمات ایجاد دانشکده پزشکی فراهم آمد و
به تدریج دیگر دانشکده ها از آن پس فعال شد.

تا پیش از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در سال  1357این دانشگاه نزدیک به چهار هزار دانشجوی مشغول
به تحصیل در  40رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی و  17رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد داشته است.

**دانشگاه شهید چمران ،مقر اصلی شهید چمران

پس از پیروزی انقالب اسالمی و در دوران جنگ تحمیلی ،این دانشگاه یکی از پایگاه های اصلی رزمندگان اسالم
در دفاع مقدس به شمار می رفت و مقر اصلی شهید چمران بود که پس از به شهادت رسیدن این سردار بزرگ و
به پاس بزرگداشت نام و خاطره آن مرد ،نام آن به دانشگاه شهید چمران اهواز تغییر یافت.

**نقش دانشگاه شهید چمران اهواز در دوران دفاع مقدس

پس از آغاز جنگ تحمیلی و حمله ارتش عراق به کشورمان در سال  1359با استقرار شورای عالی دفاع و ستاد
جنگ های نامنظم با حضور رهبر معظم انقالب و سردار شهید مصطفی چمران در دانشکده کشاورزی دانشگاه
شهید چمران اهواز ،امکانات مادی و معنوی دانشگاه در اختیار رزمندگان اسالم قرار گرفت.

دانشکده کشاورزی به محل استقرار شورای عالی دفاع ،ستاد جنگهای نامنظم و ستاد بسیج عشایر ،مجتمع
ورزشی و دانشکده تربیت بدنی و زمین های ورزشی به محل استقرار لشکر 8نجف اشرف به فرماندهی سردار
شهید حاج احمد کاظمی ،سوله ورزشی و مدارس دانشگاه به محل استقرار قرارگاه کربال ،سالن تشریح دامپزشکی
و کتابخانه مرکزی به محل استقرار لشکر فجر فارس و جهاد سازندگی فارس ،دانشکده علوم و امور دانشجویی به
سلف سرویس و آشپزخانه محل استقرار منطقه  8سپاه و ستاد مرکزی قرارگاه جنوب اختصاص داده شد و 74
منزل دانشگاه در اختیار تیپ الغدیر یزد و تیپ ثارا ...کرمان قرار گرفت .

همچنین خوابگاه خواهران و سلف سرویس مرکزی در اختیار بسیج قرارگاه کربال و سپاه پاسداران اهواز و
خوزستان قرار داده شد و سپاه منطقه  8کشوری نیز از مهمانسرای دانشگاه برای استقرار نیروهای فرماندهی و
ستاد استفاده میکردند .

عالوه بر این ،دانشگاه فعالیتها و خدمات مستقیمی به رزمندگان اسالم ارایه میداد که از جمله این خدمات می
توان به تشکیل گردان شهید چمران که نقش بسزایی در ساماندهی ،آموزش و اعزام اساتید ،کارکنان و
دانشجویان داشت ،اشاره کرد.

همچنین طرح شهید رجایی (دانشگاه در جبهه) طرح گذراندن  12واحد دانشجویان رزمنده ،مجری طرح
انفورماتیک در خدمت دفاع مقدس ،طراحی و محاسبات الزم برای ساخت طرح های راه و ساختمان و سنگرهای
مقاوم در مقابل بمباران ،ترجمه متون بیگانه مورد نیاز قرارگاه کربال ،اجرای طرح شیمی و الکترونیک در خدمت
دفاع مقدس ،ارسال ماهانه کمک های نقدی و اقالم مورد نیاز ،انجام صدها طرح تحقیقاتی مورد نیاز جبهه و جنگ
و ساخت طرحهای فنی مهندسی با پیشنهاد و نظارت دکتر چمران مانند پل شناور بر عهده دانشگاه شهید چمران
اهواز بود.

پس از دستور وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تشکیل ستاد امور جنگ دانشگاهها با اهداف مشورت ،تصمیمگیری و
نظارت و هماهنگی در حسن اجرای همکاری دانشگاه در جنگ ،نخستین نشست معاونت جنگ وزارت در 29مرداد
سال  65در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد که از جمله مهمترین مصوبات این نشست میتوان به اعطای
تمامی امکانات دانشگاه به دفاع مقدس ،بسیج ،آموزش و اعزام نیروهای رزمی تخصصی به جبهههای نبرد اشاره
کرد.
در این نشست مقرر شد تمام مراکز تحقیقاتی با امکانات روز جهت انجام امور مورد نیاز و تحقیقات الزم در اختیار
جبهه و جنگ قرار گیرد و همچنین انجام چند طرح تحقیقاتی آبی  -خاکی از سوی اعضای هیات علمی که رابطه
مستقیمی با جنگ تحمیلی داشت ،تولید آثار ادبی مانند شعر و نثر و ترجمه اسناد و مدارک از عربی به فارسی و
ترجمه اخب ار به انگلیسی و همراهی با خبرنگاران خارجی از سوی دانشجویان و اعضای هیات علمی ،چاپ و انتشار
اقالم تبلیغاتی و اطالع رسانی در رابطه با جنگ در اداره چاپ و انتشارات دانشگاه ،حضور و استقرار رزمندگان ستاد
جنگ های نامنظم به فرماندهی شهید دکتر چمران در دانشگاه ،همکاری انجمن اسالمی دانشجویان با شهید سید
حسین علم الهدی در راه اندازی بسیج سپاه پاسداران اهواز از طریق استقرار در مساجد اهواز و تاسیس پایگاههای
مختلف بسیج در مساجد جزء وظایف دانشگاه قرار گرفت .

**از دانشجویی تا فرماندهی جنگ در دانشگاه شهید چمران اهواز

از رهگذر نقش آفرینی دانشگاه شهید چمران اهواز در جنگ تحمیلی ،تعداد زیادی از دانشجویان و دانش
آموختگان این دانشگاه تا ردههای فرماندهی ارتقا یافتند که از جمله این افراد میتوان به سردار علی شمخانی،

سردار شهید مصدق طاهری ،مهدی بخشنده ،مسعود صفایی مقدم ،مهدی قمشی ،شهید مجید بقایی ،سردار
شهید غالم عباس مکوندی و شهید حسین پژوهنده اشاره کرد.

در طول دوران دفاع مقدس حدود یک هزار و 200نفر دانشجو از دانشگاه شهید چمران اهواز به جبههها اعزام
شدند که از این تعداد بر اساس آمار موجود  67نفر شهید 2 ،نفر آزاده و  2نفر جاویداالثر شدند.

از حدود 250نفر کارمند دانشگاه نیز که عازم جبهه ها شدند 25 ،نفر شهید ،سه نفر آزاده و  2نفر جاویداالثر
شدند.
همچنین 90نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در دفاع مقدس شرکت داشتند که از این تعداد سه نفر شهید و 2
نفر آزاده بودند که این ها نشان دهنده بخشی از نقش دانشگاه شهید چمران اهواز در هشت سال دفاع مقدس
است.
**دانشگاه از پنجره امروز

هم اکنون ،دانشگاه شهید چمران دارای  13دانشکده با  53گروه آموزشی شامل  22گروه علوم انسانی ،هفت گروه
علوم پایه ،هفت گروه فنی و مهندسی13 ،گروه علوم کشاورزی و دامپزشکی و 2گروه هنر است.

این گروه ها در مجموع شامل سه رشته در مقطع کاردانی 56 ،رشته در مقطع کارشناسی 107 ،رشته در مقطع
کارشناسی ارشد 59 ،رشته در مقطع دکتری تخصصی و یک رشته در مقطع دکتری حرفه ای است.

بیش از  500نفر عضو هیات علمی در دانشگاه مشغول آموزش و پژوهش هستند که حدود  80درصد از آنها رتبه
استادیاری و باالتر دارند.

همچنین بیش از  16هزار دانشجو از مقطع کاردانی تا دکتری تخصصی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند که
از این تعداد چهار نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی هستند.

از سال  1391واحد پردیس دانشگاهی راه اندازی شده و هم اکنون بیش از  400نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی
نیز در این واحد مشغول به تحصیل هستند.

دانشگاه شهید چمران اهواز اینک با در اختیار داشتن فضای آموزشی بسیار وسیع و مناسب یکی از چهار دانشگاه
بزرگ کشور و بزرگ ترین دانشگاه در جنوب غرب کشورمان به شمار آمده و در زمره دانشگاه های جامع کشور
قرار دارد.

**پژوهشگران نمونه کشوری در دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از دانشگاه های برخوردار از نظر استادان برجسته ای است که به عنوان
پژوهشگران نمونه کشوری در این دانشگاه مشغول به تدریس و تحقیق هستند.

نصراله امامی ،بهمن نجاریان ،محمد محمودیان شوشتری ،محمود شفاعی بجستان ،حسین شکرشکن،
محمدسعید مصدق ،منصور میاحی ،حسین محمد ولی سامانی ،مهناز مهرابی زاده ،سعید برومند نسب،
محمودشکیب انصاری ،پرویز شیشه بر ،محمود جورابیان ،مهدی قمشی و حسین نجف زاده ورزی استادان و
پژوهشگران نمونه کشوری در این دانشگاه هستند.

**رتبه دانشگاه

دانشگاه شهیدچمران اهواز در بین دانشگاههای معتبر و بزرگ کشور با توجه به پایگاه اسنادی  iscرتبه  13را
دارد.
هم اینک غالمحسین خواجه ریاست دانشگاه شهیدچمران اهواز را بر عهده دارد.
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سهم دانشگاهیان از پیاده روی اربعین /موکبهای دانشجویی چندملیتی شد

از زمان اوجگیری پیادهروی اربعین شاهد حضور دانشجویان در این مراسم هستیم ،امسال نیز همچون سنوات
گذشته دانشجویان از سراسر کشور خود را برای حضور در این رخداد بزرگ فرهنگی آماده می کنند.

به گزارش خبرگزاری دانا از مهر با توجه به تسهیالتی که اخیرا به زائران اربعین اختصاص داده شده مانند کاهش
هزینه ویزا و ارائه ارز دولتی ،پیش بینی ها از افزایش حضور دانشجویان در مراسم پیاده روی اربعین سال 97
حکایت دارد .
اما سفر اربعین برای دانشجویان نسبت به قشرهای دیگر متفاوت بوده ،محدودیت و تسهیالت خاص خود را دارد.
یکی از دغدغه های دانشجویان مشمول پسر برای حضور در این رخداد بزرگ فرهنگی ،دریافت مجوز خروج از
کشور است که ستاد ملی اربعین دانشگاهیان این کار را برای دانشجویان آسان کرده است.
این ستاد با همکاری دستگاههای آموزش عالی به منظور تسهیل گری حضور دانشجویان در پیاده روی اربعین
ا یجاد شده و عالوه بر تسهیالتی که به دانشجویان زائر اربعین ارائه می کند مجوز خروج دانشجویان را نیز دریافت
می کند.
اعزام کاروان های دانشجویی تا  2آبان
علی بهرامی ،مسئول دبیرخانه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان گفت :اعزام کاروان های دانشجویی برای حضور در
پیاده روی اربعین از  27مهرماه آغاز شده و تا  2آبان ماه ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد :پیش بینی های صورت گرفته نشان می دهد که  15هزار دانشجو به صورت کاروانی برای حضور در
مراسم پیاده روی اربعین حاضر خواهند شد.
دریافت مجوز خروج از کشور توسط  30هزار دانشجو
مسئول دبیرخ انه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان با بیان اینکه تا کنون برای  30هزار نفر از دانشجویان مجوز خروج
صادر شده ،افزود :سال گذشته توانستیم برای  51هزار دانشجو مجوز خروج از کشور بصورت کامال رایگان ثبت
کنیم.
مسول قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی ادامه داد :ستاد استقبال مرزی ،با کمک دانشگاه های خوزستان و
ایالم در مرزهای مهران و چزابه ایجاد شده و در خدمت دانشجویان خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد :دانشجویان در نجف اشرف به صورت متمرکز در صحن حضرت زهرا (ع) اسکان یافته و در
مسیر پیاده روی کاظمین و کربال نیز موکب های دانشجویی ایجاد شده و اسکان متمرکز دانشجویان در موکب
شباب رضوی خواهد بود.
دسته روی سه هزار نفری دانشجویان جهان اسالم در شب اربعین
بهرامی تاکید کرد :همچنین ششم آبان شب اربعین دسته روی سه هزار نفری دانشجویان جهان اسالم را به حرم
امام حسین (ع) خواهیم داشت.
برپایی موکبهای دانشجویی
وی افزود :چند دانشگاه در مسیر پیاده روی با محوریت موضوعات جهان اسالم موکب برپا می کنند و کار فرهنگی
انجام می دهند .در چند سال اخیر از دانشجویان غیر ایرانی نیز برای موکب داری استفاده می کنند که موکب های
دانشجویی عموما چند ملیتی شده اند.
بهرامی افزود :موکب «شباب المقاومه» که به همت جمعی از دانشجویان ایرانی ،عراقی و لبنانی ایجاد شده ،امسال
نیز همچون سالیان گذشته با حضور دانشجویان ایرانی ،عراقی ،لبنانی ،یمنی ،ترکیهای ،پاکستانی ،نیجریهای و با
همراهی سایر مسلمانان آماده ارائه خدمات به زوار اباعبداهلل(ع) خواهد بود.

موکب «شباب المقاومه» که به همت جمعی از دانشجویان ایرانی ،عراقی و لبنانی ایجاد شده ،امسال نیز همچون
سالیان گذشته برقرار استمسول قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی افزود :موکب «شباب المقاومه» به
دانشجویان کشورهای منطقه و به کشورهایی با زبان عربی که در محور مقاومت هستند ،اختصاص دارد.
وی ادامه داد :همچنین موکب بین المللی «طالب المقاومه االسالمیه» را داریم که با محوریت دانشجویان انگلیسی
زبان برپا می شود .در واقع در سراسر جهان اسالم دانشجویانی که به زبان انگلیسی صحبت می کنند دراین موکب
اسکان می یابن د و از ظرفیت این دانشجویان چه به صورت زائر و چه به صورت خادم استفاده می شود .این
دانشجویان موضوعات فرهنگی با محتوای جهان اسالم به زائران پیاده روی اربعین ارائه می دهند.
بهرامی خاطرنشان کرد :از ظرفیت دانشجویان خارجی که در دانشگاههای ایرانی تحصیل میکنند چون به زبان
فارسی مسلط هستند نیز در موکب های بین المللی و هم در موکب های دانشجویان ایرانی استفاده می شود.

برپایی  17موکب دانشجویی در مسیر پیادهروی زائران اربعین

مسئول قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی از برپایی  17موکب دانشجویی ایرانی در مسیر پیادهروی زائران
اربعین خبر داد و افزود :این موکبها در مرز مهران و چذابه و همچنین در استانهای ایالم ،خوزستان ،تهران،
مازندران و قم برای ارائه خدمات رفاهی به زائران برپا میشود.
وی گفت 10 :موکب توسط دانشگاهها در مسیر پیادهروی اربعین از مرز عراق تا کربال برپا خواهد شد .همچنین
دانشگاه آزاد قم در کاظمین ،دانشگاه امام صادق(ع) در مسیر نجف تا کربال ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه
صنعتی شریف و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی موکب دارند.
مسئول دبیرخانه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان ادامه داد :یک موکب نیز توسط دانشگاه پیام نور در نجف برپا
خواهد شد که امکان اسکان هزار و  500نفر در آن فراهم شده است .همچنین موکب دیگری از سوی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرمان در کربال برپا میشود.
ثبت نام  5هزار نفر از دانشجویان برای وام اربعین
بهرامی خاطرنشان کرد :برای تسهیل حضور دانشجویان در این رخداد بزرگ با هماهنگی های صورت گرفته به
دانشجویانی که در این مراسم شرکت می کنند یک میلیون تومان وام اختصاص داده می شود که تا کنون  5هزار
نفر برای دریافت وام ثبت نام کرده اند.
وی در ادامه یادآور شد :با رایزنی های صورت گرفته دانشگاه آزاد اسالمی یک میلیون تومان وام قرض الحسنه
برای سفر اربعین به دانشجویان این دانشگاه که در قالب کاروان ها اعزام می شوند پرداخت می کند و وزارت
بهداشت مبلغ  700هزار تومان وام عتبات به دانشجویان علوم پزشکی و وزارت علوم هم قول مساعد داده که
تسهیالت قرض الحسنه به دانشجویان پرداخت کند.

غیبت مجاز دانشجویان حاضر در مراسم اربعین
از سوی دیگر یکی دیگر از تسهیالت برای سفر اربعین ،موضوع آموزشی است از این رو دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی برای اینکه دانشجویان شرکت کننده در مراسم اربعین ،دغدغه غیبت کالس های درسی را نداشته
باشن د ،هر ساله با ابالغ بخشنامه ای به دانشگاه ها غیبت این دانشجویان را مجاز اعالم کرده و از دانشگاه ها
درخواست می کنند نهایت همکاری را با دانشجویان مذکور داشته باشند.
در اربعین سال  97وزارتخانه های علوم ،بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی با ارسال بخشنامه های به دانشگاه ها
خواستار مجاز شدن غیبت دانشجویان حاضر در مراسم پیاده روی اربعین شدند.
برگزاری همایش بینالمللی اربعین
غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم نیز اعالم کرد :طی ابالغی که با هماهنگی معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی صورت گرفته ،مقدمات برگزاری همایش بینالمللی اربعین فراهمشده است و
برای مستندسازی و اثرگذاری بهتر این جریان و حرکت فرهنگی اربعین در دانشگاهها ،دومین سوگواره ملی اربعین
با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.
برپایی موکب دانشگاهی در نقطه صفر مرزی
در روزهای مانده به اربعین دانشگاه هایی که در نقاط نزدیک به مرز قرار دارند نیز با برپا کردن موکب هایی خدمت
رسانی به دانشجویان را آغاز می کنند.
محمدعلی اکبری ،رئیس دانشگاه ایالم دراین خصوص گفت :هفته گذشته جلسه ستاد اربعین دانشگاهیان استان
ایالم برگزار شد و در این جلسه تاکید شد که دانشگاه های استان به دانشجویان و اساتید و خانواده های آنها که
قصد شرکت در پیاده روی اربعین را دارند خدمات ارائه دهند.
وی افزود :در این جلسه تاکید شد که تمامی ظرفیت های دانشگاه های استان مشخص و به صورت هماهنگ عمل
کنند.
رئیس دانشگاه ایالم عنوان کرد :همچنین قرار است از ظرفیت ترابری و لجستیکی دانشگاه های استان برای
انتقال همکاران دانشگاهی و اساتید تا مرز مهران استفاده شود.
اکبری اظهار داشت :قرار است دانشگاه ایالم در نقطه صفر مرزی موکب برپا کند که در این موکب فعالیت های
فرهنگی و خدمات تغذیه ای ارائه می شود.
وی تاکید کرد :سایر دانشگاه های استان نیز در سطح شهر و ورودی شهر ایالم موکب برپا خواهند کرد.
رئیس دانشگاه ایالم خاطرنشان کرد :در موکب های دانشگاه های استان از ظرفیت نذورات جامعه دانشگاهی نیز
استفاده خواهد شد.

عالوه بر دانشگاه ایالم ،دانشگاه شهید چمران اهواز نیز به عنوان دانشگاه مادر استان از سوی قرارگاه شهید علم
الهدی به عنوان متولی برنامه ریزی برای ارائه خدمات به زائران پیاده روی اربعین تعیین شده است و با دانشگاه
های استان به صورت مشترک موکب هایی در مسیر زائران اربعین تا مرز ایجاد کرده اند.
در ای ن موکب های دانشگاه های استان خدمات فرهنگی ،تغذیه و اسکان به زائران دانشگاهی و دیگر افراد ارائه
می شود.
مهمترین اقدامات دانشگاههای علوم پزشکی برای سفر اربعین
دانشگاه های علوم پزشکی کشور همگام با سایر نهادها تمهیدات گسترده ای را برای هر چه باشکوه تر برگزار
.شدن مراسم پیاده روی اربعین سال  97تدارک دیده اند
آمادگی کامل  28دانشگاه علوم پزشکی مرزی برای مراسم پیاده روی اربعین
دکتر علیرضا رئیسی ،معاون بهداشت وزارت بهداشت از آمادگی کامل  28دانشگاه علوم پزشکی مرزی کشور در
مراسم پیاده روی اربعین خبر داد و گفت 97 :آزمایشگاه تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در این
.مراسم فعال هستند
وی در خصوص تمهیدات بهداشتی برای مراسم پیاده روی اربعین ،گفت :یکی از دستگاه های متولی تامین امنیت
سالمت زائرین کربال وزارت بهداشت است و  28دانشگاه علوم پزشکی و مرزی کشور به عنوان دانشگاه های
معین و خط اول هستند و آموزش های متعددی برای تیم های بهداشتی و درمانی در خصوص روش گرفتن نمونه و
ارسال آنها به آزمایشگاه ها و یا آزمایشگاه های تخصصی تر برای بررسی بیشتر داده شده است.
معاون بهداشت گفت :دانشگاه های علوم پزشکی اهواز ،آبادان ،کرمانشاه ،بهبهان ،شوشتر ،دزفول و ایالم بعنوان
دانشگاه های مرزی کشور و دانشگاه های علوم پزشکی اردبیل ،تبریز ،ارومیه ،خوی ،کردستان و همدان به عنوان
دانشگاه های معین و پشتیبان هستند و دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در مراسم پیاده روی اربعین همکاری می
کند.
دانشگاه های علوم پزشک ی اهواز ،آبادان ،کرمانشاه ،بهبهان ،شوشتر ،دزفول و ایالم بعنوان دانشگاه های مرزی
کشور و دانشگاه های علوم پزشکی اردبیل ،تبریز ،ارومیه ،خوی ،کردستان و همدان به عنوان دانشگاه های معین و
پشتیبان هستند و دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در مراسم پیاده روی اربعین همکاری می کندوزیر بهداشت نیز
با اشاره به مشارکت مستقیم  15دانشگاه علوم پزشکی کشور در ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی ،یادآور
شد :در طول مسیرهای منتهی به استان های مرزی در غرب و جنوب کشور ،آمبوالنس های اورژانس به فاصله  5تا
 45کیلومتر مستقر خواهند بود و اورژ انس کشور بر پایگاه ها و استقرار آمبوالنس ها نظارت دارد و کنترل تغذیه و
مراقیت از زائران نیز بر عهده کارشناسان بهداشتی است.

نظارت بر وضعیت بهداشتی مواکب در راهپیمایی اربعین حسینی
دکتر علیرضا رئیسی ،معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :دانشگاه های علوم پزشکی اهواز ،ایالم و کرمانشاه از
ماه ها قبل در این زمینه فعالیت های خود را آغاز کرده اند .مسیر زائران و اماکن اسکان این عزیزان باید از لحاظ
بهداشت محیط دقیقا بررسی شود و درخصوص بیماری آنفلوآنزا که ممکن است در اینگونه تجمعات دیده شود
تمهیدات الزم صورت گیرد.
آماده باش کامل کادر بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دکتر شهیار میرخشتی ،رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان و نماینده تام االختیار دانشگاه
علوم پزشکی اهواز گفت :تمامی کادر بهداشت و درمان از شروع مراسم راهپیمایی اربعین حسینی تا حدود چند
روز پس از مراسم اربعین به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات مشغول خواهند بود .برای ورود به کشور عراق در
استان خوزستان دو مرز چذابه و شلمچه وجود دارد که مرز شلمچه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی آبادان و مرز
چذابه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اهواز است.
برنامه های دانشگاه علوم پزشکی ایالم
دکتر کریم همتی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان ایالم در
سال  97با محوریت اربعین اظهار کرد :در ایام تردد زائران اربعین حسینی امسال تعداد  150دستگاه آمبوالنس،
 10دستگاه اتوبوس آمبوالنس 5 ،فروند بالگرد 3 ،بیمارستان صحرایی و  1200نفر در قالب تیم های پزشکی به
پرسنل درمانی استان به زائران خدمات دهی خواهند کرد.
تمهیدات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر محمودرضا مرادی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از آمادگی بخش های مختلف بهداشت و درمان
استان برای ارائه خدمت به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت :امکانات بهداشتی و درمانی الزم برای زائران

اربعین فراهم شده است .با توجه به در پیش بودن راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی با هدف خدمت به زائرانی که از
مرز خسروی و مسیر کرمانشاه و قصرشیرین به عتبات عالیات تردد می کنند تمام امکانات درمانی مورد نیاز پیش
بینی شده است.
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی تسهیالت سفر به اربعین دریافت می کنند
امیر للـه گانی ،مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،گفت :با هماهنگی صورت گرفته با
صندوق رفاه وزارت بهداشت به دو هزار دانشجوی متقاضی سفر به پیاده روی اربعین مبلغ  700هزار تومان
تسهیالت سفر داده میشود.
وی در خصوص ارائه تسهیالت سفر اربعین به دانشجویان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی ،گفت :از
معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی خواسته شده است نهایت همکاری را با دانشجویان
متقاضی سفر به پیاده روی اربعین فراهم کنند.
به گزارش مهر ،دانشجویان در اربعین  ، 97دو شب و سه روز در نجف و سه شب و چهار روز در کربال حضور داشته
و این فرایند از  27مهر الی  9آبان ادامه خواهد داشت.
الزم به ذکر است خبر فوق درخبرگزاری مهر منعکس شده است.
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با تالش محققان دانشگاه چمران؛
نانوکرههای تیتانیوم به عنوان حاملهای اتفاقی آنتیبیوتیک معرفی شدند
پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز در حین پژوهش آزمایشگاهی خود پیرامون سلولهای خورشیدی
پروسکایتی ،متوجه بروز رفتاری از کرههای توخالی دیاکسید تیتانیوم شدند که استفاده از آنها دارورسانی
هوشمند آنتیبیوتیکها را میسر میکند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز در حین پژوهش
آزمایشگاهی خود پیرامون سلولهای خورشیدی پروسکایتی ،متوجه بروز رفتاری از کرههای توخالی دیاکسید
تیتانیوم شدند که استفاده از آنها دارورسانی هوشمند آنتیبیوتیکها را میسر میکند.
آنتیبیوتیکها یکی از پرمصرفترین و رایجترین نوع داروها در ایران بهشمار میروند .این دسته از داروها هنگام
ابتال به عفونتهایی نظیر عفونتهای ریوی ،کلیوی و سایر عفونتها مورد استفاده قرار میگیرند .از سوی دیگر
مصرف زیاد آنها عوارضی مانند مقاوم شدن باکتریها به آنتیبیوتیک را به دنبال دارد که موجب میشود داروها اثر
خود را از دست بدهند.
سیده مژگان سید طالبی ،دانشجوی مقطع دکتری فیزیک حالتجامد دانشگاه شهید چمران اهواز ،ضمن اشاره به
ساختار نانوذرات سنتزشده و هدف ابتدایی از سنتز آنها گفت« :هدف اصلی و ابتدایی این طرح که در قالب
رسالهی دکتری در حال انجام است ،سنتز کروی توخالی جهت بهینهسازی الیهی عبور دهندهی الکترون در
سلولهای خورشیدی پروسکایتی بود .در میانهی راه ،با توجه ساختار نانوذرات سنتز شده ،پایداری آنها در شرایط
بدن و همچنین عدم بروز سمیت ،این ایده مطرح شد که این ذرات میتوانند بهعنوان حامل دارو نیز مورد استفاده
قرار بگیرند».
وی خاطرنشان کرد« :سنتز آسان و ارزان این نانوذرات ،از خصوصیات بارز این کرههای توخالی است که آنها را از
سایر نانوذرات مورد مطالعه متمایز کردهاست»
کرههای توخالی دیاکسید تیتانیوم از ریزبلورکهایی با اندازهی تقریبی  15نانومتر ساخته شدهاند .این ذرات
سطح مؤثر باالیی دارند و قادر به جذب میزان زیادی دارو بر روی سطح داخلی و خارجی خود هستند؛ بنابراین با
مصرف میزان داروی کمتر نسبت به پودر دیاکسید تیتانیوم رهاسازی دارو از سطوح نانوتوپها در زمان
طوالنیتری ادامه خواهد داشت و نیاز به تمدید مجدد مصرف دارو نخواهد بود و ضمن افزایش ماندگاری دارو در
بدن ،اثرات جانبی آن نیز به حداقل خواهد رسید.

به گفتهی سید طالبی در طرح حاضر از نانوکرههای کربنی بهعنوان قالب برای سنتز نانوذرات توخالی دیاکسید
تیتانیوم استفاده شدهاست .پس از فرایند سنتز ،مشخصهیابی نانوذرات به کمک روشهایی نظیر پراش
پرتوایکس ،میکروسکوپ نشر میدانی ،میکروسکوپ نیروی اتمی انجام شدهاست .همچنین خواص ضد باکتری
نانوتوپ ها نیز بر روی چهار نوع باکتری مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج حاکی از عدم بروز سمیت توسط
نانوتوپها بودهاست.

سیده مژگان سید طالبی -دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز ،و ایرج کاظمی نژاد حسین
معتمدی -اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ،در انجام این تحقیقات همکاری داشتهاند.

 ۲آبان 16:۲1 - 1۳97
باحکم معاون فرهنگی وزیر علوم؛
دبیر اجرایی دومین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان منصوب شد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با صدور حکمی دبیر اجرایی دومین سوگواره ملّی اربعین دانشگاهیان را
منصوب کرد .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ،با حکم غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
و رئیس ستاد ملّی اربعین دانشگاهیان ،عبدالرحیم هوشمند ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران
اهواز ،به عنوان دبیر اجرایی دومین سوگواره ملّی اربعین دانشگاهیان منصوب شد.
در حکم دبیر اجرایی دومین سوگواره ملّی اربعین دانشگاهیان آمده است:
نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی ،به موجب این حکم به عنوان دبیر اجرایی دومین سوگواره ملّی
اربعین دانشگاهیان منصوب می شوید .امید است با تکیه بر الطاف باریتعالی و استعانت از سرور و ساالر شهیدان
حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) و تاسی از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،با برنامه ریزی و
تدبیر ،وظایف تعیین شده در چارچوب تصمیمات و دستورالعمل ستاد ملی اربعین دانشگاهیان ،در برگزاری هرچه
باشکوهتر این سوگواره تالش و اهتمام الزم به عمل آورید.
اختتامیه دومین سوگواره ملی اربعین مصوب ستاد ملی دانشگاهیان با محوریت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم و میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز در اسفند ماه سال جاری برگزار میشود.

 ۳آبان 16:16-1۳97

ثبتنام بیش از  31هزار دانشجو در سامانه سقا
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم از ثبتنام بیش از  31هزار دانشجو در سامانه سقا خبر داد.

غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم با
اشاره به برنامههای این وزارتخانه در خصوص پیادهروی اربعین اظهار داشت :بخشهای دانشجویی در برگزاری
مراسم پیاده روی اربعین مشارکت خوبی داشتند .طبق اطالعاتی که دریافت کردیم تا روز گذشته بیش از  31هزار
نفر در سامانه سقا ویژه دانشجویان اعزامی ثبتنام کردند؛ البته این سامانه فقط مخصوص دانشجویانی بود که
میخواستند از خدمات نظام وظیفه استفاده کنند.
وی افزود :در کنار آن اعزام  15هزار دانشجو در قالب  250کاروان را داشتیم که بخشی از آنها زیارت اولیها
هستند.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تصریح کرد :فعالیتهای دیگری هم در دست اقدام است از جمله سوگواره
ملّی اربعین دانشگاهیان که دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار کننده آن خواهد بود .همایش بین المللی اربعین نیز
در دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار میشود.
بیشتر بخوانید
بازدید معاون فرهنگی وزارت علوم از موکبهای دانشگاهیان در چذابه
غفاری گفت :زائران دانشجویی پیاده روی اربعین در داخل عراق برنامههای مختلفی دارند که تعامل و همراهی با
دانشجویان سایر کشورها از جمله این برنامهها خواهد بود.
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در آستانه اربعین حسینی صورت گرفت؛
بازدید معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از مرز چزابه
در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی معاون و مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از
موکب های زایران کربالی معال در مرز چزابه بازدید کردند .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،دکترغالمرضاغفاری ،معاون
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن بازدید از موکب های مستقر در مرز چزابه در گفت و گو
با خبرنگاران با اشاره به انتشار فرآخوان دومین سوگواره علمی ،فرهنگی و هنری اربعین به میزبانی دانشگاه شهید
چمران اهواز ،از عموم دانشگاهیان مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی که در راهپیمایی عظیم اربعین مشارکت
دارند دعوت کرد با ثبت تجربه معنوی خود در قالب شعر ،دل نوشته و خاطره ،عکس ،پایان نامه ،فیلم و نماهنگ
آثار خود را به دبیر خانه این رخداد ارسال کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ادامه با آرزوی موفقیت برای همه نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی که
با از خود گذشتگی و انگیزه خدمت به زایران اربعین حسینی برای برگزاری امن و آرام این رویداد حماسی فعالیت
می کنند ،گفت :افرادی که در این مجموعه برای حفظ امنیت زایران تالش می کنند حقیقتاً شب و روز نمی شناسند
و پیوسته در حال خدمت گزاری به زایران هستند که این توفیق بزرگی است.
دکتر غفاری افزود :ما در این زمان اندک بازدید از موکب ها تنها شاهد گوشه ای از زحمت های شما هستیم اما
مردم کشور و زایران عزیز قطعاً قدردان تالش ها و زحمت های شما هستند و همواره آرزوی تندرستی و توفیق
برای همگی شما دارند.
مع اون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و هیات همراه ضمن دیدار از موکب های مردمی و گفت و گو با زایران
حسینی از موکب های شهدای دانشجو (دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خوزستان) ،پیام نور خوزستان ،شهدای
دانشگاه علمی و کاربردی و مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان بازدید کردند.
دکتر غفاری در دیدار با کاروان های دانشگاهیان و آرزوی تجربه ای سرشار از معنویت برای آنان ،گفت :جامعه
دانشگاهیان ایران دوشادوش دیگر قشرها با حضور پرشور در راهپیمایی عظیم اربعین عشق و ارادت خود را به
ساحت خاندان اهل بیت و فرهنگ دوران ساز حماسه ساز حسینی ابراز می کنند.
وی افزود :بی گمان آثار و برکات این سفر معنویت آفرین در اعتال و توسعه فرهنگی دانشگاه ها موثر خواهد بود و
از همین رو الزم است دانشگاهیان از این فرصت کم نظیر فرهنگی و معنوی بهره گیرند.

در ادامه این بازدید دکتر غفاری و مهندس عسکری معاون و مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به همراه
مسئوالن دانشگاه شهید چمران اهواز در قرارگاه چزابه حضور یافتند که سرهنگ نقیب فاطمی معاون هماهنگ
کننده نیروی انتظامی استان خوزستان به تشریح چگونگی ورود زایران به مرز چزابه ،ساماندهی و هدایت آنها به
سمت مرز عراق و استقرار تیم های امنیتی و انتظامی در این مسیر پرداخت.
این مراسم بازدید با حضور و همراهی دکتر غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ،حجت االسالم
والمسلمین سید محسن شفیعی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان خوزستان ،دکتر
علی یاری م دیر امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز و روسای دانشگاه های علوم و فنون دریایی خرمشهر،
خاتم االنبیاء بهبهان ،پیام نور خوزستان ،علمی کاربردی خوزستان و دانشگاه آزاد اسالمی استان ،انجام شد.
دومین سوگواره ملی علمی و فرهنگی و هنری اربعین اسفندماه امسال برگزار خواهد شد و عالقه مندان می توانند
تا  10دی ماه آثار خود را به دبیرخانه این رویداد در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ارسال
کنند.

 4آبان  – 11:0۳ - 1۳97کدخبر444170۲:
در آستانه اربعین حسینی صورت گرفت؛
بازدید معاون فرهنگی وزیر علوم از موکب های دانشجویی مرز چزابه
در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی معاون فرهنگی وزارت علوم از موکب های شهدای دانشجو  ،پیام نور
خوزستان ،شهدای دانشگاه علمی و کاربردی و مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان بازدید کرد .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن بازدید از موکب های مستقر در مرز چزابه به انتشار فرآخوان دومین
سوگواره علمی ،فرهنگی و هنری اربعین به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز اشاره کرد.
وی از عموم دانشگاهیان مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی که در راهپیمایی عظیم اربعین مشارکت دارند
دعوت کرد با ثبت تجربه معنوی خود در قالب شعر ،دل نوشته و خاطره ،عکس ،پایان نامه ،فیلم و نماهنگ آثار خود
را به دبیرخانه این رخداد ارسال کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از موکب های شهدای دانشجو (دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
خوزستان) ،پیام نور خوزستان ،شهدای دانشگاه علمی و کاربردی و مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان
بازدید کرد.
وی در دیدار با کاروان های دانشگاهیان و آرزوی تجربه ای سرشار از معنویت برای آنان ،گفت :جامعه دانشگاهیان
ایران دوشادوش دیگر قشرها با حضور پرشور در راهپیمایی عظیم اربعین عشق و ارادت خود را به ساحت خاندان
اهل بیت و فرهنگ دوران ساز حماسه ساز حسینی ابراز می کنند.
وی افزود :بی گمان آ ثار و برکات این سفر معنویت آفرین در اعتال و توسعه فرهنگی دانشگاه ها موثر خواهد بود و
از همین رو الزم است دانشگاهیان از این فرصت کم نظیر فرهنگی و معنوی بهره گیرند.
براساس این گزارش ،دومین سوگواره ملی علمی و فرهنگی و هنری اربعین اسفندماه امسال برگزار خواهد شد و
عالقه مندان می توانند تا  10دی ماه آثار خود را به دبیرخانه این رویداد در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
شهید چمران اهواز ارسال کنند.

جمعه  4آبان  -1۲:07 - 1۳97کد مطلب974889 :

غفاری از موکب های دانشجویی مرز چزابه بازدید کرد

در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی معاون فرهنگی وزارت علوم از موکب های شهدای دانشجو  ،پیام نور
خوزستان ،شهدای دانشگاه علمی و کاربردی و مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان بازدید کرد .
به گزارش ایسکانیوز به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن بازدید از موکب های مستقر در مرز چزابه به انتشار فرآخوان دومین سوگواره
علمی ،فرهنگی و هنری اربعین به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز اشاره کرد.
وی از عموم دانشگاهیان مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی که در راهپیمایی عظیم اربعین مشارکت دارند
دعوت کرد با ثبت تجربه معنوی خود در قالب شعر ،دل نوشته و خاطره ،عکس ،پایان نامه ،فیلم و نماهنگ آثار خود
را به دبیرخانه این رخداد ارسال کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از موکب های شهدای دانشجو (دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
خوزستان)  ،پیام نور خوزستان ،شهدای دانشگاه علمی و کاربردی و مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان
بازدید کرد.
وی در دیدار با کاروان های دانشگاهیان و آرزوی تجربه ای سرشار از معنویت برای آنان ،گفت :جامعه دانشگاهیان
ایران دوشادوش دیگر قشرها با حضور پرشور در راهپیمایی عظیم اربعین عشق و ارادت خود را به ساحت خاندان
اهل بیت و فرهنگ دوران ساز حماسه ساز حسینی ابراز می کنند.
وی افزود :بی گمان آثار و برکات این سفر معنویت آفرین در اعتال و توسعه فرهنگی دانشگاه ها موثر خواهد بود و
از همین رو الزم است دانشگاهیان از این فرصت کم نظیر فرهنگی و معنوی بهره گیرند.
براساس این گزارش ،دومین سوگواره ملی علمی و فرهنگی و هنری اربعین اسفندماه امسال برگزار خواهد شد و
عالقه مندان می توانند تا  10دی ماه آثار خود را به دبیرخانه این رویداد در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
شهید چمران اهواز ارسال کنند.

شنبه  5آبان ماه– 10:59 - 1۳97 ،کدخبر978-۳090-5 :
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:
سند سیاستی ساماندهی بحثهای علمی و فرهنگی اربعین تدوین میشود

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از تدوین سند سیاستی ساماندهی بحثهای علمی و فرهنگی اربعین خبر
داد.
دکتر «محمدهادی عسکری» در گفتگو با ایسنا ،منطقه ایالم ،اظهار کرد :میزبانی ایالم از بخش بزرگی از زائران
اربعین حسینی و نگاه و اهتمام ویژه رئیس دانشگاه ایالم و ریزبینی اعضای ستاد اربعین استان ،نویدبخش
فعالیتهای فاخر دانشگاهی در این زمینه است.
وی با بیان اینکه از حضور و مشارکت مسئوالن دانشگاههای ایالم و شهیدچمران اهواز در سطح ملی بهره خواهیم
گرفت ،گفت :پیشنهادات ارزشمندی در ستاد اربعین دانشگاهیان ایالم مطرح شد که عمدهترین آن این است که
بتوانیم به یک مجموعهی سیاستی برسیم.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تصریح کرد :مصمم هستیم که از ظرفیت دانشگاههای استان در بحثهای
فرهنگی و اجتماعی اربعین استفاده کنیم و به این فعالیتها انسجام دهیم.
عسکری با تاکید بر اینکه اربعین رخدادی منحصر به فرد است و ابعاد وزوایای گوناگونی دارد ،گفت :برگزاری
سوگواره ملی اربعین از جمله فعالیتهای فاخر دانشگاهیان در این عرصه است که دانشگاه ایالم میزبان اولین
دورهی آن بود و دومین سوگواره نیز در دانشگاه شهید چمران برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :امیدواریم خروجی این سوگوارهها و کنشگری دانشگاهیان و سایر زائران تولیدمحتوایی غنی باشد و
این جریان سازنده و بالنده و توصیههای بزرگان و ائمهی معصومین بتواند به عنوان سبک زندگی دانشجویان و
دانشگاهیان ما قرار گیرد و جای خود را در زندگی ورزمرهی ما پیدا کند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از تدوین سند سیاستی ساماندهی بحثهای علمی و فرهنگی اربعین خبر
داد و گفت :در این فعالیت از دیدگاههای صاحبنظران و دانشگاهیان و مجموعهی دانشگاههای استان بهره
خواهیم گرفت.

شنبه  5آبان ماه – 1۳:51 - 1۳97 ،کدخبر978-776-5 :
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم:
بدون وجود یک روابط عمومی حرفهای ،دانشگاه نمیتواند مبدا تحوالت باشد

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مدیران دانشگاهی باید به این باور برسند که
از ظرفیت روابط عمومی دانشگاه استفاده کنند ،گفت :اگر قرار است دانشگاه مبدا تحوالت باشد ،بدون وجود یک
روابط عمومی حرفهای ،مسلط به دانش روز و مطالبهگر نمیتوانیم به این جایگاه برسیم.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،علیرضا عبداللهینژاد در نشست دبیران شورای روابط عمومیهای کشور و
مدیران روابط عمومیهای دانشگاههای منطقه  7و  10کشور ،اظهار کرد :از نظر عمر ،روابط عمومی در مقایسه با
مدیریت و حوزه رسانه و ارتباطات ،در کشور ما خیلی جوان است .تقریبا در نیمههای دهه  40اولین روابط عمومی
به شکل کنونی در شرکت ملی نفت ایران پایهگذاری شد .به این ترتیب عمر روابط عمومیها در کشور ما کمی
بیشتر از نیم قرن است.

وی افزود :به دلیل همین عمر کوتاه ،روابط عمومیها نتوانستهاند در حوزه مدیریت ،فعال و کنشگر وارد شوند .اما ما
انتظار داریم با به متن آمدن رسانهها و ارتباطات ،روابط عمومیها بتوانند در اعتبارافزایی ،تاثیرگری و تاثیرسازی
اقدامات انجام شده سازمانها ،صحیح و به هنگام وارد شوند و دستاوردهای سازمانها را به درستی نشان دهند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تصریح کرد :مدیران دستگاههای مختلف از جمله
دانشگاهها به این جمعبندی رسیدهاند که اگر میخواهند در کارهای خود موفق باشند ،باید به روابط عمومی توجه
کنند .روابط عمومی تنها نقش برگزارکننده یک مراسم را ندارد و در واقع شبکه اعصاب یک سازمان و قلب تپنده و
منظم آن است.

عبداللهینژاد ادامه داد :اگر روابط عمومی پویا و فعال نباشد ،چرخدندههای سازمان نمیتوانند منظم عمل کنند.
روابط عمومی باید موجب تسهیل ارتباطات درونسازمانی و رسیدن به سطح مطلوبی از رضایتمندی در بدنه
کارکنان شود .همچنین روابط عمومی باید پل ارتباطی میان راس هرم مدیریتی سازمان و ذینفعان و مخاطبان
باشد .به طور کلی وظیفه روابط عمومی تسهیل ارتباط درونسازمانی و برقراری و تنظیم ارتباطات برونسازمانی
است که یکی از آنها ارتباط با رسانهها است.

وی گفت :تعجب می کنم که بعضی مدیران چرخه حساس و جایگاهی که روابط عمومی در بهبود عملکرد سازمان
دارد را نمیبینند و از نیروهای متخصص در این زمینه استفاده نمیکنند .نمیتوان گفت روابط عمومی وزارت علوم
جایگاهی جداگانه و باالتر از دیگران دارد؛ روابط عمومی وزارت علوم بدون کمک روابط عمومی دانشگاههای
سراسر کشور هیچ هویت مستقلی از نظر حرفهای و کارآمدی ندارد .دست ما خیلی باز نیست و روابط عمومیها
میتوانند به ما کمک کنند تا کارها را پیش ببریم.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تصریح کرد :در مناطق مختلف ،انتخابات دبیران شورای
روابط عمومی برگزار شده است .همچنین نشستهایی برگزار کرده و کارگروههایی را تشکیل دادیم .کارگروهی
تحت عنوان بازبینی و ارتقاء ساختار روابط عمومیها در کشور نیز تشکیل شده است .تالش میکنیم تا سطح
مطلوبی از برنامهها را داشته باشیم .در زمستان امسال نیز جشنوارههای روابط عمومیهای برتر دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی برگزار میشود .برگزاری ورکشاپها و آموزشهایی مبتنی بر مثالها و مدلهای مختلف از
جمله کارهای دیگری است که دنبال کردهایم.

عبداللهینژاد ادامه داد :خوشبختانه روابطعمومیهای دانشگاه احساس کردهاند که میتوانند کمک کننده باشند و
ما نیز به آنها اعتماد کردهایم .هرچه زمان بیشتر بگذرد این جریان بیشتر میتواند به آموزش عالی کمک کند.

وی گفت :در جلسات مختلف می بینیم که واژه دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه کارآفرین و دانشگاه مسوولیتپذیر
یعنی دانشگاهی که در آن تبیین ارتباط و تاثیرگذاری نظام دانشگاهی در جامعه و نظام اجتماعی انجام میشود،
مدام تکرار می شود .همچنین جدیدا یک مطالبه جدی شکل گرفته است و بسیاری از سازمانها میخواهند
ناکارآمدی خود را گردن دانشگاه بیاندازند .اگر قرار است به فرمایش امام خمینی(ره) ،دانشگاه مبدا تحوالت باشد،
به نظر من بدون وجود یک روابط عمومی حرفهای ،پویا ،مسلط به دانش روز ،کنشگر ،مطالبهگر و تجربهمحور،
نمیتوانیم به این جایگاه برسیم.

عبداللهینژاد با اشاره به لزوم توجه مدیران دانشگاهها به نقش روابط عمومی ،خاطرنشانکرد :رسانه میتواند
بازوی فکری و بازوی کمککننده روابط عمومیها باشد .بدون تعریف روابط مشخص با رسانهها نمیتوانیم بگوییم
روابط عمومی ،پویا و تاثیرگذار است .در واقع رسانهها ویترین بیرونی روابط عمومیها میشوند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :مدیران دانشگاهی باید به این باور برسند که از
ظرفیت روابط عمومی دانشگاه استفاده کنند .تنظیمکننده سطح و نوع روابط ،روابط عمومیها هستند .ما روابط
عمومیها وارد یک حوزه پرچالش شدهایم و همیشه در بطن و متن رویدادها قرار داریم .روابط عمومیها در یک
حوزه خیلی سخت که جزو مشاغل زیانآور است ،فعالیت میکنند.

عبداللهینژاد در خصوص ویژگیهای الزم برای روابط عمومیها تصریح کرد :ما روابطعمومیها باید کامال منعطف و
سختکوش باشیم .باید در راستای مسئولیتهای اجتماعی و حرفهای ،خودمان را برای خیلی چیزها آماده کنیم.
مدیران روابط عمومی که خودشان نیز اعتماد به نفس و انعطافپذیری الزم را داشتهاند ،توانستهاند با روسای
دانشگاهها ارتباط برقرار کرده و موفقتر باشند .در کنار ویژگیهای گفته شده ،یک مدیر روابط عمومی موفق حتما
باید مبتنی بر برنامه خود ،مطالبهگر باشد.

وی ادامه داد :اگر با همین عزت نفس و خالقیتهایی که در حوزه روابط عمومی در حال بروز هستند ،پیش برویم
میتوانیم یک چشمانداز کامال روشن از فعالیت روابطعمومیها در آینده انتظار داشته باشیم و قطعا خیر و برکت آن
نصیب آموزش عالی میشود.

 005آبان  15:۳1 | 1۳97کد 4۲404 :
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز:
روابط عمومیها در اعتبار و ارزشبخشیدن به سازمانها و دستگاهها نقش مؤثری دارند
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :برخی به دلیل ناآگاهی میگویند که روابط عمومی ،کاری آسان است در
صورتی که روابط عمومی دانش پیچیدهای است که بهطور غیرمستقیم در اعتبار و ارزش یک سازمان و اعتماد
مخاطب تأثیر دارد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،دکتر غالمحسین خواجه در
نشست مدیران روابط عمومی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری مناطق  7و  10کشور در دانشگاه شهید
چمران برگزار شد ،اظهار داشت :قطعاً روابط عمومی می تواند در دستیابی به اهداف یک سازمان و برقراری
ارتباطات درون و برونسازمانی نقش مهمی داشته باشد.
وی افزود :برخی از دستگاهها در ارتباطات داخلی و خارجی خود دچار مشکل هستند و بیتردید یکی از دالیل آن
اهمیت ندادن به نقش و جایگاه روابط عمومیها است.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ،تصریح کرد :اگر با روابط عمومی قوی ،توانمند و آشنا به مسائل روز کارکنیم؛
آنگاه میتوان به ارزش و جایگاه آن پی برد.
دکتر خواجه ،ادامه داد :برای اینکه ارزشهای نهفته در یک روابط عمومی دیده شود باید چالشهای پیش روی
روابط عمومیها را دید و در رفع آن کوشید؛ روابط عمومیها باید این توانایی را داشته باشند که مدیران
دستگاههای خود را نسبت به حساسیت جایگاه آن واحد قانع نمایند.
وی افزود :یکی از مشکالت پیش روی روابط عمومیها نداشتن برنامه است که این مسئله میتواند آنها را دچار
روزمرگی کند .باید نگاه به روابط عمومیها را تغییر داد و در درجه اول این کار بر عهده مدیران روابط عمومیها
است.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ،در پایان تصریح کرد :امیدواریم این نشستها بتواند در ارتقای هرچه بیشتر
جایگاه روابط عمومیها مؤثر باشد.
گفتنی است کارگاه آموزشی «تهیه و تدوین خبر» با حضور دکتر علیرضا عبداللهی نژاد ،مدیر کل روابط عمومی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و کارگاه آموزشی "روابط عمومی در
عصر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی" از سوی دکتر شاهو صبار ،استاد دانشگاه تهران برگزار شد.

 05آبان  15:۳۲ | 1۳97کد 4۲405 :
دکتر عبداللهی نژاد در نشست دبیران شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاهها مطرح کرد؛
لزوم برگزاری جشنوارههای ملی و منطقهای روابط عمومیهای دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری
نشست دبیران شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری مناطق  10گانه کشور با
حضور دکتر علیرضا عبداللهی نژاد مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در محل سالن جلسات
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،دکتر عبداللهی نژاد در این
نشست بر نقش و جایگاه حساس روابط عمومیها در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری تأکید کرد و گفت:
خوشبختانه بخش مدیریتی وزارت علوم ،توجه ویژهای به حوزه روابط عمومیها دارد و این مسئله میتواند به رشد
و پویایی این بخش کمک کند.

وی به آییننامههای مرتبط به ارتقای ساختار روابط عمومیها اشاره کرد و افزود :این آییننامهها با حضور دکتر
غالمی وزیر علوم و دکتر باقری قائم مقام وزیر مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،بر لزوم برگزاری جشنوارههای ملی و منطقهای روابط عمومیهای دانشگاهها و
مراکز پژوهشی و فناوری تأکید کرد و از برگزاری چندین جشنواره در این حوزه خبر داد.

دکتر عبداللهی نژاد ،تصریح کرد :ارزیابی وضعیت روابط عمومیها ،ایجاد حس رقابت و بهرهگیری از تجربه روابط
عمومیها میتواند از دستاوردهای برگزاری این جشنوارهها باشد.

وی از تشکیل کارگروه ارزیابی عملکرد روابط عمومی دانشگاهها خبر داد و گفت :در این راستا جشنواره روابط
عمومیهای برتر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور زمستان امسال برگزار میشود.

دکتر عبداللهی نژاد در کارگاه آموزشی «تهیه و تدوین خبر» سختکوشی و انعطافپذیری را از شاخصهای یک
روابط عمومی دانست و گفت :در حوزه فعالیت روابط عمومی ممکن است سختیهایی پیش آید اما باید خودمان را
آماده کنیم که در راستای رسیدن به برنامههایمان این سختیها را نیز تحمل کنیم.

وی افزود :روابط عمومی در ایران تاریخ پرفراز و نشیب و عمر کوتاهی دارد و اولین روابط عمومی به شکل کنونی
در شرکت ملی نفت ایران و در سالهای  46تا  47راهاندازی شد.
دکتر عبدالهی نژاد ادامه داد :وقتی این تاریخ را پیش روی خود قرار میدهیم میبینیم که عمر روابط عمومیها در
ایران کمی بیش از نیمقرن است و تمامی مشکالت و چالشهایی که پیش روی بسیاری از دستگاهها و سازمانها
قرارگرفته موجب شده روابط عمومیها نتوانند به صورت پویا ،فعال و کنشگر وارد عرصه شوند.
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،خاطرنشان کرد :روابط عمومی دو وظیفه مهم تسهیل روابط درون سازمانی و
برقراری و تنظیم ارتباطات بیرونی را بر عهده دارد که مسئولیتی سنگین است.
وی افزود :روابط عمومی وزارت علوم بدون کمک دانشگاهها در سراسر کشور هیچ هویت مستقلی از منظر حرفهای
و کارکردی ندارد؛ بنابراین جمعی همگرا و همافزا در مناطق  10گانه تشکیل شد.
دکتر عبداللهی نژاد از تشکیل کارگروه اصالح ،بازبینی و ارتقای ساختار روابط عمومیها خبر داد و گفت :امیدواریم
با تشکیل این کارگروه بتوانیم به سطح مطلوبی از دستورالعملها برسیم.
مدیر روابط عمومی وزارت علوم ،تصریح کرد :اگر قرار است دانشگاهها مبدأ تحوالت باشند بدون داشتن روابط
عمومی پویا ،کنشگر ،مطالبهگر و آشنا به دانش روز نمیتوان به این جایگاه رسید؛ مدیران دانشگاهی باید به این
باور برسند که از ظرفیت روابط عمومی و پساز آن رسانهها استفاده کنند.
وی بیان کرد :رسانهها بازوی فکری و کمککننده روابط عمومیها هستند و نمیتوان بدون ترسیم ارتباط مشخص
با رسانه گفت یک روابط عمومی پویا است.
دکتر عبداللهی نژاد بابیان اینکه روابط عمومیها در تمامی مراحل کار خط مقدم یک دانشگاه محسوب میشوند و
از این منظر کار آنها بسیار سخت است ،گفت :یک مدیر روابط عمومی موفق باید مطالبهگر و دارای برنامه باشد و
در روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تالش خواهیم کرد در کنار روابط عمومیهای دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی باشیم و قطعاً خیر و منافع آن برای حوزه آموزش عالی خواهد بود.
با حضور دکتر عبداللهی نژاد مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دکتر شاهو صبار استاد
دانشگاه تهران ،دو کارگاه "تهیه و تنظیم خبر" و "روابط عمومی در عصر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی "
در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد .در این کارگاه های آموزشی جمعی از مدیران روابط عمومی منطقه 10
و 7کشور ،رابطان خبری دانشگاه شهید چمران اهواز و اصحاب رسانه حضور داشتند.

شنبه  5آبان ماه – 15:59 - 1۳97 ،کدخبر978-876-5 :
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز:
روابط عمومیها ،اعتماد مدیران را جلب کنند
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه روابطعمومیها باید اعتماد مدیران را جلب کنند ،گفت :اگر مدیران
این توانایی را ببینند ،قطعا به روابط عمومی اعتماد میکنند.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،غالمحسین خواجه در نشست دبیران شورای روابط عمومیهای کشور و
مدیران روابط عمومیهای دانشگاههای منطقه  7و  10کشور ،اظهار کرد :برخالف اینکه گاهی برخی کار روابط
عمومی را کار سهل و سادهای میدانند ،به نظر من روابط عمومی یک دانش و هنر بسیار پیچیده است که به طور
غیرمستقیم میتواند در اعتبار و اهمیت یک سازمان و جلب اعتماد مخاطب نقش بسیار مهمی داشته باشد.
وی افزود :در دنیای امروز نقش بیبدیل ارتباطات در روند زدن سرنوشت سازمانها و جوامع بر کسی پوشیده
نیست .روابط عمومی می تواند در دستیابی به اهداف یک سازمان نقش مهمی را ایفاء کند و به عنوان یک دانش و
فن در برقراری ارتباطات درون و برونسازمانی موثر باشد.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :بیشتر سازمانها به دلیل نداشتن روابط عمومی مجهز و توانمند در
برقراری ارتباطات و وظایف سازمانی خود دچار مشکل هستند .دلیل این مساله نیز این است که به روابط عمومی
آ ن طور که باید توجه نشده است .اغلب به روابط عمومی به عنوان یک تشکیالت جنبی نگاه میشود ،در صورتی که
به نظر من روابط عمومی می تواند به عنوان قلب سازمان عمل کرده و نقش مهمی در ارتقاء وظایف و مسوولیتهای
یک سازمان ایفاء کند.
خواجه خاطرنشانکرد :باید با یک روابط عمومی با دانش روز ارتباطات کار کرد تا متوجه جایگاه و نقش روابط
عمومی شد .به دلیل عدم استفاده از این افراد ،اهمیت و جایگاه روابط عمومی برای مدیران ناشناخته باقی مانده
است و انتظاراتی که از این تشکیالت میرود ،برآورده نمیشود.
وی تصریح کرد :برای اینکه ارزشهای نهفته در کار روابط عمومیها دیده شود ،باید به چالشهای پیش روی آنها
توجه کرد و در جهت رفع آنها کوشید .یکی از مشکالت روابط عمومیها این است که از دانش و اطالعات روز
ارتباطات بیبهرهاند .گاهی نیز میبینیم خود روابط عمومیها نمیتوانند نقش و جایگاه روابط عمومی را برای
مدیران تبیین کنند.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :روابط عمومی باید این توانایی را داشته باشد که بخش مهم خود را
به مدیران نشان دهد .برخی مدیران از جایگاه و نقش روابط عمومی در ارتقاء سازمانی بیاطالع هستند .یکی از
مشکالت پیش روی روابطعمومیها نداشتن برنامه است .روابط عمومیها نباید دچار روزمرگی شوند .باید فعال
باشند و نقش خود را در سازمان ایفاء کنند.

خواجه گفت :باید نوع نگاه به روابط عمومی را تغییر داد .مدیران روابط عمومی با اقدامات عملی خود میتوانند در
این زمینه نقش مهمی ایفاء کنند .باید روابط عمومیها را بیشتر به جامعه و مدیران معرفی کرد .پیشنهاد میکنم
روابط عمومیها خود را به علم و دانش روز مجهز کنند .همچنین باید با برگزاری کارگاههایی برای مدیران در
سطوح مختلف مدیریتی ،نقش روابط عمومی در دانشگاه بیشتر مشخص شود.
وی تاکید کرد :روابط عمومیها میتوانند اطالعات و خدمات مختلفی که در دانشگاهها ارائه میشود را جمعآوری
کرده و به اطالع جامعه و رسانهها برساند .روابط عمومیها باید اعتماد مدیران را جلب کنند .اگر مدیران این
توانایی را ببینند ،قطعا به روابط عمومی اعتماد میکنند چراکه روسای دانشگاهها نیز مایل هستند روابط عمومیای
داشته باشند که به آنها کمک کند.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به لزوم شفافیت در اقدامات انجام شده در دانشگاه ،گفت :اگر بخشی
از کار ما ایراد دارد ،چرا باید آن را بپوشانیم؟ باید تالش کنیم با شفافیت عمل ،هر جا عیب و نقصی در کار ما وجود
دارد آن را بیان کنیم و بگوییم که اگر میتوانید در این زمینهها به ما کمک کنید.

تابناک -کد خبر  -67۳4۲9:تاریخ انتشار  06:آبان 11:49 - 1۳97

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز:
روابط عمومیها ،اعتماد مدیران را جلب کنند

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه روابطعمومیها باید اعتماد مدیران را جلب کنند ،گفت :اگر مدیران
این توانایی را ببینند ،قطعا به روابط عمومی اعتماد میکنند .
غالمحسین خواجه در نشست دبیران شورای روابط عمومیهای کشور و مدیران روابط عمومیهای دانشگاههای
منطقه  7و  10کشور ،اظهار کرد :برخالف اینکه گاهی برخی کار روابط عمومی را کار سهل و سادهای میدانند ،به
نظر من روابط عمومی یک دانش و هنر بسیار پیچیده است که به طور غیرمستقیم میتواند در اعتبار و اهمیت یک
سازمان و جلب اعتماد مخاطب نقش بسیار مهمی داشته باشد.
وی افزود :در دنیای امروز نقش بیبدیل ارتباطات در روند زدن سرنوشت سازمانها و جوامع بر کسی پوشیده
نیست .روابط عمومی می تواند در دستیابی به اهداف یک سازمان نقش مهمی را ایفاء کند و به عنوان یک دانش و
فن در برقراری ارتباطات درون و برونسازمانی موثر باشد.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :بیشتر سازمانها به دلیل نداشتن روابط عمومی مجهز و توانمند در
برقراری ارتباطا ت و وظایف سازمانی خود دچار مشکل هستند .دلیل این مساله نیز این است که به روابط عمومی
آن طور که باید توجه نشده است .اغلب به روابط عمومی به عنوان یک تشکیالت جنبی نگاه میشود ،در صورتی که
به نظر من روابط عمومی میتواند به عنوان قلب سازمان عمل کرده و نقش مهمی در ارتقاء وظایف و مسوولیتهای
یک سازمان ایفاء کند.
خواجه خاطرنشان کرد :باید با یک روابط عمومی با دانش روز ارتباطات کار کرد تا متوجه جایگاه و نقش روابط
عمومی شد .به دلیل عدم استفاده از این افراد ،اهمیت و جایگاه روابط عمومی برای مدیران ناشناخته باقی مانده
است و انتظاراتی که از این تشکیالت میرود ،برآورده نمیشود.
وی تصریح کرد :برای اینکه ارزشهای نهفته در کار روابط عمومیها دیده شود ،باید به چالشهای پیش روی آنها
توجه کرد و در جهت رفع آنها کوشید .یکی از مشکالت روابط عمومیها این است که از دانش و اطالعات روز
ارتباطات بیبهرهاند .گاهی نیز میبینیم خود روابط عمومیها نمیتوانند نقش و جایگاه روابط عمومی را برای
مدیران تبیین کنند.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :روابط عمومی باید این توانایی را داشته باشد که بخش مهم خود را
به مدیران نشان دهد .برخی مدیران از جایگاه و نقش روابط عمومی در ارتقاء سازمانی بیاطالع هستند .یکی از
مشکالت پیش روی روابطعمومیها نداشتن برنامه است .روابط عمومیها نباید دچار روزمرگی شوند .باید فعال
باشند و نقش خود را در سازمان ایفاء کنند.

خواجه گفت :باید نوع نگاه به روابط عمومی را تغییر داد .مدیران روابط عمومی با اقدامات عملی خود میتوانند در
این زمینه نقش مهمی ایفاء کنند .باید روابط عمومیها را بیشتر به جامعه و مدیران معرفی کرد .پیشنهاد میکنم
روابط عمومیها خود را به علم و دانش روز مجهز کنند .همچنین باید با برگزاری کارگاههایی برای مدیران در
سطوح مختلف مدیریتی ،نقش روابط عمومی در دانشگاه بیشتر مشخص شود.
وی تاکید کرد :روابط عمومیها میتوانند اطالعات و خدمات مختلفی که در دانشگاهها ارائه میشود را جمعآوری
کرده و به اطالع جامعه و رسانهها برساند .روابط عمومیها باید اعتماد مدیران را جلب کنند .اگر مدیران این
توانایی را ببینند ،قطعا به روابط عمومی اعتماد میکنند چراکه روسای دانشگاهها نیز مایل هستند روابط عمومیای
داشته باشند که به آنها کمک کند.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به لزوم شفافیت در اقدامات انجام شده در دانشگاه ،گفت :اگر بخشی
از کار ما ایراد دارد ،چرا باید آن را بپوشانیم؟ باید تالش کنیم با شفافیت عمل ،هر جا عیب و نقصی در کار ما وجود
دارد آن را بیان کنیم و بگوییم که اگر میتوانید در این زمینهها به ما کمک کنید.

کدخبر16:00-97/08/05 -104۳85۳ :
جماران -تهران
روابط عمومی پویا الزمه ایجاد تحول در دانشگاه است

علیرضا عبداللهی نژاد شنبه در نشست دبیران شورای روابط عمومی های کشور و مدیران روابط عمومی های
منطقه هفت و  10کشور در سرسرای اداری دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت :عمر روابط عمومی ها در
ایران جوان است ودر نتیجه با توجه به این تجربه کوتاه در بسیاری از حوزه ها فعال و پویا وارد عرصه نشده است.

وی افزود :روابط عمومی ها شبکه اعصاب و نبض تپنده و منظم یک سازمان هستند و اگر پویا نباشند چرخ دنده
های سازمان به خوبی کارنمی کند.

عبداللهی نژاد بیان کرد :تسهیل ارتباطات داخل سازمان و برقراری و تنظیم ارتباطات بیرونی وظایف مهم روابط
عمومی ها محسوب می شود.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ادامه داد :از برخی مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران
دانشگاهی تعجب میکنم که با وجود نقش مهم روابط عمومی در بهبود عملکرد سازمان و کمک رسانی در ایفای
مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای از نیروی متخصص استفاده نمی کنند.

وی گفت :روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بدون کمک دانشگاهها در سراسر کشور هویت مستقلی از
منظر حرفه ای و کارکردی ندارد.

عبداللهی نژاد به نقش رسانه ها اشاره کرد و افزود :رسانه بازوی فکری و بازوی کمک کننده روابط عمومی هاست
و ویترین بیرونی روابط عمومی ،رسانه ها هستند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ادامه داد :مدیران دانشگاهی باید به این باور برسند که هر
چه بیشتر از ظرفیت روابط عمومی های دانشگاه و رسانه ها استفاده کنند .

وی با اشاره به اینکه یک فعال روابط عمومی در یک حوزه سخت و در ردیف مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می
کند اظهار داشت :از مهمترین ویژگی های روابط عمومی ها سخت کوشی و انعطاف پذیری است و باید در راستای
مسئولیت اجتماعی و حرفه ای و نیل به آن هدف حرکت کند.

عبداللهی نژاد اضافه کرد :یک مدیر روابط عمومی موفق باید مطالبه گر البته بدون خشونت و مبتنی بر برنامه باشد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز گفت :روابط عمومی دانش و هنر پیچیده ای است که در اعتبار بخشیدن و
جلب اعتماد مخاطب نسبت به سازمان و دستیابی به اهداف و ارتباطات درون و برون سازمانی نقش مهمی دارد.

غالمحسین خواجه افزود  :عمده سازمان ها به دلیل نداشتن روابط عمومی های تخصصی ،توانمند و مجهز به علم
روز ارتباطات ،در برقراری ارتباطات و انعکاس توانمندی های خود دچار مشکل هستند چون روابط عمومی ها
آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته اند.
وی بیان کرد :نباید به به عنوان تشکیالت جنبی به روابط عمومی نگاه شود ،این تشکیالت می تواند قلب سازمان
باشد.
خواجه ادامه داد :به دلیل استفاده نکردن از مدیران با دانش روابط عمومی  ،اهمیت جایگاه این واحد ،برای بسیاری
از مدیران ناشناخته است.
رئی س دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص چالش های پیش روی روابط عمومی ها گفت :برخی ازروابط
عمومی ها از دانش و اطالعات روز بهره چندانی ندارند که اگر مجهز به این سالح باشند در تحقق اهداف سازمان
موثر واقع می شوند.
وی اظهار داشت :تبیین جایگاه و نقش روابط عمومی برای مدیران نیز از نقش های این حوزه است که باید در این
بخش توانمند شوند تا مدیران را قانع کنند که روابط عمومی نقش تاثیر گذاری در روند فعالیت یک مجموعه دارد .
خواجه ادامه داد :بی اطالعی مدیران از جایگاه و نقش روابط عمومی در ارتقای جایگاه سازمان ،نداشتن برنامه و
دچار روزمرگی شدن از دیگر چالش ها است.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه کرد :نگاه به روابط عمومی باید تغییر کند و در درجه اول مدیران این
حوزه باید اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند.
وی ادامه داد :برگزاری کارگاهها و نشست ها برای مدیران دانشگاهها در سطوح مختلف مدیریت ،برای روشن
شدن نقش روابط عمومی ها در ارتقای جایگاه دانشگاه اهمیت دارد و مدیران روابط عمومی به عنوان مشاورین
روسای دانشگاه نقش تاثیر گذاری دارند.
نشست دبیران شورای روابط عمومی های کشور و مدیران روابط عمومی های منطقه هفت و  10کشور با حضور
دانشگاههای خوزستان ،بوشهر ،فارس و کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد.

شنبه  5آبان  -16:۳۲- 1۳97-شناسه1600771 :
مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم:
روابط عمومی پویا الزمه ایجاد تحول در دانشگاه است
اقتصاد ایران :مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :اگر قرار است دانشگاه طبق فرمایش
امام خمینی (ره) مبدا تحوالت باشد و به سمت کارآفرینی حرکت کند این امر بدون وجود روابط عمومی حرفه ای،
پویا ،مطالبه گر ،مسلط به دانش روز و تجربه محور امکان پذیر نیست .
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،علیرضا عبداللهی نژاد شنبه در نشست دبیران شورای روابط عمومی های کشور
و مدیران روابط عمومی های منطقه هفت و  10کشور در سرسرای اداری دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار
داشت :عمر روابط عمومی ها در ایران جوان است ودر نتیجه با توجه به این تجربه کوتاه در بسیاری از حوزه ها
فعال و پویا وارد عرصه نشده است.

وی افزود :روابط عمومی ها شبکه اعصاب و نبض تپنده و منظم یک سازمان هستند و اگر پویا نباشند چرخ دنده
های سازمان به خوبی کارنمی کند.

عبداللهی نژاد بیان کرد :تسهیل ارتباطات داخل سازمان و برقراری و تنظیم ارتباطات بیرونی وظایف مهم روابط
عمومی ها محسوب می شود.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ادامه داد :از برخی مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران
دانشگاهی تعجب میکنم که با وجود نقش مهم روابط عمومی در بهبود عملکرد سازمان و کمک رسانی در ایفای
مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای از نیروی متخصص استفاده نمی کنند.

وی گفت :روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بدون کمک دانشگاهها در سراسر کشور هویت مستقلی از
منظر حرفه ای و کارکردی ندارد.

عبداللهی نژاد به نقش رسانه ها اشاره کرد و افزود :رسانه بازوی فکری و بازوی کمک کننده روابط عمومی هاست
و ویترین بیرونی روابط عمومی ،رسانه ها هستند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت عل وم ،تحقیقات و فناوری ادامه داد :مدیران دانشگاهی باید به این باور برسند که هر
چه بیشتر از ظرفیت روابط عمومی های دانشگاه و رسانه ها استفاده کنند .

وی با اشاره به اینکه یک فعال روابط عمومی در یک حوزه سخت و در ردیف مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می
کند اظهار داشت :از مهمترین ویژگی های روابط عمومی ها سخت کوشی و انعطاف پذیری است و باید در راستای
مسئولیت اجتماعی و حرفه ای و نیل به آن هدف حرکت کند.
عبداللهی نژاد اضافه کرد :یک مدیر روابط عمومی موفق باید مطالبه گر البته بدون خشونت و مبتنی بر برنامه باشد.
رئیس دانشگا ه شهید چمران اهواز نیز گفت :روابط عمومی دانش و هنر پیچیده ای است که در اعتبار بخشیدن و
جلب اعتماد مخاطب نسبت به سازمان و دستیابی به اهداف و ارتباطات درون و برون سازمانی نقش مهمی دارد.
غالمحسین خواجه افزود :عمده سازمان ها به دلیل نداشتن روابط عمومی های تخصصی ،توانمند و مجهز به علم
روز ارتباطات ،در برقراری ارتباطات و انعکاس توانمندی های خود دچار مشکل هستند چون روابط عمومی ها
آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته اند.
وی بیان کرد :نباید به به عنوان تشکیالت جنبی به روابط عمومی نگاه شود ،این تشکیالت می تواند قلب سازمان
باشد.
خواجه ادامه داد :به دلیل استفاده نکردن از مدیران با دانش روابط عمومی  ،اهمیت جایگاه این واحد ،برای بسیاری
از مدیران ناشناخته است.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص چالش های پیش روی روابط عمومی ها گفت :برخی ازروابط
عمومی ها از دانش و اطالعات روز بهره چندانی ندارند که اگر مجهز به این سالح باشند در تحقق اهداف سازمان
موثر واقع می شوند.
وی اظهار داشت :تبیین جایگاه و نقش روابط عمومی برای مدیران نیز از نقش های این حوزه است که باید در این
بخش توانمند شوند تا مدیران را قانع کنند که روابط عمومی نقش تاثیر گذاری در روند فعالیت یک مجموعه دارد .
خواجه ادامه داد :بی اطالعی مدیران از جایگاه و نقش روابط عمومی در ارتقای جایگاه سازمان ،نداشتن برنامه و
دچار روزمرگی شدن از دیگر چالش ها است.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه کرد :نگاه به روابط عمومی باید تغییر کند و در درجه اول مدیران این
حوزه باید اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند.

وی ادامه داد :برگزاری کارگاهها و نشست ها برای مدیران دانشگاهها در سطوح مختلف مدیریت ،برای روشن
شدن نقش روابط عمومی ها در ارتقای جایگاه دانشگاه اهمیت دارد و مدیران روابط عمومی به عنوان مشاورین
روسای دانشگاه نقش تاثیر گذاری دارند.
نشست دبیران شورای روابط عمومی های کشور و مدیران روابط عمومی های منطقه هفت و  10کشور با حضور
دانشگاههای خوزستان ،بوشهر ،فارس و کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد.
الزم به ذکر است در خبرگزاری خوزستان آنالین منعکس شده است.

کد خبر  -9۲4۳۲:تاریخ انتشار  05:آبان 14:58 - 1۳97
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم:
دانشگاه بدون روابط عمومی حرفهای مبدا تحوالت نیست
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم گفت :اگر قرار است دانشگاه مبدا تحوالت باشد ،بدون وجود یک روابط عمومی
حرفهای ،مسلط به دانش روز و مطالبهگر نمیتوانیم به این جایگاه برسیم.
علیرضا عبداللهینژاد در نشست دبیران شورای روابط عمومیهای کشور و مدیران روابط عمومیهای دانشگاههای
منطقه  7و  10کشور ،اظهار کرد :از نظر عمر ،روابط عمومی در مقایسه با مدیریت و حوزه رسانه و ارتباطات ،در
کشور ما خیلی جوان است .تقریبا در نیمههای دهه  40اولین روابط عمومی به شکل کنونی در شرکت ملی نفت
ایران پایهگذاری شد .به این ترتیب عمر روابط عمومیها در کشور ما کمی بیشتر از نیم قرن است.
وی افزود :به دلیل همین عمر کوتاه ،روابط عمومیها نتوانستهاند در حوزه مدیریت ،فعال و کنشگر وارد شوند .اما ما
انتظار داریم با به متن آمدن رسانهها و ارتباطات ،روابط عمومیها بتوانند در اعتبارافزایی ،تاثیرگری و تاثیرسازی
اقدامات انجام شده سازمانها ،صحیح و به هنگام وارد شوند و دستاوردهای سازمانها را به درستی نشان دهند.
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تصریح کرد :مدیران دستگاههای مختلف از جمله
دانشگاهها به این جمعبندی رسیدهاند که اگر میخواهند در کارهای خود موفق باشند ،باید به روابط عمومی توجه
کنند .روابط عمومی تنها نقش برگزارکننده یک مرا سم را ندارد و در واقع شبکه اعصاب یک سازمان و قلب تپنده و
منظم آن است.
عبداللهینژاد ادامه داد :اگر روابط عمومی پویا و فعال نباشد ،چرخدندههای سازمان نمیتوانند منظم عمل کنند.
روابط عمومی باید موجب تسهیل ارتباطات درونسازمانی و رسیدن به سطح مطلوبی از رضایتمندی در بدنه
کارکنان شود .همچنین روابط عمومی باید پل ارتباطی میان راس هرم مدیریتی سازمان و ذینفعان و مخاطبان
باشد .به طور کلی وظیفه روابط عمومی تسهیل ارتباط درونسازمانی و برقراری و تنظیم ارتباطات برونسازمانی
است که یکی از آنها ارتباط با رسانهها است.
وی گفت :تعجب می کنم که بعضی مدیران چرخه حساس و جایگاهی که روابط عمومی در بهبود عملکرد سازمان
دارد را نمیبینند و از نیروهای متخصص در این زمینه استفاده نمیکنند .نمیتوان گفت روابط عمومی وزارت علوم
جایگاهی جداگانه و باالتر از دیگران دارد؛ روابط عمومی وزارت علوم بدون کمک روابط عمومی دانشگاههای
سراسر کشور هیچ هویت مستقلی از نظر حرفهای و کارآمدی ندارد .دست ما خیلی باز نیست و روابط عمومیها
میتوانند به ما کمک کنند تا کارها را پیش ببریم.
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تصریح کرد :در مناطق مختلف ،انتخابات دبیران شورای
روابط عمومی برگزار شده است .همچنین نشستهایی برگزار کرده و کارگروههایی را تشکیل دادیم .کارگروهی
تحت عنوان بازبینی و ارتقاء ساختار روابط عمومیها در کشور نیز تشکیل شده است .تالش میکنیم تا سطح
مطلوبی از برنامهها را داشته باشیم .در زمستان امسال نیز جشنوارههای روابط عمومیهای برتر دانشگاهها و

موسسات آموزش عالی برگزار میشود .برگزاری ورکشاپها و آموزشهایی مبتنی بر مثالها و مدلهای مختلف از
جمله کارهای دیگری است که دنبال کردهایم.
عبداللهینژاد ادامه داد :خوشبختانه روابطعمومیهای دانشگاه احساس کردهاند که میتوانند کمک کننده باشند و
ما نیز به آنها اعتماد کردهایم .هرچه زمان بیشتر بگذرد این جریان بیشتر میتواند به آموزش عالی کمک کند.
وی گفت :در جلسات مختلف می بینیم که واژه دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه کارآفرین و دانشگاه مسوولیتپذیر
یعنی دانشگاهی که در آن تبیین ارتباط و تاثیرگذاری نظام دانشگاهی در جامعه و نظام اجتماعی انجام میشود،
مدام تکرار می شود .همچنین جدیدا یک مطالبه جدی شکل گرفته است و بسیاری از سازمانها میخواهند
ناکارآمدی خود را گردن دانشگاه بیاندازند .اگر قرار است به فرمایش امام خمینی(ره) ،دانشگاه مبدا تحوالت باشد،
به نظر من بدون وجود یک روابط عمومی حرفهای ،پویا ،مسلط به دانش روز ،کنشگر ،مطالبهگر و تجربهمحور،
نمیتوانیم به این جایگاه برسیم.
عبداللهینژاد با اشاره به لزوم توجه مدیران دانشگاهها به نقش روابط عمومی ،خاطرنشانکرد :رسانه میتواند
بازوی فکری و بازوی کمککننده روابط عمومیها باشد .بدون تعریف روابط مشخص با رسانهها نمیتوانیم بگوییم
روابط عمومی ،پویا و تاثیرگذار است .در واقع رسانهها ویترین بیرونی روابط عمومیها میشوند.
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :مدیران دانشگاهی باید به این باور برسند که از
ظرفیت روابط عمومی دانشگاه استفاده کنند .تنظیمکننده سطح و نوع روابط ،روابط عمومیها هستند .ما روابط
عمومیها وارد یک حوزه پرچالش شدهایم و همیشه در بطن و متن رویدادها قرار داریم .روابط عمومیها در یک
حوزه خیلی سخت که جزو مشاغل زیانآور است ،فعالیت میکنند.
عبداللهینژاد در خصوص ویژگیهای الزم برای روابط عمومیها تصریح کرد :ما روابطعمومیها باید کامال منعطف و
سختکوش باشیم .باید در راستای مسئولیتهای اجتماعی و حرفهای ،خودمان را برای خیلی چیزها آماده کنیم.
مدیران روابط عمومی که خودشان نیز اعتماد به نفس و انعطافپذیری الزم را داشتهاند ،توانستهاند با روسای
دانشگاهها ارتباط برقرار کرده و موفقتر باشند .در کنار ویژگیهای گفته شده ،یک مدیر روابط عمومی موفق حتما
باید مبتنی بر برنامه خود ،مطالبهگر باشد.
وی ادامه داد :اگر با همین عزت نفس و خالقیتهایی که در حوزه روابط عمومی در حال بروز هستند ،پیش برویم
میتوانیم یک چشمانداز کامال روشن از فعالیت روابطعمومیها در آینده انتظار داشته باشیم و قطعا خیر و برکت آن
نصیب آموزش عالی میشود.

 0۳آبان  ۲1:08 | 1۳97کد 4۲۳76 :
در آستانه اربعین حسینی صورت گرفت؛
بازدید معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از مرز چزابه
در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی معاون و مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از
موکب های زایران کربالی معال در مرز چزابه بازدید کردند .

به گزارش ادا ر ه کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،دکترغالمرضاغفاری ،معاون
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن بازدید از موکب های مستقر در مرز چزابه در گفت و گو
با خبرنگاران با اشاره به انتشار فرآخوان دومین سوگواره علمی ،فرهنگی و هنری اربعین به میزبانی دانشگاه شهید
چمران اهواز ،از عموم دانشگاهیان مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی که در راهپیمایی عظیم اربعین مشارکت
دارند دعوت کرد با ثبت تجربه معنوی خود در قالب شعر ،دل نوشته و خاطره ،عکس ،پایان نامه ،فیلم و نماهنگ
آثار خود را به دبیر خانه این رخداد ارسال کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ادامه با آرزوی موفقیت برای همه نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی که
با از خود گذشتگی و انگیزه خدمت به زایران اربعین حسینی برای برگزاری امن و آرام این رویداد حماسی فعالیت
می کنند ،گفت :افرادی که در این مجموعه برای حفظ امنیت زایران تالش می کنند حقیقتاً شب و روز نمی شناسند
و پیوسته در حال خدمت گزاری به زایران هستند که این توفیق بزرگی است.
دکتر غفاری افزود :ما در این زمان اندک بازدید از موکب ها تنها شاهد گوشه ای از زحمت های شما هستیم اما
مردم کشور و زایران عزیز قطعاً قدردان تالش ها و زحمت های شما هستند و همواره آرزوی تندرستی و توفیق
برای همگی شما دارند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و هیات همراه ضمن دیدار از موکب های مردمی و گفت و گو با زایران
حسینی از موکب های شهدای دانشجو (دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خوزستان) ،پیام نور خوزستان ،شهدای
دانشگاه علمی و کاربردی و مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان بازدید کردند.
دکتر غفاری در دیدار با کاروان های دانشگاهیان و آرزوی تجربه ای سرشار از معنویت برای آنان ،گفت :جامعه
دانشگاهیان ایران دوشادوش دیگر قشرها با حضور پرشور در راهپیمایی عظیم اربعین عشق و ارادت خود را به
ساحت خاندان اهل بیت و فرهنگ دوران ساز حماسه ساز حسینی ابراز می کنند.
وی افزود :بی گمان آثار و برکات این سفر معنویت آفرین در اعتال و توسعه فرهنگی دانشگاه ها موثر خواهد بود و
از همین رو الزم است دانشگاهیان از این فرصت کم نظیر فرهنگی و معنوی بهره گیرند.

در ادامه این بازدید دکتر غفاری و مهندس عسکری معاون و مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به همراه
مسئوالن دانشگاه شهید چمران اهواز در قرارگاه چزابه حضور یافتند که سرهنگ نقیب فاطمی معاون هماهنگ
کننده نیروی انتظامی استان خوزستان به تشریح چگونگی ورود زایران به مرز چزابه ،ساماندهی و هدایت آنها به
سمت مرز عراق و استقرار تیم های امنیتی و انتظامی در این مسیر پرداخت.
این مراسم بازدید با حضور و همراهی دکتر غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ،حجت االسالم
والمسلمین سید محسن شفیعی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان خوزستان ،دکتر
علی یاری مدیر امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز و روسای دانشگاه های علوم و فنون دریایی خرمشهر،
خاتم ا النبیاء بهبهان ،پیام نور خوزستان ،علمی کاربردی خوزستان و دانشگاه آزاد اسالمی استان ،انجام شد.
دومین سوگواره ملی علمی و فرهنگی و هنری اربعین اسفندماه امسال برگزار خواهد شد و عالقه مندان می توانند
تا  10دی ماه آثار خود را به دبیرخانه این رویداد در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ارسال
کنند.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری خبرنامه دانشجویان وایسکانیوزمنعکس شده است.

شنبه  5آبان  -۲1:4۳-کدخبر۳5۳60:
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم :روابط عمومی پویا الزمه ایجاد تحول در دانشگاه است
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :اگر قرار است دانشگاه طبق فرمایش امام خمینی
(ره) مبدا تحوالت باشد و به سمت کارآفرینی حرکت کند ،این امر بدون وجود روابط عمومی حرفه ای ،پویا ،مطالبه
گر ،مسلط به دانش روز و تجربه محور امکان پذیر نیست.
شبکه اطالع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) -مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :اگر
قرار است دانشگاه طبق فرمایش امام خمینی (ره) مبدا تحوالت باشد و به سمت کارآفرینی حرکت کند ،این امر
بدون وجود روابط عمومی حرفه ای ،پویا ،مطالبه گر ،مسلط به دانش روز و تجربه محور امکان پذیر نیست.
علیرضا عبداللهی نژاد شنبه در نشست دبیران شورای روابط عمومیهای کشور و مدیران روابط عمومی های منطقه
هفت و  10کشور در سرسرای اداری دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت :عمر روابط عمومی ها در ایران
جوان است و در نتیجه با توجه به این تجربه کوتاه در بسیاری از حوزه ها فعال و پویا وارد عرصه نشده است.
وی افزود :روابط عمومی ها شبکه اعصاب و نبض تپنده و منظم یک سازمان هستند و اگر پویا نباشند چرخ دنده
های سازمان به خوبی کار نمی کند.
عبداللهی نژاد بیان کرد :تسهیل ارتباطات داخل سازمان و برقراری و تنظیم ارتباطات بیرونی وظایف مهم روابط
عمومی ها محسوب می شود.
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ادامه داد :از برخی مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران
دانشگاهی تعجب می کنم که با وجود نقش مهم روابط عمومی در بهبود عملکرد سازمان و کمک رسانی در ایفای
مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای از نیروی متخصص استفاده نمی کنند.
وی گفت :روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بدون کمک دانشگاهها در سراسر کشور هویت مستقلی از
منظر حرفه ای و کارکردی ندارد.
عبداللهی نژاد به نقش رسانه ها اشاره کرد و افزود :رسانه بازوی فکری و بازوی کمک کننده روابط عمومی هاست
و ویترین بیرونی روابط عمومی ،رسانه ها هستند.
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ادامه داد :مدیران دانشگاهی باید به این باور برسند که هر
چه بیشتر از ظرفیت روابط عمومی های دانشگاه و رسانه ها استفاده کنند.وی با اشاره به اینکه یک فعال روابط
عمومی در یک حوزه سخت و در ردیف مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می کند اظهار داشت :از مهمترین ویژگی

های روابط عمومی ها سخت کوشی و انعطاف پذیری است و باید در راستای مسئولیت اجتماعی و حرفه ای و نیل
به آن هدف حرکت کند.
عبداللهی نژاد اضافه کرد :یک مدیر روابط عمومی موفق باید مطالبه گر البته بدون خشونت و مبتنی بر برنامه باشد.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز گفت :روابط عمومی دانش و هنر پیچیده ای است که در اعتبار بخشیدن و
جلب اعتماد مخاطب نسبت به سازمان و دستیابی به اهداف و ارتباطات درون و برون سازمانی نقش مهمی دارد.
غالمحسین خواجه افزود :عمده سازمان ها به دلیل نداشتن روابط عمومی های تخصصی ،توانمند و مجهز به علم
روز ارتباطات ،در برقراری ارتباطات و انعکاس توانمندی های خود دچار مشکل هستند چون روابط عمومی ها
آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته اند.
وی بیان کرد :نباید به به عنوان تشکیالت جنبی به روابط عمومی نگاه شود ،این تشکیالت می تواند قلب سازمان
باشد.
خواجه ادامه داد :به دلیل استفاده نکردن از مدیران با دانش روابط عمومی ،اهمیت جایگاه این واحد برای بسیاری
از مدیران ناشناخته است.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص چالش های پیش روی روابط عمومی ها گفت :برخی از روابط
عمومی ها از دانش و ا طالعات روز بهره چندانی ندارند که اگر مجهز به این سالح باشند در تحقق اهداف سازمان
موثر واقع می شوند.
وی اظهار داشت :تبیین جایگاه و نقش روابط عمومی برای مدیران نیز از نقش های این حوزه است که باید در این
بخش توانمند شوند تا مدیران را قانع کنند که روابط عمومی نقش تاثیر گذاری در روند فعالیت یک مجموعه دارد.
خواجه ادامه داد :بی اطالعی مدیران از جایگاه و نقش روابط عمومی در ارتقای جایگاه سازمان ،نداشتن برنامه و
دچار روزمرگی شدن از دیگر چالش ها است.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه کرد :نگاه به روابط عمومی باید تغییر کند و در درجه اول مدیران این
حوزه باید اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند.
وی ادامه داد :برگزاری کارگاهها و نشست ها برای مدیران دانشگاهها در سطوح مختلف مدیریت ،برای روشن
شدن نقش روابط عمومی ها در ارتقای جایگاه دانشگاه اهمیت دارد و مدیران روابط عمومی به عنوان مشاوران
روسای دانشگاه نقش تاثیرگذاری دارند.
نشست دبیران شورای روابط عمومی های کشور و مدیران روابط عمومی های منطقه هفت و  10کشور با حضور
دانشگاههای خوزستان ،بوشهر ،فارس و کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد.

یکشنبه  6آبان  -1۳:۲4-1۳97کدخبر۳5۳74:
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز :روابط عمومیها ،اعتماد مدیران را جلب کنند
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه روابط عمومیها باید اعتماد مدیران را جلب کنند ،گفت :اگر
مدیران این توانایی را ببینند ،قطعا به روابط عمومی اعتماد میکنند.
شبکه اطالع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) -رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه روابط عمومیها
باید اعتماد مدیران را جلب کنند ،گفت :اگر مدیران این توانایی را ببینند ،قطعا به روابط عمومی اعتماد میکنند.
به گزارش شارا ،غالمحسین خواجه در نشست دبیران شورای روابط عمومیهای کشور و مدیران روابط
عمومیهای دانشگاههای منطقه  7و  10کشور ،اظهار کرد :برخالف اینکه گاهی برخی کار روابط عمومی را کار سهل
و سادهای می دانند ،به نظر من روابط عمومی یک دانش و هنر بسیار پیچیده است که به طور غیرمستقیم میتواند
در اعتبار و اهمیت یک سازمان و جلب اعتماد مخاطب نقش بسیار مهمی داشته باشد.
وی افزود :در دنیای امروز نقش بیبدیل ارتباطات در روند زدن سرنوشت سازمانها و جوامع بر کسی پوشیده
نیست .روابط عمومی می تواند در دستیابی به اهداف یک سازمان نقش مهمی را ایفاء کند و به عنوان یک دانش و
فن در برقراری ارتباطات درون و برونسازمانی موثر باشد.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :بیشتر سازمانها به دلیل نداشتن روابط عمومی مجهز و توانمند در
برقراری ارتباطات و وظایف سازمانی خود دچار مشکل هستند .دلیل این مساله نیز این است که به روابط عمومی
آن طور که باید توجه نشده است .اغلب به روابط عمومی به عنوان یک تشکیالت جنبی نگاه میشود ،در صورتی که
به نظر من روابط عمومی میتواند به عنوان قلب سازمان عمل کرده و نقش مهمی در ارتقاء وظایف و مسوولیتهای
یک سازمان ایفاء کند.
خواجه خاطرنشان کرد :باید با یک روابط عمومی با دانش روز ارتباطات کار کرد تا متوجه جایگاه و نقش روابط
عمومی شد .به دلیل عدم استفاده از این افراد ،اهمیت و جایگاه روابط عمومی برای مدیران ناشناخته باقی مانده
است و انتظاراتی که از این تشکیالت میرود ،برآورده نمیشود.
وی تصریح کرد :برای اینکه ارزشهای نهفته در کار روابط عمومیها دیده شود ،باید به چالشهای پیش روی آنها
توجه کرد و در جهت رفع آنها کوشید .یکی از مشکالت روابط عمومیها این است که از دانش و اطالعات روز
ارتباطات بیبهرهاند .گاهی نیز میبینیم خود روابط عمومیها نمیتوانند نقش و جایگاه روابط عمومی را برای
مدیران تبیین کنند.

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :روابط عمومی باید این توانایی را داشته باشد که بخش مهم خود را
به مدیران نشان دهد .برخی مدیران از جایگاه و نقش روابط عمومی در ارتقاء سازمانی بیاطالع هستند .یکی از
مشکالت پیش روی روابطعمومیها نداشتن برنامه است .روابط عمومیها نباید دچار روزمرگی شوند .باید فعال
باشند و نقش خود را در سازمان ایفاء کنند.
خواجه گفت :باید نو ع نگاه به روابط عمومی را تغییر داد .مدیران روابط عمومی با اقدامات عملی خود میتوانند در
این زمینه نقش مهمی ایفاء کنند .باید روابط عمومیها را بیشتر به جامعه و مدیران معرفی کرد .پیشنهاد میکنم
روابط عمومیها خود را به علم و دانش روز مجهز کنند .همچنین باید با برگزاری کارگاههایی برای مدیران در
سطوح مختلف مدیریتی ،نقش روابط عمومی در دانشگاه بیشتر مشخص شود.
وی تاکید کرد :روابط عمومیها میتوانند اطالعات و خدمات مختلفی که در دانشگاهها ارائه میشود را جمعآوری
کرده و به اطالع جامعه و رسانهها برساند .روابط عمومیها باید اعتماد مدیران را جلب کنند .اگر مدیران این
توانایی را ببینند ،قطعا به روابط عمومی اعتماد میکنند چراکه روسای دانشگاهها نیز مایل هستند روابط عمومیای
داشته باشند که به آنها کمک کند.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به لزوم شفافیت در اقدامات انجام شده در دانشگاه ،گفت :اگر بخشی
از کار ما ایراد دارد ،چرا باید آن را بپوشانیم؟ باید تالش کنیم با شفافیت عمل ،هر جا عیب و نقصی در کار ما وجود
دارد آن را بیان کنیم و بگوییم که اگر میتوانید در این زمینهها به ما کمک کنید.
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پوریاسین در گفتگو با دانشجو:
اردوی یک روزه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز در مرز چذابه برگزار شد +عکس
دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :صدنفر از دانشجویان دختر انجمن اسالمی
دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور در مرز چذابه از فضای معنوی مرز بهرهمند شدند.
فاطمه پوریاسین ،دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه
خبرگزاری دانشجو گفت :صد نفر از دانشجویان دختر انجمن اسالمی دانشجویان این دانشگاه روز پنجشنبه ،سوم
آبان ماه در مرز چذابه حضور یافتند و ضمن بهره مندی از فضای معنوی مواکب و برنامههای متعدد این محدوده،
مسیر چند کیلومتری را تا مرز پیاده طی کردند.

وی با بیان اینکه این اردوی دانشجویی یک روزه برگزار شده است ،گفت :به همت انجمن اسالمی دانشگاه،
صدنفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز که توفیق حضور در حماسه پیاده روی اربعین را نداشتند
در این اردو شرکت داشتند.
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زرینی در گفتگو با دانشجو:
موکب دانشجویی دانشکده الهیات در دانشگاه شهید چمران اهواز برپا شد  +عکس
مسئول نیروی انسانی بسیج دانشجویی دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز از برپایی موکب دانشجویی
در محوطه بیرونی این دانشکده خبر داد.
جهانبخش زرینی ،مسئول نیروی انسانی بسیج دانشجویی دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو
با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،گفت :صبح امروز 7 ،آبان ماه به همت بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و
با هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز ،موکب دانشجویی در محوطه بیرونی
دانشکده برپا شد.
وی افزود :در این موکب از دانشجویان دانشکده با پخش آش ،خرما ،چایی ،ساندویچ و قهوه عربی پذیرایی شد.
زرینی اضافه کرد :بخشی از هزینههای برپایی این موکب و پذیرایی از دانشجویان ،توسط بسیج دانشجویی
دانشگاه تامین شد و مابقی را انجمنهای علمی و اساتید تقبل کردند.
وی ادامه داد :برپایی این موکب در محوطه دانشگاه موجب ایجاد فضایی معنوی شده بود؛ به طوریکه تمام کسانی
که فرصت حضور در مراسم پرشور اربعین را نداشتند به صورت خودجوش به ارائه خدمات در این موکب پرداختند.
مسئول نیروی انسانی بسیج دانشجویی دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :امسال برپایی این
موکب دانشجویی در محوطه بیرونی دانشکده و در فضایی بزرگتر انجام شد و اساتید نیز نذورات خود را در آن
پخش کردند و به نوعی موکب به حالت درون دانشگاهی درآمد و از حالت دانشکدهای خارج شد.
وی با بیان اینکه بسیج دانشجویی دانشکده اقدام به سیاه پوش کردن محوطه کرده بود ،گفت :در ابتدای پخش
نذورات در این موکب نیز قرائت قرآن انجام شد و مداحی به صورت زنده صورت گرفت .البته در این موکب
کاغذهای رنگی نیز در اختیار دانشجویان قرار گرفت تا از آن برای بیان دل نوشتههای خود به امام حسین (ع)
استفاده کنند.
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امشب؛
مراسم عزاداری اربعین در خوابگاههای دانشجویی شهید چمران اهواز برپا میشود
مراسم عزاداری اربعین حسینی در خوابگاههای شهید علمالهدی و حضرت معصومه(س) دانشگاه شهید چمران
اهواز برگزار میشود.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،مراسم عزاداری اربعین حسینی امشب ششم آبانماه در
خوابگاههای شهید علمالهدی و حضرت معصومه (س) دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار و در این مراسم
برنامههایی همچون قرائت زیارت عاشورا ،مداحی و سینهزنی ،سخنرانی و پرسش و پاسخ با موضوع عاشورا و
اربعین اجرا می شود.

عالقهمندان به شرکت در این مراسم معنوی میتوانند امشب ساعت  20در نمازخانهی فاطمیهی خوابگاه حضرت
معصومه (س) و نمازخانهی برادران خوابگاه شهید علمالهدی حاضر شوند.

گفتنی است ،برپایی ایستگاه صلواتی همراه با پخش کلیپ ،مداحی و پذیرایی ،از دیگر برنامههای کانون عاشورا و
شهدای مدیریت فرهنگی دانشگاه به مناسبت اربعین حسینی در مجتمعهای خوابگاهی است.

