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 ۱۷آذر  ۱۲:۳۴ | ۱۳۹۷کد ۴۳۵۷۰ :

برای نخستین بار در خاورمیانه؛
دستگاه شبیه ساز پرتابل کنترل فوران چاه های نفت و گاز در دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته شد
برای نخستین بار در خاورمیانه ،دستگاه شبیه ساز پورتابل کنترل فوران چاه های نفت و گاز در دانشگاه شهید
چمران اهواز ،ساخته شد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،سعید رفیعی ،عضو گروه
سازنده این دستگاه در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان و ششمین نمایشگاه
فن بازار استان گفت :این دستگاه ،شبیه ساز پرتابل کنترل فوران چاه های نفت و گاز است و برای بار در کشور
توسط یک تیم از دانشگاه شهید چمران اهواز بومی سازی شده است.
وی افزود :تکنولوژی این دستگاه تاکنون تنها در اختیار  ۵کشور بیشتر بوده و ما موفق شدیم در خاورمیانه برای
اولین بار به تکنولوژی این دستگاه دست پیدا کنیم.
رفیعی گفت :بومی سازی این دستگاه یک پروژه بین رشته این بوده که در آن از رشته های دانشگاهی مکانیک،
مهندسی نفت ،حفاری ،برق ،کامپیوتر ،گرافیک و انیمشن سازی بهره گرفته شده است.
عضو گروه سازنده این دستگاه افزود :این دستگاه برای جلوگیری از سوانح انسانی و زیان های مالی ناشی از
فوران و یا آتش سوزی چاه های نفت مورد استفاده قرار می گیرد ونمونه خارجی آن حدود یک میلیون دالر هزینه
در بر دارد اما با بومی سازی آن این هزینه به یک دهم هزینه نمونه خارجی کاهش یافته و در زمینه صرفه جویی
ارزی بسیار تأثیر گذار است.
وی گفت :با توجه به تحریم هایی که کشور با آن مواجه است ،تعمیر و نگهداری نمونه های خارجی این دستگاه
بسیار هزینه بردار است اما با توجه به اینکه تمامی مراحل بومی سازی این دستگاه توسط دانشگاه شهیدچمران
اهواز صور ت گرفته است ،پشتیبانی ،تعمیر ،نگهداری و به روزرسانی دستگاه کنترل فوران چاه های نفت و گاز
راحت شده و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
رفیعی در پایان گفت :دانشگاه شهید چمران اهواز توایی این را دارد تا نمونه های این دستگاه با قابلیت های بیشتر
و مورد نیاز شرکت ه ای نفتی و کارفرما را نیز بومی سازی کند.سرمایه گذار اولیه شبیه سازی دستگاه کنترل فوران
چاه های نفت و گاز شرکت ملی حفاری ایران است و در خصوص تولید انبوه این دستگاه مذاکراتی صورت گرفته
که امیدوار هستیم هم صنعت و هم دانشگاه شهید چمران اهواز حمایت عملی و واقعی را در زمینه تولید انبوه این
دستگاه را اعمال کنند.

 ۱۷آذر  ۱۲:۳۸ | ۱۳۹۷کد ۴۳۵۷۱ :
همزمان با هفته پژوهش ؛
استارت آپ ویکند گردشگری در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود
همزمان با هفته پژوهش ،استارت آپ ویکند با رویکرد گردشگری ،صنایع دستی و دفاع مقدس از سوی مرکز
نوآوری و خالقیت دانشگاه شهید چمران اهواز و با حمایت مرکز رشد و فناوری ،پارک علم و فناوری و
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اداره کل میراث فرهنگی استان در این دانشگاه ،برگزار میشود .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه شهید چمران اهواز ،دکتر غالمرضا اکبرزاده مدیر
مرکز نو آوری و خالقیت دانشگاه با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این رویداد افزایش ضریب اشتغال داشگاهیان
در استان خوزستان است ،اظهار کرد :استان خوزستان پتانسیل های مهمی از نظر گردشگری از جمله راهیان نور،
پیاده روی بزرگ سیاسی و عبادی اربعین ،تردد اتباع خارجی باالخص عراقی از مرزهای چزابه و شلمچه و جاذبه
های گردشگری دارد.
وی افزود :با حمایت و همکاری انجمن های علمی و دانشجویی به عنوان بازوهای محرک این مرکز انجام امور
اولیه برگزاری استارت آپ ویکند از  ۲۸تا  ۳۰آذرماه همزمان با هفته پژوهش وفناوری در حال انجام است.
مهندس احمدیان مدیر اجرایی استارتاپ ویکند گردشگی استان خوزستان نیز بیان کرد :استارت آپ ویکند در ۵۴
ساعت برگزار می شود؛ عالقه مندان به راه اندازی کسب و کار با حضور در این رویداد فعالیت تیمی ،روبرویی با
چالش های یک کسب و کار را می آموزند.
وی افزود :در این رویداد از مربیان و کسانی که استارت آپ های موفق داشته و در حوزه کسب و کار هستند
استفاده می شود تا نکات الزم را آموزش دهند و در روز آخر داورانی که ترکیبی از استادان دانشگاه و رهبران حوزه
گردشگری هستند ایده ها را بررسی کرده و در نهایت به سه ایده برتر جوایزی اهدا می شود.
مدیر اجرایی استارت آپ ویکند گردشگری دانشگاه شهید چمران اهواز ،تاکید کرد :همچنین حمایت هایی از سوی
مرکز رشد و پارک علم و فناوری برای استقرار و تجاری سازی ایده ها در نظر گرفته شده است تا عالقه مندان به
حضور در این استارت آپ بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند.
این رویداد روزهای  ۲۸تا  ۳۰آذرماه در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود و عالقه
مندان می توانند برای شرکت در آن و کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.SWAHVAZ.IRمراجعه
کنند.

شنبه  ۲۴آذر ماه – ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۹-6۳۷6-۵:
برگزاری استارتاپ ویکند گردشگری در دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه شهید چمران اهواز از برگزاری استارتاپ ویکند گردشگری از  ۲۸تا
 ۳۰آذرماه در این دانشگاه خبر داد.
غالمرضا اکبریزاده در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان اظهار کرد :رویداد استارتاپ ویکند گردشگری در هفته
پژوهش از  ۲۸تا  ۳۰آذرماه در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود .این رویداد یک
رویداد آموزشی تجربی است که با هدف افزایش ضریب اشتغال دانشگاهیان در استان برگزار خواهد شد.
وی گفت :این استارتاپ در سطح ملی برگزار میشود و جزو اولین استارتاپ ویکندهایی است که در این سطح
برگزار میشود .این استارتاپ در سه روز ( ۵۴ساعت) برگزار میشود .حداکثر نیز  1۲۰شرکتکننده در این
استارتاپ پذیرش میشوند.
مدیر مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه شهید چمران اهواز افزود :در مرحله اول رویداد ،شرکتکنندگان ایدههای
خود را ارائه میدهند .شرکتکنندگان را حدود  1۵یا  16تیم چهار یا پنجنفره شامل افراد مختلف مانند
برنامهنویس ،بازاریاب و ...تشکیل میدهند .پس از تشکیل تیمها ،شرکتکنندگان روی ایدههای خود کار میکنند.
بعد از گذشت  ۵۴ساعت این افراد دوباره ایدههای خود را ارائه میدهند .اکبریزاده ادامه داد :در این مدت مربیانی
نیز در کنار این تیمها فعالیت میکنند که این مربیان خود دارای کسب و کار هستند و تالش میکنند نکاتی را به
شرکتکنندگان آموزش دهند.
وی تصریح کرد :بعد از داوری ایدهها در نهایت سه ایده برتر انتخاب خواهند شد .به عنوان بخشی از جوایز این
استارتاپ برای سه تیم برگزیده  ۵۰میلیون تومان وام با بهره  ۴درصد در نظر گرفته شده است .همچنین با
رایزنیهای انجام شده ،حمایتهایی از این ایدههای برتر به عمل خواهد آمد.
مدیر مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص نحوه ثبتنام در این رویداد گفت :عالقه
مندان به شرکت در این رویداد میتواند از طریق سایت رویداد به نشانی  /http://swa.irثبتنام خود را انجام
دهند.
اکبریزاده خاطرنشانکرد :پتانسیلهای زیادی در خوزستان در زمینه گردشگری وجود دارد که از آنها استفاده
نمیکنیم .در طول سال اتباع عراقی اغلب برای زیارت امام رضا(ع) از مرزهای شلمچه و چذابه وارد ایران میشوند،
در اربعین نیز حدود  ۴۰درصد از زائران اربعین از مرزهای شلمچه و چذابه برای زیارت از کشور خارج میشوند .در
خوزستان مناطق دیدنی مانند ایذه و چال کندی وجود دارد .فعالیت در این زمینه میتواند برای جذب توریست در
استان موثر باشد.
وی تصریح کرد :رویداد استارتاپ ویکند گردشگری از سوی کانون شکوفایی و خالقیت دانشگاه برگزار میشود.
افراد مختلف اعم از دانشجو و غیردانشجو میتوانند در این استارتاپ شرکت کنند .البته دانشجویان در زمان ثبت
نام از یک تخفیف  ۵۰درصدی برخوردار میشوند.

تاریخ -۹/۲۰کدخبر۸۳۱۳۰۹۳۰-6۷۸۹۷۱۰ :
دهمین شعبه انجمن زبان فارسی کشور در خوزستان راه اندازی شد
اهواز  -ایرنا  -دهمین شعبه انجمن ترویج زبان و ادب فارسی کشور روز سه شنبه در خوزستان در محل
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی شد.

به گزارش ایرنا رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در آیین گشایش شعبه انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  ۲فعالیت را در دستور کار قرار داده که
کارگروه های پژوهشی  11گانه با  ۲رویکرد تولید علم و ترویج زبان و ادبیات فارسی و تشکیل شعبه های انجمن
در دانشگاه های کشور از جمله این فعالیت ها است.
سیدعلی اصغر میر باقری فرد بیان کرد :شعبه های انجمن در دانشگاه های جامع استان های بزرگ کشور در
دستور کار قرار گرفت و در آغاز با  1۲دانشگاه مکاتبه صورت گرفت و زمینه تشکیل شعبه ها فراهم شد .
وی ادامه داد :تاکنون شعبه های این انجمن در دانشگاه های مشهد ،گیالن ،مازندران ،کرمانشاه ،اردبیل ،یزد،
فارس  ،ارومیه و زنجان فعال شده اند.
وی بیان کرد :شورایی به نام شورای علمی آن شعبه در هر استان تشکیل می شود و اعضای این شورا از همه
دانشگاه ها و دستگاه های تاثیر گذار در حوزه زبان و ادبیات فارسی و زیر نظام های آموزشی هستند.
میرباقری فرد ادامه داد:قرار نیست فعالیت های آن شعبه در دانشگاه محصور باشد بلکه هدف این است که این
شعبه در سطح استان ،همه ظرفیت ها را شناسایی و به نیازهای مختلف در سطح جامعه پاسخ دهد.
رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی کشور در خصوص سطح انتظارات از شعبه های انجمن در استان ها گفت:
از جمله انتظارات این است که ادبیات بومی آن استان ها را احیا و شناسایی کنند و در حیطه ادبیات عامه ،کودک و
نوجوان ،عرفانی ،حماسی فعالیت کنند.
وی بیان کرد :شعبه های انجمن باید مقوله آفرینش های ادبی را نیز مد نظر قرار دهند؛ در دانشگاه های ما
گروههای زبان و ادبیات فارسی تنها به کارهای علمی و تحقیقی می پردازند اما در حیطه دانشگاه ها برای ادبیات
خالق برنامه ای تدارک ندیدیم.

**راه اندازی شعب بین الملی انجمن

میرباقری فرد گفت :نخستین شعبه بین المللی در خارج از کشور نیز پارسال در سارایوو(پایتخت بوسنی هرزگوین)
به عنوان شعبه منطقه بالکان راه اندازی شد که موجب رسوخ ادبیات فارسی در فرهنگ مردم بالکان شده است.
این استاد دانشگاه اصفهان بیان کرد :امسال قرار است شعبه پاکستان و ترکیه را فعال کنیم و در عراق نیز فعالیت
هایی آغاز شده و در آفریقا ،آمریکا و اروپا نیز به تدریج فعالیت خواهیم کرد.

نظام آموزشی ادبیات خالق در حال شکل گیری است
میرباقری فرد ادامه داد :نظام آموزشی ادبیات خالق در حال شکل گیری است به گونه ای که استعدادهای ادبی را
بشناسیم و به صورت نیمه متمرکز یعنی پس از شرکت در آزمون سراسری در قالب مصاحبه افراد دارای شرایط
پذیرفته می شوند که در کمیته برنامه ریزی زبان و ادبیات فارسی پیش بینی الزم صورت گرفته است.
وی گفت :در مجموع ا نتظار می رود شعبه های انجمن در استان ها با رویکرد تولید علم یعنی تقویت پایه های
بنیادی دانش در ادبیات و ترویج آن فعال باشند و در سبد فرهنگی خانواده و جامعه سهم ادبیات را هر روز بیشتر
کنیم.
وی افزود :انجمن ها در جهت اعتالی فرهنگ جامعه در داخل و خارج کشور با استفاده از ظرفیت ادبیات فارسی
تالش می کنند.
میرباقری فرد بیان کرد :از مهمترین فعالیت های انجمن برگزاری گردهمایی های بین المللی سالیانه است و از
سال  1۳۸۵تاکنون  1۳گردهمایی برگزار شده و امسال چهاردهمین گردهمایی در دانشگاه ارومیه برگزار می شود
و در سال  99دانشگاه شهید چمران اهواز میزبان پانزدهمین است.
زبان و ادبیات فارسی در کانون توجه سیاستگذاران آموزش عالی است
رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی با بیان اینکه رشته زبان و ادبیات فارسی در آموزش عالی کشور رشته
راهبردی شناخته می شود افزود :اگر مجموعه ظرفیت های زبان و ادبیات فارسی را فعال کنیم دستاوردهای بزرگی
را در حوزه های فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی برای کشور به همراه خواهد داشت ،به همین دلیل رشته زبان و ادبیات
فارسی سخت در کانون توجه سیاستگذاران کالن آموزش عالی کشور است.
وی اضافه کرد :در شورای عالی انقالب فرهنگی به تازگی سند جامع خط ،زبان و ادبیات فارسی با تاکیدات رهبر
معظم انقالب به تصویب رسید و در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ستاد تبیین این سند تشکیل شده و وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری حضور پررنگی در سطح سیاستگذاری کالن دارد.

چهارشنبه  ۲۱ /آذر -۱۰:۱۹ / ۱۳۹۷کدخبر۹۷۰۹۲۱۱۰۴۴۰:
رییس دانشکده زمینشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز مطرح کرد؛
فروچالههایی در مخزن سد گتوند
رییس دانشکده زمینشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :درصورتی که کاهش سطح آبهای زیرزمینی موجب
ایجاد فروچالهها شود دیگر نمیتوان این فروچالهها را پر کرد و تنها میتوان با مدیریت ،از گسترش آنها جلوگیری
کرد.

نصراله کالنتری در گفتوگو با ایسنا ،درخصوص استفاده از آبهای زیرزمینی و بروز فروچالهها در استان ،اظهار
کرد :به طور کلی فروچالهها یا در نتیجه پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و یا به دلیل انحالل سنگها در مناطق
کارستی ایجاد می شوند .در خوزستان فروچاله ناشی از پایین رفتن سطح آب زیرزمینی جز در منطقه ابوالفارس در
بین رامهرمز و باغملک دیده نشده است که این فروچالهها نیز سالها پیش اتفاق افتادهاند و در نتیجه انحالل در
زیرزمین رخ دادهاند.

وی افزود :مقدا ر کمی فرو افتادگی نیز در باغملک وجود دارد اما این مساله در استان گسترش زیادی ندارد .مثال در
همدان در نتیجه استفاده گسترده از آبهای زیرزمینی و پایین رفتن سطح آب و خالی شدن آب ،فضای خالی بین
دانههای رسوبی موجب شده است سطح زمین نشست داشته باشد.

وجود فروچالههایی در مخزن سد گتوند

رییس دانشکده زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در مناطق کارستی وقتی آب زیر زمین حرکت
میکند در نتیجه انحالل سنگهای قابل انحالل در زیرزمین ،فروچالهها ایجاد میشوند .در شمال شرق خوزستان
فروچالههای بسیاری دیده میشوند که در اثر انحالل ایجاد شدهاند .به طور مثال در اندیکا ،اللی و نزدیک سد
گتوند چنین فروچالههایی وجود دارند .در مخزن سد گتوند نیز از این نوع فروچالهها وجود دارد .اصطالحا گفته
میشود این گونه فروچالهها در نتیجه انحالل سنگهای تبخیری (مانند نمک) ایجاد میشوند.

کد خبر  - ۷۳۱۰6۰:تاریخ انتشار  ۲۱ - ۱۱:۳۴:آذر ۱۳۹۷
طی حکمی؛
حیدری ،مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز شد
مصطفی حیدری ،طی حکمی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز معرفی شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،طی حکمی ،مصطفی حیدری ،به عنوان مسئول جدید دانشگاه
شهید چمران اهواز معرفی شد.
پیش از این ،مهدی طرفی به مدت دو سال مسئولیت بسیج دانشجویی این دانشگاه را بر عهده داشت.

چهارشنبه  ۲۱آذر ماه– ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۹-۵6۷6-۵:
گشایش شعبه استانی مرکز ترویج زبان و ادب فارسی در دانشگاه شهید چمران اهواز
شعبه استان خوزستان مرکز ترویج زبان و ادب فارسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،
گشایش یافت.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،میرباقریفرد ،رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی پیش از گشایش این
انجمن در نشستی با حضور غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه،
بیان کرد :از حضور در دانشگاه ریشه دار شهید چمران اهواز خرسندم و اینکه خوشبختانه زمینه گشایش انجمن
ترویج زبان و ادب فارسی در این دانشگاه فراهم شد.
وی افزود :از سال قبل شعبههای انجمن در کشور راه اندازی شده و با توجه به شناختی که از منطقه خوزستان
داریم پیشبینی این بود که این استان و دانشگاه شهید چمران اهواز از شعبههای فعال خواهند بود؛ انجمن
ماموریت های خود را در دو بخش داخلی و بین المللی ترسیم کرده و خوزستان می تواند در هر دو بخش موفق
باشد.
رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،ادامه داد :حمایتهای دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در
راهاندازی این انجمن بسیار مؤثر بوده و این مسئله نیز تعهد ما را افزایش میدهد و تالش خواهیم کرد
حمایتهای الزم را در راستای اهداف ملی و اعتالی فرهنگ و زبان فارسی داشته باشیم.
میرباقری فرد بیان کرد :رشته زبان و ادبیات فارسی در آموزش عالی کشور رشتهای راهبردی شناخته میشود و در
کنار سابقه علمی و یافتههای تحقیقاتی و ظرفیت بزرگی که برای آفرینشهای ادبی وجود دارد اگر این ظرفیتها
تقویت شود دستاوردهای مهمی در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد :اخیراً در شورای عالی انقالب فرهنگی سند جامع خط ،زبان و ادب فارسی به تصویب رسید و در
وزارت علوم نیز برنامههای مهمی در این حوزه وجود دارد؛ ظرفیت خوبی به وجود آمده تا زبان و ادبیات فارسی در
جایگاه واقعی خود قرار گیرد و اگر متولیان امر به وظایف خود به خوبی عمل کنند یافتهها ،پژوهشها و
فارغالتحصیالن این رشته نقش مهمی در برنامهریزیهای کشور خواهند داشت.
استاد دانشگاه اصفهان گفت :انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از قدیمیترین انجمنهای کشور است و پس از
انقالب در بازنگری در اساسنامه انجمن عنوان انجمن استادان زبان و ادب فارسی به انجمن زبان و ادب فارسی
تغییر یافت و از آن پس فعالیتهای مهمی را در داخل و خارج کشور آغاز کرده است.
میرباقری فرد اظهار کرد :برگزاری گردهماییهای بینالمللی سالیانه ازجمله این فعالیتها است که  1۳دوره آن
برگزار شده است و امسال آخرین دوره در دانشگاه شیراز برگزار شد.

وی اضافه کرد :همچنین کارگروههای پژوهشی با دو رویکرد تولید علم و ترویج زبان و ادب فارسی در انجمن شکل
گرفت؛ از سوی دیگر شوراهای انجمن هم در دانشگاههای جامع و استانهای بزرگ کشور راهاندازی شد که در
ابتدا با  1۲دانشگاه مکاتبه و زمینه تشکیل شعبهها فراهم شد.
رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی بیان کرد :خوشبختانه دهمین شعبه مرکز در دانشگاه شهید چمران اهواز و
در استان خوزستان راه اندازی شده است؛ دانشگاه فردوسی مشهد ،شعبه گیالن ،مازندران ،کرمانشاه ،اردبیل ،یزد،
فارس و دانشگاه زنجان ازجمله شعبههای فعال هستند.
میرباقری نیا اذعان کرد :در خارج از کشور نیز شعبه منطقه بالکان راهاندازی شده است؛ با وجودی که در این
منطقه هیچوقت حضور نظامی نداشتهایم اما وقتی وارد آن میشویم ادبیات فارسی در عمق فرهنگ مردم بالکان
رسوخ پیدا کرده است .در آینده شعبه پاکستان و ترکیه فعال خواهد شد ،همچنین در عراق ،آمریکا ،اروپا و آفریقا
نیز فعالیتهایی انجام شده و امیدواریم گسترشها همراه با شرایط مطلوب باشد.
وی گفت :شعبهها با ساختار شورای علمی در هر استان تشکیل میشود که اعضا از تمامی دانشگاهها و دستگاههای
تأثیرگذار در حوزه ادبیات فارسی هستند؛ به همین دلیل ازجمله انتظارات از شعبههای انجمن در استانها این است
که ادبیات بومی ،ادبیات عرفانی ،کودک و  ...را فعال نمایند.
رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،بیان کرد :آفرینشهای ادبی از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه
شود؛ برای بروز استعدادهای ادبی تاکنون بسترهای مناسبی فراهم نبوده و در حوزه ادبیات تاکنون برنامهای
تدارک دیده نشده است .نظام آموزشی ادبیات خالق در حال شکلگیری است و باید کوشش کنیم استعدادهای
ادبی را شناسایی کنیم و در حوزه شناسایی استعدادهای مختلف اقدام نماییم.
غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز ضمن حمایت از این انجمن گفت :انجمن ترویج زبان و
ادب فارسی باید پیش از این در استان شکل میگرفت و از تالشهای مسئوالن دانشکده ادبیات و علوم انسانی
برای راهاندازی مرکز تقدیر میکنیم.
وی افزود :امیدواریم بتوانیم با حمایت های الزم از این مرکز فضایی برای حضور اندیشمندان این حوزه فراهم کنیم
تا رسالت اصلی خودمان را نسبت به زبان فارسی انجام داده باشیم.
دکتر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو شورای مرکزی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی نیز عنوان
کرد :خوزستان به لحاظ تاریخی ظرفیت بسیار زیادی دارد؛ بسیاری از نامهایی که در این استان وجود دارد دارای
پیشینه زبان فارسی ،تاریخی و دارای اصالت هستند.

وی اظ هار کرد :زبان فارسی یک عامل پیونددهنده هویت ملی است و رسالت ما برای ترویج این زبان بسیار مهم
است .زبان را اگر به عنوان ابزار ارتباطی تلقی کنیم موجب ارتباط و نزدیکی افراد به یکدیگر و ارتقاء و پیشرفت
می شود؛ زبان فارسی از عوامل مهم در فرهنگ ایران است و با توجه به فرهنگ غنی و تنوع قومی باالی استان
خوزستان این انجمن میتواند منشأ بسیاری از اقدامات مهم در این حوزهها باشد.
به گزارش ایسنا ،دکتر منوچهر جوکار رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،شعبه خوزستان ،دکتر قدرت
قاسمی پور  ،دکتر محمد رضا صالحی ،دکتر داود پور مظفری ،دکتر زهرا نصیری شیراز و دکتر زینب افضلی همه از
دانشگاه شهید چمران و دکتر علی محمد گیتی فروز ،دکتر کدخدایی از پیام نور و دکتر بهزاد خواجات و دکتر
فریدون طهماسبی از دانشگاه اهواز و دکتر عبدی مکوند از دانشگاه فرهنگیان اهواز اعضای انتصابی این انجمن
هستند.

چهارشنبه  ۲۱آذر ماه– ۱۴:۲6 - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۹-۵۳۸۰-۵:
برپایی آیین پایانی و نمایشگاه مسابقه ملی عکس «آن سوی واقعه»

دبیر مسابقه ملی عکس «آن سوی واقعه» از برگزاری آیین پایانی و برپایی نمایشگاه آثار منتخب این مسابقه
خبر داد.
محمدامین صالحینژاد در گفتوگو با ایسنا ـ منطقه خوزستان ،در این باره اظهار داشت :آیین اختتامیه مسابقه ملی
عکس «آن سوی واقعه» روز شنبه  ۲۴آذر  97با حضور مسوالن استانی ،هنرمندان و برگزیدگان در محل نگارخانه
مهر دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود و از نفرات برتر نیز با اهدا لوح سپاس و هدایای نقدی تقدیر
میشود.
وی افزود :از میان  ۲۳۳۴عکس از  ۲71عکاس ۵9 ،عکس از  ۴1عکاس به نمایشگاه راه یافتند و آثار این
منتخبان شنبه  ۲۴آذر  97در نگارخانه مهر دانشگاه شهید چمران اهواز به نمایش درخواهند آمد.
صالحینژاد خاطرنشان کرد :با توجه به اربعین حسینی و حرکت کاروانهای عزاداری به سمت کربالی معلی،
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف انعکاس هر چه بیشتر
این رویداد بزرگ مذهبی از طریق ثبت تصاویر ،برای دومین سال پیاپی مسابقه ملی عکس «آن سوی واقعه» را در
دو بخش آزاد و دانشجویی برگزار میکند.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری شوشان منعکس شده است.

کد خبر  -۹۳۷۹۸:تاریخ انتشار  ۲۱:آذر ۱۵:۵6 - ۱۳۹۷
گشایش شعبه استانی مرکز ترویج زبان و ادب فارسی در دانشگاه شهید چمران اهواز
شعبه استان خوزستان مرکز ترویج زبان و ادب فارسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران
اهواز ،گشایش یافت.
میرباقری فرد ،رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی پیش از گشایش این انجمن در نشستی با حضور
غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه ،بیان کرد :از حضور در دانشگاه
ریشه دار شهید چمران اهواز خرسندم و اینکه خوشبختانه زمینه گشایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در این
دانشگاه فراهم شد.
وی افزود :از سال قبل شعبههای انجمن در کشور راه اندازی شده و با توجه به شناختی که از منطقه خوزستان
داریم پیشبینی این بود که این استان و دانشگاه شهید چمران اهواز از شعبههای فعال خواهند بود؛ انجمن
ماموریت های خود را در دو بخش داخلی و بین المللی ترسیم کرده و خوزستان می تواند در هر دو بخش موفق
باشد.
رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،ادامه داد :حمایتهای دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در
راهاندازی این انجمن بسیار مؤثر بوده و این مسئله نیز تعهد ما را افزایش میدهد و تالش خواهیم کرد
حمایتهای الزم را در راستای اهداف ملی و اعتالی فرهنگ و زبان فارسی داشته باشیم.
میرباقری فرد بیان کرد :رشته زبان و ادبیات فارسی در آموزش عالی کشور رشتهای راهبردی شناخته میشود و در
کنار سابقه علمی و یافتههای تحقیقاتی و ظرفیت بزرگی که برای آفرینشهای ادبی وجود دارد اگر این ظرفیتها
تقویت شود دستاوردهای مهمی در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد :اخیراً در شورای عالی انقالب فرهنگی سند جامع خط ،زبان و ادب فارسی به تصویب رسید و در
وزارت علوم نیز برنامه های مهمی در این حوزه وجود دارد؛ ظرفیت خوبی به وجود آمده تا زبان و ادبیات فارسی در
جایگاه واقعی خود قرار گیرد و اگر متولیان امر به وظایف خود به خوبی عمل کنند یافتهها ،پژوهشها و
فارغالتحصیالن این رشته نقش مهمی در برنامهریزیهای کشور خواهند داشت.
استاد دانشگاه اصفهان گفت :انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از قدیمیترین انجمنهای کشور است و پس از
انقالب در بازنگری در اساسنامه انجمن عنوان انجمن استادان زبان و ادب فارسی به انجمن زبان و ادب فارسی
تغییر یافت و از آن پس فعالیتهای مهمی را در داخل و خارج کشور آغاز کرده است.

میرباقری فرد اظهار کرد :برگزاری گردهماییهای بینالمللی سالیانه ازجمله این فعالیتها است که  1۳دوره آن
برگزار شده است و امسال آخرین دوره در دانشگاه شیراز برگزار شد.
وی اضافه کرد :همچنین کارگروههای پژوهشی با دو رویکرد تولید علم و ترویج زبان و ادب فارسی در انجمن شکل
گرفت؛ از سوی دیگر شوراهای انجمن هم در دانشگاههای جامع و استانهای بزرگ کشور راهاندازی شد که در
ابتدا با  1۲دانشگاه مکاتبه و زمینه تشکیل شعبهها فراهم شد.
رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی بیان کرد :خوشبختانه دهمین شعبه مرکز در دانشگاه شهید چمران اهواز و
در استان خوزستان راه اندازی شده است؛ دانشگاه فردوسی مشهد ،شعبه گیالن ،مازندران ،کرمانشاه ،اردبیل ،یزد،
فارس و دانشگاه زنجان ازجمله شعبههای فعال هستند.
میرباقری نیا اذعان کرد :در خارج از کشور نیز شعبه منطقه بالکان راهاندازی شده است؛ با وجودی که در این
منطقه هیچوقت حضور نظامی نداشتهایم اما وقتی وارد آن میشویم ادبیات فارسی در عمق فرهنگ مردم بالکان
رسوخ پیدا کرده است .در آینده شعبه پاکستان و ترکیه فعال خواهد شد ،همچنین در عراق ،آمریکا ،اروپا و آفریقا
نیز فعالیتهایی انجام شده و امیدواریم گسترشها همراه با شرایط مطلوب باشد.
وی گفت :شعبهها با ساختار شورای علمی در هر استان تشکیل میشود که اعضا از تمامی دانشگاهها و دستگاههای
تأثیرگذار در حوزه ادبیات فارسی هستند؛ به همین دلیل ازجمله انتظارات از شعبههای انجمن در استانها این است
که ادبیات بومی ،ادبیات عرفانی ،کودک و  ...را فعال نمایند.
رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،بیان کرد :آفرینشهای ادبی از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه
شود؛ برای بروز استعدادهای ادبی تاکنون بسترهای مناسبی فراهم نبوده و در حوزه ادبیات تاکنون برنامهای
تدارک دیده نشده است .نظام آموزشی ادبیات خالق در حال شکلگیری است و باید کوشش کنیم استعدادهای
ادبی را شناسایی کنیم و در حوزه شناسایی استعدادهای مختلف اقدام نماییم.
غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز ضمن حمایت از این انجمن گفت :انجمن ترویج زبان و
ادب فارسی باید پیش از این در استان شکل میگرفت و از تالشهای مسئوالن دانشکده ادبیات و علوم انسانی
برای راهاندازی مرکز تقدیر میکنیم.
وی افزود :امیدواریم بتوانیم با حمایت های الزم از این مرکز فضایی برای حضور اندیشمندان این حوزه فراهم کنیم
تا رسالت اصلی خودمان را نسبت به زبان فارسی انجام داده باشیم.
دکتر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو شورای مرکزی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی نیز عنوان
کرد :خوزستان به لحاظ تاریخی ظرفیت بسیار زیادی دارد؛ بسیاری از نامهایی که در این استان وجود دارد دارای
پیشینه زبان فارسی ،تاریخی و دارای اصالت هستند.

وی اظهار کرد :زبان فارسی یک عامل پیونددهنده هویت ملی است و رسالت ما برای ترویج این زبان بسیار مهم
است .زبان را اگر به عنوان ابزار ارتباطی تلقی کنیم موجب ارتباط و نزدیکی افراد به یکدیگر و ارتقاء و پیشرفت
می شود؛ زبان فارسی از عوامل مهم در فرهنگ ایران است و با توجه به فرهنگ غنی و تنوع قومی باالی استان
خوزستان این انجمن میتواند منشأ بسیاری از اقدامات مهم در این حوزهها باشد.

 ۲۱آذر  ۱۵:۲۳ | ۱۳۹۷کد ۴۳۷۴۸ :

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهیدچمران اهواز:
دانشگاه شهید چمران اهواز در شاخص ارتباط با صنعت جزو  ۱۰دانشگاه برتر کشور است
دکترافشین قنبرزاده مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهیدچمران اهواز ،گفت :انجام پروژههای مهم و
کاربردی ،این دانشگاه را در بخش ارتباط با صنعت جزو  ۱۰دانشگاه برتر کشور قرار داده است .

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهیدچمران اهواز ،دکترقنبرزاده در نشستی
خبری تصریح کرد :امسال برای نخستین بار در کشور سه پروژه مهم دراین دانشگاه طراحی و اجرا شد.

وی افزود :اجرای طرح ژئوشیمی سطحی ازجمله این طرحها است که پیش از این دانش آن در کشور وجود
نداشت .قرارداد این طرح پایان سال قبل با شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید که کاربرد آن در حوزه اکتشاف
نفت میباشد.

دکترقنبرزاده ،بیان کرد :پروژه طراحی ،ساخت و نصب پمپهای میلهای مکشی نیز بهطور کامل در دانشگاه
انجامشده و تاکنون دو دستگاه پمپ بر روی چاههای نفت نصب شده است و روزانه یک هزار و  ۲۰۰بشکه نفت از
چاههایی که تولید آن صفر بوده استخراج میشود.

مد یر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهیدچمران اهواز گفت :در این طرح  ۳۵نفر مستقیم و  1۰۰نفر به صورت
غیرمستقیم مشغول به کار هستند .در طراحی ،ساخت و نصب این پمپها از نمونه خارجی کپیبرداری نشده و کامالً
برای چاههای داخل کشور طراحی و ساختهشده است.

وی اضافه کرد  :تولید سیموالتور کنترل فوران چاه نفت پروژه دیگری است که در دانشگاه اجراشده است؛ قیمت
این دستگاه در خارج از کشور حدود یکمیلیون دالر میباشد و ساخت آن در کشور حدود  1۰درصد قیمت اصلی
مشابه است.

دکترقنبرزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود بیان کرد :یکی از اهداف دانشگاه تربیت نیروی انسانی کارآفرین
است که در این زمینه مرکز رشد دانشگاه بسیار فعال میباشد و حدود  6۰شرکت در مرکز رشد حضور دارند.

وی عنوان کرد :از دیگر رویکردهای دانشگاه جهت دادن پایاننامههای دانشجویی در زمینه تحقیقات کاربردی و
حل مسائل جامعه است ،تا در کنار کار تئوری پروژههای کاربردی نیز انجام شود.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهیدچمران اهواز با اشاره به افتتاح مرکز مهارتافزایی دانشجویان در
دانشگاه ،اظهارکرد :این مرکز از دیماه امسال فعالیت خود را به صورت رسمی شروع میکند که رویکرد آن تمرکز
بر دانشجویان دوره کارشناسی است .مرکز مهارت افزایی دانشجویان با همکاری سازمان فنی و حرفهای،
دورههای مهارتی را به دانشجویان برگزار میکند تا این مهارتها باعث افزایش توانایی دانشجویان برای اشتغال
است.

دکترقنبرزاده درخصوص برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری نیز ،گفت :در دو سال گذشته رویکرد دانشگاه
نسبت به حضور در نمایشگاه پژوهش تغییر کرده است؛ در حال حاضر نمایشگاه بستری برای انعقاد تفاهمنامهها و
قراردادهایی با صنعت است و امسال نیز در نمایشگاه دو قرارداد تولید دانش فنی با شرکت فوالد اکسین منعقد
شد.

کد خبر  - ۳۷۷۱۹۵۳:تاریخ انتشار  ۲۱:آذر ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۷
 ۲۴آذر؛ زمان برگزاری آیین اختتامیه مسابقه ملی عکس «آن سوی واقعه»
گروه فرهنگی ـ آیین اختتامیه مسابقه ملی عکس «آن سوی واقعه» شنبه  ۲۴آذر با حضور مسوالن استانی،
هنرمندان و برگزیدگان در محل نگارخانه مهر دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود

محمدامین صالحینژاد ،دبیر مسابقه ملی عکس «آن سوی واقعه» در گفتوگو با ایکنا از خوزستان ،اعالم کرد:
آیین اختتامیه مسابقه ملی عکس «آن سوی واقعه» شنبه  ۲۴آذر با حضور مسوالن استانی ،هنرمندان و برگزیدگان
در محل نگارخانه مهر دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود و از نفرات برتر نیز با اهدای لوح سپاس و
هدایای نقدی تقدیر میشود.
وی درباره آثار رسیده اظهار کرد :از میان دو هزار و  ۳۳۴عکس رسیده از  ۲71عکاس ۵9 ،عکس از  ۴1عکاس به
نمایشگاه راه یافتند و آثار این منتخبان شنبه  ۲۴آذرماه در نگارخانه مهر دانشگاه شهید چمران اهواز به نمایش
درخواهد آمد.
صالحینژاد خاطرنشان کرد :با توجه به اربعین حسینی و حرکت کاروانهای عزاداری به سمت کربالی معلی،
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف انعکاس هر چه بیشتر
این رویداد بزرگ مذهبی از طریق ثبت تصاویر ،برای دومین سال پیاپی مسابقه ملی عکس «آن سوی واقعه» را در
دو بخش آزاد و دانشجویی برگزار میکند.

چهارشنبه  ۲۱آذر ماه– ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۹-۵۷۷6-۵:
اصالح تقویم آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز/تغییر زمان انتخاب واحد

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :با بررسیهای انجام شده به این نتیجه
رسیدیم که زمان انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه باید تغییر کرده و به روال سالهای گذشته بازگردد؛ به
این ترتیب انتخاب واحد دانشجویان برای نیمسال دوم سال تحصیلی از یکم تا سوم بهمنماه انجام میشود.
علیرضا جلیلیفر در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان اظهار کرد :از زمانی که من به عنوان معاونت آموزشی
دانشگاه انتخاب شدم ،صحبت ها و نقدهای زیادی درباره مساله انتخاب واحد پیش از موعد که در یک یا دو سال
اخیر در دانشگاه اجرا میشد ،میشنیدم که در این زمینه جلسات مختلفی را با مدیران آموزشی دانشگاه برگزار
کردیم.
وی افزود :در نهایت برآیند نشست ها و جلسات ما این بود که در این زمینه بین دانشجویان نارضایتی وجود دارد و
این نارضایتی یک نظر شخصی نبود ،بلکه یک احساس جمعی بود که ریشه در عدم اجرای خوب این برنامه
داشت؛ به عبارت دیگر این برنامه اجرا ناپذیر بود.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :وقتی تغییر تقویم آموزشی را در شورای
معاونین به رای گذاشتیم از حدود  1۸نفر حاضر در جلسه تنها یک رای مخالف داشتیم .در نهایت تصمیم گرفتیم به
روال سابق دانشگاه بازگردیم تا انتخاب واحد پس از پایان امتحانات نیمسال قبل انجام شود .تالش کردیم با
حداقل تغییر در تقویم آموزشی ،این کار را انجام دهیم ،به همین دلیل تنها تاریخ انتخاب واحد تغییر پیدا کرد.
جلیلیفر با اشاره به اینکه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی  97-9۸در خردادماه انجام شده است ،افزود:
دیماه دانشجویان در امتحانات پایان ترم شرکت میکنند .سپس حدود یک هفته بعد از آخرین امتحان آنها،
انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی  97-9۸از یکم تا سوم بهمنماه انجام میشود .در این مدت حداقل 7۰
تا  ۸۰درصد نمرات در سامانه ثبت شده است.
وی تصریح کرد :به این ترتیب در حذف و اضافه که از هشتم تا دهم بهمنماه انجام میشود ،انتظار داریم حداقل
تغییرات صورت گیرد .فاصله بین دو ترم یک هفته است که در این مدت انتخاب واحد انجام میشود ،در نتیجه
تاریخی که در تقویم آموزشی اولیه برای امتحانات یا پایان نیمسال دوم در نظر گرفته شده بود ،تغییری نمیکند.
به گزارش ایسنا ،پیش از این زمان انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز برای نیمسال دوم سال
تحصیلی  ،97-9۸سوم تا پنجم آذرماه و پیش از اتمام امتحانات نیمسال اول تعیین شده بود.

کدخبر۹۷/۹/۲۲-۸۳۱۳۳۴۰۵:
صنایع و سازمان ها در مهارت آموزی دانشجویان همکاری نمی کنند
اهواز -ایرنا -رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با انتقاد از عدم همکاری برخی سازمان ها و صنایع در
بکارگیری دانشجویان به عنوان کارورز اظهار داشت:یکی از راه های مهارت آموزی دانشجویان بکارگیری
آنها در صنایع و سازمان ها است اما محدودیت هایی برای حضور و دسترسی آنها به امکانات وجود دارد.

به گزارش ایرنا غالمحسین خواجه روز پنجشنبه در اختتامیه جشنواره اشتغال در دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه
داد :رفع بیکاری یکی از دغدغه های اصلی مس ئوالن کشور و استان است و هر مدیری بر حسب وظایف خود باید
در این راستا گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد :بسیاری از جمعیت جویای کار را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند از همین رو
برای تقویت مهارت آموزی در این قشر که مهم ترین موله ایجاد اشتغال است باید همه همکاری کنند.

خواجه ادامه داد :یکی از ایرادات وارده به دانشگاه ها اینست که دانشجویان از سواد تئوری باالیی برخوردار هستند
اما در زمینه مهارت آموزی ایراداتی وجود دارد که باید در صدد رفع این نواقص برآییم.

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :امیدواریم با برگزاری چنین جشنواره هایی مهارت آموزی در قشر
جوان و دانشجو افزایش پیدا کند.

بنابراین گزارش ،یکی از مهم ترین مشکالتی که بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی با آن مواجه هستند کمبود
تجربه و عدم مهارت آموزی انها است از همین رو قرار بود تا با همکاری دانشگاه ها و سازمان ها دانشجویان برای
مهارت آموزی و کارورزی به این سازمان ها معرفی شوند.

بالغ بر  ۲۴۵هزار دانشجو در خوزستان تحصیل می کنند.

کدخبر۹۷/۹/.۲۲ -۸۳۱۳۴۱۴ :
35درصد جمعیت بیکار را دانش آموختگان دانشگاه هاتشکیل می دهند
اهواز -ایرنا -دستیار ارشد استاندار خوزستان در امور اشتغال گفت :حدود  ۳۵درصد از جمعیت سه میلیون و
 ۵۰۰هزار نفری بیکار کشور را دانش آموختگان دانشگاهی تشکیل می دهند.
به گزارش ایرنا یداهلل مهرعلیزاده روز پنجشنبه در اختتامیه جشنواره اشتغال در دانشگاه شهید چمران اهوازبا
اشاره به بروز مشکالت اجتما عی ،سیاسی و امنیتی در صورت عدم کنترل نرخ بیکاری یادآور شد :درحال حاضر
شرایط اشتغال در کشور به صورت سایه روشن است و ما باید با برجسته کردن نقاط روشن تالش کنیم تا شرایط
جامعه را به ویژه در بخش اشتغال بهبود ببخشیم.
وی ادامه داد :تمام تالش مسئوالن ملی و استانی روشن کردن همین ظرفیت هاست زیرا انگیزه و امید محرک
اقتصادی در هر کشور است و اگر این امید از مردم گرفته شود سایر محرک های دیگر هم کارایی خود را از دست
می دهند.
مهرعلیزاده با بیان اینکه مشکل بیکاری در یک بازه زمانی  6ماه حل نمی شود گفت :ایجاد اشتغال در جامعه
محصول یک سیستم است و نتایج آن در دوره های  1۰تا سی ساله خود را نشان می دهد.
وی تصریح کرد :طبق آمار ارائه شده در آبانماه سال 97نسبت به مدت مشابه سال گذشته نرخ تورم در اقالم
خوراکی  ۳۴درصد و در سایر اقالم از جمله هزینه های تحصیلی ،تفریحی و ورزشی به  ۵۰درصد رسیده است.
مهرعلیزاده به یکی دیگر از عوامل بیکاری اشاره کرد و یادآور شد :از سویی دیگر سرمایه گذاری های ثابت کاهش
پیدا کرده است و سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری در بخش های زودبازده هستند که همین می تواند
مشکالتی را برای کشور ایجاد کیند.
وی ادامه داد :سرمایه گذاری های ثبات به جهت افزایش ظرفیت سازی های آینده و جبران هزینه های استهالک
برای کشور بسیار حائز اهمیت است ،همچنین درحال حاضر با پدیده کاهش تقاضای کل از سوی خانوارها نیز
مواجه هستیم.
مهرعلیزاده با اشاره به اینکه ایران در شاخص های مختلف فضای کسب و کار در بین  1۸۰کشور جهان رتبه خوبی
ندارد گفت  :سازمان هایی نظیر تامین اجتماعی ،امور مالیاتی و بانک ها هم بجای آنکه در خدمت توسعه فضای
کسب و کار باشند اسیر نگاه های بین بخشی حوزه خود هستند.
قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان اظهار داشت :پایین آمدن
توان رقابتی در کشور یکی دیگر از مشکالت سرمایه گذاران بخش خصوصی است درحال حاضر بیش از ۸7.۵
درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش های خصولتی و کمتر از  1۳درصد در اختیار بخش خصوصی می باشد.

وی با تاکید بر کاهش مداخله دولت ها در امور اقتصادی ادامه داد :یکی از مضرات دخالت دولت ها در اقتصاد
سرکوب نرخ ارز است که در نتیجه سبب ایجاد رانت در صنایع بزرگ و مادر می شود.

مهرعلیزاده تصریح کرد :در کنار این مشکالت ،باید به ظرفیت های مهم نیروی انسانی ،مواد معدنی ،محصوالت
طبیعی و از همه مهم تر روحیه استقالل خواهی مردم ایران اشاره کرد که می تواند زمینه توسعه اقتصادی را فراهم
کند.
وی ادامه داد :از طرح های توسعه اقتصادی دولت در سال گذشته و امسال طرح کارورزی مختص دانش آموختگان
و دانشگاهیان است که سهمیه خوزستان در سال گذشته سه هزار نفر و برای امسال پنج هزار نفر است.

دستیار ارشد استاندار خاطر نشان کرد :امسال به دلیل کاهش تقاضا از سوی دانش آموختگان نتوانستیم از تمام
سهمیه پنج هزار نفری استفاده کنیم.

نخستین جشنواره اشتغال استان خوزستان آبانماه امسال به با همکاری پارک علم و فناوری استان ،دانشگاه شهید
چمران اهواز ،مدرسه شریف و دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

پنجشنبه  ۲۲آذر ماه– ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۹-۵۸۷6-۵:
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد:
لزوم تغییر برنامههای درسی مصوب وزارت علوم به سمت مهارتآموزی
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :تغییر برنامههای درسی مصوب وزارت علوم میتواند برای
مهارتآموزی در دانشگاهها موثر باشد.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،غالمحسین خواجه در اختتامیه جشنواره اشتغال خوزستان که امروز (۲۲
آذرماه) در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،اظهار کرد :امروزه یکی از دغدغههای همه مسووالن کشور
مساله اشتغال است .همه ما باید سهم خود را در حل این مشکل ادا کنیم.

وی افزود :بسیاری از کسانی که به دنبال شغل هستند ،فارغالتحصیالن دانشگاههای کشوراند .وظیفه ما است که به
هر نحوی که میتوانیم کمک کنیم تا شغل برای فارغالتحصیالن دانشگاهها فراهم شود.

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :یکی از راههای ایجاد اشتغال ،مهارتآموزی است .این برنامه نیز بیشتر
به همین مساله توجه داشته است تا بتوانیم مهارتهای دانشجویان را افزایش دهیم .ایرادی که اغلب به
دانشگاهها میگیرند و فکر میکنند که به حق باشد ،این است که فارغالتحصیالن ما علیرغم داشتن اطالعات
تئوری بسیار باال ،در بخشهای مهارتی دارای نقصهایی هستند.

خواجه ادامه داد :در بحث مهارتآموزی نقصهایی در دانشگاهها وجود دارد که باید به آن اعتراف کنیم .باید تالش
کنیم که این نقصها را کاهش دهیم .بخشی از این مشکالت مربوط به دانشگاهها و برخی دیگر به سازمانهایی که
باید با دانشگاهها همکاری کنند ،است.
وی خاطرنشان کرد :در دانشگاهها دانشجو باید مطابق با برنامههای مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
تحصیل کند .شاید ایجاد برخی تغییرات در برنامههای وزارت علوم بتواند برای ما مفید باشد .اگر سازمانهای دیگر
نیز با ما همکاری کنند ،میتوان کارهای مفیدی انجام داد .در رشتههای آموزشی مختلفی که داریم ،درسهای
کارورزی و کارآموزی نیز قرار دارد که این درسها جز با همکاری صنایع و سازمانها برای دانشگاهها قابل اجرا
نیستند.

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :گاهی میبینیم وقتی دانشجویان به این سازمانها و صنایع مراجعه
میکنند ،امکاناتی در اختیار آنها قرار نمیگیرد و محدودیتها و مشکالت زیادی دارند .طبیعی است که در این
صورت این بخش از کار ناقص باقی میماند و دانشجو نیز نمیتواند چیزی را در صنعت بیاموزد و از فرصتی که در
اختیار او قرار گرفته است ،محروم میشود.

خواجه افزود :دانشگاهها نیز برنامههای مختلفی را در زمینه مهارتآموزی اجرا خواهند کرد .با ظرفیتهای موجود در
خوزستان نباید این تعداد فارغالتحصیل بیکار داشته باشیم .امیدوارم برگزاری چنین برنامههایی در دانشگاه تداوم
داشته باشد.

به گزارش ایسنا ،در این مراسم همچنین علیرضا حقیقی ،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز
گفت :دانشگاهها دیگر نمیتوانند بگویند ما دانشجو تربیت میکنیم اما کاری به آنها نداشته باشند و آنها را رها کنند
تا خود دانشجویان به دنبال کار بروند.

وی افزود :در دانشگاه با همکاری پارک علم و فناوری تالش میکنیم سهم خود را در حوزه مهارتآموزی ایفا کنیم.
برگزاری جشنوارههایی مانند جشنواره اشتغال و استارتاپها به دانشجویان کمک میکند تا با فضای بازار کار
بیشتر آشنا شوند و چارچوبهای آن را بشناسند.

پنجشنبه  ۲۲آذر ماه– ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۹-۵۹۷6-۵:
قائممقام معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان:
حدود  35درصد جمعیت بیکار ایران دانشآموختگان دانشگاهها هستند

قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان گفت :حدود  ۳۰تا ۳۵
درصد جمعیت بیکار  ۳.۵میلیونی که در ایران وجود دارد ،از قشر دانشآموختگان دانشگاهها هستند.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،یداهلل مهرعلیزاده در اختتامیه نخستین جشنواره اشتغال خوزستان که امروز
( ۲۲آذرماه) در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،اظهار کرد :مساله اشتغال یک مساله عمدتا اقتصادی است
که اگر به درستی مدیریت نشود ،ممکن است بحران اجتماعی ،سیاسی و حتی امنیتی برای کشور به وجود بیاورد.
بر اساس آمارهایی که ارائه می شود ،حدود  ۳۰تا  ۳۵درصد جمعیت بیکار  ۳.۵میلیونی که در ایران وجود دارد ،از
قشر دانشآموختگان دانشگاهها هستند.
وی افزود :چیزی که محرک اقتصادی است ،انگیزههای افرادی است که در آن اقتصاد زندگی میکنند .اگر از
جامعهای ،امید را بگیریم ،بسیاری از طرحها و محرکهای اقتصادی را از آن جامعه میگیریم .برگزاری چنین
جشنوارههایی میتواند در امید دادن به دانشجویان به ما کمک کند.
قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان تشریح کرد :اشتغال یک
مساله ساده و تکمتغیره نیست که یکشبه یا یکماهه بتوان آن را حل کرد ،اقتصاد بسیار پیچیده است و این
پیچیدگی ناشی از تاثیر عوامل مختلف بر آن است .اگر این عوامل شناخته نشده و روی آنها کار نشود ،مشکالت
حادتر خواهند شد.
مهرعلیزاده گفت :اشتغال محصول سیاستگذاریهای یک سیستم است .در  ۲7سالی که ما برنامه ریزی توسعه
در کشور داشتهایم ،سازههای ذهنی و تصوراتی را برای مردم به وجود آوردهایم .نگاهی را در جامعه ایجاد کردهایم
که روی ساختارهای نهادی و ساختارهای اشتغال ما تاثیرگذار بوده است .عمده این ساختارها تابع یک اقتصادی
سیاسی شده است .وقتی در یک اقتصادی سیاسی با اشتغال برخورد میکنید ،نسبت به زمانی که در یک اقتصاد
متعارف با آن برخورد می کنید ،وضعیت متفاوت است.
وی با اشاره به انقالب مشروطیت تصریح کرد :انقالب مشروطیت در افکار ایرانیان سرآغاز تغییر و تحوالت بود .در
آن دوره سه مساله دنبال میشد که امروزه جریان اشتغال را در کشور تشکیل دادند .این شعارها ،حکومت توسط
مردم و تفکیک سه قوه بودند .هر یک از سه قوه باید در جای خود قرار گیرند .اگر قوه مقننه به حوزه قوه مجریه
وارد شود ،تداخل کاری صورت میگیرد .آنچه که در قانون اساسی ما بر آن تاکید شده است جایگاه ویژه است که
هر یک از سه قوه باید داشته باشند.

قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان افزود :نکته بعدی پاسخگو
بودن دولت است؛ هر جا دولتها پاسخگو و مردم مطالبهگر بودند ،در کنار یکدیگر توانستهاند شفافسازی کنند .در
فضایی که االن قرار داریم ،این شعارها هنوز وجود دارند .بخشی از چیزهایی که در اقتصاد ایران سایه افکنده
است ،ناشی از کمرنگ شدن این شعارها است.

مهرعلیزاده تصریح کرد :نرخ تورم آبان سال  97نسبت به آبان سال  96در کل کشور حدودا  ۳۴درصد بوده است.
نرخ تورم در دو بخش بررسی میشود؛ یک بخش ،بخش خوراکی که مایحتاج مردم از آنها تأمین میشود و
بخش دیگر حوزهای مانند اوقات فراغت ،ورزش ،تحصیالت و هزینههای غیرخوراکی دیگر که در این حوزه ،تورم
در کشور بیش از  ۵۰درصد بوده است .در کنار مساله تورم ،کاهش سرمایهگذاریهای ثابت در کشور شرایط
نگرانکنندهای ایجاد کرده است.

وی ادامه داد :اگر نرخ این سرمایهگذاریها به صفر برسد ،بحرانهای متعددی ایجاد میکند .هر کشوی به دنبال
آن است که نرخ سرمایهگذاری های ثابت را  1۰تا  1۵درصد افزایش دهد تا هم جبران استهالک کند و هم برای
آینده ظرفیتهای جدیدی ایجاد کند .تورم و کاهش سرمایهگذاری ثابت موجب کاهش تقاضای کل شده است،
یعنی مصرف خانوارها کاهش پیدا کرده است.

قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد :درآمد نفت،
هزینه های عمرانی دولت و کاهش صادرات موجب ایجاد بیثباتی اقتصادی شده است ،به همین دلیل میل
سرمایهگذار به سرمایهگذاری بلندمدت کاهش پیدا میکند .در خوزستان حدود سه هزار میلیارد منابع از سال  96تا
امسال به نوعی در اختیار بخشهای مختلف قرار گرفته است .در کل کشور نیز حدود  ۳۲هزار میلیارد در بخش
خصوصی و در بخش سرمایهگذاری تزریق میشود.

مهرعلیزاده افزود :بیثباتی اقتصادی که موجب کاهش میل به سرمایهگذاری بلندمدت میشود ،باعث میشود
سرمایهگذار به سمت سرمایهگذاری کوتاه مدت روی بیاورد تا هر چه سریعتر بتواند سرمایه خود را جمع کرده و از
کشور خارج کند که این مساله مشکالتی را برای ما به وجود آورده است.

وی گفت :همه این عوامل بر محیط کسب و کار نیز اثر گذاشته است .نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی،
بانکها ،بیمهها و  ...به عنوان نهادهای پشتیبان در خدمت نظام کسب و کار در کشور یا قرار ندارند و یا دیدگاه آنها
بخشی و تشکیالتی است و انسجامی که باید در کشور وجود ندارد.

قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان افزود :پایین آمدن توان
رقابتی کشور موجب شده که تولیدکنندگان و کارآفرینان و کسانی که ایده دارند ،وقتی میخواهند وارد بازار کار
شوند و یک کسب و کار راهاندازی کنند ،با انواع مشکالت روبرو شوند که مهمترین آن انحصار است ۸7.۵ .درصد
اقتصاد ایران در دست بخشهای دولتی است .تنها  1۳درصد اقتصاد ما در دست بخش خصوصی واقعی است که
در نتیجه آن وقتی کسی می خواهد وارد بازار شود با انواع موانع مواجه میشود.

مهرعلیزاده ادامه داد :به واسطه سیاستهای پوپولیستی که بخشی از آن ناشی از تقابل وظایف سه قوه و بخشی
ناشی از بیاطالعی مردم است ،دولت در اقتصاد مداخله میکند .هر چه مداخله دولت در اقتصاد افزایش پیدا کند،
ممکن است در کوتاه مدت برای مردم منافعی داشته باشد اما در میانمدت و بلندمدت این مساله مثل سم است.
وی افزود :نمونه آن سرکوب ارز در کشور است .سرکوب ارز موجب به وجود آمدن رانت در فوالد ،پتروشیمی،
کشاورزی و بخشهای دیگر شده است .این رانت اجازه نمیدهد بخش خصوصی واقعی به بازار ورود کند .در
مجموع مشکالت ما بخشی ناشی از ضعف مدیریت کالن کشوری در مدیریت و هدایت این مجموعه و بخشی
دیگر ناشی از تحریمها است که اگر عامل اول قویتر عمل می کرد ،تحریمها تأثیر چندانی نداشتند.
قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتص ادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان تأکید کرد :ما به یک ثبات
اقتصادی نیاز داریم .به محیطی با کسب و کار شکوفاتر نیاز داریم .قوانین ما نیز نیاز به اصالح دارند .در برنامه پنج
ساله ششم در بودجه سنواتی  96و  97این کارها دنبال شد .طرح کارورزی آموزش در محیط کار و جذب در بازار
کار برای دانشآموختگان دانشگاهها یکی از طرحهای ارائه شده است.

وی ادامه داد :دولت به ما اجازه داده است در خوزستان پنج هزار نفر فارغالتحصیالن دانشگاهی را برای مدت شش
ماه در ادارات و سازمانها به کار گیریم .تجربه نشان داده است بعد از این شش ماه اغلب این افراد در آن
کارخانهها جذب میشوند .در کنار این آموزشها که از طریق سازمان فنی و حرفهای ارائه میشود ،این
فارغالتحصیالن گواهینامه فنی و حرفهای را هم دریافت میکنند.

به گزارش ایسنا ،در این مراسم همچنین غالمرضا وحدت ،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان
مدیریت و برنامهریزی خوزستان گفت :ما میبینیم که فارغالتحصیالن ما علیرغم دانستن فرمولهای انتگرال و ...
نمیتوانند یک درخواست کار بنویسند .فارغالتحصیالن ما فاقد دیدگاه ژنرال در رشتههای دانشگاهی هستند.

پنجشنبه  ۲۲آذر ماه – ۱6:۲۱ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۹-6۰۷6-۵:
ضرورت آموزش مهارتهای رفتاری و نرم به دانشجویان
مدیر مدرسه اشتغال شریف گفت :دانشجویان برای پیدا کردن شغل ،مهارتهای رفتاری و نرم را بیاموزند.
به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،سحر احمدی در اختتامیه نخستین جشنواره اشتغال خوزستان که امروز (۲۲
آذرماه) در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،اظهار کرد :هر زمان فارغالتحصیالن ما برای شغل به سازمانی
مراجعه میکنند ،این سازمانها از فارغالتحصیالن انتظار سابقه کار دارند .زمانی نیز که میخواهند از این
فارغالتحصیالن استفاده کنند ،از اینکه چرا این افراد مهارتهای حداقلی را ندارند ،ناراحت هستند.
وی افزود :منظور از این مهارتها ،مهارتهایی هستند که از جنس مهارتهای نرم و رفتاری هستند .این حوزه
هنوز چندان مورد توجه قرار نگرفته است .مدرسه اشتغال قرار است این حداقلها را برای فارغالتحصیالن فراهم
کند و همچنین سازمان ها و صنایع را وارد کار کند و هماهنگی الزم را میان دانشجویان و آنها به وجود بیاورد.
مدیر مدرسه اشتغال شریف گفت :شرکتکنندگان در جشنواره اشتغال همه  ۲۰تا  ۳۰ساله بودند .اگر در این زمان
این افراد بتوانند شغل منا سب خود را پیدا کنند ،مدرسه اشتغال توانسته است به هدف خود برسد .مسأله مهمی که
مطرح است ،باال بردن احساس امید در دانشجویان است.
احمدی خاطرنشانکرد :بارها گفته می شود زمانی که دانشجویان برای گرفتن شغلی در مصاحبه شرکت میکنند
بهخاطر استرس نمیتوانند تواناییهای خود را به درستی ارائه دهند .با برگزاری این جشنواره و شرکت
دانشجویان در شرایط مشابه ،آنها دیگر تجربه حضور در این گونه مصاحبهها را دارند .ما تالش کردیم دانشجویان
با محیط خارج از دانشگاه آشنا شده و بدانند آنجا چه میگذرد .همچنین در این جشنواره ،افرادی که تجربه قبلی در
انجمنهای علمی دانشگاه و فعالیتهای مختلف را داشتند ،منتخبین ما بودند.
وی افزود :مطالبی که شرکتکنندگان این جشنواره آموختهاند بسیار سطحی است و هنوز عمق پیدا نکرده است.
تمام هدف ما این بود که شما دانشجویان را به مربیانمان متصل کنیم .تالش کردهایم که شرکتهای مختلف را
وارد فضای جشنواره اشتغال کنیم تا بتوانید با همه آنها ارتباط برقرار کنید .در جریان برگزاری این جشنواره یک
نیازسنجی انجام شد تا به یک مدل متناسب با دانشگاه شهید چمران در بحث مدرسه اشتغال برسیم.
به گزارش ایسنا ،در این مراسم همچنین شاهرخی ،سرپرست توسعه بازار دانشگاه صنعتی شریف گفت :اگر
فارعالتحصیالن دانشگاهها تنها بخواهند به مدرک تحصیلی که از دانشگاه میگیرند ،تکیه کنند ،نمی توانند هیچ
کاری انجام دهند و پس از فارغالتحصیلی با سدی مواجه میشوند که هر روز سختتر میشود.
وی افزود :در این رقابت باید توانمندیهای خود را به اثبات برسانیم .صنایع معتقدند نیروهای خروجی دانشگاهها
به کار آنها نمی آیند .دنبال این نباشید که یک یا دو سال آینده برای شما یک میز آماده باشد که پشت آن بنشینید،
دیگر این روند تمام شده است.

 ۲۳آذر  – ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۷کدخبر۴۴۸۳۴۹۹:
از سوی مرکز جذب وزارت علوم؛
اسامی  3۰دانشگاه برتر در بررسی پرونده متقاضیان جذب اعالم شد
رئیس مرکز جذب وزارت علوم اسامی  ۳۰دانشگاهی که بررسی پرونده متقاضیان جذب  ۹۷را آغاز کرده اند
اعالم کرد .این دانشگاهها در فرایند جذب هیئت علمی بهتر عمل کرده اند.
محمد رضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراخون جذب هیات علمی شهریور  ،97گفت :حدود
 ۳۰دانشگاه فرایند بررسی پرونده ها را شروع کرده و حدود  ۳1دانشگاه دیگر هنوز اقدامی دراین زمینه انجام
نداده اند که اگر این  ۳1دانشگاه اقدامات الزم را انجام ندهند و به جدول زمانی اعالم شده بی توجه باشند،
اسامی آنها منتشر می شود.
وی اعالم کرد :دانشگاه های شهید چمران اهواز ،موسسه آموزش عالی غیردولتی کوشیار ،شهید بهشتی ،تربیت
مدرس ،هرمزگان ،کردستان ،تهران ،خلیج فارس ،یزد ،ارومیه ،بوعلی سینا همدان ،اصفهان ،مالیر ،زنجان ،صنعتی
شریف ،شاهرود ،بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ،شهرکرد ،گلستان ،صنعتی خواجه نصیر طوسی ،شهید مدنی
آذربایجان ،هنر ،علوم و فنون مازندران ،هنر اسالمی تبریز ،اهل بیت ،غیردولتی اقبال الهوری ،غیردولتی نقش
جهان ،صنعتی اراک ،غیردولتی راغب و پژوهشگاه نیرو  ۳۰دانشگاهی هستند که فرایند بررسی پرونده ها را آغاز
کرده اند.
دانشگاه

ردیف

دانشگاه شهید چمران اهواز

1

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کوشیار

۲

دانشگاه شهید بهشتی

۳

دانشگاه تربیت مدرس

۴

دانشگاه هرمزگان

۵

دانشگاه کردستان

6

دانشگاه تهران

7

دانشگاه خلیج فارس

۸

دانشگاه یزد

9

دانشگاه ارومیه

1۰

دانشگاه بوعلی سینا

11

دانشگاه اصفهان

1۲

دانشگاه مالیر

1۳

دانشگاه زنجان

1۴

دانشگاه صنعتی شریف

1۵

دانشگاه صنعتی شاهرود

16

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

17

پژوهشگاه نیرو

1۸

دانشگاه گلستان

۲۰

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۲1

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۲۲

دانشگاه هنر

۲۳

دانشگاه علوم و فنون مازندران

۲۴

موسسه آموزش عالی غیردولتی راغب

۲۵

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نقش جهان ۲6
دانشگاه هنر اسالمی تبریز

۲7

دانشگاه صنعتی اراک

۲۸

دانشگاه بین المللی اهل بیت

۲9

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اقبال الهوری ۳۰
رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود :در فراخوان شهریور سال جاری  1۲هزار و  ۴۰۸نفر شرکت کردند که ۵7
درصد آنها متقاضی مرد و  ۴۳درصد متقاضی زن بودند و در مجموع  ۳۲هزار و  7۲۳اولویت انتخاب کردند .از
مجموع ثبت نام کنندگان 1۰ ،هزار و  ۸۲1نفر دارای مدرک دکتری و یک هزار و  ۵۸۴نفر دارای مدرک کارشناسی
ارشد بودند.

فراخوان جذب هیات علمی شهریور 97
زن

مرد

۴۳(۵۳66درصد) ۵7(7۰۲۴درصد)  1۲۴۰۸تعداد کل ثبت نام کنندگان فراخوان
1۳۸۸7

1۸۸۳6

 ۳۲7۲۳تعداد کل اولویتهای انتخاب شده

۴۵۸۴

6۲۳7

 1۰۸۲1متقاضیان دارای مدرک دکتری

796

7۸۸

 1۵۸۴متقاضیان دارای مدرک ارشد

به گزارش مهر ،براساس فراخوان جذب هیات علمی شهریور  97ثبت نام متقاضیان جذب در فراخوان ،از ۲1
شهریور ماه آغاز شده و تا  6مهر ماه  97ادامه داشت .فرایند رسیدگی دانشگاه ها به درخواست مقاضیان جذب
هیات علمی نیز از  7مهرماه آغاز شده و تا  7دی ماه  97ادامه خواهد داشت .همچنین فرایند تایید نهایی مرکز
جذب از  ۸دی  97آغاز و تا  ۲۳بهمن  97ادامه خواهد داشت.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری مهر منعکس شده است.

جمعه  ۲۳ /آذر -۱۰:۲۲ / ۱۳۹۷کدخبر۹۷۰۹۲۳۱۱۳۳۱ :
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز مطرح کرد
لزوم تغییر برنامههای درسی مصوب وزارت علوم به سمت مهارتآموزی

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :تغییر برنامههای درسی مصوب وزارت علوم میتواند برای
مهارتآموزی در دانشگاهها موثر باشد.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین خواجه در اختتامیه جشنواره اشتغال خوزستان که امروز( ۲۲آذرماه) در دانشگاه شهید
چمران اهواز برگزار شد ،اظهار کرد :امروزه یکی از دغدغه های همه مسئوالن کشور مساله اشتغال است .همـه مـا
باید سهم خود را در حل این مشکل ادا کنیم.
وی افزود :بسیاری از کسانی که به دنبال شغل هستند ،فارغالتحصیالن دانشگاههای کشور هستند .وظیفه ما اسـت
که به هر نحوی که میتوانیم کمک کنیم تا شغل برای فارغالتحصیالن دانشگاهها فراهم شود.

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :یکی از راههای ایجاد اشتغال ،مهارتآموزی است .این برنامه نیز بیشـتر
به همین مساله توجه داشته است تا بتوانیم مهارتهـای دانشـجویان را افـزایش دهـیم .ایـرادی کـه اغلـب بـه
دانشگاهها میگیرند و فکر میکنند که به حق باشد ،این است که فارغالتحصیالن ما به رغم داشتن اطالعات تئوری
بسیار باال ،در بخشهای مهارتی دارای نقصهایی هستند.

خواجه ادامه داد :در بحث مهارتآموزی نقصهایی در دانشگاهها وجود دارد که باید به آن اعتراف کنیم .باید تالش
کنیم که این نقص ها را کاهش دهیم .بخشی از این مشکالت مربوط به دانشگاهها و برخی دیگر به سـازمانهـایی
است که باید با دانشگاهها همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد :در دانشگاهها دانشجو باید مطابق با برنامههـای مصـوب وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری
تحصیل کند .شاید ایجاد برخی تغییرات در برنامههای وزارت علوم بتواند برای ما مفید باشد .اگر سازمانهای دیگر
نیز با ما همکاری کنند ،میتوان کارهای مفیدی انجام داد .در رشتههای آموزشـی مختلفـی کـه داریـم ،درسهـای
کارورزی و کارآموزی نیز قرار دارد که این درسها جز با همکاری صنایع و سازمانها برای دانشـگاهها قابـل اجـرا
نیستند.

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :گاهی می بینیم وقتی دانشجویان به ایـن سـازمانهـا و صـنایع مراجعـه
می کنند ،امکاناتی در اختیار آنها قرار نمیگیرد و محدودیت ها و مشکالت زیادی دارند .طبیعـی اسـت کـه در ایـن
صورت این بخش از کار ناقص باقی میماند و دانشجو نیز نمیتواند چیزی را در صنعت بیاموزد و از فرصتی کـه در
اختیار او قرار گرفته است ،محروم میشود.
خواجه افزود :دانشگاهها نیز برنامههای مختلفی را در زمینه مهارتآموزی اجرا خواهند کرد .با ظرفیتهای موجود در
خوزستان نباید این تعداد فارغ التحصیل بیکار داشته باشیم .امیدوارم برگزاری چنین برنامههایی در دانشگاه تداوم
داشته باشد.

به گزارش ایسنا ،در این مراسم همچنین علیرضا حقیقی ،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمـران اهـواز
گفت :دانشگاهها دیگر نمیتوانند بگویند ما دانشجو تربیت میکنیم اما کاری به آنها نداشته باشند و آنها را رها کنند
تا خود دانشجویان به دنبال کار بروند.
وی افزود :در دانشگاه با همکاری پارک علم و فناوری تالش میکنیم سهم خود را در حوزه مهارتآموزی ایفا کنیم.
برگزاری جشنوارههایی مانند جشنواره اشتغال و استارتاپ ها به دانشجویان کمک می کند تا بـا فضـای بـازار کـار
بیشتر آشنا شوند و چارچوبهای آن را بشناسند.

زمان انتشار :جمعه  ۲۳آذر – ۱۱:۵۷:۴۷ - ۱۳۹۷کدخبر۷۴6۱۹ :
از سوی مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه شهید چمران اهواز
استارتاپ ویکند گردشگری در اهواز برگزار می شود
مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه شهید چمران اهواز استارتاپ ویکند گردشگری را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از استان خوزستان ،استارتاپ ویکند با رویکرد گردشگری ،صنایع دستی و
دفاع مقدس از سوی مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.
این استارتاپ با حمایت مرکز رشد و فناوری ،پارک علم و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
اداره کل میراث فرهنگی استان در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام می شود.
در همین ارتباط دکتر غالمرضا اکبری زاده مدیر مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد:
هدف از برگزاری  ،استارتاپ ویکند با رویکرد گردشگری ،صنایع دستی و دفاع مقدس افزایش ضریب اشغال
دانشگاهیان در استان است.
وی در همین ارتباط توضیحاتی درباره اهداف استارتاپ ویکند گردشگری ارائه داد و تصریح کرد :استان خوزستان
پتانسیلی های خوبی در حوزه گردشگری از جمله راهیان نور ،پیادهروی بزرگ سیاسی و عبادی اربعین ،تردد اتباع
خارجی از جمله اتباع عراقی از مرزهای چزابه و شلمچه ،جاذبه های گردشگری در ارتفاعات ،شهرهایی با قدمت
چند هزارساله و آثار باستانی زیادی دارد.
مدیر مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد :با حمایت و همکاری انجمن های علمی
و دانشجویی به عنوان بازوهای محرک این مرکز انجام امور اولیه برگزاری استارتاپ ویکند در حال انجام است و
به زودی برگزار می شود.

