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شنبه  ۸دی ماه - 0۱:0۹ - ۱3۹۷ ،کد خبر 5-20۷6-۹۷۱0 :

 25و  26بهمن ،زمان برگزاری المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز
رییس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه سومین المپیاد علمی
دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز 25 ،و  26بهمن ماه برگزار می شود ،گفت :دانشجویان سال سوم و چهارم
تا سوم بهمن ماه فرصت دارند در آزمون المپیاد دانشجویی دانشگاه ثبت نام کنند.

امیر محمد احدی در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان ،اظهار کرد :امسال زمان برگزاری المپیاد سه هفته بعد از
شروع نیمسال دوم است تا دانشجویان مشکلی برای حضور نداشته باشند .سال های گذشته زمان برگزاری المپیاد
ابتدای ترم یا بین دو ترم بود که برخی دانشجویان با مشکل حضور روبرو بودند .این مرحله ،مرحله دانشگاهی
است که در  41رشته برگزار می شود .امسال سه رشته تحصیلی به المپیاد دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه شده
است .از این  41رشته 23 ،رشته کشوری است و مابقی رشته ها دانشگاهی هستند.

وی عنوان کرد :این المپیاد به منظور ایجاد شور و نشاط و مشارکت فعال بین دانشجویان برگزار می شود و تنها
رقابت به حساب نمی آید ،بلکه یک رویداد گسترده دانشگاهی است .تالش کردیم با توجه به ابزارهای موجود ،یک
رویداد موفق صورت گیرد و حس رقابت و شور و نشاط میان دانشجویان بوجود بیاید .نفرات برگزیده در المپیاد
دانشگاه به مرحله استانی راه مییابند و دانشگاه شهید چمران اهواز با دانشگاههای صنعتی جندی شاپور دزفول،
علوم و فنون دریایی خرمشهر و دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهان به عنوان قطب  10رقابت میکند .مرحله
المپیاد قطب  ،10اردیبهشت ماه برگزار می شود و برگزیدگان به مرحله کشوری راه می یابند.

احدی افزود :خوشبختانه سال گذشته موفقیتهای خوبی کسب کردیم و تعداد زیادی از دانشجویان توانستند رتبه
های زیر  15کشوری را کسب کنند .سال گذشته جهش بزرگی در برگزاری المپیاد در  41رشته داشتیم اما المپیاد
دانشجویی در مرحله کشوری تنها در  24رشته برگزار می شود و در نتیجه حدودا  18رشته بدون آزمون و بدون
مرحله بعدی باقی می مانند .با توجه به برگزاری موفقیت آمیز المپیاد در دانشگاه شهید چمران اهواز ،مکاتباتی با
سازمان سنجش صورت گرفت و موضوع افزایش تعداد رشته های المپیاد در مرحله کشوری مطرح شد .پاسخ
سازمان سنجش آموزش کشور این بود که این موضوع در شوراهای مختلف بررسی میشود اما با توجه به زمانبر
بودن آن به نظر می رسد که امسال شاهد افزایش تعداد رشته ها در مرحله کشوری نباشیم.

رییس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :به نفرات برگزیده المپیاد
کارت هدیه و لوح المپیاد اهدا میشود .همچنین نفر اول به مدت یک سال به عضویت دفتر حفظ و هدایت
استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز در میآید و می تواند از تسهیالت و امکانات ویژه استعدادهای
درخشان استفاده نماید .تالش بر این است که سال آینده تسهیالت بیشتری برای دانشجویان در نظر گرفته شود.

وی بیان کرد :برای برگزیدگان المپیاد دانشجویی کشوری نیز هدایا و تسهیالتی در نظر گرفته میشود .همچنین به
دانشجویان برگزیده مرحله کشوری ،دو تا چهار نیمسال ،خوابگاه رایگان تعلق میگیرد .همچنین در صورت کسب
 80درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده ،می توانند بدون شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ،در مقطع باالتر،
تحصیل خود را ادامه دهند .بنیاد ملی نخبگان نیز تسهیالتی برای این دانشجویان در نظر گرفته است.

احدی عنوان کرد :دانشجوهای سال سوم و چهارم کارشناسی میتوانند در آزمون المپیاد دانشجویی شرکت کنند،
دلیل آن هم این است که مواد آزمون از درسهای سالهای آخر هستند و دانشجو باید آمادگی شرکت در مقطع
باالتر را کسب کند .آزمون المپیاد دانشجویی به صورت تشریحی برگزار می شود.

رییس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :به نظر میرسد که تعداد
شرکتکنندهها نسبت به سال های گذشته افزایش مییابد .دانشجوها به عنوان ابزار پیشرفت و آینده سازان
کشور هستند و آینده بهتر به غیر از تالش امکان پذیر نیست.

شنبه  ۸دی ماه– 00:۴۹ - ۱3۹۷ ،کدخبر۹۷۱0-۱۹۷5-5:

چند توصیه به دانشجویان برای ایام امتحانات

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :دانشجویان باید در ایام امتحانات مثبت اندیش باشند و
عباراتی نظیر"نخوانده ام یا کم خوانده ام" را کنار بگذارند.

فریده عصاره در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان ،اظهار کرد :زمان امتحانات ارزش کم نظیری دارد و به هدر
دادن آن به هر جهت ،جبران ناپذیر است .حفظ سالمتی ،آرامش و کنترل اعصاب از جمله اصولی است که باید در
ایام امتحانات مورد توجه قرار گیرند .دانشجویان باید در این ایام مثبت اندیش باشند و عباراتی نظیر"نخوانده ام
یا کم خوانده ام" را کنار بگذارند و سعی کنند مطالعه بیشتری داشته باشند.

وی بیان کرد :جا دارد که هر دانشجویی در ایام امتحانات برنامه ای تهیه کند و زمان و میزان مطالعه خود را در
شبانهروز تعیین و برنامهریزی کند ،زیرا نگرش مثبت و برنامهریزی برای مطالعه ،راهی به سوی موفقیت در
امتحانات است .تهیه فهرستی از نکات درسی ،مطالب حفظی ،تاریخ های مهم و معادالت پیچیده بسیار ضروری
است تا قبل از شروع امتحان بتوان مروری بر این فهرست داشت.

عصاره ادامه داد :دانشجویان حتما شب قبل از امتحان زود بخوابند و صبح  45دقیقه تا یک ساعت زودتر بیدار
شوند تا بتوانند نگاهی به چکیده و فهرست مطالب درسی بیاندازند .همچنین صرف صبحانه کامل نباید فراموش
شود و حداقل یک ساعت زودتر در محل امتحان حاضر شوند تا اضطراب ترافیک یا دیر رسیدن به محل امتحان
بوجود نیاید .ضمنا فرصت مرور گروهی با همکالسیها قبل از شروع امتحان بوجود میآید.

استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :مطالبی که دانشجویان در کالس
درس یادداشت کردهاند ،بسیار مهماند و باید مرور شوند .همچنین برای ترک جلسه امتحان بهتر است که
دانشجویان عجله نکنند و در نهایت ،پاسخ ها را با حوصله مرور کنند.
الزم به ذکر است خبر فوق درخبرگزاری خوزنا و دیار کارون منعکس شده است.

شنبه  ۸ /دی  -۱3:25 / ۱3۹۷کدخبر۹۷۱00۸0۴0۷۷:

ماجرای رهاسازی سگهای زخمی در دانشکده دامپزشکی اهواز چه بود؟

رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص فیلم منتشر شده در فضای مجازی توضیحاتی
ارائه داد.
دکتر حسین حمیدینجات در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :فیلم منتشر شده در فضای مجازی در خصوص
سگهای مورد آزمایش قرار گرفته در دانشکده را دیدهام و بسیار متاثر شدم .تامین سالمت و امنیت حیوانات،
اصلیترین وظیفه ماست و چنین اتفاقات تاسفبرانگیزی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
وی با اشاره به اینکه تنها چند روز است که مسئولیت دانشکده را بر عهده گرفته است ،افزود :قطعا در دوره
مدیریت خود بر دانشکده ،بهگونهای عمل خواهد شد که دیگر شاهد وقوع چنین صحنههای ناپسندی نباشیم.
حمیدی نجات تصریح کرد :رییس دانشگاه نیز مکرر بر مساله تامین امنیت و رفاه حیوانات و حفظ اصول اخالقی در
فعالیت های آموزشی و پژوهشی تاکید دارند و اکنون نیز دستور پیگیری موضوع را صادر کردهاند .بنده نیز با جدیت،
موضوع را پیگیری کرده و گزارش نهایی را به رییس دانشگاه ارائه خواهم داد و اگر قصوری صورت گرفته باشد،
پیگیری خواهد شد.
رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :بنده به نوبه خود ،عذرخواهی میکنم و برای
پیشگیری از وقوع اتفاقات مشابه ،تالش خود را به کار خواهیم بست.
به گزارش ایسنا ،روز گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس آن ،تعدادی از سگهای مورد
آزمایش در دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران بدون مداوای مناسب ،رهاسازی شدهاند.
خبر فوق در خبرگزاری شوشان منعکس شده است.

 ۸دی  -۱5:0۷ - ۱3۹۷کد خبر ۴۴۹۸۴۴6

برپایی نماز وحدت به مناسبت حماسه  ۹دی در دانشگاه شهید چمران
دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت  ۹دی نماز وحدت ظهر و عصر در دانشگاه برپا می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،بسیج اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز و به مناسبت  ۹دی روز «بصیرت و میثاق امت
با والیت» نماز وحدت ظهر و عصر در دانشگاه برپا می کند.

این آیین فردا یکشنبه در مسجد امام خمینی(ره) دانشگاه با امامت و سخنرانی حجتاالسالم و المسلمین سید
محسن شفیعی مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ،همراه خواهد بود.

اعضای هیئتعلمی ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در این آیین حضور به هم می رسانند.

کد خبر  - ۷3۴۹56:تاریخ انتشار  0۸ - ۱6:0۹:دی ۱3۹۷

فردا؛
نماز وحدت به مناسبت حماسه  ۹دی در دانشگاه شهید چمران برپا میشود
دانشگاه شهید چمران اهواز فردا به مناسبت  ۹دی ،نماز وحدت ظهر و عصر در دانشگاه برپا میکند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،بسیج اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز و به مناسبت  ۹دی روز
«بصیرت و میثاق امت با والیت» نماز وحدت ظهر و عصر در دانشگاه برپا میکند.

این آیین فردا یکشنبه ۹ ،دی ماه در مسجد امام خمینی (ره) دانشگاه با امامت و سخنرانی حجتاالسالم و
المسلمین سید محسن شفیعی مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ،همراه خواهد بود.

اعضای هیئتعلمی ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در این آیین حضور به هم میرسانند.

کد خبر -۷3۴۹52 :تاریخ انتشار 0۸ - ۱5:35 :دی ۱3۹۷

از سوی دبیرخانه مرکزی؛
مهلت ارسال آثار به سوگواره ملی اربعین تمدید شد
دبیرخانهی دومین سوگوارهی ملی علمی ،فرهنگی ،هنری اربعین ،مهلت ارسال آثار شرکتکنندگان در این
سوگواره را تا یکم بهمنماه سال  ۹۷تمدید کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،دکتر عبدالرحیم هوشمند با اشاره به فراخوان این سوگواره که از
مهرماه امسال منتشر شده ،گفت :این سوگواره در پنج بخش شامل پایاننامه ،شعر ،دلنوشته و خاطره ،عکس،
فیلم کوتاه و کلیپ و نماهنگ برگزار میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانهی این سوگواره خبر داد و گفت :پیش از
این مهلت ارسال آثار تا دهم دیماه سال جاری تعیین شده بود که به دلیل استقبال و تقاضای شرکتکنندگان ،این
زمان تا اول بهمنماه امسال تمدید شده است.
عبدالرحیم هوشمند اظهار کرد :عموم دانشگاهیان دولتی و غیر دولتی سراسر کشور میتوانند تا یکم بهمن آثار
خود را در زمینههای ذکر شده به دبیرخانهی سوگواره به نشانی :دانشگاه شهید چمران اهواز ،معاونت فرهنگی و
اجتماعی و یا پست الکترونیک  arbaeen.scu@gmail.comارسال کنند .همچنین تلفن داخلی  551۹و نشانی
اینترنتی  www.arbaeen.scu.ac.irبرای آگاهی بیشتر در اختیار متقاضیان و عالقهمندان قرار گرفته است.
وی افزود :آیین پایانی این سوگواره ،اسفندماه سال  ۹۷برگزار و از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.
گفتنی است ،دومین سوگواره ملی اربعین با هدف گسترش فرهنگ جهاد و شهادت در جامعهی دانشگاهی ،حفظ
ارزشهای نهفته در حرکت پیادهروی اربعین ،معرفی و تقدیر از فعاالن دانشگاهی در عرصهی توسعهی فرهنگ
عاشورایی و بهرهگیری از هنر در معرفی فرهنگ اسالمی ،ویژه عموم دانشگاهیان سراسر کشور برگزار میشود.

یکشنبه  ۹دی ماه– ۱۸:5۸ - ۱3۹۷ ،کدخبر۹۷۱0-23۷6-5 :

شفیعی:
 ۹دی لغزشها و کجرویها را ترمیم کرد

رئیس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خوزستان با اشاره به اینکه تشخیص
به هنگام و پای اقدام آمدن از سوی مردم ،ارزش  ۹دی به شمار میرود ،گفت ۹ :دی لغزشها و کجرویها را ترمیم
کرد.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،حجتاالسالموالمسلمین سیدمحسن شفیعی در مراسم گرامیداشت  ۹دی در
جمع دانشگاهیان دانشگاه شهید چمران اهواز که امروز ۹ ،دیماه در مسجد امام خمینی(ره) برگزار شد ،اظهار
کرد :بعد از پیروزی انقالب اسالمی امام راحل جمهوری اسالمی را به رأی گذاشت .در کتاب خاطرات دکتر
طباطبایی آمده که با سخن امام مقدمات رفراندوم جمهوری اسالمی ایجاد و در نهایت در فروردینماه 58
همه پرسی برگزار شد .همچنین پس از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی ،امام فرمود قانون اساسی
تدوین شده از سوی منتخبان مردم هم به رأی گذاشته شود.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در همه سالهای انقالب اسالمی با مفهوم و سازوکار انتخابات آشنا بوده است،
افزود :برای ملتی که سه دهه با مفهوم انتخابات آشنا شده بود ،در انتخابات  88چه اتفاقی رخ داد؟ در انتخابات 88
برخی از مکانیزم و روشهای ایمنسازی انتخابات صورت گرفت که تا پیش از این در هیچ انتخاباتی نبود؛ برای
اولینبار نمایندگان کاندیدای رقیب اجازه پیدا کردند در نهاییترین مراحل شمارش آراء شرکت داشته باشند.
براساس بخشنامه وزارت کشور ،ستادها مجاز شدند نمایندگانشان را به قرنطینه انتخابات بفرستند.
شفیعی ادامه داد :بعد از همه این امکانات قرار داده شده در اختیار کاندیداها ،باز هم اِشکال وارد کردند که دولتِ
برگزارکننده خودش کاندیدا بوده است.
رئیس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خوزستان افزود :در بهمن  8۷برخی
سیاسیون نگرانی مشارکت و شور کمتر برای انتخابات را داشتند اما دیدیم که عرصه سیاسی جامعه پرشور و
پرتالش بود و در نهایت انتخابات با حضور حدنصاب  85درصدی واجدین شرایط برگزار شد .میشد این اتفاق را
به رخ دنیا کشید و آن را مایه مباهات دانست .بین  22خرداد  88تا  ۶دی  88چه اتفاقی افتاد؟

وی اظهار کرد :قانون برای پاسخگویی به اعتراض معترضان انتخابات هم سازوکار و راهکار پیشبینی کرده است
اما کاندیداها آن را هم قبول نداشتند .چگونه میشود که یک کاندیدا در مرحله قانونی ثبت نام حضور داشته باشد،
از امکانات نظام برای تبلیغ در صداوسیما استفاده کند ،نمایندگان خود را پای صندوقهای رأی برای نظارت بر
انتخابات بگذارد اما قبل از اعالم نهایی نتایج ،خود را پیروز انتخابات بداند و پس از آن  1۷بیانیه صادر کند و مردم
را به حضور در خیابان و مقاومت برابر حاکمیت فراخواند و کسی که در این راه کشته شود را شهید اعالم کند؟
شفیعی گفت :مقام معظم رهبری در همان زمان به صراحت گفتند که «پیغام دادم که قصه را به خیابان نکشانید،
این حرکت را شروع میکنید اما نمیتوانید تمامش کنید ».در پی آن اتفاقات پدیده متهم کردن نظام اسالمی به
تقلب ایجاد شد .به آسانی یک نظام برخاسته از رأی مردم را متهم به تقلب کردند و باید اسناد و دالیلش را
می آوردند که هیچ سند و مدرکی ارائه نشد .براساس قانون اساسی بنابر اعتراض هر کاندیدا  10درصد
صندوق های رأی باید بازشماری شود اما آنها این را هم نپذیرفتند و از اصول قانونی خارج شدند.
رئیس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خوزستان اظهار کرد :در ادامه این اتفاقات
نهادهای رسمی صحت انتخابات را تأیید کردند اما هنوز فضای اجتماعی ملتهب بود؛ رقابتهای انتخاباتی به شکاف
و نابسامانیهای اجتماعی رسید .اگر انتخابات سال  88به درستی مدیریت نشده بود این اتفاق در سال  ۹2و ۹۶
هم قابل تکرار بود .در آن زمان به جز دو کاندیدای معترض بسیاری از رجال سیاسی ما نتوانستند به وظایف
خودشان عمل کنند .در اتفاقات اخیر مربوط به اعتراضات کارگران وقتی کارگر ما رو به دوربین میگوید بی بی سی
اعتراض م ا به دولتمان است و به تو ربطی ندارد یعنی این کارگران دارای بلوغ سیاسی هستند .فهم و بلوغ سیاسی
کارگران ما در سیاسیون سال  88وجود نداشت.
وی با بیان اینکه اگر پیوند مردم با رهبری در سال  88نبود نمیشد آن جمعیت را کنترل کرد ،گفت :عرصه قضاوت
تاریخ براساس اسناد پیش روی همه ما قرار دارد؛ آنهایی که در آن دوران با لبخند هر دو طرف را داشتند و آنهایی
که پیام شفاهی همراهی فرستادند ،در عرصه قضاوت قرار دارند .اگر بنا است عملکرد مجموعههای حکومت نقد
شود ،باید از سوی مراجع قانونی باشد .اگر هیمنه و اعتبار مجموعههای قانونی از دست رفت ،هویت ملی و
موجودیت کشور را تهدید میکند.
شفیعی در پایان اظهار کرد :تشخیص به هنگام و پای اقدام آمدن از سوی مردم ،ارزش  ۹دی به شمار میرود۹ .
دی همان تأثیر  31شهریور  5۹را دارد که اگر اقدام بهموقع مردم نبود ،معلوم نبود االن کشور در چه وضعیتی قرار
داشت ۹ .دی لغزشها و کجرویها را ترمیم کرد.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری شوشان منعکس شده است.
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خواجه در گفتگو با دانشجو:
بودجه اختصاص یافته پاسخگوی نیاز هیچکدام از دانشگاههای کشور نیست /نمایندگان دانشگاهها را دریابند

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :افزایش متوسط  ۱۴درصدی بودجه به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای
هیچکدام از دانشگاههای کشور نیست.
غالمحسین خواجه ،رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،با اشاره
به بودجه اختصاص یافته به این دانشگاه گفت :بودجهای که برای سال  ۹8دانشگاهها در نظر گرفته شده ،هنوز
نهایی نشده و در صحن مجلس در حال بررسی است و احتمال بروز تغییراتی در این بودجه وجود دارد.

وی افزود :آنچه که مسلم است متوسط افزایش بودجه دانشگاههای کشور برای سال  ۹8حدودا  14درصد است.

خواجه اضافه کرد :افزایش متوسط  14درصدی بودجه به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای هیچکدام از دانشگاههای
کشور نیست و حتی اگر این بودجه  20درصد افزایش مییافت ،بازهم مشکالت دانشگاهها در زمینه تخصیص
اعتبار حل نمیشد.

وی با بیان اینکه برای دانشگاه شهید چمران اهواز نیز همچون سایر دانشگاههای کشور افزایش بودجه در نظر
گرفته شده است ،ابراز داشت :با توجه به اینکه تمامی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی هزینههای سرسام آوری به
خود اختصاص میدهند و بسیاری از آنها باید از طرق ارزی تامین شوند ،افزایش متوسط  14درصدی بودجه
نمیتواند پاسخگوی نیازهای هیچکدام از دانشگاههای کشور باشد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :با محدودسازی بودجه دانشگاه ها ،کلیه فعالیتهای پژوهشی و
آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه هایی که با تجهیزات و مواد آزمایشگاهی سروکار دارند ،تحت تاثیر قرار خواهد
گرفت.

وی ابراز داشت :در سال جاری نیز به دلیل افزایش شدید قیمتها در زمینه تامین مواد و تجهیزات شیمیایی مورد

نیاز دانشکدههای دانشگاه شهید چمران اهواز با مشکالتی مواجه شدیم و اکنون نمیتوانیم حتی مواد آزمایشگاهی
را برای کالسهای درس تامین کنیم.

خواجه خاطرنشان کرد :افزایش حداقلی بودجه هیچ مشکلی از دانشگاهها حل نمیکند و از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی خواستاریم به صورت ویژهای به بودجه دانشگاهها توجه داشته باشند؛ چرا که اجرا و انجام
فعالیتهای پژوهشی و انعقاد قرارداد با سازمانهای مختلف مستلزم تامین امکانات از سوی دانشگاه است و تامین
این امکانات از محل بودجه صورت میگیرد.

وی ادامه داد :در صورتی که دانشگاه نتواند امکانات الزم برای انعقاد قرارداد و انجام فعالیتهای پژوهشی را تامین
کند قطعا در اجرای پروژهها موفق عمل نخواهد کرد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد :بهتراست نمایندگان مجلس شورای اسالمی دانشگاهها را دریابند و
نیازهای حداقلی آنان را تامین کنند تا دانشگاهها در قبال تامین نیازهای دانشجویان و جامعه دچار مشکل نشوند.

کدخبر۹۷/۱0/۱3 -6۸23۱5۸ :
در نشست مدیر عامل ایرنا با اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران مطرح شد:
اعتماد سازی رسانه های داخلی باید در اولویت باشد

اهواز – ایرنا – اعتماد سازی رسانه های داخلی ،صداقت در ارائه اخبار ،کاهش محافظه کاری و دالیل اقبال مردم
به رسانه های غربی در نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با مدیر عامل
خبرگزاری جمهوری اسالمی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در این نشست
که چهارشنبه شب در سرسرای اداری این دانشگاه برگزار شد اظهار داشت :دانشگاههای نسل چهارم نقش
مهمی در پیشبرد جامعه دارند و هرچه دانشگاه بیشتر بتواند با عناصر درونی و بیرونی ارتباط موثر و سازنده برقرار
کند موفق تر است و رسانه ها نیز بازوی مهمی برای دانشگاهها خواهند بود.
دکتر مسعود صفایی مقدم افزود :دانشگاهها بر مسئولیت اجتماعی تاکید دارند اما هنوز شاخص میزان مسئولیت
پذیری اجتماعی دانشگاهها در شاخص های رتبه بندی دانشگاهها وارد نشده است.
وی افزود :اگر شاخص کمیت را در خصوص شاخص های رایج ادامه دهیم مسائل کیفی افت کرده و بد اخالقی
ایجاد خواهد شد و اعتماد مردم نسبت به دانشگاهیان کم می شود که خسارت بزرگی است.
صفایی مقدم اظهار داشت :ارتباط با جامعه در بستر اعتماد شکل می گیرد و رسانه های ما زمانی می توانند موفق
باشند که بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند .
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :اعتماد مردم به نهادهای تصمیم ساز و از جمله رسانه ها و
دانشگاه ها روز به روز مانند کوه یخ آب می شود و اگر اصالح نشود رسانه نمی تواند کار خود را به درستی انجام
دهد .
وی با اشاره به اینکه رمز موفق یت در ارتباط است ادامه داد :باید مهارت های ارتباطی را با نهادها و کانون ها
تقویت کنیم تا اعتماد بازسازی شود و رسانه ها باید فکر ساز و تصمیم ساز باشند و مهندسی اجتماعی را به عهده
بگیرند.
دکتر حسین حمیدی نجات رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز بر ضرورت ایجا بستر
مولتی مدیا در حوزه رسانه ها و امکان یک دیالوگ باز اشاره کرد و بیان کرد :رسانه ها باید شرایطی فراهم کنند که
دانشگاهها با اجتماع خود یک دیالوگ باز داشته باشند.

دکتر سید علیرضا علوی رییس جهاد دانشگاهی خوزستان نیز اظهار داشت :اخبار علمی کم مخاطب شده که شاید
ادبیات رسانه ای و تنظیم خبری در رسانه ها ضعف داشته است.
وی گفت  :برخی مسئوالن دنبال نگفتن هستند این در حالی است که آنها باید دنبال چگونه گفتن باشند .
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز بیان کرد :در اروپا حتی موقعیت جغرافیایی ما را نمی شناسند و
رسانه باید فکر جامعه را به مردم بفروشد.
علیرضا جلیلی فر گفت :اگر رسانه ها نتوانند به شکل مطلوب موفق باشند پس نتوانستیم فکری تولید کنیم که به
مردم عرضه شود.
وی افزود :با وجود اهمیت سرعت و دقت در رسانه های ملی اما مردم ما طالب رسانه های غربی هستند و این یک
تناقض است.
جلیلی فر با تاکید بر اینکه بیشتر دنبال محافظه کاری هستیم ادامه داد :نباید دنبال پنهان کردن واقعیت ها باشیم و
تا زمانی که دنبال محافظه کاری در توزیع خبر باشیم مردم رسانه های غربی را ترجیح می دهند و نخبه ها نیز به
اخبار غرب گوش می دهند.
نقش رسانه در جلوگیری از مهاجرت نخبگان و صداقت در ارائه اخبار برای افزایش اعتماد به رسانه ها از دیگر
مباحثی بود که مطرح شد.
مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی در پاسخ به سواالت و مباحث مطرح شده اعضای هیات علمی
دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت :دانش گاه نیز در معرض بی اعتمادی اجتماعی است اما همچنان اساتید و
دانشگاه در مقایسه با دیگر نهادها و اقشار جایگاه خوبی دارند به طوریکه اگر علم صادق و نافع ارائه نشود
دانشگاه آسیب می بیند.
دکتر سید ضیا هاشمی با اشاره به جنگ اقتصادی امسال بیان کرد  :به دنبال آن یک جنگ رسانه ای جدی آغاز شد
که در این جنگ دچار آسیب شدیم مانند نوسانات قیمت ارز و تورم که به فضای روانی و رسانه ای جامعه آسیب
وارد کرد.
وی بیان کرد  :در این بین دانشگاهیان و علما و معلمان هنوز جایگاه باالئی در جامعه دارند ولی برخی نهادها آسیب
جدی دیده اند که موضوع نگران کننده ای است.
هاشمی ادامه داد :فضای مجازی و شبکه های اجتماعی امروز بر مخاطبان عام اثر باالئی دارند که در جهت استفاده
از ظرفیت های جدید مانند حرکت به سمت ماوتی مدیا(چند رسانه ای) و استفاده از توانمندی های جدید اهمیت
دارد .
مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی بیان کرد :در یک سال گذشته در ایرنا بیشترین سرمایه گذاری در
حوزه مولتی مدیا بوده است که باعث افزایش مخاطبان و اثر گذاری بیشتر اخبار شد و سهم بیشتری از فضای
مجازی را دریافت کردیم.

وی گفت :در ایران ماهانه یک میلیارد و  ۶00میلیون بار مطالب در فضای مجازی دیده می شود که سهم ما نسبت
به اول امسال بیش از چهار برابر شده است.
هاشمی ادامه داد :بهره گیری از ظرفیت دیالوگ و گفت و گو مناسب است و ما البته دچار محدودیت هستیم اما
دراین زمینه تالش بیشتری خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی بیان کرد :شناخت ناقص از یک کشور ،یک دغدغه جهانی است که
البته بخشی از ناشناختگی ها عادی است اما در مورد ایران ما در  40سال بعد از انقالب در معرض فشارها و
تحریم های رسانه ای بودیم .
وی افزود :در یک سال گذشته شورای راهبردی ایرنا تشکیل شد که بتوانیم در کشور و در منطقه خودمان در حد
رسانه های با نفوذ مطرح کنیم .
هاشمی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سواالت دیگر اساتید در خصوص پیوند بین دقت و سرعت در انتشار
اخبارگفت :سرعت و دقت در کنار هم موضوعیت پیدا می کنند
مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی اضافه کرد :کم مخاطب بودن برخی اخبار علمی لزوما مشکل رسانه
ای نیست بلکه به سلیقه و ذائقه مصرف کننده و نوع پرورش و ویرایش آن بستگی دارد که باید کار بیشتری در این
زمینه صورت گیرد.
وی در خصوص محافظه کاری رسانه ای هم گفت :این موضوع در فضای عمومی ما وجود دارد و کار رسانه ای
صادقانه بسیار پرهزینه تر از دانشگاه است .
هاشمی اظهار داشت :رسالت رسانه گفتن و نوشتن است و پیوند با حوزه مدیریت برای چگونه گفتن نیاز به سواد
رسانه ای وفعالیت بیشتری دارد.
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی بیان کرد :میزان ارجاع بی بی سی به اخبار ایرنا نسبت به یک سال گذشته
بیش از  10برابر شده که از نظر رسانه ای افتخار است اما از نگاه برخی دیگر ایراد و اتهام است .
وی گفت :نقش رسانه ها در جلوگیری از مهاجرت مهم است اما رسانه مانند دانشگاه تا حدی می تواند موثر باشد
و باید این نگاه را داشته باشیم که نخبگان هر جای دنیا شهروند ایرانی باشند و تعامل برقرار کنند .

هاشمی تاکید کرد :برگزاری این نوع نشست ها کمک می کند تا پیوند بین دانشگاه و رسانه و جامعه برقرار شود
که باعث بالندگی رسانه و ایفای رسالت اجتماعی دانشگاه می شود.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری ایرنا وجماران منعکس شده است.

کدخبر۹۷/۱0/۱3 -۸3۱5۷352 :
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز:
ارتباط دانشگاه با جامعه از ضرورتهای روز است

اهواز – ایرنا – رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :ارتباط دانشگاه با جامعه از ضرورت های امروزی است
بنابراین این ارتباط باید هر روز بیش از پیش مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

به گزارش ایرنا غالمحسین خواجه چهارشنبه شب در نشست هم اندیشی اعضای هیات دانشگاه شهید چمران
اهواز با مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسالمی در سرسرای اداری دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت:
حضور دکتر هاشمی در جایگاه مدیر عامل خبرگزاری ایرنا می تواند منشا خدمات ارزنده باشد و در ارتباط دانشگاه
با رسانه و جامعه نیز موثر واقع شود .
وی بیان کرد :انعکاس اخبار و دستاوردهای نهادها از جمله دانشگاهها باید بر مبنای صحت و بر اساس واقعیت ها
باشد و نباید در انعکاس آنها اغراق شود.
خواجه افزود :با توجه به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی قرار داریم ،نقش رسانه ها به
ویژه ایرنا در انعکاس دستاوردها از جمله در حوزه آموزش عالی و اخبار علمی ،پژوهشی دانشگاههای کشور بسیار
حائز اهمیت است.
وی ادامه داد :انعکاس درست اخبار و دستاوردهای سازمان ها و نهادهای مختلف به ویژه دانشگاهها ،به حضور
خبرنگاران حرفه ای و علمی در دانشگاه نیاز دارد که با مسائل و دستاوردهای این حوزه به خوبی آشنا باشند که
البته در شرایط فعلی خبرنگارانی که به نحو احسن اخبار پژوهشی دانشگاه را منعکس کنند معدود است.
معاون سیاسی ،اجتماعی استان دار خوزستان نیز گفت :دکتر هاشمی از اساتید برجسته حوزه اجتماعی هستند که با
رویکرد گرایش دینی به حوزه اجتماعی نگاه می کنند.
دکتر علی حسین حسین زاده اضافه کرد :در دوره کوتاه تصدی دکتر هاشمی در حوزه مدیریت خبرگزاری جمهوری
اسالمی ،تحوالت زیادی را شاهد بودیم  ،ایرنا در حوزه تفسیر و تحلیل به خوبی ورود کرده است .
نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور دکتر سید ضیا هاشمی مدیر عامل
خبرگزاری جمهوری اسالمی در سرسرای اداری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

کد خبر  -5-۴5۷6-۹۷۱0 :جمعه  ۱۴دی ماه-20:5۹ - ۱3۹۷ ،

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:
با تنوعبخشی به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ،شاهد افزایش مشارکت دانشجویان خواهیم بود

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت :با تنوع بخشی بیشتر به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ،می توانیم
شاهد مشارکت بیشتر دانشجویان باشیم.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،غالمرضا غفاری در نخستین نشست شورای هماهنگی معاونین فرهنگی و
اجتماعی منطقه  10کشور که امروز ،جمعه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،اظهار کرد :یکی از مهم
ترین رخدادهای فرهنگی که با مشارکت دانشجویان انجام می پذیرد ،راهپیمایی بزرگ اربعین است .دانشگاه
شهید چمران اهواز میزبان دومین سوگواره ملی اربعین است.

وی عنوان کرد :عالقه مندان می توانند آثار خود را در زمینه های عکس ،فیلم کوتاه ،دل نوشته ،شعر ،مقاله ،کتاب،
کلیپ و پایان نامه به این مسابقه ارسال کنند .انتظار می رود از این سوگواره استقبال خوبی صورت گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود :براساس گزارشی که معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه شهید
چمران اهواز داده است ،بیش از  500اثر ارسال شده است که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

غفاری گفت :هر سال برنامه های فرهنگی متنوعی برگزار می شود و پس از برگزاری ،مورد ارزیابی قرار می گیرند.
هدف این است که با تنوع بخشی بیشتر به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ،شاهد مشارکت بیشتر دانشجویان
باشیم.

جمعه  ۱۴دی ماه– 20:۴2 - ۱3۹۷ ،کدخبر۹۷۱0-۴۴۷6-5 :
مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:
معاونت فرهنگی و اجتماعی قلب تپنده هر دانشگاه است

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت :واقعیت این است که معاونت فرهنگی و اجتماعی
در دانشگاه قلب تپنده دانشگاه است و آستانه تحمل معاونت فرهنگی باید باال باشد.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،محمد هادی عسکری در نخستین نشست شورای هماهنگی معاونین فرهنگی
و اجتماعی منطقه  10کشور که امروز ،جمعه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،اظهار کرد :دانشگاه باید
در کنار جامعه باشد و با توجه به مشکالت موجود ،دانشگاه باید به جامعه کمک کند.

وی ادامه داد :واقعیت این است که معاونت فرهنگی و اجتماعی ،قلب تپنده دانشگاه است و آستانه تحمل معاونت
فرهنگی دانشگاه باید باال باشد.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم عنوان کرد :رسالت معاونت فرهنگی دانشگاه آگاه بخشی
است .در فعالیت فرهنگی باید خالقیت وجود داشته باشد .شرکت دانشجو در فعالیت های فرهنگی باعث ایجاد
شادابی می شود و وقتی دانشجو فعالیت می کند ،وارد زندگی سیاسی و فرهنگی می شود و می تواند به جامعه خود
کمک کند.

عسکری گفت :علی رغم مشکالت اقتصادی ،بیش از  80دانشگاه جشنواره رویش را برگزار کردند.

جمعه  ۱۴دی ماه -2۱:22 - ۱3۹۷ ،کد خبر 5-۴6۷6-۹۷۱0 :
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران:
برای اجرای برنامههای پرمخاطب در دانشگاه سنگاندازی میشود

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :از جمله مشکالت دانشگاه کمبود بودجه و سنگ
اندازی پیش روی برنامه های پرمخاطب است.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،عبدالرحیم هوشمند در نخستین نشست شورای معاونین فرهنگی و اجتماعی
منطقه  10کشور که امروز ،جمعه به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،اظهار کرد :در دانشگاه
مشکالت فرهنگی متعددی وجود دارد .تشکیل این شورا باعث هماهنگی بین دانشگاه های منطقه  10کشور است.
این نشست ها در جهت انتقال تجربیات است و از جمله اهداف این نشست ها ،بومی سازی فعالیت های فرهنگی
است و دانشگاه ها باید بتوانند از توان هم در برگزاری مراسم ها استفاده و برنامه های مشترک برگزار کنند .در
دانشگاه دو مشکل عمده وجود دارد؛ کمبود بودجه و لغو برنامه های پر مخاطب در دانشگاه است.
وی عنوان کرد :جشنواره رویش برای اولین بار در اردیبهشت سال  ۹۷برگزار شد و به دلیل کم تجربه بودن،
نسبتا مطلوب بود .در نیم سال اول امسال در مجموع  5۷1فعالیت در بخش های مختلف معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت که عمده این فعالیت ها در بخش انجمن های علمی صورت
گرفته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :شرکت در مسابقات ،برپایی جشنواره ،حضور در
جشنواره حرکت ،برگزاری هفته کتاب و کتاب خوانی و برنامه های مختلف در انجمن های علمی ،از جمله این
فعالیت ها هستند.
هوشمند ادامه داد :کانون های فرهنگی هنری  ۹۹فعالیت داشتند که شامل فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی ،هنری،
برپایی نمایشگاه ها ،اکران فیلم و برگزاری اردوهای زیارتی و گردشگری هستند .در بخش فعالیت های مذهبی،
دانشگاه شهید چمران اهواز فعالیت های زیادی ازجمله شرکت در جشنواره قرآن و عترت منطقه ای و کشوری
داشته است .همچنین در بخش فعالیت های فرهنگی در خوابگاه ها  ۷3برنامه انجام شد که عمدتا شامل برگزاری
کالس های آموزشی هستند.

وی افزود :حدود  100نشریه در دانشگاه وجود دارد که از این تعداد  ۶0نشریه فعال هستند و به دلیل گرانی کاغذ
و چاپ ،با مشکالت فراوانی رو به رو هستند .در دانشگاه شهید چمران اهواز چهار تشکل ،انجمن اسالمی پیرو خط
امام ،انجمن اسالمی دانشجویی ،انجمن اسالمی دانشجویان و بسیج دانشجویی فعال هستند که حدود  ۹5فعالیت
انجام داده اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد :از جمله مشکالت دانشگاه کمبود بودجه است و
شرایط بودجه سال به سال رو به ضعف است .همچنین متاسفانه در دانشگاه شاهد ایجاد مقاومت و سنگ اندازی
پیش روی برنامه های پرمخاطب هستیم .این نوع برخوردها مانع حرکت دانشجویان و فعالیت آن ها می شود؛
مدیران و تصمیم گیران فرهنگی دانشگاه باید بپذیرند که دانشگاه شامل تمام سالیق است و باید به همه امکان
فعالیت داده شود.

وی گفت :سال گذشته همکاری های خوبی با سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان صورت گرفت .همچنین امسال
تفاهم نامه فعالیت های فرهنگی منعقد شد که منجر به برگزاری برنامه های مشترک دانشگاه و سازمان جهاد
دانشگاهی شده است.

هوشمند ادامه داد :امسال دانشگاه شهید چمران اهواز میزبان دومین سوگواره ملی اربعین است .در هفت بخش از
جمله پایان نامه ،شعر ،عکس ،فیلم کوتاه ،کتاب و مقاله آثار گردآوری شده است .در مجموع  48۷اثر ارسال شده
است که بیشترین تعداد مربوط به بخش عکس است .مهلت ارسال آثار تا اول بهمن ماه تمدید شده است.

کد خبر ) : 83158624 (6824931تاریخ ۹۷/۱0/ ۱۴
فعالیتهای فرهنگی اجتماعی دانشگاه نیازمند تنوع بخشی است

اهواز  -ایرنا  -معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت :برای جلب مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان،
نیازمند تنوع بخشی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهها هستیم.

به گزارش ایرنا غالمرضا غفاری شامگاه جمعه در نخستین نشست شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی
منطقه  10کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت :تمام برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها
پس از برگزاری مورد ارزیابی قرار می گیرند ،زیرا هدف از برگزای برنامه های مختلف و متنوع حضور دانشجویان
در این فعالیت ها و مشارکت بیشتر دانشجویان است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم توضیح داد :جشنواره سراسری قران و جشنواره بین المللی 'حرکت' 2 ،
رخداد بسیار مهم این معاونت در سال جاری بودند که در آنها شاهد دستاوردهایی بودیم.
وی با اشاره به بخش بین المللی جشنواره حرکت توضیح داد :مهمترین بخش جشنواره حرکت وجهه بین المللی
آن بود که با اقبال بسیار خوبی از سوی دانشجویان خارجی مواجه شد.

غفاری با اشاره به شرکت 22هزار دانشجوی خارجی در این رویداد فرهنگی اظهار داشت :بخش بین المللی این
جشنواره نیز می تواند بر دیپلماسی کشور تاثیرگذار باشد و برای دانشجویان دراین عرصه فضای خوبی را فراهم
آورده است .

وی یکی دیگر از مهم ترین رخدادهای فرهنگی دانشجویان را سوگواره ملی اربعین دانست و گفت :براساس
گزارش معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز  ،بیش از 500اثر به این جشنواره ارسال شده
است که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

***آگاهی بخشی ،رسالت معاونت فرهنگی دانشگاه

مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نیز در این برنامه گفت :رسالت معاونت فرهنگی دانشگاه
ها آگاهی بخشی است ،ما برای فعالیت فرهنگی در دانشگاه نیاز به خالقیت داریم .

محمد عسکری اظهار داشت :حضور دانشجویان در فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها شادابی به همراه می آورد و
موجب می شود دانشجو وارد زندگی سیاسی و فرهنگی شود و برای جامعه خود بهره ای داشته باشد.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود :دانشگاه باید با توجه به اقتضائات جامعه راهکار
ارایه کند لذا باید کمک کننده جامعه باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان این که در دانشگاه مشکالت فرهنگی متعددی وجود
دارد گفت :از جمله این مشکالت می توان به کمبود بودجه و عدم همکاری الزم و مانع تراشی در اجرای برنامه
های پر مخاطب فرهنگی اشاره کرد.

عبدالرحیم هوشمند گفت :این رویکرد مانع حرکت دانشجویان و فعالیت آن ها می شود برای همین مدیران و
تصمیم گیران فرهنگی باید بپذیرند دانشگاه دربرگیرنده همه سالیق است و باید همه امکان فعالیت داشته باشند.

وی با بیان این که  100نشریه در دانشگاه وجود دارد که از این تعداد  ۶0نشریه فعال هستند بیان کرد :به دلیل
گرانی کاغذ و چاپ فعالیت نشریات نیز با مشکل رو به رو شده است.

هوشمند گفت :در دانشگاه شهید چمران اهواز چهار تشکل ،انجمن اسالمی پیرو خط امام ،انجمن اسالمی
دانشجویی ،انجمن اسالمی دانشجویان و بسیج دانشجویی فعال هستند همچنین جشنواره رویش برای اولین بار
در اردیبهشت امسال برگزار شد.

وی ادامه داد :در نیمسال اول سال جاری  5۷1فعالیت در بخش های مختلف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و
99برنامه در کانون های فرهنگی هنری دانشگاه انجام شد .

شنبه  ۱5 ,دی  ۱3۹۷ساعت ۱2:0۹
رئیس دانشگاه اهواز:
انعکاس دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در اولویت باشد

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :ارتباط دانشگاه با جامعه از ضرورتهای امروز است و این ارتباط باید هر
روز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابطعمومی دانشگاه شهیدچمران اهواز ،غالمحسین خواجه در نشست
هماندیشی اعضای هیئت علمی دانشگاه اظهار کرد :انعکاس اخبار و دستاوردهای نهادها از جمله دانشگاهها باید
بر مبنای صحت و بر اساس واقعیتها باشد و نباید در انعکاس آنها اغراق شود.

خواجه افزود :با توجه به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی قرار داریم ،نقش رسانهها در
انعکاس دستاوردها از جمله در حوزه آموزش عالی و اخبار علمی و پژوهشی دانشگاههای کشور بسیار حائز اهمیت
است.

وی ادامه داد :انعکاس درست اخبار و دستاوردهای سازمانها و نهادهای مختلف به ویژه دانشگاهها ،به حضور
خبرنگاران حرفهای و علمی در دانشگاه نیاز دارد که با مسائل و دستاوردهای این حوزه به خوبی آشنا باشند که البته
در شرایط فعلی خبرنگارانی که به نحو احسن اخبار پژوهشی دانشگاه را منعکس کنند ،معدود است.

نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور سیدضیا هاشمی در سالن جلسات
حوزه ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

