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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 .

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  ۵۷1فعالیت 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  ۷۳برنامه 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  ۹۵فعالیت
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  ۴۸۷اثر ارسال شده
است که بیشترین تعداد مربوط به بخش عکس است .مهلت ارسال آثار تا اول بهمن ماه تمدید شده است.
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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.
عبدالرحیم هوشمند در نخستین نشست شورای معاونین فرهنگی و اجتماعی منطقه  10کشور که روز 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  ۵۷1فعالیت 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  ۷۳برنامه 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  ۹۵فعالیت
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  ۴۸۷اثر ارسال شده
است که بیشترین تعداد مربوط به بخش عکس است .مهلت ارسال آثار تا اول بهمن ماه تمدید شده است.
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با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛
نخستین نشست شورای معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای منطقه  1۰کشور برگزار شد
نخستین نشست شورای معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای منطقه  ۱۰کشور با حضور دکتر غالمرضا
غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزار شد .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،دکتر غفاری در این نشست
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به ویژه شهدای  1۶دی ماه سال  1۳۵۹در هویزه ،اظهار داشت :در آن
جهاد تاریخی ،تعداد قابل توجهی از رزمندگان و شهدا را دانشجویان تشکیل میدادند که شهید علم الهدی،
دانشجوی رشته تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد ،یکی از شاخصترین شهدای هویزه به شمار می رود.
وی به دو رخداد بزرگ فرهنگی در نیمسال تحصیلی اخیر اشاره کرد و گفت :برگزاری مرحله ملی جشنواره قرآن و
عترت دانشجویی و نیز جشنواره ملی حرکت ،دو دستاورد بزرگی است که حاصل تالش همکاران فرهنگی در
دانشگاههای کشور میباشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،بخش بینالمللی جشنواره ملی حرکت امسال را به عنوان وجه شاخص و
ممتاز این جشنواره دانست و گفت :مشارکت  ۲۲هزار دانشجوی خارجی برای حضور در بخش بینالملل جشنواره
ملی حرکت هم موجب افتخار و مباهات ما و هم باعث جذابیت دوچندان این جشنواره برای دانشجویان بود که
نهایتاً پس از ارزیابی آثار علمی این دانشجویان ۸۸ ،دانشجوی خارجی در جشنواره حضور یافتند.
وی به کاهش تنوع فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای کشور در ابتدای سال تحصیلی به دلیل مصادف شدن با ایام
سوگواری امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت :پس از پایان ماه صفر ،شاهد رشد  ۳1درصدی فعالیتهای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی دانشجویان تا ایام شانزدهم آذر بودیم.
دکتر غفاری تاکید کرد :جنس مسائل فرهنگی و اجتماعی به گونهای است که هیچ گاه نمیتوان برای آن انتهایی
قائل شد ،بلکه باید همواره در انجام کار فرهنگی ،هوشمندانه ،پویا و زنده گام برداشت.

وی با بیان اینکه در بیشتر مناطق دانشگاهی حداقل یک نشست با حضور معاونان فرهنگی منطقه برگزار شده،
اظهار کرد :از مزایای تشکیل جلسات منطقهای ،انتقال یکپارچه مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها به وزارت
علوم و اجماع در بحث بودجه است.

در ادامه مهندس محمدهادی عسکری مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم هویزه ،اظهار امیدواری کرد عنایت و محبت شهدا در تمام مراحل زندگی
ما جاری و ساری باشد.
وی با اشاره به ایده تشکیل دانشگاه اجتماعی و دانشگاه موثر عنوان کرد :هدف از ارائه این ایده این است که تمام
فعالیتها و کنشهایی که در حوزه ستادی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم شکل میگیرد ،ذیل دانشگاه
اجتماعی و دانشگاه موثر و مسئولیت اجتماعی دانشگاه باشد.
مهندس عسکری تصریح کرد :دانشگاه باید در کنار جامعه باشد و با توجه به مشکالت کنونی ،به طور مکرر از
دانشگاهها برای حل مشکالت اجتماعی مطالبه کمک میشود که تشکیل دانشگاه اجتماعی میتواند در این زمینه
گره گشا باشد.
وی دانشگاه را قلب تپنده جامعه دانست و گفت :این بدان معناست که معاونتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها
باید با تراز نگهداشتن دانشجویان و آماده کردن شرایط و بستر درون دانشگاه ،امکان عملکرد مناسب برای سایر
معاونتها را فراهم کنند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اظهار داشت :اگر در معاونت فرهنگی دانشگاهها شرایطی فراهم شود که
دانشجو خود را سهامدار دانشگاه بداند ،هم فعالیتهای فرهنگی از جنس فعالیت مشارکتی خواهد شد و هم در
کاهش هزینهها موثر خواهد بود.
وی افزود :آستانه تحمل معاونتها و مدیریت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها باید باال باشد؛ معاونت فرهنگی و
اجتماعی هم یاددهنده و هم یادگیرنده است و رسالت ما مدیران فرهنگی ،هم آگاهیبخشی به دانشجویان و هم
تالش برای کاهش اشتباهات سهوی آنان است.مهندس عسکری با تاکید بر اینکه در فعالیتهای دانشگاهی باید
قانون وجود داشته باشد ،گفت :هرچه از طریق گفتوگو بتوانیم اعتمادآفرینی کنیم فضای دانشگاه را به فضای ایده
آل خود نزدیکتر کرده ایم.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،وجود خالقیت در برنامههای فرهنگی را الزمه کار فرهنگی دانست و
افزود :وجود خالقیت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی هم مشارکت دانشجو را بیشتر میکند و هم شادابی و
طراوت فرهنگی را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد :وقتی فضای فرهنگی برای فعالیت در دانشگاه وجود داشته باشد ،دانشجو به نگاه عقالنی میرسد،
در الیههای مختلف جامعه کنکاش میکند و حیات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مییابد.
مهندس عسکری به مشکالت کلی موجود در دانشگاهها اشاره کرد و گفت :در چنین شرایطی وظیفه ما مدیران آن
است که تسهیلگر شرایطی باشیم تا دانشجو اخالقی فکر و عمل کند و با مشارکت در فعالیتهای فرهنگی ،برای
خود ،دانشگاه و جامعه تولید ارزش کند.

دکتر علیرضا عبداللهی نژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در خصوص نقش رسانههای
جدید در تشریح و تبیین دستاوردهای دانشگاه ها و به ویژه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها اظهار
کرد :نزدیک ترین ارتباطات اداره کل روابط عمومی وزارت علوم در کنار سایر معاونت های این وزارتخانه ،با
معاونت فرهنگی و اجتماعی است؛ چراکه جنس کار روابط عمومی و حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی بسیار به
یکدیگر نزدیک است.
وی تصریح کرد :اگر رسان ه را یک ابزار فرهنگی در نظر بگیریم می توان زمینه های همکاری مشترک میان این دو
تعریف کرد.
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،افزود :تا یک دهه پیش ،برای ایجاد یک جریان در حوزه فرهنگ ،نیاز به
رسانههای متنی و سنتی داشتیم ،ولی امروزه می توان با بهرهگیری از رسانه های فضای مجازی با توجه به ویژگی
های ذاتی که این رسانه های جدید دارند ،با سرعت و مخاطب بیشتر ،اخبار را نشر داد.
دکتر عبداللهی نژاد تصریح کرد :عصر رسانههای مجازی ،از ارتباطات سلسلهمراتبی که موجب دلزدگی مخاطب
میشود پیشگیری کرده و به راحتی می توان از آنها برای الگوسازی و تشریح فعالیتهای حوزه فرهنگی ،هنری و
اجتماعی بهره برد.
وی خاطرنشان کرد :اگر از ابزار رسانهای به عنوان تریبونی برای عرضهی دستاوردهای خودمان استفاده نکنیم،
دیگران در خارج از دانشگاه با اهداف و جریانهای فکری خود با ابزارهای رسانهای سنتی و جدید ،برای ما
تصمیمگیری خواهند کرد.
مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم ،تاکید کرد :با تغییراتی در وبسایت وزارتخانه ،در صدد آن هستیم تا با کاهش
اخبار حوزه ستادی وزارت ،به بازنمایی اخبار دستاوردهای دانشگاهها و پژوهشگاهها بیشتر پرداخته شود.
در ادامه این نشست ،معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای شهید چمران اهواز ،جندی شاپور دزفول،
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،علوم و فنون دریایی خرمشهر ،صنعتی شهدای هویزه و خاتم االنبیاء بهبهان
به ارائه گزارشی از برنامه های فرهنگی دانشگاه و بیان پیشنهادها و نظرات فرهنگی خود پرداختند.
الزم به ذکر است خبر فوق درخبرگزاری صداو سیما منعکس شده است.

تاریخ  ۹۷/1۰/ 16ساعت  :د -1۵:۲8کدخبر8316۰۷1۴ :

مزار شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز غبارروبی شد
اهواز – ایرنا – همزمان با شانزدهم دیماه ،سالروز شهادت شهدای دانشجو ،آیین غبارروبی از مزار شهدای
گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی ،اجتماعی دانشگاه ،این آیین با حضور مسئوالن دانشگاه و
جمعی از کارکنان و دانشجویان برگزار شد،

دانشگاهیان ضمن غبارروبی و زیارت مزار شهدای گمنام ،با آرمانهای امام راحل و شهدای هشت سال جنگ
تحمیلی تجدید میثاق کردند .

مداحی یکی از ذاکران و اقامه نماز جماعت در مسجد امام خمینی (ره) دانشگاه از دیگر برنامههای این مراسم بود .

شانزدهم دیماه هر سال یادآور حماسهآفرینی جهادگران دانشجو است که در سال  1۳۵۹مظلومانه توسط دشمن
بعثی در هویزه به شهادت رسیدند .

تعداد قابل توجهی از رزمندگان و شهدای این حماسه را دانشجویان و به ویژه دانشجویان دانشگاه شهید چمران
اهواز تشکیل میدادند که شهید علمالهدی ،دانشجوی رشته تاریخ یکی از شاخصترین این شهیدان است.

حسین علمالهدی در پانزدهم دیماه سال  ۵۹در عملیات «نصر» به عنوان فرمانده سپاه هویزه حضور داشت و در
جریان همین عملیات و در روز  1۶دیماه ،این فرمانده جوان در  ۲۲سالگی به فیض شهادت نائل شد.

شانزده ماه پس از شهادت حسین علمالهدی و یارانش ،به کمک گروه تفحص جنازههای مطهر شهدا به سختی
شناسایی شدند ،شهید علمالهدی تنها از روی قرآن جیبی خاصی که به همراه داشت ،شناسایی شد .

آیین غبارروبی و زیارت مزار شهیدان گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز ،به همت کانون عاشورا و شهدای
مدیریت امور فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

کدخبر1۵:۲۹:31 16/1۰/13۹۷ -1۰۹۰۰3۵ :

مزار شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز غبارروبی شد

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی ،اجتماعی دانشگاه ،این آیین با حضور مسئوالن
دانشگاه و جمعی از کارکنان و دانشجویان برگزار شد،
دانشگاهیان ضمن غبارروبی و زیارت مزار شهدای گمنام ،با آرمانهای امام راحل و شهدای هشت سال جنگ
تحمیلی تجدید میثاق کردند.
مداحی یکی از ذاکران و اقامه نماز جماعت در مسجد امام خمینی (ره) دانشگاه از دیگر برنامههای این مراسم بود.
شانزدهم دیماه هر سال یادآور حماسهآفرینی جهادگران دانشجو است که در سال  1۳۵۹مظلومانه توسط دشمن
بعثی در هویزه به شهادت رسیدند.
تعداد قابل توجهی از رزمندگان و شهدای این حماسه را دانشجویان و به ویژه دانشجویان دانشگاه شهید چمران
اهواز تشکیل میدادند که شهید علمالهدی ،دانشجوی رشته تاریخ یکی از شاخصترین این شهیدان است.
حسین علمالهدی در پانزدهم دیماه سال  ۵۹در عملیات «نصر» که به منظور آزادسازی هویزه ساماندهی شده بود،
به عنوان فرمانده سپاه هویزه حضور داشت.
در جریان همین عملیات و در روز  1۶دیماه ،این فرمانده جوان در  ۲۲سالگی به فیض شهادت نائل شد.
شانزده ماه پس از شهادت حسین علمالهدی و یارانش ،به کمک گروه تفحص جنازههای مطهر شهدا به سختی
شناسایی شدند ،شهید علمالهدی تنها از روی قرآن جیبی خاصی که به همراه داشت ،شناسایی شد.
آیین غبارروبی و زیارت مزار شهیدان گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز ،به همت کانون عاشورا و شهدای
مدیریت امور فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

کد خبر  - ۷3۷۰۰1:تاریخ انتشار  1۷ - 1۰:۴۴:دی 13۹۷

حیدری در گفتگو با دانشجو:
نامه به وزیر اطالعات و مطالبه از وی ،منطقیتر از مطالبه از کارگر تازه از زندان آزاد شده است!
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :اسماعیل بخشی ،کارگر هفته تپه ادعا کرده
اتفاقاتی در زمان بازداشتش افتاده که خالف قانون است؛ حال اگر ادعای وی درست باشد شخصی که از
قانون تخطی کرده ،باید مجازات شود.
مصطفی حیدری ،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری
دانشجو در خصوص نامهای که این تشکل دانشجویی خطاب به وزیر اطالعات نوشته است ،گفت :نامه بسیج
دانشجویی واکنشهای بسیاری را در بر داشت .این نامه مطالبهای بود در راستای شفافیت و فارغ از تمام
برداشتهای مختلفی که میتوان از آن داشت به دنبال بیان نکته اصلی بود و آن اینکه ،اگر شفافیت وجود داشته
باشد امکان سوء استفاده و موج سواری به رسانههای معاند و مخالف نظام داده نمیشود.
وی افزود :این مطالبه دانشجویی در قالب اظهارات اخیر اسماعیل بخشی و وزارت اطالعات بیان شد و به معنی
تایید یا رد ادعای این فرد نبوده است .این کاگر زندانی شده هفت تپه ،ادعا کرده اتفاقاتی در زمان بازداشتش
افتاده که خالف قانون است حال اگر ادعای وی درست باشد که شخصی که از قانون تخطی کرده ،باید مجازات
شود و در غیراین صورت باید اصل قضیه مشخص گردد و ضروریست اسماعیل بخشی نیز جوابگوی این مسئله و
خیلی مسائل دیگر باشد از جمله اینکه چرا  ۲۵روز پس از آزادی ،ادعایش را مطرح کرده است؟
حیدری ادامه داد :اگر وی مورد ضرب و شتم واقع شده بعد از زندان باید به پزشکی قانونی مراجعه و یا حداقل
تصویری از جراحات خود میگرفت؛ جای سوال است که چرا  ۵کارگر دیگری که زندانی بودند این موارد را تکذیب
کردند؟
وی بیان داشت :به گفته برخی منطق میگوید که اسماعیل بخشی که مدعی شده ،باید اظهارات را خود ثابت کند
نه وزیر اطالعات! بله این نکته مورد تایید است ،ولی نامه زدن به وزیر مملکت و مطالبه از ایشان منطقیتر از
مطالبه از کارگر تازه از زندان آزادشده میباشد!
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد :اگر که روییه شفاف سازی در کشور ما جا
افتاده بود و مسئولین به موقع شفاف سازی میکردند ،دیگر نیازی به انجام اینگونه مطالبات نبود.
وی با بیان اینکه استاندار خوزستان شکنجه بخشی را تکذیب کرده است ،گفت :ای کاش استاندار زودتر این کار
را انجام می داد .اکنون شب امتحان مسئولین در مواجهه با آزمون شفافیت است .حاال که از هر زمان دیگری این
امر بیشتر مورد نیاز است و میتواند عالج بسیاری از مشکالت باشد.

 1۷دی 1۴:1۷ - 13۹۷

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان:
تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه سمنان و شهید چمران اهواز امضا شد

سمنان -معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از انعقاد تفاهمنامه بین این دانشگاه و دانشگاه شهید چمران
اهواز خبر داد و گفت :این تفاهمنامه در راستای تقویت برنامههای پژوهشی است.
به گزارش خبرنگار مهر ،سیفاهلل سعدالدین ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار با مسئوالن دانشگاه چمران اهواز به
میزبانی دانشگاه سمنان ،ضمن بیان اینکه بین این دو دانشگاه درزمینهٔ انجام پژوهشهای راهبردی تفاهمنامه
همکاری امضاشده است ،تأکید کرد :این تفاهمنامه بهمنظور همکاری در اجرای فعالیتهای پژوهشی به امضا
رسیده است.
وی درباره مفاد این تفاهمنامه ،توضیح داد :تفاهمنامه بین دو دانشگاه درزمینه هدایت و انجام پروژههای تحقیقاتی
– کاربردی صورت گرفته است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان بابیان اینکه تفاهمنامه بین این دانشگاه و دانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهشهای موردنیاز در توسعه فناوریهای نوین ژئوشیمیایی اکتشافی را شامل میشود ،ابراز کرد :این پژوهشها
در سطح ژئو شیمی سطحی و زیر سطحی صورت خواهد گرفت.
سعدالدین با بیان اینکه تفاهمنامه مذک ور دو ساله خواهد بود ،تأکید کرد :انجام مطالعات و تحقیقات میدانی و
آزمایشگاهی و مشاوره علمی در زمره توافقهای  10گانه صورت گرفته بین این دو دانشگاه است.

تاریخ انتشار 1۷ :دی  -1۵:۰3 - 13۹۷کد خبر1۷6۷۷1 :

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان:
تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه سمنان و شهید چمران اهواز امضا شد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از انعقاد تفاهمنامه بین این دانشگاه و دانشگاه شهید چمران اهواز خبر
داد و گفت :این تفاهمنامه در راستای تقویت برنامههای پژوهشی است.

سیفاهلل سعدالدین ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار با مسئوالن دانشگاه چمران اهواز به میزبانی دانشگاه سمنان،
ضمن بیان اینکه بین این دو دانشگاه درزمینه انجام پژوهشهای راهبردی تفاهمنامه همکاری امضاشده است،
تأکید کرد :این تفاهمنامه بهمنظور همکاری در اجرای فعالیتهای پژوهشی به امضا رسیده است.

وی درباره مفاد این تفاهمنامه ،توضیح داد :تفاهمنامه بین دو دانشگاه درزمینه هدایت و انجام پروژههای تحقیقاتی
– کاربردی صورت گرفته است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان بابیان اینکه تفاهمنامه بین این دانشگاه و دانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهشهای موردنیاز در توسعه فناوریهای نوین ژئوشیمیایی اکتشافی را شامل میشود ،ابراز کرد :این پژوهشها
در سطح ژئو شیمی سطحی و زیر سطحی صورت خواهد گرفت.

سعدالدین با بیان اینکه تفاهمنامه مذکور دو ساله خواهد بود ،تأکید کرد :انجام مطالعات و تحقیقات میدانی و
آزمایشگاهی و مشاوره علمی در زمره توافقهای  10گانه صورت گرفته بین این دو دانشگاه است.

1۵/1۰/13۹۷ - ۲۰:11

نامه بسیج دانشگاه چمران اهواز خطاب به علوی وزیر اطالعات ادعای فعال کارگری هفت تپه را بررسی و
نتیجه را اعالم کند
بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدچمران از وزیر اطالعات خواست ادعای اسماعیل بخشی را مورد برسی قرار
داده و در صورت صحت این اظهارات ،با متخلفین و مجرمین برخورد کند و در غیر این صورت واقعیت را با
افکار عمومی درمیان بگذارید .

به گزارش حوزه تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس ،بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدچمران طی نامهای از
حجت االسالم علوی وزیر اطالعات خواست جهت شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده رسانههای مغرض و
معاند ادعای اسماعیل بخشی را مورد برسی قرار داده و در صورت صحت این اظهارات ،با متخلفین و مجرمین
برخورد شدید قضایی صورت دهد و در غیر این صورت واقعیت را بدون واسطه با افکار عمومی درمیان بگذارید.
در این نامه آمده است :مطلع شدیم آقای «اسماعیل بخشی» یکی از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه ،که
مدتی پیش توسط وزارت اطالعات بازداشت شده بود ،در اظهاراتی ادعا کرده است که در جریان بازجویی ،مورد
رفتارهایی ا ز قبیل توهین و تحقیر ،فحاشی و به کاربردن کلمات رکیک ،اذیت و آزار بدنی و فشارهای روانی قرار
گرفته است.
با توجه به اینکه چنین رفتارهایی طبق ضوابط شرع مقدس اسالم و اصل  ۳۸قانون اساسی و نص صریح قانون
منع شکنجه مصوب  1۸اسفند  1۳۸1مجلس شورای اسالمی و مواد  ۶و  ۸قانون احترام به آزادیهای مشروع و
حفظ حقوق شهروندی ممنوع بوده و جرم انگاری نیز شده است ،لذا جهت شفاف سازی و جلوگیری از سوء
استفاده رسانه های مغرض و معاند ضروریست فوراً ادعای وی را مورد برسی قرار داده و در صورت صحت این
اظهارات ،با متخلفین و مجرمین برخورد شد ید قضایی صورت گیرد و در غیر این صورت واقعیت را بدون واسطه با
افکار عمومی درمیان بگذارید.
امید است با این کار که همواره مورد تأکید و تأیید رهبر معظم انقالب بوده است ،اعتماد مردم به دستگاه های
امنیتی دوچندان و بیش از پیش تقویت گردد.

 1۵دی  1۷:۲۹ | 13۹۷کد ۴۴6۲3 :

مدیرعامل ایرنا در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز ؛
نقش رسانه ها در جلوگیری از مهاجرت مهم است
دکترسیدضیا هاشمی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاه شهید
چمران اهواز گفت :نقش رسانه ها در جلوگیری از مهاجرت مهم است اما رسانه نیز مانند دانشگاه تا حدی می
تواند در این خصوص موثر باشد و باید این نگاه را داشته باشیم که نخبگان کشورمان در هر جای دنیا شهروند
ایرانی باشند و تعامل برقرار کنند .

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه شهید چمران اهواز ،در این دیدار دکتر هاشمی با
اشاره به جنگ اقتصادی امسال اظهار داشت :به دنبال این وضعیت اقتصادی ،یک جنگ رسانه ای جدی مانند
نوسانات قیمت ارز و تورم نیز به وقوع پیوست که به فضای روانی و رسانه ای جامعه آسیب وارد کرد.

مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی تصریح 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.

دکترهاشمی 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 مولتی 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 افزود :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.

دکترهاشمی ادامه داد :ب هره 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  ۴0سال 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.

دکترهاشمی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سواالت اعضای هیئت علمی 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 افزود :کم مخاطب بودن برخی اخبار علمی لزوماً 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 درخصوص 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.

دکترهاشمی اظهارداشت :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.

دکترهاشمی 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.

 1۵دی  1۴:36 | 13۹۷کد ۴۴611 :

دکتر خواجه تاکید کرد؛
لزوم ارتباط هرچه بیشتر میان دانشگاه و جامعه
دکترغالمحسین خواجه رئیس دانشگاه شهیدچمران اهواز گفت :ارتباط دانشگاه با جامعه از ضرورت های
امروزی است بنابراین این ارتباط باید هر روزو بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه شهید چمران اهواز ،دکترخواجه در نشست هم
اندیشی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی درمحل این
دانشگاه اظهار داشت :حضور دکتر سید ضیا هاشمی در جایگاه مدیرعامل خبرگزاری ایرنا میتواند منشأ خدمات
ارزنده بوده و در ارتباط دانشگاه با رسانه و جامعه نیز مؤثر واقع شود.
وی با بیان اینکه انعکاس اخبار و دستاوردهای نهادها از جمله دانشگاهها باید بر مبنای صحت و براساس واقعیتها
باشد و نباید در انعکاس آنها اغراق شود ،گفت :با توجه به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
قرار داریم ،نقش رسانه ها بویژه ایرنا در انعکاس دستاوردها ازجمله در حوزه آموزش عالی و اخبار علمی ،پژوهشی
دانشگاههای کشور بسیار حائز اهمیت است.
دکتر خواجه در ادامه گفت :انعکاس درست اخبار و دستاوردهای سازمانها و نهادهای مختلف بویژه 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.
دکترعلی حسین حسین زاده معاون سیاسی ،اجتماعی استاندار خوزستان نیز گفت :دکترهاشمی از استادان برجسته
حوزه اجتماعی هستند که با رویکرد گرایش دینی به حوزه اجتماعی نگاه میکنند.
وی افزود :در دوره کوتاه تصدی دکترهاشمی در حوزه مدیریت خبرگزاری جمهوری اسالمی ،تحوالت زیادی را
شاهد بودیم و ایرنا در حوزه تفسیر و تحلیل به خوبی ورود کرده است.
نشست هم اندیشی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور دکتر سید ضیا هاشمی مدیرعامل
خبرگزاری جمهوری اسالمی در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

شنبه  1۵ ,دی  13۹۷ساعت 1۲:۰۹

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.

یکشنبه  16دی ماه– ۰۲:۰۰ - 13۹۷ ،کدخبر۹۷1۰-۵۲۷6-۵:

دریافت حدود  ۲۵۰مقاله در چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران

دبیر کمیته اجرایی چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران از ارسال حدود  25۰مقاله به
دبیرخانه چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران خبر داد.
ایرج کاظمیزاده در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان اظهار کرد :کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران هر
دو سال یک بار برگزار میشود ،یعنی تقریبا  ۲۸سال است که این کنفرانس توسط انجمن فیزیک ایران در حال
برگزاری است .چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران نیز  1۷و  1۸بهمنماه در دانشگاه شهید
چمران اهواز برگزار میشود.
وی افزود :این کنفرانس در حوزه فیزیک ماده چگال یا فیزیک حالت جامد است و بخشهایی از این کنفرانس نیز
به فناوری نانو یعنی نانو تکنولوژی مربوط میشود .آخرین مهلت ارسال مقاله  1۳آذر بود که این مهلت نیز برای دو
هفته تمدید شد که در نهایت حدود  ۲۵0مقاله در دبیرخانه این کنفرانس دریافت شده است .هفت سخنران
عمومی در کنفرانس خواهیم داشت و سخنرانیهای تخصصی و چند کارگاه جانبی نیز برگزار خواهد شد.
دبیر کمیته اجرایی چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران در خصوص زمینههای مورد بحث در این
کنفرانس گفت :دستگاههای همبسته قوی و مغناطیس ،مایعات کوانتومی ،ابررسانایی ،نظریه تابعی چگالی،
نانوساختارهای تجربی ،نانو ساختارهای نظری ،چگال نرم و بیو فیزیک ،درهمتنیدگی کوانتومی و مغناطیس ،نیمه
رساناها و رشد بلور ،ساختار و خواص مکانیکی و حرارتی ،ساختار الکترونی و خواص الکتریکی ،مغناطیس و اپتیکی،
مکانیک آماری و ترمودینامیک و مایعات کوانتومی ،محورهای این کنفرانس هستند.

کد خبر  - ۲3۲۰۹63:تاریخ انتشار  16:دی 1۰:۲۲ - 13۹۷

ارسال ۲۵۰مقاله به چهاردهمین کنفرانس ماده چگال
حدود  25۰مقاله به دبیرخانه چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ،دبیر کمیته اجرایی چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن
فیزیک ایران گفت :کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران هر دو سال یک بار برگزار میشود  ،یعنی تقریبا ۲۸
سال است که این کنفرانس توسط انجمن فیزیک ایران در حال برگزاری است .چهاردهمین کنفرانس ماده چگال
انجمن فیزیک ایران نیز  1۷و  1۸بهمنماه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.

ایرج کاظمی زاده افزود :این کنفرانس در حوزه فیزیک ماده چگال یا فیزیک حالت جامد است و بخشهایی از این
کنفرانس نیز به فناوری نانو یعنی نانو تکنولوژی مربوط میشود .آخرین مهلت ارسال مقاله  1۳آذر بود که این
مهلت نیز برای دو هفته تمدید شد که در نهایت حدود  ۲۵0مقاله در دبیرخانه این کنفرانس دریافت شده است.
هفت سخنران عمومی در کنفرانس خواهیم داشت و سخنرانیهای تخصصی و چند کارگاه جانبی نیز برگزار می
شود.
وی در خصوص زمینههای مورد بحث در این کنفرانس گفت :دستگاههای همبسته قوی و مغناطیس ،مایعات
کوانتومی ،ابررسانایی ،نظریه تابعی چگالی ،نانوساختارهای تجربی ،نانو ساختارهای نظری ،چگال نرم و بیو فیزیک،
درهم تنیدگی کوانتومی و مغناطیس ،نیمه رساناها و رشد بلور ،ساختار و خواص مکانیکی و حرارتی ،ساختار
الکترونی و خواص الکتریکی ،مغناطیس و اپتیکی ،مکانیک آماری و ترمودینامیک و مایعات کوانتومی ،محورهای این
کنفرانس هستند.

یکشنبه  16 /دی -1۵:۴۰ / 13۹۷کدخبر۹۷1۰16۰8۵۷۵:

ارسال  ۲۵۰مقاله به کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران

دبیر کمیته اجرایی چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران از ارسال  25۰مقاله به
دبیرخانه کنفرانس خبر داد.
ایرج کاظمیزاده در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران هر دو سال یک بار
برگزار میشود ،یعنی تقریبا  ۲۸سال است که این کنفرانس توسط انجمن فیزیک ایران در حال برگزاری است.
چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران نیز  1۷و  1۸بهمنماه در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزار میشود.
وی افزود :این کنفرانس در حوزه فیزیک ماده چگال یا فیزیک حالت جامد است و بخشهایی از این کنفرانس نیز
به فناوری نانو مربوط میشود .آخرین مهلت ارسال مقاله  1۳آذر بود که این مهلت نیز برای دو هفته تمدید شد که
در نهایت  ۲۵0مقاله به دبیرخانه این کنفرانس واصل شده است .هفت سخنران عمومی در کنفرانس خواهیم
داشت و سخنرانیهای تخصصی و چند کارگاه جانبی نیز برگزار خواهد شد.
دبیر کمیته اجرایی چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران در خصوص زمینههای مورد بحث در این
کنفرانس ،گفت :دستگاه های همبسته قوی و مغناطیس ،مایعات کوانتومی ،ابررسانایی ،نظریه تابعی چگالی،
ن انوساختارهای تجربی ،نانو ساختارهای نظری ،چگال نرم و بیوفیزیک ،درهمتنیدگی کوانتومی و مغناطیس،
نیمه رساناها و رشد بلور ،ساختار و خواص مکانیکی و حرارتی ،ساختار الکترونی و خواص الکتریکی ،مغناطیس و
اپتیکی ،مکانیک آماری و ترمودینامیک و مایعات کوانتومی ،محورهای این کنفرانس هستند.

دوشنبه  1۷دی ماه– 13:36 - 13۹۷ ،کدخبر۹۷1۰-1۰۹3-۵ :

دانشگاههای سمنان و شهید چمران اهواز تفاهمنامه همکاری بستند
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان گفت :دو دانشگاه سمنان و شهید چمران اهواز به منظور گسترش
فعالیتهای پژوهشی تفاهمنامه همکاری امضاء کردند .
به گزارش ایسنا-منطقه سمنان دکتر سیفاهلل سعدالدین با اعالم این خبر اظهار کرد :این تفاهمنامه به امضای
سعدالدین ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان و دکتر علی حقیقی ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید
چمران اهواز رسید .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان گفت :این تفاهمنامه همکاری به منظور همکاری در اجرای فعالیتهای
پژوهشی و هدایت و انجام پروژههای تحقیقاتی – کاربردی مورد نیاز در توسعه فناوریهای نوین ژئوشیمیایی
اکتشافی با تاکید بر ژئو شیمی سطحی و زیر سطحی مبادله شده است .
سعدالدین با بیان اینکه این تفاهمنامه برای مدت دو سال قابل اجراست افزود :انجام کلیه خدمات مشاوره،
مطالعاتی و تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد نیاز طرفین از دیگر بخشهای این تفاهمنامه  10مادهای است .
این عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد :دانشگاه سمنان با دارا بودن پردیسهای فنی – مهندسی و
علوم و فناوری های نوین از پتانسیل مطلوبی به منظور افزایش و تقویت ارتباط و تعامل بین دانشگاه و صنعت
برخوردار است .

