شماره 363

تاریخ انتشار  ۰۷:بهمن  - ۱3۹۷خوز نیوز  -۱3:۰۰کد خبر ۱۷۷۹6۱:

آغاز مهلت حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز از هشتم بهمن
براساس تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  97-98دانشگاه شهید چمران اهواز ،مهلت حذف و اضافه
دانشجویان این دانشگاه از هشتم بهمنماه آغاز میشود و تا دهم این ماه ادامه خواهد داشت.

براساس تقویم آموزشی اعالم شده از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز ،انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه از
یکم تا سوم بهمنماه انجام شد.

همچنین حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز از  8تا  10بهمنماه انجام میشود و دانشجویان
در این روزها به ترتیب سال ورود خود به دانشگاه ،میتوانند حذف و اضافه را انجام دهند.

بر اساس این تقویم آموزشی ،تاریخ شروع و پایان کالسها در نیمسال دوم سال تحصیلی  ،96-97به ترتیب
ششم بهمنماه و هشتم خردادماه اعالم شده است .امتحانات پایان ترم در این نیمسال نیز از  18تا  30خردادماه
برگزار میشود.

 -6۸۱۲۰3۱تاریخ انتشار  ۰۷:بهمن ۱۵:۰۰ - ۱3۹۷

مهلت حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز اعالم شد
براساس تقویم آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز ،مهلت حذف و اضافه دانشجویان این دانشگاه  8بهمن ماه
آغاز میشود.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز ،براساس تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی
 97-98دانشگاه شهید چمران اهواز ،مهلت حذف و اضافه دانشجویان این دانشگاه از  8بهمنماه آغاز میشود و
تا  10بهمن ماه ادامه دارد.
دانشجویان در روزهای مذکور میتوانند به ترتیب سال ورود خود به دانشگاه ،نسبت به حذف و اضافه اقدام نمایند.
بر اساس این تقویم آموزشی ،تاریخ شروع و پایان کالسها در نیمسال دوم سال تحصیلی  ،96-97به ترتیب 6
بهمنماه و  8خردادماه اعالم شده است و امتحانات پایان ترم در این نیمسال نیز از  18تا  30خردادماه برگزار
میشود.

شوشان د خبر  -۹۴۷۷۸:تاریخ انتشار  ۰۷:بهمن ۱۵:۱۹ - ۱3۹۷

آغاز مهلت حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز از هشتم بهمن
براساس تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  97-98دانشگاه شهید چمران اهواز ،مهلت حذف و اضافه
دانشجویان این دانشگاه از هشتم بهمنماه آغاز میشود و تا دهم این ماه ادامه خواهد داشت.
براساس تقویم آموزشی اعالم شده از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز ،انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه از
یکم تا سوم بهمنماه انجام شد.
همچنین حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز از  8تا  10بهمنماه انجام میشود و دانشجویان
در این روزها به ترتیب سال ورود خود به دانشگاه ،میتوانند حذف و اضافه را انجام دهند.
بر اساس این تقویم آموزشی ،تاریخ شروع و پایان کالسها در نیمسال دوم سال تحصیلی  ،96-97به ترتیب
ششم بهمنماه و هشتم خردادماه اعالم شده است .امتحانات پایان ترم در این نیمسال نیز از  18تا  30خردادماه
برگزار میشود.

یکشنبه  ۷بهمن  -۱۰:3۰ - ۱3۹۷کد مطلب۹۹۴3۴3 :

معضل ریزگردها با کمک محصوالت دانشبنیان رفع میشود

در نشست کنسرسیوم آب ،کشاورزی و محیط زیست در پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه شهید
چمران اهواز بر رفع معضل ریزگردها با به کارگیری محصوالت دانش بنیان تاکید شد.

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز؛ در نشست کنسرسیوم آب ،کشاورزی و محیط زیست که در مرکز رشد
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،نادر قلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری ،آب و خشکسالی ،فرسایش و
محیط زیست معاونت علمی ضمن معرفی زمینه های همکاری این ستاد در راستای رشد و پرورش توانمندی های
موجود در حوزه آب ،تاکید کرد :به کارگیری محصوالت دانش بنیان برای حل مشکالت محیط زیستی ،افزایش بهره
وری و راندمان در مصرف آب و به کارگیری توانمندی های موجود در حل معضل ریزگردها از اهداف اساسی است.
واحدهای فناور پارک علم و فناو ری خوزستان ،مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز و اساتید دانشگاه حاضر در
این نشست به تشریح توانمندی های خود در حوزه آب ،محیط زیست و ریزگردها پرداختند.
نشست کنسرسیوم آب ،کشاورزی و محیط زیست در پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز
با حضور ابرا هیم نادر قلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری ،آب و خشکسالی ،فرسایش و محیط زیست معاونت
علمی ،در سالن جلسات پارک علم و فناوری خوزستان برگزار شد.
بر اساس این گزارش در نشست کنسرسیوم آب ،کشاورزی و محیط زیست در مرکز رشد دانشگاه شهید چمران
اهواز مختاری رییس پارک علم و فناوری خوزستان ،صابری رییس بنیاد نخبگان استان ،درستان معاون دانشگاه
علوم پزشکی جندی شاپور و مدیر توسعه فناوری های سالمت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و
همچنین قنبرزاده مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز حضور داشتند.

 ۸بهمن  ۱۴:۴۲ - ۱3۹۷کد خبر ۴۵۲6۰۲۴:

معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران خبر داد:
برگزاری همایش بین المللی  LDPبا هدف ارتباطات بین المللی در اهواز

اهواز ـ معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :با هدف ارتباطات بین المللی ،پنجمین همایش بین
المللی  LDPدر اهواز برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر  ،علیرضا جلیلی فر پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری پنجمین
همایش بین المللی  LDPاظهار کرد :این همایش بین المللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی است که در دانشگاه با
همکاری انجمن معلمان استان خوزستان برگزار می شود؛ برای برگزاری و حضور مدعوان ملی و خارج از کشور
هماهنگی های بسیاری انجام شد.
وی با اشاره به تأثیرات فراوان این همایش بر جامعه علمی افزود :تصور مردم از فارغ التحصیل زبان انگلیسی این
هست که زبان ،دستور و واژگان انگلیسی را می داند و این حداقل ها برای یک فارغ التحصیلی است؛ البته
توانمندی فارغ التحصیالن دوره تکمیلی بسیار بیشتر از این خواهد بود.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران با اشاره به تمرکز همایش بر ساختارهای درونی زبان و بررسی نقش
متغیرهای تأثیرگذار بر زبان تأثیرگذار ،تصریح کرد :منظور از ساختارهای بیرونی نقش و ارتباط زبان با جامعه،
فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد و حتی جغرافیای منطقه است؛ گونه های مختلفی از هر زبان در جغرافیای کشورها برای
زبان و گفتمان افراد به کار می رود.
جلیلی فر با اشاره به ارائه آخرین دستاوردهای زبان ،گفتمان و منظورشناسی در این همایش ادامه داد :اشتراک
گذاری تجارب و تغییر دید عموم جامعه نسبت به نقش زبان و اینکه آگاهی فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی
صرفا به شناخت واژگان محدود نمی شود ،از جمله اهداف مهم این همایش است.
وی با اشاره به اینکه آموزش های ارائه شده در همایش صرفا به یاددهی زبان از نظر واژگان محدود نمی شود،
عنوان کرد :زبان خاص هر حوزه از جمله سیاست ،فرهنگی ،هنری ،اجتماعی ،آموزشی و اقتصادی متفاوت است.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران با تأکید بر اینکه گستره زبان فقط در حوزه چهاردیواری زبان نیست بلکه
گستره تمام دنیا است ،گفت :دیگر همایشهای برگزار شده در کشور محدود به آموزش واژگان زبان است و در
برگزاری کالس خالصه می شوند.
حضور مهمانان خارجی در پنجمین همایش بین المللی LDP

جلیلی فر با اشاره به حضور مهمانان خارجی از کشورهای مختلف از جمله اسپانیا ،ترکیه ،چک اسلواکی ،کشورهای
منطقه مثل عراق بیان کرد :بیش از  ۴00مقاله به دبیرخانه همایش ارسال و از این تعداد  ۲00مقاله برای ارائه به
صورت پوستر و شفاهی در همایش انتخاب شدند.
وی اضافه کرد :یکی از مهمترین دستاوردهای این همایش ارتباطات بین المللی است که از طریق دعوت شدگان
میسر می شود؛ مهمانان خارجی در حوزه های مختلفی که از قبل آنالیز شده برای حضور در همایش انتخاب می
شوند.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران تشریح کرد :این ارتباطات با اعضای هیئت علمی دیگر کشورها به عقد
تفاهمنامه علمی بین دانشگاه شهید چمران و دانشگاه های خارج از کشور منجر می شود؛ در این میان حتی برخی
از دانشجویان تحصیالت تکمیلی را برای فرصت مطالعاتی به کشورهای مختلف از جمله آمریکا ،اسپانیا ،هلند ،کانادا
و استرالیا اعزام کردیم.
ج لیلی فر با اشاره به سازنده بودن همایش و خصوصا تبیین خط مشی کارهای پژوهشی دانشکده یادآور شد:
سخنرانی ها باعث می شود که خطوط علمی و فکری جدیدی برای ما باز و در نهایت منجر به تعریف پایان نامه
هایی در سطح ارشد و دکترا می شود.
وی با اشاره به انعقاد سه تفاهمنامه در این همایش اظهار کرد :به عنوان نمونه در حاشیه برگزاری همایش
تفاهمنامه با یکی از دانشگاه های اسپانیا منعقد و بخشی از پایان نامه دانشجوی دکترای ایرانی در این کشور
انجام شد.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران در خصوص دستاوردهای همایش برای دبیران زبان انگلیسی بیان کرد :به
دلیل نیاز اعضای هیئت علمی و همچنین اینکه عمده مخاطبان معلمان زبان انگلیسی هستند ،بخشی از مقاالت ارائه
شده در راستای آموزش زبان است.
لزوم نهادینه برگزاری همایش بین المللی  LDPبرای معلمان
جلیلی فر با اشاره به نهادینه شدن برگزاری این همایش برای معلمان گفت :شاید هر معلمی بر اساس دانسته ها و
تجارب خودش وارد کالس شود ولی دریافت مقاالت نوشته شده از سراسر کشور زمینه ساز به اشتراک گذاری
تجارب این حوزه است.
وی با اشاره به اینکه چنین همایش های باعث می شود که روحیه جمعی و علمی در معلمان بیشتر دمیده شود،
ع نوان کرد :در آموزش و پرورش صرفا به خاطر اینکه معلم زبان درگیر مسائل آموزش است ،کمی از زبان و فعالیت
های علمی در این زمینه فاصله می گیرد ولی برگزاری همایش های این چنینی به ایجاد تنوع در اذهان جامعه هدف
کمک می کند.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان خبر داد :همایش در دانشکده اقتصاد این دانشگاه  10تا 1۲
بهمن برگزار می شود.

تابا کد خبر  - ۵6۱3۷ :تاریخ انتشار ۰۸/۱۱/۱3۹۷ :

پنجمین همایش بین المللی  LDPدر اهواز برگزار می شود
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :با هدف ارتباطات بین المللی ،پنجمین همایش بین المللی
LDPدر اهواز برگزار می شود.همایش در دانشکده اقتصاد این دانشگاه  ۱۰تا  ۱۲بهمن برگزار می شود.

به گزارش تابا ،علیرضا جلیلی فر پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری پنجمین همایش بین
المللی  LDPاظهار کرد :این همایش بین المللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی است که در دانشگاه با همکاری
انجمن معلمان استان خوزستان برگزار می شود؛ برای برگزاری و حضور مدعوان ملی و خارج از کشور هماهنگی
های بسیاری انجام شد.

معاون آم وزشی دانشگاه شهید چمران با اشاره به تمرکز همایش بر ساختارهای درونی زبان و بررسی نقش
متغیرهای تأثیرگذار بر زبان تأثیرگذار ،تصریح کرد :منظور از ساختارهای بیرونی نقش و ارتباط زبان با جامعه،
فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد و حتی جغرافیای منطقه است؛ گونه های مختلفی از هر زبان در جغرافیای کشورها برای
زبان و گفتمان افراد به کار می رود.

جلیلی فر با اشاره به ارائه آخرین دستاوردهای زبان ،گفتمان و منظورشناسی در این همایش ادامه داد :اشتراک
گذاری تجارب و تغییر دید عموم جامعه نسبت به نقش زبان و اینکه آگاهی فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی
صرفا به شناخت واژگان محدود نمی شود ،از جمله اهداف مهم این همایش است.

وی با اشاره به اینکه آموزش های ارائه شده در همایش صرفا به یاددهی زبان از نظر واژگان محدود نمی شود،
عنوان کرد :زبان خاص هر حوزه از جمله سیاست ،فرهنگی ،هنری ،اجتماعی ،آموزشی و اقتصادی متفاوت است.

جلیلی فر با اشاره به حضور مهمانان خارجی از کشورهای مختلف از جمله اسپانیا ،ترکیه ،چک اسلواکی ،کشورهای
منطقه مثل عراق بیان کرد :بیش از  ۴00مقاله به دبیرخانه همایش ارسال و از این تعداد  ۲00مقاله برای ارائه به
صورت پوستر و شفاهی در همایش انتخاب شدند.

وی اضافه کرد :یکی از مهمترین دستاوردهای این همایش ارتباطات بین المللی است که از طریق دعوت شدگان
میسر می شود؛ مهمانان خارجی در حوزه های مختلفی که از قبل آنالیز شده برای حضور در همایش انتخاب می
شوند.

معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران تشریح کرد :این ارتباطات با اعضای هیئت علمی دیگر کشورها به عقد
تفاهمنامه علمی بین دانشگاه شهید چمران و دانشگاه های خارج از کشور منجر می شود؛ در این میان حتی برخی
از دانشجویان تحصیالت تکمیلی را برای فرصت مطالعاتی به کشورهای مختلف از جمله آمریکا ،اسپانیا ،هلند ،کانادا
و استرالیا اعزام کردیم.

جلیلی فر با اشاره به سازنده بودن همایش و خصوصا تبیین خط مشی کارهای پژوهشی دانشکده یادآور شد:
سخنرانی ها باعث می شود که خطوط علمی و فکری جدیدی برای ما باز و در نهایت منجر به تعریف پایان نامه
هایی در سطح ارشد و دکترا می شود.

وی ب ا اشاره به انعقاد سه تفاهمنامه در این همایش اظهار کرد :به عنوان نمونه در حاشیه برگزاری همایش
تفاهمنامه با یکی از دانشگاه های اسپانیا منعقد و بخشی از پایان نامه دانشجوی دکترای ایرانی در این کشور
انجام شد.
جلیلی فر با اشاره به نهادینه شدن برگزاری این همایش برای معلمان گفت :شاید هر معلمی بر اساس دانسته ها و
تجارب خودش وارد کالس شود ولی دریافت مقاالت نوشته شده از سراسر کشور زمینه ساز به اشتراک گذاری
تجارب این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه چنین همایش های باعث می شود که روحیه جمعی و علمی در معلمان بیشتر دمیده شود،
عنوان کرد :در آموزش و پرورش صرفا به خاطر اینکه معلم زبان درگیر مسائل آموزش است ،کمی از زبان و فعالیت
های علمی در این زمینه فاصله می گیرد ولی برگزاری همایش های این چنینی به ایجاد تنوع در اذهان جامعه هدف
کمک می کند.

کد خبر  - ۷۴۲3۷۰:تاریخ انتشار  ۰۸ - ۱۷:۱۲:بهمن ۱3۹۷

معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران:
برگزاری همایش بین المللی  LDPبا هدف ارتباطات بین المللی در اهواز /تمرکز همایش بر ساختارهای
درونی زبان است
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :با هدف ارتباطات بین المللی ،پنجمین همایش بین المللی
 LDPدر اهواز برگزار میشود.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،علیرضا جلیلی فر معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز در
خصوص برگزاری پنجمین همایش بین المللی  LDPگفت :این همایش بین المللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی
است که در دانشگاه با همکاری انجمن معلمان استان خوزستان برگزار میشود؛ برای برگزاری و حضور مدعوان
ملی و خارج از کشور هماهنگیهای بسیاری انجام شد.
وی با اشاره به تأثیر ات فراوان این همایش بر جامعه علمی افزود :تصور مردم از فارغ التحصیل زبان انگلیسی این
هست که زبان ،دستور و واژگان انگلیسی را میداند و این حداقلها برای یک فارغ التحصیلی است؛ البته توانمندی
فارغ التحصیالن دوره تکمیلی بسیار بیشتر از این خواهد بود.
معاون آموز شی دانشگاه شهید چمران با اشاره به اینکه تمرکز همایش بر ساختارهای درونی زبان و بررسی نقش
متغیرهای تأثیرگذار بر زبان است ،افزود :منظور از ساختارهای بیرونی نقش و ارتباط زبان با جامعه ،فرهنگ،
سیاست ،اقتصاد و حتی جغرافیای منطقه است؛ گونههای مختلفی از هر زبان در جغرافیای کشورها برای زبان و
گفتمان افراد به کار میرود.
جلیلی فر با اشاره به ارائه آخرین دستاوردهای زبان ،گفتمان و منظورشناسی در این همایش ادامه داد :اشتراک
گذاری تجارب و تغییر دید عموم جامعه نسبت به نقش زبان و اینکه آگاهی فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی
صرفا به شناخت واژگان محدود نمیشود ،از جمله اهداف مهم این همایش است.
وی با اشاره به اینکه آموزشهای ارائه شده در همایش صرفا به یاددهی زبان از نظر واژگان محدود نمیشود،
عنوان کرد :زبان خاص هر حوزه از جمله سیاست ،فرهنگی ،هنری ،اجتماعی ،آموزشی و اقتصادی متفاوت است.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران با تأکید بر اینکه گستره زبان فقط در حوزه چهاردیواری زبان نیست بلکه
گستره تمام دنیا است ،گفت :دیگر همایشهای برگزار شده در کشور محدود به آموزش واژگان زبان است و در
برگزاری کالس خالصه میشوند.
وی با اشاره به حضور مهمانان خارجی از کشورهای مختلف از جمله اسپانیا ،ترکیه ،چک اسلواکی ،کشورهای منطقه
مثل عراق بیان کرد :بیش از  ۴00مقاله به دبیرخانه همایش ارسال و از این تعداد  ۲00مقاله برای ارائه به صورت
پوستر و شفاهی در همایش انتخاب شدند.

وی اضافه کرد :یکی از مهمترین دستاوردهای این همایش ارتباطات بین المللی است که از طریق دعوت شدگان
میسر میشود؛ مهمانان خارجی در حوزههای مختلفی که از قبل آنالیز شده برای حضور در همایش انتخاب
میشوند.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران تشریح کرد :این ارتباطات با اعضای هیئت علمی دیگر کشورها به عقد
تفاهمنامه علمی بین دانشگاه شهید چمران و دانشگاههای خارج از کشور منجر میشود؛ در این میان حتی برخی از
دانشجویان تحصیالت تکمیلی را برای فرصت مطالعاتی به کشورهای مختلف از جمله آمریکا ،اسپانیا ،هلند ،کانادا و
استرالیا اعزام کردیم.
جلیلی فر با اشاره به سازنده بودن همایش و خصوصا تبیین خط مشی کارهای پژوهشی دانشکده یادآور شد:
سخنرانیها باعث می شود که خطوط علمی و فکری جدیدی برای ما باز و در نهایت منجر به تعریف پایان نامههایی
در سطح ارشد و دکترا میشود.

وی با اشاره به انعقاد سه تفاهمنامه در این همایش اظهار کرد :به عنوان نمونه در حاشیه برگزاری همایش
تفاهمنامه با یکی از دانشگاه های اسپانیا منعقد و بخشی از پایان نامه دانشجوی دکترای ایرانی در این کشور انجام
شد.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران در خصوص دستاوردهای همایش برای دبیران زبان انگلیسی بیان کرد :به
دلیل نیاز اعضای هیئت علمی و همچنین اینکه عمده مخاطبان معلمان زبان انگلیسی هستند ،بخشی از مقاالت ارائه
شده در راستای آموزش زبان است.

جلیلی فر با اشاره به نهادینه شدن برگزاری این همایش برای معلمان گفت :شاید هر معلمی بر اساس دانستهها و
تجارب خودش وارد کالس شود ،ولی دریافت مقاالت نوشته شده از سراسر کشور زمینه ساز به اشتراک گذاری
تجارب این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه چنین همایشهای باعث میشود که روحیه جمعی و علمی در معلمان بیشتر دمیده شود ،عنوان
کرد :در آموزش و پرورش صرفا به خاطر اینکه معلم زبان درگیر مسائل آموزش است ،کمی از زبان و فعالیتهای
علمی در این زمینه فاصله میگیرد ،ولی برگزاری همایشهای این چنینی به ایجاد تنوع در اذهان جامعه هدف کمک
میکند.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان خبر داد :همایش در دانشکده اقتصاد این دانشگاه  10تا 1۲
بهمن برگزار میشود.

یکشنبه  ۷ /بهمن -۱6:3۷ / ۱3۹۷کدخبر۹۷۱۱۰۷۰3۷۹۴:

دبیر ستاد توسعه فناوری آب و خشکسالی:
معضل ریزگردها با کمک محصوالت دانشبنیان رفع میشود

دبیر ستاد توسعه فناوری آب و خشکسالی ،فرسایش و محیط زیست معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری در
نشست کنسرسیوم آب ،کشاورزی و محیط زیست مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز بر رفع معضل
ریزگردها با بهکارگیری محصوالت دانشبنیان تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،نادر قلی ابراهیمی در نشست کنسرسیوم آب ،کشاورزی و محیط زیست که در مرکز رشد
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،ضمن معرفی زمینههای همکاری این ستاد در راستای رشد و پرورش
توانمندیهای موجود در حوزه آب ،تاکید کرد :به کارگیری محصوالت دانشبنیان برای حل مشکالت محیط زیستی،
افزایش بهرهوری و راندمان در مصرف آب و بهکارگیری توانمندیهای موجود در حل معضل ریزگردها از اهداف
اساسی است.
واحدهای فناور پارک علم و فناوری خوزستان ،مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز و اساتید دانشگاه حاضر در
این نشست به تشریح توانمندیهای خود در حوزه آب ،محیط زیست و ریزگردها پرداختند.
بر اساس اعالم روابط عمومی معاونت علمی ،در نشست کنسرسیوم آب ،کشاورزی و محیط زیست مختاری رئیس
پارک علم و فناوری خوزستان ،صابری رئیس بنیاد نخبگان استان ،درستان معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور و مدیر توسعه فناوری های سالمت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و همچنین قنبرزاده مدیر
ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز حضور داشتند.

 ۸بهمن ۱۴:۴3 - ۱3۹۷

رئیس انجمن علمی معلمان زبان انگلیسی خوزستان خبر داد:
پذیرش  ۱8۶مقاله در پنجمین همایش بین المللی  LDPخوزستان

اهواز  -رئیس انجمن علمی معلمان زبان انگلیسی خوزستان گفت ۱8۶ :مقاله برای ارائه در پنجمین همایش
بین المللی  LDPپذیرفته شدند.
به گزارش خبرنگار مهر ،مهران معماری صبح امروز در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری پنجمین همایش بین
المللی  LDPاظهار کرد :انجمن علمی معلمان زبان انگلیسی خوزستان از روز اول پا به پای دانشگاه شهید چمران
اهواز در برگزاری این کنفرانس حضور داشته است.
وی با بیان اینکه بیشتر ورودی دانشجویان  PHDزبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران معلمان هستند ،افزود:
انتظار داشتیم که آموزش و پرورش خوزستان حضور پررنگ تری در برگزاری همایش داشته باشد.
رئیس انجمن علمی معلمان زبان انگلیسی خوزستان با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار دانشگاه فرهنگیان
پای کار آمده تصریح کرد :یکی از کارگاه های آموزشی این همایش با حضور  ۵0نفر از معلمان برگزار می شود.
معماری با اشاره به ارسال  39۴مقاله برای دبیرخانه همایش گفت :در نهایت پذیرش  186مقاله انجام شد که 90
مقاله به صورت شفاهی و  96مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.
وی با اشاره به برگزاری تور اهوازگردی برای مدعوین همایش بیان کرد :در این همایش  ۴0نفر بدون ارائه مقاله
حضور پیدا خواهند کرد که عمدتا معلم هستند.

کدخبر -۴۵۲۵۹۹۵:دوشنبه  ۸بهمن ماه۱۵:۴3 - ۱3۹۷ ،

کنفرانس بین المللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی در دانشگاه شهید چمران برگزار میشود

معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به برگزاری پنجمین کنفرانس بینالمللی زبان ،گفتمان و
منظورشناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز از  ۱۰تا  ۱۲بهمنماه ،گفت :از حدود  4۰۰مقاله دریافت شده
پس از داوریها ،حدود  ۲۰۰مقاله پذیرفته شدند که به صورت شفاهی و پوستر در این کنفرانس ارائه خواهند
شد.
به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،علیرضا جلیلیفر در نشست خبری پنجمین کنفرانس بینالمللی زبان ،گفتمان
و منظورشناسی که امروز ( 8بهمنماه) در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،اظهار کرد :این کنفرانس با
همکاری دانشگاه شهید چمران و انجمن معلمان زبان انگلیسی استان 10 ،تا  1۲بهمنماه برگزار میشود.
وی با اشاره به تاثیرات زیاد این کنفرانس در سطح جامعه علمی ،گفت :این کنفرانس به ما کمک زیادی کرده
است تا بتوانیم یک سری شائبهها را از بین ببریم .تصور مردم از کسی که رشته زبان انگلیسی خوانده است این
است که این فرد زبان انگلیسی میداند و دستور واژگان را میداند ،پس زبانش خوب است؛ اما این حداقل چیزی
است که یک فارغالتحصیل زبان انگلیسی دارد.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :در رشته زبان ،مترجمی ،ادبیات و زبانشناسی و ...دو
هدف کلی را دنبال می کنیم؛ یکی کار کردن روی ساختارهای درونی زبان و دیگری بررسی نقش زبان در تمام
متغیرهایی که میتوانند روی زبان تاثیر بگذارند .امیدوارم بتوانیم این آگاهی را درخصوص زبان در سطح جامعه
بدهیم و این تصور را تغییر دهیم.
وی خاطرنشان کرد :منظور از ساختارهای بیرونی زبانی ،نقش و ارتباط زبان با جامعه ،فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد و
جغرافیای منطقه است .هر زبانی شکل منطقه را به خود میگیرد .هدف ما از این همایش این است که جامعه علمی
را از نظر علمی در حوزه های مختلف زبان و منظورشناسی ارتقا دهیم و با دستاوردهای اخیر در این حوزه آشنا کنیم.
همچنین در این کنفرانس تالش میکنیم تجارب خود را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :یکی از تاثیرات عمده این دید و بازدیدها ،محکمتر شدن
ارتباطات دانشگاهیان است که بابی برای تحقیقات بسیار میشود .در وهله سوم میخواهیم دید جامعه را درباره
نقش زبان تغییر دهیم .کسی که در این زمینه کارهای پژوهشی انجام میدهد ،کارش صرفا محدود به برخی واژهها
و دستورها نیست .در این همایش بیش از دو سوم مقاالتی که ارسال و پذیرفته شده ،مقاالتی فراتر از آموزش
زبان هستند.

جلیلیفر تصریح کرد :بیشترین هدفی که در این همایش در این  9سال دنبال کردیم این بود که نشان دهیم،
گستره زبان تنها در حوزه چهار دیواری کالس نیست ،بلکه گستره زبان به گستره دنیا است .مقاالتی که برای ما
آمدهاند بیشتر در محدوده گفتمان هستند .تمام همایشهایی که در حوزه مختلف زبان انگلیسی در کشور برگزار
شده است ،تا قبل از همایش ما در اهواز ،همه همایشهایی در حوزه آموزش زبان بودند .با برگزاری این همایش
توانستیم این دید را گستردهتر کرده و نشان دهیم در حوزههای فراگیری زبان و فراگیری زبان دوم ،مسائل دیگری
نیز وجود دارد که میتواند موجب جذب افراد عالقهمندی که در این حوزه تخصصی کار میکنند ،شود.

وی با اشاره به اینکه از سراسر کشور و از چند کشور خارجی مانند اسپانیا ،ترکیه ،چک و اسلواکی و عراق
شرکتکنندگانی در این کنفرانس شرکت میکنند ،گفت :حدود  ۴00مقاله برای ما ارسال شده بود که پس از
داوری مقالت حدود  ۲00مقاله پذیرفته شدند که به شکل شفاهی و پوستر در این کنفرانس ارائه میشوند.
بیشترین محوری که در آن مقاله ارائه می شود ،گفتمان و منظورشناسی است .محور دیگر این کنفرانس نیز مربوط
به آموزش و ساختارهای درونی زبان است.

معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :دورههای قبل این کنفرانس دستاوردهای بسیاری داشته
است .یکی از مهمترین دستاوردهای ما در این زمینه افزایش ارتباطات بینالمللی است که از طریق برگزاری این
همایشها به دست میآوریم .تعامالت با دانشجویان و اعضای هیات علمی ،زمینهسازی برای ارتباطات بعد از
کنفرانس است .این ارتباطات منجر به شکل گرفتن ارتباطاتی شده که به یک تفاهمنامه بین دانشگاه چمران و
دانشگاه آن استادان خارجی منجر شده است .در طول برگزاری این همایش در این چند سال ،سه تفاهمنامه
داشتیم.
جلیلی فر افزود :یکی از کارهایی که در دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران انجام شد این بود که بیش از پنج
نفر را به اسپانیا ،آمریکا ،هلند ،کانادا و استرالیا فرستادیم ،این دستاورد بزرگی است .دانشگاه شهید چمران در
دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی ،حوزههای تحقیقی تحلیل کالم مشخصی دارد که در سطح کشور شناخته شده
هستند .یعنی پایاننامههای دکتری ما در حوزههای مشخصی تعریف میشوند که این حوزهها نیز برگرفته از
سخنرانیهایی هستند که در این همایش انجام میشود.

معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در واقع همایش ما همایشی سازنده و آموزنده است که به نوعی
خط و مشی کارهای پژوهشی دانشکده را نیز تعیین میکند .بخش عمدهای از مخاطبان همایش معلمان زبان
استان هستند و بخش عمده مقاالت ارسال شده در خصوص آموزش زبان است .همکاری انجمن معلمان زبان
استان با دانشگاه توانسته زمینهساز فعالیتهای خوبی در معلمان استان شود .تجارب ما از برگزاری این همایشها
میتواند برای معلمان مفید باشد.

جلیلیفر افزود :این همایشها موجب میشود روحیه جمعی و علمی در معلمان بیشتر دمیده شود .در آموزش و
پرورش صرفا به دلیل اینکه معلم زبان درگیر مسائل آموزش است ،از فعالیتهای علمی در زمینه زبان فاصله
میگیرد .چنین همایشهایی خیلی کمک می کند که فارغ از مسائل آموزشی که هست ،با دید علمی به زبان نگاه
شده و افراد با دید دی گر همکاران در سایر نقاط کشور آشنا شوند .این همایش سه روزه است و پنج کارگاه نیز در
بعدازظهر روز اول همایش تشکیل میشود.

در این نشست همچنین معماری ،دبیر اجرایی کنفرانس بینالمللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی اظهار کرد :انجمن
علمی معلمان زبان انگلیسی پا به پای دانشگاه چمران فعالیت کرده است .در حال حاضر نیز بیش از  70درصد
دانشجویان ورودی دکتری زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران را دبیران زبان تشکیل میدهند و این انگیزه را در
بین دبیران بوجود آورده است که در این کنفرانس حضور پیدا کنند .انتظار داشتیم ادارهکل آموزش و پرورش در
برگزاری این کنفرانس به ما کمک کند .در این کنفرانس یک کارگاه به طور خاص برای دبیران زبان انگلیسی
برگزار میشود.

معماری تصریح کرد :درمجموع  39۴مقاله به دست ما رسید .پس از داوری  186مقاله پذیرفته شدند که از این
تعداد  90مقاله ارائه شفاهی و  96مقاله پوستر در این کنفرانس ارائه میشوند .در کنار این مقاالت نیز  ۴0نفر
شرکت کننده داریم که بدون مقاله در کنفرانس شرکت میکنند.

دوشنبه  ۸بهمن ۱6:۵۰ - ۱3۹۷

معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز در نشست خبری با رسانه ها:
همایش بین المللی زبان بستری برای افزایش توانمندی دبیران زبان انگلیسی ارائه  4۰۰مقاله به دبیرخانه
همایشLDP

اهواز (پانا) -معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز در نشست خبری ویژه همایش بین المللی زبان،
گفتمان و منظور شناسی ) (LDPاظهار کرد :بیش از  7۰درصد پذیرفته شدگان دوره دکتری PHDرا
دبیران زبان انگلیسی تشکیل می دهند و این همایش فرصتی برای افزایش توانمندی و صالحیت های حرفه
ای در آنان است.
علیرضا جلیلی فر صبح امروز دوشنبه  8بهمن ماه  97در نشست خبری با رسانه ها با بیان اینکه این همایش سه
روزه از 10تا  1۲بهمن ماه در اهواز برگزار می شود ،گفت 39۴ :مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که
پس از داوری  186مقاله مورد پذیرش قرار گرفته اند که در همایش ارائه می شوند.
اوبا بیان اینکه این همایش با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن معلمان زبان انگلیسی استان
خوزستان برگزار می شود ،گفت :بیشترین مقاالت ارسالی به این همایش در محور گفتمان و منظور شناسی است
در عین حال  ۴0مدعو نیز بدون ارائه مقاله در راستای استفاده از مباحث تخصصی زبان ،در این همایش حضور
پیدا می کنند.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز به حضور مهمانان خارجی از کشورهایی نظیر اسپانیا ،ترکیه ،چک
اسلواکی ،عراق و  ...در این همایش اشاره کرد و گفت :شرکت کنندگان در این همایش مباحث علمی خود را به در
قالب پوستر و به صورت شفاهی ارائه می کنند.
جلیلی فر با تاکید بر تاثیر علمی برگزاری چنین همایش هایی در استان تصریح کرد :دانش فردی که از رشته زبان
انگلیسی فارغ التحصیل شده و دارای تحصیالت تکمیلی است به فراگیری واژه ها و دستور های زبانی محدود نمی
شود و این فرد قادر است از طریق زبان انگلیسی در حوزه های فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد ،جغرافیا و  ...ایده و ابتکار
عمل داشته باشد و این همایش دید افکار عمومی را در مورد نقش زبان در جامعه دچار تحول می کند.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :ارتقای گفتمان و منظور شناسی در علم زبان انگلیسی ،به
اشتراک گذاری تجارب  ،ایجاد بسترهای الزم برای تحقیق و پژوهش و ارتباط با پژوهشگران حوزه زبان انگیسی
در خارج از کشور بخشی از اهداف برگزاری همایش ) (LDPدر اهواز است.
او توسعه آموزش های زبان انگلیسی در جامعه را از دیگر اهداف مهم برگزاری همایش بین المللی زبان ،گفتمان و
منظور شناسی طی  9سال گذشته در استان دانست و گفت :یادگیری زبان فقط محدود به آموزش های کالس

درس و دانشگاه نیست ،گرچه یادگیری زبان دوم کار سختی است اما الزم است تا در راستای تعامل با دیگر
جوامع ،این علم را فرا بگیریم.
جلیلی فر افزایش ارتباطات بین المللی را یکی از اهداف خاص این همایش برشمرد و خاطرنشان کرد :آشنایی با
اعضای هیئت علمی دیگر دانشگاه های جهان و فراهم بستر مناسبی برای تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاه
های آن کشور ها یکی از دستاوردهای مهم این همایش است.
او افزود :در عین حال برگزاری همایش ) (LDPطی سالهای گذشته زمینه انعقاد تفاهم نامه علمی بین دانشگاه
های داخلی و خارجی را فراهم کرده است که بر این اساس دانشجویان دکتری از امکان گذراندن طرح های
مطالعاتی خود در سایر کشورها همچنین ادامه تحصیل برخوردار شدند.
جلیلی فر با بیان اینکه معلمان زبان انگلیسی از مخاطب های اصلی این همایش هستند ،گفت :برگزاری همایش
بین المللی زبان ،گفتمان و منظور شناسی فرصت مغتنمی برای توانمند سازی ،ارتقای سطح صالحیت های حرفه
ای و افزایش انگیزه در معلمان زبان انگلیسی استان خوزستان است و سبب می شود.
او با اشاره به حضور فعال انجمن معلمان زبان استان در این همایش گفت :دبیران زبان انگلیسی استان از توانایی
ها و تسلط زیادی در حوزه زبان برخوردارند و بیش از  70درصد پذیرفته شدگان دوره دکتری PHDرا دبیران زبان
انگلیسی تشکیل می دهند .در این همایش نیز یک کارگاه ویژه به صورت اختصاصی برای  ۵0دبیر زبان انگلیسی
برگزار می شود.
همایش بین المللی زبان ،گفتمان و منظور شناسی ) (LDPاز دهم تا دوازدهم بهمن ماه در دانشکده اقتصاد
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.

