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سه شنبه  ۹بهمن ماه– ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۱۱-۲8۷6-5:

برگزاری مسابقه «ردپای فجر« در جهاددانشگاهی خوزستان و دانشگاه شهيد چمران اهواز
همزمان با گراميداشت سالروز پيروزی انقالب اسالمی ،مسابقه فرهنگی «ردپای فجر» از سوی معاونت فرهنگی
جهاددانشگاهی خوزستان ويژه کارکنان جهاددانشگاهی و کارکنان دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار
میشود.
به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،همزمان با گراميداشت سالروز پيروزی انقالب اسالمی ،مسابقه فرهنگی
«ردپای فجر» از سوی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خوزستان ویژه کارکنان جهاددانشگاهی و کارکنان دانشگاه
شهيد چمران اهواز برگزار میشود.
عالقهمندان به شرکت در این مسابقه میتوانند با مراجعه به دفتر معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی ،نسبت
به پاسخگویی به سؤاالت مسابقه اقدام کنند .مهلت شرکت در این مسابقه تا  ۱۵بهمن خواهد بود.
عالقمندان به شرکت در این مسابقه میتوانند به نشانی معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان واقع
در سازمان مرکزی دانشگاه شهيد چمران ـ اتاق  ،۳۵مراجعه کنند و یا برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن
 ۳۳۳۳۸۸۶۳تماس بگيرند.
همچنين برگزیدگان این مسابقه فرهنگی در آیين گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی که ۱۶
بهمنماه در دانشگاه شهيدچمران اهواز برگزار میشود ،معرفی و به  ۱۰نفر برتر جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

کد خبر  - ۷۴۲۴۷۹:تاریخ انتشار  ۰۹ - ۱۹:۰۰:بهمن ۱۳۹۷

 ۲5و  ۲6بهمن ماه؛
سومين المپياد علمی دانشجویی دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار میشود
سومين المپياد علمی دانشجويی دانشگاه شهيد چمران اهواز  ۲۵و ۲۶
بهمن ماه در اين واحد دانشگاهی برگزار میشود.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،سومين المپياد علمی دانشجویی دانشگاه شهيد چمران اهواز به
همت دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان
این دانشگاه برگزار میشود.
گفتنی است ،سومين المپياد علمی دانشجویی دانشگاه شهيد چمران اهواز در رشتههای مهندسی برق و الکترونيک،
مهندسی مکانيک ،مهندسی مواد و متالوژی ،مهندسی عمران ،مهندسی کامپيوتر ،علوم و مهندسی آب ،مهندسی
بيوسيستم ،مهندسی زراعت و اصالح نباتات ،مهندسی خاکشناسی ،مهندسی علوم باغبانی ،فيزیک ،شيمی ،زمين
شناسی ،مجموعه زیست شناسی ،سلولهای بنيادی و مهندسی بافت ،دامپزشکی ،ریاضی ،آمار ،علوم کامپيوتر،
حسابداری ،مدیریت ،اقتصاد ،علوم سياسی ،حقوق ،علوم جغرافيا ،تاریخ ،زبان و ادبيات انگليسی ،مترجمی زبان
انگليسی ،زبان و ادبيات فرانسه ،زبان و ادبيات فارسی ،زبان و ادبيات عرب ،علوم قرآن و حدیث ،فقه و مبانی
حقوق اسالمی ،فلسفه و حکمت اسالمی ،علوم تربيتی ،مشاوره ،روانشناسی ،علم اطالعات و دانش شناسی،
مهندسی معماری ،گرافيک ،نقاشی روزهای پنجشنبه و جمعه  ۲۵و  ۲۶بهمن ماه در این واحد دانشگاهی برگزار
میشود.

کدخبر -8۳۲۰۷6۷۹ :تاریخ ۹۷/۱۱/۲۴

سومين المپياد دانشجویی دانشگاه چمران پنجشنبه برگزار می شود
اهواز  -ايرنا  -رئيس گروه استعدادهای درخشان دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت :سومين دوره المپياد
علمی دانشجويی روزهای پنجشنبه و جمعه ( ۲۵و  ۲۶بهمن) در اين دانشگاه برگزار می شود.

اميرمحمد احدی سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت ۵۵۰ :نفر از دانشجویان دانشگاه شهيد
چمران اهواز در این آزمون علمی شرکت می کنند که 70درصد از آنها را دختران و  ۳۰درصد را پسران تشکيل می
دهند .

وی افزود :سومين دوره المپياد علمی در دانشگاه چمران ،در  ۳۸رشته برگزار می شود که  ۲۳رشته از آنها کشوری
است .

احدی اضافه کرد :پنج نفر منتخب این المپياد به مرحله نيمه نهایی (قطب) راه می یابند که اردیبهشت ماه در تهران
برگزار می شود .

وی با بيان اینکه دانشگاه چمران اهواز جزو معدود دانشگاه هایی است که این آزمون را برگزار می کند ،گفت:
تقویت روحيه رقابت پذیری دانشجویان ،شرکت در یک رقابت رسمی به عنوان فتح باب و ایجاد آمادگی برای
دانشجویان و شناخت استعدادهای درخشان از اهداف این آزمون علمی هستند .

احدی خاطرنشان کرد :درخواست هایی برای افزایش رشته های این آزمون وجود دارد که با توجه به لزوم رعایت
استانداردها ،در سال های بعد به رشته های فعلی اضافه می شوند ،همچنين این دانشگاه تالش دارد که برای
ایجاد انگيزه در دانشجویان تعداد رشته های کشوری را نيز باال ببرد .

کدخبر -۱۱۱۷۳۷۱ :تاریخ  -۹۷/۱۱/۲۴ :ساعت۱۰:۴5 :

سومين المپياد دانشجویی دانشگاه چمران پنجشنبه برگزار می شود

اميرمحمد احدی سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت ۵۵0 :نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد
چمران اهواز در اين آزمون علمی شرکت می کنند که  70درصد از آنها را دختران و  30درصد را پسران
تشکيل می دهند .

وی افزود :سومين دوره المپياد علمی در دانشگاه چمران ،در  ۳۸رشته برگزار می شود که  ۲۳رشته از آنها کشوری
است .

احدی اضافه کرد :پنج نفر منتخب این المپياد به مرحله نيمه نهایی (قطب) راه می یابند که اردیبهشت ماه در تهران
برگزار می شود .

وی با بيان اینکه دانشگاه چم ران اهواز جزو معدود دانشگاه هایی است که این آزمون را برگزار می کند ،گفت:
تقویت روحيه رقابت پذیری دانشجویان ،شرکت در یک رقابت رسمی به عنوان فتح باب و ایجاد آمادگی برای
دانشجویان و شناخت استعدادهای درخشان از اهداف این آزمون علمی هستند .

احدی خاطرنشان کرد  :درخواست هایی برای افزایش رشته های این آزمون وجود دارد که با توجه به لزوم رعایت
استانداردها ،در سال های بعد به رشته های فعلی اضافه می شوند ،همچنين این دانشگاه تالش دارد که برای
ایجاد انگيزه در دانشجویان تعداد رشته های کشوری را نيز باال ببرد .

کد خبر  - ۷۴۲۴۷۹:تاریخ انتشار  ۰۹ - ۱۹:۰۰:بهمن ۱۳۹۷

 ۲5و  ۲6بهمن ماه؛
سومين المپياد علمی دانشجویی دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار میشود
سومين المپياد علمی دانشجويی دانشگاه شهيد چمران اهواز  ۲۵و  ۲۶بهمن ماه
در اين واحد دانشگاهی برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،سومين المپياد علمی دانشجویی دانشگاه شهيد چمران اهواز به
همت دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان این دانشگاه برگزار میشود.
گفتنی است ،سومين المپياد علمی دانشجویی دانشگاه شهيد چمران اهواز در رشتههای مهندسی برق و الکترونيک،
مهندسی مکانيک ،مهندسی مواد و متالوژی ،مهندسی عمران ،مهندسی کامپيوتر ،علوم و مهندسی آب ،مهندسی
بيوسيستم ،مهندس ی زراعت و اصالح نباتات ،مهندسی خاکشناسی ،مهندسی علوم باغبانی ،فيزیک ،شيمی ،زمين
شناسی ،مجموعه زیست شناسی ،سلولهای بنيادی و مهندسی بافت ،دامپزشکی ،ریاضی ،آمار ،علوم کامپيوتر،
حسابداری ،مدیریت ،اقتصاد ،علوم سياسی ،حقوق ،علوم جغرافيا ،تاریخ ،زبان و ادبيات انگليسی ،مترجمی زبان
انگليسی ،زبان و ادبيات فرانسه ،زبان و ادبيات فارسی ،زبان و ادبيات عرب ،علوم قرآن و حدیث ،فقه و مبانی
حقوق اسالمی ،فلسفه و حکمت اسالمی ،علوم تربيتی ،مشاوره ،روانشناسی ،علم اطالعات و دانش شناسی،
مهندسی معماری ،گرافيک ،نقاشی روزهای پنجشنبه و جمعه  ۲۵و  ۲۶بهمن ماه در این واحد دانشگاهی برگزار
میشود.

چهارشنبه  ۱۰بهمن ماه– ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۱۱-۳۱۷6-5:

حضور بيش از  ۲۰۰مهمان داخلی و خارجی در همایش بينالمللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی
معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت :همايش بينالمللی زبان ،گفتمان و
منظورشناسی در سه روز برگزار میشود و در اين همايش بيش از  ۲00مهمان خارجی و داخلی حضور دارند.

به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان ،عليرضا جليلیفر امروز ( ۱۰بهمنماه) در حاشيه افتتاحيه پنجمين همایش
بين المللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی که در دانشگاه شهيد چمران اهواز در حال برگزاری است ،در جمع
خبرنگاران ،اظهار کرد :این همایش با همکاری دانشگاه شهيد چمران اهواز و انجمن معلمان زبان انگليسی استان
خوزستان در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار میشود .در این همایش بيش از  ۲۰۰نفر از سراسر کشور و
خارج از کشور شرکت کردهاند.

وی با بيان اینکه این همایش در سه روز برگزار میشود ،افزود :بيش از  ۱۰۰سخنرانی در این همایش برگزار
میشود که از این تعداد ،چهار سخنران کليدی ،به سخنرانی میپردازند .همچنين پنج کارگاه آموزشی برگزار
میشود و فردا نيز حدود  ۱۰۰پوستر برای حاضرین ارائه میشود.

وی بيان کرد :تاثير همایش فقط در روزهای برگزاری همایش نيست ،بلکه تاثير درازمدت بر جامعه علمی دارد.
تاثيراتی که این همایش در این چند سال داشت ،این بود که توانستيم ارتباطات بينالمللی دانشگاه را افزایش
دهيم .مدعوین به این همایش ،سفيران ما بودند و از این طریق توانستيم تفاهمنامههایی امضا و آنها را عملياتی
کنيم ،به نحوی که چندین دانشجوی دکتری به کانادا ،استراليا ،آمریکا ،اسپانيا ،هلند و کشورهای دیگر اعزام
کردیم و این دانشجویان توانستند از فرصتهای مطالعاتی یکساله و ششماهه استفاده کنند .ما از این طریق
توانستيم بسياری از پایاننامههای دکتری را جهتدار کنيم که این از بزرگترین دستاوردهای این همایش
بينالمللی است.

معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز در خصوص گفتمان و تاثير آن بر جامعه
دانشگاهی ،عنوان کرد :آموزش زبان انگليسی در ایران تحت عنوان یادگيری واژههای زبان یا آواهای زبان ،تلقی
می شود که این بخش کوچکی از زبان است و باید بدانيم که در شرایط فعلی چگونه از زبان دوم استفاده کنيم .ما
در این همایش سعی کردیم نقش زبان را در جامعه ،فرهنگ ،سياست ،نگارش دانشگاهی و استفاده عاميانه آن
بين مردم بررسی و نقشهای زبانی که فراتر از دستور نگارش و زبان است را به جامعه علمی معرفی کنيم.

جليلیفر در ادامه گفت :در این همایش اهداف کوتاهمدت و بلندمدت در نظر گرفته شدهاند .اهداف درازمدت تاثير
درازمدت دارند و با دوام هستند که میتوانند خطوط علمی را ترسيم کنند .اما دستاوردهای کوتاهمدت این همایش
باعث ایجاد انگيزه ميان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری میشود که خوشبختانه به این هدف رسيدهایم.
همایش بينالمللی زبان ،گ فتمان و منظورشناسی در سطح جهان شناخته شده است و معموال بسياری از افرادی که
در این همایش شرکت میکنند ،هر ساله حضور دارند .این نشاندهندهی دستيابی به اهداف درازمدت این همایش
است.
وی بيان کرد ۲۰۰ :مقاله از مجموع بيش از  4۰۰مقاله پذیرفته شدهاند که موضوع بيشتر این مقاالت در حوزه
گفتمان و منظورشناسی است ۵۰ .درصد این مقاالت شفاهی ارائه میشوند و مابقی به شکل ارائه به صورت
نمایش و پوستر هستند.

کدخبر8۳۱8۹۹6۳:

همایش بين المللی زبان و گفتمان در اهواز آغاز به کار کرد
اهواز  -ايرنا  -پنجمين همايش بين المللی زبان ،گفتمان و منظور شناسی با حضور جمعی از ميهمانان داخلی
و خارجی ،روز چهارشنبه در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز گشايش يافت.

به گزارش ایرنا معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز روز چهارشنبه در حاشيه برگزاری
این ه مایش در جمع خبرنگاران گفت:این همایش با همکاری دانشگاه شهيد چمران اهواز و انجمن معلمان زبان
انگليسی خوزستان با حضور بيش از  ۲۰۰نفر شرکت کننده از ایران و جهان در حال برگزاری است.

دکتر عليرضا جليلی فر افزود :در این همایش  ۲۰۰مقاله از مجموع بيش از  4۰۰مقاله دریافتی مورد پذیرش قرار
گرفت که بيشتر در حوزه گفتمان و منظور شناسی است که  ۵۰درصد مقاالت به صورت شفاهی و  ۵۰درصد به
صورت پوستر ارایه می شود.

وی ادامه داد:بيش از ۱۰۰سخنرانی با حضور چهار سخنران کليدی ارایه و پنج کارگاه آموزشی بعد از ظهر امروز
برگزار می شود و فردا عصر نيز  ۱۰۰پوستر برای حاضران به نمایش گذاشته می شود.

جليلی فر در خصوص دستاوردهای همایش گفت :از جمله تاثيرات عمده این همایش به ویژه در یک دهه اخير،
افزایش ارتباطات بين المللی دانشگاهی و انعقاد تفاهم نامه های علمی بوده است
.معاون آموزشی و تحصيالت تکم يلی دانشگاه شهيد چمران اهواز افزود :برگزاری این همایش زمينه ساز جهت دار
شدن پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شده است.
وی افزود :تلقی مردم از رشته زبان شناسی کاربردی و آموزش زبان انگليسی در ایران در حد واژگان ،آواهای زبان
و صحبت کردن است در حالی که فقط به این موضوع محدود نمی شود.
جليلی فر ادامه داد :در این همایش سعی شده نقش زبان در جامعه  ،فرهنگ ،سياست ،نگارش دانشگاهی و
استفاده عاميانه بين مردم را پررنگ کنيم تا نقش های زبانی را فرای دستور و نگارش زبان به جامعه علمی معرفی
کنيم.
وی با اشاره به اهداف ک وتاه مدت و بلند مدت همایش گفت :اهداف بلند مدت همان تاثيرات علمی با دوام هستند و
خطوط علمی ما را ترسيم می کند اما دستاوردهای کوتاه مدت این همایش ها این است که باعث ایجاد انگيزه بين

دانشجویان ارشد و دکتری می شود؛ این همایش هم اکنون در سطح دنيا شناخته شده و ما به اهداف بلند مدت
دست یافته ایم .

**شيوه آموزش زبان انگليسی در مدارس نيازمند تحول است

دبير اجرایی همایش نيز گفت :از جمله اهداف همایش معرفی زبان به شکل واقعی است و در حوزه آموزش و
پرورش به نتيجه های مورد دلخواه دست یافته ایم.

مهران معماری بيان کرد :انگيزه دبيران زبان افزایش یافته و دبيران و مخاطبان با ماهيت اصلی زبان آشنا شده اند
که البته ۱۰۰درصد نيست اما سير صعودی داشتيم؛ در حوزه آموزش و پرورش دبيران صندلی های زیادی را در
مقطع دکتری دانشگاه اشغال کرده اند.

وی با بيان اینکه نحوه آموزش زبان انگليسی در مدارس نيازمند تحول است گفت :در نسل جدید که تربيت شده
دانشگاه فرهنگيان خوزستان هستند بيشتر بر روی این موضوع کار می شود اما ورود نيروهای جدید به بدنه
آموزش و پرورش و ایجاد تحول نيازمند زمان است.

صاحب نظرانی از کشورهای ترکيه ،چک ،عراق و اسپانيا در این همایش حضور دارند.

این همایش دهم تا  ۱۲بهمن ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز ادامه دارد.

پنجشنبه  ۱۱بهمن  -۱۱:۰5 - ۱۳۹۷کد مطلب۹۹۴8۳8 :

با حضور بيش از  ۲۰۰مهمان داخلی و خارجی؛
پنجمين همایش بينالمللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد
پنجمين همايش بينالمللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی با حضور بيش از  ۲00مهمان داخلی و خارجی در

دانشگاه شهيد چمران اهواز آغاز به کار کرد.
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانيوز به نقل از دانشگاه شهيد چمران اهواز ،دکتر جليلیفر معاون آموزش و
تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز در حاشيه افتتاحيه این همایش ،درخصوص گفتمان و تاثير آن بر
جامعه دانشگاهی ،عنوان کرد :آموزش زبان انگليسی در ایران تحت عنوان یادگيری واژههای زبان یا آواهای زبان،
تلقی میشود که این بخش کوچکی از زبان است و باید بدانيم که در شرایط فعلی چگونه از زبان دوم استفاده
کنيم.
وی افزود :در این همایش سعی کردیم نقش زبان را در جامعه ،فرهنگ ،سياست ،نگارش دانشگاهی و استفاده
عاميانه آن بين مردم بررسی و نقشهای زبانی که فراتر از دستور نگارش و زبان است را به جامعه علمی معرفی
کنيم.
دکتر جليلیفر با بيان اینکه در این همایش اهداف کوتاهمدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است تصریح کرد:
اهداف درازمدت تاثير طوالنی مدت و با دوام دارند و میتوانند خطوط علمی را ترسيم کنند ،اما دستاوردهای
کوتاهمدت این همایش باعث ایجاد انگيزه ميان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری میشود که خوشبختانه به
این هدف رسيدهایم.
وی افزود :همایش بين المللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی در سطح جهان شناخته شده است و معموال بسياری از
افرادی که در این همایش شرکت میکنند ،هر ساله حضور دارند و این امر نشاندهنده دستيابی به اهداف درازمدت
این همایش است.
دکتر جليلیفر بيان کرد ۲۰۰ :مقاله از مجموع بيش از  4۰۰مقاله پذیرفته شدهاند که موضوع بيشتر این مقاالت در
حوزه گفتمان و منظورشناسی است که  ۵۰درصد این مقاالت شفاهی ارائه میشوند و مابقی به شکل ارائه به
صورت نمایش و پوستر هستند.
گفتنی ا ست این همایش با همکاری دانشگاه شهيد چمران اهواز و انجمن معلمان زبان انگليسی استان خوزستان
در دانشگاه شهيد چمران اهواز طی سه روز برگزار میشود و در این همایش بينالمللی بيش از  ۱۰۰سخنرانی و
 ۱۰۰پوستر ارائه میشود و همچنين پنج کارگاه آموزشی نيز در حاشيه این همایش برگزار خواهد شد.

شوشان کد خبر  -۹۴8۹۱:تاریخ انتشار  ۱۰:بهمن ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۷

حضور بيش از  ۲۰۰مهمان داخلی و خارجی در همایش بينالمللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی
معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت :همايش بينالمللی زبان ،گفتمان و
منظورشناسی در سه روز برگزار میشود و در اين همايش بيش از  ۲00مهمان خارجی و داخلی حضور دارند.
عليرضا جليلیفر امروز ( ۱۰بهمنماه) در حاشيه افتتاحيه پنجمين همایش بينالمللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی
که در دانشگاه شهيد چمران اهواز در حال برگزاری است ،در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :این همایش با همکاری
دانشگاه شهيد چمران اهواز و انجمن معلمان زبان انگليسی استان خوزستان در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار
میشود .در این همایش بيش از  ۲۰۰نفر از سراسر کشور و خارج از کشور شرکت کردهاند.

وی با بيان اینکه این همایش در سه روز برگزار میشود ،افزود :بيش از  ۱۰۰سخنرانی در این همایش برگزار
میشود که از این تعداد ،چهار سخنران کليدی ،به سخنرانی میپردازند .همچنين پنج کارگاه آموزشی برگزار
میشود و فردا نيز حدود  ۱۰۰پوستر برای حاضرین ارائه میشود.

وی بيان کرد :تاثير همایش فقط در روزهای برگزاری همایش نيست ،بلکه تاثير درازمدت بر جامعه علمی دارد.
تاثيراتی که این همایش در این چند سال داشت ،این بود که توانستيم ارتباطات بينالمللی دانشگاه را افزایش
دهيم .مدعوین به این همایش ،سفيران ما بودند و از این طریق توانستيم تفاهمنامههایی امضا و آنها را عملياتی
کنيم ،به نحوی که چندین دانشجوی دکتری به کانادا ،استراليا ،آمریکا ،اسپانيا ،هلند و کشورهای دیگر اعزام
کردیم و این دانشجویان توانستند از فرصتهای مطالعاتی یکساله و ششماهه استفاده کنند .ما از این طریق
توانستيم بسياری از پایاننامههای دکتری را جهتدار کنيم که این از بزرگترین دستاوردهای این همایش
بينالمللی است.

معاو ن آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز در خصوص گفتمان و تاثير آن بر جامعه
دانشگاهی ،عنوان کرد :آموزش زبان انگليسی در ایران تحت عنوان یادگيری واژههای زبان یا آواهای زبان ،تلقی
می شود که این بخش کوچکی از زبان است و باید بدانيم که در شرایط فعلی چگونه از زبان دوم استفاده کنيم .ما
در این همایش سعی کردیم نقش زبان را در جامعه ،فرهنگ ،سياست ،نگارش دانشگاهی و استفاده عاميانه آن
بين مردم بررسی و نقشهای زبانی که فراتر از دستور نگارش و زبان است را به جامعه علمی معرفی کنيم.

جليلیفر در ادامه گفت :در این همایش اهداف کوتاهمدت و بلندمدت در نظر گرفته شدهاند .اهداف درازمدت تاثير
درازمدت دارند و با دوام هستند که میتوانند خطوط علمی را ترسيم کنند .اما دستاوردهای کوتاهمدت این همایش
باعث ایجاد انگيزه ميان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری میشود که خوشبختانه به این هدف رسيدهایم.
همایش بين المللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی در سطح جهان شناخته شده است و معموال بسياری از افرادی که
در این همایش شرکت میکنند ،هر ساله حضور دارند .این نشاندهندهی دستيابی به اهداف درازمدت این همایش
است.

وی بيان کرد ۲۰۰ :مقاله از مجموع بيش از  4۰۰مقاله پذیرفته شدهاند که موضوع بيشتر این مقاالت در حوزه
گفتمان و منظورشناسی است ۵۰ .درصد این مقاالت شفاهی ارائه میشوند و مابقی به شکل ارائه به صورت
نمایش و پوستر هستند.

 ۱۰بهمن  ۱8:۳6 | ۱۳۹۷کد ۴5۲6۰ :

با حضور بيش از  ۲۰۰مهمان داخلی و خارجی؛
پنجمين همایش بينالمللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی در دانشگاه شهيد چمران اهواز آغاز به کار کرد
پنجمين همايش بينالمللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی با حضور بيش از  ۲00مهمان داخلی و خارجی در
دانشگاه شهيد چمران اهواز آغاز به کار کرد .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهيد چمران اهواز ،دکتر جليلیفر معاون آموزش
و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز در حاشيه افتتاحيه این همایش ،درخصوص گفتمان و تاثير آن بر
جامعه دانشگاهی ،عنوان کرد :آموزش زبان انگليسی در ایران تحت عنوان یادگيری واژههای زبان یا آواهای زبان،
تلقی می شود که این بخش کوچکی از زبان است و باید بدانيم که در شرایط فعلی چگونه از زبان دوم استفاده
کنيم.
وی افزود :در این همایش سعی کردیم نقش زبان را در جامعه ،فرهنگ ،سياست ،نگارش دانشگاهی و استفاده
عاميانه آن بين مردم بررسی و نقشهای زبانی که فراتر از دستور نگارش و زبان است را به جامعه علمی معرفی
کنيم.
دکتر جليلیفر با بيان اینکه در این همایش اهداف کوتاهمدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است تصریح کرد:
اهداف درازمدت تاثير طوالنی مدت و با دوام دارند و میتوانند خطوط علمی را ترسيم کنند .اما دستاوردهای
کوتاهمدت این همایش باعث ایجاد انگيزه ميان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری میشود که خوشبختانه به
این هدف رسيدهایم.
وی افزود :همایش بين المللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی در سطح جهان شناخته شده است و معموال بسياری از
افرادی که در این همایش شرکت میکنند ،هر ساله حضور دارند و این امر نشاندهنده دستيابی به اهداف درازمدت
این همایش است.
دکتر جليلیفر بيان کرد ۲۰۰ :مقاله از مجموع بيش از  4۰۰مقاله پذیرفته شدهاند که موضوع بيشتر این مقاالت در
حوزه گفتمان و منظورشناسی است ۵۰ .درصد این مقاالت شفاهی ارائه میشوند و مابقی به شکل ارائه به صورت
نمایش و پوستر هستند.
گفتنی است این همایش با همکاری دانشگاه شهيد چمران اهواز و انجمن معلمان زبان انگليسی استان خوزستان
در دانشگاه شهيد چمران اهواز طی سه روز برگزار میشود و در این همایش بينالمللی بيش از  ۱۰۰سخنرانی و
 ۱۰۰پوستر ارائه می شود و همچنين پنج کارگاه آموزشی نيز در حاشيه این همایش برگزار خواهد شد.

چهارشنبه  ۱۰بهمن ماه– ۱۲:58 - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۱۱-۳۲۷6-5 :

چشمانداز مثبت تحول در آموزش زبان انگليسی در حوزه آموزش و پرورش

دبير اجرايی پنجمين همايش بينالمللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی گفت :برنامههايی برای تحول آموزش
زبان انگليسی در آموزش و پرورش صورت گرفته است که اين تحوالت زمانبر هستند اما چشمانداز خوبی
دارند.
به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان ،مهران معماری امروز ( ۱۰بهمنماه) در حاشيه افتتاحيه پنجمين همایش
بين المللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی که در دانشگاه شهيد چمران اهواز در حال برگزاری است ،در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :هدف از برگزاری این همایش معرفی زبان است .از بُعد آموزش زبان انگليسی به نتایج
مطلوبی در زمينه آموزش و پرورش رسيدهایم .در کنفرانس قبلی این موضوع مطرح شد که احساس میشود که
هنوز آموزش و پرورش به این باور نرسيده است که نگاه آکادميک به زبان انگليسی داشته باشد اما اکنون آموزش
و پرورش به اهداف خود رسيده است و انگيزهای که باید ميان معلمان زبان باشد ،ایجاد شده است.

وی با بيان اینکه هر ساله اعضای هيات علمی از  ۱۱استان کشور و خارج از کشور در این همایش شرکت میکنند،
گفت :نمیتوان گفت صد درصد به اهداف خود رسيدهایم اما در راستای اهداف خود ،کارهایی انجام دادهایم.
همينکه دبيران آموزش و پرورش ،صندلیها مقطع  phdرا اشغال میکنند ،یعنی به اهداف خود رسيدهایم و حدود
 ۳۰درصد شرکتکنندگان در همایش را معلمان زبان آموزش و پرورش تشکيل میدهند.

عضو هيات علمی دانشگاه فرهنگيان خوزستان بيان کرد :برنامههایی در خصوص تحول آموزش زبان انگليسی در
آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است و کمکم تحوالتی صورت میگيرد؛ این تحوالت زمانبر هستند اما
اميدوارکنندهاند و چشماندار خوبی دارند.

چهارشنبه  ۱۰بهمن ۱۴:۲5 - ۱۳۹۷

دانشگاه فردوسی مجری استارت آپ کارآفرینی اجتماعی شد
مديرفرهنگی و فعاليتهای داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد گفت :اين دانشگاه در کنار دانشگاههای اصفهان و
شهيد چمران اهواز به عنوان مجری و ميزبان رويداد استارت آپی کارآفرينی انتخاب شد .
به گزارش قدس آنالین ،دکتر مهدی کرمانی افزود :در این زمينه تفاهمنامه ای بين وزارتخانه های کشور و علوم،
تحقيقات و فناوری منعقد و مقرر شد بر اساس محورهای موضوعی اعالم شده در آن رویداد استارت آپی در زمينه
کارآفرینی اجتماعی با محوریت مهار و کاهش آسيبهای اجتماعی برگزار شود.
وی ادامه داد :رویداد استارت آپ کارآفرینی اجتماعی اسفندماه آتی با هدف شناسایی افراد مستعد و خالق به منظور
کمک به مهار و کاهش آسيبهای اجتماعی و تقویت روحيه مسئوليت پذیری دانشجویان به منظور حل مسائل و
مشکالت جامعه و نيز کمک به ایجاد اشتغال پایدار و نوین برای دانش آموختگان دانشگاهی در دانشگاه فردوسی
مشهد و دو دانشگاه دیگر برگزار می شود.
مدیر فرهنگی و فعاليتهای داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد گفت :موضوعاتی از جمله کنترل و کاهش طالق،
اعتياد به مواد مخدر ،کنترل و کاهش خشونت و نزاع ،حاشيه نشينی ،آسيبهای نو پدید و مفاسد اجتماعی و
اقتصادی از محورهای این رویداد به شمار می روند .کرمانی افزود :مدیریت فرهنگی و فعاليتهای داوطبانه دانشگاه
در برگزاری این رویداد استارت آپی از مشارکت استادان دانشگاهی ،دانشجویان ،انجمنهای علمی -دانشجویی،
صاحب نظران حوزه کارآفرینی ،مرکز رشد دانشگاه و پارک علم و فناوری و همچنين سایر بخشهای مرتبط با
نوآوری و کسب و کارهای فناورانه در دانشگاهها استفاده خواهد کرد.
وی ادامه داد :طی روزهای آینده طی فراخوانی به دانشگاههای کشور ضوابط شرکت در این رویداد اعالم می شود
و صاحبان ایده در قالب تيمهای سه تا پنج نفره ایده های خود را به دبيرخانه رویداد ارسال می کنند و پس از
ارزیابی اوليه توسط هيات داوران ،ازصاحبان ایده های منتخب جهت شرکت در رویداد دعوت به عمل خواهد آمد.
مدیر فرهنگی و فعاليتهای داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد گفت :پس ازحضور صاحبان ایده ها ،جلسات آموزشی
با حضور کارشناسان حوزه کارآفرینی ،مربيان و منتورها در قالب کارگاههای آموزشی و پيش رویدادها برای پرورش
و ارتقا ایده ها برگزار می شود که طی  ۵4ساعت مهارت آموزی و آموزش تيمی تحت نظارت و سرپرستی مربيان
تا مرحله آمادگی برای عملياتی سازی ایده ها پيش می روند.
کرمانی افزود :در انتهای این رویداد ،قابليت ایده های مختلف جهت موفقيت درعملياتی شدن توسط هيات داوران
ارزیابی و برترین طرحها انتخاب و معرفی خواهند شد .وی ادامه داد :بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده
فراخوان شرکت در این رویداد طی روزهای آینده برای دانشگاههای  ۱۳استان کشور ارسال می شود و بر این
اساس ثبت نام از متقاضيان تا پایان بهمن ماه به طول خواهد انجاميد و پيش رویدادها و برنامه اصلی استارت آپ
ویکند نيز در نيمه اول اسفند ماه برگزار خواهد شد.

چهارشنبه  ۱۹ /دی  -۱۷:۲8 / ۱۳۹۷کدخبر۹۷۱۰۱۹۱۰6۴۷ :

دانشگاه فردوسی ميزبان رویداد استارت آپ "کارآفرینی اجتماعی"

رويداد استارت آپ کارآفرينی اجتماعی اسفند ماه امسال به ميزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشود.
به گزارش ایسنا ،مهدی کرمانی ،مدیر فرهنگی و فعاليتهای داوطلبانه دانشگاه فردوسی ضمن اعالم این خبر
گفت :این رویداد با هدف شناسایی افراد مستعد و خالق به منظور کمک به کنترل و کاهش آسيبهای اجتماعی و
تقویت روحيه مسئوليتپذیری دانشجویان به منظور حل مسائل و مشکالت جامعه و نيز کمک به ایجاد اشتغال
پایدار و نوین برای دانش آموختگان دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشود.
وی افزود :با توجه به انعقاد تفاهمنامه بين وزارت کشور و وزارت علوم تحقيقات و فناوری مقرر گردید براساس
محورهای موضوعی اعالم شده در این تفاهمنامه ،رویداد استارتآپی در زمينه کارآفرینی اجتماعی با محوریت
کنترل و کاهش آسيبهای اجتماعی به ميزبانی دانشگاههای فردوسی مشهد ،اصفهان و شهيد چمران اهواز به
عنوان مجری این رویدادها برگزار شود.
کرمانی در مورد محورهای این رویداد گفت :موضوعاتی از جمله کنترل و کاهش طالق ،اعتياد به مواد مخدر ،کنترل
و کاهش خشونت و نزاع ،حاشيه نشينی ،آسيبهای نو پدید و مفاسد اجتماعی و اقتصادی از محورهای این رویداد
به شمار میروند.
مدیر فرهنگی و فعاليتهای داوطلبانه دانشگاه فردوسی افزود :مدیریت فرهنگی و فعاليتهای داوطبانه دانشگاه در
برگزاری این رویداد استارت آپی از مشارکت اساتيد دانشگاهی ،دانشجویان ،انجمنهای علمی دانشجویی،
صاحب نظران حوزه کارآفرینی ،مرکز رشد دانشگاه و پارک علم و فناوری و همچنين سایر بخشهای مرتبط به
نوآوری و کسب و کارهای فناورانه در دانشگاهها استفاده خواهد کرد .
دبير رویداد رو یداد استارت آپ کارآفرینی اجتماعی در رابطه با شيوه اجرای این فعاليت بيان کرد :طی روزهای آتی
طی فراخوانی به دانشگاه های کشور ضوابط شرکت در این رویداد اعالم خواهد شد و صاحبان ایده در قالب
تيمهای  ۳تا  ۵نفره ایدههای خود را به دبيرخانه رویداد ارسال کرده و پس از ارزیابی اوليه توسط هيات داوران ،از
صاحبان ایده های منتخب جهت شرکت در رویداد دعوت به عمل خواهد آمد .پس از حضور صاحبان ایدهها ،جلسات
آموزشی با حضور کارشناسان حوزه کارآفرینی ،مربيان و منتورها در قالب کارگاههای آموزشی و پيش رویدادها برای
پرورش و ارتقای ایدهها برگزار میشود .این فرایند طی  ۵4ساعت مهارت آموزی و آموزش تيمی تحت نظارت و
سرپرستی مربيان تا مرحله آمادگی برای عملياتی سازی ایدهها پيش میرود .در انتهای این رویداد ،قابليت
ایده های مختلف جهت موفقيت در عملياتی شدن توسط هيات داوران ارزیابی و برترین طرحها انتخاب و معرفی
خواهند شد.

کرمانی اضافه کرد :بر اساس برنامهریزیهای انجام شده فراخوان شرکت در این رویداد طی روزهای آینده برای
دانشگاههای  ۱۳استان کشور ارسال خواهد شد و بر این اساس ثبتنام از متقاضيان تا پایان بهمن ماه به طول
خواهد انجاميد و پيش رویدادها و برنامه اصلی استارتآپ ویکند نيز در نيمه اول اسفند ماه برگزار خواهد شد.
وی برگزاری سه رویداد استارت آپی ،ایجاد  ۱۰بازارچه توليدات دانشجویی ،چندین نمایشگاه و جشنواره
تخصصی و نيز دورههای آموزشی کاربردی به عنوان بخشی از طرح جامع توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی
دانشگاهيان در حال اجرا است.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری خوز نيوز منعکس شده است.

کد خبر  - ۷۳8۱8۴:تاریخ انتشار  ۲۲ - ۱۱:۴۴:دی ۱۳۹۷

کرمانی خبر داد
رویداد استارتآپ کارآفرینی اجتماعی اسفندماه در دانشگاه فردوسی برگزار میشود
مدير فرهنگی و فعاليتهای داوطلبانه دانشگگاه فردوسگی گفگت :رويگداد اسگتارتآپ کگارآفرينی اجتمگاعی
اسفندماه سال جاری به ميزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد ،مهدی کرمانی ،مدیر فرهنگی و فعاليتهای داوطلبانه دانشگاه
فردوسی گفت :رویداد استارت آپ کارآفرینی اجتماعی اسفند ماه سال جاری به ميزبانی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار می شود.
کرمانی اضافه کرد :این رویداد با هدف شناسایی افراد مستعد و خالق به منظور کمک به کنترل و کاهش
آسيب های اجتماعی و تقویت روحيه مسئوليت پذیری دانشجویان به منظور حل مسائل و مشکالت جامعه و نيز
کمک به ایجاد اشتغال پایدار و نوین برای دانش آموختگان دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشود.
مدیر فرهنگی و فعاليت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی افزود :با توجه به انعقاد تفاهم نامه فی مابين وزارت کشور
و وزارت علوم تحقيقات وفناوری مقرر گردید بر اساس محورهای موضوعی اعالم شده در این تفاهم نامه ،رویداد
استارت آپی در زمينه کارآفرینی اجتماعی با محوریت کنترل و کاهش آسيبهای اجتماعی به ميزبانی دانشگاههای
فردوسی مشهد ،اصفهان و شهيد چمران اهواز به عنوان مجری این رویدادها برگزار شود.
وی در مورد محور های این رویداد گفت :موضوعاتی از جمله کنترل و کاهش طالق ،اعتياد به مواد مخدر ،کنترل و
کاهش خشونت و نزاع ،حاشيه نشينی ،آسيبهای نو پدید و مفاسد اجتماعی و اقتصادی از محورهای این رویداد به
شمار میروند.
کرمانی افزود :مدیریت فرهنگی و فعاليتهای داوطبانه دانشگاه در برگزاری این رویداد استارت آپی از مشارکت
اساتيد دانشگاهی ،دانشجویان ،انجمنهای علمی دانشجویی ،صاحب نظران حوزه کارآفرینی ،مرکز رشد دانشگاه و
پارک علم و فناوری و همچنين سایر بخشهای مرتبط به نوآوری و کسب و کارهای فناورانه در دانشگاهها استفاده
خواهد کرد.

دبير رویداد رویداد استارت آپ کارافرینی اجتماعی در رابطه با شيوه اجرای این فعاليت بيان کرد :طی روزهای
آینده طی فراخوانی به دانشگاه های کشور ضوابط شرکت در این رویداد اعالم خواهد شد و صاحبان ایده در قالب
تيمهای  ۳تا  ۵نفره ایدههای خود را به دبيرخانه رویداد ارسال کرده و پس از ارزیابی اوليه توسط هيات داوران ،از

صاحبان ایدههای منتخب جهت شرکت در رویداد دعوت به عمل خواهد آمد .پس از حضور صاحبان ایده ها،
جلسات آموزشی با حضور کارشناسان حوزه کارافرینی ،مربيان و منتورها در قالب کارگاههای آموزشی و پيش
رویدادها برای پرورش و ارتقاء ایدهها برگزار میشود .این فرایند طی  ۵4ساعت مهارت آموزی و آموزش تيمی
تحت نظارت و سرپرستی مربيان تا مرحله آمادگی برای عملياتی سازی ایدهها پيش میرود .در انتهای این
رویداد ،قابليت ایده های مختلف جهت موفقيت در عملياتی شدن توسط هيات داوران ارزیابی و برترین طرحها
انتخاب و معرفی خواهند شد.

وی اضافه کرد :بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده فراخوان شرکت در این رویداد طی روزهای آینده برای
دانشگا ههای  ۱۳استان کشور ارسال خواهد شد و بر این اساس ثبت نام از متقاضيان تا پایان بهمن ماه به طول
خواهد انجاميد و پيش رویداد ها و برنامه اصلی استارت اپ ویکند نيز در نيمه اول اسفند ماه برگزار خواهد شد.

کرمانی ،برگزاری سه رویداد استارت آپی ،ایجاد ده بازارچه توليدات دانشجویی ،چندین نمایشگاه و جشنواره
تخصصی و نيز دوره های آموزشی کاربردی به عنوان بخشی از طرح جامع توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی
دانشگاهيان در حال اجرا است.

چهارشنبه  ۱۰بهمن ماه– ۱۴:۳8 - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۱۱-۳۴۷6-5:

آموزش تخصصی معلمان زبان انگليسی ،مهمترین محور همایش زبان ،گفتمان و منظورشناسی

استاد دانشگاه کولتور استانبول ترکيه گفت :مهمترين محور پنجمين همايش بينالمللی زبان ،گفتمان و
منظورشناسی ،آموزش معلمان زبان انگليسی به صورت تخصصی است.

به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان ،بيرسن توتونيش امروز ( ۱۰بهمنماه) در حاشيه افتتاحيه پنجمين همایش
بينا لمللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی که در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد ،در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :من سال گذشته با همایش بين المللی زبان ،گفتمان و منظورشناسی آشنا شدم و بسيار خوشحال هستم که
فرصتی ایجاد شد تا در ایران به عنوان سخنران اصلی این همایش بينالمللی دعوت شوم و بتوانم تجربياتم را
انتقال دهم .معلمان زبان انگليسی ایرانی هميشه آماده یادگيری هستند.

استاد دانشگاه کولتور ترکيه افزود :مهمترین محور این همایش ،آموزش معلمان به صورت تخصصی در زمينه علم
منظورشناسی است .توان منظورشناسی در زبان ،بسيار مهم است و دانشجو معلمان باید دانش خود را در زمينه
علم منظورشناسی تقویت کنند و باید آموزش داده شوند.

مسئول هماهنگی موسسه بين المللی زبان انگليسی در استانبول عنوان کرد :دانشجو معلمان باید بدانند که زبان در
محيط واقعی چگونه استفاده میشود .زبان مفهوم زنده و همواره در حال تغيير است ،بنابراین دانشجو معلم باید
دانش الزم را در این زمينه داشته باشد .به این منظور که زمينهساز سوءتفاهم نشوند .یکی از مهمترین اهداف
زبان انگليسی ،ارتباط بين المللی است که یک معيار است که به عنوان معيار شاخص توانش یا سطحبندی زبان
انگليسی شناخته میشود.

این استاد دانشگاه افزود :معلمان زبان انگليسی باید به ارتباط بينالمللی توجه و بر آن تمرکز کنند .باید بر زبان و
فرهنگ کشور انگليسیزبان تمرکز کنند .بسياری از اساتيد دانشگاههای مختلف جهان در این کنفرانس با هم آشنا
میشوند و درباره بسياری از مسائل زبان انگليسی به بحث و گفتوگو میپردازند.

توتونيش بيان کرد :ما در این کنفرانس تحقيقات خود را به اشتراک میگذاریم و از یکدیگر اطالعاتی را فرا
میگيریم .استفاده از علم گفتمان میتواند بر یادگيری معلمان زبان انگليسی تاثيرگذار باشد.

کد خبر  - ۷۴۲8۷۳:تاریخ انتشار  ۱۲ - ۱۰:۲6:بهمن ۱۳۹۷

معاون پژوهشی دانشگاه چمران :بودجه دانشگاهها جوابگوی نيازها نيست /در بهترین شرایط بودجه پژوهش
باید تا  ۲برابر افزایش پيدا کند
معاون پژوهشی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت :در بهترين شرايط بودجه پژوهشی بايد تا  ۲برابر افزايش
پيدا کند تا بتوانيم از طريق آن به تامين نيازهای دانشگاه بپردازيم.
علی حقيقی ،معاون پژوهشی دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،با بيان
اینکه بودجه قطعی سال  ۹۸هنوز از سوی مجلس شورای اسالمی اعالم نشده است ،گفت :افزایش متوسط ۱4
درصدی بودجه دانشگاهها ناچيز است و این مقدار بودجه به صورت مساوی بين معاونتها و بخشهای مختلف
دانشگاهی تقسيم می شود که در برخی موارد ممکن است درصد بيشتری به معاونت پژوهشی اختصاص یابد ،ولی
در کل بودجه اختصاصی به این معاونت چندان قابل توجه نيست.
وی با بيان اینکه اکثر دانشگاههای کشور نسبت به بودجه اختصاصی خود معترض هستند و رضایتی از آن ندارند،
افزود :با وجود تورم حاکم بر جامعه و افزایش بی رویه قيمت ها ،بودجه اختصاصی به دانشگاهها به هيچ وجه
جوابگوی نيازهای آنان نيست.
حقيقی اضافه کرد :با این مقدار افزایش بودجه حتی سطح عملکرد دانشگاهها و معاونتهای پژوهشی و سایر
بخشها نمی تواند به اندازه سال گذشته باشد؛ چه برسد به اینکه دانشگاه ها ،خود را در زمينه خرید تجهيزات و
تامين منابع وابسته به نرخ ارز بی نياز کنند بنابراین امسال تمامی دانشگاههای کشور از نظر تامين منابع ،امکانات
و تجهيزات مورد نياز آزمایشگاهی دچار مشکل خواهند شد.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه تجهيزات آزمایشگاهی و مواد اوليه مورد نياز آن وابسته به نرخ ارز است ،در سال
آینده به هيچ وجه نخواهيم توانست که نيازهای این بخش را تامين کنيم  ،چرا که بودجه دانشگاه و معاونتهای
زیرمجموعه آن ،کفاف نمیدهد.
معاون پژوهشی دانشگاه شهيد چمران اهواز عنوان کرد :در بهترین شرایط بودجه مذکور باید تا  ۲برابر افزایش
پيدا کند تا بتوانيم از طریق آن به تامين نيازهای دانشگاه بپردازیم و فرصتهای مطالعاتی الزم را برای
دانشجویان ،اساتيد و هيئت علمی فراهم آوریم و عالوه بر آن دانشگاه بتواند در کنفرانسهای بين المللی حضور
یابد و به ایجاد همکاری های بين المللی بپردازد .در صورتی که این بودجه افزایش نيابد ،ناچارا باید سال آینده نيز
در بخشهای مذکور به صورت انقباضی عمل کنيم چرا که بودجه کفاف نمیدهد.
وی یادآور شد :برای پيشرفت دانشگاه ها باید با چشم سرمایه داری به حوزه پژوهش نگریست ،چرا که این حوزه
بسيار هزینه بر است و علت اصلی آن وجود رشتههای کاربردی در این بخش است و رشد دانشگاهها در حوزه
پژوهش نيازمند تامين تجهيزات و منابع اوليه و مصرفی آزمایشگاهی است که نيازمند اختصاص بودجهای قابل
قبول است .با توجه به اینکه دانشگاههای کشورمان از مرحله توليد علم و مقاله گذر کرده اند و به سمت فعاليت در
زمينه برقراری ارتباط با صنعت و رشتههای کاربردی و کارآفرینی و فعاليتهای فناورانه حرکت کرده اند نياز است
بر روی حوزه پژوهشی دانشگاهها سرمایه گذاری شود.

 ۱۳بهمن  ۲۰:۰۲ | ۱۳۹۷کد ۴5۳۳۷ :

مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شهيد چمران اهواز:
دانشگاهيان در انتقال فرهنگ انقالب اسالمی به نسل جوان نقش اساسی دارند
مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت :با گذشت چهل سال از پيروزی
انقالب اسالمی و در آستانه پنجمين دهه ،بار سنگين بيان و انتقال تاريخ پرافتخار ،زحمتها ،رنجها و خون
دلهای آن مقطع از تاريخ به نسلهای جديد و آيندهساز بر عهده جامعه دانشگاهی است .

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهيد چمران اهواز ،حجت االسالم و المسلمين
سيد محسن شفيعی ،در آیين غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام دانشگاه شهيد چمران اهواز که با
حضور جمعی از مسئوالن ،اعضای هيات علمی ،کارکنان و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد .گفت :فرا رسيدن
دهه فرخنده فجر را که امسال با ایام عرض ارادات به ساحت دختر بزرگوار پيامبر اکرم (ص) تقارن یافته را گرامی
می داریم.
وی افزود :در آغاز دهه فجر گردآمدن دانشگاهيان در مزار شهدای گمنام فرصتی برای بيان این نکته است که
چهل سال قبل شاهد پيروزی حرکت ملت بزرگی بودیم که به اعتقاد من منطبق با آیه کریمه "ربَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادیًا
یُنَادی لِإلِیمَانِ" عمل کردند .این ندای امام بزرگوار ما بود که با همراهی مردم به سرانجام رسيد و مخاطب خود را
پيدا کرد.
مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شهيد چمران اهواز ،ادامه داد :مساله خودباوری و اعتماد به نفسی
که در انقالب اسالمی به دست آمد را نباید فراموش کنيم؛ در این سالها در عرصههای سياسی ،فرهنگی و دفاع
مقدس ،شاهد دالوری های مردممان بودیم و اميدواریم انقالب اسالمی به آرمان های بلند پيش رو دست یابد و از
خداوند برای امام راحل و شهيدان علو درجات را مسالت می کنيم.
حجت االسالم والمسلين شفيعی ،تاکيد کرد :این برنامه بيعت نمادین جامعه دانشگاهی با امام خمينی (ره) و
شهيدانی است که مورد توجه تمامی جامعه هستند.
در ادامه دکتر حسين زاده معاون سياسی و اجتماعی استانداری خوزستان ،با تبریک چهلمين سالگرد پيروزی
انقالب اسالمی بيان کرد :با توجه به دشمنیهای آشکار و پنهان دشمنان خارجی امسال مقرر شد این ایام در
استان خوزستان هرچه باشکوهتر برگزار شود و بدین سبب ستادی با  ۱4کميته تشکيل شد.
وی گفت :برگزاری برنامه های ایام دهه فجر چند ویژگی دارد که از جمله آن می توان به مردمی بودن این برنامهها
اشاره کرد .همچنين امسال گستردگی مراسمها نيز مد نظر است که بخشی از آنها در مناطق کمتر برخوردار برگزار
میگردد.

دکتر خواجه رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز در این آیين بيان کرد :امروز در این مکان جمع شده ایم که
عهد بندیم در راه شهدا حرکت کنيم و وظيفه ما است که در راستای باروری هرچه بيشتر انقالب گام برداریم و با
اقداماتی که انجام می دهيم دین خود را ادا کنيم.
گفتنی است دانشگاه شهيد چمران اهواز در دوران مبارزات انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس یکی از
پایگاههای اصلی مبازره عليه رژیم پهلوی و حضور رزمندگان بود و بيش از  ۳۰۰شهيد ،جانباز و آزاده از اعضای
هيئتعلمی ،کارکنان و دانشجویان را تقدیم به ميهنمان ،کرده است.

یکشنبه  ۱۴بهمن ماه– ۱5:۰۹ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۱۱-۴8۷6-5 :
برگزاری استارتاپ کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه شهيد چمران اهواز

نخستين رويداد منطقهای استارتاپی تخصصی کارآفرينی اجتماعی
به منظور راهاندازی کسب و کارهای نوآورانه ،از سوی معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهيد چمران اهواز و با همکاری
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،شورای اجتماعی
وزارت کشور و معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان جهاد
دانشگاهی خوزستان برگزار میشود.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،استارتاپ تخصصی کارآفرینی اجتماعی با هدف نواندیشی در کاهش و کنترل
آسيب های اجتماعی و شناسایی و حمایت از دانشجویان خالق در این زمينه ،با گسترهی دانشگاههای منطقه شامل
هرمزگان ،بوشهر ،کرمان ،فارس ،کردستان ،خوزستان ،کرمانشاه و ایالم روزهای بيست و هشتم تا سیام
فروردینماه سال  ۹۸برگزار خواهد شد.
افزایش مسئوليت اجتماعی ،توانمندسازی مددجویان کميته امداد ،کاهش آسيبهای فضای مجازی ،بهبود عملکرد
آموزشی به کودکان کار ،ارتقای فرهنگ مطالعه در خانوادههای کم درآمد ،کاهش مهاجرت ،ارتقای فرهنگ
شهروندی ،افزایش پایداری خانواده ،کاهش بزهکاری و کاهش تکدیگری برخی از مهم ترین محورهای برگزاری
رویداد استارتاپ تخصصی کارآفرینی است.
مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا  ۲۲فروردینماه سال  ۹۸و زمان برپایی رویداد اصلی از بيست و هشتم تا
سیام فروردین سال آینده خواهد بود .همچنين پيش از برگزاری رویداد اصلی ،سه پيشرویداد در ماههای بهمن و
اسفند سال جاری در این زمينه برگزار میشود.
عالقهمندان به نام نویسی ،ارسال آثار و کسب آگاهی بيشتر از نحوه شرکت در این رویداد میتوانند به نشانی
 http://sostartup.irمراجعه کنند.

کدخبر۱6:۱۳:5۹ ۱5/۱۱/۱۳۹۷-۱۱۱۱۷۱۴ :
مرکز ارتقای شایستگی های دانشجویان در اهواز راه اندازی شد

معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز در حاشيه برگزاری اين آيين به خبرنگار ايرنا
گفت :اين مرکز که با همکاری سازمان فنی و حرفه ای راه اندازی شده ،فعاليت خود را از سه ماه پيش در
دانشکده فنی و مهندسی اين دانشگاه آغاز کرد .
عليرضا جليلی فر افزود :در این مرکز کارگاه های آموزشی در داخل یا خارج دانشگاه برای افزایش توان اشتغال
پذیری دانشجویان فراتر از رشته شغلی آنها برگزار می شود.
وی ادامه داد :دانشجویان عالقه مند می توانند در موضوعات مورد نياز خود ثبت نام کرده و در زمان مقرر شرکت
کنند.
جليلی فر بيان کرد :معاونت آموزشی در تالش است در آینده در دروس اختياری و تخصصی نيز تغييراتی را در
راستای افزایش مهارت و اشتغال پذیری دانشجویان ایجاد کند.
معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز اضافه کرد :هدف توسعه این مراکز در خوزستان
است تا فاصله بين علوم نظری و توان عملی دانشجویان در جهت افزایش اشتغال کاهش یابد.
مدیر مرکز  SCDدانشگاه شهيد چمران اهواز نيز در آیين راه اندازی این مرکز بيان کرد :این مرکز یکی از بخش
های مربوط به طرح جامعی است که از طرف وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری پایه گذاری شد و مهارت های
پيشنهادی مورد نياز دانشجویان با رویکرد اشتغال پذیری در این مرکز شامل فنی و حرفه ای  ،فردی  ،تخصصی و
عمومی است.
مرتضی مرادی افزود :با توجه به رشته های موجود در این دانشگاه ،بسته آموزشی مهارتی برای آنها تعيين می
شود تا در هر ترم تحصيلی این دوره ها را بگذرانند و پس از چهار سال با مهارت از دانشگاه دانش آموخته شوند.
وی با بيان اینکه ثبت نام رسمی در این دوره ها از پایان هفته جاری آغاز می شود ادامه داد :دانشجویان پس از
گذراندن

دوره

های

مورد

نياز

گواهينامه

با

اعتبار

بين

المللی

دریافت

می

کنند.

مرادی گفت :با راه اندازی این مرکز به دنبال افزایش مهارت آموزی هستيم و کسب درآمد هدف ما نيست.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان نيز گفت:بدنه بخش خصوصی این سازمان چند برابر بيشتر از بدنه
بخش دولتی است به گونه ای که حدود  7۰۰مرکز آموزش بخش دولتی و  ۱۱هزار مرکز بخش خصوصی در کشور
فعال هستند.
عبدالنبی سواعدی ادامه داد :در حوزه اجرای آموزش های مهارتی 7۰ ،درصد آموزش های فنی و حرفه ای کشور در
این سازمان توسط بخش خصوصی ارایه می شود.

وی بيان کرد :همچنين بيش از  7۰درصد آموزش های مراکز آموزش فنی و حرفه ای در بخش خصوصی و دولتی
بر اساس تقاضا انجام می شود.
سواعدی با اشاره به اینکه رمز موفقيت سازمان به مشارکت گذاشتن کارهای سازمانی است گفت :از الگوهایی که
از طریق هم افزایی و مشارکت دادن افرادی که نفع می برند در حوزه مهارت آموزی ایجاد شده مراکز SCDاست.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان با بيان اینکه هم اکنون  ۲معضل در خروجی دانشگاه ها وجود دارد
افزود  :آن چيزی که بازخورد آن درجامعه وجود دارد این است که دانش آموختگان دانشگاهی ،مهارت متناسب با
شغل مورد نياز در بازار کار را ندارند و اینکه دانش آموختگان هر شغلی را نمی پذیرند و انتظار استخدام دارند .
وی ادامه داد :در تالش هستيم که دانش آموختگان ماهر ،کارآفرین و ارزش آفرین باشند .
وی گفت :در حوزه انتقال مهارت به تغيير در روش ها نياز داریم و نياز است ساختارها را تغييردهيم و به سمتی
حرکت کنيم که از مدل های جدید انتقال مهارت مبتنی بر ایده و خالقيت استفاده کنيم.

کد خبر  - ۷۴۳۹5۳:تاریخ انتشار  ۱5 - ۱۹:۳۰:بهمن ۱۳۹۷
حيدری در گفتگو با دانشجو:
حضور گروه جهادی بسيج دانشجویی چمران اهواز در مناطق سيل زده /آمادگی برپایی اردو در این منطقه را داریم

مسئول بسيج دانشجويی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت :تيم شناسايی گروه جهادی بسيج دانشجويی
دانشگاه شهيد چمران اهواز پس از وقوع سيالب در دو منطقه رفيع و آلبوعفری سوسنگرد حضور يافت.
مصطفی حيدری ،مسئول بسيج دانشجویی دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری
دانشجو ،در خصوص امدادرسانیهای جهادگران این دانشگاه به سيل زدگان اخير خوزستان گفت :پس از وقوع
سيل در خوزستان تيم شناسایی گروه جهادی بسيج دانشجویی دانشگاه به مناطق رفيع و آلبوعفری که از توابع
سوسنگرد هستند اعزام شدند.

وی افزود :با توجه به اینکه به طور همزمان ارگانهای مختلف امدادی در این مناطق حضور داشتند ،عمال نياز به
حضور گروههای جهادی برای کمک رسانی به سيل زدگان نبود و اغلب امدادرسانیها با ماشين آالت سنگين
صورت میگرفت.

حيدری اضافه کرد :البته تيم شناسایی گروه جهادی بسيج دانشجویی دانشگاه شهيد چمران اهواز پس از حضور
در منطقه متوجه این موضوع شد که بر اثر وقوع سيل ،علوفه دامها به طور کامل از بين رفته و نياز است برای تامين
آن اقداماتی صورت گيرد .طبق برنامه ریزیهایی صورت گرفته ،قرار بر این شد که بسيج هویزه تامين علوفه دامها
را انجام دهد و مسئوليت توزیع این علوفهها بر عهده گروه جهادی دانشگاه شهيد چمران اهواز قرار گيرد و
برمبنای آن فرآیند توزیع علوفهها بر این اساس صورت گرفت.

وی ادامه داد :گروه جهادی بسيج دانشجویی دانشگاه شهيد چمران اهواز هر ساله و به طور مداوم اردوهای جهادی
در مناطق مختلف خوزستان برپا می کند و بنا را بر این گذاشته ایم که پس از بررسی کامل مناطق سيل زده در
صورتی که به منازل مسکونی آسيبی وارد شده باشد در طول سال اردوهای جهادی این گروه را در این مناطق
برگزار کنيم .البته این مهم در دست بررسی است و پس از مشخص شدن ميزان خسارات در مورد آن تصميم
گيری میشود.

کد خبر  -68۲۲5۲۱:تاریخ انتشار  ۱5:بهمن ۲۰:۰8 - ۱۳۹۷
مرکز ارتقا شایستگی مهارت دانشگاه شهيد چمران اهواز به بهره برداری رسيد

مديرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان گفت :مرکز ارتقا شايستگی مهارت دانشگاه شهيد چمران اهواز به
بهره برداری رسيد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز،عبدالنبی سواعدی ،مدیرکل آموزش فنی و حرفهای
خوزستان در مراسم افتتاح مرکز ارتقا شایستگی مهارت دانشگاه شهيد چمران اهواز ضمن تبریک چهلمين
سالگرد پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی و تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر گفت :سازمان آموزش فنی و حرفهای
از ثمرات پيروزی انقالب اسالمی و رسالت آن آموزش افراد جویای کار فاقد مهارت برای تصدی مشاغل بازار کار و
ارتقا مهارت شاغالن برای کيفيت بخشی به امر توليد و افزایش بهره وری است.
وی بيان داشت :به منظور گسترش شایستگی حرفهای از طریق افزایش دانش ومهارت برای ایجاد فرصتهای
جدید شغلی برای دانشجویان و فارغ التحصيالن دانشگاهی ایجاد مراکز ارتقا مهارت شایستگی در دانشگاهها از
رویکردهای بسيار مهم فنی و حرفهای در کشور است.
سواعدی در ادامه افزود :آموزش مهارتی فنی و حرفهای به عنوان بنيانی برای توانمندسازی سرمایههای انسانی،
تربيت نيروی انسانی ماهر ،متخصص و کارآفرین متناسب با استعداد افراد و نياز بازارکار برنامه آموزشی تدوین
میکند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه آموزش مهارتهای شغلی از ضروریات الزم برای توسعه کشور است تصریح
کرد :ساختار آموزش بيش از هر زمانی نياز به تغيير دارد و باید از آموزش به سبک دارالفنون دوری و آموزش مبتنی
بر ایده پردازی ،خالقيت ،نوآوری با تشکيل تيمهای استارتاپ زمينه خودباوری ،کارآفرینی و اشتغال در تکميل
مهارت ایجاد کرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان ایجاد مراکز ارتقا شایستگی مهارت در دانشگاهها را بر اساس مصوبه
شورای عالی اشتغال کشور جهت رفع دغدغه اشتغال و کاهش اثرات بيکاری دانش آموختگان در راستای طرح
توانمندسازی و مهارت آموزی دانشجویان برشمرد.
عبدالنبی سواعدی اظهار کرد :اداره کل آموزش فنی وحرفهای خوزستان آمادگی دارد با هم افزایی بين دانشگاهی و
پشتوانه علمی دانشگاه و حمایتهای مهارتی فنی و حرفهای زمينه ارتقا شایستگی دانشجویان را فراهم کرده تا با
آموزش کاربردی توسعه اشتغال فراهم شود.

کد خبر  - ۳۷85۴8۱:تاریخ انتشار  ۰۹:بهمن ۱۳:۱6 - ۱۳۹۷
برگزاری مسابقه «ردپای فجر« در جهاددانشگاهی خوزستان و دانشگاه شهيد چمران
اهواز

گروه فرهنگی گگ همزمان با گراميداشت سالروز پيروزی انقالب اسالمی ،مسابقه فرهنگی «ردپای فجر» از
سوی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خوزستان ويژه کارکنان جهاددانشگاهی و کارکنان دانشگاه شهيد
چمران اهواز برگزار میشود.
به گزارش ایکنا از خوزستان ،همزمان با گراميداشت سالروز پيروزی انقالب اسالمی ،مسابقه فرهنگی «ردپای
فجر» از سوی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خوزستان ویژه کارکنان جهاددانشگاهی و کارکنان دانشگاه شهيد
چمران اهواز برگزار میشود.
عالقهمندان شرکت در این مسابقه میتوانند با مراجعه دفتر معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی و
پاسخگویی به سؤاالت مسابقه اقدام کنند .مهلت شرکت در این مسابقه تا  ۱۵بهمن خواهد بود.
عالقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند به نشانی معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان واقع
در سازمان مرکزی دانشگاه شهيد چمران ـ اتاق  ،۳۵مراجعه کنند و یا برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن
 ۳۳۳۳۸۸۶۳تماس بگيرند.
همچنين برگزیدگان این مسابقه فرهنگی در آیين گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی که ۱۶
بهمنماه در دانشگاه شهيدچمران اهواز برگزار میشود ،معرفی و به  ۱۰نفر برتر جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

کد خبر  -۷۰۹۴۴5:تاریخ انتشار  ۱۰:بهمن ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۷

برگزاری مسابقه «ردپای فجر« در جهاددانشگاهی خوزستان و دانشگاه شهيد چمران اهواز

تابناک همزمان با گراميداشت سالروز پيروزی انقالب اسالمی ،مسابقه فرهنگی «ردپای فجر» از سوی معاونت
فرهنگی جهاددانشگاهی خوزستان ويژه کارکنان جهاددانشگاهی و کارکنان دانشگاه شهيد چمران اهواز
برگزار میشود .
همزمان با گراميداشت سالروز پيروزی انقالب اسالمی ،مسابقه فرهنگی «ردپای فجر» از سوی معاونت فرهنگی
جهاددانشگاهی خوزستان ویژه کارکنان جهاددانشگاهی و کارکنان دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار میشود.
عالقهمندان به شرکت در این مسابقه میتوانند با مراجعه به دفتر معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی ،نسبت
به پاسخگویی به سؤاالت مسابقه اقدام کنند .مهلت شرکت در این مسابقه تا  ۱۵بهمن خواهد بود.
عالقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند به نشانی معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان واقع
در سازمان مرکزی دانشگاه شهيد چمران ـ اتاق  ،۳۵مراجعه کنند و یا برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن
 ۳۳۳۳۸۸۶۳تماس بگيرند.
همچنين برگزیدگان این مسابقه فرهنگی در آیين گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی که ۱۶
بهمنماه در دانشگاه شهيدچمران اهواز برگزار میشود ،معرفی و به  ۱۰نفر برتر جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

 ۱۳بهمن ۰۳:۳۰-۱۳۹۷
استان خوزستان بيش از ۱۰سال با معضل خشکسالی روبهرو است

عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز با بيان اينکه طرحهای انتقال آب از ابتدا اقدام اشتباهی بود،
گفت :مسئوالن بدانند که استان خوزستان بيش از ۱0سال با معضل خشکسالی روبهرو است .

به گزارش خبرگزاری تسنيم از اهواز ،امسال با آغاز فصل پایيز در استان خوزستان برخالف  ۱۰سال گذشته موجی
از بارشهای پایيزی استان خوزستان را در برگرفت .تداوم این بارشها تا فصل زمستان سبب شد که تا حدودی
لبان تشنه و خشکيده زمين و مزارع خوزستان سيراب شوند.
سرریز شدن سدها به ویژه سد مارون بهبهان و آغاز به کار این سد بعد از  ۶ماه خشکسالی ،سرریز شدن سد دز
و رها سازی آب اضافی در رودخانه کارون ،پر آب شدن رودخانه کارون و لطيف شدن هوا به جای ریزگردهایی که
از پایيز آغاز میشدند و تا نيمه بهار ادامه داشتند از نعمتهای خوبی بود که بارشهای امسال توانست به مردم
خوزستان ببخشد.
اما با توجه به بيش از  ۱۰سال خشکسالی در خوزستان و در مقابل داشتن یک سال پر آب آیا میتوان گفت که
خوزستان برای هميشه یک استان ترسالی خواهد بود و همين اندک آب ذخيره شده در استان میتواند جوابگوی
سالهای متمادی انواع مصارف زیست محيطی ،شرب و شهری بوده و دیگر اینکه نویدی برای اجرای طرحهای
انتقال آب به دل کویر باشد .
تغيير اقليم سبب کاهش بارندگی میشود
مهدی قمشی عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز دراین باره اظهار داشت :به طور کلی شناخت وضعيت
آب و هوا یا همان اقليم شناسی کار بسيار سختی است و نظریههای مختلفی در این باره وجود دارد اما قالب
نظریهها بر این است که تغيير اقليمی در کشور ایران سبب کاهش بارشها شده است بنابراین در حقيقت نظریه
عمومی معتقد است که مقدار بارشها در کشور به طور متوسط کاهش یافته و کمتر از گذشته شاهد دورههای
ترسالی ( سالهای پر بارش) هستيم.
وی افزود :ما اميدواریم سال آینده وضعيت فعلی بارشها برای استان خوزستان وجود داشته باشد ،اما محققان
میگویند پيشبينی ها باید با وضعيت خشکسالی انجام شود یعنی باید فرض کنيم که آب موجود کم شده و بر
مبنای آب کمتر ذخيره شده برنامهریزیها را انجام دهيم.
در طول  ۱۵سال گذشته فقط سه دوره بارندگی باالی حد نرمال داشتيم
عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت :بنابراین یک سال بارندگی خوب نمیتواند دليل محکمی باشد
که سال آینده نيز این گونه بارشها در استان خوزستان رخ دهد زیرا باید بدانيم که در  ۱۵سال گذشته ما سه سال

بارندگی بيش از نرمال داشتيم و  ۱۲سال دیگر از این  ۱۵سال زیر خط نرمال بودیم و این یک سال نباید مسئوالن
را به خطا بيندازد و برنامهریزی منابع آب را براساس پرآبی یا ترسالی ببندند.
وی درباره تاثيرات منفی طرحهای انتقال آب از سرچشمه برای سرمنشاها و استانهای پایين دست گفت:
سرشاخهها یک سهميه زیست محيطی دارند که باید این سهميه در سرشاخهها رعایت شود زیرا اغلب انتقالهای
آب به گونهای است که سرچشمهها را خشک میکنند و این نوع رفتار بسيار خطاست ،به طور کلی تحقيقات غلط
بودن طرحهای انتقال آب با ترسالی امسال نمیتواند عوض شود زیرا هيچ کجای دنيا اینگونه نيست که با مشاهده
یک سالتر اقدام به تغيير برنامه ریزی کنند.
طرحهای انتقال آب از ابتدا کاری اشتباه بود
مشاور استاندار خوزستان در امور آب با بيان اینکه به طور کلی انتقال آب کار بسيار اشتباهی است زیرا این اقدام
به جز از دست دادن و هدر رفتن منافع ملی چيز دیگری برای کشور در بر ندارد ،افزود :وقتی که آب از سرشاخهها
وارد خوزستان میشود فقط در حوضه کارون از  ۵نيروگاه برق آبی میگذرد که تمام این سدها وظيفه توليد نيرو
برای ما دارند بنابراین انتقال آب نه تنها سود چشمگيری نداشته بلکه جبران هزینههای ساخت تاسيسات انتقال را
هم ندارد.
وی ادامه داد :در سال های ترسالی نگرانی بابت مسائل زیست محيطی و اکوسيستم نداریم اما زمانی که وضعيت
جوی در حد زیر نرم استاندارد و حتی در حد نرمال باشد مشکالت حادی ایجاد میشود.
طرحهای آبخيز داری بهترین راهکار برای استفاده بهينه از بارشها است
عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز اظهار داشت :بارندگیهای اخير توانست اثرات خشکسالی امسال و
سال گذشته خوزستان را از بين ببرد بنابراین از نظر حجم آب ذخيره شده هيچ نگرانی برای تابستان نباید داشته
باشيم چون سدها تقریبا به حجم مورد انتظار رسيدند و با ادامه فصل زمستان و بارش برف و باران مقدار برفی که
در حوزه آبخيزها رخ میدهد در اواخر بهار نيز مقدار زیادی از برفها ذوب و به پشت سدها سرازیر میشوند.
وی با بيان اینکه امسال برای استان خوزستان سال خوبی رقم خورد ،گفت :اگر با عمليات آبخيزداری بتوانيم از
بارندگیها آب بيشتری را ذخيره کنيم و یا روانآبها که به صورت سيالب که از مجاری حذف میشوند را در
خاک خاک نگه داریم به مرور زمان میتوان از آنها به صورت آبهای زیرزمينی استفاده کرد.
عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز درباره نقش حوضههای آبخيزداری برای استفاده بهينه از بارشها
گفت :حوزه های آبخيز اغلب در خارج از استان خوزستان بوده و تنها بخشی از آن در استان وجود دارد و در گذشته
نيز عملياتی انجام شده که از سيالبها و بارشهای جوی برای تغذیه رودخانهها و اختصاص آب بيشتر به منابع
طبيعی استفاده کنند اما در حال حاضر نيز کارهای بيشتری هم میتوان انجام داد زیرا استان خوزستان جنگلها و
منابع طبيعی خود را در طول  ۱۰سال خشکسالی از دست داد.

وی گفت :اميدواریم بارندگی های اخير تا حدودی بتواند رطوبت خاک را جبران تا منابع طبيعی مجددا به حالت قبلی
برگردند.
قمشی افزود :به عنوان نمونه در باالدست شهرهای اندیمشک ،شوش ،شوشتر ،دزفول ،اطراف بهبهان ،باال دست
رامهرمز ،دهدز و ایذه قابليت آبخيزداری وجود دارد اما این مناطق بخش کمی را در برمیگيرند و بخش قابل
توجهی از حوضه های آبخيز داری در استانهای لرستان و چهارمحال بختياری و کهگلویه بویراحمد قرار دارد.
الزم به ذکر است خبر وق در خبرگزاری خوز نيوز منعکس شده است.

