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کد خبر  -۶۸۳۱۵۳۷:تاریخ انتشار  ۲۴:بهمن ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۷

دانشگاه شهید چمران با سوابق تحصیلی دانشجو میپذیرد
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از پذیرش دانشجو در  ۷رشته بر اساس سوابق
تحصیلی بدون کنکور در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز ،علیرضا جلیلیفر ،معاون آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در کنکور سال  ۹۸این دانشگاه در  ۷رشته بدون آزمون
دانشجو میپذیرد.
وی افزود :داوطلبان کنکور  ۹۸در رشته تحصیلی زمینشناسی ،زیستشناسی جانوری ،علوم و مهندسی باغبانی،
علوم و مهندسی خاک ،مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و زبان و ادبیات فرانسه در مقطع کارشناسی روزانه با سوابق
تحصیلی پذیرفته میشوند.
جلیلیفر عنوان کرد :دانشگاه در رشته زمینشناسی  ۴۰دانشجو نوبت اول و  ۴۰دانشجو نوبت دوم ،در رشته
زیستشناسی جانوری  ۳۵دانشجو ،در رشته علوم و مهندسی باغبانی ،در هر رشته علوم و مهندسی خاک و
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی  ۲۰دانشجو و در رشته زبان و ادبیات فرانسه  ۴۵دانشجو در مقطع کارشناسی،
بدون آزمون و با سوابق تحصیلی دانشجو میپذیرد.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :دانشگاه جمعا در سال تحصیلی جدید،
بدون آزمون و با سوابق تحصیلی  ۲۲۰دانشجو در مقطع کارشناسی میپذیرد.
وی در پایان بیان داشت :رشتههای اعالم شده بر اساس برنامهریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان
سنجش است و دانشگاه در انتخاب نوع رشته و تعداد دانشجوی پذیرفته شده دخیل نیست.

۲۴بهمن -۱۳۹۷ساعت -۰۹:۱۱:شناسه خبر۶۷۸۴۴۰:
پذیرش دانشجو با سوابق تحصیلی در  ۷رشته تحصیلی در دانشگاه شهید چمران
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :این دانشگاه در سال تحصیلی جدید
در هفت رشته تحصیلی ،بدون کنکور و با سوابق تحصیلی دانشجو میپذیرد .
هورنیوز –علیرضا جلیلیفر اظهار کرد :دانشگاه شهید چمران اهواز در کنکور سال  ۹۸در هفت رشته بدون آزمون
دانشجو میپذیرد .داوطلبان کنکور  ۹۸در هفت رشته تحصیلی زمینشناسی ،زیستشناسی جانوری ،علوم و
مهندسی باغبانی ،علوم و مهندسی خاک ،مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و زبان و ادبیات فرانسه در مقطع
کارشناسی روزانه با سوابق تحصیلی پذیرفته میشوند.
جلیلیفر عنوان کرد :دانشگاه در رشته زمینشناسی  ۴۰دانشجو نوبت اول و  ۴۰دانشجو نوبت دوم ،در رشته
زیستشناسی جانوری  ۳۵دانشجو ،در رشته علوم و مهندسی باغبانی ،در هر رشته علوم و مهندسی خاک و
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی  ۲۰دانشجو و در رشته زبان و ادبیات فرانسه  ۴۵دانشجو در مقطع کارشناسی،
بدون آزمون و با سوابق تحصیلی دانشجو میپذیرد.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :دانشگاه جمعا در سال تحصیلی جدید،
بدون آزمون و با سوابق تحصیلی  ۲۲۰دانشجو در مقطع کارشناسی میپذیرد .رشتههای اعالم شده بر اساس
برنامهریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش است و دانشگاه در انتخاب نوع رشته و تعداد
دانشجوی پذیرفته شده دخیل نیست.

کد خبر  - ۷۴۵۷۵۲:تاریخ انتشار  ۲۴ - ۲۲:۱۲:بهمن ۱۳۹۷
در  ۷رشته تحصیلی؛
دانشگاه شهید چمران اهواز براساس سوابق تحصیلی دانشجو میپذیرد
دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی جدید در هفت رشته ،بدون کنکور و با سوابق تحصیلی دانشجو
میپذیرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،دانشگاه شهید چمران اهواز در کنکور سال  ۹۸در هفت رشته بدون
آزمون دانشجو میپذیرد .داوطلبان کنکور  ۹۸در هفت رشته تحصیلی زمینشناسی ،زیستشناسی جانوری ،علوم و
مهندسی باغبانی ،علوم و مهندسی خاک ،مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و زبان و ادبیات فرانسه در مقطع
کارشناسی روزانه با سوابق تحصیلی پذیرفته میشوند.

گفتنی است ،این دانشگاه در رشته زمینشناسی  ۴۰دانشجو نوبت اول و  ۴۰دانشجو نوبت دوم ،در رشته
زیستشناسی جانوری  ۳۵دانشجو ،در رشته علوم و مهندسی باغبانی ،در هر رشته علوم و مهندسی خاک و
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی  ۲۰دانشجو و در رشته زبان و ادبیات فرانسه  ۴۵دانشجو در مقطع کارشناسی،
بدون آزمون و با سوابق تحصیلی دانشجو میپذیرد.

البته دانشگاه شهید چمران اهواز به طور کلی در سال تحصیلی جدید ،بدون آزمون و با سوابق تحصیلی ۲۲۰
دانشجو در مقطع کارشناسی میپذیرد .رشتههای اعالم شده بر اساس برنامهریزی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و سازمان سنجش است و دانشگاه در انتخاب نوع رشته و تعداد دانشجوی پذیرفته شده دخیل نیست.

کدخبر -۸۳۲۰۷۶۷۹ :تاریخ ۹۷/۱۱/ ۲۴

سومین المپیاد دانشجویی دانشگاه چمران پنجشنبه برگزار می شود
اهواز  -ایرنا  -رئیس گروه استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :سومین دوره المپیاد
علمی دانشجویی روزهای پنجشنبه و جمعه ( ۲۵و  ۲۶بهمن) در این دانشگاه برگزار می شود.
امیرمحمد احدی سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت ۵۵۰ :نفر از دانشجویان دانشگاه شهید
چمران اهواز در این آزمون علمی شرکت می کنند که 70درصد از آنها را دختران و  ۳۰درصد را پسران تشکیل می
دهند .

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

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

وی با بیان اینکه دانشگاه چمران اهواز جزو معدود دانشگاه هایی است که این آزمون را برگزار می کند ،گفت:
تقویت روحیه 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 ،همچنین این دانشگاه تالش دارد که برای
ایجاد انگیزه در دانشجویان تعداد رشته های کشوری را نیز باال ببرد .

کدخبر۱۰:۴۵ -۹۷/۱۱/۲۴ -۱۱۱۷۳۷۱ :
جماران -سومین المپیاد دانشجویی دانشگاه چمران پنجشنبه برگزار می شود

امیرمحمد احدی سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت ۵۵۰ :نفر از دانشجویان دانشگاه شهید
چمران اهواز در این آزمون علمی شرکت می کنند که  ۷۰درصد از آنها را دختران و  ۳۰درصد را پسران
تشکیل می دهند .

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

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

وی با بیان اینکه دانشگاه چمران اهواز جزو معدود دانشگاه هایی است که این آزمون را برگزار می کند ،گفت:
تقویت روحیه 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 ،همچنین این دانشگاه تالش دارد که برای
ایجاد انگیزه در دانشجویان تعداد رشته های کشوری را نیز باال ببرد .

خوزنیوز -تاریخ انتشار  ۲۴:بهمن  -۱۱:۰۸ - ۱۳۹۷کد خبر ۱۷۸۹۷۴:
سومین المپیاد دانشجویی دانشگاه چمران پنجشنبه برگزار می شود
رئیس گروه استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی
روزهای پنجشنبه و جمعه ( ۲۵و  ۲۶بهمن) در این دانشگاه برگزار می شود.
امیرمحمد احدی اظهار داشت ۵۵۰ :نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در این آزمون علمی شرکت
می کنند که 70درصد از آنها را دختران و  ۳۰درصد را پسران تشکیل می دهند .
وی افزود :سومین دوره المپیاد علمی در دانشگاه چمران ،در  ۳۸رشته برگزار می شود که  ۲۳رشته از آنها کشوری
است .

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

وی با بیان اینکه دانشگاه چمران اهواز جزو معدود دانشگاه هایی است که این آزمون را برگزار می کند ،گفت:
تقویت روحیه 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 ،همچنین این دانشگاه تالش دارد که برای
ایجاد انگیزه در دانشجویان تعداد رشته های کشوری را نیز باال ببرد .

 ۲۴بهمن  ۱۸:۵۵ | ۱۳۹۷کد ۴۵۶۳۱ :

با حضور قائم مقام وزیر علوم؛
عملیات عمرانی احداث دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز شد

عملیات عمرانی احداث دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز عصر امروز (چهارشنبه)
با حضور دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،آغاز شد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،دکتر باقری پس از کلنگ زنی
این دانشکده در جمع خبرنگاران ،اظهار داشت :توسعه فضای فیزیکی میتواند به بهبود وضعیت رشتههای این
دانشکده در استان کمک کند و امیدواریم این پروژه با سرعت خوبی به پایان برسد.
وی در خصوص سفر خود به استان خوزستان ،تصریح کرد :پیش از حضور در دانشگاه شهید چمران اهواز ،ضمن
بهره برداری از دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،نشستی نیز با مسئوالن
این دانشگاه ،روسای دانشکدهها و هیئت ممیزه برگزار گردید.
دکتر غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این آیین بیان کرد :امروز نخستین پروژه عمرانی
دانشگاه در دهه پنجم انقالب کلنگ زنی شد .وی افزود :این پروژه پنج هزار و  ۳۰۰مترمربع زیربنا دارد و ۵۰
درصد اعتبار آن در سال  ۱۳۹۷که بالغ بر چهار میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان میباشد ،تأمین شده است.
وی ،افزود :قرارداد این پروژه منعقدشده و امیدواریم با تأمین باقی اعتبار در مدت  ۱۸ماه از محل اعتبارات ملی و
کمکهای سازمان برنامه و بودجه استان به پایان برسد.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ،تصریح کرد :این پروژه در سهطبقه ساخته خواهد شد و میتواند بخش از
مشکل تأمین مکان آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی را برطرف کند.

تاریخ -۹۷/۱۱ ۲۴کدخبر۸۳۲۰۸۵۴۵:
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز:
سرانه آموزشی رشته های علوم انسانی کمتراز سرانه دانشجویان است
اهواز  -ایرنا  -رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به کمبود سرانه فضای آموزشی در بخش علوم
انسانی این دانشگاه گفت :تعداد دانشجویان علوم انسانی دانشگاه شهید چمران در سال های گذشته افزایش
یافته اما سرانه آموزشی رشته های علوم انسانی این دانشگاه کم است.

به گزارش ایرنا غالمحسین خواجه روز چهارشنبه در حاشیه آیین آغاز ساخت ساختمان دانشکده اقتصاد و علوم
اجتماعی دانشگاه شهید چمران باحضور قائم مقام وزیر علوم بیان کرد:از پارسال در راستای افزایش سرانه فضای
آموزشی رشته های علوم انسانی توسعه دانشکده علوم تربیتی آغاز شد و اکنون حدود  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی
دارد که با افتتاح آن ۲هزار مترمربع به سرانه آموزشی این دانشگاه افزوده می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون سرانه آموزشی رشته های علوم انسانی در دانشگاه شهید چمران  ۴.۷متر مربع است
ادامه داد :در آغاز پنجمین دهه از انقالب اسالمی کلنگ ساخت دانشگاه اقتصاد و علوم اجتماعی بر زمین زده شد.

وی زمان ساخت این پروژه را ۱۸ماه بیان کرد و گفت :ساخت این دانشکده  ۴۸میلیارد ریال هزینه در بردارد که
 ۱۸میلیارد ریال آن نقدی و بقیه به صورت اوراق خزانه است.

خواجه توضیح داد :این پروژه با پنج هزار و  ۳۰۰متر زیربنا در سه طبقه ساخته می شود؛ طبق برآوردها تکمیل این
پروژه به  ۱۷میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که امیدواریم با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی این مبلغ تامین
شود.
هم اکنون ،دانشگاه شهید چمران دارای  ۱۳دانشکده با  ۵۳گروه آموزشی شامل  ۲۲گروه علوم انسانی ،هفت گروه
علوم پایه ،هفت گروه فنی و مهندسی۱۳ ،گروه علوم کشاورزی و دامپزشکی و ۲گروه هنر است.

این گروه ها در مجموع شامل سه رشته در مقطع کاردانی ۵6 ،رشته در مقطع کارشناسی ۱۰۷ ،رشته در مقطع
کارشناسی ارشد ۵۹ ،رشته در مقطع دکتری تخصصی و یک رشته در مقطع دکتری حرفه ای است.

همچنین بیش از  ۱6هزار دانشجو از مقطع کاردانی تا دکتری تخصصی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند که
از این تعداد چهار نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی هستند.

خوزنیوز  -تاریخ انتشار  ۲۴:بهمن  -۱۹:۵۸ - ۱۳۹۷کد خبر ۱۷۸۹۹۵:
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز:
سرانه آموزشی رشته های علوم انسانی کمتراز سرانه دانشجویان است
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به کمبود سرانه فضای آموزشی در بخش علوم انسانی این دانشگاه
گفت :تعداد دانشجویان علوم انسانی دانشگاه شهید چمران در سال های گذشته افزایش یافته اما سرانه
آموزشی رشته های علوم انسانی این دانشگاه کم است.
غالمحسین خواجه روز چهارشنبه در حاشیه آیین آغاز ساخت ساختمان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه
شهید چمران باحضور قائم مقام وزیر علوم بیان کرد:از پارسال در راستای افزایش سرانه فضای آموزشی رشته
های علوم انسانی توسعه دانشکده علوم تربیتی آغاز شد و اکنون حدود  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با
افتتاح آن ۲هزار مترمربع به سرانه آموزشی این دانشگاه افزوده می شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون سرانه آموزشی رشته های علوم انسانی در دانشگاه شهید چمران  ۴.۷متر مربع است
ادامه داد  :در آغاز پنجمین دهه از انقالب اسالمی کلنگ ساخت دانشگاه اقتصاد و علوم اجتماعی بر زمین زده شد.
وی زمان ساخت این پروژه را ۱۸ماه بیان کرد و گفت :ساخت این دانشکده  ۴۸میلیارد ریال هزینه در بردارد که
 ۱۸میلیارد ریال آن نقدی و بقیه به صورت اوراق خزانه است.

خواجه توضیح داد :این پروژه با پنج هزار و  ۳۰۰متر زیربنا در سه طبقه ساخته می شود؛ طبق برآوردها تکمیل این
پروژه به  ۱۷میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که امیدواریم با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی این مبلغ تامین
شود.
هم اکنون ،دانشگاه شهید چمران دارای  ۱۳دانشکده با  ۵۳گروه آموزشی شامل  ۲۲گروه علوم انسانی ،هفت گروه
علوم پایه ،هفت گروه فنی و مهندسی۱۳ ،گروه علوم کشاورزی و دامپزشکی و ۲گروه هنر است.

این گروه ها در مجموع شامل سه رشته در مقطع کاردانی ۵6 ،رشته در مقطع کارشناسی ۱۰۷ ،رشته در مقطع
کارشناسی ارشد ۵۹ ،رشته در مقطع دکتری تخصصی و یک رشته در مقطع دکتری حرفه ای است.

همچنین بیش از  ۱6هزار دانشجو از مقطع کاردانی تا دکتری تخصصی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند که
از این تعداد چهار نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی هستند.

شوشان  -کد خبر  -۹۵۲۰۵:تاریخ انتشار  ۲۴:بهمن ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۷
با حضور قائم مقام وزیر علوم انجام شد؛
کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

قائم مقام وزیر علوم با اشاره به اینکه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از
دانشکدههای مهم این دانشگاه است ،گفت :توسعه فضای فیزیکی میتواند به وضعیت بهتر رشتههای این حوزه
در استان کمک کند و امیدوارم پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.
عبدالرضا باقری امروز  ۲۴بهمن ماه ،در حاشیه کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران
اهواز ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد :امروز هم در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی اهواز و هم در دانشگاه
شهید چمران اهواز حضور پیدا کردم .دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی اهواز  ۱۵پروژه مهم داشت که بهرهبرداری
از دانشکده علوم زراعی این دانشگاه یکی از آنها بود که این دانشکده امروز افتتاح شد.
وی افزود :در این دانشگاه همچنین جلسهای با روسای دانشکدهها ،اعضای هیات ممیزه و شورای دانشگاه داشتیم
که در این جلسه در خصوص سیاست گزاریهای کالن دانشگاه در آینده و برنامهریزیهایی که برای دانشگاه وجود
دارد صحبت شد.
قائم مقام وزیر علوم درخصوص کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت:
این دانشکده یکی از دانشکدههای مهم این دانشگاه است .توسعه فضای فیزیکی میتواند به وضعیت بهتر
رشتههای این حوزه در استان کمک کند ،امیدوارم پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.
وی درخصوص حضور در جلسه با مسئوالن دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :در سفرهای استانی اغلب
جلساتی با اعضای شورای دانشگاه و هیات ممیزه دانشگاهها داریم که مسئولین دانشگاه در آن حضور دارند و
عمدتا به بحثهای سیاستگزاری کالن حوزههای علم و فناوری و سیاست گزاریهای دانشگاه در خصوص
برنامههای آینده پرداخته میشود.
قائم مقام وزیر علوم ادامه داد :در این جلسه به مباحث مختلفی مانند سیاستهای کالن دانشگاه ،همدلی و هم
نظری در پیشبرد سیاستهای کالن آموزشی و برنامههای دانشگاه شهید چمران اهواز برای کمک به برنامههای
توسعه ملی کشور که در سطح کالن در وزارت علوم طرح ریزی و برنامهریزی میشود ،پرداخته شد.

کد خبر  -۷۱۴۷۳۴:تاریخ انتشار  ۲۴:بهمن ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۷

تابناک با حضور قائم مقام وزیر علوم انجام شد؛
کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
قائم مقام وزیر علوم با اشاره به اینکه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از
دانشکدههای مهم این دانشگاه است ،گفت :توسعه فضای فیزیکی میتواند به وضعیت بهتر رشتههای این حوزه
در استان کمک کند و امیدوارم پروژه با سرعت بیشتری پیش برود .
عبدالرضا باقری امروز  ۲۴بهمن ماه ،در حاشیه کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران
اهواز ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد :امروز هم در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی اهواز و هم در دانشگاه
شهید چمران اهواز حضور پیدا کردم .دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی اهواز  ۱۵پروژه مهم داشت که بهرهبرداری
از دانشکده علوم زراعی این دانشگاه یکی از آنها بود که این دانشکده امروز افتتاح شد.
وی افزود :در این دانشگاه همچنین جلسهای با روسای دانشکدهها ،اعضای هیات ممیزه و شورای دانشگاه داشتیم
که در این جلسه در خصوص سیاست گزاریهای کالن دانشگاه در آینده و برنامهریزیهایی که برای دانشگاه وجود
دارد صحبت شد.
قائم مقام وزیر علوم درخصوص کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت:
این دانشکده یکی از دانشکدههای مهم این دانشگاه است .توسعه فضای فیزیکی میتواند به وضعیت بهتر
رشتههای این حوزه در استان کمک کند ،امیدوارم پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.
وی درخصوص حض ور در جلسه با مسئوالن دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :در سفرهای استانی اغلب
جلساتی با اعضای شورای دانشگاه و هیات ممیزه دانشگاهها داریم که مسئولین دانشگاه در آن حضور دارند و
عمدتا به بحثهای سیاستگزاری کالن حوزههای علم و فناوری و سیاست گزاریهای دانشگاه در خصوص
برنامههای آینده پرداخته میشود.
قائم مقام وزیر علوم ادامه داد :در این جلسه به مباحث مختلفی مانند سیاستهای کالن دانشگاه ،همدلی و هم
نظری در پیشبرد سیاستهای کالن آموزشی و برنامههای دانشگاه شهید چمران اهواز برای کمک به برنامههای
توسعه ملی کشور که در سطح کالن در وزارت علوم طرح ریزی و برنامهریزی میشود ،پرداخته شد.

شوشان کد خبر  -۹۵۲۰۴:تاریخ انتشار  ۲۴:بهمن ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۷
شرکت  550دانشجو در المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز
رییس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به برگزاری المپیاد
علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در روزهای  ۲۵و  ۲۶بهمنماه در این دانشگاه گفت :در مجموع
 ۵۵۰دانشجو برای شرکت در این المپیاد ثبتنام کردهاند.
امیرمحمد احدی اظهار کرد ۵۵۰ :دانشجوی سال سوم و چهارم در رشتههای مختلف برای شرکت در المپیاد
ثبتنام کرده اند .مرحله دانشگاهی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز
پنجشنبه و جمعه ( ۲۵و  ۲6بهمنماه) برگزار میشود.

وی افزود :نفرات اول تا پنجم این مرحله میتوانند به مرحله قطبی (نیمه نهایی) راه پیدا کنند که آزمون آن در
اردیبهشتماه برگزار می شود .نفرات برتر در مرحله نیمه نهایی نیز راهی مرحله نهایی کشوری میشوند که مرحله
کشوری نیز معموال تیرماه هر سال برگزار میشود.

رییس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در  ۴۱رشته امکان برگزاری
این المپیاد را داشتیم اما با توجه به تعداد افراد شرکتکننده و اینکه دانشگاه در برخی رشتهها در برخی سالها
ورودی نداشته است ،مرحله دانشگاهی المپیاد در  ۳۷رشته برگزار خواهد شد.

احدی تصریح کرد :البته در مرحله نیمه نهایی تعداد رشتهها کمتر هستند و دانشجویان در  ۲۴رشته میتوانند در
المپیاد شرکت کنند.
وی درخصوص هدف برگزاری المپیاد علمی دانشجویی در دانشگاه افزود :در برگزاری این المپیاد اهداف مختلفی را
دنبال میکنیم؛ شناسایی دانشجویان نخبهای که به هر دلیلی نتوانستهاند خود را در درسها یا کنکورها نشان دهند
و ایجاد شور و نشاط بین دانشجویان چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ رقابتی ،از جمله اهداف ما هستند.

رییس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :کسانی که در المپیاد کشوری
موفق شوند میتوانند از تسهیالت ورود بدون کنکور به مقطع کارشناسی ارشد نیز بهرهمند شوند .برگزیدگان
مراحل دیگر نیز از برخی تسهیالت بهرهمند خواهند شد.

احد ی درخصوص شیوه برگزاری مرحله دانشگاهی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی ،تصریح کرد :تعداد
جلسات آزمون بسته به رشته ممکن است متفاوت باشد .آزمون همه رشتهها از ساعت  ۸صبح پنجشنبه آغاز
میشود .در نوبت صبح آزمون در دو بخش از ساعت  ۸تا  ۱۰صبح و تا  ۱۰:۳۰تا  ۱۲برگزار میشود .پس از صرف
ناهار از ساعت  ۱۴تا  ۱6نیز بخش بعدی آزمون برگزار میشود .البته تعدادی از رشتهها از ساعت  ۱6تا ۱۸
برگزار میشود.

وی ادامه داد :در روز جمعه ( ۲6بهمنماه) نیز آزمون از ساعت  ۸تا  ۱۰صبح و  ۱۰:۳۰تا  ۱۲ظهر برگزار میشود.
در برخی از رشتهها دانشجویان دو روز  ۲۵و  ۲6بهمنماه را درگیر آزمون هستند .آزمون برخی رشتهها نیز
پنجشنبه ( ۲۵بهمنماه) به اتمام میرسد.

چهارشنبه  ۲۴بهمن ماه – ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۱۱-۸۴۷۶-۵ :
شرکت  550دانشجو در المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز
رییس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به برگزاری المپیاد
علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در روزهای  ۲۵و  ۲۶بهمنماه در این دانشگاه گفت :در مجموع
 ۵۵۰دانشجو برای شرکت در این المپیاد ثبتنام کردهاند.

امیرمحمد احدی در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان ،اظهار کرد ۵۵۰ :دانشجوی سال سوم و چهارم در
رشتههای مختلف برای شرکت در المپیاد ثبتنام کردهاند .مرحله دانشگاهی بیست و چهارمین المپیاد علمی
دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز پنجشنبه و جمعه ( ۲۵و  ۲6بهمنماه) برگزار میشود.

وی افزود :نفرات اول تا پنجم این مرحله میتوانند به مرحله قطبی (نیمه نهایی) راه پیدا کنند که آزمون آن در
اردیبهشتماه برگزار می شود .نفرات برتر در مرحله نیمه نهایی نیز راهی مرحله نهایی کشوری میشوند که مرحله
کشوری نیز معموال تیرماه هر سال برگزار میشود.

رییس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در  ۴۱رشته امکان برگزاری
این المپیاد را داشتیم اما با توجه به تعداد افراد شرکتکننده و اینکه دانشگاه در برخی رشتهها در برخی سالها
ورودی نداشته است ،مرحله دانشگاهی المپیاد در  ۳۷رشته برگزار خواهد شد.

احدی تصریح کرد :البته در مرحله نیمه نهایی تعداد رشتهها کمتر هستند و دانشجویان در  ۲۴رشته میتوانند در
المپیاد شرکت کنند.

وی درخصوص هدف برگزاری المپیاد علمی دانشجویی در دانشگاه افزود :در برگزاری این المپیاد اهداف مختلفی را
دنبال میکنیم؛ شناسایی دانشجویان نخبهای که به هر دلیلی نتوانستهاند خود را در درسها یا کنکورها نشان دهند
و ایجاد شور و نشاط بین دانشجویان چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ رقابتی ،از جمله اهداف ما هستند.
رییس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :کسانی که در المپیاد کشوری
موفق شوند میتوانند از تسهیالت ورود بدون کنکور به مقطع کارشناسی ارشد نیز بهرهمند شوند .برگزیدگان
مراحل دیگر نیز از برخی تسهیالت بهرهمند خواهند شد.

احدی درخصوص شیوه برگزاری مرحله دانشگاهی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی ،تصریح کرد :تعداد
ج لسات آزمون بسته به رشته ممکن است متفاوت باشد .آزمون همه رشتهها از ساعت  ۸صبح پنجشنبه آغاز
میشود .در نوبت صبح آزمون در دو بخش از ساعت  ۸تا  ۱۰صبح و تا  ۱۰:۳۰تا  ۱۲برگزار میشود .پس از صرف
ناهار از ساعت  ۱۴تا  ۱6نیز بخش بعدی آزمون برگزار میشود .البته تعدادی از رشتهها از ساعت  ۱6تا ۱۸
برگزار میشود.

وی ادامه داد :در روز جمعه ( ۲6بهمنماه) نیز آزمون از ساعت  ۸تا  ۱۰صبح و  ۱۰:۳۰تا  ۱۲ظهر برگزار میشود.
در برخی از رشتهها دانشجویان دو روز  ۲۵و  ۲6بهمنماه را درگیر آزمون هستند .آزمون برخی رشتهها نیز
پنجشنبه ( ۲۵بهمنماه) به اتمام میرسد.

کد خبر  -۷۱۴۷۶۱:تاریخ انتشار  ۲۵:بهمن ۰۸:۲۴- ۱۳۹۷
تابناک شرکت  550دانشجو در المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز
رییس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به برگزاری المپیاد
علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در روزهای  ۲۵و  ۲۶بهمنماه در این دانشگاه گفت :در مجموع
 ۵۵۰دانشجو برای شرکت در این المپیاد ثبتنام کردهاند .
امیرمحمد احدی اظهار کرد ۵۵۰ :دانشجوی سال سوم و چهارم در رشتههای مختلف برای شرکت در المپیاد
ثبتنام کرده اند .مرحله دانشگاهی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز امروز
و فردا ( ۲۵و  ۲6بهمنماه )برگزار میشود.
وی افزود :نفرات اول تا پنجم این مرحله میتوانند به مرحله قطبی (نیمه نهایی) راه پیدا کنند که آزمون آن در
اردیبهشتماه برگزار می شود .نفرات برتر در مرحله نیمه نهایی نیز راهی مرحله نهایی کشوری میشوند که مرحله
کشوری نیز معموال تیرماه هر سال برگزار میشود.
رییس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در  ۴۱رشته امکان برگزاری
این المپیاد را داشتیم اما با توجه به تعداد افراد شرکتکننده و اینکه دانشگاه در برخی رشتهها در برخی سالها
ورودی نداشته است ،مرحله دانشگاهی المپیاد در  ۳۷رشته برگزار خواهد شد.احدی تصریح کرد :البته در مرحله
نیمه نهایی تعداد رشتهها کمتر هستند و دانشجویان در  ۲۴رشته میتوانند در المپیاد شرکت کنند.
وی درخصوص هدف برگزاری المپیاد علمی دانشجویی در دانشگاه افزود :در برگزاری این المپیاد اهداف مختلفی را
دنبال میکنیم؛ شناسایی دانشجویان نخبهای که به هر دلیلی نتوانستهاند خود را در درسها یا کنکورها نشان دهند
و ایجاد شور و نشاط بین دانشجویان چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ رقابتی ،از جمله اهداف ما هستند.
رییس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :کسانی که در المپیاد کشوری
موفق شوند میتوانند از تسهیالت ورود بدون کنکور به مقطع کارشناسی ارشد نیز بهرهمند شوند .برگزیدگان
مراحل دیگر نیز از برخی تسهیالت بهرهمند خواهند شد.
احدی درخصوص شیوه برگزاری مرحله دانشگاهی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی ،تصریح کرد :تعداد
جلسات آزمون بسته به رشته ممکن است متفاوت باشد .آزمون همه رشتهها از ساعت  ۸صبح آغاز میشود .در
نوبت صبح آزمون در دو بخش از ساعت  ۸تا  ۱۰صبح و تا  ۱۰:۳۰تا  ۱۲برگزار میشود .پس از صرف ناهار از
ساعت  ۱۴تا  ۱6نیز بخش بعدی آزمون برگزار میشود .البته تعدادی از رشتهها از ساعت  ۱6تا  ۱۸برگزار
میشود.وی ادامه داد :در روز جمعه ( ۲6بهمنماه) نیز آزمون از ساعت  ۸تا  ۱۰صبح و  ۱۰:۳۰تا  ۱۲ظهر برگزار
میشود .در برخی از رشتهها دانشجویان دو روز  ۲۵و  ۲6بهمنماه را درگیر آزمون هستند .آزمون برخی رشتهها
نیز پنجشنبه ( ۲۵بهمنماه) به اتمام میرسد.

کد خبر  -۷۱۴۷۳۵:تاریخ انتشار  ۲۴:بهمن ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۷
تابناک رییس دانشگاه شهید چمران اهواز:
ساخت دانشکده اقتصاد به بیش از  10میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی این دانشگاه ،گفت:
برای اتمام این پروژه به  ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز داریم که در حال حاضر حدود  ۵۰درصد
این اعتبار آماده است .
غالمحسین خواجه امروز ۲۴ ،بهمن ماه در مراسم کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید
چمران اهواز ،اظهار کرد :در بخش علوم انسانی ما کمترین سرانه آموزشی را داریم .درحال حاضر سرانه آموزشی
دانشکده اقتصاد حدود  ۴.۷متر مربع است .سرانه آموزشی برخی دانشکدههای علوم انسانی ما حتی از این مقدار
نیز کمتر است به طور مثال سرانه آموزشی دانشکده علوم تربیتی 3.3متر مربع است.
وی افزود :این درحالی است که جمعیت دانشجویان ما در گروه علوم انسانی بیشتر از سایر گروههای آموزشی
است .اشکالی که در دانشگاه ما در حوزه علوم انسانی وجود دارد این است که از نظر نیروی انسانی رشد مناسبی
داشته است اما این حوزه از نظر سرانه آموزشی به شدت در مضیقه است.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :برای جبران این نقیصه دو کار انجام خواهیم داد؛ یکی اینکه یک بخش
به دانشکده علوم تربیتی اضافه کنیم که این کار در حال حاضر در حال انجام است و این پروژه حدود  ۸۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم تا سال آینده به بهرهبرداری برسد .با بهره برداری از این فضای جدید
حدود هزار متر مربع به فضای مجموعه دانشکده علوم تربیتی افزوده میشود.
خواجه با اشاره به اینکه دانشکده اقتصاد که دومین دانشکده دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر کم بودن سرانه
آموزشی است ،تصریح کرد :کلنگ ساخت این دانشکده امروز زده میشود .قرارداد این پروژه  ۱۸ماهه است و
کارهای الزم آن انجام شده است و به محض اینکه این کلنگ زده شود کارهای خاک برداری ،گود برداری و...
انجام میشود.
وی افزود :اعتباری که این پروژه در حال حاضر دارد چهار میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان است که یک میلیارد و ۸۰۰
میلیون تومان آن به صورت نقدی و  ۳میلیارد آن اوراق است که مربوط به سال  ۹6است .امیدواریم در سال  ۹۷و
 ۹۸اعتبار این پروژه به موقع تامین و بتواند به موقع افتتاح شود و این نقیصه در علوم انسانی برطرف شود.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :این پروژه حدود پنج هزار و  ۳۰۰متر مربع زیربنا دارد و ساختمان در سه
طبقه ساخته میشود و براساس برآورد نیز برای انجام پروژه به  ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان نیاز داریم که
حدود  ۵۰درصد این اعتبار در حال حاضر آماده است .امیدواریم باقی مانده این اعتبار نیز تا پایان سال تامین شود.
همچنین این پروژه میتواند از ردیف ملی استفاده کند.

کد خبر  ۹۵۲۱۲:شوشان  -تاریخ انتشار  ۲۵:بهمن ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۷

رییس دانشگاه شهید چمران:
ساخت دانشکده اقتصاد به بیش از  10میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

برای اتمام این پروژه به  ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.
غالمحسین خواجه امروز ۲۴ ،بهمن ماه در مراسم کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید
چمران اهواز ،اظهار کرد :در بخش علوم انسانی ما کمترین سرانه آموزشی را داریم .درحال حاضر سرانه آموزشی
دانشکده اقتصاد حدود  ۴.۷متر مربع است .سرانه آموزشی برخی دانشکدههای علوم انسانی ما حتی از این مقدار
نیز کمتر است به طور مثال سرانه آموزشی دانشکده علوم تربیتی  ۳.۳متر مربع است.
وی افزود :این درحالی است که جمعیت دانشجویان ما در گروه علوم انسانی بیشتر از سایر گروههای آموزشی
است .اشکالی که در دانشگاه ما در حوزه علوم انسانی وجود دارد این است که از نظر نیروی انسانی رشد مناسبی
داشته است اما این حوزه از نظر سرانه آموزشی به شدت در مضیقه است.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :برای جبران این نقیصه دو کار انجام خواهیم داد؛ یکی اینکه یک بخش
به دانشکده علوم تربیتی اضافه کنیم که این کار در حال حاضر در حال انجام است و این پروژه حدود  ۸۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم تا سال آینده به بهرهبرداری برسد .با بهره برداری از این فضای جدید
حدود هزار متر مربع به فضای مجموعه دانشکده علوم تربیتی افزوده میشود.
خواجه با اشاره به اینکه دانشکده اقتصاد که دومین دانشکده دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر کم بودن سرانه
آموزشی است ،تصریح کرد :کلنگ ساخت این دانشکده امروز زده میشود .قرارداد این پروژه  ۱۸ماهه است و
کارهای الزم آن انجام شده است و به محض اینکه این کلنگ زده شود کارهای خاک برداری ،گود برداری و...
انجام میشود.
وی افزود :اعتباری که این پروژه در حال حاضر دارد چهار میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان است که یک میلیارد و ۸۰۰
میلیون تومان آن به صورت نقدی و  ۳میلیارد آن اوراق است که مربوط به سال  ۹6است .امیدواریم در سال  ۹۷و
 ۹۸اعتبار این پروژه به موقع تامین و بتواند به موقع افتتاح شود و این نقیصه در علوم انسانی برطرف شود.
ری یس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :این پروژه حدود پنج هزار و  ۳۰۰متر مربع زیربنا دارد و ساختمان در سه
طبقه ساخته میشود و براساس برآورد نیز برای انجام پروژه به  ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان نیاز داریم که
حدود  ۵۰درصد این اعتبار در حال حاضر آماده است .امیدواریم باقی مانده این اعتبار نیز تا پایان سال تامین شود.
همچنین این پروژه میتواند از ردیف ملی استفاده کند.

کد خبر  - ۲۳۵۵۰۱۹:تاریخ انتشار  ۲۵:بهمن ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۷
خوزستان
دومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز
المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز امروز در دانشکده مهندسی آغاز بکار کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان  ،این المپیاد در  ۳۷رشته و با شرکت  ۵۵۰دانشجوی دانشگاه
چمران آغاز بکار کرده است .

این المپیاد به مدت  ۲روز در دو شیفت صبح و عصر در حال برگزاری است .

سال گذشته  ۱۱دانشجو این دانشگاه در المپیاد علمی ده کشور مقام کسب کردند .

کد خبر  - ۷۴۵۷۲۳:تاریخ انتشار  ۲۶ - ۱۲:۰۹:بهمن ۱۳۹۷

 ۲۸بهمن ماه؛
حسن عباسی دستاوردهای انقالب را در دانشگاه شهید چمران بررسی میکند
همایش «بررسی دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی»  ۲۸بهمن با حضور حسن عباسی در دانشکده اقتصاد
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،همایشی با موضوع «بررسی دستاوردهای چهل ساله انقالب
اسالمی» به همت بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
گفتنی است ،این همایش روز یکشنبه  ۲۸بهمن ماه ساعت  ۱۲با حضور حسن عباسی در آمفی تئاتر دانشکده
اقتصاد این دانشگاه برگزار میشود.

کد خبر  - ۷۴۶۷۲۰:تاریخ انتشار  ۲۸ - ۲۰:۱۰:بهمن ۱۳۹۷
 30بهمن ماه:
نخستین کارگاه آموزشی استارت آپ کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه شهید چمران برگزار میشود
نخستین کارگاه آموزشی استارت آپ کارآفرینی اجتماعی با موضوع «کارگاه خلق ایده» سه شنبه  ۳۰بهمن
ماه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،نخستین کارگاه آموزشی استارت آپ کارآفرینی اجتماعی با
موضوع «کارگاه خلق ایده» در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
گفتنی است ،این کارگاه با محورهای فرمول خلق ایده ،چگونگی خلق دهها ایده جدید کسب و کار ،بیان ایده در
کمتر از یک دقیقه و رمز یک ایده موفق ،روز سه شنبه  ۳۰بهمن ماه سال جاری از ساعت  ۱۳تا  ۱6در معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
شایان ذکر است ،مدرس کارگاه خلق ایده ،سیدرضا علوی دبیر اجرایی رویداد منطقهای استارتاپ کارآفرینی
اجتماعی است و در پایان ،برای کلیه شرکت کنندگان در کارگاه گواهی صادر خواهد شد.

کد خبر  -۷۱۵۷۲۳:تاریخ انتشار  ۲۸:بهمن ۱۴:۳۵ – ۱۳۹۷
نخستین کارگاه آموزشی استارتاپ کارآفرینی اجتماعی برگزار میشود
نخستین کارگاه پیشرویداد استارتاپ تخصصی کارآفرینی اجتماعی با موضوع «خلق ایده» برای عموم
دانشگاهیان عالقهمند تشکیل میشود .
این کارگاه با محورهای فرمول خلق ایده ،چگونگی خلق دهها ایده جدید کسب و کار ،بیان ایده در کمتر از یک
دقیقه و رمز یک ایده موفق ،روز سهشنبه (سیام بهمنماه) از ساعت  ۱۳تا  ۱6در معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
بنا به این گزارش ،دانشگاهیان عالقهمند به شرکت در این کارگاه آموزشی که به صورت رایگان برگزار میشود،
برای نامنوبسی میتوانند به سامانه http://sostartup.irمراجعه کنند.
مدرس کارگاه خلق ایده ،سیدرضا علوی ،دبیر اجرایی رویداد منطقهای استارتاپ کارآفرینی اجتماعی است .در
پایان ،برای کلیه شرکتکنندگان در کارگاه گواهی صادر خواهد شد.

چهارشنبه  ۲۴بهمن ماه– 1۹:35 - 13۹۷ ،کدخبر۹۷11-۸6۷6-5
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز:
ساخت دانشکده اقتصاد به بیش از  ۱۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی این دانشگاه ،گفت:
برای اتمام این پروژه به  ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز داریم که در حال حاضر حدود  ۵۰درصد
این اعتبار آماده است.
به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،غالمحسین خواجه امروز ۲۴ ،بهمن ماه در مراسم کلنگ زنی دانشکده اقتصاد
و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اظهار کرد :در بخش علوم انسانی ما کمترین سرانه آموزشی را
داریم .درحال حاضر سرانه آموزشی دانشکده اقتصاد حدود  ۴.۷متر مربع است .سرانه آموزشی برخی دانشکدههای
علوم انسانی ما حتی از این مقدار نیز کمتر است به طور مثال سرانه آموزشی دانشکده علوم تربیتی  ۳.۳متر مربع
است.
وی افزود :این درحالی است که جمعیت دانشجویان ما در گروه علوم انسانی بیشتر از سایر گروههای آموزشی
است .اشکالی که در دانشگاه ما در حوزه علوم انسانی وجود دارد این است که از نظر نیروی انسانی رشد مناسبی
داشته است اما این حوزه از نظر سرانه آموزشی به شدت در مضیقه است.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :برای جبران این نقیصه دو کار انجام خواهیم داد؛ یکی اینکه یک بخش
به دانشکده علوم تربیتی اضافه کنیم که این کار در حال حاضر در حال انجام است و این پروژه حدود  ۸۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم تا سال آینده به بهرهبرداری برسد .با بهره برداری از این فضای جدید
حدود هزار متر مربع به فضای مجموعه دانشکده علوم تربیتی افزوده میشود.
خواجه با اشاره به اینکه دانشکده اقتصاد که دومین دانشکده دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر کم بودن سرانه
آموزشی است ،تصریح کرد :کلنگ ساخت این دانشکده امروز زده میشود .قرارداد این پروژه  ۱۸ماهه است و
کارهای الزم آن انجام شده است و به محض اینکه این کلنگ زده شود کارهای خاک برداری ،گود برداری و...
انجام میشود.
وی افزود :اعتباری که این پروژه در حال حاضر دارد چهار میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان است که یک میلیارد و ۸۰۰
میلیون تومان آن به صورت نقدی و  ۳میلیارد آن اوراق است که مربوط به سال  ۹6است .امیدواریم در سال  ۹۷و
 ۹۸اعتبار این پروژه به موقع تامین و بتواند به موقع افتتاح شود و این نقیصه در علوم انسانی برطرف شود.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :این پروژه حدود پنج هزار و  ۳۰۰متر مربع زیربنا دارد و ساختمان در سه
طبقه ساخته میشود و براساس برآورد نیز برای انجام پروژه به  ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان نیاز داریم که
حدود  ۵۰درصد این اعتبار در حال حاضر آماده است .امیدواریم باقی مانده این اعتبار نیز تا پایان سال تامین شود.
همچنین این پروژه میتواند از ردیف ملی استفاده کند.

 ۲5بهمن  0۷:0۹ | 13۹۷کد - ۴5633 :
قائم مقام وزیر علوم خبر داد:
تقاضامحور کردن پژوهشهای تحصیالت تکمیلی
قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
گفت :معاونت پژوهش و فناوری تالش دارد در سال آینده پژوهشهای تحصیالت تکمیلی را تقاضا محور
نماید؛ در این برنامه امیدواریم بتوانیم به تقاضایی که دستگاههای اجرایی دارند سامان دهیم و جهتگیری
خوبی در این حوزه انجام شود .
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،دکتر عبدالرضا باقری عصر
امروز (چهارشنبه) در نشست شورا و اعضای هیئت ممیزه دانشگاه شهید چمران اهواز ،با تبریک ایام دهه فجر ،یاد
و خاطره شهدای انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت و از تمامی کسانی که در راستای
تعالی این دانشگاه تالش کرده اند ،تقدیر کرد.
وی گفت :حرکت دانشگاهها به سمت دانشگاههای نسل سوم ،یکی از ضرورتهای امروز آموزش عالی کشور است
تا بتوانیم فارغالتحصیالنی کارآفرین داشته و دانشگاهها نیز در کنار آموزش و پژوهش ،پاسخگوی مسائل پیرامونی
خود باشند .به گفته دکتر باقری ،در دوره جدید عمدتاً سیاست کلی وزارت علوم کنترل کمی و ارتقای کیفی آموزش
عالی بوده است.
قائم مقام وزیر علوم افزود :در حوزه ارتقای کیفی ،طبیعتاً تربیت بهتر دانشجویان ،بازنگری در سرفصلها ،آموزش
و بازآموزی اعضای هیئت علمی ،توجه به کیفیت و ارزیابی کار فارغالتحصیالن از جمله نکاتی است که مورد توجه
میباشد؛ در این راستا سامانهای طراحی شده است که در کمیتههای برنامهریزی وزارت علوم از نظرات اعضای
هیئتعلمی در انتخاب کارگروههای برنامهریزی آموزشی و پژوهشی استفاده کنیم.
وی ادامه داد :ارتقای سطح مهارت فارغالتحصیالن دانشگاهی از سال قبل در دستور کار قرار گرفت و منجر به
تدوین دستورالعملی شد که در آن چند موضوع مراقبت از اجرای مطلوب دروس عملی ،توجه به دروسی که به
مهارتآموزی دانشجویان کمک کند و ردیابی فارغالتحصیالن هر رشته و نحوه اشتغال آنها و همچنین رضایت
کارفرماها از این دانشجویان موردتوجه قرار گرفت؛ انتظار میرود این دستورالعمل مورد توجه معاونت های
آموزشی دانشگاهها قرار گیرد.
دکتر باقری تصریح کرد :همچنین در حوزه آموزش ،توجه به افزایش پذیرش دانشجوی خارجی مدنظر است که در
افق برنامه باید به عدد  ۸۰هزار نفر در کشور برسیم و االن  ۲6هزار نفر دانشجو در دانشگاههای مختلف کشور
داریم؛ هم گسترش کمی و هم توجه به کیفیت آموزش این دانشجویان در وزارت علوم مدنظر است.
وی افزود :با پیگیریهای صورت گرفته بودجه پارکهای علم و فناوری کشور علیرغم تمامی کمبودها در سال آینده
 ۷۰درصد افزایش خواهد داشت که میتواند در راستای اشتغال مؤثر باشد.

پنجشنبه  ۲5 /بهمن -10:۲۴ / 13۹۷کدخبر۹۷11۲51۲۹۴۴:
تقاضامحور کردن پژوهشهای تحصیالت تکمیلی از سال آینده

قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
گفت :معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تالش دارد در سال آینده پژوهشهای تحصیالت تکمیلی را
تقاضامحور کند؛ در این برنامه امیدواریم بتوانیم به تقاضایی که دستگاههای اجرایی دارند ،سامان دهیم و
جهتگیری خوبی در این حوزه انجام شود.
به گزارش ایسنا ،دکتر عبدالرضا باقری در نشست شورا و اعضای هیأت ممیزه دانشگاه شهید چمران اهواز ،با
تبریک ایام دهه فجر ،یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت و از تمامی
کسانی که در راستای تعالی این دانشگاه تالش کردهاند ،تقدیر کرد.
وی گفت :حرکت دانشگاهها به سمت دانشگاههای نسل سوم ،یکی از ضرورتهای امروز آموزش عالی کشور است
تا بتوانیم فارغالتحصیالنی کارآفرین داشته و دانشگاهها نیز در کنار آموزش و پژوهش ،پاسخگوی مسائل پیرامونی
خود باشند.
به گفته باقری ،در دوره جدید عمدتاً سیاست کلی وزارت علوم کنترل کمی و ارتقای کیفی آموزش عالی بوده است.
قائم مقام وزیر علوم افزود :در حوزه ارتقای کیفی ،طبیعتاً تربیت بهتر دانشجویان ،بازنگری در سرفصلها ،آموزش
و بازآموزی اعضای هیأت علمی ،توجه به کیفیت و ارزیابی کار فارغالتحصیالن از جمله نکاتی است که مورد توجه
است؛ در این راستا سامانهای طراحی شده است که در کمیتههای برنامهریزی وزارت علوم از نظرات اعضای
هیاتعلمی در انتخاب کارگروههای برنامهریزی آموزشی و پژوهشی استفاده کنیم.
وی ادامه داد :ارتقای سطح مهارت فارغالتحصیالن دانشگاهی از سال قبل در دستور کار قرار گرفت و منجر به
تدوین دستورالعملی شد که در آن چند موضوع مراقبت از اجرای مطلوب دروس عملی ،توجه به دروسی که به
مهارتآموزی دانشجویان کمک کند و ردیابی فارغالتحصیالن هر رشته و نحوه اشتغال آنها و همچنین رضایت
کارفرماها از این دانشجویان موردتوجه قرار گرفت؛ انتظار میرود این دستورالعمل مورد توجه معاونتهای آموزشی
دانشگاهها قرار گیرد.
باقری تصریح کرد :همچنین در حوزه آموزش ،توجه به افزایش پذیرش دانشجوی خارجی مدنظر است که در افق
برنامه باید به عدد  ۸۰هزار نفر در کشور برسیم و االن  ۲6هزار نفر دانشجو در دانشگاههای مختلف کشور داریم؛
هم گسترش کمی و هم توجه به کیفیت آموزش این دانشجویان در وزارت علوم مدنظر است.
وی افزود :با پیگیریهای صورت گرفته بودجه پارکهای علم و فناوری کشور علیرغم تمامی کمبودها در سال آینده
 ۷۰درصد افزایش خواهد داشت که میتواند در راستای اشتغال مؤثر باشد.

 ۲5بهمن 1۲:0۷ - 13۹۷
قائم مقام وزیر علوم خبر داد:
تقاضامحور کردن پژوهشهای تحصیالت تکمیلی
رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :معاونت
پژوهش و فناوری تالش دارد در سال آینده پژوهشهای تحصیالت تکمیلی را تقاضا محور کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ،عبدالرضا باقری در نشست شورا و اعضای هیئت ممیزه دانشگاه
شهید چمران اهواز ،با تبریک ایام دهه فجر ،یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس را
گرامی داشت و از تمامی کسانی که در راستای تعالی این دانشگاه تالش کرده اند ،تقدیر کرد.
وی گفت :حرکت دانشگاهها به سمت دانشگاههای نسل سوم ،یکی از ضرورتهای امروز آموزش عالی کشور است
تا بتوانیم فارغالتحصیالنی کارآفرین داشته و دانشگاهها نیز در کنار آموزش و پژوهش ،پاسخگوی مسائل پیرامونی
خود باشند.
قائم مقام وزیر علوم افزود :در دوره جدید عمدتاً سیاست کلی وزارت علوم کنترل کمی و ارتقای کیفی آموزش عالی
بوده است.
وی ادامه داد :در حوزه ارتقای کیفی ،طبیعتاً تربیت بهتر دانشجویان ،بازنگری در سرفصلها ،آموزش و بازآموزی
اعضای هیئت علمی ،توجه به کیفیت و ارزیابی کار فارغالتحصیالن از جمله نکاتی است که مورد توجه است.
باقری خاطرنشان کرد :در این راستا سامانهای طراحی شده است که در کمیتههای برنامهریزی وزارت علوم از
نظرات اعضای هیئتعلمی در انتخاب کارگروههای برنامهریزی آموزشی و پژوهشی استفاده کنیم.
وی ادامه داد :ارتقای سطح مهارت فارغالتحصیالن دانشگاهی از سال قبل در دستور کار قرار گرفت و منجر به
تدوین دستورالعملی شد که در آن چند موضوع مراقبت از اجرای مطلوب دروس عملی ،توجه به دروسی که به
مهارتآموزی دانشجویان کمک کند و ردیابی فارغالتحصیالن هر رشته و نحوه اشتغال آنها و همچنین رضایت
کارفرماها از این دانشجویان موردتوجه قرار گرفت؛ انتظار میرود این دستورالعمل مورد توجه معاونت های
آموزشی دانشگاهها قرار گیرد.
باقری تصریح کرد :همچنین در حوزه آموزش ،توجه به افزایش پذیرش دانشجوی خارجی مدنظر است که در افق
برنامه باید به عدد  ۸۰هزار نفر در کشور برسیم و االن  ۲6هزار نفر دانشجو در دانشگاههای مختلف کشور داریم؛
هم گسترش کمی و هم توجه به کیفیت آموزش این دانشجویان در وزارت علوم مدنظر است.

وی افزود :با پیگیریهای صورت گرفته بودجه پارکهای علم و فناوری کشور علیرغم تمامی کمبودها در سال آینده
 ۷۰درصد افزایش خواهد داشت که میتواند در راستای اشتغال مؤثر باشد.
رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :معاونت پژوهش و
فناوری تالش دارد در سال آینده پژوهشهای تحصیالت تکمیلی را تقاضا محور کند .در این برنامه امیدواریم
بتوانیم به تقاضایی که دستگاههای اجرایی دارند سامان دهیم و جهتگیری خوبی در این حوزه انجام شود .

کدخبر -۸13۲۸۴:تاریخ خبر 16:36:5۸ ۲۷/11/13۹۷:
دکترعبدالرضا باقری :
تقاضامحور کردن پژوهشهای تحصیالت تکمیلی
قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
گفت :معاونت پژوهش و فناوری تالش دارد در سال آینده پژوهشهای تحصیالت تکمیلی را تقاضا محور
نماید؛ در این برنامه امیدواریم بتوانیم به تقاضایی که دستگاههای اجرایی دارند سامان دهیم و جهتگیری
خوبی در این حوزه انجام شود .
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ،دکتر عبدالرضا باقری در نشست شورا و اعضای هیئت ممیزه دانشگاه
شهید چمران اهواز ،با تبریک ایام دهه فجر ،یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس را
گرامی داشت و از تمامی کسانی که در راستای تعالی این دانشگاه تالش کرده اند ،تقدیر کرد.
وی گفت :حرکت دانشگاهها به سمت دانشگاههای نسل سوم ،یکی از ضرورتهای امروز آموزش عالی کشور است
تا بتوانیم فارغالتحصیالنی کارآفرین داشته و دانشگاهها نیز در کنار آموزش و پژوهش ،پاسخگوی مسائل پیرامونی
خود باشند .به گفته دکتر باقری ،در دوره جدید عمدتاً سیاست کلی وزارت علوم کنترل کمی و ارتقای کیفی آموزش
عالی بوده است.
قائم مقام وزیر علوم افزود :در حوزه ارتقای کیفی ،طبیعتاً تربیت بهتر دانشجویان ،بازنگری در سرفصلها ،آموزش
و بازآموزی اعضای هیئت علمی ،توجه به کیفیت و ارزیابی کار فارغالتحصیالن از جمله نکاتی است که مورد توجه
میباشد؛ در این راستا سامانهای طراحی شده است که در کمیتههای برنامهریزی وزارت علوم از نظرات اعضای
هیئتعلمی در انتخاب کارگروههای برنامهریزی آموزشی و پژوهشی استفاده کنیم.
وی ادامه داد :ارتقای سطح مهارت فارغالتحصیالن دانشگاهی از سال قبل در دستور کار قرار گرفت و منجر به
تدوین دستورالعملی شد که در آن چند موضوع مراقبت از اجرای مطلوب دروس عملی ،توجه به دروسی که به
مهارتآموزی دانشجویان کمک کند و ردیابی فارغالتحصیالن هر رشته و نحوه اشتغال آنها و همچنین رضایت
کارفرماها از این دانشجویان موردتوجه قرار گرفت؛ انتظار میرود این دستورالعمل مورد توجه معاونت های
آموزشی دانشگاهها قرار گیرد.
دکتر باقری تصریح کرد :همچنین در حوزه آموزش ،توجه به افزایش پذیرش دانشجوی خارجی مدنظر است که در
افق برنامه باید به عدد  ۸۰هزار نفر در کشور برسیم و االن  ۲6هزار نفر دانشجو در دانشگاههای مختلف کشور
داریم؛ هم گسترش کمی و هم توجه به کیفیت آموزش این دانشجویان در وزارت علوم مدنظر است.
وی افزود :با پیگیریهای صورت گرفته بودجه پارکهای علم و فناوری کشور علیرغم تمامی کمبودها در سال آینده
 ۷۰درصد افزایش خواهد داشت که میتواند در راستای اشتغال مؤثر باشد .الزم به ذکر است خبر فوق در
خبرگزاری مهر،آنا ،ایلنا،ایسکانیوز منعکس شده است.

کد خبر  -6۸3۲5۲۴:تاریخ انتشار  ۲5:بهمن 0۸:۴۷ - 13۹۷
قائم مقام وزیر علوم خبر داد؛
افزایش  ۷۰درصدی بودجه پارکهای علم و فناوری /تقاضامحور کردن پژوهشهای تحصیالت تکمیلی
باقری گفت :بودجه پارکهای علم و فناوری کشور علیرغم تمامی کمبودها در سال آینده  ۷۰درصد
افزایش خواهد داشت.
به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ،عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم و
رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم در نشست شورا و اعضای هیئت ممیزه دانشگاه
شهید چمران اهواز ،با تبریک ایام دهه فجر ،یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس را
گرامی داشت و از تمامی کسانی که در راستای تعالی این دانشگاه تالش کرده اند ،تقدیر کرد.
مهمترین ضرورت در آموزش عالی کشور
وی گفت :حرکت دانشگاهها به سمت دانشگاههای نسل سوم ،یکی از ضرورتهای امروز آموزش عالی کشور است
تا بتوانیم فارغالتحصیالنی کارآفرین داشته و دانشگاهها نیز در کنار آموزش و پژوهش ،پاسخگوی مسائل پیرامونی
خود باشند.
به گفته باقری ،در دوره جدید عمدتاً سیاست کلی وزارت علوم کنترل کمی و ارتقای کیفی آموزش عالی بوده است.
قائم مقام وزیر علوم افزود :در حوزه ارتقای کیفی ،طبیعتاً تربیت بهتر دانشجویان ،بازنگری در سرفصلها ،آموزش
و بازآموزی اعضای هیئت علمی ،توجه به کیفیت و ارزیابی کار فارغالتحصیالن از جمله نکاتی مورد توجه است؛ در
این راستا سامانهای طراحی شده است که در کمیتههای برنامهریزی وزارت علوم از نظرات اعضای هیئتعلمی در
انتخاب کارگروههای برنامهریزی آموزشی و پژوهشی استفاده کنیم.
ارتقای سطح مهارت فارغالتحصیالن دانشگاهی در دستور کار است
وی ادامه داد :ارتقای سطح مهارت فارغالتحصیالن دانشگاهی از سال قبل در دستور کار قرار گرفت و منجر به
تدوین دستورالعملی شد که در آن چند موضوع مراقبت از اجرای مطلوب دروس عملی ،توجه به دروسی که به
مهارتآموزی دانشجویان کمک کند و ردیابی فارغالتحصیالن هر رشته و نحوه اشتغال آنها و همچنین رضایت
کارفرماها از این دانشجویان موردتوجه قرار گرفت؛ انتظار میرود این دستورالعمل مورد توجه معاونتهای آموزشی
دانشگاهها قرار گیرد.

ضرورت افزایش پذیرش دانشجوی خارجی در کشور
باقری تصریح کرد :همچنین در حوزه آموزش ،توجه به افزایش پذیرش دانشجوی خارجی مدنظر است که در افق
برنامه باید به عدد  ۸۰هزار نفر در کشور برسیم و االن  ۲6هزار نفر دانشجو در دانشگاههای مختلف کشور داریم؛
هم گسترش کمی و هم توجه به کیفیت آموزش این دانشجویان در وزارت علوم مدنظر است.
وی افزود :با پیگیریهای صورت گرفته بودجه پارکهای علم و فناوری کشور علیرغم تمامی کمبودها در سال آینده
 ۷۰درصد افزایش خواهد داشت که میتواند در راستای اشتغال مؤثر باشد.

کد خبر  - 3۷۹11۸1:تاریخ انتشار  ۲۹:بهمن 0۸:13 - 13۹۷
جشنواره قرآن و عترت دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز شد
گروه فعالیت های قرآنی ــ سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان از امروز۲۹ ،
بهمنماه با برگزاری بخش شفاهی در دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز شد.
حمید ساجد ،مسئول فعالیتهای قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتوگو با ایکنا از خوزستان ،از آغاز سی و
چهارمین جشنواره قرآن و عترت این دانشگاه در شش بخش کتبی ،شفاهی ،پژوهشی ،فناوری اطالعات ،هنری و
ادبی خبر داد.
وی با بیان اینکه ثبتنام جشنواره قرآن در این دانشگاه از اواخر دیماه شروع شده است ،گفت :بخش شفاهی
جشنواره قرآن دانشگاه شهید چمران اهواز از امروز ۲۹ ،بهمنماه در بخش شفاهی ویژه دختران دانشجو آغاز
شده و رقابت دانشجویان پسر در همین بخش ساعت  ۱۱فردا ۳ ،بهمنماه در تاالر شهید شهریاری برگزار خواهد
شد.
ساجد افزود :بخش شفاهی جشنواره قرآن کریم شامل رشتههای قرائت ،ترتیل ،تحقیق ،حفظ  ۵جزء اول ۱۰ ،جزء
اول ،حفظ کل قرآن کریم ،دعا و مناجاتخوانی ،اذان و تواشیح است.
مسئول فعالیت های قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :همچنین آشنایی با احادیث اهل بیت(ع) ،آشنایی
با مفاهیم نهج البالغه ،آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه ،آشنایی با مفاهیم ترجمه و تفسیر قرآن کریم ،آشنایی با
سیره معصومین(ع) ،حفظ موضوعی قرآن کریم ،احکام ،پرسمان معارفی و سبک زندگی ایرانی و اسالمی رشتههای
بخش کتبی هستند که آزمون آن ساعت  ۱۰:۳۰دوشنبه ۱6 ،اسفندماه همزمان با سراسر کشور در دانشگاه برگزار
میشود.
وی اظهار کرد :بخش پژوهشی شامل مقالهنویسی و تلخیص کتاب و همچنین بخش فناوری و اطالعات دارای
رشتههای تولید نرمافزار ،تولید اپلیکیشن و کانال شبکههای مجازی است .بخش هنری دارای رشتههای
خوشنویسی ،معرب و منبت ،عکاسی فیلم کوتاه ،نقاشی ،طراحی تذهیب و طراحی پوستر است و بخش ادبی در
سه رشته داستاننویسی ،فیلمنامهنویسی و نمایشنامهنویسی برگزار میشود.
ساجد افزود :مهلت ارسال آثار بخشهای فناوری اطالعات ،پژوهش ،ادبی و هنری تا پایان خرداد سال  ۹۸ا ست.
وی بیان کرد :تاکنون  ۲۰۰دانشجو در بخشهای مختلف جشنواره قرآن شرکت کردند که نسبت به سال گذشته
آمار تغییر چندانی نداشته است ،همچنین از این تعداد بیشترین شرکتکنندگان مربوط به بخش کتبی جشنواره
است.

شناسه خبر۹۷/11/۲۹ 1۴:۴۹-۷66۷۸۹ :
مسئول فعالیتهای قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز خبر داد :
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود
ساجد ،از آغاز سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در
بخش شفاهی از امروز (دوشنبه  ۲۹بهمن) خبر داد و گفت :آزمون رشتههای بخش کتبی (دوشنبه  ۱۶اسفند)
همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.
«حمید ساجد» ،در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در اهواز اظهار کرد :سی و چهارمین جشنواره قرآن و
عترت این دانشگاه در  6بخش کتبی ،شفاهی ،پژوهشی ،فناوری اطالعات ،هنری و ادبی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه ثبتنام جشنواره قرآن در این دانشگاه از اواخر دیماه آغاز شده است ،افزود :بخش شفاهی این
جشنواره از امروز (دوشنبه  ۲۹بهمن) در بخش دختران دانشجو آغاز شده و رقابت دانشجویان پسر فردا (سه
شنبه  ۳۰بهمن) در تاالر شهید شهریاری برگزار می شود.
مسئول فعالیتهای قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اضافه کرد :بخش شفاهی جشنواره قرآن کریم شامل
رشتههای قرائت ،ترتیل ،تحقیق ،حفظ  ۵جزء اول ۱۰ ،جزء اول ،حفظ کل قرآن کریم ،دعا و مناجاتخوانی ،اذان و
تواشیح است.
وی با اشاره به اینکه بخش پژوهشی شامل مقالهنویسی و تلخیص کتاب و همچنین بخش فناوری و اطالعات
دارای رشتههای تولید نرمافزار ،تولید اپلیکیشن و کانال شبکههای مجازی است ،تصریح کرد :بخش هنری دارای
رشته های خوشنویسی ،معرب و منبت ،عکاسی ،فیلم کوتاه ،نقاشی ،طراحی تذهیب و طراحی پوستر است و بخش
ادبی در سه رشته داستاننویسی ،فیلمنامهنویسی و نمایشنامهنویسی برگزار میشود.
وی بیان کرد :همچنین آشنایی با احادیث اهل بیت (ع) ،آشنایی با مفاهیم نهج البالغه ،آشنایی باا مفااهیم صاحیفه
سجادیه ،آشنایی با مفاهیم ترجمه و تفسیر قرآن کریم ،آشنایی با سیره معصومین (ع) ،حفظ موضوعی قرآن کریم،
احکام ،پرسمان معارفی و سبک زندگی ایرانی و اسالمی رشتههای بخش کتبی هستند که آزمون آن (دوشانبه ۱6
اسفند) همزمان با سراسر کشور در دانشگاه برگزار میشود.
ساجد ،با بیان اینکه مهلت ارسال آثار بخشهای فناوری اطالعات ،پژوهش ،ادبی و هنری تا پایان خرداد
سال  ۹۸است ،عنوان کرد :تاکنون  ۲۰۰دانشجو در بخشهای مختلف جشنواره قرآن شرکت کردند که نسبت به
سال گذشته آمار تغییر چندانی نداشته است ،همچنین از این تعداد بیشترین شرکتکنندگان مربوط به بخش کتبی
جشنواره است.

کد خبر ۸۸6۸۴5
آغاز جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای البرز
گروه فعالیت های قرآنی ــ سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان از امروز۲۹ ،
بهمن ماه با برگزاری بخش شفاهی در دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی آغاز شد .
به گزارش همسو نیوز از البرز ،این جشنواره در  6بخش کتبی ،شفاهی ،پژوهشی ،فناوری اطالعات ،هنری برگزار
میشود.
ثبتنام جشنواره قرآن در دانشگاههای البرز از اواخر دیماه شروع شده است و بخش شفاهی آن از امروز۲۹ ،
بهمن ماه در بخش شفاهی ویژه دختران دانشجو آغاز شده و رقابت دانشجویان پسر در همین بخش از فردا آغاز
خواهد شد.

بخش شفاهی جشنواره قرآن کریم شامل رشتههای قرائت ،ترتیل ،تحقیق ،حفظ  ۵جزء اول ۱۰ ،جزء اول ،حفظ کل
قرآن کریم ،دعا و مناجاتخوانی ،اذان و تواشیح است.

همچنین آشنایی با احادیث اهل بیت(ع) ،آشنایی با مفاهیم نهجالبالغه ،آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه ،آشنایی
با مفاهیم ترجمه و تفسیر قرآن کریم ،آشنایی با سیره معصومین(ع) ،حفظ موضوعی قرآن کریم ،احکام ،پرسمان
معارفی و سبک زندگی ایرانی و اسالمی رشتههای بخش کتبی هستند که آزمون آن ساعت  ۱۰:۳۰دوشنبه۱6 ،
اسفندماه همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.

بخش پژوهشی این جشنواره شامل مقالهنویسی و تلخیص کتاب و همچنین بخش فناوری و اطالعات دارای
رشتههای تولید نرمافزار ،تولید اپلیکیشن و کانال شبکههای مجازی است .بخش هنری دارای رشتههای
خوشنویسی ،معرب و منبت ،عکاسی فیلم کوتاه ،نقاشی ،طراحی تذهیب و طراحی پوستر است و بخش ادبی در
سه رشته داستاننویسی ،فیلمنامهنویسی و نمایشنامهنویسی برگزار میشود.

الزم به ذکر است مهلت ارسال آثار بخشهای فناوری اطالعات ،پژوهش ،ادبی و هنری تا پایان خرداد سال ۹۸
اعالم شده است.

کد خبر  - 3۷۹133۹:تاریخ انتشار  ۲۹:بهمن 1۹:۲۹ - 13۹۷
زمان جنگ ،اوج نقش حیاتی دانشگاههای چمران و علوم پزشکی اهواز بوده است
گروه اجتماعی ـ استاندار خوزستان با بیان اینکه دانشگاه مرکز تربیت نیروی انسانی و قوه عقل مدار و عاقل
هر کشور است ،گفت :زمان جنگ ،اوج نقش حیاتی دانشگاههای شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز بوده است.
به گزارش ایکنا از خوزستان ،غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان در مراسم نکوداشت دکتر تقی رازی و دکتر
سید کاظم علویفاضل ،از نخبگان خوزستانی که امروز ،دوشنبه  ۲۹بهمنماه در دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز برگزار شد ،درخصوص لزوم برگزاری چنین مراسماتی اظهار کرد :تصویب شده است که ساالنه یا دو
سال یک بار این چنین مراسماتی را در استان برگزار کنیم.
وی افزود :دانشگاه مرکز مهمی در امر خدمتگزاری است .دانشگاه مرکز تربیت نیروی انسانی و قوه عقل مدار و
عاقل هر کشور است و اساتید ،چراغ راه ما در طی این مسیر هستند .یک دانشگاه خوب میتواند نقش اساسی
برای کشور ایفا کند.
استاندار خوزستان گفت :در خوزستان نیز دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
این نقش حیاتی را برای کشور ایفا میکنند .زمان جنگ ،اوج نقش حیاتی این دانشگاهها بوده است .اساتید
دانشگاه نقش مهم و محوری در فرآیند ساخت و پرورش یک جامعه موفق و اثرگذار دارند .در این حوزهها این دو
دانشگاه نقش مهم زیرساختی ایفا کردند و اساتید این دانشگاهها نیز نقش مهمی در این زمینه داشتند.
شریعتی افزود :دانشگاه جندی شاپور اهواز منشا خدمات حیاتی برای کشور بوده است .این دانشگاه در زمان جنگ
نیز به رسالت خود ادامه داده و از تربیت نیروی انسانی بازنمانده است .امروز شاهد به بار نشستن نتایج این
تالشها در آن روزهای سخت و سنگین هستیم.
وی تصریح کرد :دکتر علوی فاضل ،هم در کسوت علم و تربیت شاگردان نقش محوری ایفا کردند و هم در بعد
مدیریت دانشگاه و توسعه زیرساختهای آن در آن شرایط مهم و حساس ،نقش مهمی داشتند .دکتر علویفاضل
در امر درمان نیز جهتگیری های اخالقی ،معنوی و دمیدن روح مذهب و ...را در درمان روح و روان بیماران ترویج
داد.
استاندار خوزستان گفت :سختی انجام کارهای اساسی برای پیشرفت و توسعه خدمات برای دانشگاه به خصوص
در مقطع بعد از جنگ بر کسی پوشیده نیست .کار کردن در آن شرایط بحرانی و اینکه هم دانشگاه را مدیریت کنی،
هم حوزه های خدمات را گسترش دهی و هم تالش کنی آنچه را که باید به عنوان پشتیبان در حوزه درمان در زمان
جنگ انجام دهی ،با وجود کمبود امکانات و منابع در آن دوران با تدبیر و استفاده از روحیه مذهبی حاکم بر دکتر
علوی فاضل انجام شد.

شریعتی گفت :همچنین دکتر رازی از پزشکان خاص در حوزه خودش است که با وجود گرفتن مجوز کار و درمان
در آمریکا به ایران بازگشت .گذشتن از این همه مواهب دنیایی و آمدن در شرایط سخت کار کردن ،یک ایثار و
فداکاری است و وجدان کاری بزرگی را می طلبد .در زمانی که دکتر رازی به ایران آمد کمتر استادی با مرتبه علمی
فوق تخصص در کشور دیده می شد .بخش زنان و زایمان در اهواز به یمن حضور ایشان جزو برترین بخشهای
جراحی زنان و زایمان کشور بود.

کد خبر  -۷165۷3:تاریخ انتشار  ۲۹:بهمن 1۹:1۹ - 13۹۷

استاندار خوزستان:
زمان جنگ ،اوج نقش حیاتی دانشگاههای چمران و علوم پزشکی اهواز بوده است
استاندار خوزستان با بیان اینکه دانشگاه مرکز تربیت نیروی انسانی و قوه عقل مدار و عاقل هر کشور است،
گفت :زمان جنگ ،اوج نقش حیاتی دانشگاههای شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است .
غالمرضا شریعتی در مراسم نکوداشت دکتر تقی رازی و دکتر سید کاظم علویفاضل ،از نخبگان خوزستانی که
امروز ،دوشنبه ( ۲۹بهمنماه) در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد ،درخصوص لزوم برگزاری
چنین مراسماتی اظهار کرد :تصویب شده است که ساالنه یا دو سال یک بار این چنین مراسماتی را در استان
برگزار کنیم.
وی افزود :دانشگاه مرکز مهمی در امر خدمتگزاری است .دانشگاه مرکز تربیت نیروی انسانی و قوه عقل مدار و
عاقل هر کشور است و اساتید ،چراغ راه ما در طی این مسیر هستند .یک دانشگاه خوب میتواند نقش اساسی
برای کشور ایفا کند.
استاندار خوزستان گفت :در خوزستان نیز دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
این نقش حیاتی را برای کشور ایفا میکنند .زمان جنگ ،اوج نقش حیاتی این دانشگاهها بوده است .اساتید
دانشگاه نقش مهم و محوری در فرآیند ساخت و پرورش یک جامعه موفق و اثرگذار دارند .در این حوزهها این دو
دانشگاه نقش مهم زیرساختی ایفا کردند و اساتید این دانشگاهها نیز نقش مهمی در این زمینه داشتند.
شریعتی افزود :دانشگاه جندی شاپور اهواز منشا خدمات حیاتی برای کشور بوده است .این دانشگاه در زمان جنگ
نیز به رسالت خود ادامه داده و از تربیت نیروی انسانی بازنمانده است .امروز شاهد به بار نشستن نتایج این
تالشها در آن روزهای سخت و سنگین هستیم.
وی تصریح کرد :دکتر علوی فاضل ،هم در کسوت علم و تربیت شاگردان نقش محوری ایفا کردند و هم در بعد
مدیریت دانشگاه و توسعه زیرساختهای آن در آن شرایط مهم و حساس ،نقش مهمی داشتند .دکتر علویفاضل
در امر درمان نیز جهتگیری های اخالقی ،معنوی و دمیدن روح مذهب و ...را در درمان روح و روان بیماران ترویج
داد.
استاندار خوزستان گفت :سختی انجام کارهای اساسی برای پیشرفت و توسعه خدمات برای دانشگاه به خصوص
در مقطع بعد از جنگ بر کسی پوشیده نیست .کار کردن در آن شرایط بحرانی و اینکه هم دانشگاه را مدیریت کنی،
هم حوزه های خدمات را گسترش دهی و هم تالش کنی آنچه را که باید به عنوان پشتیبان در حوزه درمان در زمان
جنگ انجام دهی ،با وجود کمبود امکانات و منابع در آن دوران با تدبیر و استفاده از روحیه مذهبی حاکم بر دکتر
علوی فاضل انجام شد.

شریعتی ادامه داد :همچنین دکتر رازی از پزشکان خاص در حوزه خودش است که با وجود گرفتن مجوز کار و
درمان در آمریکا به ایران بازگشت .گذشتن از این همه مواهب دنیایی و آمدن در شرایط سخت کار کردن ،یک
ایثار و فداکاری است و وجدان کاری بزرگی را میطلبد .در زمانی که دکتر رازی به ایران آمد کمتر استادی با مرتبه
علمی فوق تخصص در کشور دیده می شد .بخش زنان و زایمان در اهواز به یمن حضور ایشان جزو برترین
بخشهای جراحی زنان و زایمان کشور بود.

فارس - 30/11/13۹۷ - 06:۲0-

اوج نقش حیاتی دانشگاههای چمران و علوم پزشکی اهواز در زمان جنگ بود
استاندار خوزستان با بیان اینکه دانشگاه مرکز تربیت نیروی انسانی و قوه عقل مدار و عاقل هر کشور است،
گفت :زمان جنگ ،اوج نقش حیاتی دانشگاههای شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده
است .
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالعرسانی استانداری خوزستان ،غالمرضا شریعتی در مراسم
نکوداشت دکتر تقی رازی و دکتر سید کاظم علویفاضل ،از نخبگان خوزستانی که در دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز برگزار شد ،درخصوص لزوم برگزاری چنین مراسماتی اظهار کرد :تصویب شده است که ساالنه یا دو
سال یک بار این چنین مراسماتی را در استان برگزار کنیم.
وی افزود :دانشگاه مرکز مهمی در امر خدمتگزاری است .دانشگاه مرکز تربیت نیروی انسانی و قوه عقل مدار و
عاقل هر کشور است و اساتید ،چراغ راه ما در طی این مسیر هستند .یک دانشگاه خوب میتواند نقش اساسی
برای کشور ایفا کند.
استاندار خوزستان گفت :در خوزستان نیز دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
این نقش حیاتی را برای کشور ایفا میکنند .زمان جنگ ،اوج نقش حیاتی این دانشگاهها بوده است .اساتید
دانشگاه نقش مهم و محوری در فرآیند ساخت و پرورش یک جامعه موفق و اثرگذار دارند .در این حوزهها این دو
دانشگاه نقش مهم زیرساختی ایفا کردند و اساتید این دانشگاهها نیز نقش مهمی در این زمینه داشتند.
شریعتی افزود :دانشگاه جندی شاپور اهواز منشا خدمات حیاتی برای کشور بوده است .این دانشگاه در زمان جنگ
نیز به رسالت خود ادامه داده و از تربیت نیروی انسانی بازنمانده است .امروز شاهد به بار نشستن نتایج این
تالشها در آن روزهای سخت و سنگین هستیم.
وی تصریح کرد :دکتر علوی فاضل ،هم در کسوت علم و تربیت شاگردان نقش محوری ایفا کردند و هم در بعد
مدیریت دانشگاه و توسعه زیرساختهای آن در آن شرایط مهم و حساس ،نقش مهمی داشتند .دکتر علویفاضل
در امر درمان نیز جهتگیریهای اخالقی ،معنوی و دمیدن روح مذهب و ...را در درمان روح و روان بیماران ترویج
داد.
استاندار خوزستان گفت :سختی انجام کارهای اساسی برای پیشرفت و توسعه خدمات برای دانشگاه به خصوص
در مقطع بعد از جنگ بر کسی پوشیده نیست .کار کردن در آن شرایط بحرانی و اینکه هم دانشگاه را مدیریت کنی،
هم حوزههای خدمات را گسترش دهی و هم تالش کنی آنچه را که باید به عنوان پشتیبان در حوزه درمان در زمان
جنگ انجام دهی ،با وجود کمبود امکانات و منابع در آن دوران با تدبیر و استفاده از روحیه مذهبی حاکم بر دکتر
علوی فاضل انجام شد.

شریعتی ادامه داد :همچنین دکتر رازی از پزشکان خاص در حوزه خودش است که با وجود گرفتن مجوز کار و
درمان در آمریکا به ایران بازگشت .گذشتن از این همه مواهب دنیایی و آمدن در شرایط سخت کار کردن ،یک
ایثار و فداکاری است و وجدان کاری بزرگی را میطلبد .در زمانی که دکتر رازی به ایران آمد کمتر استادی با مرتبه
علمی فوق تخصص در کشور دیده می شد .بخش زنان و زایمان در اهواز به یمن حضور ایشان جزو برترین
بخشهای جراحی زنان و زایمان کشور بود.

چهارشنبه  ۲۴بهمن ماه– 1۸:5۸ - 13۹۷ ،کدخبر۷11-۸5۷6-5:
با حضور قائم مقام وزیر علوم انجام شد؛
کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

قائم مقام وزیر عل وم با اشاره به اینکه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از
دانشکدههای مهم این دانشگاه است ،گفت :توسعه فضای فیزیکی میتواند به وضعیت بهتر رشتههای این حوزه
در استان کمک کند و امیدوارم پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،عبدالرضا باقری امروز  ۲۴بهمن ماه ،در حاشیه کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و
علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد :امروز هم در دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی اهواز و هم در دانشگاه شهید چمران اهواز حضور پیدا کردم .دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی اهواز
 ۱۵پروژه مهم داشت که بهرهبرداری از دانشکده علوم زراعی این دانشگاه یکی از آنها بود که این دانشکده
امروز افتتاح شد.
وی افزود :در این دانشگاه همچنین جلسهای با روسای دانشکدهها ،اعضای هیات ممیزه و شورای دانشگاه داشتیم
که در این جلسه در خصوص سیاست گزاریهای کالن دانشگاه در آینده و برنامهریزیهایی که برای دانشگاه وجود
دارد صحبت شد.
قائم مقام وزیر علوم درخصوص کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت:
این دانشکده یکی از دانشکدههای مهم این دانشگاه است .توسعه فضای فیزیکی میتواند به وضعیت بهتر
رشتههای این حوزه در استان کمک کند ،امیدوارم پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.
وی درخصوص حضور در جلسه با مسئوالن دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :در سفرهای استانی اغلب
جلساتی با اعضای شورای دانشگاه و هیات ممیزه دانشگاهها داریم که مسئولین دانشگاه در آن حضور دارند و
عمدتا به بحثهای سیاستگزاری کالن حوزههای علم و فناوری و سیاست گزاریهای دانشگاه در خصوص
برنامههای آینده پرداخته میشود.
قائم مقام وزیر علوم ادامه داد :در این جلسه به مباحث مختلفی مانند سیاستهای کالن دانشگاه ،همدلی و هم
نظری در پیشبرد سیاستهای کالن آموزشی و برنامههای دانشگاه شهید چمران اهواز برای کمک به برنامههای
توسعه ملی کشور که در سطح کالن در وزارت علوم طرح ریزی و برنامهریزی میشود ،پرداخته شد.

شوشان د خبر  -۹5۲05:تاریخ انتشار  ۲۴:بهمن ۲3:۴5 - 13۹۷
با حضور قائم مقام وزیر علوم انجام شد؛
کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
قائم مقام وزیر علوم با اشاره به اینکه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از
دانشکدههای مهم این دانشگاه است ،گفت :توسعه فضای فیزیکی میتواند به وضعیت بهتر رشتههای این حوزه
در استان کمک کند و امیدوارم پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.
عبدالرضا باقری امروز  ۲۴بهمن ماه ،در حاشیه کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران
اهواز ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد :امروز هم در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی اهواز و هم در دانشگاه
شهید چمران اهواز حضور پیدا کردم .دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی اهواز  ۱۵پروژه مهم داشت که بهرهبرداری
از دانشکده علوم زراعی این دانشگاه یکی از آنها بود که این دانشکده امروز افتتاح شد.
وی افزود :در این دانشگاه همچنین جلسهای با روسای دانشکدهها ،اعضای هیات ممیزه و شورای دانشگاه داشتیم
که در این جلسه در خصوص سیاست گزاریهای کالن دانشگاه در آینده و برنامهریزیهایی که برای دانشگاه وجود
دارد صحبت شد.
قائم مقام وزیر علوم درخصوص کلنگ زنی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت:
این دانشکده یکی از دانشکدههای مهم این دانشگاه است .توسعه فضای فیزیکی میتواند به وضعیت بهتر
رشتههای این حوزه در استان کمک کند ،امیدوارم پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.
وی درخصوص حضور در جلسه با مسئوالن دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :در سفرهای استانی اغلب
جلساتی با اعضای شورای دانشگاه و هیات ممیزه دانشگاهها داریم که مسئولین دانشگاه در آن حضور دارند و
عمدتا به بحثهای سیاستگزاری کالن حوزههای علم و فناوری و سیاست گزاریهای دانشگاه در خصوص
برنامههای آینده پرداخته میشود.
قائم مقام وزیر علوم ادامه داد :در این جلسه به مباحث مختلفی مانند سیاستهای کالن دانشگاه ،همدلی و هم
نظری در پیشبرد سیاستهای کالن آموزشی و برنامههای دانشگاه شهید چمران اهواز برای کمک به برنامههای
توسعه ملی کشور که در سطح کالن در وزارت علوم طرح ریزی و برنامهریزی میشود ،پرداخته شد.

شنبه  ۲۷بهمن ماه– 15:۲1 - 13۹۷ ،کدخبر۹۷11-۹۲۷6-5:

نخستین کارگاه آموزشی استارتاپ کارآفرینی اجتماعی
برگزار میشود

نخستین کارگاه پیشرویداد استارتاپ تخصصی کارآفرینی اجتماعی با موضوع «خلق ایده» برای عموم
دانشگاهیان عالقهمند تشکیل میشود.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،این کارگاه با محورهای فرمول خلق ایده ،چگونگی خلق دهها ایده جدید کسب
و کار ،بیان ایده در کمتر از یک دقیقه و رمز یک ایده موفق ،روز سهشنبه (سیام بهمنماه) از ساعت  ۱۳تا  ۱6در
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.

بنا به این گزارش ،دانشگاهیان عالقهمند به شرکت در این کارگاه آموزشی که به صورت رایگان برگزار میشود،
برای نامنوبسی میتوانند به سامانه  http://sostartup.irمراجعه کنند.

مدرس کارگاه خلق ایده ،سیدرضا علوی ،دبیر اجرایی رویداد منطقهای استارتاپ کارآفرینی اجتماعی است .در
پایان ،برای کلیه شرکتکنندگان در کارگاه گواهی صادر خواهد شد.

کد خبر - ۷۴5۷۲3 :تاریخ انتشار ۲6 - 1۲:0۹ :بهمن 13۹۷
 ۲۸بهمن ماه؛
حسن عباسی دستاوردهای انقالب را در دانشگاه شهید چمران بررسی میکند
همایش «بررسی دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی»  ۲۸بهمن با حضور حسن عباسی در دانشکده اقتصاد
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،همایشی با موضوع «بررسی دستاوردهای چهل ساله انقالب
اسالمی» به همت بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.

گفتنی است ،این همایش روز یکشنبه  ۲۸بهمن ماه ساعت  ۱۲با حضور حسن عباسی در آمفی تئاتر دانشکده
اقتصاد این دانشگاه برگزار میشود.

