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کد خبر  -۷۵۸۶۶۸:تاریخ انتشار  ۱۱:تير ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۸
شرکت حدود  81هزار نفر در کنکور سراسری سال  98در خوزستان
نماینده تاماالختيار سازمان سنجش در خوزستان از شرکت  ۸۰هزار و  ۹2۹داوطلب در کنکور سراسری
سال  ۹۸در خوزستان خبر داد .
علیرضا جلیلیفر اظهار کرد :در مجموع  80هزار و  929داوطلب شامل  30هزار و  808داوطلب مرد و  50هزار و
 221داوطلب زن در  29حوزه در خوزستان در کنکور سراسری شرکت خواهند کرد .از مجموع  80هزار و 929
داوطلب خوزستانی 24 ،هزار و 771نفر در اهواز در کنکور سراسری شرکت میکنند و چهار حوزه امتحانی برای
داوطلبان در اهواز در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد :دانشگاه شهید چمران اهواز در صبح و عصر پنجشنبه و جمعه (13و  14تیرماه) میزبان  11هزار
و  758داوطلب شامل شش هزار و  775داوطلب زن و چهار هزار و  983داوطلب مرد خواهد بود .در نوبت صبح
پنجشنبه ( 13تیرماه) 400 ،داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی و سه هزار و  616داوطلب در گروه علوم انسانی
در این دانشگاه به رقابت میپردازند.
در نوبت عصر این روز نیز یک هزار و  274داوطلب گروه هنر در دانشگاه شهید چمران آزمون خواهند داد .در صبح
جمعه ،چهار هزار داوطلب گروه علوم تجربی در دانشگاه به رقابت میپردازند و در نوبت عصر این روز نیز دو هزار
و  468داوطلب گروه زبانهای خارجی در آزمون شرکت میکنند.
نماینده تام االختیار سازمان سنجش در خوزستان افزود :همچنین جهاددانشگاهی میزبان چهار هزار و  35داوطلب
کنکور سراسری خواهد بود .آزمون یک هزار و  170نفر از داوطلبان اهوازی نیز در دانشگاه پیام نور برگزار میشود.
هفت هزار و  808نفر نیز در حوزههای آموزش و پرورش اهواز آزمون خواهند داد.
جلیلیفر با بیان اینکه امسال بیشترین شرکتکنندگان در گروه علوم تجربی هستند ،گفت :حدود  60درصد شرکت
کنندگان کنکور سراسری در سطح کشور را خانمها تشکیل میدهند .علی رغم اینکه تعدادی از رشتهها بدون
آزمون دانشجو جذب میکنند و به همین دلیل انتظار میرفت تعداد شرکت کنندگان کنکور در مقایسه با سالهای
گذشته کمتر شود ،اما تعداد شرکت کنندگان در کل کشور حدود 10درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه کارت ورود به جلسه آزمون سراسری از روز گذشته ( 9تیرماه) در اختیار داوطلبان قرار گرفته
است ،افزود :باجه رفع نقص از روز سهشنبه در درب ورودی شمالی دانشگاه فعال میشود .باجه رفع نقص از
سهشنبه تا پنجشنبه از ساعت  8:30صبح تا  12ظهر و از  14تا  18بعد از ظهر پاسخگوی داوطلبان خواهد بود.
این باجه در روز جمعه 14 ،تیرماه نیز تا ساعت  15فعال خواهد بود.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :تالش میکنیم تمهیداتی را برای
خانوادههای داوطلبان که به حوزه آزمون مراجعه میکنند ،در نظر بگیریم .مهمترین مسائل و دغدغه هایی که
داریم این است که بتوانیم آزمون را بدون مشکل خاصی برگزار کنیم .بخشی از این کار به این مساله بر میگردد
که امکانات معمول در اختیار داوطلبان قرار داشته باشد و مراقبین به کار خود خوب عمل کنند و بخشی نیز به خود
داوطلبان باز می گردد که دستورالعمل تعیین شده برای آزمون را رعایت کنند تا شرایط آزمون به هم نخورد .هدف
ما این است که جلسه آزمون را با بیشترین آرامش به سرانجام برسانیم.

چهارشنبه  ۱2 /تير  -۱۵:۱۸ / ۱۳۹۸کدخبر۹۸۰4۱2۰۶44 :
با حکم وزیر علوم؛
سرپرست پارک علم و فناوری خوزستان منصوب شد
وزیر علوم ،تحقيقات و فناوری در حکمی ،دکتر ایرج کاظمینژاد را به عنوان سرپرست پارک علم و
فناوری خوزستان منصوب کرد.
به گزارش ایسنا ،در حکم دکتر منصور غالمی خطاب به دکتر کاظمینژاد آمده است" :با عنایت به پذیرش
استعفای دکتر مختاری از ریاست پارک علم و فناوری خوزستان ،ضمن تشکر و آرزوی توفیق برای ایشان ،بر
اساس پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری ،به موجب این حکم به سمت سرپرست پارک علم و فناوری خوزستان
منصوب میشوید.

امیدوارم با تعامل مؤثر با مدیران استان و دانشگاههای بزرگ منطقه ،شرایط توسعه کمی و کیفی پارک علم و
فناوری خوزستان در عرصههای کالبدی و محتوایی ،نقشآفرینی هر چه بیشتر آن در زیستبوم کارآفرینی و
نوآوری منطقه و ارتقای جایگاه پارک را در عرصه علم و فناوری منطقه و برنامههای توسعهای منطقه فراهم آورید.
انشاءاهلل با توکل به خداوند سبحان ،پیروی از آموزههای اسالمی و مبانی علمی مأموریتها و وظایف محوله را بر
پایه قوانین ،سیاستها و برنامههای مصوب دولت تدبیر و امید و طرحهای پیشنهادی به مجلس شورای اسالمی
اجرا و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحبنظران در مراکز دولتی و خصوصی حوزه فناوری نقشی شایسته در
تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا کنید.

دکتر ایرج کاظمینژاد متولد سال  1344در ماهشهر و استاد پایه  36گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
است.
وی دانشآموخته کارشناسی فیزیک از دانشگاه شهید چمران اهواز ،کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تهران و
دکتری تخصصی فیزیک از دانشگاه بریستول انگلستان است.
از مسؤولیتهای اجرایی دکتر کاظمینژاد میتوان به رئیس دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز 1397
تاکنون ،مدیر دفتر توسعه فناوری نانوی دانشگاه شهید چمران اهواز از  1384تا  ،1387عضو کمیته علوم پایه
نانوتکنولوژی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از  1387تا  ،1389عضو گروه تخصصی نانوتکنولوژی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری از  1387تا  ،1389رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز از  1389تا ،1394

سردبیر مجله پژوهش سیستمهای بسذرهای ،دانشگاه شهید چمران از سال  1389تاکنون ،عضو هیات مدیره
انجمن فیزیک ایران از سال  1390تا ( 1396دو دورهای) ،عضو کارگروه نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
خوزستان از  1395تاکنون و عضو کارگروه تخصصی برنامهریزی و گسترش آموزش عالی از  1397تاکنون اشاره
کرد.
وی چاپ بیش از  100مقاله علمی پژوهشی در مجالت نمایه شده  ISIو ، ISCسه مورد ثبت اختراع ملی ،انجام 6
طرح تحقیقاتی ،بیش از  170مقاله در کنفرانسهای ملی و بینالمللی ،استاد راهنمای بیش از  45دانشجوی
کارشناسی ارشد فیزیک و استاد راهنمای  12دانشجوی دکتری فیزیک ،پژوهشگر برتر دانشگاه شهید چمران
اهواز در سالهای  1395 ،1384و  ،1397مدیر پژوهشی برتر در استان خوزستان در سال  ،1391استاد نمونه
آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال  1394را در کارنامه فعالیتهای علمی و پژوهشی خود دارد.
وزیر علوم همچنین در نامه جداگانهای از خدمات دکتر بابک مختاری ،رئیس سابق پارک علم و فناوری خوزستان
در زمان تصدی مسئولیت این پارک قدردانی کرد.

کدخبر -۸۶۵۸۷۷ :تاریخ خبر ۱۷:۰4:4۰ ۱2/۰4/۱۳۹۸:
با حکم وزیر علوم :
سرپرست پارک علم و فناوری خوزستان منصوب شد
دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقيقات و فناوری در حکمی ،دکتر ایرج کاظمینژاد را به عنوان سرپرست
پارک علم و فناوری خوزستان منصوب کرد .
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ،در این حکم انتصاب خطاب به دکتر کاظمینژاد آمده است:
با عنایت به پذیرش استعفای جناب آقای دکتر مختاری از ریاست پارک علم و فناوری خوزستان ،ضمن تشکر و
آرزوی توفیق برای ایشان ،بر اساس پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری ،به موجب این حکم به سمت
سرپرست پارک علم و فناوری خوزستان منصوب میشوید.
امیدوارم با تعامل مؤثر با مدیران استان و دانشگاههای بزرگ منطقه ،شرایط توسعه کمی و کیفی پارک علم و
فناوری خوزستان در عرصههای کالبدی و محتوایی ،نقشآفرینی هر چه بیشتر آن در زیستبوم کارآفرینی و
نوآوری منطقه و ارتقای جایگاه پارک را در عرصه علم و فناوری منطقه و برنامههای توسعهای منطقه فراهم آورید.
انشاءاهلل با توکل به خداوند سبحان ،پیروی از آموزههای اسالمی و مبانی علمی مأموریتها و وظایف محوّله را
برپایه قوانین ،سیاستها و برنامههای مصوّب دولت تدبیر و امید و طرحهای پیشنهادی به مجلس محترم شورای
اسالمی اجرا و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحبنظران در مراکز دولتی و خصوصی حوزه فناوری نقشی
شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا نمائید.
دکتر ایرج کاظمینژاد متولد سال  1344در ماهشهر و استاد پایه  36گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
است.
وی دانش آموخته کارشناسی فیزیک از دانشگاه شهید چمران اهواز ،کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تهران و
دکتری تخصصی فیزیک از دانشگاه بریستول انگلستان میباشد.
از مسئولیتهای اجرایی دکتر کاظمی نژاد میتوان به رئیس دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز 1397
تاکنون ،مدیر دفتر توسعه فناوری نانو دانشگاه شهید چمران اهواز  1384تا  ،1387عضو کمیته علوم پایه
نانوتکنولوژی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  1387تا  ،1389عضو گروه تخصصی نانوتکنولوژی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری  1387تا  ،1389رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز  1389تا ،1394
سردبیر مجله پژوهش سیستمهای بسذرهای ،دانشگاه شهید چمران از سال  1389تاکنون ،عضو هیئت مدیره

انجمن فیزیک ایران از سال  1390تا ( 1396دو دورهای) ،عضو کارگروه نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
خوزستان  1395تاکنون و عضو کارگروه تخصصی برنامهریزی و گسترش آموزش عالی  1397تاکنون اشاره کرد.

وی چاپ بیش از  100مقاله علمی-پژوهشی در مجالت نمایه شده  ISIو ، ISCسه مورد ثبت اختراع ملی،
انجام شش طرح تحقیقاتی ،بیش از  170مقاله در کنفرانسهای ملی و بینالمللی ،استاد راهنمای بیش از 45
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک و استاد راهنمای  12دانشجوی دکتری فیزیک ،پژوهشگر برتر دانشگاه شهید
چمران اهواز در سالهای 1395 ،1384و  ،1397مدیر پژوهشی برتر در استان خوزستان سال  ،1391استاد
نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز سال 1394را در کارنامه فعالیتهای علمی و پژوهشی خود دارد.
وزیر علوم همچنین در نامه جداگانهای از خدمات دکتر بابک مختاری ،رئیس سابق پارک علم و فناوری خوزستان
در زمان تصدی مسئولیت این پارک قدردانی کرد.

یکشنبه  ۱۶تير ماه– ۰۰:۵۸ - ۱۳۹۸ ،کدخبر۹۸4-۳۱۷۶-۵ :
اضافه شدن  5رشته جدید به رشتههای دانشگاه شهید چمران اهواز

معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز از افزوده شدن پنج رشته جدید به رشتههای
موجود در این دانشگاه و آغاز پذیرش دانشجو در این رشتهها از مهرماه امسال خبر داد.
علیرضا جلیلیفر در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان اظهار کرد :با پیگیریهای انجام شده ،پنج رشته شامل
رشته روانشناسی صنعتی سازمانی در مقطع دکتری ،فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و
نوجوانان در مقطع کارشناسی ارشد ،مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد در مقطع کارشناسی ارشد،
مترجمی زبان عربی در مقطع کارشناسی ارشد و مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی در مقطع کارشناسی ارشد به
رشتههای دانشگاه اضافه شدند.
وی افزود :ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشتهها مشخص شده است و پذیرش دانشجو نیز از مهرماه امسال در
این رشتهها آغاز میشود.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص برنامه این دانشگاه برای پذیرش
دانشجو در رشته های جدید ،گفت :در مقطع کارشناسی ارشد به دنبال پذیرش دانشجو در رشته گرافیک هستیم.
همچنین در مقطع کارشناسی به دنبال ایجاد رشته عکاسی در دانشگاه و پذیرش دانشجو در این رشته هستیم.
افزودن رشته کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی به رشتههای موجود در دانشگاه نیز از برنامههای ما است.
جلیلیفر افزود :به دنبال ایجاد گروه زمین شناسی نفت در دانشگاه هستیم .در این زمینه مصوبه شورای دانشگاه
نیز اخذ شده است و در تالش هستیم تا رشتههای دانشگاه را در حوزه زمین شناسی نفت نیز گسترش دهیم.

کدخبر -۸۳۹4۷ :یکشنبه ۱۶ ،تير - ۱۳۹۸
اضافه شدن  5رشته جدید به رشته های دانشگاه شهید چمران
معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز از افزوده شدن پنج رشته جدید به
رشتههای موجود در این دانشگاه و آغاز پذیرش دانشجو در این رشتهها از مهرماه امسال خبر داد.
ایسنا:علیرضا جلیلیفر اظهار کرد :با پیگیریهای انجام شده ،پنج رشته شامل رشته روانشناسی صنعتی سازمانی
در مقطع دکتری ،فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان در مقطع کارشناسی ارشد،
مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد در مقطع کارشناسی ارشد ،مترجمی زبان عربی در مقطع
کارشناسی ارشد و مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی در مقطع کارشناسی ارشد به رشتههای دانشگاه اضافه
شدند.
وی افزود :ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشتهها مشخص شده است و پذیرش دانشجو نیز از مهرماه امسال در
این رشتهها آغاز میشود .
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص برنامه این دانشگاه برای پذیرش
دانشجو در رشته های جدید ،گفت :در مقطع کارشناسی ارشد به دنبال پذیرش دانشجو در رشته گرافیک هستیم.
همچنین در مقطع کارشناسی به دنبال ایجاد رشته عکاسی در دانشگاه و پذیرش دانشجو در این رشته هستیم.
افزودن رشته کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی به رشتههای موجود در دانشگاه نیز از برنامههای ما است .
جلیلی فر افزود :به دنبال ایجاد گروه زمین شناسی نفت در دانشگاه هستیم .در این زمینه مصوبه شورای دانشگاه
نیز اخذ شده است و در تالش هستیم تا رشتههای دانشگاه را در حوزه زمین شناسی نفت نیز گسترش دهیم.

کد خبر  - ۹۷۸۱۳:تاریخ انتشار  ۱۶:تير ۰۹:4۶ - ۱۳۹۸
اضافه شدن  5رشته جدید به رشتههای دانشگاه شهید چمران اهواز
معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز از افزوده شدن پنج رشته جدید به
رشتههای موجود در این دانشگاه و آغاز پذیرش دانشجو در این رشتهها از مهرماه امسال خبر داد.
علیرضا جلیلیفر اظهار کرد :با پیگیریهای انجام شده ،پنج رشته شامل رشته روانشناسی صنعتی سازمانی در
مقطع دکتری ،فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان در مقطع کارشناسی ارشد،
مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد در مقطع کارشناسی ارشد،
مترجمی زبان عربی در مقطع کارشناسی ارشد و مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی در مقطع کارشناسی ارشد به
رشتههای دانشگاه اضافه شدند.
وی افزود :ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشتهها مشخص شده است و پذیرش دانشجو نیز از مهرماه امسال در
این رشتهها آغاز میشود.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص برنامه این دانشگاه برای پذیرش
دانشجو در رشته های جدید ،گفت :در مقطع کارشناسی ارشد به دنبال پذیرش دانشجو در رشته گرافیک هستیم.
همچنین در مقطع کارشناسی به دنبال ایجاد رشته عکاسی در دانشگاه و پذیرش دانشجو در این رشته هستیم.
افزودن رشته کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی به رشتههای موجود در دانشگاه نیز از برنامههای ما است.
جلیلی فر افزود :به دنبال ایجاد گروه زمین شناسی نفت در دانشگاه هستیم .در این زمینه مصوبه شورای دانشگاه
نیز اخذ شده است و در تالش هستیم تا رشتههای دانشگاه را در حوزه زمین شناسی نفت نیز گسترش دهیم.

کدخبر۱۳ -۸۳۳۸۱۱۳۳ :تير ۱۱:۵۰-۱۳۹۸
رقابت داوطلبان آزمون سراسری در خوزستان آغاز شد
اهواز – ایرنا – معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت :رقابت داوطلبان
آزمون سراسری ورود به دانشگاهها صبح روز پنجشنبه  ۱۳تيرماه همزمان با سراسر کشور در خوزستان آغاز
شد .
علیرضا جلیلی فر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :آزمون سراسری در  29حوزه امتحانی در
شهرستان های استان برگزار می شود که چهار حوزه در شهرستان اهواز است.
وی افزود :این آزمون صبح روز پنجشنبه  13تیر بین گروههای علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی و بعد ازظهر
برای گروه هنر برگزار می شود و صبح روز جمعه  14تیرماه نیز گروه علوم تجربی و بعد از ظهر گروه زبانهای
خارجی رقابت می کنند.
وی افزود 80 :هزار و  929نفر داوطلبان شرکت در آزمون سراسری در خوزستان هستند که از این تعداد  24هزار
و  771نفر در شهرستان اهواز شرکت می کنند.
جلیلی فر ادامه داد :دانشگاه شهید چمران اهواز میزبان  11هزار و  758نفر داوطلب است که هشت دانشکده
متولی برگزاری آزمون هستند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :میزان شرکت کنندگان در آزمون امسال
نسبت به سال گذشته  10درصد افزایش یافته است با وجود اینکه پذیرش در تعدادی از رشته ها بدون برگزاری
آزمون است و انتظار می رفت تعداد شرکت کنندگان کمتر باشد.
وی گفت :نسبت شرکت کنندگان در سطح کشور  40درصد مردان و  60درصد زنان است اما در خوزستان حدود
 70درصد زنان و  30درصد مردان هستند.
جلیلی فر ادامه داد :دانشگاه شهید چمران اهواز محلی را برای خانواده های همراه داوطلبان تعیین کرده تا پذیرای
آنها باشد و انتظار می رود خانواده ها در ایجاد آرامش و کاهش استرس داوطلبان نقش موثری داشته باشند.

کد خبر  - 24۶۶۹۱۳:تاریخ انتشار  ۱۳:تير ۱۳:2۸ - ۱۳۹۸
رقابت بیش از  80هزار خوزستانی در آزمون سراسری کنکور
بيش از  ۸۰هزار داوطلب آزمون سراسری کنکور صبح امرور همزمان با سراسر کشور در خوزستان به رقابت
پرداختند .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان ،معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز
گفت :آزمون سراسری در  29حوزه امتحانی در شهرستان های استان برگزار می شود که چهار حوزه در
شهرستان اهواز است.
علیرضا جلیلی فراظهار داشت :این آزمون صبح روز پنجشنبه  13تیر بین گروههای علوم ریاضی و فنی و علوم
انسانی و بعد ازظهر برای گروه هنر برگزار می شود و صبح روز جمعه  14تیرماه نیز گروه علوم تجربی و بعد از
ظهر گروه زبانهای خارجی رقابت می کنند.
وی افزود 80 :هزار و  929نفر داوطلبان شرکت در آزمون سراسری در خوزستان هستند که از این تعداد  24هزار
و  771نفر در شهرستان اهواز شرکت می کنند.
جلیلی فر ادامه داد :دانشگاه شهید چمران اهواز میزبان  11هزار و  758نفر داوطلب است که هشت دانشکده
متولی برگزاری آزمون هستند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :میزان شرکت کنندگان در آزمون امسال
نسبت به سال گذشته  10درصد افزایش یافته است با وجود اینکه پذیرش در تعدادی از رشته ها بدون برگزاری
آزمون است و انتظار می رفت تعداد شرکت کنندگان کمتر باشد.
وی گفت :نسبت شرکت کنندگان در سطح کشور  40درصد مردان و  60درصد زنان است اما در خوزستان حدود
 70درصد زنان و  30درصد مردان هستند.
جلیلی فر ادامه داد :دانشگاه شهید چمران اهواز محلی را برای خانواده های همراه داوطلبان تعیین کرده تا پذیرای
آنها باشد و انتظار می رود خانواده ها در ایجاد آرامش و کاهش استرس داوطلبان نقش موثری داشته باشند.

یکشنبه  ۱۶تير ماه– ۰۰:۵۸ - ۱۳۹۸ ،کدخبر۹۸4-۳۱۷۶-۵ :
اضافه شدن  5رشته جدید به رشتههای دانشگاه شهید چمران اهواز

معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز از افزوده شدن پنج رشته جدید به
رشتههای موجود در این دانشگاه و آغاز پذیرش دانشجو در این رشتهها از مهرماه امسال خبر داد.

علیرضا جلیلیفر در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان اظهار کرد :با پیگیریهای انجام شده ،پنج رشته شامل
رشته روانشناسی صنعتی سازمانی در مقطع دکتری ،فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و
نوجوانان در مقطع کارشناسی ارشد ،مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد در مقطع کارشناسی ارشد،
مترجمی زبان عربی در مقطع کارشناسی ارشد و مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی در مقطع کارشناسی ارشد به
رشتههای دانشگاه اضافه شدند.

وی افزود :ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشتهها مشخص شده است و پذیرش دانشجو نیز از مهرماه امسال در
این رشتهها آغاز میشود.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص برنامه این دانشگاه برای پذیرش
دانشجو در رشته های جدید ،گفت :در مقطع کارشناسی ارشد به دنبال پذیرش دانشجو در رشته گرافیک هستیم.
همچنین در مقطع کارشناسی به دنبال ایجاد رشته عکاسی در دانشگاه و پذیرش دانشجو در این رشته هستیم.
افزودن رشته کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی به رشتههای موجود در دانشگاه نیز از برنامههای ما است.

جلیلی فر افزود :به دنبال ایجاد گروه زمین شناسی نفت در دانشگاه هستیم .در این زمینه مصوبه شورای دانشگاه
نیز اخذ شده است و در تالش هستیم تا رشتههای دانشگاه را در حوزه زمین شناسی نفت نیز گسترش دهیم.

کد خبر  -۹۷۸۱۳:تاریخ انتشار  ۱۶:تير ۰۹:4۶ - ۱۳۹۸

اضافه شدن  5رشته جدید به رشتههای دانشگاه شهید چمران اهواز

معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز از افزوده شدن پنج رشته جدید به
رشتههای موجود در این دانشگاه و آغاز پذیرش دانشجو در این رشتهها از مهرماه امسال خبر داد.

علیرضا جلیلیفر اظهار کرد :با پیگیریهای انجام شده ،پنج رشته شامل رشته روانشناسی صنعتی سازمانی در
مقطع دکتری ،فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان در مقطع کارشناسی ارشد،
مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد در مقطع کارشناسی ارشد،
مترجمی زبان عربی در مقطع کارشناسی ارشد و مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی در مقطع کارشناسی ارشد به
رشتههای دانشگاه اضافه شدند.
وی افزود :ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشتهها مشخص شده است و پذیرش دانشجو نیز از مهرماه امسال در
این رشتهها آغاز میشود.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص برنامه این دانشگاه برای پذیرش
دانشجو در رشته های جدید ،گفت :در مقطع کارشناسی ارشد به دنبال پذیرش دانشجو در رشته گرافیک هستیم.
همچنین در مقطع کارشناسی به دنبال ایجاد رشته عکاسی در دانشگاه و پذیرش دانشجو در این رشته هستیم.
افزودن رشته کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی به رشتههای موجود در دانشگاه نیز از برنامههای ما است.
جلیلیفر افزود :به دنبال ایجاد گروه زمین شناسی نفت در دانشگاه هستیم .در این زمینه مصوبه شورای دانشگاه
نیز اخذ شده است و در تالش هستیم تا رشتههای دانشگاه را در حوزه زمین شناسی نفت نیز گسترش دهیم.

کد خبر  -۱۸4۱۳۰:تاریخ انتشار  ۱۶:تير ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۸
اضافه شدن  5رشته جدید به رشتههای دانشگاه شهید چمران اهواز
معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد چمران اهواز از افزوده شدن پنج رشته جدید به
رشتههای موجود در این دانشگاه و آغاز پذیرش دانشجو در این رشتهها از مهرماه امسال خبر داد.
علیرضا جلیلیفر اظهار کرد :با پیگیریهای انجام شده ،پنج رشته شامل رشته روانشناسی صنعتی سازمانی در
مقطع دکتری ،فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان در مقطع کارشناسی ارشد،
مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد در مقطع کارشناسی ارشد،
مترجمی زبان عربی در مقطع کارشناسی ارشد و مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی در مقطع کارشناسی ارشد به
رشتههای دانشگاه اضافه شدند.
وی افزود :ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشتهها مشخص شده است و پذیرش دانشجو نیز از مهرماه امسال در
این رشتهها آغاز میشود.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص برنامه این دانشگاه برای پذیرش
دانشجو در رشته های جدید ،گفت :در مقطع کارشناسی ارشد به دنبال پذیرش دانشجو در رشته گرافیک هستیم.
همچنین در مقطع کارشناسی به دنبال ایجاد رشته عکاسی در دانشگاه و پذیرش دانشجو در این رشته هستیم.
افزودن رشته کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی به رشتههای موجود در دانشگاه نیز از برنامههای ما است.
جلیلی فر افزود :به دنبال ایجاد گروه زمین شناسی نفت در دانشگاه هستیم .در این زمینه مصوبه شورای دانشگاه
نیز اخذ شده است و در تالش هستیم تا رشتههای دانشگاه را در حوزه زمین شناسی نفت نیز گسترش دهیم.

کد خبر  - 24۶۹4۹۵:تاریخ انتشار  ۱۷:تير ۰۰:۵۱ - ۱۳۹۸
اشکال در پایه مطالعات طرح مقابله با گرد و خاک خوزستان
رئيس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت  :پایه مطالعات طرح مقابله با گرد و خاک در
استان اشتباه و دارای اشکال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ،دکتر احمد لندی در گفتگو ویژه خبری شبکه استانی سیمای
خوزستان با موضوع بررسی طرح های مقابله با گرد و خاک در خوزستان ا فزود:این طرح جامع توسط موسسه
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور انجام شده است و در این تحقیقات طرح ایجاد جنگل با نهال کاری پیشنهاد
شده است که اصال در برخی محل تولید ریزگردها قبال جنگلی نبوده است.

وی اظهارداشت :در بررسی که توسط برخی استادان دانشگاه شهید چمران و کارشناسان روی این طرح انجام
شده است در  25صفحه اشکاالت طرح بیان و به مسئوالن ارائه شده است.

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران تاکید کرد :میتوان با ایجاد پوششهای معدنی ،بادشکن ،کاهش
دهندههای سرعت باد ،پاشیدن بذر و جو از

تولید ریزگرد و گرد و خاک جلوگیری کرد.

دکتر لندی اظهارداشت :در طرحهای مختلف که در استان قرار است اجرا شود حتما باید پیوست زیست محیطی و
مطالعات اقتصادی داشته باشند تا کمتر شاهد مشکالت در طرحها باشیم.
رئیس دانشکده دانشگاه شهید چمران ادامه داد :خود مسئوالن و عوامل اجرایی طرح مقابله با ریزگردها به اشتباه
بودن این طرح مطالعاتی اذعان دارند ،اما به دلیل اینکه این طرح دستوری از وزارتخانه مربوطه می باشد آن را
اجرایی میکنند.
وی اظهارداشت :ایجاد پوشش ریگی در کانونهای ریزگردها براساس طرحی پژوهشی که در مقیاس کوچک
صورت گرفت جواب داده است ،اما در مقیاسهای بزرگتر امکان دارد این پوشش پاسخگو نباشد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان نیز در این گفتگو ویژه خبری گفت :براساس مطالعات  350هزار
هکتار کانون مولد ریزگرد در استان شناسایی شده است که  112هزار هکتار آن در جنوب و جنوب شرق اهواز واقع
میباشد.
علیرضا جمشیدیان افزود :از سال  95طرح مقابله با ریزگردو گرد و خاک در استان شروع شده است و از مجموع
 112هزار هکتار  42هزار هکتار طرح نهال کاری شده است.

وی ادامه داد :طرح جامع مقابله با ریزگردها که توسط موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور انجام شده است
هنوز مصوب نشده و ما به دلیل اینکه برای مقابه با گرد و خاک به یک مسیر و حرکت نیاز داریم آن را در حال اجرا
گذاشته ایم.

وی ادامه داد :نهال کاری و ایجاد جنگل یکی از طرحهای مقابله با ریزگردهاست ،اما روشهای دیگر از جمله قرق،
مدیریت چرا و ایجاد پوششهای گیاهی برای جلوگیری از وقوع گرد و خاک در کانونهای هفت گانه تولید ریزگرد
انجام میشود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان اظهارداشت :از مجموع نهالهای کاشه شده حدود  10درصد به علت
خاک نامناسب و شوری از بین رفته است ،ولی در سایر کانونهای تولید ریزگردها نهالهای کاشته شده ثمر داده و
حتی موجب ایجاد پوشش گیاهی و در نتیجه جنگل میشود.

کد خبر  - ۷۷۶2۵4:تاریخ انتشار  ۱۷ - ۱2:2۶:تير ۱۳۹۸
در گفتگو با دانشجو عنوان شد
زلزله خسارتی به دانشگاه شهید چمران اهواز وارد نکرده است  /خسارتی از خوابگاهها گزارش نشده
مدیر روابط عمومی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت :با توجه به وقوع زلزله  ۵.۷ریشتری در خوزستان،
خسارتی به دانشگاه شهيد چمران اهواز وارد نشده است.
ندا شفیعی ،مدیر روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،
گفت :با توجه به اینکه کانون زلزله ،مسجد سلیمان بوده ،فقط ،لرزش این زلزله در اهواز احساس شده و خسارتی
به دانشگاه شهید چمران اهواز وارد نشده است.

شفیعی اظهار کرد :تاکنون خسارتی از خوابگاههای دانشگاه شهید چمران اهواز به ما گزارش نشده و به نظر
میرسد که آسیبی نیز به خوابگاهها وارد نشده است.

