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دوشنبه  62آبان  33:11 3131شماره خبر 3111731 :

برگزاری آزمون صحیفه سجادیه در دانشگاه شهیدچمران اهواز

گروه اندیشه :آزمون کتبی صحیفه سجادیه اول آذر در سه مکان دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار
میشود .
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا )از خوزستان ،آزمون کتبی صحیفه سجادیه در دانشگاه شهید چمران
اهواز ساعت  11شنبه 1 ،آذر برگزار میشود.
این آزمون در سه نقطه دانشگاه شهید چمران اهواز به میزبانی نمازخانه ساختمان مرکزی و مسجد امام
خمینی(ره) دانشگاه و نمازخانه فاطمیه مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه(س) برگزار خواهد شد.
این آزمون از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید چمران اهواز ویژه دانشجویان دختر و
کارکنان بانو تدوین شده است .آزمون صحیفه سجادیه  4دعای «در طلب حوائج از خدای متعال»،
«مکارماالخالق»« ،دعا در مقام رضا» و «دفع نیرنگ دشمنان» را شامل میشود.
همچنین کارگاه آموزشی سبک زندگی اسالمی شامل مبانی شیوههای مطالعه ،تمرکز در مطالعه ،عالقهمندی به
مطالعه پنجشنبه 92 ،آبان ساعت  2به میزبانی نمازخانه فاطمیه مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه(س) با حضور
دو عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.

تاریخ انتشار  61:آبان  31:36 - 3131کد خبر 6311۲:
انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز
رئیس گروه استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران منصوب شد.
سرپرست دانشگاه شهید چمران در حکمی دکتر محمدرضا سیاهپوش را به عنوان رئیس گروه استعدادهای
درخشان این دانشگاه منصوب کرد.
دکتر محمدرعایاییاردکانی در حکمی دکتر محمدرضا سیاهپوش عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه
شهید چمران ،را به مدت دو سال به عنوان رئیس گروه استعدادهای درخشان این دانشگاه منصوب کرد.
وی همچنین طی نامهای از زحمات و تالشهای دکتر سیداسماعیل هاشمی مدیر پیشین استعدادهای درخشان
دانشگاه شهید چمران تجلیل کرد.

اجتماعی  63/7۲/3131 31:1:11کدخبر31۲-36131-1 :

نایب رئیس نظام مشاوره و روانشناسی:
خانواده امروز از فرهنگ دینی ،قومی و بومی به دور افتاده است

نایب رئیس نظام مشاوره و روانشناسی با اشاره به کمرنگ شدن قبح طالق در جامعه گفت :شاهد رخداد یک
فاجعه بزرگ یعنی کمرنگ شدن ارزشهای دینی و اخالقی و در نتیجه آن کاهش تعهد و پایبندی به قداست
زندگی زناشویی هستیم .
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) –منطقه خوزستان -دکتر شکوه نوابینژاد در اولین
کنگره ملی روانشناسی خانواده که امروز  92آبان در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،با بیان اینکه وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری دارای  193انجمن علمی است که جدیدترین آن انجمن روانشناسی و خانواده نام دارد،
اظهار کرد :بررسیهای علمی و تجربی روشن کرده که ازدواج در طول فرآیند رشد انسان مهمترین عامل سالمت
جسمانی ،روانی و اخالقی است.
وی گفت :خانواده معیار شناخت سالمت و امنیت فرد و اجتماع محسوب میشود و تحقیقات نشان داده ازدواج
موفق موجب آرامش و سالمت افراد است .خانواده مشروعترین و طبیعیترین مکان روابط زناشویی و تولیدمثل
است.
رئیس اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده ادامه داد :افراد از سوی خانواده پا به عرصه هستی گذاشته و جامعه از
این افراد شکل میگیرد .بهنجاری و نابهنجاری جامعه در گرو شناخت حاکم بر خانواده است و هیچیک از
آسیبهای اجتماعی فارغ از تأثیر خانواده بر آن به وجود نمیآید.
وی افزود :نقش اساسی و اصلی خانواده در انتقال ارزشهای دینی و اعتقادی ،میراث فرهنگی ،پرورش و تربیت
نسل و ایجاد تعادل روانی و عاطفی مهم است و براین اساس میتوان گفت خانواده و اجتماع آینه تمامنمای
یکدیگر هستند.
نوابی نژاد با بیان اینکه از تحوالت سریع خانواده در قرن اخیر مناسبات اجتماعی تأثیر پذیرفته است ،گفت :ما با
پدیده خانواده هایی مواجه هستیم که ابتذال در پوشش ،ماهواره ،موسیقی غربی ،التزام به دعا و شرکت در مراسم
مذهبی را با هم دارند .خانواده امروز از فرهنگ دینی ،قومی و بومی به دور افتاده و هویتی جدید را در پیش گرفته
است.

وی تصریح کرد :تحوالت خانواده در عرصه امروز شامل گسترش ازدواجهای میان فرهنگی ،باال رفتن سن ازدواج،
گسل میان نسل ها ،کاهش تمایل جوانان به تشکیل زندگی ،عطش دستیابی به موقعیت اجتماعی ،از طریق تحصیل
و فرهنگ مدرک گرایی که یکی از موانع ازدواج است ،برهم خوردن مناسبات میان زن و مرد ،روابط آزاد دختر و پسر
و تغییر مناسبات میان والدین و فرزندان است.
نایب رئیس نظام مشاوره و روانشناسی با بیان اینکه در جامعه امروز براساس آمارها بیشترین آمار درخواست طالق
از سوی زنان صورت گرفته و از قبح طالق نیز کاسته شده است و قوانین پاسخگوی نیازهای خانواده امروز نیست،
گفت :شاهد رخداد یک فاجعه بزرگ یعنی کمرنگ شدن ارزشهای دینی و اخالقی و در نتیجه آن کاهش تعهد و
پایبندی به قداست زندگی زناشویی هستیم.
نوابی نژاد افزود :مشاوران خانواده زمانی میتوانند کارآمدترین الگوی درمانی به خانوادهها ارائه دهند که با آثار
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی به طور کامل آشنا باشند و برای هر نظام خانوادگی مدلی خاص را ترسیم
کنند.
وی زمینه اصلی و بنیادی استحکام دین و اخالق را در سالمت خانواده دانست و عنوان کرد :مشاوران باید تالش
کنند در چارچوب اخالق مشاورههای کارآمد را به خانوادهها ارائه دهند.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری خوزنیوز منعکس شده است.

اجتماعی  63/7۲/3131 31:16:36کدخبر31۲-36131-1 :
فرزندآوری هنر نیست؛ فرزندپروری رسالت است

دبیر علمی اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده ،با تأکید بر اینکه فرزندآوری هنر نیست بلکه فرزندپروری
رسالت است ،گفت :فلسفه خلقت بر زوجیت استوار بوده و زوجیت الزمه مصونیت روانی و نفسانی زن و مرد
در مسیر کمال است .

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) –منطقه خوزستان -غالمعلی افروز در اولین کنگره
ملی روانشناسی خانواده که امروز  92آبان در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،اظهار کرد :با نگاهی ژرف به
آموزههای دینی میتوان دریافت که بر پایه فطرت ،معنویت ،عقالنیت ،استوار هستند و به همین دلیل جهانشمول
هستند .اگر آموزهای بر اساس این سه مؤلفه تدوین نشود ،باید در اسالمی بودن آن تردید کرد و به همین دلیل
پایههای دینی و اعتقادی دین اسالم بسیار استوار است.
وی با بیان اینکه در اندیشکده بر خود فرض میدانیم که الگوی مطلوب خانواده ایرانی اسالمی را ارائه دهیم ،گفت:
باید بر اساس آموزه های خداوند خانواده آفرین این الگو ترسیم و ارائه شود و ما بر انجام این کار توانا هستیم و به
مستشاران خارجی نیازی نداریم.
افروز ادامه داد :بر این اساس ما باید مشاوران برجسته سازمانهای جهانی در امور خانواده باشیم .آنها با قوانین
ضد بشری خانواده را تذلیل کرده و با تصویب قانون همجنسگرایی و همخانگی در دهه هفتاد ،انسان و خانواده را
به نابودی کشاندند.
دبیر علمی کنگره ملی روانشناسی خانواده با بیان اینکه خانواده تنها نهاد فطری ،طبیعی ،بیبدیل و جهانشمول
است ،گفت :دو رکن اساسی خانواده زن و مرد محسوب میشود و فرزندان در این میان مهمان محسوب میشوند
که باید برای پذیرش نقش همسر در آینده تربیت شوند که در غیر این صورت شاهد خانوادههای متزلزل و افزایش
نرخ طالق خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه انسان دارای دو منبع اصلی آرامش یعنی یاد خدا و آرمیدن در کنار همسر است ،ادامه داد:
آرامش از منظر خداوند هدف غایی زوجیت است .بر ما واجب است که به اصل خانواده ترسیم شده از سوی خداوند
که دارای همه ارزشهای مطلوب است بازگردیم.

رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی ایرانی اسالمی تصریح کرد :تعریف بهداشت جهانی از بهداشت روانی را رها
کنید .بهداشت روانی یعنی احساس آرامش ،بهرهمندی از اندیشه پویا و آمادگی برای تعامالت بین فردی و
ارتباطات اجتماعی .در این میان مهمترین تعامل با همسر محسوب میشود چرا که طوالنیترین ،پایدارترین و
سرنوشتسازترین نوع ارتباط است.
افروز با تأکید بر اینکه فرزندآوری هنر نیست بلکه فرزندپروری رسالت است ،گفت :خانواده ،نهادآفرین است و همه
نهادها باید خانواده محور و در خدمت خانواده باشند چراکه فلسفه خلقت بر زوجیت استوار بوده و زوجیت الزمه
مصونیت روانی و نفسانی زن و مرد در مسیر کمال است.
دبیر علمی کنگره ملی روانشناسی خانواده با اشاره به ضرورت معرفی خانواده مطلوب و مطهر به دنیا که به دور از
آلودگیهای نفسانی با هم در تعامل هستند ،ادامه داد :خانواده اصلیترین زمینه برای حسن تأمین نیازهای انسان
است و این خانواده با ازدواج بنا شده که دارای دو رکن انتخاب دقیق و عروسی آسان است.
وی گفت :سن حقیقی بشر برآیند سه مؤلفه حقیقی ،زیستی(ساختار کروموزومی) و روانی است و نباید سن زایش
بانوان در عصر حاضر با گذشته مقایسه شود چرا که وضعیت جسمانی و عمری زنان معاصر با گذشته تفاوت پیدا
کرده است بنابراین نباید گفت که نتیجه بارداری باالتر از  13سال فرزندان عقب افتاده است و ترس را در دل
جوانان ایجاد کرد.

اجتماعی  63/7۲/3131 31:62:67کدخبر31۲-36631-1 :

اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده؛
باستانی :افسردگی در زنان ایرانی دو برابر مردان است

معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه خانواده
قدرتمندترین کانون اثرگذاری ،ساماندهی و نابسامانی اجتماع است ،افزود :ثبات و بیثباتی خانواده بر جامعه
تأثیر میگذارد و در جوامعی که ارزشهای خانواده متزلزل شده است ،ارزشهای اخالقی نیز سقوط میکند .
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایر ان(ایسنا) –منطقه خوزستان -دکتر سوسن باستانی در
اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده که امروز  92آبان در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،با بیان اینکه
خانواده و سالمت دو مبحث اصلی مورد پیگیری در این کنگره هستند ،اظهار کرد :خانواده مهمترین نهاد اجتماعی و
نخستین مکان زایش ،پرورش و رویش انسان است.
وی با بیان اینکه دو نوع رابطه در خانواده شامل رابطه میان زوجین و والدین و فرزندان وجود دارد ،افزود :خانواده
قدرتمندترین کانون اثرگذاری ،ساماندهی و نابسامانی اجتماع است .ثبات و بیثباتی خانواده بر جامعه تأثیر
میگذارد و جوامعی که در آنها ارزشهای خانواده متزلزل شده ،ارزشهای اخالقی در جامعه نیز سقوط میکند.
باستانی با تأکید بر اینکه خانواده و جامعه به یکدیگر وابستهاند و فرآیندهای اساسی اجتماعی بدون حضور خانواده
شکل واقعی خود را پیدا نمیکند ،افزود :صفات مختلفی همچون سازش ،سلطهپذیری ،فرمانبرداری و  ...در خانواده
ریشه دارد و این نکته مورد تایید همه صاحبنظران است .ریشه صعود و سقوط بشر را در خانواده باید جستوجو
کرد .و این کانون مؤثرترین نهاد برای هر گونه تحول در بافت اجتماعی است.
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه بررسی سالمت جسمانی،
روانی و اجتماعی مورد تأکید این معاونت است ،به تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت روانی اشاره کرد و
ادامه داد :هرگونه بیماری به ویژه از لحاظ روحی و روانی ثبات خانواده و سالمت اجتماعی را مختل میکند و جامعه
باید بر شیوههای پیشگیری اهمیت ویژهای دهد تا درمان.

وی افزود :باید توجه داشته باشیم که در دنیای شبکهای شده امروز از تغییرات داخل و خارج کشور نباید غافل بود و
عواملی که فشارهای روحی و روانی را افزایش میدهد باید مورد مطالعه قرار گرفته و برای آنها برنامهریزی و
سیاستگذاری شود.
باستانی با تأکید بر اینکه مسائل زنان بدون توجه به مسائل مردان حل نمیشود ،گفت :آمارها نشان میدهد
افسردگی در زنان ایرانی دو برابر مردان است .خودکشی ،خشونت و مسائل زناشویی از پیامدهای افسردگی زنان
است که باید مورد توجه قرار گیرد اما این زنان ،تمام خانوادههای ایرانی را تشکیل نمیدهند.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه اقدامات پیش از ازدواج و در
دوران کودکی باید مورد توجه قرار گیرد ،گفت :در معاونت اقدامات دولتهای قبلی مورد ارزیابی و بررسی قرار
گرفته است و طرح رحمت و مطلع مهر با هدف آموزش زوج های جوان در سه فاز آزمایش ،مقدماتی و فراگیری ملی
به اجرا درآمده است .در این راستا اقداماتی در حوزه آسیبشناسی و ضرورت اتخاذ سیاست آموزشی ،روانشناسی،
احکام و اخالق انجام شد.
وی گفت :همچنین این طرحها در استانهایی که بیشترین آمار طالق را داشتهاند ،شامل تهران ،البرز ،اصفهان،
فارس ،آذربایجان شرقی ،خوزستان ،خراسان رضوی و مازندران به اجرا درآمد.
باستانی افزود :این معاونت در راستای اقدامات آموزشی خود هدف اجرای پروژه خانواده سالم را دنبال میکند که در
آن توجه به دورانهای مختلف زندگی ،سالمت روانی ،اجتماعی ،جسمانی و حقوقی مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین ارزشهای دینی ،ملی و واقعیتهای موجود در جامعه ایران در این برنامهریزی موردنظر است .هدف اصلی
ما در این سیاستگذاریها همافزایی برای دستیابی به مدل خانواده سالم ایرانی است.
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به تشکیل  19کارگروه در این
معاونت بر اساس فعالیتهای داوطلبانه ،گفت :شورای پژوهشی معاونت امور زنان و خانواده از تحقیقات و
پژوهشهای حوزه زنان و خانواده استقبال میکند.

خوزنیوز  62:آبان  67:11 - 3131کد خبر 11612:
برگزاری آزمون صحیفه سجادیه در دانشگاه چمران
آزمون کتبی صحیفه سجادیه ساعت  31یکم آذر در دانشگاه شهید چمران برگزار میشود.

این آزمون در سه نقطه دانشگاه شهید چمران اهواز شامل نمازخانه ساختمان مرکزی ،مسجد امام خمینی(ره) و
نمازخانه فاطمیه مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه(س) برگزار میشود.

این آزمون از سوی واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید چمران اهواز ویژه
دانشجویان و کارکنان خانم تدوین شده است .آزمون صحیفه سجادیه  4دعای «در طلب حوائج از خدای متعال»،
«مکارماالخالق»« ،دعا در مقام رضا» و «دفع نیرنگ دشمنان» را شامل میشود.

همچنین کارگاه آموزشی سبک زندگی اسالمی شامل مبانی شیوههای مطالعه ،تمرکز در مطالعه و عالقهمندی به
مطالعه ،ساعت  2پنجشنبه 92 ،آبان ،با حضور دو عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
شهید چمران اهواز در نمازخانه فاطمیه مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه(س) این دانشگاه برگزار میشود.

علمی و آموزشی  17/7۲/3131 6:2:6کدخبر31۲-3112-1 :

بازنگری آییننامههای ترفیع و پژوهانه اعضای هیاتعلمی دانشگاه شهید چمران

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :این معاونت در نظر دارد در جهت تشویق اساتید به
اجرای پژوهشهای تقاضامحور ،نسبت به بازنگری آییننامههای ترفیع و پژوهانه دانشگاه اقدام نماید.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) -منطقه خوزستان -دکتر ابراهیم حاجی دولو در
این خصوص اظهار کرد :با توجه به ابالغ سیاستهای علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری و همچنین
سیاستهای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مبنی بر توجه بیشتر به انجام پژوهشهای تقاضا محور و هدایت
تحقیقات دانشگاهی به سمت موضوعات مورد نیاز سازمانها ،شرکتها و دستگاههای اجرایی ،چه در سطح
پایاننامه های تحصیالت تکمیلی (ارشد و دکترا) و چه در سطح تحقیقات مستقل اساتید ،معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه در نظر دارد که در جهت تشویق اساتید به اجرای پژوهشهای تقاضامحور نسبت به بازنگری آییننامههای
ترفیع و پژوهانه اقدام نماید.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز افزود :این موضوع از طریق اتوماسیون اداری و پست
الکترونیک اساتید به آنها اعالمشده تا در برنامهریزیهای تحقیقاتی خود این موضوع را در نظر گیرند و با توجه
بیشتر بر تحقیقات تقاضا محور منشأ خدمات علمی بیشتری در رابطه با رفع نیازهای علمی و پژوهشی جامعه گردند.
حاجی دولو آمادگی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه را برای دریافت نظرات سازنده همه پژوهشگران و اساتید
محترم در راستای دستیابی به اهداف عالیه دانشگاه اعالم کرد.

