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چهار شنبه  3دی  33:11 3333شماره خبر 2121213 :
اجرای طرح ضیافت اندیشه با محتوای «اخالق حرفهای» و «تعلیم و تربیت اسالمی» در اهواز
گروه اندیشه :دومین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز در قالب دو دوره «اخالق
حرفهای« و «تعلیم و تربیت اسالمی« از  ۹-۶دی در این دانشگاه برگزار میشود .
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا )از خوزستان ،نشست خبری طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه
شهید چمران اهواز امروز ،سوم دی با حضور حجتاالسالم والمسلمین سیدمحسن شفیعی ،مسئول دفاتر استانی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خوزستان ،سیدمحمود کاشفیپور ،معاون آموزش و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز و عبداهلل پارسا ،رئیس گروه برنامهریزی و ارزیابی آموزشی این دانشگاه برگزار
شد.
در ابتدای این نشست کاشفیپور ،معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان مقدمهای
درباره طرح ضیافت اندیشه اساتید گفت :طرح ضیافت اندیشه در قالب نشستهای معرفتافزایی پنج سال است
که در دانشگاههای کشور برگزار میشود .از حدود هفتاد هزار اعضا هیئت علمی دانشگاههای کشور ،حدود پنجاه
هزار نفر در این مدت حداقل یکی از این دورهها را گذراندهاند .دوره اخیری که برای هفته آینده برنامهریزی شده
است ،در حقیقت دومین دورهای است که در سال جاری اجرا میشود.
وی با بیان اینکه این دوره از سوی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه شهید چمران اهواز و با همکاری
معاونت آموزشی دانشگاه اجرا خواهد شد ،افزود 651 :نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه در این طرح شرکت خواهند
کرد.
کاشفیپور افزود :پیشبینی شده است این طرح ،طی دو دوره «اخالق حرفهای و کاربردی» و «تعلیم و تربیت
اسالمی» در دو کالس جداگانه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و طی چهار روز از  1تا  9دی برگزار شود.
در ادامه حجتاالسالم والمسلمین سیدمحسن شفیعی ،مسئول دفاتر استانی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای خوزستان نیز اظهار کرد :کاری که دانشگاه شهید چمران در هفته آینده در دستور کار دارد ،برپایی دو
دوره از برنامههای دانشافزایی اساتید این دانشگاه است.
وی افزود :این برنامه از مصوباتی است که بهمن سال  91در شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی به
تصویب رسید .عنوان طرح نیز «دانشافزایی و توانمندسازی اعضا هیئت علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی»
است.
شفیعی اظهار کرد :برنامه دانشافزایی اعضای هیئت علمی با پنج گرایش برگزار میشود که شامل اخالق کاربردی و
حرفهای ،اندیشه اسالمی ،تاریخ تمدن اسالمی ،تعلیم و تربیت اسالمی و معرفتشناسی است .در دوره پیش رو دو
دوره اخالق کاربردی و حرفهای و تعلیم و تربیت اسالمی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.

مسئول دفاتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خوزستان به هدف اجرای این طرح اشاره
کرد و گفت :شاید عمدهترین انگیزه برپایی این کارگاهها آن است که اساتید ما که مسئولیت تعلیم و تربیت فرزندان
ما را برعهده دارند فرصتی داشته باشند دور هم بنشینند و در زمینه این موضوعات هماندیشی کنند .مدرسی که در
این دوره شرکت میکند در حقیقت مدیریت یک جلسه هماندیشی را بر عهده دارد و این جلسات فرصتی است که
آخرین مباحث به گفتوگو گذاشته شود.
وی با تصریح بر اینکه شرکت در دورههای دانشافزایی کامالً اختیاری است ،اظهار کرد :در بحث ارتقاء اعضا هیئت
علمی دانشگاهها ذیل ماده یک که حوزه امور فرهنگی است ،عناوین نهگانهای وجود دارد که امتیاز مربوطه را از طریق
آن عناوین میتوان کسب کرد که یکی از آن عناوین شرکت در دورههای دانشافزایی است.
شفیعی با اشاره به استقبال اعضا هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از شرکت در دورههای دانشافزایی افزود:
میزان استقبال از این دورهها به گونهای بود که در این دوره به ناگزیر بخشی از اساتید در دوره شرکت خواهند کرد و
امیدواریم بتوانیم با همراهی معاونت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز دوره بعدی را در دانشگاه برگزار کنیم و
دانشگاه بتواند وظیفه خود را در قبال اعضا هیئت علمی در این جهت انجام دهد.
مسئول دفاتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خوزستان گفت :عناوین مطرح در بخش
اخالق حرفهای و کاربردی شامل سوابق و مقررات دانشگاهی ،روشها و فنون تدریس ،روش و مدیریت تحقیق،
روش ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و چگونگی استفاده از منابع علمی و الکترونیکی هستند .در دورههای
معرفتی نیز اندیشه سیاسی اسالم ،اخالق حرفهای ،معرفتشناسی اسالمی ،اصول تعلیم و تربیت اسالمی و تاریخ و
فلسفه علم مطرح میشود.
وی افزود :وظیفه تأمین مدرس در بخش دورههای معرفتی بر عهده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
است؛ به این علت که برای طرح ضیافت اندیشه به طور متمرکز اساتیدی گزینش شدهاند که توانایی و آمادگی الزم
را داشته باشند که بتوانند در جمع اعضا هیئت علمی طرح بحث کنند .در پایان این دورهها به شرکتکنندگان
گواهینامهای اعطا خواهد شد که دارای ارزش و منزلت قانونی است و برای اخذ امتیاز فرهنگی نیز معتبر است.
در ادامه عبداهلل پارسا ،رئیس گروه برنامهریزی و ارزیابی آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز به بیان جزئیات
برگزاری دورههای طرح ضیافت اندیشه این دانشگاه در هفته آینده پرداخت و گفت :این دورهها از  1تا  9دی طی
چهار روز صبح و عصر طی دو کالس  91دقیقهای برگزار خواهند شد که در مجموع برای هر عضو هیئت علمی 23
ساعت امکان شرکت در دوره وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد :این دورهها در تاالر قیصر امینپور و تاالر خلیجفارس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
شهید چمران اهواز برگزار خواهند شد .دکتر منتظری و دکتر علوی به ترتیب مدرس دورههای اخالق حرفهای و
تعلیم و تربیت اسالمی خواهند بود.
رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور شد :فراخوان شرکت در این طرح
اواخر مهر امسال اعالم شد و اساتید به مدت  65روز فرصت نامنویسی در این دورهها را داشتند.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری ایسنا وایرنا منعکس شده است.

شناسه خبر 2448142 :چهارشنبه  3دی 31:2۱ - 3333

طرح ضیافت اندیشه سبب باال رفتن سطح علمی دانشگاه ها می شود

اهواز -مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوزستان گفت :با برگزاری طرح ضیافت
اندیشه اساتید در دانشگاه شهید چمران ،سطح علمی دانشگاه افزایش و آخرین یافته های علمی مطرح می شوند .
به گزارش خبرنگار مهر حجت االسالم و المسلمین سید محسن شفیعی پیش از ظهر امروز در نشست خبری طرح
ضیافت اندیشه اساتید عنوان کرد :دوره ضیافت اندیشه به منظور دانش افزایی اعضای هیئت علمی و اساتید و برای
اسالمی شدن دانشگاه ها صورت می گیرد.
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوزستان بیان کرد :اجرای این طرح از مصوبات
شورای دانشگاه بوده و انگیزه اصلی انجام آن ،مسئولیت مهم اساتید در تربیت فرزندان آینده کشور است.
وی افزود :ان ها در رابطه با یافته های علمی بحث و همچنین مهارت های حرفه ای را در دو موضوع تربیت وتعلیم
اسالمی و اخالق حرفه ای کسب می کنند.
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوزستان با اشاره به نقش دفتر نهاد رهبری در
این دوره تاکید کرد :عملیات اجرایی طرح ضیافت اندیشه بر عهده دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها است و نیز
تامین محتوا ،هماهنگی اساتید و برنامه ریزی بر اساس آیین نامه این طرح از سوی دفتر نهاد رهبری و با همکاری
معاونت آموزشی دانشگاه چمران انجام می گیرد.
شفیعی تصریح کرد :افزایش سطح علمی دانشگاه و به طور کلی اسالمی شدن هر چه بیشتر آن از خروجی دوره
آموزشی اساتید است.
وی عنوان کرد :این طرح مصوبه کشوری بوده و همه اساتید و هیئت های علمی و دانشگاه های استان را در برمی
گیرد و مختص به دانشگاه های دولتی نیست و نهایتا جنبه اجرای آن به خود دانشگاه بر می گردد.
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوزستان اصل این طرح را اجرای درست دانست
وگفت :کیفیت این دوره ،نتیجه و خروجی آن بستگی به اجرای درست و مناسب آن دارد که امیدواریم در دانشگاه
چمران به نحو احسن اجرا شود.

شفیعی بیان کرد :طرح ضیافت اندیشه اساتید در  1دی با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه شهید چمران و به
مدت چهار روز در دو نوبت صبح و عصر اجرا می شود.
وی تاکید کرد :طرح ضیافت اندیشه در تاالر قیصر امین پور و خلیج فارس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
شهید چمران اهواز برگزار می شود و همچنین دکتر منتظری مدرس دوره اخالق حرفه ای و دکتر علوی مدرس
تعلیم و تربیت اسالمی خواهند بود.
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با اشاره به استقبال اساتید در پایان گفت :میزان استقبال از این
دوره ها بسیار باال بوده به طوری که تنها توانستیم بخشی از اساتید را در این دوره شرکت دهیم و دیگر اساتید
داوطلب را در صورت مکان در دوره های بعدی شرکت خواهیم داد تا به این صورت وظیفه خود رادر قبال هییت
علمی دانشگاه شهید چمران انجام دهیم.

شناسه خبر 2448131 :چهارشنبه  3دی 48:34 - 3333
كاشفی پور:
طرح ضیافت اندیشه ششم دی ماه در اهواز برگزار می شود

اهواز -معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :طرح ضیافت اندیشه با همکاری دو
نهاد معاونت و برنامه ریزی آموزشی و دفتر نهاد نمایندگی رهبری ششم دی ماه آغاز می شود .
به گزارش خبرنگار مهر ،محمود کاشفی پور پیش از ظهر امروز در نشست خبری این طرح اظهار کرد :با برنامه
ریزی های انجام گرفته و امکانات فراهم آمده حدود  651نفر از اساتید و هیئت علمی دانشگاه برای اجرای این
طرح ثبت نام کرده اند.
وی افزود :این تعداد استاد در دو گروه اخالق حرفه ای و اصول تعلیم و تربیت اسالمی در این دوره آموزش می
بینند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به آغاز فصل امتحانات دانشجویان و
پایان زمان تدریس در دانشگاه بیان کرد :با توجه به شروع امتحانات زمانی را برای این طرح انتخاب کردیم که
تداخلی با تدریس و علم آموزی دانشجویان نداشته باشد ،به همین علت این دوره از  1دی ماه سال جاری آغاز می
شود و تا  9دی ماه ادامه دارد.
کاشفی پور تاکید کرد :در پایان این طرح چهار روزه گواهی  23ساعته از طرف دو نهاد هماهنگ کننده ،معاونت
آموزشی و دفتر نهاد رهبری برای اساتید صادر می شود.
وی در پایان گفت :در این طرح چهار روزه که در دانشگاه شهید چمران برگزار می شود از دو عضو هیئت علمی
دانشگاه دولتی گرگان برای تدریس دعوت شده است.

علمي و آموزشي  11/31/3333 33:1:43کدخبر3331-31۱1-1 :
گزارش كامل ایسنا از آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر خوزستان

آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری خوزستان همراه با تجلیل از پژهشگران و فناوران برتر ،امروز در محل
استانداری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار علمیوآموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقهخوزستان – فرجاهلل خبیر معاون
سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در این مراسم اظهارکرد :وقتی عقل در انسانها وجود دارد طبیعتا گرایش به
سمت تحقیق و پژوهش در انسانها رفتار بسیار منطقی است که از آنها سر میزند.
وی افزود :ما اگر چه در زمینه ارایه مقاالت علمی رشد چشمگیری داشتیم اما واقعا تاسفبرانگیز است که جایگاه
دیگران کجا وجایگاه ما کجاست و کشورهای صنعتی  5.5درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف امور دفاعی5.3 ،
درصد صرف امور آموزش 5.7 ،درصد صرف بهداشت و  3.5درصد صرف تحقیق و پژوهش و توسعه تکنولوژی میکنند.
خبیر در ادامه یادآور شد :در کشورهای در حال توسعه که ما نیز جزیی از این کشورها محسوب میشویم  5.2درصد از
تولید ناخالص داخلی در امور دفاعی 2.3 ،درصد در آموزش  6.1 ،درصد در بهداشت و  1،5درصد در تحقیق و پژوهش
صرف میشود.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه در کشور یک ششم اعتبار سایر کشورهای صنعتی از
تولید ناخالص داخلی که صرف پژوهش میشود را صرف تحقیق و پژوهش می کنیم ،افزود :به ازای هر یک میلیون نفر
در ژاپن  5هزار پژوهشگر  ،در آلمان  2هزار پژوهشگر ،در آمریکا  5711نفر و در کره جنوبی  6511نفر و در ایران
 611پژوهشگر داریم .به عبارتی  33.5درصد محققان دنیا در اروپا و  63.5درصد در آمریکا 63.5 ،درصد در آسیا و
 1.9درصد در اقیانوسیه وجود دارد.
وی افزود :وقتی ما پژوهشگر و محقق تربیت کنیم اما زمینه کار برای آنها فراهم نباشد همچون دیگر نیروهای
تربیتشده  ،جذب کشورهای خارجی میشوند و همان بحث فرار مغزها را مشاهده خواهیم کرد.
خبیر با بیان اینکه ارتباطات دانشگاههای ما با بخش اجرا و بخش خصوصی ارتباطاتی گسسته است ،تصریحکرد :در
کشور ما ارتباطات به صورت سیسماتیک برقرار نیست .بخش خصوصی ما در جریان تحقیق و پژوهش چقدر از
دانشگاه استفاده میکند و یا چقدر بودجه صرف پژوهش و فناوری میکند؟!

وی در ادامه تاکید کرد :ما در جریان پژوهش میتوانیم دانش نو کسب کنیم یا در دانشهای کسبشده سالهای
گذشته ،کاربردهای تازه پیدا کنیم .ما از طریق پژوهش میتوانیم با دنیای پیرامون خود بیشتر ارتباط برقرار کرده و
کسب درآمد کنیم چرا که کسب در آمد از پژوهش مساله مهمی است.
در این مراسم همچنین دکتر محمد رعایاییاردکانی سرپرست دانشگاه شهیدچمران اهواز اظهارکرد :در نمایشگاه
هفته پژوهش و فناوری خوزستان سمینارهای نیازسنجی برگزار شد که هدف آنها شناخت معضالت و مسایل صنعت
و جامعه بوده است .هفته پژوهش استان با زنگ پژوهش آغاز شد که این مراسم در یکی از مدارس اهواز با حضور
مدیر کل آموزش و پرورش و معاون استانداری خوزستان برگزار شد.
رعایایی تصریح کرد :در هفته پژوهش و فناوری امسال  36سمینار نیازسنجی برگزار شد که در برگزاری این
سمینارها  62سازمان همکاری داشتند وبرگزاری این سمینارها مورد استقبال قرار گرفت .یکی از کارهای خوب هفته
پژوهش ،افتتاح مرکز تحقیقات فوالد بوده است که آن را به فال نیک میگیریم.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر چه بحث علم و پژوهش بحثی جدا از فناوری است ،تصریحکرد :اما تالش و هدف ما
این است که در حوزه های علم و پژوهش و فناوری به جایگاه اول در منطقه برسیم .در حال حاضر کشور از نظر تولید
علم و مقاالت در مجالت خارجی در جهان رتبه  67و در آسیا رتبه  5در منطقه رتبه یکم را دارد .کشور از نظر تولید
علم و مقاالت از سال  3111تا سال  3162رشد بسیار خوبی داشته است که جای قدردانی دارد و در واقع در زمینه
چاپ و تولید مقاالت با دستیابی به جایگاه اول منطقه به هدف خود رسیدهایم و این رتبه خوبی است.
در این مراسم همچنین دکتر بابک مختاری رئیس پارك علم و فناوری خوزستان اظهار کرد :همزمانی برگزاری
نمایشگاه پژوهش و نمایشگاه کتاب به مثابه حضور تمام اهالی ادب و علم استان بوده است و جا دارد از حسن
تصمیم مسئوالن در برگزاری همزمان این نمایشگاهها قدردانی کرد.
وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در بخش دستاوردهای پژوهشی  25شرکت و دستگاه
اجرایی حضور داشتند و سپس یک شرکت دیگر نیز به تعداد آنها افزوده شد ،تصریحکرد :در بخش فنبازار 31
شرکت کننده داشتیم که تعداد آنها در مقایسه با سال گذشته یکسان بوده است .هدف ما از فن بازار نهادینهکردن
تبدیل علم به ثروت در جامعه بود.
رئیس پارك علم و فناوری خوزستان عنوان کرد :با توجه به نظر سنجیهای صورت گرفته درباره میزان رضایت کلی
غرفهداران از نمایشگاه 65 ،درصد آنها گزینه عالی 27 ،درصد خوب و  53درصد گزینه متوسط5 ،درصد ضعیف و 3
درصد گزینه خیلی ضعیف را اعالم کرده اند.
مختاری ادامه داد :تقریبا  7درصد گزینه ضعیف و خیلی ضعیف و  92درصد نمایشگاه را در سطح متوسط به باال
ارزیابی کردهاند 33 .درصد بازدیدگان نیز نمایشگاه را عالی 53 ،درصد خوب  31درصد متوسط و  61درصد ضعیف
ارزیابی کرده اند.
مختاری در ادامه یادآور شد :نکته جالب نمایشگاه این بود که  31درصد از بازدیدکنندگان از طریق شبکههای مجازی
از برگزاری نمایشگاه آگاه شده بودند که این مساله قدرت رسانههای نوظهور را نشان میدهد.

وی با اشاره به اینکه 11شرکت کننده در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری حضور داشتند ،اظهار داشت 61 :درصد
این شرکتها را به عنوان برترینها انتخاب کردیم که آنها براساس نظرسنجیهای صورتگرفته توسط ستاد
اجرایی انتخاب شدند .سعی کردیم غرفههای منتخب سال گذشته انتخاب نشوند تا رغبت و انگیزهای برای سایر
دستگاهها وجود داشته باشد.
در این آیین قاسم سواری سنگوری مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری خوزستان اظهار کرد :ما امسال
با توجه به سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در زمینه پژوهش ،تالش کردیم که هفته پژوهش امسال را با
رویکردهای جدیدی از طریق آسیبشناسی نمایشگاهها و هفته پژوهش سالهای گذشته ،متمایز از سالهای گذشته
برگزار کنیم.
وی افزود :یکی از نکات موردتوجه در نمایشگاه امسال ،ورود بخش خصوصی و لحاظکردن توانمندیهای بخش
خصوصی بود و تالش کردیم از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنیم .امسال با همکاری کارگروه تحول
وپژوهش استان تشکلی را تصویب کردیم که بتواند پژوهشگران بخش آزاد را مدیریت و ساماندهی کند که این
مرکز انجمن پیشگامان علم و فناوری نام دارد و امیدواریم این تشکل بتواند حلقه واسطه دستگاه های اجرایی و
بخش خصوصی باشد.
در این مراسم در ادامه گفتگو دکتر نجم الدین ساکی سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علومپزشکی
جندیشاپور اهواز گفت :کشوری که دستش از علم تهی است نمی تواند توقع عزت ،استقالل ،هویت،
شخصیت،امنیت و رفاه داشته باشد به عبارتی علم ،عزت میبخشد.
وی افزود :ایجاد ارتباط قوی بنیاد نخبگان و حوزه سالمت جهت حفظ سرعت رو به جلو سالمت و بهداشت استان،
استفاده از پژوهشگران و نخبگان در مراکز دولتی و غیر دولتی مرتبط جهت آشنایی با ساختار مدیریتی و پایینآوردن
سن مدیران آینده جهت افزایش کارایی و بازدهی مدیران ،تاسیس اتاقهای فکر بنیاد نخبگان در استانداری و
فرمانداریها جهت رصد عملکرد پژوهش و آموزشی مدیران مراکز و کمک به حل چالشها و انجام مطالعات بنیادی و
میدانی با استفاده از ظرفیت استانها و تمرکز بنیاد نخبگان در استعدادیابی در مناطق محروم استان و کمک آموزشی
و پژوهش به دانشآموزان نیازمند از جمله پیشنهادات ما است.
ساکی بیان کرد :نگاه به پژوهش نباید نگاهی ویترینی باشد و به نخبگان و پژوهشگران نگاهی ابزاری در فصل خاص
نباید داشت.

به گزارش خبرنگار ایسنا در پایان این مراسم با حضور مسئولین استانی از سازمان آب و برق خوزستان  ،اداره کل
میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ،دانشگاه پیامنور ،شرکت فوالد اکسین خوزستان ،شرکت فوالد کاران
جم ،و پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور ،به عنوان غرفههای برتر  ،از سید محمود کاشفیپور ،محمود خاکسار
مهابادی ،کوروش حیدری شیرازی ،منصور فرید ،غالمرضا رجبی ،عطاهلل سیادت ،ابراهیم پناهپور ،ایمان دانایی،
سعید گلستان ،عبدالعلی موحدینیا ،منوچهر مکوندی ،فاخر رحیم ،سید محمد علوی ،سید سیفاله بالدی موسوی،

نجمالدین ساکی ،حجتاالسالم و المسلمین رضا حیدری ،حجتواالسالم و المسلمین محمدرضا شوشتری ،محمد
بهرامی ،حسین خیامی ،محمدجواد محمدی ،منوچهر شکریان ،دانش عباسشهنی ،سعیده حاجیزمانی ،امین
دریاسفر ،مهدی نیکو ،ماندانا شهنواز ،مهرداد دلیلی ،عاطفه رشنویی ،پیمان کاظمینژاد ،سیدسجاد صالحی
قلعهسفید ،هوشنگ حسونیزاده ،مهدی شریفی ،گشتاسب چراغیان ،کامران میرزاشاهی ،احمد نادری ،ناصر رجبی
فرد ،روحاله موسوی ،ایمان زارعی  ،مجتبی گهستونی ،سرهنگ پاسدار دکتر رضا زیالبی ،سرهنگدوم علی حسینی،
ستوانیکم احمد همیالی ،حسن گرمسیری ،مهران معماری ،محمدحسن جزایری ،علی انصاری ،ریحانه طائی ،ارس
شیرانی ،جمشید مقدسی ،رضا کیانینژاد ،سرگردپاسدار فیروز ممبینی ،مهدی شیخنیا ،امیررضا بندری ،حسین
نگهبان به عنوان پژوهشگران برتر و از روسای دانشگاه شهیدچمران اهواز ،پارك علم و فناوری ،اداره کل منابع
انسانی و تحول اداری استانداری خوزستان به عنوان دست اندرکاران برگزاری هفته پژوهش و فناوری تقدیر شد.

کدخبر - 83441218:تاریخ33/31/11 :

سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز :ارگان ها و صنایع برای انجام پژوهش بایداحساس نیاز كنند
اهواز -ایرنا -سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :ارگان ها و صنایع باید احساس نیاز کنند تا به پژوهش
و تحقیق بپردازند.
به گزارش ایرنا ' محمد رعایایی' شنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان خوزستان در محل تاالر
شهید هاشمی استانداری خوزستان اظهار داشت :تمامی صنایع و شرکت ها و ارگان ها برای اینکه به امر پژوهش
بپردازند و به این مهم توجه داشته باشند باید احساس نیاز بکنند.

وی گفت :هدف از پژوهش تحول است و مقصود از این تحول رسیدن به یک پیشرفت علمی است.

سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز بیان داشت :یکی از ویژگی های امسال هفته پژوهش ایجاد ارتباط هرچه
بیشتر با مراکز علمی و استفاده از پتانسیل های علمی دانشگاه ها برای حل مشکالت بخش صنعت است.

وی یکی از اتفاقات بسیار مهم هفته پژوهش امسال را راه اندازی مرکز تحقیقات فوالد عنوان کرد و بیان داشت :با
وجود این مرکز تحقیق دانشگاه و محققان می توانند به راحتی به امر پژوهش در جهت یافتن مشکالت بخش
صنعت فوالد و یافتن راه حل های آن بپردازند.

رعایایی در ادامه با اشاره به رتبه علمی کشور افزود :در حال حاضر ایران در بخش تولید علم و چاپ مقاله رتبه 67
دنیا و یک منطقه را دارد.

وی گفت :دانشگاه چمران در حال حاضر در بین دانشگاه های کشور رتبه  63علمی و پژوهشی را دارد و طی سال
های  93و  92موفق به بستن  615قرارداد شده است.

همچنین در ادامه این آیین مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری خوزستان اظهار داشت :یکی از اهداف
هفته پژوهش ورود بخش خصوصی در امر پژوهش و توانمندسازی این بخش خصوصی است.

'قاسم سواری' در ادامه بیان داشت :امسال تالش شده است که از بخش خصوصی در هفته پژوهش بیشتر
استفاده شود ،در هفته پژوهش سال های قبل از بخش خصوصی استفاده نشد و بیشتر بخش های دولتی شرکت
داشتند اما امسال بخش خصوصی نقش پررنگی در این هفته داشت.

وی گفت :در هفته پژوهش امسال انجمن پیشگامان علم تشکیل شد و پژوهشگران می توانند در این انجمن عضو
شوند و این انجمن می تواند حلقه واسطه ای بین پژوهشگران و مسئوالن استان باشد.

سواری در ادامه بیان داشت :امسال تالش شد که از بحث آموزشی صفر به سمت پژوهشگری حرکت شود و
دستگاه های استان نیز باید از این رویکرد تبعیت کنند.

علمي و آموزشي  1۱/31/3333 33:21:33کدخبر3331-34۱1-1 :
دانشگاه شهیدچمران میزبان جشنواره نشریات دانشجویی منطقه  5كشور

نخستین جشنواره نشریات دانشجویی منطقه  5کشور  7تا  ۹بهمنماه امسال به میزبانی دانشگاه شهیدچمران اهواز
برگزار میشود.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)  -منطقهخوزستان  -دکتر عبدالرضا نواح ،مدیر
اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهیدچمران با اعالم این خبر اظهارداشت :این معاونت بهمنظور
فراهم کردن فرصتی برای تبادل تجربیات و آشنایی دانشجویان با دستاوردهای روزنامهنگاری در حوزه نشریات
دانشجویی ،نخستین جشنواره نشریات دانشجویی منطقه  5را از برگزار میکند.
وی افزود :این جشنواره در سه بخش آثار ،نشریات و ویژه برگزار میشود؛ بخش آثار شامل خبر ،گزارش ،مصاحبه،
سرمقاله و یادداشت ،مقاله سیاسی ،مقاله فرهنگی -اجتماعی ،مقاله ادبی -هنری ،مقاله صنفی ،متن ادبی (قطعه ادبی،
شعر ،داستان) ،طنز ،طرح و کاریکاتور ،گرافیک و صفحهآرایی ،طرح روی جلد و عکس است.
نواح بابیان اینکه بخش در بخش نشریات دانشجویان میتوانند آثار خود را در زمینههای خبری صنفی ،سیاسی،
فرهنگی -اجتماعی ،هنری-ادبی ،طنز و کاریکاتور ،عقیدتی دینی ،علمی-تخصصی (علوم انسانی) ،علمی -تخصصی
(فنی و مهندسی) ،علمی -تخصصی (علوم تجربی) ،علمی -تخصصی (علوم پایه) و علمی -تخصصی (هنر) ارائه کنند.
دبیر اجرایی نخستین جشنواره نشریات دانشجویی منطقهی  5درباره بخش ویژه این جشنواره یادآور شد:
هیئت داوران ،جایزه ویژه خود را به آثاری خواهد داد که پیرامون موضوعات اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت
جهادی یا فرهنگ و حقوق شهروندی نوشته شده باشند.
نواح برپایی نمایشگاه نشریات دانشجویی را ازجمله برنامههای این جشنواره عنوان و تصریح کرد :در این نمایشگاه
دانشگاههای شرکتکننده در جشنواره ،غرفههایی را جهت ارائه نشریات دانشجویی خود برپا خواهند کرد.

وی برگزاری کارگاههای آموزشی با حضور استادان مجرب در زمینههای حقوق مطبوعات ،گرافیک و صفحهآرایی،
خبرنویسی و آیین نگارش مطبوعات را از دیگر برنامههای این جشنواره ذکر کرد.
مدیر امور اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز بابیان اینکه فراخوان این جشنواره منتشرشده است ،خاطرنشان
کرد :آثاری در جشنواره پذیرفته میشوند که از ابتدای فروردینماه سال  93تا پایان آذرماه سال  92چاپشده
باشند.
عالقهمندان برای دریافت فرم ثبتنام و آگاهی بیشتر میتوانند به نشانی اینترنتی  ahvazuc.irمراجعه کنند.

یک شنبه  ۱دی  31:38 3333شماره خبر 2143118 :
با محوریت شعار سال؛
جشنواره نشریات دانشجویی به میزبانی دانشگاه شهیدچمران اهواز برگزار میشود

گروه اجتماعی :نخستین جشنواره نشریات دانشجویی منطقه  ،5هفتم تا نهم بهمن به میزبانی دانشگاه شهیدچمران
اهواز برگزار میشود .
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خوزستان ،به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز،
عبدالرضا نواح ،مدیر اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با اعالم این خبر اظهار کرد :این معاونت بهمنظور
فراهم کردن فرصتی برای تبادل تجربیات و آشنایی دانشجویان با دستاوردهای روزنامهنگاری در حوزه نشریات
دانشجویی ،نخستین جشنواره نشریات دانشجویی منطقه  5را از هفتم تا نهم بهمن برگزار میکند.
وی افزود :این جشنواره در سه بخش آثار ،نشریات و ویژه برگزار میشود که بخش آثار شامل خبر ،گزارش ،مصاحبه،
سرمقاله و یادداشت ،مقاله سیاسی ،مقاله فرهنگی ـ اجتماعی ،مقاله ادبی ـ هنری ،مقاله صنفی ،متن ادبی(قطعه ادبی،
شعر ،داستان) ،طنز ،طرح و کاریکاتور ،گرافیک و صفحهآرایی ،طرح روی جلد و عکس است.
وی ادامه داد :همچنین بخش نشریات شامل خبری صنفی ،سیاسی ،فرهنگی ـ اجتماعی ،هنری ـ ادبی ،طنز و
کاریکاتور ،عقیدتی دینی ،علمی ـ تخصصی(علوم انسانی) ،علمی ـ تخصصی(فنی و مهندسی) ،علمی ـ
تخصصی(علوم تجربی) ،علمی ـ تخصصی(علوم پایه) و علمی ـ تخصصی(هنر) است.
دبیر اجرایی نخستین جشنواره نشریات دانشجویی منطقه  5با اشاره به بخش ویژه این جشنواره بیان کرد :هیئت
داوران جایزه ویژه خود را به آثاری خواهد داد که درباره موضوعات اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی یا
فرهنگ و حقوق شهروندی پدید آمده باشند.
نواح برپایی نمایشگاه نشریات دانشجویی را از جمله برنامههای این جشنواره عنوان کرد و گفت :در این نمایشگاه
دانشگاههای شرکتکننده در جشنواره غرفه نشریات دانشجویی خود را برپا و آنها را ارائه خواهند کرد.
وی برگزاری کارگاههای آموزشی با حضور استادان مجرب در زمینههای حقوق مطبوعات ،گرافیک و صفحهآرایی،
خبرنویسی و آئین نگارش مطبوعات را از دیگر برنامههای این جشنواره عنوان کرد.
مدیر امور اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه فراخوان این جشنواره منتشر شده است ،اظهار کرد:
آثاری در جشنواره پذیرفته میشوند که از ابتدای فروردین  6293تا پایان آذر  6292به چاپ رسیده باشند.

چهار شنبه  31دی  31:12 3333شماره خبر 2111133 :

اردیبهشت ۴۹؛
جشنواره سراسری نمایش رضوی در دانشگاه شهیدچمران اهواز برگزار میشود

گروه هنر :بخش نمایش رضوی سیزدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) ،به میزبانی دانشگاه شهیدچمران اهواز
اردیبهشت  ۹۹برگزار میشود .
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خوزستان ،به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز ،بهزاد
وزیری دبیر اجرایی نمایش رضوی با اعالم این خبر اظهار کرد :در سالی که با درایت عالی مقام معظم رهبری سال
فرهنگ نام گرفته است ،به منظور حفظ و نشر فرهنگ محبت اهل بیت(ع) و به ویژه فرهنگ منور رضوی ،معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهیدچمران اهواز ،جشنواره سراسری نمایش رضوی را برگزار میکند.
وزیری با بیان اینکه این جشنواره در بخشهای صحنهای ،آئینی و میدانی برگزار میشود ،افزود :موضوع آثار ارسالی
به جشنواره الزاما باید مرتبط با امام رضا(ع) باشد.
وی درباره محورهای این جشنواره گفت :عالوه بر آثاری که به شکل مستقیم مربوط به سیره و سلوك ،زندگینامه،
کرامات و شهادت حضرت رضا(ع) است ،آثاری که به صورت غیرمستقیم به مفاهیم و آموزههای برگرفته از سیره آن
حضرت همچون فتوت ،ایمان ،گذشت ،ازخودگذشتگی ،عدالتخواهی و عدالت پروری ،پرهیزگاری ،رعایت اخالق و
فداکاری پرداخته باشند ،نیز پذیرفته میشوند.
وزیری زمان برگزاری جشنواره را  61تا  67اردیبهشت ماه سال  95اعالم کرد و گفت :مهلت ارسال متون نمایشی
حداکثر تا پایان  65بهمن امسال و مهلت ارسال فیلم نمایشهایی که متون آنها پذیرفته شده است ،حداکثر تا 65
فروردین ماه سال  95خواهد بود.
دبیر اجرایی بخش دانشگاهی سیزدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) درباره برنامههای جنبی این جشنواره
اظهار کرد :همزمان با برگزاری جشنواره ،سه کارگاه آموزشی بازیگری ،کارگردانی و نمایشنامهنویسی توسط اساتید
و مدرسان مجرب دانشگاه برگزار میشود که استفاده از این کارگاهها برای اعضای گروههای شرکتکننده در
جشنواره رایگان خواهد بود .همچنین تالش خواهد شد شرایط بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس برای شرکت
کنندگان فراهم شود.

کدخبر 834412۱3 :تاریخ 33/31/11 :ساعت 33:43 :

تاخیردرراه اندازی بنیادنخبگان ازعوامل خروج نخبگان ازخوزستان است
اهواز -ایرنا -دبیر کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه از دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :تاخیرزیاد در راه اندازی
بنیاد ملی نخبگان در اواخر دولت دهم ازعوامل فرار نخبگان از استان خوزستان شد.
به گزارش ایرنا ' نجم الدین ساکی' شنبه در آیین تجلیل از نخبگان و فناوران استان خوزستان در محل سالن شهید
علی هاشمی استانداری خوزستان اظهار داشت :مشکالت زیادی بر سر راه نخبگان باعث خروج این افراد از استان
خوزستان شد که از آن جمله می کشالت می توان به نبود یکپارچگی در پژوهشگاه ها ،نبود بودجه پژوهشی  ،ناکافی
بودن تجهیزات و رفاهیات نخبگان ،عدم بکارگیری نیروی توانمند بومی از جمله این عوامل بوده است.

وی بیان داشت :برای استفاده بهینه از علم باید از نیروی جوان استفاده شود ،باید سن پژوهش را پایین آورد ،چابک
سازی و استعداد یابی مدیران آینده و استعداد یابی مدیران الیق از جمله کارهایی است که برای پیشرفت بخش
علم و پژوهش استان باید انجام داد.
ساکی ناآشنا بودن با پژوهش را از عوامل کشته شدن انگیزه پژوهش عنوان کرد.

دبیر کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه از دانشگاه شهید چمران اهوازتصریح کرد :نگاه به پزوهش نباید ویترینی باشد
و نگاه به دانشجویان نباید مقطعی باشد چرا که برای مبارزه کردن در جنگ نرم نیاز به دانشگاه و دانشجویان است.

وی با اشاره به چند راهکاردر استفاده هر چه بیشتر از پژوهش بیان داشت :ایجاد ارتباط قوی بنیاد نخبگان با حوزه
سالمت می تواند کارهای ارزنده ای را در بخش سالمت ایجاد کند.
ساکی عنوان کرد :استفاده از پژوهشگران در مراکز دولتی و غیر دولتی و تاسیس اتاق فکر نخبگان برای رصد
پژوهش در ارگان ها و تمرکز بنیاد نخبگان در مراکز محروم استان در تقویت امر پژوهش و استفاده بهینه از
پژوهش بسیار می تواند موثر باشد.

