شماره 711

علمي و آموزشي  10/31/3121 24:7499کدخبر2131-3171-5 4

رئيس اداره روابط عمومي دانشگاه شهيدچمران اهواز منصوب شد.

به گزارش خبرنگار علميوآموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)  -منطقهخوزستان  -دکتر محمد
رعايايي اردکاني سرپرست دانشگاه شهيد چمران ،در حكمي ندا شفيعي را بهعنوان رئيس اداره روابط
عمومي اين دانشگاه منصوب کرد.
شفيعي كه كارشناس ارشد علوم ارتباطات و مدرس دانشكده خبر اهواز است ،پيش از این به عنوان مدیر مركز
آموزشهاي كوتاهمدت جهاد دانشگاهي خوزستان مشغول به فعاليت بود.
در كارنامه وي فعاليتهایي چون داور علمي جشنوارههاي سالم ،مطبوعات شهري آبادان و دو دوره جشنواره شهر
و رسانه در خوزستان ،دبير  2دوره سمينار روابط عمومي هاي استان ،دبير فرهنگيهنري و علمي و آموزشي ایسناي
خوزستان و جهادگر نمونه كشور در سال  17دیده ميشود.
وي همچنين مشاور سرپرست دانشگاه جامع علمي كاربردي خوزستان در امور آموزشي است.
الزم به ذكر است خبر فوق درخبرگزاري ایرنا منعكس شده است.
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عضو هيات علمي دانشگاه چمران اهواز :از ظرفيت های گردشگری رودخانه کارون استفاده نمي شود
اهواز –ايرنا -عضو هيات علمي گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت4با نگاهي
به رودخانه کارون به عنوان مهمترين عنصر هويت بخش شهر اهواز به راحتي مي توان ديد که از ظرفيت هاي
گردشگري ساحل اين رودخانه استفاده مناسب نشده است.
'مجيد گودرزي' دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :در سال هاي اخير بيشتر فضاهاي اطراف رودخانه كارون
به احداث بلوارهاي ساحلي اختصاص یافته در حالي كه كالنشهر اهواز در اقليمي گرم واقع شده و ساكنان این شهر
از كمبود امكانات براي اوقات فراغت بویژه در این فصل از سال رنج مي برند.

وي بيان كرد :با برنامه ریزي صحيح مي توان ضعف هاي موجود را از طریق ساماندهي و استفاده از ظرفيت هاي
رودخانه كارون برطرف ،و فضاي ساحلي این رودخانه را به محيطي مطلوب تبدیل كرد.

مشاركت كننده علمي همایش ملي رودخانه كارون افزود :ایجاد مسيرهاي پياده روي ،نور پردازي ساحل رودخانه ،و
ایجاد سازه هاي عمراني اطراف و روي رودخانه،ساماندهي دستفروشان حاشيه رودخانه،احداث باغ پرندگان ،و پارک
هاي آبي مي تواند كارون را به یک جاذبه گردشگري تبدیل كند .

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز با تاكيد بر تهيه طرح هاي گردشگري رودخانه كارون ادامه داد:استفاده
از تجارب شهرهاي مشابه اهواز به لحاظ اقليمي و داراي رودخانه ،براي بكارگيري الگوي مناسب توسعه گردشگري
مي تواند زمينه را براي مطلوبيت و جذابيت بيشتر این رودخانه فراهم كند .

گودرزي افزود :ضرورت توجه به مساله گردشگري رودخانه كارون در كالنشهر اهواز از آن جهت اهميت دارد كه در
سال هاي اخير بحث ریز گردها و آلودگي هوا ،كمبود امكانات اوقات فراغت و نبود محيط طبيعي مناسب ،باعث
مهاجرت طيف وسيعي از نخبگان ،اعم از نخبگان فكري و ابزاري این شهر به سایر كالنشهرها شده است.

وي بيان كرد :داشتن مرز مشترک با كشور عراق و امكان جذب گردشگران عراقي ،واقع شدن در مسير عبور و مرور
زائران نقاط مختلف كشور به مقصد كربال ،و ظرفيت باال در زمينه گردشگري جنگ موجب ایجاد اشتغال و افزایش
درآمدهاي مردم خوزستان مي شود.

وي بيان كرد :ارتباط و پيوند نزدیک سازمان هاي شهري با دانشگاه ها و مراكز علمي در راستاي هدایت پژوهش
هاي علمي به سمت حل معضالت موجود ،مي تواند همياري مناسب براي سازمان هاي متولي رودخانه كارون باشد.

رود كارون تنها رود ایران است كه به آب هاي بين المللي و اقيانوس راه دارد .طول این رودخانه  1۵۹كيلومتر است.
سرچشمه اصلي رود كارون ،آب كاج از زردكوه بختياري در رشته كوه زاگرس است كه با ورود به شوشتر در
خوزستان به دو شاخه گرگر و شطيط تقسيم مي شود ولي دوباره در جنوب شوشتر به هم متصل شده و سپس رود دز
در شمال اهواز به این رودخانه ملحق مي شود .

رود كارون ،با ورود به خرمشهر ،دو شاخه شده و یكي از شاخه ها به اروندرود در مرز ایران و عراق مي ریزد و
دیگري با ادامه مسير به خليج فارس مي پيوندد.
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برگزاری کنفرانس ملي جوش در دانشگاه شهيدچمران
پانزدهمين کنفرانس ملي جوش و بازرسي و چهارمين کنفرانس ملي آزمايش هاي غيرمخرب امروز( 2ديماه)
اساتيد و محققان اين رشته در دانشگاه شهيدچمران اهواز آغاز بهکار کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاري دانشجویان ایران(ایسنا)  -منطقهخوزستان  -در آیين افتتاحيه این
كنفرانس ،فرج اهلل خبير معاون سياسي اجتماعي استاندار خوزستان ،اظهارداشت :اميدوارم این كنفرانسها به رشد
كيفيت در جامعه ما كمک كند چرا كه جامعه ما در بخش كيفيت دچار مشكالت جدي است.

وي به معرفي خوزستان به عنوان یک استان صنعتي و ظرفيتهاي سرمایهگذاري و توانمنديهاي آن پرداخت و
اظهار اميدواري كرد :برگزاري این كنفرانسها به رشد و توسعه خوزستان در همه ابعاد و جنبههاي مختلف آن كمک
كند.

در ادامه این كنفرانس دكتر ابراهيم حاجيدولو معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شهيدچمران اهواز در سخناني به
معرفي این دانشگاه به عنوان بزرگترین مركز آموزشي جنوبغرب كشور پرداخت و اظهاركرد :این دانشگاه با حدود
 71هزار دانشجو ۵۵5 ،عضو هيئت علمي 7۹ ،مركز تحقيقاتي و آزمایشگاه مركزي با تجهيزات مناسب قابليتهاي
بالقوه زیادي در بخش پژوهشي دارد.

وي با بيان این كه آخرین مركز تحقيقاتي دانشگاه شهيدچمران اهواز كه در هفته پژوهش امسال افتتاح شد ،مركز
تحقيقاتي فوالد است ،گفت :این مركز تحقيقاتي با همكاري گروه ملي صنعتي فوالد ایران راه اندازي شد و اميدواریم
این مراكز ،زمينه ارتباط بيشتر با صنایع را فراهم آورد.

حاجي دولو تصریح كرد :هدف ما گسترش تعداد مراكز تحقيقاتي كاربردي و تقاضا محور و همكاريهاي بينالمللي
است كه بهطور ویژه در صنایع برق و نورد در حال برنامه ریزي براي راه اندازي مركز تحقيقاتي هستيم.

معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيدچمران اهواز تعداد مجالت علمي پژوهشي دانشگاه  25عنوانكرد و افزود:
گسترش اصولي و هدفمند مجالت علمي پژوهشي با نظارت بر انتشار مقاالت مفيد و كارگشا براي بخش صنعت در
برنامه پژوهشي دانشگاه قرار دارد.

وي از برگزاركنندگان و دستاندركاران همایش جوش و بازرسي و این انجمن قدرداني نمود و ابراز اميدواريكرد:
برپایي این همایشها در تقویت ارتباط مجامع علمي دانشگاهي با بخش صنعت موثر است.

هم چنين عبدالوهاب ادبآوازه رئيس انجمن جوشكاري و آزمایشهاي غيرمخرب ایران درادامه این همایش ضمن
معرفي این انجمن و برنامههاي آن گفت :پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چهارمين كنفرانس آزمایش
هاي غيرمخرب را در اهواز بهعنوان یكي از قطبهاي صنعتي مهم كشور برگزار كردیم.

وي در ادامه افزود :در انجمن جوشكاري و آزمایشهاي غيرمخرب ،بحثهاي ضابطهمند شدن فعاليت اجرایي
بازرسي و كنترل كيفيت براي ساختمانهاي سازهفلزي و آزمون تایيد صالحيت براي جوشكاري همچنان در دست
پيگيري و گسترش است.

ادب آوازه با اشاره به اینكه انجمن جوشكاري و آزمایشهاي غيرمخرب ایران در سال  2۹75به عضویت كميته بين
المللي آزمایشهاي غيرمخرب درآمده گفت :اميدواریم این عضویت دستاوردهاي خوبي براي كشور داشته باشد.

وي همچنين از ادارات استاندارد استانها كه همكاري این انجمن را پذیرفتند و در تدوین ،توسعه و ترویج
استانداردهاي ملي جوش و آزمایش هاي غيرمخرب كوشش و در اجراي آن همكاري مي كنند قدردانيكرد.

ادبآوازه با بيان این كه همكاري با اداره استاندارد در تدوین و بازنگري استانداردهاي ملي هنوز ادامه دارد ،افزود :در
ميان  26۹انجمن علمي فعال در كشور ،انجمن جوشكاري و آزمایشهاي غيرمخرب به عنوان انجمن علمي پيشتاز
در تدوین استانداردهاي ملي در كشور شناخته شده است.

هم چنين در ادامه این كنفرانس دكتر رضا دهمالیي دبير علمي كنفرانس ،با اشاره به سوابق برگزاري این رویداد
علمي گفت :به دليل وجود ظرفيتها و پتانسيلهاي باال در خوزستان بهویژه در صنایع نفت ،گاز ،پتروشيمي ،نيروگاه،

فوالد و لوله سازي و ارتباط این صنایع با جوشكاري و بازرسي فني ،امسال كنفرانس در دانشگاه شهيدچمران برگزار
شد.

وي با بياناینكه به متقاضيان قابل توجه كنفرانس و ابعاد گسترده موضوع آن در بخش صنعت ،اظهار داشت:
فراخوان پانزدهمين كنفرانس در اسفندماه سال گذشته در همایش چهاردهم در كرج اعالم و انتشار یافت و پذیرش
مقاالت از اردیبهشت تا نيمه مهرماه ادامه یافت.

دهمالیي افزود :از ارسال  22۹مقاله به صورت چكيده به دبيرخانه كنفرانس ارسال شد كه پس از دو دوره داوري و
ارزیابي از این تعداد 7۹۵ ،مقاله پوستري و  45مقاله براي ارائه حضوري پذیرفته شده است.

وي اظهار اميدواري كرد :برگزاري این كنفرانس در ارتقاء سطح علمي دانشجویان ،اساتيد و صنعتگران و بازكردن
گرههاي بخش صنعت در حوزه جوش و بازرسي موثر باشد.

کدخبر 03:::150 4تاريخ خبر 21/31/12 4ساعت 31491 4
همایش ملي جوش و بازرسي و آزمایش های غير مخرب در اهواز آغاز بکارکرد

اهواز -ايرنا  -پانزدهمين همايش ملي جوش و بازرسي و چهارمين همايش ملي آزمايش هاي غيرمخرب سه
شنبه در سرسراي آمفي تئاتر دانشكده علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز آغاز بكار کرد.
به گزارش ایرنا ،معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شهيد چمران اهواز در این همایش اظهار كرد :یكیي از شیاخ
هاي ارزیابي پژوهش و فناوري خوزستان ،تمركز بخش عمده اي از فعاليت هاي مرتبط با مهندسي جوش و بازرسي
در خوزستان ،لوله سازي و ساخت پاالیشگاه ،مشاركت دانشیجویان رشیته میواد و بازرسیي و جیوش ،و مشیاركت
كارشناسان مهندسي جوش و بازرسي به عنوان یک سرمایه گذاري دراز مدت در این استان است.

'ابراهيم حاجي دولو' افزود :از جمله اهداف برگزاري این همایش ارایه آخرین تحقيقات و یافته هاي علمي و
پژوهشي ،ایجاد بستر مناسب براي ارتباط رودررو و تبادل نظر ،تقویت ارتباط بين صنعت و دانشگاه از طریق طرح
نيازها تا حد جوش ،تشویق كارشناسان براي نوآوري در محيط هاي صنعتي و معرفي توانمندي هاي علمي و صنعتي
خوزستان است.
وي ابراز اميدواري كرد كه برگزاري این همایش ،امكان برقراري ارتباط بيشتر و انتقال مسایل و مشكالت را فیراهم
كند.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شهيد چمران اهواز با اشاره به فعاليت 7۹مركز تحقيقاتي در این دانشیگاه گفیت:
مراكز تحقيقات فوالد،حفاري ،بيوتكنولوژي و علوم زیستي ،علوم رفتاري و زهكشي ،پژوهشكده آب و انیرژي ،مركیز
پژوهشي زمين شناسي و زمين شيمي نفت ،ریزگردها ،و شبكه هاي گازرساني و ستاد نیانو دانشیگاه از جملیه ایین
مراكز هستند.

وي اضافه كرد :مركز پژوهشي شبكه هاي گازرساني با همت شركت گاز نقش مهمي در صنعت جوش ایفا مي كند.

حاجي دولو گفت:خوزستان مهد صنایع نفت ،گاز و پتروشيمي ،صنایع فوالد و لوله سازي و مهد كشاورزي،
گردشگري بكر ،تاالب ها و آبشارها است.

وي افزود :دانشگاه شهيد چمران اهواز داراي  74دانشكده و  76هزار و  45۵دانشجو است.

معاون سياسي ،اجتماعي استانداري خوزستان نيز با اشاره به اهميت صنعت جوش ابراز اميدواري كرد :برگزاري این
همایش ها به رشد كيفيت در جامعه در همه ابعاد كمک كند چون در این زمينه در بيشتر حوزه ها با مشكل روبه رو
هستيم.
'فرج ا ...خبير' با اشاره به اینكه چنين همایش هایي قابليت هاي نهفته صنعتگران و متخصصان را در عرصه هاي
مختلف شكوفا مي كند،ادامه داد :خوزستان  65هزار كيلومتر مربع مساحت و چهارميليون و  1۵۹هزار نفر جميعت
دارد و با قابليت هاي مهمي مانند نفت ،گاز ،پتروشيمي ،پيشينه تاریخي ،جاذبه هاي زیارتي و تنوع خاص جمعيتي و
قوميتي نقش مهمي در توسعه و پيشرفت كشور دارد.

پانزدهمين همایش ملي جوش و بازرسي و چهارمين همایش ملي آزمایش هاي غيرمخرب نهم و دهم دي در
سرسراي آمفي تئاتر دانشكده علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز در حال برگزاري است.
در این همایش حدود  0۹۹ميهمان از صنایع مختلف پتروشيمي ،نفت و گاز ،فوالد ،خودروسازي و ...ونيز برخي
اساتيد و دانشجویان مرتبط حضور دارند.
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انتخاب استاد دانشگاه شهيد چمران بهعنوان پژوهشگر نمونه علوم زمين ایران

انجمن زمينشناسي ايران دکتر عليرضا زراسوندي استاد دانشگاه شهيدچمران اهواز را به عنوان پژوهشگر
نمونه علوم زمين در سال  21برگزيد.

به گزارش خبرنگار علميوآموزشي خبرگزاري دانشجویان ایران(ایسنا)  -منطقهخوزستان  -انجمن زمينشناسي
ایران ،هر ساله از بين فعاالن عرصه پژوهشي علوم زمين ،پژوهشگر نمونه كشور در این رشته را انتخاب ميكند
كه امسال از سوي این انجمن لوح تقدیر پژوهشگر نمونه علوم زمين به دكتر زراسوندي استاد دانشگاه
شهيدچمران اهواز ،اعطا شد.
به گزارش ایسنا دكتر زراسوندي در هفته پژوهش امسال به عنوان پژوهشگر برتر استان شناخته شد و هماكنون
به عنوان استاد دانشگاه شهيدچمران اهواز و رئيس بنياد نخبگان خوزستان فعاليت ميكند.
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حاشيه های سخنراني حجت االسالم قرائتي در جمع دانشگاهيان اهواز
تماشای ورزش مانند تماشای پول های بانک است
اهواز -ايرنا  -حجت االسالم والمسلمين 'محسن قرائتي' در جمع دانشگاهيان شهيد چمران اهواز گفت4
تماشاي ورزش مانند تماشاي پول هاي بانک است.
به گزارش ایرنا ،سخنراني ریيس ستاد اقامه نماز كشور در جمع فرهيختگان ،استادان و دانشجویان دانشگاه شهيد
چمران اهواز كه به مناسبت گراميداشت نهم دي در مسجد این دانشگاه صورت گرفت حاشيه هایي داشت.
وي با قرائت سوره 'والعصر' به تفسير آن پرداخت و گفت :تفسير این سوره به درد زمستان ،تابستان و هر زمان
دیگري مي خورد.

حجت االسالم قرائتي همچنين گفت :آقاي روحاني مي گفت كه تا دو سال دیگر چند ميليون فوق ليسانس بيكار در
كشور داریم.

وي همچنين گفت4۹ :سال معاون وزیر و ریيس نهضت سوادآموزي بودم ،سه دختر دارم كه دو نفرشان ليسانس
دارند اما هيچ كدام را استخدام نكرده اند.
حجت االسالم قرائتي به عكاس ایرنا كه در حال گرفتن عكس بود خطاب كرد و با بيان این كه 'من شرالعكاس
الخناس' از او خواست بنشيند و دیگر عكس نگيرد.
* وي همچنين خطاب به عكاس خانم خبرگزاري ایكنا كه در قسمت مردان در حال عكس گرفتن بود خواست كه از
قسمت برادران خارج شود.

حجت االسالم قرائتي در نمایي متفاوت رو به دوربين عكاس ایرنا كرد و دو انگشت خود را به نشانه پيروزي باال
گرفت و این عكس هم توسط عكاس ایرنا ثبت شد
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برگزاری کنفرانس ملي جوش در دانشگاه شهيدچمران

پانزدهمين کنفرانس ملي جوش و بازرسي و چهارمين کنفرانس ملي آزمايش هاي غيرمخرب امروز( 2ديماه)
اساتيد و محققان اين رشته در دانشگاه شهيدچمران اهواز آغاز بهکار کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاري دانشجویان ایران(ایسنا)  -منطقهخوزستان  -در آیين افتتاحيه این
كنفرانس ،فرج اهلل خبير معاون سياسي اجتماعي استاندار خوزستان ،اظهارداشت :اميدوارم این كنفرانسها به رشد
كيفيت در جامعه ما كمک كند چرا كه جامعه ما در بخش كيفيت دچار مشكالت جدي است.

وي به معرفي خوزستان به عنوان یک استان صنعتي و ظرفيتهاي سرمایهگذاري و توانمنديهاي آن پرداخت و
اظهار اميدواري كرد :برگزاري این كنفرانسها به رشد و توسعه خوزستان در همه ابعاد و جنبههاي مختلف آن كمک
كند.

در ادامه این كنفرانس دكتر ابراهيم حاجيدولو معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شهيدچمران اهواز در سخناني به
معرفي این دانشگاه به عنوان بزرگترین مركز آموزشي جنوبغرب كشور پرداخت و اظهاركرد :این دانشگاه با حدود
 71هزار دانشجو ۵۵5 ،عضو هيئت علمي 7۹ ،مركز تحقيقاتي و آزمایشگاه مركزي با تجهيزات مناسب قابليتهاي
بالقوه زیادي در بخش پژوهشي دارد.

وي با بيان اینكه آخرین مركز تحقيقاتي دانشگاه شهيدچمران اهواز كه در هفته پژوهش امسال افتتاح شد ،مركز
تحقيقاتي فوالد است ،گفت :این مركز تحقيقاتي با همكاري گروه ملي صنعتي فوالد ایران راه اندازي شد و
اميدواریم این مراكز ،زمينه ارتباط بيشتر با صنایع را فراهم آورد.

حاجي دولو تصریح كرد :هدف ما گسترش تعداد مراكز تحقيقاتي كاربردي و تقاضا محور و همكاريهاي بينالمللي
است كه بهطور ویژه در صنایع برق و نورد در حال برنامه ریزي براي راه اندازي مركز تحقيقاتي هستيم.

معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيدچمران اهواز تعداد مجالت علمي پژوهشي دانشگاه  25عنوانكرد و افزود:
گسترش اصولي و هدفمند مجالت علمي پژوهشي با نظارت بر انتشار مقاالت مفيد و كارگشا براي بخش صنعت در
برنامه پژوهشي دانشگاه قرار دارد.

وي از برگزاركنندگان و دستاندركاران همایش جوش و بازرسي و این انجمن قدرداني نمود و ابراز اميدواريكرد:
برپایي این همایشها در تقویت ارتباط مجامع علمي دانشگاهي با بخش صنعت موثر است.

هم چنين عبدالوهاب ادبآوازه رئيس انجمن جوشكاري و آزمایشهاي غيرمخرب ایران درادامه این همایش ضمن
معرفي این انجمن و برنامههاي آن گفت :پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چهارمين كنفرانس آزمایش
هاي غيرمخرب را در اهواز بهعنوان یكي از قطبهاي صنعتي مهم كشور برگزار كردیم.

وي در ادامه افزود :در انجمن جوشكاري و آزمایشهاي غيرمخرب ،بحثهاي ضابطهمند شدن فعاليت اجرایي
بازرسي و كنترل كيفيت براي ساختمانهاي سازهفلزي و آزمون تایيد صالحيت براي جوشكاري همچنان در دست
پيگيري و گسترش است.

ادب آوازه با اشاره به اینكه انجمن جوشكاري و آزمایشهاي غيرمخرب ایران در سال  2۹75به عضویت كميته بين
المللي آزمایشهاي غيرمخرب درآمده گفت :اميدواریم این عضویت دستاوردهاي خوبي براي كشور داشته باشد.

وي همچنين از ادارات استاندارد استانها كه همكاري این انجمن را پذیرفتند و در تدوین ،توسعه و ترویج
استانداردهاي ملي جوش و آزمایش هاي غيرمخرب كوشش و در اجراي آن همكاري مي كنند قدردانيكرد.

ادبآوازه با بيان اینكه همكاري با اداره استاندارد در تدوین و بازنگري استانداردهاي ملي هنوز ادامه دارد ،افزود :در
ميان  26۹انجمن علمي فعال در كشور ،انجمن جوشكاري و آزمایشهاي غيرمخرب به عنوان انجمن علمي پيشتاز
در تدوین استانداردهاي ملي در كشور شناخته شده است.

هم چنين در ادامه این كنفرانس دكتر رضا دهمالیي دبير علمي كنفرانس ،با اشاره به سوابق برگزاري این رویداد
علمي گفت :به دليل وجود ظرفيتها و پتانسيلهاي باال در خوزستان بهویژه در صنایع نفت ،گاز ،پتروشيمي ،نيروگاه،

فوالد و لوله سازي و ارتباط این صنایع با جوشكاري و بازرسي فني ،امسال كنفرانس در دانشگاه شهيدچمران
برگزار شد.

وي با بياناینكه به متقاضيان قابل توجه كنفرانس و ابعاد گسترده موضوع آن در بخش صنعت ،اظهار داشت:
فراخوان پانزدهمين كنفرانس در اسفندماه سال گذشته در همایش چهاردهم در كرج اعالم و انتشار یافت و پذیرش
مقاالت از اردیبهشت تا نيمه مهرماه ادامه یافت.

دهمالیي افزود :از ارسال  22۹مقاله به صورت چكيده به دبيرخانه كنفرانس ارسال شد كه پس از دو دوره داوري و
ارزیابي از این تعداد 7۹۵ ،مقاله پوستري و  45مقاله براي ارائه حضوري پذیرفته شده است.

وي اظهار اميدواري كرد :برگزاري این كنفرانس در ارتقاء سطح علمي دانشجویان ،اساتيد و صنعتگران و بازكردن
گرههاي بخش صنعت در حوزه جوش و بازرسي موثر باشد.
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دبير پانزدهمين کنفرانس ملي جوشکاری و بازرسي فني خبر داد
ارسال  502مقاله به پانزدهمين کنفرانس ملي جوشکاری و بازرسي فني در اهواز
دبير پانزدهمين کنفرانس ملي جوشكاري و بازرسي فني از ارسال  915مقاله به پانزدهمين کنفرانس ملي
جوشكاري و بازرسي فني در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس از اهواز ،براي نخستينبار در خوزستان و با تالش دهمالیي از اساتيد نخبه استان
خوزستان ،پانزدهمين كنفرانس ملي جوشكاري و بازرسي فني در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد.
این كنفرانس ملي با حضور خبير معاون سياسي اجتماعي استانداري خوزستان ،جمعي از مسئوالن تعداد زیادي از
اساتيد دانشگاه ،پژوهشگران ،صنعتگران ،كارشناسان و صاحب نظران در زمينه جوشكاري و بازرسي فني و
آزمایشهاي غيرمخرب به صورت بسيار باشكوهي در دانشكده مهندسي دانشگاه شهيد چمران اهواز با همكاري
انجمن جوشكاري و آزمایشگاه غيرمخرب ایران برگزار شد.
دبير پانزدهمين كنفرانس ملي جوشكاري و بازرسي فني در حاشيه این همایش ،در گفتوگو با خبرنگار فارس در
اهواز ،ابعاد مختلف این كنفرانس را تشریح كرد و اظهار داشت :پانزدهمين كنفرانس جوشكاري و بازرسي فني پس
از افتتاحيه به صورت هماهنگ در چندین بخش از جمله ارائه مقاالت تخصصي ،برپایي كارگاههاي آموزشي ،بازدید از
واحدهاي صنعتي استان از جمله لولهسازي اهواز و برپایي نمایشگاه به مدت دو روز در دانشگاه شهيد چمران در
دانشكده مهندسي ،گروه مواد ادامه خواهد داشت.
رضا دهمالیي ادامه داد :داوري مقاالت در دانشگاه شهيد چمران اهواز و در دبيرخانه كنفرانس در اصفهان با حضور
اساتيد این رشته از سراسر كشور انجام شد.
وي تصریح كرد :هر مقاله توسط حداقل سه داور داوري شد كه در نهایت از  2۹۵مقاله دریافت شده اوليه7۹1 ،
مقاله كه  46مقاله با ارائه حضوري و  14مقاله به صورت پوستري مورد پذیرش قرار گرفت.
دبير پانزدهمين كنفرانس ملي جوشكاري و بازرسي فني با تقدیر و تشكر از سایر شركتكنندگان در این كنفرانس و
ضمن اظهار رضایت از روند برگزاري این كنفرانس در طي دو روز ،كميت و كيفيت كنفرانس را بسيار عالي و در
مقایسه با سالهاي گذشته باشكوهتر ،پرجاذبهتر و با اشتياق بيشتر توصيف كرد و گفت :بر اساس آمار پذیرش شده
بيش از  62۹نفر از اساتيد ،محققان و صاحب نظران و مسئوالن شركتها و كارخانجات از سراسر كشور در این
كنفرانس حضور داشتند.
دهمالیي خاطر نشان كرد :اميدواریم این كنفرانس نقش مؤثري در ارتقاي سطح دانش و تبادل تجربه بين
كارشناسان و متخصصان در سطح استان و كشور داشته باشد.
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برگزاری جشنوارهی سراسری نمایش رضوی در دانشگاه شهيدچمران اهواز

بخش نمايش رضوي سيزدهمين جشنواره بينالمللي امامرضا(ع) ،به ميزباني دانشگاه شهيدچمران اهواز در
ارديبهشتماه سال  2:برگزار ميشود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاري دانشجویان ایران(ایسنا)  -منطقهخوزستان  -دبير اجرایي نمایش رضوي با
اعالم این خبر اظهاركرد :در سالي كه با درایت عالي مقام معظم رهبري سال فرهنگ نام گرفته است ،بهمنظور حفظ
و نشر فرهنگ محبت اهلبيت(ع) و به ویژه فرهنگ منور رضوي ،معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيدچمران
اهواز ،جشنوارهي سراسري نمایش رضوي را برگزار ميكند.

بهزاد وزیري با بيان اینكه این جشنواره در بخشهاي صحنهاي ،آیيني و ميداني برگزار ميشود ،افزود :موضوع آثار
ارسالي به جشنواره الزاما باید مرتبط با امام رضا(ع) باشد.

وي درباره محورهاي این جشنواره گفت :عالوه بر آثاري كه به شكل مستقيم مربوط به سيره و سلوک ،زندگينامه،
كرامات و شهادت حضرت رضا(ع) است ،آثاري كه به صورت غيرمستقيم به مفاهيم و آموزههاي برگرفته از سيره آن
حضرت همچون فتوت ،ایمان ،گذشت ،ازخودگذشتگي ،عدالتخواهي و عدالتپروري ،پرهيزگاري ،رعایت اخالق و
فداكاري پرداخته باشند ،نيز پذیرفته ميشوند.

وزیري زمان برگزاري جشنواره را  7۹تا  71اردیبهشتماه سال  15اعالم كرد و یادآور شد :مهلت ارسال متون
نمایشي حداكثر تا پایان  7۵بهمنماه امسال و مهلت ارسال فيلم نمایشهایي كه متون آنها پذیرفته شدهاست
حداكثر تا  7۵فروردینماه سال  15خواهد بود.

دبير اجرایي بخش دانشگاهي سيزدهمين جشنوارهي بينالمللي امامرضا(ع) درباره برنامههاي جنبي این جشنواره
اظهار كرد :همزمان با برگزاري جشنواره ،سه كارگاه آموزشي بازیگري ،كارگرداني و نمایشنامهنویسي توسط اساتيد
و مدرسان مجرب دانشگاه برگزار ميشود كه استفاده از این كارگاهها براي اعضاي گروههاي شركتكننده در
جشنواره رایگان خواهد بود .همچنين تالش خواهد شد شرایط بازدید از مناطق عملياتي دفاع مقدس براي شركت
كنندگان فراهم شود.
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حجتاالسالموالمسلمين شفيعي :کار فرهنگي توقفناپذیر است

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي خوزستان با اشاره به اينکه کار فرهنگي توقفناپذير
است ،گفت 4روشهاي مختلف را بررسي کنيد و نسخه متناسب با شرايط و فضاي دانشگاه خود را طرحريزي
کنيد بسيج بايد مثل آب باشد؛ جريان آب متوقف نميشود و راه خود را باز ميکند.

به گزارش خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا)  -منطقه خوزستان  -حجت االسالموالمسلمين سيدمحسن
شفيعي در نشست صميمانه با اعضاي شوراي بسيج دانشگاه صنعتي خاتماالنبيا بهبهان با اشاره به جمله"حزب
معبد من است نه معبود من" شهيدبهشتي تصریحكرد :تشكل و كار تشكيالتي را فرصتي براي دستيابي به آرمان
هاي بلند انقالب اسالمي بدانيد و از فرصت جمعي و گروهي براي رشد و تربيت مدیران جهادي استفاده كنيد.

وي با بيان اینكه بسيج تشكلي است كه بر اساس نگاه حضرت امام خميني(ره) شكل گرفتهاست ،افزود :بسيج
تشكيل شد تا انقالب اسالمي در مسير حركت خود ازكادري تربيت شده و توانمند بهرهمند باشد.

شفيعي با تصریح بر اینكه امام خميني(ره) نسلي را تربيت كرد كه به دنبال انجام تكليف الهي باشد ،گفت :اگر ما
تكليف شرعي خود را در سوریه ،عراق ،افغانستان و لبنان انجام نداده بودیم معلوم نبود امروز خطوط مرزي
كشورمان كجا بود و عزت ملي و سربلندي ملت ایران در چه وضعيتي قرار داشت.

رئيس نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي خوزستان ،با بيان اینكه در صدر اسالم مردم ائمه را
تنها گذاشتند ،اظهاركرد :امام خميني(ره) نسلي را تربيت كرد كه امام و رهبر خود را رها نكردند ،پاي آرمانها و
اعتقادات مقدس اسالمي ایستادند و دست دشمنان را كوتاه كردند.

وي با تأكيد بر اینكه بسيج نسلي تربيتشده براي دفاع از انقالب اسالمي است ،افزود :بسيج بيمهريها را
تحمل ميكند و در مواجهه با نامالیمات جاخالي نميكند ،از سختيها نميهراسد ،به دنبال منافع مادي و دنيوي
نيست اما بر آرمانهاي خویش و دستاورد شهيدان ثابتقدم ایستاده است و تعرض به آرمانهاي انقالب و حریم
والیت را برنميتابد و در مقابل آن ایستادگي ميكند.

شفيعي ضمن بيان گوشهاي از سختيهایي كه امامخميني(ره) در مسير پيروزي انقالب اسالمي متحمل شدند،
تصریحكرد :امامخميني(ره) به آموزه قرآني "إِنَّ الَّذِین قالُوا رَبَُّنا اللَّهُ ثُمََّ اسْتقامُوا تتنزَّلُ عَليْهِمُ الْمَلائِكةُ ألَّا تخافُوا وَلا
تحْزنُوا وَأبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُون " باورداشتند .اینكه بگویيم خداي ما اهلل است كار را تمام نميكند« .ثم
استقاموا» استقامت در مسير الهي كار بزرگي است ،باید آماده مجاهدت شد و دانست كه مردان بزرگ و تاریخساز
عمر خود را در مجاهدت سپري كردند.

رئيس نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي خوزستان در ادامه به چند نكته مهم در حوزه كار
تشكيالتي در زمينه تربيتي اشاره و خاطرنشان كرد :بازخواني خطمشي ،روشها ،تحليل عملكرد گذشته و تطبيق و
ارزیابي با شرایط موجود ،داشته باشيد كه اینها به رفع كاستيها و رشد و باروري تالشها منتج خواهد شد.

وي با بيان اینكه برحقبودن به تنهایي كافي نيست ،تاكيد كرد :انساني كه بر حق است باید در مسير هدایت،
جذب حداكثري را دنبال نماید و در این راه از هيچ تالشي فروگذار نكند ،باب تعامل و دوستي را مفتوح بگذارد،
بنابراین در همه جا و بهویژه در دانشگاه بسيج باید محبوبترین تشكل باشد.
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شفيعي :باید نسبت به پاسداشت ميراث شهدا جوابگو باشيم

مسئول دفتر استاني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي خوزستان با اشاره به حضور پرشكوه همه
اقشار مردم اهواز در تشييع سردار شهيد تقوي ،آن را مايه مباهات دانست و گفت 4بدون ترديد همه بايد نسبت
به پاسداشت ميراث شهدا جوابگو باشيم.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاري دانشجویان ایران(ایسنا) –منطقه خوزستان -حجتاالسالموالمسلمين سيد
محسن شفيعي با اشاره به حضور پرشكوه مردم در مراسم تشييع شهيد تقويفر ،آن را اتفاقي پرشور و عظيم دانست
و عنوان كرد :حقيقتاً هر شهيدي با خود تحولي در فضاي یكنواخت جامعه ایجاد مي كند.
وي ادامه داد :حضور پرشكوه مردم اهواز از همه اقشار ،سطوح و به ویژه عشایر نمایشي از قدرشناسي مردم از یک
سردار سرافراز شهيد بود ،نشاني از عظمت واژه شهيد و تاثيرگذاري شخ

شهيد تقوي كه در بين مردم یاد و

یادگارهاي خوبي از خود به جا گذاشت.
شفيعي با بيان اینكه قدرشناسي مردم اهواز از شهيد مایه مباهات شد و اميدواریم بتوانيم در راه آرمانهایي كه شهدا
براي دستيابي به آنها جان خود را دادند قدم برداریم ،تصریح كرد :مدیران و كارگزاران نظام در همه سطوح در هر
تصميمگيري و موضعگيري ،پاسداري از ارزشهاي انقالب و آرمانهاي شهيدان را یه یاد داشته باشند ،چرا كه بدون
تردید همه باید در قيامت نسبت به پاسداري از ميراث شهدا جوابگو باشيم.
وي در پایان با اشاره به اینكه پدر و برادر شهيد تقوي نيز از شهداي  0سال دفاع مقدس هستند ،گفت :ما باید نسبت
به شهدا و راه ایشان پاسخگو باشيم و انشاءاهلل كه خداوند ما را در محضر شهيدان روسفيد كند.
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برگزاری کارگاه آموزشي تحليل دادههای زندگي حشرات در دانشگاه شهيدچمران
گروه گياهپزشكي دانشكده کشاورزي دانشگاه شهيدچمران اهواز کارگاه آموزشي”تئوري،تحليل دادهها و
کاربرد جدول زندگي حشرات” را  97و  90ديماه با حضور پروفسور  Chiاز کشور تايوان برگزار ميکند.
كسب اطالعات بيشتر و دریافت فرمثبت نام به آدرس اینترنتي  /http://agri.scu.ac.irمراجعه كنند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاري دانشجویان ایران(ایسنا)  -منطقهخوزستان  -نرمافزار و روش ابداعي
پروفسور  Chiاز روشهاي مهم براي تحليل دادههاي جدول زندگي حشرات و كنهها محسوب ميشود.
این روش در سالهاي اخير بهبود یافته و محاسبات دقيقتري با روشهاي تازه ایجاد كرده كه مورد استفاده اكثر
پژوهشگران علوم زیستي قرار ميگيرد.
اعضاي هيئت علمي ،دانشجویان تحصيالت تكميلي دانشگاهها ،موسسات آموزش عالي و سازمانهاي تحقيقاتي
كشاورزي كشور و سایر عالقهمندان تا تاریخ  27ديماه فرصت ثبتنام جهت حضور در این كارگاه آموزشي را
دارند.شركتكنندگان باید نوتبوک شخصي خود را در این كارگاه به همراه داشته باشند.
كارگاه آموزشي”تئوري ،تحليل دادهها و كاربرد جدول زندگي حشرات” در روزهاي  21و  20ديماه در دو نوبت صبح
و بعد از ظهر در ساعات  1تا  72و  75تا  71برگزار خواهد شد.
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آیتاهلل شفيعي :ترویج نماز محدود به عبارتپردازی نشود
نماينده خوزستان در مجلس خبرگان گفت 4در ارتباط با نماز بايد مطالعات بيشتري صورت گرفته و اکتفا به
عبارتپردازي و نغمهسرايي نكنيم.
به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجویان ایران(ایسنا) –منطقه خوزستان -آیتاهلل سيدعلي شفيعي در
مراسم اختتاميه بيست و سومين اجالس سراسري نماز كه امروز  77دي اهواز برگزار شد ،با بيان اینكه همانگونه
كه باید از مباحث قرآني و روایي درباره نماز استقبال كرد ،باید از بركات و معنویات ارتباط نماز با عالم غيب نيز
سخن گفت چرا كه نوعاً مردم به این مسائل عالقه و عقيده دارند.
وي با اشاره به تجربه نيم قرن اقامه نماز جماعت در اهواز گفت :در این مدت شاهد تجربيات و بركات بسياري
بودهام .البته دو كتاب در اینباره نيز شامل «نماز درس زندگي» و«نماز درس بندگي» تأليف كردهام.
آیتاهلل شفيعي نماز را سرنخ رابطه ميان خلق و خالق دانسته و ادامه داد :در لغت عرب صالة به معناي دعا است.
در روایات آمده نماز شامل هزار مسئله واجب و سههزار مسئله مستحب است .یكي از اقداماتي كه باید انجام شود
بررسي روایات و احادیث به صورت عملي است تا بدانيم چه ميزان از آنها را برپا كرده و در جامعه رواج دادهایم.
در حاالت ائمه(س) ميخوانيم «اشْهَدُ انَّکَ قدْ اقمْتَ الصََّالة» نماز را برپاي داشتيم اقامه نماز عرض عرضي است
كه با چند ركعت نماز خواندن نميخوانند.
نماینده خوزستان در مجلس خبرگان با اشاره به اینكه مسئله مواسعه و مضایقه وجود دارد ،گفت :در گذشته علما
بر این عقيده بودند كه نماز در اول وقت واجب است و اقامه نماز در آخر وقت براي فرد مضطر مجاز است .فتوا
براین شده است و ما از آن حسن استفاده نكردهایم .احكام ما ممكن است كشف خالف داشته باشند و اگر در
قيامت مشخ

شد كه مضایقه درست است و باید نماز را اول ميخواندیم چه جواب خدا را بدهيم .در روایات از

امام زمان(عج) آمده «از رحمت خدا به دور است كسي كه نماز را به تأخير بيندازد تا ستارهها در آسمان پيدا
شوند».
وي بيان كرد :باید توجه داشت و قبول كرد كه انرژي الزم از معلوماتمان را براي اقامه نماز استفاده نكردهایم،
جوانان آمادگي آن را دارند تا به این امر بپردازند .در دوران دفاع مقدس رزمندگان در قنوت نماز شب خود «اللهم
أرزقنا شهاده فى سبيلک» ميگفتند و نمونه آن فرزند خود من است .افرادي هستند كه بر اثر سستي در نماز به
فالكت رسيدهاند.
آیتاهلل شفيعي با تأكيد بر اینكه در جامعه طرحهاي كاربردي ترویج نماز صبح ،ظهرین و عشائين بر اساس
مناطق ،زمان و مكان متفاوت است ،گفت :خوشبختانه آیتاهلل العظمي االمام الخامنهاي وقت كافي و سرمایه الزم

و امكانات معمول را در اینباره انجام دادهاند .همچنين تشكيل ساالنه اجالس نماز و فعاليتهاي حجتاالسالم
قرائتي الزم است اما باید مطالعات بيشتري صورت گرفته و اكتفا به عبارتپردازي و نغمهسرایي نكنيم.
نماینده خوزستان در مجلس خبرگان با اشاره به اینكه جمعبندي اجالس باید در جامعه اجرا شود ،گفت« :الصلوة
عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها» شوخي نيست و تعارفي ندارد .برخي با موعظه ،برخي با
قاطعيت ،برخي با جایزه به این امر روي ميآورند .حالت قاطعانه و جدي درباره قطع فعاليت بازارها و ادارات در
هنگام نماز اول وقت ایجاد شود تا آنچه را كه خداوند مقدر كرده و مقام معظم رهبري اراده فرموده عملي شود.
وي خاطرنشان كرد :نباید مذهبي باشيم كه مذاهب دیگر درباره نماز حتي به صورت دكوري از ما جلو بيفتد .اول
باید خودمان به نماز اول وقت مقيد باشيم تا جامعه نيز این گونه شود.

