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یکشنبه  ۱۹شهریور ماه– ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۶ ،کدخبر۹۶۶-5۱7۶-5:
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز:
تمام احتماالت مشکلساز در حذف و اضافه دانشجویان دیده شده است

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :دانشجویان امسال میتوانند در
حذف و اضافه به جای دو درس تا سه درس و حتی در موارد خاص تا چهار درس را حذف و اضافه کنند و
در واقع تمام مواردی که ممکن است موجب بروز مشکل برای دانشجو در حذف و اضافه شود ،دیده شده
است.
دکتر عبدالهی پارسا در گفتوگو با خبرنگار ایسنا  -منطقه خوزستان ،اظهار کرد :امسال برای اولینبار تقویم
آموزشی به گونه ای تغییر پیدا کرده است که دانشجویان پیش از پایان امتحانات یا اعالم کامل نمرات خود باید
انتخاب واحد میکردند .به همین دلیل شرایط خاصی برای دانشجویان در نظر گرفته شده که این تغییر برای
آنها مشکلی ایجاد نکند.
وی تصریح کرد :دانشجویان امسال میتوانند در حذف و اضافه دروس خود به جای دو درس ،تا سه درس را
حذف و اضافه کنند و برای دروسی که پیشنیاز دارند نیز مشکلی وجود ندارد .حتی در موارد خاص اگر برای
دانشجو مشکلی پیش بیاید ،میتوانیم به او اجازه دهیم تا چهار درس را حذف و اضافه کند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :با توجه به اینکه دانشجو تنها
می تواند دو بار در طول دوره تحصیل حذف پزشکی انجام دهد ،کلیه حذف پزشکیهای نیمسال دوم سال
تحصیلی  95-96نادیده گرفته می شود؛ در واقع تمام مواردی که ممکن است موجب بروز مشکل برای دانشجو
در حذف و اضافه شود ،در نظر گرفته شده است.
پارسا خاطرنشانکرد :ممکن است میان حدود هشتهزار دانشجوی کارشناسی ،چند مورد استثنا نیز وجود داشته
باشد که با مش کالت خاصی مواجه شوند ،این دانشجویان باید برای حل مشکالت خود به آموزش مراجعه کنند
تا شرایط آنها بررسی شده و یک راهحل برای مشکل آنها پیدا شود.
به گزارش ایسنا ،امسال با تغییرات انجام شده در تقویم آموزشی ،زمان انتخاب واحد دانشجویان ورودی  93و
ماقبل آن هشتم خرداد ،ورودی  94نهم خرداد و ورودی  95دهم خردادماه تعیین شد؛ همچنین زمان حذف و
اضافه برای این دانشجویان به ترتیب از  20تا  22شهریورماه در نظر گرفته شده است.

کد خبر  -۶۲۳۶5۴۴:تاریخ انتشار  ۱۹:شهریور ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۶
حل مشکالت حذف و اضافه دانشجویان
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از حل مشکالت حذف و اضافه دانشجویان
خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز ،دکتر عبدالهی پارسا ،معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :دانشجویان امسال میتوانند در حذف و اضافه به جای  2درس تا 3
درس و حتی در موارد خاص تا  4درس را حذف و اضافه کنند و در واقع تمام مواردی که ممکن است موجب
بروز مشکل برای دانشجو در حذف و اضافه شود ،دیده شده است.
اظهار کرد :امسال برای اولینبار تقویم آموزشی به گونهای تغییر پیدا کرده است که دانشجویان پیش از پایان
امتحانات یا اعالم کامل نمرات خود باید انتخاب واحد میکردند .به همین دلیل شرایط خاصی برای دانشجویان
در نظر گرفته شده که این تغییر برای آنها مشکلی ایجاد نکند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :با توجه به اینکه دانشجو تنها
می تواند دو بار در طول دوره تحصیل حذف پزشکی انجام دهد ،کلیه حذف پزشکیهای نیمسال دوم سال
تحصیلی  95-96نادیده گرفته می شود؛ در واقع تمام مواردی که ممکن است موجب بروز مشکل برای دانشجو
در حذف و اضافه شود ،در نظر گرفته شده است.
پارسا در پایان گفت :ممکن است میان حدود 8هزار دانشجوی کارشناسی ،چند مورد استثنا نیز وجود داشته
باشد که با مشکالت خاصی مواجه شوند ،این دانشجویان باید برای حل مشکالت خود به آموزش مراجعه کنند
تا شرایط آنها بررسی شده و یک راهحل برای مشکل آنها پیدا شود.

کد خبر  -۳۶۴۰۱۳7:تاریخ انتشار  ۱۹:شهریور ۱۳:۱5 - ۱۳۹۶
حضور  ۷دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز در جشنواره سراسری قرآن
گروه فعالیتهای قرآنی :هفت دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز در سی و دومین جشنواره
دانشجویی قرآن و عترت حضور خواهند داشت.

حمید ساجد ،مسئول امور فعالیتهای قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی
قرآن(ایکنا) از خوزستان ،اظهار کرد :هفت دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز در سی و دومین جشنواره
دانشجویی قرآن و عترت حضور خواهند داشت.
وی بیان کرد :فاطمه حمدی ،الهام عساکره ،فریال خنافره ،فائزه جاللی ،مائده مراغی ،زینب زائرچی،
امیرحسین جعفری در رشتههای حفظ ،قرائت ترتیل و قرائت تحقیق به عنوان نمایندگان این دانشگاه در
جشنواره سی و دوم دانشجویی شرکت خواهند داشت.
ساجد گفت :به منظور آمادگی این شرکتکنندگان روز گذشته کارگاه آمادهسازی دانشجویان در دو بخش
آقایان و بانوان با تدریس محمدجواد محمدیمجد و منظر نویدی برگزار شد .شرکتکنندگان امروز ۱9
شهریورماه به منظور شرکت در این جشنواره قرآنی به گرگان اعزام شدند.
یادآور میشود ،سی و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت وزارت علوم ،از  ۱9الی  22شهریورماه در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در رشتههای معارفی(کتبی) و آوایی(حفظ ،تحقیق و ترتیل) در
بخش آقایان و بانوان دانشجو برگزار میشود.

کد خبر  -۳۶۴۰۶۲۶:تاریخ انتشار  ۲۰:شهریور ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۶
به غیر از رشتههای قرائت و حفظ قرآن؛
برگزیدگان سیودومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان معرفی شدند
گروه مسابقات :برگزیدگان سیودومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور در استان گلستان
در تمامی رشتهها به غیر از قرائت و حفظ قرآن معرفی و تجلیل شدند.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به گرگان؛ سیودومین جشنواره سراسری قرآن و
عترت دانشجویان کشور در استان گلستان در حال برگزاری است و برگزیدگان در همه رشتهها به غیر از قرائت
و حفظ معرفی شدهاند که اسامی آنها به شرح ذیل است:
دعا و مناجات(برادران)
احمدرضا حبیبزاده (دانشگام امام صادق(ع))
علی صالحی نجفآبادی(دانشگاه صنعت نفت اهواز)
سیدمصطفی میرصانعی(دانشگاه قم)
دعا و مناجات(خواهران)
زهرا شکری(دانشگاه الزهرا)
مطهره قلندری(دانشگاه خوارزمی)
بتول هادی پورم (مرکز آموزش مجازی امام خمینی(ره)
اذان(برادران)
محمد حسام گَوَری(دانشگاه شهید باهنر کرمان)
یونس آذریان(دانشگاه تهران)
امین شکراللهی(دانشگاه علوم اسالمی رضوی)
تواشیح(برادران)
گروه تواشیح دانشگاه شیراز
گروه بصائر دانشگاه یزد

گروه المهدی دانشگاه اصفهان
تلخیص کتاب در بخش پژوهشی
مینا سعیدی (دانشگاه صنعتی سهند)
رامین هادی زاده (دانشگاه صنعتی اصفهان)
زهرا منصوری (دانشگاه هنر اصفهان)
بررسی و نقد کتاب
فاطمه حاجی اکبری(دانشگاه کاشان)
سعید میرزایی (دانشگاه شهید مدنی تبریز)
مقاله نویسی
پیمان پیل چیها(دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس)
اقدس بگلو(دانشگاه ادیان و مذاهب قم)
احمد اهللیاری بوزنجانی(دانشگاه فردوسی)
شعر
مرضیه شهیدی(دانشگاه محقق اردبیلی)
ملیکا هاشمی(دانشگاه تهران)
معصومه مرادی(دانشگاه شیراز)
داستان نویسی
محمدحسین امانت(دانشگاه شیراز)
سمیه علیدوست نجف آبادی(دانشگاه صنعت نفت اهواز)
فرزانه حسنی راد(دانشگاه فردوسی)

فیلم نامه و نمایشنامه نویسی
زهرا شاکری(دانشگاه صنعتی بیرجند)
سعید میرزایی(دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
سهیال باقری(دانشگاه صدا و سیمای تهران)
خوشنویسی
هادی هنردوست(آموزش غیر انتفاعی الوند همدان)
شهاب شاطرآقایی(دانشگاه علوم اسالمی رضوی)
کبریا کالفچی(دانشگاه عمران و توسعه همدان)
نقاشی
الهه شمس نجف آبادی(دانشگاه هنر اصفهان)
مهدی حسینی(دانشگاه هنر و معماری گیالن)
نگار روشن(دانشگاه هنر و معماری گیالن)
نماهنگ
محمدصادق باقریان(آموزش عالی محالت)
محمدهادی اسماعیل بیگ(آموزش عالی الرستان)
فاطمه شعیبی(دانشگاه صنعتی سهند)
عکس
محمد فرشادیان(شهید چمران اهواز)
فاطمه صمدی(تحصیالت تکمیلی صنعتی و پیشرفته کرمان)
محمد مالچی(دانشگاه آیت اهلل بروجردی)
تذهیب
سمانه جمشیدی نیا(دانشگاه هنر تهران)

لیال صبری(دانشگاه هنر اسالمی تبریز)
آسیه نصر اصفهانی(دانشگاه هنر اصفهان)
فیلم کوتاه
علی جهانشاهلو(آموزش عالی محالت)
کمال حسینی(راه و دانش بابل)
احسان افتخاری(دانشگاه صنعتی اصفهان)
معرق و منبت
احمد دولتیاری(دانشگاه ارومیه)
مرضیه سادات موسوی(دانشگاه صنعتی اصفهان)
طراحی پوستر
مهدی اعطاسی(دانشگاه هنر اصفهان)
علی محمودی(دانشگاه تهران)
علی مسعودی(دانشگاه شهید باهنر کرمان)
تصویرگری
کیمیا بیدار(دانشگاه تهران)
آیات و قصص قرآنی
هانیه محرم(دانشگاه هنر اصفهان)
غزاله سادات اخوت(دانشگاه هنر اصفهان)
فناوری ،تولید نرم افزار
جعفر دیوانوگی(محقق اردبیلی)

اسماعیل عظیمی(دانشگاه تربیت مدرس تهران)
امید امیدی(دانشگاه شهر کرد)
وبالگ نویسی
مسلم حیدری(دانشگاه تهران)
آرش سُلیمَلر(دانشگاه محقق اردبیلی)
احمدعلی رضانژاد(پردیس فارابی دانشگاه تهران)

کدخبر -۶۱۱78۱ :تاریخ خبر ۰8:۰۲:۰۱ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶:
برگزاری نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران با حضور محققان ،اندیشمندان و جمعی از پیشکسوتان عرصه شیمی
درسالن خلیج فارس مرکز همایشهای حکمت پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران آغاز به کار کرد .
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ،در مراسم افتتاحیه این کنفرانس ،دکتر قاسم زاده استاد پژوهشکده
توسعه فرآیندهای شیمیایی و دبیرعلمی کنفرانس ضمن برشمردن تاریخچه و اهداف کنفرانس اظهار داشت:
این همایش به همت انجمن شیمی ایران و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار می شود.
دبیر علمی کنفرانس افزود :استقبال خوبی از برپایی این همایش شد و مقاالت بسیار خوبی در موعد مقرربه
دبیرخانه واصل شد که توسط اعضای هیأت علمی کنفرانس 32۱ ،مقاله که از کیفیت خوبی برخوردار بودند،
انتخاب شد که انشااهلل طی سه روز در قالب سخنرانی و پوستر به سمع و نظر شرکت کننذگان محترم خواهد
رسید.
دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران نیز با خوش آمدگویی به شرکت
کنندگان تاکید کرد :بهتر است مراکزی مانند انجمن های علمی مجاز به برگزاری کنفرانس ها و همایشها باشند.
دکتر جعفر توفیقی وزیر اسبق علوم ،تحقیقات و فناوری و استاد شیمی دانشگاه تریبت مدرس سخنران اصلی
این مراسم بود که در سخنانی ضمن تشکر از تالشهای دکتر بلورچیان ،بنیانگذارو مؤسس پژوهشگاه شیمی و
مهندسی شیمی ایران با اشاره به دغدغه مشترک همه دانشگاهیان در خصوص وضعیت آموزش عالی اظهار
داشت :در دوره جدید شروع به کار دولت دوازدهم ،بیش از هر زمان دیگری به تجدیدنظر در سیاست های علمی
نیاز داریم .وی افزود :وزارت علوم زمانی با بحرانهایی مانند کمبود دانشجو و کمیت مقاالت علمی مواجه بود اما
اکنون با عبور از این بحرانها باید با تجدیدنظر در سیاست ها به سوی کیفیت حرکت کنیم.
دکتر توفیقی با برشمردن دستاوردهای آموزش عالی در  39سال گذشته افزود :شکل گیری سرمایه انسانی،
افزایش دسترسی به آموزش عالی به طوری که بیش از  50درصد جمعیت  ۱8تا  34ساله در آموزش عالی
حضور دارند ،مستقر شدن زیرساخت های آموزشی ،پژوهشی و فناوری در کشور و در اختیار داشتن بیش از 2
دصد از دانشمندان برتر دنیا از جمله این دستاورهاست.
وی گفت :زمانی برای راه اندازی یک دوره کارشناسی ارشد و دکتری نگرانی های زیادی داشتیم ،اما امروز
آموزش عالی توانمندی زیادی برای راه اندازی رشته ها و دوره های جدید دارد.
وی با بیان اینکه در سال  ،84قانون دائمی شدن مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها شکل گرفت ،گفت :بر این
اساس دانشگاهها خودشان منشاء وضع قانون و اداره دانشگاهها شدند.
دکتر توفیقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند های آموزش عالی در جهان گفت :بین المللی شدن
آموزش عالی ،افزایش رقابت برای جذب دانشجویان خارجی ،پیمانهای آموزشی منطقه ای و بین المللی ،افزایش

اختیارات دانشگاهها ،مواجهه آموزش عالی با تحوالت جمعیتی و مهاجرت که اساساً کالس ها را چند فرهنگی و
چند زبانه کرده ،از مهمترین روندهای آموزش عالی در جهان است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تحوالتی که در آموزش عالی کشور رخ داده است ،گفت :ساماندهی
گسترش آموزش عالی ،پیوستن به پیمانهای بین المللی آموزشی و اعتبارسنجی ،قائل شدن مسئولیت اجتماعی و
فرهنگی برای دانشگاهها از جمله اقدامات الزم برای بهبود وضعیت آموزش عالی است.
در پایان مراسم افتتاحیه به پاس  60سال تالش بی وقفه علمی پروفسور منصور عابدینی استاد شیمی دانشگاه
تهران لوح سپاس مجمد رضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ،لوح سپاس دکترمجتبی
شمسی رئیس انجمن شیمی ایران و لوح سپاس دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران به این
استاد سخت کوش اعطا و از خدمات ارزنده این استاد فرهیخته و فرزانه قدردانی شد.
همچنین در این مراسم دکتر محمدرضا امیدخواه ،رئیس پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران با اعطای لوح
سپاس از تالشهای ارزشمند علمی و اجرایی استاد دکتر سید محمد بلورچیان بنیانگذار و موسس پژوهشگاه
شیمی و مهندسی شیمی ایران قدردانی کرد.
در ادامه مراسم دکتر عباسی ترسلی عضو هیات مدیره انجمن و استاد شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز به
نمایندگی از انجمن شیمی ایران از قبول میزبانی پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران قدردانی نمود و
گزارش جامعی از عملکرد این انجمن را ارائه کرد.
در این مراسم لوح تقدیر دکتر مجتبی شمسی پوررئیس انجمن شیمی ایران نیز به دو نفر از برگزیدگان
شیمیست سال  ،96خانم دکتر ناهید شاه آبادی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه و آقای دکتر حمید
گلچوبیان عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران اعطاء و از تالشهای ایشان تجلیل شد.
شایان ذکر است در مدت برگزاری کنفرانس  32۱مقاله در موضوعات نانو شیمی ،سنتز و شناسایی ترکیبات
معدنی ،طیف سنجی ترکیبات معدنی ،سینتیک و مکانیسم واکنشهای معدنی ،شیمی نظری محاسباتی ،ترکیبات
معدنی ،شیمی آلی فلزی ،فرایندهای کاتالیزی ،شیمی حالت جامد ،بیوشیمی معدنی ،شیمی صنایع معدنی،
فتوشیمی معدنی ،پلیمرهای معدنی ،الکترو شیمی ترکیبات معدنی ،شیمی فرامولکولی و شیمی سبز انتخاب شدند
که بخشی بصورت سخنرانی و بخش دیگری نیز بصورت پوستر ارائه خواهد شد.

چهارشنبه  ۲۹شهریور ۱۳۹۶
دانشگاه شهید چمران اهواز میزبان رقابت های جام جهان جهانی کشتی 2018
رئیس هیات کشتی خوزستان گفت :مسابقات جام جهانی کشتی  2018اردیبهشت ماه سال  97در دانشگاه
شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.
رئیس هیات کشتی خوزستان گفت :مسابقات جام جهانی کشتی  20۱8اردیبهشت ماه سال  97در دانشگاه
شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری موج خوزستان ،حسین مرعشیان گفت :با مذاکرات خوب چند روز گذشته بین اداره کل
ورزش و جوانان خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز ،مسابقات جام جهانی کشتی  20۱8در محیط علمی
دانشگاه چمران اهواز برگزار خواهد شد.
وی گفت :طی بازدید رئیس و نایب رییس فدراسیون کشتی از سالن دانشگاه چمران و اعالم رضایت آنها قرار
بر این است یک سری مشکالت زیرساختی سالن دانشگاه برای برگزاری این مسابقات از سوی اداره کل ورزش
و جوانان و استانداری تسهیل شود.
رئیس هیات کشتی خوزستان گفت :مسابقات جام جهانی کشتی  20۱8اردیبهشت ماه سال  97برگزار خواهد
شد و امیدواریم از فرصت باقی مانده در جهت بهتر برگزار کردن این رقابت ها استفاده نماییم.

کد خبر  -۳۶۴۰۹5۶:تاریخ انتشار  ۲۱:شهریور ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۶
رتبههای برتر خوزستان در جشنواره قرآن دانشجویان
گروه فعالیتهای قرآنی :دانشجویان دانشگاههای دولتی استان خوزستان در سیودومین جشنواره قرآن و
عترت دانشجویان سراسر کشور به سه رتبه برتر دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خوزستان ،برگزیدگان سیودومین جشنواره قرآن و عترت
دانشجویان سراسر کشور در همه رشتهها به غیر از قرائت و حفظ قرآن معرفی و تجلیل شدند.
نمایندگان استان خوزستان در میان این برگزیدگان وجود دارند؛ براساس معرفی برگزیدگان ،محمد فرشادیان
در رشته عکس از دانشگاه شهید چمران اهواز رتبه نخست را از آن خود کرد .علی صالحی نجفآبادی از دانشگاه
صنعت نفت اهواز در رشته دعا و مناجات رتبه دوم را به دست آورد و همچنین سمیه علیدوست نجفآبادی از
دانشگاه صنعت نفت اهواز در رشته داستان نویسی رتبه دوم را کسب کرد.
یادآور می شود ،سی و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان وزارت علوم ،از  ۱9تا  22شهریورماه
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در رشتههای معارفی(کتبی) و آوایی(حفظ ،تحقیق و ترتیل) در
بخش آقایان و بانوان دانشجو در حال برگزاری است.

کد خبر  ۲ 5۳۱۶۲۶بازدید انتشار  ۲۴ :شهریور  ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۱۶
اولویت وزارت علوم در خوزستان رسیدگی به مساله مهاجرت متخصصان و نخبگان باشد
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه وزارت علوم باید در خوزستان اولویت اول خود
را مساله مهاجرت متخصصان و نخبگان از استان قرار دهد ،گفت :سرپرست وزارت علوم باید از همین امروز
کارهای جدی خود را آغاز کند و نقشه راه را برای آموزش عالی در نظر بگیرد ،زیرا اگر به همین روند
پیش رود ،آموزش عالی آینده بدی خواهد داشت.

دکتر امیدعلی شهنیکرمزاده در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،با اشاره به تاخیر در انتخاب سرپرست وزارت علوم
نسبت به سایر وزارتخانهها ،اظهار کرد :همه دانشگاهیان میدانند دانشگاه و تحصیالت تکمیلی نیاز به یک
بازنگری جدی دارد .یعنی روند کمیتگرایی بیش از حد در سالهای گذشته موجب شده اکنون به طور مثال 50
هزار دانشجوی دکتری بیکار داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه تمام دورههای تحصیالت تکمیلی باید تقاضامحور باشند و دانشگاهها با انجام رصد و بر
اساس تقاضای جامعه ،پذیرش در دورههای تحصیالت تکمیلی را هدفمند کنند ،گفت :این کار در سالهای
گذشته به هیچ عنوان انجام نشده و پذیرش در این دورهها به شکل بیرویه انجام میشده است و این روند
همچنان ادامه دارد .جوانان نیز در جامعه عالقمند به ادامه تحصیل هستند و پس از دریافت مدرک ،بیکار
میمانند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به انتخاب سرپرست وزارتخانه علوم ،گفت :دکتر هاشمی
سابقه خوبی در وزارت علوم دارد ،همچنین ایدههای خوبی دارد و جوان است .رییسجمهور باید در کابینه خود
جوانگرایی کرده و از ایدههای نو استفاده کند ،چرا که اگر افرادی که سیاستهای تکراری داشته باشند ،دوباره
وزیر شوند ،همان سیاستهای گذشته را ادامه میدهند.
کرم زاده تصریح کرد :باید تغییرات جدیدی ایجاد شود و وزارتخانه باید در تمام کارهای خود ،از نظر افراد
صاحبنظر و پیشکسوت استفاده کند .در گذشته وزارتخانه حتی عاجز بود آییننامه ارتقای اعضای هیات علمی
را ساماندهی کند و این آییننامه در مدت کوتاهی چند بار عوض شده است.
وی افزود :همچنین برنامهریزی برای دورههای دکتری باید به گونهای باشد که وزارتخانه به نظر دو یا سه نفر از
دانشگاههای تهران اکتفا نکند؛ بلکه باید هیاتهایی از دانشگاههای مختلف آماده کند و آن هیاتها وظیفه
برنامهریزی را داشته باشند و آییننامه دکتری را به کمیتههای کوچکتری بسپارد که مورد تایید دانشگاههای
مختلف باشند.
این چهره ماندگار ریاضی ادامه داد :در وزارتخانه باید ماهیت متفاوت رشتههای دانشگاهی مختلف دیده شود و
موضوع تحقیق و مقاالت  ISIو سایر معیارهایی که در جامعه مد شده است که واقعی نیز نیستند و ربطی به علم
و پیشرفت علمی ندارند ،باید بازنگری و تعریف شده و خوب سنجیده شوند.

کرمزاده ادامه داد :بنابراین وزارتخانه ،کار بزرگی در این زمینه دارد و سرپرست وزارت علوم باید از همین امروز
کارهای جدی خود را آغاز کند و نقشه راه را برای آموزش عالی در نظر بگیرد ،زیرا اگر به همین روند پیش رود،
آموزش عالی آینده بدی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اکنون دانشگاهها دچار روزمرگی شدهاند و مسووالن دانشگاهها نیز باید با معیارهای درستی
انتخاب شوند ،گفت :باید آزادی فکری و عملی در محیط دانشگاه برقرار شود و این از سایر مواردی است که
وزارتخانه باید به آن توجه کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص اولویتهایی که وزیر علوم باید در استان خوزستان به
آنها توجه کند ،عنوان کرد :باید به گذشته دانشگاههای استان نگاه شود که آیا اکنون افت یا پیشرفت کردهاند
و علتهای عقبماندگی آنها شناسایی و جبران شود.
کرمزاده ادامه داد :با توجه به شرایط آب و هوایی خاص استان در سالهای اخیر ،متخصصان استان درصدد
ترک آن هستند .بنابراین وزارت علوم باید سعی کند معیارهایی برگزیند و انگیزههایی ایجاد کند که متخصصان
در آن بمانند .این اکنون معضلی است که برای آموزش و پرورش و دانشگاههای خوزستان وجود دارد.
وی افزود :وزارت علوم کافی است آماری از تعداد نخبگان و مهاجران در آموزش و پرورش ،دانشگاه و سایر
موسسات استان در سال های گذشته بگیرد تا متوجه شود در مهاجرت افراد از خوزستان ،یک سیر صعودی
وجود دارد که برای استان خطرناک است .بنابراین باید اولویت اول وزارت علوم این باشد که ببیند دانشگاهها در
خوزستان به چه شکل بودهاند و در صورت عدم رشد آنها ،علل را بررسی کرده و معایب و موانع را بردارد.

 ۲۱شهریور  -۰۹:5۹ - ۱۳۹۶کد خبر ۱5۲7۹8:
دانشگاه چمران اهواز میزبان مسابقات جام جهانی کشتی 2018
رییس هیات کشتی خوزستان از برگزاری رقابت های جام جهانی کشتی  2018در دانشگاه چمران اهواز
خبر

داد.

سید حسین مرعشیان اظهار کرد :در چند روز گذشته مذاکرات خوبی بین اداره کل ورزش و جوانان خوزستان و
دانشگاه چمران اهواز به عمل آمد و قرار بر این شد مسابقات جام جهانی کشتی  20۱8در محیط علمی دانشگاه
چمران اهواز برگزار شود.

عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز با اشاره به این که رییس و نایب رییس فدراسیون کشتی از سالن
دانشگاه چمران اهواز بازدید کردند که مورد تایید آن ها واقع شد افزود :قرار بر این شد مشکالت زیرساختی
سالن دانشگاه برای برگزاری این مسابقات از سوی اداره کل ورزش و جوانان و استانداری مرتفع شود تا از
لحاظ کمی و کیفی در نحوه رقابت ها خللی ایجاد نشود.

وی در ادامه به علت برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی در دانشگاه چمران اهواز اشاره کرد و گفت :برگزاری
این مسابقات در دانشگاه به لحاظ علمی و امنیتی بسیار حائز اهمیت است و موجب می شود ارتباط مفیدی بین
ورزش و دانشگاه ایجاد شود .همچنین از این طریق بنا داریم ورزش را به دانشگاه ها ببریم و جامعه دانشگاهی
را درگیر کشتی کنیم.

مرعشیان با اشاره به این که مسئوالن دانشگاه چمران اهواز از این موضوع به خوبی استقبال کردند هر چند که
باید سطح انتظارات آن ها مبنی بر رفع مشکالت زیرساختی سالن ورزشی این مجموعه برآورده شود افزود:
مسابقات جام جهانی کشتی  20۱8اردیبهشت ماه سال  97برگزار خواهد شد و امیدواریم از فرصت باقی مانده
در جهت بهتر برگزار کردن این رقابت ها استفاده کنیم.

وی در ادامه به گسترش کشتی بانوان در تمام شهرستان های استان اشاره کرد و گفت :در حال حاضر نیمی از
شهرستان های استان در کشتی بانوان فعال هستند و بنا داریم با برگزاری دوره های آموزشی در سطح استان،
کشتی بانوان را همچون آقایان فعال کنیم .

