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شناسه خبر - 4180559 :شنبه  ۲دی ۲۳:08 - 1۳9۶

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز:
کمبود موسسات آموزش عالی دولتی در خوزستان ظلم زیادی در حق مردم است

اهواز -رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :کمبود موسسات آموزش عالی دولتی در خوزستان ،ظلم
زیادی به مردم این استان محسوب می شود .
به گزارش خبرنگار مهر  ،غالمحسین خواجه عصر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی استان خوزستان
اظهارکرد :جوانان خوزستانی برای تحصیل در موسسات آموزش عالی مجبور هستند تا هزینه های زیادی را
پرداخت کنند.
وی با تاکید بر اینکه موسسات آموزش عالی دولتی در خوزستان نسبت به متوسط کشوری از کمبود برخوردار
است ،عنوان کرد :تعداد اندک موسسات آموزشی دولتی موجود در استان باعث ایجاد مشکالت و کمبودهای
زیادی شده است.
این عضو شورای اداری استان خوزستان تصریح کرد :این میزان از کمبود در داشتن موسسات آموزش عالی
دولتی ،ظلم زیادی را به مردم این است ان تحمیل می کند و به همین دلیل باید مردم این استان برای فارغ
التحصیلی در موسسات غیر دولتی هزینه های زیادی را صرف کنند.
خواجه افزود :در زمینه میزان بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در خوزستان ،بررسی های دقیق و مهمی
صورت گرفته است و در این بین رشته کامپیوتر در استان بیشترین میزان بیکاری را به خود اختصاص داده
است.
وی بیان کرد :در حالی این رشته تحصیلی پرکاربرد بیشترین میزان بیکاری در خوزستان را به خود اختصاص
داده که در اکثر مشاغل به کارشناس های کامپیوتر نیاز است.
در ادامه این جلسه رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با تاکید بر اینکه بازار کار در استان نیاز به
نیروی ماهر کاری دارد ،گفت :دانشگاه ها در خوزستان باید در زمینه تربیت نیروی کار با نگرشی جدید اقدام
کند.
نوراله حسن زاده افزود :دانشگاه ها اقدام به آموزش و تربیت جوانان در زمینه تحصیلی می کنند اما اغلب فارغ
التحصیالن از مهارت مناسب و الزم برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند.
وی تاکید کرد :تعداد زیادی از فارغ التحصیالن دانشگاه ها به دلیل عدم آشنایی با مشاغل و مهارت ها به نظر
می آید باید قبل از ورود به بازار کار چندسالی در محیط های مختلف کاری ،مورد آموزش قرار بگیرند.
خبر فوق در خبرگزاری خوزستان آنالین منعکس شده است.

تاریخ خبر – 18:09:4۳ 0۲/10/1۳9۶:کدخبر۶5۳۲40 :
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسالمی :
راه آهن جنوب از مرز شلمچه به بصره متصل می شود/طراحی مجدد ایستگاه راه آهن اهواز با همکاری
دانشگاه شهید چمران
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسالمی ایران از اتصال محور راه آهن جنوب
به استان بصره در عراق از طریق مرز شلمچه خبر داد .
به گزارش خبرنگ ار برنا از اهواز ،نوراهلل بیرانوند ظهر امروز در نشست هم اندیشی روسای ادارات آموزش و
تحقیقات راه آهن جمهوری اسالمی که در سالن مرکز کنترل راه آهن جنوب برگزار شد؛ اظهار کرد :یکی از
مهمترین برنامه های شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ،اتصال مراکز تجاری و صنعتی به شبکه سراسری ریلی
کشور و اتصال به کشورهای دیگر است .از جمله اتصال راه آهن جنوب از طریق مرز شلمچه به بصره عراق در
خوزستان ،یکی از مهمترین برنامه های ما است.
وی تاکید کرد :افزایش ظرفیت های کریدورهای بین المللی جزو برنامه های اصلی ما در حوزه زیرساخت
است.در همین راستا افزایش  ۶هزار کیلومتر محور ریلی و اتصال پنج استان به شبکه ریلی کشور در دستور کار
راه آهن جمهوری اسالمی قرار دارد.
وی همچنین از طراحی مجدد ایستگاه راه آهن اهواز با همکاری دانشگاه شهید چمران خبر داد و گفت :طراحی
مجدد این ایستگاه به روش  TODیعنی ساخت ایستگاه جدید راه آهن اهواز با محوریت توسعه شهری است
و مطالعات این طرح توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در حال انجام است.
بیرانوند ادامه داد :طرح های تحقیقاتی دیگری با همکاری دانشگاه شهید چمران و سایر دانشگاه های استان
در حال انجام است و در کنار این برنامه ها ،مذاکرات مختلفی با سرمایه گذاران متقاضی برای سرمایه گذاری
در حوزه ریلی خوزستان صورت گرفته است.
وی تامین اعتبارات مالی طرح های شبکه ریلی کشور را یکی از محدودیت های این حوزه عنوان کرد و گفت:
ساز و کارهای تأمین ناوگان و تامین مالی با محوریت بخش خصوصی فراهم شده است .البته تامین کننده مالی
اصرار دارد که بخشی از تجهیزات از کشور مبدا تامین شود که یکی از مسائل و مباحث محدودیت تعداد
تجهیزات است که وقتی از نظر تعداد باالتر می رود از نظر اقتصادی به صرفه تر می شود.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسالمی افزود :برنامه جامع نوسازی ناوگان باری و
مسافری و افزودن واگن و قطار تدوین شده و به مدد آن  ۴۶هزار واگن باری ،سه هزار واگن مسافری و یک
هزار و  ۷۰۰لوکوموتیو در این طرح قرار می گیرند.
وی تاکید کرد :تمرکز زدایی و استفاده از ظرفیت استان ها در زمینه آموزش و تحقیقات ،یکی از سیاست هایی
است که در زمینه آموزش و تحقیقات داریم و خوزستان یکی از استان های با استعداد در این زمینه است.

تاریخ انتشار  0۳ - 11:۳9:دی 1۳9۶
در مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاههای منطقه  1۰کشور؛
دانشگاه های رامین ،شهید چمران اهواز و جندی شاپور موفق به کسب عناوین برتر در
کشتی شدند
دانشگاههای رامین ،شهید چمران اهواز و جندی شاپور در مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاههای منطقه
 10کشور ،موفق به کسب عناوین برتر شدند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو از اهواز ،مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاه ها و
موسسات عالی منطقه  1۰کشور در دانشگاه شهید چمران برگزار شد.
در این دوره از مسابقات دانشگاه پیام نور خوزستان در رشته فرنگی و دانشگاه رامین در کشتی آزاد قهرمان
شدند.
در رده بندی کلی در رشته آزاد دانشگاه رامین با  8۶امتیاز مقام اول تیمی و دانشگاههای شهید چمران اهواز و
جندیشاپور دزفول نیز به ترتیب با  85و  8۴مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
همچنین در رشته فرنگی دانشگاه پیام نور خوزستان با  9۰امتیاز مقام نخست تیمی ،جندیشاپور دزفول و
دانشگاه شهید چمران اهواز و جندیشاپور دزفول نیز با  8۴و  ۷2امتیاز مقامهای دوم و سوم را از آن خود
کردند.
نفرات برتر ا ین دوره از مسابقات تابستان سال آینده در المپیاد کشوری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی شرکت
میکنند.
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات عالی منطقه  1۰کشور به میزبانی دانشگاه
شهید چمران اهواز و از تاریخ  29آذرماه تا اول دی ماه  9۶برگزار شد.

تاریخ انتشار  :دوشنبه  4دی  1۳9۶ساعت 09:0۳

دیرکل بنیادخوزستان:
دانشجویان شاهد و ایثارگر باید در زمینه های علمی ،اعتقادی نسبت به سایرین سرآمد باشند
در جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران اهواز بر ارتقاء سطح علمی و تحصیلی دانشجویان شاهد و
ایثارگر تأکید شد.

در جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران اهواز بر ارتقاء سطح علمی و تحصیلی دانشجویان شاهد و
ایثارگر تأکید شد.
جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران اهواز روز دوشنبه  2دی ماه 1396با حضور فرجیان مدیر کل
بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان ،نورانی معاون فرهنگی ،مرعشی رییس اداره آموزش بنیاد ،قهفرخی رییس
بنیاد منطقه  2اهواز ،خانم رحمانیان کارشناس مسئول آموزش بنیاد ،دکترخواجه رییس دانشگاه شهید چمران
اهواز ،مرتضوی مدیر ستاد و دیگر معاونین و اعضای ستاد برگزار شد.
در این نشست اب تدا مرتضوی مدیر ستاد شاهد دانشگاه گزارشی از عملکرد ستاد ،طرح توانمندسازی و تقویت بنیه
علمی باالبردن سطح علمی دانشجویان شاهد ارائه و آماری از دانشجویان ممتاز و مشروطی ترم گذشته را بیان
کرد.
در ادامه مهندس فرجیان مدیرکل بنیاد خوزستان در خصوص رفع مشکالت آموزشی دانشجویان گفت :دانشجویان
شاهد و ایثارگر باید در زمینه های علمی ،اعتقادی نسبت به سایرین سرآمد باشند و جزء نخبگان کشور قرار
گیرند.
وی افزود :مسئوالن دانشگاه و اعضای ستاد شاهد باید به اندازه توان خود پیگیر مسائل دانشجویان شاهد و
پاسخگوی خواسته های به حق این عزیزان باشند.
در ادامه جلسه مرعشی رییس اداره آموزش بنیاد استان نیز ضمن تشکر و قدردانی و اظهار رضایت از اینکه
ممتازین دانشجویان شاهد و ایثارگر نسبت به ترمهای قبل وضعیت بهتر و مطلوبتر داشته اندگفت :برابر
دستورالعمل های مرکز می بایست در هر ترم دو مرحله جلسات ستاد شاهد با کمیت و کیفیت بیشتر برگزار شوند،
زیرا که تشکیل منظم و مستمر جلسات موجب طرح مسائل و مشکالت دانشجویان شده و تصمیمات ستاد منجر به
رفع مشکالت آنان خواهد شد.
در پایان این نشست مصوب گردید که قانون تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر به نحو احسن حتی
برای ورودیهای گذشته پس از مکاتبه و کسب موافقت مرکز و اعالم به دانشگاه انجام پذیرد.

کد خبر  - ۶555۷0:تاریخ انتشار  05 - 14:11:دی 1۳9۶
امروز؛
کارگاه «ارتقای اثرگذاری فعالیتهای پژوهشی» در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد
کارگاه آموزشی ارتقای اثرگذاری فعالیتهای پژوهشی ویژه اعضای هیئت علمی از سوی کتابخانه
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو از اهواز ،کارگاه آموزشی ارتقای اثرگذاری فعالیتهای
پژوهشی ویژه اعضای هیئت علمی از سوی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزار شد.
از جمله سرفصل ها و محتوا این کارگاه آموزشی که امروز در کتابخانه مرکزی برگزار شد ،میتوان به اجزای
فرآیند پژوهش ،مفهوم اثرگذاری پژوهشی و روشهای ارتقای اثرگذاری پژوهش اشاره کرد.
تدریس این کارگاه آموزشی که کاربرد آن افزایش رؤیت پذیری و اثرگذاری فعالیتهای پژوهشی و انتشار
بروندادهای پژوهشی باکیفیتتر است را محمدامین عرفان منش ،عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان بر
عهده داشت.

کد خبر  - ۶555۶۶:تاریخ انتشار  05 - 14:۲۲:دی 1۳9۶
در نمایشگاه هفته پژوهشی و فناوری استان خوزستان؛
غرفه انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز برتر شد
غرفه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان غرفه برتر نمایشگاه هفته پژوهش و
فناوری سال  9۶استان ،معرفی شد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو از اهواز ،غرفه انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه
شهید چمران اهواز به عنوان غرفه برتر نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال  9۶استان ،معرفی شد.
به دنبال برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اهواز و حضور دستگاهها و
نهادهای پژوهشی استان در این نمایشگاه ،برترینهای این هفته انتخاب شدند.
در این نمایشگاه انجمنهای علمی دانشجویی این دانشگاه نیز حضور داشتند و به ارائه دستاوردهای خود
پرداختند.
در پایان ،غرفه انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه به عنوان غرفه برتر و انجمن علمی دانشجویی علوم
آب به عنوان انجمن علمی برتر ،انتخاب شدند.

تابناک -کد خبر  -54450۶:تاریخ انتشار  0۶:دی ۲۳:۳۲ - 1۳9۶
پژوهشگران برتر خوزستان معرفی شدند
پ ژوهشگران و فناوران برتر خوزستان امروز چهارشنبه ( ششم دی ماه) در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و
فناوری خوزستان که در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شدمورد تقدیر قرار گرفتند .
در این راستا در محور پژوهشگر برتر دانشگاهها و مراکز آموزشی استان سعید برومند نسب ٬حمید محمد
صدیقی ٬ناهید پوررضا ٬مجتبی علیشاهی و منصور سودانی از دانشگاه شهید چمران اهواز ٬علیاکبر بابایی
٬غالمرضا گودرزی و علی رضاییمتهکالیی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز منصور غنیان از دانشگاه کشاورزی
رامین ٬احمد سواری از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر محمدرضا خسروینیکو از دانشگاه صنعت
نفت ٬الخاص ویسی از دانشگاه پیام نور خوزستان الله رومیانی از دانشگاه آزاد اسالمی اهواز و محمد قلمباز از
دانشگاه آزاد اسالمی دزفول برگزیده شدند.
همچنین در محور دانشجویان برگزیده مقطع دکتری زهرا طوالبیدزفولی و فرشید قنبری از دانشگاههای شهید
چمران و علوم پزشکی اهواز و در محور دانشجویان برگزیده مقطع کارشناسی ارشد ٬سعید آلبوغبیش ٬سمانه
رشیدی و علی براتیبرهانی به ترتیب از شهید چمران اهواز ٬علوم پزشکی اهواز و صنعت نفت تقدیر شدند.
در محور نشریه برگزیده هیبتاهلل کالنتر از دانشگاه علوم پزشکی اهواز ٬در محور پژوهشگر برتر مراکز
تحقیقاتی استان جمال داورپناه از پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان و عبدالسیار دارایی از
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و در محور پژوهشگر برتر دستگاههای اجرایی استان
محمدرضا شکاری از اداره کتابخانههای عمومی ٬فرهاد ترحمی از ادارهکل امور اقتصادی و دارایی ٬وحید
شاکری از پتروشیمی گودرزی و محمدرضا عادلزاده از مناطق نفتخیز جنوب معرفی شدند.
همچنین از پرویز ولیشاه در محور پژوهشگران برتر نیرو انتظامی و از علی حیدری مقدم ٬امیرعلی ممبینی و
مجید علیرضایی در محور سپاه ولیعصر (عج) و علی قنواتی از ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان تقدیر شد.
از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز علی قلمباز از شرکت طلوع ارتباطات آوان ٬در محور پارک علم و
فناوری سید روحاهلل موسوی از شرکت فالیز پژوهش پارس به عنوان فناور برتر کشور و حمیدرضا رفیعی زاده
از شرکت دانشبنیان آریا ایرانیان به عنوان فناور استان تقدیر شدند.
در محور برگزیدگان جشنواره شتاب استان و کشوری نیز محمد حیدرنژاد و محمدصادق دیهحسین دارای رتبه
اول جشنواره شتاب استانی داود فالحت و محمد حاجیان دارای رتبه دوم جشنواره استانی و رتبه یازدهم
جشنواره ملی شتاب و محمد صفیالدین اردبیلی و مصطفی کیانیده دارای رتبه سوم جشنواره استانی و رتبه
چهارم جشنواره ملی شتاب تقدیر شدند.
در بخش آموزش و پرورش محسن نظری فر ٬محسن جرفی و اسکندر حسینپور به عنوان معلمان برتر و سارا
سادات موسوی ٬علی پورمحمدی و مهرداد نوروزی به عنوان دانشآموزان برتر در حوزه پژوهش شناخته
شدند.

در بخش بنیاد نخبگان خوزستان نیز مرتضی حسین پور ٬علی معلمیان ٬امید کوهگرد ٬علی دقایقی و محمد
مجلسی مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین انجمن علمی دانشجویی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان انجمن علمی برتر و سازمان
آب و برق خوزستان به عنوان حامی برتر پژوهشی معرفی شدند.
غرفههای برتر نمایشگاه هفته پژوهش امسال نیز غرفههای دانشگاه صنعتی شهدای هویزه ٬دانشکده فنی و
حرفهای شهید چمران اهواز ٬شرکت ملی حفاری ایران انجمن علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و غرفه برتر
فنبازار نیز غرفه خانهباز شناخته شدند.
در محور رسانه برتر پژوهشی ٬خبرگزاری ایسنا خوزستان و خبرگزاری دانشجو به عنوان رسانههای برتر مورد
تقدیر قرار گرفتند.

تابناک  -کد خبر  -544481:تاریخ انتشار  0۶:دی ۲1:19 - 1۳9۶
شریعتی :داشتن  ۲.۴درصد از تعداد شرکتهای دانشبنیان کشور در شان خوزستان نیست
شریعتی با بیان این که باید برای ایدهدهندگان افق روشنی وجود داشته باشد عنوان کرد :در شان استان
خوزستان نیست که با داشتن شش درصد از جمیعت کشور و زیرساختهای الزم  ۲.4درصد تعداد
شرکتهای دانشبنیان را به خود اختصاص دهد و تعداد ایدهای ارائه شده از این رقم هم پایینتر باشد .
غالمرضا شریعتی در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری خوزستان که امروز چهارشنبه (ششم دیماه) در
سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد ،اظهارکرد :در طی سال های پس از انقالب پژوهشهای زیادی
انجام شد و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به طور عمده بر روی موضوعی تحقیق و سازمانهای مختلف نیز
پژوهشهایی انجام میدهند اما تعداد قابل توجهی از آن ها تنها به تحقیق ختم میشود.
وی افزود :این امر که موضوعی که بر آن تحقیق میشود ،چه مشکلی را از جامعه حل میکند و در راستای
زنجیرهای که منجر به ایجاد محصول میشود قرارمیگیرد یا خیر ،مورد توجه قرار نگرفته است .اکنون کشور ما
سیاستها و برنامههای خود را اصالح کرده و روندی را در پیش گرفته است که تحقیقات هدفمند و جهت دار
شود و نیازی از جامعه را رفع کند و ایدهها به فناوری و تکنولوژی تبدیل شود.
استاندار خوزستان ادامه داد :صندوق حمایت از پژوهش و فناوری نیز این وظیفه را در راستای تجاریسازی
ایدهها برعهده دارد .شتاب دهندهها نیز برای همین مسئله هستند .اکنون در خوزستان یکی از شتاب دهندهها
راهاندازی شده و قرار است دو شتاب دهنده دیگر نیز با تعهد ادارهکل فنی و حرفهای خوزستان و دانشگاه شهید
چمران اهواز ایجاد شوند.
شریعتی با بیان این که باید برای ایدهدهندگان افق روشنی وجود داشته باشد عنوان کرد :در شان استان
خوزستان نیست که با داشتن  ۶درصد از جمیعت کشور و زیرساختهای الزم  2.۴درصد شرکتهای
دانشبنیان را به خود اختصاص دهد و تعداد ایدهای ارائه شده از این رقم هم پایینتر باشد.
وی تصریح کرد :یکی از علتهای فرار مغزها در کشور این است که شرایط الزم برای تبدیل ایده به ثروت در
اختیار افراد قرار نگرفته است و با دیدن این شرایط در سایر کشورها دست به مهاجرت میزنند .اکنون
استانهای دیگر در زمینه حمایت از ایدهها و شرکتهای دانشبنیان موفقتر عمل کردهاند و نیاز است کارگروه
پژوهش و فناوری استان بر این کار تمرکز کنند.
در پایان این مراسم از پژوهشگران و فناوران برتر استانی تقدیر به عمل آمد .در بخش غرفههای برتر
نمایشگاه هفته پژوهش و فنبازاز استان نیز غرفههای دانشگاه صنعتی شهدای هویزه ٬دانشکده فنی و حرفهای
شهید چمران اهواز ٬شرکت ملی حفاری ایران انجمنهای علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و در بخش
فنبازار غرفه خانهبازار مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در بخش رسانههای برتر پژوهشی استان دخبرگزاری ایسنا خوزستان و خبرگزاری دانشجو به عنوان
رسانههای برتر شناخته شدند.

تابناک  -کد خبر  -54444۷:تاریخ انتشار  0۶:دی 19:45 - 1۳9۶
 ۲۲دیماه ،آخرین مهلت ثبتنام در دوره آموزشی  -تربیتی "الصافات "
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به آغاز ثبتنام دانشجویان برای شرکت در
دهمین دوره آموزشی  -تربیتی الصافات ،گفت :ثبتنام تا  ۲۲دیماه ادامه دارد .
مهدی طرفی با اشاره به آغاز ثبتنام دهمین دوره آموزشی  -تربیتی الصافات ،اظهار کرد :ثبتنام این دوره تا
پایان زمان امتحانات ،یعنی تا حدود  22دیماه ادامه دارد .ثبتنام از میان تمام دانشجویان دانشگاه انجام
میشود و دانشجویان میتوانند برای شرکت در دوره ،مشخصات خود را به سامانه بیسیمچی
" "3۰۰۰1۴۴11۰ارسال کنند .در نهایت از میان افرادی که برای شرکت در دوره ثبتنام کردهاند ،یک گزینش
انجام میشود.
وی افزود :افرادی که در گزینش انتخاب میشوند برای اعزام به اردو اولویت دارند .هدف ما از برگزاری دورههای
الصافات ،تربیت نیروی همتراز انقالب فرهنگی است .چراکه معتقد هستیم نیروی مناسب انقالب اسالمی باید در
چهار بعد معرفت ،بصیرت ،معنویت و مهارت ،اطالعات کافی داشته باشد و همچنین باید مباحث مدیریتی و
تشکیالتی را به طور کامل بلد باشد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :برآورد ما این است که  15۰نفر شامل ۷5
دانشجوی دختر و  ۷5دانشجوی پسر در این دوره برای شرکت در اردو اعزام شوند .البته اگر دانشجویان
استقبال مناسبی داشته باشند امکان افزایش این ظرفیت وجود دارد .اردوی دوره الصافات در تعطیالت بین دو
ترم و به مدت دو هفته برگزار میشود ولی هنوز مکان اردو قطعی نشده است .زمان اعزام دانشجویان نیز سوم
بهمنماه اعالم شده است اما ممکن است این تاریخ نیز تغییر کند.
طرفی درخصوص محتوای آموزشی این دوره افزود :در این دوره با حضور اساتید مجرب ،دورههای معرفتی در
زمینههای کتب شهید مطهری ،تاریخ معاصر ،جریانشناسی سیاسی ،آموزش تحلیل سیاسی و ...برای
دانشجویان ارائه میشود.

کد خبر  -5۳۲55:تاریخ انتشار  0۶:دی 11:۳5 - 1۳9۶
کتانباف :صددرصد هزینه های شهرداری از عوارض قانونی تامین میشود
منصور کتانباف در دیدار با غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با ابراز خرسندی از این
دیدار اظهار داشت :وجود دانشگاه شهید چمران برای استان خوزستان در ابعاد مختلف علمی ،نقش آن
در دفاع مقدس و غیره مایه ی افتخار است .باید به داشته های خود افتخار کنیم و از تخریب آن پرهیز
کنیم.
به گزارش فیدوس :منصور کتانباف در دیدار با غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با ابراز
خرسندی از این دیدار اظهار داشت :وجود دانشگاه شهید چمران برای استان خوزستان در ابعاد مختلف
علمی ،نقش آن در دفاع مقدس و غیره مایه ی افتخار است .باید به داشته های خود افتخار کنیم و از تخریب
آن پرهیز کنیم.
شهردار اهواز ،با بیان اینکه خوزستان و اهواز به اندازه ی اهمیت شان دیده نشده اند ،اظهار داشت :مطلبی که
بارها خطاب به مسئولین گفته ام این است که نقش اهواز و خوزستان را در حیات و توسعه ی کشور ببینند و
به همان میزان حق قانونی این استان اختصاص یابد.

در دنیا شهری را نمی شناسم که مانند اهواز روزانه بیش از یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت تولید کند،
اما سوال اساسی اینجاست که عواید این کالنشهر از این حجم باالی تولید نفت کجاست حداقل ۷۰۰میلیارد
تومان سهم آالیندگی شهر اهواز بابت این موضوع است که در حال حاضر با دشواریها و چانه زنی فراوان،
حداکثر 3۰میلیارد تومان به شهرداری اهواز پرداخت می شود.
وی شهرداری را نهاد عمومی و غیردولتی خواند و اذعان داشت :به جز سهم بسیار اندکی از برخی پروژه های
کالن عمرانی ،صددرصد هزینه های شهرداری از عوارض قانونی تامین می شود .لذا ما به عنوان شهروندان یا
ساک نین این شهر (که اینها دو مقوله متفاوت است) هزینه های اهواز را تامین می کنیم.
کتانباف با بیان این مطلب که شهرداری اهواز در میان کالنشهر ها کمترین درآمد با فاصله ی زیاد را دارد
افزود :همیشه از مدیران دولتی-استانی خواسته ام که در اخذ اعتبارات برای مجموعه ی خود حتماً سهم
آالیندگی شهرداری اهواز را پررنگ ببینند و بگیرند تا این اعتبارات به شهر بیاید و صرف عمران و آبادانی
اهواز شود .سهمی که صرف نگهداشت و توسعه فضای زندگی همه ی ساکنین این شهر می شود.
شهردار اهواز خاطرنشان کرد :شهر اهواز به دالیل متعددی دارای مشکالت زیادی در ادوار گذشته بوده و
هست .این شهر به جز وسعت و جمعیت هیچ یک از شاخصه های یک کالنشهر را ندارد .عدم اخذ صحیح
عوارض قانونی ،ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون پروانه ،تصرفات غیرقانونی و غیره و عدم برخورد قانونی
با متخلفین از جمله این مشکالت است که از ادوار قبل به ارث رسیده است .درآمدها و هزینه ها اصال
همخوانی ندارد.

در بسیاری از مناطق بدون کوچکترین درآمدی ،ماهیانه هزینه های گزافی را صرفاً برای خدمات شهری و
نگهداشت منطقه هزینه می کنیم .محالت کم برخورداری که از کوچکترین خدمات شهری محروم هستند .اما
با تمام ا ین معضالت ،مصمم هستیم به لطف خدا و اتحاد قصد داریم خدمت کنیم و تغییرات ایجاد کنیم.
در ادامه شهردار اهواز با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به فضاهای آموزشی در ابعاد مختلف اظهار داشت :به
معاونت حمل و نقل و ترافیک ابالغ شده که در محدوده ی  3۰متر قبل و بعد از آن کلیه فضاهای آموزشی اعم
از مدارس ،دانشگاهها و ...نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی ،عالئم ترافیکی ،خط کشی ،سرعتکاههای
استاندارد و سایر موارد ایمنی و ترافیکی انجام شود .ضمن آنکه با تعامل می توانیم مشکالت دانشگاه شهید
چمران را نیز برطرف سازیم.
در این دیدار دکتر خواجه رییس دانشگاه شهید چمران نیز با ابراز خرسندی از این دیدار ،مجموعه ی
دانشگاههای شهید چمران و جندی شاپور را یک مجموعه بزرگ علمی با جمعیتی حدود 2۶-25هزار نفر
شامل دانشجویان ،اساتید و کادر اداری خواند که همه ی آنها مایل به مشارکت در توسعه ی کالنشهر اهواز و
جبران عقب افتادگی ها هستند.

چهارشنبه  ۶دی ماه– ۲۳:11 - 1۳9۶ ،کدخبر9۶10-۲۲۷۶-5:
پژوهشگران برتر خوزستان معرفی شدند

پژوهشگران و فناوران برتر خوزستان امروز چهارشنبه ( ششم دی ماه) در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و
فناوری خوزستان که در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار ش مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،در این راستا در محور پژوهشگر برتر دانشگاهها و مراکز آموزشی استان
سعید برومند نسب ٬حمید محمد صدیق ناهید پوررضا مجتبی علیشاهی و منصور سودانی از دانشگاه شهید
چمران اهواز ٬علیاکبر بابایی ٬غالمرضا گودرزی و علی رضاییمتهکالیی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز منصور
غنیان از دانشگاه کشاورزی رامین ٬احمد سواری از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر محمدرضا
خسروینیکو از دانشگاه صنعت نفت ٬الخاص ویسی از دانشگاه پیام نور خوزستان الله رومیانی از دانشگاه آزاد
اسالمی اهواز و محمد قلمباز از دانشگاه آزاد اسالمی دزفول برگزیده شدند.

همچنین در محور دانشجویان برگزیده مقطع دکتری زهرا طوالبیدزفولی و فرشید قنبری از دانشگاههای شهید
چمران و علوم پزشکی اهواز و در محور دانشجویان برگزیده مقطع کارشناسی ارشد ٬سعید آلبوغبیش ٬سمانه
رشیدی و علی براتیبرهانی به ترتیب از شهید چمران اهواز ٬علوم پزشکی اهواز و صنعت نفت تقدیر شدند.

در محور نشریه برگزیده هیبتاهلل کالنتر از دانشگاه علوم پزشکی اهواز ٬در محور پژوهشگر برتر مراکز
تحقیقاتی استان جمال داورپناه از پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان و عبدالسیار دارایی از
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و در محور پژوهشگر برتر دستگاههای اجرایی استان
محمدرضا شکاری از اداره کتابخانههای عمومی ٬فرهاد ترحمی از ادارهکل امور اقتصادی و دارایی ٬وحید شاکری
از پتروشیمی گودرزی و محمدرضا عادلزاده از مناطق نفتخیز جنوب معرفی شدند.

همچنین از پرویز ولیشاه در محور پژوهشگران برتر نیرو انتظامی و از علی حیدری مقدم ٬امیرعلی ممبینی و
مجید علیرضایی در محور سپاه ولیعصر (عج) و علی قنواتی از ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان تقدیر شد.

از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز علی قلمباز از شرکت طلوع ارتباطات آوان ٬در محور پارک علم و
فناوری سید روحاهلل موسوی از شرکت فالیز پژوهش پارس به عنوان فناور برتر کشور و حمیدرضا رفیعی زاده از
شرکت دانشبنیان آریا ایرانیان به عنوان فناور استان تقدیر شدند.

در محور برگزیدگان جشنواره شتاب استان و کشوری نیز محمد حیدرنژاد و محمدصادق دیهحسین دارای رتبه
اول جشنواره شتاب استانی ٬داود فالحت و محمد حاجیان دارای رتبه دوم جشنواره استانی و رتبه یازدهم

جشنواره ملی شتاب و محمد صفیالدین اردبیلی و مصطفی کیانیده دارای رتبه سوم جشنواره استانی و رتبه
چهارم جشنواره ملی شتاب تقدیر شدند.

در بخش آموزش و پرورش ٬محسن نظری فر ٬محسن جرفی و اسکندر حسینپور به عنوان معلمان برتر و سارا
سادات موسوی ٬علی پورمحمدی و مهرداد نوروزی به عنوان دانشآموزان برتر در حوزه پژوهش شناخته شدند.

در بخش بنیاد نخبگان خوزستان نیز مرتضی حسین پور ٬علی معلمیان ٬امید کوهگرد ٬علی دقایقی و محمد
مجلسی مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین انجمن علمی دانشجویی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان انجمن علمی برتر و سازمان
آب و برق خوزستان به عنوان حامی برتر پژوهشی معرفی شدند.

غرفههای برتر نمایشگاه هفته پژوهش امسال نیز غرفههای دانشگاه صنعتی شهدای هویزه ٬دانشکده فنی و
حرفهای شهید چمران اهواز ٬شرکت ملی حفاری ایران انجمن علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و غرفه برتر
فنبازار نیز غرفه خانهباز شناخته شدند.

در محور رسانه برتر پژوهشی ٬خبرگزاری ایسنا خوزستان و خبرگزاری دانشجو به عنوان رسانههای برتر مورد
تقدیر قرار گرفتند.

چهارشنبه  ۶دی ماه– ۲۲:10 - 1۳9۶ ،کدخبر9۶10-۲1۷۶-5 :
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز:
هدف از برنامههای هفته پژوهش حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :برنامههای هفته پژوهش ،برنامههایی است که
باید ما را به سمتی هدایت کند که آینده کشور را به سمت اقتصاد دانش بنیان سوق دهیم که هنوز از آن
فاصله داریم.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،ابراهیم حاجیدولو در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری خوزستان
که امروز چهارشنبه ( ششم دی ماه) در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد ،اظهار کرد :امسال ستاد
استانی هفته پژوهش و فناوری خوزستان با ریاست استاندار و شورای سیاستگذاری با دبیری دانشگاه شهید
چمران اهواز به ریاست دکتر خواجه و کمیتههایی برای اجرای برنامههای هفته پژوهش تشکیل شدند.

وی افزود :عالوه بر اهواز در شمال خوزستان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ،در جنوب دانشگاه علوم و
فنون دریایی خرمشهر و در شرق خوزستان دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان با همکاری فرمانداریهای
این سه شهرستان ،برنامههای مختلف این هفته را اجرا و در سایر شهرستانها دانشگاههای آزاد و پیام نور ،در
این راستا تالش کردند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور شد :شعار هفته پژوهش و فناوری امسال،
«پژوهش تقاضامحور و تجاریسازی فناوری ،زیربنای تولید و اشتغال» است .ما می توانیم به تولید و اشتغال
برسیم اما برای پایداری آن باید در پی پژوهش و تجاریسازی اصولی باشیم.

حاجی دولو با بیان اینکه  13برنامه در سطح استان در این هفته اجرا شد ،گفت :اهم این برنامهها شامل
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری ،نمایشگاه دستاوردهای دانشآموزان ،زنگ پژوهش در تمام مدارس
استان ،معرفی پژوهشگران در سطح دانشگاهها و استان ،سخنرانیها و سمینارهای مختلف ،دانشگاه ،مراکز
رشد و پارک علم و فناوری با درهای باز ،جشنواره ایدههای برتر ،نمایشگاه کتاب و افتتاح مراکز تحقیقاتی
میشود.
وی ادامه داد :نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فنبازار در اهواز با حضور استاندار و در شهرستانهای
دزفول ،خرمشهر و بهبهان نیز برگزار شد که جای تشکر و قدردانی دارد که عالوه بر مرکز استان ،این سه
شهرستان که قطبهای استان هستند نیز برای برگزاری این نمایشگاه اهتمام ورزیدند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به برگزاری  ۶۴5مورد سمینارهای مختلف در
هفته پژوهش و فناوری خوزستان ٬تصریح کرد :دانشگاه آزاد اسالمی  22۰مورد ،دانشگاه شهید چمران 192
مورد ،دانشگاه کشاورزی رامین  95مورد و دانشگاههای پیام نور ،علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خاتماالنبیاء
بهبهان ،جندیشاپور دزفول ،جهاد دانشگاهی خوزستان ،صنعتی شهدای هویزه ٬صنعت نفت ،پژوهشکده
آبزی پروری ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ،موسسه خرما سمینارهای مختلف را در این هفته برگزار
کردند.
حاجی دولو ادامه داد :از سایر برنامهها در این هفته ،برگزاری سمینارهای نیازشناسی بود که دانشگاه شهید
چمران ،شرکتها و سازمانهای استانی در این سمینارها حضور پیدا کرده و نیازهای خود را ارائه دادند.

وی با بیان اینکه  21آذرماه روز دانشگاه ،پارک و مراکز رشد با درهای باز بود ،گفت :این مورد از برنامههای
ابتکاری خوزستان است تا دانش آموزان وارد این محیطها شوند و بخش های مختلف را ببینند که تأثیر زیادی
در روحیه ،انگیزه و آینده آنان خواهد داشت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :طبق بخشنامه وزارتخانههای علوم و کشور
برای انتخاب پژوهشگران و فناوران استانی ،محورهایی مشخص شده که در خوزستان با توجه به سیاستهای
ستاد استانی ،محورهایی در راستای گسترش فرهنگ پژوهشی به آنها اضافه شد.

حاجی دولو افزود :عالوه بر پژوهشگران دانشگاههای وابسته به وزارتهای بهداشت و علوم ،از پژوهشگران
دستگاههای اجرایی ،آموزش و پرورش ،دانشجویان ارشد و دکتری ،مجالت علمی و پژوهشی ،سازمان حامی
پژوهش که بیشترین قرارداد را با دانشگاههای استان منعقد کرده است ،واحدهای رشد پارک علم و فناوری،
پژوهشکده های سپاه ولیعصر(عج) ،نیروی انتظامی ٬رسانه حامی پژوهش و غرفه برتر نمایشگاه ،تقدیر
میشود.
وی خاطر نشان کرد :هدف این تشویقها ،فرهنگسازی است و انتظار داریم هدف اصلی این کار که حرکت و
ایجاد بستر است ،مورد توجه قرار گیرد .برنامه های هفته پژوهش ،برنامههایی است که باید ما را به سمتی
هدایت کند که آینده کشور را به سمت اقتصاد دانش بنیان سوق دهیم که هنوز از آن فاصله داریم.

چهارشنبه  ۶دی ماه– ۲1:00 - 1۳9۶ ،کدخبر9۶10-۲0۷۶-5 :
رییس پارک علم و فناوری خوزستان عنوان کرد:
رضایت  ۵۰درصدی بازدیدکنندگان از نمایشگاه هفته پژوهش امسال خوزستان
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان از رضایتمندی  50درصدی بازدیدکنندگان از نمایشگاه هفته پژوهش
و فناوری امسال در خوزستان خبر داد.
به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،بابک مختاری در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری خوزستان که
امروز چهارشنبه (ششم دی ماه) در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد ،اظهارکرد :امسال جشنواره
ایدههای برتر و سومین دوره طرح شتاب ملی برگزار شد .از مجموع  ۴5۰ایده که در طول سال در حوزه
جشنواره ایتاپ داشتیم ۴۴ ،ایده در جشنواره کتاب استانی انتخاب شدند و پس از داوری سه طرح به دبیرخانه
ملی جشنواره ارسال شد.

وی افزود :در این جشنواره  28۰۰ایده در کشور ارائه شده بود که از هر استان 3 ،ایده انتخاب و در نهایت 15
ایده به عنوان ایدههای برتر کشوری معرفی شدند و ایدههای رتبه چهارم و یازدهم از خوزستان بودند .قابل
ذکر است که ایده یازدهم تنها گروه کارشناسی کشور بودند که از دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان در این
جشنواره شرکت کردند .همچنین امسال یک فناور برتر از خوزستان در بین  2۰برگزیده در جشنواره ملی تجلیل
از پژوهشگران و فناوران برتر داشتیم.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با اشاره به گزارشی از نظرسنجی در خصوص نمایشگاه هفته پژوهش
توسط مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی خوزستان ٬عنوان کرد :طبق این گزارش ،توزیع جنسیتی
بازدیدکنندگان از این نمایشگاه  5۷درصد مرد و  ۴3درصد زن بودند .همچنین توزیع سنی در گروه  15تا 25
سال که هدف اصلی بودند ۶۴ ،درصد بود .سطح تحصیالت بازدیدکنندگان نیز  ۴۰درصد لیسانس 15 ،درصد
دکتری 28 ،درصد دیپلم و یک درصد تحصیالت حوزوی داشتند.

مختاری با بیان اینکه میزان رضایتمندی بازدیدکنندگان در تمام پارامترها تقریبا  5۰درصد بود ،گفت :طبق این
نظرسنجی  ۴9درصد از بازدیدکنندگان ،این نمایشگاه را نسبت به سال قبل بهتر ۴3 ،درصد بدون تغییر و 8
درصد بدتر ارزیابی کردند .بیشترین تأثیر در اطالعرسانی از برنامههای این نمایشگاه نیز از طریق شبکههای
اجتماعی و معاونان پژوهشی دانشگاهها انجام گرفت.

وی با بیان اینکه هر سال در ستاد برگزاری هفته پژوهش ،صحبت از برگزار کردن یا نکردن نمایشگاه هفته
پژوهش میشود ،تصریح کرد ۴3 :درصد از بازدیدکنندگان برگزاری نمایشگاه را در ارتباط پژوهشگران با
یکدیگر و  39درصد در تبادل اطالعات علمی و پژوهشی با تأثیرگذاری زیاد ارزیابی کردند.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان در خصوص رضایت غرفهداران از نمایشگاه ٬عنوان کرد ۷9 :درصد از
غرفهداران از مکان برگزاری ۷2 ٬درصد از زمان برگزاری ۶9 ٬درصد از برخورد مسووالن ٬۶۶درصد از محل
غرفههای تخصیصی و  ۶2درصد از فضای نمایشگاه رضایت داشتند.

مختاری با بیان اینکه امکانات نمایشگاه بینالمللی اهواز در شان خوزستان نیست ،گفت :امکانات جابجایی
وسایل در نمایشگاه تقریبا متوسط ارزیابی شده که از موارد قابل توجه برای برگزارکنندگان در سال آینده است.

وی با بیان اینکه رسانههای استان همراهی بسیار خوبی در بحث پژوهش دارند ٬خاطرنشان کرد :امسال
همچنین یک غرفه ویژه رسانهها داشتیم که برنامهها و نشستهای خوبی برگزار کردند.

