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خوز نیوز  -کد خبر  -۱۶۶۲۵۹:تاریخ انتشار  ۰۹:خرداد ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۷
معاون دانشگاه شهید چمران اهواز:
تصمیمی برای تغییر طرح انتخاب واحد پیش از امتحانات نداریم

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :طرح انتخاب واحد پیش از برگزاری امتحانات
نتایج مثبتی داشته است و در حال حاضر تصمیمی برای تغییر این طرح نداریم .
عبداهلل پارسا با اشاره به شیوه انتخاب واحد پیش از برگزاری امتحانات در دانشگاه شهید چمران از سال گذشته ،اظهار
کرد :این شیوه امسال دومین بار است که برای نیمسال اول انجام میشود اما برای نیمسال دوم انتخاب واحد سالها
تقریبا به همین شکل انجام میشد و دانشجویان بدون اطالع کامل از وضعیت نمرات خود ،انتخاب واحد میکردند.

وی افزود :منافع اجرایی این روش برای دانشجو و دانشگاه بسیار زیاد است به این دلیل که انتخاب واحد را میتوان
نوعی پیش ثبت نام در نظر گرفت و معاونین آموزشی فرصت دارند در فاصله بین انتخاب واحد و امتحانات ،اشکاالت
برنامه درسی را رفع کنند و نسبت به پیشبینی دقیقتر و تعیین دروس و کالسهای مورد تقاضای دانشجویان و رفع
تداخلها و حذف و ادغام کالسهای زیر حدنصاب قبل از شروع ترم اقدام کنند .

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :در سنوات گذشته بیشتر کالسهای سه هفته
اول نیمسال اول به دلیل امر انتخاب واحد و حذف و اضافه به درستی تشکیل نمیشد و اثرات منفی نامطلوبی روی کم و
کیف فعالیتهای آموزشی میگذاشت .اما این جابهجایی کمک میکند که کمیت و کیفیت کالسها بهبود پیدا کند و
کالسها از اول ترم با رسمیت بیشتری برگزار شوند.

پارسا ادامه داد :همچنین در طول این بازه زمانی تعیین شده اغلب دانشجویان و به ویژه خوابگاهیان در دانشگاه حضور
و به اینترنت دانشگاه دسترسی دارند و نیازی نیست برای انتخاب واحد به کافینتها مراجعه کنند .به راحتی نیز
می توانند به کارشناس و مسووالن مربوطه در دانشگاه برای رفع مشکالت احتمالی دسترسی داشته باشند.

وی تصریح کرد :تنها دغدغه برخی از دانشجویان این است که از وضعیت نمرات و قبولی خود در امتحانات اطمینان
ندارند .باید توجه کنیم که اگر بدترین نرخ تحصیلی را در نظر بگیریم ،حداقل  70درصد دانشجویان معموال نمره قبولی
را کسب می کنند و مشکلی برای انتخاب واحدهای ترم بعد خود ندارند .عالوه بر آن اکثریت ورودیهای  94ما که تقریبا
حدود  20درصد دانشجویان را شامل می شود نیز به دلیل گذراندن ترم آخر خود برای سال آینده انتخاب واحد ندارند .
بنابراین ،این نگرانی فقط محدود به بخش اندکی از دانشجویان میشود که با پیشبینی امکان حذف و اضافه سه درس
فارغ از تعداد واحدهای آنها ،به این گروه کمک خواهد شد .یقینا توصیه اساسی و مهم آن است که دانشجویان عزیز
به امر آموختن و جدیت در مطالعه و یادگیری توجه بیشتری کنند و تالش بیشتری به خرج دهند.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :این طرح به مدت یک سال است که در دانشگاه
در حال اجرا است و نتایج مثبتی داشته است .با توجه به محدودیتهای اقلیمی و گرمای هوا در منطقه ،مدیریت زمان با
این روش به دانشگاه کمک میکند از زمانهای موجود حداکثر بهرهبرداری را داشته باشد .لذا در حال حاضر تصمیمی
برای تغییر این طرح وجود ندارد و قطعا اگر در مراتب بعدی تشخیص داده شد که نیاز به تجدید نظر وجود دارد ،این
کار انجام خواهد شد.

الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری تابناک و ایسنا منعکس شده است.

شنبه  ۱۲خرداد ماه– ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۳-۶۷۱4-۵ :
فعالیت خوابگاههای دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز تا  ۱۵تیرماه

مدیر دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :بر اساس اعالم صندوق رفاه خوابگاههای دانشجویی باید تا
 15تیرماه فعال باشند .برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در طول تابستان به سکونت در خوابگاه نیاز دارند
یک بلوک فعال در تابستان در نظر گرفته میشود.

دکتر بابک محمدیان در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان ،اظهار کرد :بر اساس اعالم صندوق رفاه خوابگاهای
دانشجویی باید تا  15تیرماه فعال باشند .با توجه به اینکه آخرین امتحان ،دوم تیرماه برگزار میشود خوابگاهها نیز
تا این تاریخ فعال هستند پس از آن تعمیرات الزم برای خوابگاهها آغاز میشود که در مدت زمان دوماه تعطیالت
تابستان ادامه دارد.

وی افزود :تنها به دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه که ممکن است در طول مدت تابستان برای انجام
کارهای پژوهشی خود نیاز به حضور در خوابگاه داشته باشند در تابستان خوابگاه داده میشود .این دانشجویان
باید فرم های مخصوصی را برای حضور در خوابگاه در تابستان تکمیل کرده و به تایید اساتید ،معاونت پژوهشی،
معاونت آموزشی و سایر مسئوالن مربوطه برسانند.

مدیر دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :پس از تایید مسئوالن مربوطه در نهایت مجوز سکونت در
خوابگاه در تابستان به این افراد داده میشود و پس از ثبتنام این افراد یک بلوک برای این دانشجویان در نظر
گرفته میشود که همچنان در طول تابستان فعال باشد.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری خوزستان آنالین ،خوانا نیوز،خوز نیوزو تابا منعکس شده است.

کد خبر  - ۸۰۳۹۵۸:تاریخ انتشار  ۰۹:خرداد ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۷

انتصاب معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان
رئیس سازمان امور دانشجویان با صدور حکمی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان را منصوب کرد.
به گزارش آنا ،مراسم تودیع و معارفه معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با حضور ریاست سازمان،
معاونین و مدیران و همکاران سازمان برگزار شد.
دراین مراسم ضمن تقدیر از زحمات ابوالحسن ریاضی معاون پیشین دانشجویان داخل درایام تصدی این پست،
محمد رضا علم عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با حکم مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس
سازمان امور دانشجویان به عنوان معاون دانشجویان داخل سازمان منصوب شد.
در بخشی از متن حکم محمد رضا علم به عنوان معاون دانشجویان داخل سازمان آمده است:
نظر به مراتب تعهد ،تخصص ،شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی ،به موجب این حکم به سمت سرپرست
معاونت امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان منصوب می شوید.
رجاء واثق دارم که بر اساس راهبردهای دولت تدبیر و امید ،اهداف ،خط مشی ها و برنامه های کالن سازمان امور
دانشجویان و همکاری و همیاری دانشگاهیان در ایجاد وحدت رویه و ارتقاء کمی و کیفی هر چه بیشتر امور حوزه
معاونت داخل ،گام های مؤثر و مفیدی برخواهید داشت.

 ۱۳خرداد  – ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۷کدخبر4۳۱۲۷۹۲ :

با هدف همکاری صورت گرفت؛
تشکیل میز همکاری با آلمان در دانشگاه شهید چمران اهواز

میز همکاری های آموزشی و پژوهشی با آلمان به منظور شناسایی ظرفیتهای علمی این کشور ،در دانشگاه شهید چمران
اهواز تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،هدف از تشکیل این میز همکاری شناسایی
ظرفیت های علمی کشور آلمان برای بهرمندی جامعه دانشگاهی در زمینه آموزشی و پژوهشی است.
در این راستا با همکاری دفتر روابط بین الملل دانشگاه مکاتباتی برای همکاری های مشترک با سازمانهای علمی و
دانشگاههای مورد نظر در کشور آلمان صورت می گیرد.
در این نشست شیوه های مختلف ایجاد ارتباط با دفتر موسسه تبادالت آکادمیک آلمان در تهران و سایر
سازمانهای علمی این کشور مورد بررسی قرار گرفت.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری دانشجویان ایران و ایسکانیوز منعکس شده است.

