شماره 353

19آبان 14:44-1397
برگزاری ششمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز
ششمین یادواره شهدای گمنام در دانشگاه چمران اهواز با حضور عموم مردم و دانشجویان دانشگاه برگزار
میشود .
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز  ،ششمین یادواره شهدای گمنام در دانشگاه چمران اهواز برگزار می
شود.
مراسم روز سه شنبه  22آبان ماه ساعت  19و  30دقیقه در جوار مزار شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران با
حضور حجت االسالم شهاب مرادی و مداحی کربالیی محمد حسین حدادیان برگزار می شود.
دو شهید  19ساله روزهای آخر جنگ در سال  67در منطقه عملیاتی قصرشیرین و شهید  23ساله در عملیات
والفجر  9به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و در سال  91با حضو مسئولین استانی و دانشجویان تشییع و به خاک
سپرده شدند ،این یادواره هرسال با حضور پرشور دانشجویان و مردم برگزار میشود.

آبان  17:11 | 1397کد 4۲۸۶۸ :
دردانشگاه شهید چمران اهواز ؛
نخستین جشنواره اشتغال استان خوزستان برگزار شد
آیین افتتاحیه نخستین جشنواره اشتغال استان خوزستان دردانشگاه شهیدچمران اهواز ،برگزارشد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه شهید چمران اهواز ،در ابتدای این آیین دکترعلی
حقیقی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهیدچمران گفت :در یک دهه قبل بویژه در حوزه آموزش عالی مسئوالن
به این نتیجه رسیدند که نمیتوان فارغالتحصیالن را به حال خود رها کرد و برای این منظور دانشگاههای نسل سه
شکل گرفت تا بتوان دانشجویانی ماهر داشته باشیم که به دنبال کارآفرینی باشند.

وی افزود :جشنواره اشتغال برای نخستین بار در استان خوزستان برگزار میشود که امیدواریم نتایج آن موجب
شکوفایی استعدادهای استان باشد.

در ادامه دکتربابک مختاری مدیر پارک علم و فناوری خوزستان نیز بیان کرد :یکی از برنامههایی که به صورت
خودجوش دردانشگاه صنعتی شریف اجراشده مسئله مدرسه اشتغال است که مقررشد در استان خوزستان نیز با
محوریت دانشگاه مادر یا تمامی دانشگاههای سطح استان در زمینه اشتغال اجرا شود.

سحر احمدی مدیر مدرسه اشتغال شریف نیز گفت :برای ایجاد این مدرسه مدلهای بسیاری موردبررسی
قرارگرفت و از تجربههای دانشگاههای بزرگ دنیا استفاده شد تا جوانان را به سویی هدایت کنیم که بتوانند در
آینده انتخاب صحیحی در رشته تحصیلی داشته باشند.

وی افزود :مسئله مهارتآموزی در دانشگاههای ما به خوبی انجامنشده در صورتی که برای اشتغال یک جوان
مهارتهای رفتاری ،اداری ،حرفهای نیاز است.

مدیر مدرسه اشتغال شریف ،تصریح کرد :خوشبختانه دانشگاه شهید چمران اهواز جزو دانشگاههای پیشرو در
زمینه ایجاد این مدرسه است و پیگیریهای الزم برای ایجاد این مدرسه صورت گرفته است.

این جشنواره به صورت کارگاههای یکماهه به همت پار ک علم و فناوری استان خوزستان ،دانشگاه شهیدچمران
اهواز ،مدرسه شریف و دانشگاه صنعتی شریف برگزارمیشود.

 ۲۲آبان – ۲3:۰۵ - 1397کدخبر44۵7۸۸3:

یادواره  ۷۵شهید دانشگاه چمران اهواز برگزار شد
اهواز ـ مراسم هفتمین یادواره  ۷۵شهید دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز در جوار مزار این شهدا
برگزار شد .
به گزارش خبرنگار مهر  ،به مناسبت هفتمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز ،آئین
بزرگداشتی با حضور دانشجویان ،اساتید دانشگاه ،مردم و خانواده ها برگزار شد .
حجت االسالم محسن شفیعی نماینده ولی فقیه در دانشگاه های استان خوزستان در این مراسم با اشاره به اینکه
راز و رمز عظمت و پایداری شهیدان ،معامله با خدا است ،اظهار کرد :چه فضیلتی از این باالتر که خدا از شهیدان و
شهیدان از خدا راضی هستند.
وی با اشاره به فلسفه خلقت انسان ادامه داد :شهیدان سند افتخار جامعه و معجزه الهی هستند .
حجت االسالم شفیعی با اشاره به روحیه باالی شهدا برای دفاع از خاک کشور عنوان کرد :در هجمه بدی ها ،زشتی
ها و کشمکش های بی ارزش دنیا یک جوان  25ساله ای هم هست که بگوید؛ خدایا نه تنها پایان زندگی من را
مثل امام حسین ( ع) قرار بده بلکه برای پیکرم نیز فرجامی مثل موالیم حسین (ع) می خواهم.
نماینده ولی فقیه در دانشگاههای خوزستان گفت :این برنامه به مناسبت سالگرد تدفین دو شهید گمنام در دانشگاه
شهید چمران برگزار شده است .این بزرگداشت پیام روشنی برای نظام سلطه و استکبار جهانی دارد و آن هم
«هستیم بر آن عهدی که بستیم» است.
حجت االسالم شفیعی با اشاره به تهدیدهای اخیر نظام سلطه علیه ملت ایران و تحریم های صورت گرفته افزود:
ترس از تحریم در برابر ترس از کشته شدن و جان دادن که ترس حقیری است؛ جوانان نشان دادند که در دفاع از
آرمان هایشان ،جان و جوانی خود را تقدیم می کنند.
حجت االسالم والمسلمین شهاب مرادی نیز در این مراسم با تأکید بر لزوم بیان واقعیت ها از دفاع مقدس و شهدا
اظهار کرد :شبیه ترین مراسم به مجالس روضه همین یادواره های شهداست و جوانان از همین نسل شهدا
هستند.
وی افزود :شهدا افراد پاک ،جوان ،بانشاط و باغیرتی بودند که لحظه درست را انتخاب و در شرایطش قرار گرفتند؛
همچنین غیرت ،شجاعت ،تقوا و اخالص از جمله شاخص های بارز شهدا است.جتاالسالم مرادی تصریح کرد:
زمانی که گروه داعش شکل گ رفت ،مدافعان حرم ابتدا بی سر و صدا رفتند ولی بعد تشییع پیکر شهدا سر و صدا
ایجاد کرد؛ شاید شهید حججی ها از نسل جنگ نبودند ولی بچه های ارزشی و هیئتی با بچه های دفاع مقدس
شباهت های بسیاری دارند.

وی با اشاره به اینکه بیرق شهدا روی زمین نمی ماند و دست به دست می چرخد ،بیان کرد :بسیاری از دانشجویان
مدافع حرم را دیگران نمی شناسند و حتی در صفحات اجتماعی و اینستاگرام هم عکس یهویی از «نُبُل الزهرا» و یا
دیگر مناطق سوریه و عراق نمی گذارند؛ همه حرف بر سر خودباوری است که جوانان ابتدا خودشان باید به یک
خودباوری برسند و بعد دیگران هم متوجه خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه اولیای الهی در ابتدا شاید برای دیگران شناخته شده نباشند ،عنوان کرد :نوجوانان و جوانان
بسیجی بهترین فرماندهان ایران هستند؛ آنها همه در یک گُردان و گروه قرار دارند و باید خودباوری داشته باشند.
حجتاالسالم و المسلمین مرادی با اشاره به اینکه جوانان برخی مواقع نباید جواب برخی سخنان را بدهند ،گفت:
گاهی مواقع در نهی از منکر و یا برای دوری از فتنه ها نیاز به هشدار دادن نیست ،یعنی صالح بر جواب ندادن
است.
وی با توصیه به دانشجویان برای اجتناب از افراط و تفریط در مستحبات یادآور شد :به جوانان توصیه می کنم که
خدایی نکرده در صورت بروز گناه حتما فوری توبه کنند.

سه شنبه  ۲۲آبان ماه– ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷8-۵680-۵:
مستور :
تنها آن چیزی را مینویسم که به آن تعلق دارم
نشستی با عنوان "داستان و چیزهای دیگر" توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خوزستان و معاونت
فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز ،با حضور مصطفی مستور ،روز دوشنبه ( ۲۱آبان  ،)۹۷در تاالر دانشکده
اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد و این داستاننویس به سؤاالت حضار پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا ـ منطقه خوزستان ،مصطفی مستور در ابتدای سخنانش گفت :من از نوع نویسندههایی
هستم که مخاطب را فراموش نمیکند .یعنی مرتب پایین را نگاه میکنم که مخاطب با من باشد .وگرنه نوشتن به
گونه ای که مخاطب از نویسنده سلب شود و راه را گم کند برای من بسیار آسان است .به همین خاطر هیچ گاه به
گونه ای که فقط خودم متوجه نوشتارم باشم و این مسئولیت را از خودم برهانم که مخاطب چگونه مطالب را بفهمد،
عمل نمیکنم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان مستور را نویسندهای با گرایشهای معنوی دانست پاسخ داد :ما در
جامعهای زندگی میکنیم که به شدت سیاستزده است و متاسفانه مناسبات مذهبی و مناسبات تودهوار در ایران
شکل روشنی ندارند و به صورت کدخدامنشی اداره میشوند ،لذا داوریها و تصمیم گیریها کدخدامنشی صورت
میگیرد و بنیانی آکادمیک و علمی ندارد.
نویسنده رمان «روی ماه خداوند را ببوس» ادامه داد :در چنین جامعهای شما همواره متهم هستید به یک
جهتگیری خاص و مرتبا شما را در یکی از طبقهبندیهای متداول جا میدهند و پیش از هر چیز تکلیفتان را
روشن میکنند .به نظر من مشکل از این جا است که شما وقتی از اخالق حرف میزنید ،بالفاصله به این متهم
میشوید که یک نویسنده اخالقگرا هستید .به مفهوم منفی یعنی کسی هستید که میخواهید دیگران را از یک
نقطهای به نقطه دیگری به راه راست هدایت کنید.

مستور افزود :در اولین رمانی که از من با نام روی ماه خداوند را ببوس منتشر شد ،بسیاری از نویسندهها من را
متهم کردند که ایشان یک نویسنده دولتی است چراکه دولت ما یک دولتی دینی است .این در حالی است که
نویسندگان بزرگی در سطح جهان از دین و معنویت و اخالق مینویسند که این تنها به نویسندگان محدود
نمیشود و در میان متفکران ،هنرمندان و فیلمسازان نیز رواج دارد.
وی تصریح کرد :متاسفانه این تفکیک در ایران اتفاق نیفتاده و یا خیلی کند اتفاق افتاده است .به هر نحو بنده
اهمیتی به این مسایل نمی دهم چراکه اعتقاد دارم نویسنده نباید دروغ بگوید .دست کم باید از فردیت خودش
مراقبت کند و آن چه را که از زندگی میفهمد بیان کند .بنابراین میتوان گفت که این جا یک گودال عمیق بین
کسانی که فکر میکنند زندگی معنا دارد و کسانی فکر میکنند زندگی بیمعنا است ،وجود دارد .لذا تنها آن چیزی را
مینویسم که به آن تعلق دارم ،نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر.
وی با اشاره به نویسندگی ریموند کارور و وجه اشتراکش با او اظهار کرد :من کارور را دوست دارم به این علت که
شاید تنها وجه اشتراک ما در شکست آدمها باشد .برخالف همینگوی که میگوید انسانها را نمیشود شکست داد
گرچه میتوان از بین برد ،من و کارور معتقدیم که اتفاقا انسانها را خیلی زیاد میشود شکست داد و اساسا ما در
زندگی مدام شکست میخوریم و آسیب میبینیم.

مستور همچنین در خصوص جغرافیای نوشتههایش توضیح داد :بخشی از تقسیمبندیهای جغرافیایی مربوط به
نوشتهها درست است زیرا به هر حال انسان در مکانی فیزیکی زیست میکند و از تاریخ ،جفرافیا ،فرهنگ و اجتماع
منطقه زندگی خود تاثیر می پذیرد .اما من از آن جایی که به یاد دارم و نویسندگی را شروع کردم از همان ابتدا به
ساکن به طور عامدانه از این امر (تقسیمبندی جغرافیایی نوشته) پرهیز داشتم .برای مثال از جنگی که در آن تنفس
کردم ،آسیب دیدم و بزرگ شدم هیچ گاه به طور خاص ننوشتم و یا از نخل و رود کارون صحبتی به میان نیاوردم.
در پایان آیین رونمایی از اثر جدید مصطفی مستور ،نمایشنامهای با نام "پیادهروی در ماه" ،برگزار شد.

 ۱۹آبان ۱0:۵۱ - ۱۳۹۷
اولین نشست طرح ملی گفتگوی خانواده در اهواز برگزار شد

اهواز  -نخستین نشست طرح ملی گفتگوی خانواده در اهواز و در سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد و علوم
اجتماعی دانشگاه شهید چمران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،در این نشست که به صورت مسئله یابی و با حضور اساتید دانشگاه ،نمایندگان سازمان
های مردم نهاد ،پژوهشگران ،فعاالن اجتماعی ،و کارشناسان مسائل حوزه خانواده برگزار شد؛ نماینده دفتر
دانشگاهی انجمن جامعه شناسی ایران در استان خوزستان ضمن تشریح روند برگزاری کارگاه در کشور اظهار
کرد :این نشست بر اهتمام انجمن جامعه شناسی ایران به مسائل حوزه خانواده تأکید دارد.
حسین ملتفت ادامه داد :هدف از اجرای فاز نخست طرح کشف مسائل اجتماعی در حوزه خانواده و همچنین تحلیل
و بررسی پیامدها و ارائه راهحلهای این مسائل است.
وی تصریح کرد :در شرایط کنونی جامعه ایران و در کانون خانواده  ،گفتگو تنها راه رسیدن به تفاهم است.
در ادامه این نشست معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر حمایت همه جانبه استانداری
خوزستان از گفتگوهای ملی خانواده بیان کرد :در دین مبین اسالم و فرهنگ مردم ایران همواره بر اهمیت خانواده
تأکید شده است.
علی حسین حسین زاده با اشاره به اهمیت آسیب شناسی و مسئله یابی دقیق در این حوزه گفت :آسیب شناسی
مسائل خانواده با هدف آگاه سازی و توانمندسازی خانواده های ایرانی در برابر چالش های نوین بسیار اهمیت دارد .
وی افزود :ترسیم یک افق روشن و امیدبخش از ضروریت های کنونی خانواده ایرانی و موفقیت خانواده نیازمند
همگرایی و همدلی بین نسلی است بنابراین گفتگوی بین نسلی و خانواده در ایران از ضرورتهای اجتنابناپذیر به
شمار می رود.
در پایان نیز سیده فرانک موسوی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان نیز از این کارگاه یک روزه
بازدید کرد .در تابا خبر منعکس شده است.

کدخبر ۱۹-44۵۳۵6۲:آبان ۱4:44 - ۱۳۹۷
برگزاری ششمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز
ششمین یادواره شهدای گمنام در دانشگاه چمران اهواز با حضور عموم مردم و دانشجویان دانشگاه برگزار
میشود .

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز  ،ششمین یادواره شهدای گمنام در دانشگاه چمران اهواز برگزار می شود.
مراسم روز سه شنبه  22آبان ماه ساعت  19و  30دقیقه در جوار مزار شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران با
حضور حجت االسالم شهاب مرادی و مداحی کربالیی محمد حسین حدادیان برگزار می شود.
دو شهید  19ساله روزهای آخر جنگ در سال  67در منطقه عملیاتی قصرشیرین و شهید  23ساله در عملیات
والفجر  9به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و در سال  91با حضو مسئولین استانی و دانشجویان تشییع و به خاک
سپرده شدند ،این یادواره هرسال با حضور پرشور دانشجویان و مردم برگزار میشود.

 ۲0آبان  ۱6:۳6 | ۱۳۹۷کد 4۲۷6۹ :

برای اولین بار در کشور در دانشگاه شهید چمران صورت گرفت؛
ساخت نرم افزار شبیه ساز نتایج کوره عملیات حرارتی ورق های فوالدی
محققان مرکز تحقیقات نورد فوالد دانشگاه شهید چمران اهواز ،موفق شدند طراحی و ساخت نرم افزار شبیه
ساز نتایج کوره عملیات حرارتی ورق های فوالدی به روش هوش مصنوعی را برای اولین بار در کشور به
اتمام برسانند که اجرایی طرح مذکور سبب صرفه جویی قابل توجه اقتصادی به دلیل عدم خروج ارز از
کشور می شود .

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایده اجرای این طرح بنابر اعالم نیاز
شرکت فوالد اکسین خوزستان به مرکز تحقیقات نورد فوالد دانشگاه شهید چمران مطرح شد.
به کمک این نرم افزار و با تعریف متغییرهای عملیات ،خواص مکانیکی و ریزساختاری ورقهای فوالدی پیش بینی
میشود.
ورودی متغییرهای عملیات حرارتی ،دما ،زمان ،گروه آلیاژی و ترکیب فوالد است و خروجی آن استحکام تسلیم،
استحکام کششی نهایی ،داکتیلیته و درصد فازها در ریزساختار است .مشابه چنین نرم افزاری توسط شرکت
ایتالیایی فوالد دانیلی ساخته شده است.
از مزایای نرم افزار ساخته شده داخلی نسبت به مدل خارجی قابلیت استفاده از آن برای طیف وسیعی از فوالدها و
همچنین پیش بینی ریزساختار انها است.
این نرم افزار با کمک و همراهی مهندسان واحد تحقیق و توسعه و امور مهندسی شرکت فوالد اکسین پس از
بررسی و کسب نتایج مثبت مورد تایید قرار گرفته است.
سرپرستی تیم تحقیقات دانشگاه شهید چمران اهواز بر عهده دکتر الری بقال عضو هیات علمی این دانشگاه بوده
است و دکتر خراسانیان و دکتر اسکندری نیز در این کار همکاری داشتهاند.

دوشنبه  ۲۱ /آبان -۱0:۲۱ / ۱۳۹۷کدخبر۹۷08۲۱0۹86۵:
برای اولین بار در کشور در دانشگاه شهید چمران صورت گرفت؛
ساخت نرم افزار شبیهساز نتایج کوره عملیات حرارتی ورقهای فوالدی

محققان مرکز تحقیقات نورد فوالد دانشگاه شهید چمران اهواز ،موفق شدند طراحی و ساخت نرم افزار شبیه
ساز نتایج کوره عملیات حرارتی ورق های فوالدی به روش هوش مصنوعی را برای اولین بار در کشور به
اتمام برسانند که اجرایی طرح مذکور سبب صرفه جویی قابل توجه اقتصادی به دلیل عدم خروج ارز از
کشور می شود.
به گزارش ایسنا ،ایده اجرای این طرح بنابر اعالم نیاز شرکت فوالد اکسین خوزستان به مرکز تحقیقات نورد فوالد
دانشگاه شهید چمران مطرح شد.
به کمک این نرم افزار و با تعریف متغییرهای عملیات ،خواص مکانیکی و ریزساختاری ورقهای فوالدی پیش بینی
میشود.
ورودی متغییرهای عملیات حرارتی ،دما ،زمان ،گروه آلیاژی و ترکیب فوالد است و خروجی آن استحکام تسلیم،
استحکام کششی نهایی ،داکتیلیته و درصد فازها در ریزساختار است .مشابه چنین نرم افزاری توسط شرکت
ایتالیایی فوالد دانیلی ساخته شده است.
از مزایای نرم افزار ساخته شده داخلی نسبت به مدل خارجی قابلیت استفاده از آن برای طیف وسیعی از فوالدها و
همچنین پیش بینی ریزساختار انها است.
این نرم افزار با کمک و همراهی مهندسان واحد تحقیق و توسعه و امور مهندسی شرکت فوالد اکسین پس از
بررسی و کسب نتایج مثبت مورد تایید قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،سرپرستی تیم تحقیقات دانشگاه شهید چمران اهواز بر عهده دکتر الری
بقال عضو هیات علمی این دانشگاه بوده است و دکتر خراسانیان و دکتر اسکندری نیز در این کار همکاری
داشتهاند.

خوزستان

کد خبر  - ۷۲۳۵۲۱:تاریخ انتشار  ۲۱ - ۱0:۲۷:آبان ۱۳۹۷
با حضور عموم مردم و دانشجویان؛
یادواره شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز فردا برگزار میشود
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از برگزاری ششمین یادواره شهدای گمنام در این
دانشگاه خبر داد و گفت :این یادواره فردا ساعت  ۱۹:۳0در جوار مزار شهدای گمنام برگزار میشود.

مهدی طرفی ،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری
دانشجو  ،با اشاره به برگزاری ششمین یادواره شهدای گمنام این دانشگاه گفت :فردا ،بیست و دوم آبان ماه
ششمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز و گرامیداشت شهدای این دانشگاه ساعت  19:30در
جوار مزار شهدای گمنام برگزار میشود.

وی افزود :هر سال در این یادواره از خانواده شهدای یکی از دانشکدههای دانشگاه تجلیل میشود و امسال بنا را بر
این گذاشته ایم تا از خانواده شهدای دانشکده اقتصاد تجلیل شود.

طرفی با بیان اینکه آیتمهای مختلفی از جمله اجرای تئاتر برای این مراسم در نظر گرفته شده است ،تصریح کرد:
از مسئوالن استانی دعوت به عمل آمده تا در این مراسم یادواره حضور پیدا کنند .سخنران این مراسم ،حجت
االسالم شهاب مرادی و مداح آن ،کربالیی محمدحسین حدادیان است.

کد خبر  -6۷8846:تاریخ انتشار  ۲۱:آبان ۱4:۱۷ - ۱۳۹۷

نخستین جشنواره اشتغال خوزستان آغاز بهکار کرد
آیین افتتاحیه نخستین جشنواره اشتغال استان خوزستان عصر روز گذشته ( ۲0آبانماه) در دانشگاه شهید
چمران اهواز برگزار شد .
در ابتدای این آیین علی حقیقی ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اظهار کرد :در یک دهه قبل به ویژه در حوزه
آموزش عالی ،مسئوالن به این نتیجه رسیدند که نمیتوان فارغالتحصیالن را به حال خود رها کرد و برای این
منظور دانشگاه های نسل سوم شکل گرفت تا بتوان دانشجویانی ماهر داشته باشیم که به دنبال کارآفرینی باشند.
وی افزود :جشنواره اشتغال برای نخستین بار در استان خوزستان برگزار میشود که امیدواریم نتایج آن موجب
شکوفایی استعدادهای استان باشد.
همچنین در ادامه بابک مختاری ،رییس پارک علم و فناوری خوزستان بیان کرد :یکی از برنامههایی که به صورت
خودجوش در دانشگاه صنعتی شریف اجرا شده ،مساله مدرسه اشتغال است که مقرر شد در استان خوزستان نیز
با محوریت دانشگاه مادر یا تمامی دانشگاههای سطح استان در زمینه اشتغال اجرا شود.
در ادامه سحر احمدی ،مدیر مدرسه اشتغال شریف نیز گفت :برای ایجاد این مدرسه مدلهای بسیاری مورد
بررسی قرار گرفت و از تجربههای دانشگاههای بزرگ دنیا استفاده شد تا جوانان را به سویی هدایت کنیم که
بتوانند در آینده انتخاب صحیحی در رشته تحصیلی داشته باشند.
وی اظهار کرد :مساله مهارتآموزی در دانشگاههای ما به خوبی انجام نشده در صورتی که برای اشتغال یک جوان،
مهارتهای رفتاری ،اداری ،حرفهای و ...نیاز است.
مدیر مدرسه اشتغال شریف تصریح کرد :خوشبختانه دانشگاه شهید چمران اهواز جزو دانشگاههای پیشرو در
زمینه ایجاد این مدرسه است و پیگیریهای الزم برای ایجاد این مدرسه صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا ،نخستین جشنواره اشتغال استان خوزستان به صورت کارگاههای یکماهه به همت پارک علم و
فناوری استان ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،مدرسه شریف و دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.

کد خبر  - ۳۷6۳66۳:تاریخ انتشار  ۲۲:آبان ۱4:۵0 - ۱۳۹۷

راهیابی دانشجویان دانشگاه شهیدچمران اهواز به جشنواره ملی قرآن
گروه فعالیتهای قرآنی ـ سه دانشجوی دختر دانشگاه شهید چمران اهواز به سی و سومین جشنواره ملی
قرآن و عترت دانشجویان راه یافتند.

حمید ساجد ،مسئول فعالیتهای قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتوگو با ایکنا از خوزستان ،اظهار کرد:
فائزه جاللی در رشته حفظ  10جزء ،سوسن عبیداوی در رشته حفظ  5جزء و لیال دورقی در رشته ترتیل
دانشجویان این دانشگاه هستند که به سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان راه یافتند.
وی گفت :به منظور آمادهسازی این دانشجویان کارگاه آموزشی با تدریس دکتر مهدی دغاغله در حال برگزاری
است.
یادآور می شود ،مرحله ملی جشنواره قرآن و عترت با حضور بیش از  600شرکتکننده در بخشهای آوایی،
معارفی ،هنری ،ادبی ،پژوهشی و فناوری برگزار میشود که در مجموع  6بخش و  33رشته تدوین شده است.

کد خبر - ۷۲۳۳۲6 :تاریخ انتشار  ۲۱ - ۲۲:04:آبان ۱۳۹۷

به مناسبت هفته کتاب؛
نمایشگاه کتاب و مسابقه نقاشی در دانشگاه شهید چمران اهواز برپا شد
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ،کانون هنرهای تجسمی امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز،
نمایشگاه کتاب در سرسرای دانشکده علوم برپا کرده است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ نمایشگاه عرضه و فروش کتابهای پرمخاطب سال از  19آبانماه با
تخفیف ویژه در سرسرای دانشکده علوم گشایش یافت .همچنین مسابقه نقاشی با مدادرنگ ،مدادشمعی و مداد
سیاه با موضوع کتاب و کتابخوانی برای تمام دانشجویان و دانشگاهیان در سرسرای این دانشکده برگزار
میشود.
عالقهمندان به بازدید و خرید از نمایشگاه کتاب و شرکت در مسابقهی نقاشی میتوانند تا  23آبانماه از ساعت 9
تا  17به سرسرای دانشکدهی علوم دانشگاه شهید چمران اهواز مراجعه کنند.

