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کد خبر  -۷۶۹۷۳۹:تاریخ انتشار  ۱۶:مرداد ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۸

خواجه عنوان کرد:
دانشگاه شهید چمران مطابق با ظرفیتهای خوزستان حرکت نکرده است/افتتاح دانشکده نفت تا مهر 99
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت  :صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی زیادی در خوزستان وجود دارد اما به نظرم
دانشگاه شهید چمران مطابق با این ظرفیتها حرکت نکرده است .
غالمحسین خواجه در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار در این دانشگاه برگزار شد ،با اشاره به مشکالت و
مشقات عرصه رسانه و خبرنگاری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این عرصه ،اظهار کرد :خبرنگاران قشری
هستند که در همه عرصهها حضور دارند .طبیعی است که این مساله باعث میشود که کار ویژه و سختی داشته
باشند .
وی افزود :همه معترف هستیم که خبرنگاران کار بسیار دشوار و مهمی را بر عهده دارند .رشادت و از خودگذشتگی
خبرنگاران در حادثه تروریستی اخیر در اهواز موجب شد که تصاویر و گزارشهایی از آن حادثه منتشر شود و
تحسین جامعه را در پی داشت .
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :همچنین حضور خبرنگاران در ایام سیل و انعکاس اخبار مربوط به
مشکالتی که مردم با آن درگیر بودند موجب شد مردم در سایر نقاط کشور به کمک سیلزدگان بیایند .همچنین
اخباری که از سوی کارشناسان علمی و اساتید دانشگاه بخصوص دانشگاه شهید چمران اهواز در زمینه سیل
منتشر شد ،موجب شد که نگرانی مردم کاهش پیدا کند که این مساله جای تقدیر دارد .

خواجه تصریح کرد :معتقد هستم که رسانههراسی و فرار از رسانهها و خبرنگاران میتواند نشانه ضعف و نقص ما
مدیران باشد .انعکاس اخبار صحیح و درست قطعا موجب جلب اعتماد مردم میشود .البته برعکس این نیز ممکن
است؛ یعنی انعکاس اخبار نادرست اعتماد مردم را سلب میکند .صداقت در گفتار و نوشتار یک اصل خدشه ناپذیر
در عرصه خبر است .باید در جلب اعتماد عمومی بکوشیم و شما باید با انعکاس اخبار صحیح ،به رسالت مهمی که
بر عهده دارید عمل کنید .

وی در ادامه با بیان اینکه دانشگاه شهید چمران علیرغم اینکه در دوران جنگ خدمات فراوانی داشت ،آسیبهای
فراوانی دید ،گفت :این مساله به نوعی موجب عقب افتادگی دانشگاه شد اما آیا همه این عقب ماندگیها ناشی از
جنگ بوده است یا بخشی از آنها به خود ما برمیگردد؟ باید به ظرفیتهای استانی ،پتانسیلها و زیرساختهای
دانشگاه توجه کرد .باید دید دانشگاه شهید چمران در مقایسه با دانشگاههای همتراز خود ،دانشگاهی عقب افتاده
است یا نه .

دانشگاه شهید چمران مطابق با ظرفیتهای استان حرکت نکرده است

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :خوزستان با این گستردگی که دارد و با این حجم صنایع بزرگی که در آن
وجود دارد ،در بسیاری از شاخصها در کشور اول است .صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی زیادی در خوزستان وجود
دارد .از نظر من دانشگاه شهید چمران مطابق با ظرفیتهای استان در این حوزه حرکت نکرده است .با وجود این
حجم از صنایع نفتی که در استان است ،دانشگاه شهید چمران اهواز تا دو سه سال پیش هیچ یک از رشتههای
مرتبط با صنعت نفت را در دانشگاه نداشت .دانشگاه شهید چمران از ظرفیتهایی که در استان وجود دارد ،غافل
مانده است و نسبت به خیلی از دانشگاههای دیگر در این حوزهها کند عمل کرده است .

افتتاح دانشکده نفت و گاز تا مهر 99

خواجه عنوان کرد :در دو سه سال گذشته توانستیم تمرکز خود را روی این مساله بگذاریم که دانشگاه صاحب
رشتههایی در زمینه نفت و گاز باشد .راهاندازی دانشکده نفت و گاز نیز در دانشگاه مصوب شده است .ساختمان
این دانشکده نیز در حال ساخت است و بیش از  70درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .این دانشکده حداکثر تا
مهرماه سال  99افتتاح خواهد شد .رشتههای این دانشکده نیز از سال  97در دانشگاه در حال ایجاد شدن هستند
و در حال جذب اعضای هیات علمی در این زمینه نیز هستیم .

وی افزود :برای جبران این عقبافتادگی دانشگاه ،با وجود اینکه سیاست وزارت علوم بر محدود کردن ساختارها
است نه توسعه آن ها ،ما در چند سال اخیر توانستیم هر ساله مجوز اخذ یک دانشکده جدید را اخذ کنیم .در 26
تیرماه امسال نیز مجوز راه اندازی دانشکده حقوق و علوم سیاسی را اخذ کردیم .دانشگاه شهید چمران باید این
دانشکده را از مدتها پیش می داشت .دانشکده عمران و معماری ما نیز افتتاح شده است اما این دانشکده با
مشکالتی در تجهیز مواجه بود که با حل این مشکل ،این دانشکده از مهر امسال فعالیت خود را آغاز میکند .

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :همچنین به دنبال تاسیس دانشکده باستانشناسی در شوش هستیم.
امسال برای این دانشکده اعتبار خوبی در نظر گرفته شده است .با توجه به وضعیت کشور ،دیگر به این راحتی
مجوز کار عمرانی داده نمیشود .با این وجود این دانشکده تنها دانشکدهای بود که در سال  98به آن ردیف بودجه
اختصاص پیدا کرد .کلنگ زنی این دانشکده نیز در شوش در زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع انجام شده
است .در رشته باستانشناسی نیز در دانشگاه در حال جذب اعضای هیات علمی هستیم .در هفته گذشته نیز در این
رشته دو نفر را جذب کردیم .

لزوم تغییر شاخصهای رتبهبندی دانشگاهها

خواجه درخصوص رتبه دانشگاه شهید چمران اهواز در میان دانشگاههای کشور تصریح کرد :رتبهبندی  ISCکه در
دانشگاه انجام میشود ،هر سه سال یک بار انجام میشود .به طور مثال ارزیابی سالهای  93 ،92و  94در سال
 96اعالم میشود .در سالی که من دانشگاه را تحویل گرفتم ،رتبه دانشگاه  21بود .در سال  96رتبه ما  26بود و
در سال  97که نتایج ارزیابی سالهای  94 ،93و  95اعالم شد ،رتبه دانشگاه بین  16تا  20اعالم شد ،این نوع
اعالم رتبه ،یعنی تعدادی دانشگاه با یکدیگر در یک رده قرار گرفتهاند .

وی ادامه داد :من اطمینان دارم که این رتبه باز هم ارتقا پیدا خواهد کرد .رتبه بندی که در کشور انجام میشود بر
اساس مقاالت ارائه شده از سوی دانشگاه است و حدود  45درصد امتیازاتی که در رتبه بندی دانشگاهها تاثیر
دارند ،مربوط به مقاالت چاپ شده از سوی دانشگاهها است ،در حالی که صرفا مقاله نوشتن دردی از ما دوا
نمی کند .رسالت دانشگاه این است که به جامعه خدمات دهد و مشکلی از جامعه را حل کند ،در حالی که خدماتی
که دانشگاهها در حوزه صنعت ،کشاورزی و ...به جامعه ارائه میدهند امتیاز چندانی در رتبهبندی ندارد .
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشانکرد :این مساله موجب میشود دانشگاهها به جای اینکه به سمت
حل مشکالت صنعت بروند ،به سمت نوشتن مقاله بروند .مقاله نوشتن بد نیست اما نباید دانشگاهها را تنها به
سمت نوشتن مقاله هدایت کنیم .باید به دانشگاهی که مشکلی از جامعه را حل میکند ،امتیاز بیشتری دهیم.
علیرغم اینکه وزارت علوم تاکید فراوانی بر این مساله دارد که دانشگاهها به سمت حل مشکالت جامعه بروند،
متاسفانه وقتی در رتبهبندیها ،بیشتر به مقاالت اهمیت داده میشود ،این مساله خود به خود دانشگاهها را ناچار
می کند که به سمت ترویج مقاله نوشتن پیش بروند .دانشگاهی که بتواند مشکالت جامعه را حل کند ،موفق عمل
کرده است .

خواجه تصریح کرد :در زمانی در سال  ،94ارتباط دانشگاه با صنعت نفت کشور صفر بوده است .از سال 95به بعد
حجم قراردادهای پژوهشی که با صنعت نفت داریم تا این لحظه ،بالغ بر  114میلیارد تومان است .پروژههایی که
از صنعت نفت گرفتیم تا این لحظه پروژههای مهمی است که مشکالت صنعت نفت را حل میکند .ساخت
پمپهای سر چاهی که وزارت نفت در سال  95به مناقصه گذاشت و ما مثل یک شرکت در این مناقصه شرکت
کردیم و ما تنها دانشگاهی بودیم که در این مناقصه برنده شدیم .این پمپها ساخته و در چاهها نصب شدند .در
تمام پروژه هایی که در آن سال واگذار شد ،به گفته مسئوالن دانشکده نفت ،تنها جایی که صد درصد موفق بوده،
دانشگاه شهید چمران بوده است .من میتوانم ادعا کنم شاید هیچ دانشگاهی این حجم قرارداد پژوهشی را با نفت
نداشته باشد .

وی گفت :در صورتی که ما در ارتباط با نفت خیلی دیر کار خود را شروع کردیم .با اعتمادی که نفت به خاطر این
پروژه به دانشگاه دارد ،در حال واگذاری پروژههای دیگری به دانشگاه است .امیدواریم با اجرای این پروژهها
بتوانیم وابستگی صنعت نفت را به خارج از کشور کمتر کنیم .ارتباطات خوبی نیز با شهرداری داریم و در حال انجام
کارهای خوبی با آنها هستیم .

صنعت باید خواستهها و مشکالت خود را به ما اطالع دهد

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز افزود :ما یک مرکز تحقیقات ریزگردها داریم و در راستای کمک به حل مشکل
ریزگردها در استان ،از ابتدا این مرکز را تاسیس کردیم .با کمکهایی که خود دانشگاه انجام داد ،یک سری
مطالعات را در قسمت های مربوط به ریزگردها انجام دادیم اما چون ما متولی اصلی نیستیم ،نمیتوانیم از نظر
اجرایی بگوییم دستگاهها باید چه کارهایی انجام دهند .اگر از ما نظر بخواهند ما باید نظراتمان را به آنها بگوییم،
یا اگر طرحی برعهده ما گذاشته شد و تامین اعتبار شد ،ما طرح مورد نظر را اجرا میکنیم .

خواجه ادامه داد :در این مدتی که مرکز تحقیقات ریزگردهای دانشگاه فعال بوده است ،هر کاری که از دست ما در
زمینه ارائه مشاوره علمی و ...برآمده ،انجام دادهایم اما مرکز تحقیقات ریزگردهای ما یک ریال بودجه ندارد و کاری
که ما انجام می دهیم از بودجه تحقیقاتی دانشگاه است .برای اینکه ما وارد این حوزه شویم باید ابزار در اختیار ما
قرار داده شود .اما در ارتباط با حل مشکل ریزگردها هر کمکی که از ما خواسته شود کمک میکنیم .در حوزه سیل
نیز ما فعالیتهای مختلفی داشتهایم .

وی تصریح کرد :بسیاری از پروژههایی که انجام میشود ،امکان اینکه پایاننامههایی در کنار آنها تعریف شود،
وجود دارد ولی ما تنها تصمیم گیرنده این مساله نیستیم .صنعت نیز باید خواستهها و مشکالت خود را به ما ارائه
دهد تا ما بتوانیم اینها را در قالب پایاننامه و رساله دکترا تعریف کنیم .قطعا اگر از دانشگاه خواسته شود ،همه
دانشگاههای ما از جمله دانشگاه شهید چمران این ظرفیت را دارند که بتوانند مشکالت صنعت را حل کنند .به نظرم
در سال های اخیر دانشگاه در برقراری ارتباط با صنعت و جامعه موفق عمل کرده است .امیدواریم همان طور که
صنعت نفت به دانشگاه اعتماد کرد ،سایر دستگاهها نیز برای حل مشکالت خود به دانشگاه اعتماد کنند .
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :با ارتباطی که با فنی و حرفهای برقرار کردهایم ،در حال ارائه برخی
دوره های آموزشی به دانشجویان هستیم تا زمانی که این دانشجویان فارغالتحصیل میشوند ،یادگیری آنها
محدود به حوزه تئوری نباشد و مهارتهایی را کسب کنند که بتوانند در جایی که مشغول به کار میشوند ،از این
مهارتها استفاده کنند .

بیش از  80هزار متر مربع پروژه عمرانی در دانشگاه یا افتتاح شده یا در دست اجرا است

خواجه درخصوص پروژههای عمرانی انجام شده در دانشگاه تصریح کرد :اگر دانشگاه میخواهد توسعه پیدا کند
باید به توسعه فضای فیزیکی نیز بپردازد .دانشگاه شهید چمران یکی از دانشگاههایی است که بیشترین پروژههای
عمرانی را در دانشگاه در حال حاضر در حال اجرا دارد .بیش از  80هزار متر مربع فضای کمک آموزشی ،آموزشی و
ورزشی در دانشگاه در چند سال اخیر یا افتتاح شده ی ا در دست اجرا است .شاید کار بیش از چهار هزار متر مربع
از این پروژهها به اتمام رسیده است .دانشکده هنر ما در شوشتر یکی از دانشکدههایی است که در مهر ماه افتتاح
خواهد شد .

وی ادامه داد :علیرغم مشکالتی که در سالهای اخیر در حوزه اعتبارات داشتیم ،با حمایتهای وزارت علوم و
سازمان برنامه و بودجه کشور توانستهایم پروژههای عمرانی را در دانشگاه اجرا کنیم و در سال تحصیلی جدید نیز
تعداد زیادی از این پروژهها در دانشگاه به بهرهبرداری میرسند و دیگر پروژهها نیز در سال  99افتتاح خواهند شد.
با افتتاح این پروژههای ع مرانی بخش زیادی از مشکالت دانشگاه شهید چمران از نظر فضای فیزیکی حل خواهد
شد .

کد خبر  - ۷۸۳۵۶۹:تاریخ انتشار  ۱۹ - ۱۰:۲۳:مرداد ۱۳۹۸
تا مهر 99؛
دانشکده نفت ،گاز و پتروشیمی دانشگاه شهید چمران اهواز افتتاح میشود
دانشکده نفت ،گاز و پتروشیمی دانشگاه شهید چمران اهواز تا مهر  ۹۹افتتاح میشود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،دانشکده نفت ،گاز و پتروشیمی دانشگاه شهید چمران اهواز تا
مهر  99افتتاح میشود.
ساختمان این دانشکده 70 ،درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای سال تحصیلی  99به بهره برداری خواهد رسید.
البته رشتههای این دانشکده از سال  97در دانشگاه شهید چمران اهواز دایر شده و در گرایش نفت ،هیئت علمی
موردنیاز جذب شده است.

 ۱۹مرداد ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۸
اعالم فراخوان مقاله؛
کنگره ملی حضرت دانیال نبی(ع) برگزار می شود

کنگره ملی حضرت دانیال نبی(ع)  ۶و  ۷آذر در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،کنگره ملی حضرت دانیال نبی(ع) به همت دانشگاه شهید چمران اهواز و اداره کل اوقاف و
امور خیریه خوزستان  6و  7آذر در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.
محورهای همایش:
بررسی اسناد تاریخی موقوفات بقعه متبرکه حضرت دانیال نبی (ع) از دیرباز تاکنونبررسی راه کارهای معرفی بهتر و شایسته تر حضرت دانیال نبی (ع) با تاکید بر کودکان ،نوجوانان و جوانانبررسی ظرفیت های گردشگری مذهبی با تاکید بر حضرت دانیال نبی (ع)ویژگی های معماری و هنری بقعه متبرکه حضرت دانیال نبی (ع) بررسی کارکرد و نقش فرهنگ زیارت در زندگی معنوی انسان با تاکید بر بقعه متبرکه حضرت دانیال نبی (ع(بررسی جایگاه و نقش حضرت دانیال نبی (ع) در تحوالت سیاسی  ،اجتماعی و فرهنگیحضرت دانیال نبی (ع) در متون دینی  ،یهودی  ،زرتشتی  ،مسیحی و اسالمیحضرت دانیال نبی (ع) در متون ادب فارسی ( نظم و نثر )-کرامات منتصب به حضرت دانیال نبی (ع) در متون ادبی

کد خبر ۲۱ -۷۷۱۰۵۴ :مرداد ۱۳:۳۲ - ۱۳9۸

برگزاری کنفرانس فناوری اطالعات و کاربردهای هوش مصنوعی در دانشگاه شهید چمران
سومین کنفرانس ملی کامپیوتر ،فناوری ا طالعات و کاربردهای هوش مصنوعی ،بهمن ماه امسال در دانشگاه
شهید چمران اهواز برگزار میشود .
سومین کنفرانس ملی کامپیوتر ،فناوری اطالعات و کاربردهای هوش مصنوعی  16بهمن  98در دانشگاه شهید
چمران اهواز برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال مقاله تا  12دی ماه و مهلت ثبت نام در کارگاهها تا  30دی است .عالقهمندان برای دریافت اطالعات
بیشتر میتوانند به نشانی WWW.CEITCONF.IRمراجعه کنند.
محورهای این کنفرانس ملی شامل مهندسی نرم افزار ،هوش مصنوعی و کاربردها ،سیستم های هوشمند و رایانش
نرم افزار امنیت داده و شبکههای کامپیوتری ،سیستمهای موازی و توزیع ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،دادههای
حجیم و رایانش ابری ،الگوریتم و نظریه محاسبات ،معماری کامپیوتر و سیستمهای دیجیتال ،پردازش سیگنال،
شبکههای اجتماعی و شبکه های کامپیوتری است.

کدخبر9۸۵-۵9۷6-۵ :یکشنبه  ۲۰مرداد ماه۰۲:۲۵ - ۱۳9۸ ،
برگزاری کنفرانس فناوری اطالعات و کاربردهای هوش مصنوعی در دانشگاه شهید چمران

سومین کنفرانس ملی کامپیوتر ،فناوری اطالعات و کاربردهای هوش مصنوعی ،بهمن ماه امسال در دانشگاه شهید
چمران اهواز برگزار میشود.
به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،سومین کنفرانس ملی کامپیوتر ،فناوری اطالعات و کاربردهای هوش مصنوعی
 16بهمن  98در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال مقاله تا  12دی ماه و مهلت ثبت نام در کارگاهها تا  30دی است .عالقهمندان برای دریافت اطالعات
بیشتر میتوانند به نشانی  WWW.CEITCONF.IRمراجعه کنند.
محورهای این کنفرانس ملی شامل مهندسی نرم افزار ،هوش مصنوعی و کاربردها ،سیستم های هوشمند و رایانش
نرم افزار امنیت داده و شبکههای کامپیوتری ،سیستمهای موازی و توزیع ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،دادههای
حجیم و رایانش ابری ،الگوریتم و نظریه محاسبات ،معماری کامپیوتر و سیستمهای دیجیتال ،پردازش سیگنال،
شبکههای اجتماعی و شبکه های کامپیوتری است.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری جماران منعکس شده است.

تاریخ انتشار :جمعه  ۱۸مرداد ۱۴:۴6 | ۱۳9۸
روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز کسب دو رتبه برتر کنکور امسال توسط دانشآموزان
خوزستانی را تبریک گفت روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز در پیامی کسب رتبه یک کشوری
گروه آزمایشی ریاضی و رتبه  9گروه آزمایشی تجربی کنکور سراسری امسال را به علیرضا سخایی راد و
سیاووش کیان پور از دانش آموزان نخبه استان خوزستان تبریک گفته و برای آنها آرزوی توفیق
روزافزون در مدارج علمی کرد .در متن این پیام ]…[
روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز در پیامی کسب رتبه یک کشوری گروه آزمایشی ریاضی و رتبه  ۹گروه
آزمایشی تجربی کنکور سراسری امسال را به علیرضا سخایی راد و سیاووش کیان پور از دانش آموزان نخبه
استان خوزستان تبریک گفته و برای آنها آرزوی توفیق روزافزون در مدارج علمی کرد.
در متن این پیام آمده است:
کسب رتبه نخست ریاضی و رتبه نهم رشته علوم تجربی از سوی دو تن از دانش آموزان برجستهی خوزستانی در
آزمون سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موجب خرسندی و مباهات شد.
با شادباش صمیمانه به علیرضا سخایی راد( رتبه نخست رشته ریاضی) و سیاوش کیان پور(رتبه نهم علوم
تجربی) ،معلمان و خانواده های این دو دانش آموز نخبه و تالش گر ،از درگاه پروردگار مهربان ،دستیابی به
جایگاههای بلند علمی و پژوهشی و خدمت به پیشرفت و آبادانی میهن عزیزمان را برای آنان آرزو میکنیم.
گفتنی است صبح امروز نفرات برتر هر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ،علوم
انسانی ،هنر و زبان آزمون سراسری  98توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم شد که در میان این نفرات
برتر ،دو دانشآموز خوزستانی رتبه اول و نهم کشوری در گروههای آزمایشی ریاضی و تجربی را کسب کردند.

کدخبر۱۵:۱۴:۱۰ ۲۰/۰۵/۱۳9۸-۱۲۳۴9۷9 :
برگزاری کنفرانس فناوری اطالعات و کاربردهای هوش مصنوعی در دانشگاه شهید چمران
سومین کنفرانس ملی کامپیوتر ،فناوری اطالعات و کاربردهای هوش مصنوعی ،بهمن ماه امسال در دانشگاه شهید
چمران اهواز برگزار میشود .
به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،سومین کنفرانس ملی کامپیوتر ،فناوری اطالعات و کاربردهای هوش مصنوعی
 16بهمن  98در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد .
مهلت ارسال مقاله تا  12دی ماه و مهلت ثبت نام در کارگاهها تا  30دی است .عالقهمندان برای دریافت اطالعات
بیشتر میتوانند به نشانی WWW.CEITCONF.IRمراجعه کنند .
محورهای این کنفرانس ملی شامل مهندسی نرم افزار ،هوش مصنوعی و کاربردها ،سیستم های هوشمند و رایانش
نرم افزار امنیت داده و شبکههای کامپیوتری ،سیستمهای موازی و توزیع ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،دادههای
حجیم و رایانش ابری ،الگوریتم و نظریه محاسبات ،معماری کامپیوتر و سیستمهای دیجیتال ،پردازش سیگنال،
شبکههای اجتماعی و شبکه های کامپیوتری است .

کد خبر  -9۸۲۱9:تاریخ انتشار  ۲۱:مرداد ۱۵:۳۱ - ۱۳9۸
اطالعیه انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت درگذشت دکتر سید شمس الدین
وهابی
انا هلل و انا الیه راجعون
شوشان  :خبر درگذشت دکتر سید شمس الدین وهابی عضو جبهه مشارکت ایران اسالمی ،نماینده مردم تهران در
مجلس ششم ،عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسالمی ،عضو سابق دفتر تحکیم وحدت ،استاد دانشکده
معدن دانشگاه تهران ،فرزند خطه خوزستان و شهرستان بهبهان ،پس از یک دوره بیماری ،جامعه دانشگاهی و نیز
جامعه اصالح طلبان کشور را اندوهگین کرد.
منش اخالقی ،صداقت ،مردمداری ،فرهیختگی و فکر آگاه و روشن و دلسوزی ایشان برای جامعه در طول دوره
حیات ،چه در دوران دانشجویی ،نمایندگی مجلس ،فعالیت حزبی و سیاسی و نیز استادی دانشگاه تهران ،هیچ گاه
فراموش نخواهد شد.
انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز ،این ضایعه جانگداز را به جامعه دانشگاهی کشور و به
خانواده محترم آن مرحوم و نیز مردم شریف بهبهان تسلیت می گوید .برای ایشان ،از خداوند بزرگ رحمت الهی و
برای خانواده داغدار ایشان ،صبر مسئلت می کنیم.

