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خوزستان آنالین -دوشنبه  ۱۷اردیبهشت ۱۸:۳۶:۲۲ - ۱۳۹۷
معلمان و اساتید مردان آسمانی مقیم زمین هستند
خوزستان آنالین  -اهواز  -رییس دفتر استانی نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشگاه های
خوزستان گفت :معلمان و اساتید ،مردان آسمانی مقیم زمین بوده و هیچ جایگاهی به مانند معلم در
اندیشه ،روش و ساختار شخصیتی جوانان و انتقال تجربه به نسل جدید تاثیر ندارد.

حجت االسالم والمسلمین سیدمحسن شفیعی روز دوشنبه در همایش سرآمدی آموزش و آیین تجلیل از
استادان نمونه دانشگاه شهید چمران در اهواز اظهار کرد :یکی از چالش های کنونی کشور ،برقرار نشدن
مناسب ارتباط بین نسل قدیم و جدید و انتقال نیافتن تجربه ها به این نسل است.

وی ادامه داد :گفته می شود جوانان نصیحت را دوست ندارند که این موضوع با ذات انسانی سازگار نیست و
به نظر می رسد ایراد در روش ما است.

رییس دفتر استانی نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشگاه های خوزستان تاکید کرد :نسل جوان
مسایل را متفاوت از قصد ما درک می کند و باید تالش کنیم به درک واحد برسیم.

حجت االسالم شفیعی با بیان اینکه تکریم استاد منشا خیر بوده ،گفت :عالقمندی ،دلسوزی و مهربانی در
ارتباط بین استاد و شاگرد منشا تحوالت بسیار زیادی است و پیش نیاز گسترش دانش اندوزی است.

**سرنوشت کشور در گرو توانایی معلمان است

مجتبی جعفر پور استاد پیشکسوت دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد :سرنوشت میهن ما به کیفیت
آموزش و توانایی ،برجستگی و آسودگی خیال معلمان و استادان بستگی دارد.

وی ادامه داد :سیاستمداران باید توجه کنند که پیشرفت کشور در گرو آموزش و پژوهش بوده و پیش نیاز
این پژوهش دست اول ،آموزش دست اول است.

استاد بازنشسته گروه فیزیک دانشگاه گفت :معلمان نباید هر روزه با ده ها مشکل درگیر بوده و از سر ناچاری
در جلو مجلس شورای اسالمی تجمع کنند بنابراین انتظار می رود مشکالت این طبقه فرهیخته برطرف و
آموزش ،پژوهش و سرنوشت کشور در مسیر مطلوب قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه باید به دست متخصصان دانشگاهی و مستقل از مسایل سیاسی اداره شود،
افزود:نباید در وزارتخانه چند نفری بدون مشورت با بدنه دانشگاهی برای ده ها هزار هیات علمی تصمیمات
یک سویه بگیرند.

جعفر پور ادامه داد :تاکنون خسارت زیادی از این تصمیمات یک جانبه و غیر کارشناسی به دانشگاه ها وارد
شده و انتظار می رود مدیران دانشگاه ها شفاف سازی کرده ،دانشگاهیان را در تصمیم گیری ها مشارکت
داده و تصمیمات اتخاذ شده و دالیل آن را با آنها در میان بگذارند.

**عشق به آموزش سرلوحه دانشجویان و استادان باشد

امید علی کرم زاده دیگر استاد پیشکسوت دانشگاه شهید چمران اهواز نیزگفت :برای بهبود کیفیت آموزش
در کشور ،باید کسانی تحصیالت تکمیلی را ادامه دهند که عاشق علم و آموزش آن باشند.

وی افزود:دانشجویان باید تحصیالت تکمیلی خود را نیز بر اساس عالقه انتخاب کنند زیرا تنها در این
صورت ،استادانی عالقمند و شیفته دانش تربیت شده و می توانند به خوبی به کشور خدمت کنند.

استاد پیشکسوت ری اضی دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور شد :تا زمانی که تحصیل تنها برای گرفتن
مدرک باشد ،موفقیتی برای فرد و کشور به دست نمی آید.

در این آیین از تعدادی از استادان بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استادان نمونه آموزشی و گروه
های آموزشی ممتاز این دانشگاه تقدیر شد.

کد خبر  ۷۹۷۰۸۸:تاریخ انتشار  ۱۸:اردیبهشت ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۷
تابناک سرآمدان آموزش عالی کشور معرفی شدند
سرآمدان آموزش عالی کشور صبح امروز در سومین همایش آموزش عالی در دانشگاه شهید بهشتی با
حضور معاون آموزشی وزارت علوم معرفی شدند.
به گزارش مهر ،در این مراسم از مرحوم سیدقاسم میرعمادی استاد دانشگاه صنعتی شریف تقدیر شد که
لوح تقدیر وی به فرزند او اهدا شد.
همچنین در این مراسم روح اهلل باقری از دانشگاه صنعتی اصفهان ،علی سقفی از دانشگاه عالمه ،محمدرضا
حافظ نیا از دانشگاه تربیت مدرس ،مرتضی خوش خوی از دانشگاه شیراز به عنوان سرآمدان آموزش عالی
کشور معرفی شدند.
همچنین در این مراسم سعید رضایی شریف آبادی از دانشگاه الزهرا ،عبداهلل شمس از دانشگاه شهید
بهشتی ،کوروش شهریار از دانشگاه امیرکبیر ،سیدمحمد کاشفی از دانشگاه شهید چمران اهواز ،محمدرضا
نیشابوری از دانشگاه تبریز و سیدمحمد علی موسویان نیز از دانشگاه تهران به عنوان سرآمدان آموزش عالی
کشور معرفی و تقدیر شدند.

 ۱۸اردیبهشت ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۷
با حضور معاون آموزشی وزارت علوم؛
سرآمدان آموزش عالی کشور معرفی شدند
سرآمدان آموزش عالی کشور صبح امروز در سومین همایش آموزش عالی در دانشگاه شهید بهشتی با
حضور معاون آموزشی وزارت علوم معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر  ،در این مراسم از مرحوم سیدقاسم میرعمادی استاد دانشگاه صنعتی شریف تقدیر شد
که لوح تقدیر وی به فرزند او اهدا شد.
همچنین در این مراسم روح اهلل باقری از دانشگاه صنعتی اصفهان ،علی سقفی از دانشگاه عالمه ،محمدرضا
حافظ نیا از دانشگاه تربیت مدرس ،مرتضی خوش خوی از دانشگاه شیراز به عنوان سرآمدان آموزش عالی
کشور معرفی شدند.
همچنین در این مراسم سعید رضایی شریف آبادی از دانشگاه الزهرا ،عبداهلل شمس از دانشگاه شهید بهشتی،
کوروش شهریار از دانشگاه امیرکبیر ،سیدمحمد کاشفی از دانشگاه شهید چمران اهواز ،محمدرضا نیشابوری از
دانشگاه تبریز و سیدمحمد علی موسویان نیز از دانشگاه تهران به عنوان سرآمدان آموزش عالی کشور معرفی و
تقدیر شدند.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری آنا منعکس شده است.

سه شنبه  ۱۸اردیبهشت ۲۱:۱۲:۰۹ - ۱۳۹۷
دانشگاهیان در حمایت کاالی ایرانی نقش نخست را دارند
خوزستان آنالین  -اهواز  -معاون فرهنگی ،اجتماعی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره به نامگذاری
شعار امسال با عنوان حمایت از کاالی ایرانی گفت :دانشگاه و دانشجویان و در مجموع نظام آموزش عالی
کشور نقش نخست را در تحقق این شعار دارند.

به گزارش ایرنا دکتر غالمرضا غفاری شامگاه سه شنبه در آیین پایانی دهمین جشنواره دانشجویی
"حرکت" در سرسرای دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد :حمایت از کاالی ایرانی حمایت
از هویت ایرانی ،عزت نفس و خودپنداری مثبت است به گونه ای که به خود متکی باشیم و خود را توانمند
ترکنیم.

وی با بیان اینکه کسب مهارت و بینش بیشتر به پیشرفت فردی و اجتماعی ما کمک می کند افزود :مجموعه
وزارت علوم باید در این زمینه از دانشجویان حمایت مادی و معنوی داشته باشند تا شاهد دستاوردهای
بیشتری باشیم.

غفاری در خصوص د انشگاه موثر گفت :این دانشگاه درقالب دانشگاه نسل چهارم قرار می گیرد و دانشگاه
موثر دانشگاهی است که با محیط پیرامون و جامعه ارتباط موثر دارد.

معاون وزیر علوم بیان کرد :دانشگاه موثر دانشگاهی زاینده و زایا است و می تواند به سراغ چالش های محیط
و اطراف خود برود و برای آنها راه حل ارایه دهد.

وی اضافه کرد :ارایه راه حل نیازمند حرکت است و جشنواره "حرکت"  ،ناظر به ویژگی موثر بودن دانشگاه
است.

غفاری با اشاره به اینکه دانشگاه موثر دانشگاه کارآفرین است اظهار کرد :دانشجوی دانش آموخته باید یک
دانشجوی موثر باشد که دانش و مهارت الزم را در دانشگاه کسب کرده و بتواند مفید واقع شود.

معاون فرهنگی ،اجتماعی وزیر علوم گفت :فایده مهم انجمن های علمی این است که امکان گفت و گو ،تبادل
فکری و تعامل موثر را در بین اجزای دانشگاه فراهم می کنند که مهمترین مورد ،تعامل بهتر و موثرتر بین
دانشجویان و اعضای هیات علمی است .

10انجمن علمی  ،دانشجویی برتر در جشنواره استانی "حرکت"معرفی شدند که به جشنواره ملی "حرکت"
راه می یابند.

دهمین جشنواره دانشجویی "حرکت"  16اردیبهشت جاری در سرسرای دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز به
کار کرد که بیش از  30انجمن علمی ،دانشجویی ،دستاوردهای علمی خود را در قالب  13غرفه به نمایش
گذاشتند.
هم اکنون  48انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز فعال هستند.

کد خبر  -۲۱۲۳۲۵۷:تاریخ انتشار  ۱۹:اردیبهشت ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۷
برگزاری مراسم پایانی جشنواره حرکت در اهواز
معاون فرهنگی ،اجتماعی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،گفت :دانشگاه مؤثر  ،دانشگاهی کارآفرین است
و دانشآموخته آن کار بلد است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان  ،غالمرضا غفاری دیشب در مراسم پایانی جشنواره
دانشجویی حرکت در دانشگاه شهید چمران اهواز افزود  :دانشجویی که از دانشگاه دانش آموخته میشود بنا
است که دانشجویی مؤثر باشد؛ اگر چنین نباشد نه ما فرد مؤثری خواهیم بود و نه شما دانشآموخته مؤثری و
به دنبال آن نمیتوان انتظار دانشگاهی مؤثر را داشت.

وی ادامه داد  :جشنواره حرکت که انجمنهای علمی متولی آن هستند را باید متعلق به تمام دانشگاه دانست ،
زیرا آنچه امروز به ثمر نشسته حاصل تالش اعضای هیئتعلمی ،مدیران گروههای آموزشی و معاونین و روسای
دانشکدهها و همهکسانی است که در این دانشگاه خدمت میکنند.

در پایان این جشنواره از انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک در بخش آموزش ،انجمن علمی دانشجویی
بینرشته ای گرافیک در بخش ترویج علم ،انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی در بخش طرح برتر ،انجمن
علمی دانشجویی ژنتیک -بیوتکنولوژی و فقه و حقوق در بخش طرح خالقانه ،انجمن علمی دانشجویی
بیوسیستم در بخش نشریه برتر ،انجمن علمی دانشجویی هنر بهعنوان غرفه برتر ،انجمن علمی دانشجویی
عمران درزمینۀ مسابقه ،انجمن علمی دانشجویی ژنتیک -بیوتکنولوژی درزمینهٔ پژوهش ،انجمن زمینشناسی
بهعنوان انجمن برتر ،انجمن علمی دانشجویی علوم زمین بهعنوان دانشکده همکار تقدیر شد.

همچنین از کیاوش هوشمندی دانشجوی رشته دکتری حرفه ای دامپزشکی این دانشگاه که سال گذشته
دانشجوی برتر کشور شده بود ،تقدیر شد.

دهمین جشنواره حرکت از  16تا  18اردیبهشت ماه با حضور بیش از  30انجمن علمی ،دانشجویی در دانشگاه
شهید چمران اهواز برگزار شد.

چهارشنبه  ۱۹ /اردیبهشت -۱۱:۴۸ / ۱۳۹۷کدخبر۹۷۰۲۱۹۱۰۴۶۱:
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛
دانشگاهها زاینده هستند و باید به سراغ چالشهای محیط خود بروند

آیین پایانی دهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور معاون و مدیرکل
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری شامگاه سه شنبه  ۱۸اردیبهشت ماه در این دانشگاه
برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،دکتر غالمرضا غفاری در این مراسم اظهار داشت :این رویداد علمی و فرهنگی که انجمنهای
علمی متولی آن هستند را باید متعلق به تمام دانشگاه دانست زیرا آنچه امروز به ثمر نشسته حاصل تالش
اعضای هیئتعلمی ،مدیران گروههای آموزشی و معاونین و روسای دانشکدهها و همهکسانی است که در این
دانشگاه خدمت میکنند.
وی افزود :دانشگاه زاینده و زایا است و میتواند به سراغ چالشهای محیط خود رفته و آن چالشها را بررسی و
برای آن پاسخ داشته باشد .ارائه راهحل نیازمند حرکت است و جشنواره حرکت که امروز اختتامیه آن برگزار
میشود ،بهنوعی ناظر بر این ویژگی مؤثر دانشگاه است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تأکید کرد :دانشجویی که از دانشگاه فارغالتحصیل میشود بنا است که
دانشجوی مؤثر باشد؛ اگر چنین نباشد نه ما فرد مؤثری خواهیم بود و نه شما دانشآموخته مؤثری و به دنبال آن
نمیتوان انتظار دانشگاه مؤثر را داشت.
دکتر غفاری ،افزود :ویژگی دیگر دانشگاه مؤثر ،کارآفرینی است به این معنا که دانشآموخته آن ،کاربلد است.
جشنواره حرکت چیزی جز آشنایی و استفاده بیشتر از فضای دانشگاه نیست .کار ویژه انجمنهای علمی این
است که امکان گفتوگو و ارتباط و تعامل سازنده را میان اجزا دانشگاه فراهم کنند که مهمترین آن ارتباط
هرچه بهتر بین دانشجو و اعضای هیئتعلمی است.
معاون فرهنگی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،ضمن تقدیر از مسئوالن دانشگاه که این بستر را برای
دانشجویان فراهم کردهاند گفت :نمایشگاه حرکت نشان از اهتمام و شور و اشتیاق تکتک دانشجویان است.
وی افزود :امسال که بهعنوان سال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده ،قطعاً مدنظر مقام معظم رهبری بیش
از یک نامگذاری است و بهنوعی هدف ،حمایت از هویت ایرانی و عزتنفسمان میباشد .باید خودمان را برای
کسب مهارت های بیشتر آماده کنیم؛ زیرا این مسئله به پیشرفت کشور کمک بسیاری خواهد کرد.

در ادامه نیز دکتر خواجه ،رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ضمن تقدیر از دانشجویان شرکتکننده در دهمین
جشنواره حرکت از مسئوالن دانشگاه که بسترهای الزم برای برگزاری این جشنواره را فراهم کردند ،قدردانی
کرد.
در پایان این جشنواره از انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک در بخش آموزش ،انجمن علمی دانشجویی
بینرشتهای گرافیک در بخش ترویج علم ،انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی در بخش طرح برتر ،انجمن
علمی دانشجویی ژنتیک -بیوتکنولوژی و فقه و حقوق در بخش طرح خالقانه ،انجمن علمی دانشجویی
بیوسیستم در بخش نشریه برتر ،انجمن علمی دانشجویی هنر بهعنوان غرفه برتر ،انجمن علمی دانشجویی
عمران در زمینه مسابقه ،انجمن علمی دانشجویی ژنتیک -بیوتکنولوژی در زمینه پژوهش ،انجمن زمینشناسی
بهعنوان انجمن برتر ،انجمن علمی دانشجویی علوم زمین بهعنوان دانشکده همکار تقدیر شد.

چهارشنبه  ۱۹اردیبهشت ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۷
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم:
دانشگاه موثر باید با محیط پیرامون و جامعه ارتباط داشته باشد
آیین پایانی دهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور معاون و مدیرکل
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دانشگاه شهید چمران اهواز ،دکتر غالمرضا غفاری در این مراسم
اظهار کرد :این رویداد علمی و فرهنگی که انجمنهای علمی متولی آن هستند را باید متعلق به تمام دانشگاه
دانست زیرا آنچه امروز به ثمر نشسته حاصل تالش اعضای هیاتعلمی ،مدیران گروههای آموزشی و معاونین و
روسای دانشکدهها و همهکسانی است که در این دانشگاه خدمت میکنند.
وی افزود :دانشگاه زاینده و زایا است و میتواند به سراغ چالشهای محیط خود رفته و آن چالشها را بررسی
و برای آن پاسخ داشته باشد .ارائه راهحل نیازمند حرکت است و جشنواره حرکت که امروز اختتامیه آن برگزار
میشود ،بهنوعی ناظر بر این ویژگی مؤثر دانشگاه است.
معاون فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد :دانشجویی که از دانشگاه فارغالتحصیل میشود بنا است که دانشجوی
مؤثر باشد؛ اگر چنین نباشد نه ما فرد مؤثری خواهیم بود و نه شما دانشآموخته مؤثری و به دنبال آن نمیتوان
انتظار دانشگاه مؤثر را داشت.
غفاری ،افزود :ویژگی دیگر دانشگاه مؤثر ،کارآفرینی است به این معنا که دانشآموخته آن ،کاربلد است.
جشنواره حرکت چیزی جز آشنایی و استفاده بیشتر از فضای دانشگاه نیست .کار ویژه انجمنهای علمی این
است که امکان گفتوگو و ارتباط و تعامل سازنده را میان اجزا دانشگاه فراهم کنند که مهمترین آن ارتباط
هرچه بهتر بین دانشجو و اعضای هیاتعلمی است.
معاون فرهنگی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،ضمن تقدیر از مسئوالن دانشگاه که این بستر را برای
دانشجویان فراهم کردهاند گفت :نمایشگاه حرکت نشان از اهتمام و شور و اشتیاق تکتک دانشجویان است.
وی افزود :امسال که بهعنوان سال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده ،قطعا مدنظر مقام معظم رهبری
بیش از یک نامگذاری است و بهنوعی هدف ،حمایت از هویت ایرانی و عزتنفسمان میباشد .باید خودمان را
برای کسب مهارت های بیشتر آماده کنیم؛ زیرا این مسئله به پیشرفت کشور کمک بسیاری خواهد کرد.
در ادامه نیز دکتر غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ضمن تقدیر از دانشجویان
شرکت کننده در دهمین جشنواره حرکت از مسئوالن دانشگاه که بسترهای الزم برای برگزاری این جشنواره را
فراهم کردند ،قدردانی کرد.

در پایان این جشنواره از انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک در بخش آموزش ،انجمن علمی دانشجویی
بینرشته ای گرافیک در بخش ترویج علم ،انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی در بخش طرح برتر ،انجمن
علمی دانشجویی ژنتیک -بیوتکنولوژی و فقه و حقوق در بخش طرح خالقانه ،انجمن علمی دانشجویی
بیوسیستم در بخش نشریه برتر ،انجمن علمی دانشجویی هنر بهعنوان غرفه برتر ،انجمن علمی دانشجویی
عمران در زمینه مسابقه ،انجمن علمی دانشجویی ژنتیک -بیوتکنولوژی در زمینه پژوهش ،انجمن زمینشناسی
بهعنوان انجمن برتر ،انجمن علمی دانشجویی علوم زمین بهعنوان دانشکده همکار تقدیر شد.
همچنین از کیاوش هوشمندی دانشجوی رشته دکتری حرفهای دامپزشکی این دانشگاه که سال گذشته
دانشجوی برتر کشور شده بود ،تقدیر شد.

تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ - ۱۷:۰۵ :کدخبر۱۳۹۷۰۲۱۹۰۰۱۲۵۷ :
بعد از ظهر امروز روی داد
تجمع دانشجویان اهوازی در اعتراض به سیاستهای آمریکا
جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در اعتراض به بدعهدی و سیاستهای خصمانه دولت
آمریکا ،تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز ،جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بعدازظهر امروز در
اعتراض به بدعهدی و سیاستهای خصمانه دولت آمریکا ،تجمع کردند.
دانشجویان در این تجمع که در مقابل مسجد امام خمینی (ره) دانشگاه برپا شد ،اقدام آمریکا در خروج از برجام را
اثبات مجدد بدعهدی و دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران عنوان کردند.
دانشجویان همچنین در این تجمع ،به صورت نمادین توافق برجام را آتش زدند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،شامگاه سهشنبه  18اردیبهشتماه دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا فرمان خروج
آمریکا از برجام را صادر کرد که این بدعهدی آمریکاییها با واکنشهایی بسیاری همراه بود.

کد خبر  -۳۷۱۳۴۱۸:تاریخ انتشار  ۲۲:اردیبهشت ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۷
برتری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در جشنواره قرآن
گروه فعالیتهای قرآنی ـ  ۹دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله منطقه ای سی و سومین
جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور رتبههای برتر را از آن خود کردند.

حمید ساجد ،مسئول امور قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتوگو با ایکنا از خوزستان اظهار کرد :مرحله
منطقه ای سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه هرمزگان
برگزار شد.
وی ادامه داد :این مرحله از مسابقات سراسری قرآن دانشجویان  1۷اردیبهشت ماه با معرفی برگزیدگان به
کار خود پایان داد.
ساجد به معرفی برگزیدگان این مرحله از جشنواره قرآن پرداخت و گفت :در بخش حفظ قرآن کریم ،در رشته
حفظ کل قرآن هادی چنانی مقام سوم ،در رشته  ۲0جزء امینه پرورش مقام دوم ،در رشته حفظ  10جزء فائزه
جاللی مقام اول و مائده مراغی مقام سوم ،در رشته حفظ  ۵جزء زینب زائرچی مقام اول و سوسن عبیداوی
مقام دوم را از آن خود کردند.
مسئول امور قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :همچنین در رشته ترتیل؛ لیال دورقی احمدی مقام اول
و فریال خنافره مقام سوم را کسب کردند .در رشته تحقیق هم الهام عساکره عنوان اول را به دست آورد.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان منعکس شده است.

کد خبر  -۳۷۱۳۵۴۶:تاریخ انتشار  ۲۲:اردیبهشت ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۷
راهیابی  ۱۲دانشجوی خوزستانی به جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان
گروه فعالیتهای قرآنی ـ  ۱۲دانشجوی دختر و پسر خوزستانی از دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشگاه
صنعت نفت و موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان به مرحله سراسری جشنواره قرآن و عترت
دانشجویان کشور راه یافتند.

به گزارش ایکنا از خوزستان ،مرحله منطقهای سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان
کشور به میزبانی دانشگاه هرمزگان برگزار شد.
ایمان شیخ در رشته حفظ  ۲0جزء رتبه اول و رضا روزبهانی در رشته حفظ  10جزء رتبه دوم از دانشگاه صنعت
نفت ،فاطمه سالمات در رشته حفظ  ۵جزء رتبه سوم از موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان را به
دست آوردند.
همچنین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در بخش حفظ قرآن کریم ،در رشته حفظ کل قرآن هادی
چنانی مقام سوم ،در رشته  ۲0جزء امینه پرورش مقام دوم ،در رشته حفظ  10جزء فائزه جاللی مقام اول و
مائده مراغی مقام سوم ،در رشته حفظ  ۵جزء زینب زائرچی مقام اول و سوسن عبیداوی مقام دوم ،در رشته
ترتیل؛ لیال دورقی احمدی مقام اول و فریال خنافره مقام سوم ،در رشته تحقیق هم الهام عساکره عنوان اول را
به دست آورد.
برگزیدگان مرحله منطقهای به مرحله سراسری سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان
کشور راه یافتند.

