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 پیشگفتار  

جمله ملت عزیز ایران، با    نآ ، جهانیان و از  ۹۸۱۳ی سال  هان ماه از واپسی

که تا   ند رو شد کرونا روبه   گیربیماری همه هولناک، به نام  ای غریب وپدیده

 به امروز، همچنان با آن در حال مبارزه و ستیز است.  

می  نشان  تاریخ  گذشته   ،دهد مرور  از  از  یکی  دور،  اصلی    معضالتهای 

بوده  و...  ابو  ،طاعونگیری چون و همه   اری واگیردهایماری بشیوع  ، مردمان

را تهدید   است که  بشر  پای درمی و  کرده  می   حیات  از  را  ما  آورده  نیاکان 

 است. 

ماند، آید و در ذهن می دست می   ای که از بازخوانی تاریخ به ترین نکته مهم

ضالت  عای مقابله با چنین مکوش برتالش و امید مردمان خردمند و سخت 

های رهایی  د، راه خو یخردمندانه ست که با اقدامات ا دانشمندانی  ی عالمان وتر نقش برجسته م ز همه مهو ا

 دادند. ها و معضالت را کشف کرده و جان مردمان را نجات می از این چالش 

که  بر   نیست  پوشیده  پدیدهکسی  این  کوتاه،  مدت  این  عالمدر  خاگیی  و  و  نمان ر  مصائب  چه  سوز، 

ها ی آن های عزیزی را از ما گرفته است که از همه یه امیری را وارد کرده و چه سرناپذ جبران های  نراسخ

 میهنان بود. ناپذیرتر و عزیزتر، جان شیرین و گرامی هم جبران

می  که سپری  سهمگینی  و  روزهای سخت  این  در  که  دیگ کنیم،  پرپیداست  زمان  هر  از    زمند نیا  ی ربیش 

با اثرات ناگوار شیوع    ه برای مقابلهع ممشارکت افراد جاتوجه و  پذیری و  لیت مسئو،  گیتسهمدلی، همبامید،  

همه این   بی هستیم    گیر بیماری  برهه،  شک  و  این  نقش در  و  حضور  نیازمند  جامعه  دیگر  آفرینی  باری 
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کشور    یه خانواد عالی  آموزش  نظام  تا  بزرگ  اجتمااست  رسالت  وبنابر  و  و  ی خود،  ظیفه عی  توان  تمامی 

 .  د نرمصروف دا سوزبالی خانمان این مهار برای را  ناشهمت

  شده استتر تعریف و پیشاداری  هایفعالیت مسئولیت اجتماعی متخصصان و نخبگان جامعه، امری فراتر از 

 دارد.   ن خودشمنداو دان  نخبگان از  جامعه، که  است جاییب انتظار  موقع،به  اقدام و  رسالت این  به پایبندی و

همین نخستین ارو  از  کشوروزهای    ز  در  بیماری  این  نیز  رشیوع  شیراز  دانشگاه  نهاد عنوان  به ،  از    عضوی 

  یخانواده   با استفاده از تخصص احساس تکلیفی که دارد،    بنابر مسئولیت اجتماعی و   ، آموزش عالی کشور

قرار    د فعالیت خو  یرا سرلوحه این اپیدمی    اه بالمانعبرخورد  خود،    هایتوانمندیها و  ی و ظرفیت دانشگاه

خطر برای عبوری کم هایی شایسته و کاربردی،  حلفکری، سعی در یافتن راه   هایشبکه ایجاد    باه است و  داد

 نموده است.   از این بحران ترهزینه و کم 

این   در  است  زارش گآنچه  فعالیتآمده  از  شیراز درخص   های، شرح مختصری  مقادانشگاه  با شیبوص  وع  له 

، معاونت آموزشی،  دانشگاه  ی ریاستبیان اقدامات حوزه   هکرونا است که در شش فصل، ب گیر  همه   بیماری

 مالی و مدیریت روابط عمومی پرداخته است.-دانشجویی، معاونت اداری-عاونت فرهنگیمعاونت پژوهشی، م

فراتر و گسترده عبی اهمه   در ز  دانشگاهی دانشگاه شیرا  هایرفیتظها و  فعالیت ست،  بدیهی از  اد، بسیار  تر 

 .  محقق نشده است وضوع ماین   ، زارش گی این ارائه در  شدهبا توجه به فوریت اعالم ؛ لیکن این گزارش است

که   لطف  امید  متعال،به  یاری خداوند  آگاها  و  و  و    نخبگان  ینه تالش  این    افراد جامعه،همراهی  بردباری 

  یه برای هم  تموفقیو   ی شاهد روزهای خوش و توأم با بهروز اهد شد وی خوپرس  ، هرچه زودترروزهای تلخ

 باشیم.   ن عزیزمانانویژه هموطجهانیان، به 

 چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند                                رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند    

 

 جواد تشخوریان 

 راز یششگاه روابط عمومی دانریاست و  ۀ حوزمدیر 
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 ریاست  ۀزاقدامات حو

 رازاه شی گنشدا
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 اقدامات دفتر ریاست دانشگاه

ی دانشگاه و مدیران واحدها، برای  تشکیل ستاد کرونا در سطح دانشگاه، متشکل از اعضای هیأت رئیسه   .۱

 گاه؛ دانشسطح ر ی مقابله با ویروس کرونا دگذاری در زمینه ریزی و سیاستبرنامه 

 های متقابل؛ و همیاری  منظور همکاری کی شیراز، به پزش تشکیل جلسات متعدد با دانشگاه علوم . ۲

 صورت ویدیوکنفرانس، با مقام عالی وزارت و ریاست دانشگاه؛های مجازی، به نشست اری برگز. ۳

 دانشگاه شیراز؛ یریت با مد  ها و مراکز آموزش عالی استان،صورت مجازی، با دانشگاهتشکیل جلسه به . ۴

 های مختلف.ن و حضور فعال در کمیته ت کرونای استایریحضور و عضویت در ستاد مد . ۵
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 المللی دانشگاههای علمی و بین اقدامات مرکز همکاری 

 انجام امور کنسولی اضطراری برای دانشجویانی که قصد خروج از کشور داشتند؛ .1

ه مختص دانشجویان غیرایرانی  اگ وابی که در خ یرانتن از دانشجویان غیرا۲۰ی از  سرپرست  ایت ومح .2

 ورشان بازنگشتند؛( مانده و به کشرا)ایرانس

تر از کشور  ی غیرایرانی که ایران را برای زندگی در دوران بیماری کرونا ایمندانشجو  ۵حمایت از   .3

 ند؛کونت داراز س یرش  های خود در دانستند و با خانواده خود می 

از کالس جشدانرنتی بین  اینت های حمایتی  توزیع بسته  .4 برقراری    های مجازی ویان، برای استفاده  و 

 هایشان؛ اط با خانواده ارتب

صورت مجازی، برای دانشجویان غیربورسیه که اغلب از  های آموزش زبان فارسی، به برگزاری کالس  .5

 کشور عراق هستند؛ 

 را؛رانسایه ضدعفونی پیاپی خوابگا .6

 یان خارجی. وج انشدر بین د  نندهتوزیع مواد بهداشتی و ضدعفونی ک  .7
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 بین المللی دانشگاه شیراز -علمی های رکز همکاری ی کنسولی م اقدامات اداره 

المللی دانشگاه شیراز-های علمی ی کنسولی مرکز همکاریاداره  ، از زمان اعالم شیوع ویروس  نیز  بین 

ایر  ۱۹کووید   اسفندماه    ان، در در  با موجی گسترد۱۳۹۸اوایل  از ،  غیرد  مراجعات  ه  برای  یاانشجویان  رانی 

ی  ه شد که به لطف الهی و سعی و کوشش کارکنان اداره ج از ایران مواجتعیین تکلیف و اخذ مجوز خرو

شدن  ه ویژه ترس از بستبین دانشجویان غیرایرانی به شده  کنسولی، در شرایط بحرانی یادشده، ترس حادث 

هماه با  پروازها،  لغو  و  ایران  به نگی مرزهای  نیر  لمعهای  با  و    یو آمده  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی 

کشاداره  کل  کنسولی  اداره ی  و  دانشجویان  امور  سازمان  در  واقع  به ور،  بیگانه،  اتباع  کل  مطلوبی  ی  نحو 

ادارات و شیفت مدیریت گردید و علی  با حد رغم تعطیلی  نیروها  اداره اقل کابندی  ی کنسولی بدون  رکنان، 

از    انی متقاضی خروج رسانی به دانشجویان غیرایردر حال خدمت  ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ز  ور   ۱۶ساعت  تا    تعطیلی و 

 کشور بود.  

اینکه شهریه همچنین دانشجویان جدیدالورود به شیوه  به  با توجه  آزاد،  را پرداخت  ی خود  ی پذیرش 

ها ز آن ا  ، تعدادیشده  ودند، پس از این بحران، دچار سردرگمیرسی نبکرده بودند و قادر به فهم زبان فا

ق  ناخواه نیز  تعدادی  و  بودند  ایران  در  کشوماندن  به  برگشت  می صد  که  داشتند  را  برای رشان  بایست 

آن آینده  آموزشی  نحوه ی  و  تصمیم ها  مجددشان  برگشت  می ی  با  شد؛  گیری  هم  خصوص  این  در 

  ا بگردد و  نمی   رانوی برگزع ثاها تا اطالب تکلیف، مشخص شد که کالس ل و کسالملهای واحد بین پیگیری

رای خروج این دسته از دانشجویان و نیز گروهی که  اقدامات الزم ب  ی کنسولی، توجه به این رویکرد، اداره 

 د.رسانی ی کل اتباع بیگانه به انجام ان فارس و اداره ی مهاجرت استقصد ماندن در ایران داشتند، با اداره 

ی دانشجویان متقاضی خروج  به کلیه   تظامی مرزها،ناا نیروی  گی بپس از اعالم ویروس کرونا طی هماهن

توانند با در دست داشتن گذرنامه  ها می های الزم صورت پذیرفته است و آن هماهنگیور اعالم شد که  از کش

خو  دانشجویی  کارت  درو  و  نمایند  مراجعه  کشور  قانونی  مرزهای  به  آن همان   د  برای  خروج  روادید  ها  جا 

ایران    خواهان ماندن در کنند. همچنین به دیگر دانشجویانی که    ک رد ایران را ت ننتا بتوا  د شد صادر خواه

المی  ها، براساس تصمیمات فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اس بودند، اعالم شد که روادید تحصیلی آن 

چنین  م هر است و  عتباه مدت سه ماه تمدید گردیده و دارای اها بن صورت خودکار از تاریخ ورود آ ایران، به 
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ی مجدد، تا سه  یر براساس همان مصوبه این چند ماه اخ  ها رو به اتمام است، طیی که اقامت آن نادانشجوی

اتباع  مهاجرت استان فارس و اداره ی  ی مراتب فوق با هماهنگی اداره ماه دارای اعتبار است و کلیه  ی کل 

 ، رسید.د نترک نکردرا   ستحضار دانشجویان غیرایرانی که ایران ه به ابیگان

دانشجویان غیرایرانی دانشگاه شیراز، از  کنسولی    یاداره نیز،    ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ی روز کاری مورخ   داتباز ا

صورت تلفنی و حضوری است. در راستای  روزه پاسخگوی دانشجویان غیرایرانی به همه   ۱۶تا    ۳۰/۷ساعت  

خارائه ای  کارکنادمات  برای حفظ سالمت  بهداشتی  و  و  یمن  میز خنکمراجعه ن  ورودی  مد ندگان،  در  تی 

صورت حضوری در همان قسمت مدارک اگر نیاز  ی اشخاص به عه شده که با مراج  ی کنسولی قرار داده اداره 

گذرنامه  یا  گرفته شده،  تحویل  باقباشد،  اداره یهای  در  آن مانده  به  کنسولی  بازگردانی  می ها  به  ده  و  شود 

به پرسش دانشجویان  دمطلوطور  های  پاسخ  می اب  ضده  در    نمشود،  موجود  اعالنات  تابلوهای  در  اینکه 

ی کنسولی  های ارتباطی با اداره ضاهای مجازی که دانشجویان به آن دسترسی دارند، راه معرض دید و در ف 

ی کنسولی  صورت مراجعات به اداره   این   ا از تشویش و نگرانی دانشجویان کاسته شود. بهبیان شده است، ت

تلفن به   رسیده و  داقلبه ح به دانشجویان غی  یصورت  امور مربوط  نیابتی،  تا حداکو  انجام  رایرانی  امکان  ثر 

 پذیرد، تا بتوان از تجمع در محیط و افزایش شیوع ویروس جلوگیری شود.می 
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 هدانشگافتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت اقدامات د

 ، «محیط الکترونیکیدانشگاهی در  دروس مدیریت»ی ازمج افزایی ی دانش هارگزاری دوره ب. ۱

 علمی: هیأتعضای ا یویژه 

یوع ویروس کرونا تاکنون، با توجه به ضرورت  دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، از زمان ش 

اعضای   دیجیتالی  سواد  مشارک   هیأت افزایش  برای  بیش علمی،  در  ت  ب   ، الکترونیکیهای  آموزش تر  ه  اقدام 

ی ، ویژه « دانشگاهی در محیط الکترونیکی  مدیریت دروس »   باعنوان   زایی مجازیافدانش  یره و د  دواری  گزبر

برداری  مورد بهره نیز   علمی دانشگاه شیراز و هیأترد استقبال اعضای  علمی نموده است که مو هیأتاعضای 

 قرار گرفته است.  ای کشورهشگاهعلمی دان  هیأتدیگر اعضای 

 است:  های یادشده، به شرح زیرهای دور راجو   ریزیمه نابرن اهداف بنیادی

 اخیر؛ هایعلمی با تحوالت ناشی از دنیای دیجیتال در سال  هیأت نمودن اعضای مراهه •

 های الکترونیکی؛ ی گسترده از بسترهای آموزش علمی با استفاده  هیأت آشنایی اعضای  •

 ترونیکی؛ کیط الی در محاهشگ انعلمی با ارائه و مدیریت دروس د هیأت ی ای اعضآشنای •

ی ابزارها و راهکارهای عملی با ارائه و مدیریت دروس دانشگاهی علمی با برخ  هیأتآشنایی اعضای   •

 کترونیکی؛ در محیط ال

 ان؛علمی با راهکارهای ارزیابی، سنجش و تضمین کیفیت عملکرد دانشجوی هیأت آشنایی اعضای  •

 .دیگرن با یک گاند کنی مشارکت گذاری دانش و تجربه ک شتراا به •

به   هیأت اعضای   روز  علمی  مجازی  شرکت    ۱۳۹۹ماه  روردین ف۱۵صورت  دوره  این  در  مجزا  گروه  دو  در 

 .نمودند 
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روز  دوره نخستین   از ساعت  ۱۳۹۹ماه  فروردین ۱۵ی مجازی،  از ساعت    ۱۳تا  ۱۰،    ۱۹تا۱۶و دومین دوره 

ش   عتسا۳ت  د مبه  دوره برگزار  این  در  اع۴  ،هاد.  از  بگ دانش  علمی  هیأت ی  ضا تن  شیراز،  مباحث  اه  ه طرح 

یادگپردازی آغمفهوم  از  اولیه  الکترونیکی و تحوالت آتی، اهداف و مفاهیم  الکترونیکی،  ازین یادگیری  یری 

دهه  دو  در  الکترونیکی  یادگیری  گذشته ابعاد  دانشگاه ی  در  تحوالت  ایران،  برترهای  اف  ی  و  های  ق جهان 

مان شیوع بحران  های الکترونیک در زی آموزش وضعیت ارائه   شی از چنین گزارهم و  پرداخته  آینده در ایران  
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دانشگاه در  ادامه کرونا  در  کردند.  ارائه  کشور  ج های  ارائه لسهی  چگونگی  نیز،  محیط  ها  در  دروس  ی 

 شد. ش داده افزار آموزطور عملی و در محیط نرم الکترونیکی، به 

مین  تضایشگاهی و راهکارهای ارزیابی، سنجش و  مو آز  وس عملی دری  را ریزی بی برنامه ، به مسأله امهاددر  

آموز معاون  با حضور  سرانجام  و  شد  پرداخته  دانشجویان  عملکرد  اجرایی  کیفیت  استلزامات  دانشگاه،  شی 

شیراز زمینه   ،دانشگاه  مورددر  الکترونیکی  محیط  در  درس  اجرای  گرفت.توجه    ی  پاسخ،    قرار  و  پرسش 

 ود. مجازی بی هاه بخش کارگاپایان

 صورت فعال مشارکت داشتند. علمی، به  هیأتاز اعضای نفر ۴۲۲جمعا   ،های مجازی یادشدهدر دوره 
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 نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در شرایط شیوع ویروس کروناتشکیل کارگروه . ۲

ی  اهیت ر فعالتممسی  بارزیاها و  افزایی تالش راستای هم در  اه،  دانشگ   این کارگروه با ابتکار معاونت آموزشی

هدف    آغاز به کار نموده است.  ماهفروردین ۲۶  تاریخیوع ویروس کرونا، از  شده و قابل انجام، در زمان ش انجام

،  آموزشی ها و امور  ی مدیریت فعالیتهای دانشگاه در زمینه ارزیابی مستمر فعالیت از تشکیل این کارگروه،  

اررزشیابی  ا  ت.س ی و فرهنگی و دانشجویی دانشگاهی اشپژوه بازخورد تالش ئه او  ی  رئیسه   هیأتها، به  ی 

 های اصلی این کارگروه است. رسالتدانشگاه، ازجمله  

 

 اندازهار آموزش و یادگیری الکترونیکی: تجارب و چشم برگزاری وبینا . ۳

دانشگا کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  شیرادفتر  ه  ، زه  دانشگاهبا  آموزشی  معاونت  بت س انمبه   ،مکاری 

اس پاسداش  هفتت  و  مطهری  شهید  آموزش    یته اد  یادگیری  »وبینار    ، ۱۳۹۹سرآمدی  و  آموزش 

اندازها  و چشم  تجارب  جاریاردیبهشت۱۵  تاریخدر  ،  «الکترونیکی:  سال  با    ، ماه  شیراز »مقارن    ،«روز 

   .کرد  صورت زنده برگزاربه 

  ایشان با موضوعبود.    یق د ص  کی خا  دکتر   ، یورالوم، تحقیقات و فنآموزشی وزارت عن معاون  میزبا  این وبینار 

وزاسیاست » آینده های  با  ارتباط  در  عتف  الکترونیکی آموزش   ی رت  سخنرانی  «های  ایراد    به 

 .پرداخت
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رئیس   توفیقی،  نفت دکتر جعفر  ب  ،پژوهشگاه صنعت  که  بود  وبینار  این  کلیدی  تشریدومین سخنران  ح  ه 

 .تخپردا« ند کیفیت در آموزش عالی ایران رو»

از    ، علمی  هیأتمباحث آموزش عالی و اعضای  به  دان  مننظران، عالقه نفر از صاحب  ۲۰۰از  بیش   ستگفتنی 

 .مودند این وبینار استقبال ن

 

   ارزشیابی و برگزاری امتحانات پایانی و سنجش یادگیری دانشجویان ینامهشیوه تدوین . ٤

 ( ندانشجویای یرگگزاری امتحانات پایانی و سنجش و یادای برکارهزوسا)

ش   زا  جهان،  در  کرونا  ویروس  شیوع  دانشگاه یوه زمان  در  الکترونیکی  یادگیری  و  آموزش  مراکز  های  و  ها 

الکترونیکی، توجه به  آموزش عال ی توسعه یافته است. در راستای توجه به فرآیندهای یاددهی و یادگیری 

 .ودش می  ارزیابی همم ز نی الکترونیکیرهای آموزش و یادگیری دستاوشیابی  موضوع ارز

درخصوص چگونگی ارزشیابی پایانی    ،معاون محترم آموزشی وزارت متبوع  با عنایت به دستورالعمل ابالغی 

ب تحصیلی  و  سال  دوم  نیمسال  امتحانات  برهه ۹۹-۹۸رگزاری  این  در  و    ، زمانی  ی،  آموزشی  معاونت 

تضمین  ارزیابی و    ،ظارتدفتر ن ی  ازمج  ارزشیابی آموزش   یبا همکاری کمیته   ،نشگاهیلی داتحصیالت تکم
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نیمسال ر  برگزاری امتحانات د  یاست به بررسی سازوکارهای مختلف ارزشیابی و شیوه کیفیت تالش نموده  

 .در دانشگاه همت گمارد۹۹-۹۸تحصیلی دوم سال 

 

به سنجش    د ننعلمی بتوا  هیأتاعضای    ،ستفاده از آنبا ا  که  ازدپردنامه به سازوکارهای پیشنهادی می شیوه 

دانشارزش   و یادگیری  دستاوردهای  ارزشیابیگفتنی بپردازند.  جویان  یابی  پیشنهادی  سازوکار  تدوین    ، ست 

 .روند شیوع کرونا تدوین خواهد شد  یجامع در صورت ادامه  ینامهسال جاری است و شیوه  برای نیمسال و
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 « ت آنسالمحفظ  ازی ومج  هایزمون نگاهی به طراحی آآنالین » وزشیآم یوره رگزاری د ب -٤

 هاسای بخشؤ آموزشی و ر یرانبرای مد ، در دانشگاه شیراز 

آموزش  مجازی  کارگاه  »ی  طرباعنوان  به  آزمون نگاهی  آناحی  سالمت  حفظ  و  مجازی  تاریخ    در  «های 

تک  سویاز    ،۱۳۹۹خردادماه  ۲۴ تحصیالت  و  آموزشی  دمعاونت  نظارت،    ،شگاهانمیلی  دفتر  همکاری  با 

 گاه برگزار شد. دانشیفیت  مین کتض رزیابی و ا

 زیر مطرح شد: احثمب کارگاه  این  در 

 ؛ (Moodleدل )ی مدیریت آموزشی موهای مجازی در سامانهطراحی آزمون  •

 ؛های آنالینحفظ سالمت آزمون  •

 . های یک آزمون استاندارد مجازیها و شاخص ویژگی  •
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 ۱۳۹۹ه رماتی ۸ ریخ تا تا ه شدارائهمجازی آمار بسترهای 

 نشگاه شیراز( سوی مرکز فناوری و ارتباطات دا زا)

 هاآمار برنامه هانوع برنامه 

 کالس ۱۰۶هزار و  ۵۱ یان دانشگاه شیراز های آموزشی برای دانشجوکالس 

 عدد ۳۴۰ های فرهنگی برگزار شده کارگاه و کالس 

 جلسه ۱۶۰ رگزارشدهنالین بآ هایجلسه

 س کال۳۰۰ هرشد ن برگزاهای زباکالس 

 ،زی برگزارشده ای مجاهکالس 

 ۷ی های منطقه یگر دانشگاه برای د 

 همت و پشتیبانی دانشگاه شیراز()به 

 کالس ۵۴۰۰

 
 

 



 

19 
 

 دامات مدیریت حراست دانشگاه قا

و دانشجویان با کنترل    نانارک، کلمیعهیأت-مقرر شد، تردد اعضای  شده،  های انجامبراساس هماهنگی .1

دهای غیرضروری کارکنان و دانشجویان، جلوگیری شود که این  ز ترد ا  و  شود  نجام ی اتربیش   و محدودیت

 حال انجام است؛ جانبه همچنان درم با دقت، نظارت و کنترل همه اقدا

ه، صورت  مربوط   سئوالنفهرست از سوی م  اداری، فقط طی نامه و اعالم  هایتردد کارکنان به ساختمان .2

 پذیرد؛می 

 شود؛وگیری می جل ن لیأهمت یاهه بگابه خوا از ورود مهمان .3

فاصله  .4 رعایت  درخصوص  سازمانی  تأکیدات  به  خانواده باتوجه  ورود  از  اجتماعی،  همکاران ی  های 

 شود؛ نجستان قوام جلوگیری می شگاهی به اماکن دانشگاه، مانند باغ ارم و ناردان

تأکید  .5 به  سازباتوجه  بسته مانی  ات  استفاده درخصوص  و  اماک  نشدنبودن  مومیمعن  از  بانن،  ی  رچهازاد 

موزه  ارم،  باغ  رفاهی،  مجتمع  مدانشگاه،  طبیعی،  تاریخ  سالن وزه ی  و  نارنجستان  دانشگاه،  ی  ورزشی  های 

 ل انجام است؛های الزم در حاها کنترلها و فست فود ستورانر

در  تی  ش اهد خدمات ب  یی انجام تست دمای بدن و ارائه ه، برادانشگابا مدیریت امور عمومی و بهداشت   .6

 شود؛ های الزم انجام می دانشگاه، همکاری  هایدی ورو 

به   .7 فیزیکی  نیروهای حفاظت  و  ۲۴شیفت  شیفت  بر۴۸ساعت  استراحت،  بیش ساعت  محدودیت  ر  تای 

 به محل کار و برعکس، تغییر کرده است؛تردد این همکاران از منزل 

از .8 داهدرب   تردد  واحدهای  درای  اصلی  درب  یک  به  واحد   نشگاه  ددیگ و    شدهود  د حم  هر  های  رب ر 

 ورودی و خروجی مسدود شده است؛ 

 داده شد است؛  نکات الزم برای رعایت مسائل بهداشتی به همکاران حفاظت فیزیکی، آموزش  .9

برای  ستکش،  ماسک، دکننده،  بهداشتی، مانند مایع ضدعفونی   ی وسایل و امکاناتدرخصوص تهیه  .10

سازمانی الزم انجام و  اقدامات برون ی،  زیکفی  اظتحف   یاوهشخصی نیر داشت محیط کار و بهداشت  تأمین به

 حویل داده شد؛موارد و ابزارهای یادشده تهیه و به نیروها ت
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صورت  ی خود را به زیرمجموعه   فیزیکی، کارهای مربوط به واحدهای  ئوالن حفاظتمقرر شد، مس .11

 ؛ د ینداری نمار پیوسته در محل کار خودکنند و از حضویگیری  منزل پ  تلفنی از

تری کنترل شده و به همکاران دانشگاهی، برای  شگاه با دقت بیش مان مدیریت دانساخته  ا ب هددتر .12

 شود؛و اتوماسیون اداری، نکات الزم ارائه می   پیگیری امور از طریق تماس تلفن

بیمار  .13 دارای  که  فیزیکی  حفاظت  زهای خی کارکنان  و  هستند مینه اص  از ای  تا  شدند  شناسایی   ،

 شود؛ ری شگیپی کار محل  در ور آنان حض

سازمانبه  .14 تعطیلی  خلوت دلیل  و  ناظر  با  های  دانشگاه  حراست  متعرضین،  برای  فضا  بودن 

سازمانی، از  راستی و هماهنگی میان های الزم، ضمن اقدامات حگشت، نظارت و کنترل  کردن نیروهای هشیار

 رد.ی کگیرپیش ، نیورت قانوصطلب، به سط افراد فرصت ی دانشگاه، توف اراضض و تصر تعر
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 فصل دوم 

 

 اقدامات معاونت آموزشی 

 دانشگاه شیراز
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 تکمیلی دانشگاهاقدامات معاونت آموزشی و تحصیالت 

  هایتیفعال هنگام درخصوص  مناسب و به   ری یگمی تصم  ضرورت کشور و    در   ونار ک  روس یو  وع یبا توجه به ش 

فعاله ب   ،یآموزش  روند  استمرار  حداب   و   یش زوآم  یهات یمنظور  آس   قله  بالفاصله  بیرساندن  احتمالی،  های 

، اقدامات مختلفی صورت  دانشگاه یمعاونت آموزش از سوی ،  حضوری  های آموزش شدن کالس پس از تعطیل 

 شود:می  ها پرداخته اختصار بدانر زیر به دگرفت که 

 

 ریزی( گذاری و برنامه)برای سیاست  مختلف های. تشکیل کمیته ۱

تشکیل شد که    از سوی معاونت آموزشی دانشگاه  کمیته   ۵ ، های مختلفریزیامه رنبرای ب  ست، خن  یدر وهله 

از:   )به ان  ی.کمیته ۱عبارتند  آموزشی  ضوابط  و  مقررات  اطباق  شرایط  نمنظور  با  آموزشی  مقررات  طباق 

 ی. فرهنگ  یته یمک. ۵ ظارت؛ ی ارزشیابی و ن. کمیته ۴رفاهی؛ ی ته .کمی۳ رسانی؛ی اطالع .کمیته ۲موجود(، 

 

 



 

23 
 

 

 های آموزشی ی استمرار فعالیت گرفته در زمینه اقدامات صورت. ۲

گردد،  سال قبل بازمی بیست آموزش مجازی در دانشگاه شیراز به حدود    یبا توجه به اینکه سابقه و تجربه 

کالس  تعطیلی  از  پس  در بالفاصله  تصویباسفند   ها  با  مجازی  آموزش  گذشته،  سال  آم  ماه  ی  ش زوشورای 

 . ی دانشگاه در دستور کار قرار گرفترئیسه  هیأت یید و تأشگاه ناد

رغم  علیو    شد های آموزش مجازی تکمیل  ت، زیرساختروزی همکاران مرکز فناوری اطالعابا تالش شبانه 

ال  ر حو دت دانشگاه به حالت پایداری رسید  ناینتر ، شرایط ماهی اول اردیبهشتاشکاالت جزئی، در دو هفته 

 . شودصورت مجازی ارائه می ه ها بکالس   یهمه رحاض

اعضای  خوشبختانه   بسیارخوب  مشارکت  بی  هیأتبا  حاضر  درحال  دانشگاه،  دروس،  ۹۵از  ش علمی  درصد 

ارائه  به  مجازی  همکامی صورت  که  معدودی  بسیار  موارد  در  و  ارائه شود  به  قادر  صورت به دروس    یران 

 .د ناین شدهیگزجا سرعتبهاند، مجازی نبوده 

 توان اشاره کرد:گرفته به موارد زیر می ات صورت مااقد  دیگر زا

نوبت،   ➢ دو  در  آموزشی  کارگاه  اعضای  برگزاری  آشنایی  سیستم  علمی   هیأتبرای   Adobeاز 

connect   شد. در این کارگاه    رووبه که با استقبال بسیارخوبی ری دروس  رائه منظور استفاده و ابه

 علمی شرکت نمودند؛ هیأت اعضای  از  نفر۵۰۰ود د ح، د یدرگ برگزار   جازیصورت مکه به 
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ها، برای تبیین ضرورت اجرای  ی دانشکده تمامی  رئیسه   هیأتی مجازی با اعضای  برگزاری جلسه  ➢

 سه؛ ئیر هیأتبا حضور رئیس دانشگاه و اعضای  ، فرایند  نظارت و حمایت از اینآموزش مجازی و 

دستورالآماده  ➢ بارگذاری  و  گ تصوره ب هایی  عملسازی  آشنایی  وناگهای  برای  دانشگاه،  سایت  در  ون 

 ی؛ دانشجویان با آموزش مجاز

 علمی؛هیأت ی منظور راهنمایی اعضاه، به نفر  ۴۰تا۳۰ ن ینالآ یبانیپشت ستمیس اندازی یک راه ➢

برگزار برنامه  ➢ از  دائمی  پشتیبانی  برای  مناسب  کالس ریزی  کارشناسان ی  توسط  الکترونیکی  های 

 ؛طاتابو ارت   عاتالطفناوری ا  مرکز

ها، برای پشتیبانی بهتر سامانه و  کارگاه آموزشی و توجیهی کارشناسان آموزش دانشکده  برگزاری  ➢

 ی آموزشی غیرحضوری؛برنامه 

اتاق  ➢ اعاختصاص  از  هرکدام  برای  مجازی  هیأتهای  به  ره  مشاوی  ارائه   منظور ه بعلمی  ضای 

حضور  فراهم و    اندانشجوی امکان  هیأنمودن  کدفتدر    علمیت اعضای  حضور ار  بدون  خود    ر 

 ؛پیگیری امور آموزشی و پژوهشی رای دانشجویان در دانشگاه ب

صورت آفالین نیز کماکان در اختیار دانشجویان  ، به صورت آنالین برگزار شدهکه به دروسی    ییه لک ➢

 است؛

به  پاسخ ➢ پگویی  و  دانشهارسشابهامات  درباره ی  وضعیتجویان  آ  ی  چنان تحصیلی  طی  ن  ید ن، 

 ؛ احبهو مصعیه  الطا

 ؛ ی خوده و رسال  نامه یان از پایاندستورالعمل دفاع مجازی دانشجوتهیه و ارسال   ➢

)هر دانشکده حداقل  صورت مجازی  به ها  ها و دانشکده جلسات بخش   ی برگزار  اتامکانسازی  فراهم  ➢

 ؛ اتاق(۵

  ا؛هکوردر ط ضب ت یفی از ک نانیاطم برای ی،وسط کارشناسان فنت هاس مام کالکردن تتوریمان ➢

اختیارگرفتن   ➢ ب ۱۶در  دانشجویان،  مشکالت  به  رسیدگی  و  پاسخگویی  برای  صورت  ه کارشناس، 

online chat ؛ 
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کمیته  ➢ اعضای  تشکیل  از  متشکل  شیوه   هیأتای  تدوین  برای  باتجربه،  درخصوص  نامه علمی  ای 

 ؛لفت خس موردبه ماهیت  ن با توجه ویان و برگزاری امتحادانشجشیابی های مختلف ارزروش 

  شیوع   ندورا  در   اجتماعی  گذاریفاصله   طرح   رعایت  تداوم  به  توجه   با:  VOIP  سیستم  ندازیاهار ➢

  همکاران   دانشجویان،  ثر ؤ م  تعامل   یزنجیره   تکمیل   برای    شیراز  دانشگاه  آموزشی   معاونت   کرونا، 

  با  اکنون هم   ن یابنابر.  تس ا  کرده   VOIP  سیستم  اندازی  راه   به  م دااق  شی،آموز کارکنان  و   علمیتأهی

  صیالت حت   و  آموزشی  معاونت   یحوزه   کارشناسان  و  کارکنان  به   شده  داده  اختصاص   هایارهمش 

  یهمه   در  ثرؤ م  یمکالمه   امکان  ،هادانشکده  و  هابخش   آموزش   کارشناسان  و  دانشگاه،  تکمیلی

 ؛داشت خواهد  وجود  نیز  ریدورکا  روزهای ویژه ه ب اداری ساعات

جلسات ➢ تحوزشی  مآ رای  وش مدیران،    تشکیل  برنامه و  شورای  تکمیلی،  درسی،  صیالت  ریزی 

کمیته  شیراز،  دانشگاه  و  استانی  خاص  موارد  آموزشی  یکمیسیون  شورای  تحصیالت    منتخب  و 

   ؛تکمیلی

  برای شجویان  و دانعلمی  های آموزشی به تفکیک، مخصوص همکاران هیأت نامه ابالغ شیوه تدوین و   ➢

 ؛ ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ل اول یمسادر ن   یش آموز دآوری موار آشنایی بیشتر و یاد

به آموختگی  دانش  مراسم برگزاری   ➢ به صورت مجازیدانشجویان  فاصله ،  و  منظور حفظ  اجتماعی  ی 

دستورالعمل  بهداشتیرعایت  و به ،  های  آموزشی  معاونت  معاونت    همت  و  تکمیلی  تحصیالت 

تاریخ ،  هشگادان  عیاجتما-فرهنگی   اه،نشگ اد  یه سیرئت أیه  حضور با  ۱۳۹۹/ ۱۸/۸  تا۵/۸/۱۳۹۹  از 

 ؛دانشکده  هر دانشجویان  و  استادان و هادانشکده  یرئیسه هیأت

برای  برنامه  ➢ کالس ریزی  دامپزشکیبرگزاری  دانشکده  عملی  کالس های  این  اینکه  به  باتوجه   ها ؛ 

بر وه گاهی، عالعملی و کار  یهاس ری این کالگزابر  در  شود،صورت حضوری برگزار  بایستی به   لزوماً

ایحمدر    هکاین اجتکال  نل  فاصله  رعایت  بهس  سختگیرانه ماعی  میصورت  کنترل  فرم  ای  گردد، 

صورت محدود با  و اسکان دانشجویان به   الزامی استبر عدم ابتال به کرونا تکمیل  اظهاری مبنی خود

 شود.  ها انجام می وابگاه های بهداشتی در خدستورالعمل رعایت دقیق 
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 شجو یار دانهم رح ی طجراا و  ارائه -۳

توج ش با  به  فعالیته  استمرار  لزوم  و  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  آموزشی  رایط  طریق  های  از  دانشگاه 

ی  توجهبی   هک ه  به وجود آمد برای دانشجویان  روانی  -مختلف روحی   ی بروز مشکالتآموزش مجازی، زمینه 

یک موج جدید از  الی را با  ، آموزش عهاگاهانشد  ر دبر آسیب جدی به کیفیت آموزش  شکالت، عالوه ین مبه ا

تنش  و  آموزش اعتراضات  دانشجویی، در شروع  مهای  این  واجه می های حضوری  منظور،  این  برای  گرداند. 

معاونت  مشارکت  و  همکاری  با  به فرهنگی -دانشجویی   طرح  مد ،  امومحت یر  ویژه  فرهنرم  در  در  گی  انشگاه، 

این بحران و همچنین کاهش نواقص  ی ناشی از  هاش آسیب کاهو    زیز ع  نارساندن به دانشجویراستای یاری 
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ر این طرح، اساتیدی با عنوان اساتید پشتیبان حضور دارند  ناشی از آموزش غیرحضوری ارائه شده است. د 

 ت: داش ند عهده خواه ختلفی به شرح زیر برکه وظایف م

اختصاص تمر  مس  باطارت -1 دانشجویان  پبا  با  همراه  شده،  پ  شیاداده  سالری  یگیو  مت،  وضعیت 

 شناختی احتمالی و مشکالت مالی مرتبط با وضعیت جاری؛آموزشی، مشکالت روان وضعیت 

مهم -2 این  کانال  ، برای  فضای  از  و  تلفن  از طریق  دانشجویان  با  مستقیم  ارتباط  مانند  مختلف  های 

  تن رفگمک ، کد یتای با دانشجویان، گرفتن اطالعات از دیگر اس حضورات غیرری جلسگزابر  مجازی، 

 رد؛ توان بهره بهای مجازی و... می ، آمار حضور دانشجویان در کالس خب دانشکدهشناسان منتاز کار

از   -3 ظرفیتاستفاده  و  دانشگاه  امکانات  روان مانند  های  و  مشاوره  صندوق  مرکز  دانشگاه،  درمانی 

  و هر   بخش  به  شجودان  یلاال مشکالت احتمها، انتقهای مالی دانشکدهندوق ویی، صدانشج  هایام و

 ی مرتبط؛ فع مشکالت به وجود آمده اسب دیگر برای رحل منراه

دوره  -4 در  آموزش شرکت  زمینه های  در  مرتبط  شیوی  دانشجویان  ه ی  با  مؤثر  و  مناسب  تعامل  ی 

 خصوص در بحران فعلی(؛ )به 

 ی دانشکده. و فرهنگ  یی ه معاون دانشجوب ته گرفرت صومات قدام اگزارش مداو -5
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 های مجازیآزمون  یگرفته در زمینه ورتص اتاماقد . ٤

 های مجازی:. تشکیل کارگروه آزمون٤.۱

ی نخست از استادان خواسته شد هریک براساس  ها، در مرحله محتوایی آن باتوجه به تنوع دروس و تفاوت  

خود،    محتوای  سپس   ینیتکوای  هآزمون درس  نمایند،  برگزار  ترم  طول  باز  در  پایش  اوخبه  و  ن  استادرد 

نی مجازی، کارگاهی به  های تکویی برگزاری آزمون ینش استادان موفق در زمینه یان پرداخته و با گزودانشج

ست  ها عبارت اگذاشتن تجربیات تشکیل داده شد که شرح وظایف آن موزش استادان و به اشتراکمنظور آ 

 از:

برگزاری آی شیوهدرباره گذاری  سیاست ➢ ا  یزهای مجازمون های  اس م  ای رهبزاو  تفاده در  ورد 

 آن در سطح دانشگاه؛

جویان  علمی، دانش  هیأتازی به اعضای  های سنجش مجی آموزش روش سیاستگذاری درباره  ➢

 و کارشناسان؛

درباره  ➢ آموزشی  محتوای  تولید  بر  آزمون نظارت  مجای  اهای  برای  ی،  علم  أت هیعضای  زی، 

 انشجویان و کارشناسان؛د

 مجازی در سطح دانشگاه؛ آزمون ی هاانه مسا ت ینو ام ر کیفیتنظارت ب ➢

 های مجازی در سطح دانشگاهنظارت بر برگزاری آزمون  ➢

 ی مجازی در سطح دانشگاه؛های ارزیابسازی شیوه هماهنگ ➢

 ازی؛ ارزیابی مجهای موجود در ی مسائل و چالش گیری درباره تصمیم  ➢

 ازی؛ مجی برزیادر ا  دهای موجوالشی مسائل و چشده دربارهام لفات انجی تخرس بر ➢

 ی مجازی. هاهای و ابزارهای آزمون روزرسانی شیوه سازی و به ی به گیری درباره میم صت ➢
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 ی آموزش مجازیهای مختلف در زمینه ه . برگزاری کارگا٤.۲

ر عبارتند  طور مختصلفی برگزار شد، که به مخت  هایاه ارگها، کدروس و برگزاری آزمون ارزشیابی    یزمینه در

 :از

 های معروف دنیا در این زمینه؛ ش مجازی و بازبینی سامانه های آموزش ی روارائه: خستاه نکارگ ❖

 های مجازی و حفظ سالمت آن؛ ون نگاهی به طراحی آزم دوم:  گاه کار ❖

 زاری امتحانات پایان ترم(؛ ای برگافزار آزمون دانشگاه )برز نرم ی استفاده اشیوه کارگاه سوم: ❖

 های مجازی. وص آزمون نشگاه درخصداهای تس سیا یارائهچهارم: کارگاه  ❖

 

 نشگاهی آزمون مجازی برای کل داندازی سامانه. راه ٤.۳

نخستی برای  سامانه  است.  ناین  شده  طراحی  شیراز  دانشگاه  توسط  س پیشبار،  این  از  ابعاد    مانه،اتر  در 

استفاده   به لی،  شد ی مکوچک  تجربیات  به  باتوجه  پشتیبآمد دستکن  با  و  اطالعات  روآفن کز  مر   ی ناه  و  ی 

 .ی اجرا درآمد ارتباطات، فرایند این تصمیم بزرگ به مرحله 

 گاه شیراز: آزمون مجازی دانش یی سامانههاقابلیت  

 دانشجو؛  IPامکان ردیابی    ❖

 در لحظه؛   دانشجوو تماس صوتی و تصویری استاد و   امکان برقراری ارتباط  ❖

 امکان پشتیبانی در لحظه.  ❖

 

انتقا٤.٤ دگشن دایات  تجرب  ل.  شیراز  زمینه اه  آزمون ر  و  آموزش  دیگر    الکترونیکیهای  ی  به 

 های کشوردانشگاه 

، ازجمله  ور کش  هایهای مجازی دانشگاه شیراز در اختیار دیگر دانشگاهزمون آ  های کارگروه اندیشیهمیج  نتا

منطقه دانشگاه است.  ورکش  ۷یهای  شده  داده  موفقی  قرار  پی  ش در  دانشگاه  موزش  آی  ینه زم  در  زاریت 

سامانه راه و  رونیکی  الکت مجازیندازی  آزمون  دانشجویان ودرص۹۵رضایت  و    ی  ه  دی  از    علمیأت یاعضای 
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در    اشته و تجربیات خود راتبادل اطالعات د  شورهای ک با دیگر دانشگاهدانشگاه  این  ی دانشگاه،  این شیوه 

   اده است.قرار دهای کشور تیار دیگر دانشگاهاخ

 

 مجازی دروس عملی تدوین ی زمینه  گرفته درتصورمات اقدا . ۵

 ی س عملدوین مجازی درو ی تل کمیته شکی ت. ۱-۵

کشو در  کرونا  بیماری  شیوع  پی  شرایط  ر،  در  به  توجه  آمد به با  سازی  مجازی به  افزون  روز  نیاز و    ه وجود 

  هایالیت فعتمرار  س ا ر  وظنمبه   تئوری،   در مقایسه با دروس   لی دروس عم  ماهیتتفوت    و   های آموزشیامحتو

دانشجویانو    آموزشی نیاز  به  عملیه کمیت  ،پاسخگویی  دروس  مجازی  تدوین  ت  اب  ،ی  و  تهیه  دوین  هدف 

 در دانشگاه شیراز تشکیل شد. مجازی دروس عملی  

 ز: ا است ارتعب ملیواحد تدوین مجازی دروس عکارگروه وظایف ح  شر ترین مهم

 ؛ س عملیجازی دروم تدوین ی برا هاآموزشی دانشگ اجرای تصمیمات معاونت  ➢

 ؛عملیاتی یراهکار و برنامه   یارائه ➢

 ؛ کارنظارت بر اجرای مراحل مختلف  ➢

 .  و... ثر بین عوامل اجرایی و نظارت بر حسن انجام کار ؤباط مبرقراری ارت ➢

یف  بندی کار و شرح وظامشخص شدن زمان   و  عملیتدوین مجازی دروس در پی تشکیل کارگروه 

وا و  ی محتسازاده مآاحل  مر لف، تخم های گروه 

، مهندسیفنی   مطالب تئوری، رفع مشکالت

لی در  عمدروس  فیلمبرداری و تدوین 

 . نشگاه در حال انجام استدا



 

31 
 

 برداری کار فیلمنمونه 
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 اه دور دانشگاه شیراز و از رهای مجازی گاه اندازی مرکز آزمایشاه ر. ۲-۵

ش  به  توجه  وبا  کنونی  نچنیمه  رایط  محتوساجازیم  افزونروزیاز  ن  آموزشی، ازی  دسترسی  به   های  منظور 

بیش  و  بهتر  دانشجویاهرچه  و تر  دوره   ن  به  آموزشی مخاطبان  و    های  دور  راه  از  دسترسی  به  نیاز  و 

  راه  رازمجازی و از راه دور دانشگاه شیهای  گاهیشآزما مرکز    ،نیازهای آزمایشگاهی مورد  سازی دوره ی مجاز

 است. شده یزاندا

دوران  شیراز، در  الملل دانشگاه  همت جمعی از اساتید و مسئوالن دانشگاه شیراز و پردیس بین به ن مرکز  یا

در این دوران  دانشجویان وجه به نیاز بات  ،ایشگاهیی و آزمدسترسی به دروس عمل  رای ، ببیماری کرونا  شیوع

نیاز    ،ش دیگری از آنبخ بوده و    ترس ل دس قاب  موسایت برای عم از محتوای این    بخشی   است.  شدهزی  داانراه

   دارد. نامهماهنگی و ثبت  به
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کنترل خطی   مایشگاه کار: آزنمونه   
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   ۱۳۹۹سال کارشناسی ارشد و دکتری  کور کارشناسی، برگزاری مراسم کن -۳

د و  ارش   سیاکارشن،  سیانش رکای  هاآزمون ر کشور، برگزاری  گیر کرونا د ی همه بیمار  در پی شیوع  ،امسال

متعد دغدغه  دکتری، برگزاری  های  کرد.  ایجاد  همگان  برای  را  دستورال  هاآزمون این  دی  های عمل با حفظ 

تعویق   منظور به اجتماعی    یبهداشتی و رعایت فاصله  افراد، به  آزمانداختن چندباره   حفظ سالمت   ها، ون ی 

از آن  هایی  و... نمونه   ی اجتماعیفاصله   تر هچه بهر  ایتعر  برایامتحانی  های  برابری حوزهلزوم افزایش چند 

و هم  و همدلی  متعال  یاری خداوند  به  اما  بود.  به همه   اندیشیهمه  اعضای جامعه،  اندرکاران ت ویژه دس ی 

 شد. تجربه فارس استان آن در  الدنببه و   کشوردر ها، باری دیگر موفقیت بزرگی برگزاری این آزمون 

دیگر  و درایت  و همکاری    ی آموزشی دانشگاه شیراز مدیریت حوزه ، با  س ارفتان  اس   در   ، یهلطف و مدد البه 

  و احسن برگزار شد.نح در کمال سالمت و به  هااین آزمون استان ی نهادها

 

 برای حفظ سالمت افردو اقدامات صورت گرفته تدابیر  

 ی کرونا؛ ار موع بیشیو   دا رافع تجم ی ازوگیرجل منظور تحانی، به های اموزه ح  صدیدر۴۰افزایش  ➢

 ؛ و بانوان باردار  انه به داوطلبان دارای معلولیتی امتحانی جداگاختصاص حوزه  ➢

 ی امتحانی؛هاوطلبان به حوزه افزایش زمان ورود و خروج دا ➢

 ها؛زه وج از حرود و خرووطلبان، هنگام وی فیزیکی مناسب دارعایت فاصله  ➢

 (؛اهلی صند ری ت م...ی صله )فا ماعیاجتگذاری صله یت فارعا ➢

ضدعفونی تهیه  ➢ محلول  دستکش،  ماسک،  ازجمله  حفاظتی  وسایل  تب کننده ی  و  دست  برای    سنجی 

 ؛ند یابحضور می  آزمون گزاری برکارکنانی که در محل 

 ؛ (ای عمومیطوح و فضاهس ها )ن زاری آزمو محل برگ  سطوح در کردن ی اقالم بهداشتی و ضدعفونی تهیه  ➢

 ؛ ورود به محل آزمون امگ به هن، ونمزآ در ن  ندگاکنت شرک نجیس تب ➢

 ها؛کنندگان آزمون بین شرکت  کنندهتوزیع مواد بهداشتی و ضدعفونی  ➢

بیم ➢ به  مشکوک  افراد  دیگرجداسازی  از  کرونا  آزمون   اری  و  آن داوطلبان  از  محیط گرفتن  در  های  ها 

 .جداگانه
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 درخشان دانشگاه شیراز عدادهای است تردفاقدامات 

 صورت مجازیهای درخشان به ویان دفتر استعداد شج اناز د  تقدیر برگزاری مراسم. ۱

استعداد دانشگاه  دفتر  درخشان  هرساله  طبقهای  دانشجویان    ، روال  از  تقدیر  مراسم  برگزاری  به  اقدام 

مراسم  .کردخشان  در  هایاستعداد پی  این  انتشا  در  از  ناشی  ویروشرایط  کرونار  مجازی  به   ،س  صورت 

آموزشی  انشگاهد  رئیس  ورحضبا  ۱۸ساعت،  ۱۳۹۹  هماخرداد ۲۴ معاون  درخشامدیر  و  ،  استعداد    ن دفتر 

از  به   دانشگاه مجازی  کانال  وب   و رام  گاینستا  هایکانال طریق  صورت  همچنین  و  فرهنگی  معاونت  سایت 

ا  راسم باین م  ،ستعدادهای درخشانیق دفتر ادق  ع وموق رسانی به د. با توجه به اطالع ش   پخشات دانشگاه  آپار

   .ین مواجه گردید عوثری مد کحدا لااستقب

  پس از برگزاری مراسم.  صورت نمادین ارائه گردید لوح تقدیر دانشجویان به   اعطایین  آیاین مراسم  پایان  در  

 شد.آنان واریز حساب بانکی وجه جوائز دانشجویان به   نیز

 

 صورت مجازیبه دانشگاه شیراز معرفی برگزاری مراسم روز  . ۲

کنندگان در  به شرکت دانشگاه  این  های  توانمندی  رفی مع  باهدفاز  شیر  گاهدانششان  خردفتر استعدادهای د

رشته و شناخت  به شرایط  آزمون سراسری  توجه  با  امسال  دانشگاه،    کرونا،  گیر همه بیماری  های تحصیلی 

 د.کر  گزار رب جازی صورت مرا به  « نشگاهروز معرفی دا»سم مرا

هایی  کلیپ   ، های مختلفدر رشته گاه نشدا مجرب تید اس او  گاه دانش  ی با همکاری روابط عمومترتیب که  بدین

آینده   هاظرفیت ، معرفی  های تحصیلیمعرفی رشته   با محتوای امکانات دانشگاه و همچنین  شغلی هر    یو 

   .د ش  سازیآماده و تولید  رشته 

رشت  کلیپ۴۵  درمجموع  و  تحصیلی  های  همعرفی  دانشگاه  از طریق آماده  ی  فحه و ص  و یآرش سایت  ،  سایت 

درخشان    هایدفتر استعدادت  های اینستاگرام و آپاراالکانین  نهمچ  ودانشگاه    ومیط عمابرومی  ینستاگراا

   گردید. منتشر

دی  روو  ییه هر رشته با توجه به سهمیرفته شده در  آخرین فرد پذ   یدر این برنامه اطالعات مربوط به رتبه 

   .فتگر ی قرار سراسر مونن آز طلبیوادرخشان در اختیار د های دفتر استعدادازسوی 
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برنامه  ست،  گفتنی  سامانهاین  اداریاز طریق  اتوماسیون  پر  ،های  مجازی  و صفحات    و  مخاطبدانشجویی 

شد    یانرس ع اطالارسال در فضای مجازی    برای فارس   ارسال پوستر برنامه به روابط عمومی آموزش و پرورش 

با حداکثری    و  به استقبال  امخاطبان،  مهندسی  رشته   رداد  رفویژه  و    ،یوترمپکاهای  مکانیک  مهندسی 

 رو گردید. ه مهندسی برق روب

مشاهده کلیپ برای  رشته ی  معرفی  شیرازهای  دانشگاه  تحصیلی  می ،  های  زیر  لینک  اقدام  وتاز طریق  انید 

 نید:ک

spx?category=.aac.ir/Defaulthirazu.ery.slhttp://gal۹۴۹۱ 

 

   کشور۷ یالمپیاد دانشجویی منطقه  یپنجمین دوره وبیست . برگزاری ۳

بیستمرحله  نهایی  دوره وی  کشوپنجمین  دانشجویی  علمی  المپیاد  مورخ  ی  جمعه  روز  در  دماه  اسفن  ۱ر 

ی دفتر  هده ع  بر این آزمون    اریبرگزلیت  وئمسگردید.    مهندسی دانشگاه شیراز برگزاری  نشکدهدر دا  ، ۱۳۹۹

 انشگاه شیراز بود. استعدادهای درخشان د

  ۹۹ماه  ، امکان برگزاری این آزمون در اردیبهشتکرونا   گیرهمه بیماری  شرایط ناشی از    دلیل ه بست  گفتنی 

مقررگردید  و  نشد  دانشج  ،فراهم  بتنها  کارشناس ویان  آزمون  ارتر  سال  ی  ش   ۹۹رشد  آزمون  این  ت  کردر 

 . ایند نم

ازال  یاهرسانیاطالع  دانشگاهزم  نمایندگان  و  تیم  سرپرستان  منطقه طریق  این    ه ب   ،۷ی  های  دانشجویان 

ارشد   کارشناسی  آزمون  در  گرفتمناطق  استعدادصورت  دفتر  د. همچنین  شیراز  رخشانهای    با   ، دانشگاه 

زم  ال  هایو هماهنگیلع  ا مطون رمزکننده در این آدانشجویان شرکت ،  ایمیلپیامک و    ارسال  تماس تلفنی، 

 داد.  آزمون را انجام برگزاری  یبرا

المپیاد را به دانشگاه شیراز    ینفر متقاضی شرکت در مرحله ۸۳سازمان سنجش آموزش کشور   نهایی این 

 برگزار شود.   ۹۹کم اسفندماهجمعه ی ر روزهظازد قرر گردید این آزمون در صبح و بعاعالم کرده و م 

http://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=1949
http://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=1949
http://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=1949
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آزموزاربرگصوص  درخ  مزتمهیدات ال این  بهداشت،  بهداشتی مصوب    هایدستورالعملمطابق    ن، ی  وزارت 

 صورت گرفت.   یدرمان و آموزش پزشک

تمامی  ترتیب  نبدی رعایت  با  آزمون  این 

های رشته ر  بهداشتی د قوانین و مقررات  

فارسی، ادبیات  و  و  اله  زبان  معارف  یات 

اقتصادی،  علوم    علوم   حقوق،   اسالمی، 

 ، شناسیزیست  ،فیزیک  ،شیمی  ،ربیتیت

برق،  آمار،  اضی،یر مهندسی    مهندسی 

مهندسی   عمران،  مهندسی  شیمی، 

مهندسی  کامپیوتر،  مهندسی    مکانیک، 

علوم   زراعت و اصالح نباتات(،)  کشاورزی

مهندسی روان  جغرافیا،  طراحمواد،  و  زمین  علوم  بعد ی  صنعت  یشناسی،  و  صبح  جمعه  ظهر  ازدر    ۱روز 

 . شد رگزار کشور ب  اهدانشگ ۱۲در ان همزم رتصوبه  ، ۱۳۹۹اسفندماه 

 از طریق آدرس   ،از سوی سازمان سنجش آموزش کشور  ۱۴۰۰  ماه نتایج این آزمون درنیمه دوم فروردین 

http://olympiad.sanjesh.org/  شد.د اهخواعالم 

استعداد درخشان  دفتر  مراجعه   یابرگاه  دانشهای  بدون  دفتر  امور  دانشجو  یانجام  درایحضوری  م  ایا  ن 

 :نحو احسن انجام داده استبه  های زیرروش به انی و امور دفتر را س رورکاری  اطالع د

 (؛ت تماس اطالعا ،هاها و فرم نامه آیین ،هارخشان ) اطالعیه از طریق سایت دفتر استعدادهای د ➢

 ؛م اتوماسیون دانشجویی و مکاتبات زیر سیستم یستق س طریپاسخ به پیام دانشجویان از  ➢

 ؛ ( gifted@shirazu.ac.ir) یق ایمیلطردانشجویان از ام ه پیسخ باپ ➢

 ؛ VoIPپاسخ گویی تلفنی از طریق   ➢

 ؛ ختلف های مرسانی مراسماطالع  ارسال پیامک ➢

 . یورضرتماس تلفنی مستقیم در موارد  ➢

mailto:gifted@shirazu.ac.ir
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 فصل سوم 

 

 اقدامات معاونت پژوهشی

 دانشگاه شیراز
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 های کاربردی معاونت پژوهشی حطر و فناوری  ت دفترامااقد

 ط با جامعه صنعت( دانشگاه شیراز تبا )ار

همراهی و  ر، در راستای  ترین مراکز آموزشی، پژوهشی کشوترین و مهم عنوان یکی از بزرگ دانشگاه شیراز به 

بخش مانجام  از  بحی  در  خود  اجتماعی  نسبتسئولیت  کرونا  اراران  ت ه ئبه  علمیندیوانمی  تخصصی  -های 

های برتر ایران، دارای  عنوان یکی از دانشگاهت. دانشگاه شیراز به اقدام نموده اس   علمیهیأت ای محترم  عضا

ت و همچنین تالش  امکانابر این  ها با تکیه ر اکثر زمینه های مختلف بوده و دهای مجهز در زمینه آزمایشگاه

مح فن  علمیهیأت ترم  اعضای  گردایهری واصاحب  ای  کیده  صورست  در  متقاضت  ه  بیرونی،  وجود  ی 

ی ظهور رسیده و بخش مهمی  تواند به منصه محور می ختلف ازجمله محصوالت متنوع دانشهای مصورتبه 

 از کمبودهای کشور را تأمین کند.

مانمه که  ناش گونه  بیماری  وستحضرید  از  کوید ی  جنبه ۱۹یروس  از  بسیاری  ا،  مردم  زندگی  و    انریهای 

های مختلف  کل دنیا جدید بوده و جنبه ، متأسفانه این مشکل در  ر داده استرایر خود ق تحت تأث  ان رجها

و   عزیز  کادر  مبارزه،  این  اول  در صف  هرچند  است.  تحقیق  و محل  ناشناخته  هنوز  درمانی  آن  و  محترم 

نشگاهی های داه ترش   کثرر اد  هد و حضور محققین ارزن  ؛ اما نظر به جامعیت موضوعدارند  بهداشتی کشور قرار 

وجود  تحقیقاتی مشکل به -توان برای پر نمودن خألهای علمی، می های متعددراز، در زمینه دانشگاه شیر  د

 آمده، اقدام نمود. 

ی معاونت پژوهشی )ارتباط  کاربردهای  ر فناوری و طرح نی کرونا، دفتدر همین راستا و طی بروز بحران جها

نیراش   هاا جامعه صنعت( دانشگ ب اقدام و دربهها  انمندی تووری این  آه جمع بسبتز  اسفندماه    صورت فوری 

  موارد را به اطالع رسانیده است. ۱۳۹۸

 

خواهد  در ادامه    کمیته علمی ستاد مقابله با بحران کروناشده در  های انجام اقدامات و فعالیت  برخی از   شرح

 :آمد 
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تصززویب و  هامززخرداد۱۷ز شززنبه ورز در راشززیه اگ . برگزززاری اولززین جلسززه در سززالن جلسززات دانشزز۱

ها، بززه سززازمان ۱۹هززا و نیازهززای پژوهشززی مززرتبط بززا بحززران کوویززد رسززانی و فراخززوان اولویتاطالع

 ؛مراکز پژوهشی و صنایع

شنبه  ۲ روز  در  برگزاری جلسه  ارائه خرداد ۳۱.  و  ا  یماه  فراخگزارش  دز  عناوین  و  اولویت وان  و  ریافتی  ها 

مرت ک حرب  با   ط بنیازهای  اولویت دانشگاه  و  هاسازمانبه    ۱۹ید ووان  تصویب  موردها،  پژوهشی  نظر  های 

  پیامدهای  و   مدیریت  . ۳  کرونا و محیط زیست  .۲(  سریع)شخیص و درمانت  .۱  یعلمی در سه رده   یکمیته 

تهیه نرم  هایفناوری   و   شی وزآم  و   یفرهنگ   سیاسی،  اجتماعی،   اقتصادی،  :کرونا طر  ی،  پیشنهاد  ح  فرم 

اقیقحت به ع طال ،  دانشگاههیأت عضای  ا  رسانی گسترده  و عالقه علمی  پژوهشگران  فارس،  استان  مندان  های 

های خود به ایمیل دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه  ارسال طرح  برایدارای مجوز پژوهش  

(c.irau.ind.research@shiraz  تا )؛ تیرماه   ۵۱ 

برگ۳ جلسه  زا.  یکشنبه  ری  روز  ارائه تیر۲۹در  طرح   یماه،  لیست  کلی  بررسی  و  پیشنهادی  گزارش  های 

 ؛طرح دریافت شد( ۱۰۱دریافت شده از طریق ایمیل دفتر )

ز  طرح ا۳۲انتخاب  ه )شد های دریافت طرح   ی ی اولیه ربالگرمردادماه و غ۶. برگزاری جلسه در روز دوشنبه  ۴

های  داوری طرح   برایعلمی(، تعیین داور    یهای کمیته اولویت   ی مصوبه ه  فتی با توجه ب یادرطرح  ۱۰۱  ینب

پژوهشی منتخب در غربالگری اولیه با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد  

 ؛یهگاازمان جهاد دانشریزی، س ازمان مدیریت و برنامه اری، س شیراز، استاند 

راه ۵ ایجاد ساداان.  و  بحران کرونا  ی کمیته   ینه مازی  با  پژوهشی  داوری طرح   برای   علمی ستاد مقابله  های 

(http://www.researchshirazu.ir/fa) ؛ 

پ۶ ایمیل  به  پاسخ  طرح یشنهاد.  ندهندگان  اعالم  و  پژوهشی  غربالگر های  به  ع اطال   ، هولیای  تایج  رسانی 

داوری در    برای   ،مربوط  یهای خود در سامانه خصوص ثبت طرح شده درهای انتخابندگان طرح هددپیشنها

 ؛ ۲/۶/۱۳۹۹تاریخ 

سامانه ۷ پشتیبانی  گروه  توسط  ایمیل  اولین  ارسال  تاریخ    ی.  در  داوران  به  ارسال    ۳۰/۵/۱۳۹۹کرونا  و 

 ؛ ۶/۶/۱۳۹۹  اه شیراز در تاریخشگ های کاربردی دانح و طر ی رناو فر کارشناس دفتر امو ازسوی  پیامک مربوط 

mailto:ind.research@shirazu.ac.ir
http://www.researchshirazu.ir/fa
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پیگیری ۸ و  روزانه  بررسی  مربوط.  ثبتدر  ه های  پیشنهادخصوص  داوران،  طرح نام  ثبت  دهندگان  و  ها 

 ؛ کمیته ییرخانه منظور داوری توسط دبکرونا به  یشده در سامانه های انتخابطرح 

 ؛بحران کرونا باقابله ستاد م اتلسر جر دحاض یلمع یکمیته   اعضای برای حکم  ی. تهیه ۹

به   ی. برگزاری جلسه ۱۰ نهایی  مهرماه و تعیین تکلیف  ۱۲صورت حضوری در روز شنبه  داوری تکمیلی و 

انتخابطرح  )جلسههای  فناور   یشده  امور  مدیر  با حضور  و  مقرر  موعد  و طرداوری در  کاربردی  ح ی  های 

هشی دانشگاه علوم پزشکی )نماینده  ژوو مدیر امور پ(  ناکرو  یمله عت میهماهنگی کدانشگاه شیراز )مسئول  

علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و  نفر از اعضای هیأت ۱۳لوم پزشکی در کمیته علمی کرونا(،  دانشگاه ع

ی و  مورد بررس   یب در غربالگری اولیه منتخهای  ح علمی دانشگاه شیراز، تشکیل و طرنفر از اعضای هیأت ۴

 (؛ تفر گار رق داوری 

دی تنگف اکثریت  کلیه   ران اوست  و  بودند  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  پروپوزالی  ترکیب  به  و  دانشگاه  یبنا  ها 

 ها مشارکت فعال داشتند.در داوری طرح  ،مؤسسات آموزش عالی استان

تعداد   غربالگری  که  طرح  ۳۲در مجموع  بود،  تخصصی    ی اولیه در  مرانتخاب شده  نمایندگان    ز اکبا حضور 

مبلغ  طرح )با مجموع  ۲۴نهایت تعداد  ویت بهداشت و درمان مورد داوری و درول تان و با ااس   ریاو و فن  یمعل

 بندی تخصصی و نیازسنجی پذیرفته شد.  تأمین اعتبار طبق اولویت  برای( ریال ۰۰۱.۵۶۳.۱۹۶.۶۵

  یرده   در  حطر ۱،  «تشخیص و درمان»یک:    یطرح در رده ۱۸  ،وریداب  منتخطرح  ۲۴از  ست  گفتنی .  ۱۱

 « است. مدیریت و پیامدهای کرونا»سه:  یطرح در رده ۵و  « یستز کرونا و محیط »:  دو

از   ارسال۱۰۱همچنین  دبیرخطرح  به  تعداد  یکمیته   ینه اشده  کرونا،  رده ۶۴  علمی  در  یک:    یطرح 

سه:    ی طرح در رده ۲۷و تعداد    « زیستو محیط   کرونا »دو:    یرده طرح در  ۱۰، تعداد  «تشخیص و درمان»

 ه است. بود  « نایامدهای کروپو ت مدیری»
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 است:بوده  زیرطرح ارسالی( به شرح  ۱۰۱ها )از مجموع ها و سازمانمیزان مشارکت دانشگاه

 میزان مشارکت )به درصد(  سسه ؤنام دانشگاه / م ردیف 

 %۴۷.۵۲ علوم پزشکی  ۱

 %۲۰.۷۹ اسالمی ای آزاد ه هشگادان ۲

 %۱۸.۸۱ دانشگاه شیراز ۳

 %۱.۹۸ نور م یاگاه پنشدا ۴

 %۰.۹۹ صنعتی شیراز گاه نشدا ۵

 %۰.۹۹ دانشگاه فسا ۶

 %۱.۹۸ شرکت های پارک علم و فناوری فارس  ۷

 %۲.۹۷ جهاد دانشگاهی فارس  ۸

 %۳.۹۷ سازمان ها و موسسات ۹

 

بزه  هاها و سزازمانطزرح منتخزب( دانشزگاه۲۴وری نهزایی )اده در  هزای پذیرفتزه شزد درصزد طرحمیزان  

 د:اش ب زیر شرح

 میزان مشارکت )به درصد(  سسه گاه / موشنام دان ردیف 

 %۵۸.۳۵ علوم پزشکی  ۱

 %۱۲.۵ دانشگاه های آزاد اسالمی  ۲

 %۲۰.۸۳ دانشگاه شیراز ۳

 %۴.۱۶ دانشگاه پیام نور  ۴

 - دانشگاه صنعتی شیراز  ۵

 - ااه فسدانشگ  ۶

 - شرکت های پارک علم و فناوری فارس  ۷

 %۴.۱۶ س ارهی فشگادان ادجه ۸

 - سساتها و مو سازمان ۹
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 تعداد مصوبات تعداد جلسات داوری  تعدادجلسات عادی  ردیف 

۱ ۵ ۷ ۱۷ 
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:الی به کمیته علمی ستاد مقابله با بحران کروناسجلسات و داوری طرح های ار تصاویر مربوط  
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علمی ستاد مقابله با بحران کرونا یکمیته دی ایشنههای پح عناوین طر   

ه رد
ی 

ها
ح 

طر
ن 

وی
نا

 ع
ول

جد
در 

ره 
شا

د ا
ور

م
ی

اد
نه

ش
پی

ی 
ها

 

درمانت:  یک  یرده  و    هایسیستم   اپیدمی،  تشخیص  هایسیستم:  (سریع)  شخیص 

 بررسی  تشخیصی،  کیت  تولید   ، پوششی  ئینتپرو   تولید   تشخیص،  هایتکنیک   هوشمند،

  ی براسامانه    طراحی  دگزامتازون،  و   اسید   کفولی  ،D یتامی و  یریشگ پی  و   درمان  شقن

 ویروس  قطعات  ایمونوژن  تولید   آلوده،  افراد  هوشمند   ردیابی  داروها،   ثیرأ ت  ن زامی  بررسی

 .  ...پزشکی و  مهندسی مصنوعی،  هوش  و تی  آی  واکسیناسیون،  هدفبا

 

و  کرون:  دوم  یرده  زیستا    یاهاند پسم  ایشافز  از  شیان  ت خطرا  ارزیابی:  محیط 

  عفونی،ضد   مواد  ورود   از   شینا  رات ثا  و   میزان   بررسی   زیست،محیط   بر  پزشکی  ی،بهداشت

  اثر   بر (  آب  و  خاک  هوا،   آلودگی )  زیستیمحیط   هایآلودگی   انواع  افزایش   میزان   بررسی

 ... . و نندهکعفونی ضد  مواد از  استفاده

 

  و   فرهنگی  ، اسییس   ی، ماعاجت  ادی، تصاق)  کرونا  پیامدهای  و  مدیریت  م:سو  یه رد

  مردم،  توسط   بهداشتی  هایلوتک ر پ  ایتعر  عدم  علت:  (نرم  هایفناوری   و  آموزشی 

 مشکالت  سالمندان،  دورکاری،   معیشت،   فرهنگی،   و   اقتصادی   -اجتماعی  شناسی  آسیب

  سوگواری،  شیوه  و  یآور   بات  جامعه،   مختلف  گروههای  شناسی  جامعه   و  روانشناختی

  شناسی   آسیب  و  نقل  و  حمل  ناف، صا  عمومی،  اکنما  جهت  یبهداشت  هایتکلپرو  بررسی

  بیماران  زیسته  تجربه   پیشگیری،  مقررات  و   قوانین   بررسی   دنیا،  با  یسه مقا  و  آن   ن بود  مفید 

 و ... (شناسی پدیدار مطالعه ) اجتماعی انگ  از کرونا  به مبتال
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 ردیف

رده  

)طبق 

 وضیح( ت

 پیشنهادی عنوان طرح 

 یشنهادی پ لغبم کد طرح 

 )ریال(

۱ 
 م ز کدو با یبر پرتودهیمبتن  یمد درمانآروش کار ک ی یمعرف کی

پنومون   یبرا  نهیس  یقفسه  ب  یدرمان  -COVID  مارانیدر 

۱۹ 

CSC1 ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۲ 
درمانی با دوز پایین برای درمان پنوموپاتی بیماران مبتال  پرتو یک

 ۱۹به کووید

CSC2 ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۳ 

ت  یک و ر پ ن  ا ی ن ب ی ط   ی ی  س ن ح و ر ی ک و س ا  و ر   ر ا   د ه ی  ر ت ک ا ی  ب

ی  ت و ی ب و ر ا پ ر  د ن  آ ش  ق ن ی   س ر ر ب و  ی  ک ا ر و خ پ ق ل ک  ء   ی  ا ن م ی ا خ  س ا

س  و ر ی و ن  ی ا ه  ی ل  ع

CSC3 ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۴ 

ی   یک ا ر ب ی  م ج ا ه ت ر  ی غ و  ع  ی ر س ی  ص ی خ ش ت ش  و ر ک  ی ه  ی ا ر ا

د   ی و و ۱ک ی    ۹ ن ی ب ط  س و ت ی  ج و ر خ س  ف ن ت ز  ی ل ا ن آ ه  ی ا پ ر  ب

ی  ر ت ک ل ت ا پ ا ی  ی ک گ ر ا ک ب و  ی  ک گ ی د ا ی ی  ا ه ش  و ر ی  ی ر ر   ی

ا  ه م و  ن  ی و ش ن ص م ش  ی و  ع

CSC4 ۱.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۵ 

احتمالی بر یک بینی زمان  بیمار و  عال  زوپیش  به    اجیاحتئم حاد 

به    ICUبخش   مبتال  بیماران  از    COVID-۱۹  روس یودر 

 و اطالعات بالینی، با استفاده از  هیفاز اولریه    CTتصاویر    یرو

 عمیق(  یریگاد که یهوش مصنوعی )شب

CSC6 ۱.۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰ 

۶ 

آپتامر  یتنمب   رماند  و  صیتشخ  یها روش یک    یماریب  در  بر 

از   ناشی     د یجد   SARS-CoV2 روسیو  تنفسی 

(COVID-19) 

 

CSC7  

 CSC8 ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تولید ژل ضدعفونی کننده کامال گیاهی بدون الکل  یک ۷

۸ 
با  یک دقیق  زیستی  نانوحسگر  ساخت  و  از  استفا   طراحی  ده 

نا و  کربن  دات  بذرانو  کوانتوم  منظورت طال    یص تشخ   ه 

CSC9 ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ 
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 ونایروس کرسریع و

۹ 
عاملآنتی  تولید یک ویروس  کرونا  پوششی  های  -COVIDژن 

 وکتور ویروسی در میزبان گیاهی توسط  ۱۹

CSC10 771.750.000 

 یک ۱۰

(  )کروناطراحی و ساخت پایگاه داده از بیماری های واگیردار  

 و تولید

العات  ده و اطدار شگو نمای پردازشگر ،وگرجستج نرم افزارهای

 درون

 پایگاه 

 

CSC12 ۴.۵۰۸.۰۰۰.۰۰۰ 

 CSC14 ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ داروی استنشاقی غیر فعال کننده ویروس کرونا  یک ۱۱

۱۲ 

سرم  یبررس یک سطح  برخ  یرو   یارتباط  ها  یبا    ی شاخص 

 و  یالتهاب

 covid-19به  تالمب رانیمادر ب یو مدت بستر ایمنی

CSC15 ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۱۳ 

بدن می  داروسازارخانه  ک  رفتن قرار گ یک بدن: چگونه  ی در 

 تواند با

از  تفادسا جهت    mRNAه  را  نیاز  مورد  های  واکسن 

 درمان 

 بیماری های نوظهور بسازد؟ 

CSC16 ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۱۴ 

استیشن   یک وکیوم  دستگاه  و  رابردم  کاربرد  تاثیر  بر  مقایسه  

 رل کنت

اانتشار ویروس کرونا در حی ال دندانعمان  بی در  نتخاپزشکی 

 اران بیم

 ۱۹مبتال به  کووید 

CSC17 ۴۴۳.۸۰۰.۰۰۰ 

۱۵ 

ساخت و پیاده سازی دستگاه ثبت و شناسایی افرادی که   یک

 در 

 قرار داشته اند  ۱۹کووید  نزدیکی مبتالیان

CSC18 ۷۸۲.۰۰۰.۰۰۰ 
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۱۶ 

و توصیه درمانی  عوارض  شناسایی دقیق، مشخص کردن   یک

 برای 

 عکس های  سااس بر COVID19به  کوکمش  بیماران 

Chest CT  هو و  عمیق  یادگیری  تکنولوزی    شبا 

 عی مصنو

CSC19 ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۱۷ 
در   یک سنتی  طب  و  مکمل  های  روش  از  استفاده  بررسی 

 COVID19بیماران مبتال به 

CSC20 ۶۰.۸۰۰.۰۰۰ 

۱۸ 
اکتری و ویروس خصوصا  ا از بدستگاه استریل دهنده اشی  یک

 ارونویروس ک

CSC21 ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۱۹ 

برای    میکیارو ساخت آالینده زدای نانوفیلتراسیون س حی  طرا یک

)کرو کرونا  ویروس  با  تماس  در  هوا  و  آب  و محیط  تصفیه  نا 

 زیست( 

CSC22 ۳.۵۸۲.۰۰۰.۰۰۰ 

۲۰ 
کووید   یک ویروس  تشخیص  کیت  طراحی  و  به    ۱۹تولید 

 ی پلی مراز کمی زمان حقیقی جیره اروش واکنش زن

CSC23 ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۲۱ 

کار یک سالبررسی  و  بتا  ایی  اینترفرون  داروی  در    b1مت 

مبتال کان  مرد کووید    ودکان  بخش    ۱۹به  در  بستری 

 ۱۳۹۹کودکان بیمارستان نمازی در سال 

CSC24  

۲۲ 

سلول   یک رده  پروتئین    HEKمهندسی  دائمی  تولید  جهت 

SARS-CoV-2  ه کابا  در  ردف  های  برد  کیت  تولید 

 شگاهی مایاز تشخیصی

CSC25 ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۲۳ 
نا در مایع  کرو  سشبیه سازی کامپیوتری حرکت و جذب ویرو یک

 مخاطی دستگاه تنفسی بدن انسان

CSC26 ۱.۷۵۶.۲۵۰.۰۰۰ 

۲۴ 
حامل   یک تنفسی  ذرات  پخش  بعدی  سه  عادی  سازی  شبیه 

 روویروس کرونا در ایستگاه و تونل های مت

CSC27 ۲.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 CSC28 ۲.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ووید  مبتال به ک  بیمارانر  د   سیرات تنف انتشار قط  یسهمقا یک ۲۵
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مراقبت    ۱۹ بخش  در  واهبستری  روش  ی  دو  در  یژه 

و   باال  جریان  با  بینی  کانوالی  راه  از  اکسیژن  از  استفاده 

 مثبت هوائی مداوم فشار 

۲۶ 
آ یک مواد  خصوصیت  تعیین  و  فراشناسایی  در  لی  موجود  ر 

 ۱۹وید تال به کوبد مافراادرار و خون 

CSC29 ۷۰۹.۹۹۹.۵۰۰ 

 CSC30 ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ یماران با تشنج عصبی ب بر  ۱۹کووید بررسی اثرات پاندمی  یک ۲۷

۲۸ 
ی   یک س ر ر ب  ، ی ر ت ک ا ب ر  د س   و ر ی و ا  ن و ر ک ی  ح ط س ن  ی ی ت و ر پ ن  ا ی ب

ی   ی ا ز ی  ن م ی ی ، ا غ ر م ی  د ا ب ی  ت ن آ ص   ی ل خ ت و  د  ی ل و ه     (IgY)ت ی ل ن ع  آ

CSC31 ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۲۹ 

اثید  تول یک و  ویزیستی  ضد  ذرا  یروسر  تولنانو  نقره  ید  ت 

س بن  گیاهان  عصاره  توسط  کوهی،  ،  خرشده  تره 

 سیرموک و پیاز کوهی

CSC32 ۴۹۰.۳۶۰.۰۰۰ 

۳۰ 
بر   یک کرونا  ویروس  اثرات  و  نشست  مسیر  شناسایی  طرح 

 سیستم تنفس فوقانی انسان قبل و بعد از بیماری 

CSC33 ۴۹۵.۶۰۰.۰۰۰ 

۳۱ 

همبستگ یک کبررسی  ویتامبوی  ابتالزامیر  د  D3ن  ی مد  به   ن 

یو وی خورشید در  و  ترو ارتباط آن با میزان تابش پ   ۱۹کوید  

 نواحی مختلف 

CSC34 ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 CSC35 ۱.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹بررسی علل بروز تشنج در بیماران کووید  یک ۳۲

۳۳ 
از  صب با استفاده  یع النکننده سرساخت گیت ضدعفونی   یک

 ذیرنعطاف پی اگومطراحی اوری

CSC36 ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۳۴ 
  در   جهت  از  مشتق  ی دبنیا  سلولهای  اگزوزوم  از  استفاده یک

 Covid-19 بیماران  در  تنفسی  حاد سندرم درمان 

CSC37 ۱.۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰ 

۳۵ 

کرونا یک ویروس  برای  واکسن  تولید  و  -SARS) طراحی 

COV-2ی ساخت  طریق  از  پروت(  نوترکیب  ک  ئین 

حا اپکایمریک  هیتووی  ایموپ  ویای  والی ت  روس،نوژن 

 APCلی هدفمندسازی ورود به نتی و توای ادجواها

CSC38 ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
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۳۶ 

تشخیص   یک کیت  اساس     RNAطراحی  بر  روش  ویروسی 

RT-LAMP  مقایسه روش  در     qRT-PCR  استاندارد  با 

 سی اد تنفجهت تشخیص زودهنگام کروناویروس سندرم ح

CSC39  

۳۷ 

حسگر یک )سنجرنگ  نی  ایم طراحی   colorimetricی 

immunosensorطال نانوذرات  پایه  بر  منظو   (    ر به 

 سریع ویروس کرونا  شخیص دقیق وت

CSC40 ۲۷۴.۷۵۰.۰۰۰ 

۳۸ 

آمیز   یک موفقیت  اثرات  تکمیلی  آویشن مطالعات  ویروسی  ضد 

و    رونتنیکرونای پرندگان در شرایط ب  شیرازی بر روی ویروس

 ی سانکرونا اندرونتنی و ویروس 

(SARS-COV-2) برونتنی طیشرادر 

CSC41 ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۳۹ 

و تولید پپتیدهای نوترکیب  ی، بهینه سازی  رطراحی کامپیوت یک

 پایه کوچک بر 

ACE-2    به ریوی  دارورسانی  جهت  آن  کردن  فرموله  و 

 COVID-19درمان بیماری   عنوان راهی جدید در

CSC42 ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۴۰ 
  با   آن  یسهمقاو    نیراا  یتطب سن  گاهیدد  از  یهذات الر  یبررس یک

 ۱۹ یدکوو

CSC43 ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ 

۴۱ 
ب  تیضد حساس  یداروها  اثر  یسربر یک   بر   ۱۹  دی کوو  یماریدر 

 یماریب روند بهبود

CSC44 ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۴۲ 

بیومارکرهای   یک عنوان  به  ها  سایتوکاین  از  پنلی  تعیین 

  COVID19روند تشدید بیماری    ش بینیبالقوه جهت پی

 وندی بیماران پی در

CSC45 ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۴۳ 

کوهی یک گون  گیاه  برگ  اثر   Astragalusبررسی 

fasciculifolius   درمان عالمتی مبتالیان    و  بر سیر بیماری

بیماران   covid-19به   میزبان  درمانی  مراکز  در  بستری 

 وردوسوک کرونایی  ،یک کارآزمایی بالینی تصادفی 

CSC46  

ن  یک ۴۴ و ل ، ی ک گ س   ن ا ی ب   ن ص  ل ا خ ز و  ت   ی ا و ر ک   ن ی ئ پ ر ت و  N195  CSC47 ۱.۵۵۴.۰۱۵.۰۰۰  ب ی ن
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س  ر ا و -س ا ن و ر س ی ک و ح   ۲-ر ا ر ط ر  و ظ ن م ه  ل   ت ی ک   ی ب ا ی ا   ز

خ  ش ت ت  ه ر ی ب   ص ی ج ا  Covid-19  ی م

۴۵ 
ن ی ب  یک ب   ا و ا ن ص   ی ت ا ص ت خ ت   ی ا ف ا ا   ی ب ه ر ت و م و ر ن    ی پ   ACE2ژ

ا  ه ت ف ا ب ر  ن   ی د و ف س ی و   ی ع و  Covid 19  ر

CSC48  

۴۶ 

کووید    جدید)   روس وی  روش تشخیصی کرونا   ررسیه و بمقایس یک

ب  ۱۹ تکنراسا(  کریسپرولوژس  روش    ۱۲کس   -ی       با 

RealTime RT PCR در شهر شیراز 

CSC49 ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

ه   یک ۴۷ ب ال  ت ب ا ز  ا ی  ر ی گ ش ی پ ر  د ا  ه ت ن ا م ا د آ ل  ی س ن ا ت پ ه  ع ل ا ط  covid19 CSC50 ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰م

ب  یبررس یک ۴۸ و    ینیبال  ریس  یرو  19-دیکوو  یماریاثر 

 BPH ییا یمیوش یب
CSC52 ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۴۹ 

ضد   یک رو  یرازیش  شن یآو  یروسیواثرات    روس یو  یبر 

و  یکرونا و  انسان  روس یپرندگان  -SARS  )    ی کرونا 

COV-2ی و درون تن  یبرون تن  ط ی( در شرا 

CSC53 ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۵۰ 

بیمار   یک افراد  شناسایی  جهت  نوین  سیستم  طراحی 

ب۱۹)کووید تم (  وسسیدون  به  دستگاه  با  افراد  له  اس 

 هوشمند  دوربین های 

CSC67 ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۵۱ 

ریا یک و  آماری  دادآنالیز  کووید هضی  از    ۱۹-های  استفاده  با 

-های زمانی، معادالت دیفرانسیل تصادفی، تحلیل مولفهسری

 بندیهای اصلی، تحلیل عاملی و خوشه

CSC77 ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۵۲ 
اسلی و  تن  روی فعالیت دستگاه   ۱۹-کوویدماری  یببررسی اثر   یک

 ری مردانباروانه و نا مرد

CSC79 ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۵۳ 
ی کننده سریع النصب با استفاده از  نویت ضدعف ساخت گ  یک

 طراحی اوریگومی انعظاف پذیر

CSC80 ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۵۴ 

، بالینی  و وخامت بیماری  در  مقایسه اطالعات اپیدمیولوژیک یک

 ندر بیمارا  ۱۹  نومونیا کوویدیدمی بیماری  دوم اپ موج اول و  

 ۱۳۹۹غر شیراز در سال لی اصتان ع مارسر بیبستری د

CSC۸۱ ۶۵.۱۰۰.۰۰۰ 
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۵۵ 
طراحی و ساخت ارتوز رباتیک اندام تحتانی جهت کم کردن   یک

 مراجعین به مراکز توانبخشی در دوران کرونا

CSC84 ۵۹۶.۵۰۰.۰۰۰ 

۵۶ 
ن  یک ش ه  ا گ ت س د د  ر ک ل م ع ه  س ی ا ق د م ی  ی ا د  ر  و ی و و ک ه  ب ال  ت ب م د  ا ر ف ۱ا ۹  

ا   ج ب ن ه د  ا ر ف  ر ا ا

CSC89 ۳۹۵.۶۰۰.۱۰۰ 

۵۷ 

ویروسی    ی نت هاوفع مایزی  طراحی کیت تشخیص سریع و ت  یک

( انسانی ،   B  ،)RSVو    Aآنفلوانزا  ،  متانوماویروس 

  multiplex RT-PCRروش    به  ۱۹کروناویروس ها، کوید  

 با توجه به بحران های پیش رو 

 ۱۶/۴/۹۹رح: تاریخ پیشنهاد ط

CSC۹۲ ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۵۸ 

 Identification of genetic risk factors among یک

COVID-19 cases from Fars Province, Iran 

using whole exome sequencing (WES) 

-medicine personalmethod in order to promote 

(First time in Iran) 

CSC۹۳ 23.500.000.000 

۵۹ 

ی  ها  نمارستایب کننده به عهاجمرماران نابارور ج ساله بیپن ورتکوه یک

و بررسی   ۱۹وید کر بحران د رازیشعلوم پزشکی به دانشگاه وابسته 

ارتباط بین ویژگیهای اولیه و نوع درمان با پیامد آن درصورت ابتال  

 prognosticرت  و مطالعه کوه  کوعدم ابتال به کرونا: ی

CSC۹۴  

۶۰ 

(  Glycyrrhiza glabraاه شیرین بیان )یشه گیبررسی اثر ر یک

یک    Covid19یان به  متی مبتالدرمان عالی و  یماریر بسبر  

 بالینی تصادفی دوسوکور  ر آزمایی کا

CSC۹۵ ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ 

۶۱ 
عالئم   یک درمان  بر  سنتی  طب  گیاهی  ترکیب  یک  اثر  بررسی 

 COVID19بیماران 

CSC۹۶ ۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰ 

 CSC۹۷ ۶۳۳.۷۲۶.۰۰۰ استریالیزر پالسماساخت دستگاه گان   یک ۶۲

۶۳ 

تحرا یک ایمسیستریک  زیابی  تیم  های    ۲و  ۱پ  نی  سلول  در 

انسمونوک های  الئار  باکتری  از  استفاده  با  در  نی  پروبیوتیکی 

 در شرایط آزمایشگاهی   ۱۹درمان کووید

CSC۹۸ ۹۹۱.۲۰۰.۰۰۰ 

کووید   یک ۶۴ کریستالی   ۱۹ایمونوتراپی  پروتئین  از  استفاده   CSC۹۹ ۱.۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰  با 
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 گاهی مایشوس تورنجینسیس در شرایط آزباسیل

 دو ۶۵

آالینده زیستحذف  نهای  و محیطی  از  مواد  راشی  ود 

به   کننده  سنتز  ضدعفونی  از  استفاده  با  زیست  محیط 

نور   مجاورت  در  و  فوتوکاتالیستی  نوظهور  ترکیبات 

 خورشید 

CSC11 ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۶۶ 

های  اشطلوب حضور خفناطق مبینی مسازی و پیشمدل دو

با  با نواحی  رتباط آن  ا  ها وویروس  خزن کرونابی منعل اس

 در ایران   ۱۹کووید  باالی بیماری شیوع 

CSC13 ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۶۷ 

چالش دو با  بررسی  شهری  پسماند  مدیریت  راهبردهای  و  ها 

 ۱۹کووید -کرونا  ویروس

 

CSC54 ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۶۸ 

مواد  ب  دو اثربخشی  آلودگی  یعفون ضدررسی  میزان  بر  کننده 

ووید  به ویروس کی شیراز  اه بانکعمومی    تو تجهیزا سطوح  

 ۱۳۹۹ان در تابست ۱۹

CSC55 ۱۷۰.۰۵۰.۰۰۰ 

۶۹ 
ارزیابی ریسک محیط زیستی افزایش پسماندهای عفونی   دو

 COVID 19ناشی از پاندمی 

CSC56 ۱.۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰ 

۷۰ 
مصرف   دو از  ناشی  اثرات  و  میزان  ض بررسی  دعفونی  مواد 

 کننده بر محیط زیست 

CSC58 ۷۲۲.۰۰۰.۰۰۰ 

۷۱ 

اجساد    دفن ناشی از    و انتشار آلودگی   لگوی نفوذ ارزیابی ا دو

در خاک و    ۱۹یا دورریز تجهیزات آلوده به ویروس کووید

 آب های زیرزمینی 

CSC59 ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۷۲ 

بهداشتی،   دو پسماندهای  افزایش  از  ناشی  خطرات  ارزیابی 

شی از  ات نازیست، بررسی میزان و اثر  ر محیطپزشکی ب

مواد  وور بررسی  ینضدعفود  افزا،  انواع میزان  یش 

زهای  یآلودگ بر ی محیط  آب  و  هوا، خاک  آلودگی  ستی، 

CSC66 ۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ 
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 اثر استفاده از مواد ضدعفونی کننده و ...

۷۳ 
چالش دو با  بررسی  شهری  پسماند  مدیریت  راهبردهای  و  ها 

 ۱۹ید کوو-نا ویروس کرو

CSC69 ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۷۴ 
هوشزبا  سطل  ساخت دو باله  بنفش  اش  مند  ماورای  از  عه  جهت 

 های مضر، هوای درون سطل زبالهارگانیسمین بردن میکروب

CSC85 ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 سه ۷۵
باال   عملکردی  قدرت  دارای  و  اختصاصی  داروی  طراحی 

 های ریه جهت مهار ورود ویروس کرونا به سلول

CSC5 ۶۲۴.۰۰۰.۰۰۰ 

۷۶ 
پرستا  آوریابت ایندفرتبیین   سه شادر  در  ران  های  بخشغل 

 ۱۹-ه کوویدبیماران مبتال کننده از بمراقبت

CSC51 ۵۳.۹۵۰.۰۰۰ 

۷۷ 
مطالعه دانش، نگرش و عملکرد افراد نسبت به ویروس کرونا و   سه

 شناختی مرتبط با آنروان -های اجتماعی مؤلفه 

CSC57 ۴۷۹.۱۶۰.۰۰۰ 

۷۸ 

رفتار  رسبر سه سالمتی  با  همواجدر  مردم    اطالعات  ه 

تن سند کرروم  مورد  ایراندر    ۲۰۱۹ویروس    ونا فسی   ،

 ر شیراز همطالعه ش

CSC60 ۳۹۴.۱۲۵.۰۰۰ 

۷۹ 
کرونا  شبیه سه ویروس  حامل  ذرات  انتقال  بعدی  سه  سازی 

 در واگن قطار مترو 

CSC61 ۲.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۸۰ 
بهداشتی  های  لکپروت  نکردنبررسی علل و عوامل رعایت سه

 ی( اسشن یدارطالعه پدمرس )فا استان  توسط مردم

CSC62 ۱.۳۵۰.۴۵۶.۰۰۰ 

۸۱ 
شهری های حمل و نقل درون و برونل سیستمیبررسی پتانس سه

 nCoV-۲۰۱۹در انتقال 

CSC63 ۶۴۰.۶۵۰.۰۰۰ 

۸۲ 
به  سه مبتالیان  در  توبرکولین  پوستی  تست  نتیجه  مقایسه 

COVID-19  ۱۳۹۹یراز در سال ساکن شبا افراد سالم 

CSC64 ۵۴۹.۰۰۰.۰۰۰ 

۸۳ 

ت  کارهایراه سه بازاحرفع  رقابت  حقوق  فکری حقو  م  مالکیت  ق 

بیماریبا با  مقابله  دارویی  محصوالت  و  و  داعات  اپیدمی  های 

اعمال در )قابل  ویروس    ۱۹بیماری کووید  خصوص  پاندمی  و 

 کرونا( 

CSC65 ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
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۸۴ 
عملکرد خانه سه بهارزیابی  رهای  فارداشت  استان  س در  وستایی 

 ای کرونبیمار رل شیوعتکن یه ینزم

CSC68 ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ 

۸۵ 
های بهداشتی  کلتبعیت افراد جامعه از پروت  م بررسی علل عد سه

 پیشگیری از بیماری کرونا در شهر شیراز 

CSC۷۰ ۴۲۶.۰۰۰.۰۰۰ 

۸۶ 
کووید سه بیماری  از  پیشگیری  مقررات  در    ۱۹بررسی 

 مللی( الی )در سطوح ملی و بینی ورزشرویدادها

CSC71 ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ 

۸۷ 
ز هس شیراز یسته  تجربه  پیاسالمندان  و  کرونا  از  های  دم ی 

 (شناسانهمطالعه کیفی با روش پدیداراجتماعی آن )

CSC72 ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۸۸ 

منظر  آسیب سه از  عمومی  اماکن  و  فضاهای شهری  شناسی 

بهزیست و  از  پذیری  پیشگیری  اپیدمی  گسترش  منظور 

 شهر شیراز   ن الک نه موردی:نمو ۱۹کووید

CSC73 ۱.۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ 

۸۹ 

تعیینبررس سه اجتماعی    یهاکنندهی  و  فرهنگی  اقتصادی، 

های مسری  فرهنگ خود مراقبتی در برابر شیوع بیماری

( و اراده راهکارهای ارتقاء  ۱۹)با تأکید بر ویروس کووید  

 س فرهنگ خود مراقبتی در استان فار

CSC74 ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۹۰ 
از  اطراض بررسی   سه ناشی  و  نمیاوس کرونا در  ویرب  ساالن 

 ی دان جامعه روستای سالمن

CSC75 ۳۲.۳۰۰.۰۰۰ 

۹۱ 

ی   سه ن ی ل ا ب ع  ط ق م ی  ک ش ز پ ن  ا ی و ج ش ن ا د ن  ا و ر ت  م ال س ح  ط س ی  س ر ر ب

د  ی و ک ی  م د ن ا پ ا  ب ه  ط ب ا ر ر  ۱د ن   ۹ ا ت س ر ا م ی ب ر  ی  د ا م  آ ه و ل ع ی  ش ز و م

ز  ا ر ی ش ی  ک ش ز  پ

CSC76 ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۹۲ 
ارتباط راه سه در سالمندان آوری  تابای و  هابلبردهای مقبررسی 

 بحران کرونادر 

CSC78 ۲۱.۹۰۰.۰۰۰ 

۹۳ 

شناختی اختالالت افسردگی،  غربالگری اولیه عالیم اصلی روان سه

آسیب افراد  در  خودکشی  افکار  و  به  اضطراب  نسبت  پذیر 

 ویروس کرونا در استان فارس 

CSC82 ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

کزنبا سه ۹۴ پدیده  در  ونارمایی   CSC83 ۷۰.۰۰۰.۰۰۰که  شب  ۲۰:۴۵خبری    خشب   ویروس 
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 مرکز فارس استانی سیمای

۹۵ 

بررسی تأثیر مداخله آموزشی در سیستم حمل و نقل عمومی   سه

کووید به  نسبت  جامعه  سواد سالمت  و  رفتار  مترو    ۱۹بر  در 

 شهر شیراز 

CSC8۶ ۲۶۹.۲۰۰.۰۰۰ 

۹۶ 

خام   سه محصوالت  برخی  محصوالت  تبدیل  به  آماده  گیاهی 

ومصر با  آ  ف  خوردن  نماده  و  نوین  صفناوری  در  نعت وآوری 

کنسبسته  و  از وربندی  خارج  در  باال  ماندگاری  دارای  سازی 

 یخچال

CSC87 ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  

الی  

۷۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۹۷ 

نقش   سه و  زایمان  از  پس  مادران  افسردگی  فراوانی  مطالعه 

در    مانر مادر پس از زایهش افسردگی دمجازی درکا  آموزش

 ۱۹-مبتال به کوید  درانما

CSC88 ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ 

۹۸ 
همه سه کرتأثیر  خدمات(  وگیری  و  )درآمد  عملکرد  بر  نا 

 ۱۳۹۹و ۱۳۹۸: های دانشگاه علوم پزشکی شیرازبیمارستان 

CSC۹۰ ۱۲۷.۵۶۰.۰۰۰ 

۹۹ 
ی توسط مردم  های بهداشتپروتکلبررسی دالیل عدم رعایت   سه

 نا( دی: بیماری کرومطالعه مور)

CSC۹۱ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

۱۰۰ 

ر حوادث بالت شهری جهرم در براوری محآشناسی تابسیب آ سه

پژوهشیغیر آینده  رویکرد  با  ویروس    ،مترقبه  موردی  نمونه 

 کرونا 

CSC۹۱۰۰ ۷۵۲.۰۰۰.۰۰۰ 

۱۰۱ 
بر   سه جسمانی  فعالیت  روان تأثیر  کیفیت عوامل  و  شناختی 

 ۱۹می کوویدگی در پاند زند

CSC۹۱۰۱ ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ 
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 ی کرونا استان فارس ورانه و پژوهشی در حوزه دستاوردهای فنا نمایشگاه ری اگزبر

 

ی  ی کمیته همت دبیرخانه ا در استان فارس، به ی کروننمایشگاه دستاوردهای فناورانه و پژوهشی در حوزه 

، روز  رس ای فم و فناور همکاری پارک عل  و ازس با مدیریت دانشگاه شیرعلمی ستاد مقابله با کرونا استان فار

 ی پارک علم و فناوری برگزار شد. اهدر محل نمایشگاه۱۳۹۹اسفندماه   ۱۹به  شنسه

دکتر ساالری، معاون  ی  گفته به 

لم و  پژوهش و فناوری پارک ع

فارس  انتشار   ،فناوری  از  پس 

نمایشگاه   در  شرکت  فراخوان 

فن و  دستاوردهای  اورانه 

  ۲۱ی کرونا،  پژوهشی در حوزه 

شرک فنات تیم  ارای  د)  ور های 

تحقیقا  محصول(  مراکز  تی  و 

نم این  در  شرکت  یشگاه  ابرای 

کرده  آمادگی  از  اعالم  که  اند 

تیم در نمایشگاه  ۱۸این تعداد،  

یافتند  تعداد،    حضور  این  از  فارس،    ۹که  فناوری  و  علم  پارک  از  پز  ۴شرکت  علوم  دانشگاه  از  شکی تیم 

 بودند.ور دانشگاه پیام ن  تیم از  ۱و  ی عتصندانشگاه   تیم از ۱شگاه شیراز، تیم از دان  ۳شیراز، 

کمیته تدک   ی فته گبه  دبیر  نادگران،  فارس ر حمید  استان  کرونا  با  مقابله  ستاد  علمی  برگزاری  ،  ی  از  هدف 

این  رسانی هرچه بهتر  اطالع   ،ی کرونا در استان فارس نمایشگاه دستاوردهای فناورانه و پژوهشی در حوزه 

عمو به  ودستاوردها  جامعه  س نمچه  م  افزایش  عموم  ین  آموزشی  بیمارطح  این  بوده    یجامعه درخصوص 

می اطالع   که ؛ چرااست باعث  از طریق صداوسیما  عادت  رسانی صرف  موارد ضروری  شنیدن  به  مردم  شود 

اطالع  اما  وبرسانیکنند،  برگزاری  قبیل  از  متفاوت دیگری  مجهای  نمایشگاه  یا  و  می ینارها  مؤثر  ازی  تواند 

 باشد. را در پی داشته  و ارزشمندی  بخوج شد و نتایبا

 

 

 



 

58 
 

 اقدامات مرکز نشر دانشگاه شیراز 

د را  های خوفعالیت شیوع بیماری کرونا در کشور،   از آغازنیز از شیرعلم دانشگاه نجش س رکز نشر و ماحد و

ند  تبارن دوران عدر ای ها ترین آن ز مهم که برخی اارائه داد وری صورت غیرحضبه باتوجه به شرایط موجود، 

 از:

 ؛ خط رصورت مجازی و ب، به ی نشر شورازاری جلسات برگ ➢

 ؛ ارائه در جلسات جیتالی برایدات دیستنی متهیه  ➢

 نتی کتاب؛اندازی و تقویت فروش اینترراه ➢

 ل؛ یاینترنت و ایمتلفن، های اطالعاتی مانند: ق فناوری ازطری پاسخگویی به مراجعان  ➢

های  ق فناوری ازطریز دانشگاه رون ای درون و باحدهطات با وارسانی و ارتبا، اطالع یهماهنگ  ➢

 .یتاطالعا
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 اقدامات کتابخانهی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز 

دانشگاه شیرازکتابخانه احد  و اسناد  و مرکز  بیماری کرونا در کش  ابتدایاز  نیز  از  شیر  ی مرکزی  ور،  شیوع 

  د کرری به غیرحضوری و الکترونیک  ود از حضوی کار خیر شیوه برای تغی  اهیتفعالی از  اقدام به انجام برخ 

 در این دوران عبارتند از: ها ترین آن که برخی از مهم 

گاه  پای۱۰ی الکترونیکی آن در  زی با نسخه ی مرککتابخانه فارسی درحال اشتراک    نشریاتررسی  ب ➢

به علمی  اطالعات الکترونظور  من،  پیوند  و حذفالصاق  چاپی  ه خ نس  یکی  پایگاهمی  در    ۶۰۶)  هاوجود 

 ؛ عنوان(

موجود همه ررسی  ب ➢ ی  ی 

  ی مرکزی کتابخانه   فارسی  یاتشرن

نسخه  آن  با  الکترونیکی  در  ی 

اطالعات۱۰ به علمی  پایگاه  منظور  ، 

الکترونیکی   پیوند    با الصاق 

اطالعاتیهاپایگاه   ۲۲۱۳)   ی 

 ؛ (عنوان

 نشریاتی  موجودررسی  ب ➢

مرکزی کتابخانه   دیمیق م   ی  موایسه قو  در جی  آن  اطالعاتپای۱۰  ودی  به یگاه  پیوند  منظور  ،  الصاق 

 ؛ (عنوان  ۷۲۰) ی اطالعاتیهاپایگاه باترونیکی  لکا

نسخه  ➢ نسخه اسکن  و  سنگی  چاپ  کتابهای  و  خطی  کتابخانه های  پراستفاده  مرکزیهای  ؛  ی 

 حه(؛ ف ص ر هزا۲۶۲)  نی کاربرا ی غیرحضور تفاده های دیجیتال و اس و نسخه منظور آرشیبه 

 ؛ هزار کتاب(۱۵ترونیکی )ه الکسخ هیه نمنظور ت، به سال گذشته۳ تفاده درهای پراس ب کتاب اانتخ ➢

 هزار کتاب(.۱۱)نه کتابخا  کارکنانالکترونیکی توسط ی ی نسخه بازیابی و تهیه  ➢
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 اقدامات مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز

 

موضوعری  اگزبر.  ۱ با  کوک  ادبیات  ملی  همایش  پساانسان»:  هشتمین  کودک:  گرایی،  ادبیات 

 «پساکرونا و جهان در شرایط مجازی

بزا   ،یرازشزگاه شزمرکز مطالعات ادبیات کزودک دان  ازسوی  ملی دانشگاهی ادبیات کودک  همایش  هشتمین

ادبیزززززات کزززززودک: »موضزززززوع 

کرونا و جهان در گرایی، پساپساانسان

صزورت مجزازی به  ،«جزازیشرایط م

 شد.برگزار 

 ۳۰و۲۹روزهززای در  ایززن همززایش

در قالززززب  ،۱۴۰۰ ماهشززززتیبهارد

، بزززا حضزززور تخصصزززینشسزززت ۴

و نظران بصززززززاحمسززززززؤوالن، 

ان ونواجدک و وی کپژوهشگران حوزه

برگزززار  از کشززور خززارجو  داخززلدر 

 گردید.

 ۵،  همزایشایزن  ی  آیین افتتاحیهدر  

 های تخصصزیانی و در نشستسخنر

ی مقالزززه ۱۶از بزززیش ی آندوروزه

ادبیزات »وضزوعی بزا محزور معلمزی 

گرایی، پسزاکرونا و کودک: پساانسزان

ازسززوی  «جهززان در شززرایط مجززازی

 پژوهشگران ارائه شد.
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نقش ادبیات کودک در تربیت شهروندی )با »وضوعی  های علمی با محوریت منشست ری  اگزبر.  ۲

 «ران کرونای و پساکرونا(بر دوتمرکز 
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 ارمچه فصل
 

 

 دانشجویی-اقدامات معاونت فرهنگی

 دانشگاه شیراز
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 اه شیرازنشگدا فرهنگی رامو اقدامات

های کشور  های فرهنگی در بیشتر دانشگاه کرونا، چراغ فعالیت   بیماریشیوع    در پیبا توجه    ۱۳۹۹سال  در  

حضور فیزیکی دانشجویان   های فرهنگی اجتماعی بهوابستگی شدید فعالیت  وضوعمدلیل این  کهنور شد کم 

  است.در دانشگاه 

ناپذیر بود. معاونت  از حضوری به مجازی اجتنابها  نجام فعالیت ر رویکرد ایتغیآمده،  یش با توجه به بحران پ

به    با اتکا  ، بلکهن بحران نشد های کشور مغلوب اینشگاه فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز مانند بسیاری از دا

متعالطف   مسئولین پروردگار  حمایت  و  هم   ل  متعدد  جلسات  برگزاری  و  مدیران اندیشی  دانشگاه  و    با 

واحسم معاوئولین  مختلف  شبانه دهای  تالش  و  اجتماعی  فرهنگی  کارکنان  نت  به  روزی  توانست  مجموعه، 

همیشگی فرهنگی را در دانشگاه نگه دارد و    ت کند و فضای شور و نشاطنحو شایسته این بحران را مدیری

 های کشور نیز تزریق نماید.  دانشگاه  حتی به 

هزار نفر در این  ۱۷۷  است و بیش از  تماعی اجرا شده  رهنگی و اجف  یه برنام  ۱۷۶۰در این ایام، بیش از  

کردند.  برنامه  شرکت  حوزه ۳۴۸ها  در  فرهنگی  فرتولید  مختلف  انهای  اجتماعی  و  هنری  شده  هنگی،  جام 

نهادهای دانشجویی اعم    همتبه برنامه و فعالیت    ۵۵۰بیش از  .  است  ۹۸برابر سال  ۱۱  است که نرخ رشد آن

 جام شد.  های اسالمی انلهنگی و تشک ری فهان کانو از:

موفق  و    های فرهنگی و اجتماعی در سطوح مختلف دانشگاهی تا ملی شرکت کردند دانشجویان در جشنواره 

آمار  که    شدند   رتبه   ۵۲۰به کسب   رتبه   ۲.۵از  بیش این  در سال  ی کسب برابر  عنوان  ۱۰۳  است.  ۹۸شده 

بار  ی سایبری برای نخستین اچندرسانه ییه نشر۸. است هشد  اره منتشرشم۱۷۰دانشگاهی در قالب   ینشریه 

اجتماعی    یجشنواره ۱۰دانشجویان منتشر شد.    تهمبه دانشگاه شیراز    فعالیتدر طول   فرهنگی  علمی و 

ها هزار نفر در این دوره ۱۲ی برگزار شده و بیش از  آموزش   یدوره ۱۹۴دانشگاهی و ملی برگزار شده است.  

کردن ازاج-فرهنگی   یقه مساب۲۱۷د.  شرکت  بیش  با  شرکت ۴۴  تماعی  نفر  برای  هزار  شد.  برگزار  کننده 

مهارت۱۱بار،  نخستین ویژه دوره  فرهافزایی  کارشناسان  منطقه ی  مد ۷ی  نگی  با  میزبانی  کشور  و  یریت 

 گردید.    ف برگزاردانشگاه شیراز و همکاری وزارت عت
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در هشتمین جشنواره  توانست  شیراز  رویش    یدانشگاه  س ملی  و    سراسری   یواره شنپنجمین جوی و  قرآن 

 های گذشته از سرآمدان وزارت علوم شود. عترت دانشجویان کشور همچون سال 

ونت فرهنگی  معا  ازسویهای فرهنگی و اجتماعی انجام شده  عالیت ی فگزارشی از گزیده   یه در ادامه به ارائ 

 ازیم.دپرمی  ۱۴۰۰ماه فروردین  تا  ۱۳۹۹اجتماعی دانشگاه شیراز در سال 

 

 کرونا: بیماریدر ارتباط ده های انجام شلیت فعا

کارگروه  -1 تخصصیتشکیل  نمایند   کرونا  بیماری  های  حضور  واحده  گانیبا  مختلف  از  با  ای  دانشگاه 

 ؛ دانشگاه دانشجویی -فرهنگیرت و هدایت معاونت  نظا

هنری،  ی فرهنگی،  اهه مانند برنام های جمعی غیرآموزشی دانشگاه شیراز  م تعطیلی تمامی برنامه اعال -2

 ؛زشی از روز سوم اسفند مذهبی، ور

روانی -3 استانی سالمت  با شیوع کرونا در هفته -تشکیل کارگروه  مقابله  اول شروع شیوع    یاجتماعی 

 ؛ کروناویروس  

 ؛ های متفاوتهای تولید در زمینه د گروه ایجاهای تخصصی مختلف برای اعالم فراخوان  -4

 های:ینه در زمیراز ش اه دانشگ تخصصی های تشکیل کارگروه  -5

 بازی در خانه  ودک والف( ک 

 ب( مشاوره تلفنی 

 فضای مجازی در شبکه های اجتماعی و ج( تولید محتوا 

 . وه تخصصی بررسی محتواد( کارگر

از  م -6 بیش  تولید  نشر د ۵۰صاحبه و  برای  و فضاهای مجازی  ر  کلیپ سخنرانی  اجتماعی  شبکه های 

 استان و کشور. 

های اجتماعی و  شبکه   دربرای نشر    کرونا  ماری بیابله با شیوع  ا موضوع مقبتر  پوس ۱۲۰ش از  تولید بی -7

 فضاهای مجازی استان و کشور.
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از   -8 بیش  ا۱۵۰مشارکت  کنفر  و  دانشجویان  اساتید،  بارمندان  ز  تولید  ه دانشگاه  از  صورت خودجوش 

 ؛ تا تولید آثار برای نشرمحتوا  

 ؛ گاهلم در دانشیف و ر، مشاوره های تولید پادکست، پوستایجاد گروه  -9

 ؛های فعال در سطح شهر و استانهای مختلف برای گروه ا و ایده ایجاد محتو -10

قرنطینه  ن برای ماندن در خانه و  ترغیب و تشویق همشهریا یهمکاری با شهرداری شیراز در زمینه  -11

 ؛خانگی

زم -12 مشاوره أت  ی ینه ایجاد  مرکز  زمینه   یسیس  در  رتلفنی  مشاوره  مختلف  تروانهای  ...  و  ی تبیی، 

 ؛کرونا ط با آثار ویروس مرتب

معاونین   -13 با  و  دانشکده  دانشجویی-فرهنگی برگزاری جلسات متعدد  آموزشی  معاون  و  -نگیفره ها 

زمین   انشجویی د در  فعالیت  یه دانشگاه  پشتیبانی  و  فرهنگ حمایت  و  آموزشی  دانشجویان  های  ی 

 ؛ توجه به شرایط موجود با

رفاهی،  -وزشی، پژوهشی، مالیهای آمدر زمینه نشجویان  دا زا  یبانی)پشت  اجرای طرح همیار دانشجو  -14

فرهنگی -روحی و  آموزش -روانی  به  توجه  با  با همکاریاجتماعی(  مجازی  و    های  مختلف  واحدهای 

 ؛در دانشگاهمرتبط  

قسمت توسط  ۲۰در  ا  کرونویروس  اجتماعی مقابله با شیوع  -یهای سالمت روانبسته تولید و انتشار   -15

،  علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز  یکده با همکاری دانش  عی دانشگاهامجترهنگی امعاونت ف

 ها شامل:این بسته 

آشنایی با ویروس کرونا و    یدر زمینه   هدهی فکری به جامعای جهتشناختی برهای روان پیام الف(  

 ؛ مقابله با آن راهکارهای

رفتا  ی شیوه   ی زمینه ای در  های مشاوره پیام ب(   و ارتباط،  گسترش    کودکان در شرایط با  خورد  بر  ر 

 ؛خانگی یو قرنطینه بیماری کرونا 

بازی معرفی و  ج(   اوقآموزش  برای پرکردن مفید  به  اعضای خانواده  ات فراغت  های خانگی  با توجه 

 ؛خانگی یقرنطینه 
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هی  رانی سخنفیلم  ی  تهیه د(   شیراز  بخش علمی  ت أاعضای  دانشگاه  مختلف  روان های  شناسی، مانند 

 ؛ و...شناسی، پاتوبیولوژی ه ی، جامعورزش  لوم ، عتربیتی معلو

انتقال مف  «دانا و کرونا»های  داستان  انیمیشن مجموعه تولید  ه(   ر  های الزم د اهیم و آموزش برای 

 مقابله با شیوع ویروس کرونا به کودکان. 

 

طنه مسابق گزاری  رب  -۱۶ مدارس ی  تعطیلی  محوریت  با  مجازی،  فضای  و  کرونا  آموهانشگ داو    ز  و    ش زها 

مجازبه  دانش صورت  به  قرنطینه ی  دانشجویان،  و  شایعات  آموزان  و  مجازی  فضای  خانگی،  با  ی  رابطه  در 

ک ویروس  آنشیوع  با  مقابله  و  کلیش قالب؛  ۴در    رونا  ساخت  و  کاریکاتور  کوتاه،  داستان  ویژه عر،  ی  پ 

 ان؛نشگاهیدا
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نشست-۱۷ عنوان    ی برگزاری    بررسی »با 

م یعوض آموزش  شی جازیت  با    « رازدانشگاه 

دکتر  آقای  معاون  ،  فرافشاری   حضور 

مقام   قائم  و  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی 

 . رازرئیس دانشگاه شی

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان  برگزار-۱۸ پاسخ  و  پرسش  ی 

معرفی و  تکمیلی  همیار    تحصیالت  طرح 

 دانشجو 
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 ی جدید:روددانشجویان و  یهای انجام شده ویژه ب( فعالیت 

ا حضور  ب  ۱۳۹۹دانشجویان ورودی  ی مراسم معارفه   .۱

از   جدید  هزار  ۳بیش  ورودی  دانشجویان  از  نفر 

 ؛ صورت غیرحضوری ه ب

یک از  های هرمعارفه   ،سمبر این مراعالوه   ستتنی )گف

بخش دانشکده و  نیز ها  برنامه   ها  معاونت  با  ریزی 

 (. شد ها برگزار دانشجویی فرهنگی دانشکده 

 

 

 

 

 

 

معا.  ۲ ویژه مراسم    ان دانشجوی  اده خانو  یرفه 

   ؛ ۱۳۹۹ورودی

برنامه   برنامه نیز  )این  از  دانشگاه  یکی  متنوع  های 

خانوا  برای  بود  نوهای  ده شیراز  با  دانشجویان  که 

 (.د ش رو ه والدین روب  فراواناستقبال 
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ادوبی  برگزاری  .  ۳ سامانه  آموزش  کارگاه 

اتوماسیون و  پژوهش کانکت  و آموزشی،    ی 

و ودانشجویی  دانشجویان  سال  یژه  رودی 

 ؛ ۱۳۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه .  ۴ عنوان    یبرگزاری  با  معاونت  آموزشی  با  آشنایی 

 ؛ دانشجوییآموزشی و آداب  
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ویدئوت.  ۵ تدوین  و  فوت کلیپهیه  از  وهای  دانشجویی  سخنرانی فن  عضو های  مجموعه  حسینچاری    دکتر 

های زندگی در دانشگاه  با موضوع مهارتدانشگاه شیراز    شناسیوان ر   ی وعلوم تربیت  یعلمی دانشکده هیأت

 ؛ کلیپ(۲۵تعداد ه ب)

دانشجویان برتر دانشگاه با دانشجویان    هایه من از مجموعه صحبتهای دانشگاکلیپ تهیه و تدوین ویدئو.  ۶

 ؛کلیپ(۱۲به تعداد  د ) ورودی جدی

 ؛ ان ورودی جدید دانشجوی یه ویژ   «دانشگاه شیراز در یک نگاه» یکتابچه  یتهیه . ۷

ید  کست معرفی دانشگاه و معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز برای دانشجویان ورودی جد دولید پات .۸

 ؛ دانشگاه شیراز

 ؛ شگاه شیرازدان ینماهنگ معرفی و تاریخچه  ییه ته. ۹

 (؛وستر پ ۲۰مقدم به دانشجویان ورودی جدید دانشگاه شیراز ) پوسترهای خیر  یتهیه . ۱۰

فن  وفوت   هفتگی   یمسابقه   .۱۱

سخن  دانشجویی مجموعه  های انی راز 

هیأت عضو  حسینچاری  علمی  دکتر 

ر و  تربیتی  علوم  وانشناسی  دانشکده 

شیراز   های  دانشگاه  مهارت  موضوع  با 

 .دانشگاهزندگی در  
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 : مذهبیهای فعالیت  پ(

از   بیش  گذشته  سال  یک  د  یبرنامه   ۱۶۸در  ممذهبی  مخناسبر  برگزار  های  آن    ،شد تلف  از    جمله که 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می 

به .  ۱ حسینی  عاشورای  زیارت  دهه قرائت    یمناسبت 

 ؛ اول ماه محرم

 

 

 

 

 

 

 

حسینی  .  ۲ اربعین  زیارت  قرائت  مراسم  برگزاری 

حسیمنبه  اربعین  حرم  ناسبت  و  سرویس  سلف  در  ی 

 ؛مطهر شهدای گمنام دانشگاه شیراز
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 ؛ مناسبات مختلف ملی و مذهبیزی با توجه به زی فیزیکی و مجافضاسا. ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژه .  ۴   ی برنامه برگزاری 

هفته گرامی مقدس    یداشت  دفاع 

گمنام  د شهدای  مطهر  حرم  ر 

 دانشگاه شیراز.
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در  مراسم  برگزاری  .  ۵ گمنام  شهدای  تدفین  سالروز 

 ؛ دانشگاه شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مام حسن)ع(، روز شیراز و  میالد ا  جشنامه  برنویژه .  ۶

 ؛ دانشگاه شیراز با عنوان فرهنگ و دانشگاهوز  ر
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  ی غه و صحیفه البالاز کتاب نهج   « زالل اندیشه»از قرآن کریم و    « زالل وحی»لسله مسابقات  برگزاری س   .۷

 ؛ مناسبت ماه مبارک رمضانسجادیه به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا شهادت ائمه اطهار)ع( در خوابگاه شهدا، دانشکده ها یا در سطح  مناسبت والدت ی  مراسم به  گزاریبر.  ۸

 دانشگاه 
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 گاه شیرازدرمانی دانشره و و روان اقدامات مرکز مشاو

کووید  ویروس  به شیوع  توجه  تبعا  ۱۹با  روان و  مرکز  ت  و جامعه،  دانشگاه  در  آن  از  ناشی  شناختی 

فروردین( با   ۱۳و   ۱۲، ۲،  ۱جز روزهای نوروزی )به راز در تعطیالت دانشگاه شیانی  درممشاوره و روان 

محدودبودن تجارب    شرایط جدید و   با توجه به  های مجازی مشغول به فعالیت شد.تشکیل کارگروه 

نظر و  منظور تبادل ا حضور کارکنان مرکز مشاوره، اتاق فکر مجازی به قبلی در این زمینه، در ابتدا ب

نظر پرداختند و  گروه با تشکیل جلسات متعدد به بحث و تبادل شد. اعضای این    ریزی تشکیلامه برن

 و اجرا گردید.   ریزیهای زیر برنامه در نهایت فعالیت 

 

شناختی کرونا به عموم شهروندان  های روان ی تلفنی رایگان، در بحران ی مشاوره ئه ارا  -۱

 استان فارس 

ارائه  مشاوره موضوع  تلفی  نی  ی 

در  ر کایگان،  مجازی  ارکنان  کارگروه 

تعطیالت   ایام  در  مشاوره  مرکز 

راهکارهای  و  شد  بررسی  نوروزی 

و تدوین  زیر  شرح  به  طرح    اجرای 

 اجرا گردید: 
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است، در تاریخ    Yalink t۲۱pهای مدل  فنی تلفنی نیازمند استفاده از تلانجام مشاوره   نکه نظر به ای

از  ۱۱ یکی  حضور  با  فروردین 

د  اسانکارشن سیستم  مخابرات  انشگاه، 

اندازی شد و دو نفر از کارکنان مرکز  اهر

آموزش  فراگرفتند.  مشاوره  را  الزم  های 

پوسترهای آن  از  مرتبط    پس  تبلیغاتی 

مشاوره طراحی گردید و یک    نوعبا این  

ر جذب  برای  شناسان وانفراخوان 

گروه  در  و  شد  تهیه  های داوطلب 

مشاوره   مرکز  به  مربوط  ع  توزی مجازی 

نفر از  ۳۵خوان  س از انتشار فراگردید. پ

مجرب   روانشناس  و  مشاور  همکاران 

اعالم   همکاری  برای  را  خود  آمادگی 

های الزم داده  ن آموزش نمودند و به آنا

آماده   د.ش  از  و  شدن  پس  زیرساخت 

تب مناسب،  در  امکانات  الزم  لیغات 

فضاهای مجازی انجام گردید و موضوع  

سامانه   طریق  ات  sessاز  وماسیون  و 

کلاد اطالع  به  منتشر  یه اری  نیز  مطبوعات  طریق  از  موضوع  این  همچنین  رسید.  دانشگاهیان  ی 

مایشی آغاز شد و در حال حاضر مشاوره در  صورت آزفروردین به ۱۷وز  ی تلفنی در ر گردید. مشاوره 

 گردد. به شهروندان ارائه می  ۱۸صبح تا  ۱۰های هفته از ساعت  تمام روز
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 نیم بما_خانه_در#یی پین دانشجول کمتشکی -۲

در وزارت علوم، دانشگاه شیراز نیز به این    بمانیم _خانه_در#دانشجویی  با توجه به تشکیل کمپین  

گسترش  برای  پیوست.  مرک  کمپین  رئیس  از  متشکل  کارگروهی  کشور  سطح  در  معاون  فعالیت  ز، 

ه کانون  مرکزی  شورای  اعضای  و  کارشناسان  از  یکی  دانسالممیاران  مرکز،  روان  شیراز، ت  شگاه 

روان به  پیامدهای  کاهش  سازگاری  منظور  برای  افراد،  به  کمک  و  کرونا  ویروس  از  ناشی  شناختی 

 تشکیل گردید و جلسات مستمر روزانه برگزار شد.  آمدهبهتر با شرایط پیش شناختیروان 

کلیه فتنی گ فعالیتست،  این  صفحه ی  ازجمله  مجازی  فضای  در  کاینستاگری  ها  همیارام  ان  انون 

 رسانی شده است.انشگاه شیراز اطالع سالمت روان د

 

 های کانون همیاران سالمت روان مرکز مشاوره فعالیت  -۳

پتولیدا قالب  در  که  گروه  این  وت  اینفوگرافی  کلیپ،  برایوستر،  روزانه  که  است  و    ...  دفتر مشاوره 

می  ارسال  به  سالمت  تولیدات  این  به شود.  آدفعات  کشوریثار  عنوان  گر   برتر  در  و  های  وه انتخاب 

  دانشگاهی منتشر شده است.

 تهیه و توزیع روزنگارهای الکترونیک با عنوان نقطه ویروس   -الف

تهیه ه از  روزنگادف  این  ارائهی  روان رها،  مطالب  شرایط  ی  با  مرتبط  شیوع  شناختی  و  قرنطینه 

فیلم،   معرفی  نیز  و  کرونا  کتاب ویروس  و  بانیمیشن  مضهایی  روان ا  در  امین  است.  این  شناختی 

 راستا، تاکنون روزنگارهایی با موضوعات زیر در فضای مجازی منتشر شده است: 

 ر شدن تآگاه کرونا و ذهن •

 اخبار مربوط به کرونا پیگیری بیش از حد  •

 افزایش ظرفیت تحمل ابهام •

 وگیری توجه در این ایامس  •

 پذیری اجتماعیمسئولیت  •

 اضطراب بیماری  •



 

79 
 

 این دوران اینترنت دربه  اعتیاد •

 گذاری اجتماعیهفاصل •

 معرفی کتاب  •

 معرفی فیلم  •

 معرفی انیمیشن •

برای   • قرنطینه  فرصت  از  استفاده 

 ترش خودشناسی بی

راهکارهاییارائه • افزایش    ی  برای 

 امیدواری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

 با عنوان رادیو همیار  های کوتاه توزیع پادکست تهیه و   -ب

ط با شرایط موجود تهیه شده است. عناوین  روانشناختی مرتبهای  پیام  تقالها برای انپادکستاین  

 تند از:برخی آثار رادیویی که در شماره های مختلف منتشر شده عبار

 ی تعریفی از آرامش؛ و ارائه  "رادیو همیار"ی معرفی برنامه  ▪

واکنشرنج ▪ و  روانشناختی  مقابل    های  در 

 ها؛آن

 ی آن؛ ندهدهآوری و عوامل افزایش تاب ▪

 انات؛ایی و پذیرش هیجشناس  ▪

 شناختی؛نیازهای بنیادین روان  ▪

درباره  ▪ غلط  باورهای  و  بررسی  هیجانات  ی 

 آگاهی؛هنی تمرین برای ذارائه

 ها.انواع انگیزه  ▪

 

 

 آموزشی  هایتهیه و توزیع کلیپ  -پ

ود، برخی  م« بشرکت در کمپین »در خانه بمانیها ترغیب مخاطبان برای  ساخت این کلیپ   هدف از 

 بارتند از: ها عز این کلیپ ا

ارزش  • و  اهداف  آموزشی  این  هاکلیپ   :

به  و  کلیپ  اهداف  تعریف  آموزش  منظور 

تمایزارزش  و  آن   ها  برنامه بین  برای  ریزی  ها 

گردیده  منطقی  منتشر  و  تهیه  دانشجویان  تر 

 ت. اس 



 

81 
 

راستای کمپین  : در  "در خانه بمانیم"کلیپ   •

بمانیم" طبیعت  در  کلیپی    "درخانه  روز 

شد که در آن همیاران با    فروردین( تهیه ۱۳)

دادن همبستگی خود، افراد را به ماندن  نشان

 تشویق نمودند.  ویژه در این روز،در خانه، به 

 

 

 

 

 "بمانیم _خانه _در"#هیه و توزیع پوسترهای الکترونیک حاوی پیام  ت -ت

ماندن،    منظور به  خانه  در  به  افراد  ترغیب 

ی  تماعی و امیدبخشگذاری اجاصله فتأکید بر  

متحرک   و  ثابت  پوستر  تعدادی  دیگران،  به 

    صورت مجازی توزیع گردید.طراحی و به 
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 ابقاتبرگزاری مس -ث

 شد که عبارتند از: یزی و اجرا ربرنامه ی دانشجویان، در فضای مجازی زمینه ویژه دو مسابقه در این 

ویان همیار برگزار  ینستاگرام دانشجی اه در صفحه ک : در این مسابقه  ی برداشت آزادمسابقه -1

یان به دو  شد، دانشجویان برداشت خود را از یک انیمیشن کوتاهِ امیدبخش بیان کردند و در پا

 جوایزی اهدا شد.ط مخاطبان مورد استقبال بیشتری قرار گرفته بود، برداشت که توس 

خانگی:مسابقه -2 بهار  م   ی  دانشجویان  از  مسابقه  این  داردر  مشاوره  منطقه نشگاهاکز  ی  های 

روزهای   در  که  دهند  نشان  کوتاه  ویدیوهای  یا  عکس  ارسال  با  تا  شد  خواسته  کشور  هفت 

چگونه   خانقرنطینه  به  را  بهار  حال  و  آورده حس  فعالیت ه  چه  و  دوران  اند  در  مفیدی  های 

و به    یری گذاشته شد گی اینستاگرام کانون به رأی حه اند. این آثار در صف نطینه انجام داده قر

   ترین رأی را آوردند، جوایزی اهدا شد.از افرادی که بیش چهار نفر 
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کلیپ   -ج توزیع  و  و  تهیه  هنری  های 

 کننده سرگرم

این کلیپ با عنوان  کلیپ رسانه ویروس:   ▪

ویر » توصیه   «وس رسانه  انتقال  های  برای 

در   کرونا  به  و  مربوط  تهیه  طنز  قالب 

آ  نتاکنو از  قسمت  شده  یک  منتشر  ن 

 . است

این کلیپ    کلیپ سفر مجازی به شیراز: ▪

تصاویر   از  از  درجه ۳۶۰متشکل  ای 

ست که افراد  های دیدنی شهر شیراز امکان

 کند.مجازی به شیراز دعوت می را به سفری 

اریگامتاک  های هنری:کلیپ ▪ و  برای آموزش کاردستی  به دانشجویان و  نون سه کلیپ هنری  ی 

 نتشار یافته است. آنان آماده و ا ی نشاطروحیه  ت تقوی

 

 

های تهیه و توزیع کلیپ معرفی اپلیکیشن   -چ

 کاربردی موبایل 

اپلیکی بخش،  این  مفید  شندر  و  کاربردی  های 

معرفی  م دانشجویان  به  کلیپ  یک  قالب  در  وبایل 

و   برنامه  شد  مجموعه  این  از  قسمت  یک  تاکنون 

 منتشر شده است. 
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 ا کرون_بحران_در_نروا_سالمت #وه رتشکیل گ -٤

روانی ناشی از بحران  -شناختی در ارتباط با مشکالت روحیی خدمات روان این گروه با هدف ارائه 

ی  ا هدف تهیه ور جلسات متعددی با حضور کارکنان مرکز مشاوره، بمنظا تشکیل گردید. بدینکرون

شد   تشکیل  آموزشی  تهیه مواد  مطالب  گردید  مقرر  آن  طی  م  که  سایت  در  مشاوره،  شده  رکز 

گیرد. ه صفح قرار  واتساپ  در  شده  تشکیل  گروه  و  اینستاگرام    در   ی 

 : گرددمی معرفی   تولیدات  برخی ادامه 

 

 ؛ «روان در بحران کروناسالمت »ی لوگوی پویش یه ته •

 

 تبلیغاتی؛تهیه و انتشار پوسترهای  •
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لیپ  وکست، پادکست، کبروشور، ویدئ  ،شناختی در قالب پوستر، اینفوگرافیروان ی مطالب  تهیه  •

 و انیمیشن و برگزاری مسابقات؛

مصاحبه برنامه  • برگزاری  روان ریزی  شرایط  درخصوص  تخصصی،  کرونا،  شناختی  ی  از  ناشی 

 الیو اینستاگرام؛ صورت به 
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 ه؛ ای کارکنان دانشگ های آموزشی مجازی ویژه ریزی برگزاری دوره برنامه  •

 ی مشاوران تلفنی مرکز؛ ه آموزشی مجازی ویژه ی برگزاری کارگاریزبرنامه  •

پیشنهاد   • به  مخدر:  مواد  مصرف  از  پیشگیری  کارگروه  وزاتشکیل  و سالمت  مشاوره  رت  دفتر 

مواد   گردید،  مقرر  فناوری  و  تحقیقات  مخدر  آموعلوم،  مواد  مصرف  از  پیشگیری  درخصوص  زشی 

مرکزویژه  توسط  دانشگاهیان  روان   ی  و  دانشگاهمشاوره  در    درمانی  انتشار  و  توزیع  برای  شیراز 

  مرکز تشکیل شده و مشغول  ای درمنظور کارگروه ویژه های سراسر کشور تولید گردد. بدیندانشگاه

 ارائه خواهد شد.سب فعالیت هستند. تولیدات این گروه در زمان منا

 

 

فعالیت .  ۵ با  مرتبط  معمول  اقدامات  های 

 انیدرمره و روان ومرکز مشا

مشاارائه • دانشجویان،  ی  به  تلفنی  وره 

 کارمندان و اساتید دانشگاه شیراز و عموم مردم؛ 

روحی • وضعیت  د-پیگیری  انشجویان  روانی 

ی آنان توسط  تماس با خانواده در معرض خطر و  

 مددکاران مرکز؛ 

پزشکی اد امکان استفاده از خدمات روان یجا •

 ی دانشگاهیان؛مجازی ویژه 

مگ پی • انجام  و  ب یری  آموزشی  رای  داخالت 

 دانشجویان. 
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ویژه  برگزاری  .  6 شده  برگزار  آموزشی  های  منطقه  کارگاه  و  دانشگاه  مشاوره    ۷دانشگاهیان  مراکز 

 موضوعات: با    ر کشو 

 و مهارت های زندگی  بهداشت روان 

 جتماعینشاط ا 

  اعتماد به نفس 

  تاب آوری در بحران 

  شناخت تیپ شخصیتی 

  ؟ زی برای خوددلسو  خود یابه مهرورزی 

 ؟ا حرف یکدیگر را نمی فهمیمچر 

  مداخله در بحران 

 همدلی 

 کارگاه وابستگی سالم و ناسالم 

  حمایت اجتماعی 

 تماد به نفس اع 

 ظیم هیجان مدیریت و تن 

 عشق سالم و ناسالم 

 ارم؟ من چه تیپ شخصیتی د 

  ارتباط موثر 

  پیشگیری از ایدز 

  یادگیری لذت بخش 

 شکست عاطفی 

 ؟ فسرده نشویمه اچگون 

 ر ایام امتحاناتمدیریت زمان د 

 های تحصیلی پیش از امتحان و   مهارت

 حین امتحانات

  تکنیک های مطالعه

 

  های های روان شناسی و سایر رشته رشته   آموختگان ش دان   ۀ آموزشی ویژ های  گاه برگزاری کار   . ۷

 مرتبط:  

  درمان اختالالت روانشناختی 

   مصاحبه تشخیصی فنون 

 

 روانی سی آسیب شنا 

 تاری شناختی رفجامع  درمان 

 زوج درمانی 
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 های:در حوزه  تهیه و توزیع موارد انتشاراتی . ۸

 ای الکترونیک با عناوین: هکتابچهتهیه و توزیع کتاب و * 

  آوری تقویت مهارت تاب 

 ارت همدلی تمرین هایی برای تقویت مه 

  کتاب کار مقابله با اضطراب ویروس کرونا 

 ۱۹کووید یرات ناشی از  یغمقابله با تای کمک به کودکان بر 

 

 افی و بروشورهای الکترونیک با عناوین: رتهیه و توزیع اینفوگ* 

  گروهی سطوح کار 

 ام کار گروهی مهارت انج 

  شاد زیستنهای تکنیک 

   سالمت روان در محیط کار 

  وران کروناافسردگی در د 

  اضطراب در دوران کرونا 

  وسواس در دوران کرونا 

 ا بحران کرون در سالمت روان 

 نوجوان شیوع  اضطراب  دوران  در  ان 

 ۱۹کووید 

 اضطراب کودکان در دوران کرونا 

  اختالفات زناشویی در قرنطینه  مهارت حل 

 رای به آرام  فعالیتی که در زمان اضظ  شش

 کند.سازی کودکانتان کمک می 

 ب با  چگونه  تا  کنیم  کمک  فرزندانمان  ه 

کووید   شیوه  از  ناشی    سازگار   ۱۹تغییرات 

 وند؟ش 

 بتی و انواع آن خودمراق 

 های فرزندپروری در قرنطینه چالش 

 آوری در خانواده  تاب 

 وال چالشراهنمای  مدیریت  برای  های  دین 

 ۱۹ووید فرزندان در زمان شیوع ک تحصیلی 

  ریزی تحصیلی برنامه 

  ه های تقویت حافظ تکنیک 

 تحصیلی  ۀانگیز 

 خودکشی ۀباورهای غلط دربار 

 عادات غلط هنگام مطالعه   
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 ب هایی  اتوصیه  در  موفقیت  متحانات  رای 

 مجازی 

 در امتحانات  راهکارهایی برای عملکرد بهتر 

  استرس 

  پیام هایی در خصوص ازدواج 

   مؤثر دورکاری 

 

 لیپ های آموزشی با عناوین: تهیه و توزیع ک *

 استروئید  آشنایی با ماده مخدر 

 آشنایی با ماده مخدر اکستازی 

 ولآشنایی با ماده مخدر تراماد 

 ن اده مخدر ریتالیآشنایی با م 

  آشنایی با ماده مخدر شیشه 

  ماده مخدر ماری جواناآشنایی با 

 عوامل خطر اعتیاد 

 اعتیاد کننده عوامل محافظت 

  ترک سیگارهایی برای توصیه 

 مراقبتی خود 

 آوری تاب 

 رنطینه اوقات فراغت در ق 

  افزایش اعتماد به نفس  برای راهکار عملی 

  ود جویان جدیدالوروالدین دانشبا سخنی 

  (دانشجویانۀ نو )ویژ مطالعه مؤثر 

  (دانشجویاننو ۀزمان )ویژ مدیریت 

 (دانشجویانۀ نومهارت نوشتن )ویژ 

  (دانشجویانۀ نو)ویژمهارت خواندن 

  ( ندانشجویانو  ۀهای جدید خواندن )ویژ روش 

  درس نادرست  باورهای  و  خودکشی    ۀدربارت 

 ی پیشگیری از خودکشی( مناسبت هفته )به 

 به سال( روان  هفته ممت  س ناسب  مت  ال ی 

 روان( 

 مناسبت روز به ایدز )  ۀبار باورهای نادرست در  

 جهانی ایدز(

  به( سیگار  هفته ترک  مبامناسبت  با  ی  رزه 

 مصرف دخانیات( 

 پیش  چط موفق  ازدواج  یک  سمت  به  ور 

 رویم؟ 

 یشن تقویم گوگلمعرفی اپلیک 
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 عناوین: با  کگرافیتهیه و توزیع موشن * 

 نترل خشم مهارت ک 

 ابراز وجود  مهارت 

 رت ارتباط مؤثر مها 

  مهارت تفکر خالق 

  مهارت خودآگاهی 

  مهارت سرمایه اجتماعی 

  مهارت مدیریت استرس 

 

 با عنوان رادیو همیار با عناوین:   تاه های کوه و توزیع پادکست تهی* 

 آرامش 

 نتظارات در روابط  ا 

 عشق 

  به نظر شما استرس میتونه مفید باشه؟ 

 واب بهداشت خ 

  بخش کوچک لذت 

  اشب یلد  ویژه  ویژه برنامه 

 

 تهیه و توزیع نشریه الکترونیک به روان ویژه کارمندان دانشگاه * 
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 حران کرونا مرتبط با ب های پژوهشیت فعالیانجام  . ۹

 « ۱۹-شگاه و کوویددان»کنگره ملی همکاری در برگزاری * 

 

 با عناوین:  «۱۹دانشگاه و کووید »در کنگره  هتهیه و چاپ مقال*

 و    ۱۹کووید ویروس گانه سبک زندگی دانشجویان قبل و بعد از شیوع ر ابعاد دهشده دیرات ایجادتغی

 ؛ ینی رضایت از زندگیبنقش این ابعاد در پیش 

 ؛ ۱۹گیری کووید انشجویان در همه بینی سازگاری دحمایت اجتماعی ادراک شده در پیش  نقش 

 و اضطراب بیماری  م شناختی هیجان  راهبردهای تنظیین  ب  ابطه ای شفقت خود در رواسطه   نقش

 ؛ کرونا

  ای حمایت واسطه   بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب بیماری کرونا با نقش  یرابطه

 ؛ ادارک شده اجتماعی

 ؛گانه ذهن آگاهیپنج ساس ابعادبینی اضطراب کرونا براپیش 

   ؛ ۱۹کووید وس ویر ابعاد کیفیت روابط زوجین قبل و بعد از شیوع 

 ۱۹در شیوع بیماری کووید  اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان انواده بربینی عملکرد خشپی . 
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 شرایط کرونا با عناوین:ی بهداشت روان مرتبط با های مداخالت اجرای طرح  . ۱۰

 ؛دانشجویان کل دانشگاه  ۀویژسالمت روان   ۀطرح کارنام 

 ؛دی جدید ه دانشجویان وروهای زندگی ویژ  رتطرح برگزاری کارگاه بهداشت روان و مها 

 ؛ طرح همیار دانشجو 

 ؛طرح ارزیابی میزان اضطراب کرونا در دانشگاهیان 

 ؛ دانشجویان همیار ۀ طرح معرفی کتاب ویژ 

 

 با موضوعات: گزاری مسابقات متعدد بهداشت روانبر -ذ

 ؛ زندگی ماهرانه  ۀابقمس 

 ؛خودمراقبتیوانی خکتاب  ۀمسابق 

 ؛ « در جستجوی گنجهمیاران »  ایهمجموعه چالش   ۀمسابق 

 ؛«الغیبشب یلدا با لسان»  ۀمسابق 

 تکمیل جمله» دانشجویی   ۀمسابق» . 
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 علمی دانشگاه شیراز  هایاقدامات انجمن

علمیمنانج مجموعه های  علمیدانشجویی  است  ای  و    پژوهشی  توانمند  و  نخبه  دانشجویان  حضور  با  که 

شکاف میان دانشگاه با    دن کر  برطرف  آن اصلیموریت  أشده و م  دانشگاه تشکیل  همگام با اهداف و رسالت

 ای است.  صنعت، جامعه و دنیای حرفه 

  گیری گونه جهت در فضایی کامالً علمی به دور از هرکه    ستمتشکل از افرادی   علمی دانشجویی  هایانجمن

 کنند.می ای فعالیت شته ر یا بین  ایهای رشته ه در زمینه های مختلف دانشگاسیاسی در بخش 

نفر از دانشجویان دانشگاه شورای  ۵۳۹که    داردواحد انجمن علمی در دانشگاه شیراز فعالیّت  ۷۷ون  اکنهم

ها ر این انجمن هزار نفر دانشجوی پژوهشگر و توانمند د۲قریب به    و   هستند های علمی  انجمن   مرکزی این 

  .ثر دارند ؤ حضور فعّال و م

دان در  علمی  انجمن  نظارتهر  تحت  عضو    شگاه  یک  به هیأت مستقیم  دانشگاه  مشاور  علمی  استاد  عنوان 

 .است به فعالیت مشغول انجمن علمی 
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ش انجمن دانشگاه  علمی  به های  رویراز،  ایجاد  و  منظور  کرونا  ویروس  شیوع  ایام  در  پویایی  و  نشاط  حیه 

از  ج با  لوگیری  خاص،  شرایط  این  در  افسردگی  و  انگیزه  مقابله  ک»تشکیل  کاهش  کروناارگروه   و   «با 

را و  ها اجد که تعدادی از این برنامه کر ریزی و اجرا  های بسیار ارزشمندی را برنامه فعالیت،  ی خالقانه یاههاید 

 های زیر اشاره کرد: نمونه توان به ی این اقدامات می ازجمله ر حال اجراست.تعداد بسیاری نیز د

 ؛وال ایشان شدن احمی و جویاهای عل ن انجمنتماس تلفنی کارشناسان مجموعه با دبیرا -1

 ؛ های الزم برای انجام فعالیتزیرساخت ردن کفراهم  برای های الزم پیگیری -2

 ؛های علمید مشاور انجمناساتیهای الزم به دبیران و ترسانی زیرساخاطالع  -3

 .هانیاز انجمن موارد مورد پاسخگویی و پیگیری  -4

پیگیریتالش   ۀنتیج و  انجامها  بلند  ش   های  و همت  بازه    ۹۰۵  دانشجوییهای علمی  انجمنده  فعالیت در 

 ورت گرفته است.صگیری از فضای مجازی هره با ب ۱۴۰۰ ماههشتبی تا ارد  ۱۳۹۸ماه فند زمانی اس 
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 ز شیرانشجویی دانشگاه اقدامات امور دا
 

 تعداد  شرح اقدام  ردیف 

۱ 
از   های ابالغیلعملیت و اجرای دستورا و رعا ات دانشگاهشرکت در جلس

 ج ل و خار صالح مربوط به کرونا در داخمراجع ذی 
 

۲ 
کار با مواد    یشیوهخصوص تشکیل جلسه و آموزش نیروهای خدماتی در

 خوابگاه  کردن اصول ضدعفونیمختلف و 
 نفر ساعت۱۰۰

 کرونا در دانشگاه  بیماری با مبارزه کارگروه  تشکیل ۳
ن  آغازی  در روزهای

 بیماری کرونا

۴ 
و   اهابگاهضدعفونی خو یتشدید برنامه کننده و عفونی مین اقالم ضد أت

 بهداشت ها با همکاری رابطین نظارت

 ضدعفونی روزانه

 خوابگاه ها

 رد مو۱۴ اتیخدم  قالم ضدعفونی و پیشگیری و توزیع بین کارکنانا یتهیه  ۵

۶ 

  ،اشتی به دانشجویانای بهد هو مشاوره ها توصیه  یپاسخگویی و ارائه 

جعین در  و مرا ههای مختلف دانشگا، واحد های منطقهانشگاه، دهادانشکده

 اداری ساعات اداری و غیر

 

۷ 

خدماتی که عالئم   تمامی نیروهای  ،ور اداری ضمن هماهنگی با ام

و با نیروهای  شده  تعالجی فرستادهسرماخوردگی داشتند به مرخصی اس 

 اهد داشت(.د همچنان ادامه خوین رونا) ندین شد جدید جایگز

 رد مو ۵

۸ 
منظور اطمینان  ها به د از خوابگاهبازدیی هماهنگی با مرکز بهداشت استان برا

 هایش از بازگشایی خوابگاهپ ۱۹مربوط به کووید  هایدستورالعمل از رعایت 
 

۹ 
  نانکارکنفر از  ۳۰۰در انجام تست کرونا از حدود   هماهنگی و همکاری

 (م خواهد شد نامه مجددا انجا، این برصورت نیازدر )ه دانشگا
 نفر ۳۰۰

 نفر ۷۷۰  یویژه   کروناآموزشی بیماری   یر برگزاری دوره آموزش دواحد همکاری با  ۱۰
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 دانشگاه  رکنانکاتمامی 

۱۱ 
  _ من»و کمپین  «م بمانی_ خانه_ در»طراحی پوستر و پیوستن به کمپین 

 ور دانشجویان مان امسالمت ساز دفتر مشاوره و « زنممی_ ماسک
 ستر پو ۴

۱۲ 
در دانشگاه   ۱۹کووید   ح پیاده سازی راهنمای گام دوم مبارزه باتهیه طر 

 تمام واحدها  شیراز و تصویب در هیات رییسه و ابالغ به
 

۱۳ 
ای صحیح گام دوم  ی از تمامی واحدهای دانشگاه برای اطمینان از اجربازرس 

 ۱۹مبارزه با کووید 
 ید بازد ۲۰

۱۴ 

عنوان رابط  وم پزشکی به ت به دانشگاه علواحد بهداش   ییندهفی نمامعر

  گزارشات ارسال و  استان بهداشت مرکز با همکارییراز و دانشگاه ش سالمت 

 بهداشت مرکز ه ب ماهانه

 

۱۵ 
واحد بهداشت در    عنوان نماینده و رابط اب رابطین سالمت واحدها به انتخ

 شیرازهرکدام از واحدهای دانشگاه  
 ر رابط نف۲۵

 عدد۵ ی مربوط به کرونا پوسترهای آموزش  توزیع  و  تهیه ۱۶

۱۷ 
  فرزندان  یخوانی با موضوع کرونا ویژه زاری مسابقه کتاب ه و برگکتابچ  یتهیه 

 هاهلی و اهدای جوایز به تمامی آن أهای متاهساکن خوابگ های خانواده 

نفر   ۴۰

 کننده شرکت

۱۸ 
کارکنان  ن و توزیع در بین ت استامرکز بهداش از   Dقرص ویتامین   گرفتن

 شیراز دانشگاه

 تحویل 

تا   قرصهزار۴

۵/۱۲/۹۹ 

 مربع مترهزار ۱۰۱ یرفعال های فعال و غهای سمپاشی و کنترل آفات در خوابگاه نامه نجام برا ۱۹

۲۰ 

ای آموزشی مجازی  هدوره هماهنگی با مرکز بهداشت استان برای برگزاری  

نار  وبی  اسفندماه ۹ ار آموزشی کرونا و ی وبینماه جارمن به۲۸)صورت وبینار  به 

 (برگزار خواهد شد سالمت مردان 

 

مراجعه    ۱هر ماه برای  وضعیت سالمت دانشجویان خوابگاهی و انجام اقدامات الزم پیگیری  ۲۱
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،  اتاق دانشجو هب کرونا   مبتالیان به بیماری

 اتاق  ۳۵۰ مجموعاً

۲۲ 
از سوی   ایندهای اعالم شدها و فرهخصوص وام رسانی به دانشجویان در اطالع 

 ی عه حضورگیری از مراجبرای پیش صورت مجازی ه فاه بصندوق ر
 

۲۳ 
کان و تخلیه خوابگاه  خصوص اس دانشجویان دررسانی و پاسخگویی به  اطالع 

 ضوری گیری از مراجعه حبرای پیش صورت غیرحضوری و مجازیبه 
 

 های بهداشتیلم تورالعا رعایت دس اسکان دانشجویان تحصیالت تکمیلی ب ۲۴
باب   ۷در    نفر۵۰۰

 وابگاهخ

۲۵ 
از وضعیت   اطالع و  احوالپرسی رایببگاهی تماس تلفنی با دانشجویان خوا

 تماس هزار ۶ دانشجویان 

۲۶ 
گیری از حضور  وری دانشجویان خوابگاهی برای پیشارسال پستی وسایل ضر

 مورد ۱۵۰ کرونا نشجویان و شیوع ویروس دا

۲۷ 
ون حضور  های دانشجویی بد لیه و تنظیف اتاقل و تخجلسه وسایتصور

 اتاق ۲۵۰ ط جد شرایدانشجو برای اسکان دانشجویان وا

  های واریزی ثبت غیرحضوری فیش  ۲۸

 ۱۴۴۰ تلفنی( حضوری )صورت غیره ن بحساب خوابگاه دانشجویاه تسوی ۲۹

 ۷۳۴۰ لفنی( ت حضوری )صورت غیره های رفاه دانشجویی ب وام  تسویه حساب ۳۰

 ۵۰۰ صورت غیرحضوری ه بن متقاضی تغذیه بت اسامی دانشجویاث ۳۱

۳۲ 

تغذیه و رعایت  یه دانشجویان با نظارت اداره سالم ب  غذای  یارائه

بر و توزیع در محل  بندی و بیرون ته صورت بسه ب بهداشتی هایدستورالعمل 

 خوابگاه

 وعده   ۵۶۲۵۳

 ۲۸۳۹ ریغیرحضوصورت ه ب ی جام فرایند تسویه حساب دانشجویان ۳۳

 ۱۰۰  رتصوه د بزمننیات وام و کمک هزینه به دانشجویان  ت تقاضا و پرداخدریاف ۳۴
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 غیرحضوری 

۳۵ 
عزیز در   پاسخگویی به دانشجویان ی براتلفن کردن برخی از خطوط دایورت 

 ایام تعطیالت دانشگاه
 

 ۲۰۰ همراه تاپ و تلفن خرید لپ  برایرح همیار دانشجویی ط همکاری در  ۳۶

۳۷ 
ان مرکز طبی واقع در درمانگاه  توسط همکار یقاتزیت بیماران و تزروی

 مورد   ۴۸۲ مطهری 

 مورد ۱۴۵۸ حذف واحد درسی براییید گواهی استعالجی دانشجویان أت ۳۸

 ۱۹ ت علمی بدو استخدام أمت کارکنان و اعضای هییید سالأت ۳۹

۴۰ 
بتال به  اران مبه کار بیمبالمانع بودن شروع  برای صدور گواهی سالمت 

 ۱۲۵ ۱۹-کووید 

 ۱۴۸ می واهی استعالجی کارکنان و اعضای هیات علتایید گ ۴۱
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 زرادانشگاه شی و خانواده  زناناقدامات امور 

 

 « ؟ دیخود را چگونه گذراند  ییکرونا ی»روزها مسابقه  یرگزارب. ۱

  یروزها»وع  با موض  ی امسابقه   سال جاری،    و خردادماه  شیراز در اردیبهشت دانشگاه    یان و خانواده امور زن

  و...   ی داستان ادب  کاتور،یکار  ،ینقاش   پ، یعکس، کل  لم، یدر چند بخش ف  ؟«،د یخود را چگونه گذراند   یی کرونا

   د.کر برگزار  یعلمت أیه و  دانشجو، کارمند اعم از  ،یبانوان دانشگاه یژه یو

ی  دبیرخانه به    واتساپ  ق یشرکت نموده و آثار خود را از طر  ینشگاهاز بانوان دا  یاد یمسابقه تعداد ز  ن یدر ا

 ارسال کردند.   ی دانشگاهو خانواده   زناندفتر امور 

  یهادر حوزه   نشاینفر از ا  ۲۲آثار، به    ی پس از داور

 .پرداخت شد  ینقد  یایناسب آثار، هداتمختلف به 
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 « عروس  نیآخر » یمسابقه کتابخوان یبرگزار. ۲

  ی مسابقه   ، (س )  فاطمه  حضرت   تولد   و  شعبان  نیمه  ناسبتمبه ز  شیرا  دانشگاه  یخانواده   و  زنان  اموردفتر  

  یکلیه   یویژه   برنامه  این.  درک  برگزار  « عروس   نیآخر »ن  وا با عن،  (جع)  زمان   امام  مادر   موضوع   با  کتابخوانی 

بیماری    شرایط   دلیلبه   که   بود (  علمیت أهی  کارمند،  دانشجو، )  دانشگاهی  بانوان از    صورتبه   کرونا ناشی 

 . گردید  اهدا جوایزی برندگان از نفر  ۲۴  به مسابقه این  در. د ش  گزار بر  مجازی
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 راز« یش اه زنان و خانواده دانشگ ورام  یلوگو ی»طراح یمسابقه یبرگزار. ۳

  « راز یامور زنان و خانواده دانشگاه ش   ی لوگو »  یطراحی  قه بسام،  ازشیر  دانشگاه  یخانواده   و   زنان   امور دفتر  

 کرد.ر برگزا انیدانشگاه ه یکل  یویژه 

مسابقه این  برایانتخاب    هاطرح از    یتعداد   شده،دریافت آثار    انیم  از،  در    و  د یاسات  ازسوی داوری    و 

  ی لوگو ،های برگزید هطرح   داوری، پس از  و درنهایتشد  دانشگاه ارسال    یمعمارو  دانشکده هنر   نیمتخصص

 و معرفی شد.برتر انتخاب 
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 ندکردازدواج   ریال اخس کی که در   نبانوااز  ریتقد. ٤

و خانواده    امور شیراز، درزنان  و    حجهالی ذ ماه    یکم   دانشگاه 

  ی و حضرت علازدواج حضرت فاطمه )س(    سالروزمناسبت  به 

فراخوان ارسال  با  از  یدانشگاهبانوان    برای   ی )ع(،  ا  ۵۴،  ز  نفر 

و با    تقدیر کرد  اند سال گذشته ازدواج کرده در یک که    بانوانی

 فت. ی به ایشان تبریک گ ایاعطای هدای

 

 

 

 

 

 

سال    کی در  آور  دختر مقام   انیاز دانشجو   ریتقد .  ۵

 گذشته

 

و   زنان  دانشگاه  امور  ممناس به خانواده  حضرت    الد یبت 

یان دختر دانشگاه  از دانشجو  ، معصومه )س( و روز دختر

یک  در  که  مقام شیراز  به کسب  موفق  گذشته  های  سال 

بین  یا  بودند،ملی  مجازی  در ج  المللی شده  تقدیر  شنی 

 کرد. 
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 « دفاع مقدس یهاخاطرات و دلنوشته » یمسابقه  یبرگزار. 6

ی  هفته   مناسبتبه   دانشگاه  ۀ نوادخا  و  زنان  امور

  نماهنگ   ساخت  یمسابقه   ،مقدس   دفاع   گرامیداشت

  دفاع   دوران  از  هاییدلنوشته  و  خاطرات  موضوع  با  را

  کارمند،  از  اعم  دانشگاهی  بانوان  یویژه   ،مقدس 

 .  دکر  برگزار  دانشجو  و  علمی تأهی

  را   خود  های  کلیپ   کنندگان  شرکت  مسابقه،  این  در

  از   پس  و   کردند   ارسال  امور   این   هب   زیمجا  صورت   به

  نقدی   هدایای  برگزیدگان  از  نفر  ۳  به  آثار،  داوری

 .شد  پرداخت
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 دختر  دانشجویان ویژه  طبیعت همسفران عکس مجازی نمایشگاه  برگزاری. ۷

دانشگاهخانواده   و  زنان  امور   ، «عشایر  و  روستا  روز»  مهرماه، ۱۵  مناسبتبه    دانشجویان   از  فراخوانی  طی  ی 

  روستایی   زندگی هوای و لحا و  دستی  صنایع رسوم، و  آداب  از را خود هایسعک خواست تا مند ه عالق  خترد

  مجازی  نمایشگاهی  آثار،   یافت در  از   پس.  نمایند   ارسال  دفتر   این  به   عکس  نمایشگاه  برپایی  برای   عشایری   و

  قدی ن   یز جوا  آثار،   بهترین  از   ثرا   سه  به   و   شد   برگزار  شیراز   دانشگاه  سایت  در  شده  دریافت مجموعه تصاویر    از

 . گردید  اهدا
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 « عامیانه  های قصه در دختران و  زنان نقش بررسی» زیمجا کارگاه  برگزاری. ۸

  با   مجازی   ی کارگاه  برگزاری  به  اقدام  ، «خوانیکتاب  و  کتاب»   یهفته   مناسبتبه   دانشگاه  خانواده  و  زنان  امور

 .  دکر  « عامیانه  یاه قصه  در  دختران و  زنان  نقش بررسی » عنوان

  از   تعدادی  ،د برگزار ش   (دانشجو  و  علمی  هیات  مند،کار)  دانشگاهی  بانوان  یکلیه   یویژه   که  ارگاهک  ینادر  

  و   خارجی   هایزبان   بخش   میعلت أهی   عضو  ی،آتش  الله   دکتر همت  به   حوزه  این  موضوعی   هایکتاب

شیراز    شناسیزبان   و دانشگاه 

و    کودک   ادبیات  ی حوزه   پژوهشگر

 .  شد  هاشتگذ   نقد  به  و  معرفی  نجواون

طریق  این   از  ادوبی  مه برناکارگاه  ی 

 کت ترتیب یافت. کان
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   دانشجو روز در برگزیده  دانشجویان از  تقدیر. ۹

  که  دانشجویی   دختران  از   نفر  ۲۱  از   «دانشجو   روز »   ،آذر   ۱۶  اسبتمنبه شیراز    نشگاه دا  خانواده   و   زنان   امور  

...  و  ورزشی  پژوهشی،  فرهنگی،  علمی،مختلف    هایوزه ح  رد  مقام  و  رتبه  کسب  هب  فقمو  اخیر  سال  یک  در

 تقدیم هدایایی تقدیر کرد.  با ،اند شده
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 « (۱) بزن حدس» مسابقه برگزاری . ۱۰

  و   فیلم   حدس » موضوع  بارا   یا، مسابقه هلینأمت   خوابگاه  در   اکنس   دانشجویان   برای   جو، دانش  روز   مناسبت  به

 برگزار کرد.  برخط  و  یازمج صورتبه  ،«سریال

  هدایایی   سوم  تا   اول  نفرات   به   مسابقه،  این   در

  کنندگان شرکت   به  و  شد   اهدا  نقدی   صورتبه 

 . گردید  پرداخت هدایایی قرعه  قید  به  نیز

 

 

 

 

 « ۲بزن حدس» مسابقه برگزاری. ۱۱

  با ای  مسابقه   ،(ص)   رسول  حضرت  مبعثعید    اسبتمنبه 

خانواده   هلینأمت  اهابگ خو  در  ساکن  دانشجویان  یویژه   آهنگ،  و  موسیقی  حدس   موضوع ایشانو   ، های 

 و برخط برگزار شد. ی مجاز صورتبه 

  همچنین   .شد اعطا    نقدی   رتصوبه   هدایایی  سوم  تا  اول   نفرات   به  و  گردید   برگزار  مرحله  دو   در  مسابقه   این

 .شد  پرداخت  نقدی  هدایایی برنامه  در  کنندگانشرکت  یهمه  به
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    «ادبیات و زن» هایست نش برگزاری. ۱۲

  و   خارجی  هایزبان   فارسی،   ادبیات  و  زبان  هایعلمی  نجمنا  همکاری  باشیراز    دانشگاه  خانواده   و   زنان   مورا 

برگزاری    زن،  جهانی   روز  مناسبت  به   دانشگاه،   ادبی   کانون   و   دیجیتال  انسانی  علوم   شناسی،زبان به  اقدام 

 . رد»زن و ادبیات« کنوان  مجازی با ع هایینشست

شد؛ در دو قسمت    برگزار  « یاتادب  و   زن  نشست»    عنوان   با   روم  اسکای   برنامه  یق طر  از   ها که این نشست

 ترتیب یافت. 

و  اولی  سخنرانان »زن  نشست  ن 

  آرزو  دکتر   هاخانم  برنامه   از  ادبیات«

  دانشگاه  تاریخ  وهگر  استادیار)  رسولی

  عبایی  آندیا  دکتر   ،(بهشتی  شهید 

  فرانسه   بیاتاد  و   زبان   گروه  استادیار)

  فاطمه   دکتر  و  (بهشتی  ید شه  دانشگاه

  ادبیات   و  زبان   گروه  استادیار)  مجیدی

 . بودند  ( نیشابور دانشگاه فارسی

  : ترتیب  به  ی ایشانهاسخنرانی   موضوع 

  در   زن جایگاه  »  ، «اوستا  ر د  زن جایگاه  »

  نگاه»  و  ،« فرانسه   وسطی  قرون  اتادبی

 .بود « زنان  هب  نسبت عطار متفاوت 
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  گروه   استاد)  پوریحیی   مرضیه   دکتر  هاخانم  « با سخنرانیادبیات  و  زن»ی  هانشستسله از سل  سه جلن  میدو

 شناسی زبان   و  خارجی  ایهزبان   بخش  استادیار)  آتشی  الله  دکتر  ، (تهران  دانشگاه  روسی  ادبیات  و  زبان

 .  بودند  ( نتهرا دانشگاه  فارسی بیاتاد و  زبان  گروه  استاد)  زمردی حمیرا دکتر  و  (شیراز هدانشگا

  زنان  تصویر»   ،«روسیه  بیستم  سده  ادبیات  در  اآخماتو  آنا  مقام»   ترتیب،  به  ی ایشان نیزهاانی نرسخ  وضوعم

 . بود « فارسی ادبیات در  روح مادینه  ینظریه »  و « عامیانه هایقصه  در سالمند 
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 دانشگاه  هلأمت  دانشجویان ویژه  کتابخوانی یمسابقه برگزاری. ۱۳

شیرا  فرهنگی   اونتمع  همکاری  با   خانواده   و   انزن  امور   مسابقات   سلسله   از   مسابقه   چهارمین   ز، دانشگاه 

  هل أمت  جویان دانش  یویژه ،  «اجتماعی  هایشبکه  در   خصوصی   حریم »  عنوان  با را    خوانهفت   کتابخوانی 

 . کرد برگزارشیراز  دانشگاه

  سایت   قریط  از  مقرر  تاریخ  در  و  شد   ارسال  کنندگانشرکت   برای  کتاب  افدیپی   فایل  مسابقه  این  در

انتها، د.  شد   برگزار   آنالین  صورتبه   آزمون   ،هدانشگا  فرهنگی  معاونت مسابقه    برگزیدگان   به   ر    هدایایاین 

تقدیم    نقدی

 شد. 
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 شیراز  ه دانشگا استاد بانوان پویش با همکاری. ۱٤

دلیل شیوع  به   ،دانشگاه  هایکالس   شدنمجازی   در پی

نیاز   رونا ک  ریبیما   گوشی   و   تاپلپ به    اندانشجوی  و 

  و   همکاری  با  علمیتأیه  بانوان  از   تعدادی،  هوشمند 

  در   ، دانشگاه  یخانواده   و  زنان   امور   مشاور   نمایندگی

  حمایت   دریافت  با  ،اهانهخیرخو   و  خودجوش   اقدامی

  دانشگاه   از  خارج   و  داخل  در  علمیت أهی  ید اسات  از  مالی

  ار همی  طرح   در دانشگاه    هنگیفر  معاونت   هماهنگی  ا ب  و

  دانشجویان   توانمندسازی  و  حمایت  به   دانشجو، 

 . پرداختند  برخوردارکم 

با  دانشگاه  علمیتأهی  بانوان   از  تعدادیهمچنین    ،

در   دوم   ترم  در  استاد،  نبانوا  پویش   طرح  مشارکت 

  روز   هدیه   کارت  ،زنان  امور  طریق   از،  ۹۹  سال  تحصیلی 

  برخوردار کم   ویان انشجد  به  کمکمنظور  ، به را  خود   زن

  اهدا  دانشگاه   استاد   بانوان   پویش  به   ، تحصیلی  مکاناتا  از

 .  د کردن

  سلسله برگزاری    چون  هاییفعالیت   پویش   این  همچنین

  محتوای   یائه ار  و   تهیه   برای   آموزشی   هایکارگاه 

  هزینه   کمک   یاهدا  نشجویان، دا  برای   دیجیتال  آموزشی 

  ان،شجویدان  از   تعدادی  به  رس بو  صورتبه   تحصیلی 

  همیار  طرح   به   ی دانشگاه،و خانواده  زنانور  ام  هماهنگی  با  را ...  و دانشجویانبرای   ینترنتیا  هایبسته   یتهیه 

 اهدا کردند. و دانشج
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 شیراز دانشگاه  ی رفاه اداره ات ماقدا

واقع در مرکز  در شهر »و (  ۹۸آذر    ۲۴) اواسط ماه دسامبر  ،  ۱۹کووید  روس  شیوع وی گزارش  چین  وهان« 

هبه شد؛   بیماری  مز دلیل  شروع  بیکرونا  مانی  شیوع  با  چین  ایرانمدر  در  آنفلوآنزا  رسانی اطالع   ، اری 

های بهداشتی و ارسال پیام  با نصب پوستر،  از انتقال بیماری تنفسی در سطح دانشگاه  پیشگیری  خصوصدر

اتوماسیون شد    دانشگاهیان  برایاداری    در  مدیریت  آغاز  همکاری  با  که  ش   مقرر  دانشگاه  اداری  امورو  د 

 ی تا بهبودی کامل از حضور در محل کار خودداری نمایند. گم بیماری سرماخوردئعال دارایکارکنان  

از    ت و مراکز آموزش عالی سساؤم،  این بیماری   شیوعی  السرعت با  دلیل به   ،ایراندر    بیماری کرونا وع  با شی

نیم و ه  ۹۸سفندماه  اابتدای    با آغاز  با  بستاد ملی م  ی مصوبه   با،    ۹۹-۹۸وم تحصییلی  د  لاس مزمان  ارزه 

 تغییر رویه دادند.جازی م ه و به آموزش  حضوری خود را متوقف کرد آموزش کرونا،  

در دانشگاه  ی رفاه  ازسوی ادارهصورت جدی  موارد زیر به   ، در کشور  کرونابیماری  های  نمونه با گزارش اولین  

 :شیراز اجرا شد 

برر -1 جلسات  ش برگزاری  ویسی  با  مقابله  و  کووید رورایط  هیأت   ۱۹س  سطح  از ردر  دانشگاه  ئیسه 

 ؛لین روز شیوع بیماری در ایرانوا

کمیته  -2 کرونا  یتشکیل  با  دانشگاه    مبارزه  سطح  بحر  برای در  ادامه  مدیریت  و  بیماری  شیوع  ان 

 ؛ کمیته در دانشگاه از طریق مصوبات این۱۹های مبارزه با کووید فعالیت

 ؛انشگاهدهای جلوگیری از انتقال بیماری در سطح راه و  ۱۹کووید  ویروس  رفی ی معنصب پوسترها -3

  ی ره بای افزایش آگاهی و اطالعات دررسانی از طریق اتوماسیون اداری در سطح گسترده برااطالع  -4

 ؛ ... وهای جلوگیری از انتقال بیماری ، راه شناخت این بیماری

 ؛ ابو غیضور ح برایخوان کارتاستفاده از دستگاه   -5

 ؛ود به محیط دانشگاه برای تمامی افراد ور سنجی در بدو تب -6

 ؛  ...رهای تردد و یمس ها،خوابگاه ونی و گندزدایی ادارات،فضدع -7

گذاشتن   -8 اختیار  ورودی    کارکنان برای    کنندهضدعفونی   واد مدر  در  ضدعفونی  مواد  قراردادن  و 

 ؛ گانیهم یادارات و راهروها برای استفاده
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 ؛ تی تفریحی دانشگاهاقامتعطیلی مراکز  -9

 ؛ طیلی رستوران و مراکز غذاخوریتع -10

 ؛ های ورزشی و مسابقاتیت لتعطیلی فعا -11

 ؛های ورزشیتعطیلی استخر و سالن  -12

 ؛ حضوریصورت غیربه تحان دانشجویان و امهای درس برگزاری کالس  -13

 ؛ حضوریصورت غیرهای آموزشی و امتحان کارکنان به برگزاری کالس  -14

 ؛ صورت آنالینی به برگزاری جلسات ادار -15

   ؛ کادر اداری  ریدورکا -16

   ؛پذیرهای آسیبدورکاری گروه  -17

 ؛اجتماعی یفاصله حفظ   برای  در شرایط فیزیکی فضای کار  اتتغییرال اعم -18

   ؛صورت تلفنی یا الکترونیکی تا حد ممکنبه  انبه ارباب رجوع حضوریغیر خدمات اداری  یارائه -19

 ؛ رزه با بیماری باو راهنمای گام دوم م  ۱۹ زشی آشنایی با کووید آمو یبرگزاری دوره  -20

های  کسب آموزش   برای رکز بهداشت دانشگاه  مختلف دانشگاه به م  از واحدهای  هامعرفی بازرس  -21

گام دوم مبارزه با    هایدستورالعملرعایت    یشیوه ارزیابی از    برایالزم و بازرسی مرتب از واحدها  

 ؛ ۱۹کووید ویروس  

نشگاه با همکاری مرکز بهداشت داکنان واحدهای مختلف  کار  از تعدادی از    PCRت  انجام تس -22

 ؛شیراز

ا -23 تهیه نراه  کارگاه  ارائه   یدازی  و  دانشگاه  در  به    ی ماسک  رایگان  دانشگاهکنکارماسک  در    ان 

 گیر؛ ع این بیماری همه شیوماه اول چند 

ضدعفونی -24 مواد  خرید  دا  یکننده پیگیری  تعاونی  طریق  از  ارائه  الکلی  و  به    فروش   براینشگاه 

 .کارکنان دانشگاه
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 ز ااحد بهداشت و درمان دانشگاه شیرقدامات وا

امور  لسهتشکیل ج .1 مدیریت  توسط  اضطراری  با  ادی  معاونت  ضور مسئولین حوزه حنشجویی،  ی 

اجودانش بهه دار یی،  اداره ی  درمان،  و  ادارهداشت  و  تغذیه  به هبگاه خوای  ی  موضوع   منظور ا،    بررسی 

تصمیم  بدر    گیریبیماری،  اقدامات الزم  ارسال های  ی محیط راخصوص  و  تهیه  اداری،  و    خوابگاهی 

 دانشگاه؛ یو مشکالت موجود به هیأت رئیسه یط گزارش شرا

ها و شرح توضیحات الزم در  نشکدهسای دارؤ  حضور  باگاه  کیل جلسه در سطح ریاست دانششت .2

ص  خصو اقدامات الزم در  ب صویبهداشت و درمان و ت  یین اداره لمسئو  ازسویا  ی کرونمارخصوص بی

 وع بیماری توسط حاضرین؛پیشگیری از شی

ا  ای، موافقت ب های زمینه اری مشرایط یا بی  ی مرخصی یا دورکاری افراد دارا   با   امور اداری   ت موافق .3

 صورت شیفتی و دورکاری؛ ها به جام فعالیتن و ان کنااری کخصمر

 های چمن و...؛ ینزمها، از استخر، سالن رزشی اعم ومامی اماکن  طیلی تتع .4

 ویان؛جهای حمل و نقل دانشاوب سرویسو ضدعفونی متنت نظاف .5

 شجویان؛ نتردد داضدعفونی تمامی مسیرهای و  نظافت .6

بیماریه تهی .7 از  پیشگیری  پوستر  شست نحوه   ستر پوو    ناکرو  ی  صحیح  نصب  ی  و  دست  وشوی 

 ها؛ اه خوابگ  مامپوسترها در ت

 دانشجویان؛سازمان امور  مت ی دفتر مشاوره و سالارمکدر خانه بمانیم با هدر کمپین  شرکت .8

 ویان؛ جبه دانشی خدمات دهنده ف ارائه صناا و تمامی اهسرویستعطیلی سلف  .9

با عال  یپیگیر .10 اب  کوک مشئم  وضعیت دانشجویانی که  اماکن    ی دارهه  یا دیگر  بهداشت و درمان 

 ده بودند؛ عه نموراجدرمانی م

جلسه  شت .11 خدمکیل  نیروهای  آموزش  شیوه ی  اتو  خصوص  کار  در  و  بای  مختلف  اصول    مواد 

 ها؛ضدعفونی خوابگاه 

 های اداری؛ بخش ان زش به کارکنوآم .12

 (؛ و دتول کس  یت)واد موجوها با استفاده از مواد گاهبضدعفونی خوا یرنامه تشدید ب .13
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های اداری  ا و بخش هخوابگاه  یع در تمامی و توز  virobac s۵۰سازی شده  ی محلول رقیق تهیه  .14

 نگی؛رهمعاونت دانشجویی و فه  وزح

سالمتمام  پاسخگویی .15 و  بهداشت  واحد  تماس   توقت  دهابه  ها، دانشکدهانشجویان،  ی 

 های بهداشتی؛ ها و مشاورهتوصیه  یه ائ ار و جعیناحدهای مختلف دانشگاه و مراوهای منطقه،  دانشگاه

 ها؛ونی خوابگاهعفضد ی نظافت و د برنامه نظور تشدیمخدماتی به  یروهای د نافزایش تعدا .16

 دار برای نیروهای خدماتی؛ یچه های دری ماسکه تهی .17

هماهنگی .18 ادار   با  ضمن  خد امور  نیروهای  تمامی  عالئمی،  که  به    م اتی  داشتند  سرماخوردگی 

اس مرخص ر  وشده  تاده  فرس ی  الجتعی  )این  شدند  آنان  جایگزین  ادامه  همچنا  وند نیروهای جدید  ن 

 ت(؛د داش هخوا

ضد تهیه  .19 محلول  اسپکنندهی عفونی  و  دست  تمامی   ری ی  در  توزیع  معاونت    و  واحدهای 

 و فرهنگی؛   دانشجویی

کدس   تحویل  .20 جد تورالعمل  ویروس  کرونا  )یشوری  دفتر  ncov-19د  از  عزیزی،(    ون معا  دکتر 

 هنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ ی و فرویجدانش

سازی ه ی کنترل آفات و آمادهاه مها و انجام برناآن س از تعطیلی  پها  خوابگاه عفونی  ضد   نظافت و  .21

 ؛ یالتیان تعط امنظور بازگشایی پس از پها به اهخوابگ 

 ها.ه گاخوابها، برای زمان بازگشایی ده نکنضدعفونی  و تکمیل اقالم نظافتی  تهیه و   .22
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 داری دانشگاه ور اات مدیریت امماقدا

کرون  ورمنظه ب ویروس  انتشار  از  حداقلجلوگیری  به  و  همچن  ا  و  کارکنان  تردد  ررساندن  عایت  ین 

 :ستده اانجام ش  های زیراری فعالیت دا دیریت امور مگذاری اجتماعی، با فاصله

 ؛ رمحل کا ن درکارکناوم س رکنان و انجام امور با حضور حداکثر یک ندی کابتشیف .1

و اتوماسیون اداری،    شگاه )سوفا(های اداری و مالی دانود سامانه وجت و  بودن امکانااهم ه فربا توجه ب  .2

 اهم گردید؛ رت دورکاری فرصوکارکنان در منزل و به  وظایفجام  امکان ان

حفی  تهیه  .3 دس ما  زجملها  اظتی وسایل  ضدعفونی سک،  محلول  تبکننده تکش،  و  دست  بسنی  رای  ج 

 اه؛ریت امور عمومی و تدارکات دانشگ دیری میابند با همکای ور م محل کار حض ر نی که درکناکا

بیماری   شناسایی .4 دارای  که  خاهاکارکنانی  زی  و  یا  مینه ص  دیابت  ازجمله  هستفای  خون  و  نشار  د 

 منزل؛  در  صورت دورکاری کار و انجام امور محوله به ر محل ن دنیافتوره حضافراد ب نمودن اینملزم 

  ر افرادی که دری و مالی دانشگاه )سوفا( برای  داای اهاری در سامانه دورکثبت مرخصی    ن اد امکاایج .5

 ؛ازند پردمنزل به انجام وظیفه می 

ارک  سال مد ار  مهلت  (،امانکمیلی )س ی تن در دفتر بیمه اتجمع کارکن  ومنظور جلوگیری از ازدحام  به  .6

 ه است؛ یافت فزایش ه ادرمانی کارکنان از سه ماه به پنج ما

تک  ی تک اجواحدی )به صورت  مقرر گردید مدارک بیمه به ،  فراددد و عدم تجمع اش تر منظور کاهه ب .7

  رسال کنان و ای مدارک درمانی کاررآوم به جمع زرو مسئولین امور اداری مل همیناز    افراد( دریافت گردد،

 ی تکمیلی شدند؛ر بیمه دفتن به  آ

ی پیشگیری  نگ چگو   با ویروس کرونا، ایی  ا موضوع آشنبارکنان  ای کزشی برآموهای  تهیه و ارسال فایل  .8

ت  یر ارتباط با دیگران و رعاشتی دبهداها و رعایت موارد  وشوی دست تی شس، نحوه از ابتال و انتقال آن

افاصله مواردجی  رعایت  ب  تماعی،  خاز  افظت  محرای  ایمنی  کنترل  خود،  و  همکاران  و  دوستان  و  انواده 

 یون اداری؛وماس کرونا در ات ع ویروس شیو اشی ازس ناستر
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رزندان خود  فبا  تری را  تر محل کار زمان بیش مدلیل حضور کاینکه در این ایام کارکنان به    به وجه  با ت .9

فایلمی  بااهگذرانند،  آموزشی  انواع   ی  آموزش  و    محتوای  گروه زندان  فر  برای  میسرگر بازی  های در 

   است.قرار گرفته   ار آناناختیو در  سالواتساپی کارکنان دانشگاه ار

 

 شیراز  دانشگاه  موزش کارکنانآ یاداره ات ماقدا

سال طول  آموزشی دوره ،  ۱۳۹۹  در  و    برای   متعددی   های  پیشگیری  درخصوص  کارکنان  آگاهی  افزایش 

و    تخصصی -آموزشی  یدوره ۱۰تعداد  همچنین    .برگزار شده است  صورت مجازیبه   مواجهه با بیماری کرونا

 است.  دهگردیبرگزار کارکنان ن و  رت مجازی برای مدیراصوبه عمومی 

خطر اضافه وزن و چاقی در  »  و«  ۱۹  ی مردان در بیماری کووید تسالم»فایل آموزشی با عناوین    ۳ارسال  

قرنطینه  انگ »و    «خانگی  یدوران  اداری    « لیسیکرونای  اتوماسیون  و  کارکنان    عمومرسانی  اطالع   برایدر 

از دیگر  نیز    داشت شهدای والفجر بهو مرکز  اشت و درمان  بهد   یبا همکاری اداره   ی وبینار آموزش   ۲برگزاری  

بیماری کرونا استی آموزش کارکنان در پیونه راداقدامات  ا با  که شرح کامل آن در جدول زیر نمایش    د 

 : تداده شده اس 

 نفر ساعت  تعداد  های آموزشی مجازیعنوان دوره  ردیف 

 ۳۵۱۰ ۳ ۱۹پیشگیری از بیماری کووید  ۱

 ۷۸۸۸ ۲ ران کرونا دور  تغذیه د ۲

 ۴۹۶۰ ۲ ر دوران کرونادختالالت اسکلتی،  عضالنی و عوارض بی تحرکی  ا ۳

 ۱۰۳۳۸ ۳ پدافند غیر عامل ۴

 ۲۱۷۹۷ ۱۰ آموزشی تخصصی و عمومی  یدوره  ۵

 کلیه کارکنان  ۲ وبینار آموزشی  ۶

 کلیه کارکنان  ۳ فایل آموزشی  ۷
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 گاه نشعمومی و پشتیبانی دامور  ریت ااقدامات مدی

انتشار    و سرعت  ۱۹بیماری ویروسی کووید  دمی  اپی  ها درخصوص شروع رسانی رسانه رو اطالع پی .1

منظور ایجاد  جمی و خدماتی که دارد و به ای حوهنیره از  اداستفن مدیریت با توجه به ظرفیت  یآن ا

رواآرا دانشجویامش  تا  ن نی  از  کارکنان  قراب  ۹۸/ ۱۱/ ۱۴ریخ  و  اسپری ردادا  در ن  الکل  نار  ک  های 

ل  ا کاغذی و ارس   بر عدم پذیرش مکاتباتدها مبنیواح  با  یهای ثبت، تردد کارکنان و هماهنگ تگاهدس 

نامه  به اتوماسیونی  و  نیر یرکارگها  ضدعفونی خدمای  وهای  برای  روزانه تی  آبدارخانکردن  ا، هه ی 

ی دانشجویی  هابوس تودر سطح دانشگاه و ا  هاه و پل سانسورها، نردههای بهداشتی، آس یها، سرووری آبخ

زمان تعطیلی    دهم درصد تاو دامپزشکی با محلول وایتکس یک رزی  شاوک های  پردیس ارم و دانشکده

 ود پرداخت؛عی خمااجتی فه ظی ای وها به ایفکالس 

حضور  ای با  جلسه   ۲۸/۱۱/۹۸در تاریخ    ،در سطح کشورکرونا  وس  شدن موضوع انتشار ویربا جدی .2

مدی رؤسا این  در  واحدها  تشکیریی  راه ت  به  نسبت  تا  شد  تل  و  پیشگیری  ادارات    کار  سیمق های 

 د؛وگیری ش همفکری و تصمیم 

تنظ  منظوربه  .3 و  خدماتی  نیروهای  شرارکیف توجیه  راه ره دو  ۵،  کتیان  آموزشی  انتشار ی  های 

چگو و  به  رعایت  نگیویروس  گروهید الزامات  و  فردی  که   اشت  نیروها  آبمسئو  این  و  دارخانهل  ها 

در    یشوراردادن شبانه جارو و تی کف به قید  کن را به عهده دارند، ضروری بوده و تأکارکنای  پذیرای

و ضدعفونی امحلول  و  سطوحی  یتکس  دکردن  ترکیب  رکناکابا  تماس  ر  که  آموزش  با  دارد،  قرار  ن 

سئولین امور اداری  با مستمر  کننده و تماس ماز مواد ضدعفونی   س و استفادهوایتک  رصد محلول یک د

ه حساسیت  برت بر کار این نیروها با توجه  نظا   ز واگرفتن اقالم بهداشتی موردنیای تحویل دها براحو

 ار؛ ی محیط کوع ضدعفونی روزانه ضمو

موا سئولم  با  اهنگیهم .4 تأمین  و  واحدها  اداری  امور  محترم  ضین  برادعفونی د  ایجاد    یکننده، 

 گاه؛ح دانشسطهای اداری ساختمان ، درهاستضدعفونی کردن د جایگاه ۷۴

و  ۳خرید   .5 پشتی  سمپاش  لتهیه دستگاه  برای  باس  ی  اقالم حفاظتی  نیر۱۵و  و  و نفر  سمپاش  ی 

  های ی میرزای شیرازی، دانشکدهزی، کتابخانه مرک  انختمی سانه روزاپاشی  ها برای محلول وزش آن مآ
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انسان  علوم، اجتماعی،  یعلوم  علوم  الهیات،  ،  بین مهن  پردیسحقوق،  پردیس  از  دانشگال  الملدسی،  ه 

 ؛ ۱۰/۱۲/۹۸تاریخ 

با .6 ار با  س رئی  هماهنگی  مخزغ  با  موتوری  سمپاش  تحویل  و  برای  دلیتری    ۶۰۰  ن م  خودرو  رون 

  اری نیروهای با همکاه  ها و اماکن عمومی دانشگ ی بیرون ساختمانهاه وطمح   ها و انخیابمحلول پاشی  

 رم؛ هرداری پردیس ابسیج دانشگاه و ش 

طریق نصب بنر،  از  شتیابهد  هایرسانی توصیه گاه، برای اطالع ی دانشار ی با مدیریت امور ادمکاره .7

  ؛مندیهای مجازی کاراداری و گروه  ر اتوماسیون دپوستر، اطالعیه 

ارم، ساختمان    ی ی ورودنقطه   ۴در    نجی س ی تبسنج دیجیتال و انجام روزانه ه تب ستگاد۵ی  تهیه  .8

دانشکده مر پ  علوم  یکزی،  پو  برای  مهندسی،  ایش ردیس  و گیری  دانشگاه  به  مشکوک  افراد  ورود    ز 

 مشکوک به مرکز درمانی؛   واردت میهدا

تعطیل   یهماهنگ  .9 )بوفه   ی برای  استیجاری  تفریحی و گردشگری  اما  .( و..ها  ی ورغذاخها،  اماکن  کن 

 دانشگاه؛

ش و  دستکجفت    ۷۲۵/۱۰ماسک و    عدد  ۳۵۰/۳۷کننده  واد ضدعفونی لیتر م   ۶۸۳/۱تأمین   .10

رای مصارف شخصی  یز بای نیهمسه  ست،گفتنی)  مسئولین اداری واحدها.ان یا  کنتحویل آن به کار

   از طریق   و شد    گذاشتهان کنررف کامصونی  با نرخ مصوب در اختیار تعا  و اهیان تهیه گ ی دانشخانواده 

 ؛(شد رسانی اطالع رمندی به متقاضیان اهای مجازی کگروه   و ی ادار اتوماسیون

پمین  تأ .11 برای  خدماتی  ضدعفونی سازی  اکنیروی  و  اصولی  نظافت  خوو  ی هاابگاهکردن 

 د؛ شده بو  ه طور اضطراری تخلینشجویی که به دا

دست در ورودی اماکن و محل    یدهکننعفونی مایع یک لیتری ضد عدد جا  ۴۷تهیه و نصب   .12

 ؛ ثبت تردد کارکنان دانشگاه

 (؛ لیتر ۵/ ۶۶۸ا  معج)مایع نصب شده ر جاست دد یکننده نی عفوع ضد لیتر مای  ۵۲شارژ روزانه  .13

تحویل   .14 و  ماسک  ۷۳۰۰تهیه  ساختمان ا  رایبعدد  نگهبانان  و  خدماتی  نیروهای  ستفاده 

 ؛ مرکزی 
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 ؛ رف به نیروهای پیشخدمت و نگهبانانجفت دستکش یکبار مصر هزا۱۳تهیه و تحویل  .15

محل    کردنضدعفونی .16 آزمون اماکن  ی  هابرگزاری 

دانشگ حضو آن  مجری  که  ش ری  مانند اه  است  بوده    یراز 

سراسری، ) ...(    کنکورهای  و  دستگااستخدامی    هبا 

نوبت  زیر  سمپاش  دو  در  محیط  بهداشت  کارشناس  نظر 

  ۱۶حوزه و    ۹۸در  )   ون برگزار شده آزم  ۹پیش و بعد از  

 .(جلسه
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 دانشگاه مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات اقدامات 

   ؛صورت مجازی ها به کالس  ری برای برگزانیاز موردی هاسامانه و پشتیبانی  اندازیراه .1

 ؛ صورت مجازیبه  هاآزمون تمامی نیاز برای برگزاری های موردو پشتیبانی سامانه  اندازیراه .2

 ؛ اداری مالی دانشگاهای با هماهنگی معاونت های زمینه افراد دارای بیماری  یدورکار  .3

 ؛ست منفیت یبتال، تا زمان ارائه افراد مشکوک به ا یدورکار  .4

 افراد؛ حضوری  یاز مراجعه جلوگیری منظور به ب ورودی مرکز فناوری درن  کردمسدود .5

سامانه  .6 از  منظور  به   Ticketing  یایجاد  برای   حضورجلوگیری  درخواست  افراد  متنوع  پیگیری  های 

 ؛ کاربران شبکه دانشگاه

،  اساتید   تمامیی  تلفنتماس    برای ۳۶۱۳۲۹۲۹  -۳۶۱۳۲۹۲۰  –  ۳۶۱۳۲۲۲۲های  اعالم شماره تلفن  .7

   ؛و دانشجویاندان منکار

 ؛هادر اتاق ردن نکتجمع بین کارکنان و اعالم   گذاریایجاد فاصله  .8

 ؛ کنندگان ضروریگذاری بین کارکنان و مراجعه ایجاد فاصله  .9

 ؛ کارکنان  س ن مواد بهداشتی در دسترکردمهیا .10

 ؛ دماتینیاز نیروهای خاقالم بهداشتی مورد یتهیه  .11

 ؛سردکنب آحذف  .12

 ؛ ف جلسات حضوری حذ  .13

و ضدعفونی داگندز .14 )درب کردیی  نرده ن ساختمان  وها،  اتاق  کف  و    در ...(  ها،  اطالعات  فناوری  مرکز 

 ؛ دو نوبت در روز  ،ارتباطات

 ؛ از طریق رابط بهداشتی مرکزبر رعایت نکات بهداشتی رسانی مستمر و نظارت  اطالع  .15

 .  ...گذاری اجتماعی واصله نوع، محل ایستادن، فهای ورود ممتهیه و نصب برچسب  .16
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 دانشگاه شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

 ی دانشگاه مت روابط عمومدیری  ماتاقدا

بیماریرس پوشش خبری و اطالع  .1 به  از  وه کرونا و شی  انی اخبار مربوط  طریق  ی پیشگیری و درمان آن 

 ن؛ای به دانشگاهیسیون و فضای مجازتوماسایت، ا

او اطالع   یبرخشش  پو .2 مربوطخبرسانی  زمینه   ها وی ذارگاستسیبه    ار  دانشگاه در  بیماری  اقدامات  ی 

 نا؛ کرو

دانشگاه  اختصاص .3 سایت  از  بخشی  )به  دادن  کرونا  اینبیماری  در   در  اطالعاتی  ی  شیوه صوص  خبخش 

بیماری  درمان  یا  پیشگیری دبیرخانه ،  این  کمیته اقدامات  علی  س ی  کرونا،  می  های اریذ گتاس یس تاد 

 (؛بارگذاری شد  ن زمینه و...ایدانشگاه در 

 مجازی؛ صورتحضوری به ی شیوهاز  دانشگاه خبری  هایری نشستبرگزاتغییر وضعیت  .4

دکتر    ؛ ازجمله نشست خبریهایی دانشگانمات کروااقد ی  زمینه   در   مجازی های خبری  برگزاری نشست  .5

ویروس    اه شیراز درمقابله باشگ های دانندی و توانم  تاماشیراز با موضوع اقد   دانشگاه  حمید نادگران، رئیس

 ؛ کرونا

 ها؛های رسمی کشور و روزنامه رگزاری با خب باطق ارتریاز طرسانی پوشش خبری و اطالع  .6

  یهای آنان در زمینه ی فعالیت و ارائه وگوی متخصصان دانشگاهی  ت فر و گ و دام برای حضی و اقهنگ هما .7

در  پیشگیری   کرونا  ویروس  مه سانراز  و  )ازجطبوعها  گفت ملات،  و  حضور  ده  نادگران، کوگوی  رئیس    تر 

شبکه  در  شیراز  ا دانشگاه  صستی  توانمندی سیما،  داوانی  و  اقدامات  بیان  موضوع  دبا  شیانشهای  راز  گاه 

 (؛ روس کرونایبا و هدرمقابل 

  منظور به   ی دانشگاهکرونیو... در آرشیو الکت  هالمهای روابط عمومی دانشگاه اعم از تصاویر، فیایل آرشیو ف .8

 ؛ ف آرشیو دستیذ ح

 ؛ (تنوبسه )در ی بیماری کرونا زمینه ن مجموعه اقدامات دانشگاه شیراز در بولتتهیه و تدوین  .9

ها و مراکز تحقیقاتی  ژوهشکده ، پاز واحدها  ک ریطراحی صفحات اختصاصی سایت دانشگاه برای ه .10

 ؛های دانشگاهییت فعالرسانی بهتر الع و اطها برنامه بیشتر  ه هرچ کردن الکترونیکی درراستای 
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ی  در زمینه   ، امور اداری و...دانشجویی -فرهنگیگر واحدهای دانشگاه مانند معاونت  همکاری با دی .11

 ؛ با بیماری کرونا پیوند  و.... در   رن، بروشوشو تولید پوستر، انیمیاحی  ، طرید محتواتول

آموزش   ویژه   همکاری .12 معاونت  زمین دانشگاه  ی  با  آمه در  برای  ی  اساتید  به  فیلم یه تهوزش  های  ی 

 ؛هاشگاه آزمای های عملی و ضبط کالس آموزشی 

فیلم تهیه  .13 رشته ی  معرفی  و  های  سایت  در  آن  بارگذاری  و  نودانشجویان  برای  دانشگاهی  های 

 جتماعی دانشگاه؛ ای اهشبکه

سایت    ذاری آن در بارگه و  تحقیقاتی دانشگامراکز علمی  و    هاتهیه و تدوین فیلم معرفی پژوهشکده .14

 دانشگاه؛های مجازی  ه بکو ش 

 با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه.  شیراز تاریخ شفاهی دانشگاهو تدوین ضبط  .15

 

 

 


