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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1400/03/31
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سالروز میالد باسعادت امام رضا (ع)

فرارسیدن یازدهم ذي القعده، سالروز والدت باسعادت نگین درخشان ایران زمین، شمس الشموس، حضرت
علی بن موسی الرضا (ع) بر تمامی دوستاران و عاشقان آن امام همام مبارك باد.

ما در سرزمین ایران مفتخر به میزبانی و خدمتگزاري فرزندان باکرامت امام موسی کاظم (ع)، به ویژه
هشتمین اختر تابنده آسمان امامت و والیت، حضرت ثامن الحجج، علی بن موسی رضا (ع) هستیم که

وجود نورانیشان ارزشمندترین سرمایه معنوي و روشنایی بخش قلوب مومنان است.
دهه کرامت که حسن ختام آن، میالد پربرکت آن امام همام است، فرصت مناسبی است تا در این روزها که
دوستداران اهل بیت (ع) بیش از هر زمان دیگر، دل هاي دردمندشان را به دریاي شفاعت و کرامت این
خاندان دخیل بسته اند و از راه دور به زیارت حضرت ثامن الحجج عرض ارادت می کنن و بیش از همیشه
دلتنگ زیارت ایشان هستند؛ با دعا و توسل به اهل بیت (ع) از خداوند متعال بخواهیم تا به زودي شاهد

ریشه کن شدن بیماري همه گیر کرونا از سر جهانیان باشیم.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن تبریک این ایام فرخنده به تمام شیعیان جهان، به ویژه خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز، از درگاه خداوند متعال براي همگان توفیق کسب فیض و

بهره مندي بیش از پیش از دریاي فضائل و کرامات این سرچشمه ي الهی را آرزومند است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1400/03/31
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 معرفی پژوهشکده بیوتکنولوژي دانشگاه شیراز

پژوهشکده بیوتکنولوژي دانشگاه شیراز ازجمله مراکز پژوهشی فعال این دانشگاه است که در سال 1385، با
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت خود را آغاز کرده است.

دکتر علی نیازي رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژي و استاد دانشکده کشاورزي، طی گفت وگویی با روابط
عمومی دانشگاه به بیان معرفی این دانشکده، فعالیت ها و موفقیت هاي آن در سال هاي اخیر پرداخته

است.
به گفته ي دکتر نیازي، هدف اولیه تأسیس پژوهشکده بیوتکنولوژي، توجه به اهمیت موضوع بیوتکنولوژي
و انجام تحقیقات بینارشته اي درخصوص زیست فناوري است و این پژوهشکده به منظور تحقق بخشی از
وظایف پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوري و نیز کمک به رفع نیازهاي پژوهشی کشور در زمینه ي
علوم کشاورزي، مهندسی شیمی، نفت و گاز، فنی مهندسی، علوم پایه، دامپزشکی و رشته هاي وابسته به

آن ها راه اندازي شده است.
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژي گفت: این پژوهشکده در حال حاضر 4عضو هیأت علمی تمام وقت و 10 عضو وابسته دارد که در بخش هاي مختلف دانشگاه مشغول به فعالیت هستند؛

همچنین در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري، دانشجویانی داریم و طی چند دوره ي گذشته نیز تعدادي از دانشجویان فارغ التحصیل شده اند.
وي به سوابق و فعالیت هاي انجام شده در پژوهشکده ي بیوتکنولوژي اشاره کرد و افزود: باتوجه به گستردگی دانشگاه، زمینه هاي تحقیقاتی که در پژوهشکده ي بیوتکنولوژي دانشگاه
شیراز دنبال می شود، متنوع است؛ از آن جمله می توان به پژوهش در زمینه هاي ازدیاد برداشت نفت، انتقال ژن به گیاهان و باکتري ها تولید پروتئین هاي نوترکیب و پژوهش در

زمینه ي پپتیدها و پروتئین ها و گیاهان دارویی اشاره کرد.
دکتر نیازي به امکانات و تجهیزات مختلف زیست فناوري در این پژوهشکده و نقش مکمل آزمایشگاه هاي مرکزي دانشگاه و دانشکده کشاورزي براي پژوهشکده بیوتکنولوژي در حوزه
ي تجهیزات اشاره کرد و اعالم داشت: پژوهشکده بیوتکنولوژي دانشگاه شیراز براي هرگونه همکاري با کارخانه ها و کارگاه هایی که به نحوي به موضوع بیوتکنولوژي مرتبط می شوند،

آماده است و باتوجه به ظرفیت ها و امکانات بسیار خوبی که در این زمینه دارد از همکاري و ارتباط با صنعت استقبال می کند.
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1505410/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.mp4
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1400/03/31
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تالش براي گسترش همکاري دانشگاه شیراز و مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند

در نشست مشترك مدیر و جمعی از مسئوالن مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز با مدیرعامل،
اعضاي هیات مدیره و معاون تحقیق و توسعه هولدینگ دانشمند؛ بر گسترش و تعمیق ارتباطات و فعالیت

هاي مشترك دو مجموعه تاکید شد.
در این نشست که با حضور دکتر منصور کنعانی، مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی، دکتر سجاد تقوایی، مدیر
واحد تجاري سازي و دکتر مجتبی بینازاده، مدیر دفتر صادرات فناوري دانشگاه شیراز تشکل شد؛
درخصوص زیرساخت مشترك در حوزه هاي مختلف فناوري، تشکیل تیم هاي عارضه یابی، تعریف پروژه
هاي تحقیقاتی و استفاده از شبکه متخصصین خارج از کشور با استفاده از شبکه اعضاي هیأت علمی

دانشگاه شیراز بحث و تبادل نظر شد.
به گفته دکتر کنعانی، برنامه اجرایی تاسیس دفتر تحقیق و توسعه مشترك بین دانشگاه شیراز و مؤسسه
دانشمند و استفاده از دانش تخصصی دانشگاهی درجهت رفع نیازهاي صنایع پایه و مادر کشور، از مهم

ترین اهداف این نشست بود.
وي گفت: درخصوص ظرفیت سرمایه گذاري روي تیم هاي نوآورانه با ظرفیت تبدیل شدن به شرکت هاي دانش بنیان هم گفت وگوهاي دوجانبه صورت گرفت.

مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز اظهار امیدواري کرد به زودي در زمینه حمایت از شرکت هاي دانش بنیان، شتاب دهنده هاي تخصصی و مراکز تحقیق و توسعه مشترك
با صندوق سرمایه گذاري سینا وابسته به مؤسسه دانشمند، توافقات عملیاتی حاصل شود.

دکتر علی خطیبی، مدیرعامل مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند هم تاکید کرد: سرمایه گذاري هوشمند در شرکت هاي دانش بنیان با هدف تجاري سازي محصول و حمایت از جوانان
مستعد و صاحب ایده، یکی از اهداف این مؤسسه به شمار می رود.

وي افزود: مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند به عنوان بازوي علمی پژوهشی بنیاد مستضعفان شناخته می شود و مأموریت ارتقا رویکردهاي دانش بنیان و نوآور را برعهده دارد.
گفتنی ست بازدید مسئوالن نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز از مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند، به دنبال بازدید مسئوالن این مؤسسه از توانمندي هاي دانشگاه شیراز صورت

گرفت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1400/03/31
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 روز بسیج اساتید گرامی باد

امام خمینی (ره): «شهید چمران چنان با عظمت و با تعّهد به اسالم جان خود را فدا کرد که خود را در هر
دو جهان بیمه نمود».

31 خردادماه سالروز شهادت یکی از اسوه هاي علم و عمل، شخصیت دیندار و انقالبی شهید دکتر مصطفی
چمران است. نامگذاري سالروز شهادت این شهید دانش دوست، به عنوان «روز بسیج اساتید» اقدامی
ارزشمند و پرمفهوم است که رسالتی سنگین براي جامعه ي علمی کشور به همراه دارد. چراکه به فرموده

ي مقام معظم رهبري: «توقع این است که خروجی دانشگاه، در جمهوري اسالمی چمران ها باشد».
شهید دکتر مصطفی چمران نمونه ي واقعی از یک شخصیت علمی بسیجی با افکاري انقالبی بود که
فرهنگ فداکاري را به فعلیت رساند. او به این یقین رسیده بود که بسیج به عنوان پشتوانه و ذخیره ي
اسالم ناب محمدي حرکتی برآمده از هویت و فرهنگ اصیل اسالمی و ایرانی و نمونه ي عالی درك معنوي
و غیرت ملت ایران براي دفاع از شرف و عزت این سرزمین است. امروزه ایران عزیز اسالمی، بیش از گذشته
به تجلی وجوه و ابعاد آن دانشمند عزیز و مجاهد عارف وارسته به عنوان الگوي کم نظیر اساتید و

دانشگاهیان ما براي ورود به عرصه ي گام دوم انقالب، نیازمند است.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن بزرگداشت سالروز شهادت آن شهید واالمقام و روز بسیج اساتید، از تمامی همکاران دانشگاهی، به ویژه اعضاي هیأت علمی جوان می خواهد تا با

مطالعه و درنگ در زندگانی و شرح دالوري هاي آن شهید، در خدمت به کشور و نظام اسالمی، هماره نام و راه آن شهید بزرگوار را جاري نگاه دارند.
موفقیت و سربلندي همگان را از خداوند متعال آرزومندیم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1400/03/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 دانشگاه شیراز در میان دانشگاه هاي برتر جهان، براساس رتبه بندي کیواس 2022

نتایج رتبه بندي کیواس 2020منتشر شد؛ براساس این گزارش شش دانشگاه از ایران، در میان 1300 دانشگاه برتر دنیا قرار
گرفتند که در این میان نام دانشگاه شیراز نیز دیده می شود.

رتبه دانشگاه شیراز در این رتبه بندي براي اولین بار طی 4سال گذشته از رتبه 1000-801 به رتبه 800-751 ارتقاء یافته
است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، این موفقیت ارزشمند را که بی شک حاصل تالش و همکاري یکایک اعضاي خانواه ي بزرگ
دانشگاه شیراز است؛ به جامعه ي علمی کشور به ویژه دانشگاهیان دانشگاه شریاز تبریک عرض می نماید.

در ادامه می توانید جایگاه و رتبه هاي دانشگاه هاي ایرانی در سال هاي 2021 و 2022 و جدول عملکرد دانشگاه شیراز در هریک از شاخص هاي رتبه بندي طی 4سال حضور در رتبه
بندي کیواس را مشاهده فرمایید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  6  |  تاریخ: 1400/03/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتخاب پنج تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز؛ به عنوان سرآمدان علمی

از سوي فدراسیون سرآمدان علمی ایران، پنج تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز، به عنوان «سرآمدان
علمی» در سال 1400 معرفی شدند.

گفتنی ست معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با هدف دستیابی جمهوري اسالمی ایران به مرجعیت
علمی جهانی، فدراسیون سرآمدان علمی ایران را در سال 1394 راه اندازي کرده است. این فدراسیون،
ساالنه 100نفر از اعضاي هیأت علمی کشور را که داراي دستاوردهاي پژوهشی برتر (مطابق آیین نامه
فدراسیون) بوده، شناسایی و حمایت می کند. در ادامه ي اجراي این طرح در سال 1400 عالوه براین افراد،

15نفر از سرآمدان علمی جوان (افراد با سن کمتر از 45سال) نیز انتخاب و حمایت می شوند.
دانشگاه شیراز مفتخر است در سال 1400 چهار تن از اعضاي هیأت علمی این دانشگاه: دکتر فرهاد پناهی
(عضو هیأت علمی بخش شیمی)، دکتر سیدجعفر حسینی (عضو هیأت علمی بخش شیمی)، دکتر احمد
شیخی (عضو هیأت علمی بخش فیزیک) و دکتر سیدحسین هندي (عضو هیأت علمی بخش فیزیک)،
موفق به کسب عنوان «سرآمد علمی» و یک تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه: دکتر محمدرضا نیکو (عضو
هیأت علمی بخش مهندسی عمران) موفق به کسب عنوان «سرآمد علمی جوان» شده و مشمول حمایت

هاي فدراسیون سرآمدان علمی ایران گردیده اند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک و آرزوي درخشش و موفقیت روزافزون براي این عزیزان، این موفقیت ارزشمند را به خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریک عرض می
نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  7  |  تاریخ: 1400/03/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سالروز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی (ع)

ششم ذي القعده، سالروز بزرگداشت بزرگ مرد ایمان و شھامت و تقوا، حضرت سیداالعاظم، احمدبن موسي الكاظم (ع) فرخنده باد.

زائرین در این مقام انوار یزدان دیده اند

عارفان این آستان را كعبھ جانان دیده اند

چشمھ تابان و خورشید جھان افروز را

خاك بوس این بھ كیوان رفتھ ایوان دیده اند

خستگان تشنھ لب را در بیابان سلوك

میھمان این مبارك آب حیوان دیده اند

آستان زاده موسي بن جعفر را مدام

خود مطاف سالكان راه ایمان دیده اند

وین مشید بارگاه سیدالسادات را

در شرف ھمتاي ساق عرش یزدان دیده اند

(شعر از دكتر نوراني وصال شیرازي)

حریم پاك حضرت احمدبن موسي (ع) با آن گنبد فیروزه ایش، ھمیشھ مركز تجمع عاشقان مكتب اھل بیت (ع) و دوستاران خاندان نبوت

بوده و مأمن و پناھگاھي براي مرد م، بھ ویژه مردمان شریف استان فارس است.

روز بزرگداشت ایشان، فرصت مغتنمي ست تا باري دیگر ضمن شكرگزاري بھ درگاه حضرت باري تعالي براي ھمسایگي با آن گوھر

شب چراغ، از تالش ھا و زحمات شبانھ روزي خادمان محترم حرم مطھر قدرداني نماییم.

از خداوند متعال مي خواھیم، استان فارس را زیر سایھ ي پر خیر و بركت حضرت احمدبن موسي، شاھچراغ (ع)

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  8  |  تاریخ: 1400/03/26
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه شیراز با مدیرعامل صحا

دكتر رضا نقي پور اصل، رئیس ھیات مدیره و مدیرعامل شركت مادرتخصصي صندوق حمایت از صنایع پیشرفتھ، در سومین و

آخرین روز از سفر بھ استان فارس با حضور در دانشگاه شیراز با دكتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز و جمعي از مدیران این

دانشگاه دیدار و گفت وگو كرد.

در ابتداي این نشست دكتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز ضمن خیرمقدم بھ مدیرعامل صحا و ھیات ھمراه، گفت: دكتر نقي پور

از معدود مدیراني است كھ در كنار صنعت دغدغھ دانشگاه را ھم داشتھ باشد و ھمواره در كنار توجھ بھ صنایع، توجھ بھ دانشگاه

ھا را ھم در برنامھ ھاي كاري خود داشتھ اند؛ از ھمین رو جا دارد از ایشان تقدیر و تشكر نمایم.

وي افزود: در گذشتھ جلسات مفیدي با مدیران صحا داشتھ و مواردي را كھ مدنظر صندوق بود بھ دانشكده ھاي تابعھ بھ ویژه علوم

مھندسي و كشاورزي منتقل كرده ایم كھ متاسفانھ بھ دلیل شیوع بیماري كرونا این موضوعات بھ حاشیھ رفت؛ اما امروز با تغییر

رویكرد و نگرش بین اساتید و دانشجویان و تغییر نگاه از نگاه سنتي بھ سمت حركت بھ سوي نوآوري و كارآفریني خواستار

ھمكاري جدي با مجموعھ ي صندوق حمایت از صنایع پیشرفتھ بھ منظور جاانداختن ھرچھ بھتر این تغییر نگرش ھستیم.

رئیس دانشگاه شیراز شكل گیري دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه شیراز را یكي از اقدامات در راستاي تغییر نگرش دانشجویان و اساتید برشمرد و خواستار برگزاري نشست ھاي مشترك و كارگاه ھاي آموزشي و

وبینارھاي تخصصي با مدیران و متخصصان صحا بھ منظور آشنایي ھرچھ بھتر اساتید و دانشجویان با مقولھ صنایع پیشرفتھ و رفع ابھام و پرسش ھاي ایشان شد.

دكتر رضا نقي پور نیز در این دیدار با اشاره بھ ظرفیت ھاي باالي استان فارس در حوزه ي صنایع پیشرفتھ گفت: استان فارس یكي از پتانسیل ھاي خوب كشور در حوزه ي صنایع ھایتك و پیشرفتھ است؛ از ھمین رو این

انتظار از دانشگاه شیراز مي رود تا ھمگام با سایر مجموعھ ھاي حمایتي مثل صحا، براي جذب شركت ھاي دانش بنیان اقدام كند.

آمادگي صندوق حمایت از صنایع پیشرفتھ براي كمك بھ تحكیم ھرچھ بیشتر رابطھ صنعت و دانشگاه

مدیرعامل صحا افزود: دانشگاه باید متولي امر شركت ھاي فعال در حوزه ي فنآوري پیشرفتھ باشد و با فعال كردن مراكز رشد و فناوري، با جذب و تقویت شركت ھاي فعال در این زمینھ، بھ اعتالي این حوزه از صنعت در

استان و كشور كمك نماید.

رئیس ھیأت مدیره ي صندوق حمایت از صنایع پیشرفتھ تصریح كرد: بھ عنوان یك فعال كھ سال ھاست دغدغھ ي اشاعھ ي علوم و توسعھ ي صنعت را داشتھ ام، معتقدم كھ بخش تحقیقات و فناوري نباید در وزارت علوم

تضعیف و از دانشگاه ھا حذف شود.

دكتر نقي پور اصل صحا را پل ارتباطي بین صنعت و دانشگاه دانست و گفت: صندوق حمایت از صنایع پیشرفتھ در كنار رسالت قانوني خود ھمواره سعي كرده بھ عنوان پلي بین دانشگاه و صنعت عمل كند، در ھمین راستا

آمادگي ھرنوع ھمكاري و كمك براي تقویت بیش از پیش رابطھ ي صنعت و دانشگاه را داریم.

در ادامھ دكتر سیدفخرالدین افضلي، مدیر دفتر امور فناوري و طرح ھاي كاربردي دانشگاه شیراز نیز بھ برخي از اقدامات صورت گرفتھ و موفقیت ھاي این دفتر پرداخت و گفت: دفتر امور فناوري و طرح ھاي كاربردي

دانشگاه شیراز دستاوردھاي متعددي داشتھ است كھ كھ بعضي از آن ھا در قالب آمارھایي ھست كھ وزارتخانھ ارائھ كرده و بعضي از آن ھا در قالب بسترسازي براي حركت بھ سمت جامعھ محور بودن ھست كھ البتھ بعضي

از این كارھا بعدھا بھ نتیجھ خواھد رسید.

وي افزود: از جملھ موفقیت ھاي دفتر ارتباط با جامعھ صنعت دانشگاه شیراز مي توان بھ كسب رتبھ ي نخست از لحاظ شاخص ھاي قرارداد با صنعت اشاره كرد. ھمین طور درخصوص امریھ و كسر خدمت (كھ دفتر فناوري

متولي آن بوده) دانشگاه شیراز توانستھ است رتبھ ي برتر را در بین دانشگاه ھاي ایران داشتھ باشد و مسیرھاي جدید امریھ را بازكند.

مدیر دفتر ارتباط با جامعھ-صنعت دانشگاه شیراز ادامھ داد: از دیگر فعالیت ھاي انجام شده، طرح مھجا (مشاركت و ھمكاري با جامعھ) بود كھ سال گذشتھ مصوبھ ي این طرح را از ھیأت رئیسھ دانشگاه گرفتیم و این طرح

براي مشاركت دانشگاه و صنایع در زمینھ ي طرح ھا و ایجاد برندسازي پژوھشي باتوجھ بھ مسائل موردنیاز جامعھ شكل گرفتھ است.

در پایان این نشست مقررگردید جلساتي بھ منظور آشنایي بیشتر دانشجویان و اساتید دانشگاه شیراز با صنایع پیشرفتھ در قالب كارگاه ھاي آموزشي، وبینارھاي تخصصي و جلسات مشترك با مجموعھ ي صحا و ھمكاري

سازمان صمت استان فارس برگزار گردد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  9  |  تاریخ: 1400/03/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تعمیرات، نوسازي و بهسازي خوابگاه هاي دانشگاه شیراز در دوران تعطیلی خوابگاه ها

طرح ھاي عمراني دانشگاه شیراز، در زمینھ ھاي مختلف دانشجویي، فرھنگي، پژوھشي، آموزشي و... علیرغم مشكالت

اقتصادي و محدودیت ھاي مالي، بھ طور پیوستھ در حال انجام است. ازجملھ ي اقدامات عمراني دانشگاه، عملیات تعمیر، نوسازي

و بھسازي خوابگاه ھاي دانشجویي است.

معاونت فرھنگي دانشجویي دانشگاه شیراز، شیوع بیماري كرونا و بھ دنبال آن تعطیلي خوابگاه ھا را فرصت مغتنمي برشمرده و

در این دوران، با تمركز و سرعت بیشتر عملیات تعمیر، نوسازي و بھسازي خوابگاه ھاي دانشجویي را دنبال كحرده است.

گزارش مختصري از برخي اقدامات صورت گرفتھ در زمینھ ي خوابگاه ھاي دانشگاه شیراز، بھ تفكیك خوابگاه ھا، جھت

استحضار در ادامھ آورده شده است:

گفتني ست امور دانشجویي دانشگاه شیراز داراي ٢۴باب خوابگاه دانشجویي (۶باب پسرانھ، ١۵ باب دخترانھ و ٣ باب خوابگاه

متاھلي)، بھ مساحت حدود ١٠ھزار مترمربع است كھ در مجموع حدود ۶۵٠٠ نفر دانشجو در آن ھا امكان سكونت دارند.

مسؤولیت برنامھ ریزي و رسیدگي بھ خوابگاه ھا برعھده ي اداره ي خوابگاه ھا در دو بخش دختران و پسران است.

١. نوسازي و بھسازي خوابگاه ۴ ارم

خوابگاه ۴ ارم درسال ١٣۴٨ با زیر بناي ١٨٧٠متر مربع در دوطبقھ ساختھ شد و داراي ۶٨ اتاق است. این خوابگاه با ظرفیت

١٧۵نفري دانشجوي دختر در محوطھ پردیس ارم قرار دارد. با توجھ بھ قدمت پنجاه سال از نظر تاسیسات و ابنیھ سرویس ھاي بھداشتي و حمام ھا و رنگ اتاق ھا فرسودگي بسیار زیادي داشتھ كھ با ھزینھ اي بالغ بر یك

میلیاردتومان از آبان ٩٩ آغاز شده است. بھسازي و تعمیرات كامل و تفكیك كولر براي ھر اتاق و تعمیرات شامل تخریب كامل و بازسازي سرویس ھاي بھداشتي توالت و حمام و ھمچنین رنگ آمیزي ھمھ ي اتاق ھا،

راھروھا، آشپزخانھ ھا و .... مي شود. با پیشرفت خوبي كھ این تعمیرات داشتھ است، انتظار مي رود تا تیرماه ١۴٠٠ عملیات بھسازي و نوسازي این خوابگاه بھ اتمام برسد و در سال جدید تحصیلي دانشجویان از محیط بسیار

خوب این مجموعھ استفاده ي بھینھ كنند.

٢. نوسازي و بھسازي كامل خوابگاه ٩ ارم

خوابگاه ٩ ارم درسال ١٣۴٨ با زیربناي ١٨٧٠مترمربع در دوطبقھ ساختھ شد و داراي ٧٣ اتاق است. این خوابگاه با ظرفیت ١۵٠نفري دانشجوي دختر در محوطھ ي پردیس ارم قرار دارد با توجھ بھ قدمت پنجاه سالھ، از

نظر تاسیسات و ابنیھ سرویس ھاي بھداشتي و حمام ھا و رنگ اتاق ھا فرسودگي بسیار زیادي داشتھ كھ با ھزینھ اي بالغ بر چھارمیلیارد تومان از آبان ٩٩ آغاز شده است. در نوسازي این خوابگاه سرویس ھاي بھداشتي و

حمام بھ صورت مستقل در فلت ھا و تفكیك كولرھاي ھر اتاق در نظر گرفتھ شده است. با پیشرفت خوبي كھ این تعمیرات داشتھ است، انتظار مي رود تا آبان ١۴٠٠عملیات بھسازي و نوسازي این خوابگاه بھ اتمام برسد و در

سال جدید، در صورتي كھ كالس ھاي دانشگاه حضوري برگزار شود، دانشجویان از محیط بسیار خوب این مجموعھ استفاده بھینھ كنند.

٣. تعمیرات خوابگاه شھید مطھري(ره)

این خوابگاه با ظرفیت حداكثر ٣۶٠ نفر در منطقھ ي باجگاه و دانشكده ي كشاورزي واقع شده است. این خوابگاه از نظر سطح بندي كالبدي صندوق رفاه دانشجویي در سطح ۵ قرار داشت كھ با ھمت مدیریت محترم دانشگاه و

حمایت مالي صندوق رفاه دانشجویي با اعتباري بالغ بر ٧٠٠ میلیون تومان در تابستان ٩٨ تعمیر شده و بھ سطح ٢ ارتقاء یافت. تعمیرات این خوابگاه شامل نوسازي و بھسازي سرویس ھاي بھداشتي و رنگ آمیزي اتاق ھا،

راھروھا، درب و پنجره و اماكن عمومي خوابگاه است. ھمچنین در این فرآیند تجھیز موتورخانھ بھ دو دستگاه دیگ بخار و تعویض كلیھ ي موكت ھا و پرده ي اتاق ھا نیز در دستور كار قرار گرفت.

۴. گزارش نوسازي و بھسازي خوابگاه شھدا٢

خوابگاه ھاي متاھلي دانشگاه شیراز داراي سھ فاز تعمیراتي است. فاز اول تعمیراتي این مجموعھ كھ شامل بازسازي كامل خوابگاه شھدا ١ بود در سال ١٣٩٧ بھ پایان رسید و اكنون فاز دوم یعني بازسازي كامل خوابگاه شھدا

٢ نیز با مشاركت بخش خصوصي پایان یافتھ است. تعمیرات انجام شده در این خوابگاه شامل؛ تخریب كامل و بازسازي سرویس بھداشتي، تخریب كامل و بازسازي آشپزخانھ، نوسازي كامل تاسیسات آب و برق، گازكشي

آشپزخانھ ھا، نوسازي كامل درب و پنجره ھا، نصب سیستم اعالم حریق، نصب سیستم سرمایشي كولر آب، نوسازي كامل موتورخانھ و... است. مجموعھ خوابگاه ھاي متاھلین شھدا داراي ٣ بلوك خوابگاھي و ھر بلوك نیز

شامل ۵٠ سوئیت مسكوني است. خوابگاه شھداي ٢ در ۵طبقھ ، داراي ۵٠ واحد و زیربناي حدود ٣ھزارمتر مربع است.

ھزینھ نوسازي این خوابگاه توسط بخش خصوصي بیش از ۴ میلیارد تومان صرف شده است

۵. نوسازي و بھسازي بلوك Aخوابگاه شھید مفتح (ره)

این خوابگاه با قدمت بیش از سي سال، بھ عنوان بزرگ ترین خوابگاه ھاي دانشجویي كشور، در ۴ بلوك و ١٣ طبقھ، داراي ٧٠٠ اتاق و زیربناي حدود ٣٠ھزار متر مربع، بھ دلیل قدمت زیاد و مستھلك شدن سیستم ھاي

تأسیساتي آن و ھمچنین تراكم باالي اسكان، نیازمند تعمیرات جدي بود كھ بھ كمك سازمان برنامھ و بودجھ و مسئولین وزارت عتف و صندوق رفاه دانشجویي، عملیات نوسازي و بھسازي این خوابگاه، از مردادماه ١٣٩٨ آغاز

شد و تاكنون پیشرفت چشمگیري داشتھ است گزارش مختصري از این خوابگاه پیش از این در سایت دانشگاه درج شد، بھ زودي گزارش تكمیلي آن نیز ارائھ مي شود.

دریافت فایل گزارش تعمیرات

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D9%85%20%D9%BE%D8%A7%20%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%203.pdf
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 ارتقاء رتبه ي دو تن از اعضاي هیأت  علمی

در جلسھ ي ھیأت ممیزه ي دوشنبھ ٢۴خرداد ماه ١۴٠٠، دكتر علي حسین صمدي، دانشیار بخش اقتصاد و دكتر صمد صباغي،

دانشیار بخش نانو مھندسي شیمي، از مرتبھ ي دانشیاري بھ مرتبھ ي استادي ارتقاء یافتند. 

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریك و تھنیت بھ این عزیزان، از خداوند متعال آرزوي تندرستي، بھروزي و

موفقیت روزافزون براي ایشان دارد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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 افتخارآفرینی کانون هاي فرهنگی دانشگاه شیراز در نهمین جشنواره ملی رویش

آیین اختتامییھ ي نھمین جشنواره ي ملي رویش با اعالم و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره برگزار شد.

در این دوره از جشنواره، ۵٣٨۵كانون دانشجویي با بیش از ١۵ھزار فعالیت با یكدیگر بھ رقابت پرداختند كھ در این میان، كانون

ھاي فرھنگي، ھنري، دیني و اجتماعي دانشگاه شیراز برگ زرین دیگري بر افتخارات این دانشگاه افزودند.

اسامي كانون ھاي برگزیده از دانشگاه شیراز بدین شرح است:

كانون ایران شناسي و گردشگري: برگزیده كانون ھاي اجتماعي، زیرگروه ایران شناسي و گردشگري؛

خانم زھرا سادات میر معیني: برگزیده رشتھ فیلمنامھ نویسي (عضو كانون فیلم و عكس دانشگاه شیراز)؛

آقاي سید محمدامین احمدي: شایستھ تقدیر در بخش موسیقي سنتي (عضو كانون موسیقي دانشگاه شیراز)؛

گفتني ست، جشنواره رویش بھ صورت سالیانھ و بھ عنوان تجلي توانمندي ھا و اقدامات كانون ھاي فرھنگي، ھنري، دیني و

اجتماعي دانشگاه ھاي سراسركشور برگزار مي شود و دركنار دیگر جشنواره ھاي فرھنگي، ازجملھ رویدادھاي مھم فرھنگي و

اجتماعي در عرصھ ي دانشگاھي است.

روابط عمومي و معاونت فرھنگي-اجتماعي دانشگاه شیراز، ضمن تبریك ویژه بھ كانون ھاي برگزیده شده، افتخارات كسب شده

را بھ خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریك عرض مي نماید.
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 سی ودومین اجالس رؤساي سیزده دانشگاه بزرگ کشور

سي ودومین اجالس رؤساي سیزده دانشگاه بزرگ كشور، بیستم خردادماه، بھ میزباني دانشگاه صنعتي خواجھ نصیرالدین طوسي

برگزار شد.

در این اجالس، جمعي از رؤساي سیزده دانشگاه برتر كشور، ازجملھ دكتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز بھ صورت مجازي

حضور یافتند.

دكتر میرزابزرگ، رئیس امور آموزش عالي، تحقیقات و فناوري سازمان برنامھ و بودجھ و دكتر خاكي صدیق معاون آموزشي

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز در این اجالس شركت كردند.

در دستور جلسھ سي ودومین اجالس رؤساي دانشگاه ھاي بزرگ كشور موضوعات بازگشایي دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش

عالي از مھرماه ١۴٠٠؛ بررسي طرح تعاون؛ آسیب شناسي بخشنامھ اخیر خزانھ داري كل؛ آزمون دكتري و مسالھ لغو حدنصاب

نمره از سوي ھیات عمومي دیوان عدالت اداري و چگونگي نظارت بر حسن اجراي تمام وقتي ویژه در مرحلھ دوم ھمسان سازي بھ بحث و بررسي گذاشتھ شد.

در ابتداي این دوره از اجالس رؤساي سیزده دانشگاه بزرگ كشور، دكتر یزدان دوست، دانشگاه صنعتي خواجھ نصیرالدین طوسي ضمن خیرمقدم بھ میھمانان اظھار داشت: دانشگاه صنعتي خواجھ نصیرالدین طوسي در سال

ھاي اخیر از منظر پاسخ بھ نیازھاي جامعھ، موفقیت ھاي زیادي كسب كرده است و بیش از ٨٠ درصد دانش آموختگان در شغل مرتبط با رشتھ تحصیلي خود مشغول فعالیت ھستند. ھمچنین ساختار مناسبي براي تجاري سازي

پژوھش داشتھ است، اما بھ طور مستمر بھ دنبال تكمیل این ساختار ھستیم و تالش مي كنیم كھ از ھمھ ي زیرساخت ھا بھره مند شویم.

رئیس دانشگاه صنعتي خواجھ نصیرالدین طوسي بیان داشت: یكي از دستاوردھاي با ارزش دانشگاه درحوزه ي فناوري و كارآفریني، دریافت مجوز تأسیس صندوق پژوھش و فناوري غیردولتي نصیر بود. این صندوق با

ھدف جذب منابع مالي براي توسعھ، مشاركت و سرمایھ گذاري الزم در امر پژوھش و فناوري و ایجاد بستر سرمایھ گذاري بخش غیردولتي، ارائھ ي تسھیالت مالي و حمایت ھاي قانوني از پژوھشگران و فناوران و كمك بھ

دستگاه ھاي اجرایي در جھت تجاري سازي تأسیس گردیده است و دانشگاه صنعتي خواجھ نصیرالدین طوسي بھ عنوان سھامدار بخش دولتي این صندوق محسوب مي شود. امیدواریم با مشاركت بخش خصوصي شاھد فعالیت

ھاي ارزنده اي در حوزه فعالیت ھاي پژوھشي باشیم.

وي ھمچنین گفت: علي رغم شیوع كرونا، دانشجویان خارجي دانشگاه رشد چشمگیري داشتھ و آمار آن نسبت بھ سال گذشتھ رشد ٢۴ درصدي را نشان مي دھد. تعداد اساتید مدعو خارجي از ١٧ بھ ٢٠ نفر رسیده است.

ھمچنین با ۴٣ دانشگاه برتر دنیا و مؤسسھ بین المللي تعامل نزدیك داریم، كھ این ھمكاري ھا تنھا یك تفاھم نامھ كاغذي و ویتریني نیست و بسیاري از آن ھا در حوزه ھاي مختلف آموزشي و پژوھشي عملیاتي شده است.

دكتر یزدان دوست اضافھ كرد: در حال حاضر، علیرغم شیوع بیماري كرونا و تحریم ھاي ھمھ جانبھ، دانشجوي شاغل مشترك منتھي بھ مدرك دوگانھ در كشورھا اعم از ھلند، كره جنوبي، فرانسھ و روسیھ داریم و این

ھمكاري با سایر كشورھا ھم در حال گسترش است. تعداد پروژه ھاي بین المللي دانشگاه در دي ماه ٩٩ در مقایسھ با دي ماه ٩٨ كھ حدود ١٨ مورد بوده، با ٣٣ درصد افزایش بھ ٢۴ پروژه افزایش یافتھ است.

رئیس دانشگاه گفت: مقاالت منتشرشده در گذشتھ ٣٨درصد بوده و اكنون بھ ۴۵درصد رسیده و استنادات بھ مقاالت حدود٢۴ تا ٢۵ ھزار شده است.

در ادامھ ي این نشست، دكتر نیلي، رییس اجالس بیان داشت: دانشگاه ھا ھمواره باز و مشغول فعالیت بوده اند. ھمچنین تا حدي كھ دستورالعمل ھاي بھداشتي اجازه دھند، خوابگاه ھا و سایر قسمت ھاي دانشگاه فعال ھستند.

دكتر نیلي ھمچنین اشاره كرد: مھم ترین مسألھ شیوه حضور دانشجویان در ترم آینده است كھ امیدواریم با واكسیناسیون شاھد افزایش حضور دانشجویان باشیم.

وي افزود: با توجھ بھ تجربھ ھایي كھ در زمینھ آموش مجازي كسب كرده ایم، طبیعتا شیوه ي آموزش ما دچار تغییراتي خواھد شد. انتظار مي رود با استفاده از ظرفیت تكنولوژي و تجربھ موفق دانشگاه ھا بتوانیم از این

ظرفیت ھا براي ارتقاء آموزش و دسترسي بیشتر مردم بھ بھره گیري از ظرفیت دانشگاه ھا بپردازیم.

رئیس دانشگاه تھران بھ نقش خوشھ ھاي فكري دانشگاه ھا در انتخاب بھتر و برتر مردم در انتخابات ریاست جمھوري اشاره كرد و گفت: با توجھ بھ اینكھ تعدادي از دانشگاه ھا دستاوردھاي خوبي در حوزه ي خوشھ ھاي

فكري داشتھ اند، مي توانیم از این خوشھ ھا و دستاوردھا در عرصھ ي انتخابات بھره بگیریم تا مسائل كشور را با ھم بررسي كنیم. تشكیل خوشھ ھاي فكري دستاوردھاي خوبي داشتھ و جلسات متعددي با مسئوالن عالي رتبھ

كشور برگزار شد. در این شرایط نیز خوشھ ھا مي توانند نقش مھمي ایفا كنند؛ بھ گونھ اي كھ این آمادگي وجود دارد كھ خوشھ ھا نشستي با كاندیداھاي ریاست جمھوري برگزار كنند.

وي در پایان اظھار داشت: خوشھ ھاي فكري از اساتید عالي رتبھ دانشگاه ھا ھستند و بدون سوگیري خاصي مي توانند بھ مردم براي انتخاب بھتر كمك كنند؛ ھفتھ آینده خوشھ ھا مي توانند این ھماھنگي را براي برگزاري

نشست كاندیداھا انجام دھند و دانشگاه ھا نقش خودشان را بار دیگر در جامعھ ایفا كنند.

در ادامھ ي این نشست دیگر رؤساي دانشگاه ھا نیز بھ بیان دیدگاه ھا و نقطھ نظرات خود درخصوص دستورات جلسھ ي سي ودومین اجالس رؤساي دانشگاه ھا پرداختند.
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 گرامیداشت روز جهانی محیط زیست و تقدیر از محیط بانان برتر استان فارس

ویژه برنامھ ي روز جھاني محیط زیست با تقدیر از محیط بانان برتر استان فارس در دانشگاه شیراز برگزار شد.

این برنامھ كھ بھ ھمت مدیریت اجتماعي دانشگاه شیراز و انجمن علمي علوم و مھندسي محیط زیست در باغ ارم دانشگاه شیراز

ترتیب یافت، با حضور برخي از اعضاي ھیأت رئیسھ دانشگاه شیراز، مدیركل محیط زیست استان فارس و ھمین طور میھمانان

ویژه اي چون دكتر عزت هللا رئیسي اردكاني (پدر علم ھیدروژئولوژي ایران و چھره ماندگار كشور) برگزار گردید.

مدیر اجتماعي دانشگاه شیراز در آغاز این برنامھ

با بیان این مقدمھ كھ كیفیت خوب یا بد زندگي بستھ

بھ محیط زیست دارد، گفت: ما در ھر نقشي كھ

باشیم، مي توانیم در بھبود محیط زیست نقش

مؤثري داشتھ باشیم. دكتر معصومھ محرر افزود:

والدین مي توانند مھارت ھاي فرزندانشان را در

زمینھ ي بھبود محیط زیست افزایش دھند.

عضو ھیات علمي دانشگاه شیراز با بیان اینكھ

طبق یك گزارش جھاني ٨٠درصد آسیب ھاي

مربوط بھ بالیاي محیط زیستي بھ بانوان آسیب مي

زند، اظھار داشت: بھ ھمین دلیل باید مھارت ھاي زنان براي مقابلھ با این آسیب ھا افزایش یابد.

وي تأكید كرد: ھدف ما از برگزاري برنامھ ھفتھ محیط زیست در دانشگاه شیراز، حساس سازي جامعھ نسبت بھ نقش افزایش اگاھي و تغییر سبك

زندگي در بھبود وضعیت محیط زیست است.

جاي خالي دانشكده ي محیط زیست در دانشگاه ھاي كشور

معاون فرھنگي اجتماعي دانشگاه شیراز نیز در این برنامھ از موضع حقوقي بھ مسألھ ي محیط زیست پرداخت و گفت: توجھ ویژه اي در سالیان اخیر در حوزه ي برخوردھاي قانوني با افرادي كھ محیط زیست را بھ خطر مي

اندازند معطوف شده كھ البتھ ھنوز باید روي این مباحث در كشور كاركنیم.

دكترسید مجتبي واعظي افزود: دركشورھاي پیشرفتھ مشاوره بھ كارخانھ داران در این زمینھ، اھمیت بسزایي دارد و متخلفان جریمھ ھاي سنگین

مي شوند كھ امیدوارم ما نیز در كشور بھ آن سطح برسیم.

وي بھ جاي خالي دانشكده ي محیط زیست نیز در دانشگاه اشاره كرد و گفت: امیدواریم ھرچھ زودتر باتوجھ بھ اھمیت موضوع محیط زیست در

كشور شاھد تأسیس دانشكده ي محیط زیست در دانشگاه باشیم.

در ادامھ ي این مراسم، مدیركل محیط زیست فارس نیز بھ نقش دانشگاه ھا در حوزه ي محیط زیست پرداخت و گفت: نقش دانشگاه در رفع

بحران ھا و چالش ھاي محیط زیست قابل توجھ است و باید از قابلیت ھاي دانشگاه شیراز بھ منظور كاھش مشكالت فعلي بھره برد.

سازمان محیط زیست فارس براي احیاي تاالب ھاي استان دست بھ دامان دانشگاه شیراز شده است

دكتر حمید ظھرابي در مراسمي افزود: در حال حاضر در استان چند چالش عمده ي محیط زیستي داریم كھ مھم ترین آن مدیریت منابع آب است.

این مسئلھ از موضوعاتي است كھ متاسفانھ آنچنان كھ باید بھ آن در كشور پرداختھ نشده است، بطوري كھ در حال حاضر نتایج و عواقب این بي

توجھي را ھمھ دارند مشاھده مي كنند.

وي با بیان اینكھ بسیاري از رودخانھ ھا و تاالب ھاي ما خشك شده، عنوان كرد: از ١٣تاالبي كھ در فارس داریم، در حال حاضر فقط دو تاالب

كوچك یكي ''ھفت برم'' و دیگري ھم ''برم شور'' را مي توان گفت كھ زنده است و این وضعیت نامطلوب تاالب ھا نشانھ ھاي مدیریت نامطلوب

منابع آبي و یكي از ابرچالش ھاي موجود است كھ دانشگاه مي تواند در احیاي تاالب ھا نقش مطلوبي ایفا كند و ما دراین باره دست بھ دامان

دانشگاه شده ایم.

مدیركل محیط زیست قارس گفت: در ھمین باره ما تفاھم نامھ اي با دانشگاه شیراز منعقد كرده ایم و مسئولیت دبیرخانھ ي احیاي تاالب ھاي فارس را بھ دانشگاه محول كرده ایم.
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وي بھ بھره مندي از دانش دانشگاه ھا در حوزه ھاي دیگر ازجملھ كاھش الودگي و موضوع آزار دھنده ي گرد وغبار تاكید كرد.

دكتر ظھرابي با اشاره بھ برخي فعالیت ھاي علمي در حوزه ي محیط زیست بھ برخي ھجمھ ھاي رسانھ اي نیز گریزي زد و گفت: در حوزه ي

مدیریت حیات وحش ھم اتفاقاتي دارد مي افتد، بھ طور مثال زماني كھ در حال جابھ جا كردن پوزپلنگي براي مطالعھ ھستند، اگر تصادف كنند،

اكثر رسانھ ھا مدیریت احساسي مي كنند و معموال زیست شناسان تنھا مي مانند؛ مردم ھم عمدتا نگاھشان روي مدیریت احساس گرایانھ است.

دراین شرایط انتظار ما از دانشگاھیان طرفداري علمي از كارشناسان و حافظان محیط زیست است.

دكتر ظھرابي عنوان كرد: سازمان حفاظت محیط زیست باید طرف علم را بگیرد و گاھي محیط زیست در این شرایط گیر مي افتد و تحت فشار

قرار مي گیرد كھ از دانشگاھیان خواستاریم در چنین شرایطي نترسند و بیایند حرف بزنند ودفاع كنند؛ متأسفانھ خیلي ھا در این شرایط سكوت مي

كنند و این وضعیت كار را بسیارسخت مي نماید.

در ادامھ دبیر قطب آب و محیط زیست كشور و استاد دانشگاه شیراز نیز طي سخناني با بررسي وضعیت محیط زیست و مشكالت این حوزه

گفت: ھنوز برخي مدیران با یك دیدگاه مھندسي مي خواھند صنعت را جایي بزنند كھ حداقل ھزینھ ھا را داشتھ باشد، درحالي كھ دراین باره باید

علمي برخورد كرد و حفاظت محیط زیست را در نظر گرفت.

دكتر عزت هللا رییسي، چھره ي ماندگار ایران تأكید كرد: ما در این حوزه بیشتر از بودجھ و اینجورچیزھا مشكل مدیریتي داریم،

ایشان در پایان بر نقش مؤثر نھادھاي خودجوش مردمي و NGO ھا تاكید كرد و گفت: نھادھاي مردمي حفاظت محیط زیست جریان ھاي داوطلبانھ و خودجوشي ھستند كھ درجھت حفاظت ازمحیط زیست درچنددھھ اخیر نقش

تقویتي مھمي را در جھت مشاركت ھمگاني برعھده دارند، سازمان ھاي غیردولتي زیست محیطي بھ عنوان جنبش ھاي اجتماعي با استفاده از بسیج منابع موجب تقویت مشاركت و اخالق زیست محیطي مي شوند و ھمچنین

مي توانند مانع سیاست ھاي منفي دولت نسبت بھ تخریب ھاي زیست محیطي باشند.

دكتر رسول خسروي نیز در این مراسم با بیان اینكھ تحقق شعار امسال روز جھاني محیط زیست، یعني «بازنگري، بازآفریني و ترمیم»، میسر نیست جز تغییر در سبك زندگي انسان و بازنگري در رفتار و برخورد انسان با

طبیعت.

وي افزود: نیم قرن حفاظت از محیط زیست كشور نشان مي دھد كھ مشاركت و افزایش فرھنگ جوامع ركن اساسي در حفاظت از محیط زیست است.

عضو ھیأت علمي دانشگاه شیراز گفت: یكي از مواردي كھ در سند برنامھ ارتقا فرھنگ حفاظت از محیط زیست كھ در تاریخ ٢٣خرداد١۴٠٠ رونمایي شد

نیز مطرح مي شود، ھم افزایي بین دستگاھي در حوزه محیط زیست و ارتقا فرھنگ زیست محیطي در جامعھ و مشاركت جوامع در حفاظت است.

استادیار بخش مھندسي منابع طبیعي و محیط زیست و مشاور انجمن علمي علوم و مھندسي محیط زیست در این برنامھ تصریح كرد: خوشبختانھ تعامل

خوب بین نھادھاي متولي امر حفاظت از محیط زیست در استان فارس با مراكز علمي استان ھمچون دانشگاه شیراز بستري را براي تحقق شعار امسال

فراھم نموده است.

دكتر خسروي ادامھ داد: در سال گذشتھ نیز تعامالت بین اداره كل محیط زیست استان فارس با دانشگاه شیراز را در ایجاد كارگروه تخصصي ستاد

ھماھنگي و مدیریت تاالب ھاي استان فارس، و اجراي طرح ھاي پژوھشي زیست محیطي مي توان مشاھده كرد. امید است در سال جاري این تعامالت

بیشتر در زمینھ پیشگیري از تخریب محیط زیست و تمركز بر طرح ھاي پایش زیست محیطي و ارزیابي اثرات توسعھ در حوزه ھاي آب، خاك، ھوا، و

تنوع زیستي باشد.

حسن ختام مراسم گرامیداشت روز جھاني محیط زیست در دانشگاه شیراز تجلیل از ۵ محیط بان برتر فارس بھ نام ھاي علي فرزام، علي جامیشي، عباس

خسروي، ابوذر قایدي و مجتبي پوالدي بود.
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 آیین رونمایی از پوستر و تیزر نخستین رویدادملی، آموزشی، فرهنگی «عشق پالس»

آیین رونمایی از پوستر و تیزر نخستین رویدادملی، آموزشی، فرهنگی «عشق پالس»، به میزبانی مرکز
مطالعات و آموزش هاي فرهنگی آوند (وابسته به دفتر نهاد رهبري در دانشگاه شیراز)، همزمان با والدت

باسعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر برگزار شد.

رویداد «عشق پالس» با رویکرد ارتقاء مهارت هاي روابط عاطفی، همزمان با سالروز ازدواج حضرت زهرا
(س) به همت مرکز آموزشی فرهنگی آوند، وابسته به نهاد رهبري دانشگاه شیراز کلید خواهد خورد و از

تیرماه سال جاري برگزار خواهد شد. 

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولین استانی و دانشگاهی و دانشجویان در تاالر مصطفوي دانشگاه
شیراز ترتیب یافت، 

حجت االسالم نیري، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز، ضمن خوش آمدگویی به حضار و تبریک میالد باسعادت حضرت معصومه و روز دختر، به لزوم
برنامه ریزي مستمر در فعالیت هاي فرهنگی اشاره کرد و رویداد عشق پالس را برنامه اي اثربخش دانست و بر ضرورت انجام آن تاکید کرد.

در ادامه ي این آیین، سرهنگ محمدجعفر دوستدار، معاون اجتماعی سپاه فجر شیراز نیز ضمن سپاسگذاري از برگزارکنندگان این مراسم، استمرار، فعالیت عالمانه و فراگیري را سه رکن
مهم فعالیت هاي فرهنگی خواند و با اشاره به چالش هاي اجتماعی، به اهمیت فعالیت هاي آموزشی در این حوزه پرداخت.

دکتر حفیظی مدیر فرهنگی و دکتر علیمراد مشاور امور بانوان دانشگاه شیراز نیز در این برنامه بر افزایش سطح مهارت و اطالعات زوج هاي جوان در بحث روابط عاطفی تاکید داشتند. 
گفتنی ست، ارائه ي دوره هاي آموزشی (در قالب بوم/ تابلوي آموزشی)، بهبود روابط عاطفی (در قالب سه جلسه)، تکمیل بوم آموزشی و پاسخ به سواالت آن و ارائه ي آن ها در قالب

ویدئوکلیپ، ازجمله مراحل رویداد عشق پالس است.
در پایان این رویداد، آثار ارسالی توسط داوران ارزیابی و به برگزیدگان هدایایی اعطا خواهد شد.

تولید مستند، انتشار کتاب و تولید بسته ي آموزشی هوش عاطفی نیز، از بخش هاي جنبی این رویداد است.
تمامی وبینارها، آموزش ها و مسابقه بوم عاطفی به صورت مجازي برگزار می گردد و از طریق سایت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز، متعاقبا اطالع رسانی

خواهد شد.
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Springer انتشار کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در انتشارات بین المللی 

کتاب تصنیفی دکتر محسن راجی، عضو
هیأت علمی دانشکده ي مهندسی برق و

کامپیوتر، با عنوان
Soft Error Reliability of»
VLSI Circuits» در انتشارات بین
المللیSpringer به چاپ رسید. این
کتاب که با همکاري دکتر بهنام قوامی
(عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر
کرمان) نوشته شده است؛ حاصل سال
ها پژوهش این دو پژوهشگر در حوزه ي
قابلیت اطمینان مدارهاي دیجیتال است.
کتاب نام برده براي خوانندگانی تهیه
شده است که در حوزه ي طراحی
سیستم هاي دیجیتال با قابل اطمینان
باال فعالیت می کنند. در این کتاب،
رویکردهاي جدیدي در حوزه طراحی
سیستم هاي الکترونیکی مطمئن که در
کاربردهاي حساس از نظر ایمنی (مانند

سیستم هاي الکترونیک در صنعت خودروسازي و حوزه سالمت) قابل استفاده هستند، بررسی شده است.
ابزارهاي نرم افزاري براي ارزیابی و جبران خطاهاي نرم در سیستم هاي الکترونیکی ارائه گردیده است. تأکید

این کتاب بر رویکردهاي مدلسازي و الگوریتم هایی است که در تحلیل و جبران خطاهاي نرم در مدارهاي دیجیتال مقیاس نانو کاربرد داشته باشند و همچنین تکنیک هایی که به عنوان
گام هاي اصلی در طراحی به کمک کامپیوتر براي مدارهاي مجتمع مطمئن مورد استفاده قرار می گیرند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز این موفقیت ارزشمند را به آقاي دکتر محسن راجی و همکار ارجمندشان، دکتر بهنام قوامی تبریک عرض نموده، تندرستی، دیرزیستی و موفقیت روزافزون
ایشان را از درگاه خداوند متعال آرزو دارد.
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 راهیابی دانشجویان دانشگاه شیراز به مرحله ملی پنجاه ونهمین سال جایزه بنیاد البرز

هفت نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز موفق به راهیابی به مرحله ملی پنجاه ونهمین سال جایزه بنیاد البرز
(نوبل ایرانی) شدند.

آقاي مهدي رضوي فر دانشجوي دکتري مهندسی نفت و خانم ها فهیمه محمدپور دانشجوي دکتري
روانشناسی بالینی، زهرا زکی پور دانشجوي دکتري اصالح نباتات؛ فرشته محمدپور دانشجوي دکتري زبان
شناسی همگانی؛ پگاه خسروانی دانشجوي دکتري مدیریت منابع خاك؛ سیده محبوبه کشفی دانشجوي
دکتري علوم قرآن و حدیث و فرناز احمدي دانشجوي کارشناسی مدیریت منابع خاك از دانشگاه شیراز، به
عنوان برگزیدگان مرحله ي منطقه اي پنجاه ونهمین سال جایزه البرز (نوبل ایرانی)، در بین دانشگاه هاي

منطقه ي 7 کشور، به مرحله ي ملی این دوره از مسابقات راه یافتند.
در این مرحله، 53 دانشجو از دانشگاه هاي منطقه ي 7 کشور در بین پنج گروه آموزشی فنی و مهندسی،
علوم پایه، علوم انسانی، هنر، کشاورزي و دامپزشکی با یکدیگر به رقابت پرداختند و درنهایت هفت نفر از

آن ها برگزیده شدند.
بنیاد فرهنگی البرز در سال 1342شمسی به همت فردي نیکوکار به نام «مرحوم حسینعلی البرز» تأسیس

و وقف گردیده است. هدف این بنیاد، کمک به اشاعه ي فرهنگ کشور و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهندگان برتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش آموزان برگزیده و
نوباوگان و نوجوانان با استعداد ایرانی است.

«جایزه بنیاد البرز (نوبل ایرانی)» در طول بیش از نیم قرن، چندین هزارنفر از نخبگان برتر علمی کشور را مورد حمایت و تشویق قرارداده است.
گفتنی ست، طی سال هاي اخیر، دانشگاه شیراز یکی از دانشگاه هاي سرآمد کشور در دریافت جایزه ي البرز بوده است. دکتر رضا حق بخش در پنجاه وپنجمین سال، دکتر حسین
میهمی و حامد علی زاده در پنجاه وششمین سال و دکتر سید حبیب فیروزآبادي در پنجاه وهشتمین سال جایزه بنیاد البرز برگزیده شدند و برگ هاي زرین دیگري بر افتخارات دانشگاه

شیراز افزودند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز ضمن عرض تبریک به این دانشجویان عزیز و آرزوي درخشش و موفقیت روزافزون براي ایشان، این موفقیت ارزشمند را به یکایک اعضاي خانواده بزرگ
دانشگاه شیراز تبریک عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شماره خبر:  17  |  تاریخ: 1400/03/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ویژه برنامه هاي هفته ي محیط زیست در دانشگاه شیراز

دكتر معصومھ محّرر مدیر اجتماعي دانشگاه شیراز طي گفت وگویي با روابط عمومي دانشگاه از ویژه برنامھ ھاي دانشگاه بھ

مناسبت روز جھاني محیط زیست خبر داد.

وي با بیان این مقدمھ كھ ھر سال روز ١۵خرداد (۵ ژوئن) در سراسر جھان با عنوان روز جھاني محیط زیست گرامي داشتھ مي

شود و از ١۶ تا ٢٢ خرداد بھ عنوان ھفتھ محیط زیست درنظر گرفتھ شده است، افزود: این روز از سوي سازمان ملل بھ منظور

افزایش آگاھي مردم براي نگھداري محیط زیست و تحریك سیاستمداران بھ گرفتن تصمیماتي براي رویارویي با تخریب محیط

زیست و گونھ ھاي زیستي جانوري انتخاب شده است.

دكتر محّرر

گفت: ھرسالھ

ھمانند اغلب

روزھایي كھ

در تقویم بین

المللي ثبت

شده اند، براي روز جھاني محیط زیست نیز شعار و موضوعي از طرف سازمان ملل در نظر گرفتھ مي شود

كھ این شعار، اھمیت یك موضوع خاص در حفظ محیط زیست را براي مردم و سازمان ھا را پررنگ تر مي

كند.

او ادامھ داد: شعار و موضوع روز جھاني محیط زیست در سال ٢٠٢١ «بازنگري. بازآفریني. ترمیم» است

كھ با این مضمون، افراد باید تصمیم بگیرند تغییرات اندكي در سبك زندگي خود ایجاد كند تا بتوانند نظم

طبیعت را بازگردانند. مدیریت اجتماعي دانشگاه شیراز و انجمن علمي محیط زیست، باتوجھ بھ اھمیت

موضوع محیط زیست و بنابر رسالت اجتماعي دانشگاه، برنامھ ھاي متنوعي را بھ مدت یك ھفتھ درنظر

گرفتھ اند كھ از ھمھ ي عالقھ مندان براي شركت در این برنامھ دعوت مي شود.

مدیر اجتماعي دانشگاه شیراز خبر داد: روز یكشنبھ ٢٣خردادماه، ویژه برنامھ اي با حضور اعضاي ھیأت

رئیسھ دانشگاه شیراز، مدیركل محیط زیست استان فارس و ھمین طور میھمانان ویژه اي چون دكتر عزت

هللا رئیسي اردكاني (پدر علم ھیدروژئولوژي ایران و چھره ماندگار كشور) و دیگر صاحب نظران در این

حوزه، ھمراه با مراسم تقدیر از محیط بانان برتر استان فارس برگزار خواھد شد.

دكتر محّرر اعالم كرد: این برنامھ بھ دلیل مشكالت ناشي از شیوع بیماري ھمھ گیر كرونا، بھ صورت

محدود باحضور مسؤوالن و سخنرانان برنامھ در باغ ارم شیراز و بھ صورت مجازي و برخط براي عموم عالقھ مندان برگزار خواھد شد.

وي از دیگر برنامھ ھاي ھفتھ ي محیط زیست ھمچون برگزاري نشست ھاي تخصصيِ «تحلیل و بررسي مستند زمین» و «چالش ھا و معضالت زیست محیطي» با حضور و سخنراني صاحب نظران و ھمین طور برنامھ

ھاي متنوعي چون پیاده روي ھمراه با پاكسازي طبیعت (از رصدخانھ ابوریحان دانشگاه شیراز تا پارك قندیلي)، نمایشگاه عكس محیط زیستي در مدیریت دانشگاه شیراز (بھ مدت یك ھفتھ كاري)، برگزاري مسابقات (ازجملھ

مسابقھ نقاشي و عكاسي فرزندان كاركنان محترم، در گروه ھاي سني ٣تا١۶ و ١۶سال بھ باال با محوریت محیط زیست) ھمراه با نشر محتواي مرتبط خبر داد و گفت: ھدف از برگزاري این برنامھ ھا فرھنگ سازي و افزایش

آگاھي و حساسیت افراد نسبت بھ مباحث محیط زیست است.
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شماره خبر:  18  |  تاریخ: 1400/03/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 فرارسیدن دهه کرامت و میالد حضرت معصومه (س)

ازشب میالد تو اینگونه حاصل می شود
ماه روز اول ذي القعده کامل می شود

بارها سر در میارد از شب میالد تو
تا که جبرائیل ازخورشید غافل می شود

گوئیا شأن نزولش می شود ایران ما
هرچه بر موسی بن جعفر سوره نازل می شود

پاي او شاهچراغ و دست ها عبدالعظیم
چشم ایران چون که مشهد گشت قم، دل می شود

فرارسیدن والدت سراسر نور و رحمت کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه ي پربرکت
کرامت بر عموم شیعیان جهان مبارك باد.

روز اول ذي القعده که به عنوان «روز دختر» نامگذاري شده، فرصت مغتنمی ست براي تعظیم به مقام آن بانوي بزرگوار و شناخت بهتر شخصیت ایشان و همچنین تکریم دختران نجیب
و پاك سرشت میهن عزیزمان ایران.

همین طور دهه اول ذي القعده، که به یمن میالد فرزندان همام امام موسی کاظم(ع)، «دهه کرامت» نامگذاري شده، فرصت بسیار پربرکت و ارزشمندي ست براي نشر و تعمیق فرهنگ
اهل بیت به ویژه فرهنگ فاطمی و رضوي؛ تا با بهره مندي از دریاي خروشان آموزه هاي قرآنی، زمینه آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با فرهنگ اهل بیت به ویژه امام هشتم شیعیان

حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و برادر بزرگوارشان حضرت احمدبن موسی (ع) و بانوي دو عالم حضرت فاطمه معصومه (س) فراهم گردد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز در کمال مسرت، والدت با سعادت مظهر عصمت، کرامت و مهربانی ها حضرت معصومه(س)، روز دختر و آغاز دهه کرامت را به تمامی دوستاران اهل بیت
(ع) به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز، مخصوصا دختران عزیز دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال سالمتی، شادمانی و کامیابی را براي همه ي

دختران این سرزمین آرزومند است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شماره خبر:  19  |  تاریخ: 1400/03/19
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شیراز

 کسب عنوان «مرکز مشاوره ممتاز کشور» توسط مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز براي دوازدهمین سال پیاپی

در مراسم سی ودومین گردهمایی رؤساي مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه هاي سراسر کشور، مرکز
مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز براي دوازدهمین سال پیاپی ازبین بیش از 130مرکز مشاوره به عنوان

''مرکز مشاوره ممتاز کشور در سال 1399'' معرفی شد.
در این مراسم ضمن قدردانی از تالش هاي رئیس و همکاران مرکز مشاوره در ارائه خدمات روان شناختی
به دانشگاهیان و برنامه ریزي براي ارتقاء سالمت روان آنان، از سوي دکتر صدیقی، معاون وزیر علوم،
تحقیقات و فنآوري و رییس سازمان امور دانشجویان، دکتر علم، معاون امور دانشجویان داخل سازمان و
دکتر صفاري نیا، مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان، لوح تقدیر و نشان حامی به دکتر

چنگیز رحیمی، رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز اعطا شد.
دکتر چنگیز رحیمی ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: هرساله مراکز مشاوره کل کشور براساس شاخص
هاي مختلف عملکرد ارزیابی می شوند؛ مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز با توجه به انجام فعالیت
هاي متنوع و گسترده مانند خدمات مشاوره و روان درمانی، برگزاري جلسات آموزشی متعدد با موضوعات
روان شناختی، اجراي طرح هاي مختلف مداخالتی بهداشت روان و همکاري هاي برون سازمانی متعدد

موفق به کسب این مقام ارزشمند گردیده است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز؛ ضمن عرض تبریک و خداقوت به مدیر و اعضاي محترم مرکز مشاوره و روان
درمانی دانشگاه شیراز، این موفقیت ارزشمند را به خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریک عرض می نماید.
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شیراز

 اعالم نتایج مرحله ي نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

نتایج مرحله ي نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور، از سوي سازمان سنجش آموزش
کشور اعالم شد.

مرحله ي نهایی بیست وپنجمین دوره ي المپیاد علمی دانشجویی کشور در تاریخ 1اسفندماه 1399، با
مسئولیت دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شیراز، در دانشکده ي مهندسی دانشگاه شیراز برگزار شد.

به علت شرایط ناشی از شیوع بیماري همه گیر کرونا، امکان برگزاري این آزمون در اردیبهشت 99 فراهم
نشد، از همین رو مقرر شد تنها دانشجویان برتر آزمون کارشناسی ارشد سال99 در این آزمون شرکت

کنند.
سازمان سنجش آموزش کشور 83 نفر متقاضی شرکت در مرحله ي نهایی این المپیاد را به دانشگاه شیراز
اعالم کرده و مقرر گردید این آزمون در صبح و بعد از ظهر روز جمعه یکم اسفندماه 99 برگزار شود. این
آزمون با رعایت تمامی قوانین و مقررات دستورالعمل هاي بهداشتی در رشته هاي زبان و ادبیات فارسی،
الهیات و معارف اسالمی، علوم اقتصادي، حقوق، علوم تربیتی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، آمار،
مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی

کشاورزي (زراعت و اصالح نباتات)، علوم جغرافیا، مهندسی مواد، روانشناسی، علوم زمین و طراحی صنعتی در صبح و بعد از ظهر روز جمعه 1 اسفندماه 1399 به صورت همزمان در
12دانشگاه کشور برگزار گردید.

نتایج این آزمون 8 خرداد ماه 1400 از سوي سازمان سنجش آموزش کشور اعالم گردید.
15نفر اول مرحله نهایی المپیاد سال 1399 که اسامی آن ها در سایت مرکز المپیاد اعالم شده (افرادي که نامه معرفی به دانشگاه نگرفته اند) و در زمان ثبت نام براي شرکت در المپیاد،
دانشجو بوده اند؛ می توانند درخواست استفاده از آیین نامه هاي استعدادهاي درخشان مبنی بر معرفی به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد در اولین نیم سال تحصیلی ممکن را با

مشخصات زیر از طریق آدرس ایمیل olympiad@sanjesh.org از تاریخ 17/3/1400 تا 30/3/1400ارسال نمایند.
در ادامه لیست برگزیدگان المپیاد دانشجویی دانشگاه شیراز آمده است. دانشگاه شیراز ضمن تبریک به این دانشجویان عزیز، براي ایشان آرزوي سربلندي و موفقیت هاي روزافزون دارد.
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شیراز

 مراسم گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و شهادت امام صادق (ع)

مراسم گرامیداشت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره)، قیام خونین 15خرداد و سالروز شهادت امام
جعفرصادق(ع)، به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی و ستاد یادواره شهداي دانشگاه شیراز برگزار شد.

این مراسم که همزمان به صورت حضوري و برخط در جوار حرم شهداي گمنام دانشگاه شیراز در تاریخ سه
شنبه 18 خرداد برگزار گردید، با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز شد و در ادامه با قرائت زیارت

عاشورا ادامه یافت.
حجت االسالم والمسلمین نیري، مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز نیز به عنوان
سخنران این مراسم ابتدا به شرح اهداف قیام امام خمینی(ره) اشاره و سپس به مسأله انتخابات پیش رو و

اهمیت مشارکت عمومی پرداخت.
در پخش پایانی برنامه نیز مسئولین و حضار شرکت کننده در مراسم پس از عطرافشانی قبور مطهر شهداي گمنام با اهداي شاخه گل به مقام واالي شهیدان اداي احترام کردند.
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شماره خبر:  22  |  تاریخ: 1400/03/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تسلیت به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه امام صادق (ع)

همان که غربتش از قبر خاکی اش پیداست امام صادق شیعه سالله زهراست
ز بس که کینه و غربت به هم موافق شد هدف به تیر جسارت امام صادق شد

25شوال سالروز شهادت جانگداز ششمین اختر تابناك آسمان والیت و امامت، رئیس مذهب تشیع، حضرت
امام جعفر صادق (ع) بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد.

نگاه به تاریخ نشان می دهد امام جعفر صادق (ع) در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ اسالم می زیستند
و توانستند با تحمل رنج طاقت فرساي جایگاه اسالم را استوارتر کرده، عقاید اسالمی را نشر دهند و

شاگردانی شایسته براي بقا و استمرار دین مبین اسالم تربیت کنند. 
آن امام همام، جان و مال و تمام زندگی خویش را صرف ترویج آیین اسالم و مذهب شیعه کرد؛ امید که
پروردگار متعال، ما را نیز در زمره دوستاران واقعی و رهروان راستین حضرتش قرار دهد تا با الهام از سیره

سراسر عبرت آن امام همام، پیرو واقعی مکتب ایشان باشیم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شماره خبر:  23  |  تاریخ: 1400/03/13
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شیراز

 موفقیت عضوهیأت علمی دانشگاه شیراز در دومین فراخوان طرح هاي پژوهشی مشترك ایران و ترکیه

طرح هاي منتخب مشترك پژوهشگران ایرانی و ترکیه اي در چارچوب برنامه TUBITAK-MSRT-NIMAD Joint Call 2020 (وزارت عتف-
توبیتاك- نیماد ) معرفی شدند.

TUBITAK-MSRT-NIMAD در پی اعالن دومین فراخوان طرح هاي پژوهشی مشترك جمهوري اسالمی ایران و جمهوري ترکیه در چارچوب برنامه
Joint Call 2020 ، در مهرماه 1399، طرح پژوهشی دکتر آریا وزیرزاده، عضوهیأت علمی بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه شیراز با

عنوان «پایش تجمع زیستی میکروپالستیک ها در ماهیان پرورشی در قفس هاي دریایی» به عنوان یکی از طرح هاي برگزیده معرفی شد.
بنا به گزارش دانشگاه تبریز، در پی این اعالن، 172طرح پژوهشی مشترك محققان ایرانی و ترکیه اي دریافت شده که داوري هاي فنی و علمی آن ازطریق
سامانه هاي ویژه ي بارگذاري و داوري طرح ها در دانشگاه تبریز (به عنوان مسئول کارگروه همکاري هاي علمی ایران و ترکیه)، مؤسسه ملی توسعه

تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) و نیز سازمان پژوهش و فناوري ترکیه (توبیتاك) انجام شده است.
با جمع بندي نظرات داوران هر دو کشور و امتیازات کسب شده در اردیبهشت ماه سال1400، تعداد 25طرح مشترك میان پژوهشگران ایرانی و ترکیه اي معرفی شده است که در این

میان، طرح پژوهشی دانشیار مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه شیراز، دکتر آریا وزیرزاده نیز به عنوان طرح برگزیده دیده می شود.
روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شماره خبر:  24  |  تاریخ: 1400/03/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تسلیت روابط عمومی دانشگاه به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد

از غم دوست در این میكده فریاد كشم دادرس نیست كھ در ھجر رخش داد كشم
در آستانھ سالروز رحلت رھبري فرزانھ و مقتدایي، بار دیگر ایران اسالمي غرق در عزا و ماتم مي شود.

روح هللا خمیني (ره) بزرگ مردي از تبار نور بود كھ بھ راستي روح خدا بود و انقالبي را رقم زد كھ ھمچون انفجار نور در

برابر سایھ ظلمت رژیم ستمشاھي، نور امید را در دل ستمدیدگان خستھ از ظلم و استعمار روشن كرد و آزادي و آزادگي را معنایي

تازه بخشید. امام خمیني (ره)، شخصیت ھمیشھ ماندگاریست كھ نماد یك رھبر مردمي بود؛ از میان مردم برخاست، با مردم زیست

و درنھایت یك نظام مردم ساالر دیني را بھ یادگار نھاد.

از دیگرسو نیز، فرارسیدن نیمھ ي خردادماه، یادآور قیام یاران باوفاي ایشان، ملت مؤمن و انقالبي است كھ در ١٥خرداد ١٣٤٢،

بھ مرجع تقلید خود لبیك گفتھ و مبارزات خود را آغاز كردند و بدین ترتیب نقطھ ي عطفي را در آغاز انقالب اسالمي و خیزش

اسالم خواھانھ رقم زده و الگویي كامل از مبارزه بھ تمامي آزادي خواھان جھان ارائھ كردند.

سال ھا مي گذرد، حادثھ ھا مي آید انتظار فرج از نیمھ خرداد كشم

اینك پس از گذشت سال ھا از رحلت جانسوز آن امام راحل عظیم الشان (ره)، با احساس تكلیفي خطیرتر از گذشتھ با آرمان ھاي متعالي ایشان و شھداي عظیم الشان انقالب اسالمي، تجدید پیمان كنیم.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، سالگرد بزرگداشت رحلت جانگداز حضرت امام خمیني (ره) بنیانگذار جمھوري اسالمي ایران و شھادت یاران ایشان در فاجعھ قیام خونین ١۵ خرداد را بھ ھموطنان عزیز، بھ ویژه جامعھ

دانشگاھي، تسلیت و تعزیت عرض كرده، اعتالي این نظام مقدس و سرافرازي و سربلندي روزافزون ایران عزیز اسالمي را از درگاه خداوند منان آرزو دارد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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شماره خبر:  25  |  تاریخ: 1400/03/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 معرفی مرکز پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

مركز پژوھش ھاي زبان و ادبیات فارسي، ازجملھ مراكز پژوھشي فعال دانشگاه شیراز است كھ از سال ١٣٨٢ در بخش زبان و

ادبیات فارسي دانشگاه شیراز بنیاد نھاده شد.

دكتر زھرا ریاحي زمین، مدیر مركز پژوھش ھاي زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز طي گفت وگویي با روابط عمومي

دانشگاه، بھ معرفي بیشتر این مركز و فعالیت ھاي آن پرداخت.

بھ گفتھ ي او، این مركز از سال ١٣٨٢، بھ ھمت استادان بخش زبان و ادبیات فارسي و با مجوز رسمي وزارت علوم، تحقیقات

و فناوري و شوراي گسترش آموزش عالي تأسیس شد و بعد از افت وخیزھاي اجرایي كھ براي راه اندازي فعالیت ھاي این

مركز صورت گرفتھ در سال ھاي اخیر با نیرو و توان تازه تري فعالیت ھاي خود را بھ صورت گسترده تر آغاز كرده است.

مدیر مركز پژوھش ھاي زبان و ادبیات فارسي در ادامھ بھ اھداف این مركز پرداخت و گفت: برنامھ ي راھبردي این مركز

تقویت روح پژوھش و توسعھ ي ھمھ جانبھ ي زبان و ادبیات فارسي است. بھ ھمین منظور مطالعھ و پژوھش درباره ي زبان و ادبیات فارسي و تحّوالت آن از آغاز تا امروز، بررسي تطبیقي رابطھ ي زبان و ادبیات فارسي

با سایر فرھنگ ھا، تبیین مسائل آموزشي و كاربردھاي زبان و ادبیات فارسي در عصر حاضر، ارتقاي سطح آگاھي ھاي علمي و عمومي در زمینھ ي زبان و ادبیات فارسي كھن و معاصر، پیوند نسل امروز با زبان و

ادبیات فارسي و كوشش در جھت گسترش زبان و ادبیات فارسي در سطح ملي و جھاني، بھ ویژه ایجاد ارتباط مستمر با كشورھاي فارسي زبان در صدر برنامھ ھاي این مركز قرار دارد.

وي افزود: انجام طرح ھاي پژوھشي، تشكیل حلقھ ھاي مطالعاتي، برگزاري كالس ھا، كارگاه ھا و جلسات نقد و نظریھ، ھمایش ھا، جشنواره ھا و سایر برنامھ ھاي ادبي- علمي- فرھنگي ازجملھ فعالیت ھاي این مركز

است.

دانشیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز بھ راه اندازي سایت براي این مركز، اعطاي جوایز و نشان ھاي درجھ یك علمي، تولید و انتشار دانشنامھ و فرھنگنامھ ھا، نرم افزارھا، كتب علمي، نشریات، راه اندازي

تورھاي علمي و... بھ عنوان برخي از برنامھ ھاي پیش روي این مركز در آینده یاد كرد.

دكتر ریاحي زمین اظھار داشت: مركز پژوھش ھاي زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز آمادگي دارد با دانشگاه ھا و مراكز آموزش عالي، مؤسسات پژوھشي، سازمان ھاي اجرایي و پژوھشگران داخلي و خارجي در

زمینھ ھاي یاد شده ھمكاري مشترك آموزشي- پژوھشي داشتھ باشد.

براي مشاھده ي فیلم كامل «معرفي مركز پژوھش ھاي زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز» و گفت وگوي مشروح مدیر این مركز،اینجا را كلیك كنید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.mp4
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شماره خبر:  26  |  تاریخ: 1400/03/11
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 ارتقاء رتبه ي شش تن از اعضاي هیأت  علمی دانشگاه

طبق نتیجه ي جلسه ي هیأت ممیزه ي دوشنبه، 3خردادماه 1400، دکتر هومان تحیري (عضو هیأت
علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)، از مرتبه ي استادیاري به مرتبه ي دانشیاري؛ دکتر عبداهللا
درخشنده (عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی) و دکتر محمدتقی گلمکانی (عضو هیأت علمی دانشکده

کشاورزي)، از مرتبه ي دانشیاري به مرتبه ي استادي ارتقا یافتند.
همچنین در جلسه ي هیأت ممیزه ي دوشنبه 10خردادماه 1400، دکتر سمیرا ساسانی (عضو هیأت علمی
دانشکده ي ادبیات و علوم انسانی) از مرتبه ي استادیاري به مرتبه ي دانشیاري، دکتر ایوب کریمی جشنی
(عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی) و دکتر محمدهادي اسکندري (عضو هیأت علمی دانشکده

کشاورزي) از مرتبه ي دانشیاري به مرتبه ي استادي ارتقاء یافتند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک و تهنیت به این عزیزان، از خداوند متعال آرزوي

تندرستی، بهروزي و موفقیت روزافزون براي ایشان دارد.
روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شماره خبر:  27  |  تاریخ: 1400/03/10
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شیراز

 آیین رونمایی از سایت موزه دروازه پردیس پارسه با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

آیین رونمایي از سایت موزه دروازه پردیس پارسھ با حضور مجازي وزیر میراث فرھنگي، صنایع دستي و گردشگري، استاندار

فارس، سرپرست اداره كل میراث فرھنگي فارس و مقامات مسؤول در دانشگاه شیراز برگزار شد.

این پروژه محصول ھمكاري ھاي بین المللي دو كشور ایران و ایتالیا در حوزه ي میراث فرھنگي و روابط علمي بین دانشگاھي

براي شناخت فرھنگ است و كاوش ھاي باستان شناسي این محوطھ بھ سرپرستي «دكتر علیرضا عسكري چاوردي» عضو ھیأت

علمي بخش تاریخ دانشگاه شیراز و دكتر پي یر فرانچسكو كالیري از دانشگاه بولونیا، ایتالیا انجام شده است.

درنتیجھ یك دھھ كاوش ھاي باستان شناسي ھیأت مشترك ایراني-ایتالیایي در پارسھ تخت جمشید (1390-1400) در چارچوب

پروژه «از كاخ تا شھر» چشم اندازي نو از كھن ترین شھر پارسي ایران باستان گشوده شد كھ این افق تازه «كشف دروازه شھر

پارسھ» است.

سرپرست علمي پروژه اظھار داشت ، محوطھ باستاني معروف بھ تَل آجري در فاصلھ 3 كیلومتري شمال غربي تخت جمشید در

39 R 068 16 41/UTM 33) محل معروف بھ باغ فیروزي قرار دارد كھ موقعیت جغرافیایي آن بھ طول و عرض جغرافیایي

37.0 13) و ابعاد آن 30 در 40 متر است. تپھ اي باستاني بھ ارتفاع 3متر از سطح زمین ھاي اطراف كھ در حریم درجھ 1 تخت

جمشید واقع شده است. این محوطھ باستاني در تاریخ 17/3/ 1385 با شماره 15530 در فھرست میراث ملّي كشور بھ ثبت رسید.ایشان اشاره نمودند این دستاورد بزرگ باستان شناسي، حاصل یك دھھ ي كاوش روشمند در

یكي از مھم ترین محوطھ ھاي باستاني شھر پارسھ معروف بھ تل آجري است كھ بھ رغم تخریب شدید این محوطھ باستاني، كاوش ھاي روشمند بھ كار رفتھ در شناسایي سازه ھاي معماري و مستندنگاري دقیق یافتھ ھا مسیر

درك و تفسیر الیھ نگاري روشن از ویرانھ ھاي باستاني بھ جاي مانده این بنا را محقق ساختھ است و طراحي ھاي فني از نقش و نگاره ھا و شناخت علمي فنون ساخت بنا امكان بازسازي نقش و نگاره ھا، بازسازي شكل

اصلي بناي این دروازه را در مقیاسي واقعي ممكن كرد. سرانجام، بازسازي ھاي سھ بعدي این بنا، روش تفسیر علمي و تحلیل مستند از ارزش ھاي فرھنگي ھنري یادمان دروازه اي با شكوه در پردیس فیروزي شھر پارسھ را

فراھم آورد. 

دروازه ي شھر پارسھ ساختماني با جھت شمال غربي-جنوب شرقي است، اما حدود 20درجھ از محور شرقي- غربي انحراف دارد. این بنا ابعادي برابر با 06/29 متر (شمال شرق- جنوب غرب) ×07/39 متر (شمال غرب-

جنوب شرق) داشتھ و از دیواري ستبري بھ عرض 47/10 متر تشكیل شده كھ فضایي داخلي بھ ابعاد 00/8 متر عرض و 33/14 متر طول را احاطھ مي كند؛ مسیر دسترسي بھ این اتاق از طریق دو راھرو بھ عرض 63/4 و

طول 24/12 امكان پذیر بوده است. با كشف كتیبھ ھاي میخي بابلي و ایالمي و با توجھ بھ كاركرد بنا مشخص شد كھ این بنا یك دروازه یادماني بوده است. این دروازه باشكوه، در مقیاس وسیع تري طرح دروازه معروف

ایشتار (حدود 580 پیش از میالد) را تكرار مي كند كھ پیش از ساخت تختگاه تخت جمشید در دوره ي یكي از دو پادشاه نخستین پارسیان بنا شده است. بھ احتمال، ھدف از ساخت این دروازه براي نشان دادن فتح شھر بابل در

سال 539 پیش از میالد در دوره كوروش بزرگ بوده است. این بنا بھ طور كامل از اجر و خشت ساختھ شده است: نماي سرتاسر دیوارھا با آجرھاي لعاب دار تزیین شده است. تزیین بخش پایین پایین دیوارھا داراي نقوش

ھندسي و گل است. آجرھاي لعاب دار متعدد مكشوفھ از آوارھاي بنا نشان مي دھد سرتاسر سطوح دیوارھا با نقوش حیوانات اسطوره ھاي گاونر و حیوان تركیبي موشخوشو تزیین شده بود. این بناي تاریخي امكان دسترسي بھ

یك باغ سلطنتي (پردیس) را فراھم مي كرد كھ شامل یك كاخ بزرگ بوده و اكنون ویرانھ ھاي آن در محب محوطھ ي فیروزي 5 موجود است. این دروازه یادماني در دوره ي ھخامنشي متروك شد، سپس در اثر زمین لرزه اي

بزرگ تخریب و در دوره ھاي بعد دیوارھاي آن بھ غارت رفت.

عضوھیأت علمي بخش تاریخ دانشگاه شیراز گفت: پارسھ، شكوھمندترین شھر ایران باستان داراي دروازه اي زیبا ھم طراز با دروازه بابل بوده است. این دروازه در كھن ترین بخش شھر در فاصلھ سھ كیلومتري غرب كاخ

ھاي تخت جمشید واقع است. كیفیت ساخت ھنري، حجم، ابعاد فني و روش ساخت بنا برابر با دروازه ایشتار بابل فاخر است. این دروازه در مسیر كاخ ھا و بناھاي سلطنتي بخش كھن شھر در ھمان آغاز عصر ھخامنشي بنا

شد.

او ادامھ داد: این دروازه با آجر و خشت بنا شده است و سرتاسر نماي آن با آجرھاي لعابدار رنگین مزیّن بوده است. آسمانھ اي آبي سرتاسر پھنھ دیوارھاي آن را مزیّن ساختھ بود كھ در این زمینھ، گل ھاي زیباي لوتوس و پَنل

ھاي تركیبي حیواني درخشش و شكوه تشریفات ورود بھ زیباترین شھر جھان باستان را صدچندان افزون كرده بود.

مفاھیم ھنري بھ كار رفتھ در موضوع این پَنل ھا، بُن مایھ ھاي ھندسي، گیاھي و حیواني با تركیبي از تنّوع نمادھاي مشروع قدرت الھام گرفتھ از آفرینش اسطوره ھاي كھن بین النھریني بھ ویژه ایزد َمردوك بوده است. با فتح

بابل در سال 539 ق.م، نخستین پادشاھان عصر ھخامنشي بخش مھم نمادھاي اسطوره اي سرزمین بابل را بھ پارس انتقال دادند. َسمبل ھایي مانند نماد ایزد َمرودك معروف بھ موتیف موشخوشو بخش عمده اي از تزیینات

معماري بناي این دروازه را تشكیل مي داده است. كوروش بزرگ در ُمھر استوانھ اي معروفش پیروزي و مشروعیت قدرت خود را در بابل مدیون این ایزد مي پندارد. كشف این َسمبل اسطوره اي كھن در شھر پارسھ تخت

جمشید از شگفت انگیزترین كشفیات باستان شناسي اخیر دوره ھخامنشي در آسیا است. گفتني ست در این زمینھ، ھمكاري و پشتیباني مؤسسات بین المللي ھر دو كشور بھ ویژه وزارت میراث فرھنگي، صنایع دستي و

گردشگري جمھوري اسالمي ایران و نھادھاي وابستھ بھ این وزارت، پژوھشگاه میراث فرھنگي و گردشگري، پژوھشكده باستان شناسي، وزارت امور خارجھ ایران، معاونت میراث فرھنگي، اداره كل پایگاه ھاي میراث

جھاني بھ ویژه پایگاه میراث جھاني تخت جمشید با ھمكاري طرف ایتالیایي، دانشگاه بولونیا ایتالیا، مؤسسھ بین المللي مطالعات منطقھ مدیترانھ و شرق شناسي ُرم (ایزمئو)، بنیاد فالمینا راونا، شركت آرتھ آكادي، وزارت امور

خارجھ ایتالیا و ھمكاري ھاي بین المللي ُرم، شركت الیت ھاوس، بولونیا، دانشگاه اوربینو و دانشگاه شیراز است.
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شكل 1. محوطھ باستاني معروف بھ تل آجري در پارسھ، تخت جمشید، 1392

 

 
شكل2. نقشھ توپوگرافي محوطھ باستاني تل آجري در پارسھ، تخت جمشید، 1392

 

 
شكل. 3. بناي دروازه پردیس پارسھ، تخت جمشید، 1399
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شكل 4. طرح بازسازي بناي دروازه كوروش و كمبوجیھ، پارسھ، تخت جمشید، 1399

 

 
شكل 5. پنل ھاي تزییني نقوش اسطوره اي دروازه پردیس پارسھ، تخت جمشید، 1398

 

 
شكل 6. پنل ھاي ھاي تزییني نقوش اسطوره اي دروازه پردیس پارسھ، تخت جمشید. 1398
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شكل 7. احداث پوشش حفاظتي سازه بزرگ دروازه پردیس پارسھ، تخت جمشید، 1399

 

 
شكل. 8. سایت موزه دروازه پردیس پارسھ، تخت جمشید، 1400

 

براي كسب اطالعات بیشتر درخصوص این پروژه، یادداشت ھیات باستان شناسي مشترك ایراني-ایتالیایي را از اینجا دریافت كنید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/14177/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C


7/25/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 40/50

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  28  |  تاریخ: 1400/03/08
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در سی وپنجمین دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت دانشجویان کشور

آیین اختتامیھ سي وپنجمین دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت دانشجویان كشور، با حضور دكتر منصور غالمي وزیر علوم،

تحقیقات و فناوري، بھ صورت مجازي برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، دو تن از دانشجویان دانشگاه شیراز؛ خانم ھا «سكینھ طالب زاده» و «سیده محبوبھ كشفي» بھ ترتیب

موفق بھ كسب رتبھ دوم در رشتھ سیره معصومین (ع) و رتبھ سوم در رشتھ مقالھ نویسي شدند.

روابط عمومي دانشگاه شیراز ضمن تبریك فراوان بھ این دو دانشجوي گرامي و آرزوي توفیق روزافزون براي این عزیزان، این

موفقیت را بھ خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریك عرض مي نماید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  29  |  تاریخ: 1400/03/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تقدیر رئیس دانشگاه از مجموعه ي روابط عمومی دانشگاه

در مراسمی با حضور دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز، به مناسبت هفته ي روابط عمومی و
ارتباطات، از مدیر و کارکنان روابط عمومی این دانشگاه تقدیر شد.

در این دیدار که در دفتر رئیس دانشگاه شیراز برگزار شد، دکتر تشخوریان مدیر روابط عمومی دانشگاه
شیراز ضمن ارائه ي گزارشی از فعالیت هاي این مجموعه گفت: مجموعه ي روابط عمومی، وظایف و
مسئولیت هاي گسترده و متنوعی بر عهده دارد و به عنوان پل ارتباطی دانشگاه با جامعه، سبب ایجاد
اعتماد مردم نسبت به دانشگاه می شود. از همین رو مجموعه ي روابط عمومی دانشگاه کوشیده است تا با
معرفی و ارائه ي توانمندي هاي علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه و دستاوردها و خدمات آن به جامعه و
از سوي دیگر با انتقال نیازهاي جامعه به دانشگاه، پیوند مستحکمی میان دانشگاه و جامعه و همسویی آن

ها برقرار کند.
رئیس دانشگاه شیراز نیز در این آیین اظهار داشت: روابط عمومی یک کار حرفه اي و تخصصی است که

نقش مؤثر و سازنده ي آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
وي افزود: مجموعه ي روابط عمومی از جایگاه ویژه و حساسی در هر نهاد برخوردار است و وظایف خطیري

برعهده دارد، اما متأسفانه هنوز جایگاه آن در جامعه مغفول مانده است، اگرچه در سال هاي اخیر دیده می شود که دید جامعه و به ویژه دانشگاه نسبت به حوزه ي روابط عمومی تغییر
کرده و بهبود یافته است.

دکتر نادگران گفت: اهمیت حوزه ي روابط عمومی و رسالت این مجموعه در دانشگاه ها نسبت به دیگر نهادها، دوچندان است و به همین دلیل در ساختار و چارت کنونی دانشگاه ها،
این موضوع مدنظر بوده و از همین رو مدیریت روابط عمومی و مدیریت حوزه ي ریاست دانشگاه، بر عهده ي یک فرد گذاشته می شود.

ایشان ضمن تقدیر از مدیریت شایسته ي دکتر تشخوریان و یادآوري تالش هاي شبانه روزي این مجموعه، از زحمات این گروه در دانشگاه تقدیر کرد و در ادامه به بیان چند پیشنهاد در
حوزه ي فعالیت هاي مجموعه ي روابط عمومی دانشگاه پرداخت.

دکتر نادگران بااشاره ي مکرر به اهمیت فعالیت هاي مجموعه ي روابط عمومی در دانشگاه و کادر مجرب آن پیشنهاد داد: روابط عمومی دانشگاه ضمن مستندسازي فعالیت هاي مختلف
خود، براي دیگر روابط عمومی هاي سازمان هاي استان نیز کارگاه ها و دوره هاي تخصصی برگزار کند و همچنین گزارشی از فعالیت هاي این مجموعه در شوراهاي مختلف دانشگاه ارائه

شود تا همگان در جریان اهم فعالیت هاي این حوزه و لزوم ارتباط بیشتر با این مجموعه قرار گیرند.
در ادامه ي این مراسم نیز اعضاي روابط عمومی دانشگاه در یک فضاي صمیمی به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود براي بهبود عملکرد مجموعه پرداختند و ازجمله دغدغه هاي این

مجموعه به کمبود نیروي انسانی، کمبود منابع مالی و تجهیزات، حجم باالي فعالیت هاي این مجموعه در خارج از زمان اداري اشاره کردند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  30  |  تاریخ: 1400/03/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اختتامیه ي همایش علمی پژوهشی فتح الفتوح

آیین اختتامیه ي همایش علمی پژوهشی فتح الفتوح یک، به میزبانی دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این مراسم که به صورت مجازي ترتیب یافت، دکتر ایمان ایمانی فر؛ سردبیر همایش علمی پژوهشی
فتح الفتوح یک در آغاز این مراسم گفت: تربیت انسان به عنوان پایه اي ترین محور ادیان الهی و تخصصی
ترین موضوع مربوط به انسان و همین طور با توجه به اهمیت این موضوع در فهواي کالم بیانیه گام دوم
انقالب اسالمی که برگرفته از تعالیم و متون خدامحوري و خداباوري در رشد و ترقی جوامع بشري است، ما
را بر آن داشت که با برگزاري مجموعه همایش هایی زیرعنوان فتح الفتوح یک تا پنج، گامی در جهت

تحقق بیانیه گام دوم انقالب برداریم.
وي افزود: در گام اول و در برگزاري اولین همایش تمدنی، یعنی فتح الفتوح یک، موضوع اصلی همایش را
محوري ترین موضوع و محور درون محتوایی، گام دوم یعنی تعلیم و تربیت تمدنی قرار دادیم تا نخبگان

این حوزه را تشویق به تولید علم و محتواي حرفه اي در این خصوص نماییم.
سردبیر همایش علمی پژوهشی فتح الفتوح گفت: براي برگزاري این همایش بزرگ ملی، پژوهشکده و اندیشکده تمدن سازان آرکا به عنوان مجري برنامه بود و بار اجرایی این همایش را

با حمایت سپاه فجر استان تمدنی فارس به دوش کشید.
وي ادامه داد: از آغاز به کار دبیرخانه همایش تا به امروز، شاهد رسیدن بیش از 256مقاله به دبیرخانه با دریافت پذیرش حدود 169مقاله بودیم که در نوع خود و در قیاس با دیگر

همایش هاي مشابه و نه معادل کم نظیر است.
دکتر ایمانی فر گفت: هم اکنون در تاریخ 4خردادماه، در آیین اختتامیه فتح الفتوح 1 و بسته شدن پرونده این همایش هستیم و البته در میانه ي راه فتح الفتوح2 با موضوع فرهنگ

سیاست و اقتصاد نیز هستیم و تا به حال حدود 70مقاله به دبیرخانه ي فتح الفتوح 2 نیز ارسال گردیده است که تا پایان خردادماه نیز ادامه خواهد داشت.
در ادامه ي این مراسم، حجت االسالم بهرامی نسب؛ هدایت گر همایش فتح الفتوح 1 نیز درخصوص موضوع این همایش گفت: تعلیم و تربیت بعد مهم و اساسی شجره ي طیبه صالحین
به عنوان یکی از مأموریت هاي مهم سپاه است و همراهی و حمایت از حلقه هاي میانی متصدي این موضوع نیز از برنامه هاي پیشبینی شده است، از همین رو تولید علم در موضوع

تعلیم و تربیت، آن هم با فاز تمدنی از اولویت و اهمیت بسزایی برخوردار است.
او عنوان کرد: از آنجا که در روایات داریم براي قدرتمندشدن نیاز به عالم شدن هست، به این سمت و سو وارد شدیم و جنبه ي علمی تربیت را مورد توجه قرار دادیم.

وي ادامه داد: خدا را شاکریم که همایش علمی فتح الفتوح 1، با موفقیت به اتمام رسید و فرصت تخصص محوري و تولیدگري در اختیار مشتاقان این حوزه قرار گرفت.
سردار بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس نیز در ادامه ي این آیین اظهار داشت: مقاومتی که امروز به اوج خود رسیده، به باور یقینی تبدیل شده در دنیاي اسالم، بلکه در سراسر عالم پدیدار

شد و همه به این باور رسیدند که این نسخه، رهایی بخش است.
به گفته ي او، همه ي کسانی که به نوعی استکبارستیز هستند، از این پیروزي مردم فلسطین خوشحال شدند.

فرمانده سپاه فجر فارس در ادامه با گرامیداشت یاد شهید حاج قاسم سلیمانی، ادامه داد: جا دارد که از این حرکت اندیشکده و پژوهشکده آرکا تقدیر شود و نیاز است از همه ي ظرفیت
هاي استان پهناور فارس استفاده شود.

سردار بوعلی افزود: سپاه امروز در یک بعد خاص نیست و این ظرفیت ها، مبتنی بر استفاده از ظرفیت بسیج است.
او حرکت فتح الفتوح 1را اتفاق خوبی در عرصه ي پژوهشی دانست و گفت: سپاه وظیفه دارد در ابعاد مختلف، متولیان امر را بر مبناي مختلف احصا کرده و به کمک هم بیاورد تا به

نتیجه مطلوب برسیم.
فرمانده ي سپاه فجر فارس با بیان اینکه فعالیت هاي دیگري در استان، ازجمله کنگره ي پیامبر اعظم با محوریت بسیج اساتید در حال انجام است، به حمایت از چنین برنامه هاي علمی

تاکید کرد.
آنچه که مورد توقع ما و مورد مطالبه ماست، حمایت و نقش پذیري همه افراد و مجموعه هایی است که مرتبط با موضوعات هستند.

دکتر عباسی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نیز در این مراسم بیان کرد: فتح خرمشهر از دیدگاه سیاسی حقوقی، نخستین پیروزي ایرانیان بعد از صفویه و بعد از
شکست هاي ایران در جنگ با روسیه بود.

به گفته ي او، فتح خرمشهر، دوباره این اعتماد به نفس را به همه ي اقشار ایرانی داد و خرسندي مضاعف تري حتی نسبت به پیروزي انقالب براي ملت ایران به همراه داشت.
دکتر عباسی با یادآوري اینکه پژوهشکده و اندیشکده ارکا با دست خالی، اما با همت جوانی، این سلسله همایش ها را در سطح ملی انجام داد، به نهادسازي براي فعالیت ها در عرصه
هاي مختلف اشاره و عنوان کرد: عدم نهادسازي، باعث ازبین رفتن کار و ارزش می شود و شوراي نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپاه و دیگر نهادهاي انقالبی، ازجمله این

نهادسازي ها در انقالب اسالمی هستند که حاصل تدبیر امام خمینی (ره) است.
عضوهیأت علمی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه نهادینه سازي کردن، باعث ماندگاري یک هدف یا کار می شود، تصریح کرد: بیانیه گام دوم هم باید نهادیه شود تا شکوفا شود.

در پایان از برگزیدگان و حمایت کنندگان این همایش تقدیر شد.
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 برگزاري 3 دوره آنالین حفظ سالمت آزمون هاي الکترونیکی

برگزاري 3 دوره آنالین حفظ سالمت آزمون هاي الکترونیکی: مصاحبه ي شفاهی با استفاده از سامانه هاي
همایش الکترونیکی در دانشگاه شیراز

کارگروه آموزش هاي الکترونیکی دانشگاه شیراز با همکاري مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
دانشگاه شیراز، با هدف باالبردن سطح کیفی سواد دیجیتالی اعضاي هیأت علمی اقدام به برگزاري 3 دوره
ي آنالین حفظ سالمت آزمون هاي الکترونیکی: مصاحبه شفاهی با استفاده از سامانه هاي همایش
الکترونیکی در دانشگاه شیراز کرد. در این دوره ها تعداد 70نفر از اعضاي هیات علمی متقاضی شرکت

کردند.

رئوس مباحث ارائه شده در این کارگاه ها عبارتند از: تخلف در آزمون هاي الکترونیکی و دالیل آن؛ اصول
امنیت آزمون هاي الکترونیکی؛ شیوه هاي حفظ سالمت آزمون هاي الکترونیکی و مصاحبه ي شفاهی الکترونیکی به عنوان راه کاري براي حفظ امنیت آزمون ها.

دکتر رضا مستوفی زاده قلمفرسا به عنوان مدرس، این دوره ها را ارائه کرد که مورد استقبال بسیار زیاد اعضاي هیات علمی قرار گرفت.
گفتنی ست این دوره ها به صورت مجزا در روزهاي چهارشنبه 29و پنجشنبه 30اردیبهشت ماه و همچنین چهارشنبه 5خرداد ماه 1400 به مدت 4ساعت برگزار گردید.
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 مراسم تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان

آیین تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه شیراز برگزار شد.
در این مراسم که به همت دفتر هدایت استعدادهاي درخشان دانشگاه شیراز ترتیب یافت، از رتبه هاي برتر
آزمون سراسري و کارشناسی ارشد سال 99 و همچنین برندگان جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان و دانش

آموختگان دفتر استعدادهاي درخشان تقدیر شد.
این آیین با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی، مدیر حوزه ي ریاست و روابط
عمومی و مدیر دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شیراز و همچنین رئیس بنیاد نخبگان استان فارس در

تاالر حکمت دانشگاه شیراز برگزار و به صورت برخط از طریق بسترهاي مجازي دانشگاه شیراز پخش شد.
دکتر

محسن
محمدي،

مدیر دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شیراز در آغاز این مراسم، ضمن خیرمقدم به
شرکت کنندگان با بیان اینکه دفتر استعدادهاي درخشان در دانشگاه زیرنظر معاونت
آموزشی و تحصیالت تکمیلی از جایگاه ویژه اي برخوردار است، به بیان اهمیت و موقعیت
این دفتر باتوجه به ارتباط آن با دانشجویان استعداد درخشان و نخبه در دانشگاه اشاره

کرد.
وي در ادامه به معرفی برخی از فعالیت هاي دفتر استعداد درخشان ازجمله برگزاري
کارگاه ها و دوره هاي مختلف براي دانشجویان، حمایت و جذب خّیرین و برنامه ي روز
معرفی دانشگاه که به دلیل شرایط کرونایی در کشور به سبک دیگري و در قالب متفاوت

مجازي برگزار می شود، پرداخت.
مدیر دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شیراز همچنین به معرفی برخی از تسهیالت و
امتیازات درنظر گرفته شده براي دانشجویان استعداد درخشان در دو زمینه ي آموزشی و
مالی مانند امکان گذراندن برخی از دروس عمومی، پایه یا تخصصی با پیشنهاد استاد
مشاور و تائید مدیر گروه آموزشی مربوط بدون شرکت در کالس، امکان ادامه تحصیل در
دو رشته به صورت همزمان در مقطع کارشناسی، دریافت وام تحصیلی سه برابر، اعطاي
کمک هزینه ي خرید کتاب، کالس هاي آموزشی و... پرداخت و در پایان از همکاري ها و
حمایت هاي معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دفتر بنیاد نخبگان استان

فارس قدردانی کرد.
از بارزترین شاخص هاي نخبگی، داشتن مسئولیت اجتماعی است

دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازي خرمشهر، شهداي این فتح و دیگر شهداي گرانقدر اسالمی ایران اسالمی را افرادي داراي
استعداد درخشان خواند که به بهترین شکل وظایف خود را براي حفظ خاك این مرزوبوم انجام دادند.

وي در ادامه گفت: برگزیده شدن به عنوان استعداد درخشان یا معرفی شدن به عنوان نخبه، در هیچ جایی راحت و آسان نیست؛ اما دشوارتر از آن، نخبه ماندن است.
رئیس دانشگاه شیراز تأکید کرد: نخبگی، مسئولیت آور است. در زمان حال، ازجمله مأموریت هاي دانشگاه ها حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم یا اصطالحا دانشگاه هاي

نوآور و کارآفرین و جامعه محور است، که در این میان، وظیفه ي نخبگان براي رسیدن به این هدف مهم و حل مسائل و مشکالت کشور دوچندان است.
دکتر نادگران افزود: شاخص هاي نخبگی متعدد است؛ اما یکی از بارزترین آن، داشتن مسئولیت اجتماعی و برون دانشگاهی براي حل مشکالت جامعه است.

ایشان در پایان ضمن قدردانی از دست اندرکاران این مراسم، به دانشجویان استعداد درخشان براي تعامل با پردیس نوآوري دانشگاه سفارش و تأکید کرد.

دکتر حبیب شریف، رئیس بنیاد نخبگان فارس نیز به عنوان آخرین سخنران این مراسم، ضمن تبریک به دانشجویان و معرفی و توضیح درخصوص جوایز بنیاد نخبگان، خطاب به
دانشجویان گفت: این جوایز براي این هست که شما مراحل نخبگی را طی کنید و باید اثرگذاري خود را در جامعه به منصه ظهور برسانید.

وي در پایان به معرفی مجمع خّیران نخبه پرور پرداخت و از خّیران کشور دعوت کرد تا به این مجمع بپیوندند.
رئیس بنیاد نخبگان فارس گفت: این مجمع که باهدف پشتیبانی از کشف، شناسایی و پرورش استعدادهاي برتر و سرآمد در راستاي رشد و بالندگی سرمایه هاي خدادادي و ملی فعالیت

می کند، بستر مناسبی براي پذیرش دانشجویان نخبه و استعداد درخشان است و دستاوردها و نتایج خوبی براي جامعه داشته و خواهد داشت.
در پایان این مراسم از دانشجویان استعداد درخشان، با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی، مدیر حوزه ي ریاست و روابط عمومی و مدیر دفتر استعدادهاي

درخشان دانشگاه شیراز و همچنین رئیس بنیاد نخبگان استان فارس تقدیر شد.
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براي مشاهده ي اسامی دانشجویان تقدیر شده، لینکهاي زیر را مشاهده نمایید.
 

برگزیدگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
دانش آموختگان دفتر استعداد هاي درخشان
رتبه هاي برتر آزمون کارشناسی سال 1399

 

 

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86.pdf
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%20.pdf
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201399.pdf
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 افتتاحیه  دومین رویداد ملی میراث فرهنگی

آیین افتتاحیه ي «دومین رویداد ملی میراث فرهنگی» برگزار شد.
آیین افتتاحیه ي مجازي «دومین رویداد ملی میراث فرهنگی با محوریت میراث روستایی ایران» با حضور و
سخنرانی معاون فرهنگی اجتماعی وزیر عتف، رئیس دانشگاه شیراز و معاون فرهنگی-دانشجویی دانشگاه

شیراز، به صورت زنده در باغ «ارم» شیراز برگزار شد.
این جشنواره به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز و انجمن علمی گردشگري و هتلداري
دانشگاه شیراز با همکاري معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به مناسبت هفته ي
میراث فرهنگی و در راستاي شعار سازمان جهانی گردشگري در سال 2020 «گردشگري و توسعه

روستایی»، امسال براي دومین سال پیایی در هفته میراث فرهنگی برگزار می شود.
توسعه ي پایدار منوط به تبیین موقعیت فرهنگی است

دکتر حمید
نادگران

ضمن
حضور در
این آیین
گفت: تحقق
توسعه ي
پایدار به

تبیین
موقعیت

فرهنگی جامعه است و موقعیت فرهنگ به میراث فرهنگی جامعه وابسته است که نبوغ
نسل هاي گذشته را به تصویر می کشد.

رئیس دانشگاه شیراز افزود: در مقابله با تهاجم فرهنگی، میراث فرهنگی به دفاع از هویت
اصیل فرهنگی می پردازد و حراست از این میراث بر همگان واجب است. در این میان،

روستاها عنصر خاص و زیربنایی میراث فرهنگی هستند و جایگاه خاصی دارند.
وي اضافه کرد: انسان در روستا با طبیعت تناسب می یابد و با سرزمین خود هویت می
یابد و میراث روستایی شایسته ي توجه ویژه است و عادات محلی، خوراك و پوشاك، زبان

محلی، هنر و ... محل رشد ساختارگونه ي یک فرهنگ و تمدن است.
دکتر نادگران تصریح کرد: فضاي بی آالیش روستا با تفکرات بدیل همراه است و سرمایه
ي فرهنگی بکري براي ما به شمار می رود و دانشگاه شیراز به برگزاري دومین رویداد ملی
میراث فرهنگی با محوریت میراث روستایی ایران توجه ویژه دارد تا زمینه ي افزایش
شناخت میراث روستایی و توسعه ي پایدار روستایی را فراهم کند و مردم به گردشگري

روستایی به شکل پایدار ترغیب شوند.
وي عنوان کرد: دانشگاه شیراز ساالنه ده ها رخداد فرهنگی برگزار می کند و تالش دارد

بر دانایی جامعه بیفزاید که این جز وظایف اجتماعی و فرهنگی دانشگاه است.
میراث فرهنگی زمینه اي براي ایجاد پیوند بین نسلی است

دکتر غالمرضا غفاري، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم نیز با حضور وبیناري در این
آیین تاکید کرد: توجه به پیشینه ي تاریخی و فرهنگ هر جامعه نقش مهمی در هویت

فرهنگی و اجتماعی جوامع دارد.
وي ادامه داد: امروزه بر این باوریم که دلبستگی و حس تعلق، عنصر بسیار مهمی در

میزان رضایت فردي و اجتماعی است.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت عتف با بیان اینکه اگر شناخت کمی از میراث گذشته
داشته باشیم، نمی توانیم توسعه را دقیق ارزیابی کنیم، گفت: میراث فرهنگی دامنه ي
گسترده و وسیعی دارد که مناسبات تاریخی و فرهنگی یک جامعه را به نوعی رؤیت پذیر
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می کند.
وي اظهار داشت: میراث فرهنگی دامنه ي وسیع و گسترده اي دارد و بستر و زمینه اي براي ایجاد پیوند بین نسلی است و براي نسل امروز نیز جاذبه ایجاد می کند و بستري براي جذب

گردشگر خواهد بود.
دکتر غفاري در خاتمه گفت: در حوزه ي گردشگري، آشنایی با میراث و گذشته ي تاریخی جوامع جذابیت ایجاد می کند و ظرفیتی براي شناخت گذشته است.

تقویت هویت روستایی موجب کاهش حاشیه نشینی و افزایش مهاجرت معکوس خواهد شد

دکتر معصومه محرر، مدیر برنامه ریزي اجتماعی دانشگاه شیراز نیز در این مراسم گفت:
روستاها در طول تاریخ نقش مهمی در تاریخ کشور داشته اند و امروزه با توجه به تغییر
شرایط در محیط کالن کشور اکثر متخصصان در کالن شهرها متمرکز شده اند و فرار

مغزها از روستاها مورد توجه قرار نگرفته است.
دبیر جشنواره ي «دومین رویداد ملی میراث فرهنگی با محوریت میراث روستایی ایران»
ادامه داد: توجه دانشگاهیان، موسسات مالی و ... به معضالت روستایی باید حساس شود و

به صورت تخصصی معضالت را برطرف کنیم.
وي تاکید کرد: رونق روستاها به قیمت از بین رفتن میراث فرهنگی روستاها نباید تمام

نشود و الزم است از دانش بومی روستاییان استفاده شود.
دکتر محرر تأکید کرد: توجه به ظرفیت روستاها و تقویت هویت روستایی موجب کاهش

حاشیه نشینی و افزایش مهاجرت معکوس خواهد شد.
 
 

عضو هیئت علمی بخش مدیریت جهانگردي دانشگاه شیراز افزود: به منظور شناساندن
میراث فرهنگی روستاها به شهرها، در این رویداد نشست هاي تخصصی در نظر گرفته
شده و مسابقه ي تولید محتوا در مورد میراث روستایی در دو گروه: 1-الگوي معیشت،
مسکن، خوراك، پوشاك، باورها و ادبیات شفاهی، آداب و سنن، موسیقی، صنایع دستی،
سبک زندگی و جاذبه هاي گردشگري روستایی و 2-معرفی فرصت ها و چالش هاي
فعالیت ها و مشاغل روستایی در راستاي توسعه ي کسب و کارهاي سنتی و ایجاد کسب
و کارهاي نوپا برگزار شده است. همچنین مستندهایی مربوط به روستاهاي فرهنگ غنی و
... را برگزار خواهیم کرد که اختتامیه ي این رویداد 29 مرداد و مصادف با روز صنایع

دستی خواهد بود.
 
 
 

دکتر سید مجتبی واعظی نیز با حضور در این افتتاحیه ي مجازي گفت: خردادماه پرواقعه
است و امروز روز مقاومت و وحدت ملی است و دومین جشنواره ي میراث فرهنگی اتفاق
خوبی در دانشگاه شیراز بوده است که امیدواریم تداوم یابد؛ زیرا طیف فرهنگی گسترده

اي را پوشش می دهد.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز ادامه داد: متأسفانه به میراث فرهنگی روستایی
کمتر پرداخته شده و بسیاري از داشته هاي ما در حوزه هاي روستایی کمتر دیده شده
است؛ برگزاري این جشنواره، حرکت خوبی در زمینه ي روستاها و معرفی ظرفیت هاي آن

هاست که امیدواریم موجب افزایش مشارکت دانشجویان در این زمینه شود.
دکتر زهرا معاون، دبیر اجرایی جشنواره و عضو هیئت علمی بخش مدیریت گردشگري
وهتلداري دانشگاه شیراز نیز در حاشیه ي این نشست توضیح داد:این رویداد که شامل نشست هاي تخصصی، تورهاي مجازي تعدادي از روستاهاي ایران و مسابقه تولید محتوا با
محوریت میراث روستایی است؛ در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1400، به مناسبت هفته ي میراث فرهنگی با پنج پیش نشست آغاز شد و در 2خردادماه رسما افتتاح گردید و تا روز جهانی

صنایع دستی ادامه خواهد یافت. 
به گفته ي وي آخرین مهلت ارسال آثار مسابقه ي تولید محتواي میراث روستایی 30خردادماه 1400است و به برگزیدگان جشنواره جوایز نقدي و لوح تقدیر اهداء خواهد شد. 

عالقه مندان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دسترسی به راهنماي تولید محتوي و ارسال آثار خود، به آدرس اینترنتی Elmi.shirazu.ac.ir/j/1/miras و براي مشاهده زنده
نشست ها به آدرس صفحه ي اینستاگرام shirazu_saths@ مراجعه نمایند یا با شماره تلفن 09157224765 تماس بگیرند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  34  |  تاریخ: 1400/03/03
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سوم خرداد،  سالروز آزادسازي خرمشهر گرامی باد

تاریخ پرفراز و نشیب انقالب اسالمی ایران، مملو از رویدادهایی است که هریک به عنوان تابلوي افتخاري ثبت
شده است. در این میان، سوم خردادماه، سالروز آزادسازي خرمشهر که به عنوان ''روز ملی مقاومت، ایثار و
پیروزي'' نامگذاري شده است؛ یادآور حماسه آفرینی ها و رشادت هاي دالورمردانی ست که بی منت و بی ادعا،
با شجاعت، شهامت، ازخودگذشتگی و از کیان ایران اسالمی و تمامیت ارضی این سرزمین دفاع کردند و اجازه

ندادند حتی یک وجب از خاك ایران اسالمی به دست دشمن بیفتد.
این رخداد بزرگ، بسیار فراتر از یک حادثه ي تاریخی، منشأ تحوالت شگرف در روند جنگ تحمیلی و معادالت
میدانی آن شد و خرمشهر را وراي یک شهر و نقطه ي جغرافیایی، تاریخ مجسم مقاومت ملت و پژواك پایداري
و جاودانگی انقالب اسالمی قرار داد که بازگویی نام و نشان آن روح جهاد و سلحشوري را در جامعه ایرانی زنده

می کند.
سالروز این پیروزي بزرگ، فرصت ارزشمندي است، براي بازبینی و بازشناسی تاریخ بلند پایداري ملت ایران تا با شناخت مسائل و مشکالت پیش روي جامعه و به کارگیري روش هاي
مناسب علمی، در توسعه ي همه جانبه و پایدار کشور همت گماریم و زمینه هاي احیاي تمدن عظیم ایرانی اسالمی و تحقق آرمان هاي انقالب اسالمی را با ایجاد فرهنگ مقاومت و

اقتصاد دانش بنیان فراهم آوریم که البته در این حوزه، وظیفه ي جامعه ي علمی و دانشگاهی کشور چندین برابر است.
روابط عمومی دانشگاه شیراز ضمن گرامیداشت مناسبت سترگ، خاطره انگیز و غرورآفرین سوم خرداد، یاد و خاطره ي شهیدان واالمقام و حماسه ساز فتح خرمشهر را گرامی می دارد و
سربلندي و توفیق روزافزون همه ي ملت ایران را در پاسداري از آموزه هاي این حماسه ي بزرگ و حفظ آرمان هاي حضرت امام خمینی (ره) و شهداي عزیز از درگاه پروردگار متعال

آرزومند است.
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