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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1400/04/29
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 احراز رتبه ي ممتاز و انتخاب دانشگاه شیراز به عنوان یکی از دانشگاه هاي برتر در برگزاري آزمون

سراسري 99

دکتر ابراهیم خدایی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و
فناوري و رئیس سازمان سنجش، با ارسال پیام هاي
جداگانه اي از دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه
شیراز و دکتر علیرضا افشاري فر، معاون آموزشی
دانشگاه و نمایندة تام االختیار سازمان سنجش در
استان فارس از احراز رتبه ي ممتاز و انتخاب دانشگاه
شیراز، به عنوان یکی از مجموعه هاي برتر در برگزاري
آزمون هاي سراسري سال 1399خبر داد و از ایشان
براي برگزاري شایسته و مطلوب کنکور سراسري

قدردانی کرد.
در بخشی از پیام رئیس سازمان سنجش آمده است:

«بدون تردید مدیریت و دلسوزي جنابعالی، به همراه تالش هاي شایسته و خالصانه ي دیگر همکاران خدوم و ساعی شما، به خصوص
نماینده ي محترم تام االختیار در احراز رتبه ي ممتاز و انتخاب دانشگاه شیراز، به عنوان یکی از مجموعه هاي برتر در برگزاري آزمون
هاي سراسري سال 1399، منشأ بالندگی و ایجاد اطمینان، آرامش و باور در نزد همه متقاضیان و جامعه نسبت به جایگاه سازمان

سنجش آموزش کشور بوده است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1400/04/28
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست مجازي مرکز نو آوري و کار آفرینی دانشگاه شیراز پیرو ارزیابی ها و حمایت ها از واحدهاي

پژوهشی-فناوري

واحد خدمات فناوري، تحقیق و توسعه دانشگاه شیراز به
منظور معرفی شیوه جدید ارزیابی و توانمندسازي
واحدهاي پژوهشی-فناوري دانشگاه شیراز و افزایش
ارتباطات برون دانشگاهی این واحدها، اقدام به برگزاري
جلسه مجازي در تاریخ 11 تیر 1400 نمود. این جلسه
به میزبانی دکتر سید مجتبی زبرجد، معاونت پژوهشی
دانشگاه شیراز، دکتر منصور کنعانی مدیر مرکز نوآوري و
کارآفرینی و دکتر حسین محمدي، مشاور معاونت
پژوهشی و مسئول در امور خدمات فناوري، تحقیق و
توسعه، با عنوان ''ارزیابی ها و حمایت ها از واحدهاي
پژوهشی-فناوري'' برگزار شد. دیگر شرکت کنندگان
این جلسه، مدیران مراکز تحقیقاتی و واحدهاي پژوهشی

کنونی دانشگاه شیراز بودند.
محوریت اصلی این نشست، نگاه جدید دانشگاه به
واحدهاي پژوهشی فناوري بود که در ابتدا، توضیحاتی از
روند شکل گیري نقشه راهی که دانشگاه براي واحدهاي

پژوهشی درنظر گرفته است بیان شد. همچنین معیارها و پارامترهاي ارزیابی این واحد ها براي اساتید و مسئولین این واحدها و
حمایت هاي قابل دسترس به تفضیل تشریح شدند.

در ادامه این جلسه که بیش از 150 دقیقه به طول انجامید، مدیران محترم واحد هایی پژوهشی-فناوري آقایان و خانم ها؛ دکتر سید
سعید زاهد زاهدانی، دکتر سعید حسام پور، دکتر قاسم حبیب آگهی، دکتر حلیمه عنایت، دکتر بهنام کشاورزي، و دکتر مرضیه

موسوي نسب به طرح دیدگاه ها و پیشنهادات خود پرداختند.
از جمله محور هاي مهم مطرح شده در این نشست میتوان به؛ استفاده از مشاوران صنعتی، در نظر گرفتن افزایش سرمایه اجتماعی به
عنوان یکی از مالك هاي ارزیابی، تفاوت واحدهاي پژوهشی علوم انسانی با رشته هاي دیگر، تعداد نیروهاي فعال در هر پژوهشکده و

پرداخت بیمه آن ها و قراردادهاي مشترك اشاره نمود.
آقایان دکتر حسین محمدي و دکتر منصور کنعانی، با توجه به دغدغه اعضاء نکات مهمی را در خصوص گرنت صندوق نوآوري و
شکوفایی تحقیق و توسعه و همچنین آیین نامه صنایع خالق به عنوان بخشی از حمایت هاي فعال از طرف مرکز نوآوري و کارآفرینی

و واحد خدمات فناوري، تحقیق و توسعه بیان کردند.
ختم جلسه با جمع بندي دکتر حسین محمدي از مباحث انجام گرفته و تشکر مدیران محترم واحدهاي پژوهشی-فناوري از این
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1400/04/28
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 کسب رتبۀ برتر کشوري در بخش پایان نامه توسط دانشجوي دانشگاه شیراز ازسوي مرکز الگوي اسالمی

ایرانی پیشرفت

پایان نامه آقاي هدایت اهللا ایزدپناه (دانش آموخته ي علوم
سیاسی دانشگاه شیراز)، رتبه برتر کشوري را در دهمین دوره
انتخاب رساله ها و پایان نامه هاي برتر مرتبط با الگوي اسالمی
ایرانی پیشرفت را به دست آورد. این پایان نامه عنوان «نقش
اعتدال گرایی در تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت»؛ با
راهنمایی دکتر بهرام اخوان کاظمی، استاد دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه شیراز، درشهریور سال 1399 دفاع شده

است.
مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، هرسال با هدف تشویق
دانشجویان تحصیالت تکمیلی براي پرداختن به موضوع یادشده
و تالش براي مشارکت حداکثري دانشجویان و جوانان فعال در
اندیشه ورزي پیرامون الگوي پیشرفت کشور و فرآیند تدوین و
تحقق آن و البته کمک به همگانی کردن و ترویج گفتمان
پیشرفت در بین جوانان و دانشجویان، از رساله ها و پایان نامه
هاي برتر مرتبط با الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت پس از داوري

با اهداي جوایزي نفیس تقدیر می کند.
این پایان نامه و 4 رساله دکتري دیگر، از بین دانش آموختگان
مقاطع مختلف کارشناسی ارشد، دکتري و معادل حوزوي که

موضوع آن ها در زمینه ي پیشرفت بوده و تاریخ دفاع آن ها در بازه ي زمانی سال هاي 1396 تا 1399 بوده، از بین 135رساله ي
دکتري و پایان نامه ي ارشد حوزوي و دانشگاهی سراسر کشور برگزیده شده اند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز این موفقیت ارزشمند را به آقاي هدایت اهللا ایزدپناه و استاد محترم راهنماي ایشان، آقاي دکتر بهرام
اخوان کاظمی تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال سربلندي وموفقیت روزافزون ایشان را آرزومند است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1400/04/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري سمپوزیوم کشوري حال خوب کارشناسان و متخصصان مراکز مشاوره دانشگاه هاي کشور

سمپوزیوم کشوري با عنوان «حال خوب کارشناسان و
متخصصان مراکز مشاوره دانشگاه هاي کشور»، به همت
مرکز مشاوره دانشگاه شیراز با همکاري دفتر مشاوره و
سالمت سازمان امور دانشجویان، روز چهارشنبه بیست

وسوم تیرماه سال جاري به صورت مجازي برگزار شد.
در ابتداي این مراسم دکتر چنگیز رحیمی، دبیر منطقه
هفت مراکز مشاوره دانشگاه هاي کشور و رییس مرکز
مشاوره دانشگاه شیراز، ضمن خوشامدگویی به شرکت
کنندگان و بیان اهمیت برگزاري این سمپوزیوم،

گزارشی از طرح پژوهشی سبک زندگی و وضعیت روان شناختی کارشناسان مراکز مشاوره ارائه داد.
دکتر مجید صفاري نیا، مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان نیز در این برنامه، به بیان خدمات حمایتی صورت

گرفته از روان شناسان در دیگر کشورها پرداخت و بر توجه بیشتر به وضعیت اقتصادي و شرایط جسمی روان شناسان تأکید کرد.
در ادامه، دکتر محمود گلزاري، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی نیز، به ویژگی هاي روان شناسان ازجمله داشتن مهارت
همدلی، خوب گوش دادن و توجه بی قید و شرط اشاره کرد و از راه اندازي یک اتاق راهنما براي ارائه ي راهنمایی به مشاوران در

فرایند درمان مراجعان خود خبر داد.
دیگر سخنران این برنامه دکتر حمید پورشریفی، عضو هیأت علمی دانشگاه توان بخشی و سالمت اجتماعی بود که به بیان راهکارهاي
ارتقاي سالمت روان در بین کادر اداري و تخصصی مراکز پرداخت و شیوه هاي کاهش استرس در مراکز مانند ضرورت تبعیت از
دستورالعمل هاي بهداشتی براي کاهش استرس، توجه به نشانه هاي اولیه ي استرس داشتن، تشخیص منابع استرس، شناسایی افکار

منفی مرتبط با استرس را عنوان کرد.
در ادامه این سمپوزیوم 4ساعته، پنل تخصصی با عنوان «چالش هاي روانی شغلی کارشناسان مراکز مشاوره» با حضور دکتر صفاري
نیا، دکتر چنگیز رحیمی، دکتر احمد صادقی، دبیر منطقه ي شش مراکز مشاوره ي دانشگاه هاي کشور و رئیس مرکز مشاوره ي
دانشگاه اصفهان، خانم فرخنده دنیوي زاده، دبیر منطقه ده مراکز مشاوره دانشگاه هاي کشور و رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شهید
چمران اهواز برگزار شد و در آن متخصصان حاضر، به بیان دیدگاه ها و راهکارهاي خود درخصوص مهم ترین مشکالت پیش روي
کارشناسان مراکز ازجمله حجم باالي کار، کمبود نیروي انسانی، سختی شرایط محیط کار، فشار روانی ناشی از عدم واکسیناسیون،

اصالح چارت سازمانی مراکز و... پرداختند.
در پایان این مراسم نیز مقرر گردید به منظور بررسی جامع مشکالت مراکز مشاوره و ارائه ي رهنمودهاي الزم براي بهبود شرایط

روانی و شغلی کارشناسان، کارگروه رفاهی ازسوي دفتر مشاوره و سالمت، با حضور صاحب نظران امر تشکیل شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1400/04/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گفت وگو با دکتر علی محمدي، رئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

نگاهی به عملکرد دانشکده ي اقتصاد، مدیریت و علوم
اجتماعی دانشگاه شیراز در سال هاي اخیر

دکتر علی محمدي، رئیس دانشکده ي اقتصاد، مدیریت
و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز طی گفت وگویی با
روابط عمومی دانشگاه، به بیان عملکرد این دانشکده در

طول مدیریت 4ساله خود پرداخت.
وي ابتدا به معرفی مختصري از این دانشکده پرداخت و
توضیح داد: نزدیک به 20سال قبل، در سال 1382 این
دانشکده با نام دانشکده ي علوم اجتماعی تأسیس شد و

با سه بخش اقتصاد، علوم اجتماعی و مدیریت و حسابداري آغاز
به کار کرد. پس از تأسیس و در سال هاي اخیر، این دانشکده
توسعه ي کمی و کیفی خوبی داشته است به گونه اي که هم
اینک شش بخش اقتصاد، جامعه شناسی و برنامه ریزي
اجتماعی، جغرافیا، حسابداري، مدیریت و مدیریت جهانگردي در

این دانشکده فعالیت دارند.
او افزود: این دانشکده در حال حاضر، 58 عضو هیأت علمی تمام
وقت و 1591 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی دارد که از این
تعداد، 68درصد آن ها در مقطع کارشناسی، 21درصد در مقطع
کارشناسی ارشد و 11درصد در مقطع دکتري مشغول به
تحصیل هستند. هرم اعضاي هیئت علمی دانشکده نیز در
وضعیت مطلوبی قرار دارد و از 58 عضو هیأت علمی 30 نفر در

مرتبه ي دانشیاري و استاد تمام قرار دارند.
رئیس دانشکده ي اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه
شیراز درخصوص عملکرد آموزشی این دانشکده نیز بیان داشت:

دانشکده ي اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز در 28رشته، در سه مقطع تحصیلی دانشجو می پذیرد که در این میان،
8رشته در مقطع کارشناسی، 12رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 8 رشته در مقطع دکتري است.

وي در ادامه، یکی از مهم ترین ویژگی هاي آموزشی این دانشکده را نوگشایی رشته هاي جدید متناسب با نیاز جامعه معرفی کرد و
گفت: از مهم ترین ویژگی هاي این دانشکده راه اندازي رشته هاي جدید متناسب با نیاز جامعه است؛ به طور مثال ایجاد رشته ي
مدیریت جهانگردي از حدود 10سال قبل و نیز نوگشایی رشته ي مدیریت جهانگردي با گرایش بازاریابی، جغرافیا و برنامه ریزي
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روستایی با گرایش مدیریت توسعه ي پایدار روستایی که هر دو از مهرماه 1399 اقدام به پذیرش دانشجو کرده اند و همین طور
نوگشایی رشته ي مدیریت منابع انسانی در مقطع دکتري.

او همچنین از نوگشایی رشته ي مدیریت کارآفرینی با گرایش کسب وکارهاي الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد نیز در آینده ي
نزدیک خبر داد و در ادامه به دستاورد هاي آموزشی این دانشکده اشاره کرد.

دکتر محمدي، کسب رتبه هاي برتر دانش آموختگان این دانشکده را در آزمون هاي ورودي مقاطع تحصیالت تکمیلی و عضویت در
بنیاد نخبگان را ازجمله موفقیت هاي آموزشی این دانشکده برشمرد که حاصل زحمات و تالش هاي شبانه روزي دانشجویان و اساتید

این دانشکده است.
ایشان به استقبال مطلوب دانشجویان از رشته و مقاطع تحصیلی این دانشکده، در پردیس بین الملل دانشگاه شیراز، دانشکده ي
آموزش هاي الکترونیکی و همین طور تحصیل دانشجویان خارجی در این دانشکده نیز اشاره و اظهار کرد: حضور دانشجویان خارجی
در این دانشکده براي تحصیل در سال هاي اخیر رشد چشمگیر داشته و به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، دانشجویانی از

کشورهاي مختلف خارجی به تحصیل در این دانشکده می پردازند.
رئیس دانشکده ي اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز گریزي در ادامه گریزي هم به برخی موانع روند رشد این دانشکده
زد و اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که روند رشد و توسعه دانشکده را با محدودیت روبه رو کرده، کمبود اعضاي هیأت علمی در
مقایسه با تعداد دانشجویان است؛ به طوري که درحال حاضر در این دانشکده، به ازاي هر 27 دانشجو یک عضو هیأت علمی فعالیت
دارد، این درحالی ست که طبق هدف گذاري دانشگاه، باید به ازاي هر 20 دانشجو یک عضو هیأت علمی باشد. عالوه بر آن، کمبود
فضاي کالبدي به ویژه فضاي آموزشی استاندارد متناسب با جمعیت دانشجویی این دانشکده و فرسوده بودن زیرساخت هاي آموزشی

از مشکالتی ست که حل آن می تواند روند توسعه ي همه جانبه ي دانشکده و ارتقاي کیفیت خدمات آن را تسریع بخشد.
دکتر محمدي در ادامه سرمایه هاي انسانی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی را مهم ترین و اصلی ترین رکن توسعه و
تعالی دانست و ازجمله افتخارات دانشکده ي اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز را فعالیت هاي اجرایی و پژوهشی
مسئولیت هاي مهم از سوي برخی از اعضاي هیئت علمی دانشکده در سطح دانشگاه شیراز، شهر و استان و نیز نهادها و سازمان هاي
ملی معرفی کرد و گفت: همکاران ما در این دانشکده بدین سبب توانسته اند منشاء خدمات ارزشمندي قرار گیرند و در کنار آن

تجربیات اجرایی ارشمندي را کسب کرده و در اختیار دانشجویان قرار دهند.
وي همچنین از دیگر افتخارات این دانشکده، به حضور اساتید بسیار برجسته و ممتاز در کنار اعضاي هیئت علمی جوان برشمرد و
گفت: برخی از این اساتید ارزشمند و فرهیخته از چهره هاي برتر علمی کشور و مفاخر آموزشی میهنمان محسوب می شوند که از
میان آن ها برخی به عنوان چهره هاي ماندگار، نخبگان آموزشی و پژوهشی و اساتید نمونه آموزشی هستند و موفق به کسب جوایز
متعدد آموزشی شده اند. به عنوان مثال دکتر محمد نمازي (استاد ممتاز حسابداري کشور و دانشگاه شیراز) که در دومین جشنواره
ملی عالمه طباطبایی، عنوان استاد نمونه و برتر را کسب کرده اند؛ دکتر محمدتقی ایمان (استاد بخش جامعه شناسی) که در سال
1399 به عنوان چهره ماندگار علوم انسانی کشور برگزیده شدند و همین طور دکتر علی گلی (دانشیار بخش جامعه شناسی) که در

سال گذشته به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشکده شناخته شدند.
رئیس دانشکده ي اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، درخصوص عملکرد پژوهشی این دانشکده نیز به چاپ کتاب هاي تألیفی و منابع
درسی موردنیاز رشته هاي مختلف که ازسوي اعضاي هیأت علمی این دانشکده تالیف شده و در اختیار جامعه علمی کشور قرار گرفته
است و همین طور نگارش مقاالت توسط ایشان که شامل مقاالتی در زمرة 10درصد باالترین سطح کیفی Top ten)) و نیز مقاالتی
که در چارك نخست باکیفیت ترین مجالت در پایگاه هاي استنادي رتبه بندي (Q1) می شود و در مهم ترین و معتبرترین مجالت

معتبر بین المللی با نمایه هاي ISI، SCOPUS و... در دسترس پژوهشگران و محققان سراسر جهان قرار گرفته است، اشاره کرد.

ایشان ویژگی مهم مقاالت تألیفی و فعالیت هاي پژوهشی اساتید این دانشکده را کاربردي بودن آن ها و کمک به حل موضوعات و
مشکالت روز جامعه و صنعت دانست و به موفقیت برخی از اساتید این دانشکده به عنوان پژوهشگر برتر در سطح ملی و استانی اشاره
کرد و یادآور شد: در سال گذشته دکتر حلیمه عنایت (استاد بخش جامعه شناسی)، به عنوان استاد نمونه در ارتباط صنعت با دانشگاه
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و دکتر علی گلی به عنوان استاد نمونه ي ارتباط با سازمان هاي برون دانشگاهی انتخاب شده اند. همچنین دکتر زهرا دهقان شبانی،
دکتر روح اهللا شهنازي و دکتر پیام شجاعی، به عنوان پژوهشگران برگزیده استانی و دانشگاهی شناخته شدند.

هم اینک همه اعضاي هیأت علمی دانشکده طرح هاي جهت دار فعالیت هاي پژوهشی خود را تهیه و به تأیید رساندند و عالوه بر این
برخی از اعضاي هیأت علمی نیز از فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه استفاده کرده اند موضوعی که در سطح دانشکده هاي علوم

انسانی می تواند حائز اهمیت باشد.
به گفته ي دکتر محمدي، یکی از موضوعات مهم در این دانشکده ارائه ي خدمات علمی و پژوهشی به صنعت و جامعه است و
خوشبختانه در این زمینه دانشکده ي اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی در بین همه دانشکده هاي دانشگاه شیراز در وضعیت نسبتًا

مطلوبی قرار دارد و در بین دانشکده هاي با ماهیت علوم انسانی در جایگاه نخست قرار گرفته است.
وي اعالم کرد: در چندسال اخیر جمعا 37طرح پژوهشی با موضوعات انجام پژوهش هاي کاربردي مرتبط با صنعت و جامعه در این
دانشکده به تصویب رسیده است که از این تعداد، برخی از آن ها خاتمه یافته و بیش از 20طرح پژوهشی نیز هم اینک در دست انجام
است مجموع ارزش ریالی این طرح ها بیش از 44میلیارد ریال و ارزش ریالی قراردادهاي پژوهشی خاتمه یافته بیش از 31میلیارد

ریال بوده است.
رئیس دانشکده ي اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی از فعالیت چاپ دو مجله ي در این دانشکده نیز به عنوان بخشی دیگر از فعالیت
Journal) هاي پژوهشی یادکرد و گفت: چاپ دو مجله ي پیشرفت هاي حسابداري با رتبه علمی پژوهشی به زبان فارسی و مجله
of Economic Studies) به زبان انگلیسی به صورت منظم نیز ازجمله فعالیت هاي پژوهشی دانشکده است که خوشبختانه هر

دو عنوان مجله، از مجالت ممتاز در حوزه هاي تخصصی خود است.
وي به برگزاري همایش هاي علمی-تخصصی در بازه ي زمانی سه ساله نیز اشاره کرد و گفت: علی رغم اینکه مدت قابل توجهی از این
بازه زمانی وضعیت کرونایی بر کشور و استان فارس حاکم بوده، در این مدت همایش هاي ساالنه در سطح ملی و استانی بسیار
محدودي برگزار شده است؛ در این دانشکده، همایش هاي بین المللی ملی و تخصصی استانی فعال بوده که از آن جمله می توان به
برگزاري نخستین کنفرانس ملی مدیریت نوین و کسب وکارهاي نوپا با همکاري مشترك پردیس بین الملل دانشگاه شیراز در بهمن
ماه 1398 اشاره کرد که دومین دوره این همایش نیز در اردیبهشت ماه 1400 به صورت مجازي برگزار گردید. همین طور نخستین
وبینار «تحوالت و سیاست هاي جمعیتی» به همت بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز به صورت تخصصی با شرکت متخصصان این

حوزه در بهار سال 1400 برپا گردید.
دکتر محمدي درخصوص عملکرد دانشکده ي اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی در حوزه ي دانشجویی و فرهنگی نیز توضیح داد:

یکی از فعال ترین حوزه هاي عملکردي دانشکده در سال هاي اخیر در حوزه ي فرهنگی و دانشجویی به ویژه فعالیت انجمن هاي
علمی دانشجویی بوده است. هم اینک 7 انجمن علمی در دانشکده فعال است، به گونه اي که هریک از 6 بخش آموزشی دانشکده، یک
انجمن علمی تخصصی فعال با نام گروه آموزشی مربوط به خود دارند و انجمن علمی کارآفرینی هفتمین انجمن علمی دانشکده است

که در دو سال اخیر فعالیت خود را به عنوان انجمنی بین رشته اي آغاز کرده است.
وي به موفقیت انجمن هاي علمی در سال هاي اخیر نیز اشاره کرد و گفت: انجمن هاي علمی این دانشکده موفق به کسب افتخارات
بسیار چشمگیري شده اند که از آن جمله کسب 15مقام ازسوي انجمن هاي علمی دانشکده در نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت در
سال 1397، کسب هشت مقام توسط این انجمن ها در دهمین جشنواره دانشگاهی حرکت در سال 1398 و کسب 23مقام کشوري
در یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت در سال 1399 از مهم ترین افتخارات و دستاوردهاي این انجمن هاست. ضمنًا در سال
1397 و در یازدهمین جشنواره ملی حرکت، انجمن علمی گردشگري و هتلداري موفق به کسب مقام اول انجمن علمی برتر حوزه
علوم انسانی کشور شد و در سال 1399 نیز انجمن علمی بخش مدیریت، مقام اول در بخش انجمن علمی برتر حوزه علوم انسانی در

سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت را از آن خود کرد.
او افزود: در جشنواره هاي فرهنگی نیز دانشجویان این دانشکده مشارکت فعال دارند و توفیقات چشمگیري داشته اند به عنوان مثال
در آذرماه 1398 خانم زینب یادگار، دانشجوي دکتري اقتصاد، رتبه ي دوم رشته فیلمنامه نویسی را در سی وچهارمین جشنواره ي
سراسري قرآن و عترت کسب کرد. برگزاري مراسم هاي مختلف فرهنگی به ماسبت هاي مختلف ملی و مذهبی نیز در این دانشکده از
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دیگر اقدامات حوزه ي فرهنگی و دانشجویی دانشکده است.
وي اظهار داشت پس از شیوع بمیاري کرونا و تغییر روش برگزاري کالس هاي آموزشی نیز، نه تنها فعالیت هاي فرهنگی و دانشجویی

در این مدت کاهش پیدا نکرده، بلکه از رشد شایان توجهی نیز برخوردار بوده است.
رئیس دانشکده ي اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی یکی دیگر از موفقیت هاي دانشکده را در مدت اخیر، اجراي موفقیت آمیز طرح
همیار دانشجو عنوان کرد و گفت: در ماه هاي اولیه ي شیوع بیماري همه گیر کرونا، از میان 1591 دانشجوي شاغل به تحصیل در
این دانشکده، براساس پایش اولیه، حدود هزار نفر توسط اساتید و کارشناسان پشتیبان طرح همیار دانشجو مورد ارزیابی و رصد قرار
گرفتند. در این طرح اساتید پشتیبان و کارشناسان دلسوز با دانشجویان تماس گرفته و با ارتباط مستمر با آنان تالش کردند تا

پشتیبانی هاي الزم از آن ها صورت گیرد.
وي افزود: در همین دوره 710میلیون ریال وام به صورت وام همیار دانشجو به 30نفر از دانشجویان پرداخت شد که 110میلیون ریال
آن از طریق کمک هاي اساتید و کارکنان دانشکده تأمین شده است. همچنین در این طرح، به صد نفر از دانشجویان پشتیبانی مالی و
رفاهی در قالب اعطاي کمک هزینه ي خرید گوشی هوشمند، لپ تاپ، اعطاي بسته اینترنتی، پرداخت کمک هاي بالعوض، ارسال
بسته ي آموزشی، ارسال کامپیوتر لپ تاپ و گوشی هوشمند به صورت امانی و.... انجام شده است. ضمن اینکه با توجه به اهمیت
سالمت روانی دانشجویان در طرح همیار دانشجو، به صورت مستمر وضعیت سالمت روحی و روانی این عزیزان مورد پایش قرار گرفته

است و در موارد لزوم، برخی دانشجویان به مرکز مشاوره و سالمت روان دانشگاه براي دریافت خدمات تخصصی ارجاع داده شده اند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  6  |  تاریخ: 1400/04/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 شهادت امام باقر (ع) تسلیت باد

اي دّومین محمد و اي پنجمین امام
از خلق و از خداي تعالی تو را سالم

چشم و چراغ فاطمه خورشید هفت نور
روح و روان احمد و فرزنـد چـار امــام

گریند در عزاي تو پیوسته مرد و زن
سوزند از براي تو هر لحظه خاص و عام
راحت شدي ز جور و جفاي هشام دون
آندم که گشت عمر تو از زهر کین تمام

شهادت بنیانگذار نهضت علمی علوي و شکافندة علوم الهی حضرت امام
محمد باقر علیه السالم تسلیت باد.

هفتم ذي الحجه، سالروز شهادت پنجمین پیشواي معصوم شیعیان جهان، سپهر دانش و بینش، حضرت امام محمد باقر (ع) است. امام
بزرگواري که نمونۀ کامل علم و زهد بود و با نقش شگرفی که بر گسترش علوم نبوي داشتند؛ نام گرانقدرشان همواره بر تارك فرهنگ

شیعه می درخشد.
آن امام همام، با بنیان گذاري نهضت علمی علوي بر غناي گنجینۀ دانش مسلمانان افزود و فصل جدیدي را فراروي تاریخ اسالم

گشود.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، شهادت پنجمین قافله ساالر شیعیان، حضرت امام محمدباقر (ع) را به محضر حضرت ولی عصر (عج) و
همۀ شیعیان جهان به ویژه جامعه ي دانشگاهیان دانشگاه شیراز تسلیت عرض نموده، بهره مندي همگان را از فرهنگ ناب و هستی

بخش اهلبیت علیهم السالم از درگاه خداوند متعال آرزومند است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  7  |  تاریخ: 1400/04/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 افتتاح «مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز» با حضور معاون علمی و فناوري رئیس

جمهور

آیین افتتاح رسمي «مركز نوآوري تخصصي علوم انساني دانشگاه

شیراز» با حضور معاون علمي و فناوري رئیس جمھور برگزار شد.

مركز نوآوري تخصصي علوم انساني دانشگاه شیراز كھ با چشم انداز

توسعھ ي نوآوري در حوزه ھاي مختلف علوم انساني، ازجملھ ادبیات،

حقوق، اقتصاد، جامعھ شناسي، روانشناسي، مدیریت، الھیات و فرھنگ

ایجاد شده است؛ روز سھ شنبھ ٢2 تیرماه 1400، باحضور دكتر ستاري،

معاون علمي و فناوري رئیس جمھور و جمعي از مسؤوالن استان و

دانشگاه شیراز افتتاح شد.

راه اندازي مركز نوآوري تخصصي علوم انساني دانشگاه شیراز، گامي

درجھت ایجاد تحول در شھر
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دكتر سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئیس جمھور در این آیین با بیان

اینكھ: دانشگاه شیراز بھ سمتي در حال حركت است كھ برنامھ و طرح ھاي آن جزئي از جامعھ شود؛ افزود: دانشگاه براي تغییر جامعھ باید تالش كند و از ھر

اقدامي كھ دانشگاه شیراز براي تغییر و بھبود جامعھ انجام دھد مورد حمایت ما قرار خواھد گرفت.

وي با تأكید بر اینكھ در زمینھ ي پژوھش باید جامعھ و نیازھاي آن را محور قرار دھیم و نوآوري با پول دولتي اتفاق نمي افتد، گفت: نوآوري كار بخش خصوصي

و جوانان است كھ شبانھ روز روي پروژه ھایشان كار مي كنند.

معاون علمي و فناوري رئیس جمھور با اشاره بھ راه اندازي مركز نوآوري تخصصي علوم انساني دانشگاه شیراز، این كار را گامي در جھت ایجاد تحول در شھر

توصیف كرد و تصریح كرد: ھر كمكي كھ نیاز باشد بھ دانشگاه شیراز براي تأثیرگذاري در حوزه اقتصاد، اجتماعي و فرھنگي انجام خواھیم داد.

دكتر ستاري با بیان اینكھ در جاھایي اشتباه كار كردیم، حتي در پژوھش ھم چنین است، افزود: چرا این ھمھ پژوھشكده داریم؛ اما چیزي از آن ھا بیرون نمي آید

ولي یك شركت و مؤسسھ ي دانش بنیان مي تواند واكسن تولید كند.

معاون علمي و فناوري رئیس جمھور با بیان اینكھ جامعھ براي حل خود نیاز بھ محصول دارد، گفت: پارك ھاي علم و فناوري موفق ھستند كھ نسبت سرمایھ

گذاري دولتي بھ خصوصي در آن ھا یك بھ ده باشد و در این صورت مي توان گفت كھ این پارك موفق است.

وي با تأكید بر اینكھ احتیاج بھ پلتفروم ھایي داریم كھ موجب شود سرمایھ گذاري بخش خصوصي بھ كمك پژوھش بیاید، گفت: باید عدد قابل توجھي از درآمدھاي

دانشگاه ھا، از محل فروش تكنولوژي با صنعت و بخش خصوصي باشد.

دكتر ستاري با تأكید بر اینكھ اگر مي خواھیم در اقتصاد دانش بنیان بھ جایي برسیم باید دید كھ چھ شركت ھایي در حوزه ي تكنولوژي داریم و این مھم را مدنظر

داشتھ باشیم كھ پایھ ي ھمھ شركت ھا و مؤسسات دانشگاه است، گفت: براي این كار احتیاج بھ یك زیست بوم و ساختار جدیدي داریم كھ نمونھ ھاي موفق آن را در

تعدادي از دانشگاه ھاي كشور امروز شاھد ھستیم.

گفتني ست معاون علمي و فناوري رئیس جمھور، روز سھ شنبھ ٢٢ تیرماه، با ھدف افتتاح و بازدید از مراكز نوآوري فعال در دانشگاه ھاي شیراز، علوم پزشكي

و صنعتي شیراز، پارك علم و فناوري و كارخانھ نوآوري وارد شیراز شد و در بدو ورود بھ شیراز، مورد استقبال مسؤوالن فارس قرار گرفت.

دكتر ستاري با حضور در دانشگاه صنعتي شیراز، مركز نوآوري این دانشگاه را افتتاح و از تیم ھاي مستقر و نمایشگاه محصوالت فناورانھ بازدید كرد. رونمایي

از محصوالت دانش بنیان حوزه ي سالمت در دانشگاه علوم پزشكي شیراز و بازدید از پارك علم و فناوري فارس از دیگر برنامھ ھاي معاون علمي و فناوري

رئیس جمھوري در این سفر یك روزه بود. 

در پایان نیز، دكتر ستاري باحضور در دانشگاه شیراز از مجموعھ ي پردیس نوآوري و فناوري این دانشگاه و نمایشگاه محصوالت فناورانھ ي آن بازدید كرد و

پس از افتتاح مركز نوآوري علوم انساني دانشگاه بھ مجموعھ ي ھاب شیراز (شتاب دھنده ي مشترك دانشگاه شیراز و ھمراه اول) در طبقھ ي ھشتم ساختمان

مدیریت دانشگاه شیراز سر زد.
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رشد و پیشرفت استان از ھمسویي دانشگاه و جامعھ محقق مي شود

دكتر عنایت هللا رحیمي، استاندار فارس نیز در مراسم افتتاح رسمي مركز نوآوري تخصصي علوم انساني دانشگاه شیراز بھ كارنامھ ي استان فارس اشاره كرد و

گفت: در طول سال ھاي اخیر از فرودگاه شیراز تا مراكز صنعتي، دانشگاه ھا

و شركت ھاي دانش بنیان ھمگي رشد داشتھ اند و بھ نتیجھ رسیدن این مركز

نوآوري تخصصي گام مھمي در حوزه ي پیشرفت علمي استان است.

استاندار فارس افزود: در پارك علم و فناوري استان كارھاي نویني انجام

گرفتھ كھ با شتاب گرفتن آن در توسعھ ي تولید و توان داخلي كھ مورد تاكید

مقام معظم رھبري است بھ موفقیت بیشتري خواھیم رسید.

وي اضافھ كرد: مجموعھ ي علمي و پژوھشي استان فارس در سال ھاي اخیر

اقدامات خوبي انجام داده اند و از ابتداي سال 92 تاكنون شركت ھاي دانش

بنیان متعددي شكل گرفتھ كھ مصداق این حركت علمي در استان است.

دكتر رحیمي با ابراز خرسندي از اقدامات انجام گرفتھ در دانشگاه شیراز بیان كرد: اقدامات امروز در مركز تخصصي نوآوري علوم انساني دانشگاه شیراز، از

منشأ خالقیت كھ انسان است شروع شده و بھ سمت موارد دانش بنیان پیش خواھد رفت.

وي تصریح كرد: شیراز بھ عنوان قطب علمي جنوب كشور از گذشتھ ھاي دور مورد توجھ بوده و ھرچھ دانشگاه ھا بھ مباحث جامعھ نزدیك تر شوند، شاھد رشد

بیشتر استان خواھیم بود و دانش آموختگان دانشگاھي مي توانند بھ جامعھ و رشد آن كمك قابل توجھي كنند.

ایجاد زیست بوم نوآوري در علوم انساني؛ راھكار حل مشكالت

دكتر محمدمھدي آجیلیان، مدیر مركز نوآوري تخصصي علوم انساني دانشگاه

شیراز نیز در حاشیھ ي افتتاح این مركز، با اشاره بھ ضرورت نوآوري در

علوم انساني-اجتماعي گفت: افزایش نیازھاي جامعھ بھ حضور مؤثرتر فعاالن

حوزه ي علوم انساني، اجتماعي و مدیریتي و لزوم توجھ بھ كارآفریني و

ارزش آفریني در دانشگاه ھا در این حوزه از جملھ ي این ضرورت ھاست.

وي ضرورت توجھ بھ اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان، ضرورت توجھ

بھ نگاه ھاي میان رشتھ اي براي انجام اقدامات مؤثر و جدي و ضرورت توجھ

بھ فناوري ھاي نوین و نوآوري ھاي عملیاتي و بھ كارگیري آن در

كاركردھاي سنتي را در این عرصھ ازدیگر ضرورت ھا عنوان كرد.

دكتر آجیلیان بیان كرد: اكثر مشكالت كشور از جنس علوم اجتماعي- انساني و اقتصادي است، حتي بخش اقتصادي آن از جنس علوم فني نیست؛ یعني ما در تولید

مشكل نداریم، بلكھ مشكل اصلي صنعت نیز از جنس مدیریتي و علوم انساني است.

وي تصریح كرد: با وجود پیشرفت و توسعھ ي بسیار زیاد كشور، مردم احساس خوبي ندارند و استرس و افسردگي در جامعھ بسیار شایع شده است. این نشان مي

دھد كھ ما بھ چیزي بیش از یك پژوھش نیاز داریم، ما بھ یك كنشگري جمعي، عالمانھ و نوآورانھ نیاز داریم.

مدیر مركز نوآوري تخصصي علوم انساني دانشگاه شیراز ادامھ داد: یكي از راھكارھا این است كھ یك زیست بوم نوآوري در علوم انساني، اجتماعي و مدیریتي

ایجاد كنیم؛ یعني مسألھ را خوب بشناسیم، سپس پژوھش كنیم و برایش راھكارھاي عملیاتي و واقعي پیدا كنیم و در آخر، این راھكارھاي عملیاتي را در یك زیست

بوم نوآوري تبدیل بھ نوآوري و كارآفریني كنیم.
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دكتر آجیلیان در ادامھ بھ تشریح ابعاد زیست بوم نوآوري در علوم انساني پرداخت و گفت: گام نخست، مفھوم سازي مناسب در این حوزه است؛ بدین معني كھ پاسخ

دھیم كھ نوآوري در علوم انساني چیست؟ ارزش آفریني در علوم انساني، اجتماعي، مدیریتي بھ چھ معناست؟ تجاري سازي در حوزه علوم انساني چیست؟

وي در تشریح دیگر ابعاد زیست بوم نوآوري در علوم انساني بھ توسعھ ي ھمكاري میان دانشگاه ھا و مراكز پژوھشي علوم انساني؛ مراكز نوآوري، مراكز رشد

و پارك ھا؛ رویدادھا و شتاب دھنده ھا، ایجاد فضاي نوآورانھ با برگزاري رویدادھا در دانشگاه ھا و مراكز پژوھشي بھ منظور رشد و گسترش نوآفرین ھاي علوم

انساني اشاره كرد و گفت: شتاب دھنده ھا امكان توسعھ ي كسب و كارھا در مراحل اولیھ را مي دھند و در این زمینھ احتیاج بھ تسھیالت ارزان و سرمایھ گذاري

جمعي داریم.

مدیر مركز نوآوري تخصصي علوم انساني دانشگاه شیراز ھمچنین در توصیف دیگر ابعاد زیست بوم نوآوري در علوم انساني بھ نھادھاي تأمین مالي و تأمین كننده

ھاي خدمات كسب وكار پرداخت و گفت: احتیاج بھ تسھیالت ارزان و سرمایھ گذاري جمعي داریم و بایستي كساني كھ مي توانند، تیم ھایي كھ تشكیل مي شود را

توانمندسازي كنند و خدمات مشاوره اي بدھند، تا آن ھا بتوانند پیشرفت كنند.

وي با اشاره بھ استارت آپ ھا و نوآفرین ھاي این حوزه بھ عنوان دیگر ابعاد ریست بوم نوآوري در علوم انساني بھ دستگاه حاكمیتي سیاست گذار و تسھیل گر نیز

اشاره و تأكید كرد: باید حاكمیت بھ بھره مندي از این ظرفیت آگاه شود و دانش را در حوز ي علوم انساني، اجتماعي و مدیریتي بھ رسمیت بشناسد.

دگتر آجیلیان در پایان بھ خدمات و حمایت ھاي مركز نوآوري تخصصي علوم انساني دانشگاه شیراز نیز پرداخت و گفت: مدیر مركز نوآوري تخصصي علوم

انساني دانشگاه شیراز ارائھ ي خدمات مختلف را اعم از پشتیباني، آموزشي، مشاوره و منتورینگ، حمایتي و مالي، در دو سطح فردي و تیمي در برنامھ ي خود

دارد و و از ایده ھاي نوآورانھ، فناوري ھاي نرم و كسب وكارھاي دانش بنیان و خالق در حوزۀ علوم انساني حمایت خواھد كرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  8  |  تاریخ: 1400/04/21
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ابتکار عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در تهیۀ ویدیوهاي آموزشی آناتومی

براي اولین بار در کشور، با تالش و ابتکار خالقانه دکتر یونس کمالی، استادیار
دانشکدة دامپزشکی و رئیس بخش علوم آناتومی دانشگاه شیراز، فیلم هاي
آموزشی با کیفیت بسیار باال و درحد استاندارد مراجع معتبر علمی، براي
آموزش کالس هاي عملی درس آناتومی تهیه شده که نیاز دانشجویان و
پژوهشگران در مقاطع و رشته هاي مختلف تحصیلی را براي یادگیري مطلوب

دروس آناتومی مرتفع می کند.
دکتر کمالی طی گفت وگویی با روابط عمومی دانشگاه به بیان شیوه ي تهیه ي
ویدیوهاي آموزشی آناتومی و اهمیت این کار پرداخت و توضیح داد: شیوع
بیماري کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی از سال399 فرصتی فراهم کرد تا اساتید
دانشگاهی بسته به ماهیت درس، در پی تدابیر مختلف آموزشی درجهت تداوم
یادگیري بدون نیاز به حضور فیزیکی دانشجویان باشند؛ لیکن ارائه ي برخی
دروس دانشگاهی که عمدتا بر پایه ي عملی و آزمایشگاهی استوار است، با
چالش و نگرانی بزرگی روبه رو شد که از آن جمله، درس آناتومی یا

کالبدشناسی بدن انسان یا حیوان بود که این درس براي دانشجویان پزشکی و دامپزشکی ارائه می گردد و از آن به عنوان پایه و
شالوده ي الی علوم پزشکی و دامپزشکی یاد می شود.

وي اظهار داشت: به دلیل ماهیت مورفولوژیکی آناتومی، آموزش آن بدون حضور فیزیکی دانشجویان ناکامل و بعضا ناممکن است که
این موضوع از نگرانی هاي اصلی جامعه ي دانشگاهی آموزش آناتومی در شرایط بحرانی پیش آمده در سرتاسر دنیا به شمار می رود؛ از
همین رو باتوجه به مشکالت ناشی از بیماري کرونا، برآن شدم تا با تهیه ي فیلم هاي آموزشی با کیفیت و استاندارد نیاز دانشجویان و

پژوهشگران را براي یادگیري مطلوب دروس آناتومی مرتفع کنم.
به گفته ي دکتر کمالی، هدف از ارائه ي این درس بسیار مهم، آشنایی و آموزش ساختارهاي مختلف آناتومیکی بدن و روابط بین

ساختارها، اصول کار روي جسد و بعضا کاربردهاي بالینی آن در جراحی، رادیولوژي، طب داخلی و... است.
وي تأکید کرد: باید درنظر داشت که فیلم هایی که تنها به توصیف ساختارهاي آناتومیکی یک ارگان یا بخشی از جسد که ازقبل
تشریح شده، بدون پرداختن به مراحل گام به گام می پردازد، نمی تواند پاسخگوي نیاز درس آناتومی در شرایط آموزش مجازي باشد؛
از همین رو براي اولین بار فیلم هایی تهیه شد که عمده ي تمرکز آن ها بر نمایش اصول و مراحل گام به گام تشریح جسد حیوان

است و این کار مستلزم صرف زمان بسیار بود تا در حین فیلمبرداري، همه ي مراحل به درستی ضبط گردد.
رئیس بخش علوم آناتومی ادامه داد: براي انجام این طرح دو قالده سگ، از هر دو جنس، به عنوان مدل بسیار ارزشمند آموزش
آناتومی با رعایت مقررات اخالقی کار روي حیوانات دانشکده ي دامپزشکی تهیه گردید که با هماهنگی کادر مجرب فیلمبرداري،

مراحل تشریح آن به صورت دقیق و گام به گام انجام شده و ضبط گردید و پس از فیلمبرداري حرفه اي، صداگذاري شد.
عضو هیأت علمی دانشکده ي دامپزشکی شیراز در پایان با اشاره به اینکه فیلم هاي آموزشی ضبط شده از کالس هاي عملی درس
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آناتومی عالوه بر دانشجویان دکتري عمومی و تخصصی سراسر کشور، می تواند براي پژوهشگران و جراحان تجربی پزشکی و
بیومدیکال با زمینه ي کار روي حیوانات مدل به منظور تعمیم جراحی ها به انسان نیز قابل استفاده باشد، عنوان کرد: این فعالیت، به
خوبی قابلیت تجاري سازي دارد، از همین رو به منظور حفظ مالکیت فکري در مسیر تجاري سازي این اثر علمی تحت انحصار

دانشکده ي دامپزشکی دانشگاه شیراز، فیلم هاي آموزشی تهیه شده در اختیار مسؤوالن مربوطه در دانشگاه داده شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  9  |  تاریخ: 1400/04/21
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گفت وگو با رئیس دانشکده  ي مهندسی برق و کامپیوتر درخصوص اهم اقدامات این دانشکده

دکتر فرزاد مهاجري، رئیس دانشکده ي مهندسی برق و
کامپیوتر دانشگاه شیراز طی گفت وگویی با روابط
عمومی دانشگاه به بیان معرفی و اهم اقدامات این

دانشکده در سال هاي اخیر پرداخت.
وي در مقدمه به حوزه ي آموزشی این دانشکده پرداخت
و توضیح داد: دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر در
حال حاضر 1333 دانشجو دارد که در سه بخش
مخابرات و الکترونیک (394 دانشجو)، قدرت و کنترل

(362 دانشجو) و مهندسی و علوم کامپیوتر و فن آوري اطالعات
(577 دانشجو) مشغول به تحصیل هستند. در این دانشکده
دانشجویان در 6 گرایش کارشناسی، 12 گرایش کارشناسی

ارشد و 8 گرایش دکتري تحصیل می کنند.
وي ادامه داد: تعداد اعضاي هیأت علمی دانشکده ي مهندسی
برق و کامپیوتر 47 نفر است که 17 نفر از ایشان در رتبه
استادي، 21 نفر دانشیاري و 9 نفر استادیاري مشغول به
خدمتند. از این تعداد 19 نفر شاغل در بخش مخابرات و
الکترونیک، 13 نفر قدرت و کنترل و 15 نفر کامپیوتر هستند و

این دانشکده داراي 20 آزمایشگاه آموزشی است.
به گفته ي دکتر مهاجري اساتید دانشکده ارتباط و همکاري بسیار خوبی با پردیس بین الملل دانشگاه دارند و در آخرین آمار سال

1399 دو بخش از دانشکده، جزء پنج بخش برتر دانشگاه در جنبه ي دست آوردهاي آموزشی قرار گرفته است.
رئیس دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر در ادامه به عملکرد این دانشکده در حوزه ي پژوهش و فناوري و ارتباط با صنعت اشاره
کرد و گفت: اساتید و دانشجویان دانشکده فعالیت بسیار خوبی در این زمینه دارند؛ به طوري که تاکنون بیش از 1800مقاله ي

ژورنال، 2100 مقاله ي کنفرانس و 200 طرح پژوهشی ازسوي اعضاي هیأت علمی این دانشکده ارائه شده است.
وي افزود: این دانشکده 25آزمایشگاه تحقیقاتی دارد که 5 مورد از آن جمله به خارج از دانشکده و دانشگاه هم خدمت رسانی می
کنند و بیشترین ارتباط همکاران در این دانشکده با صنایع نظامی و دفاعی، اداره ي برق، شرکت توزیع برق، شهرداري شیراز و... است.
دکتر مهاجري اظهار داشت: در آخرین آمار سال 1399 یک بخش از دانشکده، جزء پنج بخش برتر دانشگاه در جنبه دستاوردهاي
پژوهشی قرار گرفته است و در هر سال معموًال تعدادي از اساتید این دانشکده به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه یا استـانی انتخـاب

شده اند.
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وي در بخش دیگري از سخنان خود به عملکرد دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر در حوزه ي دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی
پرداخت و بیان کرد: در این دانشکده 5 انجمن علمی و 4 گروه دانشجویی فعال وجود دارد که اغلب در جشنواره هایی مانند جشنواره
ي حرکت، رتبه هاي بسیار خوبی کسب کرده اند. در دوران شیوه بیماري کرونا نیز، طرح همیار دانشجو، ازسوي معاونت فرهنگی
دانشجویی دانشکده، با همکاري کارشناسان و اساتید هر بخش به نحواحسن انجام گرفت. همچنین به همت انجمن هاي علمی

دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر، دوره هاي مخصوصی به منظور درآمدزایی اختصاصی آن ها نیز برگزار می شود.
رئیس دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر با پرداختن به حوزه ي کارآفرینی و نوآوري و اقدامات انجام شده در راستاي حرکت به
سوي دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم، اظهار داشت: در این زمینه همکاري بسیار نزدیکی با مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه انجام

گرفته است. همچنین ایجاد و تجهیز بسیار از آزمایشگاه هاي تحقیقاتی حاصل همکاري با صنایع مختلف بوده و هست.
وي تصریح کرد: وجود برخی گروه ها و انجمن هاي علمی و دانشجویی مثل گروه رادیوآماتوري و مرکز حمایت از ایده هاي برتر نیز،

باهدف کمک به کشف استعدادهاي جدید دانشجویی و هدایت آن ها به سمت کارآفرینی است.
دکتر مهاجري در ادامه گریزي به همکاري هاي علمی-بین المللی دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر نیز زد و بیان کرد: تعداد
زیادي از اساتید دانشکده ضمن انجام تحقیقات مشترك با اساتید خارجی اقدام به چاپ مقاله هاي مشترك با ایشان کرده اند و این
دانشکده ضمن همکاري مشترك با دانشگاه در سدن آلمان اقدام به اعطاي مدرك مشترك کرده است. همچنین گروهی تشکیل شده
است که در آن گروه اساتید قدیمی تر دانشگاه شیراز که در حال حاضر در دانشگاه هاي معتبر خارجی فعالیت می کنند حضور داشته

و از نقطه نظرات ایشان بهره مند می شویم.
به گفته ي وي: در دانشکده به طور میانگین هرسال یک کنفرانس تخصصی برگزار می شود، که عالوه بر درآمدزایی، باعث بهره مندي

از نظرات اساتید و صاحب نظران داخلی و خارجی می گردد.
دکتر مهاجري به اقدامات صورت گرفته درزمینه ي تقویت جذب درآمد اختصاصی دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر نیز اشاره کرد
و توضیح داد: وجود آزمایشگاه هاي تحقیقاتی متعدد در دانشکده، منجر به جذب پروژه هاي مختلف از صنعت می شود، ضمن آنکه
بسیاري از این مراکز با سرویس دهی به خارج از دانشگاه درآمدزایی دارند. همچنین بسیاري از همکاران دانشکده با صنایع و سازمان
هاي مختلف همکاري دارند. همچنین برگزاري کنفرانس ها، ارائه ي طرح هاي بدیع و نوظهور و برگزاري آزمایشگاه هاي مربوط به

دانشکده ي آموزش هاي الکترونیکی نیز موجب کسب درآمد اختصاصی دانشکده می شود.
ایشان در پایان به عملکرد دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر درزمینه ي مسؤولیت اجتماعی دانشگاه در حل مسائل جامعه پرداخت

و اظهار داشت:
به طور حتم ارتباط همکاران با صنعت، به رفع بسیاري از مشکالت جامعه کمک می کند، همچنین تعدادي از اعضاي هیأت علمی این
دانشکده با کسب مجوز از دانشگاه در پست هاي مدیریتی و مشاوره در خارج دانشگاه فعالیت دارند که طبیعتًا موجب ارتباط قوي تر

دانشکده با اجتماع و حل مسائل و معضالت مربوطه می گردد.
این موارد باعث شده، دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر از اعتبار و جایگاه خوبی هم در دانشگاه شیراز و هم در بین دانشگاه هاي

دیگر برخوردار باشد.

گفتنی ست ماحصل گفت وگو با دکتر مهاجري، رئیس دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، در شوراي دانشگاه نیز
ارائه شده است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  10  |  تاریخ: 1400/04/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سالنامۀ آماري شانزده ساله دانشگاه شیراز منتشر شد

سالنامۀ آماري شانزده سالھ دانشگاه شیراز از سوي اداره ي آمار و

اطالعات و مدیریت برنامھ ریزي، بودجھ و تشكیالت دانشگاه تھیھ و

منتشر شد.

این سالنامھ، دربردارنده ي اطالعات آماري دانشگاه در زمینھ ھاي

آموزشي، پژوھشي، دانشجویي، فرھنگي و سرمایھ ھاي سازماني

دانشگاه، مربوط بھ سال ھاي ١٣٨٣-١٣٩٨ است.

عالقھ مندان براي مشاھده و دریافت سالنامۀ آماري شانزده سالھ

دانشگاه شیراز اینجا را كیك نمایند.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/14177/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%2016%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  11  |  تاریخ: 1400/04/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) مبارك باد

لباس یاس بر تن كرد زھرا (س)

كنار دست او بنشست موال

محمد(ص) خطبھ خواند، زھرا (س) بلي گفت

غلط گفتم بلي نھ، یاعلي گفت

فرارسیدن ماه مبارك ذي الحجھ و سالروز پیوند آسماني حضرت

علي (ع) و حضرت فاطمھ (س) مبارك باد.

پیوند آسماني دو نور الھي حضرت علي (ع) و حضرت زھرا (س)،

از مھم ترین رویدادھاي تاریخ شیعھ است كھ ثمره ي این پیوند

پربركت و مملو از عشق و محبت، درخت گھربار امامت است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، فرارسیدن ماه مبارك ذي الحجھ و سالروز پیوند آسماني مولي الموحدین حضرت علي (ع) و حضرت فاطمۀ الزھرا (س) را بھ

عموم مسلمانان جھان، بھ ویژه خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز، تبریك و شادباش عرض مي نماید و از درگاه خداوند سبحان، توفیق بھره مندي بیش از پیش از

دریاي فضائل و كرامات این انوار الھي و شفاعت ایشان را براي عموم دوستاران اھل بیت علیھم السالم آرزومند است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  12  |  تاریخ: 1400/04/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تفاهم نامه ي همکاري اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و دانشکده ي دامپزشکی دانشگاه شیراز

تفاھم نامھ ي ھمكاري اداره كل حفاظت محیط زیست فارس و

دانشكده ي دامپزشكي دانشگاه شیراز، بھ منظور ھم افزایي ظرفیت

ھاي علمي، تحقیقاتي و اجرایي دوجانبھ و بھره برداري از توان

ظرفیت ھاي دانشگاھي در ارتقاي سطح كیفي و كمي حوزه ي محیط

زیست طبیعي منعقد گردید.

تسھیل، تقویت و اولویت دھي بھ اجراي پایان نامھ ھا و دیگر پروژه

ھاي پژوھشي، اجرایي و آموزشي ازسوي دانشگاه شیراز متناسب با

نیازھاي پژوھشي اداره كل در حوزه ي حفاظت از تنوع زیستي و

مدیریت بیماري ھاي حیات وحش؛ ھمكاري در ایجاد تحول بنیادین

در نگرش بھ محیط زیست در بخش ھاي فرھنگي، اجتماعي و

آموزشي براساس روش ھاي علمي و حمایت از انجمن ھاي علمي و

تیم ھاي دانشجویي زیست محیطي بھ منظور ارتقاي نقش نھادھاي علمي خصوصي درجھت تقویت بنیان ھاي علمي محیط زیست طبیعي استان و كمك بھ حفظ و

تكثیر گونھ ھاي جانوري در معرض خطر استان از دیگر اھداف این تفاھم نامھ است.

در نشست مشتركي كھ با حضور دكتر سیدمصطفي رضوي دیناني، رئیس دانشكده ي دامپرشكي دانشگاه شیراز و دكتر حمید ظھرابي، مدیركل حفاظت محیط

زیست فارس و جمعي از مدیران و مسؤوالن دو نھاد برگزار شد، ضمن بازدید از بخش ھاي مختلف دانشكده ي دامپزشكي و شناسایي زمینھ ھاي ھمكاري، تفاھم

نامھ ي ھمكاري دانشكده دامپزشكي دانشگاه شیراز و اداره كل حفاظت محیط زیست فارس بھ امضا رسید.

دكتر رضوي دیناني در این نشست، ضمن ابراز خرسندي و اعالم آمادگي براي ھرگونھ ھمكاري با اداره كل حفاظت محیط زیست فارس، ظرفیت ھاي موجود در

دانشكده ي دامپزشكي را برشمرده و گفت: امیدواریم ھمكاري ھاي مشتركي در زمینھ ھاي تشخیص بھ موقع بیماري ھاي حیات وحش، خدمات جراحي، بیھوشي و

اپیدمي بیماري ھا و ھمچنین در حفظ و تكثیر گونھ ھاي در معرض خطر حیات وحش با استفاده از تكنیك ھاي تلقیح مصنوعي، لقاح آزمایشگاھي (IVF)، انتقال

جنین و ایجاد بانك ذخیره اسپرم و تخمك داشتھ باشیمو

وي افزود: دانشكده ي دامپزشكي دانشگاه شیراز ھمچنین براي برگزاري كارگاه ھایي با محوریت دامپزشكي حیات وحش براي مھارت افزایي كارشناسان حیات

وحش و محیط طبیعي در درمان و تیمار حیات وحش آسیب دیده، با استفاده از امكانات تخصصي موجود در دانشكده و ارائھ ي خدمات درماني و ویزیت حیوانات

بیمار مستقر در اداره كل آمادگي ھاي الزم را دارد و ھنكاري خود را در این زمینھ ھا اعالم مي دارد.

توجھ بھ ظرفیت علمي دانشگاه شیراز براي تبدیل بھ مركز بانك ژن و مطالعات ژنتیك مولكولي جنوب كشور
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دكتر حمید ظھرابي نیز ضمن ابراز خرسندي از این اقدام مشترك گفت: موضوع حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستي یكي از اھداف اصلي سازمان حفاظت

محیط زیست است و محیط زیست و اجزاي تنوع زیستي، بھ ویژه ژن ھا، فارغ از ارزش ھاي ذاتي از لحاظ اقتصادي نیز ارزش و اھمیت بسیار زیادي دارد.

شناخت بیشتر انسان نسبت بھ آفریده ھاي خداوند موجب شده تا شناخت، ارزش و اھمیت آن بھ طور روزافزون افزایش یابد.

وي افزود: موضوع حفظ تنوع زیستي در سازمان حفاظت محیط زیست از ۶٠ سال گذشتھ آغاز شده و تا كنون ادامھ یافتھ است. امروزه بیش از ١١درصد از

مساحت این سرزمین زیرعنوان مناطق حفاظت شده و مناطق چھارگانھ تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و در ایران با ھمین رویكرد تنوع

زیستي حفاظت مي شود و در بعضي از مناطق ھم، زمینھ براي بھره برداري پایدار محیا مي شود.

مدیركل حفاظت محیط زیست فارس تصریح كرد: یكي از چالش ھاي اصلي كھ در موضوع حفاظت از تنوع زیستي در سازمان حفاظت محیط زیست با آن دست بھ

گریبان بوده ایم موضوع بیماري ھاي حیات وحش و انجام تحقیقات در زمینھ ي فعالیت ھاي مرتبط با دامپزشكي است و ھمچنین در زمینھ ي حیات وحش نیاز بھ

دامپزشكان مجرب و كارآزموده وجود دارد.

وي گفت: ایجاد رشتھ ي تخصصي دامپزشكي حیات وحش از ضرورت ھاي اساسي كشور و توقع سازمان حفاظت محیط از دانشكده دامپزشكي شیراز است؛

چراكھ وجود چنین ظرفیت علمي بزرگي در ھمسایگي پارك ملي بمو، باییستي بھ شكل مطلوب براي ارتقاي دانش دامپزشكي كشور و حل مشكالت حیات وحش

كشور مورد استفاده و بھره برداري قرار گیرد.

دكتر ظھرابي اضافھ كرد: تكنولوژي ھا و روش ھاي نوین حفاظتي در خارج از زیستگاه بایستي براي حفاظت حیات وحش استفاده شود، در كنار طرح ھاي تكثیر

و پرورش حیات وحش، ایجاد بانك ھاي ژن و بانك ھاي اسپرم و تخمك كھ ضرورت آن امروزه بھ اثبات رسیده است نیز مي تواند شرایط را براي احیاي یك گونھ؛

حتي گونھ ي منقرض شده را در آینده فراھم كند و یا این كھ مانع انقراض یك گونھ شاخص شود.

وي تأكید كرد: ظرفیت علمي دانشگاه شیراز براي تبدیل بھ مركز بانك ژن و مطالعات ژنتیك مولكولي جنوب كشور باید مورد استفاده قرار گیرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  13  |  تاریخ: 1400/04/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سالروز شهادت امام جواد (ع) تسلیت باد

سالروز شھادت مظلومانھ نھمین اختر آسمان امامت و والیت، مشعل

فروزان ھدایت، یار و راھنماي امت، حضرت امام محمدتقي سالم

هللا علیھ، بر عموم شیعیان جھان تسلیت و تعزیت باد.

این نوگل باغ والیت و عصمت گرچھ كوتاه عمر بود؛ ولي رنگ و

بویش مشام جان ھا را تا ابد بھره مند كرد .  آثار فكري و روایاتي كھ

از آن حضرت نقل شده و مسائلي را كھ آن امام ھمام پاسخ گفتھ و

كلماتي كھ از آن حضرت برجاي مانده، تا ابد زینت بخش صفحات

تاریخ اسالم است.

امید است، در سایھ ي الطاف الھي و با پیروي از سیره ي آن امام

معصوم، خود را بھ زیور علم و ایمان بیاراییم و كسب معرفت و

دانش را سرلوحھ ي برنامھ ي زندگي خویش در عرصھ ھاي

گوناگون فردي و اجتماعي قرار دھیم. 

روابط عمومي دانشگاه شیراز؛ بار دیگر شھادت غریبانھ ي حضرت جواد االئمھ (ع) را بھ عموم شیعیان و دوستاران آن حضرت تسلیت عرض مي نماید. 

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  14  |  تاریخ: 1400/04/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 روز ملی ادبیات کودك و نوجوان گرامی باد

18تیرماه در تقویم رسمي كشور، روز ملي ادبیات كودك و نوجوان

نامیده شده است. 

نامگذاري روزي بھ عنوان ادبیات كودك و نوجوان درحقیقت،

پذیرفتن ھویت فردي و اجتماعي كودكان و نوجوانان كشور بھ

عنوان مخاطباني مؤثر و آینده ساز است و از سوي دیگر ارج نھادن

بھ تالش پدیدآورندگاني است كھ نوشتن براي كودكان و نوجوانان را

كاري بزرگ بھ شمار آورده اند.

دانشگاه بزرگ شیراز، مفتخر است كھ در تأسیس گرایش ادبیات

كودك و نوجوان در كشور پیشگام بوده و امروزه بھ عنوان مادر

ادبیات كودك كشور شناختھ مي شود چراكھ توانستھ است كارشناسان

و متخصصان توانمندي را بھ عرصھ ي ادبیات كودك و نوجوان

كشور بیفزاید كھ حضور و فعالیتشان در این عرصھ، موجب تعمیق

بخشیدن و علمي تر شدن این حوزه شده و رونق و طراوتي خاص بدان بخشیده است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، این روز را بھ یكایك خانواده ي بزرگ ادبیات كودك و نوجوان ایران، بھ ویژه استادان، دانشجویان و دانش آموختگان عزیز مركز

مطالعات ادبیات كودك و نوجوان دانشگاه شیراز تبریك و تھنیت عرض مي نماید و پویایي، سربلندي و موفقیت روزافزون ھمگان را از درگاه خداوند متعال

خواستار است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  15  |  تاریخ: 1400/04/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست هم اندیشی رئیس فدراسیون جودو با رئیس دانشگاه شیراز

پیرو تفاھم نامھ ي فدراسیون جودو با فدراسیون ورزش ھاي

دانشگاھي، نشست مشترك مدیركل ورزش و جوانان استان فارس و

رئیس فدراسیون جودو با رئیس دانشگاه شیراز، بھ منظور ھم

اندیشي و ھمكاري بیشتر برگزار شد.

این نشست كھ در ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ترتیب یافت، با

حضور دكتر نادگران، رئیس دانشگاه، دكتر حاجي زاده مدیركل

ورزش و جوانان استان فارس، دكتر ساالري معاون اداره كل

ورزش و جوانان استان فارس، وحید زارع نژاد رئیس ھیأت جودو

استان و آرش میراسماعیلي رئیس فدراسیون جودو و جمعي از

مدیران و مسؤوالن دانشگاه شیراز صورت گرفت.

در ابتداي این برنامھ دكتر تشخوریان، مدیر حوزه ریاست و روابط

عمومي دانشگاه و دكتر عبدالھي، مدیر تربیت بدني و رئیس ھیأت

ورزشي دانشگاه شیراز، ضمن خیر مقدم بھ حضار بھ بیان گزارشي از فعالیت ھاي ورزشي دانشگاه شیراز پرداختند.

در ادامھ دكتر حاجي زاده، مدیركل ورزش و جوانان استان فارس، با بیان اینكھ در اداره كل ورزش و جوانان طرحي بھ نام طرح آمایش برنامھ ریزي كردیم كھ

در آن، رشتھ ھاي مختلف در دو بعد قھرماني و ھمگاني دیده شده است، توضیح داد: در این طرح، ورزش جودو بھ عنوان یكي از رشتھ ھاي آمایشي است كھ ھم

بھ عنوان ورزش قھرماني و ھم بھ عنوان رشتھ ي ھمگاني مي توان روي آن برنامھ ریزي كرد.

وي افزود: سیاست ما در بعد ھمگاني در دو قسمت است؛ یكي بحث آمایش و دیگري بحث راھبردي كھ باتوجھ بھ وضعیت بیماري كرونا این برنامھ در سطح اداره

ي كل ورزش و جوانان آماده شده و در آن تسھیم استاني صورت گرفتھ و در كمیتھ ي ورزش ھمگاني كھ زیرمجموعھ ي شوراي فرھنگ عمومي استان است این

كار انجام شده است. در این برنامھ براي ھر دستگاه مشخص شده كھ چھ كاري باید انجام شود كھ قطعا در این پازل یكي از قطعات، دانشگاه شیراز است.

مدیركل ورزش و جوانان استان فارس با اظھار بر اینكھ تاكنون ارتباط خوبي بین دانشگاه شیراز و اداره كل ورزش و جوانان استان فارس وجود داشتھ است؛

براي انجام ھرگونھ ھمكاري اعم از برنامھ ھاي ورزشي و پژوھشي با دانشگاه اعالم آمادگي كرد و گفت: باتوجھ بھ اینكھ ھیأت جودو استان یكي از بھترین ھیأت

ھاي كشور است؛ با ھمكاري دانشگاه شیراز اتفاقات خوبي مي تواند در این حوزه صورت بگیرد.

معاون اداره كل ورزش و جوانان استان فارس، نیز در ادامھ با بیان این مقدمھ كھ ھركس بھ ھر نوعي كھ براي تحقق اھدف عالیھ نظام مقدس جمھوري، در

ھرجاي دنیا تالش كند، مي تواند یك ایثارگر باشد؛ اظھار داشت: آرش میراسماعیلي با این توصیف یك ایثارگر است؛ چراكھ علیرغم تالش ھاي فراوان براي

حضور در المپیك، وقتي پاي منافع ملي درمیان آمد، كنار رفت.
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وي بھ نقش جودو و دفاع شخصي در توسعھ ي ورزش قھرماني پرداخت و اظھار داشت: براي توسعھ ي ورزش ۴ ھدف كالن بدین ترتیب درنظر گرفتھ شده

است: ١. نقش ورزش در افزایش سطح سالمتي مردم، ٢.نقش ورزش در بھبود فرھنگ جامعھ، ٣. نقش ورزش در توسعھ ي اقتصادي جامعھ و ۴. نقش یا افزایش

سھم ورزش در عزت، ھویت و اقتدار ملي است كھ خروجي ورزش قھرماني این مورد آخر است.

دكتر ساالري افزود: جودو ازجملھ ورزش ھاي بااصالت است؛ چراكھ در با سابقھ ي خوبي در مسابقات المپیك و بازي ھاي آسیایي قرار داشتھ است كھ امیدواریم

بھ ھمت آقایان زارع نژاد و میراسماعیلي ھرچھ زودتر مشكالت پیش آمده براي این ورزش برطرف شود و مانند گذشتھ موجب عزت، ھویت و اقتدار ملي گردد.

دكتر واعظي، معاون فرھنگي دانشجویي دانشگاه شیراز نیز در این نشست، بیان داشت: دانشگاه شیراز ازجملھ دانشگاه ھایي است كھ با ادغام دو معاونت فرھنگي

و دانشجویي مشغول بھ فعالیت است؛ عموما بخش تربیت بدني زیرمجموعھ ي معاونت دانشجویي است، منتھي باتوجھ بھ اینكھ مجموعھ ي فرھنگي دانشگاه شیراز

نیز در كنار مجموعھ ي دانشجویي فعالیت دارد؛ این موضوع سبب خیري است براي رشد ورزش در دانشگاه شیراز؛ چراكھ بھ رشد نگاه فرھنگي در این زمینھ

كمك شایاني مي كند.

وي با اشاره بھ زیربناھا و امكانات خوب دانشگاه شیراز در زمینھ ي ورزشي، از ھمكاري دانشگاه و اداره كل ورزش و جوانان ابراز خرسندي كرد و گفت:

صرف نظر از عالقھ مندي ھا بھ ورزش ھاي تخصصي، از بعد فرھنگي بھ این حوزه نگاه مي كنیم و باتوجھ بھ اینكھ یكي از مسائل اصلي ما رسیدگي بھ مسائل

ھمھ جانبھ ي اخالقي و رواني دانشجویان است؛ در این زمینھ مسألھ ي ورزش یكي از موضوعات مھم است كھ ھمكاري مشترك دانشگاه با اداره كل ورزش و

جوانان مي تواند ما را در تحقق اھداف مشترك این دو مجموعھ مؤثر باشد.

آرش میراسماعیلي، رئیس فدراسیون جودو نیز در ادامھ ضمن بیان گزارشي از فعالیت ھاي خود در حوزه ي جودو بیان كرد: در این مدت دوسالي كھ من در

خدمت جامعھ ي جودو ھستم ما با دو معضل بزرگ روبھ رو شدیم؛ یكي موضوع تعلیق ظالمانھ اي كھ بھ خاطر دفاع از ارزش ھاي كشورمان بھ ما تحمیل شد كھ

البتھ این مشكل نتوانست سد راه ما شود و ما بھ لطف خداوند توانستیم مثل تحریم ھایي كھ در طول این مدت بھ كشور تحمیل شد، از آن سربلند بیرون آمدیم و

معضل دوم مشكل شیوع بیماري كرونا بود كھ ما را با محدودیت ھایي روبھ رو كرد.

وي افزود: قبل از این دوسال و در حدود قدمت شصت سالھ ي این ورزش در كشور، حدود ۶٠ھزار جودو كار ثبت در سامانھ داشتیم و امروز بعد از گذشت این

دوسال بھ حدود ٩۶ھزار نفر رسیده اند كھ نشانگر رشد قابل توجھي است.

قھرمان جودو كشور اظھار داشت: ما آمادگي الزم را براي جذب دانشگاھیان دانشگاه شیراز در این رشتھ را داریم و تالشمان بر علمي كردن ورزش است كھ

دانشگاه نیز ازاین منظر كمك شایاني بھ ما مي تواند داشتھ باشد تا بتوانیم زمینھ ي قھرماني و ھمگاني ورزش را با برنامھ ي علمي پیش ببریم.

وي در پایان پیشنھاد برگزاري نخستین ھمایش بین المللي جودو را با كمك دانشگاه شیراز عنوان كرد كھ با استقبال رئیس دانشگاه روبھ رو شد.

رئیس دانشگاه شیراز نیز در این نشست اظھار داشت: از زمان پذیرش مسؤولیت دكتر حاجي زاده و ھمكارانشان، ما در استان شاھد تحوالت بسیار خوبي در حوزه

ي ورزش و جوانان بودیم.

دكتر نادگران گفت: دانشگاه شیراز عالوه بر مسائل آموزشي و پژوھشي كھ بھ عنوان یكي از دانشگاه ھاي تراز اول شناختھ مي شود؛ بھ دیپلماسي ورزشي نیز

توجھ ویژه داشتھ و دارد و بحمد� سرمایھ ھاي ورزشي خوبي ھم ازنظر منابع انساني متخصص و ھم از نظر زیرساخت ھاي ورزشي وضعیت مناسبي در

دانشگاه موجود است.

وي با اشاره بھ برگزاري موفق المپیاد ورزشي دختر و پسر سراسر كشور در سال ٩٧ در دانشگاه شیراز؛ از اعالم آمادگي این دانشگاه براي ھرنوع ھمكاري با

اداره ي كل ورزش و جوانان سخن گفت و اظھار داشت: ما در دانشگاه تالش داریم كھ ورزش را در بین جوانانمان در دانشگاه توسعھ دھیم؛ چراكھ معتقدیم ورزش

ازجملھ مسائلي ھست كھ مي تواند مبناي تحول در دانشگاه باشد.

در پایان این مراسم، باتوجھ اینكھ دكتر حمید نادگران، دارنده ي كمربند مشكي كاراتھ است، حكم دان یك افتخاري دفاع شخصي، از سوي رئیس فدراسیون جودو

نیز بھ ایشان اھدا شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  16  |  تاریخ: 1400/04/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 افزایش درآمدهاي اختصاصی دانشگاه شیراز از محل قراردادهاي پژوهشی

طي سالیان اخیر، با ھمت و تالش دانشگاھیان دانشگاه شیراز، بھ

ویژه پژوھشگران مجري طرح ھاي كاربردي، دفتر امور فناوري و

طرح ھاي كاربردي معاونت پژوھش و فناوري دانشگاه شیراز،

جھش چشمگیري در آمارھاي مختلف حوزه ي ارتباط با جامعھ-

صنعت دانشگاه ایجاد كرده است كھ از آن جملھ مي توان بھ افزایش

تعداد قراردادھاي ارتباط با جامعھ-صنعت اشاره كرد؛ بھ طوریكھ

درسال ١٣٩٩، دانشگاه شیراز در بین دانشگاه ھاي كشور، موفق بھ

كسب رتبھ ي برتر توسعھ ي قراردادھا شد و ازسوي وزارت علوم،

تحقیقات و فناوري مورد تقدیر قرار گرفت.

طي آمار رسمي، روند افزایش وصولي درآمدھاي این حوزه، بھ

یكباره در سال ١٣٩٩، علیرغم ركود اقتصادي و مشكالت ناشي از

تحریم و شیوع بیماري ھمھ گیر كرونا، بھ میزان ٣١٨درصد افزایش یافتھ است كھ حوزه ي درآمد اختصاصي خود را نشان مي دھد و باتوجھ بھ زیرساخت ھا و

قراردادھاي منعقدشده، پیش بیني مي شود این درآمد حتي در سال ھاي آتي نیز افزایش خواھد داشت.

نمودار درآمدھاي اختصاصي دانشگاه شیراز ازمحل قراردادھاي پژوھشي را در تصاویر زیر مشاھده نمایيد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  17  |  تاریخ: 1400/04/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 معرفی پژوهشکده ي ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز

پژوهشکده ي ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز،
ازجمله مراکز پژوهشی فعال معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه شیراز است که تأسیس آن، به سال 1380
بازمی گردد. پس از تأسیس دانشکده ي مهندسی
شیمی دانشگاه شیراز و همکاري شرکت ملی نفت ایران،
روند رو به رشد این پژوهشکده افزایش یافت و با
تأسیس بخش نفت در دانشکده ي مهندسی شیمی،
نفت و گاز، فعالیت هاي این پژوهشکده توسعه پیدا کرد.

در پی فعالیت هاي پژوهشکده ي ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، در سال 1395 این پژوهشکده، موفق به دریافت موافقت اصولی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي تأسیس سه گروه تحقیقاتِی «مرکز ازدیاد برداشت از مخازن نفت»، «مرکز ازدیاد برداشت از از

مخازن گاز میعانی» و «گروه بهینه سازي تولید گاز» شد.
با فعالیت هاي مستمر این پژوهشکده و شکل گیري ارتباط با صنعت در سال هاي اخیر نیز، برحسب نیاز، دو گروه دیگر با عنوان
«گروه شبیه سازي و مدل سازي از مخازن نفتی» و «گروه فیزیک سنگ دیجیتال» به جمع گروه هاي تحقیقاتی این پژوهشکده

افزوده شد.
دکتر مسعود ریاضی، مدیر این پژوهشکده طی گفت وگویی با روابط عمومی دانشگاه، ضمن معرفی این پژوهشکده اعالم کرد: در حال
حاضر، در 5 گروه تحقیقاتی پژوهشکده ي ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، حدود 20 عضو هیأت علمی در مرتبه هاي مختلف
استادیاري، دانشیاري و استادي در رشته هاي مختلف مهندسی شیمی، مهندسی نفت، مهندسی گاز و همچنین برخی رشته هاي
وابسته به دانشکده ي مهندسی مانند مهندسی عمران، مواد، مکانیک یا رشته هاي دانشکده ي علوم همچون شیمی، زمین شناسی و...

در این پژوهشکده همکاري دارند. همچنین حدود 10 نفر پژوهشگر دوره ي پسادکتري در این پژوهشکده مشغول به فعالیت هستند.
وي درخصوص پروژه هاي درحال انجام این پژوهشکده نیز توضیح داد: در پی همکاري هاي مختلف این پژوهشکده با صنعت، طرح
هاي مختلفی دراین پژوهشکده درحال انجام است که از آن جمله می توان به دو پژوه ي کالن و میدان محوِر ازدیاد برداشت میدان
منصوري و میدان اسفند؛ دو پروژه ي ملی مطالعه ي میدان گازي و رفع رسوبات آسفالتی و همچنین همکاري در طرح بنیاد ملی

نخبگان باعنوان شهید احمدي روشن اشاره کرد.
مدیر پژوهشکده ي ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز دانشگاه شیراز با اشاره به 5گروه تحقیقاتی این مرکز، درخصوص خدمات این
پژوهشکده نیز بیان داشت: باتوجه به گروه هاي تحقیقاتی موجود در پژوهشکده ي ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، خدماتی به
صنعت نفت ارائه می شود که از آن جمله می توان به ارائه ي خدمات مشاوره اي، شبیه سازي میادین، انجام آزمایش هاي سنگ و
سیال (چه به صورت عمومی و چه خصوصی) اشاره کرد. همین طور باتوجه به مرجعیت دانشگاه شیراز و پژوهشکده ي ازدیاد برداشت
از مخازن نفت و گاز در حوزه ي صنعت نفت، مسؤولیت نظارت و داوري طرح هاي باالدست و پایین دست مربوط به نفت نیز برعهده
ي این پژوهشکده است و همچنین در سال هاي اخیر نیز باتوجه به اهمیت موضوع استانداردسازي، با سازمان ملی استاندارد نیز وارد
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همکاري شده ایم.
دکتر مسعود ریاضی در ادامه ي سخنان خود از خودباوري اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز، به عنوان نخستین دستاورد پژوهشکده
ي ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز یاد کرد و افزود: این خودباوري اعضاي هیأت علمی ارزش بسیار باالیی دارد؛ چراکه به صورت
ملموس به دانشجویان منتقل می گردد و موجب ترغیب و هدایت دانشجویان براي حرکت به سمت حل مسائل و مشکالت صنعت و

جامعه می شود و مشوق آن ها در زمینه ي نوآوري و فعالیت هاي خالقانه است.
وي ایجاد شبکه ي ملی و بین المللی با دانشگاه ها و صنایع مختلف به واسطه ي فعالیت هاي این پژوهشکده را از جمله دستاوردهاي
ارزشمند پژوهشکده ي ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز برشمرد و افزود: کسب عناوین مختلف توسط اعضاي هیأت علمی و
پژوهشگران این پژوهشکده مانند: دو عنوان فناور برتر ملی در سطح کشور، مهندس برتر در سطح ملی، پژوهشگر برتر در سطح استان،
دو پژوهشگر برتر در سطح دانشگاه و دو پژوهشگر برتر در سطح دانشکده و ثبت 25 اختراع ملی، 250 مقاله ي در مجالت معتبر
علمی و 300مقاله در کنفرانس هاي علمی، بی المللی و... توسط پژوهشگران این پژوهشکده از دیگر موفقیت ها و دستاوردهاي

پژوهشکده ي ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز دانشگاه شیراز است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در ادامه به امکانات پژوهشکده ي ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز دانشگاه شیراز نیز اشاره اي
کرد و گفت: آزمایشگاه مرکزي نفت دانشگاه شیراز به عنوان یکی از امکانات مهم این دانشگاه مورد حمایت شرکت ملی نفت و گاز
کشور قرار گرفته و حدود 5میلیون یورو براي آن تجهیزات خریداري شده است. همجنین از نظر نرم افزاري نیز پژوهشکده ي ازدیاد
برداشت از مخازن نفت و گاز دانشگاه شیراز مجهز به کامپیوترهاي پرسرعتی هست که می تواند با نرم افزارهاي صنعتی مخزن را

شبیه سازي کند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  18  |  تاریخ: 1400/04/14
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 بازدید مسؤوالن دانشگاه شیراز از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مسؤوالن دانشگاه شیراز طي بازدید از دانشگاه صنعتي مالك اشتر،

درخصوص ھمكاري و ھم افزایي بیشتر این دو دانشگاه ھم اندیشي

و تبادل نظر كردند.

در نشست مشتركي كھ با حضور دكتر نادگران، رئیس دانشگاه

شیراز، دكتر شاه میرزایي رئیس دانشگاه صنعتي مالك اشتر و

جمعي از مدیران و مسؤوالن دو دانشگاه برگزار شد، مسؤوالن

دانشگاه مالك اشتر، ضمن اعالم آمادگي براي ھمكاري بیشتر با

دانشگاه شیراز، بھ طور ویژه درخصوص تعامل براي استفاده ي

اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز از امكانات آزمایشگاھي دانشگاه

صنعتي مالك اشتر در ھر چھار مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد،

دكتري و پسادكتري ابراز تمایل كردند.

در این جلسھ درخصوص ظرفیت فرصت ھاي مطالعاتي دانشجویان

و اساتید در حوزه ي جامعھ و صنعت؛ مزایاي دانشگاه شیراز و امتیازھاي تشویقي كھ این دانشگاه براي اساتید درزمینھ ي تعامل با صنعت درنظر گرفتھ است و

البتھ تشویق دانشجویان براي گرفتن پایان نامھ ھاي تقاضامحور بحث و تبادل نظر شد.

ھمچنین در این نشست دوجانبھ، ضمن بازدید از آزمایشگاه ھاي دانشگاه صنعتي مالك اشتر، درخصوص استفاده از تمامي ظرفیت ھا و امكانات آزمایشگاھي

موجود در دانشگاه صنعتي مالك اشتر و دانشگاه شیراز براي انجام مأموریت ھاي مختلف پژوھشي مشترك اعالم آمادگي شد، ھمچنین از دانشگاه صنعتي مالك

اشتر خواستھ شد تا در زمینھ ھاي مختلف و پروژه ھایي كھ در دست اقدام دارد، از توانمندي دانشجویان ارشد و دكتري درجھت حمایت از پایان نامھ ھا حمایت كند

و با دانشگاه شیراز عامل بیشتري داشتھ باشد.

ھمچنین در این نشست، با دستور رئیس دانشگاه شیراز، دفتر فناوري و طرح ھاي كاربردي این دانشگاه، مأمور شد تا راه ھاي تعامل بیشتر، زمینھ ي تسھیل

ھمكاري ھا و رفع موانع موجود را بررسي كرده و بھ یك راھكار مشترك و منسجم دررابطھ با استمرار تعامل این دو دانشگاه دست یابد و آن را بھ مرحلھ ي

عملیاتي و اجرایي برساند و و مقرر گردید معاونین پژوھشي دو دانشگاه، مصوبھ ھا را بھ اطالع رؤساي دانشكده ھا برسانند و در جلسات بعدي نیز درخصوص

جزییات موضوع بحث و گفت وگو شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  19  |  تاریخ: 1400/04/14
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 راه اندازي پیشخوان مشاورة مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز

پیشخوان مشاوره مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز، با

ھدف ارائھ ي مشاوره در حوزه ھاي مختلف تجاري سازي و كسب

و كار راه اندازي شد.

دكتر سجاد تقوایي، مدیر واحد تجاري سازي و صادرات فناوري

دانشگاه شیراز؛ ضمن اعالم این خبر، توضیح داد: مركز نوآوري و

كارآفریني دانشگاه شیراز، با كادري مجرب آمادۀ خدمت رساني بھ

شركت ھاي فناور، دانش بنیان، اساتید و دانشجویان عالقھ مند در

زمینھ ھاي: 1-خدمات مالكیت و ثبت اختراع، 2-توسعۀ كسب وكار،

3-دانش بنیان، 4-حقوقي و قراردادھا 5- تجاري سازي، 6-

صادرات فناوري و... است.

وي افزود: امروزه آشنایي با قوانین، تبعات حقوقي قراردادھاي تجاري، اصول تیم سازي، مدیریت فناوري، توسعۀ كسب و كار، بازاریابي، فروش و صادرات

فناوري و... ازجملھ نیازھاي اولیۀ شركت ھاي دانش بنیان در مسیر تجاري سازي و توسعۀ فناوري است؛ از ھمین رو آگاھي و مشاورۀ خبرگان ھر حوزه، براي

بنگاه ھاي اقتصادي ضروري بھ نظر مي رسد. ھمچنین درخواست ھاي مكرر شركت ھاي دانش بنیان پیرامون معرفي مشاوران آگاه و توانمند، ضرورت این امر

را بیشتر مي كند. بدین منظور مشاوره در حوزه ھاي مختلف تجاري سازي و كسب و كار، در قالب پیشخوان مشاوره مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز

راه اندازي گردیده است.

عالقھ مندان براي كسب اطالعات بیشتر مي توانند بھ تارنماي پیشخوان مشاوره مركز نوآوري و كار آفریني دانشگاه شیراز بھ آدرس:

https://b2n.ir/pmoshaver مراجعھ نمایند.

https://b2n.ir/pmoshaver
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  20  |  تاریخ: 1400/04/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گزارش تصویري برگزاري کنکور سراسري 1400

آزمون ھاي سراسري ١۴٠٠، با رعایت كامل دستورالعمل ھاي

بھداشتي در ٣٧شھرستان استان فارس برگزار شد.

این آزمون كھ در روزھاي چھارشنبھ (٩تیر)، پنجشنبھ (١٠تیر)،

جمعھ (١١تیر) و شنبھ (١٢تیر)، در ۵ گروه علوم تجربي، ریاضي،

انساني، ھنر و زبان ھاي خارجي ترتیب یافت، با حضور ٨٩ھزار و

۴٢٨داوطلب در استان برگزار شد.

آمار شركت كنندگان این آزمون در فارس، بھ ترتیب از بیش ترین

داوطلب با ۴١ھزار و۴٢4 نفر در گروه تجربي، ٢١ھزار و٢٨٧

نفر در گروه علوم انساني، ٨ھزار و٧٣۴ نفر در گروه ریاضي،

١٠ھزار و٣٧٠ نفر در گروه زبان و ٧ھزار و۶١٣ نفر در گروه

ھنر را شامل مي شود.

براي مشاھده گزارش تصویري برگزاري آزمون ھاي سراسري ١۴٠٠، در حوزه ھاي امتحاني دانشگاه شیراز اینجا را كلیك نمایید.

https://gallery.shirazu.ac.ir/FileViewPage.aspx?id=4559881e-44a4-4dfa-897c-96680ab62fb1
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  21  |  تاریخ: 1400/04/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 صدرنشینی دانشگاه شیراز با راهیابی 117 اثر به داوري نهایی جشنواره نشریات تیتر12

دانشگاه شیراز با راھیابي 117نشریھ و اثر بھ مرحلھ ي نھایي

داوري دوازدھمین جشنواره سراسري و رسانھ دانشجویي كشور

(تیتر12) در جایگاه اول دانشگاه ھاي كشور تحت نظارت وزات

علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بھداشت، درمان و آموزش

پزشكي قرارگرفت.

بھ گزارش دبیرخانھ جشنواره تیتر 12 مستقر در وزارت بھداشت،

درمان و آموزش پزشكي، در این جشنواره 153 دانشگاه شركت

كردند و 28271 نشریھ و اثر ارسالي براي بررسي و احراز شرایط

ورود، بھ مرحلھ داوري تیم غربالگري جشنواره رسیده است.

بنا بر این گزارش، تعداد 23789 نشریھ و اثر وارد مرحلھ ي اول

داوري شدند و درنھایت 872 نشریھ و اثر (3درصد آثار شركت

كننده در جشنواره) از 93 دانشگاه با كسب امتیاز الزم، بھ مرحلھ ي

نھایي راه یافتند.

دانشگاه شیراز با ارسال 2401 نشریھ و اثر در حوزه ي رقابتي 5گانھ جشنواره، بھ تفكیك، بخش نشریات برگزیده با 188شماره، بخش آثار برگزیده با 1745 اثر،

بخش ویژه با 316 اثر و بخش مجازي با 151 اثر در جایگاه اول وزارت علوم و جایگاه دوم دانشگاه ھاي كشور در حوزه ي مشاركت قرارگرفت و ھم اكنون پس

از داوري مرحلھ ي اول، 117 نشریھ و اثر از دانشگاه شیراز وارد مرحلھ نھایي داوري شده اند كھ شامل: نشریات برگزیده با 27شماره، بخش آثار برگزیده با 63

اثر، بخش ویژه با 13 اثر، بخش مجازي با 14 اثر است.

آثار راه یافتھ از51 نشریھ دانشجویي بھ نام ھاي فن آور، تراز، تابش، چیستا، طھورا، ماركوپولو، سي وپنج میلیمتر، دف، پابرھنھ، رھیافت، مدبر، نداي عدل،

پادزیست، خاكدانھ، بیوتك، سنتز، فرایند، ھفت، آذرخش، شتاب، انرژي، مول، كورسو، توار، لیوا، الكین، تجارت مدرن، آدینھ، شوم، نورا، گراف، آرایھ، بھین،

Horizon و Episteme ،آژند، نگاه، گیاه پادي، رویش، بنكو، فرصت، اكونوموس، عصر، نفت، اقلیما، زیست فناوري، فصل امید، موعود، اختر، نوباران، پرش

است.

یادآور مي شود، دانشگاه شیراز در یازدھمین جشنواره سراسري نشریات دانشجویي تیتر 11 در سال 1398 نیز، با كسب 27رتبھ ي ملي صدرنشین دانشگاه ھاي

وزارت علوم شده است. شور و نشاط فعالیت ھاي مطبوعاتي در این دانشگاه شایان توجھ بوده و این دانشگاه با 202عنوان نشریھ ي دانشگاھي مجوزدار در زمینھ

ھاي مختلف علمي، فرھنگي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، دیني و قرآني، ادبي، ھنري، ورزشي، صنفي و خبري فعالیت چشمگیري دارد.

گفتني ست از زمان شیوع ویروس كرونا دركشور تا كنون، بیش از 265 شماره نشریھ متنوع در دانشگاه شیراز منتشر شده است.
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گزارش آماري تصویري جشنواره تیتر 12 را در لینك ھاي زیر دریافت نمایید.

نماھنگ گزارش آماري دوازدھمین جشنواره سراسري رسانھ و نشریات دانشجویي كشور

آثار برگزیده- راھیافتھ بھ مرحلھ نھایي داوري

آثار راھیافتھ بھ مرحلھ نھایي

بخش مجازي- راھیافتھ بھ مرحلھ نھایي

بخش ویژه- آثار راھیافتھ بھ مرحلھ نھایي

نشریات برگزیده- راھیافتھ بھ مرحلھ نھایي

 

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1987538/%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.mp4
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1987538/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C.pdf
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1987538/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1987538/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1987538/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1987538/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  22  |  تاریخ: 1400/04/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین اختتامیه ي اولین پیش شتاب دهی هاب شیراز؛ «لبخند اول»

آیین اختتامیه ي اولین پیش شتاب دهی ''هاب شیراز''
موسوم به «لبخند اول» برگزار شد.

هاب شیراز (به عنوان شتاب دهنده ي مشترك دانشگاه
شیراز و همراه اول)، آیین اختتامیه ي اولین پیش شتاب
دهی خود را موسوم به «لبخند اول» با حضور مسؤوالن
دانشگاه شیراز و استان فارس، سرمایه گذاران، فعاالن
اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی استان فارس و حضور
مجازي شرکت کنندگان در این فراخوان و جمعی از

دانشگاهیان کشور برگزار کرد.
مهندس نیک محمدي، مدیرعامل شتاب دهنده هاب
شیراز در ابتداي این مراسم، ضمن خوشامدگویی به
حاضران، به معرفی شتاب دهی هاب شیراز پرداخت و
گفت: هاب شیراز در طبقه ي هشتم برج نوآوري

دانشگاه شیراز در مساحتی به وسعت 620 مترمربع، براي 10 تیم شتابدهنده و فضاي کار اشتراکی حدود 40 نفر مجهز شده است.
مدیرعامل شتاب دهنده ي هاب شیراز، سهامدار اصلی هاب شیراز را شرکت سرمایه گذاري خطرپذیر حرکت اول با سرمایه گذاري
همراه اول معرفی و اضافه کرد: حوزه هاي مورد حمایت در این شتابدهنده شامل 5 حوزه ي «سالمت دیجیتال»، «تجارت

الکترونیکی»، «آموزش الکترونیکی و تولید محتوا»، «بازي و رسانه دیجیتال» و «شهر هوشمند» بوده است.
او عنوان کرد: پس از برگزاري رویدادي در تاریخ 17دي ماه سال گذشته ، 16 تیم به دورة پیش شتابدهی راه یافتند که به مدت 3 ماه
تحت منتورینگ و آموزش شتابدهندة هاب شیراز قرار گرفته اند و در طی این مدت، مجموعا با دریافت 1564 نفرساعت آموزش در
قالب دورة بوت آپ، 30 ساعت منتورینگ ، 170 ساعت جلسات اختصاصی با تیم ها و 800 میلیون تومان گرنت، محصول و ایدة خود

را توسعه داده اند.
مهندس نیک محمدي ادامه داد: پیش از این رویداد تیم ها در قالب ارزیابی آنالین، کسب و کار خود را به کمیتۀ سرمایه گذاري ارائه
داده اند و از بین تیم هاي حاضر در دورة پیش شتابدهی، 8 تیم جواز حضور در این مراسم و ارائه به صورت عمومی را دریافت کرده

اند.
مدیرعامل شتاب دهنده ي هاب شیراز در بخش دیگري از سخنان خود اظهار داشت: از بین این 8 تیم تعدادي توسط هاب شیراز به
نمایندگی از شرکت کسب وکارهاي نوپاي حرکت اول و تعداد دیگر توسط سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی حاضر در رویداد موفق به

کسب سرمایه خواهند شد.
وي افزود: هم اکنون در فراخوان دوم پیش شتابدهی هاب شیراز (لبخند دوم)، 110 طرح از 17شهر در سایت هاب شیراز ثبت شده
است که نسبت به دورة قبل رشد قابل مالحظه اي داشته است. در این میان، موضوع طرح هاي ثبت شده به تفکیک 38درصد در
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حوزه ي تجارت الکترونیکی ، 29درصد در حوزه ي سالمت دیجیتال ، 16.5درصد در حوزه ي آموزش مجازي ، 11.4درصد در حوزه
ي شهر هوشمند و 5.1درصد در حوزه ي بازي و رسانه و دیجیتال بخش بندي می گردد.

مدیرعامل شتاب دهنده ي هاب شیراز تصریح کرد: هاب شیراز با تالش دوچندان سعی دارد که همانند دورة اول بتواند تیم هاي
مستعد و توانمند این دوره را نیز تحت حمایت خود به رشد و شکوفایی برساند.

دکتر محسن اسالمی، رئیس هیئت مدیره ي شتاب دهنده ي هاب شیراز نیز در این مراسم به بیان روند رو به رشد هاب شیراز اشاره و
از تالش ها و زحمات مجموعه هاب شیراز تقدیر و تشکر کرد.

وي اظهار داشت: هاب شیراز در راستاي توسعه ي اکوسیستم نوآوري با همکاري شرکت همراه اول راه اندازي و موجب شده رقابت
مثبتی در سطح اکوسیستم شیراز آغاز شود که خود نویدبخش روند رو به رشد توسعه ي فضاي نوآوري در سطح شهر و استان است.

دکتر سید علی اکبر صفوي، نایب رئیس هیئت مدیره ي شتاب دهنده ي هاب شیراز نیز در این آیین به تقدیر از زحمات مشاورین و
منتورهایی پرداخت که در کنار هاب شیراز به تیم ها در جهت رشد و توسعه کمک کردند.

استاد دانشگاه شیراز اظهار داشت: تمام تالش ما در هاب شیراز رعایت یک اصل بوده است که با رعایت تمامی قوانین ، اصول و نظارت
ها بیشترین انعطاف پذیري را در قبال تیم ها داشته باشیم تا بتوانیم همانند یک خانواده در کنار هم و با همدلی مضاعف به رشد تیم

ها کمک کنیم.
در بخش دوم و پایانی این مراسم نیز، نماینده ي هریک از تیم ها به ارائه ي طرح هاي خود به حاضرین این مراسم پرداختند.

گفتنی ست، در طبقه ي هشتم برج نوآوري دانشگاه شیراز قرار دارد
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  23  |  تاریخ: 1400/04/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ویژه برنامه هاي مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه در هفته پیشگیري از اعتیاد

ویژه برنامه هاي مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه در هفته
پیشگیري از اعتیاد

مدیر مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، طی گفت
وگویی با خبرنگاران از ویژه برنامه هاي این مرکز در هفته ي
پیشگیري از اعتیاد خبر و مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد

مخدرداد.
دکتر چنگیز رحیمی، با بیان این مقدمه که: مجمع عمومی

سازمان ملل در سال 1987 میالدي، روز 26ژوئن برابر با پنجم
تیرماه را به عنوان «روز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد

مخدر» نامگذاري کرده است، افزود: براساس این نام گذاري، مقرر شده است همه ي کشورها ضمن ارائه ي فعالیت هاي صورت
پذیرفته، در زمینه ي تقویت اقدامات و همکاري هاي منطقه اي و بین المللی براي دستیابی به هدف مهم جهانی عاري از اعتیاد و

مصرف مواد تالش جدي نمایند.
وي ادامه داد: مشکل مواد مخدر یکی از چالش برانگیزترین مسائلی است که جامعه ي جهانی همواره با آن رو به روست و تأثیرات
نامناسبی را در ابعاد مختلف فردي، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، امنیت و جلوگیري از توسعه ي پایدار در جوامع گذاشته است.

نگرانی از شیوع بیشتر مصرف مواد مخدر و قاچاق آن و بروز پیامدهاي منفی جسمی و روانی مصرف مواد به ویژه در بین جوانان سبب
شده تا سازمان هاي جهانی به دنبال راهکارهاي عملی براي کاهش این عوارض باشند.

مدیر مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه گفت: بی شک یکی از علل گسترش این معضل اجتماعی، عدم آگاهی کافی افراد از عوارض
مواد مخدر و یا انتشار اطالعات نادرست و غیرواقعی در جهان است؛ در این راستا و به منظور اصالح باورهاي استباه افراد درباره مواد،
سازمان ملل متحد، شعار «حقایق درباره مواد مخدر را به اشتراك بگذاریم، تا زندگی ها را نجات دهیم» را براي سال 2021 انتخاب
کرده و خواستار این شده است که کشورها، نهادها و سازمان ها مختلف در قالب برنامه و فعالیت هاي متنوع، حقایق و دانسته هاي

علمی و واقعی را در اختیار اقشار مختلف قرار دهند.
دکتر رحیمی اظهار داشت: مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، به سهم خود بنا بر مسئولیت اجتماعی و ضریب نفوذ و

مرجعیت علمی، برنامه هاي متعددي را در حوزه ي پیشگیري از اعتیاد صورت داده و اینک در هفته ي مبارزه با سوءمصرف و قاچاق
مواد مخدر نیز برنامه هایی را در سطوح مختلف و ویژه ي گروه هاي مختلف دانشگاهی ترتیب داده است که از آن جمله می توان به
برگزاري کارگاه هاي آموزشی با موضوع «حقایقی درباره مواد مخدر» ویژه اساتید دانشگاه هاي منطقه 7 کشور؛ با موضوع «افزایش
آگاهی درباره اعتیاد» و «مهارت فرزند پروري با رویکرد پیشگیري از اعتیاد» ویژة کارمندان دانشگاه هاي منطقه 7 کشور؛ برگزاري

مسابقه هاي «اطالعات عمومی پیشگیري از اعتیاد» و «آشنایی با مواد اعتیادآور و عوارض آن» ویژة دانشگاهیان دانشگاه شیراز؛ ارسال
پیام هاي آموزشی در اتوماسیون اداري و آموزشی در طول هفته؛ ارسال پیامک هاي آموزشی براي والدین دانشجویان در طول هفته؛
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تهیه کلیپ هاي آموزشی درباره ي مواد اعتیادآور جدید و شایع و تهیه ي بروشورهاي آموزشی با موضوعات پیشگیري از اعتیاد اشاره
کرد.

عالقه مندان براي پیگیري برنامه هاي مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز؛ می توانند از طریق کانال هاي ارتباطی این مرکز به
آدرس هاي زیر اقدام نمایند.

/https://moshavereh.shirazu.ac.ir :آدرس سایت
shirazu.counseling :آدرس پیج اینستاگرام
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  24  |  تاریخ: 1400/04/08
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست مشترك مدیر مرکز مطالعات دانشگاه شیراز و مدیر کانون پرورش فکري استان فارس

خته شده است.
وي ادامه داد: راه اندازي نخستین و تنها مجله علمی-
پژوهشی مطالعات ادبیات کودك، تألیف و ترجمه کتاب
هاي نظري و کاربردي در این حوزه، برگزاري همایش
هاي دوساالنه ادبیات کودك، انجام پژوهش هاي
بنیادین و جشنواره هاي و نشست هاي تخصصی
گوناگون در این حوزه، گشایش کتابخانه تخصصی
ادبیات کودك در دانشگاه شیراز، تنها بخشی از کارنامه
پرافتخار مرکز مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز

است.
رئیس مرکز مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز هدف از برگزاري این نشست را بررسی امکانات و ظرفیت هاي هر دو مجموعه به
منظور همکاري و تعامل بیشتر در حوزه ادبیات کودك و نوجوان عنوان کرد و اظهار داشت: با هم افزایی این دومجموعه می تواند

کانون فارس را در شمار برترین شعبه کانون ایران برساند.
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه کانون با مخاطب ویژه سروکار دارد، گفت: کودکان و نوجوانانی که با عالقه
و نگاه ویژه ي خانواده هایشان به کانون در مراکز حضور دارند و فعالیت می کنند، می توانند مخاطبان خوبی براي انجام پژوهش ها و

فعالیت هاي دانشگاه باشند.
در ادامه، دکتر محبوبه البرزي، مدیر قطب علمی شهروندي و عضو شوراي پژوهشی مرکز مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز نیز در

این جلسه بااشاره به ظرفیت هاي مختلف کانون و مرکز مطالعات؛ بر نیاز دوسویه ي مرکز مطالعات و کانون فارس تأکید کرد.
وي نیازسنجی آموزشی و پژوهشی مربیان و اعضاي کانون هاي پرورش فکري کودکان و نوجوان به ویژه در دوران کرونا و پساکرونا را
ضروري دانست و اظهار داشت: مرکز مطالعات ادبیات کودك و قطب علمی شهروندي دانشگاه شیراز آمادگی دارد تا پس از دریافت

لیست نیازهاي آموزشی و پژوهشی کانون، پاسخ گوي نیازهاي ایشان با روش هاي علمی خود باشد.
استفاده دانشجویان و دانش آموختگان ادبیات کودك دانشگاه شیراز از مراکز کانون و منابع موجود در آن جا، همکاري کانون در
همایش ها و نشست هاي تخصصی مرکز مطالعات، به ویژه همایش روز جهانی کودك که از سوي قطب علمی شهروندي و مرکز
مطالعات ادبیات کودك و نوجوان دانشگاه شیراز برگزار می شود، معرفی و ارائه ي دستاوردهاي مرکز مطالعات به جتمعه ي مخاطب با
همیاري کانون؛ برگزاري کارگروه هاي مختلف با حضور نمایندگان کانون و معرفی رابط هاي خبري از سوي هر دو نهاد، ازجمله

مواردي بود که از سوي دانشگاه و کانون مطرح و درخصوص انجام آن هم اندیشی و تبادل نظر شد.
مدیرکل کانون فارس نیز در این جلسه، ضمن ابراز خرسندي از برگزاري این نشست اظهار داشت: دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه
مادر در زمینه ي ادبیات کودك فعالیت هاي گسترده و مؤثري داشته است و ارتباط کانون با دانشگاه شیراز می تواند زمینه ي رشد و

تعالی بیش از پیش این حوزه را فراهم کند.
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آقاي سعیدرضا کامرانی براي هر نوع همکاري با دانشگاه از سوي کانون اعالم آمادگی کرد و گفت: مرکز آفرینش هاي ادبی کانون، از
این پس با تعامل بیشتر و شرکت در برنامه هاي مختلف دانشگاه، نقش پر رنگ تري را در برقراري این ارتباط ایفا می کند.

پیشنهاد عضویت کارشناسان و مربیان کانون در کارگروه هاي دانشگاه با هدف آموزش و آگاهی از برنامه هاي علمی این حوزه نیز از
سوي مدیرکل کانون فارس مطرح شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  25  |  تاریخ: 1400/04/08
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري دورة اعتبارسنجی انطباق محصول و بازار با نام «شروع ناب»

دورة اعتبارسنجی انطباق محصول و بازار با نام «شروع
ناب» آغاز به کار کرد.

نخستین جلسه از دوره ي اعتبارسنجی انطباق محصول
و بازار با نام «شروع ناب 2 »، که ازسوي واحد تجاري
سازي دانشگاه شیراز ترتیب یافته است، در تاریخ

5تیرماه 1400 برگزار گردید.
این دوره با حضور 12تیم در حوزه هاي کشاورزي،
مهندسی مواد، علوم جوي و اقیانوسی، حقوق، مکانیک،
مهندسی نفت و مهندسی هسته اي گرایش پرتو

پزشکی، به مدت 96ساعت در 3ماه و به صورت آموزش حضوري و برخط ادامه خواهد یافت. و در پایان دوره، ضمن اعطاي گواهی
شرکت در دوره به افراد فعال، تیم هاي مستعد نیز می توانند از خدمات مالی صندوق هاي خطرپذیر بهره مند شوند.

گفتنی ست، این دوره با حمایت مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز، صندوق خطرپذیر بهمن، صندوق سرمایه گذاري نیک
استارتر، بنیاد نخبگان استان فارس، مدیریت فناوري و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شیراز، مرکز کارآفرینی و نوآوري دانشگاه خلیج

فارس، پارك علم و فناوري فارس در طبقه ششم برج مدیریت دانشگاه شیراز و مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی برگزار شده است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  26  |  تاریخ: 1400/04/07
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 راه اندازي استودیو صوتی و تصویري و مرکز هنر و رسانۀ  دانشگاه شیراز (ماهوت)

استودیو صوتي و تصویري و مركز ھنر و رسانھ دانشگاه شیراز با

نام «ماھوت»، با ھدف كمك بھ كارآفریني، آموزش و تولید

محتواھاي فرھنگي، ھنري، پژوھشي و آموزشي راه اندازي شد.

استودیو صوتي و تصویري و مركز ھنر و رسانھ ي دانشگاه شیراز

كھ با اعتباري بالغ بر ۶ میلیارد لایر آماده سازي شده است؛ طي

مراسمي با حضور دكتر نادگران (رئیس دانشگاه) و برخي از

مسؤالن دانشگاه ازجملھ دكتر ستایش (معاون اداري و مالي)، دكتر

واعظي (معاون فرھنگي- اجتماعي)، دكتر كنعاني (مدیر مركز

نوآوري و كارآفریني)، دكتر محرر (مدیر اجتماعي)، دكتر حفیظي

(مدیر فرھنگي) و جمعي از دانشجویان، مدیران و كاركنان دانشگاه

در معاونت فرھنگي اجتماعي دانشگاله شیراز گشایش یافت. 

دكتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز، در این آیین؛ ضمن ابراز

خرسندي از این اتفاق، مركز ھنر و رسانھ دانشگاه شیراز را زمینھ ساز شكوفایي ایده ھاي فرھنگي، ھنري و رسانھ اي دانشجویان دانست و گفت: امروز مركز

ھنر و رسانھ ي دانشگاه شیراز با زیرساخت ھاي ویژه اي گشایش مي یابد و مي توان گفت در كشور كم نظیر است.

رئیس دانشگاه شیراز این مركز را براي توانمندسازي بیشتر دانشجویان درزمینھ ي تولید محتواي فرھنگي، پژوھشي و آموزشي مؤثر دانست و افزود: این مركز با

دارابودن یك استودیوي حرفھ اي، مي تواند نھ تنھا نیازھاي دانشگاه، دانشجویان و اساتید را در درون دانشگاه برطرف سازد؛ بلكھ مي تواند پاسخ گوي تولید

محتواي دانشگاھي براي عرضھ در عرصھ ھاي بین المللي نیز باشد؛ كاري كھ تا كنون در ھیچ كدام از دانشگاه ھاي كشور انجام نشده است.

ایشان بھره گیري ھمھ ي بخش ھاي دانشگاه شیراز از این توانمندي را خواستار شد و ادامھ داد: این مركز در زمینھ ي تولیدات فرھنگي-ھنري مي تواند بھ پویایي

و پرورش ھنرھاي دانشجویان از یك سو و بسترسازي امیدآفریني، شادي بخشي و آگاھي دھي بھ دانشجویان، كارمندان، اساتید و خانواده ھاي آنان ازسوي دیگر

كمك كند.

دكتر واعظي، معاون فرھنگي اجتماعي دانشگاه شیراز نیز در این آیین، راه اندازي مركز ھنر و رسانھ دانشگاه شیراز را بسترساز پویایي بیشتر فرھنگي و رسانھ

اي در دانشگاه دانست و گفت: این مركز پیش از ھرچیز دانشگاه را در زمینھ ي زیرساخت ھاي فرھنگي و خدماتي خودكفا مي كند تا بسیاري از نیازھاي دانشگاه،

بھ دست خود دانشجویان و دانشگاھیان بھ سرانجام برسد.

دكتر علي حفیظي مدیر فرھنگي دانشگاه نیز در آیین افتتاحیھ ي استودیو صوتي و تصویري و مركز ھنر و رسانھ دانشگاه، اھداف اصلي احداث این مركز را

تولیدات رسانھ اي در زمینھ ھاي مختلف؛ ایجاد زمینھ ي كسب درآمد و كارآفریني براي دانشجویان؛ ایجاد زیست بوم نوآورانھ و فناورانھ در زمینھ ي تولید محتوا؛
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شناسایي و پرورش دانشجویان مستعد در زمینھ ھاي فعالیت ھاي فرھنگي، ھنري و رسانھ اي؛ ایجاد مشاركت، تعامل و ارتباط سازنده و مفید با واحدھاي درون و

برون دانشگاھي و ارائھ ي خدمات و تولیدات مفید و فاخر فرھنگي بھ واحدھاي درون و برون دانشگاھي برشمرد.

مدیر فرھنگي دانشگاه شیراز ادامھ داد: پیش بیني مي شود بیش از 70دانشجو بتوانند پس از اعالم فراخوان، ثبت نام، مصاحبھ، سطح بندي و آموزش ھاي تكمیلي

در این مركز بھ صورت پاره وقت مشغول بھ كار شوند. استفاده از ظرفیت دانشجویان ھمراه با آموزش ھدفمند مي تواند آنان را براي كارآفریني پس از دانش

آموختگي نیز آماده كند.

گفتني ست این مراسم ھمزمان بھ صورت زنده در بسترھاي مجازي مدیریت فرھنگي دانشگاه شیراز پخش مي شد و جمعي از دانشگاھیان، این مراسم را بھ

صورت مجازي دنبال مي كردند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  27  |  تاریخ: 1400/04/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ارتقاء رتبه ي دو تن از اعضاي هیأت  علمی دانشگاه شیراز

در جلسھ ي ھیأت ممیزه ي دوشنبھ ٣١خرداد ماه ١۴٠٠، دكتر

سیاوش سلطانیان، دانشیار دانشكده ي دامپزشكي بھ مرتبھ ي استادي

و دكتر محمد رستگار، استادیار دانشكده ي مھندسي برق و

كامپیوتر، بھ مرتبھ ي دانشیاري 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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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  28  |  تاریخ: 1400/04/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گفت وگو با نماینده سازمان سنجش در استان فارس درخصوص برگزاري کنکور سراسري 1400

كنكور سراسري ١۴٠٠، در روزھاي چھارشنبھ پنجشنبھ، جمعھ و شنبھ ٩، ١٠، ١١ و ١٢

تیرماه با حضور ٨٩ھزار و ۴٢٨داوطلب در استان فارس برگزار خواھد شد.

بھ گفتھ ي دكتر علیرضا افشاري فر، معاون آموزشي دانشگاه شیراز و نماینده تام االختیار

سازمان سنجش در استان فارس، این آزمون در استان فارس، در ٣٧شھرستان استان با رعایت

كامل دستورالعمل ھاي بھداشتي برگزار مي شود.

معاون آموزشي دانشگاه شیراز، ضمن اعالم این خبر توضیح داد: آزمون سراسري سال ١۴٠٠

در استان فارس، در ۵ گروه علوم تجربي، ریاضي، انساني، ھنر و زبان ھاي خارجي با شركت

٨٩ھزار و ۴٢٨ داوطلب در استان برگزار مي شود كھ از این آمار، ۴١ھزار و۴٢4 نفر در گروه تجربي، ٨ھزار و٧٣۴ نفر در گروه ریاضي، ٢١ھزار و٢٨٧

نفر در گروه علوم انساني، ٧ھزار و۶١٣ نفر در گروه ھنر و ١٠ھزار و٣٧٠ نفر در گروه زبان شركت كرده اند.

وي درخصوص زمان برگزاري آزمون ھا گفت: آزمون سراسري گروه ھنر (روز چھارشنبھ صبح ٩تیرماه)، گروه علوم ریاضي و انساني (روز پنجشنبھ صبح

١٠تیرماه)، گروه تجربي (روز جمعھ صبح ١١ تیرماه) و گروه زبان (روز شنبھ صبح ١٢ تیرماه) برگزار خواھد شد.

دكتر افشاري فر با تأكید بر اینكھ، براي برگزاري این آزمون، تمھیدات الزم بھ منظور حفظ سالمت افراد و پیشگیري از شیوع ویروس كرونا صورت گرفتھ است،

توضیح داد: امسال تعداد حوزه ھا و روزھاي آزمون براي كاھش تراكم داوطلبان افزایش یافتھ و آزمون ھا با رعایت كامل دستورالعمل ھاي بھداشتي و فاصلھ

گذاري اجتماعي و با نظارت نمایندگان دانشگاه علوم پزشكي انجام خواھد شد.

وي افزود: براي افراد معلول حوزه ي اختصاصي در نظر گرفتھ شده است؛ ھمچنین از داوطلبان مبتال بھ كرونا با ھماھنگي معاون محترم بھداشتي دانشگاه علوم

پزشكي شیراز در یك بیمارستان، آزمون گرفتھ مي شود. طبق برنامھ ریزي ھاي صورت گرفتھ، افرادي كھ در زمان برگزاري آزمون ھا مشكوك بھ بیماري كرونا

باشند نیز، بھ محیط ھاي اختصاصي درنظرگرفتھ شده ھدایت مي شوند و در مكاني جداگانھ آزمون خواھند داد.

نماینده تام االختیار سازمان سنجش در استان فارس گفت: آزمون ھاي سراسري سال١۴٠٠، در ٣٧ شھرستان استان، در حوزه ھاي متعددي وابستھ بھ دانشگاه ھاي

دولتي، آزاد، پیام نور، صنعتي، فني حرفھ اي و علوم پزشكي و ھمین طور آموزش و پرورش فارس برگزار خواھد شد.

دكتر افشاري فر درخصوص شیوه و زمان پرینت كارت شركت در آزمون نیز گفت: كارت ھاي شركت در آزمون ھمھ متقاضیان بھ ھمراه راھنماي شركت در

آزمون از روز یكشنبھ مورخ ۶ تیرماه ١۴٠٠ تا روز سھ شنبھ ٨تیرماه ١۴٠٠ براي مشاھده و پرینت، روي درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور

قرار خواھد گرفت و متقاضیان ، براي پرینت كارت شركت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده بھ درگاه اطالع رساني نام برده مراجعھ نموده و با واردكردن

شماره سریال كارت اعتباري ثبت نام (12رقمي) و شماره شناسنامھ یا شماره پرونده و كدپیگیري ثبت نام (16رقمي) و نام و نام خانوادگي، كدملي و سریال شماره

شناسنامھ یك نسخھ پرینت از راھنما و كارت شركت در آزمون تھیھ نمایند.
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وي افزود: متقاضیاني كھ در 2 یا 3 گروه آزمایشي متقاضي شده اند؛ باید عالوه بر پرینت كارت شركت در آزمون گروه آزمایشي اصلي، برحسب مورد نسبت بھ

پرینت كارت گروه آزمایشي دوم و یا گروه ھاي آزمایشي دوم و سوم (گروه ھاي آزمایشي ھنر و زبان ھاي خارجي) خود نیز اقدام نمایند.

نماینده سازمان سنجش در فارس یادآور شد: براي شركت در جلسھ ي آزمون، ھمراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون و ھمچنین اصل كارت ملي یا اصل

شناسنامھ عكس دار و ارائھ آن الزامي است.

وي ھمچنین درباره ي نحوه ي اصالح اطالعاتي كھ احیانا بھ اشتباه در كارت شركت در آزمون درج گردیده است، توضیح داد: متقاضیان درصورت مشاھده ي

نقص احتمالي در مشخصات سجلدي شامل نام و نام خانوادگي، سال تولد، شماره شناسنامھ، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملي، سري و سریال شناسنامھ، محل تولد،

الزم است براي اصالح مورد یا موارد مذكور حداكثر تا تاریخ 12/04/1400 منحصراً بھ درگاه اطالع رساني این سازمان (قسمت ویرایش اطالعات) مراجعھ و

با توجھ بھ توضیحات مندرج در درگاه نسبت بھ اصالح موارد اقدام نمایند. چنانچھ نسبت بھ سایر اطالعات مندرج معترض ھستند، ضروري است براي بررسي

موضوع صبح ھا از ساعت 8:30 تا 12:00 و بعدازظھرھا از ساعت 14:00تا18:00 روزھاي اعالم شده طبق زمان بندي مندرج در جدول زیر بھ نماینده

سازمان سنجش مستقر در باجھ ي رفع نقص حوزه مربوطھ بھ شھرستان مراجعھ نمایند.

آدرس واحد رفع نقص شھرستان شیراز: خیابان ساحلي غربي- مجتمع فرھنگي-رفاھي دانشگاه شیراز

تاریخ مراجعھ متقاضیان بھ باجھ ھاي رفع نقص با توجھ بھ گروه آزمایشي

زمان مراجعھ بھ باجھ رفع نقصگروه ھاي آزمایشي

روز سھ شنبھ ٨تیرماه ١۴٠٠ھنر

روزھاي سھ شنبھ ٨تیرماه ١۴٠٠ وعلوم انساني

چھارشنبھ ٩ تیرماه ١۴٠٠ علوم ریاضي و فني

علوم تجربي
روزھاي چھار شنبھ ٩ تیرماه ١۴٠٠و

پنجشنبھ ١٠ تیرماه١۴٠٠

پنجشنبھ ١٠ تیرماه١۴٠٠ و جمعھ ١١ تیرماه١۴٠٠زبان ھاي خارجي
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  29  |  تاریخ: 1400/04/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ارتباط گیري مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه با مجموعه هاي فعال اکوسیستم نوآوري و کارآفرینی

کشور مستقر در تهران

با ھدف گسترش فعالیت ھاي نوآورانھ دانشگاه شیراز، مدیر و جمعي

از مسئوالن مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز از مؤسسات

و مجموعھ ھاي فعال اكوسیستم نوآوري و كارآفریني كشور مستقر

در تھران بازدید كردند.

این برنامھ با حضور دكتر منصور كنعاني، مدیر مركز نوآوري و

كارآفریني دانشگاه شیراز، دكتر سجاد تقوایي، مدیر واحد تجاري

سازي و دكتر مجتبي بینازاده، مدیر دفتر صادرات فناوري صورت

گرفت.

بھ گفتھ ي دكتر كنعاني در این نشست ھا، ظرفیت ھا و توانمندي

ھاي مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز تشریح شد و

درخصوص كسب تجارب و بررسي زمینھ ھاي ھمكاري مشترك

بحث و تبادل نظر گردید.

وي ادامھ داد: نشست با مدیرعامل و اعضاي ھیئت مدیره صندوق سرمایھ گذاري سینا، بازدید از ناحیھ نوآوري و پارك علم و فناوري شریف، نشست مشترك با

رئیس كانون پتنت ایران، جلسھ با مدیرعامل صندوق توسعھ كارآفریني بھمن، بازدید از شتاب دھنده صنایع باالدستي نفت مستقر در ناحیھ نوآوري شریف، جلسھ با

شركت ھاي خصوصي مانند پاتوق كتاب، پوشش ھاي نانوساختار و سحاب پرداز ازجملھ برنامھ ھاي مدیر و مسئوالن مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز

در این سفر بود.

در این جلسات، درخصوص چگونگي بھره گیري از ظرفیت ھاي فعال این شتاب دھنده ھا و شركت ھا در تقویت زیست بوم نوآوري و شتاب دھي راه اندازي شده

در دانشگاه شیراز گفت وگو شد.

موافقت براي عقد تفاھمنامھ ھاي حمایتي از نوع سرمایھ گذاري خطرپذیر، ایجاد ظرفیت انجام پروژه ھاي مربوط بھ شركت ھا در مراكز نوآوري تخصصي

دانشگاه شیراز و ھمچنین زمینھ سازي براي ایجاد صادرات فناوري بھ صورت مشترك ازجملھ دستآوردھاي این رایزني بھ شمار مي رود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  30  |  تاریخ: 1400/04/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 کسب رتبٔه نخست مسابقٔه بین المللی کنفرانس معماري منظر دیجیتال توسط سه تن از دانشجویان

دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز

سھ تن از دانشجویان كارشناسي ارشد معماري منظر دانشكده ھنر و

معماري دانشگاه شیراز، موفق بھ كسب مقام نخست مسابقھ ي بین

المللي كنفرانس معماري منظر دیجیتال شدند. 

DLA Digital Landscape) این كنفرانس معتبر علمي

Architecture)، از سال 1999 تا 2017 سابقھ فعالیت دارد و از

سال 2018 بھ صورت منظم و ساالنھ برگزار شده است.

آقاي فرشاد عسكري و خانم ھا رویا نعامي پوران و زھرا شیرزادیان

دانشجویان ارشد رشتھ معماري منظر با ارائھ ي طرحي تركیبي از

مباحث معماري منظر، معماري دیجیتال و مباحث نوروتكچر (تلفیق

علوم اعصاب، معماري و تكنولوژي كھ یك كارگروه در بخش تك

لب دانشكده ي ھنر و معماري دانشگاه شیراز است) موفق بھ كسب

رتبھ ي اول این مسابقھ ي بین المللي در بخش ایده پردازي نوین

منظرین در قالب پوستر (مشتركا با تیمي از دانشگاه ھاي كلمبیا و

ویرجینیاي آمریكا ) شده است.

طرح برتر در میان ۴٣طرح ارائھ شده، با بررسي و نظر تخصصي

١۵داور انتخاب شده است.

كنفرانس امسال (٢٠٢١) در تاریخ ٢۶تا ٢٨ ماه مي، ازسوي

دانشگاه Anhalt آلمان با بیش از ۴٠٠شركت كننده از ۴۵ كشور

دنیا با حضور ناظران و داوران بھ صورت مجازي برگزار شده است.

این كنفرانس بین المللي بھ صورت ساالنھ در دانشگاه ھاي مختلف با تمركز بر موضوعات نوین و معاصر معماري منظر دیجیتال برگزار شده است كھ امسال در

دانشگاه Anhalt آلمان با دو موضوع معماري منظر دیجیتال و معماري منظر انعطاف پذیر، طي مدت سھ روز بھ صورت مجازي در جریان بود.

گفتني ست در این كنفرانس بھ مباحثي ھمچون معماري منظر دیجیتال و ابزارھاي موردنیاز براي كمك بھ چالش ھاي گسترده معماري منظر انعطاف پذیر و

تغییرات جھاني پرداختھ شده است.

مھندس فرشاد عسكري در گفت وگو با روابط عمومي دانشگاه توضیح داد: در این تحقیق آنالیز داده ھاي بھ دست آمده، از ابزارھاي سنجش شاخص ھاي

نورولوژیك و بیولوژیك صورت گرفتھ است كھ نتایج حاصل شده از آن ھا امكان تجزیھ و تحلیل چندجانبھ داده ھا و سپس تدوین یك رابط نرم افزاري ھمھ گیر بھ

كمك علم اینترنت اشیا (IOT)، با رویكرد سالمت روان و رفاه اجتماعي كاربران در محیط ھاي منظر شھري و طبیعي را فراھم مي كند.

وي افزود: بھ ویژه پس از شرایط شیوع بیماري كرونا و عوارض روحي و رواني ناشي از آن و بالطبع، نیازھاي جدیدي كھ با خود بھ دنبال آورد. آزمایشات انجام

شده در این تحقیق بھ دنبال معرفي روشي نوین براي پیداكردن بھترین و مناسب ترین فضاھا متناسب با نیازھاي مخاطب است.
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دانشجوي معماري دانشگاه شیراز گفت: حجم زیاد داده ھاي دریافتي از محیط ھاي شھري و طبیعي این نیاز را براي مخاطب ایجاد مي كند كھ داده ھاي دریافتي از

محیط برایش دستھ بندي شوند تا بتواند بھ صورت بھینھ تر از آن ھا بھرمند شود.

مھندس عسكري در خاتمھ افزود: این پروژه علمي با استفاده از ابزار نوروساینس و آنالیز داده ھاي آن ھا رویكردي جدید براي تسھیل طبقھ بندي داده ھا را بھ

عرصھ ي علم منظر دیجیتال آورده است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز ضمن تبریك بھ این دانشجویان عزیز؛ این موفقیت ارزشمند را بھ یكایك اعضاي خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریك مي گوید و

براي ھمگان آرزوي سربلندي و موفقیت روزافزوان دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  31  |  تاریخ: 1400/04/02
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 افتتاح آزمایشگاه علوم  شناختی دانشگاه شیراز

آزمایشگاه علوم شناختي دانشكده ي علوم تربیتي و روان شناسي

دانشگاه شیراز در سالروز میالد حضرت ثامن الحجج علي بن

موسي الرضا (ع) بھ بھره برداري رسید.

این آزمایشگاه كھ با اعتباري بالغ بر یك میلیارد و سیصدمیلیون

تومان بھ بھره برداري رسیده؛ با مشاركت مجمع خیّران نخبھ پرور

فارس و شركت رامك تجھیز شده است.

دكترمسعود فضیلت پور، مسئول آزمایشگاه علوم شناختي دانشگاه

شیراز، در حاشیھ ي این مراسم توضیح داد: این آزمایشگاه داراي

تجھیزاتي چون دستگاه ھاي ردیاب حركات چشم؛ دستگاه ھاي ثبت

امواج مغزي  (EEG)32 و 64 كانالھ و سیستم ھاي تشخیصي و

توان بخشي عصب شناختي مانند نوروفیدبك-بیوفیدبك و tDCS و سایر ابزارھاي تشخیص و توانبخشي شناختي مانند IVA و Captains' Log است.

در آیین گشایش آزمایشگاه علوم شناختي، دكتر نورهللا محمدي، رئیس دانشكده ي علوم تربیتي و روان شناسي دانشگاه شیراز، ضمن سپاسگزاري از معاونت

پژوھشي دانشگاه، بنیاد ملي نخبگان و مجمع خیران نخبھ پرور فارس و ھمین طور ھیأت مدیره شركت رامك كھ در تأسیس این آزمایشگاه نقش داشتھ اند، بھ

معرفي و بیان اھمیت حوزه علوم شناختي پرداخت و گفت: شناخت بھ عنوان محوري ترین موضوع در حوزه علوم انساني است؛ بي تردید از آنجا كھ حیات انسان

و جامعھ وابستھ بھ كاركردھاي مغزي اوست، شناخت ما از مغز و ذھن مي تواند تأثیر بھ سزایي بر ھمھ ابعاد حیات انسان داشتھ باشد. علوم شناختي، مجموعھ اي

از رشتھ ھاي میان رشتھ اي است كھ بھ مطالعھ و بررسي ھوش، ذھن و كاركردھاي مغزي مي پردازد. ذھن انسان است كھ مي تواند شتاب تكنولوژي و فرھنگ و

برنامھ ریزي تعیین كند.

وي ادامھ داد: علوم شناختي متشكل از رشتھ ھاي فلسفھ ذھن، ھوش مصنوعي، زبان شناسي، انسان شناسي، علم اعصاب شناختي و روان شناسي شناختي است و

كاربرد وسیعي در رشتھ ھاي مختلف دارد و این رشتھ ھا كنار ھم ھستند تا رشتھ ھاي جدیدي را بھ وجود آورند. از ھمین رو موضوع علوم شناختي، موضوعي

بسیار بااھمیت و الزم توجھ است.

رئیس دانشكده علوم تربیتي و روان شناسي با بیان اینكھ افتتاح آزمایشگاه علوم شناختي، آغاز یك پروژه ي بزرگ است؛ اظھار داشت: ما نیاز داریم كھ یك مركز یا

مؤسسھ علوم شناختي داشتھ باشیم كھ در آن سایر رشتھ ھا را بھ وجود بیاوریم و با جذب دانشجویان ارشد و دكتري، گفتمان شناختي ترتیب دھیم. وي در پایان

ضمن قدرداني از ھیأت رئیسھ دانشگاه كھ نگاه ویژه اي بھ علوم انساني دارند، از مسوالن دانشگاه خواست تا براي تأسیس مركز علوم شناختي نیز حمایت ھاي

الزم را داشتھ باشند.

رئیس بنیاد ملي نخبگان فارس نیز در این مراسم با بیان این مقدمھ كھ پیشنھاد و درخواست تأسیس این آزمایشگاه مدت ھا پیش ارائھ شده از دكتر حسینچاري و

دكتر شمشیري روساي سابق دانشكده علوم تربیتي و روان شناسي تشكر كرد و توضیح داد: بخشي از ھزینھ ھاي این آزمایشگاه با كمك شركت رامك و بنیاد نخبھ
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پرور استان فارس تھیھ شده است.

دكتر حبیب شریف گفت: مجمع خیّران نخبھ پرور فارس كھ باھدف پشتیباني از كشف، شناسایي و پرورش استعدادھاي برتر و سرآمد در راستاي رشد و بالندگي

سرمایھ ھاي خدادادي و ملي فعالیت مي كند، بھ عنوان یك مركز مردم نھاد بستر مناسبي براي پذیرش دانشجویان نخبھ و استعداد درخشان است و دستاوردھا و

نتایج خوبي براي خدمت بھ دانشگاه و جامعھ داشتھ و خواھد داشت.

وي افزود از زمان راه اندازي این مجمع تاكنون، برداران نصیري بھ عنوان اعضاي ھیأت مدیره شركت رامك با ما ھمراه بوده اند و بركات زیادي از ھمكاري

ایشان پدید آمده است.

محمدكاظم نصیري رئیس ھیأت مدیره شركت رامك نیزدر این مراسم ضمن ابراز خرسندي از تأسیس آزمایشگاه علوم شناختي گفت: شركت رامك بنا بر مسئولیت

اجتماعي كھ در جامعھ براي خود قائل است، از طریق آشنایي با مجمع خیران نخبھ پرور در انجام این پروژه ي مھم مشاركت پیدا كرده است و این موضوع را

براي خود توفیق بزرگي مي داند.

در پایان این مراسم، رئیس دانشگاه شیراز نیز با بیان این مقدمھ كھ از زمان تصمیم گیري تا بھره برداري آزمایشگاه ھا در ھر رد ه اي، زمان زیادي طول مي

كشد و البتھ این موضوع طبیعت كار علمي است؛ اظھار داشت: بنابراین سرمایھ ھاي علمي و معنوي دانشگاه، كھ یكي از آن جملھ اعضاي ھیأت علمي دانشگاه

است، بھ راحتي و باسرعت بھ دست نیامده است و امروز كھ براي افتتاح آزمایشگاه علوم شناختي در اینجا جمع شده ایم؛ مي دانیم كھ یك كار بزرگ ارزشي انجام

شده است. 

دكتر نادگران افزود: خرسندي دیگر من از این باب است كھ در كشور ماه بھ تدریج عموما و در دانشگاھھاي تراز اول كشور، ازجملھ دانشگاه شیراز خصوصا

موضوع درھم تنیدگي دانشگاه و جامعھ درحال شكل گیري است و نمونھ ي آن امروز ھمكاري شركت خصوصي رامك و مجمع خیران نخبھ پرور فارس بنابر

مسئولیت اجتماعي خود با دانشگاه شیراز است كھ حاصل آن تأسیس آزمایشگاه علوم شناختي است.

وي در پایان با اشاره بھ ھدف كنوني دانشگاه شیراز براي رسیدن بھ دانشگاه ھاي نسل سوم و چھارم یعني دانشگاه ھاي كارآفرین و جامعھ محور كھ براي حل

مشكالت جامعھ بھ عنوان وظیفھ ي اجتماعي خود برنامھ ریزي دارند؛ از ھمگان خواست تا بھ این مسألھ توجھ ویژه داشتھ باشند تا شاھد گفت وگوي بیش از پیش

بخش ھاي خصوصي و دانشگاه ھا براي حل مشكالت یكدیگر و رفع موانع موجود باشیم.

حسن ختام این برنامھ تقدیر از برادران نصیري از سوي دانشگاه شیراز و بنیاد ملي نخبگان فارس و افتتاح آزمایشگاه علوم شناختي دانشكده روان شناسي و علوم

تربیتي دانشگاه توسط ایشان بود.
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شماره خبر:  32  |  تاریخ: 1400/04/01
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 دیدار رئیس دانشگاه شیراز با رییس کارگروه همکاري هاي فناوري دانشگاهی با روسیه

دكتر احمد غالمي، رییس كارگروه ھمكاري ھاي فناوري دانشگاھي

با روسیھ در معاونت علمي و فناوري نھاد ریاست جمھوري، روز

دوشنبھ ٣١خردادماه ١٣٩٩ در محل ساختمان ریاست دانشگاه

شیراز با دكتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه و اعضاي كارگروه

ھمكاري ھاي علمي بین المللي با كشور روسیھ در دانشگاه شیراز

دیدار و درخصوص ھمكاري با دانشگاه ھاي روسیھ ھم اندیشي

كردند.

در این نشست كھ ازسوي مركز مركز ھمكاري ھاي علمي بین

المللي دانشگاه شیراز ترتیب یافت؛ دكتر خاقاني نژاد (مدیر مركز

ھمكاري ھاي علمي بین المللي دانشگاه)، دكتر مسعود ریاضي

(عضو ھیأت علمي و مسئول كارگروه ھمكاري با كشور روسیھ در

دانشگاه شیراز) و دكتر جعفرپور (پژوھشگر پسادكتري و مسئول دفتر تعامالت دانشگاه شیراز با دانشگاه ھاي روسیھ)، مھندس حسیني، معاون توسعھ روابط

علمي و سرمایھ انساني در معاونت علمي و فناوري ریاست جمھوري و دكتر حسیني نژاد، كارشناس دفتر تبادل فناوري و مسئول میز روسیھ حضور داشتند.

رئیس دانشگاه شیراز در این مراسم ضمن خوشامدگویي و بیان تجربیات شخصي خود از زندگي در روسیھ و ھمكاري ھاي با آن كشور اظھار داشت: باوجود

ظرفیت ھا و امكانات خوب دانشگاه ھاي كشور روسیھ، متأسفانھ ھمكاران ما درمیان اعضاي ھیأ ت علمي براي ھمكاري با دانشگاه ھاي این كشور كمتر رغبت

نشان مي دھند كھ بھ نظر مي رسد این موضوع بھ دالیلي مختلفي چون دشواري آموزش زبان روسي و دشواري ارتباط گیري با روس ھاست.

دكتر نادگران با اشاره بھ رویكرد كنوني دانشگاه شیراز و حركت بھ سمت دانشگاه ھاي نسل سوم و چھارم (دانشگاه ھاي كارآفرین و جامعھ محور)، از ھمكاري

ھاي علمي با دانشگاه ھاي روسیھ ابراز امیدواري كرد و گفت: ھمكاري با دانشگاه ھاي كشور روسیھ، بھ ویژه در زمینھ ي فناوري، باتوجھ بھ فضاي مناسب براي

گسترش ھمكاري ھاي علمي و امكانات و ظرفیت ھاي این دانشگاه ھاي این كشور، دستاوردھاي بسیار خوبي براي دانشگاه مي تواند داشتھ باشد.

وي افزود: رویكرد ما در این ھمكاري انتقال فناوري و دانش فني است.

در ادامھ دكتر ریاضي و دكتر جعفرپور بھ ارائھ ي گزارشي از سوابق، توانمندي ھا و برنامھ ھاي كارگروه تخصصي روابط علمي بین المللي دانشگاه شیراز با

دانشگاه ھاي كشور روسیھ ارائھ دادند.

بھ گفتھ ي دكتر ریاضي، كارگروه تخصصي روابط علمي بین المللي دانشگاه شیراز با ھدف افزایش مراودات علمي و بین المللي و بھره گیري بیش تر و بھتر از

امكانات، ظرفیت ھا و توانایي ھاي بالقوه ي دانشگاه ھا براي رفع نیازھاي جامعھ تشكیل شده است.

در این جلسھ، بھ طور خالصھ درخصوص سوابق ھمكاري ھاي دانشگاه شیراز با دانشگاه ھاي روسیھ ازجملھ: نگارش مقاالت علمي دانشجویان و اعضاي ھیأت

علمي دانشگاه شیراز با اساتید دانشگاه ھاي روسیھ و برگزاري جلسات ھم اندیشي متعدد با ایشان، شركت در كنفرانس ھاي بین المللي و برنامھ ھاي علمي



7/25/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 67/68

پژوھشي دانشگاه ھاي كشور روسیھ، فرصت مطالعاتي اعضاي ھیأت علمي و انجام پروژه ھاي مشترك علمي پژوھشي با كشور روسیھ اشاره شد.

ھمچنین در این نشست، ضمن بازخواني و اشاره بھ ظرفیت ھا و توانمندي ھاي دانشگاه شیراز بھ عنوان یكي از دانشگاه ھاي جامع تراز اول كشور و قطب علمي

جنوب كشور و معرفي ظرفیت ھا و امكانات دانشگاه ھاي مختلف روسیھ ازجملھ دانشگاه معدن سنت پترزبورگ، دانشگاه دولتي سامارا و دانشگاه فدرال كازان بھ

برنامھ ھاي پیش روي كارگروه ھمكاري ھاي علمي بین المللي با كشور روسیھ ازجملھ تبادل دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري و پسادكتري؛ زمینھ

سازي فرصت مطالعاتي براي اعضاي ھیأت علمي بھ صورت ماموریت پژوھشي؛ انجام طرح ھاي مشترك علمي پژوھشي؛ آموزش زبان روسي و فارسي بھ

صورت مشترك براي اساتید و دانشجویان؛ بررسي شرایط بورسیھ براي دانشجویان ایراني در دانشگاه شیراز اشاره شد.

دكتر غالمي نیز در این جلسھ ضمن اظھار خوشوقتي از حضور در شیراز، این دانشگاه را دانشگاھي باقدمت و منحصربھ فرد خواند و اظھار داشت: در حال

حاضر فضاي بسیار مناسبي براي گسترش ھمكاري ھاي علمي و دانشگاھي با كشور روسیھ وجود دارد، بھ ویژه ھمسایگي كشور ایران با روسیھ و نزدیك بودن

فرھنگ و اقلیم ما با این كشور زمینھ را براي ھمكاري ھاي بیشتر تقویت كرده است.

وي اظھار داشت: دانشگاه شیراز چشم اندازھا و برنامھ ھاي بسیار خوبي براي ھمكاري ھاي علمي با كشور روسیھ تدوین كرده است و ما آمادگي خود را براي

ھرگونھ ھمكاري علمي بین المللي در جھت تحقق اھداف دانشگاه شیراز اعالم مي داریم.

تقدیر رئیس دانشگاه شیراز از بازدید دكتر غالمي، رییس كارگروه ھمكاري ھاي فناوري دانشگاھي با روسیھ در معاونت علمي و فناوري نھاد ریاست جمھوري و

ھیأت ھمراه و بازدید این گروه از دفتر تعامالت دانشگاه شیراز با دانشگاه ھاي روسیھ حسن ختام این برنامھ بود.
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