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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1400/05/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 صدرنشینی دانشگاه شیراز با کسب 35 رتبه ملی در جشنواره نشریات دانشجویی تیتر12

دانشگاه شیراز با كسب 35 عنوان برتر ملي در دوازدھمین جشنواره سراسري

رسانھ و نشریات دانشجویي كشور (تیتر12) صدرنشین دانشگاه ھاي كشور شد.

بھ گزارش دبیرخانھ جشنواره تیتر 12، 153 دانشگاه از وزارت علوم، تحقیقات و

فناوري و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي حضور داشتھ و در بخش ھاي

مختلف با یكدیگر بھ رقابت پرداختند.

در این جشنواره، 28271نشریھ و اثر ارسالي براي بررسي و احراز شرایط ورود

بھ فرایند داوري، ازسوي تیم غربالگري جشنواره مورد بررسي قرارگرفت كھ از

این تعداد، 23789 نشریھ و اثر وارد مرحلھ ي اول داوري شد و پس از آن، 957

اثر (3/4درصد كل آثار شركت كننده در جشنواره) از 93 دانشگاه با كسب امتیاز

الزم بھ مرحلھ ي نھایي راه یافت و در پایان 203 اثر بھ عنوان برگزیدگان نھایي

معرفي شد.

دانشگاه شیراز با ارسال 2401 اثر (با كسب جایگاه اول در آثار ارسالي و مشاركت

در بین دانشگاه ھاي وزارت علوم) در حوزه ي رقابتي پنج گانھ ي جشنواره بھ

تفكیك بخش نشریات برگزیده 188 شماره، بخش آثار برگزیده 1745 اثر، بخش

ویژه 316 اثر، بخش مجازي 151 و یك اثر در بخش سرزمین مادري از 101

عنوان نشریھ دانشجویي تحت صاحب امتیازي نھادھاي دانشجویي اعم از: انجمن

ھاي علمي، كانون ھاي فرھنگي و تشكل ھاي اسالمي و مستقل دانشجویي با نام

ھاي انعكاس، سپیده، بازتاب، تراز، فن آور، تیارت، چشمھ، عھد، نفت، قلم، آموزه

ھاي حقوقي، بینات، ماركوپولو، رھیافت، پابرھنھ، نقطھ سرخط، انرژي، توار، خرداد، طھورا، اختر، پرنیان، مول، آفتابي ھا، پادزیست، آوا، جھش، چراغ دستي، استارت آپ،

مھندسي بیوسیستم، بیوتك، مدبر، نسیم، تجارت مدرن، فرصت، آژند، چشم انداز جغرافیا، پرش، شتاب، سورا، آذرخش، خلیج فارس، موعود، دیدار، الكین، آفتاب شرق،

آرمانشھر، بنكو، شھید ھمت، كورسو، فرایند، آبانگان، تمیم، فلز، نداي عدل، بھ زبان آدمي زاد، فصل امید، دریچھ، عصر، نھ اسفند، صددانھ یاقوت، پارسھ، اشارت، روشنا، گام

دوم، بھین، گیاه پادي، تابش، سلیماني ھا، نارسیس، آرایھ، زبان و فرھنگ، دانشورز، خاكدانھ، یاران ناب، مسیر، رویش، نارون، آواي تربیت، آوند، زیست فناوري، شوم،

گراف، اكونوموس، ھفت، جبھھ واحد، نگاه، دف، آدینھ، سي و پنج میلیمتر، اقلیما، سنتز (وھومن)، آواي طبیعت، عصرگردشگري، نورا، نوباران، خوابگاه صفر ارم، نون والقلم،

Episteme و Horizon در جایگاه اول وزارت علوم و جایگاه دوم دانشگاه ھاي كشور در حوزه ي مشاركت قرارگرفت. پس از داوري مرحلھ ي اول، 130 اثر از 53 نشریھ

دانشگاه شیراز بھ مرحلھ داوري نھایي راه یافت و سرانجام در مرحلھ ي پایاني با كسب 11رتبھ اول، 7 رتبھ دوم؛ 7 رتبھ سوم؛ و 8 رتبھ شایستھ تقدیر و عناوین رئیس دانشگاه

برگزیده و كارشناس نشریات برگزیده كشور و در مجموع «35 رتبھ» (28 درصد برگزیدگان وزارت علوم) دانشگاه شیراز جایگاه اول دانشگاه ھاي كشور و دانشگاه ھاي

وزارت علوم را بھ خود اختصاص داد.

اسامي افتخارآفرینان دانشگاه شیراز در دوازدھمین جشنواره سراسري رسانھ و نشریات دانشجویي كشور بھ شرح زیر است:

1. دكتر حمید نادگران - رئیس دانشگاه شیراز، برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

2. مھندس حمیده سیاح پور - كارشناس نشریات برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
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3. حافظ باج زاده - نشریھ كورسو - رتبھ اول نشریات عمومي

4. كوروش اسكندري - نشریھ آموزه ھاي حقوقي - رتبھ اول نشریات تخصصي علوم انساني

5. آرتین شیباني - نشریھ سنتز (وھومن) - رتبھ اول نشریات علمي تخصصي كشاورزي، دامپزشكي و محیط زیست

6. محمدحسین عوض پور - نشریھ تراز - رتبھ اول نشریات چندرسانھ اي

7. سینا جنگجو - نشریھ فن آور - رتبھ اول نشریات كاغذي الكترونیك

8. فاطمھ كریمي - نشریھ دیدار - رتبھ اول بخش ویژه (نظم در توالي انتشار)

9. فرشاد اسماعیلي - نشریھ كورسو - رتبھ اول بخش ویژه (كرونا، جامعھ و حكمراني)

10. حانیھ رضایي - نشریھ نورا - رتبھ اول بخش ویژه (اقتصاد دانش بنیان، جھش تولید و توسعھ)

11. ملیكا زارعي زانیاني - نشریھ ماركوپولو - رتبھ اول مقالھ تخصصي علوم انساني

12. آناھیتا سعید نیا - نشریھ گراف - رتبھ اول مقالھ علمي تخصصي ھنر

13. حمیدرضا بختو - نشریھ عصر - رتبھ اول مقالھ دیني و قرآني

14. عثمان یاراحمد زھي - نشریھ توار - رتبھ دوم نشریات زبان ھاي محلي

15. احسان كریمیان - نشریھ دف - رتبھ دوم طرح روي جلد

16. آرمین ثبوتي - نشریھ بیوتك - رتبھ دوم سرمقالھ و یادداشت

17. زھرا جاللي - نشریھ پادزیست - رتبھ دوم مقالھ تخصصي علوم پزشكي

18. ھلیا حاج حیدري - نشریھ رویش - رتبھ دوم مقالھ تخصصي علوم پایھ

19. ملیحھ نیاس - نشریھ اقلیما - رتبھ دوم مقالھ تخصصي كشاورزي، دامپزشكي و محیط زیست

20. مینا زارع - رتبھ دوم فیلم خبري و فتوكلیپ

21. زكیھ ھزاره اي - نشریھ الكین - رتبھ سوم نشریات فارسي دانشجویان غیرایراني

22. سبحان میرجلیلي - نشریھ Episteme - رتبھ سوم نشریات زبان ھاي خارجي

23. نیوشا ایزدي - نشریھ چیستا - رتبھ سوم نشریات ادبي

24. عاطفھ علوي پور - نشریھ كورسو - رتبھ سوم گرافیك و صفحھ آرایي

25. حانیھ رضایي - نشریھ نورا - رتبھ سوم سرمقالھ و یادداشت

26. ساره تنافرد - نشریھ عصر - رتبھ سوم مقالھ دیني و قرآني

27. سروش شاھقلي - نشریھ زیست فناوري - رتبھ سوم مقالھ تخصصي علوم پایھ

28. زھرا باشي - نشریھ آوا - شایستھ تقدیر نشریات سیاسي

29. سینا جنگجو - نشریھ ھفت - شایستھ تقدیر نشریات علمي تخصصي ھنر

30. پریا مشتاقي زاده - نشریھ فرایند - شایستھ تقدیر نشریات علمي تخصصي كشاورزي، دامپزشكي و محیط زیست

31. حامد علي زاده - نشریھ مدبر - شایستھ تقدیر مقالھ تخصصي علوم انساني

32. احمد عمادي - نشریھ گراف - شایستھ تقدیر طرح روي جلد

33. سارا قمر - نشریھ فن آور - شایستھ تقدیر فیلم خبري و فتوكلیپ

34. احسان كریمیان - نشریھ نگاه - شایستھ تقدیر گرافیك و صفحھ آرایي

35. احمد عمادي - نشریھ گراف - شایستھ تقدیر گرافیك و صفحھ آرایي

گفتني ست، 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.

بھ منظور دانش افزایي و مھارت افزایي در دانشجویان فعال حوزه ي نشریات در بازه ي زماني دي ماه سال 97 تا دي ماه 99، از پایان جشنواره ي نشریات تیتر 11 تا پایان

دریافت آثار جشنواره تیتر 12، بیش از 11 ھزار نفر- ساعت آموزش ھاي عمومي و تخصصي روزنامھ نگاري در دانشگاه شیراز ارائھ شده است.

شور و نشاط فعالیت ھاي مطبوعاتي در دانشگاه شیراز قابل توجھ بوده و این دانشگاه با 202عنوان نشریھ ي دانشگاھي مجوزدار از كمیتھ ي ناظر بر نشریات دانشگاھي و تحت

حمایت معاونت فرھنگي اجتماعي دانشگاه در زمینھ ھاي مختلف علمي، فرھنگي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، ادبي، ھنري، دیني و قرآني، ورزشي، صنفي و خبري است. الزم
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بھ ذكر است، از زمان شروع شیوع ویروس كرونا تاكنون، 272 شماره نشریھ متنوع در دانشگاه شیراز منتشر شده است.

دریافت فایل نشریات برگزیده

دریافت فایل آثار برگزیده

دریافت فایل بخش مجازي

دریافت فایل نشریات برتر از نظر نظم در توا لي انتشار

دریافت فایل برگزیدگان بخش ویژه

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.pdf
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.pdf
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.pdf
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1.pdf
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1.pdf
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1400/05/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اختتامیه دوازدهمین جشنواره سراسري رسانه و نشریات دانشجویی

دانشگاه شیراز، دانشگاه برتر در حوزه ي نشریات دانشجویي كشور

آیین اختتامیھ ي دوازدھمین جشنواره سراسري رسانھ و نشریات دانشجویي (تیتر

١٢)، در روزھاي ١٧و ١٨ مردادماه، در سالن ھمایش ھایي رازي دانشگاه علوم

پزشكي ایران، با حضور معاونان فرھنگي و دانشجویي وزارت بھداشت و وزارت

علوم و دیگر مسؤوالن برگزار كننده ي این دوره از جشنواره برگزار شد.

در نخستین روز از برگزاري اختتامیھ این دور از جشنواره كھ ھمزمان با روز

خبرنگار (١٧مرداد) برگزار شد، برگزیدگان بخش «آثار برگزیده» شامل ٢۶ رشتھ

معرفي و تقدیر قرار شدند. در این آیین، دانشگاه شیراز با كسب 35عنوان برتر

ملي، صدرنشین دانشگاه ھاي كشور شد.

دانشگاه شیراز با ارسال 2401 اثر (با كسب جایگاه اول در آثار ارسالي و مشاركت

در بین دانشگاه ھاي وزارت علوم) و كسب 11رتبھ اول، 7 رتبھ دوم، 7 رتبھ سوم

و 8 رتبھ شایستھ تقدیر و ھمین طور كسب عناوین رئیس دانشگاه برگزیده و كارشناس نشریات برگزیده كشور، در مجموع با «35 رتبھ» (28درصد برگزیدگان وزارت علوم)،

دانشگاه شیراز جایگاه اول دانشگاه ھاي كشور و دانشگاه ھاي وزارت علوم را بھ خود اختصاص داد.

مطبوعات آزادي خود را در گروه حفظ آزادي مردم و تقویت مباني ارزشي جامعھ مي بینند

معاون فرھنگي و دانشجویي وزیر بھداشت در اختتامیھ ي جشنواره رسانھ و نشریات دانشجویي، با اشاره بھ اینكھ مطبوعات از اركان مھم گسترش فرھنگ و اندیشھ و از

مھمترین ابزارھاي ارتباط جمعي است، گفت: با وجود سیطره رسانھ ھاي پیشرفتھ و تكنولوژي ھاي نوین كھ مرزھاي جغرافیایي و سیاسي را از میان برداشتھ، مطبوعات ھمچنان

جایگاه خود را بھ عنوان منبع ارتباطي و اطالعاتي حفظ كرده است. از مطبوعات بھ عنوان ركن چھارم دموكراسي یاد مي كنند و زماني این جایگاه حفظ مي شود كھ رسانھ در

زمینھ اطالع رساني بھ صورت روشن، شفاف، جامع و آگاھي بخش و متناسب با شرایط اجتماعي با نقد صریح صاحبان قدرت بدون غرض گام بردارد.

دكتر الري با اشاره بھ اینكھ مطبوعات ابزاري در دست صاحبان قدرت و ثروت نیست، خاطر نشان كرد: مطبوعات نھ ابزاري در دست قدرت كھ راھنمایي براي ھمھ مردم

ھست و اگر ناكارامد شود اثر خود را روي اركان مختلف جامعھ نشان مي دھد. برگزاري این جشنواره فرصتي است كھ این پیام را ابالغ كنیم كھ سرمایھ اصلي ھنر رسانھ،

اعتماد عمومي است و این جز با اعتنا بھ ارزش ھا و اعتقادات اكثریت جامعھ با حفظ كرامت و شرافت و صداقت در بیان، عینیت در خبر و انصاف در تحلیل و آزادي در بیان

حاصل نمي شود. این جشنواره فرصت مغتنمي است كھ یاداور شویم كھ مطبوعات آزادي خود را در گروه حفظ آزادي مردم و تقویت مباني ارزشي جامعھ مي بینند و این رسالت

مطبوعات زماني زیباست كھ از دل دانشگاه بیرون بیاید، چرا كھ دانشگاه مبداء تحوالت جامعھ و بستر انسان سازي است.

وي خطاب بھ دانشجویان اظھار داشت: شما دانشجویان كھ در عرصھ رسانھ دستي بر قلم دارید باید بدانید كھ مھمترین بحث اعتماد است و اعتماد شكل نمي گیرد جز با رعایت

اخالق حرفھ اي كھ در جامعھ ما در حال كمرنگ شدن است. زماني جامعھ مي تواند پیشرفت كند كھ اخالق را مد نظر قرار دھد، حتي افرادي كھ از حداقل سطح سواد

برخوردارند ھم صداقت و شفافیت را درك مي كنند و زماني مي توانیم مخاطب را نگھ داریم كھ اخالق، شفافیت و صداقت را رعایت كنیم.
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معاون وزیر بھداشت در ادامھ افزود: خدا را شاكرم كھ علیرغم شیوع كووید١٩ كھ باعث شد ھمھ دانشجویان علوم پزشكي بھ عنوان مدافع سالمت در صحنھ حضور داشتھ باشند

و در وزارت علوم ھم بھ صورت مجازي آموزش مي دیدند و در دانشگاه نبودند، اما تنور فعالیت ھاي فرھنگي از جملھ فعالیت ھاي نشریاتي و رسانھ اي كمرنگ نشد و در این

جشنواره نیز خود را نشان داد بھ نحوي كھ در زمینھ كمیت و كیفیت محتوا تنوع قابل توجھي داشتیم و یكي از موفقیت ھاي این دوره از جشنواره ھمین بود.

دكتر الري بھ ارائھ آماري از جشنواره پرداخت و گفت: بعد از غربالگري ٢٨ ھزار اثر از ١۵٣ دانشگاه بھ جشنواره راه یافت كھ نسبت بھ تیتر١١ افزایش تعداد آثار را نشان مي

دھد. در ھر دوره از جشنواره باید یك حركت رو بھ جلو داشتھ باشیم و براي اینكھ این حركت رو بھ جلو حفظ شود موضوع شفافیت را در این دوره مطرح كردیم؛ در ھمین راستا

قول داده بودیم كارنامھ آثار را ارائھ دھیم و توانستیم این قول را عملیاتي كنیم.

وي با اشاره بھ اینكھ داشتن شفافیت در كشور ما سخت است، بیان داشت: شاید در كوتاه مدت كار با صداقت راه نیافتد اما در دراز مدت چیزي كھ ارزش دارد ھمان صداقت و

شفافیت است و مخاطب ھم ارزش آن را مي فھمد. ما در اجراي این شفافیت و در ارائھ كارنامھ نگراني ھایي داشتیم؛ ٩۵٣ اثراز مرحلھ اولیھ داوري عبور كردند و باید براي بقیھ

آثار كارنامھ ارائھ مي شد كھ در این كارنامھ ھا كمترین نمره و بیشترین نمره قبولي درج شده بود از این رو منتظر اعتراض ھاي زیادي بودیم؛ در حالي كھ برخالف انتظار ما

اعترض زیاد نبود واین نشان دھنده رعایت انصاف در داوري ھا بود و ثابت كرد كھ از رعایت شفافیت ضرر نكردیم. از بین اعتراض ھایي كھ وارد بودند ١۵ اثر جزو برگزیده

ھا شدند و این براي ما بسیار ارزشمند است و نشان داد ھر جا اعتماد دو طرفھ باشد، نتیجھ بخش است.

وي با اشاره بھ بخش ابتكاري سرزمین مادر در این دوره از جشنواره گفت: در بخش سرزمین مادري ۴۵ اثر از ٩ كشور دنیا داشتیم و٣ اثر ھم بھ عنوان برگزیده انتخاب شدند.

این بخش براي اولین بار در دور دوازدھم جشنواره بنیان گذاشتھ شد و امیدواریم در دوره ھاي بعدي نیز ادامھ پیدا كند. حركت مثبت دیگري كھ در این دوره از جشنواره رقم

خورد انتخاب كارشناس برگزیده نشریات در دانشگاه ھا بود. نكتھ بسیار مھم این است كھ ھر دانشگاھي كھ رئیس دانشگاه و معاون فرھنگي و دانشجویي آن دانشگاه بھ مقولھ ھاي

فرھنگي اھمیت بدھند قطعا موفقیت بیشتري حاصل و زمینھ براي افراد مستعد فراھم مي شود و ناگفتھ نماند كھ وقتي كارشناس خوب، زبده و با عشق و انگیزه پشت دانشجوھا

باشد، موفقیت در پي خواھد بود و از این روز الزم است كھ پشتیباني صورت گرفتھ از دانشجویان را نیز در نظر بگیریم. اقدام مثبت دیگر در این دوره از جشنواره در نظر

گرفتن دانشگاه ھایي بود كھ نسبت بھ دوره ھاي قبل جھش قابل توجھي داشتھ اند.

دكتر الري ھمچنین اضافھ كرد: توسعھ بخش ھاي مجازي از جملھ فوتوكلیپ، صفحھ اینستاگرام و موشن گرافي در این دوره از جشنواره در راستاي توجھ بھ نیاز مخاطب و نیاز

روز بوده است و ھمچنین موضوع ویژه اقتصاد دانش بنیان و كرونا، جامعھ و حكمراني بود كھ در راستاي توجھ بھ مسائل و موضوعات روز در نظر گرفتھ شد.

وي با اشاره بھ برگزاري كارگاه ھاي آموزشي در حاشیھ برگزاري جشنواره اظھار داشت: برگزاري این كارگاه ھا براي برطرف كردن نقطھ ضعف ھا و نقص ھایي است كھ در

نشریات دانشجویي وجود دارد و الزم است در برخي موارد نیز نقاط قوت تقویت شوند. در ھمین راستا الزم است از داوران محترم نیز تشكر كنیم كھ اگر داوري خوب نباشد

ارزیابي آثار ارزشي ندارد و تمام اعتماد، شور و شوق دانشجویان و برگزیدگان نیز بھ این داوري ھاست.

عرصھ ي رسانھ یك سرمایھ ي ھنري، فرھنگي و نمادین است

دكتر غالمرضا غفاري معاون فرھنگي و اجتماعي وزارت علوم سخنران دوم این مراسم بود كھ عرصھ رسانھ را یك سرمایھ ھنري، فرھنگي و نمادین دانست.

وي بیان داشت: وقتي بھ سابقھ و گذشتھ این رخداد مھم فرھنگي و اجتماعي در فضاي دانشگاه و نظام آموزش عالي كشور نگاه مي كنیم، متوجھ مي شویم كھ ھر چھ جلوتر آمده ایم

غناي جشنواره بیشتر شده و پنجره ھاي جدیدي گشوده شده است. اگر بخواھیم تغییرات اجتماعي و فرھنگي جامعھ را معنا كنیم، یكي از بسترھایي كھ باید بھ آن ورود كنیم عرصھ

رسانھ و مطبوعات است. امروزه دیگر نمي توان بدون توجھ بھ عرصھ رسانھ، تاریخ را بازنگري كرد و مورد خوانش قرار داد.

دكتر غفاري با اشاره بھ اینكھ گزار ''مطبوعات ركن چھارم دموكراسي است''، قدیمي و كالسیك شده و اثرگزاري رسانھ ھا از این بعد فراتر رفتھ است، خاطر نشان كرد: عرصھ

رسانھ ظرائف خاص خود را دارد و اصحاب رسانھ و متخصصین این حوزه بھتر از من در این خصوص تا بھ امروز سخن گفتھ اند و ما ھم از آنھا بھ سھم خود بھره گرفتھ ایم.

از طرفي باید این عرصھ را بھ عنوان یك دارایي و سرمایھ بشناسیم تا بھ رشد و ارتقاء آن كمك كنیم.

معاون فرھنگي و اجتماعي وزارت علوم در ادامھ بیان داشت: عرصھ رسانھ یك سرمایھ ھنري، فرھنگي و نمادین است كھ خود باید در حفظ و نگھداشت این سرمایھ و رونق

بخشي بھ آن بكوشد. بسیار ضروري است كھ ظرفیت ھا و ظرافت ھاي این عرصھ شناختھ شده و بھ آن توجھ شود؛ ظرفیت ھا و ظرافت ھایي كھ نسبت بھ بسیاري عرصھ ھاي

تخصصي و حرفھ اي دیگر بیشتر است. اگر توصیھ بھ نگاه ھوشمندانھ و نقادانھ از سر اخالق و انصاف مي شود براي حفظ ھمین ظرفیت ھاست و ضمنا براي این است كھ ھر

چھ بیشتر دستاوردھاي موثرتر و كارتري در عرصھ رسانھ داشتھ باشیم.
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وي با تاكید بر اھمیت ارتقاء كمي و كیفي جشنواره و ابراز امیدواري نسبت بھ استمرار روند رو بھ رشد جشنواره، گفت: در این دوره علیرغم عدم حضور دانشجویان در

دانشگاه، ھمكاران ما در وزارت بھداشت و وزارت علوم زحمات زیادي براي برگزاري این جشنواره بھ بھترین شكل ممكن متحمل شدند و از این جھت از آنھا سپاسگزارم.

انشاهللا ھر چھ زودتر حضور گرم دانشجویان را در فضاي دانشگاه داشتھ باشیم و فعالیت ھاي فرھنگي و علمي دانشجویان ھمچون گذشتھ در دانشگاه جریان پیدا كند.

در ادامھ بیانیھ ھیأت داوران جشنواره سراسري رسانھ و نشریات دانشجویي تیتر ١٢، توسط محمد مھاجري قرآئت شد و در ادامھ اسامي برگزیدگان بخش ''آثار برگزیده'' در ٢۶

رشتھ در بخش ھاي مختلف این مراسم اعالم شد.

در این بیانیھ آمده است: در زمانھ اي كھ فناوري ھاي دیجیتال در دسترس بسیاري از دانشجویان است آنان تالش كرده اند كھ عالوه بر تولیدات متني و چاپي از ظرفیت صوت و

تصویر نیز بھره گیرند و آثار خود را از شبكھ ھاي توزیع جایگزین ھمچون رسانھ ھاي اجتماعي بھ مخاطبان برسانند كھ این نكتھ خود نشان از اھمیت فضاي مجازي و تاثیر آن

در شفاف سازي دارد. ھمچنین در این دوره از جشنواره، شاھد نوآوري ھاي سازنده اي بودیم و ۴رشتھ صفحات اینستاگرام، موشن گرافي، فیلم خبري و اپلیكیشن ھاي اطالع

رساني براي اولین بار بھ بخش مجازي، رشتھ اینفوگرافیك بھ بخش آثار برگزیده اضافھ شد.

نشریات عامل مھمي در ایجاد فضاي گفت وگو، آگاھي بخشي و اطالع رساني در فضاي دانشگاھي

در دومین روز از آیین اختتامیھ ي جشنواره ي تیتر ١٢ نیز، كتر حسن زائري لطف مدیركل فرھنگي وزارت بھداشت بھ ارائھ ي گزارشي از روند برگزاري جشنواره تیتر ١٢ بھ

عنوان سخنران اول پرداخت.

وي بیان كرد: نشریات یكي از بسترھاي مھم فعالیت ھاي فرھنگي و اجتماعي در دانشگاه و عامل مھمي در ایجاد فضاي گفت وگو، آگاھي بخشي و اطالع رساني در فضاي

دانشگاھي است.

دكتر زائري با اشاره بھ این كھ ٢٨ ھزار و ٢٧١ اثر از سوي دانشجویان دانشگاه ھاي سراسر كشور بھ دبیرخانھ ارسال شد، توضیح داد: از بین این تعداد ٢٣ ھزار ٧٨٩ اثر بعد

از مرحلھ غربالگري اولیھ توانستند بھ مرحلھ داوري برسند. مرحلھ اولیھ داوري توسط دو داور تخصصي و حرفھ اي و با ارائھ كارنامھ شفاف صورت گرفت و مھلت اعتراض

ھم داده شد؛ این شفافیت كھ با ارائھ كارنامھ مصداق پیدا كرد، رضایت مندي دانشجویان را در پي داشت. از بین اعتراض ھاي رسیده ٨٨ اثر مجوز ورود بھ مرحلھ داوري را پیدا

كردند و ١۵ نفر نیز جزء برگزیدگان بودند.

حجۀ االسالم مسیح مھاجري و دكتر اشرف بروجردي رئیس سازمان اسناد و كتابخانھ ملي جمھوري اسالمي ایران از دیگر سخنرانان مراسم اختتامیھ ي جشنواره ي تیتر ١٢

بودند.

http://www.mefda.ir/news/232135/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1400/05/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ایام سوگواري سّید و ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهللا  الحسین علیه السالم تسلیت باد

السالم علیك یا اباعبدهللا الحسین(ع)
ایام سوگواري سیّد و ساالر شھیدان، حضرت اباعبدهللا الحسین علیھ السالم تسلیت

باد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1400/05/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري وبینار دانشگاه هاي دوستدار خانواده با همکاري دانشگاه رور بوخوم آلمان

امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز با ھمكاري دانشگاه رور بوخوم آلمان، بھ

مناسبت ١۴مرداد روز خانواده و تكریم بازنشستگان، وبیناري با عنوان ''دانشگاه

ھاي دوستدار خانواده: چالش ھا و فرصت ھا در دانشگاه ھاي آلمان'' را برگزار

كرد.

در این مراسم دكتر زھرا علیمراد، مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده،

دانشگاه شیراز، ضمن گرامیداشت روز خانواده، بھ تشریح پیش نویس آیین نامھ اي كھ در وزارت علوم تحقیقات و فناوري در رابطھ با دانشگاه دوستدار خانواده تدوین شده است،

 
پرداخت.

در این وبینار دو نفر از مسووالن دانشگاه رور بوخوم، خانم ھا «سارا ریتمن» و «كاترینا زیلس» بھ معرفي اقداماتي كھ در دانشگاه رور بوخوم در حوزه ي دانشگاه دوستدار

 
خانواده انجام شده است، پرداختند و چالش ھاي عملي كردن این اقدامات را برشمردند.

ازجملھ اقدامات ایشان كھ در این مراسم بدان اشاره شد، مي توان بھ مرخصي زایمان براي خانم ھا ھمراه با پرداخت حقوق براي خانم ھا و آقایان، اتاق كار مشترك والدین و

فرزندان در محیط پردیس دانشگاه، اتاق بازي متحرك براي كودكان، پرداخت تسھیالت نگھداري از فرزندان و والدین سالمند، اردوھاي تفریحي براي فرزندان كاركنان در طول

 
تعطیالت مدرسھ، تسھیالت نگھداري از فرزند براي دانشجویان و ... اشاره كرد.
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پرسش و پاسخ و پخش نماھنگ ھایي با محوریت معرفي دانشگاه شیراز و دانشگاه رور بوخوم از دیگر برنامھ ھاي این مراسم بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1400/05/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تبریک مدیر حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی دانشگاه به مناسبت روز خبرنگار

بھ نام خدا

جان نباشد جز خبر در آزمون ھركھ را افزون خبر جانش فزون

----------

چون سر و ماھیت جان مخبر است ھركھ او آگاه تر، با جان تر است

اقتضاي جان چو اي دل آگھي است ھركھ آگھ تر بود جانش قوي است

ھفدھم مردادماه، در تقویم رسمي كشور، «روز خبرنگار» نامگذاري شده است.

قداست و اھمیت این حرفھ در كالم خداوند متعال، آنجاكھ بھ «قلم و تراوشات آن»

سوگند یاد مي كند؛ براي انسان ھا، بھ ویژه اھل ایمان بھ خوبي تبیین شده است.

نقش و اھمیت كلیدي رسانھ و خبرنگاري باتوجھ بھ نیاز اساسي بشر بھ كسب اطالعات

و كشف حقایق، بھ ویژه در دنیاي نوین امروز و عصر پویایي اطالعات و شتاب سریع

تحوالت، بر ھیچ كس پوشیده نیست.

در این میان خبرنگاري، ركن فعالیت رسانھ اي و خبرنگار، عنصري اثرگذار، جریان

ساز و روشنگر است كھ بھ عنوان چشمان بیدار و زبان گویاي جامعھ، نقش بسزایي در

زمینھ ي خبررساني، آگاھي بخشي، فرھنگ سازي و دفاع از حقوق عامھ بر عھده

دارد.

بدون شك، اھمیت ارتباط و ھمكاري اھالي رسانھ با خانواده ي بزرگ آموزش عالي در

جامعھ دوچندان است؛ چراكھ از یك سو با نیازسنجي از جامعھ و انتقال مطالبات

مردمي بھ جامعھ ي علمي كشور مي تواند پیوند مستحكمي میان دانشگاه و جامعھ

برقرار نماید و ازسوي دیگر با انتشار اخبار و اطالع رساني شفاف و مناسب از

دستاورد ھا و موفقیت ھاي دانشگاه و مراكز آموزش عالي بھ جامعھ، مردم را از عملكرد مراجع علمي و میزان نفوذ آن ھا در جامعھ آگاه سازند و بي گمان این ارتباط، بھبود

شرایط كشور و رفاه مردم را در پي خواھد داشت.

خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز ھمواره سپاسگزار اھالي محترم رسانھ است كھ نقشي مؤثر در ارتباط این دانشگاه با جامعھ و مشاركتي سزامند در انتشار اخبار و دستاوردھاي

آن داشتھ است.

اینجانب، بھ نمایندگي از دانشگاھیان دانشگاه شیراز، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و تبریك ویژه بھ خبرنگاران عزیز، بھ ویژه خبرنگاران فعال و پرتالش حوزه ي دانشگاه،

باري دیگر از زحمات این گرامیان تقدیر نموده، بھروزي، سربلندي و دیرزیستي ھمگان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
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جواد تشخوریان

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  6  |  تاریخ: 1400/05/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ششمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهاي یونساز و غیریونساز

ششمین كنفرانس سنجش و ایمني پرتوھاي یونساز و غیر یونساز، در روزھاي

چھارشنبھ و پنجشنبھ 13 و ١۴مرداد ماه ١۴٠٠ ، بھ ھمت مركز تحقیقات تابش

دانشگاه شیراز برگزار شد.

این كنفرانس كھ بھ دلیل شرایط خاص كشور در پي شیوع ویروس كرونا، بھ

صورت مجازي ترتیب یافت، با پیام تصویري ریاست دانشگاه شیراز، روز

چھارشنبھ كار خود را آغاز كرد.

دكتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز ضمن ابراز امیدواري براي ایجاد تعامل میان

پژوھشگران این حوزه و مفید بودن این كنفرانس، بیان كرد: كنفرانس سنجش و

ایمني پرتوھاي یونساز و غیریونساز كھ براي ششمین بار در حال برگزاري است،

بسیار با اھمیت بوده است و امسال نیز در دانشگاه شیراز برگزار مي گردد.

رئیس دانشگاه شیراز ادامھ داد: اولین ھدف این كنفرانس، ارتقاء فرھنگ كار با پرتوھا

و آشنایي با مسائل ایمني پرتو ھاي یونساز و غیر یونساز، است. ھدف دیگر این كنفرانس نیز، ایجاد تبادل نظر میان متخصصین این رشتھ و ھمچنین تشویق جوانان متخصص

براي ورود بھ این عرصھ است.

وي بھ اھمیت مطالب چنین كنفرانسي اشاره كرد و گفت: شایستھ است كھ چكیده و خالصھ اي از مباحث مطرح شده، بھ صورت ساده سازي شده و در قالب سخنراني، مصاحبھ یا

بولتن، در اختیار مردم قرار گیرد تا سطح اطالعات مردم در مورد كار با پرتوھا، از طریق چنین كنفرانس ھایي باال برود.

دكتر نادگران با اشاره بھ اھمیت كار با پرتوھا و نیاز بھ پرداختن بھ این موضوع در مراكز علمي و پژوھشگاه ھاي تخصصي اظھار امیدواري كرد كھ این كنفرانس ھا ادامھ یابد.

در ادامھ ي آیین افتتاحیھ ي این مراسم، رئیس دانشكده مكانیك دانشگاه شیراز نیز ضمن ابراز امیدواري براي اثربخشي این كنفرانس، اظھار كرد: ششمین كنفرانس سنجش و ایمني

پرتوھاي یونساز و غیریونساز، محصول ھمكاري مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز، دفتر حفاظت اشعھ سازمان انرژي اتمي و انجمن حفاظت در برابر اشعھ ایران است كھ

سابقا در اھداي جایزه فیزیك بھداشت سیمین نیز ھمكاري داشتھ اند.
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دكتر گشتاسبي راد ادامھ داد: این ھمكاري ھا توانستھ پیشرفت قابل توجھي را در زمینھ ي فرھنگ كار با پرتوھا در سطح استاني

 و كشوري داشتھ باشد. ادامھ این ھمكاري ھا نیز مي تواند درزمینھ ي باالبردن ایمني

مردم و پرتوكاران مفید باشد.

رییس دانشكده مكانیك دانشگاه شیراز در پایان ضمن ابراز امیدواري براي گسترش ابعاد حقوقي در این زمینھ، از دست اندركاران این كنفرانس تقدیر كرد.

دكتر كاردان، دبیر ششمین كنفرانس سنجش و ایمني پرتوھاي یونساز و غیر یونساز نیز ضمن خوش آمدگویي، در این آیین اظھار داشت: مقولھ ي پرتوھا از زندگي امروزه

غیرقابل حذف بوده و با حذف آن، تمدن بشري تغییر مي كند. پرتوھا امروزه با سرعت باالیي در حال رشد و فراگیري در صنعت، پزشكي و تمام ابعاد زندگي امروزه بشري

است.

وي ادامھ داد: استفاده از پرتوھا، در كنار تمامي مزایا، مي تواند بھ صورت بالقوه، خطراتي را نیز بھ دنبال داشتھ باشد. ما باید ایمني این پرتوھا را بررسي كنیم و خود را حفظ

كنیم كھ این موضوع اھمیت چنین كنفرانس ھایي را آشكار مي كند. در علم مھندسي، مرسوم است كھ 10درصد ھر پروژه اي باید صرف ایمني شود كھ با ھزینھ ي این 10درصد

یا كمتر، تحولي در زمینھ ي سالمت و ایمني كار با پرتوھا محقق مي شود.

دكتر كاردان، ایمني و سنجش پرتوھا را بسیار پراھمیت دانست و گفت: این كنفرانس، براي تعامل و تبادل نظر در این زمینھ است و دانشگاه شیراز و مركز تحقیقات تابش براي

دومین سال، میزبان این كنفرانس است تا بتواند سھمي مناسب در توسعھ ي كار با پرتوھاي یونساز و غیریونساز داشتھ باشد.

در ادامھ دبیران علمي كنفرانس دكتر رضا فقیھي و دكتر عباس رحیمي خوشمكاني بھ ایراد سخناني درخصوص چگونگي و اھمیت برگزاري این كنفرانس پرداختند و دكتر

صدیقھ سینا، دبیر اجرایي كنفرانس ضمن معرفي جایزه ي فیزیك بھداشت سیمین، از اساتید، دانشجویان، محققان و صاحبنظران در زمینھ حفاظت پرتویي دعوت كرد تا آثار و

پژوھش ھاي خود را بھ دبیرخانھ ي جایزه ارسال كنند.

ازجملھ مھمانان ویژه و سخنرانان كلیدي این كنفرانس، دكتر Harald Breitkreutzمدیر تولید كمپاني ENVINET GmbH آلمان، دكتر امیر موافقي عضو ھیأت علمي

پژوھشكده علوم و فنون ھستھ اي، دكتر غالمرضا رئیسعلي رابط ملي جمھوري اسالمي ایران با آژانس بین المللي انرژي اتمي و استاد پژوھشگاه علوم و فنون ھستھ اي و دكتر

سید محمدجواد مرتضوي استاد دانشگاه علوم پزشكي شیراز بودند كھ سخنراني ھاي خود را در زمینھ ھاي روز سنجش و ایمني پرتوھاي یونساز و غیر یونساز ایراد كردند.

ھمچنین، در روز 14 مردادماه نشستي تخصصي در زمینھ ي نسل جدید تلفن ھاي ھمراه (5G) كاربردھا و چالش ھاي ایمني تابشي با حضور نمایندگاني از سازمان انرژي اتمي

ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي، نمایندگان اپراتورھاي تلفن ھمراه (ایرانسل و ھمراه اول) و متخصصین دانشگاھي برگزار گردید كھ در آن بحث ھاي مختلفي

در زمینھ ي مزایا و چالش ھاي 5G مطرح شد.

آیین اختتامیھ ي ششمین كنفرانس سنجش و ایمني پرتوھاي یونساز و غیریونساز

در آیین اختتامیھ ي این مراسم نیز كھ روز ١۴مرداد ١۴٠٠ برگزار شد، دكتر صدیقھ سینا، دبیر اجرایي كنفرانس اظھار كرد: ششمین كنفرانس سنجش و ایمني پرتوھاي یونساز و

غیریونساز با ھمكاري مركز تحقیقات تابش، دفتر حفاظت در برابر اشعھ سازمان انرژي اتمي ایران و انجمن حفاظت در برابر اشعھ ایران، برگزار شد و از تاریخ ١٠مرداد تا

١٢ مرداد با برگزاري كارگاه ھا آغاز شد.
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وي ادامھ داد: چھار كارگاه با موضوع آشنایي با كد جي دي ان اي، تكنولوژي 5G؛

فرصت ھا و چالش ھا، آشنایي با كالیبراسیون سنجشگرھاي نوترون و فوتون و اندازه گیري آلودگي سطحي، مفاھیم اولیھ، تجھیزات و تكنیك ھاي اندازه گیري برگزار شد.

ھمچنین چھار كارگاه دیگر در روزھاي 15و 16مردادماه با عناوین آشنایي با كاربردھا و محدودیت ھاي روش ھاي مختلف بیودزیمتري، معیارھاي ارزیابي عملكرد و محاسبات

عدم قطعیت سیستم دزیمتري، ارزیابي ایمني پرتوي و برنامھ مونیتورینگ محیط كار و دزیمتري مرجع باریكھ ھاي فوتوني شتاب دھنده ھاي خطي پزشكي برگزار خواھد شد.

مدیر مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز ادامھ داد: در تاریح 11مردادماه نیز بھ ھمت انجمن حفاظت در برابر اشعھ ایران و دكتر كاردان، شششمین مراسم اھداي جایزه فیزیك

بھداشت سیمین برگزار شد و برگزیدگان، جوایز خود را دریافت كردند.

وي در ادامھ، گزارشي از روند برگزاري كنفرانس ارائھ داد و گفت: در این كنفرانس تعداد 67 مقالھ ارائھ و پنل تخصصي نسل جدید تلفن ھمراه (5G) برگزار شد.

در پایان، بھ جایزه ي فیزیك بھداشت سیمین كھ با ھزینھ ي شخصي خانم مھندس سیمین مھدي زاده نادري، بنیان گذاري شده است، پرداختھ شد و مھندس سیمین مھدي زاده

نادري، شخصا دقایقي را بھ ایراد سخنراني پرداخت.

در نھایت پس از سپاسگزاري از حامیان كنفرانس (ھمراه اول، ایرانسل، شركت ھاي سنجش پرتو مھر آرشیدا، پارس ایزوتوپ، آزمون پرتوغرب و انجمن تست ھاي غیرمخرب)

و اعالم مقاالت برتر، ششمین كنفرانس سنجش و ایمني پرتوھاي یونساز و غیر یونساز در دانشگاه شیراز بھ پایان رسید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  7  |  تاریخ: 1400/05/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 معرفی استاد فیزیک دانشگاه شیراز به عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوري

آیین نكوداشت اعضاي ھیات علمي نمونھ كشوري در سال تحصیلي

١٣٩٩_١۴٠٠، با حضور دكتر منصور غالمي، وزیر علوم تحقیقات و فناوري،

در سالن شھداي جھاد علمي این وزارتخانھ برگزار شد.

در این مراسم، دكتر احمد شیخي، استاد فیزیك دانشگاه شیراز، بھ عنوان عضو

ھیأت علمي نمونھ ي كشوري در سال تحصیلي ١٣٩٩-١۴٠٠ در كنار برخي دیگر

از اعضاي ھیأت علمي دانشگاه ھاي كشور معرفي و ازسوي وزیر علوم مورد

تقدیر قرار گرفت.

دكتر منصور غالمي در این آیین با اشاره بھ اینكھ ھرسالھ سنت تقدیر و بزرگداشت از

اساتید برگزیده و مراكز پژوھشي را داشتھ ایم، گفت: در دو سال گذشتھ بھ دلیل شیوع بیماري احتیاط ھا بیشتر شده و دنبال فرصت ھاي مناسبي براي برگزاري بودیم بھ ھمین

 
دلیل تاكید كردم قبل از آغاز سال تحصیلي و شروع مجدد ارزیابي اساتید این برنامھ در فرصت باقي مانده برگزار شود.

وي با اشاره بھ اینكھ آموزش عالي كشور بعد از انقالب شكوھمند اسالمي با بازسازي جدید و تغییر و دگرگوني ھاي ایجاد شده، طي دوره ٢٠سالھ در تربیت نیروي انساني

متخصص بسیار موفق عمل كرده است، اظھار داشت: شاید آنچھ در معرض نقد قرار مي گیرد این است كھ وزارت علوم چھ كاري كرده؟ در واقع، آموزش عالي كشور در دوره

اي كمتر از دوره ٢٠سالھ توانست وظیفھ خود را در تربیت نیروي انساني متخصص ایفا كند. جایگاه افتخارآفرین در مجامع علمي و بین المللي كھ طبق رتبھ بندي ھاي اعالم شده،

 
كسب كرده ایم، دستاورد مھم و ارزشمندي است. ھمچنین توجھ بھ مبحث پژوھش و شاخص ھاي حاصل از برونداد ھاي پژوھشي در سطح باالیي قرار دارد.

وي تصریح كرد: ھمواره در تالش بودیم تا وضعیت آموزش عالي كشور را با یك نگاه جامع بھ مردممان نشان دھیم و در ھمین فضاي نگاه جامع، بتوانیم براي آینده نیز تدابیر

 
الزم را داشتھ باشیم.
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوري اضافھ كرد: در یك نقطھ زماني، ھمزمان بھ بحث پژوھش توجھ خوبي داشتیم و شاخص ھاي علوم پژوھشي است كھ در سطوح باالیي از جایگاه

علمي قرار دارد و كمتر از دو دھھ گذشتھ توجھ بھ كار بست پژوھش ھا كھ خود حاصل عملكرد جامعھ علمي در تربیت نیروي انساني جوان و دانشجو بوده است بھ سمت كاربست

در جامعھ سوق داده شده است.

دكتر غالمي ادامھ داد: بھ سمت صعود یافتھ ھاي علمي در قالب ھاي مختلف و نگاه ھاي برنامھ ریزي منسجم و متكي بھ علوم جدید ھستیم، در واقع آن یك نگاھي است كھ بخشي

از انتظارت جامعھ را در معناي عام در قالب آموزش، تحقیقات و فناوري جواب مي دھد، بنابراین باید تمامي این دستاوردھا را مناسب با زمان خاص خود در مقابل دید عموم

قرار دھیم.

دكتر غالمي گفت: خیلي وقت ھا شاید فضاھایي كھ در حاشیھ انتظارات ھر مجامع علمي شكل مي گیرد فاقد مطالب كافي و كامل از موضوع باشد و باعث شود كھ این تصور پیش

آید كھ جامعھ علمي ما احیاناً كم كاري كرده یا بھ سمت برآورده كردن نیازھاي جامعھ حركت نكرده است، در حالیكھ این با اذعان ھمھ دانشمندان، نخبگان، محققان و ... حركت

قابل توجھي كرده است.

وي ادامھ داد: در خیلي زمینھ ھا از دنیا عقب نیستیم و لذا این مطلب را باید قدر بدانیم و از كساني كھ این شرایط را با علم و دانش و تالش شبانھ روزي خود فراھم كردند در سطح

كشور و جھان قدرداني كنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بیان كرد: اینگونھ مراسم ھا نقطھ كوچكي است قدردان زحمات اساتید و محققان باشیم، انشا� بازخورد آن بھ این معني باشد كھ ما قدردان تالش

ھھي تك تك ھمكاران و دانشجویان و استادان عزیز باشیم، چرا كھ آنھا امیدھاي آینده ھستند.

وي افزود: در فضاھاي علمي نیازمند یك فضاي آرام و بھ دور از تنش و یك فضاي پر از امید و نیاز ھستیم، این نیاز یك نیاز ضروري است براي اینكھ بتوانیم آرامش فكري و

تمركز اندیشھ را در امیدھاي علمي فراھم كنیم. طي سال گذشتھ تمام تالش آموزش عالي كشور این بوده كھ فضاي آرام در محیط ھاي دانشگاھي شكل بگیرد، علي رغم اینكھ در

سطح جامعھ بھ دالیل مختلف نگراني ھا زیاد بوده، اما تالش كرده ایم تا محیط ھاي دانشگاھي آرامي داشتھ باشیم و این موضوع اتفاق افتاد و بخش بیشتري از آن حاصل تالش

مدیران دانشگاھي و مراكز پژوھشي ما بوده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري گفت: امیدواریم كھ در ماه ھاي پیش رو و سال ھاي آینده بھ نحو شایستھ اي این محدودیت ھا كمتر شود و دست و بال مجموعھ كشور و دانشگاه ھا

و دولت براي فراھم كردن امكانات و بسترھا و فعالیت ھاي علمي بیشتر از آنچھ كھ بوده شود و شاھد شكوفایي عمیق تر و گسترده تري از حوزه علم و دانش و فناوري باشیم. در

بحث تحول آموزش عالي كشور قطعاً تحول اتفاق افتاده و ھم باید اتفاق بیفتد و ھم پویایي علم و دانش باید در محیط ھاي دانشگاھي خود را بھتر بشناسد.

دكتر غالمي اظھار داشت: در این مدت تالش كردیم ارزشھا و شاخص ھاي اموزش عالي حفظ شود و در ھمین رابطھ، آیین نامھ ارتقا اعضاي ھیات علمي با شاخص ھاي متعدد

و بسیار دقیق و با جزئیات مورد بازنگري قرار گرفت كھ امیدواریم مورد تصویب قرار گیرد تا در ارزیابي ھا موثر باشد.

وي اظھار داشت: اعتقاد دارم باید قدردان سرمایھ ھاي علمي جامعھ باشیم. اینھا گنجینھ ھاي پربھا و بي بدیل ھستند كھ ھم باید براي داشتن آنھا خداوند را شكر كنیم و ھم براي

بھره بردن از وجود ارزشمندشان تالش كنیم. از ظرفیت ھاي جوان و نخبھ علمي كشور نیز نباید غفلت كنیم. كرسي ھاي آموزش عالي كم كم باید بھ نسل ھاي جوان، تاثیرگذار و

دانشمند تحویل شود تا جامعھ از وجود آنان بھره ببرد. باید تالش شود تعداد استاداني كھ داراي ویژگي ھاي برتر و نمونھ ھستند در دانشگاه ھا افزایش یابند.

وزیر علوم دولت دوازدھم در پایان سخنان خود با اشاره بھ اھمیت تقویت و گسترش اخالق در محیط ھاي علمي و دانشگاھي تاكید كرد: این مھم باید در اولویت استادان قرار

گیرد. كالس ھاي درس قبل از آموزش علم، محل آموزش و توصیھ بھ اخالق باشد. تربیت دانشجو صرفاً دادن حجم زیادي از اطالعات علمي نیست. باید توجھ ویژه بھ اخالق و

زیست سالم را در آنھا نھادینھ كنیم.

تقدیر از اعضاي ھیأت علمي نمونھ ھمیشھ ادامھ داشتھ باشد
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قائم مقام وزیر علوم و رییس مركز ھیات ھاي امنا و ھیات ھاي ممیزه نیز در بیست و ھشتمین آیین

نكوداشت اعضاي ھیات علمي نمونھ كشوري گفت: امیدواریم این حركت نمادین ھمیشھ ادامھ داشتھ باشد؛ چراكھ كوچك ترین كاري است كھ در راستاي قدرداني از اعضاي ھیات

علمي مي توان انجام داد.

وي گفت: ھمھ سالھ مراسمي نمادین براي تجلیل از استادان دانشگاه ھاي كشور انجام مي دھیم كھ بھ عنوان نمونھ اي از ھمھ اساتید سراسر كشور است كھ تالش مي كنند و نقش

مؤثري در توسعھ علمي كشور ایفا مي كنند.

دكتر باقري در ادامھ بھ گزارش روند برگزاري و انتخاب استادان نمونھ پرداخت و گفت: پس از اعالم بھ دانشگاه ھا و مؤسسات آموزشي و پژوھشي، در موعد مقرر اسامي و

پرونده ٧۵ نفر را دریافت كردیم. افراد در چھار شاخھ علوم انساني و ھنر، علوم پایھ، علوم فني و مھندسي و كشاورزي و دامپروري بررسي و انتخاب شدند. كمیسیوني مركب از

معاونین وزارت و اساتید نمونھ سال ھاي قبل از میان این افراد، اعضاي نمونھ ھیئت علمي را انتخاب كردند.

وي خاطرنشان كرد كھ از میان ٧۵ نفر معرفي شده از ٣١ دانشگاه و مركز آموزش عالي، ١٧ نفر عضو نمونھ ھیئت علمي از ١۵ دانشگاه و مركز آموزش عالي انتخاب شدند.

جاي خالي معاونت بین الملل در دانشگاه ھا

در ادامھ ي این آیین نیز برخي از استادان نمونھ دانشگاه ھا، ازجملھ دكتر شیخي، استاد فیزیك دانشگاه شیراز، بھ بیان دیدگاه ھاي خود

در زمینھ مسائل مختلف مرتبط با حوزه علم و دانشگاه پرداختند.

عضو ھیئت علمي دانشگاه شیراز در این نشست گفت: جامعھ دانشگاھي باید پویا باشد. انزوا ریشھ ي ھمھ مفاسد است. یكي از دردھاي كشورھا ھمین انزوا است. دانشگاه جایي

است كھ باید جھاني فكر كنیم. اینكھ ما حصار بكشیم دور خود اشتباه است. ھمچنین جاي معاونت بین الملل در دانشگاه ھاي سطح یك كشور بسیار خالي است. اولین كار مھم فعال

كردن معاونت بین الملل در دانشگاه ھاست.



8/23/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 21/43



8/23/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 22/43

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  8  |  تاریخ: 1400/05/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تقدیر از مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شیراز، به عنوان همیار منتخب طرح شاهد در وزارت

علوم

در پنجمین جشنواره آموزشي، تحصیلي جایزه ملي ایثار و تجلیل از ھمیاران منتخب

طرح شاھد، دكتر جواد مالزاده، مدیركل امور دانشجویان شاھد و ایثارگر دانشگاه

شیراز و دبیر منطقھ ي ٧كشوري، بھ عنوان «ھمیار منتخب طرح شاھد» در

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در سال ١۴٠٠ معرفي و ازسوي معاون رئیس

جمھور و رئیس بنیاد شھید و امور ایثارگران تقدیر شد.

پنجمین جشنواره آموزشي، تحصیلي جایزه ملي ایثار كھ با ھدف ارزیابي

دستاوردھاي طرح شاھد و نیز افزایش انگیزه و تحرك تحصیلي جامعھ ي ھدف با

مشاركت دستگاه ھاي آموزشي عضو شامل وزارتخانھ ھاي بھداشت، درمان و

آموزش پزشكي، علوم، تحقیقات و فناوري، آموزش وپرورش، دانشگاه آزاد اسالمي

و مركز مدیریت حوزه ھاي علمیھ برگزار شد، با تجلیل از برگزیدگان و ھمیاران

منتخب طرح شاھد بھ كار خود پایان داد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  9  |  تاریخ: 1400/05/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 میالد باسعادت امام موسی کاظم (ع) تهنیت باد

فرارسیدن میالد باسعادت ھفتمین فخر عالم امكان، حضرت امام موسي كاظم (ع)

گرامي باد.

آن درگھي كھ پایھ اش از عرش برتر است

دولت سراي حضرت موسي بن جعفر است

آیینٔھ جمال خداوند سرمدي

ھم مظھر علوم و خصال پیمبر است

سالم خدا بر روح مطھر آن مشعل فروزان كھ با بردباري و شكیبایي بي نظیر براي

تبیین معارف و احكام الھي، تشریح مباني حق و نشر فقھ جعفري تا پاي جان ایستاد

و از وراي اعصار و قرون ھمچنان راه گشاي شیعیان جھان است.

بھ تحقیق، ھمھ ما ایرانیان، بھ ویژه استان فارسي ھا، سر سفرٔه باكرامت خاندان شریف ایشان ھستیم و بدان مفتخریم.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، والدت ھفتمین امام معصوم، اسوه صبر، تواضع و مكارم اخالق و تقوا حضرت امام موسي كاظم علیھ السالم را بھ عموم شیعیان جھان، بھ ویژه

خانواده بررگ دانشگاه شیراز، تبریك و تھنیت عرض مي نماید و از در گاه خداوند متعال، بھره گیري از فضایل آن امام ھمام را براي ھمگان آرزومند است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  10  |  تاریخ: 1400/05/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 راه اندازي سامانۀ کارآموزي و شبکۀ اشتغال دانش آموختگان دانشگاه شیراز

سامانۀ كارآموزي و شبكۀ دانش آموختگان دانشگاه شیراز، ویژه ي دانشجویان و

دانش آموختگان این دانشگاه، بھ ھمت مدیریت دفتر امور فناوري و طرح ھاي

كاربردي دانشگاه شیراز راه اندازي شد.

دكتر افضلي مدیر امور فناوري و طرح ھاي كاربردي دانشگاه شیراز، ضمن اعالم

این خبر، توضیح داد: سامانۀ دانش آموختگان ازجملھ سامانھ ھاي پورتال جامعي

ھست كھ یكي از شركت ھاي خصوصي بین المللي براي تعدادي از دانشگاه ھاي

بزرگ كشور طراحي و اجرا كرده و از نظر مالي، ازسوي معاونت علمي و

فناوري ریاست جمھوري حمایت مي شود.

وي افزود: مخاطبان سامانۀ نام برده، دانش آموختگان دانشگاه شیراز ھستند؛ بدین

ترتیب كھ داده ھاي ورودي، از سمت دانشگاه شیراز بھ این سیستم و سامانھ وارد

شده است و دانش آموختگاني كھ عضو این سامانھ مي شوند، اطالعاتشان از سمت

سامانھ تأیید مي شود و مشخص است كھ بھ طور قطع از دانش آموختگان دانشگاه

شیراز ھستند.

مدیر امور فناوري و طرح ھاي كاربردي دانشگاه شیراز اظھار داشت: دانش

آموختگان از طریق این سامانھ یكدیگر را پیدا مي كنند و دانشگاه ھم مي تواند از

خروجي ھاي خاص خود برخي اطالعات الزم را نیز بھ دست بیاورد. ھمچنین، دانش

آموختگان برحسب رزومھ اي كھ در این سامانھ تكمیل مي كنند، مي توانند از طرف

شركت ھا پیشنھادھاي كاري و منابع اشتغال را دریافت كرده و در ھر زمینھ اي كھ

مدنظر ایشان بود، اقدام نمایند.

دكتر افضلي استفاده از این سامانھ را در زمینھ ي اشتغال دانش آموختگان دانشگاه

شیراز گامي بسیارمھم دانست و گفت: كارفرمایاني كھ بھ طور خاص ھدفشان دانش

آموختگان دانشگاه شیراز است نیز، از این طریق بھ ھدف خود دست مي یابند. از

طرف دیگر دانشگاه ھم مي تواند پس از مدتي، بھ این موضوع پي ببرد كھ چھ تعداد از

دانش آموختگان دانشگاه شیراز و در چھ محل ھایي شاغل ھستند. عالوه بر آن،

شاغلین و دانش آموختگان دانشگاه شیراز ھم مي توانند ھم افزایي ایجاد كنند و

درصورت لزوم، براي دانشگاه شیراز و حتي شھر شیراز مفید باشند و كمك ھاي شایان توجھي را داشتھ باشند.

https://shirazu.talentcoach.ir :لینك سامانۀ كارآموزي دانشگاه شیراز

https://edu-shirazu.talentcoach.ir :لینك سامانۀ اشتغال دانش آموختگان دانشگاه شیراز

https://shirazu.talentcoach.ir/
https://edu-shirazu.talentcoach.ir/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  11  |  تاریخ: 1400/05/07
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست خبري ششمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهاي یونساز و غیریونساز در شیراز

مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز، ششمین كنفرانس سنجش و ایمني پرتوھاي

یونساز و غیریونساز را در روزھاي 13 و 14مردادماه 1400 برگزار مي كند.

دكتر صدیقھ سینا، دبیر اجرایي ششمین كنفرانس سنجش و ایمني پرتوھاي یونساز و

غیریونساز، ضمن اعالم این خبر، گفت: مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز،

باھمكاري انجمن حفاظت در برابر اشعھ ي ایران و دفتر حفاظت در برابر اشعھ ي

سازمان انرژي اتمي ایران، ششمین كنفرانس سنجش و ایمني پرتوھاي یونساز و

غیریونساز را در تاریخ 13 و 14 مردادماه 1400، بھ صورت مجازي برگزار مي

كند.

مدیر مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز افزود: این كنفرانس با ھدف ارتقاء سطح

فرھنگ كار با پرتوھا و سنجش و ایمني پرتوھا در كاربردھاي مختلف پزشكي، صنعتي، آموزشي، پژوھشي و تشویق پژوھشگران حوزه ھاي مختلف بھ انجام تحقیقات درزمینھ

 
ي سنجش و ایمني پرتوھاي یونساز و غیر یونساز برگزار مي شود.

وي ادامھ داد: محورھاي كنفرانس شامل دو دستھ ي اصلي سنجش و ایمني پرتوھاي یونساز و غیریونساز مي شود. در حوزه ي غیریونساز تأكید بسیاري بر تكنولوژي 5G و

فرصت ھا و چالش ھاي مربوط بھ این تكنولوژي است. با توجھ بھ اینكھ كاربرد نسل پنجم شبكھ ھاي تلفن ھمراه، انقالبي در كیفیت زندگي افراد ایجاد خواھد كرد و در چندسال

آینده اپراتورھاي مخابراتي بھ دنبال گذار بھ شبكھ ھاي مبتني بر نسل پنجم شبكھ موبایل ھستند، درحال حاضر تكنولوژي 5G و چالش ھاي مربوط بھ حفاظت در برابر امواج

رادیویي بھ عنوان یكي از مھم ترین دغدغھ ھاي حفاظت در برابر اشعھ كشور است كھ الزم است نھادھاي علم كشور، سازمان انرژي اتمي ایران، سازمان تنظیم مقررات و

ارتباطات رادیویي و اپراتورھاي تلفن ھاي ھمراه، بھ طور جدي بھ بررسي این دغدغھ ھا بپردازند تا اعتماد عموم افراد جامعھ درخصوص گذار بھ شبكھ ھاي 5G ھرچھ بیشتر

 
جلب شود.

دكتر سینا درخصوص ضرورت برگزاري این كنفرانس توضیح داد: با توجھ بھ استفاده روزافزون پرتوھا در بھره وري و پیشرفت پزشكي، تحقیقات و صنایع كشور و دانش و

فناوري ھاي پیشرفتھ ي موجود در تجھیزات و ھمچنین ارتباط مستقیم با زندگي روزمره ي مردم، نیاز فراواني بھ برگزاري چنین گردھمایي ھاي علمي و تخصصي بین مجامع
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دانشگاھي و تحقیقاتي و صنایع كشور با حضور متخصصین داخلي براي تبادل نظر در زمینھ ي آخرین دستاوردھا و تجارب بین المللي وجود دارد. برنامھ ریزي براي ارائھ ي

ھرچھ بھتر توانمندي ھا و ضروریات كاربرد پرتوھا در كشور و ھمچنین ایجاد فضاي تبادل نظر با رویكرد ایمني این گونھ كاربردھا از اھداف برگزاري چنین رویدادھاي علمي

است كھ امید است با استقبال صنایع، مشاركت صاحب نظران علمي و صنعتي و ارائھ ي تجربیات گوناگون در زمینھ ي سنجش و ایمني پرتوھا، گامي مھم دررمینھ ي پیشرفت

صنایع و استفاده ي بي خطر از پرتوھا براي مردم برداشتھ شود.

دبیر اجرایي ششمین كنفرانس سنجش و ایمني اعالم كرد: از تعداد ٧٧ مقالھ ي دریافت شده در دبیرخانھ ي این كنفرانس، تعداد 39مقالھ براي سخنراني مجازي و 30 مقالھ بھ

صورت پوستر مجازي پذیرش شده است كھ در قالب 8 جلسھ ي سخنراني مجازي و 4 جلسھ ي پوستر مجازي ارائھ خواھند شد.

وي بھ حضور میھمانان ویژه ي این برنامھ نیز اشاره كرد و گفت: ازجملھ مھمانان ویژه و سخنرانان كلیدي این كنفرانس، دكتر Harald Breitkreutzمدیر تولید كمپاني

ENVINET GmbH آلمان، دكتر امیر موافقي عضو ھیأت علمي پژوھشكده علوم و فنون ھستھ اي، دكتر غالمرضا رئیسعلي رابط ملي جمھوري اسالمي ایران با آژانس بین

المللي انرژي اتمي و استاد پژوھشگاه علوم و فنون ھستھ اي و دكتر سید محمدجواد مرتضوي استاد دانشگاه علوم پزشكي شیراز ھستند.

مدیر مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز با بیان اینكھ دانشگاه شیراز از دیرباز یكي از دانشگاه ھاي پیشتاز در زمینھ ي سنجش و ایمني پرتوھا بوده، اظھار داشت: از سال 1356

و قبل از تصویب قانون حفاظت در برابر اشعھ در مجلس شوراي اسالمي در سال 1368، دستورالعمل ھاي حفاظت در برابر اشعھ توسط مركز تحقیقات تابش این دانشگاه تدوین

شده بود و بھ طور كامل در دانشگاه شیراز اجرا مي شد.

وي ادامھ داد: این مركز با امكانات و متخصصین توانمندي كھ دارد نقش بسزایي در ارتقاء فرھنگ ایمني كار با پرتوھا در استان فارس و جنوب كشور داشتھ است و پس از

تصویب قانون حفاظت در برابر اشعھ نیز، ھمواره بھبود و ارتقاء ایمني كار با پرتوھا را در دستور كار خود قرار داده است.

دكتر سینا تأكید كرد: ھمكاري نزدیك مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز با دفتر حفاظت در برابر اشعھ ي سازمان انرژي اتمي، در طول چند دھھ ي گذشتھ، نتیجھ مثبتي در

بھبود وضعیت امر حفاظت در برابر اشعھ در استان فارس بھ نسبت دیگر استان ھا را در پي داشتھ است.

استادیار بخش مھندسي ھستھ اي دانشگاه شیراز گفت: در ھمین زمینھ مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز، ارتباط تنگاتنگي نیز با انجمن حفاظت در برابر اشعھ ي ایران در زمینھ

ھاي مختلف ازقبیل برگزاري دوره ھاي متعدد و متنوع حفاظت در برابر اشعھ، برگزاري جایزۀ فیزیك بھداشت سیمین و كنفرانس سنجش و ایمني پرتوھاي یونساز و غیریونساز

دارد.

عالقھ مندان براي كسب اطالعات بیش تر مي توانند بھ آدرس Iranrms2021.com مراجعھ نمایند.

https://iranrms2021.com/fa/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  12  |  تاریخ: 1400/05/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 فرارسیدن عید سعید غدیر مبارك باد

سالم خلق و خداوندگار حي قدیر

بھ سرزمین غدیر و بھ روز عید غدیر

فرارسیدن ھجدھم ذي الحجھ، عید سعید و فرخنده غدیر و آغاز امامت و والیت فخر عالم امكان حضرت

علي(ع) مبارك باد.

غدیر، تنھا نام مختص بھ یك روز نیست؛ بلكھ عھد و پیماني مقدس است كھ انسانیت را معنا داده و مسیر دستیابي بھ كمال را براي انسان بھ ارمغان مي آورد و با تشكیل چشمھ اي

جوشان از تداوم رسالت، بستري مناسب براي توفیق و كامروایي رھروان دین مبین اسالم در محور والیت مداري را فراھم مي كند.

بي شك تدبّر و تأمل در معاني و اھداف این رویداد ارزشمند و شكرگزاري شایستۀ آن، تكمیل دین و سعادت بشریت را بھ ھمراه داشتھ و مي تواند انسان را از گمراھي نجات بخشد

و او را در چشمھ ي زالل امامت و والیت قرار دھد.

سرچشمھ ھستي جھان مست علي بود

پیمانھ عشق ازلي مست علي بود

مي خواست نبي دست خدا را بفشارد

دستي كھ خدا داد بھ او دست علي بود

روابط عمومي دانشگاه شیراز، این عید سعید اكبر را بھ حضرت ولي عصر (عج) و عموم مسلمانان جھان، بھ ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریك و شادباش عرض نموده،

از درگاه خداوند منان آرزو دارد كھ ما را در شمار متمسكین راستین بھ والیت امیرالمومنین علي (ع) قرار دھد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  13  |  تاریخ: 1400/05/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 بیست وششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور برگزار شد

مرحلھ ي اول آزمون غیرمتمركز بیست وششمین المپیاد علمي دانشجویي كشور،

روز جمعھ، اول مردادماه 1400برگزار شد.

این آزمون بھ طور ھمزمان در دانشكده مھندسي دانشگاه شیراز و دانشگاه خلیج

فارس بوشھر، ازسوي دفتر استعدادھاي درخشان دانشگاه شیراز، با رعایت كامل

دستورالعمل ھاي بھداشتي مصوب وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي

برگزار گردید.

در این المپیاد كھ نتایج آن اوایل شھریور 1400 منتشر خواھد شد، تعداد

148دانشجو در قالب 21رشتھ تحصیلي، با یكدیگر بھ رقابت پرداختند.

شركت كنندگان این رویداد علمي، از رشتھ ھاي زبان و ادبیات فارسي، الھیات و معارف اسالمي، علوم اقتصادي، حقوق، علوم تربیتي، شیمي، فیزیك، زیست شناسي، ریاضي،

آمار، مھندسي برق، مھندسي شیمي، مھندسي عمران، مھندسي مكانیك، مھندسي كامپیوتر، مھندسي كشاورزي (زراعت و اصالح نباتات)، علوم جغرافیا، مھندسي مواد، روان

شناسي، علوم زمین و طراحي صنعتي تشكیل شده بودند.

گفتني ست این المپیاد كھ باید در اردیبھشت ماه سال جاري برگزار مي شد، بھ دلیل شرایط ناشي از ھمھ گیري ویروس كووید19، تا این تاریخ بھ تعویق افتاد. در این زمینھ از

طریق سرپرستان تیم و نمایندگان دانشگاه ھاي منطقھ ي ھفت و ھمچنین ارسال ایمیل، پیام كوتاه و تماس تلفني ازسوي دفتر استعدادھاي درخشان دانشگاه شیراز، اطالع رساني بھ

دانشجویان داوطلب انجام شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  14  |  تاریخ: 1400/05/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري کنکور کارشناسی ارشد 1400 در استان فارس

كنكور كارشناسي ارشد ١۴٠٠، در روزھاي چھارشنبھ پنجشنبھ و جمعھ صبح ۶و

٧ و ٨ مردادماه ١۴٠٠، باحضور ٣۴ھزار و ١٠۵داوطلب در استان فارس برگزار

خواھد شد.

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

سازمان سنجش در استان فارس، طي گفت وگویي با روابط عمومي دانشگاه

درخصوص كنكور كارشناسي ارشد ١۴٠٠ توضیح داد: از میان ۶٣۴ھزار

و۵۴نفر شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد در سراسر كشور، ٣۴ھزار و

١٠۵نفر از داوطلبان در استان فارس، در ٢٧۴ رشتھ با یكدیگر بھ رقابت خواھند

پرداخت.

معاون آموزشي

دانشگاه شیراز

ضمن اعالم این

خبر، افزود:

آزمون كارشناسي

ارشد سال ١۴٠٠

در استان فارس،

در ١٣شھرستان استان: اقلید، جھرم، آباده، داراب، فسا، الر، المرد، كازرون، فیروزآباد، مرودشت، ممسني، نیریز و شیراز با رعایت كامل دستورالعمل ھاي بھداشتي برگزار

مي شود.

وي گفت: ٢١ھزار و ۴۴۵ نفر از شركت كنندگان در آزمون كارشناسي ارشد در حوزه ھاي شھر شیراز آزمون خواھند داد كھ از این تعداد ١۴ھزار و ۴۴٠نفر در حوزه ي

دانشگاه شیراز حضور خواھند یافت.

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.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  15  |  تاریخ: 1400/05/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست خبري دومین سوگواره ملی فرهنگی هنري اباعبدهللا الحسین (ع)

(گفت وگو با دكتر علي حفیظي، دبیر اجرایي سوگواره)

ھمزمان با روز معنوي عرفھ، فراخوان دومین سوگواره ملي فرھنگي ھنري

اباعبد� الحسین (ع) و ھفتمین یادواره سراسري بوي سیب حرم منتشر شد.

پیرو انتشار این فراخوان، دكتر علي حفیظي مدیر فرھنگي دانشگاه شیراز و دبیر

اجرایي دومین سوگواره ملي فرھنگي ھنري اباعبد� الحسین (ع) طي نشستي با

خبرنگاران، ضمن اعالم این خبر گفت: بھ منظور ھماھنگي و انسجام بخشي بھ

فعالیت ھاي دانشگاه ھا، سوگواره فرھنگي ھنري حضرت اباعبدهللا الحسین (ع) با

میزباني و محوریت دانشگاه شیراز برگزار مي شود.

وي توضیح داد: در سال گذشتھ در دانشگاه شیراز براي نخستین بار، سوگواره ملي

فرھنگي ھنري اباعبد� الحسین (ع) را برگزار كردیم كھ با اقبال بسیاري از دانشگاھیان سراسر كشور روبھ رو شد. دستاوردھاي ارزشمند دور اول سوگواره ي اباعبدهللا (ع)،

 
ما را بر آن داشت تا دومین دوره ي سوگواره ي اباعبدهللا الحسین (ع) را ھمراه با ھفتمین یادواره ي سراسري بوي سیب حرم برگزار كنیم.

دبیر اجرایي دومین سوگواره ملي فرھنگي ھنري اباعبد� الحسین (ع) با بیان این مقدمھ كھ یكي از عوامل ھویت ساز، نظم دھنده و ارتقاء بخش ظرفیت ھاي فرھنگي و دروني

یك جامعھ ي انساني نمادھاي ملي و مذھبي است، بیان كرد: با استفاده ي مؤثر از این ظرفیت مي توان مسیر حركت و تعالي جوامع را تعیین كرد و بي شك عزاداري ھا و
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سوگواري ھا براي امام حسین (ع) یكي از بي بدیل ترین نمادھاي ھویتي و فرھنگي در درون جامعھ ایراني است كھ طي اعصار و قرون نھ تنھا از ظرفیت تأثیرگذاري آن كاستھ

نشده، بلكھ شاھد رشد و اعتالي جایگاه آن در سیر شكل گیري تحوالت سیاسي اجتماعي نیز بوده ایم.

او بااشاره بھ بعد فرھنگي و ھنري این رویداد، افزود: ھنر ایراني، ھنري ست متشخص و با ھویت دیني و ملي، پرمعنا و نیرومند و تأثیرگذار كھ ھمواره سھم مھم و شایستھ اي

در ھنر، فرھنگ و تمدن جھاني داشتھ است. از آنجاكھ، یكي از شاخصھ ھاي ھنر، بیان زیبا، نافذ و ماندگار مقصود و انتقال پیام و اندیشھ بھ مخاطب است؛ پس آن ھا را درھم

آمیختھ و با یاري كنشگران عرصھ ي فرھنگ و ھنر، قیام امام حسین (ع) و محرم را بھ زبان ھنر درآوریم؛ شاید مرضي حضرت دوست گردد. امید است، با مدد ساالر شھیدان و

ھمت كنشگران عرصھ ھاي مختلف فرھنگي و ھنري و ھمچنین حمایت دست اندركاران دانشگاه ھاي كشور، این اقدام نیز با توفیق قرین گردد.

مدیر فرھنگي دانشگاه شیراز بھ ضرورت برگزاري این سوگواره پرداخت و اظھار داشت: این سوگواره زمینھ و فرصت مغتنمي است، براي شناخت قابلیت ھاي فرھنگي، ھنري

و ادبي دانشگاھیان سراسركشور تا ھم بستري مناسب براي معرفي ھنرمنداني باشد كھ آثارشان، مفاھیم بلند فرھنگ عاشورا ازجملھ حق طلبي، عدالت خواھي، اخالق حسیني را

ترویج مي كند و ھم عرصھ اي براي پدیدآوردن انگیزه ي بیشتر در جامعھ ي دانشگاھي براي خلق اثر و توجھ بھ تولیدات فرھنگي در بطن و بستر حماسھ حسیني است.

كتر حفیظي بھ دیگر اھداف برگزاري دومین سوگواره ي ملي فرھنگي ھنري اباعبد� الحسین (ع) اشاره كرد و گفت: رسیدن بھ زبان گویاي ھنري در یادآوري ھدف قیام امام

حسین (ع) از نگاه نسل امروز، تبدیل كردن شعارھاي مذھبي بھ نشانھ ھا و الگوھاي ھنري، تولید و نشر آثار ھنري با مضامین مذھبي، انتقال واقعیت ھاي مذھبي و دیني بھ نسل

جوان و یادآوري آن بھ دیگر نسل ھا از طریق سوگواره ھا ومسابقھ ھاي فرھنگي ھنري، بھره مندي از ظرفیت ھاي واقعھ ي كربال در زمینھ ي خلق آثار تجسمي، استفاده از

ظرفیت ھاي دانشگاھي در گسترش فرھنگ و ھنر عاشورایي و بیان حماسھ ي عاشورا و انتقال پیام آن؛ تالش براي اندیشھ ورزي درخصوص واقعھ ي كربال، تالش براي زدودن

خرافھ از واقعھ ي كربال، مطالعھ ي فرھنگ دیني و بھ طور خاص، ھنر تشیع، تقویت روحیھ ي سلحشوري و ایثارگري در بین نسل جوان جامعھ، تبلیغ و ترویج مضامین

عاشورایي در ھنر و ادبیات و شناخت و معرفي توانمندي ھاي ھنري و ادبي جامعھ ي دانشگاھي ایران از اھداف مھم این رویداد ملي است.

ھ گفتھ ي مدیر اجرایي دومین سوگواره ي اباعبد� الحسین (ع)، این سوگواره كھ ویژه ي دانشگاھیان سراسر كشور ترتیب یافتھ است، در چھار بخش ١.ھنري (ھنرھاي تجسمي،

مایشي، آوایي و تصویري)، ٢. ادبي (ادبیات نمایشي، نثر ادبي، ادبیات داستاني و شعر) و ٣. پژوھشي (بھ صورت ارائھ ي مقاالت با محوریت ھاي سوگواره) و ۴. فرزندان

انشگاھیان (با محورھاي نقاشي، نوحھ خواني و خالقیت ھاي ھنري با محورھاي سوگواره) برگزار مي گردد و در پایان، پس از داوري آثار، بھ ۴نفر از برگزیدگان در ھریك از

خش ھاي تعیین شده در این رویداد، ھدایاي نقدي و معنوي اعطا خواھد شد.

مدیر فرھنگي دانشگاه شیراز ضمن دعوت از دانشگاھیان براي شركت در دومین سوگواره ي ملي فرھنگي ھنري اباعبد� الحسین (ع)، اعالم كرد: عالقھ مندان براي شركت در

www.booyesibeharam.ir ثبت نام و مھلت دریافت آثار از 7 مردادماه مصادف با عید سعید غدیرخم تا 28 مردادماه 1400 فرصت دارند تا با شركت در سایت این رویداد

اقدام كنند.

براي كسب اطالعات بیش تر درخصوص جزئیات برنامھ ھاي دومین سوگواره ي ملي فرھنگي ھنري اباعبد� الحسین (ع) اینجا را كلیك كنید.

http://www.booyesibeharam.ir/
http://www.booyesibeharam.ir/fa/


8/23/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 33/43



8/23/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 34/43

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  16  |  تاریخ: 1400/05/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گزارش دستاوردهاي 8ساله ي دانشگاه شیراز

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بیش از ١١۴ گزارش از دانشگاه ھا و مؤسسات

آموزش عالي وابستھ بھ وزارت عتف و ٧ گزارش از دانشگاه ھاي وابستھ بھ سایر

دستگاه ھاي اجرایي را در صفحھ ي اول سایت اینترنتي وزارت متبوع بارگذاري

كرده است. این مجموعھ گزارش دانشگاه ھا و مؤسسات پژوھش و فناوري و ستاد

وزارت شامل ھزاران صفحھ مطلب از ٨سال تالش در دولت ھاي یازدھم و

دوازدھم است كھ فقط نشان دھنده ي بخش كوچكي از تالش مستمر آموزش عالي

میھن عزیز براي اعتالي جوانان و دستیابي بھ آرمان ھاي مرجعیت علمي بھ شمار

مي رود.

در این میان پیرو درخواست وزارت عتف، گزارشي از دستاوردھاي ھشت سالھ ي

دانشگاه شیراز ( ١٣٩١-١٣٩٨) نیز در این وبگاه بارگذاري شده است.عالقھ مندان

مي توانند، فایل گزارش دستاوردھاي ٨سالھ ي دانشگاه شیراز را در این پیوست

مشاھده نمایند

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/14177/graph.pdf
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  17  |  تاریخ: 1400/05/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 میالد باسعادت امام هادي (ع)

پیچیده در امواج فضا بوي محمد

گویند خالیق سخن از خوي محمد

بینید عیان طلعت دلجوي محمد

در آینۀ روي علي روي محمد

الحق كھ جواد ابن رضا را پسر آمد

بـر ابـن رضا، ابن رضاي دگر آمد

پانزدھم ذیحجھ، سالروز والدت پرنور دھمین گلبرگ امامت، ناخداي كشتي ھدایت،

حضرت امام ھادي (ع) بر رھروان و دوستاران صدیق آن حضرت، بھ ویژه

خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریك و تھنیت باد.

امید است در سایھ ي سیرت و تعالیم آن امام ھمام، مسلمانان جھان در ھركجاي

دنیا، ھمواره در مسیر حق و حقیقت حركت كنند.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  18  |  تاریخ: 1400/05/03
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین اختتامیۀ رویداد کمند در شیراز

آیین اختتامیھ ي رویداد كمند، بھ ھمت دانشگاه شیراز برگزار شد.

رویداد كار، مھارت و نوآوري دانشجویان دختر دانشگاه ھاي استان فارس (كمند)،

با معرفي نفرات برتر و برپایي نمایشگاه محصوالت دختران دانشجو بھ كار خود

پایان داد.

تالش براي تحقق عدالت جنسیتي / دولت آینده از «كمند» حمایت كند

دكتر معصومھ ابتكار، معاون رئیس جمھور در امور زنان و خانواده در ارتباط

تصویري با آیین اختتامیھ ي رویداد كمند، ضمن ابراز خرسندي از برگزاري و

قدرداني از دانشگاه شیراز براي برگزاري این رویداد گفت: در دولت دوازدھم تمام تالش خود را بھ كار گرفتیم تا با ھمكاري و ھم پیماني با دستگاه ھاي مختلف، تحقق عدالت

جنسیتي و توجھ بھ مطالبات و و نیاز ھاي ضروري زنان و تحكیم بنیان خانواده را در اولویت قرار دھیم.

او اظھار كرد: رویداد كمند حركتي امیدآفرین و گشایش افق ھاي تازه اي براي دختران دانشجو بود و امیدواریم كھ ھمھ ي دانشگاه ھاي كشور بتوانند این رویداد را اجرا كنند.

معاون رئیس جمھور در امور زنان و خانواده ادامھ داد: جاي بسي خوشحالي است كھ توانستیم از اواخر سال ٩٧ كار مشتركي را در قالب رویداد كمند براي تقویت مھارت ھاي

كارآفریني و كسب وكار دختران دانشجو انجام دھیم.

وي افزود: خوشبختانھ تاكنون دو دوره از اجراي طرح كمند با ھمكاري بسیار ارزشمند دانشگاه ھا انجام شده و در دوره ي دوم ١۶ استان این رویداد را اجرا كردند.

دكتر ابتكار بیان كرد: یكي از بھترین ھمكاري ھاي ما با وزارت علوم بوده است كھ جا دارد از تمامي مسئولین این وزارتخانھ تشكر و قدرداني ویژه اي داشتھ باشم.

او اظھار داشت: درحقیقت ما یك الگوسازي انجام دادیم. الگویي كھ قابلیت تكرار در ھمھ ي دانشگاه ھا را دارد و حتي براي پسران دانشجو نیز قابل اجرا است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمھور، افزود: اختتامیھ ي رویداد كمند باید آغاز حركتي براي تقویت مھارت ھاي كسب و كار دانشجویان دختر باشد تا دختران دانشجوي ما

بتوانند در ترم آخر تحصیلي با فضاي كسب و كار و اشتغال آشنا شوند.

او با اعتقاد بھ اینكھ یكي از مھم ترین ابعاد كار كمند بھ نتیجھ رساندن ایده ھاي خالقانھ ي دانشجویان است، گفت: سایر دانشگاه ھا نیز مي بایست این تجربھ و الگو را از دانشگاه

ھایي كھ این طرح را انجام دادند، بگیرند. البتھ ما اتفاقات رخ داده در این رویداد را مستندسازي مي كنیم و در اختیار دیگردانشگاه ھا قرار مي دھیم.

دكتر ابتكار افزود: دانشگاه ھایي كھ این طرح را اجرا كردند باید این رویداد را آغاز كار خود تلقي كنند و دانشگاه شیراز ھم بایستي نھالي كھ امروز كاشتھ شده را تبدیل بھ باغي

پرثمر كند. درواقع این كار نباید محدود بھ یك رویداد شود بلكھ باید استمرار داشتھ باشد.

او تأكید كرد: دولت آینده نیز مي بایست شرایطي را براي ادامھ یافتن این كار ارزشمند و حمایت از دختران براي ورود بھ كسب و كار فراھم كند. امیدوارم این افق گشایي كھ در

دولت دوازدھم اتفاق افتاده است، ادامھ پیدا كند و این افق كماكان براي جوانان و دانشجویان باز بماند و منشأ امید، تحرك، تالش و خالقیت براي نسل آینده باشد.

بالفعل كردن ظرفیت ھاي بالقوۀ دانشجویان

https://fars.iqna.ir/fa/news/3986121/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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دكتر حمید نادگران، رییس دانشگاه شیراز نیز در این آیین اظھار داشت: بیش از یك سال و نیم است كھ جھان با بیماري ھمھ گیركرونا مواجھ است و در طول این مدت بسیاري از

كسب وكارھا آسیب دیده اند و برنامھ ھاي آموزشي و پژوھشي دانشگاه ھا نیز بھ صورت مجازي ادامھ پیدا كرد.

وي افزود: دانشگاه بزرگ شیراز پس از شیوع بیماري كرونا طرح ھاي مختلفي را در زمینھ ھاي مختلف براي اقشار مختلف دانشگاھیان بھ ویژه دانشجویان ارائھ داد.

دكتر نادگران ادامھ داد: ما بھ راحتي توانستیم از تھدید كرونا فرصت بسازیم. وبینارھا و برنامھ ھاي بسیارخوب فرھنگي كھ از طریق فضاي مجازي برگزار شد، یكي از مھم

ترین اقدامات دانشگاه در دوران كرونا بھ شمار مي رود.

وي اضافھ كرد: دانشگاه شیراز بھ عنوان یكي از دانشگاه ھاي برتر و تراز یك كشور از ھمان ابتداي شیوع بیماري كرونا درصدد كاھش افسردگي ھا و مشكالت روحي و رواني

ناشي از كرونا بود و برنامھ ھاي بسیارخوبي نیز در این زمینھ از سوي معاونت حوزه فرھنگي دانشگاه تدارك دیده شد.

دكتر نادگران یادآوري كرد: یكي از برنامھ ھاي ما در دوران كرونا برگزاري رویداد كمند بود. ما بر این باور ھستیم كھ در دانشگاه عالوه بر آموزش و پژوھش، فعالیت ھاي

فوق برنامھ ي دانشجویي نیز از اھمیت ویژه اي برخوردار است.

وي بیان داشت: دانشگاه ھاي نسل سوم و چھارم در دنیا دانشگاه ھایي ھستند كھ براساس نوآوري و فن آوري، مھارت و حل مسائل جامعھ بنا گذاشتھ شده اند. دانشگاه شیراز نیز

براي تحقق این امر، بھ سمت برنامھ ھایي ازجملھ برگزاري رویداد كمند رفتھ است.

دكتر نادگران عنوان كرد: رویداد كمند ویژه ي دختران دانشجوي دانشگاه شیراز برگزار شد و ما از دختران دانشجو خواستیم كھ مھارت و نوآوري خود را در قالب برخي از

كارھاي ھنري و تجاري بھ منصھ ي ظھور برسانند.

وي ادامھ داد: خوشبختانھ تعداد قابل توجھي از دانشجویان در این طرح شركت كردند و امروز كھ بھ اختتامیھ ي این رویداد مي رسیم متوجھ شدیم كھ دختران دانشجوي ما از

استعدادھا، مھارت ھا و نوآوري ھاي بسیاري برخوردار ھستند كھ باید بھ آن ھا كمك كنیم و این ظرفیت ھاي بالقوه را بالفعل كنیم.

رئیس دانشگاه شیراز عنوان كرد: دانشجو در كسوت دانشجویي اگر در محیط و فضایي قرار بگیرد كھ ظرفیت ھا و توانمندي ھاي خود را اثبات كند و با جدیت پیش برود مي

تواند مھارت ھایي را یاد بگیرد و حتي این مھارت ھا را بھ دیگران آموزش بدھد.

وي ابراز كرد: امیدواریم این برنامھ ھا در دانشگاه ھا بھ مثابھ ي دانشگاه ھاي مھارت آموز بھ عنوان بخشي از مھارت ھاي اصلي پیگیري شود و در این رویدادھا از پتانسیل ھا

و توانمندي ھاي دانشجویان پسر و دختر استفاده كنیم.

دكتر نادگران بیان كرد: برگزاري این رویدادھا ھم باعث ایجاد فضاي سعي و خطا براي دانشجویان مي شود و ھم شرایطي را براي مسئولیت پذیري در بین دانشجویان فراھم مي

كند و امیدواریم كھ بخش قابل توجھي از دانشجویان بتوانند از این طریق ھنرھاي خود را در آینده در شركت ھاي معتبر و شناختھ شده ي استارتاپي و دانش بنیاني پیش ببرند. ما

نیز در دانشگاه شیراز زمینھ ي مناسبي را براي بھره بردن از تمامي این جذابیت ھا و ظرفیت ھا فراھم مي كنیم.

نقش آفریني بانوان در مقیاسي فراتر از مراكز دانشگاھي

دكتر غالمرضا غفاري، معاون فرھنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز در آیین اختتامیھ ي رویداد كمند اظھار كرد: طرح ملي كمند با حمایت معاونت ریاست

جمھوري در امور زنان و خانواده و صندوق ھاي حامي كارآفریني با ھدف ایجاد ارتباط بین دانشجویان و شركت ھاي دانش بنیان در دانشگاه ھاي منتخب سراسر كشور برگزار

شد كھ جا دارد از تمام تالشگران در این عرصھ قدرداني كنم.

وي ادامھ داد: آنچھ در دنیاي مدرن و جدید موجب ایجاد ھویت مي شود، توانایي ھا و قابلیت ھایي ست كھ كنشگران اجتماعي بھ ویژه كنشگران جوان و دانشجویان ما كسب مي

كنند و ازطریق دستاوردھا، توانایي ھا و قابلیتي كھ دارند، ھم عزت نفس و خودپنداري مثبتي را براي خود رقم مي زنند، ھم نوعي امید و اعتماد در آن ھا تقویت مي شود و ھم

راحت تر مي توانند ارتباط و پیوند خود را با چرخھ ي زندگي حفظ كنند.

وي افزود: بي تردید چنین قابلیتي امكان اثرگذاري و داشتن توانایي و قدرت را در آن ھا تقویت مي كند.

دكتر غفاري اضافھ كرد: رویداد كمند یكي از برنامھ ھایي است كھ در حوزه ي فرھنگي و درزمینھ ي تقویت توانمندي ھاي فرھنگي و اجتماعي دانشجویان موردتوجھ قرار گرفت

كھ این برنامھ در تعداد قابل توجھي از دانشگاه ھاي كشور با حمایت معاونت امور زنان و خانواده نھاد ریاست جمھوري و اھتمام مجموعھ ھاي دانشگاھي اجرا شد.

وي یادآور شد: تالش ما بر این است كھ توانمندي و داشتن خودپنداره ي مثبت و احساس مثبت نسبت بھ زندگي و دوره ي دانشجویي را در دختران دانشجو تقویت كنیم.
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دكتر غفاري بیان داشت: با توجھ بھ اثرگذاري و تأثیري كھ دختران و زنان ما در فرآیند توسعھ ي فرھنگي و اجتماعي جوامع انساني دارند این برنامھ ھا مي تواند بسترسازي ھاي

الزم را در این زمینھ فراھم كند.

وي عنوان داشت: این رویدادھا مي تواند این امكان را فراھم كند تا در مقیاسي فراتر از مراكز دانشگاھي شاھد اثرگذاري و نقش آفریني بیشتر براي دختران و زنان باشیم كھ این

امر در فرآیند توسعھ ، نقش بي بدیل و ارزنده اي دارد.

دكتر غفاري یادآور شد: درحقیقت توسعھ ي فرھنگي و اجتماعي با ارتقاي كیفیت زندگي تعریف مي شود. كیفیت زندگي مجموعھ ي نظام تعامالت و ارتباطاتي ست كھ در بین

كنشگران اجتماعي شكل مي گیرد. رویدادي مانند كمند نقش بسزایي در ایجاد ھویتي دارد كھ افراد براي خود خلق مي كنند و این ھویت را در تحوالت اجتماعي باز تعریف مي

كنند.

وي اظھار كرد: البتھ آثار و پیامدھاي رویداد كمند باید فراتر از جمع دانشگاھي و دانشجویي تعریف شود و باید شاھد اشاعھ و ترویج و سرایت پذیري این رویداد بھ عرصھ ھاي

دیگر حیات و مناسبت ھاي اجتماعي باشیم. امیدوارم این نوع برنامھ ھا با توجھ بھ اثر و پیامدھاي مثبتي كھ دارند، ادامھ پیدا كنند.

دكتر غفاري ادامھ داد: اگر این برنامھ ھا بدون محدودیت ھاي كرونایي و بھ صورت حضوري برگزار مي شد، قطعا شاھد اثرات مثبت بیشتري از این رویدادھا بودیم. بھ ھرحال

این مجموعھ باید گسترش پیدا كند و گسترش این مجموعھ منوط بھ تالش و اھتمام فعالیت و كنشگري ارزنده اي است كھ از ناحیھ ي دانشجویان صورت مي گیرد. درواقع

دانشجویان نقش اول را در برگزاري و استمرار این رویدادھا عھده دار ھستند و مجموعھ ھاي دیگر تسھیل گر ھستند. امیدواریم این تالش و كوشش ادامھ دار باشد.

مشاغل دولتي پاسخگوي دانش آموختگان دانشگاه ھا نیست

مھندس عسگري، مدیركل فرھنگي اجتماعي وزارت عتف نیز در ادامھ ي برنامھ ضمن ابراز خوشحالي از برگزاري این رویداد و برنامھ ھایي از این دست، گفت: در موافقت

نامھ ھایي كھ بین وزارت علوم و معاونت زنان ریاست جمھوري منعقد شده است، در یك بستھ ي جامع مبتني بر توانمندسازي دختران دانشجو برنامھ ھاي متعددي را تدارك دیده

است كھ رویداد كمند یكي از طرح ھاست.

مدیركل فرھنگي اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ادامھ داد: بسیار خوشحالیم كھ طرح ھا و برنامھ ھاي توانمند سازي مانند جشنواره ي زن، جایزه ي مریم میرزاخاني،

سفیران فرھنگي، جشنواره ي لباس صنایع دستي ویژه ي دختران دانشجو، جشنواره ي پروین اعتصامي، طرح تحقیقات ورود دانشجویان دختر بھ كسب وكارھاي استارتاپي و

ھمچنین طرح كار، مھارت و نوآوري، موسوم بھ كمند را در این موافقت نامھ شاھد ھستیم.

وي افزود: در ادامھ سال جاري دوره دوم این برنامھ اجرا خواھد شد و امروز كھ در آیین پایاني رویداد كمند در دانشگاه بزرگ شیراز ھستیم، امیدوارم این اختتامیھ آغازي باشد

بر بازیابي ھویت و توانایي دانشجویان دختر براي توسعھ ي ھرچھ بیشتر كشور.

مدیركل فرھنگي اجتماعي وزارت علوم بھ معرفي طرح كمند پرداخت و ادامھ داد: در مباحث انجام شده با معاونت امور زنان و خانواده ي ریاست جمھوري، طرح كمند از

ویژگي و برجستگي ھاي مھمي برخوردار است و در نگاه ما زنان بخش عمده اي از جامعھ را تشكیل مي دھند و براي توسعھ ي كشور، باید از مشاركت گسترده ي زنان استفاده

كرد تا بھ توسعھ ي اجتماعي و اقتصاد ملي برسیم. ما در طرح كمند با ھدف كارآفریني، راھبرد اجتماعي دانشگاھي و بازیابي ھویت اجتماعي دانشگاه را دنبال كردیم و بھ این

نتیجھ رسیدیم كھ باید از ظرفیت جمعیت جوان زیرچھل سال كشور استفاده كنیم.

وي افزود: مشاغل دولتي پاسخگوي دانش آموختگان دانشگاه ھا نیست؛ از طرفي ما موظف ھستیم با تدوین برنامھ ھایي در دانشگاه، ضریب اشتغال پذیري دانشجویان را افزایش

دھیم و بھ عقیده ي بنده طرح كنمد، یك طرح محوري و راھبردي بوده است كھ توانستھ در این فضا نقش خود را ایفا كند.

مھندس عسگري ضمن تشكر از ھمراھان و مسئوالن دست اندركار این طرح گفت: خوشبختانھ این طرح در 15استان كشور دنبال شد و ما بھ دنبال آن ھستیم كھ براساس موافقت

نامھ ي امضا شده، این طرح در 16 استان دیگر كشور نیز دنبال شود.

وي در پایان یادآور شد: نقطھ ي برجستھ ي این طرح، حضور صندوق كارآفریني و امید ھست كھ براي طرح ھاي برگزیده تسھیالت در نظر مي گیرند و این موضوع مي تواند

روحیھ ي خودباوري را در نسل فرھیختھ تقویت كند.

وي در انتھا گفت: طرح كمند و طرح ھاي نظیر آن، مي تواند بھ یك سنت و رویھ در بخش ھاي مختلف دانشگاھي تبدیل شود و انتظار ھست كھ دستاور ھاي بزرگ این طرح

براي خانواده، دختران دانشجو و جامعھ اسالمي بھ ارمغان بیاید.
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«رویداد كمند» تالشي براي تحقق دانشگاه ھاي نسل سوم كارآفرین است

ھمچنین دكتر سید مجتبي واعظي، معاون فرھنگي دانشجویي دانشگاه شیراز در این مراسم با بیان اینكھ این رویداد براي نخستین بار در سطح دانشگاه ھاي استان فارس و بھ

میزباني دانشگاه شیراز برگزار شده است، گفت: شناسایي توانمندي و مھارت ھاي دانشجویان دختر، تقویت خودباوري، ایجاد و حفظ كسب وكار ھاي نوپا و توسعھ ي ارتباط

دانشگاه با جامعھ و صنعت از اھداف رویداد كمند بود.

وي افزود: طرح كمند یك مجال و فرصت بزرگي فراھم كرده است كھ بتوانیم دانشجویان دختر را وارد عرصھ ي مھارت و بازار كار كنیم؛ زیرا سھم كمي از بازار از آن

دختران است، بھ ھمین دلیل ھدف اول از این طرح مھارت افزایي و ایجاد امكان حضور موثر دانشجویان دختر بھ خصوص بعد از تعطیالت شیوع كروناست.

واعظي با بیان اینكھ امیدواریم كمند فتح باب جدي تري در كنار سایر تالش ھاي دانشگاه باشد كھ دانشجویان بتوانند بھ این مھارت ھاي عملي و فني ھم مجھز شوند، اظھار كرد:

ھدف دیگري كھ در طرح كمند مدنظر بود این است كھ حتي در دوران تحصیل بتوانیم ایجاد اشتغال كنیم.

معاون فرھنگي دانشگاه شیراز با تشریح آینده طرح كمند گفت: با ھمكاري وزارتخانھ بھ دنبال اجراي طرح ھایي براي ایجاد یا تقویت خودباوري دانشجویان دختر ھستیم تا قبل از

ورود بھ جامعھ اعتماد بھ نفس پیدا كرده و دانش خود را بھ عمل و تولید تبدیل كنند؛ از ھمین رو از طریق طرحي مانند كمند یك تعامل و تبادل فعال بین دانشگاه و جامعھ برقرار

كردیم و این فرصت خوبي است كھ ھم فضاھاي بیرون از دانشگاه متوجھ ظرفیت ھاي دانشجویان دانشگاه ھا شوند و ھم دانشگاه بتواند نھادھایي كھ فعالیت مي كنند شناسایي كرده

و تبادل بھتري در این زمینھ با آن ھا داشتھ باشد.

كارآفریني یك نگرش و سبك زندگي است

دكتر معصومھ محرر، دبیر رویداد كمند در این مراسم درخصوص برگزاري این طرح توضیح داد: رویداد ملي كمند در ٧محور صنایع دستي، گردشگري، پوشاك، تكنولوژي و

مھندسي، كشاورزي و صنایع طبیعي و محیط زیست، صنایع خالق و فرھنگي و كارآفریني برگزار شد.

مدیر اجتماعي دانشگاه شیراز افزود: از ٧١٠ طرح ارسالي بھ دبیرخانھ ي رویداد، ١٢٠ طرح بھ مرحلھ ي داوري تخصصي راه یافتند و درنھایت ١٠ تیم بھ عنوان برگزیدگان

این جشنواره انتخاب شدند.

وي اظھار داشت: برگزیدگان رویداد كمند عالوه بر دریافت جوایز در آیین اختتامیھ، تحت حمایت صندوق كارآفریني امید قرار مي گیرند.

دكتر محرر رویداد كمند را طرحي مفید براي تمامي اقشار جامعھ دانست و گفت: در كشور ما نسبت دانش آموختگان پسر بھ دختر در سال گذشتھ، تقریبا برابر ھست و ھمچنین

طبق آمار اتاق بازرگاني استان فارس، تنھا ۵درصد از كارآفرینان استاني از دختران ھستند و الزم است این موضوع بررسي شود كھ ۵٠درصد دانش آموختگان، سھم ۵درصدي

در كارآفریني دارند.

مدیر اجتماعي دانشگاه شیراز ادامھ داد: حسن طرح كمند این بود كھ سعي كرد تا یك برخي از موانع كاري پیش روي دختران را ھموار كند. بھ طور كلي ما با دو نوع از موانع

مواجھ ھستیم؛ مانع اول را مانند سقف شیشھ اي مي شناسیم كھ بھ طور نامرئي جلوي فعالیت را مي گیرد. بھ طور مثال ما قانوني براي منع مدیریت بانوان نداریم، اما شاھد ھستیم

كھ سھم بسیاركمي از مدیریت ھاي كشوري از آن بانوان است.

وي ادامھ داد: دستھ دوم موانع را مانند زمین چسب ناك مي شناسیم كھ درحقیقت موانعي ھستند كھ خود خانم ھا پیشروي نمي كنند و بھ سطوح باالتر ارتقا پیدا نمي كنند. در این

زمینھ طرح كمند تالش كرد تا بھ دختران دانشجو نشان دھد كھ از شكست نترسند و در این زمینھ، دوره ھایي براي افزایش خودباوري و انتقال تجربھ براي افزایش ریسك پذیري

دختران برگزار شد.

مدیر رویداد كمند افزود: در طرح كمند دوره ھاي آموزشي براي یادگیري شیوه ي ارئھ ي طرح بھ سرمایھ گذار برگزار شد كھ مي تواند براي ظرفیت كارآفریني بسیار مفید باشد.

بھ عقیده ي ما اعتماد بھ نفس یك مسألھ ي اكتسابي ھست و دانشجو باید آموزش ببیند.

وي كارآفریني را نھ تنھا یك شغل، بلكھ یك نگرش و سبك زندگي دانست و گفت: شخص كارآفرین خودش مسیر زندگي را انتخاب مي كند و مسئولیت شكست ھا و موفقیت ھاي

خودش را مي پذیرد. یكي از مسائلي كھ كمتر بھ آن توجھ میشود، كارآفریني سازماني ھست كھ شخص در سازمان خود تالش كند و كارآفریني كند. این نگرش بھ ما نشان مي دھد

كھ شخص چھ كارمند یك سازمان باشد و یا مدیر و مؤسسھ یك شركت عظیم خصوصي باشد، بھ بھترین نحو از زندگي خود استفاده كند و مسئولیت خود را اجرا كند.

مدیر اجتماعي دانشگاه شیراز در ادامھ درخصوص توصیف ویژگي ھاي شخص كارآفرین گفت: یكي از ویژگي ھاي شخص كارآفرین كمك بھ رشد دیگران است. مخصوصا خانم

ھایي كھ شرایط ایده آلي ندارند و در حال تالش ھستند. كارآفریني مي تواند یك شبكھ قوي ایجاد كند كھ بھ كمك ما مي آید.

https://fars.iqna.ir/fa/news/3986130/%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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تقدیر از حامیان برنامھ و گروه ھاي برگزیده حسن ختام این دوره از طرح ملي كمند در شیراز بود.

طرح ملي كار، مھارت و نوآوري دختران دانشجو موسوم بھ كمند با ھدف آشنایي دختران دانشجو با مفاھیم كار، مھارت آموزي و كارآفریني، برگزاري كارگاه ھاي تخصصي

كار و مھارت افزایي براي دختران، ایجاد ارتباط بین دانشجویان و شركت ھاي دانش بنیان، پارك ھاي علم و فناوري و صندوق ھاي حامي كارآفریني در دانشگاه ھاي منتخب

سراسر كشور برگزار شد.

ارائھ ي محصوالت و طرح ھاي دختران دانشجو براي بازدید صاحبان صنایع، ایجاد فضاي بانشاط در بین دانشجویان، توانمندسازي دختران دانشجو و حمایت از ایده ھا و طرح

ھاي نوآورانھ ي آن ھا از دیگر اھداف این طرح ملي است.

documents/12058/1505410/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%AF.mp4/

دریافت فایل نماھنگ رویداد كمند (سخنان حامیان برنامھ)

دریافت فایل نماھنگ رویداد كمند (دختران دانشجو)

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1505410/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%AF.mp4
http://gallery.shirazu.ac.ir/download.ashx?id=1055220
http://gallery.shirazu.ac.ir/download.ashx?id=1055221
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  19  |  تاریخ: 1400/05/02
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 معرفی مرکز تحقیقات هوایی و پژوهشکدة علوم و فنون هوا دریا

دکتر محمدمهدي علیشاهی، مدیر پژوهشکده ي علوم و فنون هوا
دریا و مرکز تحقیقات هوایی در گفت وگو با روابط عمومی دانشگاه،
به معرفی این مرکز پرداخت. وي در مقدمه ي سخنان خود گفت: ما
از خیلی وقت پیش که با صنایع گوناگون در ارتباط بودیم و احتیاج
هاي آنان را براي رفع مشکالت می شنیدیم، نیاز به تحقیقات ریشه
اي تر، عمیق تر و بنیادي تر را احساس کردیم که شاید تنها در
دانشگاه ها و به همت اساتید، دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتري و

دانش آموختگان دانشگاهی امکان پذیر باشد.
استاد مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت دانشگاه شیراز، به تالش

براي انجام مطالعات متمرکز در این دو مرکز اشاره کرد و گفت: ما تالش کردیم با کمک اعضاي هیأت علمی در رشته هاي مختلف مانند برق و
مکانیک و همین طور با به کارگیري دانشجویان رشته هاي مختلف، به مسائل تحقیق و توسعه و حتی بنیادي پروژه هاي سطح کشور کمک کرده

و پاسخگوي نیاز آنان باشیم.
دکتر علیشاهی به معرفی یکی از دستاورد هاي مرکز تحقیقات هوایی که زیرنظر دانشکده ي مکانیک هست، پرداخت و گفت: از سال 1380 این
مرکز بنا شد و در همان مقطع، پروژه ي احداث و به کارگیري تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز شروع شد و در سال 1391، این مرکز افتتاح و

به بهره برداري رسید.
وي اظهار داشت: این تونل باد در سطح کشور و خاورمیانه وسیله اي منحصر به فرد براي طراحان وسایل پروازي، پژوهشگران و دانشجویان مسائل
ایرودینامیکی و هوایی بوده و هم اکنون در حال سرویس دهی به صنایع مختلف، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها است. این تونل باد با چهار نفر

کارکنان فنی و اعضاي هیأ ت علمی مکانیک و زیرنظارت اینجانب، مشغول به فعالیت بوده و در حال انجام پروژه هاي گوناگونی هست.
مدیر پژوهشکده ي علوم و فنون هوا دریا، دربارة تجهیزات آزمایشگاه تونل باد نیز توضیح داد: این تونل باد از چند دستگاه باالنس براي اندازه
گیري نیرو برخوردار است و ضمنا از انواع حسگرهاي فشاري براي اندازه گیري فشار روي مدل اجسام در این تونل تعبیه شده است. همچنین یک
سیستم هات فایر در تونل براي اندازه گیري توربوالنس و اغتشاش در ویک مدل ها و اندازه گیري توربوالنس خود مدل، تعبیه شده که قابلیت

جابه جایی دارد.
وي به قابلیت هاي این تونل باد اشاره کرد و گفت: در این تونل باد امکان عکس برداري اشلرین را به صورت بک گراند اشلرین، که یک فناوري تازه

در کشور هست، داریم.
در ادامه ي این گفت وگو، دکتر محمدمهدي علیشاهی به معرفی پژوهشکده ي علوم و فنون هوا دریا پرداخت و ادامه داد: این پژوهشکده از سال
1388 در کنار مرکز تحقیقات هوایی دانشکده ي مهندسی مکانیک، به عنوان یک پژوهشکده ي مستقل و زیرنظر مرکز پژوهش دانشگاه شیراز
مشغول به فعالیت است. در این پژوهشکده اعضاي هیأت علمی ثابتی داریم که تنها وظیفه ي پژوهشی دارند؛ سه نفر از استاد یاران و پژوهش
یاران دانشگاه شیراز که به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند. در کنار این همکاران، تعدادي از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري نیز که

در بخش هاي مختلف در حال تحصیل هستند، همکاري داشته و پروژه ها را انجام می دهند.
وي به نقش پژوهشکده در صنعت نیز اشاره کرد و گفت: پژوهشکده ي هوا دریا درواقع به دنبال حالجی دانش فنی جدید براي بخش هاي صنعت

بوده و در سطح باالتر به دنبال ایجاد فناوري هاي جدید است.
مدیر پژوهشکده ي علوم و فنون هوا دریا در ادامه به پروژه هاي انجام شده و دستاوردهاي این پژوهشکده پرداخت و گفت: پروژه هاي گوناکون و
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شایان توجه ازجمله وسایل ریزپرنده ي موردنیاز صنایع براي نگهبانی، مراقبت و انواع وسایل تشخیصی دیگر را به سرانجام رساندیم. یکی دیگر از
دستاوردهاي دیگر پژوهشکده، آزمایشگاه ایروبالستیک براي آزمایش وسایل پروازي با سرعت مافوق صوت و باالتر است؛ بنابراین مجموعه تونل
بادي صوت و آزمایشگاه ایروبالستیک، یکدیگر را تکمیل می کنند که همه ي بخش ها را پوشش می دهند به جز بخش هیپرسانیک که این

آزمایشگاه نیز در حال تحویل گیري بوده و سه نفر از همکاران ما در آن بخش مشغول فعالیت هستند.
دکتر علیشاهی افزود: زمینه ي کاري پژوهشکده، بسیار وسیع است و اخیرا روي یک سیستم نوري، براي تشخیص حباب هاي داخل آب، اختراعی

را به ثبت رساندیم که در نوع خود در دنیا منحصر به فرد است.
وي به اهداف پژوهشکده ي علوم و فنون هوا دریا نیز اشاره کرد و گفت: پژوهشکده با هدف ایجاد دانش و پیش بینی احتیاجات ده سال آینده ي

صنعت هوا فضا، به دنبال تهیه و ساخت ابزار و آزمایشگاه هاي موردنیاز این صنعت است.
دکتر علیشاهی در انتهاي سخنان خود به بیان یک خاطره پرداخت و گفت: در اوایل انقالب اسالمی، صنایع می پرسیدند این ابزار چگونه کار می
کند و از چه چیز هایی ساخته شده است؟ اما امروز این گونه نیست و بخش صنعت به دنبال بهبود تکنولوژي و وسایل خودساخته است. البته این
ها به آسانی نبوده و دانشگاهیان باید وسایل، ابزار و آزمایشگاه هاي موردنیاز را آماده کنند که همه ي این ها به عهده ي نسل آینده است که
بتوانند صنعتی قوي در تراز کشور هاي توسعه یافته ایجاد کنند. ما دانشجویانی مستعد و همکارانی باپشتکارداریم که آمادگی انجام این مهم را

دارند.
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