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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1400/06/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تبریک آغاز هفته دفاع مقدس

دفاع مقدس، رساترین واژه در قاموس ایستادگي ملت قھرمان ماست و بیانگر ایستادگي و مقاومت بیداردالني است

كھ ھفت شھر عشق را در ھشت بھار آزادگي پیمودند.

ھفتھ دفاع مقدس یكي از بارزترین نقاط عطف تاریخ سیاسي كشور و تبلور رشادت ھا و از جان گذشتگي ھاي

فرزندان برومند این مرزوبوم در پاسداري از ارزش ھا و آرمان ھاي واالي انقالب اسالمي است.

امروزه كھ قدرت و اقتدار ایران عزیز اسالمي در منطقھ و جھان بھ ھمگان ثابت شده است، بي شك این ثبات،

آرامش، اقتدار و توسعھ ي علمي امروز كشور در ھمھ ي بخش ھا مرھون ایثارگري ھا و فداكاري ھاي

غیورمردان و شیرزناني است كھ براي اعتالي ایران اسالمي از جان و مال و ھستي خود گذشتند.

تقارن آغاز سال تحصیلي با ھفتھ ي شكوھمند دفاع مقدس نیز، مانند ھرسال تقارني بس خجستھ و نیكوست و

یادآور مي شود كھ پاسداري از حرمت خون شھیدان در سنگر دانشگاه تكلیف امروز ماست.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن گرامیداشت ھفتھ ي دفاع مقدس و یاد و خاطره امام راحل، شھیدان واالمقام، از خداوند متعال توفیق روزافزون ملت شریف ایران اسالمي، بھ ویژه جامعھ ي علمي و

دانشگاھي را در پاسداري و ادامھ ي مسیر پرافتخار شھدا، ایثارگران و آزادگان از درگاه خداوند متعال خواستار است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1400/06/28
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 دانشگاه شیراز میزبان دهمین جشنواره ملی رویش شد

دانشگاه شیراز میزبان دھمین جشنواره ملي رویش شد.

مدیر فرھنگي دانشگاه شیراز اعالم كرد: پیرو انعقاد تفاھم نامھ دانشگاه شیراز و معاونت فرھنگي و اجتماعي

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این دانشگاه بھ عنوان میزبان «دھمین جشنواره ملي رویش» انتخاب شد.

بھ گفتھ ي دكتر علي حفیظي، در این تفاھم نامھ كھ بھ امضاي دكتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز و دكتر غفاري

معاون فرھنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رسیده است، بر توسعھ ي فعالیت ھاي فرھنگي،

ھنري و دیني بین این دانشگاه و وزارت علوم تأكید شده است.

مدیر

فرھنگي دانشگاه شیراز توضیح داد: جشنواره ي كانون ھاي فرھنگي دانشجویي با عنوان «رویش» بھ عنوان یكي از بزرگ ترین جشنواره ھاي دانشجویي، عرصھ ي بروز و ظھور توانمندي ھا و

دستاوردھاي خانواده ي بزرگ كانون ھا و فرصتي بي نظیر براي تجلي جایگاه و تداوم و توسعھ ي آن ھا و اعتالي فرھنگي و پویایي ھنري دانشگاه ھا است و ھرسالھ ازسوي معاونت فرھنگي و اجتماعي

 
دانشگاه ھا و وزارت عتف در دو سطح دانشگاھي و كشوري برگزار مي شود و دركنار دیگر جشنواره ھاي فرھنگي، ازجملھ رویدادھاي مھم فرھنگي و اجتماعي در عرصھ ي دانشگاھي است.

وي افزود: كانون ھاي فرھنگي بھ عنوان مجموعھ اي جوان، خود جوش و اندیشمند بھ سبب بھره مندي از پشتوانھ ي عظیم استعدادھا و توانایي ھاي جوانان فرھیختھ این مرزوبوم، از جایگاھي ویژه در میان

 
دانشگاھیان برخوردار است.

دكتر حفیظي تأكید كرد: برگزاري جشنواره ي رویش دانشگاھي، بھ عنوان ركني كارآمد و تأثیرگذار در شكل گیري فعالیت ھاي گروھي و جامعھ پذیري دانشجویان مطرح شده و بھ عنوان یكي از مھم ترین

مراكز فعال دانشجویي در زمینھ ھاي مختلف فرھنگي، ھنري، اجتماعي و مذھبي در دانشگاه ھا بھ ایفاي نقش مي پردازد. وي ادامھ داد: اكنون كانون ھا، یكي از بنیادي ترین عرصھ ھا براي تحقق اھداف و

 
برنامھ ھاي اصلي دانشگاه ھا در زمینھ ي پاسخگویي بھ خواستھ ھا و تالش ھاي خودانگیختھ ي فرھنگي، ھنري، دیني و اجتماعي و قانونمندكردن فعالیت ھاي دانشجویي بھ شمار مي روند.

گفتني ست، دانشگاه شیراز داراي 19كانون دانشجویي در حوزه ھاي مختلف بھ نام ھاي: آفتاب، ادبي، اندیشھ و مطالعات فرھنگي، تئاتر، جنبش نرم افزاري و تولید علم، خبر و رسانھ، سبز، صلح، فانوس، فیلم

 
و عكس، قرآن و عترت، كارآفریني، گردشگري خواھران، گردشگري برادران، ماد، موسیقي، مھدویت، ھالل احمر و نگاره است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1400/06/28
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تقدیر از کارشناسان مرکز اورژانس دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز (شهداي باجگاه)

طي آییني، بھ مناسبت ٢۶شھریورماه، روز ملي اورژانس و فوریت ھاي پزشكي، از ریاست اورژانس پیش

بیمارستاني و مدیر حوادث علوم پزشكي و خدمات بھداشت درماني فارس و كارشناسان فوریت ھاي پزشكي مركز

اورژانس دانشكده كشاورزي دانشگاه شیراز (شھداي باجگاه) تقدیر شد.

دكتر تشخوریان، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه شیراز با حضور در دفتر دكتر محمدجواد مرادیان، رئیس اورژانس پیش بیمارستاني و مدیر حوادث علوم پزشكي و خدمات بھداشت درماني

 
فارس، ضمن تبریك روز ملي اورژانس، از زحمات و ھمكاري ھاي ایشان و دیگر ھمكارانشان با دانشگاه شیراز تقدیر كرد.

ھمچنین اعضاي ھیأت رئیسھ دانشكده ي كشاورزي دانشگاه شیراز و چندتن از كاركنان این دانشكده، با حضور در مركز اورژانس دانشكده كشاورزي (شھداي باجگاه)، طي مراسمي از كارشناسان فوریت ھاي

 
پزشكي این مركز، با اھداي لوح و ھدایا تقدیر كردند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1400/06/28
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 راهیابی نخبگان قرآنی دانشگاه شیراز به مرحله ي کشوري جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجویان

با اعالم دبیرخانھ سي وششمین جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجویان كشور مستقر در وزارت علوم،

تحقیقات و فناوري،22تن از دانشجویان نخبھ ي قرآني دانشگاه شیراز در 4 بخش معارفي، آوایي (رشتھ ھاي

حفظ)، آشنایي با نھج البالغھ و آشنایي با صحیفھ سجادیھ در مرحلھ ي اول رقابت با دانشگاه ھاي وزارت علوم، بھ

مرحلھ ي كشوري راه یافتند.

این جشنواره با ھدف ارتقاي سطح فرھنگ قرآني و اسالمي و اعتالي اخالق و ایمان دیني در دانشگاه ھا و مراكز

آموزش عالي، انس و الفت بیشتر دانشجویان با قرآن و عترت، ارج نھادن بھ فعالیت ھاي قرآني در دانشگاه ھا،

شناسایي و معرفي استعدادھاي برجستھ ي قرآن و عترت دانشجویان بھ جامعھ ي دانشگاھي، ھرسالھ برگزار مي

شود.

گفتني ست، شور و نشاط فعالیت ھاي دیني و قرآني در دانشگاه شیراز چشمگیر است. این دانشگاه از دانشگاه ھاي

فعال و برتر كشور در جشنواره ھاي قرآن و عترت دانشجویان است و فعالین قرآني آن در دوره ھاي گذشتھ نیز

در مرحلھ ي كشوري و مرحلھ ي ملي موفق بھ كسب رتبھ ھاي متعدد شده اند.

اسامي را ه یافتگان و برگزیدگان دانشگاه شیراز بھ شرح زیر است:

1- آقاي احمد قاسمي؛ رشتھ احكام

2- خانم مائده ارزاقي؛ رشتھ احكام

3- خانم سیده معصومھ دستغیب؛ رشتھ احكام

4- خانم فاطمھ سلحشور؛ رشتھ آشنایي با احادیث

5- خانم زھرا قاسمي؛ رشتھ پرسمان قرآني

6- خانم حانیھ شیخي؛ رشتھ پرسمان قرآني

7- خانم فھیمھ محمدپور؛ رشتھ ترجمھ و تفسیر

8- خانم فرشتھ محمدپور؛ رشتھ ترجمھ و تفسیر

9- خانم مرضیھ رحیمي؛ رشتھ ترجمھ و تفسیر

10- خانم آمنھ رضائیان؛ رشتھ حفظ موضوعي

11- خانم سكینھ طالب زاده؛ رشتھ سبك زندگي

12- خانم زھرا ھاشمي؛ رشتھ سبك زندگي

13- خانم سمانھ بذرافكن؛ رشتھ سیره معصومین (ع)

14- خانم مریم سیف االسالمي؛ رشتھ آشنایي با صحیفھ سجادیھ

15- خانم زھرا سالمتي؛ رشتھ آشنایي با صحیفھ سجادیھ

17- آقاي سید محمد تربتي؛ رشتھ آشنایي با نھج البالغھ

17- آقاي سید غالمرضا راوي؛ حفظ كل

18- خانم زھرا خسرواني تبار؛ حفظ 20جزء
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19- خانم كلثوم رضایي منصورآباد؛ حفظ 20جزء

20- خانم الھام استوار؛ حفظ 10جزء

21- آقاي رضا سالمي؛ حفظ 10جزء

22- خانم زھرا شعبان؛ حفظ 5 جزء

روابط عمومي دانشگاه شیراز این موفقیت ارزشمند را بھ برگزیدگان این دوره از جشنواره و یكایك اعضاي خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریك عرض نموده، از درگاه خداوند منان، براي ایشان آرزوي

سربلندي، موفقیت و درخشش روزافزون دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1400/06/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی

ز شعر دلكش حافظ كسي بود آگاه

كھ لطف طبع و سخن گفتن دري داند

27شھریورماه، سالروز درگذشت شاعر بزرگ، استاد شھریار كھ بھ عنوان روز شعر و ادب فارسي نام گذاري

شده است، فرصت مغتنمي ست براي توجھ و پاسداشت زبان و ادبیات فارسي.

بي گمان داناترین و فرھیختھ ترین ملت ھاي جھان ملت ھایي ھستند كھ ھویت خویش را براساس اندیشھ، ادبیات و

ھنر بنا نھاده اند؛ نھ بر بنیان جنگ افروزي ھا و فتوحات ظاھري و دستاوردھاي مادي.

شعر و ادب فارسي، میراث و گنجینھ ي بزرگ نیاكان ما و آیینھ ي ھویت راستین سرزمین ماست و امروزه

باتوجھ بھ نفوذ و تھاجم فرھنگي بیگانگان، بیش از ھر زمان دیگري تقویت و گسترش زبان تمدن آفرین فارسي،

بھ عنوان عامل مھم وحدت ملي ایرانیان و میراث مشترك ھمھ ي فارسي زبانان، وظیفھ اي ضروري و ارزشمند

براي پاسداري از استقالل و كیان سرزمین و ملت ما است.

ضرورت پاسداشت ادبیات ایران زمین نیز كھ ھمواره حاوي متون حكمت آموز و غناي واالیي بوده و عالوه بر

نوازش دل و روح، پردازش عقل و فكر مخاطب را موجب شده است و درس ھاي زندگي، سیاست و دیانت را در فحواي نوشتھ ھاي متقدمین و متاخرین نشان مي دھد، بر ھیچ كس پوشیده نیست.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، این روز را بھ تمامي ھموطنان عزیز، بھ ویژه فعاالن و دوستداران شعر و ادب فارسي، مخصوصا استادان و دانشجویان عزیز بخش زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز تبریك

عرض نموده، امید آن دارد كھ با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تكیھ بر ذخایر ارزنده ي فرھنگي ھنري كشورمان، در راه اعتالي ارزش ھاي واالي اخالقي و انساني ھمت گمارده و با سعي بلیغ،

شكوفایي و انتشار روزافزون شعر و ادب فارسي را در میان جھانیان، نظاره گر باشیم.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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شماره خبر:  6  |  تاریخ: 1400/06/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 موفقیت دانشجوي دانشگاه شیراز در کسب جایزه البرز 1400

مراسم اعطاي جایزه البرز 1400 ھمزمان با پنجاه و نھمین سال تأسیس بنیاد فرھنگي البرز، با اعطاي جایزه

البرز بھ نخبگان كشور برگزار شد.

در این مراسم «مھدي رضوي فر»، دانشجوي مقطع دكتري تخصصي مھندسي نفت دانشگاه شیراز، موفق بھ

دریافت جایزه بنیاد البرز موسوم بھ «نوبل ایراني» شد.

در این برنامھ كھ بھ دلیل شیوع ویروس كرونا و صیانت از سالمت منتخبین بھ صورت غیرحضوري و ویدئو

كنفرانسي برگزار شد، از 59 نخبھ ي ایراني با تركیب 6دانشمند، 6مخترع، 7طلبھ و 40 دانشجوي برتر حوزه

ھاي آموزشي، پژوھشي و فرھنگي تجلیل شد.

مدیرعامل بنیاد فرھنگي البرز در این مراسم، درخصوص تغییرات اعطاي جایزه البرز ١۴٠٠ نسبت بھ سال ھاي

قبل توضیح داد: در سال ١۴٠٠ شاھد اعمال تغییراتي در بخش نخبگان جایزه البرز ھستیم كھ طراحي ساختار

دبیرخانھ جایزه البرز، افزایش رقم نقدي جایزه البرز و تغییر نحوه انتخاب نفرات برتر و منتخبین جایزه البرز

ً در بخش نخبگان و مراسم، ٢۶میلیارد لایر است كھ ازجملھ این تغییرات ھستند. ھمچنین رقم نقدي جایزه صرفا

بیش از ٨٠ درصد نسبت بھ سال گذشتھ افزایش داشتھ است.

یادآور مي شود، بنیاد فرھنگي البرز در سال ١٣۴٢شمسي بھ ھمت فردي نیكوكار بھ نام «مرحوم حسینعلي البرز»

تأسیس و وقف گردیده است. مرحوم حسینعلي البرز، تمامي اموال خود را براي اعطاي جوایز بھ دانش آموختگان

سراسر كشور، اعطاي وام بدون بھره بھ دانش پژوھان و اعطاي جوایز بھ صاحبان ابتكار و ابداع وقف كرد و در

سال ١٣۵٣ «جایزه ي ُحسن تحصیل» را بھ مبلغ ۵٠٠ ھزار لایر بھ دانشجویان و نخبگان پایھ گذاشت.

ھدف این بنیاد، كمك بھ اشاعھ ي فرھنگ كشور و تجلیل از مقام علمي دانشمندان و پژوھندگان برتر ایراني و تشویق دانشجویان و دانش آموزان برگزیده و نوباوگان و نوجوانان با استعداد ایراني است. جایزه

بنیاد البرز در طول بیش از نیم قرن، چندین ھزارنفر از نخبگان برتر علمي كشور را مورد حمایت و تشویق قرارداده است.

گفتني ست، طي سال ھاي اخیر، دانشگاه شیراز یكي از دانشگاه ھاي سرآمد كشور در دریافت جایزه ي البرز بوده است. پیش از این نیز دكتر رضا حق بخش در پنجاه وپنجمین سال، دكتر حسین میھمي و حامد

علي زاده در پنجاه وششمین سال و دكتر سید حبیب فیروزآبادي در پنجاه وھشتمین سال جایزه بنیاد البرز دریافت نمودند و برگ ھاي زرین دیگري بر افتخارات دانشگاه شیراز افزودند.
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شماره خبر:  7  |  تاریخ: 1400/06/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مراسم تقدیر از اعضاي شوراي دانشگاه

آیین تقدیر از شوراي دانشگاه شیراز، با حضور دكتر نادگران، رئیس دانشگاه برگزار شد.

این مراسم با حضور نماینده نھاد رھبري در دانشگاه، معاونان دانشگاه و رؤساي دانشكده ھا در سالن مصطفوي

دانشگاه ترتیب یافت.

دكتر نادگران در این مراسم ضمن قدرداني از اعضاي شوراي دانشگاه، از رؤساي دانشكده ھا خواست تا پیام

تقدیر و سپاسگزاري ایشان را بھ اعضاي ھیأت علمي و كاركنان دانشكده ھا، بھ ویژه رؤساي بخش ھا برسانند.

رئیس دانشگاه با اشاره بھ تغییر شیوه ي آموزشي دانشگاه از حضوري بھ الكترونیكي و دشواري این مسیر، بر

سختي كار رؤساي بخش ھا و دانشگاه تأكید كرد و اظھار داشت: فعالیت ھاي بسیار خوبي در طول چھارسال

گذشتھ علیرغم ھمھ ي دشواري ھا صورت گرفتھ است كھ امیدواریم ھیأت رئیسھ ي جدید دانشگاه نیز این مسیر را

پي بگیرند.

وي دانشگاه شیراز را سرمایھ ي ملي و معنوي جنوب كشور خواند و افزود: ما میراث دار این سرمایھ ي بزرگ با بیش از ھفتاد سال سابقھ ھستیم و ھر اقدامي كھ در زمینھ ي ارتقاي این دانشگاه انجام شود،

نتایج آن بھ طور مستقیم در زندگي اثرگذار است و باقیات الصالحات بھ شمار مي رود.

حجت االسالم والمسلمین جواد نیري، مسئول نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز نیز در این مراسم بھ بیان مقدمھ اي قرآني اشاره كرد و گفت: بنابر روایات مشھور، اولین آیات نازل شده بر

پیامبر آیات سوره ي علق است: «اقرأ بسم ربك الذي خلق» و وصفي كھ خداوند براي خودش در ادامھ ي این آیات بیان كرده، «اكرم»، بھ معني باكرامت ترین است: «اقرا و ربك االكرم».

مسئول نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز توضیح داد: اولین معلم بشریت خداوند است: «و علم آدم االسماء كلھا» و خدا در این سوره با وصفي كھ براي خود تعیین كرده، محور تعلیم خود را

مشخص مي كند؛ یعني خداي اكرم كالس درس كرامت بازكرده و شاگرد كریم تربیت مي كند و بھ گمان من خروجي دانشگاه باید انسان ھاي داراي كرامت باشد.

ایشان بھ نقل از آیت هللا جوادي آملي بیان كرد: كرامت معادل و معني بسیط در فارسي ندارد؛ یك بعد سلبي و یك بعد ایجابي دارد. بعد سلبي این است كھ از صفات منفي بھ صفر برسد، یعني نزاھت از دنیا و

اینكھ بد نباشیم؛ اما این بدنبودن برابر است با نقطھ ي صفر و آن بعد ایجابي یعني از نقطھ ي صفر بھ سمت خوب بودن حركت كند و درواقع كرامت یك مرتبھ ي وجودي است.

حجھ االسالم و المسلمین نیري گفت: ما نیز باید تالش كنیم كھ فرزندانمان را در دانشگاه طوري تربیت كنیم كھ داراي كرامت باشند یعني بدنباشند و درجھت رشد و كمال معنوي حركت كنند.

وي ضمن تكریم و تقدیر از ھیأت رئیسھ ي دانشگاه و پرداختن بھ فعالیت ھا و خدمات ایشان، بھ كوتاھي دوران مسؤولیت اشاره كرد و گفت: خوشا بھ حال كساني كھ از خود خاطرات نیك و آثار ماندگاري بھ

جا مي گذارند.

مسئول نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز بھ اھداف و رویكرد دانشگاه شیراز در سال ھاي اخیر در حوزه ي فناوري و نوآوري و بومي سازي علم و دانش و حل مسائل جامعھ اشاره كرد و

گفت: امیدواریم این مسیر در دوران مدیریت جدید نیز پي گرفتھ شود.

ایشان با انتقاد از جناح بازي ھا و شتاب زدگي در تعویض مدیران تأكید كرد: انتقال و تغییر مسؤولیت ھا اگر بھ سرعت و بدون درنظرگرفتن شرایط باشد، ضرر صرف است، چراكھ نظام براي ھمھ ي

مدیران، در طول دوران تصدیشان ھزینھ ھاي بسیاري كرده است و باید از تجربھ ي آن ھا استفاده كند.

در ادامھ ھریك از اعضاي ھیأت رئیسھ بھ بیان گزارش مختصري از فعالیت ھاي صورت گرفتھ در دوران تصصدي خود پرداخت و حسن ختام این برنامھ تقدیر و تشكر دیگر اعضاي شورا از ھیأت رئیسھ ي

دانشگاه بود.
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شماره خبر:  8  |  تاریخ: 1400/06/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین تقدیر رئیس دانشگاه از مدیران دانشگاه

رئیس دانشگاه طي آییني از زحمات و فعالیت ھاي مدیران دانشگاه تقدیر كرد.

دكتر نادگران، رئیس دانشگاه، طي مراسمي از زحمات و فعالیت ھاي مدیران میاني دانشگاه كھ در طول دوران

تصدي وي قبول مسؤولیت كردند، قدرداني كرد.

او در این مراسم با بیان اینكھ بیش از ھفتادسال از زمان تأسیس دانشگاه شیراز مي گذرد، گفت: ھریك از اعضاي

ھیأت رئیسھ در ھر دوره اي كھ مسؤولیت داشتھ اند، میراث دار یك تاریخ ھفتادوچندسالھ اي است كھ براي آن

زحمات زیادي كشیده شده و خون دل ھا خورده شده تا بھ دست ما رسیده است و امروز ما بھ رسم وظیفھ ي

شرعي و انساني و ملي كھ داریم باید از آن صیانت كنیم.

دكتر نادگران با تأكید بر اینكھ دانشگاه شیراز سرمایھ ي ملي و معنوي جنوب كشور بھ شمار مي رود، افزود: ھر

فعالیت و تالشي درجھت ارتقاي كمي و كیفي این دانشگاه انجام شود، بازتاب آن بھ طور مستقیم آن بھ مردم و شھر و استان بازمي گردد.

رئیس اظھار داشت: خوشبختانھ دانشگاه شیراز جایگاه بسیارخوبي در سطح استان، ملي و بین المللي دارد و معیار و شاخصھ ھاي معمول ارزیابي علمي، پژوھشي، نوآوري، فناوري، مھارت و... نشان مي

دھد كھ درطول این مدت چھارسال تالش ھاي بسیارخوب صورت گرفتھ است كھ بار عمده ي فشار و زحمات آن بر دوش مدیران میاني دانشگاه بود چراكھ از یك سو بھ طور مستقیم باید پاسخگوي ھمھ ي

مراجعات باشند و ازسویي ھم محدوده ي اختیاراتي براي ایشان تعریف شده است.

دكتر نادگران با بیان اینكھ نقش مدیران میاني دانشگاه در ھر حوزه اي، نقشي كلیدي است، توضیح داد: مدیران میاني دانشگاه در ھدایت دانشگاه بھ سمت اھداف آن و پیشبرد اھداف، تصمیم سازي و تصمیم

گیري ھاي دقیق و ارائھ ي مشورت بھ اعضاي ھیأت رئیسھ نقش مؤثر و كلیدي دارند.

وي بیان كرد: در دانشگاه شیراز عنصر كیفیت، ھمیشھ زبانزد ھست و ھركجا نامي از دانشگاه شیراز برده مي شود، ھمھ ي اذھان بھ سمت كیفیت مي رود و این سرمایھ ي بزرگي است كھ باید از آن صیانت

كنیم.

وي با قدرداني از زحمات مدیران و مسؤوالن دانشگاه تأكید كرد: تالش ھا و فعالیت ھاي مدیراني چون شما حامي و نگھدارنده ي شاخصھ ي كیفیت دانشگاه است.

دكتر نادگران یادآور شد كھ بسیاري از مدیران ارشد كشور در حوزه ھاي مختلف از دانش آموختگان دانشگاه بزرگ شیراز ھستند و بھ دلیل كار كیفي علمي كھ انجام داده اند موفق بھ كسب این جایگاه شده اند.

رئیس دانشگاه با تأكید بر نقش مدیران دانشگاه تصریح كرد: مأموریت اصلي دانشگاه ھا امروزه حل مسائل جامعھ است و امروز، مدیریت دانشگاه بھ روش سنتي قدیم براي چنین دانشگاھي امكان پذیر نیست؛

انجام چنین مأموریتي نیز وابستھ بھ فعالیت ھاي مدیران دانشگاه است.

دكتر نادگران در پایان با بیان اینكھ این مراسم بھ رسم ادب و قدرشناسي در آخرین روزھاي تصدي وي گرفتھ شده است، از دانشگاھیان حاللیت خواستھ و از زحمات و ھمكاري ھاي ایشان قدرداني كرد.

در ادامھ ي مراسم نیز مدیران مختلف دانشگاه بھ بیان نقطھ نظر و دیدگاه ھاي خود در پیوند با اقدامات و عملكرد اعضاي ھیأت رئیسھ و مسؤوالن دانشگاه در سال ھاي اخیر پرداختند و از زحمات ایشان در

طول این سال ھا ایشان تقدیر كردند.
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جھت مشاھده عكسھاي بیشتر اینجا را كلیك كنید.

https://gallery.shirazu.ac.ir/default.aspx
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شیراز

 کتابچه الکترونیک «دانشگاه شیراز در بستر جامعه-صنعت»

طي سالیان اخیر، بھ ھمت دانشگاھیان دانشگاه شیراز، بھ ویژه پژوھشگران مجري طرح ھاي كاربردي، دفتر

امور فناوري و طرح ھاي كاربردي معاونت پژوھش و فناوري دانشگاه، رشد چشمگیري در آمارھاي مختلف

حوزه ي ارتباط با جامعھ-صنعت دانشگاه شیراز ایجاد شد كھ از آن جملھ، افزایش بسیار محسوس در وصولي

قراردادھاي ارتباط با جمعھ صنعت است. بھ طوري كھ در سال ١٣٩٩، دانشگاه شیراز در بین تمام دانشگاه ھاي

كشور، موفق بھ كسب رتبھ ي برتر توسعھ ي قراردادھا شد و از سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مورد

تقدیر قرار گرفت.

بھ منظور آشنایي و كسب اطالع بیشتر عموم عالقھ مندان، درخصوص فعالیت ھاي دفتر امور فناوري و طرح

ھاي كاربردي دانشگاه شیراز، كتابچھ الكترونیك «دانشگاه شیراز در بستر جامعھ-صنعت» بھ پیوست تقدیم

گریده است.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/14177/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87.pdf
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شماره خبر:  10  |  تاریخ: 1400/06/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري اردوي جهادي در بخش دامپزشکی

علیرضا مینایي، مسئول پایگاه بسیج دانشجویي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شیراز طي گفت وگویي با روابط

عمومي دانشگاه از واكسینھ كردن برخي حیوانات در شھرستان اوز و سرچھان خبر داد.

بھ گفتھ ي وي براي جلوگیري از بروز و شیوع بیماري دامي آبلھ در مناطق شھرستان اوز در ٣روز تقریبا

٨ھزار راس گاو و گوسفند و بز واكسینھ شدند؛ ھمچنین براي جلوگیري از شیوع بیماري ھاي دامي آبلھ و شاربن

( سیاه زخم) در مناطق محروم شھرستان سرچھان، طي ۵ روز بیش از 10ھزار راس گوسفند و بز واكسینھ شدند.

او با اشاره بھ وجود بیش از ۴٠ھزار دام در مناطق شھرستان اوز و 350ھزار دام در مناطق شھرستان سرچھان

افزود: برنامھ واكسیناسیون دام ھاي شھرستان اوز و سرچھان با حضور دكتر احمدي، معاون دانشجویي فرھنگي

دانشكده دامپزشكي دانشگاه شیراز، چندتن از دانشجویان دكتري عمومي دانشكده دامپزشكي و برخي از اعضاي

بسیج كاركنان دانشگاه شیراز انجام شد.

مینایي گفت: در برنامھ ي واكسناسیون دام ھاي شھرستان اوز تقریبا ١٠ھزار دوز واكسن و در شھرستان

سرچھان بیش از 18ھزار و 800 دوز واكسن استفاده گردید.

مسئول بسیج دانشجویي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شیراز ازجملھ اھداف برگزاري این اردوي جھادي دانشگاه شیراز در بخش دامپزشكي را كمك بھ محرومیت زدایي در مناطق مختلف شھرستان ھاي یادشده

برشمرد و اظھار داشت: بسیج دانشجویي دانشكده دامپزشكي با راه اندازي گروه جھادي و جذب ھرچھ بیشتر نیروھاي جھادگر بھ دنبال رفع محرومیت ھا و حل مشكالت مناطق محروم استان فارس در آینده

است.

او در پایان از كمك ھاي مؤثر مسئول اداره دامپزشكي، مسئول ناحیھ مقاومت سپاه و فرماندار شھرستان در این زمینھ قدرداني كرد.
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شماره خبر:  11  |  تاریخ: 1400/06/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ارتقاء رتبه ي دو نشریه ي علمی پژوهشی دانشگاه شیراز

براساس ارزیابی سامانه رتبه بندي نشریات کشور، تحت نظارت کمیسیون نشریات علمی
معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، نشریه هاي علمی پژوهشی
«اندیشه ي دینی» و «Journal of Teaching Language Skills»، به صاحب

امتیازي دانشگاه شیراز، در ارزیابی سال 1399، موفق به کسب رتبه ي علمی «الف» شدند.
گفتنی ست این دو نشریه که متعلق به گروه علوم انسانی دانشگاه شیراز هستند، تا پیش از
این داراي رتبه ي علمی «ب» بوده و طبق آخرین ارزیابی صورت گرفته در سال 1399، به

رتبه ي علمی «الف» ارتقاء یافتند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، این موفقیت ارزشمند را که مایه ي افتخار و سربلندي دانشگاه
شیراز است، به مسؤوالن و دست اندرکاران این نشریات و یکایک اعضاي خانواده ي بزرگ

دانشگاه شیراز تبریک عرض می نماید.

https://journals.msrt.ir/home/detail/11245/


10/2/21, 12:34 PM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 17/37

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  12  |  تاریخ: 1400/06/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري سی و سومین اجالس رؤساي دانشگاه هاي بزرگ کشور

سي و سومین اجالس رؤساي دانشگاه ھاي بزرگ كشور، در تاریخ ھجدھم شھریور، بھ میزباني دانشگاه علم و

صنعت تھران برگزار شد.

در این جلسھ كھ با حضور رئیس كمیسیون آموزش مجلس شوراي اسالمي، مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات و

فناوري و رؤساي ١٣دانشگاه برتر، ازجملھ دكتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز ترتیب یافت؛ با دستور جلسھ

بررسي مسائل بودجھ سال ١۴٠٠، نامھ دیوان محاسبات و مسألھ ھمسان سازي و سقف حقوق و چالش ھاي پیش

رو در ترم جدید تحصیلي برگزار شد، از زحمات و تالش ھاي دكتر مسعود شمس بخش و دكتر عبدالرضا باقري

تقدیر شد.

بھ گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، دكتر محمدعلي زلفي گل، در سي و سومین اجالس رؤساي

دانشگاه ھاي بزرگ كشور ضمن قدرداني از تالش ھاي رؤساي دانشگاه ھا و دانشگاھیان گفت: «بھ لطف مدیریت

خوب ھمھ رؤساي دانشگاه ھا و تالش ھاي جھادي دانشگاھیان و خانواده بزرگ وزارت علوم، امروزه در عرصھ ھاي علمي، فناوري، آموزشي و پژوھشي حرف براي زدن داریم و شما رؤساي محترم بھ

خوبي توانستید دانشگاه ھا را مدیریت و ھدایت كنید و بھترین دلیل آن پذیرفتن محصوالت دانشگاه ھاي ایران در سراسر دنیا است، كھ نشان دھنده آن است استانداردھا در دانشگاه ھاي بزرگ كشور رعایت شده

است».

وي افزود: «اگر چھ این مسألھ كھ ما نخبگان خود را تحویل كشورھاي پیشرفتھ بدھیم حسن محسوب نمي شود، اما مي خواھم این نتیجھ را بگیرم كھ مدیریت شایستھ دانشگاه ھا، تالش خانواده بزرگ

دانشگاھیان و رعایت استانداردھاي علمي در وزارت علوم یك واقعیت است، بھ ھمین دلیل من تمام مدیریت ھاي دوره ھاي گذشتھ را تقدیر مي كنم و خدمتشان دست مریزاد عرض مي كنم. ما یادمان نرفتھ از

كجا شروع كرده ایم و االن بھ كدام نقطھ رسیده ایم یك زماني ١٧٠ ھزار دانشجوي كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني داشتیم و دوره ھاي دكتري در كشور نبود، االن در اكثر دانشگاه ھاي مراكز استان ھا

و دانشگاه ھاي بزرگ تقریباً در بیشتر رشتھ ھا مقاطع دكتري وجود دارد. ھمچنین در زمینھ علمي برج علم ایران در منطقھ خودنمایي مي كند و ھمھ اینھا نشان مي دھد كھ وزرا و مدیریت ھاي پیشین بھ خوبي

كار خود را انجام داده اند و من قدردان ھمھ تالش ھاي صورت گرفتھ ھستم».

دكتر زلفي گل با بیان اینكھ ما اعتقاد بھ پژوھش آموزش محور داریم، خاطرنشان كرد: «عمده ترین وظیفھ دانشگاه ھاي ما بحث آموزش است، آموزش پژوھش محور و پژوھش آموزش محور، حتي ما اگر

بحث پژوھش را ھم مد نظر داشتھ باشیم باید گفت از طریق پژوھش داریم شیوه پژوھش و كار علمي را بھ دانشجویان یاد مي دھیم، بھ ھمین دلیل ما اعتقاد بھ پژوھش آموزش محور داریم. از طریق رسالھ

كارشناسي ارشد و دكتري باید بھ دانشجویان بیاموزیم كھ چگونھ پژوھش و مسألھ تعریف كنند، بھ پیشینھ تحقیق دست یابند، راه ھاي متفاوت را بیازمایند، از مشورت اھل فن استفاده كنند و راھكارھاي دیپلماسي

علمي و كار تیمي را فرا بگیرند. دانشجویان ما اگر مي خواھند موفق شوند باید بتوانند از دانش افراد مختلف بھره مند شوند، پس ما نباید اجازه دھیم كھ ھیچگاه نگاه مصرفي بھ دانشگاه ھا وجود داشتھ باشد. اگر

چھ این حرف درستي است كھ باید نقش دانشگاه ھا در جامعھ پر رنگ تر و قوي تر باشد، اما سخت اعتقاد دارم كھ در طي سالیان گذشتھ و بر اساس اھداف وزارت علوم، خوب كار شده است و از این بھ بعد

نوع نگاه ما تغییر پیدا خواھد كرد و مي گوئیم افزون بر تولید علم، آموزش پژوھش محور و پژوھش آموزش محور انتظار داریم بخش قابل توجھي از پتانسیل ھاي علمي و تحقیقاتي دانشگاه ھا در راستاي

نیازھاي جامعھ تعریف شود».

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري ادامھ داد: «براي اینكھ این ھدف تحقق پیدا كند باید برنامھ ریزي كرد و سیستم ارائھ داد، ما دانشگاھیان باید بھ دیگر نھادھا و سازمان ھا یاد دھیم كھ اگر مي خواھیم موفق شویم

باید سیستم ھاي مورد نظر را ایجاد كنیم. بنابراین، با كمك ھمھ دانشگاھیان و خانواده بزرگ آموزش عالي كشور تالش خواھم كرد كھ سیستمي را در وزارت علوم ایجاد كنم كھ این سیستم سنجشي و انگیزشي

كمك كند كھ بخش قابل توجھي از رسالھ ھاي دكتري و پایان نامھ ھاي كارشناسي ارشد در راستاي نیازھاي جامعھ باشد».

وي با بیان اینكھ پیشرفت و توسعھ با توصیھ بھ دست نمي آید و توسعھ با قانون و سیستم تحقق پیدا مي كند، تصریح كرد: «با یك نگاه اجمالي در پایگاه ھاي استنادي متوجھ مي شویم كھ دانشمندان ما در دنیا

حرف براي زدن دارند، بیش از ٧٠ ھزار سند علمي منتشر مي شود و یافتھ ھاي استادان و دانشمندان ایراني در كتاب ھاي درسي بین المللي وجود دارد، پس ما نمي توانیم این ھمھ زحمات دانشمندان و

دانشجویان را نادیده بگیریم، اما براي اینكھ بخش قابل توجھي از پتانسیل ھاي جامعھ را جھت نیازھاي آن ھدایت كنیم بھ دنبال این ھستیم كھ ضمن تكریم و صیانت از برنامھ ھا و یافتھ ھاي گذشتھ یك سیستم و

نظام انگیزشي جدیدي را ایجاد كنیم. بھ رغم ھمھ محدودیت ھا، امكانات بسیاري در دانشگاه ھا ایجاد شده است كھ از توفیقات بزرگ نظام بوده است كھ نباید نادیده گرفتھ شود. بھ لطف خداوند و با كمك ھمھ

دانشگاھیان تالش مي كنیم تا در این دوره سیستمي را ایجاد كنیم كھ در زمینھ تحقیقات كاربردي و فناوري نیز بتوانیم موفقیت ھایي را ھمچون عرصھ تولیدات علمي داشتھ باشیم».

دكتر زلفي گل با تأكید بر اینكھ وظیفھ داریم از ساحت دانشگاه و دانشگاھیان نھ تنھا بھ خوبي دفاع بلكھ تبیین نیز بكنیم، گفت: «كساني كھ نوع نگاه آنھا شایستھ دانشگاھیان نیست، باید دید خود را تغییر دھند و بھ

آنھا بگوییم كھ شما مجوز قرار گرفتن در مسندھاي اجرایي و مسئولیتي را از ھمین دانشگاه ھا و وزارتخانھ ھاي متولي علم و آموزش بھ دست آورده اید و ھیچ موقع نمي توانید نسبت بھ دانشگاه ھا نگاه دیگري

داشتھ باشید. ھمچنین بھ بحث فرھنگي و سیاسي دانشگاه ھا باید توجھ ویژه كرد چرا كھ آینده سازان كشور در دانشگاه ھا تجربھ كسب مي كنند. ھمھ بزرگان كشور را دانشگاه ھا تحویل جامعھ مي دھند،

سركالس درس ما انسان ھاي بسیار بزرگي مي نشینند، مسئوالن كشور باید نوع نگاه خود را نسبت بھ دانشگاه ھا تغییر دھند».
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوري با اشاره بھ طرح ھمسان سازي تصریح كرد: «تالش خود را خواھیم كرد تا اگر شرایط آن ھم وجود داشتھ باشد كمك كنیم تا مسألھ ھمسان سازي پیگیري و این مشكل حل شود.

ھمچنین الزم است در این دوره درمانگاه ھا و مراكز بھداشت دانشگاه ھا فعال باشند تا با ھماھنگي وزیر بھداشت، واكسن در اختیار این درمانگاه ھا قرار داده شود تا در این زمینھ كمك شود تا سرعت

واكسیناسیون افزایش پیدا كند تا بتوانیم در اولین فرصت تعداد بیشتري از دانشجویان را بھ صورت تدریجي در دانشگاه ھا و تلفیقي از آموزش حضوري و مجازي داشتھ باشیم. از این تجربیات دوران كرونا

سعي مي كنیم تا در پساكرونا بھ خوبي استفاده كنیم و از شیوه تدریس مجازي مي توان بھ عنوان بستھ ھاي كمك آموزشي براي ارتقاي كیفیت آموزش و پژوھش بھره مند شد».

وي در پایان سخنان خود گفت: «نگاه من بھ ھمھ رؤساي دانشگاه ھا در ادوار مختلف نگاه سرمایھ اي است و شما سرمایھ ھاي نمادین كشور ھستید. سرمایھ نمادین یعني ھر شخص تأثیرگذار و دانشمندي كھ در

ھر جایي قرار بگیرد آنجا ارزش پیدا مي كند و من براي ھمھ آرزوي توفیق دارم و این واقعیت را باید پذیرفت كھ با تغییر دولت ھا طبیعي است كھ تغییراتي صورت بگیرد. ما ھمانند ورزشكاري ھستیم كھ

مشعل المپیك را تا جایي كھ توان دارد مي دود و تحویل نفر بعدي مي دھد، طبیعي است توان افراد متفاوت است، اما آنچھ كھ باید بھ آن توجھ كرد این است كھ در این تغییرات باید حواسمان باشد تا احترام

یكدیگر را حفظ كنیم و بدانیم كھ این عزیزان بھترین سال ھاي عمر خود را براي تربیت فرزندان این مرز و بوم صرف كرده اند این احترام را باید حفظ كنیم و دیدگاه ما بھ تغییر مدیریت ھا دمیدن روح و

انرژي تازه باشد و زحمات و تالش ھاي انجام شده را پاس بداریم. من بھ ھمھ شما رؤساي محترم دانشگاه ھا خستھ نباشید عرض مي كنم و آرزوي توفیق دارم».
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شماره خبر:  13  |  تاریخ: 1400/06/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري سمپوزیوم کشوري تأثیر توانمندسازي همیاران سالمت روان در پیشگیري از خودکشی

سمپوزیوم كشوري تأثیر توانمندسازي ھمیاران سالمت روان در پیشگیري از خودكشي، بھ ھمت مركز مشاوره و

روان درماني دانشگاه شیراز، با ھمكاري دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، تحقیقات، فناوري و كانون

ھمیاران سالمت روان مركز مشاوره دانشگاه شیراز برگزار گردید.

در ابتداي این مراسم كھ بھ صورت مجازي برگزار شد، دكتر چنگیز رحیمي، دبیر منطقھ ھفت مراكز مشاوره

دانشگاه ھاي كشور و رئیس مركز مشاوره دانشگاه شیراز، ضمن خوشامدگویي بھ شركت كنندگان و بیان اھمیت و

ضرورت برگزاري این سمپوزیوم، از حمایت ھاي دفتر مشاوره و سالمت و نیز ھمكاري ارزشمند متخصصان و

سخنرانان این مراسم سپاسگزاري كرد.

در ادامھ، دكتر مجید صفاري نیا، مدیركل دفتر مشاوره و سالمت وزارت عتف، بھ بررسي سیاست ھاي دفتر

مشاوره و سالمت وزارت علوم، تحقیقات، فناوري در پیشگیري از خودكشي، با تأكید بر نقش ھمیاران سالمت

روان پرداخت.

دكتر حمید پورشریفي، عضو ھیأت علمي دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي نیز، محور سخنان خود را درخصوص توانمندسازي ھمیاران سالمت روان در پیشگیري از خودكشي قرار داد و با تأكید

بر شعار جھاني ھفتھ پیشگیري از خودكشي (با عمل، امید بسازیم)، برنامھ بتا و نقش آن در پیشگیري از خودكشي را بررسي كرد.

دكتر رقیھ خسروي، مددكار اجتماعي و عضو ھیأت علمي دانشگاه شیراز، بھ بیان بازتولید سرمایھ اجتماعي و نقش آن در پیشگیري از خودكشي پرداخت و كانون ھمیاران سالمت روان را بھ عنوان سرمایھ ي

اجتماعي گروھي، عامل ایجاد ارتباط اجتماعي و اعتماد در میان دانشجویان دانست.

دیگر سخنران این برنامھ، دكتر سید حسن موسوي چلك، رئیس انجمن مددكاران اجتماعي كشور بود كھ بھ بررسي نقش نشاط و شادابي جوانان در پیشگیري از خودكشي و مؤلفھ ھاي نشاط اجتماعي پرداخت.

در ادامھ این سمپوزیوم 4ساعتھ، متخصصان حاضر راه كارھاي خود را درخصوص توانمندسازي كانون ھمیاران سالمت روان ازجملھ شناسایي كانون ھمیاران دانشگاه ھا، برگزاري كارگاه ھاي تخصصي

ویژه ھمیاران سالمت روان، افزایش حمایت اجتماعي از كانون ھمیاران سالمت و افزایش نشاط اجتماعي ارائھ كردند.

در پایان این برنامھ، جلسھ پرسش و پاسخ برگزار گردید و دكتر چنگیر رحیمي بھ پرسش ھاي شركت كنندگان در این سمپوزیوم پاسخ دادند.
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شماره خبر:  14  |  تاریخ: 1400/06/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تبریک دکتر افشاریفر معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

بسم اهللا الرحمن الرحیم
«ن و القلم و ما یسطرون »

جایگاه رفیع دانشگاه به عنوان نهادي آموزشی، پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و کارآفرینی در
جامعه، لزوم مشارکت نخبگان و دانشگاهیان را در زمینه هاي مختلف با استفادة بهینه از
ظرفیت هاي علمی، هنري و اجتماعی دانشجویان ایجاب می کند. چرا که دانشجویان،
رهپویان گذر از مرزهاي دانش و دستیابی به ناپیداها و نادانسته هایند. در این راستا بر یکایک
اعضاي جامعۀ دانشگاهی است که براي ایجاد فضایی توأم با نشاط، پویایی علمی، فرهنگی و

همراه با بینش اسالمی در محیط دانشگاه، تالش نمایند.
این جانب فرارسیدن سال تحصیلی 1401-1400 را به دانشجویان گرامی به ویژه دانشجویان
ورودي جدید، اعضاي محترم هیأت علمی و کارکنان شریف دانشگاه شیراز تبریک عرض می

نمایم و آرزو می کنم سال تحصیلی جدید، توأم با تجربیات ارزنده و کسب دانش و مهارت به روز و مؤثر، براي همه دانشگاهیان باشد.
در این نخستین روزهاي فرخندة سال تحصیلی، از شما دانشجویان عزیز انتظار می رود با توکل به خداوند متعال، استوارتر و با نشاط تر و با شتابی بیش از قبل در مسیر
رسیدن به مدارج باالي علمی و معنوي و پیشرفت و شکوفایی علم و دانش، حرکت کنید و رو به افق رهنمودهاي مقام معظم رهبري، در تحقق اهداف متعالی و سازندة

میهن اسالمی گام بردارید.
همت، تالش، مسؤولیت پذیري و جدیت استادان گرامی، در کنار صبر و اهتمام ویژة دانشجویان عزیز، باعث شد تا در شرایط بحرانی شیوع بیماري کرونا در کشور، سال
تحصیلی گذشته با موفقیت و کیفیت مطلوب سپري گردد. برگزاري منظم حجم وسیعی از کالس هاي آموزشی، عالوه بر لزوم تقویت زیرساخت ها و امکانات موجود،

مستلزم وفق پذیري و همراهی دانشجویان و استادان گرامی براي گذار از آموزش صرفًا حضوري به آموزش الکترونیکی بوده است.
امیدواریم با شتاب گیري روند واکسیناسیون، و پیگیري هاي بعمل آمده، ظرف مدت کوتاهی کلیۀ دانشجویان، با در نظرگرفتن اولویت مقطع تحصیلی واکسینه شوند تا

بتوان ان شااهللا دانشگاه را به روش ترکیبی (حضوري- مجازي) از مهرماه بازگشایی نماییم.
همچنین امید است دانشجویان گرامی ورودي جدید، در سال تحصیلی پیش رو، با تالش، کوشش و انگیزة واالي دانش طلبی، در جهت ارتقاي سطح علمی و توانایی هاي

فرهنگی گام هاي موثري بر دارند.
عزت، افتخار و سربلندي ملت و کشور عزیزمان ایران اسالمی را به همراه سالمت و توفیق همۀ شما عزیزان از درگاه خداوند منان خواستارم.
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شیراز

 گزارش اقدامات دانشگاه شیراز در زمینه ي مقابله با بیماري کرونا

دانشگاه شیراز از نخستین روزھاي شیوع ویروس كووید ١٩ در كشور، بھ عنوان عضوي از نھاد آموزش عالي كشور،

بنابر مسئولیت اجتماعي و احساس تكلیفي كھ دارد، با استفاده از تخصص خانواده ي دانشگاھي و ظرفیت ھا و توانمندي ھاي

خود، برخورد عالمانھ با این بیماري ھمھ گیر را سرلوحھ ي فعالیت خود قرار داده است و با ایجاد شبكھ ھاي فكري، سعي در

یافتن راه حل ھایي شایستھ و كاربردي، براي عبوري كم خطر و كم ھزینھ تر از این بحران نموده است.

پیش از این، در سال گذشتھ، گزارش اولیھ اي از فعالیت ھاي دانشگاه شیراز درخصوص مقابلھ با شیوع بیماري ھمھ گیر

كرونا براي مطالعھ ي عموم افراد در سایت دانشگاه ارائھ شد. اینك، گزارش مختصر دیگري از اقدامات دانشگاه مربوط بھ

اسفندماه ١٣٩٨-١٣٩٩ كھ در شش فصل، بھ بیان اقدامات حوزه ي ریاست دانشگاه، معاونت آموزشي، معاونت پژوھشي،

معاونت فرھنگي-دانشجویي، معاونت اداري-مالي و مدیریت روابط عمومي پرداختھ است، بھ منظور آگاھي افراد، بھ

پیوست تقدیم مي شود.

بدیھي ست، فعالیت ھا و ظرفیت ھاي دانشگاھي دانشگاه شیراز در ھمھ ي ابعاد، بسیار فراتر و گسترده تر از این گزارش

است؛ لیكن با توجھ بھ فوریت اعالم شده در ارائھ ي این گزارش، بیان ھمھ جانبھ ي این موضوع محقق نشده است.

امید كھ بھ لطف و یاري خداوند متعال، تالش آگاھانھ ي نخبگان و بردباري و ھمراھي افراد جامعھ، این روزھاي تلخ، ھرچھ

زودتر سپري خواھد شد و شاھد روزھاي خوش و توأم با بھروزي و موفقیت براي ھمھ ي جھانیان، بھ ویژه ھموطنان

عزیزمان باشیم.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/14177/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.pdf
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شماره خبر:  16  |  تاریخ: 1400/06/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 کارمندان نمونه دانشگاه شیراز در سال 1400-1399

بھ رسم ھرسالھ، ھمزمان با گرامي داشت ھفتھ ي دولت و بھ مناسبت روز كارمند، طي مراسمي با حضور رییس

دانشگاه ، معاون اداري-مالي و جمعي از مدیران، از كارمندان نمونھ دانشگاه شیراز تقدیر گردید.

روابط عمومي دانشگاه شیراز ضمن تبریك فراوان بھ ھمكاران ارجمند، از درگاه خداوند منان براي ایشان آرزوي

تندرستي، سربلندي و موفقیت روزافزون دارد.

اسامي كارمندان نمونھ دانشگاه در سال ١۴٠٠، بدین شرح است:

1. علي اصغر اكرمي (مدیر طرح ھاي عمراني)

2. حسن نامدار (رئیس دفتر حوزه ریاست)

3. حلیمھ زارعي (اداره ي حمایت و پشتیباني فرھنگي و اجتماعي)

4. ھانیا صحرائیان (معاونت آموزشي)

5. حسینعلي شمسایي (دانشكده دامپزشكي)

6. فاطمھ اجرایي (كتابخانھ مركزي)

7. زھرا پارسائیان (دانشكده مھندسي برق)

8. عبدالرضا رحماني (موزه تاریخ طبیعي)

9. فاطمھ حاتمي (اداره آموزش)

10. مینو فالحي (دانشكده ادبیات و علوم انساني)

11. رضا اسفندیاري بیات (مدیریت حراست)

12. رحیم زارعي (مدیریت حراست)

13. محمدحسین قامت (معاونت دانشجویي)

14. ھادي معصومي (مدیریت حراست)
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شماره خبر:  17  |  تاریخ: 1400/06/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري آزمون عملی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمون عملی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از روز سه شنبه 9شهریورماه 1400 آغاز شده
است و تا شنبه 13شهریور، به میزبانی بخش تربیت بدنی دانشگاه شیراز ادامه دارد.

به گفته ي دکتر ناظم زادگان، نماینده ي تام االختیار دانشگاه شیراز در برگزاري آزمون عملی
تربیت بدنی: این آزمون، در دو گروه پسران (سه شنبه و چهارشنبه) و دختران (پنج شنبه،
جمعه و شنبه)، براساس حروف الفباي نام خانوادگی افراد در دانشگاه شیراز ترتیب یافته است.
وي با تأکید بر اینکه در این آزمون به دلیل شیوع بیماري کرونا در کشور، پیش بینی هاي
فراوانی به منظور حفظ دستورالعمل هاي بهداشتی و رعایت فاصله ي اجتماعی درنظرگرفته
شده است، اعالم کرد: 4هزار و 315داوطلب در این مدت زمان 5روز، مورد ارزیابی قرار

خواهند گرفت، که از این تعداد 1671نفر متعلق به گروه پسران و 2644نفر از گروه دختران هستند.
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شیراز

 بهره برداري مجازي از 5 طرح عمرانی دانشگاه شیراز با حضور مقامات استانی

بھ مناسبت ھفتھ دولت و در آیین افتتاحیھ پروژه ھاي عمراني دانشگاه شیراز كھ با حضور استاندار فارس، امام

جمعھ شیراز، ھیأت رئیسھ دانشگاه شیراز و دیگر مقامات استان برگزار شد، ۵ طرح عمراني دانشگاه شیراز، بھ

صورت مجازي در تاالر حكمت این دانشگاه بھ بھره برداري رسید.

در این مراسم از پروژه ھاي ١.ساختمان پیش دبستاني دانشگاه شیراز بھ متراژ ٣۵٠٠ مترمربع و با اعتباري بالغ

بر ٢۵٠ھزار میلیون لایر؛ ٢.نمازخانھ ي ساختمان شماره یك دانشكده مھندسي، بھ متراژ ١٢۵مترمربع با اعتبار

٩٨٠٠میلیون لایر؛ ٣.پروژه ي آبیاري تحت فشار دانشكده ي كشاورزي با ٣٢٠ ھكتار مساحت و اعتبار ۶٢ھزار

میلیون لایر؛ ۴.آزمایشگاه مركزي دانشگاه شیراز با ٣٠٠مترمربع و تخصیص اعتبار ٢۵ھزار میلیون لایر و

۵.آزمایشگاه سلول ھاي خورشیدي در محل ساختمان شماره یك دانشكده مھندسي، بھ متراژ ۵٠مترمربع و

١۴ھزار میلیون لایر اعتبار بھره برداري شد.

دكتر

عنایت

هللا

رحیمي، استاندار فارس، طي سخنراني خود در این مراسم با گرامیداشت ھفتھ ي دولت و یاد شھیدان رجایي و باھنر، اظھار كرد: قطعا این روزھا یادآور تالش ھا و خدمات فرزندان این ملت است. امروز

 
تعدادي از پروژه ھا تقدیم مردم عزیز فارس مي شود و بنده از دكتر نادگران، رئیس محترم دانشگاه شیراز، معاونت ایشان و دست اندركاراني كھ در احداث این پروژه ھا تالش كردند؛ سپاسگزاري مي كنم.

استاندار فارس افزود: طبیعتا ھر استاني داشتھ ھایي دارد و بھ آن داشتھ ھا مي بالد. استان فارس نیز داشتھ ھاي فراواني دارد و یكي از برجستھ ترین ھاي آن، ظرفیت علمي باالي آن است كھ در قلھ ي آن

 
دانشگاه شیراز است. كمتر اتفاق مي افتد كھ در جایي نام شیراز بیاید و یادي از دانشگاه شیراز نیاید كھ این اتفاق، نتیجھ ي تالش گذشتگان و عزیزان امروز در استان فارس است.
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وي ضمن اشاره بھ برنامھ ھاي افتتاحیھ در ھفتھ ي دولت، بیان كرد: در استان فارس، ٩١٩ پروژه را افتتاح كرده یا در دست افتتاح داریم كھ بالغ بر ٢۴میلیارد و ٩٠٠میلیون تومان اعتبار گرفتھ است، از این

تعداد ١٠طرح مربوط بھ دانشگاه شیراز بوده است كھ امروز بھ بھره برداري رسید و پروژه ھایي بسیار خوب و ارزشمندي است.

دكتر رحیمي در پایان بھ تغییر دولت و ھمزماني آن با ھفتھ ي دولت اشاره كرد و گفت: این اتفاق را بھ فال نیك مي گیریم و امیدواریم كھ خداوند یاري كند تا بخشي از مشكالت مردم توسط دولت برطرف شود.

ھركدام از ما در ھر جایگاھي، بھ عنوان سرباز و فرزند ملت باید ھركاري كھ موجب توفیق دولت و سرافرازي ملت مي شود، انجام دھیم.

تقدیر از مدیر طرح ھاي عمراني دانشگاه شیراز و كاركنان این بخش و ھمین طور دست اندركاران طرح ھاي عمراني دانشگاه شیراز حسن ختام این برنامھ بود.

براي مشاھده ي طرح ھاي عمراني دانشگاه شیراز كھ در ھفتھ ي دولت بھ بھره برداري رسیده است، اینجا را كلیك كنید.

دریافت تصاویر آیین افتتاحیھ طرح ھاي عمراني دانشگاه شیراز در ھفتھ دولت

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2069
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  19  |  تاریخ: 1400/06/07
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 افتتاح چندطرح عمرانی دانشگاه شیراز با حضور استاندار فارس

در ششمین روز از ھفتھ ي دولت، چند طرح عمراني در دانشگاه شیراز با حضور استاندار فارس، امام جمعھ ي

شیراز و اعضاي ھیأت رئیسھ ي دانشگاه بھ بھره برداري رسید.

طرح یادمان شھداي گمنام دانشگاه شیراز ازجملھ طرح ھایي بود كھ با حضور مقامات استان افتتاح شد.

دكتر محمدحسین ستایش، معاون اداري مالي دانشگاه شیراز، درخصوص این طرح اظھار داشت: چندین نھاد

ازجملھ بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، بنیاد شھید، فرمانداري شیراز، سپاه پاسداران و دانشگاه شیراز، صورت جلسھ

اي را ترتیب داده بودند كھ بارگاه مقبره اشھداي گمنام در دانشگاه شیراز را سازماندھي كنند؛ اما متأسفانھ بھ دلیل

مضیقھ مالي، ھیچ یك از نھادھاي نام برده، موفق بھ كمك براي احداث این پروژه نشدند و دانشگاه شیراز تاكنون

بھ تنھایي ھزینھ ھاي ساخت پروژه ي یادمان شھداي گمنام را پرداخت كرده است و این درحالي ست كھ ھیچ گونھ

ردیف بودجھ اي براي این طرح، دیده نشده بود.

مھندس علي اصغر اكرمي، مدیر امور فني و نظارت بر طرح ھاي عمراني دانشگاه شیراز نیز درخصوص

جزئیات این طرح گفت: پروژه ي یادمان شھداي دانشگاه، در سال 1391 طراحي شد. این طرح شامل المان یادمان شھدا است كھ میزبان پیكر ۵تن از شھداي گرانقدر دفاع مقدس است و ھمچنین ساختماني

120متر مربعي براي امور خدماتي و حدود ٢ھزار متر مربع نیز فضاسازي كھ در این طرح در نظر گرفتھ شده است.

مدیر امور فني و نظارت بر طرح ھاي عمراني دانشگاه شیراز ادامھ داد: اعتبار تخصیص داده شده براي این پروژه، معادل ١ میلیارد و 800 میلیون تومان است كھ در ھفتھ ي دولت افتتاح شد.

از دیگر پروژه ھاي افتتاح شده در این برنامھ، طرح جداسازي آب آشامیدني از آب فضاي سبز در دانشگاه شیراز بود.

بھ گفتھ ي دكتر ستایش، تا پیش از این آب شرب دانشگاه و آب آبیاري فضاي سبز دانشگاه مشترك بود كھ عاله بر ھدررفت آب، بار مالي بسیاري براي دانشگاه داشت و در حقیقت یك زیان ملي بود.

معاون اداري مالي دانشگاه شیراز توضیح داد: با ھمت شكل گرفتھ در این چند سال اخیر و ھمكاري سازمان آبفا، اجازه ي حفر چاه گرفتھ شد و پس از گفت وگو و ھمكاري ھاي انجام شده با آبفاي شھرستان

شیراز، ما موفق شدیم كھ این آب شرب را از آب فضاي سبز تفكیك كنیم.

مھندس علي اصغر اكرمي، ادامھ داد: بھ منظور حفر چاه، پمپ ھاي آب، مخازني با ظرفیت 50، 40 و20 متر مكعب و ھمچنین ٢كیلومتر خط لولھ كشي در فضاي سبز دانشگاه در نظر گرفتھ شد.

وي افزود: این پروژه كھ از سال 1397 آغاز شده، مجموعا ١میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار كسب كرده و اكنون قابل بھره برداري است كھ كمك شایاني براي تامین آب شرب شھر شیراز خواھد داشت.

پروژه ي سوم بھره برداري شده بلوك یك خوابگاه مفتح بود. این طرح نیز كھ با ھدف ایجاد شرایط رفاھي براي دانشجویان دنبال شد، بھ گفتھ ي معاون اداري مالي دانشگاه شیراز، با اعتباري بالغ بر ٨میلیارد

و 500 میلیون تومان، در وسعت ٣ ھزار و 200 متر مربع انجام شده است و از سال 1399 تاكنون انجام شده است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  20  |  تاریخ: 1400/06/07
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 افتتاح ورودي سوم دانشگاه شیراز و ساختمان پژوهشکده ي انرژي در هفته ي دولت

بھ مناسبت ھفتھ ي دولت، از طرح ھاي عمراني دانشگاه شیراز با حضور مقامات ارشد استان بھره برداري شد.

طي مراسمي با حضور استاندار فارس، آیین افتتاح ورودي سوم دانشگاه شیراز كھ موجب اتصال پردیس دانشگاه

شیراز بھ بزرگراه سپھبد شھید سلیماني شده است، برگزار شد.

دكتر محمدحسین ستایش، معاون اداري مالي دانشگاه شیراز، در این مراسم با بیان اینكھ: این پروژه از نظر

دسترسي بھ دانشگاه شیراز، بسیار حائز اھمیت است، افزود: با احداث این پروژه رفت وآمد اساتید، دانشجویان،

كاركنان و ارباب رجوع، تسھیل شده و بخش قابل توجھي از ترافیك ورودي دانشگاه از سمت میدان ارم، مرتفع

خواھد شد.

مھندس علي اصغر اكرمي، مدیر امور فني و نظارت بر طرح ھاي عمراني دانشگاه شیراز نیز، در خصوص

جزئیات این طرح گفت: این پروژه در سال 1397 كلید خورد و بخشي از آن كھ خیابان ھاي داخلي دانشگاه بود،

بھ ھمت دانشگاه اجرا شد و قسمت اتصال بھ بزرگراه سپھبد شھید سلیماني، توسط شھرداري شیراز و بھ

پیمانكاري قرارگاه خاتم صورت گرفتھ است.

وي افزود: بخشي از كاري كھ داخل دانشگاه انجام شده، با اعتبار بالغ بر دو ونیم میلیارد تومان بوده است و باقي ھزینھ ھا مانند آسفالت ھاي داخلي و بیروني دانشگاه را شھرداري شیراز متقبل شده است كھ

بدین ترتیب مجموع اعتبارات این پروژه معادل ھفت ونیم میلیارد تومان شده است.

در بخش دوم این برنامھ، از ساختمان پژوھشكده ي انرژي دانشگاه شیراز نیز بھره برداري شد.

بھ گفتھ ي مھندس اكرمي مدیر امور فني و نظارت بر طرح ھاي عمراني دانشگاه شیراز، پروژه ي ساختمان پژوھشكده انرژي، از سال 1391 آغاز شده و اكنون در ھفتھ ي دولت، آماده ي افتتاح است.

وي افزود: براي این پروژه كھ 1100متر زیربنا دارد، ۵ میلیارد و 275میلیون تومان تأمین اعتبار شده است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  21  |  تاریخ: 1400/06/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري مراسم گرامیداشت روز کارمند و تقدیر از کارمندان نمونه در دانشگاه شیراز

بھ مناسبت فرارسیدن ھفتھ دولت و روز كارمند، مراسم تقدیر از كاركنان دانشگاه شیراز، با حضور رئیس

دانشگاه شیراز، اعضاي ھیأت رئیسھ و جمعي از مدیران و كاركنان دانشگاه برگزار شد.

در ابتداي این برنامھ كھ بھ صورت مجازي ترتیب یافت، بیانیھ ي شوراي كاركنان دانشگاه شیراز، توسط آقاي

نظري قرائت شد.

پس از آن دكتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز،ضمن عرض تبریك بھ مناسبت فرارسیدن روز كارمند اظھار كرد:

دانشگاه متشكل از سھ بخش مجموعھ ي ھیأت علمي، كارمندان و دانشجویان است؛ در این میان دانشجویان،

نیروھاي گذرا ھستند و دو مجموعھ ي ھیأت علمي و كارمندان بھ عنوان دو بال انجام امور دانشگاه، در نظر گفتھ

مي شوند كھ بي شك بدون ھریك از این بال ھا، انجام كارھا بھ شكل ناقص خواھد بود.

رئیس دانشگاه شیراز ضمن قدرداني از زحمات كاركنان دانشگاه شیراز، گفت: در دوراني كھ بنده و ھمكارانم در

خدمت شما بودیم، دوران خاصي براي كشور و دوره ي ویژه و منحصربھ فردي براي خانواده ي آموزش عالي

بود.

وي توضیح داد: از اوایل سال ١٣٩٧، بحث گراني ارز را شاھد بودیم كھ نتیجھ ي تحریم ھاي ظالمانھ بود كھ بر

فضاي دانشگاھي تأثیر گذاشت و ما در ھمین شرایط موظف بودیم كھ بزرگ ترین جشنواره فرھنگي ورزشي

سراسر كشور (المپیاد دانشجویي) را اجرا كنیم. برگزاري این برنامھ با توجھ بھ شرایط ارزي و مالي، كمي نگران كننده بود ولي با ھمت و بزرگواري تمامي دست اندركاران دانشگاه، با شركت قریب 14ھزار

دانشجو از سرتاسر كشور، بھ شكل آبرومندانھ اي برگزار شد و دانشگاه از سمت وزارتخانھ مورد تقدیر قرار گرفت.

دكتر نادگران با اشاره بھ مشكالت مالي در سال تحصیلي 97-98، بیان كرد: در سال 98، در پي شیوع بیماري كرونا در كشور، جھان و از آن جملھ كشور ما، بھ ویژه دانشگاه ھا با مسألھ اي تازه روبھ رو بود

و دانشگاه بھ طور دائم، مجبور بود كھ مسائل مختلف را بررسي كند و كارمندان دانشگاه در این مسیر حضور مؤثري داشتند و شاید اگر زحمات ایشان نبود، دانشگاه شیراز در زمینھ ي مواجھ با بیماري كرونا

مطرح نمي شد.

رئیس دانشگاه شیراز بھ ادامھ یافتن شیوع بیماري كرونا در كشور در سال گذشتھ تاكنون اشاره كرد و گفت: با وجود تمام مشكالت پیش روي، دانشگاه شیراز در حوزه ھاي توسعھ آموزشي و پژوھشي، اداري

و مالي، فرھنگي و دانشجویي و مسائل دیگر، بااجراي برنامھ ھاي جدید اقدامات بسیار خوبي را انجام داد و الحمدهللا وضعیت امروز دانشگاه خوب است و دانشگاه شیراز، در میان دیگر دانشگاه ھاي بزرگ

كشور، آبرومند و سربلند در حوزه ي آموزش مجازي ارزیابي مي شود.

دكتر نادگران افزود: گرچھ در حوزه ي آموزش ھاي مجازي، زیرساخت ھاي مختصري در دانشگاه وجود داشت اما پس از تغییر وضعیت آموزشي در كشور از حضوري بھ مجازي، روزانھ 6 تا ٧ ھزار

دانشجو در دانشگاه باید بھ سامانھ متصل مي شدند كھ این موضوع نیازمند یك كار جدید بود كھ ھمكاران ما در حوزه ي آي تي، كاري كردند، كارستان كھ قدردان زحمات ایشان ھستیم.

رئیس دانشگاه شیراز در ادامھ از بخش ھاي مختلف دانشگاه تقدیر كرد و افزود: مسألھ ي كرونا، عالوه بر مشكالت مالي، آموزشي و ارتباطي، سازمان را در خطر افسردگي و شرایط عصبي سوق مي دھد؛

اما بحمد� و با زحمات كادر دانشگاه، از این شرایط سخت گذر كردیم تا بتوانیم این شرایط پیچیده را مدیریت كنیم.

وي بر توجھ خود بھ حركت دانشگاه بھ سمت دانشگاه ھاي نسل سھ و چھار تاكید كرد و افزود: ما با تاسیس حوزه ھاي نوآوري، دستاوردھایي را كسب كردیم كھ بھ امید خدا در گزارشي، بھ آن ھا پرداختھ

خواھد شد. امروزه اگر بیماري كرونا ھم نباشد، مي توانیم بھ آموزش مجازي، بھ عنوان یك بخش تكمیلي نگاه كنیم و از این مكمل آموزشي استفاده كنیم.

در ادامھ مراسم دكتر ستایش، معاون اداري-مالي دانشگاه شیراز، ضمن تبریك روز كارمند و گرامیداشت ھفتھ دولت، اظھار كرد: بحث منابع انساني، موضوعي بسیار مھم در ھر سازماني ھست. آن دستھ از

مدیران كھ یا نادانستھ و یا از سوء مدیریت، عواملي را فراھم مي كنند كھ انگیزه ي بخش سازماني كاھش پیدا كند، جفاي بزرگي را بھ بخش مدیریت خودشان روا مي دارند.

معاون اداري مالي دانشگاه شیراز ادامھ داد: از طرف دیگر اگر كارمندان ھر نھاد، بھ ھر دلیلي مانند برخورد نامناسب یا كمبود حقوق، خداي ناكرده، نسبت بھ كار خودشان كاھلي كنند، بھ بخش اجرایي

سازمان خودشان جفا كرده اند و در این موضوع، رابطھ متقابلي وجود دارد.

وي افزود: مراكز علمي و دانشگاھي مانند دانشگاه شیراز از این قاعده مستثني نبوده و شرایط خاص تري را شاھد ھستیم. بنابراین باید تالش كنیم كھ موضوع كاھش انگیزه ي سازماني را بھ عنوان مھم ترین

مؤلفھ مدنظر داشتھ باشیم.
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دكتر ستایش ادامھ داد: بنده نیز از زماني كھ براي این مسئولیت انتخاب شدم با وقت گذاري و حضور تمام وقت و استفاده از رایزني ھا در سطح استان و كشور تالش كرده ام تا با تأمین منابع مالي تا بتوانیم

رضایتمندي را بھ دانشگاه برگردانیم.

وي رضایتمندي خود را از بخش اداري و مالي دانشگاه ابراز كرد و گفت: حاصل این تالش ھا، بسیار است؛ در این دوره ي اخیر، خدمات خوبي ارائھ شد و كارمندان تكریم شدند و مورد احترام قرار گرفتند.

ازجملھ ي خدمات مي توان بھ پرداخت معوقات مالي سال 89 بھ بعد در دوره اینجانب اشاره كرد.

دكتر ستایش افزود: ما تفاوت كار در رده ھاي مختلف در واحدھاي دانشگاه را با بازنگري سختي كار، در نظر گرفتیم. در زمینھ ي رفاھي تالش بسیار شد كھ از آن جملھ مي توان بھ ایجاد مكان ھاي رفاھي

مانند اردوگاه تحقیقاتي دكتر مصطفوي اشاره كرد. ھمچنین در بحث ارتقاء رتبھ با دستورالعمل بازنگري شده روي آن كار شد و حمایت از تعاوني ھا را بھ شدت پیگیري كردیم و االن در جلسات نھایي سند

جامع رفاھي كارمندان بھ سر مي بریم و االن پس از یك سال و نیم، در روزھاي پایاني طرح كارسنجي و زمان سنجي ھستیم. نظام جامع آموزشي كارمندان و بسیاري دیگر از طرح ھا نیز در دست اقدام است

كھ فرصت شمارش آن ھا نیست.

معاون اداري مالي دانشگاه شیراز با ابراز امیدواري از ادامھ این مسیر براي متصدیان آینده این بھ دو نكتھ اشاره كرد: اول آنكھ در سال گذشتھ براي اولین بار، ھدایایي براي روز كارمند در نظر گرفتھ شده

است، كھ تالش مي شود امسال با پنجاه درصد افزایش، تقدیم دوستان شود. نكتھ دوم آنكھ از كاركنان دانشگاه دعوت كرد تا در روز یكشنبھ، براي در افتتاح پنج پروژه عمراني دانشگاه با حضور مقامات شھري

و استاني حضور یابند.

وي افتتاح از پروژه ھاي ورودي درب سوم پردیس دانشگاه، بقعھ ي یادمان شھداي گمنام، مھدكودك ویژه ي فرزندان دانشگاھیان، تفكیك لولھ كشي آب شرب از آب فضاي سبز، ساختمان پژوھشكده انرژي و

دیگر پروژه ھا در ھفتھ دولت خبر داد.

دكتر ستایش در بخش دیگري از سخنان خود، ضمن تقدیر از واحد طرح ھاي عمراني دانشگاه، از مھندس اكرمي، مدیر طرح ھاي عمراني دانشگاه تقدیر ویژه كرد و گفت: یكي از كارھایي كھ در زمان

مدیریت بنده انجام شد، این است كھ چندین پست ویژه ي ھیأت علمي را بھ كارمندان سپردیم؛ زیرا بر این باورم كھ كارمندان درگیري ھاي آموزشي ندارند و با فراغ بال بیشتري بھ كار خود مشغول مي شوند.

بنابراین من تا جایي كھ قانون اجازه مي داد، مسئولیت ھاي اجرایي را از اعضاي ھیأت علمي بھ بدنھ كارمندي، تغییر مي دادم. خوشبختانھ افرادي مانند مھندس اكرمي نیز، در این زمینھ، اعتماد بنده را پاسخ

دادند.

در ادامھ ي برنامھ، از سوي شوراي كاركنان از دكتر نادگران و دكتر ستایش تقدیر شد. (تصویر لوح تقدیرھا در انتھاي خبر آمده است.)

ھمچنین كارمندان نمونھ ي دانشگاه در سال ١۴٠٠ نیز، از سوي معاونت اداري مالي دانشگاه، در بخش ھاي مختلف معرفي و تقدیر شدند و در انتھاي برنامھ بھ دوازده نفر از كارمندان حاضر در برنامھ، بھ

قید قرعھ، جوایزي اھدا شد.

اسامي كاركنان نمونھ ي دانشگاه در سال ١۴٠٠ بدین شرح است: 

1. علي اصغر اكرمي (مدیر طرح ھاي عمراني)

2. حسن نامدار (مسؤول دفتر ریاست)

3. حلیمھ زارعي (اداره ي حمایت و پشتیباني فرھنگي و اجتماعي)

4. ھانیا صحرائیان (معاونت آموزشي)

5. حسینعلي شمسایي (دانشكده دامپزشكي)

6. فاطمھ اجرایي (كتابخانھ مركزي)

7. زھرا پارسائیان (دانشكده مھندسي برق)

8. عبدالرضا رحماني (موزه تاریخ طبیعي)

9. فاطمھ حاتمي (اداره آموزش)

10. مینو فالحي (دانشكده ادبیات و علوم انساني)

11. رضا اسفندیاري بیات (مدیریت حراست)

12. رحیم زارعي (مدیریت حراست)

13. محمدحسین قامت (معاونت دنشجویي)

14. ھادي معصومي (مدیریت حراست)
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منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تبریک هفته دولت و روز کارمند

در تقویم ملي ما، نخستین ھفتھ ي شھریورماه بھ عنوان «ھفتھ ي دولت» و روز چھارم شھریورماه، با عنوان

«روز كارمند» نامگذاري شده است. این تاریخ، یادآور شھادت فرزندان پاك نھاد انقالب و اسوه ھاي مجاھد دولت،

شھیدان واالمقام «رجایي» و «باھنر» است و چھ نیكوست كھ نام و خاطره ي این شھیدان خدمتگزار، بھ نام ھفتھ

ي دولت پیوند خورده تا بھ عنوان الگویي شایستھ و سرمشقي ماندگار در عرصھ ي مدیریت نظام جمھوري

اسالمي براي خادمین ملت ھا باشند.

بھ یقین، توفیق ھر دولتي در اداره ي ھرچھ بھتر امور كشور، تماما وابستھ بھ ھمراھي، ھمدلي و مشاركت آحاد

مردم است و موفقیت، توسعھ و پیشرفت ھر سازماني بھ بھره وري، تخصص، تعھد كاري و اخالقي نیروي

انساني آن سازمان وابستھ است و ھیچ تالشي در زمینھ ي پیشبرد اھداف و ارتقاي آن مجموعھ، بدون كوشش این

كاركنان آن نتیجھ بخش نخواھد بود.

ھفتھ ي دولت كھ نمادي است از وحدت مردم و دولت اسالمي؛ فرصت مغتنمي ست براي بازخواني نقش و

وظایف دولت مردان و قدرداني از ھمھ ي كاركنان خدوم كشور كھ در بخش ھاي مختلف، متواضعانھ براي كسب

رضاي پروردگار و خدمت رساني بھ مردم فعالیت مي كنند.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ي شھیدان بزرگ رجایي و باھنر، ھفتھ ي دولت و

روز كارمند را بھ ھمھ ي خدمتگزاران صدیق كشور، بھ ویژه ھمكاران خدوم، متعھد و كاردان خود در دانشگاه

شیراز، تبریك و تھنیت عرض نموده و متواضعانھ از زحمات و تالش ھاي بي وقفھ و خالصانھ ي ھمھ ي این

عزیزان قدرداني مي نماید.

تندرستي، شادماني و موفقیت روزافزون ھمگان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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شیراز

 مراسم یادبود استاد فقید دکتر لطف اهللا یارمحمدي

در پي درگذشت استاد فقید دانشگاه شیراز، دكتر لطف هللا یارمحمدي، عصر دوشنبھ اول شھریورماه 1400،

مراسم یادبودي ازسوي حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه شیراز، بھ صورت مجازي برگزار شد.

دكتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز، در این مراسم ضمن عرض تسلیت بھ مناسبت ایام سوگواري حضرت

اباعبد� (ع) و درگذشت استاد یارمحمدي، اظھار كرد: سوگ از دست دادن استادي مبرز، برجستھ، اخالق مدار،

شجاع و خالص، بر خانواده آموزش عالي و بھ ویژه آموزش عالي شیراز، سنگین است. استاد یارمحمدي از اساتید

برجستھ اي بودند كھ مي توان ایشان را از مصادیق استاد واقعي دانشگاه معرفي كرد.

وي ادامھ افزود: ما افتخار مي كنیم كھ سال ھا از این استاد بھره مند شدیم. من از بین تمامي خصوصیات و ویژگي

ھاي استاد یارمحمدي، بھ دو خصوصیت از ایشان كھ بنده شاھد آن بودم، مي پردازم؛ اول آن كھ استاد یارمحمدي،

اسوه ي اخالق و گشاده رویي بودند و جذابیت ویژه اي داشتند كھ دانشجویان مي توانستند از ایشان الگو بگیرند.

رئیس دانشگاه شیراز افزود: یكي دیگر از خصوصیت ھاي استاد یارمحمدي، وارستگي ایشان بود؛ ایشان معلمي

واقعي بود. از خصوصیت معلمي، مي توان بھ تواضع در دانایي و صداقت با دانشجو اشاره كرد. بنده شخصا

بارھا در پاسخ سواالتي كھ دانشجویان از ایشان مي پرسیدند، جملھ ي «نمي دانم و تحقیق مي كنم» را شنیده بودم.

دكتر نادگران در انتھا گفت: خوشحالم كھ مدتي را با این استاد گرانقدر محشور بودم و تبریك عرض مي كنم بھ خانواده آموزش عالي براي داشتن ھمچین استاد ارزشمندي و البتھ تسلیت عرض مي كنم بھ ھمھ

دوستاني كھ در سوگ استاد یارمحمدي نشستھ اند.

دكتر سید آیت هللا رزمجو، استاد زبان ھاي خارجي و زبان شناسي نیز یادي از دكتر یارمحمدي كرده و گفت: امروز در فقدان دكتر یارمحمدي بزرگداشت ایشان را برگزار مي كنیم. ھمیشھ ما مي نشستیم و

استاد بھ ما مي آموختند و ما را نصحیت مي كردند. اما امروز مي خواھیم در فقدان آن مرد بزرگ سخن بگوییم؛ ھمھ ما بر این باوریم كھ آن استاد بزرگ و عزیز نمرده است؛ چرا كھ سعدي فرموده است:

«سعدیا مرد نكونام نمیرد ھرگز».

وي افزود: استاد یارمحمدي نمونھ ي بارز انسان كامل، اثرگذار و بسیار شاخص در شاگردپروري بودند كھ اسامي بسیاري از شاگردان ایشان را در بزرگداشت امروز مي بینیم؛ براي روح ایشان آرزوي شادي

و آرامش مي كنیم و امیدواریم راھشان ازسوي شاگردان ایشان ادامھ یابد.

در این برنامھ دكتر رحمان صحراگرد، رئیس دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه شیراز نیز، ضمن عرض تسلیت، بیان كرد: حیات و ممات استاد یارمحمدي، مصداق جملھ ي شریف ((عاش سعیدا و مات

سعیدا)) بود. ایشان زیبا و صحیح زیست و زیبا و صحیح، درگذشت. او زیبا مي شنید، مي گفت و مي دید. ایشان لطفي از جانب خداوند براي دانشگاه شیراز و خانواده شان بود. توفیقات را بھ ھمگان ارائھ داد

و از كسي امساك نكرد.

وي ادامھ داد: استاد یارمحمدي بھ معناي واقعي كلمھ یار بود. یار تمامي نیازمندان؛ بدون آنكھ تمایزي قائل شود و دیدگاه و مسلكي را در نظر بگیرد. ھمسر بزرگوار ایشان بھ عقیده بنده، فردي شایستھ اي ھستند

كھ سال ھا در كنار استاد زندگي كردند و توانستند سھ فرزند ایشان را تا مدارج باالي علمي تربیت كنند.

در ادامھ ي این برنامھ، عده اي از ھمكاران و دانشجویان سابق ایشان ازجملھ دكتر جالل رحیمیان، استاد زبان شناسي دانشگاه و دكتر امرهللا ابجدیان، پیشكسوست زبان شناسي زبان ھاي خارجي و ھمكار استاد

یارمحمدي، یاد ایشان را گرامي داشتھ و از خاطره آن استاد سخن گفتند. در انتھاي مراسم نیز فرزندان استاد یارمحمدي از تمامي عزیزاني كھ كھ در برنامھ شركت كردند، تشكر كردند.
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 معرفی مرکز مطالعات خشکسالی دانشگاه شیراز

معرفي مركز مطالعات خشكسالي دانشگاه شیراز
دكتر علیرضا سپاسخواه، مدیر مركز مطالعات خشكسالي دانشگاه شیراز، در گفت وگو با روابط عمومي دانشگاه

بھ معرفي این مركز پرداخت و اظھار كرد: در سال 1387 ھمراه با تشریف فرمایي مقام معظم رھبري بھ استان

فارس، پروژه ھایي معرفي شدند و با كمك وزارت نفت، وزارت علوم و دانشگاه شیراز، ساختمان مركز مطالعات

خشكسالي بھ مساحت ١٢٠٠متر ساختھ شد.

وي درخصوص زمینھ ھاي پژوھشي این مركز گفت: ما در این مركز در زمینھ ھاي گوناگون مانند مدیریت آب

در مزرعھ فعالیت مي كنیم تا بتوانیم با وجود خشكسالي ھا و كمبود آب در ایران، آب كشاورزي را مدیریت كنیم و

بازدھي مصرف را بھبود ببخشیم.

دكتر سپاسخواه ادامھ داد: تجھیزاتي كھ در این مركز داریم، شامل یك گلخانھ و تعدادي الیسمترھاي كشت ھست و ما كشت، آبیاري مناسب گیاھان و تاثیرات كود نیتروژنھ بر آب ھایي زیرزمیني را در جعبھ

ھاي كشت مورد پژوھش قرار مي دھیم. ما تبخیر و تعرق دقیق گیاھان زراعي را در مركز كوشكك بررسي مي كنیم و ھمچنین دو آزمایشگاه مجھز براي پژوھش آب و خاك، پژوھش تعیین عناصر غذایي در

گیاه و خاك و ھمچنین سنجش پارامتر ھاي فیزیولوژیك در گیاھان در اختیار داریم.

استاد بخش علوم و مھندسي آب، بھ افراد شاغل در مركز نیز اشاره كرد و گفت: در این مركز سھ نفر بھ صورت مستقیم و پنج نفر نیز بھ صورت غیرمستقیم، از بخش مھندسي آب در پژوھش ھا مشاركت

دارند.

دكتر سپاسخواه در ادامھ بھ استفاده از نتایج پژوھش ھا پرداخت و گفت: یافتھ ھایي كھ در مركز بھ دست مي آوریم را از طریق سیستم ترویج سازمان جھاد كشاورزي یا با برگزاري كارگاه ھاي آموزشي، بھ

زارعین منتقل مي كنیم. ازجملھ كارگاه ھاي برگزارشده مي توان بھ ایجاد فضاي سبز كم مصرف آب، مدیریت آب در گلخانھ، مدیریت آبیاري كینوا (كھ گیاھي نوورود است و مصرف بسیار كم آب و تحمل

شوري آب دارد) اشاره كرد كھ تمامي این كارگاه ھا بھ دفعات بررسي و برگزار شده است.

مدیر مركز مطالعات خشكسالي در ادامھ بھ دستاورد ھاي این مركز اشاره كرد و توضیح داد: درخصوص دستاوردھاي این مركز، بھ طور مثال مي توان بھ ارائھ ي طرحي براي بھینھ سازي كشت زعفران بھ

وسیلھ ي جوي پشتھ اشاره كرد. بدین صورت كھ در این طرح كف زمین را بھ صورت جوي پشتھ دربیاوریم و آن را براي كشت زعفران استفاده كنیم. بھ این ترتیب مي توان محصول بھ دست آمده از زعفران

را دو تا سھ برابر افزایش داد. با این طرح، امكان استفاده ي بھینھ از آب باران فراھم مي گردد و مصرف آبي كھ براي آبیاري استفاده مي شود، 25 تا 30درصد صرفھ جویي مي شود.

وي ادامھ داد: در زمینھ ي كاشت گندم، كلزا، چغندر قند و جو نیز مي توان از این شیوه ي كاشت استفاده كنیم. ما در این مركز آزمایش ھایي انجام دادیم كھ گیاه را در كف جوي چھ بكاریم و روي آن را

پالستیك بگذاریم كھ بھ این طریق آب باران در انتھاي جوي چھ روان مي شود و مقداري از آب باران مورد استفاده قرار مي گیرد.

دكتر سپاسخواه با اشاره بھ كم آبي ھاي اخیر كشور بر اھمیت تغیر روش آبیاري تاكید كرد و گفت: بھ طور مثال گیاه برنج آب زیادي مصرف مي كند و در آزمایش ھاي ما در سد درودزن، برنج را بھ وسیلھ ي

آبیاري قطره اي كشت كردیم كھ مي تواند دستاورد مھمي باشد.

وي ادامھ داد: نكتھ ي دیگر درخصوص گیاه نو ورود بھ نام كینوا است كھ كشاورزان استان فارس عالقھ مند بھ كشت این گیاه شدند. این گیاه نیازمند تعیین زمان كشت دقیق است و بنابراین ما تحقیق كردیم كھ

تاریخ كشت آن را بھ اسفند و یا شھریور تغییر دھیم، تا بتواینم مصرف كشت را بھ شدت كاھش دھیم. ھمچنین این گیاه مي تواند با ٧۵ درصد آبیاري مرسوم و سنتي رشد یابد و ھمچنین مصرف كود نیتروژن

را بھ 250 كیلوگرم در ھكتار برسانیم.

استاد علوم و مھندسي آب دانشگاه شیراز افزود: در استان فارس، از درختان دیمي مانند انگور و انجیر بسیار داریم و در این شرایط كم آبي مي توانیم از آبیاري تكمیلي استفاده كنیم و منابع آبي چاه ھا و رودھا

را استخراج كنیم و از اضمحالل آن ھا جلوگیري كنیم و محصولي اقتصادي دریافت كنیم كھ در این مسألھ دو نكتھ اھمیت بسیار دارد و آن زمان آبیاري تكمیلي و میزان این آبیاري است كھ ما بھ چگونگي آن

پاسخ دادیم.

مدیر مركز مطالعات خشكسالي، بھ دستاوردھاي پژوھشي دیگري نیز در این مركز اشاره كرد و گفت: ذغال زیستي كھ موجب حفظ رطوبت خاك مي شود بسیار دستاورد ارزنده اي ھست كھ حتي در استفاده از

منابع آبي شور مفید باشد و از صدمات آب شور بھ گیاه بكاھد. معضل كم آبي تنھا بر كشاورزي نبوده و بر آب شرب شھري نیز تاثیر مي گذارد، اما شیرین سازي آب ھاي شور بایستي توجیھ اقتصادي داشتھ

باشد. یكي از ھمكاران ما بھ كمك دانشجویان فني مھندسي دانشكده ي كشاورزي، دستگاه آب شیرین كن خورشیدي ساختھ اند كھ قابلیت شیرین سازي آب یك روستاي 100 نفره را از طریق انرژي خورشیدي

دارد.
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دكتر سپاسخواه در ادامھ ي معرفي دستاوردھاي این مركز گفت: یكي از طرح ھاي مركز ما كشت مخلوط گندم و زعفران و آبیاري ھمزمان است كھ مي تواند محصول قابل توجھي را در اختیار كشاورز قرار

دھد و توجیھ اقتصادي دارد. نكتھ ي دیگر در زمینھ ي كشت گیاه نوورود كاملینا است كھ گیاھي روغني، مانند كلزا ھست و قابیلت كشت دیمي دارد و بھ عنوان محصول دانھ ي روغني استفاده مي شود و مي

تواند از واردات پرھزینھ ي این بخش جلوگیري كند.

0:00
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شیراز

 دانشگاه شیراز هفتمین دانشگاه ایران براساس رتبه بندي سال 2021 شانگهاي

در جدیدترین نتایج رتبھ بندي دانشگاه ھاي جھان كھ ازسوي نظام رتبھ بندي دانشگاه شانگھاي انجام مي شود، 11

دانشگاه از ایران در جمع این ھزار دانشگاه قرار گرفتھ اند كھ در این میان، دانشگاه شیراز در رتبھ ي ھفتم ایران

قرار گرفتھ است.

در این نظام رتبھ بندي دانشگاه شانگھاي كھ بھ رتبھ بندي علمي دانشگاه ھاي جھان شھرت دارد، دانشگاه شیراز

در میان دانشگاه ھاي جھان، در رتبھ ي بازه 800-701 قرار گرفتھ است. بھ طور كلي دانشگاه ھایي كھ داراي

جایزه نوبل، پژوھشگران داراي استناد باال یا مقالھ ھاي منتشر شده در مجلھ ھاي nature & science و دانشگاه

ھایي كھ داراي تعداد زیادي مقالھ ھاي نمایھ شده در نمایھ گسترده استنادي علوم و نمایھ استنادي علوم اجتماعي

ھستند، در این رتبھ بندي مورد بررسي قرار مي گیرند.

گفتني ست این رتبھ بندي از سال 2003 بھ صورت ساالنھ منتشر مي گردد و دانشگاه شیراز از سال 2018 در

این نظام رتبھ بندي شده است و طي دو سال اخیر در بازه رتبھ اي 800-701، ھمراه دانشگاه علوم پزشكي شھید

بھشتي قرار گرفتھ است.

دانشگاه تھران از سال 2016 با كسب رتبھ در بازه 400-301 در جمع 400 دانشگاه برتر دنیا قرار دارد. دانشگاه

ھاي صنعتي شریف، تربیت مدرس و علوم پزشكي تھران در بازه رتبھ اي 600-501 قرار گرفتھ اند. دانشگاه

صنعتي امیركبیر در بازه رتبھ اي 700-601، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه تبریز در بازه رتبھ اي

900-801 و دانشگاه ھاي فردوسي مشھد و علوم پزشكي ایران در بازه رتبھ اي 1000-901 قرار دارند.

رتبھ 2013رتبھ 2014رتبھ 2015رتبھ 2016رتبھ 2017رتبھ 2018رتبھ 2019رتبھ 2020رتبھ 2021نام موسسھردیف

500-400401-300301-400201-400301-400301-400301-400301-400301-301دانشگاه تھران1

-- -500-500401-500401-600401-600501-700501-601دانشگاه صنعتي امیركبیر2

--500-401-600-600501-500501-600401-600501-501دانشگاه صنعتي شریف3

----700-700601-600601-600501-600501-501دانشگاه تربیت مدرس4

----600-600501-500501-600401-600501-501دانشگاه علوم پزشكي تھران5

----800-800701-800701-800701-800701-701دانشگاه علوم پزشكي شھید بھشتي6

-----900-1000801-800901-800701-701دانشگاه شیراز7

----800-900701-700801-900601-1000801-901دانشگاه فردوسي مشھد8

-----900-1000801-900901-900801-801دانشگاه تبریز9

1000-900901-801دانشگاه علم و صنعت ایران10
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شیراز

 تفاهم نامۀ اعطاي جایزه تحصیلی به دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر

در جریان امضاي تفاھم نامھ اي پنج سالھ، میان ریاست دانشكده ي مھندسي برق و كامپیوتر دانشگاه شیراز و

دكتر محمد جمشیدي، استاد دانشگاه تگزاس و استاد اسبق دانشكده ي مھندسي برق و كامپیوتر دانشگاه شیراز،

اعطاي جایزه ي تحصیلي بھ دانشجویان برگزیده ي تحصیالت تكمیلي این دانشكده مقرر شد.

براساس این تفاھم نامھ، دانشكدۀ مھندسي برق و كامپیوتر دانشگاه شیراز تعھد دارد كمیتھ اي براي اجراي مفاد

تفاھم تشكیل دھد و طبق دستورالعملي مدّون، یك نفر دانشجوي ممتاز دكتري و یك نفر دانشجوي ممتاز كارشناسي

ارشد را براي دریافت این جایزه ي تحصیلي معرفي كند.

طبق تعھدات، دكتر محمد جمشیدي، طرف دوم این تفاھم نامھ، یك جایزه ي تحصیلي براي دانشجوي ممتاز دكتري

بھ مبلغ 6میلیون تومان و یك جایزه ي تحصیلي براي دانشجوي ممتاز كارشناسي ارشد بھ مبلغ چھار میلیون تومان

اعطا مي كند.

فراخوان مرتبط با این تفاھم نامھ، خردادماه ھرسال منتشر شده و نتایج، آن در مھرماه اعالم مي شود. براساس بند

ھاي این تفاھم نامھ، سھ نفر اول تمام رشتھ_گرایش ھاي موجود در دانشكده ي مھندسي برق و كامپیوتر كھ تمام دروس خود را گذرانده اند و در مرحلھ ي انجام پایان نامھ ھستند، انتخاب خواھند شد و فعالیت

ھاي علمي و اجرایي نفرات برگزیده، براساس تشخیص كمیتھ ي راھبردي این تفاھم نامھ و برمبناي دستورالعمل اجرایي مصّوب این كمیتھ، ارزیابي خواھد شد.



10/2/21, 12:34 PM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 37/37


