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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1400/08/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 دیدار نخبگان و استعدادهاي علمی کشور با رهبر انقالب اسالمی

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري،
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح چهارشنبه، 26آبان
1400، در دیدار نخبگان جوان و استعدادهاي برتر
علمی، نخبگان را نور چشمان ملت خواندند و با تأکید بر
لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان براي یافتن راه حل
هاي علمی مشکالت مختلف افزودند: ظرفیت نخبگی
جوانان ملت ایران، می تواند زمینه ساز پر کردن شکاف
علمی کشور با علم جهانی، عبور از مرزهاي جهانی علم،
ایجاد تمدن نوین اسالمی و تحقق آینده درخشان کشور

باشد.
حضرت آیت اهللا خامنه اي با تشکر از مطالب مفیدي که

نخبگان در این دیدار بیان کردند، نخبگی را موهبت و نعمتی الهی خواندند و افزودند: استعداد و ظرفیت ذهنی تنها شروط تحقق
نخبگی نیست بلکه باید با شکرگزاري و قدرشناسی این نعمت، و با کار و تالش و همت و مجاهدت، استعداد و ظرفیت را به نخبگی

تبدیل کرد.
رهبر انقالب در همین زمینه افزودند: البته قدرشناسی و شکر عملی نعمت نخبگی جوان، وظیفه پدر و مادر، معلم و استاد و دستگاه

هاي حاکمیتی نیز هست.
حضرت آیت اهللا خامنه اي خاطرنشان کردند: ملت ایران، ملتی بالقوه نخبه است و به همین علت از دیر باز هدف جنگ نرم
تحقیرکننده استعمارگران قرار داشته تا استعدادها و توانایی هاي خود را فراموش کند و حتی منکر شود و دروغ بزرگ «ما نمی

توانیم» را بپذیرد.
ایشان با اشاره به خاطرات جواهر لعل نهرو از هند درباره تالش مستقیم و غیرمستقیم انگلیسی ها براي از بین بردن احساس توانایی و
اتکاي به خود در ذهن ملت هند گفتند: در تاریخ 200ساله اخیر ایران نیز استعمارگران و حاکمان وقت، هم صدا ناتوانی ملت ایران را

تبلیغ می کردند که پیروزي انقالب به این روند پایان داد.
رهبر انقالب غفلت و غارت را دو هدف مکّمل استعمارگران از القاي ناتوانی در ملت ها برشمردند و افزودند: وقتی ملتی از توانایی هاي
خود غفلت کرد، غارت او آسان می شود. در واقع غفلت، مقدمه غارت و غارت، افزایش دهنده غفلت ملت ها از توانایی ها و

استعدادهاي درونی است.
حضرت آیت اهللا خامنه اي با استناد به آیات صریح قرآن مجید درباره پیامدهاي منفی غفلت افزودند: خداوند در کتاب آسمانی هشدار
می دهد که دشمن می خواهد شما از سالح و داراییهاي خود غافل شوید تا راحت حمله کند که این موضوع امروز با توجه به فشارها

و جنجال ها در دنیا درباره مسئله پهپاد و موشک قابل توجه است.
«احساس مسئولیت نخبگان» نکته دیگري بود که رهبر انقالب در این دیدار به آن پرداختند و تأکید کردند: هم مسئوالن باید به
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وظایف خود درباره نخبگان عمل کنند، هم جوان نخبه باید در قبال مسائل کشور احساس مسئولیت کند و ضمن مبارزه با موانع و
پذیرش برخی سختی هاي گاه اجتناب ناپذیر، اجازه ندهد نامهربانی هایی که در برخی دستگاه ها به نخبگان می شود، او را از ادامه

راه و تالش و احساس مسئولیت باز دارد.
نکته دیگري که رهبر انقالب براي نخبگان جوان و استعدادهاي برتر علمی بیان کردند «ضرورت توجه به آینده ي ترسیم شده و هدف

گذاري شده براي ایران عزیز» بود.
ایشان با یادآوري سخنان چند سال قبل خود درباره آینده ایران و ضرورت پیشتازي در عرصه علم جهانی گفتند: باید به گونه اي
حرکت کنیم که در آینده اي معقول، ایران منبع علم جهانی بشود و هر کس براي دسترسی به جدیدترین یافته هاي علمی، ناچار از
یادگیري زبان فارسی شود، همانگونه که در برهه هایی از تاریخ، ایرانیان بر قله هاي دانش جهانی قرار داشتند و کتاب هاي دانشمندان

ایران در دانشگاه هاي غرب و شرق مورد تدریس و استناد اهل علم و دانش بود.
حضرت آیت اهللا خامنه اي براي رسیدن به این آینده روشن و افتخارآمیز سه مرحله را ضروري دانستند. اول: تالش فراوان براي پر
کردن فاصله کنونی با خطوط مقدم علم جهانی، دوم: عبور از مرزهاي دانش جهانی و عرضه کشفیات نوین علمی به جامعه بشري، و

سوم: بنا کردن تمدن نوین اسالمی بر پایه علم نافع.
ایشان تأکید کردند: اگر نخبگان جوان میهن به این افق روشن چشم بدوزند، حرکت علمی آن ها جهت گیري درست خواهد داشت و

مشکالت نیز رفع خواهد شد.
«لزوم آفرینش علمی» نکته دیگري بود که رهبر انقالب در تبیین آن، گفتند: امروز کارهاي علمی مهمی در کشور در حال انجام است
که غالبًا جزو شاخه هاي علمی خلق شده به دست دیگران است، در حالی که عالوه بر این، باید با خالقیت و نوآوري، قوانین ناشناخته

طبیعت را کشف، و در تولید علم، نوآوري کرد.
ایشان، «مسئله محوري» و حل مسائل کشور را از اهداف مهم جامعه علمی کشور خواندند و با برشمردن مواردي مانند مشکالت آب،
محیط زیست، ترافیک، آسیب هاي اجتماعی، تخلیه روستاها، نظام پولی، مالی، مالیاتی، بانکی و مسائل نظام تولید، گفتند: می توان

براي همه مشکالت کشور راه حل علمی پیدا کرد.
حضرت آیت اهللا خامنه اي خاطرنشان کردند: در برخی کشورها با وجود آنکه اغلب دانشگاه ها خصوصی است، اما بودجه هاي دولتی
زیادي به آن ها داده می شود، البته نه به صورت فله اي، بلکه به این شکل که دولت براي دانشگاه مسائلی را تعریف می کند و چنانچه

دانشگاه در حل آن مسائل پیشرفت داشت، بودجه به آن تعلق می گیرد.
رهبر انقالب از «هوش مصنوعی» به عنوان یک مسئله مهم و آینده ساز نام بردند و تأکید کردند: این مسئله در اداره آینده دنیا نقش

دارد و باید به گونه اي عمل کنیم که ایران جزو 10 کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد.
رهبر انقالب درباره بحث مهاجرت نخبگان، گفتند: امروز در کشور جوانان نخبه می توانند رشد و پیشرفت کنند ولی همچنانکه قبًال
هم گفته ایم تمایل یک نخبه براي مهاجرت به کشوري دیگر با این نگاه و توجه که بدهکار کشور است و پس از تحصیل بازخواهد

گشت، مانعی ندارد.
حضرت آیت اهللا خامنه اي افزودند: اما مهاجرفرستی و اینکه عناصري در بعضی دانشگاه ها، جوان نخبه را از آینده مأیوس، و او را به

ترك میهن تشویق می کنند، صریحًا خیانت به کشور و دشمنی با آن است و دوستی با آن جوان هم نیست.
ایشان در ادامه با تأکید بر مسئله مانع زدایی از تولید، مهمترین موانع تولید در کشور را موانع فرهنگی همچون «ناامیدي، احساس بی

آینده بودن، بی همتی، بی حوصلگی، راحت طلبی، سرگرمی هاي مضّر، احساس ناتوانی و خطرپذیر نبودن» برشمردند.
حضرت آیت اهللا خامنه اي در بخش دیگري از سخنانشان با ابراز خرسندي از رشد کّمی شرکت هاي دانش بنیان، بر لزوم افزایش

کیفیت این شرکت ها تأکید و خاطرنشان کردند: در رعایت ضوابط دانش بنیان بودن سخت گیري شود.
ایشان با اشاره به دانش بنیان نبودن صنایع بزرگ کشور، خاطرنشان کردند: باید با استفاده از شرکت هاي دانش بنیان، صنایع بزرگ

مانند خودروسازي نیز دانش بنیان شوند.
رهبر انقالب، الزمه رشد و تقویت شرکت هاي دانش بنیان را رواج استفاده از محصوالت آن ها در داخل دانستند و گفتند: وقتی یک
محصول دانش بنیان در داخل تولید می شود، نباید واردات مشابه آن انجام شود و به خصوص دولتی ها و شرکت هاي بزرگ باید از
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محصوالت داخلی استفاده کنند.
ایشان در این زمینه افزودند: البته مجدداً عده اي مانند قضیه لوازم خانگی جنجال نکنند که چرا نباید از فالن کشور واردات انجام

شود، زیرا الزمه رشد شرکت هاي داخلی، ایجاد بازار داخلی براي آن ها است.
حضرت آیت اهللا خامنه اي البته خطاب به تولیدکنندگان داخلی نیز تأکید کردند: وقتی جلوي واردات گرفته می شود، بنگاه داخلی نیز

وظایفی دارد و نباید با استفاده از این موقعیت، قیمتها را افزایش، و یا کیفیت محصول را کاهش دهد.
ایشان زمینه سازي براي صادرات محصوالت دانش بنیان را از دیگر وظایف دستگاه هاي دولتی دانستند و گفتند: مردم در بعضی
کشورها که خاطره خوبی از ایران دارند، حتی نام دو محصول ایرانی را نمی توانند بیان کنند، بنابراین عالوه بر فعالت دولت و شرکتها

براي بازارسازي، بخش خارجی صداوسیما نیز باید براي تبلیغ کاالهاي ایرانی، برنامه ریزي و اقدام کند.
ایشان با اشاره به گزارشی از معاون علمی رئیس جمهور مبنی بر سهم کمتر از یک درصدي شرکت هاي دانش بنیان از تولید ناخالص

داخلی، تأکید کردند: این سهم باید حتمًا افزایش یابد و در طول 3 تا 4 سال، حداقل به 5 درصد برسد.
رهبر انقالب در پایان، نخبگان را آینده سازان و نور چشمان کشور خواندند و افزودند: من در دولتهاي قبلی و کنونی براي استفاده از
جوانان نخبه در مدیریت هاي میانی و حتی سطح باال به مسئوالن سفارش کرده ام اما شما نیز باید خود را آماده و نقش تان را در

اداره کشور پیدا کنید.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آقاي ستاري معاون علمی و فناوري رئیس جمهور، با اشاره به نقش نوآوري در پیشرفت علمی و

مقابله با دشمنی ها گفت: در برابر تحریم، هر جا تعداد شرکت هاي دانش بنیان کشور زیاد بود، بر مشکالت فائق آمدیم.
همچنین در این دیدار شش تن از نخبگان، دیدگاه هاي خود را بیان کردند. آقایان:

- محمد امینی رعیا، دکتري مدیریت از دانشگاه علم و صنعت
- محمدرضا گنج دانش، دانشجوي پزشکی و دارنده مدال طالي المپیاد دانشجویی

- مهدي شریف زاده، دانش آموخته دکتري مهندسی شیمی
- جواد آزادي، پژوهشگر در حوزه فضاي مجازي

و خانم ها:
- رزان چهاردولی، فعال و پژوهشگر در حوزه هوش مصنوعی

- فائزه فداکار، معلم و دارنده مدال نقره المپیاد کشوري
در سخنان خود بر این نکات تأکید کردند:

- اصالح گلوگاههاي تعارض منافع براي جلوگیري از اثرپذیري مسئوالن در تصمیمات
- اتخاذ سازوکارهاي هوشمندانه جهت نظارت و پیگیري سیاست هاي کلی نظام

- لزوم ارتقاي فرهنگ سازمانی و بها دادن به جایزه ملی فرهنگ سازمانی
- افزایش همکاري نیروهاي مسلح با وزارت بهداشت براي استفاده بیشتر از سربازان پزشک

- اهمیت امنیت کودکان در فضاي مجازي و چاره جویی براي آن با استفاده از هوش مصنوعی
- لزوم هدایت یارانه هاي انرژي از بخش هاي غیر مولد به مولد

- ضرورت تحول در سازوکار تربیت معلم متناسب با تربیت انسان تراز انقالب اسالمی
- چاره جویی براي پدیده فرار نخبگان از نهاد علم به نهاد تجارت

- لزوم تحول در معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و ریل گذاري جدید
- جلوگیري از آسیب هاي تحول در حوزه دیجیتال بدون ظرفیت سازي داخلی
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1400/08/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 هفته بسیج گرامی باد

بھ نام خدا

بسیج شجره ي طیبھ و درخت تنومند و پرثمري است كھ شكوفھ

ھاي آن بوي بھار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق مي دھد. 

امام خمیني (ره)

تشكیل پدیده ي بسیج، حاصل دوراندیشي بنیان گذار كبیر انقالب

اسالمي، حضرت امام خمیني (ره) است و ھفتھ ي بسیج، یادآور پیام

تاریخي ایشان مبني بر تشكیل بسیج مستضعفین، در سال ١٣۵٨

است كھ تاھمیشھ در تقویم تاریخ انقالب اسالمي ایران مي درخشد.

بسیج درحقیقت ھمان مفھوم بلندي است كھ مرزھاي سني، صنفي، قومي، جنسي و جغرافیایي نمي تواند آن را محدود كند؛ حقیقتي كھ نماد حضور ملي، مقاومت

ملي و آگاھي یك ملت است.

ھفتھ ي بسیج، فرصت مغتنمي است براي تجدید پیمان با آرمان ھاي بلند امام راحل (ره) و بازخواني نقش بسیج و جایگاه بسیجي كھ مھم ترین ھدف آن یاري

رساندن بھ دین خدا و مردم است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ي بنیان گذار جمھوري اسالمي ایران، حضرت امام خمیني (ره) و شھدا و ایثارگران بسیجي، ھفتھ

ي بسیج را بھ تمامي بسیجیان آزاده ي ایران اسالمي، بھ ویژه استادان، كاركنان و دانشجویان بسیجي دانشگاه شیراز تبریك عرض مي نماید.

بھ امید آنكھ تفكر بسیجي ھماره در جامعھ ي عزیز اسالمي گسترش یابد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1400/08/29
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست هم اندیشی سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با دبیران تشکل هاي اسالمی

جلسه ي هم اندیشی سرپرست معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه، با دبیران تشکل هاي اسالمی دانشگاه،
با هدف بررسی دغدغه ها و فعالیت هاي ایشان برگزار

شد.
این نشست صمیمانه، به دعوت دکتر علی حفیظی،
سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، روز سه
شنبه، 25آبان1400، از ساعت 18تا21 در سالن مرحوم
دکتر مصطفوي، با حضور دبیران تشکل هاي اسالمی

دانشگاه شیراز ترتیب یافت.
در این جلسه آقایان علیرضا زارع دبیر انجمن اسالمی
دانشگاه، محمدحسین پندخواهی دبیر مجمع یادواره

شهداي دانشجویان دانشگاه، مهبد حیدري دبیر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه، مرصاد خلفی دبیر جامعه اسالمی دانشجویان
دانشگاه، محمدحسین عوض پور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه، پدرام پورقدیري دبیر انجمن رفاه و توسعه دانشجویان دانشگاه، فرج
اله زارعیان کارشناس تشکل هاي اسالمی دانشگاه و خانم زیبا دیندارلو دبیر مجمع آرمان دانشگاه حضور یافتند و به بیان نظرات و

دغدغه هاي حوزه فعالیت خود پرداختند.
براي مشاهده تصاویر این نشست اینجا را کلیک کنید.

http://gallery.shirazu.ac.ir/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1400/08/29
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 بازدید معاون وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از خوابگاه هاي دانشجویی دانشگاه

شیراز

معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
از خوابگاه هاي دانشجویی دانشگاه شیراز بازدید کردند.

دکتر داداش پور، معاون وزیر و رئیس سازمان امور
دانشجویان و دکتر مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه
دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، روز
چهارشنبه، 26آبان ماه 1400، طی سفري به شیراز، از
خوابگاه هاي دانشجویی دانشگاه شیراز و روند نوسازي

آن بازدید کردند.
در این بازدید، که باهدف بررسی وضعیت خوابگاه هاي
دانشجویی دانشگاه شیراز و بررسی شیوه ي نوسازي و
تجهیز آن ها صورت گرفت، دکتر مؤذنی، سرپرست

دانشگاه شیراز، دکتر حفیظی، سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی، دکتر تشخوریان، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و آقاي
رمضان زاده مدیر امور دانشجویی دانشگاه نیز حضور داشتند.

هیأت بازدیدکننده، پس از بررسی اقدامات صورت گرفته و بازدید از خوابگاه ها، درخصوص روند نوسازي و شیوه ي تأمین منابع مالی
آن گفت وگو و تبادل نظر کردند.

براي مشاهده تصاویر این بازدید اینجا را کلیک کنید

http://gallery.shirazu.ac.ir/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1400/08/26
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 فراخوان براي استارت آپ هاي حقوقی و مالی

سرپرست مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی دانشگاه
شیراز، از آغاز فراخوان حمایت از هسته ها و استارت آپ
هاي نوآور و خالق در حوزه علوم انسانی باعنوان
«سومین فراخوان نسل نو دانش» براي استارت آپ هاي

«حقوقی و مالی» خبر داد.
دکتر محمدمهدي آجیلیان ضمن بیان مأموریت اصلی
مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز؛ مبنی
بر تشکیل هسته هاي نوآور و کارآفرین با استفاده از
ظرفیت هاي دانشگاه، به جزئیات سومین فراخوان نسل

نو دانش در این مرکز پرداخت.
دکتر آجیلیان گفت: سومین فراخوان نسل نو دانش به موضوعات
حقوقی و مالی اختصاص دارد و هسته ها و استارت آپ ها می
توانند در محورهاي حقوق و هوش مصنوعی، حقوق تجارت
الکترونیک، حقوق مالکیت فکري، حقوق شهروندي، بالکچین،
صنعت بیمه، اقتصاد مالی و فین تک و همچنین نظام مالیاتی در

این فراخوان ثبت نام کنند.
وي در ادامه به مزایا و حمایت هاي مرکز نوآوري تخصصی علوم
انسانی دانشگاه شیراز از تیم هاي پذیرفته شده در این فراخوان
اشاره کرد و افزود: حمایت هاي این مرکز از تیم هاي پذیرفته
شده در این رویداد شامل فضاي کار اشتراکی، آموزش و مشاوره

تخصصی، منتورینگ از ایده تا بازار، اعتبار حمایتی 10تا50میلیون تومانی براي ساخت محصول اولیه و شتاب دهی می شود.
سرپرست مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی برگزاري رویدادهاي نسل نو دانش در هر فصل را رویکرد این مرکز دانست و بیان کرد:
حوزه هاي تخصصی علوم انسانی به صورت فصلی فراخوان می شوند و تیم هاي پذیرش شده در هر دوره مورد حمایت این مرکز قرار

می گیرند.
گفتنی ست، سومین فراخوان نسل نو دانش در ادامه ي سلسله فراخوان هاي مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی برگزار می شود که
اولین مرحله فراخوان نسل نو دانش به صورت عمومی در حوزه علوم انسانی در بهمن ماه سال 1399 و دومین فراخوان نیز به صورت

تخصصی در حوزه علوم اجتماعی در تیرماه امسال برگزار شد.
مهلت ثبت نام در سومین فراخوان نسل نو دانش تا دهم آذرماه خواهد بود و تیم هاي متقاضی می توانند از مسیرهاي زیر در این
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فراخوان ثبت نام کنند.

iec.shirazu.ac.ir :رایانامه
شماره تماس: 09372213544



11/24/21, 9:45 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 13/61

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  6  |  تاریخ: 1400/08/26
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مراسم گرامیداشت هفته ي کتاب و کتابخوانی و تقدیر از کتابداران دانشگاه

با ھفتھ ي كتاب و كتابخواني، مراسم گرامیداشت ھفتھ ي كتاب و

تقدیر از كتابداران دانشگاه بھ ھمت معاونت پژوھش و فناوري و

كتابخانھ مركزي و مركز اسناد دانشگاه برگزار شد.

این مراسم با حضور برخي از مسؤوالن ارشد دانشگاه و جمعي از

كتابداران دانشگاه، در كتابخانھ مركزي و مركز اسناد دانشگاه

شیراز، با رعایت فاصلھ اجتماعي و حفظ دستورالعمل ھاي بھداشتي

ترتیب یافت.

دكتر فرزانھ عفیفیان، رئیس كتابخانھ مركزي و مركز اسناد دانشگاه

در آغاز این مراسم، ضمن خوشامدگویي بھ حاضران و گرامیداشت

ھفتھ ي كتاب و كتابخواني، این مناسبت را بھ كتابداران دانشگاه

تبریك گفت و از زحمات آن ھا قدرداني كرد.

وي با اشاره اینكھ در دنیاي مدرن امروز تغییرات زیادي در زمینھ

ي كتاب، كتابخواني و كتابخانھ ھا پدیدار گشتھ، بھ اھمیت و جایگاه

نقش كتابداران در عصر جدید پرداخت و گفت: نقش كتابداران در

دنیاي امروز، باتوجھ بھ تغییر و تحوالت باید نقشي فعال و كنش گر باشد، نھ

كنش پذیر.

دكتر عفیفیان افزود: جایگاه كتابداران دانشگاه، درمیان جامعھ ي كتابداران،

باتوجھ بھ اینكھ در انتقال و دستیابي بھ علم بھ جامعھ ي ھدف نقش مؤثري

دارند؛ جایگاه ویژه اي است؛ اما متأسفانھ ھنوز نقش آن ھا بھ عنوان مشاور یا

راھنما چندان جانیفتاده است.

رئیس كتابخانھ مركزي و مركز اسناد دانشگاه شیراز، با اشاره بھ دشواري

ارتقاي اعضاي ھیأت علمي و بي انگیزگي دانشجویان در دوران كنوني، از

مسؤوالن دانشگاه خواست تا نقش راھبردي كتابداران را بیش ازپیش جدي

بگیریند.

دكتر عفیفیان كتابداري را شغلي عاشقانھ توصیف كرد و از كتابداران دانشگاه خواست تا براي ترغیب افراد و پویایي كتابخانھ ھا مجدانھ بكوشند.
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دكتر محمدھادي صادقي، معاون پژوھش و فناوري دانشگاه نیز در ادامھ ي این مراسم بھ اھمیت جایگاه كتاب و كتابخواني پرداخت و اظھار داشت: در اھمیت

كتاب و كتابخواني، ھمین بس كھ خداوند متعال، اعجاز آخرین پیامبرش را

كتاب قرار داد و در آن بھ قلم و آنچھ مي نگارد سوگند یاد كرد و در جاي جاي

قرآن مجید، دعوت بھ تفكر و تدبر بھ طور مكرر سفارش شده است. بدین

ترتیب دین اسالم دین كتاب است.

ایشان تكنولوژي ھاي جدید را رقبایي جدي براي كتاب و كتابخانھ ھا دانست و

از كتابداران خواست تا در تدوین سیاست گذاري ھا حضور جدي داشتھ باشند

و با ھمت و تالش خود، باعث رونق و پویایي كتابخانھ ھا شوند.

معاون پژوھش و فناوري دانشگاه در پایان، ضمن تقدیر از كتابداران دانشگاه

از مسؤوالن كتابخانھ ھا خواست تا نشست ھاي ماھانھ ي ارتقاي خدمات

كتابخانھ اي را بھ صورت منظم و جدي برگزار نمایند.

 

 

 

دكتر محمدحسین ستایش، معاون اداري-مالي دانشگاه آخرین سخنران این

مراسم بود. وي ضمن گرامیداشت ھفتھ ي كتاب و كتابخواني و تقدیر از

كتابداران دانشگاه، كتاب را مھم ترین وسیلھ ي انتقال دانش بشري دانست و

اظھار داشت: كتاب نقش كم نظیري را در ارائھ ي الگو بھ افراد جامعھ، بھ

ویژه جوانان ایفا مي كند.

ایشان بھ اثرگذاري حوزه ھاي مختلف معاونت پژوھش و فناوري دانشگاه،

ازجملھ كتابخانھ ھا در ارتقاي سطح كیفي دانشگاه اشاره كرد و از كتابداران

دانشگاه خواست تا با داشتن تعلق سازماني، بھ ارتقاي سطح خدمت رساني

خود بیفزایند.

وي با تشریح معنایي دو واژه ي كارایي و اثربخشي، افزود: كارایي یعني

خوب كاركردن؛ اما اثربخشي یعني كاِر خوب كردن و خواستھ ي ما از

كتابداران عزیز دانشگاه این است كھ در حوزه ي خود اثربخش باشند.

آیین تقدیر از كتابداران، با حضور نمایندگاني از كتابخانھ ھاي مختلف

دانشگاه، حسن ختام این مراسم بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  7  |  تاریخ: 1400/08/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، برگزیده هشتمین ایستگاه مهربانی سال1400

ھرسالھ با ورود بھ ایام

میالد پربركت حضرت

محمد (ص) پیامبر

مھرباني و امام جعفر

صادق (ع) مسابقھ و

نمایشگاه پوستر

مھرباني در شھر

تھران برگزار مي

گردد. 

امسال نیز براي

ھشتمین سال پیاپي با

حضور ھنرمندان، ھنردوستان و عالقھ مندان بھ گسترش فرھنگ

مھرباني، نمایشگاه پوستر پیامبر مھرباني در گالري اندیشھ، با

عنوان ایستگاه مھرباني برگزار گردید.

در آیین اختتامیھ این نمایشگاه ازسوي دبیر نمایشگاه، از اثر مھندس

شھریار اسدي، عضوھیات علمي بخش ھنر دانشكده ھنر و معماري

دانشگاه شیراز با عنوان ''پرواز را بھ خاطر بسپار'' تقدیر شد.

گفتني ست در سال 1394 نیز، این عضو ھیات علمي برگزیده بخش

''گرافیك''جشنواره ي ھنرھاي تجسمي محمد (صلّي هللا علیھ وآلھ و

سلّم) شد و در سال 1398 از اثر وي با عنوان ''مادران سرزمین من'' تقدیر بھ عمل آمد و لوح ھنرمند مھربان بھ ایشان اھدا شد.

عالقھ مندان بھ بازدید از این آثار مي توانند، تا روز پنجشنبھ ٢٧آبان ١۴٠٠، از این نمایشگاه در فرھنگسراي اندیشھ گالري اندیشھ بازدید نمایند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  8  |  تاریخ: 1400/08/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري پنجمین همایش ملی فرش در دانشگاه شیراز

پنجمین «ھمایش ملي دستاوردھاي علمي پژوھشگران، دانش

آموختگان و دانشجویان فرش ایران» بھ ھمت انجمن علمي فرش

ایران و با ھمكاري و میزباني دانشكده ھنر و معماري دانشگاه

شیراز برگزارشد.

این ھمایش كھ با محوریت مدیریت و اقتصاد فرش، جامعھ شناسي

فرش، تاریخ فرش، آموزش، پژوھش و ترویج فرش، طرح، نقش و

زیبایي شناسي در فرش، فرش و سایر ھنرھا و كاركردھا، فرش و

كرونا برگزار گردید، با توجھ بھ شیوع ھمھ گیري كرونا در دوروز

متوالي 19 و 20 آبان ماه 1400 بھ صورت مجازي (وبینار) با حضور صاحب نظران، اساتید و جمع كثیري از عالقھ مندان بھ حوزه فرش دستباف برگزار شد.

دكتر سھند لطفي معاون پژوھشي دانشكده ھنر و معماري در آیین افتتاحیھ این ھمایش، ضمن خوش آمدگویي بھ عالقھ مندان بیان داشت: این ھمایش با ھمراھي

انجمن علمي فرش ایران، شركت سھامي فرش ایران و مجمع خیرین استان فارس و بھ میزباني دانشگاه شیراز برگزار مي شود.

وي اظھار داشت: دانشگاه شیراز بزرگ ترین و قدیمي ترین دانشگاه در جنوب ایران است كھ دھھي ھشتم حیات خود را طي مي كند و دانشكده ھنر و معماري بھ

عنوان یكي از دانشكده ھاي این دانشگاه است.

وي افزود: بخش ھنر و گروه فرش از كامل ترین و فعال ترین بخش ھایي است كھ فعالیت خود را از سال 89 شروع كرده و از سال 1400پذیراي دانشجویان

كارشناسي ارشد این رشتھ است.

دكتر لطفي ضمن تقدیر از انجمن فرش دانشكده بھ عنوان انجمن فعال، ابراز خرسندي كرد و بیان داشت: این گونھ ھمكاري ھا باید در گونھ ھاي مختلف بھ صورت

كارگاه یا نشست تداوم داشتھ باشد.

در ادامھ این برنامھ دكتر شریف رئیس بنیاد نخبگان فارس، دكتر كارگر مدیر عامل شركت فرش آستان قدس رضوي، آقاي محمد پناه، مدیرعامل شركت سھامي

فرش ایران ، دكتر بصام رئیس ھمایش، دكتر اكبري دبیر علمي ھمایش و آقایان تورج ژولھ و دكتر كیخسرو سبحھ ھر كدام دقایقي بھ ایراد سخنراني در این زمینھ

پرداختند.

ھمچنین در ادامھ برنامھ ي افتتاحیھ از بزرگان فرش ایران با پخش نماھنگي از آثار و زندگینامھ آن درگذشتگان تجلیل شد.

در ادامھ برنامھ این ھمایش، پس از معرفي آثار منتخب دانشجویان سراسر كشور بھ ویژه دانشگاه شیراز 41 مقالھ ارائھ گردید.

در روز دوم این ھمایش پس از ارائھ دیگر مقالھ ھا برنامھ اختتامھ با حضور مخاطبین و بزرگان این عرصھ برگزار شد.

دكتر شریف رئیس بنیاد نخبگان فارس ضمن بیان موضوعات و گزارشي مربوط بھ انجمن بھ صورت حضوري دومین جایزه علمي ذواالنواري را بھ دكتر

احمدي، استاد دروس رنگرزي دانشكده ھنر و معماري تقدیم كرد.

پنجمین ھمایش ملي فرش، با قرائت بیانیھ ھمایش توسط خانم صلح طلب، دانش آموختھ رشتھ فرش دانشگاه شیراز و سخنراني دكتر مقني پور رئیس بخش ھنر،

دكتر بصام رئیس ھمایش و دكتر رحماني عضو ھیات علمي بخش ھنر با تقدیر از دست اندركاران ھمایش و كارآفرینان برتر بھ پایان رسید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  9  |  تاریخ: 1400/08/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار و نیز روز بزرگراشت عالمه طباطبایی گرامی باد

آن را که ز علم و دین جدایی نبود بهتر ز کتاب
رهنمایی نبود

از بهر کسی که طالب علم بود بهتر ز کتابخانه جایی
نبود

در تقویم رسمی کشور 24آبان ماه، روز کتاب، کتابخوانی
و کتابدار نام گذاري شده است.

بی شک کتاب گنجینه ي بی بدیلی است که معرفت را
به ارمغان می آورد و عنصري رشدآفرین و روشنگر در
پهنه ي زندگی بشر به شمار می رود. در باب اهمیت آن
همین بس که خداوند متعال معجزه ي ابدي آخرین
فرستاده اش را کتاب قرار داد و در آن به قلم و آنچه می

نویسد، سوگند یاد کرد.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن گرامیداشت هفته ي

کتاب و کتابخوانی و بزرگداشت عالمه طباطبایی این روز را به تمامی فعاالن و تالشگران عرصه ي کتاب و کتابخوانی که گامی مؤثر در
مسیر اعتالي فرهنگ کتابخوانی برمی دارند، به ویژه کتابداران ارجمند دانشگاه شیراز تبریک عرض می نماید و قدردان تالش ها و

زحمات ایشان است. موفقیت، بهروزي و دیرزیستی همگان را از درگاه خداوند متعال خواستار است.
روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  10  |  تاریخ: 1400/08/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 میالد باسعادت امام حسن عسکري (ع) مبارك باد

ده مژده که نخل دل ما برگ و بري داد زیرا شجر باغ
رسالت ثمري داد

اي ساقی گل چهره بده باده که امشب بر ما صدف بحر
والیت گهري داد

از نسل نبی و علی و فاطمه خالق بر خلق جهان بار دگر
راهبري داد

هشتم ربیع الثانی، سالروز میالد باسعادت یازدهمین
اختر تابناك آسمان عصمت و طهارت، امام حسن

عسکري (ع) بر عموم شیعیان مبارك باد.
تولد آن امام همام، موعودي را بشارت دهنده است که
ظهورش، سپیده دمی است به سوي روشنایی و مرهمی

بر تمامی رنج ها و مقصد تمام رفتن ها و رسیدن ها.
روابط عمومی دانشگاه شیراز فرارسیدن میالد سراسر نور و ُسرور یازدهمین مولود خاندان عشق و والیت و امامت، امام حسن عسکري
(ع) را نخست به فرزند عدالت گسترش حضرت ولی عصر (عج) و سپس به همه ي شیعیان و دوستداران آن امام معصوم تبریک و

تهنیت عرض نموده، از پیشگاه خداوند متعال تعجیل در ظهور امام عصر (عج) را آرزومند است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  11  |  تاریخ: 1400/08/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست هم اندیشی رؤساي دانشگاه هاي معین کشور

نشست هم اندیشی رؤساي دانشگاه هاي معین کشور با
حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، رؤساي دانشگاه
هاي معین و مادر کشور؛ معاونان اداري، مالی و مدیریت
منابع؛ آموزشی؛ پژوهشی و فناوري؛ فرهنگی، اجتماعی و
حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، رئیس سازمان امور
دانشجویان، رئیس صندوق رفاه دانشجویان، نایب رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمی و
رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوري سازمان

برنامه و بودجه برگزار شد.
دکتر محمد مؤذنی، رئیس دانشگاه شیراز نیز ازجمله رؤساي

دانشگاه هاي معین کشور بود که در این نشست حضور یافت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدعلی
زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در نشست هم اندیشی
رؤساي دانشگاه هاي معین کشور ضمن تشکر و قدردانی از
رؤساي جدید و قدیم دانشگاه هاي کشور گفت: چرخش مدیریت
ها یک امر بدیهی و طبیعی است، اما باید قدردان زحمات و
تالش هاي همه مدیرانی باشیم که در شرایط سخت و حساس
این سال ها سکان آموزش عالی را مدبرانه هدایت کرده و عمر
خود را تمام وقت براي تربیت دانش آموختگان و فرهیختگان

کشور صرف کرده اند.
وي افزود: حاصل این مدیریت خوب و شایسته در ادوار مختلف در حوزه آموزش عالی، شرایط مطلوب کشور در سختی هاست.

فروش امالك دانشگاه ها براي پرداخت حقوق، خط قرمز من است/ دانشگاه ها افزایش درآمدهاي اختصاصی را یک ضرورت بدانند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري با اشاره به اینکه کمبود بودجه و منابع اعتباري، مهم ترین مشکلی است که دانشگاه هاي کشور با آن
مواجه هستند، گفت: باید همگی با مشورت و همفکري به این موضوع مهم راهکار بیندیشیم.

دکتر زلفی گل ادامه داد: یکی از کارهایی که در این زمینه انجام دادیم، اخذ مجوز تأسیس صندوق علوم، تحقیقات و فناوري است که
درصدي از بودجه عمومی دولت به آن اختصاص می یابد و برنامه هاي جدیدي را از این طریق اجرایی خواهیم کرد.

وي با بیان ضرورت افزایش درآمدهاي اختصاصی دانشگاه ها تاکید کرد: این مهم همواره باید در اولویت دستور کارهاي دانشگاه ها
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قرار گیرد و ما در این زمینه سیستم تشویقی خواهیم داشت. به هر میزان که دانشگاه ها درآمد اختصاصی خود را افزایش دهند، به
همان میزان به آن ها کمک کرده و اعتبارات آن ها را افزایش خواهیم داد.

وزیر علوم با بیان اینکه باید رویه ارتباط دانشگاه با صنعت برعکس شود، تصریح کرد: در این زمینه باید طرحی نو دراندازیم تا صنایع،
نیازها و اولویت هاي تحقیقاتی خود را از دانشگاه ها درخواست کنند و براي رفع این نیاز هزینه کنند.

دکتر زلفی گل یادآور شد: درخصوص تخصیص اعتبارات مباحث فراوانی با سازمان برنامه و بودجه داشته ایم، اما باتوجه به محدودیت
منابع اعتباري دولت، باید شرایط را درك کنیم و با مدیریت هوشمندانه و مدبرانه به دنبال کسب منابع اعتباري از محل هاي دیگر که

نتیجه پژوهش و تحقیقات است، باشیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوري خطاب به معاون اداري، مالی و مدیریت منابع گفت: باتوجه به تنظیم الیحه بودجه سال 1401، حتمًا
جلسات متعدد با معاونان اداري، مالی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوري کشور برگزار کرده و از نظرات و پیشنهادات

آنان در این زمینه بهره مند شوید.
دکتر زلفی گل در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره به مشکالتی که دانشگاه ها با توجه به کمبود اعتبارات دارند گفت: برخی از
دانشگاه ها عنوان کرده اند که همسان سازي حقوق اعضاي هیات علمی و افزایش هزینه هاي ناشی از این اقدام آنها را با مشکالتی

مواجه کرده است که ضمن اینکه تالش می کنیم این موضوع عملیاتی شود، اما باید نواقص این قانون را نیز برطرف کنیم.
وي افزود: اعتقاد دارم افزایش حقوق اعضاي هیات علمی باید بر اساس میران و کیفیت فعالیت و عملکرد هر عضو هیات علمی باشد و

رؤساي دانشگاه ها در این خصوص استقالل داشته باشند که تصمیم بگیرند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوري با اشاره به محل تامین اعتبار ناشی از همسان سازي که از محل فروش اموال دولتی است، خطاب به
رؤساي دانشگاه ها تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید حتی یک متر از امالك و اموال دانشگاه ها براي پرداخت حقوق بفروشید و این اصًال

کار درستی نیست.
وي ادامه داد: ما باید تالش کنیم که امکانات دانشگاه ها را توسعه داده و به نسل آینده تحویل دهیم نه اینکه آنچه داریم را هم

بفروشیم و صرف پرداخت حقوق کنیم، این اصًال عاقالنه نیست و خط قرمز من است.
اصل مهم در آموزش حضوري دانشگاه ها، حفظ سالمت دانشجویان است

وزیر علوم، تحقیقات وفناوري در پایان سخنان خود به بحث لزوم و ضرورت از سرگیري آموزش حضوري در دانشگاه ها نیز پرداخت و
گفت: بارها تاکید کرده ام که اصل مهم در آموزش حضوري دانشگاه ها حفظ سالمت دانشجویان است. باید ضمن احترام به مصوبات
ستاد ملی مقابله با کرونا که بر از سرگیري آموزش هاي حضوري تاکید دارد و این یک ضرورت است، تمام تالش خود را به کار گیریم

تا با حضوري کردن تدریجی آموزش ها، زمینه نشاط و شادابی حضور دانشجویان در کالس هاي درس را فراهم کنیم.
دکتر زلفی گل با اشاره به تفاوت هاي برخورداري هر دانشگاه از امکانات، اذعان داشت: بنابراین باید این استقالل را به دانشگاه ها
بدهیم که با توجه به در نظر گرفتن شرایط و امکانات، بهترین و به صالح ترین تصمیم را در این خصوص بگیرند و البته براي رفع

برخی مشکالت در راستاي همگرایی و هم افزایی، باهم مشورت و همفکري داشته باشند.
در این نشست، معاونان و تعدادي از رؤساي دانشگاه هاي مادر هر استان، نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص از سرگیري آموزش

حضوري با تداوم آموزش هاي الکترونیکی تأکید و همچنین تنظیم الیحه بودجه سال 1401 مطرح کرده و بر موارد زیر تاکید کردند:
_ بازگشایی دانشگاه ها و برگزاري کالس هاي حضوري در دانشگاه ها تدریجی، پلکانی و به صورت گام به گام باشد. (ابتدا دانشجویان

مقطع دکتري بعد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و در ادامه کالس هاي عملی دانشجویان مقطع کارشناسی)؛
_ چگونگی اطالع از انجام واکسیناسیون کامل دانشگاهیان و نحوه برخورد با دانشجویانی که واکسن دریافت نکرده اند، مشخصًا اعالم

شود؛
ایجاد وحدت رویه در نحوه تعطیلی کالس هاي دانشگاه ها با توجه به رنگ بندي کرونایی شهرها و موقعیت جغرافیایی هر دانشگاه؛

_ تاکید تداوم آموزش الکترونیکی در کنار آموزش حضوري؛
_ فعال بودن کارگاه هاي دروس عملی و آزمایشگاه ها؛

_ توجه به ساختار متفاوت هر دانشگاه قبل از هر تصمیم گیري؛
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_ در نظر گرفتن مشکالت مالی و هزینه باالي تجهیز و تعمیر و مناسب سازي خوابگاه هاي دانشگاهی؛
_ توجه به تغذیه و مشکل چند برابر شدن قیمت غذاي دانشجویی؛

_ هزینه باالي رعایت کردن پروتکل هاي بهداشتی در شرایط برگزاري کالس هاي حضوري (رعایت فضاي مورد نیاز براي هر دانشجو،
مواد ضدعفونی کننده و ماسک و تجهیزات مورد نیاز براي پیشگیري از بیماري و...)؛

_ فراهم آوردن شرایطی براي حمایت هاي مادي دولت عالوه بر کمک هاي وزارت علوم؛
_ توافق در ایجاد وحدت رویه در نظام پرداخت هاي درون دانشگاهی (هزینه هاي پرداخت حقوق و مزایاي شاغلین دانشگاه ها که

بخش اعظمی از بودجه دانشگاه ها را شامل می شود)؛
_ جدي گرفتن بحث بومی گزینی در شرایط کرونا چرا که دانشجویان بومی نیازي به استفاده از خوابگاه ندارند؛

_ در نظر گرفتن ابعاد حقوقی در بحث حضوري شدن دانشگاه ها و عواقب احتمالی آن.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  12  |  تاریخ: 1400/08/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 معرفی پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

دكتر حلیمھ عنایت، رئیس پژوھشكده علوم اجتماعي دانشگاه شیراز

طي گفت وگویي با روابط عمومي دانشگاه، بھ معرفي این پژوھشكده

پرداخت و اظھار كرد: پژوھشكده علوم اجتماعي دانشگاه شیراز از

سھ مركز جمعیت شناسي، مركز مطالعات اجتماعي زنان و مركز

مطالعات جوانان، تشكیل شده است و ھركدام از این مراكز، گروه

ھایي را در برمي گیرد.

رئیس پژوھشكده علوم اجتماعي در ادامھ بھ معرفي ھریك از

بخشھاي این پژوھشكده پرداخت و توضیح داد: مركز جمعیت

شناسي كھ از سال 1352 تأسیس شده است، داراي سھ بخش جمعیت

شناسي ایران، جمعیت شناسي اقتصادي و جمعیت شناسي اجتماعي

است. مركز مطالعات اجتماعي زنان نیز كھ از سال 1381 تأسیس

شده، داراي سھ بخش مطالعات اجتماعي، مطالعات حقوقي و

مطالعات تربیتي و روان شناختي است. ھمچنین مركز مطالعات جوانان كھ جدیدترین مركز این پژوھشكده است و از سال 1384 تاسیس شده، بخش ھاي علوم

اجتماعي و علوم تربیتي را در بر دارد.

استاد بخش علوم اجتماعي دانشگاه شیراز بھ اھداف تأسیس پژوھشكده علوم اجتماعي اشاره كرد و گفت: این پژوھشكده مانند دیگر پژوھشكده ھا بھ دنبال ارتباط

میان دانشگاه و جامعھ و دیگر دستگاه ھاست.

دكتر عنایت در ادامھ بھ معرفي اقدامات انجام شده ازسوي پژوھشكده علوم اجتماعي دانشگاه شیراز پرداخت و گفت: از زماني كھ این پژوھشكده تأسیس شده است،

ارتباط میان ما با سازمان ھا و دستگاه ھاي استاني و ملي برقرار شده و تالش داریم كھ این ارتباط را در سطح بین المللي برسانیم. طرح ھاي متعددي در سطح

استان و كشور انجام شده و كارگاه ھا، نشست ھا، ھمایش ھاي تخصصي با موضوعات اصلي پژوھشكده مانند جمعیت، خانواده، آسیب خانواده، نفي خشونت علیھ

زنان و توانمندسازي زنان، درزمینھ ي سالم سازي روابط خانواده انجام شده است.

وي بھ طرح ھاي اجراشده در این پژوھشكده نیز پرداخت و اعالم كرد: از سھ طرحي كھ ھم اكنون در دست اجراست، یكي طرح بررسي علل اعتیاد جوانان بھ

فضاي مجازي و راھكارھاي مقابلھ با آن است كھ بھ صورت مشترك با سازمان بھزیستي در سطح استان در حال اجرا است. طرح بررسي علل تمایل بھ

بازنشستگي از منظر سازمان و كاركنان شركت برق نیز از دیگر طرح ھاي در حال اجرا در پژوھشكده علوم اجتماعي است و سومین طرح نیز، مربوط بھ تنظیم

و تدوین سند ارتقاي زنان و خانواده در سطح استان است كھ براي اولین بار در كشور اتفاق مي افتد.

رئیس پژوھشكده علوم اجتماعي ادامھ داد: با توجھ بھ ماھیت این پژوھشكده، در حوزه ي آسیب ھایي كھ جامعھ با آن روبھ رو است، پژوھشكده رویكرد فعالي دارد.

طرحي كھ در سطح ملي پیش بردیم، با موضوع زنان و اعتیاد بود كھ این موضوع را براي بنیاد نخبگان كشور در سطح استان انجام دادیم. ھمچنین طرح خودكشي

زنان را بررسي كرده ایم. این ھا مسائلي ھستند كھ در استان وجود دارد و ما بھ عنوان رسالت خود وظیفھ داریم كھ در این زمینھ ورود كنیم.
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دكتر عنایت اظھار داشت: از فعالیت ھاي قابل توجھ پژوھشكده، برگزاري كارگاه ھاي متعدد بوده كھ براي دانشجویان تحصیالت تكمیلي علوم اجتماعي برگزار

گردیده است.

وي در پایان بھ امكانات و نیروھاي مستقر در پژوھشكده ي علوم اجتماعي اشاره كرد و گفت: نیروھاي این پژوھشكده بھ صورت دائم، یك مسئول دفتر و یك نفر

عضو ھیئت علمي ھستند و بنا بھ نیاز و درخواست سازمان ھا از تجربیات اعضاي ھیئت علمي دیگر رشتھ ھاي مرتبط نیز بھره مي بریم. ما با استفاده از كتابخانھ

و تمامي امكاناتي كھ در ساختمان پژوھشكده وجود دارد در حال تالش براي پیشبرد اھداف پژوھشكده ي علوم اجتماعي دانشگاه ھستیم.

فیلم كامل این گفتگو را از اینجا ببینید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  13  |  تاریخ: 1400/08/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتصاب دکتر محمدهادي صادقی، به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز

حكمي از سوي سرپرست دانشگاه شیراز، دكتر محمدھادي صادقي،

دانشیار دانشكده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه، از تاریخ 1٨آبان

1400، بھ عنوان سرپرست معاونت پژوھش و فناوري دانشگاه

شیراز منصوب گردید.

دكتر محمد مؤذني در این حكم، مھم ترین مأموریت معاونت پژوھش

و فناوري را زمینھ سازي براي حركت افتخارآمیز دانشگاه شیراز

در مرزھاي دانش و تولید علم نافع توسط اساتید ارجمند این دانشگاه

اعالم كرد.

ھمچنین سرپرست دانشگاه شیراز، طي نامھ اي از زحمات و تالش ھاي دكتر سیدمجتبي زبرجد، معاون سابق پژوھش و فناوري دانشگاه شیراز تقدیر كرد.

گفتني ست، دكتر صادقي، در سال ھاي ١٣٨۴ تا ١٣٨٨ بھ عنوان رئیس دانشگاه شیراز فعالیت داشتھ است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  14  |  تاریخ: 1400/08/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ارتقاء رتبه ي دو تن از اعضاي هیأت  علمی دانشگاه

در جلسھ ي ھیأت ممیزه ي دوشنبھ 17آبان١۴٠٠، دكتر اللھ حقیقت، عضو

ھیأت علمي دانشكده الھیات و معارف اسالمي از مرتبھ ي استادیاري بھ

دانشیاري و دكتر محمود رضایي دشت ارژنھ، عضو ھیأت علمي دانشكده ادبیات

و علوم انساني از مرتبھ ي دانشیاري بھ استادي ارتقاء یافتند. 

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریك بھ این عزیزان، از خداوند

متعال براي ایشان آرزوي تندرستي، بھروزي و موفقیت روزافزون دارد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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رشتھرتبھ نھایيشیوه ورود بھ مرحلھ نھایينام خانوادگينامردیف

ریاضي3منطقھ7دالوندامیرحسین1

علوم زمین3آزمون كارشناسي ارشداژدريسعیده2

علوم زمین4منطقھ7وآزمون كارشناسي ارشدصفيفرحناز3

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  15  |  تاریخ: 1400/08/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی سال 1400

نتایج مرحلھ ي نھایي بیست وششمین دوره ي المپیاد علمي

دانشجویي كشور (سال١۴٠٠)، ازسوي سازمان سنجش آموزش

كشور اعالم شد.

طبق اعالم سازمان سنجش، 943 نفر از دانشجویان سراسر كشور

در مرحلھ ي نھایي این المپیاد شركت داشتند كھ از این میان، ١٩نفر

از دانشجویان دانشگاه شیراز، بھ عنوان برگزیدگان مرحلھ ي نھایي

بیست و ششمین المپیاد علمي دانشجویي كشور معرفي شدند

آزمون مرحلھ نھایي صبح و بعد از ظھر جمعھ 19 شھریور ماه

1400 در ده دانشگاه كشور از جملھ دانشگاه شیراز برگزار گردید و

شركت كنندگان در 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 بھ رقابت پرداختند.

بھ اطالع مي رساند نفرات اول تا پانزدھم مرحلھ نھایي بیست و ششمین المپیاد علمي دانشجویي كشور سال 1400 كھ در زمان ثبت نام براي شركت در المپیاد،

دانشجو بوده اند، مي توانند بھ منظور استفاده از آئین نامھ ھاي استعداد ھاي درخشان مبني بر معرفي بھ دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد در اولین ترم تحصیلي

ممكن، بایستي درخواست خود را از طریق آدرس پست الكترونیكي olympiad@sanjesh.org از تاریخ 13 الي 17 آبان ماه 1400 ارسال نمایند.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن تبریك بھ برگزیدگان المپیاد علمي دانشجویي دانشگاه شیراز، از درگاه خداوند متعال براي ایشان آرزوي بھروزي، سربلندي

و موفقیت روزافزون دارد.

اسامي «برگزیدگان المپیاد علمي دانشجویي دانشگاه شیراز» در بیست وششمین دوره ي المپیاد علمي دانشجویي كشور (سال١۴٠٠)
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مھندسي زراعت4منطقھ7نوروزيعارف4

مھندسي مكانیك5منطقھ7روستاعلي5

علوم اقتصادي6منطقھ7عسكري ناصرآبادرضا6

علوم تربیتي6منطقھ7ثناجورقیھ7

زیست شناسي8آزمون كارشناسي ارشدفقیھيزھرا8

مھندسي مواد8آزمون كارشناسي ارشدحاجیانيمحمدعلي9

زبان و ادبیات فارسي9منطقھ7وآزمون كارشناسي ارشدوزیریانحسین10

مھندسي كامپیوتر9منطقھ7یعقوب نژادسید علي11

آمار10آزمون كارشناسي ارشدجنگانيپریسا12

شیمي10منطقھ7وآزمون كارشناسي ارشددادگرمحمدحسین13

آمار12آزمون كارشناسي ارشدقنبريكیمیا14

علوم تربیتي12منطقھ7زارعيزھرا15

مھندسي شیمي12منطقھ7شریعتي سرابيكیان16

مھندسي مكانیك12منطقھ7وآزمون كارشناسي ارشدبھزاديمحمدامین17

زبان و ادبیات فارسي13منطقھ7زارعفاطمھ18

علوم اقتصادي15منطقھ7جعفر صالحيحمیدرضا19

مركز استعدادھاي درخشان دانشگاه شیراز

https://gifted.shirazu.ac.ir/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  16  |  تاریخ: 1400/08/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست خبري پنجمین همایش ملی دستاوردهاي علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش

ایران

پنجمین همایش ملی دستاوردهاي علمی پژوهشگران،
دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران، به همت
انجمن علمی فرش ایران با همکاري دانشگاه شیراز در
روزهاي 19و 20 آبان ماه 1400به صورت مجازي برگزار

می شود.
دکتر مجیدرضا مقنی پور، رئیس بخش هنر دانشکده ي
هنر و معماري دانشگاه شیراز، طی گفت وگویی با
خبرنگاران، ضمن اعالم این خبر، درخصوص ضرورت

برگزاري این همایش توضیح داد: رشته ي فرش در مقاطع
کاردانی، کارشناسی و کارشناسـی ارشـد در طول سالیان،
دانشجو و دانشآموختگانی را تربیت کـرده و اینک وقت آن
رسیده که در قالـب یـک رویـداد فرهنگـی، هنـري و علمـی

دستاوردهاي آنها نمایان شود.
وي افزود: برگزاري این همایش کمک می کند تا ضمن معرفی
بهترینها در یک فضاي رقابتی، دانشجویان، دانش آموختگان و
مسئولین امر بـه بیان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي
پیش روي رشته ي فرش در کشور بپردازند و با هم ، راه

کارهـاي مناسـبی بـراي حـل مشکالت ارائه شود.
عضو کمیته ي علمی پنجمین همایش ملی فرش ایران، هدف از
برگزاري این رویداد را رونق بخشیدن به فعالیت هاي پژوهشی
در گروه هاي فرش دانشگاه ها، برقراري تعامل علمی و پژوهشی
میان دانشجویان و دانش آموختگان و پژوهشگران رشته ي
فرش، آگاهی یافتن از آخرین پژوهش ها و یافته هاي علمی
حوزه ي فرش و تداوم برگزاري ادواري همایش که چهار دوره ي
موفق را پشت سر گذاشته معرفی کرد و ادامه داد: انجمن علمی
فـرش ایـران بـه همـراه سـایر نهادهـاي حمـایتی «پنجمین
همایش ملی دستاوردهاي علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و
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دانشجویان فرش ایران» را براي رفع وقفه چندساله در برگزاري همایش هاي علمی در حوزه ي فرش، در تاریخ 19 و 20 آبان ماه
1400 به صورت مجازي، باتوجه به شیوع بیماري کرونا در کشور برگزار خواهد کرد.

دکتر مقنی پور در ادامه به تشریح محورهاي این همایش پرداخت و گفت: مدیریت و اقتصاد فرش (برندینگ، فرش و توسعه پایدار،
بازاریابی و تبلیغات، کارآفرینی و استارت آپ ها، تجارت الکترونیک، مدیریت تولید و منابع انسانی، آینده پژوهی)؛ جامعه شناسی فرش
(جغرافیا در اصالت فرش، سبک زندگی، رویکردهاي معاصر، جوامع تولیدکننده، هویت فرهنگی، رسانه هاي جمعی، شبکه هاي
اجتماعی)، تاریخ فرش (سیر تحول، تکامل و تطور، پیشینه نگاري مناطق فرش بافی، مطالعات باستان شناسی)؛ آموزش، پژوهش و
ترویج فرش (روش هاي نوین، رابطه آموزش و خالقیت، ارزیابی نظام هاي آموزشی، آموزش مجازي، آسیب شناسی، علوم میان رشته
اي)؛ تولید فرش (روش هاي تولید، رویکردهاي نوین در طراحی، مرمت، بافت و رنگرزي، مواد اولیه و ابزار، شیوه هاي تولید
زیراندازهاي جدید، محیط زیست) و طرح، نقش و زیبایی شناسی در فرش (مبانی فکري و فلسفی، نمادشناسی و معنا، آراء متفکران،
نقش و رنگ)؛ فرش و سایر هنرها و کارکردها (هنرهاي کاربردي، هنرهاي جدید، کارکردهاي جدید) و فرش و کرونا (ویروس کویید

19) محورهاي موضوعی پنجمین همایش ملی دستاوردهاي علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران است.

وي به برنامه هاي پنجمین همایش ملی فرش ایران در طول دو روز همایش نیز اشاره کرد و گفت: از تعداد 117مقاله ارسال شده به
دبیرخانه همایش، 43مقاله در دو بخش سخنرانی و پوستر پذیرفته شده اند که درنهایت مقاالت برتر این همایش، در محورهاي

گوناگون براي انتشار در نشریه ي علمی پژوهشی گلجام انتخاب می گردد.
از دیگر بخش هاي همایش نیز می توان به معرفی پروژه پایان نامه برتر دانشجویی در دو بخش کارشناسی و تحصیالت تکمیلی؛
معرفی فارغ التحصیالِن کارآفرین برتر در حوزه فرش دستباف، نیز گرامیداشت یاد و خاطره اساتید درگذشته فعال در عرصه فرش

دستباف اشاره داشت.
عالقه مندان براي کسب اطالعات بیش تر درخصوص برگزاري پنجمین همایش ملی دستاوردهاي علمی پژوهشگران، دانش آموختگان

و دانشجویان فرش ایران می توانند به سایت www.icsa.ir مراجعه نمایند.

http://www.icsa.ir/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  17  |  تاریخ: 1400/08/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام خداحافظی دکتر نادگران رئیس پیشین دانشگاه شیراز

به نام خدا

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما
رستگار

 

با عرض سالم خدمت کلیه اساتید، فرهیختگان،
دانشمندان- کارکنان معزز و دانشجویان عزیز دانشگاه

بزرگ شیراز.

اینک که با پایان یافتن مدت مسئولیت اینجانب این بار
امانت سنگین را به برادر دیگري می سپارم، خداوند

منان را شاکرم که توفیق خدمتگزاري به جامعه بزرگ
دانشگاهیان فهیم، صبور و فرهیخته دانشگاه شیراز را به

اینجانب عطا نمود.

مایلم از زحمات، همکاري ها، همدلی ها و دلسوزي هاي
بی شائبه کلیه همکاران گرامی در سال هاي گذشته صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

در این مدت از آموزه هاي انسانی، اخالقی و علمی مدیران توانمند و کارکنان معّزز دانشگاه به ویژه اعضاي محترم هیأت رئیسه
دانشگاه و تجارب ارزنده آحاد عزیزان دانشگاه بهره فراوان برده و بی شک این تجربیات فراراه این حقیر خواهد بود.

آرامش کنونی دانشگاه و اتحاد و همبستگی آحاد آن و تالش براي ایجاد محیطی بانشاط که شرط اول محیط هاي دانشگاهی براي
زایش بینش و انتقال فکر با هنجارها و نمادهاي خاص خود است؛ فقط و فقط مرهون سعه ي صدر، ازخودگذشتگی و ایثار

فرهیختگانی همچون شماست که با وجود مشکالت و مضیقه هاي گوناگون همچنان کریمانه براي ارتقاي همه جانبه ي آن می
کوشید.

دوران بی نظیر گذشته، دوران خاصی براي کشور و دوره ي منحصر به فردي براي خانواده ي آموزش عالی بود. تحریم هاي ظالمانه،
تورم بی سابقه، شیوع بیماري کرونا، تنها بخشی از دشواري هاي این مسیر بود. اما خداوند منان را شاکریم که عزم راسخ، همت واال،

حمایت بی شائبه و تالش دلسوزانه ي شما عزیزان در کنار این برادر خدمتگزار باعث شد که همگی از این آزمون سربلند بیرون آییم و
تهدیدهاي راه را به فرصت تبدیل کنیم.
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البته هیچ کار و فرصتی بی نقص نیست و راه درازي تا رسیدن جایگاه مطلوب پیش روي ماست. از هیمن رو از همه شما بزرگواران
متواضعانه می خواهم که نقص ها را بر این حقیر ببخشید و طلب حاللیت اینجانب را پذیرا باشید.

دانشگاه شیراز به عنوان سرمایه و قطب مادي و معنوي جنوب کشور، داراي ظرفیت هاي شایانی است که اهم آن نیروي انسانی خوب،
مبّرز، دانشمند و بی نظیري است که نویدبخش افق هاي روشن و آینده ساز براي این دانشگاه است.

ضمن تشکر از برادر ارجمند جناب آقاي دکتر محمد مؤذنی، براي قبول این مسئولیت خطیر از خداوند بزرگ براي ایشان موفقیت،
سربلندي و رضایت خداوند را مسئلت دارم و کماکان تمام توان خود را براي همراهی ایشان و مدیریت جدید دانشگاه بکار خواهم

بست.

همگی شما عزیزان را به خداوند متعال می سپارم و شادمانی و بهروزي همگان را از درگاه احدّیت خواستارم امید که در کارهایتان،
موفقیت رفیق راهتان و همدلی و اتحاد به کامتان باشد.

 

حمید نادگران

بخش فیزیک دانشکده علوم دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  18  |  تاریخ: 1400/08/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره هاي علمی و فرهنگی دانشجویی

مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره هاي علمی و
فرهنگی دانشجویی، روز چهارشنبه 12آبان ماه 1400 با

حضور رییس دانشگاه برگزار شد.
در این آیین، از افتخارآفرینان و برگزیدگان دانشگاه
شیراز در جشنواره هاي متعدد علمی و فرهنگِی بیست
وششمین، بیست و هفتمین و بیست و هشتمین
جشنواره ي دانشجوي نمونه؛ پنجاه و ششمین و پنجاه
ونهمین سال جایزه بنیاد البرز (نوبل ایرانی)؛ سیزدهمین

جشنواره ي بین المللی حرکت؛ نهمین جشنواره ملی رویش و دوازدهمین جشنواره سراسري رسانه و نشریات دانشجویی تیتر 12
تقدیر شد.

این آیین که از سوي معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز، با حضور اعضاي هیأت رئیسه دانشگاه و جمع محدودي از برگزیدگان
در تاالر دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز ترتیب یافت، همزمان به صورت برخط براي عموم دانشگاهیان برگزار شد.
دکتر سیدمجتبی واعظی، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز در آغاز این مراسم، ضمن خوشامدگویی به مخاطبان، از مجموعه
ي فرهنگی دانشجویی دانشگاه براي تالش هاي شبانه روزي ایشان تقدیر کرد و درخشش حوزه ي فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز

را در سطح کشور، مدیون ساختار مناسب معاونت فرهنگی دانشجویی و توانمندي و زحمات شبانه روزي کارکنان این حوزه دانست.
وي در ادامه به معرفی حوزه هاي مختلف فرهنگی دانشگاه پرداخت و توضیح داد: در حال حاضر 66 انجمن علمی در رشته هاي
مختلف دانشگاه مشغول به فعالیت هستند، همین طور انجمن هاي مختلف فرهنگی و دانشجویی متعددي در دانشگاه داریم که عالوه

بر فعالیت هاي مختلف فرهنگی و دانشجویی، در سال هاي اخیر در حوزه ي کارآفرینی نیز فعالیت هاي مختلفی داشتند.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز یکی از حوزه هاي مهم این مجموعه را بخش نشریات معرفی کرد و بااشاره به اینکه دانشگاه
شیراز در سال گذشته در حوزه ي نشریات در سطح کشور، بسیار خوش درخشید، توضیح داد: این بخش که حوزه هاي مختلف مانند
کانون ها و انجمن هاي مختلف را در کنار هم دارد و طبق آخرین آمار ارائه شده، بالغ بر 300نشریه ي دانشجویی در دانشگاه شیراز

وجود دارد و این رقم قابل توجه بیانگر پویایی دانشجویان دانشگاه است.
وي همچنین به تشکل هاي مختلف موجود در دانشگاه اشاره کرد و آن را نشان دهنده ي پویایی و تکثر بینش ها در دانشگاه دانست.

به گفته ي دکتر واعظی، در این مراسم از 8نفر برگزیده بیست وششمین جشنواره ي دانشجوي نمونه، 6نفر برگزیده ي بیست
وهفتمین جشنواره دانشجوي نمونه، 3نفر برگزیده ي بیست وهشتمین جشنواره دانشجوي نمونه، 2نفر برگزیده ي پنجاه وششمین
سال جایزه بنیاد البرز (نوبل ایرانی)، 1 نفر برگزیده ي پنجاه ونهمین سال جایزه بنیاد البرز (نوبل ایرانی 1400)، 70نفر برگزیده ي
سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت، 19نفر برگزیده ي نهمین جشنواره ملی رویش، 35نفر برگزیده ي دوازدهمین جشنواره

سراسري رسانه و نشریات دانشجویی تیتر 12و تیم مدیریتی و حمایتی دانشگاهی جشنواره هاي نام برده مورد تقدیر قرار گرفتند.
در ادامه ي این مراسم، دکتر مؤذنی، سرپرست دانشگاه شیراز نیز باتقدیر از عملکرد مجموعه ي معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه،
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این دستاوردهاي ارزشمند را حاصل تالش ها و زحمات رئیس پیشین دانشگاه و مجموعه ي همکاران ایشان دانست و از آن ها
سپاسگزاري کرد.

وي خطاب به دانشجویان گفت: دوران دانشجویی، دوره اي طالیی براي کسب علم و مهارت هاي زندگی است که بسیار کوتاه است.
عده اي از دانشجویان در این دوران درکنار کسب علم و دانش، به فعالیت هاي فرهنگی، هنري و اجتماعی می پردازند که حاصل این
شیوه از عملکرد، تربیت و خروج کارشناسانی توانمند است که عالوه بر گرفتن مدرك تحصیلی، داراي توانمندي هاي فرهنگی،
اجتماعی و مدیریتی هستند و اگر کارنامه ي مدیران موفق جامعه را بررسی کنیم، خواهیم دید که اکثر ایشان از همین گروه بوده اند.

سرپرست دانشگاه شیراز در حاشیه ي این مراسم نیز اظهار داشت: از دانشجویانی که در کنار تحصیل به فعالیت هاي فرهنگی و هنري
و اجتماعی می پردازند حمایت می کند؛ چراکه اینگونه فعالیت ها باعث رشد شخصیت اجتماعی دانشجویان می شود.

وي بااشاره به ظرفیت هاي غنی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز افزود: تالش می کنیم با فراهم کردن زمینه ي فعالیت
براي دانشجویان عالقه مند در بخش هاي فرهنگی و هنري، در آینده سهم بیشتري از برگزیدگان جشنواره هاي کشوري را به خود

اختصاص دهیم.
دکتر حفیظی، مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز نیز در این مراسم با بیان اینکه بیش از 150رتبه ي ملی و بین المللی در یک سال گذشته
در دانشگاه داشته ایم، اظهار داشت: دانشجویانی که در حوزه هاي فرهنگی دانشجویی دانشگاه فعالیت دارند، به نظام مقدس اسالمی

خدمت می کنند.
وي خطاب به دانشجویان برگزیده تأکید کرد: یکی از رسالت هاي شما دانشجویان که با حمایت، هدایت و راهبري دانشگاه موفق به

کسب این جایگاه شده اید، راهنمایی دیگر دانشجویان و نخبگان علمی، فرهنگی و هنري است.
مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز در پایان گفت: امید است که دانشجوي افتخارآفرین قدر ببیند و در صدر بنشیند و بماند.

تقدیر از برگزیدگان جشنواره هاي علمی و فرهنگی دانشجویی حسن ختام این برنامه بود.
براي مشاهده ي اسامی برگزیدگان جشنواره هاي علمی، فرهنگی و دانشجویی که در این مراسم تقدیر شدند؛ اینجا را کلیک کنید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2.pdf
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  19  |  تاریخ: 1400/08/14
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تسلیت در پی درگذشت دکتر غالمرضا سلطانی

به نام خدا
بازگشت همه به سوي اوست

از شمار دوچشم یک تن کم 
وز شمار خرد هزاران بیش

درگذشت استاد نامدار و پیشکسوت دانشگاه شیراز، «استاد دکتر غالمرضا
سلطانی» موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

بی شک، هجرت این شخصیت مبّرز و فرهیخته، ضایعه اي جبران ناپذیر
براي جامعه ي علمی کشور، به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز است.

شادروان استاد غالمرضا سلطانی، با ایجاد رشته ي اقتصاد کشاورزي در
ایران، خدمات ارزنده اي را به جامعه ي علمی کشور ارائه داد و به عنوان پیشکسوت این رشته به رسمیت شناخته شد. همچنین،
ایشان در جایگاه عضو وابسته گروه علوم کشاورزي فرهنگستان علوم، همواره نقش و مشارکتی مؤثر و راهگشا در فرهنگستان علوم

داشت.
به یقین، خدمات و آثار تألیفی ارزشمند زنده یاد دکتر غالمرضا سلطانی و همین طور طیف وسیع شاگردان ایشان، به عنوان ذخیره اي
گرانبها تا ابد نام و یاد نیک آن استاد فرزانه را زنده نگاه خواهد داشت. امید که راه و منش ایشان نیز، به همت دانشجویان و همکاران

ارجمند ایشان ادامه یابد.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، درگذشت آن استاد وارسته را نخست به خانواده مکرم ایشان و سپس به جامعه علمی کشور تسلیت
عرض نموده، از درگاه خداوند متعال براي بازماندگان شکیبایی و دیرزیستی و براي آن جاودان نام رحمت و غفران الهی آرزومند است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  20  |  تاریخ: 1400/08/14
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتصاب دکتر علی حفیظی، به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز

دکتر محمد مؤذنی، سرپرست دانشگاه شیراز، طی
حکمی، دکتر علی حفیظی، عضو هیأت علمی دانشکده
مهندسی شیمی؛ نفت و گاز را به عنوان سرپرست
معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز منصوب کرد.

در این حکم که از تاریخ 12آبان 1400، به مدت 2 سال
ابالغ شده، آمده است:

«مهم ترین رسالت شما در حوزه ي دانشجویی، تالش
براي ایجاد محیطی آرام و بانشاط براي دانشجویان
جهت کسب دانش و مهارت هاي زندگی و در حوزه ي
فرهنگی، تالش براي تعمیق معارف دینی، ترویج اخالق

اسالمی و تبیین ارزش هاي انقالبی در جامعه ي دانشجویی است».
همچنین سرپرست دانشگاه شیراز، طی نامه اي از زحمات و تالش هاي دکتر سیدمجتبی واعظی، معاون سابق فرهنگی دانشجویی

دانشگاه شیراز تقدیر کرد.
گفتنی ست، دکتر حفیظی، پیش از این نیز به مدت دوسال به عنوان مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز مشغول به فعالیت بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  21  |  تاریخ: 1400/08/14
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ارتقاء رتبه ي دو تن از اعضاي هیأت  علمی

در جلسه ي هیأت ممیزه ي دوشنبه 10آبان ماه 1400، دکتر
مجتبی میرزایی، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و فنون
هوا-دریا و دکتر منصور مصلی نژاد، عضو هیأت علمی
دانشکده هنر و معماري، از مرتبه ي استادیاري به مرتبه ي

دانشیاري ارتقاء یافتند. 
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک به این
عزیزان، از خداوند متعال براي ایشان، آرزوي تندرستی،

بهروزي و موفقیت روزافزون دارد. 

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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مرتبھ/ دانشكده(بخش)نام ھیأت علمي

ردیف

استاد فیزیكدكتر احمد شیخي١

دانشیار فیزیكدكتر سیدحسین ھندي٢

دانشیار كشاورزيدكتر حمیدرضا پورقاسمي٣

استاد مھندسي شیميدكتر محمدرضا رحیم پور۴

استاد شیميدكتر مونا حسیني سروري۵

استاد شیميدكتر حبیب فیروزآبادي۶

استاد شیميدكتر بھرام ھمتي نژاد٧

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  22  |  تاریخ: 1400/08/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

Titr 

براساس شاخص ھاي استنادي استاندارد ازسوي الزویر در سال 2020، ٣۵عضو ھیأت علمي دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان ٢درصد برتر جھان قرار

گرفتند.

براساس پژوھشي كھ ازسوي دانشمندان دانشگاه استنفورد، روي داده ھاي اسكوپوس انجام شده و در تاریخ ١٩اكتبر ٢٠٢١ ، فھرست ١٠٠ھزار دانشمند پراستناد

در تمامي رشتھ ھا و نیز ٢درصد برتر حوزه ھاي علمي شناسایي و معرفي شدند، ٣۵تن از اعضاي ھیأت علمي دانشگاه شیراز، در فھرست دانشمندان برتر جھان

قرار گرفتند.

گفتني ست، الزویر یك پایگاه داده با بیش از صدھزار دانشمند برتر ایجاد كرده است كھ اطالعات استاندارد شده در زمینھ ي استنادھا، h-index، استناد بھ مقاالت

و یك شاخص تركیبي را ارائھ مي دھد. این پژوھش دانشمندان را در ۵حوزه موضوعي اصلي، ٢٢حوزه موضوعي فرعي و ١٧۶رشتھ طبقھ بندي كرده است.

شرط ورود پژوھشگران بھ فرآیند رتبھ بندي نیز، انتشار حداقل ۵مقالھ بوده است.

فھرست اعضاي ھیأت علمي دانشگاه شیراز كھ در شمار دانشمندان ٢درصد برتر جھان قرارگرفتھ اند، بھ شرح جدول زیر است. (داده ھاي جداگانھ براي دوره

شغلي در جدول 1 و ھمچنین یك سالھ در جدول 2 براي ھر دانشمند نشان داده شده است).

روابط عمومي دانشگاه شیراز، این موفقیت بزرگ را نخست بھ اساتید گرانقدر و سپس بھ خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریك گفتھ، از درگاه پروردگار

متعال، براي ایشان تندرستي، بھروزي و درخشش و موفقیت روزافزون آرزو دارد.

جدول (1) رتبھ بندي 20 دانشمند دانشگاه شیراز براساس وضعیت استنادات در طول حیات علمي ایشان
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استاد شیميدكتر افسانھ صفوي٨

استاد دامپزشكي (پاتوبیولوژي)دكتر احمد عریان٩

استاد شیميدكتر ناصر ایران پور١٠

استاد فیزیكدكتر محمدحسین دھقاني١١

استاد زیست شناسيدكتر مصطفي سعادت١٢

استاد شیميدكتر ھاشم شرقي١٣

استاد مواددكتر كمال جانقربان١۴

استاد شیميدكتر عبدالكریم عباسپور١۵

دانشیار مھندسي نانوالكترونیكدكتر تیمور قنبري١۶

استاد مھندسي مواددكتر سید مجتبي زبرجد١٧

استاد مھندسي مكانیكدكتر محمود یعقوبي١٨

استاد فیزیكدكتر عبدالناصر ذاكري١٩

استاد مھندسي عمراندكتر محمودرضا ماھري٢٠
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مرتبھ/ دانشكده(بخش)نام ھیأت علمي

ردیف

استاد فیزیكدكتر احمد شیخي١

دانشیار فیزیكدكتر سیدحسین ھندي٢

دانشیار كشاورزيدكتر حمیدرضا پورقاسمي٣

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  23  |  تاریخ: 1400/08/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 35عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان 2درصد برتر دنیا در سال 2021

براساس شاخص ھاي استنادي استاندارد ازسوي الزویر در سال

2020، ٣۵عضو ھیأت علمي دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان

٢درصد برتر جھان قرار گرفتند.

براساس پژوھشي كھ ازسوي دانشمندان دانشگاه استنفورد، روي داده

ھاي اسكوپوس انجام شده و در تاریخ ١٩اكتبر ٢٠٢١ ، فھرست

١٠٠ھزار دانشمند پراستناد در تمامي رشتھ ھا و نیز ٢درصد برتر

حوزه ھاي علمي شناسایي و معرفي شدند، ٣۵تن از اعضاي ھیأت

علمي دانشگاه شیراز، در فھرست دانشمندان برتر جھان قرار

گرفتند.

گفتني ست، الزویر یك پایگاه داده با بیش از صدھزار دانشمند برتر

ایجاد كرده است كھ اطالعات استاندارد شده در زمینھ ي استنادھا،

h-index، استناد بھ مقاالت و یك شاخص تركیبي را ارائھ مي دھد. این پژوھش دانشمندان را در ۵حوزه موضوعي اصلي، ٢٢حوزه موضوعي فرعي و

١٧۶رشتھ طبقھ بندي كرده است. شرط ورود پژوھشگران بھ فرآیند رتبھ بندي نیز، انتشار حداقل ۵مقالھ بوده است.

فھرست اعضاي ھیأت علمي دانشگاه شیراز كھ در شمار دانشمندان ٢درصد برتر جھان قرارگرفتھ اند، بھ شرح جدول زیر است. (داده ھاي جداگانھ براي دوره

شغلي در جدول 1 و ھمچنین یك سالھ در جدول 2 براي ھر دانشمند نشان داده شده است).

روابط عمومي دانشگاه شیراز، این موفقیت بزرگ را نخست بھ اساتید گرانقدر و سپس بھ خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریك گفتھ، از درگاه پروردگار

متعال، براي ایشان تندرستي، بھروزي و درخشش و موفقیت روزافزون آرزو دارد.

جدول (1) رتبھ بندي 20 دانشمند دانشگاه شیراز براساس وضعیت استنادات در طول حیات علمي ایشان
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استاد مھندسي شیميدكتر محمدرضا رحیم پور۴

استاد شیميدكتر مونا حسیني سروري۵

استاد شیميدكتر حبیب فیروزآبادي۶

استاد شیميدكتر بھرام ھمتي نژاد٧

استاد شیميدكتر افسانھ صفوي٨

استاد دامپزشكي (پاتوبیولوژي)دكتر احمد عریان٩

استاد شیميدكتر ناصر ایران پور١٠

استاد فیزیكدكتر محمدحسین دھقاني١١

استاد زیست شناسيدكتر مصطفي سعادت١٢

استاد شیميدكتر ھاشم شرقي١٣

استاد مواددكتر كمال جانقربان١۴

استاد شیميدكتر عبدالكریم عباسپور١۵

دانشیار مھندسي نانوالكترونیكدكتر تیمور قنبري١۶

استاد مھندسي مواددكتر سید مجتبي زبرجد١٧

استاد مھندسي مكانیكدكتر محمود یعقوبي١٨

استاد فیزیكدكتر عبدالناصر ذاكري١٩

استاد مھندسي عمراندكتر محمودرضا ماھري٢٠

جدول (2) رتبھ بندي 35دانشمند دانشگاه شیراز براساس وضعیت استنادات در سال 2020

 

مرتبھ/دانشكده (بخش)نام ھیأت علمي
ردیف

دكتر حمیدرضا پورقاسمي1
دانشیار كشاورزي

(مھندسي منابع طبیعي و محیط زیست)

استاد دامپزشكي (پاتوبیولوژي)دكتر احمد عریان2

استاد مھندسي شیميدكتر محمدرضا رحیم پور3

دانشیار فیزیكدكتر سید حسین ھندي4
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مرتبھ/دانشكده (بخش)نام ھیأت علمي
ردیف

استاد فیزیكدكتر احمد شیخي5

دانشیار مھندسي نانوالكترونیكدكتر تیمور قنبري6

استاد شیميدكتر مونا حسیني سروري7

استاد زمین شناسيدكتر بھنام كشاورزي8

استاد شیميدكتر بھرام ھمتي نژاد9

دانشیار مھندسي برقدكتر محمد رستگار10

استاد شیميدكتر افسانھ صفوي11

دانشیار علوم و مھندسي صنایع غذایيدكتر سیدمحمد ھاشمي حسیني12

استاد مھندسي آبدكتر علیرضا سپاسخواه13

استاد فیزیكدكتر محمدحسین دھقاني14

استادیار شیميدكتر مھدي سادات شجاعي15

استاد مھندسي شیميدكتر غالمرضا كریمي16

استاد زیست شناسيدكتر مصطفي سعادت17

استاد شیميدكتر ھاشم شرقي18

استاد مھندسي شیميدكتر داریوش موال19

دانشیار مھندسي نفتدكتر مسعود ریاضي20

استاد مھندسي برقدكتر محمد محمدي21

استاد شیميدكتر علي خلفي نژاد22

استاد مھندسي مكانیكدكتر محمود یعقوبي23

استاد مھندسي مكانیكدكتر رضا كمالي24

استاد مھندسي شیميدكتر فریدون اسماعیل زاده25

استاد مھندسي مواددكتر كمال جانقربان26

استاد مھندسي برقدكتر ابراھیم فرجاه27

دانشیار شیميدكتر جواد تشخوریان28

استاد مھندسي مكانیكدكتر سید احمد فاضل زاده29
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مرتبھ/دانشكده (بخش)نام ھیأت علمي
ردیف

استاد مھندسي مكانیكدكتر اسماعیل قوانلو30

استاد دامپزشكي (علوم درمانگاھي)دكتر سعید نظیفي حبیب آبادي31

استاد مھندسي برقدكتر حیدر صامت32

استاد كشاورزي (علوم باغباني)دكتر محمدجمال سحرخیز33

استاد فیزیكدكتر عبدالناصر ذاكري34

استاد مھندسي مخابراتدكتر محمدحسین شیخي35

دسترسي بھ گزارش كامل از طریق لینك زیر امكان پذیر است. 

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

 

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  24  |  تاریخ: 1400/08/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 دانشگاه شیراز در شمار 15 دانشگاه برتر کشور در حوزه ي روابط بین الملل

طبق آخرین ارزیابی مرکز مطالعات و همکاري هاي علمی
بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دانشگاه
شیراز در شمار 15دانشگاه برتر کشور در حوزه ي روابط

بین الملل قرار دارد.
در دوازدهمین اجالس معاونان و مدیران بین المللی
دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور که با حضور وزیر
علوم، تحقیقات و فناوري برگزار شد، به رسم هرساله، رده
بندي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي زیرمجموعه ي وزارت
عتف، براساس فعالیت هاي بین المللی سالیانه اعالم شد.

دکتر محمدصابر خاقانی نژاد، مدیر مرکز همکاري هاي علمی بین المللی دانشگاه شیراز، ضمن اعالم این موضوع، خبر داد: در آخرین
ارزیابی مرکز مطالعات و همکاري هاي علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که در دوازدهمین اجالس معاونان و مدیران
بین المللی دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور اعالم شد؛ دانشگاه شیراز در زمینه ي ''اعتبار بین المللی دریافتی'' با کسب رتبه 10،
در زمینه ي ''تعدا فرصت هاي مطالعاتی به دانشجویان پسادکتري و اعضاي هیأت علمی'' با کسب رتبه 8، در زمینه ي ''نظام
ارزشیابی بین المللی ISC'' با کسب رتبه ي 7 و در زمینه ي ''مقاالت و پژوهش هاي مشترك بین المللی'' باکسب رتبه ي 5، در

میان 15 دانشگاه برتر کشور در حوزه ي روابط بین الملل قرار دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  25  |  تاریخ: 1400/08/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نخستین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه با حضور دکتر مؤذنی، سرپرست جدید دانشگاه

دکتر محمد مؤذنی، پس از انتصاب به عنوان سرپرست
دانشگاه شیراز، ازسوي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در
روز شنبه 8آبان 1400، نخستین جلسه کاري خود را با
حضور دکتر نادگران، رئیس پیشین دانشگاه و اعضاي

هیأت رئیسه دانشگاه تشکیل داد.
وي ضمن قدردانی از زحمات اعضاي هیأت رئیسه براي
اقدامات انجام شده در طی سال هاي گذشته، از دکتر
نادگران، براي مدیریت شایسته ایشان در طول این سال

ها قدردانی ویژه کرد.
سرپرست جدید دانشگاه شیراز با تأکید بر اینکه شأن محیط علمی دانشگاه ایجاب می کند که در دانشگاه نگاهی فراجناحی حاکم
باشد، اظهار داشت: انتصاب مدیران دانشگاه براساس پایبندي به ارزش هاي دینی و انقالبی، شایسته ساالري، توانمندي مدیریتی و

صالحیت هاي فردي خواهد بود.
دکتر مؤذنی تأکید کرد: از همه ي ظرفیت نیروهاي انسانی موجود در دانشگاه در مسیر رشد و اعتالي دانشگاه استفاده خواهد شد.

وي با بیان اینکه اتمام کارهاي ناتمام در اولویت اقدامات خواهد بود، گفت: از تجارب ارزنده مسؤوالن و مدیران فعلی دانشگاه در این
مسیر استفاده خواهیم کرد.

در ادامه ي این جلسه اعضاي هیأت رئیسه دانشگاه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  26  |  تاریخ: 1400/08/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گزارش عملکرد سه ساله معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز به بیان دکتر سیدمجتبی واعظی

دکتر سید مجتبی واعظی، معاون فرهنگی دانشجویی
دانشگاه شیراز، طی گفت وگویی با روابط عمومی
دانشگاه، گزارشی از عملکرد سه ساله این معاونت را ارائه

داد.
گزارش معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز را که
در شش بخش تدوین شده است، در فایل پیوست زیر

مشاهده کنید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  27  |  تاریخ: 1400/08/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گزارش عملکرد سه ساله معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز به بیان دکتر سیدمجتبی زبرجد

دكتر سیدمجتبي زبرجد، معاون پژوھش و فناوري دانشگاه شیراز،

طي گفت وگویي با روابط عمومي دانشگاه، بھ ارائھ ي گزارشي از

عملكرد سھ سالھ این معاونت پرداخت.

گزارش معاون پژوھش و فناوري دانشگاه شیراز را كھ در پنج بخش

تدوین شده است، در فایل پیوست زیر مشاھده كنید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  28  |  تاریخ: 1400/08/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گزارش عملکرد سه  ساله معاونت اداري-مالی دانشگاه شیراز به بیان دکتر محمدحسین ستایش

دكتر محمدحسین ستایش، معاون اداري مالي دانشگاه شیراز، طي

گفت وگویي با روابط عمومي دانشگاه، گزارشي از عملكرد سھ سالھ

این معاونت را ارائھ داد.

گزارش معاون اداري مالي دانشگاه شیراز را كھ در چھاربخش

تدوین شده است، در فایل پیوست زیر مشاھده كنید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  29  |  تاریخ: 1400/08/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گزارش عملکرد سه ساله معاونت آموزشی دانشگاه شیراز به بیان دکتر علیرضا افشاري فر

دكتر علیرضا افشاري فر، معاون آموزشي و تحصیالت تكمیلي

دانشگاه شیراز، طي گفت وگویي با روابط عمومي دانشگاه، بھ بیان

گزارشي از عملكرد سھ سالھ این معاونت پرداخت.

گزارش معاون آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه شیراز را كھ

در ھشت بخش تدوین شده است، در فایل پیوست زیر مشاھده كنید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  30  |  تاریخ: 1400/08/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گزارش عملکرد سه ساله دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت دانشگاه شیراز به بیان دکتر روح اهللا شهنازي

دکتر روح اهللا شهنازي، مدیر دفتر برنامه، بودجه و
تشکیالت دانشگاه شیراز، طی گفت وگویی با روابط
عمومی دانشگاه، به بیان گزارشی از عملکرد سه ساله

این مدیریت پرداخت.
گزارش مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت دانشگاه
شیراز را که در پنج بخش تدوین شده است، در فایل

پیوست زیر مشاهده کنید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  31  |  تاریخ: 1400/08/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 دکتر محمد مؤذنی سرپرست دانشگاه شیراز شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري طي حكمي؛ دكتر «محمد مؤذني» را

بھ عنوان سرپرست «دانشگاه شیراز» منصوب كرد.

بھ گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، در این حكم

انتصاب آمده است: نظر بھ مراتب تعھد، تخصص و تجارب

ارزشمند جنابعالي، بھ موجب این حكم بھ عنوان «سرپرست دانشگاه

شیراز» منصوب مي شوید. انتظار مي رود با پیروي از آموزه ھاي

اسالمي، مباني علمي، روحیۀ انقالبي، راھبردھاي اساسي دولت

مردمي و برنامھ ھاي ارائھ شده بھ مجلس شوراي اسالمي و جلب

ھمكاري استادان، مدیران و یاوران علمي (كاركنان)، تمامي امكانات

مادي و معنوي دانشگاه را جھت تحقق سیاست ھا و برنامھ ھاي

اسناد باالدستي، مرجعیت و دیپلماسي علمي، توسعھ ھمھ جانبھ علم و فناوري، آموزش پژوھش-محور، پژوھش آموزش-محور، مھارت افزایي، كارآفریني،

فرھنگ سازي كارتیمي و گروھي و در نھایت اجراي تمامي محورھاي سند «دانشگاه اسالمي» بكار گیرید.

توفیق روزافزون جنابعالي را در پیش برد اھداف متعالي نظام مقدس جمھوري اسالمي ایران و منویات رھبر حكیم انقالب اسالمي، حضرت آیت هللا خامنھ اي

(مدظلھ العالي)، از درگاه پروردگار متعال خواستارم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري ھمچنین طي نامھ اي جداگانھ از زحمات و تالش ھاي «دكتر حمید نادگران» رئیس سابق دانشگاه شیراز در مدت تصدي این

مسئولیت قدرداني كرد.

گفتني ست دكتر محمد مؤذني، عضو ھیات علمي و استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه شیراز است كھ پیش از این مسئولیت معاونت دانشجویي و فرھنگي و ریاست

این دانشگاه را در كارنامھ كاري خود دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  32  |  تاریخ: 1400/08/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ارتقاء رتبه پنج تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه

در جلسه ي هیأت ممیزه ي دوشنبه 3آبان ماه 1400،
آقایان «دکتر محسن راجی» عضو هیأت علمی دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر، «دکتر پوریا نجفی سیار»،
عضو هیأت علمی دانشکده ي مهندسی، «دکتر ابراهیم
عباسی»، عضو هیأت علمی دانشکده ي حقوق و علوم
سیاسی و «دکتر حسین حمیدي فر» عضو هیأت علمی
دانشکده کشاورزي از مرتبه ي استادیاري به دانشیاري

ارتقا یافتند.
همچنین در این جلسه آقاي «دکتر محمدرضا نعمت
الهی»، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک از

مرتبه ي دانشیاري به استادي ارتقا یافته است.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک به این
عزیزان، از درگاه خداوند متعال براي ایشان آرزوي

بهروزي، سربلندي و موفقیت روزافزون دارد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  33  |  تاریخ: 1400/08/03
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین گرامیداشت روز جهانی عصاي سفید در دانشگاه شیراز

آیین گرامیداشت روز جهانی عصاي سفید و تقدیر از
دانشجویان برگزیده با نیازهاي ویژه دانشگاه شیراز،
همزمان با فرخنده میالد نبی اکرم (ص) و امام صادق

(ع) برگزار شد.
این مراسم که ازسوي مدیریت فرهنگی دانشگاه شیراز با
همکاري کانون فانوس دانشگاه ترتیب یافت، با حضور
جمعی از دانشجویان کم بینا و نابینا و اعضاي هیأت
رئیسه و برخی دیگر از مسؤوالن دانشگاه، به صورت

مجازي شکل گرفت.
ویژه برنامه گرامیداشت روز جهانی عصاي سفید، با

خیرمقدم دکتر واعظی، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز آغاز شد و با گفت وگو و ارائه ي نظرات نمایندگانی از جمع
دانشجویان داراي نیازهاي ویژه دانشگاه، درخصوص نیازمندي ها و انتظارات موجود از دانشگاه ادامه یافت.

در ادامه دکتر علی حفیظی، مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز نیز ضمن خیرمقدم به دانشجویان و سپاسگزاري از کانون فانوس براي
همکاري هاي مؤثر ایشان در پیوند با دانشجویان داراي معلولیت در طول سال، به ارائه ي گزارشی از خدمات صورت گرفته در سال

گذشته در پیوند با دانشجویان با نیازهاي ویژه دانشگاه پرداخت.
وي با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید، 23نفر دانشجوي داراي معلولیت به جمع دانشجویان افزوده شده است، توضیح داد: درمیان
دانشجویان نوورود دانشگاه، تعداد 8دانشجوي کم بینا و نابینا، 3دانشجوي ناشنوا، 2دانشجوي کم شنوا و 9دانشجوي دیگر با معلولیت

هاي مختلف حضور دارند که به تمامی این دانشجویان خیرمقدم عرض می کنیم و حضورشان را گرامی می داریم.
مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز با اشاره به راه اندازي استودیو مجموعه ي مدیریت فرهنگی دانشگاه در سال گذشته گفت: تأسیس این
استودیو از آرزوهاي دیرینه ي مجموعه ي مدیریت فرهنگی براي برنامه هاي مختلف بود که در صدر اولویت هاي آن، انجام فعالیت
هاي کانون فانوس براي ضبط و آماده سازي کتاب هاي دانشجویان نابینا قرار داشت و خوشبختانه به همت مسؤوالن دانشگاه شیراز

این آرزو در سال گذشته محقق شد.
وي ادامه داد: در سال گذشته، بالغ بر هزارصفحه از کتب درسی دانشجویان نابینا ضبط و آماده سازي گردیده است. همچنین به
منظور رفاه حال این دانشجویان و انجام راحت تر فعالیت هاي پژوهشی ایشان، طرح «منشی پژوهشی» درنظرگرفته شده است که در

سال گذشته، آیین نامه ي آن با کمک معاونت پژوهشی و آموزشی تدوین شد و به تازگی به تصویب رسیده است.
دکتر حفیظی اظهار داشت: درپی درخواست مکرر دانشجویان نابینا و با همکاري مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه، مرحله ي
ارائه ي کدامنیتی اتوماسیون این دانشجویان نیز در سال گذشته حذف شد و همین طور درخصوص مدت زمان امتحانات ایشان

تدابیري اندیشیده شد تا مشکل آن ها رفع شود.
در ادامه رئیس دانشگاه شیراز نیز ضمن تبریک میالد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، روز جهانی عصاي سفید را گرامی داشت و از
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مسؤوالن مربوط دانشگاه خواست تا ضمن تشکیل چندکارگروه موازي براي انجام خواسته هاي دانشجویان داراي نیازهاي ویژه اقدام
شود.

دکتر نادگران خطاب به مسؤوالن تأکید کرد: جلسه با دانشجویان داراي نیازهاي ویژه، منحصر به این روز نشود و در طول سال نیز به
بهانه هاي مختلف تداوم داشته باشد. همچنین این جلسات محدود به دانشجویان نابینا و کم بینا نباشد و جلساتی با حضور دانشجویان

داراي نیازهاي مختلف نیز تشکیل شود.
ایشان از دانشجویان کم بینا و نابینا نیز خواست تا با برگزاري برنامه هاي مختلف، در دانشگاه حضور فعال داشته باشند و توانمندي ها

و فعالیت هایشان را به دیگر دانشجویان نمایش دهند.
رئیس دانشگاه همچنین پیشنهاد داد تا در کنار کانون فانوس، کانون هاي دیگري ویژه ي دانشجویان داراي نیازهاي خاص نیز تشکیل

شود تا عالوه بر دانشجویان نابینا وکم بینا به نیازهاي دیگر دانشجویان داراي معلولیت هاي مختلف هم پرداخته شود.
دکتر نادگران ضمن خیرمقدم ویژه به نودانشجویان داراي نیازهاي ویژه، از مسؤوالن دانشگاه و دانشجویان سال هاي گذشته خواست تا

از همین ابتداي آغاز سال تحصیلی، با دانشجویان نوورود ارتباط گرفته و آن ها را راهنمایی کنند و به نیازهاي آن ها توجه شود.
پخش نماهنگ هاي مختلف و تقدیر از از دانشجویان برگزیده با نیازهاي ویژه دانشگاه شیراز از دیگر ویژه برنامه هاي مراسم

گرامیداشت روز جهانی عصاي سفید در دانشگاه شیراز بود.
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شیراز

 میالد فرخنده پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) مبارك باد

ماه فروماند از جمال محمد
سرو نباشد بھ اعتدال محمد

قدر فلك را كمال و منزلتي نیست

در نظر قدر با كمال محمد

....

سعدي اگر عاشقي كني و جواني 

عشق محمد بس است و آل محمد

ھفدھم ربیع االول، مزین بھ خجستھ ترین آفرینش ھاي خلقت است؛

روزي كھ بھانھ ي خلقت و آینھ ي رحمت، خاتم االنبیا، حضرت محمد (ص)، با قدوم مباركش ھستي را نورافشان كرد و روزي كھ با والدت ششمین اختر تابناك

والیت و امامت حضرت امام جعفر صادق(ع)، پیشواي بزرگ مذھب تشیع، قلوب شیعیان منور شد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، فرارسیدن ھفتھ وحدت كھ بھ ابتكار شایستھ و ارزنده معمار كبیر انقالب اسالمي، بھ نمادي جاوید از ھمدلي و یكپارچگي امت اسالم

مبدل شده است و دو میالد فرخنده ي پیامبر اكرم (ص) و امام صادق (ع) را بھ تمامي مسلمانان جھان، بھ ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز، تبریك و تھنیت

عرض مي نماید.

امید كھ بتوانیم در سایھ دین رحمت و مھرباني، ھمدوش و ھمگام با یكدیگر، با ایمان و یقین، میراث داراني شایستھ براي آموزه ھاي غني اسالم و قرآن باشیم و با

ترسیم تصویر حقیقي دین مبین اسالم، پیام مھر و رافت اسالمي را در سراسر جھان طنین انداز كنیم.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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