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1- نخستین جشنواره ورزش همگانی ویژه ي فرزندان دانشگاهیان برگزار شد - روابط عمومی دانشگاه شیراز

2- نخستین جلسه ي هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد - روابط عمومی دانشگاه شیراز

3- انتصاب دکتر محمدحسین شیخی به عنوان مدیر امور پژوهشی و قائم  مقام معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز - روابط
عمومی دانشگاه شیراز

4- انتصاب سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

5- سمینار تخصصی «راهکارهاي مقابله با بحران آب در مناطق مرکزي ایران: بایدها و نبایدها» - روابط عمومی دانشگاه شیراز

6- 27آذر، سالروز وحدت حوزه و دانشگاه گرامی باد - روابط عمومی دانشگاه شیراز

7- اعطاي هفت جایزه علمی به نام نخبگان دانشگاه شیراز در هفته پژوهش - روابط عمومی دانشگاه شیراز

8- آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت برگزار شد - روابط عمومی دانشگاه شیراز

9- انتصاب مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز به عنوان مشاور استاندار فارس در امور فناوري و شرکت هاي

دانش بنیان - روابط عمومی دانشگاه شیراز

10- حضور مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز در بیست ودومین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار -
روابط عمومی دانشگاه شیراز

11- پژوهشگران برتر دانشگاه شیراز در استان فارس - روابط عمومی دانشگاه شیراز

12- مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان فارس - روابط عمومی دانشگاه شیراز

13- تجلیل از خدمات علمی دو استاد پیشکسوت دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

14- برگزاري ویژه برنامه ي دانشجویان نویسنده - روابط عمومی دانشگاه شیراز

15- نمایشگاه مجازي دستاوردهاي پژوهشی استان فارس - روابط عمومی دانشگاه شیراز

16- ویژه برنامه هاي معاونت پژوهش و فناوري به مناسبت هفته ي پژوهش - روابط عمومی دانشگاه شیراز

17- کسب رتبه اول دانشجویان معماري در “دومین رویداد ملی میراث فرهنگی با محوریت میراث روستایی ایران” - روابط
عمومی دانشگاه شیراز

18- افتتاح نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري - روابط عمومی دانشگاه شیراز

19- پیام تسلیت در پی درگذشت دانشجوي ادبیات عرفانی دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

20- آیین وداع با زنده یاد دکتر اکبر نحوي، استاد زبان وادبیات فارسی دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

21- نهمین همایش ملی پاسداشت نخبگی - روابط عمومی دانشگاه شیراز

22- پیام تسلیت در پی درگذشت استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

23- میالد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گرامی باد - روابط عمومی دانشگاه شیراز

24- حضور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان در دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

25- آیین گرامیداشت روز دانشجو با حضور استاندار فارس - روابط عمومی دانشگاه شیراز

26- بازدید استاندار فارس از خوابگاه هاي دانشجویی دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

27- روز دانشجو گرامی باد - روابط عمومی دانشگاه شیراز

28- 15آذرماه، روز حسابدار گرامی باد - روابط عمومی دانشگاه شیراز
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29- مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

30- آیین گرامیداشت روز دانشجو ویژه ي دانشگاه هاي استان فارس، به میزبانی دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

31- مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

32- برگزاري سمپوزیوم کشوري آگاه سازي دانشجویان و پیشگیري از ایدز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

33- استاد دانشگاه شیراز، چهره برتر آب کشور در سال 1399 - روابط عمومی دانشگاه شیراز

34- آیین اختتامیه ي ششمین جشنواره ي قرآنی دانشگاهی طهـــــورا - روابط عمومی دانشگاه شیراز

35- نشست هم اندیشی رؤساي دانشگاه هاي برتر کشور - روابط عمومی دانشگاه شیراز

36- ارتقاء رتبه چهارتن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه - روابط عمومی دانشگاه شیراز

37- رویداد بزرگ «فرزنــدان ایـران، کتاب، هم زیستــی با طبیــعت» برگزار شد - روابط عمومی دانشگاه شیراز

38- اختتامیه ي دومین رویداد ملی میراث فرهنگی با محوریت میراث روستایی ایران - روابط عمومی دانشگاه شیراز

39- معرفی مرکز مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

40- بهره برداري از خوابگاه متأهلی نورالشهداي دانشگاه شیراز پس از نوسازي کامل - روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1400/09/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نخستین جشنواره ورزش همگانی ویژه ي فرزندان دانشگاهیان برگزار شد

نخستین جشنواره ورزش همگانی ویژه ي فرزندان
کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه شیراز، در محل

استادیوم ارم بر گزار گردید.
در این جشنواره که باهدف کاهش عوارض ناشی از بی
تحرکی در دوران کرونا با آیتم هاي ورزشی مناسب
کودکان ترتیب یافت، 150نفر از فرزندان دانشگا هیان
اعم از دختر و پسر در گروه هاي سنی مختلف کودك و

نوجوان شرکت کردند.
در این برنامه از تمامی شرکت کنندگان آزمون
استعدادیابی گرفته شد و به همه شرکت کنندگان
هدایایی اعطا شد، به نفرات برتر جشنواره نیز جوایز ویژه

اهدا گردید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1400/09/29
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نخستین جلسه ي هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد

همزمان با فرارسیدن 27 آذرماه، سالروز شهادت آیت اهللا
دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، نخستین
جلسه ي هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه، با حضور
رؤساي دانشگاه هاي مستقر در شیراز و مسئوالن نهاد

رهبري در دانشگاه ها برگزار شد.

خروجی وحدت حوزه و دانشگاه باید در جامعه مشهود
باشد

دکتر محمد موذنی، رئیس دانشگاه شیراز در این جلسه
به بیان دیدگاه هاي خود درزمینه ي وحدت حوزه و دانشگاه پرداخت و گفت: انتظار این است که خروجی کارهاي وحدت حوزه و

دانشگاه را در جامعه مشاهده کنیم.
رئیس دانشگاه شیراز اظهار داشت: در دانشگاه، علوم را به صورت تخصصی تدریس می کنیم، اما به دلیل اینکه در نظام جمهوري

اسالمی زندگی می کنیم، انتظار است حوزه بیشتر در بخش تعلیم و تربیت دانشجو، به ما کمک کند.
حجت االسالم جواد نیري، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز نیز در نخستین نشست هم اندیشی وحدت حوزه و

دانشگاه گفت: وقتی در ضرورت وحدت اتفاق نظر وجود داشته باشد، باید راهکارهاي وحدت بررسی شود.

وحدت حوزه و دانشگاه باید نتیجۀ تحول در علوم انسانی -اسالمی باشد
وي با بیان اینکه نخست باید امکان وحدت بررسی شود، افزود: تولد دانشگاه در ایران محصول تجدد است و کامًال بر مبناي تقابل با

حوزه زمان رضاشاه این اتفاق افتاده و علمی که در آن مطرح شده به معناي علم سکوالر است که اگر نگوییم در تقابل با علم توحیدي
و الهی است، اما زیاد هم با آن همراه نبوده است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز با اشاره به شرایط تحقق امکان وحدت تصریح کرد: وحدت درواقع باید نتیجه ي
یک پروسه ي تحول در حوزه علوم انسانی ـ اسالمی باشد.

حجت االسالم نیري اظهار کرد: باید تحول علوم انسانی مبتنی بر پارادایم هاي دینی در دانشگاه ها تحقق پیدا کند و در حوزه هم باید
تحول در حوزه علوم اسالمی مبتنی بر کاربردگرایی و عملگرایی صورت بگیرد تا تحقق وحدت حوزه و دانشگاه ممکن شود.

وي با اشاره به سند دانشگاه اسالمی که نوشته شده ولی ابالغ نشده است، گفت: دلیل این مسئله آن نیست که مسئوالن نمی خواهند
دانشگاه اسالمی شود؛ بلکه به این دلیل است که ما براي اسالمی شدن دانشگاه مواد اولیه زیاد نداریم.

حجت االسالم نیري با تأکید بر اینکه نیاز داریم نظام یک تفسیر واحد از وحدت حوزه و دانشگاه ارائه دهد، بیان کرد: غالبًا وقتی
وحدت حوزه و دانشگاه مطرح می شود تفاسیر مختلف وجود دارد و در صورت وجود یک تفسیر واحد می توانیم همان را هدف گذاري

کنیم و به آن نقطه برسیم.

http://khabar.shirazu.ac.ir/News/show.aspx?ID=41408
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مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز اظهار داشت: تقسیم کاري که دانشگاه براي تحقق اسالمیت دانشگاه و حوزه نیز
براي اینکه بتواند به روز باشد و پابه پاي دانشگاه رشد کند، انجام می دهند، باید مشخص شود و اگر این اتفاق بخواهد بیفتد باید نگاه

حوزه به علوم اسالمی، کاربردي باشد و باید با تولید محتوا بتواند آن را پوشش دهد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1400/09/29
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتصاب دکتر محمدحسین شیخی به عنوان مدیر امور پژوهشی و قائم  مقام معاون پژوهش و فناوري

دانشگاه شیراز

دکتر محمدحسین شیخی، عضو هیأت علمی دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، به عنوان مدیر
امور پژوهشی و قائم مقام معاون پژوهش و فناوري

دانشگاه شیراز منصوب شد.
دکتر محمدهادي صادقی، سرپرست معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه شیراز، با صدور حکمی دکتر
محمدحسین شیخی، استاد مهندسی مخابرات و
الکترونیک دانشگاه شیراز را به عنوان مدیر امور

پژوهشی دانشگاه شیراز منصوب کرد .
در متن این حکم آمده است:

اطمینان دارد در صورت اعتماد و توکل به خداوند حکیم در انجام امور زیر مؤید به تأییدات حضرت ربوبی خواهید بود ان شاءاهللا:

اتخاذ تدابیر موثر در اجراي برنامه هاي راهبردي و سیاست هاي مصوب دانشگاه در امور پژوهشی؛
ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات بنیادي و کاربردي به ویژه در راستاي رفع ضرورت هاي فعلی و تامین مصالح ملی با جذب و بهره گیري

از بودجه هاي پژوهشی دستگاه ها و شرکت هاي دولتی و بخش خصوصی؛
تسهیل و تسریع فرایند تبدیل علم به فناوري و ثروت و تجاري سازي پژوهش با همکاري اعضاي محترم هیئت علمی و نخبگان

دانشجو؛
تسهیل ضابطه مند مشارکت فراگیر و گسترده اعضاي محترم هیأت علمی در اجراي تحقیقات بنیادي و کاربردي مورد نیاز کشور؛

ایجاد شرایط مناسب به منظور انجام پژوهش هاي بین بخشی و بین دانشگاهی در سطوح دانشگاهی، ملی و بین المللی؛
تقویت جریان نوآوري و کارآفرینی با استفاده از فرصت هاي ناشی از ساماندهی امر کارآموزي دانشجویان و ارتباط موثر آنها با جامعه و

صنعت؛
ارتقاء جایگاه علوم انسانی با استفاده از تحقیقات و مطالعات انجام شده در مرکز تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز و نیز بهره گیري

از نظرات و پیشنهادهاي پژوهشگران و اعضاي هیأت علمی؛
تقویت تعامل مؤثر پژوهشگران دانشکده هاي علوم انسانی با مراکز تحقیقاتی و محققان حوزه هاي علمیه.

زمینه سازي به منظور ارتقاء کمی و کیفی پایان نامه ها و رساله هاي تقاضا محور در دوره هاي تحصیالت تکمیلی و نیز گسترش دوره
هاي پسادکتري تقاضا محور.

گفتنی ست، براي بیان برخی از سوابق اجرایی دکتر محمدحسین شیخی می توان به سابقه ي سرپرستی معاونت پژوهشی دانشگاه
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شیراز در سال 1388 (به مدت 4ماه)، مدیر مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات از سال 1385تا 1387، مدیر دفتر همکاري هاي علمی
مشاوره اي (ارتباط با صنعت) دانشگاه شیراز از سال 1387تا1392 و مدیر دفتر استعداد درخشان دانشگاه شیراز از 1382 تا 1387

اشاره کرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1400/09/29
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتصاب سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز

آقاي مهدي مؤمن زاده، به عنوان سرپرست مدیریت
حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز

منصوب شد.
دکتر علی حفیظی، سرپرست معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه شیراز، با صدور حکمی آقاي مهدي
مؤمن زاده را به عنوان سرپرست مدیریت حمایت و
پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز منصوب

کرد .

در متن این حکم آمده است:
امید است با توکل بر خداوند متعال و توجه به اصول اخالقی و حرفه اي و همفکري با همکاران محترم در ارتقاء جایگاه و سطح
خدمات این حوزه به ویژه درجهت ارتقاء، نشاط و پویایی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشجویی کامیاب باشید و باتوجه به اهداف
کلی ذیل و اهمیت و نقش مؤثر این مدیریت، همت خویش را در تحقق رسالت دانشگاه با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی، عدالت و

قانون مداري، اخالق گرایی، خالقیت و کارآفرینی و تکریم ارباب رجوع به کار گیرید.
گسترش کیفی و کمی فعالیت هاي فرهنگی-اجتماعی براساس پژوهش ها و پایش هاي مداوم فرهنگی اجتماعی توسط اساتید مجرب

در زمینه هاي تخصصی مربوطه؛
ترویج سبک زندگی ایرانی-اسالمی و تنوع بخشی به فعالیت هاي فرهنگی فاخر و اثرگذار براي تمامی اقشار دانشگاهی اعم از

دانشجویان، اعضاي هیأت علمی و کارکنان؛
کمک به ارتقاي خودباوري و تربیت سرمایه ي انسانی متعهد و متخصص کشور در قالب فعالیت هاي داوطلبانه و خودجوش

دانشجویی؛
زمینه سازي مشارکت هرچه بیشتر اعضاي هیأت علمی در فعالیت هاي فرهنگی اجتماعی؛

توانمندسازي و هدایت دانشجویان در مسیر نوآوري هاي فرهنگی اجتماعی و تولیدات فاخر فرهنگی.
گفتنی ست آقاي مهدي مؤمن زاده، سابقه ي مدیریت فرهنگی دانشگاه صنعتی شیراز در سال هاي 1385 تا 1392 و مدیریت

فرهنگی دانشگاه شیراز از سال 1392 تا 1393 را، در کارنامه ي اجرایی خود دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1400/09/28
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شیراز

 سمینار تخصصی «راهکارهاي مقابله با بحران آب در مناطق مرکزي ایران: بایدها و نبایدها»

سمینار تخصصي ''راھكارھاي مقابلھ با بحران آب در مناطق

مركزي ایران: بایدھا و نبایدھا'' ازسوي انجمن علمي انرژي و

محیط زیست و معاونت پژوھشي دانشكده مھندسي شیمي، نفت و گاز

دانشگاه شیراز، باھمكاري شركت سھامي آب منطقھ اي استان فارس

برگزار گردید.

این سمینار با حضور جمعي از استاد، متخصصان و عالقھ مندان

حوزه ي آب و صنعت، بھ صورت حضوري و مجازي برگزار

گردید.

سخنران این سمینار دكتر مھرزاد فیلي زاده، دانشیار دانشكده مھندسي شیمي، نفت و گاز بود كھ ابتدا بھ تشریح راھكارھاي نامناسب پرداخت و اظھار داشت:

راھكار «شیرین سازي آب دریا و انتقال آن بھ مناطق مركزي كشور» تأثیرات مخرب محیط زیستي مختلفي، ازجملھ افزایش شوري آب دریا، ورود فلزات سنگین

و مواد شیمیایي بھ دریا، تغییر اكوسیستم و از بین بردن زندگي برخي از آبزیان و افزایش آلودگي ھوا را بھ دنبال دارد.

طبق محاسبات فني و اقتصادي انجام شده توسط این عضو ھیأت علمي دانشگاه شیراز و گروه تخصصي ایشان، راھكار مذكور بسیار پرھزینھ است. بھ طوري كھ

براي نمك زدایي و انتقال 250ھزار مترمكعب آب شیرین بر روز بھ اطراف شھري مانند شیراز، بدون درنظر گرفتن ھزینھ زمین، نیاز بھ حدود 25ھزار

میلیاردتومان سرمایھ گذاري اولیھ است و ھزینھ ي نھایي نمك زدایي و انتقال ھر مترمكعب آب شیرین بھ شیراز حداقل 30.5 ھزارتومان مي شود كھ مقدار زیادي

است و بیش از 22برابر تعرفھ آب شھري است.

بھ گفتھ ي وي، ھزینھ ي آب نمك زدایي شده از 12.5ھزارتومان در بوشھر (محل درنظر گرفتھ شده براي سیستم آب شیرین كن)، بھ دلیل ھزینھ ي باالي انتقال، بھ

حدود 30.5 ھزارتومان افزایش مي یابد. این ھزینھ آنقدر باال است كھ اگر با آن محصوالت معمول كشاورزي كشت شود، ھزینھ ي آب مصرفي بسیار بیشتر از

قیمت فروش محصول است. بھ عنوان مثال، ھزینھ ي ھر كیلوگرم ذرت با این آب، حدود 33ھزارتومان مي شود، اما قیمت فروش این محصول توسط كشاورز

حدود 2ھزار تومان است. یعني تنھا ھزینھ ي آب، بیش از 15برابر قیمت فروش ذرت خواھد شد.

انتقال آب از دریا بھ مناطق مركزي كشور از نظر اقتصادي و محیط زیستي نامناسب است

طبق بررسي این متخصص حوزه آب و انرژي، انتقال آب از دریا بھ مناطق مركزي كشور (بھ غیر از موارد استثناء و خیلي خاص براي آب شرب یا صنعت)، از

نظر اقتصادي و محیط زیستي نامناسب است و نباید در سطح گسترده (آن طور كھ برخي از مسئوالن و نمایندگان محترم مي گویند) انجام گیرد.

در ادامھ این عضو ھیأت علمي مھندسي شیمي دانشگاه شیراز «پیرامون انتقال صنایع بزرگ از استان ھاي مركزي بھ مناطق حاشیھ دریا» كھ توسط برخي از

مسئوالن مطرح شده است، سخن گفت و بھ تشریح مشكالت مختلِف انتقال این صنایع از نظر عملیاتي، اقتصادي، محیط زیستي، اجتماعي و فرھنگي پرداخت و

اظھار داشت: انتقال صنایع در حال كار، پردردسر و بسیار گران است، درنتیجھ این راھكار نیز نامناسب است.
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در بخش دوم سخنراني، دكتر فیلي زاده بھ راھكارھایي كھ در مقابلھ با بحران آب ''باید'' انجام شود پرداخت و بھ عنوان اولین راھكار بیان كرد: باید وضعیت

بحراني آب در كشور و ارزش باال و استراتژیك آب براي تمام مسئوالن و مردم تبیین و تشریح گردد.

وي در ادامھ با تاكید بر نقش مھم كشاورزي در بحث آب، اظھار داشت: در كشور ما اكثر آب در بخش كشاورزي مصرف مي شود و مي بایست تصمیمات مھم و

اساسي در تغییر شیوه كشاورزي، حركت بھ سمت روش ھاي نوین، افزایش بھره برداري و كارایي كشاورزي و اصالح روش ھاي آبیاري اتخاذ و اجرا شود.

ھمچنین باید در زمینھ ي كاھش صادرات آب مجازي و ھمچنین جلوگیري از كشت محصوالت پر مصرف آب در مناطق كم آب، قوانین جدي وضع و اعمال گردد.

دكتر فیلي زاده افزود: میزان آب مصرفي براي اشتغال ھر نفر در كشاورزي معموالً بیش از 10برابر آب مصرفي الزم براي اشتغال یك نفر در صنعت است؛

بنابراین از آنجایي كھ بخش زیادي از كشاورزان عزیز بھ دلیل فقدان شغل جایگزین و نداشتن درآمد دیگر، بھ كشاورزي ادامھ مي دھند، باید اشتغال جایگزین براي

ایشان ایجاد گردد و بھ این منظور، مي بایست اقدامات مناسبي براي ایجاد صنایع كوچك، بازرگاني صنایع دستي، استفاده از انرژي خورشیدي و ... براي

كشاورزان انجام شود.

وي بھ لزوم صرفھ جویي در مصرف آب شھري و صنعتي تاكید كرد و برحسب تجربیات صنعتي خود در زمینھ ي تصفیھ پساب گفت: یكي دیگر از كارھایي كھ

باید انجام شود، جمع آوري، بازچرخاني و مدیریت ھرچھ بھتر پساب ھاي شھري و صنعتي است و بھ این صورت مي توان بخش زیادي از پساب موجود را مجدد

بھ چرخھ مصرف بازگرداند.

عضو ھیأت علمي مھندسي شیمي دانشگاه شیراز تأكید كرد: باید ھمواره در تصمیم گیري ھا در زمینھ ي مدیریت و مصرف آب، از نظرات متخصصان و

كارشناسان صنعت و دانشگاه ھا استفاده گردد تا در ایران، دیگر اشتباھات بزرگ در این حوزه بھ وجود نیاید.

گفتني ست، مھندس ھادي جوكار، مھندس محمد آصفي، مھندس سعید حیدري و مھندس علي رونده از اعضاي گروه تخصصي دكتر فیلي زاده بودند كھ در زمینھ

مباحث مربوط بھ این سمینار با ایشان ھمكاري كردند.

بعد از اتمام سخنراني، شركت كنندگان در جلسھ كھ از متخصصان و دغدغھ مندان حوزه آب بودند، بھ بیان نظرات و پرسش ھاي خود پرداختند و دكتر فیلي زاده

بھ سواالت مطرح شده ازسوي ایشان پاسخ داد.

عالقھ مندان مي توانند فیلم كامل سمینار تخصصي «راھكارھاي مقابلھ با بحران آب در مناطق مركزي ایران: بایدھا و نبایدھا» را در آپارات، از طریق لینك زیر

مشاھده نمایند:

https://www.aparat.com/shzu_eec

https://www.aparat.com/shzu_eec
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شیراز

 27آذر، سالروز وحدت حوزه و دانشگاه گرامی باد

بیست وهفتم آذرماه، یادآور عروج سرِخ مجاهد خستگی
ناپذیر و عالمی ربانی، شهید آیت اّهللا دکتر مفتح است
که منادي و پیشرو اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه بود. 

شهید بزرگواري که امام راحل (ره) در وصف ایشان
فرمودند: «شهید مفتح، شهید حوزه و دانشگاه است».
شخصیتی که مجاهدت هاي ایشان در مسیر پیوند
جایگاه رفیع روحانیت و دانشگاه، معناي واقعی دانش و

بینش را متجلی ساخت.
بی گمان جامعه ي امروز ما، بیش از هر زمان دیگري به

این وحدت مبارك و عزت آفرین نیازمند است.
دو نهاد حوزه و دانشگاه ضمن داشتن ساختاري مستقل،

می توانند با روش و منشی عالمانه با یکدیگر گفت وگو و تعامل کنند و در خدمت یکدیگر باشند پیوند این دو نهاد معرفت آفرین و
دانش افروز، می تواند مسیر سعادت و بالندگی ایران عزیزمان را هموار سازد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ي شهید بزرگوار دکتر مفتح (ره)، روز وحدت حوزه و دانشگاه را به
تمامی روحانیون و دانشگاهیان ارجمند تبریک عرض می نماید. امیداست با درك متقابل از جایگاه رفیع علمی یکدیگر، روز به روز با

همگرایی بیشتر، در مسیر پیشرفت و تعالی هرچه بیشتر نظام اسالمی گام بردارند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شیراز

 اعطاي هفت جایزه علمی به نام نخبگان دانشگاه شیراز در هفته پژوهش

همزمان با هفته ي پژوهش هفت جایزه علمی به نام
دانشمندان دانشگاه شیراز، ازسوي بنیاد نخبگان فارس،
با همکاري مجمع خیران نخبه پرور فارس به نام بزرگان

اهدا گردید.
در هفته ي پژوهش، جوایزي که به نام دانشمندان و
نخبگان حوزه هاي علمی، هنري، فرهنگی و اجتماعی،
ازجمله اساتید دانشگاه شیراز با همکاري مجمع خیران
نخبه پرور فارس تعریف شده است، به هفت تن از

پژوهشگران اهدا گردید.
چهارمین جایزه پروفسور سید حبیب فیروزآبادي در
زمینه شیمی آلی به دکتر جمال رحیمی از تهران؛
دومین جایزه ي پروفسور علی نقی مصلح شیرازي در

زمینه طرح کسب وکار به آقاي علی رمضانی از شیراز؛ دومین جایزه پروفسور خوشخوي زهتاب در زمینه ي باغبانی به دکتر نادر آدمی
پور از همدان و اولین جایزه ي پروفسور فریدون مهبودي در زمینه بیوتکنولوژي به آقاي عباس رنجبران از شیراز، در مراسم تقدیر از

پژوهشگران برتر استان فارس اعطا گردید.
همچنین سومین جایزه ي پروفسور علیرضا سپاسخواه در زمینه ي مهندسی آب و دومین جایزه ي پروفسور کرامت اهللا ایزدپناه،
همزمان با مراسم تکریم ملی و رونمایی از چاپ کتاب زندگینامه این دو استاد دانشگاه شیراز، به آقایان محمد دلپسند و محراب

اسماعیلی اهدا شد.
در برنامه ي افتتاحیه ي پنجمین جشنواره ي گیاهان دارویی نیز، دومین جایزه ي دکتر رضا امیدبیگی در زمینه ي گیاهان دارویی، به

آقاي حسین غالمی از استان بوشهر اهدا گردید.
گفتنی ست، مجمع خیران نخبه پرور فارس، به منظور تکریم و الگوسازي از نخبگان، شخصیت هاي علمی و افراد صاحب نام و
همچنین ایجاد روحیه ي تالش و خودباوري در میان اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، جوایزي را به نام افراد حقیقی و حقوقی خوش
نام و داراي سابقه درخشان در زمینه هاي علمی (اعم از حوزوي و دانشگاهی)، فرهنگی و اجتماعی تعریف، اعالم و متناسب با رشته
تخصصی افراد، به دانشجویان و دانش آموختگان در یک کارگروه تخصصی واجد شرایط این جوایز شناخته شوند، اعطا می نماید. در

همین زمینه، تاکنون 9 جایزه به نام دانشمندان و نخبگان استان فارس، ازجمله اساتید بزرگ دانشگاه شیراز نامگذاري شده است.
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 آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت برگزار شد

آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت،
ویژه ي تقدیر از برگزیدگان انجمن هاي علمی در مرحله
دانشگاهی، با حضور رئیس دانشگاه، مسئولین و جمعی
از اساتید مشاور و اعضاي انجمن هاي علمی دانشجویی

دانشگاه شیراز برگزار شد.
این مراسم، روز چهارشنبه 24 آذرماه 1400، در سالن
شهید دستغیب مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز

برگزار گردید.
دکتر معصومه محرر، رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي

علمی دانشجویان دانشگاه شیراز در آغاز این مراسم با معرفی تبیین فعالیت هاي انجمن هاي علمی، اظهار داشت: انجمن هاي علمی
دانشجویی مجموعه اي علمی پژوهشی است که با حضور دانشجویان نخبه و توانمند و همگام با اهداف و رسالت دانشگاه تشکیل شده

و ماموریت اصلی آن برطرف کردن شکاف میان دانشگاه با صنعت، جامعه و دنیاي حرفه اي است.
وي اظهار داشت: در سال گذشته با وجود تمام مشکالت، انجمن هاي علمی دانشگاه شیراز، با تعداد هزارو شصت فعالیت، سرآمد

دانشگاه هاي کشور بوده اند.
دکتر محرر، تالش، تعهد، مسئولیت پذیري و خستگی ناپذیري دانشجویان، اساتید مشاور و معاونین فرهنگی دانشجویی دانشکده ها را

کلید موفقیت و راز تبدیل تهدید ها به فرصت در این دوران از کشور دانست.
رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز بیان کرد: انجمن هاي علمی با استفاده از ظرفیت جامع بودن
دانشگاه شیراز، برنامه هاي بین رشته اي تاثیرگذاري را انجام دادند. در این راستا با استفاده از اساتید و متخصصین ملی و بین المللی،

به خوبی تهدید کوید 19 را به فرصت تبدیل کردند.
دکتر علی حفیظی، سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه شیراز نیز در این مراسم خطاب به دانشجویان گفت: انجمن هاي
علمی، بستر رشد ایده و خالقیت دانشجو را فراهم می کند و همین فعالیت هاي دانشجویی است که شاکله شخصیت علمی و پژوهشی
دانشجو را رقم می زند همان طور که اندوخته و قدرت تحلیل خیلی از افراد موفق امروز به فعالیت هاي دوران دانشجویی بازمی گردد؛

بنابراین این فرصت را غنیمت بدانید و از توانمندي هاي انجمن هاي علمی دانشجویی بهره بگیرید.
وي همچنین، نیروي جوانی و ظرفیت علمی بی بدیل دانشگاه شیراز را بال هایی دانست که دانشجویان می توانند به دانشجویان فناور

و صاحب فن و حرفه و هنر، تبدیل شوند.
دکتر حفیظی توانمندي انجمن هاي علمی را فراتر از ظرفیت بالفعل کنونی عنوان کرد و ادامه داد: نیرو و استعداد و خالقیت جوانی

می تواند محرك حرکت هاي بزرگ در حوزه هاي مختلف باشد.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شیراز خطاب به دانشجویان، گفت: ما از ایده ها و طرح هاي قابل اجرا که با ساختارهاي باالدستی و

توان مالی دانشگاه قابلیت اجرا داشته باشد حمایت می کنیم.
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وي در پایان از فعالیت ها و اقدامات ارزنده کارکنان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز و حمایت مسؤوالن دانشگاه قدردانی
کرد.

زهرا فرامرزي، رئیس هیات داوران دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت نیز در این مراسم به قرائت بیانیه ي هیأت داوران پرداخت
و اعالم کرد: هم اکنون 68 واحد انجمن علمی در دانشگاه شیراز فعالّیت دارند که قریب به 2هزار نفر دانشجوي پژوهشگر و توانمند در

این انجمن ها حضور فّعال و مُوثر دارند.
وي افزود: معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز، به عنوان سیاست گذار و پشتیبان انجمن هاي علمی دانشجویی دانشگاه در زمینه ي
پویایی دانشگاه و رشد انجمن ها و به منظور ارائه ي دستاوردها، اختراعات، ابتکارات و طرح هاي علمی کاربردي آنان اقدام به برگزاري

جشنواره دانشگاهی حرکت به طور ساالنه نموده که تا کنون 11دوره آن در دانشگاه برگزار شده است.
فرامرزي اشاره اي به روند اجرایی جشنواره داشت و توضیح داد: پس از اجراي این جشنواره در سطح دانشگاه، طرح هاي برتر به
جشنواره بین المللی حرکت که بین 9هزار انجمن علمی و 15کشور اجرا می گردد، فرستاده خواهد شد که در همین زمینه امسال 41

طرح برتر به سطح بین المللی ارسال شده است.
وي اعالم کرد: هیأت داوران دوازدهمین مرحله دانشگاهی جشنواره حرکت دانشگاه شیراز، پس از بررسی 1063برنامه در قالب
121گزارش مبسوط و مستند و 3مرحله داوري براساس فرم هاي داوري جشنواره بین المللی حرکت، آثار را در 12حوزه رقابتی
انجمن علمی، فعالیت علمی خالقانه، نشریه علمی، مسابقه علمی، محتواي دیجیتال، کتاب، اختراع و کارآفرینی،بخش ویژه، انجمن
پویا، دبیر، استاد مشاوره برگزیده و در 5 گروه فنی و مهندسی، علوم انسانی، هنر و معماري، علوم پایه، کشاورزي و دامپزشکی بررسی
نموده و با توجه به مالك هاي داوري هر حوزه، نظر نهایی خود را در پایان این مراسم با اهداي لوح تقدیر و اعطاي هدایایی تقدیر می

کند.
براي مشاهده تصاویر این مراسم به آرشیو مجازي تصاویر روابط عمومی دانشگاه شیراز مراجعه کنید.

دریافت ویژه نامه دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت (دانشگاه شیراز-آذرماه 1400)

https://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2126
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%201400.pdf
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  9  |  تاریخ: 1400/09/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتصاب مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز به عنوان مشاور استاندار فارس در امور فناوري

و شرکت هاي دانش بنیان

دکتر منصور کنعانی، عضو هیأت علمی بخش مهندسی
شیمی و مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز،
به عنوان مشاور استاندار فارس در امور فناوري و شرکت

هاي دانش بنیان منصوب شد.
دکتر محمد هادي ایمانیه، استاندار فارس، با صدور
حکمی دکتر منصور کنعانی، استادیار مهندسی مواد و
مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز را به
عنوان مشاور استاندار فارس در امور فناوري و شرکت

هاي دانش بنیان منصوب کرد .
در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی، به موجب این ابالغ جنابعالی را به عنوان مشاور استاندار فارس در امور فناوري و شرکت
هاي دانش بنیان منصوب می نمایم.

امید است در سایه الطاف الهی و در اجراي منویات مقام معظم رهبري (مدظّله العالی) و با لحاظ بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و
سیاست هاي دولت مردمی، در راستاي توسعه فناوري هاي نوظهور و صنایع زیرساختی هدفمند و حمایت و بهره گیري از شرکت ها و
مؤسسات دانش بنیان و خالق مبتنی بر سیاست هاي کالن علمی و فناوري کشور و تجاري سازي دانش و فناوري با رویکرد افزایش

سهم و نقش این شرکت ها در اقتصاد استان مورد تأکید است.
ان شاءاهللا با توسل به منش و کالم حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در انجام وظایف محوله و تحقق سیاست هاي دولت مردمی مؤفق و

مؤید باشید.
از خداوند قادر متعال، حسن عاقبت براي جناب عالی مسألت دارم.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  10  |  تاریخ: 1400/09/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 حضور مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز در بیست ودومین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش،

فناوري و فن بازار

به مناسبت هفته ي پژوهش، بیست ودومین نمایشگاه
دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار از 23تا26
آذرماه 1400، به صورت حضوري در تهران و همزمان به

صورت مجازي در حال برگزاري است.
مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز، با حمایت از 9
شرکت دانش بنیان و فناور وابسته به دانشگاهیان
دانشگاه شیراز، به منظور ارائه ي یافته هاي پژوهشگران
و فناوران دانشگاه شیراز و دریافت نیازهاي پژوهشی و
فناوري جامعه و همچنین تبادل نظر و آگاهی و
درنهایت شبکه سازي بین کنشگران در این مجموعه، در

این نمایشگاه حضور یافته است.
شرکت هاي دانش بنیان رابین مرکب کوشا، پارس تک، پژوهشگران صنایع آرکا آسیا، هوشمندسازان سیستم نوین فارس، طرح و
اندیشه فناوري، نانوآزما، زرین دانه رویان، زیست فناوري فرآوري، سالمت بنیان آال، بانی زیست بسپار هیلدا و دانش تک انرژي سبز،
شرکت هایی هستند که با حمایت مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز، شرکت هایی هستند که با حمایت مرکز نوآوري و

کارآفرینی دانشگاه شیراز در این نمایشگاه حضور یافته اند.
نمایشگاه دستاوردهاي هفته پژوهش، فناوري و فن بازار به عنوان رویدادي در مجموعه نظام علم و فناوري است که هدف آن ارائه ي
یافته هاي محققان، پژوهشگران و فناوران، از یک سو و دریافت نیازهاي پژوهشی و فناوري از سوي دیگر براي تحکیم و سیستمی

نمودن روابط بین کنشگران در این مجموعه و در نهایت تجاري سازي فناوري و ارتقاي قدرت رقابت ملی است.
تحقق اهداف مرتبط با چرخه علم و فناوري، تجاري سازي فناوري و فن بازار مستلزم برقراري ارتباط نزدیک بین مراکز علمی و
فناوري از یک طرف و مراکز اجرایی، تولیدي و صنعتی (براي آشنایی متقابل و اعتماد سازي هرچه بیشتر) و مؤسسات تأمین مالی از

طرف دیگر است، تا امکان همکاري هاي متقابل براي دستیابی به منافع طرفین که منافع ملی را به دنبال خواهد داشت، میسر گردد.
این نمایشگاه همه ساله از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در هفته پژوهش و فناوري برگزار می گردد.

و امسال، بیست ودومین دوره نمایشگاه از 23تا26 آذر ماه 1400، همزمان به صورت حضوري و مجازي برگزار گردیده است.
لینک ورود به نمایشگاه

/https://msrt-expo.ir

https://msrt-expo.ir/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  11  |  تاریخ: 1400/09/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پژوهشگران برتر دانشگاه شیراز در استان فارس

همزمان با هفته ي پژوهش، مراسم تجلیل از
پژوهشگران برتر استان فارس برگزار شد. در این مراسم،
8 تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز، در شمار

پژوهشگران برتر استان، معرفی و تقدیر شدند.
دکتر فرید مر (استاد زمین شناسی)، محمدرضا رحیم
پور (استاد مهندسی شیمی)، دکتر محمدمهدي
علیشاهی (استاد مهندسی مکانیک سیاالت)، دکتر
محمدمهدي عارفی (دانشیار مهندسی قدرت و کنترل)،

دکتر تیمور قنبري هاشم آبادي (دانشیار مهندسی نانوالکترونیک)، دکتر علیرضا امینی (استادیار مدیریت)، دکتر سجاد تقوایی
(استادیار مهندسی مکانیک جامدات)، دکتر محمدحسین رونقی (استادیار مدیریت)، پژوهشگران برتر دانشگاه شیراز در استان فارس

هستند که در این مراسم از ایشان تقدیر شد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، این موفقیت ارزشمند را به پژوهشگران برتر دانشگاه شیراز تبریک عرض نموده، تندرستی، بهروزي و
موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  12  |  تاریخ: 1400/09/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان فارس

همزمان با هفته ي پژوهش، مراسم تقدیر از پژوهشگران
برتر استان فارس با حضور مسؤوالن، استادان و

پژوهشگران استان برگزار شد.
مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر استان فارس، ازسوي
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز با همکاري
استانداري فارس و دیگر نهادهاي استان با حضور
دانشمندان، استادان و پژوهشگران برگزار و از

پژوهشگران برتر تقدیر شد.
در این مراسم 4جایزه علمی و بورس تحسلی به نام
اساتید برجسته ي کشور: پرفسور حبیب فیروزآبادي
(بنیانگذار دوره دکتراي تخصصی در کشور)، دکتر علی

نقی مصلح شیرازي (از چهره هاي شاخص در زمینه ي طرح کسب و کار)، پرفسور مرتضی خوشخوي زهتاب (در زمینه ي علوم
باغبانی) و پرفسور فریدون مهبودي (در زمینه ي بیوتکنولوژي دارویی) به 4 نفر از پژوهشگران اعطا شد.

کسب رتبه نخست پژوهش استان فارس در میان استان هاي کشور
در این مراسم دکتر آیت اهللا رزمجو، مدیر اجرایی ستاد هفته پژوهش و فناوري استان فارس با بیان اینکه هفته پژوهش در دو سطح
ملی و استانی برگزار می شود و در استان فارس، عالوه بر این در سطح شهرستانی نیز برگزار شده است، توضیح داد: هر روز در هفته

ي پژوهش نیز یک نام به خود گرفت تا هفته ي پژوهش با برنامه هاي متناسب برنامه ریزي شود.
وي با بیان اینکه با توجه به شرایط ناشی از همه گیري کرونا تالش شد نمایشگاه و برنامه ها به صورت حضوري و مجازي برگزار شود،
گفت: دو اقدام بسیار مهم انجام شده که یکی تدوین سند علم و فناوري استان است که به زودي رونمایی می شود و دیگر، کسب رتبه
ي نخست استان فارس در حوزه ي پژوهش براي ششمین سال پیاپی در میان استان هاي کشور است که به زودي از استاندار فارس

به عنوان نماینده ي این استان در یک مراسم ملی تقدیر می شود.
مدیر اجرایی ستاد هفته پژوهش و فناوري استان فارس خطاب به استاندار فارس گفت: همکاران دانشگاهی و شوراي صنفی دو
خواسته از جناب عالی دارند؛ نخست اینکه دبیري کارگروه پژوهش و فناوري دوباره به دانشگاه ها برگردد و دیگر، اختصاص یافتن

حداقل یک ونیم درصد از اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي به تحقیقات و فناوري که این رقم بسیار ناچیز است.
دکتر رزمجو تصریح کرد: این رویه باید در دولت اصالح شود و سهم اعتبارات پژوهشی و فناوري افزایش پیدا کند چون این رقم با

توجه به ظرفیت علمی که در استان وجود دارد، بسیار ناچیز است.
توسعه مجمع خیرین حمایت از نخبگان در استان فارس

دکتر حبیب شریف، رئیس بنیاد نخبگان استان فارس نیز به عنوان دومین سخنران در این مراسم با بیان اینکه نخبه پروري، نخبه
شناسی و تکریم و الگوسازي از نخبگان از رسالت هاي بنیاد نخبگان است گفت: در سال95، مجمع خیرین نخبه پرور تشکیل شد که
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اقداماتی همچون بورسیه کردن دانشجویان و دانش آموزان، ایجاد فرصت هاي پسادکتري، زنده نگه داشتن یاد نخبگان و تعریف جایزه
مشترك با معاون علمی فناوري ریاست جمهوري بخشی از اقداماتی است که مجمع انجام داده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس همچنین از تشکیل دفاتر نمایندگی در شهرستان هاي استان خبر داد و افزود: یک سمن ملی نیز
براي این مجمع شکل می گیرد تا حمایت از نخبگان با ساماندهی بیشتري انجام شود.

پژوهش ها باید به فناوري و صنعت براي خدمت مردم گره بخورد
دکتر سید وحید حسینی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این مراسم با بیان اینکه هفته پژوهش یک قداست و حرمت خاص
دارد، اظهار داشت: قدرت امروز در دنیا علم و پژوهش است و راهکار مقابله با دشمن از جمله تحریم ها نیز با کمک علم و پژوهش

انجام می شود.
وي با بیان اینکه جایگاه امروز ایران در علم قابل افتخار است، گفت: در حوزه علوم پزشکی پژوهش و علم ضرورت بیشتري دارد و
امروز ما تولیدکننده و استفاده کننده محصوالت خود هستیم، در کرونا نیز با تحریم ها و فشارها با کمک جوانان هم محصوالتی که

تحریم شده بودیم مثل کیت و واکسن تولید شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه عالوه بر اعضاي هیئت علمی دانشگاه100نفر عضو پژوهشی و هئیت علمی مخصوص
در مراکز این دانشگاه وجود دارد که تحقیقات را در زمینه هاي مختلف انجام می دهند، افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه

هاي مختلف رتبه اول و دوم کشوري را داشته، اما باید پژوهش ها کاربردي تر شود.
دکتر حسینی با بیان اینکه پژوهش ها باید به فناوري و صنعت براي خدمت مردم گره بخورد، بیان کرد: این امر سبب می شود تا هم
نیازهاي داخلی تامین شود و هم در حوزه آسیا بتوانیم الگو باشیم تا اگر کشوري مستقل شد بتواند از علم و پژوهش براي رفاه زندگی

مردم استفاده کند، بنابراین کاربرد پژوهش در صنعت باید سرلوحه ي همه باشد تا مشکالت مردم و جامعه برطرف شود.
برشمردن دالیل کاربردي نبودن تحقیقات دانشگاهی در حل مسائل جامعه

دکتر محمد موذنی؛ رئیس دانشگاه شیراز نیز در این برنامه با بیان اینکه پژوهش یک امر مبارك است به این دلیل که مقدمه رسیدن
به دانش و آگاهی است، گفت: اگر علم را به یک بنا تشبیه کنیم، تحقیقات کاربردي خود ساختمان و تحقیقات پایه و بنیادین مانند

فندانسیون بنا است.
وي با بیان اینکه انجام تحقیقات کاربردي بدون دانش پایه امکان پذیر نیست و در مقابل تحقیقات پایه هم باید منتهی به تحقیقات
کاربردي شود و این ها متمم هم هستند، افزود: باید به تحقیقات کاربردي توجه شود چون حل مسائل و مشکالت به راهکارهاي دانش

بنیان نیاز دارد.
رئیس دانشگاه شیراز با برشمردن دالیل اینکه از تحقیقات براي حل زندگی مردم کمتر استفاده می شود بیان کرد: ناآشنایی محققین
با مشکالت و مسائل روز جامعه و مردم، نداشتن دغدغه ي حل مسائل و مشکالت، ناتوانی محققین از حل مسائل و مشکالت به دلیل
تخصصی بودن برخی از حوزه ها و مهم تر از همه، نبود یک مکانیسم دقیق براي استفاده و قدردانی از پژوهش هاي کاربردي ازجمله

دالیل این موضوع است.
ستادي براي هماهنگی بین دانشگاه ها و مدیریت اجرایی استان فارس راه اندازي شود

دکتر محمدهادي ایمانیه، استاندار فارس نیز به عنوان سخنران پایانی مراسم معرفی پژوهشگران برتر استان فارس با اشاره به فرموده
مقام معظم رهبري درباره دانشگاه شیراز که دارالعلمی در دارالعلم است، اظهار داشت: توانمندي در استان فارس در زمینه ي علمی و

پژوهشی بسیار زیاد است و باید از بالقوه به صورت بالفعل در بیاید.
وي با اشاره به رتبه نخست استان فارس در زمینه علم و پژوهش در میان استان هاي کشور خطاب به اساتید دانشگاه حاضر در جلسه

گفت: این رتبه حاصل زحمات شما بوده است که به خوبی منعکس شده و منجر به کسب این رتبه شده است.
استاندار فارس با بیان اینکه چندین هزار استاد دانشگاه، 200هزار دانشجو و مراکز علمی و دانشگاهی در استان فارس یک بدنه بزرگ،
پرانرژي و پرتالش است، افزود: با این ظرفیت می توان حرکت جدیدي را در استان شروع کنیم و امروز حرکت مدیریتی مبتنی بر علم

و دانش را آغاز کردیم، تالش شده از متخصصان رشته هاي مختلف در حوزه اجرا کمک بگیریم که نیاز به توسعه دارد.
دکتر ایمانیه با بیان اینکه باید دفتر یا ستادي براي هماهنگی بین دانشگاه ها و مدیریت اجرایی استان راه اندازي شود، بیان کرد: باید
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به سرعت آیین نامه ي چگونگی کمک دانشگاه به مدیریت اجراي استان تدوین شود و مسائل مالی و پشتوانه ي اعتباري این حرکت
نیز لحاظ شود.

وي با بیان اینکه یک درصد اعتبار پژوهشی باید به یاري این دبیرخانه بیاید، چراکه مدیریت علمی در استان باید مورد توجه باشد،
عنوان کرد: نمی توان گفت همه ي پژوهش ها باید کاربردي باشد و از طرفی نمی شود که این پژوهش ها فقط چاپ شود و هیچ

مشکلی را حل نکند.
استاندار فارس با بیان اینکه این دانش ها باید کاربرد اجتماعی داشته باشد، تصریح کرد: باالترین مرگ ناشی از تصادفات در استان
است و حل آن نگاه علمی و کارشناسی می خواهد، گالیه از اعتیاد همواره وجود دارد، مسأله مهاجرت از روستا به شهر را باید چگونه

مدیریت کرد این ها مشکالتی است که با راه حل هاي فی البداهه به جایی نمی رسد.
دکتر ایمانیه با بیان اینکه مشکل کمبود آب در همه جاي استان وجود دارد آیا فقط باید سد زد یا آب را منتقل کرد گفت: انتقال آب
خود نیز محل مناقشه بین محیط زیست و تأمین آب براي شرب و کشاورزي است، براي تعادل بین این مسائل باید به دنبال

راهکارهاي علمی باشیم.
وي با بیان اینکه دانشگاه ها و سطوح علمی باید با دانش و تجربه خود گره ها را باز و مشکالت را حل کنند، افزود: باید به شرکت هاي
دانش بنیان و تحقیقات منجر به تولید و کسب ثروت از تولید اهمیت ویژه اي داده شود تا هم خودشان توسعه پیدا کند و محدود

نشوند و هم راه را براي جوانان باز و رشد کنند.
استاندار فارس با بیان اینکه باید یک زنجیره ایجاد شود تا همواره یکدیگر را حمایت کنند، بیان کرد: یکی از اهداف شکل گیري مجمع
خیرین این است که فراتر از قوانین کشوري بتوانیم مشکالت جوانان را در حوزه علم حل کنیم و براي همین منظور یکی از استادان

دانشگاه شیراز به عنوان مشاور علمی و فناوري منصوب شده تا به مدیریت ارشد استان کمک شود.
دکتر ایمانیه با تاکید بر اینکه براي مهاجرت جوانان به خارج از کشور باید تدبیر شود و حداقل در سطح استان کمک کنیم تا یک
جوان در کشور ماندگار باشد، گفت: وظیفه ي ما حمایت از جوانان است تا در کشور ماندگار باشند و به مدیریت استان و کشور اعتماد

کنند، باید از خود بگذریم براي اینکه جوانان امیدوارتر باشند و به سرزمین خود خدمت کنند.
وي با بیان اینکه نخبگان را در المیپادها انتخاب و دو دوستی تقدیم دشمن می کنیم، افزود: اگر حرکتی در انتخاب نخبگان داریم،

باید سازوکارهاي حمایتی بعد از آن را نیز تدبیر کنیم.
استاندار فارس با بیان اینکه در تمام مالقات ها با صنایع ارتباط صنعت، کشاورزي و دیگر عرصه هاي اقتصاد با دانشگاه ها را دنبال
کردیم تا از توانمندي دانشگاه ها استفاده شود، بیان کرد: هم صنعتگران و هم دانشگاهیان توانمندي ها و نیازها را بیان کنند، تورهاي

دانشگاهی براي بازدید از صنایع شکل بگیرد تا ارتباط صنعت و دانشگاه تقویت شودد.
دکتر ایمانیه تصریح کرد: به آینده ي استان با وجود دانشگاه ها و حضور استادان و پژوهشگران توانمند امیدوارم و شما هم کمک کنید

که استان فارس در قله علمی قرار داشته باشد و قرار بگیرد.
در پایان این مراسم از 57 نفر از پژوهشگران و فناوران برتر استان فارس تجلیل شد.

براي مشاهده عکس هاي بیشتر به آرشیو مجازي روابط عمومی دانشگاه شیراز مراجعه کنید.

https://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2125
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  13  |  تاریخ: 1400/09/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تجلیل از خدمات علمی دو استاد پیشکسوت دانشگاه شیراز

همزمان با هفته پژوهش، در نهمین همایش ملی
پاسداشت نخبگان، از دکتر علیرضا سپاسخواه، بنیان
گذار دانش آب در مزرعه و کرامت اله ایزدپناه، پدر علم
ویروس شناسی گیاهی که از برگزیدگان جایزه عالمه
طباطبایی بنیاد ملی نخبگان و از اعضاي برجسته ي

فرهنگستان علوم کشور نیز هستند، تجلیل شد.
مدیرکل دفتر تکریم و الگوسازي بنیاد ملی نخبگان
کشور در این همایش، هدف اصلی مراسم را الگوسازي
بیان کرد و گفت: خوشبختانه استان فارس در این زمینه
چه در سطح ملی و چه در بخش بین المللی همواره

پیشتاز است.
دکتر محسن شاه رضایی ادامه داد: تاکید بر لزوم شناساندن مشاهیر به جوانان بسیار مهم است و استاد سپاسخواه و استاد ایزدپناه از

نخبگانی هستند که باید عالوه بر قدرشناسی از آن ها، ویژگی هایشان احصا شود و به جامعه معرفی و ترویج و الگوسازي کنیم.
رئیس بنیاد نخبگان استان فارس و مدیرعامل مجمع نخبه پرور، تکریم از نخبگان و الگوسازي ایشان در جامعه و شناسایی رموز
موفقیت آن ها را از وظایف بنیاد نخبگان دانست و گفت: بنیاد نخبگان استان فارس، به عنوان فعال ترین بنیاد استانی در کل کشور

تاکنون موفق شده براي 17 استاد برجسته مراسم سپاسداشت را برگزار کند.
ارائه جایزه علمی به دانشجویان نخبه

دکتر حبیب شریف همچنین از جوایز علمی پژوهشی بنیاد نخبگان که به نام اساتید نخبه هر رشته، اختصاص یافته، یاد کرد و افزود:
به منظور تکریم و الگوسازي از نخبگان و شخصیت هاي علمی همچنین ایجاد روحیه تالش و خودباوري در میان دانشجویان و
پژوهشگران، جایزه علمی پروفسور علیرضا سپاسخواه، به برترین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتري رشته مهندسی آب
شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي استان فارس و یا متولدین استان فارس که مشغول به تحصیل در دیگر دانشگاه هاي کشور هستند
و جایزه علمی پروفسور کرامت اهللا ایزدپناه جهرمی به برترین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتري رشته ویروس شناسی

گیاهی اعطا می شود.
رئیس دانشگاه شیراز نیز در این مراسم به اهمیت علم و دانش در آینه آیات و روایات پرداخت و گفت: تشکر و تقدیر از بزرگان علمی،

باعث رشد علم و روحیه علم اندوزي در جامعه دارد.
دکتر محمد مؤذنی در ادامه از ویژگی هاي شخصی این دو استاد سخن گفت و با اشاره به وقف خانه پدري ازسوي استاد ایزدپناه و
تأسیس مرکز مشاوره پیش از ازدواج براي دانشجویان دانشگاه شیراز ازسوي استاد سپاسخواه، گفت: این اساتید نه فقط در زمینه هاي

علمی و آموزشی که در زمینه هاي اخالقی و فرهنگی هم سرآمد هستند.
ابراز نگرانی از مهاجرت نخبگان
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دکتر کرامت اهللا ایزدپناه جهرمی نیز، در این مراسم خطاب به حضار و دانشجویان گفت: اگر قرار بود که هر شاگردي آنقدر بیاموزد که
به حد استادش برسد، حتما خیلی ها درجا می زدند و من خوشحالم و افتخار می کنم که شاگردانم از من، پله ها باالتر و شناخته

شده تر هستند.
وي ادامه داد: امیدوارم هدف مجمع خیرین با گذشت زمان منحرف نشود و فعالیت هاي فرهنگی و علمی این مجمع ادامه یابد.

دکتر ایزدپناه گفت: من درباره ي بال و مصیبت مهاجرت نخبگان نگران هستم و درخواست من از بنیاد نخبگان و مسئوالن این است
که همان طور که خارج از مرزها کسانی هستند که از این نخبگان استقبال می کنند، ما بتوانیم با برخورد مناسب و تغییر موقعیت،

شرایط را براي نگهداري آن ها فراهم کنیم.
وي گفت: 55سال پیش که معلمی خود را در دانشگاه شیراز شروع کردم تا کنون، همیار و کمکی داشتم که همیشه حامی من بود و

او همسرم و بعد دخترم هست.
فرزند استاد ایزدپناه هم در این مراسم اظهار داشت: بزرگ ترین درسی که از پدرم آموختم این بود که با عشق همواره براي رسیدن به
هدف خود تالش کنم و از هر فرصتی براي مطالعه استفاده کنم و پدرم به من یاد داد که می شود آدم ها شغلی داشته باشند که

عاشقش باشند.
دکتر علیرضا سپاسخواه، نیز در این آیین از خاطرات خود در تحصیل در دانشگاه اهواز و دانشگاه آمریکا گفت و هدف خود را علم

آموزي در راه پیشرفت جامعه و تربیت نیروهاي علمی دانست و زمینه اصلی تحقیق خود را مدیریت آب در مزرعه بیان کرد.
وي گفت: ما در مورد مدیریت آب در مزرعه فعالیت می کنیم تا بتوانیم با وجود خشکسالی ها و کمبود آب در ایران، آب کشاورزي را
مدیریت کنیم و بازدهی مصرف را بهبود ببخشیم و در این راه از همه همکاران و دانشجویان و خانواده و همسرم به خاطر همیاري و

دلگرمی بسیار تاثیرگذار ایشان، تشکر می کنم.
در پایان مراسم، با اهداي لوح بنیاد ملی نخبگان و جوایزي از اساتید نخبه، تجلیل شد.

همچنین در این مراسم، سومین بورس تحصیلی و جایزه ي علمی پروفسور سپاسخواه به محمد دلپسند و دومین بورس تحصیلی و
جایزه علمی پروفسور ایزدپناه، به محراب اسماعیلی تعلق گرفت.

براي مشاهده تصاویر این مراسم اینجا را کلیک کنید.

https://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2122
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  14  |  تاریخ: 1400/09/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري ویژه برنامه ي دانشجویان نویسنده

بھ مناسبت ھفتھ ي پژوھش و روز دانشجو، معاونت فرھنگي

دانشكده ادبیات و علوم انساني ویژه برنامھ ي «دانشجویان نویسنده»

را برگزار مي كند.

دكتر موسي عربي، معاون فرھنگي دانشكده ادبیات و علوم انساني

دانشگاه شیراز ضمن اعالم این خبر، گفت: ھدف از برگزاري این

رویداد، معرفي و تشویق دانشجویان نویسنده و پژوھشگر و بھ دنبال

آن تقویت روحیھ ي پژوھشگري دانشجویان است.

بھ گفتھ ي او ھشت نشست نقد كتاب در این ویژه برنامھ طراحي شده است كھ

در ھر جلسھ، كتاب یكي از دانشجویان مؤلف ازسوي یكي از اساتید دانشگاه

معرفي، بررسي و نقد مي شود.

دكتر عربي اعالم كرد: این ویژه برنامھ از تاریخ سھ شنبھ ٢٣آذرماه ١۴٠٠،

ساعت ١٢:٣٠بھ صورت مجازي از طریق برنامھ ي اسكاي روم بھ نشاني

https://www.skyroom.online/ch/farhangi.shirazu/meeting

برگزار مي گردد.

سلسلھ نشست ھاي ویژه برنامھ ي دانشجویان نویسنده

v. نقد كتاب گنا اثر خانم جھاندیده؛ با سخنراني دكتر قیصري

v. نقد كتاب صبح ھزارودوم اثر خانم سكینھ مرادي، با سخنراني دكتر محمد مرادي

v. نقد كتاب خراسان در دوره ھارون، اثر آقاي ظریفیان منش؛ با سخنراني دكتر ذكاوت

v. نقد كتاب ھمسایھ با آھیمسا اثر خانم علیزاده؛ با سخنراني دكتر فضل هللا میرقادري

vi. نقد كتاب كاله سیاه و جادوي قھرمانان اثر خانم مزارعي؛ با سخنراني خانم سمیھ برازجاني

v. نقد كتاب صد سال مثنوي فارس، خانم معصومھ مرادي؛ با سخنراني دكتر كافي

v. نقد كتاب آماس، اثر آقاي عباسي؛ با سخنراني دكتر دھقانیان

v. نقد كتاب شاید بھتره با یكي حرف بزني، اثر خانم فروغي؛ با سخنراني دكتر حسام پور

https://www.skyroom.online/ch/farhangi.shirazu/meeting
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شیراز

 نمایشگاه مجازي دستاوردهاي پژوهشی استان فارس

جھت مشاھده نمایشگاه مجازي دستاوردھاي پژوھشي استان فارس اینجا را كلیك كنید.

http://researchweek.shirazu.ac.ir/
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شماره خبر:  16  |  تاریخ: 1400/09/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ویژه برنامه هاي معاونت پژوهش و فناوري به مناسبت هفته ي پژوهش

دکتر محمدحسین شیخی، مدیر امور پژوهشی دانشگاه
شیراز، طی گفت وگویی با خبرنگاران، به مناسبت هفته
ي پژوهش و فناوري، به معرفی ویژه برنامه هاي دانشگاه

شیراز در این ایام پرداخت.
مدیر امور پژوهشی دانشگاه شیراز با یادآوري این
موضوع که وزارت علوم، تحقیقات و فناوري چهارمین
هفته آذرماه را با توجه به نامگذاري 25آذر ماه به نام روز
پژوهش، با کسب مجوز از شوراي فرهنگ عمومی، به نام
«هفته پژوهش» نام نهاده و مسئولیت برگزاري این

هفته را به معاونت پژوهشی و فناوري وزارت عتف سپرده است؛
توضیح داد: شعار هفته ي پژوهش سال 1400، «پژوهش و
فناوري با پشتیبانی تولید» در نظر گرفته شده است و دانشگاه
شیراز نیز به رسم هرساله در هفته ي پژوهش، در دو سطح
استانی و دانشگاهی برنامه هاي متعددي را با هدف تعامل
سازنده بین دانشگاه، صنعت و دستگاه هاي اجرایی برنامه ریزي

کرده است.
وي افزود: براي برگزاري ویژه برنامه هاي هفته ي پژوهش در
سطح استانی، قراردادي بین دانشگاه شیراز و استانداري فارس
براي برگزاري مراسم استانی منعقد می گردد و در آن تمام
فعالیت هایی که الزم است انجام شود، پیش بینی می شود. در
سال جاري نیز، اولین جلسه هماهنگی هفته پژوهش و فناوري
استان ساعت 10 صبح چهارشنبه 12 آبان با حضور نماینده
دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرایی استان در تاالر مجازي برگزار
شد و در این جلسه مقرر گردید، نمایشگاه دستاوردهاي
پژوهشی استان، با حضور 16دانشگاه و دستگاه اجرایی که

استانداري مشخص کرده برپا شود.
دکتر شیخی در ادامه درخصوص برپایی نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان توضیح داد: در هفته ي پژوهش، نمایشگاه
دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان فارس از تاریخ 21تا 24 آذرماه، به دو صورت مجازي از طریق لینک
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researchweek.shirazu.ac.ir و حضوري، در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز واقع در خیابان ساحلی غربی، از
ساعت 9تا16 با رعایت کامل شیوه نامه هاي بهداشتی و همزمان به برگزار می شود.

وي ضمن دعوت از عالقه مندان، اعالم کرد: نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري، با ارائه ي 15 غرفه، روز دوشنبه 22آذرماه،
ساعت 10صبح با حضور مسؤوالن استان افتتاح خواهد شد و رونمایی از محصوالت جدید حوزه علم و فناوري براي عموم مردم،

همزمان با برپایی این نمایشگاه از دیگر برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري است.
مدیر امور پژوهشی دانشگاه شیراز در ادامه به اسامی منتخبین حضور در نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري پرداخت و گفت: در
نمایشگاه هفته ي پژوهش دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی فارس، پارك علم
و فناوري فارس، دانشگاه پیام نور فارس، دانشگاه فنی حرفه اي فارس، آموزش و پرورش فارس، دانشگاه جامع علمی-کاربردي فارس،
سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، اتاق بازرگانی فارس به عنوان نماینده بخش خصوصی، شهرداري شیراز، پایگاه استنادي علوم

جهان اسالم و مرکز منطقه اي و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي و منابع طبیعی فارس حضور خواهند یافت.
وي در ادامه به دیگر برنامه هاي هفته ي پژوهش اشاره کرد و گفت: مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان نیز از دیگر
ویژه برنامه هاي هفته ي پژوهش است که روز سه شنبه 23آذرماه، در محل نمایشگاه با حضور استاندار فارس برگزار خواهد شد. در
این مراسم از 55تن از پژوهشگران استانی دانشگاه ها، مراکز و سازمان هاي استان تقدیر خواهد شد که مالك تقدیر از ایشان،
امتیازدهی به فعالیت هاي پژوهشی آن ها بوده است. همچنین در برنامه هاي پیش بینی شده، کارگاه هاي پژوهشی به صورت مجازي

نیز طراحی شده است.
ایشان درخصوص شیوه ي برگزاري مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان نیز توضیح داد: این مراسم به دلیل شرایط ناشی
از همه گیري کرونا با حضور محدود مسؤوالن و برگزیدگان و همزمان به صورت مجازي براي عموم عالقه مندان از طریق لینک آپارات

به نشانی:
https://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live برگزار خواهد شد.

دکتر شیخی درخصوص برنامه هاي هفته ي پژوهش در سطح دانشگاه نیز توضیح داد: در سطح دانشگاه، براساس شیوه نامه اي که در
شوراي پژوهشی دانشگاه تصویب شده است، پژوهشگران برتر مشخص می شوند و در مراسمی که توسط معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه در هفته پژوهش برگزار می گردد، از پژوهشگران برتر که امسال تعدادشان 30نفر است، تقدیر می شود که به طور معمول

فهرست پژوهشگران برتر و روز برگزاري مراسم ازسوي هیات رئیسه دانشگاه تایید می گردد.
وي افزود: نشست هاي تخصصی دانشگاه و صنعت نیز توسط دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه معین استان درنظر گرفته شده است که

تاریخ آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

http://researchweek.shirazu.ac.ir/
https://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live
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شماره خبر:  17  |  تاریخ: 1400/09/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 کسب رتبه اول دانشجویان معماري در “دومین رویداد ملی میراث فرهنگی با محوریت میراث روستایی

ایران”

بھ گزارش دكتر كاوه فتاحي عضو ھیات علمي بخش معماري و

سرپرست آزمایشگاه Tech-LAB گروه معماري دانشكده ھنر و

معماري، گروھي از دانشجویان بخش معماري با ارائھ ویدئویي با

عنوان ''خانھ ھاي روستایي ایران'' موفق بھ كسب رتبھ اول در

مسابقھ تولید محتوا در دومین رویداد ملي میراث فرھنگي شدند.

این رویداد بھ مناسبت ھفتھ میراث فرھنگي توسط معاونت فرھنگي

و اجتماعي دانشگاه شیراز و با ھمكاري معاونت فرھنگي و

اجتماعي وزارت علوم تحقیقات و فناوري وانجمن علمي گردشگري

و ھتلداري دانشگاه شیراز با ھمكاري كمیسیون ملي یونسكو- با ھدف

شناخت بھتر میراث روستایي ایران در راستاي شعار سازمان جھاني گردشگري در سال 2020 با عنوان ''گردشگري و توسعھ روستایي'' در بخش ھاي مسابقھ

ملي تولید محتوا، سلسلھ نشست ھا و برپایي تور ھاي مجازي برگزار شد.

دكتر فتاحي در گزارشي مختصر از روند تھیھ این ویدئو بیان داشت: این فیلم كوتاه روایتي معمارانھ از سھ روستاي زیباي ایران در غرب و شمال غرب كشور مي

باشد كھ توسط تیمي از دانشجویان و در طي یك كارگاه جانبي براي یكي از دروس دوره كارشناسي معماري با نام ''روستا ٢'' و در سفري یك ھفتھ اي كھ بھ

روستاي ''وركانھ در استان ھمدان'' و روستاھاي''پالنگان و اورامان تخت در استان كردستان'' داشتند، ساختھ شده است.

ایشان افزودند: در این مستند كوتاه بھ معرفي ماھیت معماري این روستاھا و نحوه ارتباط، درھم تنیدگي و ھم نشیني آن با بستر جغرافیایي- فرھنگي این سھ

روستاي تاریخي پرداختھ شده است. شایان ذكر است كھ كلیھ محتواي مستند شامل تصاویر، فیلمھا، متن روایت و موسیقي متن توسط اعضاي گروه صورت گرفتھ

است.

گفتني است این مستند كوتاه، با مدیریت آقاي دكتر فتاحي و با ھمكاري ٧ تن از دانشجویان معماري آقایان علي سخنوري، یحیي دانشي، فرھاد ابراھیمي، حمزه

حیدري، محمد حسین برومندي شیرازي و خانم زھرا بصیري، از دانشجویان مقطع كارشناسي تھیھ و تدوین شده است. ھمچنین آقاي فرشاد عسكري و خانم سیده

مھتاب سیدي دو تن از دانشجویان كارشناسي ارشد معماري منظر و معماري فعال در آزمایشگاه Tech LAB دانشكده ھنر و معماري دانشگاه شیراز كمك شایاني

بھ ویرایش نھایي این ویدئو و ارسال آن بھ مسابقھ نموده اند.
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شماره خبر:  18  |  تاریخ: 1400/09/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 افتتاح نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري

همزمان با آغاز هفته ي پژوهش، نمایشگاه دستاوردهاي
پژوهش و فناوري استان فارس، در مجتمع فرهنگی
رفاهی دانشگاه شیراز، با حضور معاون استاندار فارس و

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز افتتاح شد.
این نمایشگاه که به همت معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه شیراز با همکاري استانداري فارس ترتیب یافته
است، با حضور 16دانشگاه و دستگاه اجرایی که
استانداري فارس مشخص کرده، صبح امروز 22آذر

1400، آغاز به کار کرد و تا 24 آذرماه دایر خواهد بود.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز، در آیین افتتاح
نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري در شیراز و

آغاز به کار هفته پژوهش و فناوري در فارس گفت: این هفته فرصتی است تا نتیجه تالش هاي یکساله تحقیقاتی و پژوهشی مطرح و
معرفی شود.

دکتر محمدهادي صادقی، با بیان اینکه از هفته پژوهش و فناوري نباید تنها به عنوان یک ویترین نمایشگاهی استفاده شود، تاکید
کرد: باید زمینه اي براي تعامل بیشتر نسبت به قابلیت هاي علمی و پژوهشی، بستري مناسب براي ادامه کار و فعالیت هاي اثربخش

پژوهشی در مدیریت استان و سطح ملی ایجاد شود.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز با بیان اینکه شهر شیراز، شهري دانشگاهی است و چشم شیراز، دانشگاه است، عنوان کرد:
افتخار شیراز دو محور است؛ یکی حرمی که نماد معنویت موجود در این شهر است و دیگري دانشگاه و مرکزیت این شهر به عنوان

شهر علم است.
دکتر صادقی گفت: گذشته شیراز بسیار پرافتخار است از این نظر و ما به یاري خداوند نه تنها می توانیم این گذشته را احیاء کنیم؛

بلکه درخشان تر و اثرگذارتر از قبل انجام دهیم.
او استفاده نکردن از ظرفیت هاي علمی و پژوهشی را نوعی کفران نعمت تلقی کرد و اظهار داشت: دستگاه هاي اجرایی بعضا داراي

ظرفیت هاي پژوهشی خوبی هستند که اگر کنار دانشگاه قرار گیرند، هم افزایی شکل می گیرد و نتایج پربرکتی رقم خواهند زد.
دکتر صادقی همچنین استفاده نکردن از قابلیت هاي پژوهشگران را هم نوعی کفران دانست و افزود: دانشمندان ما نیازي ندارند بلکه
درحقیقت نیازمند، بهره برداران از نتایج تحقیقات و پژوهش ها هستند. دانشمندان چه در دستگاه هاي اجرایی و چه در مراکز
پژوهشی و دانشگاهی موظف هستند خود را به معرض بگذارند و مانند طبیبی که هم درد و هم درمان را می دانند، تالش کنند و آن
را اظهار کنند. اما این مسئوالن دستگاه هاي اجرایی هستند که باید براي بهره مندي و استفاده از این ظرفیت ها تدبیري بیندیشند و

تالش کنند.
او همچنین بیان کرد: تیم مدیریتی فعلی استان فارس از اساتید و فرهیختگان دانشگاهی و علمی تشکیل شده است که هم در
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استانداري و هم در سازمان برنامه و بودجه انتظاراتی را ایجاد می کند تا از توانمندي هاي علمی به نحو مؤثري در ارتقاي مدیریت
استان و رفع مشکالت کشور استفاده شود.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز اضافه کرد: در این مقطع از مدیریت استان کوتاهی در بهره گیري از ظرفیت هاي علمی هیچ
توجیهی نخواهد داشت. باید توانمندي هاي علمی را معطوف به حل مسائل و مشکالت مختلف صنعتی، اجتماعی، اقتصادي و ابعاد
دیگر کنیم و اگر مدیریت استان به خوبی بتواند این ظرفیت ها و قابلیت هاي علمی استان را سامان بدهد و مدیریت کند، دانشگاه

هاي ما با احساس مسؤولیت علمی پاي کار هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداري فارس نیز در این مراسم با یادآوري اینکه مقام معظم رهبري، استان فارس را در قله ي علم و

فرهنگ و تولید توصیف کردند، گفت: آمار و اطالعات موجود هم بیانگر درقله بودن فارس در بسیاري از حوزه ها است.
مهندس عبدالعلی کرمی اظهار کرد: دولت مردمی دکتر رئیسی، پیرو مقام معظم رهبري است و به تأسی از ایشان حمایت همه جانبه
از موضوعات پژوهشی، علمی، ارتباط بین جامعه علمی و پژوهشی با دستگاه هاي اجرایی، صنعتگران و تولیدکنندگان برایش اهمیت

ویژه اي دارد.
وي ادامه داد: در رأس استان فردي دانشگاهی و پژوهش محور و معتقد به این امر که باید بین جامعه علمی، پژوهشی، صنعت و تولید

ارتباط تنگاتنگ وجود داشته باشد، قرار گرفته است.
مهندس کریمی ابراز امیدوري کرد که در برهه ي جدیدي که براي کشور و استان پیش آمده است، در امر پژوهشی، شاهد درخشش
باالیی از استان باشیم و به تأسی از فرمایشات رهبري باید پل ارتباطی میان این دو امر ایجاد شود؛ اما متاسفانه در این حوزه مشکالت

و کوتاهی هایی وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداري فارس افزود: ما در این استان نیاز به دستگاه و مرجعی براي هماهنگی مراجع علمی پژوهشی

با حوزه تولید و صنعت داریم و کمبود این موضوع در استان فارس به شدت احساس می شود.
وي اظهار داشت: جامعه ي پژوهشی و علمی استان از دستگاه هاي اجرایی و مراجع تولید گالیه مند هستند که چرا امور پژوهشی را
به افراد غیر از استان می دهند؛ حال آنکه با توجه به حضور مراکز متعدد در فارس، مراکزي که زبانزد همه کشورهاي دنیاست و حرف
براي گفتن دارند، نباید این مهم به استان هاي دیگر واگذار شود و ما می توانیم از منابع موجود و سرمایه هاي عظیم و باررز علمی در

این استان بهره ببریم.
مهندس کریمی گفت: فارس استانی تولیدمحور در حوزه ي کشاورزي است و در بسیاري از تولیدات کشاورزي در کشور حرف اول را
می زند. درواقع بین 10تا 12درصد از محصوالت کشاورزي کشور در استان فارس تولید می شود؛ اما متأسفانه استان فارس با مشکل
بسیارمهم کمبود منابع آبی رو به رو است که ما می توانیم از ظرفیت حوزه علمی و پژوهشی براي حل این مشکل استفاده کنیم. قطعا

با تحقیق و پژوهش براي حل این مشکل می توانیم کارهاي عظیمی انجام دهیم.
وي ادامه داد: در تولیدات صنعتی هم حرف هاي بسیاري براي گفتن داریم و می توانیم از امر پژوهش در این زمینه نیز بهره ببریم. به

طور کلی باید منابع و اعتبارات مالی بیشتري به امر پژوهش اختصاص داده شود.
گفتنی ست، نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان فارس از تاریخ 21تا 24 آذرماه، به دو صورت مجازي از طریق لینک
researchweek.shirazu.ac.ir و حضوري، در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز واقع در خیابان ساحلی غربی، از ساعت

9تا16 با رعایت کامل شیوه نامه هاي بهداشتی و همزمان به برگزار می شود.
در نمایشگاه هفته ي پژوهش، دانشگاه هاي شیراز، علوم پزشکی شیراز، صنعتی شیراز، آزاد اسالمی فارس، پارك علم و فناوري فارس،
پیام نور فارس، فنی حرفه اي فارس، آموزش و پرورش فارس، جامع علمی-کاربردي فارس، سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس،
اتاق بازرگانی فارس به عنوان نماینده بخش خصوصی، شهرداري شیراز، پایگاه استنادي علوم جهان اسالم و مرکز منطقه اي و مرکز

تحقیقات جهاد کشاورزي و منابع طبیعی فارس حضور یافته اند.
مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان و نشست هاي تخصصی دانشگاه و صنعت ازسوي دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه

معین استان، از دیگر ویژه برنامه هاي هفته ي پژوهش است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  19  |  تاریخ: 1400/09/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تسلیت در پی درگذشت دانشجوي ادبیات عرفانی دانشگاه شیراز

هوالباقی
انا هللا و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر، خبر اندوه بار درگذشت دانشجوي
دکتري ادبیات عرفانی دانشگاه شیراز، «سرکارخانم فائزه
همتی بوشهري»، باري دیگر جامعه ي دانشگاه شیراز را

سوگوار کرد.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، سوگمندانه درگذشت آن
دانشجوي فقید را به خانواده ي محترم ایشان و خانواده
ي بزرگ دانشگاه شیراز، به ویژه اساتید و دانشجویان
گرامی بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تسلیت

عرض می نماید.
از درگاه خداوند متعال براي آن بانوي تازه درگذشته، شادي روان و آمرزش الهی و براي بازماندگان تندرستی، شکیبایی و دیرزیستی

آرزومند است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  20  |  تاریخ: 1400/09/21
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین وداع با زنده یاد دکتر اکبر نحوي، استاد زبان وادبیات فارسی دانشگاه شیراز

آیین بدرقه و وداع با شادروان دکتر اکبر نحوي، استاد
فقید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و عضو وابسته

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، روز شنبه 20آذر
1400، در محوطه مسجد دانشگاه شیراز برگزار و پیکر
وي براي خاکسپاري، طبق وصیت ایشان به زادگاهش

قم رهسپار شد.
در این آیین که با حضور گسترده دانشگاهیان، اهالی

فرهنگ و ادب شیراز و همچنین مدیران فرهنگی شیراز
و استان فارس برگزار شد، دکتر محمدحسین کرمی، رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز به عنوان اولین سخنران،

دقایقی را به معرفی شخصیت زنده یاد دکتر نحوي پرداخت و گفت: او عالمه اي بود که دانش هایش مثل خیلی افراد اقیانوسی به
عمق یک وجب نبود؛ بلکه در تمام حوزه هایی که ورود کرده بود نگاه و رویکردي ژرف اندیشانه داشت.

این استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز که به نمایندگی از اساتید این بخش سخن می گفت با اشاره به این مصرع از
مولوي که «مرگ چنین خواجه نه کاري است خرد» ادامه داد: مرگ اتفاقی است که از آن گریزي نیست، اما فقدان چهره درخشانی

همچون دکتر نحوي با توجه به پژوهش ها و آثاري که در دست داشت، خیلی زود بود.
وي با اشاره به فداکاري هاي دکتر نحوي در امر تدریس و آموزش، نیز گفت: این استاد مهربان و متین، بخش اعظمی از وقت خود و

خانواده اش را صرف دانشجویان خود می کرد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزید.
دکتر کرمی تواضع و فروتنی دکتر نحوي را کم نظیر دانست و سخنانش را با مرثیه اي از خاقانی به پایان برد که: «زاد سروي، راد

مردي بر چمن پژمرده شد / ابر طوفان بار کو تا بر چمن بگریستی».
فروتنی بارزترین ویژگی زنده یاد دکتر نحوي، استاد فقید دانشگاه شیراز بود

دکتر محمدیوسف نیري سخنران دیگر مراسم بود. وي با بیان اینکه «سال ها باید بگذرد تا شخصیتی همچون دکتر نحوي تحویل
جامعه شود»، گفت: تسلیت در برابر این اندوه بزرگ، واژه ضعیفی است؛ چراکه دکتر نحوي فقط عالم نبود، بلکه عاشق بود؛ عشقی که

از معرفت به آن دست یافته بود.
استاد ادبیات عرفانی دانشگاه شیراز، فروتنی را بارزترین ویژگی این استاد فقید دانست و گفت: دکتر نحوي هیچ طبل و علم و ادعایی

نداشت به دنبال امور دنیوي نبود.
وي دکتر نحوي را «نیستان شکر» توصیف و تصریح کرد: او عاشق بود و هرگز نمی میرد؛ چراکه مرِگ هر عاشق، آغاز زندگی جدیدي

است.
ایشان با بیان اینکه «دکتر نحوي غیور بود و نسبت به فرهنگ ایران و ادبیات فارسی و بزرگانی چون سعدي غیرت می ورزید»، تصریح

کرد: او در صیانت از مرزهاي معنوي فرهنگ ایران با هیچ کس تعارف و هر جا الزم بود از دانش خود براي دفاع از زبان و ادبیات
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فارسی وارد می شد.
دکتر نیري در پایان سخنانش بار دیگر بر زنده بودن دکتر نحوي در آثار و روح دانشجویانش تاکید کرد و اظهار داشت: باید بزرگانی

همچون او را بر سر فرهنگ ایران بنشانیم؛ زیرا امثال دکتر نحوي دیر-دیر به دست می آیند.
حجت االسالم جواد نیري، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز نیز در این مراسم بیاتن کرد: خداوند

محبت خودش را به انسان ها هبه کرده است. عشق محصول معرفت است و پایان حقیقت عاشق شدن است و ادبیات ما تجلی عاشقی
ماست.

وي افزود: براي همین است که اگر صدسال هم زندگی کنیم یک نقطه بیش نیست و اگر داغ دکتر نحوي بر همه ماست؛ براي این
است که معلم عشق بود و ماندگاري هرکس در این دنیا به عشق است.

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز با بیان اینکه استاد نحوي در استادي و تالش براي دانشجویان پیش
قدم بود، گفت: همین مسئله سبب شده که کمتر براي خانواده وقت بگذارند اما درواقع همه ما خانواده وي بودیم.

در این مراسم، متن پیام تسلیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، استاندار فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین دل
نوشته هایی از جانب دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز نیز قرائت شد.

در پیام دکتر زلفی گل، وزیر علوم آمده است:
«از اینکه براي فقدان دردناك سرمایه هاي ارزشمند علمی و دانشگاهی تسلیت بگویم بسیار متاسفم. خبر درگذشت عضو محترم هیات

علمی آن دانشگاه و استاد بزرگ زبان و ادبیات فارسی کشورمان و عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جناب آقاي ''دکتر
اکبر نحوي'' بسیار موجب تاثر و تالم شد.

عروج این استاد ارزشمند و گرانمایه و فرهیخته را به جنابعالی، خانواده محترم آن مرحوم، همکاران، دانشجویان و اساتید معزز دانشگاه
شیراز و جامعه علمی، ادبی و دانشگاهی کشور تسلیت عرض نموده و از درگاه پروردگار متعال براي آن زنده یاد و شادروان، غفران و

رحمت واسعه الهی و براي بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم. روحشان شاد و یادشان گرامی»
پس از اقامه نماز میت در محوطه مقابل مسجد دانشگاه شیراز بر پیکر زنده یاد دکتر اکبر نحوي، پیکر ایشان براي وداع با همکاران و

دانشجویان ایشان در محل بخش فارسی دانشگاه شیراز منتقل و از آنجا براي خاکسپاري، راهی زادگاهش قم شد.
دکتر اکبر نحوي، شامگاه چهارشنبه 18آذرماه1400، در شیراز به علت سکته قلبی در منزل شخصی خود، در سن 66 سالگی

درگذشت.
دکتر نحوي، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی پژوهشگر، مصحح، نسخه

شناس، شاهنامه پژوه و سعدي شناس، پنجم آبان ماه سال 1334 در قم متولد شد. او مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و
دکتري زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه شیراز به پایان رسانید و به عنوان عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی، در همین

دانشگاه مشغول به فعالیت شد. این استاد فقید دانشگاه شیراز، بیش از 70مقاله علمی در نشریات علمی و فرهنگی و دانشنامه هاي
تخصصی داشت.

از کتاب هاي او می توان به «از ایران چه می دانیم؟ رودکی» «نکته اي درباره مؤلف معجم شاهنامه»، تصحیح «مجمل التواریخ و
القصص»، تصحیح و توضیح «شیرازنامه» زرکوب شیرازي و «حیدر شیرازي در مراوده با خواجو» اشاره کرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  21  |  تاریخ: 1400/09/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نهمین همایش ملی پاسداشت نخبگی

همزمان با هفته پژوهش، آیین پاسداشت دو تن از
اساتید کشاورزي دانشگاه شیراز، در قالب نهمین همایش

ملی پاسداشت نخبگی برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان فارس، این بنیاد
در راستاي تجلیل و تکریم از نخبگان و سرآمدان عرصه
علم و فرهنگ کشور و به منظور پاسداشت مقام

اثرگذاري واالي این بزرگان در جامعه و معرفی این افتخارآفرینان به عنوان الگو به جوانان برومند ایران عزیز اقدام به برگزاري نهمین
«همایش ملی پاسداشت نخبگی» خواهد نمود.

در این مراسم که با همکاري دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز و مجمع خیران نخبه پرور فارس برگزار خواهد شد، از اساتید برجسته
گیاه پزشکی و مهندسی آب، برگزیدگان جایزه عالمه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان که از اعضاي برجسته فرهنگستان علوم کشور نیز
هستند، آقایان پروفسور کرامت اهللا ایزدپناه جهرمی (پدر علم ویروس شناسی گیاهی کشور) و پروفسور علیرضا سپاسخواه (بنیانگذار

دانش مدیریت آب در مزرعه) در برنامه اي به صورت حضوري-مجازي، در تاریخ 22 آذر ماه 1400، تکریم به عمل خواهد آمد. 
www.aparat.com/fars.bmn پخش زنده این مراسم از طریق کانال آپارات بنیاد نخبگان فارس به نشانی

صورت می گیرد.

http://www.aparat.com/fars.bmn
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  22  |  تاریخ: 1400/09/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تسلیت در پی درگذشت استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

از شمار دوچشم یك تن كم
وز شمار خرد ھزاران بیش

با نھایت تأسف و تأثر، درگذشت استاد زبان و ادبیات
فارسي دانشگاه شیراز و عضو وابستھ فرھنگستان
زبان و ادب فارسي، «دكتر اكبر نحوي» باري دیگر

جامعھ علمي و ادبي كشور را بھ سوگ نشاند.
با فقدان وي، دانشگاه شیراز استادي گرانمایھ و
ایران، دانشمندي كم نظیر، پركار و متواضع را از

دست داد.
آثار قلمي شادروان دكتر نحوي در زمینھ ھاي
مختلف، بھ ویژه تصحیح متون و نسخھ شناسي، گواه
روشني بر مرجعیت علمي آن دانشمند فرزانھ و تسلط

عالي و تعمیق نگاه ایشان است.
دانشگاھیان دانشگاه شیراز كھ بیش از سي سال، از
چشمھ سار فضل و دانش زنده یاد دكتر نحوي متنعم
و بھره مند بوده اند، ھمواره از احاطھ ي علمي،
فروتني و اخالق مداري آن استاد ارجمند یاد مي كنند.

فقدان این شخصیت ممتاز و نامدار ادبیات فارسي و محقق و مصحح ارجمند آثار فاخر ادبي، اگرچھ جبران ناپذیر است؛ اما بھ
یقین، خیل عظیم شاگردان و آثار ارزشمند ایشان، نام و یاد نیك او را تاابد در این جریده عالم و در خاطر اھل علم و ادب جاري

نگاه مي دارد.
صبر بسیار بباید پدر پیر فلك را

تا دگر مادر گیتي چو تو فرزند بزاید
روابط عمومي دانشگاه شیراز، درگذشت آن استاد فرزانھ و ادیب گرانمایھ را بھ خانواده مكرم ایشان و جامعھ علمي و ادبي
كشور، بھ ویژه خانواده بزرگ بخش زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز تسلیت مي گوید و براي آن جاودان نام، شادي روان

و آمرزش الھي آرزو مي كند.
روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  23  |  تاریخ: 1400/09/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 میالد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گرامی باد

از جوھر خلقت و ز انوار جلي

مجموعھ علم و حلم و فیض ازلي

خالّق ازل نھاد نامش زینب

وز راه كرم عطا نمودش بھ علي

پنجم جمادي االول، سالروز والدت باسعادت عقیلھ بني ھاشم،

پرچمدار نھضت اباعبدهللا الحسین (ع)، حضرت زینب كبري سالم

هللا علیھا و روز پرستار مبارك باد.

نامگذاري سالروز والدت حضرت زینب كبري(س)، مظھر صبر و

شكیبایي، اسوه مھر و نجابت، بھ عنوان روز پرستار، نشانگر ارزش

واالي این شغل شریف و احترام جامعھ بھ پرستاران عزیز است.

ھمراھي و ایثار جامعھ پرستاري در دوران ھاي مختلف، بھ ویژه در

این مدت شیوع ھمھ گیري كرونا، شاھدي بر بلوغ حرفھ اي و تعھد

این گروه فرھیختھ است.

امروز، مردم قدردان فداكاري ھا و ازخودگذشتگي ھاي خدمات كادر پرستاري ھستند و بیش از گذشتھ نسبت بھ سختي كار آن ھا و خدماتي كھ این قشر زحمتكش

بھ جامعھ ارائھ مي نمایند، آگاه و سپاسگزار ھستند.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن تبریك میالد باسعادت الگوي صبر و ایثار، حضرت زینب سالم هللا علیھا، روز پرستار را بھ تمامي پرستاران پر تالش و

خدوم میھن عزیز اسالمي، تبریك عرض مي نماید و قدردان زحمات ایشان است.

تندرستي، بھروزي و ارتقاء روزافزون مقام و منزلت ھمھ این عزیزان را ازدرگاه خداوند متعال آرزومند است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  24  |  تاریخ: 1400/09/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 حضور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان در دانشگاه شیراز

معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم،

تحقیقات و فناوري طي سفري دو روزه بھ شیراز، با گروه ھاي

مختلف مسؤولین استان و دانشجویان دانشگاه شیراز دیدار كرد.

دكتر ھاشم داداش پور، در روزھاي ١۵و ١۶ آذر، ضمن حضور در

مراسم تودیع و معارفھ رئیس دانشگاه شیراز، طي نشست ھاي

جداگانھ اي با استاندار فارس، امام جمعھ شیراز و دانشجویان

خارجي دانشگاه شیراز دیدار كرد.

دكتر داداش پور در نشستي با اعضاي ھیات رییسھ دانشگاه،

درخصوص مسائل مختلف آموزش عالي ازجملھ خوابگاه ھاي

دانشجویي و امكانات رفاھي دانشجویان بحث و تبادل نظر كردند.

وي در نشستي صمیمانھ با دانشجویان خارجي دانشگاه شیراز، بھ گفت وگو پرداخت.

در این نشست كھ با حضور، سرپرست معاونت بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویي وزارت عتف، معاون دانشجویي فرھنگي دانشگاه شیراز

و مدیر مركز ھمكاري ھاي علمي بین المللي دانشگاه ترتیب یافت، دانشحویان بھ بیان دیدگاه ھا و نقطھ نظرات خود در زمینھ ھاي مختلف آموزشي، پژوھشي و

فرھنگي و دانشجویي پرداختند و دغدغھ ھا و مسائل خود را مطرح كردند.

دكتر محمدصابر خاقاني نژاد، مدیر مركز ھمكاري ھاي علمي بین المللي دانشگاه شیراز نیز در این نشست بھ بیان گزارشي از فعالیت ھاي صورت گرفتھ در

دوسال گذشتھ پرداخت و از آن جملھ بھ تصویب شیوه نامھ ي مربوط بھ دوران ھمھ گیري كرونا و پیگیري امور مربوط بھ امكانات رفاھي دانشجویان خارجي

اشاره كرد.

بھ گفتھ ي وي در حال حاضر حدود ٢٠٠ دانشجوي خارجي از ٨ كشور روسیھ، سوریھ تركیھ، لبنان، عمان، مالزي، عراق و یمن، در ٢۶ رشتھ و ١٢ دانشكده

دانشگاه شیراز مشغول بھ تحصیل ھستند كھ امید مي رود باتوجھ بھ ظرفیت ھاي دانشگاه شیراز و برنامھ ریزي ھاي صورت گرفتھ براي جذب دانشجویان

خارجي، این آمار افزایش یابد.

در دیدار معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوري با استاندار فارس نیز بر جذب دانشجویان خارجي تأكید شد.

دكتر محمدھادي ایمانیھ، استاندار فارس در این دیدار بیان داشت: جذب دانشجویان خارجي توسط دانشگاه ھاي مادر این استان باید جدي تر پیگیري شود؛ این

موضوع بھ تقویت روند بین المللي شدن دانشگاه ھاي استان كمك كند و بھ تامین منابع مالي دانشگاه ھا نیز كمك شایاني مي كند.

وي با بیان اینكھ دانشگاه ھا باید در زمینھ انعقاد قرارداد با دستگاه ھاي اجرایي فعال تر باشند، اظھارداشت: بھ منظور استفاده بھینھ از اعتبارات پژوھشي دستگاه

ھاي اجرایي دانشگاه ھا باید فعاالنھ وارد عرصھ شده و بھ رفع نیازھاي تحقیقاتي دستگاه ھا كمك كنند. 
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نماینده عالي دولت در استان فارس با بیان اینكھ تربیت دانشجویان فني و ماھر ازسوي دانشگاه مورد تاكید مدیریت ارشد استان قرار دارد، ادامھ داد: بھ منظور

تامین این ھدف باید زمینھ حضور دانشجویان در قالب ارتباط دانشگاه و صنعت در محیط ھاي كاري فراھم شود.

وي افزود: صنایع بزرگ باید با انعقاد تفاھم نامھ با دانشگاه ھا زمینھ تقویت فعالیت ھاي پژوھشي و تحقیقاتي را فراھم كنند.

ھمچنین در این دیدار سیاست ھاي دولت در زمینھ احداث خوابگاه ھاي متاھلي براي دانشجویان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در دیدار معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با نماینده ولي فقیھ در استان فارس و امام جمعھ شیراز نیز درخصوص

مسائل مختلف علمي، آموزشي و پژوھشي استان گفت وگو شد.

نشست با اعضاي ھیات رییسھ دانشگاه

نشست با دانشجویان خارجي دانشگاه شیراز

دیدار با امام جمعھ

 
دیدار با استاندار

 



12/23/21, 8:54 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 47/78

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  25  |  تاریخ: 1400/09/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین گرامیداشت روز دانشجو با حضور استاندار فارس

همزمان با فرارسیدن 16آذر، آیین گرامیداشت روز
دانشجو، ویژه ي دانشگاه هاي استان فارس، به میزبانی

دانشگاه شیراز در تاالر دستغیب دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم که با حضور استاندار فارس، رؤساي
دانشگاه هاي استان و جمعی از نمایندگان تشکل هاي
دانشجویی و انجمن هاي علمی و نخبگان استان ترتیب
یافت، نمایندگان تشکل هاي دانشجویی از دانشگاه هاي

استان به بیان دیدگاه هاي خود پرداختند.

دکتر محمد مؤذنی؛ رئیس دانشگاه شیراز در ابتداي این
مراسم، ضمن گرامیداشت روز دانشجو گفت: این مراسم

مزین هست به شور و نشاط جوانی که بسیار باارزش است.

وي به برخی از فرمایشات و توصیه هاي رهبر معظم انقالب به دانشجویان اشاره کرد و گفت: طبق فرمایش هاي رهبر معظم انقالب
دانشجویان سرمایه کشور در حال و آینده هستند. دانشجویان در شمار برترین مدیرهاي آینده ي کشور هستند. رهبر معظم انقالب از
جنبش هاي دانشجویی به عنوان جنبش ضداستبداد، ضد استعمار، ضد فساد و ضداشرافی گري و به شدت عدالت خواه یاد می کنند و
توصیه هایی متعددي به دانشجویان دارند ازجمله اینکه دانشجویان باید احساس مسؤولیت انسانی، ملی، دینی، اجتماعی و بین المللی

داشته باشد.

در ادامه ي مراسم، نمایندگانی از تشکل هاي مختلف دانشجویی به بیان دیدگاه هاي خود در حوزه ي مسائل مختلف اعم از آموزشی،
پژوهشی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی پرداختند و انتقادات، پیشنهادات خود را مطرح کردند.

آرین پورزال، نماینده بسیج دانشجویی از دانشگاه علوم پزشکی؛ پدرام پورقدیري نماینده ي انجمن وفاق و توسعه، انجمن امید و
انجمن اسالمی از دانشگاه شیراز؛ علی حسینی، از دانشگاه آزاد نماینده انجمن هاي علمی؛ هاجر برزگر، دانشگاه علمی کاربردي،
نماینده کانون هاي فرهنگی و نخبگان فرهنگی؛ ویدا دیندارلو نماینده مجمع آرمان دانشگاه شیراز؛ طاهر علعلی نماینده شوراي صنفی
دانشجویان، از دانشگاه علوم پزشکی؛ محمدحسن مقتدري، نماینده انجمن اسالمی دانشجویان (مستقل) از دانشگاه شیراز و مرصاد

خلفی، نماینده جامعه اسالمی دانشجویان از دانشگاه شیراز ازجمله این دانشجویان بودند.

استاندار فارس نیز پس از شنیدن نقطه نظرات دانشجویان، سخنان خود را ایراد کرد و به پرسش ها و دیدگاه ها پاسخ داد.

دکتر دکتر محمدهادي ایمانیه، ضمن تبریک روز دانشجو با بیان اینکه مقام معظم رهبري درخصوص فاصله جامعه با وضعیت مطلوب
عدالت اظهار گله کردند، افزود: دانشجویان باید صفاتی مانند عدالت خواهی، صداقت، صراحت و رك گویی را در خود حفظ و تقویت
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کنند تا همچنان روحیه ي دانشجویی در آن ها زنده بماند.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به اینکه دانشجومحوري باید در دانشگاه ها مدنظر قرار داشته باشد، ادامه داد: دانشجو نیز
اگر می خواهد به معناي واقعی کلمه دانشجو باشد، نباید به تدریس اساتید اکتفا کند و باید خود به دنبال کسب علم و دانش برود.

دعوت استاندار فارس از دانشگاهیان براي مشارکت در حل مشکالت

وي با بیان اینکه مقام معظم رهبري از سیاست زدگی پرهیز داده اند و خواستار فهم سیاسی دانشجویان هستند، اظهارداشت: وظیفه
شرعی، ملی و انقالبی دانشجویان این است که در برابر تخلفات و انحرافات اعتراض کنند و هرچه بلندتر صداي اعتراضشان را به گوش

تصمیم گیران برسانند تا مسئوالن ناچار شوند به موازین دینی و قانونی پایبند بمانند.

دکتر ایمانیه با اشاره به اینکه مدیریت ارشد استان فارس در دو ماه گذشته تالش کرده است مشکالتی که به سرعت قابل اصالح بوده،
برطرف کند، گفت: براي راه اندازي پروژه بزرگ و نیمه تمام استان هر هفته به صورت مداوم جلساتی برگزار می شود که سودمند بوده

و امیدوار هستیم تا 6ماه آینده شاهد به نتیجه رسیدن این تالش ها باشیم.

نماینده عالی دولت در استان فارس افزود: قرارگاه اجتماعی استان به منظور رسیدگی علمی و کارشناسی به موضوعات مختلف حوزه
هاي اجتماعی راه اندازي و همه مسائل با اولویت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وي با اشاره به اینکه به منظور بهره گیري از ظرفیت دانشگاه ها براي رونق تولید، بازدیدي با حضور برخی روساي دانشگاه ها از
شهرك صنعتی شیراز صورت گرفته است، بخشی از مراحل تحصیلی دانشجویان باید در محیط واقعی کار طی شود تا موجب پختگی

دانشجویان و آماده شدن آن ها براي ورود به بازار کار شود.

استاندار فارس با بیان اینکه یکی از اساتید خوش فکر دانشگاه شیراز را به عنوان مشاور استاندار در زمینه فناوري و شرکت هاي دانش
بنیان منصوب خواهد کرد، ادامه داد: باید نهضت استفاده از فناوري در صحنه کار و تولید را ایجاد و تولید ثروت با تکیه بر علم و دانش

را جدي تر از گذشته پیگیري کنیم.

دکتر ایمانیه با تاکید بر اینکه اشتغال در حین تحصیل رویکرد ارزشمندي است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: بسیاري از بزرگان
دینی و علمی کشور مفتخر بوده اند که با درآمد حاصل از کار به تحصیل پرداخته اند؛ بنابراین باید زمینه گسترش این رویکرد را با

اصالح مقررات و فرایندها ایجاد کنیم.

نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه صنایع بزرگ استان باید با دانشگاه ها توافق نامه هاي همکاري امضا و از ظرفیت
علمی مراکز دانشگاهی استان استفاده کنند، ادامه داد: همچنین انتظار داریم این صنایع از ورزش استان در بخش قهرمانی و همگانی

به صورت مؤثر حمایت و زمینه تشویق مردم براي گرایش به ورزش را فراهم کنند.

دکتر ایمانیه، با اشاره به بازدید صورت گرفته از شهرك صنعتی، به همراه رئیس دانشگاه شیراز گفت: هم اکنون حدود 27هزار نفر در
این شهرك شاغل هستند و این شهرك با با 10تا 20درصد ظرفیت کار می کند، درحالیکه ظرفیت شهرك صنعتی شیراز، حدود

250هزار نفر است که معتقدم اگر با ظرفیت کامل کار کند هیچ بیکاري در استان فارس نخواهیم داشت.

وي تصریح کرد: در زمینه توسعه استان چند محور افزایش اشتغال، عدالت محوري و کم ترین تخریب محیط زیست و مصرف آب و
انرژي را مدنظر قرار داده ایم و برآن تأکید داریم.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه هیچ کس حق هویت زدایی از محدوده اطراف حرم احمدبن موسی (ع) را ندارد، گفت: توسعه اطراف
حرم و فعالیت هاي عمرانی باید با حفظ میراث فرهنگی و هویت تاریخی و مذهبی صورت گیرد.

https://www.irna.ir/news/84568767/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
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دکتر ایمانیه افزود: تالش می کنیم از خام فروشی تولیدات استان در حوزه هایی مانند گیاهان دارویی و سنگ هاي زینتی که مانع
بهره مندي استان از ثروت اشتغال در پایین دست این حوزه ها می شود جلوگیري کنیم.

نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه زمینه حضور دانشجویان در بعضی جلسات کارگروه هاي استانی فراهم شده است،
اظهار داشت: باید مکانیزم مشخصی براي ارتباط استاندار فارس با همه دانشجویان استان طراحی شود.

وي گفت: فعالیت هاي فرهنگی، مذهبی و هیأتی مورد توجه مدیریت ارشد استان فارس قرار دارد و از گروه هاي فعال در این زمینه
ها به صورت جدي حمایت خواهیم کرد.

استاندار فارس افزود: تالش می کنیم معامالت، مناقصات استانداري را شفاف کنیم تا همگان بتوانند به آن ها دسترسی داشته باشند.

دکتر ایمانیه تصریح کرد: هرگز دچار آفت آقازادگی نشده ایم و هیچ کس را به صرف این که فرزند کسی است به همکاري دعوت
نکرده ایم.

نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه در دیدار با وزرا و مدیران ملی، راه اندازي طرح هاي نیمه تمام و بزرگ استان
پیگیري و مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: تاالر شهر شیراز، موزه پاسارگاد، مرکز حافظ شناسی، آزادراه شیراز اصفهان و ... ازجمله

پروژه هاي بزرگ استان است که پیگیري شده است.

وي با اشاره به اینکه استان فارس داراي 220نقطه حادثه خیز و بیشترین کشته ناشی از تصادفات در سطح کشور است، گفت: رفع این
معضالت و سازماندهی کمربندي شیراز ازجمله مسائل مورد توجه مدیریت ارشد استان فارس بوده است.

استاندار فارس اظهار داشت: انتخاب فرمانداران بومی یا غیربومی براي شهرستان ها براساس اقتضائات هر شهرستان صورت خواهد
گرفت، افزود: تالش می کنیم تا پایان آذرماه چینش فرمانداران استان را تعیین تکلیف کنیم.

گفتنی ست در پایان این جلسه و با حضور استاندار فارس و رؤساي دانشگاه هاي استان، از دانشجویان برگزیده استان فارس تقدیر
شد.

اسامی دانشجویان برتر دانشگاه هاي استان فارس که در این مراسم از آن ها تقدیر شد، بدین شرح است:

1. آقاي مهدي رضوي فر از دانشگاه شیراز
2. خانم مرضیه داوودي از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3. آقاي یوسف نیازي از دانشگاه صنعتی شیراز
4. آقاي آرش جوابی، از دانشگاه آزاد اسالمی
5. خانم سمانه افشاریان از دانشگاه پیام نور

6. خانم پري فهندژسعدي از دانشگاه فرهنگیان
7. آقاي ابوالفضل سجادي از دانشگاه فنی و حرفه اي استان فارس

8. آقاي علی حسام پور از دانشگاه هنر شیراز
9. آقاي اشکان اکبرزاده از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري دانشگاههاي استان فارس

10. خانم کیمیا شجاعی از مؤسسه آموزش عالی زند
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  26  |  تاریخ: 1400/09/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 بازدید استاندار فارس از خوابگاه هاي دانشجویی دانشگاه شیراز

به مناسبت 16آذر، روز دانشجو، استاندار فارس به همراه
هیأت رئیسه دانشگاه شیراز، باحضور در خوابگاه هاي
دانشجویی دانشگاه شیراز، با دانشجویان دیدار و گفت

وگو کردند.
دکتر محمدهادي ایمانیه پس از حضور در مراسم
گرامیداشت روز دانشجو که ویژه ي دانشجویان استان
فارس به میزبانی دانشگاه شیراز ترتیب یافت، در محل
یادمان شهداي دانشگاه شیراز حضور یافت و ضمن
قرائت فاتحه براي شهداي گمنام دانشگاه، با دانشجویان

دیدار و گفت وگو کرد.
گفتنی ست، ویژه برنامه هاي دیگري نیز به مناسبت روز
دانشجو در دانشگاه شیراز صورت گرفت که از آن جمله

می توان به بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از خوابگاه هاي دانشجویی، برگزاري کرسی هاي آزاداندیشی، نشست صمیمانه دانشجویان و
اساتید، برگزاري مسابقه هاي مختلف به مناسبت روز دانشجو و نشست هاي تخصصی و سخنرانی اشاره کرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  27  |  تاریخ: 1400/09/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 روز دانشجو گرامی باد

فرارسیدن شانزدھم آذرماه، «روز دانشجو» گرامي باد.

تاریخ غني كشور عزیز ایران، سرشار از افتخارآفریني جوانان

برومند و قھرماني است كھ در راه استقالل، عزت و آزادي این

مرزوبوم از جان گذشتند تا رشد و تعالي كشور را براي نسل ھاي

آینده بھ ارمغان بیاورند. شانزدھم آذرماه، یكي از روزھاي تاریخي

مبارزات كشور است كھ فریاد آزادي خواھي و استكبارستیزي آن را

دانشجویان عزیز سر دادند و ثابت كردند كھ آگاھي و دانش، بیشترین

اثر را در روشنگري مردم دارد.

بي تردید دانشجویان و دانشگاھیان ھمواره، از تأثیرگذارترین و

پیشروترین اقشار جامعھ در آگاھي بخشي و ایجاد شور و شعور

انقالبي بوده اند؛ بھ گونھ اي كھ امام راحل عظیم الشان (ره)،

دانشگاه را مبدا ھمھ تحوالت مي دانستند.

امروز نیز دانشجویان، ھمچنان طالیھ داران آزادي خواھي، عدالت طلبي و ظلم ستیزي ھستند و ضرورت حضور ایشان براي حل مسائل جامعھ بیش از پیش

احساس مي شود و تقویت سرمایھ علمي و اجتماعي و افق گشایي آینده، تنھا با نقش آفریني شایستھ دانشجویان در جامعھ امكان پذیر است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شھداي دانشجو و تكریم مقام دانشمندان شھید راه علم و دانش كشور، دیگر روز دانشجو را بھ تمام

دانشجویان كشور، بھ ویژه دانشجویان گرامي دانشگاه شیراز تبریك عرض مي نماید.

امید است فضاي دانشجویي بھ مدد ایمان، انگیزه، اندیشھ و ھمت دانشجویان روز بھ روز پرنشاط تر از گذشتھ باشد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  28  |  تاریخ: 1400/09/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 15آذرماه، روز حسابدار گرامی باد

پانزدهم آذرماه در تقویم ملی ما روز حسابدار نام گذاري
شده است. این روز را باید فرصتی ارزشمند براي
شناساندن و باالبردن سطح آگاهی عمومی از نقش
حسابداران دانست و اذعان داشت که حسابداري تنها
یک شغل نیست؛ بلکه یک حرفه است و براي کارکردن

در این شغل به دانش حرفه اي و تخصص نیاز است.
حسابداران و متصدیان امور مالی به عنوان شاهرگ هاي
تغذیه کننده و پشتیبان، با دقت نظر، پاکدستی و
جدیت؛ اعضاي امین و مورد اطمینان هر مجموعه بوده و
با برنامه ریزي ، نظارت و پایش مستمر منابع و هزینه

کردها سیستم را زنده و پیش رونده نگاه می دارند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، به نمایندگی از یکایک

اعضاي خانواده بزرگ دانشگاه، روز حسابدار را به همه همکاران سخت کوش، متخصص و خدوم حوزه ي مالی و حسابداري در
دانشگاه، تبریک عرض نموده و قدردان زحمات ایشان است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  29  |  تاریخ: 1400/09/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه شیراز

مراسم تودیع و معارفھ رئیس دانشگاه شیراز برگزار شد.

آیین تودیع و معارفھ رئیس پیشین دانشگاه شیراز، دكتر حمید

نادگران و سرپرست جدید دانشگاه، دكتر محمد مؤذني، با حضور

مجازي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، حضور معاون وزیر عتف

و جمعي از مسؤوالن استاني و دانشگاھیان دانشگاه شیراز، روز

دوشنبھ، ١۵آذرماه ١۴٠٠، در تاالر شھید دستغیب مجتمع فرھنگي

رفاھي دانشگاه شیراز برگزار شد.

دكتر محمدعلي زلفي گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري كھ بھ

صورت برخط ازطریق بستر مجازي، در مراسم تودیع و معارفھ رؤساي

سابق و جدید دانشگاه شیراز شركت كرد، در آغاز این مراسم ضمن

گرامیداشت یاد و خاطره شھدا، اظھار داشت: شھر شیراز، شھر شعر و شعور

و فرھنگ و شھر ادب و محبت و مداراست و من بھترین دوران زندگي خود

را در مسند شاگردي، در دانشگاه شیراز گذرانده ام و این موضوع را یكي از

بزرگ ترین افتخارات خود مي دانم.

 

پیشگامي دانشگاه شیراز در تأسیس دوره ھاي دكتري

وي ضمن گرامیداشت روز دانشجو، این روز را بھ دانشجویان سراسر كشور تبریك گفت و افزود: دانشگاه بدون حضور دانشجویان مانند كالبدي فاقد روح است و

بدون حضور دانشجویان شور و نشاط، معنا و مفھومي ندارد. امیدوارم خداوند متعال شرایطي را رقم بزند تا دوباره شاھد حضور فیزیكي و شور و شعف

دانشجویان در محیط دانشگاه باشیم .

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري ادامھ داد: دانشگاه شیراز، دانشگاھي است كھ اساتیدش جسارت بھ خرج دادند و براي اولین بار در كشور دوره ھاي دكتري را

تأسیس كردند.

وي افزود: پیش از پیروزي انقالب اسالمي ما از مقاطع دكتري در كشور بھره نمي بردیم و بھترین دانشجویان كشور براي تحصیل عازم كشورھاي دیگر مي

شدند؛ گروھي از این دانشجویان بھ كشور بازمي گشتند و گروه دیگري در آنجا ماندگار مي شدند؛ اساتید دانشگاه شیراز اما، گام بلندي در این عرصھ برداشتند و
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دوره ھاي دكتري را تأسیس كردند. پس از دانشگاه شیراز نیز، بسیاري از دانشگاه ھا با تأسي از این دانشگاه، اقدام بھ راه اندازي دوره ھاي دكتري كردند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري: نھال تولید علم كشور در دانشگاه شیراز كاشتھ شد

دكتر زلفي گل بیان داشت: نھال تولید علم كشور در دانشگاه شیراز كاشتھ شد. بھ ھمین دلیل باید قدردان دانشگاه شیراز و جامعھ ي دانشگاھي شیراز و كساني كھ

در تأسیس خوابگاه ھا، دانشكده ھا، آزمایشگاه ھا و كارگاه ھاي دانشگاه شیراز نقش آفرین بودند، باشیم.

وي اضافھ كرد: دانشگاه شیراز جزء معدود دانشگاه ھایي بود كھ خوابگاه متأھلي در اختیار دانشجویان در مقطع دكتري قرار داد و ما درصدد ھستیم با تأسي از

دانشگاه شیراز نسبت بھ تأسیس خوابگاه ھاي متأھلي در دانشگاه ھایي كھ مقاطع تحصیالت تكمیلي دارند، اقدام كنیم.

وزیر عتف یادآوري كرد: دانشگاه شیراز در بسیاري از امور پیشتاز بوده و بھ عنوان الگو بھ شمار مي رود. امیدوارم كھ نسل ھاي جدید اساتید كھ در دانشگاه

شیراز حضور پیدا مي كنند، بدانند كھ پا جاي چھ اساتید و افراد بزرگي مي گذارند و میراث دار چھ انسان ھاي بزرگي ھستند.

دكتر زلفي گل افزود: جا دارد از دكتر حمید نادگران رئیس سابق دانشگاه شیراز بھ دلیل مدیریت بي حاشیھ، عاقالنھ و عالمانھ اي كھ داشتند تشكر و قدرداني داشتھ

باشم و از ھمھ ي مدیراني كھ با ایشان ھمكاري داشتند، تشكر نمایم.

وي ضمن تبریك بھ دكتر محمد مؤذني بھ عنوان سرپرست جدید دانشگاه شیراز و قدرداني از او، افزود: از خداوند متعال عاجزانھ و خالصانھ مي خواھم كھ توفیق

موفقیت را بھ این استاد بزرگوار و تیم مدیریتي وي بدھد.

وزیر عتف اظھار كرد: یك مدیر شایستھ مدیري است كھ آرامش را در دانشگاه ایجاد و شرایطي فراھم كند كھ آب در دل ھیچ فرد دانشگاھي نلرزد و ھمھ احساس

كنند دانشگاه خانھ آن ھاست و رئیس دانشگاه خادم ھمھ است. جامعھ ي دانشگاھي نباید چندقطبي شود؛ بلكھ باید براي سایر اقشار الگو باشد و وحدت، دوستي،

محبت و مدارا را سرلوحھ كار خود قرار دھد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري ادامھ داد: یادمان باشد براي اینكھ در كمال امنیت زندگي كنیم، انسان ھایي جان خود را در طبق اخالص گذاشتند، از ھمین رو باید

با تمام وجود از تمام ظرف ھاي دانشگاه براي دوام و قوام نظام مقدس جمھوري اسالمي استفاده كنیم.

تحقق تمدن نوین اسالمي بزرگ ترین مؤلفھ در ریاست دانشگاه

حجۀ االسالم والمسلمین نیري، مسئول نھاد مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز نیز ضمن قدرداني از ھیأت رئیسھ سابق دانشگاه گفت: در طول ۴سال گذشتھ،

باوجود ھمھ ي شرایط سخت و دشوار كشور، فعالیت ھا و اقدامات بسیاري انجام شد كھ باید قدردان زحمات مسؤوالن این دوره از دانشگاه باشیم.

وي اظھار داشت: بزرگترین مؤلفھ در ریاست دانشگاه این است كھ یك نگاه داراي بینش تمدني بھ علم و فناوري براي تحقق تمدن نوین اسالمي داشتھ باشد؛ در واقع

دانشگاه باید در جھت تحقق تمدن نوین اسالمي فعالیت كند و این نگاه باید در جاي جاي دانشگاه جاري و ساري باشد.

الگو بودن دانشگاه شیراز بھ دلیل عملكرد فراجناحي در ۴سال گذشتھ

در ادامھ ي مراسم دكتر حمید نادگران، رئیس سابق دانشگاه شیراز نیز بھ بیان گزارشي از عملكرد خود دوران ریاست دانشگاه شیراز پرداخت و اظھار داشت:

دوران مسؤولیت ما، دوراني پرچالش و بحراني بود. این براي كشور ما عموما و براي نظام آموزش عالي خصوصا دوراني بي نظیر بود.

وي ادامھ داد: از یكسو تحریم و تورم و كمبود بودجھ و امكانات و ازسوي دیگر، شیوع ھمھ گیري كرونا و مسائل مرتبط با آن، دوران بي نظیري را رقم زد. اما

خداوند را شاكریم كھ دانشگاه ھاي كشور و بھ خصوص دانشگاه شیراز از این امتحانات سربلند بیرون آمد و وقفھ اي در آموزش فرزندان این مرز و بوم و امور

مختلف دانشگاه پیش نیامد. این مھم مرھون تالش ھمھ جامعھ دانشگاھیان است.
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رئیس پیشین دانشگاه شیراز گفت: اولین شاخص مدیریتي ما در این مدت

تعامل سازنده و ھمدالنھ و ھم افزایي با سایر دستگاه ھاي اجرایي و

غیراجرایي استان بود.

وي افزود: ھمچنین ما سعي كردیم با ھمھ دانشگاھیان و مجامع درون و بیرون

دانشگاه تعاملي فراجناحي داشتھ باشیم كھ از نظر فراجناحي عمل كردن و

استفاده از ھمھ ي نیروھا و ظرفیت ھاي بالقوه، دانشگاه شیراز دراین

چھارسال الگو بوده است.

دكتر نادگران ماحصل این شاخص ھاي مدیریتي را ایجاد آرامش براي كار

اصلي دانشگاه عنوان كرد.

وي بھ تمكین از قوانین باالدستي و آیین نامھ ھاي مصوب اشاره كرد و گفت:

عدم تبعیض و اجراي قانون براي ھمھ بھ اعتماد دانشگاھیان در طول این

دوران افزوده است.

رئیس پیشین دانشگاه حضور متناوب در جلسات كاري و عمومي دانشگاه،

تبادل نظر با مدیریت دانشكده ھا و اعضاي ھیأت علمي و كاركنان دانشگاه ھا

و بھ كار گیري جوانان در اعضاي ھیأت علمي، ترمیم چارت دانشگاه، ایجاد

شوراي عالي سیاست گذاري آموزشي و پژوھشي براي ھدفمندسازي

مأموریت ھاي دانشگاه و تبیین درازمدت برنامھ ھاي دانشگاه و نیل بھ اھداف

ازپیش تعیین شده، جذب حمایت خیرین و استمرار ارتباط با دانش آموختگان،

طرح جذب اساتید و ھیأت علمي، ایجاد پردیس بین الملل و بھره برداري از

تعداد زیادي از طرح ھاي عمراني را بھ عنوان مختصر اقدامات این دوره

 
معرفي كرد.

دكتر محمد مؤذني، سرپرست جدید دانشگاه نیز در آیین معارفھ خود، ضمن

گرامیداشت یاد و خاطره شھدا و امام راحل (ره)، با اشاره بھ سخنان مقام

معظم رھبري درخصوص جایگاه دانشگاه و دانشگاھیان، اظھار داشت: ھویت

ایراني ما با مسلماني مان در ھم آمیختھ و آمیزه اي گرانسنگ، از عظمت،

اقتدار، صالبت، عبودیت و معنویت را براي ما بھ ارمغان آورده است و

امروز باید پاسدار ھویت ایراني اسالمي خود باشیم و با ھمھ وجود بھ آن

 
افتخار كنیم.

وي ضمن برشمردن برخي از جلوه ھاي ھویت افتخارآمیز ایراني اسالمي،

بیان كرد: انقالب اسالمي ظرفیت ھاي عظیمي را براي توسعھ كمي و كیفي

آموزش عالي ایجاد نموده است. این ظرفیت ھاي بي نظیر باید با مدیریت

صحیح در راستاي حل مشكالت كشور و ارتقاء سطح زندگي مردم در امور

 
مادي و معنوي بكار گرفتھ شود.
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تحقق منویات رھبر معظم انقالب اسالمي در بیانیھ گام دوم در دستور كار دانشگاه شیراز است

دكتر موذني تصریح كرد: دانشگاه تراز انقالب اسالمي، دانشگاھي است كھ حاصل فعالیت ھاي آموزشي آن تربیت دانش آموختگان عالم، متعھد، صالح، امانتدار،

دلسوز، خدمتگزار و توانا و نتیجھ ي فعالیت ھاي پژوھشي آن حركت افتخارآمیز در مرزھاي دانش و صدالبتھ حل مشكالت جامعھ ایراني باشد.

وي افزود: دانشگاه تراز انقالب اسالمي، دانشگاھي است كھ در قبال مشكالت جامعھ و صنعت خود را مسئول بداند و براي كاھش آالم مردم و رفع مشكالت

فرھنگي، اجتماعي و اقتصادي آنان تالش كند.

سرپرست جدید دانشگاه شیراز ادامھ داد: دانشگاه تراز انقالب اسالمي، دانشگاھي است كھ براي رفع مشكالت زیست محیطي، پدیده كم آبي و خشكسالي و معضل

ترافیك و آلودگي ھوا چاره اندیشي كند و با تحقیقات بنیادین و كاربردي در حوزه پدافند غیرعامل، آسیب ھاي حوادث طبیعي و غیرمترقبھ ھمچون، سیل، طوفان و

زلزلھ را بھ حداقل برساند.

بدون توجھ بھ زیرساخت ھا رسیدن بھ دانشگاه تمدن ساز ممكن نیست

دكتر ھاشم داداش پور، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و رئیس سازمان امور دانشجویان نیز آخرین سخنران این مراسم بود. وي در آیین تكریم و معارفھ

رئیس دانشگاه شیراز، ضمن تبریك روز دانشجو و اداي احترام بھ مقام

شاخص شھداي دانشجو، گفت: ١۶ آذر، روز شھادت چند شھید مظلوم در یك

مقطع از زمان است.

دكتر داداش پور عنوان كرد: بدون توجھ بھ زیرساخت ھا و رفع ضعف ھا،

رسیدن بھ دانشگاه تمدن ساز و مرجعیت علمي امكان پذیر نیست.

او افزود: وقتي زمینھ ھاي آن روزھا را بررسي مي كنیم بھ چند كلیدواژه مي

رسیم كھ شعارھاي محوري انقالب اسالمي شد.وابستگي و تالش براي

استقالل، بي عدالتي و تالش براي عدالت و استبداد و تالش براي اسالم در

تمام امور جاري كشور از جملھ این كلیدواژه ھا بود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوري ادامھ داد: امام راحل از جملھ اي روشن در ھمان زمان صحبت كردند مبني بر اینكھ ''دانشگاه مبدا تحوالت و مقدرات كشور

است'' و بھ عبارتي دانشگاه محور و مرجع تمدن اسالمي است و از ھمان زمان دانش و دانشگاه در كشور گرامي داشتھ شده است.

دادش پور با بیان اینكھ در كالم رھبري نیز ھمین واژه ھا بھ چشم مي خورند، اضافھ كرد: وقتي سیر طي تحول علمي در این عرصھ مشاھد مي شود بھ مواردي

چون: افزایش چشمگیر تولید علم، ارتقاي جایگاه كشور و دانشگاھھا در تراز جھاني، ارتقاي جایگاه فناوري كشور و... مي رسیم كھ نشان مي دھد دانشگاه ھا بھ

سمت مرجعیت عملي در دنیا حركت مي كنند و این مھم باید در تارك سیاست گذاري ھاي دانشگاه ھاي كشور ما نیز مدنظر قرار گیرد.

او با طرح سوالي مبني بر اینكھ اما آیا بھ قلھ ھاي دانش جھاني رسیده ایم؟ و در حیطھ سیاست گذاري عقب افتادگي ھا ناشي از چیست؟ گفت: در حوزه علم و

فناوري با یكسري موانع مواجھ ھستیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان كشور، یكي از مشكالت و چالش ھاي جدي كھ با آن مواجھ ھستیم را شكل گیري نھادھاي عملي مختلف در كشور عنوان كرد و

گفت: ھمچنان ضعف بین نھادي و دستگاھي در كشور بیداد مي كند و اجازه نمي دھد كھ تالش ھاي انجام شده ھم افزا شود و ما را در مسیر مرجعیت علمي قرار

دھد.

دكتر داداش پور تأكید كرد: اگر ھماھنگي و یكپارچگي در نھادھاي كشور اتفاق نیفتد، بھ اھداف مدنظر نخواھیم رسید.
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او ھمچنین نگاه كوتاه مدت با تغییر دولت ھا را از دیگر چالش ھا عنوان كرد و گفت: اگر قرار باشد فعالیت ھاي آموزشي و پژوھشي در كشور اتفاق بیفتد، باید

توام با احیاي ھویت تمدني كشور باشند، اما نگاه دوگانھ اي داریم در این باره كھ گاھي اوقات ممكن است مورد توجھ قرار نگیرند و آن این است كھ آیا دانشگاه عام

و جھان شمول است یا تمدن ساز؟ و تعارضات مبنایي در فلسفھ ھا نیز یك دیدگاه دیگر است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوري با تصریح بر اینكھ اگر قرار باشد در تقابل دو فكر و فلسفھ حركت كنیم بھ فلسفھ اي كھ برخاستھ از مبناي معرفتي ماست باید

توجھ كنیم، گفت: مكاتب شكل گرفتھ نشان دھنده یك پشتوانھ فلسفي است و تمدن بدون پشتوانھ فلسفي شكل نخواھد گرفت.

دكتر داداش پور تاكید كرد: امكان ندارد كشوري ھویت علمي مستقلي شكل دھد اما بھ علوم بنیادین خود توجھ نكند.

او عنوان كرد: با وجود اینكھ مدعي تالش در درون دانشگاه ھا ھستیم اما ضعف جدي در حمایت از توسعھ كرسي ھاي اندیشي داریم.

رئیس سازمان امور دانشجویان كشور با بیان اینكھ ضعف جدي در تولیدات علمي و پژوھشي داریم كھ بتواند مسائل كشور را بھ ضرورت ھدفمند حل كند، افزود:

ھنوز دانشگاه ھاي ما ماموریت محور نشده اند كھ بتوانند مشكالت محلي خود را حل كنند.

دكتر داداش پور ادامھ داد: در دولت ھا عزم جدي بھ دلیل فشارھاي ببش از حد از عناصر قدرت مشاھده نكردیم تا دانشگاه نقش ھم افزا در مسائل اقتصادي،

اجتماعي و ...داشتھ باشد و از طرفي ظرفیت ھاي ملي و بین المللي در كشور مشخص نیست.

او با بیان اینكھ دانشگاه درك خوبي از فضاي كسب و كار بازار ندارد و بھ ھمین دلیل تجاري سازي بھ خوبي شكل نگرفتھ است، ضعف در تعامل با كشورھاي

ھمجوار را از دیگر چالش ھا ذكر كرد و افزود: علي رغم اینكھ دانشگاھھا از نظر شھرت، ظرفیت فكري الزم براي ھاب شدن را دارند اما نقش خود را ایفا نكرده

اند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوري تاكید كرد: اگر قرار است دانشگاه ھاي ما مرجعیت علمي پیدا كنند، چاره اي جز حركت بھ سمت بین المللي شدن نداریم.

در پایان این مراسم از زحمات دكتر نادگران، رئیس سابق دانشگاه شیراز تقدیر و دكتر مؤذني بھ عنوان سرپرست این دانشگاه معرفي شد.

جھت مشاھده تصاویر بیشتر اینجا را كلیك كنید.

https://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2114
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شماره خبر:  30  |  تاریخ: 1400/09/14
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین گرامیداشت روز دانشجو ویژه ي دانشگاه هاي استان فارس، به میزبانی دانشگاه شیراز

همزمان با فرارسیدن 16 آذر، آیین گرامیداشت روز
دانشجو (16آذر)، ویژه ي دانشگاه هاي استان فارس، به

میزبانی دانشگاه شیراز برگزار می شود.
دکتر علی حفیظی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه
شیراز، از برگزاري مراسم سراسري گرامیداشت روز
دانشجو (16 آذر)، ویژه ي دانشگاه هاي استان فارس، به

میزبانی دانشگاه شیراز خبر داد.
به گفته ي وي، در این مراسم که با حضور استاندار
فارس، مسئولین استان و شهر شیراز، رؤسا و مسئولین
دانشگاه هاي استان فارس ترتیب یافته است؛ از
دانشجویان برتر فرهنگی، علمی و ورزشی دانشگاه هاي

استان فارس تقدیر خواهد شد.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شیراز، ضمن دعوت از
همگان به شرکت در این مراسم توضیح داد: این مراسم روز سه
شنبه 16آذرماه1400، ساعت14 برنامه ریزي شده است که
باتوجه به شرایط ناشی از همه گیري کرونا و ضرورت حفظ
فاصله اجتماعی افراد، با حضور تعداد محدودي از مسؤوالن و
دانشجویان در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار
خواهد گردید و همزمان به صورت برخط براي عموم عالقه
مندان از صفحه ي معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز در

آپارات، به آدرس:

 
https://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live پخش خواهد شد.

گفتنی ست، این مراسم ازسوي ستاد برگزاري آیین گرامیداشت 16آذر (روز دانشجو) ویژه ي دانشگاه هاي استان فارس، با محوریت
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز و همکاري دیگر اعضاي ستاد ازجمله استانداري فارس، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در
دانشگاه هاي استان فارس و دانشگاه هاي علوم پزشکی، صنعتی شیراز، پیام نور فارس، آزاد اسالمی شیراز، هنر، علمی کاربردي،

https://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live
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فرهنگیان، مؤوسه آموزش عالی زند، پردیس فنی و حرفه اي شهید باهنر و جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.
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شماره خبر:  31  |  تاریخ: 1400/09/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه شیراز

مراسم تودیع و معارفه ي رئیس پیشین دانشگاه شیراز
«دکتر حمید نادگران» و سرپرست جدید دانشگاه
«دکتر محمد مؤذنی»، روز دوشنبه 15آذرماه 1400،
ساعت 9صبح، با سخنرانی برخط دکتر زلفی گل، وزیر
علوم، تحقیقات و فناوري و حضور دکتر داداش پور،
معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و همچنین

مدیران استان برگزار می گردد.
عالقه مندان می توانند مراسم را به صورت زنده از
صفحه آپارات معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز، به نشانی:

https://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live دنبال نمایند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live
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شماره خبر:  32  |  تاریخ: 1400/09/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري سمپوزیوم کشوري آگاه سازي دانشجویان و پیشگیري از ایدز

سمپوزیوم کشوري آگاه سازي دانشجویان و پیشگیري از
ایدز، با همکاري مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه
شیراز، دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان و
کانون همیاران سالمت روان مرکز مشاوره و روان

درمانی دانشگاه شیراز برگزار گردید.
در ابتداي این مراسم دکتر چنگیز رحیمی، دبیر منطقه
هفت مراکز مشاوره دانشگاه هاي کشور و رییس مرکز
مشاوره دانشگاه شیراز، ضمن خوشامدگویی به شرکت
کنندگان، به بیان اهمیت و ضرورت برگزاري این
سمپوزیوم درخصوص آسیب هاي اجتماعی و ایدز
پرداخت و از حمایت هاي دفتر مشاوره و سالمت و نیز
همکاري متخصصان و سخنرانان این مراسم قدردانی

کرد.
در ادامه، دکتر غالمرضا نورآبادي، مدیرعامل سازمان
مردم نهاد جامعه پیشگیري از ایدز، با تأکید بر شعار
جهانی هفته پیشگیري از ایدز (پایان نابرابري ها، پایان

ایدز) به بررسی آمار و روند انتقال بیماري ایدز در گذشته، حال و آینده پرداخت.
دکتر مژده مسیبی، پزشک مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري نیز، محور سخنان خود را سیر بیماري و راه هاي انتقال ایدز/ HIV قرار

داد و به بیان اهداف درمان ضد رترو ویروسی (HIV Antiretroviral) جهت کنترل بیماري ایدز پرداخت.
دکتر شهره بهشتی، متخصص بیماري هاي عفونی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز، در سخنرانی خود با عنوان ''من مراقبم،
شما چطور؟'' آگاهی و اطالع رسانی مناسب و صحیح، آموزش از طریق خانواده، کنترل مسائل محیطی و آموزش تاب آوري را از

عوامل مهم پیشگیري از بیماري ایدز معرفی کرد.
سخنران پایانی این برنامه، دکتر ابراهیم نعیمی، مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت بود که به بررسی سیاست هاي دفتر مشاوره و سالمت

سازمان امور دانشجویان در پیشگیري از ایدز، با تأکید بر نقش همیاران سالمت روان پرداخت.
در این سمپوزیوم سه ساعته، متخصصان حاضر بر اطالع رسانی و انتقال آگاهی از طریق کانون همیاران سالمت روان تأکید کردند.
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شماره خبر:  33  |  تاریخ: 1400/09/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 استاد دانشگاه شیراز، چهره برتر آب کشور در سال 1399

دكتر عزت هللا رئیسي اردكاني، استاد گروه آبشناسي بخش علوم

زمین دانشگاه شیراز، چھره برتر آب كشور در سال ١٣٩٩ شد.

ھمزمان با برگزاري ششمین بزرگداشت روز ملي آب و از سوي

مركز ملي مطالعات راھبردي كشاورزي و آب اتاق ایران، چھره

ھاي اثرگذار آب كشور در سال ٩٩ معرفي شدند كھ در این میان

دكتر عزت هللا رئیسي اردكاني، استاد دانشگاه شیراز و مشاور علمي

و عضو كمیسیون كشاورزي اتاق بازرگاني فارس بھ عنوان برترین

افراد اثرگذار بھ دلیل فعالیت ھاي فرھنگي و علمي معرفي شد.

در این ھمایش دكتر عزت هللا رئیسي اردكاني، عضو شوراي

تحقیقات كارست كشور، عضو كمیتھ بین المللي كارست و عضو

اتاق بازرگاني فارس در بخش منتخبان چھره ھاي علمي معرفي شد.

از دالیل انتخاب دكتر رئیسي مي توان بھ فعالیت ھاي فرھنگي و عملي او در سال ھاي متوالي در حوزه آب در داخل و خارج از كشور اشاره كرد.

دكتر عزت هللا رئیسي اردكاني، كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را در دانشگاه شیراز گذرانده و دكتري در مھندسي آبشناسي را از دانشكده مھندسي دانشگاه

ایالتي كلرادو آمریكا دریافت كرده است.

او از سال ١٣۶١ تاكنون استاد گروه آبشناسي بخش علوم زمین دانشگاه شیراز و از سال ١٣٨٨ استاد گروه زمین شناسي زیست محیطي نیز بوده است و بھ مدت

دوسال استاد ھمكار بخش زمین شناسي دانشگاه ایالتي كنتاكي غربي بوده است.

فعالیت ھاي آموزشي و پژوھشي وي شامل ٨٣مقالھ ٧ ،ISI كتاب، ۴١ مقالھ در كنفرانس ھاي بین المللي، ١١٠ مقالھ در كنفرانس ھاي داخلي است.

ھمچنین دكتر رئیسي در چھار دوره ۵سالھ متوالي دبیر قطب زمین شناسي زیست محیطي بوده كھ تنھا قطب علمي رشتھ زمین شناسي در ایران است.

وي بنیان گذار كارشناسي ارشد و دكتري آبشناسي در ایران بوده و چھار آزمایشگاه ھیدروشیمي، ھیدروژئولوژي كارست، آلودگي آب ھاي زیرزمیني و ردیابي را

در دانشگاه شیراز راه اندازي كرده است.

دكتر رئیسي در چندین طرح پژوھشي یونسكو (IGCP) شركت فعال داشتھ و مدرس دوره ھاي یونسكو در زمینھ كارست در چین و تركیھ بوده است.

مھم ترین ویژگي ھاي فعالیت ھاي پژوھشي او انجام تحقیقات بنیادین و كاربردي مورد نیاز كشور است كھ اكثرا براي اولین بار در ایران انجام شده است و شامل

بررسي پتانسیل فرار آب از سدھاي كارستي، اثر گنبدھاي نمكي و سازندھاي تبخیري برروي كیفیت منابع آب و روش ھاي بھبود كیفیت، طراحي جدید تغذیھ

مصنوعي حوضچھ اي، تعیین حریم ھیدروژئولوژیكي تخت جمشید، منشا آب ھاي شور آبخوان ھاي عمیق مخزن گاز كنگان، تغییرات آب و ھوایي جنوب ایران و

اثر آن بر منابع آب، روش ھاي كاھش بحران آب، آالینده ھاي آب ھاي زیرزمیني و دریاچھ ھا، علل خشكي دریاچھ ھا و روش ھاي تسكین آن و دستورالعمل تعین

آب ژرف است.

پنج پژوھش بنیادي با نوآوري در سطح جھاني انجام داده كھ در مجالتISI منتشر شده است. پژوھش اول ارائھ روش جدید محاسبھ بیالن آب سازنده ھاي كارستي

بدون نیاز بھ احداث گمانھ و چاه در داخل این سازندھا، پژوھش دوم تعیین سن آب چشمھ ھاي كارستي بدون استفاده از ایزوتوب ھا كھ دقت آن نیز بسیار بیشتر

است. پژوھش سوم محاسبھ ضریب تغذیھ در سازندھاي كارستي است. پژوھش ھاي چھارم و پنجم ھیدروژئولوژي گنبدھاي نمكي و آبخوان ھاي تحت فشار عمیق
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زیر مخازن نفت و گاز بوده است، علل خشك شدن دریاچھ ھاي طشك-بختگان، مھارلو، ارژن و پریشان را مطالعھ كرده و روش ھاي باسازي دریاچھ را ارائھ داده

است.

تاكنون بیش از ۴٠ قرارداد پژوھشي با صنعت منعقد كرده كھ موضوع پایان نامھ دانشجویان كارشناسي ارشد و دكتري شده و ضمن حل مشكالت صنعت، مقاالت

علمي متعددي از نتایج این پژوھش ھا منتشر شده است. در بیش از صد طرح در زمینھ منابع آب و ده ھا سد در زمینھ پتانسیل فرار آب از سدھا در سراسر ایران

با صنعت ھمكاري داشتھ است.

سھ مقالھ او توسط شوراي پژوھش ھاي علمي كشور بھ عنوان مقاالت برگزیده در سطح كشور انتخاب شده است.

چندین بار بھ عنوان پژوھشگر و استاد نمونھ دانشگاه شیراز و استان فارس انتخاب شده است. انجمن زمین شناسي ایران او را بھ عنوان زمین شناس نمونھ كشوري

و پژوھشگر برگزیده سال انتخاب كرده است و لوح تقدیر وزارت نیرو را بھ عنوان پیشكسوت علم ھیدروژئولوژي ایران دریافت كرده است. وي در سال ١٣٩۴

استاد نمونھ كشوري نیز شده است.

مجلھ ھیدروژئولوژي از انتشارات اتحادیھ بین المللي ھیدروژئولوژیست ھا طي مقالھ اي او را بھ عنوان «پدر ھیدروژ ئولوژي ایران» ملقب كرده است. این مجلھ

تاكنون فقط شرح زندگي ٣٢ ھیدروژئولوژیست را در سطح دنیا منتشر كرده است.

فعالیت ھاي فرھنگي او شامل راه اندازي دبیرستان و دانشگاه آزاد سپیدان، سخنراني در زمینھ ي روش ھاي حل بحران آب براي روحانیون، فرمانداران،

بخشداران، شوراي روستاھا، ذینفعان، كارشناسان و كشاورزان از سال ١٣٨٠ در ١٧ شھرستان بوده است. وي مصاحبھ ھاي متعددي با صداوسیما در زمینھ

بحران آب داشتھ است. احداث كتابخانھ رییسي در شیراز و اھدا آن بھ وزارت ارشاد و ھدیھ ۵خودرو بھ دانشگاه شیراز از جملھ فعالیت ھاي فرھنگي ایشان است.

وي با نھاد ھا و سازمان ھاي متعددي داوطلبانھ ھمكاري علمي، مشاوره اي و فرھنگي داشتھ و بیش از ٢٠ لوح تقدیر دریافت كرده است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز این موفقیت ارزشمند را بھ دكتر عزت هللا رئیسي اردكاني و یكایك اعضاي خانواده دانشگاه شیراز تبریك عرض نموده؛ تندرستي،

سربلندي و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  34  |  تاریخ: 1400/09/10
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین اختتامیه ي ششمین جشنواره ي قرآنی دانشگاهی طهـــــورا

آیین اختتامیھ ي ششمین جشنواره ي قرآني دانشگاھي طھـــــورا،

ازسوي معاونت فرھنگي اجتماعي دانشگاه شیراز، با ھمكاري كانون

قرآن و عترت دانشگاه برگزار شد.

ششمین جشنواره ي قرآني دانشگاھي طھـورا كھ با محوریت سوره

ي الرحمن ترتیب یافت، با معرفي و تقدیر از برگزیدگان این دوره

از جشنواره بھ مرحلھ ي پایان رسید.

دكتر علي حفیظي، سرپرست معاونت فرھنگي اجتماعي دانشگاه

شیراز و رئیس جشنواره در آغاز این مراسم، با تبیین ضرورت

گسترش فعالیت ھاي قرآني در دانشگاه، بھ تشریح جایگاه قرآن در

زندگي پرداخت و گفت: مھم ترین ھدف انبیاء الھي در تمام زمان ھا

ھدایت و تربیت بشر بوده است؛ گفت: قرآن، كالم آسماني خداوند

كتابي است براي ھدایت ھمھ ي انسان ھا و این موضوع در جاي

جاي آن تأكید شده است. و تردیدي نیست كھ قرآن مجید بدون تحریف بھ دست ما رسیده است.

وي با طرح این سؤال كھ آیا ما آن گونھ كھ شایستھ است از این كتاب ھدایتگر استفاده مي كنیم؟ اظھار داشت: معاونت فرھنگي اجتماعي دانشگاه، با ھمكاري كانون

قرآن و عترت دانشگاه شیراز برنامھ ریزي ھاي متعددي در طول سال براي رویدادھاي قرآني در دانشگاه دارند كھ با ھدف ترویج فرھنگ قرآني قرآني در میان

دانشگاھیان بررگزار مي شود.

سرپرست معاونت فرھنگي اجتماعي دانشگاه شیراز ضمن قدرداني از فعالیت ھاي مؤثر كانون قرآن و عترت دانشگاه، یكي از شاخص ترین فعالیت ھاي این

كانون را برگزاري جشنواره قرآني طھورا معرفي كرد و توضیح داد: جشنواره قرآني دانشگاھي طھورا ھرسال با محوریت یك سوره از قرآن كریم سعي در

انتقال مفاھیم نوراني قرآن بھ دانشگاھیان طي یك سال تحصیلي دارد كھ در قالب مسابقات متنوع و متناسب با ذائقھ ھاي مختلف دانشجویان در بخش ھاي مختلف

جشنواره تالش مي شود.

دكتر حفیظي اظھار داشت: مایھ ي مباھات است كھ دانشگاه شیراز بھ عنوان تنھا دانشگاه كشور، داراي این جشنواره مستقل قرآني است كھ زمینھ ساز جشنواره

ملي قرآن كریم است.

وي در ادامھ گفت: در دوره ششم جشنواره ي قرآني دانشگاھي طھـورا، با محوریت سوره مباركھ الرحمن در بخش ھاي مختلف آوایي، ادبي، پژوھشي، مجازي و

ھنرھاي دیجیتال و كتابخواني برگزار گردیده است كھ حدودا ۴۶٠نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز از زشتھ ھا و مقاطع مختلف در آن شركت كرده اند.

رئیس ششمین جشنواره قرآني دانشگاھي طھـورا گفت: در این دوره كارگاه ھاي مختلفي نیز بھ عنوان برنامھ ھاي جنبي جشنواره با محوریت سوره ي الرحمن

برگزار شد كھ حدود ۶۵٠نفر از دانشجویان در آن شركت نموده اند.



12/23/21, 8:54 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 67/78

وي در پایان ابراز امیدواري كرد كھ با گسترش فعالیت ھاي قرآني در دانشكده ھا و برنامھ ریزي براي برگزاري ماھانھ ي رویدادھاي قرآني با مسؤولیت دانشكده

ھاي مختلف بتوان فرھنگ قرآني را ھرچھ بیشتر در میان دانشگاھیان ترویج داد.

قرائت بیانیھ ي ھیأت داوران و تقدیر از برگزیدگان این دوره از جشنواره حسن ختام این برنامھ بود. تالوت مجلسي قرآن كریم توسط استاد محمدمھدي روحاني و

اجراي گروه تواشیح اسوه دانشگاه شیراز نیز از دیگر ویژه برنامھ ھاي آیین اختتامیھ ي ششمین جشنواره ي قرآني دانشگاھي طھـورا بود.

براي مشاھده اسامي برگزیدگان اینجا را كلیك كنید.

براي مشاھده تصاویر آیین اختتامیھ ششمین جشنواره قرآني دانشگاھي طھورا اینجا را كلیك كنید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/14177/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8%20%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1.pdf
http://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2111
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  35  |  تاریخ: 1400/09/10
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست هم اندیشی رؤساي دانشگاه هاي برتر کشور

نشست ھم اندیشي رؤساي ١۴دانشگاه برتر كشور با حضور وزیر

علوم، تحقیقات و فناوري و رؤساي كمیسیون ھاي آموزش، تحقیقات

و برنامھ و بودجھ مجلس شوراي اسالمي، مسئوالن سازمان برنامھ

و بودجھ، بھ میزباني دانشگاه تھران برگزار شد. دكتر محمد مؤذني،

رئیس دانشگاه شیراز و دكتر محمدحسین ستایش، معاون اداري-مالي

دانشگاه نیز در این نشست كھ روز سھ شنبھ ٩ آذر ١۴٠٠ ترتیب

یافت، حضور داشتند.

بھ گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، دكتر محمدعلي

زلفي گل در این نشست اظھار داشت: اینكھ با اختالف باال نسبت بھ

كشور دوم، از نظر تولید علم در منطقھ اول ھستیم افتخار بزرگي

است كھ باید آن را حفظ كنیم.

وي تاكید كرد: حفظ و ارتقاي جایگاه ایران از نظر تولید علم در دنیا، حركت در راستاي فرمایشات مقام معظم رھبري و از شاخص ھاي والیت مداري است و در

این مسیر فراھم آوردن امكانات و تجھیزات بر عھده دولت و تحقیق و پژوھش بر عھده محققان، اعضاي ھیات علمي و دانشجویان تحصیالت تكمیلي است.

دكتر زلفي گل با اشاره بھ فرمایش اخیر مقام معظم رھبري در مورد حفظ نخبگان در داخل كشور گفت: باید دولت و مجلس شوراي اسالمي شرایطي را فراھم كنند

تا تحقیق و پژوھش مورد تشویق قرار بگیرد و ھر محقق و عضو ھیات علمي بھ اندازه شایستگي علمي و میزان تالش و نوآوري خود از مزایاي مادي و قانوني

برخوردار شود.

وزیر علوم با اشاره بھ تعیین سقف حقوق اعضاي ھیات علمي در قانون بودجھ سال ١۴٠٠ گفت: تعیین سقف ٣٣میلیون و ٧٠٠ ھزار تومان، افزایش حقوق

اعضاي ھیات علمي با درجھ استاد تمامي را بي اثر كرده و حتي باعث شده است حقوق عادي اساتید بر اساس روال سال ھاي گذشتھ نیز پرداخت نشود و حق

قانوني این عزیزان ضایع شود.

وي افزود: با اتفاقي كھ در قانون بودجھ سال ١۴٠٠ افتاد؛ امكان پرداخت حق التدریس، حق راھنمایي رسالھ و پایان نامھ و مشاركت در پژوھش ھاي علمي بھ

اساتید وجود ندارد. ادامھ این روند نیز براي نظام علمي كشور مطلوب نیست.

دكتر زلفي گل با قدرداني از رئیس جمھور براي ابالغ قانون تاسیس صندوق شوراي عالي عتف گفت: اگر بودجھ مناسبي بھ این صندوق اختصاص یابد و بودجھ

پژوھشي دستگاھھاي اجرایي و شركت ھاي دولتي در آن متمركز شود مي توان گام بلندي براي تحول در پژوھش و فناوري و رفع نیازھاي كشور برداشت.

وزیر علوم تاكید كرد: در قبال تكالیف قانوني وزارت علوم، برنامھ ھاي اعالمي وزیر بھ مجلس شوراي اسالمي و ھرگونھ امكاناتي كھ دولت و مجلس در اختیار

این وزارت بگذراند پاسخگو ھستیم و آمادگي دارم نسبت بھ سھ ماه آغاز فعالیت بھ كمیسیون آموزش و تحقیقات گزارش ارائھ كنم.
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در ادامھ این نشست روساي دانشگاھھاي برتر نیازھاي بودجھ اي و مسائل جاري مالي دانشگاھھا را بیان كردند و مسئوالن سازمان برنامھ و بودجھ و مجلس

شوراي اسالمي بر رفع این مشكالت و اختصاص بودجھ مناسب بھ آموزش عالي در بودجھ سال آتي، در حد مقدورات كشور تاكید كردند.

گفتني ست: دكتر حمیدرضا حاجي بابایي، رئیس كمیسیون برنامھ و بودجھ و دكتر علیرضا منادي سفیدان، رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي

اسالمي، دكتر علیرضا علي احمدي معاون امور علمي، فرھنگي و اجتماعي و دكتر رحیم ممبیني معاون كل سازمان برنامھ و بودجھ در این نشست حضور داشتند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  36  |  تاریخ: 1400/09/08
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ارتقاء رتبه چهارتن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه

در جلسه ي هیأت ممیزه ي دوشنبه 8آذر1400، دکتر
راضیه نامدار و دکتر مهسا فاطمی عضو هیأت علمی
دانشکده کشاورزي و دکتر هادي ساالري، عضو هیأت علمی
دانشکده علوم از مرتبه ي استادیاري به مرتبه ي دانشیاري

ارتقاء یافتند.
همچنین دکتر سیدحسین هندي، عضو هیأت علمی
دانشکده علوم، از مرتبه ي دانشیاري به مرتبه ي استادي

ارتقاء یافت.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک، از خداوند
متعال براي ایشان آرزوي تندرستی، بهروزي و موفقیت

روزافزون دارد. 

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  37  |  تاریخ: 1400/09/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 رویداد بزرگ «فرزنــدان ایـران، کتاب، هم زیستــی با طبیــعت» برگزار شد

به مناسبت هفته ي کتاب و کتابخوانی، رویداد بزرگ
«فرزنــدان ایـران، کتاب، هم زیستــی باطبیــعت»، به
همت مدیریت اجتماعی دانشگاه شیراز و سازمان سیما و

منظر شهرداري شیراز برگزار شد.
این رویدادکه در روزهاي پنجشنبه و جمعه 5و6 آذرماه
1400، در باغ علمی آموزشی بهار نارنج واقع در بلوار
چمران ترتیب یافت، با استقبال چشمگیر عموم

شهروندان مواجه شد.
دکتر معصومه محرر، مدیر اجتماعی دانشگاه شیراز،
اهداف برگزاري این رویداد را آشنایی کودکان و
نوجوانان با کتاب، توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و

کتابخوانی، توجه ویژه به فعالیت هاي محیط زیستی کتاب محور، فرهنگ سازي توسعه مشارکت هاي مردمی در حفاظت از محیط
زیست و فضاي سبز، در قالب انواع مختلف برنامه هاي جذاب و مفید آموزشی براي خانواده هاي داراي فرزندان کودك و نوجوان

معرفی کرد.
وي از ادیگر هداف این رویداد را به کارگیري ظرفیت هاي دانشگاه شیراز در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان عزیز شهر شیراز و

بهبود سبک زندگی آنان مطرح کرد.
به گفته ي دکتر محرر، این رویداد با حضور و همکاري انجمن علمی علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز، انجمن علمی علوم
تربیتی، انجمن علمی روان شناسی تربیتی، انجمن علمی روان شناسی بالینی، انجمن علمی علوم ورزشی، انجمن علمی علوم و
مهندسی محیط زیست دانشگاه شیراز، روان شناسان تربیتی قطب علمی تربیت شهروندي دانشگاه شیراز، مرکز مطالعات ادبیات
کودك دانشگاه شیراز، شرکت پیشگامان مهد حرکتی فرتاك، کانون پرورش فکري کودك و نوجوان، معاونت حمل و نقل وترافیک
سازمان آتش نشانی استان فارس، مجموعه کتاب هاي یک صفحه اي و دیگر سازمان ها، نهادها و تشکل هاي مردم نهاد برگزار شده

است.
برگزاري ایستگاه کتاب، کتاب پستال و داستان هاي صوتی به همت انجمن علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز، ایستگاه
کاشت و آموزش گل و گیاه به کودکان و نوجوانان ازسوي انجمن علمی علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه شیراز، ایستگاه
مسابقات جذاب ورزشی همراه با جایزه (با حمایت اداره تربیت بدنی) توسط شرکت فرتاك و انجمن علمی تربیت بدنی، ایستگاه
سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهرداري شیراز، ایستگاه اریگامی، نقاشی و فروش محصوالت سرگرمی و کتاب هاي انتشارات کانون
پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان فارس، ایستگاه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري شیراز و مانورهاي مرتبط،
ایستگاه صنایع دستی مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین استان فارس، ایستگاه شاهنامه خوانی، گلستان خوانی، حافظ خوانی و
شعرخوانی مؤسسه ي فرهنگی هنري گل واژه شعر شیراز، ایستگاه پوستر کتاب مؤسسه ي رادیو یک صفحه اي، ایستگاه نقاشی
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کودك، قصه گویی و آموزش اوریگامی اداره ي کتابخانه هاي عمومی شهرستان شیراز بخش هایی از این رویداد دوروزه بود.
براي مشاهده تصاویر بیشتر به آرشیو تصاویر روابط عمومی دانشگاه شیراز مراجعه کنید.

https://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2108
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  38  |  تاریخ: 1400/09/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اختتامیه ي دومین رویداد ملی میراث فرهنگی با محوریت میراث روستایی ایران

آیین اختتامیھ ي «دومین رویداد ملي میراث فرھنگي با محوریت

میراث روستایي ایران» برگزار شد.

این رویداد كھ بھ ھمت معاونت فرھنگي و اجتماعي دانشگاه شیراز

و انجمن علمي گردشگري و ھتلداري دانشگاه شیراز با ھمكاري

كمیسیون ملي یونسكو-ایران و معاونت فرھنگي و اجتماعي وزارت

علوم، تحقیقات و فناوري، از اردیبھشت ماه ١۴٠٠ كلید خورد، با

اعالم و تقدیر از برگزیدگان نھایي مسابقھ تولید محتواي میراث

روستایي پایان یافت.

دكتر معصومھ محرر، مدیر برنامھ ریزي فرھنگي اجتماعي دانشگاه

شیراز و دبیرعلمي این رویداد، در آغاز این مراسم درخصوص

محوریت برگزاري این رویداد گفت: تحقیقات و پیش بیني ھا نشان

مي دھد، پس از پایان ھمھ گیري كوید 19 و تغییر سبك زندگي

افراد، سفر بھ روستاھا افزایش خواھد یافت و این اقبال بھ گردشگري روستایي، پیامدھاي بسیارخوبي مي تواند داشتھ باشد. از طرفي یكي از دغدغھ ھایي كھ در

این خصوص ایجاد مي شود این است كھ با افزایش گردشگران بھ روستاھا و وجود عوامل دیگري مانند تغییر سبك زندگي روستاییان عزیز، شاھد چھ تغییراتي در

فرھنگ روستایي خواھیم بود؟ از ھمین رو، بمنظور پاسداشت میراث فرھنگي روستایي ایران، محور دومین رویداد ملي میراث فرھنگي، ''میراث روستایي ایران''

قرار داده شد و از اردیبھشت ماه با حضور صاحب نظران و پژوھشگران مختلف و با برگزاري نشست ھاي تخصصي، تورھاي مجازي، مسابقھ تولید محتوا و

برنامھ ھاي متعدد، این موضوع در كانون توجھ قرارداده و واكاوي شد.

مدیر برنامھ ریزي فرھنگي اجتماعي دانشگاه شیراز و عضو ھیئت علمي بخش مدیریت گردشگري دانشگاه شیراز تأكید كرد: میراث روستایي یكي از سرمایھ ھاي

ارزشمند ماست كھ توجھ بدان ضروري است بھمین دلیل اختتامیھ این رویداد پایان راه نیست بلكھ آغازي است براي اقدامات تاثیرگذار آتي. ایشان در ادامھ بھ

معرفي مسابقھ ي طرح كسب و كار روستایي با محور ھاي كسب و كار دیجیتال در فضاي مجازي، گردشگري و زنجیره ي خدمات مرتبط با آن، پوشاك، صنایع

دستي، كشاورزي و صنایع غذایي، تكنولوژي و مھندسي، منابع طبیعي و محیط زیست، صنایع خالق و فرھنگي و كار آفریني اجتماعي پرداخت. از مزایاي این

رویداد كھ تا25 اذرماه زمان دریافت طرح دارد مي توان بھ پذیرش سھ طرح در پارك ملي علوم و فناوري ھاي نرم و صنایع فرھنگي ، پذیرش سھ طرح در پارك

علم و فناوري استان فارس و بھره مندي از خدمات و تسھیالت ٢ میلیارد و ۵٠٠ میلیون لایر براي ھر طرح ، ارائھ تسھیالت از صندوق كار آفریني امید بھ ارزش

۵٠٠ میلیون لایر بھ ۵ طرح ، اشاره كرد. عالقھ مندان مي توانند براي شركت در رویداد و دریافت شیوه نامھ و فرم ارسال كسب و كار بھ سایت رویداد بھ آدرس

زیر مراجعھ كنند

www.elmi.shirazu.ac.ir
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در ادامھ ي این مراسم، دكتر علي حفیظي، معاون دانشجویي و فرھنگي دانشگاه شیراز نیز بھ اھمیت میراث فرھنگي پرداخت و اظھار داشت: معموال بھ بعد

اقتصادي میراث فرھنگي توجھ بیشتري مي شود، اما بعد فرھنگي آن بیشتر از بعد اقتصادي، بھ دلیل ارتباط بین نسلي كھ ایجاد مي كند، براي ملت ھا ارزشمند

است.

وي تأكید كرد: میراث فرھنگي مي تواند نبوغ فرھنگي و ھنري نسل ھا را انتقال دھد.

معاون دانشجویي و فرھنگي دانشگاه شیراز از لزوم توجھ دانشگاه ھا بھ این حوزه سخن گفت و برگزاري این رویداد را بھ عنوان رسالت دانشگاھي قلمداد كرد كھ

باھدف ارتقاي سطح میراث فرھنگي و گردشگري كشور انجام شده است

وي ابراز امیدواري كرد كھ با گردھم آمدن و ھم افزایي دستگاه ھاي مختلف استان و جمع توانمندي ھا بتوان براي میراث روستایي و گرشگري آیند ه اي بھتر رقم

زد.

تقدیر از از برگزیدگان نھایي مسابقھ تولید محتواي میراث روستایي حسن ختام این رویداد بود.

گفتني ست مراسم اختتامیھ ي «دومین رویداد ملي میراث فرھنگي با محوریت میراث روستایي ایران» با حضور دكتر مؤذني رئیس دانشگاه شیراز، برخي دیگر

از مسؤوالن دانشگاه شیراز و میراث فرھنگي و جمع محدودي از دانشگاھیان در باغ نارنجستان قوام برگزار گردید و بھ صورت مجازي و برخط اجرا شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  39  |  تاریخ: 1400/09/02
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 معرفی مرکز مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز

مرکز مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز، نخستین
مرکز پژوهشی در زمینه ي ادبیات کودك و نوجوانان در
دانشگاه هاي کشور است که در سال 1384، زیر نظر

معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز راه اندازي شد.
دکتر سعید حسام پور، مدیر مرکز مطالعات ادبیات
کودك دانشگاه شیراز، در گفت وگویی با روابط عمومی
دانشگاه، به معرفی این مرکز و بیان مهم ترین فعالیت ها

و دستاوردهاي آن پرداخت.
به گفته ي او، مهم ترین هدف مرکز مطالعات ادبیات

کودك دانشگاه شیراز در یک جمله، تعمیق بخشیدن و
گستراندن مطالعات ادبیات کودك است.

مدیر مرکز مطالعات ادبیات کودك، ازجمله اقدامات صورت
گرفته درزمینه ي تحقق هدف یادشده را راه اندازي دوره ي
کارشناسی ارشد ادبیات کودك در سال 1388، راه اندازي و
انتشار مجله ي علمی-پژوهشی ادبیات کودك، تدوین و ارائه ي
طرح هاي پژوهشی بنیادین و کاربردي در زمینه ي ادبیات
کودك، برگزاري همایش ها و جشنواره ي دو ساالنه ي پژوهش

و نیز گزینش و معرفی پژوهش هاي برتر، برگزاري نشست هاي تخصصی در زمینه ي ادبیات کودك و تالیف و ترجمه ي آثار مطرح
در زمینه ي نقد و نظریه ي ادبیات کودك نام برد.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، در ادامه به معرفی برخی از دستاوردهاي این مرکز پرداخت و گفت: یکی از مهم ترین
دستاوردهاي مرکز مطالعات ادبیات کودك، تعامل با جامعه و پدیدآورندگان آثار کودك و نوجوان و همین طور ارتباط مؤثر با نهادهاي

مختلف در پیوند با کودك مانند شوراي کتاب کودك، کانون پرورش فکري کودك ونوجوان و ... بوده است.
وي راه اندازي کتابخانه ي تخصصی ادبیات کودك در دانشگاه شیراز، تالیف و ترجمه ي آثار مطرح در زمینه ي نقد و نظریه ي ادبیات
کودك، فارغ التحصیل شدن بیش از 60 دانشجوي ادبیات کودك از این مرکز و حضور ایشان در نهادهاي وابسته به کودك و نوجوان،
برگزیده شدن مجله ادبیات کودك در سال 1392 در حوزه ي نقد، برگزیده شدن مقاله ها و پایان نامه هاي این مرکز در دوره هاي

مختلف و.... را از دیگر دستاوردهاي این مرکز برشمرد.

عالقه مندان می توانند، فیلم کامل این گفت وگو را بارگیري و مشاهده نمایند.
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شماره خبر:  40  |  تاریخ: 1400/09/01
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 بهره برداري از خوابگاه متأهلی نورالشهداي دانشگاه شیراز پس از نوسازي کامل

خوابگاه متأهلی نورالشهداي دانشگاه شیراز، پس از
نوسازي کامل به بهره برداري رسید.

همزمان با هفته ي بسیج، مراسم افتتاحیه ي خوابگاه
متأهلی نورالشهداي دانشگاه شیراز با حضور رئیس
دانشگاه، اعضاي هیأت رئیسه و جمعی از کارکنان و

دانشجویان دانشگاه برگزار شد.
به گفته ي معاون دانشجویی-فرهنگی دانشگاه شیراز،
این خوابگاه با ظرفیت اسکان 45دانشجوي متأهل، با
نیک اندیشی و مشارکت بخش خصوصی و صرف هزینه
اي بالغ بر 6میلیاردتومان، نوسازي کامل شده و به بهره

برداري رسیده است.
تأثیر گسترش خوابگاه هاي متأهلی در ازدواج

دانشجویان
دکتر علی حفیظی، در آیین گشایش این خوابگاه، ضمن گرامیداشت هفته ي بسیج و یاد و خاطره ي امام راحل و شهداي گرانقدر
انقالب اسالمی، گسترش و نوسازي خوابگاه هاي متأهلی در دانشگاه را ازجمله اهداف پیش روي معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
معرفی کرد و توضیح داد: گسترش خوابگاه هاي متأهلی و بهسازي و نوسازي خوابگاه هاي موجود، عالوه بر ارتقاي سطح دانشگاه، در
گسترش ازدواج دانشجویان نیز تأثیر بسزایی دارد؛ چراکه اکثر دانشجویان ساکن در خوابگاه هاي متأهلی، از دانشجویان تحصیالت
تکمیلی هستند و اسکان در خوابگاه هاي متأهلی بخش زیادي از مشکالت معیشتی دانشجویان را حل می کند، این مسأله در ارتقاي
کیفی مسائل آموزشی دانشجویان تأثیر بسزایی دارد و زمانی که مشکل معیشت دانشجویان کاهش پیدا کند، دغدغه هاي دانشجویان

نیز کمتر می شود.
وي افزود: دانشگاه شیراز درطول چندسال گذشته، برنامه ي نوسازي خوابگاه ها را به جاي بهسازي آن در پیش گرفته که امید است

مسؤوالن در وزارت علوم و دانشگاه نیز این مهم را در اولویت قرار دهند.
اجراي مدل خّیر-سرمایه گذار در دانشگاه شیراز براي اولین بار در کشور

در ادامه، دکتر محمدحسین ستایش، معاون اداري-مالی دانشگاه شیراز نیز ضمن قدردانی از خیِّر نیک اندیش این پروژه و دست
اندرکاران این طرح، به ویژه کارکنان واحد طرح هاي عمرانی دانشگاه، از ابداع مدل خّیر-سرمایه گذار، در دوران تصدي خود طی سال
هاي گذشته خبر داد و گفت: این طرح براي اولین بار در کشور، از سوي دانشگاه شیراز اجرا شد و پیش از این در کشور سابقه نداشت.
او توضیح داد: در مدل خّیر-سرمایه گذار، نیک اندیشانی که ازیک طرف قصد انجام کار خیر در محیط دانشگاه را داشتند و از طرف
دیگر می خواستند نرخ بازدهی این کار که در سال هاي آتی به دانشگاه بازمی گردد را مجددا دریافت و صرف امور خیر بعدي بکنند؛

مشارکت کردند که تاکنون موفق بوده و نتیجه ي مثبتی داشته است.
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معاون اداري-مالی دانشگاه شیراز از دشواري انجام این مدل در کشور، به دلیل جدیدبودن و نبود قانون ویژه براي آن سخن گفت و
اظهار داشت: در قوانین و اسناد باالدستی کشور، براي این مدل خّیر-سرمایه گذار، قانونی تعریف نشده است؛ از همین رو ما مجبوریم
براي انجام این طرح، از برخی از قوانین و اسناد باالدستی سرمایه گذاري کشوري و همین طور برخی از قوانین خّیرساز استفاده کنیم.

تقدیر از دکتر مژگان متین زاده، خّیر مشارکت کننده در این پروژه، ازسوي رئیس دانشگاه، حسن ختام این مراسم بود.
گفتنی ست، در حاشیه ي مراسم گشایش خوابگاه متأهلی نورالشهداي دانشگاه شیراز، دکتر مؤذنی، رئیس دانشگاه، به همراه دیگر
مسؤوالن دانشگاه، به گفت وگویی صمیمانه با دانشجویان متأهل ساکن در خوابگاه هاي دانشجویی پرداختند و درجریان دغدغه ها و

مسائل ایشان قرار گرفتند.
براي مشاهده تصاویر این مراسم اینجا را کلیک کنید.

http://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2105
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