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1- معاون وزیر علوم: براي تبدیل ایده به نمونه آزمایشگاهی باید انرژي بیشتري در کشور صرف شود - ایرنا

2- اشتغالزایی دانشجویی در پارك هاي علم و فناوري - خبرگزاري صدا و سیما

3- لزوم تعامل قوي بین دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري - خبرگزاري مهر

4- لزوم ارتباط و تعامل قوي بین دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري - خبرگزاري مهر

5- پارك علم و فناوري فارس 4 تفاهم نامه همکاري را امضاء کرد - باشگاه خبرنگاران جوان

6- اجراي 3 طرح اشتغالزایی در پارك علم و فناوري فارس - خبرگزاري قرآن

7- پردیس علم و فناوري کشاورزي در استان فارس راه اندازي می شود - تسنیم

8- اجرایی شدن 3 طرح اشتغالزا در پارك علم و فناوري فارس - تحلیل بازار

9- سفر معاون وزیر علوم به شیراز - ایسنا

10- نوگشایی کتابخانه مالصدرا دانشگاه شیراز پس از تغییر مکان - روابط عمومی دانشگاه شیراز

11- انتصاب دکتر سجاد دهقانی به ریاست دانشکده فناوري هاي نوین دانشگاه - روابط عمومی دانشگاه شیراز

12- افتخارآفرینی استاد حسابداري دانشگاه شیراز در سطح ملی - روابط عمومی دانشگاه شیراز

13- ارتقاء رتبۀ چهارتن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه - روابط عمومی دانشگاه شیراز

14- یادمان زنده یاد دکتر اکبر نحوي، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

15- افتخارآفرینی استاد حسابداري دانشگاه شیراز در سطح ملی - حافظ نیوز

16- در بزرگداشت اکبر نحوي چه گذشت؟ - ایسنا

17- گرامیداشت اکبر نحوي در چهلمین روز درگذشت - ایسنا

18- برگزاري سوگیاد دکتر "نحوي" در دانشگاه شیراز - ایسنا

19- سوگ یاد استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز برگزار شد - خبرگزاري مهر

20- 11 استاد دانشگاه شیراز جز پژوهشگران یک درصد برتر جهان - خبرگزاري صدا و سیما

21- باید از ظرفیت نهاد رهبري در جهت فرهنگ سازي و تقویت تمدن اسالمی استفاد شود - ایسنا

22- قرار گرفتن نام 11 استاد دانشگاه شیراز جزو یک درصد جهان - ایسنا

23- 11تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا - روابط عمومی دانشگاه
شیراز

24- اقدامات دانشگاه شیراز در باغ گیاه شناسی ارم - روابط عمومی دانشگاه شیراز

25- اقدامات دانشگاه شیراز در باغ گیاه شناسی ارم - حافظ نیوز

26- شیراز میزبان سمپوزیوم کشوري روش هاي نوین پیشگیري از اعتیاد - باشگاه خبرنگاران جوان

27- نماینده ولی فقیه در فارس: دانشگاه دنبال اصالحات اجتماعی باشد - روزنامه شیراز نوین

28- برگزاري مراسم چهلمین روز درگذشت اکبر نحوي - ایسنا

29- بازدید رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي کشور از خوابگاه هاي دانشجویی دانشگاه شیراز - روابط
عمومی دانشگاه شیراز



1/22/22, 2:16 PM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 4/205

30- مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز تغییر کرد - خبرگزاري قرآن

31- تقویت باورهاي دینی در جامعه موجب رفع مشکالت اقتصادي خواهد شد - خبرگزاري قرآن

32- لزوم توجه به نقش دانشگاهیان درتحقق بیانیه گام دوم انقالب - خبرگزاري فارس

33- «نیکخو» مسئول نهاد نمایندگی رهبري در دانشگاه شیراز شد - حوزه نیوز

34- دانشگاهیان فارس براي جهت گیري صحیح جامعه به میدان بیایند - باشگاه خبرنگاران جوان

35- دانشگاهیان و روحانیون باید جهت گیري صحیح را در جامعه توجیه کنند - خبرگزاري مهر

36- دانشگاهیان استان فارس براي جهت گیري صحیح جامعه به میدان بیایند - تسنیم

37- نگاه نخبگانی قوي باید جهت گیري صحیح را براي مردم توجیه کند - ایسنا

38- برگزاري کرسی ترویجی «پیش نیازهاي تغییر ساختاري فرهنگ» - روابط عمومی دانشگاه شیراز

39- مراسم تودیع و معارفه  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز برگزار شد - روابط عمومی دانشگاه شیراز

40- همایش پیاده روي دانشگاهیان به مناسبت هفته ي مقاومت و سالروز شهادت سردار سلیمانی - روابط عمومی دانشگاه شیراز

41- 59 مؤسسه ایرانی در میان 3000 مؤسسه برتر جهان - لیزنا

42- نشست وزیر علوم، تحقیقات و فناوري با اعضاي شوراي صنفی کارکنان دانشگاه ها - روابط عمومی دانشگاه شیراز

43- تفاهم دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري فارس - خبرگزاري صدا و سیما

44- حمایت از انجمن هاي علمی دانشجویی در حوزه کارآفرینی و نوآوري - حافظ نیوز

45- تفاهم نامه ي دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري استان فارس در زمینه ي حمایت از انجمن هاي علمی دانشجویی در حوزة

کارآفرینی و نوآوري - روابط عمومی دانشگاه شیراز

46- تفاهم دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري فارس - ایسنا

47- امضاي تفاهم نامه ي دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري فارس - باشگاه خبرنگاران جوان

48- معرفی مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

49- «پاتوق کتاب» میزبان چهار کتاب از «محمدحسین انصاري نژاد» می شود - شبستان

50- اختتامیه کنگره ملی شعر دفاع مقدس اسفندماه در شیراز برگزار می شود - تسنیم

51- استاد دانشگاه شیراز: «عبودیت خداوند» مناسب ترین پیشران الگوي اسالمی ایرانی محیط زیست متعالی است - شفقنا

52- راه اندازي رشته هاي دانشگاهی با موضوع مسائل شهري - خبرگزاري صدا و سیما

53- نشست مشترك هیأت رئیسه دانشگاه شیراز با اعضاي شوراي اسالمی شهر شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

54- سالروز شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد - روابط عمومی دانشگاه شیراز

55- درخشش دانش آموختگان دانشگاه شیراز در مجمع خیران نخبه پرور فارس - خبرگزاري صدا و سیما

56- برگزاري دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در استکهلم - ایسنا

57- درخشش دانش آموختگان دانشگاه شیراز در دریافت جوایز مجمع خیران نخبه پرور فارس - روابط عمومی دانشگاه شیراز

58- نشست ارتباط صنعت و دانشگاه در استان فارس - روابط عمومی دانشگاه شیراز

59- مشاور استاندار فارس: ساختارهاي دانشگاه متناسب با تغییرات صنعت نیست - ایرنا

60- ارتباط صنعت و دانشگاه در عمل موفق نبوده است - ایسنا

61- برگزیدگان سی وششمین جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجویان - روابط عمومی دانشگاه شیراز
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62- ویژه برنامه «سرداِر ماندگار»، به مناسبت دومین سالروز شهادت سردار شهید سلیمانی - روابط عمومی دانشگاه شیراز

63- برگزاري سومین نشست از سلسله نشست هاي تخصصی فصل تحول با رویکرد عدالت و پیشرفت - روابط عمومی دانشگاه شیراز

64- ایجاد حلقه هاي کارآفرینی در کارآفرینی - خبرگزاري علم و فناوري

65- پیش نشست کنگره شعر ایثار و زنان عاشورایی فردا برگزار می شود - کتاب ایران

66- لزوم توجه ویژه به ادبیات کودك و نوجوان - خبرگزاري دفاع مقدس

67- برگزاري پیش نشست کنگره بین المللی “شعر ایثار و زنان عاشورایی“ - ایسنا

68- سبحانیان: نیازمند توجه ویژه به ادبیات کودك و نوجوان هستیم - میزان

69- دانشگاه شیراز مکتب ادبی حاج قاسم سلیمانی در جهان عرب را بررسی می کند - تسنیم

70- شیراز میزبان کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - باشگاه خبرنگاران جوان

71- پیش نشست ششمین کنگرة بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی، با موضوع مکتب ادبی شهید حاج قاسم سلیمانی در جهان

عرب برگزار خواهد شد. - روابط عمومی دانشگاه شیراز

72- مراسم تودیع و معارفه معاونان پژوهش و فناوري و دانشجویی فرهنگی دانشگاه - روابط عمومی دانشگاه شیراز

73- نشست اعضاي هیأت رئیسه ي دانشگاه با دانشمندان پراستناد دانشگاه - روابط عمومی دانشگاه شیراز

74- برگزاري دومین ویژه برنامه «سردار ماندگار» در مسجد جامع دانشگاه شیراز - شبستان

75- سالروز حماسه 9 دي ماه، روز بصیرت و میثاق امت با والیت گرامی باد. - روابط عمومی دانشگاه شیراز

76- موفقیت دانشگاه شیراز در کشور - روزنامه شیراز نوین

77- نوسازي بلوك دوم خوابگاه شهید مفتح دانشگاه شیراز - خبرگزاري صدا و سیما

78- تشریح وضعیت واگذاري مگاپروژه هاي نفتی دانشگاه شیراز - ایسنا

79- واگذاري 4مگاپروژه نفتی به دانشگاه شیراز - خبرگزاري مهر

80- دانشگاه شیراز، دانشگاه برتر کشور در توسعه قراردادهاي جامعه- صنعت - خبرگزاري مهر

81- دستاورد هاي پژوهشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شیراز - باشگاه خبرنگاران جوان

82- دستاوردهاي پژوهشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

83- گروه هاي جهادي و دانشجویی فارس و حرکت در مسیر عدالت اجتماعی - ایرنا

84- استاد دانشگاه شیراز: شیوه مدیریتی شهید سلیمانی نظریه پردازي شود - ایرنا

85- سرمایه گذاري 20 میلیارد تومانی هاب هاي دانشگاهی حرکت اول - روزنامه فناوران اطالعات

86- سلسله نشست هاي فصل تحول - روابط عمومی دانشگاه شیراز

87- دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي برتر در زمینه انعقاد قرارداد با صنعت معرفی شدند - وزارت علوم تحقیقات و فناوري

88- تبریک میالد حضرت مسیح (ع) و سال نو میالدي - روابط عمومی دانشگاه شیراز

89- سند الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت سندي واحد، منسجم و یکپارچه است - ایلنا

90- توفیقات قرآنی صرفًا با کسب رتبه مسابقات سنجش نشود - خبرگزاري قرآن

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

92- تجلیل از سرپرست دانشگاه شیراز و استاندار فارس به عنوان حامیان برگزیده پژوهش و فناوري در کشور - روابط عمومی
دانشگاه شیراز

93- نشست معاون اول رئیس جمهور با رؤساي دانشگاه هاي کشور - روابط عمومی دانشگاه شیراز
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94- برترین دانشگاه هاي جهان بر اساس عملکرد علمی رتبه بندي شدند/ حضور 59 دانشگاه ایرانی در لیست برترین ها - ایسکا

95- هوش مصنوعی در خدمت بررسی اظهارنامه هاي اختراعات و عالیم تجاري - لیزنا

96- معرفی سه تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز به عنوان اعضاي هیأت علمی برتر در همکاري با جامعه و صنعت - روابط
عمومی دانشگاه شیراز

97- امام جمعه شیراز: استان فارس در حرکت هاي علمی همواره پیشتاز است - خبرگزاري فارس
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایرناشماره خبر:  1  |  تاریخ: 1400/10/29

 معاون وزیر علوم: براي تبدیل ایده به نمونه آزمایشگاهی باید انرژي بیشتري در کشور صرف شود

شیراز-ایرنا-معاون فناوري وزیر علوم با بیان اینکه براي تبدیل ایده به نمونه آزمایشگاهی باید انرژي بیشتري در کشور صرف
شود گفت:تقویت سطوح فناوري هاي پایین(TRL) یکی از مهمترین اهدافی است که در معاونت فناوري و نوآوري پیگیري

می شود و تالش ما تبدیل ایده ها به نمونه آزمایشگاهی است.

شیراز-ایرنا-معاون فناوري وزیر علوم با بیان اینکه براي
تبدیل ایده به نمونه آزمایشگاهی باید انرژي بیشتري در
کشور صرف شود گفت:تقویت سطوح فناوري هاي
پایین(TRL) یکی از مهمترین اهدافی است که در معاونت
فناوري و نوآوري پیگیري می شود و تالش ما تبدیل ایده

ها به نمونه آزمایشگاهی است. 

علی خیرالدین معاون نوآوري و فناوري وزیر علوم تحقیقات
و فناوري روز چهارشنبه در بازدید از «کارگاه تکنولوژي
وساخت» در دانشگاه فنی و حرفه اي استان فارس اظهار

کرد: تقویت سطوح فناوري هاي پایین(TRL) یکی از مهمترین اهدافی است که در معاونت فناوري و نوآوري پیگیري می شود و در
(TRL)هاي یک تا چهار که قرار است ایده به نمونه آزمایشگاهی تبدیل شود باید انرژي بیشتري در کشور صرف کنیم و به تحقق این

امر از طریق دانشگاه ها بپردازیم. 

معاون فناوري و نوآوري وزارت علوم ادامه داد: براي تقویت این بخش، ایده «تِک شاپ» از طرف دانشگاه فنی و حرفه اي استان فارس
پیشنهاد شده است و خوشبختانه تفاهم نامه اي در این زمینه امضا شد که قرار است این تفاهم نامه اجرایی شود و در آینده اي

نزدیک شاهد تحقق اهداف مان در این زمینه باشیم. 

وي اضافه کرد: این تفاهم نامه که به صورت چهار جانبه بود توسط معاونت فناوري و نوآوري وزارت علوم تحقیقات و فناوري، دانشگاه
صنعتی شیراز، دانشگاه فنی و حرفه اي استان فارس و پارك علم و فناوري فارس امضا شد و امیدواریم که در اردیبهشت ماه سال

1401 بتوانیم این برنامه سنگین و با ارزش را اجرا کنیم. 

خیرالدین همچنین در بازدید از مراکز نوآوري دانشگاه شیراز، اظهار کرد: فارس استانی فناورانه و پیشرو است و طی بازدیدهایی که از
مراکز فناوري و نوآوري در سایر استان هاي کشور داشته ام می توانم بگویم دره فناوري که کنار دانشگاه شیراز ایجاد شده کار با

ارزشی است. 

وي با اعتقاد به اینکه مهمترین اولویت وزارت علوم برقراري ارتباط و تعامل قوي بین دانشگاه ها و پارکهاي علم و فناوري است، گفت:
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مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز یک مرکز جدید تأثیرگذار است دانشگاه شیراز با حرکتی که تحت عنوان مرکز نوآوري و
کارآفرینی در دل دانشگاه شروع کرده گام محکمی در این مسیر برداشته و موجبات ورود اعضاي هیأت علمی دانشگاه به حوزه فناوري

را فراهم کرده است. 

خیرالدین افزود:دانشجویان هم می توانند به این مراکز در دانشگاه متصل شوند و در نهایت با رشد و توسعه در این مسیر به صورت
شرکت دانش بنیان وارد پارك علم و فناوري شوند. در حقیقت خروجی ها و فارغ التحصیالن این مرکز ورودي هاي پارك علم و

فناوري استان فارس هستند. 

وي بیان کرد: در سفر به شیراز چندین تفاهم نامه و قرارداد براي کمک به شرکت هاي دانش بنیان امضا شده است. طرح هاي
اشتغالزایی دانش بنیان از اتفاقات خوبی است که با محقق شدن این ایده می توانیم در حوزه دانش بنیان براي فارغ التحصیالن شغل

ایجاد کنیم. 

برچسب ها 
- وزارت علوم تحقیقات و فناوري 

- شیراز 
- دانشگاه فنی وحرفه اي 

- فارس
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري صدا و سیماشماره خبر:  2  |  تاریخ: 1400/10/29

 اشتغالزایی دانشجویی در پارك هاي علم و فناوري

اجراي طرح هاي  اشتغالزایی وزارت علوم تحقیقات و فن آوري امروز از پارك علم و فن آوري استان کلید خورد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما، مرکز فارس،اجراي طرح
هاي اشتغالزایی وزارت علوم تحقیقات و فن آوري امروز از
پارك علم و فن آوري استان کلید خورد ؛ طرح هایی که
دانش آموختگان دانشگاه ها اساس و پایه این طرح ها را

تشکیل می دهند . 

امین رضا ذوالقدر، رییس پارك علم و فناوري فارس گفت:
امروز طرح دستیار فناوري به عنوان اولین طرح اشتغالزایی
براي دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی کشور در

پارك علم و فناوري فارس آغاز شد. 

در این طرح که به صورت پایلوت در 10 پارك علم و فناوري کشور اجرا می شود، امکان اشتغال و مهارت آموزي فارغ التحصیالن
دانشگاهی در شرکت هاي دانش بنیان به مدت 6 ماه فراهم می شود. 

معاون فناوري و نوآوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز با اشاره به فعالیت 49 پارك علم و فناوري در کشور، اجراي طرح هاي
اشتغالزایی را گامی موثر در رفع معضل بیکاري فارغ التحصیالن دانشگاهی برشمرد و گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در طرح
دستیار فناوري براي اشتغال افراد داراي مدرك کارشناسی در شرکت هاي دانش بنیان ماهانه یک میلیون تومان، کارشناسی ارشد

ماهانه 2 میلیون تومان و دکترا ماهانه 3 میلیون تومان حقوق پرداخت می کند. 

دکتر علی خیرالدین افزود: نقدینگی و مجوزهاي فروش دغدغه و مشکل اصلی مجموعه دانش بنیان است که از استاندار فارس
خواستارم که این موضوع را در شوراي اشتغال مطرح کند تا خرید از شرکت هاي دانش بنیان انجام شود. 

وي اضافه کرد: معموال اقتصاد سنتی با اقتصاد دانش بنیان مقابله می کند و اجازه نمی دهد که اتفاق مهمی رقم بخورد. این در
حالیست که تحقق این امر موجب خواهد شد در حوزه فناوري و نوآوري حرفی براي گفتن داشته باشیم. 

خیرالدین گفت: پارك علم و فناوري استان فارس از 350 شرکت فناور برخوردار است که برخی از آنها شرکت دانش بنیان هستند.
همچنین این پارك از حدود 3200 شغل مبتنی بر دانش بهره می برد. 

این مقام مسئول افزود: در کشور حدود 65 هزار شغل در شرکت هاي دانش بنیان فعال است که از این مجموع حدود 50 هزار شغل
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متعلق به دانش آموختگان دانشگاهی است. 

وي ابراز امیدواري کرد: با مدیریت خوب این مجموعه بتوانیم شرایط مطلوبی را براي ایجاد پردیس هاي فناوري ایجاد کنیم . 

معاون وزیر علوم به برنامه هاي وزارت علوم به منظور حمایت از شرکت هاي دانش بنیان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه طرح جهش
تولید دانش بنیان در مجلس مصوب شد که این طرح به شدت از این شرکت ها حمایت می کند و اعتبار بسیار خوبی هم در صندوق

نوآوري براي اجراي این طرح در نظر گرفته شده است. 

معاون فناوري و نوآوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري همچنین از 12 شرکت دانش بنیان مستقر در پارك علم و فناوري فارس و
نیز نمایشگاه دستاوردهاي فناورانه 18 شرکت این پارك بازدید کرد. 

در حاشیه سفر معاون فناوري و نوآوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري چهار تفاهم نامه بین پارك علم و فناوري فارس با سازمان
جهاد کشاورزي استان، دانشگاه شیراز، دانشگاه فنی و حرفه اي فارس و شرکت خصوصی فراسان براي راه اندازي راه اندازي پردیس

هاي فناورانه منعقد شد. 

{sepehr_media_7532513_400_300$}
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري مهرشماره خبر:  3  |  تاریخ: 1400/10/29

 لزوم تعامل قوي بین دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري

شیراز - معاون فناوري وزیر علوم گفت:مهمترین اولویت در معاونت فناوري وزارت علوم، ارتباط و تعامل قوي بین دانشگاه ها
و پارکهاي علم و فناوري است و همه تالش ما در همین راستا است.

شیراز - معاون فناوري وزیر علوم گفت:مهمترین اولویت در
معاونت فناوري وزارت علوم، ارتباط و تعامل قوي بین
دانشگاه ها و پارکهاي علم و فناوري است و همه تالش ما

در همین راستا است. 

به گزارش خبرنگار مهر، علی خیرالدین بعد از ظهر
چهارشنبه در ادامه سفر خود به شیراز از مراکز نوآوري
دانشگاه شیراز، فارس استانی کامًال فناورانه و پیشرو دانست

و گفت: من شخصًا بازدیدهاي زیادي از مراکز مشابه داشتم دره فناوري که کنار دانشگاه شیراز به وجود آمده کار با ارزشی است وهمه
باید کمک کنند این کار کامل تر شود. 

وي مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز را یک مرکز جدید و مؤثر خواند و تاکید کرد: مهمترین اولویت در معاونت فناوري وزارت
علوم ارتباط و تعامل قوي بین دانشگاه ها و پارکهاي علم و فناوري است و همه تالش ما در همین راستاست. 

معاون وزیر علوم افزود: این حرکتی که دانشگاه شیراز تحت عنوان مرکز نوآوري و کارآفرینی در دل دانشگاه شروع کرده در راستاي
تحقق این مهم بسیار مؤثر است به این ترتیب اعضاي هیأت علمی دانشگاه در مجموعه خود وارد حوزه فناوري می شوند و دانشجویان

می توانند به آنها متصل شوند و وقتی منسجم شدند به صورت شرکت دانش بنیان واردپارك شوند. 

وي تصریح کرد: در واقع خروجی ها و فارغ التحصیالن این مرکز ورودي هاي پارك علم و فناوري استان فارس هستند. 

معاون فناوري وزیر علوم اذعان داشت دراین سفر خبرهاي خوش زیادي براي شرکت هاي دانش بنیان داشته و چندین تفاهم نامه و
قرارداد دراین زمینه امضا شده است. 

وي ابراز داشت: ایده دکتر ذوالقدر به عنوان طرح هاي اشتغالزایی دانش بنیان یکی از خبرهاي بسیار خوب امروز بود و بایدپررنگ
شود. چرا که این طرح ها ثابت می کند مامیتوانیم در حوزه دانش بنیان براي فارغ التحصیالن بیکار شغل ایجاد کنیم همچنین
پیشنهاد دستیار فناوري هم طی بازدیدهاي امروز مطرح شده که ما عددي را براي این منظور به پارك اختصاص دادیم و همه دانشگاه
هاي استان می توانند براي حضور دانشجویان کارشناسی و ارشد و دکتري با پارك علم و فناوري ارتباط برقرار کنند وکسانی که به

حوزه فناوري عالقه دارند وارد پارك شوند و دریکی از مراکزفعالیت کنند. 
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به گزارش مهر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز به عنوان یکی از زیرمجموعه هاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز در
سال 96 در برج نوآوري دانشگاه باحمایت معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با ادغام دفاتر کارآفرینی و مالکیت فکري به همراه

مرکز شتابدهی شروع به فعالیت کرد. 

این مجموعه به منظور ارتقاي فرهنگ عمومی، حمایت از نوآوري و خالقیت، ارائه خدمات و تسهیالت و مشاوره در راستاي ایجاد
زیرساخت هاي اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه شیراز راه اندازي شده و در حال حاضر ده واحد فعال دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري مهرشماره خبر:  4  |  تاریخ: 1400/10/29

 لزوم ارتباط و تعامل قوي بین دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري

شیراز - معاون فناوري وزیر علوم گفت:مهمترین اولویت در معاونت فناوري وزارت علوم، ارتباط و تعامل قوي بین دانشگاه ها
و پارکهاي علم و فناوري است و همه تالش ما در همین راستا است.

شیراز - معاون فناوري وزیر علوم گفت:مهمترین اولویت در
معاونت فناوري وزارت علوم، ارتباط و تعامل قوي بین
دانشگاه ها و پارکهاي علم و فناوري است و همه تالش ما

در همین راستا است. 

به گزارش خبرنگار مهر، علی خیرالدین بعد از ظهر
چهارشنبه در ادامه سفر خود به شیراز از مراکز نوآوري
دانشگاه شیراز، فارس استانی کامًال فناورانه و پیشرو دانست

و گفت: من شخصًا بازدیدهاي زیادي از مراکز مشابه داشتم دره فناوري که کنار دانشگاه شیراز به وجود آمده کار با ارزشی است وهمه
باید کمک کنند این کار کاملتر شود. 

وي مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز را یک مرکز جدید و موثر خواند و تاکید کرد: مهمترین اولویت در معاونت فناوري وزارت
علوم ارتباط و تعامل قوي بین دانشگاه ها و پارکهاي علم و فناوري است و همه تالش ما در همین راستاست. 

معاون وزیر علوم افزود: این حرکتی که دانشگاه شیراز تحت عنوان مرکز نوآوري و کارآفرینی در دل دانشگاه شروع کرده در راستاي
تحقق این مهم بسیار موثر است به این ترتیب اعضاي هیات علمی دانشگاه در مجموعه خود وارد حوزه فناوري می شوند و دانشجویان

می توانند به آنها متصل شوند و وقتی منسجم شدند به صورت شرکت دانش بنیان واردپارك شوند. 

وي تصریح کرد: در واقع خروجی ها و فارغ التحصیالن این مرکز ورودي هاي پارك علم و فناوري استان فارس هستند. 

معاون فناوري وزیر علوم اذعان داشت دراین سفر خبرهاي خوش زیادي براي شرکت هاي دانش بنیان داشته و چندین تفاهم نامه و
قرارداد دراین زمینه امضا شده است. 

وي ابراز داشت: ایده دکتر ذوالقدر به عنوان طرح هاي اشتغالزایی دانش بنیان یکی از خبرهاي بسیار خوب امروز بود و بایدپررنگ
شود. چرا که این طرح ها ثابت می کند مامیتوانیم در حوزه دانش بنیان براي فارغ التحصیالن بیکار شغل ایجاد کنیم همچنین
پیشنهاد دستیار فناوري هم طی بازدیدهاي امروز مطرح شده که ما عددي را براي این منظور به پارك اختصاص دادیم و همه دانشگاه
هاي استان می توانند براي حضور دانشجویان کارشناسی و ارشد و دکتري با پارك علم و فناوري ارتباط برقرار کنند وکسانی که به

حوزه فناوري عالقه دارند وارد پارك شوند و دریکی از مراکزفعالیت کنند. 
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به گزارش مهر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز به عنوان یکی از زیرمجموعه هاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز در
سال 96 در برج نوآوري دانشگاه باحمایت معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با ادغام دفاتر کارآفرینی و مالکیت فکري به همراه

مرکز شتابدهی شروع به فعالیت کرد. 

این مجموعه به منظور ارتقاي فرهنگ عمومی، حمایت از نوآوري و خالقیت، ارائه خدمات و تسهیالت و مشاوره در راستاي ایجاد
زیرساخت هاي اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه شیراز راه اندازي شده و در حال حاضر ده واحد فعال دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران جوانشماره خبر:  5  |  تاریخ: 1400/10/29

 پارك علم و فناوري فارس 4 تفاهم نامه همکاري را امضاء کرد

چهار تفاهم نامه همکاري پارك علم و فناوري فارس با سازمان جهاد کشاورزي فارس، دو پردیس با دانشگاه فنی وحرفه اي و
شرکت فراسان به امضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - با حضور معاون فناوري و
نوآوري وزیر علوم، چهار تفاهم نامه همکاري پارك علم و
فناوري فارس با سازمان جهاد کشاورزي فارس، دو پردیس
با دانشگاه فنی وحرفه اي و شرکت فراسان با همکاري و
مشارکت طرفین جهت تاسیس راه اندازي و راهبري مرکز
نوآوري و پردیس صنعتی و کامپوزیت شیمی و پلیمر،

ایجاد بستري مناسب جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان به عنوان زیرساخت است اقتصاد مقاومتی، تجهیز مرکز رشد و راه اندازي
کارخانه تکنولوژي به امضا رسید. 

رئیس پارك علم و فناوري فارس نیز در حاشیه بازدید معاون وزیر علوم از شرکت ها و کارگاه هاي برتر پارك علم و فناوري فارس
گفت: امروز سه طرح اشتغالزایی با حضور معاون وزیر علوم در فارس با هدف بسترسازي براي اشتغال فن آموختگان دانشگاهی در

شرکت هاي دانش بنیان و فناور پارك هاي علم و فناوري اجرایی خواهد شد. 

امین ذوالقدر گفت: این سه طرح شامل دستیار فناوري، فن آموزي دانش آموختگان و پسا دکتراي نوآورانه است که به تناوب اجرایی
می شوند. 

او گفت: طرح دستیار فناوري در پارك علم و فناوري فارس و 10 پارك بزرگ کشور و دانشگاه ها از امروز در دستور اجرا قرار می
گیرد. 

رئیس پارك علم و فناوري فارس گفت: پردیس هاي مشترکی با دستگاه هاي اجرایی داشتیم که اولین پردیس مشترك با دانشگاه
شیراز تحت عنوان دره فناوري اجرایی شده و امروز هم پردیس کشاورزي با مشارکت سازمان جهاد کشاورزي فارس و دو پردیس با

دانشگاه فنی وحرفه اي و شرکت فراسان اجرایی می شود. 

سرپرست سازمان جهاد کشاورزي فارس تاکید کرد: دیگر نمی توان با توسعه افقی به دنبال تحول بود، بلکه باید توسعه عمودي را با
رهگذر کردن از مسیر عملی کشاورزي، دنبال کنیم. 
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مجتبی دهقان پور گفت: یکی از رویکرد هایی که در روز معارفه خود بر آن تاکید کردم افزایش نفوذ علم در کشاورزي بود تا بتوانیم با
مشارکت پیش قراوالن این عرصه را عملیاتی کنیم. 

او گفت: کشاورزي فارس داراي پتانسیل ها و قابلیت هاي بسیاري است و هم اینک این استان در حوزه تولیدات باغی مقام اول کشور،
در حوزه زراعی رتبه دوم و در حوزه دام و طیور رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است. 

همچنین فارس مقام دوم در تامین امنیت غذایی کشور را دارد. 

سرپرست سازمان جهاد کشاورزي فارس گفت: به طبع نقش برجسته این استان و ارتباطی که با پارك علم و فناوري استان خواهیم
داشت رویکرد مدیریت مطلوب تري را در این حوزه دنبال خواهیم کرد، چرا که آنچه که می تواند به کشاورزي در شرایط فعلی که با

تنگنا ها و تغییر اقلیمی مواجه هستیم، علمی کردن کشاورزي و دانش بنیان کردن کشاورزي است. 

دهقان پور خاطرنشان کرد: بهره وري کشاورزي یکی از پارادیم هاي اصلی این حوزه است و لذا دانش بنیان کردن کشاورزي باید در
راستاي ارتقاي بهره وري دنبال شود. 

او ادامه داد: در بخش کشاورزي کشور ضریب نفوذ فناوري 6 درصد است و در مقایسه با سایر کشور هاي دنیا انجام می گیرد این
میزان کم است و می توان از بستر خوبی که ایجاد شده است این ضریب را افزایش داد. 

سرپرست سازمان جهاد کشاورزي فارس با بیان اینکه تمام تالش خود را براي ارتقاي پردیس کشاورزي و برگزاري جلسه با شرکت
هاي دانش بنیان و استارتاپ ها به کار خواهیم گرفت، گفت: دیگر نمی توان با توسعه افقی به دنبال تحول بود، بلکه باید توسعه

عمودي را با رهگذر کردن از مسیر عملی کشاورزي، دنبال کنیم. 

دهقان پور اظهار کرد: دفتر مراکز علمی و دانشگاهی می تواند مکان خوبی براي ساز و کار و ارتباط با دفاتر فناوري این حوزه ایجاد
کند، باشد چرا که در بستر آن موضوع می توان ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی را تقویت و با تفاهم نامه اي که با پارك علم و

فناوري انجام خواهد شد، شاهد تحول مطلوب در عرصه کشاورزي باشیم.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري قرآنشماره خبر:  6  |  تاریخ: 1400/10/29

 اجراي 3 طرح اشتغالزایی در پارك علم و فناوري فارس

همزمان با سفر معاون وزیر علوم، 3 طرح اشتغالزایی با هدف بسترسازي براي اشتغال فن آموختگان دانشگاهی در شرکت
هاي دانش بنیان و فناور پارك هاي علم و فناوري اجرایی شد.

همزمان با سفر معاون وزیر علوم، 3 طرح اشتغالزایی با هدف بسترسازي براي اشتغال فن آموختگان دانشگاهی در شرکت هاي
دانش بنیان و فناور پارك هاي علم و فناوري اجرایی شد. 

به گزارش ایکنا از فارس، امین ذوالقدر، رئیس پارك علم و
فناوري فارس امروز، 29 دي در حاشیه بازدید معاون وزیر علوم
از شرکت ها و کارگاه هاي برتر این پارك گفت: امروز سه طرح
اشتغالزایی با حضور معاون وزیر علوم در فارس با هدف
بسترسازي براي اشتغال فن آموختگان دانشگاهی در شرکت هاي
دانش بنیان و فناور پارك هاي علم و فناوري اجرایی خواهد شد. 

وي ادامه داد: این سه طرح شامل دستیار فناوري، فن آموزي
دانش آموختگان و پسا دکتراي نوآورانه است که به تناوب اجرایی

می شوند. 

رئیس پارك علم و فناوري فارس اظهار کرد: طرح دستیار فناوري در پارك علم و فناوري فارس و 10 پارك بزرگ کشور و دانشگاه ها
از امروز در دستور اجرا قرار می گیرد. 

ذوالقدر تصریح کرد: پردیس هاي مشترکی با دستگاه هاي اجرایی داشتیم که اولین پردیس مشترك با دانشگاه شیراز تحت عنوان دره
فناوري اجرایی شده و امروز هم پردیس کشاورزي با مشارکت سازمان جهاد کشاورزي فارس و دو پردیس با دانشگاه فنی وحرفه اي و

شرکت فراسان اجرایی می شود. 

انتهاي پیام
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: تسنیمشماره خبر:  7  |  تاریخ: 1400/10/29

 پردیس علم و فناوري کشاورزي در استان فارس راه اندازي می شود

گروه استان ها - رئیس پارك علم و فناوري استان فارس همچنین به راه اندازي و احداث پردیس هاي مشترك با دستگاه
هاي اجرایی استان خبر داد و گفت: پردیس علم و فناوري کشاورزي در استان فارس راه اندازي می شود.

گروه استان ها - رئیس پارك علم و فناوري استان فارس
همچنین به راه اندازي و احداث پردیس هاي مشترك با
دستگاه هاي اجرایی استان خبر داد و گفت: پردیس علم و
فناوري کشاورزي در استان فارس راه اندازي می شود. -

اخبار استانها - 
به گزارش خبرگزاري تسنیم از شیراز، یکی از موارد مهم در
اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان است به عبارتی اقتصاد
دانش بنیان به عنوان پیشرانه اقتصاد مقاومتی مطرح می
شود. در این میان صنعت نیز براي رونق و توسعه بیشتر و

براي اینکه در راستاي اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد نیازمند علم و فناوري است که شرکت هاي دانش بنیان در این زمینه می توانند
نقش کمک کننده و تسهیل گر داشته باشند. 

شرکت هاي دانش بنیان در استفاده از تکنولوژي هاي روز در صنعت، سالمت و دیگر بخش ها نقش به سزایی دارند. هر چند که فارس
یک استان با ظرفیت بیشتر کشاورزي است اما زمینه هاي صنعتی نیز دارد عالوه بر آن به کار بردن فناوري در کشاورزي نیز امروز با

امضاي تفاهم نامه براي ایجاد پردیس علم و فناوري کشاورزي کلید خورد. 

براساس آمار در مجموع 350 شرکت در حوزه هاي مختلف کشاورزي، صنایع تبدیلی، نفت و گاز، علوم مهندسی، ارتباطات، صنایع
فرهنگی و تولید محتواهاي دیجیتال در پارك علم و فناوري استان فارس مشغول به فعالیت و 3 هزار و 200 نفر در این شرکت هاي

دانش بنیان مشغول به کار هستند. 

حمایت از این شرکت ها می تواند زمینه توسعه، رونق و اشتغال بیشتري در استان داشته باشد، در همین راستا ظهر امروز در مراسمی
با حضور معاون وزیر علوم 3 تفاهم نامه امضا و از پوستر جشنواره نوآوري و فناوري رونمایی شد. 

3 طرح اشتغالزا براي اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 

امین ذوالقدر، رئیس پارك علم و فناوري استان فارس در این مراسم درباره طرح هاي اشتغالزا و تفاهم نامه هاي منعقد شده اظهار د
اشت: 3 طرح اشتغالزایی در پاك علم و فناوري اجرا می شود که هدف این طرح ها بسترسازي براي اشتغال دانش آموختگان
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دانشگاهی در شرکت هاي فناور و دانش بنیان استان فارس است. 

وي با اشاره به این طرح ها گفت: طرح دستیار فناور، فن آموزي دانش آموختگان و طرح پسادکتراي نوآورانه که به تناوب اجرا می
شود که امروز در 10 پارك علم و فناوري بزرگ کشور طرح دستیار فناور اجرا می شود. 

رئیس پارك علم و فناوري استان فارس همچنین به راه اندازي و احداث پردیس هاي مشترك با دستگاه هاي اجرایی استان خبر داد و
افزود: نخستین پردیس با دانشگاه شیراز تحت عنوان دره فناوري بوده و امروز تفاهم نامه پردیس کشاورزي با مشارکت جهاد
کشاورزي، پردیس فراسان با مشارکت بخش خصوصی و پردیس تکنولوژي و ساخت با مشارکت دانشکده فنی و حرفه اي استان منعقد

شد. 

ذوالقدر با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل هاي کشاورزي در استان فارس بیان کرد: نیازهاي فناورانه بخش کشاورزي لزوم ایجاد بخش
ویژه در این زمینه را ایجاب می کرد و ماموریت پارك علم و فناوري بر این است که پارك علم و فناوري کشاورزي را احداث کند تا

دانش و شبکه سازي میان فناوران و بخش کشاورزي ایجاد شود. 

رئیس پارك علم و فناوري استان فارس عنوان کرد: با نظر معاون وزیر علوم بنا شد که این پارك در قالب پردیس کشاورزي باشد. 

تحقق کشاورزي پایدار از مسیر علم و فناوري 

مجتبی دهقان پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان فارس نیز در این مراسم با بیان اینکه یکی از رویکردهاي ما افزایش ضریب
نفوذ علم و دانش در حوزه کشاورزي است، اظهار داشت: پردیس علم و فناوري کشاورزي با همین هدف تشکیل می شود چراکه علم و

دانش بستري است که می توان مدیریت مطلوب تري در سطح تولیدات کشاورزي ارائه کرد. 

وي با بیان اینکه بخش کشاورزي استان ظرفیت زیادي دارد و رتبه هاي نخست کشور را در محصوالت مختلف باغی، زراعی و دامی به
خود اختصاص داده است، گفت: استان فارس مقام دوم امنیت غذایی را در کشور دارد و با ایجاد بستر ارتباطی با پارك علم و فناوري

می توان چالش هاي بخش کشاورزي را رفع کرد. 

دهقان پور با بیان اینکه علمی کردن کشاورزي و کشاورزي دانش بنیان راهکار ارتقاي تولید و رفع مشکالت است، افزود: همچنین می
توان با آن بهره وري در کشاورزي را ارتقا داد 

از رهگذر آن کشاورزي پایدار را بر بستر علمی تحقق بخشید. 

رئیس جهاد کشاورزي استان فارس تصریح کرد: تالش می کنیم که با شرکت هاي دانش بنیان ارتباط بگیریم و براي این منظور اتاق
فکر و دفتر ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی را تشکیل دادیم چراکه تحول در حوزه کشاورزي از رهگذر علمی کردن کشاورزي

امکانپذیر است. 

وي عنوان کرد: یکی از سیاست هاي جهاد کشاورزي استان فارس توسعه ظرفیت هاي نهادي است که با انعقاد تفاهم نامه این سیاست
را عملیاتی می کنیم. 

حمایت ویژه از فعالیت هاي دانش بنیان خواسته اصلی فن آوران استان فارس 
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در این جلسه همچنین تعدادي از فعاالن و شرکت هاي دانش بنیان به بیان مشکالت خود پرداختند و از معاون وزیر علوم درخواست
کردند که حمایت ویژه اي از پارك هاي علم و فناوري صورت گیرد. 

رفع بوروکراسی اداري، رفع مشکالت مربوط به واگذاري اراضی به شرکت هاي دانش بنیان و حل مشکالت بازار فروش از جمله
مواردي بود که از سوي شرکت هاي حاضر در این جلسه مطرح کردند. 

علی خیرالدین، معاون وزیر علوم نیز در پاسخ به این شرکت ها درباره مشکالت واگذاري زمین گفت: عدم واگذاري زمین موقت است
که براي جلوگیري از برخی سوءاستفاده ها بوده که این امر نیز با اصالحاتی برطرف می شود. 

وي با بیان اینکه یک محور فناوري و یک محور بازاریابی هست که شرکت هاي موفق به این دو محور نگاه جدي دارند، گفت: باید
بازاریابی شرکت هاي دانش بنیان تقویت شود البته باید کیفیت محصول را نیز مدنظر داشت و در این راستا اداره اي در بخش تجاري

سازي براي کمک به شرکت ها ایجاد شود. 

دستیابی ایران به فناوري ساخت "مکمل سوختی نانوي هیبریدي"/ انحصار این دانش میان 4 کشور! 
طرح هاي اشتغالزایی دانش بنیان با هدف تعامل پارك هاي فناوري و دانشگاه ها اجرا می شود 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: در تبدیل علم به فناوري با نقطه مطلوب فاصله زیادي داریم 
خیرالدین با بیان اینکه چالش هاي اصلی شرکت هاي دانش بنیان نقدینگی و فروش محصول است، عنوان کرد: دلیل این امر مقاومت
اقتصاد سنتی در مقابل کاالي دانش بنیان است و به همین دلیل از مجموعه استانداري می خواهیم براي فروش محصوالت به شرکت

ها کمک کنند. 

وي گفت: در شوراي اشتغال استان و از مجموعه استانداري می خواهیم کمک کنند و بخشی از خرید دستگاه هاي استان از
محصوالت دانش بنیان باشد تا این شرکت ها هم رشد پیدا کنند و نخبگان نیز مهاجرت نکنند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: تحلیل بازارشماره خبر:  8  |  تاریخ: 1400/10/29

 اجرایی شدن 3 طرح اشتغالزا در پارك علم و فناوري فارس

شیراز- رئیس پارك علم و فناوري فارس از اجرایی شدن سه طرح اشتغالزا براي دانش آموختگان دانشگاهی خبر داد.

 رئیس پارك علم و فناوري فارس خبر داد اجرایی شدن 3
طرح اشتغالزا در پارك علم و فناوري فارس 

شیراز- رئیس پارك علم و فناوري فارس از اجرایی شدن سه طرح اشتغالزا براي دانش آموختگان دانشگاهی خبر داد. 

 
به گزارش بازار، به نقل از روابط عمومی پارك علم و فناوري امین ذوالقدر در حاشیه افتتاح طرح هاي پارك علم و فناوري فارس،
گفت: امروز سه طرح اشتغالزایی با حضور معاون وزیر علوم در فارس با هدف بسترسازي براي اشتغال فن آموختگان دانشگاهی در

شرکت هاي دانش بنیان و فناور پارك هاي علم و فناوري اجرایی خواهد شد. 

وي ادامه داد: این سه طرح شامل دستیار فناوري، فن آموزي دانش آموختگان و پسا دکتراي نوآورانه است که به تناوب اجرایی می
شوند. 

او گفت: طرح دستیار فناوري در پارك علم و فناوري فارس و 10 پارك بزرگ کسور و دانشگاه ها از امروز در دستور اجرا قرار می
گیرد. 

رئیس پارك علم و فناوري فارس خاطرنشان کرد: پردیس هاي مشترکی با دستگاه هاي اجرایی داشتیم که اولین پردیس مشترك با
دانشگاه شیراز تحت عنوان دره فناوري اجرایی شده و امروز هم پردیس کشاورزي با مشارکت سازمان جهاد کشاورزي فارس و دو

پردیس با دانشگاه فنی وحزفه اي و شرکت فراسان اجرایی می شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایسناشماره خبر:  9  |  تاریخ: 1400/10/29

 سفر معاون وزیر علوم به شیراز

دکتر علی خیرالدین، معاون فناوري و نوآوري وزیر علوم، تحقیقات و فناوري به استان فارس سفر و از پارك علم و فناوري این
استان و دانشگاه شیراز بازدید کرد.

در آینده نزدیک شاهد حضور کلیه دانشجویان در دانشگاه خواهیم بود لحظاتی قبل 
کتاب «جهان بینی و دین مداري» منتشر شد 2 دقیقه قبل 
استقرار تجهیزات نظامی ناتو در منطقه بالتیک 2 دقیقه قبل 

آغاز صحت سنجی ستاد مقابله با کرونا درباره کرونایی هاي استقالل 2 دقیقه قبل 
انتصاب «مسئول اجراي قانون دسترسی آزاد به اطالعات» در آموزش و پرورش   8 دقیقه قبل 

آخرین اخبار از بازیکنان کرونایی استقالل 12 دقیقه قبل 
صدور 4381 پروانه ساختمانی در 9 ماهه نخست 1400 12 دقیقه قبل 

اهمیت ""سفر رئیسی به روسیه"" از نگاه رسانه هاي خارجی 13 دقیقه قبل 
شوراي عالی نظارت قوه قضائیه آغاز به کار خواهد کرد 14 دقیقه قبل 

سفر معاون وزیر علوم به شیراز 14 دقیقه قبل 
امروز سردترین روز پایتخت از ابتداي سال/ بارش از بعداز ظهر فردا 16 دقیقه قبل 

طرح دانش بنیانی که طی 15 دقیقه سرمایه 4 میلیاردي را جذب کرد 17 دقیقه قبل 
مسابقه بزرگ CodeCup هواوي براي برنامه نویسان اندرویدي 17 دقیقه قبل 

امیرعبداللهیان: روسیه پوتین را متفاوت از شوروي سابق می دانیم 20 دقیقه قبل 
مجلس یادبود حمید لبخنده برگزار می شود 21 دقیقه قبل 

موافقت با صدور مجوز براي اجراي پروژه راه آهن بصره – شلمچه و احداث پل بر روي اروندرود 21 دقیقه قبل 
هر شاخه گل براي روز مادر چند؟ 21 دقیقه قبل 

آلودگی شیمیایی از حد ایمن براي بشر عبور کرده است 23 دقیقه قبل 
عکسی تاریخی از ترور قاتل جان اف کندي 23 دقیقه قبل
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  10  |  تاریخ: 1400/10/29
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نوگشایی کتابخانه مالصدرا دانشگاه شیراز پس از تغییر مکان

آیین نوگشایي كتابخانھ مالصدرا دانشگاه شیراز برگزار شد.

كتابخانھ مالصدرا دانشگاه شیراز كھ بھ نام فیلسوف الھي قرن

یازدھم، مرحوم صدرالمتالھین (مالصدرا) نام گذاري گردیده است و

قبل از آن نیز بھ كتابخانھ علم و ھنر نام داشتھ، با قدمتي ۶٠سالھ از

دانشكده ي علوم (واقع در چھارراه ادبیات شیراز) بھ محل كتابخانھ

ي مركز دانشگاه (واقع در پردیس ارم) منتقل گردید و پس از مدت

قریب ٢ماه نوگشایي شد.

دكتر علیرضا نعمت الھي، رئیس دانشكده علوم دانشگاه شیراز، در

حاشیھ ي این مراسم درخصوص این جابھ جایي توضیح داد: در راستاي

سیاست ھاي كالن دانشگاه مبني بر تجمیع واحدھاي پراكنده ي دانشكده ھاي

مختلف در مجموعھ ي پردیس ارم، در حدود 8سال پیش، دو بخش فیزیك و

شیمي دانشكده علوم پایھ بھ ساختمان جدید در پردیس علوم منتقل شد. احداث و

تكمیل ساختمان چھار بخش باقیمانده یعني آمار، ریاضي، علوم زمین و زیست

شناسي در مجاور ساختمان كالس ھا نیز از پیشرفت خوبي برخوردار بوده و

انتظار مي رود كھ انتقال آن ھا در آینده نزدیك صورت پذیرد. یكي از نگراني

ھا و دغدغھ ھاي مھم ما براي این انتقال، عدم پیش بیني فضایي براي كتابخانھ

مالصدرا در پردیس علوم بود.

 

انتقال كتابخانھ مالصدرا مشروط بھ حفظ ھویت كتابخانھ منسجم و یكپارچھ

آن صورت گرفت

وي ادامھ داد: براي رفع این مشكل ابتدا دو راھكار اولیھ مدنظر قرار گرفت. یكي توزیع كتاب ھا بین كتابخانھ ھاي داخلي و درون بخشي بود كھ بالفاصلھ با توجھ

و تاكید بر حفظ ھویت كتابخانھ منسجم و یكپارچھ مالصدرا از دستور كار خارج شد. پیشنھاد دیگر احداث ساختماني جدید براي كتابخانھ در مجموعھ پردیس ارم

بود كھ آن ھم در خوش بینانھ ترین حالت و با شرایط موجود اقتصادي، حداقل یك دھھ زمان الزم داشت. در بررسي راه ھاي جایگزین و پس از مطالعات

كارشناسي و جلسات مشورتي متعدد، گزینھ انتقال كتابخانھ مالصدرا از چھارراه ادبیات بھ یكي از طبقات كتابخانھ مركزي دانشگاه، مناسب ترین گزینھ تشخیص

داده شد.
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رئیس دانشكده علوم دانشگاه گفت: این تصمیم براساس مصوبھ ھیئت رئیسھ ي وقت دانشگاه و نامھ ي معاون پژوھشي وقت دانشگاه، در تیرماه 1400 بھ دانشكده

علوم ابالغ گردید. كھ پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع، نھایتا مقرر گردید این انتقال مشروط بھ حفظ ھویت كتابخانھ منسجم و یكپارچھ مالصدرا

صورت پذیرد.

دكتر نعمت الھي در ادامھ بھ مزایاي این جابھ جایي اشاره كرد و اظھار داشت: این انتقال عالوه بر اینكھ نیاز بھ احداث ساختمان جدید را مرتفع مي كرد، بھ دلیل

نزدیكي بھ پردیس علوم و خوابگاه ھاي دانشجویي زمینھ ي استفاده ي بھینھ از فضاي موجود در كتابخانھ ي مركزي، صرفھ جویي در زمان تردد، مراجعھ و

دسترسي دانشجویان، كارمندان و اساتید بھ كتابخانھ را فراھم خواھد كرد. از دیگر مزایاي این جابھ جایي آزادشدن فضاي قبلي كتابخانھ براي كاربري ھاي دیگر

است.

وي ضمن قدرداني از زحمات كارمندان و مدیران واحدھاي مختلف دانشكده و دانشگاه بھ ویژه دكتر عفیفیان رئیس كتابخانھ مركزي و كتابخانھ مالصدرا دانشگاه،

اعالم كرد: این تصمیم بزرگ و خطیر از اواسط مھرماه1400 شروع و در دھھ اول آذر1400 بھ پایان رسید.

دكتر فرزانھ عفیفیان، رئیس كتابخانھ مركزي و كتابخانھ مالصدرا دانشگاه

شیراز نیز در این مراسم بااشاره بھ چرایي انتقال كتابخانھ مالصدرا بھ روند

این برنامھ پرداخت و توضیح داد: باتوجھ بھ اینكھ دانشكده علوم بھ طور كامل

در یكي دو سال آینده بھ پردیس ارم انتقال مي یابد، از ماًموریت ھاي بنده بھ

عنوان رئیس كتابخانھ مالصدرا، ارائھ ي برنامھ ي علمي و عملیاتي براي

انتقال كتابخانھ در سال ھاي آتي بھ پردیس ارم بود. بر این اساس موضوع را

بررسي و مواردي چون تعداد دانشجویان و اعضاء ھیأت علمي بخش ھاي

دانشكده ي علوم چھارراه ادبیات، آمار دانشجویان ساكن خوابگاه در پردیس

ارم و ھمچنین آمار مواد و منابع كتابخانھ مالصدرا و فضاي فعلي استخراج و

فضاي مورد نیاز مشخص شد. درنھایت با توجھ بھ اینكھ دانشكده و كتابخانھ

مركزي ھر دو در پردیس ارم قرار دارند، جابھ جایي كتابخانھ مالصدرا بھ

یكي از طبقات كتابخانھ مركزي دانشگاه بھ عنوان گزینھ نھایي انتخاب شد.

وي درخصوص بخش نشریات كتابخانھ مالصدرا نیز توضیح داد: باتوجھ بھ

اینكھ بخش نشریات كتابخانھ مالصدرا در فضایي بھ مساحت 1400متر مربع

قرار داشت و با وجود پایگاه ھاي اطالعاتي و نسخھ الكترونیك، مراجعھ ي

چنداني ندارند و گذشتھ نگر ھستند، ھمچنین در كتابخانھ مركزي فضایي براي

بخش نشریات كتابخانھ مالصدرا وجود نداشت، تصمیم گرفتھ شد كھ فعال بھ منظور انتقال كتاب ھا، پایان نامھ ھا تجھیزات اداري و نیروي انساني اقدام شود كھ در

جلسھ اي با حضور معاونان پژوھشي و اداري مالي دانشگاه و رییس دانشكده علوم، این موضوع بھ تصویب رسید.

كتابخانھ ھاي امروز، فضاي كمتر، خدمات بیشتر سرلوحھ راھبرد مدیریتي

رئیس كتابخانھ مركزي و كتابخانھ مالصدرا دانشگاه با تأكید بر اینكھ مواد و منابع كتابخانھ ي مالصدرا در كتابخانھ ي مركز ادغام نشده است؛ توضیح داد: فضا،

نیروي انساني و حجم زیاد مواد و منابع كتابخانھ مالصدرا امكان ادغام فیزیكي را در حال حاضر نمي دھد و ادغام سیستمي نیز چون فرآیندي پر ھزینھ و زمان بر

است كھ نیاز بھ تغییر محل نگھداري مدارك، تغییر شماره ثبت، باركد، عطف و غیره براي حدود ۵٠ھزار نسخھ كتاب را دارد، در حال حاضر مقدور نیست.

بنابراین كتابخانھ در فضایي مجزا در طبقھ سوم كتابخانھ مركزي مستقر شده است.
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وي درخصوص اھداف و سیاست ھاي انتقال كتابخانھ ھاي دانشگاه و مزایاي آن نیز توضیح داد: بھ طور كلي و عام اگر بخواھیم بھ موضوع نگاه كنیم تغییراتي در

حوزه كتابخانھ و كتابداري رخ داده و پیدایش اینترنت، وب، پایگاه ھاي اطالعاتي و مواد و منابع الكترونیكي كاھش مراجعھ بھ كتابخانھ ھاي دانشگاھي را بھ دنبال

داشتھ است و در برخي دانشگاه ھاي كشور ھم در وزارت علوم و ھم دانشگاه ھاي علوم پزشكي نیز این مھم انجام گرفتھ است. ازجملھ مزایاي این طرح مي توان

بھ صرفھ جویي در نیروي انساني، استفاده از فضاي استاندارد، تمركز در مجموعھ سازي منابع، جلوگیري از دوباره كاري و خریدھاي تكراري و صرفھ جویي

در تجھیزات و غیره اشاره كرد.

دكتر عفیفیان افزود: درخصوص كتابخانھ مالصدرا بھ طور خاص نیز با توجھ بھ مشكالتي كھ در زمینھ ي فضاي استاندارد، نیروي انساني، مستقر بودن برخي

بخش ھاي دانشكده در پردیس ارم و فاصلھ خوابگاه ھاي دانشجویي از دانشكده وجود داشت، ریزش مراجعین بیشتر بود و از آنجا كھ دانشكده بھ زودي در پردیس

ارم منتقل مي شود استفاده از فضاي كتابخانھ مركزي منطقي بھ نظر مي رسید. البتھ بنده این را قبول دارم كھ مجھز بودن ھر دانشكده بھ كتابخانھ استاندارد و بھ

روز حائز اھمیت است؛ اما درصورتي كھ دانشكده ھا در یك مكان باشند و بھ لحاظ دسترسي مشكلي نباشد،ادغام راه حل مناسبي است.

رئیس كتابخانھ مركزي و كتابخانھ مالصدرا دانشگاه در پایان، ضمن تقدیر از مسؤوالن دانشگاه و كاركنان كتابخانھ ھاي دانشگاه بیان كرد: ما باید بھ سمت ارائھ ي

خدمات بیشتر و متنوع تر و استفاده از فضاي كمتر باشیم و شعار كتابخانھ ھاي امروز فضاي كمتر، خدمات بیشتر را سر لوحھ راھبرد مدیریتي خود قرار دھیم.

براي مشاھده عكس ھاي بیشتر از این مراسم بھ آرشیو مجازي روابط عمومي دانشگاه شیراز مراجعھ كنید.

http://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2142
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  11  |  تاریخ: 1400/10/28
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتصاب دکتر سجاد دهقانی به ریاست دانشکده فناوري هاي نوین دانشگاه

طي حكمي ازسوي دكتر مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز، دكتر

سجاد دھقاني، عضو ھیأت علمي بخش نانوالكترونیك دانشگاه

شیراز، بھ ریاست دانشكده فناوري ھاي نوین دانشگاه منصوب شد.

در این حكم آمده است:

با توجھ بھ مراتب تعھد و شایستگي جنابعالي، بھ استناد بند 10 ماده

4 آیین نامھ مدیریت دانشگاه ھا و مؤسسات آموزشي، پژوھشي و

فناوري بھ موجب این ابالغ از تاریخ 26/10/1400 بھ مدت دوسال

بھ عنوان رئیس دانشكده فناوري ھاي نوین دانشگاه شیراز

منصوب مي شوید. امید است با جلب ھمكاري اعضاء محترم ھیأت علمي و یاوران علمي آن دانشكده در اجراي موارد زیر گام ھاي مؤثري بردارید:

1- ایجاد فضاي تفاھم و ھمدلي و ترویج و تعمیق ارزش ھاي انساني و اخالق اسالمي در تعامالت اعضاي محترم ھیأت علمي، یاوران علمي و دانشجویان عزیز؛

2- بھ روزرساني سرفصل دروس در رشتھ ھا و گرایش ھاي مختلف تحصیلي متناسب با نیازھاي امروزین جامعھ؛

3- راه اندازي رشتھ ھا و گرایش ھاي جدید تحصیلي با تاكید بر علوم بین رشتھ اي متناسب با نیازھاي روز جامعھ و بازار كار؛

4- بسترسازي مناسب جھت پذیرش دانشجویان خارجي در راستاي تقویت ارتباطات بین المللي و تحقق دیپلماسي علمي؛

5- برقراري ارتباط مستمر با صنایع مرتبط و شركت ھاي دانش بنیان و تسھیل حضور دانشجویان و دانش آموختگان در این شركت ھا؛

6- حمایت ویژه از پایان نامھ ھاي تقاضامحور؛

7- زمینھ سازي جھت راه اندازي مجدد و توسعھ فعالیت ھاي پژوھشكده نانو؛

8- زمینھ سازي مناسب براي رشد و توسعھ فعالیت ھاي علمي، فرھنگي و اجتماعي دانشجویان در بستر انجمن ھاي علمي.

9- توسعھ و ترویج فعالیت ھاي فرھنگي-تربیتي با مشاركت عموم اساتید، یاوران علمي و دانشجویان.

گفتني ست، پیش از این دكتر صدیقھ زینلي، عضو ھیأت علمي بخش نانو مھندسي شیمي این مسؤولیت را برعھده داشت كھ طي نامھ اي جداگانھ ازسوي ریاست

دانشگاه، از زحمات و تالش ھاي ایشان تقدیر شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  12  |  تاریخ: 1400/10/28
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 افتخارآفرینی استاد حسابداري دانشگاه شیراز در سطح ملی

دكتر محمد نمازي، استاد حسابداري دانشگاه شیراز موفق بھ دریافت سھ جایزه ي

ملي در زمینھ ي حسابداري گردید.

ایشان در نخستین كنگره ي سراسري حسابداري و علوم مالي در تھران، بھ عنوان

«تأثیرگذارترین، پراستنادترین و پركارترین پژوھشگر حسابداري ایران» شناختھ

شدند و بابت كتاب نظریھ ھا و كاربردھاي اخالق حرفھ اي در حسابداري، موفق بھ

كسب عنوان «پژوھشگر برتر و منتخب» گردید.

دكتر نمازي، در نخستین نكوداشت فخرآوران حسابداري (زمستان١۴٠٠) نیز، بھ

عنوان «فخرآور حسابداري ایران» تندیس مؤسسھ داوري ماھر (تھران) را دریافت

نمودند.

گفتني ست، دكتر محمد نمازي، اولین استاد حسابداري در ایران بعد از انقالب

اسالمي است كھ در سال1379 موفق بھ كسب این عنوان شد و «اولین استاد ممتاز

حسابداري در ایران» است. وي در سال ١٣٨٧ بھ عنوان استاد نمونھ ي كشوري

معرفي شد و در سال1397 نیز موفق بھ دریافت عنوان «استاد ممتاز» از دانشگاه

شیراز گردید.

دكتر نمازي در شیراز متولد شده و پس از گرفتن دیپلم ریاضي در شیراز و لیسانس

(B.A) بانكداري از تھران، موفق بھ كسب مدرك فوق لیسانس (M.B.A) در رشتھ

مدیریت بازرگاني (با گرایش حسابداري و اقتصاد) از كالیفرنیاي جنوبي و دكترا

(Ph.D) در رشتھ حسابداري از دانشگاه لینكن نبراسكا در آمریكا شده است. وي در

دانشگاه لینكلن نبراسكا بھ عنوان دستیار پژوھش، دستیار تدریس و مربي حسابداري عھده دار تدریس دروس اصول حسابداري بازرگاني، اصول حسابداري

مدیریت و اصول حسابداري میانھ بوده است. ھمچنین، بھ مدت سھ سال بھ عنوان استادیار حسابداري در دانشگاه ایالتي پنسیلوانیا در شھر استیت كالج، عھده دار

تدریس حسابداري صنعتي و حسابداري مدیریت پیشرفتھ بوده است.

ایشان بنیان گذار دوره دكتراي حسابداري در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شیراز است و مسئولیت راه اندازي دوره دكتراي حسابداري در دانشگاه تربیت

مدرس و دوره ھاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري حسابداري دانشگاه شیراز را بھ عھده داشتھ است، ھمچنین بھ تدریس دوره دكتراي حسابداري در

دانشگاه تھران نیز مشغول بوده است. وي ریاست كمیتھ ي پژوھشي حسابداري سازمان مطالعھ و تدوین كتب علوم انساني دانشگاه ھا (سمت) را در تھران را نیز

در كارنامھ دارد.

از دكتر محمد نمازي تاكنون 14كتاب بھ زبان فارسي و انگلیسي و حدود ٢٠٠ مقالھ منتشر شده است.
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روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن تبریك فراوان بھ استاد ارجمند جناب دكتر نمازي ، این موفقیت ارزشمند را بھ خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریك عرض

مي نماید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  13  |  تاریخ: 1400/10/28
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ارتقاء رتبۀ چهارتن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه

در جلسھ ي ھیأت ممیزه ي دوشنبھ ٢٧دي ماه١۴٠٠، آقایان «دكتر

نوذر انجبین»، عضو ھیأت علمي دانشكده مھندسي، «دكتر ابوالفضل

جوكار»، عضو ھیأت علمي دانشكده كشاورزي و «دكتر احسان

یاري»، عضو ھیأت علمي دانشكده حقوق و علوم سیاسي و

سركارخانم «دكتر فیروزه غالم پور» عضو ھیأت علمي دانشكده

علوم، از مرتبھ ي استادیاري بھ مرتبھ ي دانشیاري ارتقا یافتند.

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

از درگاه خداوند متعال آرزوي بھروزي، سربلندي و موفقیت روزافزون براي ایشان دارد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  14  |  تاریخ: 1400/10/28
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 یادمان زنده یاد دکتر اکبر نحوي، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

مراسم یادمان زنده یاد دكتر اكبر نحوي، استاد نامدار زبان و ادبیات

فارسي دانشگاه شیراز، ھمزمان با چھلمین روز درگذشت ایشان

برگزار شد.

در آغاز این آیین، دكتر سیدجعفر مؤید شیرازي، استاد بازنشستھ

زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز طي پیامي ویدیویي بھ بیان

ویژگي ھاي شخصیتي زنده یاد دكتر نحوي پرداخت و اظھار داشت:

دكتر نحوي، استادي باسواد، باذوق و باایمان بود، او از تمام جھات

یك معلم معتقد و آگاه بود كھ اگر ھمھ ي فرھنگوران ما این خصال

دكتر نحوي را در وجودشان داشتھ باشند، جاي بسي افتخار خواھد

داشت.

بخش زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز، تجسم تمام ارزش ھاي

متعالي در فرھنگ ماست

دكتر محمدیوسف نیري، استاد و ھمكار زنده یاد دكتر نحوي نیز در این آیین ضمن ابراز تأسف از درگذشت شادروان دكتر نحوي، بیان كرد: با رفتن دكتر نحوي،

ضربھ ي دشواري بر بدنھ ي بخش زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز وارد شده است كھ جبران آن بسیار دشوار است و زمان زیادي مي خواھد تا ھمانند وجود

گرانقدري چون او كھ آزادگي و فرزانگي مؤلفھ ھاي ھستي اش بوده، بھ جامعھ تحویل داده شود.

ایشان ضمن یادكرد استادان درگذشتھ ي بخش فارسي دانشگاه شیراز، ھمچون مرحوم دكتر مژده، نوراني وصال، افراسیابي و... اظھار كرد: بخش زبان و ادبیات

فارسي دانشگاه شیراز، تجسم تمام ارزش ھاي متعالي است كھ بیش از ھزارسال در فرھنگ ماست و وجود این اساتید بزرگ در وجود ھمھ ي اعضاي بخش

فارسي متجلي است و این رویھ ھمچنان در میان اساتید و دانشجویان این بخش ادامھ دارد.

وي افزود: دكتر نحوي سرمایھ اي بزرگ و ارزشمند بود و آنچھ كھ مایھ ي خوشبختي است، این است كھ او تا ھمیشھ در میان آثار علمي و شاگردانش متجلي

است. 

روانشاد نحوي مثالي راستین از فضائل اخالقي بود

دكتر جالل خالقي مطلق، نیز در پیامي ضمن تسلیت بھ مناسبت درگذشت شادروان دكتر نحوي بیان كرد: اسـتاد دكـتـر اكـبـر نحـوي، دانـشـمـنـدي بـسـیار دقـیـق و

نكـتھ یاب بـود. در عین كـوشایي، كـم گـوي و گـزیـده گـوي. آنچھ از او در زمینھ ي تصحیح متون و مقاالت تحقیقي برجاي مانده است، نمونھ اي درخشان از

احاطھ ي او بـر زبان و ادب فارسي وگـواھي روشن بر دقّت و موشكافي او در كار پژوھش اسـت.
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وي گفت: روانشاد نحـوي نھ تنھا بھره اي وافر از فضل داشت، بلكھ مثالي راستین از فضائل اخالقي بود و در كـارتحقیق بـسیار امانتدار، منصـف و مـتواضع بـود.

برخالف كـساني كھ بھ مجـرد یافتن نكتھ اي درست یا نادرست، كوس افتاده مي زنند و كوشش دیگران را پایمال مي كنند، او با یافتن نكتھ ھایي ناب، ھمیشھ فروتن

بود و در عین ابراز صحیح انتقاد خود، ھیچگاه حق زحمت دیگران را فراموش نمي كرد. در گذشت آن عزیز حفره اي آشكار در زمینھ ي تحقـیـق ادب ماست.

تصحیح مجمل التواریخ دكتر نحوي دیگر نسخھ ھا را منسوخ كرده است

دكتر علي اشرف صادقي نیز در پیام ویدیویي خود ضمن ابراز تأسف از درگذشت دكتر نحوي، او را شخصیتي دقیق النظر، پركار و بي ادعا توصیف كرد و گفت:

دكتر نحوي در طول دوران علمي حیات خود بھ سراغ متوني رفت كھ احساس مي كرد نسخھ ي دقیقي از آن در دسترس نیست و حاصل زحمات او تصحیح آثاري

چون آیین دبیري، شیرازنامھ، برزونامھ، فرامرزنامھ و... است كھ بسیار موردنیاز جامعھ بود.

وي بااشاره بھ تصحیح مجمل التواریخ ازسوي دكتر نحوي و تاریخچھ ي تصحیح این كتاب، اظھار كرد: من گمان نمي كردم بھ این زودي ھا كسي بتواند این

تصحیح را انجام بدھد، اما امروزه تصحیح مجمل التواریخ زنده یاد نحوي كھ بادقت بسیار انجام شده، دیگر تصحیح ھا را كنار زده است.

دكتر صادقي با یادآوري اینكھ دكتر نحوي عضو وابستھ فرھنگستان زبان و ادبیات فارسي بود؛ اعالم كرد: بنا بود كھ در دي ماه گذشتھ ایشان بھ عضویت پیوستھ

فرھنگستان درآید؛ چراكھ از ھر نظر شایستگي داشت، اما متأسفانھ با درگذشت نابھنگام ایشان، این موضوع بھ حسرت تبدیل شد.

دكتر نحوي ھمانند دایره المعارفي بود كھ در معناي حقیقي و عرفاني فقیر بود

سخنران پایاني این مراسم نیز دكتر خیرهللا محمودي، ھمكار زنده یاد دكتر نحوي و استاد زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز بود كھ بھ توصیف اخالقي و بیان

خاطراتي از ایشان پرداخت و گفت: زنده یاد دكتر نحوي در معناي حقیقي و عرفاني فقیر بود. ایشان محققي دقیق النظر بود كھ تواضعش نزد ھمگان زبانزد بود.

وي دكتر نحوي را دایرۀ المعارفي توصیف كرد كھ در ھمھ ي علوم تخصص داشت، اما متواضعانھ عبارت «نمي دانم» یا «اطالع دقیقي ندارم» را در پاسخ بھ

برخي از پرسش ھا بھ زبان مي آورد.

دكتر كاووس حسن لي، استاد زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز نیز در بخشي از این مراسم بھ خوانش سوگ سروده اي در رثاي شادروان دكتر نحوي پرداخت.

گفتني ست این مراسم بھ دو صورت مجازي و حضوري در تاالر حكمت دانشگاه شیراز، ازسوي بخش زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز؛ انجمن ترویج زبان و

ادب فارسي ایران، شعبھ فارس؛ مركز پژوھش ھاي زبان و ادبیات فارسي؛ دانشكده ادبیات و علوم انساني و مدیریت فرھنگي دانشگاه شیراز ترتیب یافت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: حافظ نیوزشماره خبر:  15  |  تاریخ: 1400/10/28

 افتخارآفرینی استاد حسابداري دانشگاه شیراز در سطح ملی

محمد نمازي، استاد حسابداري دانشگاه شیراز موفق به دریافت سه جایزه ي ملی در زمینه ي حسابداري شد.

محمد نمازي، استاد حسابداري دانشگاه شیراز موفق به دریافت سه جایزه ي ملی در زمینه ي حسابداري شد. 

به گزارش حافظ خبر، وي در نخستین کنگره ي سراسري حسابداري و علوم مالی در تهران، به عنوان «تأثیرگذارترین، پراستنادترین و
پرکارترین پژوهشگر حسابداري ایران» شناخته شدند و بابت کتاب نظریه ها و کاربردهاي اخالق حرفه اي در حسابداري، موفق به

کسب عنوان «پژوهشگر برتر و منتخب» شد. 

دکتر نمازي، در نخستین نکوداشت فخرآوران حسابداري (زمستان1400) نیز، به عنوان «فخرآور حسابداري ایران» تندیس مؤسسه
داوري ماهر (تهران) را دریافت کرد. 

محمد نمازي، اولین استاد حسابداري در ایران بعد از انقالب اسالمی است که در سال1379 موفق به کسب این عنوان شد و «اولین
استاد ممتاز حسابداري در ایران» است. وي در سال 1387 به عنوان استاد نمونه ي کشوري معرفی شد و در سال1397 نیز موفق به

دریافت عنوان «استاد ممتاز» از دانشگاه شیراز شد. 
نمازي در شیراز متولد شده و پس از گرفتن دیپلم ریاضی در شیراز و لیسانس (B.A) بانکداري از تهران، موفق به کسب مدرك فوق
لیسانس (M.B.A) در رشته مدیریت بازرگانی (با گرایش حسابداري و اقتصاد) از کالیفرنیاي جنوبی و دکترا (Ph.D) در رشته
حسابداري از دانشگاه لینکن نبراسکا در آمریکا شده است. وي در دانشگاه لینکلن نبراسکا به عنوان دستیار پژوهش، دستیار تدریس و
مربی حسابداري عهده دار تدریس دروس اصول حسابداري بازرگانی، اصول حسابداري مدیریت و اصول حسابداري میانه بوده است.
همچنین، به مدت سه سال به عنوان استادیار حسابداري در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در شهر استیت کالج، عهده دار تدریس

حسابداري صنعتی و حسابداري مدیریت پیشرفته بوده است. 
وي بنیان گذار دوره دکتراي حسابداري در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شیراز است و مسئولیت راه اندازي دوره دکتراي
حسابداري در دانشگاه تربیت مدرس و دوره هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري حسابداري دانشگاه شیراز را به عهده داشته
است، همچنین به تدریس دوره دکتراي حسابداري در دانشگاه تهران نیز مشغول بوده است. وي ریاست کمیته ي پژوهشی حسابداري

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) را در تهران را نیز در کارنامه دارد. 
از دکتر محمد نمازي تاکنون 14کتاب به زبان فارسی و انگلیسی و حدود 200 مقاله منتشر شده است. 

روابط عمومی دانشگاه شیراز، این موفقیت را به استاد ارجمند دکتر نمازي و خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریک گفتند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایسناشماره خبر:  16  |  تاریخ: 1400/10/28

 در بزرگداشت اکبر نحوي چه گذشت؟

نشست «حدیث دوست» به مناسبت سوگ چهلمین روز درگذشت اکبر نحوي، استاد دانشگاه شیراز و عضو وابسته
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.

 به گزارش ایسنا، غالمعلی حداد عادل، علی اشرف صادقی،

 
ابوالفضل خطیبی و کوروش کمالی سروستانی در این نشست به ارائه سخنرانی درباره اکبر نحوي و آثار و پژوهش هاي او پرداختند. 

غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: اکبر نحوي را به عنوان فردي می
شناسیم که بسیار از فضل و دانش بهره مند بود و در عین حال بسیار کم سخن و متواضع. شخصیت علمی او به گونه اي بود که براي
ما به عنوان سرآمد استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز شناخته شده بود و به جهت همین مراتب علم و دانش و کارنامه پربار
علمی به عنوان عضو وابسته فرهنگستان برگزیده شد و اگر فرصتی بیشتر می داشتیم قرار بود که نامش امسال به عنوان عضو پیوسته

 
فرهنگستان اعالم شود. 

او در ادامه سخنان خود گفت: تصویري که من از او در ذهن داشتم، همانند تصاویري است از استادان بزرگ دهه هاي 30 و 40
دانشکده ادبیات، تصاویري همچون اساتید بزرگ مایه، استاد فروزانفر، خیام پور، مینوي، قزوینی و... نسلی که تمام شده و مانند آنان
به دشواري یافته می شود. اکبر نحوي با همان تصاویر در ذهن من شکل گرفته با همان دقت علمی، نکته سنجی، جامعیت و مراتب

 
باالي علم و دانش. او از نسل همان استادان بزرگ ادبیات است؛ آثار علمی ارزنده او شاهد این مدعاست. 

در ادامه این نشست، علی اشرف صادقی، با اشاره به همشهري بودن خود با اکبر نحوي و دوستی پدرانشان در بخشی از سخنان خود
گفت: اکبر نحوي از خردسالی اهل کتاب بود و با کتاب خواندن پیوند داشت: مردي جدي در کار و مسلط به علوم مورد عالقه اش بود.
عربی را خوب می دانست و منابع مختلف را در علوم ادبی، تاریخی و مذهبی به دقت می شناخت. در شاهنامه پژوهی تخصص داشت و

 
در این باره کشفیات منحصر به فردي داشت. آثاري که از تصحیحات او به جاي مانده، بیانگر ژرفاي دقت و میزان دانش اوست. 

صادقی همچنین او را مردي رنج کشیده و بی آزار برشمرد؛ انسانی که نرم خو و بی منّیت بود. 
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ابوالفضل خطیبی نیز در بخشی از سخنان خود ضمن ابراز تأسف از درگذشت دانشمند و حماسه پژوه بزرگ ایران گفت: اکبر نحوي از
استادان و نادره دوران است که در همه آثار خلق شده از او می توان نکته اي تازه یافت، او علم و اخالق نیکو را همزمان و توامان

 
داشت؛ در دوستی وفادار و محبوب قلوب همکاران و دانشجویانش و الگوي شایسته اي براي پژوهشگران این سرزمین بود. 

او در ادامه با توصیف ابیاتی از فردوسی درباره تسلیم در برابر مرگ یا اعتراض نسبت به سازوکار آن، به شرح مواردي از کشفیات اکبر
نحوي درباره دشواري هاي ابیات شاهنامه پرداخت و افزود: به پیشنهاد ایشان مدخل اکبر نحوي در ذیل دوم دانشنامه زبان و ادب

 
فارسی توسط او نگاشته شده و به چاپ خواهد رسید. 

 
 

در پایان نیز کوروش کمالی سروستانی، مدیر مرکز سعدي شناسی، ضمن برشمردن آثار گرانقدر اکبر نحوي در زمینه هاي مختلف
نسخه شناسی، شاهنامه پژوهی و سعدي شناسی در بخشی از سخنان خود گفت: از کوچ نابهنگامش 40 روز گذشت.... 40 سال پیش،
درست زمانی که کوله بارش را می بست تا براي اقامتی کوتاه مدت، براي تحصیل در دوران کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
شیراز، عازم این شهر و دیار شود، شاید هرگز نمی دانست که سرنوشت، قرار است تا براي باقی عمرش او را شهروند افتخاري شیراز
کند؛ شهري که به حضور نحوي در چهار دهه به خود می بالد؛ و گویا، خود نیز هوشمندانه در شهري رحل اقامت می افکند که زمانی
«دارالعلم»ش می خواندند؛ شهري که در گذرگاه تاریخی خویش، نام آورانی را پرورده بود که هریک، وزنه اي درخشان و سترگ در

 
تاریخ و فلسفه و ادب و هنر و... این شهر به شمار می آیند، شهر حافظ و سعدي و روزبهان و مالصدرا و ابن خفیف و... . 
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او در ادامه افزود: با همه عشقی که به فردوسی می ورزید، اما لطافت حافظ را و غناي سعدي را برگزیده بود، تا در دامان این خاك
ادب دوست و هنرپرور، ببالد و سروي سترگ و مانا در این شهر شود؛ آنسان که امروز، در پی کوچش، بسیاري را به سوگ نشانده
است. شیراز امروز به بزرگامرد دانشمند و خردورز و ادب پیشه خود، استاد اکبر نحوي می بالد. مردي که در زیست انفسی اش، عالوه
بر میراث مکتوب خویش، بر خواِن گستره دانش و علم خود، نونهاالنی را پرورانید که بی شک، مشعلداران راه پرآوزاه اش خواهند بود و

در زیست آفاقی اش حضور هماره اي را رقم زد، به ماندگاري و مانایی علم و ادب و دانش در نزد این مردمان. 

مدیر مرکز سعدي شناسی در ادامه گفت: اکبر نحوي افزون بر سال ها تدریس در دانشگاه شیراز، در امر پژوهش نیز کارنامه درخشانی
دارد. هفت کتاب، یک مجموعه مقاله و ده ها مقاله عالمانه و روشمندانه در کارنامه پژوهشی او بیانگر این مدعاست. دوران شناسی

زندگانی پرثمره اش، حکایت از سه دوران متمایز و البته تنیده در یکدگر دارد: 

1. دوره اول؛ یافته اندوزي: 30 سال نخست پیمانه عمر او را تشکیل می دهد که در این دوران، ایام طفولیت تا جوانی را با آموزه هاي
نخستین علم و دانش، در زادگاه خویش، در قم، به سر می برد؛ به تحصیل در مدارس شایگان، سعدي و حکمت می پردازد و

کتابفروشی هاي شیخ جواد و مردي از اهالی گیالن، تفرجگاه و رفیق گرمابه و بوستانش می شوند. 

2. دوره دوم؛ آموزش و پرورش: که با سفر به شیراز و تحصیل در دانشگاه شیراز در دهه 60 آغاز می شود، چنان که در سال 1365
موفق به اخذ درجه کارشناسی، 1369 کارشناسی ارشد و 1379 دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز می شود. در این دو
دهه، بیشتر زمان وي صرف مطالعه بنیادي و عمیق، کنکاش در متون و نسخه ها و استوارسازي ستون مستحکم دانشش می شود. آن
گونه که در دانش هاي ادبی، به ویژه در شناخت مراجِع اصیل و متون گوناگون ادبی و تاریخی، با هوش و ذکاوتی کم نظیر، به احاطه

اي ژرف و بی مانند دست می یابد. 

3. دوره سوم؛ شکوفایی و خالقیت: دربرگیرنده دو دهه پایانی عمر او یعنی از حدود سال 1380 تا 1400 است که در این دوران، به
چاپ و نشر یافته هاي نوین علمی خویش در قالب کتاب و مقاله هاي بسیار، در راستاي مطالعات و پژوهش هاي خویش پرداخت؛
آثاري که وجه تمایز آنها، خالقیت و گره گشایی از دشواري هاي ادبی و تاریخی در زمینه هاي مختلف مورد عالقه و حوزه پژوهش
هاي وي بوده و زمینه ساز دیگر پژوهش ها شده است. به باور بسیاري، استدالل ها و شواهد او در اثبات یا نفی امري در عرصه هاي
مختلف پژوهشی، در جستارهاي تخصصی او چنان مستحکم است که پژوهندگان این حوزه در پذیرفتن آنها هرگز تردیدي به خود راه

نداده اند. از این روست که این دوران، دوران طالیی عمر وي و متمایزکننده او از دیگر پژوهشگران و ادیبان زمانه اوست. 

 
 

کوروش کمالی در ادامه گفت: آثار او نیز به لحاظ روشمندي علمی، در چهار حوزه مشخص قابل تفکیک است: 
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1. تحقیق و پژوهش در حوزه نسخه شناسی و تصحیح انتقادي متون کهن زبان فارسی؛ همچون کتاب «برزونامه» کهن و کتاب
«مجمل التواریخ والقصص». 

2. تحقیق و پژوهش درباره شاهنامه و ادب حماسی، همچون کتاب «همایون نامه» و مقاالت تخصصی بسیاري در این زمینه. 

3. تحقیق و پژوهش در متون تاریخی ـ ادبی؛ همچون تصحیح کتاب «شیرازنامه» و تالیف کتاب هاي «مکتبی شیرازي» و «رودکی». 

4. تحقیق و پژوهش در عرصه سعدي پژوهی؛ همچون تصحیح بوستان سعدي و مقاالت تخصصی دانشنامه سعدي. 

او خاطرنشان کرد: کارنامه سترگ استاد اکبر نحوي، تبیین کننده ژرفاي دانش وي و منتهاي کوشش او در کشف نکاتی است که
دشواریاِب زبان و ادب فارسی شمرده می شود؛ «درنگی در دو بیت شاهنامه نامه»، «درباره دو واژه کمیاب شاهنامه»، «مالحظاتی
درباره منظومه بهمن نامه»، «نکته اي درباره منظومه کوش نامه و قهرمان آن»، «دو ترکیب کمیاب در شاهنامه «کاله عادي» و
«زشت کام»»، «گذشته ز شوال ده با چهار؛ تأملی در یک بیت تاریخ دار شاهنامه»، «اصالح قیاسی بیتی از شاهنامه؛ آفتابی در میان
سایه اي» و بسیاري دیگر از عناوین مقاالت وي، بیانگر نگاه نقادانه و ژرکاو وي در پی بازجست دشواري ها و رفع نواقص و گاه

اشتباهاتی است که در درك و انتساب متون روي داده است. 

کمالی سروستانی در پایان نیز افزود: از این میان اما، پژوهش هاي وي درباره سعدي در قالب برگزاري کارگاه بوستان خوانی در
نشست هاي «بر خواِن سعدي»، سخنرانی هایی به مناسبت «یادروزهاي سعدي»، نگارش مقاالت در مجموعه هاي «سعدي شناسی»
و «دانشنامه سعدي» و نیز «تصحیح بوستان سعدي» با همکاري مرکز سعدي شناسی درخور توجه است؛ امري که بیش از پیش ما را

وامدار وي و پژوهش هاي اصیل و ماندگارش می سازد. نام نیکش ماندگار باد! 

 
 

انتهاي پیام
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منبع: ایسناشماره خبر:  17  |  تاریخ: 1400/10/27

 گرامیداشت اکبر نحوي در چهلمین روز درگذشت

نشست «حدیث دوست»، ویژه چهلمین روز درگذشت اکبر نحوي، استاد زبان و ادبیات فارسی، نسخه شناس و نویسنده
برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، این نشست مجازي در روز سه شنبه
(بیست و هشتم دي ماه 1400) به مناسبت چهلمین روز
درگذشت اکبر نحوي، عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب

فارسی، برگزار خواهد شد. 

در این نشست مشترك که با همکاري مرکز سعدي
شناسی، دانشنامه فارس و مؤسسه میراث مکتوب برگزار
می شود، غالمعلی حداد عادل، علی اشرف صادقی، کورش

کمالی سروستانی و ابوالفضل خطیبی سخنرانی خواهند کرد. 

عالقه مندان می توانند این نشست مجازي را از ساعت 10:30 تا 11:30 روز اعالم شده از طریق پیوند زیر در سامانه اسکاي روم
مالحظه کنند: 

 https://www.skyroom.online/ch/alirezatybi/hadisedost

اکبر نحوي، استاد دانشگاه شیراز، پژوهشگر، مصحح، شاهنامه پژوه و سعدي شناس، پنجم آبان ماه سال 1334 در قم متولد شد.
لیسانس زبان و ادبیات فارسی را در سال 1365 در دانشگاه شیراز به پایان رساند. همچنین مقطع فوق لیسانس را در رشته زبان و
ادبیات فارسی و در همین دانشگاه گذراند. او دکتري زبان و ادبیات فارسی را هم در سال 1379 در دانشگاه شیراز به پایان رساند.

نحوي عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، استاد ادبیات دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی بخش زبان و ادبیات فارسی بود. 

اکبر نحوي بیش از 70 مقاله علمی در نشریات علمی و فرهنگی و دانشنامه هاي تخصصی داشت و 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، «حیدر شیرازي در مراوده با خواجو» و ... اشاره کرد. 

اکبر نحوي در نیمه شب 18 آذرماه در منزلش در شیراز و بر اثر سکته قلبی در سن 66 سالگی از دنیا رفت. 

انتهاي پیام



1/22/22, 2:16 PM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 38/205

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایسناشماره خبر:  18  |  تاریخ: 1400/10/27

 برگزاري سوگیاد دکتر "نحوي" در دانشگاه شیراز

همزمان با چهلمین روز درگذشت زنده یاد "دکتر اکبر نحوي" استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، سوگیادي با حضور
دانشگاهیان به میزبانی دانشگاه محل تدریس آن مرحوم برگزار شد.

 آیین سوگ یاد زنده یاد دکتر اکبر نحوي، استاد زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، عصر یکشنبه 26 دي و همزمان با چهلمین روز درگذشت آن زنده یاد، با سخنرانی تنی چند از اساتید

 
دانشگاه به شکل مجازي و حضوري، در تاالر حکمت دانشگاه شیراز برگزار شد. 

دکتر سیدجعفر مؤید شیرازي، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز در مطلع این رویداد، طی پیامی ویدیویی به بیان
ویژگی هاي شخصیتی زنده یاد دکتر نحوي پرداخت و گفت: دکتر نحوي، استادي باسواد، باذوق و باایمان بود، او از تمام جهات یک
معلم معتقد و آگاه بود که اگر همه ي فرهنگوران ما این خصال دکتر نحوي را در وجودشان داشته باشند، جاي بسی افتخار خواهد

 
داشت. 

 
بخش زبان و ادبیات فارسی تجسم ارزش هاي متعالی در فرهنگ است 

دکتر محمدیوسف نیري، استاد و همکار زنده یاد دکتر نحوي نیز گفت: با رفتن دکتر نحوي، ضربه ي دشواري بر بدنه ي بخش زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه شیراز وارد شده است که جبران آن بسیار دشوار است و زمان زیادي می خواهد تا همانند وجود گرانقدري

 
چون او که آزادگی و فرزانگی مؤلفه هاي هستی اش بوده، به جامعه تحویل داده شود. 

نیري ضمن یادکرد استادان درگذشته ي بخش فارسی دانشگاه شیراز، همچون مرحوم دکتر مژده، نورانی وصال، افراسیابی و... اظهار
کرد: بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، تجسم تمام ارزش هاي متعالی است که بیش از هزارسال در فرهنگ ماست و وجود
این اساتید بزرگ در وجود همه ي اعضاي بخش فارسی متجلی است و این رویه همچنان در میان اساتید و دانشجویان این بخش

 
ادامه دارد. 

این استاد دانشگاه شیراز افزود: دکتر نحوي سرمایه اي بزرگ و ارزشمند بود و آنچه که مایه ي خوشبختی است، این است که او تا
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همیشه در میان آثار علمی و شاگردانش متجلی است. 

روانشاد نحوي مثالی راستین از فضائل اخالقی بود 

دکتر جالل خالقی مطلق، نیز در پیامی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت شادروان دکتر نحوي بیان کرد: اسـتاد دکـتـر اکـبـر
نحـوي، دانـشـمـنـدي بـسـیار دقـیـق و نکـته یاب بـود. در عین کـوشایی، کـم گـوي و گـزیـده گـوي. آنچه از او در زمینه ي
تصحیح متون و مقاالت تحقیقی برجاي مانده است، نمونه اي درخشان از احاطه ي او بـر زبان و ادب فارسی وگـواهی روشن بر دّقت و

موشکافی او در کار پژوهش اسـت. 

وي گفت: روانشاد نحـوي نه تنها بهره اي وافر از فضل داشت، بلکه مثالی راستین از فضائل اخالقی بود و در کـارتحقیق بـسیار
امانتدار، منصـف و مـتواضع بـود. برخالف کـسانی که به مجـرد یافتن نکته اي درست یا نادرست، کوس افتاده می زنند و کوشش
دیگران را پایمال می کنند، او با یافتن نکته هایی ناب، همیشه فروتن بود و در عین ابراز صحیح انتقاد خود، هیچگاه حق زحمت

دیگران را فراموش نمی کرد. در گذشت آن عزیز حفره اي آشکار در زمینه ي تحقـیـق ادب ماست. 

تصحیح مجمل التواریخ دکتر نحوي دیگر نسخه ها را منسوخ کرده است 

دکتر علی اشرف صادقی نیز در پیام ویدیویی خود ضمن ابراز تأسف از درگذشت دکتر نحوي، او را شخصیتی دقیق النظر، پرکار و بی
ادعا توصیف کرد و گفت: دکتر نحوي در طول دوران علمی حیات خود به سراغ متونی رفت که احساس می کرد نسخه ي دقیقی از
آن در دسترس نیست و حاصل زحمات او تصحیح آثاري چون آیین دبیري، شیرازنامه، برزونامه، فرامرزنامه و... است که بسیار موردنیاز

جامعه بود. 

وي بااشاره به تصحیح مجمل التواریخ ازسوي دکتر نحوي و تاریخچه ي تصحیح این کتاب، اظهار کرد: من گمان نمی کردم به این
زودي ها کسی بتواند این تصحیح را انجام بدهد، اما امروزه تصحیح مجمل التواریخ زنده یاد نحوي که بادقت بسیار انجام شده، دیگر

تصحیح ها را کنار زده است. 

دکتر صادقی با یادآوري اینکه دکتر نحوي عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بود؛ اعالم کرد: بنا بود که در دي ماه گذشته
ایشان به عضویت پیوسته فرهنگستان درآید؛ چراکه از هر نظر شایستگی داشت، اما متأسفانه با درگذشت نابهنگام ایشان، این موضوع

به حسرت تبدیل شد. 

دکتر نحوي همانند دایره المعارفی بود که در معناي حقیقی و عرفانی فقیر بود 

سخنران پایانی این مراسم نیز دکتر خیراهللا محمودي، همکار زنده یاد دکتر نحوي و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز بود که
به توصیف اخالقی و بیان خاطراتی از ایشان پرداخت و گفت: زنده یاد دکتر نحوي در معناي حقیقی و عرفانی فقیر بود. ایشان محققی

دقیق النظر بود که تواضعش نزد همگان زبانزد بود. 

وي دکتر نحوي را دایره المعارفی توصیف کرد که در همه ي علوم تخصص داشت، اما متواضعانه عبارت «نمی دانم» یا «اطالع دقیقی
ندارم» را در پاسخ به برخی از پرسش ها به زبان می آورد. 
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دکتر کاووس حسن لی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز نیز در بخشی از این مراسم به خوانش سوگ سروده اي در رثاي
شادروان دکتر نحوي پرداخت. 

 
 

 
 

انتهاي پیام
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري مهرشماره خبر:  19  |  تاریخ: 1400/10/27

 سوگ یاد استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز برگزار شد

شیراز- آیین سوگ یاد اکبر نحوي، استاد نامدار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، همزمان با چهلمین روز درگذشت وي
برگزار شد.

شیراز- آیین سوگ یاد اکبر نحوي، استاد نامدار زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، همزمان با چهلمین روز

درگذشت وي برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجعفر مؤید شیرازي، استاد
بازنشسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز شامگاه
یکشنبه در این مراسم طی پیامی ویدیویی به بیان ویژگی
هاي شخصیتی زنده یاد نحوي پرداخت و اظهار داشت:
نحوي، استادي باسواد، باذوق و باایمان بود، او از تمام
جهات یک معلم معتقد و آگاه بود که اگر همه فرهنگوران

ما این خصال نحوي را در وجودشان داشته باشند، جاي بسی افتخار خواهد داشت. 

بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، تجسم تمام ارزش هاي متعالی در فرهنگ ماست 

محمدیوسف نیري، استاد و همکار زنده یاد نحوي نیز در این آیین ضمن ابراز تأسف از درگذشت شادروان نحوي، بیان کرد: با رفتن
وي، ضربه دشواري بر بدنه بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز وارد شده که جبران آن بسیار دشوار است و زمان زیادي می

خواهد تا همانند وجود گرانقدري چون او که آزادگی و فرزانگی مؤلفه هاي هستی اش بوده، به جامعه تحویل داده شود. 

وي ضمن یادکرد استادان درگذشته بخش فارسی دانشگاه شیراز، همچون مرحوم مژده، نورانی وصال، افراسیابی و... اظهار کرد: بخش
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، تجسم تمام ارزش هاي متعالی است که بیش از هزارسال در فرهنگ ماست و وجود این اساتید

بزرگ در وجود همه ي اعضاي بخش فارسی متجلی است و این رویه همچنان در میان اساتید و دانشجویان این بخش ادامه دارد. 

وي افزود: دکتر نحوي سرمایه اي بزرگ و ارزشمند بود و آنچه که مایه ي خوشبختی است، این است که او تا همیشه در میان آثار
علمی و شاگردانش متجلی است. 

روانشاد نحوي مثالی راستین از فضائل اخالقی بود 

جالل خالقی مطلق پژوهشگر و زبان شناس نیز در پیامی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت شادروان نحوي بیان کرد: اسـتاد اکـبـر
نحـوي، دانـشـمـنـدي بـسـیار دقـیـق و نکـته یاب بـود. در عین کـوشایی، کـم گـوي و گـزیـده گـوي. آنچه از او در زمینه ي
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تصحیح متون و مقاالت تحقیقی برجاي مانده است، نمونه اي درخشان از احاطه ي او بـر زبان و ادب فارسی وگـواهی روشن بر دّقت و
موشکافی او در کار پژوهش اسـت. 

وي گفت: روانشاد نحـوي نه تنها بهره اي وافر از فضل داشت، بلکه مثالی راستین از فضائل اخالقی بود و در کـارتحقیق بـسیار
امانتدار، منصـف و مـتواضع بـود. برخالف کـسانی که به مجـرد یافتن نکته اي درست یا نادرست، کوس افتاده می زنند و کوشش
دیگران را پایمال می کنند، او با یافتن نکته هایی ناب، همیشه فروتن بود و در عین ابراز صحیح انتقاد خود، هیچگاه حق زحمت

دیگران را فراموش نمی کرد. در گذشت وي حفره اي آشکار در زمینه تحقـیـق ادب ماست. 

تصحیح مجمل التواریخ دکتر نحوي دیگر نسخه ها را منسوخ کرده است 

علی اشرف صادقی استاد دانشگاه نیز در پیام ویدیویی خود ضمن ابراز تأسف از درگذشت دکتر نحوي، او را شخصیتی دقیق النظر،
پرکار و بی ادعا توصیف کرد و گفت: دکتر نحوي در طول دوران علمی حیات خود به سراغ متونی رفت که احساس می کرد نسخه ي
دقیقی از آن در دسترس نیست و حاصل زحمات او تصحیح آثاري چون آیین دبیري، شیرازنامه، برزونامه، فرامرزنامه و... است که

بسیار موردنیاز جامعه بود. 

وي بااشاره به تصحیح مجمل التواریخ ازسوي دکتر نحوي و تاریخچه تصحیح این کتاب، اظهار کرد: من گمان نمی کردم به این زودي
ها کسی بتواند این تصحیح را انجام بدهد، اما امروزه تصحیح مجمل التواریخ زنده یاد نحوي که بادقت بسیار انجام شده، دیگر تصحیح

ها را کنار زده است. 

صادقی با یادآوري اینکه دکتر نحوي عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بود؛ اعالم کرد: بنا بود که در دي ماه گذشته
ایشان به عضویت پیوسته فرهنگستان درآید؛ چراکه از هر نظر شایستگی داشت، اما متأسفانه با درگذشت نابهنگام ایشان، این موضوع

به حسرت تبدیل شد. 

استاد نحوي همانند دایره المعارفی بود که در معناي حقیقی و عرفانی فقیر بود 

سخنران پایانی این مراسم نیز خیراهللا محمودي، همکار زنده یاد دکتر نحوي و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز بود که به
توصیف اخالقی و بیان خاطراتی از ایشان پرداخت و گفت: زنده یاد دکتر نحوي در معناي حقیقی و عرفانی فقیر بود. ایشان محققی

دقیق النظر بود که تواضعش نزد همگان زبانزد بود. 

وي دکتر نحوي را دایره المعارفی توصیف کرد که در همه ي علوم تخصص داشت، اما متواضعانه عبارت «نمی دانم» یا «اطالع دقیقی
ندارم» را در پاسخ به برخی از پرسش ها به زبان می آورد. 

کاووس حسن لی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز نیز در بخشی از این مراسم به خوانش سوگ سروده اي در رثاي شادروان
دکتر نحوي پرداخت. 

این مراسم به دو صورت مجازي و حضوري در تاالر حکمت دانشگاه شیراز، ازسوي بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز؛ انجمن
ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شعبه فارس؛ مرکز پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسی؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیریت

فرهنگی دانشگاه شیراز ترتیب یافت.



1/22/22, 2:16 PM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 43/205



1/22/22, 2:16 PM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 44/205

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري صدا و سیماشماره خبر:  20  |  تاریخ: 1400/10/26

 11 استاد دانشگاه شیراز جز پژوهشگران یک درصد برتر جهان

براساس آخرین داده هاي آماري پایگاه استنادي علوم جهان اسالم، یازده عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز جزو پژوهشگران
ُپراستناد و یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما، مرکز فارس،پردازش
هاي پایگاه استنادي علوم جهان اسالم بر روي داده هاي
استخراج شده از پایگاه هاي ESI و wos نشان می دهد
که یازده نفر از اعضاي هیئت علمی دانشگاه شیراز در رشته
هاي مختلف، جزو پژوهشگران ُپراستناد و دانشمندان یک

درصد ایرانی، قرار گرفته اند. 
بر پایه مطالعات انجام شده توسط مؤسسه استنادي علوم و
پایش علم و فناوري (ISC) و بررسی هاي کارشناسی
فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا، 481
نفر از مجموع 684 پژوهشگر شناسایی شده براساس
شاخص هاي استنادي و علم سنجی، داراي رفتار استنادي
نرمال و بدون مقاله سلب اعتبارشده یا بازپس گیري شده،
به عنوان «پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر» معرفی

شده اند. 
دکتر ابراهیم فرجاه در رشته مهندسی قدرت و کنترل، دکتر بهنام کشاورزي در رشته زمین شناسی، دکتر علیرضا سپاسخواه در رشته
مهندسی آب، دکتر علیرضا سیفی در رشته مهندسی قدرت و کنترل، دکتر فرید ُمر در رشته زمین شناسی، دکتر محمدرضا رحیم پور
در رشته مهندسی شیمی، دکتر محمدهادي اسکندري در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی، دکتر محمود یعقوبی در رشته
مهندسی مکانیک حرارت سیاالت، دکتر مهرداد نیاکوثري در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی، دکتر سید محمدهاشم حسینی در
رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی و دکتر عسکر فرحناکی در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی، یازده عضو هیئت علمی دانشگاه

شیراز هستند که نامشان جزو فهرست پژوهشگران یک درصد برتر جهان آمده است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایسناشماره خبر:  21  |  تاریخ: 1400/10/26

 باید از ظرفیت نهاد رهبري در جهت فرهنگ سازي و تقویت تمدن اسالمی استفاد شود

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه گفت: خودسازي، جامعه پردازي و تمدن سازي در گام دوم انقالب مورد
توجه قرار دارد و باید براي فرهنگ سازي و تقویت تمدن اسالمی با استفاده از ظرفیت هاي نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري

در دانشگاه ها تالش موثري داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم مصطفی در آیین تکریم و
معارفه مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در
دانشگاه شیراز گفت: حضور اساتید حوزه و دانشگاه در این
مراسم مایه افتخار است و دانشگاهیان همواره در امور

مختلف فرهنگی ایفاي نقش کرده اند. 

وي با بیان اینکه بسیاري نعمت ها را داریم اما آنها را نمی
بینیم و قدرشان را نمی دانیم و هر دم و بازدم ما نعمت
است که باید شاکر آن باشیم، اضافه کرد: انقالب اسالمی
رسالت بزرگ احیاي اسالم را در دوره معاصر بر دوش

گرفت و کتب اسالمی و تمدن اسالمی سالها قبل وارد اروپا نیز شده است. 

حجت االسالم و المسلمین رستمی، اسالم را تمدن غالب دانست و بیان کرد: تمدن اسالمی حاوي سبک زندگی و مفاهیم جدید بوده
است و به جهان معرفی شده و مولفه هاي این تمدن متعدد هستند اما محوري ترین نگاه تمدن اسالم برخورداري از نگاه معنوي است

در حالیکه تمدن غربی تنها نگاه مادي دارد. 

وي عنوان کرد: مشغول شدن به بندگی خدا و برخورداري از اخالص و صداقت در امور، موفقیت واقعی در پی خواهد داشت و موجب
برکت در دانش، علم و فرهنگ می شود. 

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز هم گفت: این دانشگاه در ترویج ارزش هاي دینی و انقالبی نقش
مهمی ایفا می کند. 

حجت االسالم نیکخو ادامه داد: دانشگاه شیراز در ترویج ارزش هاي دینی و انقالبی نقش مهمی می تواند ایفا کند و در این مسیر به
همدلی هیئت رئیسه، مدیران، اساتید، دانشجویان و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز است. 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، وي ادامه داد: در گام دوم انقالب
شکوهمند اسالمی بیانیه گام دوم انقالب را داریم که بستر علمی دانشگاه ها در تحقق آن نقش مهمی دارد. 
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مسئول جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز افزود: سرپرست دانشگاه شیراز خوشبختانه مزین به فضل
معنوي، علمی و مدیریتی هستند و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز نیز همواره منشا امور مطلوبی در حوزه هاي

مختلف است که نشان از این تعامل مطلوب است. 

انتهاي پیام
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایسناشماره خبر:  22  |  تاریخ: 1400/10/26

 قرار گرفتن نام 11 استاد دانشگاه شیراز جزو یک درصد جهان

براساس آخرین داده هاي آماري پایگاه استنادي علوم جهان اسالم، یازده عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز جزو پژوهشگران
ُپراستناد و یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

یازده دانشمند دانشگاه شیراز پردازش هاي پایگاه استنادي
علوم جهان اسالم بر روي داده هاي استخراج شده از پایگاه
هاي ESI و wos نشان می دهد که یازده نفر از اعضاي
هیئت علمی دانشگاه شیراز در رشته هاي مختلف، جزو
پژوهشگران ُپراستناد و دانشمندان یک درصد ایرانی، قرار

گرفته اند. 

بر پایه مطالعات انجام شده توسط مؤسسه استنادي علوم و
پایش علم و فناوري(ISC) و بررسی هاي کارشناسی
فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا، 481

نفر از مجموع 684 پژوهشگر شناسایی شده براساس شاخص هاي استنادي و علم سنجی، داراي رفتار استنادي نرمال و بدون مقاله
سلب اعتبارشده یا بازپس گیري شده، به عنوان «پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر» معرفی شده اند. 

به گزارش ایسنا، دکتر ابراهیم فرجاه در رشته مهندسی قدرت و کنترل، دکتر بهنام کشاورزي در رشته زمین شناسی، دکتر علیرضا
سپاسخواه در رشته مهندسی آب، دکتر علیرضا سیفی در رشته مهندسی قدرت و کنترل، دکتر فرید ُمر در رشته زمین شناسی، دکتر
محمدرضا رحیم پور در رشته مهندسی شیمی، دکتر محمدهادي اسکندري در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی، دکتر محمود
یعقوبی در رشته مهندسی مکانیک حرارت سیاالت، دکتر مهرداد نیاکوثري در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی، دکتر سید
محمدهاشم حسینی در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی و دکتر عسکر فرحناکی در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی، یازده

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز هستند که نامشان جزو فهرست پژوهشگران یک درصد برتر جهان آمده است. 

انتهاي پیام
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حوزه موضوعينام

استاد مھندسي قدرت و كنترلدكتر ابراھیم فرجاه

استاد زمین شناسيدكتر بھنام كشاورزي

استاد مھندسي آبدكتر علیرضا سپاسخواه

استاد مھندسي قدرت و كنترلدكتر علیرضا سیفي

استاد زمین شناسيدكتر فرید مر

استاد مھندسي شیميدكتر محمدرضا رحیم پور

استاد علوم و مھندسي صنایع غذایيدكتر محمدھادي اسكندري

استاد مھندسي مكانیك حرارت سیاالتدكتر محمود یعقوبي

استاد علوم و مھندسي صنایع غذایيدكتر مھرداد نیاكوثري

دانشیار علوم و مھندسي صنایع غذایيدكتر سید محمدھاشم حسیني

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  23  |  تاریخ: 1400/10/26
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 11تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا

براساس پردازش ھایي كھ پایگاه استنادي علوم جھان اسالم برروي

داده ھاي مستخرج از دو پایگاه  ESIو wosانجام داده است، ١١تن

از اعضاي ھیأت علمي دانشگاه شیراز در شمار پژوھشگران ایراني

پراستناد یك درصد برتر معرفي شدند.

بھ گزارش مؤسسھ استنادي علوم و پایش علم و فناوري (ISC)، پس

از بررسي ھاي كارشناسي فھرست پژوھشگران پراستناد یك درصد

برتر دنیا مستخرج از پایگاه (ESI-WOS) ازسوي مؤسسھ استنادي

علوم و پایش علم و فناوري (ISC) ، تعداد ۴٨١ نفر از مجموع

۶٨۴ پژوھشگر شناسایي شده براساس شاخص ھاي استنادي و علم سنجي، داراي رفتار استنادي نرمال و بدون مقالھ سلب اعتبارشده یا بازپس گیري شده، بھ

عنوان «پژوھشگران پر استناد یك درصد برتر» معرفي شدند كھ در این میان، ١١تن از اعضاي ھیأت علمي دانشگاه شیراز در حوزه ھاي موضوعي مختلف علوم

در این فھرست قرار دارند.

اسامي پژوھشگران پر استناد یك درصد برتر دانشگاه شیراز عبارت است از:
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استاد علوم و مھندسي صنایع غذایيدكتر عسكر فرحناكي

روابط عمومي دانشگاه شیراز؛ این موفقیت ارزشمند را بھ اساتید گرانقدر و خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریك گفتھ، از درگاه پروردگار متعال، براي ایشان

تندرستي، دیرزیستي و درخشش و موفقیت روزافزون آرزو مي نماید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  24  |  تاریخ: 1400/10/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اقدامات دانشگاه شیراز در باغ گیاه شناسی ارم

باغ ارم شیراز با نهصدسال سابقه ي تاریخی، یکی از
پرجاذبه ترین نقاط دیدنی ایران و شهر شیراز است.
قامت برافراشته ي سروهاي بلند، شکوه عمارت باستانی،
معماري پررمز وراز باغ، طراوت و زیبایی خیره کننده
تنوع گسترده اي از گل ها و گیاهان، ساالنه ساالنه بیش
از یک میلیون گردشگر داخلی و خارجی را به سوي این
باغ می کشاند. بیش از 60سال است که این باغ با

مدیریت دانشگاه شیراز اداره می گردد.
مهندس ستاري، مدیر باغ گیاه شناسی ارم در گفت
وگویی با اصحاب رسانه به تشریح اقدامات صورت گرفته

در این باغ در طول سال هاي گذشته پرداخت.
وي در ابتدا با یادآوري اینکه: از سال 1359که باغ ارم به یک باغ گیاه شناسی تبدیل شد، هرساله تنوع گسترده اي از گیاهان گوناگون
جمع آوري، شناسایی و در سطح باغ کاشته می شود، گفت: تاکنون بیش از 350گونه و ارقام گیاهی در این باغ موردشناسایی علمی

قرار گرفته اند که با بیش از 2هزارتابلو به گردشگران معرفی می شوند.
وي افزود: تنوع گسترده ي ایجادشده در پوشش گیاهی، زمینه ي الزم را براي فعالیت هاي علمی پژوهشی فراهم کرده و و ساالنه
بسیاري از متخصصین فضاي سبز، از تجارب موجود در این باغ بهره می برند و پژوهش هاي کاربردي انجام می دهند. از سال 1387
نیز که باغ گیاه شناسی ارم به عنوان یکی از مراکز علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شناخته شد، فعالیت هاي خود را
توسعه داده است. نیروهاي مجرب و کادري متخصص با همراهی شورایی مرکب از اعضاي هیأت علمی دانشگاه در اداره این باغ نقش

اساسی دارند.
مدیر باغ گیاه شناسی ارم اظهار کرد: حفظ اصالت و نگهداري بهینه از ارزش هاي فرهنگی، هنري و جلوگیري از هرگونه تغییرات نابجا
و غیراصولی، استفاده از مدیریت علمی و سازماندهی منسجم در این باغ موجب شد امکان ثبت جهانی باغ فراهم شود و در سال1390

این باغ به عنوان سمبلیک هنر باغ سازي ایرانی در سازمان یونسکو ثبت شد و در حال حاضر تنها باغ جهانی شهر شیراز است.
او اضافه کرد: با توجه به ارزیابی ها و نظرسنجی هاي صورت گرفته باغ گیاه شناسی ارم موفق به دریافت نشان عالی رضایت مندي از

مؤسسه Trip advisor گردید که یکی از معتبرترین مؤسسات بین المللی در زمینه ي گردشگري است و
ایجاد گلستان رز، مجموعه گیاهان دارویی و چمن هاي ایران در باغ ارم شیراز

مهندس ستاري در ادامه به تشریح اقدامات صورت گرفته در سال هاي اخیر پرداخت و گفت: در مقام مقایسه تأثیر مدیریت دانشگاه
شیراز در حفاظت، پیشبرد و ارتقاي نقش و جایگاه این اثر ملی و جهانی مشهود است. عالوه بر عملیات گسترده اي که همواره براي
حفظ و نگهداري از بافت زنده گیاهی، مدیریت خاك، آب، آفات و بیماري ها، تغذیه، تربیت و هرس گیاهان انجام می شود، اقدامات
مختلفی در دهه ي اخیر انجام شده است. براي نمونه در جریان بازسازي اساسی گلستان رز که بیش از 5/2 هکتار مساحت دارد،
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تعویض خاك بسترکاشت انجام شد و شبکه ي آبیاري تحت فشار هوشمند اجرا گردید و 90رنگ از ارقام رزهاي سازگار خارجی به
همراه 50 رقم از رزهاي داخلی جمع آوري، شناسایی و کاشته شد.

وي افزود: ازدیگر اقدامات می توان به ایجاد مجموعه گیاهان دارویی اشاره کرد که با جمع آوري و شناسایی بیش از 70 گونه و رقم
گیاه دارویی ایجاد گردید. همین طور بیش از 65گونه و ارقام چمن هاي ایران از اقصی نقاط کشور جمع آوري و در مجموعه اي
ارزشمند استقرار یافت. تکمیل مجموعه باغ صخره اي و برکه ي گیاهان آبزي با کاشت و نگهداري از گیاهان و جانوران آبزي مناسب و

ایجاد مجموعه نرگس زار با کاشت بیش از 8هزار پیاز ارقام گل نرگس در ضلع جنوبی باغ نیز از دیگر اقدامات بود.
مدیر باغ ارم اضافه کرد: در سال هاي اخیر مجموعه ي گل هاي پیازي در زیر چتر درختان انار نیز ایجاد گردیده است و ارقام متنوعی
از الله، سنبل، زنبق، زعفران، گالیل و... نیز در این مجموعه در بهار جلوه گري می کند. همین طور مجموعه گیاهان اقلیم هاي متنوع
ایران (ایران توران، خلیج عمان و هیرکانی) با جمع آوري و استقرار گونه هاي سازگار و مجموعه درختان میوه ي باغ ایرانی با اولویت
گونه ها و ارقام بومی و محلی اجرا شد. مجموعه پرچین ها و تندیس هاي گیاهی نیز با تربیت و فرم دهی گیاهان به اشکال هندسی و

طبیعی ایجاد شده است.
وي به عملیات هاي عمرانی در سال هاي اخیر نیز اشاره کرد و گفت: انجام مرمت هاي ضروري ساختمان تاریخی و عملیات مرمت
اساسی ساختمان و محوطه باربند انجام شده و براي رفاه حال گردشگران به کافه ارم اختصاص داده شد؛ کلبه ي چوبی عکاسخانه
براي ارائه خدمات به گردشگران نصب گردیده و درب شماره 2 براي سهولت ورود گردشگران در روزهاي پر ازدحام و شلوغ تجهیز و
آماده سازي شده است. همچنین براي ارائه ي اطالعات صوتی به دو زبان فارسی و انگلیسی به گردشگران، بیش از دویست بلندگو در

سطح باغ نصب شد و تجهیزات صوتی و نرم افزار مربوطه تهیه و مورد بهره برداري قرار گرفت.
مهندس ستاري ادامه داد: تجهیز بخش هایی از باغ به دوربین هاي مداربسته و اتاق مانیتورینگ؛ تکمیل و به روزرسانی سایت
اینترنتی باغ؛ طرح جامع روشنایی و نورپردازي باغ؛ طراحی و نصب رمپ براي تسهیل عبور سالمندان، کالسکه و ویلچر در چندین
نقطه ي باغ، حفر چاه هاي جدید با عمق بیشتر براي تامین آب مورد نیاز باغ، نوسازي پست برق و اصالح مسیر اصلی برق رسانی با
80درصد پیشرفت فیزیکی، اتصال شبکه فاضالب به فاضالب شهري؛ اجراي بخش قابل مالحظه اي از طرح کمربند آبرسانی براي

نوسازي و ساماندهی وضعیت لوله هاي آبرسان اصلی از دیگر فعایلت هاي صورت گرفته دراین سال ها بوده است.
وي به برگزاري نمایشگاه ها یا حضور در نمایشگاه هاي مختلف ازجمله ایجاد نمایشگاه باغ گیاه شناسی ارم، باغ ایرانی، هنرهاي
مرتبط، ثبت ملی و جهانی؛ ایجاد نمایشگاه فرهنگ غذایی اقوام ایرانی (تولید و عرضه) و راه اندازي کلبه جدید دمنوش خانه نیز اشاره

کرد که درراستاي معرفی باغ گیاه شناسی ارم در سال هاي اخیر برگزار شده است.
مدیر باغ ارم در پایان احساس مسئولیت براي حفظ و نگهداري از آثار ملی و جهانی یک وظیفه همگانی است؛ به بخش از انتظارات
خود از عموم افراد اشاره کرد و گفت: از هموطنان محترم انتظار می رود ضوابط و مقرراتی که در تابلوهاي مبادي ورودي درج شده
است، یا توسط نیروهاي مراقب باغ اعالم می گردد با دقت رعایت نمایند. رعایت نکات ایمنی در باغ ارم همانند سایر مکان هاي
پوشیده از درخت و گیاه ضروري است و ورود هر گونه وسایل و مواد آتش زا به محوطه باغ اکیداً ممنوع است. تردد در باغچه ها و
محوطه هاي چمن کاري شده و دست زدن به گیاهان و هرگونه عملی که موجب خسارت به باغ و پوشش گیاهی آن شود، اکیدا
ممنوع است. همچنین از گردشگران انتظار می رود در صورت مشاهده ي هرگونه تهدید و احتمال آسیب مسئولین دفتر باغ و نیروهاي

مراقب یا حفاظت فیزیکی باغ را در جریان قرار دهند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: حافظ نیوزشماره خبر:  25  |  تاریخ: 1400/10/25

 اقدامات دانشگاه شیراز در باغ گیاه شناسی ارم

ستاري، مدیر باغ گیاه شناسی ارم در گفت وگویی با اصحاب رسانه اقدامات صورت گرفته در این باغ در طول سال هاي
گذشته را بیان کرد.

ستاري، مدیر باغ گیاه شناسی ارم در گفت وگویی با اصحاب رسانه اقدامات صورت گرفته در این باغ در طول سال هاي گذشته
را بیان کرد. 

به گزارش حافظ خبر،باغ ارم شیراز با نهصدسال سابقه ي تاریخی، یکی از پرجاذبه ترین نقاط دیدنی ایران و شهر شیراز است ، قامت
برافراشته ي سروهاي بلند، شکوه عمارت باستانی، معماري پررمز وراز باغ، طراوت و زیبایی خیره کننده تنوع گسترده اي از گل ها و
گیاهان، ساالنه ساالنه بیش از یک میلیون گردشگر داخلی و خارجی را به سوي این باغ می کشاند. بیش از 60سال است که این باغ با

مدیریت دانشگاه شیراز اداره می شود. 
ستاري، مدیر باغ گیاه شناسی ارم در گفت وگویی با اصحاب رسانه به تشریح اقدامات صورت گرفته در این باغ در طول سال هاي

گذشته پرداخت. 
وي در ابتدا با یادآوري اینکه، از سال 1359که باغ ارم به یک باغ گیاه شناسی تبدیل شد، هرساله تنوع گسترده اي از گیاهان گوناگون
جمع آوري، شناسایی و در سطح باغ کاشته می شود، گفت: تاکنون بیش از 350گونه و ارقام گیاهی در این باغ موردشناسایی علمی

قرار گرفته اند که با بیش از 2هزارتابلو به گردشگران معرفی می شوند. 
وي افزود: تنوع گسترده ي ایجادشده در پوشش گیاهی، زمینه ي الزم را براي فعالیت هاي علمی پژوهشی فراهم کرده و و ساالنه
بسیاري از متخصصین فضاي سبز، از تجارب موجود در این باغ بهره می برند و پژوهش هاي کاربردي انجام می دهند ، از سال 1387
نیز که باغ گیاه شناسی ارم به عنوان یکی از مراکز علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شناخته شد، فعالیت هاي خود را
توسعه داده است و نیروهاي مجرب و کادري متخصص با همراهی شورایی مرکب از اعضاي هیأت علمی دانشگاه در اداره این باغ نقش

اساسی دارند. 
مدیر باغ گیاه شناسی ارم اظهار کرد: حفظ اصالت و نگهداري بهینه از ارزش هاي فرهنگی، هنري و جلوگیري از هرگونه تغییرات نابجا
و غیراصولی، استفاده از مدیریت علمی و سازماندهی منسجم در این باغ موجب شد امکان ثبت جهانی باغ فراهم شود و در سال1390

این باغ به عنوان سمبلیک هنر باغ سازي ایرانی در سازمان یونسکو ثبت شد و در حال حاضر تنها باغ جهانی شهر شیراز است. 
وي اضافه کرد: با توجه به ارزیابی ها و نظرسنجی هاي صورت گرفته باغ گیاه شناسی ارم موفق به دریافت نشان عالی رضایت مندي از
مؤسسه Trip advisor گردید که یکی از معتبرترین مؤسسات بین المللی در زمینه ي گردشگري است و ایجاد گلستان رز،

مجموعه گیاهان دارویی و چمن هاي ایران در باغ ارم شیراز 
مهندس ستاري در ادامه به تشریح اقدامات صورت گرفته در سال هاي اخیر پرداخت و گفت: در مقام مقایسه تأثیر مدیریت دانشگاه
شیراز در حفاظت، پیشبرد و ارتقاي نقش و جایگاه این اثر ملی و جهانی مشهود است، عالوه بر عملیات گسترده اي که همواره براي
حفظ و نگهداري از بافت زنده گیاهی، مدیریت خاك، آب، آفات و بیماري ها، تغذیه، تربیت و هرس گیاهان انجام می شود، اقدامات
مختلفی در دهه ي اخیر انجام شده است ، براي نمونه در جریان بازسازي اساسی گلستان رز که بیش از 5/2 هکتار مساحت دارد،
تعویض خاك بسترکاشت انجام شد و شبکه ي آبیاري تحت فشار هوشمند اجرا شد و 90رنگ از ارقام رزهاي سازگار خارجی به همراه

50 رقم از رزهاي داخلی جمع آوري، شناسایی و کاشته شد. 
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وي افزود: ازدیگر اقدامات می توان به ایجاد مجموعه گیاهان دارویی اشاره کرد که با جمع آوري و شناسایی بیش از 70 گونه و رقم
گیاه دارویی ایجاد شد و همین طور بیش از 65گونه و ارقام چمن هاي ایران از اقصی نقاط کشور جمع آوري و در مجموعه اي
ارزشمند استقرار پیدا کرد وتکمیل مجموعه باغ صخره اي و برکه ي گیاهان آبزي با کاشت و نگهداري از گیاهان و جانوران آبزي

مناسب و ایجاد مجموعه نرگس زار با کاشت بیش از 8هزار پیاز ارقام گل نرگس در ضلع جنوبی باغ نیز از دیگر اقدامات بود. 
مدیر باغ ارم اضافه کرد: در سال هاي اخیر مجموعه ي گل هاي پیازي در زیر چتر درختان انار نیز ایجاد گردیده است و ارقام متنوعی
از الله، سنبل، زنبق، زعفران، گالیل و... نیز در این مجموعه در بهار جلوه گري می کند. همین طور مجموعه گیاهان اقلیم هاي متنوع
ایران (ایران توران، خلیج عمان و هیرکانی) با جمع آوري و استقرار گونه هاي سازگار و مجموعه درختان میوه ي باغ ایرانی با اولویت
گونه ها و ارقام بومی و محلی اجرا شد. مجموعه پرچین ها و تندیس هاي گیاهی نیز با تربیت و فرم دهی گیاهان به اشکال هندسی و

طبیعی ایجاد شده است. 
وي به عملیات هاي عمرانی در سال هاي اخیر نیز اشاره کرد و گفت: انجام مرمت هاي ضروري ساختمان تاریخی و عملیات مرمت
اساسی ساختمان و محوطه باربند انجام شده و براي رفاه حال گردشگران به کافه ارم اختصاص داده شد؛ کلبه ي چوبی عکاسخانه
براي ارائه خدمات به گردشگران نصب شده و درب شماره 2 براي سهولت ورود گردشگران در روزهاي پر ازدحام و شلوغ تجهیز و
آماده سازي شده است. همچنین براي ارائه ي اطالعات صوتی به دو زبان فارسی و انگلیسی به گردشگران، بیش از دویست بلندگو در

سطح باغ نصب شد و تجهیزات صوتی و نرم افزار مربوطه تهیه و مورد بهره برداري قرار گرفت. 
ستاري ادامه داد: تجهیز بخش هایی از باغ به دوربین هاي مداربسته و اتاق مانیتورینگ؛ تکمیل و به روزرسانی سایت اینترنتی باغ؛
طرح جامع روشنایی و نورپردازي باغ؛ طراحی و نصب رمپ براي تسهیل عبور سالمندان، کالسکه و ویلچر در چندین نقطه ي باغ، حفر
چاه هاي جدید با عمق بیشتر براي تامین آب مورد نیاز باغ، نوسازي پست برق و اصالح مسیر اصلی برق رسانی با 80درصد پیشرفت
فیزیکی، اتصال شبکه فاضالب به فاضالب شهري؛ اجراي بخش قابل مالحظه اي از طرح کمربند آبرسانی براي نوسازي و ساماندهی

وضعیت لوله هاي آبرسان اصلی از دیگر فعایلت هاي صورت گرفته دراین سال ها بوده است. 
وي به برگزاري نمایشگاه ها یا حضور در نمایشگاه هاي مختلف ازجمله ایجاد نمایشگاه باغ گیاه شناسی ارم، باغ ایرانی، هنرهاي
مرتبط، ثبت ملی و جهانی؛ ایجاد نمایشگاه فرهنگ غذایی اقوام ایرانی (تولید و عرضه) و راه اندازي کلبه جدید دمنوش خانه نیز اشاره

کرد که درراستاي معرفی باغ گیاه شناسی ارم در سال هاي اخیر برگزار شده است. 
مدیر باغ ارم در پایان احساس مسئولیت براي حفظ و نگهداري از آثار ملی و جهانی یک وظیفه همگانی است؛ به بخش از انتظارات
خود از عموم افراد اشاره کرد و گفت: از هموطنان محترم انتظار می رود ضوابط و مقرراتی که در تابلوهاي مبادي ورودي درج شده
است، یا توسط نیروهاي مراقب باغ اعالم می شود و با دقت رعایت ن رعایت نکات ایمنی در باغ ارم همانند سایر مکان هاي پوشیده از
درخت و گیاه ضروري است و ورود هر گونه وسایل و مواد آتش زا به محوطه باغ اکیداً ممنوع است و تردد در باغچه ها و محوطه هاي
چمن کاري شده و دست زدن به گیاهان و هرگونه عملی که موجب خسارت به باغ و پوشش گیاهی آن شود، اکیدا ممنوع است ،
همچنین از گردشگران انتظار می رود در صورت مشاهده ي هرگونه تهدید و احتمال آسیب مسئولین دفتر باغ و نیروهاي مراقب یا

حفاظت فیزیکی باغ را در جریان قرار دهند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران جوانشماره خبر:  26  |  تاریخ: 1400/10/25

 شیراز میزبان سمپوزیوم کشوري روش هاي نوین پیشگیري از اعتیاد

دبیر شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس از برگزاري سمپوزیوم کشوري (نشست تخصصی) روش هاي نوین پیشگیري
از اعتیاد به صورت مجازي در شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - سلیمان کرمی گفت:
سمپوزیوم کشوري روش هاي نوین پیشگیري از اعتیاد با
هدف آسیب شناسی روش هاي کنونی پیشگیري از اعتیاد،
بررسی روش هاي نوین پیشگیري از اعتیاد (با استفاده از
تجارب کشور هاي پیشرفته) و بررسی روش هاي

غیرمستقیم پیشگیري از اعتیاد برگزار می شود. 

او گفت: این برنامه براي مشاوران و کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه ها، کارشناسان دستگاه هاي دولتی و سازمان هاي مردم نهاد
سراسر شکور اجرا خواهد شد. 

دبیر شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس گفت: این نشست تخصصی با همت مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز با
همکاري شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس و دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم برگزار می

شود. 

کرمی در خصوص زمان و نحوه شرکت در این نشست تخصصی بیان داشت: عالقمندان می توانند براي ثبت نام به آدرس
https://www.digisurvey.net/answers?sid=hTvXXlkTJA-dwJjBm3XRUw%3D%3D مراجعه و سپس روز
یکشنبه 26 دي ماه سال 1400 از ساعت 09:00 تا 12:00 در بستر فضاي مجازي و محیط اسکاي روم (skyroom) از طریق لینک
https://chwebinar.saorg.ir/ch/moshaverh وارد این برنامه بشوند و پس از اتمام دوره نسبت به دریافت گواهینامه

آموزشی اقدام کنند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روزنامه شیراز نوینشماره خبر:  27  |  تاریخ: 1400/10/23

 نماینده ولی فقیه در فارس: دانشگاه دنبال اصالحات اجتماعی باشد

نماینده ولی فقیه در فارس از دانشگاهیان خواست تا جهت گیري جامعه را اصالح کنند و گفت: نگاه نخبگانی قوي باید جهت
گیري صحیح را براي مردم توجیه کند و همه این مسائل از عهده روحانیون به تنهایی خارج است. 

آیت اهللا لطف اهللا دژکام در آیین تکریم و معارفه مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه دانشگاه شیراز بیان کرد: پیامبر اسالم(ص)
فرمود «مسلمًا هیچ وقت نمی توان با مال همه مردم را خشنود کرد». 

او افزود: توقعاتی در جامعه به وجود آمده که متأسفانه گاهی هم به آن دامن زده می شود؛ در حالی که می گوییم کار فرهنگی نیاز
است. توقع را آنقدر می توان باال برد که اگر همه بودجه ایران را به یک نفر داد، باز هم در نظر او اندك باشد. 

آیت اهللا دژکام خاطرنشان کرد: ادبا، بزرگان و شعراي ما زیاد این مضمون را به کار برده اند که «چشم تنگ مرد دنیادوست را، یا
قناعت پر کند یا خاك گور». 

او اضافه کرد: متأسفانه امروز به قناعت ارزش داده نمی شود؛ بلکه حرص زدن ارزشمند شده است. باید فرهنگوران این مسئله را در
جامعه جا بیندازند. در مدیریت ها هم این موضوع دیده می شود؛ در حالی که آمایش براي همین موضوع مطرح شد. 

امام جمعه شیراز گفت: لذا با مال نمی توان همه خشنودي ها را کسب کرد و این جهت گیري اشتباه است و جز به حرص، نارضایتی
از زندگی و ناخشنودي از وضعیت موجود نمی انجامد. 

آیت اهللا دژکام عنوان کرد: اینکه امام(ره) فرمودند «حوزه و دانشگاه باید با هم کارهایی انجام دهند»، یکی از کارها همین است. 
او با بیان اینکه با اخالق می توان فراخ شخصیتی داشت و همه را زیر سایه خود جا داد، گفت: طی سال هاي گذشته از خلق حجت
االسالم نیري، مسئول پیشین دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز بهره بردم و نوع ارتباط گیري صمیمی درون و برون

دانشگاه یک شاخص ویژه شخصیتی او بود. 
نماینده ولی فقیه در فارس افزود: ورود مسئول جدید دانشگاه شیراز را هم به فال نیک می گیریم و امید است محدودیت هاي کرونایی

هم کاهش یابد و شاهد حضور دانشجویان و برگزاري برنامه هاي 
فرهنگی باشیم. 

حجت االسالم مقامی، مسئول نهاد رهبري دانشگاه هاي فارس نیز در این مراسم بیان کرد: گاهی اصرار می کنیم اما از اسرار بی
خبریم.گاهی به کار خیري، خیر می گوییم و به بالیی، بله؛ بی آنکه بدانیم چه می کنیم. او عنوان کرد: رفتن و آمدن ها جزو ذات این

دنیاست و حکمت هایی درون آن نهفته است. 
مقامی ادامه داد: دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز از دفاتر موفق استان و کشور محسوب می شود که امید این موفقیت

تداوم داشته باشد. 
در پایان این مراسم ضمن قدردانی از زحمات چندساله حجت االسالم جواد نیري، حجت االسالم نیکخو به عنوان رئیس جدید نهاد

نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز معرفی شد.
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منبع: ایسناشماره خبر:  28  |  تاریخ: 1400/10/22

 برگزاري مراسم چهلمین روز درگذشت اکبر نحوي

مراسم سوگ یاد چهلمین روز درگذشت اکبر نحوي، استاد زبان و ادبیات فارسی و نسخه شناس برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، این مراسم در روز یکشنبه (26 دي ماه
1400) ساعت 14:30 تا 16:30 در تاالر حکمت دانشگاه

شیراز (واقع در پردیس ارم) برگزار خواهد شد. 

محمدیوسف نیري، علی اشرف صادقی و خیراهللا محمودي
در یادبود اکبر نحوي سخنرانی خواهند کرد. 

عالقه مندان می توانند این مراسم را که توسط انجمن
ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شعبه فارس، مرکز پژوهش
هاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات

و علوم انسانی دانشگاه شیراز و مدیریت فرهنگی دانشگاه شیراز اجرا می شود از صفحه اینستاگرام anjomantarvijfars@ و
آپارات https://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live پیگیري کنند. 

اکبر نحوي، استاد دانشگاه شیراز، پژوهشگر، مصحح، شاهنامه پژوه و سعدي شناس، پنجم آبان ماه سال 1334 در قم متولد شد.
لیسانس زبان و ادبیات فارسی را در سال 1365 در دانشگاه شیراز به پایان رساند. همچنین مقطع فوق لیسانس را در رشته زبان و
ادبیات فارسی و در همین دانشگاه گذراند. او دکتري زبان و ادبیات فارسی را هم در سال 1379 در دانشگاه شیراز به پایان رساند.

نحوي عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، استاد ادبیات دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی بخش زبان و ادبیات فارسی بود. 

اکبر نحوي بیش از 70 مقاله علمی در نشریات علمی و فرهنگی و دانشنامه هاي تخصصی داشت و 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، «حیدر شیرازي در مراوده با خواجو» و ... اشاره کرد. 

اکبر نحوي در نیمه شب 18 آذرماه در منزلش در شیراز و بر اثر سکته قلبی در سن 66 سالگی از دنیا رفت. 

انتهاي پیام
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شماره خبر:  29  |  تاریخ: 1400/10/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 بازدید رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي کشور از خوابگاه هاي دانشجویی

دانشگاه شیراز

حجۀ االسالم والمسلمین مصطفي رستمي، رئیس نھاد نمایندگي مقام

معظم رھبري در دانشگاه ھاي كشور، بعدازظھر ٢٢دي ماه ١۴٠٠،

طي سفري بھ شیراز، از خوابگاه ھاي دانشجویي دانشگاه شیراز و

روند نوسازي آن بازدید كرد.

در این بازدید كھ باھدف بررسي وضعیت خوابگاه ھاي دانشجویي

دانشگاه شیراز و بررسي شیوه ي نوسازي و تجھیز آن ھا صورت

گرفت، دكتر مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز؛ دكتر حفیظي،

سرپرست معاونت دانشجویي و فرھنگي و مھندس رمضان زاده

مدیر امور دانشجویي دانشگاه شیراز نیز حضور داشتند.

ھیأت بازدیدكننده، پس از بررسي اقدامات صورت گرفتھ و بازدید

از خوابگاه ھا، درخصوص روند نوسازي خوابگاه ھا و شیوه ي

تأمین منابع مالي آن گفت وگو كردند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري قرآنشماره خبر:  30  |  تاریخ: 1400/10/22

 مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز تغییر کرد

طی مراسمی از از زحمات بیش از 10 ساله حجت االسالم والمسلمین جواد نیري ثابت قدردانی و حجت االسالم نیکخو به
عنوان مسئول جدید نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز معارفه شد.

طی مراسمی از از زحمات بیش از 10 ساله حجت االسالم والمسلمین جواد نیري ثابت قدردانی و حجت االسالم نیکخو به عنوان
مسئول جدید نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز معارفه شد. 

به گزارش ایکنا از فارس، مراسم تکریم و معارفه مسئول سابق و
جدید نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز امروز، 22 دي

ماه در محل این دانشگاه برگزار شد. 

حجت االسالم والمسلمین حمید مقامی، مسئول نهاد رهبري در
دانشگاه هاي فارس در این مراسم گفت: این رفت و آمدها و

تغییر و تحول ها جزو ذات دنیاست. 

وي ضمن قدردانی از زحمات حجت االسالم نیري طی سال ها
فعالیت در نهاد رهبري دانشگاه شیراز بیان کرد: قریب نیمی از
عمرم ایشان را می شناسم و با یکدیگر همکاري و رفاقت داشتیم. 

مقامی با بیان اینکه نهاد رهبري دانشگاه شیراز جزو نهادهاي موفق در سطح استان و کشور بوده است، گفت: حجت االسالم نیکخو هم
یکی از طالب جوان و خالق و همراه و آشنا به فضاي دانشگاه هستند که براي دانشگاه شیراز حضور ایشان مغتنم است. 

مسئول نهاد رهبري در دانشگاه هاي فارس با بیان اینکه حجت االسالم نیکجو تجربه نهاد و ارتباط با دانشجو را دارند، براي ایشان در
دوره مسئولیت جدید آرزوي موفقیت کرد. 

یادآور می شود، در این مراسم از زحمات بیش از 10 ساله حجت االسالم والمسلمین جواد نیري ثابت قدردانی و حجت االسالم نیکخو
به عنوان مسئول جدید نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز معارفه شد. 

انتهاي پیام
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منبع: خبرگزاري قرآنشماره خبر:  31  |  تاریخ: 1400/10/22

 تقویت باورهاي دینی در جامعه موجب رفع مشکالت اقتصادي خواهد شد

رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه اگر باورهاي دینی تقویت شوند، مشکالت اقتصادي هم در جامعه حل خواهند شد، گفت:
اگر باور دینی در میان مردم وجود داشته باشد، دیگر کسی کم کاري، فساد، اختالس، احتکار و غیره نمی کند و متمکنین هم

وجوهات شرعی خود اعم از زکات و خمس را پرداخت می کنند تا فاصله غنی و فقیر کم شود.

رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه اگر باورهاي دینی تقویت شوند، مشکالت اقتصادي هم در جامعه حل خواهند شد، گفت: اگر
باور دینی در میان مردم وجود داشته باشد، دیگر کسی کم کاري، فساد، اختالس، احتکار و غیره نمی کند و متمکنین هم وجوهات

شرعی خود اعم از زکات و خمس را پرداخت می کنند تا فاصله غنی و فقیر کم شود. 

به گزارش ایکنا از فارس، محمد مؤذنی، رئیس دانشگاه شیراز
امروز، 22 دي در مراسم تکریم و معارفه مسئول سابق و جدید
نهاد نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه گفت: نهاد رهبري در
دانشگاه ها 4 مسئولیت مهم دارد و البته مسئولیت هاي بیشتري

هم دارد. 

وي نخستین و مهم ترین مسئولیت نهاد رهبري در دانشگاه ها،
تبیین و تعمیق باورهاي دینی در جامعه دانشگاهی به ویژه
دانشجویان دانست و افزود: ریشه همه مشکالت فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادي جامعه به دلیل فاصله گرفتن

از باورهاي دینی و ارزش هاي اسالمی است و اگر این باورها در جامعه گسترش پیدا کند و در همه ابعاد زندگی فردي و اجتماعی
مردم رسوخ پیدا کند، شاهد بسیاري از مشکالت نخواهیم بود. 

مؤذنی بیان کرد: اگر باورهاي دینی تقویت شوند، مشکالت اقتصادي هم در جامعه حل خواهند شد زیرا اگر باور دینی در میان مردم
وجود داشته باشد، دیگر کسی کم کاري، فساد، اختالس، احتکار و غیره نمی کند. اگر باور دینی در جامعه تقویت شود، متمکنین
وجوهات شرعی خود را براي کمک به نیازمندان پرداخت می کنند و با پرداخت خمس و زکات فاصله فقیر و غنی در جامعه کاهش

پیدا می کند. 

رئیس دانشگاه شیراز اظهار کرد: اگر از هر زاویه اي به مسئله دینداري، دین مداري و دین باوري نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که
این ها می توانند حالل مشکالت جامعه باشند. 

وي با بیان اینکه همه برنامه هاي نهاد رهبري در دانشگاه ها باید حول محور همین مسئله تعمیق باورهاي دینی در جامعه دانشگاهی
باشد، گفت: وظیفه دوم این نهاد هم ایجاد شور و نشاط و انگیزه در جامعه دانشگاهی اعم از اساتید و کارکنان و دانشجویان در راستاي

انجام رسالت هاي ذاتی خود بتوانند فعالیت کنند. 



1/22/22, 2:16 PM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 61/205

مؤذنی یادآور شد: دانشگاه هاي مختلف برنامه هاي راهبردي خود را در درازمدت یا کوتاه مدت تدوین می کنند اما اینها یک کالبد و
جسم دارند و آنچه که روح این کالبد است، شور و نشاط و انگیزه دانشگاهیان است تا این برنامه ها عملیاتی شود و یکی از مهم ترین

مجموعه هایی که می تواند این شور و نشاط را در میان دانشگاهیان ایجاد کند، دفتر نهاد رهبري در دانشگاه است. 

رئیس دانشگاه شیراز، سومین وظیفه نهاد رهبري در دانشگاه را نظارت و حمایت فعالیت هاي فرهنگی در دانشگاه برشمرد و افزود: در
دانشگاه شیراز مجموعه هاي زیادي داریم که ماهیت کار آن ها فرهنگی است. ذیل معاونت فرهنگی دانشگاه 9 تشکل دانشجویی با
گرایش ها و سالیق مختلف در حال فعالیت هستند. همچنین 19 کانون فرهنگی ـ هنري، 66 انجمن علمی دانشجویی و تعداد زیادي

نشریه دانشجویی ذیل این معاونت فعالیت می کنند. 

وي بیان کرد: همچنین در دانشگاه شیراز 5 دانشکده علوم انسانی در رشته ها و گرایش هاي مختلف علوم در حال فعالیت هستند که
یکی از این دانشکده ها دانشکده الهیات و معارف اسالمی است و یکی از وظایف آن هم ارائه دروس عمومی معارف است که یک
فرصت طالیی در اختیار ماست که به وسیله آن می توانیم در زمینه باورها و اخالق و رفتار و انتقال معارف دینی به دانشجویان از آن

استفاده کنیم. 

مؤذنی با اشاره به فعالیت پژوهشکده تحول در علوم انسانی، دفتر هم اندیشی اساتید و غیره ذیل این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در
دانشگاه شیراز به صورت روزانه تقریبا در 30 نقطه نماز جماعت اقامه می شود که همه این ها در سرلوحه کار فرهنگی در دانشگاه

شیراز هستند که هدایت و حمایت این مجموعه ها به عهده نهاد رهبري در دانشگاه است. 

رئیس دانشگاه شیراز گفت: وظیفه چهارم نهاد رهبري در دانشگاه این است که واقعًا مأمن و پناهگاهی باشد براي مراجعه همه افرادي
که در هر گوشه دانشگاه ممکن است به مشکلی برخورد کرده باشند. 

وي یادآور شد: از نظر سازمانی هم اگر بخواهیم به جایگاه نهاد نگاه کنیم یک جایگاه رفیع است، مسئول دفتر نهاد عضو هیئت رئیسه
دانشگاه و عضو هیئت اجرایی جذب دانشگاه و غیره است که هر کدام از اینها نقش مهمی در اداره دانشگاه دارد. 

مؤذنی در بخش دیگري از سخنان خود با بیان اینکه حجت االسالم والمسلمین نیري بیش از 10 سال مسئول دفتر نهاد نمایندگی
ولی فقیه در دانشگاه شیراز بودند، گفت: ایشان انصافًا در این مسئولیت بسیار جدي و خالصانه و صادقانه با تمام وجود انجام وظیفه

کردند و مواضع بسیار جسورانه و قاطعانه در دفاع از ارزش هاي دینی داشتند. 

انتهاي پیام
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري فارسشماره خبر:  32  |  تاریخ: 1400/10/22

 لزوم توجه به نقش دانشگاهیان درتحقق بیانیه گام دوم انقالب

به گزارش خبرگزاري فارس از شیراز، رئیس نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي کشور امروز در مراسم
تودیع و معارفه مسئول نهاد رهبري دانشگاه شیراز با بیان
اینکه انقالب اسالمی یک رسالت بزرگی را از ابتدا دنبال
می کرد و آن احیاي اسالم در دوران معاصر است، گفت:
احیاي اسالم لوازمی داشت، ما در تمدنی زندگی می کنیم
که خودشان معتقدند که به تمدن یونان می رسد اما در

واقع چنین نیست. 

حجت االسالم و المسلمین مصطفی رستمی با بیان اینکه آثار تمدن یونان توسط مسلمانان ترجمه، متحول و تمدن جدیدي ایجاد
شد، گفت: آنچه اروپاییان از تمدن یونان فهمیدند از عینک و پنجره اي بود که اسالم از این تمدن نشان داد و شرح اسالمی بر مفاهیم

فلسفه یونان به اروپا منتقل شد و رنسان و دیگر اتفاقات رخ داد تا در نتیجه به تمدن امروز بشري رسید. 

وي با بیان اینکه این تمدن مولفه هاي زیادي دارد اما محوري ترین مولفه آن نگاه این جهانی و مادي و بستن پنجره هاي معرفتی
غیرمادي است، افزود: با این نگاه انسان خلیفه اهللا نیست بلکه انسان ابزاري است که براساس اقتضائات لذت گرایانه تمامی حرکات را

تعریف و بر مبناي آن عمل می کند اما در انقالب اسالمی قرائت دیگري از انسان وجود دارد. 

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي کشور بیان کرد: انقالب اسالمی در این برداشت تازه از انسان مسئولیت
انسان بودن را مطرح کرد که یک مسئولیت سنگین است چراکه در این نگاه انسان خلیفه خدا بر روي زمین است. 

حجت االسالم رستمی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که از سوي رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح شده است، عنوان کرد:
مقام معظم رهبري 3 مقوله خودسازي، جامعه پردازي و تمدن سازي را در گام دوم مورد توجه قرار داده است که در این میان

دانشگاهیان نقش مهمی دارند. 

وي با بیان اینکه نهاد نمایندگی رهبري در دانشگاه ها ظرفیت زیادي در حوزه تمدن سازي دارند، بیان کرد: ما معتقدیم آموزش
دانشگاه،  پژوهش دانشگاه، مدیریت دانشگاه، نظام دانشگاه یک جریان بهم پیوسته اي است که انسان را به سمت اهدافی سوق می
دهد که بخشی از این اهداف حل نیاز است، بخشی جلو بردن مرزهاي دانش و بخشی تربیت کارشناس است که همه اینها خروجی

هاي بهم پیوسته دارد. 

دانشگاهیان باید در اصالح فرهنگ غلط و نوع تفکرات جامعه کوشا باشند 
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امام جمعه شیراز نیز در این مراسم اظهار داشت:بنده به خاطر اینکه هم در دانشگاه هم در حوزه در خدمت دوستان هستم به خود به
عنوان یک معلم حق می دهم که بگویم از دانشگاهیان عزیز توقع می رود که در اصالح فرهنگ هاي غلط و نوع تفکرات و جهت گیري

جامعه کمک کنند. 

آیت اهللا دژکام ادامه داد:همه این کار صرفا وظیفه روحانیت نیست و همه در برابر آن مسئولیم، یعنی باید نگاه نخبگانی قوي چه در
دانشگاه و چه در حوزه پشت سر هم بیاید و جهت گیري صحیح را براي جامعه تبیین کند. 

وي گفت: متاسفانه همانطور که می بینیم در برخی قسمت هاي جامعه برخی عادت ها و فرهنگ هاي غلطی از جمله همین باال بودن
توقعات و حرص نسبت به مادیات به وجود آمده و متاسفانه برخی رسانه ها نیز گاهی به آن دامن می زنند. 

حرص در جامعه  با فرهنگ سازي  درست اصالح می شود 

امام جمعه شیراز افزود: ما می گوییم براي حل این مشکل کار فرهنگی نیاز است و عده اي قبول ندارند و توقع را آنقدر می شود باال
برد که حتی اگر یک نفر همه ثروت کشور در اختیارش باشد باز هم کم است و چند برابر بیشتر از این می خواهد. 

آیت اهللا دژکام با اشاره با اینکه همین امر گاهی در مدیران جامعه نیز دیده می شود که همین منش و رفتار در برخی مدیران هم
وجود دارد اذعان کرد: ما گاهی بیشتر از حیطه مدیریتی که در اختیار داریم می خواهیم در حالیکه باید دید آیا ضرورتی وجود دارد؟ 

 سرپرست دانشگاه شیراز نیز با اشاره به مسئولیت نهاد رهبري در دانشگاه گفت: نخستین مسئولیت نهاد در جامعه تعمیق باورهاي
دینی در جامعه دانشگاهی است چراکه معتقد هستیم ریشه تمام موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره دین و ارزش هاي

دینی است. 

محمد مؤذنی، با بیان اینکه اگر باورهاي دینی در جامعه گسترش پیدا کند، دیگر شاهد برخی از اتفاقات ناگوار و ناخوشایند مانند
اختالس نیستیم گفت: مسئله دینداري و دین باوري  مهم ترین موضوعی است که در نهاد رهبري باید مورد توجه باشد . 

گسترش و تعمیق باورهاي دینی مسئولیت نهاد رهبري است 

وي با بیان اینکه یک مطالبه گر هستم، افزود: گسترش و تعمیق باورهاي دینی مسئولیت نهاد رهبري است که باید اهداف و کار خود
را بر این اساس تنظیم کند اما وظیفه دیگري نیز براي نهاد رهبري متصور است و آن ایجاد شور و نشاط و انگیزه در محیط دانشگاه ها

است. 

حجت االسالم سجاد نیکخو، مسئول جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز نیز در این مراسم با بیان اینکه
دانشگاه شیراز در ترویج ارزش هاي دینی و انقالبی نقش مهمی ایفا می کند، افزود: بستر علمی دانشگاه ها نقش مهمی در تحقق
بیانیه گام دوم انقالب دارند و در دانشگاه شیراز به همدلی هیئت رئیسه، مدیران، اساتید، دانشجویان و نهاد نمایندگی مقام معظم

رهبري در دانشگاه شیراز نیاز است. 

انتهاي پیام/ ج
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: حوزه نیوزشماره خبر:  33  |  تاریخ: 1400/10/22

 «نیکخو» مسئول نهاد نمایندگی رهبري در دانشگاه شیراز شد

حوزه/ در مراسمی، حجت االسالم نیکخو به عنوان مسئول نهاد نمایندگی رهبري در دانشگاه شیراز معرفی و از خدمات حجت
االسالم نیري قدردانی به عمل آمد.

«نیکخو» مسئول نهاد نمایندگی رهبري در دانشگاه شیراز شد 

حوزه/ در مراسمی، حجت االسالم نیکخو به عنوان مسئول نهاد
نمایندگی رهبري در دانشگاه شیراز معرفی و از خدمات حجت

االسالم نیري قدردانی به عمل آمد. 

به گزارش خبرگزاري «حوزه» از شیراز، حجت االسالم
والمسلمین لطف اهللا دژکام، عصر امروز در مراسم تکریم و معارفه
رؤساي پیشین و جدید دفتر نمایندگی مقام معظم رهبري در
دانشگاه شیراز اظهار کرد: پیامبر گرامی اسالم می فرماید" إنَُّکم
اَس بَِأموالُِکم َفِسُعوُهم بَِأخَالِقُکم، شما با دارایی خود لَن تََسُعوا النَّ
نمی توانید دل همه مردم را به دست آورید، پس دلشان را با

اخالقتان به دست آورید. 

نماینده ولی فقیه در استان فارس اضافه کرد: پیامبر گرامی اسالم (ص) فرمود مسلمًا هیچ وقت نمی توانید با مال و ثروت همه مردم را
خشنود کنید؛ متأسفانه همانطور که می بینیم در برخی قسمت هاي جامعه برخی عادت ها و فرهنگ هاي غلطی از جمله همین باال

بودن توقعات و حرص نسبت به مادیات به وجود آمده و متأسفانه برخی رسانه ها نیز به آن دامن می زنند. 

امام جمعه شیراز تصریح کرد: ما می گوئیم براي حل این مشکل کار فرهنگی نیاز است و عده اي قبول ندارند؛ توقع را آنقدر می شود
باال برد که حتی اگر یک نفر همه ثروت کشور در اختیارش باشد باز هم کم است و چند برابر بیشتر از این می خواهد، همین امر
گاهی در مدیران جامعه نیز دیده می شود که گاهی بیشتر از حیطه مدیریتی که در اختیار داریم می خواهیم در حالی که باید دید آیا

ضرورتی وجود دارد؟ این مسیر را اگر شروع کنیم آخر آن دره جهنم است. 

وي خاطرنشان کرد: بنده به خاطر اینکه هم در دانشگاه هم در حوزه در خدمت دوستان هستم به خود به عنوان یک معلم حق می
دهم که بگویم از دانشگاهیان عزیز توقع می رود که در اصالح فرهنگ هاي غلط و نوع تفکرات و جهت گیري جامعه کمک کنند. این
کار صرفًا وظیفه روحانیت نیست و همه در برابر آن مسئولیم، یعنی باید نگاه نخبگانی قوي چه در دانشگاه و چه در حوزه پشت سر

هم بیاید و جهت گیري صحیح را براي جامعه تبیین کند. 

وي عنوان کرد: این که امام خمینی (ره) فرمود حوزه و دانشگاه دو بال هستند و باید باهم کار بکنند یکی از کارها همین هدایت
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جامعه است. باید با همکاري هم این کار را انجام دهیم، در ادامه پیامبر می فرماید شما با اخالق خود می توانید همه را زیر سایه لطف
خود جا بدهید. 

حجت االسالم والمسلمین دژکام افزود: ایامی که گذشت ایام شهادت بانوي ما حضرت زهرا (س) بود که حضرت به همه دعا می کرد.
گوشه آن خانه کوچک مدینه حضرت براي همه نیازمندان عالم دعا می کند. این دعاي حضرت زهرا (س) است و شامل همه می شود،
می شود همه را زیر سایه لطف گرد آورد ولی پول این توانایی را ندارد و البته هرچه جلو برویم کم می آوریم اما حسن ُخلق اثر دارد. 

در این مراسم، حجت االسالم نیک خو به عنوان مسئول نهاد نمایندگی رهبري در دانشگاه شیراز معرفی و از خدمات حجت االسالم
نیري قدردانی به عمل آمد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران جوانشماره خبر:  34  |  تاریخ: 1400/10/22

 دانشگاهیان فارس براي جهت گیري صحیح جامعه به میدان بیایند

امام جمعه شیراز تبیین جهت گیري صحیح باید در جامعه انجام شود، گفت: همه این ها از عهده روحانیت بر نمی آید و باید
دانشگاهیان نیز به میدان بیایند.

باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - آیت اهللا لطف اهللا دژکام
در مراسم تودیع و معارفه مسئول نهاد نمایندگی، ولی فقیه
در دانشگاه شیراز یا استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص)
گفت: توقعاتی در جامعه ما به وجود آمده و برخی اقدامات
نیز به آن دامن می زند به گونه اي که توقع آنقدر باال می
زود که یک نفر اگر همه بودجه ایران را نیز بگیرد بگوید

کم است. 

او با بیان اینکه بزرگان ما زیاد این مفهوم را گفتند که چشم تنگ دنیادوست را یا قناعت پرکند یا خاك گور، گفت: امروز قناعت را جز
ارزش ها نمی دانیم، اما حرص زدن جزء ارزش شده است و این حرص زدن در مدیریت ها هم افتاده است، اکنون نیاز اجتماعی واقعی

وجود ندارد. 

آیت اهللا دژکام با بیان اینکه این مسیر را اگر شروع کنیم در انتهاي آن جهنم است، گفت: فرهنگوران باید این مسئله را براي ما و
جامعه تبیین کنند و به عنوان فردي که هم در حوزه و هم در دانشگاه معلم هستم یک توقعی از دانشگاهیان دارم و آن اینکه جهت

گیري جامعه باید اصالح شود. 

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه تبیین جهت گیري صحیح باید در جامعه انجام شود، بیان کرد: همه این ها از عهده
روحانیت بر نمی آید و باید دانشگاهیان نیز به میدان بیایند. 

او با بیان اینکه جهت گیري کنونی اشتباه است چراکه جز به حرص و ناخشنودي از وضع موجود نمی انجامد، گفت: این مسئله منجر
به بروز نارضایتی بیشتر در جامعه می شود امام بزرگوار فرمودند حوزه و دانشگاه باید با هم کاري کنند که یکی از دستاوردهایش

همین است. 

امام جمعه شیراز با بیان اینکه حوزه و دانشگاه هر چقدر از هم فاصله بگیرند وضع ملت در رضایتمندي از زندگی وضع بدتري به خود
می گیرد، گفت: باید هر دو با هم کمک کنند تا ارزش هاي واقعی در جامعه نهادینه شود و رضایت مندي نیز بیشتر شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري مهرشماره خبر:  35  |  تاریخ: 1400/10/22

 دانشگاهیان و روحانیون باید جهت گیري صحیح را در جامعه توجیه کنند

شیراز - نماینده ولی فقیه در فارس گفت: نگاه نخبگانی قوي باید جهت گیري صحیح را براي مردم توجیه کند و همه این
مسائل از عهده روحانیون به تنهایی خارج است.

شیراز - نماینده ولی فقیه در فارس گفت: نگاه نخبگانی
قوي باید جهت گیري صحیح را براي مردم توجیه کند و

همه این مسائل از عهده روحانیون به تنهایی خارج است. 

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اهللا لطف اهللا دژکام ظهر
چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نهاد
نمایندگی ولی فقیه دانشگاه شیراز بیان کرد: توقعاتی در
جامعه به وجود آمده که متأسفانه گاهی هم به آن دامن
زده می شود، در حالی که می گوئیم کار فرهنگی نیاز است
توقع را اینقدر می توان باال برد که اگر همه بودجه ایران به

یک نفر داد، باز هم در نظر آن اندك باشد. 

وي افزود: ادبا، بزرگان و شعراي ما زیاد این مضمون را به کار برده اند که «چشم تنگ مرد دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاك
گور». 

نماینده ولی فقیه در فارس اضافه کرد: متأسفانه امروز به قناعت ارزش داده نمی شود بلکه حرص زدن ارزشمند شده است باید و
فرهنگوران این مسئله را در جامعه جا بیندازند در مدیریت ها هم این موضوع دیده می شود، در حالی که آمایش براي همین موضوع

مطرح شد. 

امام جمعه شیراز گفت: لذا با مال نمی توان همه خشنودي ها را کسب کرد و این جهت گیري اشتباه است و جز به حرص، نارضایتی
از زندگی و ناخشنودگی از وضعیت موجود نمی انجامد. 

آیت اهللا دژکام عنوان کرد: اینکه امام (ره) فرمودند «حوزه و دانشگاه باید با هم کارهایی انجام دهند»، یکی از کارها همین است. 

وي تاکید کرد: ورود مسئول جدید دانشگاه شیراز را هم به فال نیک می گیریم و امید است محدودیت هاي کرونایی هم کاهش یابد و
شاهد حضور دانشجویان و برگزاري برنامه هاي فرهنگی باشیم. 

حجت االسالم مقامی، مسئول نهاد رهبري دانشگاه هاي فارس نیز در این مراسم بیان کرد: گاهی اصرار می کنیم اما از اسرار بی
خبریم، گاهی به کار خیري؛ خیر می گوئیم و به بالیی، بله بی آنکه بدانیم چه می کنیم. 
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او عنوان کرد: رفتن و آمدن ها جزو ذات این دنیاست و حکمت هایی درون آن نهفته است. 

حجت االسالم مقامی ادامه داد: دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز از دفاتر موفق استان و کشور محسوب می شود که امید
این موفقیت تداوم داشته باشد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: تسنیمشماره خبر:  36  |  تاریخ: 1400/10/22

 دانشگاهیان استان فارس براي جهت گیري صحیح جامعه به میدان بیایند

گروه استان ها_ امام جمعه شیراز تبیین جهت گیري صحیح باید در جامعه انجام شود، گفت: همه این ها از عهده روحانیت
بر نمی آید و باید دانشگاهیان نیز به میدان بیایند.

گروه استان ها_ امام جمعه شیراز تبیین جهت گیري
صحیح باید در جامعه انجام شود، گفت: همه این ها از
عهده روحانیت بر نمی آید و باید دانشگاهیان نیز به میدان

بیایند. - اخبار استانها - 
به گزارش خبرگزاري تسنیم از شیراز، آیت اهللا لطف اهللا
دژکام ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مسئول نهاد
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز یا استناد به حدیثی
از پیامبر اکرم(ص) اظهارداشت: توقعاتی در جامعه ما به
وجود آمده و برخی اقدامات نیز به آن دامن می زند به

گونه اي که توقع آنقدر باال می زود که یک نفر اگر همه بودجه ایران را نیز بگیرد بگوید کم است. 

وي با بیان اینکه بزرگان ما زیاد این مفهوم را گفتند که چشم تنگ دنیادوست را یا قناعت پرکند یا خاك گور، گفت: امروز قناعت را
جز ارزش ها نمی دانیم اما حرص زدن جزء ارزش شده است و این حرص زدن در مدیریت ها هم افتاده است، اکنون نیاز اجتماعی

واقعی وجود ندارد. 

آیت اهللا دژکام با بیان اینکه این مسیر را اگر شروع کنیم در انتهاي آن جهنم است، افزود: فرهنگوران باید این مسئله را براي ما و
جامعه تبیین کنند و به عنوان فردي که هم در حوزه و هم در دانشگاه معلم هستم یک توقعی از دانشگاهیان دارم و آن اینکه جهت

گیري جامعه باید اصالح شود. 

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه تبیین جهت گیري صحیح باید در جامعه انجام شود، بیان کرد: همه این ها از عهده
روحانیت بر نمی آید و باید دانشگاهیان نیز به میدان بیایند. 

وي با بیان اینکه جهت گیري کنونی اشتباه است چراکه جز به حرص و ناخشنودي از وضع موجود نمی انجامد، بیان کرد: این مسئله
منجر به بروز نارضایتی بیشتر در جامعه می شود امام بزرگوار فرمودند حوزه و دانشگاه باید با هم کاري کنند که یکی از دستاوردهایش

همین است. 

دانشگاهیان براي ایجاد کارگروه تالیف و تدوین نسخ مختلف مکتب سلیمانی تالش کنند 
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وظیفه دانشگاهیان در شکل گیري تمدن نوین اسالمی تنها تولید فکر نیست 
فیلم| رتبه بندي معلمان از دانشگاهیان تفکیک شد/ آخرین وضعیت تأمین اعتبار 

امام جمعه شیراز با بیان اینکه حوزه و دانشگاه هر چقدر از هم فاصله بگیرند وضع ملت در رضایتمندي از زندگی وضع بدتري به خود
می گیرد، بیان کرد: باید هر دو با هم کمک کنند تا ارزش هاي واقعی در جامعه نهادینه شود و رضایت مندي نیز بیشتر شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایسناشماره خبر:  37  |  تاریخ: 1400/10/22

 نگاه نخبگانی قوي باید جهت گیري صحیح را براي مردم توجیه کند

نماینده ولی فقیه در فارس از دانشگاهیان خواست تا جهت گیري جامعه را اصالح کنند و گفت: نگاه نخبگانی قوي باید جهت
گیري صحیح را براي مردم توجیه کند و همه این مسائل از عهده روحانیون به تنهایی خارج است.

آیت اهللا لطف اهللا دژکام چهارشنبه 22 دي در آیین تکریم
و معارفه مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه دانشگاه
شیراز بیان کرد: پیامبر اسالم فرمود "مسلما هیچ وقت نمی

توان با مال همه مردم را خشنود کرد". 

او افزود: توقعاتی در جامعه به وجود آمده که متاسفانه
گاهی هم به آن دامن زده می شود، در حالی که می گوییم
کار فرهنگی نیاز است. توقع را اینقد می توان باال برد که
اگر همه بودجه ایران به یک نفر داد، باز هم در نظر آن

اندك باشد. 

آیت اهللا دژکام خاطرنشان کرد: ادبا، بزرگان و شعراي ما زیاد این مضمون را به کار برده اند که"چشم تنگ مرد دنیا دوست را، یا
قناعت پر کند یا خاك گور". 

او اضافه کرد: متاسفانه امروز به قناعت ارزش داده نمی شود بلکه حرص زدن ارزشمند شده است باید و فرهنگوران این مسئله را در
جامعه جا بیندازند.در مدیریت ها هم این موضوع دیده می شود، در حالی که آمایش براي همین موضوع مطرح شد. 

امام جمعه شیراز گفت: لذا با مال نمی توان همه خشنودي ها را کسب کرد و این جهت گیري اشتباه است و جز به حرص، نارضایتی
از زندگی و ناخشنودگی از وضعیت موجود نمی انجامد. 

آیت اهللا دژکام عنوان کرد: اینکه امام(ره) فرمودند "حوزه و دانشگاه باید با هم کارهایی انجام دهند"، یکی از کارها همین است. 

او با بیان اینکه با اخالق می توان فراخ شخصیتی داشت و همه را زیر سایه خود جا داد، گفت: طی سال هاي گذشته از خلق حجت
االسالم نیري، مسئول پیشین دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز بهره بردم و نوع ارتباط گیري صمیمی درون پ برون

دانشگاه یک شاخص ویژه شخصیتی ایشان بود. 

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: ورود مسئول جدید دانشگاه شیراز را هم به فال نیک می گیریم و امید است محدودیت هاي کرونایی
هم کاهش یاید و شاهد حضور دانشجویان و برگزاري برنامه هاي فرهنگی باشیم. 
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حجت االسالم مقامی، مسئول نهاد رهبري دانشگاه هاي فارس نیز در این مراسم بیان کرد: گاهی اصرار می کنیم اما از اسرار بی
خبریم، گاهی به کار خیري؛ خیر می گوییم و به بالیی، بله بی آنکه بدانیم چه می کنیم. 

او عنوان کرد: رفتن و آمدن ها جزو ذات این دنیاست و حکمت هایی درون آن نهفته است. 

مقامی ادامه داد: دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز از دفاتر موفق استان و کشور محسوب می شود که امید این موفقیت
تداوم داشته باشد. 

به گزارش ایسنا، در پایان این مراسم ضمن قدردانی از زحمات چند ساله حجت االسالم جواد نیري، حجت االسالم نیکخو به عنوان
رئیس جدید نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شیراز معرفی شد. 

انتهاي پیام
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  38  |  تاریخ: 1400/10/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري کرسی ترویجی «پیش نیازهاي تغییر ساختاري فرهنگ»

کرسی ترویجی «پیش نیازهاي تغییر ساختاري
فرهنگ»، از سوي مرکز تحول در علوم انسانی دانشگاه با
همکاري معاونت پژوهش و فناوري و دفتر کرسی هاي
مناظره، نوآوري و نظریه پردازي دانشگاه شیراز برگزار

شد.
دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، رئیس مرکز تحول در
علوم انسانی، به عنوان صاحب کرسی سخنران این

نشست بود.
وي با بیان این مقدمه که: در آغاز به کار دولت جدید
مقام معظم رهبري که تدوین و ارائۀ سیاست هاي کلی
نظام را بر عهده دارند، دستور تغییر ساختار هاي
فرهنگی را صادر نمودند؛ اظهار کرد: این دستور درواقع
آغاز راهی طوالنی و گسترده براي ایجاد تحول در نظام
فرهنگی کشور است. این راهی است که در پیش پاي
دولت سیزدهم قرار دارد و می باید مقدمات این تغییر

ساختاري را فراهم آورد.
رئیس مرکز تحول در علوم انسانی افزود: همان گونه که تحول در فرهنگ گذشتۀ ایرانی ما از طریق دستگاه هاي آموزشی با تغییر

منطق حاکم بر ذهن تحصیلکرده هاي ما صورت گرفت، این تغییر هم می باید از همین موضع شروع شود.
او ادامه داد: برنامه ي تحول بنیادین در آموزش و پرورش که سال ها از تدوین آن می گذرد و هنوز عملیاتی نشده است می باید

سرلوحۀ فعالیت هاي آموزشی در آموزش و پرورش قرار گیرد.
دکتر زاهد بیان کرد: گستره ي افق دید دانش آموزان و دانشجویان می باید توحیدي و فراجهانی باشد که هم این دنیا و هم آن دنیا را
در بر گیرد. آنان باید گستره ي رشد خویش را محدود به اهداف فقط این دنیا ننمایند. بلکه جهان آخرت را هم در افق دید خود

داشته باشند.
در ادامه ي برنامه، دکتر منصور طبیعی، رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز نیز به عنوان منتقد، دیدگاه هاي خود را مطرح
کرد. ازجمله انتقادات وي، می توان به کمرنگ بودن مؤلفه ي ساختار در مقاله ي ارائه شده اشاره کرد. دکتر طبیعی بااشاره به عنوان
مقاله ي دکتر زاهد، یعنی «پیش نیازهاي تغییر ساختاري فرهنگ» اظهار داشت: عنوان مقاله انتظار ارائه ي مطالب بیش تري در

پیوند با ساختار مطرح می کند، اما منظور پژوهشگر از ساختار در این مقاله واضح نیست.
گفتنی ست، این نشست به صورت حضوري در پژوهشکده ي تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی واقع در دانشکده ي اقتصاد،

مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز و همزمان به طور برخط با حضور جمعی از دانشگاهیان ترتیب یافت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  39  |  تاریخ: 1400/10/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مراسم تودیع و معارفه  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز برگزار شد

مراسم تودیع و معارفھ مسؤول پیشین و جدید نھاد نمایندگي مقام

معظم رھبري در دانشگاه شیراز برگزار شد.

طي مراسمي با حكم مسؤول نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در

دانشگاه ھاي كشور، حجھ االسالم و المسلمین سجاد نیكخو، بھ سمت

«سرپرست نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز»

منصوب و از زحمات و تالش ھاي حجھ االسالم و المسلمین جواد

نیري ثابت تقدیر شد.

دانشگاھیان براي جھت گیري صحیح جامعھ بھ میدان بیایند

آیت هللا لطف هللا دژكام، نماینده ي ولي فقیھ در فارس در آیین تكریم

و معارفھ مسؤول نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز، با بیان

اینكھ جھت گیري صحیح باید در جامعھ انجام شود، از دانشگاھیان خواست تا

جھت گیري جامعھ را اصالح كنند. وي تصریح كرد: نگاه نخبگاني قوي باید

جھت گیري صحیح را براي مردم توجیھ كند و ھمھ این مسائل از عھده

روحانیون بھ تنھایي خارج است و باید دانشگاھیان نیز بھ میدان بیایند.

امام جمعھ شیراز بااستناد بھ سخن امام راحل (ره) گفت: حوزه و دانشگاه باید

تعامل نزدیك داشتھ باشند و فاصلھ گرفتن حوزه و دانشگاه نتایج مطلوبي براي

ما نخواھد داشت؛ نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه، مكان مناسبي

براي ایجاد تعامل حوزه و دانشگاه است.

او با بیان اینكھ با اخالق مي توان فراخ شخصیتي داشت و ھمھ را زیر سایھ ي خود جا داد، گفت: طي سال ھاي گذشتھ از حسن خلق حجھ االسالم نیري، مسئول

پیشین دفتر نھاد نمایندگي ولي فقیھ در دانشگاه شیراز بسیار بھره بردم و این حسن خلق ایشان براي كسي كھ در دانشگاه با طیف وسیعي از جامعھ سروكار دارد

بسیار الزم است.

نماینده ولي فقیھ در فارس افزود: ورود مسئول جدید دانشگاه شیراز را ھم بھ فال نیك مي گیریم و امیدوارم انتصاب حجھ االسالم والمسلمین نیكخو، بھ عنوان

مسئول جدید دفتر نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز منشا خدمات مطلوبي باشد.

فعالیت دفتر نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز در سطح كشور مطلوب است
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حجھ االسالم و المسلمین مقامي، مسئول نھاد نمایندگي رھبري در دانشگاه ھاي فارس نیز در این مراسم بیان كرد: رفتن و آمدن ھا جزو ذات این دنیاست و حكمت

ھایي درون آن نھفتھ است و این مراسم امروز نیز حكمتي دارد و این انتصابات و

تودیع و معارفھ ھا نیز ذات تحول است و منشا امور خیر مي شود.

مسئول نھاد نمایندگي رھبري در دانشگاه ھاي استان فارس افزود: حجھ االسالم و

المسلمین جواد نیري ثابت، زحمات قابل توجھي بھ عنوان مسئول دفتر نھاد نمایندگي

مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز كشیده اند كھ شایستھ ي قدرداني است و فعالیت

ھاي وي از فعالیت ھاي موفق این نھاد در سطح كشور بوده است.

وي تاكید كرد: حجھ االسالم والمسلمین سجاد نیكخو نیز از طلبھ ھاي جوان،

تحصیلكرده و خالقي است كھ بھ فضاي دانشگاه آشنا ھست و امیدواریم حضور وي

منشا خدمات مطلوبي در دانشگاه شیراز شود.

حجھ االسالم والمسلمین مقامي تصریح كرد: دفتر نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در

دانشگاه شیراز از دفاتر موفق استان و كشور محسوب مي شود و اقدامات مطلوبي در

حوزه ھاي فرھنگي انجام مي دھد كھ در سطح دانشگاه ھاي كشور مطلوب است و امید آن مي رود كھ این موفقیت ھا تداوم داشتھ باشد.

دینداري و انقالبي گري در دانشگاه شیراز مشھود است

حجھ االسالم والمسلمین نیري ثابت نیز در این مراسم كھ بھ منظور تقدیر از او ترتیب داده شده بود، اظھار داشت: بھ دو موضوع افتخار مي كنم؛ نخست در

مجموعھ اي فعالیت داشتم كھ منصوب بھ مقام معظم رھبري است و دوم، حضور و خدمت در دانشگاه شیراز كھ بھ تعبیري، دارالعلمي است در دارالعلم.

مسؤول پیشین دفتر نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز افزود:

در مدت فعالیت خود در دانشگاه شیراز شاھد تعامل و عملكرد مطلوب

مسئوالن دانشگاه شیراز و مدیران این دانشگاه بوده ام و باوجود تعویض

مسؤوالن در ادوار مختلف دانشگاه باوجود ھمھ ي سالیق و دیدگاه ھا،

دینداري و انقالبي گري در میان مسؤوالن در این دانشگاه مشھود است.

وي اضافھ كرد: رؤساي دانشگاه شیراز در دوره ھاي مختلف و با وجود سلیقھ

ھاي مختلف، ھمواره با نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز

ھمكاري مطلوبي داشتھ اند.

وي با یادآوري اینكھ بیش از ١۵سال در دفتر نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري

در دانشگاه شیراز بھ عنوان مدیر اجرایي و مسؤول دفتر مسؤولیت داشتھ

است، اظھار داشت كھ با ھمكاري شایستھ ي مدیران دانشگاه و كاركنان دفتر نھاد رھبري در دانشگاه فعالیت ھاي زیرساختي مطلوبي ھمچون راه اندازي كافھ

كتاب آفرینش، مركز آوند و مركز ھنري رسانھ اي شھید سلیماني صورت پذیرفتھ است و در سال ھاي اخیر، موقعیت مكاني این نھاد در دانشگاه شیراز پیشرفت

خوبي داشتھ است و حال، بیشتر وقت تولید محتواست.

حجھ االسالم والمسلمین نیري ادامھ داد: بھترین شاخص براي مدیریت در كشور، مكتب شھید سلیماني است كھ در صداقت و اخالص خالصھ مي شود. درواقع در

خدمت كردن بھ مردم، در ھر جایگاھي باید صداقت و اخالص وجود داشتھ باشد و قطعا ھرچھ خالص تر باشیم، موفق تر خواھیم بود.

جایگاه رفیع دفتر نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه
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دكتر محمد مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز نیز در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات بیش از ١٠ سالھ ي حجھ االسالم نیري ثابت و خیرمقدم بھ حجھ االسالم

نیكخو، گفت: نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه، چھار مسئولیت

مھم دارد.

وي بھ برشماري مھم ترین وظایف نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در

دانشگاه ھا پرداخت و اظھار داشت: ترویج و تعمیق باورھاي دیني در

دانشگاه، ایجاد شور و نشاط و انگیزه در میان جامعھ دانشگاھي، نظارت،

ھدایت و حمایت از فعالیت ھاي فرھنگي دانشگاه و مأمن و پناھگاه بودن دفتر

نھاد براي ھمگان از وظایف مھم نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه

است.

سرپرست دانشگاه شیراز بھ جایگاه رفیع مسؤول نھاد نمایندگي مقام معظم

رھبري در دانشگاه نیز اشاره كرد و اظھار داشت: حضور مسؤول نھاد

نمایندگي مقام معظم رھبري بھ عنوان عضو حقوقي در ھیأت رئیسھ، ھیأت

جذب و شوراي فرھنگي دانشگاه بیانگر جایگاه رفیع این سمت در دانشگاه

است.

دكتر مؤذني تصریح كرد: امیدواریم با انتصاب جدید در دفتر نھاد نمایندگي

مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز، ھمچون مسئول پیشین این دفتر در

دانشگاه، شاھد انجام و پیشرفت امور مختلف باشیم.

از ظرفیت دانشگاه ھا براي تقویت تمدن اسالمي استفاده شود

حجۀ االسالم والمسلمین مصطفي رستمي، رئیس نھاد نمایندگي مقام معظم

رھبري در دانشگاه ھاي كشور نیز ظھر امروز در مراسم تودیع و معارفھ

مسئول نھاد رھبري دانشگاه شیراز، ضمن ابالغ سالم مقام معظم رھبري،

بیان كرد: انقالب اسالمي یك رسالت بزرگي را از ابتدا دنبال مي كرد و آن

احیاي اسالم در دوران معاصر است.

وي با اشاره بھ بیانیھ ي گام دوم انقالب اسالمي كھ از سوي رھبر معظم

انقالب اسالمي مطرح شده است، عنوان كرد: مقام معظم رھبري 3 مقولھ ي

خودسازي، جامعھ پردازي و تمدن سازي را در گام دوم مورد توجھ قرار داده

اند كھ در این میان، دانشگاھیان نقش مھمي در تحقق موضوع دارند.

حجھ االسالم والمسلمین رستمي با بیان اینكھ نھاد نمایندگي رھبري در دانشگاه

ھا ظرفیت زیادي در حوزه ي تمدن سازي دارند، بیان كرد: ما معتقدیم آموزش

دانشگاه، پژوھش دانشگاه، مدیریت دانشگاه، نظام دانشگاه یك جریان بھم

پیوستھ اي است كھ انسان را بھ سمت اھدافي سوق مي دھد كھ بخشي از این

اھداف حل نیاز است، بخشي جلوبردن مرزھاي دانش و بخشي تربیت

كارشناس است كھ ھمھ ي این ھا خروجي ھاي بھم پیوستھ دارد.

دانشگاه شیراز در ترویج ارزش ھاي دیني و انقالبي نقش مھمي ایفا مي كند
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حجھ االسالم والمسلمین سجاد نیكخو، مسئول جدید دفتر نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز نیز كھ پیش ازاین عھده دار مسئولیت دفتر نھاد

نمایندگي رھبري در دانشگاه آزاد شیراز بوده است، در مراسم معارفھ ي خود با بیان اینكھ دانشگاه شیراز در ترویج ارزش ھاي دیني و انقالبي نقش مھمي ایفا مي

كند، افزود: بستر علمي دانشگاه ھا نقش مھمي در تحقق بیانیھ ي گام دوم انقالب دارند و در دانشگاه شیراز براي تحقق این اھداف بھ ھمدلي ھیأت رئیسھ، مدیران،

اساتید، دانشجویان و نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز نیاز است.

حجۀ االسالم نیكخو تصریح كرد: از حسن اعتماد شوراي نمایندگان نھاد رھبري در دانشگاه ھا تشكر مي كنم و

امیدوارم در سمت مسؤول دفتر نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز بتوانم اقدامات مؤثري بھ انجام

برسانم.

گفتني ست، آیین تكریم و معارفھ مسؤول نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز كھ روز چھارشنبھ

٢٢دي ماه ١۴٠٠ ترتیب یافت، با حضور اعضاي ھیأت رئیسھ ي دانشگاه شیراز، جمعي از دانشگاھیان، حوزویان و

مسؤوالن نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه ھاي استان در تاالر حكمت دانشگاه شیراز و ھمزمان بھ

صورت برخط با شركت جمعي از افراد صورت پذیرفت.

براي مشاھده ي و دریافت فیلم كامل مراسم بھ لینك زیر مراجعھ فرمایید:

2https://aparat.com/v/TXDl
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  40  |  تاریخ: 1400/10/21
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 همایش پیاده روي دانشگاهیان به مناسبت هفته ي مقاومت و سالروز شهادت سردار سلیمانی

به مناسبت هفته ي مقاومت و دومین سالروز شهادت
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، همایش پیاده روي
دانشگاهیان، ازسوي اداره تربیت بدنی دانشگاه شیراز

برگزار گردید.
این برنامه با حضور اعضاي هیأت رئیسه ي دانشگاه و
بیش از دویست نفر از اعضاي هیأت علمی، کارکنان و
دانشجویان دانشگاه شیراز و همچنین کارمندان دانشگاه

هاي علوم پزشکی و آزاد اسالمی ترتیب یافت.
دانشگاهیان، حرکت خود را از تاالر فجر دانشگاه شیراز
آغاز کردند و پس از پیمودن مسیر، با حضور در یادمان
شهداي گمنام واقع در پردیس ارم دانشگاه، با نثار فاتحه
اي با امام شهدا و آرمان هاي شهداي دفاع مقدس

تجدید میثاق کردند.
در این برنامه، حجه االسالم جواد نیري، مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز نیز دقایقی به تبیین جایگاه
شهدا و گرامیداشت شهداي مقاومت پرداخت. قرائت زیارت عاشورا و غباروبی و گل افشانی قبور شهداي گمنام از دیگر برنامه هاي

جنبی این همایش بود.
در پایان این مراسم نیز به قید قرعه به چند نفر از شرکت کنندگان هدایایی اعطا شد.

براي مشاهده تصاویر ویژه برنامه هاي دانشگاه شیراز به مناسبت هفته مقاومت و سالروز شهادت سردار سلیمانی اینجا را کلیک کنید.

http://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2131
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: لیزناشماره خبر:  41  |  تاریخ: 1400/10/20

 59 مؤسسه ایرانی در میان 3000 مؤسسه برتر جهان

بر پایه گزارش سال 2021 میالدي نظام «رتبه بندي دانشگاه ها بر پایه عملکرد علمی» یا «یوَرپ» 59 مؤسسه ایرانی در
میان 3000 مؤسسه برتر جهان هستند.

 <div
به گزارش «لیزنا»، «دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه این
نظام رتبه بندي را مدیریت و روزآمد می کند. در ویرایش 2021
«یوَرپ»، دانشگاه تهران با رتبۀ 248 جهانی در جایگاه نخست

ملی جاي گرفته است. 

«یوَرپ» از نظام هاي رتبه بندي جهانی است که مؤسسه هاي
جهان تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یک دیگر ارزیابی
می کند. شمار مقاله ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره

وري علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاري جهانی؛ شش سنجه کلیدي نظام «یورپ» براي ارزیابی مؤسسه هاي آموزش عالی هستند. در
جدول یک، امتیاز کل و رتبه جهانی مؤسسه هاي ایرانی برتر و در جدول دو، امتیاز مؤسسه ها در سنجه هاي گوناگون آمده است. 

جدول 1. رتبه مؤسسه هاي ایرانی در نظام رتبه بندي «یورپ» در سال 2021 میالدي 

نام مؤسسه 
امتیاز
کل 

رتبه
ملی 

رتبه
جهانی 

248 1 404.93دانشگاه تهران 

313 2 388.08دانشگاه علوم پزشکی تهران 

498 3 343.16دانشگاه تربیت مدرس 

511 4 340.19دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

531 5 335.14دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
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552 6 329.3 دانشگاه صنعتی شریف 

589 7 323.44دانشگاه تبریز 

608 8 319.54دانشگاه علم و صنعت ایران 

631 9 313.04دانشگاه علوم پزشکی ایران 

662 10 307.18دانشگاه صنعتی اصفهان 

673 11 305.71دانشگاه شیراز 

704 12 300.74دانشگاه فردوسی مشهد 

735 13 295.13دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

748 14 293.61دانشگاه شهید بهشتی 

762 15 292.04دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

871 16 275.92دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

957 17 263.33دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

958 18 263.3 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

963 19 262.76دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

989 20 259.39دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

1024 21 256.48دانشگاه کاشان 

1066 22 253.38دانشگاه گیالن 
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1155 23 243.92دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا 

1158 24 243.53دانشگاه اصفهان 

1181 25 241.02دانشگاه محقق اردبیلی 

1186 26 240.49دانشگاه پیام نور 

1211 27 237.14دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

1213 28 237.04دانشگاه سمنان 

1215 29 236.89دانشگاه ارومیه 

1274 30 232.17دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز 

1276 31 231.78دانشگاه شهید باهنر کرمان 

1283 32 231.15دانشگاه رازي 

1327 33 226.21دانشگاه صنعتی شاهرود 

1334 34 225.78دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

1375 35 222.35دانشگاه بوعلی سینا 

1428 36 216.49دانشگاه صنعتی سهند 

1467 37 212.02دانشگاه زنجان 

1486 38 210.37دانشگاه یاسوج 

1491 39 209.95دانشگاه شهید چمران اهواز 



1/22/22, 2:16 PM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 85/205

1551 40 206.06دانشگاه خوارزمی 

1567 41 204.73دانشگاه بین المللی امام خمینی 

1579 42 204.21دانشگاه مازندران 

1597 43 202.45دانشگاه شهرکرد 

1602 44 201.74دانشگاه یزد 

1604 45 201.5 دانشگاه صنعتی شیراز 

1619 46 200.22دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

1828 47 182.37دانشگاه لرستان 

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري
پیشرفته 

173.23 48 1939

1976 49 169.9 دانشگاه الزهرا (س) 

1977 50 169.6 دانشگاه اراك 

2057 51 164.51دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

2163 52 156.65دانشگاه شاهد 

2266 53 149.06دانشگاه خلیج فارس 

2395 54 140.27دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

2399 55 140.13دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري 

2440 56 137.34دانشگاه صنعتی ارومیه 
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2605 57 125.03دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

2622 58 123.86دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

2900 59 104.37دانشگاه عالمه طباطبائی 

  

جدول 2. امتیاز مؤسسه هاي ایرانی در سنجه هاي گوناگون نظام رتبه بندي «یورپ» در سال 2021 میالدي 

نام مؤسسه 

امتیاز در سنجه ها 

مقاله
ها 

انتشاراتاستناد
بهره
وري

علمی 

تأثیر 

پژوهشی

همکاري
جهانی 

57.26 60.21 40.5475.51 85.0886.33دانشگاه تهران 

دانشگاه علوم پزشکی
تهران 

74.3486.43 39.48 74 60.53 53.29

45.68 52.96 34.2465.26 69.8775.15دانشگاه تربیت مدرس 

دانشگاه صنعتی
امیرکبیر 

66.4174.17 34.1865.93 53.5 45.99

دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی 

60.9375.89 33.9265.18 54.43 44.79

45.28 51.51 32.7363.37 64.3872.01دانشگاه صنعتی شریف 

45.27 52.1 30.7461.64 70.3 63.4 دانشگاه تبریز 

دانشگاه علم و صنعت
ایران 

65.0269.47 31.6862.09 50.62 40.66
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دانشگاه علوم پزشکی
ایران 

55.3671.48 29.99 61.6 53.49 41.11

دانشگاه صنعتی
اصفهان 

56.1267.92 30.9560.12 49.79 42.28

41.97 47.98 30.1858.29 60.6566.65دانشگاه شیراز 

41.22 46.37 30.5957.07 59.9165.57دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی
مشهد 

45.0670.57 27.8758.28 52.67 40.69

40.05 46.24 29.4556.04 57.3164.51دانشگاه شهید بهشتی 

دانشگاه علوم پزشکی
تبریز 

52.7268.62 29.2354.87 46.29 40.32

دانشگاه علوم پزشکی
شیراز 

49.8662.67 27.6753.62 45.34 36.76

دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی 

49.7857.44 26.6451.27 42.5 35.71

دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه 

37.4863.07 22.4554.11 53.7 32.5

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان 

44.7460.34 25.8851.67 44.36 35.77

دانشگاه صنعتی
نوشیروانی بابل 

40.4661.69 21.8653.93 50.77 30.67

28.89 48.3 23.2553.26 43.0559.72دانشگاه کاشان 
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32.01 42.93 24.8950.23 46.556.82 دانشگاه گیالن 

دانشگاه علوم پزشکی
بقیه اهللا 

23.7462.65 20.253.77 55.67 27.9

32.9 38.78 24.8547.38 45.5654.06دانشگاه اصفهان 

28.98 49.25 19.9949.86 39.2153.72دانشگاه محقق اردبیلی 

29.44 41.22 24.1847.83 41.2456.57دانشگاه پیام نور 

دانشگاه علوم پزشکی
مازندران 

27.8358.21 18.9751.19 53.55 27.39

28.34 41.59 22.7447.94 54.1 42.32دانشگاه سمنان 

30.78 39.2 23.545.89 53.2 44.32دانشگاه ارومیه 

دانشگاه علوم پزشکی
جندي شاپور اهواز 

30.85 57.2 20.9549.57 47.01 26.58

دانشگاه شهید باهنر
کرمان 

43.66 51.6 23.545.14 37.52 30.36

30.41 39.47 22.6446.12 39.6952.81دانشگاه رازي 

دانشگاه صنعتی
شاهرود 

43.2949.91 21.642.74 36.36 32.31

دانشگاه علوم پزشکی
کرمان 

33.0754.58 20.3547.11 43.8 26.87

29.64 37.42 21.7243.57 39.5350.47دانشگاه بوعلی سینا 
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24.54 40.95 19.8545.52 35.6150.03دانشگاه صنعتی سهند 

29.01 37.19 20.242.24 35.0448.35دانشگاه زنجان 

24.88 42.27 18.4544.27 30.6849.82دانشگاه یاسوج 

دانشگاه شهید چمران
اهواز 

36.29 47.4 20.842.26 36.53 26.67

27.18 35.48 20.141.12 35.3346.85دانشگاه خوارزمی 

دانشگاه بین المللی امام
خمینی 

33.3248.29 18.7441.99 38.41 23.98

25.63 37.81 19.5642.63 31.347.28 دانشگاه مازندران 

25.65 37.54 18.9441.34 31.847.18 دانشگاه شهرکرد 

27.93 32.85 21.1339.26 36.1644.41دانشگاه یزد 

27.62 36.62 18.2240.61 33.7844.65دانشگاه صنعتی شیراز 

دانشگاه علوم پزشکی
کردستان 

17.4951.22 14.0645.14 51 21.31

23.19 35.66 16.1837.43 26.9842.94دانشگاه لرستان 

دانشگاه تحصیالت
تکمیلی صنعتی و

فناوري پیشرفته 
20.7542.89 15.1537.69 36.81 19.93

19.8 31.82 16.6934.66 25.3141.63دانشگاه الزهرا (س) 

21.14 29.72 16.4733.77 29.2739.23دانشگاه اراك 
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دانشگاه علوم پزشکی
قزوین 

11.6541.83 11.7537.71 41.8 19.77

19.22 27.11 16.8632.51 24.2736.68دانشگاه شاهد 

20.69 27.05 14.1329.88 23.1134.21دانشگاه خلیج فارس 

دانشگاه علوم پزشکی
سمنان 

16.9635.41 13.0128.02 26.88 20

دانشگاه علوم کشاورزي
و منابع طبیعی ساري 

15.9834.44 11.1229.52 30.57 18.5

16.74 28.21 11.9829.88 18.432.13 دانشگاه صنعتی ارومیه 

دانشگاه علوم پزشکی
شاهرود 

12.1932.95 10.4427.23 27.55 14.67

دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد 

12.4632.66 12.5825.89 23.8 16.47

دانشگاه عالمه
طباطبائی 

 5.3325.12 9.24 23.5 24.26 16.92

بر پایه گزارش سال 2021 میالدي نظام رتبه بندي فراگیر «یوَرپ»، «Harvard University» پیشگام جهان است و
University of Toronto»، «University College London»، «Stanford University»، «University of»
Oxford»، «Johns Hopkins University»، «University of Cambridge»، «University of Michigan»،

University of Washington Seattle»»، و «Tsinghua University» در جایگاه دوم تا دهم هستند. 

این گزارش در سامانۀ «نما» در پیوند B2N.IR/URAP2021 در دسترس است. سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات
ایران (ایرانداك) راه اندازي کرده است، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوري و نوآوري ایران در جهان می پردازد. این سامانه با پایش

و گزارش نزدیک به 90 شاخص جهانی، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  42  |  تاریخ: 1400/10/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست وزیر علوم، تحقیقات و فناوري با اعضاي شوراي صنفی کارکنان دانشگاه ها

اعضاي شوراي صنفی دانشگاه هاي کشور طی نشستی با
وزیر علوم، تحقیقات و فناوري دیدار و گفت وگو کردند.

در این نشست اعضاي نمایندگان و اعضاي شوراي
صنفی کارکنان دانشگاه ها به نمایندگی از کارکنان
دانشگاه ها؛ به بیان دغدغه ها و مسائل کارکنان

پرداختند.
مهندس محمدامین نظري، سخنگوي شوراي کارکنان
دانشگاه شیراز نیز در این نشست، به نمایندگی از
کارکنان به بیان برخی از دغدغه هاي ایشان پرداخت.
همسان سازي حقوق کارکنان وزارت عتف و وزارت
بهداشت؛ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دانشگاه ها به

قراردادي و حذف شرکت هاي واسطه؛ عضویت دائم نماینده ي کارمندان دانشگاه در جلسات هیأت امنا و هیأت رئیسه و کمیسیون
هاي دائمی با ثبت قوانین دراین زمینه؛ واگذاري برخی از سمت هاي مدیریتی در دانشگاه به کارکنان و استفاده از تجارب ایشان در
این زمینه و انتصاب یک مشاور کارمندي براي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و ارتباط مستقیم ایشان با اعضاي شوراي کارکنان

دانشگاه ازجمله مسائل مطرح شده و پیشنهادات او در این جلسه بود.
از دیگر مسائل مطرح شده از سوي نمایندگان شوراي صنفی کارکنان نیز می توان به بازبینی آیین نامه ي استخدامی کارکنان
غیرهیأت علمی با مشورت کارکنان دانشگاه ها، امکان استفاده کارکنان دانشگاه ها از اراضی و مسکن دولتی، اعمال مدرك تحصیلی و

امکان تحصیل در مقاطع باالتر اشاره کرد.

کارکنان دانشگاه ها حافظه جمعی و تاریخ شفاهی آموزش عالی هستند /

مدیران به نظرات کارشناسی کارکنان (یاوران علمی) توجه کنند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري نیز در دیدار با اعضاي شوراي صنفی کارکنان دانشگاه هاي کشور گفت: مدیران به نظرات کارشناسی
کارکنان (یاوران علمی) توجه کنند.

دکتر محمدعلی زلفی گل در این جلسه که در ادامه ي نشست هاي گذشته ي او با اعضاي شوراهاي صنفی دانشگاه ها صورت گرفت؛
پس از شنیدن نمایندگان شواي کارکنان دانشگاه ها اظهار داشت: کارکنان دانشگاه ها از اقشاري هستند که نسبت به دانشجویان و
اعضاي هیئت علمی، ماندگاري بیشتري در محیط دانشگاه ها دارند و به نوعی حافظه ي جمعی و تاریخ شفاهی دانشگاه هستند؛

بنابراین دانشگاه را خانه ي خود می دانند و نقش مهمی در اجراي وظایف و مأموریت هاي دانشگاه دارند.
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وي تاکید کرد: باید شرایطی در دانشگاه ها ایجاد شود که کارکنان و اعضاي هیئت علمی با روحیه، شور و نشاط و انگیزه باال در محل
فعالیت خود حضور یابند و با جدیت و فارغ از دغدغه ها، نقش تربیتی خود را در خدمت به دانشجویان که امانت هاي جامعه هستند

انجام دهند.
او افزود: مطالبات کارکنان دانشگاه ها به گونه اي مطرح شود که در راستاي منافع عمومی جامعه باشد و تفاوت هاي بین افراد و

دانشگاه ها از نظر کارایی و اثربخشی هم در نظر گرفته شود.
وزیر علوم تاکید کرد: در کنار تجربه و سوابق تحصیلی باید کارایی اعضاي هیات علمی و کارکنان در تحقق نقش علمی دانشگاه ها هم
لحاظ شود و عالوه بر آن شرایط خاص هر دانشگاه از نظر قرارگیري در مناطق محروم یا میزان ارتباط با جامعه، داشتن قراردادهاي

پژوهشی و درآمد اختصاصی بیشتر هم لحاظ شود.
دکتر زلفی گل، در پاسخ به یکی از تقاضاهاي مطرح شده در نشست مبنی بر استفاده از اراضی دولتی براي مسکن کارکنان گفت:

اراضی دانشگاه ها متعلق به نسل آینده است و دانشگاه ها برنامه هاي مختلفی براي آن در نظر گرفته اند ولی اگر تعاونی هاي مسکن
دانشگاه ها و اعضاي هیئت علمی می توانند از زمین هاي در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و یا سایر اراضی دولت براي موضوع

تامین مسکن استفاده کنند این اقدام مورد حمایت مسئوالن دانشگاه و وزارت علوم است.
وي همچنین در پاسخ به تقاضاي نمایندگان دانشگاه ها مبنی بر اعمال مدارك تحصیلی و امکان تحصیل کارکنان در مقاطع باالتر

گفت: نکته اساسی این است که باید امکان رشد و پیشرفت براي همه اعم از کارکنان و اعضاي هیات علمی وجود داشته باشد و در این
زمینه باید ابعاد مختلف اعمال مدرك و ادامه تحصیل کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر زلفی گل درخصوص مشارکت کارکنان در شوراهاي دانشگاه ها و مجامع تصمیم گیر گفت: آیین نامه مدیریت دانشگاه ها در
حال بازبینی است و در آیین نامه جدید در کنار شوراهاي موجود، شورایی نیز به عنوان شوراي اداري مالی در دانشگاه ها ایجاد خواهد

شد که به مسائل خاص کارکنان و امور اداري مالی آنان بپردازد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري صدا و سیماشماره خبر:  43  |  تاریخ: 1400/10/19

 تفاهم دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري فارس

دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري فارس، با هدف اجرایی کردن آیین نامه حمایت پارك هاي علم و فناوري از فعالیت هاي
انجمن هاي علمی دانشجویی در حوزه کارآفرینی، تفاهم نامه منعقد کردند.

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما، مرکز فارس،این تفاهم
نامه که به امضاي سرپرست دانشگاه شیراز و رئیس پارك
علم و فناوري فارس به عنوان نمایندگان طرفین تفاهم نامه
رسید، در 10ماده، 34بند و 2 تبصره و 1پیوست، در دو

نسخه متحدالشکل تنظیم شده است. 
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز در حاشیه آیین
امضاي این تفاهم نامه بیان کرد: این تفاهم نامه به منظور
تحقق هدف هاي برنامه هاي باالدستی مانند نقشه جامع
علمی کشور و سیاست هاي کالن وزارت علوم، تحقیقات و

فناوري، براي گسترش خالقیت و روحیه کارآفرینی در میان دانشجویان و نیز توسعه ارتباط بیش تر پارك هاي علم و فناوري با بدنه
دانشجویی دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت شبکه انجمن هاي علمی دانشجویی براي توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و شناسایی و

حمایت از دانشجویان داراي استعداد فناوري و کارآفرینی منعقد شده است. 

علی حفیظی از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه را امیدآفرینی در بین دانشجویان براي ایجاد کسب وکار و کارآفرینی بعد از فراغت از
تحصیل، برقراري ارتباط مستقیم میان پارك هاي علم و فناوري با بدنه ي دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، استفاده از
شبکه انجمن هاي علمی دانشجویی به منظور توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ها؛ ترویج و تقویت روحیه ي خالقیت، نوآوري و
کارآفرینی در بین دانشجویان مستعد؛ شناسایی و جذب دانشجویان خالق و داراي ایده براي حمایت و پشتیبانی از آن ها از طریق
پارك، کمک به ایجاد شبکه نوآوري در زمینه هاي علمی گوناگون و کمک و تسهیل فرایند جذب دانشجویان به بازار کار (اشتغال)

مطرح کرد. 
او همچنین افزود: براي به اجرا درآوردن این تفاهم نامه کارگروه حمایت از فعالیت هاي فناورانه ي انجمن هاي علمی با ترکیب
نماینده ي تام االختیار رئیس دانشگاه شیراز، نماینده تام االختیار رئیس پارك، مدیر مرتبط با فعالیت انجمن در دانشگاه، مدیر مرتبط
با مرکز رشد پارك، مدیر مرکز رشد یا مرکز نوآوري در دانشگاه و نماینده منتخب انجمن هاي دانشگاه با معرفی معاونت فرهنگی یا
دانشجویی دانشگاهتشکیل می شود و طرفین توافق نمودند نمایندگان و مقامات خود را براي مدت دوسال به طرف دیگر معرفی کنند.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز افزود: برابر این تفاهم نامه، دانشگاه و پارك براساس توافق طرفین و با تأیید هیأت امناي
خود، بودجه مشخصی را با نسبت 30درصد دانشگاه و 70درصد پارك براي به اجرا درآوردن موضوع این تفاهم نامه یا قراردادهایی که

متعاقبا در آینده فی مابین تنظیم و منعقد می شود، تأمین می کند. 

معصومه محرر، رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز نیز در این مراسم، به تشریح برنامه ها و فعالیت
هاي حمایتی پیشبینی شده پرداخت و توضیح داد: همسو با تحقق اهداف پیشبینی شده در این تفاهم نامه، ازجمله برنامه هاي
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حمایتی پارك از میان مجموعه فعالیت هاي ترویجی، آموزشی و عملی انجمن در حوزه هاي کارآفرینی و نوآوري می توان به برگزاري
رویدادهاي کارآفرینی تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت هاي انجمن؛ برگزاري تورهاي علمی بازدید از واحدهاي فناور و شرکت هاي
دانش بنیان مستقر در پارك، برگزاري نشست هاي تخصصی اعضاي انجمن ها با حضور شرکت هاي دانش بنیان مستقر در پارك و

حمایت از ایده هاي نو و فناورانه دانشجویان و اعضاي انجمن ها اشاره کرد. 
او افزود: حضور اعضاي انجمن ها در دوره هاي آموزشی پارك، برگزاري کارگاه آموزشی مسیر آینده شغلی براي دانشجویان نوورود
بامحوریت کارآفرینی؛ حضور دانشجویان در شرکت ها و واحدهاي فناور درقالب برنامه هاي کار آموزشی و فعالیت مشترك، انتخاب
انجمن برتر به صورت ساالنه و معرفی آن به وزارت و انتخاب دانشجوي برتر در حوزه ي فناوري را از دیگر برنامه ها و فعالیت هاي

حمایتی پارك علم و فناوري در ارتباط با انجمن هاي علمی دانشگاه عنوان کرد. 
به گفته رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز، هم اکنون 68 واحد انجمن علمی در دانشگاه شیراز
فعالیت می کنند که 500 نفر از دانشجویان دانشگاه، از اعضاي شوراي مرکزي این انجمن هاي علمی هستند و قریب به دوهزار نفر

دانشجوي پژوهشگر و توانمند در این انجمن ها حضور فّعال و مؤثر دارند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: حافظ نیوزشماره خبر:  44  |  تاریخ: 1400/10/19

 حمایت از انجمن هاي علمی دانشجویی در حوزه کارآفرینی و نوآوري

تفاهم نامه ي همکاري دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري استان فارس؛ باهدف اجرایی کردن آیین نامه ي حمایت پارك
هاي علم و فناوري از فعالیت هاي انجمن هاي علمی دانشجویی در حوزه ي کارآفرینی منعقد شد.

تفاهم نامه ي همکاري دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري استان فارس؛ باهدف اجرایی کردن آیین نامه ي حمایت پارك هاي
علم و فناوري از فعالیت هاي انجمن هاي علمی دانشجویی در حوزه ي کارآفرینی منعقد شد. 

به گزارش حافظ خبر، این تفاهم نامه که به امضاي محمد مؤذنی، سرپرست دانشگاه شیراز و امین رضا ذوالقدر رئیس پارك علم و
فناوري استان فارس به عنوان نمایندگان طرفین تفاهم نامه رسید، در 10ماده، 34بند و 2 تبصره و 1پیوست، در دو نسخه ي

متحدالشکل تنظیم شده است. 

به گفته ي معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز، این تفاهم نامه به منظور تحقق هدف هاي برنامه هاي باالدستی مانند نقشه ي
جامع علمی کشور و سیاست هاي کالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، براي گسترش خالقیت و روحیه ي کارآفرینی در میان
دانشجویان و نیز توسعه ي ارتباط بیش تر پارك هاي علم و فناوري با بدنه ي دانشجویی دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت شبکه ي
انجمن هاي علمی دانشجویی براي توسعه ي کارآفرینی در دانشگاه ها و شناسایی و حمایت از دانشجویان داراي استعداد فناوري و

کارآفرینی منعقد گردیده است. 
علی حفیظی از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه را امیدآفرینی در بین دانشجویان براي ایجاد کسب وکار و کارآفرینی بعد از فراغت از
تحصیل؛ برقراري ارتباط مستقیم میان پارك هاي علم و فناوري با بدنه ي دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی؛ استفاده از
شبکه انجمن هاي علمی دانشجویی به منظور توسعه ي فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ها؛ ترویج و تقویت روحیه ي خالقیت، نوآوري
و کارآفرینی در بین دانشجویان مستعد؛ شناسایی و جذب دانشجویان خالق و داراي ایده براي حمایت و پشتیبانی از آن ها از طریق
پارك؛ کمک به ایجاد شبکه نوآوري در زمینه هاي علمی گوناگون و کمک و تسهیل فرایند جذب دانشجویان به بازار کار (اشتغال)

مطرح کرد. 
وي خبر داد: براي به اجرا درآوردن این تفاهم نامه کارگروه حمایت از فعالیت هاي فناورانه ي انجمن هاي علمی با ترکیب نماینده ي
تام االختیار رئیس دانشگاه شیراز، نماینده ي تام االختیار رئیس پارك، مدیر مرتبط با فعالیت انجمن در دانشگاه، مدیر مرتبط با مرکز
رشد پارك، مدیر مرکز رشد یا مرکز نوآوري در دانشگاه و نماینده ي منتخب انجمن هاي دانشگاه با معرفی معاونت فرهنگی یا
دانشجویی دانشگاه تشکیل می شود و طرفین توافق نمودند نمایندگان و مقامات خود را براي مدت دوسال به طرف دیگر معرفی

نمایند. 
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز افزود: برابر این تفاهم نامه، دانشگاه و پارك براساس توافق طرفین و با تأیید هیأت امناي
خود، بودجه ي مشخصی را با نسبت 30درصد دانشگاه و 70درصد پارك براي به اجرا درآوردن موضوع این تفاهم نامه یا قراردادهایی

که متعاقبا در آینده فی مابین تنظیم و منعقد می گردد، تأمین می نمایند. 
معصومه محرر، رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز نیز در این مراسم، به تشریح برنامه ها و فعالیت
هاي حمایتی پیشبینی شده پرداخت و توضیح داد: همسو با تحقق اهداف پیشبینی شده در این تفاهم نامه، ازجمله برنامه هاي
حمایتی پارك ازمیان مجموعه فعالیت هاي ترویجی، آموزشی و عملی انجمن در حوزه هاي کارآفرینی و نوآوري می توان به برگزاري
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رویدادهاي کارآفرینی تخصصی مرتبط با زمینه ي فعالیت هاي انجمن؛ برگزاري تورهاي علمی بازدید از واحدهاي فناور و شرکت هاي
دانش بنیان مستقر در پارك؛ برگزاري نشست هاي تخصصی اعضاي انجمن ها با حضور شرکت هاي دانش بنیان مستقر در پارك و

حمایت از ایده هاي نو و فناورانه دانشجویان و اعضاي انجمن ها اشاره کرد. 
وي افزود: حضور اعضاي انجمن ها در دوره هاي آموزشی پارك، برگزاري کارگاه آموزشی مسیر آینده ي شغلی براي دانشجویان نوورود
بامحوریت کارآفرینی؛ حضور دانشجویان در شرکت ها و واحدهاي فناور درقالب برنامه هاي کارآموزشی و فعالیت مشترك، انتخاب
انجمن برتر به صورت ساالنه و معرفی آن به وزارت و انتخاب دانشجوي برتر در حوزه ي فناوري را ازدیگر برنامه ها و فعالیت هاي

حمایتی پارك علم و فناوري در ارتباط با انجمن هاي علمی دانشگاه عنوان کرد. 
به گفته ي رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز، هم اکنون 68واحد انجمن علمی در دانشگاه شیراز
فعالّیت می کنند که پانصدنفر از دانشجویان دانشگاه، از اعضاي شوراي مرکزي این انجمن هاي علمی هستند و قریب به دوهزار نفر

دانشجوي پژوهشگر و توانمند در این انجمن ها حضور فّعال و مؤثر دارند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  45  |  تاریخ: 1400/10/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تفاهم نامه ي دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري استان فارس در زمینه ي حمایت از انجمن هاي علمی

دانشجویی در حوزة کارآفرینی و نوآوري

تفاهم نامه ي همکاري دانشگاه شیراز و پارك علم و
فناوري استان فارس؛ باهدف اجرایی کردن آیین نامه ي
حمایت پارك هاي علم و فناوري از فعالیت هاي انجمن
هاي علمی دانشجویی در حوزه ي کارآفرینی منعقد شد.
این تفاهم نامه که به امضاي دکتر محمد مؤذنی،
سرپرست دانشگاه شیراز و دکتر امین رضا ذوالقدر رئیس
پارك علم و فناوري استان فارس به عنوان نمایندگان
طرفین تفاهم نامه رسید، در 10ماده، 34بند و 2 تبصره
و 1پیوست، در دو نسخه ي متحدالشکل تنظیم گردیده

است.
به گفته ي معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز، این تفاهم نامه به منظور تحقق هدف هاي برنامه هاي باالدستی مانند نقشه ي
جامع علمی کشور و سیاست هاي کالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، براي گسترش خالقیت و روحیه ي کارآفرینی در میان
دانشجویان و نیز توسعه ي ارتباط بیش تر پارك هاي علم و فناوري با بدنه ي دانشجویی دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت شبکه ي
انجمن هاي علمی دانشجویی براي توسعه ي کارآفرینی در دانشگاه ها و شناسایی و حمایت از دانشجویان داراي استعداد فناوري و

کارآفرینی منعقد گردیده است.
دکتر علی حفیظی از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه را امیدآفرینی در بین دانشجویان براي ایجاد کسب وکار و کارآفرینی بعد از
فراغت از تحصیل؛ برقراري ارتباط مستقیم میان پارك هاي علم و فناوري با بدنه ي دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی؛
استفاده از شبکه انجمن هاي علمی دانشجویی به منظور توسعه ي فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ها؛ ترویج و تقویت روحیه ي
خالقیت، نوآوري و کارآفرینی در بین دانشجویان مستعد؛ شناسایی و جذب دانشجویان خالق و داراي ایده براي حمایت و پشتیبانی از
آن ها از طریق پارك؛ کمک به ایجاد شبکه نوآوري در زمینه هاي علمی گوناگون و کمک و تسهیل فرایند جذب دانشجویان به بازار

کار (اشتغال) مطرح کرد.
وي خبر داد: براي به اجرا درآوردن این تفاهم نامه کارگروه حمایت از فعالیت هاي فناورانه ي انجمن هاي علمی با ترکیب نماینده ي
تام االختیار رئیس دانشگاه شیراز، نماینده ي تام االختیار رئیس پارك، مدیر مرتبط با فعالیت انجمن در دانشگاه، مدیر مرتبط با مرکز
رشد پارك، مدیر مرکز رشد یا مرکز نوآوري در دانشگاه و نماینده ي منتخب انجمن هاي دانشگاه با معرفی معاونت فرهنگی یا
دانشجویی دانشگاه تشکیل می شود و طرفین توافق نمودند نمایندگان و مقامات خود را براي مدت دوسال به طرف دیگر معرفی

نمایند.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز افزود: برابر این تفاهم نامه، دانشگاه و پارك براساس توافق طرفین و با تأیید هیأت امناي
خود، بودجه ي مشخصی را با نسبت 30درصد دانشگاه و 70درصد پارك براي به اجرا درآوردن موضوع این تفاهم نامه یا قراردادهایی
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که متعاقبا در آینده فی مابین تنظیم و منعقد می گردد، تأمین می نمایند.
دکتر معصومه محرر، رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز نیز در این مراسم، به تشریح برنامه ها و
فعالیت هاي حمایتی پیشبینی شده پرداخت و توضیح داد: همسو با تحقق اهداف پیشبینی شده در این تفاهم نامه، ازجمله برنامه
هاي حمایتی پارك ازمیان مجموعه فعالیت هاي ترویجی، آموزشی و عملی انجمن در حوزه هاي کارآفرینی و نوآوري می توان به
برگزاري رویدادهاي کارآفرینی تخصصی مرتبط با زمینه ي فعالیت هاي انجمن؛ برگزاري تورهاي علمی بازدید از واحدهاي فناور و
شرکت هاي دانش بنیان مستقر در پارك؛ برگزاري نشست هاي تخصصی اعضاي انجمن ها با حضور شرکت هاي دانش بنیان مستقر

در پارك و حمایت از ایده هاي نو و فناورانه دانشجویان و اعضاي انجمن ها اشاره کرد.
وي افزود: حضور اعضاي انجمن ها در دوره هاي آموزشی پارك، برگزاري کارگاه آموزشی مسیر آینده ي شغلی براي دانشجویان نوورود
بامحوریت کارآفرینی؛ حضور دانشجویان در شرکت ها و واحدهاي فناور درقالب برنامه هاي کارآموزشی و فعالیت مشترك، انتخاب
انجمن برتر به صورت ساالنه و معرفی آن به وزارت و انتخاب دانشجوي برتر در حوزه ي فناوري را ازدیگر برنامه ها و فعالیت هاي

حمایتی پارك علم و فناوري در ارتباط با انجمن هاي علمی دانشگاه عنوان کرد.
به گفته ي رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز، هم اکنون 68واحد انجمن علمی در دانشگاه شیراز
فعالّیت می کنند که پانصدنفر از دانشجویان دانشگاه، از اعضاي شوراي مرکزي این انجمن هاي علمی هستند و قریب به دوهزار نفر

دانشجوي پژوهشگر و توانمند در این انجمن ها حضور فّعال و مؤثر دارند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایسناشماره خبر:  46  |  تاریخ: 1400/10/19

 تفاهم دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري فارس

دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري فارس، با هدف اجرایی کردن آیین نامه حمایت پارك هاي علم و فناوري از فعالیت هاي
انجمن هاي علمی دانشجویی در حوزه کارآفرینی، تفاهم نامه منعقد کردند.

این تفاهم نامه که به امضاي سرپرست دانشگاه شیراز و
رئیس پارك علم و فناوري فارس به عنوان نمایندگان
طرفین تفاهم نامه رسید، در 10ماده، 34بند و 2 تبصره و

1پیوست، در دو نسخه یمتحدالشکل تنظیم شده است. 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز یکشنبه 19 دي
در حاشیه آیین امضاي این تفاهم نامه بیان کرد: این تفاهم
نامه به منظور تحقق هدف هاي برنامه هاي باالدستی مانند
نقشه جامع علمی کشور و سیاست هاي کالن وزارت علوم،

تحقیقات و فناوري، براي گسترش خالقیت و روحیه کارآفرینی در میان دانشجویان و نیز توسعه ارتباط بیش تر پارك هاي علم و
فناوري با بدنه دانشجویی دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت شبکه انجمن هاي علمی دانشجویی براي توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و

شناسایی و حمایت از دانشجویان داراي استعداد فناوري و کارآفرینی منعقد شده است. 

علی حفیظی از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه را امیدآفرینی در بین دانشجویان براي ایجاد کسب وکار و کارآفرینی بعد از فراغت از
تحصیل، برقراري ارتباط مستقیم میان پارك هاي علم و فناوري با بدنه ي دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، استفاده از
شبکه انجمن هاي علمی دانشجویی به منظور توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ها؛ ترویج و تقویت روحیه ي خالقیت، نوآوري و
کارآفرینی در بین دانشجویان مستعد؛ شناسایی و جذب دانشجویان خالق و داراي ایده براي حمایت و پشتیبانی از آن ها از طریق
پارك، کمک به ایجاد شبکه نوآوري در زمینه هاي علمی گوناگون و کمک و تسهیل فرایند جذب دانشجویان به بازار کار (اشتغال)

مطرح کرد. 

او همچنین اعالم کرد که براي به اجرا درآوردن این تفاهم نامه کارگروه حمایت از فعالیت هاي فناورانه ي انجمن هاي علمی با
ترکیبنماینده ي تام االختیار رئیس دانشگاه شیراز، نماینده تام االختیار رئیس پارك، مدیر مرتبط با فعالیت انجمن در دانشگاه، مدیر
مرتبط با مرکز رشد پارك، مدیر مرکز رشد یا مرکز نوآوري در دانشگاه و نماینده منتخب انجمن هاي دانشگاه با معرفی معاونت
فرهنگی یا دانشجویی دانشگاهتشکیل می شود و طرفین توافق نمودند نمایندگان و مقامات خود را براي مدت دوسال به طرف دیگر

معرفی کنند. 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز افزود: برابر این تفاهم نامه، دانشگاه و پارك براساس توافق طرفین و با تأیید هیأت امناي
خود، بودجه مشخصی را با نسبت 30درصد دانشگاه و 70درصد پارك براي به اجرا درآوردن موضوع این تفاهم نامه یا قراردادهایی که
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متعاقبا در آینده فی مابین تنظیم و منعقد می شود، تأمین می کند. 

معصومه محرر، رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز نیز در این مراسم، به تشریح برنامه ها و فعالیت
هاي حمایتی پیشبینی شده پرداخت و توضیح داد: همسو با تحقق اهداف پیشبینی شده در این تفاهم نامه، ازجمله برنامه هاي
حمایتی پارك از میان مجموعه فعالیت هاي ترویجی، آموزشی و عملی انجمن در حوزه هاي کارآفرینی و نوآوري می توان به برگزاري
رویدادهاي کارآفرینی تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت هاي انجمن؛ برگزاري تورهاي علمی بازدید از واحدهاي فناور و شرکت هاي
دانش بنیان مستقر در پارك، برگزاري نشست هاي تخصصی اعضاي انجمن ها با حضور شرکت هاي دانش بنیان مستقر در پارك و

حمایت از ایده هاي نو و فناورانه دانشجویان و اعضاي انجمن ها اشاره کرد. 

او افزود: حضور اعضاي انجمن ها در دوره هاي آموزشی پارك، برگزاري کارگاه آموزشی مسیر آینده شغلی براي دانشجویان نوورود
بامحوریت کارآفرینی؛ حضور دانشجویان در شرکت ها و واحدهاي فناور درقالب برنامه هاي کار آموزشی و فعالیت مشترك، انتخاب
انجمن برتر به صورت ساالنه و معرفی آن به وزارت و انتخاب دانشجوي برتر در حوزه ي فناوري را از دیگر برنامه ها و فعالیت هاي

حمایتی پارك علم و فناوري در ارتباط با انجمن هاي علمی دانشگاه عنوان کرد. 

به گفته رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز، هم اکنون 68 واحد انجمن علمی در دانشگاه شیراز
فعالیت می کنند که 500 نفر از دانشجویان دانشگاه، از اعضاي شوراي مرکزي این انجمن هاي علمی هستند و قریب به دوهزار نفر

دانشجوي پژوهشگر و توانمند در این انجمن ها حضور فّعال و مؤثر دارند. 

انتهاي پیام
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران جوانشماره خبر:  47  |  تاریخ: 1400/10/19

 امضاي تفاهم نامه ي دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري فارس

تفاهم نامه ي همکاري دانشگاه شیراز و پارك علم و فناوري استان فارس؛ باهدف اجرایی کردن آیین نامه ي حمایت پارك
هاي علم و فناوري از فعالیت هاي انجمن هاي علمی دانشجویی در حوزه ي کارآفرینی منعقد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - این تفاهم نامه که به
امضاي دکتر محمد مؤذنی، سرپرست دانشگاه شیراز و
دکتر امین رضا ذوالقدر رئیس پارك علم و فناوري استان
فارس به عنوان نمایندگان طرفین تفاهم نامه رسید، در 10
ماده، 34 بند و 2 تبصره و 1پیوست، در دو نسخه ي

متحدالشکل تنظیم شده است. 

به گفته ي معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز، این
تفاهم نامه به منظور تحقق هدف هاي برنامه هاي

باالدستی مانند نقشه ي جامع علمی کشور و سیاست هاي کالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، براي گسترش خالقیت و روحیه ي
کارآفرینی در میان دانشجویان و نیز توسعه ي ارتباط بیش تر پارك هاي علم و فناوري با بدنه ي دانشجویی دانشگاه ها و استفاده از
ظرفیت شبکه ي انجمن هاي علمی دانشجویی براي توسعه ي کارآفرینی در دانشگاه ها و شناسایی و حمایت از دانشجویان داراي

استعداد فناوري و کارآفرینی منعقد شده است. 

علی حفیظی از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه را امیدآفرینی در بین دانشجویان براي ایجاد کسب وکار و کارآفرینی بعد از فراغت از
تحصیل؛ برقراري ارتباط مستقیم میان پارك هاي علم و فناوري با بدنه ي دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی؛ استفاده از
شبکه انجمن هاي علمی دانشجویی به منظور توسعه ي فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ها؛ ترویج و تقویت روحیه ي خالقیت، نوآوري
و کارآفرینی در بین دانشجویان مستعد؛ شناسایی و جذب دانشجویان خالق و داراي ایده براي حمایت و پشتیبانی از آن ها از طریق
پارك؛ کمک به ایجاد شبکه نوآوري در زمینه هاي علمی گوناگون و کمک و تسهیل فرایند جذب دانشجویان به بازار کار (اشتغال)

مطرح کرد. 

او گفت: براي به اجرا درآوردن این تفاهم نامه کارگروه حمایت از فعالیت هاي فناورانه ي انجمن هاي علمی با ترکیب نماینده ي تام
االختیار رئیس دانشگاه شیراز، نماینده ي تام االختیار رئیس پارك، مدیر مرتبط با فعالیت انجمن در دانشگاه، مدیر مرتبط با مرکز
رشد پارك، مدیر مرکز رشد یا مرکز نوآوري در دانشگاه و نماینده ي منتخب انجمن هاي دانشگاه با معرفی معاونت فرهنگی یا
دانشجویی دانشگاه تشکیل می شود و طرفین توافق نمودند نمایندگان و مقامات خود را براي مدت دوسال به طرف دیگر معرفی کند. 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز گفت: برابر این تفاهم نامه، دانشگاه و پارك براساس توافق طرفین و با تأیید هیأت امناي
خود، بودجه ي مشخصی را با نسبت 30 درصد دانشگاه و 70 درصد پارك براي به اجرا درآوردن موضوع این تفاهم نامه یا قرارداد
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هایی که متعاقبا در آینده فی مابین تنظیم و منعقد می شود، تأمین می کنند. 

دکتر معصومه محرر، رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز نیز در این مراسم، به تشریح برنامه ها و
فعالیت هاي حمایتی پیشبینی شده پرداخت. 

او همسو با تحقق اهداف پیشبینی شده در این تفاهم نامه، ازجمله برنامه هاي حمایتی پارك ازمیان مجموعه فعالیت هاي ترویجی،
آموزشی و عملی انجمن در حوزه هاي کارآفرینی و نوآوري می توان به برگزاري رویداد هاي کارآفرینی تخصصی مرتبط با زمینه ي
فعالیت هاي انجمن؛ برگزاري تور هاي علمی بازدید از واحد هاي فناور و شرکت هاي دانش بنیان مستقر در پارك؛ برگزاري نشست
هاي تخصصی اعضاي انجمن ها با حضور شرکت هاي دانش بنیان مستقر در پارك و حمایت از ایده هاي نو و فناورانه دانشجویان و

اعضاي انجمن ها اشاره کرد. 

او، حضور اعضاي انجمن ها در دوره هاي آموزشی پارك، برگزاري کارگاه آموزشی مسیر آینده ي شغلی براي دانشجویان نوورود
بامحوریت کارآفرینی؛ حضور دانشجویان در شرکت ها و واحد هاي فناور درقالب برنامه هاي کارآموزشی و فعالیت مشترك، انتخاب
انجمن برتر به صورت ساالنه و معرفی آن به وزارت و انتخاب دانشجوي برتر در حوزه ي فناوري را ازدیگر برنامه ها و فعالیت هاي

حمایتی پارك علم و فناوري در ارتباط با انجمن هاي علمی دانشگاه عنوان کرد. 

به گفته ي رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز، هم اکنون 68واحد انجمن علمی در دانشگاه شیراز
فعالّیت می کنند که پانصدنفر از دانشجویان دانشگاه، از اعضاي شوراي مرکزي این انجمن هاي علمی هستند و قریب به دوهزار نفر

دانشجوي پژوهشگر و توانمند در این انجمن ها حضور فّعال و مؤثر دارند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  48  |  تاریخ: 1400/10/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 معرفی مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز

مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی، با توجه به جایگاه و
ظرفیت هاي منحصربه فرد دانشگاه شیراز، به ویژه در
حوزه ي علوم انسانی، با چشم انداز توسعه ي نوآوري ها
در حوزه هاي مختلف علوم انسانی ازجمله ادبیات،
حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت،
الهیات و فرهنگ و با هدف حمایت از افراد مستعد و
خالق، توسعه کسب و کارهاي دانش بنیان و خالق و
ارائه ي خدمات نوآورانه و تخصصی به نهادهاي سیاست
گذاري، دولتی، اقتصادي، صنعتی و فرهنگی ایجاد شده

است.
در این مرکز، براي نوآفرینان صاحب ایده، متخصصان

داراي تخصص یا مهارت و هسته هاي کوچک و متوسط داراي ایده هاي نوآورانه قابل تجاري شدن در حوزه ي علوم انسانی خدمات
ارائه می شود.

دکتر محمدمهدي آجیلیان، مدیر مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز و برخی از اعضاي تیم هاي مستقر در این مرکز،
طی گفت وگویی با روابط عمومی دانشگاه به معرفی مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز و فعالیت هاي درحال انجام

این مرکز پرداخته اند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: شبستانشماره خبر:  49  |  تاریخ: 1400/10/18

 «پاتوق کتاب» میزبان چهار کتاب از «محمدحسین انصاري نژاد» می شود

آئین رونمایی و جشن امضاي آثار «محمدحسین انصاري نژاد» به همراه شعر خوانی شاعران و اعضاي هیئت علمی دانشگاه
شیراز در «پاتوق کتاب» برگزار می شود.

آئین رونمایی و جشن امضاي آثار «محمدحسین انصاري نژاد» به همراه شعر خوانی شاعران و اعضاي هیئت علمی دانشگاه شیراز در
«پاتوق کتاب» برگزار می شود. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از شیراز، آئین رونمایی و جشن امضاي آثار «محمدحسین انصاري نژاد» به همراه شعر خوانی
شاعران در «پاتوق کتاب» با حضور غالمرضا کافی و محمد مرادي، اعضاي هیئت علمی دانشگاه شیراز، برگزار خواهد شد. 

این آئین، یکشنبه 19 دي ساعت 16 در خیابان «صورتگر»، نبش کوچه هشت برگزار می شود و تا ساعت 17 و 30 دقیقه ادامه دارد و
کتاب هاي «سواحل بی تاب، پنجره هاي تماشا، وزش هاي شگفت و باغتاج» به همراه شعر خوانی شاعران در آن اجرا می شود. 

این مراسم توسط، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس فارس، انجمن قلم ایران، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداري
شیراز، حوزه هنري استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و سازمان بسیج هنرمندان اجرا می شود.



1/22/22, 2:16 PM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 105/205

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: تسنیمشماره خبر:  50  |  تاریخ: 1400/10/18

 اختتامیه کنگره ملی شعر دفاع مقدس اسفندماه در شیراز برگزار می شود

گروه استان ها_ دبیر اجرایی جشنواره شعر دفاع مقدس از برگزاري اختتامیه کنگره ملی شعر دفاع مقدس اسفندماه در شیراز
خبر داد.

گروه استان ها_ دبیر اجرایی جشنواره شعر دفاع مقدس از
برگزاري اختتامیه کنگره ملی شعر دفاع مقدس اسفندماه

در شیراز خبر داد. - اخبار استانها - 
به گزارش خبرگزاري تسنیم از شیراز، به نقل از روابط
عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس
استان فارس حجت االسالم والمسلمین محمدحسین
انصاري نژاد اظهارداشت: فراخوان جشنواره شعر دفاع
مقدس استان فارس مورد استقبال بسیاري از عالقه مندان
قرار گرفت و تاکنون بیش از 670 اثر به دبیر خانه این

جشنواره رسیده است. 

وي با بیان اینکه فراخوان جشنواره شعر دفاع مقدس مورد استقبال شاعران استان قرار گرفت اظهارداشت: بیش از 676 اثر با محوریت
دفاع مقدس، مدافعان حرم، بیداري اسالمی در قالب هاي کالسیک، نیمایی و سپید به دبیرخانه جشنواره استانی رسید که پس از

دآوري آثار برگزیدگان مرحله استانی مشخص و معرفی شدند. 

انصاري نژاد با بیان اینکه پس از دآوري آثار برگزیده استانی به دبیرخانه کنگره ملی شعر دفاع مقدس ارسال شد بیان کرد: آثار
شاعران عبدالرضا مروتی اردکانی، هادي فردوسی، محمد جواد تهرانی نوبندگانی، سید محمد میالد دانشور، امیر صادق نقد علی،
حسین فروزنده، معصومه کشاورز، دانیال بهادرانی وسمیه تورجی برگزیده استانی این جشنواره شدند که به مرحله کشوري راه یافتند. 

وي افزود: دبیر علمی و داور اول جشنواره استانی محمد مرادي از شاعران و پژوهشگران شاخص استان و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیراز است و داور دوم نیز سید وحید سمنانی شاعر و پژوهشگر حوزه شعر و ادبیات این دوره از جشنواره شعر دفاع مقدس مرحله

استانی بودند. 

استان فارس میزبان کنگره ملی شعر دفاع مقدس شد 
مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر دفاع مقدس کرمانشاه تمدید شد 

فراخوان کنگره ملی و جشنواره استانی شعر دفاع مقدس "همیشه هاي هنوز" منتشر شد 
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دبیراجرایی جشنواره شعر دفاع مقدس استان فارس تصریح کرد: دبیرخانه دائمی کنگره ملی شعر دفاع مقدس در استان فارس است
که مراسم اختتامیه کنگره ملی شعر دفاع مقدس نیز در اسفندماه به میزبانی شهر شیراز برگزار خواهد شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: شفقناشماره خبر:  51  |  تاریخ: 1400/10/18

 استاد دانشگاه شیراز: «عبودیت خداوند» مناسب ترین پیشران الگوي اسالمی ایرانی محیط زیست متعالی

است

شفقنا- استاد دانشگاه شیراز گفت: تحلیل ها نشان می دهد «عبودیت خداوند»، مناسب ترین پیشران الگوي اسالمی-ایرانی
محیط زیست متعالی است. به گزارش شفقنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، دکتر منصور شاه

ولی در گفت وگویی با اشاره به بحرانهاي زیست محیطی در ایران گفت: مراکز علمی نظیر ...

شفقنا- استاد دانشگاه شیراز گفت: تحلیل ها نشان می دهد «عبودیت خداوند»، مناسب ترین پیشران الگوي اسالمی-ایرانی محیط
زیست متعالی است. 

به گزارش شفقنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، دکتر منصور شاه ولی در گفت وگویی با اشاره به
بحرانهاي زیست محیطی در ایران گفت: مراکز علمی نظیر مرکز الگوي اسالمی ایران پیشرفت درصدد تدوین الگوي پیشرفت محیط

زیست با مبانی بومی و اسالمی ایرانی برآمده است. 

او ادامه داد: بررسی هاي مرکز الگو به بویژه اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی نشان می دهد بهره گیري از
آموزه هاي دینی می توان براي رفع معضالت محیط زیستی و حفاظت و احیاي آن تالش کرد. زیرا بدون فرامین الهی نمی توان درك
صحیح از داوري هاي اخالق محیط زیستی داشت. به این منظور، سند الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت ، محیط زیست به این پرسش ها
پاسخ می دهد که مبانی این الگو کدام اند؟ آرمان آن چیست؟ چه افقی در نظر دارد؟ چه رسالتی را بر عهده می گیرد؟ و چه تدابیري

را تدارك می بیند؟ 

استاد دانشگاه شیراز ادامه داد: مبانی سند الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت محیط زیست براي شناخت بحران هاي محیط زیست با
فرارویی از عینیت و تمسک به معنویت میسر است. هر چند که از علوم و فناوري بشري نیز در این راستا می توان بهره برد. آرمان این
الگو، تحقق مسؤولیت خلیفت اللهی انسان به محیط زیست با حکمت عملِی اجتماعی شامل مرمت قلمرو خالفت، آبادسازي و

آزادسازي منطقه جانشینی از نفوذ تخریبی اهریمنان است. 

شاه ولی ادامه داد: افق آن، پیش بینی، همگرایی و هم افزایی به منزله میثاقی اسالمی ایرانی در فرایندهاي اسالمی شدِن نهادهاي
آموزشی و پژوهشی براي پرداختن به محیط زیست کشور و تعامل سازنده با جهان به ویژه جهان اسالم است. 

او خاطرنشان کرد: رسالت این الگو، پژوهش هاي نظري و عملی براي تبیین علوم محیط زیست براي احیاي قداست طبیعت با کمک
منابع اسالمی نظیر قرآن و شریعت  است. روش استخراج تدابیر ذیربط نیز باید مبتنی بر تبیین عینی، ذهنی و نظام مند با رویکرد
فرارشته اي و تعامل حداکثري متخصصان علوم تجربی و دینی براي پاسخگویی به نیازهاي نسل حاضر و آینده و برآوردن حکیمانه
انتظارات معنوي مورد نظر خالق هستی باشد که به کفایت در یکی از تدابیر سند الگو مبنی بر «بهینه سازي مصرف آب و انرژي،
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حفظ هواي پاك، حفاظت و بهره برداري پایدار از محیط زیست و منابع حیاتی همچون خاك، آب، جنگل، مراتع و تنوع زیستی و
انجام فعالیت هاي زیربنایی، اقتصادي و اجتماعی به فراخور ظرفیت هاي بوم شناختی با رعایت حقوق و اخالق زیست محیطی بر پایه

آموزه هاي اسالمی» درج شده است. 

استاد دانشگاه شیراز یادآور شد: براي نیل به اهداف الگوي پیشرفت محیط زیست, توجه به پیشران هاي آن نیز ضروري است. تحلیل
ها نشان می دهد «عبودیت خداوند»، مناسب ترین پیشران الگوي اسالمی-ایرانی محیط زیست متعالی است؛ زیرا با سه امر

«مکتوب»، «محتوم» و «مختوم» وحیانی هم سو است؛ یعنی انسان از راه محیط زیسِت متعالی به خداوند می رسد. 

انتهاي پیام 

fa.shafaqna.com شفقنا در شبکه هاي اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام 

https://fa.shafaqna.com/?p=1294525 : لینک کوتاه خبر
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري صدا و سیماشماره خبر:  52  |  تاریخ: 1400/10/17

 راه اندازي رشته هاي دانشگاهی با موضوع مسائل شهري

نشست مشترك هیأت رئیسه دانشگاه شیراز با اعضاي ششمین دوره شوراي اسالمی شهر شیراز، با هدف هم اندیشی و تعامل
دوجانبه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري صداوسیما مرکز فارس، رئیس
دانشگاه شیراز در نشست مشترك هیأت رئیسه ي دانشگاه
شیراز با اعضاي شوراي اسالمی شهر شیراز گفت: دانشگاه
شیراز به عنوان سرمایه ي ملی و قطب علمی جنوب کشور،
با قدمتی 70ساله و داشتن 600رشته-گرایش تحصیلی،
بیش از 700عضو هیأت علمی و 17هزاردانشجو، داراي
ظرفیت هاي بالقوه ي بسیاري است و می تواند همکاري و

تعامل خوبی با شوراي شهر براي حل مشکالت شهري داشته باشد. 
دکتر محمد مؤذنی افزود: دانشگاه شیراز در راستاي مأموریت دانشگاه نسل سوم و چهارم (دانشگاه هاي کارآفرین و جامعه محور) با

ظرفیت هایی که دارد براي کمک به مدیریت شهري و حل مسائل جامعه آماده ي همکاري است. 
طاهري، رئیس شوراي اسالمی شهر شیراز هم در این نشست، دانشگاه شیراز را دانشگاهی معتبر و پرآوازه در سطح ملی و بین المللی

خواند و ابراز داشت: از اینکه دانش آموخته ي این دانشگاه هستیم افتخار می کنیم. 
وي هدف از برگزاري این نشست را استفاده از ظرفیت دانشگاه شیراز ازجمله اساتید دانشگاه براي کمک به شوراي شهر و حل

مشکالت شهر شیراز دانست و خواستار ارائه ي نقطه نظرات دانشگاهیان شد. 

در ادامه ي این نشست، اعضاي شوراي شهر و کمیسیون هاي مختلف این شورا و همچنین اعضاي هیأت رئیسه ي دانشگاه شیراز به
بیان نقطه نظرات براي تعامل هرچه بیش تر دانشگاه و شوراي شهر پرداختند. 

ازجمله خواسته هایی که ازسوي هیأت رئیسه دانشگاه شیراز مطرح شد، می توان به همکاري شوراي شهر براي نوسازي خوابگاه هاي
دانشگاه شیراز به ویژه خوابگاه شهید مفتح و شهید دستغیب به عنوان یکی از نماد هاي هویتی شهر شیراز باتوجه نیاز مبرم
دانشجویان به خوابگاه؛ همکاري در حوزه ي فضاي سبز دانشگاه؛ همکاري در تفکیک آب شرب از آب فضاي سبز در باغ ارم و پردیس
دانشگاه؛ نوسازي آسفالت پردیس ارم و محوطه ي خوابگاه دختران؛ تغییر کاربري برخی از زمین هاي دانشگاه؛ مقاوم سازي خوابگاه

قدس؛ ارائه ي خدمات و سرویس حمل و نقل به دانشگاه به ویژه دانشکده ي کشاورزي و دامپزشکی واقع در باجگاه اشاره کرد. 
همچنین دانشگاه شیراز آمادگی خود را براي ایجاد رشته هاي دانشگاهی موردنیاز ازجمله حمل و نقل شهري و ترافیک و فضاي سبز؛
انجام پایان نامه ها، رساله ها و طرح هاي پژوهشی مرتبط با نیاز شهر و مشکالت جامعه؛ نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد
شهرداري؛ استفاده از ظرفیت هاي دانشکده ي هنرومعماري دانشگاه در چالش بافت تاریخی و سیمامنظر، استفاده از ظرفیت هاي
دانشکده ي کشاورزي به ویژه ظرفیت انسانی و محیط گلخانه اي و آزمایشگاه هاي آن در حل مشکالت فضاي سبز شهري اعالم کرد. 

اعضاي ششمین دوره شوراي اسالمی شهر شیراز نیز با تأکید بر توان دانشگاه شیراز در حل مسائل جامعه و اشاره به همکاري هاي
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مثبت آن مانند راه اندازي بزرگراه شهید سردار سلیمانی انتظارات خود را از دانشگاه مطرح کردند. 
معرفی اساتید دانشگاه به عنوان مشاوران تخصصی افتخاري در هریک از کمیسیون هاي شوراي اسالمی شهر شیراز، همکاري اساتید
دانشگاه با مرکز پژوهش شوراي اسالمی شهر شیراز؛ همکاري دانشگاه در حل مشکالت ترافیک شهري و موضوعات فرهنگی اجتماعی؛
همکاري اساتید بخش حقوق در طراحی قرارداد هاي مختلف شوراي شهر و میز هاي حقوق اندیشه ورز؛ همکاري مرکز نوآوري
دانشگاه با مرکز نوآوري شهرداري؛ همکاري دانشگاه در برگزاري همایش هاي شوراي شهر، تأسیس موزه ي هنر هاي معاصر در
دانشگاه شیراز، استفاده از ظرفیت شرکت هاي دانش بنیان در حل مشکالت شهري؛ استفاده از تجربیات آموزشی دانشگاه و ظرفیت
مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز؛ ایجاد پیوند فرهنگی میان دانشگاه و دیگر نهادها؛ استفاده از ظرفیت هاي دانشگاه در حوزه ي بین
المللی و گردشگري، استفاده از ظرفیت هاي دانشکده ي کشاورزي دانشگاه در حوزه ي فضاي سبز و گیاهان دارویی؛ نگاه نو به شهر و
شهرسازي باتوجه به شهر اسالمی باتوجه ظرفیت هاي دانشگاه شیراز، کمک به کاهش هزینه٫ ها ي شهرداري در حوزه هاي حمل

ونقل شهري و ترافیک ازجمله مسائل مطرح شده ازسوي اعضاي شوراي اسالمی شهر شیراز بود. 
در پایان این نشست هم مقرر گردید، به منظور پیگیري و اجرایی کردن مسائل مطرح شده، تفاهم نامه ي همکاري سه جانبه ا ي

میان دانشگاه شیراز، شوراي اسالمی شهر شیراز و شهرداري شیراز منعقد گردد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  53  |  تاریخ: 1400/10/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست مشترك هیأت رئیسه دانشگاه شیراز با اعضاي شوراي اسالمی شهر شیراز

نشست مشترك ھیأت رئیسھ ي دانشگاه شیراز با اعضاي ششمین

دورۀ شوراي اسالمي شھر شیراز، با ھدف ھم اندیشي و تعامل

دوجانبھ برگزار شد.

در نشست مشتركي كھ بھ دعوت ھیأت رئیسھ ي دانشگاه شیراز با

اعضاي شوراي اسالمي شھر شیراز در دانشگاه ترتیب یافت، رئیس

دانشگاه شیراز ضمن خیرمقدم بھ حضار، بھ معرفي دانشگاه

پرداخت و اظھار داشت: دانشگاه شیراز بھ عنوان سرمایھ ي ملي و قطب علمي جنوب كشور، با قدمتي ٧٠سالھ و داشتن ۶٠٠رشتھ-گرایش تحصیلي، بیش از

٧٠٠عضو ھیأت علمي و ١٧ھزاردانشجو، داراي ظرفیت ھاي بالقوه ي بسیاري است و مي تواند ھمكاري و تعامل خوبي با شوراي شھر براي حل مشكالت

شھري داشتھ باشد.

دكتر محمد مؤذني افزود: دانشگاه شیراز در راستاي مأموریت دانشگاه نسل سوم و چھارم (دانشگاه ھاي كارآفرین و جامعھ محور) با ظرفیت ھایي كھ دارد براي

كمك بھ مدیریت شھري و حل مسائل جامعھ آماده ي ھمكاري است.

مھندس طاھري، رئیس شوراي اسالمي شھر شیراز نیز ضمن سپاسگزاري از برگزاري این نشست، دانشگاه شیراز را دانشگاھي معتبر و پرآوازه در سطح ملي و

بین المللي خواند و ابراز داشت: از اینكھ دانش آموختھ ي این دانشگاه ھستیم افتخار مي كنیم.

وي ھدف از برگزاري این نشست را استفاده از ظرفیت دانشگاه شیراز ازجملھ اساتید دانشگاه براي كمك بھ شوراي شھر و حل مشكالت شھر شیراز دانست و

خواستار ارائھ ي نقطھ نظرات دانشگاھیان شد.

در ادامھ ي این نشست، اعضاي شوراي شھر و كمیسیون ھاي مختلف این شورا و ھمچنین اعضاي ھیأت رئیسھ ي دانشگاه شیراز بھ بیان نقطھ نظرات براي تعامل

ھرچھ بیش تر دانشگاه و شوراي شھر پرداختند.

ازجملھ خواستھ ھایي كھ ازسوي ھیأت رئیسھ دانشگاه شیراز مطرح شد، مي توان بھ ھمكاري شوراي شھر براي نوسازي خوابگاه ھاي دانشگاه شیراز بھ ویژه

خوابگاه شھید مفتح و شھید دستغیب بھ عنوان یكي از نمادھاي ھویتي شھر شیراز باتوجھ نیاز مبرم دانشجویان بھ خوابگاه؛ ھمكاري در حوزه ي فضاي سبز

دانشگاه؛ ھمكاري در تفكیك آب شرب از آب فضاي سبز در باغ ارم و پردیس دانشگاه؛ نوسازي آسفالت پردیس ارم و محوطھ ي خوابگاه دختران؛ تغییر كاربري

برخي از زمین ھاي دانشگاه؛ مقاوم سازي خوابگاه قدس؛ ارائھ ي خدمات و سرویس حمل و نقل بھ دانشگاه بھ ویژه دانشكده ي كشاورزي و دامپزشكي واقع در

باجگاه اشاره كرد.

ھمچنین دانشگاه شیراز آمادگي خود را براي ایجاد رشتھ ھاي دانشگاھي موردنیاز ازجملھ حمل و نقل شھري و ترافیك و فضاي سبز؛ انجام پایان نامھ ھا، رسالھ ھا

و طرح ھاي پژوھشي مرتبط با نیاز شھر و مشكالت جامعھ؛ نظارت بر عملكرد پیمانكاران طرف قرارداد شھرداري؛ استفاده از ظرفیت ھاي دانشكده ي

ھنرومعماري دانشگاه در چالش بافت تاریخي و سیمامنظر، استفاده از ظرفیت ھاي دانشكده ي كشاورزي بھ ویژه ظرفیت انساني و محیط گلخانھ اي و آزمایشگاه

ھاي آن در حل مشكالت فضاي سبز شھري و... اعالم كرد.
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اعضاي ششمین دورۀ شوراي اسالمي شھر شیراز نیز با تأكید بر توان دانشگاه شیراز در حل مسائل جامعھ و اشاره بھ ھمكاري ھاي مثبت آن مانند راه اندازي

بزرگراه شھید سردار سلیماني انتظارات خود را از دانشگاه مطرح كردند.

معرفي اساتید دانشگاه بھ عنوان مشاوران تخصصي افتخاري در ھریك از كمیسیون ھاي شوراي اسالمي شھر شیراز، ھمكاري اساتید دانشگاه با مركز پژوھش

شوراي اسالمي شھر شیراز؛ ھمكاري دانشگاه در حل مشكالت ترافیك شھري و موضوعات فرھنگي اجتماعي؛ ھمكاري اساتید بخش حقوق در طراحي

قراردادھاي مختلف شوراي شھر و میزھاي حقوق اندیشھ ورز؛ ھمكاري مركز نوآوري دانشگاه با مركز نوآوري شھرداري؛ ھمكاري دانشگاه در برگزاري ھمایش

ھاي شوراي شھر، تأسیس موزه ي ھنرھاي معاصر در دانشگاه شیراز، استفاده از ظرفیت شركت ھاي دانش بنیان در حل مشكالت شھري؛ استفاده از تجربیات

آموزشي دانشگاه و ظرفیت مجتمع آموزشي دانشگاه شیراز؛ ایجاد پیوند فرھنگي میان دانشگاه و دیگر نھادھا؛ استفاده از ظرفیت ھاي دانشگاه در حوزه ي بین

المللي و گردشگري، استفاده از ظرفیت ھاي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه در حوزه ي فضاي سبز و گیاھان دارویي؛ نگاه نو بھ شھر و شھرسازي باتوجھ بھ شھر

اسالمي باتوجھ ظرفیت ھاي دانشگاه شیراز، كمك بھ كاھش ھزینھ ھا ي شھرداري در حوزه ھاي حمل ونقل شھري و ترافیك ازجملھ مسائل مطرح شده ازسوي

اعضاي شوراي اسالمي شھر شیراز بود.

در پایان این نشست نیز مقرر گردید، بھ منظور پیگیري و اجرایي كردن مسائل مطرح شده، تفاھم نامھ ي ھمكاري سھ جانبھ ا ي میان دانشگاه شیراز، شوراي

اسالمي شھر شیراز و شھرداري شیراز منعقد گردد.

گفتني ست، در پایان این نشست، اعضاي دورۀ شوراي اسالمي شھر شیراز از مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه و ھاب شیراز در برج نوآوري دانشگاه بازدید

كردند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  54  |  تاریخ: 1400/10/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سالروز شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد

ایام فاطمیه، روزهاي حزن اهل بیت (ع) در مصیبت
مادر رسالت و همسر والیت حضرت فاطمه زهرا (س)
است. دهه ي فاطمیه روزهاي غمبار سوگواري بر
شهادت بزرگ بانویی است که معیار فضایل بود و

شهادتش 
آموزه اي متعالی در باب دفاع از ارزش هاي اسالم ناب

محمدي (ص) براي همه ي ماست.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، فرارسیدن ایام حزن انگیز
فاطمیه و شهادت اسوه ي زنان عالم، حضرت صدیقه
طاهره (س) را به محضر مقدس امام عصر (عج) و تمامی
شیعیان و دوستداران مادر اهل بیت (س)، به ویژه
خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تسلیت و تعزیت عرض

می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري صدا و سیماشماره خبر:  55  |  تاریخ: 1400/10/14

 درخشش دانش آموختگان دانشگاه شیراز در مجمع خیران نخبه پرور فارس

سه جایزه بنیاد ملی نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس که به نام اساتید دانشگاه شیراز تعریف شده است، از آِن دانش
آموختگان این دانشگاه شد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما، مرکز فارس،روابط
عمومی دانشگاه شیراز اعالم کرد: جوایزي که به نام اساتید
دانشگاه شیراز ازسوي مجمع خیران نخبه پرور فارس
طراحی شده است، به هفت تن از پژوهشگران اهدا گردید؛
در این میان سه تن از دانش آموختگان دانشگاه شیراز

موفق به دریافت این جوایز شدند. 

دکتر نادر آدمی پور، دانش آموخته ي دکتري رشته علوم باغبانی- گیاهان زینتی دانشگاه شیراز برنده ي سومین جایزه ي پروفسور
خوشخوي زهتاب در زمینه ي علوم باغبانی گردید. 

حسین غالمی، دانش آموخته ي کارشناسی ارشد رشته ي مهندسی کشاورزي- علوم باغبانی دانشگاه شیراز، موفق به دریافت دومین
جایزه پروفسور امیدبیگی در صنعت تولید و فرآوري گیاهان دارویی و فرموالسیون داروهاي گیاهی شد و همزمان با پنجمین جشنواره

و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده هاي طبیعی و طب سنتی کشور این جایزه را دریافت کرد. 
و محمد دلپسند، دانش آموخته ي کارشناسی رشته ي علوم و مهندسی آب دانشگاه شیراز، سومین جایزه ي پروفسور سپاسخواه در

زمینه ي مهندسی آب را از آِن خود کرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایسناشماره خبر:  56  |  تاریخ: 1400/10/13

 برگزاري دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در استکهلم

به مناسبت فرارسیدن دومین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی، به همت رایزنی فرهنگی و سفارت ایران در
استکهلم، مراسم ویژه اي با حضور عالقه مندان وي برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این مراسم مسعود حسین چاري که در
حال حاضر استاد دانشگاه شیراز و در دوران دفاع مقدس از
فرماندهان لشکر ثاراهللا و دوست نزدیک شهید سلیمانی
است، به ذکر خاطرات خود با آن شهید سرافراز در دوران
دفاع مقدس و نیز تحلیل خلقیات و مکتب و منش حاج

قاسم پرداخت. 

وي حاج  قاسم را نمونه اعالي ایثارگري و فداکاري معرفی
کرد و با ذکر خاطراتی نافذ و اثرگذار، روش و منش ایشان را در تعامل با رزمندگان، همکاران، عموم مردم و حتی مخالفان، مبتنی بر

اخالق حسنه، از خود گذشتگی و تقید به مبانی و آداب دینی و اخالقی برشمرد. 

حسینچاري که خود همشهري حاج قاسم است و در دوران دفاع مقدس مسئولیت فرماندهی گردان را در لشکر ثاراهللا بر عهده داشته و
هم  اکنون متخصصص علوم تربیتی است، توجه ویژه حاج  قاسم به علم، آموزش و دانشگاه را آموزنده و راهبردي توصیف و در خاطرات
خود گفت: هرگاه من یا دوستان دیگر تصمیم به شرکت در آزمون ورودي دانشگاه داشتیم یا در دانشگاه قبول شده و از ایشان مشورت
و راهنمایی می  خواستیم، ایشان نه تنها ما را تشویق به ادامه تحصیل می  کرد بلکه پس از فراغت از تحصیل نیز براي جذب در

دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی بطور جدي تشویق و حمایت می  کرد. 

وي در بخشی دیگر از خاطرات خود از دوران فرماندهی حاج  قاسم در سپاه کرمان، با اشاره به اقتدار و شهامت مثال  زدنی ایشان در
برخورد قاطع با اشرار و قاچاقچیان، به تحلیل رویکرد و عنایت رئوفانه ایشان به خانواده هاي عناصر فریب خورده پرداخت و آثار این

شیوه را بسیار ماندگار توصیف کرد. 

وي شهید سلیمانی را الگو و نمونه  اي تکرار نشدنی توصیف و شهادت او را ثلمه  اي غیرقابل جبران براي جامعه اسالمی دانست. 

در ادامه مراسم همچنین معصومی  فر سفیر ایران در سوئد خاطرات خود را از حاج قاسم در دو دیدار حضوري با وي نقل کرد. 

وي نگاه نافذ و تحلیل دقیق ایشان را نسبت به مسائل ملی و بین  المللی تشریح و با استناد به اظهارات کارشناسان آمریکایی، وي را
بزرگترین استراتژیست نظامی-امنیتی منطقه معرفی کرد که سیاستها و راهبردهاي نظامی آمریکایی ها در منطقه را به شکست
کشانده و آنان را ناچار به تغییر رویه سنتی خود در منطقه غرب آسیا کرد؛ رویه  اي که همواره مبتنی بر به کارگیري زور و قدرت
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نظامی براي پیشبرد اهداف سیاسی آمریکا در منطقه بوده است. 

در این مراسم همچنین هاشمی، رایزن فرهنگی ایران در اسکاندیناوي طی سخنانی حیات و شهادت حاج قاسم سلیمانی را منشاء
برکاتی براي جامعه اسالمی دانست که پس از شهادت وي هم در سطح ایران و جهان تداوم یافته است. 

وي شهادت سردار سلیمانی در جوار بقاع متبرکه عراق آن هم به دستور یکی از منفورترین اشرار تاریخ که حتی در میان اغلب
فرهیختگان جامعه آمریکا هم منفور است، الهام  بخش دانسته و تشییع جنازه دهها میلیونی شهید سلیمانی را نمونه بارزي از قدرت

جریان  سازي وي به عنوان یک شخصیت انقالبی، ملی، تاریخی و تاریخ  ساز معرفی کرد. 

انتهاي پیام
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  57  |  تاریخ: 1400/10/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 درخشش دانش آموختگان دانشگاه شیراز در دریافت جوایز مجمع خیران نخبه پرور فارس

سه جایزه ي بنیاد ملی نخبگان و مجمع خیران نخبه
پرور فارس که به نام اساتید دانشگاه شیراز تعریف شده

است، از آِن دانش آموختگان دانشگاه شیراز شد.
در هفته ي پژوهش، جوایزي که به نام اساتید دانشگاه
شیراز ازسوي مجمع خیران نخبه پرور فارس طراحی
شده است، به هفت تن از پژوهشگران اهدا گردید؛ در
این میان سه تن از دانش آموختگان دانشگاه شیراز

موفق به دریافت این جوایز شدند.
دکتر نادر آدمی پور، دانش آموخته ي دکتري رشته علوم باغبانی- گیاهان زینتی دانشگاه شیراز برنده ي سومین جایزه ي پروفسور

خوشخوي زهتاب در زمینه ي علوم باغبانی گردید.
حسین غالمی، دانش آموخته ي کارشناسی ارشد رشته ي مهندسی کشاورزي- علوم باغبانی دانشگاه شیراز، موفق به دریافت دومین
جایزه پروفسور امیدبیگی در صنعت تولید و فرآوري گیاهان دارویی و فرموالسیون داروهاي گیاهی شد و همزمان با پنجمین جشنواره

و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده هاي طبیعی و طب سنتی کشور این جایزه را دریافت کرد.
و محمد دلپسند، دانش آموخته ي کارشناسی رشته ي علوم و مهندسی آب دانشگاه شیراز، سومین جایزه ي پروفسور سپاسخواه در

زمینه ي مهندسی آب را از آِن خود کرد.
روابط عمومی دانشگاه شیراز این موفقیت ارزشمند را به دانش آموختگان برگزیده ي دانشگاه تبریک عرض نموده، درخشش و موفقیت

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

شماره خبر:  58  |  تاریخ: 1400/10/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست ارتباط صنعت و دانشگاه در استان فارس

نشست ارتباط صنعت و دانشگاه با حضور استاندار فارس
و برخی از رؤساي دانشگاه هاي استان، ازجمله سرپرست

دانشگاه شیراز در محل استانداري فارس برگزار شد.
دبیرخانه ارتباط بین صنعت و تولید با دانشگاه تشکیل

شود
دکتر محمد هادي ایمانیه، استاندار فارس در جلسه ي
ارتباط بین صنعت و دانشگاه خبر داد: طی روزهاي آتی
با حضور معاون توسعه مدیریت و معاون هماهنگی امور
اقتصادي استانداري، مشاورین اقتصادي و علمی و
فناوري استاندار، دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان
نماینده روساي دانشگاه ها، سازمان صنعت و معدن

استان و اتاق بازرگانی جلسه اي براي شکل گیري ساختار این دبیرخانه تشکیل شود.
نماینده ي عالی دولت در استان فارس ادامه داد: پس از شکل گیري ساختار، مشخص شود که جلسات این دبیرخانه یا هر عنوان

دیگري که براي آن مشخص شود در چه مقطع زمانی برگزار شود.
استاندار فارس بیان کرد: با همتی که در همه ي دانشگاهیان و صنعتگران استان وجود دارد، این استان در زمینه ي ارتباط بین

صنعت و دانشگاه در سطح کشور سرآمد خواهد بود.
دکتر ایمانیه بیان کرد: البته تاکنون اقداماتی را در این زمینه هم دانشگاه و هم صنعت انجام داده اما چون هم راستا نبوده آن نتایجی

که انتظار می رود حاصل نشده است.
وي گفت: اقتصاد باید دانش بنیان و پویاتر باشد و تولید ثروت کند و آموزش هاي دانشگاه نیز باید کاربردي باشد و محصوالت آن گره

اي از مشکالت جامعه باز کند.
او بیان کرد: تولید و صنعت هم باید بتوانند از جدیدترین اطالعات موجود در دانشگاه ها بهره مند شوند.

استاندار فارس گفت: با توجه به اهمیت بحث ارتباط صنعت و دانشگاه باید سازوکاري تعریف شود که وقتی تولیدات و صنایع مختلف و
متنوع را با هم مقایسه می کنیم یکی از شاخص هاي اصلی را نحوه استفاده صنایع از علم و میزان ارتباط آن ها با دانشگاه قرار دهیم.

دکتر ایمانیه افزود: یکی از معیارهاي ارزیابی ادارات کل استان هم باید همین باشد که چه میزان ادارات ما براي پیشبرد امور و
عملیاتی کردن برنامه ها از هم اندیشی استادان دانشگاه استفاده می کنند.

وي اظهار داشت: اگر در ارزیابی صنعتگران، ادارات کل و دانشگاهیان این مساله و معیار یعنی ارتباط متقابل لحاظ شود سریع تر به
نتیجه خواهیم رسید.

استاندار فارس، بر لزوم افزایش درآمد دانشگاه ها از محل منابع پژوهشی تاکید کرد و گفت: امروز در بسیاري از دانشگاه هاي بزرگ
دنیا بخش قابل توجهی از منابع اداره دانشگاه ها (بین 30تا40درصد) از محل منابع پژوهشی تامین می شود درحالی که در اکثر
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دانشگاه هاي ما این عدد کمتر از یک درصد است.
وي، با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر نفت (آبان ماه) افزود: در این دیدار وزیر نفت بیان کرد که این وزارتخانه بنا است رقم قابل
توجهی براي حمایت از دانش بنیان هایی که در زمینه اکتشافات و افزایش بهره وري فعالیت دارند اختصاص دهد؛ بنابراین انتظار

داریم که دانشگاه هاي استان فارس در این زمینه بیشترین مشارکت و جذب را داشته باشند.
استاندار فارس همچنین خواستار استفاده از تجربه صنعتگران موفق در دانشگاه ها براي ارائه آموزش به دانشجویان و همچنین استفاده

از تخصص و ظرفیت استادان دانشگاه در صنایع شد.
برقراري ارتباط با دانشگاه می تواند وضعیت فعلی صنعت را بهبود بخشد

سرپرست دانشگاه شیراز نیز در نشست ارتباط بین صنعت و دانشگاه با بیان اینکه ارتباط بین صنعت و دانشگاه در عمل اتفاق نیافتاده
است گفت: نیاز است که براي تحقق این مهم بخش صنعت با جدیت و تمایل بیشتري وارد عرصه شود.

دکتر محمد مؤذنی افزود: در شکل نگرفتن این ارتباط دوسویه هم دانشگاه براي عملیاتی شدن آن دچار کاستی ها و مشکالتی است و
هم صنعت رغبت کمی در این زمینه از خود نشان داده است.

او اظهار داشت: براي برقرارشدن ارتباط بین صنعت و دانشگاه برنامه ها و راهکارهاي مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به
فرصت مطالعاتی استادان، هدایت پایان نامه هاي دانشجویی در مقطع تحصیالت تکمیلی به سمت نیازهاي روز جامعه و جذب

دانشجوي پسادکترا اشاره کرد.
سرپرست دانشگاه شیراز بیان کرد: در بسیاري از بخش ها شاهد هستیم که تمایل چندانی در حوزه ي صنعت براي برقراري ارتباط با
دانشگاه وجود ندارد و به نظر می رسد بخش صنعت از وضع موجود رضایت دارد درحالی که برقراري ارتباط با دانشگاه می تواند

وضعیت فعلی آن ها را بهبود بخشد.
صنایع باید توجه داشته باشند که شناخت نیازمندي ها احتیاج به آموزش دارد

دکتر منصور کنعانی، مشاور استاندار فارس در امور فناوري و شرکت هاي دانش بنیان نیز در این نشست گفت: ساختارهاي دانشگاه به
هیچ وجه با تغییرات صنعت متناسب نیست و تا زمانی که دانشگاه اولویت هاي خود را تغییر ندهد، این روند اصالح نخواهد شد.

وي افزود: تا زمانی که دانشگاه بخش هاي غیرضروري را تعطیل نکند و به بخش هاي ضروري نپردازد، اتفاقی نخواهد افتاد و هربار که
بخش جدیدي شکل می گیرد و یا توسعه می یابد باز با کمبود بودجه مواجه خواهد شد.

مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز ادامه داد: صنایع هم باید توجه داشته باشند که شناخت نیازمندي ها هم احتیاج به
آموزش دارد، در بسیاري مواقع ما نیاز واقعی خود را نمی دانیم و به همین دلیل کاري که انجام می شود نتیجه گرا نیست چراکه به

زبان دانشگاه ترجمه نشده است.
او اظهار داشت: به نظر می رسد امروز صنعتگران نیازي به دانشگاه در خود احساس نمی کنند و بعضا وقتی بحث بیان اقدامات در

زمینه کارهاي پژوهشی مطرح می شود به بیان آمار در این زمینه اکتفا می کنیم.
مشاور استاندار فارس در امور فناوري و شرکت هاي دانش بنیان بیان کرد: اینکه استان فارس در زمینه ي پژوهش رتبه ي اول کشور
را دارد خوب است؛ اما واقعیت صنعت و دانشگاه به ما می گوید که آیا صنعتگر ما حاضر است که دستگاهی که با هزاران زحمت و

مشکل وارد کشور کرده را به دست یک فارغ التحصیل نخبه ي دانشگاهی بدهد که قطعا چنین نخواهد کرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایرناشماره خبر:  59  |  تاریخ: 1400/10/12

 مشاور استاندار فارس: ساختارهاي دانشگاه متناسب با تغییرات صنعت نیست

شیراز- ایرنا- مشاور استاندار فارس در امور فناوري و شرکت هاي دانش بنیان گفت: ساختارهاي دانشگاه به هیچ وجه با
تغییرات صنعت متناسب نیست و تا زمانی که دانشگاه اولویت هاي خود را تغییر ندهد این روند اصالح نخواهد شد.

شیراز- ایرنا- مشاور استاندار فارس در امور فناوري و
شرکت هاي دانش بنیان گفت: ساختارهاي دانشگاه به هیچ
وجه با تغییرات صنعت متناسب نیست و تا زمانی که
دانشگاه اولویت هاي خود را تغییر ندهد این روند اصالح

نخواهد شد. 

به گزارش ایرنا، منصور کنعانی، یکشنبه در جلسه ارتباط
صنعت و دانشگاه در شیراز افزود: تا زمانی که دانشگاه
بخش هاي غیر ضروري را تعطیل نکند و به بخش هاي

ضروري نپردازد اتفاقی نخواهد افتاد و هر بار که بخش جدیدي شکل می گیرد و یا توسعه می یابد باز با کمبود بودجه مواجه خواهد
شد. 

وي ادامه داد: صنایع هم باید توجه داشته باشند که شناخت نیازمندي ها هم احتیاج به آموزش دارد، در بسیاري مواقع ما نیاز واقعی
خود را نمی دانیم و به همین دلیل کاري که انجام می شود نتیجه گرا نیست چرا که به زبان دانشگاه ترجمه نشده است. 

او اظهار داشت: به نظر می رسد امروز صنعتگران نیازي به دانشگاه در خود احساس نمی کنند و بعضا وقتی بحث بیان اقدامات در
زمینه کارهاي پژوهشی مطرح می شود به بیان آمار در این زمینه اکتفا می کنیم. 

مشاور استاندار فارس در امور فناوري و شرکت هاي دانش بنیان بیان کرد: اینکه استان فارس در زمینه پژوهش رتبه اول کشور را دارد
خوب است اما واقعیت صنعت و دانشگاه به ما می گوید که آیا صنعتگر ما حاضر است که دستگاهی که با هزاران زحمت و مشکل وارد

کشور کرده را به دست یک فارغ التحصیل نخبه دانشگاهی بدهد که قطعا چنین نخواهد کرد. 

ارتباط صنعت و دانشگاه در عمل شکل نگرفته است 
سرپرست دانشگاه شیراز نیز با بیان اینکه ارتباط بین صنعت و دانشگاه در عمل اتفاق نیافتاده است گفت: نیاز است که براي تحقق این

مهم بخش صنعت با جدیت و تمایل بیشتري وارد عرصه شود. 
محمد موذنی افزود: در شکل نگرفتن این ارتباط دو سویه هم دانشگاه براي عملیاتی شدن آن دچار کاستی ها و مشکالتی است و هم

صنعت رغبت کمی در این زمینه از خون نشان داده است. 
او اظهار داشت: براي برقرار شدن ارتباط بین صنعت و دانشگاه برنامه ها و راهکارهاي مختلفی وجود دارد که از جمله می توان به
فرصت مطالعاتی استادان، هدایت پایان نامه هاي دانشجویی در مقطع تحصیالت تکمیلی به سمت نیازهاي روز جامعه و جذب

دانشجوي پسا دکترا اشاره کرد. 
سرپرست دانشگاه شیراز بیان کرد: در بسیاري از بخش ها شاهد هستیم که تمایل چندانی در حوزه صنعت براي برقراري ارتباط با
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دانشگاه وجود ندارد و به نظر می رسد بخش صنعت از وضع موجود رضایت دارد در حالی که برقراري ارتباط با دانشگاه می تواند
وضعیت فعلی آنها را بهبود بخشد. 

از پایان نامه هاي دوره ارشد و دکترا حمایت می کنیم 
مدیرعامل شرکت شهرك هاي صنعتی فارس هم گفت: از پایان نامه هاي دوره ارشد و دکترا که به حوزه صنعت کمک می کند

حمایت می کنیم. 
احد فتوحی افزود: در حوزه صنایع ُخرد، کوچک و متوسط تمام بحث ما ارتباط با دانشگاه است که در چهار مقطع در خصوص آن

برنامه ریزي کرده ایم. 
وي ادامه داد: بر همین اساس تفاهم نامه ایی با چند دانشگاه انجام داده ایم و چند تفاهم نامه هم در دست انجام داریم. 

او افزود: یکی از مباحث، بحث کلینیک صنعت است که در آن استادان مجرب دانشگاه حضور دارند و مشکالت صنایع را عارضه یابی
می کنند. 

فتوحی بیان کرد: در بحث پژوهش نیز از پژوهش هایی که استادان، دانشجویان و پژوهشگران در زمینه توسعه صنعتی استان انجام
داده اند حمایت می کنیم. 

کلینیک صنعت با محوریت استانداري فارس تشکیل شود 
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز هم در این نشست خواستار شکل گیري کلینیک صنعت با محوریت استانداري فارس و حضور بخش

صنعت و دانشگاه در این استان شد. 
محمد مهدي علویان مهر افزود: در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه می توان اقداماتی همچون انجام پروژه هاي تحقیقاتی، حضور
استادان به عنوان مشاور در صنایع مختلف، فرصت مطالعاتی صنعتی، حضور صنعتگران در دانشگاه به عنوان مدرس، کارورزي و
کارآموزي دانشجویان در صنعت، حضور یکساله دانشجو در کنار صنعت همزمان با تحصیل و راه اندازي رشته هاي تحصیلی مورد نیاز

صنعت در دانشگاه انجام داد. 
وي ادامه داد: راه اندازي آزمایشگاه هاي مشترك، توسعه مهارت دانشجویان براي ورود به بازار، پارك هاي علم و فناوري و مراکز رشد
و نوآوري دانشگاه ها، ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشکدهاي مشترك، تربیت نیروي انسانی مورد نیاز صنعت و ایجاد مرکز تحقیق و

توسعه صنعت در دانشگاه از دیگر راهکارهاي برقراري ارتباط بین صنعت و دانشگاه است. 

خروجی نیروي انسانی دانشگاه متناسب با نیاز روز صنعت نیست 
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس هم گفت: خروجی دانشگاه در رابطه با نیروي انسانی متناسب با نیاز روز صنعت نیست. 

یلدا راهدار افزود: دانشگاه 2 وظیفه مهم بر عهده دارد که شامل تولید علم و تربیت نیروي انسانی ماهر است که به نظر می رسد در
زمینه تولید علم مشکلی وجود ندارد اما در زمینه تربیت نیروي انسانی ماهر مشکالتی وجود دارد. 

وي ادامه داد: دانشگاه ها باید در ارتباط نزدیک تر با صنعت، نیازهاي صنعت را شناسایی کنند و در دروس و سرفصل هایی که ارائه
می کنند بازنگري جدي داشته باشند. 

او اظهار داشت: ما در اتاق بازرگانی فارس می کوشیم که پژوهش هایی که در دانشگاه ها انجام می شود کاربردي شود و به نفع ذي
نفعان از آن استفاده شود. 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: شوراي پژوهشی اتاق 120 عضو دارد که از این تعداد حدود 70 نفر از اعضاي هیات
علمی دانشگاه هاي استان هستند که با ما همکاري می کنند. 

راهدار، با اشاره به تفاهم نامه اتاق بازرگانی فارس و دانشگاه آزاد شیراز در زمینه حضور دانشجویان در صنایع به شکل کارآموزي افزود:
آمادگی داریم که با سایر دانشگاه هاي استان نیز در این زمینه تفاهم نامه امضا کنیم. 
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برچسب ها 
- اتاق بازرگانی ایران 

- سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران 
- شیراز 

- استانداري فارس 
- فارس
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایسناشماره خبر:  60  |  تاریخ: 1400/10/12

 ارتباط صنعت و دانشگاه در عمل موفق نبوده است

سرپرست دانشگاه شیراز با بیان اینکه ارتباط صنعت و دانشگاه در عمل موفق نبوده است، خواستار تمایل جدي بخش صنعت
براي تحقق این مهم در عمل شد.

 دکتر محمد مؤذنی یکشنبه 12 دي در جلسه ارتباط
صنعت و دانشگاه در فارس بیان کرد: ارتباط دانشگاه و صنعت در حدي که صحبت شده در مرحله عمل موفق نبوده است و هم

 
دانشگاه نقایص و مشکالتی براي عملی شدن این ایده دارد و هم صنعت رغبت کمی براي تحقق این مهم نشان می دهد. 

او با بیان اینکه دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه جامع و مادر استان فارس هم اینک داراي 700 عضو علمی و 7500 دانشجوي
کارشناسی و کارشناسی ارشد است که در همه گرایش هاي علمی در حال تحصیل هستند، افزود: براي برقراري ارتباط با صنعت
برنامه هاي زیادي وجود دارد که فرصت مطالعاتی اساتید و صنعت، هدایت پایان هاي نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی به سمت

 
نیازهاي روز جامعه و جذب دانشجوي پسا دکتري از جمله آنهاست. 

سرپرست دانشگاه شیراز ادامه داد: در بسیاري از بخش ها در حوزه صنعت تمایل جدي براي برقراري ارتباط با دانشگاه نمی بینیم که

 
شاید هم به وضع موجود رضایت می دهند. 

 
مؤذنی از متولیان بخش صنعت خواست به این مهم فکر کنند که ارتباط آنها با صنعت، وضع موجودشان را بهبود خواهد بخشید. 
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کریمی، معاون توسعه مدیریت منابع استانداري فارس نیز در این جلسه ضمن تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت سردار سلیمانی،

 
تاکید کرد که تولید باید به شکل علمی و با هدف اشتغالزایی دنبال شود. 

دکتر نجابت، مشاور عالی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز د ادامه این جلسه تصریح کرد: نزدیکی صنعت و دانشگاه موجب می شود تا
اعضاي هیت علمی، محققین، دانشمندان و دانشجویان ما بیشتر به طرف مطالباتی بروند که مورد نیاز کشور است و از انحصار تنها در

 
مقاالت بیرون بیایند. 

رئیس پارك علم و فناوري فارس نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه براي ارتباط صنعت و دانشگاه نیاز به رویکرد سیستمی است،
گفت: آیین نامه اي تحت عنوان ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان در فارس در راستاي ارتقاي فارس در اقتصاد دانش بنیان تشکیل

 
شده است. 

دکتر امین ذوالقدر، افزود: فارس پس از تهران، خراسان، اصفهان و البرز در جایگاه پنجم کشور از نظر تعداد شرکت هاي دانش بنیان

 
است. 

 
رئیس پارك علم و فناوري فارس همچنین پیشنهاد کرد که این ستاد هر سه ماه یکبار با حضور استاندار تشکیل شود. 

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز نیز در این جلسه به ارائه 14شیوه ارتباط دو سویه صنعت و دانشگاه پرداخت و گفت: انجام پروژه هاي
تحقیقاتی، حضور اساتید به عنوان مشاور در صنایع مختلف، فرصت مطالعاتی صنعتی، حضور صنعتگران در دانشگاه به عنوان مدرس
بعضی از دروس، کارورزي و کاراموزي دانشجویان در صنعت، گذرندان دوره یکساله دانشجو در صنعت حین تحصیل، راه اندازي رشته
هاي تحصیلی مورد نیاز صنعت در دانشگاه، راه اندازي ازمایشگاه هاي مشترك، توسعه مهارت دانشجویان براي ورود به بازار وصنعت،
پارك هاي علم و فناوري، مراکز رشد و نوآوري در دانشگاهها، ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشکدهاي مشترك، تربیت نیروي انسانی

 
مورد نیاز صنعت و ایجاد مرکز تحقیق و توسعه صنعت در دانشگاه از جمله این شیوه هاست. 

دکتر علویان مهر، همچنین پیشنهاد داد که کلینیک صنعت در فارس با محوریت استانداري و با حضور دانشگاه و صنعت تشکیل شود.
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انتهاي پیام
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  61  |  تاریخ: 1400/10/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزیدگان سی وششمین جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجویان

برگزیدگان سي وششمین دوره از جشنواره ي سراسري قرآن و

عترت دانشجویان معرفي شدند كھ در این میان، ١۴ اثر از دانشگاه

شیراز در شمار آثار برگزیده قرار گرفتھ است.

بھ گفتھ ي آقاي مھدي مؤمن زاده، مدیر فرھنگي دانشگاه شیراز،

مرحلھ ي دانشگاھي سي وششمین دوره از جشنواره ي قرآن و

عترت دانشجویان در سال تحصیلي ١٣٩٩-١۴٠٠، بھ ھمت مدیریت

فرھنگي و كانون قرآن و عترت دانشگاه شیراز برگزار شد كھ

ماحصل آن، معرفي ۵٩ اثر از دانشجویان نخبھ ي قرآني دانشگاه

شیراز بھ دبیرخانھ ي مرحلھ ي سراسري (دانشگاه امیركبیر) بود كھ

در رقابت با ١١٢٠اثر برگزیده ي دیگر دانشگاه ھاي وزارت علوم،

تحقیقات و فناوري قرار گرفت.

وي افزود: در مرحلھ ي سراسري، تعداد ١١۵اثر در كلیھ ي بخش ھاي آوایي، معارفي، ادبي، ھنري، پژوھشي، فن آوري، نوآفریني ھاي قرآني، نھج البالغھ و

صحیفھ سجادیھ بھ عنوان برگزیده معرفي شد كھ از این تعداد، ١۴ اثر متعلق بھ دانشگاه شیراز بود. برگزیدگان این مرحلھ براي رقابت فرادستگاھي بھ مرحلھ ي

ملي دعوت مي شوند.

گفتني ست، جشنواره ي سراسري قرآن و عترت دانشجویان یكي از جشنواره ھاي باسابقھ است كھ ھرسالھ در دانشگاه ھاي سراسر كشور در چند مرحلھ ي

دانشگاھي، منطقھ اي، سراسري و ملي در٩بخش و ۴٠رشتھ برگزار مي گردد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز این موفقیت ارزشمند را بھ برگزیدگان سي وششمین جشنواره ي سراسري قرآن و عترت دانشگاه شیراز تبریك عرض مي نماید و از

درگاه خداوند متعال درخشش و موفقیت روزافزون ایشان را آرزو دارد.

برگزیدگان سي وششمین جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجویان
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  62  |  تاریخ: 1400/10/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ویژه برنامه «سرداِر ماندگار»، به مناسبت دومین سالروز شهادت سردار شهید سلیمانی

ھمزمان با فرارسیدن دومین سالروز شھادت سردار شھید حاج قاسم

سلیماني و یاران ھمراھش، دومین ویژه برنامھ «سرداِر ماندگار»،

شامگاه جمعھ دھم دي ماه بھ ھمت تشكل ھاي دانشجویي دانشگاه

شیراز برگزار گردید.

این مراسم بھ حضور «شھید فیض هللا كنعاني حقیقي» از شھداي

تازه تفحص شده ي دفاع مقدس مزین گردید.

در این مراسم كھ پس از اقامھ نماز جماعت مغرب و عشا در مسجد

جامع دانشگاه برگزار شد، ابتدا استاد حسام قانعي، از قاریان برتر

استان فارس بھ قرائت قرآن پرداخت و در ادامھ دكتر محمد مرادي

عضو ھیأت علمي دانشگاه شیراز، در رثاي شھداي مقاومت

شعرخواني كرد.

در پایان این برنامھ نیز سردار وجدیان از ھمرزمان شھید سلیماني یھ ایراد سخن پرداخت و ویژگي ھاي زندگاني این شھید واالمقام را برشمرد.

غرفھ ھاي مصاحبھ ي مردمي، فروش كتاب، بازي كودكان، نمایشگاه عكس و خوشنویسي از برنامھ ھاي جنبي این رویداد بود.

براي مشاھده تصاویر این مراسم اینجا را كلیك كنید.

http://gallery.shirazu.ac.ir/FileViewPage.aspx?id=fe8bddb4-557f-4946-8ee6-058823e86851
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  63  |  تاریخ: 1400/10/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري سومین نشست از سلسله نشست هاي تخصصی فصل تحول با رویکرد عدالت و پیشرفت

سومین نشست از سلسلھ نشست ھاي تخصصي فصل تحول با

موضوع «گفتمان دولت سیزدھم، عدالت و پیشرفت»، با حضور

جمعي از اساتید و مسئوالن استان و دانشگاه شیراز در تاالر حكمت

دانشگاه شیراز برگزار شد.

آقاي مھدي مؤمن زاده، مدیر فرھنگي دانشگاه شیراز در حاشیھ ي

این مراسم خبر داد: این برنامھ در ادامھ ي سلسلھ نشست ھاي فصل

تحول با ھدف تبیین و گفتمان سازي مفاھیم پایھ انقالب اسالمي، بھ

ھمت دانشگاه شیراز و جمعي از دانشگاه ھا و نھادھاي علمي،

فرھنگي و اجتماعي شیراز و استان فارس برگزار شده است.

مھمان ویژه ي این نشست دكتر جمیلھ علم الھدي، عضو ھیأت علمي

دانشگاه شھید بھشتي تھران بود.

دكتر باقري لنكراني، وزیر اسبق بھداشت و رئیس مركز تحقیقات و سیاست گذاري سالمت؛ دكتر زاھدزاھداني، عضو ھیأت علمي دانشگاه شیراز و رئیس مركز

تحول در علوم انساني و اجتماعي؛ حجھ االسالم و المسلمین دكتر مقامي، مسئول نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه ھاي استان فارس؛ دكتر مرزوقي،

عضو ھیأت علمي دانشگاه شیراز؛ دكتر جاجرمي زاده، عضو ھیأت علمي دانشگاه پیام نور و رئیس بسیج اساتید استان فارس و دكتر كنعاني عضو علمي و مدیر

مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز از دیگر سخنرانان این برنامھ بودند.

مھم ترین كار دولت سیزدھم تغییر متغیرھا و شاخص ھاي پیشرفت است

دكتر جمیلھ علم الھدي در این نشست ضمن ابالغ سالم دكتر سید ابراھیم رئیسي، رئیس جمھور بھ مردم استان فارس گفت: بھ نظر مي رسد مھم ترین كار دولت

سیزدھم تغییر متغیرھا و شاخص ھاي پیشرفت است چراكھ فصل تحول فرا رسیده است.

وي افزود: انقالبیون مصمم ھستند كھ در مسیر پیشرفت كشور، تحول ایجاد شود و ظرفیت ھاي كشور ھم بھ نقطھ اي رسیده كھ این تحول باید رخ دھد.

دكتر علم الھدي ادامھ داد: پیشرفت مدنظر انقالب اسالمي براساس آنچھ كھ در سخنراني ھا و كتاب ھاي امام راحل آمده، متناسب با ارزش ھاي اسالمي تعریف مي

شود و طي۴٠سال گذشتھ نیز ما پیشرفت ھایي داشتھ ایم اما مشكالتي ھم وجود داشتھ كھ بنا شد با آسیب شناسي ۴٠سال قبل، گام دوم انقالب را طي كنیم.

او اظھار داشت: با وجود اتفاقات خوبي كھ شكل گرفتھ و بصیرتي كھ پیدا شده اما جریان انقالب اسالمي ھنوز نیاز بھ بصیرت ھاي بیشتري دارند و بھ نظر مي

رسد كھ چون پیشرفت بھ اندازه كافي نبوده كھ انقالبیون و كساني كھ حاضر بھ فداكاري براي نظام بوده و ھستند را راضي كند، رھبر معظم انقالب بحث گام دوم

انقالب را مطرح كردند.
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عضو ھیأت علمي دانشكده علوم تربیتي دانشگاه شھید بھشتي بیان كرد: بنابراین دولت سیزدھم نماینده ي ظرفیت ھاي كشور است و این تحول باید محقق شود؛ اگر

تاكیدي ھم بر عدالت مي شود متناسب با این فصل تحول، در تعریف عدالت باید دقت بیشتري كنیم.

دكتر علم الھدي افزود: اینگونھ بھ نظر مي آید كھ متناسب با تعالیم اسالمي و نگاه امام راحل و رھبر معظم انقالب و دیگر بزرگان انقالب، مفھوم عدالت و پیشرفت

چنان بھ ھم گره خورده كھ باید تغییرات اساسي ایجاد كرد.

وي بیان كرد: البتھ ما وارث نوعي ساده انگاري ھا و برخي تحلیل ھاي ھزینھ فایده اي ساده ھستیم و حتي تعریف ھایي ھم كھ از جھاد داریم گاھي ساده بھ نظر مي

رسد و شاید آن تاریخ نگري و بصیرت ھاي تاریخي ما قدري ضعیف است.

او گفت: بھ نظر مي رسد در بحث عدالت دچار روزمرگي شده باشیم و تحلیل ھاي ما تحلیل ھاي روزمرگي باشد؛ درحالي كھ اگر موقعیت بسیار مھم تاریخي خود

و سطح تحلیل را سطح جھاني در نظر بگیریم شاید بیشتر بھ پیچیدگي ھا توجھ كنیم.

دكتر علم الھدي ادامھ داد: واحد تحلیل ما اگر سطح جھاني باشد و اگر روزمرگي و ناداني ما ظھور را با تاخیر مواجھ نكند و اگر در این موقعیت خاص بھ

متغیرھاي اصلي توجھ كنیم شاید بھتر باشد.

وي گفت: نشست تخصصي فصل تحول با موضوع گفتمان دولت سیزدھم، عدالت و پیشرفت را در حقیقت مي توان سرآغاز حركتي براي پاسخ بھ این سوال دانست

كھ براساس مفھوم عدالت، چھ كسي و چھ چیزي در چھ شرایطي چھ وزني باید داشتھ باشد؟

او افزود: سختي پاسخ ھم بھ ھمین است كھ ھركس از دیدگاه خود یا براساس تجربھ ھا، منافع و تحلیل ھا سعي مي كند یك نقطھ را معین و براساس آن عدالت را

تعریف كند.

عضو ھیأت علمي دانشكده علوم تربیتي دانشگاه شھید بھشتي اضافھ كرد: بھ نظر مي رسد نظام تعلیم و تربیت ازجملھ آموزش عالي، آموزش و پرورش و ھمچنین

خانواده، جایگاه ویژه اي پیدا مي كنند، بھ ویژه معلم كھ یك مسئولیت بسیار بزرگي پیدا مي كنند چون قرار نیست عدالت بھ شكل كارخانھ اي در جایي تصمیم گیري

شود و باید توسط خود مردم باشد، اما مردم طبقھ بندي دارد و طبقھ بندي معتبر در تفكر اسالمي، طبقھ بندي براساس دانستن است.

عضو ھیأت علمي دانشگاه شھید بھشتي ادامھ داد: معلم مسئولیت تربیت بقیھ اقشار مردم را دارد و بھ لحاظ اقتصادي ھم این نكتھ مھم است چراكھ ما فارغ از بحث

ھاي اقتصادي نمي توانیم در مورد عدالت حرف بزنیم و بھ نظر مي رسد آسیب پذیرترین قشرھا بھ لحاظ فرھنگي در اولویت ھستند كھ ابتدا كودكان و سپس

نوجوانان و جوانان بھ لحاظ فرھنگي آسیب پذیرترین قشر ھستند.

وي بیان كرد: ما باید با یك نگاه آینده نگرانھ در توزیع مواھب توجھ خاصي بھ این اقشار داشتھ باشیم و دولت مجبور است و یا در این فصل تحول الزم است كھ با

كمك دانشگاه ھا در جھت تببین و اجرایي شدن عدالت گام بردارد.

او اقتصاد دانش بنیان را داراي یك نقص جدي دانست و گفت: آن نقص این است كھ اقتصاد دانش بنیان ھنوز با اخالق تعریف نشده و بھ ھمین دلیل مثال ما كمتر مي

بینیم كھ شركت ھاي دانش بنیان در خدمات نیكوكاري ھمراھي داشتھ باشند و یا در وجوھات شرعي مشاركت كنند.

دكتر علم الھدي افزود: بھ بیان دیگر بھ نظر نمي رسد كھ اقتصاد سالم اسالمي كھ در آن اخالق محور است ھنوز بھ دیدگاه ھاي اقتصاد دانش بنیان وارد شده باشد و

اقصاد دانش بنیان براساس ھمان دیدگاه ھاي اقتصاد لیبرال تعریف شده و آنچھ جھت را مشخص مي كند سود است نھ كار خیر.

او ادامھ داد: اگر خدمات بھتري ھم ارائھ مي شود در ازاي سود بیشتر است از این بابت بھ نظر مي رسد اگر اقتصاد دانش بنیان، اخالق محور و مبتني بر سرویس

باكیفیت تر باشد و براساس خدمات نیكوكارانھ طراحي شود امكان بیشتري را فراھم مي كند.

براي مشاھده تصاویراین مراسم اینجا را كلیك كنید.

http://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2129
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري علم و فناوريشماره خبر:  64  |  تاریخ: 1400/10/12

 ایجاد حلقه هاي کارآفرینی در کارآفرینی

منصور کنعانی، مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز گفت: حلقه هاي الزم کارآفرینی با ایجاد حلقه هاي توسعه
دانش بنیان با توجه به اکوسیستم فارس ایجاد شده و مرکز نوآوري و تخصصی ایده ها به عنوان مرکز تولد ایده ها و تفکرات

دانش بنیان در حوزه علوم انسانی در 2 الی گذشته ایجاد شده و سپس حلقه شتاب ...

 ایجاد حلقه هاي کارآفرینی در کارآفرینی منصور کنعانی، مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز گفت: حلقه هاي
الزم کارآفرینی با ایجاد حلقه هاي توسعه دانش بنیان با توجه به اکوسیستم فارس ایجاد شده و مرکز نوآوري و تخصصی ایده ها به
عنوان مرکز تولد ایده ها و تفکرات دانش بنیان در حوزه علوم انسانی در 2 الی گذشته ایجاد شده و سپس حلقه شتاب دهنده، ایده ها
و تیم ها به سمت نیاز جامعه و متناسب با بازار هدایت می شوند . به گزارش خبرگزاري علم و فناوري از شیراز، یکی از مواردي که در
کارآفرینی اثر مطلوبی دارد، ایجاد حلقه هاي الزم میان ایده ها و حلقه هاي کارآفرینی است که در مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه

شیراز مورد توجه ویژه قرار دارد . 

منصور کنعانی، مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري علم و فناوري در شیراز با اشاره به
قدمت و توان علمی دانشگاه شیراز می گوید: دانشگاه شیراز داراي دفتر کارآفرینی و مالکیت فکري از گذشته هاي دور بوده است و

دفتر مالکیت فکري اولین بار در دانشگاه شیراز با هدف هدایت اختراعات و ساختار تحقیق و توسعه آغاز به کار کرد . 

 

وي افزود: از سال 98 مسئولیت مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز را به عهده دارم و حلقه هاي الزم کارآفرینی با ایجاد حلقه
هاي توسعه دانش بنیان با توجه به اکوسیستم فارس ایجاد شده و مرکز نوآوري و تخصصی ایده ها به عنوان مرکز تولد ایده ها و
تفکرات دانش بنیان در حوزه علوم انسانی در 2 الی گذشته ایجاد شده و سپس حلقه شتاب دهنده، ایده ها و تیم ها به سمت نیاز

جامعه و متناسب با بازار هدایت می شوند . 

کنعانی اضافه می کند: تجاري سازي و صادرات فناوري، حلقه دیگري است که دنبال می شود و به سراغ انبوه سازي محصوالت و رشد
مخاطبان و دایره وسعت اثرگذاري می رود، مراکز تحقیق و توسعه این سه حلقه را وصل می کند و دانش مورد نیاز را به صورت گروه

هاي اساتید پشتیبانی می کند و لزوما بر روي توسعه و تحقیق کار می کند . 
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وي از فعالیت 2 شتاب دهنده در مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز خبر می دهد و می گوید: شتاب دهنده «هاب» متعلق به
همراه اول و شتاب دهنده «کوانتوم پالس» متعلق به دانشگاه شیراز است و یک مرکز نوآوري جامع و 2 مرکز تخصصی در علوم انسانی

و تخصصی داریم . 

کنعانی ادامه می دهد: همچنین داراي 20 مرکز تحقیقاتی و پژوهشکده هستیم که براي تامین و توسعه فعالیت هاي دانش بنیان کار
می کنند و 53 شرکت به اسم و مشارکت اساتید دانشگاه داریم که 20 شرکت در زمینه فروش و فعالیت دانش بنیان و اشتغال فارغ
التحصیالن فعالیت دارد و شرکت هاي زیادي نیز در پارك علم و فناوري فعال هستند و 15 شرکت با ظرفیت تحقیق و توسعه و جذب

نیروي متخصص از دانشگاه شیراز کمک می گیرند . 

 
 

وي اضافه می کند: چند مرکز تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی، حوزه الکترونیک، برق و مخابرات، نفت و گاز، کشاورزي و صنایع
غذایی و ... داریم که در حوزه کشاورزي و صنایع غذایی از ظرفیت هاي دانشگاه شیراز استفاده کمی شده است و در حوزه رباتیک نیز
از ظرفیت هاي استان استفاده الزم نمی شود اما شرکت و گروه تحقیقاتی مناسب را داریم که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و این

 
تحقیقات در حوزه علوم انسانی، فرهنگ، حقوق، گردشگري، شهرسازي، هنر و ... به انجام می رسد . 

انتهاي پیام /
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: کتاب ایرانشماره خبر:  65  |  تاریخ: 1400/10/11

 پیش نشست کنگره شعر ایثار و زنان عاشورایی فردا برگزار می شود

پیش نشست ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی، با موضوع مکتب ادبی شهید حاج قاسم سلیمانی در
جهان عرب برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري کتاب ایران (ایبنا) در فارس، به مناسبت سالروز شهادت، سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی، پیش
نشست ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی با موضوع مکتب ادبی شهید حاج قاسم سلیمانی در جهان عرب از سوي

معاونت فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد. 

موسی عربی، معاون فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز ضمن اعالم این خبر، توضیح داد: این نشست که با
همکاري بنیاد شهید و امور ایثارگران ترتیب یافته است، به تحلیل و بررسی جریان ادبی شعر پایداري در جهان عربی با تکیه بر کتاب

«سلیمان السماء» اختصاص دارد. 

مولف کتاب سلیمان السماء گفت: این کتاب حاوي 100 قطعه شعر و قطعات ادبی شاعران و ادباي جهان عرب از کشورهاي لبنان،
یمن، سوریه، عراق، الجزائر و اشعار عربی چندتن از شاعران ایرانی در مدح و سوگ سردار شهید سلیمانی است که دوماه بعد از شهادت

سردار، به همت او و با حمایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ها ي دفاع مقدس استان فارس به چاپ رسید. 

معاون فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز از حضور دالل عباس (استاد وناقد ادبی از دانشگاه لبنان)، منیف أحمد
حمیدوش (استاد، شاعر وناقد ادبی از سوریه) و سیدفضل اهللا میرقادري (شاعر و استاد دانشگاه شیراز) به عنوان سخنرانان این نشست

خبر داد. 

عربی، ضمن دعوت از همگان براي حضور در این برنامه اعالم کرد: این نشست فردا یکشنبه 12 آذرماه 1400، ساعت 15:30 به
صورت مجازي از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/farhangi.shirazu/meeting برگزار خواهد شد. 

ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی در قالب زبان هاي فارسی، عربی و انگلیسی از شهریورماه سال جاري در شیراز
فراخوان داده شده است. این کنگره چندین سال با مرکزیت تهران و در سطح ملی برگزار می شد که امسال با کنگره شعر زنان

عاشورایی ادغام و به صورت بین المللی با میزبانی فارس برگزار می شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري دفاع مقدسشماره خبر:  66  |  تاریخ: 1400/10/11

 لزوم توجه ویژه به ادبیات کودك و نوجوان

به گزارش گروه سایر رسانه هاي دفاع پرس، «اعظم
سبحانیان» نویسنده کتاب در گفت وگویی پیرامون فعالیت
هاي شکل گرفته در عرصه ادبیات کودك و نوجوان، اظهار
داشت: فعالیت هاي بسیاري در عرصه ادبیات کودك و
نوجوان طی سال هاي اخیر شکل گرفته است که از
مهمترین آن ها تأسیس موسسه پژوهشی محور با عنوان
«مرکز مطالعات ادبیات کودك» زیر نظر دانشگاه شیراز به

همت مرتضی خسرو نژاد در سال 84 بود که از طریق این موسسه شاگردان زیادي تربیت و وارد عرصه تحصیلی شدند. 

وي به فعالیت هاي این مرکز فرهنگی آموزشی اشاره و بیان کرد: «مرکز مطالعات ادبیات کودك» با برگزاري هم اندیشی ها و جشنوار
ه ها براي نویسندگان تالش دارد تا شاخص هاي ادبیات کودك را توسعه دهد و با ادامه تحقیقات و بررسی هاي خود در حوزه ادبیات
کودك به رشد تعالی فرهنگ جامعه و نسل آینده بپردازد. من به عنوان یک نویسنده این حرکت را رویدادي ارزشمند در جهت اعتالي

ادبیات کودك و نوجوان می دانم و آینده درخشانی را پیش روي این حوزه از ادبیات کشور می بینم. 

سبحانیان به شکل گیري و ضرورت همراهی نویسندگان کودك در قالب انجمن هاي تخصصی پرداخت و ابراز کرد: شکل گیري
انجمن هاي خودجوش براي ایجاد ساختار هاي تأثیرگذار و کاربردي در ادبیات کودك و نوجوان نقشی مؤثر و مهم دارد هم اکنون
انجمن «انگشت جادویی» توانسته به همت و تالش خود نویسندگان شیرازي که در حوزه کتاب کودك فعالیت می کنند را گرد خود

جمع کند و با کمک گرفتن از موسسه پژوهشی ادبیات کودك و نوجوان دانشگاه شیراز فعالیت هاي ارزشمندي را شکل دهد. 

نویسنده کتاب کودك «شنل قرمزي» پیرامون شاخص هاي اصلی ادبیات کودك بیان کرد: توجه به شاخص هاي ادبیات کودك و
نوجوان نیازمند بررسی هاي موشکافانه است که همراهی با دغدغه هاي روز جامعه کودکان و نوجوانان را طلب می کند، در عین حال
همراهی با تکنولوژي مولفه اي مهم و اساسی بوده و از سوي دیگر کتاب هاي موجود در این حوزه از نگاه روانشناسی نیز باید مورد

توجه و بررسی قرار بگیرد. 

نویسنده کتاب به لزوم پرداخت به برخی از سوژه ها در آثار کودك و نوجوان اشاره و تاکید کرد: پیگیري سوژه هاي ناب و ارزشمند
همانند مشکالت اجتماعی و مشکالت روز جامعه بهتر است در آثار کودك و نوجوان مورد توجه قرار گیرد، من خود به شخصه عمومًا
کتاب هایی که با موضوع بچه هاي کار و در مرحله بعد کتاب هایی با سوژه نه به جنگ را برگزیدم و در این کتاب ها تالش کردم تا

فرهنگ انسانیت را ترویج دهم، چراکه معتقدم باید هنجار سازي کرد و این مهم از دوران کودکی آغاز می شود. 
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وي مشکالت اجتماعی را از دیگر محور هاي مهم فعالیت در حوزه کودکان دانست و خاطرنشان کرد: موضوعات مهمی در حوزه
اجتماعی وجود دارد که باید به آن ها در آثار کودك و نوجوان پرداخته شود، زیرا ضرورت دارد تا کودکان و نوجوانان از آن آگاه شوند
این آگاهی سازنده بوده و از آسیب هاي اجتماعی می کاهد در عین حال به عنوان کلید رشد توسعه جامعه مترقی آینده می توان بر
آن تاکید کرد، همچنین کتاب هاي کودك و نوجوان عالوه بر محتوا هاي جذاب و تصویر سازي هاي مجذوب کننده باید دغدغه هاي

روز جامعه و خانواده ها را مدنظر قرار دهند. 

منبع: میزان 

انتهاي پیام/ 911
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایسناشماره خبر:  67  |  تاریخ: 1400/10/11

 برگزاري پیش نشست کنگره بین المللی “شعر ایثار و زنان عاشورایی“

به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، پیش نشست ششمین کنگره بین المللی «شعر ایثار و زنان
عاشورایی» با موضوع مکتب ادبی شهید حاج قاسم سلیمانی در جهان عرب ازسوي معاونت فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم

انسانی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
شیراز شنبه 11 دي در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر
بیان کرد: این نشست که با همکاري بنیاد شهید و امور
ایثارگران ترتیب یافته است، به تحلیل و بررسی جریان
ادبی شعر پایداریدر جهان عربی با تکیه بر کتاب «سلیمان

السماء»اختصاص دارد. 

دکتر موسی عربی گفت: این کتاب حاوي 100قطعه شعر و
قطعات ادبی شاعران و ادباي جهان عرب از کشورهاي
لبنان، یمن، سوریه، عراق، الجزائر و اشعار عربی چندتن از

شاعران ایرانی در مدح و سوگ سردار شهید سلیمانی است که دوماه بعد از شهادت سردار، به همت او و با حمایت بنیاد حفظآثار و
نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان فارس به چاپ رسید. 

او همچنین از حضور دکتر دالل عباس؛ استاد وناقد ادبی از دانشگاه لبنان، دکتر منیف أحمد حمیدوش؛ استاد، شاعر وناقد ادبی از
سوریه و دکتر سیدفضل اهللا میرقادري؛ شاعر و استاد دانشگاه شیراز به عنوان سخنرانان این نشست خبر داد. 

معاون فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز ضمن دعوت از همگان براي حضور در این برنامه اعالم کرد: این نشست
روز یکشنبه 12آذرماه 1400، ساعت 15:30 به صورت مجازي از طریق

لینکhttps://www.skyroom.online/ch/farhangi.shirazu/meeting برگزار خواهد شد. 

عزبی خاطرنشان کرد: ششمین کنگر بین المللی «شعر ایثار و زنان عاشورایی» در قالب زبان  هاي فارسی، عربی و انگلیسی از
شهریورماه امسال در شیراز فراخوان داده شده است. این کنگره چندین سال با مرکزیت تهران و در سطح ملی برگزار می شد که

امسال با کنگره شعر زنان عاشورایی ادغام و به صورت بین المللی با میزبانی فارس برگزار می شود. 

انتهاي پیام
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: میزانشماره خبر:  68  |  تاریخ: 1400/10/11

 سبحانیان: نیازمند توجه ویژه به ادبیات کودك و نوجوان هستیم

یک نویسنده کتاب گفت: توجه به شاخص هاي ادبیات کودك و نوجوان نیازمند بررسی هاي موشکافانه است که همراهی با
دغدغه ها ي روز جامعه کودکان و نوجوانان را طلب می کند، در عین حال همراهی با تکنولوژي مولفه اي مهم و اساسی بوده

و از سوي دیگر کتاب هاي موجود در این حوزه از نگاه روانشناسی نیز باید مورد توجه و ...

اعظم سبحانیان در گفت وگو با خبرگزاري میزان پیرامون فعالیت هاي شکل گرفته در عرصه ادبیات کودك و نوجوان گفت:
فعالیت هاي بسیاري در عرصه ادبیات کودك و نوجوان طی سال هاي اخیر شکل گرفته است که از مهمترین آن ها تاسیس موسسه
پژوهشی محور با عنوان «مرکز مطالعات ادبیات کودك» زیر نظر دانشگاه شیراز به همت مرتضی خسرو نژاد در سال 84 بود که از

طریق این موسسه شاگردان زیادي تربیت و وارد عرصه تحصیلی شدند. 

وي به فعالیت هاي این مرکز فرهنگی آموزشی اشاره و بیان کرد: «مرکز مطالعات ادبیات کودك» با برگزاري هم اندیشی ها و جشنوار
ه ها براي نویسندگان تالش دارد تا شاخص هاي ادبیات کودك را توسعه دهد و با ادامه تحقیقات و بررسی هاي خود در حوزه ادبیات
کودك به رشد تعالی فرهنگ جامعه و نسل آینده بپردازد. من به عنوان یک نویسنده این حرکت را رویدادي ارزشمند در جهت اعتالي

ادبیات کودك و نوجوان می دانم و آینده درخشانی را پیش روي این حوزه از ادبیات کشور می بینم. 

- بیشتر بخوانید: 
- براي مطالعه معرفى آخرین کتب منتشر شده اینجا کلیک کنید سبحانیان به شگل گیري و ضرورت همراهی نویسندگان کودك در
قالب انجمن هاي تخصصی پرداخت و ابراز کرد: شکل گیري انجمن هاي خودجوش براي ایجاد ساختار هاي تاثیر گذار و کاربردي در
ادبیات کودك و نوجوان نقشی موثر و مهم دارد هم اکنون انجمن «انگشت جادویی» توانسته به همت و تالش خود نویسندگان
شیرازي که در حوزه کتاب کودك فعالیت می کنند را گرد خود جمع کند و با کمک گرفتن از موسسه پژوهشی ادبیات کودك و

نوجوان دانشگاه شیراز فعالیت هاي ارزشمندي را شکل دهد. 

نویسنده کتاب کودك «شنل قرمزي» پیرامون شاخص هاي اصلی ادبیات کودك بیان کرد: توجه به شاخص هاي ادبیات کودك و
نوجوان نیازمند بررسی هاي موشکافانه است که همراهی با دغدغه ها ي روز جامعه کودکان و نوجوانان را طلب می کند، در عین حال
همراهی با تکنولوژي مولفه اي مهم و اساسی بوده و از سوي دیگر کتاب هاي موجود در این حوزه از نگاه روانشناسی نیز باید مورد

توجه و بررسی قرار بگیرد. 

این نویسنده کتاب به لزوم پرداخت به برخی از سوژه ها در آثار کودك و نوجوان اشاره و تاکید کرد: پیگیري سوژه هاي ناب و
ارزشمند همانند مشکالت اجتماعی و مشکالت روز جامعه بهتر است در آثار کودك و نوجوان مورد توجه قرار گیرد، من خود به
شخصه عموما کتاب هایی که با موضوع بچه هاي کار و در مرحله بعد کتاب هایی با سوژه نه به جنگ را برگزیدم و در این کتاب ها

تالش کردم تا فرهنگ انسانیت را ترویج دهم، چراکه معتقدم باید هنجار سازي کرد و این مهم از دوران کودکی آغاز می شود. 
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وي مشکالت اجتماعی را از دیگر محور هاي مهم فعالیت در حوزه کودکان دانست و خاطرنشان کرد: موضوعات مهمی در حوزه
اجتماعی وجود دارد که باید به آنها در آثار کودك و نوجوان پرداخته شود زیرا ضرورت دارد تا کودکان و نوجوانان از آن آگاه شوند این
آگاهی سازنده بوده و از آسیب هاي اجتماعی می کاهد در عین حال به عنوان کلید رشد توسعه جامعه مترقی آینده می توان بر آن
تاکید کرد، همچنین کتاب هاي کودك و نوجوان عالوه بر محتوا هاي جذاب و تصویر سازي هاي مجذوب کننده باید دغدغه هاي روز

جامعه و خانواده ها را مد نظر قرار دهند. 

انتهاي پیام/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: تسنیمشماره خبر:  69  |  تاریخ: 1400/10/11

 دانشگاه شیراز مکتب ادبی حاج قاسم سلیمانی در جهان عرب را بررسی می کند

گروه استان ها - به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مکتب ادبی شهید حاج قاسم سلیمانی در جهان
عرب در دانشگاه شیراز بررسی می شود.

گروه استان ها - به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی مکتب ادبی شهید حاج قاسم سلیمانی
در جهان عرب در دانشگاه شیراز بررسی می شود. - اخبار

استانها - 
به گزارش خبرگزاري تسنیم از شیراز، ششمین کنگره بین
المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی در زمستان امسال و به
میزبانی شیراز برگزار می شود، امسال براي نخستین بار دو
کنگره شعر ایثار و زنان عاشورایی با هم ترکیب شده و در

سطح بین المللی برنامه ریزي شده است. 

آخرین مهلت ارسال اثر به این کنگره بین المللی 15 دي ماه در نظر گرفته شده است و از شاعران و عالقه مندان درخواست شده که
تا زمان مذکور آثار خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند. 

حال در آستانه سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بناست که در راستاي این کنگره مکتب ادبی شهید حاج قاسم سلیمانی در
جهان عرب ازسوي معاونت فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز بررسی شود. 

در همین راستا یک پیش نشست با همکاري بنیاد شهید و امور ایثارگران ترتیب یافته است که به تحلیل و بررسی جریان ادبی شعر
پایداري در جهان عربی با تکیه بر کتاب «سلیمان السماء» اختصاص دارد. 

این کتاب حاوي 100 قطعه شعر و قطعات ادبی شاعران و ادباي جهان عرب از کشورهاي لبنان، یمن، سوریه، عراق، الجزائر و اشعار
عربی چندتن از شاعران ایرانی در مدح و سوگ سردار شهید سلیمانی است که دوماه بعد از شهادت سردار، به همت او و با حمایت

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ها ي دفاع مقدس استان فارس به چاپ رسید. 

دالل عباس، استاد وناقد ادبی از دانشگاه لبنان؛ منیف أحمد حمیدوش استاد، شاعر وناقد ادبی از سوریه؛ سیدفضل اهللا میرقادري شاعر
و استاد دانشگاه شیراز به عنوان سخنرانان این نشست حضور دارند. 

شهید سلیمانی نماد مقاومت، همدلی و اخالص بود 
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فرمانده سپاه کردستان: مکتب شهید سلیمانی مایه رعب و وحشت دشمنان است 
شهید سلیمانی آرمان هاي انقالب اسالمی را به کشورهاي منطقه صادر کرد 

این نشست روز یکشنبه 12آذرماه 1400، ساعت 15:30 به صورت مجازي از طریق لینک
https://www.skyroom.online/ch/farhangi.shirazu/meeting برگزار می شود. 

ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی در قالب زبان  هاي فارسی، عربی و انگلیسی از شهریورماه سال در شیراز
فراخوان داده که چندین سال با مرکزیت تهران و در سطح ملی برگزار می شد اما امسال با کنگره شعر زنان عاشورایی ادغام و به

صورت بین المللی با میزبانی فارس برگزار می شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران جوانشماره خبر:  70  |  تاریخ: 1400/10/11

 شیراز میزبان کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی

ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی، با موضوع مکتب ادبی شهید حاج قاسم سلیمانی در جهان عرب برگزار
می شود.

به گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، به
مناسبت سالروز شهادت، سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی،
پیش نشست ششمین کنگره ي بین المللی شعر ایثار و
زنان عاشورایی با موضوع مکتب ادبی شهید حاج قاسم
سلیمانی در جهان عرب ازسوي معاونت فرهنگی دانشکده

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز برگزار می شود. 

موسی عربی، معاون فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه شیراز گفت: این نشست که با همکاري بنیاد شهید و امور ایثارگران ترتیب یافته است، به تحلیل و بررسی جریان ادبی

شعر پایداري در جهان عربی با تکیه بر کتاب «سلیمان السماء» اختصاص دارد. 

مولف کتاب سلیمان السماء گفت: این کتاب حاوي 100قطعه شعر و قطعات ادبی شاعران و ادباي جهان عرب از کشور هاي لبنان،
یمن، سوریه، عراق، الجزائر و اشعار عربی چندتن از شاعران ایرانی در مدح و سوگ سردار شهید سلیمانی است که دوماه بعد از شهادت

سردار، به همت او و با حمایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ها ي دفاع مقدس استان فارس به چاپ رسید. 

معاون فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز از حضور دکتر دالل عباس (استاد وناقد ادبی از دانشگاه لبنان)؛ دکتر
منیف أحمد حمیدوش (استاد، شاعر وناقد ادبی از سوریه)؛ دکتر سیدفضل اهللا میرقادري (شاعر و استاد دانشگاه شیراز) به عنوان

سخنرانان این نشست خبر داد. 

عربی، ضمن دعوت از همگان براي حضور در این برنامه اعالم کرد: این نشست روز یکشنبه 12آذرماه 1400، ساعت 15:30 به صورت
مجازي از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/farhangi.shirazu/meeting برگزار خواهد شد. 

گفتنی ست، ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی در قالب زبان هاي فارسی، عربی و انگلیسی از شهریورماه سال
جاري در شیراز فراخوان داده شده است. این کنگره چندین سال با مرکزیت تهران و در سطح ملی برگزار می شد که امسال با کنگره

شعر زنان عاشورایی ادغام و به صورت بین المللی با میزبانی فارس برگزار می شود. 

عالقه مندان براي کسب اطالعات بیش تر و شرکت در این کنگره می توانند به لینک
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https://fars.navideshahed.com/fa/news/516109/فراخوان-ششمین-کنگره-بین المللی-شعر-ایثار-و-زنان-عاشورایی-
ورود-به-صفحه-و-ارسال-آثار مراجعه کنند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  71  |  تاریخ: 1400/10/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیش نشست ششمین کنگرة بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی، با موضوع مکتب ادبی شهید حاج قاسم

سلیمانی در جهان عرب برگزار خواهد شد.

به مناسبت سالروز شهادت، سردار شهید، حاج قاسم
سلیمانی، پیش نشست ششمین کنگره ي بین المللی
شعر ایثار و زنان عاشورایی با موضوع مکتب ادبی شهید
حاج قاسم سلیمانی در جهان عرب ازسوي معاونت
فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز

برگزار خواهد شد.
دکتر موسی عربی، معاون فرهنگی دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه شیراز ضمن اعالم این خبر، توضیح
داد: این نشست که با همکاري بنیاد شهید و امور
ایثارگران ترتیب یافته است، به تحلیل و بررسی جریان

ادبی شعر پایداري در جهان عرب با تکیه بر کتاب «سلیمان السماء» اختصاص دارد.
مولف کتاب سلیمان السماء گفت: این کتاب حاوي 100قطعه شعر و قطعات ادبی شاعران و ادباي جهان عرب از کشورهاي لبنان،
یمن، سوریه، عراق، الجزائر و اشعار عربی چندتن از شاعران ایرانی در مدح و سوگ سردار شهید سلیمانی است که دوماه بعد از شهادت

سردار، به همت او و با حمایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ها ي دفاع مقدس استان فارس به چاپ رسید.
معاون فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز از حضور دکتر دالل عباس (استاد وناقد ادبی از دانشگاه لبنان)؛ دکتر
منیف أحمد حمیدوش (استاد، شاعر وناقد ادبی از سوریه)؛ دکتر سیدفضل اهللا میرقادري (شاعر و استاد دانشگاه شیراز) به عنوان

سخنرانان این نشست خبر داد.
دکتر عربی، ضمن دعوت از همگان براي حضور در این برنامه اعالم کرد: این نشست روز یکشنبه 12آذرماه 1400، ساعت 15:30 به
صورت مجازي از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/farhangi.shirazu/meeting برگزار

خواهد شد.
گفتنی ست، ششمین کنگرة بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی در قالب زبان هاي فارسی، عربی و انگلیسی از شهریورماه سال
جاري در شیراز فراخوان داده شده است. این کنگره چندین سال با مرکزیت تهران و در سطح ملی برگزار می شد که امسال با کنگرة

شعر زنان عاشورایی ادغام و به صورت بین المللی با میزبانی فارس برگزار می گردد.
عالقه مندان براي کسب اطالعات بیش تر و شرکت در این کنگره می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند:

https://fars.navideshahed.com/fa/news/516109/فراخوان-ششمین-کنگره-بین المللی-شعر-ایثار-و-زنان-
عاشورایی-ورود-به-صفحه-و-ارسال-آثار

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

شماره خبر:  72  |  تاریخ: 1400/10/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مراسم تودیع و معارفه معاونان پژوهش و فناوري و دانشجویی فرهنگی دانشگاه

مراسم تودیع و معارفه ي معاونان پژوهش و فناوري و
دانشجویی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

طی آیینی با حضور اعضاي هیأت رئیسه ي دانشگاه و
جمعی از دانشگاهیان، از زحمات دکتر سیدمجتبی
زبرجد، معاون پیشین پژوهش و فناوري دانشگاه و دکتر
سیدمجتبی واعظی معاون سابق دانشجویی فرهنگی
دانشگاه تقدیر شد. همچنین در این مراسم دکتر
محمدهادي صادقی و دکتر علی حفیظی به عنوان
معاونان جدید پژوهش و فناوري و دانشجویی فرهنگی

دانشگاه معرفی شدند.
دکتر محمد مؤذنی، سرپرست دانشگاه شیراز در این

آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ي شهید سردار سلیمانی، از زحمات معاونان پیشین دانشگاه تقدیر کرد و اظهار داشت: اقدامات
خوبی که در سال هاي گذشته صورت گرفته، مرهون زحمات و فعالیت هاي مؤثر ایشان است که ان شاءاهللا اجر و ثوابشان نزد خداوند

متعال محفوظ است.
وي به امر پژوهش در دانشگاه پرداخت و تصریح کرد: باتوجه به اینکه پژوهش در دانشگاه در سطح گسترده صورت می گیرد، مدیریت

آن بسیار مهم است.
سرپرست دانشگاه شیراز گفت: پژوهش در دانشگاه باید اصیل و مبتنی بر اخالق علمی باشد.

وي در ادامه به بیان اهمیت پژوهش هاي گروهی و بینارشته اي، پژوهش هاي کاربردي، فراهم سازي امکانات مناسب براي اعضاي
هیأت علمی جوان به منظور بهره مندي از توانایی ایشان و جایگاه پژوهشکده ها و مجالت دانشگاهی پرداخت و با تأکید بر ضرورت
حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم اظهار داشت: انتظار مردم از پژوهش هاي دانشگاهی این است که موجب حل مسائل

اجتماعی شود؛ از همین رو باید براي رسیدن به دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم (دانشگاه هاي کارآفرین و جامعه محور) تالش کرد.
دکتر مؤذنی در ادامه به حوزه ي دانشجویی فرهنگی دانشگاه پرداخت و بااشاره به گستردگی و حجم کار این حوزه، مدیریت آن را

دشوار و داراي اهمیت توصیف کرد.
دکتر زبرجد، معاون پیشین پژوهش و فناوري نیز در بخشی از این مراسم به تشریح اقدامات صورت گرفته در واحدهاي مختلف
زیرمجموعه ي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اعم از دفتر امور پژوهشی، دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي، مرکز نوآوري و

کارآفرینی، مرکز نشر و علم سنجی، آزمایشگاه مرکزي و کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه پرداخت.
وي به جمع آوري تاریخ شفاهی دانشگاه شیراز، تدوین برنامه تحقیقاتی جهت دار پنج ساله اعضاي هیأت علمی، به کارگیري دانش
آموختگان دانشگاه به عنوان دستیار پژوهشی، پرداخت اعتبارات پژوهشی، تهیه ي آیین نامه ي مشارکت همکاري با جامعه (طرح
مهجا) در دانشگاه شیراز، راه اندازي سامانه ي شبکه کاریابی دانش آموختگان، مدیریت مگاپروژه هاي نفتی و انستیتوهاي وابسته،
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پرداخت حق تألیف دانشگاهیان، ارزیابی مجالت علمی، متمرکزکردن کتابخانه هاي دانشگاه، تجهیز آزمایشگاه مرکزي و طراحی مرکز
نوآوري تخصصی علوم مهندسی و علوم انسانی و شتابدهنده هاي هاب و کوانتوم به عنوان نمونه هایی از اقدامات انجام شده در معاونت

پژوهش و فناوري در سال هاي 1397 تا 1400 اشاره کرد.
دکتر واعظی نیز در بخش دیگري از این مراسم به بیان برخی از اقدامات صورت گرفته در معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ازجمله
تعمیر و نوسازي برخی از خوابگاه ها، خرید ماشین آالت براي صنعتی شدن آشپزخانه ها، برگزاري رویدادهاي مختلف فرهنگی
اجتماعی به صورت حضوري و مجازي اشاره کرد و از مدیران جدید دانشگاه خواست تا باتوجه به اهمیت موضوع رفاهی دانشجویان

درخصوص نوسازي خوابگاه ها و تجهیز آن ها اهتمام ویژه داشته باشند.
وي همچنین بااشاره به وضعیت غیرپایدار برخی از کارکنان حوزه ي دانشجویی فرهنگی دانشگاه خواستار تبدیل وضعیت کارکنان این

حوزه به منظور دلگرمی و افزایش بهره وري ایشان شد.
دکتر صادقی و دکتر حفیظی نیز هریک در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات مدیران پیشین و تأکید بر پیگیري و ادامه یافتن

برنامه هاي قبل، به بیان برخی از اهداف پیش رو در این دوره از مدیریت خود اشاره کردند.
براي مشاهده تصاویر این مراسم اینجا را کلیک کنید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/14177/504f135e-4c46-43ce-aabc-953777a76e17.jpg?t=1641034791640
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  73  |  تاریخ: 1400/10/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست اعضاي هیأت رئیسه ي دانشگاه با دانشمندان پراستناد دانشگاه

اعضاي هیأت رئیسه ي دانشگاه، طی نشستی صمیمانه
که ازسوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ترتیب
یافت، به بحث و تبادل نظر با دانشمندان پراستناد

دانشگاه پرداختند.
دکتر محمد مؤذنی، سرپرست دانشگاه در این مراسم
ضمن قدردانی از فعالیت هاي اعضاي هیأت علمی
پراستناد دانشگاه، اظهار داشت: اعتبار دانشگاه مرهون

تالش ها و زحمات دانشمندان دانشگاه است.
وي با بیان این مقدمه که: رسالت اولیه دانشگاه آموزش
است و ما باید از حداکثر ظرفیت دانشگاه استفاده کنیم
تا دانش آموختگانی شایسته از این دانشگاه به جامعه
تحویل دهیم؛ اظهار داشت: تأکید بر امر پژوهش و به

ویژه پژوهش کاربردي در دانشگاه، اصال به این معنی نیست که موضوع آموزش کمرنگ شود.
سرپرست دانشگاه شیراز از پیشکسوتان و دانشمندان برتر دانشگاه خواست تا با همکاري هاي مشترك با اعضاي هیأت علمی جوان، به

ایشان کمک کنند و تجربیات خود را که حاصل تالش و کوشش بسیار است، به ایشان منتقل نمایند.
دکتر محمدهادي صادقی، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه نیز در این نشست، ضمن تجلیل از دانشمندان برتر و پراستناد دانشگاه، به
بیان برخی از اهداف و برنامه هاي معاونت پژوهشی دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: در راستاي اهداف و برنامه ها ي پژوهشی
دانشگاه، باید در کنار موظفی آموزشی، با طراحی مکانیزم هاي مناسب، یک موظفی پژوهشی نیز براي اعضاي هیأت علمی درنظر

گرفته شود و پژوهش هاي ایشان را به سمت اهداف پژوهشی دانشگاه سوق داد.
وي افزود: باتوجه به اینکه بودجه دانشگاه و امکانات آن اجازه نمی دهد که پاسخگوي همه ي عالیق در یک دانشگاه جامع باشد، ما
باید باتوجه به اولویت هاي استان وکشور، چند محور اساسی را براي برنامه هاي پژوهشی در نظر داشته باشیم و پژوهش ها را به آن

سمت سوق دهیم.
دکتر صادقی با اشاره به اهمیت برخی از حوزه ها مانند نفت و گاز، هوش مصنوعی و آب در استان گفت: این مسائل امروزه بسیار حائز
اهمیت است و باید تالش کرد پژوهش ها را بدان سمت سوق داد و رابطه ي تنگاتنگی میان دانشگاه و جامعه در این زمینه ایجاد کرد.
وي اضافه کرد: پژوهش هاي جزیره اي نمی تواند برآیند پربرکتی داشته باشد، به همین دلیل پژوهش هاي دانشگاه باید مکمل
یکدیگر باشند و هماهنگی بین رشته هاي مختلف دانشگاه وجود داشته باشد؛ به بیانی دیگر محصول فعالیت هاي پژوهشی دانشگاه

باید برآیند متوازنی داشته باشد که به اهداف مشخص و تعریف شده ي دانشگاه نائل شود.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه با تأکید بر اهمیت فعالیت هاي بنیادین و رشته هاي علوم پایه گفت: چنانچه اهدف مشخصی براي

پژوهش هاي دانشگاهی درنظر گرفته شود؛ همه ي این رشته ها و فعالیت ها سامان می یابد.



1/22/22, 2:16 PM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 150/205

وي افزود: دانشگاه باید زنده باشد و زنده بودن دانشگاه به این است که در چنبره ي بافت سنتی خود نماند؛ باید خروجی دانشگاه
کارآفرین باشد و جاي خود را در اقتصاد کشور نشان دهد.

دکتر صادقی با بیان اینکه دانشمندان ما سرمایه هاي ملی ما هستند، از ایشان براي ارائه ي ایده ها و طرح هاي خود دعوت کرد و
گفت: در مرکز نوآوري و فناوري دانشگاه تدابیري اتخاذ شده که دانشمندان و پیشکسوتان دانشگاه ما، ایده ها و دیدگاه هاي خود را
مطرح کنند و تا جایی که ممکن هست با شکل گیري شرکت هاي دانش بنیان شاهد تحوالت خوبی در سطح دانشگاه و کشور باشیم.

در ادامه ي این نشست، دانشمندان برتر و اعضاي هیأت علمی پراستناد دانشگاه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: شبستانشماره خبر:  74  |  تاریخ: 1400/10/10

 برگزاري دومین ویژه برنامه «سردار ماندگار» در مسجد جامع دانشگاه شیراز

دومین ویژه برنامه «سردار ماندگار» به مناسبت سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و یاران همراهش در مسجد جامع
دانشگاه شیراز واقع در میدان «ارم» برگزار می شود.

دومین ویژه برنامه «سردار ماندگار» به مناسبت سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و یاران همراهش در مسجد جامع دانشگاه
شیراز واقع در میدان «ارم» برگزار می شود. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از شیراز، دومین ویژه برنامه «سردار ماندگار» به مناسبت سالروز شهادت سردار حاج قاسم
سلیمانی و یاران همراهش، بعد از ظهر امروز (جمعه 10 دي) همراه با نماز مغرب و عشا در مسجد جامع دانشگاه شیراز واقع در میدان

«ارم» برگزار می شود. 

این مراسم همراه با تشییع شهید گمنام و با حضور قاري استاد «حسام قانعی» و سخنرانی سردار «وجدیان»، فرمانده سابق تیپ
موشکی نیروي دریایی سپاه پاسداران و از پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس برگزار خواهد شد. 

«محمد مرادي»، در این مراسم به عنوان شاعر حضور خواهد داشت و حاج «حسن جوکار» مداحی خواهد کرد و مجري برنامه نیز
«داوود دهقانی» خواهد بود. 

خاطر نشان می شود، دومین ویژه برنامه «سردار ماندگار» به همت جمعی از تشکل هاي دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار می شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  75  |  تاریخ: 1400/10/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سالروز حماسه 9 دي ماه، روز بصیرت و میثاق امت با والیت گرامی باد.

سالروز حماسه 9 دي ماه، روز بصیرت و میثاق امت با والیت گرامی باد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روزنامه شیراز نوینشماره خبر:  76  |  تاریخ: 1400/10/09

 موفقیت دانشگاه شیراز در کشور

سید فخرالدین افضلی، مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز طی گفت وگویی با اصحاب رسانه به معرفی
دستاوردهاي پژوهشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شیراز پرداخت و اعالم کرد: دانشگاه شیراز در توسعه قراردادها در سال 1399
رتبه برتر را در میان کل دانشگاه هاي کشور کسب نموده است. وي اظهار داشت: انتخاب دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه برگزیده
کشوري در سال قبل به دلیل شاخص هاي برآوردي در توسعه تعامل جامعه- صنعت در سطح کشور بوده است که این امر باعث شد
در سال 1400 نیز در سطح دو دانشگاه صنعتی ایران یعنی صنعتی شریف و علم و صنعت در شاخص قراردادهاي جاري قرار داده شود
و این مهم، حاصل تالش دانشگاهیان دانشگاه شیراز و سعی در جمع آوري و ایجاد سیستم داده هاي شاخص است. مدیر امور فناوري
و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز در ادامه با بیان اینکه مفهوم ارتباط با جامعه و صنعت در سالیان اخیر گسترش بیشتري پیدا
کرده است، گفت: مأموریت هاي جدیدي بر حسب مقتضیات کشور که اولویت اول آن حل مسائل و مشکالت و خودکفایی بوده،
تعریف شده است. این دفتر نیز سعی کرده است با همکاري دفاتر و مدیریت هاي مختلف دانشگاه که بعضًا در معاونت هاي مختلف
دانشگاه و خارج از دانشگاه قرار دارند، نسبت به پیشبرد امور اهتمام داشته باشد. وي از جمله مأموریت هاي جدید دفتر ارتباط با
صنعت را دریافت مجوز دفتر کاریابی تخصصی و هدایت شغلی، انواع امریه هاي پژوهشی، پسادکتراهاي تقاضامحور و صنعتی و تفاهم
نامه محور، سامانه آنالین سامان دهی کارآموزي و کارورزي، سامانه دانش آموختگان و رصد اشتغال دانش آموختگان، پایان نامه ها و
رساله هاي تقاضامحور، فرصت مطالعاتی جامعه صنعت به همراه کارگاه هاي توانمندسازي اعضاي هیئت علمی، فعالیت خانه جامعه
صنعت دانشگاه، سند الزامات قراردادها و به کارگیري و پیگیري اجراي مفاد آن، پیگیري اجراي «سند تحول ارتباط جامعه صنعت»،
تفاهم نامه هاي جدید با مراکز صنعتی و آموزشی در راستاي توانمندسازي اشتغال و کارآموزي، راه اندازي و استفاده از سامانه هاي
جدید مانند ساتع و ساجد معرفی کرد. دکتر افضلی در ادامه به برخی از مهم ترین نمونه برنامه هاي میان مدتی دفتر امور فناوري و
طرح هاي کاربردي دانشگاه اشاره کرد و از آن جمله مواردي چون بازاریابی پژوهشی، احیاي کارگروه هاي ارتباط با جامعه صنعت،
دفتر کنترل و مدیریت پروژه PMO مرکزي، افزایش توانمندي در حوزه مهارت افزایی اشتغال، استعداد شغلی، ارائه خدمات تخصصی
کاریابی تخصصی، پیگیري اجراي سند الزامات قراردادها در جهت حمایت از ارتباط جامعه صنعت و حفظ و ارتقاي کیفیت و بهبود
رضایت کارفرمایان، تمهیدات مالی اداري جدید، به کارگیري مدل هاي جدید ارتباط جامعه صنعت و گسترده کردن مشارکت و
افزایش سهم فعالیت هاي پژوهش کاربردي در همه حوزه هاي علمی را برشمرد. مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه
شیراز در ادامه به سازوکارهاي در نظر گرفته شده براي مگاپروژه هاي نفتی اشاره کرد و گفت: از جمله مکانیسم هاي نظارتی و
راهبري به کار گرفته شده در خصوص مگاپروژه هاي نفتی می توان از تأسیس کمیته راهبري نفت دانشگاه شیراز در سال 1396 نام
برد که با عضویت رئیس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، مدیر، معاون و کارشناس امور فناوري و طرح هاي کاربردي و
همچنین مدیران مگاپروژه ها و برحسب موضوعات کمیته، افراد مدعو تشکیل شده است و نقش اساسی در پیشبرد درخواست و

برطرف کردن چالش هاي پیش روي مگاپروژه ها دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري صدا و سیماشماره خبر:  77  |  تاریخ: 1400/10/09

 نوسازي بلوك دوم خوابگاه شهید مفتح دانشگاه شیراز

نوسازي بلوك B خوابگاه شهید مفتح دانشگاه شیرازآغاز شد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما، مرکز فارس، معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز از آغاز عملیات
نوسازي بلوك B خوابگاه شهید مفتح خبر داد و گفت: از
B نخستین روز هاي دي ماه، عملیات نوسازي بلوك
خوابگاه شهید مفتح در 7طبقه، با زیربناي 5500 متر مربع

آغاز شده است. 
به گفته ي دکتر علی حفیظی،این پروژه با برآورد هزینه
اولیه 25 میلیاردتومان، توسط معاونت دانشجویی و
فرهنگی و معاونت اداري مالی دانشگاه شیراز آغاز شده

است. 
وي یادآور شد: در طی سه سال گذشته عملیات نوسازي خوابگاه متأهلین شهداي 2 و بهسازي خوابگاه هاي شماره ي 4 انجام شده
است، همچنین عملیات نوسازي بلوك A خوابگاه شهید مفتح با پیشرفت فیزیکی بیش از 80درصد و پروژه ي نوسازي خوابگاه 9 ارم

با پیشرفت فیزیکی 50درصد از دیگر اقدامات صورت گرفته در زمینه ي خوابگاه هاي دانشجویی است. 
خوابگاه مفتح دانشگاه شیراز با قدمت بیش از سی سال، به عنوان یکی از بزرگ ترین خوابگاه هاي دانشجویی کشور است که با

زیربناي حدود 30هزار مترمربع، داراي 4بلوك و 13 طبقه و 700 اتاق است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایسناشماره خبر:  78  |  تاریخ: 1400/10/09

 تشریح وضعیت واگذاري مگاپروژه هاي نفتی دانشگاه شیراز

مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز به تشریح وضعیت واگذاري 4 مگاپروژه  نفتی از سوي وزارت نفت به
این دانشگاه پرداخت.

دکتر سید فخرالدین افضلی به معرفی دستاوردهاي
پژوهشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شیراز پرداخت و
بیان کرد: دانشگاه شیراز در توسعه قراردادها در سال
1399 رتبه برتر را در میان کل دانشگاه هاي کشور کسب

کرده است. 

به گزارش ایسنا به نقل از دانشگاه شیراز، اظهار کرد:
انتخاب دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه برگزیده کشوري
در سال قبل به دلیل شاخص هاي برآوردي در توسعه
تعامل جامعه صنعت در سطح کشور بوده است که این امر
باعث شد در سال1400 نیز در سطح دو دانشگاه صنعتی
ایران یعنی صنعتی شریف و علم و صنعت در شاخص
قراردادهاي جاري قرار داده شود و این مهم، حاصل تالش
دانشگاهیان دانشگاه شیراز و سعی در جمع آوري و ایجاد

سیستم داده هاي شاخص است. 

مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز در ادامه با بیان اینکه مفهوم ارتباط با جامعه و صنعت در سالیان اخیر گسترش
بیشتري پیدا کرده است، گفت: مأموریت هاي جدیدي برحسب مقتضیات کشور که اولویت اول آن حل مسائل و مشکالت و

خودکفایی بوده، تعریف شده است. 

او گفت: این دفتر نیز سعی کرده است با همکاري دفاتر و مدیریت هاي مختلف دانشگاه که بعضا در معاونت هاي مختلف دانشگاه و
خارج از دانشگاه قرار دارند، نسبت به پیشبرد امور اهتمام داشته باشد. 

افضلی همچنین حمایت و کارسازي از فرآیندهاي مشترك طرح هاي حمایتی معاونت علمی ریاست جمهوري و بنیاد نخبگان، ایجاد
دبیرخانه ستاد احیاي تاالب هاي استان، اجراي طرح نوین "مهجا" در راستاي تعامل نوین با جامعه صنعت، مشارکت و تولیگري
دبیرخانه هاي استانی همچون کارگروه پژوهش فناوري و دبیرخانه علمی کرونا؛ تولیگري دبیرخانه ي پدافند غیرعامل دانشگاه و انجام
تحقیقات تقاضامحور براي سازمان ها و صنایع، همچنین برگزاري دوره تربیت مربی و ...را دیگر مأموریت هاي دفتر ارتباط با صنعت در

دانشگاه عنوان کرد. 
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او در ادامه به برخی از مهم ترین نمونه برنامه هاي میان مدتی دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه اشاره کرد. 

افضلی گفت: از آن جمله مواردي چون بازاریابی پژوهشی، احیاي کارگروه هاي ارتباط با جامعه صنعت، دفتر کنترل و مدیریت پروژه
PMO مرکزي، افزایش توانمندي در حوزه مهارت افزایی اشتغال، استعداد شغلی، ارائه خدمات تخصصی کاریابی تخصصی، پیگیري
اجراي سند الزامات قراردادها در راستاي حمایت از ارتباط جامعه صنعت و حفظ و ارتقاي کیفیت و بهبود رضایت کارفرمایان،
تمهیدات مالی اداري جدید، به کارگیري مدل هاي جدید ارتباط جامعه صنعت و گسترده کردن مشارکت و افزایش سهم فعالیت هاي

پژوهش کاربردي در همه حوزه هاي علمی را برشمرد. 

مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز همچنین به تشریح دستاوردهاي دفتر ارتباط با جامعه-صنعت دانشگاه پرداخت
و توضیح داد: انعقاد 4 مگاپروژه نفتی به ارزش حدودي 200میلیارد تومان و 4.7میلیون یورو از دستاوردهاي دانشگاهیان دانشگاه
شیراز است که وزارت نفت این مگاپروژه ها را که شامل 2پروژه در صنایع باالدستی میدان محور ازدیاد برداشت از میادین منصوري و
اسفند و 2پروژه در صنایع پایین دستی تدوین دانش فنی متانول و ایزومریزاسیون نفتاي سبک است، به دانشگاه شیراز واگذار کرده

است. 

افضلی هدف از این اقدام وزارت نفت را استفاده از توان علمی متخصصان بومی، دستاوردهاي علمی، افزایش روحیه ي خودباوري و
ایجاد انگیزه در قشر آینده ساز جوان برشمرد و افزود: با دستور رئیس دانشگاه و همکاري معاونت اداري و مالی دانشگاه فضایی براي
آزمایشگاه هاي فاز دوم مگاپروژه ها در محل ساختمان هاي جهان پارس و دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه درنظر گرفته

شده است و برنامه آینده نیز تأسیس انیستیتوهاي مشترك است. 

او بیان کرد: در راستاي کارآفرینی و اشتغال زایی از محل مگاپروژه هاي نفتی منعقد شده با دانشگاه شیراز، بیش از 30نفر از اعضاي
هیأت علمی دانشگاه شیراز، 8 نفر اساتید خارجی مشاور و همکار، مجموعًا 156نفر پژوهشگر اعم از محقق پسادکتري، دانشجویان
دکتري و کارشناسی ارشد، 4نفر پژوهشگر امریه ي سربازي، 25نفر کارشناس متخصص فعال در این مگاپروژه ها به صورت مستقیم و

غیرمستقیم به کار گرفته شده اند. 

مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز ادامه داد: زیرپروژه هاي این مگاپروژه ها نیز توسط بخش هاي مختلف دانشکده
مهندسی شیمی، نفت و گاز، بخش عمران دانشکده مهندسی، دانشکده هاي مهندسی برق و کامپیوتر؛اقتصاد، مدیریت و علوم
اجتماعی؛ مهندسی مکانیک و بخش هاي شیمی و علوم زمین در دانشکده علوم در حال انجام است. معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

نیز نظارت بر فعالیت هاي این مگاپروژه ها را در دفتري مجزا تحت پیگیري دارد که بخشی از آن عملیاتی شده است. 

افضلی به سازوکارهاي درنظر گرفته شده براي مگاپروژه هاي نفتی هم اشاره کرد و گفت: از جمله مکانیسم هاي نظارتی و راهبري به
کار گرفته شده در خصوص مگاپروژه هاي نفتی می توان از تاسیس کمیته راهبري نفت دانشگاه شیراز در سال 1396 نام برد که با
عضویت رئیس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، مدیر، معاون و کارشناس امور فناوري و طرح هاي کاربردي و همچنین
مدیران مگاپروژه ها و برحسب موضوعات کمیته، افراد مدعو تشکیل شده است و نقش اساسی در پیشبرد درخواست و برطرف کردن

چالش هاي پیش روي مگاپروژه ها دارد. 

او اضافه کرد: دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي در سال هاي اخیر ضمن پیگیري مستمر تعامل با جامعه صنعت، براي انعقاد
قراردادهاي جدید و اجراي کامل تعهدات مالی کارفرمایان بر آن بوده است که سازوکارهاي اختصاصی را براي پایدارکردن درآمدهاي
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پژوهشی ایجاد کند؛ در این زمینه می توان به درخواست تأسیس ساختارهاي مشترك با جامعه-صنعت مانند انستیتو متانول و
ایزومریزاسیون اشاره کرد که زمینه ساز قراردادها و ارجاع دائمی کارهاي پژوهشی در آینده را به طور مستمر ایجاد می کند. 

افضلی اظهار کرد: در مراسم افتتاحیه سراسري پروژه هاي دانشگاهی با حضور ریاست جمهوري، در گذشته فهرست پروژه هاي مرتبط
با حوزه هاي ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه شیراز با پیگیري هاي دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي معاونت پژوهشی دانشگاه
شیراز، در دستور کار نیز قرار داده شد. این پروژه ها مشتمل بر افتتاح مکان اختصاص داده شده براي تجهیزات آزمایشگاهی،
ساختمان هاي دو مورد انستیتوهاي متانول و ایزومریزاسیون و فاز دوم آن ها، فاز دوم پروژه ازدیاد برداشت میدان منصوري و رونمایی

شروع به کارمیدان اسفند بود. 

انتهاي پیام
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري مهرشماره خبر:  79  |  تاریخ: 1400/10/08

 واگذاري 4مگاپروژه نفتی به دانشگاه شیراز

شیراز - مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز گفت: 4 مگاپروژه نفتی به ارزش حدودي 200 میلیارد تومان
و 4.7 میلیون یورو به دانشگاه شیراز واگذار شده است.

شیراز - مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه
شیراز گفت: 4 مگاپروژه نفتی به ارزش حدودي 200
میلیارد تومان و 4.7 میلیون یورو به دانشگاه شیراز واگذار

شده است. 

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین الدین افضلی ظهر
چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: از دستاوردهاي
دانشگاهیان دانشگاه شیراز می توان به این مگاپروژه ها
اشاره نمود که شامل دو پروژه در صنایع باالدستی میدان
محور ازدیاد برداشت از میادین منصوري و اسفند و دو

پروژه در صنایع پایین دستی، تدوین دانش فنی متانول و ایزومریزاسیون نفتاي سبک است، به دانشگاه شیراز واگذار کرده است. 

وي هدف از این اقدام وزارت نفت را استفاده از توان علمی متخصصان بومی، دستاوردهاي علمی، افزایش روحیه ي خودباوري و ایجاد
انگیزه در قشر آینده ساز جوان برشمرد و افزود: با دستور رئیس دانشگاه و همکاري معاونت اداري-مالی دانشگاه فضایی براي
آزمایشگاه هاي فاز دوم مگاپروژه ها در محل ساختمان هاي جهان پارس و دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه در نظر

گرفته شده است و برنامه ي آینده نیز تأسیس انستیتوهاي مشترك است. 

دکتر افضلی بیان کرد: در راستاي کارآفرینی و اشتغال زایی از محل مگاپروژه هاي نفتی منعقدشده با دانشگاه شیراز، بیش از 30 نفر
از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز، 8 نفر اساتید خارجی مشاور و همکار، مجموعًا 156 نفر پژوهشگر اعم از محقق پسادکتري،
دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد، 4 نفر پژوهشگر امریه ي سربازي، 25 نفر کارشناس متخصص فعال در این مگاپروژه ها به

صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار گرفته شده اند. 

مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز در ادامه به سازوکارهاي در نظر گرفته شده براي مگاپروژه هاي نفتی اشاره کرد
و گفت: ازجمله مکانیسم هاي نظارتی و راهبري به کار گرفته شده در خصوص مگاپروژه هاي نفتی می توان از تأسیس کمیته ي
راهبري نفت دانشگاه شیراز در سال 1396 نام برد که با عضویت رئیس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، مدیر، معاون و
کارشناس امور فناوري و طرح هاي کاربردي و همچنین مدیران مگاپروژه ها و برحسب موضوعات کمیته، افراد مدعو تشکیل شده

است و نقش اساسی در پیشبرد درخواست و برطرف کردن چالش هاي پیش روي مگاپروژه ها دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري مهرشماره خبر:  80  |  تاریخ: 1400/10/08

 دانشگاه شیراز، دانشگاه برتر کشور در توسعه قراردادهاي جامعه- صنعت

شیراز- مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز گفت: دانشگاه شیراز در توسعه ي قراردادها در سال 1399
رتبه ي برتر را در میان کل دانشگاه هاي کشور کسب نموده است.

شیراز- مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه
شیراز گفت: دانشگاه شیراز در توسعه ي قراردادها در سال
1399 رتبه ي برتر را در میان کل دانشگاه هاي کشور

کسب نموده است. 

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین افضلی ظهر
چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: انتخاب دانشگاه
شیراز به عنوان دانشگاه برگزیده ي کشوري در سال قبل به
دلیل شاخص هاي برآوردي در توسعه ي تعامل جامعه-
صنعت در سطح کشور بوده است که این امر باعث شد در

سال 1400 نیز در سطح دو دانشگاه صنعتی ایران یعنی صنعتی شریف و علم و صنعت در شاخص قراردادهاي جاري قرار داده شود و
این مهم، حاصل تالش دانشگاهیان دانشگاه شیراز و سعی در جمع آوري و ایجاد سیستم داده هاي شاخص است. 

مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز در ادامه با بیان اینکه مفهوم ارتباط با جامعه و صنعت در سالیان اخیر گسترش
بیشتري پیدا کرده است، گفت: مأموریت هاي جدیدي برحسب مقتضیات کشور که اولویت اول آن حل مسائل و مشکالت و
خودکفایی بوده، تعریف شده است. این دفتر نیز سعی کرده است با همکاري دفاتر و مدیریت هاي مختلف دانشگاه که بعضًا در معاونت

هاي مختلف دانشگاه و خارج از دانشگاه قرار دارند، نسبت به پیشبرد امور اهتمام داشته باشد. 

وي ازجمله مأموریت هاي جدید دفتر ارتباط با صنعت را دریافت مجوز دفتر کاریابی تخصصی و هدایت شغلی؛ انواع امریه هاي
پژوهشی؛ پسا دکتراهاي تقاضامحور و صنعتی و تفاهم نامه محور؛ سامانه ي آنالین ساماندهی کارآموزي و کارورزي؛ سامانه ي دانش
آموختگان و رصد اشتغال دانش آموختگان؛ پایان نامه ها و رساله هاي تقاضامحور؛ فرصت مطالعاتی جامعه صنعت به همراه کارگاه
هاي توانمندسازي اعضاي هیأت علمی؛ فعالیت خانه جامعه صنعت دانشگاه؛ سند الزامات قراردادها و به کارگیري و پیگیري اجراي
مفاد آن؛ پیگیري اجراي"سند تحول ارتباط جامعه صنعت"؛ تفاهم نامه هاي جدید با مراکز صنعتی و آموزشی در راستاي

توانمندسازي اشتغال و کارآموزي؛ راه اندازي و استفاده از سامانه هاي جدید مانند ساتع، ساجد معرفی کرد. 

وي همچنین حمایت و کارسازي از فرآیندهاي مشترك طرح هاي حمایتی معاونت علمی ریاست جمهوري و بنیاد نخبگان؛ ایجاد
دبیرخانه ستاد احیاي تاالب هاي استان؛ اجراي طرح نوین "مهجا" در راستاي تعامل نوین با جامعه صنعت؛ مشارکت و تولیگري
دبیرخانه هاي استانی همچون کارگروه پژوهش فناوري و دبیرخانه علمی کرونا؛ تولیگري دبیرخانه ي پدافند غیرعامل دانشگاه و انجام
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تحقیقات تقاضامحور براي سازمان ها و صنایع، همچنین برگزاري دوره تربیت مربی و.... را به عنوان برخی دیگر ازجمله مأموریت هاي
دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران جوانشماره خبر:  81  |  تاریخ: 1400/10/08

 دستاورد هاي پژوهشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شیراز

مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز به معرفی دستاورد هاي پژوهشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شیراز
پرداخت.

به گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سید
فخرالدین افضلی مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي
دانشگاه شیراز به معرفی دستاورد هاي پژوهشی دفتر
ارتباط با صنعت دانشگاه شیراز پرداخت و اعالم کرد:
دانشگاه شیراز در توسعه ي قرارداد ها در سال 1399 رتبه
ي برتر را در میان کل دانشگاه هاي کشور کسب کرده

است. 

او اظهار داشت: انتخاب دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه برگزیده ي کشوري در سال قبل به دلیل شاخص هاي برآوردي در توسعه ي
تعامل جامعه-صنعت در سطح کشور بوده است که این امر باعث شد در سال 1400 نیز در سطح دو دانشگاه صنعتی ایران یعنی
صنعتی شریف و علم و صنعت در شاخص قرارداد هاي جاري قرار داده شود و این مهم، حاصل تالش دانشگاهیان دانشگاه شیراز و

سعی در جمع آوري و ایجاد سیستم داده هاي شاخص است. 

مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز در ادامه با بیان اینکه مفهوم ارتباط با جامعه و صنعت در سالیان اخیر گسترش
بیشتري پیدا کرده است، گفت: مأموریت هاي جدیدي برحسب مقتضیات کشور که اولویت اول آن حل مسائل و مشکالت و
خودکفایی بوده، تعریف شده است. این دفتر نیز سعی کرده است با همکاري دفاتر و مدیریت هاي مختلف دانشگاه که بعضا در معاونت

هاي مختلف دانشگاه و خارج از دانشگاه قرار دارند، نسبت به پیشبرد امور اهتمام داشته باشد. 

او از جمله مأموریت هاي جدید دفتر ارتباط با صنعت را دریافت مجوز دفتر کاریابی تخصصی و هدایت شغلی؛ انواع امریه هاي
پژوهشی؛ پسادکترا هاي تقاضامحور و صنعتی و تفاهم نامه محور؛ سامانه ي آنالین ساماندهی کارآموزي و کارورزي؛ سامانه ي دانش
آموختگان و رصد اشتغال دانش آموختگان؛ پایان نامه ها و رساله هاي تقاضامحور؛ فرصت مطالعاتی جامعه صنعت به همراه کارگاه
هاي توانمندسازي اعضاي هیأت علمی؛ فعالیت خانه جامعه صنعت دانشگاه؛ سند الزامات قرارداد ها و به کارگیري و پیگیري اجراي
مفاد آن؛ پیگیري اجراي"سند تحول ارتباط جامعه صنعت"؛ تفاهم نامه هاي جدید با مراکز صنعتی و آموزشی در راستاي

توانمندسازي اشتغال و کارآموزي؛ راه اندازي و استفاده از سامانه هاي جدید مانند ساتع، ساجد معرفی کرد. 

او همچنین حمایت و کارسازي از فرآیند هاي مشترك طرح هاي حمایتی معاونت علمی ریاست جمهوري و بنیاد نخبگان؛ ایجاد
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دبیرخانه ستاد احیاي تاالب هاي استان؛ اجراي طرح نوین "مهجا" در راستاي تعامل نوین با جامعه صنعت؛ مشارکت و تولیگري
دبیرخانه هاي استانی همچون کارگروه پژوهش فناوري و دبیرخانه علمی کرونا؛ تولیگري دبیرخانه ي پدافند غیرعامل دانشگاه و انجام
تحقیقات تقاضامحور براي سازمان ها و صنایع، همچنین برگزاري دوره تربیت مربی و... را به عنوان برخی دیگر ازجمله مأموریت هاي

دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه است. 

افضلی در ادامه به برخی از مهم ترین نمونه برنامه هاي میان مدتی دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه اشاره کرد و از آن
جمله مواردي، چون بازاریابی پژوهشی، احیاي کارگروه هاي ارتباط با جامعه صنعت، دفتر کنترل و مدیریت پروژه PMO مرکزي،
افزایش توانمندي در حوزه ي مهارت افزایی اشتغال، استعداد شغلی، ارائه ي خدمات تخصصی کاریابی تخصصی، پیگیري اجراي سند
الزامات قرارداد ها درجهت حمایت از ارتباط جامعه صنعت و حفظ و ارتقاي کیفیت و بهبود رضایت کارفرمایان، تمهیدات مالی اداري
جدید، به کارگیري مدل هاي جدید ارتباط جامعه صنعت و گسترده کردن مشارکت و افزایش سهم فعالیت هاي پژوهش کاربردي در

همه حوزه هاي علمی را برشمرد. 

واگذاري 4 مگاپروژه ي نفتی ازسوي وزارت نفت سپس مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز به تشریح دستاورد هاي
دفتر ارتباط با جامعه-صنعت دانشگاه پرداخت و توضیح داد: انعقاد 4 مگاپروژه ي نفتی به ارزش حدودي 200 میلیارد تومان و 4.7
میلیون یورو از دستاورد هاي دانشگاهیان دانشگاه شیراز است که وزارت نفت این مگاپروژه ها را که شامل 2 پروژه در صنایع باالدستی
میدان محور ازدیاد برداشت از میادین منصوري و اسفند و 2 پروژه در صنایع پایین دستی تدوین دانش فنی متانول و ایزومریزاسیون

نفتاي سبک است، به دانشگاه شیراز واگذار کرده است. 

او هدف از این اقدام وزارت نفت را استفاده از توان علمی متخصصان بومی، دستاورد هاي علمی، افزایش روحیه ي خودباوري و ایجاد
انگیزه در قشر آینده ساز جوان برشمرد و افزود: با دستور رئیس دانشگاه و همکاري معاونت اداري-مالی دانشگاه فضایی براي
آزمایشگاه هاي فاز دوم مگاپروژه ها در محل ساختمان هاي جهان پارس و دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه درنظر گرفته

شده است و برنامه ي آینده نیز تأسیس انیستیتو هاي مشترك است. 

افضلی بیان کرد: در راستاي کارآفرینی و اشتغال زایی از محل مگاپروژه هاي نفتی منعقدشده با دانشگاه شیراز، بیش از 30 نفر از
اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز، 8 نفر اساتید خارجی مشاور و همکار، مجموعًا 156 نفر پژوهشگر اعم از محقق پسادکتري،
دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد، 4 نفر پژوهشگر امریه ي سربازي، 25 نفر کارشناس متخصص فعال در این مگاپروژه ها به
صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار گرفته شده اند. زیرپروژه هاي این مگاپروژه ها نیز توسط بخش هاي مختلف دانشکده ي
مهندسی شیمی، نفت و گاز، بخش عمران دانشکده ي مهندسی، دانشکده هاي مهندسی برق و کامپیوتر؛ اقتصاد، مدیریت و علوم
اجتماعی؛ مهندسی مکانیک و بخش هاي شیمی و علوم زمین در دانشکده ي علوم در حال انجام است. معاونت پژوهش و فناوري

دانشگاه نیز نظارت بر فعالیت هاي این مگاپروژه ها را در دفتري مجزا تحت پیگیري دارد که بخشی از آن عملیاتی شده است. 

مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز در ادامه به سازوکار هاي درنظر گرفته شده براي مگاپروژه هاي نفتی اشاره کرد
و گفت: ازجمله مکانیسم هاي نظارتی و راهبري به کار گرفته شده درخصوص مگاپروژه هاي نفتی می توان از تأسیس کمیته ي
راهبري نفت دانشگاه شیراز در سال 1396 نام برد که با عضویت رئیس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، مدیر، معاون و
کارشناس امور فناوري و طرح هاي کاربردي و همچنین مدیران مگاپروژه ها و برحسب موضوعات کمیته، افراد مدعو تشکیل شده

است و نقش اساسی در پیشبرد درخواست و برطرف کردن چالش هاي پیش روي مگاپروژه ها دارد. 

او اضافه کرد: دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي در سال هاي اخیر ضمن پیگیري مستمر تعامل با جامعه صنعت، براي انعقاد
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قرارداد هاي جدید و اجراي کامل تعهدات مالی کارفرمایان بر آن بوده است که سازوکار هاي اختصاصی را براي پایدارکردن درآمد
هاي پژوهشی ایجاد کند؛ در این زمینه می توان به درخواست تأسیس ساختار هاي مشترك با جامعه-صنعت مانند انستیتو متانول و
ایزومریزاسیون اشاره کرد که زمینه ساز قرارداد ها و ارجاع دائمی کار هاي پژوهشی در آینده را به طور مستمر ایجاد می نماید. در

ساختار اداري این پلتفرم ها مشارکت جامعه صنعت در مدیریت و ارجاع کار دیده شده است. 

افضلی اظهار داشت: در مراسم افتتاحیه ي سراسري پروژه هاي دانشگاهی با حضور ریاست جمهوري، در گذشته فهرست پروژه هاي
مرتبط با حوزه هاي ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه شیراز با پیگیري هاي دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي معاونت پژوهشی
دانشگاه شیراز، در دستور کار نیز قرار داده شد. این پروژه ها مشتمل بر افتتاح مکان اختصاص داده شده براي تجهیزات آزمایشگاهی،
ساختمان هاي دو مورد انستیتو هاي متانول و ایزومریزاسیون و فاز دوم آن ها، فاز دوم پروژه ازدیاد برداشت میدان منصوري و رونمایی

شروع به کار میدان اسفند بود. 

در اسفندماه سال 1399 نیز با حضور مجازي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري این مگاپروژه ها به همراه ستاد احیاي تاالب هاي استان
که مرکزي چند مدیریتی و با مشارکت استانداري و چندین سازمان است، مورد بهره برداري سراسري و ملی قرار گرفتند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  82  |  تاریخ: 1400/10/08
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 دستاوردهاي پژوهشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز، دانشگاه برتر کشور در توسعه قراردادهاي
جامعه- صنعت

دکتر سید فخرالدین افضلی، مدیر امور فناوري و طرح
هاي کاربردي دانشگاه شیراز طی گفت وگویی با اصحاب

رسانه به معرفی دستاوردهاي پژوهشی دفتر ارتباط با
صنعت دانشگاه شیراز پرداخت و اعالم کرد: دانشگاه
شیراز در توسعه ي قراردادها در سال 1399 رتبه ي
برتر را در میان کل دانشگاه هاي کشور کسب نموده

است.
وي اظهار داشت: انتخاب دانشگاه شیراز به عنوان
دانشگاه برگزیده ي کشوري در سال قبل به دلیل
شاخص هاي برآوردي در توسعه ي تعامل جامعه-

صنعت در سطح کشور بوده است که این امر باعث شد
در سال1400 نیز در سطح دو دانشگاه صنعتی ایران

یعنی صنعتی شریف و علم و صنعت در شاخص
قراردادهاي جاري قرار داده شود و این مهم، حاصل

تالش دانشگاهیان دانشگاه شیراز و سعی در جمع آوري و ایجاد سیستم داده هاي شاخص است.
مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز در ادامه با بیان اینکه مفهوم ارتباط با جامعه و صنعت در سالیان اخیر گسترش

بیشتري پیدا کرده است، گفت: مأموریت هاي جدیدي برحسب مقتضیات کشور که اولویت اول آن حل مسائل و مشکالت و
خودکفایی بوده، تعریف شده است. این دفتر نیز سعی کرده است با همکاري دفاتر و مدیریت هاي مختلف دانشگاه که بعضا در معاونت

هاي مختلف دانشگاه و خارج از دانشگاه قرار دارند، نسبت به پیشبرد امور اهتمام داشته باشد.
وي ازجمله مأموریت هاي جدید دفتر ارتباط با صنعت را دریافت مجوز دفتر کاریابی تخصصی و هدایت شغلی؛ انواع امریه هاي

پژوهشی؛ پسادکتراهاي تقاضامحور و صنعتی و تفاهم نامه محور؛ سامانه ي آنالین ساماندهی کارآموزي و کارورزي؛ سامانه ي دانش
آموختگان و رصد اشتغال دانش آموختگان؛ پایان نامه ها و رساله هاي تقاضامحور؛ فرصت مطالعاتی جامعه صنعت به همراه کارگاه
هاي توانمندسازي اعضاي هیأت علمی؛ فعالیت خانه جامعه صنعت دانشگاه؛ سند الزامات قراردادها و به کارگیري و پیگیري اجراي

مفاد آن؛ پیگیري اجراي''سند تحول ارتباط جامعه صنعت''؛ تفاهم نامه هاي جدید با مراکز صنعتی و آموزشی در راستاي
توانمندسازي اشتغال و کارآموزي؛ راه اندازي و استفاده از سامانه هاي جدید مانند ساتع، ساجد معرفی کرد.

وي همچنین حمایت و کارسازي از فرآیندهاي مشترك طرح هاي حمایتی معاونت علمی ریاست جمهوري و بنیاد نخبگان؛ ایجاد
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دبیرخانه ستاد احیاي تاالب هاي استان؛ اجراي طرح نوین ''مهجا'' در راستاي تعامل نوین با جامعه صنعت؛ مشارکت و تولی گري
دبیرخانه هاي استانی همچون کارگروه پژوهش فناوري و دبیرخانه علمی کرونا؛ تولی گري دبیرخانه ي پدافند غیرعامل دانشگاه و

انجام تحقیقات تقاضامحور براي سازمان ها و صنایع، همچنین برگزاري دوره تربیت مربی و .... را به عنوان برخی دیگر ازجمله
مأموریت هاي دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه است.

دکتر افضلی در ادامه به برخی از مهم ترین نمونه برنامه هاي میان مدتی دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه اشاره کرد و
PMO از آن جمله مواردي چون بازاریابی پژوهشی، احیاي کارگروه هاي ارتباط با جامعه صنعت، دفتر کنترل و مدیریت پروژه

مرکزي، افزایش توانمندي در حوزه ي مهارت افزایی اشتغال، استعداد شغلی، ارائه ي خدمات تخصصی کاریابی تخصصی، پیگیري
اجراي سند الزامات قراردادها درجهت حمایت از ارتباط جامعه صنعت و حفظ و ارتقاي کیفیت و بهبود رضایت کارفرمایان، تمهیدات
مالی اداري جدید، به کارگیري مدل هاي جدید ارتباط جامعه صنعت و گسترده کردن مشارکت و افزایش سهم فعالیت هاي پژوهش

کاربردي در همه حوزه هاي علمی را برشمرد.

واگذاري 4مگاپروژه ي نفتی ازسوي وزارت نفت به دانشگاه شیراز
سپس مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز به تشریح دستاوردهاي دفتر ارتباط با جامعه-صنعت دانشگاه پرداخت و

توضیح داد: انعقاد 4 مگاپروژه ي نفتی به ارزش حدودي 200میلیارد تومان و 4.7میلیون یورو از دستاوردهاي دانشگاهیان دانشگاه
شیراز است که وزارت نفت این مگاپروژه ها را که شامل 2پروژه در صنایع باالدستی میدان محور ازدیاد برداشت از میادین منصوري و

اسفند و 2پروژه در صنایع پایین دستی تدوین دانش فنی متانول و ایزومریزاسیون نفتاي سبک است، به دانشگاه شیراز واگذار کرده
است.

وي هدف از این اقدام وزارت نفت را استفاده از توان علمی متخصصان بومی، دستاوردهاي علمی، افزایش روحیه ي خودباوري و ایجاد
انگیزه در قشر آینده ساز جوان برشمرد و افزود: با دستور رئیس دانشگاه و همکاري معاونت اداري-مالی دانشگاه فضایی براي

آزمایشگاه هاي فاز دوم مگاپروژه ها در محل ساختمان هاي جهان پارس و دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه درنظر گرفته
شده است و برنامه ي آینده نیز تأسیس انیستیتوهاي مشترك است.

دکتر افضلی بیان کرد: در راستاي کارآفرینی و اشتغال زایی از محل مگاپروژه هاي نفتی منعقدشده با دانشگاه شیراز، بیش از 30نفر از
اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز، 8نفر اساتید خارجی مشاور و همکار، مجموعًا 156نفر پژوهشگر اعم از محقق پسادکتري،

دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد، 4نفر پژوهشگر امریه ي سربازي، 25نفر کارشناس متخصص فعال در این مگاپروژه ها به صورت
مستقیم و غیرمستقیم به کار گرفته شده اند. زیرپروژه هاي این مگاپروژه ها نیز توسط بخش هاي مختلف دانشکده ي مهندسی

شیمی، نفت و گاز، بخش عمران دانشکده ي مهندسی، دانشکده هاي مهندسی برق و کامپیوتر؛ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی؛
مهندسی مکانیک و بخش هاي شیمی و علوم زمین در دانشکده ي علوم در حال انجام است. معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه نیز

نظارت بر فعالیت هاي این مگاپروژه ها را در دفتري مجزا تحت پیگیري دارد که بخشی از آن عملیاتی شده است.
مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز در ادامه به سازوکارهاي درنظر گرفته شده براي مگاپروژه هاي نفتی اشاره کرد

و گفت: ازجمله مکانیسم هاي نظارتی و راهبري به کار گرفته شده درخصوص مگاپروژه هاي نفتی می توان از تأسیس کمیته ي
راهبري نفت دانشگاه شیراز در سال 1396 نام برد که با عضویت رئیس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، مدیر، معاون و
کارشناس امور فناوري و طرح هاي کاربردي و همچنین مدیران مگاپروژه ها و برحسب موضوعات کمیته، افراد مدعو تشکیل شده

است و نقش اساسی در پیشبرد درخواست و برطرف کردن چالش هاي پیش روي مگاپروژه ها دارد.
وي اضافه کرد: دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي در سال هاي اخیر ضمن پیگیري مستمر تعامل با جامعه صنعت، براي انعقاد

قراردادهاي جدید و اجراي کامل تعهدات مالی کارفرمایان بر آن بوده است که سازوکارهاي اختصاصی را براي پایدارکردن درآمدهاي
پژوهشی ایجاد نماید؛ در این زمینه می توان به درخواست تأسیس ساختارهاي مشترك با جامعه-صنعت مانند انستیتو متانول و
ایزومریزاسیون اشاره کرد که زمینه ساز قراردادها و ارجاع دائمی کارهاي پژوهشی در آینده را به طور مستمر ایجاد می نماید. در

ساختار اداري این پلتفرم ها مشارکت جامعه صنعت در مدیریت و ارجاع کار دیده شده است.
دکتر افضلی اظهار داشت: در مراسم افتتاحیه ي سراسري پروژه هاي دانشگاهی با حضور ریاست جمهوري، در گذشته فهرست پروژه
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هاي مرتبط با حوزه هاي ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه شیراز با پیگیري هاي دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي معاونت
پژوهشی دانشگاه شیراز، در دستور کار نیز قرار داده شد. این پروژه ها مشتمل بر افتتاح مکان اختصاص داده شده براي تجهیزات
آزمایشگاهی، ساختمان هاي دو مورد انستیتوهاي متانول و ایزومریزاسیون و فاز دوم آن ها، فاز دوم پروژه ازدیاد برداشت میدان

منصوري و رونمایی شروع به کار میدان اسفند بود.
در اسفندماه سال1399 نیز با حضور مجازي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري این مگاپروژه ها به همراه ستاد احیاي تاالب هاي استان

که مرکزي چند مدیریتی و با مشارکت استانداري و چندین سازمان است، مورد بهره برداري سراسري و ملی قرار گرفتند.
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منبع: ایرناشماره خبر:  83  |  تاریخ: 1400/10/08

 گروه هاي جهادي و دانشجویی فارس و حرکت در مسیر عدالت اجتماعی

الرستان- ایرنا-گروه هاي جهادي و دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز تابستان وپاییز امسال با حضور در
روستاهاي محروم و دورافتاده شهرستان هاي مختلف فارس بویژه مناطق جنوبی آن،فصلی دیگر از حرکت هاي

امیدبخش،خیرخواهانه و با هدف رفع محرومیت و کمک به مردم نیازمند در این شهرستان ها را به نمایش گذاشتند.

 الرستان- ایرنا-گروه هاي جهادي و دانشجویی دانشکده
دامپزشکی دانشگاه شیراز تابستان وپاییز امسال با حضور در روستاهاي محروم و دورافتاده شهرستان هاي مختلف فارس بویژه مناطق
جنوبی آن،فصلی دیگر از حرکت هاي امیدبخش،خیرخواهانه و با هدف رفع محرومیت و کمک به مردم نیازمند در این شهرستان ها را

به نمایش گذاشتند. 

اعزام گروه هاي جهادي و دانشجویی به مناطق محروم و دورافتاده و حضور ساده و صمیمی آنها در میان روستاییان و عشایر شاید از
لحاظ کمی در قیاس با برخی کارهاي عمرانی و اقتصادي و پروژه هاي کالن بخش دولتی ناچیز باشد؛ اما ماهیت و محتواي این کار

نیک و سنت حسنه خود رهیافت و تمرینی در مسیر عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه امکانات محسوب می شود. 

اعزام این گروه ها به دورترین و محروم ترین مناطق روستایی و عشایري و آمیخته شدن و همزیستی با زندگی و سختی روزگار
مردمان این مناطق خود از زیباترین و باارج ترین جلوه هاي این اقدام خیرخواهانه است. 
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استان فارس در قالب 36 شهرستان و با جمعیتی حدود پنج میلیون نفر و با بیش از یک میلیون روستایی را شاید بتوان بهترین
مصداق عملی براي توسعه فعالیت هاي گروه هاي جهادي به سبب عمق محرومیت ها ، پراکندگی و گاه فقر حاکم بر روستاهاي آن به

 
ویژه در مناطقی از جنوب آن قلمداد کرد. 

چه بسیار مردمان و ساکنانی از روستاها و مناطق عشایري این استان که از ناچاري و فقر و گاه عدم توزیع ناعادالنه امکانات ، دل از
روستا و دیار خود برتافته اند و طی سالیان متمادي به حاشیه شهرها آمده اند و در این مکان ها نیز با انبوهی از مشکالت و آسیب

 
هاي اجتماعی ناخواسته دست و پنجه نرم می کنند. 

گروه هاي جهادي و دانشجویی در مراکز علمی و دانشگاهی فارس عالوه بر مشارکت در امر فعالیت هاي عمرانی و خدماتی از ساخت
مدرسه و مسکن و یا درمان رایگان و سایر امور خیرخواهانه در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز حضور فعال و هدفمند در

 
روستاها و مناطق حاشیه اي و فقیر نشین را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده اند. 

 
حضور گروه هاي جهادي دانشجویی فارس در میان عشایر 

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز در این زمینه می گوید: مهمترین راهبرد و هدف از اعزام گروه هاي

 
جهادي به مناطق محروم و روستاها بر اساس نیاز آن منطقه و در مسیر عدالت اجتماعی و رفع محرومیت ها است. 

علیرضا مینایی چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: عالوه بر زیباسازي و مرمت مساجد و ساخت مسکن، خدمت رسانی در
حوزه هاي بهداشتی و درمانی آموزش و کارآموزي متناسب با اقتصاد روستاها در حوزه هاي مختلف به ویژه دامداري و کشاورزي

 
درطول سال از اهداف مهم اعزام گروه هاي جهادي است. 

وي بیان کرد: بیش از هشت سال از زمان راه اندازي قرارگاه محرومیت زدایی شهید صدراهللا فنی زاده در دانشگاه شیراز می گذرد و
طی این سال ها بسیاري از خدمات گروه هاي جهادي منشا خیر و کمک به رفع محرومیت از روستاها و مناطق محروم این استان

 
شده اند. 

وي شهرستان هاي مرودشت، الرستان، اوز، داراب ، گراش و سرچهان را از جمله مناطق و کانون هاي اعزامی گروه هاي جهادي و
دانشجویی این دانشکده در حوزه هاي مختلف خدمات رسانی طی این سال ها به ویژه در تابستان و پاییز امسال عنوان کرد. 
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مینایی بیان کرد: فعالیت گروه جهادي شهیدصدراهللا فنی زاده در قالب کارگروه هاي تخصصی مختلف اعم از عمرانی، فرهنگی،

 
اجتماعی، آموزشی، دامپزشکی و سایر مطالبه گري در حوزه هاي مختلف و بر اساس نیز مردم هر منطقه نیز استوار است. 

وي گفت: گروه جهادي شهید صدراهللا فنی زیر نظر حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز و با تایید و ثبت در سازمان بسیج سازندگی
سپاه فجر استان فارس فعالیت دارد.این گروه جهادي با بیش از 200 نفر عضو به طور معمول اردو هاي خود را به صورت جامع و
هدفمند با حضور همه کارگروه هاي تخصصی دنبال می کند که یکی از اقدام هاي این گروه برگزاري اردوي جهادي در تابستان سال

 
جاري بوده است. 

او با تشریح برخی از فعالیت تخصصی گروه دانشجویی دانشکده دامپزشکی شهید فنی زاده دانشگاه شیراز در تابستان و پاییز 1400
در سطح استان فارس گفت: وکسیناسیون دام هاي سبک و سنگین، تزریق واکسن هاري، بیماري یابی دام ها و همچنین نمونه

 
برداري از حیوانات در مناطق مختلف استان فارس از جملع شهرستان هیا جنوبی در تابستان و پاییز امسال بود. 

وي با بیان اینکه دلیل اصلی انتخاب این مناطق براي فعالیت، احتمال درگیري بیماري به دلیل مرزي بودن این مناطق براي
شهرستان ها و پراکندگی جغرافیایی دامداري ها و وجود راه هاي سخت گذر بود گفت: در این بین از برخی دامداري ها براي شناسایی

 
بیماري توسط هیات علمی دانشگاه دکتر نصراله احمدي نمونه برداري انجام شد. 

مسئول کارگروه تخصصی دامپزشکی گروه جهادي شهید صدراهللا فنی دشگاه شیراز گفت: از جمله شهرستان هاي مورد هدف این
گروه تخصصی شامل الرستان، گراش و اوز بود که در پاییز امسال بیش از 40 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشکده با حضور در

 
میان عشایر مشغول فعالیت هاي تخصصی براي دام هاي عشایر و این منطق شدند. 

وي با بیان اینکه کارگروه تخصصی دامپزشکی دانشگاه شیراز عمده فعالیت خود را درمناطق کم برخوردار و سخت گذر استان فارس و
در میان عشایر انجام می دهد، افزود: واکسیناسیون بیش از 20 هزار دام سبک و سنگین در منطقه صحراي باغ شهرستان الرستان و

 
حدود 10 هزار مورد نیز در روستاي فداغ گراش بخش دیگري از فعالیت هاي تخصصی این گروه جهادي بوده است. 
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او از برخی نهادها و دستگاه هاي مختلف اجرایی و خدماتی که گروه هاي جهادي و دانشجویی را در این شهرستان ها حمایت و
پشتیبانی کردند از جمله مجموعه استانداري فارس، اداره کل دامپزشکی استان و شهرستان هاي الرستان و گراش، فرمانداري هاي

 
این شهرستان ها و همچنین سپاه ناحیه بسیج این دو شهرستان جنوبی قدردانی کرد. 

 
برچسب ها 

 
- گراش 

 
- مناطق محروم 

 
- دانشگاه شیراز 

 
- الرستان 

 
- گروه هاي جهادي 

- فارس
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایرناشماره خبر:  84  |  تاریخ: 1400/10/07

 استاد دانشگاه شیراز: شیوه مدیریتی شهید سلیمانی نظریه پردازي شود

شیراز-ایرنا-استاد دانشگاه شیراز گفت: اگر می خواهیم شاهد ثمرات انقالب اسالمی باشیم باید سبک مدیریتی سردار
سلیمانی را نظریه پردازي و عملیاتی کنیم و ساختار سازمانی در کشور را تغییر دهیم.

شیراز-ایرنا-استاد دانشگاه شیراز گفت: اگر می خواهیم
شاهد ثمرات انقالب اسالمی باشیم باید سبک مدیریتی
سردار سلیمانی را نظریه پردازي و عملیاتی کنیم و ساختار

سازمانی در کشور را تغییر دهیم.  

سید سعید زاهد زاهدانی سه شنبه در گفتگو با ایرنا اظهار
کرد: براي اینکه شاهد خروجی و بازدهی خوبی از عملکرد
دستگاه هاي اجرایی کشور باشیم بایستی کل ساختارها را
متحول کنیم. در حال حاضر نیاز به شکل گرفتن یک
انقالب اداري در دستگاه هاي اجرایی کشور داریم و تا

زمانی که این انقالب اداري ایجاد نشود ما نمی توانیم ادعا کنیم که از روحیه جهادي و شیوه مدیریتی سردار سلیمانی براي ساماندهی
دستگاه هاي اجرایی بهره برده ایم. 

دستگاه هاي اجرایی نیازمند تغییر و تحول در شیوه مدیریت 
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز ادامه داد: دستگاه هاي اجرایی بدون ایجاد تغییر و تحول در سیستم اداري، نمی توانند با روحیه
جهادي به فعالیت بپردازند و با ادامه دادن روش کنونی خود به مصرف کننده تبدیل می شوند و این راه منجر به افزایش فساد در این

مجموعه ها خواهد شد. 
زاهدانی افزود: شیوه مدیریتی در کشور با الگوبرداري از فعالیت هاي دستگاه هاي اجرایی در کشورهاي اروپایی و آمریکایی شکل
گرفته است. می توان گفت چهار ستون این الگوبرداري در حکومت پهلوي تنظیم شده و در همان دوره بسط یافته و حتی تحوالتی در

آن ایجاد شده است. 
وي اضافه کرد: هرچند که این نوع ساختار در شیوه مدیریت دستگاه هاي اجرایی در نظام جمهوري اسالمی ترمیم و تالش شده تا این
قوانین مطابق با نیاز جامعه شکل بگیرد اما مروري بر چهل سال گذشته نشان می دهد که هر جا خواسته ایم در این چارچوب عمل
کنیم با شکست مواجه شدیم و به کارگیري این شیوه نه تنها منجر به رفع نیازهایمان نشده بلکه توقعات و نیازهاي بیشتري را در بین

عموم مردم و به ویژه کارمندان دستگاه هاي اجرایی ایجاد کرده است. 

شیوه کنونی مدیریتی در دستگاه هاي اجرایی کشور بر اساس نظام سرمایه داري غرب 
زاهدانی بیان داشت: از آنجا که شیوه مدیریتی دستگاه هاي اجرایی کشور بر اساس نظام سرمایه داري تنظیم شده است، این دستگاه

ها همواره نیازمند به تزریق اعتبار و اعمال نظارت دقیق بر روند بهره گیري از این اعتبارات هستند. 



1/22/22, 2:16 PM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 173/205

این استاد جامعه شناس گفت: بررسی عملکرد دستگاه هاي اجرایی در طول سال هاي اخیر و افزایش فساد اداري در این سال ها نشان
دهنده این است که ما نتوانستیم نظارت دقیقی بر روي عملکرد دستگاه هاي اجرایی داشته باشیم. 

وي عنوان کرد: شیوه مدیریتی سردار سلیمانی َوراي سیستم و نظام سرمایه داري حاکم بر کشور است و اگر شهید سپهبد قاسم
سلیمانی اقداماتش را با رویکردهاي مبتنی بر این سیستم انجام داده بود هیچ گاه نمی توانست خصوصیات بارز و درخشندگی هاي

شخصیتی خود را بروز دهد. 
او یادآور شد: شهید قاسم سلیمانی ساختار مدیریتی و سازماندهی جدیدي را طراحی کرده است و از طریق این شیوه مدیریتی
توانسته زبانزد عام و خاص شود و در جامعه نورافشانی کند. البته ما در گذشته هم شاهد جلوه هایی از این نوع مدیریت در جامعه بوده
ایم. به عنوان مثال جهاد سازندگی در سال هاي اولیه پس از انقالب این خط مشی مدیریتی را تا حدود زیادي به کار گرفت و توانست

روستاها را ظرف مدت کوتاهی آباد کند. 
زاهدانی بیان کرد: بدون شک دستاوردها و پیشرفت هاي کشور در دوران پس از انقالب محصول ساختارهایی وراي ساختار تحمیل
شده غرب است و طی این سال ها افرادي مانند سردار سلیمانی وارد میدان شدند و شیوه هاي جدید مدیریتی را ایجاد کردند. هر جا

که از نظام سرمایه داري غرب استفاده کردیم در نهایت فساد، زیاده خواهی و ناامیدي حاصل شده است. 
وي با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب گفت: طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب، روحیه جهادي و انقالبی جوانان ثروت عظیمی براي
کشور به شمار می رود و نیاز است روحیه انقالبی جوانان را احیا کنیم. با وجود اینکه در کشور از انبوه جوانان با روحیه انقالبی بهره

می بریم اما ساختارهاي موجود در سیستم اداري کشور موجب تلف شدن این ظرفیت ها و دلسردي و ناامیدي جوانان شده است. 

ضرورت تئوریزه کردن سبک مدیریت سردار سلیمانی 
زاهدانی اضافه کرد: بهره گیري از منش و عملکرد سردار سلیمانی کمک شایانی به شکوفایی این روحیه هاي جهادي و انقالبی می
کند. براي تحقق این امر مهم نیاز به تئوریزه کردن سبک مدیریتی سردار سلیمانی داریم و تئوریزه کردن سبک مدیریت و سازماندهی

ایشان هم باید توسط متخصصین و افراد باتجربه در حوزه علم مدیریت و جامعه شناسی سازمان ها صورت بگیرد. 
این استاد دانشگاه گفت: سبک مدیریتی سردار سلیمانی می بایست به صورت علمی ارائه و به شیوه کاربردي به جامعه و جوانان

انقالبی عرضه شود تا جوانان بتوانند روحیه و تالش جهادي خود را بروز بدهند. 
زاهدانی یادآور شد: براي بهره گیري از مدیریت جهادي سردار سلیمانی باید اندیشه هاي این شهید بزرگوار تئوریزه شود. نباید تنها به
شعار دادن اکتفا کنیم بلکه باید تمام تالش خود را به کار بگیریم تا مشی مدیریتی، شیوه عملیاتی و روش زندگی سردار سلیمانی که

مطابق با سبک زندگی ائمه اطهار است در جامعه جاري و ساري شود. 
استاد دانشگاه شیراز افزود: شهید قاسم سلیمانی را در دنیا مرد میدان عمل می دانند. لذا براي پرورش و تربیت این روحیه در میان
جوانان به عنوان مسئوالن آینده کشور می توانیم نوع آموزش و کتاب هاي درسی مربوط به دوران دبستان تا دانشگاه و مطالب

آموزشی ارائه شده در کالس هاي بازآموزي را بر اساس نظریه پردازي از سبک زندگی و شیوه مدیریتی قاسم سلیمانی تنظیم کنیم. 

پرورش انسان هاي انقالبی توسط نظام تعلیم و تربیت 
زاهدانی بیان داشت: نظام تعلیم و تربیت وظایف خود را بر اساس اهداف و آرمان هاي انقالب انجام نمی دهد و انسان هاي انقالبی
تربیت نمی کند. در واقع انسان هاي انقالبی تاکنون در مکتب روحانیت انقالبی پرورش یافته اند. اگر بخواهیم این امر را تعمیم دهیم

باید نگرش تربیت افراد انقالبی را در ساختارهاي رسمی آموزش کشور ترویج دهیم. 
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز عنوان کرد: هرچند که گفت و گو با هم رزمان و افرادي که از نزدیک با سردار سلیمانی دیدار داشته
اند و خاطرات و سخنان ناگفته از شخصیت و روحیه این شهید بزرگوار دارند، ُحکم درد دل را دارد و بسیار خوب است اما این خاطرات
و گفته ها تا زمانی که توسط متخصصان نظریه پردازي نشود و در قالب فرمولی قابل تعمیم و تدریس، به مردم جامعه آموزش داده
نشود تأثیرات عملی و اجرایی در رفتار جامعه نخواهد داشت. ما باید تالش کنیم تا از این گفتارها به فرمولی از شیوه مدیریت و

سازماندهی سردار سلیمانی دست یابیم. 
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لزوم ایجاد تغییر در نظریه هاي مدیریتی متخصصان با بهره گیري از زندگی سردار قاسم سلیمانی 
وي گفت: هرچند انجام اقداماتی به منظور متحول شدن افراد و ایجاد تأثیر عاطفی در مردم و افزایش گرایش جوانان نسبت به سردار
سلیمانی کار بسیار پسندیده اي است اما کافی نیست و اثر اجتماعی قابل توجهی نخواهد داشت. در واقع متخصصان هم باید تحت

تأثیر شخصیت و اقدامات این شهید قرار بگیرند و نظریه هاي مدیریتی و سازماندهی خود را تغییر دهند. 
زاهدانی اضافه کرد: در حال حاضر تجربه هاي کسب شده از میدان جنگ در دهه شصت و چگونگی انجام عملیات در این دوران به
عنوان متن درسی در مؤسسات و دانشگاه هاي افسري کشور تدریس می شود و این تجربیات منجر به پیشرفت نظامی کشور و تبدیل
شدن ایران به یکی از قدرت هاي بزرگ جهان شده است. بنابراین سبک زندگی سردار سلیمانی هم باید تبدیل به متن درسی براي

متخصصان، دانش آموزان و دانشجویان شود. 
استاد دانشگاه شیراز اعالم کرد:ما معتقد هستیم که شهید سلیمانی زنده است. لذا هم اکنون هم از روحیه انقالبی ایشان بهره مند
هستیم و آثار وجودي این شهید در جامعه هویدا است اما نباید از روحیه سردار سلیمانی تنها برداشت عاطفی شود و این روحیه
محدود به الگوگیري ما از این شهید در بخش اخالقی و عاطفی باشد بلکه باید با افزایش ظرفیت دریافت خود تجلی وجود ایشان را در

بخش هاي مختلف تکثیر کنیم . 

به گزارش ایرنا، صبحگاه جمعه 13 دي ماه 1398 سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران در حمله هلی کوپتري
آمریکایی ها در فرودگاه بغداد به شهادت رسید. 

در این حمله همراه با سردار سلیمانی، ابومهدي المهندس فرمانده حزب اهللا عراق و قائم مقام بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) و
شمار دیگري از رزمندگان عراقی به شهادت رسیدند. 

حمله فوق به دستور مستقیم رییس جمهوري سابق ایاالت متحده صورت گرفت. 
از دهم تا شانزدهم دیماه به عنوان هفته مقاومت و 13 دي روز شهادت سردار قاسم سلیمانی در تقویم کشور روز جهانی مقاومت

نامگذاري شده است. 

برچسب ها 
- شیراز 

- قاسم سلیمانی 
- فارس 

- استاد دانشگاه
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روزنامه فناوران اطالعاتشماره خبر:  85  |  تاریخ: 1400/10/07

 سرمایه گذاري 20 میلیارد تومانی هاب هاي دانشگاهی حرکت اول

مجید مختارنیا، مدیرارشد هماهنگی هاب هاي دانشگاهی حرکت اول به همراه مدیرعامل هاب اصفهان، شیراز و دانشگاه
شهید بهشتی در نشستی آنالین گزارشی از عملکرد هاب هاي دانشگاهی حرکت اول ارائه دادند.

سرمایه گذاري 20 میلیارد تومانی هاب هاي دانشگاهی
حرکت اول 

آي تی من- مجید مختارنیا در این نشست خبري که
یکشنبه گذشته برگزار شد، گفت: حرکت اول به عنوان
یکی از کلیدي ترین عناصر سرمایه گذاري خطرپذیر کشور
از سال گذشته از طریق 3 هاب بهشتی، اصفهان و شیراز

وارد فاز پیش شتابدهی و شتابدهی شد . 

مدیرارشد هماهنگی هاب هاي دانشگاهی حرکت اول افزود: حرکت اول از ورود به این مسیر دو هدف را دنبال می کرد که هدف اول
شناسایی فرصت ها، استعدادها، تیم هاي باانگیزه و افراد توانمند در اکوسیستم کارآفرینی کشور، شبکه سازي و تشخیص فرصت ها در

این مسیر است. 

وي افزود: با توجه به باالبودن ریسک در مسیر سرمایه گذاري در استارتاپ ها، حرکت اول با نگاه رسالت اجتماعی هدف دیگر خود را
تقویت و توانمندسازي اکوسیستم و ایجاد روحیه امید و شوق در اکوسیستم استارتاپی در نظرگرفته و با همین نگاه با همکاري 3 هاب
دانشگاهی، یعنی هاب بهشتی (با همکاري دانشگاه شهید بهشتی تهران)، هاب اصفهان(با همکاري دانشگاه صنعتی اصفهان) و هاب

شیراز( با همکاري دانشگاه شیراز) به فعالیت در حوزه شتابدهی و سرمایه گذاري می پردازد. 

مختارنیا با بیان اینکه علی رغم توزیع جغرافیایی هاب هاي حرکت اول، در عملکرد آن ها محدودیت جغرافیایی لحاظ نمی شود، گفت:
فعالیت هاي این مراکز بیشتر حوزه محور و مأموریت محور است که طی آن هاب شیراز در حوزه سالمت همراه، آموزش الکترونیک و
تجارت الکترونیک، هاب اصفهان در زمینه هاي گردشگري، اینترنت اشیاء و شهرهوشمند و هاب شهیدبهشتی در حوزه هاي هوش

مصنوعی، گیم و آموزش از طریق سرگرمی فعالیت می کنند و محدودیت مکانی ندارند. 

وي افزود: از سال گذشته تا کنون 20 میلیارد تومان سرمایه گذاري در هاب هاي دانشگاهی انجام شده که در نتیجه آن نزدیک به 20
تیم وارد دوره شتابدهی شده اند و بین 500تا 600 میلیون تومان چک سایز سرمایه گذاري در هر تیم بوده است. 

مدیرارشد هماهنگی هاب هاي دانشگاهی حرکت اول با اشاره به اینکه به دنبال همکاري، تعامل و هم افزایی با سایر بازیگران
اکوسیستم هستیم، گفت: هدف ما آماده سازي تیم ها براي سرمایه گذاري است که یا از طریق حرکت اول و یا از طریق سایر شرکا و



1/22/22, 2:16 PM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 176/205

نهادهاي موجود انجام می شود و بناي ما بر افزایش اعتبارات و توسعه گستره جغرافیایی است که در این راستا با سایر بازیگران حوزه
شتابدهی از جمله شتابدهنده ها، پارك هاي علم وفناوري و ... از طریق عقدقرارداد، بازدید و جلسات تعامل داشته ایم. 

سرمایه گذاري 5میلیارد تومانی هاب اصفهان در شتابدهی استارتاپ ها 
مدیرعامل هاب اصفهان با بیان اینکه مرکز نوآوري اصفهان در سال 96 طی همکاري حرکت اول و دانشگاه صنعتی اصفهان تأسیس
شد، گفت: امروز مزیت این مجموعه این است که به عنوان شتابدهنده تخصصی در حوزه گردشگري، اینترنت اشیاء و شهرهوشمند

فعالیت می کند. 

مهران کرمی افزود: در اختیار گذاشتن فضاي کار اشتراکی با ظرفیت 100 نفر یکی از خدماتی است که هاب اصفهان به تیم هاي
استارتاپی ارائه می کند و طی آن تیم ها می توانند با هم افزایی در این فضا و استفاده از افراد حاضر در مجموعه نیازهاي خود را

مرتفع کنند. 

وي ادامه داد: در حال حاضر 9 تیم وارد چرخه شتابدهی هاب اصفهان شده اند که در حوزه هاي مأموریت هاب اصفهان فعالیت می
کنند و 4 فراخوان داشته ایم که نزدیک به 30 تیم از این فراخوان ها وارد دوره هاي ارزیابی، غربال گري و پیش شتابدهی شده اند. 

کرمی با اشاره به خدماتی که هاب اصفهان به تیم ها ارائه می کند، گفت: این خدمات عبارتند از سرمایه نقدي اولیه بین 200 تا
600میلیون تومان، خدمات آموزش و منتورینگ و ورود به چرخه شتابدهی و فعالیت هاي تخصصی مربوط به آن که یک پروسه 6

ماهه است. 

مدیرهاب اصفهان در پاسخ به برنامه هاي سال آینده اعالم کرد: مبلغ سرمایه گذاري هاب اصفهان تاکنون جمعًا مبلغ پنج میلیارد
تومان بوده که از این مبلغ یک و نیم میلیارد تومان غیرنقدي بوده است برنامه سال آینده هاب اصفهان افزایش اعتبارات و توسعه کمی

و کیفی تیم ها به ویژه به لحاظ جغرافیایی خواهد بود. 

وي با اشاره به مزیت مهم هاب اصفان گفت: حوزه هاي مأموریت این مجموعه مرتبط با ویژگی ها و استعدادهاي شهر اصفهان از جمله
گردشگري است که در روند توسعه کار تیم ها بسیار موثر خواهد. 

هاب بهشتی شتابدهنده و استارتاپ استودیو 
صابر منادي، مدیرعامل هاب دانشگاه شهید بهشتی هم در ادامه این نشست گفت: در حوزه شتابدهی چهار میلیارد قرارداد منعقدشده

داریم و چهار میلیارد دیگر هم تا انتهاي دي ماه سرمایه گذاري خواهد شد. 

وي افزود: اولین استودیوي هوش مصنوعی بهشتی در اسفند سال گذشته تاسیس شده است و از کل کشور 424 تیم به هاب بهشتی
درخواست داده اند. از 36 تیم واردشده به کمپ رقابتی 26 تیم به خروجی نهایی و پنج تیم وارد فرایند سرمایه گذاري شده اند. 

منادي تاکید کرد: حوزه فعالیت هاب بهشتی که عبارتند از آموزش بر مبناي سرگرمی، بازي هاي موبایلی و بازي هاي رایانه اي
هستند از موضوعات ترند و محبوب در دنیا محسوب می شوند و برهمین اساس و ورود به بازارهاي فرامرزي از مهم ترین اهداف هاب

بهشتی به شمار می آید. 

به گفته مدیرعامل هاب دانشگاه شهید بهشتی، بیشترین تیم هاي حاضر در هاب بهشتی از دانشگاه هاي شریف، تهران و امیرکبیر
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هستند. 

منادي در انتها با بیان اینکه هاب بهشتی هم در مدل شتابدهی و هم در مدل استارتاپ استودیو به همکاري با استارتاپها میپردازد،
افزود در مدل شتابدهی بین 15تا 25درصد در قالب سرمایه 500میلیون الی یک میلیارد تومان است و در استارتاپ استودیو بین 10تا

40درصد در استارتاپ مشارکت میکنند. 

سرمایه گذاري 3و نیم میلیارد تومانی هاب شیراز در 8تیم استارتاپی 
علی نیک محمدي، مدیرعامل هاب شیراز هم در ادامه این نشست عنوان کرد: هوشمند اول برتر شیراز (هاب شیراز) از آبان فعالیت
خود را در طبقه ي هشتم برج نوآوري دانشگاه شیراز و در مساحتی به وسعت 620 مترمربع شروع کرده که براي 10 تیم شتابدهنده و
فضاي کار اشتراکی حدود 10نفر تجهیز شده است. حوزه هاي مورد حمایت ما شامل 5 حوزه ي «سالمت دیجیتال»، «آموزش

الکترونیکی و تولید محتوا»، «تجارت الکترونیک»، «شهر هوشمند» و «بازي و رسانه دیجیتال»می باشد. 

وي افزود: این شتابدهنده تا کنون بر اساس مدل NABC که مدلی موفق در کشور سوئد است، دو مرحله فراخوان پیش شتابدهی
برگزار کرده است که مجموعا 184 تیم در این دو فراخوان شرکت کردند نیک محمدي ادامه داد:تمامی این تیم ها طی دو ارزیابی
کتبی و شفاهی مورد بررسی قرار گرفته و تیم هاي برگزیده در این مرحله وارد دوه پیش شتابدهی هاب شیراز شدند. در طی دوره 3
ماهه پیش شتابدهی هاب شیراز این تیم ها از مزایایی همچون دریافت گرنت بالعوض 50 میلیون تومانی ، شرکت در دوره آموزشی

ده جلسه اي بوت آپ، تخصیص فضاي کار اشتراکی ، دریافت منتورینگ اختصاصی و . . . بهره مند شدند. 

مدیرعامل هاب شیراز گفت: انتهاي هر دوره پیش شتابدهی تیم ها در رویدادي موسوم به pitch day دستاوردها و روند رشد خود
را به کمیته سرمایه گذاران ارائه کرده و این کمیته محصول هر تیم را به دقت بررسی قرار می دهد که ماحصل برگزاري دو دوره

pitch day، جذب 8 تیم در مرحله شتابدهی است. 

وي افزود: این 8 تیم با دریافت سرمایه گذاري متوسط 400 میلیون تومانی در پرتفوي هاب شیراز قرار گرفته و تحت هدایت یک
بیزینس کوچ اختصاصی، ثابت قدم تر از قبل پاي در مسیر رشد و توسعه محصول خود می گذارند. 

این تیم ها عبارتند از : تیم هاي قهرمان کوچولو، کاچی و هلساول در حوزه سالمت دیجیتال، تیم هاي صرافه، کیلینزي در حوزه
تجارت الکترونیکی، تیم رابین روم در حوزه آموزش مجازي، تیم ژئو مارس در حوزه شهرهوشمند و تیم زپ تاکسی در حوزه حمل و

نقل که مجموع تعهد سرمایه گذاري روي این 8 تیم 7/3 میلیارد تومان بوده است. 

مدیر عامل هاب شیراز در ادامه بیان دستاورد هاي این شتابدهنده، اظهار داشت: هاب شیراز همچنین با دریافت سه مجوز شتابدهی،
دانش بنیانی نوع 2 و پایگاه میزبان متخصصین خارج از کشور از این حیث جز معتبرترین شتابدهنده هاي کشور می باشد. 

نیک محمدي گفت: وجود امکاناتی مثل گرنت نقدي در کنار سرمایه گذاري هاي غیرمالی از جمله فضاي اشتراکی و حضور منتورهاي
با سابقه کمک چشمگیري به تیم هاي استارت آپی کرده است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  86  |  تاریخ: 1400/10/07
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سلسله نشست هاي فصل تحول

سومین نشست، از سلسله نشست هاي تخصصی«فصل
تحول» گفتمان دولت سیزدهم: عدالت و پیشرفت در

دانشگاه شیراز برگزار می شود

میهمان ویژه نشست
سرکار خانم دکتر علم الهدي

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

با حضور اساتید دانشگاه هاي شیراز: 
جناب آقاي دکتر باقري لنکرانی

وزیر اسبق بهداشت و رئیس مرکز تحقیقات و سیاستگذاري
سالمت

جناب آقاي دکتر زاهدزاهدانی
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و رئیس مرکز تحول در

علوم انسانی و اجتماعی

حجه االسالم و المسلمین دکتر مقامی
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي

استان فارس

جناب آقاي دکتر مرزوقی 
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

جناب آقاي دکتر جاجرمی زاده
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و رئیس بسیج اساتید استان فارس

جناب آقاي دکتر کنعانی
عضو هیات علمی و مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز 
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زمان: 
چهارشنبه 8 دي ماه 1400 

ساعت 8:30 الی 11:30

لینک ورود به جلسه: 

aparat.com/farhangi.shirazu/live

http://aparat.com/farhangi.shirazu/live
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  87  |  تاریخ: 1400/10/06
منبع: وزارت علوم تحقیقات و

فناوري

 دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي برتر در زمینه انعقاد قرارداد با صنعت معرفی شدند

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با ارائه گزارشی از تعداد و درآمد اختصاصی قراردادهاي ارتباط
با جامعه و صنعت در حال اجراي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي برتر در این حوزه را

معرفی کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت این وزارت، بر اساس طرح
پایش قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت سال 1400،
بیش از 8700 قرارداد در حال اجرا در حوزه ارتباط با
جامعه و صنعت ثبت شده است که نشان می دهد تعداد
قراردادهاي در حال اجراي دانشگاه ها و مراکز آموزشی در
سال اخیر نسبت به سال هاي گذشته رشد قابل توجهی

داشته است. 

همچنین مجموع مبلغ قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجراي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور حدود 3,106
میلیارد تومان برآورد شده است که تعداد مجریان قراردادهاي در حال اجراي ارتباط با جامعه و صنعت نیز در سال اخیر نسبت به سال

هاي گذشته رشد خوبی را داشته است. 

بر اساس این گزارش؛ قراردادهاي ارتباط صنایع و دستگاه هاي اجرایی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور رشد مناسبی را طی این
سال ها نشان می دهد. همچنین در سال هاي اخیر تفاهم نامه هایی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سایر وزارتخانه ها و
دستگاه هاي اجرایی امضا و همکاري هاي خوبی آغاز شده است که نتیجه ي آن واگذاري پروژه هاي تحقیقاتی به مراکز علمی،

دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور بوده است. 

در این گزارش تاکید شده است؛ اعضاي هیئت علمی به عنوان مجري اصلی این پروژه ها نقش تاثیرگذاري در اجراي این پروژه ها و به
حرکت درآوردن چرخه ي ارتباط با صنعت و اقتصاد کشور ایفا کرده اند. 

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، معتقد است؛ علی رغم رشد قابل توجه در سال هاي اخیر، هنوز هم از ظرفیت و قابلیت
دانشگاه ها به خوبی استفاده نشده است و می توان انتظار رشد بیشتري را در آینده داشت. بر این اساس ضروري است دانشگاه ها و

پژوهشگاه هاي کشور و نیز نهادهاي فناور برنامه هاي مناسب و موثري در این راستا ارائه کنند. 

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم با اعالم اینکه برخی از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر اساس شاخص
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نام دانشگاه / پژوهشگاه / مرکز آموزش عالی رتبه 

دانشگاه علم و صنعت ایران 1 

دانشگاه صنعتی شریف 2 

دانشگاه شیراز 3 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 4 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 5 

هاي مهم این حوزه عملکرد بسیار خوب و قابل توجهی داشته اند؛ دانشگاها و پژوهشگاه هاي برتر از لحاظ ارتباط با جامعه و صنعت را
معرفی کرد. 

شایان ذکر است؛ تعداد قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا، مبلغ قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا،
مبلغ ساالنه جذب شده (درآمد) قراردادهاي ارتباط با صنعت، تعداد اعضاي هیات علمی مجري قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت
در حال اجرا از جمله مهم ترین شاخص هاي انتخاب شده از سوي وزارت علوم است که معیاري براي سنجش عملکرد دانشگاه ها و

مراکز علمی و پژوهشی است. 

نسبت تعداد قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا به تعداد اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نسبت مبلغ قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا به تعداد اعضاي هیأت علمی 
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نام دانشگاه / پژوهشگاه / مرکز آموزش عالی رتبه 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 2 

دانشگاه علم و صنعت ایران 3 

دانشگاه صنعتی اصفهان 4 

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 5 

نام دانشگاه / پژوهشگاه / مرکز آموزش عالی رتبه 

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1 

دانشگاه تربیت مدرس 2 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي 3 

دانشگاه صنعتی اصفهان 4 

دانشگاه علم و صنعت ایران 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نسبت مبلغ جذب شده قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت در سال اخیر به تعداد اعضا 

هیأت علمی 
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نام دانشگاه / پژوهشگاه / مرکز آموزش عالی رتبه 

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1 

پژوهشگاه هوافضا 2 

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 3 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 4 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي 5 

  

  

  

  

  

  

نسبت مبلغ جذب شده قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت در سال اخیر به تعداد کل 

دانشجویان پذیرش شده) 
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  88  |  تاریخ: 1400/10/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تبریک میالد حضرت مسیح (ع) و سال نو میالدي

بھ نام آفریننده دوستي، صلح و مھرباني
سالروز میالد پیامبر بزرگ الھي، حضرت عیسي مسیح (ع) و آغاز

سال نو میالدي بر ھمھ انسان ھاي نیك اندیش و آزاده جھان مبارك و

خجستھ باد.

حضرت عیسي روح هللا (ع) پیام آور توحید، صلح و دوستي است و

میالد او، مظھر تجلي اراده و قدرت خداوند است. از ھمین رو

شادماني و شكرگزاري ھمھ ما براي چنین مناسبت بزرگي كامال بجا

و شایستھ خواھد بود.

بھ یقین دنیاي امروز، بیش از ھر چیز نیازمند صلح، دوستي،

مھرباني و تأسي از آموزه ھاي پیام آوران بزرگ الھي است كھ

برخاستھ از فطرت و بینش انسان ھاي آگاه و نقطھ ي مشترك ھمھ ي

ادیان الھي است و انسان ھا را در مسیر تعالي، كمال و حقانیت

عدالت یاري مي كند و این كمال و عدالت خواھي در سراسر گیتي

محقق نخواھد شد مگر با پیروي راستین از آموزه ھاي دیني پیامبران الھي.

روابط عمومي دانشگاه شیراز سالروز میالد خجستھ حضرت عیسي مسیح (ع) و آغاز سال ٢٠٢٢میالدي را بھ ھمھ ي رھروان حق و حقیقت، بھ ویژه ھموطنان

مسیحي و جامعھ ارامنھ ي كشور تبریك و شادباش عرض مي نماید و سالي سرشار از آرامش، شادي و صلح و دوستي را براي جھانیان آرزو دارد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایلناشماره خبر:  89  |  تاریخ: 1400/10/05

 سند الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت سندي واحد، منسجم و یکپارچه است

دانشیار جامعه شناسی و برنامه ریزي اجتماعی دانشگاه شیراز گفت: سند الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت حاوي الگوهاي
پیشرفت سیاسی، پیشرفت فرهنگی و پیشرفت اقتصادي است.

دانشیار جامعه شناسی و برنامه ریزي اجتماعی دانشگاه
شیراز گفت: سند الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت حاوي
الگوهاي پیشرفت سیاسی، پیشرفت فرهنگی و پیشرفت

اقتصادي است. 

به گزارش ایلنا، سید سعید زاهد زاهدانی گفت: سند الگوي
اسالمی ایرانی پیشرفت، سندي است که در نخستین افق
خود، آینده کشور را در 50 سال آینده ترسیم می کند.
اگرچه الگو، سند واحد، منسجم و یکپارچه اي است اما در

کلی ترین تقسیم می توان آن را ترکیبی از سه نظام سیاست، فرهنگ و اقتصاد تقسیم دانست که از الگوهاي پیشرفت سیاسی،
پیشرفت فرهنگی و پیشرفت اقتصادي تشکیل شده است. 

وي به تبیین الگوي پیشرفت سیاسی پرداخت و گفت: پیشرفت سیاسی داراي اصولی است که توجه به آنها و رعایت آنها براي
پیشرفت کشور الزامی است. این اصول، در واقع، چهارچوب اصلی سند الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت سیاسی در جمهوري اسالمی را
تشکیل می دهد و همان طور که در متن سند دیده می شود به خوبی مورد توجه واقع شده اند. البته باید در نظر داشت که الگوي
پیشرفت سیاسی، الگویی در حال تکامل است پس اصول زیر در مسیر زمان، شاخه خواهد زد و حسب ضرورت هاي زمان، گسترش

خواهد یافت. 

دانشیار جامعه شناسی و برنامه ریزي اجتماعی دانشگاه شیراز سپس به تشریح اصول پنج گانه حاکم بر الگوي پیشرفت سیاسی
پرداخت و گفت: حفظ انگیزه الهی مردم براي حضور در صحنه هاي سیاسی اولین اصل الگوي پیشرفت سیاسی است. در افق الگو
شاهدیم که مردم حافظ ارزش هاي اسالم و دستاوردهاي انقالب اسالمی هستند و به صورت آزادانه و به دور از تهدید ثروت و قدرت

در انتخابات شرکت می کنند و سرنوشت خود و کشور خود را رقم می زنند. 

زاهد حفظ وحدت همه نیرو ها حول محور والیت فقیه را دومین اصل الگوي پیشرفت سیاسی برشمرد و افزود: یکی از رموز پیروزي و
پیشرفت 43ساله نظام جمهوري اسالمی، وحدت و یکپارچگی مردم است. این نیاز با تجمع همه نیرو ها، حول یک محور تجلی می
یابد. نقطه مشترك همه مرام هاي سیاسی در نظام جمهوري اسالمی، مکتب منور اسالم است. در همه این مرام ها، توجه به وحدت

فرماندهی در فقیه اعلم، اعدل، مدیر، مدبر و شجاع که در قانون اساسی جمهوري اسالمی هم آمده است مشاهده شدنی است. 
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وي حفظ استقالل سیاسی و گسترش آن به فرهنگ و اقتصاد را سومین اصل الگوي پیشرفت سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: این
امر نیز در همه گروه هاي طرفدار انقالب اسالمی پذیرفته شده است به طوري که اکثر جامعه فعال سیاسی معتقد به انقالب اسالمی،

به بلوغ طرد رفتار هاي حزبی تقلیدي از احزاب جوامع لیبرال و یا سوسیال دموکرات رسیده اند. 

دانشیار جامعه شناسی و برنامه ریزي اجتماعی دانشگاه شیراز ایجاد تشکل هاي حزبی با توجه به اصول فوق براي تربیت نیروي انسانی
سیاسی براي اداره نظام اسالمی را چهارمین اصل الگوي پیشرفت سیاسی برشمرد و افزود: همه تشکل هاي حزبی و شبه حزبی ایجاد
شده در نظام جمهوري اسالمی براي حفظ انگیزه الهی، وحدت و استقالل کشور تالش می کنند و نیروهاي خود را براي آن، تحریض

می کنند. میزان طرفداران این گروه ها نیز در حدي است که پایبندي خود به اصول کلی نظام را نشان داده اند. 

زاهد توجه عمیق و گسترده به افکار عمومِی ریشه هاي اصلی جامعه را پنجمین و آخرین اصل الگوي پیشرفت سیاسی دانست و اظهار
کرد: همه مسؤوالن سیاسی کشور به تجربه دریافته اند که نیروي اصلی سیاسی در کشور مردم هستند. از این رو، همه براي تحقق
منویات مردمی حرکت می کنند. نیروهاي سیاسی کشور عالوه بر بهره برداري از این نیروي عظیم، براي افزایش بصیرت عمومی هم از

هیچ تالشی فروگذار نمی کنند. این امر به خصوص توسط رهبر جامعه، مدام در حال اجرا است. 

انتهاي پیام/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: خبرگزاري قرآنشماره خبر:  90  |  تاریخ: 1400/10/05

 توفیقات قرآنی صرفًا با کسب رتبه مسابقات سنجش نشود

داور مسابقات قرآن با بیان اینکه توفیقات قرآنی را نباید صرفًا با محک کسب رتبه مسابقات سنجش کرد، گفت: معیار
پیشرفت استان ها در حوزه ترویج فعالیت هاي قرآن در نگاهی وسیع تر و با معیارهایی متناسب با جامعه شناسی دینی

بازتعریف شود.

داور مسابقات قرآن با بیان اینکه توفیقات قرآنی را نباید صرفًا با محک کسب رتبه مسابقات سنجش کرد، گفت: معیار پیشرفت
استان ها در حوزه ترویج فعالیت هاي قرآن در نگاهی وسیع تر و با معیارهایی متناسب با جامعه شناسی دینی بازتعریف شود. 

حمید ایماندار، داور مسابقات قرآن کریم و عضو هیئت علمی
دانشگاه شیراز، در گفت وگو با ایکنا از فارس، با اشاره به عدم
دستیابی به رتبه هاي برگزیده توسط متسابقان استان فارس در
چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسري قرآن به تبیین آسیب

شناسی در این زمینه پرداخت. 

وي افزود: اینکه جامعه قرآنی فارس در مسابقات اخیر در سطح
قابل انتظار در حوزه رتبه آوري ظاهر نشد از چند منظر قابل
بررسی است؛ نخست اینکه پیشینه استان فارس به ویژه در حوزه
تالوت نشانگر این است که ضرورت پرداختن به مقوله تالوت

چندان از سوي متولیان امر حس نشده و به عنوان امري تزئینی و کم اولویت به آن توجه شده است. 

ایماندار ادامه داد: قلت جلسات قرآنی فعال و محافل انس با قرآن در سطح استان این حقیقت را آشکار می کند لذا اصالح این امر
تغییر رویکرد کالن متولیان در افزایش انگیزه جامعه قرآنی فارس را می طلبد. 

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز اضافه کرد: مسئله دوم به توفیقات استان فارس در پرورش حافظان
موفق در سطح کشور باز می گردد، چنان که بسیاري از حفاظ حاضر در سطح کشور دانش آموخته مؤسسه پرافتخار بیت االحزان

استهبان هستند و از این منظر جامعه قرآنی فارس به خود می بالد. 

وي ادامه داد: البته در حوزه بانوان هم کسب رتبه دو تن از بانوان افتخارآفرین فارسی در مسابقات اخیر تأییدي بر این مدعاست اما در
حوزه کالن تر عدم اقبال عام و خاص به حوزه فرهنگ قرآنی و به طور ویژه مسابقات موجب کاهش انگیزه هاي قاریان و حافظان همه
استان ها شده است و آن شور و تالش سال هاي گذشته را شاهد نیستیم که همه این ها ضرورت پیگیري ترویج فرهنگ قرآنی از
دروازه اي غیر از مسابقات همچون طرح هاي ارزیابی قاریان و حافظان و کرسی هاي تالوت سراسري استانی و شهرستانی را نمایان

می سازد. 
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ایماندار در پایان گفت: در نهایت توفیقات قرآنی را نباید صرفًا با محک کسب رتبه مسابقات سنجش کرد لذا معیارهاي پیشرفت استان
ها در حوزه ترویج قرآن کریم باید در نگاهی وسیع تر و با معیارهایی متناسب با جامعه شناسی دینی بازتعریف شود. 

انتهاي پیام
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  91  |  تاریخ: 1400/10/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ارتقاء رتبه ي چهارتن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه

در جلسھ ي ھیأت ممیزه ي دوشنبھ ٢٩آذرماه ١۴٠٠، دكتر صدیقھ

سینا، عضو ھیأت علمي بخش مھندسي ھستھ اي؛ دكتر پیمان ستوده،

عضو ھیأت علمي بخش مھندسي قدرت و كنترل؛ دكتر علیرضا

صادقي، عضو ھیأت علمي بخش شھرسازي و دكتر محمد اسالمي،

عضو ھیأت علمي مھندسي انرژي و ھوافضا از مرتبھ ي استادیاري

بھ مرتبھ ي دانشیاري ارتقاء یافتند.

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

از درگاه خداوند متعال براي ایشان آرزوي بھروزي، سربلندي و

موفقیت روزافزون دارد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  92  |  تاریخ: 1400/10/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تجلیل از سرپرست دانشگاه شیراز و استاندار فارس به عنوان حامیان برگزیده پژوهش و فناوري در کشور

در آیین اختتامیھ ي جشنواره ي تجلیل از پژوھشگران و فناوران

برگزیده ي كشور، از استاندار فارس و سرپرست دانشگاه شیراز بھ

عنوان «حامیان برگزیده پژوھش و فناوري» تجلیل شد.

در آیین اختتامیھ ي بیست ودومین جشنواره تجلیل از پژوھشگران و

فناوران برگزیده كشور كھ روز پنجشنبھ ٢۵آذرماه ١۴٠٠، با

حضور وزراي علوم، تحقیقات و فناوري، كشور، ورزش و جوانان

و معاون علمي فناوري رئیس جمھور در محل دائمي نمایشگاه ھاي

بین المللي تھران (سالن خلیج فارس) برگزار شد؛ استان فارس بھ عنوان یكي از استان ھاي برتر پژوھش معرفي و از دكتر محمدھادي ایمانیھ استاندار فارس و

رئیس ستاد ھفتھ ي پژوھش در استان فارس و دكتر محمد مؤذني سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر ستاد ھفتھ ي پژوھش در استان فارس بھ عنوان «حامیان برگزیده

پژوھش و فناوري» تجلیل شد.

ازجملھ شاخص ھایي كھ براي موفق شناختھ شدن استان فارس بھ عنوان یكي از استان ھاي برتر و موفق كشور در حوزه ي پژوھش معرفي شد، مي توان بھ تھیھ

و عملیاتي نمودن سند علم و فناوري استان، اختصاص مبلغ ٣میلیارد لایر براي حمایت از طرح ھاي بنیادي و امور پژوھش و فناوري، ھدایت و حمایت از تحلیل

ھا و سندھاي راھبردي و گزارش ھاي كاربردي استان، حمایت از پارك علم و فناوري استان فارس در راستاي جھش تولید، حمایت از شركت ھاي دانش بنیان و

فناور استان و كمك بھ تجاري سازي محصوالت این شركت ھا اشاره كرد كھ نام فارس را در سطح ملي بلندآوازه كرد.

انعقاد قراردادھا و تفاھم نامھ ھاي متعدد بین استانداري و دانشگاه ھا و مراكز تحقیقاتي استان، راه اندازي شوراي دانشگاه ھاي استان و تجمیع اعتبارات پژوھش و

فناوري ماده ۵۶ و ھزینھ كرد این اعتبارات در راستاي نیازھا و اولویت ھا از دیگر اقدامات انجام شده در استان فارس با ھدف ارتقاي حوزه پژوھش و فناوري

بود كھ زمینھ ساز ارتقاي جایگاه استان در این حوزه و كسب عنوان برتر فارس در كشور شد.

گفتني ست، دكتر محمدھادي صادقي، معاون پژوھش و فناوري دانشگاه شیراز بھ نمایندگي از سرپرست دانشگاه شیراز و دكتر عبدالكریم كریمي، معاون توسعھ

مدیریت و منابع استانداري فارس بھ نمایندگي از استاندار در آیین ملي ھفتھ پژوھش و فناوري حضور یافتند و الواح تقدیري كھ بدین مناسبت بھ امضاي وزیر

علوم، تحقیقات و فناوري و وزیر كشور رسیده است را دریافت كردند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  93  |  تاریخ: 1400/10/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست معاون اول رئیس جمهور با رؤساي دانشگاه هاي کشور

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، دکتر محمد مخبر،
روز یکشنبه 28آذر1400، طی نشستی با حضور دکتر
وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و برخی از روساي
دانشگاه هاي ایران، ازجمله دانشگاه شیراز به طرح
دغدغه ها و مسائل دانشگاه ها پرداختند و تبادل نظر

کردند.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه اگر
دانشگاه ها در جایگاه اصلی خود قرار گیرند می توانند
به درآمدزایی و خلق ثروت در کشور کمک کنند، افزود:
دولت کامًال آمادگی دارد تا در صورت هرگونه تعریف
پروژه ي منطقه اي و ملی از سوي دانشگاه ها براي حل

مشکالت کالن کشور در حوزه هاي مختلف به ویژه آب، انرژي و محیط زیست از اساتید دانشگاه ها، نخبگان و دانشجویان حمایت و
پشتیبانی کند.

دکتر مخبر با اشاره به اینکه تقویت ارتباط دولت و دانشگاه ها از اولویت هاي دولت است، بیان کرد: تاکنون نقش جامعه ي علمی با
وجود بهره گیري از سرمایه ي علمی و فناورانه در حل مشکالت کمرنگ بوده، اما رویکرد دولت سیزدهم در هم افزایی، همفکري و

همکاري با دانشگاه ها براي نیل به درآمدزایی، رشد اقتصادي و اشتغال پایدار در کشور است.
وي همچنین رفع مشکالت معیشتی جامعه علمی و نخبگان کشور و همین طور افزایش امکانات و تجهیزات در دانشگاه ها و خوابگاه
ها را از دغدغه هاي دولت و وزارت علوم برشمرد و گفت: جامعه دانشگاهی و اساتید نباید به هیچ عنوان دچار مشکالت معیشتی باشند

چرا که استاد دانشگاه باید با آرامش خاطر و بدون دغدغه هاي مالی، خود را براي رشد علمی دانشجویان همواره به روز نگه دارد.
دکتر مخبر تصریح کرد: دولت به دنبال این است که با فراهم آوردن امکانات آموزشی و رفاهی و حمایت هاي مالی الزم از خروج

نخبگان از کشور جلوگیري کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دانشگاه ها می توانند محور فقرزدایی در کشور شوند، افزود: نخبگان علمی کشور با کمک

گروه هاي جهادي می توانند در راستاي فقرزدایی در مناطق محروم کشور برنامه ریزي و اقدامات عملی را انجام دهند.
همچنین در این جلسه رؤساي دانشگاه ها به طرح مطالبات، پیشنهادات و خواسته هاي خود در زمینه هاي مختلف اعم از لزوم توجه
به مشکالت معیشتی اعضاي هیئت علمی و بورسیه هاي تحصیلی، توجه بیش از پیش به ارتباط دانشگاه و صنعت، تغییر ساختاري و
کاربردي دانشگاه ها در راستاي کمک به تولید و رشد اقتصادي کشور، توجه به اقتصاد دانش بنیان به عنوان موتور محرك بخش هاي

کشاورزي، اقتصادي و صنعتی، رفع مشکالت و کمبودهاي آموزشی، آزمایشگاهی و خوابگاه هاي دانشجویی پرداختند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: ایسکاشماره خبر:  94  |  تاریخ: 1400/10/04

 برترین دانشگاه هاي جهان بر اساس عملکرد علمی رتبه بندي شدند/ حضور 59 دانشگاه ایرانی در لیست

برترین ها

برترین دانشگاه هاي جهان در سال 2021-2022 بر اساس عملکرد علمی توسط نظام رتبه بندي یورپ معرفی شدند، 59
دانشگاه از ایران در لیست برترین ها حضور دارند.

برترین دانشگاه هاي جهان در سال 2021-2022 بر اساس
عملکرد علمی توسط نظام رتبه بندي یورپ معرفی شدند،

59 دانشگاه از ایران در لیست برترین ها حضور دارند. 

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بسیاري از
دانشگاه هاي جهان هر ساله توسط نظام هاي ارزیابی
مختلف مانند شانگهاي، تایمز، کیواس و غیره رتبه بندي
می شوند. نظام ارزیابی یورپ (URAP) یک سازمان
غیرانتفاعی است که دانشگاه ها بر اساس عملکرد علمی
رتبه بندي می کند. این سازمان در انستیتوي انفورماتیک

دانشگاه فنی خاورمیانه در سال 2009 تاسیس شد. 

از جمله معیارهاي نظام ارزیابی یورپ می توان به شمار مقاله ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره وري علمی، تأثیر پژوهشی،
و همکاري جهانی اشاره کرد. 

در رتبه بندي 2022-2021 نظام ارزیابی یورپ، 3 هزار و 2 دانشگاه از لحاظ عملکرد علمی برتر شناخته شده اند. دانشگاه هاروارد در
آمریکا، دانشگاه تورنتو در کانادا، دانشگاه لندن در انگلستان، دانشگاه استنفورد در آمریکا، دانشگاه آکسفورد در انگلستان، دانشگاه جان
هاپکینز در آمریکا، دانشگاه کمبریج در انگلستان، دانشگاه میشیگان و واشنگتن در آمریکا و دانشگاه سلطنتی لندن در انگلستان به

ترتیب توانسته اند رتبه اول تا دهم این رتبه بندي را به خود اختصاص دهند. 

حضور 59 دانشگاه ایرانی در لیست برترین ها 59 دانشگاه ایران توانسته اند در رتبه بندي 2022-2021 نظام ارزیابی یورپ حضور
داشته باشند، اسامی رتبه کشوري و جهانی این دانشگاه ها در جدول زیر آمده است: 

نام دانشگاهرتبه جهانیرتبه کشوري

دانشگاه تهران1248

دانشگاه علوم پزشکی تهران2313

دانشگاه تربیت مدرس3498
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دانشگاه امیرکبیر4511

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی5531

دانشگاه صنعتی شریف6552

دانشگاه تبریز7589

دانشگاه علم وصنعت8608

دانشگاه علوم پزشکی ایران9631

دانشگاه صنعتی اصفهان10662

دانشگاه شیراز11673

دانشگاه فردوسی مشهد12704

دانشگاه علوم پزشکی مشهد13735

دانشگاه شهید بهشتی14748

دانشگاه علوم پزشکی تبریز15762

دانشگاه علوم پزشکی شیراز16871

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی17957

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه18958

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان19963

دانشگاه نوشیروانی بابل20989

دانشگاه کاشان211024

دانشگاه گیالن221066

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا231155

دانشگاه اصفهان241158

دانشگاه محقق اردبیلی251181

دانشگاه پیام نور261186

دانشگاه علوم پزشکی مازندران271211

دانشگاه سمنان281213

دانشگاه ارومیه291215

دانشگاه علوم پزشکی اهواز301274

دانشگاه شهید باهنر کرمان311276

دانشگاه رازي321283

دانشگاه صنعتی شاهرود331327

دانشگاه علوم پزشکی کرمان341334

دانشگاه بوعلی همدان351375
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دانشگاه صنعتی سهند361428

دانشگاه زنجان371467

دانشگاه یاسوج381486

دانشگاه شهید چمران اهواز391491

دانشگاه خوارزمی401551

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)411567

دانشگاه مازندران421579

دانشگاه شهرکرد431597

دانشگاه یزد441602

دانشگاه صنعتی شیراز451604

دانشگاه علوم پزشکی کردستان461619

دانشگاه لرستان471828

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته کرمان481939

دانشگاه الزهرا (س)491976

دانشگاه اراك501977

دانشگاه علوم پزشکی قزوین512057

دانشگاه سهند522163

دانشگاه خلیج فارس532266

دانشگاه علوم پزشکی سمنان542395

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري552399

دانشگاه صنعتی اورمیه562440

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود572605

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد582622

دانشگاه عالمه طباطبائی592900
انتهاي پیام/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: لیزناشماره خبر:  95  |  تاریخ: 1400/10/04

 هوش مصنوعی در خدمت بررسی اظهارنامه هاي اختراعات و عالیم تجاري

اخیرا اداره اختراعات و ثبت نشان هاي تجاري ایاالت متحده (USPTO) در گزارش ساالنه 2021 خود پیرامون طول زمان
الزم براي ثبت یا اعطاي حق اختراع و نشان هاي تجاري اطالعات بیشتري را منتشر کرده است.

 <div
به گزارش لیزنا، دکتر جعفر مهراد استاد دانشگاه شیراز و موسس
 ISC گفت:  اخیرا اداره اختراعات و ثبت نشان هاي تجاري
ایاالت متحده (USPTO) در گزارش ساالنه 2021 خود پیرامون
طول زمان الزم براي ثبت یا اعطاي حق اختراع و نشان هاي

تجاري اطالعات بیشتري را منتشر کرده است. 

اختراعات: 

در سال مالی 2021،  براي نخستین بار در طی 9 سال گذشته،
اداره ثبت اختراعات و ثبت نشان هاي تجاري ایاالت متحده آمریکا زمان متوسط براي بررسی درخواست هاي رسیده را به 16/9 ماه
افزایش داده است. این زمان در سال 2020 میالدي 14/8 ماه بود. متوسط کل مهلت ثبت تقاضا از زمان درخواست تا اعطاي اختراع

(گواهی اختراع) به 23/3 ماه بالغ می شود. 

زمان انتظار براي ثبت اظهارنامه اختراع بر اساس بررسی هایی که در مرکز فناوري(USPTO) صورت می گیرد متفاوت است: متوسط
زمان انتظار براي ثبت اختراعات زیست فناوري و شیمی آلی 17 ماه و کل متوسط مهلت 24 ماه، مهندسی شیمی و مواد به ترتیب
18/8  و 26/7 ماه، معماري کامپیوتر و نرم افزار و امنیت اطالعات به ترتیب 15/7 و 22/9 ماه، فناوري هاي ارتباطاتی که در دوره اي
از کوتاه ترین زمان انتظار برخوردار بود اینک به  13/9  و متوسط کل مهلت به 19/9 ماه افزایش یافته است، نیمه هادي ها و سیستم
هاي اپتیکی به ترتیب 15/7 و 22/3 ماه، تجارت الکترونیک، حمل و نقل، فناوري هاي ساختمانی و کشاورزي به ترتیب 18/1 و 25/9

ماه، مهندسی مکانیک و فناوري هاي ساخت و تولید به ترتیب 18/8 و 26/7 ماه. 

کل تعداد درخواست هاي ثبت اختراع غیر مشروط در سال مالی 2021 به 658/000 اختراع بالغ شده است. تعداد درخواست هاي
ثبت اختراع مشروط نیز با کاهشی برابر با 9/2 درصد به 158/334 اختراع رسیده است. 

در سال مالی 2021 میالدي تعداد 374/000 گواهی اختراع صادر شده است. 

نشان هاي تجاري: 

در سال مالی 2021 متوسط زمان الزم براي ثبت اظهارنامه هاي عالیم تجاري نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
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اکنون  متوسط زمان انتظار برابر با 6/3 ماه و متوسط کل مهلت 11/2 ماه است. 

در سال مالی 2021 کل تعداد اظهار نامه هاي عالیم تجاري 943/923 نشان است که در مقایسه با آمار سال 2020 میالدي 28
درصد و با تعداد درخواست هاي رسیده در سال 2019 میالدي 40 درصد افزایش نشان می دهد. 

اداره ثبت اختراعات و عالیم تجاري ایاالت متحده آمریکا در صدد است با استفاده از هوش مصنوعی کارایی فرایند هاي بررسی اظهار
نامه هاي اختراعات و عالیم تجاري را به طور قابل مالحظه اي افزایش دهد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  96  |  تاریخ: 1400/10/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 معرفی سه تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز به عنوان اعضاي هیأت علمی برتر در همکاري با جامعه

و صنعت

در هفته ي پژوهش و فناوري، سه تن از اعضاي هیأت
علمی دانشگاه شیراز به عنوان «اعضاي هیات علمی برتر
کشور در همکاري با جامعه و صنعت» در سال 1400
ازسوي دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم،

تحقیقات و فناوري معرفی شدند.
دکتر بهنام کشاورزي، استاد علوم زمین؛ دکتر ابراهیم
فرجاه، استاد مهندسی قدرت و کنترل و دکتر مسعود
ریاضی، دانشیار مهندسی نفت از دانشگاه شیراز، به

عنوان اعضاي هیأت علمی برتر در همکاري با جامعه و صنعت در کشور در سال جاري، ازسوي دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت
علوم، تحقیقات و فناوري معرفی شدند.

گفتنی ست، دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، اسامی اعضاي هیأت علمی برتر در همکاري با جامعه و صنعت را به صورت
کتابچه اي منتشر کرده است. در این کتابچه 105عضو هیأت علمی که از سوي دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
به عنوان اعضاي هیأت علمی برتر در همکاري با جامعه و صنعت شناخته شده اند، معرفی و سوابق و دستاوردهاي مهم آن ها تشریح

شده است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک به این سه استاد ارجمند و آرزوي تندرستی و موفقیت روزافزون براي ایشان، این
موفقیت را به خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریک عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

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

منبع: خبرگزاري فارسشماره خبر:  97  |  تاریخ: 1400/10/03

 امام جمعه شیراز: استان فارس در حرکت هاي علمی همواره پیشتاز است

به گزارش خبرگزاري فارس از شیراز، آیت اهللا لطف اله
دژکام در خطبه هاي نماز جمعه امروز، ضمن تاکید اطاعت
پذیري از امام زمان اظهار داشت: توحید در حاکمیت است
و حاکم ما خداوند است، انسان باید یاد بگیرد که حق حکم
براي خداوند است و اگر کسی این را نپذیرد هر کاري را

انجام دهد از بین می رود. 

وي با اشاره به حدیث سلسه الذهب بیان کرد: در این
حدیث نقل شده که " ال اله اال اهللا شرط و شروط دارد" امام را به امامت و والیت شناختن شرط ال اله اال اهللا است چون این ادامه

توحید در حاکمیت است و اگر کسی بخواهد غیر از امام معصوم را خلیفه خدا قرار دهد، مشرك می شود. 

آیت اهللا دژکام در بخش دیگري از سخنان خود ضمن تقبیح خودکشی بیان کرد: یکی از گناهان کبیره این است که کسی بخواهد
اوقات تلخ خود را با کشتن خود پایان می دهد، خداي متعال جان به تن تو کرده و به تو این اجازه را نمی دهد که تو خود کشی کنی؛

خودکشی حرام و گناه کبیره است. 

امام جمعه شیراز افزود: اگر کسی این گناه را مرتکب شد، هیچ فرصتی بعد از مرگ براي او نیست، ما حق نداریم که خود یا دیگران را
بکشیم چون این گناه کبیره است و هیچ راه نجاتی ندارد. 

وي اظهار داشت: یکی دیگر از گناهانی که مورد نکوهش قرار گرفته ین است که فردي گناهی را مرتکب می شود و آن را به دیگري
نسبت می دهد، این را نمی شود در روز قیامت به سادگی از آن نجات پیدا کرد، اگر فرد مرتکب توبه نکرده بمیرد به جهنم می رود. 

 آیت اهللا دژکام، بدعت گذاري در احکام دینی جهت رفع حوائج شخصی و امور روزمره همچنین نفاق و دو رنگی را از دیگر گناهان
مذموم برشمرد که حساب اخروي انسان را تخریب می کند. 

 توزیع بودجه عادالنه و هوشمندانه باشد 

  

امام جمعه شیراز در خطبه دوم این هفته گفت: چند نکته را در رابطه با حوادث بسیار پرارزش و مهم تاریخ انقالب اسالمی است که
باید همیشه به یاد داشته باشیم که اولین مسئله، روز سوم دي ماه است که سالگرد عملیات کربالي 4 می باشد، در کربالي 4 عزیزانی
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از ما خودشان را به دل اروند زدند; اینکه اروند با عرض نزدیک به دو کیلومتر را طی کنند و چند ردیف موانع دشمن را از جلوي خود
بردارد و عملیات کنند، اینها چیزهایی بود که به خیال دشمنان ما هم نمی آمد؛ که این عزیزان ما رفتند و کربالي پنج هم چیزي
نظیر همین بود اما کربالي 4 شروعی بود که معلوم شد بچه ها می توانند با اراده پوالدینی که بنیان مرصوص بودند، این سد بزرگ را

از جلوي خود بشکنند. 

  

 وي تاکید کرد: امروز استان فارس افتخار دارد که یادمان این شهدا را جوانان فارس به پا کرده اند، پس به روح این شهیدان درود می
فرستیم و از خداوند می خواهیم که قرب آنها را نزد خود و حضرت امام حسین افزایش دهد. 

 آیت اهللا دژکام با اشاره به اینکه روز هشتم دي ماه به عنوان روز صنعت پتروشیمی نامگذاري شده است، افزود: پتروشیمی در فارس
یک سابقه طوالنی دارد و در واقع مادر پتروشیمی هاي جنوب، پتروشیمی فارس می باشد. 

وي افزود: عمده کسانی که در مراکز پتروشیمی جنوب کار کرده اند و کار می کنند، کسانی هستند که هم تحصیالت خود را در شیراز
گذرانده اند و هم دوره یادگیري و کارورزي خود را مثال در پتروشیمی مرودشت گذرانده اند و اگر ما تجربه اي داشته ایم و 22 فاز
کارخانه پتروشیمی در کنار خلیج فارس را ایجاد کردیم و عمومًا از همان روزهاي اول کسانی که آنجا کار می کنند همه بچه هاي
ایران بودند، براي این بود که ما تجربه هایی نظیر تجربه پتروشیمی فارس را داشته ایم که از این جهت خداوند را شکرگذار هستیم که

مجموعه علمی و نخبگانی فارس توانسته است یک خدمت براي همه کشور عرضه کند. 

نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد: انتظار ما این است که جلوداري حرکت علمی براي فارس باقی بماند. 

وي تاکید کرد: دانشگاه شیراز و دیگر دانشگاه هاي استان فارس، نیاز به حمایت و تقویت دارد و از این جهت در آمایش آموزش عالی
به نظر می آید نسبت به فارس کم لطفی و کم توجهی شده است. 

آیت اهللا دژکام با اشاره به فرا رسیدن نهم دي اظهار داشت: اگر والیت را تبعیت نکنیم، زحمات مان هدر می رود و بصیرت یعنی ولی
را دیدن و پشت سر ولی امر حرکت کردن. 

امام جمعه شیراز افزود: بصیرت براي این است که راه را گم نکنیم چرا که اگر حجت خدا را نشناسیم، راه را گم می کنیم. 

وي تاکید کرد: امروز مقام عظماي والیت، حضرت آیت اهللا العظمی امام خامنه اي (دام ظله العالی) چراغ روشن و فروزنده اي است که
آقا امام زمان جلوي راه ما قرار داده و فرموده دنبال ایشان باشید و ما این را باور داریم و محکم می ایستیم و مطمئن هستیم که اگر از

این مسیر منحرف نشویم، عزت دنیا و آخرت را به دنبال دارد. 

وي با اشاره به یاوه گویی هاي اخیر رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل این روزها حرف هاي بزرگتر از دهان خود می زند و تهدید به
حمله می کند، مسئوالن رژیم جعلی صهیونیستی بدانند، رهبر عظیم الشأن ما به آمریکا که مثال بزرگتر از اوست، فرموده اند که
مطمئن باشید دوران بزن دررو تمام شده است همچنین ایشان چند سال قبل فرمودند که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید اگر

اینها می خواهند زودتر نابود شوند، جلو بیایند تا ما هم زودتر به نفس هاي پلید آنها پایان بدهیم. 
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وي در بخش دیگري از سخنانش اظهار داشت: بودجه سال 1401 اکنون در مجلس است، در ایامی که بودجه تنظیم می شود و همه
به دنبال این هستند که سهم بیشتري از بودجه براي خود بگیرند. 

امام جمعه شیراز تصریح کرد: ما چون مسلمان هستیم و همه کشور با هم برادریم این درست نیست که حق دیگران را بگیریم و
خوشحال باشیم که سهم ما بیشتر از حقمان باشد. 

وي اضافه کرد: ما معتقد هستیم بودجه باید عادالنه براي همه مردم کشور تقسیم شود، نکته اي که دوست داریم در بودجه دقت شود
و از مجموع نمایندگان استان هم خواهش می کنیم به آن توجه کنند این است که چیزي که به فارس داده می شود عادالنه باشد،

یعنی جمعیت و وسعت فارس را در نظر بگیرند و به تناسب جمعیت ما، بودجه را اختصاص بدهند. 

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: شایسته است مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس و همه کسانی که به نحوي در این مسئله دخیل
هستند، پیگیري الزم را انجام دهند. 

انتهاي پیام/س
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