
2/28/22, 9:44 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 1/73

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2/28/22, 9:44 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 2/73

دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰
February 28, 2022

بیست و هفتم رجب ۱۴۴۳



2/28/22, 9:44 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 3/73

 

1- پیام تسلیت وزیر علوم در پی درگذشت دکتر اقتصاد، استاد مکانیک دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

2- چهارمین نشست شوراي مدیریت آموزش عالی استان با حضور نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شوراي اسالمی / روابط عمومی دانشگاه
شیراز

3- مستند معرفی مگاپروژه هاي نفتی دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

4- سالروز شهادت حضرت احمدبن موسی، شاهچراغ (ع) تسلیت باد / روابط عمومی دانشگاه شیراز

5- پیام تسلیت در پی درگذشت زنده یاد دکتر محمد اقتصاد، استاد مکانیک دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

6- سالروز وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد / روابط عمومی دانشگاه شیراز

7- مستند معرفی رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

8- مستند معرفی دانشگاه شیراز و معماري آن / روابط عمومی دانشگاه شیراز

9- میالد باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر مبارك باد / روابط عمومی دانشگاه شیراز

10- نشست مشترك واحدهاي پژوهشی فناوري دانشگاه با مؤسسه ي تحقیقاتی واکسن و سرم سازي رازي شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

11- برگزاري وبینار تخصصی بین المللی «گذار موفق از دانشگاه به بازار کار» / روابط عمومی دانشگاه شیراز

12- انتصاب دکتر مؤذنی به عنوان رئیس  کمیته ي دستگاهی دانشگاه شیراز، ازسوي شوراي عالی انقالب فرهنگی / روابط عمومی دانشگاه شیراز

13- میالد نهمین اختر تابناك امامت و والیت، امام جواد (ع) مبارك باد / روابط عمومی دانشگاه شیراز

14- 22بهمن ماه، سالروز پیروزي انقالب اسالمی گرامی باد. / روابط عمومی دانشگاه شیراز

15- راه اندازي مرکز نوآوري تخصصی علوم مهندسی دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

16- راهپیمایی خودرویی 22 بهمن / روابط عمومی دانشگاه شیراز

17- برگزاري سمپوزیوم ملی ارتباط زوجین در دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

18- انتصاب دکتر محمدعلی اکرمی به عنوان رئیس دانشکده کشاورزي دانشگاه / روابط عمومی دانشگاه شیراز

19- بهره برداري از چهار پروژه دانشگاه شیراز با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم / روابط عمومی دانشگاه شیراز

20- مراسم پیاده روي دانشگاهیان و تجدید میثاق با شهدا در دهه مبارك فجر / روابط عمومی دانشگاه شیراز

21- انتصاب سه تن از مدیران آموزشی دانشگاه / روابط عمومی دانشگاه شیراز

22- اطالعیه  دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

23- نشست مشترك واحدهاي پژوهشی فناوري دانشگاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی / روابط عمومی دانشگاه شیراز

24- کسب جایزه بهترین کتاب علمی کامستک 2021، ازسوي دوتن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

25- بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از واحدهاي مختلف مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

26- انتصاب دکتر زهرا قاسم نژاد به عنوان مشاور رئیس دانشگاه شیراز در امور زنان و خانواده / روابط عمومی دانشگاه شیراز

27- نشست خبري سومین فراخوان پیش شتابدهی هاب شیراز (لبخند سوم) / روابط عمومی دانشگاه شیراز

28- انتصاب دکتر مسلم باقري به سرپرستی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

29- شهادت مظلومانه امام هادي (ع) تسلیت باد / روابط عمومی دانشگاه شیراز

30- فرارسیدن ماه پربرکت رجب و سالروز میالد باسعادت امام باقر (ع) مبارك باد / روابط عمومی دانشگاه شیراز

31- مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید دانشکده فناوري هاي نوین دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

32- حضور انجمن علمی گردشگري و هتلداري دانشگاه شیراز در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگري و صنایع وابسته / روابط عمومی دانشگاه
شیراز

33- نشست هم اندیشی معاونان فرهنگی دانشگاه هاي منطقه 7 کشور با معاون فرهنگی وزیر علوم در دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

34- نشست هم اندیشی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با استادان و دانشجویان دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز
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35- آغاز ایام اهللا مبارك دهه فجر گرامی باد / روابط عمومی دانشگاه شیراز

36- انتصاب دکتر محمد محمدي به ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه / روابط عمومی دانشگاه شیراز

37- پیام تسلیت در پی درگذشت آیت اهللا العظمی صافی گلپایگانی (ره) / روابط عمومی دانشگاه شیراز

38- بازدید اعضاي هیأت رئیسه از طرح هاي عمرانی دانشگاه / روابط عمومی دانشگاه شیراز

39- ارتقاء رتبۀ دو تن از اعضاي هیأت  علمی دانشگاه / روابط عمومی دانشگاه شیراز

40- برگزاري دو رویداد تدکس دانشگاه شیراز و تدکس دانشگاه شیراز سالن / روابط عمومی دانشگاه شیراز

41- کسب رتبه برتر در بخش مقاالت جشنواره تألیفات علمی برترعلوم انسانی-اسالمی عالمه جعفري ازسوي یکی از کارکنان دانشگاه شیراز /
روابط عمومی دانشگاه شیراز

42- پیاده روي دانشگاهیان به مناسبت هفته ملی هواي پاك / روابط عمومی دانشگاه شیراز

43- مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

44- دستاوردهاي مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز

45- میالد باسعادت حضرت زهرا (س) و روز زن مبارك باد / روابط عمومی دانشگاه شیراز

46- بازدید معاون فناوري و نوآوري وزیر علوم از دانشگاه شیراز / روابط عمومی دانشگاه شیراز



2/28/22, 9:44 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 5/73

 

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1400/11/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  پیام تسلیت وزیر علوم در پی درگذشت دکتر اقتصاد، استاد مکانیک دانشگاه شیراز

جناب آقاي دکتر موذنی 
رئیس محترم دانشگاه شیراز

◾ انا هللا و انا الیه راجعون  ◾

از اینکه براي فقدان سرمایه هاي ارزشمند علمی و دانشگاهی تسلیت بگویم بسیار متاسفم. خبر
درگذشت استاد برجسته و عضو محترم هیئت علمی آن دانشگاه، جناب آقاي دکتر محمد اقتصاد

، موجب تاثر و تالم شد. 

فقدان این استاد فرزانه، متعهد و فرهیخته را به جنابعالی، خانواده محترم آن مرحوم، همکاران، دانشجویان و اساتید معزز دانشگاه شیراز و جامعه علمی و
دانشگاهی کشور تسلیت عرض نموده و از درگاه پروردگار متعال براي آن زنده یاد، غفران و رحمت واسعه الهی و براي بازماندگان صبر و شکیبایی

مسئلت می نمایم. ان شاء اهللا روح بلند آن بزرگ مرد عزیز درگذشته با انبیا الهی همنشین و محشور شود. روحشان شاد و یادشان گرامی 

محمد علی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوري
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1400/11/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  چهارمین نشست شوراي مدیریت آموزش عالی استان با حضور نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شوراي

اسالمی

چهارمین نشست شوراي مدیریت آموزش عالی استان فارس، با حضور
رؤساي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان و برخی از نمایندگان مردم

فارس در مجلس شوراي اسالمی برگزار شد.
در این نشست که روز پنجشنبه 28بهمن ، در سالن کنفرانس مجتمع
فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز ترتیب یافت، رؤساي مراکز آموزش عالی
استان فارس، با نمایندگان استان در مجلس شوراي اسالمی به بررسی
مشکالت و مسائل آموزش عالی استان، به ویژه موضوع بودجه و اعتبارات

حوزه ي آموز عالی استان پرداختند.
دکتر محمد مؤذنی، سرپرست دانشگاه شیراز در این نشست، ضمن
خیرمقدم به رؤساي مراکز آموزش عالی و نمایندگان فارس در مجلس، با
اشاره به اینکه دانشگاه شیراز به عنوان دبیرخانه دفتر نظارت، ارزیابی و

تضمین کیفیت وضعیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان فارس را بر عهده دارد؛ به بیان گزارشی از آمار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در استان
پرداخت و توضیح داد: در حال حاضر 13دانشگاه دولتی، 35واحد دانشگاه آزاد اسالمی، 38واحد دانشگاه پیام نور، 12واحد دانشگاه فنی حرفه اي،
23مرکز دانشگاه جامع علمی کاربردي، 6واحد پردیس دانشگاه فرهنگیان و 11دانشگاه غیرانتفاعی در استان فارس زیرمجموعه ي وزارت علوم، تحقیقات

و فناوري وجود دارد که حدود 170هزار دانشجو در آن ها مشغول به تحصیل هستند.
وي هدف از برگزاري این جلسه و دعوت از نمایندگان فارس در مجلس شوراي اسالمی را در این نشست، عالوه بر بررسی و طرح مسائل کالن آموزش
عالی استان، بررسی بودجه ي مراکز آموزش عالی استان باتوجه به طرح بودجه ي سال1401 در صحن علنی مجلس عنوان کرد و گفت: متأسفانه فضاي
عمومی دانشگاه ها در حال حاضر به دلیل ناهماهنگی مجلس شوراي اسالمی و دولت در تصویب طرح همسان سازي حقوق اعضاي هیأت علمی و تأمین
اعتبارات، فضاي خوبی نیست و الزم است که با کسب این تجربه، این مشکالت در بودجه ي 1401 به نوعی لحاظ شود که این مسائل و مشکالت پیش

آمده تکرار نشود.
وي با اشاره به اهمیت و جایگاه دانشگاه ها و اعضاي هیأت علمی در کشور و نقش آن ها در تأمین نیروي انسانی و پیشرفت کشور در حوزه هاي مختلف،
اظهار کرد: تأکید مکرر مقام معظم رهبري بر اهمیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و اینکه ایشان راه نجات کشور را در پیشرفت حوزه هاي مختلف

علم و فناوري می دانند، باید چراغ راهنماي همگان باشد تا به مراکز آموزش عالی توجه خاص داشته باشند.
سرپرست دانشگاه شیراز در ادامه به موارد مختلفی ازجمله کمبود حقوق و وضعیت معیشتی اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها، اجرا نشدن طرح مصوب
همسان سازي حقوق اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها با حقوق اعضاي هیأت علمی غیر بالینی دانشگاه علوم پزشکی در سال جاري، کمبود اعتبارات مراکز
دانشگاهی در سال گذشته و سال جاري و تأثیرگذاري آن بر حوزه هاي مختلف آموزشی، پژوهشی و عمرانی به عنوان دغدغه هاي مراکز آموزش عالی

استان مطرح کرد و از نمایندگان خواست تا براي جبران این مشکالت، در بودجه ي 1401 توجه و همت ویژه داشته باشند.
دکتر پاك فطرت، نماینده مردم شیراز و رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس شوراي اسالمی هم در این مراسم ضمن ابراز خرسندي از برگزاري این

نشست، موفقیت کشور در حوزه هاي مختلف را باوجود تحریم ها، مدیون زحمات و تالش هاي نخبگان و دانشگاهیان کشور دانست.
وي تبدیل علم به ثروت را از دغدغه هاي مهم مجلسی ها عنوان کرد و گفت: رشد مراکز علم و فناوري، استارت آپ ها و شرکت هاي دانش بنیان در

مراکز آموزش عالی مورد توجه ویژه قرار بگیرد و مجلس نیز آمادگی هرگونه حمایتی در تأمین کمبودها و نیازها دارد.
همچنین در ادامه ي این نشست، برخی از مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان، معاونان اداري-مالی و پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز و

رئیس شوراي صنفی اساتید دانشگاه به بیان دغدغه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
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جعفر قادري، روح اهللا نجابت، فرهاد طهماسبی، جالل رشیدي کوچی و محمدجواد عسکري هم از دیگر نمایندگان فارس در مجلس شوراي اسالمی
بودند که در این جلسه حضور یافته و به طرح دیدگاه هاي خود پرداختند.

براي مشاهده تصاویر بیشتر این مراسم اینجا را کلیک کنید.

http://gallery.shirazu.ac.ir/FileViewPage.aspx?id=78fc549e-3609-4570-96ac-ddd3d9ee22df
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1400/11/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  مستند معرفی مگاپروژه هاي نفتی دانشگاه شیراز

ویژه برنامه ي مجله ي علمی تصویري «چرخ» شبکه چهارسیما که به
معرفی مهم ترین رویدادهاي قلمرو دانش و فناوري و موضوعات روز علم
می پردازد؛ طی چهارقسمت با عنوان «دانش گرد» به معرفی دانشگاه

شیراز و بازتاب برخی از فعالیت هاي علمی آن پرداخته است.
این برنامه که با همکاري روابط عمومی دانشگاه شیراز ترتیب یافته،
سومین قسمت از مستند دانشگاه شیراز را به معرفی مگاپروژه هاي نفتی

دانشگاه شیراز اختصاص داده است.
ویژه برنامه ي «دانش گرد: مگاپروژه هاي نفتی دانشگاه شیراز»، به گفت
وگو با دکتر سیدفخرالدین افضلی، مدیر دفتر امور فناوري و طرح هاي
کاربردي دانشگاه شیراز پرداخته و روز چهارشنبه 27بهمن ماه1400،

ساعت 19 از شبکه چهارسیما پخش گردیده است.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن قدردانی از تهیه کنندگان این برنامه و باکسب اجازه از ایشان، سومین قسمت از مستند دانشگاه شیراز را براي

مشاهده ي عالقه مندان بارگذاري کرده است.
برنامه ي «دانش گرد: مگاپروژه هاي نفتی دانشگاه شیراز» در مجله ي علمی «چرخ» از شبکه چهار سیما
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1400/11/29
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  سالروز شهادت حضرت احمدبن موسی، شاهچراغ (ع) تسلیت باد

غزل بر سینه و سر می زند ُمشت 
که شاه عاشقان را ظلم شب ُکشت

دوباره کربال برپاست شیراز
دوباره می رود بر نِی سري باز

به خاك و خون کشیده چلچراغی
به قلب پاك زهرا باز داغی

به ملک عاشقی شهر غزل ها 
دوباره مرگ احلی من عسل ها 

قمر آسیمه سر می آید از راه 
خورد با رو زمین یاسی به ناگاه 

به خون آغشته تن شاه چراغ است 
ز هر گلدسته غوغاي فراق است

روابط عمومی دانشگاه شیراز، فرارسبدن هفدهم رجب المرجب و سالروز
شهادت سیداالعاظم، حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) را به عموم دوستداران خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه

شیراز تسلیت و تعزیت عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1400/11/29
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  پیام تسلیت در پی درگذشت زنده یاد دکتر محمد اقتصاد، استاد مکانیک دانشگاه شیراز

انا هللا و انا الیه راجعون

از شمار دوچشم یک تن کم 
وز شمار خرد هزاران بیش

بانهایت تأسف و تأثر، اطالع یافتیم دکتر محمد اقتصاد، استاد مهندسی
مکانیک دانشگاه شیراز، دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافته

است.
درگذشت آن دانشمند فرزانه، باري دیگر جامعه دانشگاهی را به سوگ

نشاند.
آن استاد ارجمند، بیش از دودهه، در دانشگاه شیراز به عنوان عضو هیأت
علمی در دانشکده مهندسی مکانیک، منشأ خدمات ماندگاري بود و در
پرورش شاگردان و فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی اثربخش همچون
تألیف کتب و مقاالت و اختراعات ارزشمند همراه با حسن خلق و سلوك
رفتاري، نمونه اي از یک انسان شریف و تأثیرگذار در جامعه را پیش روي

همگان ترسیم کرده بود.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، هجرت غمبار این استاد گرانمایه را به
خانواده مکرم ایشان، جامعه علمی کشور و خانواده بزرگ دانشگاه شیراز، به
ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه

شیراز تسلیت عرض نموده، براي روح بلند زنده یاد دکتر اقتصاد غفران و رحمت الهی و براي بازماندگان و غمدیدگان تندرستی، شکیبایی و دیرزیستی از
درگاه خداوند متعال آرزومند است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  6  |  تاریخ: 1400/11/28
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  سالروز وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد

بور... َسالٌم َعلی َقلب َزیَنَب الصَّ

پانزدهم رجب المرجب، سالروز وفات اسوه صبر و استقامت و وفا،حضرت
زینب(س) بر عموم شیعیان و رهروانش تسلیت باد.

حضرت زینب کبري(س) یک نمونه ي برجسته ي تاریخ است که عظمت
حضور یک زن را در یکی از حساس ترین و مهم ترین مسائل تاریخ نشان
می دهد. بدون تردید این بانوي بزرگوار در حفظ کردن قیام عاشورا نقش
بی بدیلی داشت و با سخنان روشنگرانه خود آن قیام را به بلوغ و سرانجام

مطلوب نائل آورد.
سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود
کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود...

روابط عمومی دانشگاه شیراز، سالروز وفات حضرت زینب کبري (س)، دخت علی مرتضی، پیام آور کربال، الگوي شکیبایی و تقوا را به تمامی پویندگان راه
والیت و پیروان آن حضرت تسلیت عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  7  |  تاریخ: 1400/11/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  مستند معرفی رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز

ویژه برنامه ي مجله ي علمی تصویري «چرخ» شبکه چهار سیما که به
معرفی مهم ترین رویدادهاي قلمرو دانش و فناوري و موضوعات روز علم
می پردازد؛ درچهارقسمت با همکاري روابط عمومی دانشگاه شیراز، به

معرفی دانشگاه شیراز و بازتاب فعالیت هاي علمی آن پرداخته است.
این ویژه برنامه که «دانش گرد» نام دارد، در دومین قسمت از مستند
دانشگاه شیراز، به معرفی «رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز»
پرداخته است و در این زمینه با دکتر احمد شیخی، استاد اختر فیزیک و

کیهان شناسی دانشگاه شیراز، گفت وگویی ترتیب داده است.
برنامه ي «دانش گرد: رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز»، روز
دوشنبه 25بهمن ماه1400، ساعت 19 از شبکه چهارسیما پخش شده

است.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن قدردانی از تهیه کنندگان این برنامه و باکسب اجازه از ایشان، دومین قسمت از مستند دانشگاه شیراز را براي

مشاهده ي عالقه مندان بارگذاري کرده است.

برنامه ي «دانش گرد: رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز» در مجله ي علمی «چرخ» از شبکه چهار سیما
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  8  |  تاریخ: 1400/11/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  مستند معرفی دانشگاه شیراز و معماري آن

شبكھ ي چھارسیما با ھمكاري روابط عمومي دانشگاه شیراز، در ویژه برنامھ ي مجلھ ي

علمي «چرخ» كھ بھ معرفي مھم ترین رویدادھاي قلمرو دانش و فناوري و موضوعات

روز علم مي پردازد؛ طي چھار قسمت با عنوان «دانش گرد» بھ معرفي دانشگاه شیراز و

بازتاب فعالیت ھاي علمي آن پرداختھ است.

نخستین بخش این مستند، بھ معرفي كلي دانشگاه شیراز و معماري آن اختصاص دارد كھ

در گفت وگو با دكتر محمد مؤذني (سرپرست دانشگاه شیراز) و دكتر كاوه فتاحي (عضو

ھیأت علمي دانشكده ھنر و معماري دانشگاه شیراز) ارائھ شده است.

برنامھ ي «دانش گرد: دانشگاه شیراز» روز یكشنبھ ٢۴بھمن ماه١۴٠٠، ساعت ١٩ از

شبكھ چھارسیما پخش شد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن قدرداني از تھیھ كنندگان این برنامھ و باكسب اجازه از ایشان، بخش نخست این مستند را براي مشاھده ي عالقھ مندان بارگذاري كرده است.

برنامھ ي «دانش گرد: دانشگاه شیراز» در مجلھ ي علمي تصویري «چرخ» از شبكھ چھار سیما

https://instagram.com/charkh_tv?utm_medium=copy_div
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  9  |  تاریخ: 1400/11/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  میالد باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر مبارك باد

از كعبھ ي حق بانگ جلي مي آید
آواي خوش لم یزلي مي آید

بشنو كھ سروش وحي حق مي گوید

آغوش گشایید علي مي آید

میالد مسعود مولود كعبھ، مولي الموحدین، حضرت علي بن ابیطالب (ع) برعموم شیعیان

جھان و دوستداران آن حضرت مبارك باد.

ماه رجب، ماه نزول رحمت الھي و ماه اجابت دعاست و ایزدمنان با حكمت بي منتھاي

خود، میالد فرخنده موالي متقیان و مظھر عدالت، امام علي (ع) را در سیزدھمین روز از این ماه عزیز قرار داده تا محبت خود را در این ماه، بر عرشیان و فرشیان تمام نماید.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، سالروز والدت باسعادت امیرمؤمنان حضرت علي(ع) را كھ بھ روز پدر و تجلیل از مقام و منزلت پدران بزرگوار مزین گشتھ، بھ محضر حضرت ولي

عصر امام زمان (عج) و عموم عاشقان و شیفتگان آن حضرت، بھ ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریك و تھنیت عرض مي نماید.

امید كھ پروردگار متعال شایستگي پیروي راستین از رفتار، گفتار و كردار آن سرچشمھ ي حقیقت و معرفت را نصیب ھمھ ي ما گرداند.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  10  |  تاریخ: 1400/11/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  نشست مشترك واحدهاي پژوهشی فناوري دانشگاه با مؤسسه ي تحقیقاتی واکسن و سرم سازي رازي شیراز

نشست مشترك واحدھاي پژوھشي فناوري دانشگاه و مؤسسھ ي تحقیقاتي واكسن و سرم

سازي رازي شیراز، باھدف استفاده ي بھینھ از امكانات و توانایي ھاي یكدیگر درراستاي

توسعھ ي علمي، پژوھشي و فناوري برگزار گردید.

در این نشست كھ روز چھارشنبھ، ٢٠بھمن ماه در تاالر دكتر مصطفوي دانشگاه شیراز

ترتیب یافت؛ نماینده ھاي دو طرف، ضمن معرفي ظرفیت ھا و قابلیت ھاي موجود در

دونھاد بھ بررسي زمینھ ھاي مشترك تعامل با یكدیگر پرداختھ و دغدغھ ھا و نیازھاي

موجود را با ھدف انتقال دو سویھ ي تجربیات و امكانات علمي، پژوھشي و فناوري مطرح

كردند.

دكتر سیدفخرالدین افضلي، مدیر امور فناوري و طرح ھاي كاربردي دانشگاه در این

نشست، ضمن گرامیداشت دھھ ي مبارك فجر، گفت: امید است در این ایام، كھ ایام استقالل

و آزادي است؛ بتوانیم با تعامل ھرچھ بیش تر دانشگاه با دیگر نھادھا، ازجملھ مؤسسھ ي تحقیقاتي واكسن و سرم سازي رازي براي استقالل و آزادي ھرچھ بیش تر كشور عزیزمان

ایران، گام برداریم.

وي با اشاره بھ رسالت و مأموریت دانشگاه ھا در حل مسائل جامعھ، بیان كرد: در حال حاضر باتوجھ بھ تغییراتي كھ در شرح وظایف اعضاي ھیأت علمي درخصوص تعامل و حل

مشكالت جامعھ ایجاد شده، زمینھ ي گسترده تري براي بھره مندي دیگر نھادھا از تخصص و تجارب اعضاي ھیأت علمي دانشگاه و تعامل ھرچھ بیش تر با دانشگاھیان فراھم شده است.

دكتر افضلي بااشاره بھ توانمندي ھاي مؤسسھ ي تحقیقاتي واكسن و سرم سازي رازي در جنوب كشور، بھ ظرفیت طرح مھجا و دیگر طرح ھاي موجود در دانشگاه براي ھمكاري در

حل مسائل جامعھ پرداخت و اظھار داشت: دفتر جامعھ-صنعت و امور فناوري و طرح ھاي كاربردي دانشگاه براي انجام ھرگونھ تعاملي در این رابطھ آماده است.

او پیشنھاد داد تا دوطرف با بررسي نیازمندي ھا و قابلیت ھاي خود، از ظرفیت ھاي موجود براي ھمكاري با دانشگاھیان بھره ببرند و نیازھاي خود را عملیاتي كنند.

در ادامھ ي این نشست نیز اساتید دانشگاه از حوزه ھاي مختلف، بھ بیان دغدغھ ھا و قابلیت ھاي موجود در دانشگاه پرداختند.

گفتني ست، مؤسسھ واكسن و سرم سازي رازي شیراز، قدیمي ترین مؤسسھ فعال در زمینھ ي تولید واكسن در ایران است و یكي از بزرگ ترین مراكز ساخت واكسن ھاي دامي، طیور

و آبزیان در جنوب كشور بھ شمار مي رود. این مؤسسھ كھ تحت نظارت وزارت جھاد كشاورزي، وزارت بھداشت و سازمان دامپزشكي است، با داشتن مجوز GMP در واكسن سازي،

مي تواند واكسن ھاي كشتھ ویروسي طیور را بھ خارج از كشور صادر كند.

https://khabarban.com/a/27264853
https://khabarban.com/a/27264389
https://khabarban.com/a/27265178
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  11  |  تاریخ: 1400/11/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  برگزاري وبینار تخصصی بین المللی «گذار موفق از دانشگاه به بازار کار»

وبینار تخصصي بین المللي «گذار موفق از دانشگاه بھ بازار كار»، بھ میزباني دانشگاه

شیراز با حضور متخصصان متخصصان حوزه ي آموزش الكترونیكي، جامعھ -صنعت و

سالمت روان در دانشگاه شیراز برگزار شد.

این وبینار كھ روز شنبھ ٢٣بھمن ماه سال جاري، بھ ھمت مركز مشاوره و روان درماني

دانشگاه شیراز، با ھمكاري دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان، انجمن

یادگیري الكترونیكي ایران و مركز ھدایت شغلي و كاریابي تخصصي دفتر فنآوري و طرح

ھاي كاربردي دانشگاه شیراز ترتیب یافت، بھ صورت مجازي برگزار گردید.

دكتر چنگیز رحیمي، دبیر منطقھ ھفت مراكز مشاوره دانشگاه ھاي كشور و رئیس مركز

مشاوره دانشگاه شیراز، در ابتداي این مراسم ضمن خوشامدگویي بھ شركت كنندگان بھ بیان اھمیت برگزاري این وبینار پرداخت و اظھار داشت: بررسي نیازھاي بازار كار در زمان

حال و آینده، نگاه بھ آموزش و محیط دانشگاھي متناسب با محیط كار و ھمچنین بررسي عوامل مؤثر بر تصمیم گیري دانشجویان براي انتخاب حرفھ و شغل را از اھداف برگزاري این

وبینار است.

وي ھمچنین بھ بیان تجارب مركز مشاوره و روان درماني دانشگاه شیراز در حوزه ي مشاوره ي مسیر شغلي و گام ھایي كھ تاكنون در این زمینھ برداشتھ شده است پرداخت و گفت:

ایجاد اشتغال و كارآفریني این مركز از ابتداي تأسیس آن تاكنون، راه اندازي واحد ھدایت تحصیلي-شغلي و تربیت متخصصین در این حوزه، برقراري ارتباط با صنعت و ارائھ ي

راھكارھا و مشاوره ھایي درخصوص جایگذاري متناسب نیروي انساني در موقعیت ھاي شغلي براساس فاكتورھاي روان شناختي، ازجملھ اقدامات صورت گرفتھ در مركز مشاوره و

روان درماني دانشگاه شیراز است.

در ادامھ، دكتر سیدعلي اكبر صفوي، استاد دانشگاه شیراز و رئیس انجمن یادگیري الكترونیكي ایران، بھ سرعت پیشرفت تكنولوژي و فناوري اطالعات و ھمچنین بھ وجودآمدن صدھا

شغل متفاوت در دنیاي دیجیتال طي چند سال آینده اشاره و بر این مھم تأكید كرد كھ فضاي شغلي آینده بسیار متفاوت خواھد بود و در راستاي این سرعت تغییرات، باید براي نیازھاي

آموزشي، ابزارھا، روش ھا و چالش ھاي فرھنگي پیش رو برنامھ ریزي كرد.

دكتر ابراھیم نعیمي، سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان نیز، اطالعاتي درخصوص سیاست ھاي دفتر مشاوره و سالمت درزمینھ ي مشاوره ي شغلي اعم از

تعامل با سازمان فني و حرفھ اي براي برگزاري كارگاه ھاي دانشگاھي مھارت آموزي ارائھ داد و بر لزوم توانمندسازي كارشناسان و مشاوران شغلي تأكید كرد.

دیگر سخنران این برنامھ دكتر برات قبادیان، استاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون سابق آموزش و پژوھش وزارت صنعت و معدن و تجارت بود كھ بھ بیان راھكارھایي براي كاھش

معضل بیكاري دانش آموختگان دانشگاھي پرداخت و تأكید كرد: تنھا راه حل برون رفت از مشكالت بیكاري درخصوص دانش آموختگان دانشگاھي، داشتن نظام آموزش عالي

تقاضامحور و مشاركتي است.

وي افزود: آنچھ امروز در آموزش عالي كشور وجود دارد، نظام آموزشي عرضھ محور است و تالش اكنون ما باید در این زمینھ باشد كھ دانشگاه در تربیت دانش آموختگان، نیاز بازار

كار و ازجملھ صنعت را مدنظر قرار دھد.

دكتر بیژن نجفي، استاد دانشگاه پزشكي بیلور ھوستون آمریكا و مدیر تحقیقات بالیني نیز در این وبینار، بھ بیان لزوم داشتن دید آینده نگر و مھارت شناخت و تشخیص نیازھاي آینده ي

انسان ھا و حركت درجھت برطرف سازي خواستھ ھاي آیندگان پرداخت.

او پیشرفت ھاي پزشكي در چنددھھ ي آتي مانند فراھم كردن امكانات ھوشمند براي مراقبت از جمعیت رو بھ رشد سالمندان، ھوشمندسازي مراقبت ھاي پزشكي براي كاھش ھزینھ ھا و

امكان مراقبت ھاي خانگي بھ جاي مراجعات مكرر بھ مراكز درماني را بھ عنوان مثال ھایي از تشخیص نیازھاي آینده ي بشر و اشتغال و سرمایھ گذاري در این زمینھ ھا برشمرد. 
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در ادامھ این وبینار، میزگرد تخصصي باعنوان «مھارت ھا و افق ھاي آینده بازار كار» با مدیریت دكتر سیدعلي اكبر صفوي و با حضور دكتر سیدفخرالدین افضلي، مدیر دفتر امور

فناوري و طرح ھاي كاربردي دانشگاه شیراز، دكتر علي یار جوادي، استاد وابستھ بھ دانشگاه درسدن آلمان و محقق ارشد مركز تحقیقاتي ھلمھولتز آلمان و دكتر ارسالن صفري، استاد

دانشگاه قطر و متخصص حوزه مدیریت و كارآفریني برگزار گردید.

در این میزگرد، متخصصان بھ بیان دیدگاه ھا و راھكارھاي خود درخصوص اشتغال پرداختند. آموزش كاربردي در دانشگاه ھا، ضرورت ارتباط دانشگاه با صنعت، وجود برنامھ ھاي

تركیبي با دپارتمان ھاي مختلف در دانشگاه ھا بھ منظور نوآفریني و خالقیت بیش تر، افزایش ایده ھاي نو در حوزه ي كارآفریني و لزوم افزایش مھارت ھاي كارگروھي براي بھبود

اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ھا ازجملھ مواردي بود كھ در این میزگرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

در پایان این برنامھ، رئیس مركز مشاوره دانشگاه شیراز، ضمن قدرداني از مدعوین و سخنرانان و دست اندركاران برگزاري این وبینار، با توجھ بھ رشد چشمگیر و سرعت باالي

فناوري اطالعات و دنیاي اینترنت و اثرات ناشناختھ آن بر سالمت روان افراد، پیشنھاد برگزاري وبیناري در زمینھ ي تأثیر سرعت رشد صنعت و تكنولوژي بر سالمت روان انسان ھا

را مطرح كرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز
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منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  انتصاب دکتر مؤذنی به عنوان رئیس  کمیته ي دستگاهی دانشگاه شیراز، ازسوي شوراي عالی انقالب فرهنگی

از سوي شوراي عالي انقالب فرھنگي؛ دكتر مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز بھ مدت

دوسال بھ عنوان رئیس كمیتھ ي دستگاھي دانشگاه شیراز منصوب شد.

در نشست كمیتھ ي دستگاھي كرسي ھاي نظریھ پردازي نقد و مناظره ھیأت حمایت

شوراي عالي انقالب فرھنگي در دانشگاه شیراز كھ روز چھارشنبھ ٢٠بھمن ماه، با

حضور دكتر علي اكبر مسگر، معاون رئیس دبیرخانھ حمایت از كرسي ھاي نظریھ

پردازي، نقد و مناظره شوراي عالي انقالب فرھنگي؛ مسؤول دفتر نھاد نمایندگي مقام

معظم رھبري در دانشگاه، ھیأت رئیسھ و رؤسا و معاونین پژوھشي دانشكده ھاي علوم

انساني، ھنر و علوم دانشگاه شیراز در سالن كنفرانس دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد؛

حكم انتصاب دكتر محمد مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز، بھ عنوان رئیس كمیتھ ي

دستگاھي دانشگاه شیراز بھ ایشان اعطا شد.

نقطھ ي قوت نظام جمھوري اسالمي برخورداري این نظام از فرھنگ واالي اسالمي است

دكتر مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز در این نشست، ضمن گرامیداشت دھھ ي مبارك فجر، بیان كرد: ھدف اصلي از انقالب اسالمي یك ھدف فرھنگي بوده و حضرت امام خمیني

(رحمت هللا علیھ) انقالب اسالمي را با ھدف ایجاد تحول و دگرگوني در سبك زندگي مردم و ساري و جاري شدن ارزش ھاي انساني و اخالقي اسالمي در شئون فردي و اجتماعي زندگي

مردم آغاز كرد، اما متأسفانھ بھ دلیل تحمیل مشكالت فرھنگي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي از سوي دشمنان ھدف اساسي انقالب مورد غفلت و كم توجھي قرار گرفت.

وي افزود: امروز نقطھ ي قوت نظام جمھوري اسالمي برخورداري این نظام از فرھنگ واالي اسالمي است، گنجینھ ي گرانبھایي كھ ما نتوانستیم آنگونھ كھ باید و شاید از آن براي

ساماندھي زندگي مردم براي رسیدن بھ آرامش رواني استفاده كنیم.

سرپرست دانشگاه شیراز گفت: دین اسالم با اصول، فروع و اخالقیات آن در واقع كامل ترین و جامع ترین سند براي دستیابي مردم بھ زندگي سعادتمندانھ است؛ ھمھ ي ارزش ھا و

كماالتي كھ ما براي یك انسان كامل متصور ھستیم در قالب یك انسان متدین و دین باور متجلي مي شود و امروز ریشھ ي بسیاري از مشكالت فرھنگي اجتماعي و حتي اقتصادي جامعھ

ما بھ دلیل فاصلھ گرفتن ما از تعالي و ارزش ھاي دین مبین اسالم است.

دكتر مؤذني اظھار كرد: انتظار مي رود برگزاري كرسي ھاي نظریھ پردازي، نقد و مناظره زمین ساز بھره مندي ھر چھ بیش تر مردم در گنجینھ ي گرانبھاي فرھنگي اسالمي و رفع

مشكالت جامعھ باشد.

دكتر محمد صادقي، معاون پژوھش و فناوري دانشگاه شیراز نیز در این نشست، ضمن ابراز خرسندي از برگزاري این نشست، گفت: از ویژگي ھاي اساسي و بارز انقالب اسالمي

توجھ بھ شكلي ممتاز از زندگي مبتني بر مباني فلسفي و اعتقاد دیني بود؛ گونھ اي از زندگي فردي و اجتماعي كھ منجر بھ اطمینان، امنیت، آرامش و تعالي و رشد در راستاي سیرالي هللا

تعریف مي شود و این رویكرد، دانشگاه ھا را در مأموریت خاصي قرار داد بھ ویژه در حوزه ي علوم انساني.

وي افزود: بھ طور كلي موضوع دانشگاه در جمھوري اسالمي، نمي تواند مطلق علم باشد؛ بلكھ موضوع دانشگاه در نظام ما، جمھوري اسالمي ایران است و علمي كھ مقید است بھ

مسائلي كھ كشور با آن درگیر است. از این جھت، مأموریت دانشگاه ھا بھ ویژه در حوزه ي علوم انساني، از مأموریتي برجستھ، نظر گیر و از اھمیتي ویژه برخوردار است.

معاون پژوھشي دانشگاه گفت: جھت دھي ظرفیت ھا و توانمندي ھاي علمي و پژوھشي موجود در دانشگاه بھ سمت اھداف بلند و مقدسي كھ در قانون اساسي ما تعریف شده است،

رسالتي ھست كھ بردوش یكایك ما گذاشتھ شده و در این مسیر، شوراي عالي انقالب فرھنگي موقعیتي برجستھ دارد. این شورا در قاعده گذاري، تصمیم گیري و ایجاد ساختارھایي كھ

بتواند دراین مسیر بھ فعلیت قابلیت ھا منجر شود، اھتمام ورزیده است. وي افزود: اگرچھ ھمیشھ گالیھ ي دانشگاھیان نسبت بھ این شورا، كم عملي و درمواردي بي عملي در زمینھ ھاي

مختلف بوده است. بھ ویژه در حوزه ي كرسي ھاي نظریھ پردازي و خانھ ھاي گفت گو، ما انتظار حضور فعاالنھ تري داریم.
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در ادامھ ي جلسھ، دكتر مسگر معاون حمایت و گفتمان سازي دبیر ھیئت حمایت از كرسي ھاي ترویجي و نظریھ پردازي، نقد و مناظره بر ظرفیت دانشگاه شیراز براي برگزاري

كرسي ھاي ترویجي و نظریھ پردازي در زمینھ ھاي مختلف تأكید كرد.

دكتر مسگر با بیان این كھ وظیفھ ي ھیئت حمایت ازكرسي ھاي ترویجي و تخصصي، حمایت از ایده ھاي نو در حوزه علوم انساني، معارف دیني و ھنر است، گفت: رسیدن بھ نتیجھ

مطلوب جز با ھمیاري، ھم افزایي، تعامل، ھمكاري و برنامھ ریزي دانشگاه ھا میسر نخواھد شد.

او در ادامھ ي جلسھ، فرآیند برگزاري كرسي ھاي ترویجي و تخصصي را براي حاضران توضیح داد.

دكتر مسگر بھ معرفي انواع كرسي ھا پرداخت و گفت: كرسي ھاي نظریھ پردازي بھ دو دستھ ي «كرسي ھاي ترویجي» و «كرسي ھاي تخصصي» تقسیم مي شود كھ خود كرسي ھاي

تخصصي نیز بھ سھ گروه نقد، نوآوري و نظریھ پردازي تقسیم مي شوند و امتیاز ھریك متفاوت است.

وي ادامھ داد: كرسي ھاي ترویجي با ھدف بسط فرھنگ «گفت وگو و نقد»، تقویت فضاي عقالني، ترویج و بررسي دیدگاه ھاي مختلف و گفتمان سازي علمي، ازسوي مراكز علمي و

آموزشي در دو قالب عرضھ و نقد دیدگاه علمي و مناظره ي علمي برگزار مي گردد. اما كرسي ھاي تخصصي بھ نشست ھاي علمي اطالق مي شود كھ صاحب نظران، در چند جلسھ،

در حضور شوراي داوران و كمیتھ ناقدان، بھ ارائھ ي مدعیات علمي خود كھ قبالً در قالب طرح نامھ «نظریھ»، «نوآوري» یا «نقد» بھ دبیرخانھ ھیأت ارائھ كرده اند، مي پردازند.

در پایان نیز، حكم انتصاب دكتر مؤذني، بھ عنوان رئیس كمیتھ ي دستگاھي دانشگاه شیراز، از سوي شوراي عالي انقالب فرھنگي بھ نمایندگي دكتر مسگر بھ ایشان اعطا شد.

گفتني ست، ازجملھ وظایف كمیتھ ھاي دستگاھي اعالم شده در این حكم، تعیین و تصویب برنامھ ھاي اجرایي دانشگاه ھا و مراكز علمي در راستاي تولید علم و برگزاري كرسي ھا،

ایجاد سامانھ ھاي تشویقي براي كرسي ھاي نظریھ پردازي نوآوري نقد و مناظره، راه اندازي كارگروه ھا یا كمیتھ ھاي تخصصي در دانشگاه ھا و مراكز علمي براي برگزاري كرسي

ھا، ارسال نتایج ارزیابي ھا بھ دبیرخانھ ھیأت حمایت از كرسي ھاي نظریھ پردازي نقد و مناظره، نظارت بر حسن برگزاري كرسي ھا و ارائھ گزارش ھاي دوره اي با فاصلھ زماني

حداكثر شش ماه بھ دبیرخانھ ھیأت است .

براي مشاھده تصاویر بیشتر اینجا را كلیك كنید.

http://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2160
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شیراز

  میالد نهمین اختر تابناك امامت و والیت، امام جواد (ع) مبارك باد

آسمان معرفت، گنج سخا، دریاي جود

شھر فضل و دانش و بخشش بیاید در وجود

در شب میالد مسعود شھ خوبان جواد

حق بھ روي عالم و آدم در رحمت گشود

روابط عمومي دانشگاه شیراز، فرارسیدن سالروز میالد باسعادت نھمین اختر تابناك امامت

و والیت، حضرت جواد االئمھ (ع)، را بر عاشقان شجره طیبھ والیت و امامت و رھپویان

راه حقیقت، بھ ویژه جامعھ دانشگاھي دانشگاه شیراز تبریك و تھنیت عرض مي نماید و از

درگاه خداوند متعال، براي ھمگان توفیق كسب فیض و بھره مندي بیش از پیش از دریاي

فضائل و كرامات این سرچشمھ ي الھي را آرزومند است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  14  |  تاریخ: 1400/11/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  22بهمن ماه، سالروز پیروزي انقالب اسالمی گرامی باد.

''والفجِر و لَیاٍل َعْشر...''
فرارسیدن یوم اهللا 22بهمن، بر عموم ملت شریف ایران مبارك باد.

22بهمن، یادآور یکی از بزرگ ترین رخدادهاي تاریخی ملت بزرگ ایران
است؛ روزي که اقتدار ملت سلحشور ایران به رهبري بنیانگذار کبیر انقالب،
حضرت امام خمینی(ره) جاودانه گردید و نداي ایستادگی و مقاومت مردم
دلیر ایران در مقابل مستکبران، همراه با طنین اهللا اکبر به گوش جهانیان

رسید.
بی شک، انقالب اسالمی که با اتحاد و وحدت کلمه همه ي ایرانیان از هر
صنف و گروه و باور به سرمنزل مقصود رسید، پس از طی مسیري پرتالطم
و گذر از بزنگاه هاي تاریخی، اکنون و در طلیعه چهل وسومین سال
پیروزي، همچون نخستین روزها نیازمند اتحاد و همبستگی ملی است تا از
پیچ هاي تاریخی پیش روي، همچون گذشته با صالبت و اقتدار عبور کند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن گرامیداشت این ایام فرخنده و پاسداشت یاد و نام نیک امام خمینی (ره) و شهداي گرانقدر انقالب و میهن اسالمی،
فرارسیدن 22 بهمن؛ روز آزادي و عزت ملت ایران را به عموم ملت شریف ایران، به ویژه دانشگاهیان ارجمند دانشگاه شیراز تبریک عرض می نماید.

امید است، همیشه و در همه حال ادامه دهنده ي راه امام راحل و شهداي گرانقدر انقالب اسالمی بوده و همچنان پرتالش در عرصه علم و سازندگی رو
به سوي افق هاي روشن حرکت کنیم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  15  |  تاریخ: 1400/11/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  راه اندازي مرکز نوآوري تخصصی علوم مهندسی دانشگاه شیراز

ھمزمان با چھل وسومین سال پیروزي انقالب اسالمي و دھھ مبارك فجر، مركز نوآوري

تخصصي علوم مھندسي دانشگاه شیراز راه اندازي شد.

مركز نوآوري تخصصي علوم مھندسي دانشگاه شیراز كھ با ھمكاري مركز نوآوري و

كارآفریني دانشگاه و مركز حمایت از فعالیت ھاي علمي دانشجویان، از مجموعھ معاونت

فرھنگي دانشجویي دانشگاه تأسیس گردیده است، بھ طور رسمي با حضور رئیس دانشگاه

شیراز راه اندازي شد.

دكتر سیداسماعیل حسیني، سرپرست مركز نوآوري تخصصي علوم مھندسي دانشگاه

شیراز، در مراسم افتتاحیھ ي این مركز توضیح داد: با توجھ بھ تغییرات سریع فناوري ھاي

روز و ھمچنین تغییر مسائل اجتماعي، نیاز بھ مركزي كھ پاسخ متناسب با این تغییرات را

از طریق پژوھش، جذب خالقیت ھا و نوآوري ھا، توانمندسازي افراد و تیم ھا و درنھایت

تولید محصول مبتني بر دانش و پژوھش و عرضھ آن بھ بازار بدھد ضروري بھ نظر مي رسد.

وي افزود: مركز نوآوري تخصصي علوم مھندسي دانشگاه شیراز، براي ھمگام شدن با این تغییرات و بھ منظور استفاده از ظرفیت دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه در رشتھ

ھاي مھندسي در پیشبرد اھداف اقتصاد دانش بنیان، حمایت، تقویت و ترویج فرھنگ نوآوري و كارآفریني، تأسیس شده است.

سرپرست مركز نوآوري تخصصي علوم مھندسي دانشگاه شیراز اظھار داشت: حمایت از شكل گیري چرخھ ي ایده تا ثروت یكي از اھداف ایجاد مراكز نوآوري، مراكز رشد و پار ك

ھاي علم و فناوري است. مراكز نوآوري بھ عنوان اولین نقش آفرینان در اكوسیستم شكل گیري و توسعھ ي شركت ھاي نوپا و دانش بنیان، با محوریت حمایت از كارآفرینان و افراد

مستعد و خالق از طریق ایجاد بسترھاي حمایتي و توانمندساز، سعي در پرورش ایده ھاي نو و كاربردي با رویكردي ثروت آفرین دارند. دانشگاه شیراز با توجھ بھ جایگاه و ظرفیت ھاي

منحصربھ فرد دانشي خصوصا در حوزه ي علوم مھندسي، با چشم انداز توسعھ نوآوري ھا در حوزه ھاي مختلف علوم مھندسي ازجملھ: برق، كامپیوتر، مكانیك، عمران، مواد، شیمي

و... و با ھدف حمایت از افراد مستعد و خالق، توسعھ كسب وكارھاي دانش بنیان و ارائھ ي خدمات نوآورانھ و تخصصي بھ نھادھاي سیاست گذاري، دولتي، اقتصادي، صنعتي و

فرھنگي، مركز نوآوري تخصصي علوم مھندسي را ایجاد كرده است.

دكتر حسیني اعالم كرد: اگر مركز نوآوري تخصصي علوم مھندسي را بھ صورت یك سیستم ببینیم؛ این سیستم داراي سھ دستھ ورودي اصلي است كھ عبارتند از: ١. فرد كارآفرین

(صاحب ایده)؛ ٢. فرد متخصص (بدون ایده) و ٣. تیم ھمراه با ایده. در این سیستم، حمایت ھاي مختلفي حول دو محور اصلي انجام مي شود: 1. توانمندسازي افراد و 2. پرورش ایده ھا.

او ادامھ داد: حمایت ھاي مركز عبارتند از فضاي كار اشتراكي، مشاوره و منتورینگ تخصصي، تیم سازي و شبكھ سازي، حمایت مالي و ... این سیستم داراي دو خروجي اصلي است:

1. ایده ھایي كھ پرورش یافتھ اند و بھ مرحلھ ي شتاب دھي و جذب سرمایھ گذار رسیده اند و 2. افراد متخصصي كھ در حوزه كسب وكار توانمند شده اند و دانش و جسارت الزم براي

ورود بھ زنجیره اقتصاد دانش بنیان كسب كرده اند.

سرپرست مركز نوآوري تخصصي علوم مھندسي دانشگاه در ادامھ بھ روند پذیرش در این مركز پرداخت و گفت: در زمستان ١۴٠٠ اولین فراخوان پذیرش اعالم شد و پس از آن طي

فرصت دوھفتھ اي كھ بھ تیم ھا داده شد حدود 60 نفر (تیم) فرآیند ھاي اولیھ ثبت نام خود و ثبت طرح و ایده خود را از طریق لینك ثبت نام فراخوان انجام دادند. پس از ثبت نام اولیھ ي

تیم ھا از طریق لینك ثبت نام آنالین مركز نوآوري مھندسي، كارشناسان مركز طي مدت زمان حداكثر یك ھفتھ پس از پایان ثبت نام، صحت اطالعات افراد متقاضي و طرح آن ھا را

انجام دادند و بھ تیم ھاي فناور وضعیت طرح آن ھا را اعالم كردند؛ كھ یا آن ھا پذیرفتھ شده و براي مرحلھ دوم پذیرش و داوري مستقیم طرح خود ھدایت مي شوند و یا اینكھ بھ دلیل

نقض ھر كدام از شرایط ثبت نام، تیم آن ھا رد شده و اجازه فعالیت را نخواھند داشت.

او ادامھ داد: پس از پذیرش اولیھ طي جلسھ اي طرح ھا توسط تیم ھا بھ صورت حضوري ارائھ شدند و توسط شوراي داوري مركز نوآوري مھندسي و مطابق با مفاد جدول داوري و

امتیاز دھي طرح ھا داوري شدند. حدود 10 تیم توانستند حداقل امتیاز قبولي را متناسب با جدول داوري كسب كنند و اجازه استقرار در مركز نوآوري را داشتھ و از خدمات و حمایت
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ھاي آن بھره مند شوند.

در ادامھ ي این مراسم، دكتر محمدحسین شیخي، مدیر پژوھشي دانشگاه شیراز، نیز ضمن ابراز خرسندي از راه اندازي این مركز؛ حمایت از واحدھاي مركز نوآوري و فناوري دانشگاه

را ازجملھ اولویت ھاي دانشگاه برشمرد و اظھار داشت: درحال حاضر كھ متأسفانھ شاھد شرایط سخت اقتصادي و ھمچنین معضل خروج نخبگان از كشور مواجھ ھستیم، یكي از روش

ھاي برون رفت از این مشكالت، حركت بھ سمت اقتصاد دانش بنیان و حمایت از شركت ھاي دانش بنیان است كھ راه اندازي چنین مراكزي بھ تحقق این اھداف كمك مي كند، از ھمین

رو براي انجام وظیفھ دانشگاھي و ملي خود، از این راه اندازي و فعالیت این مراكز و شركت ھاي دانش بنیان حمایت مي كنیم.

دكتر مؤذني سرپرست دانشگاه شیراز نیز در آیین افتتاح این مركز، پس از بازدید از فضاي مركز نوآوري تخصصي علوم مھندسي دانشگاه و گفت وگو با تیم ھاي فناور و داراي ایده،

ضمن ابراز خرسندي از راه اندازي این مركز اظھار داشت: جمھوري اسالمي ایران، ازلحاظ داشتن منابع خدادادي اعم از نیروي انساني، موقعیت جغرافیایي، منابع زیرزمیني و... جزء

كشورھاي طراز اول است و باتوجھ بھ داشتن این منابع، ما مي توانیم جزء ثروتمندترین كشورھا باشیم و ھموطنانمان از رفاه و آرامش كاملي برخوردار باشند؛ اما مشكالت فعلي، بھ

ویژه مشكالت اقتصادي نشانگر آن است كھ از ظرفیت ھاي كشور بھ شكل مناسبي استفاده نشده است.

وي افزود: براي بھ فعلیت درآمدن ظرفیت ھاي كشور، باید از مسیر علم، دانش و فناوري پیش رفت كھ زمینھ ي آن در چنین مراكزي فراھم مي شود. اگر ما براي راه اندازي چنین

مراكزي ھزینھ كنیم، درواقع سرمایھ گذاري كرده ایم چراكھ درصورتي كھ ھریك از ایده تیم ھاي فناور در آن تحقق پیدا كند، مي تواند جبران كننده این ھزینھ ھا باشد. بنابراین حمایت از

این مركز و دیگر واحدھاي فناورانھ دانشگاه در اولویت برنامھ ھاي دانشگاه است.

گفتني ست، ساختمان مركز نوآوري تخصصي علوم مھندسي دانشگاه شیراز در طبقھ سوم دانشكده مھندسي دانشگاه شیراز، واقع در خیابان مالصدرا است.

براي مشاھده تصاویر بیشتر اینجا را كلیك كنید.

https://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2159
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شماره خبر:  16  |  تاریخ: 1400/11/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  راهپیمایی خودرویی 22 بهمن

لطفا'' خودروهاي خود را به پرچم جمهوري اسالمی ایران مزین کرده و در
این جشن ملی شرکت نمایید.
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شماره خبر:  17  |  تاریخ: 1400/11/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  برگزاري سمپوزیوم ملی ارتباط زوجین در دانشگاه شیراز

سمپوزیوم ملی در پیوند با ازدواج، باعنوان «ارتباط زوجین: منبع آرامش یا
درد و رنج؟»، به همت مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، با

همکاري دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان برگزار شد.
در این برنامه که به صورت مجازي و باحضور جمعی از مشاوران و
متخصصان حوزه مشاوره خانواده مراکز مشاوره کل کشور ترتیب یافت،
دکتر چنگیز رحیمی، رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز و
دبیر منطقه هفت مراکز مشاوره دانشگاه هاي کشور، ضمن خوشامدگویی
به شرکت کنندگان، به بیان اهداف و ضرورت برگزاري این برنامه پرداخت
و اظهار داشت: سمپوزیوم ملی ارتباط زوجین، به منظور انتقال اطالعات به
ر وز به مشاوران خانواده مراکز مشاوره دانشگاه هاي کشور و تبادل نظر در

این خصوص برگزار شده است.
دکتر ابراهیم نعیمی، سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور

دانشجویان نیز در این نشست، بر لزوم افزایش آگاهی و آموزش مهارت ها به افراد از طریق برگزاري دوره هاي آموزش پیش از ازدواج و نیز تولید
محتواهاي آموزشی، تشکیل کارگروه ازدواج، خانواده و پیشگیري از طالق و اداره مشاوره سبک زندگی ایرانی اسالمی و نیز استفاده از تجارب ارزشمند

دانشجویان (طرح تاد) تأکید کرد.
سخنران بعدي این سمپوزیوم، دکتر بابک اسالم زاده، مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی بود. ایشان با تأکید بر عصر ارتباطات و تأثیر در روابط زوجین به
بررسی تحوالت جامعه و خانواده در دنیاي مدرن، نقش تکنولوژي و اینترنت در خانواده، علل گرایش به رسانه (سرگرمی، آگاهی از جهان هستی، ارتباط
اجتماعی و خودافشایی)، کارکردهاي رسانه و چالش هاي عصر ارتباطات مانند رابطه فرزندان و والدین، رسانه و هویت، تغییر ساختارهاي خانوادگی و
زناشویی، جابه جایی قدرت میان زوجین، همگن سازي و احساس تنهایی و انزواي اجتماعی پرداخت. وي همچنین، به راهکارهایی مانند آموزش مبتنی
بر پیشگیري، ایجاد برنامه تفریحی، تنظیم و مدیریت خواب، ایجاد صمیمیت پایدار، مرزبندي ارتباطات، توجه به نیاز هاي متقابل، به روزرسانی خواسته

هاي متقابل زوجین و بررسی ابعاد اولویت ها و تعهد در رابطه به منظور غنی سازي روابط اشاره داشت.
در ادامه، دکتر کیومرث فرحبخش، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، به مطرح کردن آسیب هاي روابط زوجی و الیه هاي زیرین ناسازگاري
پرداخت. او سلب مسؤولیت زوجین از خود، ایجاد ذهنیت و حافظه منفی نسبت به یکدیگر، عدم درك و در پی آن افزایش فاصله زوجین از یکدیگر را

ازجمله آسیب هاي شناختی ناشی از عدم حل تعارض دانست.
دکتر مریم فاتحی ز اده، استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان نیز با بیان آسیب هاي زناشویی و خانوادگی بر لزوم گفت وگوي امن براي بهبود روابط

زناشویی تأکید و لزوم افزایش مهارت هاي افراد براي بهبود رفتارهاي ابرازي و حل تعارضات را یادآوري کرد.
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شیراز

  انتصاب دکتر محمدعلی اکرمی به عنوان رئیس دانشکده کشاورزي دانشگاه

طی حکمی ازسوي دکتر مؤذنی، سرپرست دانشگاه شیراز، دکتر محمدعلی
اکرمی، استاد بخش گیاه پزشکی دانشگاه شیراز، به ریاست دانشکده ي

کشاورزي دانشگاه شیراز منصوب شد.
در این حکم آمده است:

با توجه به مراتب تعهد و شایستگی جناب عالی، به استناد بند10 ماده4
آیین نامه ي مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوري
به موجب این ابالغ از تاریخ 19/11/1400 به مدت دوسال به عنوان رئیس
دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز منصوب می شوید. امید است در مدت

یادشده با کمک اساتید و کارکنان محترم آن دانشکده در اجراي موارد زیر موفق و مؤید به تأییدات الهی باشید:
1- ایجاد فضاي تفاهم و همدلی و ترویج و تعمیق ارزش هاي انسانی و اخالق اسالمی در تعامالت اعضاي محترم هیأت علمی، یاوران علمی و دانشجویان

عزیز؛
2- به روزرسانی سرفصل دروس در رشته ها و گرایش هاي مختلف تحصیلی متناسب با نیازهاي امروزین جامعه؛

3- راه اندازي رشته ها و گرایش هاي جدید تحصیلی با تأکید بر علوم بین رشته اي متناسب با نیازهاي روز جامعه و بازار کار؛
4- بسترسازي مناسب جهت پذیرش دانشجویان خارجی در راستاي تقویت ارتباطات بین المللی و تحقق دیپلماسی علمی؛

5- برقراري ارتباط مستمر با صنایع مرتبط و شرکت هاي دانش بنیان و تسهیل حضور دانشجویان و دانش آموختگان در این شرکت ها؛
6- توسعه و ترویج فعالیت هاي فرهنگی-تربیتی با مشارکت عموم اساتید، یاوران علمی و دانشجویان؛

7- ترویج پژوهش هاي گروهی و توسعه ي تحقیقات بین رشته اي درراستاي پاسخگویی به نیازهاي مرتبط با علوم و صنایع کشاورزي؛
8- حمایت ویژه از اساتید جوان ازنظر تخصیص دانشجوي تحصیالت تکمیلی و تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی؛

9- زمینه سازي مناسب براي رشد و توسعه فعالیت هاي علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در بستر انجمن هاي علمی.
10- حمایت ویژه از پایان نامه هاي تقاضامحور.

گفتنی ست، پیش از این، دکتر سید محسن تقوي، استاد گیاه پزشکی دانشگاه شیراز، این مسؤولیت را برعهده داشت که طی نامه اي جداگانه ازسوي
ریاست دانشگاه، از زحمات و تالش هاي ایشان تقدیر شد.
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شیراز

  بهره برداري از چهار پروژه دانشگاه شیراز با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم

همزمان با دهه ي مبارك فجر، چهار پروژه ي تحقیقاتی و ورزشی دانشکده
علوم دانشگاه شیراز، با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و

فناوري به بهره برداري رسید.
در سفري که دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و
فناوري روز دوشنبه 18بهمن ماه 1400 به شیراز داشت، از چهار پروژه ي
تحقیقاتی و ورزشی دانشکده ي علوم دانشگاه شیراز که شامل آزمایشگاه
هاي مرکزي بخش شیمی؛ موزه ي بخش شیمی؛ مرکز کامپیوتر و سالن

ورزشی دانشکده علوم دانشگاه می شود، بهره برداري شد.
به گفته ي دکتر مسعود نبوي زاده، رئیس بخش شیمی دانشگاه شیراز،
این پروژه ها با مبلغی بالغ بر یک ونیم میلیاردتومان به بهره برداري رسیده

است.
وي ضمن قدردانی از معاونت پژوهشی وزارت علوم و دانشگاه شیراز براي همکاري در راه اندازي آزمایشگاه هاي مرکزي بخش شیمی دانشگاه، توضیح
داد: این آزمایشگاه ها باهدف ارائه ي خدمات و دسترسی آسان تر دانشجویان شیمی دانشگاه شیراز به طور خاص و همین طور دانشجویان سراسر کشور
راه اندازي شده و هم اکنون پس از تجهیز و سکوبندي آزمایشگاه ها، براي آنالیز نمونه ها و انجام آزمایش هاي شیمی، آماده ي ارائه ي خدمات به

دانشگاهیان است.
رئیس بخش شیمی دانشگاه شیراز، درخصوص راه اندازي موزه ي بخش شیمی دانشگاه شیراز نیز با یادآوري اینکه قدمت راه اندازي بخش شیمی
دانشگاه شیراز به بیش ازشصت سال بازمی گردد؛ توضیح داد: کلیه ي دستگاه هاي مرتبط با رشته ي شیمی که سال ساخت آن ها به بیش از نیم قرن
می رسد و در دانشگاه تهیه شده بوده است، در موزه ي بخش شیمی دانشگاه جمع آوري گردیده و براي بازدید دانشگاهیان و عالقه مندان نگهداري می

شود.
دکتر نبوي زاده، به سالن ورزشی دانشکده علوم دانشگاه شیراز نیز که با همکاري مدیریت تربیت بدنی وزارت علوم و دانشگاه شیراز راه اندازي شده است،
اشاره کرد و گفت: این سالن ورزشی با داشتن امکانات مختلف به ویژه دستگاه هاي بدنسازي، به منظور دسترسی بیش تر و آسان تر دانشگاهیان به

امکانات تفریحی فراهم شده است.
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شیراز

  مراسم پیاده روي دانشگاهیان و تجدید میثاق با شهدا در دهه مبارك فجر

به مناسبت چهل وسومین بهار فجر انقالب اسالمی، مراسم پیاده روي
دانشگاهیان و تجدید میثاق با شهدا برگزار شد.

در این مراسم، شرکت کنندگان با حضور در محل یادمان شهداي گمنام
دانشگاه شیراز و غباروبی و گل افشانی مزار مطهر شهدا، باري دیگر با
آرمان هاي امام خمینی (ره) و شهداي گرانقدر انقالب اسالمی تجدید

میثاق کردند.
این برنامه که روز دوشنبه 18بهمن ماه، ازسوي ستاد بزرگداشت دهه ي
فجر دانشگاه شیراز با همکاري مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ترتیب یافت،
با حضور سرپرست دانشگاه شیراز، اعضاي هیأت رئیسه و جمعی از

دانشگاهیان از تاالر فجر دانشگاه آغاز شد.
حجه االسالم صیادین، معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در

دانشگاه شیراز در این مراسم، ضمن گرامیداشت دهه فجر، به تشریح جایگاه والیت در دین پرداخت و گفت: کلیدي ترین و مهم ترین زیرساخت براي
اسالم این است که حاکم، حاکمی اسالمی باشد. بر همین اساس است که حضرت امام (ره) فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است.

وي بااشاره به جایگاه مردم کشور پیش از انقالب اسالمی، اظهار داشت: مردم ما از برکات انقالب اسالمی به جایی رسیده اند که امروزه مرزهاي علم و
دانش را جابه جا می کنند. انقالب اسالمی، دل هاي مردم کشورهاي منطقه را تسخیر می کند.

حجه االسالم صیادین انجام برنامه ي پیاده روي دانشگاهیان را براي تجدید میثاق با امام و شهدا، حرکتی والیی انقالبی توصیف کرد و بااشاره به تاریخ
اسالم به بیان نمونه هاي دفاع از والیت و حرکت هاي والیی در طول تاریخ پرداخت. وي دفاع والیی حضرت زهرا (س) از امیرالمؤمنین (ع)؛ حرکت
والیی حضرت معصومه (س) از مدینه تا مرو و حرکت والیی حضرت احمدبن موسی (ع) از بصره به سمت خراسان را براي دفاع از والیت ازجمله حرکت
هاي والیی در طول تاریخ برشمرد و با بیان نمونه هایی از شهداي انقالب اسالمی یادآوري کرد: انقالب اسالمی راحت به دست نیامده و خون بهایی

سنگینی داشته است که ما را در نگهداري آن مسؤول می کند.
گفتنی ست، حسن ختام مراسم نیز اهداي جوایزي به قید قرعه به شرکت کنندگان بود.
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  انتصاب سه تن از مدیران آموزشی دانشگاه

طی احکامی جداگانه ازسوي دکتر مسلم باقري، سرپرست معاونت آموزشی
و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز، دکتر رضا قاسمی، عضو هیأت علمی
دانشکده کشاورزي از تاریخ 16/11/1400 به سمت سرپرست مدیریت
تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز؛ دکتر الهام حیدري، عضو هیأت علمی
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، از تاریخ 17/11/1400 به سمت
سرپرست مدیریت برنامه ریزي و توسعه آموزشی و دکتر علی اصغر چالمه،
عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی، از تاریخ 17/11/1400 به سمت

سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه منصوب شدند.
همچنین در نامه هایی جداگانه، ازسوي سرپرست معاونت آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه از زحمات و تالش هاي مدیران سابق این حوزه

تقدیر شد.
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  اطالعیه  دانشگاه شیراز

پیرو ابالغیه معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
درمورد توسعه آموزش حضوري دانشجویان، با در نظرگرفتن شرایط ناپایدار
شیوع بیماري کرونا و اوج گیري سریع سویه امیکرون در کشور؛ براساس
مصوبه ي هیئت رئیسه دانشگاه مقرر گردید تصمیم قبلی دانشگاه، مبنی بر
انجام آموزش الکترونیکی، تا پایان سال1400 ادامه یابد. با این حال، در
شرایط فعلی نیز از بیش ترین ظرفیت خوابگاهی، با رعایت تمامی
دستورالعمل هاي بهداشتی استفاده خواهد شد. گفتنی ست، درحال حاضر،

بیش از 1300دانشجو در خوابگاه هاي دانشگاه ساکن هستند.
بر این اساس، عالوه بر لزوم رعایت مفاد شیوه نامه ي آموزشی سال
تحصیلی 1400-1401 که در ابتداي این نیم سال تحصیلی اعالم گردید؛

اجراي موارد زیر همچنان الزامی است:
کلیه دروس نظري، در تمامی مقاطع تحصیلی تا پایان سال1400، به

صورت الکترونیکی ارائه می شود؛
ارائه کالس هاي درس عملی، کارگاهی و بخش عملی در سطح عملی-
نظري که با تأیید شوراي بخش امکان اجراي الکترونیکی ندارند، منوط به
ارائه شیوه نامه اجرایی از طرف بخش و رعایت دستورالعمل هاي بهداشتی

به صورت حضوري ارائه می شود. در این موارد پس از دریافت مجوز ازسوي بخش، با بازه ي زمانی مناسب به دانشجویان مربوطه اطالع رسانی خواهد
شد؛

دانشجویان تحصیالت تکمیلی که براي انجام بخش عملی پایان نامه خود باید در دانشگاه حضور پیدا کنند، می توانند درخواست خود را از طریق استاد
راهنما به شوراي بخش ارسال نمایند تا پس از طی فرآیند مربوطه، بتوانند از خوابگاه استفاده کنند؛

تزریق هر سه دوز واکسن کووید19 و داشتن کارت دیجیتالی واکسن کرونا براي ورود به دانشگاه و استفاده از خدمات آموزشی براي تمامی دانشجویان
الزامی است؛

توسعه ي آموزش حضوري دانشگاه در سال1401، براساس شرایط کشور و اولویت سالمت دانشجویان، در اسفندماه 1400 مورد بررسی مجدد قرار
خواهد گرفت؛

امید است با بهبود شرایط و با در نظرگرفتن اولویت دروس دانشجویان تحصیالت تکمیلی و سپس دروس عملی دانشجویان کارشناسی، در اولین فرصت
ممکن شاهد از سرگیري آموزش حضوري، به صورت مرحله اي باشیم.

دانشجویان عزیز اطمینان داشته باشند، هرگونه تصمیم درخصوص آموزش حضوري، قبًال به صورت مقتضی به اطالع آنان خواهد رسید.
روابط عمومی دانشگاه شیراز
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  نشست مشترك واحدهاي پژوهشی فناوري دانشگاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

نشست مشترك واحدهاي پژوهشی فناوري دانشگاه و اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی فارس باهدف بررسی زمینه هاي مشترك و ایجاد نقشه ي

راه فرهنگی برگزار شد.
در این نشست هم اندیشی که با حضور برخی از مدیران مراکز پژوهشی و
تحقیقاتی دانشگاه و مسؤوالنی از حوزه ي پژوهش اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی فارس ترتیب یافت؛ ظرفیت هاي موجود در دانشگاه شیراز

در حوزه ي فرهنگی و زمینه هاي مشترك تعامل دو نهاد واکاوي شد.
دکتر منصور کنعانی، مدیر مرکز نوآوري و فناوري دانشگاه شیراز در آغاز
این نشست، با بیان این مقدمه که بحث دانش بنیانی و مسائل جدید
فناورانه ونوآورانه یک ضعف بزرگ دارد، توضیح داد: ضعف این حوزه از این
بابت است که اگر به صورت یک مفهوم وارداتی به آن نگاه کنیم، باز باید

شاهد آن باشیم که پس از اتفاق افتادن و پیشرفت کردن در این حوزه، پیوست فرهنگی به آن اضافه کنیم که این موضوع تأثیرگذاري کمتري دارد؛
درحالی که هم اینک فرصت آن هست و ما باید این مفاهیم و مسائل اساسی آن را قبل از اینکه در دل اتفاقات و مراحل معرفتی ما حلول کند، تئوریزه

(نظریه پردازي) کنیم.
وي افزود: باتوجه به اینکه مسائل دانش بنیان هنوز نوپا هستند و قوام پیدا نکردند، فرصت این را داریم که بتوانیم تحقیق و توسعه ي آن ها را با تمدن

نوین اسالمی گره بزنیم.
دکتر سیدفخرالدین افضلی، مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي نیز در ادامه ي برنامه، درخصوص رسالت ها و تعامالت فرهنگی اجتماعی دانشگاه ها

سخن گفت و پیشنهاد داد: تالش شود، تعامل دانشگاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس خارج از بروکراسی هاي اداري تعریف شود.
وي بیان کرد: در حال حاضر سبد وظایف اعضاي هیأت علمی، به منظور تعامل و حل مشکالت جامعه گستردگی بیشتري پیدا کرده است و این ظرفیت

بسیار مناسبی است که به نظر می رسد دیگر سازمان ها براي بهره مندي از آن باید تالش بیشتري بکنند.
دکتر افضلی بااشاره به ظرفیت طرح مهجا و دیگر ظرفیت هاي دانشگاه براي همکاري در حل مسائل جامعه؛ ضمن اعالم آمادگی دفتر جامعه-صنعت و
امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه؛ به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و دیگر نهادهاي فرهنگی پیشنهاد داد تا با بررسی نیازمندي هاي

خود، از ظرفیت هاي موجود براي همکاري با دانشگاهیان بهره ببرند و نیازهاي خود را عملیاتی کنند.
گفتنی ست، مدیران و نمایندگانی از واحدهاي پژوهشی فناوري دانشگاه ازجمله پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ مرکز پژوهش هاي زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه، مرکز مطالعات ادبیات کودك، پژوهشگاه علوم اجتماعی، مدیر پروژه هویت ایرانیان و رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی در این
جلسه حضور داشتند و به ارائه ي دیدگاه ها و پیشنهادات خود پرداختند. همچنین مدیر روابط عمومی و کارشناس مسؤول امور پژوهش اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس نیز، از سوي این اداره در این جلسه حضور یافتند که نقطه نظرات خود را درخصوص فعالیت هاي مشترك و نیازهاي

موجود ارائه دادند.
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منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  کسب جایزه بهترین کتاب علمی کامستک 2021، ازسوي دوتن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز

جایزه ي بهترین کتاب علمی کامستک 2021، به کتاب «مکانیک محیط
هاي پیوسته محاسباتی ساختارهاي نانومقیاس»، اثر سه تن از پژوهشگران
ایرانی؛ دکتر اسمعیل قوانلو، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه
شیراز، دکتر سید احمد فاضل زاده حقیقی استاد دانشکده مهندسی
مکانیک دانشگاه شیراز و دکتر هاشم رفیعی تبار استاد گروه مهندسی و

فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعلق گرفت.
کتاب «مکانیک محیط هاي پیوسته محاسباتی ساختارهاي نانومقیاس» که

ازسوي انتشارات بین المللی اشپرینگر در سال 2019 منتشر گردید؛ حاصل سال ها تجربه ي علمی و تحقیقاتی مؤلفین در حوزه ي مدل سازي رفتار
مکانیکی ساختارهاي نانومقیاس است و براي اولین بار تئوري االستیسیته غیرموضعی به صورت جامع، شفاف و نظام مند را تشریح کرده و کاربردهاي
این تئوري براي مدل سازي ساختارهاي نانومقیاس را شرح داده است. این کتاب مورداستقبال پژوهشگران در سطح دنیا قرار گرفته و تاکنون بارها مورد

استناد بوده است.
گفتنی ست، جایزه ي بهترین کتاب علمی کامستک، یکی از مهم ترین جوایزي است که ازسوي کمیته ي دائمی همکاري هاي علمی و فناوري سازمان
همکاري هاي اسالمی کامستک (COMSTECH) به کتاب علمی چاپ شده به زبان هاي انگلیسی، فرانسوي و عربی در انتشارات معتبر بین المللی
اعطا می شود. کمیته ي دائمی همکاري هاي علمی و فناوري سازمان همکاري هاي اسالمی کامستک، به منظور افزایش همکاري ها و تعامالت علمی و
فناوري کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اسالمی(OIC) در سال 1981 تأسیس شده است. این کمیته به صورت دوره اي (هر دوسال یک بار)
جوایز ویژه اي به دانشمندان مقیم و شاغل در کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اسالمی که فعالیت هاي پژوهشی ارزنده اي انجام داده باشند، اهدا
می کند. این جوایز یکی از جوایز معتبر علمی است که به محققان کشورهاي اسالمی اعطا می شود و تاکنون 50محقق از 12کشور اسالمی شایسته
دریافت این جوایز شده اند. در این میان، براي نخستین بار جایزه ي بهترین کتاب علمی کامستک در سال 2021، به محققان ایرانی اعطا می گردد.این

جایزه که شامل لوح تقدیر، نشان افتخار و وجه نقد است، در نشست مجمع عمومی آتی کامستک به دکتر اسمعیل قوانلو اعطا خواهد شد.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، این موفقیت ارزشمند را به دو عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز؛ دکتر اسمعیل قوانلو، و دکتر سید احمد فاضل زاده حقیقی

تبریک عرض نموده، تندرستی، سربلندي و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.
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شیراز

  بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از واحدهاي مختلف مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز

اعضاي ھیأت رئیسھ دانشگاه شیراز طي برنامھ اي از واحدھاي مختلف مركز نوآوري و

كارآفریني دانشگاه بازدید كردند.

دكتر محمد مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز، بھ ھمراه اعضاي ھیأت رئیسھ دانشگاه، روز

چھارشنبھ ١٣بھمن ماه، پس از برگزاري نشستي با مدیران و كاركنان مركز نوآوري و

كارآفریني دانشگاه شیراز، از واحدھاي مختلف مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه بازدید

كرده و در جریان دغدغھ ھا و مسائل تیم ھاي فناورانھ دانشگاه قرار گرفتند.

دكتر مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز در نشست با اعضاي مركز نوآوري و كارآفریني

دانشگاه، ضمن گرامیداشت دھھ ي مبارك فجر از فعالیت ھاي مؤثر این حوزه در دانشگاه

قدرداني كرد و گفت: شروع یك كار در حوزه اي كھ سابقھ و تجربھ اي در آن نبوده، بسیار

دشوار است و معموال با موانع بسیاري مواجھ مي شود؛ اما در مركز نوآوري و فناوري

دانشگاه شیراز باوجود بدیع بودن این حوزه و دشواري ھاي این مسیر، بھ دلیل اراده ي

مستحكم و مدیریت شایستھ و ھمین طور بھره مندي از نیروھاي جوان و خوش فكر

دانشگاه بستر مناسبي فراھم شده است كھ جاي تقدیر دارد.

وي با اشاره بھ اینكھ مدیران مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز تالش كرده اند كھ در این حوزه از نمونھ ھاي مشابھ كپي برداري نكنند؛ اظھار داشت: از دانشگاه شیراز كھ سابقھ

ي نوآوري در بسیاري از حوزه ھا را در سطح ملي دارد، این انتظار را مي توان داشت البتھ ما باید از تجربیات دیگران استفاده كنیم و مي توانیم كارھایي انجام دھیم كھ كامال نو و بدیع

باشد و دیگران از ما الگوبرداري كنند.

سرپرست دانشگاه شیراز اظھار داشت: دانشگاه در سھ حوزه مي تواند خروجي داشتھ باشد؛ اول در بخش دانش آموختگان و نیروھاي انساني، دوم در بخش نتایج اقدامات پژوھشي كھ در

قالب چاپ كتاب و مقاالت و... بھ جامعھ ارائھ مي شود و بخش سوم كھ كمتر موردتوجھ قرار گرفتھ است، تأثیرگذاري دانشگاه در حل مسائل و مشكالت جامعھ است.

وي با اشاره بھ ھدف دانشگاه شیراز براي رسیدن بھ دانشگاه نسل سوم و چھارم، یعني دانشگاه كارآفرین، ثروت آفرین و جامعھ محور تأكید كرد: اگر دانشگاه بخواھد بھ سوي این ھدف

حركت كند و در حوزه ي حل مسائل جامعھ تأثیرگذار باشد، قطعا باید از مسیر مركز نوآوري و فناوري دانشگاه حركت كند كھ بستر آن را درحال حاضر اعضاي مركز نوآوري و

كارآفریني دانشگاه بھ خوبي فراھم كرده اند و امیداست دانشگاه تاجایي كھ مي تواند این بستر را توسعھ دھد.

دكتر مؤذني با تأكید بر اھمیت و جایگاه تمام حوزه ھاي مختلف نوآوري و كارآفریني؛ براي مركز نوآوري تخصصي علوم انساني اھمیت ویژه قائل شد و توضیح داد: ما در نظام

جمھوري اسالمي، نقطھ ي قوتمان نسبت بھ دیگر نظام ھا در حوزه ي علوم انساني است و از ھمین رو این حوزه اولویت خاصي دارد.

وي افزود: امروزه دانشگاه ھا را بھ دستھ ھاي مختلفي تقسیم بندي مي كنند كھ بھ نظر مي رسد نسل پنجمي نیز براي دانشگاه ھا باید در نظر گرفتھ شود و آن دانشگاه انسان ساز است؛

دانشگاھي كھ عالوه بر دارابودن تمام مأموریت ھاي قبل، انساني تربیت كند كھ پایبند بھ ارزش ھاي انساني و اخالق اسالمي است و این دانشگاه اگر بخواھد پدید آید، باید با ھمت

مجموعھ ھاي علوم انساني دانشگاه فراھم شود؛ از ھمین رو اھمیت حوزه ي علوم انساني بسیار زیاد است.

سرپرست دانشگاه شیراز تأكید كرد، باوجود تمام محدودیت ھا و مشكالت موجود اعم از كمبود نیروي انساني، بودجھ و... حمایت و توسعھ ي مركز نوآوري و فناوري دانشگاه باتوجھ بھ

اھمیت آن، در برنامھ ھاي اصلي دانشگاه بوده و ھست.

گفتني سـت، در این مراسم دكتر منصور كنعاني مدیر مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه و دكتر محمدمھدي آجیلیان، مدیر مركز نوآوري تخصصي علوم انساني نیز بھ بیان گزارشي از

اقدامات و فعالیت ھاي صورت گرفتھ در این مركز پرداختند. ھمچنین، در پایان این نشست از برخي اعضاي فعال مجموعھ ي مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه تقدیر شد.
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براي مشاھده تصاویر بیشتر اینجا را كلیك كنید.

http://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2156
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  انتصاب دکتر زهرا قاسم نژاد به عنوان مشاور رئیس دانشگاه شیراز در امور زنان و خانواده

طي حكمي از سوي سرپرست دانشگاه شیراز، دكتر زھرا قاسم نژاد، عضو ھیأت علمي

بخش علوم قرآن و فقھ دانشكده الھیات و معارف اسالمي بھ عنوان مشاور رئیس دانشگاه

شیراز در امور زنان و خانواده منصوب شد.

دكتر محمد مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز در این حكم كھ از تاریخ 16/11/1400، بھ

مدت دو سال ابالغ شده آورده است:

«با توجھ بھ نقش ارزنده ي بانوان دانشگاھي در پیشبرد اھداف آموزشي، پژوھشي، اداري،

فرھنگي و اجتماعي دانشگاه، رسیدگي و توجھ ویژه بھ امور آنان از اھمیت زیادي

برخوردار است. اھم برنامھ ھاي مورد نظر در حوزه ي كاري شما بھ شرح زیر است:

ـ شناسایي مسائل و مشكالت بانوان دانشگاھي اعم از اساتید، كاركنان و دانشجویان و

انعكاس مسائل و مشكالت بھ مسئولین ذیربط؛

ـ برنامھ ریزي و اجراي مراسم ویژه بانوان در راستاي گرامیداشت مناسبت ھاي ملي، مذھبي و تاریخي با ھمكاري و مشاركت بانوان؛

ـ ارائھ خدمات مشاوره دیني و پاسخگویي بھ شبھات مذھبي و فكري بانوان با ھمكاري نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه؛

ـ ترویج فرھنگ مطالعھ و كتاب خواني در میان بانوان دانشگاھي؛

ـ زمینھ سازي براي مشاركت ھرچھ بیشتر بانوان در فعالیت ھاي فرھنگي- تربیتي و اجتماعي؛

ـ برگزاري دوره ھاي دانش افزایي و معرفتي ویژه بانوان در زمینھ سبك زندگي اسالمي-ایراني، تربیت كودك، آسیب ھاي اجتماعي، فضاي مجازي، تحكیم بنیان خانواده و... ؛

ـ حضور فعاالنھ و مؤثر در جلسات استاني مرتبط با امور بانوان در راستاي ایفاي نقش سازنده بانوان دانشگاھي در امور فرھنگي، تربیتي و اجتماعي استان».

گفتني ست، دكتر مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز؛ طي نامھ اي نیز از زحمات و تالش ھاي دكتر زھرا علیمراد، مشاور پیشین رئیس دانشگاه شیراز در امور زنان و خانواده قدرداني

كرد.
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  نشست خبري سومین فراخوان پیش شتابدهی هاب شیراز (لبخند سوم)

ھمزمان با دھھ ي مبارك فجر، طراحان ھاب شیراز طي گفت وگویي با اصحاب رسانھ، بھ

تشریح فراخوان دور سوم پیش شتابدھي ھاب شیراز، باعنوان «لبخند سوم» پرداختند.

با رشد روزافزون شكل گیري استارت آپ ھا در كشور، كلمھ ي شتاب دھنده بھ عنوان

مركزي كھ امكان رشد سریع و صحیح شركت ھاي استارت آپي را مھیا مي سازد؛ زیاد

شنیده مي شود و دانشگاه ھا ھمواره بھ عنوان یكي از بھترین محل ھا براي تشكیل یك

شتاب دھنده معرفي مي گردند، چراكھ ایده ھا و خالقیت ھا و ھمین طور آموزش ھاي

صحیح از مسیر دانشگاه بھتر محقق مي شود.

در اوایل آبان ماه ١٣٩٩، خبر تفاھم نامھ ي ھاب شیراز بھ عنوان شتاب دھنده ي دانشگاه شیراز منتشر شد و از دي ماه سال جاري، فراخوان دور سوم پیش شتابدھي ھاب شیراز،

باعنوان «لبخند سوم» اعالم شد.

دكتر علي اكبر صفوي بھ عنوان استاد دانشگاه شیراز و نایب رئیس ھیأت مدیره ي ھاب و مھندس علي نیك محمدي مدیرعامل شتاب دھنده ي ھاب شیراز، بھ عنوان طراحان ھاب

شیراز؛ در گفت وگو با خبرنگاران ضمن معرفي دستاوردھاي دو دور فراخوان قبل ھاب شیراز، بھ تشریح دور سوم فراخوان ھاب شیراز پرداختند.

دكتر صفوي، در آغاز این نشست، بھ عنوان، نماینده ي دانشگاه شیراز در ھاب بھ معرفي مختصري از این شركت پرداخت و گفت: ھمانطور كھ مستحضر ھستید ھاب شیراز در اصل

شركت مشتركي است كھ از توافق نامھ دانشگاه شیراز و شركت ھمراه اول در راستاي حمایت از استارتاپ ھا و توسعھ ي فضاي كسب وكارھاي نوپا شكل گرفت؛ اما فعالیت رسمي خود

را از آبان پارسال بھ طرز شایاني آغاز كرد و بھ لطف خداوند رشد و توسعھ خوبي داشتھ است.

وي توضیح داد: اولین نكتھ مھمي كھ رخ داده است این بود كھ ھاب شیراز فعالیت خود را فراتر از شھر و استان خود معرفي نموده و االن در سطح كشور بھ عنوان یك شتابدھنده ي

مؤثر و موفق شناختھ شده است و استارتاپ ھایي كھ در طول یك سال گذشتھ بھ جمع ھاب پیوستھ اند از استان ھاي دیگر مانند زنجان، اصفھان و حتي بوشھر بوده اند.

استاد دانشگاه شیراز در ادامھ بھ كارنامھ ي برگزاري دو دوره ي قبل فراخوان ھاب پرداخت و بیان كرد:

خوشبختانھ طي دو دوره گذشتھ كھ رویداد لبخند اول و دوم برگزار شده ، در دوره ي اول حدود 80 تقاضا در این فراخوان ثبت نام كردند كھ پس از داوري ھا و ارزیابي ھاي الزم و

دقیق، 15تیم در اولین دوره ي پیش شتابدھي ھاب شیراز پذیرفتھ شدند و پس از طي دوره پیش شتابدھي 4تیم بھ مرحلھ ي شتابدھي راه یافتند. بسیاري گمان مي كردند كھ در فراخوان

دوره دوم كھ بھ فاصلھ ي 6ماه از دوره ي اول برگزار گردید، شاھد كاھش میزان درخواست ھا باشیم؛ اما درخواست ھاي دوره ي دوم حتي از صد درخواست فراتر رفت كھ از بین تیم

ھاي متقاضي در نھایت ٨تیم وارد دومین دوره ي شتابدھي ھاب شیراز شدند كھ پس از طي ٣ماه آموزش و منتورینگ و سایر حمایت ھا، 4تیم دیگر نیز از این دوره بھ مرحلھ ي

شتابدھي راه پیدا كردند.

نایب رئیس ھیأت مدیره ھاب شیراز اظھار داشت: خوشبختانھ عالوه بر برنامھ ي حمایت از استارتاپ ھا و فضاي كسب وكارھاي نوپاي جنوب كشور، ھاب شیراز با برگزاري دوره

ھاي آموزشي عمومي در سطح كشور نقش مؤثري در راستاي شكوفایي زیست بوم كارآفریني كشور ایفا كرده است.

او افزود: بھ طور متوسط با تیم ھاي راه یافتھ بھ مرحلھ ي شتابدھي قراردادھاي چندصدمیلیوني منعقد شده كھ متوسط سرمایھ گذاري روي تیم ھا 400میلیون تومان بوده است. حتي تیم

ھایي در این بین حضور داشتند كھ قراردادي باالي یك میلیاردتومان با ایشان منعقد شده است و در ازاي این سرمایھ گذاري كمتر از 25درصد از ایشان سھام گرفتھ شده است.

نماینده ي دانشگاه شیراز در ھاب در ادامھ، بھ تفاوت این دوره از پیش شتابدھي با دوره ھاي قبل پرداخت و توضیح داد: این دوره دو تفاوت عمده با دوره ي پیشین خود دارد؛ اول اینكھ

اكنون ھمگي باور كرده اند ھاب شیراز با تمام توان و قدرت وارد عرصھ شده و تمامي مراحل آموزشي را با باالترین كیفیت ممكن برگزار كرده است و بھھ ھمین خاطر ارزیابي از تیم

ھایي كھ این دوره ھا را سپري كرده اند؛ بسیارمثبت تلقي شده كھ نشان دھنده ي كیفیت دوره ھا است. از طرف دیگر قراردادھاي مالي مناسبي با تیم ھا منعقد شده كھ نشان دھنده ي جدیت

ھاب شیراز است كھ بنده بھ نوبھ ي خودم از تمامي كادر ستادي ھاب شیراز سپاسگزاري مي كنم. دوم اینكھ، در طي یك سال گذشتھ تالش كرده ایم درراستاي تقویت اكوسیستم كارآفریني
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كشور مؤثر واقع شویم، از برگزاري دوره ھاي مبتدي و عمومي مراحل اولیھ ي راه اندازي كسب وكار تا دوره ھاي پیشرفتھ و متمركزي مانند بوتكمپ استارتاپي 5G/IOT كھ با

مشاركت واحد تحقیق و توسعھ ھمراه اول برگزار شده است. ازھمین رو بخشي از تیم ھاي متقاضي این فراخوان تیم ھایي خواھند بود كھ چندین ماه تحت آموزش ھاي مؤثري قرار داشتھ

اند و از مباحث اولیھ ي تست ایده تا مباحثي ھمچون تھیھ ي MVP و نمونھ ي اولیھ آشنا ھستند و از طرف دیگر با نیازھاي مبني بر آي تي ھمراه اول و كشور بیگانھ نیستند و امید داریم

كھ تیم ھاي باكیفیتي را در این مرحلھ جذب كرده و اتفاقات مثبت و خوبي در سطح كشور رقم بزنیم.

در ادامھ مھندس علي نیك محمدي، مدیرعامل شتاب دھنده ي ھاب شیراز بھ تشریح سومین فراخوان پیش شتابدھي ھاب شیراز با نام لبخند سوم پرداخت و توضیح داد: سومین فراخوان

پیش شتابدھي ھاب شیراز با نام «لبخند سوم» پذیراي تیم ھا، استارتاپ ھاي فعال و افراد عالقھ مند و صاحب ایده در موضوعات «سالمت دیجیتال»، «تجارت الكترونیكي»، «آموزش

مجازي و تولید محتوا»، «بازي و رسانھ ھاي دیجیتال» و «شھر ھوشمند» است. تیم ھاي نوپا در سطوح بذري و پیش بذري مي توانند در این فراخوان ثبت نام كرده و پس از داوري در

صورت پذیرفتھ شدن از امكاناتي مانند دریافت گرنت (پژوھانھ) پنجاه میلیون توماني بھ صورت بالعوض، دوره ي آموزشي بوت آپ، جلسات منتورینگ و فضاي كار اشتراكي بھره مند

بشوند.

وي تصریح كرد: شتابدھنده ي ھاب شیراز گستره ي جغرافیایي فعالیت خود را بھ شھر شیراز یا حتي استان فارس محدود نكرده و تیم ھا از سراسر كشور مي توانند در این فراخوان

شركت نمایند.

مدیرعامل ھاب شیراز درخصوص شیوه و فرایند برگزاري لبخند سوم نیز توضیح داد: تیم ھاي استارتاپي و عالقھ مندان بھ حوزه ھاي تحت حمایت ھاب شیراز در وھلھ ي اول ثبت نام

خود را در سایت ھاب شیراز بھ نشاني hubshiraz.ir انجام خواھند داد. سپس با تكمیل فرم ارزیابي كتبي اولین مرحلھ ي غربالگري تیم ھا آغاز خواھد شد. تیم ھایي كھ از این مرحلھ

عبور كنند بھ ارزیابي شفاھي راه خواھند یافت. پیش از برگزاري این مرحلھ كارگاه آموزشي براي آشنایي ھا با مدل عملیاتي ھاب شیراز، مدل NABC برگزار خواھد شد تا تیم ھا

ضمن آشنایي با این مدل، متوجھ شوند كھ داوران بھ چھ ابعادي از ایده و تیم اھمیت ویژه مي دھند. در ارزیابي شفاھي نیز، ھر تیم در بازه 20دقیقھ ایده خود را بھ ھیأت داوران ارائھ مي

كند و بعد از آن در مدت 20دقیقھ پاسخگوي پرسش ھاي احتمالي داوران خواھد بود. پس از پرسش و پاسخ داوران در یك فضاي خصوصي بھ شور و مشورت درباره ي متیاز تیم مي

پردازند تا امتیاز نھایي تیم مشخص گردد. پس از اتمام داوري، براساس امتیازات كسب شده تیم ھاي برگزیده در دوره ي پیش شتابدھي ھاب شیراز پذیرفتھ شده و تحت حمایت این

شتابدھنده قرار مي گیرند. تیم ھایي كھ با موفقیت مرحلھ پیش شتابدھي را پشت سر بگذارند وارد دوره ي شتابدھي خواھند شد كھ امسال با افزایش میزان سرمایھ گذاري ھاب شیراز مي

توانند متوسط پانصدمیلیون تومان سرمایھ اولیھ جذب نمایند.

وي یادآور شد: این فرخوان با توجھ بھ استقبال كم نظیر تیم ھا، تا تاریخ 30بھمن ماه 1400 تمدید شده است.

مھندس نیك محمدي در پایان بیان كرد: از تیم ھا و افراد عالقھ مند بھ حوزه ي كارآفریني دعوت مي كنیم با اعتماد بھ ھاب و عملكرد شایان آن در طي سال گذشتھ در فراخوان ثبت نام

كرده و خود را با معیار ھاي كارآفریني محك بزنند و بتوانند از تسھیالت ھاب شیراز بھره مند شوند. ھمچنین امیدواریم كھ در سال پیش رو با تالشي دوچندان نسبت بھ قبل بتوانیم جایگاه

ھاب شیراز را در سطح كشور ارتقا داده و موجب رشد و شكوفایي اكوسیستم كارافریني سطح كشور بھ خصوص جنوب كشور و استان فارس باشیم.

http://hubshiraz.ir/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  28  |  تاریخ: 1400/11/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  انتصاب دکتر مسلم باقري به سرپرستی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز

طي حكمي از سوي سرپرست دانشگاه شیراز، دكتر مسلم باقري؛ عضو ھیأت علمي

دانشكده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي دانشگاه بھ عنوان سرپرست معاونت آموزشي و

تحصیالت تكمیلي دانشگاه شیراز منصوب شد.

دكتر محمد مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز در این حكم كھ از تاریخ ١۶بھمن ماه ١۴٠٠

ابالغ شده، آورده است:

«مھم ترین مأموریت شما در آن معاونت زمینھ سازي براي آموزش با كیفیت و بھ روز و تالش مجدانھ براي تربیت دانش آموختگان عالم، متعھد و كارآمد در دانشگاه شیراز است. اھم

برنامھ ھاي موردنظر براي تحقق اھداف فوق بھ شرح زیر است:

ـ بھ روزرساني رشتھ ھاي تحصیلي و پذیرش دانشجو متناسب با خالءھاي موجود در جامعھ و نیاز واقعي بازار كار؛

ـ تالش مستمر و ھمھ جانبھ در راستاي حفظ و ارتقاء كیفیت فعالیت ھاي آموزشي؛

ـ رعایت نظم، انضباط و انسجام در فعالیت ھاي آموزشي و پایبندي بھ قوانین و مقررات آموزشي؛

ـ بھ روزرساني سرفصل ھا و محتواي دروس در رشتھ ھاي مختلف تحصیلي؛

ـ بھ روزرساني منابع درسي در كلیھ رشتھ ھا، گرایش ھا و مقاطع تحصیلي؛

ـ گنجاندن دروس عملي و كاربردي در برنامھ درسي دانشجویان كارشناسي در راستاي افزایش مھارت ھاي عملي آنان براي آمادگي حضور در بازار كار؛

ـ بازنگري و كارآمدسازي دوره ھاي كارآموزي و كارورزي دانشجویان و اجراي طرح مھارت آموزي ـ دانشجویان از طریق انعقاد تفاھم نامھ با ادارات، سازمان ھا و صنایع مرتبط؛

ـ استفاده از تكنولوژي ھاي نوین آموزشي در امر آموزش حضوري و مجازي؛

ـ برگزاري دوره ھاي آموزشي در زمینھ فنون و مھارت ھاي تدریس و كالس داري براي اساتید جوان؛

ـ برنامھ ریزي و فراھم آوردن تمھیدات الزم براي پذیرش حداكثري دانشجویان خارجي با ھمكاري كلیھ ي دانشكده ھا و بخش ھا

ـ دستیابي بھ روش ھاي بھتر و دقیق تر ارزشیابي فعالیت ھاي آموزشي اعضاي محترم ھیأت علمي از جملھ بھینھ سازي ارزشیابي اساتید توسط دانشجویان».

چنین سرپرست دانشگاه شیراز، طي نامھ اي از زحمات و تالش ھاي دكتر علیرضا افشاري فر، معاون پیشین آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه تقدیر كرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  29  |  تاریخ: 1400/11/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  شهادت مظلومانه امام هادي (ع) تسلیت باد

امشب كھ زمین و آسمان مي گرید از بھر غریب سامرا مي گرید
جادارد اگر كھ شیعھ خون گریھ كند چون مھدي صاحب الزمان مي گرید

روابط عمومي دانشگاه شیراز سالروز شھادت مظلومانھ دھمین مشعل فروزان ھدایت، یار

و راھنماي امت، كتاب علم و زھد و حكمت، حضرت امام علي النقي الھادي (ع) را بھ

پیشگاه امام زمان (عج) و شیعیان و رھروان آن امام ھمام، بھ ویژه خانواده بزرگ دانشگاه

شیراز تسلیت و تعزیت عرض مي نماید.

امید است مسلمانان جھان بتوانند با تفكر و تعمق در سیره امامان بزرگوار و در پرتو تعالیم

ارزشمند آن امام معصوم ھمواره در مسیر حق و عدالت حركت كنند.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  30  |  تاریخ: 1400/11/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  فرارسیدن ماه پربرکت رجب و سالروز میالد باسعادت امام باقر (ع) مبارك باد

از روشني طلعت رخشنده باقر

شد نور علوم نبوي بر ھمھ ظاھر

در اّول ماه رجب از مشرق اعجاز

گردید عیان ماه تمام از رخ باقر

حلول ماه پربركت رجب و فرارسیدن سالروز میالد فرخنده و باسعادت امام باقر (ع) بر

عموم شیعیان جھان مبارك باد.

ماه رجب، ماه بارش رحمت الھي از سوي پروردگار رحیم، ماه امیرالمؤمنین علي (ع) و

ماه مبعث پیامبر ختمي مرتبت محمد (ص) است. تمام روزھاي ماه رجب سراسر نور و

بركت است. رجب دریچھ اي است كھ دل مؤمنان را بھ سوي گلستان شعبان و بوستان

رمضان مي گشاید و جان مسلمانان را از عطر خوش بندگي و عبودیت لبریز مي كند.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، حلول ماه مبارك رجب المرجب، ماه دعا و نیایش و میالد باسعادت خورشید علم، مخزن االسرار توحید، شكافنده دانش نبوي و وارث علم علوي حضرت

امام محمد باقر(ع) را بھ پیشگاه ولي عصر(عج) و عموم مسلمین جھان، بھ ویژه دانشكاھیان گرامي دانشگاه شیراز تبریك و تھنیت عرض مي نماید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  31  |  تاریخ: 1400/11/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید دانشکده فناوري هاي نوین دانشگاه شیراز

مراسم تكریم دكتر صدیقھ زینلي، رئیس پیشین دانشكده فناوري ھاي نوین دانشگاه شیراز و

معارفھ دكتر سجاد دھقاني، رئیس جدید این دانشكده با حضور اعضاي ھیأت رئیسھ دانشگاه

برگزار شد.

در این آیین كھ روز چھارشنبھ، ١٣بھمن ماه ١۴٠٠، در سالن كنفرانس دانشكده فناوري

ھاي نوین دانشگاه شیراز ترتیب یافت؛ دكتر زینلي ، ضمن قدرداني از حسن اعتماد ھیأت

رئیسھ دانشگاه براي ابالغ این سمت، بھ ارائھ ي گزارشي از دوران ریاست خود پرداخت.

وي بااشاره بھ اینكھ تاریخ تأسیس دانشكده ي فناوري ھاي نوین دانشگاه شیراز بھ حدود ده

سال پیش بازمي گردد و نیازھاي زیربنایي متعدد دارد؛ اظھار داشت كھ در طول دوران

مسؤولیت خود بھ انجام بسیاري از امور زیربنایي دانشگاه پرداختھ است.

دكتر زینلي ، بااشاره بھ موقعیت فیزیكي این دانشكده و دوري آن از دیگر دانشكده ھاي

مھندسي بیان كرد: در طول سال ھاي گذشتھ بھ برطرف كردن برخي از نیازھاي این دانشكده مانند آماده سازي و تجھیز ساختمان دانشكده اعم از كالس ھا، آزمایشگاه ھا و مكان ھاي

رفاھي و ھمین طور سیستم ھاي سرمایشي و گرمایشي دانشكده پرداخت شده، اما ھمچنان دانشكده ي فناوري ھاي نوین با مشكالتي چون كمبود سرویس ایاب و ذھاب و نیروي انساني

مواجھ است.

وي با یادآوري اینكھ گرایش نانوزیست فناوري در مقطع كارشناسي ارشد در سال گذشتھ در این دانشكده راه اندازي شده است، اظھار داشت: ھدف از ایجاد گرایش ھاي نویني چون

نانوزیست فناوري در این دانشكده، راه اندازي رشتھ ھاي موردنیاز جامعھ است كھ تاكنون در كشور ارائھ نشده است.

وي ضمن قدرداني از تالش ھاي اعضاي ھیأت علمي و دانشجویان این دانشكده، گفت: دانشكده فناوري ھاي نوین دانشگاه شیراز، علیرغم اینكھ مدت كوتاھي از تأسیس آن مي گذرد و

اعضاي ھیأت علمي آن در شمار اعضاي ھیأت علمي جوان دانشگاه ھستند، وضعیت مطلوب و ظرفیت ھاي بسیاري دارد و بھ منظور توسعھ ي ھرچھ بیشتر آن، بھ توجھ و حمایت

مسؤوالن دانشگاه نیاز دارد.

در ادامھ ي این برنامھ، دكتر سجاد دھقاني نیز بھ عنوان رئیس جدید این دانشكده بھ برخي از برنامھ ھاي پیش رو اشاره در این دانشكده پرداخت.

وي با بیان اینكھ در دانشگاه ھاي كشور براي رسیدن بھ دانشگاه نسل سوم و چھارم با خأل مھارت ھا و پژوھش ھاي كاربردي مواجھ ھستیم؛ اظھار داشت: براي رفع این مشكالت و

حركت بھ سمت دانشگاه ھاي نسل سوم و چھارم نیاز بھ بازنگري قوانین باالدستي است.

رئیس دانشكده فناوري ھاي نوین بااشاره بھ مسیر دشوار اعضاي ھیأت علمي جوان بھ ویژه براي ھمكاري در حوزه ي حل مسائل جامعھ و صنعت، گفت: براي موفقیت درراه رسیدن بھ

دانشگاه ھاي نسل سوم و چھارم، الزم است كھ در فرایند جذب اعضاي ھیأت علمي بازنگري شود و عالوه بر كارنامھ ي پژوھشي آن ھا، بھ توانمندي ھاي فناورانھ و ھمكاري ھاي

ایشان با جامعھ-صنعت نیز توجھ شود.

دكتر دھقاني ھمچنین از مسؤوالن دانشگاه خواست تا براي حمایت از پایان نامھ ھا و رسالھ ھاي دانشجویي تقاضا محور نیز برنامھ ریزي ویژه گردد.

وي ھمكاري با شركت ھاي دانش بنیان و صنعت را نیز ازجملھ برنامھ ھاي پیش روي این دانشكده مطرح كرد و از نبود معاونت فرھنگي در این دانشكده، بھ عنوان یكي از ضعف ھاي

دانشكده ي فناوري ھاي نوین یاد كرد و گفت: امید است در برنامھ ي پیش رو این نیاز برطرف گردد.

دكتر محمد مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز نیز در پایان این آیین، ضمن قدرداني از تالش ھاي اعضاي پیشین ھیأت رئیسھ دانشكده ي فناوري ھاي نوین، اظھار داشت: باتوجھ بھ اینكھ

این دانشكده از دانشكده ھاي نوپاي دانشگاه شیراز است، طبیعي است كھ با دشواري ھاي بیش تري مسیر خود را طي كند و حركت آن، تدریجي و آرام تر باشد.



2/28/22, 9:44 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 48/73

وي ابراز داشت: نگاھي كھ باعث ایجاد دانشكده ي فناوري ھاي نوین در دانشگاه شیراز بوده است؛ نگاھي مھم و آینده نگرانھ و راھبردي است.

دكتر مؤذني با اشاره بھ جایگاه و اھمیت حوزه ي فناوري و ایده پردازي در زمان فعلي، بیان كرد: باتوجھ بھ اینكھ این دانشكده، دانشكده ي فناوري ھاي نوین است و در این زمینھ فعالیت

دارد؛ مي توان گفت رسالت این دانشكده، ایجاد ھماھنگي و ھم افزایي در علوم و فناوري ھاي نوین است و این دانشكده باید مركز تالقي مرزھاي دانش باشد.

وي افزود: دانشكده فناوري ھاي نوین، باید مركز ایده پردازي و خلق ایده ھاي جدید بینارشتھ اي باشد و تیم مدیریتي این دانشكده باید این مسائل را مدنظر قرار داده و این ظرفیت ھاي

دانشكده را راھبري كنند.

رئیس دانشگاه شیراز اعالم كرد: ظرفیت الزم براي توسعھ ي این دانشكده و زمینھ ي جذب اعضاي ھیأت علمي جوان در این دانشكده وجود دارد و ما متناسب با برنامھ ي راھبردي اي

كھ این دانشكده براي آینده ي خودش تعریف مي كند، حركت مي كنیم.

ایشان ھمسایگي این دانشكده را با پردیس نوآوري دانشگاه شیراز و شركت ھاي دانش بنیان مستقر در آن را پربركت خواند و گفت: امیداست این ھمسایگي موجب ھم افزایي ھرچھ بیش

تر اعضاي این دانشكده با شركت ھاي دانش بنیان شود.

در پایان نیز حكم انتصاب دكتر دھقاني بھ عنوان رئیس جدید دانشكده فناوري ھاي نوین بھ ایشان اعطا و با تقدیم ھدایایي از زحمات رئیس پیشین این دانشكده تقدیر شد.

گفتني ست، اعضاي ھیأت رئیسھ دانشگاه، پس از اتمام این برنامھ، از فضاي دانشكده ي فناوري ھاي نوین و آزمایشگاه ھاي آن بازدید كرده و در جریان نیازھا و فعالیت ھاي اعضاي

این دانشكده قرار گرفتند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  32  |  تاریخ: 1400/11/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  حضور انجمن علمی گردشگري و هتلداري دانشگاه شیراز در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگري و صنایع

وابسته

انجمن علمي گردشگري و ھتلداري دانشگاه شیراز در «پانزدھمین نمایشگاه بین المللي

گردشگري و صنایع وابستھ و سي و پنجمین نمایشگاه ملي صنایع دستي» حضور فعال

داشت.

در این نمایشگاه كھ از 9 تا 12 بھمن ماه 1400در محل دائمي نمایشگاه ھاي بین المللي

تھران برگزار شد، اعضاي انجمن علمي گردشگري و ھتلداري دانشگاه شیراز، در دو

سالن 35 و 38B بھ ترتیب در غرفھ ھاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و استان فارس

حضور داشتند.

بھ گفتھ دكتر فاطمھ شكاري، مشاور انجمن علمي گردشگري و ھتلداري دانشگاه شیراز،

ازجملھ اھداف شركت در این رویداد، معرفي فعالیت ھا، توانمندي ھا و دستاوردھاي

دانشگاه شیراز در عرصھ گردشگري، برقراري ارتباط و گسترش ھمكاري ھاي انجمن

علمي با با سایر دانشگاه ھا، گسترش ھمكاري ھاي علمي-پژوھشي و برقراري ارتباط با

فعاالن صنعت گردشگري بود.

انجمن علمي گردشگري و ھتلداري دانشگاه شیراز بھ ھمراه كانون ایران شناسي و

گردشگري خواھران دانشگاه شیراز، در غرفھ وزارت عتف پذیراي دكتر عبدالحسین

كالنتري، معاون فرھنگي اجتماعي وزارت؛ دكتر علي اصغر شالبافیان، معاون گردشگري

و دكتر زاھد شفیعي مدیركل دفتر مطالعات، آموزش و برنامھ ریزي گردشگري وزارت میراث فرھنگي، گردشگري و صنایع دستي بود. در این دیدار، تفاھم نامھ ھمكاري مشترك بین

معاونت فرھنگي اجتماعي وزارت عتف و معاونت گردشگري وزارت میراث فرھنگي، گردشگري و صنایع دستي با ھدف بھره گیري از ظرفیت ھاي دانشجویي در حوزه تولید محتواي

تبلیغاتي و استفاده از ظرفیت ھاي مشترك امضا شد. بھ عالوه، دانشجویان دغدغھ ھاي خود را در زمینھ ي انجام بھتر فعالیت ھاي فرھنگي اجتماعي را بیان و درخواست تشكیل اتحادیھ

ملي انجمن ھاي علمي دانشجویي گردشگري و ھتلداري را مطرح كردند. ھم چنین، دكتر محمدمھدي ذوالفقارزاده، مدیركل دفتر سیاست گذاري و برنامھ ریزي معاونت فرھنگي و

اجتماعي و دكتر محمدعلي اسالمي، مدیركل پشتیباني امور فرھنگي و اجتماعي وزارت عتف از این غرفھ دیدار كردند. گفتني ست، امیر ارغوان دبیر انجمن گردشگري و ھتلداري

دانشگاه شیراز، مسئولیت ھماھنگي براي حضور سایر انجمن ھاي علمي و كانون ھاي سایر دانشگاه ھا را بر عھده داشت.

در غرفھ استان فارس، انجمن علمي گردشگري و ھتلداري دانشگاه شیراز در كنار اداره كل میراث فرھنگي، گردشگري و صنایع دستي استان و شھرداري شیراز میزبان دكتر احمد

وحیدي، وزیر كشور؛ دكتر علي دارابي، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرھنگي، دكتر پویا محمودیان، معاون صنایع دستي و ھنرھاي سنتي، دكتر علي اصغر شالبافیان، معاون

گردشگري و سید مصطفي فاطمي مدیركل دفتر توسعھ گردشگري داخلي وزارت میراث فرھنگي،گردشگري و صنایع دستي، سیدعلي نقي طبیب لقماني، سرپرست معاونت گردشگري،

ھماھنگي و مدیریت امور زائرین استانداري فارس و محمد بیرمي شھردار فیروزآباد بود.

گفتني ست، حضور در پانزدھمین نمایشگاه بین المللي گردشگري و صنایع وابستھ تھران با حمایت مركز حمایت از فعالیت ھاي علمي دانشجویان دانشگاه شیراز، بخش مدیریت

گردشگري و ھتلداري دانشگاه شیراز، معاونت فرھنگي اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و اداره كل میراث فرھنگي، گردشگري و صنایع دستي استان فارس انجام شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  33  |  تاریخ: 1400/11/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  نشست هم اندیشی معاونان فرهنگی دانشگاه هاي منطقه 7 کشور با معاون فرهنگی وزیر علوم در دانشگاه شیراز

نشست ھم اندیشي معاونان فرھنگي دانشگاه ھاي منطقھ ٧ كشور با معاون فرھنگي

اجتماعي وزیر علوم و ھیأت ھمراه در دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این نشست كھ روز سھ شنبھ ١٢بھمن ماه در تاالر دكتر مصطفوي دانشگاه شیراز

ترتیب یافت، دكتر عبدالحسین كالنتري معاون فرھنگي اجتماعي وزارت عتف، دكتر

محمدعلي اسالمي، مدیركل فرھنگي-اجتماعي وزارت عتف و دكتر محمدمھدي

ذوالفقارزاده، مدیركل دفتر سیاست گذاري و برنامھ ریزي فرھنگي و اجتماعي، ھیأت

رئیسھ دانشگاه شیراز و معاونان فرھنگي دانشجویي دانشگاه ھاي منطقھ ٧كشور

درخصوص مسائل جاري حوزه ي فرھنگي دانشگاه ھا بھ گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.

در ابتداي این نشست، دكتر مؤذني سرپرست دانشگاه شیراز ضمن گرامیداشت ایام هللا دھھ

فجر با یادآوري سخن امام خمیني(ره) مبني بر اینكھ اصالح باید از فرھنگ آغاز شود؛

اظھار داشت: عرصھ ي فرھنگ از مھم ترین عرصھ ھا در نظام اسالمي مقدس اسالمي است و ھدف اصلي و راھبردي انقالب اسالمي یك ھدف فرھنگي است و نقطھ قوت این نظام نیز

در عرصھ ي فرھنگ است؛ چراكھ این نظام مبني بر آیات قرآن و سرچشمھ زالل وحي است.

او بااشاره بھ اھمیت و جایگاه حوزه ي معاونت فرھنگي وزارت عتف و دانشگاه ھا؛ تأكید كرد: نباید پرداختن بھ دیگر حوزه ھا ما را از پرداختن بھ حوزه ھاي فرھنگي غافل كند.

رئیس دانشگاه شیراز بااشاره بھ تقسیم بندي دانشگاه ھا و ھدف نظام آموزش عالي براي رسیدن بھ دانشگاه ھاي نسل سوم و چھارم یعني دانشگاه ھاي كارآفرین، ثروت آفرین و جامعھ

محور بیان كرد: بھ نظر من یك دانشگاه نسل پنجمي نیز بھ نام دانشگاه ھا انسان ساز باید تعریف شود كھ رسالت آن دانشگاه درواقع خروجي آن دانش آموختگاني اخالق محور باشند.

حجھ االسالم والمسلمین نیكخو، مسؤول دفتر نھاد نمایندگي مقام معظم رھبري در دانشگاه شیراز نیز در این نشست با بیان اینكھ جریان انقالب اسالمي در مؤلفھ ھایي چون خدامحوري،

استكبارستیزي، نفي وابستگي بھ استعمارگران پایھ ریزي شد؛ اظھار داشت: در این میان بارزترین مؤلفھ و كلیدي ترین جریان انقالب اسالمي مسألھ ي خدامحوري و معنویت است و

اساسا رمز موفقیت این انقالب نیز در این یك مطلب است كھ با تمسك بھ والیت هللا بھ سمت نور حركت كرد و از ظلمت نجات یافت.

وي بااشاره بھ عبارت «جنگ روایت ھا» ازسوي مقام معظم رھبري در یكي از دیدارھاي ایشان اظھار داشت: ھم اكنون گروه ھایي مختلفي سعي دارند یك روایت ناصحیحي از انقالب

و طاغوت ارائھ دھند كھ ما طبق تكلیفي كھ مقام معظم رھبري بر عھده مان گذاشتند باید یك تبیین صحیحي از جریان كفر و طاغوت داشتھ باشیم و ھم یك تبیین صحیح از نظام جمھوري

اسالمي و ارائھ ي قرائت صحیح از این دو مسألھ بر عھده ي دانشگاھیان است و این موضوع باید در دستور كار قرار گیرد.

دكتر علي حفیظي، معاون فرھنگي دانشجویي دانشگاه شیراز نیز ضمن ابراز خرسندي از برگزاري این نشست و یادآوري اینكھ دبیرخانھ ستادي دانشگاه ھاي منطقھ ٧ كشور در حوزه ي

فرھنگي برعھده ي دانشگاه شیراز بوده است؛ اظھار داشت: درخصوص موضوع ازسرگیري آموزش حضوري، توجھ بھ موضوع فرھنگي اجتماعي دانشگاه ھا از اھمیت بسیارزیادي

برخوردار است؛ اما متاسفانھ نگاه موجود در دانشگاه ھا بیشتر بھ امر آموزش و پژوھش بوده است؛ درحالیكھ مشكالت روان شناختي بھ تبع شرایط پیش آمده در دوران شیوع ھمھ گیري

كرونا بسیار فراوان و شایان توجھ است و این موضوع باید در وزارتخانھ و دانشگاه ھا مدنظر قرار گیرد.

گفتني ست، در این نشست با اتفاق رأي ھمھ ي معاونان فرھنگي منطقھ ٧كشور، دبیرخانھ ستادي دانشگاه ھاي منطقھ ٧، در حوزه ي فرھنگي برعھده ي دانشگاه شیراز گذاشتھ شد.

حسن ختام این برنامھ نیز انعقاد تفاھم نامھ ي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و دانشگاه شیراز بر حمایت از ایجاد بازارچھ عرضھ تولیدات دانشجویي با تاكید بر مشاغل كوچك و

دانشجویي(طرح چرتكھ) 4 بود.

این تفاھم نامھ بین معاونت فرھنگي اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بھ نمایندگي دكتر عبدالحسین كالنتري و دانشگاه شیراز بھ نمایندگي سرپرست دانشگاه، دكتر محمد موذني

منعقد شد. براساس این تفاھم نامھ دانشگاه شیراز متعھد شده است نسبت بھ برگزاري رویداد در موعد مقرر (تا پایان اسفند ماه 1400) و با كیفیتي در خور آموزش عالي كشور اقدام نماید.

https://farhangi.msrt.ir/fa/organizationChart/176/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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وزارت عتف نیز تعھد داده است منابع مالي مورد نیاز دانشگاه بر اساس توافق طرفین و بر اساس اعتبارات پیش بیني شده تأمین نماید و نسبت بھ پیگیري تأمین ھزینھ ھاي بر اساس

درخواست دبیرخانھ اجرایي اقدام كند و مكاتبات مورد تقاضاي دانشگاه با سایر نھادھاي دولتي، عمومي و خصوصي را انجام دھد.

ھمچنین در پایان این برنامھ «مدرسھ ھنر و رسانھ دانشگاه شیراز (ماھوت)» با حضور معاون فرھنگي اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و ھیأت ھمراه افتتاح شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  34  |  تاریخ: 1400/11/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  نشست هم اندیشی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با استادان و دانشجویان دانشگاه شیراز

معاون فرھنگي اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و ھیأت ھمراه طي سفري یك

روزه بھ شیراز، با دو گروه اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز دیدار و ھم اندیشي كردند.

در این نشست ھا كھ روزسھ شنبھ ١٢ بھمن ماه، بھ صورت جداگانھ با حضور دكتر

عبدالحسین كالنتري، معاون فرھنگي اجتماعي وزارت عتف، دكتر محمدعلي اسالمي،

مدیركل فرھنگي-اجتماعي وزارت عتف و دكتر محمدمھدي ذوالفقارزاده، مدیركل دفتر

 سیاست گذاري و برنامھ ریزي فرھنگي و اجتماعيو ھیأت رئیسھ و جمعي از مدیران

فرھنگي دانشگاه شیراز ترتیب یافت، اساتید و دانشجویان بھ بیان دیدگاه ھا و پیشنھادات

خود پرداختند.

 
دانشگاه شیراز باید معین دانشگاه ھاي منطقھ باشد

دكتر عبدالحسین كالنتري، معاون فرھنگي اجتماعي وزارت عتف در جلسھ ھم اندیشي با استادان دانشگاه شیراز اظھار كرد: دانشگاه شیراز باید معین دانشگاه ھاي منطقھ باشد و بھ

 
كارھاي آن ھا جھت بدھد و بھ نوعي نقش ستادي خود را در این عرصھ بھ خوبي ایفا كند.

وي افزود: از دانشگاه شیراز با توجھ بھ پیشینھ، ظرفیت و توانمندي و ایده ھاي درخشاني كھ دارد انتظار داریم معین، ھادي و راھبر سایر دانشگاه ھاي منطقھ باشد و بھ كارھاي آن ھا

 
جھت بدھد.

معاون فرھنگي اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ادامھ داد: باید از ظرفیت كنشگران مؤثر در الیھ ھاي مختلف مقولھ پیچیده فرھنگ استفاده كنیم و از ثمرات كارھاي

 
دانشجویان و استادان در این عرصھ بھره ببریم.
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دانشجویان پیشران اصلي از سرگیري آموزش حضوري ھستند

معاون فرھنگي اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در دیدار با دانشجویان فعال و نمایندگان تشكل ھاي مختلف دانشجویي دانشگاه شیراز نیز پس از شنیدن دیدگاه ھا و نظرات آن

 
ھا اظھار كرد: دانشجویان باید مطالبھ گري مثبت و ھدفمند داشتھ باشند.

 
وي توضیح داد: اگر این اتفاق رخ ندھد و بھ صورت كور مطالب مطرح شود ھم دانشجو خستھ مي شود و ھم مسئول مربوطھ از پیگیري مطالبات دوري مي كند.

 
دكتر كالنتري با بیان اینكھ نوع نگاه ما باید بھ زیست دانشجویي تغییر كند، اظھار داشت: ركن اصلي دانشگاه دانشجو و این یك مفھوم بالمنازع است.

وي با تاكید بر اینكھ پیشران اصلي تحول در نظام جمھوري اسالمي ایران دانشجو است، گفت: این امر در بیانیھ گام دوم رھبري نیز ذكر شده و نگاه ما بھ جریانات دانشجویي نگاه

 
فرصت محور است بھ این معنا نیست كھ جریان دانشجویي دچار اشتباه نمي شود، اما دانشگاه جایي است كھ دانشجو باید خطا و اشتباه كند و در ادامھ وارد جامعھ شود.

معاون فرھنگي وزیر علوم افزود: ھزینھ اي كھ در دانشگاه براي اشتباه دانشجو داده مي شود، بھ مراتب كمتر از ھزینھ اي است كھ دانشجو بعد از ورود بھ جامعھ مي دھد، بنابراین باید

 
فرصت كنشگري را در دانشگاه بھ دانشجو داد.

دكتر كالنتري با بیان اینكھ وظیفھ اصلي ما مھیاكردن فضایي است كھ دانشجویان بتوانند كنشگري داشتھ باشند و فعالیت ھاي فرھنگي و اجتماعي انجام دھند، تصریح كرد: ما باید این

 
كنشگري را تسھیل كنیم و اشتباھات دانشجو را بپذیریم البتھ دانشجویان نیز باید كنشگري خود را در مقیاس استان و شھر خود نبینند بلكھ فراتر از سطح ملي بھ كنشگري خود نگاه كنند.

وي با بیان اینكھ از جریان دانشجویي انتظار مي رود كھ نگاھي كالن تر بھ فعالیت ھا داشتھ باشد و این یك ضعف جریان ھاي دانشجویي است، تصریح كرد: از رویكرد تمدني بھ فعالیت

 
ھاي دانشجویي فاصلھ گرفتیم؛ دانشجو باید متن كنشگري خود را در قالب یك تمدن ببیند.

معاون فرھنگي وزیر علوم با بیان اینكھ در این مقیاس و رویكرد كار بزرگ و افق دید گسترده مي شود، گفت: در این مسیر بدون مشكل نخواھیم بود، اما مشكالت نیز كوچك تر جلوه مي

 
كنند چون آرمان بزرگ تر است البتھ بھ معناي نادیده گرفتن واقعیات نیست، بلكھ ایده آل ھا حفظ مي شود.

دكتر كالنتري با بیان اینكھ جمعیت دانشجویي مدیران اثرگذار آینده ھستند، گفت: نیروي اصلي و عامل اصلي شادابي دانشگاه ھا دانشجویان و جریان ھاي دانشجویي است كھ مي توانند

 
فضا را دگرگون كنند چون امید و نشاط از طریق ھمین گروه ھا و جریان ھا ایجاد مي شود.

وي با بیان اینكھ مجموعھ ھاي دانشگاه شیراز در زمینھ ي مسألھ محوري باید ورود كنند در پاسخ بھ دانشجویان درباره عدم ارتباط با بدنھ ي جامعھ و صنعت افزود: باید جریان ھاي

دانشجویي كارھا را مسألھ محور پیش ببرند؛ بھ این ترتیب كھ ھریك از این جریان ھا و انجمن ھا مسائل حوزه ي خود را احصا كنند و متناسب با آن معاونت فرھنگي دانشگاه تالش كند

 
تا دانشجویان با مسئوالن استاني در ارتباط باشند.

معاون فرھنگي وزیر علوم عنوان كرد: فعالیت ھاي فرھنگي و اجتماعي دانشجویان تأثیري در بازار كار ندارد، گفت: این موضوع كامل درست است و دغدغھ ي ما در وزارت است كھ

 
این نوع فعالیت ھا را براي تأثیر فعالیت ھا در بازار كار ضریب داد بھ گونھ اي كھ حواشي ایجاد نكند.

ایشان با بیان اینكھ معتقدیم دانشجویاني كھ وارد فعالیت فرھنگي و اجتماعي مي شود، ویژگي ھایي دارند كھ مي توان از آن در دیگر عرصھ ھاي اجتماعي استفاده كرد، افزود: فارغ از

 
اینكھ بخشنامھ اي در این زمینھ صادر شود یا نشود این دانشجویان موفق تر ھستند.

دكتر كالنتري درباره بودجھ و محدودیت ھاي ھزینھ اي فعالیت ھاي دانشجویي نیز گفت: در صدد ھستیم كھ بودجھ ي فرھنگي دانشگاه ھا یا ردیف مشخصي پیدا كند یا درصد ویژه اي

 
از بودجھ ي دانشگاه ھا بھ فرھنگ اختصاص پیدا كند و این موضوع را با قاطعیت پیگیري مي كنیم.
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وي با اشاره بھ اینكھ بودجھ اي كھ بھ دانشگاه ھا اختصاص داده بودند متناسب با رشد و فعالیت ھاي دانشگاه ھا نبود، افزود: در بودجھ ي جدید سعي شده این موضوع جبران شود و

حسابرسي و حساب كشي مي كنیم تا بودجھ ي فرھنگي در زمینھ ي فرھنگ ھزینھ شود.

در دیدار معاون فرھنگي وزارت عتف با اساتید دانشگاه مسائل مختلفي درحوزه اھمیت برنامھ ھاي فرھنگي و مسائل موجود در این مسیر مطرح شد كھ از آن جملھ مي توان بھ بازنگري

بھ سرفصل ھاي دروس عمومي دانشجویان و استفاده ي بھینھ تر از آن در حوزه فرھنگي، ارائھ ي مدل پازل فرھنگي و لحاظ امتیازات فعالیت ھاي فرھنگي در ارتقاء رتبھ و فرایند

جذب اعضاي ھیأت علمي اشاره كرد.

ھمچنین نمایندگان تشكل ھاي مختلف دانشجویي نیز مسائل مختلفي را عنوان كردند كھ از آن جملھ مي توان بھ این موارد اشاره كرد: بازنگري در آیین نامھ نشریات دانشجویي، كانون ھا

و تشكل ھاي فرھنگي؛ حمایت از فعالیت ھاي كارآفرینانھ در انجمن ھاي علمي و استفاده از ظرفیت انجمن ھاي علمي در راستاي حركت دانشگاه بھ سمت دانشگاه نسل نو؛ اعطاي

فرصت ھاي مطالعاتي كوتاه مدت بھ دانشجویان برتر انجمن ھاي علمي؛ تخصیص مدت زمان نظام وظیفھ براي ھمكاري با دانشگاه؛ توسعھ و ھموارسازي زمینھ ھمكاري انجمن ھاي

علمي با بخش ھاي مختلف دولتي و خصوصي؛ خارج شدن جشنواره حركت از حالت صرفا رقابتي و علمي شدن آن؛ حضور یك نماینده از انجمن ھاي علمي در شوراي فرھنگي دانشكده

و سامان دادن وضعیت فعلي اتحادیھ ھا در جھت ایجاد ارتباط كارآمد انجمن ھاي دانشگاه ھا؛ قائل شدن امتیاز حضور و فعالیت در گروه ھاي دانشجویي اعم از انجمن ھا، تشكل ھا و

كانون ھا براي تسھیل در پذیرش مقاطع تحصیالت تكمیلي و لحاظ كردن امتیاز برگزاري فعالیت ھاي فرھنگي در آیین نامھ ھاي دانشجویي و افزایش بودجھ برنامھ ھاي فرھنگي.
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شماره خبر:  35  |  تاریخ: 1400/11/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  آغاز ایام اهللا مبارك دهه فجر گرامی باد

١٢بھمن ماه سالروز ورود تاریخي حضرت امام خمیني (ره) و آغاز دھھ ي فجر انقالب اسالمي است، دھھ اي كھ

یادآور عظمت، اقتدار و حماسھ ملتي است كھ در پي مجاھدت ھا و مبارزه علیھ جھل، استبداد، خودكامگي و

وابستگي با پیروي قاطعانھ از رھنمودھاي معمار كبیر انقالب اسالمي حضرت امام خمیني (ره) بذر امید و

بیداري را در دل آزادي خواھان و عدالت طلبان خستھ از ظلم و ستم در سراسر جھان بارور نمودند.

اكنون بیش از چھاردھھ از آن طوفان تاریخي مي گذرد. چھار دھھ اي كھ پر از فراز و نشیب اما لبریز از عزت

و افتخار و سربلندي و لحظھ لحظھ آن یادآور حماسھ آفریني مردم ھمیشھ استوار ایران اسالمي است.

در آغاز ایام هللا دھھ ي فجر و بھاري دیگر از انقالب شكوھمند ایران اسالمي، روابط عمومي دانشگاه شیراز

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رھبر كبیر انقالب، حضرت امام خمیني (ره) و شھداي واالمقام انقالب؛ فرارسیدن ایام هللا مبارك فجر را بھ فجرآفرینان و مردم انقالبي بھ ویژه جامعھ ي

دانشگاھي، كاركنان، اساتید و دانشجویان ارجمند دانشگاه شیراز تبریك و تھنیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال احیاي ھمیشگي و پاسداشت ارزش ھاي انقالب اسالمي و موفقیت و

سربلندي ملت عزیز ایران را خواستار است.
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شماره خبر:  36  |  تاریخ: 1400/11/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  انتصاب دکتر محمد محمدي به ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه

طي حكمي ازسوي دكتر مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز، دكتر محمد محمدي، استاد

بخش قدرت و كنترل دانشگاه، بھ ریاست دانشكده مھندسي برق و كامپیوتر دانشگاه شیراز

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

١١/١١/1400 بھ مدت دوسال بھ عنوان رئیس دانشكده مھندسي برق و كامپیوتر 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؛

٧- ترویج پژوھش ھاي گروھي و توسعھ تحقیقات بین رشتھ اي با عنایت ویژه بھ علوم و فناوري ھاي نوین؛

٨- حمایت ویژه از اساتید جوان ازنظر تخصیص دانشجوي تحصیالت تكمیلي و تجھیزات و امكانات آزمایشگاھي؛

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

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

گفتني ست، پیش از این دكتر فرزاد مھاجري، استاد دانشكده مھندسي برق و كامپیوتر 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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شماره خبر:  37  |  تاریخ: 1400/11/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  پیام تسلیت در پی درگذشت آیت اهللا العظمی صافی گلپایگانی (ره)

انا � و انا الیھ راجعون

خبر ارتحال عالم رباني، مرجع عالیقدر، حضرت آیت هللا العظمي حاج شیخ لطف هللا

صافي گلپایگاني (رضوان هللا علیھ) عموم شیعیان جھان را سوگوار كرد.

بي گمان درگذشت آن عالم رباني كھ از استوانھ ھاي حوزه ي علمیھ ي قم و علماي برجستھ

و حسنات این دوران بودند، ضایعھ اي عظیم و جبران ناپذیر است.

ایشان در طول عمر پربركت و در سنگرھاي مختلف، از جملھ شوراي نگھبان و مجلس

خبرگان قانون اساسي منشا خدمات زیادي براي اسالم و نظام جمھوري اسالمي شدند و آثار

گرانبھایي در حوزه فقھ و اصول و كالم و عقاید از خود بجاي گذاشتند كھ تشنگان معارف

قرآن و اھل بیت را سیراب مي كند.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، رحلت آن مرجع عالیقدر، شیخ الفقھاء و المجتھدین،

حضرت آیت هللا العظمي صافي گلپایگاني (اعلي هللا مقامھ في الجنة) را بھ حضرت ولي هللا

االعظم، مراجع عظام، علماي اسالم، خانواده مكرم ایشان و امت شریف اسالمي تسلیت عرض مي نماید و از درگاه خداوند سبحان براي روح معظم ایشان حشر و قرب با اولیاي الھي

آرزومند است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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شماره خبر:  38  |  تاریخ: 1400/11/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  بازدید اعضاي هیأت رئیسه از طرح هاي عمرانی دانشگاه

اعضاي ھیأت رئیسھ دانشگاه روز شنبھ ٩بھمن ماه ١۴٠٠، طي بازدیدي از برخي طرح

ھاي عمراني دانشگاه، از نزدیك در جریان پیشرفت امور، شیوه ي اجرا و موانع و

مشكالت اجراي پروژه ھا قرار گرفتند.

ساختمان بخش ھاي زیست شناسي، زمین شناسي و ریاضي و آمار؛ ساختمان ھاي

پژوھشكده انرژي، دانشكدۀ برق و كامپیوتر؛ ورودي درب سوم دانشگاه و مھدكودك

دانشگاه ازجملھ طرح ھاي عمراني در حال انجام دانشگاه است كھ از آن بازدید شد.

ھمچنین اعضاي ھیآت رئیسھ دانشگاه با حضور در پژوھشكدۀ ھوافضا؛ از این پژوھشگاه

بازدید كرده و در جریان امور آن قرار گرفتند.

براي مشاھده تصاویر بیشتر اینجا را كلیك كنید.

http://gallery.shirazu.ac.ir/FileViewPage.aspx?id=a1e950c7-cd33-4b62-9944-89e00d7b35fe
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شماره خبر:  39  |  تاریخ: 1400/11/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  ارتقاء رتبۀ دو تن از اعضاي هیأت  علمی دانشگاه

در جلسھ ي ھیأت ممیزه ي دوشنبھ ١١بھمن ماه ١۴٠٠، دكتر زھرا قاسم نژاد، عضو ھیأت

علمي دانشكده الھیات و معارف اسالمي و دكتر رفعت پارسایي، عضو ھیأت علمي دانشكده

مھندسي شیمي، نفت و گاز، از مرتبھ ي استادیاري بھ مرتبھ ي دانشیاري ارتقاء یافتند.

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

ایشان، آرزوي تندرستي، بھروزي و موفقیت روزافزون دارد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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شماره خبر:  40  |  تاریخ: 1400/11/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  برگزاري دو رویداد تدکس دانشگاه شیراز و تدکس دانشگاه شیراز سالن

دكتر زھرا علیمراد، عضو ھیأت علمي بخش زبان ھاي خارجي و زبان شناسي دانشگاه،

طي گفت وگویي با روابط عمومي بھ ارائھ ي گزارشي از برگزاري دو رویداد تدكس

دانشگاه شیراز و تدكس دانشگاه شیراز سالن، در جایگاه دبیر علمي این رویدادھا پرداخت.

وي با بیان این مقدمھ كھ كساني كھ مجوز برگزاري رویدادھاي از نوع «دانشگاِه» تدكس

را از تد تقاضا و دریافت مي كنند، مي توانند براي برگزاري رویدادھاي كوچك تري قبل

از رویداد اصلي ھم اقدام كنند و تد آن ھا را رویدادھاي «سالن» نامیده است؛ توضیح داد:

رویدادھاي سالن درواقع مقدمھ اي براي برگزاري رویداد اصلي ھستند و مي توانند تك

موضوعي باشند و بیشتر وجھ ترویجي دارند.

دكتر علیمراد خبر داد: تدكس دانشگاه شیراز سالن، ١٨بھمن ماه ١٣٩٨ بھ شكل یك پنل

بحث و بھ٫ بھانھ ي صحبت درخصوص وجوه مختلف «علوم شناختي» برگزار شد.

وي توضیح داد: شاید یكي از شاخص ترین ویژگي ھاي حوزه اي كھ قرار است كمك كند

تا ما بھتر و عمیق تر خود را بشناسیم، ماھیت «بین رشتھ اي» آن است. علوم شناختي

قرار است از ظرفیت قسمت ھاي مختلف علم استفاده كند براي شناخت بھتر ذھن و مغز؛

با این امید كھ پژوھش ھا نھایتا منجر بھ حل مسائلي شوند كھ بھ ھمكاري اي فراتر از

صرفاً یك رشتھ یا گرایش نیاز دارند.

بھ گفتھ ي او، سھ عضو ھیأت علمي از دانشگاه شیراز و دانشگھ علوم پزشكي شیراز،

دكتر افشین منتخب از بخش فیزیك، دكتر رضا بوستاني از بخش كامپوتر و گروه مھندسي

پزشكي و دكتر محمد نامي از گروه علوم اعصاب در این پنل حضور داشتند و باتوجھ بھ

اینكھ سابقھ تدریس، پژوھش و فعالیت ھاي ترویجي در حوزه ھاي مرتبط با علوم شناختي

و زیرمجموعھ ھایش دارند، دركنار ھم، در دو نوبت، ابتدا از ماھیت علوم شناختي و

سپس از ارتباط كارھاي خود با آن گفتند. 

دكتر علیمراد بیان كرد: رویداد سالن دوم كھ درباره ي «امكان ھنر معاصر در ایران» بود و رویداد اصلي كھ قرار بود بھ ترتیب در فروردین و خردادماه سال ١٣٩٩ انجام شود، بھ

علت شیوع بیماري كرونا و تعطیلي دانشگاه برگزار نشد و بھ تعویق افتاد و بعد از مشخص تر شدن شرایط شیوع بیماري، تیم برگزاركننده رویداد تصمیم بھ برگزاري آن بھ صورت

غیرحضوري و مجازي گرفت.

وي افزود: بعد از تعیین دقیق تر شكل برگزاري این رویداد، ٧سخنران از بین لیستي حدودا ۶٠نفره براي ارائھ در رویداد انتخاب شدند. افرادي از حوزه ھاي مختلف مانند علوم اعصاب

شناختي، سیستم ھاي پیچیده و فیزیك آماري، باستان شناسي، ادبیات و زبان فارسي، موسیقي، معماري و فیلم سازي طي فرآیندي یك تا سھ ماھھ براي ایراد سخنراني آماده شدند.

بھ گفتھ ي او تدكس دانشگاه شیراز در روز سوم تیرماه سال 1400 از طریق وب سایت آپارات پخش شد و دكتر محمدرضا امیني از بخش زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز، دكتر

كاوه فتاحي از بخش معماري دانشگاه شیراز، دكتر افشین منتخب از بخش فیزیك دانشگاه شیراز، دكتر علیرضا عسكري چاوردي از بخش تاریخ دانشگاه شیراز، دكتر محمد نامي از

گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شیراز، آرمین صنایعي دانش آموختھ موسیقي از دانشگاه موسیقي و ھنرھاي نمایشي وین و استاد محمدرضا اصالني، شاعر و فیلم ساز در این

رویداد سخنراني كردند.
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دبیر علمي تدكس دانشگاه شیراز گفت: این رویداد از لحاظ محتوایي دو ھدف عمده داشت: نخست، ترویج مفاھیم و اصول كلي حوزه ھاي جدید علم، ھنر و... دوم، بررسي اقداماتي كھ

حاصل فعالیت و پژوھش نظام مند باشند.

دكتر علیمراد اظھار داشت: بھ طور كلي دانشگاه شیراز با تجربھ ي یك دوره برگزاري رویداد تدكس در سال2016 و درك شرایط و ضوابط حاكم بر رویدادھایي از این نوع و سطح،

مي تواند با اتكا بھ برنامھ ریزي و جھان سازي مشخص تبدیل بھ یكي از دانشگاه ھاي ایراني پیشرو در تولید «محتوا» با فرم تد باشد؛ از این رو مسائلي كھ جامعھ ي كنوني ایران در

حوزه علم، ھنر، فرھنگ و اقتصاد بھ صورت عام با آن ھا روبھ روست مي تواند مدخل خوبي براي ارائھ ي راھكارھاي علمي و كاربردي با فرم تد باشد، كمااینكھ این نقش توسط تد

براي جامعھ جھاني ایفا شده است، تدكس دانشگاه شیراز مي تواند بھ نوعي در سطحي منطقھ اي و حتي ملي این كاركرد را داشتھ باشد.

وي افزود: نكتھ قابل توجھ بررسي موضوعات با توجھ بھ اولویت شان در ظرف زمان و مكان خواھد بود. ساختار سخنراني ھا و در دسترس بودن آن ھا با توجھ بھ ضوابط و نوع توزیع

آن توسط تد، شانس فراگیرشدن مباحث مطرح شده و ایجاد فضاي گفتماني در جامعھ دانشگاھي را بھ شدت افزایش مي دھد كھ این خود مي تواند لزوم استفاده از این برنامھ را توجیھ كند.

گفتني ست، دو رویداد تدكس دانشگاه شیراز و تدكس دانشگاه شیراز سالن، با دبیري علمي دكتر زھرا علیمراد از بخش زبان ھاي خارجھ و زبان شناسي و دبیري اجرایي محمدرضا

مقیمي دانشجوي كارشناسي زبان و ادبیات انگلیسي ھمراه با بیش از ٣۵ دانشجو از رشتھ ھا و مقاطع تحصیلي مختلِف دانشگاه ھاي شیراز و علوم پزشكي شیراز در قالب 7 تیم، بھ

عنوان اعضاي تیم اجرایي، در دانشگاه شیراز برگزار شد.

ویدئوھاي سخنراني این رویداد در كانال تدكس دانشگاه شیراز در آپارت و كانال تدكس در یوتیوب بھ نشاني زیر منتشر شده است.

آدرس كانال آپارات رویداد:

www.aparat.com/TEDxShirazUniversity

نسخھ انگلیسي سخنراني دكتر منتخب و دكتر نامي كھ در یوتیوب منتشر شده اند:

https://www.youtube.com/watch?v=ZRT25lx6OIU

https://www.youtube.com/watch?v=FYrh9fCNdO0

آدرس وبسایت و صفحات رویداد:

www.tedxshirazuniversity.com

https://www.ted.com/tedx/events/33230

Instagram.com/tedxshirazuniversity

t.me/tedxshirazuniversity

https://www.youtube.com/watch?v=ZRT25lx6OIU
https://www.youtube.com/watch?v=FYrh9fCNdO0
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شماره خبر:  41  |  تاریخ: 1400/11/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  کسب رتبه برتر در بخش مقاالت جشنواره تألیفات علمی برترعلوم انسانی-اسالمی عالمه جعفري ازسوي یکی از

کارکنان دانشگاه شیراز

سومین جشنواره ي تألیفات علمي برتر علوم انساني-اسالمي عالمھ جعفري (رض)، پایان

نامھ ي كارشناسي ارشد «اعظم نژادمزارع بھبھاني»، از كاركنان دانشگاه شیراز و دانش

آموختھ ي كارشناسي ارشد مدیریت دولتي، گرایش توسعھ منابع انساني، باعنوان «بررسي و

شناسایي شایستگي ھاي كارآفرینانھ ي انساني موردنیاز جھت حركت بھ سوي دانشگاه نسل

سوم و تأثیر آن بر ارتباط دانشگاه با صنعت (مورد مطالعھ: دانشگاه شیراز)»، بھ راھنمایي

«دكتر حمیده شكاري»، با محوریت مدیریت، پس از طي مراحل مختلف داوري و كسب حد

نصاب امتیازات الزم بھ عنوان اثر برتر انتخاب و شایستھ ي دریافت تندیس و لوح ویژه ي

جشنواره شناختھ شد.

گفتني ست، این جشنواره بھ ھمت پایگاه استنادي علمي ایرانیان و حمایت دانشگاه ھا و

مراكز دیني و حوزي در آذرماه 14٠٠در بخش ھاي مقاالت، كتاب، پایان نامھ و طرح ھاي

پژوھشي در تمام مقاطع تحصیلي دانشگاھي و حوزوي برگزار شد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز این موفقیت ارزشمند را بھ «سركارخانم اعظم نژادمزارع

بھبھاني» تبریك عرض نموده، سربلندي و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه خداوند

متعال خواستار است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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شماره خبر:  42  |  تاریخ: 1400/11/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  پیاده روي دانشگاهیان به مناسبت هفته ملی هواي پاك

مراسم پیاده روي دانشگاھیان ھمزمان با ھفتھ ملي ھواي پاك برگزار گردید.

این برنامھ كھ با شعار «ھواي پاك، حقوق عامھ و اراده ملي»، صبح سھ شنبھ

۵بھمن١۴٠٠، در باغ زیباي گیاه شناسي ارم دانشگاه شیراز ترتیب یافت، بھ ھمت مدیریت

اجتماعي دانشگاه شیراز و انجمن علمي علوم و مھندسي محیط زیست دانشگاه شیراز

برگزار گردید.

در آغاز این برنامھ، دكتر معصومھ محرر مدیر اجتماعي دانشگاه و رئیس مركز حمایت

از فعالیت ھاي علمي دانشجویان، تولد حضرت زھرا (س) و روز زن را بھ ھمھ بانوان گرامي دانشگاه تبریك گفت. سپس ضمن تقدیر از حضور پرشور دانشگاھیان دانشگاه شیراز در

مراسم ھفتھ ملي ھواي پاك، ایفاي مسؤولیت ھاي اجتماعي را از اولویت ھاي دانشگاه خواند و افزود: آلودگي ھوا چالش ھاي زیادي را براي نسل حاضر و نسل آتي بھ بار خواھد آورد و

باعث ایجاد مشكالت زیادي در سالمت جسم و روان افراد خواھد شد كھ از پیامدھاي آن كاھش كیفیت زندگي افراد و نشاط اجتماعي است.

وي ھدف از برگزاري این برنامھ را، ضمن تقویت فعالیت ھاي اجتماعي دانشگاھیان، فرھنگ سازي و ارتقاي سطح آگاھي جامعھ دانشگاھیان درخصوص مسائل مربوط بھ آلودگي ھوا

دانست و بیان كرد: ھركدام از ما در ھر جایگاھي كھ باشیم مي توانیم سھمي در كاھش آلودگي ھوا ایفا نماییم كھ ھدف از برپایي این مراسم معرفي اینگونھ راھكارھا است.

وي از انجمن ھاي علمي دانشگاه براي برگزاري رویدادھاي بین رشتھ اي مرتبط با مسائل محیط زیست تقدیر كرد و این قبیل برنامھ ھا را براي ارتقاي دانش عمومي جامعھ، ترویج و

فرھنگ سازي حفاظت از محیط زیست و حساس كردن ذھن مسوالن بھ این مھم، ضروري دانست.

وي چنین استقبال گسترده اي را از جانب جامعھ دانشگاھیان بي سابقھ خواند و از ھمكاران محترم معاونت فرھنگي و اجتماعي و ھمچنین دانشجویان انجمن علمي علوم و مھندسي محیط

زیست براي برگزاري این مراسم تقدیر كرد.

در ادامھ برنامھ دكتر سید فخرالدین افضلي، عضو ھیأت علمي و مھندسي منابع طبیعي و محیط زیست دانشكده كشاورزي دانشگاه شیراز ضمن برشمردن اھمیت موضوع محیط زیست و

ھواي پاك، راھكارھاي كاھش آلودگي ھوا و نقش تفكیك پسماند در كاھش آلودگي ھوا و اقدامات عملیاتي و نقش شھروندان را بیان كرد.

در ادامھ ي برنامھ ي پیاده روي، فعالیت ھاي شاد و مفرح ورزشي ازسوي مؤسسھ ي فرھنگي ورزشي فرتاك زیرنظارت دكتر رستمي عضو ھیأت علمي دانشگاه شیراز و تیم

دانشجویي او برگزار گردید.

اھداي جوایز بھ شركت كنندگان با حمایت سازمان سیما ومنظر شھرداري شیراز و صرف صبحانھ پایان بخش برنامھ ي ھفتھ ي ملي ھواي پاك بود.
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شیراز

  مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز

آیین تودیع و معارفھ ي رئیس پیشین و جدید دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه شیراز

برگزار شد.

مراسم تكریم دكتر رحمان صحراگرد، رئیس پیشین دانشكده ادبیات و علوم انساني و

معارفھ دكتر محمد مرادي، رئیس جدید این دانشكده، با حضور اعضاي ھیأت رئیسھ

دانشگاه و برخي از دانشگاھیان برگزار شد.

در این آیین كھ در تاالر عالمھ جعفري دانشگاه ترتیب یافت، دكتر صحراگرد بھ ارائھ ي

گزارشي از وضعیت دانشكده و فعالیت ھاي صورت گرفتھ در طول سال ھاي گذشتھ در

چھار حوزه ي آموزشي، پژوھشي، مالي و دانشجویي-فرھنگي پرداخت.

وي بااشاره بھ برخي از برنامھ ھاي فرھنگي برگزارشده باھمكاري معاونت فرھنگي دانشكده ادبیات و علوم انساني، ازجملھ كنگره جھاني پیامبر رحمت در زمینھ ادبي و ترجمھ، كنگره

شعر و ایثار و زنان عاشورایي با بنیاد شھید و بیش از 49فعالیت فرھنگي دیگر كھ با وجود شیوع بیماري كرونا صورت گرفتھ است، اظھار كرد: بھ جرأت مي توان گفت این دانشكده در

بین دانشكده ھاي دیگر در زمینھ ي فعالیت ھاي فرھنگي پیشتاز است.

دكتر صحراگرد ھمچنین با اشاره بھ ھمكاري ھاي بین المللي این دانشكده ازجملھ تبادل استاد و دانشجو در چارچوب طرح بین المللي آراسموس و تأسیس دفتر بین المللي مطالعات ایران

شناسي میراث فرھنگي مشترك با مؤسسھ ایزمئو ایتالیا در دانشگاه شیراز بھ ظرفیت این دانشكده در حوزه ي ھمكاري ھاي علمي-بین المللي و جذب دانشجویان خارجي اشاره كرد و

خواستار توجھ و سرمایھ گذاري جدي در این زمینھ شد.

دكتر محمد مرادي، رئیس جدید دانشكده ادبیات و علوم انساني نیز، در ادامھ از حسن اعتماد ھیأت رئیسھ دانشگاه براي این انتصاب سپاسگزاري و از زحمات ھیأت رئیسھ پیشین دانشكده

قدرداني كرد.

وي با اشاره بھ اینكھ فھرست برنامھ ھاي پیشنھادي را بھ ھیأت رئیسھ تقدیم كرده، برخي از برنامھ ھاي داراي اولویت این دانشكده را مانند پیگیري و تعامل براي راه اندازي كرسي ھاي

زبان و ادبیات فارسي در كشورھاي مستعد با ھمكاري مركز ھمكاري ھاي علمي بین المللي دانشگاه، امكان سنجي و پیگیري براي راه اندازي دوره ھا و رشتھ ھاي مربوط بھ دیگر زبان

ھاي زنده دنیا و گسترش ھمكاري ھاي برون دانشگاھي نام برد.

در پایان این مراسم نیز، دكتر محمد مؤذني، رئیس دانشگاه شیراز، ضمن قدرداني از رئیس و اعضاي ھیأت رئیسھ ي پیشین دانشكده ادبیات و علوم انساني، یكي از رویكردھاي مدیریتي

در این دوران را جوان گرایي معرفي كرد و انتخاب دكتر مرادي را بھ عنوان یكي از اعضاي ھیأت علمي جوان، بھ سمت ریاست دانشكده ادبیات و علوم انساني از این رو دانست.

وي با بیان اینكھ در شرایط فعلي، دانشگاه ھا با مشكالت مالي جدي روبھ رو ھستند، افزود: این دوران نیز درس بزرگي بھ ما مي دھد و آن این است كھ دانشگاه ھا باید بتوانند در ھر

شرایطي گلیم خود را از آب بیرون بكشند و درآمدزایي كنند.

دكتر مؤذني، بااشاره بھ سبقھ و پیشگامي دانشگاه شیراز در امور بین الملل و ھمین طور موقعیت پرجاذبھ ي شھر شیراز، جذب دانشجویان خارجي را یكي از راه ھاي مھم و مؤثر در

درآمدزایي دانشگاه و ھمچنین توسعھ ي ھمكاري ھاي علمي بین المللي دانشگاه دانست و خواستار توجھ و اھتمام ویژه ي ھیأت رئیسھ دانشكده ادبیات و علوم انساني بھ این حوزه شد.

وي یكي دیگر از ضروریات دانشگاه را جذب رشتھ ھاي موردنیاز جامعھ مانند رشتھ ھاي مربوط بھ دیگر زبان ھاي زنده دنیا ازجملھ چیني دانست و بر انجام آن با استفاده از ظرفیت

آموزش مجازي تأكید كرد.

رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینكھ امروزه یكي از اھداف دانشگاه ھا رسیدن بھ نسل دانشگاه ھاي نسل سوم و چھارم یعني دانشگاه ھاي كارآفرین و جامعھ محور است؛ اظھار داشت: اگر

ما بخواھیم نسل دیگري از دانشگاه ھا را معرفي كنیم، باید بگوییم آن «دانشگاه انسان ساز» است؛ دانشگاھي كھ افراد را در رشتھ ھا و تخصص ھاي مختلف بھ گونھ اي تربیت مي كند
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كھ ارزش ھاي اخالقي برایشان داراي اھمیت باشد و علم و دانش را مھار كرده و درراستاي اھداف انساني بھ كار مي گیرند.

وي اظھار داشت: امیدواریم دانشكده ي ادبیات و علوم انساني باتوجھ بھ ظرفیتي كھ دارد در رساندن جایگاه دانشگاه، بھ دانشگاھي انسان ساز فعال باشد.

در پایان این مراسم نیز حكم انتصاب دكتر مرادي بھ عنوان رئیس جدید دانشكده ادبیات و علوم انساني قرائت و با اعطاي ھدایایي از زحمات رئیس پیشین این دانشكده تقدیر شد.
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  دستاوردهاي مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز

دكتر منصور كنعاني، مدیر مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز و مشاور استاندار

فارس در امور فناوري و شركت ھاي دانش بنیان، طي گفت وگویي با اصحاب رسانھ بھ

شرح اقدامات و معرفي دستاوردھاي این مركز پرداخت.

وي در آغاز بھ تاریخچھ ي مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز اشاره كرد و گفت:

مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز بھ عنوان یكي از زیرمجموعھ ھاي معاونت

پژوھش و فناوري دانشگاه، قدمتي ٢٠سالھ دارد و در سال١٣٨٠بھ عنوان دفتر كارآفریني

و ارتباط با جامعھ ي دانشگاه شیراز با ھدف حمایت از ایده ھاي نو دانشجویي پایھ گذاري

شده است. در سال١٣٨٨ با كسب مجوز از سازمان ثبت اختراعات كشور دفتر مالكیت

فكري دانشگاه شیراز بھ عنوان مرجع استعالم داوري در منطقھ ي جنوب كشور شروع بھ

كار نموده و درنھایت در سال ١٣٩۶ با ادغام دفاتر كارآفریني و مالكیت فكري بھ ھمراه

یك شتاب دھنده با ساختار جدید شروع بھ فعالیت كرده است.

اتصال ظرفیت ھاي دانشگاھي بھ زیست بوم نوآوري شھري ھدف مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز

دكتر كنعاني با یادآوري اینكھ از سال ١٣٩٨ مدیریت مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز را بر عھده دارد، بھ بیان اھداف این مركز پرداخت و اظھار كرد: اصلي ترین ھدف

مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه، طراحي ساختار و آماده سازي زیرساخت ھاي الزم براي حمایت از فعالیت ھاي فناورانھ ي اساتید و دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه و متصل

كردن این ظرفیت ھاي دانشگاھي بھ زیست بوم نوآوري شھري و ظرفیت ھاي بیرون از دانشگاه است.

وي از طراحي واحدھاي مختلف در مدیریت مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه بھ منظور پیشبرد اھداف و فعالیت ھاي این مركز خبر داد و گفت: بھ طور كلي در ساختار جدید مركز

نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز، برحسب ضرورت و با ھدِف گذار از دانشگاه نسل دوم بھ دانشگاه نسل سوم و چھارم، واحدھاي زیرمجموعھ ي: ١.مراكز نوآوري و شتابدھي

تخصصي؛ ٢.مركز خدمات فناوري، تحقیق و توسعھ؛ ٣.مركز تجاري سازي و صادرات فناوري و ۴.واحد ارتباطات و رویدادھا طراحي شده است.

وي در ادامھ بھ تشریح فعالیت ھاي واحدھاي مختلف مدیریت مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه پرداخت و توضیح داد: مراكز نوآوري بھ عنوان اولین نقش آفرینان در زیست بوم شكل

گیري و توسعھ ي شركت ھاي نوپا و دانش بنیان، با محوریت حمایت از كارآفرینان و افراد مستعد و خالق از طریق ایجاد بسترھاي حمایتي و توانمندساز، سعي در پرورش ایده ھاي نو

و كاربردي با رویكردي ثروت آفرین دارند. از ھمین رو واحد مراكز نوآوري و شتابدھي بھ عنوان یكي از واحدھاي مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه طراحي شده و در آن تأسیس

مراكز نوآوري تخصصي در دستور كار قرار گرفتھ است. در این راستا نیز تاكنون موفق بھ راه اندازي مراكز نوآوري تخصصي علوم انساني و نوآوري تخصصي علوم مھندسي شده

ایم. 

دكتر كنعاني ادامھ داد: خروجي ھاي موفق مراكز نوآوري تخصصي، باید در شتاب دھندھا مسیر كوتاه و مؤثر براي جذب سرمایھ و آغاز فرآیند ورود بھ بازار را طي كنند. ھمان گونھ

كھ مي دانید شتاب دھنده سازماني است كھ با برگزاري دوره ھاي فشرده ي حمایتي، آموزشي و ھمچنین سرمایھ گذاري بر كسب وكارھاي نوپا با حذف موانع موجود، ظرفیت ھاي ورود

بھ بازار و ارتباط با سرمایھ گذاران و مشتریان را ھموارتر مي كند. شتاب دھنده ھا در دانشگاه شیراز بھ طور رسمي از اواخر سال١٣٩۵ آغاز كرده اند. در سال١٣٩۶ شتاب دھنده ي

دیموند با مجموع ٢٨تیم و ١٠۶عضو، درسال ١٣٩٧نیز شتاب دھنده ي كوانتوم با ٣٨تیم و ١٣٩عضو با مشاركت بخش خصوصي راه اندازي گردیده است. این شتاب دھنده از

سال١۴٠٠ با عنوان شتاب دھنده كوانتوم پالس دانشگاه شیراز با گستردگي بیشتر بھ فعالیت ادامھ مي دھد. از سال ١٣٩٩ نیز شتاب دھنده ي ھاب شیراز با سرمایھ گذاري مشترك با

ھمراه اول با مجموع ١٩تیم و ۶٠عضو فعالیت دارد.

بھ گفتھ ي او طي سال ھاي گذشتھ چندین تیم موفق كھ تركیبي از دانشجویان، دانش آموختگان و اعضاي ھیأت علمي دانشگاه بوده اند، از طریق مراكز نوآوري و شتاب دھنده ھاي مستقر

در دانشگاه شیراز بھ وجود آمده اند و در سایھ ي آموزش ھا و حمایت ھاي ھدفمند، ضمن تربیت نیروي انساني توانمند، زمینھ ي ظھور شركت ھاي دانش بنیان در حوزه ھاي ھوش

https://shirazu.ac.ir/-/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86?redirect=https%3A%2F%2Fshirazu.ac.ir%2Farchive%3Fp_p_id%3D3_INSTANCE_7547C73pcjYR%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_advancedSearch%3Dfalse%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_entryClassName%3D%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_displayDate%3D%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_modifiedselection%3D0%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_keywords%3D%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_expirationDate%3D%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_displayWebContentArchiveInTheme%3Dfalse%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_delta%3D20%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_searchSort%3Dlatest%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_format%3D%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_andOperator%3Dtrue%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_modifiedfrom%3D%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_modifiedto%3D%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_assetCategoryIds%3D238032%252C134214%252C134186%252C134164%252C134174%252C134208%252C134180%252C134192%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_resetCur%3Dfalse%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_cur%3D2%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_INSTANCE_7547C73pcjYR_assetTagNames%3D
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مصنوعي، ارتباطات دیجیتال، گردشگري، سالمت، فناوري ھاي ابري، ربات ھاي توان بخشي و فروش و تبلیغات دیجیتال را موجب شده اند كھ دستآورد باارزشي است.

وي اظھار داشت: برخي از این تیم ھا در مراحل تجاري سازي، باتوجھ بھ نواقص زیست بوم استان، بھ تھران منتقل شده اند كھ الزم است در این زمینھ چاره اندیشي گردد. عالوه براین

ارتباط متقابل و فعال بین اساتید، افراد باتجربھ در شركت ھاي صنعتي با تیم ھاي نوپا از جملھ ي ھدف گذاري ھاي مركز نوآوري و شتاب دھنده ھا ھست كھ در این زمینھ نیز تجربھ

ھاي موفقي ثبت شده است.

مدیر مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه درخصوص واحد خدمات فناوري و تحقیق و توسعھ نیز توضیح داد: یكي از فعالیت ھاي مھم دانشگاه بزرگ شیراز، ارتباط با شركت ھا،

سازمان ھا و صنایع مختلف در قالب قراردادھاي ھمكاري فناورانھ، پژوھشي و مشاوره اي است كھ این كار در مواردي كھ موضوعات كالن و طوالني مدت در دستور كار باشد، از

طریق پژوھشكده ھا، مراكز تحقیقاتي و دفاتر فناوري ثبت شده توسط دانشگاھیان انجام مي شود. ھدف این گروه ھا كھ ھمگي واحد فناوري نامیده مي شوند رفع نیازھاي علمي و فناوري

كشور، ایجاد و گسترش ارتباطات اجتماعي و فرھنگي، تولید ثروت و اعتالي نام و برند دانشگاه شیراز است. دفترمالكیت فكري، دفتر انتقال فناوري، واحدھاي فناور، مراكز تحقیقاتي و

پژوھشكده ھا زیرمجموعھ ي این واحد تعریف شده اند. در حال حاضر نزدیك بھ ٣٠واحد پژوھشي شامل چندین پژوھشكده، مركز تحقیقاتي و دفتر فناوري در حوزه ھاي علوم انساني،

فناوري ھاي شھري، كشاورزي، صنایع غذایي، فناوري ھاي نوظھور و غیره در دانشگاه شیراز فعالیت دارند و مجري گري پروژه ھاي تاثیرگذاري ملي و منطقھ اي را عھده دار

ھستند.

او ھمچنین بھ فعالیت بخش مالكیت فكري پرداخت و گفت: از سال ١٣٨٨ اداره كل مالكیت فكري كشور داوري ادعانامھ ھایي كھ براي ثبت اختراع بھ اداره كل ثبت اختراعات كشور

ارجاع مي شده است را بر عھده ي چند دانشگاه مرجع و مؤسسھ ي علمي كشور ازجملھ دانشگاه شیراز قرار داد. ساماندھي پرونده ھاي ثبت اختراع دانشگاه شیراز، تشكیل شبكھ ي

داوران تخصصي دانشگاه و مقایسھ ي اختراعات در دانشگاه ازجملھ وظایف واحدمالكیت فكري است. در طول 3سال گذشتھ تعداد 212 ادعاي اختراع بررسي شده است كھ90مورد

ادعاي اختراع ثبت شده و 33ادعاي اختراع ثبت شده مربوط بھ اعضاي ھیأت علمي و دانشجویان دانشگاه شیراز از سوي دفتر مالكیت فكري دانشگاه شیراز داوري و براي ثبت بھ اداره

ثبت اختراعات كشور ارسال شده است. 

دكتر كنعاني در ادامھ ضمن معرفي واحد تجاري سازي و صادرات فناوري مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه و دستاوردھاي آن براي دریافت خدمات از عالقھ مندان این حوزه دعوت

كرد و گفت: واحد تجاري سازي و صادرات فناوري مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز، در راستاي نیل بھ رسالت ھاي دانشگاه نسل چھارم در دي ماه 1399 تأسیس گردید و

ازجملھ مھم ترین اقدامات این واحد مي توان بھ تدوین محتوا و نقشھ ي راه تجاري سازي و صادرات، تدوین چارت سازماني تجاري سازي و صادرات، تشكیل سبد محصول صادراتي و

مطالعھ ي بازار كشورھاي ھمسایھ بھ عالوه ي روسیھ و چین نام برد. این مركز آمادگي خود را براي ارائھ ي خدمات مختلف در حوزه ي ارزیابي، مشاوره، تامین مالي، بازاریابي،

صادرات فناوري و... بھ گروه ھاي مختلفي كھ در رأس آن اعضاي ھیأت علمي دانشگاه و دانشجویان تحصیالت تكمیلي عالقھ مند بھ حوزه كسب و كار ھستند، اعالم مي نماید. واحد

تجاري سازي با تمركز بر نتایج فعالیت ھاي اتمام یافتھ دانشگاھي كھ ظرفیت تبدیل شدن بھ شركت ھاي دانش بنیان و یا فروش مالكیت فكري فناوري دارند، مسیر تجاري سازي آن ھا را

فراھم مي كند. انجام مشاوره ھاي متعد، برگزاري نشست ھا با صندوق ھاي سرمایھ گذاري، تیم سازي فناورانھ و بازاریابي و راھبري صادرات دانش و فناوري از جملھ حمایت ھاي این

واحد است. در دوسال گذشتھ دوره ھاي آموزشي تطبیق بازار كھ ھركدام ١٢ھفتھ طول مي كشد با مشاركت تھران سایت براي شركت ھاي تحت حمایت برگزار شده كھ بسیار موفق بوده

است.

پردیس فناوري دانشگاه بھ دنبال تلفیق ایده ھاي مراكز رشد و پارك علم و فناوري

وي بااشاره بھ راه اندازي پردیس فناوري (دره فناوري) در دانشگاه بھ عنوان یكي از دستاوردھاي ھمكاري بین دانشگاه و پارك علم و فناوري، اظھار داشت: طرح پردیس ناحیھ نوآوري

و كارآفریني (دره فناوري) در فضاي دانشگاه بھ دنبال تلفیق ایده ھاي مراكز رشد و پارك علم و فناوري، ایجاد یك فضاي شبكھ اي از نیازمندي ھاي اساسي زیست بوم پیشرفت دانش

بنیان فارس در یك منطقھ، ایجاد زیرساخت عملیاتي براي كاھش فاصلھ ایده، دانش، تجاري سازي و بازار براي تحقیقات دانشگاھي است. جغرافیاي متمركز بھ عنوان یك عامل قدرتمند

زیست بوم صنعت و جامعھ دانش بنیان، پایھ ریزي چرخ تولید دانش از مبدأ دانشگاه تا تولد و رشد اولیھ یك صنعت اشتغال زا و متناسب با نیاز اجتماعي روز و توجھ بھ دانشجو بھ

عنوان سرمایھ ي اساسي در رشد و توسعھ ي دانش بنیان ازجملھ مزایاي این طرح است.

دكتر كنعاني افزود: در ساختمان پردیس، ظرفیت پذیرش 60شركت وجود دارد و تاكنون 30شركت در آن استقرار یافتھ است. در ساختمان فضاي كار اشتراكي ھم حدود 15تیم مي توانند

مستقر شوند و با توجھ بھ وضعیت كرونا ھم اكنون حدود 40درصد ظرفیت تكمیل شده است. در سولھ ي كارگاھي ھم 8شركت دانش بنیان مستقر شده و مشغول بھ فعالیت ھستند.

ارائھ ي مدل رویكردھاي مھارتي در رویدادھاي آموزشي مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز باھدف نیل بھ دانشگاه نسل سوم

وي در پایان از واحد ارتباطاات و رویدادھاي مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه نام برد و توضیح داد: این مركز بھ طور پیوستھ رویدادھایي را بھ صورت بستھ ھاي مخاطب محور و

در راستاي اشاعھ ي فرھنگ راه اندازي كسب وكارھاي نوپاي دانش محور با حضور اساتید مطرح كشوري برگزار مي كند. با توجھ بھ شرایط كنوني دانشگاه ھاي كشور، از مدل



2/28/22, 9:44 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 70/73

رویكردھاي مھارتي در تھیھ و تدوین طرح مھارت آموزي در راستاي ایجاد دانشگاه نسل سوم استفاده مي شود. مدل رویكرد ھاي مھارتي بر این پایھ استوار است كھ آموزش ھاي

قصدشده كھ در این طرح شامل خالقیت و ایده پردازي و نوآوري و كارآفریني است را مي توان بھ صورت كارگاه ھایي در كنار دیگر دروس دانشجویان آموزش داد. براساس مدل ارائھ

شده در ھر دو بعد خالقیت و نوآوري كھ پایھ ھاي اصلي ایجاد دانشگاه ھاي نسل سھ ھستند، آموزش محورھاي اصلي بھ عنوان چارچوب ھاي كلي در جھت مشخص كردن سرفصل ھاي

اصلي استفاده مي شود. پس از برگزاري این دوره ھا، دانشجویان توانمندي در ارتباط با نوارزش آفریني تربیت مي شوند كھ بھ عنوان سرمایھ ھاي دانشگاه، در كنار اساتید خود مي

توانند در ایجاد دانشگاه نسل سوم كمك كننده باشند. در این صورت، دانشگاه با ایجاد تیم ھاي تخصصي در حیطھ ھاي مختلف از اساتید و دانشجویان مي تواند در راستاي جذب سرمایھ

اقدام نماید و براي رشد و توسعھ اقتصادي جامعھ قدم بردارد.

مدیر مركز نوآوري و كارآفرین دانشگاه شیراز از برگزاري مجموعھ كارگاه ھاي نوآفرین، رویدادھاي كرانھ، مدارس كسب وكار تابستانھ، رویداد شروع ناب، رویدادھاي مھارت

افزایي شبكھ داوران تخصصي، جشنواره ي كسب و كارھاي نوآفرین و شركت در نمایشگاه ھاي استاني، منطقھ اي و كشوري بھ عنوان نمونھ برنامھ ھاي واحد ارتباطات و رویدادھاي

مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه یاد كرد و گفت: در این مدت بیش از ٢۵ھزار نفرساعت آموزش ھاي عمومي و تخصصي در حوزه ھاي مختلف با مخاطبین متنوع در مركز

نوآوري و كارآفریني دانشگاه طراحي، تدوین و اجرا شده است.
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از مكھ ستارۀ سحر پیدا شدنوري ز خدیجھ چون قمر پیدا شد

گنجینھ یازده گھر پیدا شددر بیستم ماه جمادي الثاني

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  45  |  تاریخ: 1400/11/02
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  میالد باسعادت حضرت زهرا (س) و روز زن مبارك باد

فرارسیدن، سالروز والدت فرخنده و باسعادت اسوه عصمت و طھارت، حضرت فاطمھ زھرا (س) و میالد فرزند بزرگوارش، حضرت امام خمیني (ره) و روز زن، برعموم ھم میھمنان

عزیز تھنیت باد.

بیستم جمادي الثاني، سالروز والدت بزرگ بانویي است كھ سیرۀ نظري و عملي ایشان، الگوي كامل و بي بدیلي در عرصھ ھاي مختلف اجتماعي و سیاسي بانوان در تمام گیتي، بھ ویژه

در دنیاي اسالم است.

میالد پربركت بانوي دو عالم حضرت زھرا (س) كھ بھ عنوان روز زن نامگذاري شده است؛ فرصت مغتنمي ست براي تأمل در جایگاه بانوان و قدرداني و تكریم ایشان كھ در كنار نقش

منحصربھ فرد و پراھمیت خود در خانواده، دوشادوش مردان در جامعھ گام برمي دارند و حضوري پررنگ و نقشي مؤثر دارند.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، با امید توفیق، سربلندي و درخشش ھرچھ بیشتر بانوان كشور، روز میالد سراسر نور و رحمت حضرت صدیقھ طاھره (س) و روز گرامیداشت مقام زن

را بھ تمامي بانوان معزز كشور، بھ ویژه بانوان گرامي دانشگاه شیراز تبریك و شادباش عرض مي نماید.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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  بازدید معاون فناوري و نوآوري وزیر علوم از دانشگاه شیراز

دكتر علي خیرالدین، معاون فناوري و نوآوري وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در سفر بھ شیراز، از مجموعھ ھاي فناورانھ دانشگاه شیراز بازدید كرد.

دكتر خیرالدین روز چھارشنبھ ٢٩دي ماه ١۴٠٠، با حضور در دانشگاه شیراز، از پردیس نوآوري و فناوري در دانشگاه و شركت ھاي دانش بنیان مستقر در آن، مركز نوآوري و

فناوري دانشگاه و واحدھاي زیرمجموعھ ي آن مانند مركز نوآوري تخصصي علوم انساني و شتابدھنده ھاي ھاب و كوانتوم پالس دانشگاه بازدید كرد.

معاون فناوري و نوآوري وزیر عتف در این بازدید گفت: استان فارس استان فناورانھ و پیشرو است و ایجاد دره فناوري (پردیس فناوري) در كنار دانشگاه شیراز اقدام با ارزشي در

زمینھ ي ایجاد اشتغال است.

وي افزود: مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز یك مركز جدید و مؤثر است و ارتباط قوي بین دانشگاه ھا و پارك ھاي علم و فناوري، از مھم ترین اولویت ھاي معاونت فناوري

وزارت عتف بھ شمار مي رود.

دكتر خیرالدین اظھار امیدواري كرد با حمایت معاونت فناوري و نوآوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛ بھ زودي پارك علم و فناوري دانشگاه شیراز ایجاد شود.

دكتر منصور كنعاني، مدیر مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه شیراز نیز در این بازدید بھ معرفي بخش ھاي مختلف این مركز، توانمندي ھا و ظرفیت ھاي دانشگاه شیراز در زمینھ ي

نوآوري و كارآفریني، تجاري سازي و صادرات فناوري، خدمات فناوري و تحقیق توسعھ، انتقال فناوري و ایجاد مراكز نوآوري تخصصي ھمچون مراكز نوآوري تخصصي علوم

انساني و علوم مھندسي پرداخت و تأكید كرد: تالش شده تا دانشگاه شیراز حضور مؤثري در اكوسیستم نوآوري و كارآفریني فارس داشتھ باشد.
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