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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1400/12/28
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  پیام نوروزي رئیس دانشگاه شیراز

بسم هللا الرحمن الرحیم

َھاِر یَا ُمقَلِّـَب اْلقُلُـوِب َو اْألَْبـَصاِر یا ُمـدَبِّـَر اللَّْیـِل َو النـَّ

 

َل اْلَحـْوِل َو اْألَْحـَواِل حِوْل َحالَنَــا إِلَي أَْحَسـِن اْلَحـاِل یَا ُمَحــّوِ

 

ة َحول َحاِلنَا بُِظُھوِر اَْلُحجَّ

اینك كھ خداوند منان، باري دیگر بر ما منت نھاده و توفیق دیدار بھار را با ھمھ مظاھر زیبایش بر ما ارزاني داشتھ، او را سپاس مي گوییم و حال كھ نسیم دلنشین

آغازین روزھاي بھار طبیعت با طراوت معنوي ماه صیام و بھار قرآن ھمزمان شده است، از عمق جان دست نیاز بھ درگاه آن ذوالجالل و االكرام بلند مي كنیم و

مي خواھیم كھ حال ما را در سال پیش رو بھ احسن الحال تغییر دھد.

اینجانب بر خود فرض مي دانم در آستانھ سال جدید، از تالش خستگي ناپذیر اساتید فھیم و نجیب و كاركنان خدوم و صبور دانشگاه شیراز كھ بھ رغم ھمھ موانع،

مشكالت و محدودیت ھا، در راستاي نیل بھ اھداف علمي و فرھنگي دانشگاه در سال 1400، از ھیچ كوششي دریغ ننمودند، صمیمانھ تقدیر كنم. امید است در سال

آینده، در سایھ لطف الھي و با تمسك بھ تعالیم نوراني دین مبین اسالم، پیروي از منویات امامین انقالب و الھام از ایثار و فداكاري شھیدان واالمقام این آب و خاك،

در مسیر پیشرفت و آباداني میھن عزیز اسالمي گام برداریم، ان شاء هللا.

امیدوارم در سال جدید، با یاري خداوند منان و آگاھي و ھمراھي ھمھ مردم در سراسر كشور، ھرچھ زودتر شاھد از بین رفتن بیماري كرونا و حضور پرشور و

نشاط دانشجویان عزیز در محیط دانشگاه باشیم.

پیشاپیش فرارسیدن سال نو و عید سعید نوروز را بھ یكایك اساتید گرانقدر، كاركنان شریف و دانشجویان عزیز دانشگاه شیراز تبریك و تھنیت عرض نموده، سالي

سرشار از سالمتي، بھروزي، موفقیت، سربلندي و نیك فرجامي براي ھمھ شما عزیزان آرزو مي كنم.

با احترام

دكتر محمد مؤذني

سرپرست دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1400/12/26
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  میالد باسعادت یگانه منجی عالم بشریت، حضرت مهدي (عج) مبارك باد.

ستاره اي بدرخشید و ماه مجلس شد

تمام ھستي زھرا نصیب نرجس شد

پانزدھم شعبان، سالروز والدت باسعادت و پربركت دوازدھمین

اختر تابناك امامت و والیت، یگانھ منجي عالم بشریت، حضرت

حجت بن الحسن العسكري مھدي موعود (عج)است؛ او كھ با

میالدش بوستان مقدس نبوي را آراستھ و وجود مطھرش عرشیان را

تسبیح گوي و فرشیان را در انتظار نشانده است.

چشم بھ راه اوییم تا با ظھور عدل گسترش، شمیم عطرآگین و روح

نواز صلح و آرامش را در جھان بگستراند و شب ظلماني انتظار را

بھ روشني صبح امیدواري روشن كند.

تا كي نصیب ماست «اََري الَخلق» و «التُري» كي مي شود نواي

«اَنا الَمھدي» تو را...

از سمت كعبھ بشنوم اي جاِن جاِن جان «َعّجل َعلي ُظُھوِرَك یا صاِحَب الّزمان»

روابط عمومي دانشگاه شیراز، فرارسیدن خجستھ میالد باسعادت ستاره سپھر والیت، حجت هللا علي العالمین، حضرت مھدي موعود (عج) را بھ ھمھ منتظران آن

حضرت، بھ ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریك و تھنیت عرض نموده، از خداوند متعال تعجیل در فرج مبارك آن حضرت، عزت و اقتدار روز افزون نظام

مقدس جمھوري اسالمي ایران و پیروزي و سربلندي ھمھ مستضعفان عالم را آرزو دارد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز



4/4/22, 10:51 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 8/71

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1400/12/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  فراخوان کنگره بزرگداشت عالمه شیخ محمدتقی میرزاي شیرازي

کنگره ي بزرگداشت عالمه شیخ محمدتقی میرزاي
شیرازي، براي نخستین بار در کشور، به میزبانی دانشگاه

شیراز برگزار خواهد شد.
دکتر شکراهللا خاکرند، عضو هیأت علمی بخش تاریخ
دانشگاه شیراز و دبیر علمی این کنگره، ضمن اعالم این
خبر در جمع خبرنگاران در دانشگاه شیراز، توضیح داد:
چندي پیش، مرکز پژوهش هاي حرم امام حسین (ع) از
عراق، پیشنهادي به دانشگاه ارائه داد مبنی بر اینکه

کنگره ي بین المللی بزرگداشت مرحوم حاج شیخ محمدتقی شیرازي (که فتواي معروف قیام علیه اشغال عراق توسط انگلیسی ها را
صادر کرده و منجر به انقالب 1920 عراق شد)، یک روز در کربال و یک روز در دانشگاه شیراز برگزار شود که ما از این پیشنهاد

استقبال کردیم.
وي افزود: از دانشگاه شیراز، بخش هاي مختلفی ازجمله دانشکده هاي ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسالمی و حقوق و علوم
سیاسی در برگزاري این کنگره فعالیت دارند و بررسی ابعاد سیاسی، تاریخی، ادبی و فقهی شخصیت آن مرحوم و قیامی که ایشان

رهبري کردند را عهده دار شدند. حوزه ي علمیه ي شیراز نیز قرار است با ما در این زمینه همکاري هایی داشته باشد.
دبیر علمی کنگره ي بزرگداشت عالمه میرزاي شیرازي، درخصوص اهمیت برگزاري این کنگره اظهار داشت: یکی از مسائلی که جهان
اسالم با آن رودررو بوده و عامل بسیاري از مشکالت و عقب ماندگی ها گردیده؛ حضور استعمار در یکی دو قرن اخیر است، به خصوص
استعمار انگلیس در عراق. در این میان، شخصیت هاي ایرانی، از مراجع بزرگوار تقلید، با هوشیاري و شجاعت، با صدور فتواهایی مثل
فتواي قیام علیه انگلیسی ها که ازسوي مرحوم محمدتقی شیرازي صادر شد؛ براي مقابله با این موضوع تالش کرده اند. از همین رو
برگزاري برنامه هایی باهدف معرفی شخصیت هاي تاریخی که در حوزه ي استقالل خواهی و آزادي خواهی در جهان اسالم نقش
داشته اند و همین طور نشان دادن نقش علما و روحانیون در یکی دو سده٫ ي اخیر که نقطه ي پیوند ملت ها ازجمله بین ملت عراق
و ایران هستند، مانند مرحوم محمدتقی شیرازي، به جامعه به ویژه براي نسل جوان ما ضروري می نماید و البته این موضوع، موجب
پیوند نزدیک تر و ارتباط بیش تر دو ملت می گردد و رویکرد ضداستعماري که جزء مسائل امروز جهان اسالم است، موردتأکید قرار

می گیرد.
وي ادامه داد: مقام معظم رهبري نیز در سفري که سال ها پیش به شیراز داشتند؛ ازجمله شخصیت هایی که به عنوان سرمایه و
میراث دینی و فرهنگی و سیاسی فارس و شیراز نام بردند، شخصیت عالمه شیخ محمدتقی میرزاي شیرازي بود که در سال هایی که

انقالب اسالمی شکل گرفت، یکی از شخصیت هاي الهام بخش به مردم ما براي انقالب و استعمارستیزي بود.
دکتر خاکرند، درخصوص محورهاي کنگره ي بزرگداشت عالمه میرزاي شیرازي نیز توضیح داد: چهارمحور کلی در این کنگره در نظر
گرفته شده است؛ نخست، بررسی ابعاد فقهی این شخصیت بزرگوار، به ویژه فتواهایی که علیه استعمار صادر کرده و در حوزه ي فقه
سیاسی بسیار قابل تأمل و درخور بررسی است؛ دوم، بعد تاریخی قیام علیه انگلیس که به دستور و رهبري ایشان شکل گرفت؛ سوم،
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بعد سیاسی انقالب 1920 عراق و تأثیري که روي موقعیت جغرافیایی (ژئوپلیتیک) منطقه ي خاورمیانه به ویژه عراق داشته و الهام
بخشی این قیام به مردم ایران، در مواجهه با استعمار به خصوص در جریان ملی شدن نفت و چهارم، بعد ادبی آثار و شخصیت ایشان.

دبیر علمی کنگره ي بزرگداشت عالمه میرزاي شیرازي خبر داد: زمان برگزاري کنگره در عراق و کربال 4تیرماه و زمان برگزاري این
همایش در دانشگاه شیراز، 15تیرماه 1401 خواهد بود.

وي ضمن اعالم فراخوان این کنگره و دعوت از پژوهشگران براي شرکت در این برنامه، اعالم کرد: فرصت ارسال چکیده ي مقاالت تا
30فروردین ماه خواهد بود و نتایج داوري آن تا 10 اردیبهشت اعالم خواهد شد. مهلت ارسال اصل مقاالت نیز تا 15خردادماه در نظر

گرفته شده است و تا 25خرداد، نتایج داوري و معرفی مقاله هاي برگزیده اعالم خواهد شد.
وي درخصوص شیوه ي برگزاري این کنگره نیز توضیح داد: ما شیوه ي برگزاري این همایش را به صورت حضوري در نظر گرفته ایم؛
اما این اتفاق، بستگی به شرایط کشور دارد؛ البته سامانه ي برگزاري برنامه به صورت مجازي و برخط همزمان نیز تدارك دیده شده

است که چنانچه شرایط برگزاري حضوري برنامه میسر نشود؛ شیوه ي مجازي جایگزین می شود.
عالقه مندان می توانند براي کسب اطالعات بیش تر درخصوص «کنگره ي بزرگداشت عالمه شیخ محمدتقی میرزاي شیرازي»، صفحه

ي رسمی کنگره را به نشانی:
https://lhs.shirazu.ac.ir/article/2427281دنبال نمایند.

گفتنی ست، نویسندگان مسؤول مقاالت برگزیده، امکان سفر به کربالي معلی را با هزینه ي کنگره، خواهند داشت.
براي دریافت فراخوان «کنگره ي بزرگداشت عالمه شیخ محمدتقی میرزاي شیرازي» اینجا را کلیک کنید.

mirzayeshirazi1400@gmail.com :ارسال مقاالت از طریق آدرس
آدرس دبیرخانه: دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

شماره تماس: 07136134201- 09164215531

https://lhs.shirazu.ac.ir/article/2427281
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/14177/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf
http://mirzayeshirazi1400@gmail.com/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1400/12/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید دانشکده کشاورزي

مراسم تكریم دكتر محسن تقوي، رئیس پیشین دانشكده كشاورزي

دانشگاه شیراز و معارفھ دكتر محمدعلي اكرمي، رئیس جدید این

دانشكده با حضور اعضاي ھیأت رئیسھ دانشگاه برگزار شد.

در این آیین كھ روز سھ شنبھ ٢۴اسفندماه ١۴٠٠، در سالن سید

جمال الدین اسدآبادي دانشكده كشاورزي دانشگاه شیراز ترتیب یافت؛

دكتر تقوي، ضمن قدرداني از حسن اعتماد ھیأت رئیسھ ي سابق

دانشگاه براي ابالغ این سمت و ھمكاري اعضاي این دانشكده، بھ

معرفي مختصري دانشكده ي كشاورزي و ارائھ ي گزارشي از

دوران مدیریت خود پرداخت.

بھ گفتھ ي او دانشكده ي كشاورزي دانشگاه شیراز با داشتن حدود

١٧٠٠دانشجو كھ تعداد بیش تر آن ھا را دختران تشكیل مي دھند و ١٠١عضو ھیأت علمي فعال و تعدادي اعضاي ھیأت علمي بازنشستھ كھ حدود ٧٠درصد آن ھا

در مرتبھ ي دانشیاري و استادي قرار دارند، یكي از دانشكده ھاي فعال دانشگاه است.

دكتر تقوي درخصوص فعالیت ھاي آموزشي صورت گرفتھ در این دوران، بھ نوگشایي رشتھ ھاي مختلف مانند علوم و مھندسي آب، سازه ھاي آبي، شیالت و... و

راه اندازي كالس ھاي ھوشمند و اتصال كلیھ ي كالس ھاي آموزشي بھ سامانھ ي اینترنتي اشاره كرد و اظھار داشت: دانشكده كشاورزي دانشگاه شیراز، در میان

دانشكده ھاي دانشگاه، ازنظر امتیاز گرنت ھاي پژوھشي رتبھ ي نخست و در میان دانشكده ھاي كشاورزي كل كشور از نظر كیو اس، رتبھ ي دوم دارد.

ایشان در ادامھ بھ راه اندازي آزمایشگاه مركزي در دانشكده ي كشاورزي و خرید تجھیزات مختلف براي آن، راه اندازي اتاق فكر انجمن اقتصاد كشاورزي، انعقاد

تفاھم نامھ ھا ي بین المللي، راه اندازي زمین چمن مصنوعي و خرید وسایل ورزشي، راه اندازي پایگاه اورژانس و برخي اقدامات عمراني دیگر بھ عنوان دیگر

فعالیت ھاي صورت گرفتھ اشاره كرد و از برنامھ ھایي چون راه اندازي كلكسیون گیاھان دارویي، مركز ذخایر ژنتیكي و دیجیتالي شدن كتابخانھ ي این دانشكده،

بھ عنوان طرح ھاي در دست اقدام كھ نیازمند بودجھ و تالش براي بھ ثمررسیدن است، یاد كرد.

در ادامھ دكتر محمدعلي اكرمي، رئیس جدید این دانشكده نیز ضمن قدرداني از مدیر و معاونان پیشین این دانشكده و اعضاي ھیأت رئیسھ دانشگاه، بھ بیان برخي

از برنامھ ھاي پیش رو پرداخت.

وي در آغاز سخن خود اظھار داشت: در بحث مدیریت دانشكده، بنده قائم بھ مشاركت و مشورت عمومي و جمعي و درعین حال نقدپذیري ھستم و دست یاري بھ

سوي ھمھ ي ھمكاران خود دراز مي كنم.

دكتر اكرمي ازجملھ برنامھ ھاي مدنظر در حوزه ي اداري مالي دانشكده را تكریم ارباب رجوع و حفظ كرامت دانشگاھیان، تالش درجھت توسعھ ي امكانات و

فضاي دانشكده، پیگیري بازسازي و نوسازي فضاھاي دانشكده و... عنوان كرد.
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او ھمچنین در حوزه ي آموزشي، برنامھ ھایي چون بازنگري رشتھ ھاي موجود آموزشي، تالش براي نوگشایي رشتھ ھاي جدید متناسب با نیازھاي روز جامعھ و

حذف رشتھ ھاي غیرضروري، برنامھ ریزي براي گسترش دوره ھاي تحصیالت تكمیلي و جذب دانشجوھاي خارجي، تالش براي توسعھ ي آزمایشگاه ھا را

برشمرد.

رئیس دانشكده ي كشاورزي درخصوص برنامھ ھاي پژوھشي مدنظر در این دانشكده نیز بھ ایجاد ھماھنگي و ارتباط با صنایع و عقد قراردادھاي پژوھشي مختلف

با سازمان ھا و شركت ھاي دانش بنیان، تالش براي حركت بھ دانشگاه نسل سوم، تشكیل مركز نوآوري و كارآفریني در دانشكده ي كشاورزي، ترویج و توسعھ ي

فعالیت ھاي گروھي و پژوھش ھاي بینارشتھ اي و... اشاره كرد.

وي در پایان بھ برنامھ ھاي پیش رو در زمینھ ي فرھنگي و دانشجویي مواردي چون تقویت فضاي فرھنگي دانشكده، ایجاد فضاي تفاھم، ھمدلي و نشاط در میان

اعضاي دانشكده، ایحاد ھماھنگي و جلب مشاركت و ھمكاري مطلوب بین تشكل ھاي مختلف فرھنگي در دانشكده، برگزاري كارگاه ھا و مسابقات فرھنگي و

ورزشي و... را مطرح كرد.

دكتر مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز نیز در پایان ضمن قدرداني از ھیأت رئیسھ سابق و جدید دانشكده كشاورزي، اظھار داشت: دانشكده ي كشاورزي یكي از

قدیمي ترین و مھم ترین دانشكده ھاي دانشگاه شیراز با ظرفیت ھاي فراوان است كھ بیش از ۶۶ سال از آغاز فعالیت ھاي آن مي گذرد و ازنظر تعداد بخش ھاي

تخصصي در صدر دانشگده ھا قرار دارد.

وي افزود: كتابخانھ ي غني دانشكده با بیش از ٢۶ھزار كتاب و مجلھ؛ مجلھ ي تخصصي دانشكده با سابقھ ي بیش از ۵۵سال و دیگر امكانات فرھنگي، رفاھي و

ورزشي آن، نشان گر وضعیت بسیار مطلوب این دانشكده است.

سرپرست دانشگاه گفت: ما مسائل مختلف استراتژیك و راھبردي داریم كھ برخي از آن مستقیما بھ این دانشكده بازمي گردد؛ بھ طور مثال بحث امنیت غذایي، آب و

خشكسالي، منابع طبیعي و محیط زیست، ذخایر ژنتیكي و ثبت ژن، موضوع بذر و... كھ ھمگي از موضوعات راھبردي است و بھ طور مستقیم بھ فعالیت ھاي

دانشكده كشاورزي ارتباط دارد.

او افزود: از دانشكده اي با چنین امكانات و ظرفیت ھایي انتظار داریم كھ ھمواره در مرز دانش حركت كرده و نقش آفریني كند. 

دكتر مؤذني بیان كرد: استان فارس قطب كشاورزي جنوب كشور است و این موضوع اھمیت فعالیت این دانشكده را دوچندان مي كند و انتظار مي رود كھ این

دانشكده ارتباط جدي تري با دیگر نھادھاي اجرایي استان در حوزه ي كشاورزي داشتھ باشد.

وي بااشاره بھ مشكالت و محدودیت ھاي مالي كھ در حال حاضر وجود دارد؛ اظھار داشت این اتفاقات و مسائل مالي پیش آمده یك پیام روشن و آن اینكھ اگر

دانشگاه بخواھد مسیر علمي و بالنده ي خود را دنبال كند، باید از ھمھ ي توانایي ھا و امكانات موجود خود براي درآمدزایي و ثروت آفریني استفاده كند و وابستگي

بھ بودجھ ي دولتي نداشتھ باشد.

در پایان نیز حكم انتصاب دكتر اكرمي بھ عنوان رئیس جدید دانشكده ي كشاورزي بھ ایشان اعطا و با تقدیم ھدایایي از زحمات دكتر تقوي، رئیس پیشین این

دانشكده تقدیر شد.

براي مشاھده تصاویر این مراسم اینجا را كلیك كنید.

https://gallery.shirazu.ac.ir/FileViewPage.aspx?id=21a5e6c9-cc50-47f6-ba2e-634e7afc8fdb
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1400/12/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  ارتقاء رتبۀ  سه تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه

در جلسھ ي ھیأت ممیزه ي دوشنبھ 23اسفند ماه ١۴٠٠، دكتر دانش

محمدي، عضو ھیأت علمي دانشكده ادبیات و علوم انساني و دكتر

امین غالمحسیني، عضو ھیأت علمي دانشكده دامپزشكي، از مرتبھ

ي استادیاري بھ مرتبھ ي دانشیاري ارتقاء یافتند.

ھمچنین در این جلسھ، دكتر اشكان سامي، عضو ھیأت علمي

دانشكده مھندسي برق و كامپیوتر، از مرتبھ ي دانشیاري بھ استادي

ارتقاء یافت.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریك بھ این عزیزان، از درگاه خداوند متعال آرزوي بھروزي، سربلندي و موفقیت روزافزون براي ایشان دارد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  6  |  تاریخ: 1400/12/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  دانشگاه شیراز حامی گسترش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هاي شهر لهکنو هندوستان شد

در راستاي ھمكاري ھاي علمي و بین المللي دانشگاه ھاي ایراني،

دكتر محمدصابر خاقاني نژاد، مدیر مركز ھمكاري ھاي علمي بین

المللي و دكتر سعید حسام پور، رئیس مركز آموزش زبان فارسي بھ

غیرفارسي زبانان در دانشگاه شیراز بھ دعوت رایزن فرھنگي

جمھوري اسالمي ایران در دھلي، براي حضور در چندین برنامھ ي

فرھنگي و مالقات با رئیس دانشگاه جامع اسالمي دھلي بھ ھند سفر

كردند.

بھ گفتھ ي مدیر مركز ھمكاري ھاي علمي بین المللي دانشگاه

شیراز، محوریت جلسات برگزار شده در روزھاي نخست این سفر،

بحث و تبادل نظر درخصوص گسترش زبان فارسي در شبھ قاره ي

ھند و برگزاري دوره ھاي دانش افزایي براي دانشگاه ھاي این

كشور ازسوي دانشگاه ھاي معین ایران بود.

دكتر خاقاني نژاد درخصوص دستاورد این سفر خبر داد: دانشگاه

شیراز در این سفر، مسؤولیت گسترش زبان فارسي در مجموعھ ي

دانشگاه شھر لھكنو (Lucknow) كھ شامل چھار دانشگاه و سھ كالج

آموزش زبان فارسي مي شود را برعھده گرفت.

بھ گفتھ ي او، پشتیباني و حمایت از آموزش حدود 400دانشجوي زبان و ادبیات فارسي در سھ مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري بر عھده ي دانشگاه

شیراز گذاشتھ شده است كھ بھ زودي دوره ھاي مجازي دانش افزایي این دانشگاه ھا آغاز خواھد شد و درصورت فراھم بودن شرایط، تبادل استاد و دانشجو با این

دانشگاه ھا برقرار مي شود و پایان نامھ ھا و رسالھ ھاي دورھھاي تحصیالت تكمیلي در رشتھ ي زبان و ادبیات فارسي در دستور كار قرار خواھد گرفت.

مدیر مركز ھمكاري ھاي علمي بین المللي دانشگاه شیراز گفت: از دیگر برنامھ ھاي این سفر، مالقات با رئیس دانشگاه جامع اسالمي دھلي نو بود كھ جزء یكي از

دانشگاه ھاي برتر ھندوستان بھ شمار مي رود و در سال گذشتھ رتبھ ي نخست را درمیان دانشگاه ھاي ھندوستان كسب كرده است و حدود 16ھزار دانشجو دارد.

در این جلسھ نیز، دانشگاه ھاي ایران و ھند ھریك بھ معرفي خود و امكانات و دستاوردھاي خود پرداختھ و براي گسترش ھمكاري ھاي علمي بین المللي و انجام

طرح ھاي تحقیقاتي مشترك، تبادل استاد و دانشجو، انجام رسالھ ھا و پایان نامھ ھاي مشترك و ھمین طور اعطاي مدرك مشترك ابراز عالقھ و اعالم آمادگي

كردند.

گفتني ست، این سفر با حضور تعدادي از نمایندگان دانشگاه ھاي برتر ایران شامل دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسي مشھد، دانشگاه اصفھان، دانشگاه مازندران و

دانشگاه یزد ترتیب یافت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  7  |  تاریخ: 1400/12/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  سلسله جلسات بررسی مسائل و مشکالت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ها برگزار شد

سلسلھ جلسات بررسي مسائل و مشكالت آموزشي و تحصیالت

تكمیلي دانشكده ھا، بھ ھمت مدیریت امور آموزشي و مدیریت

تحصیالت تكمیلي دانشگاه برگزار شد.

این نشست ھا كھ با ھدف تسھیل و تسریع فرایندھا و امور آموزشي

دانشگاه و رفع موانع و نواقص موجود در این حوزه برگزار شد، بھ

صورت مجرا ویژه ي ھر دانشكده تشكیل گردید.

در این جلسات مسائل و مشكالت آموزشي دانشكده ھا بررسي و با

جزئیات بیشتري بھ حوزه ي معاونت آموزشي دانشگاه منعكس

گردید. 

گفتني ست، سلسلھ جلسات بررسي مسائل و مشكالت آموزشي و

تحصیالت تكمیلي دانشكده ھا، باحضور دكتر رضا قاسمي، مدیر تحصیالت تكمیلي دانشگاه؛ دكتر علي اصغر چالمھ، مدیر امور آموزشي دانشگاه؛ معاونان و

كارشناسان آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشكده ھا؛ معاون و كارشناسان مدیریت امور آموزشي دانشگاه، كارشناس امور آموزشي معاونت آموزشي دانشگاه و

كارشناسان تحصیالت تكمیلي دانشگاه ترتیب یافت و كماكان ادامھ خواھد داشت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  8  |  تاریخ: 1400/12/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  انتصاب دکتر محمد جواهري طهرانی، به عنوان سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

شیراز

دكتر محمد مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز، طي حكمي، دكتر

محمد جواھري طھراني، عضو ھیأت علمي دانشكده ي حقوق و

علوم سیاسي را بھ عنوان سرپرست این دانشكده منصوب كرد.

در این حكم كھ از تاریخ 23 اسفندماه ١۴٠٠، بھ مدت دو سال ابالغ

شده، آمده است:

انتظار مي رود در مدت یادشده با كمك اساتید و كاركنان محترم آن

دانشكده در اجراي موارد زیر گام ھاي مؤثري بردارید:

ایجاد فضاي تفاھم و ھمدلي و ترویج و تعمیق ارزش ھاي انساني و اخالق اسالمي در تعامالت اعضاي محترم ھیأت علمي، كاركنان گرامي و دانشجویان

عزیز؛

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

راه اندازي رشتھ ھا و گرایش ھاي جدید تحصیلي با تأكید بر علوم بین رشتھ اي متناسب با نیازھاي روز جامعھ؛

تولید و بومي سازي دانش حقوق و علوم سیاسي مبتني بر مباني فرھنگ انسان ساز اسالمي و مباني و ارزش ھاي انقالب اسالمي؛

ھدایت پایان نامھ ھاي دانشجویي و طرح ھاي پژوھشي بھ سمت و سوي نیازھاي واقعي و عیني كشور در عرصھ ھاي ملي و بین المللي؛

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

برقراري ارتباط مؤثر با رسانھ ھاي عمومي بھ ویژه صداوسیماي جمھوري اسالمي و انجام رسالت اجتماعي دانشگاه در راستاي ارتقاء فرھنگ عمومي در

حوزه ھاي علوم قضایي و علوم سیاسي؛

حمایت ویژه از اساتید جوان از نظر تخصیص دانشجوي تحصیالت تكمیلي؛

ایجاد فضاي بانشاط دانشجویي با زمینھ سازي مناسب براي رشد و توسعھ فعالیت ھاي علمي دانشجویان در بستر انجمن ھاي علمي؛

توسعھ و ترویج فعالیت ھاي فرھنگي-تربیتي با مشاركت عموم اساتید، كاركنان و دانشجویان.

ھمچنین سرپرست دانشگاه شیراز، طي نامھ اي از زحمات و تالش ھاي دكتر ابراھیم عباسي، رئیس سابق دانشكده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه شیراز تقدیر كرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  9  |  تاریخ: 1400/12/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  انتصاب دکتر مسلم علی محمدلو، به عنوان مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز

طي حكمي ازسوي دكتر محمد مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز،

«دكتر مسلم علي محمدلو»، عضو ھیأت علمي دانشكده ي مديريت

دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي دانشگاه، بھ

عنوان «مدیر دفتر نظارت، ارزیابي و تضمین كیفیت دانشگاه

شیراز» منصوب گردید.

در این حكم كھ از تاریخ 2٢ اسفندماه ١۴٠٠، بھ مدت دو سال ابالغ

شده، آمده است:

«با توجھ بھ مراتب تعھد، شایستگي و تخصص جنابعالي، بھ استناد

بند ب ماده 5 آیین نامھ جامع مدیریت دانشگاه ھا و مؤسسات آموزشي، پژوھشي و فناوري، از تاریخ 22/12/1400 بھ مدت دو سال بھ عنوان مدیر دفتر نظارت،

ارزیابي و تضمین كیفیت دانشگاه شیراز منصوب مي شوید.

امید است در سایھ ي الطاف خداوند متعال و بھره مندي از دانش و تجربھ اساتید و مدیران دانشگاه و اجراي موارد زیر گام ھاي مؤثري در بھبود كیفیت عملكرد

دانشگاه در حوزه ھاي مختلف بردارید، انشاء هللا.

ـ زمینھ سازي براي ارتقاء كیفیت فعالیت ھاي دانشگاه شیراز از طریق مقایسھ ي وضعیت موجود با استانداردھاي ملي و بین المللي؛

ـ نھادینھ كردن ارزیابي دروني در راستاي بھبود كیفیت فعالیت ھاي آموزشي، پژوھشي، فرھنگي، اجتماعي و اجرایي دانشگاه؛

ـ ارزیابي و تحلیل نظام مند عملكرد واحدھاي مختلف دانشگاه در راستاي نیل بھ اھداف مندرج در سند راھبردي دانشگاه شیراز؛

ـ نظارت بر حسن اجراي آیین نامھ ھا و دستورالعمل ھاي وزارتي و مصوبات كمیتھ ھا، كارگروه ھا و شوراھاي دانشگاه شیراز؛

ـ برنامھ ریزي مناسب جھت اجراي ھرچھ مطلوب تر كارگاه ھاي آموزشي در راستاي توانمندسازي اعضاي محترم ھیأت علمي؛

ـ ارزیابي عملكرد كلیھ مدیران و مسئولین اجرایي در سطح دانشگاه، دانشكده ھا و بخش ھاي تخصصي؛

ـ ارزیابي میزان كارآمدي فرآیندھاي اداري جاري در دانشگاه؛

ـ زمینھ سازي براي اجراي طرح آمایش آموزش عالي در استان فارس؛

ـ انجام كلیھ امور مربوط بھ ارزیابي عملكرد دانشگاه ھا و مراكز آموزش عالي استان فارس؛

ـ تھیھ و ارسال گزارشات الزم براي مركز نظارت، ارزیابي و تضمین كیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛

ـ اجراي طرح ھاي نظارت و ارزیابي مورد نیاز دانشگاه».
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گفتني ست، سرپرست دانشگاه شیراز، طي نامھ اي از زحمات و تالش ھاي دكتر قاسم سلیمي، مدیر سابق دفتر نظارت، ارزیابي و تضمین كیفیت دانشگاه شیراز

تقدیر كرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  10  |  تاریخ: 1400/12/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  کسب مقام دانشجوي نمونه دانشگاهی ازسوي دانشجوي حسابداري دانشگاه شیراز

آقاي محمدحسین عوض پور، دانشجوي كارشناسي حسابداري

دانشگاه شیراز، موفق بھ كسب مقام «دانشجوي نمونھ دانشگاھي»

در بیست ونھمین و سي امین جشنواره دانشجوي نمونھ كشوري سال

١۴٠٠ شد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، این موفق ارزشمند را بھ این

دانشجوي گرامي تبریك عرض نموده؛ سربلندي، بھروزي و موفقیت

روزافزون ایشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  11  |  تاریخ: 1400/12/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  11 شعبان والدت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارك باد

بھ بیت وحي افزون یك پسر شد

كھ طوبا نخل عصمت را ثمر شد

بیا مطرب نوایي ساز كن چون

حسین بن علي امشب پدر شد

١١ شعبان، فرخنده میالد حضرت علي اكبر(ع) و روز جوان مبارك

باد.

در كشور عزیزمان ایران، روز والدت حضرت علي اكبر (ع) در

١١ شعبان، روز جوان نامگذاري شده است.

دوران جواني یكي از با ارزش ترین دوران زندگاني است كھ در این

دوران بسیاري از رفتارھاي تاثیرگذار بر سالمت و شیوه زندگي

شكل مي گیرد.

پایھ ھاي پیشرفت كشورھا بھ نیروي فعال جوانان استوار و دفاع از

مرزھا و حفظ استقالل و امنیت بر عھده نسل جوان است و در نھایت

صعود بھ باالترین قلھ ھاي كمال بھ دست تواناي جوانان میسر مي

شود و امروز حضرت علي اكبر(ع) بھ عنوان یك جوان آگاه و با

بصیرت، الگویي شایستھ براي جوانان ایران اسالمي است.

نقش آفریني جوانان این مرز و بوم نیز در تاریخ پر افتخار

كشورمان از دوران پیروزي شكوھمند انقالب اسالمي و جنگ تحمیلي، تا بھ امروز كھ فصل جدیدي براي جوانان در عرصھ ھاي مختلف علمي و پژوھشي با

توجھ بھ شرایط خاص امروز كشور بھ منصھ ظھور رسیده، بر كسي پوشیده نیست.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن پاسداشت این روز فرخنده، روز والدت باسعادت حضرت علي اكبر و روز جوان را بھ تمامي جوانان و آینده سازان ایران

اسالمي، بھ ویژه دانشجویان عزیز دانشگاه شیراز تبریك و تھنیت عرض نموده، سربلندي، بھروزي و شادكامي جوانان ایران زمین را در مسیر رشد و اعتالي

روز افزون نظام مقدس جمھوري اسالمي آرزومند است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

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

شیراز

  نشست مشترك مرکز نوآوري تخصصی علوم مهندسی دانشگاه شیراز با شرکت توزیع نیروي برق

استان فارس

نشست مشترك مركز نوآوري تخصصي علوم مھندسي دانشگاه

شیراز با شركت توزیع نیروي برق استان فارس در محل مركز

نوآوري تخصصي علوم مھندسي دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این جلسھ مدیران مركز نوآوري و كارآفریني دانشگاه دكتر

منصور كنعاني مدیر مركز كارآفرني دانشگاه شیراز، دكتر سید

اسماعیل حسیني مدیر مركز نوآوري تخصصي علوم مھندسي، دكتر

سجاد تقوایي مدیر واحد تجاري سازي و دكتر حسین محمدي مدیر

واحد خدمات فناوري حضور داشتند. ھمچنین دو نفر از اساتید

برجستھ دانشكده مھندسي برق قدرت آقایان دكتر ابراھیم فرجاه از

اساتید پیشكوست دانشكده و دكتر محمد محمدي ریاست دانشكده برق

و كامپیوتر در جلسھ حاضر شدند و بھ بیان نكاتي پرداختند.

در ابتداي جلسھ پس از معرفي و خوش آمدگویي دكتر حسیني؛ دكتر كنعاني مقدمھ اي از شرایط و ساختار اكوسیستم فناوري ایجاد شده در دانشگاه را ارائھ كرد.

پس از آن مھندس جالیر سرپرست شركت توزیع نیروي برق استان فارس ضمن ابراز خرسندي از برگزاري این جلسھ بھ بیان نكات و مثال ھایي در خصوص

سطح تعامل بین مراكز دانشگاھي و صنعت پرداخت. ھمچنین سایر معاونان و ھیات ھمراه ،پس از معرفي واحدھاي مرتبط خود در شركت توزیع، نقطھ نظرات

خود را در رابطھ با شیوه ھاي تعامل في مابین عنوان كردند.

در ادامھ دكتر فرجاه و دكتر محمدي نظرات خود را پیرو صحبت ھاي انجام شده در خصوص نحوه پیشبرد اھداف مركز نوآوري و راھكارھاي ارتباطي بین

صنعت و دانشگاه بیان كردند.

بازدید ازمركز نوآوري تخصصي علوم مھندسي و گفتگو با تیم ھاي مستقر در آن، پایان بخش مراسم بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  13  |  تاریخ: 1400/12/22
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  مراسم تودیع و معارفۀ معاون پیشین و جدید آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز

طي مراسمي، از زحمات دكتر علیرضا افشاري فر، معاون پیشین

آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه تقدیر و دكتر مسلم باقري، بھ

عنوان معاون جدید آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه معرفي

شد.

این مراسم كھ روز شنبھ ٢١اسفندماه، در تاالر مرحوم دكتر

مصطفوي برگزار شد، با حضور اعضاي ھیأت رئیسھ، مدیران و

كاركنان حوزه ي آموزشي دانشگاه ترتیب یافت.

دكتر محمد مؤذني، سرپرست دانشگاه شیراز در این آیین، ضمن

قدرداني از زحمات دكتر افشاري فر در طول سھ سال و شش ماه

مسؤولیت؛ بھ بیان جایگاه و اھمیت حوزه ي معاونت آموزشي و تحصیالت تكمیلي در دانشگاه پرداخت و اظھار داشت: رسالت اصلي دانشگاه، تربیت نیروي

انساني متخصص براي جامعھ است كھ این مھم، مأموریت معاونت آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه است.

وي با اشاره بھ سخن حضرت امام خمیني(ره) مبني بر اینكھ معلمي شغل انبیاء است؛ بیان كرد: شغل انبیاء الھي، ھدایت انسان ھا در ھمھ ي ابعاد بود؛ ما نیز باید

ھدایت و راھنمایي دانشجویان را در تمام ابعاد مدنظر قرار دھیم. یعني عالوه بر آموزش مسائل علمي، تأثیرگذاري بر اخالق، رفتار و منش دانشجویان را نیز

مدنظر قرار دھیم.

سرپرست دانشگاه شیراز گفت: وظیفھ ي معاونت آموزشي و تحصیالت تكمیلي، برنامھ ریزي راھبردي در سطح كالن است؛ اما متأسفانھ گاھي بھ دلیل حجم باالي

كار، این موضوع بھ حاشیھ مي رود. از ھمین رو بھ نظر مي رسد كھ اگر بحث برون سپاري بھ طور جدي تري در این معاونت دنبال شود و بخشي از این

كارھاي آموزشي در خوِد بخش ھا صورت پذیرد، این فرصت براي معاونت آموزشي بھتر فراھم مي شود كھ بھ رسالت اصلي خود بپردازند.

دكتر افشاري فر نیز در این مراسم، ضمن قدرداني از تیم ھمراه خود در دوران تصدي اعم از مدیران و كاركنان حوزه ي آموزشي دانشگاه، اظھار داشت: ركن

اصلي دانشگاه، آموزش است و جایگاه این حوزه بركسي پوشیده نیست.

وي تصریح كرد: ورود ما بھ حوزه ي معاونت آموزشي با نگاھي تحولي بود و در طول این مدت تالش شد كھ تحول شایستھ اي ایجاد شود.

دكتر افشاري فر با بیان اینكھ براي دستیابي بھ این مھم، در وھلھ ي اول آسیب شناسي صورت گرفت و نقاط قوت و ضعف حوزه ي معاونت آموزشي بررسي شد،

توضیح داد: حاصل این آسیب شناسي در قالب كتابچھ اي با ارائھ ي برنامھ ي عملیاتي تدوین شده است كھ یكي از خروجي ھاي آن، طراحي و برنامھ ریزي راه

اندازي مركز تعالي تدریس در دانشگاه شیراز بود كھ امیدوارم با كمك وزارت عتف شكل بگیرد.

وي بھ ارائھ ي گزارشي از فعالیت ھاي صورت گرفتھ در دوران تصدي خود اشاره كرد كھ از آن جملھ مي توان بھ احیاي سیستم كھاد و مھاد در دانشگاه، طراحي

سیستم ارزشیابي تلفیقي (كمیي و كیفي) اعضاي ھیأت علمي، طراحي فرم ارزیابي اساتید توسط دانشجویان ویژه آموزش مجازي، جذب حمایت خیرین از



4/4/22, 10:51 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 25/71

دانشجویان مستعد، برگزاري مراسم روز معرفي دانشگاه بھ صورت حضوري و مجازي و.... اشاره كرد.

دكتر مسلم باقري، معاون جدید آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه نیز در این مراسم، ضمن قدرداني از معاونان پیشین این حوزه، از حسن اعتماد رئیس دانشگاه

و پیشنھاد ایشان براي واگذاري مسؤولیت سپاسگزاري كرد و رویكرد جوانگرایي ھیأت رئیسھ ي فعلي دانشگاه را كھ از دوران مدیریت قبل شروع شده است،

ستودني خواند و قدرداني كرد.

وي در ادامھ بھ بیان برخي از برنامھ ھاي راھبردي مدنظر براي پیشبرد اھداف معاونت آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه اشاره كرد كھ از آن جملھ مي توان

بھ نظام پذیرش دانشجویان كھ در دو محور جذب دانشجو براساس تحلیل بازار نیروي كار و جذب دانشجو براساس مصاحبھ؛ افزایش تسھیالت و خدمات و ایجاد

احساس تعلق بھ دانشجویان داراي استعداد درخشان براي ماندگاربودن آن ھا در كشور؛ افزایش قابلیت ھاي، آموزشي، پژوھشي و كارآفریني و بصیرت سیاسي و

دیني اساتید؛ ارتقاء توان مدیریتي اساتید براي بھره گیري از آن ھا در مناصب مدیریتي دانشگاه و استان؛ راه اندازي رشتھ ھا و گرایش ھاي بین رشتھ اي؛ تشكیل

كمیتھ ي سیاستگذاري دروس عمومي در دانشگاه باھدف ارتقاء بینش اعتقادي و تمدني دانشجویان، ارتقاء مھارت ھاي مرتبط با انتخاب ھمسر و فرزندپروري و

تبدیل آن ھا بھ شھروندان با مسؤولیت و... اشاره كرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  14  |  تاریخ: 1400/12/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  برگزاري شانزدهمین دوره از همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران در دانشگاه شیراز

شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري
ایران به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار شد.

شانزدهمین دوره همایش ملی علوم و مهندسی
آبخیزداري ایران با محوریت آبخیزداري و توسعه ي
پایدار، به همت بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط
زیست دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز، در روزهاي

17و18 اسفندماه 1400 برگزار شد.
دکتر محمدعلی اکرمی، رئیس دانشکده کشاورزي
دانشگاه شیراز در آیین افتتاحیه ي این همایش ضمن
خیرمقدم گویی به شرکت کنندگان، گفت: با نگاهی به

وضعیت موجود ایران می توان دریافت که بومسازگان هاي آن
شکننده است. ایران یک کشور خشک و نیمه خشک به شمار
می رود؛ با یک سوم بارش متوسط جهانی، که میزان تبخیر در

آن سه برابر بیشتر از میانگین جهان است.
براي ایران خشک با بارش اندك و تبخیر و فرسایش فراوان؛ باید

طرحی نو دراندازیم
وي با اشاره به اینکه ایران ساالنه با فرسایش 16تن خاك در هر
هکتار مواجه است، گفت: ایران کشوري سیل خیز به شمار می
رود و این موضوع آسیب هاي زیادي به زیرساخت ها وارد می
کند؛ از طرفی با تخلیه ي آب هاي زیرزمینی و آبخوان ها از یک

سو و فرونشست زمین از سوي دیگر مواجه هستیم.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه بسیاري از این معضالت با
آبخیزداري جبران می شود و این مهم به صورت علمی و با
مطالعات پژوهشکده ي حفاظت خاك و آبخیزداري قابل اثبات
است، گفت: بهترین تعریف از آبخیزداري، نشان دادن اثربخشی

آن است.

آبخیزدار طبیب طبیعت است
او سابقه ي آبخیزداري در ایران را بیش از 50سال عنوان کرد و با اشاره به تحوالتی که طی ادوار مختلف در این حوزه شاهد بوده ایم،
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گفت: آبخیزداري الهی ترین نگاه به طبیعت و آبخیزدار طبیب طبیعت است.
دکتر اکرمی در بیان علت کندي عملیات هاي آبخیزداري در کشور و به ویژه در استان هاي سیل خیز، گفت: این موضوع ناشی از نبود

چشم انداز و حرکت مبتنی بر اهداف است.
وي ادامه داد: در سال هاي گذشته، بیشتر عملیات هاي آبخیزداري در حوزه هاي منتهی به سدها انجام می شد و کارکردهاي دیگر

مثل تغذیه ي سفره ها و پیشگیري از سیالب ها هدف نبود؛ بنابراین یک عقب ماندگی طوالنی ناشی از این مسأله به وجود آمد.
رئیس دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز گفت: از چند دهه قبل، توجه به موضوع آبخیزداري و آبخوانداري جلب شد. داشتن چشم

انداز راه نجات ما است. چشم انداز بهترین دورنماي نتیجه محور ماست که به ما جهت می دهد و براي ما مسیري معین براي رشد و
دستیابی به اهداف مورد نظرمان فراهم می کند.

او ادامه داد: تجارب جهانی نشان داده که بدون طراحی یک چشم انداز هیچ ملتی، سازمانی و فردي نمی تواند حرکت و پیشرفت کند.
با توجه به ویژگی هاي خاص جهان امروز با تغییرات بسیارسریع و با موج فراگیر اطالعاتی که هر روز با آن مواجهیم، بدون طراحی

یک چشم انداز راه خود را گم خواهیم کرد.
دکتر اکرمی گفت: در آستانه ي قرن جدید شمسی نیازمند طراحی هاي نوین هستیم. بسیاري از نقشه ها، طرح ها و آموخته هاي

قبلی دیگر کار نمی کنند. آن نقشه ها با شرایط و ساختارهاي دیگري کار می کرد و باید ما خودمان را نو کنیم، اندیشه ها و طراحی
هاي جدید داشته باشیم و طرحی نو دراندازیم. در این صورت خواهیم توانست جامعه خود را در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار قرار

دهیم.

ارتباط عاطفی و عاشقانه بین انسان و طبیعت محصول دستگاه فکر دینی
دکتر محمدهادي صادقی، سرپرست معاونت پژوهش و فناوري

دانشگاه شیراز نیز بیان کرد: نزوالت آسمانی به قدر و اندازه است
و خداوند این نزوالت را آبخیزداري می کند. به اندازه بودن

نزوالت آسمانی به این معناست که طبیعت نظام دارد و عدالت
بر طبیعت حاکم است.

او افزود: توازن در طبیعت ناشی از تسبیح طبیعت است. طبیعت
شناور در مسیري است که خداوند مقدر کرده است و کمترین
اختالل در توازن می تواند آثار جدي در به هم ریختگی نظام

طبیعت داشته باشد.
دکتر صادقی با بیان اینکه بی نظمی در طبیعت به معناي بی
عدالتی است، عنوان کرد: پیامبران رسالت خود را دعوت انسان
به هماهنگی با طبیعت در این شناوري دانسته اند؛ زیرا انسان تنها موجودي است که می تواند خود را از مدار نظام طبیعت خارج و در

این طبیعت فساد کند.
او اضافه کرد: دستکاري هاي مردم در طبیعت است که منجر به فساد در دریا و خشکی شده است.

دکتر صادقی با بیان اینکه نوع نگاهی که ما در دستگاه فکر دینی داریم موجب نوعی ارتباط عاطفی و عاشقانه بین انسان و طبیعت
است، تصریح کرد: احترام به طبیعت نه به دلیل تأثیر آن در زندگی انسان است؛ بلکه به دلیل حق طبیعت در محترم بودن و حق بر

وجود داشتن است.
دکتر حمیدرضا پورقاسمی دبیر علمی شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران نیز ضمن ارائه ي گزارشی از روند
برگزاري این همایش، خبر داد: در طول مدت زمان فراخوان همایش، 148 مقاله به دبیرخانه ي همایش ارسال شد که 125 مقاله

پذیرفته شده و 37 مقاله شفاهی و بقیه به صورت پوستر ارائه می شود .
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مدیریت آب و خاك و منابع طبیعی فعلی زیبندة نظام جمهوري
اسالمی نیست

دکتر علی طالبی، رئیس انجمن آبخیزداري ایران نیز در این
رویداد ضمن قدردانی از داهنشگاه شیراز براي برگزاري این دوره

از همایش، بیان کرد: انجمن آبخیزداري ایران از سال 77
تشکیل شد و این انجمن از 500 عضو بهره می برد که اکثر

پژوهشگران از بخش اجرا، تحقیقات و بخش دانشگاهی هستند.
او با تاکید بر اینکه باید همگرایی براي حل این مشکالت ایجاد
شود، افزود: صددرصد علت سیل سال 98 و سیل قم در سال
95، خطاي انسانی بود و نمی توان این حادثه را به شرایط

اقلیمی ارتباط داد.
رئیس انجمن آبخیزداري ایران با اشاره به سیل سال 98 شیراز،
عنوان کرد: رودخانه ي شیراز، خانه ي رود است و زمانی که به
حریم رودخانه تجاوز می کنیم، نتیجه اش این می شود که با

بارندگی 20میلی متري 21نفر تلفات می دهیم.
دکتر طالبی با بیان اینکه خسارت هاي سیل استان گلستان برابر
70درصد بودجه ي عمرانی این استان بود، گفت: این درحالی

ست که بودجه اي که صرف این خسارت ها می شود را می توان

 
صرف آسیب شناسی کرد.

رئیس انجمن آبخیزداري ایران با بیان اینکه وضعیت مدیریت
آب و خاك و مدیریت منابع طبیعی فعلی زیبنده ي نظام

جمهوري اسالمی نیست، گفت: البته ما دنبال مقصر نیستیم و

 
همه ما مقصر هستیم.

او با بیان اینکه سنگ بناي رشته هاي دانشگاهی در زمینه ي
آب و خاك درست گذاشته نشده است، گفت: عناوین، روش ها،

اقدامات، مدل سازي ها و مدیریت ها همه یکسان است؛ از
همین رو همگرایی و هماهنگی بین سازمان هاست که از اهمیت

 
بسیاري برخوردار است و باید از همین همایش ها آغاز شود.

 
آبخیزداري زیربناي توسعۀ پایدار در کشور است

دکتر علی سالجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست نیز، در سخنرانی ویدیوکنفرانسی خود در
شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران گفت: نقش عملیات آبخیزداري در کنترل سیالب ها و در حفظ منابع آب

 
و خاك و پوشش گیاهی، نقش مثبتی است و باالي 50درصد به طبیعت کشور کمک کرده است.

وي آبخیزداري را زیربناي توسعه پایدار در کشور دانست و اظهار کرد: مدیریت جامع حوزه ي آبخیز یعنی احترام گذاشتن به سرزمین

 
و مدیریت سرزمین بر اساس اصول علمی و با مشارکت مردم براي حفظ طبیعت.

وي افزود: وقتی کار سازه اي می خواهد انجام شود می بایست در راستاي ترمیم طبیعت باشد و آبخیزداري نیز به معنی ترمیم
طبیعت است. این کار وقتی صورت می گیرد که طبیعت با مشکل مواجه شده و ما آن را به شرایط مناسب خود بازمی گردانیم. براي

دستیابی به این هدف روش هاي متفاوتی وجود دارد که یکی از آ ن ها اقدامات سازه اي است.



4/4/22, 10:51 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 29/71

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هدف از انجام اقدامات 
سازه اي را گرفتن فرصت از طبیعت براي حفظ آب، خاك و
پوشش گیاهی عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی کشور که

متأثر از تغییرات اقلیمی و عملکرد ما انسان ها در طبیعت است
دیگر نمی توان با تکیه صرف بر فرآیندهاي نرم، طبیعت را

کنترل کرد. پس به ناچار باید از فرآیندهاي سخت کمک گرفت
تا فرآیندهاي نرم اتفاق بیفتند.

دکتر سالجقه با تاکید بر لزوم عالمانه بودن اقدامات سازه اي
براي ترمیم طبیعت، تأکیدکرد: براي این منظور می بایست با

استفاده از روش ها و مصالح سازگار با طبیعت و حداقل
دستکاري در طبیعت، این کار را انجام داد.

وي در ادامه گفت: متأسفانه در برخی از گفتمان هایی که در
جامعه شکل می گیرد، آبخیزداري به نوعی زیر سوال رفته است
که جفا در حق این علم است و باید متخصصان و دانشمندان و

دست اندرکاران کنار هم بنشینند و مسائل را تبیین کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: باید ارزیابی کرد که اقداماتی که تاکنون انجام شده تا چه حد موفقیت آمیز بوده و چند

درصد به پوشش گیاهی کشور افزوده است؟ آیا راهکارهاي ما عالمانه و منطبق بر طبیعت بوده است؟
دکتر سالجقه تصریح کرد: نقش عملیات آبخیزداري در کنترل سیالب ها و در حفظ منابع آب و خاك و پوشش گیاهی با همه ندانم
کاري هایی که شاید توسط برخی از مجریان انجام شده، نقش مثبتی است و باالي 50 درصد به طبیعت کشور کمک کرده است.

وي با اشاره به سیالب هاي چند سال اخیر در کشور، گفت: اگرچه بعضی ها تالش کردند تخریب چندین سازه آبخیزداري را در این
سیالب ها برجسته کنند اما باید توجه کرد که طراحی و ساخت یک سازه براساس دوره بازگشت مشخصی است و چنانچه سیالبی با

دوره بازگشت بزرگتر اتفاق بیفتد، امکان تخریب آن سازه وجود دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص طرح مباحثی پیرامون ادغام این سازمان با سازمان جنگل ها، یادآور شد: در تمام
نشست هایی که تاکنون انجام می شد دیدگاه نخبگانی کشور این بود که مجموعه منابع طبیعی و محیط زیست یک مجموعه واحد

است. ما اثبات کردیم که رشته ي محیط زیست در دوره ي کارشناسی صرفا در دانشکده هاي منابع طبیعی ارائه می شود. پس
شخصی که فارغ التحصیل دانشکده منابع طبیعی است حتما محیط زیست را می داند.

وي افزود: من در نامه خود به ادغام صددرصدي اشاره کردم که منظور از آن، این بود که مجموعه منابع طبیعی و محیط زیست کامال
با هم ممزوج شوند و یک ساختار جدید به وجود آید.

دکتر سالجقه تصریح کرد: اولویت اول این ادغام این است که بخش انفال و منابع طبیعی براي همیشه از زیرمجموعه ي یک بخش
تصدي گري به نام کشاورزي جدا شود. اولویت دوم این است که وزارت منابع طبیعی ایجاد شود و سازمان محیط زیست در جایگاه

معاون رییس جمهور باشد. در این صورت دو دستگاه به توسعه ي پایدار کمک خواهند کرد و در دولت هم دو حق رأي خواهند
داشت. اولویت بعدي تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست و اولویت آخر نیز ادغام دو مجموعه در جایگاه معاونت رئیس جمهور

است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: گفتمانی که پس از نامه بنده در کشور شکل گرفت بسیار عالی بود و همه موافقین و
مخالفین به این نتیجه رسیدند که حتما می بایست مجموعه منابع طبیعی از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي خارج شود که

دستاورد بزرگی براي کشور است.
وي اظهار امیدواري کرد در این همایش ملی، متخصصان و کارشناسان و دانشگاهیان براي مصالح کشور حرف بزنند و از رویکردهاي

ژورنالیستی پرهیز کند.
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دکتر سالجقه با بیان اینکه تالش سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از ظرفیت هاي جامعه ي نخبگانی و دانشگاهی و سمن هاي
محیط زیستی است، گفت: ما آمادگی داریم در مناطق حفاظت شده خود عملیات آبخیزداري با رویکرد مدیریت جامعه حوزه آبخیز

انجام شود.

مشکل اساسی در انجام طرح هاي آبخیزداري کمبود اعتبار است
دکتر پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداري و امور مراتع و بیابان

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور نیز در همایش ملی
علوم و مهندسی آبخیز داري ایران در شیراز گفت: در زمان

حاضر در ایران در 125میلیون هکتار باید طرح هاي آبخیزداري
اجرا شود در حالی که تاکنون تنها 42میلیون هکتار مطالعه شده

و در 32میلیون هکتار این طرح ها اجرا شده است.
گرشاسبی با بیان اینکه ساالنه در ایران نیاز است 3 میلیون

هکتار آبخیزداري در کشور اجرا شود گفت: در حال حاضر تنها
300 هزار هکتار کار شده است.

او مشکل اساسی در انجام طرح هاي آبخیزداري را کمبود اعتبار
عنوان کرد.

دکتر گرشاسبی با بیان اینکه تا کنون در 13 استان کشور هزار و
200 طرح آبخیز داري توسط خیران اجرا شده است تصریح کرد

: اعتبارات اندك دولتی جوابگو نیست و باید از خیران کمک
گرفت.

معاون آبخیزداري و امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع
و آبخیزداري کشور با بیان اینکه امسال طرح هاي آبخیزداري در یک میلیون و 700 هزار هکتار از اراضی کشور اجرا شده است، افزود:

از این میزان 250هزار هکتار توسط خّیران اجرا شده است.
گفتنی ست، در شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیز داري ایران با برگزاري 5 پانل تخصصی و نشست «ارزیابی اثرات

زیستی- فیزیکی و اجتماعی-اقتصادي اقدامات اصالحی آبخیز در اراضی لسی: آبخیز نمونه حوضه قرناوه استان گلستان» در روزهاي
17و 18 اسفند 1400، به صورت مجازي ادامه یافت.

کاشت نهال یادبودي و بازدید میدانی از پروژه ي آبخیزداري دروازه قرآن شیراز نیز، از دیگر ویژه برنامه هاي این دوره از همایش بود
که به همت بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز در هفته ي منابع طبیعی ترتیب یافت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  15  |  تاریخ: 1400/12/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  برگزاري رویداد دانشگاه سبز و کاشت دونهال به یادبود از دو استاد دانشگاه شیراز به مناسبت روز

درختکاري

بھ مناسبت ھفتھ ي منابع طبیعي و روز درختكاري، ویژه برنامھ اي

با عنوان «رویداد دانشگاه سبز»، ازسوي مدیریت اجتماعي و انجمن

علمي علوم و مھندسي محیط زیست دانشگاه با ھمكاري كانون سبز

و انجمن ھاي علمي دانشگاه شیراز برگزار شد.

این رویداد كھ در روز دوشنبھ 16اسفندماه 140٠، در بلوار نوآوران

(جھان پارس) دانشگاه شیراز ترتیب یافت، با حضور ھیأت رئیسھ

دانشگاه، مدیركل حفاظت محیط زیست فارس، دكتر عزت هللا

رئیسي اردكاني، چھره ي ماندگار و پدر علم ھیدرولوژي ایران و

جمعي از اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز برگزار شد.

براي آیندۀ توسعۀ استان باید بھ علوم مختلف، تكنولوژي و صنعت

دانش بنیان تكیھ كرد

مدیركل حفاظت محیط زیست فارس در این مراسم، در آغاز سخنان خود با

ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض اْلَمِلِك اْلقُدُّوِس اشاره بھ آیھ ي شریفھ یَُسبُِّح ِ�َّ

اْلعَِزیِز اْلَحِكیِم گفت: وقتي گفتھ مي شود ھمھ ي آنچھ در آسمان ھا و زمین

است، تسبیح گوي خداوند حكیم است؛ یكي از اجزایي كھ ثناگو و تسبیح گوي

خداوند است ھمین درختان ھستند و امروز نیز بھ مناسبت ھفتھ ي منابع طبیعي

و روز درختكاري و بھ منظور گرامیداشت این روز بزرگ این جمع گرد ھم

آمده اند.

وي ضمن تمجید از رویكرد دانشگاه شیراز در ایجاد مراكز فن آور جدید در

دانشگاه كھ پیوندي خوبي بین تكنولوژي، علم، صنعت و حتي محیط زیست

اظھار داشت: بنده بھ اھمیت علم قدرت و توان علمي و كمكي كھ دانشگاه ھا مي توانند در حل مشكالت بھ ویژه در كشور ما كھ علمي نبودن بزرگ ترین ضعف در

كارھاست واقف ھستم.
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مھندس ظھرابي تأكید كرد: براي آینده ي توسعھ ي استان باید بھ علوم مختلف، تكنولوژي و صنعت دانش بنیان با ایجاد مراكز رشد شھرك ھاي علمي و تحقیقاتي و

مراكزي كھ پیوند بین دانشگاه و صنعت را نھادینھ مي كنند تكیھ كرد و از ظرفیتي كھ در دانشگاه ھاي شیراز و استان وجود دارد استفاده كنیم تا از صنعت پایھ كھ

فناوري آن فشار زیادي را بر محیط زیست وارد مي كند عبور كرده و بھ فراصنعت دست یابیم؛ چرا كھ این استان توان آن را دارد كھ تولیدكننده و صادركننده ي

علم و تكنولوژي بوده و بدون تكرار تجربیات ناموفق دیگر استان ھا منابع و انرژي را در راه توسعھ ي پایدار استان در آینده ھزینھ كند.

وي اظھار كرد: امروز دانش پزشكي در استان ما مي تواند یكي از محورھاي اساسي توسعھ باشد و توریست درماني را در كنار توریست فرھنگي و تاریخي در

كنار دیگر ظرفیت ھاي عظیمي كھ در طبیعت استان وجود دارد، گسترش دھد. بنابراین تلفیق گردشگري در ابعاد مختلف بھ ھمراه صنعت دانش بنیان كلید راه

توسعھ ي پایدار است.

وي در ادامھ از طرح مشترك محیط زیست و دانشگاه در ستاد احیاي تاالب ھا سخن بھ میان آورده و اظھار داشت: با تكیھ بر دانش و تخصص دانشگاه شیراز

براي احیاي تاالب ھاي استان تالش مي كنیم.

مدیركل حفاظت محیط زیست فارس گفت: شاید پیچیدگي و سختي كار از دید عموم مردم مشخص نباشد؛ اما احیاي تاالب بھ معني پركردن یك حوضچھ ي آب

نیست؛ بلكھ باید تمام كاركردھاي طبیعي یك حوضھ ي آبریز را بھ كاركرد صحیح اولیھ برگردانیم تا تاالب احیا شود، البتھ ھماھنگ كردن نظام اجرایي و اجتماعي

یك كشور در كنار ھمراه كردن مشاركت اجتماعي كار بسیارمشكل و پیچیده اي است. در حال حاضر كارگروه ھاي اقتصادي، اجتماعي و اگولوژیكي ستاد احیا نیز

فعال شده اند كھ امیدواریم منجر بھ اقدامات مفید براي احیاي تاالب ھا در استان شود.

وي با اشاره بھ اقدامات انجام شده در روز درختكاري، گفت: گاھي برخي از افراد انتقاداتي بھ این گونھ برنامھ ھا دارند كھ موجب ھجمھ ي زیادي مي شود؛ بھ

طور مثال از شیوه، نوع و گونھ ي درختكاري انتقاد مي كنند، اما بسیج اجتماعي در این سطح و با این گستردگي براي جلب مشاركت ھاي عمومي و توجھ مردم بھ

اھمیت درخت و درختكاري و حفظ درخت و منابع طبیعي كار آساني نیست. مي بینیم كھ امروز ھمھ درگیر ھفتھ ي منابع طبیعي ھستند. مدارس، دانشگاه ھا،

ادارات دولتي، شھرداري ھا، شوراھا، روستاھا و عموم مردم.

وي تأكید كرد: خواھش من این است كھ ارزش كاري چنین بزرگ و اثربخش را در حفظ محیط زیست و منابع طبیعي بدانیم و البتھ ما و ھمكارانمان در منابع

طبیعي اگر ایرادي در كار بوده قطعا آن را رفع مي كنیم؛ در روزھاي اول درختكاري ایرادات زیادي در كار وجود داشت و حتي ما درختان غیربومي مي كاشتیم،

اما اكنون حتي اگر در شھر قرار باشد درختكاري كنیم گونھ ھاي ارزشمند بومي كاشتھ مي شود، بھ ویژه تالش مي كنیم ذخیره ي ژن ارزشمند گونھ ھایي مثل سرو

شیراز حفظ شود و با جدیت بھ دنبال احیاي جنگل ھا و مراتع ھستیم. ھمچنین براي نگھداري و حفظ نھال ھا و بذركاري ھا برنامھ ریزي كرده ایم.

وي بیان كرد: با افتخار مي گوییم كھ در سال گذشتھ میانگین ساعت خاموش كردن آتش بھ دو ساعت رسیده است در حالي كھ در خیلي از استان ھا آتش سوزي ھا

تا چند روز وحتي ھفتھ طول مي كشد. تقاضاي ما از مسوولین این است كھ كاركنان خدوم این دو سازمان را كھ براي حفظ محیط زیست و منابع طبیعي با كمبود

تجھیزات و منابع صادقانھ تالش مي كنند را دریابند.

دكتر عزت هللا رئیسي؛ درختكاري بدون حل بحران آب مفھومي ندارد

در این مراسم، دكتر عزت هللا رئیسي در سخنان خود بھ مھم ترین نقش درختان و جنگل ھا در سیستم اكولوژي اشاره كرد و فواید جنگل ھا را، اساس حیات در

كره ي زمین، تولید اكسیژن، جذب گاز كربنیك، جلوگیري از گازھاي گلخانھ اي، جلوگیري از فرسایش خاك، ایجاد منظره ي زیبا و صفا و نشاط در انسان،

پناھگاه حیوانات و پرندگان و ھمچنین جلوگیري از آلودگي  برشمرد.

پدر علم ھیدرولوژي ایران بیان كرد: یك درخت بزرگ، اكسیژن موردنیاز دو تا چھارنفر را تأمین و در سال حدود 25كیلوگرم گاز كربنیك را جذب مي كند. بھ

فرض اینكھ سن یك درخت بزرگ در جنگل، 40سال باشد، در طول این مدت، یك تن گاز كربنیك را جذب و از اتمسفر خارج خواھد كرد.

دكتر رئیسي، یكي از علل تولید گازھاي گلخانھ اي را در كنار سوخت ھاي فسیلي و ماشین ھا، از بین بردن جنگل ھا دانست و تصریح كرد: در جنگل ھاي سراسر

دنیا، حدود 43ھزارگونھ درخت وجود دارد، كھ استفاده بي رویھ اي از آن ھا، باعث نابودي برخي از گونھ ھا شده كھ درنھایت منجر بھ كاھش تنوع زیستي شده
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است.

استاد دانشگاه شیراز اظھار داشت: جنگل ھاي ایران 3میلیون و چھارصدھزار ھكتار است، كھ سالیانھ 63ھزار ھكتار از جنگل ھاي زاگرس و شمال در حال

نابودي است و در چھل سال گذشتھ، 22سطح از جنگل ھاي ایران از بین رفتھ است.

دكتر رئیسي تأكید كرد: صرف توصیھ بھ درختكاري كافي نیست و بایستي دالیل پنھان آن بیان شود و این دانش از طرق مختلف، در بین مردم انتشار پیدا كند.

وي ابراز داشت: ھر موجودي در طبیعت، اعم از درخت، حیوان و تاالب نقشي در طبیعت دارد كھ وقتي تعادل آن را بر ھم مي زنیم، انتقام خواھد گرفت.

دكتر رئیسي گفت: آن كسي كھ تمام این مشكالت را در زمینھ ھاي محیطي ایجاد كرده، انسان است؛ جز انسان و بایدھاي صنعتي چیز دیگري نیست و   این

تعارضات تنھا بھ دست خود انسان رفع مي شود.

چھره ي اثرگذار حوزه ي آب، در آخرین كالم خود بیان كرد: درختكاري بدون حل بحران آب مفھومي ندارد و اگر بخواھیم بنیادي و شعاري فكر كنیم، مھم ترین

مشكل ما بحران آب است.

توجھ بھ منابع طبیعي یك پیش نیاز طبیعي براي محافظت از خاك سرزمین مان است

در پایان دكتر معصومھ محرر، مدیر اجتماعي دانشگاه شیراز نیز بھ گزارشي

از ویژه برنامھ ھاي ھفتھ ي منابع طبیعي در دانشگاه شیراز پرداخت و

توضیح داد: امروزه با وجود مشكالتي كھ در سطح جھان چون جنگ و

مشكالت نظامي و بحران ھاي اقتصادي و سیاسي ناشي از آن وجود دارد، ما

بیش از ھمیشھ نیازمند توجھ بھ منابع طبیعي و محیط زیست ھستیم و درواقع

توجھ بھ منابع طبیعي یك پیش نیاز طبیعي براي محافظت از خاك سرزمین

مان است، بھ ھمین مناسبت برنامھ ھاي متنوعي در دانشگاه شیراز پیش بیني

و طرح ریزي شده است كھ با ھمت انجمن ھا و گروه ھاي علمي و كانون ھاي

دانشجویي برگزار خواھد شد.

ایشان یكي از رسالت ھاي دانشگاه را حل معضالت جامعھ و حفظ پل مابین صنعت، اجتماع و محیط زیست دانستھ و افزود: برنامھ ھایي بھ شرح زیر بھ ھمین

منظور انجام شده است: كاشت نھال در دانشكده ھا توسط معاونت ھاي فرھنگي-دانشجویي دانشكده ھا، طرح تعویض پسماند كاغذي با گلدان؛ تور باغ گیاه شناسي

آرم و تور مجازي موزه ي تاریخ طبیعي دانشگاه ویژه ي فرزندان دانشگاھیان كھ باھدف آشنایي فرزندانمان از دوران كودكي با میراث طبیعي كشور ترتیب یافتھ و

ھمچنین برگزاري نشست ھاي تخصصي و علمي در حوزه ي منابع طبیعي و محیط زیست.

در پایان این مراسم، دو نھال یادبودي بھ نام «دكتر عزت هللا رئیسي، پدر علم ھیدرولوژي ایران و استاد زمین شناسي دانشگاه شیراز» و «دكتر حبین شریف، استاد

ریاضي دانشگاه شیراز و رئیس بنیاد ملي نخبگان فارس» در بلوار نوآوران دانشگاه شیراز كاشتھ شد. ھمچنین، از كاركنان فضاي سبز دانشگاه تقدیر شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  16  |  تاریخ: 1400/12/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  پیام تسلیت در پی درگذشت دکتر شاپور گلبهارحقیقی، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

ان هللا و انا الیه راجعون

بازگشت همه به سوي اوست
 

با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت استاد ارجمند، دکتر شاپور
گلبهارحقیقی، عضو هیأت علمی بازنشسته دانشکده مهندسی برق و

کامپیوتر دانشگاه شیراز، باري دیگر جامعه ي علمی و دانشگاهی کشور را
سوگوار کرد. بی گمان ضایعه ي درگذشت ایشان، جبران ناپذیر خواهد

بود.
شادروان دکتر گلبهاري، عالوه بر فعالیت هاي ارزشمند آموزشی و

پژوهشی که در کارنامه ي خود به یادگار گذاشت، در تأسیس دانشکده
ي مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز نیز نقش بسزایی داشت.

همچنین، در دوران هاي مختلف با مسؤولیت هاي متعدد اجرایی، به ویژه در جایگاه معاون عمرانی دانشگاه شیراز، خدمات ارزنده اي
را به خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز ارائه داد.

به یقین، شخصیت مورد احترام، نام نیک و آموزه هاي ارزشمند ایشان تاابد در خاطر دانشگاهیان خواهد ماند و راه پرفروغ ایشان به
همت همکاران و شاگردانشان زنده نگه داشته خواهد شد؛

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
 

روابط عمومی دانشگاه شیراز، سوگمندانه درگذشت آن استاد فرزانه را به خانواده ي محترم ایشان و جامعه ي علمی کشور، به ویژه
همکاران و دانشجویان آن زنده یاد، تسلیت عرض نموده؛ در این ایام معنوي، از خداوند سبحان براي آن مرحوم رحمت و غفران الهی و

براي بازماندگان شکیبایی و تندرستی آرزو می نماید.
 

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  17  |  تاریخ: 1400/12/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  ارتقاء رتبه  سه تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه

در جلسه ي هیأت ممیزه ي دوشنبه 16اسفند ماه
1400، دکتر الهام حیدري (عضو هیأت علمی دانشکده
علوم تربیتی و روان شناسی) و دکتر عظیم کالنتري
اصل (عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت

و گاز) از مرتبه ي استادیاري به دانشیاري ارتقا یافتند.
همچنین در این جلسه، دکتر حمیدرضا پورقاسمی،
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزي از مرتبه ي

دانشیاري به استادي ارتقا یافت.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک به این عزیزان، از درگاه خداوند متعال آرزوي بهروزي، سربلندي و موفقیت روزافزون

براي ایشان دارد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  18  |  تاریخ: 1400/12/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  ویژه برنامه هاي هفتۀ بزرگداشت حکیم نظامی گنجوي در دانشگاه شیراز

در آستانه ي روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوي، ویژه
برنامه هاي هفته ي بزرگداشت این شاعر پرآوازه ي
ایرانی؛ ازسوي مرکز پژوهش هاي زبان وادبیات فارسی

دانشگاه شیراز اعالم شد.
مرکز پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز،
هفته ي بزرگداشت حکیم نظامی گنجوي را طی 7
شب، از 15 تا 21 اسفندماه، با سخنرانی 7 تن از
استادان برجسته ي دانشگاه از کشورهاي ایران، ترکیه و

آذربایجان برگزار خواهد کرد.
دکتر زهرا ریاحی زمین، رئیس مرکز پژوهش هاي زبان
و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، با اعالم این خبر توضیح

داد: به منظور بزرگداشت شاعر بزرگ حکیم نظامی گنجوي در سطح ملی؛ این مرکز با همکاري معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز،
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران- شعبه فارس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس، طی 7شب با سخنرانی نظامی

پژوهان داخلی و خارجی، میزبان عالقه مندان فرهنگ و ادب به ویژه دوستداران حکیم نظامی، در فضاي مجازي خواهیم بود.
وي با بیان اینکه هرکدام از روزهاي این هفته به یک نام متناسب با حکمت نظامی نام گذاري شده است؛ افزود: در طول این هفت
شب که به ترتیب به نام هاي: «شِب نگار قلم»، «شِب منشور اقبال»، «شِب گنج حکمت»، «شِب افسانه هاي مهرانگیز»، عنوان «شِب
هفت نقش»، «شِب پیک سخن» و «شِب سیاحان فلک» درنظر گرفته شده است؛ از ساعت 17تا18:30 از سخنرانی هاي علمی

استادان مختلف و اجراي زنده ي نظامی خوانی پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی، بهره خواهیم برد.
دبیر علمی هفته ي بزرگداشت حکیم نظامی، ضمن دعوت از همگان براي شرکت در این برنامه ها، فهرست برنامه هاي در نظر گرفته

شده را به ترتیب زیر اعالم کرد:
15اسفند با عنوان «شِب نگار قلم» با سخنرانی دکتر قدرت قاسمی پور، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، با موضوع «بستر و میراث

زبانی حکیم نظامی گنجوي» به همراه نظامی خوانی خانم ها زهرا هاتف الحسینی و دکتر ثمین کمالی؛
16اسفند با عنوان «شِب منشور اقبال» با سخنرانی دکتر محمود رضایی دشت ارژنه، استاد دانشگاه شیراز، با موضوع «نظامی، فردوسی

و یونان» به همراه نظامی خوانی خانم ها نجمه خرسند و دکتر فیروزه یزدان پناه؛
17اسفند با عنوان «شِب گنج حکمت» با سخنرانی دکتر نعمت یولدریم، استاد دانشگاه آتاتورك با موضوع «مخزن االسرار نظامی

گنجوي»، به همراه نظامی خوانی آقایان محمدرضا ضیغمی و دکتر سیدهادي حسینی؛
18اسفند با عنوان «شِب افسانه هاي مهرانگیز» با سخنرانی دکتر مهدي محبتی، استاد دانشگاه زنجان با موضوع «مرکز و پیرامون ها؛

تحلیل ساختار روایی هفت پیکر نظامی»، به همراه نظامی خوانی خانم ها دکتر ثمین کمالی و الهه لقمانی؛
19اسفند با عنوان «شِب هفت نقش» با سخنرانی دکتر زرین تاج واردي، دانشیار دانشگاه شیراز، با موضوع «درآمدي بر زیبایی شناسی
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شعر نظامی»، به همراه نظامی خوانی خانم نجمه خرسند و آقاي محمد خدامی؛
20اسفند با عنوان «شِب پیک سخن»، با سخنرانی دکتر نصیب گویوشف، استاد انستیتوي نسخ خطی فرهنگستان علوم جمهوري
آذربایجان، باکو با موضوع «رسالت سخن و سخنوري از دیدگاه نظامی»، به همراه نظامی خوانی خانم زهرا هاتف الحسینی و آقاي

محمدرضا ضیغمی؛
21 اسفند با عنوان «شِب سیاحان فلک»، با سخنرانی دکتر محمدحسین کرمی، استاد دانشگاه شیراز، با موضوع «نجوم احکامی در

اشعار نظامی» به همراه نظامی خوانی دکتر سیدهادي حسینی و دکتر ثمین کمالی.
یادآوري می شود، ویژه برنامه هاي هفته ي بزرگداشت نظامی، به صورت برخط (آنالین)، از طریق لینک هاي زیر به صورت همزمان

براي عموم عالقه مندان، قابل مشاهده است.
http://yun.ir/HafteNezami1400

https://www.aparat.com/markaz.pazooheshha

http://yun.ir/HafteNezami1400
https://www.aparat.com/markaz.pazooheshha
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  19  |  تاریخ: 1400/12/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  فرارسیدن اعیاد فرخنده شعبانیه مبارك باد

ایام نشاط و شور امت آمد
هنگام سرور و اخذ حاجت آمد
در روز سه و چهار ماه شعبان

از جانب حق سه پیک رحمت آمد
میالد حسین است و ابوالفضل و علی

یعنی که سه منشأ سعادت آمد
حلول ماه شعبان و میالد باسعادت سه مولود مبارك و
نور دیده پیامبر ختمی مرتبت، حضرت امام حسین (ع)،
حضرت ابوالفضل العباس(ع) و حضرت زین العابدین(ع)
که این ماه را نورباران کرده و پربرکت است؛ بر عموم
شیعیان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت مبارك

باد.
نامگذاري شایسته ي این ایام به نام روز پاسدار و روز جانباز، موعد مبارکی است تا باري دیگر یادي کنیم از پاسداران شریف و
جانبازان بزرگوار میهن عزیزمان که با پیروي از دو الگوي متعالی جهان اسالم، حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع)،

عاشقانه در مسیر حقیقت ایستادند و در دفاع از ارزش ها و عینیت بخشیدن به عزت و اقتدار حسینی نقش آفرینی کردند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن پاسداشت سلحشوري ها و ایثارگري هاي پاسداران انقالب اسالمی و جانفشانی ها و استقامت
جانبازان سرافراز میهمن عزیز اسالمی، به ویژه جانبازان ارجمند دانشگاه شیراز که مایه ي سربلندي این مجموعه بوده و این دانشگاه
از وجود ارزشمندشان مفتخر است؛ ایام خجسته ي شعبانیه و مناسبت هاي فرخنده این ماه را به محضر حضرت ولی عصر (عج) و

ملت عزیز ایران، به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  20  |  تاریخ: 1400/12/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  طرح تعویض پسماند کاغذي با گلدان

طرح «تعویض پسماند کاغذي با گلدان»، با استقبال دوستداران محیط زیست در دانشگاه شیراز برگزار شد.
همزمان با هفته ي منابع طبیعی و در راستاي ترویج فرهنِگ توجه به منابع طبیعی؛ سلسله برنامه هایی ازسوي مدیریت اجتماعی
دانشگاه و انجمن علمی علوم و مهندسی محیط زیست طراحی شده است که با همکاري کانون سبز و انجمن هاي علمی دانشگاه

شیراز برگزار می گردد.
سرآغاز سلسله برنامه هاي هفته ي منابع طبیعی در دانشگاه شیراز، طرح «تعویض پسماند کاغذي با گلدان» بود که روز یکشنبه

15اسفندماه، در محوطه ي دانشگاه شیراز ویژه ي دانشگاهیان آغاز شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  21  |  تاریخ: 1400/12/14
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  تقدیر از تشکل هاي مردم نهاد تاالب هاي فارس در دانشگاه شیراز

به همت دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه
شیراز، نشست دبیرخانۀ ستاد احیاي تاالب هاي استان
فارس، با حضور مسؤوالن دانشگاه شیراز، مشاور محیط
زیستی استاندار، مسئوالن اداره کل حفاظت محیط
زیست فارس و تشکل هاي مردم نهاد تاالب هاي استان
فارس، در تاالر کنفرانس دکتر مصطفوي دانشگاه شیراز

برگزار شد.
در این نشست که به منظور هم اندیشی و جلب
مشارکت سمن هاي تاالبی استان فارس با واحد آموزش
و تنویر افکار عمومی و مشارکت مردمی دبیرخانه ي
ستاد احیاي تاالب فارس ترتیب یافت، از نمایندگان

تشکل هاي مردم نهاد تاالب هاي فارس تقدیر شد.

مشارکت مردم مهم ترین رکن در احیاي تاالب هاست
دکتر سید فخرالدین افضلی مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز، در این مراسم ضمن ابراز خرسندي از پیوند خوبی
که میان سمن ها و دستگاه هاي اجرایی به واسطه ي دبیرخانه تقویت می شود، گفت: برنامه ي احیاي تاالب ها که ازسوي دانشگاه
شیراز به عنوان دبیرخانۀ ستاد احیاي تاالب هاي استان تدوین شده است با اهداف و زمان بندي مدون و همچنین چارت سازمانی

مشخص، درنظر گرفته شده و در آن تعامل همه ي اجزا با هم دیده شده است.
وي ادامه داد: در فاز اول این برنامه، تمرکز اصلی روي تاالب هاي طشک و بختگان بود؛ اما مشارکت مهم ترین رکن در احیاي تاالب

هاست که باید تجربیاتی را که از دل مردم بیرون می آید، با ابزار و دانش روز مجهز کنیم.
مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز افزود: سمن هاي محیط زیستی در ایران و دنیا در مطالبه گري و آزادي بخشی

در بین مردم و دستگاه هاي مختلف اجرایی نقش فرهنگی بسیار مهمی دارند؛ ایجاد نگرش زیست محیطی و نگرش اجتماعی در
جامعه، به عنوان یک راهکار تأثیر قابل توجهی خواهد داشت و زمانی این موضوع اهمیت می یابد که ما از ظرفیت تشکل هاي مردم

نهاد حداکثر استفاده را داشته باشیم و بیشتر اقدامات ما به صورت مشارکتی انجام شود.
وي ضمن تقدیر از قعالیت هاي ارزنده ي تشکل هاي مردم نهاد تاالب هاي فارس، براي برگزاري جلسات منظم با حضور ایشان، از

سوي دانشگاه شیراز اعالم آمادگی کرد.

کلیدي ترین کار در احیاي تاالب ها آموزش، آگاهی بخشی و جلب مشارکت مردم است
مهندس حمید ظهرابی، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس نیز در این نشست، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی ما از انعقاد این

قرارداد با دانشگاه شیراز، ارائه ي یک برنامه ي مدون ازسوي اساتید دانشگاه است که چراغ راه ما باشد براي احیاي کامل تاالب ها که
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باید این برنامه عالوه بر علمی بودن، قابلیت اجرایی داشته باشد و امکانات دولت را نیز در نظر بگیرد.
وي گفت: این برنامه باید گام به گام و دقیق باشد تا ما را به هدف نهایی که همان احیاي پایدار تاالب هاست برساند.

او در ادامه افزود: دانشگاه باید سناریوهاي مختلفی را تعریف و نتیجه ي هر سناریو را پیش بینی کند و بهترین آن را در اختیار
مسؤوالن قرار دهد.

مهندس ظهرابی بزرگ ترین آسیب در راه احیاي تاالب ها را ضعف در مشارکت هاي اجتماعی برشمرده و تأکید کرد: تا زمانی که
اتحاد و همدلی و همراهی همه ي ذي نفعان وجود نداشته باشد؛ نتیجه ي دلخواه را در اقداماتمان نخواهیم داشت.

وي تداوم در برنامه ها، عمل به وعده هایی که به مردم داده می شود و پیشگیري از تزریق نظرهاي متناقض که آفت مشارکت هاي
اجتماعی است را از مهم ترین نکات در راه احیاي تاالب ها برشمرده و تصریح کرد: سازمان هاي مردم نهاد توانایی آن را دارند که

مسؤولیت انتقال دانش، تجربه و آموزش هایی را که فراگرفته اند براي جلب مشارکت مردم در سراسر حوضه ي تاالب ها و اطراف آن
را به عهده گرفته و به خوبی انجام دهند و اقداماتی که در این دو سال شروع شده را به انجام برسانند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس یادآور شد: هیچ سازمانی تاکنون نتوانسته با استفاده ي صرف از پروژه هاي مختلف عمرانی
مردم را با خود براي احیاي تاالب ها همراه کند و تنها زمانی این اتفاق خواهد افتاد که حفظ محیط زیست و حفظ تاالب ها به یک
مطالبه و خواست عمومی تبدیل شود و از آنجایی که تأثیرگذاران اصلی و ذي نفعان چنین برنامه هایی خود جوامع محلی هستند؛

زمانی که به آن سطح از آگاهی برسند که بتوانند از بخشی از منافع کوتاه مدت خود بگذرند، به این مهم دست خواهیم یافت.
وي با اشاره به تاالب طشک و بختگان به عنوان اولین پروژه از برنامه ي احیاي تاالب ها گفت: مردم حوضه ي آبخیز چه در پایین
دست و چه باالدست باید خودشان بخواهند تا براي تحقق این مهم با ما مشارکت و همکاري داشته باشند و در راه رسیدن به هدف
احیاي تاالب ها شاید بتوان گفت مهم ترین و سخت ترین و کلیدي ترین آن آموزش، آگاهی بخشی و جلب مشارکت مردم است،

اقدامی که امروز آن را شروع کرده ایم؛ یعنی پرداختن به مشارکت اجتماعی و آگاهی سازي آموزش و هم راستاکردن خواست عمومی
براي این مطالبه ي ارزشمند است که فراهم کردن این اتحاد و همدلی کار بسیار پیچیده اي هست که تنها سازمان هاي مردم نهاد

می توانند ما را در تحقق آن یاري کنند.

براي حل مشکالت تاالب ها باید گره معیشتی مردم را از تاالب ها بازکرد
دکتر داریوش حیاتی، استاد کشاورزي دانشگاه شیراز و دبیر واحد آموزش و تنویر افکار عمومی و مشارکت هاي مردمی در ستاد احیاي

تاالب هاي فارس نیز در این نشست ضمن قدردانی از فعالیت هاي تشکل هاي مردم نهاد، اظهار داشت: وجود سمن هاي مختلف
بیانگر آن است که مردم کشور، کم کم به نیازهاي محیط زیستی واقف می شوند.

دکتر حیاتی همچنین گفت: قرار نیست ما سمن هاي مردم نهاد را به خدمت بگیریم؛ بلکه شما تشکل هاي مردم نهاد باید ما را به
خدمت بگیرید؛ چون اصالت وجودي علم، دانشگاه و دستگاه هاي دولتی خدمت به مردم است.

وي یکی از نشانه ها و شاخص هاي توسعه یافتگی کشورها را وجود تعداد تشکل هاي مردم نهاد آن جامعه دانست که در آن، مردم آن
جامعه به دنبال خواسته ها و مطالباتشان هستند و نشان می دهد که جامعه به این رشد و شعور اجتماعی رسیده اند که نباید منتظر

دولت ها بمانند؛ بلکه آستین باالزده و نیازها را به صورت گروهی در قالب یک نهادسازي اجتماعی و اهداف مشترك رفع کنند.
او سه پیش فرض را براي احیاي تاالب ها بیان کرد؛ 1.حقابه ي محیط زیستی (که با همکاري مردم و نهادهاي دولتی شکل می

گیرد)؛ 2. مشارکت مردمی (که اساس آن بر گفت وگو بنا شده است) و همچنین 3. بحث معیشت پایدار که از مهم ترین موارد است.
استاد کشاورزي دانشگاه شیراز تاالب ها را به عنوان یک اکوسیستم شکننده معرفی کرد که مردم به دلیل نیازهاي معیشتی خود

مجبورند آن را بشکنند و اظهار داشت: براي حل مشکالت تاالب ها باید گره معیشتی مردم را از تاالب ها بازکنیم و این میسر نمی
شود، مگر اینکه تمام دستگاه ها پاي کارباشند و به کمک بیایند.

دکتر مسعود نوشادي، مدیر علمی طرح احیاي تاالب هاي استان فارس نیز در این نشست، با بیان اینکه براي احیاي تاالب ها نقشه ي
راهی در دانشگاه تدوین شده است؛ اظهار کرد: براي اجرایی کردن این برنامه؛ نیاز به کمک تشکل هاي مردم نهاد و پاي کار بودن

تمام دستگاه هاي مربوطه است.
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دغدغه ي محیط زیست؛ از مهم ترین دغدغه هاي استاندار فارس است
دکتر محمد حسینی، مشاور محیط زیستی استاندار فارس نیز در این نشست اظهار داشت: یکی از مهم ترین دغدغه هاي استاندار
فارس دغدغه ي محیط زیست است و در اولین جلسه اي که من با ایشان داشتم، اولین موضوعی را که مطرح کردند، بحث احیاي

تاالب ها بود و از بنده خواستند که با حضور خودشان جلساتی را برگزار کنم که یکی از اولین خروجی هاي آن پیگیري این جلسه بود.
وي افزود: در جلساتی نیز که توفیق داشتم با تشکل هاي مردم نهاد محیط زیستی مالقات داشته باشم، از دغدغه هاي آنان بیشتر آگاه

شدم. وي با اشاره به سخنان یکی از تشکل هاي مردم نهاد درخصوص اقدامات جزیره اي دستگاه هاي دولتی، اظهار داشت: باید به
جاي جزیره اي اقدام کردن، همه از یک سو حرکت کنند تا بتوانیم چرخ توسعه را حرکت دهیم.

وي همچنین ضمن اشاره به برگزاري دو یا سه جلسه در ستاد احیاي تاالب ها، خواستار سرعت بخشیدن به این امر شد و آمادگی
استانداري فارس را براي هرگونه حمایت و همکاري اعالم کرد.

در ادامه ي این نشست، نمایندگان سمن هاي تاالبی به بیان دیدگاه ها و پیشنهادهاي خود درخصوص احیاي تاالب ها پرداختند.
برگزاري کارگاه هاي آموزشی به منظور توانمندافزایی سمن ها؛ آموزش و آگاهی بخشی به مردم و همراه کردن و جلب مشارکت آن ها

در احیاي تاالب ها؛ حضور دانشگاه به صورت عملی در تاالب ها؛ حل مشکالت معیشتی مردم و رفع نیازهاي ایشان از تاالب ها؛
یکپارچه سازي عملکرد انهادهاي مختلف و پرهیز از اقدامات جزیره اي دستگاه هاي دولتی؛ معرفی تاالب زنده آسپاس و تالش براي
ثبت آن بعنوان چهاردهمین تاالب استان فارس؛ نظارت مستمر نهادهاي دولتی و استانداري بر طرح ها؛ جلوگیري از مصرف بیش از

حد و غیرصحیح آب در کالن شهرها زیرعنوان آب شرب؛ بررسی وضعیت اکولوژي تاالب و عوامل موجود در آن و بهره مندي از نظرات
تخصصی استادان اکولوژي دانشگاه شیراز در ستاد احیاي تاالب هاي استان ازجمله مطالب مطرح شده از سوي تشکل هاي مردم نهاد

تاالب هاي استان فارس بود.
اسامی نمایندگان تشکل هاي مر دم نهاد تاالب هاي فارس نیز که در این نشست از ایشان تقدیر شد، عبارتست از:

خانم ملیحه ثابت (نمایندة انجمن بوم گردان تدبیر پارس)
خانم زینب مختاري (نمایندة انجمن جمعیت مردم نهاد احیاگران تنفس پاك زمین)

آقاي بهرام میرزایی (نمایندة انجمن دوستداران زاگرس سبز اقلید)
آقاي محمدجواد رنجبر (نمایندة انجمن میراث ماندگار بختگان)

آقاي محمدجواد سیاح پور (نمایندة انجمن میراث پریشان)
آقاي رسول حاجی باقري (نمایندة انجمن دیده بان استهبان)

آقاي محمدجواد نعمت الهی (نمایندة انجمن ایران زیبا)
آقاي مهدي پارسایی (نمایندة انجمن یاران بلوط ممسنی)

آقاي محمد یزدانپور (نمایندة انجمن میراث زاگرس ممسنی)
آقاي مجید تقی خانی (نمایندة انجمن پاکسازان و همیاران شهرستان اقلید)

آقاي سید زین العابدین هاشمی (نمایندة انجمن قالت سبز ارسنجان)
آقاي علی اکبر امیري (نمایندة انجمن معیشت پایدار تیره هیبتلو)

براي مشاهده تصاویر بیشتر اینجا را کلیک کنید.
 

http://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2172


4/4/22, 10:51 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 44/71



4/4/22, 10:51 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 45/71

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  22  |  تاریخ: 1400/12/14
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  تقدیر از دکتر مسعود ریاضی در نخستین جشنوارة ایده هاي برتر اشتغال زا و کارآفرینی

اختتامیۀ نخستین جشنوارة ایده هاي برتر اشتغال زا و
کارآفرینی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و

برگزیدگان این جشنواره، در این وزارتخانه برگزار شد.
در این مراسم از دکتر مسعود ریاضی، عضو هیأت علمی
بخش مهندسی نفت دانشگاه شیراز و صاحب ایدة برتر
«تولید غشاء سرامیکی متخلخل نیمه تراوا»، به عنوان

برگزیده ملی این جشنواره تقدیر شد.
نخستین جشنوارة ایده هاي برتر اشتغال زا و کارآفرینی
از 20دي ماه تا 10بهمن ماه امسال، پذیراي 4655 ایدة
اشتغال زا و کارآفرین از سراسر کشور بود و درنهایت،
پس از انجام چندمرحله ارزیابی و داوري ملی، 15ایده را

به عنوان ایده هاي برتر معرفی کرد.
برترین ایده ها بر اساس نوآورانه بودن، میزان امکان

پذیري اجراي ایده ها، تأثیر بر اشتغال کشور و تعداد اشتغال ایجادي، پایداربودن اشتغال و نیاز به منابع مالی کمتر براي اجراي آن
ایده، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به گفته ي دکتر ریاضی، «غشاء سرامیکی متخلخل نیمه تراوا» ازجمله مهم ترین و پراستفاده ترین قطعات اندازه گیري نیروي
موئینگی در صنایع کشور است و در حال حاضر تحت تحریم هاي ناعادالنه علیه کشور قرار دارد.

این ایده ازسوي تیمی از رشته هاي مختلف مهندسی مواد، شیمی آلی، مهندسی شیمی، مهندسی نفت، مهندسی صنایع و مدیریت در
حال برنامه ریزي براي اجرا است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک به دکتر مسعود ریاضی براي کسب این موفقیت ارزشمند؛ تندرستی، دیرزیستی و
سربلندي ایشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  23  |  تاریخ: 1400/12/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  ارتقاء رتبه سه تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز

در جلسھ ي ھیأت ممیزه ي دوشنبھ ٩اسفند ماه ١۴٠٠، «دكتر عباس

عالم زاده» عضو ھیأت علمي دانشكده كشاورزي و «دكتر علي

فقیھ»، عضو ھیأت علمي دانشكده ي علوم از مرتبھ ي دانشیاري بھ

مرتبھ ي استادي ارتقاء یافتند.

ھمچنین در این جلسھ، «دكتر صدیقھ بابایي»، عضو ھیأت علمي

دانشكده ي كشاورزي از مرتبھ ي استادیاري بھ مرتبھ ي دانشیاري

ارتقاء یافت.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریك بھ این استادان

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

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  24  |  تاریخ: 1400/12/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  اعالم برنامه  هاي شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

شانزدھمین ھمایش ملي علوم و مھندسي آبخیزداري ایران

(آبخیزداري و توسعۀ پایدار)، بھ ھمت بخش مھندسي منابع طبیعي و

محیط زیست دانشكده كشاورزي و انجمن آبخیزداري ایران در

دانشگاه شیراز، در روزھاي 17 و 18 اسفندماه 1400 برگزار

خواھد شد.

دكتر حمیدرضا پورقاسمي، دبیر علمي شانزدھمین ھمایش ملي علوم

و مھندسي آبخیزداري ایران، ضمن اعالم این خبر، درخصوص

ضرورت برگزاري این ھمایش توضیح داد: دامنھ ي علوم و فنون

مرتبط با آبخیزداري علمي بھ حدي گسترده و فراگیر است كھ شاید

كم تر موضوعي را بتوان از این مجموعھ كنار گذاشت. گسترش مكاني و

جغرافیایي آبخیزھا از یك سو؛ تنوع موضوعي، ذي نفعان و مشاركت كنندگان

حقیقي و حقوقي مسائل آبخیزھا از دیگرسو سبب شده تا حل این مسائل نیازمند

برقراري گفتمان مستمر و دائمي بین متخصصین این حوزه و ذي نفعان منافع

آبخیزھا باشد.

وي ادامھ داد: بھ این منظور قریب بھ دو دھھ است كھ مجموعھ متخصصین

مرتبط با علوم و مھندسي آبخیزداري با تشكیل انجمن آبخیرداري ایران بھ ایجاد

بستري براي تبادل نظر، اطالع ساني، تولید و توسعھ ي موضوعات روزآمد،

علمي و فني در حوزه مسائل آب و خاك ایران نسبت بھ برگزاري منظم و

فراگیر ھمایش ملي علوم و مھندسي آبخیزداري ایران بھ عنوان رویدادي

گفتمان ساز در سطح ملي اھتمام ورزیده است.

بھ گفتھ ي دانشیار مھندسي منابع طبیعي و محیط زیست دانشگاه شیراز، پس از

برگزاري پانزده دوره ي موفق و تأثیرگذاري این رویداد علمي در كشور، این

بار افتخار میزباني شانزدھمین ھمایش ملي علوم و مھندسي آبخیزداري ایران با

تأكید بر توسعھ ي پایدار، در شھر علم و فرھنگ و ادب، بھ دانشگاه بزرگ

شیراز محول شده است.

دكتر پورقاسمي، در ادامھ بھ محورھاي برگزاري این ھمایش پرداخت و گفت:

آبخیزداري و پایداري بوم سازگان؛ پایش و سالمت حوزه ي آبخیز؛ شناسایي، سنجش و مدیریت خدمات آبخیز؛ آبخیزداري و امنیت پایدار؛ ھمسویي آبخیزداري
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كشور با اھداف توسعھ پایدار جھاني از محورھاي درنظر گرفتھ شده ي این ھمایش است و بھ طور خاص، محور ویژه ي این دوره از ھمایش، مدیریت سیالب

شھري با تاكید بر جنبھ ھا و دالیل وقوع سیل شھر شیراز در سال 1398 است.

دبیر علمي شانزدھمین ھمایش ملي علوم و مھندسي آبخیزداري بھ زمان بندي این دوره از ھمایش نیز اشاره كرد و گفت: در آبان ماه سال جاري فراخوان این دوره

از ھمایش اعالم شد و پژوھشگران فرصت داشتند، چكیده ي مقاالت خود را در پیوند با محورھاي اعالم شده، تا پایان آبان ماه بھ دبیرخانھ ھمایش ارسال نمایند؛

پس از داوري اولیھ و اعالم فراخوان دوم در آذرماه، تاریخ ارسال اصل مقاالت از اول دي ماه تا شانزدھم بھمن ماه، سھ بار تمدید شد و درنھایت، نتایج داوري

مقاالت تا ٢٢ بھمن ماه اعالم گردید.

وي افزود: در این دوره از ھمایش جشنواره ي انتخاب برترین آثار علمي، پژوھشي (مقالھ برتر، كتاب برتر و رسالھ برتر) در حوزه ي علوم ومھندسي آبخیزداري

و توسعھ پایدار نیز برگزار شد كھ تاریخ اعالم فراخوان آن بھ مھرماه بازمي گردد و تا ١١ اسفندماه ادامھ داشتھ است و نتایج آن در جشنواره اعالم خواھد شد.

دكتر پورقاسمي، ضمن دعوت از ھمگان براي شركت در این رویداد، اعالم كرد: آیین گشایش ھمایش ملي علوم و مھندسي آبخیزداري ایران (آبخیزداري و توسعھ

پایدار)، ساعت ٨:٣٠ روز سھ شنبھ، ١٧ اسفند ١۴٠٠ با حضور و سخنراني مسؤوالن كشوري و استاني از نھادھاي مختلف مربوطھ برگزار خواھد شد و این

ھمایش تا روز ١٨ اسفند ادامھ خواھد داشت. شركت در برنامھ ھاي افتتاحیھ و اختتامیھ ي ھمایش نیز، از طریق لینك آپارات مدیرت فرھنگي دانشگاه شیراز بھ

نشاني http://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live امكان پذیر خواھد بود.

بھ گفتھ ي دبیر علمي شانزدھمین ھمایش ملي علوم و مھندسي آبخیزداري، در این ھمایش دوروزه، درمجموع 37مقالھ بھ صورت سخنراني و 92مقالھ بھ صورت

پوستر ارائھ خواھد شد و برنامھ ھا ، بھ صورت نیمھ مجازي (بخشي حضوري، بھ صورت پخش زنده و برخي سخنراني ھا بھ صورت مجازي و در محیط

Adobe connect ) بھ دلیل شرایط ناشي از شیوع ھمھ گیري كرونا و ضرورت حفظ سالمت افراد ترتیب یافتھ است.

دانشیار مھندسي منابع طبیعي و محیط زیست دانشگاه شیراز ھمچنین از برگزاري نشست تخصصي «ارزیابي اثرات زیستي- فیزیكي و اجتماعي-اقتصادي اقدامات

اصالحي آبخیز در اراضي لسي: آبخیز نمونھ حوضھ قرناوه استان گلستان» در شانزدھمین ھمایش ملي علوم و مھندسي آبخیزداري خبر داد و اعالم كرد: این

نشست بھ صورت كارگاه براي شركت كنندگان درنظر گرفتھ شده است.

وي در پایان از ھمكاري دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه محقق اردبیلي، دانشگاه یزد، دانشگاه فردوسي مشھد، دانشگاه صنعتي اصفھان، سازمان منابع طبیعي و

آبخیزداري كشور، دانشگاه ارومیھ، دانشگاه یاسوج، پارك علم و فناوري فارس، سازمان سیمامنظر و فضاي سبز شھرداري شیراز و دانشگاه آزاد اسالمي واحد

آباده بھ عنوان حامیان این ھمایش قدرداني كرد.

جدول برنامھ ارائھ مقاالت پوستري

جدول برنامھ كلي ھمایش

http://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  25  |  تاریخ: 1400/12/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  درگذشت استاد بازنشسته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز

خبر درگذشت استادیار بازنشستھ زبان و ادبیات انگلیسي دانشگاه

شیراز، «دكتر محمدرضا پرھیزكار» باري دیگر جامعھ ي دانشگاھي

را بھ سوگ نشاند. 

فرھیختھ اي تأثیرگذار كھ عمري در حوزه ي ادب و فرھنگ بھ

ھموطنان خود خدمت نمود و اینك نامي نیك و سرمایھ ھاي بسیار

انساني و فرھنگي از وي بھ جاي مانده است.

شادروان پرھیزكار، سالیان بسیار عمر گرانبھاي خود را صرف تعلیم

و تربیت جوانان در دانشگاه شیراز نمود. ایشان مترجمي زبردست و

توانا بود و در حوزه ي نقد و نظریھ پردازي صاحب نظر شناختھ مي

شد و آثار تألیفي و ترجمھ اي ارزشمندي در قالب كتاب و مقالھ از

خود بھ یادگار گذاشت.

آن استاد فرزانھ، عالقھ ي بسیاري بھ وطن بھ ویژه شیراز داشت و

باوجود فراھم بودن امكان مھاجرت موفق، در كشور ماند و خدمت

كرد و ھمواره ھمكاران و دانشجویان خود را بھ پرھیز از مھاجرت

توصیھ مي كرد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، یاد و خاطرۀ این استاد فرزانھ را

گرامي مي دارد و از درگاه پروردگار منّان خواھان رحمت و غفران

الھي براي آن زنده یاد و تندرستي و شكیبایي براي بازماندگان است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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شماره خبر:  26  |  تاریخ: 1400/12/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  فرارسیدن عید بزرگ مبعث مبارك  باد

از حراء آیات رحمان و رحیم آمد پدید
با نخستین حرف، قرآن کریم آمد پدید

صوت اقراء باسم ربک می رسد بر گوش جان
یا که از غار حراء خلق عظیم آمد پدید

 
فرارسیدن 27رجب المرجب، عید بزرگ مبعث، سالروز
برگزیده شدن گل سرسبد بوستان هستی، تبسم سبز
ایمان، رسول نور و عشق حضرت محمد مصطفی (ص)

مبارك باد.
«مبعث هنگامه ي بلوغ کرامت و نقطه ي پایانی بر

شرك و خرافه و بت پرستی است»؛ آن هنگام که پیامبر
گرانقدر اسالم (ص)، از سوي خداوند متعال به پیامبري
برگزیده شد و خداوند سبحان، نعمت بعثت را بر آخرین
فرستاده ي خویش ارزانی داشت و آن را وسیله اي براي

هدایت انسان از ظلمات و تاریکی به سوي نور و
روشنایی قرار داد. خردگرایی و معنویت بر خرافه گرایی و جهل برتري یافت و بشریت از بند اسارت نفسانیات و شرارت به درآمد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، مبعث نورانی پیام آور بزرگ توحید، عدالت و وحدت را به یکایک مسلمانان جهان و هم میهنان عزیز، به
ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریک و شادباش عرض می نماید و از درگاه خداوند متعال براي همگان، آرزوي بهروزي، شادکامی

و سرافرازي دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  27  |  تاریخ: 1400/12/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  نخستین همایش ملی تربیت شهروندي کودکان برگزار شد

نخستین همایش ملی تربیت شهروندي کودکان در
دانشگاه شیراز، با حضور دستگاه هاي مرتبط و صاحب
نظران و متخصصان حوزه هاي مختلف در روزهاي 8و9

اسفند برگزار شد.
در «همایش ملی تربیت شهروندي کودکان؛ فرصت ها و
چالش ها» که ازسوي قطب علمی تربیت شهروندي
دانشگاه شیراز ترتیب یافت، صاحب نظران و پژوهشگران
حوزه هاي مختلف به بیان نتایج پژوهشی و دیدگاه هاي
خود در زمینه ي فرصت ها و چالش هاي پیش رو در

تربیت شهروندي کودکان پرداختند.
دکتر نوراهللا محمدي، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز، در آیین گشایش این همایش، ضمن قدردانی از
دست اندرکاران و شرکت کنندگان همایش ملی تربیت شهروندي کودکان؛ از قطب شهروندي دانشگاه شیراز به عنوان اولین پایه گذار
و یکی از مهم ترین شاخص هاي پیشرفت و توسعه ي رفتار اجتماعی شهروندي که نقش عمده اي در برگزاري این همایش داشته

است؛ قدردانی ویژه کرد.
وي در مقدمه ي سخنان خود، بااستناد به یک تجربه ي پژوهشی و تجربه ها ي بالینی که در طول سالیان کسب کرده، به بیان چند
نکته درخصوص تربیت شهروندي کودکان پرداخت و اظهار کرد: شهروندي به معنی شهرنشینی نیست؛ بلکه به این معناست که ما
رفتارهاي انسانی را در گروه هایی که در آن عضو هستیم، پاس داشته و رعایت کنیم. درواقع یک مدنیت، باید در روابط انسانی

حکمفرما شود.
این استاد دانشگاه در ادامه به بیان عوامل مهمی که در احیاي رفتار شهروندي نقش مؤثري دارند، پرداخت و اظهار داشت: تربیت
شهروندي را از چهار بعد 1.عاطفی و هیجانی، 2. اجتماعی، 3شناختی و 4.معنوي باید در نظر گرفت؛ در بعد عاطفی و هیجانی، موضوع
همدلی به عنوان هسته ي روابط اجتماعی است که باید در تربیت شهروندي کودکان بدان توجه شود؛ در بعد اجتماعی، عالقه ي
اجتماعی که زیباترین مفهوم در روابط اجتماعی است و به موضوع منافع دیگران بازمی گردد، مدنظر قرار می گیرد؛ در بعد شناختی،
حوزه ي خودمحوري مطرح شده است که باید در دوران کودکی کم کم شکسته شود و روابط انسانی را در کودکان تقویت کند و در
بعد معنوي شهروندي، اصالت به عنوان بنیادي ترین شاخص معنوي انسان هاست که تزویر وریا را در وجود شهروندان کمرنگ کرده و

صداقت را در وجود آن ها نهادینه می کند.

توجه به مسأله ي حفظ هویت ملی و ارزش ها و باورها در تربیت شهروندي کودکان
دکتر محبوبه البرزي، دبیر علمی همایش و مدیر قطب علمی تربیت شهروندي دانشگاه شیراز نیز بیان کرد: شهروندي یک صفتی است



4/4/22, 10:51 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 52/71

که براي تک تک افراد وجود دارد و اگر دیر نسبت به ایجاد این صفت اقدام شود، در عصري که به نام عصردیجیتال شناخته می شود،
شهروند ملی در مفهوم شهروند جهانی هضم می شود.

او افزود: باید کودکان براساس باورها، عقاید و ارزش هاي ملی تبدیل به شهروند ملی شوند ،سپس این شهروند ملی به عرصه ي جهانی
عرضه شود؛ نه اینکه در مفهوم جهانی و مجازي غرق شود بدون اینکه هویت ملی و دینی در وي شکل گرفته باشد.

مدیر قطب علمی تربیت شهروندي دانشگاه شیراز با بیان اینکه به صورت پراکنده در رشته هاي مختلف مفاهیم شهروندي مطرح شده؛
اما جایی که هم اندیشی مفاهیم شهروندي در آن صورت بگیرد تاکنون وجود نداشته است، افزود: جایی که چگونگی اصول آموزش
شهروندي در آن مطرح شود، تاکنون وجود نداشته است و در همین راستا قطب علمی تربیت اصول و مفاهیم شهروندي با این هدف

در دانشگاه شیراز کار خود را آغاز کرد.
او با بیان اینکه عصر دیجیتال انسان هاي هوشمند می خواهد، عنوان کرد: در این فرایند قرار است که کودکان و نوجوانان انسان هاي
هوشمند، مسئولیت پذیر و همدل باشند و کودك و دانش آموز اگر به جامعه ي خود احساس تعلق نداشته باشد، نمی تواند مسئولیت

پذیر و همدل باشد.
دکتر البرزي با بیان اینکه براساس این ایده قطب علمی تربیت شهروندي دانشگاه شیراز تشکیل شد و نخستین اقدام این بود که به
جامعه هدف این اصول آموزش داده شود، تصریح کرد: در راستاي اهداف قطب علمی تربیت شهروندي دانشگاه، تاکنون بیش از 30

ویبنار و 50 کارگاه آموزشی ترتیب یافته است و از پایان نامه ها و طرح هاي پژوهشی متعددي به این حوزه هدایت شده است.
دبیر علمی نخستین همایش ملی تربیت شهروندي کودکان به آثار دریافت شده در این همایش نیز اشاره کرد و گفت: 170 چکیده
مقاله به دبیرخانه ي این همایش در مدت زمان مقرر ارسال شده که از این تعداد، 90 چکیده براي ارائه ي اصل مقاله پذیرفته شد و
درنهایت 18 مقاله براي درج در همایش، 11 مقاله به صورت پوستر و 10 مقاله به صورت سخنرانی پذیرفته شد و مجموعه مقاالت

این همایش نیز به زودي منتشر خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز در پایان، با تأکید بر اینکه به دنبال هم اندیشی براي ترویج

مفهوم شهروندي هستیم، اظهار داشت: مفهوم شهروندي در نهج البالغه و فلسفه ي ما وجود دارد و ما در این همایش تالش می کنیم
به بیان این مفاهیم بپردازیم.

 

مکتب اسالم بهترین منبع براي تربیت مفهوم شهروندي
دکر مجید بذرافکن، معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان فارس نیز در این برنامه با بیان اینکه در بحث شهروندي از آنچه می بینیم

احساس رضایت نداریم، گفت: باید گامی در جهت پیشرفت این مفهوم برداریم چراکه اگر معلمان خوبی داشته باشیم، قطعا دانش
آموزان و دانشجویان خوبی هم خواهیم داشت.

وي با تأکید بر مبانی فلسفی و ریشه اي این موضوع افزود: براي کسانی که ریشه هاي عقیدتی قوي دارند و ابدیت را می بینند، دنیا
دار آزمایش است پس ابدیت خود را به دنیا نمی دهند و خالف اصول شهروندي که آموز ه هاي آن در اسالم آمده عمل نمی کنند.
معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان فارس با بیان اینکه کسی که مبانی و ریشه هاي هستی، انسان و ارزش ها را بشناسد، هرگز
حاضر نمی شود به خطا برود، تصریح کرد: مکتب اسالم به دنبال تربیت چنین انسان هایی است تا بتواند یک شهروند باشد و با تمام

وجود در راه درست حرکت کند.
دکتر بذرافکن با بیان اینکه اگر انسان اعتقاد داشته باشد که به سمت خدا برمی گردد هرگز حاضر نیست که شهروند بدي باشد، گفت:

باید این مفاهیم را در جامعه به کودکان، نوجوانان و دانش آموزان آموزش دهیم و این مفاهیم را در وجود آنها نهادینه کنیم.
 

آمادگی شهرداري شیراز براي همکاري با دانشگاه در تربیت مفهوم شهروندي
مهندس مصطفی مشفقیان، معاون شهردار شیراز نیز در این همایش با بیان اینکه از زاویه دیگري به مفهوم شهروندي و آموزش آن به
کودکان باید نگریسته شود، اظهار داشت: شهر دوستدار کودك در یونسکو تعریف واضح و مشخصی دارد و در شهرداري شیراز نیز از
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دیرباز صحبت بر این بوده که تالش کنیم که شیراز به سمت شهر دوستدار کودك و تحقق آن حرکت کند.
وي با بیان اینکه در سیاست گذاري ها شهري و شهرسازي حواسمان به کالبد شهري و کودکانی که در این کالبد زندگی می کنند

نیست، گفت: ما کودکان را پیونددهنده ي هویت گذشته و آینده می دانیم؛ بنابراین اگر محیط زیست شهري که کودکان زندگی می
کنند یک محیطی نباشد که مفاهیم شهروندي را به خوبی یاد و پرورش دهد و فقط به این فکر کنیم که در این شهر عده اي

بزرگسال زندکی می کنند، قطعا به مشکل برمی خوریم همچنان که امروز در انتقال مفاهیم فرهنگی و آموزش مفاهیم شهروندي با
مشکالت زیادي روبه رو هستیم.

معاون شهردار شیراز با بیان اینکه در کالن شهرها چه اندازه به المان ها، طراحی و شهرسازي دقت شده که قرار است در این شهر
کودك هم زندگی کند، افزود: دستان ما در این زمینه خالی است و گروه هاي پژوهشی تازه ورود کردند و دارند مفاهیم شهر دوستدار

کودك را بومی سازي می کنند.
مهندس مشفقیان با طرح این پرسش که شهر دوستدار کودك چه آیتم هایی باید داشته باشد، گفت: در پاسخ به این پرسش دستمان

خالی است، به ویژه زمانی که بخواهیم این آیتم ها را بومی سازي کنیم؛ اینجا کار جدي نشده است باید با همکاري دانشگاه ها و
حمایت از پایان نامه تئوري هاي این مهم مشخص شود.

وي با بیان اینکه طراحی ها و المان ها باید متناسب با مفهوم شهر دوستدار کودك باشد، افزود: شهرداري شیراز براي همکاري جدي
تر با دانشگاه براي تعریف پروژه هاي علمی و پژوهشی تا تبدیل شهر شیراز به یک شهر دوستدار کودك آمادگی دارد.

 

بنیاد نخبگان در زمینه تربیت شهروندي کارهاي علمی را دنبال می کند
دکتر حبیب شریف، رئیس بنیاد نخبگان استان فارس نیز این همایش را باز شدن یک پنجره جدید که از یک منظر علمی به مفهوم
شهروندي توجه می کند، دانست و گفت: تصور کلی و عمومی بر این است که آموزش و پرورش به کودکان و جوانان کمک کند تا
شهروندانی مسؤول و فعال در امور شهروندي و اجتماعی باشند، قابل اتکا و با عزت نفس تربیت شوند و در جامعه اثرگذار باشند.

وي با بیان اینکه مجمع خیرین نخبه پرور و بنیاد ملی نخبگان فارس هر دو با هدف شناسایی و هدایت استعدادها تشکیل شده است،
گفت: این اهداف نقش مهمی در تربیت شهروندي دارد.

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس با بیان اینکه براي رسیدن به این هدف اقداماتی انجام شده است، افزود: مدرسه فصلی خالقیت در
بنیاد نخبگان تشکیل شده که در این مدارس انواع تفکرها و مدیریت زمان و کارهاي گروهی و مهارت هاي مختلف به دانش آموزان
آموزش داده می شود که بخشی از همان تعالیم مفهوم شهروندي است و ایجاد اعتماد به نفس در نوجوانان مهم ترین دستاورد این

مدارس است.
دکتر شریف با بیان اینکه بنیاد نخبگان در راستاي تربیت مفهوم شهروندي کارهاي علمی را دنبال می کند، بیان کرد: بنیاد نخبگان

فارس در قالب مدارس شهاب و مدارس فصلی خالقیت برنامه ها را پیش برده است.
گفتنی ست، در این همایش دوروزه، پنج میزگرد تخصصی با عنوان هاي 1. «نگاه بین رشته اي به تربیت شهروندي»؛ 2. «مبانی

فلسفی تربیت شهروندي» و. «خالقیت و تربیت شهروندي» 4. «ادبیات کودك و تربیت شهروندي» 5. «پنل ویژه مربوط به تجارب
برتر طرح شهاب» ارائه و دو نشست براي ارائه ي مقاالت منتخب برگزار گردید.

براي مشاهده ي تصاویر افتتاحیه ي این همایش اینجا را کلیک کنید.
 
 
 
 

http://gallery.shirazu.ac.ir/Default.aspx?category=2170
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  28  |  تاریخ: 1400/12/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  انتصاب دکتر محمد فارسی به ریاست دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

طی حکمی ازسوي دکتر مؤذنی، سرپرست دانشگاه
شیراز، دکتر محمد فارسی، دانشیار مهندسی شیمی
دانشگاه، به ریاست دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشگاه شیراز منصوب شد.
در این حکم آمده است:

با توجه به مراتب تعهد و شایستگی جنابعالی، به استناد
بند 10 ماده 4 آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و
مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوري، از تاریخ 8 ٫12٫

1400 به مدت دوسال به عنوان رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز منصوب می شوید. انتظار می رود در مدت
یادشده با کمک اساتید و کارکنان محترم آن دانشکده در اجراي موارد زیر گام هاي مؤثري بردارید:

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 تاکید 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 با حوزه ي نفت و گاز؛

6- فراهم سازي شرایط مناسب با حضور اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان در شرکت هاي دانش بنیان مرتبط با حوزه ي نفت و
گاز؛

7- حمایت ویژه از پایان نامه هاي تقاضامحور؛
8- ترویج پژوهش هاي گروهی و توسعه تحقیقات بین رشته اي با عنایت ویژه به علوم و فناوري هاي نوین؛

9- حمایت ویژه از اساتید جوان ازنظر تخصیص دانشجوي تحصیالت تکمیلی و تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی؛
10- زمینه سازي مناسب براي رشد و توسعه فعالیت هاي علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در بستر انجمن هاي علمی.

11- توسعه و ترویج فعالیت هاي فرهنگی-تربیتی با مشارکت عموم اساتید، یاوران علمی و دانشجویان.

گفتنی ست، پیش از این مسعود ریاضی، استاد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 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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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  29  |  تاریخ: 1400/12/08
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  چهاردهمین یادواره سالروز تشییع و خاکسپاري شهداي گمنام دانشگاه شیراز

چھاردھمین بزرگداشت سالروز تدفین پنچ شھیدگمنام در حرم مطھر

شھداي دانشگاه شیراز، بھ ھمت مجمع یادواره شھداي دانشجویان

دانشگاه شیراز برگزار شد.

این یادواره، غروب جمعھ، ششم اسفندماه در محل یادمان شھداي

دانشگاه شیراز، با حضور جمعي از دانشگاھیان و عاشقان راه شھدا

ترتیب یافت.

این مراسم، با تالوت قرآن كریم توسط قاري برتر كشور، استاد

عطاءهللا امیدواري آغاز گردید و با سخنراني آقاي محمد احمدیان در

پیوند با سیره ي شھدا ادامھ یافت. در پایان نیز، آقاي امیرحسین

راستي، با مداحي دلنشین خود، حاضران را بھ فیض رسانید.

گفتني ست، پنج شھید گمنام دانشگاه شیراز در نھم اسفندماه ١٣٨۶، مصادف با اربعین حسیني، پس از تشییع باشكوه مردم شیراز در محل یادمان شھداي دانشگاه

شیراز بھ خاك سپرده شدند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  30  |  تاریخ: 1400/12/07
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  سالروز شهادت مظلومانه امام هفتم،  حضرت موسی الکاظم (ع) تسلیت باد

كن روان اشك غم اي شیعھ بھ دامان امروز

تسلیت ده بھ شھنشاه خراسان امروز

كشتھ شد موسي بن جعفر ز جفاي ھارون

زیر زنجیر بال، گوشھ ي زندان امروز

روابط عمومي دانشگاه شیراز، فرارسیدن بیست وپنجم رجب،

سالروز غروب غمبار ھفتمین كوكب آسمان والیت، اسطوره

مقاومت و ایستادگي حضرت امام موسي كاظم، باب الحوائج را بھ

عموم شیعیان و ارادتمندان ائمھ ي اطھار، بھ ویژه خانواده بزرگ

دانشگاه شیراز تسلیت و تعزیت عرض مي نماید. امید است ھمواره

از رھروان صدیق آن امام بزرگوار در تمامي عرصھ ھاي زندگي

باشیم.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  31  |  تاریخ: 1400/12/07
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  دانش آموخته دکتري دانشگاه شیراز موفق به کسب جایزه کشوري آنالیز تابعی 2022

دانش آموختھ ي دكتري دانشگاه شیراز در رشتھ ي ریاضي، موفق

بھ كسب جایزه كشوري آنالیز تابعي 2022 گردید.

دكتر میالد معظمي گودرزي، دانش آموختھ ي دكتري سال 1397

دانشگاه شیراز كھ رسالھ خود را با راھنمایي دكتر غالمحسین اسالم

زاده، استاد ریاضي دانشگاه شیراز بھ انجام رسانده است، موفق بھ

كسب جایزه ساالنھ آنالیز تابعي ٢٠٢٢ گردید.

جایزه ي آنالیز تابعي، ھرسالھ بھ یكي ازدانشجویان دكتري یا دانش

آموختگان دكتري چھارسال اخیر در كشور كھ مقاالتي برجستھ و

شاخص در زمینھ ي آنالیز ریاضي بھ چاپ رسانده باشند، اعطا مي

گردد. ارزیابي آثار (حداكثر 4مقالھ ي شاخص) كاندیداھاي دریافت

جایزه در دو مرحلھ ازسوي تیمي از ریاضیدانان بین المللي كھ

ھریك از آنان عضو ھیأت تحریریھ چند ژورنال برجستھ ي ریاضي

ھستند، صورت مي گیرد.

بنیان گذار این جایزه دكتر محمد صال مصلحیان و گروه ریاضي

طوسي از دانشگاه فردوسي مشھد ھستند و جایزه شامل یك لوح

افتخار، سكھ طال و بن خرید كتاب اھدایي اشپرینگر بھ مبلغ

200یورو است.

گفتني ست، داوري جایزه ي سال 2022 ازسوي تیمي 14نفره از

ریاضیدانان كشورھاي آمریكا، كانادا، آلمان، فرانسھ، اسپانیا، استرالیا، لھستان و مجارستان انجام گرفت و دكتر میالد معظمي گودرزي در این رقابت فشرده، با

كسب 82 امتیاز از 105امتیاز با فاصلھ اي قابل توجھ از رقبا پیشي گرفت و جایزه را از آن خود نمود.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریك بھ دكتر میالد معظمي گودرزي و دكتر غالمحسین اسالم زاده، تندرستي، سربلندي و موفقیت روزافزون ایشان

را از درگاه خداوند سبحان آرزومند است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  32  |  تاریخ: 1400/12/07
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز برنده  ششمین دوره جایزه ثبوتی-خواجه پور

دكتر مھدي زارعي، دانشیار علوم زمین دانشگاه شیراز برگزیده ي ششمین دوره ي جایزه ثبوتي- خواجھ پور شد.

جایزه ي ثبوتي-خواجھ پور ھرسال در شاخھ ھاي مختلف علوم پایھ بھ پژوھشگران جوان كشور كھ پژوھش ھاي

آن ھا نقش مؤثري در توسعھ جامعھ علمي كشور دارد، اھدا مي شود.

ھمزمان با بیستمین سال تأسیس دانشگاه تحصیالت تكمیلي علوم پایھ زنجان، این جایزه بھ ابتكار گروھي از اساتید

این دانشگاه و با حمایت مالي آن ھا و تني چند از عالقھ مندان بھ اھداف و رویكردھاي علمي بانیان دانشگاه

تحصیالت تكمیلي علوم پایھ زنجان، استاد یوسف ثبوتي و استاد محمدرضا خواجھ پور بنیان نھاده شده است.

این جایزه، بھ افراد جوان تر از ۴٠سال كھ مھم ترین كارھاي پژوھشي خود را در ایران بھ ثمر رسانده باشند،

اھدا مي شود. مالك اصلي در تعیین برندگان، پژوھش ھاي برجستھ و شاخصي است كھ در سطح بین المللي

شناختھ شده و داراي تاثیر عمیق در رشتھ ي مربوطھ باشند. جایزه بھ صورت چرخشي، ھرسال در تعدادي از

شاخھ ھاي علوم پایھ (ریاضي، فیزیك، شیمي، علوم زمین، علوم زیستي و علوم رایانھ) اعطا مي شود.

در اسفندماه سال جاري، برگزیدگان پنجمین و ششمین دوره ي جایزه ثبوتي- خواجھ پور معرفي و تقدیر شدند و در این میان، دكتر مھدي زارعي، عضو ھیأت

علمي دانشگاه شیراز در حوزه علوم زمین، بھ دلیل انجام تحقیقات در حوزه ي ھیدروژئولوژي و كارستي شدگي گنبدھاي نمكي و تأثیرات ساختارھاي نمكي بر

منابع آب، بھ عنوان یكي از برگزیدگان ششمین دوره ي جایزه ثبوتي- خواجھ پور گردید.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، كسب این موفقیت ارزشمند را بھ دكتر مھدي زارعي تبریك عرض نموده، سربلندي و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه خداوند

متعال آرزومند است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  33  |  تاریخ: 1400/12/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد

سرزمین عزیز ایران، از دیرباز دانشمندان و حکیمان
بزرگی را در حوزه هاي مختلف علمی در دامان خود

پرورانده و به جهانیان تقدیم داشته است. 
پنجم اسفندماه روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین
طوسی، حکیم و دانشمند فرزانه اسالمی و الگو در

مهندسی کهن ایران اسالمی است که به عنوان «روز
مهندس» نام گذاري شده و یادآور خودباوري مهندسان

این مرزوبوم است.
 

این روز، نمادین روزي است براي تجلیل از توانمندي
هاي نوآورانه ي مهندسان و دانشجویان عزیز مهندسی
که مهندسان فردا هستند و با تعهد و تفکر سبز خود در

عرصه ي علم و عمل بی هیچ چشمداشتی تالش می کنند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، فرارسیدن روز مهندس را به یکایک مهندسان ایران زمین به ویژه مهندسان شریف دانشگاه شیراز تبریک

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

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  34  |  تاریخ: 1400/12/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  نخستین همایش ملی تربیت شهروندي کودکان

نخستین همایش ملی «تربیت شهروندي کودکان:
فرصت ها و چالش ها» با محوریت دانش آموزان، در
تاریخ 8و9 اسفندماه سال جاري برگزار می گردد. این
همایش که ازسوي قطب علمی تربیت شهروندي دانش
آموزان دانشگاه شیراز ترتیب یافته است؛ با توجه به
محدودیت هاي کرونا بصورت مجازي برگزار خواهد شد.

دکتر محبوبه البرزي، دبیر علمی همایش و مدیر قطب
علمی تربیت شهروندي در جمع خبرنگاران، با بیان این
مقدمه که یکی از مهم ترین رسالت هاي قطب علمی
تربیت شهروندي پرداختن به مفهوم شهروندي و تربیت
شهروندي در کودکان و نوجوانان است بیان کرد: این
موضوع امروزه و در این عصر، باتوجه به تأکیداتی که بر
نقش تکنولوژي در زندگی افراد شده و شهروندي را
فراملی و جهانی کرده است، اهمیت بیش تري پیدا

کرده؛ چراکه ما از یک سو با مسأله ي حفظ هویت ملی و ارزش ها و باورهایمان روبه رو هستیم و این موضوع براي ما بسیار حائز
اهمیت است و از طرف دیگر به علت ویژگی هایی که در عصر دیجیتالی وجود دارد؛ مسأله ي ارتباط با دنیا و شهروند جهانی مطرح
است و آنچه که بین این دو موضوع تعادل ایجاد می کند؛ حفظ ارزش هاي ملی، سنت ها و باورهاي مذهبی ماست که طبیعتًا پایه ي

آکادمیک و علمی این کار باید در دانشگاه ها گذاشته شود.
وي افزود: قطب علمی تربیت شهروندي درراستاي ایفاي نقش و مسئولیت هاي خود فعالیت هاي مختلف آموزشی، پژوهشی و ترویجی
درقالب برگزاري کارگاه هاي آموزشی، وبینارها، جلسات بحث و گفت وگو و... انجام داده است که یکی از مهم ترین این فعالیت ها

برگزاري همایش ملی براي تبیین جایگاه شهروندي است.
دبیر علمی تربیت شهروندي کودکان اظهار کرد: آنچه شهروندي و تعلیم و تربیت آن را با توجه به ساختارهاي شهر و زمینه هاي یک
شهر و جامعه ایجاد می کند، پرداخت علمی آن است که در این زمینه، اولین همایش تربیت شهروندي دانش آموزان در بستر
دانشگاهی و آکادمیک ازسوي قطب علمی تربیت شهروندي طراحی شده است که انشاءاهللا در هشتم و نهم اسفندماه برگزار خواهد

شد.
وي به روند برگزاري نخستین همایش ملی «تربیت شهروندي کودکان: فرصت ها و چالش ها» اشاره کرد و گفت: پس از برنامه ریزي
و اعالم فراخوان در تابستان سال جاري، عالقه مندان، چکیده ي مقاالت خود را در زمینه ي محورهاي اعالم شده تا 15آذرماه به
دبیرخانه همایش ارسال کردند که حدود 180 چکیده دریافت شد و پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان در این مرحله در دي ماه،
مهلت ارسال اصل مقاله ها تا 20بهمن ماه به دبیرخانه درنظر گرفته شد و درنهایت، اسامی مقاله هاي پذیرفته شده در همایش، تا
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پایان بهمن ماه به شرکت کنندگان اعالم گردید که خوشبختانه پژوهشگرانی از سراسر کشور در این همایش شرکت کردند.
دکتر البرزي در ادامه، به تشریح برنامه هاي این همایش دوروزه پرداخت و گفت: آیین افتتاحیه ي همایش، ساعت 8صبح روز
یکشنبه، هشتم اسفندماه با حضور مقامات استانی و اساتید برجسته ي دانشگاهی برگزار خواهد شد و در ادامه پنج میزگرد تخصصی با
عنوان هاي 1. «نگاه بین رشته اي به تربیت شهروندي»؛ 2. «مبانی فلسفی تربیت شهروندي» و 3.«خالقیت و تربیت شهروندي» 4.
«ادبیات کودك و تربیت شهروندي» 5. «میزگرد ویژه مربوط به تجارب برتر طرح شهاب» ارائه خواهد شد. همچنین دونشست هم

براي ارائه مقاالت منتخب برگزار می گردد.
مدیر قطب علمی تربیت شهروندي در دانشگاه شیراز، ضمن دعوت از همگان براي حضور در این همایش، اعالم کرد: همایش تربیت
شهروندي کودکان، باتوجه به شرایط ناشی از شیوع کرونا و ضرورت حفظ فاصله اجتماعی، به صورت مجازي و از طریق لینک هاي
آپارات مدیریت فرهنگی دانشگاه شیراز (https://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live) و اینستاگرام
(@farhangi.shirazu) برگزار خواهد شد و عالقه مندان می توانند اخبار همایش را از وبگاه اختصاصی همایش به نشانی

https://citizenshipeducation.shirazu.ac.ir دنبال کنند.

https://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live
https://citizenshipeducation.shirazu.ac.ir/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  35  |  تاریخ: 1400/12/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  مراسم یادبود زنده یاد دکتر محمد اقتصاد، استاد مکانیک دانشگاه شیراز

همزمان با سومین روز درگذشت زنده یاد دکتر محمد
اقتصاد، استاد مکانیک دانشگاه شیراز؛ مراسم یادبود
ایشان، به همت معاونت دانشجویی-فرهنگی دانشکده

مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز برگزار شد.
این مراسم که با حضور اعضاي هیأت رئیسه دانشگاه و
جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز، به پاس
بیش از دودهه فعالیت علمی-آموزشی و آثار و اختراعات
متعدد، مرحوم دکتر محمد اقتصاد، ترتیب یافت؛ در
تاالر رازي دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه

شیراز و همزمان به صورت برخط برگزار شد.
دکتر گشتاسبی، رئیس دانشکده مکانیک دانشگاه شیراز

در آغاز این مراسم، ضمن ابراز غم و اندوه عمیق همکاران و دانشجویان مرحوم دکتر اقتصاد و بیان خاطراتی از ایشان، عنوان کرد:
صحبت کردن از استادي بزرگ با اخالق و پاك در برابر اساتید بزرگ و دانشجویانی که از درخت دانش او بهره چیدند، کار بسیار

سختی است.
وي از عالقه ي وافر دانشجویان به ایشان به دلیل حفظ حداکثري کرامت انسانی دانشجویان در کنار دانش فراوان این استاد فقید یاد
کرد و افزود: وقتی شخصیت دکتر اقتصاد را بررسی می کنیم، درمی یابیم که آن استاد بزرگوار، درعین دارابودن سطح بسیار باالیی از

دانش، هیچ گاه دانش خود را به رخ نکشید و تواضع بسیار زیادي داشت.
دکتر گشتاسبی تأکید کرد: یکی دیگر از نکات برجسته شادروان دکتر اقتصاد، استفاده از حداکثر وقت ممکن، براي خدمت به دانشگاه
و دانشجویان بود که به سبب خدمت گزاري حداکثري به دانشجویان با تمام وقت ممکن، هیچ گاه زمان خود را صرف پروژه هاي

تجاري خصوصی و یا شغلی دیگر نکرد.
دکتر خیاطیان، دکتر محزون، دکتر یعقوبی، دکتر ربیعی، دکتر حق پناه و دکتر الستی، ازاعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز نیز از
دیگر سخنرانان این مراسم بودند که به بیان خاطراتی از زنده یاد دکتر اقتصاد پرداخته و از کارنامه ي علمی، سلوك اجتماعی،

سجایاي اخالقی و یادگارهاي نیکوي آن استاد تازه درگذشته سخن گفتند.
خانم کتیبه، به نمایندگی از دانشجویان دانشکده ي مکانیک نیز در این مراسم، ضمن ابراز همدردي با خانواده ایشان، به بیان برخی از

ویژگی هاي اخالقی آن استاد فقید پرداخته و یاد و خاطره ي این چهره برجسته علمی را گرامی داشتند.
همچنین در این مراسم پیام تسلیت نهادهاي مختلف ازجمله، پیام تسلیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، روابط عمومی دانشگاه،
انجمن مهندسان مکانیک ایران و بسیج اساتید خوانده شد. همچنین در پایان مراسم، پیام خانواده شادروان دکتر اقصاد، مبنی بر

سپاسگزاري از ابراز همدردي دانشگاهیان و جامعه ي علمی قرائت شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  36  |  تاریخ: 1400/12/03
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  نشست خبري کنکور دکتري 1401 در استان فارس

«گفت وگو با دکتر علیرضا افشاري فر، نماینده تام
االختیار سازمان سنجش در استان فارس»

کنکور دکتري 1401، صبح جمعه 6اسفندماه 1400، با
حضور 9هزار و 118داوطلب در استان فارس برگزار

خواهد شد.
دکتر علیرضا افشاري فر، نماینده ي تام االختیار سازمان
سنجش در استان فارس، طی گفت وگویی با خبرنگاران
درخصوص کنکور دکتري1401 توضیح داد: این آزمون
در استان فارس، در 7 شهرستان استان با رعایت کامل

دستورالعمل هاي بهداشتی برگزار خواهد شد.
وي ضمن اعالم این خبر، افزود: کنکور دکتري 1401 در استان فارس، در رشته هاي علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی،

کشاورزي و منابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و زبان برگزار می شود.
به گفته ي دکتر افشاري فر؛ از میان 186556 داوطلب کنکور دکتري در کشور، 9118 داوطلب، از استان فارس است که از این تعداد؛

6654 نفر از شهرستان شیراز، داوطلب شرکت در این آزمون هستند.
نماینده ي سازمان سنجش در استان فارس با اعالم اینکه کنکور دکتري 1401، در شهرستان هاي شیراز، الر، فسا، کازرون، جهرم،
اقلید و مرودشت در استان فارس برگزار خواهد شد، خبر داد: این آزمون در 21حوزه ي استان برگزار می شود که از این تعداد،

15حوزه مربوط به شیراز است.
وي با اشاره به شرایط ناشی از شیوع بیماري کرونا در کشور، اظهار کرد: امسال هم تمام تمهیدات الزم براي رعایت دستورالعمل هاي
بهداشتی و فاصله گذاري هاي اجتماعی، مانند سال هاي گذشته در نظر گرفته شده و تمامی داوطلبان، طبق دستورالعمل ها موظف

هستند که نکات بهداشتی را رعایت کنند.
دکتر افشاري فر درخصوص داوطلبانی که به کرونا یا امیکرون مبتال هستند نیز، توضیح داد: این دسته از داوطلبان در صورتی که در
بیمارستان بستري هستند، باید قبال با سازمان سنجش هماهنگی الزم را انجام داده باشند تا شرایط آزمون کنکور در مرکز درمانی
مشخص شده ي سازمان سنجش امکان پذیر باشد؛ در غیر این صورت، در حوزه هاي امتحانی، اتاق هاي جداگانه اي براي این

داوطلبان در نظر گرفته شده است.
وي یادآوري کرد: کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه 3اسفندماه 1400، براي مشاهده و پرینت در درگاه اطالع رسانی سازمان
سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت و داوطلبان می بایست براي ویرایش و تصحیح مغایرت هاي موجود، حداکثر تا 6اسفندماه
1400 منحصرا در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به قسمت ویرایش اطالعات در کارت ورود به جلسه مراجعه

نمایند.
او افزود: درصورتی که در بندهاي 7و 12 کارت شرکت کنندگان مغایرتی وجود داشت؛ افراد می بایست در روزهاي چهارشنبه و
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پنجشنبه 4و5 اسفند 1400به نماینده ي سازمان سنجش مستقر در باجه ي رفع نقص حوزه ي مربوطه (براساس جدول شماره2 در
دفترچه سازمان سنجش) مراجعه و پیگیري نمایند.

نماینده ي سازمان سنجش در استان فارس در پایان، با یادآوري اینکه آزمون دکتري 1401، ساعت 8صبح روز جمعه 6اسفندماه
1400 آغاز می شود و درهاي ورود به حوزه هاي امتحانی، در ساعت 7:30 بسته خواهد شد؛ از داوطلبان خواست تا به موقع در محل

آزمون حضور یابند.
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شماره خبر:  37  |  تاریخ: 1400/12/02
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  مستند معرفی باغ گیاه شناسی ارم 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، جاذبه هاي آن و بازتاب برخی از فعالیت هاي

علمی دانشگاه پرداخته است.
این برنامه که با همکاري روابط عمومی دانشگاه شیراز
ترتیب یافته است، در چهارمین قسمت از مستند
دانشگاه شیراز، به معرفی باغ گیاه شناسی ارم دانشگاه
شیراز پرداخته و در این قسمت، گفت وگویی اختصاصی

با مهندس حمیدرضا ستاري، مدیر باغ گیاه شناسی صورت داده است.
ویژه برنامه ي «دانش گرد: باغ گیاه شناسی ارم دانشگاه شیراز»، روز یکشنبه 2 اسفندماه 1400، ساعت 19 از شبکه چهارسیما پخش

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

شیراز را براي مشاهده ي عالقه مندان بارگذاري کرده است.

برنامه ي «دانش گرد: باغ گیاه شناسی ارم دانشگاه شیراز» در مجله ي علمی «چرخ» از شبکه چهار سیما
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شماره خبر:  38  |  تاریخ: 1400/12/02
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  حضور دانشگاه شیراز در رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسالم

بھ گزارش مؤسسھ پایش علوم و فناوري، نتایج رتبھ بندي دانشگاه ھاي جھان اسالم

 (Islamic World University Rankings)در سال٢٠٢١ انتشار یافتھ و ۵٨

دانشگاه از ایران در میان ٣٩٨ دانشگاه از ٢٨كشور اسالمي در لیست مربوطھ حضور

دارد. در این میان، دانشگاه شیراز ازجملھ دانشگاه ھاي جامع ایران است كھ در این رتبھ

بندي قرار دارد.

بھ گزارش مؤسسھ پایش علوم و فناوري، دكتر محمدجواد دھقاني اظھار داشت: براساس

مأموریت ھاي دانشگاه ھا، تعداد ٢٨دانشگاه جامع كشور در این رتبھ بندي حضور

دارند. دانشگاه ھاي جامع حاضر در این رتبھ بندي عبارتند از: دانشگاه ھاي تھران،

تربیت مدرس، فردوسي مشھد، شھید بھشتي، شیراز، تبریز، گیالن، اصفھان، یزد،

كاشان، بوعلي سینا، رازي، سمنان، شھید باھنر كرمان، كردستان، ارومیھ، عالمھ

طباطبایي، الزھرا، بین المللي امام خمیني، لرستان، خلیج فارس، شاھد، شھید چمران

اھواز، تربیت دبیر شھید رجایي، شھركرد، مازندران، محقق اردبیلي و یاسوج.

از دانشگاه ھاي علوم پزشكي نیز ١٩دانشگاه حضور داشتند كھ شامل: دانشگاه ھاي علوم پزشكي تھران، پزشكي شھید بھشتي، پزشكي ایران، پزشكي اصفھان،

پزشكي مشھد، پزشكي تبریز، پزشكي شیراز، پزشكي جندي شاپور اھواز، پزشكي كرمانشاه، پزشكي بقیھ هللا، پزشكي كرمان، پزشكي مازندران، پزشكي

كردستان، پزشكي قزوین، پزشكي زاھدان، پزشكي لرستان، پزشكي سمنان، پزشكي شھركرد و پزشكي ارومیھ مي شوند.

از دانشگاه ھاي صنعتي ھم ١١دانشگاه شامل دانشگاه ھاي صنعتي شریف، صنعتي اصفھان، صنعتي امیركبیر، علم و صنعت ایران، صنعتي خواجھ نصیرالدین

طوسي، صنعتي نوشیرواني بابل، صنعتي شاھرود، تحصیالت تكمیلي صنعتي و فناوري پیشرفتھ كرمان، صنعتي سھند، صنعتي شیراز و صنعتي ارومیھ در این

نظام رتبھ بندي قرار دارند.

در جدول زیر تعداد و رتبھ ھاي دانشگاه ھاي ایران در رتبھ بندي دانشگاه ھاي جھان اسالم -2021ISC نشان داده شده است.

دكتر دھقاني گفت: الزم بھ ذكر است كھ دانشگاه ھایي كھ رتبھ بندي آن ھا در بازه یكسان ھستند؛ ھمگي ھم رتبھ بوده و ترتیب اسامي ذكرشده در این گزارش

مطابق با سامانھ رتبھ بندي ISC براساس حروف الفبا (بھ التین) است.
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رئیس ISC گفت: در ''رتبھ بندي دانشگاه ھاي جھان اسالم ISC''، دانشگاه ھایي مورد بررسي قرار مي گیرند كھ حداقل ۵٠٠ مدرك در سال ھاي ٢٠١٩-٢٠١٧

در پایگاه وب آو ساینسWoS) ) بھ ثبت رسانیده باشند. اطالعات این رتبھ بندي از پایگاه ھاي اطالعاتي بین المللي Incite ،WoS ،USPTO گرد آوري شده

 
است.

مؤسسھ استنادي علوم و پایش علم و فناوري (ISC) بھ منظور رتبھ بندي دانشگاه ھاي جھان اسالم در معیارھاي خود، مھم ترین مأموریت دانشگاه ھا كھ عبارتند

از پژوھش (با وزن ۶٠درصد)، نوآوري (با وزن ١۵درصد)، آموزش (با وزن ١٠درصد) و فعالیت ھاي بین المللي (با وزن ١۵درصد) در نظر گرفتھ و بر این

اساس دانشگاه ھاي كشورھاي اسالمي را مورد سنجش و ارزیابي قرار مي دھد. محاسبھ تعداد مقاالت سلب اعتبارشده (Retractions) دانشگاه ھا با نمره منفي

 
است كھ در شاخصي تحت عنوان اعتبار منفي (Neg Rep) آورده مي شود.

دكتر دھقاني گفت: تفاوتي كھ رتبھ بندي ٢٠٢١ با سا ل ھاي پیش دارد این است كھ دانشگاه ھایي مورد بررسي قرار گرفتھ اند كھ حداقل تعداد ۵٠٠ مقالھ در پایگاه

وب آو ساینسWoS) ) بھ ثبت رسانیده باشند، این در حالي است كھ در سال ھاي پیش حد آستانھ مقالھ تعداد ٨٠٠ مقالھ در بازه زماني سھ سالھ جھت حضور در

 
رتبھ بندي در نظر گرفتھ مي شد.

 
در جدول زیر شاخص ھاي مورد استفاده در ''رتبھ بندي جھاني ISC'' نشان داده شده است.



4/4/22, 10:51 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 71/71

 


