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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1401/01/31
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  فرارسیدن شب هاي بافضیلت قدر و ایام سوگواري حضرت علی (ع) تسلیت باد

مهمان توام اي جان زنهار مخسب امشب
اي جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب

روي تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد
اي شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب

شب قدر شبی است که باید شکواییه ي هجران را
درنوردید و به امید وصل، بیدار نشست و از جام طهور

«سالم» تا مطلع «فجر» سرمست بود.
اینک که بار دیگر توفیق عبادت و بندگی و بهره گیري از معنویات خوان گسترده ي الهی در شب هاي پربرکت قدر نصیبمان شده،

زیر باران رحمتش می ایستیم تا جان هایمان را تطهیر کنیم؛ شاید به مضمون قدرکه گفته شده از هزار ماه برتر است، دست یابیم.
روابط عمومی دانشگاه شیراز ضمن گرامیداشت شب هاي بافضیلت قدر و آرزوي قبولی طاعات و عبادات، فرارسیدن ایام شهادت و
سوگواري موالي متقیان، حضرت علی (ع) را به عموم مسلمانان و دوستداران آن حضرت، به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تسلیت

عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1401/01/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  ارتقاء رتبۀ دو تن از اعضاي هیأت  علمی دانشگاه شیراز

در جلسه ي هیأت ممیزه ي دوشنبه 29فروردین ماه
1401، «دکتر رزا صفایی اسدآبادي»، عضو هیأت علمی

دانشکده ي فناوري هاي نوین دانشگاه به مرتبه ي
دانشیاري و «دکتر محمدحسن طرازکار»، عضو هیأت

علمی دانشکده ي کشاورزي دانشگاه، به مرتبه ي
دانشیاري ارتقاء یافتند. 

روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک و
تهنیت به این عزیزان، از خداوند متعال براي ایشان

آرزوي تندرستی، بهروزي و موفقیت روزافزون دارد. 
 

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1401/01/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

مراسم تکریم و معارفه ي رئیس دانشکده ي حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه شیراز، روز دوشنبه 29فروین ، در

سالن آمفی تئاتر این دانشکده برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور هیأت رئیسه ي دانشگاه و
جمعی از اعضاي دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز ترتیب یافت؛ از زحمات و خدمات دکتر
ابراهیم عباسی رئیس سابق حقوق و علوم سیاسی تقدیر
و دکتر محمد جواهري طهرانی، به عنوان رئیس جدید

این دانشکده معرفی گردید.
در ابتداي این مراسم، دکتر عباسی، سخنان خود را با
معرفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی آغاز کرد و گفت:

دانشکده حقوق در سال1356، در دانشگاه شیراز با تأسیس بخش حقوق با ریاست رئیس وقت دانشگاه شروع به کار کرد و در
سال1381 رشته ي علوم سیاسی که پس از انقالب فرهنگی تعطیل شده بود دوباره در این دانشکده تأسیس و به نام دانشکده ي

حقوق و علوم سیاسی تغییر نام یافت.
به گفته ي وي در عمر 46ساله ي این دانشکده، هشت رئیس دانشکده، مسئولیت اداره ي آن را بر عهده داشته اند و این دانشکده
بیش از 43هزار دانشجو تربیت کرده است؛ درحال حاضر نیز با داشتن 33 عضو هیأت علمی فعال و هزاردانشجو فعالیت خود را ادامه

می دهد.
دکتر عباسی اظهار داشت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، دانشکده اي راهبردي است و یکی از جریان سازترین
دانشکده هاي کشور شناخته می شود. اساتید این دانشکده از برجسته ترین اساتید در سطح ملی هستند و در کمیته هاي مختلف

کشور در سطح ملی و استان، به عنوان صاحب نظر حضور فعال دارند.
وي بااشاره به اینکه تربیت نیروهاي برجسته براي سیستم قضایی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور و سازمان هاي امنیتی و نظامی
کشور ازجمله وظایف این دانشکده است، افزود: بیش از 70درصد از دانشجویان داراي استعداد درخشان در این دانشکده مشغول

تحصیل هستند و برترین قضات و وکالي استان و جنوب کشور از دانش آموختگان این دانشکده هستند.
رئیس سابق دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه بیشترین درآمد اختصاصی براي دانشگاه در سال گذشته از
محل دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی رقم خورده، از بی بهره بودن دانشکده از این درآمد انتقاد کرد و خواستار اختصاص درصدي از

این بودجه به دانشکده شد.
وي در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در طول سال هاي گذشته در حوزه هاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی-دانشجویی و
اداري-مالی اشاره کرد. تأسیس4رشته-گرایش جدید؛ افزایش تعداد دانشجویان دانشکده (از 700دانشجو به 900دانشجو)؛ بازنگري
سرفصل هاي تمام دروس مقاطع؛ فراهم کردن زیرساخت هاي مهارت آموزي براي دانشجویان؛ برگزاري دوهمایش ملی و بین المللی؛
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برگزاري 40نشست علمی-پژوهشی با حوزه هاي علمی و اجرایی استان فارس و کشور؛ امضاي 5یادداشت تفاهم با نهادهاي اجرایی
کشور و استان؛ تصویب همایش پنجاهمین سالگرد دانشکده (1406)؛ تشکیل هسته کارآفرینی دانشکده؛ تأسیس اتاق کارآفرینی در
دانشکده؛ تأسیس هسته ي بین المللی سازي دانشکده؛ جذب 30دانشجوي خارجی؛ حضور دو استاد از دانشگاه هاي خارجی در
دانشکده؛ انعقاد یادداشت تفاهم دانشگاه با دانشگاه پواتیه فرانسه؛ برگزاري برنامه هاي متعدد فرهنگی و تجهیز و تعمیر دانشکده

ازجمله مواردي بود که وي به آن ها اشاره کرد.
دکتر عباسی در پایان به ارائه ي برخی چالش هاي پیش روي این دانشکده پرداخت و به دنبال آن پیشنهادات خود را مطرح کرد.
ازجمله پیشنهادت ایشان می توان به افزایش تعداد هیأت علمی و یاوران علمی، فراهم کردن امکانات حضور مهمانان آموزشی از دیگر
دانشگاه ها و کشورها، فراهم کردن زیرساخت هاي مهارت آموزي براي دانشجویان، اجرایی کردن سهم 10درصدي درآمدهاي
واحدهاي مجازي و بین الملل و دانشجویان خارجی به دانشکده، کاهش میزان شهریه ي دانشجویان افغانستانی براي جذب آن ها،
ارائه طرح پژوهشی نقش دانشگاه شیراز و نقش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز در گسترش علوم انسانی، توجه به
جایگاه علوم انسانی در شناسایی ملی و بین المللی دانشگاه شیراز، افزایش گرنت اساتید و باالبردن ضریب دانشکده، راه اندازي قطب
هاي علمی براي برخی رشته ها در دانشکده، مشارکت دانشجویان در امور اداري و فرهنگی دانشکده ها و دانشگاه، توجه به ظرفیت

هاي علمی و فرهنگی کارمندان و به روزرسانی زیرساخت مجازي دانشکده و کمبود فضاي دانشکده اشاره کرد.
در ادامه دکتر محمد جواهري طهرانی، رئیس جدید دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نیز ضمن خوشامدگویی و تبریک عید

میالد امام حسن مجتبی (ع)، از حسن اعتماد هیأت رئیسه ي دانشگاه قدردانی کرد.
وي بااشاره به انتصاب اعضاي هیأت علمی جوان در سطح دانشگاه و دانشکده ها براي حوزه هاي مختلف نیز از اعتماد هیأت رئیسه ي

دانشگاه به نسل جوان سپاسگزاري ویژه کرد.
دکتر جواهري طهرانی ضمن تقدیر از زحمات دکتر عباسی و دیگر اعضاي هیأت علمی دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی، دانشجویان
این دانشکده را مایه ي اعتبار و آبروي این دانشکده دانست و اظهار داشت: دانشگاه شیراز همواره جز گزینه هاي برتر انتخاب افراد
براي تحصیل است و اینکه امروز 80درصد از دانشجویان استعداد درخشان در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند؛ نشان می دهد
که افتخار ما به حضور در این دانشکده مرهون وجود اساتید برجسته و دانشجویان عزیزي است که پاي دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه ایستاده اند.
در ادامه دکتر مؤذنی رئیس دانشگاه شیراز نیز ضمن تبریک ایام ماه مبارك رمضان و آرزوي قبولی طاعات، از زحمات ریاست پیشین

این دانشکده تقدیر کرد.
وي با بیان اینکه رشته ي حقوق یکی از رشته هاي بسیار پرطرفدار و جذاب به شمار می رود و رتبه هاي برتر کنکور این رشته را
انتخاب می کنند، اظهار داشت: انتخاب دانشگاه شیراز ازسوي داوطلبان برتر کنکور و حضور اکثر دانشجویان داراي استعداد درخشان و

توانمند در این دانشکده، یک فرصت طالیی براي دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی و دانشگاه شیراز ایجاد کرده است.
رئیس دانشگاه شیراز بااشاره به تأسیس گرایش هاي جدید در این دانشکده تأکید کرد: الزم است باتوجه به نیاز روز جامعه، این روند

ادامه داشته باشد.
ایشان با بیان اینکه اهمیت حوزه هاي تخصصی این دانشکده و نیاز جامعه به آن بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اظهار داشت: به نظر می
رسد باتوجه به مشکالت موجود در جامعه و آسیب هاي اجتماعی موجود، الزم است که دانشکده ي حقوق و و علوم سیاسی، براي
ارتقاي سطح فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه نیز ایفاي نقش کند و آموزش هایی را که مورد نیاز مردم جامعه هست، از طریق

بسترهاي مختلف ارائه دهد.
رئیس دانشگاه شیراز گفت: وقتی در نظام جمهوري اسالمی رشته گرایش هاي مختلف علوم سیاسی وجود دارد؛ انتظار می رود که

دانش آموختگان این حوزه بتوانند به صورت عالمانه، از رزش هاي انقالبی و مبانی جمهوري اسالمی دفاع کنند.
در پایان نیز، با تقدیم هدایایی از زحمات دکتر ابراهیم عباسی رئیس سابق دانشکده ي حقوقو و علوم سیاسی قدردانی شد و حکم

مسؤولیت دکتر محمد جواهري طهرانی، به عنوان رئیس جدید این دانشکده به ایشان اعطا گردید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1401/01/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از روند بهسازي خوابگاه شهید مفتح

اعضاي هیأت رئیسه دانشگاه شیراز طی بازدیدي از
خوابگاه شهید مفتح دانشگاه؛ در جریان روند تعمیر و

بهسازي این خوابگاه قرار گرفتند.
این بازدید از بلوك هاي CوDخوابگاه شهید مفتح، به
منظور افزایش ظرفیت اسکان دانشجویان صورت گرفت.

به گفته ي مهندس رمضان زاده، مدیر دانشجویی
دانشگاه شیراز، عملیات تعمیر بلوك هاي Cو Dخوابگاه
شهید مفتح، از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تا

اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
به گفته ي وي، این دو بلوك با داشتن 210واحد 6 نفره، داراي ظرفیت 1260نفره است که براي اسکان دانشجویان کارشناسی در نظر

گرفته شده است.
گفتنی ست، خوابگاه شهید مفتح با قدمت بیش از سی سال و زیربناي حدود 30هزار مترمربع، به عنوان بزرگ ترین خوابگاه هاي

دانشجویی کشور شناخته می شود و در 4بلوك و 13طبقه، با 700 اتاق طراحی شده است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1401/01/29
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  نشست مشترك هیأت رئیسه دانشگاه شیراز با مدیران صداوسیماي مرکز فارس

نشست مشترك هیأت رئیسه دانشگاه شیراز با مدیران
صداوسیماي مرکز فارس، باهدف هم اندیشی و تعامل

بیش تر برگزار شد.
در این نشست که روز یکشنبه 28فروردین ماه در دفتر
ریاست دانشگاه شیراز ترتیب یافت؛ دو طرف درخصوص
گسترش همکاري ها و فعالیت هاي دوجانبه، به ویژه با

محوریت شعار سال 1401 «تولید، دانش بنیان، اشتغال
آفرین» به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مهندس محمدتقی سهرابی، مدیرکل صداوسیماي فارس
در آغاز این نشست، با بیان این مقدمه که: در دنیاي امروز که عصر ارتباطات نامگذاري شده است؛ رقابت رسانه ها در حوزه ي

محتواي آن هاست؛ توضیح داد: امروز اگر برنامه اي بخواهد در رسانه ماندگار باشد؛ با یک شاخص و خط کش ارزیابی می شود، اما
ماندگاري آن وابسته به محتواست؛ ازهمین رو امروز رسانه ها براي تولید یک پیام، فوق العاده حساسیت به خرج می دهند که پیامی

را که به این گرانی تولید می کنند، مدت زمان ماندگاري آن را در ذهن مخاطب باال ببرند و بدین ترتیب موفقیت رسانه هاي خودشان
را تضمین کنند.

وي با تأکید بر اینکه براي تولید محتواي غنی و مطلوب، نقش دانشگاه ها و پژوهشکده ها و دیگر نهادهاي علمی بسیار مهم است،
ادامه داد: امروزه ما نمی توانیم تفکیکی میان دانشگاه و رسانه قائل شویم؛ تولید نیروي انسانی از یک طرف و استفاده از ظرفیت هاي
دانشگاهی براي تولید محتواي مناسب و میزان مانایی پیام در ذهن مخاطب که تضمین کننده ي موفقیت رسانه هاست ازسوي دیگر

این دو را به یکدیگر پیوند داده است.
تبدیل پیام غنی دانشگاه به زبان عامه؛ رسالت صداوسیما

مدیرکل صداوسیما بیان کرد: امیدواریم بیش از گذشته شاهد حضور دانشگاهیان در صداوسیما باشیم که این کمکی به صدا و سیما و
درواقع کمک به مردم است. از طرفی هم صداوسیما تریبونی است که امروز در اقصی نقاط کشور در اختیار شماست و شما می توانید

به وسیله ي رسانه حرف خود و تعلیم و تربیت خود را از طریق رسانه به اقصی نقاط کشور و دنیا برسانید؛
وي اظهار داشت: وظیفه ي رسانه در این جا این است که پیام غنی دانشگاه را بگیرد و آن را به زبان عامه و همه فهم تبدیل کند و در

اختیار جامعه قرار دهد.
مهندس سهرابی بااشاره به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه صداوسیما دانشگاه عمومی است، گفت: هر دانشگاهی به هیأت

علمی نیاز دارد، انشااهللا به هم کمک کنیم و همکاري هاي خود را گسترش دهیم. دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاهی شناخته شده در
دنیا با خدمات بسیار عالی، در سطوح مختلف و رشته هاي مختلف فخر استان فارس و کشور است که به تعبیر رهبري معظم،

دارالعلمی است در دارالعلم؛ بنابراین حضور اساتید و بزرگواران دانشگاه شیراز در صداوسیما موجب فخر است و ما به خود می بالیم که
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دانشمندان و اساتید دانشگاه شیراز در صداوسیما با ما همکاري داشته باشند و این وظیفه ماست که این بستر را فراهم کنیم که ایشان
با مردم خودشان رودررو صحبت کنند و مردم اقشار مختلف از نظرات و دیدگاه هاي دانشگاهیان دانشگاه شیراز آشنا شوند.

وي بااشاره به شعار سال 1401 اظهار داشت: براي عملی کردن شعار امسال هم دانشگاه و هم صداوسیما و ظایفی دارند و این بهانه
ایست براي ارتباط بیشتر با یکدیگر.

ایشان در پایان نشست نیز، پس از شنیدن دیدگاه هاي معاونان و مدیران دانشگاه شیراز با پیشنهاد ارائه ي برنامه اي تولیدي از
دانشگاه شیراز به صورت هفتگی موافقت نموده و از این برنامه استقبال کرد.

دکتر مؤذنی، رئیس دانشگاه شیراز نیز ضمن قدردانی از همکاري صداوسیماي مرکز فارس، به معرفی دانشگاه شیراز پرداخت و گفت:
دانشگاه شیراز با قدمت قریب به 75سال، یکی از 13دانشگاه برتر کشور است. این دانشگاه در حال حاضر بیش از 700عضو هیأت

علمی دارد که اکثر ایشان از چهره هاي ماندگار و برجسته ي علمی کشور هستند.
وي افزود: دانشگاه شیراز با داشتن 250 آزمایشگاه، 21مجله ي علمی و 140هزار دانش آموخته ي دانشگاهی و امکانات ویژه ي

دیگري که دارد، تمام قد آمادگی خود را براي همکاري با صداوسیما اعالم می نماید.
رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به شعار سال، «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» را محور موردنظر براي همکاري دوجانبه در زمان

حال دانست و باري دیگر به نمایندگی از جامعه ي دانشگاهی براي همکاري با صداوسیماي فارس اعالم آمادگی کرد.
تشکیل دبیرخانه ي دائمی براي گسترش همکاري هاي دانشگاه شیراز و صداوسیما

در ادامه دکتر محمدهادي صادقی، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز نیز با بیان این مقدمه که به فرموده ي امام راحل (ره)
صداوسیما دانشگاهی عمومی است؛ اظهار داشت: بنابراین امروز نشست مشترك دو دانشگاه شیراز و صداوسیما برگزار شده است و

طبیعتا این هر دو دانشگاه، رسالت، مأموریت و اهداف واحدي دارند.
وي ضمن اعالم آمادگی دانشگاه شیراز براي همکاري هاي دوجانبه، پیشنهاد تشکیل دبیرخانه اي دائمی در دانشگاه با حضور

نمایندگانی از دانشگاه و صداوسیما داد و اظهار داشت: ما معتقدیم که در شرایط فعلی، رسالت دانشگاه کمک کردن به بخش هاي
دیگر جامعه و دستگاه هاي اجرایی و صنعت هست؛ امروزه مأموریت هایی براي اساتید دانشگاه تعریف می شود که چالش ها و

مشکالت موجود در جامعه و صنعت را کشف کنند و براي آن راه حل بیابند؛ در این راستا به یقین صداوسیما کمک شایانی به انجام
این رسالت دانشگاه می تواند داشته باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز افزود: صرف نظر از همکاري هاي معمولی که در گذشته بوده و انتقال اطالعات و گزارش ها و اخبار،
صداوسیما یک رسالت پیامبرگونه اي دارد و می تواند ارشاد و هدایت ظرفیت هاي موجود در سطح جامعه را به سمت اهدافی که

مدنظر هست عهده دار شود.
وي ضمن پیشنهاد برگزاري نشست ها، مناظره ها و جلسات مختلف با حضور دانشگاهیان در صداوسیما، از ایشان خواست تا مشکالت

جامعه را مطرح کرده و براي ارائه ي راه حل آن از دانشگاهیان برنامه هاي چالش برانگیز داشته باشند.
در ادامه ي این نشست دیگر معاونان و مدیران هردو نهاد به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود پرداختند.

تشکیل دبیرخانه براي همکاري مشترك؛ تشکیل کارگروه هاي تخصصی؛ تدوین برنامه هاي عملیاتی در سه سطح کوتاه مدت، میان
مدت و بلندمدت؛ درنظرگرفتن امتیازات مختلف ازسوي دانشگاه براي انگیزه بخشی به استادان دانشگاه براي همکاري با صداوسیما؛

ساخت برنامه هاي مختلف براساس پژوهش هاي مسأله محور دانشگاهی؛ تولید برنامه هاي چالش برانگیز باانگیزه ي ارائه ي مشکالت
جامعه و عالج بخشی براي آن ها؛ تولید برنامه هاي امیدافزا، تولید برنامه هایی با محوریت دستاوردها و موفقیت هاي دانشگاهی، بهره

مندي بیش تر از ظرفیت اساتید برجسته، نخبگان دانشگاهی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی؛ انجام نظرسنجی هاي مختلف در جامعه
ازسوي دانشگاه و ارائه به صداوسیما ازجمله موارد مطرح شده در این نشست بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  6  |  تاریخ: 1401/01/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  میالد سراسر نور و رحمت امام حسن مجتبی (ع) مبارك باد

ازجانب خداي تعالی ُگزین شدي
آیینه دار ُحسن جهان آفرین شدي

زیبا به َخلق و خُلق و به روي و موي هم
مجموعه محاسن روي زمین شدي

گرچه َحسن به معنی زیباست، لیک تو
پیشی ز خویش ُجستی و زیباترین شدي

بعد از علی به باغ امامت دوم گلی
در بوستان عصمت اگر چارمین شدي

علم از نبی گرفته، شکیبایی از امام
وان گاه بر رسول و علی جانشین شدي

اي تابناك اختر چرخ وال! حسن!
اي آنکه خود به نور والیت عجین شدي!

روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن آرزوي قبولی
طاعات و عبادات همه هموطنان در ماه مبارك رمضان، فرارسیدن نیمه رمضان الکریم، سالروز میالد سراسر نور و رحمت کریم آل طه،

امام حسن مجتبی(ع) را بر همه دوستداران آن حضرت، 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:  7  |  تاریخ: 1401/01/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  مراسم تکریم و معارفه مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده

مراسم تکریم مشاور پیشین رئیس دانشگاه شیراز در
امور زنان و خانواده و معارفه ي مشاور جدید رئیس

دانشگاه در این حوزه برگزار شد.

طی مراسمی با حضور اعضاي هیأت رئیسه و جمعی از
دانشگاهیان، از زحمات دکتر زهرا علیمراد، مشاور
پیشین رئیس دانشگاه شیراز در امور زنان و خانواده
تقدیر و حکم انتصاب دکتر زهرا قاسم نژاد، مشاور جدید

رئیس دانشگاه به ایشان اعطا شد.

این مراسم که روز چهارشنبه 24فروردین ماه در تاالر
مرحوم دکتر مصطفوي ترتیب یافت؛ با سخنرانی دکتر

زهرا علیمراد آغاز شد.

وي ضمن قدردانی از هیأت رئیسه ي سابق دانشگاه براي حسن اعتماد به ایشان، به معرفی اهم فعالیت هاي امور زنان و خانواده
دانشگاه شیراز در طول قریب به چهارسال مسؤولیت خود پرداخت.

دکتر علیمراد با بیان اینکه فعالیت هاي امور زنان و خانواده دانشگاه در دو بخش برون سازمانی و درون سازمانی صورت می گیرد،
توضیح داد: ازجمله فعالیت هاي برون سازمانی این حوزه در طول سال هاي گذشته، عضویت در کارگروه هاي مختلف وزارت علوم،
استانداري، فرمانداري و شرکت در جلسات آن ها به عنوان نماینده بانوان دانشگاه شیراز؛ عضویت در کارگروه هاي مختلف استانی
مانند طرح ملی صیانت از جمعیت و طرح خانواده متعالی؛ جلب مشارکت بانوان هیأت علمی براي آزادسازي زنان زندانی جرایم
غیرعمد؛ جلب مشارکت بانوان هیأت علمی براي حمایت از بانوان کارتن خواب ساکن در کمپ و کسب عنوان رتبه برتر و عالی در

حوزه زنان و خانواده استان فارس در سال 98 بوده است.

وي با یادآوري اینکه از هر دانشکده یا واحد دانشگاه یک نفر نماینده کارمند مسؤول پیگیري و انعکاس مسائل و مشکالت بانوان
کارمند دانشکده یا واحد خود هستند؛ از همکاري نمایندگان واحدها تقدیر کرد و گفت: سه گروه هدف امور زنان و خانواده دانشگاه
شیراز، بانوان هیأت علمی، بانوان کارمند و دانشجویان دختر هستند و فعالیت هاي درون سازمانی در چهار حوزه ي آموزشی،

پژوهشی، صنفی-خدماتی و فرهنگی-ورزشی صورت گرفته است.

برگزاري کارگاه ها، نشست ها، وبینارها، همایش ها و رویدادهاي مختلف در سطح دانشگاهی و ملی مانند وبینار دانشگاه دوست دار
خانواده با همکاري دانشگاه بوخوم آلمان، برگزاري مراسم بزرگداشت والدت باسعادت حضرت زهرا (س) و روز زن، همکاري در
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برگزاري طرح ملی کمند (رویداد ملی کار، مهارت و نوآوري دانشجویان دختر)، ارتباط مستمر با گروه خیریه پویش بانوان استاد
دانشگاه شیراز و جذب حمایت مالی از ایشان براي توانمندسازي دانشجویان به ویژه دانشجویان کمتربرخوردار از ابتداي فراگیري
بیماري کرونا، پیگیري در رفع مسائل و مشکالت و خواسته هاي بانوان دانشگاهی از طریق مسؤولین مانند، مشکل مادران شاغل داراي
فرزند زیر 6سال و دبستانی، مشکل ارتقاء و تبدیل وضعیت بانوان هیأت علمی به دلیل مرخصی زایمان، مشکل مغایرت حکم کارگزینی
بانوان هیأت علمی با دیگر مدارك ایشان به دلیل قیدنشدن تعداد فرزندان در حکم و.... ازجمله مواردي بود که دکتر علیمراد بدان ها

اشاره کرد.

وي در پایان ابراز امیدواري کرد که با پیگیري هاي مجدانه مسؤوالن ذي ربط، همه دانشگاه هاي سراسر کشور به سمت ارتقا یافتن به
دانشگاه هاي دوستدار خانواده حرکت کنند و به جاي عنوان «مشاور امور زنان و خانواده»، در آینده، در دانشگاه ها شاهد حضور
«مشاور امور خانواده» باشیم؛ چراکه همه ي افراد چه خانم ها و چه آقایان نیازمند حمایت از سوي سازمان خود هستند تا بتوانند به
بهترین شکل ممکن هم از عهده ي وظایف و مسوولیت هاي خانوادگی خود و هم وظایف و مسوولیت هاي شغلی اجتماعی خود

برآیند.

دکتر علیمراد اظهار داشت: اطمینان دارم اگر افراد از بابت خانواده خود (همسر، فرزندان، سالمندان) آسوده خاطر باشند، می توانند در
دانشگاه نیز نقش مؤثرتري ایفا کنند. 

وي همچنین تأکید کرد: امیدوارم در آینده این جایگاه نیز در چارت سازمانی وزارت علوم و دانشگاه ها دیده و به رسمیت شناخته
شود. این یکی از مهم ترین مشکالت این حوزه است که متأسفانه علی رغم پیگیري هاي فراوان مشاوران دانشگاه هاي سراسر کشور

هنوز مرتفع نشده است و باعث ایجاد مشکالتی هم براي مشاور امور زنان و خانواده و هم براي کارشناس این حوزه شده است. 

در ادامه دکتر زهرا قاسم نژاد، ضمن آرزوي قبولی طاعات، از حسن اعتماد رئیس دانشگاه قدردانی کرد و گفت: براساس اسناد
باالدستی چون سند مهندسی فرهنگی کشور، به ویژه برش استانی اهدافی براي بهبود وضعیت بانوان دانشگاهی و همچنین جامعه

تعریف شده و براساس این اهداف برنامه هایی درنظر گرفته شده است.

وي توضیح داد: اولین هدف، استفاده از ظرفیت بانوان دانشگاه شیراز در حل مسائل و مشکالت جامعه است؛ دانشگاه ظرفیت ویژه اي
دارد که بانوان هیأت علمی و یاوران علمی و همین طور دانشجویان دختر ما مخصوصا دانشجویان تحصیالت تکمیلی توانمندي هایی
دارند که اگر در استان و شهر شیراز به کار گرفته شود، بسیاري از مشکالت و مسائل حل خواهد شد. در همین راستا گفتمان سازي

مباحث حوزه ي زنان در قالب کرسی هاي نظریه پردازي ازجمله برنامه هاي تعریف شده است.

مشاور رئیس دانشگاه افزود: ایجاد روحیه ي نشاط و شادابی هدف دیگري است که امور زنان و خانواده به جد دنبال می کند؛ در این
راستا نمایندگان امور زنان در دانشکده ها و دیگر واحدها موظفند برنامه هایی براي نشاط مجموعه ي خود تعریف و با حمایت مالی

امور زنان اجرا نمایند.

وي استفاده از مکان هاي فرهنگی و اجتماعی خوبی که در حال حاضر در مجموعه ي دانشگاه داریم، براي حضور بانوان هیأت علمی
به همراه خانواده، برنامه هاي آموزشی باهدف توانمندسازي بانوان که در قالب ورزش، تغدیه سالم، مدیریت خانه و خانه داري به همراه
حضور اجتماعی و شاغل بودن و حاکمیت معارف قرآن و اهل بیت بر جامعه ي دانشگاهی از دیگر اهداف و برنامه هاي امور زنان و

خانواده ي دانگشاه شیراز عنوان کرد. 
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رئیس دانشگاه شیراز نیز در ادامه ، ضمن قدردانی از زحمات مشاور پیشین دانشگاه در حوزه ي زنان و خانواده؛ به جایگاه بانوان در
دانشگاه اشاره کرد و گفت:

در حال حاضر، 143بانوي هیأت علمی و 615 بانوي کارمند در دانشگاه شیراز مشغول به فعالیت هستند و این نشان دهنده ي نقش
چشمگیر بانوان در فعالیت هاي دانشگاه است.

وي بااشاره به اینکه مهم ترین رسالت امور زنان و خانواده کمک به بانوان براي برقراري تعادل میان محیط کار و محیط خانواده است،
البته در کنار این رسالت، مسؤولیت هاي مهم درون سازمانی و برون سازمانی دیگري نیز دارند مانند برگزاري مناسبت ها و برنامه هاي
مرتبط با بانوان، شناسایی مشکالت صنفی بانوان، برنامه ریزي براي برگزاري برنامه هایی ه به نشاط و شادابی بانوان کمک می کند،

مشارکت در جلسات استانی و کشوري.

در پایان این مراسم، به دعوت رئیس دانشگاه، دیگر بانوان دانشگاهی حاضر در جلسه نیز به بیان دغدغه ها و دیدگاه هاي خود در
پیوند با امور زنان پرداختند.

براي مشاهده تصاویر بیشتر این مراسم اینجا را کلیک کنید.

http://gallery.shirazu.ac.ir/FileViewPage.aspx?id=2c647749-695a-41c3-a356-91777b81674d
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  8  |  تاریخ: 1401/01/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  بازدید جمعی از کتابداران دانشگاه شیراز از کتابخانه ملی و مرکز اسناد فارس

رؤساي کتابخانه هاي دانشگاه شیراز، به همراه جمعی از
کارشناسان کتابخانه ي مرکزي دانشگاه از کتابخانه ملی

و مرکز اسناد شعبه ي فارس بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف تعامل بیشتر و آشنایی هرچه
بیش تر با بخش نسخ خطی و مرکز اسناد کتابخانه ملی
صورت گرفت؛ ابتدا نماینده ي کتابخانه ي ملی و مرکز
اسناد، به بیان تاریخچه و چگونگی شکل گیري این
مرکز پرداخت و در ادامه، بخش هاي مختلف مرکز
اسناد و کتابخانه ملی فارس را به بازدید کنندگان

معرفی کرد.

ازجمله بخش هاي قابل توجه در این بازدید، بخش
مرکز اسناد و نسخ خطی کتابخانه ملی و مرکز اسناد
فارس بود که کارشناسان مرتبط در این بخش ها، نکات

مهم و توضیحات الزم را ارئه کردند و به پاسخگویی درخصوص پرسش هاي بازدیدکنندگان پرداختند. 

کسب ایده و نگاه عمیق تر کارشناسان به بخش نسخ خطی و مرکز اسناد کتابخانه مرکزي دانشگاه با توجه به آغاز ساماندهی و فعال
سازي این دو بخش، ماحصل این بازدید بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  9  |  تاریخ: 1401/01/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  مراسم تکریم و معارفه سه تن از مدیران آموزشی دانشگاه شیراز

آیین تکریم و معارفه ي مدیران تحصیالت تکمیلی، امور
آموزشی و برنامه ریزي و توسعه ي آموزشی دانشگاه

شیراز برگزار شد.

در این آیین که روز سه شنبه 23فروردین ماه، باحضور
اعضاي هیأت رئیسه ي دانشگاه شیراز و جمعی از
دانشگاهیان در تاالر دکتر مصطفوي ترتیب یافت؛ از
زحمات و خدمات مدیران سابق این حوزه: دکتر ابراهیم
هادیان (مدیر سابق تحصیالت تکمیلی)، دکتر مهدي
محمدي (مدیر سابق برنامه ریزي و توسعه آموزشی) و
دکتر عباس عباسی (مدیر سابق امور آموزشی) دانشگاه

با تقدیم هدایایی تقدیر شد و هریک از ایشان، به ارائه ي گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در دوران تصدي خود پرداختند.

دکتر هادیان در این مراسم، ضمن آرزوي قبولی طاعات، از زحمات و تالش هاي شبانه روزي کارکنان حوزه ي تحصیالت تکمیلی
دانشگاه تقدیر کرد.

دکتر مهدي محمدي نیز با بیان این مقدمه که مدیریت برنامه ریزي و توسعه ي آموزش به عنوان یک مدیریت جدید برخالف سایر
مدیریت ها تمام برنامه هایش معطوف به آینده بوده و هدف آن ایجاد نوآوري ها در حوزه ي آموزش است؛ گفت: بر این اساس، ابتدا با
آسیب شناسی نظام آموزشی دانشگاه، نقاط قوت و ضعف حوزه ي آموزش شناخته شده و سپس براساس آن برنامه ي راهبردي و
عملیاتی معاونت آموزشی در این حوزه مشخص گردید. در این راستا برنامه هاي ارزشمندي مانند راه اندازي مرکز تعالی تدریس
دانشگاه شیراز، اتوماسیون سازي ارزشیابی اعضاي هیأت علمی؛ طرح کهاد و مهاد؛ جهت گیري آینده نگرانه ي آموزشی اعضاي هیأت
علمی و... انجام شد که ان شااهللا با حضور دکتر حیدري، به عنوان یک استاد جوان و باانگیزه این برنامه ها با سرعت و کیفیت بیشتر به

پیش برده شود.

دکتر عباسی، مدیر سابق امور آموزشی دانشگاه نیز با اشاره به فراگیري بیماري کرونا از سال 1398، به دشواري تغییر شیوه ي کاري
کارکنان، چندمهارتی شدن کارکنان، تغییر مقررات آموزشی دانشگاه متناسب با روند جدید و... پرداخت.

وي ضمن تقدیر از زحمات معاون پیشین آموزشی دانشگاه، کارکنان اداره ي آموزش دانشگاه را افرادي کاردان، امین و دلسوز توصیف
کرد و از زحمات ایشان به ویژه در دوران همه گیري کرونا تقدیر کرد.

دکتر عباسی در پایان بر برنامه ریزي براي حفظ سالمت کارکنان آموزشی دانشگاه در دوران بازگشایی دانشگاه تأکید کرد.
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همچنین در این آیین، حکم مدیران جدید آموزشی دانشگاه: دکتر رضا قاسمی، مدیر تحصیالت تکمیلی؛ دکتر الهام حیدري، مدیر
برنامه ریزي و توسعه ي آموزشی و دکتر علی اصغر چالمه مدیر امور آموزشی دانشگاه شیراز ازسوي ریاست دانشگاه به ایشان اعطا شد

و هریک از ایشان، به ارائه ي اهداف و چشم اندازهاي خود در این حوزه پرداختند.

دکتر رضا قاسمی، مدیر جدید تحصیالت تکمیلی، ضمن قدردانی از دکتر هادیان، مدیر سابق تحصیالت تکمیلی، از برگزاري جلسات
مجزا با هریک از دانشکده ها به منظور بررسی مشکالت آموزشی خبر داد. تسهیلگري در فرایندها و تسریع در امور از طریق
تمرکززدایی با حفظ وظیفه ي نظارتی تحصیالت تکمیلی، اتوماسیونی کردن فرایندها و تالش درجهت ارتقاء کیفیت پایان نامه ها

بخشی از برنامه هاي اشاره شده ازسوي ایشان بود.

در ادامه، دکتر حیدري، مدیر جدید برنامه ریزي و توسعه آموزشی، ضمن سپاسگزاري از حسن ظن و اعتماد معاون آموزشی دانشگاه،
از زحمات مدیران پیشین برنامه ریزي و توسعه آموزش قدردانی کرد.

وي اظهار داشت: مدیریت توسعه ي آموزش به عنوان بازوي برنامه ریزي هاي معاونت آموزشی دانشگاه تالش می کند به تحقق برنامه
هاي این معاونت در راستاي توسعه و تعالی آموزش دانشگاه یاري رساند و در این زمینه، باتوجه به وظایف تعیین شده براي این
مدیریت تالش خواهد شد تا با استفاده از ظرفیت هاي موجود و ادامه و تقویت برنامه ها و اقداماتی که در مدیریت هاي قبلی صورت

گرفته است و همچنین شروع برخی برنامه هاي جدید، اقدامات اثربخشی انجام شود.

مدیر جدید برنامه ریزي و توسعه ي آموزشی دانشگاه گفت: در این مسیر تالش خواهد شد اقداماتی در حوزه ي سازماندهی و ایجاد
بانک الکترونیکی برنامه هاي درسی دانشگاه، به روزرسانی و بازنگري برنامه هاي درسی درراستاي روزآمدي و کاربردي متناسب با نیاز
جامعه، کمک به توسعه ي رشته-گرایش هاي بین رشته اي، پایش و طراحی فرآیندهاي ارزیابی در حوزه ي آموزش و الکترونیکی
سازي این فرآیندها، توانمندسازي اعضاي هیأت علمی به ویژه در حوزه هاي تدریس، مدیریت و کارآفرینی، پشتیبانی از اعضاي هیأت
علمی تازه استخدام، راه اندازي مرکز تعالی تدریس و... صورت گیرد که الزمه ي تحقق آن ها استفاده از خرد و عزم جمعی همه ي

بخش ها و واحدهاي دانشگاه است.

دکتر علی اصغر چالمه، مدیر جدید امور آموزشی دانشگاه نیز ضمن قدردانی از مدیریت پیشین این حوزه، به برنامه ریزي هاي صورت
گرفته و برخی اقدامات در امور آموزشی دانشگاه، به منظور تسریع کارها و چابک سازي فرایندها اشاره کرد. دیجیتالی کردن پرونده
هاي دانشجویان، یکپارچه سازي فرایندهاي آموزشی، ارائه ي طرح نوبت دهی الکترونیکی، سیستمی کردن فرایندها، چندمهارتی

کردن کارکنان آموزشی دانشگاه ازجمله اقداماتی بود که وي بدان ها اشاره کرد.

در پایان نیز، دکتر مسلم باقري، معاون آموزشی دانشگاه شیراز، ضمن قدردانی از معاون و مدیران پیشین آموزشی دانشگاه تأکید کرد:
دانشگاه باید قدردان تجربه ي مدیران خود باشد.

او ضمن خیرمقدم گویی به مدیران جدید آموزشی دانشگاه، از ایشان خواست تا ضمن داشتن ایده و نگاه نو، از تجربیات مدیران
پیشین این حوزه استفاده نمایند.

براي مشاهده تصاویر بیشتر اینجارا کلیک کنید.

http://gallery.shirazu.ac.ir/FileViewPage.aspx?id=ff5b1d25-37c6-4ab1-9f8d-b58a05911e9f
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  10  |  تاریخ: 1401/01/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  تجلیل از کارمند دانشگاه شیراز به عنوان یکی از چهره هاي شاخص هنر انقالب اسالمی شیراز

در هفته هنر انقالب اسالمی، از چهره هاي شاخص هنر
انقالب اسالمی، ازجمله آقاي محسن گل آرایش تجلیل

شد. 

به گزارش روابط عمومی شوراي اسالمی شهر شیراز،
اعضاي شورا در پنجاه و پنجمین جلسه خود، همزمان با
ایام ماه مبارك رمضان و هفته هنر انقالب اسالمی، از

چهره هاي شاخص هنر انقالب اسالمی تجلیل کردند.

طی این مراسم از آقاي محسن گل آرایش(کارمند
دانشگاه شیراز) به عنوان هنرمند گرافیست و یکی از

چهره هاي شاخص هنر انقالب اسالمی و چندتن از دیگر هنرمندان شیراز تجلیل شد. 

روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به آقاي محسن گل آرایش، از درگاه خداوند متعال براي ایشان
آرزوي تندرستی، بهروزي و موفقیت روزافزون دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  11  |  تاریخ: 1401/01/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  تأیید حکم انتصاب رئیس دانشگاه شیراز ازسوي شوراي عالی انقالب فرهنگی

حکم ریاست دانشگاه شیراز ازسوي شوراي عالی انقالب
فرهنگی تأیید شد.

در هشتصد و پنجاه و نهمین جلسه ي شوراي عالی
انقالب فرهنگی که روز سه شنبه 23فروردین ماه به
ریاست «آیت اهللا سید ابراهیم رئیسی» ترتیب یافت؛
براساس نظر هیأت تعیین صالحیت رؤساي دانشگاه ها،
حکم رؤساي جدید 7 دانشگاه کشور، ازجمله رئیس

دانشگاه شیراز تأیید شد.
طبق مصوبه ي شوراي عالی انقالب فرهنگی در این جلسه، دکتر محمد مؤذنی که پیش از این در تاریخ 4آبان ماه 1400، طی حکمی
ازسوي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري به عنوان «سرپرست دانشگاه شیراز» منصوب شده بود، پس از تأیید صالحیت ازسوي شوراي

عالی انقالب فرهنگی، به عنوان «رئیس دانشگاه شیراز» معرفی گردید.



4/30/22, 10:54 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 24/45

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  12  |  تاریخ: 1401/01/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مراسم تکریم و معارفه ي رئیس پیشین و جدید
دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، روز
دوشنبه 22فروین ماه در سالن امیرکبیر این دانشکده

برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور هیأت رئیسه ي دانشگاه و
جمعی از اعضاي دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه شیراز ترتیب یافت؛ از زحمات و خدمات دکتر
فرزاد مهاجري رئیس سابق دانشکده ي مهندسی برق و
کامپیوتر تقدیر و دکتر محمد محمدي، استاد مهندسی
قدرت و کنترل دانشگاه، به عنوان رئیس جدید این

دانشکده معرفی گردید.
در ابتداي این مراسم، دکتر مهاجري، ضمن گرامیداشت یاد شادروان دکتر شاپور گلبهارحقیقی، نخستین رئیس این دانشکده که در

سال گذشته به دیار باقی شتافت؛ به گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در طول چهارسال تصدي خود پرداخت.
تعمیر و نوسازي ساختمان دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر؛ راه اندازي مسجد دانشکده، ارتقاء سیستم هاي بخش کامپیوتر و
خرید تجهیزات، بهسازي اتاق دانشجویان دکتري و ارشد، ارتباط با پژوهشگران و دانشمندان بین المللی، انعقاد تفاهم نامه ي اعطاي
جایزه ي تحصیلی به دانشجویان تحصیالت تکمیلی (با دکتر محمد جمشیدي، استاد دانشگاه تگزاس)، اجراي طرح همیار دانشجو،
برگزاري همایش ها، کنفرانس ها و نشست هاي مختلف و تالش براي خودکفایی و درآمدزایی دانشکده ازطریق ارتباط با جامعه-

صنعت ازجمله فعالیت هایی بود که وي بدان اشاره کرد.
در ادامه دکتر محمدي، ضمن تقدیر از حسن اعتماد هیأت رئیسه ي دانشگاه و خدمات صورت گرفته در دوران گذشته، به معرفی این

دانشکده و بیان چشم اندازها و اهداف پیش رو پرداخت.
به گفته ي وي دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر در حال حاضر داراي 50عضو هیأت علمی فعال، 1300 دانشجو است و حدود

7هزار دانش آموخته داشته است.
وي با بیان اینکه در حال حاضر، بزرگ ترین تولید ثروت هاي خالقانه ي جهان و کشور، در حوزه هاي تخصصی دانشکده ي مهندسی
برق و کامپیوتر است؛ اظهار داشت: ازجمله اهداف مهم در این دوران، ارائه ي بستر آموزشی مناسب به دانشجویان به منظور تعامل

هرچه بهتر با جامعه-صنعت و حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم است.
ارتقاء سطح همکاري هاي علمی بین المللی دانشکده، درآمدزایی و همکاري با جامعه، ارائه ي بسترهاي آموزشی مناسب و... ازجمله

برنامه هایی بود که وي به عنوان چشم اندازهاي دنبال کننده بدان اشاره کرد.
در خاتمه، دکتر محمد مؤذنی، رئیس دانشگاه شیراز، ضمن تقدیر از هیأت رئیسه پیشین این دانشکده، به سابقه و قدمت این دانشکده
اشاره کرد و گفت: دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر با قدمت بیش از 50سال یکی از قدیمی ترین دانشکده هاي دانشگاه شیراز
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است و با امکاناتی چون 27 آزمایشگاه، 2 کارگاه، مجله ي علمی پژوهشی، 9 انجمن علمی جزء یکی از دانشکده هاي فعال و شناخته
شده به شمار می رود.

وي با بیان اینکه اهمیت حوزه هاي تخصصی دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اظهار داشت: پیشرفت
تکنولوژي در شاخه هاي مختلف علوم، بدون بهره مندي از رشته هاي برق و کامپیوتر امکان پذیر نیست و این موضوع اهمیت حوزه

هاي تخصصی این دانشکده را به خوبی نشان می دهد.
وي در پایان، از مسؤوالن دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر و دیگر مدیران دانشگاه خواست تا در جذب دانشجویان خارجی و

ارتقاء سطح بین المللی دانشگاه به صورت فعاالنه تري تالش نمایند.
در پایان نیز، با تقدیم هدایایی از زحمات دکتر فرزاد مهاجري رئیس سابق دانشکده ي مهندسی برق و کامپیوتر قدردانی شد و حکم

دکتر محمد محمدي، به عنوان رئیس جدید این دانشکده به ایشان اعطا گردید.
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شماره خبر:  13  |  تاریخ: 1401/01/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  دانشگاه شیراز در شمار برترین دانشگاه هاي جهان در حوزه هاي مهندسی نفت و مکانیک

دانشگاه شیراز، در شمار برترین دانشگاه ھاي جھان در حوزه ھا ي

مھندسي نفت و مھندسي مكانیك معرفي شد.

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

پایگاه رتبھ بندي كیو اس، دوازدھمین دوره ي رتبھ بندي موضوعي

دانشگاه ھاي جھان را منتشر كرد. رتبھ بندي كیواس در سال ٢٠٢٢

میالدي، دانشگاه ھاي برتر دنیا را در ۵١ موضوع در قالب ۵حیطھ

ي كلي علوم طبیعي؛ مھندسي و فناوري؛ علوم زیستي و پزشكي؛

علوم اجتماعي و ھنر و علوم انساني مورد رتبھ بندي قرار داده است

كھ در این میان، دانشگاه ھاي ایران در ١٨حوزه ي موضوعي

حضور دارند.

بر اساس این گزارش، یكي از رتبھ بندي ھاي مھمي كھ این پایگاه بھ صورت ساالنھ انجام مي دھد، ارزیابي و سنجش دانشگاه ھا در حوزه ھاي موضوعي مختلف

است. رتبھ بندي موضوعي كیو اس براساس چھار شاخص بررسي شھرت دانشگاه، ارزیابي كارفرمایان، تعداد استنادھا بھ ازاي ھر مقالھ و h-index صورت مي

گیرد و این شاخص ھا ھركدام با وزني متناسب با ھر حوزه موضوعي، براي معرفي بھترین دانشگاه ھا مشخص مي شوند. بخشي از اطالعات مورد نیاز رتبھ

بندي موضوعي كیو اس از طریق پایگاه استنادي اسكوپوس و بخش دیگر نیز از اطالعات حاصل از نظرسنجي ھا بھ دست مي آید.

براساس رتبھ بندي كیواس در سال ٢٠٢٢ میالدي، دانشگاه شیراز با رتبھ ي جھاني ١٠١-١۵٠ بھ عنوان یكي از برترین دانشگاه ھاي جھان در حوزه ي مھندسي

نفت در این فھرست قرار گرفتھ است.

ھمچنین در این رتبھ بندي، دانشگاه شیراز با رتبھ ي جھاني ۵٠١-۵٢٠ بھ عنوان یكي از برترین دانشگاه ھاي جھان در حوزه ي مھندسي مكانیك معرفي شد.

در جدول زیر رتبھ ي كلي و اسامي این دانشگاه ھا آورده شده است:

دانشگاه ھاي برتر ایران در حوزه مھندسي نفت

براساس پایگاه رتبھ بندي كیواس ٢٠٢٢

تعداد كل دانشگاه ھا رتبھ جھاني نام دانشگاه

160 ٢٣ دانشگاه صنعتي شریف

٣٣ دانشگاه تھران

۴١ دانشگاه صنعتي امیر كبیر
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١-١٠١۵٠ دانشگاه فردوسي مشھد

١-١٠١۵٠ دانشگاه شیراز

١۵١-١۶٠ دانشگاه آزاد اسالمي

دانشگاه ھاي برتر ایران در حوزه مھندسي مكانیك

براساس پایگاه رتبھ بندي كیواس ٢٠٢٢

تعداد كل دانشگاه

ھا
رتبھ جھاني نام دانشگاه

۵٢٠

١۵٢٠٠-١ دانشگاه صنعتي شریف

٢-٢٠١۵٠ دانشگاه تھران

٢۵٣٠٠-١ دانشگاه صنعتي امیر كبیر

٣-٣٠١۵٠ دانشگاه علم و صنعت

٣۵١-۴٠٠ دانشگاه صنعتي اصفھان

۴۵١-۵٠٠ دانشگاه فردوسي مشھد

۴۵١-۵٠٠ دانشگاه خواجھ نصیرالدین طوسي

۵٠١-۵٢٠ دانشگاه شیراز



4/30/22, 10:54 AM روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 28/45

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  14  |  تاریخ: 1401/01/21
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  تشریح فراخوان نخستین جشنوارة ملی کسب وکار زیست محیطی «حرفه سبز»

فراخوان نخستین جشنواره ي ملي كسب وكار زیست محیطي

(استارتاپ) «حرفھ سبز» منتشر شد.

این جشنواره كھ براي نخستین بار در سطح ملي ازسوي دانشگاه

شیراز و براساس اعالم درخواست اداره كل محیط زیست استان

فارس برگزار مي گردد، با محوریت احیاي تاالب ھاي فارس ترتیب

یافتھ است و با حمایت پارك علم و فناوري فارس و صندوق ملي

محیط زیست برگزار خواھد شد.

جشنواره ي ملي حرفۀ سبز، یك فرآیند كسب وكار دانش بنیان را

ھدایت مي كند

دكتر سیدفخرالدین افضلي، مدیر امور فناوري و طرح ھاي

كاربردي دانشگاه شیراز، در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعالم فراخوان

جشنواره ي ملي كسب وكار زیست محیطي (استارتاپ) «حرفھ سبز»، بھ

اھمیت برگزاري این رویداد پرداخت و توضیح داد: امروزه، اھمیت پرداختن

بھ علم در كسب وكار نوین یا بھ عبارت مرسوم «كسب وكارھاي دانش بنیان»

خود را نمایان نموده است و خوشبختانھ مقام معظم رھبري در یك ابتكار

جالب، شعار سال 1401 را بر این مبنا قرار داده اند. جشنواره ي ملي حرفھ

ي سبز، یك فرآیند كسب وكار دانش بنیان را ھدایت مي كند و توانمندي تمامي

دست اندركاران این حوزه را گردھم آورده است تا شانس موفقیت پویندگان این

حوزه، بیش از پیش گردد.

وي درخصوص ضرورت پرداختن بھ حوزه ي محیط زیست نیز اظھار داشت: حوزه ي محیط زیست، خواه ناخواه در زندگي روزمره و حرفھ اي انسان ھا تنیدگي

خاصي پیدا كرده است. از یك طرف مردمي كھ از مواھب منابع طبیعي و زیست محیطي بھ عنوان منابع تأمین معیشت استفاده مي كنند، با تخریب محیط زیست

دچار آسیب شده و بھ نوعي امنیت معاش آن ھا بھ خطر مي افتد كھ بایستي روش ھاي جایگزین معیشت یا بھ عبارت دیگر تأمین معیشت پایدار براي این دست از

مردم ازسوي سیاست گذاران در اولویت قرار گیرد تا امنیت و عدالت اجتماعي تأمین شود. نكتھ ي بسیار مھم دیگر پیشرفت ھاي بسیار سریع در فناوري ھایي

است كھ آمیختھ بھ مباحث زیست محیطي در حوزه ھاي متأثر است و باعث ایجاد كسب وكارھاي نوین شده است. از این رو استارتاپ ھایي كھ در كل دنیا حتي

فرصت مھاجرت را پدید آورده است، بھ عنوان یك حوزه ي بسیار اقتصادي و با درآمدزایي پایدار مطرح شده و روز بھ روز اھمیت خود را بیش تر نشان مي دھد.
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دكتر افضلي افزود: این حوزه عالوه بر بسط و گسترش علوم زیست محیطي، منابع طبیعي، مھندسي كشاورزي در ھمھ ي ابعاد، داراي آمیختگي عمیقي با ھوش

مصنوعي، متاورس و آي تي، انواع تخصص ھاي فني مھندسي، علوم پایھ ھمچون علوم زیستي و بیوتكنولوژي و... بوده و بنابراین از این منظر نیز، این جشنواره

مخاطبین بسیار گسترده اي داشتھ و بھ ھمین دلیل در سطح ملي طراحي گردیده و در حال اجراست.

مدیر دفتر ارتباط با جامعھ-صنعت دانشگاه شیراز در ادامھ بھ محورھاي جشنواره ي ملي حرفھ ي سبز اشاره كرد و گفت: محورھاي متنوع این جشنواره فرصت

بسیار مناسبي بھ پژوھشگران و صاحبان ایده ھاي نو در كل ایران و حتي دنیا مي دھد. محورھاي عنوان شده در این رویداد عبارتند از: ١.كسب وكار پایدار

جوامع محلي و كشاورزي، ٢.معاش و كسب وكار تاالب نشینان، ٣. اینترنت اشیا و ھوش مصنوعي در محیط زیست و كشاورزي، ۴. صنعت و محیط زیست، ۵.

تثبیت كننده ھاي خاك مالچ و پوشش ھا، ۶. فناوري ھاي نو و محیط زیست و كشاورزي، ٧.انرژي پاك و صرفھ جویي انرژي و ٨.تصفیھ آلودگي.

وي تأكید كرد: این محورھاي عنوان شده حاصل ساعت ھا جلسھ با محققین و دست اندركاران حوزه ھاي مرتبط با جشنواره بوده است. موارد متعددي حتي وسایل

و لوازم مطرح در حوزه ي محیط زیست نیز مورد توجھ این جشنواره است كھ مي تواند منجر بھ كسب وكار دانش بنیان شود.

مدیر امور فناوري و طرح ھاي كاربردي دانشگاه شیراز خبر داد: جشنواره ي ملي حرفھ ي سبز، در سھ بخش كلي برنامھ ریزي شده است. بخش اول و اصلي

رقابت ایدھا باعنوان «رقابت استارتاپي» است كھ ھمھ ي افراد شركت كننده از كارگاه ھاي زیست محیطي و كارگاه ھاي مھارت كسب وكار نیز بھره مند خواھند

شد؛ دو بخش دیگر برگزاري كارگاه ھاي زیست محیطي و كارگاه ھاي مھارت كسب وكار است؛ یكي از ابتكارھاي این جشنواره تدارك برگزاري این دو دوره

كارگاه جذاب است كھ مخاطبان آن متخصصان، دانشجویان و حتي دانشجویان و عالقھ مندان از ھر قشري خواھند بود. كارگاه ھاي زیست محیطي و ھمچنین بخش

كارگاه ھاي مھارت كسب وكار بھ صورت غیرحضوري توسط متخصصان سراسر كشور برگزار خواھد شد و بھ تمامي افراد شركت كننده، گواھینامھ ي معتبر

اعطا خواھد شد. در كارگاه ھاي زیست محیطي مخاطبان عالوه بر آشنایي با دانش روز و تازه ھاي محیط زیست با اكوسیستم جذاب استان فارس نیز آشنا خواھند

شد.

دكتر افضلي، ضمن دعوت از عالقھ مندان بھ شركت در این جشنواره، درخصوص زمان بندي این رویداد نیز توضیح داد: ثبت نام و شروع بھ كار درگاه اینترنتي

جشنواره، ھمزمان با نیمھ ي شعبان و والدت امام زمان (عج) در پایان اسفندماه سال ١۴٠٠، با حضور مدیركل محترم محیط زیست فارس، مسئولین دانشگاه

شیراز و سایر دست اندركاران آغاز گردید. ثبت نام و پذیرش ایده ھا تا اول خرداد 1401 ادامھ خواھد داشت و داوري ایده ھا پس از آن انجام مي شود. البتھ كساني

كھ زودتر ثبت نام كنند تسھیالت بیشتري دریافت نمایند.

وي افزود: شیوه ي ثبت نام بھ صورت برخط (آنالین) و شیوه ي برگزاري این جشنواره بھ صورت غیرحضوري دیده شده است و این روش، مزیتي است كھ

مشاركت ھر شخصي را امكان پذیر مي كند.

او ھمچنین یادآور شد: جایزه ھاي نقدي این جشنواره محدود بھ حوزه ي جغرافیایي خاصي نیست و از طرفي حوزه ھاي مطرح در محیط زیست ایران كھ جداي از

مباحث جھاني نیست؛ مورد توجھ داوران جشنواره قرار دارد، بھ خصوص مباحث ویژه ي ایران و استان فارس كھ از مھم ترین آن ھا معیشت ساكنان تاالب

ھاست، بھ طور ویژه در این جشنواره دیده شده است. جوایزي ھمچون 15میلیون تومان جایزه نقدي، تسھیالت كسب وكار مانند مكان رایگان براي استقرار

شركت، مربیگري و ھدایت رایگان براي ایده ھاي كسب وكاري و تشكیل تیم و مدل كسب وكار و بیرینش پلن(PB)، تسھیالت ارزنده و بدون كارمزد كسب وكار

صندوق ھاي مرتبط ازجملھ موارد امتیازھاي درنظر گرفتھ شده است. ھمھ ي شركت كنندگان نیز از كارگاه ھاي آموزشي تخصصي و مھارتي كسب وكار بھره

مند خواھند شد.

مدیر دفتر ارتباط با جامعھ-صنعت دانشگاه شیراز در پایان اظھار كرد: توقع برگزاركنندگان این جشنواره از مسئوالن، صاحبان صنایع و شركت ھا و عموم مردم

ھمراھي در این مسیر است، طبیعتا نوع ھمراھي گاھي با شركت كردن، افزایش فرھنگ عمومي و گاه با حمایت ھاي مادي متبلور خواھد شد و نشان دھنده ي درك

كاملي از وضعیت حساس و شكننده ي محیط زیست كشور و فارس خواھد بود.

ایشان خطاب بھ اصحاب رسانھ نیز، گفت: از طرف دیگر درخواست مي شود در بازنشر و اطالع رساني این رویداد و جشنواره، ھر شخص مسئوالنھ تالش و

ھمراھي نماید و تالش رسانھ اي در این زمینھ از ارزشمندترین ھمراھي ھا بھ شمار مي رود.
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شیراز

  گفت وگو با مدیر مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز به مناسبت روز ملی فن آوري هسته اي

بھ مناسبت روز ملي فن آوري ھستھ اي، دكتر صدیقھ سینا، عضو

ھیأت علمي مھندسي ھستھ اي و مدیر مركز تحقیقات تابش دانشگاه

شیراز در گفت وگویي با روابط عمومي دانشگاه بھ معرفي برخي از

فعالیت ھاي مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز در زمینھ ي فن

آوري ھستھ اي پرداخت.

وي با بیان این مقدمھ كھ علوم و فناوري ھستھ اي در حال حاضر بھ

عنوان فناوري برتر بھ شمار مي رود، بھ نحوي كھ فناوري ھستھ اي

جزء اولویت ھاي الف حوزه ي فناوري در نقشھ ي جامع علمي

كشور گنجانده شده است؛ توضیح داد: امروزه استفاده از فن آوري

صلح آمیز ھستھ اي نقش غیرقابل انكاري در زندگي بشر دارد. این

فناوري بھ نوعي منجر بھ وقوع انقالبي در كشاورزي و صنایع

غذایي شده است. از این فناوري در زمینھ ھاي مختلف از اصالح

ژنتیكي دانھ ھاي گیاھي گرفتھ تا از بین بردن آفات و سرعت بخشیدن بھ رشد گیاھان

استفاده مي شود. میكروب زدایي وسایل پزشكي و مواد غذایي، تشخیص و درمان

بیماري ھا و تومورھاي سرطاني نمونھ اي از كاربردھاي پرتوھا در علم پزشكي

است.

وي ادامھ داد: فن آوري ھستھ اي كاربرد گسترده اي نیز در صنعت دارد. نشت یابي

با اشعھ، سنجش پرتویي میزان خوردگي قطعات، تھیھ و تولید چشمھ ھاي پرتوزایي

كبالت براي مصارف صنعتي، تولید چشمھ ھاي ایریدیم براي كاربردھاي صنعتي و

بررسي جوشكاري در لولھ ھاي نفت و گاز ازجملھ ي این كاربردھاست.

عضو ھیأت علمي مھندسي ھستھ اي دانشگاه شیراز گفت: فناوري ھستھ اي در ھدایت

آب ھاي سطحي و زیرزمیني، كشف و كنترل آلودگي، كنترل نشت و ایمني سدھا و

شیرین كردن آب دریا نیز نقش تعیین كننده اي دارد. امروزه تكنولوژي ھستھ اي

كاربردھاي بسیاري نیز در دامپروري، دریانوردي، تولید برق و حفاظت از محیط

زیست دارد.

وي با بیان اینكھ نقش راھبردي آموزش عالي در توسعھ ي پایدار و حفظ و ارتقاي موقعیت علمي و فناوري كشور در منطقھ و در سطح بین المللي امروزه بر

ھمگان آشكار است؛ بھ فعالیت ھاي مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز در این حوزه پرداخت و توضیح داد: مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز، از دیرباز یكي
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از فعال ترین مراكز در زمینھ ي كاربرد و حفاظت در برابر اشعھ بوده است. این مركز در دي ماه سال 1356 با ھدف تأمین ایمني پرتوھا و حفاظت در برابر

اشعھ در دانشگاه شیراز، با موافقت ھیأت امناي وقت دانشگاه شیراز تأسیس گردید و در سال 1384، موفق بھ كسب موافقت قطعي وزارت علوم تحقیقات و فناوري

در دوگروه دزیمتري و پایش ھاي محیطي شده است.

بھ گفتھ ي مدیر مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز، بھ منظور نیل بھ اھداف این مركز، امكانات گسترده اي در زمینھ ي پایش ھاي محیطي و دزیمتري در قالب

تأسیس آزمایشگاه ھاي طیف نگاري گاما، آزمایشگاه پایش ھاي محیطي، آزمایشگاه دزیمتري TLD، آزمایشگاه اشعھ ي ایكس، آزمایشگاه كالیبراسیون، آزمایشگاه

پرتودھي گاما، آزمایشگاه رادیوشیمي و آزمایشگاه پرتوھاي غیریونساز فراھم گردیده است و تحقیقات گسترده و خدمات گوناگوني با استفاده از این امكانات انجام

شده است.

دكتر سینا بھ برخي از فعالیت ھاي مركز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز اشاره كرد و گفت: ازجملھ فعالیت ھاي این مركز مي توان بھ انجام طرح ھاي پژوھشي

مشترك با سازمان انرژي اتمي ایران، ارائھ ي خدمات آزمایشگاھي و تحقیقاتي بھ واحدھاي مختلف دانشگاه ازجملھ بخش مھندسي ھستھ اي، انجام تحقیقات

موردنیاز در زمینھ ي حفاظت در برابر اشعھ، با تأكید بر نیازمندي ھاي استان فارس و كشور بھ ویژه در زمینھ ي پایش ھاي آب، خاك، ھوا، انجام پروژه ھاي

مشترك با آژانس بین المللي انرژي اتمي در زمینھ ي پرتودھي مواد غذایي بھ منظور میكروب زدایي و ھمچنین كاربرد تصویربرداري پزشكي ھستھ اي در

تشخیص سرطان اشاره كرد.

بھ گفتھ ي این مقام مسؤول، یكي از دغدغھ ھاي مھم این مركز گسترش فرھنگ و دانش كار با پرتوھا در قالب برگزاري دوره ھاي آموزشي متعدد مقدماتي و

پیشرفتھ حفاظت در برابر اشعھ بھ پرتوكاران استان فارس و دیگر استان ھا، با مجوز دفتر حفاظت در برابر اشعھ سازمان انرژي اتمي ایران است.
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  پیام تسلیت در پی درگذشت دانشجوي جغرافیا دانشگاه شیراز

ھوالباقي

انا � و انا الیھ راجعون

با نھایت تأسف و تأثر، خبر اندوه بار درگذشت «سركارخانم سیده

راضیھ خرسن»، دانشجوي كارشناسي جغرافیاي دانشگاه شیراز

باري دیگر جامعھ ي دانشگاھي را سوگوار كرد.

روابط عمومي دانشگاه شیراز، سوگمندانھ درگذشت آن دانشجوي

تازه درگذشتھ را بھ خانواده ي محترم ایشان و خانواده ي بزرگ

دانشگاه شیراز، بھ ویژه اساتید و دانشجویان گرامي بخش جغرافیا

دانشگاه تسلیت عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال براي ایشان،

شادي روان و آمرزش الھي و براي بازماندگان تندرستي، شكیبایي و

دیرزیستي آرزومند است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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  تفاهم نامۀ همکاري دانشگاه شیراز و دانشگاه الیپزیک آلمان در زمینۀ دامپزشکی

تفاھم نامھ ي ھمكاري دانشكده دامپزشكي دانشگاه شیراز و دانشكده

ي دامپزشكي دانشگاه الیپزیك (leipzig) آلمان منعقد شد.

در جلسھ اي مجازي كھ با حضور دكتر محمد مؤذني، رئیس دانشگاه

شیراز و دكتر محمدصابر خاقاني نژاد، مدیر مركز ھمكاري ھاي

علمي بین المللي دانشگاه با پروفسور اشتاركھ رئیس كلینیك دام ھاي

بزرگ دانشكده ي دامپزشكي دانشگاه الیپزیك برگزار شد؛ تفاھم نامھ

ي ھمكاري دو دانشگاه بھ امضا رسید.

در این توافقنامھ كھ با پیگري دكتر مھرداد پورجعفر، عضو ھیأت

علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شیراز صورت گرفت؛ شرایط و

ضوابط مربوط بھ انعقاد ھمكاري در زمینھ ي تحقیق و تحصیالت

تكمیلي بین كلینیك دام ھاي بزرگ دانشكده ي دامپزشكي دانشگاه

الیپزیك و دانشكده دامپزشكي دانشگاه شیراز را بیان مي كند؛ ھمكاري طرفین در چھار زمینھ ي ١. تبادل دانش آموختگان و دانش پژوھان بھ صورت متقابل؛

٢.تبادل دوطرفھ ي دانشجویان در مؤسسات ھمكار در صورت توافق طرفین ھمكاري؛ ٣.دورۀ كارآموزي و ایجاد شرایط آموزش عملي در صورت افزایش مدت

قراداد و ۴. اعطاي مدرك مشترك تخصص ھاي مختلف دامپزشكي مطرح شده است.

بھ گفتھ ي مدیر مركز ھمكاري ھاي علمي بین المللي دانشگاه شیراز، این تفاھم نامھ بھ مدت سھ سال منعقد شده است.

گفتني ست، دانشگاه الیپزیك یكي از مھم ترین و قدیمي ترین دانشگاه ھاي آلمان و جھان است و كلینیك دام ھاي بزرگ این دانشگاه، از مجھزترین و روزآمدترین

كلینیك ھاي شناختھ شده ي پژوھشي تحقیقاتي در دنیا بھ شمار مي آید.
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  جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه

در پی مصوبه ي ستاد ملی کرونا و برنامه ي وزارت
علوم، تحقیقات و فناوري درخصوص توسعه ي آموزش
حضوري دانشجویان؛ جلسه اي مجازي با حضور دکتر
مسلم باقري، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی و
دکتر علی حفیظی، معاون فرهنگی-دانشجویی دانشگاه
شیراز با نمایندگان گروه ها و تشکل هاي مختلف

دانشجویی ترتیب یافت.
در این جلسه که در شامگاه 14فرودین ماه 1401، به
صورت پرسش و پاسخ ترتیب یافت؛ درخصوص وضعیت
و شیوه اسکان در خوابگاه ها؛ برنامه هاي فرهنگی،

علمی و رفاهی دانشگاه شیوه ي برگزاري کالس هاي درس، شیوه ي برگزاري دروس عملی و معرفی تسهیالت و امکانات دانشگاه
گفت وگو شد و معاونان مربوطه به به پرسش هاي مختلف دانشجویان پاسخ دادند.

عالقه مندان می توانند فیلم کامل این نشست را از لینک زیر مشاهده نمایند.
https://www.aparat.com/v/qncm2

https://www.aparat.com/v/qncm2
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  19  |  تاریخ: 1401/01/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  دانشگاه شیراز در شمار برترین دانشگاه هاي جهان در حوزه ي کشاورزي و جنگلداري

دانشگاه شیراز در شمار برترین دانشگاه ھاي جھان در حوزه ي

كشاورزي و جنگلداري قرار گرفت.

نظام ارزیابي كیو.اس ٢٠٢١، بھ تازگي برترین دانشگاه ھاي

كشاورزي و جنگلداري جھان را معرفي كرد كھ در این فھرست، نام

۵ دانشگاه از ایران بھ چشم مي خورد.

بر این اساس، دانشگاه ھاي صنعتي اصفھان، تھران، شیراز، تربیت

مدرس و فردوسي مشھد بھ ترتیب از كشور ایران در فھرست

برترین دانشگاه ھاي جھان در حوزه ي كشاورزي و جنگلداري قرار دارند.

دانشگاه شیراز با رتبھ ي جھاني ٢۵١-٣٠٠ بھ عنوان یكي از برترین دانشگاه ھاي جھان در حوزه ي كشاورزي و جنگلداري و سومین دانشگاه كشور در این

فھرست قرار گرفتھ است.

در جدول زیر رتبھ ي كلي و اسامي این دانشگاه ھا آورده شده است:

۵ دانشگاه برتر كشاورزي و جنگلداري ایران

رتبھ كشوري رتبھ جھاني نام دانشگاه

١ ٢-٢٠١۵٠ دانشگاه صنعتي اصفھان

٢ ٢-٢٠١۵٠ دانشگاه تھران

٣ ٢۵٣٠٠-١ دانشگاه شیراز

۴ ٣-٣٠١۵٠ دانشگاه تربیت مدرس

۵ ٣۵١-۴٠٠ دانشگاه فردوسي مشھد

روابط عمومي دانشگاه شیراز، این موفقیت ارزشمند را بھ جامعھ ي دانشگاه شیراز، بھ ویژه اعضاي محترم دانشكده ي كشاورزي دانشگاه، تبریك عرض نموده،

سربلندي و موفقیت روزافزون ھمگان را از درگاه خداوند متعال خواستار است.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  20  |  تاریخ: 1401/01/14
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  فرارسیدن ماه پربرکت رمضان  المعظم مبارك باد

خبر آمد که بهار دل ما آمده است
مژدة کم شدن فاصله ها آمده است
باز از عرش خداوند ندا آمده است

بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است
حمد و ستایش خدایی را سزاست که راه هاي احسان
خود را براي ما روان ساخت تا به فضل و لطفش به

سوي رضوان او حرکت کنیم.
رمضان، ماه بندگی هاي خالصانه و عاشقانه فرا رسید و
خداوند متعال باري دیگر، فرصت حضور در بهترین ماه
را بر ما ارزانی داشت تا در بهار طبیعت، به استقبال بهار
ایمان و تقوا برویم؛ باشد تا با بهره گیري از تعالیم جان
بخش الهی و پیروي از سیره ي پیامبر اکرم (ص) و ائمه
ي اطهار (ع) بتوانیم غبار تن را در زالل چشمه هاي پر
برکت این ماه صیقل دهیم و از سفره ي پربرکت
فیوضات ربوي در این ماه مبارك بیش ترین بهره ها را

ببریم.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، فرارسیدن ماه مبارك رمضان را به تمامی مسلمانان جهان به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریک و

تهنیت عرض نموده؛ قبولی طاعات و عبادات همگان را از درگاه خداوند منان آرزومند است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  21  |  تاریخ: 1401/01/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  12 فروردین، روز جمهوري اسالمی ایران گرامی باد

جمهوري اسالمی ما جاوید است
دشمن ز حیات خویشتن نومید است
آن روز که عالم ز ستمگر خالی است

ما را و همه ستمکشان را عید است (شعر از امام خمینی ره)
دوازدهمین روز از بهار هرسال، یادآور حماسه ي باشکوه ملت
بزرگ ایران در همه پرسی براي تأسیس نظام «جمهوري اسالمی
ایران» است که اینک به پاس آن انتخابات راستین، جمهوري
اسالمی ایران برفراز قّله ي رفیع مقاومت اسالمی ایستاده و شاهد

دستاوردهاي آن پرافتخار آن هستیم.
جمهوري اسالمی ایران با یاري خداوند متعال و تالش و کوشش
مردمان شریف این مرزوبروم، امروزه همچون درخت تنومندي،
بارور شده و در برابر تندبادهاي نظامی، سیاسی، اقتصادي و
فرهنگی روزگار به خوبی قامت برافراشته است و به مدد دو بال
جمهوریت و اسالمیت، در زمینه ي تحقق شعارها و آرمان هاي

انقالب اسالمی، همچنان با اقتدار به راه خود ادامه می دهد.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، با درود به روان پاك بنیان گذار
کبیر جمهوري اسالمی، حضرت امام خمینی (ره) و شهداي عزیز
انقالب اسالمی و دفاع مقدس، این روز را به ملت عزیز ایران

تبریک عرض می نماید. امید است در سال جاري که ازسوي مقام معظم رهبري (مدظل العالی) سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال
آفرین» نام گرفته، با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندي هاي موجود و همدلی و همزبانی دولت و ملت، شاهد تحقق اهداف و درخشش و

موفقیت دیگري براي ملت عزیز ایران باشیم.
روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  22  |  تاریخ: 1401/01/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  اطالعیه دانشگاه شیراز در خصوص از سرگیري آموزش هاي حضوري

بسمه تعالی
مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا، برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
درمورد توسعه آموزش حضوري دانشجویان و مصوبه هیئت رئیسه

دانشگاه در جلسه ي مورخ 1401/1/9، مقرر گردید:
1- کلیه فعالیت هاي عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی براي انجام پایان نامه، مطابق دستور العمل هاي قبلی

به صورت حضوري ادامه یابد.
2-کالس هاي درس دانشجویان مقطع دکتري تخصصی از تاریخ
1401/1/20 به صورت حضوري برگزار شود. بدیهی است کالس هاي
درس دانشجویان دکتري از تاریخ 1401/1/14 تا 1401/1/17 به صورت
الکترونیکی برگزار خواهد شد. دانشجویان غیربومی متقاضی خوابگاه می
بایست از تاریخ 1401/1/14 درخواست خود را از طریق سامانه ي
اتوماسیون آموزشی ارسال نمایند. همچنین آزمون پایان نیم سال این

دانشجویان به صورت حضوري برگزار خواهد شد.
3- کلیه کالس هاي درس دانشجویان کارشناسی ارشد در دو هفته ي پایانی خردادماه 1401 به صورت حضوري برگزار خواهد شد.
کالس هاي این دانشجویان یک هفته بعد از زمان اتمام کالس هاي مقاطع دیگر جهت رفع اشکال و ایجاد آمادگی جهت امتحانات

ادامه خواهد یافت. همچنین آزمون پایان نیم سال این دانشجویان به صورت حضوري برگزار می شود.
4- دروس عملی دوره کارشناسی در دانشکده هاي مختلف در دو هفته اول خردادماه به صورت حضوري برگزار خواهد شد. برنامه

زمانی و جزئیات شیوه برگزاري این کالسها، از طرف دانشکده ها اطالع رسانی می شود.
5-کلیه کالس هاي( نظري و عملی ) دانشجویان دکتراي عمومی ورودي 1396، 1397 و 1398 دانشکده دامپزشکی از تاریخ
1401/1/20 به صورت حضوري برگزار می شود . جزئیات برنامه حضور و برنامه برگزاري کالس هاي درس از طریق دانشکده اطالع

رسانی خواهد شد.
6- دانشجویان کارشناسی ورودي 1399 و 1400 به منظور آشنایی با دانشگاه در دوره هاي یک هفته اي در دو هفته اول خردادماه

در دانشگاه حاضر خواهند شد.
7- سایر دروس نظري دانشجویان مقطع کارشناسی همچنان به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد.

8- تزریق هر سه دوز واکسن کووید19 و داشتن کارت الکترونیکی واکسن کرونا براي ورود به دانشگاه و استفاده از خدمات آموزشی-
رفاهی براي تمامی دانشجویان الزامی است.

9- خواهران و برادران دانشجوي متقاضی خوابگاه می بایست ''فرم خوداظهاري درخواست حضور در دانشگاه و سکونت در خوابگاه'' را
تکمیل نموده و حد اقل یک هفته قبل از حضور، از طریق اتوماسیون آموزشی براي رئیس اداره خوابگاه خواهران (خانم عسکري) و
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رئیس اداره خوابگاه برادران (آقاي بناکار) ارسال نمایند.
10- بدیهی است اگر بر اساس مصوبات ستادهاي ملی و استانی کرونا تغییراتی در آموزش حضوري ایجاد شود، تصمیمات جدید اطالع

رسانی خواهد شد.
روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  23  |  تاریخ: 1401/01/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  نوسازي و بهسازي خوابگاه هاي دانشجویی دانشگاه شیراز در سال 1400

مهندس علیرضا رمضان زاده، مدیر دانشجویی دانشگاه
شیراز طی گفت وگویی با روابط عمومی دانشگاه، از
وضعیت نوسازي و بهسازي خوابگاه هاي دانشجویی

دانشگاه شیراز در سال گذشته خبر داد.
وي با بیان اینکه مدیریت دانشجویی دانشگاه شیراز
همزمان با فراگیري بیماري کرونا و در پی آن تعطیلی
خوابگاه ها، با تمرکز و سرعت بیشتري عملیات تعمیر،
نوسازي و بهسازي خوابگاه هاي دانشجویی را دنبال
کرده است؛ توضیح داد: از 24باب خوابگاه شهید مفتح
BوA (ره)، در یک سال اخیر، عالوه بر بلوك هاي
خوابگاه شهید مفتح، خوابگاه شهداي 2، خوابگاه 4 ارم،

خوابگاه 9 ارم بازسازي شده یا در حال بازسازي و تعمیرات اساسی است.
مهندس رمضان زاده خبر داد: بهسازي بلوك هاي CوD خوابگاه شهید مفتح نیز از بهمن ماه سال 1400 آغاز شده که به زودي آماده

ي بهره برداري خواهد بود. همچنین خوابگاه هاي شهداي3 و شهید بهشتی نیز براي شروع تعمیرات آماده است.
به گفته ي مدیر دانشجویی دانشگاه شیراز، سه خوابگاه با هزینه ي بیش از 60میلیاردتومان ازسوي خّیرین در دانشگاه شیراز در حال

ساخت است که یکی از این سه خوابگاه ویژه ي دانشجویان دختر در سال 1401 به بهره برداري خواهد رسید.
مهندس رمضان زاده توضیح داد: خوابگاه شهید مفتح (ره) با قدمت نزدیک به 40سال، به عنوان بزرگ ترین خوابگاه و نماد خوابگاه
هاي دانشجویی کشور داراي 4بلوك ، 13 طبقه و 700 اتاق با ظرفیت 2هزار دانشجو و زیربناي حدود 30هزار مترمربع شناخته می
شود. این خوابگاه به دلیل قدیمی بودن و مستهلک شدن ابنیه و تأسیسات و همچنین تراکم باالي اسکان، مشکالت بسیار زیادي براي
دانشجویان ایجاد کرده بود که فاز اول تعمیرات آن در بلوكA (در 5 طبقه به متراژ 4700متر مربع) در مراحل نهایی بوده و به زودي

به بهره برداري می رسد.
وي افزود: فاز دوم خوابگاه شهید مفتح (ره) بلوكB نیز با همت مسئوالن دانشگاه و همکاري صندوق رفاه دانشجویی، در 7طبقه به

متراژ بیش از 5500 مترمربع از دي ماه 1400 شروع شده است.
براي مشاهده ي گزارش تصویري عملیات نوسازي و بهسازي خوابگاه هاي دانشجویی دانشگاه شیراز اینجا را کلیک کنید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/14177/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7.pptx
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  24  |  تاریخ: 1401/01/09
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

  افتتاح بخش جدید موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژي دانشگاه شیراز

در آستانه ي فرارسیدن سال نو، بخش جدید موزه تاریخ
طبیعی و تکنولوژي دانشگاه شیراز افتتاح شد.

بخش جدید موزه ي تاریخ طبیعی و تکنولوژي دانشگاه
شیراز، باعنوان «بخش ماقبل تاریخ» که با پیگیري
مسؤوالن دانشگاه شیراز و همکاري مجسمه ساز
شیرازي، آقاي عباس دالور آماده سازي شده است، با
حضور هیأت رئیسه دانشگاه شیراز به بهره برداري رسید.
مدیر موزه ي تاریخ طبیعی و تکنولوژي دانشگاه شیراز
در حاشیه ي این مراسم توضیح داد: با پیگیري
مسؤوالن دانشگاه شیراز و تالش شبانه روزي مجسمه
ساز شیرازي، آثاري از گونه هاي جانوري مختلف در این
موزه خلق و شبیه سازي شده که قدمت بعضی از آن ها

به یک ونیم میلیون سال قبل می رسد.
به گفته ي مهندس اسالمی نژاد، در این مراسم از اولین ماموت ایران و مجسمه هایی از چاقو دندان، انسان هاي نئاندرتال و پرنده ي
ترانودون و همین طور تعداد 5عدد دیوراما (محل زندگی حیوانات) شامل دیوراماي شیر، کل و قوچ، شترمرغ، آبزیان و ببر و پلنگ در

موزه ي تاریخ طبیعی و تکنولوژي دانشگاه شیراز رونمایی شد.
او گفت: در حال حاضر بیش از هزارگونه ي جانوري در این موزه در کنار بخش هاي متنوع دیگري در حوزه ي فناوري هاي مختلف و

لباس هاي اقوام و ایالت مختلف کشور، در سه بخش نمایشی، پژوهشی و حفظ آثار و نمونه هاي ارزشمند وجود دارد.
به گفته ي مهندس اسالمی نژاد، امروز شکل این موزه کامال تغییر کرده و هر بازدیدکننده اي که وارد موزه شود، دوست دارد ساعت

ها در این موزه به گردش و تماشا بنشیند.
گفتنی ست، موزه ي تاریخ طبیعی و تکنولوژي دانشگاه شیراز در اسفندماه سال1353، با تالش هاي بی دریغ مرحوم دکتر صدرالدین
شریفی (عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز) تأسیس و در سال1359 به ساختمان کنونی با زیربناي حدود 5هزارمترمربع انتقال یافت.
این موزه شامل بخش هاي مختلف ازجمله بخش جانوري، گیاهی، زمین شناسی، حشره شناسی، نجوم، تکنولوژي، آناتومی، تمبر و
سکه و کارگاه تاکسیدرمی است که فعالیت هاي آن ها در سه محور آموزشی، پژوهشی و نمایشی صورت می گیرد و بالغ بر

1055نمونه در آن موجود است.
این موزه در ایام نوروز 1401 نیز، همه روزه از ساعت 9 تا 20 پذیراي بازدیدکنندگان است.

عالقه مندان می توانند، براي کسب اطالع بیش تر به سایت موزه ي تاریخ طبیعی و تکنولوژي دانشگاه شیراز به نشانی
https://nhm.shirazu.ac.ir/ مراجعه نمایند.
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