
1/19/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 1/65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

روابط عمومی دانشگاه شیراز

 



1/19/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 2/65

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
January 19, 2021

پنجم جمادی الثانی ۱۴۴۲



1/19/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 3/65

 

1- بازدید مدیرعامل شرکت اکتشاف ملی نفت ایران از دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

2- انتخاب تصویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی TESCAN آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شیراز؛ به عنوان یکی از تصاویر

منتخب 12گانه انجمن میکروسکوپی سلطنتی انگلستان در سال 2021 - روابط عمومی دانشگاه شیراز

3- میالد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - روابط عمومی دانشگاه شیراز

4- انتخاب سه تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز؛ به عنوان سرآمدان علمی جوان - روابط عمومی دانشگاه شیراز

5- انتخاب استان فارس به همراهی دانشگاه شیراز به عنوان استان برتر پژوهش و فناوري کشور - روابط عمومی دانشگاه شیراز

6- استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز؛ به عنوان چهره ي ماندگار علوم انسانی شناخته شد - روابط عمومی دانشگاه شیراز

7- معرفی دانشگاه شیراز، به عنوان دانشگاه برتر کشور در توسعه قراردادهاي جامعه- صنعت - روابط عمومی دانشگاه شیراز

8- روز وحدت حوزه و دانشگاه گرامی باد - روابط عمومی دانشگاه شیراز

9- عضوهیأت علمی دانشگاه شیراز در زمره ي 15 دانشمند برتر همکار با جامعه-صنعتدکتر محمدمهدي علیشاهی، عضو

هیأت علمی دانشگاه شیراز در رشته مکانیک سیاالت، در زمره ي 15دانشمند برتر در همکاري با جامعه و صنعت شنا - روابط عمومی
دانشگاه شیراز

10- سخنان دکتر زبرجد معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه شیراز به مناسبت روز پژوهش - روابط عمومی دانشگاه شیراز

11- پیام تبریک روابط عمومی دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش - روابط عمومی دانشگاه شیراز

12- انتخاب دو تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز، به عنوان سرآمدان علمی جوان - روابط عمومی دانشگاه شیراز

13- سخنان رئیس دانشگاه شیراز به مناسبت هفته ي پژوهش - روابط عمومی دانشگاه شیراز

14- برگزاري کارگاه آموزشی «فرزندپروري در عصر شهروند جهانی» - روابط عمومی دانشگاه شیراز

15- نشست مسئوالن نهاد مقام معظم رهبري و معاونان پژوهشی دانشگاه هاي سراسر کشور - روابط عمومی دانشگاه شیراز

16- پیام تسلیت رئیس دانشگاه در پی درگذشت دکتر غزنوي جهرمی - روابط عمومی دانشگاه شیراز

17- گفت وگو با دکتر ستایش، معاون اداري-مالی دانشگاه، به مناسبت هفته ي جهانی حسابدار - روابط عمومی دانشگاه شیراز

18- دومین همایش روان شناسی و سالمت؛ با محوریت سبک زندگی - روابط عمومی دانشگاه شیراز

19- نشست هیأت رئیسه ي دانشگاه با دانشجویان، به مناسبت روز دانشجو - روابط عمومی دانشگاه شیراز

20- افتتاح زمین ورزشی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز در روز دانشجو - روابط عمومی دانشگاه شیراز

21- اقدامات انجام شده از سوي معاونت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه شیراز، ویژه ي دانشجویان ورودي جدید - روابط عمومی
دانشگاه شیراز

22- پیام رئیس دانشگاه به مناسبت روز دانشجو - روابط عمومی دانشگاه شیراز

23- مراسم گرامیداشت روز جهانی معلوالن - روابط عمومی دانشگاه شیراز

24- مراسم «آشنایی با معاونت آموزشی و آداب دانشجویی» ویژه ي نودانشجویان دانشگاه - روابط عمومی دانشگاه شیراز

25- رئیس دانشگاه شیراز، به عنوان رئیس دانشگاه معین استان فارس و نماینده ي وزارت عتف در استان منصوب شد - روابط
عمومی دانشگاه شیراز

26- اقدامات دانشگاه شیراز در زمینه ي پروژه ي ارتقاي 5دانشگاه  برتر کشور به تراز بین المللی - روابط عمومی دانشگاه شیراز

27- نمایشگاه مجازي کتاب بانوان دانشگاهی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی - روابط عمومی دانشگاه شیراز



1/19/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 4/65

28- عملیات نوسازي خوابگاه شهدا - روابط عمومی دانشگاه شیراز

29- پیام تسلیت در پی شهادت دکتر فخري زاده - روابط عمومی دانشگاه شیراز

30- سومین کنگره علوم  و مهندسی آب و فاضالب ایران - روابط عمومی دانشگاه شیراز

31- اختتامیه ي پنجمین دوره ي جشنواره ي قرآنی دانشگاهی طهورا - روابط عمومی دانشگاه شیراز

32- پیام تسلیت به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه (س) - روابط عمومی دانشگاه شیراز

33- طرح ساماندهی سیستم آموزش عالی کشور - روابط عمومی دانشگاه شیراز

34- والدت باسعادت یازدهمین واسطه فیض خداوند، حضرت امام حسن عسکري (ع) - روابط عمومی دانشگاه شیراز

35- مدلسازي مکانی و بررسی روند شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان - روابط عمومی دانشگاه شیراز

36- پروژه ي تهیه ي تاریخ شفاهی و تاریخ نگاري دانشگاه شیراز - روابط عمومی دانشگاه شیراز

37- نشست مشترك گروه تعامل و همکاري دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با استانداري فارس - روابط عمومی
دانشگاه شیراز

38- مراسم تودیع و معارفه ي رئیس دانشکده ي الهیات و معارف اسالمی - روابط عمومی دانشگاه شیراز

39- گرامیداشت هفته ي بسیج - روابط عمومی دانشگاه شیراز

40- استاد کشاورزي دانشگاه شیراز در زمره یک درصد دانشمند پراستناد جهان - روابط عمومی دانشگاه شیراز



1/19/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 5/65

 

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1399/09/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 بازدید مدیرعامل شرکت اکتشاف ملی نفت ایران از دانشگاه شیراز

مدیرعامل شرکت اکتشاف ملی نفت ایران؛ به همراه
تعدادي از مدیران این شرکت طی حضور در دانشگاه
شیراز، از دانشکده ي شیمی نفت و گاز، آزمایشگاه
مرکزي نفت و پردیس فناوري دانشگاه شیراز بازدید

کردند.
در پی انعقاد تفاهم نامه ي دانشگاه شیراز با مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، نشست مشترکی میان
طرفین در هفته ي پژوهش برگزار شد. این نشست با
حضور دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز؛ دکتر زبرجد،

معاون پژوهشی؛ دکتر افضلی، مدیر دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي؛ دکتر کنعانی مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی، دکتر ریاضی
و دکتر امیر کریمیان عضو هیأت علمی دانشکده ي مهندسی شیمی، نفت و گاز از دانشگاه شیراز و مهندس سیدصالح هندي، مدیر
شرکت اکتشاف نفت و عضوهیأت مدیره ي شرکت نفت ایران، رئیس اداره ي پژوهش و فناوري و جمعی از مدیران این شرکت در

سالن مصطفوي ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ترتیب یافت.
در ابتداي این نشست، دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز ضمن بیان تاریخچه و کارنامه ي دانشگاه، به موفقیت هاي اخیر دانشگاه
شیراز ازجمله کسب عنوان دانشگاه برتر در عقد قراردادهاي دانشگاه با صنعت، انتخاب 15تن از اساتید دانشگاه شیراز به عنوان
دانشمندان پراستناد جهان و انتخاب استان فارس به همراهی دانشگاه شیراز به عنوان استان برتر پژوهش براي پنجمین سال متوالی
اشاره کرد و گفت: کسب این موفقیت ها نشان از تالش استادان، دانشجویان و دست اندرکاران حوزه ي پژوهش و فناوري دارد و

ظرفیت هاي دانشگاه شیراز را براي کمک به مسائل جامعه نشان می دهد.
وي گفت: در سال هاي اخیر، دانشگاه به طور جدي رویکرد دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم؛ یعنی دانشگاه هاي کارآفرین و جامعه

محور را در پیش گرفته و اعضاي هیأت علمی و دانشجویان را به بررسی و رفع نیازهاي جامعه ترغیب و تشویق می کند.
رئیس دانشگاه شیراز، ضمن اشاره به ایجاد پردیس نوآوري در دانشگاه شیراز درراستاي اهداف دانشگاه شیراز، براي رسیدن به دانشگاه
هاي نسل سوم گفت: در دانشگاه شیراز درصدد هستیم؛ باتوجه به اهمیت حوزه هاي علوم انسانی و فرهنگی، در این زمینه نیز شرکت

هاي دانش بنیان و استارت آپی ایجاد کنیم.
دتر نادگران با بیان اینکه: صنعت نفت، از معدود صنایعی در کشور هست که همیشه پر از تجربه و مهارت و دوراندیشی بوده، تاکید
کرد: در دانشگاه با درنظرگرفتن امتیازات مختلف براي دانشجویان و اعضاي هیأت علمی، تالش کرده ایم ایشان را به استفاده از تجارب

کارشناسان توانمند صنعت ترغیب و تشویق کنیم.
مهندس هندي نیز، ضمن گرامیداشت هفته ي پژوهش و تبریک به دانشگاهیان دانشگاه شیراز در پی کسب موفقیت هاي اخیر گفت:
از سال 76 تاکنون، نسل هاي مختلف همکاري با دانشگاه را پشت سرگذاشته ایم و اینک از همراهی متخصصانی که در طول این سال

ها پرورش یافته اند، بهره مند می شویم.
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وي با تاکید بر اینکه: صنعت، طالب فناوري و راه حل است؛
پیشنهاداتی را براي موفقیت بهتر در این نوع همکاري ها
ارائه داد که از آن جمله: درنظر گرفتن یک واحد مستقل
براي مسئولیت همکاري این دونهاد و ایجاد یک شرکت پیمانکاري در کنار اعضاي هیأت علمی و همچنین تالش براي گسترش

همکاري هاي بین رشته اي در انجام این نوع همکاري ها بود.
دکتر زبرجد، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه نیز، ضمن ابراز خرسندي از انعقاد این تفاهم نامه به اولویت هاي شش گانه ي پژوهشی
دانشگاه شیراز اشاره کرد و گفت: «آب»، «سالمت، محیط زیست و امنیت»، «انرژي و صنایع پایین دستی»، «هوا و فضا» و «فناوري
اطالعات علوم مرتبط با رایانه» و «آسیب هاي اجتماعی، فرهنگی و رفتاري و اقتصادي» اولویت هاي پژوهشی دانشگاه شیراز است که
با توجه به شرایط اقلیمی استان و به ویژه شهر شیراز درنظر گرفته شده و براي اجرایی کردن آن ها برنامه ریزي هاي منظم و

هدفمندي صورت گرفته است.
ایشان همچنین به راهکارهاي درنظر گرفته شده به منظور ترغیب دانشگاهیان براي همکاري با صنعت و جامعه ازجمله فراهم سازي

بستري براي فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت، حمایت از پایان نامه ها و رساله ها و... اشاره کرد.
دکتر افضلی، مدیر دفتر فناوري و طرح هاي کاربردي (ارتباط با جامعه و صنعت) دانشگاه شیراز نیز در این نشست، با اشاره موفقیت
دانشگاه شیراز در کسب عنوان دانشگاه برتر در عقد قراردهاي صنعتی گفت: این موفقیت به دلیل روندتوسعه تعداد قراردادهاي جامعه
و صنعت و بر اساس آمار قطعی و مستند دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور امسال به دانشگاه شیراز رسید، در سالیان گذشته این
رتبه به دانشگاه هاي صنعتی پایتخت تعلق داشت و موفقیت دانشگاه شیراز که از دانشگاه هاي غی مستقر در پایتخت و از دیگرسو

دانشگاه غیر نعتی و جامع هست، اهمیت این موفقیت را دوچندان کرده است.
به گفته ایشان این موفقیت مرهون بسترسازي مدیران دانشگاه به همراه تعامل خوب اعضاي هیئت علمی و جامعه- صنعت و تالش
کارکنان دانشگاه و دانشجویان است و با با چنین حرکت هایی به سطح دانشگاه هاي بین المللی در دنیا به عنوان دانشگاه هاي

پاسخگو به جامعه و صنعت نزدیک تر می شویم.
دکتر افضلی ضمن اشاره به لزوم تغییر مقررات گفت: تغییرات آیین نامه اي هر روز بار موظفی اعضاي هیئت علمی را افزایش داده
است بدون آنکه تغییري محسوس در شرایط معیشت یا کاري آنان به وجود آورد؛ از همین رو اگر وزارت علوم باید تغییر مقررات و
آیین نامه هاي ارتقا و ترفیع مدنظر قرار دهد و به تعدیل این مقررات یا الاقل هم ارزي یا کاهش پاره اي از سبد تکالیف اعضاي هیئت

علمی دانشگاه ها توجه نماید.
مدیر دفتر فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز همچنین ایشان به قانون جدید مالیاتی اشاره کرد و گفت:

در صورت تصویب قانون جدید مالیاتی پیشنهادي در سال 1400، سال دشوارتري براي ارتباط با جامعه و صنعت خواهد بود و این
دشواري گریبان دانشگاه ها از یک طرف و از سوي دیگر جامعه و صنعت را که طرف دیگر این گونه قراردادهاي پژوهشی است، خواهد

گرفت. وي خواستار پیگیري جدي وزارتخانه ها نسبت به تغییر شرایط مالیاتی براي قراردادهاي پژوهشی شد.
دکتر ریاضی و دکتر کالنتري نیز از دیگر سخنرانان این نشست بودند. در پایان این مراسم، شرکت کنندگان از ، از دانشکده ي شیمی

نفت و گاز، آزمایشگاه مرکزي نفت و پردیس فناوري دانشگاه شیراز بازدید کردند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1399/09/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتخاب تصویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی TESCAN آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شیراز؛

به عنوان یکی از تصاویر منتخب 12گانه انجمن میکروسکوپی سلطنتی انگلستان در سال 2021

Royal) انجمن میکروسکوپی سلطنتی انگلستان
Microscopically Society) از سال 1839 طیف
وسیعی از فعالیت هاي میکروسکوپی مانند انواع فعالیت

هاي پژوهشی و آموزشی را پشتیبانی می کند. 
این انجمن هرساله مسابقات علمی بین المللی در زمینه

ي تصاویر میکروسکوپی برگزار می کند. 
هدف از برگزاري این مسابقات، دریافت و انتخاب
میکروگراف هایی است که به بهترین شکل نمایانگر
ادغام تخصص میکروسکوپی با خلق تصاویر زیبا و هنري
است. ازجمله ي این مسابقات، مسابقه ي ساالنه ي
تصویر تقویم است که ازبین تمامی تصاویر ارسالی،

دوازده تصویر به عنوان نماد دوازده ماه سال انتخاب و از طریق وبگاه این انجمن منتشر می شود.
متخصصان از سراسر دنیا با ارسال تصاویر میکروسکوپی در این مسابقه شرکت می کنند و امسال تصویر ارسالی از طرف دانشگاه

شیراز؛ به عنوان یکی از تصاویر دوازده گانه ي منتخب این مسابقه معرفی شده است. 
این تصویر میکروگراف نانوساختارهاي طال است که به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی توسط دکتر المیرا رفعت ماه مسئول
Sensors and آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شیراز تهیه شده و در در ژورنال TESCAN میکروسکوپ الکترونی روبشی

Actuators B: Chemical نیز در سال 2020 به چاپ رسیده است.
این تصویر به عنوان نمادي از سومین ماه میالدي در تقویم دیجیتالی سال 2020 انجمن میکروسکوپی سلطنتی انگلستان برگزیده

شده است و در زیر آن مدل میکروسکوپ، دانشگاه شیراز و نام تصویربردار آن درج شده است.
https://www.rms.org.uk/resources-downloads/rms-calendar.html

روابط عمومی دانشگاه شیراز، این موفقیت را به خانواده بزرگ دانشگاه شیراز؛ به ویژه به سرکارخانم دکتر المیرا رفعت ماه که این
افتخار را براي دانشگاه شیراز رقم زده اند؛ تبریک عرض می نماید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1399/09/30
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 میالد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

پنجم جمادي االول، خجسته زادروز بانوي کربال، اسوه
ایمان و عفت، عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبري

(س) است. 
نام گذاري این روز، به عنوان «روزپرستار»، فرصت
ارزشمندي است براي اداي احترام به خدمات و ایثار این
قشر خدوم که مهربانیشان مرهمی ست براي بیماران و
تالششان وسیله ایست براي بازگشت مجدد نعمت بزرگ

سالمتی به آن ها.
امسال اما، روز پرستار را درحالی جشن می گیریم که
قریب به یک سال است جهانیان همه نظاره گر مجاهدت
و ازخودگذشتگی مدافعان سالمت در مقابله با ویروس

منحوس کرونا هستند که جان بر کف و با عشق، به مردم عزیز کشور خدمت رسانی می کنند؛ روز پرستار امسال که با شعار زیباي
«نبض سالمت جامعه، ضربان قلب پرستار» درنظر گرفته شده؛ یادآور جانفشانی ها و فداکاري هاي این فرشتگان سفیدپوش است. 

روابط عمومی دانشگاه شیراز؛ ضمن تبریک زادروز والدت فرخنده ي حضرت زینب کبري (س) به عموم هموطنان عزیز، روز پرستار را
به پرستاران خدوم کشور تبریک عرض می نماید و نهایت قدرشناسی خود را به این عزیزان تقدیم می دارد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1399/09/29
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتخاب سه تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز؛ به عنوان سرآمدان علمی جوان

از سوي فدراسیون سرآمدان علمی ایران، سه تن از اعضاي هیأت
علمی دانشگاه شیراز: دکتر فرهاد پناهی، عضو هیأت علمی
بخش شیمی، دکتر سیدجعفر حسینی، عضو هیأت علمی بخش
شیمی و دکتر محمدرضا نیکو عضو هیأت علمی بخش مهندسی
عمران دانشگاه شیراز، به عنوان «سرآمدان علمی جوان» در سال

1399، معرفی شدند.
گفتنی ست معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با هدف

دستیابی جمهوري اسالمی ایران به مرجعیت علمی جهانی، فدراسیون سرآمدان علمی ایران را در سال 1394 راه اندازي کرده است.
این فدراسیون، ساالنه 100 نفر از اعضاي هیأت علمی کشور را که داراي دستاوردهاي پژوهشی برتر (مطابق آیین نامه فدراسیون)
بوده، شناسایی و حمایت می کند. در ادامه ي اجراي این طرح در سال 1399 عالوه براین افراد، 25 نفر از سرآمدان علمی جوان (افراد

با سن کمتر از 45 سال) نیز انتخاب و حمایت می شوند.
دانشگاه شیراز مفتخر است در سال 1399 سه تن از اعضاي هیأت علمی جوان این دانشگاه، موفق به کسب عنوان «سرآمد علمی

جوان» شده و مشمول حمایت هاي فدراسیون سرآمدان علمی ایران شده اند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک به این دو عضو هیأت علمی جوان و آرزوي درخشش و موفقیت روزافزون براي این

عزیزان، این موفقیت را به خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریک عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1399/09/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتخاب استان فارس به همراهی دانشگاه شیراز به عنوان استان برتر پژوهش و فناوري کشور

آیین بیست ویکمین جشنواره ي تجلیل از پژوهشگران
و فناوران برگزیده کشور، با حضور دکتر اسحاق
جهانگیري، معاون اول رئیس جمهور، دکتر منصور
غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، دکتر سورنا
ستاري، معاون علمی و فناوري رئیس جمهوري، معاونان
وزارتخانه هاي بهداشت و صمت در سالن شهداي جهاد
علمی به صورت حضوري و همزمان به صورت پخش
زنده ي وبیناري براي تمام دانشگاه ها و مراکز پژوهش و

فناوري کشور برگزار شد.
در این مراسم که به بهانه ي تجلیلی از پژوهشگران برتر،

حامیان برگزیده ي پژوهش و فناوري، نشریات برگزیده ي علمی و برگزیدگان همکاري جامعه با صنعت ترتیب یافت؛ استان فارس
براي پنجمین سال متوالی به عنوان استان برتر پژوهش و فناوري معرفی شد.

همچنین در این آیین، از دکتر نادگران رئیس دانشگاه شیراز و دکتر رحیمی استاندار فارس، به عنوان حامیان برگزیده ي پژوهش و
فناوري و دکتر محمدمهمدي علیشاهی، عضو هیأت علمی بخش مکانیک دانشگاه شیراز، به عنوان یکی از 15 دانشمند برتر در

همکاري جامعه با صنعت تقدیر شد.
دکتر رحیمی، استاندار فارس در حاشیه ي این مراسم ضمن تبریک به جامعه ي علمی استان، کسب این جایگاه را نشان از تالش
اندیشمندان، استادان، دانشجویان و دست اندرکاران پژوهش و فناوري استان دانست و تأکید کرد: وجود دانشگاه هایی همچون
دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه صنعتی و 164 مؤسسه ي پژوهشی و آموزش عالی و 1089 شرکت دانش بنیان در
استان فارس، بیانگر این حقیقت است که کسب جایگاه برتر پژوهش و فناوري براي این استان بحق بوده و این استان باید در زیست

بوم علم و فناوري کشور حرفی براي گفتن داشته باشد.
همچنین دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز، ضمن تبریک این رویداد به مردم استان و مسئولین خاطرنشان کرد: کسب مقام برتر
پژوهشی و فناوري براي استان و دانشگاه نشان دهنده ي همدلی، هم اندیشی و هم افزایی دستگاه هاي اجرایی استان با یکدیگر است.
وي تأکید کرد: این مقوله در سال هاي اخیر از سوي دانشگاه و مدیریت عالی استان و شخص استاندار خدوم موردتوجه بوده و

بحمداهللا براي پنجمین سال متوالی، باعث برترشدن استان و دانشگاه شده است.
دکتر نادگران گفت: دانشگاه شیراز بر خود فرض می داند در راستاي رسالت و مسئولیت اجتماعی خود و به منظور ورود به مسیر
دانشگاه هاي نسل سوم و همچنین براي ایفاي نقش و ترسیم جایگاه خود در جامعه، همیشه در کنار مردم و مسئولین فهیم استان

بماند و با جدیت نسبت به حل مسائل جامعه از طریق علمی مبتنی بر پژوهش هاي استاندارد می کوشد و به آن افتخار می کند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  6  |  تاریخ: 1399/09/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز؛ به عنوان چهره ي ماندگار علوم انسانی شناخته شد

دکتر محمدتقی ایمان، استاد جامعه شناسی دانشگاه
شیراز، به عنوان چهره ي ماندگار در گردهمایی مجازي
«نقش علوم انسانی در پژوهش و فناوري»، معرفی و

تقدیر شد.
در هفته گرامیداشت پژوهش و فناوري، گردهمایی
مجازي «نقش علوم انسانی در پژوهش و فناوري»، به
همت دانشگاه عالمه طباطبایی تهران برگزار شد و در
این مراسم، از چهره هاي ماندگار علوم انسانی، خوشه
هاي مشورتی، نظریه پردازان (کرسی هاي نظریه پردازي

موفق) و واحدهاي فناور علوم انسانی تقدیر شد.
در این آیین از دکتر محمدتقی ایمان، عضوهیأت علمی
بخش علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه شیراز، به

عنوان چهره ي ماندگار در علوم انسانی تجلیل شد.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک به این استاد ارجمند و آرزوي درخشش و موفقیت روزافزون براي این ایشان، این

موفقیت را به خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریک عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  7  |  تاریخ: 1399/09/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 معرفی دانشگاه شیراز، به عنوان دانشگاه برتر کشور در توسعه قراردادهاي جامعه- صنعت

در پانزدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که
همزمان با هفته ي پژوهش و فناوري، در تاریخ 26
آذرماه 1399 برگزار شد، دانشگاه شیراز به عنوان
دانشگاه برتر کشور در توسعه ي قراردادهاي جامعه-

صنعت معرفی و تقدیر شد.
در این مراسم که به صورت حضوري و وبیناري از محل
سالن شهداي جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و
فناوري برگزار شد، دکتر محمدسعید سیف مدیرکل

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف، دکتر باقري قائم مقام وزیر و تنی چند از مقامات ازجمله دکتر رحیمی معاون پژوهش و
فناوري وزارت، دکتر اسالمی پناه معاون حقوقی و امور مجلس، دکتر غالمرضا غفاري معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و جمعی
از رؤسا و معاونان پژوهشی و مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به صورت حضوري و مجازي حضور

داشتند.
از دانشگاه شیراز نیز دکتر نادگران، رئیس دانشگاه، دکتر زبرجد معاون پژوهشی و فناوري و دکتر افضلی مدیر دفتر فناوري و طرح

هاي کاربردي دانشگاه شیراز (ارتباط با جامعه و صنعت) در این مراسم شرکت کردند.
در این نشست، پس از سخنرانی مقامات مدعو و برگزاري میزگرد تخصصی «روش ها ومعیارهاي اثربخشی دانشگاه ها و پژوهشگاه
هاي کشور»، از دانشگاه شیراز، به عنوان دانشگاه برتر کشور در توسعه ي قراردادهاي جامعه- صنعت و چند طرح برتر صنعتی معرفی

شده از وزارتخانه هاي مختلف تقدیر شد.
دکتر افضلی، مدیر دفتر فناوري و طرح هاي کاربردي(ارتباط با جامعه و صنعت) دانشگاه شیراز، در حاشیه ي این مراسم با اشاره به
اینکه این موفقیت به دلیل روند توسعه ي تعداد قراردادهاي جامعه و صنعت و براساس آمار قطعی و مستند دانشگاه ها و پژوهشگاه
هاي کشور امسال به دانشگاه شیراز رسید، این موفقیت را به خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریک گفت و توضیح داد: در سالیان
گذشته این رتبه به دانشگاه هاي صنعتی پایتخت تعلق داشت و موفقیت دانشگاه شیراز که از دانشگاه هاي غیرمستقر در پایتخت و

غیرصنعتی و جامع است؛ اهمیت این موفقیت را دوچندان نموده است.
در این نشست، دکتر سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف نیز، ضمن گرامیداشت هفته ي پژوهش، به بیان
اهداف طرح مشارکت دانشگاه ها در بهره برداري از مزیت هاي استانی پرداخت و گفت: استفاده ي مناسب از توان علمی دانشگاه ها و
مراکز علمی، تمرکز دانشگاه ها و مراکز علمی بر توسعه ي مزیت هاي نسبی استان و هدفمند کردن فعالیت ها و برنامه هاي موجود از

اهداف طرح مشارکت دانشگاه ها در بهره برداري از مزیت هاي استانی است.
وي درخصوص ضرورت موضوع دانشمندان برتر در همکاري با جامعه و صنعت نیز توضیح داد: به منظور تشویق و حمایت از فعالیت
اثربخش اعضاي هیئت علمی، در سال جاري نسبت به شناسایی و معرفی اعضاي هیئت علمی برتر در همکاري با جامعه و صنعت از
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طریق دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور اقدام شده است و از میان برگزیدگان، تعداد محدودي به عنوان دانشمندان برتر در همکاري
با جامعه و صنعت معرفی می شوند که امید است با اینگونه اقدامات، دانشگاه ها و اعضاي هیئت علمی اثربخشی ملموس تري در

جامعه داشته و شاهد بهبود شرایط اجتماعی کشور باشیم.
همچنین در این مراسم، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، با اشاره به موضوع مسئولیت اجتماعی در دانشگاه هاي نسل جدید و
گفت: نهاد علم یکی از کلیدي ترین نهادها در تغییر و تحوالت جامعه است؛ دانشگاه ها باید بدانند که فعالیت هایشان چه اثري روي
جامعه دارد. دانشگاه صرفًا یک نهادعلمی محض نیست؛ بلکه دانشگاه در کنار امر آموزش و علم آموزي نهادي اجتماعی است و فراتر از

فعالیت هاي آموزشی نقش ایفا می کند.
دکتر غفاري در ادامه افزود: دانشگاه عالوه بر تربیت نیروي متخصص و ارائه مدرك در ایجاد امنیت در خانواده ها، تولید دانش،

مرجعیت و اقتدار جامعه، آموزش اصول شهروندي به افراد، ایجاد تفکر پرسشگر در دانشجو نیز نقش موثري ایفا می کند.
وي گفت: در دانشگاه ها به جز شاخص هاي ارزیابی داخلی دانشگاه، ما به یک ارزیابی بیرونی هم نیاز داریم و آن ارزیابی بیرونی
قضاوت جامعه در مورد فارغ التحصیالن دانشگاه است اینکه متخصصان ما در جامعه و در رویارویی با تنوع مسائل و مشکالت به گونه

اي عمل کنند که جامعه بتواند باالترین حد تاب آوري را داشته باشد.
همچنین دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز طی شرکت در این برنامه، به بیان نقطه نظرات خود و برخی مشکالت و موانع ارتباط با

جامعه و صنعت پرداخت و در این زمینه پیشنهادات و راه حل هاي مختلفی را ارائه داد.
در این مراسم به اهمیت تعدیل و ترمیم قوانین ارتقا، ترفیع و نظام پرداخت و پاداش اعضاي هیئت علمی در اولویت بخشی به ارتباط

با جامعه صنعت در دانشگاه ها از سوي شرکت کنندگان اشاره شد.



1/19/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 15/65

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  8  |  تاریخ: 1399/09/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 روز وحدت حوزه و دانشگاه گرامی باد

27 آذرماه سالروز عروج ملکوتی شهید بزرگوار، آیت اهللا
دکتر مفتح (ره)، منادي و پایه گذار وحدت حوزه و
دانشگاه است، شهید بزرگواري که امام راحل (ره) در
وصف ایشان فرمودند: «شهید مفتح، شهید حوزه و
دانشگاه است». شخصیتی که مجاهدت هاي ایشان در
مسیر پیوند جایگاه رفیع روحانیت و دانشگاه، معناي

واقعی دانش و بینش را متجلی ساخت.
طراحی روز وحدت حوزه و دانشگاه نیز، یکی دیگر از
دوراندیشی هاي معمار کبیر انقالب است که در راه
جریان صحیح و اسالمی جامعه ما و براي رسیدن به
اهداف عالی و مقدس علمی و پژوهشی بنیان نهاده شده

است.
بی ترید دو نهاد حوزه و دانشگاه ضمن داشتن ساختاري مستقل، می توانند با روش و منشی عالمانه با یکدیگر گفت وگو و تعامل کنند
و در خدمت یکدیگر باشند و پیوند این دو نهاد معرفت آفرین و دانش افروز، می تواند مسیر سعادت و بالندگی ایران عزیزمان را هموار

سازد.
بر هیچ کس پوشیده نیست که امروز، جامعه ي ما، بیش از هر زمان دیگري به این وحدت مبارك و عزت آفرین نیازمند است تا

بتوانیم گام هاي استوار و محکمی براي پیمودن راه هاي دشوار و دستیابی به قله هاي پیشرفت برداریم
روابط عمومی دانشگاه شیراز؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ي شهید بزرگوار دکتر مفتح (ره)، روز وحدت حوزه و دانشگاه را به همه
روحانیون و دانشگاهیان ارجمند تبریک عرض نموده و امیدوار است با درك متقابل از جایگاه رفیع علمی یکدیگر، روز به روز با

همگرایی بیشتر، در مسیر پیشرفت و تعالی هرچه بیشتر نظام اسالمی گام بردارند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شیراز

 عضوهیأت علمی دانشگاه شیراز در زمره ي 15 دانشمند برتر همکار با جامعه-صنعتدکتر محمدمهدي

علیشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در رشته مکانیک سیاالت، در زمره ي 15دانشمند برتر در

همکاري با جامعه و صنعت شنا

دکتر محمدمهدي علیشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه
شیراز در رشته مکانیک سیاالت، در زمره ي 15دانشمند

برتر در همکاري با جامعه و صنعت شناخته شد.
طی دهه هاي اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و
فعالیت دانشگاه ها و مراکز علمی کشور بسیار شایان توجه
بوده است؛ از همین رو به منظور تشویق و حمایت از فعالیت
اثربخش اعضاي هیأت علمی، در سال 1399 نسبت به
شناسایی و معرفی اعضاي هیأت علمی برتر در همکاري با
جامعه و صنعت از طریق دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و دستگاه

هاي اجرایی کشور اقداماتی صورت گرفت.
شاخص هاي شناسایی اعضاي هیأت علمی برتر در همکاري
با جامعه و صنعت مواردي ازجمله مشارکت در فعالیت ها و
برنامه ریزي هاي ملی و منطقه اي، اجراي قراردادهاي
پژوهشی تقاضامحور، ارائه ي دستاوردهاي مهم و مؤثر در
رفع مشکالت کشور، همکاري با نهادها و صنایع کشور براي

بهبود بهره وري و کارآیی، نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و فعالیت شبکه هاي علمی و تشکل هاي تخصصی اثرگذار در امور اجتماعی،
اقتصادي و صنعتی مورد توجه بوده است.

بر همین اساس، 141 عضو هیأت علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت انتخاب شدند که از بین این افراد 15 دانشمند برتر انتخاب
شدند. در این میان، دکتر محمدمهدي علیشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در رشته ي مکانیک سیاالت، به دلیل اجراي پروژه
هاي کاربردي متعدد و کمک به رفع نیازهاي صنعتی کشور و توسعه مراکز تحقیقاتی دانشگاهی موردنیاز کشور، در زمره ي

15دانشمند برتر در همکاري با جامعه و صنعت معرفی شد.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن تبریک به دکتر محمدمهدي علیشاهی و آرزوي موفقیت روزافزون براي ایشان، این موفقیت را به

خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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 سخنان دکتر زبرجد معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه شیراز به مناسبت روز پژوهش

دکتر سیدمجتبی زبرجد، معاون پژوهشی و فناوري
دانشگاه شیراز طی سخنانی به مناسبت هفته ي
پژوهش، ضمن گرامیداشت این مناسبت، روز پژوهش را
به پژوهشگران کشور، به ویژه پژوهشگران و فن آوران

دانشگاه شیراز تبریک گفت.
ایشان با اشاره به قدمت و جایگاه دانشگاه شیراز در
سطح کشور، به اولویت هاي پژوهشی این دانشگاه
پرداخت و توضیح داد: حوزه ي معاونت پژوهشی
دانشگاه شیراز تالش کرده فعالیت هاي پژوهشی در این
دانشگاه، به سمت پژوهش هاي کاربردي بنیادي سوق
پیدا کند؛ بدین منظور اولین گام براي مشخص کردن

پژوهش هاي کاربردي، این بود که اولویت هاي پژوهشی دانشگاه شیراز که باید با اولویت هاي پژوهشی استان و کشور منطبق باشد،
مشخص شود.

دکتر زبرجد افزود: شش اولویت پژوهشی براي دانشگاه شیراز در حوزه ي معاونت پژوهشی تدوین گردید که اولین اولویت، با توجه به
شرایط اقلیمی استان و به ویژه شهر شیراز، «آب» در نظر گرفته شد.

وي در معرفی دیگر اولویت هاي پژوهشی دانشگاه به «سالمت، محیط زیست و امنیت»، «انرژي و صنایع پایین دستی»، «هوا و فضا»
و «فناوري اطالعات علوم مرتبط با رایانه» و «آسیب هاي اجتماعی، فرهنگی و رفتاري و اقتصادي» در حوزه ي علوم انسانی اشاره

کرد.
معاون پژوهشی دانشگاه در ادامه به فرایند اجرایی کردن این اولویت ها پرداخت و توضیح داد: براي اجرایی کردن اولویت هاي
پژوهشی نخست از تمام اعضاي هیئت علمی دانشگاه شیراز خواسته شد تا برنامه ي جهت دار پنج ساله ي خود را منطبق بر این
اولویت هاي شش گانه ارائه دهند و پس از دریافت برنامه هاي اعضاي هیئت علمی، این موضوع در بخش ها و دانشکده ها نیز دنبال

شد که این ها همه اولین گام بود تا بتوانیم فعالیت هاي پژوهشی کاربردي داشته باشیم.
وي ادامه داد: گام بعدي، مهیاکردن زیرساخت سخت افزاري براي انجام این فعالیت هاي پژوهشی بود که مهم ترین این زیرساخت ها
امکانات آزمایشگاهی بود. در چندسال اخیر تجهیز آزمایشگاه هاي قدیمی و به روزرسانی آن ها در دستور کار قرارگرفت و تجهیزات
آزمایشگاهی براي آزمایشگاه ها به ویژه آزمایشگاه مرکزي خریداري شد، همچنین با حضور و همراهی اعضاي هیأت علمی جوان،

تعدادي آزمایشگاه جدید نیز تأسیس شد که براي انجام فعالیت هاي پژوهشی این افراد در سطح استان و کشور مؤثر بوده است.
دکتر زبرجد در ادامه با اشاره به رویکردهاي جدید فعالیت هاي دانشگاهی نیز، بیان داشت: حرکت براي رسیدن به دانشگاه هاي نسل
سوم و چهارم که با دیدگاه نوآوري، کارآفرینی و جامعه محوري به فعالیت هاي دانشگاه نگاه می کند نیز، ازجمله برنامه هاي دانشگاه
شیراز است که از چندین سال قبل براي نیل به این هدف، برنامه ریزي شده و دانشگاه فعالیت هاي خود را در این زمینه آغاز کرده
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است.
وي از تأسیس پردیس فناوري در محیط دانشگاه که درحال حاضر شرکت هاي دانش بنیان در آن مستقر هستند، و همین طور دو
شتاب دهنده ي مستقر در دانشگاه که به منظور آموزش و سرمایه گذاري روي تیم هاي دانشجویی تشکیل شده است، به عنوان

مصادیقی در زمینه ي تحقق رسیدن به دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم یاد کرد.
معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه همچنین با اشاره به نامگذاري سال جاري به «جهش تولید» به فعالیت هاي دانشگاه در این زمینه
پرداخت و گفت: دانشگاه شیراز تالش کرده با فراهم کردن شرایط و درنظرگرفتن امتیازات مختلف، اعضاي هیأت علمی را به تأسیس
شرکت هاي دانش بنیان که زمینه ساز تحقق اهداف شعار «جهش تولید» است، تشویق کند و بدین ترتیب براي رسیدن به این مهم

کوشیده است.
دکتر زبرجد با اشاره به شیوع بیماري کرونا در کشور از سال گذشته نیز تأکید کرد: در حال حاضر هیچ گونه فعالیت پژوهشی به دلیل
شرایط بیماري کرونا مختل نشده است؛ بلکه نکته ي شایان توجه این است که بیماري کرونا ابتدا به شکل یک تهدید وارد شد؛ اما ما
از این تهدید به شکل یک فرصت استفاده کردیم و این موضوع باعث شد انبوهی از موضوعات پژوهشی مرتبط با کرونا در حوزه ها ي
تشخیص، درمان و پیشگیري توسط اعضاي هیئت علمی دانشگاه شیراز که عمومًا مشترك بود با دانشگاه علوم پزشکی شیراز جمع

آوري شود و اینک تعدادي از این طرح ها مورد حمایت قرار گرفته و در حال انجام است.
براي بارگیري فیلم کامل گفت وگوي دکتر سیدمجتبی زبرجد، معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه اینجا را کلیک کنید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1505410/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B2%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%AF.mp4
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 پیام تبریک روابط عمومی دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش

25 آذرماه، در تقویم رسمی کشور ما، «روز پژوهش» نام
گذاري شده است. نقش انکارناپذیر پژوهش در توسعه ي
جوامع، بر همگان واضح و مبرهن است و نامگذاري هفته
ي پژوهش، نشان از اهمیت این مقوله در توسعه ي همه

جانبه ي کشور دارد.
امسال هفته ي پژوهش را که در اجراي منویات مقام
معظم رهبري، با شعار «پژوهش و فن آوري در خدمت
جهش تولید» مزین شده، در شرایطی آغاز می کنیم که

مردمان جهان، براي نجات از بیماري خانمان سوز کرونا
بسیج شده و چشم امید به پژوهشگران دوخته اند؛ از همین
رو بیش از همیشه، اهمیت مقوله ي پژوهش براي همگان

قابل ادراك است.
از سوي دیگر، دنیاي رقابتی امروز، باتوجه به تحوالتی که در
توسعه ي اقتصادي و اجتماعی رخ داده، دانشگاه ها را در
قبال جامعه عهده دار مسئولیت هاي جدیدي کرده که در
کنار مأموریت هاي آموزشی و پژوهشی، رسالت نوآوري،

کارآفرینی و جامعه محوري را سرلوحه ي فعالیت هاي خود قرار دهند. ضرورت این نوع تحول، در مسیر اعتالي دانشگاه هاي ایران نیز
آشکار شده است؛ تمایل دانشگاهیان براي تعامل هرچه بیش تر با جامعه و صنعت و اشتغال دانش آموختگان، ضرورت بازتعریف اهداف

دانشگاه ها و برنامه ریزي براي حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم «کارآفرین و نوآور» را نمایان کرده است.
به لطف و یاري خداوند متعال، دانشگاهیان دانشگاه شیراز، با دوراندیشی و ژرف نگري در سطوح و ابعاد مختلف و با به کارگیري تمام
ظرفیت ها و تکیه بر دانش و توان علمی خود، این مهم را از سال ها پیش در برنامه ي راهبردي خود قرار داده اند و همین طور از
زمان شیوع ویروس کووید19 در کشور، بنا بر وظیفه و رسالت اجتماعی خود، در زمینه هاي پیشگیري و درمان این بیماري همه گیر،

کوشیده و حضور مؤثري داشته اند.
هفته ي پژوهش فرصت مغتنمی ا ست براي بازخوانی نقش و جایگاه پژوهش و تقدیر از تالش هاي پژوهشگران و فن آوران کشور؛
اینجانب از این مناسبت بهره برده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ي همه ي شهداي عزیزمان در عرصه ي دانش و پژوهش، روز
پژوهش را خدمت همه ي پژوهشگران و فن آوران عزیز کشور، به ویژه همکاران ارجمند و دانشجویان عزیز دانشگاه شیراز تبریک
عرض می نمایم. امید آن دارم، با درایت و همت همه ي پژوهشگران عزیز، شاهد موفقیت هاي چشمگیر در توسعه ي علمی کشورمان

عزیزمان باشیم.
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جواد تشخوریان
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  12  |  تاریخ: 1399/09/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتخاب دو تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز، به عنوان سرآمدان علمی جوان

از سوي فدراسیون سرآمدان علمی ایران ، دکتر سیدجعفر حسینی، عضو
هیأت علمی بخش شیمی و دکتر محمدرضا نیکو عضو هیأت علمی بخش
مهندسی عمران دانشگاه شیراز، به عنوان «سرآمدان علمی جوان» در سال

1399، معرفی شدند.
گفتنی ست معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با هدف دستیابی
جمهوري اسالمی ایران به مرجعیت علمی جهانی، فدراسیون سرآمدان
علمی ایران را در سال 1394 راه اندازي کرده است. این فدراسیون، ساالنه

100 نفر از اعضاي هیأت علمی کشور را که داراي دستاوردهاي پژوهشی برتر (مطابق آیین نامه فدراسیون) بوده، شناسایی و حمایت
می کند. در ادامه ي اجراي این طرح در سال 1399 عالوه براین افراد، 25 نفر از سرآمدان علمی جوان (افراد با سن کمتر از 45 سال)

نیز انتخاب و حمایت می شوند.
دانشگاه شیراز مفتخر است در سال 1399 دوتن از اعضاي هیأت علمی جوان این دانشگاه، موفق به کسب عنوان «سرآمد علمی

جوان» شده و مشمول حمایت هاي فدراسیون سرآمدان علمی ایران شده اند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک به این دو عضو هیأت علمی جوان و آرزوي درخشش و موفقیت روزافزون براي این

عزیزان، این موفقیت را به خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریک عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز



1/19/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 22/65

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  13  |  تاریخ: 1399/09/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سخنان رئیس دانشگاه شیراز به مناسبت هفته ي پژوهش

با آغاز هفته ي پژوهش، دکتر حمید نادگران، رئیس
دانشگاه شیراز، طی سخنانی ضمن گرامیداشت هفته ي
پژوهش، به موضوع مأموریت هاي اصلی دانشگاه هاي

امروزي و چالش هاي پیش روي آن ها پرداخت.
ایشان با بیان این مقدمه که: دانشگاه هاي امروزي،
عالوه بر «آموزش» و «پژوهش» دو مأموریت دیگر یعنی
«کارآفرینی و نوآوري» و «جامعه محور بودن» نیز دارند؛
به تشریح هرکدام از مأموریت هاي پیش روي دانشگاه

ها پرداخت.
وي گفت: اولین مأموریت نظام آموزش عالی، «آموزش»
است که از دیرباز نیز وجود داشته و امروزه در این
مأموریت به دو مقوله توجه می شود؛ 1. آموزش براساس
استانداردهاي ملی به دانشجویان و 2. آموزش هاي

مهارتی به دانشجویان.
به گفته ي ایشان، امروزه یکی از شاخص هاي رتبه
بندي دانشگاه ها میزان مهارت دانش اموختگان دانشگاه

هاست؛ به همین دلیل آموزش مهارتی به عنوان یکی از وظایف دانشگاه ها اهمیت ویژه اي دارد.
دکتر نادگران، در ادامه «پژوهش» را دومین مأموریت نظام آموزش عالی معرفی کرد و توضیح داد: در حوزه ي پژوهش یکی از وظایف
اصلی، حرکت روي مرزهاي دانش و درحقیقت کارکردن روي مسائل علمی موجود در دنیا به شکل تیمی است که باید با هدف هاي

مشخصی صورت گیرد و این اهداف می تواند، کوتاه مدت، میان مدت یا درازمدت باشد.
وي با تأکید براینکه محققان ما باید در این حوزه با طرح مسائل علمی مشخصی که در سطح دنیا و مجامع بین المللی وجود دارد،
نسبت به ارائه ي راه حل و پژوهش اقدام کنند، تصریح کرد: هدف از این مسیر درواقع برندسازي براي دانشگاه و ایجاد جایگاه علمی و

تخصصی براي کشور در مجامع علمی باشد.
ایشان در ادامه به مأموریت سوم دانشگاه ها یعنی «کارآفرینی و نوآوري» پرداخت و توضیح داد: امروزه دانشگاه ها موظفند در خود و
در حیطه ي وظایف خود به کارآفرینی و نوآوري بپردازند؛ باید تا آنجاکه می توانند از دانشجو یک موجود کارآفرین تربیت کنند که با

دادن ایده و پیگیري آن تا عمل، بتواند در اجتماع کار کند.
رئیس دانشگاه شیراز با تأکید بر اینکه دانشگاه ها دیگر نمی توانند نسبت به وضعیت اشتغال دانش آموختگان بی تفاوت باشند؛ گفت:
مأموریت دانشگاه هاي نسل سوم کارآفرینی و نوآوري است و این مهم باید در قاعده ي مشخص با برنامه ریزي هدفمند در دانشگاه

نهادینه شود.
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دکتر نادگران در ادامه از «جامعه محور و مسأله محور بودن» دانشگاه ها به عنوان یکی دیگر از مأموریت هاي دانشگاه امروزي یاد کرد
و توضیح داد: دانشگاه هاي نسل چهارم، دانشگاه هایی جامعه محور و مسأله محور هستند؛ یعنی دانشگاهی که با عنایت به مسائل

جامعه، مشکالت جامعه را شناسایی کرده، زیر تیغ پژوهش برده و براي حل آن راه حل ارائه می دهد.
ایشان تأکید کرد: براي کلیه ي این مراحل، دانش هاي مستخرج از کار محققین باید بومی شود؛ یعنی باید به مسائل کشور برگردد و

ناظر بر مسائل کشور باشد.
رئیس دانشگاه شیراز اعالم کرد: از حدود سه سال گذشته، دانشگاه شیراز، به عنوان یکی از دانشگاه هاي تراز اول کشور، براي رسیدن
به دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم برنامه ریزي و حرکت کرده و علیرغم وجود مشکالت متعدد مانند مشکالت اقتصادي، تحریم ها و
این در سال گذشته شیوع بیماري کرونا، گام هاي شایسته اي برداشته که از جمله مصادیق آن تأسیس پردیس نوآوري و فناوري در

محیط دانشگاه شیراز است و هم اکنون تعداد زیادي از شرکت هاي دانش بنیان و استارت اپ ها در آن مستقر است.
دکتر نادگران در پایان، هفته ي پژوهش را فرصت مغتنمی براي بازخوانی و پرداختن به مأموریت هاي دانشگاه و روشن کردن فراروي

استان و کشور دانست و باري دیگر این هفته را به همه ي پژوهشگران کشور، به ویژه دانشگاهیان دانشگاه شیراز تبریک گفت.
فیلم کامل گفت وگوي رئیس دانشگاه

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1505410/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.mp4
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  14  |  تاریخ: 1399/09/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري کارگاه آموزشی «فرزندپروري در عصر شهروند جهانی»

دومین کارگاه از سلسله کارگاه هاي آموزشی راه روشن،
با عنوان «فرزندپروري در عصر شهروند جهانی؛ از خانه
تا دانشگاه»، با سخنرانی دکتر محبوبه البرزي، عضو
هیأت علمی دانشکده ي علوم تربیتی و روان شناسی و
مدیر قطب علمی تربیت شهروندي دانشگاه شیراز برگزار

شد.
مهم ترین سرفصل هاي این کارگاه، که از طریق سایت و
صفحات رسمی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه
منتشر شد؛ عبارت است از: 1. امنیت و آرامش جوان در
خانه و دانشگاه در عصر دیجیتال؛ 2. تعهدات و
مسئولیت هاي نوظهور والدین در عصر شهروند جهانی؛

3.دانشجو، خانواده، دانشگاه.
عالقه مندان می توانند، فیلم کامل این کارگاه را از طریق لینک https://aparat.com/v/gezCF مشاهده نمایند.

گفتنی ست، سلسله کارگاه هاي آموزشی دانشگاه شیراز ویژه ي دانشجویان عزیز و والدین آن ها که به همت معاونت فرهنگی-
اجتماعی دانشگاه ترتیب یافته است؛ در بازه ي زمانی آذر تا اسفندماه سال جاري برگزار می شود. 

اطالعات بیشتر درخصوص برگزاري این کارگاه ها، در بخش رویدادهاي سایت دانشگاه و همچنین سایت معاونت فرهنگی-اجتماعی
دانشگاه اعالم می شود.

براي مشاهده لیست کارگاه هاي آموزشی ویژه دانشجویان اینجا را کلیک کنید.
براي مشاهده لیست کارگاه هاي آموزشی ویژه والدین دانشجویان اینجا را کلیک کنید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B12.jpg?t=1607926323381
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B11.jpg?t=1607926372873
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  15  |  تاریخ: 1399/09/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست مسئوالن نهاد مقام معظم رهبري و معاونان پژوهشی دانشگاه هاي سراسر کشور

به مناسبت هفته ي پژوهش، نشستی با حضور مسئوالن
نهاد مقام معظم رهبري و معاونان پژوهشی دانشگاه هاي

سراسر کشور، در تاریخ 18 آذرماه 1399 برگزار شد.
حجه االسالم نیري، مسئول نهاد مقام معظم رهبري در
دانشگاه شیراز و دکتر سیدمجتبی زبرجد، معاون
پژوهشی و فناوري دانشگاه نیز در این مراسم حضور

یافتند.
دکتر رحیمی شعرباف، معاون پژوهشی و فناوري وزارت

علوم، تحقیقات و فناوري، در این مراسم ضمن گرامیداشت
هفته ي پژوهش، سخنان خود را به دستاوردهاي ماندگار
جمهوري اسالمی ایران پس از انقالب شکوهمند اسالمی، به
ویژه پس از جنگ تحمیلی اختصاص داد. حضور بانوان ایرانی
(60درصد دانشجویان کشور)، در مناسبت هاي علمی کشور

ازجمله موارد مورداشاره ي وي بود.
معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه شیراز نیز، در این نشست
به بیان فعالیت هاي دانشگاه شیراز در حوزه ي علوم انسانی
پرداخت که افتتاح مرکز تخصصی علوم انسانی ازجمله ي این

موارد است.
به گفته ي ایشان، پروژه ي هویت ایرانی و سبک زندگی نیز،

ازجمله پروژه هاي فعال در دانشگاه شیراز است که با همکاري دفتر تبیین اندیشه هاي مقام معظم رهبري در حال اجراست.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  16  |  تاریخ: 1399/09/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تسلیت رئیس دانشگاه در پی درگذشت دکتر غزنوي جهرمی

به نام خدا
همه از اوییم و همه به سوي او باز می گردیم

با کمال تأسف و تأثر خبر رسید، دکتر عبدالعلی غزنوي جهرمی،
عضو هیأت علمی بازنشسته ي دانشگاه شیراز و وکیل پایه یک
دادگستري، به دیار باقی شتافت. با درگذشت ایشان، دانشگاه

شیراز عضو گرانمایه ي دیگري را از دست داد.
بی تردید این واقعه ي اسفناك، فقدانی جبران ناپذیر براي

خانواده ي بزرگ آموزش عالی و جامعه ي حقوقی کشور است.
آن مرحوم، سال هاي متمادي عمر خود را در تعلیم و پرورش
دانشجویان، استادان و صاحب نظران حقوقی کشور سپري کرد و
به عنوان یکی از بنیان گذاران دانشکده ي حقوق دانشگاه شیراز،
نقش مهمی در ارتقاي سطح علمی این دانشگاه و تعلیم و تربیت

پژوهشگران و متخصصان در این حوزه داشت.
بی شک نام و یاد نیک ایشان تا ابد در خاطرات این دانشگاه و

اذهان مردمان جاریست.
اینجاب با اندوهی فراوان، درگذشت این استاد فرزانه را نخست به
خانواده ي محترم ایشان و سپس به جامعه ي علمی و حقوقی
کشور، به ویژه همکاران و دانشجویان ارجمند ایشان در دانشکده
ي حقوق دانشگاه شیراز تسلیت عرض نموده، از خداوند منان می
خواهم، به پاس خدمات علمی و اجتماعی آن مرحوم، ایشان را

در آغوش رحمت خود گرفته و جایگاهی رفیع بدیشان عطا کند، همچنین از درگاهش براي بازماندگان، تندرستی، شکیبایی و آرامش
آرزومندم.

حمید نادگران
رئیس دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  17  |  تاریخ: 1399/09/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گفت وگو با دکتر ستایش، معاون اداري-مالی دانشگاه، به مناسبت هفته ي جهانی حسابدار

دکتر محمدحسین ستایش، معاون اداري-مالی دانشگاه و استاد حسابداري
دانشگاه شیراز، طی گفت وگویی با روابط عمومی دانشگاه، ضمن گرامیداشت
هفته ي جهانی حسابدار (14 تا 21 آذرماه)، روز حسابدار (15آذر) را به
حسابداران کشور، به خصوص اعضاي هیات علمی و دانشجویان حسابداري و

حسابداران دانشگاه تبریک گفت.
ایشان ضمن اشاره به نامگذاري هفته ي جهانی حسابداري (2 تا 7 دسامبر) که
از سوي فدراسیون بین المللی حسابدار ترتیب یافته است، به تعریف حسابداري
پرداخت و گفت: تعاریف گوناگونی از حسابداري ارائه شده است که اگر بخواهیم

به طور مختصر و با نگاهی عمیق تعریفی از آن بیان کنیم، باید بگوییم: حسابداري سیستم اطالعاتی مدیریت (MIS) هست که
کاربردهاي بسیاري دارد.

دکتر ستایش با اشاره به کاربردهاي مختلف حسابداري اظهار داشت: حسابداري، رمز موفقیت بنگاه هاي اقتصادي است و این امکان
ندارد، مگر با اتکا به اطالعات حسابداري.

معاون اداري-مالی دانشگاه تأکید کرد: حسابداري با ارائه ي اطالعات منصفانه و دقیق می تواند فضاي اقتصادي و مالی هر کشوري را
شفاف کند و از سوي دیگر این شفافیت مالی، به تحقق عدالت اجتماعی کمک می کند.

استاد حسابداري دانشگاه شیراز به ارتباط رشته ي حسابداري با دیگر رشته ها مانند اقتصاد، حقوق، فیزیک و... نیز اشاره کرد و در
پایان حسابداران را به پایبندي به کدهاي اخالقی حسابداري مانند صداقت، درستکاري، بی طرفی، استقالل، رازداري، رعایت اخالق

حرفه اي توصیه کرد.
براي مشاهده ي فیلم کامل گفت وگوي دکتر ستایش، معاون اداري-مالی دانشگاه اینجا را کلیک کنید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1505410/%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B12.mp4
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  18  |  تاریخ: 1399/09/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 دومین همایش روان شناسی و سالمت؛ با محوریت سبک زندگی

همایش ملی دوساالنه ي روان شناسی و سالمت، با
محوریت سبک زندگی، به همت دانشکده ي علوم

تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز برگزار شد.
این همایش نخستین بار در سال 1397 و با محوریت
خانواده ترتیب یافت که در آن دوره بیش از 200مقاله
به دبیرخانه ي همایش ارسال شد. امسال نیز در تاریخ

18 و 19 آذرماه 1399 شاهد برگزاري دومین دوره از این همایش بودیم که باتوجه به شیوع بیماري کرونا در کشور، ، به صورت
مجازي برگزار شد.

در آیین افتتاحیه ي این مراسم، دکتر مجتبی زبرجد، معاون پژوهشی
دانشگاه، ضمن سپاسگزاري از دست اندرکاران برگزاري این برنامه، به اهمیت
موضوع همایش یعنی «سبک زندگی» پرداخت. وي با بیان این مقدمه که:
سبک هاي زندگی مجموعه اي از ارزش ها، شیوه هاي رفتار، حالت ها و
سلیقه ها در هر چیزي را دربرمی گیرد و می تواند به عالیق، نظرات، رفتارها
و جهت گیري رفتاري یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره کند، گفت: از آنجا که
مشاهده ي رفتار انسان ها همیشه و همه جا امکان پذیر نیست، بسیاري از
محققان ترجیح می دهند به جاي رفتارهاي افراد انتخاب هاي آن ها در

زندگی روزمره را به عنوان نشانه اي از انواع سبک زندگی مورد بررسی قرار دهند.
وي افزود: در چند دهه ي اخیر و با گسترش شهرنشینی و توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف زندگی، در ساخت و کارکردهاي زیستی
انسان، عادات غذایی، بهداشت، الگوي مصرف، انرژي مصرفی، درجه و شدت فعالیت فیزیکی، اعتقادات، باورها، نحوه ي گذراندن اوقات
فراغت و حتی ارتباطات اجتماعی تغییرات عمده اي به وجود آمده، همه ي این تغییرات به نوبه ي خود منجر به تغییر در سبک

زندگی شده است، امري که ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با سالمت روان و سالمت جسم افراد دارد.
معاون پژوهشی دانشگاه با تأکید بر اینکه: انتخاب، اصالح و آموزش سبک زندگی مناسب، جامعه اي سالم و عاري از آسیب را براي

همگان به ارمغان خواهد آورد، گفت: برگزاري چنین همایش هایی به تحقق این موضوع کمک شایانی می کند.
در ادامه ي این مراسم، دکتر محمد خّیر، دبیر علمی این همایش نیز، ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان در این همایش، هدف
از برگزاري همایش روان شناسی و سالمت را با محوریت موضوعی سبک زندگی، ارائه ي یافته هاي نوین در حوزه ي سالمت و سبک
زندگی و بازبینی، نقد و به روزرسانی تجربیات قبلی در این حوزه، به عالوه ي تبادل تجربیات پژوهشگران، دانشجویان و خانواده ها در
محورهاي همایش اعالم کرد و توضیح داد: هیچ نعمتی باالتر از سالمت جسمی و روانی افراد جامعه نیست. کوچک ترین واحد جامعه،
خانواده است و سبک زندگی خانواده نقش بسیار حیاتی در سالمت خانواده و جامعه ایفا می کند؛ از همین رو محور دومین همایش
روان شناسی و سالمت، سبک زندگی است که با ابعاد مختلفی از جمله مبانی اخالقی، معنویت، فرهنگ و سالمت جسمانی و روانی
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ارتباط نزدیک دارد.
ایشان در پایان سخنان خود، محورهاي 16گانه ي این
همایش را بدین شرح معرفی کرد: سبک زندگی و دین،
معنویت و فرهنگ؛ سبک زندگی و سالمت جسمانی؛ سبک
زندگی و مبانی اخالق؛ سبک زندگی و سالمت جسمانی؛
سبک زندگی و سالمت روان؛ سبک زندگی و فضاي مجازي؛
سبک زندگی و ورزش؛ سبک زندگی و سواد اطالعاتی؛ سبک
زندگی و ذهن آگاهی؛ سبک زندگی و شهروندي؛ سبک
زندگی و آسیب هاي اجتماعی؛ سبک زندگی و آموزش و
پرورش؛ سبک زندگی و فلسفه و شناخت؛ سبک زندگی و
افراد با نیازهاي ویژه؛ سبک زندگی و دوره هاي تحولی؛

سبک زندگی و رسانه.
در این مراسم، دکتر ناصري، عضو شوراي اسالمی شهر شیراز
نیز دقایقی به سخنرانی پرداخت و در ادامه، تعدادي از مقاله

هاي منتخب ارائه شد.
همچنین در روز اول این همایش، پنلی با عنوان «چالش
هاي آموزشی در دوران کرونا: آموزش مجازي» ارائه شد که
در آن، دکتر محبوبه البرزي، دکتر رحمت اهللا مرزوقی، دکتر فرهاد خرمایی، دکتر فریبا خوشبخت و دکتر محسن رازقی به ایراد

سخنرانی پرداختند.
در روز دوم همایش روان شناسی و سالمت نیز، برنامه ها با ارائه ي مقاله هاي منتخب آغاز شد و در ادامه پنلی باعنوان «نیمه ي
پنهان کرونا: چالش هاي سالمت» ارائه گردید که با سخنرانی هاي دکتر مهدي رضا سرافراز، دکتر علیرضا میراحمدي زاده، دکتر اصغر

میرفردي و دکتر نوراهللا محمدي ترتیب یافت.
در مراسم اختتامیه ي این همایش نیز، دکتر مهدي رضا
سرافراز، دبیر اجرایی همایش، ضمن سپاسگزاري از شرکت
کنندگان و عوامل اجرایی برنامه، درخصوص سالمت و سبک

زندگی سخن گفت.
وي با بیان اینکه: با توجه به تعریف سازمان بهداشت جهانی
درباره ي سالمت، این سازه شامل چند وجه سالمت جسمی،
روانی، اجتماعی و معنوي است که این وجوه چهارگانه ي
سالمت به شکل پیچیده و عمیقی با سبک زندگی گره
خورده، توضیح داد: از نظر جسمانی، سالمت جسمانی ما
امروزه با سبک زندگی ما ارتباط تنگاتنگی دارد؛ بدین معنی
که بیماري هاي جسمی زیادي که بشر به عنوان بیماري
هاي مزمن می شناسد و در درمان قطعی آن ها با چالش
زیادي روبرو هست، عمدتًا وجوه رفتاري و روان شناختی خیلی جدي دارند. این وجوه رفتاري به سبک زندگی مان گره خورده است. از
سوي دیگر، بیماري هاي روانی هم به همین شکل عمیقا با سبک زندگی گره خورده اند. شیوه ي مقابله ما با استرس ها، رفتارهایی
که به کار می بریم، در مواقع تنش و در مواقعی که تحت فشار روانی هستیم ارتباط پیدا می کند با واکنش هاي روان شناختی بعدي
ما. سبک سالمت اجتماعی و معنوي ما هم به همین شکل با شیوه هاي برخورد ما در ارتباطاتمان و در واقع تکرار الگوهاي سالم یا
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احیانا مخرب ارتباطی مان گره خورده است؛ بنابراین ما بر آن شدیم که در یک همایش، اختصاصی به بررسی ارتباط بین سبک زندگی
و سالمت از جنبه هاي مختلف آن بپردازیم و با شما عزیزان به تبادل نظر علمی بپردازیم.

وي گفت: در این دوره از همایش، 152 مقاله به دبیرخانه ي همایش ارسال شد که از این تعداد 81 مقاله از سوي داوران، پذیرش
گرفته است و 16 مقاله از میان آن ها براي ارائه ي سخنرانی انتخاب و ارائه شد. همچنین در

این همایش، کارگاه هایی به منظور ارتقاي دانش و آگاهی هاي عمومی و تخصصی براي عالقه مندان به حوزه ي روان شناسی سالمت
و سبک زندگی در نظر گرفته شد که با همکاري اعضاي هیأت علمی دانشکده ي علوم تربیتی و روان شناسی ترتیب یافت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  19  |  تاریخ: 1399/09/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست هیأت رئیسه ي دانشگاه با دانشجویان، به مناسبت روز دانشجو

به مناسبت روز دانشجو، نشست صمیمانه ي پرسش و
پاسخ دانشجویان با اعضاي هیأت رئیسه ي دانشگاه، در

روز دوشنبه 17 آذرماه برگزار شد.
این نشست، باتوجه به شیوع بیماري کرونا در کشور و
ضرورت حفظ فاصله ي اجتماعی براي سالمت افراد، به
صورت مجازي از طریق برنامه هاي آپارات و اینستاگرام

معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز ترتیب یافت.
 

در این مراسم، دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز
ضمن گرامیداشت روز دانشجو و تبریک به دانشجویان، به
نامگذاري این روز و واقعه ي سال 1332 اشاره کرد و یاد و

خاطره ي شهداي گرانقدر دانشجو را گرامی داشت.
ایشان دانشجو را مظهر آزادي خواهی و عدالت خواهی
دانست که با هرگونه تبعیض مقابله می کند و تصریح کرد:
دانشجویان در زمینه هاي مختلف سیاسی، اقتصادي،

اجتماعی، فرهنگی و... صاحب نظر هستند.
وي وظیفه ي مسئوالن دانست که براساس واقع بینی و
تعامل با دانشجویانی که ایده هاي خود را ابراز می دارند و به

دنبال اصالح وضعیت هستند، حرکت کنند.
رئیس دانشگاه شیراز از حضور دانشجویان در صحنه ي ایده
پردازي و دانش و پژوهش، باتوجه به شرایط ویژه ي کشور
که از یک سو درگیر تحریم هاي ظالمانه و از سوي دیگر در
تالش و مقابله با شیوع ویروس خانمان سوز کروناست، تشکر

و قدردانی کرد.
در ادامه ي این مراسم، نمایندگان مختلف تشکل هاي
دانشجویی دانشگاه شیراز، هریک به صورت برخط، به بیان
دیدگاه ها، پرسش ها و پیشنهادات خود پرداخته و هیئت

رئیسه ي دانشگاه هریک به سهم خود، به مسائل در پیوند با حوزه ي فعالیت هاي خود پاسخ دادند.
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پخش موسیقی و نماهنگ از برنامه هاي جنبی این مراسم بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  20  |  تاریخ: 1399/09/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 افتتاح زمین ورزشی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز در روز دانشجو

به مناسبت روز دانشجو، آیین افتتاح زمین چمن
مصنوعی دانشکده ي کشاورزي دانشگاه شیراز، واقع در

جاده شیراز-باجگاه برگزار شد.
در این مراسم که به صورت مجازي، از سوي سازمان
امور دانشجویان در وزارت علوم،تحقیقات و فناوري، با
حضور دکتر محمدحسین علیزاده مدیرکل تربیت بدنی
سازمان امور دانشجویان ترتیب یافت، همزمان از 16
پروژه ي عمرانی-ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش

عالی کشور بهره برداري شد.
در این مراسم، دکتر عبدالهی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه شیراز، به نمایندگی از این دانشگاه، ضمن معرفی دانشکده ي کشاورزي

دانشگاه شیراز، درخصوص آماده سازي زمین چمن مصنوعی در این دانشکده سخن گفت. 
به گفته ي ایشان زمین ورزشی نام برده به مساحت 800مترمربع (4020 مترمربع)، با کاربري برگزاري تمرینات فوتبال، فوتسال و

فعالیت هاي ورزشی دیگر، از چمن مصنوعی استاندارد به قطر 5سانتی متر، با امکانات الزم آماده ي بهره برداري است.
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه شیراز گفت: هدف از ایجاد این زمین ورزشی در دانشکده ي کشاورزي، باتوجه به بُعد مکانی و تعداد زیاد
دانشجویان و استادان این دانشکده، ارائه ي تسهیالت بیشتر و دسترسی آسان تر ایشان به فضاهاي ورزشی بوده که امید است با

افزایش چنین امکاناتی شاهد مشارکت بیشتر استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در فعالیت هاي ورزشی باشیم.

دکتر آریا وزیرزاده، معاون دانشجویی دانشکده کشاورزي نیز، در یک فایل ویدیوئی، درخصوص افتتاح «زمین چمن مصنوعی» در
محیط این دانشکده سخن گفت.

براي مشاهده ي فیلم گفت وگوي دکتر وزیرزاده اینجا را کلیک کنید. 

-براي بارگیري کلیپ نمایشی «زمین ورزشی دانشکده ي کشاورزي دانشگاه شیراز» اینجا را کلیک کنید.

-معرفی «زمین چمن مصنوعی دانشکده ي کشاورزي دانشگاه شیراز»، به بیان کارشناس ورزشی دانشگاه را در این پیوست مشاهده
کنید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1505410/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.MP4
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1505410/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C.MP4
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  21  |  تاریخ: 1399/09/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اقدامات انجام شده از سوي معاونت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه شیراز، ویژه ي دانشجویان ورودي

جدید

مطالعات نشان می دهد، در سال هاي اخیر تغییر و
تحوالت اساسی در اهداف، نگرش ها، عواطف و
رفتارهاي دانشجویان ایجاد شده و تأثیر این تغییرات بر
رشد علمی و فرهنگی اجتماع به ویژه با توجه به نقش
دانشگاه ها در نهادینه ساختن ارزش ها، هنجارها و

قواعد انکارناپذیر است.
از طرفی، شواهد تجربی و پژوهشی حاکی از آن است که
دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه با مسائل و مشکالت
عمده فرهنگی- اجتماعی، ارتباطی، نگرشی و سیاسی
مواجه می شوند که فضاي آموزشی و پژوهشی آنان را

نیز متأثر می سازد.
باتوجه با شرایط اجباري ایجادشده در سال جاري در پی شیوع بیماري کرونا در کشور و تغییر نوع فعالیت آموزشی دانشگاه از
حضوري به الکترونیکی، ارتقاي ارتباط مؤثر با دانشجویان ورودي جدید و ایجاد تعلق خاطر به دانشگاه همراه با تغییر و رشد فکري و
فرهنگی براي گذار از دوره ي دانش آموزي به دانشجویی، از مهم ترین وظایف مجموعه هاي فرهنگی دانشگاه است؛ از این رو دانشگاه
شیراز، به عنوان یکی از دانشگاه هاي برتر کشور که امسال نیز پذیراي جمع کثیري از دانشجویان در رشته هاي مختلف است، طرح

جامعی با هدف ایجاد ارتباط مؤثر نودانشجویان با دانشگاه و همچنین استفاده از ظرفیت خانوده ها ارائه و اجرا کرد.
هدف عمده ي این طرح، ایجاد فضایی حمایتی از دانشجویانی است که از بستر خانواده به بستر دانشگاه به عنوان محیط اجتماعی
آموزشی وارد می شوند. در این طرح، ارائه ي خدمات فرهنگی در حوزه هاي مختلف مانند: نگرشی، مهارت هاي زندگی، مهارت هاي
شناختی، مهارت هاي انگیزشی، مهارت هاي فرهنگی-سیاسی مدنظر قرارگرفته است. همچنین حفظ ارتباط با خانواده هاي
دانشجویان، ایجاد بستر حمایتی براي فعالیت هاي دانشجویان، ارائه مهارت هاري مؤثر زندگی در دانشگاه و جامعه مدنظر قرارگرفته

است.
گزارشی از اهم فعالیت هاي انجام شده براي نو دانشجویان عزیز، از سوي معاونت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه شیراز با همکاري دیگر

واحدهاي دانشگاه آماده شده است که به پیوست، تقدیم حضور عالقه مندان می شود.
براي بارگیري فایل پیوست اینجا را کلیک کنید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C.pdf
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  22  |  تاریخ: 1399/09/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام رئیس دانشگاه به مناسبت روز دانشجو

به نام خدا

علم بال است مرغ جانت را بر سپهر او برد روانت را

فرارسیدن شانزدهم آذرماه، «روز دانشجو» گرامی باد.
این روز در اذهان ملت عزیز ما، یادآور روزي است که
دانشجویان کشور با نثار خون خود، طنین آزادي و حق
طلبی را در محیط علم و دانش فریاد زدند تا آینده اي
روشن براي جامعه ترسیم نمایند.

اینک که در چهارمین دهه ي پیروزي شکوهمند انقالب
اسالمی به سر می بریم، همچنان «دانشجو» به عنوان مظهر
علم و معرفت و نماد رویش و کوشش و آزادي خواهی
شناخته می شود که هماره با هدف رسیدن به کماالت واالي
انسانی و امید به فردایی روشن، می جوشد و می خروشد.
نیروي انسانی جوانی که مهم ترین سرمایه ي کشور شمرده
می شود و چشم امید مردم کشور و نظام مقدس جمهوري
اسالمی به آن دوخته شده است.
روز دانشجو، فرصت مغتنمی است تا ضمن بازخوانی فعالیت
هاي مؤثر دانشجویان عزیزمان در کشور و تأمل در جایگاه
آنان، باري دیگر به خرد، هوش و خالقیت آنان اعتماد کنیم و
بدین ترتیب از ظرفیت بزرگ حضور این عزیزان براي رشد و
ارتقاي هرچه بیش تر کشور عزیزمان ایران بهره ببریم.
امیدوارم دانشجویان گرامی نیز، با تکیه بر توانمندي ها و
استعدادهاي خود و بهره مندي از استادان معزز و امکانات

دانشگاه، مجدانه به فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی پرداخته و با گام نهادن در عرصه هاي مهارت افزایی و
کارآفرینی در مسیر دانشگاه هاي نسل سوم، حضور حقیقی و تأثیرگذار خود را در جامعه به اثبات برسانند. به ویژه در این روزهاي
دشوار که جامعه از هر نظر نیازمند حضور دانشگاهیان است، انتظار می رود دانشجویان عزیز، با درك عمیق و شناختی دقیق از این
جایگاه خطیر، براي توسعه و آبادانی کشور اهتمامی شایسته ورزند.
اینجانب ضمن پاس داشت یاد و خاطره ي شهداي مبارزه 16آذر، روز دانشجو را به تمامی دانشجویان ارجمند کشور، به ویژه
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دانشجویان عزیزمان در دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض نموده، تندرستی، بهروزي و سربلندي همگان را از درگاه خداوند متعال
خواستارم.

حمید نادگران
رئیس دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  23  |  تاریخ: 1399/09/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مراسم گرامیداشت روز جهانی معلوالن

به همت مدیریت فرهنگی دانشگاه شیراز با همکاري
کانون فانوس دانشگاه، مراسم گرامیداشت روز جهانی
معلولین (برابر 13 آذر)، ویژه ي دانشگاهیان سراسر

کشور برگزار شد.
در این مراسم که با حضور هیئت رئیسه و جمعی از
مسئوالن دانشگاه شیراز، به صورت مجازي ترتیب یافت،
جمعی از دانشجویان داراي معلولیت شرکت کردند و به
بیان دغدغه ها و مسائل مختلف دانشجویان هم نوع

خود پرداختند.
خانم کلثوم رضایی، دبیر کانون فانوس دانشگاه شیراز و
آقایان حسین آگاهی و حسین همراهی ازجمله ي این
دانشجویان بودند که به نمایندگی از دیگر دانشجویان
داراي معلولیت، به ویژه دانشجویان کم بینا و نابینا به
چالش هاي پیش رو و دغدغه هاي مختلف دانشجویان

داراي معلولیت در دانشگاه اشاره کردند.
ایشان به موارد متعددي ازجمله: گویانبودن بعضی از

بخش هاي بسترآموزش مجازي و اتوماسیون آموزشی، نبود کارشناس و مشاور تخصصی ویژه ي دانشجویان داراي معلولیت، نبود
استودیو مجهز براي ضبط کتاب هاي دانشجویان نابینا، لزوم متناسب سازي برخی قوانین آموزشی دانشگاه و همچنین فضاسازي

محیط دانشگاه با شرایط دانشجویان داراي معلولیت و... اشاره کردند.
در ادامه، دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه، ضمن گرامیداشت این روز و قدردانی از حضور دانشجویان در این مراسم، به تعداد
دانشجویان داراي معلولیت دانشگاه شیراز اشاره کرد و گفت: دانشگاه شیراز در حال حاضر، از حضور 63 دانشجوي داراي معلولیت بهره

مند است که 25 نفر از آن ها، از دانشجویان ورودي جدید امسال دانشگاه هستند.
به گفته ي ایشان، 33 نفر از این دانشجویان در مقطع کارشناسی، 26 نفر در مقطع ارشد و 4 نفر در مقطع دکتري مشغول تحصیل
هستند که در این میان، 10 نفر از دانشجویان در دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی، 10نفر اقتصاد و علوم اجتماعی، 12نفر علوم
تربیتی و روان شناسی، 7 نفر ادبیات و علوم انسانی، 2 نفر معارف و الهیات، 14نفر مهندسی و 3 نفر دامپزشکی و کشاورزي به علم

آموزي مشغولند.
دکتر نادگران در ادامه به تک تک دغدغه هاي دانشجویان پاسخ داد و گفت: باتوجه به اهمیت و ضرورت بررسی مشکالت دانشجویان

داراي معلولیت، اینجانب شخصا پیگیر مسائل مربوط به این دانشجویان بوده و هستم.
وي خطاب به کلیه ي مسئوالن دانشگاه که به هر نوعی به امور مربوط به دانشجویان داراي معلولیت ارتباط دارند؛ تأکید کرد: براي
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رسیدگی به مسائل مطرح شده از سوي دانشجویان و رفع مشکالت ایشان اهتمام ورزند.
رئیس دانشگاه، همچنین از تشکیل کمیته ي ویژه براي طرح و بررسی مشکالت دانشجویان داراي معلولیت، باحضور واحدهاي مربوطه
در دانشگاه خبر داد و افزود: از سال گذشته پیگیر خواسته هاي دانشجویان داراي معلولیت بوده ایم و تاحد زیادي تالش شد که

نیازهاي ایشان مرتفع شود، از حال به بعد نیز با تشکیل کمیته ي ویژه در این زمینه به طور جدي پیگیر این مسائل خواهیم بود.
دکتر واعظی، معاون فرهنگی-اجتماعی و دکتر حفیظی مدیر فرهنگی دانشگاه نیز، از دیگر سخنرانان این مراسم بودند که ضمن
گرامیداشت روز جهانی معلوالن، به اقدامات صورت گرفته براي دانشجویان داراي معلولیت پرداختند و در زمینه ي دغدغه هاي این

دانشجویان نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
پخش موسیقی، نماهنگ و شعرخوانی دانشجویان از دیگر برنامه هاي این مراسم بود. در پایان نیز از دانشجویان برتر و داراي افتخارات

نیز ازسوي رئیس دانشگاه تقدیر شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  24  |  تاریخ: 1399/09/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مراسم «آشنایی با معاونت آموزشی و آداب دانشجویی» ویژه ي نودانشجویان دانشگاه

مراسم «آشنایی با معاونت آموزشی و آداب دانشجویی»
براي نودانشجویان دانشگاه شیراز، با همکاري مشترك
معاونت فرهنگی-اجتماعی و آموزشی و تحصیالت

تکمیلی دانشگاه شیراز برگزار شد.
در این جلسه، که به صورت زنده و مجازي از طریق
صفحه ي اینستاگرام، وبسایت و کانال آپارات معاونت
فرهنگی اجتماعی دانشگاه پخش شد، جمع کثیري از

دانشجویان ورودي جدید دانشگاه حضور یافتند.
در بخش ابتدایی این مراسم، دکتر افشاري فر، قائم مقام

رئیس دانشگاه و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز، ضمن خوش آمدگویی دوباره به دانشجویان ورودي جدید، ایشان
را با حوزه ي فعالیت هاي معاونت آموزشی آشنا کردند و در ادامه، به پرسش هاي ارسال شده از سوي نودانشجویان پاسخ دادند.

در بخش دوم برنامه، دکتر مستوفی زاده قلم فرسا، استاد بخش گیاه پزشکی دانشگاه، نکاتی را درخصوص آداب شرکت در کالس هاي
الکترونیکی بیان کرد و سپس دکتر نیک سرشت، رئیس دانشکده ي آموزش هاي الکترونیکی دانشگاه، آموزش کاملی درخصوص شیوه

ي استفاده از سامانه ي آزمون دانشگاه شیراز ارائه داد.
گفتنی ست، بخش هاي مختلف این برنامه، به زودي، از طریق کانال آپارات معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه به آدرس

https://aparat.com/farhangi.shirazu در اختیار دانشجویان عزیز قرار خواهد گرفت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  25  |  تاریخ: 1399/09/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 رئیس دانشگاه شیراز، به عنوان رئیس دانشگاه معین استان فارس و نماینده ي وزارت عتف در استان

منصوب شد

طی حکمی از سوي دکتر غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و
فناوري کشور؛ دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه
شیراز، به عنوان رئیس دانشگاه معین استان فارس و

نماینده ي وزارت عتف در استان منصوب شد.
در محتواي این حکم، هدف از این انتصاب را اجراي
مصوبه ي شوراي عالی انقالب فرهنگی و ستاد راهبري
اجراي نقشه ي جامع علمی کشور، درخصوص سیاست
ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در
جمهوري اسالمی ایران و به منظور تمرکززدایی و شبکه
سازي علمی، هم افزایی مؤسسات آموزش عالی واقع در
آن استان، مشارکت هرچه بیش تر مؤسسات در تصمیم
گیري و تصمیم سازي هاي آموزش عالی، متناسب

سازي و متوازن کردن توسعه ي مؤسسات، کاهش بوروکراسی ناشی از تمرکز تصمیم گیري ها و ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات
میان ساختارهاي آموزش عالی، بیان کرده و همه ي مؤسسات آموزش عالی استان را براي تحقق مفاد مندرج در آیین نامه، به

همکاري با دانشگاه شیراز، موظف دانسته است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  26  |  تاریخ: 1399/09/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اقدامات دانشگاه شیراز در زمینه ي پروژه ي ارتقاي 5دانشگاه  برتر کشور به تراز بین المللی

به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد یک ساله ي دانشگاه
شیراز و بحث و تبادل نظر رئیس دانشگاه شیراز و
مسئول پروژه با اعضاي دبیرخانه، متخصصان و ناظران
کمیته ي نظارت و هدایت پروژه، مستقر در معاونت
آموزشی وزارت عتف در ارتباط با محور هاي شش گانه
ي پروژه ي مّلی اقتصاد مقاومتی و ارتقاي 5دانشگاه و 5
واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی، جلسه اي

مجازي، روز شنبه 8 آذرماه برگزار شد.
در این جلسه، دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه
شیراز؛ دکتر یوسف ثبوتی به عنوان ناظر پروژه و دکتر

قاسم سلیمی به عنوان نماینده ي دانشگاه در پروژه حضور
داشتند.

در ابتداي این نشست، دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه
شیراز به سابقه و جایگاه بین المللی دانشگاه پرداخت و گفت:
دانشگاه شیراز با قدمت نزدیک به 70سال از دیرباز به عنوان
یک دانشگاه بین المللی مطرح بوده است. در چندسال
گذشته نیز گام هاي بلندي براي بین المللی سازي دانشگاه

شیراز برداشته شده است.
وي افزود: براساس برنامه ي راهبردي دانشگاه شیراز که به
تصویب هیأت امناي دانشگاه در مردادماه 1399 رسیده
است؛ در افق 1404 دانشگاه شیراز، دانشگاهی نوآور و جامعه

محور خواهد بود. این دانشگاه، با نگاهی جهانی به دنبال ترویج علم، گسترش مرزهاي دانش، فنآوري و نوآوري و توسعه ي متوازن و
پایدار ملی با تأکید بر منطقه ي جنوب کشور است.

ایشان در ادامه، به توصیف و تشریح نقشه ي راهبردي جدید دانشگاه شیراز، (مصوب مردادماه 1399-جلسه ي هیأت امنا) پرداخت و
جایگاه مباحث بین المللی را از موضوعات پراهمیت سال هاي آینده برشمرد.

دکتر نادگران بر ضرورت توسعه ي تعامالت و همکاري هاي بین المللی اشاره کرد و در ادامه به ارائه ي وضعیت عملکرد شاخص هاي
آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی پروژه در سال 1398 پرداخت.

به گفته ي رئیس دانشگاه، جذب 109دانشجوي غیربورسیه ي خارجی شهریه پرداز در 8دانشکده و 3مقطع تحصیلی؛ عقد 10قرارداد
جدید اراسموس پالس؛ 40اعزام دانشجو و عضو هیأت علمی در طرح هاي اراسموس و DAAD؛ 25مورد همکاري با ایرانیان مقیم
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خارج؛ 73مورد میزبانی از اساتید خارجی، توسعه ي تعامالت بین المللی، تفاهم نامه هاي همکاري جدید با دانشگاه هاي خارجی،
انجام 15پروژه ي مشترك تحقیقاتی با اساتید و محققان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور؛ راه اندازي مرکز ترجمه و
ویراستاري دانشگاه؛ راه اندازي و بهره برداري از سامانه ي پذیرش دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در دانشگاه شیراز در وب
سایت جدید دانشگاه؛ بین المللی سازي فضاي دانشگاه؛ تشکیل کارگروه ها و میزهاي تخصصی براي برقراري ارتباط هدفمند با
دانشگاه هاي کشورهاي هدف در دانشگاه شیراز؛ تأسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه پکن و تأسیس کرسی زبان چینی در دانشگاه
شیراز؛ تهیه و تصویب شیوه نامه ي ارزیابی فعالیت هاي بین المللی اعضاي هیأت علمی براي اعطاي پژوهانه ي بین المللی، ازجمله

برنامه هاي ویژه ي دانشگاه در راستاي اهداف پروژه ي ارتقاء در 6ماهه ي دوم سال 98 و 6ماهه ي نخست سال 99 است.
در ادامه نیز دکتر نادگران به ارائه ي سیاست هاي ویژه ي ارتقاي شاخص هاي بین المللی در زمینه ي آموزش و پژوهش در برنامه ي

راهبردي جدید دانشگاه به شرح زیر اشاره کرد:
1. گسترش همکاري هاي مشترك با دانشگاه هاي معتبر بین المللی از جمله برگزاري کارگاه هاي آموزشی تخّصصی (حضوري یا
مجازي) به صورت مشترك، برگزاري دوره هاي آموزشی مشترك به ویژه دکتري، برگزاري دوره هاي مشترك تخّصصی کوتاه مدت،

تعریف پایان نامه هاي مشترك، راه اندازي مجالت علمی و پژوهشی مشترك؛
2. سرمایه گذاري در حوزه هاي خاص پژوهشی و تولید دانش مشترك با دانشگاه هاي برتر دنیا؛

3. حمایت از دعوت اندیشمندان و پژوهشگران برجسته ي خارجی براي برگزاري کارگاه هاي علمی؛
4. تهیه ي برنامه ي برندسازي دانشگاه شیراز؛

5. راه اندازي و توسعه ي شبکه ي دانشجویان بین المللی؛
6. تشویق و حمایت مالی مداوم پژوهشگران داراي آثار فاخر و پراستناد باهدف تولید دانش بین المللی؛

7. الزام بخش هاي مختلف آموزشی دانشگاه به برگزاري یک پنل تخصصی خارجی (75 پنل تخصصی) و حمایت ویژه؛
8. اختصاص دادن دستیار پژوهشی به استادان داراي تعامالت بین المللی؛

9. الزام اعضاي هیأت علمی به تبیین رویکردهاي بین المللی سازي در برنامه ي جهت دار پژوهشی؛
10. اعطاي امتیازات تشویقی به تمامی اعضاي هیأت علمی داراي فعالیت هاي بین المللی اثربخش؛

11. راهبري 5پروژه ي کالن پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی با عقد قرارداد با 5 همکار و ناظر بین المللی.
رئیس دانشگاه در ارتباط با جهت گیري جدید آموزشی و پژوهشی دانشگاه شیراز براي فعالیت در سال هاي آتی با عنایت به شرایط
شیوع ویروس کرونا نیز بیان داشت: اقداماتی ازجمله توسعه ي سامانه ي آموزش هاي الکترونیک دانشگاه؛ افزایش پهناي باند شبکه ي
اینترنت؛ بهسازي دانش تدریس و آموزش مجازي اعضاي هیأت علمی؛ شبکه سازي پژوهشگران درون دانشگاهی با پژوهشگران
خارجی و عدم توقف تولید دانش؛ تشکیل کمیته ي اصلی مدیریت دانشگاهی در شرایط کرونا و کمیته هاي فرعی و مدیریت
فرایندهاي آموزش و پژوهش در شرایط شیوع ویروس کووید 19؛ تولید محتواي الکترونیکی؛ انتقال تجربیات دانشگاه شیراز در زمینه
ي آموزش و طراحی آزمون هاي الکترونیکی ازجمله سامانه ي ارزیابی الکترونیکی مودل به دیگر دانشگاه هاي استان و کشور؛ راه
اندازي آزمایشگاه هاي مجازي و از راه دور؛ جلب حمایت مراکز پژوهشی بین المللی براي تجهیز آزمایشگاه ها و الزام به ارتباط و
تعامل با صنعت، گرفتن طرح با صنعت براي اعضاي هیأت علمی و دانشجویان دکتري و تنوع بخشی به منابع درآمدي دانشگاه در

دستور کار و حمایت دانشگاه خواهد بود.
وي افزود: روند ارتباطات بین المللی دانشگاه در سال هاي آتی با حمایت از برنامه ها و سیاست هاي زیر دنبال خواهد شد:

1. تأکید بر توسعه ي تعامالت با دانشگاه هاي کشورهاي اروپایی ازجمله آلمان؛
2. جذب دانشجویان در سال هاي پیش رو با رویکرد بهسازي دانشی در بدو ورود؛

3. حمایت از اجراي طرح هاي پژوهشی مشترك اعضاي هیأت علمی با نهادهاي سیاست گذاري جهانی حمایت گر پژوهش، مراکز
پژوهشی و دانشگاه هاي خارجی؛

4. توسعه ي برنامه هاي اراسموس و DAAD؛
5. جذب استاد خارجی.
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دکتر نادگران در پایان به اقدامات دانشگاه شیراز درراستاي حرکت به سوي دانشگاه هاي ''نسل سوم و جامعه محور'' با حمایت از
برنامه هاي زیر اشاره کرد:

1. اختصاص دفاترکاري به مراکز مشاوره تخصصی صنعتی و سازمانی از طریق ایجاد ساختار تعامل دانشگاه-صنعت؛
2. افزایش مراکز نوآوري و فنآوري در محیط دانشگاه از طریق تعامل همه جانبه با پارك علم و فناوري فارس و انتقال تمامی شرکت

هاي دانش بنیان دانشگاهیان به محوطه ي دانشگاه؛
3. برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشی کاربردي مختلف توسط ارائه دهندگان خارجی و داخلی به دانشجویان و اعضاي هیأت

علمی در زمینه هاي نوآوري، فناوري و آشنایی با محیط کسب وکار؛
4. تعامل با بنیاد ملی نخبگان به منظور ایجاد پروژه ي نوارزش آفرینی؛

5. ایجاد منطقه ي ویژه ي استقرار شرکت هاي دانش بنیان و پردیس فناوري.
پایان این جلسه، به طرح پرسش هاي مرتبط با پروژه از سوي اعضاي کمیته ي نظارت و هدایت پروژه، اختصاص داشت و دکتر
نادگران، به عنوان رئیس دانشگاه، دکتر یوسف ثبوتی به عنوان ناظر پروژه و دکتر قاسم سلیمی به عنوان نماینده ي دانشگاه به پرسش

هاي مطرح شده پاسخ دادند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  27  |  تاریخ: 1399/09/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نمایشگاه مجازي کتاب بانوان دانشگاهی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز، بھ مناسبت ھفتھ كتاب و

كتابخواني، اقدام بھ برگزاري نمایشگاه مجازي كتاب، با آثار و

تالیفات بانوان دانشگاھي، اعم از ھیات علمي و كارمند كرد. 

بدین منظور با ارسال فراخوان براي بانوان دانشگاھي، از ایشان

خواستھ شد تا آثار خود را براي برگزاري این نمایشگاه ارسال

نمایند.

این نمایشگاه مجازي كھ بھ صورت نماھنگي تھیھ شده است، در دو

بخش آثار و تالیفات بانوان ھیات علمي و بانوان كارمند تھیھ شده و

كتاب ھایي كھ بھ صورت تالیف، گردآوري، تدوین، ترجمھ،

ویراستاري و ... بھ ھمت ایشان بھ چاپ رسیده است، بھ نمایش

گذاشتھ شد.

براي مشاھده نمایشگاه مجازي كتاب بانوان دانشگاھي اینجا را كلیك كنید.

https://drive.google.com/file/d/1sWkQ-uZFbQ_Jf7dql7vsKp1qDS12SOx7/view?usp=sharing
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  28  |  تاریخ: 1399/09/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 عملیات نوسازي خوابگاه شهدا

طرح هاي عمرانی دانشگاه شیراز، در زمینه هاي مختلف
دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و... علیرغم
مشکالت اقتصادي و محدودیت هاي مالی، به طور
پیوسته در حال انجام است، ازجمله ي این اقدامات،

عملیات نوسازي خوابگاه شهدا است.
معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز، در سال 1375 براي
تأمین مسکن دانشجویان متأهل، سه باب خوابگاه
متأهلی به نام شهدا 1، 2 و3 با ظرفیت 150 واحد
احداث و به زوج هاي واجد شرایط واگذار کرد. پس از
گذشت بیش از بیست سال، به دلیل مستهلک شدن
تأسیسات و نبود گاز مصرفی در واحدها، تعمیرات این

خوابگاه ها در برنامه ي معاونت دانشجویی قرار گرفت.
با همت و تالش مسئولین دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان در سال 96، خوابگاه شهداي 1 با زیربناي حدود 3هزار متر مربع و

ظرفیت 50 واحد، با هزینه اي حدود 2 میلیارد تومان نوسازي شد.
در نیمه ي دوم سال 97، نوسازي خوابگاه شهداي 2، به حمایت معاونت اداري-مالی و نظارت مدیریت طرح هاي عمرانی دانشگاه،

توسط بخش خصوصی آغاز شد.
خوابگاه شهداي 2، در 5 طبقه، با ظرفیت 50 واحد و داراي زیربناي 3هزار متر مربع است که تاکنون بیش از 4 میلیارد تومان صرف

نوسازي خوابگاه شده و حداکثر تا پایان سال جاري به بهره برداري خواهد رشید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  29  |  تاریخ: 1399/09/08
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تسلیت در پی شهادت دکتر فخري زاده

بسم الرب الشهداء والصدیقین
 

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند...
 

خبر ترور ناجوانمردانه دکتر محسن فخري زاده، دانشمند
برجسته و رییس سازمان پژوهش و نوآوري وزارت دفاع که
سال هاي طوالنی از عمر پربرکت خویش را صرف مجاهدت

و ارتقاء توان دفاعی کشور نمود، باري دیگر ملت عزیز ایران را به سوگ نشاند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن محکوم کردن این حادثه ي تروریستی، شهادت این دانشمند برجسته ي صنعت دفاعی کشور را
نخست به خانواده آن شهید بزرگوار و سپس به عموم ملت شهیدپرور ایران عزیز، تبریک و تسلیت عرض می نماید، درحالیکه یقین

دارد، رویش هاي پرامید انقالب اسالمی راه شهیدان را ادامه خواهند داد.
 

یک ملت با جان و نفس آماده
تا ساحل نور، دل به طوفان داده

ما را بکشید چون که خواهد رویید
از تربت ما هزار فخري زاده
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  30  |  تاریخ: 1399/09/07
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سومین کنگره علوم  و مهندسی آب و فاضالب ایران

سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران، به همت
بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی
دانشگاه شیراز با همکاري انجمن آب و فاضالب ایران، در روزهاي

4تا6 آذرماه 1399، به صورت مجازي برگزار شد.
مراسم افتتاحیه ي این کنگره، با سخنرانی هاي دکتر ناصر طالب
بیدختی، دبیر کنگره و استاد دانشکده مهندسی، دکتر نادگران
رئیس دانشگاه شیراز؛ دکتر رحیمی استاندار فارس؛ دکتر
اردکانیان وزیر نیرو و دکتر تابش رئیس انجمن آب و فاضالب

ایران ترتیب یافت.

دکتر طالب بیدختی ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان،
گزارشی از روند برگزاري کنگره داد و به معرفی برنامه هاي

سومین کنگره ي علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران پرداخت.
ایشان هدف از برگزاري این کنگره را، تعامل هرچه بیش تر
دانشگاه و صنعت آب و فاضالب کشور و ارائه ي نوآوري و
خالفیت در سامانه هاي آب و فاضالب اعالم کرد و گفت:
محورهاي ویژه ي این کنگره، هوشمندسازي و تاب آوري سامانه
هاي آب و فاضالب کشور و موضوع شبکه ي فاضالب و اپیدمی

ها (بیماري هاي نوظهور و ویروس کرونا) است.
طبق گزارش دکتر طالب بیدختی، این کنگره در 13محور ارائه

شده و مجموعا از 439 مقاله که توسط هیات داوران با 516 نفر عضو داوري شده، 392 مقاله پذیرفته شده است که 252 مقاله از
میان آن ها به صورت پوستر و 141مقاله به صورت شفاهی در کنگره ارائه می شود. این مقاالت که دربرگیرنده ي محورهاي

سیزدهگانه ي کنگره است، در 2روز و 8جلسه ي موازي در سالنهاي همزمان ارائه شد.
به گفته ي ایشان براي اولین بار مقاالت پوستري نیز به صورت الکترونیکی از طریق سایت کنگره و پنل اسکاي روم به طور همزمان
در 2روز ارائه شده است. وي افزود: در این کنگره 25سخنران مدعو از جاي جاي ایران با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی و وزارت

علوم و 4 کلینیک تخصصی و 14 کارگاه تخصصی ترتیب یافته است.

در ادامه ي مراسم، دکتر نادگران رئیس دانشگاه شیراز نیز ضمن خوشامدگویی به حاضران و قدردانی از بخش مهندسی راه، ساختمان
و محیطزیست دانشکده مهندسی دانشگاه و دیگر دست اندرکاران این برنامه به معرفی دانشگاه شیراز پرداخت و به سابقه ي فعالیت
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هاي این دانشگاه در سطح ملی و بین المللی اشاره کرد.
وي با بیان اینکه: مسأله ي آب یکی از ابرچالش هاي کشور
ایران است گفت: ما در حال حاضر با بحران کم آبی مواجه
هستیم، اما متأسفانه شاهدیم که جامعه ي ما باتوجه به
سبک زندگی خاصی که دارد، یکی از اسراف کنندگان در
مصرف آب است و این یکی از مسائل مهم در جامعه ي

ماست که باید آسیب شناسی شود.
ایشان پیشنهاد داد که در کنار برگزاري کنگره هاي ازاین
دست، کنگره هایی با محور آسیب شناسی مصرف آب در
ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و فنی نیز برنامه
ریزي شود تا براي مسأله ي آب در کشور به تدریج راه حل

هایی بیابیم.
 

سپس دکتر رحیمی، استاندار فارس نیز در مراسم افتتاحیه
ي این کنگره به سخنرانی پرداخت. وي ضمن تشکر از
برگزارکنندگان این مراسم، به ارائه ي گزارشی از وضعیت
استان فارس پرداخت. ایشان با اشاره به آبهاي سطحی و
زیرزمینی استان که حجمی قابل توجهی دارند، گفت: با
توجه به مصارف شهري، کشاورزي، و صنعت باید براي
جلوگیري از افت سطح آب هاي زیرزمینی تالش کرد و به

سمت مصرف آب هاي سطحی حرکت کرد.
وي افزود: باید به سمتی پیش برویم که گیاهان کم آب تر و
سازگارتر با این اقلیم پرورش دهیم و رسیدن به آبیاري نوین
را در دستور کار قرار دهیم؛ از این رو سازمان هاي آب استان
فارس و شرکت هاي آب و فاضالب شیراز عالقه مند هستند
که از نظرات مشاورین و اساتید برجسته ي این حوزه بهره
ببرند، کمااینکه در کمیسیون ها و پژوهش ها می توان از

دیدگاه ها و نظرات اساتید استفاده کرد.
چارچوب پیشنهادي وزیر نیرو در سومین کنگره علوم و

مهندسی آب و فاضالب ایران
 

دکتر اردکانیان، وزیر نیرو نیز در ادامه ي مراسم، ضمن
قدردانی از دست اندرکاران این کنگره، حضور جمعی از
خبرگان و متخصصان صنعت آب و فاضالب کشور و اساتید،
دانشجویان و پژوهشگران را در این کنگره مغتنم شمرد و
بیان داشت: انتظار می رود مباحث مطرح شده در دستور کار
این کنگره، بتواند با تبادل تجربهها و طرح ایدهها، زمینههاي
الزم براي گره گشایی از مشکالت و نیازهاي این صنعت و
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نیل به هدفهاي آن را فراهم کند.
دکتر اردکانیان گفت: توسعه پایدار در حقیقت نقطه ي تالقی
و مشترك توسعه ي اقتصادي، توسعه ي اجتماعی و توسعه
ي زیستمحیطی است؛ در این میان دانشگاه و صنعت
برحسب میزان دامنهی تاثیرگذاري خود دو محور اساسی

براي توسعه و موتور محرکه در جامعه به شمار میآیند.
وي افزود: تاکنون الگوهاي گوناگونی براي نحوه ي تعامل
صنعت و دانشگاه مطرح و در معرض آزمون و نقد قرار گرفته
است؛ یکی از جدیدترین مدلهاي ارتباط مؤثر دانشگاه و
صنعت که براي تعامل همافزایی این دو نهاد مناسب باشد،

الگوي تعامل سه جانبهی دانشگاه، صنعت و دولت است.
ایشان توضیح داد: در این مدل، دانشگاه عالوه بر آموزش و تحقیق، کارآفرینی نیز می کند. در مقابل، صنعت نیز به فعالیت هاي تولید

و توزیع دانش می پردازد و دولت در تولید دانش، نوآوري، تولید کاال و خدمات سرمایهگذاري می کند.
وزیر نیرو یک چارچوب پیشنهادي ارائه داد که شامل پنج قسمت است: 1) تالش براي اعمال راهکارهاي فنی و اجتماعی، بهرهوري
حداکثري آب از طریق کاهش حداکثري هدررفت در انتقال، توزیع و مصرف و تقلیل توزیع فاضالب؛ 2) بومیسازي فناوري ارزان براي
تصویه و حذف آالیندههاي آب زیرزمینی؛ 3) تالش براي بومیسازي تاسیسات نمکزدایی و تالش براي خودکفایی در برپا کردن این
تأسیسات؛ 4) آگاهسازي جامعه از واقعیتهاي اقلیمی کشور و انطباق و سازگاري با آن و همچنین آگاهسازي در زمینه ي محدودیتها و
اقدامات انجام شده و نیز جلب مشارکت عمومی در همراهی تسریع در اجراي طرحها؛ 5) ایدهپردازي و ارائه ي راهکار براي بهبود

گردش مالی صنعت، آب و فاضالب و پایداري و خودکفایی و خودگردانی در خدمات آن.
در پایان این مراسم، سخنرانی کلیدي دکتر سرتاج استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه اوتاواي کانادا و دکتر کورندرفر، رئیس

اسبق محیط زیست شهر درسدن المان برگزار شد.
پس از جلسه ي افتتاحیه، نشست تخصصی زیرعنوان «اپیدمی ها و بیماري هاي نوظهور و سامانه هاي آب و فاضالب» و دو کلینیک

تخصصی در موضوعات آب و فاضالب برگزار شد. پایان بخش روز اول کنگره، برگزاري مجمع انجمن آب و فاضالب کشور بود.
در روز دوم سومین کنگره ي علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران، در دو نوبت جلسات ارائه ي شفاهی، ارائه ي پوستر، نشست هاي

تخصصی، کلینیک صنعت، نمایشگاه مجازي و بازدیدهاي مجازي برگزار شد.
در جلسه ي اختتامیه ي این کنگره نیز، دکتر کاویان پور رئیس مؤسسه ي تحقیقات منابع آب کشور سخنرانی کلیدي خود را ارائه
داد و در پایان مراسم، از پیشکسوت دانشگاهی، دکتر پرویز منجمی استاد بازنشسته دانشکده مهندسی دانشگاه و پیشکسوت صنعت،

مهندس ربوبی و برندگان مقاله هاي برتر و پایان نامه هاي برتر و همچنین حامیان برتر قدردانی شد.
گفتنی ست، دکتر سید حسین افضلی، دانشیار دانشکده مهندسی به عنوان دبیر علمی کنگره و دکتر سولماز سعادت، استادیار

دانشکده مهندسی دبیر اجرایی این کنگره بودند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  31  |  تاریخ: 1399/09/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اختتامیه ي پنجمین دوره ي جشنواره ي قرآنی دانشگاهی طهورا

همزمان با میالد امام حسن عسکري (علیه السالم) ،
مراسم اختتامیه پنجمین دوره جشنواره قرآنی
دانشگاهی طهورا با محوریت سوره شورا و افتتاحیه
ششمین جشنواره قرآنی دانشگاهی طهورا با محوریت
سوره مبارکه الرحمن، ویژه دانشگاهیان دانشگاه شیراز،
با حضور مجازي جمعی از مسئوالن، اساتید و
دانشجویان با پخش زنده در صفحات اینستاگرام و سایت
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه از تاالر حکمت

دانشگاه شیراز برگزار گردید.
تالوت مجلسی قرآن کریم توسط قاري برجسته کشوري استاد رضا کارگر، آغازگر این جشنواره بود.

در ادامه این نشست قرآنی، دکتر علی حفیظی مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز مطالبی را در خصوص جشنواره طهورا و علت انتخاب
سوره مبارکه الرحمن به عنوان محور ششمین جشنواره بیان نمودند.

وي با تبیین ضرورت گسترش فعالیت هاي قرآنی در دانشگاه، به تشریح جایگاه قرآن در زندگی پرداخت.
و خاطر نشان نمود: این جشنواره هر سال با محوریت یک سوره از قرآن کریم سعی در انتقال مفاهیم نورانی قرآن کریم به دانشگاهیان
در طی یک سال تحصیلی دارد، که در قالب مسابقات متنوع و درگیر نمودن تمامی ذائقه هاي دانشجویان در بخش هاي مختلف
جشنواره تالش می نماید. دکتر علی حفیظی در ادامه افزود: قرآن کتاب حکیم و کریم است، هر کس با آن انس پیدا کند بر بینش او

و نورانیت ظاهر و باطنش افزوده می شود؛ قلب او به نور هدایت روشن و توانش براي پیمودن راه حق ،مضاعف می گردد.
وي افزود: استفاده از بستر ادب و هنر براي نشر مفاهیم الهی آیات قرآن کریم ضریب نفوذ مفاهیم قرآنی را ارتقا می دهد.

در ادامه آقاي آرین محزون دبیر کانون قرآن و عترت دانشگاه شیراز به معرفی کانون قرآن و عترت و فعالیت هاي در حال اجرا و پیش
روي کانون در سال تحصیلی 1399-1400 پرداختند.

الزم به ذکر است، جشنواره قرآنی دانشگاهی طهورا یک جشنواره دانشگاهی با محوریت یکی از سوره هاي این مصحف شریف در هر
سال تحصیلی، توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز و کانون قرآن و عترت برگزار می شود.

همزمان با این افتتاحیه دوره پنجم در آبان ماه 1398، مجموعه برنامه هاي آموزشی جشنواره شامل کارگاه آموزش تفسیر سوره شورا
به صورت هفتگی، مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره شورا، سلسله جلسات آموزشی مجمع قاریان دانشگاه شیراز، کارگاه مقاله نویسی،

کارگاه آموزش داستان نویسی و کارگاه هاي هنري آغاز کردید.
با توجه به شیوع ویروس کرونا فعالیت هاي جشنواره از اسفند ماه به صورت مجازي درآمد. در نهایت با دریافت بیش از 550 اثر از

شرکت کنندگان، پس از داوري 45 اثر در بخش هاي مختلف به عنوان رتبه هاي برتر انتخاب شدند.
همچنین الزم به ذکر است در سی و پنجمین دوره جشنواره سراسري قرآن نیز در مرحله دانشگاهی 230 نفر در شش بخش
پژوهشی، هنري ، ادبی، آوایی، معارفی و فناوري که شامل 34 رشته از دانشگاه شیراز شرکت نمودند. از این تعداد شرکت کننده 34
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نفر در بخش هاي ادبی و هنري و پژوهشی و فناوري و آوایی برگزیده و به مرحله کشوري راه یافتند. در بخش کتبی و رشته حفظ که
به صورت منطقه اي برگزار شد 15 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به مرحله کشوري راه یافتند. همچنین رشته هاي ترتیل، تحقیق،
مناجات خوانی و اذان نیز بصورت منطقه اي برگزار و 4 نفر از دانشگاه شیراز به مرحله کشوري راه پیدا کردند. در مرحله کشوري در
رقابت دانشگاه هاي وزارت علوم که هفته گذشته در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد 10 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با کسب

مقام هاي اول تا سوم برگزیده شدند و به مرحله ملی راه یافتند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  32  |  تاریخ: 1399/09/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تسلیت به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه (س)

دهم ربیع الثانی، سالروز وفات غریبانه ي ریحانه باغ عصمت و طهارت، حضرت
فاطمه معصومه (س) بر عاشقان آن بزرگوار تسلیت باد!

کریمه ي آل طه، حضرت معصومه (س) اسوه ي ایمان و تقوا و برکتی سرشار از
رحمت است و وجود پرخیرشان در کشور ما، چه در زمان حیات و چه پس از
آسمانی شدنشان ، منشأ برکات فراوان بوده و هست. امروز بارگاه ملکوتی و
مرقد مطهرش همچون خورشیدي در قلب شهر قم می درخشد و همواره فیض

بخش دل ها و جان هاي تشنگان معارف الهی است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، رحلت جانسوز این بانوي مکرم را نخست به
ساحت مقدس و ملکوتی برادر بزرگوارشان حضرت ثامن الحجج (ع) و سپس به
تمامی شیعیان جهان، به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تسلیت و تعزیت

عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  33  |  تاریخ: 1399/09/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 طرح ساماندهی سیستم آموزش عالی کشور

رؤساي دانشگاه هاي معین کشور، ازجمله رئیس دانشگاه شیراز، در
نشستی مجازي با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و معاونان این
وزارت، بر اجراي صحیح و همه جانبه طرح ساماندهی و مدیریت

استانی آموزش عالی تأکید کردند.

در حاشیه ي این نشست، دکتر غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوري
کشور درخصوص طرح ساماندهی سیستم آموزش عالی کشور گفت:
دانشگاه اصلی استان ها که یکی از دانشگاه هاي بزرگ است، به عنوان

دانشگاه معین، مسئولیت اجراي برنامه ساماندهی آموزش
عالی را به عهده دارد.

وي بیان داشت: نکته مهم طرح ساماندهی آموزش عالی که
در وزارت علوم تدوین شده، این است که در تیرماه 99 به
تایید شوراي عالی انقالب فرهنگی نیز رسیده است و از مزیت
هاي این طرح، آن است که در اسرع وقت و بدون بروکراسی
و نیاز به مراجعه مکرر به وزارت علوم، برنامه مأموریت
گراشدن و ارتقاي کیفی آموزش عالی استان ها در مراکز

مختلف پیش برود.
وزیر عتف توضیح داد: در این رابطه قرار بر این است، تا جایی
که امکان دارد همه ي مراکز آموزش عالی در شهرستان هاي
استان ها حفظ شوند؛ اما ارتباط یک مرکز کوچک با دانشگاه
بزرگ تر طوري برقرار شود که ضمن حفظ استقالل و هویت
مرکز کوچک، دانشگاه بزرگ متولی حمایت از آن مرکز

کوچک باشد.
در این نشست، دکتر مجیدي، رئیس دانشگاه تبریز با تأکید بر لزوم اجراي ساماندهی آموزش عالی و مدیریت استانی آموزش عالی با
تفویض اختیارات بیشتر به دانشگاه ها گفت: در نشستی با حضور رؤساي دانشگاه هاي تبریز در سال 1397، به نوعی آمایش آموزش

عالی در منطقه را بررسی کردیم و به نتایج خوبی هم دست یافتیم.
وي افزود: مشکل عمده در این خصوص، عدم ارائه اختیارات الزم است، به عنوان مثال ما اگر تصمیم بگیریم که فعالیت هاي جزئی و
پراکنده هنري در دانشکده هاي مختلف را در دانشگاه هنر اسالمی تبریز تجمیع کنیم که کار درستی هم هست، ولی مسئوالن آموزش

عالی استان اختیار تجمیع این موارد را ندارند و تفویض اختیارات بهتر است که مقداري غیردستوري باشد.
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دکتر مجیدي همچنین بر حضور دانشگاه هاي علوم پزشکی در امر ساماندهی و مدیریت آموزش عالی استانی تأکید کرد.
لزوم تمرکز زدایی در تصمیم گیر ي هاي آموزش عالی دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز با تأکید بر تمرکززدایی در
تصمیم گیري هاي آموزش عالی گفت: اگر قرار است اجراي تمرکززدایی به وسیله دانشگاه هاي معین صورت پذیرد، الزم است که

اختیارات الزم نیز به این دانشگاه ها ابالغ شود.
وي از شفاف نبودن اختیارات شوراي مدیریت آموزش عالی استانی سخن گفت و افزود: عالوه بر این، ترکیب شوراي مدیریت آموزش
عالی استانی با شوراي نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش عالی استانی کامًال همخوانی دارد که طبیعتًا باید به این موضوع رسیدگی شود.

دکتر خواجه توفیق اجراي آئین نامه مدیریت استانی آموزش عالی را منوط به ارائه اختیارات مناسب به دانشگاه هاي معین دانست.
طرح ساماندهی ارتقاي جایگاه علم و فناوري استان ها می شود. دکتر مصلح رئیس دانشگاه خلیج فارس با بیان اینکه این طرح باید
وسیع تر دیده شود و به طور مثال پارك هاي علم و فناوري هم در ساختار این طرح حضور داشته باشند، گفت: این ساختار می تواند
مجري علم و فناوري در منطقه باشد، تصمیم سازي هاي استانی هم می تواند در آن دیده شود البته به شرطی که اختیارات الزم و

ضروري تفویض شود.
وي با تأکید بر یکپارچه سازي شوراي استانی مدیریت آموزش عالی با شوراي نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانی افزود: اجراي این
طرح موجب ارتقاي شاخص هاي علم و فناوري و جایگاه دانشگاه هاي استان می شود و در ارتقاي رتبه دانشگاه ها در نظام هاي رتبه

بندي داخلی و خارجی مؤثر است.
لزوم فرهنگ سازي الزم براي اجراي طرح ساماندهی دکتر عریان رئیس دانشگاه یاسوج هم با بیان اینکه هنوز فرهنگ سازي الزم براي
اجراي این طرح در سطح کشور انجام نگرفته است، گفت: برخی افراد از جنبه هاي سیاسی و حیثیتی به مقوله دانشگاه و آموزش عالی

می نگرند و حتی خود وزارت هم در مواردي تاب آوري الزم را نداشته و در برخی موارد از گفته خود کوتاه می آید.
وي هم چنین پیشنهاد کرد که یک شوراي هفت نفره راه کاري ثابت در خصوص اجراي این طرح تدوین کنند و این طور نباشد که

31 رویه در 31 دانشگاه پدید آید، بلکه باید با یک رویه یکسان تصمیم نهایی گرفته شده و به همه دانشگاه ها ابالغ شود.
دکتر محقر رئیس دانشگاه بجنورد نیز با بیان اینکه روش هاي ایجابی و کارکردي طرح مدیریت آموزش عالی استانی در آئین نامه به
درستی مشخص نشده است، گفت: ما در استان خراسان شمالی از ظرفیت هاي هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی به خوبی استفاده

کرده ایم.
وي با بیان اینکه باید مشخص شود که این ساختار مدیریت استانی آموزش عالی در نظر دارد به کدام نیاز استان پاسخ دهد، گفت: در

این امر ابتدا باید زیر نظام ها کامًال توجیه شوند تا همگی از شوراي استانی تمکین کنند.
دکتر محقر با بیان اینکه در سال هاي اخیر که مسئله سامان دهی آموزش عالی جدي شده، با مقاومت برخی از مسئوالن استانی
مواجه هستیم، افزود: با توجه به تصویب این طرح در شوراي عالی انقالب فرهنگی، همه مسئوالن استانی هم باید از این طرح ملی
تمکین کنند و در این خصوص نباید مصلحت اندیشی صورت گیرد که البته الزمه این امر، پشتیبانی و حمایت هاي مؤثر و کاربردي

است.
ضرورت هماهنگی میان ساختارهاي مختلف کشور براي اجراي طرح دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز با بیان اینکه کاري
که قرار است انجام شود فراتر از مدیریت استانی آموزش عالی است، گفت: شواهد نشان می دهد که اگر طرح سامان دهی آموزش

عالی کشور را انجام ندهیم مانند این است که هیچ کاري در جهت توسعه و ارتقاي کیفیت آموزش عالی کشور انجام نداده ایم.
وي با بیان اینکه اگر دولت و سایر ساختارها با این طرح هماهنگ نشوند این موقعیت ارزشمند تباه خواهد شد، گفت: ما از سال هاي
گذشته شبکه جامع دانشگاه هاي استان را تشکیل داده ایم و استاندار رئیس هیئت امنا است که این مسئله باعث شده در بحث

هماهنگی ها بسیار مطلوب تر عمل کنیم.
دکتر کافی با بیان اینکه اول باید جاي پاي مان را محکم کنیم و سپس این طرح را اجرا کنیم، گفت: اگر قرار است عملکرد شوراي

مدیریت استانی آموزش عالی مطلوب باشد باید اختیارات این شورا بسیار شفاف اعالم شود.
آسیب شناسی فعالیت ها و سطح اختیارات شوراي مرتبط با طرح ساماندهی دکتر محمدي فر رئیس دانشگاه بوعلی سیناي همدان نیز
با بیان اینکه سطح اختیارات این شورا باید آسیب شناسی شود، گفت: نباید طوري رفتار کرد که عملکرد این شورا نیز به مانند
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شوراهاي مشابه قبلی خود تبدیل شود. وي درخصوص مناطق ده گانه آموزش عالی کشور گفت: این منطقه بندي باید با منطقه بندي
کالن کشور هماهنگ شود. دکتر محمدي فر با لزوم عدم تداخل ارکان داخلی این آئین نامه با ستاد وزارت، بر مشخص شدن جایگاه

حقوقی دبیران شوراي مدیریت استانی آموزش عالی تأکید کرد.
ضرورت توجه به اقناع افکار عمومی و مقابله با فشارها در اجراي طرح دکتر حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه
تشکیل این شورا می تواند کارکردهاي متنوع و صحیحی داشته باشد و به تصمیم گیري هاي وزارت کمک کند، گفت: در این خصوص

بحث تمرکززدایی مطرح است و با اعمال این طرح ستاد وزارت می تواند بهتر به سیاست گذاري نظام آموزش عالی کشور بپردازد.
وي با بیان اینکه نگاه ما به این آئین نامه بسیار مثبت بوده و می توان از آن به عنوان نقشه راهی براي حکمرانی استانی آموزش عالی
کشور نام برد، گفت: در بحث واگذاري اختیارات اگر تصمیم هاي مناسبی گرفته شود در عدم اتالف وقت و ارتقاي کیفیت مراکز

آموزش عالی کشور مؤثر خواهد بود.
دکتر صادقی رئیس دانشگاه کردستان نیز با بیان اینکه الزم است در کنار تدوین این آئین نامه، توجیه افکار عمومی و مقابله با
فشارهاي سیاسی و فرهنگی هم در نظر گرفته شود، گفت: برخی استان ها فقط یک دانشگاه دولتی دارند و در برخی موارد با سایر

دانشگاه هاي استان هاي دیگر مقایسه صورت می گیرد که براي این مورد هم باید فکري شود.
وي درخصوص عملکرد پارك هاي علم و فناوري گفت: بعضًا شاهد موازي کاري هایی در پارك هاي استانی و پارك هاي دانشگاهی

هستیم که با انجام هماهنگی هایی در این خصوص می توان استفاده بهتر و مناسب تري از این امکانات کرد.
دکتر صادقی هم چنین بر استفاده بهینه از پتانسیل شوراي نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانی تأکید کرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  34  |  تاریخ: 1399/09/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 والدت باسعادت یازدهمین واسطه فیض خداوند، حضرت امام حسن عسکري (ع)

ده مژده که نخل دل ما برگ و بري داد 
زیرا شجر باغ رسالت ثمري داد

اي ساقی گلچهره بده باده که امشب 
بر ما صدف بحر والیت گهري داد
از نسل نبی و علی و فاطمه خالق 
بر خلق جهان بار دگر راهبري داد

 
فرارسیدن هشتم ربیع الثانی، سالروز والدت باسعادت
یازدهمین واسطه فیض خداوند، حضرت امام حسن

عسکري (ع) بر همگان مبارك باد.
با تولد آن امام همام، باب یازدهم کتاب امامت با نام

«حسن» نگاشته می شود و این، موعودي را بشارت دهنده است که ظهورش سپیده دمی است به سوي روشنایی.
به امید آنکه روزي در ضیافت حضور حضرت ولی عصر (عج) این روز فرخنده را جشن بگیریم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، والدت یازدهمین اختر تابناك سپهر عصمت و طهارت، امام حسن عسکري (ع) را به تمامی مسلمانان
جهان، به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض می نماید. 

از خداوند متعال، توفیق پیروي و بهره مندي از تعالیم ارزشمند آن امام ُهمام و تعجیل در ظهور فرزند عدالت گسترش حضرت مهدي
(عج) را خواهانیم.

 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  35  |  تاریخ: 1399/09/03
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مدلسازي مکانی و بررسی روند شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان

از آغاز شیوع بحران کرونا در کشور، دانشگاهیان دانشگاه
شیراز با هدف همراهی و انجام بخشی از مسئولیت هاي
اجتماعی خود، اقدامات مختلفی در حوزه ي بررسی،
پیشگیري و درمان این بیماري انجام داده اند ؛ از همین
رو طی مکاتباتی از دانشکده ها خواسته شده که اقدامات
صورت گرفته از سوي اعضاي هیأت علمی در زمینه ي
بیماري کرونا را ارائه دهند که به طور مستمر اطالع

رسانی شود.
دکتر حمیدرضا پورقاسمی، استاد بخش مهندسی منابع
طبیعی و محیط زیست دانشگاه شیراز ازجمله ي اعضاي
هیأت علمی دانشگاه شیراز است که از آغاز شیوع این
ویروس در کشور، در زمینه ي مدلسازي مکانی و بررسی

روند شیوع این بیماري در کشور فعالیت داشته است.
ایشان در نشستی تخصصی، با بیان اینکه: با همه گیري
ویروس کرونا در جهان، با همکاري و همراهی دیگر
پژوهشگران کشور بر آن شدیم تا با اطالع رسانی مناسب و
متناسب با تخصص خود گامی مثبت در زمینه ي شناسایی
این ویروس برداریم، توضیح داد: بر این اساس، گروهی
متشکل از 18 دانشمند و پژوهشگر تشکیل شد که حاصل
تالش آنان در زمینه هاي یادشده انتشار دو مقاله ي علمی
در نشریه ي علمی پالس وان و علوم پزشکی بوده است که
امیدواریم مورد استناد دولتمردان در تصمیم گیري ها باشد.

باتوجه به اهمیت این دو مقاله ، به پیوست، فایل آن باعنوان «ویروس کرونا در ایران و جهان» براي مطالعه ي عالقه مندان قابل
بارگیري است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  36  |  تاریخ: 1399/09/03
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پروژه ي تهیه ي تاریخ شفاهی و تاریخ نگاري دانشگاه شیراز

دکتر زبرجد، معاون پژوهشی دانشگاه شیراز، در نشستی
از طرح تهیه ي تاریخ شفاهی و تاریخ نگاري دانشگاه

شیراز خبر داد.
ایشان در مقدمه ي این نشست بیان کرد: تاریخ شفاهی،
روش شایان توجهی در ثبت تاریخ معاصر کشور است و
اطالعاتی که از البه الي اذهان مردمان جامعه به دست
می آید، بسیاري از زوایاي ناپیداي این سرزمین را

روشن می کند.
وي افزود: دانشگاه شیراز، با قدمت 70 ساله اش، بخش
مهمی از تاریخ شهر شیراز و به دنبال آن کشور عزیز
ایران را در بردارد و به عنوان یکی از نهادهاي فعال و

تأثیرگذار در کشور، گنجینه اي تاریخی به شمار می رود؛ از همین رو برنامه ریزي براي تهیه ي تاریخ شفاهی و تاریخ نگاري دانشگاه،
امري ضروري است.

معاون پژوهشی دانشگاه با اشاره به اینکه پیشنهاد اولیه و گام اول این پروژه، در سال هاي 89 تا 91، در زمان تصدي دکتر سعادت،
معاون پژوهشی وقت دانشگاه انجام شده، توضیح داد: این طرح در گام اول، به سرپرستی دکتر محمدعلی رنجبر، دانشیار بخش تاریخ
دانشگاه شیراز، در قالب مصاحبه با استادان پیشکسوت دانشگاه آغاز گردیده و در آن زمان 150 مصاحبه تهیه شده است. همچنین در
این مرحله، تاریخچه ي دانشگاه شیراز، به قلم دکتر رنجبر، در قالب کتابی دوجلدي نگاشته شده، اما متأسفانه به دالیل متعدد، این

پروژه در سال هاي گذشته مغفول مانده و متوقف شده است.
وي گفت: از شهریورماه سال جاري (1399)، به دستور مستقیم رئیس دانشگاه، اقدامات الزم براي پی گرفتن این طرح و تکمیل آن
آغاز گردیده و در همین راستا، کمیته ي سیاست گذاري تهیه ي تاریخ شفاهی و تاریخ نگاري دانشگاه شیراز تشکیل شده است.

درحال حاضر نیز، این پروژه به همت گروهی، به سرپرستی دکتر رنجبر در جریان است.
به گفته ي دکتر زبرجد، این پروژه در سال جاري از دانشکده هاي دامپزشکی و علوم (در سه بخش شیمی، فیزیک، و ریاضی و آمار)،
پی گرفته شده و تاکنون در قالب ضبط گفت وگوهاي حضوري با استادان پیشکسوت و بازنشسته ي دانشگاه، به مقدار قابل توجهی

پیش رفته است.
معاون پژوهشی دانشگاه، به دیگر برنامه هاي این کمیته در مراحل پیش رو نیز اشاره کرد و گفت: کمیته ي سیاست گذاري پروژه ي
تاریخ شفاهی و تاریخ نگاري دانشگاه در نظر دارد، پس از تهیه ي مصاحبه ها و جمع آوري تاریخ شفاهی دانشگاه، براي تنظیم و

تدوین آن به صورت مکتوب اقدام کند.
وي تصریح کرد: در گام هاي بعد این پروژه نیز، براي تهیه و تدوین چهار موضوع دیگر زیرعناوین: 1.«تاریخچه ي دانشگاه شیراز در
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انقالب»، 2.«تاریخچه ي دانشگاه شیراز در دفاع مقدس»، 3.«تاریخچه ي فعالیت بانوان در دانشگاه شیراز» و 4.«تاریخچه ي ارتباطات
دانشگاه شیراز با صنعت» نیز، کمیته ي تاریخ شفاهی دانشگاه برنامه دارد.
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شیراز

 نشست مشترك گروه تعامل و همکاري دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با استانداري فارس

نشست مشترك گروه تعامل و همکاري دانشکده حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با استانداري فارس ، در
دانشکده حقوق دانشگاه با حضور دکتر ابراهیم عباسی،
رئیس دانشکده؛ جمعی از استادان بخش علوم سیاسی و
حقوق و آقاي حجت اهللا رضایی، مدیرکل سیاسی،
انتخابات و تقسیمات کشوري استانداري فارس و

کارشناسان مربوطه از استانداري فارس برگزار شد.
در ابتداي این جلسه، دکتر عباسی به معرفی و بیان
ظرفیت هاي دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
شیراز و توانمندي منابع انسانی دو بخش علوم سیاسی و
حقوق، با بیش از 50عضو هیأت علمی در گرایش هاي
مختلف حقوقی و سیاسی پرداخت و از آمادگی دو بازوي

پژوهشی دانشکده؛ یعنی مرکز مطالعات راهبردي خلیج فارس و مرکز مشاوره حقوقی براي تعامل و همکاري ساختارمند و منسجم با
استانداري فارس سخن گفت.

همچنین در این جلسه، برخی از اساتید دو بخش علوم سیاسی و حقوق ضمن بیان دیدگاه ها و دغدغه هاي خود، به زمینه هاي
موضوعی و محورهاي مشترك براي همکاري با استانداري اشاره کردند.

در ادامه، آقاي رضایی مدیرکل سیاسی استانداري فارس نیز، ضمن ابراز خرسندي و استقبال از همکاري مشترك و بهره گیري از
ظرفیت هاي دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی براي کمک به حل مسائل موجود در جامعه در زمینه هاي سیاسی و حقوقی و رسیدن

به چارچوبی مشترك، براي آغاز همکاري هاي مشترك اعالم آمادگی کرد.
همچنین در پایان این نشست، مقرر شد طرفین در دو مبحث ساختار تعامالت در آینده و محورهاي موضوعی که ضرورت دارد در
کوتاه مدت به آن ها پرداخته شود، طبق بررسی هاي مشترکی که قبال در سطح کارشناسی داشته اند تا هفته ي آینده به متن

مشترکی در قالب تفاهم نامه رسیده و در نشست نهایی با حضور استاندار فارس به صورت رسمی همکاري هاي خود را آغاز کنند.
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 مراسم تودیع و معارفه ي رئیس دانشکده ي الهیات و معارف اسالمی

مراسم تودیع و معارفه ي رئیس دانشکده ي الهیات و
معارف اسالمی دانشگاه برگزار شد. طی حکمی از سوي
دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز، دکتر محمدباقر
عباسی، به ریاست دانشکده ي الهیات و معارف اسالمی
دانشگاه شیراز منصوب و از زحمات حجه االسالم و
المسلمین دکتر قاسم کاکایی، رئیس سابق دانشکده

تقدیر شد. 
این آیین به

صورت
مجازي، با
حضور دکتر

نادگران،
رئیس

دانشگاه و
دیگر اعضاي
هیأت رئیسه

، اعضاي دانشکده ي الهیات و معارف اسالمی و
همچنین برخی دیگر از اعضاي هیات علمی

دانشگاه برگزار شد، 
در این مراسم، دکتر کاکایی، به بیان اقدامات صورت گرفته در دانشکده ي الهیات و معارف
اسالمی، در طول دوران تصدي خود پرداخت و دکتر عباسی، رئیس جدید دانشکده ي

الهیات، به بیان برنامه ها ي پیش رو و چشم اندازها، در دوران تصدي خود اشاره کرد.
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 گرامیداشت هفته ي بسیج

بسیج، شجره طیبه و درخت تنومند و پرثمري است که شکوفه هاي آن بوي
بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. امام خمینی (ره)

بسیج، حرکتی برآمده از هویت و فرهنگ اصیل اسالمی و ایرانی و نمونه ي
عالی درك معنوي و غیرت ملت ایران براي دفاع از شرف و عزت این
سرزمین است که نمونه ي واقعی آن، شهید دکتر مصطفی چمران بود؛
شخصیتی علمی با افکاري انقالبی که فرهنگ فداکاري و ایثار را به فعلیت
رساند. نامگذاري هفته اي به نام بسیج نیز، از تدابیر خردمندانه ي امام راحل

(ره) بود.
هفته ي مبارك و فرخنده ي بسیج فرصت مغتنمی است براي تجدید پیمان با آرمان هاي بلند حضرت روح اهللا (ره) و هزاران بسیجی
جان برکف و آزاده اي است که در طول این سال ها، با خون خود نهال زیباي انقالب اسالمی را آبیاري کردند تا امروز که پس از

گذشت 40 سال، به درخت پرقدرت و تنومندي تبدیل شده و مستضعفان جهان را در سایه سار خود جا داده است.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، هفته ي بسیج را به تمامی بسیجیان آزاده ي ایران اسالمی، به ویژه استادان، کارکنان و دانشجویان

بسیجی دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض می نماید، به امید آنکه تفکر بسیجی هماره در جامعه ي عزیز اسالمی گسترش یابد. 

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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 استاد کشاورزي دانشگاه شیراز در زمره یک درصد دانشمند پراستناد جهان

براساس اعالم پایگاه علوم ESC، دکتر حمیدرضا
پورقاسمی، استاد بخش کشاورزي دانشگاه شیراز براي
دومین سال پیاپی در گروه یک درصد دانشمندان

پراستناد جهان قرار گرفت.
دکتر پورقاسمی پیش از این نیز با عناوین پژوهشگر برتر
دانشکده کشاورزي، استاد نمونه آموزشی دانشکده
کشاورزي، پژوهشگر برتر دانشگاه شیراز، پژوهشگر برتر
استان فارس، پژوهشگر برتر کشور در بخش کشاورزي،
5 دانشمندان جوان و زیر 40 سال آکادمی علوم جهان،
پراستنادترین دانشمندان دنیا، دو درصد دانشمندان

پراستناد جهان و یک درصد دانشمندان پر استناد جهان شناخته شده بود.
گفتنی ست پایگاه Essential Science Indicators که به ESI معروف است، ابزاري تحلیلی براي تعیین و تشخیص پژوهش

هاي سطح باال در پایگاه Web of Science به شمار می رود.
میزان استنادها به انتشارات علمی یک کشور از جمله شاخص هاي مهمی است که بیانگر میزان تکیه نظام جهانی علم به علم آن
کشور است و پایگاه طالیه داران علم تامسون رویترز ( ESI )، دانشگاه ها را براساس تعداد استنادهایی که در یک دهه ي گذشته

دریافت کرده اند انتخاب و فهرستی از مؤثرترین دانشگاه هاي دنیا را معرفی می کند.
براي انتخاب مؤثرترین دانشگاه ها، تمام دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی دنیا برحسب میزان اثرگذاري آن ها مرتب سازي و در گام

بعدي یک درصد برتر آن ها که داراي بیشترین میزان اثرگذاري بوده اند معرفی می شوند.
این پایگاه بیش از 11هزار مجله علمی در سراسر جهان را زیر پوشش خود دارد تا رتبه بندي نویسندگان، مؤسسه ها، کشورها و مجله

ها را در 22 حوزة مختلف براساس علم اطالعات و اصول علم سنجی انجام دهد.
اطالعات ESI بر اساس اطالعات یک دهۀ گذشته است و هر دوماه یک بار رتبه بندي و استنادات، شمارش و به روز می شود.
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