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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1399/11/29
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 دیدار رایزن علمی فرهنگی عراق با رئیس دانشگاه شیراز

رایزن علمی فرهنگی کشور عراق در ایران، به منظور
گسترش همکاري هاي علمی بین المللی با دانشگاه

شیراز، با مسئوالن این دانشگاه دیدار و گفت وگو کرد.
این جلسه با حضور دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه
شیراز، دکتر علیرضا افشاري فر معاون آموزشی دانشگاه
و دکتر محمدصابر خاقانی نژاد مدیر مرکز همکاري هاي

علمی بین المللی دانشگاه برگزار شد.
دکتر نادگران در جریان این جلسه، به معرفی تاریخچه ي تأسیس دانشگاه شیراز و گزارشی از کارنامه ي آن پرداخت و گفت: دانشگاه
شیراز در جایگاه سومین دانشگاه برتر کشور و یکی از مهم ترین سرمایه ها ي ملی و معنوي در جنوب کشور است که با داشتن
استادان مبرز و امکانات مطلوب ازجمله آزمایشگاه هاي بزرگ و غنی، از لحاظ کیفیت در سح ملی و بین المللی بسیار خوش نام و

شناخته شده است.
وي با بیان اینکه دوستی و مودت بین دو کشور ایران و عراق سابقه ي دیرینه اي دارد، افزود: دیپلماسی علمی و ورزشی می تواند بر

دامنه ي این دوستی ها و همکاري ها بیفزاید.
رئیس دانشگاه شیراز در ادامه به گزارشی از همکاري هاي این دانشگاه با کشور عراق پرداخت و توضیح داد: درحال حاضر حدود 135
دانشجوي عراقی در 10 دانشکده و 27 رشته در دانشگاه شیراز مشغول به تحصیل هستند و 3 تفاهم نامه ي همکاري با دانشگاه هاي

بغداد، ذیغار و فناوري اطالعات و ارتباطات بغداد منعقد شده است.
دکتر نادگران تأکید کرد: دانشگاه شیراز در راستاي اهداف ملی خود و به منظور گسترش همکاري هاي علمی بین المللی، آمادگی
خود را براي همکاري هاي بیشتر با کشور جمهوري عراق اعالم می دارد و امید است با رایزنی شما این مهم براي دانشگاه هاي عراق

نیز میسر گردد.
وي همچنین از آمادگی دانشگاه شیراز براي برگزاري دوره هاي مختلف آموزشی براي اقشار مختلف مردم جمهوري عراق مانند مربیان
آموزش و پرورش یا کارشناسان مختلف این کشور خبر داد و گفت: همکاري دانشگاه شیراز با جمهوري عراق می تواند صرفا منحصر به
جذب دانشجو نباشد؛ به طور مثال استادان ما در این دانشگاه از برگزاري کارگاه هاي مختلف آموزشی کوتاه مدت یا بلندمدت براي

گروه هاي مختلف مردم عراق، به ویژه به شکل وبینارهاي مجازي باتوجه به شیوع بیماري کرونا استقبال می کنند.
در ادامه ي این جلسه، دکتر امجد حمید عبدالرزاق المظفر، رایزن فرهنگی کشور عراق در ایران، ضمن سپاسگزاري از برپایی این
جلسه گفت: رایزن فرهنگی، نماینده ي حدود 10هزار دانشجوي عراقی در کشور ایران است که در 48 دانشگاه کشور ایران، ازجمله

دانشگاه شیراز درس می خوانند.
وي درخصوص اهداف تشکیل این جلسه، اظهار داشت: باتوجه به اینکه بسیاري از دانشجویان نخبه ي عراقی، دانشگاه شیراز را به
عنوان یکی از دانشگاه هاي مهم ایران می شناسند و براي گذراندن دوره هاي تحصیلی خود برمی گزینند، این جلسه با تکیه بر عالقه
مندي متقاضیان عراقی براي تحصیل در این دانشگاه و گفت وگو درزمینه ي مسائل مختلف این دانشجویان ترتیب یافته است و انتظار
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می رود با پیش بینی راهکارهایی از سوي طرفین بتوان شرایط موجود را تسهیل داد و شاهد افزایش تعداد دانشجویان و همکاري هاي
بیشتر بود.

رایزن فرهنگی کشور عراق در ادامه به بیان برخی از مسائل مختلف آموزشی، پژوهشی، اداري و مالی دانشجویان عراقی اشاره کرد و
خواستار آن شد تا به منظور آشنایی و تعامل هرچه بیشتر و بهتر دانشگاه شیراز و کشور عراق، وبیناري با حضور مسئوالن آموزشی و

رؤساي دانشگاه هاي عراق و مسئوالن دانشگاه شیراز برگزار شود.
دکتر امجد همچنین از مسئوالن دانشگاه شیراز خواست تا میان مرکز همکاري هاي علمی بین المللی دانشگاه شیراز و رایزن فرهنگی
عراق در ایران، براي اطالع رسانی هرچه بیشتر و بهتر به دانشجویان عراقی درخصوص آیین نامه ها و بهره مندي از امکانات دانشگاه

شیراز ارتباط مستقیمی از طریق مسئوالن دو طرف وجود داشته باشد.
همچنین در این مراسم، دکتر خاقانی نژاد مدیر مرکز همکاري هاي علمی بین المللی دانشگاه شیراز، به ارائه ي گزارشی از ارائه ي
خدمات و تسهیالت ارائه شده به دانشجویان عراقی مانند برگزاري 340ساعت دوره ي زبان آموزي با زمان بندي دلخواه براي
دانشجویان، تمدید مهلت پرداخت شهریه، معرفی استاد مشاوري با تسلط به زبان عربی و آشنا به فرهنگ مردم عراق، امکانات رفاهی
مختلف براي دانشجویان و... اشاره کرد و گفت: پیشنهاد برگزاري نشستی مجازي با رؤساي دانشگاه هاي عراق و دانشجویان مشغول به
تحصیل این کشور در دانشگاه شیراز، در کنار ایجاد فرصت معرفی ظرفیت ها و توانمندي هاي دانشگاه شیراز، نقش مؤثري در افزایش

ارتباطات و کاهش مسائل دانشجویان خواهد داشت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1399/11/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 رونمایی از سایت دومین بازارچه ي تولیدات دانشجویی با عنوان "چرتکه"

سایت دومین بازارچه تولیدات دانشجویی با عنوان
''چرتکه'' با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی و مدیر
فرهنگی وزارت عتف، اعضاي هیأت رئیسه دانشگاه
شیراز و جمعی از دانشگاهیان سراسر کشور به صورت

مجازي رونمایی شد.
آیین افتتاحیه و رونمایی از سایت دومین بازارچه ي
تولیدات دانشجویی چرتکه که به همت مدیریت فرهنگی
دانشگاه شیراز و با شرکت 9 دانشگاه فردوسی مشهد،

مالیر، سمنان، ارومیه، حضرت معصومه قم، ولی عصر رفسنجان، خرمشهر، میبد یزد و گلستان ترتیب یافته است، در سالن مصطفوي
ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز برگزار شد.

دکتر علی حفیظی، مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز در حاشیه ي
این مراسم، درخصوص روند اجرایی بازارچه چرتکه توضیح داد:
با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاري نمایشگاه
هاي حضوري، دانشگاه شیراز با طراحی اولین وب سایت
فروشگاهی دانشجویان، نمایشگاه دستاوردهاي دانشجویی و

تولیدات دانشجویی چرتکه را به صورت مجازي برگزار کرد.
وي افزود: فراخوان بازارچه توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی
وزارت عتف منتشر شد و تعداد 140هنرمند از 9 دانشگاه
مختلف، تمایل خود را به شرکت در بازارچه اعالم کردند که هم
اکنون 95 غرفه در سایت با قریب 1500 محصول در سایت قابل

مشاهده است.
وي در خصوص ویژگی هاي این نمایشگاه نیز بیان داشت:
ازجمله ویژگی هاي بارز این نمایشگاه، ایجاد یک زیست بوم
نوآورانه و فناورانه براي دانشجویان سراسر کشور است که امکان
تعامل دوجانبه و ارزیابی کیفیت توسط خود دانشجویان را به وجود می آورد، همچنین این وب سایت امکان برگزاري دوره هاي

آموزشی دارد.
دکتر حفیظی اعالم کرد: در این دوره از بازارچه، دوره هاي مختلف آموزشی در 15حوزه صنایع دستی و 11حوزه کسب وکار طراحی
شده است که در طول جشنواره اجرایی خواهد شد؛ این دوره ها شامل کارگاه آموزش بسته بندي، کارگاه مدل کسب وکار، کارگاه

هاي مختلف هنري و ... است.
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مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز توضیح داد: در این نمایشگاه مجازي، دانشگاه هاي سراسر کشور با ایجاد صفحه ي شخصی دانشگاه خود
در سایت احراز هویت شده و از آن پس دانشجویان آن دانشگاه می توانند محصوالت خود را در دسته بندي دانشگاه خود بارگزاري

نمایند.
به گفته ي مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز، غرفه هاي موفق درنهایت به پارك علم و فناوري و مرکز نوآوري و کارآفرینی معرفی می

شوند.

برآیند کنش هاي جمعی افزایش سرمایه ي اجتماعی است
در این آیین، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، ضمن ابراز خرسندي از برگزاري این بازارچه و تقدیر از
دانشگاه شیراز، بیان داشت: خودشکوفایی در سایه ي کار و فعالیت حاصل می شود و بر همین مبناست که جوهره ي انسان به کار و

تالش است و همه ي آنچه با عنوان دستاورد می شناسیم حاصل فعالیت است.
دکتر غالمرضا غفاري، با تاکید بر اینکه فرهنگ کار گروهی باعث هم افزایی بیشتر می شود، گفت: کار گروهی تاثیرگذارتر است و می

تواند باعث توسعه ي فرهنگی شود.
وي، با اشاره به اینکه این جنس فعالیت ها زمینه ي ایجاد هویتی تازه را فراهم می کند، افزود: در پرتو این رویدادها، نشاط و لذتی

حاصل می شود که بی مانند است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوري اضافه کرد: امروز بخش اندکی از جمعیت دنیا هم فاقد مهارت است و هم
عالقه اي به آموزش آن ندارد، از همین رو ضروري است دانشگاه هاي نسل جدید براي کسب توانمندي بیشتر در این زمینه تالش

کنند.
دکتر غفاري، برآیند کنش هاي جمعی را افزایش سرمایه ي اجتماعی و توجه به ذهنیت هاي مشترك دانست و گفت: حاصل کار در

نهایت به امیدآفرینی ختم می شود و امید مهم ترین ویژگی است که منجر به ایجاد افق هاي جدید می گردد.
دانشجویان با برپایی بازارچه ي چرتکه نشان دادند که چیزي مانع از فعالیت آن ها نمی شود

رئیس دانشگاه شیراز نیز در این آیین با بیان اینکه دانشگاه ها باید خود را به استانداردهاي دانشگاه نسل سوم و چهارم (دانشگاه 
کارآفرین و جامعه محور) نزدیک کنند، اظهار داشت: حرکت در این مسیر اجتناب ناپذیر است؛ دانشگاه ها در نسل سوم رسالت دارند
بعد از دانش آموختگی، دانشجویانشان را رصد کنند و درباره ي آن ها مسئولیت پذیر باشند و در قبال حل مسائل جامعه خود را

 
مسئول می دانند.

دکتر نادگران با تاکید بر اینکه دانشگاه محل سعی و خطاي دانشجو است، افزود: با انجام کار دانشجویی، دانشجویان با پختگی و
رسیدن به تراز مناسبی وارد اجتماع می شوند و با این رویکرد، زمینه ي ایجاد نمایشگاه هاي متفاوت تولیدات دانشجویی طراحی شده

است.
وي، در خصوص گشایش دومین بازارچه دانشجویی ''چرتکه'' در دانشگاه شیراز نیز توضیح داد: نخستین نمایشگاه تولیدات دانشجویی
سال 98 در پردیس ارم این دانشگاه به صورت حضوري رقم خورد و امسال با برگزاري این برنامه به طور مجازي، دانشجویان به
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ویروس کرونا نشان دادند که چیزي مانع از فعالیتشان نمی شود.
رئیس دانشگاه شیراز درخصوص هدف از برپایی این بازارچه نیز توضیح داد: هدف از ایجاد این بازارچه، مهارت آموزي دانشجویان،
پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی از طریق توسعه و تقویت کارآفرینی دانشجویان، ارتقاي نشاط اجتماعی بین دانشجویان فرهنگ
سازي خانواده پایدار با تأکید بر ترویج کسب و کار و اشتغال دانشجویان، بروز توانمندي هاي تولیدي دانشجویان، ایجاد اشتغال براي
دانشجویان، آشنایی دانشجویان با فرصت هاي اشتغال و کارآفرینی، تقویت وضعیت اقتصادي قشر دانشجو، افزایش بازدهی دانشجویان
مشغول به فعالیت هاي تولیدي، ایجاد بستر مناسب براي بازاریابی و فروش محصول ایجاد زمینه براي تولید ثروت، ایجاد بستر مناسب
جهت ظهور، پرورش و شکوفایی ایده هاي تولیدي، شور و نشاط تولید محور، ایجاد فرصت براي جذب سرمایه گذار، ایجاد بستر

مناسب براي ارتقا محصول، ایجاد انگیزه، نمایش دست آوردها و نقش آفرینی صحیح اجتماعی است.
دکتر نادگران ضمن سپاسگزاري از دیگر دانشگاه هایی که براي راه اندازي این دوره از بازارچه همکاري داشتند، اظهار داشت: بازارچه

ي چرتکه فعالیت هاي ارزشمند و در نوع خود بی بدیلی دارد.

 
 
بازارچه ''چرتکه'' قابل توسعه و گسترش است

معاون دانشجویی دانشگاه شیراز هم در این آیین بیان کرد: ایجاد اشتغال براي دانشجویان در سال هاي اخیر از دغدغه هاي مجموعه
دانشگاهی کشور بوده است و همواره نگران سرنوشت دانشجویانی بوده ایم که پس از دانش آموختگی، گرفتار بیکاري و معضالت آن

 
شده بودند.

دکتر سید مجتبی واعظی افزود: ایجاد بازارچه چرتکه با هدف ایجاد شرایط کارآفرینی براي دانشجویانی است که می توانند کاال یا

 
خدمتی را عرضه کنند، چه این اقدام در راستاي رشته تحصیلی آنان باشد و چه مربوط به توانمندي دانشجویان و ذوق آنان باشد.

وي، اظهار داشت: با ایجاد بازارچه ي چرتکه 2هدف عمده، ایجاد درآمد براي دانشجویان و زمینه سازي براي کارآفرینی پس از دانش
آموختگی از رهگذر کسب مهارت، مدنظر بوده است و خوشبختانه در 2 سال اخیر دانشجویان مهارت هایی را در این زمینه کسب

 
کرده اند که شایان توجه است.

به گفته ي معاون دانشجویی دانشگاه شیراز، زمینه ي توسعه و گسترش این بازارچه وجود دارد و با ایجاد بازار مجازي در فضاي

 
دیجیتال در پی راهکاري براي اتصال تمام کشور به این بازارچه هستیم.

واعظی ادامه داد: تا کنون بازارچه ي مجازي دانشجویی در کشور راه اندازي نشده است و از همین رو به آینده ي آن و زمینه هاي

 
رشد آن خوشبین هستیم.
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امضاي تفاهم نامه میان معاونت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه شیراز و شرکت کارآفرین نوین تجارت پرسیا (تضمین اپ) با هدف استفاده 

 
از سرویس تضمین اپ در نمایشگاه بازارچه تولیدات دانشجویی چرتکه (چرتکه بازار) حسن ختام این برنامه بود.

گفتنی ست، بازارچه ي چرتکه از 26 بهمن ماه آغاز شده و تا 6 اسفندماه 1399 ادامه خواهد داشت. عالقه مندان براي بازدید و ثبت

 
نام در این بازارچه می توانند به سایت چرتکه به نشانی https://chortkehbazar.ir مراجعه نمایند.

 
براي مشاهده موشن گرافی دومین بازارچه تولیدات دانشجویی چرتکه اینجا را کلیک کنید.

 
براي مشاهده گزارش تصویري آیین افتتاحییه دومین بازارچه تولیدات دانشجویی چرتکه اینجا را کلیک کنید.

https://chortkehbazar.ir/
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1505410/%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%20.mp4
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1505410/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87.mp4
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1399/11/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام هادي (ع)

دل را شراره غم تو پر شرار کرد
داغ تو قلب خسته دالن، داغدار کرد
اي سرو بوستان وال از غم تو چرخ 

جاري ز دیده اشک، چو ابر بهار کرد
با کشتن تو قاتلت اي هادي امم 

خود را به نزد ختم رسل شرمسار کرد

روابط عمومی دانشگاه شیراز سالروز شهادت غمبار دهمین
جانشین معصوم رسول اعظم (ص) و مشعل فروزان هدایت،

حضرت امام علی النقی الهادي (ع) را به پیشگاه امام زمان (عج) و شیعیان و رهروان آن امام همام، به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه
شیراز تسلیت عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1399/11/27
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست معاونان اداري، مالی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري کشور

نشست معاونان اداري، مالي دانشگاه ھا، مؤسسات آموزش عالي،

پژوھشي و فناوري كشور، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و

فناوري و شركت ١۶٠ نفر از معاونان و رؤساي دانشگاه ھاي كل

كشور، ازجملھ دكتر ستایش، معاون اداري-مالي دانشگاه شیراز، بھ

صورت مجازي برگزار شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در این نشست، ضمن گرامیداشت

ایام هللا فجر گفت: فراھم شدن امكان برگزاري جلسات بھ صورت

مجازي، فرصت مغتنمي است كھ مي تواند ارتباطات را نزدیك تر و

پیوستھ تر كند؛ ھمكاران مان در دانشگاه ھاي مختلف در سطح

كشور با استفاده از این ظرفیت مي توانند با حداقل ھزینھ و وقت در

نشست ھا شركت كنند.

دكتر غالمي با اشاره بھ حساسیت حوزه ي اداري مالي گفت:

آموزش عالي كشور با شرایط خاصي بھ لحاظ زماني و برنامھ اي

مواجھ است و در مقطعي مھم از تحوالت قرار دارد. معاونان

اداري، مالي عموماً در پشتیباني فعالیت ھاي ضروري دانشگاه ھا

نگراني دارند و بھ ھمین دلیل كمتر مي توانند بھ مباحث كالن

بپردازند و ما دغدغھ ھاي آنان را در پشتیباني از فعالیت ھا درك مي كنیم.

وي در ادامھ با اشاره بھ وظایف قانوني وزارت علوم، تصریح كرد: آنچھ اھمیت دارد این است كھ آموزش عالي در سطح كالن بتواند بھ وظایف قانوني و برنامھ

ھایي كھ باید در چارچوب این وظایف در بخش ھاي آموزش، پژوھش و فناوري انجام دھد، عمل كند. چارچوب ھاي حاكم نیز برنامھ ھاي كالن ملي از جملھ

برنامھ ھاي چندگانھ توسعھ كشور و مصوبات شوراي عالي انقالب فرھنگي است كھ بھ عنوان نقشھ راه موجود است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري ادامھ داد: برنامھ ھاي وزارت علوم در سطح كالن، رفتن بھ سمت دانشگاه ھاي نسل سوم است كھ بھ دنبال اجرایي كردن آن ھا

ھستیم و حوزه ھاي پشتیباني باید در این زمینھ حمایت كنند.

دكتر غالمي با اشاره بھ اینكھ نگاه ما نگاه مدیریت مؤثر است، گفت: افزایش بھره وري با استفاده از امكانات موجود میسر است.

ایشان در ادامھ افزود: تحت ھر شرایطي باید تالش كنیم بھ وظایف برنامھ اي خود عمل كنیم. در تكالیفي كھ داریم باید دانشگاه ھا را بھ سمت استقالل در تأمین

منابع مالي پیش ببریم. دانشگاه ھا باید بھ سمتي حركت كنند كھ بتوانند درآمدھاي اختصاصي مبتني بر پژوھش و فناوري را تأمین كنند. باید از ھمھ ظرفیت ھاي

دانشگاه براي تأمین منابع مالي استفاده كنند.
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دكتر غالمي در ادامھ ضمن اشاره بھ نقش گروه ھاي آموزشي در مدیریت مسائل مالي توضیح داد: مسألھ ي تأمین مالي باید در سطح گروه ھاي آموزشي ھم

سرایت پیدا كند؛ نمي شود انتظار داشت كھ مدیران مالي بھ تنھایي این مسائل را حل كنند. مدیران گروه ھا در ھمھ بخش ھا از جملھ آموزش و پژوھش براي تأمین

منابع مالي باید برنامھ ریزي و كمك كنند.

وي با تاكید بر حركت بھ سمت دانشگاه ھاي نسل سوم و چھارم (دانشگاه ھاي كارآفرین و جامعھ محور) اظھار داشت: در این حوزه رویكردھاي خوبي وجود دارد

و گزارش ھاي عملكرد خوبي نیز ارائھ شده است.

دكتر غالمي با اشاره بھ ارتباط صنعت با دانشگاه تأكید كرد: حضور و ارتباط دانشگاھیان با صنعت یكي از مبادي ورود درآمدھاي اختصاصي است. دانشگاه ھاي

خوبي در سطح كشور داریم كھ ارتباط خوبي را با وزارت خانھ ھا و صنایع دارند. باید بھ تعداد این دانشگاه ھا اضافھ شود.

وزیر علوم با اشاره بھ طرح تعاون و ھمكاري بین دانشگاھي افزود: ھمكاري ھاي بین دانشگاھي باید توسعھ پیدا كند. طرح تعاون و آیین نامھ آن را ابالغ كردیم و

انتظار داریم دانشگاه ھا در ھر حوزه باھم تعامل داشتھ باشند. دانشگاه ھا باید امكان بھره برداري از ھمھ تجھیزات و امكانات خود را براي دیگر دانشگاه ھا نیز

فراھم كنند. در كشور تجھیزات پیشرفتھ كم نداریم كھ البتھ خیلي اوقات بھ خاطر استفاده از تجھیزات قدیمي در پژوھش ھا، نشریات مقاالت ما را نمي پذیرند.

وي در بحث توسعھ ي فناوري ھا و ھمكاري با پارك ھا نیز تأكید كرد و گفت: دانشگاه ھا براي اشتغال پذیري و پرورش ایده ھا كمك كنند. دغدغھ ما توانمندسازي

دانشجویان براي اشتغال است. در بخش حوزه ھاي پشتیباني نیز باید ھر كاري كھ براي رفع این دغدغھ ھا است را انجام دھند.

دكتر غالمي با اشاره بھ طرح ساماندھي كھ در حال انجام است، گفت: مسئولیني كھ دانشگاه آنھا شامل ساماندھي است، دچار بحث سیاسي نشوند. كیفي سازي از

جملھ اھداف این برنامھ است. ھمھ دنیا در حال تجمیع امكانات است. دانشگاه ھاي بزرگ در حال پیوست بھ ھم ھستند تا در رقابت ھاي بین المللي حضور داشتھ

باشند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در پایان ضمن اشاره بھ شرایط فعلي در آموزش ھاي الكترونیكي گفت: با برنامھ ریزي و پیش بیني باید ساختارھایي كھ ایجاد شده

است را حفظ كنیم. معاونت آموزشي پیگیر مجوز آموزش ھاي تركیبي در آینده است.

در پایان این جلسھ دیگر حضار نیز بھ بیان دیدگاه ھا و نقطھ نظرات خود پرداختند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1399/11/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 جلسه ي کمیته ي علمی ستاد مقابله با بحران کرونا

پنجمین جلسھ ي كمیتھ ي علمي ستاد مقابلھ با بحران كرونا با

حضور دكتر حمید نادگران (دبیر كمیتھ ي علمي كرونا در استان

فارس)، دكتر سید مجتبي زبرجد (دبیر داخلي كمیتھ ي علمي)، دكتر

سید فخرالدین افضلي (مسئول ھماھنگي كمیتھ ي علمي) و با

ھمراھي دكتر كامیار زمردیان (مدیر توسعھ و ارزیابي تحقیقات

دانشگاه علوم پزشكي شیراز) و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامھ

ریزي فارس، دانشگاه ھاي استان، سازمان جھاد دانشگاھي و پارك

علم و فناوري، در سالن كنفرانس حوزه ي ریاست دانشگاه شیراز

تشكیل شد.

ارائھ ي گزارش از فراخوان علمي پژوھشي كرونا و ھمچنین ارائھ ي گزارش از فعالیت ھاي پژوھشي در زمان شیوع بیماري كرونا، دستوركار پنجمین جلسھ ي

كمیتھ ي علمي ستاد مقابلھ با كرونا بود.

در ابتداي این جلسھ، دكتر افضلي، بھ عنوان مسئول ھماھنگي كمیتھ ي علمي كرونا، بھ ارائھ ي گزارشي از فعالیت ھاي صورت گرفتھ در كمیتھ ي علمي پرداخت

و توضیح داد: جلسات كمیتھ ي علمي ستاد مقابلھ با بحران كرونا از تاریخ ١٧خردادماه آغاز و طي مدت برگزاري جلسات مستمر، فراخوان اولویت ھا و نیازھاي

مرتبط با بحران كووید١٩ در سھ رده ي ١.تشخیص و درمان(سریع)؛ ٢.كرونا و محیط زیست ٣. مدیریت و پیامدھاي كرونا: اقتصادي، اجتماعي، سیاسي،

فرھنگي و آموزشي و فناوري ھاي نرم بھ اعضاي ھیأت علمي دانشگاه ھاي استان فارس، پژوھشگران و عالقھ مندان داراي مجوز پژوھش اطالع رساني شد.

وي گفت: در طول این مدت تعداد ١٠١طرح پژوھشي بھ دبیرخانھ ي كمیتھ ي علمي كرونا ارسال شد كھ توسط كارگروه علمي كمیتھ، مورد غربالگري اولیھ قرار

گرفت و تعداد ٣٢طرح براي داوري نھایي انتخاب شد.

مدیر دفتر فناوري و طرح ھاي كاربردي دانشگاه افزود: در نھایت، ٢۴طرح پس از داوري نھایي و طبق اولویت بندي تخصصي و نیازسنجي براي تأمین اعتبار

پذیرفتھ شد.

دكتر افضلي اظھار داشت: انتظار كمیتھ ي علمي كرونا این است كھ استانداري و سازمان مدیریت و برنامھ ریزي استان، مسائل مالي این امر را تأمین نمایند؛ زیرا

این قضیھ تأثیر شگرفي بر اعتمادسازي اساتید و محققین و رفع نیازھاي با اولویت ترین مسألھ ي كشور خواھد داشت.

وي افزود: درخواست بنده بھ عنوان مسئول ھماھنگي كمیتھ ي علمي كرونا این است كھ مراجع ذي صالح، زودتر بھ درخواست كمیتھ مبني بر تخصیص اعتبار و

تعیین تكلیف طرح ھا پاسخ دھند و این درخواست برآمده از درخواست اساتید و محققین است، كھ در طي این مدت پیگیري ھاي زیادي از طریق مراجع رسمي و

بھ طور شخصي داشتھ اند.
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در ادامھ، دكتر كامیار زمردیان، مدیر توسعھ و ارزیابي تحقیقات دانشگاه علوم پزشكي شیراز، گزارش خود را از فعالیت ھاي پژوھشي در زمان شیوع بیماري

كرونا، ارائھ داد و گفت: با فراخوان كمیتھ ي علمي ستاد استاني كرونا، تعدادي زیادي از اساتید دانشگاه علوم پزشكي با اولویت كاربردي بودن پژوھش ھا و

پاسخگویي بھ نیازھاي استان در زمینھ ي بیماري كرونا، علي رغم ضیق وقت و كثرت فعالیت ھاي درماني سنگین و فرسایشي ناشي از اپیدمي كرونا، اقدام بھ

تدوین پروپوزال ھاي خود درخصوص ویروس كووید19 كردند.

وي افزود: متاسفانھ علي رغم صرف زمان توسط ایشان و ارزیابي فشرده ي داوران و اختصاص ساعات فراوان از سوي معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه

براي بررسي كارشناسي پروپوزال ھاي مذكور، تاكنون براي تامین اعتبار مالي موردنیاز بھ منظور اجراي طرح ھاي مصوب، اقدام مؤثري انجام نشده و این

موضوع اسباب دلسردي و گلھ مندي اساتید علوم پزشكي را از كمیتھ ي علمي ستاد كرونا فراھم آورده است.

دكتر زمردیان بیان داشت: از سوي دیگر با شروع اپیدمي كرونا، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شیراز بھ رغم محدودیت اعتبارات پژوھشي

خود، بالفاصلھ اقدام بھ تعریف فرآیند ویژه اي براي تسریع در مراحل داوري علمي و اخذ كد از كمیتھ اخالق در پژوھش ھاي علوم پزشكي و نیز تسھیل روند

تصویب و عقد قرارداد طرح ھاي پژوھشي مرتبط با كووید-19 نمود كھ خوشبختانھ این موضوع مورد استقبال اساتید علوم پزشكي قرار گرفت و درنھایت بیش از

٣۶٠پروپوزال پژوھشي با موضوع كووید19 بھ تایید نھایي و تصویب رسید كھ ھم اكنون در حال اجراست.

وي در ادامھ بھ بیان مھمترین اقدامات و دستاوردھاي علوم پزشكي دانشگاه شیراز پرداخت و گفت: با ھمكاري معاونت درمان دانشگاه ١٩ سیستم ثبت داده

(Registry) و بانك DNA ویژه ي بیماران كرونا تاسیس گردید كھ خود منبع بسیار ارزشمندي براي پژوھش ھاي آینده درخصوص این بیماري محسوب مي

شود؛ ھمچنین شركت ھاي دانش بنیان زیرپوشش مراكز رشد فناوري این دانشگاه، اقدام بھ تولید محصوالت فناورانھ، تجھیزات و محلول ھاي موردنیاز براي

پیشگیري و كیت آزمایشگاھي تشخیص بیماري كووید 19 نمودند.

مدیر توسعھ و ارزیابي تحقیقات دانشگاه علوم پزشكي شیراز افزود: در زمینھ ي تولید علم و انتشار دانش مرتبط با بیماري كووید-19نیز، تاكنون قریب بھ

٢۵٠مقالھ در مجالت معتبر علمي بین المللي با آدرس دانشگاه علوم پزشكي شیراز منتشر گردیده است.

دكتر زمردیان اظھار داشت: در عرصھ ي ھمكاري ھاي پژوھشي بین المللي نیز از سوي دانشگاه علوم پزشكي شیراز، فعالیت ھاي مشتركي با سایر كشورھاي

جھان و نیز سازمان جھاني بھداشت (WHO) صورت گرفتھ كھ از آن جملھ مي توان بھ دو مطالعھ ي بزرگ بین المللي با ھمكاري سازمان جھاني بھداشت اشاره

كرد.

وي در پایان تأكید كرد: ھنوز در ابتداي راه مبارزه با بیماري كووید-19ھستیم و با توجھ بھ جھش ژنتیكي مداوم ویروس، در سال ھاي آینده نیز این بیماري یكي از

اولویت ھاي مھم سالمت در سطح جھان خواھد بود؛ بنابراین براي كنترل و مھار این ویروس، نیازمند ھمكاري و ھم افزایي امكانات و توانمندي ھاي نھادھاي

دانشگاھي سراسر كشور با دستگاه ھا و نھادھاي اجرایي ھستیم.

در ادامھ ي این جلسھ، دكتر نادگران، دبیر كمیتھ و رئیس دانشگاه شیراز اظھار داشت: علي رغم تمام تالش ھاي بسیار خوبي كھ در استان فارس و در زمینھ ي

كرونا انجام شده و حتي مي توان گفت نسبت بھ سایر استان ھا حائز اھمیت تر و مبرزتر بوده است؛ ولیكن فضاي اطالع رساني (تبلیغاتي) براي مردم استان فراھم

نشده است.

وي توضیح داد: دانشگاه علوم پزشكي، تالش ھاي بسیاري در زمینھ ھاي مختلف بھداشت و درمان داشتھ و دانشگاه شیراز ھم نیز در زمینھ ھاي مرتبط

غیردرماني و غیربھداشتي تالش ھاي شایستھ اي انجام داده است؛ ولي بھ نظر مي رسد حتي مردم استان از آن مطلع نیستند.

دبیر كمیتھ ي علمي كرونا در استان فارس پیشنھاد داد: دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشكي شیراز نمایشگاھي باعنوان دستاوردھاي كرونا، بھ صورت مجازي

برگزار نمایند و در این نمایشگاه دستاوردھاي كلیھ ي مراكز آموزش عالي استان (مراكز آموزشي و بھداشت و درمان) معرفي شود.

رئیس دانشگاه شیراز افزود: در ارتباط با برگزاري نمایشگاه مجازي دستاوردھاي حوزه ي كرونا دو ھدف مدنظر است: ١.برخي از دستاوردھا بھ اطالع عموم

رسانده شود. ٢.ذیل اطالع رساني ھا، جنبھ ھاي آموزش عمومي بیماري كرونا در سطح استان افزایش یابد؛ چراكھ اطالع رساني صرف از طریق صداوسیما
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باعث مي شود مردم بھ شنیدن موارد ضروري عادت كنند، اما اطالع رساني ھاي متفاوت دیگري از قبیل برگزاري وبینارھا و یا نمایشگاه مجازي مي تواند مؤثر

باشد و نتایج خوب و ارزشمندي را در پي داشتھ باشد.

در ادامھ ي جلسھ دیگر اعضاي كمیتھ علمي نیز بھ بیان نظرات خود پرداختند و درنھایت مقرر شد تا با كمك پارك علم و فناوري فارس، دانشگاه شیراز و دانشگاه

علوم پزشكي نمایشگاه اقدامات و دستاوردھاي بھ دست آمده در پیوند با موضوع كووید 19 بھ صورت مجازي برگزار و در سطح استان و كشور اطالع رساني

گردد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  6  |  تاریخ: 1399/11/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارك رجب و میالد امام باقر(ع)

از روشنی طلعت رخشنده «باقر»
شد نور علوم نبوي بر همه ظاهر
در اّول ماه رجب از مشرق اعجاز
گردید عیان ماه تمام از رخ باقر

حلول ماه معنوي و سرشار از خیرات و برکات رجب
المرجب که مصادف است با خجسته میالد پنجمین
اختر تابناك امامت و والیت، حضرت امام باقر (ع)، بر

همگان خجسته باد.
رجب، دریچه اي است که جان مسلمانان را از عطر

خوش بندگی و عبودیت لبریز می کند و دل آن ها را براي ورود به ضیافت اهللا اعظم، رمضان المعظم می گشاید. به فرموده ي پیامبر
اکرم (ص): «ماه رجب براي امت من ''ماه استغفار'' است. ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهی در حرمت و فضیلت به آن نمی رسد».
روابط عمومی دانشگاه شیراز، فرارسیدن ماه خدا، رجب المرجب و میالد باسعادت امام محمد باقر (ع)؛ مخزن األسرار توحید و
شکافنده ي دانش نبوي و وارث علم علوي را بر همگان تبریک و تهنیت عرض نموده؛ در آغازین روز این ماه گرانقدر، از درگاه حضرت
احدیت، توفیق درك کامل فیوضات این ماه و دستیابی و بهره مندي روزافزون از دریاي بی کران دانش را به یمن میالد حضرت

باقرالعلوم (ع) آرزومند است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  7  |  تاریخ: 1399/11/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارك رجب و میالد امام باقر(ع)

از روشنی طلعت رخشنده «باقر»
شد نور علوم نبوي بر همه ظاهر
در اّول ماه رجب از مشرق اعجاز
گردید عیان ماه تمام از رخ باقر

حلول ماه معنوي و سرشار از خیرات و برکات رجب المرجب که مصادف
است با خجسته میالد پنجمین اختر تابناك امامت و والیت، حضرت امام

باقر (ع)، بر همگان خجسته باد.
رجب، دریچه اي است که جان مسلمانان را از عطر خوش بندگی و
عبودیت لبریز می کند و دل آن ها را براي ورود به ضیافت اهللا اعظم،
رمضان المعظم می گشاید. به فرموده ي پیامبر اکرم (ص): «ماه رجب
براي امت من ''ماه استغفار'' است. ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهی

در حرمت و فضیلت به آن نمی رسد».
روابط عمومی دانشگاه شیراز، فرارسیدن ماه خدا، رجب المرجب و میالد
باسعادت امام محمد باقر (ع)؛ مخزن األسرار توحید و شکافنده ي دانش
نبوي و وارث علم علوي را بر همگان تبریک و تهنیت عرض نموده؛ در
آغازین روز این ماه گرانقدر، از درگاه حضرت احدیت، توفیق درك کامل
فیوضات این ماه و دستیابی و بهره مندي روزافزون از دریاي بی کران

دانش را به یمن میالد حضرت باقرالعلوم (ع) آرزومند است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  8  |  تاریخ: 1399/11/21
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 22 بهمن ماه، سالروز پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی مبارك  باد

به نام خدا
«والفجر و الیال عشر...» وعده ي ازلی خداوند و سوگند
قطعی اوست که نویدبخش پگاه روشن پیروزي در افق

جهاد امت هاست.
پیروزي انقالب اسالمی، فجري بود که خداوند متعال
وعده ي آن را به شوریدگان عاشق و سرمست از کالم
خمینی کبیر (ره) داده بود؛ همان ها که در عصر اسارت
انسان و در روزگار قحطی انسانیت، خود را به خط خون

و آتش زدند و با شعار «اهللا اکبر» پرده هاي ظلمت شرق و غرب را درهم نوردیدند و «استقالل» و «آزادي» را براي ایران و ایرانیان به
ارمغان آوردند.

اینک در سالروز چهل ودومین بهار انقالب اسالمی، به خوبی شاهد عزت و اقتدار ایران اسالمی هستیم که همچنان با صالبت و
استواري، به حرکت پرافتخار خود ادامه می دهد و در مسیر تحقق آرمان هاي انقالب اسالمی گام برمی دارد.

بدون شک دانشگاهیان، بیش از دیگر اقشار، وظیفه ي حفظ و تداوم اهداف و آرمان هاي انقالب اسالمی را بر دوش داشته و دارند و به
واقع امروز با شعار «انقالب اسالمی، جوان ایرانی، امید و خودباروري و پیشرفت علمی» در خط مقدم توسعه و پیشرفت کشور عزیمان

ایستاده و عزت آفرینند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن گرامیداشت یاد وخاطره ي رهبر کبیر انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی (ره) و شهداي
واالمقام، 22 بهمن ماه سالروز پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی را به ملت همیشه قهرمان ایران، به ویژه به مقام معظم رهبري (دامت
برکاته) و خانواده ي بزرگ آموزش عالی، به خصوص دانشگاهیان دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض می نماید. بهروزي، سربلندي و

توفیق روزافزون همگان را از درگاه خداوند متعال خواستار است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  9  |  تاریخ: 1399/11/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین اختتامیه ي یازدهمین جشنواره ي حرکت در دانشگاه شیراز

یازدهمین جشنواره ي حرکت در دانشگاه شیراز به
ایستگاه آخر رسید.

آیین اختتامیه ي یازدهمین جشنواره ي حرکت در
دانشگاه شیراز، با حضور اعضاي هیأت رئیسه ي
دانشگاه؛ مدیر فرهنگی دانشگاه؛ رئیس مرکز حمایت از
فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه و جمعی از
اعضاي هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه، در تاالر

حکمت دانشگاه شیراز برگزار شد.
در این مراسم که به شکل حضوري و غیرحضوري، از
سوي مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان
دانشگاه ترتیب یافت، برگزیدگان نهایی یازدهمین
جشنواره ي حرکت در حوزه هاي 11گانه، براي رقابت با

دیگر دانشگاه ها به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري معرفی و از برگزیدگان دانشگاهی در این برنامه تقدیر شد.
دکتر محرر، رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه، در این آیین با بیان این مقدمه که: در سال گذشته، شیوع
اپیدمی کرونا تهدید بزرگی براي فعالیت هاي فرهنگی و دانشجویی به شمار می رفت، اظهار داشت: علی رغم شرایط موجود، انجمن
هاي علمی دانشگاه شیراز به سرعت، خود را با شرایط موجود وفق داده و برنامه هاي خود از روش ارائه ي حضوري به غیرحضوري و

الکترونیکی انتقال دادند.
وي ضمن قدردانی از انجمن هاي علمی دانشگاه که از زمان شیوع بیماري کرونا در کشور، به ویژه در آغازین روزهاي شیوع این
بیماري منحوس، فعالیت هاي مؤثري در زمینه ي آموزش، مهارت افزایی، بهبود حال روحی افراد و برنامه ریزي و غنابخشی به اوقات
فراغت آن ها... داشتند، تصریح کرد: انجمن هاي علمی دانشگاه شیراز در ایام شیوع بیماري کرونا، حماسه آفرینان دانشگاه بودند و

تهدید بزرگی را به فرصت بدل کردند.
رئیس مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز، خطاب به دانشجویان افزود: اندوخته هایی که شما در انجمن
هاي علمی دارید، میراث سالیان گذشته است که همواره نسل به نسل منتقل شده و باید تالش کنید تا از این میراث به خوبی

نگهداري کرده و به دوره هاي بعد منتقل کنید.
در ادامه ي این مراسم، دکتر زبرجد، معاون پژوهشی دانشگاه ضمن گرامیداشت دهه ي مبارك فجر و تقدیر از

برگزیدگان این جشنواره، درخصوص اهمیت و جایگاه انجمن هاي علمی سخن گفت.
وي تأکید کرد: اگرچه انجمن هاي علمی زیرمجموعه معاونت دانشجویی فرهنگی تعریف شده اند اما دراصل ویترین دانشگاه و زمینه

ساز حرکت رو به جلوي دانشگاه ها هستند.
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معاون
پژوهشی
دانشگاه

افزود:

دانشجویان فعال در انجمن هاي علمی و شرکت کننده در این
جشنواره داراي خودباوري هستند که خود را درمعرض داوري

قرار می دهند و از این بابت باید بدان ها تبریک گفت.
خانم زهرا فرامرزي، معاون مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی
دانشجویان دانشگاه شیراز نیز، در این مراسم به ارائه ي گزارشی

از برگزاري یازدهمین دوره از جشنواره ي حرکت پرداخت.
وي در مقدمه ي سخنان خود با بیان اینکه: انجمن هاي علمی-
دانشجویی، مجموعهاي علمی پژوهشی است که با حضور
دانشجویان نخبه و توانمند، همگام با اهداف و رسالت دانشگاه
تشکیل شده و مأموریت اصلی آن ، برطرف کردن شکاف میان
دانشگاه با صنعت، جامعه و دنیاي حرفه اي ست؛ افزود: هم
اکنون 77واحد انجمن علمی در دانشگاه شیراز مشغول به فعالیت است که قریب به 2هزار دانشجوي پژوهشگر و توانمند در این

انجمنها حضور فّعال و مؤثر دارند.
وي افزود: مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان، به عنوان زیرمجموعه ي معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز و درجایگاه
سیاستگذار و پشتیبان انجمنهاي علمی-دانشجویی دانشگاه، در راستاي پویایی دانشگاه و رشد انجمنها و همچنین به منظور ارائه ي

دستاوردهاي آنان، اقدام به برگزاري جشنواره ي دانشگاهی حرکت کرده است.
معاون مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز توضیح داد: این جشنواره به طور ساالنه برگزار می شود و انجمن
ها در قالب 5 گروه: علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزي، هنر و معماري در حوزه هاي 13گانه ي: انجمن علمی برتر،
فعالیت علمی خالقانه، نشریه ي علمی، مسابقه ي علمی، محتواي دیجیتال، کتاب، اختراع و کارآفرینی، بخش ویژه، انجمن پویا، استاد
مشاور برگزیده، دبیر برگزیده و گزارش برگزیده با هم به رقابت می پردازند و برگزیدگان نهایی در حوزه هاي 11گانه (48اثر) براي
رقابت با سایر دانشگاه ها به وزارت عتف معرفی می شوند و از برگزیدگان دانشگاهی نیز، در سطح دانشگاه در این برنامه تقدیر می

گردد.
به گفته ي مسئول دبیرخانه ي یازدهمین جشنواره ي حرکت دانشگاه شیراز، امسال 982فعالیت در قالب 140فقره گزارش مستند به
دبیرخانه ي جشنواره ارسال شده که از این تعداد اثر، 270فعالیت آموزشی (اعم از کارگاه، کالس و دوره)، 215رویداد علمی (درقالب
مسابقه، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت و گردهمایی علمی)، 194گفت وگوي علمی (هم اندیشی، مباحثه، گفت
وگو، کرسی آزاداندیشی، مناظره، میزگرد، جلسات بحث و حلقه ي فکري)، 253فعالیت در فضاي مجازي، 45نشریه، 2کتاب و 3

فعالیت کارآفرینی بوده است.
طبق گزارش معاون مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز، دستور العمل یازدهمین جشنواره ي حرکت از
اردیبهشت ماه 1399 به دانشجویان اعالم شده و انجمن ها تا 30تیرماه از طریق سامانه ي اتوماسیون آموزشی دانشجویی فرصت
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داشتند فعالیت هاي خود را ارسال نمایند.
وي افزود: پایش اولیه ي آثار توسط دبیرخانه ي جشنواره تا اول
شهریورماه 1399 و داوري آثار تا پایان آبان ماه سال جاري

صورت گرفته است.
به گفته ي خانم فرامرزي، آثار ارسال شده به دبیرخانه ي این
جشنواره در دو مرحله ي: 1. خودارزیابی فعالیت هاي انجمن
(توسط دبیر و استاد مشاور انجمن)؛ 2. بررسی آثار توسط سه
داور از اعضاي باتجربه و فعال انجمن هاي علمی، فعاالن سابق
انجمن هاي علمی، همکاران باتجربه ي دانشگاهی و اعضاي
هیأت علمی آشنا به حوزه ي فعالیت هاي انجمن هاي علمی-
دانشجویی دانشگاه، بررسی شده و درنهایت 48 اثر از بین تمامی
آثار، برگزیده و به دبیرخانه ي جشنواره ي ملی حرکت در وزارت

عتف معرفی شده است.
معاون مرکز حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه با
اشاره به به شرایط خاص امسال در پی شیوع بیماري کرونا نیز
افزود: امسال شرایط خاص موجود از یک سو و پتانسیل فناوري
موجود در دانشگاه از سوي دیگر سبب شد، کل فرایند جشنواره ي حرکت از ارسال اثر تا داوري و استخراج نتایج در سامانه ي

اتوماسیون آموزشی دانشجویی تعریف شود.
وي ادامه داد: این موضوع باعث شد تعداد آثار رسیده به دبیرخانه ي جشنواره دانشگاهی حرکت، رشد سه برابري نسبت به سال هاي
گذشته داشته باشد و این نشان از توانمندي هاي زیرساختی و پرسنلی موجود در دانشگاه شیراز به ویژه کارکنان حوزه ي انجمن هاي

علمی و توان باالي انجمن هاي علمی-دانشجویی دانشگاه شیراز دارد.
دکتر واعظی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که ضمن گرامیداشت دهه ي مبارك فجر و

تقدیر از برگزیدگان این جشنواره، در باب جایگاه و اهمیت انجمن هاي علمی دانشگاه سخن گفت.
مقام هاي انجمن هاي علمی اعالم شده در یازدهمین جشنوارة دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز بدین شرح است:

مقام هاي انجمن هاي علمی در یازدهمین جشنوارة دانشگاهی حرکت- بهمن ماه 1399
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  10  |  تاریخ: 1399/11/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیاده روي دانشگاهیان دانشگاه شیراز براي اداي احترام به مقام شهداي گمنام، در دهه ي پرفروغ فجر

به مناسبت فرارسیدن ایام اهللا فجر و گرامیداشت چهل
ودومین سال پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی، مراسم
پیاده روي دانشگاهیان دانشگاه شیراز به منظور اداي

احترام به مقام واالي شهیدان برگزار شد.
مراسم پیاده روي دانشگاهیان دانشگاه شیراز همزمان از
دو مسیر 1: دانشکده ي علوم (واقع در چهارراه ادبیات)،
به سمت مزار شهداي گمنام (واقع در دروازه قرآن) و 2.
میدان ارم به سمت یادمان شهداي گمنام دانشگاه شیراز

(واقع در پردیس ارم) ترتیب یافت.
این مراسم که با حضور جمعی از دانشگاهیان دانشگاه
شیراز، اعم از اعضاي هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان
دانشگاه ترتیب یافت، با حفظ فاصله ي اجتماعی و

رعایت دستورالعمل هاي بهداشتی، در پی شیوع بیماري کرونا در کشور صورت گرفت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  11  |  تاریخ: 1399/11/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست خبري ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی

نشست خبري ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت
اطمینان و ایمنی، با حضور دکتر محمدرضا نعمت اللهی، دبیر
کنفرانس و رئیس مرکز تحقیقات ایمنی؛ دکتر احمد پیروزمند،
دبیر علمی کنفرانس و دکتر کمال حداد، دبیر اجرایی کنفرانس،
به همت روابط عمومی دانشگاه شیراز، به صورت مجازي برگزار

شد.
رئیس مرکز تحقیقات ایمنی در این نشست با بیان این مقدمه که:

دانشگاه شیراز، نخستین دانشگاه ایران است که به صورت
رسمی، از سال 1383 به مبحث ایمنی، در قالب مرکز تحقیقات
ایمنی وارد شده؛ توضیح داد: باتوجه به نیازهاي روزافزون کشور
به دانش و فناوري هاي ایمنی و تربیت کارشناسان و متخصصین
موردنیاز در زمینه ي ایمنی، از چهارسال پیش تصمیم به توسعه
ي مرکز تحقیقات ایمنی در قالب دانشکده ي ایمنی گرفته شد.

دکتر نعمت اللهی ادامه داد: دانشکده ي ایمنی، دانشکده اي
چندوجهی است که اغلب رشته هاي آکادمیک قدیم و جدید را
دربرمی گیرد و در همه ي علومی که به نحوي به بحث ایمنی و
قابلیت اطمینان ارتباط دارند، وارد می شود؛ به همین دلیل با
تأسیس این دانشکده، ارتباطی چندگانه با وجوه مختلف علم و

صنعت در داخل و خارج دانشگاه برقرار خواهد شد.
وي افزود: مراحل ابتدایی ثبت و احداث این دانشکده صورت
گرفته است و هم اکنون دانشگاه شیراز در پی تصویب بودجه ي
دولتی و نیز بررسی میزان مشارکت چند نهاد سرمایه گذاري
خصوصی است و امید است بتوان در مدت زمانی کوتاه این

دانشکده را افتتاح کرد.
دبیر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و
ایمنی تأکید کرد: تأسیس دانشکده اي با این گستردگی آسان
نیست و به دلیل تنگناهاي مالی دولت، بازکردن فضاي عمرانی
براي تأسیسات جدید دشوار است، البته اعتبار مشخصی از سازمان مدیریت و برنامه ریزي درخواست شده و امید است بتوان در کنار

این دانشکده، پژوهشکده ي ایمنی را نیز تأسیس کرد.
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وي برگزاري کنفرانس ها و پنلهاي تخصصی ملی و بین المللی در حوزه ي مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی در سال هاي گذشته را
در راستاي اهداف یادشده برشمرد و گفت: امسال نیز ''ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی'' در روزهاي

28تا30 بهمن ماه 1399، به صورت مجازي در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد که امیدواریم جامعه از نتایج آن بهره مند گردد.
ایشان در ادامه به اهداف برگزاري ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی پرداخت و توضیح داد: این
کنفرانس باهدف بررسی و ارائه ي جدیدترین دستاوردهاي علمی و پژوهشی در حوزه ي مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی؛ نهادینه
کردن کاربردهاي مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی در کلیه ي زمینههاي موردنیاز کشور؛ فراهم سازي بستري مناسب براي انتقال
دانش و تجربیات کشورهاي مختلف؛ ایجاد بستري مناسب براي هم اندیشی، همافزایی و تبادل اطالعات بین دانشجویان، اساتید،
پژوهشگران و صنعتگران کشور؛ فراهم نمودن امکانات و شرایط الزم براي گسترش همکاري هاي متقابل صنعت و دانشگاه؛ جلب توجه
صاحب نظران، سیاست گذاران و مدیران صنایع کشور به جایگاه و اهمیت مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی در پیشرفت کشور؛ کمک
به نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در کشور از طریق انعکاس و رسانه اي کردن اهمیت و جایگاه ایمنی و قابلیت اطمینان در ابعاد
مختلف زندگی مردم و همچنین ایجاد بستري مناسب براي توسعه شبکه اي از مراکز تحقیقاتی حوزه ي ایمنی و قابلیت اطمینان

دانشگاهی با صنایع و ارگان هاي ذیربط برگزار می شود.
دکتر نعمت اللهی، در ادامه ي این نشست خبري، به معرفی برگزارکنندگان، اعضاي کمیته ي علمی و حامیان ششمین کنفرانس بین
المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی پرداخت و گفت: برگزارکننده ي ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و
ایمنی، مرکز تحقیقات ایمنی دانشگاه شیراز است. این مرکز با توجه به نیازهاي صنعت هستهاي در زمینه مطالعات ایمنی، در سال
1383 آغاز به کار کرد و در سال 1395 به منظور تامین نیازهاي کشور در زمینه ي مطالعات ایمنی و قابلیت اطمینان در سایر
حوزهها ازجمله صنایع هواوفضا، حمل و نقل، دفاعی، تاسیسات صنعتی و نیروگاهی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و...، این مرکز

گستره ي فعالیتهاي خود را به دیگر زمینه هاي ایمنی ارتقاء داد و نام آن، به مرکز تحقیقات ایمنی دانشگاه شیراز تغییر یافت.
دانشیار دانشکده ي مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز تصریح کرد: اینک دانشگاه شیراز با بیش از یک دهه تجربه، بهرهگیري از اساتید
و محققان مجرب داخلی و خارجی، انجام موفق دهها پروژه ي کاربردي و پژوهشی و پاسخدهی هرچه مناسبتر به نیازهاي کشور، در
حال برنامهریزي براي ارتقاء این مرکز به پژوهشکده ي تحقیقات ایمنی و گسترش همکاریهاي علمی-تحقیقاتی مشترك با ارگانها و

شرکتهاي داخلی و خارجی است.
دبیر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی، از حضور اعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي شیراز، علوم پزشکی
شیراز، صنعتی شیراز، تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، امیرکبیر، صنعتی مالک اشتر (اصفهان)، اصفهان، فردوسی مشهد، سهند
تبریز، همدان، یزد، آزاد اسالمی واحد تهران و سازمان هاي سازمان انرژي اتمی ایران، نظام ایمنی هسته اي ایران، پژوهشکده ي
راکتور و ایمنی سازمان انرژي اتمی، پژوهشگاه هوافضا و نیروگاه اتمی بوشهر و همچنین چندین استاد خارجی از کشورهاي انگلیس،

ایتالیا و... به عنوان اعضاي کمیته ي علمی این کنفرانس خبر داد.
دکتر نعمت اللهی از حامیان این کنفرانس نیز یاد کرد و گفت: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی با
حمایت سازمان صنایع هوافضا؛ پژوهشگاه هوافضا؛ موسسه آموزشی- تحقیقاتی صنایع دفاعی؛ شرکت تولید برق جنوب فارس؛ شرکت
گروه مپنا - توربین گازي توگا؛ فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشگاه
تهران؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ دانشگاه صنعتی شیراز؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛ دانشگاه صنعتی سهند؛ دانشگاه صنعتی
نوشیروانی بابل؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ دانشگاه اصفهان؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ دانشگاه یزد؛ انجمن آموزش مهندسی

ایران؛ انجمن آمار ایران؛ انجمن انرژي ایران؛ انجمن انرژي بادي ایران و پارك علم و فناوري فارس برگزار می شود.
در ادامه ي این نشست خبري، دکتر احمد پیروزمند، دبیر علمی کنفرانس ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و
ایمنی، به بیان موضوعات و محورهاي این کنفرانس پرداخت و موارد زیر را ازجمله حوزه هاي تحقیقاتی در این کنفرانس برشمرد:
آنالیز ایمنی احتماالتی(PSA) ؛ آنالیز ایمنی با روشهاي قطعیتی (DSA)؛ آنالیز عدم قطعیت؛ ارزیابی اثرات زیست محیطی؛ ارزیابی
ریسک؛ ایمنی تابش؛ بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)؛ روشهاي ریاضی در قابلیت اطمینان و ایمنی؛ روشهاي شبیه سازي در
آنالیز ایمنی و قابلیت اطمینان؛ فرهنگ ایمنی؛ قابلیت اطمینان برپایه تعمیر و نگهداري (RCM)؛ قابلیت اطمینان سازه؛ قابلیت
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اطمینان سیستم؛ مدل سازي حوادث؛ مدل سازي فعالیتهاي
نگهداري و کاربردها؛ مدیریت ریسک؛ FMEA/FMECA و

.HAZOP
وي همچنین به حوزه هاي کاربردي ششمین کنفرانس بین
المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی اشاره کرد و 14 حوزه
را در این زمینه نام برد: 1.انرژي؛ 2.ایمنی معدن و صنایع
معدنی؛ 3.حمل و نقل؛ 4. خطرات طبیعی؛ 5. سیستمهاي
نرمافزاري؛ 6.صنایع دفاعی؛ 7.صنایع شیمیایی؛ 8.صنعت نفت و
گاز؛ 9. صنعت هستهاي؛ 10.عمران و سازه؛ 11.فناوري اطالعات
(IT)؛ 12. هوانوردي و هوافضا؛ 13. بازرسی ایمنی ساختمان و
14. ایمنی و قابلیت اطمینان در دیگر حوزهها: بهداشت، غذا،

پزشکی، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و غیره.
دکتر پیروزمند در ادامه به تشریح برنامه هاي ششمین کنفرانس
بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی پرداخت و توضیح

داد:
 

مراسم افتتاحیه ي این کنفرانس روز 29بهمن ماه برگزار شده و
تا 30 بهمن ماه با ارائه ي مقاالت پذیرفته شده ادامه می یابد.
وي از برگزاري نشست هاي تخصصی و کارگاه هاي آموزشی در
این کنفرانس در تاریخ هاي 28تا30 بهمن ماه نیز خبر داد و
افزود: در این کنفرانس 220مقاله از پژوهشگران دریافت شده که

بعد از طی مراحل داوري، نهایتا تعداد 170 مقاله براي ارائه ي شفاهی و پوستر برگزیده شده است.
دبیر علمی ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی اعالم کرد: کلیه ي مقاالت این کنفرانس در ISC نمایه
می شود و مقاالت برگزیده، در حوزههاي مختلف تحقیقاتی و کاربردي در 6 نشریه ي معتبر علمی-پژوهشی با داوري تکمیلی منتشر

خواهد شد.
دکتر کمال حداد، دبیر اجرایی کنفرانس نیز درخصوص وجه تمایز این دوره از کنفرانس با دوره هاي پیشین با بیان این مقدمه که از
سال 1388 تا 1395 کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی، به صورت دوساالنه توسط پژوهشگاه هوافضاي تهران، دانشگاه
صنعتی امیرکبیر تهران و دانشگاه سهند تبریز برگزار شده است، توضیح داد: کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی
در سال 1397توسط دانشگاه شیراز برگزار شد و امسال نیز براي دومین بار مرکز تحقیقات ایمنی دانشگاه شیراز میزبان این کنفرانس

خواهد بود.
وي ادامه داد: در این دوره از کنفرانس، تعداد نشستهاي تخصصی با گسترهاي وسیعتر و با دید کاربردي تر در جهت رفع مشکالت
موجود در صنایع کشور برنامهریزي شود. همچنین براي آشنایی بیشتر شرکت کنندگان کنفرانس از کارگاههاي آموزشی-تخصصی با

موضوعات روز بهره گرفته شده است.
دکتر حداد افزود: در این کنفرانس 6 سخنران کلیدي صاحب نظر در حوزه هاي مختلف مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی، به

روزترین موضوعات این حوزه را براي شرکت کنندگان کنفرانس ارائه خواهند داد.
دبیر اجرایی کنفرانس با بیان اینکه با توجه به شرایط خاص ناشی از اپیدمی ویروس کرونا این دوره از کنفرانس کامًال به صورت
مجازي برگزار خواهد شد، به معرفی نشست هاي تخصصی کنفرانس پرداخت و توضیح داد: در این دوره از کنفرانس 6 نشست
تخصصی با توجه به نیازهاي علمی و تخصصی مخاطبان برگزار می گردد که عناوین آن ها عبارتند از: 1. چالشهاي قابلیت اطمینان در
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شبکههاي انتقال الکتریکی؛ 2.کاربردیسازي تکنیکهاي ارزیابی
ریسک و قابلیت اطمینان در حوزه ي سالمت و درمان؛
3.کاربردیسازي تکنیکهاي ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان در
ایمنی معادن؛ 4.راهکارهاي بهبود ایمنی و قابلیت اطمینان در
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی: از طراحی تا بهرهبرداري؛ 5.
مدیریت بحران، حفاظت پیشگیرانه در میراث فرهنگی و 6.

مقررات ملی مبحث 22 و معاینه ي ایمنی ساختمان.
دکتر حداد در ادامه به معرفی کارگاههاي آموزشی در ششمین
کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی پرداخت
و گفت: به منظور آشنایی مخاطبان با موضوعات روز در این
کنفرانس 8 کارگاه آموزشی نیز ترتیب داده شده است که اسامی
Human Reliability .1 :آن ها بدین شرح است
Assessment (HRA) techniques؛ 2. قابلیت اطمینان
در مهندسی سیستم (چرخه عمر و فرایند مهندسی سیستم)؛ 3.
Reliability assessment via deep learning
methods؛ 4. انواع حالتهاي عدم قطعیت در مباحث
مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی؛ 5. آشنایی با محدودیتهاي
بارپذیري نیروگاههاي هستهاي - مطالعه موردي نیروگاه اتمی
بوشهر؛ 6.تحلیل ایمنی احتماالتی زنده (LPSA) در نیروگاه
هاي اتمی؛ 7. کنترل نفوذپذیري غالف سوخت در زمان
بهرهبرداري و خاموشی راکتور و 8. روشهاي برنامهریزي تعمیر و

نگهداري ناوگان ماشینآالت معدنی.

گفتنی ست، برنامه ي زمان بندي و اطالعات کنفرانس، از طریق وبسایت کنفرانس به نشانی www.irsec2020.com در
دسترس عالقه مندان است.

تهیه شده در:
روابط عمومی دانشگاه شیراز

http://www.irsec2020.com/
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  12  |  تاریخ: 1399/11/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برپایی نمایشگاه چهل  ودومین بهار انقالب اسالمی

به مناسبت فرارسیدن دهه ي مبارك فجر و چهل
ودومین بهار انقالب اسالمی، نمایشگاه هاي عکس و
پوستر در پیوند با انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوري
اسالمی امام خمینی (ره)، از تاریخ 12تا22 بهمن ماه در

ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز برپا شده است.
نمایشگاه عکس چهل ودومین بهار انقالب اسالمی که با
عنوان «گذار، غبار و بهار» ترتیب یافته است، دربردارنده
ي 70 تصویر با توضیح نوشته هایی از سه برهه ي
تاریخی ایران زمین؛ یعنی دوران شکل گیري سلطنت
پهلوي و حکومت رضاشاه پهلوي، دوران حکومت
محمدرضاشاه پهلوي و مبارزه تا پیروزي انقالب اسالمی

را در بر گرفته است.
همچنین نمایشگاهی در قالب پوستر، با هدف آشنایی با زندگی و شخصیت امام راحل عظیم الشان (ره) که از دوران نوجوانی، جوانی،
میانسالی، آغاز نهضت، دعوت به قیام، مبارزه و تبعید امام تا پیروزي انقالب اسالمی و تشکیل جمهوري اسالمی به همت ایشان را

شامل می شود، برپا گردیده است.
دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه شیراز، به همراه اعضاي هیأت رئیسه ي دانشگاه نیز، در دهه ي مبارك فجر از این نمایشگاه بازدید

کردند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  13  |  تاریخ: 1399/11/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 معرفی و تجلیل استاد دانشگاه شیراز، به عنوان استاد نمونه ي کشوري

در بیست وھشتمین آیین نكوداشت اعضاي ھیأت علمي نمونھ ي

كشوري، دكتر محمدرضا رحیم پور، استاد مھندسي شیمي دانشگاه

شیراز، بھ عنوان استاد نمونھ ي كشوري معرفي و تجلیل شد.

در آیین نكوداشت اعضاي ھیأت علمي نمونھ ي كشوري كھ با

حضور دكتر منصور غالمي، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري،

برخي از معاونان و مدیران وزارتخانھ و رؤساي دانشگاه ھا و

مراكز پژوھشي بھ صورت برخط و حضوري در سالن شھداي جھاد

برگزار شد، ١۶ عضو ھیأت علمي نمونھ ي كشوري معرفي و

تجلیل شدند. در این میان، دكتر محمدرضا رحیم پور، استاد دانشكده

ي مھندسي شیمي، نفت و گاز دانشگاه شیراز، با تألیف بیش از ۵٠

عنوان كتاب و ۵٠٠ مقالھ، ١٠ اختراع و راھنمایي و مشاوره ي

بیش از ٢۵٠ پایان نامھ و رسالھ ، و كسب عنوان یكي از دانشمندان پراستناد یك درصد جھان، بھ عنوان استاد نمونھ ي كشوري معرفي و تقدیر شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در این آیین با اشاره بھ اینكھ قدر دان اساتید فرھیختھ و متخصصي ھستیم كھ بي توقع و بدون انتظار در جامعھ خدمت مي كنند،

تاكید كرد: جامعھ اي كھ بزرگان و دانشمندان خود را ارج نھد، جامعھ اي بالنده خواھد بود و ضرورت دارد توجھ ویژه مسئوالن بھ قشر تحصیل كرده و جامعھ

دانشگاھیان بیش از پیش جلب مي شود.

دكتر غالمي در آیین نكوداشت اعضاي ھیئت علمي نمونھ ي كشوري، با اشاره بھ اینكھ یكي از مشخصھ ھاي بارز جوامع گذشتھ توجھ بھ علم بوده است، گفت:

توجھ دین مبین اسالم نیز بھ دانش پژوھي بسیار پررنگ بوده و این موضوع طي قرن ھاي گذشتھ در تاریخ كشور ایران نیز بھ صورت محسوس دیده شده است و

این میراث ارزشمندي است كھ باید ھمواره محفوظ باشد.

وي با بیان اینكھ جامعھ اي كھ بزرگان و دانشمندان خود را ارج مي نھد و بر صدر مي نشاند، جامعھ اي بالنده خواھد بود، افزود: اگر این میراث ارزشمند

دانشمندان و صاحب نظران قرن معاصر را بھ نسل حاضر پیوند بزنیم، یك سرمایھ فوق العاده قوي از جامعھ عالمان خواھیم داشت كھ باید نگاه خود را بھ سمت

حفظ این عالمان، پژوھشگران و دانشمندان برجستھ متوجھ كنیم.

دكتر غالمي ادامھ داد: قدر دان اساتید فرھیختھ و متخصص دانشگاه ھا ھستیم كھ بي توقع و بدون انتظار در جامعھ خدمت مي كنند و ضرورت دارد توجھ ویژه

مسئوالن بھ این قشر تحصیل كرده و جامعھ دانشگاھي بیش از پیش جلب شود. دانشگاھیان و اساتید چشمھ ھاي جوشان و رودھاي خروشان علم و فناوري ھستند؛

ھمھ باید وظیفھ خود را در مقابل این سرمایھ ھاي ارزشمند بھ نحو مطلوب انجام دھیم.

وزیر علوم تصریح كرد: امروز كسب رتبھ ١۵ تولید علم در دنیا، با توجھ بھ شرایطي سختي كھ كشور داشتھ است، دستاورد ارزشمندي است كھ با نیروي انساني

متخصص و متبحر دانشگاه ھاي داخل بھ دست آمده است. صاحبان ایده، واحدھاي فناور و شركت ھاي دانش بنیان در موارد متعدد مشكالت حوزه صنعت را در
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كشور برطرف كرده اند و این یك اتفاق نو ظھور است كھ باید تقویت شود.

وي با بیان اینكھ دانشگاه ھاي كشور در حوزه پژوھش عھده دار خدمات ارزشمندي ھستند كھ حال جامعھ را خوب مي كنند، اظھار داشت: بسیاري از اساتید جوان

كشور نگاه ژرفي بھ مسائل اجتماعي دارند و آراستھ بھ علوم و تخصص ھاي روز دنیا ھستند كھ در كنار تجربھ ھاي ارزشمند استادان بزرگ، باید بھ آنان پرداختھ

شود. در حال حاضر در برھھ اي از تاریخ ھستیم كھ تغییر و تحول با سرعت زیاد اتفاق مي افتد و ھمین تجربھ شیوع بیماري كرونا، موجب از جاكندگي عظیم شده

است.

دكتر غالمي با اشاره بھ تحوالت خوبي كھ اخیراً در حوزه پژوھش كشور اتفاق افتاده است، گفت: دانشمندان كشور در حوزه پژوھش موجب عزت ایران اسالمي

ھستند و امروز نگاه دنیا بھ كشورمان با حضور دانش آموختگان متخصص و برجستھ تغییر كرده است.

وزیر علوم در پایان سخنان خود تاكید كرد: نگاه وزارت نیز جامعھ محور بودن در زمینھ ھاي مختلف است و توجھ بھ مسائل اجتماعي در اولویت قرار دارد.

گفتني ست ھمزمان با مراسم اعطاي لوح بھ استادان نمونھ ي كشوري در سالن جھاد وزارت عتف، در سالن كنفرانس دانشگاه شیراز با حضور اعضاي ھیأت

رئیسھ ي دانشگاه، آیین تقدیر از دكتر رحیم پور نیز صورت گرفت و دكتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز بھ نیابت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، لوح

یادبود ایشان را اعطا كرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  14  |  تاریخ: 1399/11/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري جشن میالد حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن

مراسم جشن میالد حضرت زھرا (س) و بزرگداشت مقام زن، بھ

ھمت دفتر امور زنان و خانواده ي دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این مراسم كھ با حضور دكتر نادگران، رئیس دانشگاه، اعضاي

ھیأت رئیسھ ي دانشگاه، دكتر زھرا علیمراد، مشاور رئیس دانشگاه

شیراز در امور زنان وخانواده، دكتر سیده معصومھ دستغیب

مدیركل امور بانوان و خانواده استانداري فارس و برخي از بانوان

دانشگاه شیراز در تاالر حكمت دانشگاه شیراز و حضور مجازي

جمعي از دانشگاھیان ترتیب یافت؛ از بانوان افتخارآفرین و شاخص

دانشگاه تجلیل شد.

دكتر زھرا علیمراد، در حاشیھ ي این مراسم ضمن عرض تبریك

میالد باسعادت حضرت زھرا (س) و دھھ ي پرفروغ فجر بھ تشریح مھمترین اقدامات و فعالیت ھاي این مجموعھ پرداخت.

وي اظھار داشت: ھدف اصلي این حوزه، ارتقاي كیفیت زندگي زنان دانشگاھي و شناسایي مسائل و مشكالت زنان و بازتاب و پیگیري حل مشكالت با ارائھ ي

راھكارھاي عملي و جلب مشاركت واحدھاي مختلف دانشگاه است.

دكتر علیمراد گفت: این واحد براي اجراي برنامھ ھاي توانمندسازي بانوان در زمینھ ھاي علمي، مدیریتي، فرھنگي و اجتماعي متناسب با نیاز ایشان با واحدھاي

مختلف، تعامل و ھمكاري مستمر دارد.

وي با بیان اینكھ مشاور امور زنان و خانواده در دو حوزه ي عمده برون سازماني و درون سازماني فعالیت دارد، اظھار داشت: حضور فعال و مؤثر در جلسات و

برنامھ ھاي مختلف در استانداري، فرمانداري و وزارت علوم، ھمكاري الزم در اجراي برنامھ ھاي سازمان ھاي خارج از دانشگاه مانند تدوین سند چشم انداز

ارتقاي زنان استان فارس براي استانداري بھ منظور ارسال بھ وزارت كشور، ھمكاري در رونمایي از دایره المعارف زنان نامدار فارس با سازمان ھاي مرتبط،

نماینده ي دانشگاه و عضو ثابت كارگروه ھاي استان مانند كارگروه سالمت و خانواده استان، كمیسیون امر بھ معروف و نھي از منكر استان، كمیتھ ي زنان

وخانواده استانداري و فرمانداري و... از فعالیت ھاي برون سازماني ماست.

دكتر علیمراد توضیح داد: در حوزه ي درون سازماني، جامعھ ي ھدف شامل سھ گروه بانوان عضو ھیات علمي، كارمندان و دختران دانشجو ھستند كھ فعالیت

ھاي این حوزه در ابعاد مختلف اجرا مي شود.

وي افزود: برگزاري كارگاه ھا و دوره ھاي آموزشي پس از نیازسنجي، فعالیت ھاي پژوھشي در حوزه ي بانوان، برگزاري سخنراني با موضوعات مرتبط با این

حوزه، انتشار نشریھ، برگزاري اردوھاي مختلف، مسابقات، جشن ھا، نمایشگا ه ھا و دورھمي ھاي دوستانھ، مسابقات ورزشي و خدمات مشاوره اي، ازجملھ

فعالیت ھاي مشاور امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز است.
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وي تصریح كرد: در سال جدید و با توجھ بھ شیوع ویروس كرونا نیز، برنامھ ھاي مشاور امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز استمرار داشتھ است.

رئیس دانشگاه شیراز نیز در این مراسم ضمن تبریك میالد باسعادت حضرت زھرا (س) و گرامیداشت مقام زن و ھمچنین دھھ ي پرفروغ فجر، از زحمات بانوان

دانشگاه، بھ ویژه دكتر زھرا علیمراد، مشاور رئیس دانشگاه شیراز در امور زنان وخانواده تقدیر كرد.

دكتر نادگران با بیان اینكھ سیره ي حضرت فاطمھ (س) الگویي كارآمد براي تمامي مردان و زنان عالم است؛ پیشنھاد تشكیل یك كارگروه پژوھشي توسط بانوان

دانشگاھي را داد كھ باھدف بررسي زوایاي مختلف ابعاد شخصیتي و سیره ي حضرت زھرا (س)، اقدام بھ تدوین آیین نامھ اي براي شیوه ي زندگي زنان جامعھ ي

امروزي نمایند.

ایشان بر نقش ارزنده ي بانوان در در رشد، توسعھ و بالندگي دانشگاه تأكید ورزید و از بانوان شاخص دانشگاه تقدیر كرد.

در ادامھ ي این مراسم، مدیركل امور بانوان و خانواده استانداري فارس نیز ضمن تبریك میالد حضرت زھرا (س) و بیان دیدگاه ھاي خود درباره ي آن حضرت

تأكید كرد: باید تالش كنیم ھرچھ بیشتر و بھتر، حضرت زھرا (س) را بھ عنوان الگوي زنان بھ آن ھا بھ ویژه بھ دانشجویان بشناسانیم.

دكتر دستغیب با یادآوري اینكھ: استان فارس، بعد از تھران، داراي بیش ترین بانوان تحصیلكرده است؛ گفت: خواستار آن شد تا با برگزاري جلسھ ھا و برنامھ ھاي

علمي باتوجھ بھ اینكھ نیاز بھ گفت وگوھاي جدید با نسل جدید داریم، باب این گفت وگوھا را باز كنیم و تأكید كرد: این حركت الزم است كھ از دانشگاه آغاز شود.

ایشان با اشاره بھ مأموریت ھاي جدید دانشگاه در زمینھ ي ارتباط با جامعھ و حل مسائل آن، از دانشگاھیان خواست تا ھمان گونھ كھ در حوزه ي ارتباط جامعھ و

صنعت برنامھ ریزي ھاي مختلفي صورت گرفتھ است؛ در زمینھ ي امور زنان و خانواده نیز برنامھ ریزي ھاي منظمي داشتھ باشند و تأكید كرد: تمام واحدھاي

دانشگاھي باید بھ امور زنان و خانواده توجھ داشتھ باشند و این صرفا وظیفھ ي دفتر مشاور امور زنان و خانواده نیست.

تجلیل از بانوان شاخص دانشگاھي و مادران سال اولي، حسن ختام این مراسم بود.

خانم ھا دكتر افسانھ صفوي (براي كسب عنوان پراستنادترین دانشمند ٢درصد جھان)، دكتر حیلمھ عنایت (براي كسب عنوان ھیأت علمي برتر در ھمكاري با

جامعھ و صنعت)؛ دكتر سیده زھره عظیمي فر (براي طرح برگزیده ي صنعتي دانشگاه ھا و مراكز آموزش عالي)؛ دكتر مونا حسیني سروري (براي كسب عنوان

پراستنادترین دانشمند ٢درصد جھان)، دكتر موسوي نسب (براي كسب جایزه ي بین المللي علوم سافریج)؛ دكتر مریم كوشكي جھرمي (براي كسب عنوان استاد

برگزیده ي سومین جشنواره ي ملي زن و علم)؛ فریده كامران پور (براي كسب عنوان كارشناس نمونھ مراكز مشاوره كشور) و فرشتھ زارعي (براي كسب رتبھ

ي اول مسابقات قرآني در رشتھ ي حفظ پنج جزء) بھ عنوان بانوان شاخص دانشگاھي معرفي و تقدیر شدند.

فایل گزارش عملكرد دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86.pdf
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  15  |  تاریخ: 1399/11/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین تقدیر از برگزیدگان هشتمین جشنواره ي ملی رویش

همزمان با فرارسیدن دهه ي مبارك فجر و سالگرد
پیروزي انقالب اسالمی، آیین تقدیر از برگزیدگان
هشتمین جشنواره ي ملی رویش دانشگاه شیراز، به

همت معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
این مراسم با حضور اعضاي هیأت رئیسه ي دانشگاه و
مدیران معاونت دانشجویی-فرهنگی دانشگاه در تاالر
حکمت دانشگاه شیراز، به صورت برخط با شرکت
مجازي جمعی از دانشگاهیان دانشگاه شیراز برگزار شد.

ظرفیت کانون هاي دانشگاه براي کارآفرینی و
پاسخگویی به نیازهاي جامعه

دکتر واعظی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز
در ابتداي این مراسم، ضمن خیرمقدم و گرامیداشت دهه ي مبارك فجر، به ارائه ي گزارشی از فعالیت هاي کانون هاي دانشگاه شیراز
پرداخت. وي با بیان این مقدمه که کانون هاي دانشگاه ظرفیتی چندمنظوره دارند و در عرصه هاي مختلفی فعالیت می کنند، جایگاه

آن ها را مهم برشمرد و افزود: این کانون ها ظرفیت کارآفرینی و پاسخگویی به نیازهاي جامعه دارد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با بیان اینکه در دانشگاه شیراز 18کانون مشغول به فعالیت است، کسب رتبه ي سوم کانون هاي
دانشگاه شیراز در بین دانشگاه هاي الف را در هشتمین جشنواره ي رویش، موفقیت بزرگی قلمداد کرد و از فعالیت هاي مؤثر و

شایسته ي کانون ها تقدیر کرد.
در ادامه، دکتر حفیظی، مدیر فرهنگی دانشگاه نیز ضمن عرض تبریک به مناسبت یو م اهللا فجر و میالد باسعادت حضرت زهرا (س)،

به تشریح وضعیت کانون هاي دانشگاه و طرح دغدغه هاي مختلف در این زمینه پرداخت.
وي با بیان اینکه کانون هاي دانشگاه جزء محدود فعالیت هاي خودجوش دانشگاهی است که به دور از موضع گیري هاي خاصی
مشغول فعالیت است و عامل جذب مخاطبان بسیاري شده است؛ کانون هاي فرهنگی و آحاد جامعه ي دانشجویی را به توجه به سه

نکته ي مهم دعوت کرد.
ایشان ارتقاي فردي و گروهی کانونی را به عنوان اولین نکته ي مهم در فعالیت کانون ها دانست و در مرحله ي دوم به آماده سازي
بستري براي استفاده ي آحاد مختلف دانشجویی اشاره کرد،؛ وي سومین مرحله در فعالیت هاي کانونی را خدمت رسانی به جامعه و

پاسخ به نیازهاي جامعه برشمرد که در صورت ایجاد توانمندي در دانشگاه محقق می شود.
دکتر حفیظی تأکید کرد: باتوجه به تحوالت اجتماعی و فرهنگی جامعه، نیاز هست که با رعایت اصول فرهنگی، فعالیت هاي فرهنگی

دانشگاه را به روزرسانی کرده و براي عمق بخشی آن برنامه ریزي کنیم.
لزوم برنامه ریزي هاي فرهنگی براي دوران پساکرونا، به ویژه در زمینه ي اجتماع پذیري

مدیر فرهنگی دانشگاه باتوجه به شیوع بیماري کرونا و تبعات ناشی از آن، به لزوم برنامه ریزي براي دوران پساکرونا به ویژه در زمینه
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ي اجتماع پذیري و فعالیت هاي گروهی تأکید کرد و از کانون هاي دانشگاه خواست تا به این مهم بپردازند.
وي از برگزاري بیش از 250 برنامه متنوع از سال گذشته تاکنون به همت کانون هاي فرهنگی دانشگاه خبر داد که در ابعاد مختلف و

براي مخاطبین مختلف درون دانشگاهی، برون دانشگاهی و ترکیبی برگزار شده است و این موضوع را موفقیت بزرگی قلمداد کرد.
رئیس دانشگاه شیراز نیز در این مراسم ضمن تبریک مناسبت هاي پیش رو، به اهمیت جایگاه کانون هاي فرهنگی هنري دانشگاه و

نقش آن ها در تعالی فرهنگ و فعالیت هاي دانشگاهی پرداخت .
دکتر نادگران از اینکه دانشجویان، علیرغم مشکالت و محدودیت هاي دوران شیوع بیماري کرونا، در کنار فعالیت هاي تحصیلی به
فعالیت هاي فوق برنامه نیز توجه داشته و مشغول فعالیت در این زمینه هستند، ابراز خرسندي کرد و افزود: دانشگاه داراي دو
مأموریت شاخص آموزشی و پژوهشی است، اما مأموریت هاي دیگري مثل کارآفرینی و حل مسائل جامعه نیز طی سالیان گذشته بدان

افزوده شده است.
وي تأکید کرد: انجام این مأموریت هاي دانشگاه میسر نمی شود جز اینکه دانشجویان در این زمینه همراهی و همکاري داشته باشند.

رئیس دانشگاه نقش کانون هاي فرهنگی را در انجام این مأموریت ها ویژه دانست و توضیح داد: کانون هاي دانشگاه محل بروز و ظهور
کلیه ي فعالیت هاتی است که ویژگی مهمی دارد؛ ازجمله آنکه دانشجویان در کانون هاي دانشجویی و فرهنگی، به سمت انجام
فعالیت هاي گروهی و جمعی رفته و همچنین رفتن از ایده تا عمل را در کانون ها یاد گرفته و تجربه می کند و در این میان دانشگاه

نیز از این موضوع بهره مند می شود.
مراسم تقدیر از کانون هاي برگزیده ي دانشگاه در جشنواره ي رویش حسن ختام این برنامه بود.

گفتنی ست، کانون گردشگري و ایران شناسی دانشگاه شیراز داراي رتبه برگزیده در بخش ایرانشناسی و گردشگري دانشگاه هاي گروه
الف، گروه تواشیح اسوه (زیرمجموعه کانون قرآن و عترت دانشگاه شیراز) برگزیده بخش موسیقی مذهبی و آیینی؛ گروه ُکر دانشگاه
(زیرمجموعه کانون موسیقی دانشگاه شیراز) برگزیده ي بخش گروه موسیقی رشته ي سرودهاي انقالبی و آواز گروهی هشتمین

جشنواره ي ملی رویش بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  16  |  تاریخ: 1399/11/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده ي دانشگاه شیراز

منحوس کرونا، باري دیگر شاهد حضور پرشور و
شیطنت هاي شیرین این عزیزان در سطح دانشگاه

باشیم.
جامعه محور بودن فعالیت هاي دانشگاهی؛ مکمل دو

محور آموزش و پژوهش در دانشگاه است
رئیس دانشگاه در ادامه ، در باب تولید علم و پژوهش در
دانشگاه سخن گفت و تصریح کرد: شاکله ي اصلی
دانشگاه به معناي واقعی، تولید علم و حرکت روي
مرزهاي دانش است و در کنار آن، کاربرد و حل مسائل

جامعه قرار می گیرد.
وي افزود: جامعه محور بودن فعالیت هاي دانشگاهی،

هیچ تعارضی با مسأله ي تولید علم و پژوهش ندارد، بلکه این دو مکمل یکدیگرند و بسیاري از پژوهش هایی که در حال انجامند، در
رابطه با نیازها و مشکالت جامعه صورت گرفته است.

دکتر نادگران حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم (دانشگاه هاي نوآور و کارآفرین) و نسل چهارم (دانشگاه هاي جامعه محور) را
یکی از اهداف مهم دانشگاه خواند و گفت: در این زمینه برنامه ریزي هاي مختلفی صورت گرفته و در حال انجام است.

دانشگاه شیراز از دانشگاه هاي تراز اول و خوش نام کشور
ایشان در ادامه به موفقیت هاي اخیر دانشگاه شیراز ازجمله کسب عنوان «دانشگاه برتر در عقد قراردادهاي صنعتی» و همین طور
کسب عنوان «استان برتر پژوهش» براي استان فارس باهمکاري دانشگاه شیراز پرداخت و گفت: درحال حاضر دانشگاه شیراز جزء
دانشگاه هاي تراز اول و خوش نام در کشور است و از موقعیت و جایگاه خوبی در سطح ملی و بین المللی برخوردار است که همگان با

احترام خاصی از آن یاد می کنند.
وي از همه ي اعضاي خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز خواست تا براي نگاه داشتن این نیک نامی و ارتقاي سطح و حرکت روبه جلوي

دانشگاه همواره دست از تالش برندارند.
رئیس دانشگاه به مشکالت عدیده ي اعضاي هیأت علمی جوان دانشگاه نیز اشاره کرد و افزود: در دانشگاه شیراز کوشیده ایم از
نیروهاي جوان و باانگیزه و پرانرژي در سطوح مختلف مدیریتی و سمت هاي مختلف استفاده کنیم و البته از مشکالت عدیده ي این
نیروهاي جوان آگاه هستیم و براي رفع برخی از این دغدغه ها و مشکالت برنامه ریزي هایی صورت گرفته که امیدواریم به زودي

حداقل شاهد رفع برخی از این مسائل باشیم.
ایشان در پایان ضمن تبریک به پژوهشگران برگزیده ي دانشگاه، از مسئوالن و مدیران حوزه ي پژوهش و فناوري دانشگاه قدردانی

کرد.
در ادامه ي مراسم، دکتر زبرجد، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه نیز ضمن عرض تبریک به مناسبت میالد باسعادت حضرت زهرا
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(س) و گرامیداشت ایام اهللا فجر، به گزارشی از جایگاه دانشگاه شیراز ازنظر پژوهش و فناوري و وضعیت پژوهش در دانشگاه پرداخت.
ایشان اعضاي هیأت علمی، دانشجویان و امکانات پژوهشی را سه ضلع مختلف براي پژوهش برشمرد و به حمایت هاي معاونت پژوهش

و فناوري در سال 1399 براي راه اندازي، ارتقا و به روزرسانی آزمایشگاه هاي مختلف دانشگاه در همین راستا اشاره کرد.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز، با اشاره به رتبه ي چهارم این دانشگاه در سطح ملی براساس رتبه بندي هاي مختلف، کسب
این جایگاه را موفقیت بزرگی قلمداد کرد و وضعیت پژوهش در دانشگاه را وضعیت مطلوب و موردقبولی خواند و از همگان خواست تا

با نگاهی رو به جلو و برنامه ریزي براي آینده مانع از درجازدن در وضعیت فعلی شوند.
ایشان در گزارش خود به تعداد مقاالت دانشگاهیان دانشگاه شیراز، تعداد قراردادهاي دانشگاهیان، همکاري دانشگاهیان دانشگاه شیراز

با دیگر کشورها و دانشگاه هاي مختلف ایران و جهان و بسامدهاي آن و.... اشاره کرد.
دکتر زبرجد از همه ي اعضاي خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز خواست تا با خودباوري و تالش، کارآفرینی را سرلوحه ي فعالیت هاي

خود قرار دهند.
تجلیل و قدردانی از پژوهشگران برگزیده ي دانشگاه شیراز حسن ختام این مراسم بود.

اسامی پژوهشگران برگزیده ي دانشگاه شیراز که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند، به شرح زیر است:
پژوهشگران برتر در سطح دانشگاه

 



2/22/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 38/62

 

 



2/22/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 39/62

 

 



2/22/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 40/62

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  17  |  تاریخ: 1399/11/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست مجازي معاونان دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی کشور

شصت وهفتمین نشست مجازي معاونان دانشجویی
دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی کشور، به صورت
حضوري و مجازي، در محل سازمان امور دانشجویان

برگزار شد.
این نشست با حضور دکتر منصور غالمی، وزیر علوم
تحقیقات و فناوري؛ دکتر مجتبی صدیقی، رئیس
سازمان امور دانشجویان؛ دکتر مطیعی، رئیس صندوق
رفاه دانشجویان؛ معاونان و مدیران کل سازمان امور
دانشجویان و معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و
مراکز آموزش عالی کشور، ازجمله دکتر سیدمجتبی
واعظی، معاون دانشجویی-فرهنگی دانشگاه شیراز برگزار

شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در این نشست، با بیان اینکه حوزه خدمات دانشجویی بسیار متنوع و وسیع است، اظهار داشت: مدیران
و همکاران این حوزه در دانشگاه ها و سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان به خوبی از عهده ي انجام این وظایف به ویژه

در ایام کرونا برآمده اند.
دکترغالمی با تاکید بر توسعه و تقویت هرچه بیشتر امکانات ورزش دانشجویی افزود: استفاده ي دانشجویان از این امکانات، عالوه بر
اینکه موجبات سالمتی و نشاط دانشجویان را فراهم می کند، برخی کاستی هاي موجود در بعضی از مراکز آموزش عالی را نیز به نوعی

جبران می کند.
وي با بیان اینکه در این راستا تاکنون فعالیت هاي گسترده اي صورت گرفته است، تصریح کرد: در سال جاري چندین پروژه ي

ورزشی در دانشگاه ها به بهره برداري رسیده است و ان شااهللا تا پایان سال نیز بر تعداد آن افزوده می شود.
لزوم توجه ویژه به امور رفاهی دانشجویان

وزیر عتف با تاکید بر هماهنگی سه بخش ورزش دانشجویی، بهداشت و درمان و مشاوره ي دانشجویی براي ارائه ي خدمات بهتر در
حوزه ي سالمت جسمی دانشجویان گفت: سازمان امور دانشجویان و حوزه ي دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در زمینه ي
خدمات رفاهی دانشجویی، باید همفکري و هماهنگی الزم را با یکدیگر داشته باشند و با توجه بیشتر بر امور رفاهی دانشجویان، باید
برنامه ریزي هاي ما بر این فرض باشد که در ترم آینده امکان حضور دانشجویان در دانشگاه ها فراهم شده است و آن را به زمان

دورتري موکول نکنیم که قطعًا این کار احتیاج به برنامه ریزي هاي دقیق و ملزومات خاص خود دارد.
وي با تاکید بر توجه بیشتر به نظم و انضباط بهداشت فردي به عنوان یک ضابطه ي مستمر در محیط هاي دانشجویی گفت: در این
خصوص باید تمام دستورالعمل ها، آیین نامه ها و مصوبه هایی که در سال هاي اخیر در دانشگاه ها تدوین، تصویب و یا تجدیدنظر
شده است، (به ویژه در نیم سال 1400) حتمًا در دانشگاه ها تثبیت و اجرایی و نهادینه شود. طبیعی است که همین مجموعه
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مدیریتی نیم سال مهر سال آینده را نیز هماهنگ و اجرا خواهند کرد.
تالش وزارت علوم براي تخصیص 100درصدي بودجه دانشگاه ها

دکتر غالمی درخصوص مسائل مالی و کسري بودجه دانشگاه ها اظهار داشت: دانشگاه ها در ادوار گذشته نیز با این مسائل مواجه
بودند والبته براي مواجهه با این مسائل، تجربیاتی وجود دارد. وزارت علوم نیز به عنوان هماهنگ کننده و ستاد پشتیبانی دانشگاه ها،

تمام تالش خود را براي تخصیص 100 درصدي و حتی بیشتر بودجه دانشگاه ها به کار گرفته است.
وي با تاکید بر تشکیل سازمان دانشجویی در دانشگاه ها گفت: شکل گیري سازمان دانشجویی در دانشگاه ها از اهداف اولیه سازمان

امور دانشجویان بوده و در اساسنامه آن نیز ذکر شده است و اگر این اتفاق بیفتد به اعتبارات دانشجویی کمک فراوانی می شود.
دکتر غالمی افزود: پیشنهاد می کنم معاونان دانشجویی، تاسیس سازمان دانشجویی را در دانشگاه خود پی گیري کنند و هیئت هاي

امناء نیز در مصوبات شان این بحث را طوري تنظیم کنند تا به صورت حداکثري، امکانات آن در اختیار معاونت دانشجویی قرار گیرد.
وزیر علوم همچنین درخصوص هزینه هاي تغذیه دانشجویی گفت: در این خصوص می توان با برنامه ریزي هاي انجام گرفته، مبلغی را
در قالب کارت اعتباري تغذیه در اختیار دانشجویان قرار داد تا خودشان بحث تغذیه را مدیریت کنند و مابه التفاوت تنوع غذایی در

سلف سرویس هاي دانشجویی و مکمل را خودشان پرداخت کنند که البته انجام این کار دقت و ظرافت هاي خاص خود را دارد.
وي افزود: خوشبختانه تعمیرات، بازسازي و ارتقاي خوابگاه ها یا سراهاي دانشجویی چند سالی است که به صورت مرتب و مستمر
انجام می شود و ادامه دارد. البته برخی خوابگاه هاي قدیمی که در دانشگاه هاي بزرگ کشور واقع شده اند، هزینه هاي سنگینی براي

بازسازي نیاز دارند و باید منابع مالی خاصی براي این منظور پیش بینی شود.
دکتر غالمی در ادامه با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت خوابگاهی دانشگاه هایی که با کمبود دانشجو مواجه هستند، گفت: در این

راستا باید بررسی و از ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه ها براي اسکان دانشجویان استفاده کرد.
وي درخصوص اختصاص اینترنت رایگان براي دانشجویان نیز اظهار داشت: این یک مساله ملی است و از سوي معاونت آموزشی وزارت
نیز تالش و پی گیري هاي فراوانی براي انجام این کار صورت گرفته است و معاونان دانشجویی نیز توجه داشته باشند اگر در منطقه

خود برخی از نواحی دوردست به اینترنت دسترسی ندارند، این موارد را به ما اعالم کنند تا به وزارت ارتباطات منعکس کنیم.
وزیر علوم با تاکید بر لزوم حفظ دستاوردهاي نرم افزاري و سخت افزاري آموزش مجازي و الکترونیکی و لزوم استفاده از آموزش هاي
ترکیبی در دوران پساکرونا افزود: وزارت علوم در سیاست هاي کالن حوزه خدمات دانشجویی نهایت تالش خود را به کار می برد وآن

را به عنوان یکی از وظایف مهم خود قلمداد می کند.
دکتر غالمی در پایان سخنان خود با بیان اینکه مواردي از قبیل افزایش بودجه، افزایش حقوق ها و همسان سازي حقوق ها را به جد
پی گیر هستیم، اظهار داشت: وزارت علوم خود را نماینده تمامی دانشگاه ها می داند و ان شااهللا این تالش ها و پی گیري ها را تا

حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهیم داد.
در ادامه ي این نشست، دیگر حضار در جلسه نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  18  |  تاریخ: 1399/11/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اهداي خون توسط دانشگاهیان دانشگاه شیراز

ھمزمان با فرارسیدن دھھ ي مبارك فجر و در آستانھ ي میالد پرخیر و بركت

حضرت فاطمھ زھرا (س)، جمعي از اعضاي ھیأت علمي و كاركنان دانشگاه

شیراز، با اھداي خون خود بھ یاري نیازمندان شتافتند.

در پي شیوع بیماري كرونا در كشور و نیاز مبرم سازمان انتقال خون بھ گروه ھاي

مختلف خوني، طي برنامھ ریزي اداره ي كل بھداشت و درمان و روابط عمومي

دانشگاه شیراز، در آغازین روز دھھ ي مبارك فجر واحد خون گیري سیار سازمان

انتقال خون در محل پردیس دانشگاه شیراز استقرار یافت.

قریب ٨٠ تن از اعضاي خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز، بھ شكرانھ ي سالمت

خود، با ھدف ترویج فرھنگ اھداي خون و كمك بھ نیازمندان گروه ھاي خوني، با

مراجعھ بھ واحد خون گیري سیار، در این امر خداپسندانھ مشاركت كردند.

روابط عمومي دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  19  |  تاریخ: 1399/11/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوري به مناسبت فرا رسیدن ایام اهللا دهه مبارك فجر

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در متن پیام دکتر غالمی
آمده است:

بیش از چهار دهه از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی سپري شده و
تاریخ ایران زمین فصل تازه اي از مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و
اقتصادي را تجربه کرده است. روزهاي دهه مبارك فجر یادآور پایان
استبداد و مداخله نظام سلطه در کشوري است که مردم آن شعار
استقالل، آزادي و حاکمیت نظام جمهوري اسالمی را سردادند و با تالش و
جهاد فراگیر و خستگی ناپذیر خود، به رغم همه موانع و کارشکنی ها،

تحقق عملی آن را به جهان اثبات کردند.
در این حرکت بزرگ و سترگ جامعه دانشگاهی از روزهاي آغازین مبارزه، حضور و مشارکت اثرگذاري داشته اند و در این مسیر شاهد
ایثار و جان گذشتگی عزیزان زیادي از جمع دانشگاهیان بوده ایم که یاد و خاطره یکایک آنها را گرامی می داریم؛ و به ارواح پاك آنها
سالم و درود داریم. بی گمان حرکت در این مسیر که آغازي براي خودباوري و کسب جایگاهی تازه در معادالت جهانی بود همچنان
نیازمند تالش آگاهانه و بخردانه است که از این حیث سهم و نقش ممتازي متوجه دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوري کشور است.

چرا که افتخار، عزت و سربلندي ملت در گرو تالش همه جانبه و صیانت از اهداف و آرمان هاي انقالب اسالمی است.
اکنون در چهل و دومین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی، بدخواهان نظام جمهوري اسالمی همچنان به شیوه هاي مختلف در پی
ممانعت از تحقق اهداف نظام، بالندگی و پیشرفت کشور هستند که تحریم هاي اقتصادي ظالمانه نمونه بارزي از این بدخواهی ها از

جانب نظام سلطه است.
رمز و کلید پیرزوي در برابر بدمنشی ها و هجمه هاي فراوان؛ ایمان به قدرت الیزال الهی، حفظ وحدت و انسجام ملی، استفاده از توان

و ظرفیت هاي ملی، تقویت بنیان هاي علمی و فناوري و نیز بهره گیري از آموزه هاي دینی و اخالقی است.
اینجانب با تبریک فرا رسیدن ایام اهللا دهه مبارك فجر و گرامی داشت یاد و خاطره شهداي انقالب اسالمی و همه شهیدان راه علم و
دانش، از همه دانشجویان، فرهیختگان، پژوهشگران، محققان و استادان دانشگاه ها دعوت می نمایم با مشارکت مؤثر در برنامه هاي
آیینی این دهه پاسداشت اهداف و آرمان ها نظام جمهوري اسالمی ایران را مورد توجه و اهتمام خود قرار داده و تصویري از اقتدار و

عزت ایران اسالمی را به جهانیان نشان دهند. توفیق و دوام یکایک شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  20  |  تاریخ: 1399/11/13
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اهداي خون توسط دانشگاهیان دانشگاه شیراز

همزمان با فرارسیدن دهه ي مبارك فجر و در آستانه ي میالد
پرخیر و برکت حضرت فاطمه زهرا (س)، جمعی از اعضاي هیأت
علمی و کارکنان دانشگاه شیراز، با اهداي خون خود به یاري

نیازمندان شتافتند.
در پی شیوع بیماري کرونا در کشور و نیاز مبرم سازمان انتقال
خون به گروه هاي مختلف خونی، طی برنامه ریزي اداره ي کل
بهداشت و درمان و روابط عمومی دانشگاه شیراز، در آغازین روز

دهه ي مبارك فجر واحد خون گیري سیار سازمان انتقال خون در محل پردیس دانشگاه شیراز استقرار یافت.
قریب 80 تن از اعضاي خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز، به شکرانه ي سالمت خود، با هدف ترویج فرهنگ اهداي خون و کمک به

نیازمندان گروه هاي خونی، با مراجعه به واحد خون گیري سیار، در این امر خداپسندانه مشارکت کردند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  21  |  تاریخ: 1399/11/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن دهه ي فجر

ماه بهمن که فرامی رسد، از کوچه پس کوچه هاي
تاریخ، صداي غرش و فریادهاي ملتی آزاده در گوشمان
می پیچد و گویی امام و شهداي عزیزمان براي بیعتی

دوباره و هشدار و بیداري ما آمده اند.
دهه ي مبارك فجر، تجلی شکوهمند حماسه ي جاودان
ملتی ست که اعجاز بزرگی رقم زدند و برگ زرینی در
خاطر همه ي انسان هاي وارسته و آزادي خواه جهان
گشودند. روز آغازین این دهه، «12 بهمن ماه»، روز
ورود زعیم آگاه، حضرت امام خمینی(ره) به کشور و
آغازگر عصري ست که نویددهنده ي رهایی از ظلمت و

پیروزي حق علیه باطل بود.
حال که بیش از چهاردهه از پیروزي شکوهمند انقالب
اسالمی سپري شده و کشور عزیزمان ایران، فصل تازه
اي از مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي
را تجربه کرده است، بدون شک شعار «انقالب اسالمی،
جوان ایرانی، امید و خودباروري و پیشرفت علمی» بیش
از هر زمان، اهمیت خود را نشان داده و بر عزت و اقتدار

ایران اسالمی افزوده است.
جامعه ي دانشگاهی که از روزهاي آغازین انقالب
اسالمی، در خط مقدم این حرکت بزرگ حضور فعال و

مؤثر داشته اند، همچنان با دانش، خودباوري و نوآوري در خط مقدم توسعه و پیشرفت کشور ایستاده و عزت آفرین اند. 
اما امسال، درحالی سالروز انقالب شکوهمند اسالمی را جشن می گیریم که کشور عزیزمان در جنگ با ویروس منحوس کرونا به سر
می برد و چشم امید مردم عزیزمان به خرد و همت دانشمندان ایرانی دوخته شده است. امید است به برکت این ایام، با اتحاد، همدلی
و همفکري بتوانیم بر این درد خانمان سوز فائق آییم و در آینده اي نزدیک، شاهد موفقیت پژوهشگران و دانشمندان عزیز کشورمان

باشیم و این پیروزي بزرگ را جشن بگیریم. 
اینجانب در طلیعه ي چهل ودومین سال پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ي رهبر کبیر انقالب
اسالمی، حضرت امام خمینی (ره) و شهداي واالمقام، دهه فجر را به ملت همیشه قهرمان ایران، به ویژه به مقام معظم رهبري (دامت

برکاته) و خانواده ي بزرگ آموزش عالی تبریک و تهنیت عرض می نمایم. 
بهروزي، سربلندي و توفیق روزافزون همگان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
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حمید نادگران
رئیس دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  22  |  تاریخ: 1399/11/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سومین گردهمایی مجازي ساالنه مدیران دفاتر استعدادهاي درخشان دانشگاه هاي سراسر کشور

سومین گردهمایی مجازي ساالنه ي مدیران دفاتر
استعدادهاي درخشان دانشگاه هاي سراسر کشور، با

همکاري دانشگاه کردستان و وزارت علوم برگزار شد.
این گردهمایی
که با حضور
مدیران دفاتر

استعدادهاي
درخشان کشور ازجمله دکتر محسن محمدي، مدیر دفتر هدایت استعدادهاي درخشان

دانشگاه شیراز برگزار شد، به صورت مجازي ترتیب یافت.
در این مراسم، دکتر علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دفاتر
استعدادهاي درخشان دانشگاه هاي سراسر کشور را مهم ترین رابط بین نخبگان و

استعدادهاي برتر دانشگاه ها با حوزه ستاد وزارت علوم دانست.
وي با اشاره به اقداماتی
که در بیست ماه گذشته
در ستاد این وزارتخانه
انجام شده است، گفت:
بازنگري در آئین نامه
پذیرش بدون آزمون
استعدادهاي درخشان
براي تحصیالت تکمیلی
و کارشناسی ارشد، تسهیالت بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تفصیلی کارشناسی ارشد که در دوره کارشناسی پیوسته
خود، طرح کارورزي و کارآموزي بلند مدت را شرکت کرده اند، دو جنبه یکی خود استعدادهاي درخشان و یکی مهارت ها و مهارت
افزایی را پوشش می دهد، دارندگان مدال هاي طال، نقره و برنز کشوري و المپیادهاي دانش آموزي که بنا شد با کسب حد نصاب
علمی 85 درصد نمره آخرین پذیرفته شده آزمون سراسري بحث شرط رشته مرتبط را براي آنها حذف کنیم و کمی راه براي این گروه

هموارتر شود.
معاون آموزشی وزارت عتف در ادامه افزود: همین طور در حوزه ستادي جلسات متعددي با بنیاد ملی نخبگان، وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش داشتیم تا بتوانیم با همفکري و هم افزایی باعث پرورش استعداد هاي درخشان شویم. البته
مشکالتی که کووید -19 براي دانشگاه هاي ما ایجاد کرده بیشتر وقت مدیران ما به خصوص در دانشگاه هاي ضعیف تر صرف حل
مشکالت سایر دانشجویان شده است و دانشجویان برتر علمی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند که ضروري است مدیران دفاتر با ارسال
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پیشنهادات و راهکارهایی که در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط هستند راه هایی براي حل مشکالت این قشر فرهیخته به حوزه
ستادي ارائه کنند تا در ستاد بررسی شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزي آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز در سومین گردهمایی ساالنه مدیران دفاتر استعدادهاي
درخشان دانشگاه ها، با اشاره به اهمیت توجه به استعدادهاي درخشان، بر لزوم تمرکز بر پرورش و هدایت آنان تاکید کرد.

دکتر محمدرضا آهنچیان، با اشاره به اقداماتی که در حوزه ي هدایت و
پرورش استعدادهاي درخشان انجام شده است، گفت: شوراي هدایت
استعدادهاي درخشان به عنوان سیاست گذار اصلی در راستاي ماموریت
هاي محوري خود فعالیت می کند و درگیر شدن آن در موارد خاص
دانشگاه ها و موضوعات اجرایی ریز و جزئی آنان، درست نیست. مصون
نگه داشتن شورا از این موضوعات، که به ریاست وزیر و عضویت معاونین
آموزشی و پژوهشی اداره می شود، کاري است که در این دوره انجام و بر

آن تاکید شده است.
وي افزود: حفظ اصول و پایداري در مالحظات سیاستی از نکات دیگري
است که بر آن تاکید داریم و محور برنامه ریزي ها همین اصول و سیاستهاست و باید از آنچه که به عنوان مصوبات شوراي هدایت

استعدادهاي درخشان تعیین می شود، مراقبت کرد.
دکتر آهنچیان اظهار داشت: براي این منظور هرساله گزارش هاي مفصلی از دانشگاه ها در زمینه شناسایی، حمایت، پرورش و هدایت
استعدادهاي درخشان دریافت می شود. حلقه ي روابط و توسعه مناسبات ما با دستگاه هاي داراي هدف مشترك، کار ارزشمندي بود

که در این دوره محقق شد.
وي تصریح کرد: در این دوره تمرکز بر این بوده است که اختیارات دانشگاه ها در حوزه استعدادهاي درخشان افزایش پیدا کند و در
همین راستا تا سقف 40 درصد سهمیه پذیرش دانشجویان را در دانشگاه هاي بزرگ افزایش دادیم که آسان بدست نیامد. افزایش

پذیرش دانشجویان تا سقف 40 درصد در هر رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد دستاورد بزرگی است.
به گفته ي مدیرکل دفتر برنامه ریزي آموزش عالی وزارت علوم، ازجمله سیاست هاي دیگري که مورد توجه قرار گرفته است،
شناسایی، حمایت و هدایت استعدادهاي درخشان بود. طی سالیان گذشته با توجه به محدودیت ها و مشکالتی که وجود داشت،
حمایت ها کاهش پیدا کرده بود که البته به نظر ما دوبخش پرورش و هدایت تا کنون مغفول مانده بود، به ویژه در بخش هدایت که
باید توجه بیشتري می شد. امیدواریم دانشگاه ها در این خصوص برنامه هاي خود را با برنامه ریزي دقیق تري ادامه دهند و در این

زمینه تبادل تجربیات داشته باشند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزي آموزش عالی وزارت عتف، در ادامه نقاط قابل بهبود در زمینه پرورش و هدایت استعدادهاي درخشان را در
هم افزایی بیشتر بین دانشگاه ها در هر استان یا منطقه در زمینه تبادل دانشجویان استعداد درخشان و همچنین تعریف پروژه هاي

مشترك در پرورش استعدادهاي درخشان دانست.
اصالح در فرایند شناسایی دانشجویان استعداد درخشان، اعطاي اختیار بهبود و توسعه محورهاي پشتیبان استعدادهاي درخشان
توسط مراجع قانون گذار ملی و استانی با هدف توسعه برنامه هاي پرورش و هدایت استعدادهاي درخشان، توسعه برنامه هاي پرورش
و هدایت دانشجویان استعداد درخشان با هدف افزایش سطح پایبندي آنان به ایران و فرهنگ ایران_اسالمی نیز از دیگر نکاتی بود که

دکتر آهنچیان آن را مورد توجه قرار داد.
این مقام مسئول در پایان چشم انداز آینده را استمرار روندهاي کنونی در قانون گذاري و اجرا اعالم کرد و افزایش استقبال بخش
عمومی و خصوصی از جذب دانش آموختگان استعداد درخشان، بهبود در روابط دستگاهی بین وزارت علوم و سایر دستگاه ها و

نهادهاي مرتبط در کشور را در این رابطه، راهگشا دانست.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  23  |  تاریخ: 1399/11/10
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تقدیر وزیر علوم از توسعه فعالیت هاي دانشگاه ها در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري با ارسال نامه اي به روساي
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، از
توسعه فعالیت هاي دانشگاه ها در حوزه ارتباط با جامعه و

صنعت تقدیر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در متن نامه
دکتر غالمی آمده است: توسعۀ همکاري ها با جامعه و
صنعت یکی از سیاست هاي محوري وزارت علوم، تحقیقات
و فناوري طی دورة اخیر بوده است. بدین منظور،

خوشبختانه فعالیت ها و اقدامات بسیار گسترده و مفیدي از سوي دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوري انجام شده و در حال افزایش
است و مواردي همچون مهارت افزایی و هدایت شغلی دانشجویان، رصد اشتغال دانش آموختگان، ساماندهی و گسترش قراردادهاي
پژوهشی مورد نیاز جامعه و صنعت، ایجاد مراکز کاریابی تخصصی، همکاري دانشگاه ها در توسعه و بهبود وضعیت استان ها، به
کارگیري امریه هاي ارتباط با جامعه و صنعت و افزایش قراردادهاي کالن با وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرایی از جمله این فعالیت ها

می باشد.
وي در ادامه آورده است: از همه مدیران مربوطه که با تالش آن ها فعالیت هاي فوق به ثمر رسیده تشکر می کنم و امیدوارم با برنامه
ریزي دقیق تر و استمرار این فعالیت ها شاهد اثربخشی بیشتر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوري در ارتقاي وضعیت اقتصادي و

اجتماعی کشور باشیم.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  24  |  تاریخ: 1399/11/7
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 حضور دانشگاه شیراز در بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی «نفت، گاز،
پاالیش و پتروشیمی»، ویژه ي متخصصان این حوزه، از
سوم تا ششم بهمن ماه، در محل نمایشگاه هاي بین

المللی تهران برگزار شد.

در این دوره از نمایشگاه که با حضور 550شرکت
داخلی، 15دانشگاه، 52شرکت استارتاپی و 27شرکت
صندوق نوآوري و شکوفایی ترتیب یافت، دانشگاه شیراز

نیز شرکت کرد.

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، در این دوره با شعار «نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی» و با هدف تعامل با شرکت
ها، نخبگان و جذب سرمایه گذاران برگزار گردید. دانشگاه شیراز نیز، باهدف معرفی توانمندي ها در زمینه ي مگاپروژه هاي نفتی
صنایع باالدستی و پایین دستی واگذارشده از طرف وزارت نفت (طرح هاي میدان محور)، به صورت فعال و با همکاري معاونت پژوهش

و فناوري دانشگاه و دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي، در این دوره از نمایشگاه حضور یافت.

در طول برگزاري این نمایشگاه، مسؤوالن عالی رتبه ي کشور، مقامات عالی وزارت نفت و متخصصان حوزه ي صنعت نفت، گاز،
پاالیش و پتروشیمی و همچنین اساتید و دانشجویان دانشگاه هاي سراسر کشور از غرفه ي دانشگاه شیراز بازدید کردند. ازجمله در
سومین روز از نمایشگاه، دکتر اسحاق جهانگیري، معاون اول رئیس جمهور، به همراه مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت، از غرفه ي

دانشگاه شیراز بازدید کردند.

طی این بازدید، دکتر اسکروچی، به عنوان نماینده ي دانشگاه شیراز در این نمایشگاه، توضیحاتی در زمینه ي پروژه هاي کالن فعال
دانشگاه شیراز، ازجمله پروژه ي میدان منصوري، میدان اسفند، ایزومریزاسیون و متانول ارائه داد، همچنین مهندس زنگنه به معرفی

غرفه ي دانشگاه شیراز پرداخت.
وي به سابقه ي تاسیس دانشکده ي مهندسی شیمی، نفت و گاز با حمایت وزارت نفت اشاره و تبیین کرد که در حال حاضر این
دانشکده از نظر تجهیزات، اساتید، تخصص و توانمندي هاي فناورانه در سطح عالی قرار دارد و در جهت نیازمندي هاي کشور با وزارت

نفت فعالیت می کند.
وزیر نفت در این بازدید، ابراز رضایت خود را از فعالیت هاي دانشگاه شیراز اعالم کرده و اظهار داشت: از نتایج حمایت هاي ارائه شده

به دانشگاه شیراز، رضایت کافی دارد.



2/22/2021 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 51/62

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رییس کارگروه ازدیاد برداشت نفت، معاون علمی و فناوري ریاست جمهوري، مدیران
پژوهشگاه صنعت نفت، هلدینگ گسترش انرژي پاسارگارد، نمایندگان شرکت نفت فالت قاره و دانا انرژي، شرکت تفاهم و... از دیگر

بازدیدکنندگان غرفه ي دانشگاه شیراز در این دوره از نمایشگاه بودند. 

در طول زمان برگزاري این نمایشگاه، کارشناسان دانشگاه شیراز نیز، ضمن معرفی «خانه جامعه صنعت» دانشگاه شیراز به
بازدیدکنندگان براي تعامل بیشتر، توضیحات الزم درخصوص آمادگی این دانشگاه براي برطرف کردن نیازهاي پژوهش و فناوري

صنعت نفت ارائه داد.

گفتنی ست این نمایشگاه به دلیل شرایط خاص کشور در دوران شیوع بیماري کرونا، با موافقت و زیرنظر وزارت بهداشت، با رعایت
دستورالعمل هاي بهداشتی برگزار شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  25  |  تاریخ: 1399/11/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اولین فراخوان جذب و پذیرش هسته ها و شرکت هاي نوآور و خالق در حوزه ي علوم انسانی

نسل نو دانش
مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز

iec.shirazu.ac.ir

اولین فراخوان جذب و پذیرش هسته ها و شرکت هاي نوآور و
خالق

در حوزة علوم انسانی

رئیس مرکز نوآوري تخصصی علوم
انسانی دانشگاه شیراز، از آغاز اجراي
اولین فراخوان جذب و پذیرش هسته
ها و شرکت هاي نوآور و خالق در
حوزه ي علوم انسانی خبر داد. وي
ضمن بیان مأموریت اصلی مرکز
نوآوري تخصصی علوم انسانی؛ مبنی

بر تشکیل هسته هاي نوآور و کارآفرین با استفاده از ظرفیت هاي
دانشگاه و دیگر نهادها و سازمان هاي متخصص، به جزئیات

فراخوان «نسل نو دانش» در این مرکز پرداخت.
دکتر محمدمهدي آجیلیان گفت: همزمان با اطالع رسانی اولین
دوره از مجموعه رویدادهاي آموزش محور و مهارت آموز نسل نو

و آغاز ثبت نام «مدرسۀ رسانه (1)»، فراخوان جذب و پذیرش هسته ها و شرکت هاي نوآور و خالق در حوزه ي علوم انسانی جهت
تحقق ماموریت اصلی مرکز و تشکیل هسته هاي نوآور و کارآفرین اعالم شد.

به گفته وي، فراخوان «نسل نو دانش» از دو بخش تشکیل می شود: بخش اصلی شامل جذب و پذیرش کسب و کارهاي نوآفرین و
خالق در حوزه هاي مختلف از جمله: خدمات حقوقی، مدیریتی؛ فناوري مالی و بانکداري دیجیتال؛ بهبود عملکرد و رفتار سازمانی؛
مدل هاي استعدادسنجی؛ اتاق هاي سنجش رفتار و کلینیک هاي بالینی؛ بازي، آموزش و سرگرمی؛ فضاي مجازي و رسانه؛ صنایع
فرهنگی و گردشگري و سایر حوزه هاي مرتبط با علوم انسانی است که طی آن هسته هاي نوآور و خالق ضمن ارسال طرح اولیه
کسب و کارهاي خود، پس از بررسی و پذیرش، ضمن استقرار در مرکز، از حمایت هاي سخت و نرم مرکز نوآوري تخصصی علوم

انسانی استفاده می کنند.
در بخش ویژه این فرخوان نیز، ایده هاي برتر در حوزه هاي: مدیریت جهانی و سازمان هاي مجازي بین المللی، بالکچین، شهر و

http://iec.shirazu.ac.i/
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شهروند هوشمند، حقوق شهروندي، حمل و نقل، علوم شناختی، سبک زندگی، تولید محتوا و خدمات و محصوالت فرهنگی و مذهبی،
فرصت ارائه و استفاده از حمایت هاي ویژه مرکز نوآوري تخصصی علوم انسانی را خواهند داشت.

دکتر محمد مهدي آجیلیان، ضمن بیان اهمیت استفاده از دانش و فناوري روز دنیا براي اجرایی کردن ایده هاي نوآورانه در حوزه ي
علوم انسانی، به بیان خدمات و حمایت هاي ویژه این مرکز براي هسته ها و شرکت هاي نوآور و خالق در حوزه ي علوم انسانی
پرداخت؛ حمایت هایی شامل: فضاي کار اشتراکی ، کارگاه هاي آموزشی و مشاوره تخصصی، منتورینگ از ایده تا بازار، اعطاي اعتبار
حمایتی، استفاده از خدمات مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاهی و کارگاه هاي تخصصی، معرفی به صندوق هاي سرمایه گذاري که در نهایت

این خدمات و حمایت ها در جهت توانمندسازي هرچه بیشتر دانشجویان علوم انسانی در جهت کارآفرینی و نوآوري است.
وي تصریح کرد، با رایزنی هاي انجام شده با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرها و استان هاي جنوبی کشور، امکان
استفاده از مزایاي فراخوان نسل نو دانش، نه فقط در سطح استان فارس و شهر شیراز، بلکه در سایر شهرها و استان هاي جنوبی کشور

امکان پذیر شده است.
به گفته وي، در گام اول، اولین فراخوان جذب و پذیرش هسته ها و شرکت هاي نوآور و خالق در حوزه ي علوم انسانی از یکم تا

بیستم بهمن ماه سال جاري اجرا می شود و تا سی ام بهمن ماه نتایج نهایی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.
در پایان به اطالع عالقه مندان به حوزه هاي مختلف علوم انسانی می رساند، فراخوان پذیرش ایده هاي کسب و کار نوآورانه درحوزه

ي کارآفرینی علوم انسانی آغاز شده است و مهلت ارائه طرح یا ایده از 1 تا 20 بهمن ماه 1399 می باشد.
مهلت ثبت نام: 1 تا 20 بهمن ماه 1399 داوري و اعالم نتایج نهایی: 30 بهمن ماه 1399

اطالعات بیشتر با شماره 07136460922
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  26  |  تاریخ: 1399/11/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با اداره کل ثبت احوال استان فارس

در راستاي راهبرد ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه
شیراز، نشست مشترکی با حضور دکتر عباسی رئیس
دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز،
معاونین دانشکده و سرپرست مرکز مشاوره حقوقی و
داوري دانشگاه با آقاي علیرضا انصاري، مدیرکل ثبت
احوال استان فارس و معاونین آن اداره، در محل اداره ي

کل ثبت احوال فارس برگزار شد.
در این جلسه، دو طرف درخصوص چگونگی انجام طرح
هاي پژوهشی موردنیاز سازمان ثبت احوال، حل
مشکالت حقوقی و امنیتی مدنظر، شیوه ي همکاري
سازمان ثبت احوال و دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه به منظور رفع نیازهاي دوسویه و همچنین

ظرفیت هاي دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز بحث و تبادل نظر کردند.
برگزاري کارگاه هاي آموزشی ازسوي دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ویژه ي بخش خصوصی و متصدیان دفاتر خدماتی
مرتبط با ثبت احوال استان در حوزه ي حقوقی، برگزاري کارگاه ها و نشست هایی از سوي اساتید دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی
ویژه ي مدیران و کارشناسان ثبت احوال استان با عنایت به مشکالت حقوقی متعدد؛ ارائه ي مشاوره ي حقوقی دفتر خدمات و مشاوره
ي حقوقی دانشگاه شیراز به اداره ي کل ثبت احوال استان به منظور حل مشکالت و اختالفات حقوقی مراجعین آن اداره؛ پیگیري
دانشگاه شیراز براي نوگشایی رشته ي حقوق ثبت احوال در مقطع کارشناسی ارشد باهدف پاسخگویی به مشکالت و نیازهاي روز
جامعه در این حوزه و استفاده از ظرفیت فصلنامه ي پژوهشی ثبت احوال و همچنین مدیران و کارشناسان سازمان ثبت احوال به

عنوان مشاورین پایان نامه هایی با موضوع مرتبط در این حوزه ازجمله مباحث و مصوبات مطرح شده در این نشست بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  27  |  تاریخ: 1399/11/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین بزرگداشت دکتر محمدتقی ایمان، استاد دانشگاه شیراز و چهره ي برگزیده ي علوم اجتماعی کشور

آیین بزرگداشت دکتر محمدتقی ایمان، استاد دانشگاه
شیراز و چهره ي برگزیده ي علوم اجتماعی کشور در

سال 1399، برگزار شد.
در این مراسم که به صورت مجازي ترتیب یافت دکتر
حمید نادگران (رئیس دانشگاه شیراز)، دکتر غالمعلی
حداد عادل (رئیس شوراي تحول و ارتقاي علوم انسانی)،
دکتر سید حمیدرضا حسنی (رئیس گروه فلسفه ي
علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) و دکتر علی
اصغر مصلح (رئیس انجمن فلسفه ي میان فرهنگی

ایران)، هریک طی سخنانی، به معرفی شخصیت و جایگاه علمی دکتر ایمان پرداختند.
رئیس دانشگاه شیراز ضمن ابراز مسرت از انتخاب دکتر ایمان، به عنوان چهره ي برگزیده ي علوم اجتماعی کشور در سال 1399و
تبریک به ایشان، این موضوع را مایه ي مباهات دانست و تأکید کرد: حضور دکتر ایمان در دانشگاه شیراز به عنوان یکی از استادان
مبتکر و خالق در حوزه ي علوم انسانی و اجتماعی کشور و یکی از چهره هاي بارز روش شناسی در این حوزه، افتخار بزرگی براي

خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز است.
ایشان ضمن اشاره به اهمیت حوزه هاي علوم انسانی و اجتماعی افزود: علیرغم فعالیت هاي شایسته و عالی صورت گرفته در این

زمینه، به نظر می رسد وقت آن رسیده که یک بازنگري در ساختار این رشته ها صورت بگیرد.
رئیس دانشگاه شیراز با تأکید بر لزوم بین المللی سازي علوم انسانی و اجتماعی اظهار داشت: در دانشگاه شیراز، در این زمینه و
همچنین ایجاد شتاب دهنده ها در زمینه ي علوم انسانی و اجتماعی تالش هاي مفیدي صورت گرفته که امیدواریم ادامه داشته باشد.
دکتر نادگران در بخش دیگري از این مراسم نیز با اشاره به برنامه ریزي دانشگاه شیراز براي ایجاد کرسی هاي پژوهشی براي اعضاي
هیأت علمی و توجه به جهت گیري علمی و برندسازي فردي اعضاي هیأت علمی، اظهار داشت: دکتر ایمان نمونه ي یکی از استادان

مبرز دانشگاه شیراز هستند که به عنوان یک برند شناخته می شوند و جهت گیري علمی مشخصی دارند.
تالش براي شناسایی و ارائه ي راهکار مشکل «بحران هویت علم در کشور»؛ شاه بیت فعالیت هاي علمی دکتر ایمان

در ادامه ي این آیین دکتر حسنی، رئیس گروه فلسفه ي علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به معرفی جایگاه علمی دکتر ایمان
پرداخت. ایشان مهم ترین ویژگی علمی دکتر ایمان را به عنوان فیلسوف علوم انسانی، توجه به این نکته ي مهم و اساسی و همین
طور اصلی ترین مشکل کشور ما در حوزه ي علوم انسانی یعنی مشکل «بحران هویت علم در کشور» دانست و گفت: به نظرم تالش
براي شناسایی و شناساندن عالمانه و فنی و ارائه ي راهکار براي رفع این معضل، شاه بیت فعالیت هاي علمی دکتر ایمان در بیش از

دو دهه ي گذشته بوده است.
رئیس گروه فلسفه ي علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: تالش براي شناسایی و رفع بحران هویت علم در کشور، تمرکز
فعالیت هاي دکتر ایمان را حول ''روش شناسی علم'' قابل درك می کند؛ بدین ترتیب مجموعه فعالیت هاي ایشان در این باره را می
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توان در محوریت شناسایی ویژگی «پارادایم محور بودن دانش» دانست.
به گفته ي دکتر حسنی، لب کالم و مأموریتی که دکتر ایمان براي خود تعریف کرده، این بوده است که نشان دهد علم به عنوان
فرایند معتبر شناخت دقیق از واقعیت دنیاي اجتماعی، متکی بر مدل منطقی خود (که همان پارادایم علم است) هویت یابی می شود.

ایشان در ادامه به آثار علمی دکتر ایمان اشاره کرد و توضیح داد: انتشار کتاب هاي مهم و تأثیرگذاري مانند «مبانی پارادایمی روش
هاي کمی و کیفی در علوم انسانی» که بعدها به صورت دو کتاب درسی با عناوین «فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی» و نیز «روش
شناسی تحقیقات کیفی»، به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد و نیز کتاب «فلسفه ي تحقیق در علوم اجتماعی» و
همچنین ترجمه کتاب مهم «Approaches to Social Enquiry» تألیف نورمن بلیکی که با عنوان «پارادایم هاي تحقیق در
علوم انسانی» و با مقدمه اي از دکتر ایمان منتشر شد، براي اولین بار ادبیات جدیدي را ایجاد کرد که نه صرفًا به صورت ترجمه، بلکه

عمدتًا با ادبیات بومی توانست ارتباط تأثیرگذاري با مخاطبین برقرار کند.
دکتر حسنی تأکید داشت: امروزه به تحقیق می توان اذعان کرد که با فعالیت ها و آثار دکتر ایمان، دانشگاه شیراز و نیز گروه فلسفه

ي علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان قطب روش شناسی کشور مطرح هستند.
وي افزود: میزان تأثیرگذاري آثار دکتر ایمان در این زمینه را باید در مقاالت و کتبی که هم اکنون درباره ي روش شناسی علوم

انسانی تألیف می شود، مشاهده کرد.
رئیس گروه فلسفه ي علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دکتر ایمان را یکی از صاحب نظران مهم در زمینه ي حرکت به سمت
تحول در علوم انسانی برشمرد و به تولید «نظریه رئالیسم مفهومی خالقانه» ازسوي ایشان اشاره کرد. وي همچنین نکته ي مهم دیگر
در آثار دکتر ایمان، به مثابه ي یک فیلسوف علوم اجتماعی را نگاه کاربردي ایشان به جایگاه علم در حکمرانی و اداره ي کشور دانست.
دکتر حسنی در پایان، ضمن اداي احترام به جایگاه علمی دکتر ایمان و تبریک به ایشان، به عالقه مندان حوزه ي علوم اجتماعی و
دنبال کنندگان آثار دکتر ایمان، خبر داد: جدیدترین تحقیق در دست انجام دکتر ایمان که در گروه فلسفه ي علوم انسانی پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه در حال انجام است، یک مجموعه ي 4جلدي با نام «فلسفه ي جامعه شناسی» است که براي نخستین بار و به زودي

منتشر می شود.

لمس جامعه ي ایرانی در ژرف ترین الیه ها و تجارب زیسته ي دکتر ایمان از جامعه و فرهنگ ایرانی، بزرگ ترین سرمایه ي اوست
در ادامه ي این مراسم، رئیس انجمن فلسفه ي میان فرهنگی ایران نیز ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاري این برنامه، کسب
عنوان چهره ي برگزیده ي، براساس شاخص هاي علمی، آموزشی و پژوهشی دکتر ایمان را به ایشان وخانواده ي بزرگ دانشگاهشیراز

تبریک گفت و در ادامه به معرفی شخصیت و جایگاه علمی دکتر ایمان پرداخت.
او با اشاره به مراحل مختلف تحصیلی و پژوهشی دکتر ایمان و بیان این مقدمه که: دکتر ایمان براي رسیدن به منزل و مقام کنونی راه
هاي بسیاري را درنوردیده و سختی و مرارت هاي بسیاري تحّمل کرده است، افزود: آنچه دکتر ایمان را ستودنی کرده است، لمس
جامعه ي ایرانی در ژرف ترین الیه هاست؛ او گذشته ي پربار خود و تمام تجربه هاي هم نشینی و همزیستی با طبقات و الیه هاي

مختلف جامعه ي ایرانی را در آموزش و مطالعات دانشگاهی خود به کار گرفته است.
وي ادامه داد: دکتر ایمان با همه ي نظریات جامعه شناسی، انسان شناسی، توسعه و فرهنگ آشناست؛ اما سرمایه ي بزرگ تر وي،

تجارب زیسته ي او از جامعه و فرهنگ پیچیده ایرانی است.
رئیس انجمن فلسفه ي میان فرهنگی ایران در ادامه ضمن اشاره به وضع علوم انسانی و اجتماعی در کشور، به بیان نکاتی درباره ي
طریقت فکري دکتر ایمان پرداخت و گفت: سیر پژوهش هاي دکتر ایمان از مباحث رایج روش شناسی علوم انسانی-اجتماعی به سوي

مباحث نظري فلسفی براي من همواره جّذابیت داشته و به گمانم این بخش از امتیازات خاص ایشان است.
وي تأکید کرد: دکتر ایمان در حوزه ي روش شناسی، به دلیل اشراف بر این حوزه و پژوهش و تأمالت طوالنی در این زمینه، خود
داراي اجتهاد و نظریات ویژه است و در همین امتداد، با مطالعات گسترده اي که درباره ي شیوه هاي تحلیل جامعه ایرانی دارد، با

روش هاي ویژه اي که حاصل استنباط خود وي است، در تحلیل وضع فرهنگ ایران به ویژه در شرایط کنونی صاحب نظر است.
دکتر مصلح اظهار داشت: تجارب ژرف دکتر ایمان درباره ي دانش عامه و عقالنیت جاري در متن زندگی هر قوم، یکی از مبانی تحلیل
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وي است و دکتر ایمان همواره می کوشد تا ضمن پایبندي به روش هاي معتبر علمی-آکادمیک، تجارب و دریافت هاي خاص خود را
براساس مفاهیم و ترم هاي علمی آکادمیک بیان و توصیف کند.

وي اضافه کرد: دکتر ایمان در تحلیل نسبت عقالنیت و خالقیت، یکی از بهترین توصیفات را از جوامعی مانند ایران در اختیار
جویندگان قرار می دهد و در تحلیل جوامع و فرهنگ ها به عقالنیتی که حاصل انباشت تجارب یک قوم است، نظري ویژه دارد و سعی
می کند از تحلیل هاي منفّک از متن واقعی یک فرهنگ پرهیز کند؛ عالوه بر این به خالقیت هاي ویژه هر قوم که در رهگذر زمان و
به خصوص در شرایط خاص نمود پیدا می کند، توجه خاص دارد. این بینش و التزامات برخاسته از آن، باعث شده تحلیل هاي دکتر

ایمان معتدل و به جّد قابل توجه براي هر محقق باشد.

آثار دکتر ایمان بیانگر عنایت ایشان به استقالل در روش شناسی و بومی سازي علوم انسانی است
دکتر غالمعلی حداد عادل نیز در ادامه ي این نشست، ضمن اداي احترام به دکتر ایمان و همچنین سپاسگزاري از دست اندرکاران این

برنامه، به عنوان یکی از دانش آموختگان دانشگاه شیراز، از فعالیت هاي این دانشگاه به ویژه در حوزه ي علوم انسانی تقدیر کرد.
ایشان با بیان این مقدمه که: علوم انسانی کامال با جهان بینی معنوي جوامع مرتبط است و علوم انسانی غربی، یک معرفت شناسی و
هستی شناسی خاص خود را دارد، افزود: ما به عنوان یک جامعه ي غیرغربی با جهان بینی معنوي، حق داریم که نگاهی انتقادي به

علوم انسانی غربی داشته باشیم و الزم است که در این زمینه استقالل داشته باشیم و روش خاص خودمان را معرفی کنیم.
رئیس شوراي تحول و ارتقاي علوم انسانی با تأکید بر لزوم بومی سازي حوزه هاي علوم انسانی و علوم اجتماعی توضیح داد: روش
تحقیق در هر علمی، رابطه ي تنگاتنگی با هستی شناسی آن علم دارد؛ به همین دلیل روش شناسی علوم انسانی ما نیز نمی تواند
تقلیدي باشد و الزم است که با روشی مبتنی بر معرفت شناسی خودمان تعریف شود، از همین رو بومی سازي را باید سرلوحه ي

فعالیت هاي خود قرار دهیم.
رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، با اشاره به مجموعه فعالیت هاي دکتر ایمان، اعم از فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی مانند
طرح ها، سمینارها، سخنرانی ها و آثار قلمی، اظهار داشت: آثار و فعالیت هاي دکتر ایمان بیانگر آن است که ایشان به استقالل در

روش شناسی و بومی سازي علوم انسانی عنایت دارند.
در پایان مراسم نیز دکتر ایمان، ضمن سپاسگزاري از برگزاري این مراسم، از همه ي کسانی که در پیشرفت و موفقیت ایشان در طول

سالیان زیسته شان مؤثر واقع شده اند، قدردانی کرد و به بیان روایت تجربه ي زیسته ي انسانی خود پرداخت.
وي بااشاره به دغدغه هاي شخصی خود در طول دوران تحصیل براي استفاده از روش هاي متعدد در حوزه ي علوم اجتماعی، از انگیزه
ي خود براي رفتن به سمت روش شناسی سخن گفت و توضیح داد: موضوع روش شناسی باتوجه به ماهیت علوم انسانی، بسیار
پیچیده و داراي اهمیت است و من فکر کردم که اگر این مسیر را در ایران بازگشایی کنیم، هم زمینه ي تعمیق علوم انسانی را افزایش
داده ایم و هم مسیرهاي متفاوت علم را تعریف کرده ایم و هم اگر بخواهیم فرایند تغییري و تبدیلی در حوزه ي علوم انسانی تعریف

کنیم، می تواند این موضوع به ما کمک شایانی داشته باشد در حوزه هایی که متکی به جهان بینی جوامع است.
استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز به روش هاي مختلف ارائه ي موضوع روش شناسی در کشور ازجمله گفتمان سازي، برگزاري
کارگاه و تدریس حوزه ي روش شناسی با حضور استادان و دانشجویان مختلف اشاره کرد و توضیح داد: پرداختن به این موضوع باعث
شد که دوره ي کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز، در حوزه ي روش شناسی یک وجه ممیزه اي نسبت به کل ایران پیدا

کرد و هریک از دانش آموختگان این دانشگاه سفیرانی شدند براي این حوزه.
چهره ي برگزیده ي علوم انسانی، در پایان نیز با اشاره به اهتمام دانشگاه شیراز در زمینه ي علوم اجتماعی و ظرفیت آن در حوزه ي
روش شناسی علوم اجتماعی ابراز داشت: دانشگاه شیراز این قابلیت را دارد که در حوزه ي فلسفه ي علوم اجتماعی قدم بزند و باتوجه

به ایده هاي موجود در این مسیر، آن را به یک گفتمان بدل کند و ارائه دهد.
دکتر ایمان تأکید کرد: من معتقدم دانشگاه شیراز باتوجه به اساتید مبرز و دانش آموختگان موفقی که در این حوزه داشته و دارد، می

تواند یکی از طلیعه داران در حوزه ي بنیادین علوم انسانی باشد.
در پایان این مراسم اعضاي هیأت رئیسه ي دانشگاه با اهداي لوح تقدیري از زحمات علمی دکتر محمدتقی ایمان قدردانی کردند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  28  |  تاریخ: 1399/11/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ارتقاء رتبه ي دکتر ذکریا فرج زاده، عضو هیأت علمی دانشکده ي کشاورزي

طی جلسه ي هیأت ممیزه ي دوشنبه 29دي ماه
1399، «دکتر ذکریا فرج زاده» عضو هیأت علمی
دانشکده ي کشاورزي دانشگاه شیراز، از مرتبه ي

استادیاري به دانشیاري ارتقا یافتند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک به این
همکار ارجمند، از خداوند متعال آرزوي تندرستی و

موفقیت روزافزون براي ایشان دارد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  29  |  تاریخ: 1399/11/01
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري نخستین کنگره ي ملی دانشگاه و کووید19 با همکاري دانشگاه شیراز

نخستین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19، در روزهاي
1و 2 بهمن ماه، به همت دفتر مشاوره و سالمت وزارت
علوم، تحقیقات و فنآوري، با همکاري دانشگاه هاي

شیراز، صنعتی شریف و تهران برگزار می شود.
دکتر چنگیز رحیمی، رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی
دانشگاه شیراز و جانشین دبیر علمی این کنگره، ضمن
اعالم این خبر، توضیح داد: شیوع بیماري کرونا، عالوه بر
اینکه سبب نگرانی هاي بسیاري در سراسر جهان ایجاد
کرده؛ باعث بروز پیامدهاي مختلف روان شناختی،
اجتماعی، اقتصادي و خانوادگی متعدد نیز شده است و

در این بین، دانشگاه ها از این قاعده مستثنی نیستند.
وي افزود: تغییر سبک کاري و آموزش در دانشگاه ها، کاهش ارتباطات اجتماعی و بروز انواع اختالالت روانی مانند اضطراب و
افسردگی در دانشگاهیان سبب شد، تا به منظور شناسایی راهکارهاي علمی و قابل اجرا براي کاهش این پیامدها و به تبع ارتقاء سطح

کیفی سالمت روان دانشگاهیان، اولین کنگره ي ملی دانشگاه و کووید19 کلید بخورد.
دکتر رحیمی در ادامه بیان داشت: این کنگره با محورهاي سبک زندگی، پیامدهاي روان شناختی، پیامدهاي آموزشی، پیامدهاي
اجتماعی، پیامدهاي خانوادگی، دانشگاه پس از کرونا، پیشگیري و رفتارهاي بهداشتی، بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کووید-19

برگزار می شود.
رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، هدف از برگزاري این کنگره را، بررسی پیامدهاي روان شناختی، اجتماعی، فرهنگی،
آموزشی، بهداشتی و... بیماري کووید19 و بهره مندي از نقطه نظرات صاحبنظران حوزه هاي روانشناسی، مشاوره، علوم اجتماعی و

تربیتی، پزشکی و بهداشت، و دیگررشته ها و گرایش هاي وابسته به منظورکاهش پیامدهاي نامطلوب این بیماري عنوان کرد.
به گفته ي جانشین دبیر علمی کنگره ي ملی دانشگاه و کووید19، آیین افتتاحیه ي کنگره از صبح روز چهارشنبه یکم بهمن ماه با
سخنرانی مقامات مسئول در وزارت عتف و دانشگاه ها آغاز شده و با ارائه ي 17مقاله و 6 پانل تخصصی با عناوین: «پاندمی کووید19:
پیامدهاي روان شناختی و خانوادگی» و «مدیریت آموزش عالی در دوره ي کرونا: فرصت ها و چالش ها»؛ «حمایت روانی اجتماعی از
دانشجویان در دوران کرونا»، «ابعاد اجتماعی پاندمی کووید 19 در محیط هاي دانشگاهی»، «چالش هاي استادان و دانشجویان
دانشگاه هاي ایران در آموزش و یادگیري مجازي» و «حمایت هاي بهداشتی درمانی دانشگاه در دوران کرونا» تا روز دوم بهمن ماه

ادامه می یابد.
دکتر رحیمی همچنین درخصوص شیوه ي برگزاري این کنگره توضیح داد: فراخوان برگزاري کنگره ي ملی دانشگاه و کووید19 در

آذرماه منتشر شد، و پژوهشگران تا 15 دي ماه فرصت داشتند چکیده ي مقاالت خود را به دبیرخانه ي کنگره ارسال نمایند.
به گفته ي وي در طول مدت زمان تعیین شده، بیش از 205 مقاله به دبیرخانه ي کنگره رسیده که با همکاري 90داور از اساتید روان
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شناسی دانشگاه هاي مختلف ایران، درنهایت قریب به 130 مقاله از میان آن ها پذیرفته شده و17 مقاله از میان آن ها براي ارائه در
کنگره انتخاب شده است.

رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، اظهار امیدواري کرد که بتوان با برگزاري چنین کنگره هایی و با همت و تالش
مراکز مشاوره و بهداشت سراسر کشور، گام هاي مؤثري در کاهش تبعات این بیماري در شرایط کنونی و در دوران پساکرونا برداشت.

گفتنی ست، این کنگره به صورت مجازي برگزار می شود. عالقه مندان براي آگاهی از ریزبرنامه هاي کنگره و مشاهده ي زنده ي
سخنرانی ها و پانل ها می توانند به صفحه اینستاگرام و آپارات کنگره مراجعه نمایند و برایدریافت گواهی شرکت در کنگره، الزم است

ابتدا از طریق لینک زیر ثبت نام نموده و با نام و نام خانوادگی خود وارد اسکاي روم شوند.
لینک ثبت نام:

https://survey.porsline.ir/s/FrzkjbS

لینک هاي پخش آنالین:
اسکاي روم:

http://skyroom.online/ch/uni-covid-cong
آپارات:

https://www.aparat.com/moshaverehvasalamat
اینستاگرام:

@Uni_covid_Cong
دریافت ریزبرنامه کنگره

https://survey.porsline.ir/s/FrzkjbS
http://skyroom.online/ch/uni-covid-cong
https://www.aparat.com/moshaverehvasalamat
https://shirazu.ac.ir/documents/12058/14399/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19.pdf
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