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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1399/12/02
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 بازدید هیأت رئیسه ي دانشگاه از پروژه هاي عمرانی درحال ساخت

دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز طی بازدیدي از
پروژه ها ي درحال ساخت دانشگاه، بر لزوم تسریع انجام

این پروژه ها تاکید کرد.
طی این بازدید که با حضور دیگر اعضاي هیأت رئیسه
ي دانشگاه و همراهی مهندس اکرمی، مدیر طرح هاي
عمرانی دانشگاه شیراز، صورت گرفت؛ روند پیشرفت
پروژه هاي مختلف دانشگاه ازجمله: ورودي درب سوم
پردیس ارم دانشگاه؛ مهدکودك دانشگاه شیراز؛ یادمان
شهداي دانشگاه شیراز؛ ساختمان پژوهشکده ي انرژي؛
طرح جداسازي لوله هاي آب شرب از فضاي سبز و...

بررسی شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1399/12/03
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 ارتقاء رتبه ي شش تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز

در جلسه ي هیأت ممیزه ي دوشنبه 27 بهمن
ماه1399، آقایان دکتر محمد فارسی و دکتر مجتبی
قائدي، اعضاي هیأت علمی دانشکده ي شیمی، نفت و
گاز، دکتر بهی حدائق و دکتر سلیمان حیدري اعضاي
هیأت علمی دانشکده ي ادبیات و علوم انسانی و دکتر
احسان آزادي یزدي، عضو هیأت علمی دانشکده ي
مهندسی مکانیک، از مرتبه ي استادیاري به دانشیاري
ارتقا یافتند. همچنین در این جلسه، دکتر هاجر ستوده،
عضو هیأت علمی دانشکده ي علوم تربیتی و روان

شناسی از مرتبه ي دانشیاري به استادي ارتقا یافت.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن عرض تبریک و
تهنیت خدمت این عزیزان، از خداوند متعال آرزوي
تندرستی، بهروزي و موفقیت روزافزون براي ایشان دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1399/12/03
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازي چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا

نخستین كنفرانس بین المللي «آموزش مجازي چالش ھا و راھكارھا

در شرایط بحران كرونا»، بھ ھمت مؤسسھ ي آموزش عالي آپادانا

شیراز برگزار شد.

دكتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز در این كنفرانس ضمن قدرداني

از دست اندركاران برنامھ، از برگزاري این كنفرانس بھ ھمت

مؤسسھ ي آموزش عالي آپادانا، بھ عنوان یك سیستم خصوصي ابراز

خرسندي كرد و گفت: تشكیل این مراسم را از سوي یك مؤسسھ ي

آموزش عالي خصوصي را بھ فال نیك مي گیریم كھ بینش و مفھوم

ارتقاي آموزش عالي از یك سیستم سنتي بھ سمت سیستم خصوصي و غیرانتفاعي در حال گذر ھست.

وي افزود: این موضوع كھ ما باید سیستم آموزشي دولتي را بھ تدریج بھ سمت سیستم آموزش عالي خصوصي در كشورمان انتقال دھیم، اجتناب ناپذیر است و باید

با نظارت و شاخص ھاي سیستم دانشگاه ھاي دولتي و با نظارت و كاركرد صحیح، شفاف و دقیق سیستم ھاي آموزش عالي خصوصي جلو رویم؛ بدین ترتیب از

این بابت كھ چنین برنامھ ھاي ارزشمندي ازسوي یك سیستم خصوصي برگزار شده است؛ بسیار خرسندیم.

رئیس دانشگاه شیراز، بااشاره بھ شرایط خاص كشور در پي شیوع بیماري كرونا، از دو مقولھ ي تھدید و فرصت در این زمان یاد كرد و توضیح داد: آموزش

مجازي در كشور فرصتي بود كھ پیش از این كمتر بدان توجھ شده بود؛ در مقابل، تھدیدي كھ بیماري كرونا براي نظام آموزش عالي كشور داشتھ این ھست كھ در

سیستم حضوري، جوانب دیگري از رابطھ ي استاد و دانشجو مانند تأثیرپذیري، الگوگیري، جنبھ ھاي مختلف روان شناسي و تربیتي و... رعایت مي شد كھ

امروزه بھ تھدید افتاده است و امیدواریم مسئوالن امر و متخصصان آموزش مجازي راھكارھایي را بیندیشند كھ در آینده بخشي از این نقیصھ جبران شود.

دكتر نادگران پیشنھاد داد: یك پلتفرم بحران ھمھ گیري در كشور و بھ ویژه در استان فارس و شھر شیراز ایجاد شود كھ در آن ھمھ ي مسئوالن اجرایي مرتبط با

بحران ھاي ھمھ گیري را در خود داشتھ باشد و در مواقع بحراني بتواند بحران را شناسایي و راه حل مقابلھ با آن را ارائھ دھد.

گفتني ست، نخستین كنفرانس بین المللي آموزش مجازي چالش ھا و راھكارھا در شرایط بحران كرونا با محورھاي: برنامھ ریزي آموزش مجازي شامل تدوین

متون خاص آموزش مجازي؛ آموزش مجازي و توسعھ ي زیرساخت ھاي سخت افزاري و نرم افزاري مناسب این آموزش؛ تھدیدھا و فرصت ھاي آموزش مجازي

در شرایط كرونا؛ نقش نیروي انساني توانمند؛ تولید محتواي مجازي؛ آموزش عالي الكترونیك و گذر از آموزش سنتي؛ راھكارھاي ارتقاء كیفیت آموزش مجازي؛

بومي سازي پلتفرم ھاي آموزش مجازي و نقش اخالق در آموزش مجازي برگزار شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1399/12/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تبریک به مناسبت فرارسیدن میالد باسعادت امام جواد(ع)

اي چشم رضا محـو تماشاي جمالت 
جبریل، پرش سوخته در سیر کمالت 
خورشید بـرد سجده به ایوان جاللت 
میراث محّمد شرف و ُخلق و خصالت 
بالیده رضا لحظه به لحظه به وجودت 
مشهورتر از کـل امامان شده جودت 

روابط عمومی دانشگاه شیراز، میالد دهمین اختر تابناك
امامت و والیت، مشعل حق و حقیقت، جلوه ي جمال
الهی و جالل کبریایی، حضرت امام محمِدتقی، جواد
االئمه (ع)، را بر عاشقان شجره طیبه والیت و امامت و

رهپویان راه حقیقت تبریک و تهنیت عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1399/12/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

(IRSEC2020) برگزاري ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی 

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
و ایمنی (IRSEC2020)، به همت بخش مهندسی
هسته اي دانشکده ي مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و
مرکز تحقیقات ایمنی دانشگاه شیراز، در تاریخ 29و30
بهمن ماه 1399، به صورت مجازي در دانشگاه شیراز

برگزار شد.
در آیین افتاحیه ي این کنفرانس که با حضور برخی از
اساتید نامدار بین المللی، مدیران و صاحبان صنایع و
همچنین جمعی از دانشگاهیان و پژوهشگران برگزار

شد، دکتر نادگران رئیس دانشگاه شیراز، ضمن تقدیر از دست
اندرکاران برگزاري این برنامه، به نیازهاي روزافزون کشور به
دانش و فناوري هاي ایمنی اشاره کرد و گفت: با توجه به برنامه
هاي توسعه ي کشور در سال هاي اخیر، شاهد رشد سریع

فناوري و گسترش پرشتاب توسعه ي صنعتی بوده ایم.
وي افزود: باتوجه به نیازهاي روزافزون کشور به دانش و فناوري
هاي ایمنی، لزوم ارائه ي راهکارهاي علمی و عملی در زمینه
هاي مختلف ایمنی، گستره اي از فعالیت هاي الزم را می طلبد
که دستاورد آن تربیت نیروهاي انسانی متخصص، ایجاد زمینه ي اشتغال زایی، به کارگیري دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها، نهادینه

کردن کاربردهاي ایمنی در کلیه ي زمینه هاي مورد نیاز و ارتقاي فرهنگ ایمنی در کشور است.
دکتر کمال حداد، دبیر اجرایی ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی نیز، ضمن خیرمقدم به شرکت
کنندگان، به اهداف برگزاري این برنامه پرداخت و گفت: 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 زمینه هاي مورد نیاز کشور،
فراهم سازي بستري مناسب براي انتقال دانش و تجربیات کشورهاي مختلف و همچنین هم اندیشی، هم افزایی و تبادل اطالعات بین
پژوهشگران، دانشگاهیان و صنعتگران کشور و در پی آن گسترش همکاري هاي متقابل صنعت و دانشگاه و... ازجمله اهداف برگزاري

این کنفرانس بوده است.
وي درخصوص روند اجرایی این کنفرانس نیز توضیح داد: از 225مقاله ي ارسال شده به کنفرانس پس از دو مرحله داوري تعداد
178مقاله پذیرفته شد که در طول این دو روز برگزاري کنفرانس، این مقاالت در قالب 29 نشست علمی (19 نشست ارائه ي شفاهی و

10نشست ارائه ي پوستر) ارائه خواهد شد.
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گفتنی ست، در این کنفرانس، به منظور پوشش هرچه بیشتر
حوزه هاي مختلف نیازهاي ایمنی، 7 نشست تخصصی (پنل) به
موازات ارائه ي مقاالت و کارگاه هاي آموزشی، با توجه به امکان
شرکت مدیران و متولیان ایمنی در حوزه هاي مربوط، به شرح

زیر برگزار شد:
پنل تخصصی راهکارهاي بهبود ایمنی و قابلیت اطمینان در

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی: از طراحی تا بهره برداري؛
پنل تخصصی چالش ها و راهکارهاي بهبود قابلیت اطمینان در

شبکه انتقال برق؛
پنل تخصصی راهبردهاي ارتقاي قابلیت اطمینان و ایمنی در

حوزه سالمت و پزشکی؛
پنل تخصصی مدیریت ریسک ماشین آالت و ایمنی در معادن

بزرگ؛
پنل تخصصی مباحث مقررات ملی ساختمان و اثرات آن بر

پیشگیري از بحران؛
پنل تخصصی مدیریت بحران و حفاظت پیشگیرانه در میراث

فرهنگی؛
پنل تخصصی روش هاي نوین در حفاظت پیشگیرانه در میراث

فرهنگی.
همچنین باهدف فراهم سازي بستري مناسب براي انتقال دانش
و تجربیات در حوزه ي قابلیت اطمینان و ایمنی 5کارگاه

آموزشی با عناوین زیر ترتیب یافت:
کارگاه آموزشی قابلیت اطمینان در مهندسی سیستم (چرخه عمر و فرایند مهندسی سیستم)؛

کارگاه آموزشی روشهاي ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی (HRA)؛
کارگاه آموزشی ارزیابی قابلیت اطمینان از طریق روش هاي یادگیري عمیق؛

کارگاه آموزشی انواع حالتهاي عدم قطعیت در مباحث مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی؛
کارگاه آموزشی تحلیل ایمنی احتماالتی زنده (LPSA) در نیروگاه هاي اتمی.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  6  |  تاریخ: 1399/12/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین اختتامیه سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز

آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان «سومین جشنواره ي نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز»، به همت معاونت فرهنگی
اجتماعی دانشگاه شیراز، به صورت مجازي و برخط در تاالرحکمت دانشگاه برگزار شد.

این آیین با حضور دکتر افشاري فر قائم مقام رئیس دانشگاه؛ دکتر تشخوریان مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر
واعظی، معاون دانشجویی فرهنگی و دکتر حفیظی مدیر فرهنگی دانشگاه و جمع محدودي از مدیران و اصحاب نشریات حضور

داشتند.
در ابتداي این مراسم، دکتر واعظی، با بیان این مقدمه که: نشریات یک عرصه ي بسیار وسیع علمی، فرهنگی، سیاسی و... است و به
همین دلیل تقریبا تمام فعالیت هاي دانشگاهی را می تواند پوشش دهد، بر اهیمت حوزه ي نشریات دانشجویی در دانشگاه تأکید کرد
و افزود: دانشگاه شیراز از دانشگاه هاي برتر در حوزه ي نشریات دانشجویی کشور است؛ در سال گذشته با کسب 27رتبه ي ملی در
یازدهمین جشنواره سراسري نشریات دانشجویی تیتر 11، صدرنشین وزارت عتف گردید و همچنین طی روزهاي گذشته نیز با همت
دانشجویان تالشگر مطبوعاتی و خانه ي نشریات، دانشگاه شیراز یکبار دیگر با ارسال 2401 اثر به دوازدهمین جشنواره ي سراسري

رسانه و نشریات دانشجویی تیتر 12، صدرنشین دانشگاه هاي وزارت عتف در حوزه ي مشارکت در این جشنواره شد.
نشریات دانشجویی برآیند دانش، خالقیت و اندیشه ي پرشورترین دانشجویان است

مهندس عسکري، مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف نیز در این مراسم ضمن قدردانی از دست اندرکاران دانشگاه
شیراز براي برگزاري این جشنواره، گفت: اگرما بخواهیم به صورت ویژه به دانشگاه به عنوان کانون مولد عقالنیت و خردورزي و قلب
تپنده ي جامعه نگاه کنیم، ناگزیریم که در جامعه نگاه فرهنگی حاکم کنیم؛ نگاهی که جامع و تأثیرگذار باشد؛ از این منظر دانشگاه

صرفا محل آموزش نمی تواند باشد.
وي گفت: در حوزه ي فرهنگی، به ویژه در این در دوران کرونایی باید زیرساخت هاي فرهنگی را به سمتی هدایت کنیم که شاهد

حداکثر حضور دانشجویان در حوزه ي فرهنگی اجتماعی باشیم.
مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف تأکید کرد: اگر امناي دانشگاه ها بتوانند در کنار تقویت سرمایه ي علمی

دانشگاه به سرمایه هاي فرهنگی توجه داشته باشند، دانشگاه ها از اقتدار بیشتري برخوردار خواهند بود.
مهندس عسکري افزود: اگر دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم که دانشگاه هایی جامعه محور هستند؛ محصول بازنگري در نقش و
کارکرد دانشگاه هاي سنتی است؛ دانشگاه هاي اجتماعی نیز محصول ارتقا و تکامل ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی براي ایفاي نقش

و رسالت راهبردي دانشگاه در نیل به مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان است.
وي با بیان اینکه: جهت گیري کالن دانشگاه اجتماعی در حوزه ي مأموریت ها کارآمد و کارآفرین ساختن گروه هاي دانشجویی،
ازطریق اصالح ساختارها، توسعه ي آموزش و ارتقاي بهره وري است؛ افزود: از این منظر ما باید به عنوان کارگزاران حوزه ي فرهنگی
اجتماعی به توسعه ي مشارکت و رقابت قانونمند دانشجویان، ذیل قانون و جلوگیري از آسیب پذیري نخبگان، فرهنگی علمی، فکري

دانشگاه و... توجه کنیم و یکی از حوزه هایی که می تواند در این زمینه نقش بسیار برجسته اي ایفا کند؛ نشریات دانشجویی است.
مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف نشریات دانشجویی را برآیند دانش، خالقیت و اندیشه ي دانشجویان یا به

تعبیر دیگر پرشورترین دانشجویان دانشگاه معرفی کرد که دل در گرو اعتالي دانشگاه و جامعه ي خود دارند.
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نشریات دانشجویی زمینه ساز توسعه ي گفتمان نقد است
دکتر حفیظی، نیز در این مراسم با بیان اینکه: یکی از ارکان اصلی فعالیت هاي فرهنگی در بستر جامعه، به ویژه دانشگاه ها، نشریات
است که در حوزه هاي گوناگون و با اهداف مختلف فعالیت می کنند؛ افزود: از عوامل مهم بسط فرهنگی، بحث توسعه ي گفتمان نقد
و نقدپذیري ست که در دانشگاه این موضوع با فعالیت نشریات خود را پررنگ تر نشان می دهد؛ چراکه نیروي انسانی نسل آینده را در

دانشگاه پرورش می دهیم و اگر این رشد و نمو در دانشگاه شکل بگیرد، به تبع آن در جامعه نیز شکل خواهد گرفت.
رئیس شوراي سیاستگذاري جشنواره ي نشریات دانشجویی در ادامه به تاریخچه ي انتشار نشریات در دانشگاه شیراز اشاره کرد و
گفت: نخستین نشریه ي دانشگاه شیراز، همزمان با تشکیل دانشگاه و به نام دانشکده ي پیراپزشکی و ذیل موضوع پزشکی منتشر شده

است.
مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز گفت: نشریات دانشجویی در دو حوزه ي برون داد درونی دانشگاه و برون داد بیرونی دانشگاه خود را
نشان می دهند؛ در محور درونی دانشگاهی، شاهد مسائلی چون گفتمان نقد و انتقاد، آگاهی بخشی و مهارت افزایی هستیم و در بعد
برون دانشگاهی نشریات نیز شاهد مسائل مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و.... هستیم که نشان دهنده ي رشد و بلوغ دانشگاه

است.
وي افزود: موضوع مهمی که از بررسی نشریات دیده می شود؛ این است که نشریه هاي دانشجویی اغلب به سمت تحلیل رفته و از

تبلیغ و انعکاس صرف اخبار پرهیز کرده اند.
در ادامه ي مراسم مهندس سیاح پور، مسئول خانه ي نشریات دانشگاه شیراز نیز، ضمن تبریک به برگزیدگان جشنواره، درخصوص
روند اهداف برگزاري این برنامه توضیح داد: معاونت فرهنگی اجتماعی در دانشگاه شیراز، به عنوان سیاست گذار و پشتیبان نشریات
دانشجویی دانشگاه در راستاي پویایی دانشگاه، توسعه ي کمی و کیفی مطبوعات دانشجویی در سطح دانشگاه، ارائه ي الگوهاي موفق
نشریات به دانشجویان، کشف و شناسایی استعدادهاي برتر دانشجویان، ایجاد بستر گفت وگو و تعامل سازنده بین فعاالن نشریات
دانشجویی و شناساندن بیش از پیش ظرفیت هاي نشریات دانشجویی به مسئوالن دانشگاهی، استانی و کشوري، اقدام به برگزاري

سومین جشنواره نشریات دانشجویی نموده است.
دبیر سومین جشنواره ي نشریات دانشجویی افزود: در این دوره از جشنواره، از برگزیدگان در 54محور در قالب 72بخش و 5حوزه ي
رقابتی شامل: نشریات برتر، آثار برتر، بخش ویژه، بخش مجازي و نشریات منتخب معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز تقدیر به

عمل آمده است.
مهندس سیاح پور توضیح داد: در این جشنواره، 2714 اثر از 209 نشریه، در 5حوزه ي نشریات برگزیده، آثار برگزیده، بخش ویژه و
بخش مجازي و 786 نشریه در حوزه ي نشریات شایسته ي تقدیر ویژه و منتخب معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز به
دبیرخانه جشنواره ارائه شد که از این تعداد 18 اثر در بخش نشریه اولی هاي عمومی؛ 16 اثر در نشریه اولی هاي علمی؛ 22 اثر در
نشریات سیاسی؛ 17 اثر در نشریات اجتماعی؛ 8 اثر در نشریات اقتصادي؛ 7 اثر در نشریات هنري؛ 9 اثر در نشریات دینی و قرآنی؛ 4
اثر در نشریات ادبی؛ 17 اثر در نشریات فرهنگی؛ 5 اثر در نشریات صنفی؛ 3 اثر در زبان هاي خارجی؛ 4 اثر در زبان هاي محلی؛ 25
اثر در نشریات علمی علوم انسانی؛ 23 اثر در نشریات علمی کشاورزي و دامپزشکی؛ 6 اثر در نشریات علمی فنی و مهندسی؛ 3 اثر در
نشریات علمی هنر و معماري؛ 6 اثر در نشریات علمی علوم پایه؛ 16 اثر در نشریات عمومی؛ 606 اثر در تیتر؛ 75 اثر در خبر؛ 111 اثر
در گزارش؛ 123 اثر در مصاحبه؛ 98 اثر در طرح؛ 7 اثر در کاریکاتور؛ 16 اثر در طنز؛ 388 اثر در سرمقاله و یادداشت؛ 47 اثر در
عکس؛ 75 اثر در طرح روي جلد؛ 83 اثر درگرافیک و صفحه آرایی؛ 20 اثر در مقاله دینی و قرآنی؛ 25 اثر در مقاله هنري؛ 65 اثر در
مقاله فرهنگی؛ 67 اثر در مقاله اجتماعی؛ 82 اثر در مقاله سیاسی؛ 47 اثر در مقاله ادبی؛ 34 اثر در مقاله اقتصادي؛ 8 اثر در مقاله
صنفی؛ 57 اثر در مقاله علمی علوم انسانی؛ 52 اثر در مقاله علمی کشاورزي و دامپزشکی؛ 19 اثر در مقاله علمی فنی و مهندسی؛ 31
اثر در مقاله علمی هنر و معماري؛ 22 اثر در مقاله علمی علوم پایه؛ 28 اثر در محور مقاومت، شهادت، دیپلماسی؛ 122 اثر در محور
محیط زیست و توسعه پایدار؛ 37 اثر در محور اخالق حرفه اي؛ 66 اثر در محور آسیب هاي اجتماعی؛ 42 اثر در محور تولید ایرانی،
کیفیت، رقابت؛ 48 اثر در محور هویت ملی، انسجام ملی؛ 2 اثر در سایت و وبالگ، 1 اثر در نشریات چندرسانه اي؛ 1 اثر در نشریات
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صوتی و 786 اثر در بخش نشریات شایسته تقدیر ویژه و منتخب معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز بودند.
وي درخصوص داوري آثار نیز توضیح داد: داوري آثار در شیراز و تهران توسط 8 داور به ریاست آقاي هوشنگ قلندري، طی چند

مرحله انجام شد و درنهایت اصحاب نشریات، موفق به کسب 312 رتبه برتر شدند.
پایان بخش سومین جشنواره ي نشریات دانشجویی، اهداي تندیس، لوح تقدیر و هدایاي به برگزیدگان نشریات دانشجویی بود.

گفتنی ست دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز داراي بیش از 220 نشریه مجوزدار در زمینه هاي مختلف: فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،
اقتصادي، اجتماعی، ادبی، هنري، قرآنی، ورزشی، صنفی، طنز، علمی (در رسته هاي: علوم انسانی، کشاورزي و دامپزشکی، فنی و
مهندسی، علوم پایه، هنر و معماري) است که از این تعداد، بیش از 150 نشریه فعالند. از ابتداي بحران بیماري کووید 19 و شیوع
ویروس کرونا تاکنون و علیرغم تمامی محدودیت هاي تأمین محتواي نشریات براي دانشجویان، 213 شماره نشریه در دانشگاه منتشر
شده است. همچنین دانشگاه شیراز از دانشگاه هاي برتر در حوزه ي نشریات دانشجویی کشور است و در سال گذشته با کسب 27رتبه

ي ملی در یازدهمین جشنواره سراسري نشریات دانشجویی تیتر 11 صدرنشین وزارت عتف گردید.
همچنین طی روزهاي گذشته نیز با همت دانشجویان تالشگر مطبوعاتی و خانه ي نشریات، دانشگاه شیراز بار دیگر با ارسال 2401 اثر
به دوازدهمین جشنواره سراسري رسانه و نشریات دانشجویی تیتر 12، صدرنشین دانشگاه هاي وزارت عتف در حوزه ي مشارکت در

این جشنواره شد.
دریافت فایل نشریه

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C3.1.pdf
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  7  |  تاریخ: 1399/12/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تبریک به مناسبت میالد باسعات امام علی (ع) و روز پدر

ایام اهللا نور و میالد مسعود اولین کوکب درخشان سپهر
والیت و امامت که مصادف با تجلیل از مقام شامخ پدر

این اسطوره ي متانت و صبر، بر همگان مبارك باد.
ماه رجب، ماه نزول رحمت الهی و ماه اجابت دعاست و
ایزدمنان با حکمت بی منتهاي خود، میالد فرخنده یاور
همیشگی پیامبر گرامی اسالم (ص)، امام علی (ع) را در
این ماه عزیز قرار داده تا محبت خود را در این ماه بر

عرشیان و فرشیان تمام نماید.
در مکتب متعالی امام نخست شیعیان، آن پدر یتیمان و
حامی ستمدیدگان، مردانی تربیت شدند که رسم پدر
بودن را از سیره ي ارزشمند او آموختند و میالد
موالیشان را روز پدر نامیدند تا منش و زندگانی آن

حضرت، آیینه اي ماندگار براي تمام جوانمردان روزگار شود.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، میالد موالي متقیان حضرت علی (ع) و روز پدر را به همه ي دوستداران آن امام همام، به ویژه
دانشگاهیان عزیز دانشگاه شیراز، تبریک و تهنیت عرض نموده، تندرستی، بهروزي و پیروزي همگان را همواره از خداوند منان آرزومند

است.
امید است با استعانت از خداوند منان، جامعه ي اسالمی با سرلوحه قراردادن منش و سیره زندگانی حضرت علی(ع) و ائمه اطهار(ع)

در تحکیم حکومت عدل الهی پیروز و سرافراز باشد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست هیأت امناي دانشگاه شیراز

چهارمین نشست از دور هفتم هیأت امناي دانشگاه
شیراز در تاریخ 3اسفند 1399، برگزار شد.

در این نشست که باحضور اعضاي حقیقی و حقوقی
هیأت امناي دانشگاه شیراز ترتیب یافت؛ درخصوص
دستورکار مقرر جلسه با موضوعات مربوط به اعمال
سیاست هاي راهبردي و امور جاري (اعم از پژوهشی و
فناوري؛ سرمایه ي انسانی؛ بودجه و مسائل مالی بحث و

تبادل نظر شد.
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شیراز

 اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي
آزمایشگاهی، به همت حوزه ي معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه شیراز، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی
ایران و ستاد شبکه آزمایشگاه هاي علمی ایران (شاعا)
در شهر شیراز، در روزهاي 13 و 14 اسفندماه برگزار

می شود.
دکتر رضا یوسفی، دبیر علمی این کنفرانس، ضمن اعالم

این خبر گفت: همزمان با برگزاري اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی، چهارمین نشست ساالنه ي مدیران
آزمایشگاه ها و کارگاه هاي تخصصی عضو شبکه ي آزمایشگاهی علمی ایران (شاعا) نیز برگزار خواهد شد.

وي با بیان اینکه، کلیه ي برنامه هاي در این مراسم به دلیل شیوع بیماري کرونا در کشور به صورت مجازي برگزار خواهد شد؛
درخصوص اهداف برگزاري اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی توضیح داد: این کنفرانس بزرگ ترین رویداد
علمی-فناوري در عرصه ي ملی و در حوزه ي تجهیزات آزمایشگاهی است که فرصت بی نظیري براي هم اندیشی و تبادل تجربیات
بین افراد آکادمیک و کارشناسان فنی تجهیزات را فراهم می کند. در این کنفرانس، کارشناسان فنی درخصوص آخرین فناوري حوزه
ي تجهیزات پژوهشی سخنرانی خواهند کرد و افراد آکادمیک نیز روش هاي جدید که در حوزه ي کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی ابداع
نموده اند را معرفی خواهند کرد؛ در این کنفرانس آخرین دستاوردها در زمینه ي روش هاي اندازه گیري، سیستم هاي اندازه گیري،
تجهیزات و سنسورها در تمام حوزه هاي علم و فناوري ارائه خواهد شد، در واقع این کنفرانس به تمام جنبه هاي مرتبط با پژوهش -

توسعه و کاربرد تجهیزات پژوهشی توجه دارد.
دکتر یوسفی به محورهاي برگزاري این کنفرانس نیز اشاره کرد و گفت: آخرین نوآوري ها درحوزه تجهیزات پیشرفته آزمایشگاه ها؛
تجهیزات و سنجش هاي آزمایشگاهی درحوزه ي علوم پایه و مهندسی؛ تجهیزات و سنجش هاي آزمایشگاهی در حوزه ي پزشکی و
سالمت، کشاورزي و دامپزشکی؛ تجهیزات و سنجش هاي آزمایشگاهی در حوزه ي نفت وگاز؛ فناوري هاي نانو و میکرو در تجهیزات و
سنجش آزمایشگاهی؛ روش هاي پردازش سیگنال و تصاویر در سنجش آزمایشگاهی؛ سیستم هاي جمع آوري داده هاي علمی؛ داده
هاي بزرگ و مقیاس سنجی؛ روش ها و سیستم هاي سنجش غیرمخرب؛ تئوري و سیستم هاي اندازه گیري؛ روش هاي سنجش در
زمان واقعی؛ سیستم هاي سنجش اپتیک و فیبر نوري؛ تجهیزات و سیستم هاي لیزري و پالسما و روش هاي مدیریتی نوین در

آزمایشگاه هاي علمی ازجمله محورهاي برگزاري این کنفرانس است.
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی در پایان از پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ( (ISC؛ انجمن

بیوشیمی فیزیک ایران ( (ISOBCو اتحادیه انجمن هاي علوم زیستی ایران (FIrBS)به عنوان حامیان این کنفرانس یاد کرد.

عالقه مندان براي کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت کنفرانس به نشانی: http://imtc1.shirazu.ac.ir مراجعه نمایند.
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شیراز

 مراسم افتتاحیه ي آزمایشگاه پروژه بامداد

مراسم افتتاحیه ي آزمایشگاه پروژه بامداد با حضور
دکتر مهاجري رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،
دکتر محرر مدیر اجتماعی دانشگاه و رئیس مرکز
حمایت از فعالیت هاي علمی دانشجویان دانشگاه شیراز،
تعدادي از اساتید دانشکده و خانواده مرحوم مهندس
بامداد در تاالر امیرکبیر دانشکده ي مهندسی1 دانشگاه
شیراز در روز 5 اسفند روز مهندس برگزار شد و به
صورت زنده در آپارات براي دانشجویان دانشگاه شیراز و

فارغ التحصیالن مدعو از سرتاسر دنیا پخش شد. 
این آزمایشگاه با پیگیري هاي مستمر دکتر فرجاه به یاد
مرحوم اسفندیار بامداد از فارغ التحصیالن موفق رشته

مهندسی برق دانشگاه شیراز به منظور ارتقاء مهارت هاي فنی دانشجویان مشغول به تحصیل دانشکده در چهار گرایش قدرت، کنترل،
مخابرات و الکترونیک تشکیل شده است. الزم به ذکر است که این آزمایشگاه با تجمیع فضا و امکانات اتاق پروژه و رادیوآماتوري و با
حمایت مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، خانواده مرحوم مهندس بامداد و تعدادي از فارغ التحصیالن هم دوره مرحوم بامداد

بازسازي شده است.
مدیر اجتماعی دانشگاه شیراز، ضمن ابراز قدردانی از کلیه دست اندرکاران این برنامه، راه اندازي این آزمایشگاه را گامی موثر در جهت
توسعه مهارت هاي دانشجویان، و ارتقاي کارآفرینی آنان و همچنین ایفاي نقش دانشگاه در راستاي نیازها و تقاضاهاي جامعه دانست. 
وي ابراز امیدواري کرد که در جهت تقویت سرمایه اجتماعی دانشگاه، در دیگر دانشکده ها نیز، چنین ارتباطاتی میان دانشگاه و دانش

آموختگان شکل بگیرد. 

این آزمایشگاه با مدیریت دکتر پاك نیت و با هدف تسهیل در ارتباط علمی و فنی بین دانشجویان دانشکده و فارغ التحصیالن رشته
مهندسی برق دانشگاه شیراز فعالیت خود را دنبال می کند.

در پایان مراسم تندیس و مجسمه ي یادبود مهندس بامداد رونمایی شد و بازدید از آزمایشگاه صورت گرفت.
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شیراز

 گزارش برگزاري مرحله ي نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در دانشگاه شیراز

مرحله ي نهایی بیست و پنجمین دوره ي المپیاد علمی
دانشجویی کشور در روز جمعه مورخ 1/12/99 در
دانشکده ي مهندسی دانشگاه شیراز برگزارگردید.
مسئولیت برگزاري این آزمون بر عهده ي دفتر

استعدادهاي درخشان دانشگاه شیراز بود.
به علت شرایط ناشی از همه گیري بیماري کووید 19،
امکان برگزاري این آزمون در اردیبهشت 99 فراهم نشد
و مقررگردید تنها دانشجویان برتر آزمون کارشناسی
ارشد سال 99 در این آزمون شرکت نمایند. اطالع
رسانی هاي الزم از طریق سرپرستان تیم و نمایندگان
دانشگاه هاي منطقه هفت جهت اطالع رسانی
دانشجویان این مناطق در آزمون کارشناسی ارشد انجام

گردید. همچنین دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شیراز از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک و ارسال ایمیل دانشجویان شرکت
کننده در این آزمون را مطلع نمود و هماهنگی هاي الزم جهت برگزاري این آزمون را انجام داد.

سازمان سنجش آموزش کشور 83 نفر متقاضی شرکت در مرحله نهایی این المپیاد را به دانشگاه شیراز اعالم کرده و مقرر گردید این
آزمون در صبح و بعد از ظهر روز جمعه یکم اسفندماه 99 برگزار شود. تمهیدات الزم درخصوص برگزاري این آزمون، مطابق پرتکل

هاي بهداشتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت.
این آزمون با رعایت تمامی قوانین و مقررات پروتکل هاي بهداشتی در رشته هاي زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسالمی، علوم
اقتصادي، حقوق، علوم تربیتی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، آمار، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران،
مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزي( زراعت و اصالح نباتات)، علوم جغرافیا، مهندسی مواد، روانشناسی، علوم

زمین و طراحی صنعتی در صبح و بعد از ظهر روز جمعه 1/12/99 به صورت همزمان در 12 دانشگاه کشور برگزار گردید.
نتایج این آزمون درنیمه دوم فروردین ماه 1400 از سوي سازمان سنجش آموزش کشور از طریق آدرس

http://olympiad.sanjesh.org/ اعالم خواهد شد.
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 سالروز وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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 سالروز شهادت حضرت احمدبن موسی شاه چراغ تسلیت باد

سالروز شهادت حضرت احمدبن موسی شاه چراغ تسلیت باد
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 برگزاري اولین کنفرانس تنوع زیستی فارس در دانشگاه شیراز

نخستین کنفرانس تنوع زیستی فارس، به همت بخش
زیست شناسی دانشگاه شیراز، همزمان با روز جهانی
حیات وحش، با اعطاي جایزه ي مرحوم دکتر ولوي، در

روزهاي 12 و 13 اسفندماه، برگزار خواهد شد.
دکتر حمیدرضا اسماعیلی، مدیر علمی این کنفرانس،
ضمن اعالم این خبر افزود: نخستین کنفرانس تنوع
زیستی فارس به دلیل شرایط کشور در پی شیوع
بیماري کرونا، به صورت مجازي در بستر اسکاي روم

برگزار خواهد شد.
وي توضیح داد: پیش تر مقاالت این کنفرانس، از اول بهمن ماه، تا اول اسفندماه سال جاري، طی فراخوانی جمع آوري شده و

برگزیدگان این کنفرانس ازسوي هیأت داوران معرفی خواهند شد.
دبیر علمی نخستین کنفرانس تنوع زیستی خبر داد: جایزه ي این رویداد علمی و کاربردي که همزمان با روز جهانی حیات وحش

برگزار می شود، مزین به نام «مرحوم دکتر حمزه ولوي (مدیرکل فقید محیط زیست فارس)» است.
دکتر اسماعیلی، دلیل انتخاب عنوان این جایزه با نام «مرحوم دکتر ولوي» را تجلیل از جایگاه علمی، فرهنگی و همچنین قدردانی از
سال ها تالش ایشان در حفظ و حراست محیط زیست و تنوع زیستی کشور، به ویژه استان فارس بیان کرد و گفت: به پاس خدمات
ویژه ي آن مرحوم، جایزه اي با نام ایشان در نظر گرفته شده و براي اولین بار در کنفرانس تنوع زیستی فارس به 3نفر از برگزیدگان

در مراسم اختتامیه اهدا خواهد شد.
عضو هیأت علمی بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز افزود: هدف از اعطاي این جایزه، تشویق پژوهشگران، حامیان محیط زیست،
سازمان هاي مردم نهاد (سمن ها) و سایر نهاد هایی که براي حفظ و احیاي تنوع زیستی غنی فارس و کشور فعالیت می کنند، است.

  دبیر علمی نخستین کنفرانس تنوع زیستی از محورهاي این کنفرانس، به تنوع ژنتیکی، گونه اي، اکوسیستمی، تنوع زیستی تاالب ها،
گونه هاي بوم زاد، گونه هاي بیگانه، خدمات تنوع زیستی، چالش ها و تهدیدها، مناطق چهارگانه ي تحت مدیریت، تنوع زیستی و
تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی و آموزش، تنوع زیستی و فرهنگ محلی، تنوع زیستی و ادبیات، تنوع زیستی و هنر، تنوع زیستی و

کرونا، تنوع زیستی و بهره برداري پایدار و همچنین تنوع زیستی و سمن ها اشاره کرد.
  وي در پایان با بیان اینکه این کنفرانس با همکاري سازمان حفاظت محیط زیست فارس برگزار می شود، از سخنرانی مقامات مسئول

دانشگاه شیراز و همین طور اداره کل حفاظت محیط زیست خبر داد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  15  |  تاریخ: 1399/12/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی برگزار شد

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي
آزمایشگاهی، به همت حوزه ي معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه شیراز، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی
ایران و ستاد شبکه آزمایشگاه هاي علمی ایران (شاعا)
در شهر شیراز، در روزهاي 13 و 14 اسفندماه برگزار

شد.
وزیر علوم تحقیقات و فناوري با ارائه ي پیامی در این
کنفرانس عنوان کرد: آزمایشگاه ها که زادگاه علوم
تجربی و نقطه تالقی علم و عمل می باشند امروزه در
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به جایگاه مهمی براي تثبیت
فرایند یادگیري، پرسشگري، ظهور خالقیت ها و

شکوفایی تبدیل شده اند.
دسترسی به تجهیزات با فناوري باال و داشتن آزمایشگاه هاي

مجهز؛ زمینه ساز انجام پژوهش هاي فاخر و نافذ
در ادامه این پیام می خوانیم: همچنین گسترش مرزهاي دانش
و انجام پژوهش هاي فاخر و نافذ که عالوه بر تربیت نیروي
انسانی کارآمد و رقابتی در عرصه بین المللی، زمینه شکوفایی در
کشور را فراهم نماید و مایه افتخار و احترام در عرصه جهانی
براي جامعه علمی کشور باشد، با دسترسی به تجهیزات با
فناوري باال و داشتن آزمایشگاه هاي مجهز و به روز امکان پذیر

است.
دکتر غالمی در ادامه ي پیام خود آورده است: آزمایشگاه خوب و
مجهز زمینه ساز تربیت پژوهشگران و متخصصینی با مرجعیت
ملی و بین المللی است که در حوزه هاي مختلف زمینه هاي
شکوفایی، توسعه و خلق ثروت را فراهم می آورند و در بسیاري
از کشورهاي پیشرفته، توسط دولت هاي خود به عنوان بازیگران اصلی در حوزه سیاست گذاري شناخته می شوند. این رویکرد
سیاست گذاري که از آن به عنوان سیاستگذاري مبتنی بر علم و یا حکمرانی خوب یاد می شود سهم مهمی در صرفه جویی در وقت،

کاهش هزینه ها و توسعه همه جانبه دارد.
در این پیام آمده است: کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی که به همت و ابتکار دانشگاه شیراز براي اولین بار در کشور
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برگزار می شود رویداد مهم و کم نظیري در حوزه تجهیزات آموزشی و تحقیقاتی است که استمرار آن در سال هاي آتی کمک موثري
در راستاي توسعه آزمایشگاه ها و زیرساخت پژوهشی کشور خواهد نمود. ضمن قدردانی از برگزارکنند گان و شرکت کنندگان در این
کنفرانس امیدوارم این رویداد مهم، فرصت مناسب هم اندیشی براي رفع موانع و برنامه ریزي در راستاي تجهیز مستمر و نگهداري

تجهیزات دانشگاه ها و پژوهشگاه ها فراهم نماید.
تربیت نیروهاي انسانی، الزمه ي فعال سازي و نگهداري آزمایشگاه ها

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز در این پیام، به دو نوع تقسیم بندي آزمایشگاه ها از لحاظ کارکردي و
ساختاري پرداخت و توضیح داد: آزمایشگاه ها را از منظر کارکردي به سه دسته ي آموزشی، پژوهشی و خدماتی و از لحاظ ساختاري

به سه دسته ي آزمایشگاه هاي مرکزي، مرجع (همکار) و تخصصی (موضوعی) می توان تقسیم کرد.
دکتر رحیمی شعرباف با اشاره به اهمیت فعالیت کارشناسان
استاندارد آزمایشگاه ها، برلزوم تربیت نیروهاي انسانی، به منظور

فعال سازي و نگهداري آزمایشگاه ها تأکید ورزید.
وي راه اندازي سامانه شاعا را که به منظور شناسایی، شبکه
سازي و به اشتراك گذاري تجهیزات وتوانمندي هاي
آزمایشگاههاي علمی کل کشور طراحی شده است، گام مهمی
برشمرد و افزود: ازجمله مسائل مهم در زمینه ي آزمایشگاه ها،

موضوع رعایت استانداردهاي بین المللی است.
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، در پایان سخنان خود،
پیشنهاد ایجاد شرکت هاي منطقه اي، با حضور دانشگاه ها به
عنوان سهامداران این شرکت، براي تأمین تجهیزات و نگهداي آزمایشگاه ها مطرح کرد و افزود: استمرار این کنفرانس که زمینه ي
تبادل نظر و گفت وگو را براي پژوهشگران در زمینه ي تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی فراهم می کند، در سال هاي آینده نیز

کمک موثري در راستاي توسعه آزمایشگاه ها و زیرساخت پژوهشی کشور خواهد داشت.
دانشگاه شیراز، با داشتن امکانات آزمایشگاهی به عنوان سرمایه ي ملی و معنوي جنوب کشور

رئیس دانشگاه شیراز نیز در این مراسم، ضمن معرفی دانشگاه شیراز گفت: دانشگاه شیراز به عنوان یکی از دانشگاه هاي تراز اول کشور
و سرمایه ي بزرگ جنوب کشور، با داشتن امکانات و تجهیزات مختلف، به ویژه در زمینه ي آزمایشگاه ها آماده ي خدمت رسانی به

پژوهشگران است.
دکتر نادگران کار آزمایشگاهی را به مثابه ي یک هنر؛ هنر به
منصه ي ظهوررساندن تولیدات علمی در آزمایشگاه ها تلقی کرد
و افزود: تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی در هر دانشگاهی
به عنوان سرمایه ي آن دانشگاه است، خوشبختانه ما در سال
هاي اخیر موفق به تجهیزکردن برخی از آزمایشگاه ها ازجمله
آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شیراز شده ایم و درصدد بین المللی

سازي آن هستیم.
وي تأکید کرد: این کنفرانس که براي اولین بار ازسوي دانشگاه
شیراز برگزار شده؛ بزرگ ترین رویداد علمی-فناوري در عرصه
ي ملی و در حوزه ي تجهیزات آزمایشگاهی است که فرصت بی نظیري براي هم اندیشی و تبادل تجربیات بین افراد آکادمیک و

کارشناسان فنی تجهیزات را فراهم می کند.
رئیس دانشگاه شیراز در پایان با اشاره به نقش کارشناسان آزمایشگاهی در نگهداري و فعال بودن آزمایشگاه ها، از اعضاي غیرهیأت

علمی و کارشناسان قدردانی ویژه کرد.
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آیین تقدیر و بزرگداشت پیشکسوتان حوزه ي آزمایشگاهی
در پایان نشست اول کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی، آیین بزرگداشت خدمات ماندگار پیشکسوتان حوزه ي

آزمایشگاهی برگزار شد.
در این مراسم با معرفی دوتن از چهره هاي نامدار و پیشکسوت
حوزه ي آزمایشگاهی، یعنی دکتر محمدصادق علیائی «قائم
مقام و دبیر ستاد شبکه آزمایشگاه هاي علمی ایران (شاعا)» و
دکتر افسانه صفوي «استاد برجسته و ممتاز دانشگاه شیراز و
اولین رئیس آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شیراز» از خدمات

ارزشمند ایشان در حوزه ي دانشگاهی تقدیر شد.
 
 

به گفته ي دکتر سید مجتی زبرجد، معاون پژوهش و فناوري
دانشگاه شیراز، دکتر محمدصادق علیائی؛ عضوهیأت علمی
وزارت عتف، با تألیف و ترجمه ي 10کتاب، 8 پروژه ي
تحقیقاتی و بیش از 60 مقاله، به عنوان بنیانگذار شبکه ي
آزمایشگاه هاي علمی ایران(شاعا) و بنایان گذار آزمایشگاه هاي
مرکزي دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوري کشور و همچنین
قائم مقام و دبیر ستاد شبکه ي آزمایشگاه هاي علمی
ایران(شاعا) سهم بسزایی در حوزه ي آزمایشگاهی نظام آموزش

عالی کشور داشته است.
 

دکتر افسانه صفوي شیمیدان و استاد نامدار دانشگاه شیراز نیز
که پیش تر به عنوان چهره ماندگار معرفی شده است، با بیش از 155 مقاله در مجالت علمی معتبر بین المللی و 130 مقاله در
کنفرانس هاي داخلی و خارجی و کسب موفقیت ها و افتخارات متعدد، به عنوان اولین رئیس آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شیراز، نقش

مؤثر و ماندگاري در حوزه ي آزمایشگاهی داشته است.
گفتنی ست اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی با محورهاي: آخرین نوآوري ها درحوزه تجهیزات پیشرفته
آزمایشگاه ها؛ تجهیزات و سنجش هاي آزمایشگاهی درحوزه ي علوم پایه و مهندسی؛ تجهیزات و سنجش هاي آزمایشگاهی در حوزه
ي پزشکی و سالمت، کشاورزي و دامپزشکی؛ تجهیزات و سنجش هاي آزمایشگاهی در حوزه ي نفت وگاز؛ فناوري هاي نانو و میکرو

در تجهیزات و سنجش آزمایشگاهی؛ روش هاي پردازش سیگنال و تصاویر در سنجش آزمایشگاهی؛ سیستم هاي

جمع آوري داده هاي علمی؛ داده هاي بزرگ و مقیاس سنجی؛ روش ها و سیستم هاي سنجش غیرمخرب؛ تئوري و سیستم هاي
اندازه گیري؛ روش هاي سنجش در زمان واقعی؛ سیستم هاي سنجش اپتیک و فیبر نوري؛ تجهیزات و سیستم هاي لیزري و پالسما و

روش هاي مدیریتی نوین در آزمایشگاه هاي علمی برگزار شد.
به گفته ي دکتر یوسفی، دبیر علمی این کنفرانس، 34 سخنرانی و 60 پوستر با دو نشست بزرگ درکنفرانس ملی تجهیزات و فناوري

هاي آزمایشگاهی ارائه شده است.

براي مطالعه ي بیانیه ي پایانی اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی فایل ضمیمه را بارگیري نمایید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1546539/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  16  |  تاریخ: 1399/12/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 کاشت نهالی به یاد «شادروان دکتر منصور طاهري انارکی» با حضور رئیس دانشگاه شیراز

مراسم بزرگداشت هفته ي منابع طبیعی، دانشکده
مهندسی شیمی نفت و گاز برگزار شد.

در این مراسم که با حضور رئیس دانشگاه و اعضاي
هیأت رئیسه ي دانشکده ي مهندسی شیمی نفت و گاز
و جمعی از کارکنان و دانشجویان این دانشکده، برگزار

گردید، تعدادي نهال کاشته شد.
همچنین در این رویداد، یک اصله نهال کاج در آستانه
ي یکمین سال درگذشت «شادروان دکتر منصور
طاهري انارکی» استاد فقید دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز، به یاد ایشان، توسط مهندس مینو نعمت

الهی کاشته شد.
گفتنی ست، دکتر منصور طاهري انارکی، عضو وابسته
گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و چهره ماندگار
کشور و استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی دانشگاه

شیراز، سال گذشته در روز جمعه 23 اسفند ماه 1398 درگذشت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  17  |  تاریخ: 1399/12/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 کاشت 400 نهال در دانشگاه شیراز توسط دانشجویان و کارکنان دانشگاه در هفته  ي منابع طبیعی

به مناسبت هفته ي منابع طبیعی و روز درختکاري،
400 نهال، توسط دانشجویان و کارکنان دانشگاه شیراز،

در محوطه ي جهان پارس دانشگاه کاشته شد.
این برنامه که باعنوان «رویداد سبز» اجرا شد؛ ازسوي
مدیریت اجتماعی دانشگاه شیراز و انجمن علمی علوم و
مهندسی محیط زیست، با حضور مسئول نهاد مقام
معظم رهبري در دانشگاه، اعضاي هیأت رئیسه ، برخی
از مدیران و جمعی از دانشجویان دانشگاه برگزار گردید.

مدیر اجتماعی دانشگاه شیراز در این رویداد، ضمن گرامیداشت هفته ي منابع طبیعی درخصوص اهمیت درختکاري در حوزه ي فردي
و اجتماعی سخن گفت.

دکتر محرر با بیان اینکه کیفیت فضاي سبز تأثیر بسیاري بر
سالمت جسم و روان انسان دارد، توضیح داد: کاشت در ایجاد
آرامش و آسایش فرد تأثیر مهمی دارد و به دنبال آن موجب
افزاریش سطح کیفیت زندگی اجتماعی می شود؛ چراکه شرط
داشتن روح سالم، جسم سالم است و داشتن جسم سالم فقط در
محیط سالم نمود می یابد و این محیط سالم، با درختکاري و

ایجاد فضاي سبز حاصل می شود.
مدیر اجتماعی دانشگاه شیراز به نقش مؤثر درختکاري و فضاي سبز در کاهش خشونت اشاره کرد و در ادامه یکی دیگر از اهداف این
گونه برنامه ها را در هفته ي منابع طبیعی، فرهنگ سازي درختکاري و آگاهی بخشی و حساس کردن افراد نسبت به محیط زیست

برشمرد.
وي به دیگر اقدامات مدیریت اجتماعی دانشگاه به مناسبت هفته ي منابع طبیعی، ازجمله کاشت نهال در دیگر دانشکده ها و محوطه
هاي دانشگاه ازجمله در جوار مقبره ي شهداي گمنام، کاشت یک میلیونیوم بذر طرح زاگرس سبز، طرح تعویض کاغذ باطله با گل و
گلدان، برگزاري نشست هها و کارگاه هاي تخصصی در این زمینه و... در روزهاي 5 تا 15اسفندماه اشاره کرد و در پایان از باغبانان و

مسئوالن فضاي سبز دانشگاه به طور ویژه تقدیر کرد.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه نیز در ادامه، ضمن گرامیداشت هفته ي منابع طبیعی، موضوع فضاي سبز دانشگاه و درختکاري را

به همه ي واحدهاي دانشگاه مربوط خواند و تأکید کرد: باید همه ي دانشگاهیان در این زمینه مشارکت و حضور فعال داشته باشند.
دکتر واعظی با بیان اینکه: اهمیت موضوع محیط زیست برکسی پوشیده نیست و براي فرهنگ سازي در این زمینه

برنامه ریزي هاي دقیقی صورت گیرد؛ از منظر حقوقی به موضوع محیط زیست پرداخت و توضیح داد: امروزه به مسأله ي محیط
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زیست، به عنوان یک موضوع پسامدرن نگاه می شود و در حوزه
ي بین الملل به عنوان امر عمومِی بین الملل از آن یاد می شود؛
چراکه موضوع محیط زیست قبل از اینکه به دولت ها برگردد به

انسان ها بازمی گردد و یک موضوع انسانی و فرادولتی است.
 
 

مسئول نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه نیز در این رویداد،
ضمن تقدیر از دست اندرکاران این برنامه به اهمیت درختکاري
ازمنظر دینی و بیان احادیثی در این خصوص پرداخت و گفت:
فضا و محیط سرسبز از درختان، ضامن ارتقاي بهداشت روانی و

افزایش نشاط و شادابی انسان ها در جامعه ي اسالمی است.
حجه االسالم و المسلمین نیري، فرهنگ درختکاري را سنت
پسندیده اي خواند و تأکید کرد: درختکاري امر الزم و پسندیده
اي است؛ اما باید درنظر داشت که از آن مهم تر، موضوع حفاظت
و نگهداري از درختان است که در سالمت محیط زیست و پاکی

هوا و تندرستی شهروندان تأثیر بسیاري دارد.
 

در این مراسم دکتر نقیبی، معاون سازمان سیمامنظر و فضاي
سبز شهرداري شیراز نیز دقایقی را به ایراد سخن پرداخت. وي
از برگزاري اقدامات دانشگاه شیراز در حوزه ي محیط زیست به
طور کل و از برگزاري این رویداد فرهنگی محیط زیستی، به طور

خاص ابراز خرسندي کرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  18  |  تاریخ: 1399/12/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پانزدهم اسفند روز درختکاري گرامی باد

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتري است معرفت کردگار

روز درختکاري نماد اُنس انسان با طبیعت و فرصت
دوباره براي تأمل و درنگ در زیبایی هاي بی بدیل نظام

آفرینش است.
روز درختکاري فرصت مغتنمی است تا با کاشت درخت،
این نماد زیبا و با شکوه طبیعت قدمی براي حفظ محیط

زیست برداشته و آن را احیا کنیم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، هفته منابع طبیعی و روز 15 اسفند «روز درختکاري» را گرامی می دارد. 
امید است با مشارکت و همراهی همه مردم عزیز و طبیعت دوست، شاهد حفظ منابع طبیعی و توسعه روزافزون فضاي سبز باشیم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  19  |  تاریخ: 1399/12/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري آزمون دکتراي تخصصی در فارس

آزمون دکتري نیمه متمرکز سال 1400 با رعایت شیوه
نامه هاي بهداشتی و مشارکت بیش از 9هزار داوطلب در

این استان برگزار شد.
دکتر علیرضا افشاري فر، نماینده تام االختیار سازمان
سنجش در استان فارس با بیان این مقدمه که 185هزار
و 69 نفر داوطلب در سراسر کشور متقاضی ورود به
مقطع دکتري در سال 1400 هستند، گفت: از این
تعداد 9هزار و 141 نفر از استان فارس در این آزمون
شرکت کرده اند که 6 هزار و 852 نفر از آنها در حوزه
ي شیراز و سایرین در 6 حوزه، واقع در شهرستان هاي
الر، جهرم، فسا، اقلید، کازرون و مرودشت در آزمون

شرکت داشتند.
معاون آموزشی دانشگاه شیراز اظهار داشت: این آزمون با حفظ تمام دستورالعمل هاي بهداشتی برگزار شد و تمام داوطلبان آزمون
دکتري، فرم خوداظهاري ابتال به کرونا را در سایت سازمان سنجش تکمیل کرده اند و هیچ یک از آنان در حال حاضر مبتال به بیماري

یا بستري در بیمارستان و قرنطینه در منزل نیستند.
به گفته ي دکتر افشاري فر: شرکت کنندگان در این آزمون، در صورت کسب نمره ي قبولی، می توانند براي تحصیل در دانشگاه هاي

دولتی، پیام نور و آزاد انتخاب رشته کنند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  20  |  تاریخ: 1399/12/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) تسلیت باد

کن روان اشک غم اي شیعه به دامان امروز تسلیت ده
به شهنشاه خراسان امروز

کشته شد موسی بن جعفر ز جفاي هارون زیر زنجیر بال،
گوشه ي زندان امروز

روابط عمومی دانشگاه شیراز، سالروز غروب غریبانه
هفتمین آفتاب والیت، باب الحوائج حضرت امام موسی
کاظم (علیه السالم ) را به عموم مسلمانان جهان و
ارادتمندان آن حضرت، به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه

شیراز تسلیت عرض می نماید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  21  |  تاریخ: 1399/12/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 حضور هاب شیراز در نمایشگاه استارتاپی استان فارس

نمایشگاه اکوسیستم استارتاپی فارس، همزمان با سفر
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوري اطالعات

ایران به استان فارس برگزار شد.
در این نمایشگاه که در محل کارخانه ي نوآوري شیراز
ترتیب یافت؛ جمعی از فعاالن و کسب وکارهاي استان
فارس، ازجمله هاب شیراز و تیم هاي دوره ي پیش

شتابدهی دانشگاه شیراز حضور یافتند.
شتاب دهنده ي هاب شیراز با شرکت در این نمایشگاه،
5تیم از 16تیم پذیرفته شده در اولین فراخوان پیش
شتابدهی خود را به عموم مردم معرفی کرد؛ تیم

پزشکیار با سامانه ي ارزیابی ریسک عمل قلبی، تیم دکتر ژینا با سامانه ي مدیریت پزشکی، تیم قهرمان کوچولو با بازي تخصصی
کودکان اوتیسم، تیم آلتو با سامانه ي اشتراکی بازي هاي فکري و تیم دارتینو با سامانه ي مدیریت مجازي مدارس خود، در این

نمایشگاه شرکت داشتند.
در نمایشگاه استارتاپ ها و کسب وکارهاي استان فارس، دو نشست تخصصی با موضوعیت «بررسی مشکالت کسب وکارهاي شیرازي
و ورود آن ها به بازار کشوري» و «نقش بانوان در آینده ي اکوسیستم استارتاپی» نیز با حضور جمعی از متخصصان این حوزه برگزار

گردید.
مهندس علی نیک محمدي، مدیرعامل هاب شیراز در نشست اول این نمایشگاه، درخصوص مشکالت کسب وکارهاي شیرازي و ورود

آن ها به بازار کشوري سخن گفت.
وي با بیان اینکه:VC همراه اول به نام ''حرکت اول'' در شیراز شکل گرفته است. وي افزود : این سرمایه گذار امسال مبلغی معادل

75% کل سرمایه گذاري خطرپذیر سال گذشته را انجام داده است.
مهندس نیک محمدي از لزوم شکل گیري یونیکورن ها براي تحریک دیگر کسب وکارها سخن گفت و برخی چالش هاي موجود که

اکوسیستم ها با آن ها روبه رو هستند را برشمرد.
مدیرعامل شتاب دهنده ي هاب شیراز در ادامه ي بیانات خود از نقش شتاب دهنده ي هاب شیراز براي گذر از این موانع گفت: شتاب
دهنده ي هاب شیراز با سرمایه گذاري مشترك دانشگاه شیراز و شرکت کسب وکارهاي نوپاي حرکت اول، براساس متد بومی سازي
شده N.A.B.C سعی در کمک به رشد و توسعه ي اکوسیستم جنوب کشور دارد و در این راه با برگزاري اولین دوره ي فراخوان پیش
شتاب دهی خود و جذب 16تیم و با تخصیص 50میلیون تومان گرنت در این مرحله به هریک از تیم ها فعالیت خود را آغاز کرده

است.
وي افزود: دومین دوره ي فراخوان پیش شتاب دهی هاب شیراز به زودي و با موضوعات سالمت همراه، تجارت الکترونیکی، آموزش

مجازي، شهر هوشمند و بازي و رسانه دیجیتال آغاز خواهد شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  22  |  تاریخ: 1399/12/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اجراي «طرح درخت لبخند»، به همت هاب شیراز

در هفته ي منابع طبیعی، هاب شیراز به مدد حمایت هاي حرکت اول، در طرحی با عنوان «درخت لبخند» اقدام به کاشت نهال
کرد.

در این طرح، به تعداد تیم هاي پذیرش شده در دوره ي پیش شتاب دهی، نهالی به نام هریک از تیم هاي کسب وکار نوپا کاشته شد،
به امید آنکه در کنار رشد نهال ها شاهد رشد و شکوفایی کسب وکار آن ها نیز باشیم.

گفتنی ست، هاب شیراز (به عنوان شتاب دهنده ي مشترك همراه اول و دانشگاه شیراز) در طبقه ي هشتم برج نوآوري دانشگاه شیراز
قرار دارد و در اولین فراخوان پیش شتاب دهی خود، 16 تیم برگزیده را معرفی کرد که از این 16 تیم، 8 تیم در حوزه ي سالمت
همراه، 3 تیم در حوزه ي تجارت الکترونیکی، 3 تیم در حوزه ي آموزش الکترونیک، 1 تیم در حوزه ي شهر هوشمند و 1 تیم در

حوزه ي بازي و رسانه فعالیت دارد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  23  |  تاریخ: 1399/12/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نمایشگاه دستاوردهاي فناورانه و پژوهشی در حوزه ي کرونا استان فارس

نمایشگاه دستاوردهاي فناورانه و پژوهشی در حوزه ي کرونا در استان فارس، به همت دبیرخانه ي کمیته ي علمی ستاد مقابله
با کرونا استان فارس با مدیریت دانشگاه شیراز، با همکاري پارك علم و فناوري فارس، روز سه شنبه 19 اسفندماه 1399در محل

نمایشگاه هاي پارك علم و فناوري برگزار شد.
دکتر ساالري، معاون پژوهش و فناوري پارك علم و فناوري فارس در حاشیه ي این نمایشگاه توضیح داد: پس از انتشار فراخوان
شرکت در نمایشگاه دستاوردهاي فناورانه و پژوهشی در حوزه ي کرونا، 21 تیم شرکت هاي فناور (داراي محصول) و مراکز تحقیقاتی

براي شرکت در این نمایشگاه اعالم آمادگی کرده اند که از این تعداد، 18تیم در نمایشگاه حضور یافتند.
به گفته ي وي: 9 شرکت از پارك علم و فناوري فارس، 4 تیم از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 3 تیم از دانشگاه شیراز، 1 تیم از

دانشگاه صنعتی و 1 تیم از دانشگاه پیام نور در این نمایشگاه حضور یافتند.
در مراسم گشایش این نمایشگاه که با حضور جمعی از مدیران و مسئوالن دانشگاه شیراز، پارك علم و فناوري، دانشگاه صنعتی و
سازمان جهاد دانشگاهی ترتیب یافت؛ دکتر حمید نادگران، دبیر کمیته ي علمی ستاد مقابله با کرونا استان فارس اظهار داشت:
نمایشگاه دستاوردهاي فناورانه و پژوهشی در حوزه ي کرونا نشانگر آن است که پژوهشگران بحران و تهدید شیوع بیماري کرونا را به

فرصت بدل کرده و در طول این مدت فعالیت هاي بسیارخوبی صورت گرفته است.
رئیس دانشگاه شیراز در ادامه به ارائه ي گزارشی از فعالیت هاي صورت گرفته در کمیته ي علمی ستاد مقابله با بیماري کرونا
پرداخت و توضیح داد: از همان روزهاي آغازین شیوع این بیماري، ستاد مقابله با بیماري کرونا در استان و ذیل آن، کمیته ي علمی
ستاد مقابله با بیماري کرونا به مدیریت دانشگاه شیراز تشکیل شد و در طول یک سال گذشته جلسات مستمري دراین خصوص

تشکیل گردیده است.
دکتر نادگران، ضمن سپاسگزاري از اعضاي ستاد مقابله با بیماري کرونا، به ویژه استاندار فارس، افزود: کمیته ي علمی ستاد مقابله با
بحران کرونا از همان روزهاي آغازین شیوع این بیماري، اولویت ها و نیازهاي مرتبط با بحران کووید19را به اطالع اعضاي هیأت علمی
دانشگاه هاي استان فارس، پژوهشگران و عالقه مندان داراي مجوز رساند، پس از آن، طرح هاي پژوهشی که به دبیرخانه ي کمیته ي
علمی کرونا ارسال شد، توسط کارگروه علمی کمیته، در دومرحله مورد غربالگري قرار گرفت و در نهایت، تعداد قابل توجهی از طرح ها

پس از داوري نهایی و طبق اولویت بندي تخصصی و نیازسنجی براي تأمین اعتبار پذیرفته شد.
دبیر کمیته ي علمی ستاد مقابله با کرونا هدف از برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي فناورانه و پژوهشی در حوزه ي کرونا در استان
فارس را اطالع رسانی هرچه بهتر این دستاوردها به عموم جامعه و همچنین افزایش سطح آموزشی عموم جامعه درخصوص این
بیماري معرفی کرد و توضیح داد: اطالع رسانی صرف از طریق صداوسیما باعث می شود مردم به شنیدن موارد ضروري عادت کنند،
اما اطالع رسانی هاي متفاوت دیگري از قبیل برگزاري وبینارها و یا نمایشگاه مجازي می تواند مؤثر باشد و نتایج خوب و ارزشمندي را

در پی داشته باشد.
دکتر افضلی، مسئول هماهنگی کمیته ي علمی کرونا نیز در ادامه ي گزارش دبیر کمیته ي علمی ستاد مقابله با کرونا، اظهار داشت:
انتظار کمیته ي علمی کرونا این است که استانداري و سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان، مسائل مالی مربوط به تخصیص اعتبار به
طرح هاي پیشنهادي مصوب فراخوان پژوهش فناوري کمیته ي علمی کرونا را تأمین نمایند؛ زیرا این قضیه تأثیر شگرفی بر
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اعتمادسازي اساتید و محققین و رفع نیازهاي با اولویت ترین مسأله ي کشور خواهد داشت.
وي خواستار آن شد که مراجع ذي صالح، هرچه زودتر به درخواست کمیته ي مبنی بر تخصیص اعتبار و تعیین تکلیف طرح ها که

برآمده از درخواست اساتید و محققین است پاسخ دهند.
دکتر امین رضا ذوالقدر، رئیس پارك علم و فناوري استان نیز در این مراسم با بیان اینکه: برپایی نمایشگاه دستاوردهاي فناورانه و
پژوهشی در حوزه ي کرونا در استان فارس، فرصت خوبی براي نشان دادن تالش ها و دستاوردهاي مراکز علمی و دانشگاهی است،
گفت: از زمان شـیوع بیمـاري کرونـا در کشـور و عـزم ملـی در کنتـرل ایـن بیمـاري، و نقــش موثــر شــرکت هاي فنــاور و
دانــش بینــان در ایــن موضــوع، تعــدادي از شــرکت هاي مســتقر در پــارك علــم و فنــاوري فــارس کــه توانمنـدي تولیـد

ژل و محلـول ضدعفونـی کننـده سـطح و دسـت را داشـتند، نسـبت بـه تهیـه ایـن محصـوالت اقـدام کردنـد.
وي ادامه داد: برخـی از شرکت هاي دانش بنیان نیز بـا توجـه بـه تخصـص کاري خـود، برنامـه ریـزي و اقداماتـی درخصـوص تولیـد
محصوالتـی در زمینـه ي کنتـرل و مبـارزه بـا شـیوع ایـن ویـروس داشـتند که ایـن اقـدام براسـاس برنامـه ریـزي هـاي صـورت
گرفتـه بـراي پیشــگیري از شــیوع ویــروس کرونــا و اســتفاده از ظرفیــت شــرکت هـاي فنـاور مسـتقر در پـارك علـم و

فنـاوري فـارس صـورت گرفتـه اســت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  24  |  تاریخ: 1399/12/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اطالعیه دانشگاه شیراز درخصوص زمین هاي موزه ي تاریخ طبیعی و تکنولوژي دانشگاه

در پی انتشار اخبار غیرواقع در فضاي مجازي، مبنی بر انتقال و واگذاري زمین هاي موزه ي تاریخ طبیعی و تکنولوژي دانشگاه
شیراز، روابط عمومی دانشگاه شیراز به منظور تنویر افکار عمومی و اطالع رسانی الزم در این خصوص مطالب زیر را به اطالع می

رساند:
موزه ي تاریخ طبیعی و تکنولوژي دانشگاه شیراز، در اسفندماه سال 1353، با تالش بی دریغ «شادروان دکتر صدرالدین شریفی»
تأسیس و در سال 1359به ساختمان کنونی با زیربناي حدود 5هزار مترمربع انتقال یافته است. در حال حاضر امکان توسعه ي پایدار
موزه با استفاده از اعتبارات دولتی دور از تصور است، این درحالی ست که در 40سال گذشته اقدامی در این رابطه صورت نپذیرفته و

این موضوع احتمال سوءاستفاده ي زمین خواران را باال برده است.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن تکذیب اخبار منتشرشده در فضاي مجازي درخصوص موزه ي تاریخ طبیعی و تکنولوژي دانشگاه
اعالم می دارد: طرح جامع حفظ و توسعه ي پایدار موزه با ایجاد فضاهایی مرتبط مانند کتابخانه و فضاي سبز و... در دست تهیه است
که امید آن می رود با همکاري سازمان ها و دستگاهاي ذي ربط عملی شده تا بتوان از مزایاي آن براي جبران کمبود بودجه و

اعتبارات موزه استفاده کرد.
گفتنی ست، موزه ي تاریخ طبیعی و تکنولوژي دانشگاه شیراز، شامل بخش هاي مختلف جانوري، گیاهی، زمین شناسی، حشره
شناسی، نجوم، تکنولوژي، آناتومی، تمبر و سکه و کارگاه تاکسیدرمی است و فعالیت هاي آن ها در سه محور آموزشی، پژوهشی و

نمایشی صورت می گیرد.
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شماره خبر:  25  |  تاریخ: 1399/12/20
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 عید سعید مبعث مبارك باد

 فرارسیدن 27رجب، فرخنده روز بعثت رسول مهربانی، مبشر آگاهی و حکمت، پیامبر عدالت و کرامت حضرت محمد مصطفی
(ص) بر همگان مبارك باد. 

مبعث،  روزي است که پروردگار یکتا نعمت بعثت را بر آخرین فرستاده خویش، فخر کائنات و گنجینه ي اسرار الهی ارزانی داشت و آن
را وسیله اي براي هدایت انسان از ظلمات و تاریکی به سوي نور و روشنایی قرار داد.

این عید را براي مسلمانان بزرگ ترین اعیاد نامیده اند؛ چراکه تمام مؤلفه هاي الزمه زندگی بشر، یعنی علم و معرفت، حکمت و
رحمت، عدل و برابري و مکارم اخالق که ضامن سعادت و نیکبختی زندگی بشریت است در بعثت رسول اکرم (ص) آورده شده است .  

اکنون بر ماست تا در موسم فرارسیدن این رویداد مبارك در ادامه ي راه رسالت پیامبر اعظم(ص) که ترویج اسالم و گستراندن عدالت
بود لبیک گویان شایسته اي باشیم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، فرخنده سالروز بعثت نبی مکرم اسالم (ص) را به عموم مسلمانان جهان؛ به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه
شیراز تبریک و تهنیت عرض نموده؛ سربلندي و سرافرازي روزافزون مسلمین جهان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شیراز

 مراسم نمادین کاشت نهال "سرو ناز" به یاد مرحوم دکتر بهمن فیزابی

این مراسم در صبح سه شنبه 19 اسفند ماه مقارن با هفته منابع طبیعی با حضور ریاست دانشکده هنر و معماري دکتر خلیل
حاجی پور ،رئیس بخش هنر دکتر مجیدرضا مقنی پور ،خانواده مرحوم دکتر بهمن فیزابی وتعدادي از اساتید وکارکنان بخش هنر در

محوطه دانشکده برگزار گردید. 
دکتر حاجی پور ضمن خیر مقدم به حاضرین به ویژه خانواده بزرگ مرحوم دکتر بهمن فیزابی بیان داشت :در آستانه مبعث رسول
مکرم اسالم کاشت نهال به یاد و خاطره مرحوم دکتر فیزابی ، فرد خوش فکر، خالق و خوش نام دانشکده حداقل کاري بود که

دانشکده انجام داد.
ایشان افزود مرحوم دکتر فیزابی تعلق خاطر زیادي نسبت به دانشکده هنر و معماري داشت و از موسسین و بنیانگذاران این دانشکده

بوده است و به موجب این امریاد وخاطره ایشان همیشه در اذهان زنده می ماند .
دکتر حاجی پور در خاتمه افزود :امیدواریم که کاشت این نهال موجب شادي روح آن مرحوم و برکت و سالمت و سرزندگی براي

خانواده محترم ایشان گردد.
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 22 اسفندماه روز بزرگداشت شهدا گرامی باد

«بسم رب الشهدا و صدیقین»

ومن المومنین رجال صدقوا ما عاهدواهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال.
و از مؤمنان، مردانی هستند که بر سر عهدي که با خدا بستند صادقانه ایستادند؛ پس،بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او

شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.

امروز فضیلت «زنده نگه داشتن یاد شهدا» کمتر از خود«شهادت» نیست . ''مقام معظم رهبري مدظله'' 

بدون شک، «فرهنگ جهاد و شهادت» از اصلی ترین ارکان هویت بخش این انقالب پر برکت است.
شهدا چونان ستارگان درخشانی در آسمان تاریخ، هدایتگر ما هستند تا در ظلمات فتنه و هیاهوي جنگ نرم و رسانه اي دشمن، راه را

گم نکنیم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آغاز طرح گونه شناسی بومی سروده هاي ایران در دانشگاه شیراز

طرح ملی و فراگیر گونه شناسی بومی سروده هاي ایران، در دانشگاه شیراز کلید خورد.
مدیر قطب علمی «شعرپژوهی فرهنگ عامه» در دانشگاه شیراز، طی نشستی از طرح تدوین و انتشار کتاب هایی دربارة گونه شناسی

بومی سروده هاي ایران در دانشگاه شیراز خبر داد.
دکتر کاووس حسن لی با بیان این مقدمه که: فرهنگ و ادب عامه، یکی از شاخه هاي مهم ساختار فرهنگی و اجتماعی هر ملتی ست
و مردم فرهنگور ایران نیز گنجینه هاي ارزشمندي از آثار عامه دارند که باید ثبت و ضبط و بازشناسی شود؛ گفت: در جاي جاي این
سرزمین پهناور قصه ها، افسانه ها، شعرها، آیین ها و باورهایی وجود دارد که هرکدام بخشی از فرهنگ و اندیشه ي این مردم را

بازنمایی می کنند.
وي افزود: ادبیات رسمی گذشته ي ما با همه ي ارزش هاي انکارناپذیر آن، ادبیاتی نخبه گرا بوده و به دلیل همین نخبه گرایی و
رسمیتی که داشته، ادبیاتی فاخر، فخیم و مزّین بوده است. متون ادبی هرچه فاخرتر، فخیم تر و مزّین تر می شده، ارزشمندتر به شمار

می آمده است.
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز گفت: بخشی دیگر از ادبیات ما ادبیاتی ست غیررسمی که از دل توده هاي مردم می
جوشیده و در بند تزیین و تکلف نبوده است. این بخش از ادبیات، در طول تاریخ، به بهانه ي غیررسمی بودن آن، همواره به حاشیه

رانده می شده و از کانون توجه بسیاري از سخن سنجان بیرون می رفته است.
مدیر قطب علمی «شعرپژوهی فرهنگ عامه» توضیح داد: به همین منظور ما در سال 139، طرح «شعرپژوهی فرهنگ عامه» را در
قالب یک قطب علمی در بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز نوشتیم و با پی گیري هایی که داشتیم، آن را به تصویب وزارت

علوم رساندیم.
او در پاسخ به این سئوال که آیا انتشار کتاب هایی براي معرفی توصیفی بومی سروده هاي مناطق مختلف ایران، می تواند نیاز امروز و
مناسب شرایط معاصر باشد؟ گفت: درست است. گذشتگان در زمان خودشان زیسته اند و جهان خودشان را داشته اند. امروز ما در
زمانی دیگر زندگی می کنیم و جهانی دیگر، با همه ي بایستگی ها و نبایستگی هایش، ساخته ایم. بنابراین باید فرزند زمان خویشتن

بود. اما پرداختن به آثار گذشتگان و پاسداري از آن ها، هرگز به معناي بازگشت به گذشته و ماندن در آن جا نیست.
دکتر حسن لی گفت: گردآوري، بازشناسی و بررسی علمی بومی سروده هاي گذشته، یعنی توجه به سرمایه هاي ملی که از نیاکانمان
بازمانده است. فرهنگ و ادب عامه میراثی ارزشمند است که از گذشتگان به ما رسیده است. ما نباید همچون فرزندان ناخلف خانواده

اي ثروتمند که ارث پدري شان را به سادگی به آتش می کشند و بر باد می دهند، این میراث گرانمایه را به دست فراموشی بسپاریم.
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز گفت: اگر ادبیات را آیینه اي براي بازنمایی بخش هایی از زندگی گذشتگان بدانیم، ادب عامه آیینه
اي زالل تر، روشن تر و شفاف تر است؛ زیرا فرهنِگ عامه بسیاري از ناگزیري هاي فرهنگ رسمی را نداشته و کمتر گرفتار سانسور

شده است.
وي گفت: فرهنگ یک کشور اگر مانند دریایی جاري باشد، این دریا از برهم آیی آب هاي چشمه ها و نهرها و رودهاي کوچک و
بزرگی پدید می آید که از نواحی مختلف به این دریا سرازیر می شوند. اگر آن چشمه ها نجوشند، اگر آن نهرها بخشکند، اگر آن
رودخانه ها کم آب شوند، دیگر دریا هم دریا نخواهد ماند. دریا هم الغر خواهد شد و دریا هم خواهد خشکید. پرداختن به ادب و
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فرهنگ عامه و ادبیات بومی، یعنی بازسازي چشمه ها، یعنی الیروبی قنات ها، یعنی به سازي رودخانه ها. تا زندگی جریان یابد؛ تا
نشاط الزم براي رشد و اعتالي فرهنگ پدید آید. و در واقع یعنی کمک به جریان زندگی.

دکتر حسن لی درخصوص اهداف قطب علمی شعرپژوهی فرهنگ عامه، گفت: هر موضوعی که به گونه اي به بومی سروده ها مربوط
بشود به قطب ما هم مربوط است. هدف کلی ما فراهم آوردن زمینه هاي گوناگون پژوهشی و علمی براي شناخِت شایسته ي بخشی از

ادب عامه یعنی همین بومی سروده هاي مناطق و اقوام مختلف ایران و بازیابی نقش این عناصر فرهنگی در هویت ملی است.
مدیر قطب علمی «شعرپژوهی فرهنگ عامه» در پاسخ به این سئوال که منظور از بومی سروده چیست؟ توضیح داد: منظور ما از بومی
سروده ها شعرهایی ست که معموال سرایندگانی ناشناس آن ها را در روزگاران گذشته، آفریده اند. سپس سر زبان هاي مردم جاري
شده اند و زبان به زبان چرخیده اند و به صورت هاي گوناگون درآمده اند. بنابراین بومی سروده ها محصول مشترك ذوق جمعی اند و

از البه الي آن ها می توان بسیاري از رویاها، آرمان ها، آرزوها و شایست و نشایست هاي مردم را دریافت و بازشناخت.
دکتر حسن لی ادامه داد: ما امروز صدها گونه ي شعر عامه داریم که نیازمند گونه شناسی و توصیفند. مانند ترانه هاي ناز و نوازش،
الالیی ها، ترانه هاي کار، سرودهاي شادي، اشعار سوگ، تغزل هاي عاشقانه ي مردمی، جنگ نامه ها و حماسه هاي مربوط به عامه و

مانند آن ها. همه ي این ها در حوزه ي کار ما در شعرپژوهی ادب عامه قرار می گیرند.
او درخصوص برنامه هاي قطب علمی شعرپژوهی فرهنگ عامه نیز گفت: ما برنامه هاي مختلفی را در فعالیت هاي قطب داریم. براي
مثال همزمان چندین برنامه را به موازات هم پی گرفته ایم و پیش می بریم. ابتدا نرم افزاري را با قابلیت جستجوهاي گوناگون طراحی
و تولید کرده ایم که پژوهشگران فرهنگ عامه می توانند به صورت برخط (آنالین) اطالعات بومی سروده ها را در آن نرم افزار

بارگذاري کنند تا کم کم یک بانک بزرگ بومی سروده ها فراهم شود.
دکتر حسن لی اضافه کرد: در این نرم افزار اجزا و مشخصات هر بومی سروده به تفکیک وارد می شود؛ مثال: نام بومی سروده، متن آن
با آوانگاري، قالب و وزن شعر، موضوع شعر، مأخذ شعر، شیوه ي اجرا، سازهایی که با این شعرها همراهی می کنند و موارد دیگر.
همزمان برنامه ي نشست هاي تخصصی و کارگاه هاي آموزشی داریم تا پژوهشگران فرهنگ عامه با شیوه هاي علمی گردآوري، طبقه

بندي و توصیف بومی سروده ها آشنا بشوند.
مدیر قطب علمی «شعرپژوهی فرهنگ عامه» خاطرنشان کرد: در کنار این برنامه ها طرح گردآوري، تدوین و انتشار بومی سروده هاي
گوناگون سراسر کشور یک برنامه جامع و مهم است. این مجموعه با همکاري پژوهشگران گرامی ادب عامه در سراسر کشور انجام می

شود.
دکتر حسن لی گفت: این کتاب ها با هدف معرفی شعر عامه ایران و با روشی علمی و نسبتا هماهنگ (بر اساس شیوه نامه) تدوین می
شوند. در هر کدام از کتاب هاي این مجموعه یا بومی سروده هاي یک منطقه یا یک استان به صورت توصیفی، طبقه بندي و گونه

شناسی می شود و یا گونه اي شاخص از بومی سروده ها در یک بررسی همه جانبه بازشناسی خواهد شد.
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز یادآور شد: قطب علمی با مدیر نشر خاموش به یک توافق و تفاهم رسیده است که این
مجموعه کتاب ها با طرحی هماهنگ، همچون دانشنامه اي توصیفی - تحلیلی با موضوع شعر عامه ي ایران در جلدهاي مختلف

منتشر بشود. به همراه هر کتاب یک لوح فشرده نیز منتشر می شود تا شیوه ي خوانش و اجراي این سروده ها نشان داده شود.
دکتر حسن لی گفت: خوشبختانه تا کنون با بیش از 15نفر از پژوهشگران فعال این حوزه به نتیجه رسیده ایم که 13نفر از آن ها
قرارداد سه جانبه را امضا کرده اند. چند اثر از این مجموعه هم یا داوري شده و در مرحله ي ویراستاري است و یا در حال داوري است.

بقیه هم در حال اجرا و آماده سازي است.
او توضیح داد: خانم فرشته آلیانی؛ با موضوع بررسی «بومی سروده هاي گیلکی و طالشی»، دکتر غالمرضا بهرام پور؛ با موضوع
«چهاربیتوهاي جلگه ي جام»، دکتر سیدبرزو جمالیان زاده؛ با موضوع «بررسی و تحلیل بومی سروده هاي کهگیلویه و بویراحمد»،
دکتر عبدالغفور جهان دیده؛ با موضوع «بومی سروده هاي بلوچی»، آقاي حسن نژاد؛ با موضوع «گونه شناسی شعر عامه استان
مازندران» دکتر راضیه رستمی؛ با موضوع «گونه شناسی بومی سروده هاي استان بوشهر»، دکتر حسن روشان؛ با موضوع «گونه
شناسی شعر کرمانجی»، دکتر حمید سفیدگر و دکتر شهریار حسن زاده؛ با موضوع «بررسی بومی سروده هاي آذربایجان»، دکتر علی
سهراب نژاد؛ با موضوع «گونه شناسی بومی سروده هاي استان ایالم»، دکتر سیدحسین طباطبایی؛ با موضوع «تحلیل بومی سروده
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هاي استان سمنان»، دکتر مینا مساعد؛ با موضوع «جنگ نامه هاي جنوب»، دکتر اسداهللا نوروزي؛ با موضوع «گونه شناسی بومی
سروده هاي استان هرمزگان»، دکتر محمدرضا صرفی؛ با موضوع «بومی سروده هاي استان کرمان»، دوستان دیگري هم مانند جناب
دکتر پارسا در حال بررسی چگونگی اجراي این طرح در مناطق مختلف کردستان هستند و ان شاءاهللا با این عزیزان هم به زودي به

تیجه نهایی خواهیم رسید.
دکتر حسن لی در پاسخ به این پرسش که ساختار قطب علمی شما چگونه است؟، گفت: قطب علمی از یک هسته ي هفت نفره، از

استادان دانشگاه شیراز و دانشگاه هاي دیگر تشکیل شده است. همکاران محترم دیگري نیز ما را در این مسیر همراهی می کنند.
مدیر قطب علمی «شعرپژوهی فرهنگ عامه» از پژوهشگران دعوت کرد تا اگر در حوزه ي بومی سروده ها، مشغول پژوهشی هستند یا
پایان نامه و رساله اي نوشته اند، و عالقه مندند تا اثرشان در این مجموعه کتاب هایی که در حال آماده سازي ست، قرار بگیرد،

اثرشان را براي بررسی و انتشار، براي قطب شعرپژوهی ارسال کنند.

براي دریافت فراخوان قطب علمی «شعرپژوهی فرهنگ عامه» درخصوص تدوین بومی سروده هاي ایران، اینجا را کلیک کنید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  29  |  تاریخ: 1399/12/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تقدیر دفتر امور زنان و خانواده استانداري فارس از موفقیت دانشگاه شیراز در کسب رتبه ي برتر و عالی

حوزه ي زنان و خانواده ي استان فارس

دکتر معصومه دستغیب، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداري فارس، ضمن اعالم خبر کسب رتبه ي عالی و برتر امور زنان و
خانواده دانشگاه شیراز در سطح استان، از همکاري دانشگاه شیراز، به ویژه مشاور امور زنان و خانواده ي دانشگاه شیراز تقدیر کرد.

دکتر معصومه دستغیب، با ارسال لوح تقدیرهاي جداگانه اي به دکتر حمید نادگران (رئیس دانشگاه شیراز) و دکتر زهرا علیمراد
(مشاور امور زنان و خانواده ي دانشگاه شیراز)، از تالش هاي فراوان و ارزشمند دانشگاه شیراز در تدوین و ارسال گزارش فعالیت هاي
امور زنان و خانواده این دانشگاه که منجر به کسب رتبه ي عالی و برتر دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز شده است، تقدیر کرد.

به گفته ي دکتر معصومه دستغیب، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداري فارس، هرساله عملکرد امور زنان و خانواده دانشگاه ها و
سازمان هاي مختلف سطح استان فارس توسط دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور بررسی و ارزیابی می گردد

و در فرآیند ارزیابی سال 1398، دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز موفق به کسب رتبه عالی و برتر گردیده است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  30  |  تاریخ: 1399/12/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست مجازي معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها

نشست مجازي معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و معاون
فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف، روز 20 اسفند 1399، در محل وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ترتیب یافت؛ دکتر واعظی،
معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز نیز حضور یافت.

جایگاه معاونت فرهنگی در دانشگاه ها، جایگاهی تغییرناپذیر است
دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در این نشست با بیان اینکه حوزه فرهنگی دانشگاه ها جایگاه ویژه اي دارد و به
لحاظ حساسیت و مدل مدیریت، انتظارات از این مجموعه بسیار زیاد است، اظهار داشت: جامعه ي دانشگاهی جامعه اي پویاست و
جریان دانشجویی یک جریان سیال است و در هر دوره با دانشجویان جدید، تجربیات جدیدي کسب می شود؛ ما به نوعی در کنار

مسیر حرکت دانشجویان قرار گرفته ایم و آن ها را در حین عبور از کنار خودمان، تحت تاثیر قرار می دهیم.
وي تأکید کرد: جایگاه معاونت فرهنگی در دانشگاه ها، جایگاهی تغییرناپذیر است.

وزیر علوم با بیان اینکه به دلیل کوتاه بودن حضور دانشجویان در دانشگاه ها قبل از فارغ التحصیلی، ارزیابی عملکردها هم در دوران
کوتاهی صورت می گیرد، افزود: این ارزیابی ها با توجه به اینکه مخاطبان ما در دانشگاه ها نسل جوان و با هوش و تحصیلکرده
هستند، برون داد و بازخورد بیش تري خواهد داشت و ما باید در محیط هاي دانشگاهی در راستاي تربیت نسل آینده، جداي از نگرش

علمی، به مقوله ي فرهنگ و یافته هاي فرهنگی هم توجه داشته باشیم.
وي افزود: هدف از بعثت پیامبر اکرم (ص) نیز تکمیل مکارم اخالقی بود که در فضاهاي گفتمانی حاکم بر فرهنگ کامًال جاري و ساري

بوده و یکی از مباحث مهم در محیط هاي دانشگاهی و بیرون از دانشگاه ها است.
دکتر غالمی با بیان اینکه در حوزه هاي فرهنگی باید دیدگاه اسالمی بر مبناي یافته هاي دینی حاکم باشد، اظهار داشت: سایر موارد

فرهنگی نیز اگر بر مبناي اخالق اسالمی باشد، حتمًا از سالمت کامل برخوردار خواهد بود.
وي افزود: در طول تاریخ بعد از اسالم، مبلغان فراوانی در حوزه فرهنگ اسالمی فعالیت کرده اند و االن هم فعال هستند و این امري

مستمر است. در این راستا سهم حوزه هاي فرهنگی در دانشگاه ها بسیار مهم و ویژه است.
دکتر غالمی با بیان اینکه گزارش هاي رسیده حاکی ست که شرایط کرونایی نتوانسته به حجم فعالیت هاي فرهنگی دانشجویان
آسیب بزند، اظهار داشت: در محیط هاي دانشگاهی باید تمام سعی و تالشمان این باشد که امید و اعتماد به زندگی و آینده را در
میان دانشجویان تقویت کنیم، به خصوص در فضاي امروزي که مباحث مختلف به هم آمیخته شده و جوانان بعضًا قدرت تشخیص

کامل و درست همه موارد را ندارند و ما باید جوانان را به آینده خوب و روشن رهنمون باشیم.
نسل جدید با ویژگی هاي خاص خود یک نسل توانمند از لحاظ ذهن و هوش و عملکرد است

وزیر علوم با بیان اینکه نسل جدید با ویژگی هاي خاص خود یک نسل توانمند از لحاظ ذهن و هوش و عملکرد است، گفت: ما
وظیفه داریم فرصت هاي پیشرفت را براي آن ها ایجاد کنیم. مجموعه ي فرهنگی دانشگاه ها باید تجربه ي استفاده از فناوري هاي

جدید در سال گذشته و ایجاد ظرفیت هاي جدید را قدر بدانند و این ظرفیت را در آینده نیز به کار گیرند.
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دکتر غالمی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه جایگاه معاونت فرهنگی در دانشگاه ها، جایگاهی تغییرناپذیر است، اظهارداشت:
اخیراً برخی دانشگاه ها معاونت هاي فرهنگی و دانشجویی را ادغام کرده اند که البته تاکید شده است که در نام جدید، اول معاونت
فرهنگی و بعد دانشجویی بیاید. در این راستا سازمان امور دانشجویان متولی تمام امور دانشجویی دانشگاه هاست و باید با ارتباطی
مستقیم بخش رفاه دانشجویی را مدیریت کند و ظرفیت اصلی این معاونت به معاونت فرهنگی و اجتماعی اختصاص می یابد. امیدوارم

در سال 1400 این امر مهم محقق شود.
اهتمام در کنشگري فعالیت کانون هاي فرهنگی و انجمن هاي علمی با مجموعه هاي بیرونی

دکتر غالمرضا غفاري معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز در نشست معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
هاي سراسر کشور، اظهار داشت: اهتمام شده تالش و کنشگري فعالیت در دو حوزه ي کانون هاي فرهنگی و انجمن هاي علمی تا حد
امکان با مجموعه هاي بیرونی براي ایجاد اتصال و پیوند با جامعه و تقویت فرایند کارآفرینی و حرکت در راستاي آشنایی بیشتر با

نیازهاي محیط پیرامون فراهم شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف گفت: از سال 1396 به بعد به لحاظ اجتماعی و فرهنگی با شرایط متفاوت با سال هاي قبل
مواجه هستیم. مسائل محیطی و بیرون دانشگاه تب مطالبه و فضاي مجازي زیست دانشجویی را بیشتر به تسخیر خود درآورده و

دانشجو با خودمختاري بیشتر عمل می کند.
وي با بیان اینکه تعارض هاي برآمده از شکاف نسلی و دیجیتالی و تغییرات در سبک زندگی ایرانی و دانشجویی و تشخص طلبی قوت
بیشتري گرفته است، افزود: در چارچوب برنامه راهبردي برآمده از اسناد باالدستی فعالیت هاي حوزه فرهنگی و اجتماعی پیگیري

شده اند.
دکتر غفاري با اشاره به برخی از فعالیت هاي انجام شده در این دوره که حاصل کار همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها
است، بیان کرد: تعداد انجمن هاي علمی دانشجویی از 6122 در سال 92 به 9710 انجمن در سال 1399 و تعداد اتحادیه انجمن

هاي علمی دانشجویی از 4 اتحادیه در سال 1392 به 40 اتحادیه در سال 1399 افزایش یافته است.
وي به کانون هاي فرهنگی اشاره کرد و گفت: تعداد این کانونها از 2110 در سال 1392 به 6775 در سال 1399 و همچنین تعداد

تشکل هاي اسالمی نیز از 218 تشکل در سال 1392 به 330 تشکل رسیده است.
به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تمامی جشنواره ها به همت معاونان محترم در این نزدیک به چهار سال در زمان مقرر

برگزار شده اند. جشنواره هایی که ابتدا در درون دانشگاه و بعضًا در سطح منطقه و در نهایت سراسري برگزار شده اند.
وي با بیان اینکه برخی از این جشنواره ها مثل جشنواره رویش با توقف مواجه بود، افزود: جشنواره حرکت که در هفته آینده
سیزدهمین دوره آن در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود، در سه سال اخیر جشنواره اي بین المللی شده است. همچنین جشنواره
قرآن و عترت را در سطح ملی و سراسري برگزار کرده ایم و به همه جشنواره ها سال به سال بخش هاي جدیدي از فعالیت جهت

تنوع بخشی و داشتن مخاطب و مشارکت بیشتر اضافه شده است.
دکتر غفاري بیان کرد: نکته ي برجسته اینکه اهتمام شده تالش و کنشگري فعالیت در دو حوزه کانون هاي فرهنگی و انجمن هاي
علمی تا حد امکان با مجموعه هاي بیرونی براي ایجاد اتصال و پیوند با جامعه و تقویت فرایند کارآفرینی و حرکت در راستاي آشنایی

بیشتر با نیازهاي محیط پیرامون فراهم شود.
وي افزود: همچنین در جهت تقویت فرهنگ نظم و انتظام در امور و شفاف سازي فعالیت ها، سامانه سپاري انجام شده و بیشترین و
مناسب ترین تعامالت بین دستگاهی را داشته ایم. با بسیج دانشجویی در بخش راهیان نور، برگزاري جشنواره هاي شهدا، راهپیمایی
اربعین، نشست هاي بین المللی اربعین پژوهی، برگزاري سوگواره ها با سازمان اجتماعی وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر،
معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوري، که موجد فعالیت هاي جدید مربوط به سال هاي 1397 تا1399 شده مانند: استارتاپ
هاي دانشجویی، گردهمایی هاي فرهنگی، هنري، علمی، ادبی، رویداد استارتاپی کارآفرینی اجتماعی (طرح دانش کار)، رویداد کار،
مهارت و نوآوري دانشجویان دختر، کمند (توان افزایی مهارتی دختران دانشجو)، جشنواره ملی هنرهاي دیجیتال، نمایشگاه توانمندي
هاي دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی، پویش دانشجویی، ''سیل مهربانی''، ''زندگی، دست یاریگر توست''،
''همکاشت''، تولید مجموعه پویانمایی، تولید بازي هاي رایانه اي، همایش ملی پیشگیري از مواد مخدر صنعتی، تعیین هفته فرهنگ و
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ابالغیه آیین نو دانشجویان.
به گفته دکتر غفاري، تالش در جهت طرح و ترویج دانشگاه اجتماعی و تولید و تقویت ادبیات مسئولیت اجتماعی با انتشار چندین
کتاب با همکاري موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و برگزاري همایش پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویی معطوف به آسیب ها

و مسائل دانشجویی نیز فعالیت هاي قابل اعتنا در این دوره هستند.
وي افزود: برگزاري دو دوره جشنواره زن و علم یادواره جایزه مریم میرزاخانی نیز در دو سال اخیر انجام شده است.

تمام تالش همکاران در صف و ستاد در کنار مساعی و تالش ها و پیگیري هاي به موقع و بخردانه حفظ آرامش و به حداقل رساندن
هزینه هاي مترتب بر فعالیت ها و کنشگري دانشجویان بوده آن هم در سخت ترین و بحرانی ترین شرایط که چندان نیاز به توضیح

ندارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم عنوان کرد: تمام این فعالیت ها با کم ترین امکانات و منابع و معموًال با روحیه جهادي و در
مواردي با خواهش و تمنا از مجموعه هاي مالی درون دانشگاه و نیز استفاده بهینه از توان و سرمایه داوطلبانه همکاران و تشکل هاي

دانشجویی انجام شده است.
وي افزود: حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی- سیاسی دانشگاه نمی تواند تمامًا در دایره سفت و سخت قوانین و آیین نامه ها بماند؛
خیلی از مسائل آن اقتضائی هستند و فضیلت زمان دارند امري که حل و ساماندهی آن نیازمند خالقیت، ابداع، گفتگو و جسارت

هست. البته در جاهایی متأسفانه چه بسا هزینه هایی را هم متوجه مسئول این حوزه نماید. از این بابت حمایت ستاد ضرورت دارد.
در پایان این نشست، معاونان فرهنگی دانشجویی دانشگاه ها و مراز عالی نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند، همچنین در این

نشست و با حضور وزیر علوم از سامانه ي آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارت رونمایی شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  31  |  تاریخ: 1399/12/23
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در اولین دوره از مسابقات کشوري بنیاد ملی نخبگان با نام

«ره نشان»

در اولین دوره از مسابقات مسأله محور بنیاد ملی نخبگان، با نام «ره نشان»، شش تن از دانشجویان دانشگاه شیراز موفق به
کسب رتبه ي برتر شدند.

در مراسم اختتامیه ي این مسابقات که در 18اسفندماه 1399، با حضور دکتر ستاري، معاون علمی و فناوري ریاست جمهوري برگزار
گردید، از تیم هاي برتر دانشجویان تقدیر شد.

اسامی دانشجویان موفق به کسب رتبه هاي برتر در این دوره از مسابقات به شرح زیر است:
کسب رتبه ي اول توسط آقاي دانیال فیروزي، دانشجوي کارشناسی مهندسی برق، در پروژه ي طراحی و ساخت ایستگاه شارژ

خودروي برقی در حوزه ي انرژي؛
کسب رتبه ي اول توسط خانم مائده بردبار، دانشجوي کارشناسی ارشد زیست شناسی در پروژه ي روش مناسب غیرفعال سازي

ویروسی محلول پروتئینی با منشأ خون انسانی در حوزه ي زیست فناوري؛
کسب رتبه ي اول توسط آقاي علیرضا دهقان بیدختی، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، در پروژه شبیه سازي حرارتی

سلول باتري خودرو برقی حوزه حمل و نقل؛
کسب رتبه ي دوم توسط آقاي محمدحسین سعادتمند، دانشجوي کارشناسی مهندسی مکانیک، در پروژه طراحی و ساخت تجهیزات

نوین بازیابی و اصالح شبکه توزیع و لوله در حوزه آب و محیط زیست؛
کسب رتبه ي دوم توسط آقاي علیرضا صادقی نیا، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، در پروژه شبیه سازي کامپیوتري

فرایند تخلیه مکانیزه رآکتورها و مخازن در حوزه انرژي؛
ORP کسب رتبه ي سوم توسط خانم فرزانه قاسمی، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی برق، در پروژه طراحی و ساخت دستگاه

Meter در حوزه ي آب و محیط زیست.
گفتنی ست، این مسابقات با هدف شناسایی افراد و تیم هاي مستعد، دانشجویان و فناوران براي توانمندسازي در حل مسائل و
نیازهاي صنعت کشور، در 5 حوزه : زیست فناوري، حمل و نقل، آب و محیط زیست، انرژي و هوشمندسازي میزبان 38 شرکت دانش

بنیان و 56 پروژه بوده است.
شرکت ها ضمن تعریف پروژه هاي فناورانه، نیازهایشان را مطرح کردند و با فعالیتی 5 ماهه که از مهرماه آغاز شد و تا دهم اسفندماه

سال جاري ادامه یافت، این طرح ها با استقبال 4510 نفر از شرکت کنندگان، به مرحله اجرا رسید.
پس از 7 مرحله ارزیابی، و برگزاري کارگاه هاي آموزشی متنوع، نشست هاي تیم سازي و مربی گري با هدف پیشبرد پروژه ها، برترین

ها به مرحله نهایی راه یافتند که منجر به رقابت تیم ها در قالب بیش از 300تیم شد.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، این موفقیت علمی ارزشمند را نخست به دانشجویان عزیز و سپس به خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز

تبریک گفته، تندرستی، بهروزي و موفقیت روزافزون این عزیزان را از درگاه خداوند منان آرزومند است.
روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  32  |  تاریخ: 1399/12/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پاسداشت مقام شهداي سالمت در روز شهید و هفته ي منابع طبیعی

در ایام پاسداشت منابع طبیعی و به مناسبت گرامیداشت روز شهید، معاونت فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
شیراز، در اقدامی نمادین، اقدام به کاشت نهالی، در محوطه ي این دانشکده به یاد شهداي سالمت و به منظور قدردانی از مدافعان این

عرصه نمود.
این برنامه با حضور خانواده ي شهید راه سالمت «بانو مریم رحیمی»، به نمایندگی از خانواده ي شهداي سالمت؛ دکتر واعظی، معاون
فرهنگی اجتماعی دانشگاه؛ هیأت رئیسه ي دانشکده ي ادبیات و علوم انسانی؛ دکتر کالنتري، عضو هیأت علمی دانشکده ي الهیات و
معارف اسالمی و نماینده ي مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبري و تعدادي از اعضاي هیأت علمی و کارمندان دانشکده ي

ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. 
گفتنی ست این برنامه با همکاري تشکل میراث جاویدان پارس بوم، به عنوان یکی از سازمان هاي مردم نهاد فعال در عرصه ي میراث

طبیعی و فرهنگی ترتیب یافت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  33  |  تاریخ: 1399/12/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست معرفی ساختار جدید مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه در دانشکده هنر و معماري

طی نشستی با حضور اعضاي هیات رئیسه دانشکده هنر و معماري، مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه و سایر مسئولین
واحدهاي آن مرکز، موضوع معرفی ساختار جدید مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه و خدمات مختلف به اساتید و دانشجویان بحث و

بررسی شد.
دکتر دکتر حاجی پور، عضو هیأت علمی دانشکده ي هنر و معماري در این نشست با بیان این مقدمه که: خرسندیم که فرصتی پیش
آمده تا بتوانیم ظرفیت هاي بالقوه ي دانشکده هنر و معماري در رابطه با این رویکرد جدید که در حوزه آموزش عالی با عنوان دانشگاه

نسل نو معرفی می شود را معرفی کرده باشیم.
وي بیان داشت: رشته هاي این دانشکده مستعد پیاده سازي این رویکرد و راهگشا در این حوزه است، اما به شرطی که بسترسازي

درستی اتفاق بیافتد.
دکتر حاجی پور افزود: واقعیت امر این است که در دپارتمان هاي هنر، معماري و شهرسازي به این سمت در حال حرکت هستیم و

این مستلزم آن است که دانشگاه نیز نگاه سنتی خود را نسبت به حوزه آموزش تغییر دهد.
دکتر حاجی پور ضمن تشکر از زحمات دکتر اختیاري نماینده مرکز نوآوري و کار آفرینی دانشگاه گفت: امید است بتوانیم نسبت به

ماموریت هاي جدیدي که دانشگاه شیراز در این حوزه تعریف کرده است، کمک کنیم و این امر به هم افزایی بیشتر منجر شود.
دکتر اختیاري، عضو هیأت علمی دانشکده ي هنر و معماري نیز در ادامه ي این نشست به سه حوزه فعالیت کارآفرینی دانشکده هنر و
معماري اشاره کرد و گفت: دانشکده هنر و معماري در فعالیت هایی که زیرعنوان طرح کار آفرینی مطرح شده است، نسبت به سایر

دانشکده ها پیشتاز و فعال بوده است.
ایشان همچنین بیان داشت: در دو سال اخیر به همت بخش هنر تالش کرده ایم تا بتوانیم درسی تحت همین عنوان در سرفصل

دروس جاي بگیرد و در بخش معماري و شهرسازي چندین طرح و ایده خوب داشته ایم.
نماینده مرکز نوآوري و کار آفرینی دانشگاه بیان داشت: یکی از اقداماتی که در ساختار جدید کار آفرینی نیز لحاظ شده است، این
است که ایده نو نبوده، ولی خدمات ویژه و خالقانه اي در سه حوزه هنر و معماري و شهرسازي ارائه داده ایم. بخش فرهنگی دانشکده

نیز همکاري خوبی در این مسیر با این مرکز داشته است که حضور دانشجویان در نمایشگاه چرتکه نمونه ي بارز آن بود.
وي ادامه داد: در این زمینه دانشکده سه حوزه ي فعال و خدمات رسانی: تک لب، لیزر و کافه کارآفرینی دارد. گفتنی ست این کافه با
همراهی دانشکده علوم شکل گرفت و قصد بر این بود حوزه ي سرزندگی کارآفرینی رشد کند که متاسفانه به خاطر وضعیت دوران

کرونا دچار مشکل شده ایم.
دکتر اختیاري در خاتمه ضمن اشاره به زحمات دکتر عارفی و نیاکوثري گفت: در دانشکده حوزه اي به نام هنرهاي فراموش شده در

سه بخش هنر و معماري و شهرسازي داریم که وظیفه ي احیاي این هنرها بر عهده ي بخش کار آفرینی است.
دکتر منصور کنعانی رئیس مرکز کارآفرینی و نوآوري دانشگاه نیز در این نشست، ضمن تشریح کامل برنامه هاي مرکز نوآوري و
کارآفرینی دانشگاه بیان داشت: دانشکده هنر و معماري در کنار بحث هاي آموزش و ارتباط با جامعه نیازمندي هاي واقعی همواره

مدنظر داشته است.
وي با اشاره به روند جدید فعالیت هاي حیطه کارآفرینی دانشگاه بیان کرد: تیم دانشجویی براي مرکز کارآفرینی بسیار مهم است و
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می توان روي آن سرمایه گذاري جدي کرد.
دکتر کنعانی همچنین افزود: خدمات به صورت ستادي در مرکز کارآفرینی ارائه می شود و غربالگري و کانالیزه شدن خدمات توسط

هسته ي کارآفرینی دانشکده ها باید انجام پذیرد.
رئیس مرکز کارآفرینی و نوآوري دانشگاه، ضمن اشاره به کانال مرکز نوآوري و تخصصی، شتابدهی مراکز خدمات فناوري، دفتر فناور و
توسعه و مرکز تجاري سازي بیان کرد: هر درخواست در زمینه ي کارآفرینی از جانب دانشکده ها که باشد به یکی از این کانال ها

مرتبط می شود و هرکاري که بخواهیم انجام شود، باید طبق این کانال ها تعریف شود.
دکتر مقنی پور رئیس بخش هنر دانشکده هنر و معماري نیز در این نشست گفت: طبق آمار ارائه شده از سوي مرکز بین المللی
توسعه و تجارت صنایع دستی، کشور ایران متنوع ترین صنایع دستی را در بر دارد که این مسئله پتانسیل زیادي براي تجاري سازي و
اشتغال زایی حوزه صنایع دستی ایران فراهم می آورد اما متاسفانه سرفصل هاي رشته صنایع دستی از سال 1371تغییري نداشته
است و بسیاري از آموزش هاي مرتبط با حوزه بازارشناسی، برندسازي، تجاري سازي محصول و... در این سرفصل ها گنجانده نشده

است.
وي ابراز امیدواري کرد: اگر مرکز کار آفرینی دانشگاه بتواند با همکاري بخش هنر و همراهی و رایزنی هاي سایر دانشگاه ها، با تشکیل

کارگروه هاي مشاوره اي این مشکل را به طور مبنایی و ریشه اي حل کند، کمک شایانی به این رشته شده است.
دکتر مقنی پور اظهار داشت: در حوزه ي هنر باید از بزرگان صنعت و تجارت حوزه فرش و صنایع دستی که برند و اعتبار جهانی
دارند، استفاده شود تا با حضور مقطعی در کارگاه هاي آموزشی یا دائمی این افراد (در قالب تیم هاي مشاوره) بتوان مسیري را براي
دانشجویان عالقمند باز کرد، همچنین با ایجاد سامانه اي در دانشگاه شیراز که اساتید و دانشجویان (تحصیالت تکمیلی) بتوانند زمینه
ها و قابلیت هاي تخصصی خود را (با هدف اشتغال و تجاري سازي) در آنجا ثبت و اطالع رسانی کنند، می تواند براي توسعه و سرعت

بخشیدن به همکاري هاي بین رشته اي و تشکیل تیم هاي تخصصی جدید بسیار کارآمد باشد.
دکتر مقنی پور در پایان بیان داشت: در حوزه ي تحقیقات بازار یک جنبه ي مهم تحقیقات بازار در ایران نادیده گرفته شده است و آن
بحث ذائقه و سلیقه است. در بازار ایران بیشتر شناسایی و رفتارشناسی عمومی مخاطب را داریم، اما به مسئله زیبایی شناسی و سلیقه

شناسی مخاطب کمتر پرداخته شده است که بخش هنر آمادگی خود را براي این منظور اعالم می نماید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  34  |  تاریخ: 1399/12/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 رونمایی از دو طرح  دانشگاه  شیراز در حوزه ي ارتباط جامعه و صنعت با حضور مجازي وزیر علوم،

تحقیقات و فناوري

دو طرح «مجموعه آزمایشگاهی مگاپروژه هاي نفتی» و «دبیرخانه ستاد احیاي تاالب هاي استان فارس» در دانشگاه شیراز با
حضور مجازي مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رونمایی شد.

طی مراسمی با حضور مجازي دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، در حاشیه ي سومین نشست شوراي راهبردي و
سیاست گذاري ارتباط جامعه دانشگاهی و صنعت، از دستاوردها و طرح هاي دانشگاه ها در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت، ازجمله

دانشگاه بزرگ شیراز رونمایی شد.
در این نشست که همزمان در سالن حوزه ي ریاست دانشگاه شیراز با حضور دکتر نادگران، رئیس دانشگاه؛ دکتر افضلی مدیر دفتر
ارتباط با صنعت دانشگاه و دکتر ظهرابی مدیرکل محیط زیست استان فارس برگزار شد؛ دکتر دکتر نادگران به معرفی دو طرح

«مجموعه آزمایشگاهی مگاپروژه هاي نفتی» و «دبیرخانه ستاد احیاي تاالب هاي استان فارس» در دانشگاه شیراز پرداخت.
وي با بیان این مقدمه که در دانشگاه شیراز رویکرد درهم تنیدگی دانشگاه و صنعت را در پیش گرفته ایم؛ به برخی از موفقیت هاي
اخیر این دانشگاه اشاره کرد و توضیح داد: معرفی دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه برتر در عقد قرارداد با صنعت و انتخاب استان فارس
براي پنجمین سال متوالی به عنوان استان برتر پژوهش با همکاري دانشگاه شیراز در سال جاري؛ ازجمله موفقیت هایی است که

حاصل ارائه ي رویکرد درهم تنیدگی دانشگاه و صنعت بوده و درحال رشد است.
وي درخصوص احیاي تاالب هاي استان فارس؛ توضیح داد: دفتر ستاد احیاي تاالب هاي استان فارس پیش تر تشکیل شده و در رأس
آن استاندار محترم فارس و مدیرکل محترم اداره ي حفاظت محیط زیست استان حضور دارند و دانشگاه شیراز به عنوان حمایت

کننده و متولی دبیرخانه و کارگروه هاي علمی مشغول به فعالیت است.
رئیس دانشگاه شیراز در ادامه به معرفی برخی قراردادهاي دانشگاه در حوزه ي نفتی مانند: قرارداد ازدیاد برداشت میدان منصوري با
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب کشور؛ ازدیاد برداشت میدان اسفند با همکاري فالت قاره و ایزومریزاسیون نفتاي سبک و متانول

اشاره کرد.
وي در ادامه افزود: درحوزه هاي دیگر نیز مانند حوزه ي لیزر و اپتیک دانشگاه شیراز به عنوان اولین تولید کننده هاست و دو شرکت
دانش بنیان در این زمینه تأسیس شده که نزدیک به 22 نفر نیرو در این شرکت ها مشغول به فعالیت هستند و خوشبختانه این
شرکت ها داراي فروش هاي داخلی و خارجی هستند و به نظر میرسد که فروش خارجی محصوالت این شرکت هاي دانش بنیان با ارز

قابل مالحظه، یکی از نقاط قوت ارتباط با صنعت دانشگاه شیراز با صنایع هست.
دکتر نادگران اظهار داشت: ما در دانشگاه شیراز دفترهایی را براي صنایع مختلف ایجاد کردیم که کارشناسان مختلف در آنجا مستقر
هستند و جلسات بسیار خوبی با اساتید دانشگاه در مورد مسائل مختلف دارند و همچنین پیشرفت هاي خوبی در حوزه ي پژوهش و

فناوري در حوزه ي علوم انسانی داشتیم و خوشبختانه پژوهشکده ي علوم انسانی نیز در دانشگاه در حال تأسیس است.
گفتنی ست در این نشست مجازي که در سالن شهداي جهاد علمی وزارت عتف، باحضور دکتر غالمی برگزار شد، از طرح ها و

قراردادهاي دیگر دانشگاه ها نیز به شرح زیر رونمایی شد:
طرح هاي انعقاد توافقنامه توسعه دانش فنی واحدهاي پتروشیمیPPوHDPE مابین دانشگاه صنعتی شریف و شرکت مهندسی مشاور
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نارگان، افتتاح پژوهشکده میادین و تجهیزات نفت و گاز دانشگاه شهید چمران اهواز، طراحی و ساخت ربات کاوشگر زیردریایی
هوشمند تا عمق 400 م (rov8) توسط دانشگاه صنعتی اصفهان، انعقاد تفاهم نامه پنج جانبه شناسایی و حل چالش هاي صنعت
باعنوان ایران ایدکس توسط دانشگاه صنعتی اصفهان، طرح تدوین برنامه اقتصادي و اشتغالزایی روستاهاي منتخب آذربایجان شرقی
توسط دانشگاه تبریز، شروع طرح ملی بومی سازي و انتقال تکنولوژي برداشت داده هاي لرزه نگاري دریاي عمان با هدف توسعه
زیرساخت منطقه مکران توسط دانشگاه هرمزگان، شروع طرح بررسی و پایش اثرات زیست محیطی آب شیرین کن بندرعباس توسط

دانشگاه هرمزگان.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  35  |  تاریخ: 1399/12/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آیین تودیع و معارفه ي رئیس مرکز آموزش عالی المرد با حضور رئیس دانشگاه شیراز

در مراسمی با حضور دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز و دکتر تشخوریان مدیر حوزه ریاست دانشگاه شیراز و همچنین رؤساي
دانشگاه هاي صنعتی شیراز و دیگر شهرستان المرد، مراسم تکریم دکتر حقانی رئیس سابق و معارفه ي دکتر بالغت رئیس جدید

مرکز آموزش عالی المرد برگزار شد.
در این مراسم که در پردیس جدید مرکز آموزش عالی المرد ترتیب یافت؛ دکتر حقانی گزارشی از فعالیت هاي انجام شده در طول

مدت مسئولیت خود ارائه داد و دکتر بالغت به تشریح برنامه هاي آتی مرکز آموزش عالی المرد پرداخت.
در ادامه، دکتر علویان مهر رئیس دانشگاه صنعتی شیراز نیز که به صورت مجازي در این جلسه شرکت داشت، به تبیین جایگاه این

مرکز و ظرفیت هاي آن پرداخت.
در پایان این مراسم، رئیس دانشگاه شیراز، به نمایندگی از مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ضمن تقدیر و تشکر از دکتر

حقانی، حکم انتصاب دکتر بالغت را ابالغ کرد.
دکتر نادگران در سخنان خود در این مراسم، به ویژگی هاي ممتاز مرکز آموزش عالی المرد اشاره کرد و گفت: این مرکز تنها مرکزي
است که به دلیل قابلیت هایی که دارد، همواره به طور ویژه در کانون توجه دو دانشگاه بزرگ شیراز و صنعتی شیراز بوده و ازسوي این

دو نهاد براي ارتقاء و پیشرفت این مرکز تالش هاي بسیاري صورت گرفته است.
وي در ادامه به ضرورت همکاري دانشگاه با جامعه و صنعت پرداخت و گفت: امروزه ارتباط دانشگاه با صنعت از مقوله هاي امروزي

خارج شده و باید درهم تنیدگی دانشگاه با جامعه و صنعت شکل بگیرد.
دکتر نادگران افزود: درهم تنیدگی دانشگاه با جامعه و صنعت بدان معناست که دانشگاه محل بحث هاي کارشناسی اصحاب صنعت
باید باشد و صنعت نیز باید محل حضور دانشگاهیان باشد و خوشبختانه درحال حاضر این مهم، علی رغم همه ي دشواري ها در کشور

شروع شده است؛ اما تا رسیدن به نقطه ي مطلوب درهم تنیدگی جامعه و صنعت راه طوالنی درپیش خواهیم داشت.
وي در ادامه تصریح کرد: دانشگاه شیراز مدت هاست که مسیر حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم، دانشگاه هاي
کارآفرین و جانعه محور را آغاز کرده است؛ اما براي نیل به این مهم، باید ارتباط دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی در استان محکم تر

شود.
وي با اشاره به پتانسیل هاي مرکز آموزش عالی المرد و مأموریت هایی که براي این مرکز تعریف شده است و همچنین حضور چهره
هاي درخشان در این مرکز در کسوت هیأت علمی یا کارمند؛ ابراز امیدواري کرد که در سال هاي آتی با همکاري بیش از پیش این

مرکز با دانشگاه هاي استان به ویژه دانشگاه شیراز در زمینه هاي یادشده رشد و پیشرفت قابل مالحظه اي در استان حاصل شود.
گفتنی ست، رئیس دانشگاه شیراز و هیأت همراه در سفر به شهرستان المرد، از پردیس جدید مرکز آموزش عالی المرد و ساختمان
جدید این مرکز نیز بازدید کردند. ریاست مرکز آموزش عالی المرد نیز، ضمن تشکر از حضور دکتر نادگران ریاست دانشگاه شیراز در
مرکز، از تالش ها و کوشش هاي دانشگاه شیراز به ویژه دفتر طرح هاي عمرانی این دانشگاه در به ثمررساندن ساختمان جدید تقدیر

کرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  36  |  تاریخ: 1399/12/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 سخنان رئیس دانشگاه شیراز در سومین کنفرانس بین المللی جندي شاپور

سومین کنگره بین المللی جندي شاپور با همکاري کمیسیون ملی یونسکو ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوري، مرکز پژوهشی
جندي شاپور، شوراي عالی انقالب فرهنگی، کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران و وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري،

در تاریخ هاي 19 و 20 اسفند 1399 به صورت مجازي برگزار شد.

پیوندهاي علمی و فرهنگی در زمره ماندگارترین پیوندها میان ملت ها است
ایران از عهد باستان تا به امروز همواره منادي علم و دوستی بوده است

رئیس جمهوري اسالمی ایران در پیامی به سومین کنگره جهانی جندي شاپور اظهار داشت: پیوندهاي علمی و فرهنگی در زمره
ماندگارترین و پایدارترین پیوندها میان ملت ها به شمار می روند؛ زیرا رهاورد مشترك قرن ها زندگی و همزیستی بالنده و شکوفا
میان تمدن ها هستند. از این رو هرچه دایره ي مناسبات علمی و فرهنگی گسترده تر باشد، عمق دوستی ها و همدلی ها میان ملت

ها افزون تر می شود.
در پیام دکتر روحانی آمده است: کشور ایران از عهد باستان تا به امروز همواره منادي علم و دانش گستري و دوستی بوده است. گواه
آن، همین اقدام سازمان جهانی یونسکو در اعالم گرامیداشت رویداد جهانی دانشگاه جندي شاپور به عنوان قدیمی ترین دانشگاه

جهان با قدمتی قریب به 18 قرن است که کاري بس ارجمند و درخور تحسین است.
اینکه ایرانیان در عهد باستان و در اوج افراطی گري و خشونت هاي متعصبانه به تأسیس شهر دانشگاهی جندي شاپور اقدام کرده اند
که بر سر در ورودي آن چنین نگاشته شده است: «دانش و فضیلت بر بازو و شمشیر برتر است»؛ بیانگر نگرش ژرف و متمدن این ملت
و سرزمین در ترویج دانایی و خردمندي است تا در پرتو آن، ملت ها در کنار یکدیگر فضیلت هاي انسانی را ترویج و برجسته تر کنند

و از رذیلت هاي بشري دوري گزینند.
امروز نیز ما ایرانیان براساس همان آموزه هاي نیاکان خردمند خود، دو روز مهم را در تقویم رسمی کشورمان به نام «تعامل و گفت
وگو با جهان»، روزي که پس از سال ها مذاکره با قدرت هاي بزرگ جهانی به توافق رسیدیم و همچنین روز «جهانی عاري از خشونت

و افراطی گري» گنجانده ایم که در سال 1392 در مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد اینجانب به اتفاق آراء به تصویب رسید.
دکتر روحانی در پیام خود تأکید داشت: بر این باورم که تنها راه پایدار و ماندگار براي نزدیکی و تقارب میان ملت ها، بازگشت به
سرچشمه هاي زالل و پاکیزه دانش و فرهنگ است؛ همان شیوه اي که نیاکان این سرزمین با تاسیس کهن ترین دانشگاه جهان ابداع
کردند؛ دانشگاهی که نمایندگان تمامی تمدن هاي کهن جهان از یونان و روم گرفته تا هند و چین و مصر به سان گوهري در صدف

مهر خویش گرامی اش می داشتند.
اینجانب ضمن قدردانی از حضور مسئوالنه و عالمانه سرکار خانم دکتر ''اودري ازوله'' در مدیریت سازمان جهانی یونسکو، امیدوارم
بستري مناسب براي احیاي دوباره ي قدیمی ترین دانشگاه جهان، جندي شاپور، که نیاي دانشگاه هاي امروز جهان است، فراهم آید

چراکه این میراث، متعلق به همه ي بشریت است و پاسداري از آن برعهده همه ماست.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوري نیز، در سومین کنگره ي جهانی جندي شاپور اظهار داشت: اصل تعهد به مقوله ي علم و هنجار سازي

علمی به عنوان مفهومی متعالی در تکوین تمدن جهانی از دیگر وجوه اثربخش دانشگاه جندي شاپور باستان است.
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نقش پیشرو و جایگاه سازنده میراث علمی دانشگاه جندي شاپور باستان در تکوین تاریخ علم جهان
به گفته وي، در دانشگاه جندي شاپور، احترام به تنوع فرهنگی، مدارا، کرامت انسانی و پرهیزاز خشونت و تعصب و گرایشات انحصار
گرایانه علمی از مهم ترین مؤلفه هاي بنیادین است که در اساس نامه ي این دانشگاه کهن همواره پاس داشته می شد. این وضعیت در
قیاس با شرایط کنونی جامعه جهانی و شکاف دانشی و انحصارگرایی برخی قدرت هاي جهانی در امر علم؛ عظمت نگرش بالنده ي

بنیانگذاران جندي شاپور را هویدا می سازد.
دکتر غالمی افزود: موضوع اشتراك گذاري علم که مفهوم مدرن تلقی می شود که سازمان جهانی یونسکو نیز همواره در راهبردهاي
میان مدت و بلندمدت بر روي آن تاکید دارد، از ویژگی هاي بارز شهر دانشگاهی جندي شاپور بوده است، درواقع در این دانشگاه
مفهوم توسعه ي پایدار دانش و ترویج آن محور فعالیت هاي علمی و اموزشی بوده است. فارغ التحصیالن این دانشگاه پس از فراغت از

تحصیل به سرزمین و دیار خود بازگشته و امر ترویج و توسعه ي علوم را بر عهده می گرفتند.
وزیر علوم در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: تولیدات علمی دانشگاه جندي شاپور نقش کم نظیري در توسعه ي تمدن جهانی داشته
است؛ مبارزه با بیماري هاي واگیردار و کشف و معرفی انواع گیاهان دارویی، برتر قراردادن فضیلت علم و خرد در برابر ستیز و شمشیر؛
ساختن آزمایشگاه ها و البراتورهاي علمی و پژوهشی؛ نهضت ترجمه ستودنی دانشگاه جندي شاپور که آثار مشرق زمین را به سان پل

ارتباطی به مغرب زمین انتقال می داد، بسیار درخشان است.
وي خاطر نشان کرد: تاسیس و راه اندازي بزرگترین کتابخانه عهد باستان با 400هزار عنوان کتاب از دیگر شگفتی هاي شکوهمند این
دانشگاه باستانی است. تأسیس این دانشگاه در 1750سال پیش بیانگر اهتمام جدي ایرانیان به تولید خرد و معرفت در تاریخ تمدن
جهان است که صرف نظر از هرگونه تعصب، باید این رویداد با شکوه را ارج دانست و بار دیگر بشریت را نسبت به کوشش نیاکان دانش

ستا و فرهنگ گستر آگاه ساخت.
دکتر غالمی بیان کرد: ثبت رویداد 1750 سال تاسیس دانشگاه جندي شاپور در فهرست رویدادهاي تجلیل سازمان جهان یونسکو و
صحه گذاشتن بر کهن ترین سنت دانشگاه جهانی بسیار ارزشمند و قابل ستایش است؛ لیکن آنچه که این رسالت را بیش از پیش بر
دوش ما سنگین تر می کند؛ تالش براي احیاي دوباره جندي شاپور نوین است که در پیام بانو ازوله مدیرکل محترم یونسکو به خوبی
نمود یافته است. شهر باستانی دزفول که خواستگاه این دانشگاه کهن جهانی است و دانشگاه صنعتی جندي شاپور که اکنون بار احیاي
نیاي سرافراز خویش را بدوش می کشد باید با حمایت حداکثري نهادهاي داخلی و بین المللی؛ براي احیاي دانشگاه جامع جندي

شاپور نوین همت گمارند. که در این راه وزارت علوم و تحقیقات و فناوري از هر کوششی دریغ نخواهد کرد.
وي افزود: جمهوري اسالمی ایران، در راستاي احیاي دوباره جایگاه جهانی جندي شاپور؛ آمادگی خود را جهت میزبانی از روساي
دانشگاه هاي با قدمت باستانی جهان در جندي شاپور اعالم می دارد تا از این رهگذر راهکارهاي عملیاتی داد و ستدهاي آموزشی و

علمی و فرهنگی همچون عهد باستان دوباره بر صدر همکاري هاي دانشگاهی بنشیند.
دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز نیز از دیگر سخنرانان این کنگره بود. وي با بیان این مقدمه که: از آغاز دوران باستان ،
ایران مرکز موفقیت علمی بوده و اغلب مجراي دانش از چین و هند در شرق به یونان و روم در غرب بوده است؛ گفت: دانشمندان
فارسی زبان در زمینه ي پیشرفت دانش در زمینه هاي نجوم، شیمی، آناتومی، زیست شناسی، گیاه شناسی، کیهان شناسی، ریاضیات،
مهندسی و معماري فعال بوده اند. عالوه بر این تمرین و مطالعات پزشکی در ایران نیز سابقه طوالنی و پرباري دارد. ایران واقع در

چهارراه شرق و غرب، ایران قبل و بعد از اسالم در مطالعه ي گیاهان دارویی و تأثیرات آن بر انسان نقش داشته است.
حفظ موقعیت بین المللی؛ مسیر قابل اعتماد تري به سمت شکوفایی و گسترش در زمینه هاي علمی می دهد

رئیس دانشگاه شیراز اظهار داشت: آکادمی جندي شاپور به عنوان یکی از مهم ترین مراکز دانشگاهی در دوران باستان، مهم ترین
مرکز آموزش در امپراتوري ساسانیان بود. این برنامه آموزش و آموزش پزشکی، فلسفه، الهیات و علوم را ارائه می داد، دانشکده به

سنت هاي پارسی تبحر داشتند.
وي افزود: طبق تاریخ ایران در کمبریج، این مرکز مهم ترین مرکز پزشکی جهان باستان در طول قرون 6 و 7 بوده است و ما به عنوان

دانشگاهیان ایرانی به خاطر داشتن قدیمی ترین مرکز دانشگاهی جهان در کشورمان به خود می بالیم.
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دکترنادگران اظهار داشت: در میان دانشگاه هاي بزرگ ایران، دانشگاه شیراز با حدود 20هزار دانشجو در 365 رشته گرایش، یکی از
بزرگ ترین دانشگاه هاي جامع ایران قلمداد می شود و نقشی اساسی در گسترش علوم و تحقیقات کشور عزیزمان ایران داشته و دارد.
رئیس دانشگاه شیراز تأکید کرد: ما در دانشگاه شیراز کامًال اعتقاد داریم که حفظ موقعیت بین المللی به ما مسیر قابل اعتماد تري به

سمت شکوفایی و گسترش در همه ي زمینه هاي علمی می دهد.
گفتنی ست، دکتر غفاري معاون فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوري، دکتر سید ضیا هاشمی، رایزن فرهنگی ایران در
اسکاندیناوي، دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشگري و صنایع دستی، دکتر غالمحسین رحیمی
شعرباف معاون پژوهش و فناوري و دبیرکل شوراي عالی علوم تحقیقات و فناوري، دکتر محمد تقی ایمان پور استاد دانشکده علوم
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر فرح زاهدي استادیار پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دکتر شهرام جلیلیان استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر فرشید نادري استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید
چمران اهواز، دکتر نجم الدین گیالنی استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و رؤساي دانشگاه هاي صنعتی

شریف، صنعتی امیرکبیر، عالمه طباطبایی، اصفهان، فردوسی مشهد و تبریز از دیگر سخنرانان این گنگره بودند.
متن سخنرانی دکتر نادگران بدین شرح می باشد:

In the name of God, the Compassionate the Merciful
I would like to welcome you all, who have participated in valuable and history-maker

.gathering as the 3rd International Jondishapur Conference
.We all are delighted to celebrate this outstanding and honorable meeting

About 1750 years ago, a huge number of students and scholars had this opportunity to
house and settle in Jondishapur to share their scientific ideas in an academic discipline

.manner for the first time in the world
Beginning in ancient times, Persia has been a center of scientific achievement and was often
the conduit of knowledge from China and India in the East to Greece and Rome in the West.
Persian-speaking scholars have been active in furthering knowledge in fields of astronomy,
chemistry, anatomy, biology, botany, cosmology, mathematics, engineering, and

.architecture
Moreover, the practice and study of medicine in Iran also has a long and stunning. Situated
at the crossroads of the East and West, pre- and post-Islamic Iran have been involved in the

.study of medicinal plants and their effects on humans
As one of the most significant academic centers in ancient times, the Academy of
Jondishapur was the most important center of education in the Sasanian Empire. It offered
education and training in medicine, philosophy, theology and science. The faculty were
versed in Persian traditions. According to The Cambridge History of Iran, it was the most

.important medical center of the ancient world during the 6th and 7th centuries
And this is what we are proud of. Having the oldest academic center of the world in our

.country
Jondishapur the greatest learning and teaching centers of the ancient times, it has
contributed to various and multiple findings and discoveries, and to training reputable

.scholars. And yet, it has remained among the major universities in Iran
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To have some words about Shiraz University, I have to say that our university is a state-
funded science leading institution with a total number of 20000 students in 365 BSc, MSC,
and PhD programs together with about 150 postdoctoral research positions in 4 innovation
complexes throughout various disciplines. Shiraz University can be regarded as a national

.and spiritual asset of knowledge in the southern part of the country
Social accountability of our university has lead us to define modern missions for the

.university to step up to 3rd and 4th generation Universities
In this regard we at Shiraz University strongly that maintaining an international position will

.grant us a more reliable path towards prosperity and expansion in all scientific fields
Once more, I would like to express my sincere regards for the guests and participants of this
conference and hope to witness great international achievements. And I thank the President
of Jondishapur University and their colleagues for holding this conference and also for

.having for having me here to present my talk. Good luck and have a nice time
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  37  |  تاریخ: 1399/12/26
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام نوروزي رئیس دانشگاه شیراز در آستانه ي سال 1400

ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي
روزهاي پایانی اسفند دررسیده و صداي گام هاي سبز نوروز ازمیان گردنه هاي پرپیچ و خم زمان شنیده می شود، «خاصه اکنون

که صبا مژده ي فروردین داد».
خداوند متعال را شاکریم که فرصت دیدار بهاري دیگر، با هزاران نقش و نگارش را به ما ارزانی داشته که نشاِن بی نشاِن جمال اوست.

''بهاِر طبیعت''، صحیفه اي ملّون از رویش و شادابی و زبان گویاي خداوند است که آدمی را به عنوان اشرف مخلوقات، به همگنی و
همسویی با نظام آفرینش و حرکت در مسیر تحول و تکامل فرامی خواند و نهاد نوجو و دانش پژوه انسان را برمی انگیزاند و ''نوروز''،
روایت گر فرهنگ غنی سرزمین عزیزمان، ایران سرافراز است که از نیاکان خردمندمان به یادگار مانده و هماره پیام سرزندگی، همدلی

و شادي را برایمان به ارمغان می آورد.
امسال در آستانه ي استشمام نسیم دل انگیز بهاري، عطر شمیم حیات بخش حسینی و دیگر اعیاد شعبانیه فضاي بهاریمان را از عطر
معنویت لبریز و کام جانمان را شیرین کرده است؛ امید است، هم آوایی «نوروز» و شکوه شکفتن در «بهاران» و تقارن آن با ماه هاي
پرخیر و برکت «شعبان و رمضان»، نویدي معنوي براي همگان باشد و با کسب فیض از سیره ي اهل بیت (ع)، شاهد تحول احوال و

تقّلب دل ها به احسن الحال باشیم.
ملت عزیز ایران در سالی که گذشت، آزمون هاي مختلفی را پشت سرگذاشت که بحمداهللا با هوشیاري، خردمندي و همدلی مردم
عزیز، همه ي آن دشواري ها و تهدیدها به فرصت هایی کم نظیر و خاطراتی شیرین بدل شد. در صدر همه ي این رویدادها، مقابله ي
همگانی با بیماري همه گیر و منحوس کرونا بود که با جهاد بی وقفه ي کادر بهداشت و درمان، تالش پژوهشگران و همکاري و
همیاري مردم عزیز جلوه هایی بی نظیر از خردمندي و هم دلی و هم افزایی را به منصه ي ظهور گذاشت و در این میان، نقش

دانشگاه ها به عنوان مغز متفّکر و چشم بیناي جامعه حیاتی و مؤثر بود.
به لطف خداوند، جامعه ي بزرگ دانشگاه شیراز نیز در سال 1399، با همه ي دشوراي ها و تنگناهاي موجود، توانسته است با تالشی
مضاعف و همتی مثال زدنی براي تحقق اهداف متعالی خویش در راستاي سیاست هاي نظام مقدس جمهوري اسالمی، اعتالي علمی و
فرهنگی، رشد و بالندگی تحقیقات و فناوري و ارتقاي سطح خدمات رسانی به جامعه گام هاي بلندي بردارد و به موفقیت هاي
چشمگیري دست یابد و همچنان نیز براساس مسئولیت اجتماعی خود، بنابر مرجعیت، ضریب نفوذ و نیز برخورداري از دانش و قابلیت

هاي حرفه اي، با تمام قوا و امکانات، در کنار دیگر نهادهاي کشور براي مقابله و مهار اپیدمی کرونا ایستاده است و می کوشد.
امیداست با یاري خداوند منان و تالش آگاهانه ي نخبگان کشور و شکیبایی و همراهی افراد جامعه، این روزهاي تلخ هرچه زودتر

سپري شود و روزهاي آرام و خوش، همراه با بهروزي و تندرستی براي همه ي هم میهنان عزیزمان فرارسد.
دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

اینجانب ضمن تقدیر و سپاس از زحمات همکاران ارجمندم در سال گذشته، فرارسیدن سال نو و عید سعید نوروز را به همه ي
هموطنان گرامی، به ویژه جامعه ي دانشگاهی، ازجمله خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض می نمایم، سالی سرشار
از بهروزي و موفقیت براي ملت عزیز ایران آرزومندم و از خداوند حی دانا می خواهم تا این ملت سرافراز را در مسیر رشد و سازندگی و

دستیابی به موفقیت هاي علمی هادي و حامی باشد.
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برآمد باد صبح و بوي نوروز به کام دوستان و بخت پیروز
مبارك بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز

حمید نادگران
رئیس دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  38  |  تاریخ: 1399/12/26
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اعیاد مبارك شعبانیه مبارك باد

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد
عطر نفس بقیه اهللا آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین
یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

تقارن ماه مبارك شعبان که منسوب به پیامبر رحمت و مهربانی ست، در آستانه ي نوروز، روزهاي پایانی سال را دل انگیزتر کرده
است.

خداوند متعال این ماه را مزین به نور وجود گل هاي گلستان نبی و ستارگان منور آسمان والیت و امامت کرده؛ والدت سراسر نور
سرور آزادگان جهان امام حسین (ع)، اسطوره ي ادب و وفا، حضرت ابولفضل العباس (ع) و زینت عابدان و سیدالساجدان، امام

سجاد(ع)؛ انواري که همواره چراغ راه هدایت بشریت و گرمی بخش دل هاي مؤمنان خداجوي بوده و هستند.
نامگذاري این اعیاد خجسته با عناوین روز پاسدار و جانباز نیز بیانگر ارادت قلبی و پیوند عمیق مردم عزیز ایران اسالمی با مکتب اهل

بیت (ع) است.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، حلول ماه پرخیر و برکت شعبان و فرارسیدن اعیاد شعبانیه را خدمت همه ي شیعیان جهان، به ویژه
پاسداران عزیز و جانبازان سرافراز کشور و همچنین جامعه ي بزرگ دانشگاهی تبریک و تهنیت عرض می نماید و از خداوند متعال

براي همه ي هموطنان عزیز در آستانه ي سال جدید، آرزوي تندرستی، بهرورزي و سربلندي دارد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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 دانشگاه شیراز؛ دانشگاه برگزیده در سیزدهمین جشنواره  بین المللی حرکت

در پی کسب 10 مقام ارزشمند انجمن هاي علمی دانشجویی دانشگاه شیراز در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت،
دانشگاه شیراز، به عنوان دانشگاه برگزیده در این دوره از جشنواره انتخاب و معرفی شد.

مقام هاي دانشگاه شیراز در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت عبارتند از:
دانشگاه شیراز دانشگاه برگزیده ي سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت در حمایت از انجمن هاي علمی دانشجویی؛

انجمن علمی مدیریت رتبه اول در بخش انجمن برتر؛
انجمن علمی علوم خاك رتبه اول در بخش انجمن برتر؛

انجمن علمی زبان هاي خارجی رتبه اول در بخش نشریه؛
انجمن علمی بیوتکنولوژي کشاورزي رتبه دوم در بخش مسابقه؛

انجمن علمی گیاهپزشکی رتبه دوم در بخش فعالیت خالقانه؛
انجمن علمی هنر رتبه سوم در بخش ویژه؛

انجمن علمی بیوتکنولوژي کشاورزي رتبه سوم در بخش نشریه؛
خانم پگاه خسروانی رتبه شایسته تقدیر در بخش کتاب؛
انجمن علمی تاریخ رتبه شایسته تقدیر در بخش مسابقه.

گفتنی ست، انجمن هاي علمی دانشجویی دانشگاه شیراز، در سال تحصیلی 99-98 در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، با همت و
تالش خود و حمایت مجموعه ي دانشگاه و فراهم شدن زیرساخت هاي الزم 982فعالیت در قالب 140 فقره گزارش مستند به
دبیرخانه ي جشنواره حرکت ارائه نمودند که از این تعداد اثر، 270 فعالیت آموزشی (کارگاه، کالس و دوره)، 215 رویداد علمی
(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 فکري)، 253 فعالیت در فضاي مجازي، 45 نشریه، 2 کتاب، 3 فعالیت

کارآفرینی صورت پذیرفته است.
از این تعداد گزارش بعد از 3مرحله داوري در دانشگاه 48 اثر به دبیرخانه ي جشنواره ي بین المللی حرکت ارسال شده و انجمن هاي
علمی دانشجویی دانشگاه شیراز با کسب 10 مقام ارزشمند برگ زرین دیگري به افتخارات دانشگاه بزرگ شیراز افزودند و بدین ترتیب

دانشگاه شیراز، به عنوان دانشگاه برگزیده در این دوره از جشنواره انتخاب و معرفی گردید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، این موفقیت ارزشمند به خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز، به ویژه انجمن هاي علمی برگزیده، تبریک
عرض نموده؛ سربلندي و موفقیت روزافزون همگان را از درگاه خداوند منان آرزومند است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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پیام نوروزي رئیس دانشگاه شیراز در آستانه ي سال 1400
پیام نوروزي رئیس دانشگاه شیراز در آستانه ي سال 1400

ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي روزهاي پایانی اسفند دررسیده و صداي گام هاي سبز
نوروز ازمیان گردنه هاي پرپیچ و خم...

اعیاد مبارك شعبانیه مبارك باد
اعیاد مبارك شعبانیه مبارك باد

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیه اهللا آمد با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد
تقارن ماه مبارك شعبان که منسوب به پیامبر رحمت و مهربانی ست، در آستانه ي نوروز، روزهاي پایانی سال را...

دانشگاه شیراز؛ دانشگاه برگزیده در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت
دانشگاه شیراز؛ دانشگاه برگزیده در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

در پی کسب 10 مقام ارزشمند انجمن هاي علمی دانشجویی دانشگاه شیراز در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت، دانشگاه
شیراز ، به عنوان دانشگاه برگزیده در این دوره از جشنواره انتخاب و معرفی شد. مقام هاي دانشگاه شیراز در سیزدهمین جشنواره بین

المللی حرکت...
بررسی ظرفیت هاي همکاري دانشگاه شیراز و موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
بررسی ظرفیت هاي همکاري دانشگاه شیراز و موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

در نشست مشترك دکتر حمید نادگران ، رئیس دانشگاه شیراز با دکتر علی خطیبی، مدیر عامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند،
درخصوص ظرفیت همکاري هاي هاي مشترك بحث و تبادل نظر شد. در این نشست دکتر سیدمجتبی زبرجد ، معاون پژوهش و

فناوري دانشگاه شیراز ، دکتر...
آیین تودیع و معارفه ي رئیس مرکز آموزش عالی المرد با حضور رئیس دانشگاه شیراز
آیین تودیع و معارفه ي رئیس مرکز آموزش عالی المرد با حضور رئیس دانشگاه شیراز

در مراسمی با حضور دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز و دکتر تشخوریان مدیر حوزه ریاست دانشگاه شیراز و همچنین رؤساي
دانشگاه هاي صنعتی شیراز و دیگر شهرستان المرد، مراسم تکریم دکتر حقانی رئیس سابق و معارفه ي دکتر بالغت رئیس جدید

مرکز آموزش عالی المرد...
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 بررسی ظرفیت هاي همکاري دانشگاه شیراز و موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

در نشست مشترك دکتر حمید نادگران ، رئیس دانشگاه شیراز با دکتر علی خطیبی، مدیر عامل موسسه تحقیق و توسعه
دانشمند، درخصوص ظرفیت همکاري هاي هاي مشترك بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست دکتر سیدمجتبی زبرجد ، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز ، دکتر محمدحسین ستایش، معاون اداري مالی
دانشگاه ، دکتر منصور کنعانی ، مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز و دکتر محمد محمدي مسعودي عضو هیئت مدیره
موسسه تحقیق و توسعه دانشمند نیز حضور داشتند. در این نشست ظرفیت هاي ویژه دانشگاه شیراز در حوزه هاي نوآوري و
کارآفرینی و همچنین ایجاد بسترهاي هم افزاي تحقیق و توسعه مشترك در راستاي رفع نیازهاي واقعی صنایع مرتبط تشریح گردید.
همچنین درباره ظرفیت ها و نیازمندي هاي فناورانه و نوآورانه صنایع مرتبط با موسسه دانشمند و چگونگی ارجاع نظام مند این موارد

به بستر دانشگاه گفتگو شد.
پیش از این نشست ، مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند از بخش هاي مختلف زیرمجموعه مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه
شیراز ازجمله : واحد تجاري سازي و صادرات فناوري، واحد خدمات فناوري ، تحقیق و توسعه ، دفتر انتقال فناوري، مرکز نوآوري
تخصصی علوم انسانی، شتابدهنده کوانتوم، شتابدهنده هاب شیراز، مجتمع کارگاهی جهانپارس و پردیس فناوري و نوآوري دانشگاه

شیراز بازدید کرده و از نزدیک با توانمندي ها و ظرفیت هاي فراوان دانشگاه شیراز در عرصه نوآوري و کارآفرینی آشنا شد.
مدیرعامل موسسه دانشمند تاکید کردند: سرمایه گذاري هوشمند در شرکت هاي دانش بنیان با هدف تجاري سازي محصول و
حمایت از جوانان مستعد و صاحب ایده ، یکی از اهداف موسسه تحقیق و توسعه دانشمند به شمار می رود. این موسسه به عنوان

بازوي علمی پژوهشی بنیاد مستضعفان شناخته می شود و ماموریت ارتقا رویکردهاي دانش بنیان و نوآور را برعهده دارد.
مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز نیز اظهار امیدواري کردد به زودي در زمینه حمایت از شرکت هاي دانش بنیان،

شتابدهنده هاي تخصصی و مراکز تحقیق و توسعه مشترك با موسسه دانشمند، توافقات عملیاتی حاصل شود.
عکس هاي بیشتر مرتبط با خبر در این لینک موجود است.
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