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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  1  |  تاریخ: 1399/08/03
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 به مناسبت شهادت جانسوز یازدهمین پیشواي شیعیان جهان؛ حضرت امام حسن عسکري (ع)

شد عزاي باب مظلومت بیا یابن الحسن
جان به قربان تو اي صاحب عزا یابن الحسن

عسگري مسموم شد از زهر بیداد و ستم
کز غمش سوزد دل اهل وال یا بن الحسن

روز هشتم ماه ربیع االول با غم و اندوه شهادت امام
حسن عسگري(ع) عجین شده است.

شهادت مظلومانه آن امام همام داغی گران براي
ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، شهادت جانسوز یازدهمین
پیشواي شیعیان جهان؛ حضرت امام حسن عسکري (ع)

را به پیشگاه فرزند غایبشان، امام عصر حضرت مهدي (عج) و به شیعیان جهان به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه شیراز، تسلیت می گوید
و از درگاه خداوند منان آرزو دارد که همواره رهرو آن امام بزرگوار در راستی و دینداري در تمامی عرصه هاي زندگی باشیم.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  2  |  تاریخ: 1399/08/03
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 بازدید هیأت رئیسه دانشگاه شیراز از دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز، به همراه دکتر
زبرجد، معاون پژوهشی و دکتر تشخوریان، مدیر حوزه
ریاست و روابط عمومی این دانشگاه، با حضور در
دانشگاه سلمان فارسی کازرون، ضمن دیدار با هیئت
رئیسه ي دانشگاه سلمان فارسی، به گفت وگو و تبادل

نظر پرداختند.
دکتر نادگران در این نشست، به جایگاه و اهمیت
دانشگاه سلمان فارسی کازرون در منطقه تأکید کرد و
گفت: جایگاه دانشگاه سلمان فارسی کازرون تثبیت شده

است.
رئیس دانشگاه شیراز، مردمی سازي علم را یکی از
ضرورت هاي اساسی براي اعتالي دانشگاه ها و عمل به
مأموریت هاي آن ها برشمرد و با اشاره به ارتقاي نسلی
دانشگاه ها و عملکرد دانشگاه هاي نسل سوم در جهان،
بر اهمیت اصالح مسیر دانشگاه ها براساس نیاز جامعه و

مردم تاکید کرد.
او گفت: مطالبات مردم از یک سو و مطالبات دولت از سوي دیگر ایجاب می کند که تغییر مأموریت هاي دانشگاه ها در کشور ما هم
اتفاق بیفتد؛ در این میان، دانشگاه هایی مانند دانشگاه سلمان فارسی کازرون که ساختاري جوان دارد، امکان بالقوه ي مناسبی را براي

تحقق هرچه بهتر این مقوله دارد.
رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به مأموریت هاي آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و نوآوري دانشگاه ها و با برشمردن چالش هاي برجسته
ي جامعه امروز ایران در مسائلی همچون آب، محیط زیست، آسیب هاي اجتماعی و... خاطرنشان کرد: این دست از مسائل را در جایی

جز دانشگاه نمی توان حل کرد و اساسًا مردم نیز چنین انتظاري را از دانشگاه ها دارند.
دکتر نادگران افزود: اگر دانشگاه ها به جامعه ورود نکنند و مسائل جامعه را در محیط هاي علمی بررسی نکنند، مردم با آن ها بیگانه

می شوند و دانشگاه ها را پس می زنند؛ بنابراین نباید امید مردم را ناامید کنیم.
رئیس دانشگاه شیراز تصریح کرد: دانشگاه سلمان فارسی کازرون می تواند فضاي مردمی سازي علم را شروع کند و علم و دانش را
مردمی کند و خوشبختانه در دیدار و گفت وگوهاي امروز مشهود است که دکتر فاضل نیا، رویکرد مناسبی به این مقوله دارد و فعالیت

هاي مرتبط با این مهم را در برنامه ریزي هاي مدیریتی دانشگاه سلمان فارسی کازرون آغاز کرده است.
وي همچنین با تأکید بر اینکه دانشگاهی که در بطن جامعه و در میان مردم حضور داشته باشد؛ کارایی بیشتري هم دارد، بر ضرورت
به کارگیري نیروهاي متخصص و ماهر در همه سطوح دانشگاه اعم از اعضاي هیئت علمی و کارمندي تأکید کرد و گفت: مسائل و
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مشکالت کشور، با اتکا به نیروهاي متخصص و ماهر حل شدنی ست؛ بنابراین دانشگاه ها هم بایستی در جذب نیروهاي جدید دقت
زیادي داشته باشند تا با ایجاد انگیزش هاي الزم، زمینه هاي جذب و به کارگیري نیروهاي متخصص را ایجاد کنند و امکان بالقوه اي

را براي اعتالي هرچه بیشتر دانشگاه و تبدیل کردن آن به برندي علمی در نظام دانشگاهی فراهم آورند.
در ادامه ي این نشست، دکتر غریب فاضل نیا، رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون، ضمن خیرمقدم به هیئت رئیسه ي دانشگاه
شیراز، با اشاره به برنامه ریزي ها و ریل گذاري هایی که در دانشگاه سلمان فارسی کازرون آغاز شده است، گفت: بنده اساسا با هدف
جامعه محور کردن دانشگاه سلمان فارسی کازرون قبول مسئولیت کرده ام؛ هدف از پذیرش این مسئولیت این بوده است تا در تداوم
خدماتی که رؤساي پیشین دانشگاه داشته اند، بتوان از ظرفیت هاي مختلف این دانشگاه براي ارائه ي خدمات مطلوب علمی،

پژوهشی، کارآفرینی و... به جامعه و مردم بیش از پیش استفاده کرد.
رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون، ضمن برشمردن برخی مصادیق افزایش سطح تعامالت دانشگاه سلمان فارسی کازرون با فضاي
اجتماعی طی چندماه اخیر گفت: این دانشگاه به پشتوانه ي مردم کازرون تکیه داده است و مردم منطقه خواسته ها و انتظارات زیادي
از آن دارند، از طرفی هم ظرفیت هاي علمی و برخی زیرساخت هاي موجود و در دست توسعه ي آن، امکان بالقوه اي را براي
خیزهاي بلندتري در جهت پیوند هرچه بیشتر با جامعه به وجود آورده است، اما در عین حال با محدودیت هاي مختلفی ازجمله در

تنوع رشته هاي موردنیاز منطقه و برخی مسائل دیگر مواجه هستیم.
دکتر فاضل نیا گفت: امیدواریم با همراهی تمامی دلسوزان در سطح منطقه و کشور و با اتکا به چشم اندازهاي آتی، بتوانیم گام هاي
مناسبی را براي کاهش و برطرف کردن این موانع برداریم، همین طور با ایجاد ظرفیت هاي علمی جدید پاسخگوي بخشی از مطالبات

مردم منطقه در راستاي عمل به مأموریت دانشگاه باشیم.
او در ادامه از انعقاد تفاهم نامه ي مشترك با دانشگاه شیراز اظهار امیدواري کرد که از ظرفیت این دو نهاد علمی استان فارس براي

هم افزایی هرچه بیشتر در جهت ارائه ي خدمات علمی مناسب به جامعه و مردم، گام هاي مناسبی را برداشت.
در ادامه ي این نشست معاونین و مسئولین دانشگاه سلمان فارسی کازرون با بیان نقطه نظراتی پیرامون مسائل مختلف ازجمله ایجاد
شبکه ي علمی بین دانشگاه هاي منطقه، مباحث مرتبط با جذب اعضا هیئت علمی و ارتقاي رتبه ي آن ها، مسائل و مشکالت حوزه
ي کارمندي و لزوم بهبود شرایط آ ن ها، چالش هاي آموزش در دوران شیوع بیماري کرونا و برخی مسائل دیگر به بحث و تبادل نظر

پرداختند و بر ضرورت توسعه ي همکاري هاي علمی دوجانبه براي حل آن ها تأکید کردند.
گفتنی ست در حاشیه ي این نشست، دکتر نادگران و هیئت همراه، به اتفاق هیئت رئیسه ي دانشگاه سلمان فارسی کازرون از
زیرساخت هاي موجود و در دست احداث این دانشگاه دیدار و همچنین با حضور در مجموعه ي تاریخی بیشاپور به بازدید از بخشی از

ظرفیت هاي تاریخی کازرون براي توسعه ي رشته هاي دانشگاهی مرتبط پرداختند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  3  |  تاریخ: 1399/08/03
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتشار شماره ي 150 نشریه ي ارم

شماره ي جدید نشریه ي ارم، وابسته به روابط عمومی
دانشگاه شیراز منتشر شد. این شماره از نشریه که به
موضوع «دانشگاه هاي نسل سوم»، اختصاص دارد، در

تابستان 1399 منتشر شد.
شماره ي 150 نشریه ي ارم، دربردارنده ي یادداشت ها

و مقاله هایی به شرح زیر است:
１. پیشگفتاري از دکتر جواد تشخوریان (مدیر حوزه ي

ریاست و روابط عمومی دانشگاه شیراز)؛
２. دانشگاه هاي کارآفرین: دکتر محمدمهدي عارفی

(عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز)؛
３. زیست بوم کارآفرینی (نوارزش آفرینی): آسیب ها، چالش ها و راهکارها: دکتر حبیب شریف (عضو هیأت علمی دانشکده علوم

دانشگاه شیراز)؛
４. ضرورت زیست بوم کسب وکار دانش بنیان در شیراز: ابرهیم بهزادي (کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار)؛

５. طرح دره ي فناوري شیراز براي زیست بوم اقتصاد دانش بنیان: دکتر منصور کنعانی (مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه
شیراز)

６. بازخوانی کارنامه ي دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم: دکتر امین رضا ذوالقدر (رئیس پارك علم و فناوري استان فارس).

براي بارگیري شماره ي 150 نشریه ي ارم اینجا را کلیک کتید.
براي مشاهده ي تمامی شماره هاي نشریه ي ارم اینجا را کلیک کنید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1429774/eram150.pdf
https://shirazu.ac.ir/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  4  |  تاریخ: 1399/08/03
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مراسم دانش آموختگی سال تحصیلی 99-98 دانشجویان دانشگاه شیراز

به اطالع کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه شیراز می
رساند که مراسم دانش آموختگی سال تحصیلی 98-99
دانشجویان دانشگاه شیراز به صورت الکترونیکی از تاریخ
5/8/1399 تا 18/8/ 1399 در محل تاالر حکمت ضبط

و از طریق لینک هاي زیر پخش زنده می گردد.

لینک هاي پخش مراسم:

https://www.aparat.com/farhangi.shirazu
http://farhangi.shirazu.ac.ir/live
farhangi.shirazu instagram@

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

شماره خبر:  5  |  تاریخ: 1399/08/05
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گزارش معاون پژوهشی دانشگاه از عملکرد دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز

دکتر زبرجد، معاون پژوهشی دانشگاه، طی سخنانی در
جلسه هیأت رئیسه ي دانشگاه به بیان مهم ترین موارد
عملکردي دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي

دانشگاه شیراز پرداخت.
وي در ابتدا به اقدامات انجام شده درخصوص فرصت
مطالعاتی در صنعت، مانند تهیه و تصویب شیوه نامه در
کمیته ي ارتباط با صنعت، شوراي پژوهشی و هیأت
رئیسه ي دانشگاه و ابالغ آن؛ مکاتبات استانی با سازمان
ها و صنایع، کمیته ي مشترك با معاونت آموزشی و...

پرداخت.
معاون پژوهشی دانشگاه، با اشاره به اقدامات صورت

گرفته در زمینه ي طرح مهجا، مانند ارسال نامه ي طرح به وزارتخانه ها و شرکت هاي بزرگ، از انعقاد 2 طرح و 5 طرح در دست
اقدام خبر داد.

او با اشاره به گام اول تفاهم نامه ي دفتر با صندوق پژوهشگران کشور (طرح، رساله و پسادکترا) نیز توضیح داد: به منظور اجرایی
کردن سه فقره تفاهم نامه ي مشترك با INSF درخصوص 10سهمیه پسادکتري عادي، 8سهمیه پسادکتري ویژه، 20طرح پژوهشی
و 20رساله ي دکتري اقدامات انجام شده و منتج به پذیرفته شدن متقاضیان محترم اعضاي محترم هیئت علمی به شرح: 8طرح

پسادکتري ویژه، 3طرح پسادکتري عادي، 10طرح پژوهشی، 4رساله ي دکتري، در چارچوب تفاهم نامه در گام اول گردیده است.
ایشان به اقدامات انجام شده براي خانه ي جامعه-صنعت نیز پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر صنایع و سازمان هایی چون
شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی، شهرداري شیراز، سازمان آب و فاضالب فارس، صنایع دفاعی شهید فهمیده، شرکت توسعه امید
ورزش جوانان، الستیک دنا، شرکت مشکان دشت فارس، شرکت تولیدي صنعتی فراسان، شرکت زرین غزال دایتی فعالیت هاي خود
را به صورت حضوري و غیرحضوري با دانشگاه دنبال می کنند و در مباحثی چون حمایت از پایان نامه ها، جلسات مشترك، اعالم
نیازمندي هاي خود، فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت، پذیرش کارآموز، برگزاري دوره هاي مشترك، جذب نیروي کار، حمایت مالی

از رویدادها و همایش ها با دانشگاه شیراز در تعامل بوده اند.
دکتر زبرجد درخصوص اقدامات انجام شده در زمینه ي تهیه و تدوین پروپوزال دو مگاپروژه کشوري پایش زیست محیطی، از برگزیده
شدن دانشگاه شیراز، به عنوان دانشگاه محور در دو موضوع کالن پایش مخاطرات زیست محیطی ''معادن'' و ''کشاورزي'' خبر داد و

گفت:
در پی جلساتی که از حدود دو سال پیش با نام طرح مپسا شروع شد، امسال به طور جدي با استفاده از توان دانشگاه هاي برتر نسبت
به ارجاع پایش کشوري در موضوعات مختلف پرداخته شد. در این میان، دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه محور در دو موضوع کالن
پایش مخاطرات زیست محیطی ''معادن'' و ''کشاورزي'' برگزیده و دانشگاه هاي دیگر نیز به عنوان دانشگاه هاي همکار انتخاب و
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معرفی شده اند.
ایشان در ادامه به برخی دیگر از اقدامات انجام شده در دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي ازجمله موارد زیر اشاره کرد:

اقدامات انجام شده درخصوص دفتر هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه شیراز،
اقدامات انجام شده در کمیته ي علمی ستاد مقابله با بحران کرونا،

اقدامات انجام شده در زمینه ي احیاي تاالب هاي استان فارس،
اقدامات انجام شده در زمینه ي تشکیل کمیته ي مطالبات،

اقدامات انجام شده در زمینه ي سایت و نرم افزارهاي اتوماسیونی دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي،
اقدامات انجام شده براي مطالعه و پیشنهاد مشوق هاي بسترساز فعالیت هاي ارتباط با جامعه صنعت،

اقدامات انجام شده براي پیگیري راهبردهاي سند تحول در جامعه و صنعت وزارت،
پیگیري منازعات و مشکالت حقوقی قراردادها و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل هاي الزم،

اقدامات انجام شده در زمینه ي امریه هاي دفاعی و غیردفاعی،
اقدامات انجام شده براي فعال کردن زمینه ي اجرایی تفاهم نامه ي منعقده،

اقدامات در زمینه ي دفتر پدافند غیرعامل دانشگاه،
اقدامات کارگروه پژوهش فناوري، واحد اطالع رسانی و... .
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  6  |  تاریخ: 1399/08/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري مدارس کسب وکار در دانشگاه شیراز

دوره هاي مدارس کسب وکار، به همت مرکز نوآوري و
کارآفرینی دانشگاه شیراز، در تابستان سال جاري برگزار

شد.
به گفته ي دکتر منصور کنعانی، مدیر مرکز نوآوري و
کارآفرینی دانشگاه شیراز، در مرداد و شهریور امسال،
مدارس کسب وکار در 2 دوره، با حدود 15عنوان
آموزشی و شرکت 500 دانشجوي دانشگاه شیراز برگزار

شد.
مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه گفت: در دو
مدرسه ي تابستانی کسب وکار که با همکاري معاونت
آموزشی دانشگاه برگزار شد، درمجموع حدود10هزار

نفرساعت آموزش هاي متنوع ارائه شد که براساس نظرسنجی هاي پیوسته، رضایت نزدیک به 80درصدي را به دنبال داشت.
وي تصریح کرد: این مرکز با همکاري عناصر فعال در اکوسیستم دانش بنیان مانند پارك علم و فناوري استان فارس، بنیاد ملی
نخبگان استان فارس، دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه خلیج فارس بوشهر، از ابتداي سال جاري دوره هاي متعدد آموزشی و مهارت

افزایی کسب وکاري را در دستور کار خود قرار داده است.
دکتر کنعانی با اشاره به برگزاري دوره هاي موفق پیشین در این مرکز مانند دوره هاي نوآفرین و کرانه، از برنامه ریزي مرکز نوآوري و

کارآفرینی دانشگاه، براي چند دوره ي متنوع دیگر خبر داد.
گفتنی ست، مدارس کسب وکار، دوره هایی مقدماتی براي ورود دانشجویان و عالقه مندان به حوزه ي نوآوري و کارآفرینی است که

در مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز طراحی و اجرا می شود و در پایان به شرکت کنندگان، گواهی پایان دوره اعطا می گردد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  7  |  تاریخ: 1399/08/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)

اي پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

حافظ شب هجران شد بوي خوش وصل آمد
شادیت مبارك باد اي عاشق شیدایی

آغاز امامت و والیت ، یگانه منجی عالم بشریت ، کنز اهللا
، ذخیرة اهللا ، بقیۀ اهللا ، منتقم ثاراهللا ، حضرت مهدي
صاحب الزمان عجل اهللا ، بر منتظران حقیقی حضرتش

مبارك باد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  8  |  تاریخ: 1399/08/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري مجازي برنامه روز معرفی دانشگاه

دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شیراز با هدف معرفی
توانمندي هاي دانشگاه و اطالع رسانی به شرکت کنندگان در
آزمون سراسري و خانواده هاي آنان، براي شناخت هرچه بهتر
رشته هاي تحصیلی دانشگاه و انتخاب رشته متناسب با عالقه و
توان علمی و عملی دانشجو، هرسال اقدام به برگزاري برنامه ي
University Open Day روز معرفی دانشگاه»، موسوم به»

می نماید.
امسال با توجه به شرایط خاص کشور، در پی شیوع ویروس کرونا
و ضرورت حفظ سالمت افراد، این دفتر با همکاري دانشکده ها و
بخش هاي دانشگاه، این برنامه را به صورت مجازي، از طریق
مصاحبه با استادان شاخص هر رشته و ضبط فیلم و همچنین

برگزاري مراسم الیو با حضور استادان دانشگاه برگزار کرد.
براي مشاهده ي فیلم هاي معرفی رشته هاي دانشگاه، اینجا را

کیلک کنید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  9  |  تاریخ: 1399/08/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته ي وحدت و محکومیت اهانت به پیامبر اکرم(ص)

ماه فرو ماند از جمال محمد (ص) سرو نباشد به اعتدال
محمد (ص)

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال
محمد (ص)

.....
سعدي اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است

و آل محمد(ص)
میالد باسعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص)، پیامبر صلح و دوستی، عدالت و مهربانی و فرارسیدن هفته ي وحدت، بر

عموم مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد.
دا َرسول اهللا» که امروز در سراسر گیتی طنین انداز شده، نداي آسمانی حق تعالی براي وحدت بی گمان بانگ ملکوتی «أْشَهُد أنَّ محمَّ
و همدلی مسلمانان و راز ماندگاري اقتدار و استقالل مسلمانان جهان است و تدبیر امام راحل (ره) در نامگذاري هفته ي وحدت که
نشان از ذهن آگاه و بینش عمیق ایشان دارد؛ حرکتی عظیم و دشمن شکن براي اتحاد و یگانگی امت اسالمی و خنثی کننده نقشه

هاي شوم استعمار و استکبار بوده است.
شرایط خطیر جهان اسالم و هجمه ها و سیاست هاي تفرقه انداز دشمنان اسالم، ضرورت وحدت و همدلی و بصیرت مسلمانان جهان

را بیش از پیش یادآوري می کند.
امروز، جهانیان از اهانت غربی ها به پیامبر عظیم الشأن اسالم به شدت خشمگین اند و موج نفرت و انزجار از اهانت مجله فرانسوي که

دولتمردان غربی از آن حمایت کرده اند، همه جا را فراگرفته است.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، همصدا با تمام مسلمانان و آزادي خواهان جهان، اقدام غیراخالقی ''نشریه ي فرانسوي شارلی ابدو'' به
ساحت مقدس و نورانی پیامبر اعظم (ص) را محکوم کرده، از سازمان ملل و مجامع جهانی می خواهد تا در مقابل هرگونه توهین و

اهانت به ادیان توحیدي، واکنشی مناسب و عادالنه نشان دهند.
در پایان، باري دیگر، میالد فرخنده ي پیامبر خاتم (ص) و فرارسیدن هفته ي وحدت و همچنین میالد پر خیر و برکت ششمین اختر
تابناك آسمان امات و والیت، حضرت امام صادق (ع)، را به عموم مسلمانان جهان، به ویژه خانواده ي بزرگ آموزش عالی کشور تبریک
و تهنیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان آرزو داریم تا با عنایت و یاري او بتوانیم میراث داري شایسته براي آموزه هاي غنی اسالم

باشیم و با ترسیم تصویر حقیقی دین مبین اسالم، پیام مهر و رافت اسالمی را در سراسر جهان طنین انداز کنیم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  10  |  تاریخ: 1399/08/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 یازدهمین جلسه ي رؤساي دانشگاه ها و مدیران و معاونان بین الملل

یازدهمین جلسه ي رؤساي دانشگاه ها و مدیران و معاونان
بین الملل با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، قائم مقام
وزیر در امور بین المللی، معاونان آموزشی و پژوهشی وزارت

عتف و رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار شد.
در این جلسه، که به صورت مجازي ترتیب یافت، برخی از
رؤساي دانشگاه ها به ارائه ي گزارشی از فعالیت هاي بین

المللی دانشگاه مربوطه پرداختند.
دکتر خاقانی نژاد، مدیر مرکز همکاري هاي علمی-بین
المللی دانشگاه شیراز نیز در این جلسه، به نمایندگی از

دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز، در 4محور به ارائه ي گزارشی از همکاري هاي دانشگاه شیراز با کشور چین پرداخت.
به گفته ي مدیر مرکز همکاري هاي علمی-بین المللی دانشگاه شیراز، در پی عقد تفاهم نامه ي دانشگاه شیراز و دانشگاه زبان و
فرهنگ پکن که در تیرماه سال جاري، رقم خورد، تأسیس کرسی متقابل آموزش زبان فارسی در دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و

تأسیس کرسی زبان چینی در دانشگاه شیراز، به عنوان نخستین محور همکاري، ازجمله برنامه هاي در دست اقدام است.
دکتر خاقانی نژاد، از تفاهم نامه ي دانشگاه شیراز با آکادمی ملی علوم چین در حوزه هاي کشارزي، محیط زیست، صنایع غذایی و... به

عنوان دومین محور همکاري این دانشگاه با کشور چین یاد کرد.
وي، در ارائه ي سومین محور همکاري با کشور چین، از نصب دستگاه هاي هواشناسی و تغییرات اقلیمی توسط چینی ها در دانشکده

ي کشاورزي خبر داد.
او در پایان، چهارمین محور این همکاري را تشکیل کارگروه تخصصی برقراري ارتباطات علمی- بین المللی دانشگاه شیراز با دانشگاه
چین معرفی کرد و ضمن ابراز امیدواري از این همکاري ها گفت: توجه به دیپلماسی علمی در دستور کار این دانشگاه قرار دارد و

تالش می شود که زمینه ي اجرایی شدن آن ها هرچه سریع تر فراهم شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  11  |  تاریخ: 1399/08/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تبریک رئیس دانشگاه به دانشجویان ورودي جدید دانشگاه شیراز

براي مشاهده کلیپ بر روي فایل ضمیمه را کلیک کنید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  12  |  تاریخ: 1399/08/14
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 رونمایی از نخستین نشریه  ي چندرسانه اي دانشگاه شیراز و تقدیر از برگزیدگان یازدهمین جشنواره

سراسري نشریات دانشجویی

در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه شیراز، از برگزیدگان
یازدهمین جشنواره سراسري نشریات دانشجویی تیتر

11 تقدیر
و از اولین نشریه ي چندرسانه اي دانشگاه شیراز

رونمایی شد.
سخنران نخست این مراسم، دکتر واعظی، معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز بود. وي در مقدمه
ي سخنان خود به ارائه ي گزارشی از وضعیت نشریات
دانشگاه پرداخت و گفت: دانشگاه شیراز از دانشگاه هاي

سرآمد کشور در حوزه ي فرهنگی و نشریات بوده و در حال حاضر داراي 231 عنوان نشریه ي مجوزدار و بیش از 160 نشریه ي فعال
در زمینه هاي مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، دینی و قرآنی، ادبی، هنري، ورزشی، صنفی و خبري است و

ساالنه در این دانشگاه بیش از 100هزار نسخه نشریه منتشر می شود.
وي اذعان کرد: شور و نشاط مطبوعاتی در دانشگاه شیراز بسیار باالست؛ به نحوي که از ابتداي شیوع ویروس کرونا تاکنون و علی رغم

تمامی محدودیت ها براي دانشجویان در زمینه ي تأمین محتواي نشریات، 153 شماره نشریه در دانشگاه منتشر شده است.
دکتر واعظی ضمن سپاسگزاري از اعضاي کمیته ي ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه شیراز افزود: ما در کمیته ي ناظر، در کنار
نظارت، نقش حمایتی داریم و از سال 1398 تاکنون 300 مجوز نشریه ي جدید و تغییر در نشریات موجود صادر کرده ایم، همچنین

به منظور توان افزایی اصحاب نشریات، بیش از 10هزار نفرساعت کارگاه آموزشی برگزار کرده ایم.

موفقیت دانشگاه شیراز در کسب جایگاه اول دانشگاه هاي وزارت
علوم

و جایگاه دوم دانشگاه هاي کشور در زمینه ي نشریات
در ادامه، دکتر حفیظی، مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز نیز،

گزارشی از جشنواره ي نشریات دانشجویی ارائه داد. وي توضیح
داد: در جشنواره ي نشریات دانشجویی تیتر 11 دانشگاه هاي

سراسر کشور حضور داشتند و با 28249 اثر و نشریه در بخش هاي مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند. دانشگاه شیراز با 1834 اثر
و نشریه (با کسب جایگاه اول در آثار ارسالی و مشارکت در بین دانشگاه هاي وزارت علوم) در این رقابت بزرگ رسانه اي شرکت کرد و



11/23/2020 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 19/51

با کسب «27 رتبه ي برتر» جایگاه اول دانشگاه هاي وزارت علوم و جایگاه دوم دانشگاه هاي کشور را به خود اختصاص داد.
مدیر فرهنگی دانشگاه گفت: این افتخار بی نظیر، حاصل تالش هاي شبانه روزي دانشجویان، خانه ي نشریات دانشگاه، اعتماد و

حمایت مسئولین محترم دانشگاه و همکاري تمامی کارکنان معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه بوده است.
در ادامه ي این مراسم، از اولین نشریه چندرسانه اي دانشگاه شیراز، با عنوان «نشریه ي فن آور» رونمایی شد. مهندس سینا جنگجو،
دانشجوي نمونه ي کشوري و نخبه ي علمی و مطبوعاتی به عنوان صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر این نشریه نیز در این مراسم
سخن گفت. وي هدف از تولید این نشریه را یادگیري و ارتقاي توانمندي هاي دانشجویان خواند و توضیح داد: اعضاي تیم فن آور طی
6ماه، تالش کرده و آموزش هاي الزم را در زمینه ي هوشمندسازي کسب کردند؛ تولید محتوا و کارگردانی فیلم را آموختند و نشریه

ي چندرسانه اي تولید کردند.
وي افزود: نشریه ي فن آور، نخستین نشریه ي دانشجویی کشور است که به صورت نسخه ي کاغذي و اپلیکیشن چندرسانه اي

همزمان منتشر می شود و در آن از تکنولوژي واقعیت افزوده (AR) استفاده شده است.
صاحب امتیاز نشریه ي فن آور تصریح کرد: در تولید نشریه ي فن آور، به نحوي بومی سازي تکنولوژي انجام شده است.

وي افزود: این نشریه به صورت یکپارچه در بستر آپارت بارگذاري شده و قابل مشاهده است.
در پایان نیز، دکتر نادگران، رئیس دانشگاه ضمن ابراز خرسندي از موفقیت دانشگاه در حوزه ي نشریات و رونمایی از نشریه ي

چندرسانه اي دانشگاه گفت: در صحبت هاي مهندس جنگجو مطالب جدید و جالبی شنیده شد؛ ما آمادگی کامل خود را براي حمایت
از این نوع نشریات اعالم می کنیم؛ به ویژه باتوجه به وضعیت فعلی کشور و گستردگی فعالیت ها در فضاي مجازي، خواهان گسترش
کمی و کیفی نشریات چندرسانه اي هستیم و امیدواریم تعداد دانشجویان کارآمد و تولیدکننده ي محتوا براي فضاي مجازي افزایش

یابد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  13  |  تاریخ: 1399/08/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 محکومیت حمله تروریستی به دانشگاه کابل از سوي پنج دانشگاه ایرانی

دانشجویان پنج دانشگاه ایرانی عضو شبکه دانشگاه هاي
راه ابریشم، با صدور بیانیه اي، شهادت دانشجویان
دانشگاه کابل که عضو دیگر این شبکه علمی بین المللی

است را محکوم کردند.
متن بیانیه دانشجویان به شرح زیر است:

امروز دست کم 20 قلم پرتوان را از دست دادیم و
چندین روح در طلب حقیقت را غرق در خون دیدیم.
دانشجویانی که با شوق علم اندوزي چالش هاي کسب
علم و دانش در افغانستان را بر خود هموار کرده بودند تا

در این مسیر به مقصد اعالي انسانیت برسند.
(SUN) دانشجویان دانشگاه هاي عضو شبکه راه ابریشم

ضمن عرض تسلیت به خانواده هاي داغدار این دانشجویان، مراتب همبستگی و همدردي کامل خود را با دانشگاهیان پوهنتون کابل
اعالم می دارند و به نوبه خود این حمله مرتجعانه را محکوم می کنند.

این فاجعه حاصل توحش غیرانسانیی است که مرزهاي اخالق و انسانیت را زیرپا گذاشته است و در اوج ناتوانی و عجز دست به چنین
رفتار ددمنشانه اي می زند.

در این راستا از جامعه علمی به ویژه دانشجویان سراسر جهان، فارغ از هر قوم و مذهب و ملیتی، انتظار می رود که انزجار خود را از
چنین عملی که خالف انسانیت و برضد حقوق اساسی یک دانشجو است اعالم دارند.

خویشتن را آدمی ارزان فروخت
بود اطلس، خویش بر دلقی بدوخت

12 آبان 1399
گفتنی است دانشگاه هاي ایرانی عضو شبکه دانشگاه هاي راه ابریشم، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشگاه گیالن، دانشگاه بین المللی

امام خمینی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز هستند.



11/23/2020 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 21/51

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  14  |  تاریخ: 1399/08/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 دانشگاه شیراز در یک نگاه

براي بارگیري و مطالعه ي کتابچه ي معرفی دانشگاه
شیراز(تهیه شده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی

دانشگاه شیراز)، فایل ضمیمه را کلیک کنید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  15  |  تاریخ: 1399/08/15
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 آموزش نرم افزار ادوب کانکت و سامانه اتوماسیون آموزشی دانشگاه شیراز

براي دریافت کلیپ بر روي فایل ضمیمه کلیک کنید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  16  |  تاریخ: 1399/08/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 کارگاه آموزشی استفاده از سامانه هاي دانشگاه

کارگاه آموزشی استفاده از سامانه هاي دانشگاه، به همت
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه و دانشکده آموزش

هاي مجازي و الکترونیک دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این کارگاه که به مدت 2ساعت به صورت مجازي
برگزار شد، بیش از 2هزار دانشجو شرکت کردند.

دکتر علیرضا نیک سرشت، رئیس دانشکده آموزش هاي
مجازي و الکترونیک دانشگاه شیراز، در این کارگاه به
آموزش استفاده از اتوماسیون آموزشی، پژوهشی،

دانشجویی و فرهنگی (sess) و برنامه ي ادوبی کانکت (adobe connect) براي شرکت در کالس هاي برخط دانشگاه پرداخت.

عالقه مندان می توانند فیلم کامل این کارگاه را از لینک زیر بارگیري و مشاهده نمایند.

لینک دانلود کلیپ کامل کارگاه آموزشی

http://khabar.shirazu.ac.ir/data/news/att/sess_adobe_edit.mp4
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  17  |  تاریخ: 1399/08/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 بیست و نهمین اجالس رؤساي دانشگاه هاي بزرگ کشور

بیست ونهمین اجالس رؤساي دانشگاه هاي بزرگ
کشور، به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد.

در این اجالس یک روزه، رؤساي دانشگاه هاي تهران،
اصفهان و صنعتی اصفهان، به همراه معاون پژوهش و
فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و برخی از
مقامات استان اصفهان، به صورت حضوري و دیگر
رؤساي 13دانشگاه بزرگ کشور، ازجمله دکتر نادگران،

رئیس دانشگاه شیراز به صورت مجازي شرکت کردند.
موضوع محوري اجالس بیست ونهمین اجالس رؤساي
دانشگاه هاي بزرگ کشور، برنامه ي هفتم توسعه ي
کشور و توجه بیشتر به جامعه محور بودن دانشگاه ها و

مسئولیت اجتماعی آن ها بود.
در مقدمه ي این اجالس دکتر نیلی احمدآبادي، رئیس دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخت. وي گفت: دانشگاه هاي ایران، در هشت
سال گذشته به دلیل آرامشی که در آن ها بود و برنامه ریزي که داشتند، توانستند یکی از آرام ترین و موفق ترین دوره هاي آموزش
عالی را سپري کنند. این موضوع و موفقیت ها در گزارش هایی که از دانشگاه هاي مختلف ازجمله اصفهان در بخش هاي مختلف ارائه

شده، مشهود است.
ایشان موضوع هاي مورد بحث در بیست ونهمین اجالس رؤساي دانشگاه هاي بزرگ کشور را مسائل کالن برشمرد و اظهار کرد: این
مباحث درباره ي توجه بیشتر به جامعه محوربودن دانشگاه ها و مسئولیت اجتماعی آن ها و ارائه ي پیشنهاد براي برنامه ي هفتم

توسعه ي کشور است.
دکتر نیلی احمدآبادي بیان کرد: در این دوره، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و دانشگاه ها با سیاست گذاري براي توسعه ي همکاري
با جامعه تالش کردند. نگاه دانشگاه ها و فعالیت هاي آن ها به سمت جامعه محور بودن حرکت کرده است و در حوزه ي علم و فعالیت

هاي بین المللی نه تنها هیچ کاستی رخ نداده، بلکه ما شاهد توسعه ي بیشتر نیز بوده ایم.
ایشان تأکید کرد: هرچه جامعه و به ویژه مسئوالن از این حرکت بیشتر استقبال کنند، دانشگاه ها در رسیدن به اهداف خود موفق تر

خواهند بود و نتیجه ي آن عاید مردم می شود.
در حاشیه ي این اجالس، دکتر غالمحسین رحیمی شعرباف، معاون پژوهش و فناوري وزارت عتف نیز، در جمع خبرنگاران گفت: این
اجالس درخصوص برنامه هفتم توسعه کشور و حکم ها و سیاست گذاري هایی است که براي توسعه ي علمی و فنی و گسترش

نوآوري در کشور می تواند مندرج شود.
وي افزود: در این زمینه، عالوه بر حفظ برنامه هاي ششم توسعه، باید حکم ها و موارد جدید متناسب با شرایط روز کشور و دنیا نیز،

به عنوان هدف اصلی 6 سال آینده در نظر گرفته شود.
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معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقیقات و فناوري با اشاره به برخی محورهاي جدید پیشنهادي در حوزه ي علم و فناوري که در
برنامه ي هفتم توسعه به آن توجه ویژه می شود، تصریح کرد: توجه ویژه به ارتقاي دانش و علوم پایه، علوم انسانی، هنر و معماري در
کشور بیش از پیش در برنامه ي هفتم گنجانده شده است، همچنین باید به موازات تحصیالت تکمیلی زمینه هاي پژوهشی را به گونه
اي بگسترانیم که امکان فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی براي دانش آموختگان دوره ي دکتري در سطح کشور در دانشگاه ها و مراکز

تحقیق بر ریل توسعه قرار گیرد.
دکتر رحیمی افزود: این برنامه هاي ویژه ي تحصیالت تکمیلی، در قالب دوره هاي پسادکتري، دستیار پژوهشی و ارائه ي دوره هاي

کوتاه مدت 6 تا 9ماه پژوهشی در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، در برنامه ي هفتم برنامه ریزي شده است.
ایشان با تاکید بر فراهم بودن زیرساخت هاي اصلی و زیست بوم کشور که شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارك ها و مراکز نوآوري
و علم و فناوري است، گفت: در برنامه ي هفتم به زیست بوم توجه ویژه شده است و به معناي واقعی از زیست بوم به تحقیق و نوآوري

در کشور سخن می گوییم.
معاون پژوهش و فناوري وزارت عتف ابراز امیدواري کرد که این زیست بوم به صورت مستقر، یکپارچه و هدفمند شود و از

دستاوردهاي این مؤلفه ها بتوانیم استفاده کنیم.
دکتر رحیمی به موضوع ارتباط دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با جامعه نیز تاکید کرد و گفت: یکی از محورهاي اصلی مورد بحث در

اجالس امروز، شامل این موضوع است که در حال پیگیري هستیم و این موضوع را در برنامه ي هفتم پیشنهاد می دهیم.
وي با بیان اینکه اهداف برنامه هاي ششم و پنجم تاحدي محقق شده است، توضیح داد: این اهداف به دو دسته ي توصیفی و کیفی
تقسیم می شود . در بخش تولید علم و فناوري در کشور، گام هاي بزرگی برداشته شده و دیگري اهداف کمی است که در آن، سهم
ایران در انتشار مقاالت بین المللی، کیفیت مقاالت و ثبت اختراعات داخلی و خارجی مشخص شده است و در این بخش نیز موفق

بوده ایم.
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقیقات و فناوري به بودجه ي اختصاص یافته در بخش پژوهش کشور اشاره کرد و گفت: البته
بودجه ي اختصاص یافته به پژوهش هاي کشور در همه ي حوزه ها و دستگاه ها باید تا آخر برنامه ي ششم، یک و نیم درصد جی

دي پی کشور باشد که اکنون نیم درصد است و یک سوم آنچه در برنامه پیش بینی شده، محقق شده است.
دکتر رحیمی اضافه کرد: به رغم این محدودیت ها، تاکنون بیش از 70 تا 80 درصد اهداف کمی تولید علم در کشور را محقق کرده

ایم.
ایشان با تاکید بر اینکه در طول 10 سال اخیر نشان دادیم در حوزه ي علم در سطح بین المللی صاحب جایگاه هستیم، گفت: در حال
حاضر، بیش از 2درصد اسناد علمی دنیا در ایران نمایه شده و در دنیا رتبه ي 15 از نظر کمیت مقاالت داریم و از نظر میزان استنادها

نیز توانسته ایم به رتبه ي 15 برسیم که این نشان از شتاب و رشد در حوزه ي علم است.
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تاکید کرد: اکنون باید در حوزه ي توسعه ي فناوري اهتمام ورزیم؛ به این
معنی که در بخش فناوري هاي موردنیاز، فناوري هاي پیشرفته و فناوري هاي نوپدید را باید در دستور کار قرار دهیم تا همان
اهتمامی که براي توسعه ي علمی داشتیم و توانستیم در سطح بین المللی این جایگاه را به دست آوریم، در برنامه ي هفتم نیز،

جایگاه ممتازي در توسعه ي فناوري داشته باشیم.
دکتر رحیمی ابراز امیدواري کرد که این موضوع محقق خواهد شد؛ چراکه زیرساخت ها فراهم شده و حمایت از فناوري هاي جدید و
اقتصاد دانش به عنوان یک رویه در بین مدیران ارشد قرار گرفته است و می توانیم در توسعه ي فناوري هم همچون توسعه ي علم

پیشرفت کنیم.
در پایان این جلسه، دیگر رؤساي دانشگاه هاي بزرگ کشور نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه هاي خود درخصوص موارد مطرح شده

پرداختند.
گفتنی ست، 13 دانشگاه بزرگ کشور در این اجالس، شامل دانشگاه هاي تهران، شیراز، اصفهان، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی،
صنعتی امیرکبیر، تبریز، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف و عالمه

طباطبایی است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  18  |  تاریخ: 1399/08/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست مشترك دانشگاه شیراز با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

در پی انعقاد تفاهم نامه ي دانشگاه شیراز با مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، در زمینه ي پایان نامه
هاي تحصیالت تکمیلی، نشست مشترکی میان طرفین،
به منظور اجرایی کردن مفاد این تفاهم نامه برگزار شد.

این تفاهم نامه، با هدف همکاري طرفین در زمینه هاي
1.شناسایی و تعریف موضوع پایان نامه هاي دانشجویی
تحصیالت تکمیلی موردنیاز و ارائه ي خدمات علمی
متقابل؛ 2.همکاري در زمینه ي افزایش تولیدات علمی
اعم از مقاله، کتاب و... و 3.ایجاد تسهیالت الزم براي
شرکت اعضاي هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه در
برنامه هاي آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت مدیریت و

متقابال دانشگاه در چارچوب مقررات مربوطه، به مدت 5سال منعقد شده است.
نشست یادشده، با حضور دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز؛ دکتر زبرجد، معاون پژوهشی؛ دکتر افضلی، مدیر دفتر امور فناوري و
طرح هاي کاربردي دانشگاه؛ دکتر امیر کریمیان عضو هیأت علمی دانشگاه و رابط دانشگاه براي انعقاد این تفاهم نامه و مهندس

هندي، مدیر اکتشاف نفت و عضو هیأت مدیره ي شرکت نفت ایران، به صورت مجازي ترتیب یافت.
دکتر کریمیان، در این نشست، ضمن ابراز امیدواري از انعقاد این تفاهم نامه، به ارتباط دوسویه ي دانشگاه شیراز و مدیریت اکتشاف
نفت پرداخت. وي به ظرفیت هاي دانشگاه شیراز، ازجمله نزدیکی آن به میادین نفت و گاز اشاره کرد و بر استفاده ي طرفین تفاهم

نامه از تجارب یکدیگر براي تعامل هرچه بهتر و حل مشکالت جامعه تأکید ورزید.
مهندس هندي نیز، به عنوان نماینده ي یکی از طرفین تفاهم نامه، با بیان این مقدمه که در مدیریت اکتشاف نفت، تالش کرده ایم در
ارتباط با دانشگاه ها هم جهت با مأموریت هایمان عمل کنیم، تأکید کرد: باید براي هرچه سریع تر اجرایی کردن این تفاهم نامه تالش
کنیم. وي از آمادگی مدیریت اکتشاف نفت براي گذراندن دوره هاي کارآموزي دانشجویان و پیشنهاد و ارائه ي موضوع به دانشجویان و
همچنین همراهی دانشجویان در طول انجام تحقیقات خبر داد و درخصوص واگذاري مگاپروژه ها، به مشارکت دانشکده هاي مختلف

تأکید ورزید.
در این نشست، دکتر نادگران، ضمن اشاره به تاریخچه و کارنامه ي دانشگاه شیراز، به عنوان یکی از برترین دانشگاه هاي جامع کشور،
بر استقبال دانشگاه در استفاده از تجارب کارشناسان و متخصصان صنعت پرداخت و گفت: دانشگاه شیراز در سال هاي اخیر، به طور
جدي وارد حوزه ي مهارت آموزي شده است و دانشجویان را به استفاده از تجارب کارشناسان توانمند صنعت ترغیب و تشویق می

کند.
رئیس دانشگاه شیراز، رویکرد اصلی در انجام پایان نامه ها کارشناسی ارشد و رساله هاي دکتري را، کمک به انجام امور جامعه خواند و
گفت: این نوع کارها، جهت گیري هاي بسیار خوبی به مسائل پژوهشی می دهد؛ دانشگاه شیراز براي پرهیز از فعالیت هاي آشفته و
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پریشان، از اعضاي هیأت علمی خواسته است که برنامه هاي پنج ساله ي براي خود ارائه دهند.
ایشان همچنین با تأکید بر اینکه بحث صنعت نفت، و ذیل آن موضوع اکتشاف، می تواند کلیه ي دپارتمان هاي موجود یک دانشگاه

جامع را درگیر کند، خواستار توجه جدي به این موضوع شد.
در پایان این مراسم، دیگر اعضاي شرکت کننده نیز به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  19  |  تاریخ: 1399/08/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه شیراز

جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه شیراز در
سال 1399 ، به همت معاونت آموزشی وتحصیالت
تکمیلی و معاونت فرهنگی - اجتماعی دانشگاه برگزار

شد.
مراسم امسال با توجه شیوع ویروس کرونا در کشور ، به
منظور حفظ فاصله ي اجتماعی و رعایت دستورالعمل

هاي بهداشتی به صورت مجازي ترتیب یافت.
مراسم دانش آموختگی دانشجویان در دانشکده هاي مختلف دانشگاه، به طور مجزا از تاریخ 1399/8/5 تا 1399/8/18 با حضور هیأت

رئیسه ي دانشگاه، هیأت رئیسه ي دانشکده ها و استادان و دانشجویان هر دانشکده، برگزار گردید.
در مراسم دانش آموختگی دانشجویان، طبق روال هرسال، از دانشجویان ممتاز در هر مقطع تقدیر شد و دانش آموختگان در این آیین

سوگند یاد کردند، به دانشی که آموخته اند وفادار بوده و از آن براي خدمت به نظام اسالمی و مردم استفاده کنند.
سخنرانی برخی از مقامات دانشگاه، پخش سرود، نماهنگ و اعطاي لوح یادبود ازجمله برنامه هاي این مراسم بود.

گفتنی ست، این مراسم ها در محل تاالر حکمت دانشگاه ضبط و از طریق لینک هاي معاونت فرهنگی دانشگاه، به طور زنده پخش
شد.

براي مشاهده عکس هاي بیشتر به گالري مجازي عکس هاي دانشگاه شیراز مراجعه فرمایید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  20  |  تاریخ: 1399/08/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز در شمار پراستنادترین دانشمندان جهان

براساس رتبه بندي تازه اي که با همکاري دو مؤسسه ي
الزویر و مندلی و برپایه ي داده هاي پایگاه اسکوپس در
سال 2019 انجام و به تازگی منتشر شده؛ 15 تن از
اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز در زمره ي
پراستنادترین دانشمندان جهان سال 2019 قرار گرفته

اند که اسامی آن ها بدین شرح است:

گفتنی ست، این رتبه بندي براساس شاخص استناد
ترکیبی (composite score) انجام شده که بر پایه
ي مجموع مقادیر نرمال شده ي شاخص هاي زیر به

دست آمده است:
1. شمار کل استنادهاي محقق در سال ارزیابی؛

2. شمار کل استنادها در سال ارزیابی به مقاالت تک
نویسنده اي محقق؛

3. شمار کل استنادها در سال ارزیابی به مقاالت تک نویسنده اي
محقق یا مقاالتی که محقق در آن ها در جایگاه نخست قرار

گرفته است؛
4. شمار کل استنادها در سال ارزیابی به مقاالت تک نویسنده اي
محقق یا مقاالتی که محقق در آنها در جایگاه نخست یا جایگاه

آخر قرار گرفته است؛
5. شاخص هرش (اچ)؛

6. شاخص شرایبر (اچ ام : شاخص هرش تصحیح شده بر اساس
تعداد نویسندگان).

روابط عمومی دانشگاه شیراز؛ ضمن عرض تبریک به این استادان ارجمند و آرزوي توفیق روزافزون براي این عزیزان، این افتخار بزرگ
را به خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریک عرض می نماید.
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شیراز

 نشست خبري سومین کنگره ي علوم و مهندسی آب و فاضالب کشور

نشست خبري سومین کنگره ي علوم و مهندسی آب و
فاضالب کشور با حضور دکتر ناصر طالب بیدختی، دبیر

کنگره، به صورت مجازي برگزار شد.
به گفته ي دکتر طالب بیدختی، برگزاري سومین کنگره ي
علوم و مهندسی آب و فاضالب کشور که به همت بخش
مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده ي
مهندسی دانشگاه شیراز و همکاري انجمن آب و فاضالب
کشور ترتیب یافته است، در روزهاي 4 تا 6 آذرماه 1399، به

صورت مجازي خواهد بود.
ایشان هدف از برگزاري این کنگره را، تعامل هرچه بیش تر
دانشگاه و صنعت آب و فاضالب کشور و ارائه ي نوآوري و
خالفیت در سامانه هاي آب و فاضالب اعالم کرد و گفت:
محورهاي ویژه ي این کنگره، هوشمندسازي و تاب آوري
سامانه هاي آب و فاضالب کشور و موضوع شبکه ي فاضالب

و اپیدمی ها (بیماري هاي نوظهور و ویروس کرونا) است.
دبیر سومین کنگره ي علوم و مهندسی آب و فاضالب کشور
به روند برگزاري این کنگره پرداخت و توضیح داد: از یک
سال پیش، از طریق سایت کنگره، دعوت نامه و پوستر
سومین کنگره ي علوم و مهندسی آب و فاضالب کشور، به
تمامی دانشگاه هاي دولتی، آزاد و غیرانتفاعی کشور، مراکز

پژوهشی کشور، وزارتخانه هاي نیرو، راه و شهرسازي، سازمان محیط زیست، ادارات کل آبفاي استان هاي کشور، ادارات کل آبفاي
شهر هاي بزرگ کشور، سازمان هاي آب منطقه اي استان هاي کشور، مشاورین، پیمانکاران و... ارسال شد.

وي افزود: در مدت زمان تعیین شده، حدود 450 مقاله به دبیرخانه ي کنگره ارسال شده است که پس از داوري، 150 مقاله از میان
آن ها، براي ارائه به صورت شفاهی در 8 جلسه ي موازي، طی 2 روز در کنگره گزینش شده است و 250 مقاله نیز، به صورت پوستر

در کنگره به نمایش گذاشته می شود.
عضو هیأت علمی دانشکده ي مهندسی دانشگاه گفت: در این کنگره، چهار نشست تخصصی، زیر عناوین: 1. تاب آوري سامانه هاي آب
و فاضالب؛ 2.هوشمندسازي و نوآوري در سامانه هاي آب و فاضالب؛ 3. شبکه ي فاضالب و اپیدمی ها، بیماري هاي نوظهور و ویروس
کرونا و 4. بازنگري شاخص و استاندارد کیفیت منابع اب ایران برگزار می شود و در روز سوم کنگره نیز، کارگاه هاي تخصصی و کلینک

تخصصی ارائه خواهد شد.
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دکتر طالب بیدختی، از تقدیر یکی از پیشکسوتان دانشگاهی و صنعت آب و فاضالب در این کنگره و همچنین دو سخنرانی کلیدي
استادان دانشگاه آلمان و کانادا نیز، به عنوان دیگر برنامه هاي این کنگره خبر داد و تصریح کرد: در این کنگره، به مقاالت شفاهی برتر،

پوسترهاي برتر و پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري برتر در زمینه هاي آب و فاضالب جوایز ارزنده اي اعطا خواهد شد.
وي به وجه تمایز این دوره از برگزاري کنگره، در مقایسه با دو کنگره ي پیشین علوم و مهندسی آب و فاضالب کشور اشاره کرد و
گفت: نخستین کنگره ي علوم و مهندسی آب و فاضالب کشور در سال 1395 در دانشکده ي مهندسی عمران دانشگاه تهران و دومین
آن در سال 1397 با همکاري دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، امسال که سومین کنگره ي علوم و
مهندسی آب و فاضالب کشور به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار می شود، حدود 450 مقاله به دبیرخانه ي کنگره ارسال شده است که
ازنظر تعداد مقاالت بی سابقه است. همچنین، در این کنگره براي نخستین بار بازدیدهاي مجازي و نمایشگاه مجازي برگزار خواهد شد

و براي اولین بار دو سخنران بین المللی به صورت مجازي سخنرانی خواهند کرد.
گفتنی ست، دکتر سید حسین افضلی دبیر علمی، دکتر سولماز سعادت دبیر اجرایی این کنگره هستند و این برنامه با همکاري انجمن
آب و فاضالب کشور، بسیاري از دانشگاه ها در کشور، شرکت آب و فاضالب استان فارس؛ شرکت آب و فاضالب شهر شیراز؛ سازمان

آب منطقه اي فارس و مشاوره ي تعدادي دیگر از وزارتخانه ها و نهادهاي کشور برگزار خواهد شد.

عالقه مندان براي شرکت در این کنگره می توانند به سایت کنگره، براي ثبت نام و شرکت در این کنگره مراجعه نمایند:
http://www.iwwa-conf.ir
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  22  |  تاریخ: 1399/08/21
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اقدامات کمیته ي علمی ستاد مقابله با بحران کرونا

از آغاز شیوع بیماري کرونا در کشور، دانشگاه شیراز به
عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین مراکز آموزشی،
پژوهشی کشور، با هدف همراهی و انجام بخشی از
مسئولیت هاي اجتماعی خود، از طریق دفتر فناوري و
طرح هاي کاربردي معاونت پژوهشی (ارتباط دانشگاه با
جامعه صنعت)، نسبت به ارائه ي توانمندي هاي علمی-

تخصصی اعضاي محترم هیأت علمی اقدام کرد.
دکتر افضلی، مدیر دفتر فناوري و طرح هاي کاربردي
دانشگاه شیراز، به عنوان مسئول هماهنگی و دبیرخانه
ي کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا استان فارس، طی
نشستی از انعقاد تفاهم نامه هاي دانشگاه شیراز و دیگر
سازمان ها در زمینه ي پیشگیري و درمان بیماري کرونا
خبر داد و تشریح کرد: در طول مدت مسئولیت، دانشگاه
شیراز 4 تفاهم نامه منعقد کرده است؛ نخستین تفاهم
نامه، تفاهم نامه اي چهارجانبه فیمابین دانشگاه شیراز،
استانداري فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معاونت

علمی و فناوري ریاست جمهوري است که با عنوان «ایجاد زیرساخت و سامانه ي تولید سریع واکسن هاي پیشرفته ي انسانی در
کشور و گسترش دانش فنی تولید واکسن در کشور و ایجاد و ساخت آزمایشگاه ویروس شناسی» انجام شده است.

وي ادامه داد: دومین تفاهم نامه، با عنوان «مطالعه و طراحی واکسن پیشگیري از بیماري کووید19 بر پایه ي پارتیکل هاي شبه
ویروسی» است که فیمابین استانداري فارس و دانشگاه شیراز منعقد شده است و سومین تفاهم نامه، به انعقاد قرارداد حمایتی،
فیمابین دانشگاه شیراز و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوري اختصاص دارد که با عنوان (بهینه سازي بیان و تخلیص سه

نوع آنزیم ACE2 نوترکیب انسانی در سیستم بیانی باکتریایی) صورت پذیرفته است.
او اضافه کرد: چهارمین تفاهم نامه هم، قرارداد حمایتی فیمابین دانشگاه شیراز و مؤسسه پارك سالمت روان است که با عنوان
(ارزیابی حمایت اجتماعی و تاب آوري ساکنان مناطق حاشیه نشین در مواجهه با شیوع کووید 19 در ایران: نمونه شهر شیراز) منعقد

شده است.
دکتر افضلی، به روند انجام این اقدامات پرداخت و گفت: دانشگاه شیراز، با اعالم فراخوان فوري در اسفندماه، نسبت به جمع آوري
طرح هاي دانشگاهیان دانشگاه شیراز، اقدام کرد و پس از بررسی اولیه ي طرح هاي دریافتی و دسته بندي طرح ها در سه رده ي 1.
تشخیص و درمان(سریع) 2. کرونا و محیط زیست 3. مدیریت و پیامدهاي کرونا: اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی و
فناوري هاي نرم، براي داوري طرح هاي پژوهشی، اقدام به راه اندازي سامانه اي به آدرس
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(http://www.researchshirazu.ir/fa) کرد.
مدیر دفتر فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز از دریافت 32 طرح نهایی، به دبیرخانه ي کمیته ي علمی ستاد مقابله با بحران
کرونا خبر داد و گفت: در غربالگري اولیه ي تخصصی که با حضور نمایندگان مراکز علمی و فناوري استان و با اولویت بهداشت و
درمان انجام شد، از مجموع طرح هاي پذیرفته شده، 24 طرح براي تأمین اعتبار طبق اولویت بندي تخصصی و نیازسنجی پذیرفته

شد.
وي در پایان افزود: نکته ي حائز اهمیت این است که با توجه به فرصت محدود، طرح هاي درخور توجهی به دبیرخانه ارسال شده که
در سطوح استانی یا ملی و همچنین با سفارش بخش هاي دولتی یا خصوصی قابلیت عملیاتی شدن دارد، هرچند که تاکنون بدون

وجود سفارش خاصی، برخی از این طرح ها در حال اجرا و البته نیازمند حمایت است.
مدیر دفتر ارتباط جامعه-صنعت تأکید کرد: طبیعتًا قرارگیري این مجموعه از توانمندي علمی، در کنار خطوط تولیدي صنایع مختلف

یا به کارگیري در سازمان هاي کشوري می تواند بخش عظیم و مهمی از مشکالت ناشی از کرونا را حل کند.
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شیراز

 استاد دانشگاه شیراز؛ پژوهشگر برگزیده ي ماهی شناسی کشور

انجمن ماهی شناسی ایران و دانشگاه تربیت مدرس، دکتر
حمیدرضا اسماعیلی، استاد ماهی شناسی دانشگاه شیراز را به
عنوان پژوهشگر برگزیده ي ماهی شناسی کشور معرفی و طی
مراسمی از ایشان، به پاس زحمات ارزشمندشان در توسعه ي

علم ماهی شناسی قدردانی کرد. 
دکتر اسماعیلی، با کشف جهانی بیش از 30 گونه ي مختلف
ماهی نقش بسزایی در پیشرفت علم ماهی شناسی داشته است
و تاکنون دو نوع ماهی نیز، به افتخار ایشان نام گذاري شده

است.
در کارنامه ي دکتر اسماعیلی، چاپ بیش از 250 مقاله ي
علمی در مجالت بین المللی و داخلی، ارائه ي بیش از
110مقاله در کنفرانس هاي ملی و بین المللی، چاپ کتاب،
راهنمایی بیش از 100 دانشجوي کارشناسی ارشد و دکتري،
انجام طرح هاي پژوهشی و برگزاري کارگاه هاي مختلف دیده

می شود. 
سردبیري مجله ي انگلیسی ماهی شناسی ایران، عضویت در
هیأت تحریریه ي مجالت بین المللی، عضویت در انجمن هاي
علمی مختلف، تعیین وضعیت شماري از ماهیان از نظر شرایط
اتحادیه ي بین المللی، حفاظت از طبیعت (IUCN)، برگزاري
و شرکت فعال در تدوین برنامه هاي مدیریت جامع تاالب ها از

دیگر فعالیت هاي این عضو هیأت علمی بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز است.
همچنین، ایشان عضو هیأت مؤسس انجمن ماهی شناسی ایران بوده و ریاست سابق و نیز عضویت سابق هیأت رئیسه این انجمن را

نیز، بر عهده داشته است.
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شیراز

 پیام روابط عمومی دانشگاه به مناسبت روز کتابدار

روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار گرامی باد.
کسی که به کتاب ها تسلی و آرامش یابد، هرگز آرامش

خود را از دست نخواهد داد (امام علی (ع)

از آغاز پیدایش خط و نگارش، دانش و تجربیات بشري با
روش هاي مختلفی گردآوري شده؛ اما کتاب و کتابت
اصلی ترین نقش را در رشد و بالندگی حیات اجتماعی

بشر داشته است.
24آبان ماه در تقویم رسمی کشور، روز کتاب، کتابخوانی

و کتابدار نام گذاري شده و بیانگر اهمیت این سه مقوله ي بسیار مهم است؛ کتاب به عنوان راهنماي زندگی، کتابخانه به عنوان محل
جمع آوري و انتقال تجارب و دانش دانشمندان که یکی از ارکان مهم پیشرفت در عرصه ي علم و نوآوري است و کتابداران به عنوان

حافظان، سازمان دهندگان و مروجان دانش بشري که در ارائه ي خدمات پژوهشی و آموزشی نقش بسزایی دارند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن گرامیداشت هفته ي کتاب و کتابخوانی؛ این فرصت را مغتنم شمرده و روز کتابدار را به کتابداران
عزیز کشور، به ویژه همکاران عزیزمان در دانشگاه شیراز، تبریک و تهنیت عرض می نماید. از زحمات تمامی فعاالن و تالشگران عرصه
ي قلم و اندیشه که گامی مؤثر در مسیر اعتالي فرهنگ کتابخوانی برمی دارند، تقدیر و قدردانی نموده و از خداوند منان، موفقیت،

بهروزي و دیرزیستی همگان را خواستار است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شیراز

 آیین معارفه ي نودانشجویان دانشگاه شیراز

مراسم آغاز سال تحصیلی و آیین معارفه ي دانشجویان
ورودي جدید دانشگاه شیراز، شامگاه چهارشنبه 21 آبان

ماه برگزار شد.
این مراسم، امسال به دلیل شیوع بیماري کرونا در کشور
و ضرورت حفظ سالمت افراد، به طور زنده همزمان از

سه از سه بستر مجازي پخش شد.
مراسم معارفه ي دانشجویان، با حضور حجه االسالم و
المسلمین نیري، نماینده ي نهاد رهبري در دانشگاه؛
دکتر نادگران رئیس دانشگاه و اعضاي هیئت رئیسه
دانشگاه، با شرکت بیش از 1000 نفر از دانشجویان

ورودي جدید برگزار شد.
در ابتداي این مراسم، دکتر واعظی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، ضمن خوش گویی به دانشجویان ورودي جدید گفت:
هرچند آیین معارفه ي دانشجویان ورودي جدید امسال به دلیل بیماري کرونا و شروع دیرهنگام سال تحصیلی با تأخیر برگزار شد؛ اما

امید داریم که در ادامه ي دوران تحصیلی، بار دیگر با حضور دانشجویان عزیز در دانشگاه، جنب و جوش و نشاط به دانشگاه برگردد.
وي خطاب به دانشجویان گفت: دوران دانشجویی دورانی است که باید از لحاظ علمی و اخالقی، رشد مناسب به دست آورید؛ ما نیز در

دانشگاه تالشمان را خواهیم کرد تا بسترساز این رشد و بالندگی شما باشیم.
رئیس دانشگاه نیز، در این مراسم ضمن تبریک و خوش آمدگویی به نودانشجویان، به قدمت بیش از هفتادساله ي دانشگاه شیراز اشاره
کرد و آن را سرمایه ي علمی جنوب کشور خواند و گفت: دانشگاه شیراز ازجمله دانشگاه هاي تراز اول کشور با پیشینه ي علمی و

معتبر ملی و بین المللی است.
دکتر نادگران تصریح کرد: این دانشگاه با بهره مندي از 720 استاد که تعداد شایان توجهی از آن ها در زمره ي چهره هاي ماندگار

کشور هستند، از امکانات مطلوب آزمایشگاهی، آموزشی و پژوهشی برخوردار است.
وي تعداد دانشجویان این دانشگاه را در تمام مقاطع تحصیلی نزدیک به 14هزار نفر اعالم کرد و بیان داشت: در سال تحصیلی جدید
5هزار و 948 نفر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري پذیرفته شده اند که از این تعداد 2هزار و 985 دانشجو در
مقطع کارشناسی، 2هزار و 687 در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و 468نفر نیز در مقطع دکتري تخصصی به این دانشگاه راه یافته

اند.
ایشان کیفی بودن آموزش و در نتیجه ي آن کیفی و موفق بودن دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه شیراز را از دیگر شاخص هاي

این دانشگاه دانست که این دانشگاه را در جایگاه دانشگاه هاي برتر کشور و منطقه قرار داده است.
دکتر نادگران تأکید کرد: دانشگاه شیراز، همچون دیگر دانشگاه هاي کشور با شیوع بیماري کرونا، براي صیانت از جان دانشجویان،

کارمندان و استادان، رویه ي آموزش الکترونیکی را پی گرفته است و تا رفع کامل این بالي جهانی به همین رویه ادامه خواهد داد.
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ایشان آموزش مجازي را داراي مالحظاتی خواند و افزود: آموزش مجازي نمی تواند به صورت کامل جایگزین آموزش حضوري شود؛ اما
به میزان 80درصد نیازهاي دانشجویان را رفع می کند که در شرایط کنونی باید بهترین بهره را از آن برد.

وي با تاکید بر اینکه آموزش مجازي هیچ مانعی براي دسترسی به آموزش خوب نیست، اظهار کرد: با توجه به اینکه کنکور دیر برگزار
شد و نتایج هم به تازگی اعالم شده است، یک ماه و نیم از سال تحصیلی گذشته؛ از همین رو تعداد واحدهایی که براي ورودي هاي

جدید در نظر گرفته شده، از نیم سال معمولی کمتر است.
دکتر نادگران از دانشجویان خواست که با توجه به محدودیت زمانی، جدیت بیشتري در تحصیل خود به خرج دهند و تأکید کرد:
دانشجویان باید از نیم سال اول برنامه ریزي کارا و منسجمی داشته باشند و دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز باید دوره هاي تحصیلی

خود را با حساسیت پیگیري کنند.
رئیس دانشگاه بیان کرد: دانشجویان در حوزه ي آموزشی به دستورالعمل هاي دانشگاه اهتمام جدي داشته باشند و براي مشاوره به

استادان مشاور در بخش ها مراجعه کنند.
او ادامه داد: هر دانشجو می تواند از طریق سیستم و اتاق هاي مجازي که براي ارتباط استاد و دانشجو تدارك دیده شده است با استاد

راهنماي خود در ارتباط باشد.
وي همچنین استفاده از امکانات ورزشی دانشگاه را به علت حضور نداشتن دانشجویان در دانشگاه به آینده موکول کرد.

در ادامه ي این مراسم، دکتر حفیظی، مدیر فرهنگی دانشگاه نیز سخنرانی کرد. ایشان به فعالیت هاي معاونت فرهنگی دانشگاه
پرداخت و گفت: دانشگاه شیراز با 18کانون فرهنگی، 9 تشکل اسالمی و 74 انجمن علمی و ... پذیراي دانشجویان با انواع استعدادها،

عالیق و توانمندي ها خواهد بود.
وي از همه دانشجویان دعوت کرد تا با حضور و فعالیت در نهادهاي خودجوش دانشجویی زمینه ي رشد همه جانبه ي خود را فراهم

کنند؛ زیرا آینده ي کشور در دست آنان است.
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شیراز

 مراسم آشنایی خانواده هاي نودانشجویان دانشگاه شیراز

به رسم هرساله با آغاز سال تحصیلی جدید، مراسم آشنایی خانواده هاي نودانشجویان دانشگاه شیراز برگزار شد.
امسال به دلیل شیوع بیماري کرونا در کشور، امکان برگزاري این برنامه به صورت حضوري میسر نبود؛ از همین رو این آیین که در

سالن رازي دانشکده ي مهندسی، ترتیب یافته بود، به طور زنده از طریق بسترهاي مجازي پخش شد.
مراسم معارفه ي خانواده هاي دانشجویان جدید، با حضور رئیس دانشگاه و اعضاي هیئت رئیسه دانشگاه و نماینده ي نهاد رهبري در

دانشگاه؛ با شرکت جمع کثیري از خانواده هاي نودانشجویان برگزار شد.
در ابتداي این مراسم، دکتر واعظی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، ضمن تبریک به خانواده هاي دانشجویان ورودي جدید و

قدردانی از آن ها به شرایط خاص آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت:
سال هاي گذشته دانشجویان به شکل حضوري در کالس ها حاضر می شدند و برخی از دانشجویان نیز در خوابگاه هاي دانشجویی
بودند؛ هرچند در سال هاي گذشته نیز به همیاري و همکاري خانواده ها نیاز داشتیم؛ اما به دلیل مجازي شدن کالس ها این نیاز به

همیاري و همکاري خانواده ها بیش از سال هاي پیش است.
در ادامه، دکتر نادگران نیز ضمن قدردانی از خانواده هاي دانشجویان جدید، به معرفی دانشگاه و سابقه ي هفتادساله ي آن و

همچنین جایگاه بین المللی آن پرداخت.
رئیس دانشگاه، با اشاره به وضعیت پیش آمده در کشور گفت: والدین باید متوجه تفاوت ماهوي فضاي دانشگاه و مدرسه باشند و

بدانند که هم دانشجو و هم خانواده ها فضاي ذهنی و فکري دیگري را تجربه خواهند کرد.
او گفت: خانواده ها بایستی فضایی را فراهم کنند تا فرزندان دانشجویشان در خانواده بتواند به راحتی صحبت کند و با همدلی و

همراهی و همصحبتی فضایی پویا و کارآمد را فراهم کنند تا از آسیب هاي احتمالی پیش روي دانشجویان جلوگیري نمایند.
دکتر نادگران افزود: دانشگاه نیز با مرکز مشاوره خود در کنار خانواده و دانشجویان است تا این آسیب ها را به کمترین میزان برساند.

وي تأکید کرد: هدف ما در دانشگاه این است که جوانان با همان سالمت نفس و روح که وارد دانشگاه شده اند، تحصیالت خود را ادامه
دهند و افرادي موفق و سربلند براي خود و کشور شوند.

در ادامه ي این مراسم، دکتر رحیمی رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز به ایراد سخن پرداخت.
ایشان با اشاره به شرایط پیش آمده در کشور و برگزاري برنامه هاي دانشگاهی به صورت مجازي گفت:

بحث همانندسازي بحثی بسیار مهم در روان شناسی بویژه براي جوانانی در سن دانشجویان است. به این معنی که کسی را الگوي خود
قرار می دهند و متاسفانه در شرایط کنونی که بوجود آمده، این همانندسازي دانشگاهی را نداریم.

وي افزود: هرکس در زندگانی خود، مراحلی چون رشد شخصیتی یا آموختن مهارت هاي جدید زندگی دارد. در سن جوانی دانشجویان
به دلیل هیجاناتی که دارند، به شدت آسیب پذیرند؛ به ویژه این نسل، چون در شرایطی پرورش یافته اند که همه چیز برایشان فراهم

بوده است. در دانشگاه باید کسانی پرورش یابند که افزون بر تخصص، تعهد و روحیه ي مسئولیت پذیري داشته باشند.
وي ادامه داد: براي آنکه فرایند پرورشی دانشجویان به درستی انجام شود، باید خانواده ها ارتباط خود را با مرکز مشاوره حفظ کنند.

رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز به برنامه هاي این مرکز اشاره کرد و گفت: غربالگري و کارگاه هاي روان شناسی از
برنامه هاي این مرکز است که امروزه در همه ي دانشگاه هاي کشور برگزار می شود و حضور در آن ها اجباري است. همچنین از آنجا
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که تاثیرگزاري دانشجو بر دانشجو بسیار اهمیت دارد؛ کانون همیاري دانشجویی را راه اندازي کرده ایم که به صورت رایگان آموزش
هاي اولیه ي الزم را به دانشجویان براي برخورد با کسانی که مشکالت روانی دارند ارائه می دهد.

وي افزود: یک بُعد کار ما ارتقاي سالمت روانی است؛ برنامه ي کنکور به خودي خود، فشار سنگینی وارد می کند؛ امسال بیماري کرونا
و فشارهاي روانی آن نیز افزون شده بود، این نشان دهنده ي آن است که کسانی که امسال در دانشگاه پذیرفته شده اند، بسیار مقاوم

بوده اند؛ اما هرکسی ظرفیتی دارد و باید این ظرفیت را تقویت و ارتقا داد.
در ادامه دکتر حفیظی، مدیر فرهنگی دانشگاه نیز خطاب به خانواده هاي نودانشجویان بیان داشت: دانشگاه شیراز این افتخار را دارد

که در 74سال پیشینه ي خود فارغ التحصیالن مثمر ثمري را براي کشور و جامعه پرورش داده است.
وي با تأکید بر ضرورت همکاري و همیاري خانواده ها گفت: دانشجو زمانی وارد دانشگاه می شود که دوران استقالل فکري و ذهنی

خود را آغاز می کند و برماست تا به آنان یاري دهیم تا سربلند و پیروز باشند.
ایشان از ایجاد سامانه ي مثلث نیز خبر داد و گفت: از آنجا که پرورش و رشد در دوران دانشجویی بر مثلث خانواده، دانشجو و دانشگاه
استوار است؛ طرح مثلث را در سامانه ي مثلث برگزار خواهیم کرد. بدین ترتیب ارتباط ما با خانواده ها از سه سایت دانشگاه شیراز،

معاونت فرهنگی و سامانه مثلث خواهد بود.



11/23/2020 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 41/51

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  27  |  تاریخ: 1399/08/25
منبع: روابط عمومی دانشگاه
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 درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در جشنواره ي قرآن و عترت دانشجویان

جشنواره قرآن و عترت، ازجمله برنامه هاي دیرپایی است که در حوزه ي ترویج آموزه هاي دینی و قرآنی در دانشگاه ها، به
منظور فراهم آوردن زمینه اي براي انس بیشتر دانشجویان با کالم انسان ساز الهی و مفاهیم تعالی بخش آن و همچنین نشر و بسط

فضاي معنوي و عطرآگین قرآن و عترت در محیط دانشگاهی برگزار می شود.
این جشنواره، هرسال در 6 بخش و 34 رشته، در 4مرحله ي دانشگاهی، منطقه اي، کشوري و ملی برگزار می گردد.

در سال تحصیلی 98-99، مرحله ي دانشگاهی سی وپنجمین دوره ي این جشنواره، در بهمن و اسفندماه 1398 برگزار شد که در هر
رشته 5 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز (جمعا 49 نفر) طبق سهمیه ي اعالم شده، از طریق آزمون وارد مرحله ي منطقه اي شدند.

در مرحله ي منطقه اي، 19نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز، در بخش هاي آوایی و کتبی، در گروه هاي مختلف حفظ و قرائت قرآن،
نهج البالغه، صحیفه ي سجادیه، دعا و مناجوات خوانی، سیره ي معصومین، آشنایی با احادیث، پرسمان معارفی و سبک زندگی به

مرحله ي کشوري راه یافتند.
با توجه به فضاي کنونی کشور در پی شیوع بیماري کرونا، آزمون هاي مرحله ي کشوري این دوره از مسابقات، به صورت مجازي در
هفته ي قرآن و عترت (19تا 25 آبان ماه 1399) به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد و در این میان، 10 نفر از نخبه هاي

قرآنی دانشگاه شیراز، گوي سبقت را ربوده و به مرحله ي ملی این جشنواره صعود کردند.
گفتنی ست، تعداد آثار ارسال شده به دبیرخانه ي جشنواره ي سراسري در بخش آوایی 400 اثر، در بخش کتبی
(در 9 رشته) 200 اثر، در بخش هاي هنري 80 اثر، در بخش فناوري 50 اثر و در بخش ادبی 80 اثر بوده است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن تبریک فراوان به این دانشجویان عزیز و آرزوي توفیق روزافزون براي این عزیزان؛ این افتخار و
موفقیت بزرگ را به خانواده ي دانشجویان دانشگاه شیراز تبریک عرض می نماید.
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 برگزاري نخستین کنگره ملی دانشگاه و کووید19

نخستین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19، در روزهاي 17 و 18دي ماه سال جاري به همت دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم،
تحقیقات و فنآوري، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و داشگاه شیراز برگزار می شود.

دکتر چنگیز رحیمی، رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز و جانشین دبیر علمی این کنگره، ضمن اعالم این خبر توضیح
داد: شیوع بیماري کرونا، عالوه بر اینکه سبب نگرانی هاي بسیاري در سراسر جهان ایجاد کرده؛ باعث بروز پیامدهاي مختلف روان
شناختی، اجتماعی، اقتصادي و خانوادگی متعدد نیز شده است و در این بین، دانشگاه ها از این قاعده مستثنی نیستند. تغییر سبک
کاري و آموزش در دانشگاه ها، کاهش ارتباطات اجتماعی و بروز انواع اختالالت روانی مانند اضطراب و افسردگی در دانشگاهیان سبب
شد، تا به منظور شناسایی راهکارهاي علمی و قابل اجرا براي کاهش این پیامدها و به تبع ارتقاء سطح کیفی سالمت روان

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

گردد و پژوهشگران می توانند چکیده ي مقاالت خود را حداکثر تت تاریخ 22آذرماه به دبیرخانه ي کنگره ارسال نمایند.
دکتر رحیمی اظهار امیدواري کرد که بتوان با برگزاري چنین کنگره هایی و با همت و تالش مراکز مشاوره و بهداشت سراسر کشور،

گام هاي مؤثري در کاهش تبعات این بیماري در شرایط کنونی و در دوران پساکرونا برداشت.
گفتنی ست، عالقه مندان می توانند براي مطالعه ي بیش تر درخصوص اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید19 و ارسال مقاالت خود، به

سایت کنگره با نشانی http://uni.covid.cong.sharif.edu مراجعه نمایند.



11/23/2020 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 44/51



11/23/2020 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 45/51

روابط عمومی دانشگاه شیراز

شماره خبر:  29  |  تاریخ: 1399/08/26
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گفت وگو با طراحان هاب شیراز (دکتر صفوي و مهندس نیک محمدي)

امروزه در تمام دنیا، بحث نوآوري و جمع آوري ایده
هاي خالقانه براي کسب وکارهاي نو مطرح و مورد توجه

است.
ترویج مفهوم استارت آپ، چندان قدیمی نیست و شاید
تنها یک یا دو دهه از استفاده از این لفظ در ایران و
دیگر نقاط جهان می گذرد، اما به دلیل جذابیت یا شاید
رقابت ، شاهد استفاده ي پرتکرار از این عنوان براي

مشاغل مختلف هستیم.
استارت آپ اصطالحا به پروژه هایی گفته می شود که
در جریان آن، یک ایده ي خام، با تالش و کوشش یک
گروه به تولید یک محصول می انجامد و زمینه، براي

فروش آن محصول فراهم می شود.
با رشد روزافزون شکل گیري استارت آپ ها در کشورمان، کلمه ي شتاب دهنده نیز زیاد به گوش می خورد. شتاب دهنده، مرکزي
Startup:است که امکان رشد سریع و صحیح شرکت هاي استارت آپی را مهیا می سازد. شتاب دهنده ي استارت آپ (به انگلیسی
accelerator) شرکتی است که از ابتداي کار، استارت آپ ها را زیرپوشش خود درمی آورد. شتاب دهنده ها به گردانندگان پروژه،
آموزش هاي الزم را براي کسب موفقیت بهتر خواهند داد و با سرمایه گذاري اولیه روي یک شرکت نوپا از آن ها حمایت کرده و

درصدي از مالکیت آن را در اختیار می گیرند.
یکی از بهترین محل ها براي تشکیل یک شتاب دهنده، دانشگاه ها هستند؛ چراکه ایده ها و خالقیت ها و همین طور آموزش هاي

صحیح از مسیر دانشگاه بهتر محقق می شود.
در اوایل آبان ماه، خبر تفاهم نامه ي هاب شیراز (به عنوان شتاب دهنده ي مشترك همراه اول و دانشگاه شیراز) و شرکت کسب
وکارهاي نوپاي حرکت اول منتشر شد. این قرارداد به منظور سرمایه گذاري بر تعدادي از استارت آپ هایی که قادر باشند در تحقق

رویاي دیجیتال همراه اول مشارکت داشته باشند، منعقد شد.
سپس فراخوانی منتشر شد تا تیم هاي متقاضی، به آدرس وب سایت هاب شیراز مراجعه کرده و ثبت نام کنند؛ طبق این فراخوان،
شتاب دهنده ي هاب شیراز با هدف حمایت از کسب وکارهاي نوپا با ایده هاي نوآورانه در حوزه هاي «سالمت دیجیتال»، «تجارت
الکترونیکی»، «آموزش الکترونیکی و تولید محتوا»، «بازي و رسانه ي دیجیتال» و « شهر هوشمند» آماده ي ارائه خدمات به

اکوسیستم کارآفرینی کشور است.
از همین رو، به منظور آشنایی هرچه بیش تر عالقه مندان به این حوزه، گفت وگویی داشتیم با دکتر صفوي نماینده ي دانشگاه شیراز
در هاب شیراز و نایب رئیس هیئت مدیره ي این مجموعه و مهندس نیک محمدي مدیرعامل شتاب دهنده ي هاب شیراز و مدیران

سابق نوآوري شرکت همراه اول:
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گفت وگو با مهندس نیک محمدي مدیرعامل شتاب دهنده ي هاب شیراز:
+لطفا بفرمایید که هدف از شکل گیري این شتاب دهنده، از سوي همراه اول چه بود؟

همراه اول به این فراست و هوشمندي افتاد که در مقابله با موج تحول دیجیتال، ظروفی را فراهم کند که به کمک آن ها در مواجهه با
فضاهاي دیجیتالی موفق تر باشد.

اقتصاد دیجیتال، صرفا یک واژه نیست و نیاز به ایجاد یک زیرساخت هایی دارد؛ بهترین پیشران هاي حوزه ي اقتصاد دیجیتال، جوان
هاي نخبه و تیم هاي استارت آپی و محیط هاي خالقانه و نوآورانه است. طبیعتا همراه اول این فرصت را شناسایی کرده و آمده تا با
دانشگاه که منبع خیل عظیمی از دانشجویان نخبه و باانرژي و خالق که همگی مخزن ایده هاي نو هستند، همکاري مفیدي در حوزه
ي تحول دیجیتال داشته باشد. بدین منظور، شتاب دهنده اي را به نام هاب در شیراز شکل داده است. این شتاب دهنده قرار است در

حوزه هاي تخصصی شروع به شناسایی، رشد و توسعه ي استارت آپ ها کند.

+شرکت مشترك همراه اول و دانشگاه شیراز چه برنامه هایی را پیش بینی کرده است؟
ما در همراه اول یک اکوسیستم نوآوري شکل داده ایم که متشکل از هاب ها به عنوان شتاب دهنده و حرکت اول به عنوان سرمایه
گذاِر خطرپذیر(VC) در کنار هم است و درواقع در مراحل بعدي، فرصت سرمایه گذاري روي استارت آپ هایی که با موفقیت از هاب

خارج شوند، با احتمال باالتر و مبالغ باالتري وجود خواهد داشت.
ما فعال در پنج حوزه فراخوان دادیم که شامل «سالمت دیجیتال»، «تجارت الکترونیکی»، «آموزش الکترونیکی و تولید محتوا»، «بازي

و رسانه ي دیجیتال» و « شهر هوشمند» است و ان شاءاهللا تا آخر آبان ماه تیم ها فرصت دارند که ثبت نام کنند.
همراه اول به کمک دانشگاه شیراز، حمایت هاي خوبی تدارك دیده است، هم از نظر فضا و مکان و امکانات و هم دیگر مواردي که یک
تیم نیاز دارد تا شروع به کار کند و ایده اش را توسعه دهد؛ همه ي امکانات عمًال مهیاست. غیراز این، دغدغه هاي بسیاري از شرکت
ها در زمینه ي مالی است که خوشبختانه با کمک حرکت اول که سرمایه گذار این کار است؛ مبالغ خوبی را بسته به ایده ي تیم ها، از
مبالغ پایین تا حدود 400میلیون تومان می توانیم در یک تیم براي اولین بار در این منطقه سرمایه گذاري کنیم. البته منوط به اینکه
واجد شرایط باشند و از فیلترهاي انتخاب ما رد شوند. ولی این فرصت براي تیم ها وجود دارد که بعد از اینکه خودشان را در معرض
ارزیابی قرار دادند؛ انشا ءهللا این سرمایه ها را جذب کنند. رقم درنظرگرفته شده در این کار، در قیاس با سایر شتاب دهنده ها، تقریبا

ده برابر بزرگ تر است.

+لطفا مؤلفه هاي ارزیابی براي گزینش تیم هاي استارت آپی را نام ببرید.
براي داوري طرح ها معیارهاي خاصی درنظر گرفته شده است: ازجمله اینکه در وهله ي اول باید به معناي واقعی یک تیم باشند،
بدین صورت که اساسًا قابلیت هاي یک تیم مثل تخصص هاي مکمل داشته باشند. نکته ي دیگر این است که ما روي ایده هاي خام
یا تکراري سرمایه گذاري نمی کنیم و باید دید تیم ها چگونه کسب وکارشان را ارزیابی می کنند؛ همچنین الزم است ایده ها مرتبط
با حوزه هاي فراخوان باشد؛ مؤلفه ي ارزیابی دیگر هم این است که طرح ها چقدر قابلیت بزرگ شدن دارند یا اصطالحا چقدر مقیاس
پذیر هستند. موارد دیگري هم مثل استفاده از تکنولوژي و... هست که در معیارهاي داوري در نظر گرفته می شود. طبیعتًا داورهایی

که در هر حوزه متخصص هستند، به صورت تخصصی طرح ها را بررسی و ارزیابی خواهند کرد.

+مراحل شرکت در فراخوان شتاب دهنده ي هاب به چه صورت است؟
پس از داوري و پذیرش طرح ها، تیم هاي استارت آپی وارد دوره ي شتاب دهی ما می شوند. ما دوره ي شتاب دهی خوبی را برنامه

ریزي کردیم و امیدواریم که بعد از پذیرش در این دوره، عمال باعث رشد و توسعه ي کسب و کارتیم ها شویم.
ما در پنج گام تیم ها را انتخاب می کنیم: در مرحله ي نخست، تیم ها در سایت ما ثبت نام می کنند. در مرحله ي دوم تیم داوري
هاب، طرح ها را بررسی می کنند؛ در مرحله ي سوم تیم ها مدارك و مستندات تکمیلی مورد نیاز را باید ارسال کنند و در صورت
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لزوم در جلسات کارشناسی حضور یافته و پاسخ گوي پرسش کارشناسان باشند. در مرحله ي چهارم نیز که در آذرماه برگزار خواهد
شد، تیم ها براي دفاع از طرح هایشان دعوت می شوند و درنهایت در گام پنجم نتایج پذیرش در هاب شیراز اعالم شده و دوره ي

شتاب دهی آغاز می گردد.

+لطفا درخصوص برنامه هاي بعد از پذیرش در دوره هاي شتاب دهی توضیح دهید.
ما االن در حال طراحی و استفاده هم از مشاورین داخلی و هم مشاورین خارجی هستیم درواقع این دوره ي شتاب دهی به نوعی

بومی سازي شده و در حال نهایی سازي آن هستیم که خبر تکمیلی آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
این دوره ي شتاب دهی، مدل جدیدي است که ماحصل تجارب بین المللی ازجمله اروپا و تجارب داخلی است که درواقع در این مدل،
شکست هاي داخلی بررسی و لحاظ شده؛ مثل اینکه چرا بعضی از شتاب دهنده ها در ایران موفق نبودند؛ ضمن اینکه ما قرار است
بیشتر در سه حوزه ي اساسی: حوزه ي سالمت الکترونیکی؛ تجارت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی تمرکز کنیم. این حوزه ها باتوجه
به ظرفیت هاي استان درنظر گرفته شده است؛ استان فارس یکی از قطب هاي حوزه ي سالمت است و همچنین دانشگاه شیراز، جزء
پیشگامان و مؤسسان درحوزه ي تجارت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی در ایران بوده است؛ بنابراین این ظرفیت ها وجود دارد و این

فرصت را ایجاد می کند که استارت آپ هاي خوبی را در این زمینه رشد و پرورش بدهد.
در دوره ي شتاب دهی که به مدت 6ماه پیش بینی کردیم، ضمن اینکه به صورت هفتگی و روزانه به تیم ها خدمات می دهیم؛ در
حال برنامه ریزي براي این موضوع هستیم که باتوجه به شرایط ویژه ي کشور در زمان شیوع بیماري کرونا، امکان دسترسی تیم ها به

خدمات را به صورت مجازي نیز مهیا کنیم.
در دوره ي 6ماهه، دوره هاي آموزشی و منتوریینگ خوبی طراحی کرده ایم که در قیاس با دوره هاي معمول دیگر که در کشور برگزار
می شود، از سطح باالتري برخوردار است؛ به این دلیل که یک شبکه ي سراسري و بین المللی، بااستفاده از تجارب استادان داخلی و

خارجی ایجاد کرده ایم.
در طول این شش ماه، ضمن اینکه این سرویس ها را ارائه می دهیم، مبالغ نقدي را نیز در تیم ها سرمایه گذاري می کنیم و درقبال
آن، میزانی از سهام آن استارت آپ را دریافت می کنیم. بعد از شش ماه این فرصت براي تیم ها میسر خواهد شد که به مرحله ي
بعدي یعنی معرفی به حرکت اول که سرمایه گذاِر خطرپذیر ما هست، معرفی می شوند و شانس سرمایه گذاري در مبالغ باالتر به آن

ها داده می شود.
نکته ي مهم درباره ي فراخوان این است که این فراخوان، صرفا مختص استان فارس نیست؛ بلکه مربوط به قطب جنوب کشور است و
االن این امکان وجود دارد که از استان هاي هرمزگان، خوزستان و بوشهر و دیگر شهرهاي همجوار فارس نیز تیم ها ثبت نام کنند،
درواقع اگرچه محل دفتر اصلی این شتاب دهنده، دانشگاه شیراز هست؛ اما دامنه ي فعالیتش از استان فارس هم بزرگ تر است و از

طرف همراه اول، به ما مأموریت داده شده که حتی استان هاي همجوار فارس را هم حمایت کنیم.

گفت وگو با دکتر سید علی اکبر صفوي، نماینده ي دانشگاه شیراز در هاب و نایب رئیس هیئت مدیره

+لطفا درخصوص سابقه ي فعالیت دیگر هاب ها در کشور و وجه تمایز هاب شیراز با مراکز مشابه توضیح دهید.
ما درکل چهارتا از این هاب ها در دانشگاه هاي کشور داریم: در دانشگاه صنعتی شریف؛ شهید بهشتی؛ اصفهان و شیراز.

باتوجه به اینکه تقریبا در نیمه ي جنوبی کشور، جاي خالی مراکز شتاب دهنده به وضوح احساس می شد؛ به همین دلیل دامنه ي
خدمات و گستره ي حمایت هاب شیراز، مختص شهر شیراز نیست و براي تمام استان هاي همجوار فارس است؛ همین طور از بُعد
حمایتی نیز، عددهاي حمایتی هاب شیراز چیزي حدود ده برابر عددهاي حمایتی اولیه ي دیگر شتابدهنده هاي معمول در کشور

است.
در زمینه ي ارتباطات بین المللی هم که ما به زودي اعالم خواهیم کرد، ارتباطات ما قابل مقایسه با دیگر مراکز مشابه نخواهد بود؛
همچنین ما حتی ازقبل از شیوع بیماري کرونا در کشور، روي این موضوع درحال تالش هستیم که باتوجه به اینکه دنیا به سمت
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مجازي شدن می رود؛ بتوانیم هرنوع فعالیت و خدمت را به صورت مجازي ارائه دهیم و در این راستا و باتوجه به وسعت پوشش، ما
داریم شتاب دهنده ي مجازي را هم فراهم می کنیم که افرادي که در فواصل فیزیکی دوري از ما هستند، یا در این شرایط فعلی
بیماري کرونا، بتوانند همچنان از انواع خدمات ما بهره مند شوند و این هم باز یک حرکت نوآورانه است که ما به طور ویژه براي آن

درحال برنامه ریزي هستیم.

+ به عنوان نماینده ي دانشگاه شیراز در هاب، بفرمایید که هدفتان از همکاري با همراه اول چه بوده است و چه برنامه هایی براي این
مسیر در نظر گرفته اید؟

من به عنوان نماینده ي دانشگاه شیراز در هاب و نایب رئیس هیئت مدیره می گویم که ما یک هدف کالن داریم و یک هدف
محدودتر؛ هدف کالن ما استفاده از ظرفیت خالقیت در جوانان و دانشگاه ها در استان هاي فارس و استان هاي همجوار است به این
امید که موجی را راه بیندازیم که انشاءهللا موجب خالقیت بیش تر، در دسترس قرارگرفتن بیشتر و همکاري بیشتر و بهتر براي توسعه

ي اقتصاد دیجیتال در کشور و جهان شود.
اما هدف محدودتر و محلی تر ما این هست که به طور خاص به دانشگاه شیراز و جاهایی که ما با آن ها در ارتباط هستیم کمک کنیم
تا حرکتشان و اقداماتشان در راستاي اهداف قبلی گفته شده سرعت و جهت بهتري بگیرد. به همین خاطر ما حمایت هاي زیر را
همراه با برنامه هاي متنوعی در نظرگرفته ایم: 1. برگزاري سخنرانی و دوره هاي کارگاهی و آموزشی براي اساتید، دانشجویان و دیگر
عالقه مندان به منظورآشنایی هرچه بیشتر با ظرفیت هاي اقتصاد دیجیتال و شیوه ي ورود و همکاري در این فضا؛ 2. حمایت از
فعالیت هاي علمی که در حوزه هاي موردنظر ما مثل سالمت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، هوشمندسازي و... انجام شود. این
حمایت ها به صورت حمایت مالی از همایش ها و دوره ها و نیز حضور به عنوان سخنران یا مشاور در برنامه ها خواهد بود؛ 3. ما با
مجموعه ي تحقیق و توسعه ي شرکت همراه اول R&D ارتباط خوبی داریم و مذاکراتی داشتیم و آماده ایم درراستاي گرفتن پروژه

هاي تحقیقاتی و توسعه اي و نیز گرنت پژوهشی براي دانشجویان با دانشگاهیان همکاري کنیم.
در پایان اشاره می کنم که یکی از بزرگ ترین مشکالت استارت آپ ها یا کسب وکارهاي نوپا، یافتن بازار الزم براي محصوالت است.
در نظر داشته باشید که همراه اول، خود، بزرگ ترین بازار کشور در این حوزه هاست؛ از همین رو، شانس موفقیت براي کسب

وکارهایی که با ما همکاري می کنند براي ورود به بازار همراه اول و خدمات مرتبط با آن ها زیاد خواهد بود.
به طور کلی خوب است همه ي جوانان و عالقه مندان به ایجاد کسب وکارهاي نو بدانند، که در حال حاضر ثروتمندترین شرکت هاي
دنیا، شرکت هایی هستند که از همین طریق رشد کرده اند و از بدو کار صاحب کارخانه یا زمین نبوده اند؛ پس مسیر و آینده ي این
کارها روشن است؛ اما به این معنی نیست که همه در ایجاد کسب وکارهاي نو موفق خواهند بود؛ وظیفه ي ما کمک به آموزش و

حرکت در این مسیر براي رسیدن به احتمال موفقیت باالتر است.
حرکت در این مسیر، اول از همه نیازمند کار تیمی است که افراد تیم به طور تخصصی مکمل یکدیگر باشند؛ دومین نکته اراده و
جرأت و بررسی و شناخت بازار هست. در گام هاي بعد نیاز به مشاوره و حمایت مالی خواهند داشت، که ما در صورتی که بخش اول را
به خوبی مهیا کرده باشند، در بخش هاي بعدي بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده خواهیم بود. براین اساس، به همه توصیه می کنم با
نگاه عمیق تر به مسائل جامعه و نیازها به دنبال ایده هاي خالقانه بروند و تیم هاي خوبی شکل دهند و بعد به سراغ ما بیایند تا ما از

آن ها حمایت کنیم.
براي مشاهده نماهنگ فراخوان هاب شیراز اینجا را کلیک کنید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/1505410/%D9%87%D8%A7%D8%A8.mp4
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شیراز

 انتصاب دکتر هادیان، به  مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه

دکتر افشاري فر، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در حکمی، دکتر ابراهیم
هادیان، عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی را به عنوان
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر محمدرضا طالیی، مدیر سابق

تحصیالت تکمیلی دانشگاه قدردانی کرد.
در این حکم خطاب به دکتر هادیان آمده است:

امید است با یاري خداوند متعال و همکاري اعضاي محترم هیأت علمی دانشگاه و کارکنان
گرامی آن واحد، در راستاي حفظ نظم و افزایش کیفیت فعالیت هاي آموزشی دانشگاه، با

عنایت به برنامه هاي مدنظر زیر، وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهید:
پیگیري و توجه جدي به هدفمند نمودن توسعه ي دوره هاي بین رشته اي و نوگشایی رشته هاي جدید؛

اتخاذ سیاست هاي مناسب به منظور ارتقاي کیفی و هدایت پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و رساله هاي دکتري در راستاي نیازهاي
جامعه؛

برنامه ریزي و اهتمام جدي در نظارت بر فرآیند ارائه ي به موقع طرح تحقیق، انجام مراحل طرح طبق برنامه ي زمان بندي شده و
تطبیق مفاد آن با کارهاي انجام شده، قبل از صدور مجوز دفاع؛

نظارت و پیگیري جهت اصالح و ارتقاء فرایندهاي مربوط به تحصیالت تکمیلی در اتوماسیون آموزشی و تعریف فرایندهاي جدید
جهت تسهیل در امور مربوط به دانشجویان دوره هاي تحصیالت تکمیلی؛

برنامه ریزي و نظارت به منظور توزیع عادالنه و متوازن دانشجویان تحصیالت تکمیلی بین همکاران محترم؛
نظارت جدي بر همه ي مراحل آزمون ها و پذیرش دانشجویان ممتاز دکتري و کارشناسی ارشد؛

توجه جدي و دقیق بر اعالم ظرفیت هاي کارشناسی ارشد و دکتري و ورود به موقع اطالعات مربوطه در پورتال سازمان سنجش؛
پیگیري و نظارت جدي بر حسن اجراي آیین نامه ها و مصوبات شوراي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه، دانشکده ها و بخش ها با

همکاري معاونین محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ها؛
تقویت ارتباط دانشجویان با اعضاي کمیته ي پایان نامه، به ویژه اساتید راهنما به منظور آگاهی از مسائل و مشکالت دانشجو؛

برنامه ریزي براي فراغت از تحصیل دانشجویان در طول دوره هاي مصوب و جلوگیري از سنواتی شدن دانشجویان.
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 عملیات نوسازي خوابگاه شهید مفتح

طرح هاي عمرانی دانشگاه شیراز، در زمینه هاي مختلف
دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی ، آموزشی و ... علیرغم
مشکالت اقتصادي و محدودیت هاي مالی، به همت
معاونت دانشجویی و اداري -مالی دانشگاه به طور

پیوسته در حال اجراست.
ازجمله ي این اقدامات، عملیات نوسازي خوابگاه شهید

مفتح است. این خوابگاه با قدمت بیش از سی سال، به عنوان بزرگ ترین خوابگاه هاي دانشجویی کشور، در 4 بلوك و 13 طبقه،
داراي 700 اتاق و زیربناي حدود 30هزار متر مربع، به دلیل قدمت زیاد و مستهلک شدن سیستم هاي تأسیساتی آن و همچنین
تراکم باالي اسکان، نیازمند تعمیرات جدي بود که به کمک سازمان برنامه و بودجه و مسئولین وزارت عتف و صندوق رفاه دانشجویی،

عملیات نوسازي بلوك A این خوابگاه، از مردادماه 1398 آغاز شد و تاکنون پیشرفت چشمگیري داشته است.
گزارش مصوري از اهم فعالیت هاي این عملیات براي دانشگاهیان عزیز آماده شده است که به شرح پیوست تقدیم می شود.

براي بارگیري گزارش عملیات نوسازي خوابگاه شهید مفتح اینجا را کیلک کنید.

https://shirazu.ac.ir/documents/12058/14177/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%AD.pdf
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