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شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸
February 22, 2020

بیست و هشتم جمادی الثانی ۱۴۴۱

مناسبت ها

۵ اسفند روز بزرگداشت زمین و بانوان
۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

۶ اسفند والدت امام محمد باقر علیه السالم [ ١ رجب ]
۷ اسفند سالروز استقالل کانون وکالی دادگستری و روز وکیل مدافع

۷ اسفند سالروز درگذشت علی اکبر دهخدا
۸ اسفند شهادت امام علی النقی الهادی علیه السالم [ ٣ رجب ]
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چهارشنبه 2 بهمن 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/02
شیراز

 رونمایی از بزرگترین جدول تناوبی کشور در دانشگاه شیراز

در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه شیراز و جمعی از اساتید
و دانشجویان ،از بزرگترین ماکت جدول تناوبی عناصرکشور
در تاالر اجتماعات بخش شیمی و فیزیک دانشگاه شیراز

رونمایی شد.
این جدول با عناصر کامال طبیعی و به همت انجمن علمی

دانشجویی بخش شیمی دانشگاه شیراز ساخته شده است.
مجري اصلی این طرح آقاي عبداللهی، دانش آموخته
کارشناسی و دانشجوي کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه

شیراز است.
دکتر هادي ساالري، عضو هیات علمی بخش شیمی در
مراسم رونمایی اظهار داشت: سال 2019 میالدي از طرف (

IUPAP ) اتحادیه بین المللی فیزیک محض و کاربردي و سازمان ملل به نام سال جدول تناوبی (IYPT 2019 ) نامگذاري شد و به
همین مناسبت برنامه هاي متعددي در سراسر دنیا ترتیب یافت.

وي افزود : در کشورمان نیز رویدادهاي مختلفی برگزار شد و از نظر تعداد ، بیشترین برنامه هاي مرتبط با این نامگذاري در دانشگاه شیراز
برگزار شد.

پروفسور حبیب فیروزآبادي، چهره ماندگار کشور و استاد بخش شیمی دانشگاه شیراز هم در رونمایی از بزرگترین جدول تناوبی کشور در
دانشگاه شیراز گفت : بخش شیمی در دانشگاه شیراز بالغ بر 60 سال قدمت دارد و بیش از 30 سال پیش نخستین دوره دکتري شیمی

کشور در دانشگاه شیراز راه اندازي شد.
وي خطاب به دانشجویان و اساتید جوان حاضر در جلسه بیان کرد: ضروري است که تاریخ علم ایران و جهان را بخوانید و با درایت و فهم
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با مجامع علمی بین المللی ارتباط برقرار کنیم.
چهره ماندگار کشور تاکید کرد : با امید ، اعتماد به نفس و کوشش و تالش شبانه روزي می توان پله هاي ترقی را طی کرد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/02
شیراز

 راه اندازي کافه کار آفرینی در دانشکده هنر و معماري

درمراسمی با حضور رئیس دانشکده و جمعی از اساتید و
دانشجویان عالقه مند و فعال در حوزه کار آفرینی ؛ کافه کار
آفرینی در دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز گشایش

یافت.
از اهداف این مجموعه آشنایی دانشجویان با محیط کار است
و دانشجویان دانشگاه شیراز می توانند با ارائه ایده هاي
خودشان در این کافه به اهداف کار آفرینی نزدیک شوند.این
کافه کار آفرینی توسط دو تن از دانشجویان دانشکده علوم ،
خانم ها عباسی و یزدانی و زیر نظر هسته کار آفرینی
دانشگاه شیراز در دانشکده هنر و معماري سازماندهی شده

است. 
دکتر منصورکنعانی ، مدیر مرکز نوآوري و کار آفرینی

دانشگاه شیراز در این مراسم گفت: یکی از بزرگترین کار هایی که می توان انجام داد پیوند زدن حلقه هاي کار آفرینی به هم می باشد
.اینجا محلی براي آموزش و خالقیت و ایجاد انگیزه می باشد وحلقه هاي بعدي و اصلی جاهایی است که از طرح حمایت می کنند، که

بخشی از آن پارك یا شرکت هاي دانش بنیان می باشد.
وي افزود : متاسفانه یکی از آفت هایی که شرکت هاي دانش بنیان با آن روبرو می شوند پخته نبودن طرح وایده می باشد.

دکتر کنعانی اظهار داشت : 90 در صد شرکت ها هیچ وقت به سال سوم فعالیت خود نمی رسند که علت اصلی آن هم کم بودن همین
حلقه ها می باشد.

وي ، ارتباط با دانشجویان و فارغ التحصیالن را از موارد مهم در کافه کارآفرینی برشمرد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کشور ما
چیزي که می تواند جایگزین نفت شود دانش است .چون هم افراد خالقی داریم و هم دانش گرد آوري شده فراوانی داریم 

دکتر کنعانی گفت: ما در علوم پایه و علوم دیگر جزء کشور هاي برتر هستیم و باید این آگاهی را تبدیل به درآمد کنیم و اینکه چطور
انجام دهیم که دچار آفت نشود ، هنر ما را می رساند.

مدیر مرکز نوآوري و کار آفرینی دانشگاه شیراز بیان کرد: در این مرکز باید هدف گذاري به این صورت انجام شود که آگاهی کامل به
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افرادي که می خواهند پا در این عرصه بگذارند داده شود و افراد را نسبت به توانایی هایشان آگاه ساخت.
دکتر بذرگر ، رئیس دانشکده هنر و معماري هم اظهار داشت : راه اندازي این مرکز در دانشگاه بسیار مهم و کار آمد تلقی می شود .

وي افزود: ضروري است در این مرکز به شیوه اي عمل شود که نتیجه گرایی در بر داشته باشد
رئیس دانشکده هنر و معماري گفت : این مرکز می تواند در چهار چوب ایجاد یک تعاونی در زمینه فرش ، منبت ،خاتم و صنایع دستی
مختلف ، دانشجویان را به سمت اداره تعاون سوق دهد و به دانشجویان گوشزد نماید که با انجام کار گروهی و مشترك ، می توان به خوبی

در قالب صنایع دستی فعالیت کرد.
دکتر بذرگر خاطر نشان کرد : باید در هر بخشی درس کار آموزي مورد توجه قرار گیرد و درآن بخش اساتیدي مشخص شوند که در

خصوص موضوع کار آفرینی در آن رشته خاص کار کنند و در نهایت همان درس در همان بخش به صورت تخصصی ارائه گردد.
خانم دکتر اختیاري ، عضو هیات علمی بخش معماري و نماینده مرکز نوآوري و کار آفرینی دانشگاه شیراز هم بیان کرد : از اهداف این

مرکز این است که تمامی دانشجویان به شکل صمیمی در دنیاي بیرون کار کنند.
وي افزود : این کافه مختص دانشکده هنر و معماري نمی باشد و تمامی دانشجویان دانشگاه شیراز می توانند در این کافه جهت ارائه ایده و

طرح هاي خودشان دور هم جمع شوند.
عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماري گفت : دانشجویان به جاي رقابت باید رفاقت را سرلوحه کارشان قرار دهند تا همکاري بیشتر و

موثرتري ایجاد شود.
دکتر عارفی هم در این مراسم بیان داشت : در نشست هایی که در مورد پارك هاي علم و فنا وري و شرکت هاي دانش بنیان داشته ایم
در مورد مزایاي آن تعاریفی می شده است؛ ولی متاسفانه به آفت ها کمتر توجه شده است و این موردي است که باید با بازدید هاي

میدانی صورت بگیرد و خوشبختانه پارك هم در این راستا همکاري الزم را داشته است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/02
شیراز

 برگزاري کارگاه آموزشی هویت سازمانی در دانشگاه شیراز

کارگاه آموزشی هویت سازمانی با حضور جمعی از مدیران و
کارشناسان روابط عمومی دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی سراسر کشور و استان فارس در دانشگاه شیراز برگزار

شد.
این برنامه با سخنرانی دکتر محمود شهابی و به همت

مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز ترتیب یافت.
کارگاه آموزشی هویت سازمانی به صورت ویدئو کنفرانس هم
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برگزار شد و تعدادي از شرکت کنندگان به صورت مجازي
در این برنامه حضور یافتند.

در این کارگاه آموزشی مباحثی همچون تعریف هویت سازمان ، ویژگی هاي آن ، رسالت روابط عمومی در مدیریت تصویر و هویت سازمان
، ضرورت نگاه سیستمی و چندجانبه، رابطه بین متن و خوانشگر، هویت مطلوب سازمان ، هویت فیزیکی و .... بحث و تبادل نظر صورت

گرفت.
به گفته ي دکتر جواد تشخوریان، مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست دانشگاه شیراز ، برنامه ریزي هاي الزم براي استمرار برگزاري کارگاه

هاي تخصصی روابط عمومی در دانشگاه شیرازانجام شده است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/02
شیراز

 نمایشگاه آثار هنرهاي دستی دانشجویان رشته صنایع دستی

نمایشگاه گروهی صنایع دستی به همت جمعی از
دانشجویان این رشته در ساختمان شماره 1 دانشکده هنر و

معماري برپا شد.
در این نمایشگاه آثار و ایده هاي هنري با تکنیک هاي
شیشه ، منبت ،معرق،گره چینی، تلفیق چوب و فلز، سفال و
لعاب،حجم هاي پاپیه ماشه ، سفالی و فلزي به نمایش

گذاشته شد.
در میان این نمایشگاه آثار جواهرسازي دانشجویان مورد

استقبال بیشتري قرار گرفت. 
دکتر تشخوریان مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست دانشگاه
شیراز ضمن بازدید از آثار دانشجویان بخش هنر و ابراز
خرسندي از این تولیدات ، پیشنهاداتی را براي ارائه بهتر

خدمات به اساتید و دانشجویان این بخش بیان کرد.

سه شنبه 8 بهمن 1398
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/08
شیراز

 نشست خبري پنجمین دوره ي مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیاالت

نشست خبري پنجمین دوره ي مسابقات ملی دانشجویی
مکانیک سیاالت با حضور دکتر محمدجواد عابدینی، رئیس
دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و دکتر محراب امیري،
دبیر اجرایی این دوره از مسابقات، در سالن معیري دانشکده

ي مهندسی دانشگاه شیراز برگزار شد.
در این نشست، دکتر عابدینی در جمع اهالی رسانه به اهداف
برگزاري این مسابقه پرداخت و گفت: یکی از دغدغه هاي
مهم زیربنایی که در سطح دانشکده، دانشگاه و کشور دنبال
می کنیم، این است که بروز و ظهور تحصیالت دانشگاهی را
در حل و فصل مشکالت جامعه به گونه اي ملموس ببینیم.
ایشان با تاکید بر اینکه دانشگاه باید جایگاه واقعی خود را در

جامعه بیابد، افزود: براي دستیابی به این مهم، دانشجویان به عنوان جامعه ي هدف، باید به این باور برسند که از تحصیالت دانشگاهی،
تنها به گرفتن مدرك دانشگاهی بسنده نکنند، بلکه مقرر شده است که از تحصیالت در بهبود زندگی فردي، اجتماعی، حرفه اي و معنوي

استفاده کنند. 
وي یکی از راه هاي فراهم سازي شرایط براي ایفاي نقش دانشگاه در جامعه را برگزاري همین نوع مسابقاتی دانست که ماهیت بینارشته
اي دارند و توضیح داد: مبحث مکانیک سیاالت، ازجمله دروسی هست که در گرایش هاي مختلفی چون: مکانیک، مهندسی عمران،
شیمی، مهندسی آب کشاورزي، مهندسی پزشکی، زمین شناسی و بیوسیستم تدریس می شود و از مخاطب قابل توجهی برخوردار است

که این گونه مسابقات می تواند زمینه را براي تبدیل مباحث تئوري و نظري به فعالیت هاي عملی و کاربردي فراهم سازد.
ایشان از دیگر اهداف برگزاري این مسابقه به ایجاد نشاط علمی، فراهم سازي زمینه ي رقابت علمی و ایجاد یک فرصت برابر براي بروز

استعدادها در جامعه ي مخاطب اشاره کرد. 
دکتر عابدینی با اشاره به حضور داوران خبره ي دستگاه هاي اجرایی از دانشگاه ها و سازمان هاي مختلف مانند صنایع دریایی براي ارزیابی

کارهاي عملی دانشجویان، این حرکت را تالشی در راستاي هدف رسیدن به تعامل بیش تر دانشگاه و جامعه توضیح داد.
در ادامه، دکتر محراب امیري، دبیر اجرایی پنجمین دوره ي مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیاالت در جمع خبرنگاران اعالم کرد: این
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دوره از مسابقات روزهاي 14 و 15 اسفند، در دانشکده ي مهندسی دانشگاه شیراز برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال آثار 30 بهمن ماه
سال جاري است و تاکنون تقریبا از همه ي دانشگاه هاي کشور ثبت نام کرده اند.

ایشان به پیشینه ي برگزاري این دوره مسابقات اشاره کرد و گفت: پیش از این، چهار دوره ي مسابقات قبل در دانشگاه هاي صنعتی
اصفهان، اصفهان و کرمان برگزار شده و این نخستین باري است که این مسابقات به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار می گردد.

وي به محورهاي اصلی در برگزاري این مسابقات پرداخت و توضیح داد: این مسابقات شامل چند بخش اصلی ازجمله: نماهنگ، آزمایشگاه
مجازي، ایده شو و ایده هاي عملی است.

ایشان درخصوص وجه تمایز این دوره از مسابقات با دوره هاي قبل، به تسهیالت، امتیازات و جوایز متفاوت آن مانند کسر خدمت سربازي،
یک نمره ارفاق براي معرفی به مرکز استعدادهاي درخشان، معرفی طرح هاي برتر به شتاب دهنده ي آبان و و جوایز نقدي و... اشاره کرد. 
دکتر امیري همچنین به در نظر گرفتن یک بازه ي زمانی براي حضور و بازدید دانش آموزان از این مسابقات نیز پرداخت و گفت: این
تالش می تواند زمینه را براي جذب دانش آموزان مستعد به دانشگاه شیراز فراهم سازد و آن ها را با رشته ها و گرایش هاي مختلف آشنا

کند.

پنج شنبه 10 بهمن 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/10
شیراز

 سخنان رئیس دانشگاه تهران در بیست و ششمین اجالس روساي دانشگاه هاي بزرگ کشور

دکتر محمود نیلی احمدآبادي دانش آموخته سابق دانشگاه
شیراز و رئیس دانشگاه تهران در بیست و ششمین اجالس
روساي دانشگاه هاي بزرگ کشور در دانشگاه شیراز گفت:
دانشگاه ها مرکز تفکر و تعقل هستند و سیاست هاي کالن و
راهبردهاي کشور در حوزه علم و فناوري برعهده دانشگاه



2/22/2020 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 12/62

هاي بزرگ است. 
وي افزود: اجالس روساي دانشگاه هاي بزرگ کشور به ابتکار
دانشگاه صنعتی اصفهان تشکیل می شود که این نشست

بیست و ششمین آن است.
رئیس دانشگاه تهران گفت: یکی از موفقیت هاي بزرگ
جمهوري اسالمی ایران، درخشش دانشگاه هاي کشورمان در
مجامع علمی دنیا است و سال به سال جایگاه دانشگاه هاي
ایران در نظام هاي رتبه بندي بین المللی بهبود و ارتقاء می

یابد. 
دکتر نیلی خاطر نشان کرد: هم اکنون شبکه همکاري علمی
دانشگاهیان کشورمان در سراسر دنیا گسترده شده و از

اساتید و دانشجویان فعال، خوش فکر و عالقه مند به خوبی استقبال می شود. 
وي ادامه داد: دانشگاه هاي رسالت بزرگتري را براي خود قائل هستند و آن مشارکت در حل مسائل و مشکالت جامعه است. 

رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: هم اکنون حدود 70 درصد انتشارات مقاالت علمی معتبر کشور توسط 13 دانشگاه بزرگ صورت می
گیرد و بزرگترین پژوهش هاي کاربردي نیز به صورت مشترك در این دانشگاه ها اجراء می شود. 

دکتر نیلی گفت: تعامل مناسبی با مجلس شوراي اسالمی و شوراي عالی انقالب فرهنگی صورت گرفته و به دنبال آن هستیم که هر چه
بیشتر از ظرفیت دانشگاه ها براي حل چالش هاي فرا رو در زمینه هاي مختلف استفاده بشود. 

وي بیان کرد: با همکاري مسئوالن اجرایی صندوقی ایجاد شده که رساله ها و پایان نامه هاي دانشگاه ها بیش از پیش به سوي مسائل و
معضالت جامعه سوق داده شود.

رئیس دانشگاه تهران گفت: ایجاد ساختار فرآیند فعال و سازمان یافته بین تقاضاهاي جامعه و توانمندي هاي دانشگاه از جمله مواردي
است که در اجالس روساي دانشگاه هاي بزرگ کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

وي در پایان خاطرنشان کرد: ما دانشگاه هاي بزرگ کشور به نمایندگی از سایر دانشگاه ها با افتخار اعالم می کنیم که توان حل مسائل و
مشکالت کشور را داریم و با هم افزایی می توانیم به سوي آینده اي روشن گام برداریم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/10
شیراز

 سخنان رئیس دانشگاه شیراز در بیست و ششمین اجالس روساي دانشگاه هاي بزرگ کشور

بیست و ششمین اجالس روساي دانشگاه هاي بزرگ کشور
با حضور نمایندگانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و
آیت اهللا دکتر دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام

جمعه شیراز در دانشگاه شیراز برگزار شد. 
دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه شیراز در این اجالس
اظهار داشت : نشست روساي دانشگاه هاي بزرگ کشور هر
دو الی سه ماه در یکی از دانشگاه ها برگزار می شود و
مسائل کالن آموزش عالی مورد بحث و تبادل نظر قرار می

گیرد. 
وي افزود: هدف از برگزاري این اجالس ایجاد وحدت رویه و
سیاست گذاري کالن دانشگاه ها است و خروجی این نشست
ها در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوري قرار می گیرد. 

دکتر حمید نادگران خاطر نشان کرد : از جمله نتایج اجالس، تشکیل خوشه هاي فکري در دانشگاه هاي بزرگ کشور بوده و در این خوشه
ها مسائل بزرگ در حوزه هاي اقتصادي، سرمایه هاي اجتماعی، علوم انسانی و ... با حضور اساتید صاحب نام و مبرز مورد بحث و تبادل

نظر و نتایج آن در اختیار دولت و دستگاه هاي اجرایی قرار می گیرد.
رئیس دانشگاه شیراز در بخشی از سخنانش گفت: این دانشگاه با حدود 17 هزار دانشجو و نزدیک به 720 عضو هیأت علمی جایگاه ویژه

اي در آموزش عالی کشور دارد .
وي افزود: انجام فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی اثربخش، ارتباط موثر با صنعت و جامعه، تشکیل استارت آپ ها و شرکت هاي نو پاي
دانشگاهی، نو آوري، کارآفرینی و حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم از رویکردهاي اخیر دانشگاه شیراز می باشدو با همین

هدف چارت جدید دانشگاه شیراز در حال شکل گیري است. 
دکتر نادگران تصریح کرد: علیرغم مسائل و مشکالتی که دانشگاه ها مواجه هستند؛ اما تالش می شود که با تمام توان دانشگاهیان براي

مسائل مشکالت کشور راهکارهاي عالمانه و کارشناسی ارائه نمایند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/10
شیراز

 سخنان نماینده ولی فقیه دراستان فارس و امام جمعه شیراز در بیست و ششمین اجالس روساي دانشگاه هاي

بزرگ کشور

آیت اهللا دکتر لطف اهللا دژکام، نماینده ولی فقیه استان
فارس و امام جمعه شیراز در بیست و ششمین اجالس
روساي دانشگاه هاي بزرگ کشور با تسلیت ایام شهادت
حضرت زهرا سالم اهللا علیها و اشاره به آیه ي 10 سوره فاطر
گفت: هر کس به دنبال عزت است و عزت فقط در اختیار

خداست.
وي ادامه داد: مسلمًا براي رسیدن به عزت باید کارهاي
مبتنی بر علم و دانش صورت گیرد چرا که '' توانا بود هر که
دانا بود '' ؛ اگر دانایی حذف شود عزت و توانایی و سربلندي

نیز نمی آید. 
آیت اهللا دکتر دژکام تأکید کرد: ممکن است برخی کارها در
کوتاه مدت انجام و گمان شود عزت آفرین است؛ اما حقیقت

آن است که اگر کاري مبتنی بر علم و دانش نباشد در طوالنی مدت جواب نمی دهد. 
نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: براساس آیات قرآن اگر به دنبال ارتقاء، رشد و تعالی هستیم باید به دنبال سخنان و دانش هاي
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پاکیزه باشیم و دانشگاه محل تولید همین دانش هاست.
امام جمعه شیراز اظهار داشت: تولید این دانش ها موتور محرك می خواهد و '' عمل صالح '' موتور حرکت است. تا در عرصه عمل و اقدام
وارد نشویم نمی دانیم براي مراحل بعد چه چیزي را باید تولید کنیم؛ پس عمل صالح و کاربردي کردن علوم، زمینه ساز تولیدات جدید

علمی و نظري است. 
آیت اله دکتر دژکام ادامه داد: به اعتقاد بنده دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم در حقیقت بازگشت به همین تعالیم الهام بخش است ؛ چرا

که علومی که جنبه عملی و اجرایی دارد باید در میدان عمل خود را بیازماید، رشد کند، مسئله جدید برایش ایجاد شود و گسترش یابد.
وي بیان کرد: در سال هاي گذشته قسمت هایی از کارهاي علمی که با عمل و کاربرد نزدیک شده نتیجه خوبی داشته است و بسیار هم
ارزشمند است؛ اما براساس بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی؛ اندام علمی کشور نامتقارن رشد کرده و ضروري است که رشد در همه

جوانب علمی انجام شود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: مسلمًا به واسطه ي دانشگاه ها و خصوصًا دانشگاه هاي بزرگ کشور خدمات بسیار بسیار ارزنده اي
براي نظام اسالمی ما ارائه شده و جاي تشکر و قدردانی دارد و ضروري است به بخش هاي مختلف علوم انسانی و اجتماعی بیش از پیش

توجه شود.
امام جمعه شیراز در پایان خاطر نشان کرد: باید تدبیري اندیشید که افراد توانمند و با استعداد در رشته هاي علوم انسانی و حوزه هاي

علمیه جذب شوند تا به مسائل و مشکالت کشور پاسخ مناسب تري ارائه نمایند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/10
شیراز

 سخنان استاندار فارس در بیست و ششمین اجالس روساي دانشگاه هاي بزرگ کشور

دکتر عنایت اهللا رحیمی، استاندار فارس در بیست و ششمین
اجالس روساي دانشگاه هاي بزرگ کشور در دانشگاه شیراز
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به بیان توانمندي ها و مشکالت استان فارس پرداخت.
وي اظهار داشت:برگزاري چنین نشست هایی بسیار اثرگذار

است و در حل مشکالت کشور موثر می باشد.
استاندار فارس تاکید کرد : انتظار می رود که دانشگاه هاي
بزرگ کشور براي چالش هاي امروز جامعه راهبرد ها و
راهکارهاي عالمانه ارائه نمایند و دولت هم از این حرکت

ارزشمند حمایت می کند.
دکتر رحیمی اظهار داشت : سرمایه انسانی مهمترین سرمایه
هر کشور است و اساتید و دانش آموختگان دانشگاهی می

توانند با خالقیت و نوآوري و ابتکار به خلق ثروت بپردازند.
نماینده عالی دولت در استان فارس گفت : دولت درحد توان

، منابع الزم را در اختیار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قرار می دهد و در این زمینه مراکز دانشگاهی از اولویت برخوردار هستند.
وي ادامه داد : نتیجه عملکرد دانشگاه ها باید حل مشکالت جامعه باشد و ضروري است دانشگاه ها بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را به

برنامه عملیاتی تبدیل کنند.
استاندار فارس خاطر نشان کرد : دانشگاهیان هم باید نقد کنند و هم راهکار ارائه کنند و براي افزایش سرمایه هاي اجتماعی ، نقشه راه

اقتصاد، سیاست خارجی و ... با حفظ اصول انقالب اسالمی روش ها و راهبردهاي مناسب بیان نمایند.
دکتر رحیمی در پایان اظهار داشت: دانشگاه ها باید گفتمان غالب جامعه را شکل دهند و افکار عمومی را به سمت و سویی سوق دهند که

منافع ملی کشور را تامین کند.

یکشنبه 13 بهمن 1398
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/13
شیراز

 انتصاب استاد دانشگاه شیراز به سمت رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم

دکتر فرید مر، استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز به
سمت رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم منصوب شد.

باتوجه به پایان دوره دوساله ریاست گروه علوم پایه و بر
اساس توصیه مشورتی شوراي گروه علوم پایه فرهنگستان
علوم، طی حکمی از سوي دکتر رضا داوري اردکانی رئیس
فرهنگستان علوم، دکتر فرید ُمر براي یک دوره دوساله به
عنوان «رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم» منصوب
شد. پیش از این دکتر یوسف ثبوتی براي سه دوره متوالی

ریاست گروه علوم پایه فرهنگستان را به عهده داشت.
دکتر فرید مر مدرك دکتري تخصصی زمین شناسی
اقتصادي را از دانشگاه لندن اخذ کرده و هم اکنون استاد

رشته زمین شناسی دانشگاه شیراز است. 
وي از سال 1388 به عنوان عضو وابسته با فرهنگستان علوم
همکاري داشته و از سال 1392 به عضویت پیوسته

فرهنگستان علوم ایران برگزیده شده است.
ریاست مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم، مسئولیت کمیته علمی المپیاد علوم زمین، ریاست انجمن زمین شناسی ایران، ریاست شاخه
زمین شناسی فرهنگستان علوم، ریاست گروه واژه گزینی تخصصی زمین شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دبیري شوراي تحقیقات
و فناوري کشور، دبیري هیأت امناي منطقه چهار فناوري، ریاست پارك علم و فناوري استان فارس، ریاست مرکز زمین شناسی پزشکی

دانشگاه شیراز و عضویت در هیئت تحریریه چندین مجله علمی، از جمله سوابق علمی- اجرایی دکتر مر بوده است. 
معرفی به عنوان زمین شناس برجسته کشور، معرفی به عنوان پژوهشگر برتر علوم پایه کشور، معرفی به عنوان استاد ممتاز و نمونه کشور،
دریافت جایزه عالمه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان، کسب عنوان زمین شناس اقتصادي برجسته کشور، عضویت پیوسته در فرهنگستان

علوم و کسب ده ها عنوان و جایزه در دانشگاه شیراز از جمله افتخارات استاد فرید مر است.
تألیف و ترجمه بیش از 33 عنوان کتاب که بسیاري از آنها به عنوان کتاب برگزیده سال و کتاب تشویقی سال کشور و کتاب برگزیده

دانشگاهی انتخاب شده اند، از دیگر خدمات ارزنده این استاد دانشگاه شیراز است. 
دکتر فرید مر بیش از 200 مقاله در نشریات علمی بین المللی و داخلی ارائه کرده و بیش از 170 مقاله از وي در نشریات بین المللی و



2/22/2020 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 18/62

داخلی به چاپ رسیده است.

دوشنبه 14 بهمن 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/14
شیراز
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 کارگاه نشانه معناشناسی گفتمانی

مرکز پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، از 6
تا 8 بهمن ماه 1398 میزبان کارگاه «مبانی نشانه
معناشناسی گفتمانی» با سخنرانی دکتر حمیدرضا شعیري،
نشانه معناشناس برجسته ي کشور و عضو هیئت علمی
دانشگاه تربیت مدرس تهران بود. این کارگاه در سه جلسه، با
حضور جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه شیراز، در
بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه برگزار گردید. به گفته
ي دکتر زهرا ریاحی زمین، مدیر مرکز پژوهش هاي زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، این کارگاه مقدمه اي براي
ادامه ي فعالیت هاي هفتگی و ماهانه ي این مرکز، در حوزه
ي نشانه شناسی است که با هدف شکل گیري حلقه ي

نشانه شناسی در شیراز برگزار گردیده است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/14
شیراز

 گفت وگو با دکتر سعید حسام پور، رئیس مرکز مطالعات ادبیات کودك و نوجوان دانشگاه شیراز

بیش از یک دهه است که نام دانشگاه شیراز، با ادبیات
کودك و نوجوان پیوند یافته است. در آستانه ي چهل
ویکمین فجر انقالب اسالمی گفت وگویی داشتیم با دکتر
سعید حسام پور، رئیس مرکز مطالعات ادبیات کودك و

نوجوان دانشگاه شیراز:

ضرورت تأسیس گرایش ادبیات کودك و نوجوان چه بوده
است؟

پیش از تأسیس گرایش ادبیات کودك و نوجوان در دانشگاه
شیراز، در ایران ادبیات کودك و نوجوان، به صورت
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غیردانشگاهی فعال بوده، کانون پرورش فکري متولی ترویج و گسترش آن بود؛ اما براي اینکه به صورت علمی و دانشگاهی به آن نگاه شود
و تحقیقات و پژوهش ها هم سمت وسوي علمی تر و سنجیده تري داشته باشد؛ نیاز به تأسیس این گرایش بود و ضرورت تأسیس این
گرایش از همین جا پدیدار شد. درواقع براي اینکه از طریق پرورش صاحب نظران دانشگاهی زمینه را براي تعمیق بخشیدن و علمی تر
شدن این حوزه فراهم کنیم. به همین دلیل ابتدا گرایش ادبیات کودك و نوجوان در ایران راه اندازي شد که ما بتوانیم صاحب نظرانی را
تربیت کنیم که به صورت کامال حرفه اي و پرورش یافته به این حوزه می پردازند، چراکه قبال افراد، بیش تر سلیقه اي و در حاشیه به
ادبیات کودك و نوجوان می پرداختند. با تإسیس گرایش ادبیات کودك و نوجوان، به دلیل تمرکز و درنگ بیش تر روي این حوزه از آن
پراکنده کاري تا حد زیادي جلوگیري شد، البته فقط راه اندازي این گرایش نمی توانست این کار را انجام دهد. به همین دلیل در کنار آن،
تأسیس کتابخانه ي تخصصی، برگزاري همایش ها و جشنواره هاي تخصصی دانشگاهی در این حوزه، تولید کتاب و فعالیت هاي متعدد

دیگري انجام شد.

در مسیر راه اندازي گرایش ادبیات کودك و نوجوان و تعمیق بخشی به این حوزه، چه خألهایی شناسایی و برطرف شد؟ 
یکی از بهترین اتفاق هایی که افتاد این بود که گرایش ادبیات کودك و نوجوان به دلیل ماهیت بینارشته اي بودن آن، زمینه را براي گفت
وگوي صاحب نظران در گرایش هاي مختلف ازجمله کارشناسان زبان و ادبیات فارسی، علوم تربیتی و روان شناسی، جامعه شناسی، یا
حتی کارشناسان رسانه یا هنر و... فراهم کرد تا از نزدیک با یکدیگر درباره ي یک موضوع خاص همفکري و گفت وگو کنند. در کنار این
تعاملی که این رشته ها با هم داشتند، یک تعامل جدي تري بین دانشگاه و جامعه اتفاق افتاد. به این شکل که پدیدآورندگان آثار کودك و
نوجوان در دانشگاه حضور پیدا کردند و به این ترتیب، هم از دانشگاهیان ایده گرفتند و هم نقد و ارزیابی آثارشان را دیدند و هم از
تجربیات و پژوهش هاي دانشگاهی براي ارتقابخشیدن به آثار خودشان تأثیر پذیرفتند. درواقع یک تعامل هم افزایی در این رابطه ي بین

دانشگاه و جامعه شکل گرفت که این بسیار ارزشمند است و کمتر در ادبیات بزرگسال اتفاق افتاده است.
عالوه بر این ها، برگزاري سمینارها، نشست هاي تخصصی و همایش هاي علمی که به طور ویژه به یکی از محورهاي آثار کودك و نوجوان
می پرداخت، مانند تصویرگري کتاب هاي کودك، شعر کودك، رمان کودك و... زمینه را براي محورقراردادن یک ژانر خاص کودك و
نوجوان و درواقع جریان سازي براي آن ژانر خاص بیش تر فراهم می کرد و فضاي همفکري و هم اندیشی بیش تر میسر شد. طبیعی است
که دوباره در مسیر جشنواره ها، نشست ها و... افرادي که چه بسا قبال دغدغه ي این حوزه را نداشتند، وارد این مسیر می شدند و از
دیگرسو نیز افرادي هم که دغدغه ي ادبیات کودك و نوجوان را داشتند، به صورت متمرکزتر روي حوزه هاي خاصی که مرکز مطالعات

ادبیات کودك مطرح می کرد، فعالیت می کردند و این موضوع در دراز مدت به نفع ادبیات کودك ونوجوان کشور بوده است.
از سوي دیگر، طبیعی است که ما براي علمی تر شدن و تعمیق بخشیدن به گرایش ادبیات کودك و نوجوان، نیاز به منبع و تولید منابع
پژوهشی داشتیم. ما در جامعه ي ایرانی به این دلیل که این گرایش تازه بنیان گذاري شده بود، چندان منابعی در اختیار نداشتیم و به
شناسایی آثار نظري و پژوهشی ادبیات کودك و نوجوان و ترجمه ي آن ها نیازمند بودیم. پس یکی از قدم هایی که در این رابطه برداشته
شد، ترجمه ي کتاب هایی بود از سوي صاحب نظران که می توانست به پژوهشگران کمک کند و دانش آن ها را ارتقا بخشد. در همین
سال جاري 13 عنوان کتاب در حوزه ي نقد و نظریه ي ادبیات کودك و نوجوان منتشر می شود. همچنین در قالب پروژه هایی چندین
مجموعه کتاب تصویري داستانی به انتخاب صاحب نظران جهانی ادبیات کودك و نوجوان، نیز براي کودکان و نوجوانان ایران و همچنین

عالقمندان به حوزه ي ادبیات کودك و نوجوان شناسایی و ترجمه شد. 
یکی دیگر از فعالیت هاي مرکز مطالعات ادبیات کودك و نوجوان، انجام طرح هاي پژوهشی و پژوهش هاي بنیادین در این حوزه بود. الزم
بود کسانی بیایند و پژوهش هاي گذشته را جمع آوري و آسیب شناسی کنند. در همین راستا مرکز مطالعات ادبیات کودك و نوجوان،
طرح هایی پژوهشی را در برنامه هاي خود گنجاند؛ ازجمله طرح ملی ''دانشنامه ي موضوعی ادبیات کودك ایران که در قالب 6 کتاب با
عنوان هاي ''فرهنگ ادبیات کودك ایران، کتابشناسی موضوعی آثار منتخب تصویري داستانی تألیفی ازسال 1357-1390، کتابشناسی
موضوعی آثار منتخب بازنگاري (کتاب هاي تصویریداستانی بازنویسی و بازآفرینی (1357 تا 1390)، شعرشناسی موضوعی کودك و
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نوجوان (1357 تا 1390)، کتابشناسی موضوعی آثار منتخب رمان و داستان نوجوان، مقاله شناسی موضوعی ادبیات کودك ایران (1357
تا 1390)، در سال جاري منتشر می شود. این کار باعث شده است، افرادي که بخواهند در این حوزه ها کار کنند کارنامه اي از آنچه که
در گذشته انجام شده است را پیش روي خود داشته باشند و بدانند که تاکنون چه کارهایی انجام شده و چه خألهایی وجود دارد، یا چه

نقاط قوت و ضعفی بازشناسی شده است و از این پژوهش ها ایده بگیرند که از این به بعد چه کارهاي بهتري می توانند انجام دهند.
غیر از تولید کتاب ها و طرح هاي پژوهشی، گام دیگري که مرکز مطالعات ادبیات کودك و نوجوان دانشگاه شیراز برداشت، تأسیس
نخستین مجله ي علمی پژوهشی ادبیات کودك و نوجوان در ایران بود که با فراخوان، جذب و انتشار مقاله هایی در پیوند با ادبیات کودك

و نوجوان که با رویکردي علمی پژوهشی نوشته می شود، به ارتقاي سطح ادبیات کودك و نوجوان کشور کمک شایانی کرده است. 
عالوه بر این ها به دنبال تربیت نیروهاي متخصص و صاحب نظر در زمینه ي ادبیات کودك و نوجوان، آرام آرام دانش آموختگان این
گرایش، جذب دیگر نهادهاي مرتبط با کودك و نوجوان شدند و به دیگر محافل علمی و ادبی مانند کانون پرورش فکري کودك و نوجوان
یا شوراي کتاب کودك و نوجوان و... رونق خاصی بخشیدند. درواقع به تخصصی تر کردن حوزه هاي مرتبط با کودك و نوجوان کمک
کردند و به یقین حضور چنین افرادي با رویکرد علمی و دانشگاهی به مجموعه ها کمک می کند و تعامل بهتري میان دانشگاه و جامعه

شکل می گیرد. تعاملی هم افزاینده!

چه برنامه هایی براي ادامه ي فعالیت هاي این مرکز در نظر گرفته شده است؟
اتفاقاتی که در حوزه هاي ادبیات کودك و نوجوان افتاده، اتفاقات ارزشمندي بوده و باید از این به بعد ادامه داشته باشد. اولین گام تأسیس
گرایش دکتري ادبیات کودك و نوجوان در دانشگاه است تا افراد به صورت ویژه تر را در حوزه ي ادبیات کودك و نوجوان تخصص بگیرند و
این موضوع می تواند بازهم به پرورش و تربیت نیروي صاحب نظر در حوزه ي ادبیات کودك و نوجوان کمک کند و زمینه را براي جذب

هیأت علمی هایی با تخصص ادبیات کودك و نوجوان فراهم کند.
قدم دوم انجام پژوهش هاي مختلف در این حوزه است. هرچند تاکنون پژوهشهاي بنیادین ارزشمندي انجام شده، اما همچنان نیاز به
انجام پژوهش هاي متعددي داریم، به ویژه اینکه اگر تاکنون بیش تر به سمت پژوهش هاي بنیادین رفتیم، از این به بعد نیاز هست که به
سمت پژوهش هاي کاربردي و عملی تر برویم. مخصوصا در زمینه ي تولید نظریه هایی که بومی تر هستند و در این زمینه نیاز هست که
با بازخوانی و تأمل و تعمق در آثار کودك و نوجوان بومی و ایرانی به بوطیقاي آثار ادبی کودك و نوجوان آثار بپردازیم و ببینیم که چه
نقاط قوت و ضعفی دارند. این موضوع می تواند به تحقیقات دانشگاهی و تولیدات کودك و نوجوان در انواع مختلف رمان نوجوان، کتاب

هاي تصویري داستانی و... جهت دهد.
با توجه به توسعه ي همه جانبه یا فراگیرترشدن درواقع امکانات مجازي و بازي ها و انیمیشن ها و... یه مقدار نیاز هست که به این حوزه

ي کودك و رسانه بیش تر بپردازیم.
نکته ي دیگري که الزم است به آن بپردازیم، این است که مقدار بیش تري نسبت به گذشته، مخاطب را وارد نقد آثار کنیم و از حضور
مستقیم کودك و نوجوان به عنوان مخاطبان اصلی این آثار بیش تر کمک بگیریم. هرچند که تاکنون هم کارهایی در این زمینه انجام
شده، اما بنظرم الزم است تا با بهره گیري مستقیم از این مخاطبان، در وهله ي اول نیازسنجی کنیم و سپس پژوهش ها و آثاري را بر

اساس نیازهاي این گروه منتشر کنیم.
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سه شنبه 15 بهمن 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/15
شیراز

 گفت وگو با دکتر وحید سهراب پور، مدیر شتاب دهنده کوانتوم دانشگاه شیراز

رویکرد اصلی دانشگاه شیراز در سال هاي اخیر حرکت به
سمت دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم است و در این میان
شتابدهنده کوانتم دانشگاه شیراز یکی از مراکزي است که با

هدف تحقق کارآفرینی و نوآوري ایجاد شده است.
فارس استارت آپ ( رسانه جامع کارآفرینی و نوآوري استان
فارس) با دکتر وحید سهراب پور، مدیر شتاب دهنده کوانتوم

دانشگاه شیراز گفت و گویی داشته که در ادامه می آید.
تخصص ، جوانی ، کارآمدي و موفقیت در کنار تجربه؛ همه و
همه مولفه هایی هستند که هر رسانه اي را براي گفتگو با
صاحب این شاخصه ها ترغیب می کند ، ما در فارس
استارت آپ خوش شانس بودیم که مدیر شتابدهنده کوانتوم

دکتر وحید سهراب پور همه را با هم داشت و دعوت ما را نیز براي اولین گفتگو پذیرفت.
محیط کاري زیبا و مدرن کوانتوم محل قرار بود و از هر دري با ایشان گفتگو کردیم ؛ صمیمیت ایشان در گفتگو ما را براي ادامه سواالت و

طوالنی شدن بحث ترغیب کرد.
براي سوال اول لطفا بیوگرافی مختصري از خودتان بیان کنید و فضاي فعلی اکوسیستم فارس را کمی براي ما تشریح کنید ؟

وحید سهراب پور متولد 1361 و تحصیالتم در مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر بوده است. ارشد اول مدیریت صنعتی در
لجستیک و ارشد دوم در رشته کیفیت و عملیات و دکترا نیز در زمینه لجستیک و زنجیره تأمین بوده است. پس از تحصیل و کار در
دانشگاه لوند سوئد- دانشگاهی که با 45 هزار دنشجو و رتبه حدود 60 دانشگاه هاي جهان - به ایران آمدم و مرکز نوآوري و کارآفرینی
دانشگاه شیراز را راه اندازي کردم و پس از پایان مقطع دکتري در دانشگاه لوند تدریس می کردم و موقعیت هاي شغلی زیادي نیز پیش

https://farsstartup.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af/
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می آمد و همزمان برنامه اي هم از بنیاد ملی نخبگان براي جذب دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم بود و نهایتا تصمیم گرفتم به
ایران بیایم و تالش کنم که فضایی راه اندزي کنم که جوانان کسب و کارهاي نو و خالقانه خود را ایجاد کنند به ویژه در فارس و جنوب

ایران.
تصمیم سختی بود و می بایست از خیلی چیزها می گذشتم و به ایران می آمدم. در ابتدا هم دوستان اصرار داشتند که در تهران بمانم ولی
خودم معتقد بودم که باید به جنوب کشور بیایم، زیرا بیشتر امکانات در تهران متمرکز هست و شهرهاي دیگر از چنین موقعیت هایی

چندان برخوردار نیستند.
در ابتدا مرکز نوآوري وکارافرینی دانشگاه شیراز و سپس شتاب دهنده کوانتوم را راه اندازي کردم، براي طراحی فضاي کاري کوانتوم از
بهترین متخصصان ایرانی که در بهترین دانشگاه هاي ایران و جهان درس خوانده بودند استفاده کردیم و این مرکز بر اساس مطالعه و
بررسی پیشرفته ترین مراکز نوآوري جهان طراحی گردید. مجموعه کارها علی رغم تمام مشکالت و سختی ها مثل شرایط اقتصادي کشور

بحمداهللا خوب پیش رفته است و با استقبال خوبی نیز مواجه هستیم.
ما در شتابدهنده کوانتوم از اوایل سال 1397 کار خود را آغاز کردیم. جوانان باطرح ها و ایده هایی که دارند نزد ما می آیند و ما به آن ها
مشاوره، آموزش و راهنمایی می دهیم . تامین فضاي کاري، تامین سرمایه مرحله پیش بذري و پی گیري سرمایه گذاري مراحل بعدي و

خیلی خدمات مفصل دیگر می دهیم و جزو معدود شتاب دهنده هاي فعال خارج از تهران هستیم.
- از فضاي دانشگاهی که در آن تحصیل کرده اید کمی بیشتر بگویید.

دانشگاه ها در جهان چند نسل داشتند. نسل اول آموزشی نسل دوم پژوهشی و نسل سوم دانشگاه هاي کارآفرین هستند. ظاهرا نسل هاي
بعدي دانشگاهی در ایران اجرا نشده است و تنها دانشگاهی که وارد حوزه هاي بعدي شده است و پیشرو است دانشگاه صنعتی شریف است
. در خارج از ایران پژوهش و آموزش براي حل مشکالت جامعه است و تمرکز بر این است که آموزش و پژوهشی که انجام می شود چه

مشکلی را از جامعه را حل می کند.
نسل سوم دانشگاه ها به دنبال ایجاد کسب و کار هاي جدید است و خروجی دانشگاه بر این کار متمرکز است پژوهش هم جزو کارهاي

دانشگاه هست ولی یک پله باالتر رفته اند و به دنبال ایجاد یک ارزش جدیدي براي جامعه هستند.
در کشور ما این مسئله کمتر دیده می شود و بیشتر تاکید بر این است که یک تکنولوژي از خارج وارد شود و مونتاژ شود. این خیلی فرق

می کند .
دیگر ویژگی دانشگاه هاي ارزش آفرین این است که نیرویی که تربیت می شود براي ورود به بازار کار آموزش دیده است و کار عملی انجام
داده است. این در نوع آموزش دانشگاهی ایران نیست و این امر ما را با خیل کثیري از فارغ التحصیالن لیسانس، فوق لیسانس یا حتی
دکترا مواجه می کند که هیچ کاري بلد نیستند و اگر بخواهید آن ها در شرکتی یا اداره اي به کار بگمارید هیچ کاري نمی توانند انجام
دهند، هر چند خیلی خوب هم درس خوانده باشند. در استان فارس در این یک سال اخیر فضا مثبت تر شده است و مسئولین لطف دارند

و این باعث می شود که این مدل نگاه ارزش آفرینی رونق پیدا کند.
- از شتاب دهنده ها و بطور خاص شتاب دهنده کوانتوم کمی بیشتر بگویید؟

کال مباحث اینچنینی مثل شتاب دهنده و یا کوانتوم و از این قبیل در خارج از ایران درست شده است و اکثرا هم در آمریکا و هر فرآیندي
که در کشور دیگري راه افتاده به همین راحتی قابل کپی برداي و الگوگیري نیست و باید با محیطی که می خواهد در آن شکل بگیرد
سازگار باشد. با مسایل و سازو کار هاي حقوقی آن کشور سازگار باشد و ما سعی کردیم بهترین مدل هاي داخل و خارج را بگیریم و بومی

سازي کنیم که کار خیلی سختی هم هست. شرایط موفقیت در ایران به مراتب سخت تر است چرا که محیط کامال متفاوت است.
کشور ما از نظر اندازه اقتصاد در رتبه بندي هاي مختلف معموال بیست و هشتم جهان هست ولی از لحاظ فضاي کسب و کار در پله 127

جهان هستیم یعنی یکصد پله از حجم اقتصادمان عقب تر هستیم و این امر کارکردن در چنین محیطی را سخت تر می کند.
مثال پایه قانون تجارت در ایران - که می خواهید بر اساس آن شرکت راه اندازي کنید- مربوط به 1313 است. که این قوانینی که در آن
زمان مصوب شده است، الگوبرداري از قوانین چنددهه قبل تر فرانسه است. کار کردن در چنین فضاي حقوقی ، کارآفرینی را خیلی سخت
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تر می کند.
در کشور ما یک چالش جدي وجود دارد؛ از دهه 30 که نفت ملی می شود و پول نفت وارد اقتصاد می شود دولت ها هیچ انگیزه اي براي
ایجاد فضاي کسب و کار ندارند آنها بر این باور بودند که پول نفت را به اقتصاد تزریق می کنیم و براي ایجاد اشتغال هم افراد را وارد دولت
می کنیم. و کمتر به دنبال کمک به ایجاد کسب و کار توسط مردم بودند . این چالش پول نفت؛ کشور را وارد پیچیدگی هاي کرده است و

فرهنگ جامعه را هم تحت تاثیر قرار داده است.
بنده مدت زیادي در خارج از کشور کار کرده ام و با افرادي از ملیت هاي مختلف برخورد داشته ام ، با توجه به اینکه در دانشگاه هاي بین
المللی تدریس می کنم - و امروزه خیلی مدیران اروپایی در کالس هاي ما تربیت می شوند- پس از مقایسه ؛معتقدم تفاوت ما با کشورهاي

اروپایی همچون سوئد و آلمان در داشتن چاه نفت نیست فقط در یک کلمه است و آن فرهنگ است، فرهنگ کار کردن.
تعهد یک ژاپنی یا آلمانی در کار بسیار بیشتر و بهتر و دقیق تر از ما است و آنها کارهایی را که متعهد می شوند با ظرافت تمام انجام می
دهند و در هیچ بخشی از آن کم کاري نمی کنند . هر چند ادعاي ما بیشتر است و تا این فرهنگ درست نشود بقیه موارد هم درست نمی
شود و هرچه دولت ها را عوض کنید در همان بستر قبلی کار می کنند و فایده اي ندارد. باید فعالیت هاي فرهنگی بیشتر و بیشتر شود و

فرهنگ درست کار کردن و متعهدانه کار کردن تقویت شود.
به طور مثال من وقتی کاري را از دانشجوي دانمارکی می خواهم چند برابر آن چه خواسته ام را انجام می دهد ولی دانشجوي ایرانی یک
دهم آن چه خواسته ایم را انجام می دهد. این مسائل شاید در جامعه به عنوان ارزش باشد ولی اجرا نمی شود. مثال از قدیم االیام در
جامعه ما مرسوم بود که بچه ها را می فرستادند شاگردي کنند و بعد با کمک همان استاد مستقل شوند و خودش صاحبکار شوند. اما
امروزه شاگردي کردن را کسر شان می دانند. در حالی که در اروپا هنوز بچه ها می روند کارهاي ساده همچون چمن زنی را انجام می
دهند و پول می گیرند. مثال پدر همسایه به پسر همسایه کناري پول می دهد تا برایش کار کند و بالعکس ؛ فقط براي این که کار کردن را

بیاموزند.
بنابراین ابتدا بایستی فرهنگ کار کردن را درست کنیم و بعد براي راه اندازي کسب و کار برنامه ریزي کنیم، این ها فوت کوزه گري است .
باید ببینیم کشورهاي دیگر چه کار کرده اند و بعد بومی سازي کنیم. می گویند امپراتور پتر کبیر رفت درصنایع کشتی سازي هلند کار
کرد و بررسی کرد که چرا اروپایی ها از لحاظ کشتی سازي از روسیه پیشرفته تر هستند. االن در کشور وضعیت فرهنگ به گونه اي شده

است که آدم هاي عادي از اینکه بروند کارگري کنند تابیاموزند، دوري می کنند.
ما باید در جامعه این ها را حل کنیم و بعد در ادامه ي شکل گیري این مولفه ها ، فرهنگ کار تیمی و گروهی و حمایت از همدیگر شکل
بگیرد و مبناي کسب و کار و کارآفرینی بشود و براساس آن فناوري جدید شکل می گیرد و استقالل کشور حفظ می شود. امروزه ما در هر
صنعتی بخواهیم کار کنیم باید دستمان جلوي کشورهاي دیگر دراز باشد. حاال یک روز آمریکا و انگلیس و روزي دیگر روسیه و چین و ..

فرقی نمی کند نهایت باید از یک جایی تامین شویم.
فرهنگ واسطه گري و داللی و خرید و فروش ملک، سکه و دالر هم مسئله دیگریست که اقتصاد بیمار ما دارد آن را ترویج می کند. در

کشورهاي پیشرفته شما نمی توانید از این کار ها کنید.
مثال در کشور سوئد هیچ کس نمی تواند بیش از دو خانه داشته باشد و اگر می خواهد داشته باشد باید یک شرکت اجاره داري ثبت کند،
وام خوب هم می دهند و ده ها واحد می تواند بخرد و اجاره دهد ، هم ایجاد درآمد می کند و هم کسانی مشغول به کار می شوند. اما در

ایران اینگونه نیست .
سوال: از وقتی بحث استارت آپ ها داغ شده است از جوان ها بسیار می شنویم که می گویند این ایده ها در ذهن ما بوده است و ما به آن

فکر کرده ایم ، این فضارا براي ما شفاف کنید جایگاه ایده و اجرا کجاست ومدل کوانتوم براي یاري رساندن صاحبان ایده چیست؟
ما یک بخش کارمان این است که فرهنگ کار و کارآفرینی را تشویق و تبلیغ و ترویج کنیم. شتاب دهنده روش کارش این گونه است که
تیم هایی که طرحی دارند و محصول حداقلی نیز خلق کرده اند، می آیند آموزش و مشاوره می بینند وبه آنها براي راه اندازي کسب و

کارشان کمک می شود و این فرآیند به آن ها براي ورود به بازار کار کمک می کند.
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نکته ي بسیار مهم این است که رقابت در ایده نیست بلکه رقابت در اجراست . این که کسی ایده اي داشته باشد مهم نیست، مهم آن
است که بتواند آن را اجرایی کند. تیم باید روي ایده هاي مختلف کار کند و ببیند کدام را می تواند انجام دهد. صرفاداشتن ایده مثمر ثمر

نیست. شما اگر بهترین ایده جهان را داشته باشید ولی تیم کارآمد نداشته باشید کار به جایی نمی رسد.
سوال:یک تیم خوب چه ویژگی هایی دارد؟

یک تیم خوب نخستین ویژگی اش این است که تمام افراد گروه به صورت تمام وقت باشند. این گونه نباشد که این افراد صبح جایی باشند
و عصر بیایند دور هم.

دوم باید تخصص هاي الزم را داشته باشند هم از نظر فناوري و هم از نظر مدیریتی. مثل تبلیغات و بازاریابی، برنامه نویسی و ..
سومین مسئله اینکه صالحیت و اهلیت داشته باشند؛ آدمی که کارها را به فردا می اندازد یا نصفه انجام می دهد نمی تواند عضو تیم

استارت آپی باشد. حجم کارها بسیار باالست و افراد باید مصمم و عالقمند و با انگیزه به دنبال کار بروند.
این تیم ها در کارگاه هاي ما سه دوره پیش شتاب دهی، شتاب دهی و پساشتاب دهی را باید بگذرانند.

دردوره پیش شتاب دهی باید آموزش هاي بازار، تهیه بیزنس پلن و ساخت محصول حداقلی - که این را باید از قبل داشته باشند- و اگر
عملکرد خوبی داشته باشند در پایان این دوره سه ماه یک سرمایه در اختیارشان قرار می گیرد تا بروند کار را شروع کنند. فضا هم در

اختیارشان قرار خواهد گرفت.
چه تیم هاي موفقی در کوانتوم داشته اید؟

ما به طرح هاي خوبی کمک کردیم. مثال تیم برناتک که رباتی درست کرده اند براي افرادي که قطع نخاع هستند که کمک می کند که
بایستند و حرکت کنند و ... ما آدم هایی زیادي داریم که در زمان جنگ قطع نخاع شده اند یا در تصادفات جاده اي افراد زیادي با مشکل

مواجه می شوند که این محصول بسیار براي آنها مفید است.
یک تیم انیمیشن سازي هم با نام Hi Promo هم هست که دیرین دیرین شیرازي و انیمیشن قمپز را می سازند . یکی هم تیم توریپسم

در زمینه تورهاي طبیعت گردي است و یا تیم اپلیکیشن کارگرین که در حوزه تجهیزات و نیروي ساخت و ساز مشغول فعالیت هستند.
سوال : آقاي دکتر لطفا در مورد فرایند شتاب دهی به ما بگوید ؟

مسئله این است که ابتدا محصول اولیه ساخته شود. چون در دوره شتاب دهی زمان محدود است ابتدا باید طرح شان را در سامانه و سایت
کوانتوم ثبت کنند و در صورتی که موارد خواسته شده را تکمیل و ارسال کنند از آن ها خواسته می شود تا براي ارائه حضوري تشریف

بیاورند ، سپس توسط داورها به کارشان امتیاز داده می شود وامتیازهاي باال براي دوره پیش شتاب دهی دعوت می شوند.
ما منتورها و داورانی داریم که به بهترین دوره هاي تهران هم دعوت می شوند و طرح ها را سنجش و ارزیابی می کنند. اما در کوانتوم
نحوه امتیازدهی مان فرق می کند، ما هم به تیم و هم به بازار آن محصول و هم به چشم انداز سه تا پنج ساله محصول توجه می کنیم و
رویکرد ما بیشتر کاربردي است . شاید در جاهاي دیگر داوري ها تکنولوژي محور باشند ولی ما دیدگاه مان بازار است و اینکه چگونه

سریعتر به بازار بیایند.
ما یک جدولی داریم که بر اساس آن امتیاز می دهیم. پارك هاي علم و فناوري یک بودجه دولتی دارند و دستشان بازتر است ولی ما

چنین چیزي نداریم و دست به عصاتر راه می رویم.
برخی وقت ها نیز از یک ایده چندین گروه بیرون می آید. در حال حاضر ما در کوانتوم حدود 20 تیم فعال داریم که حدودا 80 نفر در آن
مشغول هستند. ما به این کار یک دید عام المنفعه داریم و این فرآیند بیشتر به نفع گروه هایی است که می آیند. توانمند سازي یکی از
وظائف ماست. اگر تیمی خودش نتواند کار انجام دهد نمی تواند قدم از قدم بردارد. تیم ها تمام کارها را خودشان باید انجام دهند. شرکت

ها و کسب و کارها باید از صفر تا صد تکنولوژي و فروش دست خودشان باشد.
معموال برخی ها می خواهند از یک ایده تکراري استفاده کنند و یا این که می ترسند ایده هایشان را بیان کنند که کسی به سرقت ببرد

در حالی که عمده ایده ها در جهان قبال تجربه شده است. در حوزه کسب و کارهاي اینترنتی ایده ها عمدتا کپی هستند و مشابه دارند.
ما در مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز یک بخشی داریم که طرح ها را ثبت می کنیم البته هر طرحی قابل ثبت شدن نیست و این
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که ثبت داخلی چگونه است و ثبت خارجی چگونه است ؛ فرآیندي دارد.
این مرکز این توان را دارد که ایده ها را حتی در کشورهاي دیگر یا حتی به صورت جهانی ثبت کند و معاونت علمی و فناوري ریاست

جمهوري کمک هزینه اي هم براي ثبت می دهد.
اگر نکته اي در مورد کوانتم باقی مانده است که الزم می دانید مخاطبین ما مطلع شوند؛ بفرمایید؟

ما در طول سال رویدادهاي زیادي داریم. در یکسال و نیم گذشته تا کنون بیش از 160 رویداد، مسابقه و کارگاه و دوره آموزشی برگزار
شده است که عدد زیادي است و شاید در کشور ما؛ رتبه اول باشیم. ما حتی تعدادي رویدادهاي بین المللی هم داشته ایم و تالش کرده
ایم که تا آنجا که می توانیم هر فردي را که خالق و عالقه مند است و می خواهد کسب و کاري راه بیاندازد را کمک کنیم ودرهمین زمان

کوتاه خروجی هاي خوبی نیز داشته ایم.

-در مورد خالء وجود صندوق هاي سرمایه گذاري در شیراز و همچنین مدل ارتباط سرمایه گذارها با استارت آپ ها چه توصیه اي دارید؟
تیم ها پول هوشمند می خواهند وگرنه می توان از بانک هم وام گرفت ولی هوشمند نیست و فقط پول می دهد. در حالی که اگر سرمایه
گذار در حوزه تخصصی مربوطه باشد خیلی درهاي دیگر را هم براي موفقیت طرح باز می کند و باعث می شود تا احتمال موفقیت طرح
باالتر رود. یک صندوق سرمایه گذاري در پارك علم و فناوري فارس هست که دانشگاه شیراز هم از سرمایه گذاران آن است که تا پیش از

این فقط صرفا وام می داد ولی امروزه به سمت سرمایه گذاري هوشمند رفته است و این تنها نمونه استان است و بقیه در تهران هستند.
تیم هایی که از شیراز بخواهند به تهران منتقل شوند احتمال شکست برایشان بیشتر می شود چون هزینه ها باالتر می رود و شهر غریب

است و هزاران دردسر دیگر ؛ توصیه ما این است که بهتر است تکنولوژي را در شیراز نگه دارند و بازاریابی را به تهران ببرند.
اتاق بازرگانی استان نیز تالش هایی براي راه اندازي صندوق سرمایه گذاري کرده است . در ایران حتی در شهرتهران هم عمدتا این

صندوق ها دولتی یا نهادي هستند و بخش خصوصی هنوز ورود جدي و قابل قبولی به این حوزه نداشته است.
توصیه ما به افراد براي راه اندازي کسب و کار این است که به سراغ حوزه و زمینه اي بروید که در آن تخصص دارید. اینکه فرد یا تیم در

چه حوزه اي تخصص دارد نقش بسیار مهمی در موفقیت طرح ها و ایده ها دارد.

سوال:طبق شنیده هاي ما چیزي حدود 280 هزار سرمایه گذار خصوصی (آنجل) در آمریکا وجود دارد چرا در استان و کشور ما این مسئله
خوب جا نیفتاده است ؟

ما به عنوان یک شتاب دهند تالش خود را می کنیم ولی واقعیت این است که مسئولیت هاي ما اینقدر زیاد است که فرصت این که
بتوانیم کار بزرگی در زمینه صندوق هاي سرمایه گذاري انجام بدهیم را نداریم بنابراین تمرکز خود را روي شتاب دهی می گذاریم.

در گذشته در فرهنگ اسالمی مزارعی در کشور بود که کشاورز با زمین دار در سود و زیان شراکت می کردند. اما اکنون مبناي کارها پول
نزول است که مبناي اسالمی هم ندارد وهیچ نوع مشارکتی در کار نیست. به شما وام می دهند و باید یک سودي، بهره اي بدهید در هیچ
ضرري هم شریک نیستند. در حالی که در فرهنگ غرب عکس این است چیزي که در غرب است همان مدل صد سال پیش ماست که در
کشور ما تعطیل شده است. شما وقتی به کسی وام می دهید بدبختش می کنید حتی اگر ضرري نکند اگر سود نکند یا حتی سود بادرصد

پایین هم بکند ورشکست می شود.

سوال: مدتی است که پلتفورم هاي مبتنی بر خدمات در حوزه هاي مختلف حمل و نقل ، سفارش غذا ، خدمات شهري و ... بسیار در بین
مردم رایج شده است ، به نظر شما ظرفیت این بازارها تا کجاست و آیا باید منتظر تحولی در این مدل کسب و کار باشیم ؟

ظرفیت زیاد است چون خیلی از فرآیند ها در کشور ما به صورت سیستماتیک نبوده است شاید یک راه حل ساده این باشد که پلتفرم ها
را افزایش دهیم. در اروپا همه نقل و انتقال ها توسط شرکت ها صورت می گیرد. در کشور ما این به صورت پراکنده است هر کسی به

صورت شخصی صاحب یک وسیله نقلیه است و این مدل پلتفرم ها جواب می دهد.
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مثال یک کامیون دار شخصی می تواند همیشه کار را براحتی گیر بیاورد. در حالی که این شیوه کار در اروپا جواب نمی دهد چون خدمات
حمل و نقل شرکتی است نه شخصی. پس این مدل کسب و کارها در کشور ما می تواند موفق باشد.

در کسب و کارهایی مثل هنرهاي دستی هنوز پلتفرم موفقی ایجاد نشده است و کسی خوب نتوانسته است این طرح را پیاده کند. چند
سال پیش یکی از مسئوالن میراث فرهنگی اعالم می کرد که 200 سایت فروش محصوالت صنایع دستی داریم که هیچکدام فروش قابل

قبولی ندارند.
سوال:از نظر شما آینده این بازارها چگونه است؟

بستگی دارد. مثال دیجی کاال در ابتدا پلتفرم نداشت ولی بعدا اضافه کرد. مدل هاي مختلفی در کشور ممکن است جواب دهد.
مانیاز داریم تا شرکت هاي بزرگ تولید سخت افزار داشته باشیم. در حال حاضر چون زیرساخت ها در کشور ما در این حوزه تقویت نشده
است و شرکت هاي بزرگی در این حوزه نداریم شانس کمتري براي توسعه پلتفرم هاي مبتنی بر سخت افزارهاي خاص را داریم. ولی در
زمینه هاي نرم افزاري تیم ها با یک رایانه می توانند محصول شان را تولید و اداره کنند. البته در حوزه هاي خاص سخت افزاري مانند

صنایع شیمیایی و دارویی ، نانوتکنولوژي و بایوتکنولوژي همچنان مزیت رقابتی داریم.
سوال:سال گذشته در گردهمآیی فعاالن حوزه کسب و کار ادعا شد که زیست بوم فناوري کشور آنقدر بزرگ شده است که قادر به ساختن

دولت آینده است این ادعا چقدر واقعی است ؟
به نظرم اغراق آمیز است. همه کسانی که در این زیست بوم فعال هستند عدد بزرگی از جامعه را شامل نمی شوند.

سوال:آینده کسب و کار را استان فارس چگونه می بینید؟
بخش زیادي از این که اکوسیستم براي اینکه بتواند جهش بزرگی داشته باشد درگیر تحریم ها است . همانطور که می دانید تیم ها و افراد
در این حوزه نیازمند به تکنولوژي هستند ، به خاطر تحریم ها شرکت هاي بزرگ جهانی به ما خدمات نمی دهند، بطور مثال گوگل خیلی

از سرویس ها را به ایران نمی دهد.
اگر این مانع بزرگ برداشته شود یک جهش بزرگ ایجاد می کند ولی اگر این وضعیت ادامه پیدا کند استارت آپ هاي کمتري می توانند
دوام بیاورند. ما در منطقه خودمان در حوزه خلیج فارس موقعیت مناسبی داریم مثال ما نیروي جوانی در اختیار داریم که کشورهاي عربی
منطقه ندارند. مثال امارات با همان نیروهاي کمی که داشته است توانسته است پیشرفت هاي خوبی داشته باشد.استارت آپ سوق 650
میلیون دالر به آمازون فروخته شد یا مثال تاکسی کریم بیش ازسه میلیارد دالر به اوبر فروخته شد. که ما چنین اعداد و رقم هایی را در

استارت آپ هاي خودمان نداشته ایم.
ببینید اروپایی ها قرن هاي متوالی همدیگر را کشته اند اما االن با هم یکی شده اند چرا ما این کار را نکنیم اگر سرمایه هاي نفتی منطقه
را جمع کنیم چه اتفاقی می افتد بهتر و بیشتر از سیلیکون ولی مثال زدنی خواهیم شد. این همه نیروي خوب و مستعد در ایران و

پاکستان اگر این ها را بشود کنار هم آورد یه حرکت بزرگ صنعتی و تکنولوژیک ایجاد می شود .
من در کشوري درس خوانده ام که منابع طبیعی مثل نفت نداشته اند ولی با تکنولوژي توانستند در مقام باالتري از ما بایستند. مثال سوئد

فقط جنگل دارد. که اگر میخواستند به همین کفایت کنند تنها چوب داشتند که ارزشش به اندازه نفت نیست.
- پیشنهاد و توصیه شما براي کسانی که می خواهند کسب و کاري را شروع کنند چیست ؟

در حوزه اي که در آن تخصص دارند ورود کنند. اگر در حوزه اي تخصص نداشته باشند اما گمان کنند که چون پول در آن است وارد
شوند قطعا شکست می خورند. مبناي کار اول تیم خوب است. حوزه فن آوري هاي مالی خیلی داغ است و می شود خیلی کار کرد.

به کسی هم که می خواهد سرمایه کذاري کند توصیه می کنم حتما در حوزه اي که تخصص دارد وارد شود و در حوزه هایی که سررشته
ندارد ورود نکند. بهترین حالت همین است.

- بزرگترین و جدي ترین مانع شما در توسعه فضاي کسب و کار در استان چیست؟
در استان فارس موانع خیلی زیاد است. یک بخش اینکه فرهنگ سازي نشده است و بخش دیگر عدم توانمندسازي است که خیلی جاي
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کار دارد و هر چه ما کار کنیم باز هم کم است.
سازمان هاي دولتی نیز اگر کمک نمی کنند لطفا چوب الي چرخ استارت آپ ها نگذارند زیرا به صورت سنتی سازمان ها با آن ها مخالفند

و همین امر باعث می شود تا به استان هاي دیگر بروند.
در خیلی جاهاي دنیا؛ دانشگاه مثل مسجد است درش باز است و همه مردم از آن استفاده می کنند، این خودش خیلی اثر دارد. یک مقدار
باید فضاي جنب و جوش بیشتر شود و جوان ها باید بیشتر درگیر کسب و کار شوند.حتی این که جوانی فقط در محیط دانشگاه راه برود

بهتر است تا در محیط هاي دیگر دچار آسیب هاي اجتماعی شویم.
دانشگاه تهران درحال تاسیس پردیس دانش است. در دانشگاه شریف باهمکاري شهرداري تهران ناحیه نوآوري تعریف کرده اند و شهرداري
تهران هم پذیرفته است که شرکت هاي استارت آپ می توانند در ساختمانهاي مسکونی باشند. حتی دانشگاه تهران دارد زمین هایی را
می خرد تا در آن شهر دانش ایجاد کند. ما االن در دانشگاه شیراز هکتارها زمین خالی داریم که می تواند فعال شود و منطقه ویژه اي
باشد براي کسب و کار و دانش و جنب و جوش ها. روي این ها می شود کار کرد. باید این فضا شکل بگیرد و می دانم که مردم هم
استقبال خواهند کرد به همه مردم عزیز این خبر خوش را می دهم که فارس انشااهللا به زودي صاحب دره فناوري یا پردیس دانش خواهد

شد.
آقاي دکتر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید متشکریم ، انشااهللا به تناوب در فرصت هاي آتی پاي صحبت هاي شما خواهیم نشست.

من هم از شما و رسانه تان ممنونم و برایتان آرزوي موفقیت می کنم.
منبع : فارس استارت آپ ؛ رسانه جامع کارآفرینی و نوآوري استان فارس

https://farsstartup.ir

چهارشنبه 16 بهمن 1398
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 نشست خبري رئیس دانشگاه شیراز

https://farsstartup.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af/
http://farsstartup.ir/
http://farsstartup.ir/
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در آستانه چهل و یکمین فجر انقالب اسالمی، دکتر حمید
نادگران رئیس دانشگاه شیراز در جمع خبرنگاران حضور
یافت و به تشریح مهمترین اقدامات و فعالیت هاي این

دانشگاه پرداخت. 
وي در جمع اصحاب رسانه گفت: از نظر نظام هاي رتبه
بندي بین المللی، دانشگاه شیراز پس از دانشگاه تهران،
برترین دانشگاه جامع کشور است و در رتبه بندي جهانی
Leiden رتبه دانشگاه شیراز در سال 2019 بین چهارصد

تا پانصد بوده است. 
ISC رئیس دانشگاه شیراز ادامه داد: براساس رتبه بندي
دانشگاه شیراز رتبه 42 را در بین دانشگاه هاي آسیا،
خاورمیانه و کشورهاي اسالمی کسب کرده است و دستیابی

به موفقیت ها علیرغم تمام مسائل و مشکالتی بوده که فراروي دانشگاه قرار دارد. 
دکتر نادگران به موضوع دستیار پژوهشی اشاره کرد و گفت: 21نفر از فارغ التحصیالن مقطع دکتري ، پس از دانش آموختگی به مدت یک

سال در دانشگاه می مانند و به ادامه تحقیقات در کنار اساتید توانمند می پردازند. 
دکتر نادگران خاطرنشان کرد: دعوت از اساتید مبرزبین المللی در هر رشته براي سخنرانی علمی پژوهشی و بحث و تبادل نظر با اساتید و

دانشجویان از دیگر برنامه هایی بوده که در همه بخش هاي دانشگاه شیرازمورد توجه قرار گرفته است.
کیفی سازي محتواي تولید شده توسط اساتید دانشگاه به شکل مقاله و کتاب دیگر موضوعی بود که رئیس دانشگاه شیراز به آن اشاره و
خاطر نشان کرد: براي تحقق این مهم ، اعتبارات پژوهشی خاصی اختصاص یافته و اجراي این طرح در دانشگاه شیراز نشان داد که اعضاي

هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی انگیزه هاي فراوانی براي انجام کیفی فعالیت ها و پژوهش هاي کیفی دارند. 
وي، ادامه فعالیت هاي برون دانشگاهی و ارتباط با متن جامعه را از رسالت ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاه برشمرد و اظهار داشت: با
ارتباط و تعامل مناسبی که بین دانشگاه شیراز و دستگاه هاي اجرایی ایجاد شده، این زمینه فراهم گردیده که پایان نامه هاي دانشجویان
به سمت حل مسائل و مشکالت کشور، استان و شهر سوق داده شوند و حتی از افراد توانمند صنعت و دستگاه هاي اجرایی به عنوان داور

در کمیته دفاع از پایان نامه هاي تحصیلی دعوت می شود. 
رئیس دانشگاه شیراز گفت: با همکاري مناسب بین این دانشگاه و پارك و علم و فناوري استان فارس، فضا و امکانات مناسبی براي استقرار

شرکت هاي دانش بنیان دانشگاهی اختصاص یافته است.
وي افزود: آشنایی دانشجویان با شرکت هاي فناور، گسترش نوآوري و کارآفرینی، ایجاد محیط کسب وکار و تجاري سازي محصوالت

فناورانه از جمله اهداف ایجاد پردیس فناوري و نوآوري در دانشگاه شیراز به شمار می رود. 
ایجاد کارگروه هاي تخصصی با اصحاب صنعت، راه اندازي خانه جامعه - صنعت، طرح کارآورزي و مهارت آموزي دانشجویان، حضور پررنگ
و موثر در نمایشگاه هاي مختلف و بازاریابی و تجاري سازي محصوالت پژوهشی؛ از مواردي به شمار می رود که در حوزه پژوهش و فناوري

دانشگاه شیراز صورت گرفته و در حال توسعه و گسترش می باشد. 
اقدامات و فعالیت هاي دانشگاه شیراز در عرصه بین الملل دیگر موضوعی بود که رئیس دانشگاه شیراز در جمع اصحاب رسانه به تشریح آن

پرداخت.
وي بیان کرد: دانشگاه شیراز عالوه بر تقاهم نامه هاي قبلی، امسال با دانشگاه هایی از مجارستان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، عراق، هندوستان و

فرانسه تفاهم نامه جدید همکاري هاي علمی پژوهشی امضاء کرده است. 
دکتر نادگران تصریح کرد: ارتباط منسجم و ساختار یافته اي با دانشگاه هاي رده یک کشور سوئیس برقرار شده و از آنجا که رویکرد
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فناوري، نوآوري، محصول محوري و تجاري سازي محصوالت فناورانه در دانشگاه هاي کشور سوئیس بسیار مورد توجه قرار گرفته؛
اشتراکات خیلی خوبی بین این دانشگاه ها و دانشگاه شیراز وجود دارد. 

دکتر نادگران گفت: دانشگاه شیراز دانشگاهی استاندارد گراست و با تاکید بر استاندارهاي آموزشی و پژوهشی خود و با توجه به همین
استانداردها؛ جذب دانشجویان خارجی در این دانشگاه صورت می گیرد.

عضویت در اتحادیه هاي ملی و بین المللی، اعزام اساتید و دانشجویان براي فرصت هاي مطالعاتی کوتاه مدت و بلند مدت، ایجاد مدرك
مشترك و انجام امور مربوط به پذیرش و روادید ؛ از دیگر اقداماتی بود که رئیس دانشگاه شیراز به عنوان فعالیت هاي بین المللی این

دانشگاه برشمرد. 
دکتر نادگران گفت: هم اکنون 8 پروژه بزرگ بین المللی با حضور اساتید دانشگاه شیراز در حال انجام است و این پروژه ها با دانشگاه هاي

آلمان، هند، قطر، سوئیس ، هلند و ... می باشد. 
رئیس دانشگاه شیراز اظهار داشت: در زمینه ارتباط با صنعت پس از دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شیراز در رده دوم کشور قرار دارد و

در دوسال گذشته در مجموع 150 قرارداد بین دانشگاه شیراز و صنایع مختلف به امضاء رسیده است. 
دکتر نادگران ادامه داد: 97 طرح استانی نیز با اتکا به توانمندي هاي اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز در حال اجراست.

رئیس دانشگاه شیراز در پایان خاطر نشان کرد :علیرغم کمبود هاي موجود ، تمام دستاوردهاي دانشگاه مرهون زحمات اعضا هیات علمی
و دانشجویان و کارمندان بوده و هست و جا دارد که از تالش و کوشش همه این عزیران دانشگاهی تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این نشست خبرنگاران سئواالت خود را مطرح کردند و رئیس دانشگاه شیراز به انها پاسخ داد.

شنبه 19 بهمن 1398
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 مکتب سلیمانی در دانشگاه شیراز

حجت االسالم والمسلمین جواد نیري ، مسئول نهاد
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نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز از اجراي
سلسله برنامه هاي گرامیداشت سیدالشهداي مقاومت حاج

قاسم سلیمانی در این دانشگاه خبر داد.
وي اظهار داشت : سردار عزیز شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی نمادیست از آرمان ها و ارزش هاي اصیل انقالب
اسالمی، ایشان یادگاري بود از سرداران و فرماندهان دفاع

مقدس و الگو و نمونه اي از آن ها براي نسل جوان امروز. 
حجت االسالم والمسلمین نیري ادامه داد : شهادت این
سردار موجی از خروش انسانی مردان و زنان آزاده در همه
جهان ایجاد کرد. از این جهت گرامیداشت یاد او، بزرگداشت

همه این ارزش ها و آرمان هاست.
وي تصریح کرد : از سوي دیگر بنا به فرمایش مقام معظم رهبري حاج قاسم سلیمانی یک شخص نبود یک مکتب یک مرام بود یک راه بود

که باید آن را شناخت و به درستی در مسیر آرمان هاي انقالب طی کرد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز گفت : ویژه برنامه هاي مکتب سلیمانی در چهلمین روز شهادت این شهید

عزیز در دانشگاه شیراز به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري و حمایت سازمان ها و ارگان هاي مختلف برگزار می شود.
وي افزود : آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت سید شهداي مقاومت روز یکشنبه 20 بهمن بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد دانشگاه
شیراز با سخنرانی دکتر حسین اکبري معاون دبیرکل جبهه بیداري اسالمی و حضور شاعر انقالبی جناب آقاي احمد بابایی برگزار خواهد

شد.
حجت االسالم نیري بیان کرد: عصر شعر مقاومت نیز با حضور جمعی از بانوان شاعراستان فارس روز 20 بهمن از ساعت 15 لغایت 17

اجرا می شود.
وي با بیان اینکه برخی برنامه ها نیز با همین هدف در دانشگاه شیراز اجرا شده است ، خاطر نشان کرد : کتابت آیات جهاد و شهادت با
حضور اساتید و خوشنویسان در پردیس آفرینش دفتر نهاد رهبري دانشگاه برگزار و هم اندیشی اساتید دانشگاه هاي شیراز در سالن شهید

چمران دفتر نهاد دانشگاه از جمله این برنامه هاست.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز از برپایی یادواره هنري و ادبی مکتب سلیمانی خبر داد و گفت : فراخوان این

یادواره اعالم شده اختتامیه آن در 20 فروردین سال آینده و همزمان با روز هنر انقالب برگزار خواهد شد.
وي،اجراي کارگاه سواد مجازي با حضور فعالین دانشگاهی فضاي مجازي وسخنرانی دکتر عباسی و مهندس معتضدیان و برگزاري نشست
تخصصی با عنوان '' جبهه مقاومت '' باحضور اساتید وکارشناسان جبهه مقاومت ؛را از دیگر برنامه هاي بزرگداشت شهید حاج قاسم

سلیمانی در دانشگاه شیراز برشمرد .
حجت االسالم و المسلمین نیري در پایان اظهار امیدواري کرد روح این شهید عزیز یاري بخش ملت عزیز ما در طی این مسیر ارزشمند

باشد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شیراز

 گفت وگو با دکتر چنگیز رحیمی، رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

یکی از اقدامات مهم در زمینه ي بهبود و ارتقاي سطح کیفی سالمت
روانی دانشگاهیان، تأسیس مراکز مشاوره و روان درمانی در دانشگاه
ها و ارائه ي خدمات روان شناختی در این مراکز است. با توجه به این
موضوع، در آستانه ي چهل ویکمین سالگرد پیروزي انقالب شکوهمند
اسالمی ایران، گفت وگویی داشتیم با دکتر چنگیز رحیمی، رئیس
مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز تا از فعالیت هاي این مرکز
بیش تر آگاهی یابیم. آنچه در ادامه می خوانید گزارش مختصري

است از گفت وگو با دکتر رحیمی:
مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، ده سال پیاپی به عنوان

مرکز مشاوره و روان درمانی برتر دانشگاه هاي کشور
مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز از سال 1378 با هدف پیشگیري از آسیب هاي روانی-اجتماعی، ارتقاي سطح سالمت روان

افراد و بازتوانی افراد آسیب دیده شروع به فعالیت نموده است.
فعالیت هاي این مرکز، در دو بخش درمانی و پیشگیري انجام می گیرد: در بخش فعالیت هاي درمانی، می توان به ارائه ي خدمات
مشاوره، روان درمانی، مددکاري و دارودرمانی به دانشگاهیان دانشگاه شیراز و عموم شهروندان اشاره کرد که ساالنه به طور متوسط، نزدیک
به 12 هزار جلسه ي مشاوره و روان درمانی با بهره مندي از تخصص و تجربه ي بیش از 50 نفر روانشناس و مشاور مجرب در این مرکز

ارائه می گردد. 
اقدامات پیشگیرانه ي این مرکز شامل برگزاري ساالنه نزدیک به دویست کارگاه آموزشی و سخنرانی با موضوعات متعدد روان شناختی،
برپایی نمایشگاه، اجراي مسابقات، انتشار پوستر و پیام هاي بهداشت روان و اجراي بیش از ده طرح مداخالتی مانند طرح هاي پیشگیري از
مصرف مواد در محیط هاي دانشگاهی، دانشگاه عاري از دخانیات، کارنامه ي سالمت روان دانشجویان ورودي جدید، تشکیل کانون

همیاران سالمت روان، آموزش دانش آموختگان رشته هاي روان شناسی، مشاوره و... است.
کانون همیاران سالمت روان

مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، به منظور بهره مندي از ظرفیت دانشجویان در برگزاري فعالیت هاي روان شناختی، کانونی
متشکل از دانشجویان داوطلب تحت عنوان ''کانون همیاران سالمت روان'' در این مرکز تشکیل شده است. دانشجویان پس از سپري
نمودن دوره هاي آموزشی الزم، به عنوان بازوي کمکی مرکز در ارائه ي کمک هاي اولیه ي روان شناختی، برگزاري همایش ها و کارگاه

هاي آموزشی و دیگر فعالیت هاي اجرایی همکاري می نمایند. 
همچنین در راستاي ارائه ي خدمات به سازمان ها، این مرکز همکاري هاي درمانی و آموزشی گسترده اي با دستگاه هاي مختلف استان

مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر، آموزش و پرورش استان، شهرداري، شرکت گاز، شرکت برق، بانک ها و ... دارد. 
مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه، با هدف آگاه سازي و افزایش دانش روان شناختی دانشگاهیان و عموم شهروندان، مطالب روان
شناختی موردنیاز را در سایت مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه به آدرس moshavereh.shirazu.ac.ir و رسانه تولید

محتواي تخصصی تاپ تکست toptext.ir بارگذاري نموده است. 
عالوه براین ها، مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز از سال 1385 تاکنون به عنوان دبیرخانه ي مراکز مشاوره ي دانشگاه هاي

http://moshavereh.shirazu.ac.ir/
http://toptext.ir/
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منطقه ي هفت کشور مشغول به فعالیت است و در این زمینه، عالوه بر ارائه ي آموزش هاي تخصصی به کارشناسان این مراکز، با برگزاري
جلسات مختلف با مسؤوالن دانشگاه ها در رفع مشکالت احتمالی این مراکز پیشگام است.

مرکز مشاوره و روان درمانی برتر کشور
مجموع این فعالیت ها سبب گردیده تا مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، از بین بیش از صدوبیست مرکز مشاوره براي دهمین
سال پیاپی به عنوان مرکز مشاوره و روان درمانی برتر کشور انتخاب گردد و از سوي معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، رییس سازمان

امور دانشجویان و نیز مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان، تندیس و لوح تقدیر دریافت کند.
در حال حاضر ساختمان مرکزي مرکز مشاوره و روان درمان دانشگاه شیراز، واقع در خیابان نشاط جنب پل جهاددانشگاهی است.
دانشگاهیان و عموم شهروندان می توانند براي دریافت خدمات مشاوره و روان درمانی در روزهاي شنبه تا پنجشنبه به این مرکز مراجعه

نمایند. 

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/19
شیراز

 شیراز شهر جهانی صنایع دستی شد

شیراز در سال 1397 کاندیداي شهر جهانی صنایع دستی
شد . گفتنی است یکی از شاخص هاي مورد بررسی شهر
کاندیدا ،وضعیت رشته صنایع دستی و رشته هاي وابسته
مانند فرش و رشته هاي هنري در مراکز آموزش عالی آن

شهر می باشد.
در بازدیدي که در 26 آذر ماه سالجاري ،ارزیابان شوراي
جهانی صنایع دستی از کارگاههاي صنایع دستی و فرش
بخش هنر دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز داشتند،
وضعیت و تجهیزات کارگاهها، دانشجویان و استادان بخش را

مثبت ارزیابی نمودند.
ایران با ثبت 11 شهر و 3 روستاي جهانی، با مجموع 14

عنوان شهر و روستاي جهانی صنایع دستی مقام نخست را در میان سایر کشورهاي جهان دارا است و چین با ثبت 7 شهر و روستاي
جهانی صنایع دستی مقام دوم را به خود اختصاص داده است.
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یکشنبه 20 بهمن 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/20
شیراز

 گفت وگو با دکتر افضلی (مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز)

دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدي در هر جامعه است. امروزه ارتباط
صنعت و دانشگاه به عنوان موتور محرك توسعه ي دانش و فناورى
محسوب می شود و لزوم ایجاد ارتباط و تعامل بین این دو نهاد، براي
حل مشکالت جامعه و نیازهاي آن، بیش از هر زمان دیگري آشکار
شده است. بنابراین اقدامات و سیاست هاى توسعه ي این ارتباط باید
در اولویت اجراى سازمان ها و دستگاه هاى اجرایى قرار گیرد. از همین
رو در آستانه ي چهل ویکمین سالگرد پیروزي شکوهمند انقالب
اسالمی، گفت وگویی داشتیم با دکتر سیدفخرالدین افضلی، مدیر امور

فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز.
1. به طور مختصر بفرمایید شرح وظایف امور فناوري و طرح هاي

کاربردي دانشگاه شیراز چیست؟
دفتر فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز وظایف متعددي دارد

که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
1. ارائه خدمات فنی و مشاوره اي و انجام طرح هاي تحقیقاتی و

خدماتی با مراکز صنعتی و سازمان ها و ارگان ها و مؤسسات؛
2. انعقاد موافقت نامه و تفاهم نامه هاي همکاري با مراکز صنعتی و
سازمان ها و ... به منظور بازآموزي کارکنان و متخصصین مراکز
صنعتی، سازمان ها و ارگان ها با همکاري گروه آموزش هاي آزاد و

تخصصی؛
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3. معرفی دانشجویان به مراکز صنعتی و ارگان ها؛
4. ارتباط و همکاري با مراکز صنعتی و... به منظور استفاده صاحب نظران و متخصصان این واحدها از امکانات کتابخانه اي واحدهاي

دانشگاه؛
5. برنامه ریزي و اجراي بازدیدهاي علمی توسط استادان از مراکز صنعتی و... به منظور همکاري در ارائه خدمات فنی و مشاوره اي و

مطالعاتی به این مراکز و ایجاد تسهیالت بازدید از موزه ها و مراکز پژوهشی دانشگاه براي مراکز و مؤسسات؛
6. ایجاد تسهیالت در امر بهره گیري مراکز صنعتی و... و دانشگاه از امکانات یکدیگر؛

7. برنامه ریزي و تمهید ساز و کارهاي اجرایی الزم براي ایجاد همسویی میان فعالیت هاي مرتبط با توسعه فّناوري و نوآوري در سطح
کشور و در چارچوب اهداف و وظایف دانشگاه؛

8. مطالعه و اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی فناوري کشور با جهت گیري توسعه تحقیقات کاربردي با همکاري
واحدهاي ذي ربط؛

9. همکاري در اصالح و بازنگري در برنامه هاي مرتبط با توسعه فّناوري در کشور و ارائه پیشنهادات الزم به مراجع ذي صالح؛
10. حمایت از پژوهش هاي بنیادي، کاربردي و توسعه اي مرتبط با فّنآوري هاي نوین؛

11. برنامه ریزي براي تدارك منابع مالی توسعه فّناوري در دانشگاه؛
12. ایجاد زمینه هاي مناسب براي عرضه فّناوري در داخل و خارج از کشور و حمایت از صدور فّناوري در چارچوب ضوابط و مقررات

مصوب؛
13. انجام همکاري و مبادالت فّناوري با مراجع و مراکز علمی و فّناوري در کشور؛

14. استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصین حوزه فّناوري دستگاه هاي اجرایی و تشکیل کارگروه هاي برنامه ریزي، ارزیابی و
نظارت امور فّناوري حسب مورد؛

15. انجام اقدامات الزم به منظور تدوین برنامه فناوري و بودجه ساالنه دانشگاه براي انتقال دانش فنی و بومی کردن فناوري هاي انتقال
یافته به داخل کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب؛

16. انجام حمایت و پشتیبانی هاي الزم از ترویج و توسعه فناوري بویژه فناوري هاي بومی و نظارت بر حسن اجراي آن؛
17. اتخاذ تدابیر حمایتی و پشتیبانی از توسعه تحقیقات بنیادي و پژوهش هاي مرتبط با فناوري هاي نوین بر اساس اولویت ها؛

18. مطالعه و بررسی به منظور بازنگري و تجدیدنظر در قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادات الزم به مراجع ذي صالح و
19. انجام دیگر فعالیت هایی که از سوي مافوق تعیین می شود.

2. لطفا از دستاوردهاي دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز، به ویژه دستاوردهاي یک سال اخیر آن بگویید.
دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز دستاوردهاي متعددي داشته است که بعضی از آن ها در قالب آمارهایی هست که
وزارتخانه ارائه کرده و بعضی از آن ها در قالب بسترسازي براي حرکت به سمت جامعه محور بودن هست که البته بعضی از این کارها
بعدها به نتیجه خواهد رسید. از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: برجسته ترین دستاورد در سال اخیر این است که براساس
آخرین آمار ارائه شده در تابستان 1398، از سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دانشگاه شیراز در بین دانشگاه هاي جامع شهرستان ها،
رتبه ي نخست را از لحاظ شاخص هاي قرارداد با صنعت کسب کرده و در بین دانشگاه هاي جامع ایران هم بعد از دانشگاه تهران، قرار

گرفته است. اهمیت این موضوع به این مساله بازمی گردد که ما جزء دانشگاه هاي صنعتی نیستیم، بلکه جزء دانشگاه هاي مادریم.
دیگر اینکه، دانشگاه شیراز با تدبیري که با سایر دانشگاه هاي هم طراز خود انجام داده، گام مهمی در شروع فازهاي بعدي مگاپروژه هاي

نفتی آغاز کرده که می توان گفت امسال، نقطه ي عطفی در این موضوع هست.
یکی از دستاوردهاي دیگر این است که در بین ایده هاي برتر مدل هاي تعامل ارتباط با صنعت، 4 مدل از مدل هاي ارتباط با صنعت
دانشگاه شیراز، در کتابچه ي سال انواع مدل هاي ارتباط با صنعت وزارتخانه، انتخاب و به دانشگاه هاي وزارت علوم و بهداشت جهت به

کارگیري پیشنهاد شده که مایه ي مباهات است.



2/22/2020 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 36/62

همچنین حضور نمایندگان صنایع بزرگ و سازمان ها فرصت ذي قیمتی را ایجاد کرده است. همین طور ما درخصوص امریه و کسر خدمت
(که دفتر فناوري متولی آن بوده) توانستیم رتبه ي برتر را در بین دانشگاه هاي ایران داشته باشد و مسیرهاي جدید امریه را بازکند.

فعالیت هاي دیگري که اینجا انجام شده، به طور مثال درخصوص طرح مهجا (مشارکت و همکاري با جامعه)، امسال مصوبه ي این طرح را
از هیأت رئیسه دانشگاه گرفتیم که این طرح براي مشارکت دانشگاه و صنایع در زمینه ي طرح ها و ایجاد برندسازي پژوهشی باتوجه به

مسائل موردنیاز جامعه است.
همین طور ان شااهللا به زودي ما دفتر PMO (دفتر مدیریت پروژه Project Management Office) را افتتاح خواهیم کرد که به
منظور ارج نهادن به مشتري هاي دانشگاه (مشتري مداري)، ما کلیه ي طرح ها را که کارفرمایان محترم در داخل دانشگاه دارند، رصد می
کنیم. هم از نظر زمان بندي و هم از نظر اجرا. و براي طرح هاي بزرگ هم کارشناسان کنترل پروژه می گذاریم. این موضوع هم در میان

دانشگاه هاي کشور بی نظیر بوده است. 
همینطور امسال باتوجه به موضوع رونق تولید، در نمایشگاه رونق تولید حضور داشتیم و این موضوع دستاوردهاي بسیار خوبی براي ما

داشت. ازجمله اینکه 23 مورد تفاهم نامه با صنایع و شرکت ها داشتیم.
ما در بحث «طرح ملی تاپ» که در استان فارس رونمایی شده به طور جدي فعالیت می کنیم. هم کارشناس و هم عضو هیأت علمی براي
پیگیري در داخل دانشگاه گذاشته شده، با صنایع بیرون جلسه هایی داشتیم تا به طور جدي، به یکی از رسالت هامون که رفع مشکل

صنایع بومی استان هست، بیش تر توجه کنیم و همچنین از این مسیر ایجاد اشتغال کنیم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/20
شیراز

 گفت وگو با دکتر کنعانی (مدیر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز)

یکی از اهداف اصلی دانشگاه شیراز در مقطع کنونی، حرکت به سمت
دانشگاه هاي نسل سوم، یعنی دانشگاه هاي نوآور و کارآفرین است، از
همین رو در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی،
گفت وگویی داشتیم با دکتر منصور کنعانی، مدیر مرکز نوآوري و

کارآفرینی دانشگاه شیراز.

1. لطفا دفتر مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز را به طور
مختصر معرفی بفرمایید.

مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز به عنوان یکی از زیرمجموعه
هاي معاونت پژوهش و فناوري این دانشگاه، در سال 1396 با ادغام
دفاتر کارآفرینی و مالکیت فکري به همراه مجموعه ي شتاب دهنده
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شروع به فعالیت نموده است. این مجموعه به منظور ارتقاي فرهنگ
عمومی براي حمایت از نوآوري و خالقیت، ارائه ي خدمات و
تسهیالت و مشاوره در راستاي ایجاد زیرساخت هاي اقتصاد دانش

بنیان در دانشگاه شیراز راه اندازي شده است.

2. رویکردهاي اساسی مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز
چیست؟

ازجمله رویکردهاي این مرکز می توان به این موارد اشاره کرد: 1.
ترویج و توسعه فرهنگ نوآوري و کارآفرین؛ 2. نقش آفرینی درتحقق
کارآفرینی مبتنی بر نوآوري؛ 3. شناسایی و توانمندسازي متخصصان،
دانشجویان و استادان خالق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه
ي تجاري سازي دستاوردهاي ارزشمند علمی آن ها براي ورود به
فعالیت هاي کارآفرینانه؛ 4. ارتقاي نقش نوآوران و کارآفرینان
درتوسعه و اعتالي کشور از طریق خلق دانش، فناوري و کسب و کار
دانش بنیان؛ 5. تسریع درتبدیل ایده ها به محصول و تجاري سازي؛
6. تحقیق در زمینه ي نوآوري، کسب وکار و توسعه کسب وکار در
سطوح منطقه اي، کشوري و بین المللی؛ 7. ارائه ي خدمات مشاوره

اي به سازمآن هاي محلی، منطقه اي و ملی در حوزه هاي مرتبط؛ 8. ایجاد زمینه ي جذب درآمدهاي اختصاصی داخلی و خارجی براي
مرکز و دانشگاه و 9. همکاري با واحدهاي تحقیق، توسعه و نوآوري صنایع.

3. به طور مختصر بفرمایید شرح وظایف مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز چیست؟
ازجمله شرح وظایف مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز حمایت از کارگاه هاي آموزشی کارآفرینی و نوآوري در حوزه هاي مختلف
کسب و کار؛ برگزاري مسابقات استارتاپ ویکند در حوزه هاي مختلف و کارگاه هاي آموزشی کارآفرینی، نوآوري و کسب و کار؛ آموزش
مدرسین دانشگاه؛ حمایت از طرح هاي پژوهشی کارآفرینی دانشجویی؛ همکاري با رسانه ها براي تبلیغ و آموزش نوآوري و کارآفرینی؛
افزایش آگاهی دانشجویان در خصوص نوآوري و کارآفرینی؛ ارائه مشاوره در مراکز مشاوره و طرح هاي کسب و کار؛ عقد تفاهمنامه با
سازمان هاي مختلف در جهت حمایت از نوآوري وکارآفرینی و ساماندهی و حمایت از تأسیس شرکت هاي دانش بنیان دانشگاهی و مراکز
ICT / IT رشد است؛ پیگیري تأسیس مراکز رشد مراکز نوآوري و تجاري سازي/ (شتاب دهنده ها در حوزه هاي مختلف فناوري اطالعات
, و علوم انسانی)/ دفاتر خدمات مشاوره کسب و کار/ صندوق هاي پژوهش و فناوري/ دفتر استاندارد سازي در دانشگاه شیراز؛ مشاوره

دانشجویان و اعضاي هیأت علمی براي تأسیس شرکت هاي دانش بنیان است.
4. لطفا واحدهاي این مرکز و نوع فعالیت هاي آن ها را به طور مختصر معرفی بفرمایید.

مرکز نوآوري و کارآفرینی متشکل از 4واحد است. واحد کارآفرینی، واحد مالکیت فکري، واحد نوآوري و مراکز مشاوره ي خدماتی.
رویکرد واحد کارآفرینی، کمک به ارتقا و گسترش فرهنگ ارزش آفرینی در اکوسیستم کارآفرینی در سطح دانشگاه شیراز است که عمده

ترین فعالیت هاي آن انعقاد قرارداد دانشجویی-کارآفرینی و انعقاد قرارداد کارگاه هاي تخصصی کارآفرینی رشته هاي مختلف است.
واحد مالکیت فکري نیز در دانشگاه شیراز در دو حوزه ي متمرکز فعالیت می کند: 1. مرجع استعالم داوري اداره مالکیت فکري کشور و 2.
دفتر خدمات مالکیت فکري و تجاري سازي فناوري (که این مورد به بخش خصوصی واگذار شده). و از شرح وظایف این واحد هم می توان
به داوري ثبت اختراع داخلی اداره ثبت اختراعات کشور؛ داوري ثبت اختراعات خارجی (PCT) اداره ثبت بین المللی اختراعات کشور؛
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صدور تاییدیه علمی اختراعات ثبت شده؛ برگزاري دوره هاي خالقیت نوآوري و کارآفرینی (مدرسه نوکا) با همکاري بنیاد نحبگان استان
فارس و برگزاري دوره هاي دانش افزایی اعضاي هیأت علمی دانشگاه (مالکیت فکري و نحوه داوري اختراعات، ثبت شرکت هاي دانش

بنیان، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشی) با همکاري دفتر نظارت و تضمین کیفیت دانشگاه هاي استان فارس اشاره کرد.
واحد نوآوري نیز شامل دو زیرمجموعه اصلی یعنی مراکز رشد و شتاب دهنده است. در حال حاضر دو مرکز رشد در دانشکده کشاورزي و
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز مشغول ارائه فضاي کاري به شرکت هاي دانش بنیان اعضاي هیأت علمی دانشگاه است. ازجمله
اهدف این مراکز: کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیالن دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل، ایجاد واحدهاي صنایع کوچک و
متوسط فنی و تخصصی که بتوانند در بازار کار رقابت پذیر باشند، نوسازي، انتقال فناوري و استفاده از اکتشافات علمی جدید و افزایش

بازدهی نیروي کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی است.
همچنین در حال حاضر دو شتابدهنده ي کوانتوم و هاب در دانشگاه شیراز مشغول به فعالیت هستند. شتابدهنده ي کوانتوم با تمرکز بر
آموزش سعی دارد تا کمبود دانش کافی در حوزه کسب و کارهاي نوپا را برطرف سازد و با حمایت از تیم هاي استارتاپی زمینه را براي
رشد آن ها فراهم آورده و به توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کند. کوانتوم همچنین بر آن است تا با برگزاري رویدادها و کارگاه هاي
آموزشی استارتاپی، فرهنگ کارآفرینی را در جامعه ترویج دهد. از زمان شروع به کار خود در اردیبهشت ماه 1397 تاکنون، بیش از
150000 نفرساعت کارگاه هاي آموزشی در حوزه کسب و کارهاي نوپا برگزار کرده است. همچنین چندین دوره پیش شتاب دهی فصل

مختلف سال و اولین دوره مدرسه نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز را به پایان رسانیده است.
شتابدهنده هاب شیراز نیز در سال 1396با یک قرارداد همکاري بین دانشگاه شیراز و همراه اول در دو حوزه ارائه ''خدمات تجمیع کننده''
و ''شتابدهنده در حوزه هاي it , و ict''، شرکت هوشمند اول برتر شیراز، تأسیس شد. در این قرارداد آورده دانشگاه، تخصیص فضا در برج
نوآوري و کارآفرینی دانشگاه به مدت 10 سال، و آورده همراه اول 1 میلیارد تومان است. میزان سهام دانشگاه 49 درصد و همراه اول و
شرکت هاي تابعه آن 51 درصد تعیین گردیده است. در حال حاضر چندین استارتاپ در حوزه it و ict در قسمت شتابدهنده شرکت در
حال فعالیت بوده و قرارداد تجمیع کنندگی نیز با همراه اول منعقد شده و هیئت مدیره ي شرکت پیگیر شروع این فعالیت ها با افزایش

سرمایه و جذب آورده همراه اول است. 
و اما مراکز مشاوره ي خدماتی؛ دانشگاه شیراز در راستاي تکمیل خدمات مشاوره اي و بهره گیري مؤثر از تجارب اعضاي هیأت علمی
صاحب نظر و همچنین برقراري ارتباط مؤثر با آحاد افراد جامعه و مراکز تجاري و صنعتی اقدام به تأسیس تعدادي مرکز مشاوره نموده
است. مرکز خدمات مشاوره حقوقی و مرکز داوري؛ مرکز مشاوره فنی و مهندسی؛ مرکز مشاوره معماري و شهرسازي و مرکز مشاوره و

خدمات مالکیت فکري از مصادیق آنان است.

5. از فعالیت هاي ترویجی این مرکز بگویید.
مرکز نوآوري و کارآفرینی برنامه هاي مختلفی را به منظور افزایش آگاهی دانشجویان و اعضاي هیأت علمی در خصوص نوآوري و

کارآفرینی داشته است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
برگزاري مدرسه هاي خالقیت، نوآوري و کارآفرینی با عنوان مدرسه ي نوکا که این طرح از سال 1397 با همکاري بنیاد نخبگان استان

فارس، در راستاي ایجاد دانشگاه نسل سوم ''دانشگاه کارآفرین'' براي دانشجویان تدوین شد. 
برگزاري مسابقات استارتاپ ویکند در حوزه هاي مختلف و کارگاه هاي آموزشی کارآفرینی، نوآوري و کسب و کار که اتفاقا یکی از نمونه
هاي آن براي دانشجویان به مدت 3 روز از 30 بهمن ماه تا 2 اسفند برگزار خواهد شد. مسابقات استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی-
تجربی در سراسر دنیاست که در 3 روز متوالی (در انتهاي هفته) برگزار می شود. در این برنامه شرکت کنندگان پرانگیزه اي شامل برنامه
نویسان، مدیران تجاري، عاشقان استارتاپ، بازاریاب ها و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا طی 54 ساعت ایده هایشان را مطرح کنند،
گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده اي را اجرا کند. به طور مثال براي اعضاي هیأت علمی دانشگاه، یک دوره ي دانش افزایی باعنوان
«استارتاپ ویکند تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشی ''از ایده تا بازار''» با حضور صنعتگران، کارآفرینان و مدیران ارشد پارك علم و
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فناوري فارس برگزار شد.
برگزاري ایده شوها؛ هدف اصلی ایده شوها، برگزاري مانوري براي سنجش آموزش هاي ارائه شده به دانشجویان فعال در اکوسیستم
نوآوري و کارآفرینی است و در این رویداد به افراد این امکان داده می شود تا در محیطی دوستانه به بیان ایده هاي نوآورانه بپردازند و
ضمن تقویت مهارت هاي ایده پردازي و بیان ایده، ایده هاي خود را اصالح کرده و پرورش دهند. شرکت کنندگان باید پس از ثبت نام

اولیه، ایده خود را که در زمینه راهحل کاربردي براي حل مسائل مطرح شده است، پرورش دهند و نتایج آن را ارائه نمایند.

دوشنبه 21 بهمن 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/21
شیراز

 تجمع دانشگاهیان شیراز در راهپیمایی 22 بهمن 1398
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چهارشنبه 23 بهمن 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/23
شیراز
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 گفت وگو با آقاي رمضان زاده مدیر امور دانشجویی دانشگاه شیراز

به مناسبت دھه ي پرفروغ فجر و در آستانه ي چھل و يكیمین
سالگرد پیروزي انقالب اسالمي، گفت وگويي داشتیم با آقاي

علیرضا رمضان زاده؛ مدير امور دانشجويي دانشگاه شیراز.

-لطفا بفرمايید شرح وظايف مديريت امور دانشجويي
دانشگاه شیراز چیست؟

به نام خدا و سالم بر شما

رسالت اصلي مديريت امور دانشجويي در رابطه با ارائه ي
خدمات و تسھیالت به دانشجويان عزيز است. به طور مختصر
خدمتتان عرض كنم ازجمله وظايف مديريت امور دانشجويي،
تھیه و تدوين برنامه ھاي مختلف در زمینه امور دانشجويي؛

اجراي سیاست ھا و خط مشي ھاي تعیین شده درخصوص امور رفاھي و خوابگاه ھاي دانشجويان؛
تنظیم برنامه ھاي الزم براي برقراري ارتباط مناسب بین استادان و دانشجويان؛ برنامه ريزي براي اسكان
دانشجويان و تنظیم ضوابط آن و ھمچنین تأمین و اداره ي خوابگاه ھاي دانشجويي و مراقبت در مسائل
انضباطي آن ھا؛ انجام خدمات مربوط به ارائه كمك ھاي مالي و وام ھاي دانشجويي به دانشجويان
واجد شرايط؛ انجام امور مربوط به صندوق رفاه دانشجويان؛ نظارت و ھماھنگي در كلیه امور دانشجويي
دانشكده ھا و گروه ھاي آموزشي؛ نظارت بر حسن اداره ي سلف سرويس و خوابگاه ھاي دانشجويي
ازلحاظ كیفیت و كمیت، تغذيه و بھداشت محیط؛ برنامه ريزي براي به كارگیري دانشجويان در امور
مختلف؛ برنامه ريزي در جھت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان؛ انعكاس نظرات و پیشنھادات
دانشجويان به مقامات مسئول دانشگاه و انجام ديگر امور محوله از سوي مقام مافوق از وظايف مديريت

امور دانشجويي است.

-از سال گذشته تاكنون چه فعالیت ھايي در حوزه ي امور دانشجويي صورت گرفته است؟

مديريت امور دانشجويي در راستاي ارائه ي خدمات و رفاه حال دانشجويان عزيز، برنامه ھاي مختلفي
داشته است كه از آن جمله، به طور مثال در زمینه ي امور عمراني برنامه ھايي چون: بھسازي و
نوسازي كامل خوابگاه شھید مطھري كشاورزي با زيربناي ٥٤٠٠ مترمربع، نوسازي كامل سالن
غذاخوري مركزي با ظرفیت ١٠٠٠نفر، ايزوگام پشت بام خوابگاه ھاي دانشجويي حدود ١٢٠٠٠مترمربع،
بھسازي و نوسازي ٢٤دستگاه سرويس ھاي بھداشتي و حمام خوابگاه ١١دختران، نوسازي و بھسازي
8 دستگاه سرويس بھداشتي سلف ارم و اتصال آن به فاضالب شھري، سرويس و تعمیرات 23دستگاه

موتورخانه خوابگاه ھاي دانشجويي و نمونه ھاي متعدد ديگر را مي توان اشاره كرد.

در زمینه ي تغذيه ي دانشجويان، اداره ي تغذيه ي دانشگاه شیراز در 3وعده ي صبحانه، ناھار و شام در
خدمت دانشجويان بوده و طبخ و توزيع روزانه حدود ١٠ھزار پرس غذا و ساالنه بیش از ٢میلیون پرس غذا
را در برنامه داشته است و خداروشكر موفق بوده ايم با حفظ كیفیت و كمیت، در اين زمینه رضايت

عمومي دانشجويان را جلب كنیم.



2/22/2020 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 42/62

در زمینه ي اسكان و خوابگاه ھاي دانشجويي، دانشگاه شیراز در حال حاضر ٦٢٠٠ نفر دانشجوي دختر
و پسر در ٢١ باب خوابگاه دانشجويي با زيربناي حدود ١٠٠ھزار مترمربع و ١٠٠خانواده دانشجوي متاھل
تحصیالت تكمیلي در ٢ باب خوابگاه با زيربناي حدود ٦ھزار مترمربع را اسكان داده است. در سال
گذشته بالغ بر ١ میلیارد تومان صرف ھزينه ھاي نگھداري و تأسیسات خوابگاه ھا و ھمچنین بالغ بر

١میلیارد تومان صرف انواع تجھیزات خوابگاه ھا شده است.

در زمینه ي وام و تسھیالت، اداره ي رفاه با اعطاي وام ھاي مختلف مانند (شھريه، تغذيه، ازدواج،
ضروري، عتبات و...) در مجموع ٧٧٣٥ فقره وام به مبلغ ٥٠ میلیارد لایر به دانشجويان مقاطع تحصیلي

مختلف پرداخت نموده است.

در حوزه ي بھداشت و درمان، اداره ي بھداشت و درمان براي تعداد ٢٧٢٠نفر از دانشجويان جديدالورود
پرونده ي پايش سالمت تشكیل داده است و درمجموع تعداد ١١٦١١٩خدمات ويزيت به دانشگاھیان
ارائه نموده است. ھمچنین 3دوره ي آموزشي بھداشت محیط برگزار نموده و براي انجام خدمات
بھداشت محیط اماكن دانشجويي، با بیش از ١٣٠ھزار مترمربع و مبلغ حدود ٥میلیارد لایر با بیش از

٤٠نفر كارمند نیروي خدماتي، برنامه داشته است.

ھمچنین اداره ي امور دانشجويي، در راستاي جلب مشاركت دانشجو، با بالغ بر ٢٠٠ دانشجو در قالب
كار دانشجويي (با مبلغي حدود ٣٥٠ میلیون تومان) ھمكاري داشته است.

عالوه بر اين ھا صندوق خیريه ي دانشجويي دانشگاه شیراز نیز ھمچنان فعال است و ٣٠٠ دانشجوي
نیازمند را تحت پوشش دارد كه ماھیانه كمك ھزينه اي را براي مصرف در امور تغذيه، خوابگاه و... به

دانشجويان زيرپوشش پرداخت مي كند و در ماه مبلغ ٣٠ میلیون تومان منتقل مي شود.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/23
شیراز

 افتتاح سالن غذاخوري ساختمان مرکزي مدیریت دانشگاه

در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزي شکوهمند انقالب
اسالمی، سالن غذاخوري ساختمان مرکزي مدیریت دانشگاه

افتتاح شد. 
سالن غذاخوري ساختمان مرکزي، ویژه ي کارکنان شاغل
دانشگاهی است و به منظور رفاه حال آنان آماده سازي شده
است. عالقمندان می توانند از روز شنبه 26بهمن ماه 1398،
با مراجعه به سامانه ي سوفا براي رزرو وعده ناهار اقدام
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نمایند.

شنبه 26 بهمن 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/26
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شیراز

 تبریک به مناسبت روز میالد بانوي دو عالم حضرت زهرا(س)

انا اعطیناك الکوثر.....
بوستان خرم نبوت از زالل کوثر ناب حضرت زهرا (س) و
گلستان امامت معطر از رایحه دل انگیز فیض اوست و باران

از کرامت وجود ایشان بر زمین و زمینیان می بارد.
فرارسیدن بیستم جمادي الثانی، سالروز والدت فرخنده و با
سعادت اسوه تقوي و معنویت، حضرت فاطمه زهرا (س) و
روز زن و همچنین سالروز تولد معمار کبیر انقالب اسالمی،
حضرت امام خمینی (ره) را به خانواده بزرگ دانشگاه شیراز،
به ویژه بانوان گرامی دانشگاه، تبریک و تهنیت عرض می
نماییم و از درگاه ایزدمنان، توفیق الهام و بهره مندي از
آموزه هاي فاطمی را خواستاریم. صمیمانه براي مادران عزیز

و بانوان شریف ایران زمین تندرستی و شادکامی و توفیق خدمت بیشتر به این عزیزان را آرزومندیم.
مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز

یکشنبه 27 بهمن 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/27
شیراز

 سخنرانی دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز در کارگاه بین المللی محوطه هاي میراث جهانی یونسکو: ابعاد

حقوقی
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روز شنبه 26 بهمن ماه 1398، شیراز میزبان کارگاه بین
المللی «محوطه هاي میراث جهانی یونسکو: ابعاد حقوقی»
بود. در این مراسم که با حضور جمعی از مسؤوالن کشوري و
استانی در کتابخانه ي ملی و مرکز اسناد فارس برگزار شد،
دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز نیز حضور یافت و

به ایراد سخنرانی پرداخت. 
دکتر نادگران ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت میالد با
سعادت حضرت زهرا (س) و روز زن، به موضوع اهمیت
میراث فرهنگی پرداخت و گفت: میراث فرهنگی مادي و
معنوي سرآغاز گفتمان چیستی، چرایی و چگونگی فرهنگی
ملت ها تلقی می شود. اسنادي است که ملت ها به آن می

بالند و ساختار زندگی و بالندگی آینده ي خود را به آن ها وابسته می پندارند. وي افزود: این اسناد از ارزش و احترام ویژه اي در بین نسل
هاي آینده برخوردارند. اهمیت این آثار و میراث در مطالعه ي تاریخ بشري و اعتبارسنجی داستان هاي گذشتگان نقش ویژه اي دارد. او

تأکید کرد: میراث فرهنگی هر ملتی پیونددهنده ي نسل هاي بشري با یکدیگر نیز هست. 
دکتر نادگران تصریح کرد: هر سازوکاري براي میراث فرهنگی ملت ها مانند حفظ و مرمت، پایش، شناسایی و شناساندن آن ها باید

چارچوب و ساختاري محکم و منسجم داشته بو تکیه بر اعتبار کارشناسی دقیق و علمی باشد.
وي از برگزاري این کنفرانس در شیراز ابراز خوشحالی کرد و گفت: بسیار مسرورم که امروز در پرتو تعامل مجدانه ي دانشگاه شیراز و
وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی، کنفرانس حقوق میراث در دارالعلم شیراز در سومین حرم اهل بیت (ع) و در شهر

حافظ و سعدي یعنی شیراز جنت تراز برگزار می شود.
او اظهار داشت: همکاري مؤسسه هاي بین المللی اروپایی، مخصوصا مؤسسه ي پژوهش هاي شرق و منطقه ي مدیترانه، دانشگاه بلونیا و
دانشگاه ژنو بسیار مغتنم است؛ چراکه نشان دهنده ي عزم جدي دانشگاه در ایفاي نقش محوري اش در راستاي توسعه ي کشور به ویژه
استان فارس است. وي اعالم کرد: این همکاري ها، با تأسیس دفتر مشترك دانشگاه و مؤسسه ي ایزمئو نیز، نتایجی دوچندان در پی

خواهد داشت. 
رئیس دانشگاه شیراز گفت: دانشگاه شیراز با داشتن قریب به 17هزار دانشجو و بیش از 720 عضو هیأت علمی، یکی از دانشگاه هاي جامع
تراز اول و پیشرو کشور است که در کلیه ي رشته هاي تحصیلی، ازجمله رشته هاي باستان شناسی، تاریخ و فرهنگ و زبان هاي باستانی،

گردشگري و صنایع دستی فعال است. 
او خاطرنشان کرد: انجام چندین پروژه ي بین المللی در حوزه ي حفاظت و مرمت تخت جمشید و ثبت محور ساسانی فارس، گوشه اي از

فعالیت هاي این دانشگاه در رابطه با وزارت ذي ربط را نشان می دهد. 
دکتر نادگران با تأکید بر اهمیت موضوع ورود شایسته و سزاوار دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی در زمینه ي حقوق میراث جهانی، توضح
داد: ازجمله کارهاي ارزنده اي است که می تواند زمینه ساز ایجاد ساختاري پویا و کارا با همه ي شعباتش براي یک کار جدي و پایدار در
زمینه ي اساسی میراث فرهنگی جهانی باشد. با پژوهش هاي حقوقی میراث، سازوکار حفاظت حقوقی و قانونی، جلوگیري از هجوم
متعرضان به میراث، چگونگی قانونی نمودن ثبت آثار و ایجاد اسناد مدون قانونی براي مسائل مختلف میراث می توانند جایگاه قانونی و

بالمنازع خود را بیابد.
وي توضیح داد: در این راستا فقط درباب حفظ آثار و ثبت آنان، سهم دانشگاه شیراز با قدمتی قریب به 70 سال در حوزه ي پژوهش هاي
زبان هاي باستانی با انتشار 57جلدي متون فارسی به زبان اوستایی بر همه کس مبرهن است. او افزود: مجموعه ي بوب و کتابخانه ي
ایشان به همراه کتب منتشره در زمینه ي ایران شناسی و برگزاري کنگره هاي بزرگ در این حوزه و همچنین میراث معنوي و گسترش
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فرهنگی زبان و فلسفه و کالم گویاي عالقمندي و جدیت تمام عیار این دانشگاه در این حوزه هاست.
رئیس دانشگاه شیراز اعالم کرد: اینک این دانشگاه می تواند با ایجاد ظرفیت هاي بین المللی در حوزه ي حقوق میراث و بهره مندي از

تجارب ارزشمند اساتید مبّرز دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی پشتیبان و حامی حقوق میراث جهانی باشد.
وي درباب اهمیت حقوقی این دستور کار نیز گفت: در اهمیت حقوقی این دستورکار همین بس که کشور بی بدیل و منحصر به فرد

فرهنگی ما بارها از سوي جهاله ي بی فرهنگ به تخریب اماکن مهم و فرهنگی میراث جهانی تهدید شده و می شود.
وي تصریح کرد: ما بر این باوریم که این تالش ها چنانچه با برنامه ریزي هاي علمی و محکم همراه باشد، می تواند نتایج مفیدي براي
چارچوب اهداف سند توسعه ي پایدار کشور داشته باشد. حمایت و همراهی دانشگاه بزرگی مانند دانشگاه شیراز، با قدمت 70 ساله از کلیه
ي آزمایشگاه هاي مرتبط با حوزه ي علوم محیطی و فرهنگی فقط بخش کوچکی از ایفاي مسؤولیت هاي اجتماعی دانشگاه در نیل به

آرمان هاي دانشگاه هاي نسل سوم است.
وي در پایان اظهار امیدواري کرد که با همت، درایت و سخت کوشی اساتید، مسؤوالن و برنامه ریزان و مجریان این مهم محقق شود.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/27
شیراز

 خانم فرانک پرتوآذر دانشجوي دانشگاه شیراز صاحب مدال برنز آسیا شد

بانوي رکابزن ایران در مسابقات کوهستان قهرمانی آسیا
2020 مدال برنز گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواري، در
مسابقات دوچرخه سواري کوهستان قهرمانی آسیا که در
تایلند برگزار شد، ایران در کراس کانتري بزرگساالن صاحب
مدال برنز شد. در این بخش دو نماینده چین رتبه هاي اول

و دوم را از آن خود کردند.
فرانک پرتو آذر ملی پوش با سابقه و پرافتخار ایران توانست

با کسب مقام سوم، مدال برنز بگیرد.
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این اولین مدال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شود.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/27
شیراز

 گزارش تصویري: حضور دانشگاهیان دانشگاه شیراز در راهپیمایی 22 بهمن
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دوشنبه 28 بهمن 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/28
شیراز

 نشست خبري کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی

نخستین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی
، 7 و 8 اسفندماه امسال در دانشگاه شیراز برگزار می شود.

دکتر سید مجتبی زبرجد ،معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
شیراز در جمع خبرنگاران گفت : دانشجو، اساتید و اعضاي
هیات علمی ، کارمندان، زیرساخت هاي ساختمانی و
تجهیزات آزمایشگاهی ؛ 5 زیرساخت براي یک فعالیت
پژوهشی و عنصر ضروري براي اجراي صحیح فعالیت هاي

پژوهشی به شمار می رود.
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معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز تاکید کرد : به دالیل
سیاسی کشورهاي مستکبر جمهوري اسالمی ایران را تحریم
کرده اند و دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی از بزرگترین

مشکالت دانشگاه ها به شمار می رود .
دکتر زبرجد گفت :اگر تجهیزات آزمایشگاهی نیز فراهم شود
، شرایط پرداخت وانتقال پول ممکن نیست و به همین دلیل
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري تالش کرده تجهیزات و

فناوري هاي آزمایشگاهی را به گونه اي مهیا نماید.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد : این
دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه هاي بزرگ کشور در
راستاي بهینه سازي تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی
پیشقدم شده و با بسیاري از شرکت هاي سازنده تجهیزات

آزمایشگاهی قرارداد داخلی منعقد نموده تا تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه ها را تهیه کند.
دکتر زبرجد تاکید کرد: دانشگاه شیراز با بسیاري از نماینده هاي تولید کننده هاي خارجی دستگاه هاي آزمایشگاهی نیز قرارداد منعقد

نموده تا دستگاه هاي مورد نیاز از طریق کشورهاي واسطه وارد کشور شود.
وي بیان کرد: در وزارت علوم، شبکه آزمایشگاه هاي علمی تشکیل شده که هدف اصلی آن دسترسی همگانی به امکانات آزمایشگاهی

است.
معاون پژوهشی دانشگاه شیراز افزود :برهمین اساس نشست هاي دوره اي برگزار می شود که مدیران آزمایشگاه هاي مرکزي ،امکانات

خودشان را به همگان ارائه نمایند.
دکتر زبرجد گفت: هفتم و هشتم اسفندماه امسال نشست ساالنه مدیران امور آزمایشگاه ها برگزار می شود و همزمان با آن کارگاه هاي

تخصصی نیز اجرا می گردد.
دکتر سید مجتبی زبرجد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز در بخش دیگري از سخنانش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این

دانشگاه از دانشگاه هاي جامع و قدیمی کشور به شمار می رود و قسمت اعظم تجهیزات آزمایشگاهی قدیمی شده است .
وي ادامه داد: از دو سال گذشته تا کنون سیاست جدید دانشگاه شیراز؛ تعمیر و به روز رسانی دستگاه هاي موجود در دانشگاه می باشد و

با همین هدف شرکت هاي دانش بنیان ایجاد شده و دانشگاه شیراز با آنها قرارداد منعقد کرده است.
دکتر زبرجد گفت: بر اساس برنامه ریزي هاي انجام شده در یک بازه زمانی یک ساله تعمیر و به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی اجرا می

گردد که این مهم در مقایسه با خرید دستگاه ها هزینه بسیار کمتري دارد.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز گفت :همزمان با برگزاري کنفرانس ، مرکز تعمیر، سرویس و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

IRSCC در دانشگاه شیراز گشایش می یابد.
دکتر علی نیازي مدیر پژوهشی دانشگاه شیراز و دبیر اجرایی نخستین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی نیز در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :هدف از ایجاد مدیریت شبکه آزمایشگاه هاي علمی ایران ( شاعا) تامین و ساخت دستگاه هاي آزمایشگاهی و به

اشتراك گذاشتن دستگاه ها و امکانات موجود براي استفاده بهینه از آنهاست.
دکتر نیازي گفت: امکانات آزمایشگاهی بسیار گران قیمت است و وزارت علوم تحقیقات و فناوري براي اشتراك گذاري تجهیزات

آزمایشگاهی تاکید ویژه اي دارد تا همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور بتوانند از این تجهیزات بهره مند شوند.
دکتر نیازي گفت : بالغ بر 300 نفر از اساتید و دانشجویان پژوهشگران سراسر کشور در نخستین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي
آزمایشگاهی شرکت می کنند و در این رویداد مهم علمی ،عالوه بر ارائه مقاالت ، مسائل مرتبط با آخرین فناوري هاي آزمایشگاهی به
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بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.
وي ادامه داد :همزمان با کنفرانس کارگاه هاي آموزشی در خصوص تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی اجرا می شود.

مدیر پژوهشی دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد :همزمان با برگزاري کنفرانس، نمایشگاهی از دستاوردها و توانمندیهاي کشور در حوزه
تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی در معرض دید عالقه مندان قرار می گیرد.

وي اظهار امیدواري کرد: برگزاري چنین کنفرانس هایی بتواند پایه هاي تحقیقات در کشور را تقویت و بهبود بخشد.
دکتر رضا یوسفی ، رئیس آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شیراز و دبیر علمی نخستین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی هم
در جمع خبرنگاران گفت: این نخستین کنفرانس در حوزه تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی است که در کشور و به ابتکار دانشگاه

شیراز برگزار می شود .
وي افزود: آخرین نوآوري ها در حوزه تجهیزات اسپکتروسکوپی ، ، میکروسکوپ هاي الکترونی و نیروي اتمی تجهیزات بر پایه پرتوهاي
ایکس ، تجهیزات کروماتوگرافی و دیگر تجهیزات با فناوري باال . روش ها و سیستم هاي اندازه گیري غیر مخرب ، تئوري و سیستمهاي
اندازه گیري ، روش هاي سنجش در زمان واقعی ، سیستم هاي جمع آوري داده هاي علمی ، داده هاي بزرگ و مقیاس سنجی ، روش
هاي پردازش سیگنال و تصاویر در اندازه گیري ها ، فناوري هاي نانو و میکرو در تجهیزات و اندازه گیري ها ، روشها و سیستمهاي اندازه
گیري در حوزه پزشکی و سالمت ، روش هاي آزمایشگاهی در حوزه کاربرد هاي صنعتی ، روش هاي آزمایشگاهی در حوزه صنعت نفت و
حفاري ، سنجش هاي آزمایشگاهی در حوزه انرژي و نیرو ، انواع سنجش ها و تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه کشاورزي ، و سیستم هاي

سنجش اپتیک و فیبر نوري ؛ از مهمترین محورهاي نخستین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی است.
دبیر علمی کنفرانس گفت: تاکنون 100 اثر توسط دبیرخانه دریافت شده که از این تعداد 25 پسر در قالب سخنرانی و بقیه به صورت

پوستر ارائه می گردد.
دکتر یوسفی اظهار داشت: 15 کارگاه آموزشی مرتبط با تجهیزات با فناوري باال که هم جنبه تئوري و هم جنبه عملی دارد در کنفرانس

شیراز برگزار می شود و شرکت کنندگان می توانند از مزایاي این کنفرانس بهره مند شوند.
دبیر علمی نخستین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی اظهار داشت : همزمان با این کنفرانس، نشست مدیران شبکه

آزمایشگاه هاي علمی ایران با هدف بررسی چالش ها و فرصت هاي تجهیز مستمر دانشگاه ها برگزار می شود.
دکتر یوسفی ادامه داد: نشست اعضاي منطقه 7 کشور شامل نمایندگان پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان هاي فارس،
بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد نیز همزمان با اجراي کنفرانس اجرا می شود. دبیر علمی کنفرانس تاکید کرد: اولین کنفرانس ملی تجهیزات
و فناوري هاي آزمایشگاهی حاصل همکاري مشترك دانشگاه شیراز ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران و مدیریت شبکه آزمایشگاه هاي

علمی ایران ( شاعا) می باشد و قرار است به صورت ساالنه برگزار شود.
رئیس آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شیراز در بخش دیگري از سخنانش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از 300 آزمایشگاه در دانشگاه

شیراز فعال است و علیرغم مسائل و مشکالت موجود، از وضعیت مناسبی برخوردار است .
دکتر یوسفی تاکید کرد :عمر مفید تجهیزات با فناوري باال حدود 10 سال می باشد و ضروري است که پس از این مدت دستگاه هاي

جدید در آزمایشگاه ها قرار گیرد.
وي اظهار داشت: آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شیراز با توجه به تجهیزات و فناوري هاي باالیی که در آن قرار گرفته، خدمات آزمایشگاهی
مناسبی را به مجموعه هاي دانشگاهی و سایر دستگاه ها ارائه می دهد و هم اکنون حدود 40 درصد از خدمات آزمایشگاه مرکزي دانشگاه

شیراز به مراکز آموزشی پژوهشی و صنایع مختلف خارج از دانشگاه شیرازارائه می گردد.
در ادامه این نشست خبرنگاران سواالت خود را مطرح کردند و مسئوالن پژوهشی دانشگاه شیراز به آنها پاسخ دادند.

قرار است مراسم افتتاحیه نخستین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوري هاي آزمایشگاهی ؛ صبح چهارشنبه ،هفتم اسفند ماه در تاالر حکمت
واقع در پردیس ارم دانشگاه شیراز برگزار شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/28
شیراز

 امضاي تفاهم نامه همکاري علمی بین المللی دانشگاه شیراز و موسسه تحقیقات منابع طبیعی آکادمی علوم

چین

سند تفاهم نامه همکاري هاي علمی- پژوهشی مشترك بین
دانشکده کشاورزي به نمایندگی از دانشگاه شیراز و موسسه

تحقیقات منابع طبیعی آکادمی علوم چین به امضا رسید.
دکتر محمدصابر خاقانی نژاد ، رئیس مرکز همکاري هاي
علمی و بین المللی دانشگاه شیراز با اعالم این خبر گفت: در
راستاي سیاست هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در
گسترش همکاري هاي علمی - بین المللی دانشگاه هاي
کشور با موسسات معتبر علمی و پژوهشی جهان و در
راستاي برنامه راهبردي شوراي توسعه دانشگاه بزرگ شیراز
در ظرفیت سازي علمی از طریق گسترش شبکه بین المللی

موسسات همکار، این تفاهم نامه به امضا رسید.
وي با بیان اینکه تفاهم نامه همکاري که به پیشنهاد بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز و در
چهارچوب تفاهم نامه هاي رسمی دانشگاه شیراز به ثمررسیده است، خاطر نشان کرد : این تفاهم نامه مقدمه همکاري هاي گسترده علمی
- پژوهشی را در دامنه وسیعی از حوزه هاي مورد عالقه طرفین در زمینه منابع طبیعی و کشاورزي فراهم می نماید که با توجه به
تشابهات سرزمینی دو کشور ایران و چین می تواند ظرفیت موثري را براي تبادل تجربه فی مابین در خصوص دغدغه هاي راهبردي کشور

و استان به ویژه در حوزه هاي مدیریت، برنامه ریزي، بهره برداري و احیاي سرزمین فراهم آورد.
گفتنی است آکادمی علوم چین به عنوان بزرگ ترین موسسه تحقیق و توسعه جهان، داراي 104 موسسه علمی و پژوهشی و سه دانشگاه
در رده جهانی است که 2 دانشگاه آن در فهرست 100 دانشگاه برتر جهان قرار دارد و بالغ بر 7 هزار عضو هیئت علمی و 50 هزار

دانشجوي دکتري در موسسات آن مشغول به تحقیق می باشند. 
بر اساس ارزیابی هاي ساالنه کیفیت علمی - پژوهشی موسسات زیر مجموعه آکادمی علوم چین، موسسه طرف تفاهم نامه حاضر(موسسه
تحقیقات منابع طبیعی) داراي رتبه 4 از بین 104 موسسه است و 6 آزمایشگاه کلیدي و راهبردي کشور چین در حوزه برنامه ریزي

کاربري اراضی، تخریب سرزمین، آلودگی، پوشش گیاهی، هیدرولوژي و آبخیزداري در این موسسه استقرار یافته است.
این موسسه داراي 2 مرکز تحقیقات مشترك با کشورهاي استرالیا و آمریکا، 6 مرکز ملی - بین المللی در حوزه منابع تجدیدپذیر و محیط

زیست، 5 پایگاه نگهداري داده هاي سرزمینی و 3 ایستگاه تحقیقات و تجهیزات میدانی در سطح کشور چین می باشد.
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این تفاهم نامه طی دعوتنامه رسمی آکادمی علوم چین از نمایندگان دانشگاه شیراز و توسط دکتر سید رشید فالح شمسی دانشیار بخش
مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به نمایندگی از دانشگاه شیراز و آقاي پروفسور Qiuhong Tang قائم مقام موسسه و رئیس
آزمایشگاه کلیدي هیدرولوژي و آبخیزداري به نمایندگی از موسسه و با حضور نماینده آکادمی، خانم دکتر Jing Lin مدیر همکاري هاي

بین المللی موسسه در دفتر ریاست مرکز تحقیقات علوم جغرافیا و تحقیقات منابع طبیعی آکادمی علوم چین در پکن مبادله شد.
در این مراسم، نمایندگان طرفین ضمن معرفی ساختارهاي علمی - پژوهشی موسسه متبوع خود به معرفی توانمندي ها و تشریح برنامه
هاي آتی خود در توسعه همکاري هاي علمی - بین المللی پرداختند که نظر به ظرفیت هاي راهبردي ایجاد شده در بین دو کشور،
دستاوردهاي درخور توجه دانشگاه شیراز درعرصه هاي گوناگون علمی - بین المللی، راهبردها و دستاوردهاي علمی- پژوهشی دانشکده
کشاورزي و بخش منابع طبیعی و محیط زیست در سال هاي اخیر، این برنامه هاي توسعه اي از سوي نمایندگان آکادمی مورد استقبال

قرار گرفت. 
همچنین با توجه به سابقه همکاري هاي فی مابین مرکز همکاري هاي علمی بین المللی دانشگاه شیراز و موسسات تابعه آکادمی علوم
چین، زمینه بهره برداري عملیاتی از ظرفیت هاي تفاهم نامه حاضر به ویژه در زمینه فعالیت هاي پژوهشی مشترك از طریق برنامه
پژوهشی راه ابریشم(Silk Road Initiation)، نشر مشترك مقاالت و کتب، فرصت هاي مطالعاتی اعضا هیت علمی و دانشجویان
دکتري، استفاده از امکانات آزمایشگاهی، برگزاري کارگاه هاي تبادل تجربه (به ویژه در حوزه حوادث غیرمترقبه طبیعی، خشکسالی، سیل،
گیاهان داروئی، تنوع زیستی، تخریب سرزمین)، طرح هاي پژوهشی مشترك بین المللی و ... در قالب برنامه هاي مشترك مورد توافق

طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سه شنبه 29 بهمن 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/29
شیراز

 مصاحبه با آقاي دکتر عبدالهی مدیر تربیت بدنی دانشگاه شیراز

مصاحبه با آقاي دکتر عبدالهی مدیر تربیت بدنی دانشگاه
شیراز

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/29
شیراز

 مراسم جشن میالد حضرت زهرا(س) ویژه بانوان دانشگاهی

مراسم جشن میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و
گرامیداشت روز زن، ویژه ي بانوان دانشگاهی با حضور هیأت
رئیسه ي دانشگاه و بانوان هیأت علمی و کارمند دانشگاه

شیراز برگزار شد.
در این مراسم که به همت «امور بانوان و خانواده دانشگاه
شیراز» ترتیب یافت، دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز
ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میالد بانوي دوعالم
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حضرت زهرا (س) و روز زن، از زحمات بانوان دانشگاهی که
در کسوت اعضاي هیأت علمی و کارمند دانشگاه فعالیت

دارند، سپاسگزاري کرد. 
وي وظایف بانوان هیأت علمی را نسبت به آقایانی که در
کسوت هیأت علمی ایفاي نقش می کنند، دشوارتر و سنگین
تر ارزیابی نمود و گفت: نقش و جایگاه بانوان هیأت علمی در
بین دانشجویان، به ویژه دانشجویان دختر بسیار بارز هست و
بسیاري از راهکارهایی که ما در تعامل و مواجهه با
دانشجویان دختران، باید داشته باشیم می تواند از ایده ها و
از نقش آفرینی این بانوان سرچشمه بگیرد. وي در ادامه
مجدانه خواستار ارائه ي ایده و مشارکت بانوان هیأت علمی

در این حوزه شد و همکاري این افراد را در این رابطه تاکنون بسیار گره گشا خواند، به ویژه از همکاري هاي مؤثر بانوان هیأت علمی در
زمینه ي امور فرهنگی و اجتماعی، مخصوصا ارتباط با انجمن هاي علمی و دانشجویی یاد کرد. 

در ادامه دکتر ستایش، معاون اداري-مالی دانشگاه نیز، ضمن تبریک و تهنیت میالد باسعادت حضرت صدیقه زهرا (س)، از زحمات و
فعالیت هاي بانوان دانشگاه شیراز تقدیر و تشکر کرد و بانوان دانشگاه را چه در کسوت هیأت علمی یا کارمند، کم نظیر خواند. وي به نقش
اساسی و ارزنده ي بانوان در تعلیم و تربیت فرزندان و به دنبال آن نسل آتی اشاره کرد و از همه ي بانوان خواست تا علیرغم همه ي

مشکالت کشور، به ویژه مشکالت اقتصادي از نقش خود براي ایجاد امید و نشاط خانواده استفاده و امید را به جامعه تزریق کنند.
اجراي موسیقی، تئاتر و تقدیر از بانوان به ویژه برگزیدگان نمایشگاه توانمندي هاي بانوان از دیگر برنامه هاي این مراسم بود.

چهارشنبه 30 بهمن 1398
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منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/30
شیراز

 معرفی طرح تاپ

«طرح توانمندسازي تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)» با
محوریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت،
معدن و تجارت و با همکاري وزارت علوم، تحقیقات و ستاد

کل نیروهاي مسلح اجرا می گردد.
هدف این طرح، توسعه دانش بنیان بنگاه ها از طریق بهره
مندي از دانشجویان تحصیالت تکمیلی، ارتقاء سطح مهارت
فارغ التحصیالن مشمول خدمت سربازي، تقویت ارتباط و
تعامل بین صنعت و دانشگاه با هدف کاربردي شدن دانش و
یافته هاي جدید علمی و فناوري اعضاء هیئت علمی دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ارتقاء توان فنی و

مهندسی بنگاه هاي صنعتی، معدنی و تجاري و ظرفیت سازي اشتغال از طریق خلق ارزش افزودة جدید و تأمین اشتغال زایشی و پایدار
می باشد.

این طرح در سه بخش براي دانش آموختگان مشمول خدمت سربازي که تمایل دارند دوران خدمت سربازي خود را در بنگاه هاي
اقتصادي بگذارانند، دانشجویان تحصیالت تکمیلی که تمایل دارند پایان نامه هاي خود را به صورت مسأله محور انجام دهند و اعضاء هیئت
علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که مایلند در قالب طرح پسادکتراي صنعتی و فرصت مطالعات، انجام پروژه هاي

مستقل یا مشترك در بنگاه هاي صنعتی و معدنی فعالیت نمایند، اجرا می شود.
بنگاه متقاضی: کلیه بنگاه هاي فعال خصوصی، عمومی و دولتی داراي مجوز از مراجع (صنعت، کشاورزي و خدمات)، که تقاضاي نیروي
انسانی و نیازهاي پژوهشی و فناورانه خود را در سامانه تاپ وارد نموده و بر اساس شیوه نامه سنجش صالحیت بنگاه مصوب وزارت صنعت،

معدن و تجارت پذیرفته شده باشند و تمایل دارند به حداقل یکی از سه حالت زیر اقدام نمایند:
رفع نیاز بنگاه از طریق تعریف پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی و حضور دانشجویان در بنگاه در مدت زمان معین.

رفع نیاز بنگاه از طریق حضور اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تعریف پروژه در بنگاه در مدت زمان
معین.

به کارگیري دانش آموختگان مشمول خدمت سربازي در بخش هاي تخصصی و مرتبط.
دانشجوي تاپ: دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در همه رشته ها که بر اساس شیوه نامه سنجش

صالحیت دانشجو مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تاپ پذیرفته شده باشند.
سرباز تاپ: داوطلبان خدمت دانش آموخته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري که بر اساس شیوه نامه سنجش صالحیت سرباز مصوب

وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تاپ پذیرفته شده باشند.
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استاد تاپ: اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (داراي مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) که مایلند
در قالب طرح پسادکتراي صنعتی، فرصت مطالعاتی در بنگاه هاي صنعتی و معدنی، انجام پروژه هاي مستقل یا مشترك فعالیت نمایند.

وب سایت ثیت نام :
http://www.iranetop.ir

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/30
شیراز

 معارفه مدیر جدید اجتماعی دانشگاه شیراز

در مراسمی با حضور اساتید ،کارکنان و دانشجویان ، از
زحمات و اقدامات شایسته خانم دکتر محبوبه البرزي تقدیر
و خانم دکتر معصومه محرر به عنوان مدیر جدید اجتماعی

دانشگاه شیراز معرفی شد .
دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز، در این مراسم با
تبریک والدت حضرت زهرا سالم اهللا علیها از فعالیت ها و
اقدامات ارزنده همه کارکنان معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه شیراز به ویژه خانم فرامرزي قدردانی کرد.
وي تصریح کرد : دانشجویان، افرادي آرمان گرا و مطالبه گر
هستند و خواستار آن می باشند که به سرعت به درخواست
هاي آنها پاسخ داده شود و قطعا کار در معاونت فرهنگی

دانشجویی نیازمند صبر و حوصله فراوان است.
رئیس دانشگاه شیراز گفت: در حوزه انجمن هاي علمی دانشجویی علیرغم همه مسائل و مشکالتی که وجود دارد، باید به گونه اي عمل

کرد که هر دانشجو بتواند ایده هاي علمی خود را بیان کند و این ایده ها با حضور اساتید صاحب نظر به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
دکتر نادگران ادامه داد: ایده هاي جوانان دانشجو پس از شنیدن و بررسی، باید سازماندهی شود و در حوزه هاي تخصصی به اجرا درآید.

رئیس دانشگاه شیراز گفت : ایده هاي ناب دانشجویی در حوزه هاي مختلف می تواند به نفع دانشجو ، دانشگاه، شهر و کشور باشد.
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دکتر نادگران اظهار داشت: دانشجو هم باید ایده پردازي کند و هم یاد بگیرد که چگونه با یک مسئله علمی برخورد کند و فعالیت تیمی
دانشجویان در انجمن هاي علمی دانشجویی آنها را براي حضور در بخش هاي مختلف جامعه آماده می کند .

توجه به امکانات و حمایت هاي پارك علم و فناوري دیگر موضوعی بود که رئیس دانشگاه شیراز به آن اشاره کرد و گفت : بر اساس اعالم
وزارت علوم تحقیقات و فناوري، شرایط استفاده انجمن هاي علمی دانشجویی از امکانات پارك علم و فناوري استان ها فراهم شده است و

براي اجرایی شدن این مهم باید برنامه عملیاتی مشخص صورت گیرد.
وي، به تعامل بسیار خوب دانشگاه شیراز با پارك علم و فناوري استان فارس اشاره کرد و گفت: با حضور دکتر ذوالقدر در ریاست پارك

علم و فناوري فارس ،فضاي بسیار مناسبی براي همکاري هاي مشترك فراهم شده است.
رئیس دانشگاه شیراز در بخش دیگري از سخنانش به موضوع تجمیع در عناوین برنامه هاي فرهنگی دانشجویی اشاره کرد و گفت :
ضروري است که در خصوص عالیق و ایده ها ، جمع بندي مناسبی در برنامه ها ایجاد شود تا از اعتبارات حوزه فرهنگی و دانشجویی به

نحو شایسته استفاده گردد.
وي در پایان بار دیگر از خدمات خانم دکتر البرزي قدردانی و اظهار امیدواري کرد: از تجربیات ارزنده این مدیر موفق دانشگاه شیرازدر

سایر زمینه ها استفاده می شود.
در انتهاي این مراسم با اهداي لوح و هدایا از خانم دکتر البرزي تقدیر شد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/30
شیراز

 گشایش نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات دانشجویی در دانشگاه شیراز

دومین نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات دانشجویی (چرتکه
2 ) در دانشگاه شیراز گشایش یافت.

دکتر سید مجتبی واعظی، معاون فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه شیراز در آیین گشایش این نمایشگاه گفت: از سوي
معاونت فرهنگی وزارت علوم، موضوع کارآفرینی به دو سه
دانشگاه بزرگ کشور واگذار شده که دانشگاه شیراز از جمله

آنهاست .
وي اظهار داشت : دانشجویان فقط نباید در حوزه تئوري
وارد شوند؛ بلکه ضروري است که با توجه به تقاضاي بازار؛

دیدگاه کارآفرینانه پیدا کنند.
دکتر واعظی گفت : حضور بیش از 16 هزار دانشجو در
دانشگاه شیراز این فضا را براي دانشجویان فراهم آورده که
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بتوانند تولیدات خود را در معرض یک جامعه هدف مشخص
و مشتریان فراوانی قرار دهند .

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم که نمایشگاه و بازارچه دائمی تولیدات دانشجویی در
دانشگاه ایجاد نماییم.

وي، به همکاري پارك علم و فناوري استان فارس با دانشگاه شیراز اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به هماهنگی صورت گرفته،دانشجویان
توانمند و تیم هاي موفق می توانند از حمایت هاي ویژه پارك علم و فناوري بهره مند شوند.

دکتر واعظی گفت: مسئله کارآفرینی مسئله جدي است وجزء اولویت هاي کار دانشگاه شیراز به شمار می رود و به دنبال آن هستیم که
برنامه هاي این حوزه بیش از پیش گسترش یابد.

دکتر علی حفیظی ، مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز هم در آیین گشایش دومین نمایشگاه چرتکه اظهار داشت : تالش می کنیم که این
بازارچه به سمت یک جشنواره موفق پیش رود .

وي، ایجاد گفتمان تولید و کارآفرینی در بدنه دانشجویی را از جمله مواردي دانست که در مدیریت فرهنگی دانشگاه شیراز مورد تاکید قرار
گرفته و براي آن برنامه ریزي هاي الزم انجام شده است.

دکتر حفیظی گفت : دانشگاه فضاي مناسبی است تا علم و هنر با هم تلفیق شود و محصول مناسبی به جامعه و بازار عرضه گردد و این
یکی از رسالت هاي دانشگاه است.

مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز به درخواست 115 گروه تولیدکننده دانشجویی براي حضور در نمایشگاه چرتکه2 اشاره و خاطرنشان کرد:
پس از بررسی و غربالگري هاي الزم 66 گروه براي حضور در نمایشگاه انتخاب شدند.

وي، انجام کار توسط دانشجویان ، مقیاس پذیر بودن و قابل رشد بودن را از جمله مالك هاي حضور تیم هاي دانشجویی در نمایشگاه
چرتکه2 برشمرد.

دکتر حفیظی تصریح کرد: مهم آن است که گفتمان کارآفرینی در دانشگاه شکل گیرد و استارت آپ هاي فرهنگی و شرکت هاي خالق در
حوزه کسب و کارهاي فرهنگی - هنري ایجاد شود.

خانم دکتر افتخاري، مدیرکل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان فارس نیز در آیین گشایش دومین نمایشگاه صناي دستی و
تولیدات دانشجویی چرتکه 2 بر ضرورت توجه به بحث کارآفرینی در سنین کودکی و نوجوانی اشاره و خاطرنشان کرد: از دانشگاه شیراز
تقاضا داریم که این مفاهیم را با انعقاد تفاهم نامه با آموزش و پرورش و کانون هاي پرورشی فکري این مفاهیم را به کودکان و دانش

آموزان ارائه نمایند.
وي، آموزش مهارت هاي زندگی، مفاهیم کارآفرینی و تغییر نگرش افراد در خصوص اشتغال را از جمله مواردي دانست که با همکاري میان

دانشگاه و آموزش و پرورش ایجاد می شود.
دکتر امین رضا ذوالقدر ، رئیس پارك علم و فناوري استان فارس دیگر سخنران مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات

دانشجویی (چرتکه 2 ) در دانشگاه شیراز بود.
وي با بیان اینکه دانشگاه هاي دنیا امروز به سمت کارآفرینی حرکت می کنند ؛ اظهار داشت : عالوه بر تکیه بر آموزش و پژوهش ،

کارآفرینی و نوآوري در دانشگاه هاي نسل سوم از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
دکتر ذوالقدر ، برپایی چنین نمایشگاه هایی را از موارد مهم براي آشنایی دانشجویان با فرهنگ و مفهوم کارآفرینی برشمرد و خاطر نشان
کرد: ضروري است که فعالیت هاي فرهنگی از دبستان و دبیرستان آغاز شود. رئیس پارك علم و فناوري استان فارس گفت: این آمادگی

وجود دارد که فضاي مناسبی در این پارك براي آموزش اصول کارآفرینی به دانش آموزان اختصاص یابد.
وي تاکید کرد : تیم هاي برگزیده دانشجویی که در نمایشگاه چرتکه 2 حضور یافته اند؛ به صورت ویژه از سوي پارك علم و فناوري

حمایت می شود .
آقاي بیژن کیا، دبیر اجرایی دومین نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات دانشجویی چرتکه 2 هم یادآوري کرد : دانشجویان در زمینه هاي
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فرهنگی و هنري از توانمندي باالیی برخوردارند و ضروري بود که فضاي ایجاد شود که تولیدات آنها ارائه گردد .
وي، با ابراز خوشحالی از ارتباط مناسب میان دانشگاه شیراز، پارك علم و فناوري فارس و سایر مجموعه ها تاکید کرد: هم اکنون چرخه

مناسبی شکل گرفته که تولیدات دانشجویی از یک محصول به یک کسب و کار موفق تبدیل شود .
آقاي بیژن کیا با بیان اینکه شیراز ، سومین حرم اهل بیت علیهم السالم و پایتخت فرهنگی ایران اسالمی به شمار می رود ؛ خاطرنشان
کرد : به تازگی شهر شیراز به عنوان شهر جهانی صنایع دستی به ثبت رسید و فضا و فرصت مناسبی ایجاد شده تا هر چه بیشتر در زمینه

رونق کسب و کار هاي حوزه فرهنگ و هنر هم افزایی صورت گیرد.
آقاي سعید ستوده، دبیر محتوایی دومین نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات دانشجویی نیز در آیین گشایش این نمایشگاه از تالش و

کوشش شبانه روزي دانشجویان براي اجراي هرچه بهتر این رویداد کارآفرینی خبر داد.
وي افزود : 25 نفر از دانشجویان در 9 کمیته مختلف تالش کرده اند تا فضاي مناسبی براي ارائه دستاورد هاي کارآفرینانه دانشجویان

فراهم شود.
آقاي سعید ستوده گفت : مدیریت فرهنگی دانشگاه شیراز در زمینه اجراي این برنامه، فرصت مناسبی را در اختیار بدنه دانشجویی قرار داد

تا از صفر تا صد براي اجراي نمایشگاه چرتکه2 فعالیت کند و از این اعتماد مسئوالن دانشگاه شیراز به دانشجویان سپاسگزاریم.
وي ادامه داد: نمایشگاه چرتکه 2 شامل غرفه هاي گل و گیاه ، غذا ، خاتم ، کار روي مس ، گلیم، انواع جواهرات و سنگ هاي قیمتی و

تزئینی ، فیوز گالس ، رزین و غرفه هاي بازي و سرگرمی است.
به گفته ي دبیر محتوایی دومین نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات دانشجویی؛ این نمایشگاه تا 4 اسفند ماه از ساعت 11 تا 20 در محوطه

مقابل معاونت دانشجویی واقع در پردیس ارم دانشگاه شیراز پذیراي عموم عالقه مندان می باشد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/30
شیراز

 امضاي تفاهم نامه علمی پژوهشی بین دانشگاه شیراز و مرکز تبیین اندیشه هاي آیت اهللا خامنه اي

در مراسمی ، تفاهم نامه علمی پژوهشی بین دانشگاه شیراز و مرکز تبیین اندیشه هاي آیت اهللا خامنه اي ؛ توسط دکتر سید مجتبی
زبرجد، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز و دکتر محمد هادي صادقی، رئیس مرکز تبیین اندیشه هاي آیت اهللا خامنه اي به امضا

رسید .
دکتر زبرجد، در آیین امضاي تفاهم نامه اظهارداشت: هدف از امضاي این تفاهم نامه ، همکاري مشترك طرفین در زمینه علمی، پژوهشی

شامل اجراي پروژه هاي پژوهشی، برگزاري همایش ها و نشست هاي تخصصی نخبگانی و تولید محصوالت مشترك می باشد.
وي ادامه داد : برگزاري نشست هاي علمی و همایش هاي پژوهشی در راستاي تبیین اندیشه هاي مقام معظم رهبري ، طراحی و اجراي
طرح ها و پروژه هاي پژوهشی ، جهت دهی و حمایت از پایان نامه ها، رساله ها و مقاالت ؛ تألیف و تدوین کتاب، راه اندازي و حمایت از
مجالت علمی - پژوهشی مشترك ، اشتراك گذاري و تبادل اطالعات، تجارب و دستاوردهاي علمی و پژوهشی و همکاري با سایر مراکز
علمی و پژوهشی ملی و بین المللی ؛ از موارد تفاهم نامه علمی پژوهشی بین دانشگاه شیراز و مرکز تبیین اندیشه هاي آیت اهللا خامنه اي
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به شمار می رود.
دکتر صادقی، رئیس مرکز تبیین اندیشه هاي آیت اهللا خامنه اي نیز در آیین امضاي تفاهم نامه اظهار داشت: این مرکز با هدف تبیین،
ترویج وتعمیق منظومه فکري انقالب اسالمی و نواندیشی هاي رهبرمعظم انقالب در جامعه علمی و دانشگاهی کشور با توجه به خالء هاي

موجود و ایجاد نگاه علمی به اندیشه هاي معظم له تاسیس شده است.
وي افزود: مرکز تبیین اندیشه هاي آیت اهللا خامنه اي پس از انعقاد تفاهم نامه با معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز در صدد است

در مرحله اول سه پروژه پژوهشی را با همکاري این معاونت در دانشگاه شیراز به پیش ببرد.
به گفته ي دکتر صادقی، پروژه هویت ایرانیان ، پروژه تحول در علوم انسانی و پروژه سبک زندگی اسالمی ایرانی؛ از مواردي است که با
همکاري سه جانبه بین مرکز تبیین اندیشه هاي آیت اهللا خامنه اي ، معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه شیراز و وزارت آموزش و پرورش

اجرا می شود.
وي اظهار امیدواري کرد: با امضاي این تفاهم نامه، همکاري هاي دانشگاه شیراز و مرکز تبیین اندیشه هاي آیت اهللا خامنه اي بیش از

پیش گسترش و تعمیق یابد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/11/30
شیراز

 افزایش همکاري ها میان دانشگاه شیراز و صدا و سیماي مرکز فارس

در نشست مشترك دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه
شیراز و آقاي سید تقی سهرابی، مدیرکل صدا و سیماي
مرکز فارس بر همکاري مشترك میان دو مجموعه تاکید شد

.
مدیرکل صدا و سیماي مرکز فارس در این نشست گفت :
انجام برنامه هاي پژوهش محور براي مانایی پیام در ذهن
مخاطب ضروري است و بنابراین صدا و سیما این مهم را در

دستور کار خود قرار داده است.
وي افزود : صدا و سیما در یک دهه اخیر به بحث پژوهش
توجه ویژه اي داشته و هم از نظر محتوایی و هم از نظر

جذب نیروي انسانی متخصص سعی کرده که برنامه هاي پژوهش محور را گسترش دهد.
آقاي سهرابی با دسته بندي برنامه هاي صداوسیما به سه قسمت '' سرگرمی، اطالع رسانی و آموزشی'' اظهار داشت: بحث تولید محتوا
یکی از مهم ترین نیازهاي امروز رسانه به شمار می رود و دانشگاه ها و حوزه هاي علمیه می توانند براي خلق محتواي اثر بخش صدا و

سیما و سایر رسانه ها را یاري نمایند.
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مدیر کل صدا و سیماي مرکز فارس اعالم کرد: این آمادگی براي وجود دارد که اساتید و صاحبنظران دانشگاهی در برنامه هاي رسانه ملی
حضور یابند و به بیان دیدگاه ها و نظرات خود بپردازند.

حجت االسالم والمسلمین نیري، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز هم در این نشست با اشاره به ویژگی هاي
شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت : ضروري است که در قالب برنامه هاي مختلف علمی، فرهنگی و هنري مکتب سلیمانی

تبیین شود.
وي از همکاري صدا و سیماي مرکز فارس در پوشش رسانه اي برنامه هاي فرهنگی مذهبی دانشگاه شیراز قدردانی کرد . 

حجت االسالم و المسلمین نیري پیشنهاد داد : براي همکاري موثر و گسترش همکاري ها میان دانشگاه شیراز و صدا و سیماي مرکز
فارس ، اتاق فکر مشترك ایجاد شود.

وي افزود : تشکیل اتاق فکر زمینه اي فراهم می سازد که تولیدات صدا و سیما با همکاري فرهیختگان دانشگاهی ساخته شود و درباره
مسائل مختلف از جمله آسیب هاي اجتماعی و چالش هاي فراروي جامعه بحث و تبادل نظر صورت گیرد .

دکتر علیرضا افشاري فر قائم مقام رئیس دانشگاه شیراز و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی این دانشگاه نیز در نشست مشترك با
مسئوالن صدا و سیماي مرکز فارس با ابراز خوشحالی از رویکرد پژوهش محور در برنامه هاي صدا و سیما اظهار امیدواري کرد : از ظرفیت

هاي فراوان دانشگاه شیراز در رسانه به خوبی استفاده شود.
وي اظهار داشت: حضور بیش از 700 عضو هیئت علمی و بالغ بر 7 هزار دانشجوي کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه شیراز فرصت

مناسبی را فراهم آورده که با همکاري رسانه ملی می تواند به نفع استان و کشور استفاده شود .
در انتهاي این مراسم ، مدیر کل صدا و سیماي مرکز فارس با اهداي لوح از حضور موثر حجت االسالم و المسلمین نیري، در برنامه هاي

تولیدي صدا و سیماي مرکز فارس قدردانی کرد .
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