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شنبه 3 اسفند 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/03
شیراز

 مراسم بزرگداشت پروفسور مهدي رشیدي در اولین گردهمایی تخصصی شیمی آلی فلزي ایران

مراسم «بزرگداشت جایگاه علمی پروفسور مهدي رشیدي»
در اولین گردهمایی تخصصی شیمی آلی فلزي ایران، به
همت بخش شیمی دانشکده ي علوم دانشگاه شیراز برگزار

شد.
در این مراسم که در تاالر اجتماعات بخش شیمی و فیزیک
دانشگاه شیراز، با حضور جمعی از استادان دانشگاه هاي
کشور، دانشجویان و خانواده ي شادروان پروفسور مهدي
رشیدي ترتیب یافت، جمعی از دانشجویان و همکاران
پروفسور رشیدي که هم اکنون در کسوت هیأت علمی در
دانشگاه هاي مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند، به

سخنرانی پرداختند.
دکتر نبوي زاده (عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز)، دکتر ابراهیمی (صنایع الکترونیک شیراز)، دکتر تنگستانی (عضو هیأت علمی دانشگاه

اصفهان)، دکتر فخرویان (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، 
دکتر اسماعیل بیگ (عضو هیات علمی دانشگاه شیراز) و دکتر فیروزآبادي (عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز) از سخنرانان این مراسم بودند
که به بیان کارنامه و جایگاه علمی پروفسور رشیدي و سجایا و فضایل اخالقی ایشان پرداختند و یاد و خاطرات این استاد واال مقام را

گرامی داشتند.
اجراي زنده ي موسیقی و پخش نماهنگ هایی با موضوع یاد و خاطرات استاد پروفسور رشیدي، از دیگر برنامه هاي این مراسم بود. تجلیل

از خانواده ي مرحوم پروفسور رشیدي نیز حسن ختام این برنامه بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/03
شیراز

 تجلیل رئیس جمهوري از دکتر محمود یعقوبی، استاد دانشگاه شیراز در سی و سومین جشنواره بین المللی

خوارزمی

در سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی که با هدف
معرفی طرح هاي برتر ملی و قدردانی از دانشمندان،
پژوهشگران و نوآوران صبح روز دوشنبه 28 بهمن 1398 با
حضور رئیس محترم جمهوري در سالن اجالس سران برگزار
شد، از آقاي دکتر محمود یعقوبی عضو پیوسته فرهنگستان
علوم و استاد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز براي طرح
«توسعه فناوري انرژي خورشیدي حرارتی در کشور» به

عنوان برگزیده ویژه این جشنواره تقدیر به عمل آمد.
در این جشنواره که معاون علمی و فناوري رئیس جمهوري
و وزیر علوم، تحقیقات و فناوري نیز حضور داشتند، رئیس
جمهوري از 15 طرح برتر تقدیر کرد که از این تعداد 10

طرح داخلی، 4 طرح خارجی و یک طرح ایرانی مقیم خارج بوده است.

یکشنبه 4 اسفند 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/04
شیراز

 تصمیمات دانشگاه شیراز براي مقابله با شیوع ویروس کرونا

در جلسه شوراي دانشگاه که با حضور اعضا هیات رئیسه،
رؤساي دانشکده ها، رئیس مرکز طبی و همچنین کارشناس
واحد بهداشت دانشگاه ترتیب یافت؛ تصمیاتی درخصوص
پیشگیري از شیوع ویروس کرونا در دانشگاه شیراز اتخاذ

گردید.
دکتر جواد تشخوریان ، مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست
دانشگاه شیراز گفت : کلیه رویدادهاي برنامه ریزي شده
شامل جشنواره ها، همایش ها ، کنفرانس ها ، نشست هاي
علمی،حضور مهمانان خارجی، فعالیت هاي فرهنگی،مراسم
اعتکاف دانشجویی، اردوهاي ورزشی و ... در دانشگاه شیراز تا

اطالع ثانوي لغو می باشد.
وي، با بیان اینکه کارگروه ویژه و ستاد پیشگیري و مقابله با شیوع ویروس کرونا در دانشگاه شیراز تشکیل شده است؛ اظهار داشت: در

راستاي مقابله با این بیماري ، جلسه مشترکی با دانشگاه علوم پزشکی شیراز ترتیب یافت.
ضدعفونی کردن روزانه اماکن عمومی دانشگاه،اتوبوس ها ، سلف سرویس ها ،خوابگاه هاي دانشجویی ، رستوران هاي مکمل و ... از

مصوبات ستاد پیشگیري و مقابله با شیوه ویروس کرونا در دانشگاه شیراز است.
به گفته ي دکتر تشخوریان، درباره دانشجویان بین الملل دانشگاه شیراز نیز تصمیمات الزم اتخاذ شده و مسئوالن خوابگاه ها با حفظ شان

و کرامت دانشجویان، به طور مستمر افراد داراي عالئم بیماري را رصد می کنند.
مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست دانشگاه شیراز تاکید کرد: با هدف حفظ سالمت دانشجویان خوابگاهی؛ پذیرش مهمان در هر قالبی در

خوابگاه هاي دانشجویی تا اطالع بعدي ممنوع شد.
دکتر تشخوریان بیان کرد : توزیع میوه هاي داراي ویتامین c به همراه وعده هاي غذایی صورت می گیرد و ورود غذاي سفارشی و بیرون

بر به دانشگاه شیراز ممنوع می باشد.
وي ادامه داد : کنترل تردد دانشجویان مقیم خوابگاه ها که ساکن شهرستان هاي درگیر ویروس هستند و لغو ثبت اثر انگشت جهت تردد
براي دانشجویان و کارکنان دانشگاه شیراز ؛ از دیگر تصمیمات کارگروه ویژه و ستاد پیشگیري و مقابله با شیوع ویروس کرونا در دانشگاه

شیراز به شمار می رود.
مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست دانشگاه شیراز گفت : توصیه و تاکید فراوان به دانشجویان ، خصوصا دانشجویان دانشکده هاي
دامپزشکی و کشاورزي که با درمانگاه حیوانات ارتباط دارند انجام شده و آموزش هاي مستمر به کارکنان غذاخوري ها و نیروهاي خدماتی

خوابگاه ها ارائه می شود.
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دکتر تشخوریان افزود : در این راستا با دانشجویان داراي بیماري هاي خاص همکاري کامل می شود و با هماهنگی شوراي صنفی
دانشجویان ، اطالع رسانی کامل صورت می گیرد. 

وي خاطر نشان کرد : براي تعطیلی کالس هاي دانشگاه شیراز هنوز تصمیمی به صورت رسمی گرفته نشده است .

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/04
شیراز

 اطالعیه در خصوص تعطیلی کلیه کالس هاي آموزشی دانشگاه

به اطالع می رساند بنا بر مصوبه کارگروه سالمت استانداري فارس کلیه کالس هاي
آموزشی دانشگاه تا پایان هفته جاري تعطیل می باشد.

قابل ذکر است برگزاري جلسات دفاع از پایان نامه و پروپوزال با رعایت موازین
بهداشتی بالمانع بوده و کلیه واحدهاي اداري و پشتیبانی دانشگاه برطبق روال فعال

خواهند بود. 

روابط عمومی دانشگاه شیراز

دوشنبه 5 اسفند 1398
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/05
شیراز

 انتخاب دکتر داریوش موال به عنوان استاد برجسته مهندسی شیمی کشور

از سوي فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران ، پروفسور
داریوش موال ، استاد دانشگاه شیراز به عنوان استاد برجسته

مهندسی شیمی کشور در سال 1398 انتخاب شد.
دکتر داریوش موال از سال 1362 تا کنون به عنوان عضو
هیات علمی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و

دکتراي دانشگاه شیراز مشغول تدریس و پژوهش است.
چاپ حدود 170 مقاله در مجالت معتبر ملی و بین المللی ،
ارائه بیش از یکصد مقاله علمی در کنفرانس هاي معتبر
داخل و خارج از کشور ؛ تالیف و ترجمه 3 کتاب تخصصی،

23 قرارداد پژوهشی با صنایع دولتی و خصوصی و ثبت 6 اختراع علمی ، در کارنامه درخشان این استاد فرهیخته ي دانشگاه شیراز دیده
می شود.

استاد مدعو بخش مهندسی شیمی دانشگاه اکالهما امریکا، دانشگاه کوئینزلند استرالیا و دانشگاه تورنتو کانادا ، ریاست بخش مهندسی
شیمی سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران ، موسس و مدیر مرکز تحقیقات محیط زیست در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، راه
اندازي گرایش محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز و طراحی دروس ''مهندسی زیست
پاالیی'' ، '' مدیریت پسماندهاي جامد'' و ''کنترل آلودگی هوا'' براي این گرایش؛ از دیگر افتخارات پروفسور داریوش موال به شمار می

رود.
از مسئولیت هاي اجرایی این استاد توانمند دانشگاه شیراز می توان به ریاست بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز ،معاونت پژوهشی
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ، عضو کمیسیون تخصصی مهندسی شیمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مدیر مرکز تحقیقات
محیط زیست در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز (از 1387 تا کنون) ، رئیس دفتر
همکاري هاي علمی- پژوهشی دانشگاه شیراز، عضو هیئت تحریریه مجله مهندسی شیمی ایران، مجله پژوهش نفت و مجله علوم وفناوري
ایران شاخه مهندسی ، دبیر علمی همایش ها و کنفرانس هاي متعدد ملی و بین المللی تخصصی و موسس و مدیر قطب علمی پاالیش

نفت و گاز دانشگاه شیراز اشاره کرد.
پروفسور داریوش موال در زمینه ارتباط علمی با صنعت، دولت و جامعه نیز فعالیت فراوانی داشته و طراحی، نظارت بر ساخت و نصب و راه

اندازي دو واحد صنعتی را انجام داده است.
عضویت در کمیسیون صنعت شوراي اقتصاد استان فارس ،عضویت در کمیته راهبردي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ،عضویت در
کمیته علمی منطقه اي کالن پروژه '' پایش حفاظت زیست بوم پهنه هاي خلیج فارس، دریاي عمان، دریاي خزر و دریاچه ارومیه ،
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پژوهشگر برگزیده استان فارس در سال هاي 1393 و 1397 ، محقق برتر در زمینه فعالیت هاي تحقیقاتی مهندسی بهره برداري در
شرکت ملی نفت ایران ،همکاري با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس در جهت تدوین 7 فقره استاندارد ملی و عضویت در
شوراي مرکز رشد فناوري پارك علم و فناوري استان فارس ؛ از دیگر مواردي است که در رزومه پروفسور داریوش موال به چشم می خورد.

شایان توجه است؛ قرار بود همزمان با روز مهندس (5 اسفند) مراسم گرامیداشت روز مهندسی ، تجلیل از منتخبان مهندسی کشور و دکتر
موال در تهران برگزار شود که فرهنگستان علوم طی اطالعیه اي اعالم کرد این مراسم به دلیل شیوع ویروس کرونا به زمان دیگري موکول

شده است.

چهارشنبه 7 اسفند 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/07
شیراز

 نشست علمی "بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و بازتاب منطقه اي آن "

نشست علمی ''بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی ترور سپهبد
شهید قاسم سلیمانی و بازتاب منطقه اي آن '' با سخنرانی
دکتر ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و
دکتر فضل اهللا فروغی دانشیار بخش حقوق جزا و جرم
شناسی دانشگاه شیراز و دکتر ابراهیم عباسی رییس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز در دانشکده

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز برگزار شد. 
در ابتداي این مراسم دکتر عباسی رئیس دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه شیراز ضمن بیان ضرورت برگزاري این
نشست علمی عنوان نمود : ما باید احساسات و شور ناشی از
شهادت سردار سلیمانی را در یک چارچوب علمی نهادینه
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کنیم. چند شاخص در تاریخ معاصر ایران براي مردم مهم بوده است که افراد را بزرگ مرد جلوه می دهد و استقبال از آیین تشییع پیکر
شهید سلیمانی نیز در راستاي همین شاخص ها بوده است.

وي در ادامه افزود : فرهنگ ایرانی یک شاخص مهم به نام فتوت و جوانمردي دارد که در تاریخ ایران استمرار داشته است و هرکسی این
شاخص را داشته به اسطوره تبدیل شده است . این ویژگی یا همان جوانمردي کاراکتر ملی ایرانیان است که در ویژگی شخصیتی سردار

سلیمانی وجود داشت . کمک به مردم ایران و مردم منطقه بخشی از ویژگی بارز ایشان بود .
دکتر عباسی اظهار داشت: شاخص دیگر مبارزه با بیگانگان است، روحیه ضد سلطه در میان ایرانیان وجود دارد و هر کس از این روحیه
برخوردار باشد جایگاه خوب و ویژه اي در میان مردم ایران پیدا می کند .این ویژگی که از بیگانه ستیزي ایرانیان نشات می گیرد در
شخصیت هایی مانند امام قلی خان سردار عصر صفوي در مبارزه با پرتغالی ها ، عباس میرزا قاجار در مبارزه با روس ها ، رییس علی
دلواري در مبارزه با بریتانیا در جنوب ایران و امام خمینی (ره) وجود داشت . سردار سلیمانی نیز این روحیه را تقویت و به حد اعال رساند. 
وي بیان کرد: شاخص دیگر میهن پرستی همراه با آیین پرستی است که مورد توجه و استقبال مردم ایران بوده است . در ایران میهن
پرستان آیین پرست مورد توجه مردم ایران بوده اند . شخصیتیهایی در طول تاریخ ایران توانسته اند میهن پرستی را به توده ها منتقل کند
. سردار سلیمانی این ویژگی را همراه با آیین پرستی در ایران گسترش داد . میهن پرستان بدون آیین کمتر مورد توجه ایرانیان هستند
لیکن میهن پرستی با آیین را می توان در رفتار آیت اهللا بروجردي در دهه 1320 در دفاع از آذربایجان و کردستان علیه شوروي رصد کرد.
ایشان در پایان خاطر نشان کرد : سردار سلیمانی از تمامی این شاخص ها برخوردار بود و همین امر باعث حمایت مردمی از او شد .

بنابراین باید این شاخص را در جامعه نهادینه کرد .
دکتر ابراهیم متقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان داشت: ما باید حادثه ترور و به شهادت رساندن سردار سلیمانی را به سمت

راهبردي ببریم. دکترین اصلی موضوع هاي راهبردي، موازنه قدرت است . 
وي با طرح این پرسش که چرا سردار سلیمانی ترور شد عنوان نمود:

اگر سند امنیت ملی آمریکا را مرور کنیم می بینیم که سیاست آمریکا در محیط منطقه اي، بسیج نیروها و یگان هاي امنیتی در حوزه
منطقه اي است تا نشانه هایی از موازنه را ایجاد کند.

وي ادامه داد: در اندیشه راهبردي آمریکا، سردار سلیمانی موازنه قدرت منطقه اي را به هم زده بود .
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار داشت: نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نقطه ثقل حوزه هاي تاکتیکی ایران در

محیط هاي منطقه اي بود و فرماندهی شهید سلیمانی این ویژگی را در ارتباط با کنش تاکتیکی از عراق تا یمن در بر می گرفت
دکتر متقی اضافه کرد: رویکرد دولت آمریکا این بود که اگر سردار سلیمانی ترور شود، قابلیت و قدرت کنش تاکتیکی ایران کاهش می یابد

و در نتیجه نیروي مقاومت نمی تواند در محیط منطقه اي نقش آفرین باشد.
وي بیان کرد: تفکر آمریکا که منجر به ترور و به شهادت رسیدن سپهبد سلیمانی شد، یک تفکر راهبردي بود که نیروي قدس و شهید

سلیمانی را مرکز ثقل قدرت منطقه اي ایران می دانستند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: واقعیت این است که ایران فرمانده نظامی و سردار زیاد دارد اما اینکه چه شد که سردار
سلیمانی توانست در محیط منطقه اي بدرخشد، ویژگی هاي فردي، الگوهاي تاکتیکی و کنش عملیاتی او باعث این درخشش  شد. متقی
اضافه کرد : سردار سلیمانی از تبار کسانی بود که در دفاع مقدس نقش آفرین بودند، او که پیشتر فرمانده سپاه کرمان هم بود، و ویژگی

هایی همانند شهیدان باکري، همت و محمود کاوه داشت و یک فرد عملیاتی و تاکتیکی محسوب به شمار می آمد .
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد : سردار سلیمانی همواره در صحنه حضور داشت و هیچگاه در خارج از صحنه فرماندهی
نکرد در حالی که شیوه فرماندهی آمریکا مبتنی بر خارج از صحنه است و منطقه و سرزمین هاي منطقه اي، اشک ها و لبخندهاي بسیاري

را در خاطره دفاعی خود با شهید سلیمانی داشتند
وي بیان کرد: نکته دیگر در کنش فرماندهی شهید سلیمانی این بود که کاري را دیکته نمی کرد، در حالیکه برخی فرمانده هان نظامی ما

حتی در دوران دفاع مقدس، عملیات و تاکتیک هایی را دیکته می کردند که فرمانده هان میدانی با آن مخالف بودند.
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این استاد دانشگاه تهران عنوان کرد: کنش شهید سلیمانی، کنش کم هزینه بود و مسوولیت را به نیروهاي محلی می داد.
دکترمتقی افزود: ایران به دنبال هژمون (رهبري) منطقه اي نیست اما درصدد تغییر موازنه غرب محور در محیط منطقه است.

وي گفت: در ایران صدها سردار هستند که در دوران دفاع مقدس تا مرز شهادت رفتند اما جنگ که تمام شد یا سردار یا وارد کننده یا
صاحب شرکت هاي اقماري شدند و یا فضاي ذهنی و ادراکی آنان تغییر پیدا کرد اما شهید سلیمانی هیچگاه وارد طبقه برگزیده نشد و به

همین دلیل بود که با قلب ایرانیان و مقاومت، پیوند برقرار کرد .
وي افزود: هنگامی که شهید سلیمانی در سپاه کرمان حضور داشت به صراحت اعالم کرد، اجازه نمی دهم کسی در سپاه به نفع یا ضرر

کاندیداهاي انتخاباتی تبلیغات کند و پاي حرف خود ایستاد . 
دکتر متقی افزود: می خواستند شهید سلیمانی را در مقابل مردم قرار دهند اما اندیشه سیاسی شهید سلیمانی به دلیل اینکه نمی خواست

به پول، قدرت، مقام و امکانات وابستگی داشته باشد، متمایز بود .
دکتر متقی گفت: فشار حداکثري آمریکایی ها سه شاخه دارد که شامل، تحریم هاي اقتصادي، محدودسازي ایران در سطح دیپلماتیک و

عملیاتی و تاکتیکی با کشورهاي منطقه و بازیگران اروپایی و کنش گزینشی امنیتی است.
او افزود: بنابراین نکته اي که باید به آن توجه داشت این است که باید از منظر علمی، ترور شهید سلیمانی را تجزیه و تحلیل کرد. 

وي ادامه داد: فضاي آینده، فضاي درگیري هاي بیشتر با ایران و بحران هاي بیشتر در محیط هاي منطقه اي خواهد بود و سیاست هاي
منطقه اي ایران جز این نتیجه اي نخواهد داشت.

دکتر فضل اله فروغی دانشیار بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز هم در این نشست گفت: دشمنی دیرینه آمریکا با ایران و
جهان اسالم بر همه روشن است و پیشینه این نوع ترورها توسط امریکا زیاد است که از جمله آنها می توان به زدن هواپیماي مسافربري

ایرانی، حمله به طبس، زدن سکوي نفتی و حمایت تمام قد از صهیونیست ها در ترور دانشمندان هسته اي ایران اشاره کرد. 
دکتر فضل اهللا فروغی افزود: ترور شهید سلیمانی، یک اقدام منحصر به فرد است، اینکه یک رئیس جمهور شخصا دستور ترور یک مقام

عالی رتبه یک کشور دیگر را صادر کند در دنیا سابقه نداشته است . 
دکتر فروغی، با اشاره به ادعاي آمریکا براي دلیل ترور سردارسلیمانی که مدعی است شهید سلیمانی قصد داشته به منافع آنها ضربه بزند و
این ترور یک دفاع مشروع بوده است، افزود: ادعاي دفاع مشروع، یک حرف سخیف و گستاخانه اي است چرا که این اقدام هیچ کدام از

موارد دفاع مشروع را شامل نمی شود . 
وي، همچنین به قلدري هاي حقوقی آمریکا اشاره و بیان کرد: دفاع مشروع باید مسبوق به سابقه باشد یعنی حمله اي واقع شده باشد و

همچنین قابل اثبات باشد و این در حالی است که سردار سلیمانی یا ایران هیچ حمله اي به منافع آمریکا نداشته است . 
وي ادامه داد: از طرفی نیز آمریکا در یک کشور دیگري، سردار سلیمانی را ترور کرده که هیچ ارتباطی با این کشور نداشته 

است، حتی اگر بحث تفاهم نامه امنیتی با دولت عراق مطرح شود هر گونه اقدامی باید با اطالع دولت عراق باشد که اجازه اي در این زمینه
گرفته نشده است.

وي اظهار داشت: حتی قوانین داخلی آمریکا اجازه چنین حمله اي را نمی داد، بر اساس قوانین داخلی این کشور هر گونه اقدام نظامی که
داراي آثار و تبعاتی براي آمریکا و نیروهاي آمریکایی باشد حتما مجوز کنگره را الزم دارد که چنین مجوزي اخذ نشده بود.

دکتر فروغی افزود: با وجود تالش هاي آمریکا و اسراییل، اکثر حقوقدانان و کشورهاي دنیا این اقدام را با حقوق معاصر ناسازگار می دانند و
ما این اقدام تروریستی را یک جنایت می دانیم . 

وي ادامه داد: بعد از ترور شهید سلیمانی، نخستین واکنش این بود که اقدام آمریکا مصداق بارز تروریست دولتی است، آمریکا که مدعی
حقوق بشر است نه تنها از بروز جنایت در جهان جلوگیري نکرد بلکه خودش با این اقدام همراه و مجري ترور شد . 

این استاد دانشگاه شیراز گفت: اقدام آمریکا مصداق یک جنایت تجاوز ارضی است که این تجاوز هم به کشور عراق به دلیل محل وقوع این
رخداد و هم به کشور ایران به دلیل تجاوز مسلحانه به حاکمیت ما صورت گرفته است . 

دکتر فروغی افزود: ما باید از لحاظ قضایی، سیاسی و دیپلماسی با این ترور، بسیار مقتدرانه برخورد و موضوع را در صحن مجمع عمومی
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سازمان ملل مطرح کنیم شاید مثل بعضی از قضایا نتیجه بگیریم و بتوانیم از طریق مجمع عمومی، موضوع را به دیوان بین المللی
دادگستري ارجاع دهیم تا مورد بررسی قرار گیرد . 

وي ادامه داد: شوراي حقوق بشر و سازمان هاي مردم نهاد و رسانه هاي جهانی را باید بیدار کنیم تا افکار عمومی نسبت به این جنایت
آگاهی کامل پیدا کنند. 

دکتر فروغی افزود: باید از یک دیپلماسی بسیار قوي برخوردار و همچنین کنش هاي حقوقی داشته باشیم و از همه ظرفیت ها استفاده
کنیم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/07
شیراز

 معاونت فرهنگی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شیراز از موکول شدن رونمایی دو اثر به زمان

دیگري خبر داد

معاونت فرهنگی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شیراز از
موکول شدن برنامه رونمایی از دو مجموعه عربی و فارسی که در
بزرگداشت مقام شهید حاج قاسم سلیمانی سروده شده بود به زمانی

دیگر خبر داد.
دکتر موسی عربی درخصوص این برنامه که قرار بود به مناسبت
چاپ دو کتاب ''سلیمان السماء'' و ''خاتم سلیمانی'' با حضور
مسووالن دانشگاهی و استانی وهمچنین شاعران ایرانی وعربی در
تاریخ 10 اسفند برگزار شود؛ گفت: کتاب سلیمان السما ، مجموعه
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ي سروده ها و متون ادبی شاعران و نویسندگانی است که از سرتاسر
جهان عرب از کشورهاي لبنان، عراق، سوریه ، یمن والجزائر و...
گردآوري شد و بعد از بررسی و داوري زیر نظر خودشان و چند تن
از دانشجویان دکتري زبان وادبیات عربی دانشگاه شیراز با همکاري

بنیاد حفظ آثار ونشر ارزشهاي دفاع مقدس به چاپ رسید.
این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز گفت : مجموعه ''خاتم
سلیمانی'' نیز توسط آقاي دکتر محمد مرادي عضوهیات علمی
دانشگاه شیراز جمع آوري و بعد از بررسی و داوري به چاپ رسید.
این مجموعه با مقدمه اي از ایشان شامل اشعار شاعرانی ایرانی که

در بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی سروده شده است.
دکتر عربی به برگزاري کنگره بین المللی شعر مقاومت در تهران نیز
اشاره کرد وگفت : قرار است کنگره شعر بین المللی شعر مقاومت با
حضور شاعران وادباي جهان اسالم با محوریت همین کتاب ''سلیمان
السماء'' برگزار شود که یک جلسه رونمایی نیز در تهران خواهیم

داشت.
جزییات این دو کتاب در برنامه رونمایی که در دانشگاه شیراز برگزار

خواهد شد مورد بررسی واشاره قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/07
شیراز

 نشست ادبیات پایداري جهان در دانشگاه شیراز

نشست تخصصی '' ادبیات پایداري جهان '' با حضور استادان
و دانشجویان در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه

شیراز برگزار شد.
در ابتداي این نشست تخصصی که در سالن دکتر شهیدي
ترتیب یافت؛ دکتر موسی عربی، معاون فرهنگی و دانشجویی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، به خوشامد گویی و معرفی
برنامه و بیان اهمیت موضوع ادبیات پایداري در جهان
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پرداخت.
وي اظهار داشت : ادبیات پایداري شاخه اي از ادبیات است
که شاعران وادبا در آن، از شعر و ادبیات به عنوان ابزاري
براي آزادي از ظلم وستم و مقاومت در برابر تجاوز بیگانگان

ودشمنان بهره می برند.
دکتر عربی، با تاکید بر ضرورت برگزاري نشست هاي
مشترك با حضور استادان از رشته هاي مختلف جهت تبادل
وتضارب آراء ،خاطر نشان کرد : در این برنامه ها زمینه هایی
فراهم می شود که هر یک از سخنرانان باتوجه به زمینه
تخصصی خود به تفصیل و تشریح مطالعات مهم و اثرگذار بر

جوامع امروزي بپردازند.
وي، با اشاره به آغاز چهل و یکمین سال پیروزي انقالب اسالمی ایران ، اظهار داشت : همگام با فعالیت هاي گسترده علمی و فرهنگی
انجمن هاي علمی، کانون ها و تشکل هاي دانشجویی؛ انجمن علمی بخش زبان هاي خارجی و زبان شناسی دانشگاه شیراز با حمایت
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و همکاري انجمن هاي علمی بخش تاریخ، زبان و ادبیات فارسی و عربی به

برگزاري فعالیت هاي فرهنگی متناسب با این رویداد سیاسی- اجتماعی اقدام کرد و نشست تخصصی ادبیات پایداري جهان برگزار شد.
در ادامه این نشست تخصصی، دکتر الله آتشی، از گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دکتر طیبه رئوف زاده، از زبان و ادبیات فرانسه، دکتر
محمد مرادي، از بخش زبان و ادبیات فارسی، دکتر فضل اهللا میرقادري از بخش زبان و ادبیات عربی و خانم فرناز ذاکر حقیقی ، دانشجوي

برجسته کارشناسی ارشد بخش فرهنگ و زبان هاي باستانی ؛ به بیان مطالب و سخنرانی پرداختند.
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با مشارکت سخنرانان و سایر اساتید ؛ پایان بخش نشست ادبیات پایداري جهان در دانشگاه شیراز بود.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/07
شیراز

 نشست رؤساي دانشگاه هاي استان فارس با حضور دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی

شست رؤساي دانشگاه هاي استان فارس، با حضور دبیر
شوراي عالی انقالب فرهنگی، با هدف بررسی سند جامع علم
و فناوري استان فارس در تاالر دکتر مصطفوي دانشگاه

شیراز برگزار شد.
دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی در این جلسه گفت: در
سند جامع علم و فناوري استان، رویکرد اکوسیستمی موجود
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است و به ظرفیت هاي ویژه هر استان توجه دارد و چنانچه
مأموریت گرایی براي هر دانشگاه تعریف شود، در کشور

تمرکز به وجود می آید.
حجت االسالم دکتر سید سعیدرضا عاملی بیان داشت:
تصویب سند استانی علم و فناوري با همراهی سازمان برنامه

و بودجه کشور، منتج به توسعه ي علم و فناوري می شود.
وي تاکید کرد: سند جامع علم و فناوري استان به ادغام
واحدهاي آموزشی دانشگاه ها کمک می کند و با توجه به
اینکه هر دانشگاه باید از تمام ارکان معنادار خود بهره مند
باشد، واحدهاي کوچک دانشگاهی باید در واحدهاي بزرگتر

ادغام شوند.
دکترعاملی با بیان اینکه تدوین سند یکپارچه علم و فناوري استان فارس، فرصت مغتنمی را براي دانشگاه شیراز فراهم می کند، گفت:

دانشگاه شیراز در زمره برترین دانشگاه هاي کشور است و پیشینه اي طوالنی و ظرفیت هاي علمی بسیاري دارد.
دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی، ارزش افزوده بیشتري را به وجود می
آورد، اظهار داشت: فارس در رتبه سوم برخورداري از سرمایه اجتماعی در کشور است و این موضوع نشان می دهد، فضاي همکاري در این

استان مطلوب است و روحیه کار جمعی وجود دارد.
دکتر عاملی ادامه داد: از دهه 80 به بعد رویکردي در توسعه دانش ایجاد شده است؛ بدین معنا که دانش و صنعت باید باهم بپیوندند، به

ویژه در بازار رقابتی امروز که این موضوع در نهایت براي ایجاد کیفیت، رقابت پدید می آورد.
وي اضافه کرد: با بهره گیري از ظرفیت دانشگاهیان اعم از استادان و دانشجویان و با پیوند فناوري هاي نو از سویی و از سوي دیگر با از

بین رفتن مشاغل قدیمی و ایجاد شغل هاي نوین، نیاز به رشته هاي تازه در دانشگاه ها احساس می شود.
دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی افزود: این موضوع درك اجتماعی تازه اي را پدید می آورد که اگر به آن توجه نکنیم، جامعه را هم

نخواهیم فهمید.
او با بیان اینکه تمام شرکت هاي بزرگ دنیا اصولی ارزشی دارند که بر مبناي آن حرکت می کنند، گفت: باید اصول و ارزش هاي خود را

در مسیر علمی هدایت کنیم.
دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی عنوان کرد: در سند گام دوم انقالب، اصول ارزش هاي علمی و فناوري کشور تبیین شده است و هفت

راهبرد گام دوم یا دانش بنیان است یا فرهنگ مدار؛ بنابراین ظرفیتی ایجاد شده تا به صورت همه جانبه در این مسیر پیش رویم.
دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز هم در ابتداي این نشست با تبریک حلول ماه رجب و میالد امام محمدباقر (ع)، اظهار داشت:

توجه به نقشه جامع علمی کشور براي توسعه همه جانبه و پایدار امري مهم و ضروري است.
وي افزود: علیرغم مسائل و مشکالت، مدیران توانمند با تالش و ایثار، جامعه آموزش عالی استان را هدایت و مدیریت می کنند.

رئیس دانشگاه شیراز گفت: در این دانشگاه، روي نقشه جامع علمی کشور کار انجام شده و مسؤول مشخصی براي این اقدام در نظر گرفته
شده است، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

دکتر نادگران گفت: امیدوارم با همکاري همه دانشگاهیان استان فارس، زمینه مناسب براي تحقق نقشه جامع علمی کشور فراهم شود.
دکتر منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد علم و فناوري شوراي عالی انقالب فرهنگی هم در جمع رؤوساي دانشگاه هاي استان فارس گفت:
در برخی زمینه ها به دلیل نوسانات سیاسی، سیاست هاي کالن دستخوش تغییر شده است و این درحالی است که براي توسعه و پیشرفت

کشور، ضروري است که سیاست هاي کالن در همه ي دولت ها و بخش هاي مختلف کشور دنبال شود.
وي ادامه داد: اتخاذ این سیاست ها باید فرادولتی و فراقوه اي باشد و به همین دلیل بوده که رهبر معظم انقالب، تصمیم گیري براي اسناد
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کالن کشور در حوزه فرهنگ و علم و فناوري را به شوراي عالی انقالب فرهنگی واگذار کرده اند.
قائم مقام ستاد علم و فناوري شوراي عالی انقالب فرهنگی، سند آمایش آموزش عالی، سند همکاري هاي بین المللی علمی، سند راهبردي
امور نخبگان، نانو، بایو، هوافضا، علوم شناختی، طب سنتی و ... را از جمله اسناد کالن و ملی برشمرد که در شوراي عالی انقالب فرهنگی

مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر منصور کبگانیان ادامه داد: ضروري است که برش استانی نقشه جامع علمی کشور براي استان ها مشخص شود و به عنوان نقشه راه

مورد توجه همه مسؤوالن استانی قرار گیرد.
در ادامه این نشست، نسخه ي اولیه سند راهبردي توسعه علم، فناوري و نوآوري استان فارس توسط دکتر دانش منش، استاد دانشگاه

شیراز و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردي استان فارس ارائه و تشریح شد و مورد بحث وتبادل نظر حاضران قرار گرفت.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/07
شیراز

 انتخاب دانشجویان دانشگاه شیراز به عنوان دانشجویان نمونه کشوري و دانشگاهی

آقاي حسین میهمی دانشجوي مقطع دکتري آموزش زبان انگلیسی از
دانشگاه شیراز موفق شد، مقام دانشجوي نمونه کشوري امسال را کسب
کند. همچنین آقاي حامد علی زاده دانشجوي کارشناسی مدیریت
آموزشی دانشگاه شیراز نیز توانست عنوان دانشجوي نمونه دانشگاه شیراز

در سال 98 را کسب نماید.
آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان بیست و هشتمین دوره جشنواره
دانشجوي نمونه کشوري با حضور دکتر اسحاق جهانگیري معاون اول
رئیس جمهور، دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و دکتر
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نهاد ریاست

جمهوري برگزار شد. 
آقاي دکتر علی حفیظی، مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز هم به نمایندگی از
رئیس دانشگاه در این مراسم حضور داشتند. در این آیین از 23 دانشجو
که 13 نفر از آن ها به عنوان منتخبین از دانشگاه هاي زیر مجموعه
وزارت علوم و 10 نفر نیز از دانشگاه هاي وزارت بهداشت بودند، تقدیر

شد. 
انتشار بیش از 30 مقاله علمی در ژورنال هاي معتبر، انجام پنج طرح
تحقیقاتی، تدوین یک جلدکتاب علمی، حضور و مشارکت در بیش از 20



4/8/2020 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 18/41

همایش ملی و بین المللی از سوابق پژوهشی آقاي حسین میهمی است.
در عرصه ي فعالیت هاي فرهنگی، می توان به سردبیري مجله بین
المللی Teacher Education for Sustainability (با 22 سال
سابقه چاپ و داراي نمایه اسکوپوس) عضویت در هیأت تحریریه و داوري
ISC، هفت مجله بین المللی و داخلی (داراي نمایه هایی از قبیل
Scopus، ISI)، شرکت در اردوهاي جهادي متعدد آموزشی
(برگزارشده در شهرهاي ابوموسی، کازرون، شیراز)، عضویت در کارگروه
ارزیابی مجمع خیرین نخبه پرور فارس، مدیریت علمی مدارس فصلی
خالقیت و ایده پردازي در بنیاد نخبگان فارس و عضویت در بنیاد ملی

نخبگان اشاره نمود. 
همچنین ایشان در برگزاري همایش دانشجوي نمونه و کارهاي فرهنگی
و علمی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز، همایش هاي
مختلف از جمله تکریم نخبگی دکتر ملک حسینی و امیر دریادار سیاري

نقش به سزایی ایفا نموده است. 
کسب عناوین پژوهشگر برتر کشور (انجمن آموزش و ادبیات انگلیسی
ایران) در سال 1396، جوان نخبه آموزشی استان فارس در سال 1396،
کسب پنجاه و ششمین جایزه البرز (نوبل ایرانی) در سال 1397،
دانشجوي نمونه دانشگاه شیراز در سال هاي 1396 و1397، دانشجوي
استعداد درخشان دانشگاه شیراز از سال 1394 تا 1397، رتبه نخست

مقطع دکتري از سایر افتخارات این دانشجوي کوشاي دانشگاه شیراز می باشد. 
نامبرده نایل به اخذ جایزه ي تحصیلی در طول چهار دوره از سال هاي 1394 تا 1398، جایزه جذب هیأت علمی بنیاد ملی نخبگان
موسوم به جایزه شهید شهریاري در سال 1398 و برنده جایزه پسا دکتري بنیاد ملی نخبگان موسوم به جایزه شهید چمران در سال

1398 بوده است.
گفتنی است، سال گذشته نیز خانم فهیمه محمدپور دانشجوي دکتري روانشناسی بالینی و خانم فرشته صمیمی دانشجوي دکتري

مهندسی شیمی دانشگاه شیراز موفق شدند، عنوان دانشجوي نمونه کشوري را کسب کنند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/07
شیراز

 حضور دانشگاه شیراز در نمایشگاه بین المللی گردشگري و صنایع دستی ایران

با هدف معرفی توانمندي هاي دانشگاه شیراز، انجمن علمی
بخش گردشگري و هتلداري این دانشگاه در سیزدهمین
نمایشگاه بین المللی گردشگري و سی و سومین نمایشگاه

ملی صنایع دستی ایران در تهران حضور یافت. 
نمایشگاه بین المللی گردشگري و صنایع وابسته که هر ساله
در تهران برگزار می شود، فرصت بسیار مناسبی در اختیار
صاحبان کسب وکار و متقاضیان خدمات گردشگري براي

ارتباط بیشتر فراهم می کند.
در این میان، انجمن علمی گردشگري و هتلداري دانشگاه
شیراز ، با اهداف تحکیم پیوندهاي نظام آموزش عالی با
بخش هاي مختلف جامعه و افزایش تعامالت میان دانشگاه و
صنعت؛ همچنین تقویت فرهنگ گردشگري در جامعه با

همکاري معاونت فرهنگی و دانشجویی و روابط عمومی دانشگاه شیراز، همچون سال هاي گذشته،در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی
گردشگري تهران حضوري داشت.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگري و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران به مدت چهار روز با حضور فعالین این
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حوزه، در محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی تهران برگزار شد.
فعاالن گردشگري ،اساتید بخش گردشگري و هتلداري دانشگاه هاي سراسر کشور ، شرکت ها و موسسات فعال در حوزه گردشگري، مراکز

و موسسات آموزشی و راهنمایان تور از غرفه دانشگاه شیراز بازدید کردند.
در طول برگزاري نمایشگاه جلساتی با مسئوالن و فعاالن این صنعت توسط دبیر انجمن علمی گردشگري و هتلداري برگزار گردید که در
این جلسات برنقش و اهمیت دانشگاه به عنوان قطب علمی در صنعت گردشگري تاکید و تصمیماتی درخصوص همکاري هاي آتی اخذ

گردید.
بهره مندي از توانمندي هاي دانشجویان و ایجاد نرم افزاري جامع در حوزه گردشگري ، همفکري در راستاي دیجیتال مارکتینگ همراه با
بهره مندي از ایده هاي خالقانه دانشجویان و تالش در راستاي اجرایی کردن این ایده ها، توافق براي برگزاري دوره هاي تخصصی
دیجیتال مارکتینگ و برند در صنعت گردشگري براي دانشجویان هتلداري دانشگاه شیراز،از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسات

بود.
در ادامه نمایشگاه با کوشش انجمن علمی گردشگري و هتلداري دانشگاه شیراز و همکاري انجمن علمی گردشگري دانشگاه گیالن ،
دورهمی تخصصی دیجیتال مارکتینگ با سخنرانی دکتر جعفر باپیري با حضور دانشجویان و دانش آموختگان و فعاالن گردشگري و سایر

عالقه مندان برگزار شد.

پنج شنبه 8 اسفند 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/08
شیراز

 اطالعیه دانشگاه شیراز در مورد برنامه هاي آموزشی اسفند 1398 دانشگاه شیراز

به منظورجلوگیري از شیوع ویروس کرونا در محیط هاي دانشگاه به ویژه خوابگاه و
سلف سرویس، هیات رئیسه دانشگاه شیراز تصمیمات زیر را براي دوره زمانی دهم تا

پایان 16اسفند ماه 98 اتخاذ و به اطالع می رساند: 
1 - بمنظور کاهش نگرانی دانشجویان و خانواده هاي آنان، کاهش مخاطرات ناشی
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از انتقال ویروس از مناطق آلوده به محیط هاي دانشگاه، اجراي ناقص برنامه هاي
آموزشی بدلیل عدم حضور تمامی دانشجویان در کالس هاس درس و نیز تکمیل
اقدامات پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا، کالس هاي حضوري دانشگاه شیراز تا

پایان 16 اسفندماه 98 تعطیل می باشد.
2- خوابگاه ها و سلف سرویس دانشجویی در این بازه زمانی امکان ارائه خدمات

نخواهند داشت.
3- کلیه فعالیت هاي علمی، اداري و اجرایی کماکان ادامه خواهد داشت و اعضاي
هیات علمی همانند قبل آماده ارایه مشاوره و راهنمایی دانشجویان به ویژه در دوره

هاي تحصیالت تکمیلی می باشند.
4 - بمنظور جبران فعالیت هاي آموزشی ناشی از وقفه ایجاد شده در برنامه ها، تقویم تجدید نظر شده آموزشی نیمسال دوم 98-99

توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهیه و متعاقبا اعالم خواهد شد.
5- دانشکده ها و بخش هاي آموزشی از برگزاري هرگونه امتحان در این دوره زمانی خودداري خواهند نمود.

6- تاریخ دفاع از پایان نامه هایی که در این ایام برنامه ریزي شده است، به سال 99 و به حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیلی 98-99
موکول و دانشجویان صرفا در این فاصله زمانی مشمول جریمه دیرکرد نخواهند شد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

یکشنبه 11 اسفند 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/11
شیراز

 بهره مندي از بورسیه هاي علمی پژوهشی دولت چین

دکتر محمدصابر خاقانی نژاد ، رئیس مرکز همکاري هاي
علمی و بین المللی دانشگاه شیراز از شرایط جدید براي بهره
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مندي دانشگاهیان از بورسیه هاي دولتی چین خبر داد.
وي اظهار داشت : درمذاکره با دکتر کرمی ، هماهنگ کننده
همکاري هاي علمی و بین المللی دانشگاه هاي ایران و چین؛
درخصوص نحوه استفاده از بورسیه هاي دولتی چین بحث و
تبادل نظر شد و امید است اعضاي هیات علمی از شرایط

مناسب این بورسیه ها بهره مند شود.
دکتر خاقانی نژاد ادامه داد : این بورسیه ها به دو روش
''بورسیه از طریق صندوق مالی مشترك ایران و چین'' و
Young Scientist) ''بورسیه دانشمندان جوان''
Exchange Program) اعطا می شود و از حمایت هاي

مالی مناسبی برخوردار است.
به گفته ي رئیس مرکز همکاري هاي علمی و بین المللی دانشگاه شیراز، هم اکنون حدود هزار و 400 پژوهشگر ایرانی در کشور چین

مشغول به پژوهش هستند که این آمار می تواند در سال هاي آینده به مراتب بیشتر گردد.
دکتر خاقانی نژاد گفت : عالقه مندان می توانند وب سایت هاي زیر را که مختص اعطاي بورسیه به دانشمندان غیرچینی طراحی شده

است بررسی نموده و براي اخذ بورسیه اقدام نمایند.
وب سایت www.chinapostdoctor.org.cn براي پژوهشگرانی که به صورت شخصی عالقمند به اخذ بورسیه پسادکتري چین

هستند و وبسایت www.isisn.nsfc.gov.cn براي پژوهشگرانی که متقاضی بهره مندي از بورسیه هاي دولتی هستند.
وي در ادامه به تشریح هر کدام از روش هاي دریافت و ویژگی هاي بورسیه هاي دولتی چین پرداخت.

بورسیه از طریق صندوق مالی مشترك ایران و چین

قرارداد این بورسیه توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري ایران و وزارت علوم و همچنین آکادمی ملی علوم چین منعقد شده است.
اساتید ایرانی در قدم نخست می بایست با یک شریک علمی چینی هم تخصص مذاکره نموده و یک پروپوزال مشترك تهیه نماید و پس از
تهیه پروپوزال مشترك آن را براي داوري ارسال نمایند. در حال حاضر 24 پروپوزال با آکادمی ملی علوم چین و 5 پروپوزال با وزارت علوم
چین مصوب شده است. آکادمی ملی علوم چین در زمینه هاي نانو فناوري، انرژي هاي تجدیدپذیر، علوم شناختی، زیست شناسی، سالمت
و دارویی و علوم فضایی و وزارت علوم چین در زمینه هاي انرژي هاي تجدیدپذیر و فناوري هاي دیجیتال، علوم آب و مدیریت آن و سلول

هاي بنیادي ؛ بورس اعطا می کنند .
در صورت مصوب شدن پروپوزال این پروژه ها، تا سقف 40 تا 50 هزار دالر ساالنه و براي 3 سال ( مجموعا 120 تا 150هزار دالر) پوشش

حمایتی مالی دارند.
(Young Scientist Exchange Program) بورسیه دانشمندان جوان

این بورسیه از طریق توافق دولت ایران و دفتر نخست وزیري چین حاصل شده است و تنها متعلق به اساتید جوان زیر 40 سال می باشد. 
این بورسیه تمام حوزه هاي علمی را شامل شده و با عزیمت استاد جوان ایرانی به کشور چین براي انجام پروژه تحقیقاتی همراه است و در

حال حاضر حدود 40 نفر از نخبگان جوان ایرانی در قالب همین طرح در چین مشغول پژوهش هستند .
حقوق ماهیانه براي این متقاضیان حدود 13 هزار یوان چین (حدود 35 میلیون تومان) خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/11
شیراز

 انتخاب دانشگاه شیراز به عنوان شایسته تقدیر ویژه در ستاد اقامه نماز استان فارس

در ارزیابی هاي ساالنه هیئت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان فارس ، دانشگاه شیراز در سال 1397 به عنوان دستگاه شایسته تقدیر
ویژه انتخاب شد .

در لوح تقدیر دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز که به امضاي آیت اهللا لطف اهللا دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام
جمعه شیراز و دکتر عنایت اله رحیمی استاندار فارس ، رسیده است ؛ از اقدامات شایسته دانشگاه شیراز در راستاي گسترش فرهنگ غنی

اقامه نماز قدردانی صورت گرفته است.

سه شنبه 13 اسفند 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/13
شیراز

 بازدید استاندار فارس از روند اجراي پردیس نوآوري و فناوري دانشگاه شیراز

دکتر عنایت اله رحیمی، استاندار فارس از ساختمان پردیس
نوآوري و فناوري شیراز واقع در مجتمع جهان پارس دانشگاه
شیراز بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت امور قرار

گرفت.
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رئیس دانشگاه شیراز در این بازدید اظهار داشت: دانشگاه
شیراز ظرفیت هاي فراوانی در راستاي تجاري سازي و
همچنین حمایت از شرکت هاي دانش بنیان دارد و تمامی
این ظرفیت ها در اختیار شرکت هاي دانش بنیان قرار می

گیرد.
دکتر حمید نادگران تاکید کرد: یکی از ایده هایی که در
دانشگاه هاي نسل سوم پیاده سازي شده، حضور شرکت
هاي نوین در محیط هاي دانشگاهی است؛ از این رو با ایجاد
پردیس فناوري در دانشگاه شیراز شاهد رشد و بالندگی

شرکت هاي دانش بنیان در کنار دانشگاه شیراز هستیم.
وي با تاکید بر خروج دانشگاه ها از فضاي سنتی بیان کرد: از

جمله اهدافی که دانشگاه هاي نسل سوم به دنبال آن هستند خروج از ساختارهاي سنتی دانشگاهی و ایجاد محیطی پویا و فعال براي رشد
و بالندگی در کنار تجاري سازي ایده هاي علمی است.

رئیس دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: حضور شرکت هاي دانش بنیان در فضاهاي دانشگاهی مزایاي زیادي دارد که از جمله آنها می توان
به بهره مندي از ظرفیت هاي علمی دانشگاهی توسط شرکت هاي دانش بنیان اشاره کرد.

رئیس پارك علم و فناوري فارس نیز در این مراسم گفت: زنجیره هاي فناوري از دانشگاه ها ایجاد می شوند و در راستاي ایجاد زنجیره
هاي فناوري باید از ظرفیت هاي علمی و نیروي انسانی که در دانشگاه ها وجود دارد بهره کافی برده شود.

دکتر امین رضا ذوالقدر ادامه داد :استفاده از ظرفیت هاي موجود در دانشگاه از این جهت داراي اهمیت است که ایجاد فضاي کار اشتراکی
براي شرکت هاي دانش بنیان ضمن ایجاد طوفان فکري، روند حرکت و تولید کاال توسط شرکت هاي دانش بنیان را سرعت می بخشد.

وي اظهار داشت: تسهیالت مختلفی به شرکت هاي دانش بنیان ارائه می گردد و شرکت هایی هم که در پردیس هاي فناوري موجود در
دانشگاه شیراز مستقر می شوند از این تسهیالت بهره مند خواهند شد.

پنج شنبه 15 اسفند 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/15
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شیراز

 برگزاري مراسم روز درختکاري در دانشگاه شیراز

همزمان با 15 اسفندماه، روز درختکاري و با حضورنماینده
ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، استاندار
فارس، رئیس دانشگاه شیراز و جمعی از مسئوالن استانی ،
آیین روز درختکاري در پردیس ارم دانشگاه شیراز برگزار

شد.
در این آیین شرکت کنندگان با کاشت نهال ، بر ترویج
فرهنگ توجه به منابع طبیعی و نهادینه شدن توسعه فضاي

سبز تاکید کردند.
دکتر حمید نادگران ، رئیس دانشگاه شیراز در این آیین
اظهار داشت: امسال خوشبختانه مراسم گرامیداشت روز
درختکاري و کاشت نهال در دانشگاه شیراز برگزار شد و

امیدواریم با همکاري اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان فارس، فضاي سبز دانشگاه شیراز بیش از پیش گسترش یابد.
وي افزود : بسیاري از مسائل و مشکالتی که امروزه در دنیا با آن مواجه هستیم ناشی از تخریب محیط زیست است و همگان وظیفه دارند

که از این مهم مراقبت نمایند.
رئیس دانشگاه شیراز گفت : برخی بیماري ها نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دلیل آسیب هاي زیست محیطی گسترش پیدا می کند

و براي حفظ سالمت جامعه ضروري است که از محیط زیست محافظت کنیم.
وي با بیان این که هدف از برگزاري مراسم گرامیداشت روز درختکاري و هفته منابع طبیعی ؛ ترویج فرهنگ توجه به منابع طبیعی و

نهادینه شدن توسعه فضاي سبز است؛ از تالش دانشگاه شیراز براي ارائه راهکارهاي علمی در جهت حفظ محیط زیست خبر داد.
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شنبه 17 اسفند 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/17
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QS ارتقا 100 پله اي دانشگاه شیراز در رتبه بندي 

سرپرست پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ISC از ارتقا 100 پله اي
دانشگاه شیراز در رتبه بندي QS خبر داد و گفت : در این رتبه بندي هزار و

368 دانشگاه، از 83 کشور در 48 موضوع ارزیابی شده اند.
دکترمحمدجواد دهقانی با بیان این که نتایج نشان می دهد که در سال
2020 دانشگاه هاي ایران در 13 حوزه موضوعی حضور دارند، افزود: مقایسه
نتایج رتبه بند ي 2020 نسبت به 2019 حاکی از ارتقا معنادار جایگاه اکثر

دانشگاه هاي کشور در برخی حوزه هاي موضوعی است.
وي اظهار داشت: به طور خاص ارتقا 100 پله اي دانشگاه هاي صنعتی شریف، تهران و شیراز، ارتقا 200 پله اي دانشگاه صنعتی امیر کبیر
در حوزه مهندسی برق و الکترونیک و نیز حضور دانشگاه هاي صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران، خواجه نصیر الدین طوسی و
فردوسی مشهد در این حوزه است. همچنین، ارتقا 50 پله اي دانشگاه هاي صنعتی شریف، تهران و امیر کبیر در حوزه علوم کامپیوتر و نیز

حضور دانشگاه علم و صنعت در این حوزه است.
این در حالی است که در سال 2016، تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه پزشکی با رتبه 300-251 حضور داشته است. افزایش
حضور دانشگاه هاي ایران در سال 2017 از یک حوزه به 8 حوزه، در سال 2018 به 9 حوزه موضوعی و در سال 2019 به 13 حوزه

موضوعی حاکی از تالش مستمر علمی دانشگاه هاي کشور براي حضور در میان دانشگاه هاي تراز جهانی است.
سال 2020 از کشور ایران 14 دانشگاه در 13 حوزه موضوعی حضور دارند.

رتبه بندي QS یکی از معتبرترین نظام هاي رتبه بندي بین المللی است که توسط موسسه کاکارلی سیموندز انگلستان صورت می گیرد.
یکی از رتبه بندي هاي مهمی که این پایگاه به صورت ساالنه انجام می دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه هاي موضوعی مختلف

است.
سرپرست پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ISC گفت: رتبه بندي موضوعی کیو اس بر اساس چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه،

ارزیابی کارفرمایان، تعداد استناد ها به ازاي هر مقاله و h-index صورت می پذیرد .
بخشی از اطالعات مورد نیاز رتبه بندي موضوعی کیو اس از طریق پایگاه استنادي اسکوپوس و بخش دیگر از اطالعات حاصل از

نظرسنجی ها به دست می آید.
دکتر دهقانی اظهارداشت: رتبه بندي کیواس در سال 2020 میالدي دانشگاه هاي برتر دنیا را در 48 حوزه موضوعی در قالب 5 حیطه

کلی علوم طبیعی؛ مهندسی و فناوري؛ علوم زیستی و پزشکی؛ علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی مورد رتبه بندي قرار داده است.
ISC لینک خبر در
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 فعالیت بدنی یکی از راهکارهاي مقابله با کرونا ویروس است

استاد فیزیولوژي ورزشی و تغذیه دانشگاه شیراز گفت: یکی
از راه هاي افزایش ایمنی بدن انسان ها انجام فعالیت بدنی
است و استمرار این امر می تواند مقابله اي جدي با کرونا

ویروس باشد.
دکتراسکندر رحیمی، در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: در
این شرایط حساس که کرونا نه تنها در ایران بلکه در چندین
کشور شیوع پیدا کرده، یکی از توصیه  هاي مهم این است
که افراد به ویژه ورزشکاران که فعالیت بدنی بیشتري دارند،
با رعایت اصول بهداشتی، میوه، سبزي و مواد پروتئینی
مصرف کنند زیرا این اقالم غذایی، حاوي موادي هستند که

ایمنی بدن را افزایش می دهند.
مدیر کل پیشین ورزش و جوانان فارس ادامه داد: ورزشکاران و سایر افراد تا رفع و ریشه کن شدن کرونا ویروس از کاهش وزن خوداري
کنند زیرا کاهش وزن، فرد را با مشکل سیستم ایمنی بدن مواجه می سازد و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، کرونا ویروس می تواند

براي انسان ها مشکل ساز شود.
دکتر رحیمی با بیان اینکه کرونا، بیماري جدیدي است و هنوز اطالعات زیادي در مورد آن وجود ندارد، گفت: تاکید سازمان بهداشت
جهانی بر این است که فعالیت هاي بدنی که در هواي آزاد از جمله پیاده روي، دویدن و کوهنوردي انجام می شود، مانعی ندارد اما فعالیت
درسالن هاي ورزشی ممنوع است زیرا امکان انتقال بیماري کرونا از فردي که آلوده به ویروس این بیماري است و در دوره کمون (نهفتگی)

این ویروس قرار دارد به فرد سالم دیگري وجود دارد.
مسوول کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی فارس همچنین بیان داشت: رشته فوتبال که در فضاي آزاد انجام می شود نیز می تواند مشکل

ساز شود زیرا احتمال انتقال این ویروس زیاد است و تعطیل کردن رقابت هاي فوتبال اقدام خوبی بود که صورت گرفت.
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 موفقیت محققان دانشگاه شیراز در توسعه فناوري نیروگاه هاي خورشیدي حرارتی

با موفقیت محققان دانشگاه شیراز در توسعه فناوري نیروگاه
هاي خورشیدي حرارتی ، تولید برق از بخار در کشور محقق

شد.
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به گزارش خبرگزاري صداوسیما،مرکز فارس،محققان
دانشگاه شیراز با توسعه فناوري هاي خورشیدي حرارتی در
کشور توانستند با طراحی و ساخت کلکتور هاي در مقیاس
صنعتی نیروگاه هاي خورشیدي حرارتی را ایجاد کنند و به
گفته آن ها این نیروگاه در شیراز نصب و راه اندازي شده

است.
دکتر محمود یعقوبی، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و
مجري طرح با اشاره به سابقه دانشگاه شیراز در طراحی و
ساخت نیروگاه هاي تجدیدپذیر، گفت: در دانشگاه شیراز از
سال 1347 که من دانشجوي این دانشگاه بودم، پروژه اي در
زمینه انرژي هاي خورشیدي اجرایی می شد و از آن زمان
مطالعات در حوزه انرژي هاي خورشیدي به ویژه در بخش

حرارتی در دستور کار بوده است.
وي با اشاره به انعقاد قراردادي میان این دانشگاه با وزارت
نیروي وقت در زمینه ساخت نیروگاه تجدیدپذیر یک
مگاواتی، افزود: این پروژه پس از پیروزي انقالب اسالمی
متوقف شد، ولی در سال 1378 پیشنهادي از سوي معاونت
برق وزارت نیرو به دانشگاه شیراز در زمینه اجراي پروژه
نیروگاه خورشیدي 250 کیلوواتی با استفاده از فناوري

کلکتور هاي سهموي خطی ارائه شد.
مجري طرح با بیان اینکه این پیشنهاد از سوي دانشگاه شیراز پذیرفته شد، ادامه داد: طراحی و ساخت اجراي این پروژه 10 سال به طول

انجامید و در این طرح از فناوري هاي داخل کشور بهره بردیم.
دکتر یعقوبی به بیان جزئیات این طرح اشاره کرد وگفت: در مرحله اول این طرح قرار بود بخار با دماي 250 درجه سانتی گراد و فشار 21

بار تولید شود که این فاز به نتیجه رسید.
مجري طرح اضافه کرد: مرحله دوم این پروژه شامل تولید برق می شود که در سال هاي 1388 تا 1389 به دلیل مشکالت مالی و اعمال

تحریم ها علیه کشور، سیکل تولید برق این نیروگاه انجام نشد.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز افزود:، ولی در ادامه ما نسبت به طراحی و ساخت کلکتور به طول 25 متر اقدام کردیم و با قراردادي که با

معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري به امضا رسید، مقرر شد کلکتور این نیروگاه خورشیدي در مقیاس صنعتی ساخته شود.
وي گفت: از این رو طول کلکتور این نیروگاه 100 متر انتخاب شد که براي اولین بار در ایران موفق به طراحی و ساخت کلکتور هاي

صنعتی به طول 100متر شدیم و توانستیم آن را نصب کنیم.
دکتر یعقوبی افزود: ما امیدوار بودیم که تکنولوژي سهموي خطی براي ظرفیت 17 مگاواتی نیروگاه یزد که قرار بود 10 سال قبل ساخته و

نصب شود، به کار برده شود، ولی پروژه یزد ادامه نیافت.
به گفته این محقق، این امر در شرایطی محقق شد که فناوري کلکتور هاي سهموي با طول زیاد در حد استاندارد هاي جهانی را در
دانشگاه شیراز و با حمایت سازمان انرژي هاي نوي ایران و معاونت علمی وفناوري ریاست جمهوري کسب کردیم و نشان دادیم که این

فناوري در کشور توسعه یافته است.
دکتر یعقوبی به کاربرد نیروگاه خورشیدي حرارتی تولیدشده اشاره کرد و افزود: قرارداد امضا شده با وزارت نیرو براي ساخت نیروگاه 250
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کیلوواتی بود که مرحله اول آن که شامل تولید بخار بود، اجرایی شد؛ ولی مرحله دوم آن که شامل تولید برق از بخار بود، متوقف شد؛ چرا
که تولید برق از بخار یک فناوري 150 ساله است و اجراي آن هیچ نوآوري نداشت و نوآوري ما در این طرح این است که توانستیم از

انرژي خورشیدي که در منطقه (شیراز) با شدت خاصی می تابد، بخار با دماي بسیار باال تولید کنیم.
وي در این باره توضیح داد: دو نوع سیستم تولید برق از انرژي هاي خورشیدي وجود دارد؛ یکی از آن ها استفاده از سل هاي خورشیدي

است که به آن سیستم هاي ''فتوولتائیک'' گفته می شود و در حال حاضر در بسیاري از نقاط کشور نصب و راه اندازي شده است.
این محقق حوزه انرژي هاي خورشیدي، سیستم دیگر تولید برق از انرژي هاي تجدیدپذیر را سیستم حرارتی دانست و گفت: در این روش
از کلکتور هاي سهموي استفاده می شود، به گونه اي که روغن از کانون این کلکتور عبور می کند و درجه حرارت را به 290 درجه

سانتیگراد می رساند و از این طریق می توان بخار را تولید و از آن برق تولید کرد.
وي با تاکید بر اینکه ما با اجراي پروژه ''توسعه فناوري انرژي خورشیدي حرارتی در کشور'' فناوري هاي انرژي خورشیدي حرارتی را
توسعه دادیم، افزود: در حال حاضر این نیروگاه 250 کیلووات و کلکتور 100 متري در مجاورت سیکل ترکیبی نیروگاه فارس در حدود 30

کیلومتري شیراز نصب شده است.
مجري طرح ابراز امیدواري کرد که وزارت نیرو برنامه ایجاد 17 مگاوات برق با استفاده از فناوري حرارتی را به مرحله اجرا برساند، تاکید
کرد: ایران ظرفیت بسیار فراوانی در انرژي هاي خورشیدي دارد، در حالی که بسیار نسبت به جامعه جهانی در استفاده از این انرژي هاي

تجدیدپذیر عقب است.
دکتر یعقوبی، میزان مصرف کشور در انرژي هاي تجدیدپذیر را کمتر از یک درصد کل تولید برق کشور دانست و گفت: این در حالی است
که تا 10 سال آینده بسیاري از کشور هاي دنیا بیش از 25 درصد از انرژي هاي خود را از محل انرژي هاي تجدیدپذیر مانند خورشید

کسب خواهند کرد.

جمعه 23 اسفند 1398
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 نهاد علم و اپیدمی ویروس کووید-19

بر کسی پوشیده نیست که ایام سخت و سهمگینی را سپري
می کنیم و بخش هاي زیادي از جهان، از جمله کشور
عزیزمان، درگیر اپیدمی کرونا شده و هموطنان بزرگوارمان را
در معرض رنج ها و مصائب فراوان قرار داده است. بی شک،
در این برهه، بیش از هر زمان دیگري نیازمند همدلی،
مسئولیت پذیري و همبستگی براي مقابله با اثرات ناگوار
شیوع این اپیدمی هستیم و مشارکت و توجه افراد جامعه
ضرورت بسیاري دارد. پرپیداست که این توجه و مسئولیت
پذیري براي جامعۀ فرهیختۀ کشور و خانوادة بزرگ نظام
آموزش عالی کشور ضرورتی بنیادي و مورد انتظار و مطالبه

از سوي جامعه به شمار می رود. از این رو، شایسته است تا نهاد علم و فناوري کشور در عرصه هاي عمومی و تخصصی با باالترین سطح
مسئولیت پذیري و نقش آفرینی ورود و حضور خود را نشان دهد، امري که به گواهی تاریخ پرافتخار و نهاد دانشگاه همواره مورد اهتمام
اندیشمندان و صاحبان خرد بوده است. امروزه مسئولیت پذیري اجتماعی متوجه تمامی بخش هاي جامعه به ویژه اقشار فرهیخته، اعضاي
محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان خدوم مؤسسات آموزشی و پژوهشی است. کّم ّوکیف مسئله اي که امروز کشور با آن مواجه
است به گونه اي است که فردفرد مردم و تمامی نهادها و سازمان هاي کشور در برابر آن مسئولیت دارند و نمی توان فقط به مجموعه هاي
محدود اتکا کرد بلکه، به حضور و مشارکت مؤثر و عالمانه براي عبوري کم مخاطره از این بحران نیاز داریم. وظیفۀ خود می دانم و از همۀ
همکاران و دانش آموختگان دانشگاهی می خواهم تا به عنوان عضوي از خانوادة آموزش عالی کشور تمامی توان و همت خود را جهت مهار
این بالي خانمان سوز مصروف دارند. الزم است تا تمامی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، اعم از مجموعه هایی که به لحاظ فنی و بالینی
توان و امکانات تخصصی کار را در اختیار دارند، و مجموعه ها و مؤسساتی که دانش و توانایی الزم را نسبت به آثار و پیامدهاي پیدا و
پنهان موضوع، در کوتاه مدت و بلندمدت در ساحت هاي روانی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و محیطی در اختیار دارند بدون فوت وقت و
با تمام توان و امکانات خود ورود کنند و هماهنگی و همکاري با مجموعه هاي ذي ربط را به باالترین سطح ممکن ارتقا دهند. اما عرصۀ
وسیع تر و مؤثر نقش آفرینی اصحاب خرد و دانش در حوزة عمومی است. خانوادة نظام آموزش عالی کشور به ویژه استادان محترم و
دانشجویان گرامی بنابر مرجعیت، ضریب نفوذ، و نیز برخوردار بودن از دانش و قابلیت هاي حرفه اي توان باالیی در آگاه ساختن اقشار
جامعه، خانواده ها و اطرافیان خود دارند. در نتیجه، شایسته است در حوزة عمومی و زندگی اجتماعی نسبت به تولید و ترویج آگاهی و
مراقبت هاي بهداشتی و درمانی در مقیاس هاي فردي و محیطی، با هدف اصالح نگرش ها و تغییر رفتارها، تالش وافري داشته باشند و به
ارائه و استفاده از راهکارهاي روشن و اثربخش با هدف ایجاد انگیزه، کاهش تنش هاي روانی، تقویت امید، همگرایی و همبستگی مّلی و
همراهی با اقشار آسیب پذیر بپردازند و در این راه نهایت اهتمام را به کار گیرند. امیدواریم که خانوادة بزرگ آموزش عالی با تمام توان
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خود در حل و تعدیل مشکلی که کشور با آن مواجه شده است بکوشند. چارة کار را در مسئولیت پذیري اجتماعی، همدلی، همکاري و
توجه به احوال اجتماعی، روانی و معیشتی اطرافیان می دانیم، زیرا راه غلبه بر مشکالت و بحران ها از خودگذشتگی، حفظ همبستگی،
مهربانی و دوستی در جامعه است. به لطف الهی و صبر و بردباري و تالش آگاهانۀ نخبگان و همراهی افراد جامعه این روزهاي تلخ سپري

خواهند شد و شاهد روزهاي خوش و توأم با بهروزي و سالمتی براي همۀ عزیزان کشورمان خواهیم بود.

منصور غالمی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري

شنبه 24 اسفند 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/24
شیراز

 برگزاري نخستین نشست خبري مجازي رئیس دانشگاه شیراز

با توجه به شرایط خاص بهداشتی و حفظ سالمت اصحاب
رسانه ؛ نشست خبري مجازي دکتر حمید نادگران، رئیس
دانشگاه شیراز با موضوع '' اقدامات و توانمندي هاي دانشگاه
شیراز درمقابله با ویروس کرونا '' امروز در سالن کنفرانس

دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
در این نشست دکتر علیرضا افشاري فر ، قائم مقام رئیس
دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی ، استاد بخش
ویروس شناسی و عضو کارگروه تخصصی تولید واکسن و
فرآورده هاي بیولوژیک دانشگاه شیراز ، دکتر جواد
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تشخوریان مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست دانشگاه شیراز، دکتر علی حفیظی مدیر فرهنگی دانشگاه، دکتر مسعود حسینچاري رئیس
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز و دکتر محمدهادي اسکندري عضو هیات علمی بخش صنایع غذایی دانشکده

کشاورزي و عضو کارگروه تخصصی تولید واکسن و فرآورده هاي بیولوژیک دانشگاه شیراز نیز حضور داشتند.
آموزش مجازي و امتداد فعالیت هاي آموزشی دانشجویان و همچنین فعالیت دانشگاه براي مقابله با کرونا و آثار آن در زمینه هاي علمی ،

پژوهشی ، روانی و اجتماعی ؛ دو محور اصلی این نشست بود.

رییس دانشگاه شیراز با اشاره به ماموریت محوله از سوي استاندار فارس به دانشگاه درخصوص پژوهش درباره ویروس کرونا و تحقیق بر
روي واکسن این بیماري، عنوان کرد: پیش از این، فعالیت هایی در قالب کارگروه پژوهشی آغاز شده است. این کارگروه پیرو سیاست هاي
دانشگاه شیراز از دو سال پیش با دعوت از استادان داخلی و خارجی تشکیل شده است و به فعالیت هاي پژوهشی در زمینه هاي مختلف

می پردازد.
دکتر حمید نادگران افزود: امروز یکی از هسته هاي این کارگروه، در زمینه شناسایی رفتار ویروس کرونا و نیز مطالعه بر روي تهیه واکسن

تشکیل شده و به فعالیت مشغول است.
رییس دانشگاه شیراز با بیان اینکه همه اقدامات این دانشگاه براي ایفاي مسؤولیت اجتماعی و به صورت خودجوش صورت می گیرد، ادامه

داد: دانشگاه هرگز مردم را در کشاکش بحران ها تنها نخواهد گذاشت.
وي اظهار داشت: این دانشگاه ذیل ستاد کشوري مبارزه با کرونا، با تشکیل کارگروه پژوهشی در حوزه ویروس شناسی، کارگروه سالمت در

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به میدان وارد شده است.
دکتر نادگران ادامه داد: افزون بر طرح تهیه واکسن، طرح هایی براي مبارزه عملی با کرونا در دست اقدام است که از جمله آن ها می توان
به آموزش حفظ و نگهداري حیوانات خانگی، راستی آزمایی مواد ضدعفونی مانند الکل ها و ارائه طرح ضدعفونی هوشمند براي بانک ها
اشاره کرد که طرح اخیر به منظور حفظ جان کارکنان بانک ها از طریق شارش مواد ضدعفونی در ورودي این مراکز ارائه شده است و به

زودي به بار خواهد نشست.

دکتر اسکندري ، عضو کارگروه تخصصی تولید واکسن و فرآورده هاي بیولوژیک دانشگاه شیراز هم با اشاره به اینکه تولید فرآورده هاي
بیولوژیک دانشی بین رشته اي است و به زنجیره اي از تخصص ها نیاز دارد، گفت: از آنجا که دانشگاه شیراز، دانشگاهی جامع است از

عمده این تخصص ها برخوردار است و پیش از این، استادان در رشته هاي گوناگون گرد هم جمع آمده اند.
دکتر محمدهادي اسکندري افزود: پژوهشگرانی از بخش هاي ایمنی شناسی، میکروب شناسی، پاتولوژي،بیوتکنولوژي، ویروس شناسی
گیاهی، بایوانفورماتیک، ویروس شناسی و فرایندهاي مهندسی در تهیه محصول مناسب براي مقابله با ویروس در کنار یکدیگر مشغول به

کار هستند.
عضو هیات علمی بخش صنایع غذایی دانشکده کشاورزي عنوان کرد: دانشگاه شیراز از پارسال، کارگروه 16نفره اي از دانشکده هاي

کشاورزي، دامپزشکی علوم و مهندسی تشکیل داد که ماموریت تولید فرآورده هاي بیولوژیک پیشرفته را بر عهده دارند.
وي با بین اینکه دانشگاه شیراز از لحاظ تجهیزات از امکانات مورد نیاز براي تولید واکسن برخوردار است، ابراز داشت: در مدت گذشته پلت
فرم تولید واکسن شکل گرفته و امروز آماده پاسخگویی است. این پلت فرم توانایی بسیاري براي پاسخگویی دارد و چنانچه شرایط فراهم

باشد در عرض چند هفته امکان تولید واکسن جدید را فراهم می کند.
دکتر اسکندري بیان داشت: روند این کار بسیار علمی است و از همین رو از متخصصانی در خارج از کشور نیز کمک گرفته ایم؛ افزون بر

این استادانی از دانشگاه علوم پزشکی در این مجموعه حضور دارند.
وي اظهار داشت: نباید همیشه در زمان بحران به این کارگروه ها مراجعه کنیم و اي کاش قبل از اینکه این مشکالت به وجود بیاید بودجه

هاي الزم براي توسعه این فعالیت ها فراهم شده بود تا امروز می توانستیم با سرعت بیشتري پاسخگو باشیم.
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عضو کارگروه تخصصی تولید واکسن و فرآورده هاي بیولوژیک دانشگاه شیراز یکی از دستاوردهاي این کارگروه را طراحی کیت تشخیص
ویروس کرونا اعالم کرد و بیان داشت: تست هاي اولیه انجام شده است و با توجه به اینکه امکانات آزمایشگاهی بسیاري در دانشگاه شیراز

فراهم است می توانیم پاسخگوي نیازهاي کشور باشیم. 
دکتر اسکندري با تاکید بر اینکه مطالعه علمی بر روي واکسن کرونا نیازمند بودجه مناسب است، ابراز داشت: دانشگاه شیراز براي ایجاد
تجهیزات و ساختارها در شروع کار هزینه کرده است؛ همچنین هم اکنون طرح هاي پیشنهادي به نهادهاي مسئول ازجمله مدیریت بحران

استانداري فارس و معاونت علمی ریاست جمهوري ارسال شده است که امیدواریم با نظر مثبت به آن ها نگاه شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با بیان اینکه دستیابی به نتایج درخشان نیازمند حمایت هاي الزم است، اظهار کرد: تکمیل این فرایند

هزینه بر و نیازمند نیروهاي متخصصی است که کنار هم آوردن آن ها بدون اختصاص بودجه ممکن نیست.
این استاد دانشگاه در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر امکان جنگ بیولوژیکی اظهار داشت: این موضوع با بررسی ژنوم ویروس و تهیه
نقشه پراکنش در دنیا در حال بررسی است و در حال حاضر منشا طبیعی دارد و هنوز اثبات نشده که دستکاري شده و حاصل فعالیت بشر

است.
وي در ادامه با اشاره اینکه مصرف بسیاري از مواد غذایی صنعتی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است، گفت: این موضوع می

تواند بحرانی ملی در پی داشته باشد.
دکتر اسکندري اظهار داشت: قابل توصیه ترین غذاها، در زمان شیوع کرونا غذاهاي فرآوري شده است؛ زیرا ویروس به حرارت حساس
است و غذاهاي صنعتی عمدتا فرایند حرارتی را طی کرده اند؛ بنابراین همه غذاهاي پاستوریزه، استریل و کنسروي امن است و در مواردي

از غذاهاي خانگی یا خوراك هایی که مواد اولیه آن ها خام است، امن تر به شمار می رود.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز نیز درباره احتمال تغییر تاریخ امتحانات، گفت: تاکنون هیچ دستورالعملی در این زمینه
ابالغ نشده است؛ اما با رصد روند شیوع بیماري کرونا، تغییرات احتمالی حتما صورت خواهد گرفت.

دکتر علیرضا افشاري فر، با اشاره به تجربه دانشگاه شیراز در ارایه دروس به صورت مجازي بیان داشت: تجربه 2 دهه برگزاري کالس هاي
آموزشی مجازي، امکان برگزاري کالس را براي همه استادان فراهم آورده است.

قائم مقام رئیس دانشگاه شیراز افزود: به ازاي چند جلسه کالس آموزش غیرحضوري در این دانشگاه، کالس رفع اشکال هم برنامه ریزي
شده که دانشجویان می توانند اشکاالت و پرسش هاي خود را به صورت متنی و صوتی با استاد مطرح کنند.

وي با اشاره به اینکه دانشگاه شیراز در حوزه آموزشی به دیگر دانشگاه هاي استان نیز خدمات ارایه می دهد، گفت: در حوزه آموزش هاي
الکترونیکی در صورت اعالم نیاز سایر دانشگاه ها به محتواي آموزشی و کالس هاي ضبط شده، فایل در اختیار آنان قرار می گیرد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز ادامه داد: افزون بر این، دانشگاه شیراز می تواند در قالب کارگروهی به دیگر دانشگاه
هاي کشور نیز مشاوره ارایه دهد.

دکتر افشاري فر، همچنین درباره نحوه برگزاري کالس هاي جبرانی بیان داشت: این کالس ها هم اکنون به صورت آنالین و آفالین ارایه
می شود و در آینده هم براساس روند توسعه بیماري کرونا براساس برنامه ریزي هاي مختلف ارایه خواهد شد، بدین ترتیب یا کالس هاي
آموزش مجازي ادامه می یابد یا قطع می شود و دانشجویان حضوري سر کالس ها حاضر خواهند شد اما در صورت ضرورت آمادگی داریم

تا انتهاي نیمسال تحصیلی (ترم) به صورت مجازي کالس ها را ارایه دهیم.
وي همچنین در مورد نگرانی ها از حضور دانشجویان خارجی در این دانشگاه گفت: از حدود یکصد دانشجوي خارجی دانشگاه شیراز 2 نفر

در ایران حضور دارند و بقیه به کشور خود بازگشته اند.
دکتر افشاري فر با بیان اینکه این 2 دانشجو تحت نظر هستند، اظهار داشت: مرکز آموزش هاي بین الملل دانشگاه شیراز به صورت مستمر

با این دانشجویان در ارتباط است و راهنمایی هاي بهداشتی الزم را به آنها ارایه می دهد.
استاد بخش ویروس شناسی دانشگاه شیراز در قسمت دیگري از سخنان خود با بیان اینکه ویروس کرونا نه اولین ویروس است و نه آخرین
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خواهد بود، گفت: دنیا شاهد شیوع بسیاري از ویروس ها بوده است و ویروس کرونا نیز یکی از انواع قوي در طبیعت است که باید به
سرعت شناسایی شود و واکسن مناسب با آن به مرحله تولید برسد.

قائم مقام رئیس دانشگاه شیراز افزود: کارگروه پژوهش دانشگاه شیراز باید مورد حمایت جدي مسووالن استانی و ملی قرار گیرد تا بتوانند
کار خود را به صورت مستمر انجام دهند زیرا مقابله با ویروس هاي جدید بعدي نیازمند حمایت معنوي و مادي است.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز اضافه کرد: هم اکنون بسیاري از کشورهاي دنیا به صورتی مخرب در آزمایشگاه هاي
ایزوله روي ویروس ها تحقیق می کنند و اینکه کرونا از این دسته ویروس ها باشد که با دستکاري عمدي وارد طبیعت شده، هنوز به

صورت علمی ثابت نشده است و نیاز به مطالعات بیشتري دارد.

دکتر مسعود حسینچاري ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز هم در این نشست خبري گفت: برخی افراد جامعه
به شدت هراسان و نگرانند و دسته دیگر افرادي بی تفاوت و بدون آگاهی هستند و سالمت خود و دیگران را به خطر می اندازند .

وي ادامه داد : به دنبال شیوع کرونا؛ فراخوانی از دانشگاهیان صورت گرفت و با هماهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه اولین موج مقابله ایجاد
شد.

رئیس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز خواستار عدم موازي کاري در زمینه مقابله با کرونا شد و افزود: امروز روز مباداي موعود براي
همه ما و به میدان آوردن همه سرمایه هاي کنار گذاشته شده از جمله مادي و معنوي است.

وي تصریح کرد: حداقل چند گروه در قالب کارگروه سالمت روان دانشگاه شیراز به فعالیت می پردازند و اتاق فکر داریم و یک گروه نیز در
زمینه کودکان به فعالیت می پردازند.

دکتر حسینچاري از وجود گروهی براي نیازسنجی مردمی خبر داد و افزود: همچنین گروهی هم به تحلیل محتواي فضاي مجازي می
پردازد.

رئیس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز از همکاري تنگاتنگ با رسانه ها در تولید محتوا خبر داد و افزود: قرنطینه را تغییري در سبک
زندگی بپذیریم و باید مراقب کیفیت زندگی باشیم.

دکتر حسینچاري تصریح کرد: نباید مردم را به سوي بی خیالی و بی تفاوتی سوق داد و مردم را باید به عقالنیت هدایت کرد.
وي افزود: به مسئوالن اخطار می کنم جز تابلویی درباره کرونا در سطح استان نباید روبه رو باشیم، بنابر این خطرناك بودن شرایط را بدون

القاي وحشت به مردم گوشزد کنیم.
دکتر علی حفیظی ، هم به تشریح اقدامات فرهنگی دانشگاه شیراز در خصوص مقابله با شیوع کرونا پرداخت و از تولید و انتشار توزیع

پوستر و فیلم در فضاي مجازي خبر داد.
مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه کارگروه ویروس کرونا به صورت خود جوش در دانشگاه شیراز براي سالمت روان و جسم

تشکیل شد، گفت :این کار گروه با حضور 150 نفر از اساتید، دانشجویان و کارکنان ایجاد شده است.
دکتر علی حفیظی با اشاره به آمار تولید محتوا و بررسی محتوا هاي درست شده ، افزود: بیش از 40 ویدئو کلیپ از پیام هاي روان
شناختی براي جهت دهی فکري و توصیه هاي روانشناختی توسط کارگروه کرونا دانشگاه شیراز ارائه شده که در آن به نوع برخورد با

کودکان با توجه به نیاز و بازخورد جامعه اشاره شده است.
وي با تاکید بر ضرورت و اهمیت پیام هاي مشاوره اي براي کودکان در شرایط کنونی قرنطینه خانگی، تصریح کرد :آموزش بازي هاي

کودکانه و سري داستان هاي '' دانا و کرونا '' از دیگر مطالبی است که تولید شده و یا در حال تولید است. 
مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز اضافه کرد : بستر الزم براي مرکز مشاوره آنالین و تلفنی فراهم شده و منتظر تخصیص شماره چهار رقمی

تلفنی از مخابرات هستیم تا بتوانیم در زمینه هاي سالمت و روانشناسی به جامعه خدمات موثر ارائه گردد.
مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه باید با راهکارهاي متعدد زنجیره انتقال کرونا به جامعه از بین برود، بیان کرد: تمامی تبلیغات
و محتوا هاي تولید شده به صورت شبانه و با توجه به نیاز جامعه در حال انتشار است؛ اما ذکر این نکته ضروري است ناهماهنگی قابل
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توجیه نیست و باید فرصتی فراهم شود تا از اساتید و فعاالن این حوزه حمایت شود.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/24
شیراز

 پیام تسلیت رئیس دانشگاه، در پی درگذشت دکتر منصور طاهري انارکی

بازگشت همه به سوي اوست...!

از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش
خبر درگذشت ناگهانی دانشمند گرانمایه و استاد فرزانه، دکتر منصور طاهري انارکی،

دانشمند برجسته ي کشور و استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه
شیراز، باري دیگر جامعه ي علمی و دانشگاهی کشور را سوگوار کرد. بی شک این واقعه

ي اسفناك، ضایعه اي عظیم در مجموعه ي علمی و فناوري کشور و فقدانی جبران
ناپذیر براي جامعه ي بزرگ دانشگاه شیراز است.

شادروان دکتر طاهري انارکی، عمر گران بهاي خود را صرف تعلیم و تعلم فرزندان این مرزوبوم نمود و همواره در ارتقاي سطح علمی این
دانشگاه مؤثر و نقش آفرین بود .

ایشان به عنوان عضو وابسته ي فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران و عضو سابق کمیته ي تخصصی ارتقاي دانشکده ي مهندسی و
همچنین عضو سابق هیأت ممیزه ي دانشگاه شیراز، عاملى بسیار مؤثر در رشد و تعالی جامعه ي علمی کشور، به ویژه دانشگاه شیراز بود. 

انتخاب زنده یاد دکتر طاهري انارکی، به عنوان چهره ي ماندگار کشور و مهندس شیمی برجسته از طرف انجمن شیمی و مهندسی شیمی
ایران و همچنین انتخاب به عنوان مدرس برجسته از طرف دانشگاه شیراز، گواه روشنی بر مرجعیت علمی و شایستگی هاي بی بدیل این

استاد فرزانه است.
اینجانب با اندوهی فراوان، درگذشت این استاد یگانه را نخست به خانواده ي مکرم ایشان و سپس به جامعه ي علمی و دانشگاهی کشور، به

ویژه همکاران ارجمندم و دانشجویان عزیز ایشان در دانشگاه شیراز تسلیت عرض نموده، امید آن دارم که همگان با الگوبرداري از روش و
منش آن استاد گران سنگ، راه و نامش را جاري نگاه دارند. 

از خداوند متعال براي آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و براي بازماندگان شکیبایی و تندرستی خواستارم.
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حمید نادگران
رئیس دانشگاه شیراز

سه شنبه 27 اسفند 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/27
شیراز

 مصاحبه صدا و سیما با دکتر نادگران پیرامون اقدامات دانشگاه شیراز براي مقابله با کرونا ویروس

جهت مشاهده کلیپ مصاحبه با دکتر نادگران رئیس دانشگاه شیراز بر روي دریافت فایل مصاحبه کلیک کنید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/27
شیراز

 پیام تقدیر رئیس دانشگاه شیراز از تالشگران عرصه ي سالمت

به نام خدا
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بار دیگر، مردم شریف ایراِن اسالمی نظاره گر تالش هاي بی وقفه
و ایثارگرانه ي خانواده ي بزرگ پزشکی کشور، ازجمله همکاران

گرامی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند که در این روزهاي
تلخ و شرایط دشوار، سختی ها و خطرات فراوان را به جان خریده
و در این راه بشردوستانه، دل در گرو صیانت و حراست از جسم و

جان بی شمار افراد جامعه بسته اند . امید که به یاري خداوند و
تالش آگاهانه ي نخبگان کشور و از خودگذشتگی این عزیزان در

حوزه ي سالمت براي مقابله با اپیدمی کرونا و درمان بیماراِن
مبتال، به زودي شاهد روزهاي آرام و خوش، همراه با بهروزي و

تندرستی براي همه ي هم میهنان عزیزمان باشیم.
بی شک اجر و پاداش این خدمت ها و جانفشانی ها، نزد خداوند

متعال محفوظ است و به یقین، تالش ها و فداکاري هاي این
عزیزان تا ابد در خاطره ي بلند ملت ایران ماندگار خواهد بود و
مردم فهیم و قدرشناس ایران، همیشه وامدار و قدردان زحمات

یکایک این بزرگواران خواهند بود.
اینجانب به نمایندگی از خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز، ضمن

تقدیر و سپاس فراوان از همه ي همکاران عزیز و تالشگران عرصه
ي سالمت، به ویژه همکاران عزیزم در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اعالم می دارم که دانشگاه بزرگ شیراز با تمام توان در کنار شما

خدمتگزاران عرصه ي سالمت ایستاده است و آماده ي هرگونه همکاري و همیاري خواهد بود. 
در پایان نیز از همکاران گرامی خود، استادان ارجمند دانشگاه شیراز که در رابطه با حل بحران مقابله با ویروس کرونا در کشور، طرح ها و

پیشنهادات ارزنده اي ارائه داده اند، صمیمانه سپاسگزارم و قدردانی می نمایم.
تندرستی و دیرزیستی تک تک شما عزیزان و نیز بهبودي هرچه سریع تر همه ي بیماران را از خداوند منان خواستارم.

حمید نادگران
رئیس دانشگاه شیراز

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/12/27
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شیراز

 پیام نوروزي دکتر نادگران رئیس دانشگاه شیراز درآستانه سال جدید

به نام خدا

ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي 

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي

حمد و سپاِس بیکران یگانه خالق بی همتا را که فرصت
دیدار بهار، با هزاران نقش و نگارش را به ما ارزانی داشته که

نشاِن بی نشاِن جمال اوست.
بهاِر طبیعت، فصل رویش و شادابی، زبان رساي خداوند است

که آدمی را به عنوان اشرف مخلوقات، به همگنی و هم
سویی با نظام آفرینش و حرکت در مسیر تحول و تکامل

فرامی خواند و نهاد نوجو و دانش پژوه انسان را برمی انگیزاند
و به او می آموزد که فصل سرد زمستان سپري می شود و

عالم هستی ناگزیر از حیات دوباره، طراوت و ثمربخشی
است؛ پس رمز جاودانگی و سعادت آدمی نیز در عرصه ي هستی، تحول، رویش و پویایی است.

اینک در آستانه ي بهار طبیعت که پس از پایانی دیگر به استقبال آغازي نو می رویم، خداوند منان را شاکریم که شهد گواراي خدمتگزاري
و عشق ورزي را در ساغر جانمان ریخته و توفیق افزودن برگی دیگر بر دفتر زندگی و خدمت را به ما مرحمت فرموده است. 

ملت عزیز ایران در سالی که گذشت، آزمون هاي مختلفی را پشت سرگذاشت که بحمداهللا با هوشیاري، خردمندي و همدلی مردم، همه ي
تجربیات دشوار و لحظات تلخ این سال را به خاطراتی شیرین مبدل کرد. صحنه هاي همدلی و کمک رسانی مردم در جریان وقوع سیل و
زلزله در نقاط مختلف کشور، حضور و خروش مردم در مراسم تشییع سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، هوشیاري مردم در جریان سقوط

هواپیماي اوکراینی و ایستادگی و همدلی آن ها در کنار خانواده هاي داغدار و در این ماه پایانی سال، جهاد بی وقفه ي کادر بهداشت و
درمان و همکاري و همیاي مردم براي مقابله با اپیدمی کرونا و درمان بیماران مبتال، همه و همه نکات شایان توجهی است که با درنگ و

تأمل بیش تر بر آن ها، ابعاد پنهانی از ویژگی هاي اخالقی یک ملت و میزان پویایی آن جامعه نشان داده می شود.
به یاري خداوند، در سال 1398، جامعه ي بزرگ دانشگاه شیراز نیز با همه ي دشوراي ها و تنگناهاي موجود، توانسته است با تالشی

مضاعف و همتی مثال زدنی براي تحقق اهداف متعالی خویش در راستاي سیاست هاي نظام مقدس جمهوري اسالمی، اعتالي علمی و
فرهنگی، رشد و بالندگی تحقیقات و فناوري و ارتقاي سطح خدمات رسانی به جامعه گام هاي بلندي بردارد و به موفقیت هاي چشمگیري

دست یابد. 
هم اکنون نیز که کشور، روزهاي دشواري را سپري می کند، دانشگاه شیراز در قبال مسؤولیت اجتماعی خود، بنابر مرجعیت، ضریب نفوذ و

نیز برخورداري از دانش و قابلیت هاي حرفه اي، با تمام توان و امکانات، در کنار دیگر نهادهاي کشور ازجمله نماینده ي عالی دولت در
استان، براي مقابله و مهار اپیدمی کرونا ایستاده است و می کوشد. پرپیداست که وظیفه ي همه ي ما در حال حاضر، کمک به شکستن
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هرچه زودتر چرخه ي طبیعی ویروس کرونا است و این میسر نمی شود مگر با وحدت رویه اي که در سایه ي تمکین به دستورات و
تصمیمات ستاد مدیریت ویروس کرونا صورت پذیرد. بی شک ملت فهیم و خردمند ایران این روزها را نیز به فرصت و خاطرات شیرین بدل

خواهند کرد.
امید آن می رود که همه ي عزیزان باتوجه به تصمیمات ستاد مدیریت ویروس کرونا و رعایت روزافزون زمینه هاي بهداشتی و ترجیح خانه

و خانواده بر سفر و بیرون روي از منزل به هم سازیم و با دعا به درگاه باریتعالی و استعانت از او و توسل به ائمه ي اطهار در کنار تالش
آگاهانه ي نخبگان کشور و شکیبایی و همراهی افراد جامعه، این روزهاي تلخ به زودي سپري می شوند و روزهاي آرام و خوش، همراه با

بهروزي و تندرستی براي همه ي هم میهنان عزیزمان فرا می رسد.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

اینجانب ضمن تقدیر و سپاس از زحمات همکارانم در سال گذشته، فرارسیدن سال نو را به همه ي هموطنان گرامی، به ویژه جامعه ي
دانشگاهی، ازجمله خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض می نمایم. سالی سرشار از موفقیت و بهروزي را براي ملت عزیز
ایران آرزومندم و از خداوند متعال می خواهم تا این ملت سرافراز را در مسیر رشد و سازندگی و دستیابی به موفقیت هاي علمی هادي و

حامی باشد.

حمید نادگران
رئیس دانشگاه شیراز
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