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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  11  |  تاریخ: 1398/04/01
شیراز

 سبک شناسی پیکره  بنیاد و کاربرد آن در شعر حافظ

به همت مرکز حافظ شناسی و کرسی پژوهشی حافظ و با همکاري اداره ي کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و مرکز پژوهش
هاي زبان و ادب فارسی دانشگاه شیراز، نشست '' سبک شناسی پیکره بنیاد و کاربرد آن در شعر حافظ '' در سالن شهید چمران

دانشگاه شیراز برگزار شد.
در این مراسم نخست آقاي دکتر حسن لی، مدیر مرکز حافظ شناسی ضمن خوش آمدگویی به حاضران و سپاسگزاري از دکتر
مولودي، به زحمات سپاس برانگیز استاد خداپرستی اشاره کرد و گروه زبان شناسی و زبان هاي خارجه ي دانشگاه شیراز را از

پیشگامان ایجاد پیکره زبان فارسی دانست.
دکتر حسن لی به اهمیت منابع پایه اي همچون پیکره هاي زبانی براي مطالعات مختلف پرداخت.

وي ایجاد و گسترش پیکره هاي زبانی را همچون سرمایه هاي خام اولیه و معادن عظیمی دانست که نه تنها در تحلیل هاي زبانی
ارزشمندند بلکه براي بسیاري از تولیدات زبانی و ادبی نیز کارآمد و گره گشا هستند.

وي افزود: پیکره هاي زبانی امروزه با فناوري هاي جدید که امکان جستجوهاي متنوع را می دهد، این منابع پایه اي و این داده هاي
زبانی را بسیار کاربردي تر از گذشته کرده اند.

دکتر حسن لی ادامه داد : حال اگر این بانک هاي پیکره اي از محدوده ي واژگانی فراتر برود و ساختارهاي نحوي و حتا کارکردهاي
هنري را هم فرابگیرد در توصیفات زبانی و در تحلیل هاي اجتماعی زبان هم دستگیر پژوهشگران خواهد بود.

مدیرمرکز حافظ شناسی بیان داشت: با داشتن پیکره ي کامل زبانی از متون گذشته ي دیگر براي توصیف و تحلیل رفتارهاي حافظ با
زبان فارسی نیازي به فیش نویسی و صرف وقت بسیار براي گردآوري اطالعات نخواهیم داشت. چون همه ي این اطالعات در همان

منابع و بانک هاي پیکره هاي گردآوري شده است.
در ادامه ي این مراسم دکتر امیرسعید مولودي، استاد زبان شناسی دانشگاه شیراز، به سبک شناسی پیکره بنیاد و شیوه ي کاربست

آن در اشعار حافظ پرداخت.
وي با بیان این مقدمه که با ظهور زبان شناسی پیکره اي در دهۀ 60 غالبًا تحلیل هاي دستی جاي خود را به تحلیل هاي رایانه اي
داده اند، گفت: تمرکز زبان شناسی پیکره اي روي روش ها و فرایندهاي مطالعۀزبان است و این حوزة مطالعاتی با مجموعه اي از متون

الکترونیکی ماشین خواندنی به نام پیکره سر و کار دارد.
وي اظهار داشت: پیکره ها داراي انواعی چون خاص، عام، تاریخی، موازي، به روز شونده، چندزبانه و زبان آموز هستند و نرم افزارهاي
واژه نما/واژه یاب نمونه اي از این ابزارها هستند که امکانات متعددي همچون نمایش واژه در بافت متنی، ارائه ي فهرست بسامدي واژه
هاي متن، نمایش همایندهاي موجود در متن، مشخص کردن کلیدواژه هاي متن و ارائۀ خوشه هاي واژگانی را براي کاربران فراهم می

کنند. بنابراین با داشتن چنین نرم افزارهایی می توان به مطالعات زبانی کمی و کیفی پرداخت.
دکتر مولودي افزود: در سبک شناسی پیکره بنیاد به منظور شناسایی سبک نگارش نویسنده، روش هاي دستی و ماشینی با یکدیگر

تلفیق شده، تمامی مؤلفه هاي متن استخراج می گردد. 
وي گفت: ازجمله مواردي که توسط ماشین و به صورت خودکار صورت می پذیرد، محاسبۀ همایندها، خوشه هاي واژگانی، فهرست
بسامدي واژه ها و کلیدواژه هاي متن است. مواردي که عمدتًا به صورت دستی و بعضًا به صورت ماشینی و خودکار صورت می گیرد
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نیز شامل برچسب زنی صرفی، نحوي و معنایی می شود؛ به این معنی که اطالعات صرفی، نحوي و معنایی تمامی واژه هاي متن
توسط انسان یا موتورهاي برچسب زن خودکار به پیکرة متنی اضافه می گردد. با در اختیار داشتن داده ي برچسب خورده در سه
سطح گفته شده و داشتن یک نرم افزار واژه نما می توان فهرست برچسب هاي صرفی و ساخت هاي نحوي و معنایی متن را به همراه

فراوانی وقوعشان در متن شناسایی نمود و به تصویر دقیقی از سبک نویسنده دست یافت.
این استاد دانشگاه شیراز تاکید کرد: روش مذکور را می توان در مورد هر اثري اعمال کرده و سبک نگارش آن را شناسایی نمود.
بنابراین می توان این شیوة نوین مطالعاتی را بر روي متن الکترونیکی اشعار حافظ نیز به کار بست و سبک نگارش آن را براساس وجوه

متعدد ذکرشده مشخص نمود.
دکتر مولودي در این جلسه به حاضران آموزش داد که براي انجام سبک شناسی پیکره بنیاد روي متن الکترونیکی اشعار حافظ چه

مراحلی را بایستی طی نمود و از چه ابزارهایی براي این هدف استفاده کرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  22  |  تاریخ: 1398/04/01
شیراز

 برگزاري یادمان " شادروان استاد هاشم جاوید " در دانشگاه شیراز

یادمان «شادروان استاد هاشم جاوید» در یکمین سال
درگذشت او، به همت مرکز حافظ شناسی و کرسی
پژوهشی حافظ در سالن شهید چمران دانشگاه شیراز

برگزار شد.
این نشست با همکاري اداره ي کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی و مرکز پژوهش هاي زبان و ادب فارسی دانشگاه
شیراز و با حضور جمعی از اهالی ادب و خانواده ي

محترم جاوید ترتیب یافت.
دکتر کاووس حسن لی مدیر مرکز حافظ شناسی و
کرسی پژوهشی حافظ، در ابتداي این مراسم ، از استاد
تازه درگذشته ناصر امامی یاد کرد و گفت: ناصر امامی،
ازجمله افرادي است که سهم بزرگی در شناسنامه ي

فرهنگ و ادب فارس دارد.
وي با ابراز تاسف از عروج بزرگان و شخصیت هاي نامدار فارس، افزود: همگان از اینکه این بزرگان ازدست رفته جایگزین داشته باشند،

تردید دارند.
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، مرحوم هاشم جاوید را از سرمایه هاي عظیم و گرانمایه ي شیراز توصیف کرد و گفت: اگر

حتی تنها کتاب حافظ جاوید از ایشان باقی مانده بود، ما را به تعظیم و سپاس در برابر دانش و اندیشه ي او وا می داشت.
در ادامه دکتر رضا رستگاري، دانش آموخته ي دانشگاه شیراز و پژوهشگر دوره ي پسادکتري کرسی پژوهشی حافظ، اشاره اي کوتاه
به زندگی مرحوم جاوید کرد و به معرفی آثار مرحوم جاوید پرداخت که شامل اشعار، مقاالت چاپ شده در مجالت قدیم، کتاب حافظ

جاوید و تصحیح دیوان حافظ با همکاري استاد بهاءالدین خرمشاهی است.
وي ضمن اشاره به اهمیت بازخوانی متون گذشته و درنگ و دقت در آن ها افزود: همه ي نویسندگان و پژوهشگران بزرگ، مانند استاد

جاوید، آثار تحقیقی خود را پس از مطالعات بسیار و در دوران پختگی عرضه کرده اند.
دکتر رستگاري به کتاب ارزشمند حافظ جاوید (چاپ اول 1375 - نشر فرزان روز)اشاره کرد و گفت: دقت و ایجاز قلم نویسنده و
شیوه ي تقریر پلکانی در نگارش مقاالت، از شگردهاي خاص مرحوم جاوید بوده است؛ درصورتی که هریک از مقاالت کوتاه این کتاب

که راهگشاي مطالعات حافظ پژوهی است، می توانست با حواشی و تفصیلی مالل آور نوشته شود.
وي در ادامه به دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی ذیل مدخل حافظ جاوید اشاره و خاطر نشان کرد : در این کتاب آمده که این کتاب
حاوي 110 مقاله است؛ در حالیکه چاپ دوم کتاب در سال 1377 با اصالحات و الحاقات فراوان منتشر شد و تعداد مقاالت کتاب به

121 رسید. 
وي در پایان به دیوان حافظ جاوید (چاپ اول 1378 - نشر فرزان روز) پرداخت که براساس قرائت گزینی انتقادي از میان تصحیح
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هاي معتبر پیشین به چاپ رسیده و مصححان افزون بر روایت نسخ و دگرسانی هاي شعري، به مسأله ي درایت و درست خوانی شعر
هم نظر داشته اند.

خانم الدن چاالك از نزدیکان مرحوم هاشم جاوید نیز آخرین سخنران این نشست بود که درباره ي مرحوم هاشم جاوید گفت: استاد
هاشم جاوید در برابر بحران هاي اخالقی جامعه معاصر حساس بود و هشدار می داد. او هنرمندي متعهد بود. تعهدي بزرگ براي حفظ
اخالقی که می پنداشت در جهان معاصر رو به فنا است. هاشم جاوید می گفت و اصرار می ورزید که وظیفه تک تک ما حفظ و نگه

داشتن ارزش ها است. 
اجراي موسیقی و شعرخوانی از دیگر برنامه هاي جانبی این مراسم بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  33  |  تاریخ: 1398/03/26
شیراز

 برگزاري کنفرانس بین المللی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی توسط دانشگاه شیراز

دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس
مّلی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی خرداد

امسال توسط دانشگاه شیراز برگزار شد.
این رویداد بین المللی علمی با هدف آشنایی با آخرین

دستاوردهاي پژوهشی داخلی و خارجی اجرا گردید.
از سخنرانان بین المللی این همایش دکتر اسماء
اسماعیل ، رئیس آکادمی علوم مالزي و رئیس دانشگاه
USM مالزي بود که سخنرانی خود با عنوان '' تاثیر
روش هاي ارزیابی کیفیت در دانشگاه هاي مالزي بر

میزان تحقیقات علمی در این کشور '' را ایراد کرد.
دکتر اسماء اسماعیل با تاکید بر اهمیت ارزیابی عملکرد
علمی دانشگاه ها و دانشمندان، خاطرنشان کرد: کشور

مالزي و دانشگاه هاي مالزي با وجود دارا بودن دانشجویان خارجی متعدد و رتبه و جایگاه مناسب در رتبه بندي هاي جهانی ، سیستم
ارزیابی ویژه و خاص خود را دارند و از شاخص ها و معیارهاي غرب پیروي نمی کند.

وي افزود: مالزي فراتر از رتبه بندي حرکت می کند؛ براي کشور مالزي، همگام شدن با رشد علم و فناوري و جهانی سازي بسیار مهم
است، اما در این کشور در کنار رشد علم و دانش، به پرورش جنبه هاي اخالقی و شخصیتی نسل آینده این کشور نیز اهمیت بسیار

داده می شود.
دکتر اریک شوپ (Eric Schoop) استاد دانشگاه درسدن آلمان هم دیگر سخنران دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین
کنفرانس مّلی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی بود که به صورت مجازي و ویدئوکنفرانس به بیان مطالبی درباره '' دنیاي

مجازي و تکنولوژي هاي جدید و اثر آنها بر ارتقا و ارزیابی کیفیت آموزش عالی '' پرداخت.
در این ویدئوکنفرانس، دکتر سید علی اکبر صفوي ، استاد دانشگاه شیراز که در فرصت مطالعاتی کشور آلمان به سر می برد، نیز
مطالبی را درخصوص بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی و تجربه سایر کشورها براي ارتقاء سیستم دانشگاهی

بیان کرد.
'' ارزیابی شیوه هاي بهسازي اعضاي هیات علمی در دانشگاه هاي ژاپن'' ، عنوان سخنرانی دکتر محمدرضا سرکارآرائی ، استاد ایرانی

دانشگاه ناگویاي ژاپن در دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس مّلی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی بود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر فرهنگ یادگیري ، بیان کرد : ارزیابی در آموزش امري فرهنگی است و نیاز به گفتمان سازي دارد.

'' تجارب زیسته ارزیابی و بهبود کیفّیت در دانشگاه شیراز''، عنوان سخنرانی دکتر یوسف ثبوتی بود.
این استاد پیشکسوت دانشگاه شیراز ، تاریخچه آموزش عالی در ایران را تشریح کرد و در ادامه به بیان نقش دانشگاه شیراز در تغییر
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نقشه علمی و آموزش عالی کشور پرداخت و ایجاد سیستم واحدي، سیستم ترمیک، و تحصیالت تکمیلی را از ابتکارات دانشگاه شیراز
و از اقدامات موثر این دانشگاه پیش از انقالب اسالمی دانست.

دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دیگر سخنران کنفرانس بود.
وي با بیان مطالبی درخصوص '' کیفیت آموزش پزشکی پس از ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداري قدیم'' خاطر نشان کرد :

جدایی پزشکی از وزارت علوم با هدف توسعه آموزش پزشکی صورت گرفت ، اما داراي اشکاالتی بود.
دکتر ملک زاده، آموزش، پژوهش، نوآوري، کارآفرینی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی را 5 وظیفه اصلی وزارت بهداشت ، درمان و
آموزش پزشکی برشمرد و اظهار داشت : با تالش هاي صورت گرفته و ارزیابی هاي مستمر، شاخص هاي سالمت در کشور اصالح شده

است.
وي عدم استقالل و شیوه ي گزینش دانشجو و عضو هیات علمی را از مشکالت فعلی فراروي دانشگاه هاي علوم پزشکی توصیف کرد و

گفت : علیرغم این مشکالت ، در سال هاي اخیر ، تحقیق و پژوهش پیشرفت خوبی داشته است.
دکتر بهرام جوکار، استاد دانشگاه شیراز و دبیر علمی کنفرانس هم اظهار داشت: 8 سخنران کلیدي داخلی و خارجی در این کنفرانس
به ایراد سخنرانی پرداختند و 6 میزگرد تخصصی با عناوین: ارتقاء کیفیت آموزش عالی کشور از طریق سطح بندي (دسته بندي)
دانشگاه ها، ارزیابی و ارتقاء کیفّیت دانشگاهی: تجربه ناتک، سیاست هاي توسعه آموزشی وزارت عتف و تاثیر آن بر کیفیت آموزش
عالی، درس هایی از تجربه ارزشیابی آموزش مهندسی در آموزش عالی ایران، فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی با تاکید بر

پیامدهاي یاددهی و یادگیري، و ارزیابی کیفیت در حوزه علم و فناوري ؛ با حضور صاحبان نظر برگزار شد.
وي تاکید کرد : تبادل اطالعات پژوهشی و تجربه هاي ارزیابی در آموزش عالی، برقراري ارتباط میان پژوهشگران به مدیران،مدرسان و
سایر ''دست اندرکاران ژرف نگر'' در حوزه ارزیابی آموزش عالی، برقراري تعامل میان پژوهشگران ایرانی و بین المللی در حوزه ارزیابی
و بهبود کیفیت آموزش عالی، اشاعه فرهنگ کیفیت در آموزش عالی، و یاري دادن به نهادینه کردن سیستم ارزیابی و بهبود کیفیت

آموزش عالی از طریق ارتقاء دانش و مهارت هاي افراد ذیربط ؛ از اهداف برگزاري کنفرانس بود.

دکتر قاسم سلیمی ، استاد دانشگاه شیراز و دبیر اجرایی کنفرانس گفت: کنفرانس در چهار محور اصلی: مبانی و دیدگاه هاي نظري در
ارتباط با ارزیابی و بهبود کیفّیت در نظام آموزش عالی؛ نقش سیاستگذاري و مدیریت آموزش عالی در ارزیابی و بهبود کیفّیت در نظام
آموزش عالی؛ دنیاي مجازي و فناوري هاي نوین و نقش آن در ارزیابی و بهبود کیفّیت در نظام آموزش عالی و ارزیابی؛ و بهبود کیفّیت

در نظام پژوهش و فناوري، ترتیب یافت.
وي خاطر نشان کرد : 130 چکیده مقاله توسط دبیرخانه کنفرانس دریافت شد و پس از بررسی کمیته علمی سرانجام 75 مقاله مورد

پذیرش نهایی قرار گرفت.

در آیین اختتامیه دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس مّلی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی که توسط دانشگاه
شیراز برگزار شد؛ بیانیه پایانی توسط دکتر سلیمی قرائت گردید.

حمایت و پاسداشت دستاوردهاي چندین ساله نظارت و ارزیابی، توجه جدي و ایجاد نهاد مستقل براي ارزیابی کیفیت آموزش عالی ، و
ارزیابی مستمر کیفیت ؛ از مهمترین بخش هاي این بیانیه بود.

اهداي نشان ویژه کنفرانس به دانشگاه خوارزمی به عنوان میزان کنفرانس در سال آینده و عکس یادگاري ، پایان بخش این مراسم
بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  44  |  تاریخ: 1398/03/26
شیراز

 توقف سطح بندي دانشگاه ها: راهبرد جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي ارتقاي کیفیت آموزش
عالی

معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت
علوم تحقیقات و فناوري در دومین کنفرانس بین المللی
و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام
هاي دانشگاهی که توسط دانشگاه شیراز برگزار شد ؛
اظهار داشت : وزیر علوم صحبت از سطح بندي دانشگاه

ها را متوقف کرده است.
وي در خصوص دلیل اتخاد این تصمیم گفت: در میدان
عمل متوجه شده ایم ادامه این موضوع خطرناك است و

متوجه فلسفه ارزیابی نیستیم.
دکتر محمدرضا نیستانی خاطر نشان کرد: همانگونه که اگر در کالسی دانش آموزان را سطح بندي کنیم دچار مشکل خواهیم شد، اگر

دانشگاه ها را نیز سطح بندي کنیم با مشکالت بسیاري مواجه می شویم.
وي بیان کرد: اگر دانشگاهی با سطح بندي در رده دانشگاه سطح 3 قرار گیرد، دانش آموختگان آن دانشگاه در استخدام دچار مشکل
می شوند و گروه هاي پژوهشی فعال نمی توانند روي پروژه هاي کالن کار کنند و این ها مسائلی است که باید راجع آن چاره اندیشی

کرد.
دکتر نیستانی گفت: برآیند تمام تالش هایی را که در حوزه کیفیت سنجی دانشگاه ها تا کنون رخ داده است، قدر می نهیم؛ اما به

کنش گري ها انتقاد داریم.
وي ادامه داد: شبکه تضمین کیفیت دانشگاه ها هنوز شکل نگرفته است و گفت وگو راجع به کیفیت بیش از بیست و پنج سال است

که ادامه دارد.
این مقام وزارت علوم افزود: با این حال، گفت وگوي ما همچنان حرفه اي نیست و به معناي کار حرفه اي هنوز چندان آگاه نیستیم و

گه گاه دچار چالش هاي بحرانی می شویم.
نماینده وزیر علوم گفت: یکی از معانی ممیزي، بازنگري روش هاست. وزارت علوم سه نقش اساسی دارد که سیاست گذاري، حمایت و

پشتیبانی و نظارت و ارزیابی است.
دکتر نیستانی عنوان کرد: بزرگترین خطا این است که کنشگر احساس کند روش هایی که به کار می رود روش هاي درستی است.

وي ادامه داد : گاه گفت وگوها و تصمیم گیري ها در راهروها و به صورت سریع رخ می دهد؛ از همین رو است که سه دهه است که از
اعتباربخشی صحبت می کنیم که هنوز نهادینه نشده است.

نماینده وزیر علوم عنوان کرد: وزارت علوم عرصه سختی است؛ زیرا هم آموزش و پژوهش و فناوري را در بردارد و هم مباحث فرهنگی
را. وي خاطر نشان کرد : ارزیابی کیفیت چیزي جز گفت وگو راجع به نظام دانشگاهی و فرهنگ سازي نیست وکیفیت و ارزیابی درونی

را نمی توان به پروژه بدل کرد. 
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گفتنی است دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی به همت دانشگاه شیراز
و با هدف ارتقا کیفیت آموزشی؛ به مدت 2 روز برگزار شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  55  |  تاریخ: 1398/03/26
شیراز

 رسیدن به توسعه پایدار با تکیه بر توان دانشگاهیان

به همت دانشگاه شیراز و با هدف ارتقا کیفیت آموزشی؛
دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس
ملی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی به مدت 2

روز برگزار شد.
دکتر عبدالرضا قاسم پور ، معاون توسعه مدیریت و منابع
استانداري فارس در این کنفرانس با بیان اینکه دانشگاه
و دانشگاهیان باید بر آرمان هاي خود تکیه کنند، گفت:
باید براي پیشرفت و توسعه دانشگاه ارزش قائل شد و

آن ها را کیفی ، بالنده و پویا کرد.
دکتر قاسم پور ادامه داد: مسیر واقعی توسعه در دانشگاه منفعل طی نخواهد شد. امید ما براي بالندگی و افتخار و توسعه به مفهوم
واقعی به دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی است. دولت نیز از صداي رساي آن ها استقبال می کند و با گوش باز پذیراي سخنان آنان

است.
معاون استاندار فارس اضافه کرد: دانشجویان می توانند درراستاي رونق تولید که سیاست اولیه نظام و دولت تدبیر و امید است، گام

هاي مناسبی بردارند.
وي افزود: دوران کمیت گرایی تمام شده و امروز باید کیفیت دانشگاه ها را از طریق آمایش آموزش عالی و مأموریت گرا کردن دانشگاه

ها پیگیري کنیم؛ همچنین بازنگري در سرفصل ها و برنامه هاي آموزشی در این حوزه ضروري است.
دکتر قاسم پور با بیان اینکه راه اندازي نهادهاي مستقل ارزیابی کیفیت دانشگاه ها اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: شکل گیري نهادهاي

مستقلی که کیفیت آموزش را رصد کنند، براي بهبود وضعیت دانشگاه ها امري مهم تلقی می شود.



6/22/2019 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 15/58

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  66  |  تاریخ: 1398/03/26
شیراز

 25 سال تالش سازنده و مستمر براي ارتقاي کیفیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

به همت دانشگاه شیراز و با هدف ارتقا کیفیت آموزشی؛
دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس
ملی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی به مدت 2

روز برگزار شد.
دکتر عباس بازرگان، استاد دانشگاه تهران و دبیر کمیته
دائمی کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی
در این کنفرانس گفت: تبادل اطالعات پژوهشی و تجربه
هاي ارزیابی در آموزش عالی، برقراري ارتباط میان
پژوهشگران و دیگر دست اندرکاران حوزه ارزیابی

آموزش عالی، برقراري تعامل میان پژوهشگران ایرانی و بین المللی در حوزه ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش عالی، اشاعه فرهنگ
کیفیت در آموزش عالی، و نهادینه کردن سیستم ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش عالی از اهداف برگزاري همایش است.

وي با بیان اینکه همایش ارزیابی کیفیت از سال 1373 آغاز شده است، گفت: این همایش امروز پس از گذشت 25 سال به درخت
تناوري بدل شده است. دکتر بازرگان با اشاره به پیشینه برگزاري این همایش عنوان کرد: از سال 1375 تا سال 1398 رویکردهایی را

در این همایش ها به کار بردیم؛ اما از برنامه ریزي تا اجرا فاصله بسیاري داریم و اگر توان انجام آن را نداریم باید کنار بکشیم.
استاد دانشگاه تهران عنوان کرد: امروز بیش از گذشته به ارزیابی کیفیت دانشگاه ها نیازمندیم؛ چراکه باید اطمینان یابیم انسان هایی

توانمند و آگاه توسط آموزش عالی تربیت می شوند.
دبیر کمیته دائمی کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی ، فراهم کردن آموزش با کیفیت براي همه و ایجاد فرصت برابر را
یکی از نکات مهم در این عرصه دانست و گفت: در این میان، تناقضی در آموزش عالی ما وجود دارد و آن اینکه همه باید از عدالت

آموزشی برخوردار شوند؛ اما کنکور برگزار می کنیم و می گوییم صندلی خالی داریم.
دکتر بازرگان اضافه کرد: اگر مدیران و مسئوالن به کیفیت اهمیت دهند، می توان برگزاري این همایش ها را بااهمیت دانست.

وي با بیان اینکه هنوز براي نهادینه کردن ارزیابی و بهبود کیفیت فرصت داریم، اضافه کرد: نیمی از جمعیت 18 تا 24 ساله ما در
دانشگاه ها هستند؛ درحالیکه اطالعی از کیفیت یادگیري آن ها نداریم؛ همچنین از عملکرد دانش آموختگان دانشگاهی نیز بی اطالع

هستیم و دستاوردهاي یادگیري آن ها را در مقایسه با دیگر کشورها نمی دانیم.
این استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: اینکه در المپیادها چه مقام هایی کسب می کنیم دال بر کیفیت آموزش عالی نیست.

دبیر کمیته دائمی این کنفرانس رویکردهاي ارزیابی کیفیت را در سه زمینه تدریس، ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی دانست و گفت:
وزارت علوم سطح بندي دانشگاه هارا آغاز کرده است که قدم اول بهبود کیفیت است و باعث می شود آرمان ها، مأموریت ها و رسالت

دانشگاه هاي مختلف روشن شود و این رویکردها باید به اقدام براي بهبودي بینجامد.
وي افزود: مالك ارزیابی و رتبه بندي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 6 شاخص سطح علمی دانشجویان، اعضاي هیات علمی،
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برنامه ریزي درسی، فرآیند یاددهی و یادگیري، دانش آموختگان و نیز تجهیزات آن مرکز علمی است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  77  |  تاریخ: 1398/03/26
شیراز

 نشست علمی دانشگاه شیراز و دانشگاه بوخوم آلمان

نشست علمی دانشکده ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
شیراز و مرکز مطالعات ادیان دانشگاه بوخوم آلمان، با
موضوع تعامالت و تبادالت فرهنگی و دینی در فالت

ایران برگزار شد. 
دکتر حسین نجاري، دبیر این همایش و عضو هیئت
علمی دانشگاه شیراز گفت: حدود 8 ماه پیش، از طرف
دانشگاه بوخوم پیشنهاد انعقاد یک تفاهم نامه ي علمی
بین دانشگاه بوخوم و دانشگاه شیراز مطرح شد. از
آنجاکه دانشگاه شیراز در استراتژي کالن خود، اهداف

بین المللی سازي دانشگاه را گنجانده است، از این پیشنهاد به خوبی استقبال کرد. 
وي افزود: پس از پیگیري هاي مختلف، این موضوع منجر به انعقاد یک تفاهم نامه استاندارد در زمینه ي برپایی نشست هاي مشترك

علمی، جابه جایی استادان و دانشجویان، انجام پروژه ها و مقاله هاي مشترك و... شد.
دبیر نشست تعامالت و تبادالت فرهنگی و دینی در فالت ایران، با بیان اینکه دانشگاه بوخوم در میان دانشگاه هاي جهان در رتبه ي
250 قرار دارد، افزود: این دانشگاه ازنظر اختصاص بودجه هاي پژوهشی نیز وضعیت مطلوبی دارد و از دانشگاه هاي مادر کشور آلمان

به شمار می رود. 
دکتر نجاري گفت: نشست تعامالت و تبادالت فرهنگی و دینی در فالت ایران توسط یک مؤسسه به نام مرکز مطالعات ادیان وابسته به
دانشگاه بوخوم است و حدود 70 عضو هیئت علمی دارد که در حوزه هاي مختلف دین، زبان، تاریخ، جامعه شناختی و مباحثی در

چارچوب ادیان فعالیت می کنند.
وي با تاکید بر اینکه این نشست، اولین نشست علمی این دانشگاه در ایران است، گفت: آورده هاي علمی این افراد به دانشگاه شیراز

اختصاص یافته که نشان دهنده اهمیت دانشگاه شیراز در عرصه فعالیت هاي علمی و پژوهشی بین المللی است.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز بیان داشت: در این نشست دو روزه، 8 کارگاه علمی با موضوع تعامالت فرهنگی دینی ایران و بین
النهرین ، مطالعات مانوي، زبان شناسی پیکره اي و مطالعات زرتشتی ، آسیاي میانه، چشم اندازهاي تاریخی اوایل دوره ي میانه ،
اواخر دوره ي میانه و اوایل دوره ي مدرن ، تامالت نظري و جامعه شناسی دین با نگاهی مدرن ترتیب یافت و صاحبنظران به گفتگو

پرداختند.
در انتها نشست مشترکی با حضور روسا و اساتید دانشکده هاي ادبیات و علوم انسانی و الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز و مدیر
مرکز مطالعات دینی بوخوم و مدیر علمی مرکز تحقیقاتی کالج کیت همبرگر ترتیب یافت و در خصوص گسترش ارتباطات علمی بین

المللی و تحقیقات بینا- موسسه اي بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
دکتر نجاري با تأکید بر استقبال دانشگاه از گفتگوها و نشست هاي بین المللی خاطر نشان کرد: به دلیل وضعیت اقتصاد و سیاست، به
طور ناجوانمردانه اي براي کشورمان محدودیت هایی ایجاد شده است، اما از مسیر پنجره ي تعامالت آکادمیک، می توان جایگاه ایران
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را در حوزه ي علم و فرهنگ و مسائل اجتماعی بسیار روشن
و خوب و منصفانه براي دنیا تبیین کرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  88  |  تاریخ: 1398/03/26
شیراز

 برگزاري دو نشست علمی در دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز

سمینار نور پردازي در معماري منظرسمینار نور پردازي در معماري منظر
به همت انجمن علمی معماري ، سمینار نور پردازي در
معماري منظر، در تاالر یاسمن دانشکده هنر و معماري

دانشگاه شیراز برگزار شد.
این سمینار علمی با حضور مهندس همراه قشقایی ،
عضو حرفه اي انجمن بین المللی طراحان نورپردازي
IALD و داور بین المللی مسابقات روشنایی و

نورپردازي Illumination Award ترتیب یافت.
بررسی روابط انسان با نور طبیعی از گذشته تاکنون،
اهمیت نورپردازي و تنظیم نور با فعالیت هاي انسان ،
مقایسه نور طبیعی و مصنوعی ، لزوم توجه به انتخاب
رنگ و میزان لوکس و روشنایی درشهرهاي مختلف ،

نحوه نورپردازي المان ها و بناها و ارائه نمونه هاي موردي اجرا شده نورپردازي به مخاطبان از موضوعات مطرح شده در این سمینار
بود.

جهانی شدن و هویت در معماري معاصر خلیج فارسجهانی شدن و هویت در معماري معاصر خلیج فارس
انجمن علمی بخش معماري با همکاري بنیاد هویت ایرانیان نشستی با موضوع '' جهانی شدن و هویت در معماري معاصر خلیج

فارس'' با حضور و سخنرانی دکتر جاوید قنبري عضو هیات علمی بخش معماري در دانشکده برگزار کرد.
این نشست با پخش سمفونی خلیج فارس آغاز شد که مقدمه اي بر بخش ابتدایی برنامه یعنی هویت در خلیج فارس بود.

در ادامه این نشست به معرفی کوتاهی از خلیج فارس و ویژگی هاي آن پرداخته شد و در بخش اصلی یعنی معماري منطقه خلیج
فارس، ویژگی هاي معماري شهرهاي مجاور خلیج فارس و کشورهاي عربی و مطالبی درخصوص جهانی شدن معماري مطرح شد .
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  99  |  تاریخ: 1398/03/26
شیراز

 نشست هویت ایرانی در گستره ي ادب فارسی

نشست هویت و ادبیات با موضوع کلی '' هویت ایرانی در
گستره ي ادب فارسی: نمودها، تضادها و گسست ها '' با
حضور اساتید و دانشجویان ، فعاالن فرهنگی دانشگاه و
ادب دوستان غیر دانشگاهی در سالن شهید چمران

دانشکده ي علوم برگزار شد.
این نشست با سخنرانی استادان بخش زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه شیراز و به همت پروژه هویت ایرانیان،
مرکز پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
و انجمن علمی بخش زبان و ادبیات فارسی ترتیب یافت.

دکتر زهرا ریاحی زمین ،عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی و رییس مرکز پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
نخستین سخنران مراسم بود که در سخنانی به لزوم توجه دستگاه هاي ذي ربط دانشگاهی به مقوله ي خطیر هویت اشاره کرد. 

وي اظهار داشت : الزم است براي کاربردي شدن نتایج طرح هویت ایرانیان، برنامه ها در قالب نشست هاي تخصصی، اجراي طرح هاي
پژوهشی، حمایت از پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویی و همایش هاي ملی استمرار داشته باشد.

در ادامه چهار سخنران به ترتیب به ارایه ي مطالبی در باب هویت پرداختند.
دکتر محمود رضایی دشت ارژنه با موضوع شاهنامه و هویت ایرانی آغازگر جلسه بود و در سخنان خود به برشمردن بعضی از معیارهاي

هویتی در شاهنامه پرداخت.
دکتر زرین تاج واردي سخنرانی خود را با موضوع هویت ایرانی در متون عرفانی ارایه کرد و مولفه هاي هویت را در متون عرفانی با

نگاهی به ایران پیش از اسالم بررسی و تحلیل نمود.
دکتر سعید حسام پور سخنران بعدي این نشست، در سخنرانی خود با موضوع نقِش ''دیگري'' در شکل گیري هویت ایرانی با تاکید بر
رمان و ادبیات کودك؛ به تبیین هر چه بیشتر گسست هاي هویتی از دوره مشروطه به بعد و نگفته ها و نبایدهاي مربوط به هویت

پرداخت.
دکتر محمد مرادي، معاون فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و از شعراي مشهور کشور، به عنوان آخرین سخنران، موضوع مساله
ي هویت و شاعران جوان معاصر را مطرح کرد و با ارائه آمار و ارقام مستند، ضمن اشاره به کمرنگ تر شدن جایگاه شعر در میان مردم

عصر کنونی، به تغییر ذائقه هاي مخاطبین شعر در دوره ي معاصر نیز اشاره و بر لزوم بررسی علل و عوامل این امر تأکید کرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  1010  |  تاریخ: 1398/03/26
شیراز

 راهیابی دانشجویان دانشگاه شیراز به مرحله نهایی المپیاد دانشجویی

بیست وچهارمین المپیاد غیر متمرکز دانشجویی سال
98 منطقه 7 کشور با مدیریت دانشگاه شیراز برگزار شد
و 64 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز موفق شدند به

مرحله کشوري این رقابت علمی صعود کنند.
دانشگاه شیراز مسئول مرکز منطقه 7 المپیاد دانشجویی
کشور است و دفتر استعداد هاي درخشان به عنوان دبیر
اجرایی این آزمون مسئولیت برگزاري آزمون و اعالم

نتایج به سازمان سنجش را به عهده دارد.
دکتر علی رضایی ، مدیر دفتر استعدادهاي درخشان
دانشگاه شیراز گفت: این رقابت علمی در رشته هاي
زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسالمی، علوم

اقتصادي، حقوق، علوم تربیتی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، آمار، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران،
مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزي( زراعت و اصالح نباتات)، مهندسی مواد، روان شناسی، مهندسی صنایع و

سلول هاي بنیادي به مدت دو روز و همزمان در دانشگاه هاي کشور ترتیب یافت.
وي درخصوص روند برگزاري المپیاد گفت: در این مرحله ، دانشگاه هاي موجود در هر قطب دانشجویان خود را به صورت یک تیم

حداکثر 5 نفره در هر رشته به دانشگاه مرکز هر قطب براي شرکت در مرحله اول آزمون غیر متمرکز اعالم می نمایند. 
مرحله اول المپیاد در سه حوزه دانشگاه شیراز، دانشگاه یاسوج و دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار گردید. 

در مرحله اول این المپیاد 254 نفر از دانشجویان دانشگاه¬هاي استان فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد به رقابت پرداختند.
(104 نفر دانشجویان دانشگاه شیراز، 61 نفر دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر، و 29 نفر از دانشگاه یاسوج و 60 نفر دانشجویان

سایر دانشگاه ها)
در مرحله اول این المپیاد جمعًا 81 نفر از دانشجویان دانشگاه¬هاي استان فارس،بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد به مرحله نهایی راه

یافتند. (64 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز، 7 نفر دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر و10 نفر ازدانشجویان سایر دانشگاه ها)
پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد به همراه رتبه هاي 15-1 آزمون کارشناسی ارشد در رشته هایی مذکور در روزهاي سوم و چهارم

مردادماه امسال در دانشگاه شهید عباسپور تهران با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
سال گذشته 24 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز موفق شدند رتبه هاي برتر 15-1 را در مرحله نهایی المپیاد دانشجویی کسب نمایند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  1111  |  تاریخ: 1398/03/26
شیراز

 تشکیل کارگروه سیالب در دانشگاه شیراز

با حضور جمعی از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز و
با همکاري دفتر امور فناوري و طرح هاي کاربردي این
دانشگاه ، کارگروه سیالب در دانشگاه شیراز تشکیل شد.
به گفته ي دکتر افضلی، این کارگروه با توجه به حوادث
سیالب اخیر استانی و کشوري و ابالغیه وزیر علوم،
تحقیقات و فناوري درخصوص '' آسیب شناسی سیالب

'' در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
در نخستین جلسه این کارگروه، شرکت کنندگان درباره
اهمیت تشکیل و اهداف کارگروه از دیدگاه هاي فنی،
شهرسازي، حقوقی و سیاسی، روان شناسی، اقتصادي و

اجتماعی و همچنین به اشتراك گذاري اقدامات کارگروه کشوري به بحث و تبادل نظر پرداختند.
سخنرانی ماهیانه، برگزاري همایش ملی و بین المللی ، کارگاه هاي آموزشی ، تقویت کارگروه، بازنگري و تهیه نظام نامه سیل کشور،
دعوت از سازمان هاي مرتبط براي حضور در کارگروه و همچنین تهیه کتابچه فناوري سیالب با مشارکت و حمایت سازمان هاي

ذیربط ؛ از پیشنهادات مطرح شده در کارگروه سیالب بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  1212  |  تاریخ: 1398/03/26
شیراز

 انتصاب استاد دانشگاه شیراز به سمت معاونت نوآوري و فناوري وزارت ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات با صدور حکمی،
دکترسید ستار هاشمی را به عنوان سرپرست معاونت

نوآوري و فناوري وزارت ارتباطات منصوب کرد.
دکتر هاشمی ،عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و داراي
مدرك دکتراي کامپیوتر و فناوري اطالعات با گرایش
هوش مصنوعی است و در دانشکده مهندسی برق و

کامپیوتر این دانشگاه مشغول تدریس و پژوهش است.
وي بیش از یکصد مقاله علمی تالیف و در مجالت و
کنفرانس هاي معتبر ملی و بین المللی به چاپ رسانده

است. 
این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز از سال 93 به
عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوري اطالعات فارس و از
سال 95 به عنوان معاون فناوري شرکت ارتباطات

زیرساخت مشغول به فعالیت بوده است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  1313  |  تاریخ: 1398/03/23
شیراز

 تاکید رئیس دانشگاه شیراز بر توجه جدي به کیفیت پایدار دانشگاه ها

دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه شیراز در دومین
کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی
ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی گفت : نظام
آموزش عالی کشور جمهوري اسالمی ایران بعد از چند
دهه توسعه کّمی ، اینک نیازمند توجه جدي و پایدار به

کیفیت است. 
وي افزود: در راستاي توسعه کّمی، راه هاي سعی و خطا
کم نرفته ایم و گرچه پوشش عادالنه و گسترش همه
گیر آموزش عالی از اهداف این مسیر بوده است؛ ولی

عدم توجه به بعضی حداقل ها در نظام هاي دانشگاهی در حال حاضر ما را به چالش هاي بزرگی مواجه ساخته است. 
دکتر نادگران اظهار داشت: به همین دلیل آمایش و سازماندهی مراکز آموزش عالی در کنار آمایش سرزمینی مورد توجه جدي وزارت

علوم، تحقیقات و فناوري قرار گرفته است. 
وي ادامه داد : گفتمان کیفیت گرچه در آغاز راه نیست، ولی مانند کودکی که محتاج نگهداري و مراقبت است؛ نیازمند همه جانبه

نگري- برنامه محوري و سایستگذاري مدّون، پویا و پایدار است. 
رئیس دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد : در مسیر کیفیت طلبی، 4 ایستگاه شناخت و ایجاد کیفیت؛ توسعه ، بهبود و ارتقاي کیفیت؛

ارزیابی کیفیت ؛ و پایداري و تضمین کیفیت در نظام هاي دانشگاهی، قابل تامل است.
وي افزود : از بین همه این ها به نظر می رسد دو ایستگاه ارزیابی کیفیت و پایداري مستمر کیفیت حائز اهمیت باشند. 

به گفته ي رئیس دانشگاه شیراز ،ارزیابی کیفیت باید از مسیر درست، علمی و مبتنی بر شاخص هاي کالن و خرد مشخص صورت
گیرد و شاخص هاي مزبور باید در درون خود منعکس کننده وضعیت موجود باشند.

دکتر نادگران با بیان اینکه ارزیابی در مقوله هایی مانند آموزشی، پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگی شاخص هاي خاص خود را می
طلبد؛ خاطر نشان کرد : امروزه این ارزیابی ها باید شامل توان رصد فارغ التحصیالن ، مسئولیت اجتماعی دانشگاه در هر سه حوزه

آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و چگونگی نوآوري و مهارت افزایی نیز باشد.
ارزیابی کیفیت براي حرکت به سمت ایجاد دانشگاه هاي نسل سوم و نسل چهارم ، دیگر موضوعی بود که رئیس دانشگاه شیراز در
دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی به بیان پرداخت و گفت : خطاهاي
گذشته در توسعه کّمی مراکز آموزش عالی به هیچ وجه نباید تکرار گردد. فرصت سعی و خطا از دست رفته است و انتخاب مسیري

درست مبتنی بر برنامه مشخص ارزیابی باید به صورت جّدي مدنظر قرار گیرد. 
دکتر نادگران با تاکید مجدد بر پایداري کیفیت ، تصریح کرد : کیفیت آموزش عالی باید به صورت پیوسته از یک پایداري نسبی

برخوردار باشد و حوادث مختلف اقتصادي و اجتماعی نباید پایداري آنرا خدشه دار سازد. 
وي ادامه داد : پایداري کیفیت آموزش عالی باید از یک زمینه و بنیاد مناسب مبتی بر استانداردهاي قابل قبول، همیشه رصد شده و
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آسیب هاي آن بررسی و مسیر دائمًا اصالح گردد. 
دکتر نادگران گفت : هر واحد آموزش عالی باید در درون خود از یک حداقل پایداري کیفی که بر آن پاي می فشرد برخوردار باشد.

وي با بیان اینکه پایداري کیفی و تضمین کیفی نیز دو مقوله جدا است که تفاوت هاي ظریفی با یکدیگر دارند؛ اظهار داشت: ضمانت
کیفی با ایجاد ساز و کارهاي مشخص می تواند در اغلب موارد قابل حصول باشد ؛ ولی اینکه این ضمانت همیشگی، پایدار و مستمر

باشد مطلبی است که باید دلسوزانه و همدالنه با تکیه بر سازوکار علمی به آن پرداخته شود. 
وي در پایان با قدردانی از دست اندرکاران برگزاري این همایش، اظهار امیدواري کرد دستاوردهاي این کنفرانس بین المللی مورد

توجه و استفاده همه عوامل اجرایی مراکز آموزش عالی کشور قرار گیرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  1414  |  تاریخ: 1398/03/20
شیراز

 دانشگاه شیراز میزبان کنفرانس بین المللی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی

دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس
مّلی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی خرداد

امسال توسط دانشگاه شیراز برگزار می شود.
این رویداد بین المللی علمی با هدف آشنایی با آخرین
دستاوردهاي پژوهشی داخلی و خارجی و با همکاري
مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري و پایگاه

استنادي علوم جهان اسالم اجرا می گردد.
دکتر قاسم سلیمی ، استاد دانشگاه شیراز و دبیر اجرایی

کنفرانس گفت: دومین کنفرانس بین المللی و
سیزدهمین کنفرانس مّلی ارزیابی کیفیت در نظام هاي
دانشگاهی، در چهار محور اصلی: مبانی و دیدگاه هاي

نظري در ارتباط با ارزیابی و بهبود کیفّیت در نظام
آموزش عالی؛ نقش سیاستگذاري و مدیریت آموزش

عالی در ارزیابی و بهبود کیفّیت در نظام آموزش عالی؛ دنیاي مجازي و فناوري هاي نوین و نقش آن در ارزیابی و بهبود کیفّیت در
نظام آموزش عالی و ارزیابی؛ و بهبود کیفّیت در نظام پژوهش و فناوري، برگزار می شود.

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز تاکید کرد : تبادل اطالعات پژوهشی و تجربه هاي ارزیابی در
آموزش عالی، برقراري ارتباط میان پژوهشگران به مدیران،مدرسان و سایر ''دست اندرکاران ژرف نگر'' در حوزه ارزیابی آموزش عالی،
برقراري تعامل میان پژوهشگران ایرانی و بین المللی در حوزه ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش عالی، اشاعه فرهنگ کیفیت در آموزش
عالی، و یاري دادن به نهادینه کردن سیستم ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش عالی از طریق ارتقاء دانش و مهارت هاي افراد ذیربط ؛ از

اهداف برگزاري کنفرانس به شمار می رود.

دکتر بهرام جوکار ، دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس مّلی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی هم
اظهار داشت: 130 چکیده مقاله توسط دبیرخانه کنفرانس دریافت شد و پس از بررسی کمیته علمی سرانجام 75 مقاله مورد پذیرش

نهایی قرار گرفت.
وي ادامه داد : 8 سخنران کلیدي داخلی و خارجی در این کنفرانس به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و 6 میزگرد تخصصی با

عناوین: ارتقاء کیفیت آموزش عالی کشور از طریق سطح بندي (دسته بندي) دانشگاه ها، ارزیابی و ارتقاء کیفّیت دانشگاهی: تجربه
ناتک، سیاست هاي توسعه آموزشی وزارت عتف و تاثیر آن بر کیفیت آموزش عالی، درس هایی از تجربه ارزشیابی آموزش مهندسی در
آموزش عالی ایران، فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی با تاکید بر پیامدهاي یاددهی و یادگیري، و ارزیابی کیفیت در حوزه
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علم و فناوري ؛ با حضور صاحبان نظر برگزارمی شود.

شایان توجه است آیین افتتاحیه دومین کنفرانس بین المللی
و سیزدهمین کنفرانس مّلی ارزیابی کیفیت در نظام هاي

دانشگاهی صبح چهارشنبه 22 خرداد 1398 از ساعت 9 تا
11 در سالن همایش هاي بین المللی مرکز منطقه اي اطالع

رسانی علوم و فناوري و پایگاه استنادي علوم جهان اسالم
(ISC) برگزار می شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  1515  |  تاریخ: 1398/03/20
شیراز

 بررسی چالش هاي فعالیت نخبگان و موانع تولید محصوالت دانش بنیان در استان فارس

با حضور نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه
شیراز، مدیران استانداري فارس، روساي دانشگاه ها،
نخبگان، اعضاي هیات علمی دانشگاه هاي شیراز و
مدیران صنایع و شرکت هاي دانش بنیان استان فارس،
نشست بررسی چالش هاي فعالیت نخبگان و موانع

تولید محصوالت دانش بنیان، برگزار شد.
در ابتداي این نشست، تعدادي از نخبگان به بیان مسائل
، مشکالت و پیشنهاداتی براي گذر از موانع و چالش

هاي فراروي رونق تولید پرداختند.
خانم دکتر محبوبه البرزي ، عضو هیات علمی دانشکده
علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز، دکتر منصور

کنعانی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و عمران ، دکتر حامد تقوایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی نفت و
گاز، دکتر محسن محمدي، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و مهندس وحید باقري، دانشجوي دکتري مهندسی مخابرات

دانشگاه شیراز ، از جمله نخبگانی بودند که در این دیدار به بیان دیدگاه هاي خود پرداختند.
ایجاد انگیزه و امید واقعی در جامعه ، اعتماد به جامعه دانشگاهی و نخبگان براي حل مسائل جامعه ، گالیه از برون سپاري پروژه ها به
خارج از استان ، ایجاد ساختارهاي موقت براي گذار از وضعیت کنونی، انتظار از مسئوالن براي عمل به وعده ها ، ضرورت بهره گیري
از آموزه هاي 8 سال دفاع مقدس در جهت جهاد علمی، توجه به مسایل معنوي و ارزشی نخبگان، کاهش بوروکراسی اداري، گرایش
مباحث تئوري دانشگاهی به سمت تولید، همگرایی و ارتباط مناسب شرکت هاي دانش بنیان، ارایه مشوق هاي مالیاتی، مهلت
بازپرداخت تسهیالت بانکی ، عدم حمایت کافی از سوي برخی مسئوالن و ادارات دولتی به نخبگان، عدم ارتباط و اعتماد بین صنعت و
دانشگاه ، از دست رفتن هویت هاي ارزشی ، ضرورت سرمایه گذاري مؤمنین سرمایه دار در حوزه جوانان نخبه و شرکت هاي دانش
بنیان و استمرار برگزاري نشست ها با نماینده مقام معظم رهبري در استان فارس ؛ از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست

بود.
آیت اهللا دژکام هم در این نشست با بیان اینکه تغییر مستلزم قطع امید از دیگران است، تاکید کرد: امروز که به شدت در تحریم

هستیم به معناي واقعی می توانیم از جنبه هایی به فرصت سازي بپردازیم و این امکان در بین تولیدات دانش بنیان وجود دارد.
وي اظهار داشت: انقالب ما صرفًا جنبه سیاسی نداشت و انقالبی اجتماعی و اقتصادي هم بود، هم اکنون نیز درحال ادامه همین مسیر

هستیم و از همین رو بسیاري مسائل باید در جامعه ما تغییر کند.
آیت اهللا دژکام ، با اشاره به برخی از مشکالت مطرح شده در زمینه فعالیت شرکت هاي دانش بنیان، گفت: نباید همواره بگوییم که با
بیان مشکالت چیزي حل نمی شود زیرا تحول اجتماعی، زمان بر است و چنانچه درست برنامه ریزي کنیم این تحول و همچنین حل

مشکالت در مدت زمانی کوتاه محقق خواهد شد.
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امام جمعه شیراز بیان کرد: تحول و حل مشکالت به اشتراك مساعی و فعالیت جمعی نیاز دارد و به همین سبب باید ارتباط ها و
همکاري با یکدیگر بیش از پیش افزایش یابد.

آیت اهللا دژکام ادامه داد: سعی و تالش در عرصه هاي مختلف باید فرصتی براي ارائه خدمات به کارآفرینان باشد تا مسئوالن دانشگاه
ها، نخبگان و دست اندرکاران پارك هاي فناوري بتوانند باهم فعالیت و دیدگاه ها و مشکالتشان را مطرح کنند و بی شک اشتراك

مساعی در چنین فضایی رخ می دهد.
وي افزود: امروز به دلیل تحریم ها شرکت هاي داخلی باید از اجناس تولید شده ایرانی استفاده کنند و همین موضوع باعث می شود

اگر کاالیی ایرادي داشته باشد، اصالح شود و از سوي دیگر همین امر منتج به رشد شرکت هاي دانش بنیان می شود.
آیت اهللا دژکام بیان کرد: اکوسیستم کارآفرینی و اشتغال مستلزم حمایت استانداري، نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان و رؤساي

دانشگاه هاست تا در روند توسعه که به گواهی آمارها منفی است، با هم افزایی، تحول مثبت ایجاد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري فارس هم در این نشست با بیان اینکه دانش بنیان کردن اقتصاد از محورهاي
جدي اقتصاد مقاومتی است، گفت: تجارب خوبی در این زمینه در سطح بین المللی وجود دارد و هر کشوري که محوریت را بر این

موضوع بنا نهاده، شتاب برنامه هاي توسعه اي خود را افزایش داده است.
مهندس یداهللا رحمانی افزود: این موضوع در چشم انداز 1404 مورد تاکید قرار گرفته است و در آن بر استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات در پیشبرد برنامه هاي استان اشاره شده است و همچنین دولت تدبیر و امید نیز موضوع دانش بنیان کردن اقتصاد را در

دستور کار قرار داده است.
وي اضافه کرد: در طول فعالیت این دولت نیز در این حوزه شاهد پیشرفت هاي خوبی بوده ایم و آمارها بیانگر این است که تعداد
واحدهاي فناور دو و نیم برابر شده، اشتغال در این واحدها به سه برابر افزایش یافته و تعداد شرکت هاي دانش بنیان که در ابتداي
دولت در استان فارس تنها هفت شرکت بود به 153 شرکت رسیده، همچنین صادرات شرکت هاي دانش بنیان ساالنه به هفت میلیون

دالر افزایش یافته است.
مهندس رحمانی افزود: همچنین در این سال ها شرکت هاي موفقی با حمایت هاي صورت گرفته از پارك هاي علم و فناوري خارج
شدند، تعداد محصوالت تجاري سازي شده از 188 محصول به 2 هزار محصول رسیده است و در مجموعه شاخص ها، فارس در بین

سایر استان هاي کشور، جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است.
وي، با اشاره به فعالیت حدود 211 دانشگاه و مرکز آموزش عالی در استان فارس گفت: بر این اساس جایگاه کنونی این استان باید

طبق ظرفیت هاي موجود به مراتب بهتر شود.
معاون استاندار فارس تاکید کرد: دولت در حد امکانات خود اقداماتی را در این زمینه انجام داده است به عنوان نمونه، مقدمات ساخت
سومین کارخانه نوآوري در کشور فراهم شده است و نشست هاي مشترکی با استانداري و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات برگزار

شده است.
وي ادامه داد: همچنین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب کرده است که سه کمیته تخصصی براي بررسی شرکت هاي دانش

بنیان تصویب شود که نتایج آن در کارگروه اقتصادي دانش بنیان استان فارس مطرح خواهد شد.
مهندس رحمانی با بیان اینکه در کنار کارگروه بهره وري، کارگروه اقتصاد مقاومتی فعال است، بیان کرد: این کارگروه محوریت را به
پارك علم و فناوري داده است تا بتوانند با سرعتی مطلوب موانع فروش محصوالتشان را از بین ببرند، در همین زمینه نیز مصوب

کردیم دستگاه هاي اجرایی خریدهاي خود را از شرکت هاي دانش بنیان انجام دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري فارس همچنین بیان داشت: ایجاد ساختارهاي موقت براي شرکت هاي دانش
بنیان نیازمند تامین منابع است که هیچ یک از دستگاه ها و حتی استانداري از آن برخوردار نیست در عین حال می توانیم این مسایل

را در قوانین بودجه سنواتی پیگیري کنیم.
وي با اشاره به اختصاص مشوق براي تهیه زمین در شهرك هاي صنعتی هاي نیز گفت: براي شرکت هایی که بتوانند پیش از موعد
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مقرر یا در زمان معین به بهره برداري برسند بخشودگی 50 تا 90 درصدي اقساط زمین لحاظ می شود گرچه در اصل زمین رایگان
است و تنها بهاي خدمات در قالب قیمت زمین اخذ می شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  1616  |  تاریخ: 1398/03/15
شیراز

 تبریک به مناسبت عید سعید فطر

عید صیام آمد و ماه صیام رفت
لطف تمام آمد و فیض تمام رفت

ماه رمضان، ماه ضیافت الهی به پایان رسید و عید
بازگشت به فطرت پاك انسانی از راه رسید.

این عید سعید، عید برآمدن انسانی نو از خاکسترهاي
خویشتن خویش و موعد تولد دوباره ي انسان و فصل
تازه ي شکفتن ایمان در روح و جان هاي پاك و بیدار

همه ي مسلمانان جهان است.
امید است در پرتو الطاف بی بدیل پروردگار منان، در

لحظات ارزشمند تفکر و تعمق در این ماه مبارك، فرصتی فراهم آمده باشد تا به ارزش هاي واالي انسانی نزدیک تر شده و ره توشه
اي ارزشمند به ارمغان برده باشیم. ضمن آرزوي قبولی طاعات و عبادات، حلول ماه شوال و عید سعید فطر را به عموم مسلمانان

جهان، به ویژه خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیرازمدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  1717  |  تاریخ: 1398/03/14
شیراز

 سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوري اسالمی حضرت امام خمینی(ره) و سالگرد قیام 15 خرداد تسلیت باد

به نام خدابه نام خدا

خردادماه هرسال، یادآور دو حادثه ي غمبار و غرورآفرین است. چهاردهم خردادماه،
سالروز عروج ملکوتی ابرمردي از فرزندان پیامبر مکرم اسالم است که در عصر غربت دین
خدا، براي احیاي اسالم ناب محمدي و حمایت از محرومان و مستضعفان جهان قیام کرد.
رهبر آزاده اي که اندیشه و آرمان هاي متعالیش طرحی نو در تاریخ درانداخت و پیروزي
انقالب اسالمی، مهم ترین حاصل سال ها تالش فکري و جهادي او در عرصه ي احیاي
دین و اصالح جامعه بود. از دیگرسو اما، نیمه ي خرداد، سالروز قیام خونین ملت بزرگ

ایران در سال 1342 و سرآغاز نهضت اسالمی ایران است.
امروز در آستانه ي سی امین سال درگذشت آن امام راحل (ره) و اوان پنجاه و ششمین

سالروز قیام مردمی، شاهدیم که آوازه ي انقالب شکوهمند اسالمی بیش از پیش در
جهان طنین انداز شده و همچنان سخن آن پیر فرزانه در گوش زمان جاري است. از همین رو نیمه ي خرداد، موعدي ارزشمند است
تا ملت ما باري دیگر با آرمان هاي واالي امام خمینی (ره) تجدید میثاق کرده و با وحدت و همدلی براي آبادانی انقالب اسالمی ایران،

همراه و همصدا شویم.
ضمن گرامی داشت یاد و خاطره ي شهداي قیام خونین 15 خرداد، سالروز ارتحال بنیان گذار کبیر جمهوري اسالمی، حضرت امام

خمینی(ره) را تسلیت گفته و امیدواریم دانشگاهیان عزیز با پاسداري از آرمان هاي واالي ایشان و خون پاك شهدا، در سایه ي
خودباوري، خردورزي و پشتکار براي سرافرازي نام بزرگ ایران در عرصه هاي علم و فناوري اهتمام ورزند.

مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیرازمدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  1818  |  تاریخ: 1398/03/13
شیراز

 نشست هم اندیشی اعضاي هیات علمی جوان دانشگاه شیراز

نشست هم اندیشی اعضاي هیات علمی جوان زیر 40
سال دانشگاه شیراز در مجتمع فرهنگی رفاهی این

دانشگاه برگزار شد.
در این نشست دکتر حمید نادگران ، رئیس دانشگاه ،
حجت االسالم و المسلمین نّیري، مسئول نهاد رهبري
در دانشگاه ، دکتر علیرضا افشاریفر، قائم مقام رئیس و
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی، دکتر سید مجتبی
زبرجد ، معاون پژوهش و فناوري، دکتر سید مجتبی
واعظی، معاون دانشجویی و فرهنگی و دکتر جواد
تشخوریان ، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

حضور داشتند.
رئیس دانشگاه شیراز در ابتداي این نشست خطاب به اساتید جوان اظهار داشت : بار سنگین مسئولیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

شیراز به تدریج به شما منتقل می شود و شما باید این میراث گرانقدر 70 ساله را حفظ کنید.
دکتر نادگران گفت : تحقق این مهم با نیروي جوانی و شور و نشاط و تالش شما اعضاي هیات علمی جوان امکان پذیر است.

برنامه محوري ؛ نخستین نکته اي بود که رئیس دانشگاه شیراز از آن به عنوان ابزاري مهم و کلیدي براي انجام وظیفه خطیر هیات
علمی یاد کرد و گفت: دانشگاه شیراز نیازمند برنامه چندین ساله آموزشی و پژوهشی شماست و باید بدانید که االن در چه نقطه اي

قرار دارید و 5 یا 10 سال آینده به کجا می خواهید برسید.
وي خاطر نشان کرد : پس از چند سال فعالیت در دانشگاه شیراز، کار شما اساتید جوان باید به برند ملی و بین المللی تبدیل شود و

هر کدام از شما در حوزه تخصصی تان به عنوان شاخص شناخته شوید. 
دکتر نادگران اظهار داشت : انجام کار فاخر پژوهشی و آموزشی باید در صدر کارها باشد و این نیازمند تالش شبانه روزي شما اساتید

جوان دانشگاه است.
رئیس دانشگاه شیراز گفت : قرار گرفتن در قالب هاي سنتی و قدیمی دیگر راه گشا نیست و دانشگاه ها باید به سمت دانشگاه هاي

نسل سوم و چهارم حرکت کنند.
وي ادامه داد : نوآوري ،کارآفرینی ، توجه به مسائل جامعه و انجام پژوهش و آموزش مبتنی بر حل مسئله ؛ از مواردي است که در

دانشگاه نسل سوم و چهارم بر آنها تاکید می شود.
دکتر افشاریفر، قائم مقام رئیس و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شیراز هم در هم اندیشی اعضاي هیات علمی جوان این دانشگاه
اظهار داشت : با هدف استفاده از نظرات و ایده هاي اساتید جوان ، کمیته هاي چهارگانه در حوزه هاي : '' آموزشی، پژوهشی،

دانشجویی-فرهنگی و اداري-مالی(رفاهی) '' تشکیل می شود.
وي افزود : هرکدام از اعضاي هیات علمی جوان با عضویت در این کمیته ها، به تدوین طرح جامع در حوزه هاي تخصصی کمک می
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کنند.
دکتر افشاریفر خاطر نشان کرد : هر کدام از اعضاي هیات علمی جوان دانشگاه شیراز از دانشگاه هاي معتبر داخل و خارج از کشور
فرغ التحصیل شده اند و داراي تجارب ارزشمند و ایده هاي فراوان هستند و امیدواریم برگزاري نشست هاي هم اندیشی و کمیته هاي

چهارگانه به ارتقا بیش از پیش دانشگاه شیراز کمک کند.
حجت االسالم و المسلمین نیري ، مسئول نهاد رهبري دانشگاه شیراز نیز در آیین هم اندیشی اعضاي هیات علمی جوان دانشگاه

شیراز گفت : براساس روایات معصومین ( علیهم السالم ) ، جوانی از نعمت هایی است که قدر آن دانسته نمی شود.
آسیب هاي اجتماعی ، آینده پژوهی درباره تحریم هاي ظالمانه علیه مردم ایران، نقش دانشگاه شیراز در تحقق نقشه جامع علمی
کشور و زمینه سازي براي گام دوم انقالب؛ از جمله مواردي بود که حجت االسالم و المسلمین نیري به آنها اشاره و خاطر نشان کرد :

جامعه کنونی ما با مسائل و مشکالتی روبروست و تالش و مجاهدت اساتید جوان می تواند گره گشاي این مشکالت باشد.
دکترتشخوریان، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه شیراز هم گفت : از حدود 700 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ؛ 250

نفر زیر 40 سال سن دارند.
وي ادامه داد : 150 نفر اساتید زیر 40 سال دانشگاه شیراز داراي سابقه کمتر از 5 سال می باشند و این نشان دهنده آن است که

بیش از یک سوم اساتید دانشگاه شیراز جوان هستند.
درادامه این نشست ، اساتید جوان در یک فضاي صمیمی به بیان دیدگاه ها ، پیشنهادات و انتقادات پرداختند.

اقامه نماز جماعت و افطار، پایان بخش نخستین نشست هم اندیشی اعضاي هیات علمی جوان با اعضاي هیات رئیسه دانشگاه شیراز
بود.

است.عکس هاي بیشتر مرتبط با این خبر در آرشیو الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه شیراز موجود است. موجود شیراز دانشگاه عمومی روابط الکترونیکی آرشیو در خبر این با مرتبط بیشتر هاي وجوعکس ز یر ی و ب رو ی ی رو یو ر ر بر ین ب ب ر ر بی ي موجوس شیراز دانشگاه عمومی روابط الکترونیکی آرشیو در خبر این با مرتبط بیشتر شتر مرتبط با این خبر در آرشیو الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه شیراز موجود است.عکس هاي بیشتر مرتبط با این خبر در آرشیو الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه شیراز موجود استهاي
http://://gallery..shirazu..ac..ir
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  1919  |  تاریخ: 1398/03/11
شیراز

 حضور پر شور دانشگاهیان شیراز در راهپیمایی روز جهانی قدس

دانشگاهیان دانشگاه شیراز همگام با سایر اقشار مردم
انقالبی ایران، به طور گسترده و با شکوه تر از هر سال
در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال حضور یافتند و
ضمن گرامیداشت این روز و اعالم حمایت همه جانبه از
آرمان بزرگ و مقدس آزادي قدس شریف؛ خشم، نفرت
و انزجار خود را از نظام ظالمانه ي استکبار جهانی و

صهیونیسم بین الملل فریاد زدند. 
گفتنی است که این مراسم ساعت 10:30 روز جمعه
دهم خردادماه 1398 آغاز شد و در مصالي نماز جمعه
ي شیراز با قرائت بیانیه ي پایانی و اقامه نماز جمعه

خاتمه یافت.
یو آرشیو دردردر آرشیوور اینناین خبرر خبرب خبر ب مرتبط مر بابا با عکسعککسسعکس هاي هاي هاي بیشترر بیشتر بیشتر مرتبطمرتبطر

وجوالکترونیکی روابط عمومی دانشگاه شیراز موجود است. ز یر ی و ب رو ی ی موجورو شیراز دانشگاه عمومی روابط الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه شیراز موجود است.ونیکی
http://://gallery..shirazu..ac..ir
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  2020  |  تاریخ: 1398/03/08
شیراز

 دعوت از دانشگاهیان جهت شرکت در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس

ابتکار روز قدس، از تدابیر دوراندیشانه و یادگار هاي
ارزنده ي امام راحل (ره) است که به منظور همبستگی و
انسجام بخشی به صفوف مسلمانان جهان، براي حمایت
از مظلومان و ستمدیدگان در سرتاسر دنیا تعریف شده
است. روزي که هر انسان آزاده اي، به ویژه هر مسلمان
راستینی، به طور آگاهانه و کارساز، در پاسخ به نداي
وجداِن بیداِر خویش و در حمایت از چندین دهه مبارزه
ي آزادي خواهانه ي ملتی ستم دیده، در اجتماع
حامیان شرافت انسانی و دوست داران رهایی قدس
شریف و مردم فلسطین از بند اسارت، حضور پیدا می

کند.
ملت ایران نیز، همواره روح آزادي خواهی و عدالت طلبی خود را در جهان به معرض نمایش گذاشته و دفاع از عدالت و ملت هاي
مظلوم و ستمدیده را سرلوحه ي آرمان هاي خود قرارداده است و با حضور گسترده ي خود در راهپیمایی باشکوه روز قدس، به نداي
رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره) لبیک گفته و با آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران تجدید پیمان می

کند.
از همین رو از همه ي دانشگاهیان عزیز، (اعضاي هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان) دانشگاه شیراز دعوت به عمل می آید، همچون
سالیان گذشته، در راهپیمایی پرشکوه روز جهانی قدس حضور یابند و باري دیگر دلبستگی و همدلی خود را با همه ي محرومان و

ستمدیدگان دنیا، به ویژه مردم مظلوم فلسطین اعالم نمایند.
وعده ي ما: جمعه 10/3/1398 ساعت 10:30، میدان امام حسین (ستاد)، جنب دفتر امام جمعه

روابط عمومی دانشگاه شیرازروابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  2121  |  تاریخ: 1398/03/05
شیراز

 نشست مشترك رئیس دانشگاه شیراز با استاندار فارس و شهردار شیراز

نشست مشترك دکتر حمید نادگران ، رئیس دانشگاه
شیراز ، دکتر عنایت اله رحیمی ، استاندار فارس و
مهندس حیدر اسکندرپور، شهردار شیراز در محل

استانداري فارس برگزار شد.
استاندار فارس در این نشست ، دانشگاه شیراز را چشم و

چراغ شهر و استان توصیف و بر همکاري همه ي سازمان ها و دستگاه هاي اجرایی با دانشگاه شیراز براي تحقق اهداف علمی تاکید
کرد.

رئیس دانشگاه شیراز هم با بیان گوشه اي از اقدامات سازنده این دانشگاه براي پیشرفت علمی شهر ، استان و کشور ، اظهار داشت:
دانشگاه شیراز براي همکاري با سازمان هاي مختلف درجهت گره گشایی از مسائل و مشکالت جامعه آمادگی کامل دارد.

در ادامه این نشست درخصوص طرح هاي توسعه اي دانشگاه شیراز و همکاري سازمان هاي مرتبط براي تسریع و تسهیل اجراي این
پروژه ها بحث و تبادل نظر شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  2222  |  تاریخ: 1398/03/05
شیراز

 گردهمایی ساالنه ادوار مجمع یادواره شهدا

گردهمایی ساالنه ادوار مجمع یادواره شهداء دانشجویان
دانشگاه شیراز همزمان با گرامیداشت سوم خرداد با
حضور مسئوالن دانشگاه، اساتید و دانشجویان در جوار

قبور مطهر شهداي گمنام دانشگاه شیراز برگزار شد.
آقاي هادي دهقانی، موسس و نخستین دبیر مجمع
یادواره شهدا در این مراسم معنوي با اشاره به این سخن
امام خمینی (ره) که فرمودند : ''همین تربت پاك
شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و
دارالشفاي آزادگان خواهد بود'' اظهار داشت: با توجه به
اینکه بیش از 12 سال از تدفین شهداي گمنام در
دانشگاه می گذرد ؛ ولی وضعیت مقبره شهدا در شان

دانشگاه بزرگ شیراز نیست.
وي افزود : انتظار می رود مسئوالن محترم دانشگاه، اساتید بزرگوار و سازمان هاي ذیربط به این مهم توجه بیشتري نشان دهند و براي

تسریع در سامان بخشیدن به این مکان ارزشمند بیش از پیش تالش نمایند.
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین نیري مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شیراز و قرائت زیارت آل یاسین از

دیگر بخش هاي این مراسم بود و شرکت کنندگان پس از اقامه نماز جماعت، افطار را میهمان سفره شهدا بودند. 
گفتنی است مراسم دیدار از خانواده معظم شهدا از سال 1379 به همت مجمع یادواره شهدا راه اندازي شده و هرهفته سه شنبه شب

ها ، دانشگاهیان دانشگاه شیراز از خانواده شهدا دیدار می کنند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  2323  |  تاریخ: 1398/03/05
شیراز

 برگزاري نشست تخصصی اقتصاد اشتراکی ،جابجایی اشتراکی

نشست تخصصی '' اقتصاد اشتراکی ،جابجایی اشتراکی
'' با حضور مسئوالن شهرداري، اساتید و دانشجویان در

تاالر یاسمن دانشکده هنر ومعماري برگزار شد. 
این نشست تخصصی از سلسله سمینارهاي تخصصی در
حوزه برنامه ریزي شهري بود که به همت انجمن علمی

بخش شهرسازي ترتیب یافت.
این سمینار در زمینه بازخوانی تجربه استرالیا در زمینه
اقتصاد اشتراکی بود که با سخنرانی دکتر علی سلطانی

عضو هیات علمی بخش شهرسازي برگزار گردید.
در بخش اول این برنامه دکتر سلطانی به معرفی روش
هاي استفاده بهینه از دوچرخه و حمل و نقل اشتراکی

در کشور استرالیا پرداخت. 
وي همچنین توضیحاتی در خصوص آمار و تحقیقات صورت گرفته براي رسیدن به شهر با کربن صفر درصد ارائه داد .

در ادامه، به نقد و بررسی تجربیات اخیر کشور ایران در زمینه حمل و نقل اشتراکی از جمله مترو و دوچرخه، در قالب مقایسه تطبیقی
با استرالیا پرداخت.

در پایان این سخنرانی علمی، شرکت کنندگان به بیان سواالت خود پرداختند و استاد دانشگاه شیراز به آنها پاسخ داد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  2424  |  تاریخ: 1398/03/05
شیراز

 همایش زنگ تفریح در دانشگاه شیراز

سیزدهمین همایش زنگ تفریح در دانشگاه 3 تا 7 شهریور
امسال به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار می شود.

دکتر علی حمزه، رئیس سیزدهمین دوره همایش زنگ
تفریح در دانشگاه گفت: در همایش 5 روز زنگ تفریح بیش
از یکصد کارگاه مختلف براي آشنایی دانش آموزان با رشته
هاي مختلف برگزار می شود تا آن ها بتوانند آگاهانه و با

درنظر گرفتن عالقه به اتنخاب مسیر آینده بپردازند.
رئیس بخش کامپیوتر و فناوري اطالعات دانشگاه شیراز افزود
: دانش آموزان پایه هشتم تا دوازدهم تا 10 خرداد فرصت
دارند با مراجعه به سایت WWW.BTIU.IR در این

همایش ثبت نام کنند.
دکتر حمزه اظهار داشت: پشت کنکوري ها هم می توانند در
این همایش که به منظور آشنایی دانش آموزان با رشته هاي

مختلف دانشگاهی برگزار می شود، شرکت کنند.
رئیس همایش زنگ تفریح ، ظرفیت پذیرش دانش آموزان در
این همایش را حدود 500 نفر بیان کرد و افزود: امیدواریم با
همراهی آموزش و پرورش استان شرایط داشتن خوابگاه نیز
مهیا شود و شاهد حضور دانش آموزان از شهر هاي دیگر هم

باشیم. 
دکتر حمزه گفت: همایش زنگ تفریح نمادي از همدلی بین

دانشجویان ایران است و کادر اجرایی سیزدهمین همایش تفریح را دانشجویانی از سراسر ایران تشکیل می دهند.
وي افزود: همایش زنگ تفریح در دانشگاه ؛ تابستان هر سال توسط دانشجویان رشته هاى مختلف تحصیلى براى دانش آموزان دوره
متوسطه دوم برگزار مى شود تا دانش آموزان عالوه بر تجربه حضور در محیط دانشگاهى، با فعالیت هاى علمى و پژوهشى اساتید و
دانشجویان فعال رشته هاى مختلف آشنا شوند و با دید وسیع ترى براى آینده تحصیلى خود، به ویژه در زمینه انتخاب رشته

دانشگاهى، برنامه ریزى نمایند.
به گفته ي دکتر حمزه، اصلى ترین بخش همایش، کارگاه هاى آموزشى هستند که در زمینه هاى مختلف علمى، فرهنگى، هنرى،
اجتماعى، خالقیتى و... توسط اساتید مطرح دانشگاهى و دانشجویان فعال مقاطع مختلف تحصیلى جهت آشنایى دانش آموزان با به

روزترین فعالیت هاى علمى و پژوهشى صورت گرفته در حوزه هاى مختلف دانشگاهى ارائه مى شوند.
از دیگر فعالیت هاى همایش زنگ تفریح در دانشگاه ، مى توان به برگزارى غرفه هاى متنوع توسط نهادهاى مختلف علمى و فرهنگى
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و همچنین مسابقات خالقانه به منظور تقویت روحیه کار گروهى و افزایش سطح مهارت هاى اجتماعى دانش آموزان اشاره کرد.
ثبت نام دانش آموزي سیزدهمین همایش زنگ تفریح در دانشگاه از 24 اردیبهشت آغاز شده و تا 10 خرداد ادامه دارد.

WWW..BTIU..IR :: نانام م تتتثبثبتت تتتسایسایت ت  ووب ب 



6/22/2019 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 43/58

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  2525  |  تاریخ: 1398/03/05
شیراز

 مراسم احیاي شب هاي قدر در مسجد جامع دانشگاه شیراز

مراسم احیاي شب هاي قدر با حضور سخنرانان و
مداحان برجسته، اساتید، دانشجویان و عموم مردم در

مسجد جامع دانشگاه شیراز برگزار می شود.
این برنامه مذهبی همه ساله به همت هیئت محبین اهل
بیت (علیهم السالم) دانشجویان دانشگاه هاي شیراز و

علوم پزشکی شیراز اجرا می گردد.
مراسم احیاي شب نوزدهم رمضان، امسال نیز با حضور
گسترده دانشگاهیان مومن و روزه دار در مسجد جامع

دانشگاه شیراز برگزار شد.
در نخستین شب قدر امسال، دانشگاهیان به همراه گروه
هاي مختلف مردم، با حضور در مسجد دانشگاه شیراز،

ضمن شب زنده داري، به دعا و استغفار ، قرائت قرآن ، دعاي جوشن کبیر و ابوحمزه ثمالی پرداختند و با گرفتن قرآن بر سر، براي
آمرزش گناهان، شفاي بیماران و تحقق آرزوها، دعا کردند.

مراسم احیاي شبهاي 21 و 23 ماه مبارك رمضان نیز از ساعت 22 در مسجد جامع دانشگاه شیراز واقع در پردیس ارم برگزار می
شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  2626  |  تاریخ: 1398/03/05
شیراز

 فرارسیدن شب هاي قدر و شهادت موالي متقیان حضرت علی (ع)

شب هاي قدر و هنگامه ي نزول قرآن فرارسیده و باري
دیگر فرصتی ارزشمند براي بندگان فراهم شده تا در
این شب هاي پربرکت، آینه ي دل را از زنگار گناه و
معصیت، پاك کرده و دمی را در سایه ي بندگی و
عبودیت، به تزکیه ي نفس و رسیدن به خلوص معنوي
سپري کنند. از دیگر سو اما، بندگان خدا در نوزدهمین
روز ماه مبارك رمضان، سوگوار موالي عدالت گستري
هستند که در محراب عبادت، با شمشیر نفاق و کینه به
خون نشست؛ تا نداي ''فزت و رب الکعبه اش'' در وراي

قرون و اعصار، زیباترین تجلی اخالص و بندگی باشد.
ضمن آرزوي قبولی طاعات و عبادات براي عموم مسلمانان، به ویژه دانشگاهیان عزیز و تسلیت به مناسبت شهادت جانسوز مولی
الموحدین حضرت علی (ع)، توفیق بهره مندي همه ي عزیزان را از خداوند منان خواستاریم. امید که جامعه ي دانشگاهی ما بتواند با
تامل بیش تر در سبک زندگی امیرمؤمنان و فهم و عمل به سیره ي ایشان و دیگر ائمه ي اطهار راهگشاي بسیاري از مشکالت جامعه

باشد.

مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیرازمدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  2727  |  تاریخ: 1398/03/04
شیراز

 پیام رئیس دانشگاه به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادسازي خرمشهر

فتح خرمشهر فتح خاك نیست؛ فتح ارزش هاست. امامفتح خرمشهر فتح خاك نیست؛ فتح ارزش هاست. امام
خمینی (قدس سره شریف)خمینی (قدس سره شریف)

فرارسیدن سوم خردادماه، سالروز آزادسازي خرمشهر که
در تقویم ملی ما به عنوان «روز مقاومت، ایثار و
پیروزي» نام گذاري شده است؛ یادآور سند پرافتخاري
است که شکوه و عظمت آن، براي همیشه در حافظه ي

تاریخی ملت ما به یادگار خواهد ماند.
مرور خاطرات این فتح ارزشمند، رشادت و جان فشانی

دالور مردانی را در خاطرمان مجسم می کند که براي نشاندن نهال آزادي در خرمشهر، این زمین را با خون خود آبیاري کردند؛ به
گونه اي که استقالل و آزادي امروز این مرزوبوم، حاصل جان فشانی این دالورمردان است و بازخوانی این فصل از تاریخ، همواره روح

جهاد و سلحشوري را در جامعه ي ایرانی زنده می کند.
این رخداد بزرگ فراتر از یک حادثه ي تاریخی، نقطه ي پیوند مقاومت ملت ایران در جنگ هشت ساله ي تحمیلی و پژواك پایداري و
مقاومت آنان است و امروزه نمادي از وحدت و همبستگی مردم و حضور شجاعانه ي آنان در عرصه هاي دفاع از تمامیت ارضی کشور

شناخته می شود و در یک کالم، به تعبیر زیباي معمار کبیر انقالب اسالمی: «فتح خرمشهر فتح خاك نیست؛ فتح ارزش هاست».
بی تردید سالروز حماسه ي فتح خرمشهر، فرصت مغتنمی است، براي بازبینی و بازشناسی تاریخ بلند پایداري ملت ایران، به ویژه در
شرایط کنونی که دشمن علیه ایران اسالمی آرایش جنگی گرفته و با تهاجم در عرصه هاي مختلف اقتصادي، سیاسی، فرهنگی درصدد
تحمیل اراده ي شیطانی خود برآمده است و به فرموده ي رهبر جمهوري اسالمی: «خرمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ

نظامی، (بلکه ) در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت تر است» و ما وظیفه داریم، این تاریخ را با عزتش محفوظ نگاه داریم.
امید که جامعه ي علمی و دانشگاهی کشور، با شناخت مسائل و مشکالت پیش روي جامعه و به کارگیري روش هاي مناسب علمی،
در توسعه ي همه جانبه و پایدار کشور همت گمارند و زمینه هاي احیاي تمدن عظیم ایرانی اسالمی و تحقق آرمان هاي انقالب

اسالمی را با ایجاد فرهنگ مقاومت و اقتصاد دانش بنیان فراهم آورند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یوم اهللا سوم خرداد، یاد و خاطره ي شهیدان واالمقام و حماسه ساز فتح خرمشهر را گرامی می دارم و
توفیق روزافزون همه ي ملت ایران را در پاسداري از آموزه هاي این حماسه ي بزرگ و حفظ آرمان هاي حضرت امام خمینی (ره) و

شهداي عزیز از پروردگار متعال خواستارم.
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حمید نادگرانحمید نادگران
رئیس دانشگاه شیرازرئیس دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  2828  |  تاریخ: 1398/03/01
شیراز

 تقدیر از رئیس و استاد دانشگاه شیراز توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري کشور
انتخاب رئیس دانشگاه شیراز به عنوان «حامی برتر میراث فرهنگی» و انتخاب استاد دانشگاه شیراز به عنوان «پژوهشگر برتر»

در حوزه میراث فرهنگی کشور

در هفته بزرگداشت میراث فرهنگی و روز جهانی موزه،
از دکتر حمید نادگران ، رئیس دانشگاه شیراز به عنوان
«حامی برتر میراث فرهنگی» و دکتر محمدصادق
میرزاابوالقاسمی، عضو هیأت علمی دانشکده هنر و
معماري به عنوان '' پژوهشگر برتر در حوزه میراث

فرهنگی'' تقدیر شد.
این آیین با حضور دکتر محمد حسن طالبیان، معاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
کشور و جمعی از مسئوالن استانی ترتیب یافت و از
فعاالن و پژوهشگران فعال در حوزه میراث فرهنگی

تجلیل شد.
در سپاسنامه که توسط معاون میراث فرهنگی کشور و

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري شیراز به امضاء رسیده ؛ خطاب به دکتر میرزاابوالقاسمی آمده است:
'' پژوهش هسته اولیه شکل گیري تمامی عملکردها و زیربناي رشد جوامع بشري در سراسر دنیا به شمار می آید.

پژوهشگر و صاحب اندیشه، صادقانه یافته ها و تجربیات حاصل از سالها زحمات خود را در اختیار عموم نهاده تا بتواند اساس و پایه
توسعه آتی جامعه باشد.''

شایان توجه است دکتر محمدصادق میرزاابوالقاسمی داراي مدرك تحصیلی دکتري پژوهش هنر است و در دانشکده هنرومعماري
دانشگاه شیراز مشغول به فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  2929  |  تاریخ: 1398/03/01
شیراز

 نشست " ابعاد حقوقی خروج آمریکا از برجام و آینده امنیت منطقه اي"

دومین پیش نشست ''کنفرانس بین المللی یکجانبه
گرایی و حقوق بین الملل'' با محور ''ابعاد حقوقی خروج
امریکا از برجام و آینده امنیت منطقه اي'' در دانشکده

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز برگزار شد.
این برنامه به همت موسسه فرهنگی مطالعات و
تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و به میزبانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی و با همکاري انجمن

علمی علوم سیاسی ترتیب یافت.
این نشست علمی در قالب سه پنل تخصصی و با
محوریت استادان حقوق و روابط بین الملل از دانشگاه
هاي تهران، شیراز، خوارزمی، مفید قم، آزاد اسالمی

واحد علوم و تحقیقات مدیریت شد.
در ابتدا ، دکتر سید یوسف قرشی دبیر علمی این
نشست ، در ارتباط با کلیات پنل هاي تخصصی این
نشست و نحوه چینش موضوعات، توضیحاتی بیان کرد. 
در ادامه، دکتر عابد اکبري مدیر عامل موسسه فرهنگی

مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، گزارشی را در خصوص کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل ارائه داد. 
دکتراکبري گفت: این همایش چند روز پس از خروج امریکا از برجام کار خود را در موسسه ابرار به سفارش معاونت حقوقی ریاست

جمهوري آغاز کرد.
وي افزود : تمرکز اولیه این کنفرانس بر برجام بود؛ اما به دلیل ارتباط بیشتر با جامعه جهانی این واژه از عنوان کنفرانس اصلی حذف

شد؛ چراکه نمی توان با تمرکز بر برجام گفتمان مدنظر را گسترش داد.
دکتر اکبري، بیان اینکه شوراي سیاست گذاري کنفرانس هفت محور را براي بررسی برگزیده است، گفت: چهار پیش نشست براي

همایش اصلی که در 11 تیرماه در تهران برگزار می شود، در نظر گرفته شده است. 
وي بیان داشت: اولین پیش کنفرانس با همکاري دانشگاه فردوسی مشهد و با عنوان ''پیامدهاي حقوقی یکجانبه گرایی ایاالت متحده''

برگزار شد و دومین همایش در دانشگاه شیراز با عنوان ''ابعاد حقوقی خروج آمریکا از برجام و آینده امنیت منطقه اي'' ترتیب یافت.
رئیس کنفرانس بین المللی یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل ادامه داد: سومین کنفرانس با همکاري دانشگاه رازي کرمانشاه و
دانشگاه بوعلی همدان درخصوص ''راي اعتماد بین المللی و آینده امنیت دسته جمعی'' و آخرین کنفرانس با همکاري دانشگاه صنعت

نفت دانشگاه تهران و وزارت نفت با عنوان ''مدیریت تکانه هاي ناشی از تحریم منطقه در حوزه انرژي ایران'' خواهد بود. 
وي ابراز داشت: این همایش پیشنهادهایی را براي سیاست گذاري کارگزاران نظام تهیه می کند. 
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در ادامه، دکتر داوود هرمیداس باوند از استادان برجسته حقوق و روابط بین الملل به عنوان سخنران ویژه نشست ''ابعاد حقوقی خروج
امریکا از برجام و آینده امنیت منطقه اي'' مطالبی را بیان کرد.

وي اظهار داشت : گفتمان قدیم بر آن بود که اگر نقصانی در تعامل بین الملل وجود دارد، مشارکت کشور هاي عضو جامعه بین الملل
در معنایی جدید تر شکل گیرد.

وي اذعان کرد: اوباما در مبارزات انتخاباتی اش به دو نکته برقراري رابطه و حل مسائل با ایران و کوبا اشاره کرد و اقداماتی انجام داد
که با حسن نیت استقبال شد و به مذاکراتی طوالنی منتهی به تفاهم چندجانبه و معطوف به حفظ صلح و امنیت جهانی منجر شد که

به عنوان دستاوردي قابل توجه تلقی می شد.
باوند بیان داشت: نگاه گفتمان بعدي آمریکا نسبت به این توافق، بازگشت به سیاست انزواطلبی بود؛ بنابراین از یونسکو خارج شد، از
همکاري اقتصادي کشور هاي آسیا و پاسیفیک خارج شد، از فرآیند کنفرانس پاریس که معطوف به تغییرات جوي بود، امضایش را
پس گرفت و فراتر از آن، توافق چندجانبه بین المللی برجام را که دستاوردي مهم براي جامعه بین المللی تلقی می شد به عنوان

اشتباهی بزرگ نامید و آن را بدترین توافق تاریخ امریکا خواند.
این استاد حقوق و روابط بین الملل بیان کرد: با نادیده انگاشتن پایبندي به تعهدات حقوق بین الملل و زیر پا گذاشتن عرف بین
الملل توسط آمریکا وضعی بسیار نگران کننده به وجود آمده است که براي منطقه نیز آشفتگی و تبعاتی خواهد داشت و این خط

مشی، تشدید کننده مشکالت امروز خاورمیانه است. 
وي با بیان اینکه هدف آمریکا تبلیغات گسترده درباره خطرات جمهوري اسالمی در منطقه و جامعه بین المللی و وادار کردن جمهوري
اسالمی براي نیل به یک توافق نامه یا تفاهم نامه است، اضافه کرد: آمریکا با این اقدام بر آن است اعالم کند نیل به توافق جدید

دستاورد بزرگی بوده است و جامعه جهانی را از تهدیدي مهلک حفظ کرده است. 
باوند بیان کرد: آمریکا همچنین درصدد است با کاهش نفوذ ایران در منطقه مصالح عربستان و اسرائیل را تامین کند و به تدریج

فضایی ایجاد کند که در آن گفت و گوهایی در حاشیه شکل گیرد که به توافقی دیگر بیانجامد. 
وي با اشاره به اینکه اگر آمریکا به منظور مورد درخواستش نرسد، متمایل به برخورد نظامی است، افزود: یک احتمال دیگر این است

که اقدامات تنبیهی صورت گیرد؛ چنانچه در زمان جمهوري خواهان نیز انجام شد.
باوند ابراز داشت: برخورد استراتژي سخت افزاري نیز محتمل است؛ هرچند امیدواریم مساله به راه حلی خردمندانه منتهی شود.

پس از سخنرانی دکتر باوند، اولین پنل این نشست به مدیریت دکتر فرهاد طالیی دانشیار و رئیس بخش حقوق بین الملل دانشگاه
شیراز برگزار شد. در این پنل که با حضور و محوریت استادان حقوق بین الملل همراه بود؛ عضو هیات علمی حقوق بین الملل دانشگاه
خوارزمی در سخنرانی باعنوان 'خروج از برجام نقض قطعنامه 2231؟' گفت: اقدامی که ایاالت متحده انجام داد، در حقوق بین الملل
از سه زاویه ایجاد مسئولیت می کند چراکه نقض تلقی می شود؛ مقوله اول این است که برجام توافقی است که ضمیمه قطعنامه

2231سازمان ملل شده است؛ از همین رو آنچه طرفین در وین توافق کردند یک توافق بین المللی تلقی می شود.
در پنل دوم نیز که با مدیریت دکتر سید یوسف قرشی استادیار و رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه شیراز همراه بود؛ کارشناس ارشد
وزارت امور خارجه در موضوع 'برجام و سایه جنگ' سخن گفت و خاطرنشان کرد: باید احساسات را کنار بگذاریم و در کشورداري

منطق را غلبه دهیم و با توجه به ظرفیت و جایگاه در امر دیوانی به جایی برسیم که شایسته آن هستیم.
صادق ملکی با اشاره به اینکه تاکنون از برجام دفاع کرده است و از این پس نیز چنین خواهد کرد، اظهار داشت: ما با برجام سایه

جنگ را از کشور دور کردیم؛ اما آن دور شدن آنقدر نبود که از آن امید صلح و رویش برآید.
در نهایت در پنل سوم این نشست،که با مدیریت دکتر سید جواد صالحی استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز و پژوهشگر ارشد مرکز
مطالعات استراتژیک خاورمیانه تهران برگزار شد؛ دکتر ابراهیم متقی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار داشت: در برجام

گفته اند به صورت دفاکتو(مشروط) می توانید غنی سازي را انجام دهید.
وي ادامه داد: براساس ماده 103 منشور باید وضعیتی ایجاد می شد که همه کشورها می پذیرفتند موضوع توافق را به عنوان یک تعهد

بین المللی در سازمان ملل ثبت کنند ولی این کار انجام نشد. 
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه آمریکا با اعمال محدودیت هاي سیاسی و اقتصادي و بین المللی زمینه را براي دیپلماسی مرحله اي
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فراهم می کند، گفت:ترامپ وزیر خارجه اي بسیار تکنوکرات و وزیر دفاعی سابقه دار آورد و آنها را برکنار کرد. او آدم یک دنده اي
است و از لحاظ شخصیتی یک شومن قوي است.

در حاشیه این نشست نیز تفاهم نامه همکاري میان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با موسسه فرهنگی مطالعات و
تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران منعقد شد.
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شیراز

 اختتامیه جشنواره قرآنی طهورا در دانشگاه شیراز

همزمان با میالد امام حسن مجتبی (علیه السالم) ،
مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره قرآنی طهورا با
محوریت سوره فرقان ویژه دانشگاهیان دانشگاه شیراز، با
حضور جمعی از مسئوالن، اساتید و دانشجویان در تاالر

حکمت دانشگاه شیراز برگزار شد.
همچنین ، آیین اختتامیه سی وچهارمین جشنواره
سراسري قرآن و عترت دانشجویان نیز ترتیب یافت و از

برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.
تالوت قرآن توسط مجتبی فردفانی، حافظ برجسته بین
المللی قرآن ، تالوت مجلسی آقاي محمدامین زندپور،
دانشجوي دانشگاه شیراز و نفر اول جشنواره ،سخنرانی

استاد مهدي فقیه ، بازیگر پیشکوت شیرازي، اجراي تواشیح، ختم دسته جمعی قرآن توسط شرکت کنندگان، برگزاري نمایشگاه آثار
هنري ،غرفه خوشنویسی و کتابت قرآن از دیگر بخش هاي مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره قرآنی طهورا بود.

در ادامه این نشست قرآنی که با حضور پرشور دانشجویان برگزار شد ، دکتر سید مجتبی واعظی ، معاون فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه شیراز مطالبی را در خصوص جشنواره طهورا و علت انتخاب سوره مبارکه فرقان به عنوان محور این جشنواره بیان کرد.

وي با تبیین ضرورت گسترش فعالیت هاي قرآنی در دانشگاه ، به تشریح کارکردها و جایگاه قرآن پرداخت.
معاون دانشگاه شیراز با اشاره به مفاهیم سوره فرقان همچون مساله انتخاب دوست ، مهجوریت قرآن و ابعاد علمی سوره فرقان ، این

سوره را متناسب با نیازها و پرسش هاي نسل جوان دانست.
وي خاطر نشان کرد : این جشنواره هر سال با محوریت یک سوره از قرآن کریم سعی در انتقال مفاهیم نورانی قرآن کریم به
دانشگاهیان در طی یک سال تحصیلی دارد، که در قالب مسابقات متنوع و درگیر نمودن تمامی ذائقه هاي دانشجویان در قالب بخش

هاي مختلف جشنواره تالش می نماید.
دکتر واعظی گفت : جشنواره قرآنی دانشگاهی طهورا امسال با محوریت سوره مبارکه فرقان در بخش هاي شفاهی و حفظ قرآن، ادبی

، هنري ، پژوهشی، آوایی ، مجازي ، مقاله نویسی، مسابقات کتابخوانی ، کارگاه هاي آموزشی و سلسله نشست ها برگزار شد.
وي ادامه داد : این جشنواره قرآنی از سال 94 آغاز و در دوره اول با محوریت سوره یوسف، دور دوم سوره اسرا و دور سوم با محوریت

سوره انبیا برگزار شده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شیراز با اشاره به دیگر برنامه هاي این جشنواره تصریح کرد: برگزاري نشست هاي قرآنی و

برگزاري مسابقه کتابخوانی با محوریت تفسیر سوره فرقان و کتاب نامیرا از برنامه هاي جانبی این جشنواره است.
خانم مهندس حمیده سیاح پور، دبیر چهارمین جشنواره طهورا هم در آیین اختتامیه این جشنواره قرآنی اظهار داشت : دانشگاه شیراز

از دانشگاه هاي فعال در حوزه فعالیت هاي قرآنی است و هر ساله در جشنواره قرآنی صاحب رتبه ملی می شود. 
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وي افزود : معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز، به
عنوان سیاستگذار و پشتیبان فعالیت هاي قرآنی و با هدف
ترویج فرهنگ قرآنی و ایجاد جریان و بستر قرآنی در دانشگاه
و تربیت افراد کارآمد قرآنی و جریان ساز با استفاده از
ابزارهاي فرهنگی و هنري مختلف، با همکاري کانون قرآن و
عترت مدیریت فرهنگی دانشگاه به ارائه طرح هاي یک ساله

با عنوان: «جشنواره دانشگاهی قرآنی طهورا» اقدام می کند.
خانم سیاح پور اظهار داشت:هرسال با تمرکز بر یکی از سوره
هاي قرآن در بخش هاي متعدد و متنوع: شفاهی و حفظ،
ادبی، هنري، پژوهشی، کتابخوانی و مجازي، کارگاه هاي
آموزشی و نشست هاي قرآنی می پردازد که در سال

تحصیلی 98-97 نیز محوریت آن سوره فرقان بوده است.
دبیر چهارمین جشنواره قرآنی طهورا بیان کرد : در این جشنواره، 160 نفر شرکت کردند و 216 اثر مورد داوري قرارگرفت و در نهایت

54 نفر موفق به کسب رتبه شدند.
وي خاطر نشان کرد : جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجویان کشور نیز هر ساله در 3 بخش دانشگاهی، کشوري و ملی برگزار می
شود. مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجویان در دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 98-97 با
استقبال قابل توجهی مواجه شده و تاکنون 178 نفر از دانشجویان در بخش هاي مختلف: آوایی، معارفی، پژوهشی، فناوري، ادبی و
هنري شرکت کرده اند و پس از داوري انجام شده 62 نفر در بخش هاي آوایی و معارفی برگزیده شده و به مسابقات مرحله ي

دانشگاهی وزارت علوم راه یافتند و بخش هاي دیگر جشنواره نیز در حال برگزاري ست.
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منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  3131  |  تاریخ: 1398/03/01
شیراز

 نشست تخصصی " نسبت نظام نقلیه عمومی با زندگی پیاده"

نشست تخصصی نسبت نظام نقلیه عمومی با زندگی
پیاده در شهر با حضور پروفسور حبیب آگهی، عضو
هیات علمی دانشگاه شیراز و رئیس مرکز تحقیقات و
حمل و نقل دانشگاه ، دکتر قائدي رئیس کمسیون
حمل و نقل شوراي شهر شیراز ، دکتر منصوري عضو
هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر حبیبی ، عضو هیات
علمی بخش معماري در دانشکده هنر و معماري برگزار

شد.
دکتر حبیبی با بیان خالصه اي از دو نشست قبلی با
موضوع نسبت زندگی پیاده و منظر طبیعت در شهر
بیان کرد : براي دستیابی به اهداف منظر در راستاي
زندگی پیاده در شهر باید سرعت را در شهر تنظیم کنیم.

وي افزود : تنظیم سرعت زندگی پیاده در شهر و نسبت سرعت زندگی با مراودات شهري می تواند منجر به این شود که عناصر
انتخابی در شهر برجسته تر شود و به این ترتیب رویکرد در طراحی محیطی شهري به یک نسبت منطقی دست پیدا می کند.

عضو هیات علمی بخش معماري دانشگاه شیراز همچنین در بیان مباحث مطرح شده در نشست دوم با موضوعیت نسبت گردشگري با
زندگی پیاده بیان کرد: در واقع تعریفی نوین از گردشگري در شهر با رویکرد منظر ارائه شده است که با تعریف کالسیک فاصله دارد.

وي ادامه داد: در تعریف کالسیک که با اصل گردشگري در شهر وجود دارد، گردشگر فردي است که از یک محیط خارج از شهر به
یک محیط دیگري در شهر و به قصد یک موضوع تفریحی سفرمی کند .

دکتر حبیبی در ادامه با نگاه نوینی که در نشست دوم در رابطه با گردشگر مطرح شده بود ، گفت : این تعریف متفاوت است و
گردشگر به یک مسافر از نقطه اي خاص به داخل شیراز مربوط نمی شود ،بلکه به شهروندان یک شهر می تواند نسبت پیدا کند و
همچنین منظر روزمره شامل فرهنگ، آداب، رسوم ، سنن و زندگی کاري یک فرد می تواند در درون یک شهر شامل امر گردشگري

شود به گونه اي که با حرکت در شهر حظ ادراکی و بصري را از شهر ببریم.
در ادامه هر یک از اساتید به بیان نقطه نظرات خود در این بحث پرداختند .

دکتر حبیبی در یک جمع بندي کلی از مسائل مطرح شده در این نشست بیان کرد: براي دستیابی به یک رویکرد منظم و منسجم به
جهت اینکه بگوییم ، تنظیم نسبت پیاده و نظام نقلیه به چه ترتیبی می تواند شکل بگیرد باید به سه مورد خیلی مهم توجه نماییم.

وي افزود : در واقع نظام پیاده زمانی می تواند نسبت خود را با نظام نقلیه تنظیم کند که یک شبکه حمل و نقل عمومی را در خدمت
خودش داشته باشد و صرفا به برخوردهاي موضعی در خصوص شکل گیري مسیر هاي پیاده محور بدون در نظر گرفتن حمل و نقل

عمومی اکتفا نکنیم.
کاربري زمین مناسب و متناسب با رویکرد محله محور، دومین نکته اي بود که دکتر حبیبی بیان کرد و گفت ك این مهم باید در
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دستور کار برنامه ریزان شهري قرار گیرد.
معاون دانشکده هنر و معماري ادامه داد : در واقع نوع فراگیري کاربرها در محیط هاي شهري به همان میزان که مفید است ، می
تواند آسیب هاي جدي به تنظیم نسبت این دو مبحث بزند. مانند مثال هایی که در سطح شهر هاي مختلف می توانیم به وفور ببینیم.
وي تصریح کرد : امروزه در تجاري هاي خیلی بزرگ که در بخش هاي ازسطح شهرها شکل می گیرد ، اساسا این نظام را به خطر می

اندازد.
دکتر حبیبی با اشاره به نکته سوم مطرح شده در این نشست گفت: تعریف فعالیت چندگانه و چند ترکیبی در فضاهاي عمومی شهري
می تواند به کیفیت توسعه کمک نماید. در واقع نظام فعالیت چند ترکیبی در محیط هاي شهري می تواند منجر به توسعه اي شود که

حس تعلق به مکان و سرزندگی و کاربري اجتماعی را تقویت نماید. 
در پایان این نشست تخصصی جلسه پرسش و پاسخ با اساتید و دانشجویان برگزار شد.
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منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  3232  |  تاریخ: 1398/03/01
شیراز

 برگزاري" سلسله نشست هاي هویت ایرانیان" در دانشگاه شیراز

در راستاي ''سلسله نشست هاي هویت ایرانیان'' و
همچنین برنامه هاي ''هفته حرفه؛هنرمند شیراز''
نشستی تخصصی با همکاري انجمن علمی بخش هنر و
خانه هنر شیراز و با حضور دانشجویان وهنرمندان

دردانشکده هنر و معماري برگزار شد.
در این نشست ایمان افسریان، تصویرگر و پژوهشگر هنر
معاصر ، با موضوع فرهنگ و هنر تصویري ایران به بیام
مطالبی درخصوص تصویر پارسی و اهمیت فرش
پرداخت و گفت: یکی از اشتباه هاي رایج که در طول
این سال ها مطرح بوده ،این است که در ایران نقاشی
حرام بوده و هنر نقاشی پیشرفت نکرده است و این از

بزرگ ترین اشتباهاتی است که یک ایرانی از فرهنگ و تاریخ خودش می تواند داشته باشد.
افسریان افزود: تا قبل از به دست آمدن تصویر فتو گرافیک، ایرانیان بیشتر از هر مردم دیگر در طول تاریخ تصویر سازي کرده اند و

اشتباه بزرگی است اگر بخواهیم به جاي کلمه تصویر کلمه نقاشی را به کار ببریم .
وي ادامه داد : ما قومی هستیم که بیش از هر قوم دیگر تصویر ایجاد کرده ایم و این تصویرها بیشتر جنبه حماسی دارند ، بنابراین

همه هنر ایران را می توان با مفهوم حماسه و نبرد توضیح داد. 
این پژوهشگر هنر در ادامه اظهار کرد: انسان ایرانی خودش را در درون این نبرد توضیح داده است و بیشتر از هر مردمان دیگري در
تاریخ، تصویر و تخیل نبرد را مصور کرده است ؛ اما این تصویر بر خالف تصاویر اقوام دیگر تصویر جنگ و کشتار نبوده بلکه تصویر''
باغ'' بوده است. در این میان وظیفه انسان ایرانی این بوده که جهان را آباد کند و نبردي با خشکسالی داشته باشد براي همین بیش از

همه فرش درست کردیم و فرش تصویر آن حماسه می باشد.
این نقاش و پژوهشگر هنر، با بیان اینکه کلمه فرش از fresh می آید و هم ریشه هستند افزود: هنر فرش دائما در حال نو شدن می
باشد وایرانیان در تمام این چند هزار سال یا سعی بر آن داشته اند بیانانی را باغ کنند یا اینکه یک تکه باغ درست می کرده اند و روي

آن می نشستند.
افسریان ادامه داد : باید طور دیگر به فرش نگاه کنیم و در مورد تصویر به نوعی دیگر صحبت کنیم.

وي خاطر نشان کرد :اگر فرش را به هنر صنایع دستی یا میراث فرهنگی یا هنر تزئینی تبدیل کنیم به سادگی تمام ثروت فرهنگی
خود را دور ریخته ایم و دوباره باید به این نگاه کنیم که تصویر ایرانی چه چیز می باشد .

این پژوهشگردر مقایسه نقاش ایرانی و اروپایی گفت: نقاش ایرانی برخالف نقاش اروپایی با خیال خود یک موقعیت یا مجلس را می
کشیده است و نگاه نقاش ایرانی دائما در حال تغییر بوده است و مخاطب به جاي اینکه روبروي آن قرار گیرد در درون نگاه نقاش

قرارمی گرفته است که این تفاوت بسیار مهم می باشد.
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وي با بیان اینکه یکی از عناصر خیلی مهم در هنر ایران
مفهوم حاشیه است که در نقاشی ایرانی همیشه این عنصر
مهم وجود داشته است ؛ اظهار داشت: حاشیه قاب نیست
بلکه حاشیه نشان دهنده یک بخشی از زمین است و انسان
ایرانی یک تکه از زمین را بخش می کند تا در آن بخش

اتفاق بیافتد.
در ادامه این نشست ؛هاشم صدق آمیز، پژوهشگر تاریخ فرش
فارس با ارائه توضیحاتی درباره تصویر فرش پارسیان بیان
داشت : آنچه که ما به عنوان یک محصول می بینیم هنر
نمی تواند باشد و حتی در این میان بافنده هم هنرمند نمی

تواند باشد،چون که صرفا وي کارگر و بافنده فرش است.
صدق آمیز افزود: ارتباط فرش و هنر در طراحی و ترسیم
تصویر فرش و شیوه رنگ گذاري آن می باشد و به طور کل
آن چه که در ابتدا ما از فرش می توانیم بگوییم هنر است

''تصویر فرش و شیوه طراحی'' آن می باشد .
وي افزود : با توجه به اینکه چند هزار سال قبل نگاه
استراتژیک به فرش بوده است بنابراین فرش هنر استراتژیک
ما ایرانیان است و ما ایرانیان در طول تاریخ هیچ هنر

استراتژیک دیگري جز فرش نداشته ایم.
صدق آمیز بیان کرد: الزم است تقسیم بندي تمدنی از فرش
پارس داشته باشیم و اگر با این الگو جلو برویم بسیاري از

نکات روشن می شود و متوجه می شویم که فرش پارسی در نقاط مختلف چه تفاوت هایی داشته است. 
این پژوهشگر تاریخ فرش فارس ، در ادامه این نشست تخصصی به مقایسه فرش کوره استخر و داراب گرد پرداخت.

برگزازي کارگاه طراحی با حضور ایمان افسریان و برپایی نمایشگاه '' نشریه حرفه : هنرمند '' از دیگر برنامه هاي '' سلسله نشست
هاي هویت ایرانیان'' دردانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز بود.
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