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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  1  |  تاریخ: 1398/06/31
شیراز

 آغاز طرح "از خانه تا دانشگاه" در دانشگاه شیراز

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شیراز در راستاي
استقبال از دانشجویان جدیدالورود و خانواده هایشان بمنظور
آشنایی و آگاه سازي والدین از چالشها، مسائل و موضوعات
اساسی مربوط به فرزندانشان در دانشگاه، جمعه 29 شهریور
ماه اولین مرحله از طرح'' از خانه تا دانشگاه ''را اجرا نمود. 

در این مرحله برنامه ویژه اي براي حدود700 نفر از والدین
اجرا گردید که در آن والدین با مسائل فرهنگی و اجتماعی و
خدمات معاونت فرهنگی دانشگاه، دانستنی هاي حراستی
وچالشهاي روانی واجتماعی دانشجویان و خدمات مرکز
مشاوره دانشگاه آشنا شدند و در ادامه از طریق نمایندگان
دانشکده ها اطالعات کاملی از مسائل آموزشی و پژوهشی

دانشکده ها دریافت نمودند.
همزمان با برنامه والدین بصورت موازي جلسه مشابهی براي دانشجویان توسط مدیریت دانشجویی اجرا گردید. از ویژگیهاي ممتاز این
برنامه ارائه خدمات اطالعاتی، رفاهی و مشاوره اي به والدین توسط دانشجویان و فعالین فرهنگی همچنین کارکنان معاونت فرهنگی و

دانشجویی، کارکنان مرکز مشاوره و کارکنان حراست دانشگاه بود.
سخنرانان ویژه برنامه معاون دانشجویی فرهنگی، قائم مقام فرهنگی و مدیراجتماعی دانشگاه، مدیر مرکز مشاوره و مدیر حراست دانشگاه
بودند. در انتهاي برنامه دانشجویان به همراه والدین خود در سلف دانشگاه به صرف نهار پرداختند و در انتهاي توسط راهنمایان ویژه به

خوابگاهها هدایت شدند.
در ادامه دانشجویان ورودي جدید به همراه خانواده ها جهت صرف ناهار به سلف ارم دانشگاه هدایت شدند. همچنین به همت معاونت
دانشجویی و فرهنگی کارت هایی جهت بازدید رایگان از تعدادي از اماکن فرهنگی و گردشگري شهر شیراز تهیه ودربین والدبن توزیع
گردید. جهت برگزاري این مراسم بیش از 100 دانشجو بصورت خودجوش و حدود 300 نفر از کارمندان و اساتید دانشگاه شیراز همکاري

نمودند. 
مرحله دوم طرح'' از خانه تا دانشگاه'' برنامه ویژه اي است که در نهم مهرماه ویژه دانشجویان جدید الورود اجرا خواهد شد ودر مرحله

سوم طرح بمدت یکسال دانشجویان درکارگاه ها، اردوهاي تربیتی و برنامه هاي ویژه شرکت خواهند کرد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  2  |  تاریخ: 1398/06/31
شیراز

 بازدید معاون وزیر بهداشت از آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شیراز

دکتر ملک زاده، معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش
پزشکی از آزمایشگاه مرکزي شیراز بازدید کرد و از نزدیک
در جریان توانمندي ها و ظرفیت هاي فراوان این آزمایشگاه

پیشرفته قرار گرفت. 
در این بازدید دکتر نادگران رئیس دانشگاه شیراز، دکتر
زبرجد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز، دکتر ذوالقدر
مدیر امور پژوهشی دانشگاه شیراز، دکتر رعنایی معاون پارك
علم و فناوري فارس و دکتر قاسمی معاون پژوهشی دانشگاه

علوم پزشکی شیراز نیز حضور داشتند. 
دکتر ملک زاده در این بازدید اظهار داشت: جداکردن
دانشگاه هاي وزارت علوم و وزارت بهداشت کار مناسبی

نبوده و علوم پزشکی در بسیاري از زمینه ها نیازمند تعامل و نزدیکی با سایر رشته هاست. 
وي افزود: دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز می توانند در زمینه هاي مختلف با یکدیگر همکاري کنند و صندوق نوآوري و

شکوفایی نیز به صورت کامل از آنها حمایت می کند. 
معاون وزیر بهداشت ، تولید برخی داروهاي خاص و وارداتی را از جمله زمینه هاي مناسب براي همکاري مناسب دو دانشگاه برشمرد و
خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 95درصد از داروي مصرفی کشور تولید داخل است؛ اما تهیه 5 درصد باقی مانده هزینه گزافی دارد که با

همکاري میان بخشی می توان آنها را تولید کرد.
دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز نیز در این نشست بر آمادگی این دانشگاه براي همکاري همه جانبه با مجموعه ها و سازمان هاي
مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد و گفت: شرایط کنونی جامعه به گونه است که براي حل مسائل و مشکالت،

دانشگاهیان باید بیش از پیش تالش و کوشش نمایند. 
دکتر ذوالقدر ، مدیر پژوهشی دانشگاه شیراز هم بیان کرد: فضاي مناسبی در مجموعه جهان پارس دانشگاه شیراز وجود دارد که می تواند
به ناحیه یا شهرك علم و فناوري شیراز تبدیل شود و تحقق این مهم نیازمند همکاري مشترك مجموعه هاي علمی و دانشگاهی استان

است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  3  |  تاریخ: 1398/06/30
شیراز

 آیین استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه شیراز

آیین استقبال از دانشجویان جدید الورود به دانشگاه شیراز، روز جمعه 29 شهریور ماه جاري برگزار شد.
در این آیین، پس از ورود، دانشجویان جدید دانشگاه شیراز که به همراه خانواده هاي خود حضور پیدا کرده بودند، مورد استقبال کمیته

استقبال دانشجویی که شامل دانشجویان قدیمی تر و کارمندان این دانشگاه است، قرار گرفتند.
دانشگاه شیراز، امسال براي نخستین بار، در کارگاه هاي آموزشی دوساعته تخصصی جداگانه، دانشجویان و خانواده ها را با قوانین و
مقررات و همچنین برخی مسایل جاري دانشگاه آشنا کرد. کارگاه آموزشی خانواده ها در تاالر حکمت دانشگاه شیراز و کارگاه آموزشی
دانشجویان در سلف مرکزي ارم برگزار شد. این کارگاه ها در چند بازه زمانی براي این دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و

خانواده هاي آنان به مسایل جاري دانشگاه را تبیین نمود.
دکتر سید مجتبی واعظی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شیراز در جمع خانواده هاي دانشجویان جدید دانشگاه شیراز پس از خوش
آمد گویی به آنان گفت: امروز هم دانشجویان و هم شما خانواده ها، پس از پشت سر گذاشتن دورانی سخت، با شور و نشاط ویژه ها خود
آمده اید تا سال تحصیلی دانشگاهی را براي فرزندانتان آغاز کنید. و امید که این شور و نشاط تا پایان تحصیالت دانشگاهی فرزندان تان
هم براي شما و هم فرزندانتان پاي بر جا باشد. ورود فرزندان تان به دانشگاه شیراز، ثمره تالش هاي همه خانواده است که جاي بسی
تقدیر و ارج نهادن دارد. اما باید بگویم که این تازه آغاز راه است، آغاز عشق ورزي، آغاز درس و آغاز ورود فرزندتان به جامعه است. این
است که مراقبت هاي ویژه اي را می طلبد تا جوان شما با گذر از دانشگاه، آمادگی کاملی براي ورود شخصیت مستقل خودش به جامعه را

پیدا کند و به جایگاه مطلوب اجتماعی خود برسد.
این سخن مبالغه نیست که دانشگاه شیراز جزو دانشگاه هاي برتر کشور است. اما باید بدانیم که این دانشگاه با امکانات و پیچیدگی هاي

ویژه خود را دارد و فرزندان شما براي حضور در چنین دانشگاهی و شهري می بایست از دیدگاه روانی آمادگی داشته باشند.
این نخستین بار است که که خانواده هاي دانشجویان در نشست ویژه اي حضور می یابند تا هشدارهاي الزم به انان داده شود هر چند بر
خود الزم می دانم تا به شما خانواده هاي گرامی تبریک عرض کنم. آن چه در پله نخست سبب شد تا میزبان شما باشیم، تبریک و
شادباش به واسطه توفیق و پیروزي شما و فرزندانتان است تا در کنار هم این شادي را با هم تقسیم کنیم و البته چند نکته ضروري را با

هم در میان بگذاریم تا دوران تحصیل فرزندتان به سالمت و سعادت طی شود.
شما خانواده هاي دانشجویان باید بدانید که دانشگاه با همه قابلیت هایی که دارد، جزئی از جامعه است و بالتبع، شرایط جامعه را در

محیط کوچکتري به نام دانشگاه در خود دارد و با معضالت و مشکالت جامعه نیز روبرو است.
ما در دانشگاه شیراز 24 خوابگاه دانشجویی داریم که بخش بیشتر آن در کوي دانشگاه و برخی نیز در بیرون از کوي دانشگاه است؛

همچون دانشکده کشاورزي که خوابگاه آن در بیرون از شهر می باشد. 6500 نفر از 17 هزار دانشجوي دانشگاه شیراز خوابگاهی هستند.
سلف سرویس هاي دانشجویی دانشگاه نیز هم در درون کوي و هم بیرون از کوي وجود دارند که با تخفیف ویژه دانشجویی در سال بیش
از 2 میلیون پرس غذا را عرضه می کنند. بخش از هزینه غذا را دولت و بخشی دیگر بر عهده دانشگاه است تا دانشجو بتواند غذاي با
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کیفیت را با پرداخت هزینه اي ناچیز خریداري کند.
هر چند دانشگاه شیراز در زمینه اسکان و تغذیه دانشجویی جزو دانشگاه هاي باکیفیت کشور به شمار می آید، اما باید توجه کنیم که
همان دشواري هاي مالی که امروزه بر دوش خانواده هاي سنگینی می کند، بر دوش دانشگاه نیز هست؛ این جاست که خانواده ها و

دانشجویان می بایست انتظارات خود را با امکانات موجود تنظیم نمایند.
مسئله اي که شاید از همه چیز اهمیت آن بیشتر است، بعد روانی و اجتماعی است. امروزه شرایط روانی و اجتماعی جامعه ما در حال
پیچیده تر شدن است. دانشگاه نیز به عنوان جزئی از جامعه، با آن مواجه است. به ویژه این که نوجوانی که تا دیروز ارتباط عاطفی تنگانگی
با خانواده داشته است، ناگهان از خانواده می شود و در محیطی دور از خانواده با دیگران می خواهد زندگی کند. پس نیاز است تا خانواده
ها ارتباط عاطفی و ارتباطی خود را با فرزندان خود قطع نکنند. دانشگاه پدر و مادر دانشجو نیست و ارتباط عاطفی و معنوي را تنها
خانواده می تواند براي کسی پر کند. براي کسانی که از شهرها و محیط هاي کوچکتر به شیراز می آیند خطرات بیشتري در کمین است،
به ویژه در سال اول، بیشتر دچار شک و مشکل می شوند. آن چه دانشجو را به این دانشگاه آورد، فیلتر علمی بوده و نه فیلتر اخالقی و
ممکن است افرادي کمی از دانشجوها مشکالتی داشته باشند؛ پس الزم تا خانواده ها مراقب فرزندان خود باشند و در دوران تحصیل

ارتباط خود را قطع نکنند و ما را در برخی مسایل و برنامه ها کمک کنند.
دکتر محبوبه البرزي، مدیر اجتماعی دانشگاه و قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز نیز در این نشست گفت: به شما خسته
نباشید می گویم که در مرحله از زندگی توانستید با تالش خود، و ورود فرزندان خود به این دانشگاه بار بزرگی را بر زمین بگذارید؛ زیرا در
جامعه اي زندگی می کنیم که خانواده باید پا به پاي فرزندان حرکت کند تا فرزند به جایگاه اجتماعی خویش برسد؛ پس این پیروزي را به

شما تبریک می گویم.
آگاهی دارید که سبک تربیتی نسل ما با نسل فرزندان امروز ما متفاوت بوده است.

این را گمان نکنید که ورود فرزندانتان به دانشگاه به خودي خود در آنان ایجاد آمادگی براي ورود به زندگی مستقل و جامعه است، این
دیدگاه اشتباه می باشد و طبیعتًا ایجاد مشکل می کند.

آگاه باشید که بچه هاي شما می توانند بهرتین روزهاي زندگی را در دوران دانشجویی تجربه کنند و این دوران نقطه عطف زندگی آنان
باشد. اما والدین نباید نقش نظارتی خود را کم رنگ کنند. شاید در جامعه هاي دیگر نیاز به نظارت نباشد چون از دوران کودکی آمادگی
مستقل زندگی کردن را آموزش می بینند اما ما در جامعه و سیستم آموزشی ما چنین نیست. شما می دانید چه فرزندي تربیت کرده اید و

چقدر قدرت تشخیص خوب و بد را دارد؛ هر چه این قدرت تشخیص بیشتر باید خیال شما آسوده تر خواهد بود.
ما در دانشگاه تالش داریم تا نخبه ها را جذب فعالیت هاي آموزشی، علمی، فرهنگی کنیم و یا با اردو، خدمات رفاهی، جشن ها و ... فضاي

امن و شادابی را براي آنان فراهم کنیم.
دانشجویان با توجه به عالقمندي شان می توانند جذب تشکل هاي دانشجویی متنوعی شوند که در دانشگاه فعالیت می کنند. در دانشگاه
شیراز 77 انجمن علمی داریم که می توان گفت در هر بخش یک انجمن علمی داریم که زیر نظر یک استاد مشاور که عمدتًا پیشتر خود از
اعضاي این انجمن ها بوده است، فعالیت دارد. کانون هاي فرهنگی و هنري نیز میزبان دانشجویانی است که عالقمند به فعالیت هاي
فرهنگی و هنري هستند و در زمینه هاي هالل احمر، محیط زیست و ... فعالیت دارند. برخی نیز تشکل هاي سیاسی مذهبی همچون
انجمن اسالمی هستند که فعالیت هاي سیاسی و مذهبی خاص خود را دارند. البته خانواده ها باید در جریان شیوه فعالیتی فرزندان خود

باشند و بدانند که در کجا و چه فعالیتی می کند.
همچنین 267 نشریه دانشجویی نیز در دانشگاه شیراز فعالیت دارند.

الزم به ذکر است که دانشگاه شیراز از دانشگاه هاي برتر کشور است و جایگاه نخست یا دوم را در کشور دارد.
دکتر چنگیز رحیمی، رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز هم در جمع خانواده هاي این دانشجویان گفت: شور و اشتیاق شما

خانواده ها را امروز دیدم و امید است که روزي این اشتیاق ها تمام شود و آسوده خاطر شوید.
دانشگاه شیراز، دانشگاهی بزرگ و نام ور است و کسانی که وارد این دانشگاه می شوند آماده هستند براي درس خواندن، عاشق شدن، عالم
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شدن، ورود به اجتماع و ... چرا که دانشگاه بخشی از جامعه است و هر چیزي که در جامعه رخ می دهد در دانشگاه نیز وجود دارد. گمان
نکنید که دانشگاه جداي از جامعه است؛ ما مراقب هستیم اما برخی چیزها در کنترل ما نیست. وقتی ارتباط خود را با فرزندان خود قطع
کنید هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. امروزه بچه ها تحت یک پوشش امنیتی خانواده بزرگ می شوند، اما وقتی وارد دانشگاه می شوند این
پوشش به ناگاه برداشته می شود. الزم است بدانید که عمده دالیل خودکشی دانشجویان مشکالت خانوادگی است. همچنین بدانید که 15

درصد از دانشجویان افکار خودکشی دارند..
مرکز مشاوره دانشگاه شیراز با 15 پرسنل و حدود 100 مشاور آمادگی دارد تا به فرزندان شما کمک کند.

بدانید که سیستم ما مراقب بچه هاي شماست و نه مسئول آنها.
ما یک پرونده امنیت روانی را براي هر دانشجو تشکیل می دهیم. ما کسانی را که مشکل دارند در جریان مشکل شان قرار می دهیم و اگر

خواستند به ایشان کمک می کنیم. گمان نکنید چون کسی نمره اش 20 است مشکلی ندارد.
براي دانشجویان کارگاه هاي اجباري روانشناسی برگزار می کنیم که اگر شرکت نکنند ترم بعد ثبت نام نخواهند شد.

به ما اعتماد کنید و ما را حمایت کنید.
خود بهتر می دانید که در این سن جوان ها زود عاشق می شوند و عمدتًا هم شکست می خورند. و این می تواند عمده دلیلی براي

خودکشی باشد.
عمده مراجعه کنندگان ما مشاوره تحصیلی و درسی می خواهند. اما بدانید که در دانشگاه هم سیگاري داریم، هم معتاد داریم و ... همه

این موارد قابل محافظت است.
افسردگی و بیماري روانی عیب نیست و قابل درمان است.

پرونده روانی فرزندان خود را تکمیل کنیدو ما را در جریان بگذارید. آمار می گوید که 50 درصد خودکشی ها سابقه خودکشی داشته اند.
ما نیز به درخواست خود دانشجو پرونده را پاره خواهیم کرد.

کار ما بر دو محور پیشگیري و درمان است.
چرا کسی به مشکل دچار می شود؟ چون قدرت نه گفتن ندارد یا مشکالت افسردگی دارد . نخستین چیزي که اهمیت دارد سالمت انسان

است.
در جامعه ما نخستین مرحله استقالل، دانشگاه است. تا پیش از ورود به دانشگاه کنترل صددرصدي و هلی کوپتري خانواده ها بوده است

که با ورود به دانشگاه این کنترل به ناگاه صفر می شود.
ارتباط خود را با ما و فرزندان خود قطع نکنید.

مرکز مشاوره دانشگاه آمادگی دارد تا در تمام دوران تحصیل در کنار شما و فرزندان شما باشد.
زیاد به فرزندان گیر ندهید زیرا وضع آنان بدتر خواهد شد.

دکتر محمدي، مدیر حراست دانشگاه شیراز نیز گفت: من اول پدرم، سپس مسئولم.
بنده خدا بنده بیم و امید است. وقتی میخواهیم به قله برسیم بایداز دره ها عبور کنیم. انتظار من این است که رسیدن به قله پایان راه

نیست بلکه آغازي است براي ستاره شدن. دانشگاه شاید قله باشد اما شدن نیست.
ما نه نقش پدري داریم و نمی توانیم این مسئولیت را داشته باشیم خیلی که هنر کنیم می توانیم در جایگاه پدران معنوي فرزندان شما
باشیم. جایگاه ما جایگاه نظارت، سپس کنترل و بعد جمع اوري اطالعات خوب و بد است. اول هم اطالعات خوب را جمع اوري می کنیم و

از دانشجویان خوب تشویق می کنیم و سپس به سراغ بدها می رویم.
ما کسی را اخراج نمی کنیم؛ حراست جایگاه تصمیم ساز است نه تصمیم گیر؛ ما کسی را اخراج نمی کنیم تنها یک تابلو هشدار هستیم و

اگر نهیبی هم هست براي تعالی است.
جزوه اي 9 صفحه اي آماده کرده ایم با عنوان ''دانستنی هاي حراستی براي خانواده و دانشجو'' که تأکید می کنم هم خانواده ها و هم

دانشجویان آن را بادقت بخوانند.
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حراست آمادگی دارد تا به هر نوع پرسش شما یا فرزندانتان پاسخ دهد. ابتدا هر پرسشی داشتید از ما بپرسید تا ما بگوییم از چه کسی
پرسش کنید تا خداي ناکرده به اشتباه از کسی پرسش نکنید که آبروي تان برود.

بچه هاي شما دانشگاه قبول شده، باشگاه سیاسی قبول نشده است. از دید ما بیشتر روي انحمن هاي علمی حساب باز کنید زیرا انحمن
هاي سیاسی ظرفیت سازي الزم را به ویژه براي دانشجویان سال اول دانشگاه ندارند. و این که فعالیت هاي سیاسی و فرهنگی براي اوقات

فراغت خوب است نه زمان کالس و درس.
اولین و آخرین شاخص حراست، قانون است. قانون ما بر اساس شرع است پس شاخص حراست، شرعی هم هست.

شیوه و برخورد ما اخالق جایگزین است یعنی دیدمان این است که اینها بچه هاي خودمان هستند و سپس تدوین می کنیم چه باید کرد.
نگاه ما مسئله شناسی است. به پیشینه نگاه می کنیم و سپس راه حل ها را می جوییم.

اگر اتفاقی در دانشگاه افتاد از همان دقیقه ابتدایی تا انتها را پیگیري می کنیم و پیشنهاد داریم.
انتظار داریم خانواده ها نقش خودشان را حذف نکنند. دانشگاه شیراز دلسوز و پیگیر است.

این دانشگاه جزو 13 دانشگاه برتر کشور است که در دنیا نیز جایگاه ویزه خود را دارد.
دو نکته پایانی: حراست مسئول امنیت دانشگاه است. ما پیشگیري می کنیم از آسیب دیگري؛ ابتدا با خواهش و نرم ولی اگر به برخورد
سخت انجامید با کسی تعارف نداریم چون هیچ کس هم با ما تعارف ندارد. و بعد آن که هر چیزي اتفاق افتاد نخست با ما تماس بگیرید
بنده در همیشه در خدمت هستم و اگر هم خودم بنا به هر دلیلی نتوانستم پاسخ دهم به بنده پیامک دهید تا یا خودم تماس بگیرم یا

کسی که از من داناتر است با شما تماس بگیرد.
دانشجویان نیز جداي از خانواده ها در سلف سرویس دانشگاه مهمان امور دانشجویی دانشگاه شیراز بودند.

علیرضا رمضان زاده، مدیر امور دانشجویی دانشگاه شیراز نیز در جمع دانشجویان گفت: همچنان که می دانید برخی دانشگاه ها در کشور
به عنوان دانشگاه مادر شناخته می شوند که یکی از این دانشگاه ها دانشگاه شیراز است.

امور دانشجویی وظیفه تسهیالت دانشجویی همچون خوابگاه، وام، خدمات رفاهی و تفریحی و ... را برعهده دارد.
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منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  4  |  تاریخ: 1398/06/30
شیراز

 گردهمایی معاونان فرهنگی دانشجویی در دانشگاه شیراز

جلسه شوراي معاونان فرهنگی دانشجویی دانشگاه هاي
منطقه 7 کشور با حضور دکترغالمرضا غفاري معاون
فرهنگی و اجتماعی وزیرعلوم تحقیقات و فناوري در دانشگاه

شیراز برگزار شد. 
در این نشست در خصوص آئین نامه نشریات دانشجویی،
فعالیت هاي تشکل هاي اسالمی، راهکارهاي افزایش
مشارکت دانشجویان در فعالیت هاي فرهنگی اجتماعی و
راهکارهایی براي ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب بحث و تبادل

نظر صورت گرفت.
دکتر غفاري در این نشست به موضوع هویت دانشجویی و
دانشگاهی اشاره و خاطر نشان کرد: رشد بی حساب و کتاب

و نگاه کمی گرایانه در سال هاي گذشته سبب بی هویتی برخی دانشجویان شده و تالش زیادي شده به این اوضاع سامان داده شود. 
وي اظهار داشت: دانشگاه به عنوان یکی از بخش هاي مهم جامعه هم محل تجمع فرهیختگان است و هم افراد را براي حضور در جامعه و

پذیرش مسئولیت آماده می کند. 
معاون وزیر علوم تصریح کرد: برخی فقط کارکردهاي آموزشی و پژوهشی را براي دانشگاه ها تصور می کنند و این در حالی است که توجه

به این دو موضوع کفایت نمی کند. 
وي افزود: براي اتصال و پیوند با بدنه اجتماعی ضروري است در کنار آموزش و پژوهش، سایر توانمندي هاي دانشجویان تقویت شود .

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم اظهار داشت:دانشجویان با حضور در دانشگاه باید آمادگی هاي الزم را براي زندگی و مناسبات اجتماعی
کسب کنند که توجه به این مهم ضرورت فعالیت هاي فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها را نشان می دهد. 

دکتر غفاري، با اشاره به آهنگ پرشتاب در تحوالت اجتماعی بیان کرد: امروز با نسل جدیدي مواجه هستیم که مسائل جدید دارند و باید
تالش شود تا با استفاده از منابع متعدد و ظرفیت هاي مختلف، سامان دهی و پاسخگویی متناسب با نیازهاي دانشجویان صورت گیرد.

معاون فرهنگی وزیر علوم گفت: دانشگاه ها، ''صنعت و جامعه'' را مورد مطالعه قرار می دهد اما خودش را کمتر مطالعه می کند و الزم
است بخشی از پژوهش هاي دانشگاهی به سمت زندگی دانشجویی سوق داده شود؛ چرا که وجود حدود 4 میلیون دانشجو در کشور با

ویژگی ها و شرایط خاص می تواند زمینه ساز پیشرفت در زمینه هاي مختلف گردد. 
دکتر غفاري با اشاره به آغاز سال جدید تحصیلی دانشگاه ها و همزمانی با ماه محرم و صفر بیان کرد: تالش شده تا برنامه هایی مرتبط با

فرهنگ عاشورا در سطح دانشگاه هاي کشور اجرا شود. 
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توجه به مطالبات جدید صنفی، پوشش دانشجویان، هنجارپذیري و فضاي با نشاط سایسی؛ از دیگر موضوعاتی بود که معاون فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در جمع معاون فرهنگی دانشجویی منطقه 7 کشور به بیان آنها پرداخت.

دکتر علیرضا افشاریفر قائم مقام رئیس دانشگاه شیراز هم در این نشست گفت: انتظارات از دانشگاه ها از یک سو و پیچیدگی هاي حوزه
فرهنگ و تحت تأثیر قرارگرفتن آن از فعالیت هاي سیاسی سبب شده تا انجام برنامه هاي فرهنگی اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار

باشد . 
وي افزود : خوشبختانه در دانشگاه شیراز برنامه هاي جدید تدوین شده است که می تواند الگوي سایر دانشگاه ها باشد؛ اما تنگناهاي مالی

باعث شده نتوانیم جوابگویی مناسبی را براي بدنه دانشجویی داشته باشیم و نتیجه آن عدم رضایت تشکل ها و بدنه دانشجویی است.
مهندس محمد هادي عسکري ، مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوري هم در جمع معاونان فرهنگی
دانشجویی منطقه 7 کشور گفت: فعالیت هاي دانشگاه ها ذیل گفتمان هاي انقالب اسالمی و فرهنگ و معارف اهل بیت ( علیهم السالم)

صورت می گیرد و می تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
وي، با اشاره به اجراي برنامه هاي راهیان نور و ستاد اربعین در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: براي اجراي مناسب برنامه هاي فرهنگی،

دانشگاه ها باید به سراغ تنوع بخشی به منابع بروند و تالش شود تا از ظرفیت هاي مختلف به خوبی استفاده شود. 
مهندس عسکري گفت: سال گذشته موفق ترین سال براي فعالیت کانون هاي فرهنگی دانشجویی بوده و جشنواره دانشجویی رویش در

86 دانشگاه کشور و در قالب 32 زمینه فرهنگی اجرا شده است که نشان از پویایی دانشگاه ها است.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  5  |  تاریخ: 1398/06/27
شیراز

 انتخاب کارشناس دانشگاه شیراز به عنوان داور دیدار پایانی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور

آقاي فرشید حقیقت جو داور بین المللی که سابقه قضاوت
در مسابقات جهانی و آسیایی را دارا می باشد به عنوان داور
برتر، قضاوت دیدار پایانی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور را

بر عهده داشت.
این کارشناس مدیریت تربیت بدنی دانشگاهع شیراز در
پایان از سوي مقامات فدراسیون فوتبال مدال برترین داور

فصل را دریافت نمود.
آقاي فرشید حقیقت جو داراي مدرك ملی داوري فوتبال و
فوتسال است و به عنوان داور بین المللی فوتبال ساحلی،
باالترین درجه داوري را بین داوران استان فارس دارا می

باشد .
نخستین کتاب داوري فوتبال ساحلی توسط این کارمند دانشگاه شیراز ترجمه و تالیف شده است .
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  6  |  تاریخ: 1398/06/27
شیراز

 برگزاري همایش تخصصی گردشگري در دانشگاه شیراز

کنفرانس تخصصی و کارگاه آموزشی '' گردشگري ورودي
چین '' با حضور فعاالن بخش خصوصی و دولتی در تاالر

همایش هاي پردیس بین الملل دانشگاه شیراز برگزار شد. 
این برنامه علمی با همکاري و حمایت وزارت میراث
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، شوراي اسالمی و
شهرداري شیراز، توسط مرکز آموزش هاي آزاد و تخصصی
Wolfgang دانشگاه شیراز و با سخنرانی پروفسور
Georg Arlt، عضو رسمی هیأت کارشناسان سازمان
جهانی گردشگري، موسس و مدیر موسسه تحقیقاتی
گردشگري COTRI کشور آلمان و مدرس دانشکده
گردشگري و هتلداري دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ،

برگزار گردید.
دکتر سید مجتبی زبرجد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز در این مراسم از دیپلماسی علمی به عنوان راهی براي ارتباط با دنیا نام

برد و حضور اساتید بین المللی در دانشگاه شیراز را کمک به ارتقاي علمی و فرهنگی این دانشگاه توصیف کرد.
دکتر پیام شجاعی رئیس پردیس بین الملل دانشگاه شیراز هم به ضرورت برگزاري این رویداد پرداخت و گفت: رشد اقتصادي بسیاري از
کشورها مرهون پیشرفت هاي جدید در دنیاست و پایش محیط نشان می دهد تغییرات اقتصادي رخ داده و بیش از پیش باید به بحث

گردشگري توجه کرد.
دکتر مسلم باقري، رئیس بخش گردشگري و هتلداري دانشگاه شیراز هم در این رویداد آموزشی به بیان مطالبی در خصوص طرح جامع

گردشگري پرداخت و گفت: کشور چین اولویت اول در بازاریابی گردشگري براي ایران است.
وي افزود: 5 گونه گردشگر شامل: گردشگر تاریخی فرهنگی، سالمت، طبیعت گردي، مذهبی و دیدار اقوام و آشنایان وجود دارد و از این

نظر چین هم براي کشور و هم براي استان فارس در اولویت قرار دارد.
این استاد دانشگاه شیراز اظهار داشت: در سال گذشته میالدي کشور چین بیش از 141 میلیون گردشگر را به اقصی نقاط جهان فرستاد
که هزینه کرد این گردشگران بیش از 227 میلیارد دالر رسیده است و از این رو به چینی ها لقب ولخرج ترین گردشگران را داده اند. اما

متأسفانه کشور ما در جذب آن موفق نبوده است. 
دکتر باقري گفت: بر اساس آمار در سال 96 حدود 69 هزار گردشگر چینی از کشورمان بازدید کرده اند که در مقایسه با یک سال قبل آن

(سال 95) این رقم 7 درصد کاهش یافته است. 
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رئیس بخش گردشگري و هتلداري دانشگاه شیراز در ادامه به بیان راهکارهایی براي افزایش جذب گردشگر از کشور چین پرداخت .
ارائه تبلیغات مناسب براي بازارهاي هدف چین، همکاري پایدار آژانس هاي مسافرتی ایران با آژانس هاي گردشگر فرست کشور چین،
شناخت بیشتر فرهنگ و آداب و رسوم مردم چین، توجه به سبک غذاي مردم این کشور، ارائه تورهاي مناسب در مقایسه با کشورهاي
رقیب، توسعه زیرساخت هاي گردشگري مانند هتل و فرودگاه، افزایش نظارت بر فروشندگان خرد سوغات و صنایع دستی و ایجاد سایت

جامع گردشگري به زبان چینی؛ از جمله راهکارهاي پیشنهادي دکتر باقري براي افزایش جذب گردشگر چینی بود.
آقاي روانشاد از کارشناسان اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري استان فارس نیز در این رویداد آموزشی با تأکید بر اینکه از
عملکردهاي جزیره اي باید پرهیز شود، خاطرنشان کرد: گردشگري سال هاست که به صورت غیرحرفه اي رشد کرده ولی گام هاي موثري

در این حوزه برداشته شده است چرا که صنعت گردشگري پایداري و استقالل را براي کشور به همراه دارد. 
وي تصریح کرد: منابع طبیعی امکان نابود شدن دارد اما گردشگري به عنوان صنعت پاك و درآمدزا معروف است و می توانند به رونق

اقتصادي کمک کند.
در ادامه ، پروفسور Wolfgang Georg Arlt، دئر قالب چند کارگاه آموزشی به بیان راهکارها و اقدامات موثر براي جذب گردشگر از

کشور چین پرداخت.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  7  |  تاریخ: 1398/06/26
شیراز

 پیام رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

به نام خدا

َِّذیَن أُوتُوا الِْعْلَم َدَرجاٍت َِّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو ال ُ ال یَْرَفِع اهللاَّ
(خداوند آنهایی را که ایمان آورده اند و کسانی را که دانش

یافته اند، به درجاتی برافرازد) «سوره مجادله، آیه11»

فرارسیدن بهار علم و دانش را به همه ي دانشگاهیان، اعضاي هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان گرامی به ویژه نودانشجویان عزیز، تبریک
و تهنیت می گویم. 

خداوند را شاکریم که دیگربار توفیق ورود به فصل بهار تعلیم و تربیت را نصیبمان کرد. امسال در حالی به استقبال سال تحصیلی جدید
می رویم که فروغ از شور و شعور حسینی، بیت الغزل دیوان معرفت و دانایی محیط دانشگاه هاست. همچنین تقارن معنادار مهر دانش با
هفته ي شکوهمند دفاع مقدس، مانند هرسال تقارنی بس خجسته و نیکوست. این هردو مناسبت، باري دیگر تکلیف پاسداري از حرمت
خون شهیدان را در سنگر دانشگاه یادآور می شود. به حقیقت وظیفه ي پویندگان دانش است که شجاعت و آزادگی علمی را در خدمت

رفاه کشور و مردم قرار دهند.
آغاز سال تحصیلی جدید فرصت مغتنمی است که همه ي دانشگاهیان فرهیخته و ارجمند را به هم افزایی همدالنه و خردمندانه دعوت

کنیم تا در پرتو حضور و همکاري شما فرهیختگان عزیز، بتوانیم رسالت ملی حرفه اي و اخالقی خویش را انجام دهیم.
اینجانب از همه ي اعضاي خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز می خواهم که با اندیشه و عزمی نو و همچنین همدلی و همکاري هرچه بیش

تر، دست در دست هم نهیم و سال جدید تحصیلی را به سال فعالیت و مشارکت در پیشبرد توسعه ي علمی و حل مسائل و مشکالت
جامعه در همه ي زمینه ها تبدیل کنیم. 

رویکرد اصلی دانشگاه شیراز در مقطع کنونی، کیفیت آموزش و پژوهش با تکیه بر همه ي ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل پژوهشی است و
حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم در جهت نوآوري و کارآفرینی، ازجمله اهداف این دانشگاه بزرگ است. امید آن می رود

که با مشارکت و تالش همه ي دانشگاهیان عزیز، به زودي این مهم محقق شود. 
ضمن عرض تبریک مجدد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، به همه ي دانشگاهیان عزیز، به ویژه خانواده ي بزرگ دانشگاه شیراز، بار
دیگر از درگاه خداوند متعال براي تمامی دانشگاهیان و عموم فرهنگیان و فرهیختگان عزیز کشور، موفقیت، بهروزي و نیک فرجامی را در

سال تحصیلی جدید آرزو می نمایم.
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حمید نادگران
رئیس دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  8  |  تاریخ: 1398/06/23
شیراز

 مراسم یادبود شادروان دکتر پویان چنگیزي

مراسم یادبود شادروان دکتر پویان چنگیزي، عضو هیات علمی
دانشکده ي ادبیات و علوم انسانی، با حضور هیات رئیسه ، استادان،
کارکنان و دانشجویان دانشگاه شیراز در تاالر عالمه جعفري برگزار

شد.
در این مراسم که به همت معاونت فرهنگی دانشکده ي ادبیات و
علوم انسانی و مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز ترتیب یافت،
دکتر محمد مرادي، عضو هیات علمی بخش زبان و ادبیات فارسی،
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد شریفانی، عضو هیات علمی
دانشکده ي الهیات و معارف اسالمی و خانم دکتر فریده پورگیو،
استاد بازنشسته ي بخش زبان هاي خارجی دانشگاه شیراز سخنرانی

کردند.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  9  |  تاریخ: 1398/06/16
شیراز

 بازدید رئیس دانشگاه از معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز

دکتر نادگران،رییس دانشگاه شیراز به همراه برخی از اعضاي هیات رئیسه در
ساختمان معاونت فرهنگی اجتماعی حضور یافت و ضمن بازدید از مجموعه جلسه

اي با کارکنان، رؤساي ادارات و مجموعه مدیریت برگزار نمود.
این بازدید بر اساس سیاستهاي دانشگاه شیراز براي تحکیم، حمایت و افزایش
فعالیتهاي معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه و ارائه خدمات به دانشجویان، اساتید

و کارکنان صورت گرفت. 
دکتر واعظی، معاون دانشجویی و فرهنگی در این نشست، اظهار امیدواري کرد:

مجموعه فرهنگی دانشگاه بتواند به صورت پیوسته در مسیر اعتالي فرهنگ حرکت کند .
خانم دکتر البرزي، قائم مقام محترم فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز. هم گفت : تغییرات ایجاد شده در ساختار معاونت فرهنگی اجتماعی

نوید بخش پویایی بیشتر و استمرار توفیقات می باشد.
وي خاطرنشان کرد: توجه ویژه هیات رئیسه مسئولیت معاونت را بیش از پیش می نماید که انشاهللا بتوان فعالیتهاي مناسب برنامه ریزي و

اجرا نمود و این مهم بی شک مرهون حمایت دلسوزانه ي مسئوالن دانشگاه می باشد.
آقاي دکتر حفیظی، مدیر فعالیت هاي فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز به ترسیم افق پیش رو در فعالیت هاي اصلی پرداخت و
دانشجویان ورودي جدید، اساتید فعال در عرصه ي فرهنگ، تمرکز زدائی از فعالیت هاي فرهنگی، ایجاد استارت آپ هاي دانشجویی در

زمینه هاي فرهنگی، هنري و اجتماعی و همچنین آموزش هاي تخصصی را از عمده اولویت هاي فرهنگی دانشگاه برشمرد.
این جلسه با بیان برخی دیدگاهها و دغدعه هاي کارشناسان فرهنگی ادامه یافت و در خاتمه دکتر نادگران ضمن تاکید بر اهمیت فرهنگ
و لزوم حمایت فعالیت هاي فرهنگی اظهار امیدواري کرد دانشگاه شیراز باعزم، اراده و همدلی بیش ازگذشته منشا خدمات ارزنده اي به

دانشگاهیان و جامعه باشد .
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  10  |  تاریخ: 1398/06/16
شیراز

 برگزاري نشست رؤساي دانشگاه هاي بزرگ کشور با حضور رئیس دانشگاه شیراز

بیست و چهارمین نشست رؤساي دانشگاه هاي بزرگ کشور
با حضور دکتر نادگران، رییس دانشگاه شیراز، دکتر مجتبی
صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان اموردانشجویان وزارت
علوم، تحقیقات و فناوري و استاندار آذربایجان شرقی به

میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد. 
دکتر محمود نیلی احمدآبادي رئیس دانشگاه تهران و رئیس
اجالس در این نشست با تاکید بر اینکه ظرفیت دانشگاه ها
باید در خدمت توسعه کشور قرار گیرد، اظهار داشت: روساي
دانشگاه ها با برپایی چنین نشست هاي در صدد معرفی
پتانسیل هاي دانشگاه هاي خود و با ارایه راهکارهاي علمی و
عملیاتی به دنبال خدمت به جامعه و حل مشکالت کشور

هستند.
وي در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر ظرفیت هاي زیادي در دانشگاه هاي کشورمان و در راس آنها در دانشگاه هاي سطح یک
وجود دارد که کمتر از این توانمندیها در جامعه استفاده می شود، خاطر نشان کرد: امروزه به کمک دانشگاهیان می توان بسیاري از چالش

ها و مشکالت کشور را حل کرد که در گذشته از این ظرفیت کمتر استفاده شده است.
اجالس روساي دانشگاه هاي بزرگ کشور با حضور رئیسان دانشگاه هاي تبریز، اصفهان، صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، صنعتی
امیرکبیر، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، شیراز و عالمه طباطبایی به مدت

یک روز برگزار شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  11  |  تاریخ: 1398/06/14
شیراز

 بازدید معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شیراز

آقاي دکتر یونس قاسمی معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم
پزشکی شیراز از تجهیزات آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شیراز بازدید

کرد.
در این بازدید که با حضور دکتر امین رضا ذوالقدر مدیر پژوهشی
دانشگاه شیراز انجام شد، بر همکاري هاي بین دو دانشگاه در حوزه

هاي پژوهشی و فناوري تاکید گردید. 
دکتر قاسمی با اشاره به کاربردهاي گسترده دستگاه هاي موجود از
جمله دستگاه هاي رامان کانفوکال، اسمومتر، رئومتر و میکروسکوپ
الکترونی روبشی در علوم پزشکی، پیشنهاد بازدید هاي علمی

دانشجویان علوم پزشکی از این آزمایشگاه را مطرح کرد.
دکتر ذوالقدر هم با اشاره به ظرفیت و توانمندي باالي اساتید، دانشجویان و دانش اموختگان؛ همکاري دو دانشگاه براي راه اندازي ناحیه

نوآوري و فناوري شیراز را خواستار شد.
مدیر پژوهشی دانشگاه شیراز گفت: با توجه به گسترش تحقیقات بین رشته اي و نیاز به استفاده از تجربیات دانشمندان حوزه هاي مختلف

براي انجام فعالیت هاي نوآورانه همکاري محققان این دو دانشگاه می تواند در توسعه علم و فناوري دانش بنیان موثر باشد.



9/24/2019 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 23/40

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  12  |  تاریخ: 1398/06/13
شیراز

 سعدي در سیدنی؛ سخنرانی استاد دانشگاه شیراز در استرالیا

سخنرانی دکتر کاووس حسن لی استاد دانشگاه شیراز و
مدیر مرکز حافظ شناسی و کرسی پژوهشی حافظ در
سیدنی استرالیا، با عنوان «سعدي در نمایی نزدیک تر»

برگزار شد. 
دکتر حسن لی در این نشست به بررسی پیوند مفاهیم
اجتماعی و بیان هنري در کالم سعدي پرداخت و با سنجش
شعر و نثر سعدي بر این ویژگی از سخن سعدي تاکید کرد
که معنا و صورت در آثار مختلف سعدي همدوش همند و

همگام با هم پیش می روند.
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز گفت: سعدي هم
براي خود مسوولیت اجتماعی قائل است و هم تعهد هنري.
هم به چه چیز گفتن می اندیشد و هم به چگونه گفتن. اما
آنچه باعث شده سخن او ماندگار شود و رنگ جاودانگی
بگیرد، جادوي هنر است. اگر سعدي اندیشه ها و آموزه هاي
خود را با زبانی هنري نمی گفت و در ریختی هنري نمی
ریخت، زبان به زبان نمی چرخید و نسل به نسل بازگفته

نمی شد. شگردهاي هنري سعدي در ترکیب کالم، به گونه اي ست که نثرش به زیبایی شعر و شعرش به شیوایی نثر رخ می نماید و دل
می برد. 

دکتر حسن لی در این مراسم که با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان تشکیل شده بود، با بیان نمونه هایی از سخنان سعدي، به
تحلیل زیبایی شناسی آن ها پرداخت و آن ها را نمونه هاي عملی از رفتارهاي هنري سعدي دانست.

این نشست روز سه شنبه سوم سپتامبر (12 شهریورماه 1398) در شهر سیدنی استرالیا برگزار گردید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  13  |  تاریخ: 1398/06/12
شیراز

 اختتامیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه شیراز

آیین اختتامیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران با حضور
اساتید ، دانشجویان و پژوهشگرانی از سراسر کشور در تاالر

حکمت دانشگاه شیراز برگزار شد.
دکتر علیرضا نعمت اللهی ، رئیس دانشکده علوم انشگاه
شیراز در این آیین اظهار امیدواري کرد : برگزارکنندگان
کنفرانس به اهداف خود به ویژه ایجاد ارتباط بین
پژوهشگران و آشنا نمودن آنان با پیشرفت هاي جدید در

زمینه هاي مختلف ریاضیات ، دست یافته باشند.
وي تصریح کرد: همه صاحب نظران اذعان دارند که حال این

روزهاي ریاضیات در کشور ما ناخوش است. گرایش بی حد و حصر دانش آموزان دوره متوسطه به علوم تجربی، بی توجهی به بازار کار و
وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن علوم ریاضی به این معضل دامن زده است.

دکتر نعمت اللهی ادامه داد: برگزاري کنفرانس ها، سمینارها و کارگاه هایی از این دست با اهداف آشنایی و افزایش سطح آگاهی جامعه از
قدرت و نفوذ ریاضیات در جنبه هاي مختلف، می تواند به حل این معضل کمک کند.

دکتر فرشید عبداللهی ، دبیر پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران هم در این آیین، بیانیه پایانی را قرائت کرد.
در این بیانیه ، از ارزیابی یکسان فعالیت هاي پژوهشی انتقاد شده و آمده است : ارزیابی یکسان فعالیت هاي پژوهشی بدون در نظر گرفتن

تفاوت ماهیت رشته ها مورد تایید نیست و ما معتقدیم آسیب فراوانی به کیفیت پژوهشی ریاضی وارد آورده و می آورد. 
در بخش دیگري از بیانیه پایانی پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران ، از مبهم بودن آینده شغلی دانش آموختگان رشته ریاضی، افزایش بی
رویه مراکز آموزش عالی دانشگاهی و نامناسب بودن آزمون هاي پذیرش دانشجو ؛ به عنوان ریشه هاي بی عالقگی به علوم پایه، به ویژه

ریاضیات نام برده شده است.
گفتنی است پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران شهریور ماه امسال با حضور تعداد کثیري از پیشکسوتان، صاحب نظران و پژوهشگران

جامعه علمی ریاضی کشور، در دانشگاه شیراز برگزار شد. 
در این کنفرانس، عالوه بر سخنرانی هاي تخصصی، سه میزگرد با عناوین راه هاي اعتالي ریاضی در کشور، ریاضی و نقش آن در دانشگاه

نسل سوم و زنان در ریاضیات و صنعت برگزار شد.
همچنین نکوداشت استاد دکتر بهبودیان و مرحوم استاد دکتر منوچهر وصال با حمایت و مشارکت بنیاد نخبگان فارس اجرا گردید. 

از دیگر برنامه هاي این کنفرانس برگزاري بزرگداشت نیم قرن فعالیت انجمن ریاضی ایران بود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  14  |  تاریخ: 1398/06/10
شیراز

 تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

این محرم و صفر است که اسالم را زنده نگاه داشته است. امام خمینی (ره)
فرارسیدن ماه محرم و تاریخ غم بار شهادت مظلومانه سرور و ساالر شهیدان،
حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایشان، بر عموم مسلمانان جهان تسلیت باد.
قیام حق علیه باطِل سومین پیشواي شیعیان، در پس غبار قرن ها هنوز رنگ و
بویی تازه دارد و بشر هماره نیازمند درس هاي مکتب عاشوراست. محرم فرصت
ارزشمندي است براي آموختن رسم زندگی از سرور آزادگان جهان، حضرت
اباعبداهللا الحسین (ع) و تفکر در ماهیت قیام او که بقاي دین و انسانیت را

تضمین کرد. بی شک واقعه ي عاشورا، دانشگاهی بزرگ است که در آن باالترین دروس انسانی به بشریت آموزش داده می شود.
ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و شهادت جانسوز حضرت اباعبداهللا الحسین و 72 یار باوفاي ایشان، امیدست تا با
تفکر و تعمق درواقعه ي کربال و تمسک به ریسمان مودت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم، در مسیر سعادت و کمال گام برداشته

و نمونه شایسته اي از شاگردان مکتب عاشورا باشیم.

مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  15  |  تاریخ: 1398/06/09
شیراز

 بزرگداشت روز کارمند در دانشگاه شیراز

به منظور بزرگداشت دهه امامت و والیت و گرامی داشت
هفته دولت و روز کارمند جشنی در باغ گیاه شناسی ارم

برگزار شد.
این مراسم به همت معاونت فرهنگی اجتماعی ، مدیریت

امور اداري و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ترتیب یافت.
اجراي تئاتر طنز، برگزاري مسابقات فرهنگی و اهدا هدایا به

شرکت کنندگان 
از جمله برنامه هاي این مراسم بود.

دکتر ستایش، معاون
اداري مالی دانشگاه
در این آیین با

تبریک دهه والیت و امامت و هفته دولت و روز کارمند، با اشاره به فرصت ارزشمند و طالیی ارائه
خدمت، به بیان فضلیت هاي از شهیدان رجایی و باهنر پرداخت.

خانم دکتر البرزي، قائم مقام معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز هم از دست اندرکاران و شرکت کنندگان مراسم قدردانی کرد و
گفت : کارمندان دانشگاه شیراز در پیشبرد اهداف این دانشگاه نقش بسزایی دارند.

صرف صبحانه در فضاي دلنشین باغ ارم پایان بخش این مراسم بود.
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منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  16  |  تاریخ: 1398/06/09
شیراز

 صدرنشینی دانشگاه شیراز در جشنواره سراسري نشریات دانشجویی

دانشگاه شیراز با کسب 27 عنوان برتر ملی در یازدهمین
جشنواره سراسري نشریات دانشجویی کشور (تیتر 11) صدر

نشین دانشگاه هاي وزارت علوم شد.
خانم دکتر محبوبه البرزي، قائم مقام معاون فرهنگی
دانشجویی دانشگاه شیراز با اعالم این خبر گفت : در
جشنواره نشریات دانشجویی تیتر 11 دانشگاه هاي وزارت
علوم، تحقیقات و فناوري؛ بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی؛ و آزاد اسالمی حضور داشتند و با 28249 اثر و

نشریه در بخش هاي مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وي افزود : دانشگاه شیراز با 1834 اثر و نشریه (با کسب
جایگاه اول در آثار ارسالی و مشارکت در بین دانشگاه هاي

وزارت علوم) در این رقابت رسانه اي شرکت کرد.
به گفته خانم دکتر البرزي، نشریات دانشگاه شیراز با 22 نامزد دریافت جایزه و کسب 10 رتبه اول؛ 5 رتبه دوم؛ 10 رتبه سوم؛ و 2 رتبه
شایسته تقدیر و در مجموع «27 رتبه» جایگاه اول دانشگاه هاي وزارت علوم و جایگاه دوم دانشگاه هاي کشور را به خود اختصاص دادند .

گفتنی است، دانشگاه شیراز در حال حاضر داراي 219 عنوان نشریه مجوزدار و 175 عنوان نشریه فعال در زمینه هاي مختلف علمی،
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، دینی و قرآنی، ادبی، هنري، ورزشی، صنفی و خبري می باشد و ساالنه در این دانشگاه بیش از

یکصد هزار نسخه نشریه منتشر می شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  17  |  تاریخ: 1398/06/06
شیراز

 نکوداشت استادان دکتر منوچهر وصال و دکتر جواد بهبودیان

آیین نکوداشت استادان دکتر منوچهر وصال (پدر آنالیز
ایران) و دکتر جواد بهبودیان ( استاد اخالق مدار) به همت
بنیاد نخبگان استان فارس، با همکاري دانشگاه شیراز برگزار

شد.
در این مراسم که هشتمین همایش ملی پاسداشت نخبگی
است، نخست دکتر حبیب شریف، رئیس بنیاد نخبگان استان
فارس به بیان اهداف بنیاد اشاره کرد و گفت: بر اساس سند
راهبردي کشور در امور نخبگان، یکی از اهداف بنیاد ملی
نخبگان، شناسایی و هدایت استعدادهاي برتر به سمت
نخبگی، نخبه شناسی، نخبه گزینی و نخبه گماري و پس از
آن الگوسازي و تکریم از نخبگان و سرآمدان و مشاهیري

است که سال ها عمر خود را در مسیر اعتالي دانش، فرهنگ و جایگاه ایران اسالمی در تمام ابعاد صرف کرده اند.
وي هدف از برگزاري همایش هاي ملی پاسداشت نخبگی را به عنوان یکی از برنامه هاي مهم بنیاد، توسعه و ترویج فرهنگ تکریم،
شناسایِی اثرگذاري علمی و فرهنگی نخبگان جامعه و رمز موفقیت آنان، زمینه سازي حضور هرچه بیش تر این افراد در جامعه به منظور

اثرگذاري بیش تر و در نهایت الگوسازي از شیوه ي زندگی علمی، فرهنگی و اجتماعی این بزرگان بیان کرد.
دکتر شریف تصریح کرد: استادان مرحوم دکتر وصال و دکتر بهبودیان دو عالم علم ریاضیات از دانشگاه شیراز از جمله ي بزرگانی هستند
که اقتدار ریاضی کشور مرهون و وامدار آنان است و اثرگذاري آن ها در پیشبرد علم ریاضی به نحوي بوده که دانشگاه شیراز را به مقام

برجسته ترین دانشگاه کشور و هم سطح دانشگاه هاي بین المللی رساندند.
رئیس بنیاد نخبگان فارس، مردم داري و مردمی بودن را از ویژگی هاي اخالقی این دو عالم ریاضی خواند و افزود: تکریم هدفمند از این دو
استاد برجسته، همزمان با برگزاري پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران، تکریم از تمام کسانی است که در طول نیم قرن در راستاي اعتالي

ریاضیات کشور از هیچ کوششی دریغ نکردند.
دکتر شاه رضایی مدیرکل دفتر الگوسازي و تکریم بنیاد ملی نخبگان کشور نیز در این مراسم، ضمن اداي احترام به مقام استادان وصال و
بهبودیان، یکی از ابزارهاي الگوسازي نخبگان و بزرگان را در پی برگزاري مراسم هاي تکریم و پاسداشت براي آن ها، نوشتن کتاب از
زندگینامه ي این بزرگان معرفی کرد و گفت: بنیاد ملی نخبگان، حمایت خود را از جمع آوري و چاپ زندگینامه هاي خودنوشت یا

دیگرنوشت نخبگان کشور اعالم می نماید.
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دکتر مجید ارشاد (استاد ریاضی و رئیس سابق دانشگاه شیراز)، مهندس مینو نعمت الهی (عضو هیات علمی بازنشسته ي دانشکده ي
مهندسی دانشگاه شیراز)، دکتر ارسالن شادمان (استاد بازنشسته گروه ریاضی دانشگاه تهران)، دکتر سلطانی مقدم (دبیر علوم ریاضی
مراکز آموزشی)، دکتر علیرضا نعمت الهی (رئیس دانشکده علوم دانشگاه شیراز)، خانم دکتر شیشه بر (عضو هیات علمی دانشگاه شیراز)،

دکتر احمد پارسیان (استاد بازنشسته ي آمار دانشگاه تهران) و خانم لیال وصال (فرزند مرحوم وصال) از دیگر سخنرانان این آیین بودند.
در پایان این مراسم ضمن اهداي ارج نامه و هدیه ي بنیاد ملی نخبگان، لوح هاي تقدیر و هدایایی از طرف افراد و سازمان هاي مختلف به

دکتر بهبودیان و خانواده ي مرحوم دکتر وصال اعطا شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  18  |  تاریخ: 1398/06/06
شیراز

 آغاز پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه شیراز

مراسم افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران امروز با
حضور بیش از یک هزار تن از اساتید ، دانشجویان و
پژوهشگران سراسر کشور و سخنرانانی از کشورهاي آمریکا،
انگلیس، آلمان ، جمهوري چک و ترکیه در دانشگاه شیراز

برگزار شد.
(Google) پروفسور محمد مهدیان از محققان ارشد گوگل
و خانم پروفسور ماریا کالو ( Maria Klawe ) از زنان برتر
جهان در حوزه صنعت و عضو هیئت مدیره مایکروسافت
(Microsoft)از جمله سخنرانان این کنفرانس خواهند بود.
دکتر فرشید عبداللهی ، دبیر
کنفرانس در مراسم افتتاحیه

اظهار داشت: نخستین کنفرانس ریاضی ایران به ابتکار دانشگاه شیراز در سال 1349 برگزار شد و اکنون پس
از نیم قرن، پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران هم به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار می شود.

دبیر پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران ادامه داد: امسال نیز جشن نیم قرن فعالیت انجمن ریاضی ایران که از
انجمن هاي علمی موفق است ، برگزار می شود.

وي افزود : خروج از قالب هاي سنتی و توجه ویژه به کاربردها و فناوري هاي نوین مانند ریاضیات صنعتی، نظریه اطالعات کوانتومی،
ریاضیات پزشکی، ریاضیات مالی و نقش ریاضیات در کارآفرینی و دانشگاه هاي نسل سوم از جمله سیاست هاي اصلی پنجاهمین کنفرانس

ریاضی ایران است.
دبیر کنفرانس یادآور شد: 796 مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شد که پس از داوري ها ، 267 مقاله به صورت سخنرانی و 133

مقاله در قالب پوستر ارائه می شود.
دکتر عبداللهی اظهار داشت: آنالیز ریاضی، جبر، هندسه، آنالیز عددي، احتمال و کاربردها، معادالت دیفرانسیل، علوم کامپیوتر و کارآفرینی

را از محورهاي اصلی این کنفرانس می باشد.
رئیس دانشگاه شیراز هم در آیین گشایش پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران از ضرورت توجه به علوم پایه سخن گفت.

دکتر حمید نادگران در ابتدا اظهار داشت : دانشگاه شیراز در حال حاضر مفتخر به بهره گیري از تجربیات ارزنده قریب به 750 عضو هیئت
علمی در قالب 15 دانشکده، 75 رشته تحصیلی و بالغ بر 400 رشته گرایش به عنوان یکی از دانشگاه هاي بزرگ و برتر کشور در تراز ملی

و بین المللی محسوب می شود.
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وي افزود: این دانشگاه با برخورداري از 15 پژوهشکده و نزدیک 17 هزار دانشجو در مقاطع مختلف و بهره مندي از زیرساخت هاي کم
نظیر آزمایشگاهی فرهنگی و ورزشی به عنوان یک سرمایه ملی و بی بدیل در جنوب کشور مطرح است.

دکتر نادگران با اشاره به اینکه دانشگاه شیراز به عنوان یک دانشگاه جامع، اغلب رشته هاي
تحصیلی شامل مهندسی، علوم کشاورزي، دامپزشکی، اقتصاد و مدیریت، علوم انسانی و علوم
ورزشی، الهیات و معارف اسالمی را در خود جاي داده، افزود: دانشگاه شیراز در اغلب شاخص هاي

علمی همواره پیشتاز است.
رئیس دانشگاه شیراز در ادامه افزود: دانشگاه شیراز افتخار برگزاري اولین کنفرانس ریاضی کشور -
که با همت و عزم جدي اساتید فرهیخته 50 سال پیش برگزار شد - را در کارنامه خود دارد و اینک پنجاهمین آن را با یادي از گذشته

پی می گیرد.
وي با تاکید بر توجه بیش از پیش به علوم پایه تصریح کرد : بی توجهی، بی اقبالی و عدم اهتمام ویژه به علوم پایه و به ویژه علم ریاضی به

تدریج باعث ویرانی زیرساخت هاي علمی کشور می شود و جز حباب هاي زوال پذیر، چیزي از علم و اندیشه باقی نمی ماند.
دکتر نادگران علوم پایه را سرچشمه جوشان و زالل زیرساخت هاي علمی کشور توصیف کرد و گفت: علوم پایه سرمایه بزرگ در گردش
است که سود آور است؛ علوم پایه مفاهمه علمی با جوامع بین المللی را استمرار و توسعه می بخشد و کشور را با صالبت و قدرت در

مرزهاي دانش حفظ می کند.
رئیس دانشگاه شیراز ادامه داد: راه توسعه پایدار و مستحکم علمی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و غیره جوامع فقط از مسیر توجه به ویژه

به علوم پایه می گذرد.
وي انحراف از مسیر ناب و روشن علوم پایه را موجب این دانست که بقیه علوم و فنون نیز دستخوش بی ثباتی و تردید گردیده وعمق

داشته هاي علمی را کاهش و از دستاوردهاي آن محروم می کند.
رئیس دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد: حتی علوم پزشکی و سالمت جامعه نیز زمانی کامل است که از دستاوردهاي ذي قیمت علوم پایه

بهره ببرند؛ بروز و ظهور و ماندگاري ایده هاي نو در حوزه تکنولوژي نیز بی شک برخاسته از اهتمام به علوم پایه است.
دکتر نادگران آمار نگران کننده داوطلبان کنکور در گروه تجربی و مقایسه آن با آمار داوطلبان گروه ریاضی را زنگ خطري براي کشور
عنوان کرد و گفت: این معضل نشان از حذف تدریجی و غیرقابل برگشت اندیشه هاي ناب و فاخر علمی دارد و باید اهمیت این موضوع در

قالب کار فرهنگی و با تغییر زیرساخت هاي ذهنی براي عموم مردم تبیین شود.
رئیس دانشگاه شیراز با تصریح اینکه افق و مدل توسعه پایدار علوم پایه باید در کشور تهیه گردد و پتانسیل هاي انگیزشی به نحو موثر به
کار گرفته شود، تاکید کرد: در زمینه هاي مختلف علمی کشور بار دیگر به این وسیله از نو ساخته خواهد شد؛ باید تاکید شود که اگرچه
یکی از مسیرهاي شایسته حل مشکالت آنی و آینده کشور مسیر توجه به علوم کاربردي و مسیر اهتمام به مهارت و تخصص هاي منحصر
به فرد است اما باید توجه داشت که این مسیر نیز در ذات و طبیعت خود به نحو قابل مالحظه اي وابسته به علوم پایه است چراکه رشد و
بالندگی علوم کاربردي و فهم دقیق آنها و به عبارتی تجهیز شدن زیرساخت هاي کشور با آن ها فقط در سایه توجه جدي به علوم پایه

میسر است.
وي افزود: در این راستا به ریاضیات صنعتی، ریاضیات کوانتومی، ریاضیات پزشکی و ریاضیات کارآفرینی باید توجه ویژه شود.

دکتر نادگران بیان کرد : باید توجه داشت هنوز هم شاکله اصلی کار آکادمیک در دانشگاه ها که از آن به عنوان تولید علم و اندیشه یاد می
شود همانا اجراي پژوهش هاي ناب و فاخر در مرزهاي دانش و ایجاد جایگاه و مرجعیت علمی در جوامع بین المللی است، به دیگر سخن

این هر دو بال هاي الزم براي پرواز محسوب می شود و بی توجهی و بی ترازي در یکی سبب افول، کمرنگی و الغري دیگري می شود.
دکتر سید منصور واعظ پور ، رئیس انجمن ریاضی ایران هم در آغاز پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران به میزبانی دانشگاهشیراز گفت: 50

سال برگزاري به طور ممتد و بدون وقفه این گردهمایی ملی نشان از اهتمام به دانش ریاضی در کشور دارد.
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در عین حال چالش امروزي دانش ریاضی را عدم استقبال از رشته ریاضی به ویژه نزد دانش آموزان دانست
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و تصریح کرد: حال علم ریاضی در کشور خوب نیست.
دکتر واعظ پور تاکید کرد: متاسفانه آموزش ریاضی در دوره ابتدایی نیز کافی نیست و خرید خدمت هم

خسارت به آموزش ابتدایی زده است و دانش آموزان را از ابتدایی از ریاضی فراري می دهد.
به گفته رئیس انجمن ریاضی ایران، کاهش جایگاه اجتماعی استادان و آموزگاران ریاضی آسیب زاست و
ایجاد دانشگاه هاي متعدد دیگر مشکل جدي این رشته به شمار می رود، در حالیکه کمبود پژوهش هاي

فاخر و باکیفیت معضل دیگري است که این رشته را تهدید می کند.
رئیس انجمن ریاضی ایران گفت: برخی دانشجویان رشته ریاضی انگیزه تحصیل ندارند، چرا که جذب آموزش

و پرورش فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان شده است.این درحالی است که از نظر قانونی آموزش و پرورش می تواند از دانش آموختگان
برتر سایر دانشگاه ها جذب معلم داشته باشد.

خانم دکتر زهرا گویا، استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز پیام رییس اتحادیه بین المللی ریاضی را قرائت کرد.
در این پیام کارلوس ِکاینگ (Carlos Kenig) رییس اتحادیه بین المللی ریاضی ،از سالهاي متمادي همکاري دانشمندان و اساتید

ریاضی ایران با این اتحادیه قدردانی کرد.
دکتر ایمان افتخاري رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که زیر نظر معاونت علم و فناوري ریاست جمهوري قرار دارد به

تشریح فعالیت هاي این صندوق پرداخت.
قرار است مراسم اختتامیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران پنج شنبه 7 شهریور ساعت 16:30 در سالن شهید علیمحمدي دانشکده علوم

دانشگاه شیراز برگزار می شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  19  |  تاریخ: 1398/06/05
شیراز

 آغازسیزدهمین همایش زنگ تفریح در دانشگاه

سیزدهمین همایش«زنگ تفریح در دانشگاه» با حضور 500
دانش آموز در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیرازآغا به کار

کرد.
دکتر علی حمزه ، رئیس همایش هم در پیام تصویري که در
مراسم افتتاحیه پخش شد اظهار    داشت: گاهی اوقات چارچوب
ذهنی دانش آموزان براي انتخاب رشته و مسیر آینده غلط است و
باید چارچوب جدید ایجاد شود ؛ به همین دلیل در همایش

امسال تم اصلی '' مسیر خیال '' انتخاب شده است .
وي ادامه داد : کارگاه هاي ارائه شده در همایش زنگ تفریح
تفاوت اساسی با کالس درسی دانش آموزان دارد ، چراکه بحث و
بررسی گروهی در این کارگاه ها شکل می گیرد و فاصله شما با

استاد کم می شود.
وي، تعامل دانش آموزان با یکدیگر ، بیان ایده ها براي دستیابی
به رشد ، مسئولیت پذیري، تجربه کار تیمی ، شبیه سازي محیط
واقعی کار و خودشناسی را از مزایاي حضور دانش آموزان در

سیزدهمین دوره همایش زنگ تفریح در دانشگاه برشمرد.
آقاي علی شاهچراغیان ، دبیر این همایش هم گفت: 337 دختر و
167 پسر درمدت 5 روز برگزاري همایش از مباحث و کارگاه

هاي برگزار شده بهره خواهند برد.
وي اظهار داشت : از سال 1386 که دوره اول این همایش آغاز

شد، بدون وقفه تا امروز که سیزدهمین دوره آن برگزار می شود، ادامه یافته است.
دبیر سیزدهمین دوره همایش «زنگ تفریح در دانشگاه» با اشاره به اینکه اولین بار توسط دانشجویان رشته کامپیوتر این همایش کلید
خورد، افزود: هدف اصلی این است که محیطی براي دانش آموزان فراهم شود تا چشم اندازي از آینده تحصیلی، شغلی و زندگی داشته

باشند.
این دانشجوي دانشگاه شیراز بخشی از کارگاه هاي همایش سیزدهم زنگ تفریح در دانشگاه را معطوف به زندگی و مهارت هاي اجتماعی

دانش آموزان اعالم کرد و گفت: کارگاه ها درخصوص بازار کار و زندگی پس از تحصیل در دبیرستان است.
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وي تفاوت همایش سال جاري را با دوره هاي پیشین در طول مدت برگزاري آن عنوان کرد و افزود: این همایش علیرغم اینکه سال هاي
گذشته 3 روز برگزار می شد، امسال 5 روز برگزار می شود.

دبیر سیزدهمین دوره «زنگ تفریح» در دانشگاه با اعالم اینکه 500 دانش آموز در این همایش شرکت دارند، افزود: در سایت همایش
1300 نفر ثبت نام اولیه کردند که در نهایت 500 نفر گزینش شدند و تا 7 شهریورماه در همایش حضور دارند؛ گزینش بر اساس تست
هاي روان شناسی رایج در دنیا انجام گرفت و دانش آموزان دسته بندي شدند، بنابر این بیشترین فرصت به دانش آموزانی داده می شود

که انگیزه بیشتري براي حضور در محیط کار جمعی دارند.
وي با بیان اینکه افزون بر 160 کارگاه در قالب سیزدهمین همایش زنگ تفریح برگزار خواهد شد، افزود: هر یک از شرکت کنندگان می

توانند در 14 کارگاه حضور یابند.
به گفته دبیر سیزدهمین دوره «زنگ تفریح» در دانشگاه شیراز، 6 کارگاه علمی و 7 کارگاه مربوط به مسابقه هاست و یک کارگاه «زنگ

گفت و گو» می باشد که مقرر شده دانش آموزان به صحبت بپردازند و ارایه کردن یک موضوع را فرا بگیرند.
آقاي علی شاهچراغیان با یادآوري اینکه نسبت به سال گذشته تعداد شرکت کنندگان همایش زنگ تفریح، حدود 20 درصد افزایش

داشته، گفت: بررسی ها نشان می دهد بزرگترین گردهمایی دانش آموزي در قالب این همایش در کشور روي داده است.
وي حضور دانش آموزان از استان هاي تهران، اصفهان، مازندران و دیگر استان ها در این همایش را مورد اشاره قرار داد و افزود: از استان

فارس بیشترین تعداد دانش آموزان از کازرون، اقلید، فراشبند و شیراز حضور یافته اند.
دبیر سیزدهمین دوره «زنگ تفریح» در دانشگاه شیراز گفت: در این دوره مسابقه اي با موضوع گردشگري براي دانش آموزان برگزار می
شود و بر اساس تست شخصیتی گروه هاي 10 نفره تشکیل می دهند و در 7 کارگاه مسابقه محتوایی دریافت می کنند تا بر اساس آن

داده ها را پیدا کرده و به حل معماي گردشگري بپردازند.
وي رده تحصیلی دانش آموزان را هشتم تا دوازدهم عنوان کرد و گفت: یکی از اثرگذاري هاي همایش این است که دانش آموزان پیش از

اینکه به کنکور و انتخاب رشته برسند، به این فکر کنند که شاید عالقه شان به رشته دیگري باشد.
آقاي علی شاهچراغیان تفاوت همایش را با دیگر نمونه ها محدود نبودن به سال دوازدهم تحصیلی دانش آموزان دانست و افزود: جهت

دهی از زمانی که دانش آموزان می خواهند رشته هاي دبیرستانی را براي تحصیل برگزینند مورد نظر قرار گرفته است.
وي از حضور دانش آموزانی که موفق به کسب رتبه تک رقمی کنکور شده اند در این همایش خبر داد و گفت: فرهنگ امیري داراي رتبه

سه در رشته تجربی و گلسا مصباحی با رتبه 7 تجربی و 3 مدال آور المپیاد در همایش مشارکت دارند.
دبیر سیزدهمین دوره «زنگ تفریح» در دانشگاه در ادامه موضوع سال جاري همایش را ''مسیر خیال'' عنوان کرد و افزود: به این فکر

کردیم که هر یک از دانش آموزان باید مسیر زندگی را با یک پرسش پیدا کند و با نگاه به هویت خویش خیال پردازي کند.
دبیرسیزدهمین دوره همایش «زنگ تفریح» در دانشگاه از برپایی نمایشگاه با 22 غرفه در دانشکده مهندسی 2 دانشگاه شیراز خبر داد و

گفت: در این محیط افزون بر غرفه ها، ایستگاه هاي مسابقه اجرا شده که دانش آموزان می توانند در آن شرکت کنند.
خانم یاسمن شیرعلی ، نایب دبیر سیزدهمین دوره همایش«زنگ تفریح » دانشگاه شیراز هم گفت: کادر اجرایی همایش از بهمن ماه

گذشته آغاز بکار کرد.
وي با بیان اینکه 20 کمیته در قالب دبیرخانه همایش سیزدهم فعالیت می کنند از تولید محتوا، برگزاري مسابقه و کارگاه ها خبر داد و
افزود: در دوره هاي گذشته یک نشریه تهیه می شد که به معرفی برنامه هاي همایش می پرداخت، اما امسال براي جلوگیري از تخریب

محیط زیست تولید محتوا به وسیله تهیه پادکست یا نسخه صوتی انجام می گیرد و مطالب به صورت الکترونیک منتشر می شود.
به گفته خانم شیرعلی، توجه به محیط زیست از محورهاي مهم همایش سیزدهم است و بدین خاطر استفاده از لیوان یکبار مصرف براي

نوشیدنی ها و کاغذ براي چاپ نشریه کنار گذاشته شد.
وي از برگزاري مسابقه براي هر یک از دانش آموزان در جریان همایش زنگ تفریح خبر داد و افزود: براي دانش آموزان پیش از برگزاري

مسابقه ها ، تست هاي استاندارد تیم سازي انجام می پذیرد.
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خانم شیرعلی، کادر اجرایی همایش را 90 نفر اعالم کرد که همه از دانشجویان دانشگاه هاي کشور بویژه دانشگاه شیراز هستند و زیر نظر
این دانشگاه شیراز به فعالیت می پردازند.

وي در عین حال از تشکیل 50 تیم 10 نفره دانش آموزي در جریان برپایی همایش یادشده خبر داد و گفت: گردشگري یکی از مواردي
است که در جوامع مهم برشمرده می شود، بنابر این بر این اساس مسابقه اي ترتیب یافته که دانش آموزان در قالب تیم هاي 10 نفره به

کار جمعی در این زمینه می پردازند.
نایب دبیر همایش زنگ تفریح، افزود: گردشگري بین رشته اي ترین موضوعی است که براي دانش آموزان می تواند جذاب باشد.

خانم شیرعلی گفت: کارگاه ها و غرفه هاي سیزدهمین دوره همایش «زنگ تفریح» در دانشگاه شیراز تا پنجشنبه 7 شهریورماه همه روزه
از ساعت 9 صبح تا 19 در دانشکده مهندسی 2 واقع در خیابان مالصدرا دایر است.

قرار است آیین اختتامیه و معرفی تیم هاي برتر، بعدازظهر پنج شنبه این هفته در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شود.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  20  |  تاریخ: 1398/06/03
شیراز

 تسلیت به مناسبت درگذشت ناگهانی دکتر پویان چنگیزي عضو محترم هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم

انسانی
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  21  |  تاریخ: 1398/06/03
شیراز

 گزارشی از تهیه ، نصب و راه اندازي مراکز تلفن IP Base دانشکده هاي مهندسی و کشاورزي

طی 30 سال گذشته مخابرات دانشگاه همزمان با سیر
تغییرات تکنولوژي در دنیا سه نسل ارتباطی را تجربه نمود:
نخستین نسل از سیستم هاي مخابراتی نصب شده در
دانشگاه شیراز اصطالحا مراکز الکترومکانیکی نام داشت که
بر اساس رله هاي مغناطیسی کار می کرد وتا سال 1378 در
دانشگاه، ارتباطات سازمان را تامین می نمود. سیستم فوق
به نیروي انسانی جهت تعمیرات و نگهداري و اپراتوري
بشدت وابسته بود بطوري که مخابرات دانشگاه در سال هاي

مذکور بیش از 45 نفر کارمند و تکنسین داشت.
از سال 1378 فناوري دیجیتال راه خود را در عرصه مخابرات دانشگاه باز کرد. درآن سال براي دانشکده هاي کشاورزي، مهندسی، ادبیات
و علوم انسانی، اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم، و ساختمان هاي مدیریت ( سال 1378 بخشی از مدیریت دانشگاه در دانشکده پزشکی و

بخشی از آن نبش خیابان صورتگر بود) مراکز دیجیتال تهیه شد.
جهت یکپارچه سازي مراکز تلفن و ارتباط بین واحدهاي مختلف دانشگاه، در همان سال(1378)، مرکز ترانزیت دیجیتال در پردیس ارم
ایجاد شد. بدین ترتیب کلیه قسمت هاي دانشگاه با استفاده از فناوري دیجیتال بصورت یکپارچه با یکدیگر مرتبط شدند. و این تغییر باعث

تعدیل نیرو و انتقال 15 نفر از اپراتورهاي محترم به سایر واحدها گردید.
بدین ترتیب با ارتباط مراکز 10 گانه در بخش زیرساخت مخابرات، دانشگاه شیراز بزرگترین شبکه مخابراتی دانشگاه هاي کشور را دارا

گردید. ( در حال حاظر دانشگاه داراي 000/10 پورت مخابراتی است)

جهت اطالع از ادامه گزارش، به فایل ضمیمه (لینک باالي عکس) مراجعه فرمایید.
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منبع: روابط عمومی دانشگاهشماره خبر:  22  |  تاریخ: 1398/06/02
شیراز

 پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت هفته  دولت و روز کارمند

به نام خدا

«خدمت به خلق، خدمت به خداست». امام خمینی (ره)
هفته ي اول شهریورماه، یادآور شهادت اسوه هاي مجاهد

دولت، شهیدان واالمقام رجایی و باهنر است و چه نیکوست
که نام و خاطره ي این شهیدان خدمتگزار، به نام «هفته ي

دولت» پیوند خورده تا به عنوان الگویی شایسته و ماندگار در
عرصه ي مدیریت نظام جمهوري اسالمی براي خادمین ملت

ها باشد.
بی گمان پیروي از سیره ي این شهیدان فداکار و تالش و کوشش در راه تعالی میهن عزیز اسالمی، می تواند زمینه ساز ارتقا و پیشرفت

روزافزون و سرافرازي نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران در عرصه هاي گوناگون داخلی و خارجی باشد.
از سوي دیگر هفته ي دولت و همین طور چهارم شهریورماه که به پاس تجلیل از زحمات کارمندان عزیز به نام «روز کارمند» نام گذاري
شده، فرصت مغتنمی است براي سپاسگزاري و تجلیل از همه ي کسانی که کسب رضاي پروردگار را در خدمت خالصانه به مردم جست

وجو کرده و همواره براي ارتقاي شاخص هاي خدمت رسانی به مردم عزیز کشور؛ در بخش هاي مختلف متواضعانه فعالیت می کنند.
اینجانب ضمن گرامی داشت یاد و خاطره ي شهیدان رجایی و باهنر، هفته ي دولت و روز کارمند را به همه ي خدمتگزاران کشور، به ویژه
همکاران خدوم و متعهد خود در دانشگاه شیراز، تبریک و تهنیت عرض نموده و از زحمات صادقانه ي آن ها قدردانی می نمایم. باشد که با

کمک و همکاري همه ي عزیزان در دستیابی به اهداف دانشگاه موفق تر از گذشته حرکت نماییم. موفقیت، سالمت و بهروزي را براي
همگان از خداوند متعال خواستارم.

حمید نادگران
رئیس دانشگاه شیراز
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