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شنبه 2 آذر 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/02
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري پیش نشست همایش 40 سال قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

پیش نشست همایش ''40 سال قانون اساسی جمهوري
اسالمی ایران» با موضوع ظرفیت هاي قانون اساسی
جمهوري اسالمی ایران در تبیین الزامات نظام بودجه
ریزي صحیح؛ با همکاري شوراي نگهبان و انجمن علمی

بخش حقوق در دانشگاه شیراز برگزار شد.
این نشست علمی با حضور دکتر محمد بهادري جهرمی
معاون پژوهشکده شوراي نگهبان ، دکتر سید مجتبی
واعظی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
شیراز ، اساتید و دانشجویان در آمفی تئاتر دانشکده

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ترتیب یافت.
همایش 40 سال قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،
آذر ماه امسال در تهران توسط شوراي نگهبان برگزار

می شود و دانشگاه شیراز نیز با توجه با جایگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی توسط شوراي نگهبان بعنوان یکی از دانشگاه هایی که
باید پیش نشست دوم این همایش در آن برگزار گردد انتخاب گردید.

در ابتداي این مراسم دکتر ابراهیم عباسی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی به بیان اهمیت قانون اساسی در بحث کشور داري و
ظرفیت هاي پیدا و پنهان حاکم بر اصول مترقی قانون اساسی پرداخت و برگزاري این نشست را در چارچوب تبین هر چه بهتر دیدگاه

ها و نظرات دانشگاهیان و گسترش ارتباط دانشگاه شیراز و شوراي نگهبان برشمرد.
دکتر بهادري جهرمی معاون پژوهشکده شوراي نگهبان نیز در مقدمه ضمن اشاره به سلسله جلسات مختلفی که تحت عنوان پیش
نشست 40 سال قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در دانشگاه هاي مختلف کشور برگزار گردیده است، اظهار امیدواري کرد تبادل

نظر و ارائه دیدگاه هاي تخصصی اعضاي هیئت علمی و دانشجویان در برگزاري هر چه بهتر نشست نهایی مثمر ثمر واقع گردد.
وي با اشاره به موضوع بودجه ریزي در کشور، به بازخوانی و تبیین اصول مختلف قانون اساسی در موضوع ضرورت استقالل قوا

پرداخت و الزم این موضوع را استقالل مالی - بودجه اي قواي سه گانه به ویژه قوه قضائیه دانست.
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دکتر بهادري با بررسی نظرات مخالف و موافق در خصوص استقالل بودجه اي قوه قضائیه در متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون
اساسی و اشاره به اصول157 قانون اساسی و استقالل قوه قضائیه و ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه معتقد به
استقالل قوه قضائیه در ارائه الیحه بودجه خود به مجلس شوراي اسالمی بود؛ چرا که این امر الزم و مقدمه استقالل قوه قضائیه است. 
دکتر واعظی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نیز ضمن توصیه به دانشجویان مبنی بر ضرورت مطالعه مشروح
مذاکرات خبرگان قانون اساسی و آشنایی با دیدگاه هاي موافق و مخالف استقالل مالی و بودجه اي قواي سه گانه؛ بر اهمیت نقش
دولت در بودجه ریزي ، توزیع عادالنه ثروت و جهت دهی به رفتار اقتصادي شهروندان تاکید نمود و بر اساس اصول قانون اساسی و

قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه را برنامه مالی دولت و مبنی بر اراده دولت تعریف کرد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز اظهار داشت: با عنایت به وظیفه مدیریت اقتصادي دولت ، توزیع عادالنه ثروت و کنترل و

شفافیت، باید بودجه در اختیار دولت و توسط وي به نهاد قانون گذاري ارائه گردد.
در پایان این نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/02
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري کنفرانس بین المللی شهر هوشمند

نخستین کنفرانس بین المللی ''شهر هوشمند، چالش ها
و رهبرد ها '' با حضور اساتید، دانشجویان، پژوهشگران
و مسئوالن اجرایی در تاالر همایش هاي پایگاه استنادي
علوم جهان اسالم ISC برگزار شد.این کنفرانس با
همکاري دانشگاه شیراز و موسسه آموزش عالی آپادانا
ترتیب یافت.هدف از این کنفرانس توسعه راه حل هاي
هوشمند و پایدار، خدمات و فناوري در شهرهاي مختلف

عنوان شد.
دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز در آیین
گشایش نخستین '' کنفرانس بین المللی شهر هوشمند
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'' اظهار داشت: دانشگاه بزرگ شیراز با داشتن نزدیک به
17 هزار دانشجو در مقاطع سه گانه کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتري و با بهره مندي از تجربیات
نزدیک به 720 عضو هیأت علمی همیشه یکی از
دانشگاه هاي بزرگ، تراز اول و تأثیر گذار در عرصه ملی

و بین المللی بوده است.
وي افزود : این دانشگاه با داشتن 15 دانشکده و 17
مرکز پژوهشی به عنوان یک سرمایه عظیم ملی در
جنوب کشور مفتخر است که هر ساله میزبان همایش ها
و گردهمائی هاي مهمی در اغلب حوزه هاي علمی و

فنی باشد. 
رئیس دانشگاه شیراز گفت: کنفرانس شهر هوشمند از

جمله همایش هایی است که در نوع خود کم نظیر است و بحث و افق جدید را پیش روز باز می کند بطوري که حضور دانشگاه شیراز
را در متن جامعه پیش از پیش پررنگتر و مسیر آینده و مصوب دانشگاه به سمت یک مرکز علمی جامعه محور و تقاضامحور را تسهیل

می نماید.
دکتر نادگران اظهار داشت: رسالت و مأموریت دانشگاه هاي امروزي در حال تغییر و گسترش است.مسیر حرکت مجامع علمی به
سمت تأثیر گذاري اجتماعی در حال تحول اساسی است. امروزه از دانشگاه اثر بخش صحبت به میان است . دانشگاهی که با خروج از
قالب هاي قدیمی، همگام و دوشادوش با جامعه به تشخیص، دسته بندي، تحلیل و ارائه راه حل هاي دانش محور براي مشکالت

جامعه می پردازد. 
رئیس دانشگاه شیراز تصریح کرد : مشکالت امروزي مدیریت شهري ناشی از افزایش جمعیت، مطالبه مردمی و تعدد و تنوع خدمات

شهري از جمله مسائلی است که فقط با انعکاس علمی آن هم در مسیر عقالنی و همه جانبه نگر قابل بررسی و مداقه است. 
وي ادامه داد : حجم عظیم ترافیک شهري، مناسب سازي اوقات فراغت، بهینه سازي مصرف انرژي و مسائلی نظیر این ها سبب دشوار

شدن کارها بدون استفاده از فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی جدید شده است.
دکتر نادگران با بیان اینکه در اغلب کالن شهر ، توسعه بدون توجه به نیازها و شرایط ویژه اقلیمی، فرهنگی و به گونه اي بی رویه
صورت گرفته است؛ خاطر نشان کرد : در این شهرها، تأمین نیازها و مطالبات شهروندان در زمان و مکان مناسب و با سرعت معقول و
با در نظر داشتن کلیه محدودیت هاي اعتبار و قانونی کاري مشکل است که خود نیازمند طراحی بهینه، برنامه ریزي ،تحلیل و اجراي

دقیق مبتنی بر دانش می باشد. 
رئیس دانشگاه شیراز تصریح کرد : در این دنیاي پرمخاطره با مسئولیتهاي جدید و خطیر پر واضح است که نقش بارز دانشگاه ها و

مجامع علمی براي کاستن از مسائل و مشکالت مدیریت شهري و پاسخگویی به مطالبات روز افزون مردمی نمود پیدا می کند. 
وي ادامه داد : بدین ترتیب هوشمند سازي شهرها با استفاده از فناوري هاي نوین؛ توسعه و گسترش شهرها را علمی و بهینه نموده و

به آن پایداري می بخشد. 
دکتر نادگران بیان کرد: شهر هوشمند، تعامل مستقیم مقامات شهر با جامعه و نظارت مستمر و پویا را تسهیل می بخشد. تحقق
شاخص هاي مهمی هم چون توسعه پایدار ، مشارکت مردمی، تقویت یکپارچگی شهر، و غیره را عملی می سازد. در این راستا
ملزومات یک شهر هوشمند شامل حکمرانی هوشمند، شهروند هوشمند، محیط زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل

هوشمند و انرژي هوشمند رامعنا می بخشد.
وي خاطر نشان کرد : باید به در هم تنیدگی هاي فرهنگی، کنار هم بودن شهروندان، روحیه نوع دوستی، عدم انفعال و بی تفاوتی

نسبت به یکدیگر و ده ها مسأله ریز و درشت فرهنگی که در کنار شهرهاي هوشمند فرصت بروز می یابند نیز توجه ویژه داشت. 
رئیس دانشگاه شیراز گفت: ضروري است معماران ساختارهاي فرهنگی و اندیشمندان فطرت بشري نیز باید در کلیه طراحی ها، برنامه
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ریزي ها و توسعه و گسترش شهرهاي هوشمند همگام با عوامل فنی و فناوري بکار گرفته شوند.
دکتر نادگران اظهار داشت : وظیفه کلیه دستگاه هاي مرتبط علمی و اجرایی است که تا قبل از اینکه توسعه هوشمند شهري با
دستپاچگی و بی برنامگی رخ نماید ؛ هوشمندانه به سراغ شهرهاي هوشمند بروند و پیشاپیش از هوشمندي استقبال کنند. طراحی از

قبل و بررسی نیازهاي مشخص و قابل گسترش و در پی آن ایجاد بسترهاي فنی ارتباطات و فناوري از ملزومات این استقبال است. 
وي افزود : بخشی نگري در عرصه شهرسازي و برنامه ریزي شهري، عدم توجه به اقلیم و پتانسیل محلی، پراکنده کاري و مهم تر از
همه عدم باور به مبناي دانشی و ارزشی نه تنها می تواند باعث هدر رفت اعتبارات شود بلکه بر پیچیدگی و سردرگمی جریان روزمره

شهري نیز خواهد افزود. 
رئیس دانشگاه شیراز بیان کرد : توجه و باور مسئوالن اجرایی به توان دانشگاه ها و حاکمیت علم و دانش در کلیه عرصه ها ، مطالبه به

حق مردم فهیم و صبور کشور عزیزمان ایران است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/02
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 حمایت وزارت فدرال تحصیل و پژوهش آلمان(BMBF) از پروژه هاي اساتید دانشگاه شیراز

رئیس مرکز همکاري هاي علمی و بین المللی دانشگاه
شیراز گفت: نام دوتن از اساتید دانشگاه شیراز در لیست

پروژه هاي مصوب ایرانی امسال BMBF قرار گرفت.
دکترمحمد صابر خاقانی افزود : وزارت فدرال تحصیل و
پژوهش آلمان (BMBF) یک سازمان دولتی با 60 سال
سابقه است که از پروژه ها در 7 حوزه سیاسی، علوم
اجتماعی، آموزش، علوم پایه، مهندسی، سالمت ، و

آینده پژوهی حمایت می کند.
وي ادامه داد : ساالنه BMBF از حدود 30 پروژه
پژوهشی دانشمندان ایراین حمایت می کند و نام دوتن
از اساتید دانشگاه شیراز در لیست پروژه هاي مصوب

ایرانی امسال BMBF قرار گرفته است.
دکتر سید علی اکبر صفوي،استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دکتر مسعود ریاضی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی

شیمی ، نفت و گاز ؛ دو عضو هیات علمی دانشگاه شیراز بودند که موفق شدند در لیست حمایت BMBF قرار بگیرند.
به گفته ي رئیس مرکز همکاري هاي علمی و بین المللی دانشگاه شیراز ؛ اختصاص بودجه حمایتی، بهبود رتبه بین المللی ، خروجی
پژوهش در قالب مقاله و کتاب هاي بین المللی و انجام پژوهش هاي کاربردي مرتبط با نیاز جامعه؛ از مزایاي قرارگرفتن در لیست

BMBF به شمار می رود.
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دوشنبه 4 آذر 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/04
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام تبریک به مناسبت هفته بسیج

به نام خدا

بسیج شجره ي طیبه و درخت تنومند و پرثمري است
که شکوفه هاي آن بوي بهار وصل و طراوت یقین و

حدیث عشق می دهد. 
امام خمینی (ره)

بسیج حاصل بصیرت، دوراندیشی و هوشمندي معمار
کبیر انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی (ره) است، از

همین رو هفته ي مبارك و فرخنده ي بسیج فرصت
مغتنمی است براي تجدید پیمان با آرمان هاي بلند

حضرت روح اهللا (ره) و هزاران بسیجی جان بر کف و آزاده اي است که در طول این سال ها، با خون خود نهال زیباي انقالب اسالمی
را آبیاري کردند تا امروز که پس از گذشت 40 سال، به درخت پرقدرت و تنومندي تبدیل شده و مستضعفان جهان را در سایه سار

خود جا داده است.
مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز، هفته ي بسیج را به تمامی بسیجیان آزاده ي ایران اسالمی، به ویژه استادان، کارکنان و

دانشجویان بسیجی دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض می نماید. به امید آنکه تفکر بسیجی هماره در جامعه ي عزیز اسالمی
گسترش یابد.

مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز



12/28/2019 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 10/56

چهارشنبه 6 آذر 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/06
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتصاب مدیر جدید آموزشی دانشگاه شیراز

طی حکمی از سوي دکتر افشاري فر، معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه شیراز، دکتر عباس عباسی، عضو هیأت علمی
دانشکده ي اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، به سمت مدیر امور

آموزشی دانشگاه شیراز منصوب شد. 
رعایت دقیق مقررات و آیین نامه هاي آموزشی با همکاري دانشکده
ها؛ تفویض و واگذاري اختیارات هرچه بیش تر به دانشکده ها و گروه
هاي آموزشی و نظارت مستمر بر عملکرد آن ها؛ سازماندهی براي
استفاده ي هرچه بیش تر اتوماسیون آموزشی دانشگاه؛ ارتقاي
سیستم اتوماسیون آموزشی در حوزه ي مربوط به امور آموزشی؛
همکاري و همفکري با حوزه ي تحصیالت تکمیلی دانشگاه در جهت
پیشرفت امور آموزشی؛ استفاده ي بهینه از توان تمامی کارکنان
محترم امور آموزشی در جهت پیشرفت و بهبود امور آموزشی و
اهتمام جدي در امر تکریم ارباب رجوع، از مهم ترین وظایفی است
که به مدیر جدید آموزشی دانشگاه شیراز در این حکم ابالغ شده

است.
گفتنی است پیش از این، دکتر فرشید عبدالهی، مدیریت امور
آموزشی دانشگاه شیراز را بر عهده داشت که از سوي معاونت

آموزشی دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفت.
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یکشنبه 10 آذر 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/10
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 اختتامیه جشنواره دانشگاهی حرکت

آیین اختتامیه دهمین جشنواره دانشگاهی حرکت، ویژه
انجمن هاي علمی دانشجویی دانشگاه شیراز در مجتمع

رفاهی این دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم که با حضور رئیس دانشگاه ، اساتید و
دانشجویان و به همت معاونت فرهنگی دانشجویی
دانشگاه شیراز ترتیب یافت ؛ از برگزیدگان در بخش

هاي مختلف تقدیر به عمل آمد.
دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز در این آیین
اظهار داشت : بیش از یک دهه از فعالیت هاي منسجم
انجمن هاي علمی و جشنواره حرکت در دانشگاه شیراز
می گذرد و به نظر می رسد وقت آن رسیده این فعالیت
ها با یک جهت مشخص و هدف گیري خاص دنبال شود.

دکترنادگران افزود: جهت مندي فعالیت هاي دانشجویی و ارتباط موثر و پیوسته با پارك علم و فناوري استان فارس و برج نوآوري
دانشگاه شیراز می تواند زمینه ساز تبدیل فعالیت هاي دانشجوئی به استارت آپ هاي موفق شده و همچنین به کسب و کارهاي قوي

تبدیل شود.
رئیس دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: انجمن هاي علمی دانشجویی زمینه ي مناسبی را براي دانشجویان فراهم می سازند که ایده

هاي آنان تبدیل به عمل شود و این فعالیت ها در جهت رشد و توسعه دانشجو، دانشگاه و جامعه موثر است.
خانم دکتر محبوبه البرزي، قائم مقام معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز هم در آیین اختتامیه دهمین جشنواره دانشگاهی
حرکت اظهار داشت : انجمن هاي علمی دانشجویی مجموعه اي علمی، پژوهشی است که با حضور دانشجویان نخبه و توانمند و همگام

با اهداف و رسالت دانشگاه تشکیل شده است.
وي افزود : معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز، به عنوان سیاست گذار و پشتیبان انجمن هاي علمی دانشجویی دانشگاه در
راستاي پویایی دانشگاه و رشد انجمن ها و به منظور ارائه دستاوردها، اختراعات، ابتکارات و طرح هاي علمی کاربردي آنان اقدام به



12/28/2019 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 12/56

برگزاري جشنواره دانشگاهی حرکت به طور ساالنه نموده و تا کنون 10 دوره آن در دانشگاه شیراز برگزار شده است.
خانم دکتر البرزي تصریح کرد : وزارت علوم هر ساله جشنواره ملی حرکت که رقابتی بین انجمن هاي علمی دانشجویی سراسر کشور
می باشد را برگزار می نماید و هر دانشگاه موظف است مرحله دانشگاهی جشنواره را در دانشگاه خود برگزار نماید و برگزیدگان مرحله

دانشگاهی را جهت رقابت با برگزیدگان سایر دانشگاه ها به دبیرخانه جشنواره ملی حرکت در وزارت علوم معرفی نماید.
قائم مقام معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز افزود : در سال هاي گذشته ، دانشجویان دانشگاه شیراز در این جشنواره ملی

خوش درخشیده اند و جزء بهترین هاي کشور به شمار می روند.
خانم دکتر البرزي گفت : ضروري است که جهت فعالیت انجمن هاي علمی به سمت نیاز هاي جامعه و مباحثی مانند پدافند غیرعامل

و آسیب هاي اجتماعی سوق داده شود.
وي خاطر نشان کرد : مسئوالن دانشگاه شیراز به صورت مادي و معنوي از فعالیت انجمن هاي علمی دانشجویی حمایت می کنند.

دبیر دهمین جشنواره دانشگاهی حرکت نیز در این آیین گفت: هم اکنون 77 واحد انجمن علمی در دانشگاه شیراز فعالّیت می کنند و
حدود 2 هزار دانشجوي پژوهشگر و توانمند در این انجمن ها حضور فّعال و مؤثر دارند.

خانم زهرا فرامرزي با بیان اینکه در 10 سال گذشته بیش از 10 هزار فعالیت مختلف با تالش و مشارکت دانشجویان صورت گرفته و
برنامه هاي جدیدي براي آینده این فعالیت ها تدوین شده است، ابراز داشت: در دهمین جشنواره دانشجویی حرکت یک هزار و 306
اثر توسط دبیرخانه جشنواره دریافت شد و پس از سه مرحله داوري برگزیدگان در بخش هاي انجمن علمی برتر، فعالیت علمی

خالقانه، نشریه علمی، مسابقه علمی، محتواي دیجیتال، کتاب،اختراع ، کارآفرینی و بخش ویژه معرفی شدند.
وي تصریح کرد: بالغ بر 6 هزار انجمن علمی دانشجویی در سراسر کشور فعالند و برگزیدگان جشنواره دانشگاهی ، براي حضور در

جشنواره ملی در 5 گروه رقابتی علوم پایه ،علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر و معماري و کشاورزي و دامپزشکی معرفی می شوند.

دوشنبه 11 آذر 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برپایی نمایشگاه صنایع دستی دانشجویان دانشگاه شیراز

نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات دانشجویی دانشگاه
شیراز در سرسراي ساختمان مدیریت این دانشگاه برپا
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شد.
در این نمایشگاه و فروشگاه ؛ محصوالت چرمی،
تابلوهاي همجوشی شیشه، زیورآالت مهره اي، رزین،
پیکرتراشی چوب ، سبدهاي تریکو، بافت ، گلیم و گبه،
زیورآالت مسی و .... در معرض دید عالقه مندان قرار

گرفته و تا 13 آذرماه دایر است.
همزمان با برپایی این رویداد هنري، نمایشگاه '' کتاب
یک صفحه اي '' در ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز

برپا شده است.
دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز در بازدید از
نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات دانشجویی، از اقدامات

موثر دانشجویان هنرمند دانشگاه شیراز قدردانی کرد.
وي، با اعالم حمایت از فعالیت هاي هنري دانشجویان ، اظهار داشت : مکان مناسبی براي برپایی نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع

دستی و آثار هنري دانشجویان دانشگاه شیراز اختصاص می یابد.
آقاي مهدي رجبی ، کارشناس فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز هم در این بازدید بر ضرورت حمایت بیش از پیش از فعالیت هاي

هنري دانشجویان به ویژه در خوابگاه هاي دانشجویی تاکید کرد.
وي افزود : فعالیت هنري دانشجویان ، عالوه بر زمینه سازي براي اشتغال پایدار، کاهش آسیب هاي اجتماعی را در پی دارد.

آقاي سعید ستوده ، مدیر موسسه هنري ژیدان هم خاطر نشان کرد : 93 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در قالب این موسسه ، آثار و
فعالیت هاي هنري خود را تولید و عرضه می کنند.

وي ادامه داد: این فعالیت ها در راستاي گسترش کارآفرینی ، اقتصاد هنر و حمایت از تولید ملی انجام می شود.
شایان توجه است فروشگاه و نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات دانشجویی دانشگاه شیراز با همکاري معاونت فرهنگی اجتماعی

دانشگاه شیراز و موسسه هنري ژیدان دایر شده و تا پایان هفته در سرسراي ساختمان مدیریت، پذیراي عموم عالقه مندان است.
مشابه این نمایشگاه هنري، در 4 خوابگاه دانشجویی پسران دانشگاه شیراز هم برگزار شد و مورد استقبال آنان قرار گرفت.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتخاب دکتر عبدالهی به عنوان رئیس هیات ورزش هاي دانشگاهی استان فارس

با برگزاري مجمع انتخاباتی هیات ورزش هاي دانشگاهی
استان فارس، دکتر محمد حسن عبدالهی ، رئیس تربیت
بدنی دانشگاه شیراز براي مدت 4 سال به عنوان رئیس

هیات ورزش هاي دانشگاهی استان فارس انتخاب شد.
مجمع انتخاباتی هیات ورزشهاي دانشگاهی استان فارس
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که به ریاست هادي بشیریان دبیر کل فدراسیون
دانشگاهی ، ساالري نماینده اداره کل ورزش و جوانان
استان، نمایندگان کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

و ورزشی استان فارس برگزار شد .
در این مجمع که دو کاندیدا داشت؛ ابتدا کاندیداها به
ارایه برنامه هاي خود پرداختند و در ادامه انتخابات

برگزار گردید .
پس از راي گیري، دکتر عبدالهی با کسب 10 راي از
مجموع 13 راي ماخوذه به عنوان رییس هیات ورزش
هاي دانشگاهی استان فارس برگزیده شد و آقاي محسن

کریمی دیگر نامزد این هیات 3 راي کسب کرد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 انتخاب دکتر حمید رضا پور قاسمی به عنوان پژوهشگر پراستناد دنیا

دکتر حمیدرضا پورقاسمی، دانشیار بخش مهندسی
منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزي به

عنوان پژوهشگر پراستناد دنیا معرفی شد.
هرساله گروه علمی Web of Science در صدد
شناسایی موثرترین پژوهشگران دنیا می باشد. در
حقیقت این انتخاب، مرتبط با پژوهشگرانی است که
بیشترین استنادات را در طی یک دهه اخیر دریافت می
نمایند. در سال 2019 کمتر از 6300 نفر یا یک درصد
از محققین دنیا و در 21 زمینه پژوهشی، به عنوان
پژوهشگران پراستناد انتخاب شده اند. آقاي دکتر
حمیدرضا پورقاسمی، دانشیار بخش مهندسی منابع
طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزي، پس از

انتخاب به عنوان یکی از 5 دانشمند زیر 40 سال آکادمی جهانی علوم در ماه گذشته، در لیست یک درصد از پژوهشگران پراستناد دنیا
نیز قرار گرفته است.

در این راستا، 7 پژوهشگر دیگر کشور از دانشگاه هاي تربیت مدرس، امیرکبیر، اصفهان، گرگان، گیالن، مازندران، دانشگاه آزاد اسالمی
در این لیست قرار گرفته اند. 
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/11
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 مهندس شهریار اسدي هنرمند مهربان سال 1398

هر ساله با ورود به ایام میالد پر برکت حضرت محمد (ص) پیامبر
مهربانی و امام جعفر صادق (ع) نمایشگاه پوستر مهربانی درشهر
تهران برگزار می گردد. امسال نیز براي ششمین سال پیاپی با حضور
هنرمندان ، هنر دوستان و عالقه مندان به گسترش فرهنگ مهربانی

، نمایشگاه پوستر مهربانی در گالري اندیشه افتتاح شد .
این نمایشگاه با هدف یاد آوري صفت مهربانی حضرت محمد (ص)
بر پا گردید تا به خود و جهانیان این الگوي مهربانی را بیشتر
بشناساند و یاد آور شود که تنها با پیروي از تعالیم انسان ساز ایشان
و اهل بیت کریمشان قادر خواهیم بود تا به جهانی بدون ظلم و

بدون جنگ و خون ریزي دست یابیم .
گفتنی است در اختتامیه این نمایشگاه از سوي دبیر نمایشگاه در
بخش جنبی نمایشگاه، از اثر استاد شهریار اسدي عضو هیات علمی
بخش هنر دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز با عنوان ''مادران

سرزمین من'' تقدیر به عمل آمد و لوح هنرمند مهربان اهدا شد.
گفتنی است در سال 1394 مهندس شهریار اسدي برگزیده بخش''
گرافیک ''جشنواره هنرهاي تجسمی محمد (صّلی اهللا علیه وآله و

سّلم) پیامبرمهربانی شد.
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سه شنبه 12 آذر 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گرامیداشت روز جهانی معلوالن

فرارسیدن سوم دسامبر، برابر با دوازدهم آذرماه، «روز
جهانی معلوالن» گرامی باد.

این مناسبت، فرصت گرانبهایی است براي درنگ بیش
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تر در قابلیت ها، توانمندي ها و شأن و منزلت اجتماعی
افراد داراي معلولیت در جامعه؛ تا با اغتنام از این فرصت
کوتاه، در فراگیرسازي خدمات براي این افراد تالش
نماییم. به راستی کسب مدارج علمی دانشجویاِن داراي
معلولیت در دانشگاه ها، نمونه ي روشنی از قابلیت ها و

توانایی هاي این عزیزان است.
مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز، ضمن گرامیداشت
روز جهانی معلول، براي همه ي افراد داراي معلولیت در
کشور، به ویژه دانشجویان فعال و پویاي دانشگاه شیراز،

آرزوي توفیق روزافزون و بهروزي و دیرزیستی دارد.
مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/12
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تفاهم نامه دانشگاه شیراز و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

در سفر رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
کشور به دانشگاه شیراز؛ 3 تفاهم نامه در راستاي
همکاري در زمینه اجراي طرح هاي پژوهشی، رساله
دکتري، پسادکتري، پسا دکتري ویژه و حمایت از ترویج

علم و فناوري در کشور امضا شد.
در نشست عمومی که با حضور اعضاي هیات علمی،
دانشجویان، پژوهشگران، فناوران، محققان، روسا،
مسئوالن و معاونان دانشکده هاي دانشگاه شیراز و دکتر
سید هادي میررکنی، معاون اجرایی صندوق؛ دکتر علی
عبدالعالی، معاون حمایت و ترویج علم و فناوري صندوق
و هیات همراه برگزار شد، نخستین تفاهم نامه در
راستاي همکاري در زمینه اجراي 20 طرح تحقیقاتی
پژوهشی و 10 طرح تحقیقاتی پسا دکتري عادي و 20

رساله دکتري و 8 طرح تحقیقاتی پسا دکتري ویژه به امضاي دکتر ایمان افتخاري، رئیس صندوق و دکتر حمید نادگران رئیس
دانشگاه شیراز رسید.

در این نشست، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ؛ ضمن تشریح برنامه ها و بسته هاي حمایتی صندوق بیان کرد:
صندوق در سال 1382 فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر عمده فعالیت هاي این صندوق در حوزه هایی چون حمایت از طرح
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هاي پژوهشی، پسا دکتري، پسا دکتري ویژه، رساله هاي دکتري، حمایت از همایش ها و رویدادهاي علمی، اعطاي کرسی پژوهشی،
اعطاي پژوهانه(گرنت) و حمایت از ایجاد و توسعه مراکز نوآوري بوده است.

دکتر افتخاري در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به رویکردهاي جدید صندوق افزود: صندوق از زمان شکل گیري تا کنون در عمده
فعالیت هاي خود از جمله حمایت از طرح هاي پژوهشی، پسا دکتري و ... رشد بیش از دو برابر داشته است. لذا ایجاد تنوع در نوع
فعالیت ها و ارایه خدمات، کیفیت بخشی، ایجاد تعادل، تکثر، هدف گرایی و آمایش پژوهشی از جمله رویکردهاي جدید صندوق است
تا ضمن حمایت متوازن با توجه به ظرفیت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نگاه منطقی و درست به تولید علم و امور پژوهش و فناوري

داشته باشد.
دکترافتخاري تدوین برنامه هاي چالش، پیشگامان، میثاق، پیشتازان و ... را از جمله دیگر راهبردهاي جدید صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور بیان کرد ویادآور شد: این صندوق برنامه هاي مهمی در عرصه بین المللی دارد که در این راستا می توان

به همکاري با کشورهاي روسیه، آلمان، چین، ژاپن و اتریش اشاره کرد.
در این نشست دکتر نادگران رئیس دانشگاه شیراز و دکتر زبرجد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز نیز به معرفی ظرفیت ها و
توانمندي هاي دانشگاه هاي شیراز و نحوه و نوع حمایت ها و همکاري هاي این دانشگاه با صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

پرداختند.
در انتهاي این نشست نیز، دکتر عبدالعلی معاون حمایت و ترویج علم و فناوري صندوق به ایراد سخنانی با عنوان تبیین برنامه جامع

ترویج علم در استان فارس با محوریت دانشگاه شیراز، پرداخت.
گفتنی است تفاهم نامه معاونت ترویج علم و فناوري بین صندوق و دانشگاه شیراز به امضاي رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و

فناوران کشور و رئیس دانشگاه شیراز رسید. بر این اساس موارد ذیل در دستور کار صندوق و دانشگاه شیراز قرار گرفت.
الف- تشکیل دبیرخانه ترویج علم در دانشگاه شیراز جهت تعیین و تدوین راهکارهاي اجرایی بهینه در راستاي تحقق سیاست گذاري

هاي علمی تدوین شده در نقشه جامع علمی کشور
ب- همکاري در راستاي برگزاري جشنواره هاي علمی و پژوهشی دانشجویی از قبیل تزهاي سه دقیقه اي، نوآوري هاي آموزشی و

روش هاي انتقال مفاهیم مبتنی بر سرگرم آموزي
پ- همکاري در راستاي اجراي پروژه هاي مشترك ترویج علم در استان فارس و کشور نشأت گرفته از نیازهاي علمی کشور در

چارچوب ضوابط و مقررات صندوق
ت- همکاري جهت تاسیس مراکز ساخت خالق از قبیل Maker Space، FabLab، Discovery Center در دانشگاه

ث- همکاري در راستاي برگزاري رویدادهاي علمی سرگرم آموزي در استان فارس و ایجاد موج هاي مردمی
ج- تالش در راستاي راه اندازي گروه ارتباط با مدارس در دانشگاه هاي استان فارس

چ- همکاري در راستاي شبکه سازي فعاالن و موثرین ترویج علم در استان فارس
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شنبه 16 آذر 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/16
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 پیام رئیس دانشگاه شیراز به مناسبت روز دانشجو

به نام خدا
یوم اهللا شانزدهم آذر، «روز دانشجو» گرامی باد. این روز
در تقویم نظام مقدس جمهوري اسالمی، نقطه ي عطفی
است که هماره یادآور رشادت، جان فشانی و فعالیت
هاي جریان ساز و غرورآفرین دانشجویان عزیز کشور
است. در 16 آذرماه 1332، سندي دیگر از روح آزادي
خواهی و ظلم ستیزي جوانان این مرزوبوم، در تاریخ

پرافتخار ایران اسالمی ثبت گردید و از آن زمان تا همیشه، روز دانشجو را به عنوان نمادي از روحیه ي خروشان جنبش دانشجویی که
همیشه با نشاط و افتخار، به امید فردایی روشن می جوشد و می خروشد، معرفی کرد.

خوشبختانه اکنون که در چهارمین دهه از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی به سر می بریم، دانشجویان ما همچنان طالیه داران
استقالل طلبی و عدالت خواهی هستند و به عنوان مرجعی علمی و اجتماعی و آینده سازان میهن عزیز اسالمی از ظرفیت هاي بی

پایانی براي استمرار این مفهوم برخوردارند. 
به یقین پاسخ و راه حل پرسش ها و مسائل مختلف جامعه در دست دانشجویان کشور است و شادابی و نشاط جامعه، به پویایی و امید
دانشجویان بسته است. از همین رو، روز دانشجو فرصت مغتنمی است تا ضمن بازخوانی فعالیت هاي مؤثر دانشجویان در کشور و تأمل
در جایگاه آنان، باري دیگر به خرد، هوش و خالقیت آنان اعتماد کنیم و بدین ترتیب از ظرفیت بزرگ جریان دانشجویی کشور براي

رشد و ارتقاي هرچه بیش تر کشور عزیزمان بهره ببریم.
اینجانب ضمن پاس داشت یاد و خاطره ي شهداي مبارزه 16 آذر 1332، روز دانشجو را به محضر تمامی دانشجویان ارجمند، به ویژه

دانشجویان عزیز دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض نموده، بهروزي، موفقیت و سربلندي همگان را از خداوند منان خواستارم.
حمید نادگران

رئیس دانشگاه شیراز
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یکشنبه 17 آذر 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 حضور رئیس دانشگاه شیراز در اتاق بازرگانی استان فارس

سمینار ارتباط صنعت، دانشگاه و انقالب صنعتی چهارم
در اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزي فارس

برگزار شد.
این مراسم با حضور دکتر امینی معاون وزیر
صنعت،معدن و تجارت، دکتر نادگران رئیس دانشگاه
شیراز، دکتر صفوي استاد دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر دانشگاه شیراز، مهندس رازقی رئیس اتاق
بازرگانی فارس، مهندس فتوحی رییس شرکت شهرك
هاي صنعتی استان، دکتر ذوالقدر رییس پارك علم و
فناوري فارس و سایر مدیران و اساتید و پژوهشگران

بخش اقتصاد استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد.
مهندس جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،

معادن و کشاورزي فارس در این سمینار گفت: امروز بخش صنعت ما نیاز به تحول اساسی دارد که دانشگاه ما به واسطه بهر گیري از
علوم روز دنیا باید در کنار صنعت قرار گیرد.

وي افزود: یکی از زمینه هاي مهم ارتباط صنعت و دانشگاه رفع موانع بخش تولید به صورت علمی و کارشناسی است این در حالی
است که امروز مشکالت متعددي بر سر راه تولید و کارآفرینی در کشور ایجاد شده که این بخش را به بحران کشانده است.

مهندس رازقی اظهارداشت: صنعت و دانشگاه در دوران هاي مختلف مانند دو خط موازي عمل کرده اند و هیچ زمان ارتباط کارآمد
بین صنعت و دانشگاه برقرار نشده و جا دارد بزرگان هردو بخش این موضوع را عارضه یابی کنند.

وي با بیان اینکه نیاز ایجاد ارتباط موثر و پویا بین صنعت و دانشگاه همواره از دغدغه هاي ما در اتاق بازرگانی فارس بوده است اضافه
کرد: در تمام دوران ها علیرغم تالش هایی که در دانشگاه هاي مختلف انجام می شده نتیجه مورد نظر فعاالن اقتصادي حاصل نمی

شد زیرا نیازهاي بخش صنعت و خدمات استان یا به صورت درست شناسایی نمیشد و یا نتایج پژوهش ها کاربردي نبود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: براي نخستین بار در اتاق بازرگانی فارس شوراي پژوهش از مرداد ماه سال 96 با هدف پر کردن
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فاصله موجود بین فعاالن اقتصادي و دانشگاه هاي استان، نزدیکی تولیدات دانشگاهی به زبان فعاالن اقتصادي و پایبندي تصمیم
گیران دولتی به خروجی هاي پژوهش هاي دانشگاهی فعالیت خود را آغاز کرده است.

رازقی با بیان اینکه این شورا به صورت تخصصی و کارشناسی مسایل اقتصادي استان را دنبال می کند عنوان داشت: در این شورا 9
هسته تخصصی به تناسب نیازهاي اقتصادي استان فعال است که در هر یک از این هسته هاي تخصصی کارشناسان بخش دولتی،

بخش خصوصی و دانشگاه حضور داشته و مسایل را از ابعاد مختلف بررسی و کارشناسی می کنند.
وي بیان کرد: شناسایی نیازهاي شوراي پژوهش از چند بخش از جمله فراخوان از صاحبان کسب و کار، خروجی کمیسیون هاي
تخصصی اتاق و نیازسنجی بخش هاي اقتصادي استان انجام می شود که تالش می کنیم اقدامات ما به نیاز بخش خصوصی و توسعه

اقتصادي استان پاسخ دهد.
رازقی با بیان اینکه در این شورا 120 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان اقتصادي همکاري می کنند افزود: ماحصل فعالیت هاي شوراي
پژوهش اتاق بازرگانی فارس انجام و اتمام 14 طرح پژوهشی، تهیه بیش از 150 عنوان گزارش کار شناسی، انتشار 10 کتاب و 50

جلد جزوه و نشریات ترویجی است که هم اکنون نیز 20 پژوهش در این شورا در دست انجام است.
در این جلسه خانم دکتر یلدا راهدار عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس، دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه شیراز، دکتر علی اکبر
صفوي استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز در موضوع لزوم ایجادارتباط بین صنعت و دانشگاه به سخنرانی

پرداختند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شیراز

همزمان با 16 آذر ، روز دانشجو ، دکتر حمید نادگران ، رئیس دانشگاه شیراز و هیات رئیسه دانشگاه با
حضور در سالن غذاخوري مرکزي ، از نزدیک با دانشجویان گفتگو کردند.

در این دیدار ، دانشجویان در یک فضاي صمیمی به بیان دیدگاه ها ، انتقادات و پیشنهادات خویش
پرداختند.

همچنین هیات رئیسه دانشگاه شیراز در مراسمی که با حضور دانشجویان در محوطه ورودي پردیس ارم
برگزار شد، حضور یافتند و با دانشجویان گفتگو کردند.

سردار رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی استان فارس هم به همراه رییس دانشگاه شیراز، به مناسبت روز دانشجو، با حضور در
دانشگاه شیراز با اهداء گل به تعدادي از دانشجویان، از آنان تجلیل کرد.

سردار حبیبی در این دیدار، بر لزوم افزایش تعامل و همفکري دانشجویان با نیروي انتظامی در راستاي ارتقاء احساس امنیت در جامعه
تأکید کرد و گفت: دانشجویان می توانند نقش پر رنگی در یاري رساندن پلیس براي ارائه خدمت رسانی بهتر به مردم داشته باشند.

وي نقش دانشجویان در عرصه هاي مختلف جامعه را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: پلیس فارس این آمادگی را دارد تا از نقطه نظرات
دانشجویان در خصوص راهکارهاي پیشگیري از وقوع جرم و کاهش آسیب هاي اجتماعی در جامعه استفاده نماید.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست خبري هفته پژوهش و فناوري

به مناسبت هفته پژوهش و فناوري ، نشست خبري
دکتر سید مجتبی زبرجد ، معاون پژوهش و فناوري
دانشگاه شیراز و دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوري
استان فارس و دکترسید فخرالدین افضلی، مدیر امور
فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز برگزار شد.

دکتر سید مجتبی زبرجد در جمع خبرنگاران به تشریح
برنامه هاي این رویداد پرداخت و با اشاره به اینکه هفته
پژوهش با شعار «پژوهش اثربخش، فناوري ارزش
آفرینی و رونق تولید» برگزار خواهد شد، گفت: امسال
تمامی فعالیت هاي پژوهشی و فناوري کشور به ویژه

استان فارس در راستاي شعار رونق تولید قرار دارد.
وي با تصریح اینکه پژوهش یکی از ضرورت هاي بهبود اقتصادي هر جامعه اي به شمار می رود، افزود: آمار و تحقیقات علمی نشان
می دهد ارتباط معناداري میان پیشرفت علمی و پیشرفت اقتصادي وجود دارد به نحوي که حدود 60 کشور پردرآمد دنیا در تولید

علم سهمی 80 درصدي دارند.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه در میان 50 کشور کم درآمد سهم تولید علم کمتر از 7 دهم درصد است،
عنوان کرد: اگر می خواهیم کشوري با ثروت داشته باشیم باید به سمت پژوهش هاي اثربخش برویم، یعنی پژوهش و فرآیندهاي

حاصل از آن منجر به توسعه یافتگی شود.
وي ادامه داد: نخستین گامی که باید در این زمینه برداشته شود توجه به نیازهاي پژوهشی محلی و منطقه اي است البته اهتمام به

این نیازها نباید ما را از پژوهش هاي بنیادي غافل کند زیرا زیرساخت کشور بر اساس پژوهشی ملی و بنیادین است.
دکترزبرجد تمام تالش دانشگاه شیراز را در راستاي تبدیل دانش به ثروت مستمر عنوان کرد و افزود: این اتفاق با تاسیس شرکت هاي
دانش بنیان رخ می دهد؛ بنابراین با این رویکرد در عموم شرکت هاي دانش بنیان حتما یکی از اعضاي هیئت علمی دانشگاه

شیرازحضور دارند.
دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوري فارس در ادامه به برنامه هاي هفته پژوهش در استان اشاره و خاطر کرد :این برنامه هاي از 16 تا
22 آذرماه به ترتیب با عنوان «پژوهش، فناوري، مدرسه و دانشگاه»(مراسم نمادین زنگ پژوهش و تقدیر از دانش آموزان)، «پژوهش،
فناوري، توسعه ملی»(هر دستگاه اجرایی با رویکرد توسعه ملی برنامه دارد)، «گام دوم در پژوهش و فناوري»(در دانشگاه ها براي
تحقق بیانیه گام دوم فعالیت هایی انجام می شود)، «پژوهش، فناوري و رونق تولید»(در این روز نمایشگاهی برگزار می شود)،
«پژوهش، فناوري اثربخشی اجتماعی(روز وحدت حوزه و دانشگاه)، «پژوهش، فناوري و مشارکت ملی» و «پژوهش، فناوري و دانشگاه

و جامعه» برگزار می شود.
دکتر زبرجد ادامه داد : مطابق سال هاي گذشته نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی و فناوري از روز شنبه 16 آذرماه غرفه ها به صاحبان

صنایع و مراکز علمی تحویل داده می شود که از 17 تا 20 آذرماه نمایشگاه دایر خواهد بود.
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معاون پژوهشی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه ورود براي همگان در این نمایشگاه آزاد است، افزود: محل برگزاري این نمایشگاه در
مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز در خیابان ساحلی است که روز دوشنبه 18 آذرماه جاري ساعت 9.30 با حضور استاندار فارس

به شکل رسمی گشایش می یابد.
وي اعالم کرد: روز سه شنبه 19 آذرماه جاري ساعت 10 صبح مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان فارس در مجتمع

فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد .
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز پیرامون نهادهایی که بیشترین توجه را به پژوهش در استان فارس دارند اشاره کرد و گفت: از
آنجا که قانون، دستگاه هاي اجرایی را موظف به صرف بخشی از بودجه براي کار پژوهشی کرده است و کارگروهی در استانداري در
این باره تصمیم گیري می کند، تمامی ادارات و سازمان ها موظف به رعایت قانون هستند، اما شرکت برق و صنایع دفاع همواره در

راستاي پژوهش فعالیت مستمر دارند.
وي به موضوع علوم انسانی هم اشاره و خاطر نشان کرد: پاشنه آشیل فعالیت هاي پژوهشی در کشور علوم انسانی است؛ درحالی که
رشد قابل توجهی در زمینه فناوري داشته ایم اما در علوم انسانی خیلی نتوانسته ایم موفق ظاهر شویم زیرا این حوزه متولی بسیاري

دارد که همه خود را صاحب نظر می دانند و صاحبان اصلی اندیشه در این بین گم می شوند.
دکتر زبرجد افزود : نتیجه بخشی بسیاري از فعالیت هاي پژوهشی علوم انسانی زمان بر است و همکاران ما کمتر ورود به این بخش

می کنند لذا ضروري است که پژوهشگران وارد مسائل واقعی جامعه از جمله آسیب هاي اجتماعی شوند.
معاون پژوهشی دانشگاه شیراز گفت: در استان فارس اولویت دانشگاه شیراز بر آسیب هاي فرهنگی و اجتماعی قرار دارد و یک شورا با
عنوان توسعه علوم انسانی و اجراي منویات رهبري در دانشگاه تشکیل شده که آهسته و پیوسته علوم انسانی را به سمت اثربخشی

سوق می دهد.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز از پیگیري بزرگ پروژه هویت در دانشگاه شیراز خبر داد و گفت: این موضوع در دانشکده هاي

مختلف دنبال می شود که هرماه چندین نشست و کارگاه پیرامون آن برگزار می شود.
وي اضافه کرد: دانشگاه شیراز از پژوهشگران دعوت می کند براي تاسیس شرکت هاي دانش بنیان در زمینه علوم انسانی اقدام کنند.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز از ادامه ارتباط دانشگاه شیراز با مراکز علمی دنیا به واسطه دیپلماسی علمی اشاره و خاطر
نشان کرد: در راستاي این دیپلماسی تالش می کنیم فرصت هاي مطالعاتی کوتاه مدت و بلندمدت براي بورس دانشگاهیان مهیا شود
و از محققان، نخبگان و پژوهشگران جهانی نیز دعوت می کنیم در سمینارها، کارگاه ها و جلسات نقد پژوهشی دانشگاه شیراز حضور

یابند .
دکترسید فخرالدین افضلی، مدیر امور فناوري و طرح هاي
کاربردي دانشگاه شیراز هم در جمع خبرنگاران از برگزاري
نمایشگاه رونق تولید و فرصت هاي ساخت داخل از 13 تا 16
آذرماه جاري در محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی شیراز
خبر داد و گفت: این نمایشگاه به منظور نمایش محصوالت
ساخت داخل و دستاوردهاي پژوهشی، فناوري و فن بازار

برگزار خواهد شد.
وي با اعالم اینکه 143 نیاز صنایع استان براي طرح هاي
پژوهشی دریافت شده، گفت: این طرح ها به اداره کل صمت
و در نهایت به دانشگاه رهنمون می شود تا از میان این نیازها

موارد بررسی شده و مورد حمایت قرار گیرند.
دکتر افضلی از نهایی شدن 51 مورد از این طرح ها خبر داد و افزود: بیشترین نیازها در بخش متالوژي و شیمی است چراکه با توجه

به شرایط تحریمی کشور ، بسیاري از صنایع به خاطر مواد اولیه مورد نیاز اعالم می کنند.
مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز با اعالم اینکه در طول نمایشگاه یاد شده مذاکرات رو در رو میان اساتید،
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محققان و صاحبان صنایع روي می دهد، گفت: افزون بر این تالش می شود نشست هاي جنبی علمی در این رویدادها برگزار می
شود.

وي اظهار داشت: نمایشگاه نمایشگاه رونق تولید و فرصت هاي ساخت داخل در فضایی با زیربناي 12هزار مترمربع با حضور شرکت
هاي مختلف و تولیدات متنوع داخلی برگزار می شود.

مدیر فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز از امضاي تفاهم نامه در طول برگزاري نمایشگاه رونق تولید به مناسبت هفته
پژوهش خبر داد و گفت: این تفاهم نامه میان مراکز علمی استان و صندوق پشتیبانی از صنایع پیشرو وزارت صمت با حضور رئیس

صندوق منعقد خواهد شد.
وي هدف از این تفاهم نامه را پشتیبانی از محصوالت تولیدي دانش بنیان در استان فارس بیان کرد و افزود: سقف پشتیبانی مالی از

هر تولید دانش بنیان در قالب این تفاهم نامه، 5 میلیارد ریال است.
مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز گفت: با این حال ، هیچ گونه سقف و محدودیتی براي استان فارس در زمینه

حمایت از تولیدات دانش بنیان در این قالب در نظر گرفته نشده است.
دکتر افضلی در جمع خبرنگاران به آمار قراردادهاي دانشگاه شیراز هم اشاره کرد و گفت: تعداد قراردادهاي باز مرتبط با جامعه و

صنعت تا پایان سال گذشته، 860 قرارداد بوده و تعداد قراردادها و گرنت هاي بین المللی جذب شده در سال جاري 30 مورد است.
وي اظهار داشت : بر اساس آمار اعالم شده از سوي وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري ؛ دانشگاه شیراز ، پس از دانشگاه تهران ، دومین

دانشگاه جامع کشور از نظر ارتباط با جامعه و صنعت می باشد.
مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز گفت: سال 97 در مقایسه با سال 96 از لحاظ تعداد قراردادها و حجم وصولی

مطالبات به ترتیب 18 و 29 درصد رشد داشته است.
به گفته ي دکتر افضلی، نزدیک یکسال است کمیته اي براي دریافت مطالبات دانشگاه شیراز تشکیل شده است.

در ادامه این نشست خبري، اصحاب رسانه سواالت خود را مطرح کردند و دکتر سید مجتبی زبرجد ، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
شیراز و دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوري استان فارس و دکترسید فخرالدین افضلی، مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه

شیراز به آنها پاسخ دادند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شیراز

 تفاهم نامه همکاري دانشگاه شیراز و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

تفاهم نامه همکاري بین شرکت مادر تخصصی صندوق
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با دانشگاه
شیراز ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پارك علم و فناوري
، استانداري و سازمان صمت استان فارس به امضا رسید.
تفاهم نامه همکاري شرکت مادر تخصصی صندوق
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به
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نمایندگی رضا نقی پور اصل '' رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل '' با استانداري فارس به نمایندگی
دکترعنایت ا.. رحیمی'' استاندار'' ، پارك علم و فناوري
فارس به نمایندگی دکترامین رضا ذوالقدر '' رییس
پارك '' و دانشگاه شیراز به نمایندگی دکترحمید
نادگران ''رییس دانشگاه شیراز'' و دانشگاه علوم پزشکی
شیراز به نمایندگی دکترعلی بهادر ''رییس دانشگاه علوم

پزشکی شیراز'' امضا شد.
این تفاهم نامه در نمایشگاه فرصت هاي ساخت داخل و
رونق تولید در شیراز در محل دائمی نمایشگاه بین

المللی فارس منعقد وتبادل شد.
مدیرعامل و رییس هیات مدیره صندوق در این خصوص عنوان کرد: بر اساس برنامه راهبردي صندوق، هدف از انعقاد این تفاهم نامه
حمایت حداکثري در بخش هاي ارائه تسهیالت، صدور ضمانت نامه، ارائه خدمات کارشناسی و سرمایه گذاري ریسک پذیر است که
امید است این امر مقدمه اي بر توسعه حمایت هاي صندوق از سرمایه گذاري ریسک پذیر بوده و این مهم با وجود توانمندي هاي

بخش صنعت یقینًا محقق خواهد شد.
رضا نقی پور اصل افزود: در حال حاضر صیانت از صنایع نو و دانش بنیان نظیر صنایع نانو ، میکروالکترونیک، انرژي هاي نو،

اتوماسیون، پلیمرو... به صندوق صنایع پیشرفته اضافه شده است.
وي افزود: در بحث ارائه خدمات کارشناسی به شرکت ها نیز طبق اساسنامه جدید صندوق و توجه ویژه به مبحث اشاعه دانش فنی در
آن، این امر بر عهده صندوق گذاشته شده و به صورت خاص در برنامه مدیران این شرکت قرار دارد. ما همچنین به تجاري سازي
دانش انباشته شده و اشاعه آن، هم در درون مرزها و هم بیرون از مرزها، توجه ویژه اي داریم و بحث انتقال و تجاري سازي دانش

انباشته مراکز علمی و فنی کشور، در دستور کار مسئولین نیز قرار گرفته است.
در این راستا طرف هاي تفاهم ضمن امضاي تفاهم نامه، تعهد خویش به منظور عملیاتی شدن مفاد تفاهم نامه را اعالم و بیان کردند

که اجراي این تفاهم نامه می تواند اثرات خوبی بر روند توسعه هر چه بیشتر واحدهاي صنعتی و نوآور کشور داشته باشد.
شایان ذکر است این تفاهم نامه در راستاي تحقق اهداف مقرر در سند چشم انداز، سیاست هاي کلی علم و فناوري و رونق تولید در
جهت تقویت اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع پیشرفته و خدمات مبتنی بر علوم و فناوري هاي جدید و هم سو با اهداف صندوق
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در توسعه همه جانبه صنایع پیشرفته و نظر به سوابق ، تجارب ، پتانسیلها و ظرفیتهاي

استان فارس در زمینه صنایع پیشرفته، منعقد شد.
موضوع تفاهم نامه و همکاري ها همکاري با هدف تبدیل ایده هاي فناوري و کارآفرینی به محصول یا خدمت، تجاري سازي
دستاوردهاي پژوهشی، رشد سریع بنگاه هاي نوپا و فناور در زمینه صنایع پیشرفته طبق سیاست گذاري مشترك، برگزاري رویدادهاي
نوآورانه و استاتآپی، دوره هاي آموزشی تخصصی و سایر برنامه هاي آموزشی و ترویجی مرتبط با توسعه صنایع پیشرفته در سطح
استان فارس،مشارکت در شناخت اولویت هاي حمایتی، فرصت هاي سرمایه گذاري، زمینه هاي مناسب صادراتی و جذب سرمایه
گذاري خارجی در صنایع پیشرفته کشور و مرتبط با حوزه نیازها و فعالیت هاي صندوق، همکاري با هدف تبدیل ایده هاي فناوري و
کارآفرینی به محصول یا خدمت، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشی، رشد سریع بنگاه هاي نوپا و فناور مورد حمایت دانشگاه در
زمینه صنایع پیشرفته طبق سیاست گذاري مشترك، همکاري در زمینه توسعه بنگاه هاي فعال به ویژه با موضوع گسترش فعالیت
هاي تحقیق و توسعه و ارائه محصوالت جدید، آموزش هاي تخصصی، کسب بازارهاي جدید و بازارهاي خارجی از طریق شرکت در
نمایشگاه و همایش هاي خارجی، همکاري در زمینه انتقال فناوري، ایجاد سرمایه گذاري هاي مشترك (J.V.) و تعامالت بین المللی از
سوي بنگاه هاي فعال بخش خصوصی، همکاري در زمینه ارائه خدمات مشاوره اي و صنعتی در زمینه هاي فنی، کسب استانداردها،
بازاریابی و تهیه طرح هاي توجیهی و برگزاري سمینارهاي تخصصی، همکاري در زمینه گسترش ارتباطات بین شرکت ها و ایجاد
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شبکه و خوشه هاي صنعتی، همکاري در زمینه ارزیابی، ارزش گذاري، مدیریت خطر و مدیریت پروژه طرح هاي فناورانه، همکاري در
زمینه شناسایی و تعریف مدل هاي جدید حمایتی در حوزه هاي مختلف و فراهم آوردن ساز و کار اجرایی آن، همکاري در زمینه ارائه
خدمات مشاوره اي و صنعتی در زمینه هاي فنی، کسب استانداردها، بازاریابی و تهیه طرح هاي توجیهی به شرکت ها در زمینه صنایع
پیشرفته و برگزاري هم اندیشی ها و کارگاه هاي تخصصی، همکاري در زمینه پژوهش هاي علمی و فناوري مرتبط با صنایع پیشرفته،
همکاري در عرصه هاي ارزیابی، ارزش گذاري، مدیریت خطر و مدیریت پروژه طرح هاي فناورانه مرتبط با صنایع پیشرفته، همکاري
در اعتبارسنجی متقاضیان و تأمین تضامین، همکاري در تدوین شاخص هاي اثربخشی، سنجش و پایش آن ها براي طرح هاي اجرا
شده و ارائه گزارش هاي الزم، شناسایی و تعریف مدل هاي جدید حمایتی در حوزه هاي مختلف و فراهم آوردن ساز و کار اجرایی آن،
تعهدات دستگاههاي طرف تفاهم، استفاده از کلیه ظرفیت ها و امکانات موجود در جهت عملیاتی نمودن مفاد اتفاهم نامه ها و تعهدات
ناشی از تفاهم نامه با به کار بردن بهترین روش و اصول متداول علمی، فنی و مالی و براساس استانداردهاي تخصصی و حرفه اي
معمول، برگزاري جلسات توجیهی براي متقاضیان و تشریح شرایط و ضوابط کلی اعطاي تسهیالت با همکاري صندوق، معرفی طرح
هاي واجد شرایط و مورد تأیید به صندوق در راستاي موضوع تفاهم نامه، ظرفیت سازي براي جذب منابع موضوع تفاهم نامه برابر با
ضوابط صندوق، سیاست گذاري و نظارت بر روند اجراي تفاهم نامه هاي منعقده میان دانشگاه ها، پارك علم و فناوري و سایر مراکز
علمی و فناوري استان با صندوق و اثربخشی تسهیالت اعطایی و ارسال گزارش ها و مستندات به صندوق، کمک به ارائه دستاوردهاي
حاصل از طرح هاي حمایت شده در قالب هاي مناسب از قبیل: نمایشگاه هاي تخصصی، همایش ها، تهیه گزارش هاي خبري مناسب
و نظایر آن، تدوین و ارائه گزارش هاي کارشناسی درباره وضعیت صنایع پیشرفته در حوزه فعالیت شرکت هاي مسقر در سطح استان
فارس ، افق ها، نیازها، اولویت ها و واحدهاي فعال در حوزه صنایع پیشرفته و مستقر در فارس و عارضه یابی شرکت هاي معرفی شده

از سوي صندوق بوده است.
صندوق متعهد شده است که از کلیه ظرفیت ها و امکانات موجود در جهت عملیاتی نمودن مفاد این تفاهم نامه استفاده کند و
تعهدات ناشی از تفاهم نامه را با به کار بردن بهترین روش و اصول متداول علمی، فنی و مالی و براساس استانداردهاي تخصصی و

حرفه اي معمول انجام دهد.
افتتاح دفتر نمایندگی صندوق در استان جهت تسهیل امر خدمت رسانی، برگزاري جلسات توجیهی براي متقاضیان و تشریح شرایط و
ضوابط کلی اعطاي تسهیالت، آموزش، مشاوره و ارزیابی مالی و اقتصادي طرح هاي معرفی شده از سوي استانداري برابر ضوابط
صندوق، اعطاي تسهیالت مالی به واحدهاي فناور، شرکتها و صاحبان ایده هاي فناورانه معرفی شده از سوي استانداري در راستاي

موضوع تفاهم نامه برابر ضوابط صندوق
حمایت مالی از پایان نامه هاي دانشجویی تخصصی معرفی شده از سوي دانشگا ههاي استان در مقطع تحصیالت تکمیلی و در

راستاي مفاد تفاهم نامه برابر نظارت استانداري و ضوابط صندوق از دیگر تعهدات صندوق خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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  |  تاریخ: 1398/09/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 کسب جایزه عالمه طباطبایی توسط استاد دانشگاه شیراز

دکترضیاالدین بنی هاشمی،عضو هیات علمی دانشکده
کشاورزي دانشگاه شیراز موفق شد جایزه مرحوم عالمه

طباطبایی را کسب کند.
جایزه ملی عالمه طباطبایی هر سال از سوي بنیاد ملی
نخبگان به استادان ممتاز دانشگاه ها و پژوهشگران

برجسته کشورمان اعطا می شود.
پنجمین دوره جایزة مرحوم عالمه طباطبایی(ره) و
اولین دورة اعطاي جایزة آئین نامه هاي ادبی و قرآنی
بنیاد ملی نخبگان با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان

داد.
در مراسمی که با حضور دکترسورنا ستاري؛ رئیس بنیاد

ملی نخبگان، محمود سعادت فومنی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، معاونان و مشاوران بنیاد و جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی و
مفاخر فرهنگی و هنري در هتل الله برگزار شد، از برگزیدگان پنجمین دوره جایزة عالمه طباطبایی(ره) و اولین دورة آئین نامه هاي

ادبی و قرآنی تجلیل شد.
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 کسب جایزه ملی دکتر عباس حري توسط دانش آموخته دکتري دانشگاه شیراز

پنجمین کنگره متخصصان علوم اطالعات در کتابخانه ملی
تهران برگزارشد و دراین رویداد جایزه دکتر عباس حري به
اثر شایسته تقدیر ، به خانم دکتر رضیه اسماعیل پور،
دانش آموخته دکتري علم اطالعات و دانش شناسی

دانشگاه شیراز اهدا گردید.
جایزه ملی دکتر عباس حري ، ساالنه به بهترین اثر نظري
(در قالب کتاب، مقاله یا طرح پژوهشی) در حوزه علوم

اطالعات اعطا می شود.
این جایزه براي پایان نامه دکتري با عنوان «طراحی و
اعتباریابی واژه نامه دستیار بسط عبارت جستجو



12/28/2019 روابط عمومی دانشگاه شیراز

khabar.shirazu.ac.ir/news/print.aspx 29/56

(QUEAD) و ارزیابی آن از نظر کارآمدي در بازیابی
اطالعات بین زبانی» توسط رئیس انجمن کتابداري و اطالع

رسانی ایران به خانم دکتر رضیه اسماعیل پور تقدیم شد.
مسوولیت راهنمایی این رساله با خانم دکتر سعیده
ابراهیمی ، عضو هیات علمی بخش علم اطالعات و دانش
شناسی و دکتر مصطفی فخراحمد عضو هیات علمی بخش

کامپیوتر دانشگاه شیراز بوده است.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/17
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري
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دوشنبه 18 آذر 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/18
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گشایش نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه شیراز

صبح امروز (دوشنبه 18 آذرماه) ، نمایشگاه دستاوردهاي
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پژوهشی و فناوري استان فارس با حضور دکتر سید
مجتبی زبرجد ، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز
، دکتر قاسم پور ، معاون توسعه مدیریت و منابع
استانداري فارس ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي
فارس و جمعی از روساي دانشگاه هاي استان و

مسئوالن اجرایی گشایش یافت.
این نمایشگاه با حضور دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی،
سازمان ها، دستگاه هاي اجرایی و شرکت هاي دانش
بنیان و فناور، در یکصد غرفه ، تا چهار شنبه 20 آذرماه،
از ساعت 8 تا 17 در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه
شیراز واقع در خیابان ساحلی غربی پذیراي عموم عالقه

مندان است.
دانشگاه شیراز ، استانداري فارس ، دانشگاه صنعتی شیراز ، شرکت برق منطقه اي فارس ، شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران
، آموزش و پرورش استان فارس، شرکت آب و فاضالت شیراز ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سازمان صنعت و معدن، دانشگاه هنر
شیراز، اداره کل کتابخانه هاي فارس ، شرکت شهرك هاي صنعتی فارس ، جهاد دانشگاهی استان فارس، دانشگاه جامع علمی
کاربردي استان فارس ، فرماندهی انتظامی استان فارس، اداره کل استاندارد فارس، دانشگاه پیام نور استان فارس ، شرکت آب و
فاضالت استان فارس ، اداره کل آموزش فنی و حرفه اي فارس، شرکت گاز استان فارس ، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشگري فارس، اداره کل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان فارس ، مرکز تحقیقات آموزش کشاورزي و منابع طبیعی
فارس ، جمعیت هالل احمر استان فارس، اداره کل بیمه سالمت استان فارس، اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داري فارس، شرکت
سهامی آب منطقه اي فارس ، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي شیراز ، دانشگاه آزاد واحد شیراز ، اداره کل زندان هاي استان
فارس، مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري ، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك، اداره کل امور اقتصاد و دارایی فارس ،
پایگاه استنادي علوم جهان اسالم، دانشگاه علوم پزشکی، صدا و سیماي فارس، اداره کل حفاظت محیط زیست فارس ، پارك علم و
فناوري فارس، بنیاد نخبگان فارس، شهرداري شیراز، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري فارس، اداره کار و تامین اجتماعی ، اداره کل

امور مالیاتی فارس، دانشگاه فنی حرفه اي استان فارس و بهزیستی؛ امسال در نمایشگاه هفته پژوهش حضور دارند.
دکتر سیدمجتبی زبرجد، معاون پژوهشی دانشگاه شیراز و دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوري استان فارس در آیین گشایش نمایشگاه
دستاورد هاي پژوهشی استان فارس با اشاره به اینکه این استان از بین 32 استان کشور، جزو استان هاي برتر در حوزه پژوهش
شناخته شده است، گفت: فارس در چهار سال پیاپی در حوزه پژوهش و فناوري عنوان برتر کشور را کسب کرده است و این با تالش

مراکز آموزش عالی، دستگاه هاي اجرایی، شرکت هاي خصوصی و دولتی و مسئوالن استان میسر شده است.
وي ادامه داد: دنیاي امروز دنیاي علم، دانش و نیروي انسانی متخصص و ماهر است و هنر انسان باید این باشد که به اقتصاد، استحکام

علمی و دانشی ببخشد.
معاون پژوهشی دانشگاه شیراز اضافه کرد: اقتصاد پویا میسر نمی شود مگر اینکه از نظر علمی مستحکم باشد.

دکتر زبرجد اضافه کرد: استفاده از دانش به معناي استفاده از مغز و بینش انسانی و بکارگیري عنصر خالقیت در کارآفرینی است و
هدف اصلی همه مسائل دانش بنیان تولید ثروت و رفاه از علم است.

وي گفت: دانشگاه شیراز به عنوان سرمایه ملی و معنوي در جنوب کشور آماده همکاري با همه صنعتکاران و دست اندرکاران اقتصادي
و شرکت هاي دانش بنیان است.

دکتر زبرجد ادامه داد: دانشگاه شیراز با بیش از 700 عضو هیئت علمی ، در حال انجام فعالیت هاي تحقیقاتی و پژوهشی منحصر به
فردي است که می تواند آن ها را در خدمت صنایع قرار دهد و صنایع نیز در جهت گیري ها و جهت دهی به این تعامالت دانشگاه را

یاري کنند.
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معاون پژوهشی دانشگاه شیراز گفت: با نگاهی به نمایشگاه هفته پژوهش در استان فارس می توان دریافت که هدف اصلی در این
حوزه و هدفمند کردن پژوهش و محصول محور کردن آن به نتیجه رسیده است.

وي عنوان کرد: ضروري است که هر پژوهشگر در استان فارس یک نفر فارغ التحصیل دانشگاهی را به کار گیرد تا ضمن اشتغالزایی،
انتقال تجربه نیز در این حوزه مهم صورت پذیرد.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شیراز گفت: '' پژوهش اثربخش، فناوري ارزش آفرین و رونق تولید» '' به عنوان شعار هفته پژوهش
امسال انتخاب شده است.

وي خاطر نشان کرد : آیین تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه شیراز ساعت 8:30 صبح چهار شنبه 20 آذرماه و مراسم تجلیل از
پژوهشگران برتر و شرکت هاي دانش بنیان برگزیده استان فارس، ساعت 10 صبح چهارشنبه 20 آذرماه با حضور مسئوالن استانی و

روساي دانشگاه هاي فارس در تاالر شهید دستغیب مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداري فارس هم در آیین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی استان فارس گفت: اهمیت و

ضرورت پژوهش و نقش آن در توسعه استان و کشور مسأله اي نیست که نیاز به سخنوري داشته باشد. 
دکترعبدالرضا قاسم پور ادامه داد: پژوهش و فناوري مبنا و موتور محرك توسعه استان فارس و ایران است.

وي با بیان این مطلب که توسعه علمی ، فناورانه و صنعتی ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد، گفت: پژوهشگران راه حل هاي
علمی پیش روي مسووالن کشور می گذارند و پژوهش عالوه بر اهمیت در توسعه پایدار در حوزه امنیتی نیز بسیار موثر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداري فارس اضافه کرد: فرهنگ سازي پژوهش موضوع مهمی است و نیاز است مدیران به اثرگذاري
پژوهش معتقدتر شوند.

وي با بیان اینکه هنوز فرهنگ پژوهش در کشور ما نهادینه نشده،اظهار داشت: مدیران در کشور ما چندان به مقوله پژوهش توجه
ندارند و الزم است فرهنگ سازي در این خصوص از سنین کم و از مهدکودك و مدرسه آغاز شود.

معاون استاندار فارس هزینه کردن در حوزه فرهنگ سازي پژوهش را سرمایه گذاري دانست و گفت: پژوهش کاربردي و عملی موجب
توسعه می شود لذا باید ارتباط دانشگاه با دستگاه هاي اجرایی، صنعت و تولید بیشتر و مستحکم تر شود.

دکتر قاسم پور افزود: امسال رونق تولید نام گرفته و یکی از اولویت هاي تحقق آن مردمی کردن اقتصاد و واگذاري آن به بخش
خصوصی و همچنین توجه به سرمایه هاي درون کشور است.

او اظهار داشت: باید پژوهش به سمت مطالبات واقعی جامعه و مردم مانند مشکل آب ،خشکسالی ، مسایل محیط زیستی و آسیب
هاي اجتماعی پیش رود.
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سه شنبه 19 آذر 1398

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزاري مدرسه نوکا در دانشگاه شیراز

سومین دوره هاي خالقیت، نوآوري و کارآفرینی با
عنوان ''مدرسه نوکا '' در دانشگاه شیرازآغاز به کار کرد.

دکتر محمدمهدي عارفی، رئیس مرکز نوآوري و
کارآفرینی دانشگاه شیراز با اعالم این خبر گفت: نوکا،
دوره اي تجربی-آموزشی است که با هدف ارتقاي
آگاهی، دانش و مهارت عالقه مندان به فعالیت در حوزه
کسب و کارهاي دانش بنیان و نهادهاي فعال در

اکوسیستم نوآوري و فناوري کشوراجرا می شود.
وي افزود :این مجموعه قصد دارد با توجه به خالء
نیروي انسانی توانمند در اکوسیستم نوآوري و کارآفرینی
؛ به آموزش و ارتقاي مهارت متقاضیان بپردازد تا افراد
بتوانند در مجموعه هایی مانند شتابدهنده ها، پارك
هاي علم و فناوري و مراکز رشد و ... مشغول به کار

شوند و تا حدودي خالء موجود را برطرف نمایند.
رئیس مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه شیراز بیان
کرد : سومین دوره هاي خالقیت، نوآوري و کارآفرینی
در قالب 64 ساعت و در سه بسته آموزشی ارائه خواهد

شد.
خالقیت و ایده پردازي ، تفکر و اندیشه ورزي ، انضباط شخصی ، مدیریت زمان ، ارتباط موثر ، جرات ورزي، تکنیک هاي خالقیت،
مبانی ایده پردازي میان و بین رشته اي ، آشنایی با اصول طراحی اتاق فکر ، حل مساله و تصمیم گیري، آشنایی با کارگروهی
وکارتیمی ، آشنایی با ارزیابی و مستند سازي ایده، تفکر طراحی، چرا و چگونگی کسب و کارهاي نوپا، استارت آپ ها و شتابدهده ها،
آشنایی با انواع نوآوري ، آشنایی با اصول کسب و کار، آشنایی با بازاریابی و فروش و.... از مهمترین مباحثی است که در سومین
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''مدرسه نوکا '' ارائه می گردد.
سومین دوره خالقیت، نوآوري و کارآفرینی ''مدرسه نوکا '' با همکاري مشترك دانشگاه شیراز و بنیاد نخبگان استان فارس اجرا می

شود و در پایان به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره ارائه خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/19
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 نشست خبري مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز در صدر جدول وزارت علوم، از لحاظ
شاخص هاي قرارداد با صنعت است

دکتر سید فخر الدین افضلی، مدیر امور فناوري و طرح
هاي کاربردي دانشگاه شیراز، در جمع خبرنگاران گفت:
براساس آخرین آمار ارائه شده از سوي وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري در تابستان 1398، دانشگاه شیراز در
بین دانشگاه هاي جامع شهرستان ها، رتبه ي نخست را
از لحاظ شاخص هاي قرارداد با صنعت کسب کرده و در
بین دانشگاه هاي جامع ایران هم بعد از دانشگاه تهران،

قرار گرفته است.
وي با اشاره به آخرین فعالیت دانشگاه در ارتباط با

صنعت در نمایشگاه فرصت هاي ساخت داخلی و رونق تولید در استان فارس افزود: غرفه ي دانشگاه شیراز با ارائه ي توانمندي هاي
دانشگاه در این نمایشگاه حضور مؤثر داشت و استادان دانشگاه شیراز گفت وگوهاي مثبتی با صنعتگران داشته اند. این موضوع زمینه
اي را فراهم کرد تا دانشگاهیان 51 مورد از نیازهاي ارجاعی صنایع را تجزیه و تحلیل کنند و به این نتیجه رسیدیم که می توانیم
پاسخگوي نیازهاي آنان باشیم. همچنین حدود 30 مورد امضاي تفاهم نامه با شرکت ها و صنایع مستقر در نمایشگاه داشتیم که این
آمار در مقایسه با میانگین آمار قراردهاي دانشگاه با صنایع در سال، که حدود 19 مورد بوده است، نشان دهنده ي وضعیت خوبی
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است. 
به گفته ي مدیر امور فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز، تعداد قرارداد ها در سال 97 نسبت به سال قبل حدود 18درصد

افزایش و حجم وصولی مالی 29درصد رشد داشته است. 
دکتر افضلی، به فعالیت هاي دفتر فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز در سطح کالن و ملی نیز اشاره کرد و طرح هاي
مختلف در حوزه هاي رادار، زیست محیطی، صنعتی، حوزه هاي دفاعی، برق، الکترونیک، پلیس هوشمند و... را ازجمله ي آنان

برشمرد.
وي از برنامه ریزي هاي مختلف براي افزایش سطح تعامل و ارتباط با جامعه-صنعت خبر داد و اقدامات مختلف در پیوند با این موضوع

را در دو صورت درون سازمانی و همگام با وزارت علوم تشریح کرد. 
دکتر افضلی به فعالیت هاي مختلف صورت گرفته در دانشگاه شیراز (فعالیت هاي درون سازمانی) مانند راه هاي افزایش مشارکت
اساتید از طریق به کارگیري مدل هاي ارتباط با صنعت و تدوین آیین نامه هاي مختلف براي اعضاي هیأت علمی اشاره کرد و طرح
اعطاي گرنت تشویقی به اساتید در زمینه ي طرح هاي کاربردي، تعیین امتیازاتی براي تعامل اساتید با شرکت هاي دانش بنیان و
تاسیس شرکت هاي دانش محور را نمونه هایی از آن تدابیر پیش بینی شده در این راستا خواند که در ذیل این امتیازات، توجه به

مساله ي دانش آموختگان و تولیدات محصوالت دانش بنیان مورد دقت قرار گرفته است. 
دکتر افضلی از برنامه ریزي دفتر فناوري براي تسهیل سازي امور اداري، مالی و بیمه گري طرح هاي پژوهشی نیز سخن گفت و
اقداماتی چون تاسیس دفتر کنترل پروژه، به منظور پایش قراردادهاي پژوهشی به عنوان یکی از شاخص هاي کیفیت، مشتري مداري،
صنعت مداري و جامعه مداري و همچنین تشکیل کمیته ا ي در دانشگاه شیراز با هدف بررسی کلیه ي قراردادهاي 13سال گذشته را
نیز ازجمله اقداماتی در این راستا معرفی کرد. دکتر افضلی همچنین بازدیدهاي میدانی از صنایع و سازمان ها، برگزاري جلسات
مختلف در سطوح مختلف، گفت وگوهاي رخ به رخ با متخصصان صنایع براي عارضه یابی و حل مشکل، ایجاد برخی مکانیزم ها مانند
خانه ي جامعه-صنعت و شرکت در نمایشگاه هاي متعدد را از دیگر فعالیت هاي دفتر فناوري و طرح هاي کاربردي دانشگاه شیراز نام

برد.
وي همچنین اظهار داشت: حدود 4 مدل از این مدل هاي ارتباط با صنعت دانشگاه شیراز، در کتابچه ي سال انواع مدل هاي ارتباط با

صنعت وزارتخانه، انتخاب و به دانشگاه هاي وزارت علوم و بهداشت جهت به کارگیري پیشنهاد شده که مایه ي مباهات است.
مدیر امور فناوري دانشگاه شیراز در ادامه به دیگر فعالیت هاي این دفتر اشاره کرد که همگام و همزمان با وزارتخانه ي علوم، تحقیقات
و فناوري در حال انجام است. دکتر افضلی، رصد اشتغال دانش آموختگان، فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت با هزینه ي
دانشگاه، سند الزامات قراردادها (شامل توصیه ي برخی تسهیالت و مکانیزم ها براي سهولت)، مهارت آموزي دانشجویان در طول

دوران دانشجویی از جمله برنامه هاي اجرایی این دفتر خواند که همگام با برنامه هاي وزارتخانه در حال انجام است. 

وي پیشنهاد داد، دولت با افزایش سطح تسهیالت و معافیت هاي مختلف به صنایعی که در خدمت رفع نیاز جامعه و بومی سازي و
تولید با دانشگاه ارتباط می گیرند و تعامل دارند، می تواند موجب بهبود روند تعامل و ارتباط دانشگاه و صنعت-جامعه شود.

دکتر افضلی در خاتمه از نشست مشترك هفته ي آینده ي مسئوالن دانشگاه شیراز با استاندار، مؤسسه هاي آموزش عالی و صنایع
درسالن شهید امامی استانداري فارس خبرداد و گفت: در این نشست از 3 طرح برگزیده ي استان در راستاي رونق تولید تقدیر می

شود.

یکشنبه 24 آذر 1398
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روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 برگزیده شدن کارشناس دانشگاه شیراز در دومین جشنواره ملی کرسی هاي آزاداندیشی

آقاي فرج اله زارعیان جهرمی کارشناس کرسی هاي
آزاداندیشی دانشگاه شیراز به عنوان رتبه برگزیده
جشنواره ملی کرسی هاي آزاداندیشی دانشگاه هاي

سراسر کشور انتخاب شد.
در دومین جشنواره ملی کرسی هاي آزاداندیشی
دانشگاه هاي سراسر کشور که آذرماه به میزبانی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد، فرج اله زارعیان جهرمی
کارشناس کرسی هاي آزاداندیشی دانشگاه شیراز حائز
رتبه برگزیده با محوریت عدالت اجتماعی شد. در این
جشنواره از سه دانشگاه برگزیده و سه دانشگاه شایسته

تقدیر، تجلیل شد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 حضور انجمن علمی بخش هنر دانشکده هنر و معماري در گرامیداشت روز جهانی خاك

به مناسبت ''روز جهانی خاك '' انجمن علمی هنر
دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز و کانون سبز
دانشگاه شیراز در ویژه برنامه هاي روز جهانی خاك

حضور یافت.
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این ویژه برنامه فرهنگی وهنري ، توسط اداره مشارکت
هاي مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداري و
سازمان مردم نهاد سبزگامان حیات سبز فارس در پارك

آزادي برگزار شد .
در این برنامه که با هدف آگاه سازي عمومی در رابطه با
اهمیت حفاظت از خاك به عنوان یک میراث ملی انجام
گرفت ، انجمن علمی هنر با اجراي پرفورمنس آرت با
محوریت ارزش خاك در تولید وسایلی که به خاك
آسیبی نمی زنند و آموزش کار با گل رس به کودکان

فعالیت نمود.
همچنین اجراي نمایش خیابانی و پرفورمنس تن خاك
با محوریت ارزش خاك ،کاشتن بذر هاي بومی ،نقاشی با

خاك و سفال گري توسط کودکان و.... از دیگر برنامه هاي اجرا شده توسط گروه هاي هنري دیگر در ویژه برنامه هاي روز جهانی
خاك بود.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 گشایش هسته ي فناوري اوربیتال در دانشگاه شیراز

در مراسمی با حضور خانم دکتر ملونی، مدیرکل نوآوري
و کسب و کارهاي نوین معاونت علمی و فناوري ریاست
جمهوري؛ هسته ي فناوري اوربیتال در دانشکده ي

علوم دانشگاه شیراز، افتتاح شد. 
این مرکز با همکاري مشترك دانشگاه شیراز و پارك
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علم و فناوري به بهره برداري رسید.
دکتر ذوالقدر، مدیر پارك علم و فناوري فارس، هدف
ازاجراي این طرح را، ایجاد فضاي گفت وگو، پیداکردن
ظرفیت هاي نهفته ي دانشجویان و حمایت از ایده هاي

خالق آنان معرفی کرد. 
به گفته ي وي، هم اکنون 350 شرکت در پارك علم و
فناوري مستقر است، همچنین 900 مرکز فناور و 160
شرکت دانش بنیان در استان فارس فعال است که
نزدیک به 2700 نفر در زمینه هاي مختلف نفت، گاز،
پتروشیمی، فناوري اطالعات و دیگررشته هاي علمی در

آن ها فعالیت دارند. 
دکتر ذوالقدر افزود: تالش می شود با تعامل و همکاري دیگر دانشگاه ها و مراکز علمی، تعداد این مراکز، تا سال آینده به 3 هزار مرکز

برسد.
دکتر مریم ملونی، مدیرکل نوآوري و کسب و کارهاي نوین معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري نیز با تاکید بر ضرورت بیش از

پیش
گسترش و ارتقاي پارك علم و فناوري استان فارس ، اظهار داشت : پارك علم و فناوري فارس جزء نخستین پارك هاي سطح یک در
کشور است که توانسته، با هم افزایی و تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی، فضاي مناسبی را براي عملی کردن ایده هاي دانشجویان و

پژوهشگران ایجاد کند. 
دکتر ایران دوست و دکتر سهراب پور از دیگر سخنرانان در این آیین بودند. همچنین دوتن از دانشجویان بخش فیزیک دانشکده ي

علوم در این مراسم، تعدادي از طرح هاي خالقانه ي خود را ارائه دادند.
هسته ي فناوري اوربیتال در دانشکده علوم (پردیس ارم) واقع شده و دانشجویان می توانند از امکانات موجود در آن براي تبدیل ایده

به محصول بهره ببرند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

  |  تاریخ: 1398/09/24
منبع: روابط عمومی دانشگاه

شیراز

 تأملی بر موضوع هویت و سیاست در ایران معاصر

در ادامه سلسله نشست هاي پروژه هویت ایرانیان،
نشست «تأملی بر موضوع هویت و سیاست در ایران
معاصر» با سخنرانی آقاي دکتر فرهنگ رجایی استاد
دانشگاه کارلتون کانادا، دکتر ابراهیم عباسی رئیس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز و دکتر
سید جواد صالحی عضو هیئت علمی بخش علوم سیاسی
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دانشگاه شیراز ، در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه شیراز برگزار شد .

این نشست با همکاري معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه شیراز،کمیته سیاست و هویت پروژه هویت
ایرانیان، مرکز تبیین اندیشه هاي حضرت آیت اهللا
خامنه اي، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
شیراز و انجمن علمی بخش علوم سیاسی دانشگاه شیراز

برگزار شد.

در ابتداي این نشست دکتر سید جواد صالحی عضو
هیئت علمی بخش علوم سیاسی، به اهمیت مفهوم هویت پرداخت . 

وي در بحث هویت سؤال اصلی را چیستی انسان ها دانست که داراي سطح فردي ، اجتماعی و سطح بین المللی است. دکتر صالحی
در بحث هویت بازگشت به خویشتن و معنا دادن به خود را مهم توصیف کرد و در ادامه هویت را از چند منظر، هویت از منزله غیریت،

هویت به مثابه اندام وارگی را شرح داد.
دکتر سید جواد صالحی در پایان به معرفی و نقد هویت در آثار آقاي دکتر فرهنگ رجایی (کتاب اندیشه و اندیشه ورزي) پرداخت.

در ادامۀ این نشست دکتر ابراهیم عباسی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به معرفی پروژه هویت ایرانیان در دانشگاه شیراز
پرداخت و یکی از مهم ترین اهداف این طرح را حمایت مالی از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و رساله هاي دکتریدانست و از

دانشجویان دانشکده خواست که پژوهش هاي خود را به سمت هویت سوق دهند. 
دکتر ابراهیم عباسی در ادامه به معرفی آثار دکتر فرهنگ رجایی پرداخت و مهم ترین خصیصه هاي آثار دکتر او را ، مسئله محوري،

نگاه مثبت به ایران و اسالم و استفاده از تاریخ دانست.
در ادامه نشست «تأملی بر موضوع هویت و سیاست در ایران معاصر» دکتر فرهنگ رجایی استاد دانشگاه کارلتون کانادا موضوع

سخنرانی خود را هویت و امر سیاسی معرفی نمود.
وي بینش درست نسبت به هویت و امر سیاسی را الزم دانست و براي رسیدن به این مفهوم سه پرسش: هویت چیست؟ امر سیاسی

چه جنبه هایی دارد ؟ نسبت آن ها باهم کدام است؟ را طرح کرد.
استاد دانشگاه کارلتون کانادا در ادامه به تعریف هویت در معناي کارکردي و هستی شناسی آن پرداخت. دکتر رجایی هویت را در بعد

هستی شناسی اسم، واحد نام گذاري و مختصاتی دانست که براي خود و جامعه قائلیم. 
وي همچنین در بعد کارکردي هویت را حد و حدود فرد با خود، دیگري و عالم دانست. دکتر فرهنگ رجایی هویت را به مثابه رودخانه

و باغ توصیف نمود و در ادامه به تعریف خود از سیاست و امر سیاسی پرداخت.
وي سیاست را مقوله اي دانست که به توضیح و تولید آمرانه ارزش ها می پردازد اما امر سیاسی، مسائل مختلفی (دینی،اقتصادي و...)

را پوشش می دهد.
دکتر رجایی جهان داري را مهم ترین جنبه امر سیاسی دانست و گفت : امر سیاسی به سامان زندگی انسان سروکار دارد.

در ادامه نشست «تأملی بر موضوع هویت و سیاست در ایران معاصر» دکتر فرهنگ رجایی به سؤاالت دانشجویان حاضر در نشست، در
زمینۀ هویت پاسخ داد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/09/24
شیراز

 بزرگداشت روز جهانی شهرسازي

به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
و همکاري دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز ،
مقارن با هفته پژوهش مراسمی به مناسبت بزرگداشت
روز جهانی شهرسازي درتاالر کیمیاي دانشکده هنر و

معماري برگزار شد.
در این مراسم که با حضور مدیران شهري و اعضاي
شوراي اسالمی شهر شیراز ، اساتید دانشگاه، دانشجویان
ترتیب یافت، به مسائل مهم شهري و حقوق شهروندي

پرداخته شد.
دکتر بذرگر ، رئیس دانشکده هنر و معماري با تشکر از
سازمان نظام مهندسی به جهت اهمیت دادن به این
موضوع بیان داشت: یکی ازمباحثی که درسطح جهانی

مطرح می باشد حقوق شهروندي است.
وي افزود: در طول 50 سال گذشته طرح هاي متعدد در خصوص مباحث شهري در ایران مطرح شده است که توسط گروه هاي

مختلف برنامه ریزي و طراحی شده و در اختیار شهرداري ها قرار گرفته است.
دکتر بذرگر بیان کرد: امروزه با نگاهی اجمالی به وضعیت شهرها متوجه می شویم که طرح ها تا چه میزان با معیارها و استانداردهاي

جهانی منطبق است و این جاي تامل دارد.
مهندس سیف زاده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس هم ضمن گرامی داشت روز شهرسازي ، موضوعــات محوري روز

شهرسازي امسال را حق به شــهر، حقوق عمومی، نقش شهرسازان و موانع و چالش هاي پیش رو اعالم کرد .
وي افزود : از آغاز قرن نوزدهم تاکنون جوامع صنعتی به دنبال کشــف جوابی براي مشکالت شهري هستند .

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس بیان داشت : نقش شهرســازان در ایجاد یک جامعه ســالم و حل مشکالت شهري
بسیار مهم است.

دکتر رضایی معاون عمرانی استانداري فارس نیز در این مراسم به نقش مهم شهرسازان در رویکردهاي اجتماعی یک جامعه پرداخت و
افزود: امروزه ما نیازمند شــهروند مسئول هستیم و الگوي شهرسازي ما نیازمند اصالحات جدي می باشد.

در ادامه مهندس احمد سعید نیا و دکتر ناصر براتی هریک با توجه به بیانیه جهانی روز شهرسازي در مورد مسایل شهري به مسائل
تخصصی پرداختند.

در ادامه ، پنل تخصصی مدیریت شهري و شهرسازي با حضور سخنرانان اصلی برنامه و مسئولین شهري برگزار شد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز

منبع: روابط عمومی دانشگاه  |  تاریخ: 1398/09/24
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شیراز

 تجلیل از پژوهشگران برتر

در مراسمی با حضور استاندارفارس، روساي دانشگاه
هاي استان و مسئوالن اجرایی؛ از پژوهشگران برتر

دانشگاه شیراز و استان فارس تجلیل شد.
در ابتدا دکتر سیدمجتبی زبرجد، معاون پژوهش و
فناوري دانشگاه شیراز به بیان جایگاه این دانشگاه در
نظام هاي رتبه بندي بین المللی پرداخت و گفت :
آمارها نشان دهنده بهبود جایگاله دانشگاله شیراز دارد و

باید تالش شود که روز به روز این موقعیت بهبود یابد.
وي در ادامه به تشریح مهمترین اقدامات دفتر امور
پژوهشی، امور فناوري و طرح هاي کاربردي، مرکز

نوآوري و کار آفرینی و اداره انتشارات پرداخت.
دکتر حمید نادگران ، رئیس دانشگاه شیراز در این آیین با اشاره به هماهنگی بسیارخوب بین دستگاه هاي اجرایی و دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی استات فارس؛ اظهار داشت : تعامالت خوبی در این زمینه صورت گرفته و تالش می شود که ارتباطات و طرح

هاي مشترك بیش از پیش افزایش یابد.
وي افزود: با توجه به این هماهنگی، استان فارس براي چهارمین سال متوالی به عنوان استان برتر در زمینه پژوهش و فناوري انتخاب

شد.
رئیس دانشگاه شیراز گفت : براي مسائل و چالش هاي موجود می توان با تکیه به توان دانشگاهیان و همراهی و همکاري مسئوالن

راهکارهاي عالمانه ارائه داد.
دکتر حمید شریف ، رئیس بنیاد ملی نخبگان استان فارس هم در مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده اظهار داشت : 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 گماري و پس از آن الگوسازي و تکریم از نخبگان ، سرآمدان و مشاهیري است که سالها عمر خود را در مسیر اعتالي

دانش و فرهنگ ایران اسالمی سپري کرده اند.
دکتر شریف اظهار داشت : هدف از تکریم ، شناسایی اثرگذاري علمی و فرهنگی نخبگان جامعه ، شناسایی رموز موفقیت آنها ، زمینه
سازي حضور هرچه بیشتر این افراد در جامعه به منظور اثرگذاري بیشتر، معرفی مشاهیر ایرانی در سطوح ملی و بین المللی و در

نهایت الگوسازي شیوه علمی و فرهنگی این عزیران است.
در ادامه با حضور استاندارفارس و رئیس دانشگاه شیراز از جایزه پروفسور مرتضی خوشخوي(علوم باغبانی) و جایزه پروفسور کرامت اله

ایزدپناه(ویروس شناسی گیاهی) رونمایی شد.
همچنین نخستین جایزه پروفسور سپاسخواه در مهندسی آب به آقاي بابک ذوالقدر، دانشجوي دکتري دانشگاه شیراز اهدا شد.

دکتر عنایت اهللا رحیمی،استاندار فارس هم در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر ضمن ابراز خرسندي از کسب عنوان رتبه اول پژوهش
کشور، عنوان کرد: به دست آوردن این رتبه برترنشان دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی مراکز علمی و دانشگاهی استان فارس است.

وي با تاکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادي کنونی باید از این ظرفیت دانشگاهی بهره بگیریم خاطرنشان کرد: امید ما به این است
که بتوانیم با استفاده از فکر و اندیشه اساتید و دانشجویان و تبلور توانمندي هاي داخلی از این جنگ اقتصادي پیروز و سربلند خارج

شویم.
نماینده عالی دولت در استان فارس، اخالق را به عنوان اولویت کسب علم و دانش در دانشگاه ها و مراکز علمی مطرح کرد و گفت: رفع
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بسیاري را مشکالت کنونی جامعه با آشنایی اساتید و دانشجویان با اخالق اسالمی تحقق خواهد یافت.
وي ادامه داد: اگر نسل آینده ساز کشور با اخالق اسالمی آشنا شود و در کنار روحیه آزاد اندیشی و آرمان خواهی این اخالق را تقویت

کند ؛ دستیابی به پیشرفت همه جانبه در زمینه هاي مختلف، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... را تسهیل خواهد کرد.
استاندار فارس بر اهمیت جایگاه تشکل ها و انجمن هاي دانشجویی تاکید کرد و افزود: دانشجو باید این امکان را داشته باشد که حرف
ها و نقدهاي خود را بدون لکنت زبان بیان کند اما این نکته این حائز اهمیت است که در بیان نقدها و نظرات باید اخالق اسالمی

رعایت شود.
وي ادامه داد: در اخالق اسالمی پرده دري جایگاهی ندارد و کسی که با ادبیات غیر قابل قبول مسئوالن حقوقی و منتخب مردم را

خطاب قرار می دهد نمی تواند در جامعه اثر گذار باشد.
دکتر رحیمی بیان کرد: یقین داریم در مقطع فعلی هیچ ضرورتی براي ما مهمتر از ایجاد امید و افزایش اعتماد در میان مردم و

افزایش سرمایه اجتماعی نیست.
استاندار فارس افزود: امروز فارس 200 مرکز آموزش عالی دارد و 2 دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی، با بیش از 2 هزار استاد

صاحب نظر در سطح منطقه و جهان، گل سرسبد این مراکز محسوب می شود.
وي خواستار توجه ویژه به کاربردي شدن پایان نامه هاي ارشد و دکتري براي بهبود وضعیت اقتصادي و ورود به چرخه صنعت و نهایتا

خلق ثروت شد وگفت: نیازمند پژوهش هاي هدفمند در مقطع تحصیالت تکمیلی هستیم.
او همچنین با بیان اینکه سر تعظیم بر صبر و تحمل این مردم براي حفظ استقالل کشور فرود می آوریم، گفت: در جنگ حلوا توزیع
نمی کنند، جنگ با سختی همراه است؛ امروز هم جنگ اقتصادي بسیار پیچیده و سخت تر از جنگ نظامی است که تنها با اتحاد می

توان از این عرصه سخت عبور کرد.
استاندار فارس خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور ما از گذشته دور تک محصولی و وابسته به نفت بوده که براي عبور از آن به کاربردي

شدن علم و تولید کاالي حاصل از آن و نهایتا افزایش ثروت نیازمندیم.
دکتر رحیمی گفت: بدون تنوع شغلی نمی توان فشارهاي اقتصادي را بر مردم کم کرد و اگر فشاري بر مردم مستولی است بخش

زیادي از آن به وابستگی به اقتصاد تک محصولی باز می گردد که در شرایطی مانند تحریم بسیار ضربه پذیر است.
استاندار فارس اظهار داشت : باید براي اعمال سیاست هاي اقتصاد مقاومتی به مواردي مانند افزایش مالیات و خلق ثروت هاي جدید

روي بیاوریم تا اقتصاد نفتی را به اقتصادي چند وجهی تبدیل کنیم.
وي کاهش نرخ بیکاري در استان فارس را نشان از سرمایه گذاري و تالش دانست و گفت: یقین داریم با افزایش تعداد شرکت هاي

دانش بنیان و راه اندازي کارخانه نوآوري می توان زمینه اشتغال بیشتر را فراهم کرد.
استاندار فارس همچنین بر لزوم روشنگري دانشگاهیان در انتخابات پیش رو تاکید و خاطرنشان کرد: از آنجا که دانشگاه منشا تحوالت
است، انتظار بر این است که این قشر فرهیخته با تحلیل هاي روشنگرانه خود، به ایجاد فضاي بانشاط ، رقابتی ، مشارکتی ، سالم و

امن در انتخابات پیش رو کمک کنند.
در انتهاي این مراسم از پژوهشگران برتر تجلیل شد و استاندار و رئیس دانشگاه شیراز از نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی استان بازدید
کردند. همچنین به مناسبت روز دانشجو از تعدادي از دانشجویان دانشگاه هاي استان توسط استاندار فارس تقدیر به عمل آمد و از
دانشجوي دکتري دانشگاه شیراز، خانم فهیمه محمدپور دانشجوي نمونه کشوري سال 97 رشته روانشناسی بالینی تقدیر به عمل آمد.
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 افزایش 3 برابري تفاهم نامه هاي بین المللی دانشگاه شیراز

رئیس مرکز همکاري هاي علمی و بین المللی دانشگاه
شیراز گفت: تعداد تفاهم نامه هاي علمی بین المللی
دانشگاه شیراز در مقایسه با سال گذشته 3 برابر افزایش

یافته است.
دکترمحمد صابر خاقانی نژاد افزود : از ابتداي سال
1398 تا کنون 11 تفاهم نامه علمی بین المللی بین
دانشگاه شیراز و دانشگاه هاي خارجی منعقد شده و با
توجه به برنامه ریزي هاي صورت گرفته این عدد تا

پایان امسال به 15 تفاهم نامه می رسد.
وي تصریح کرد : در سال هاي گذشته ، متوسط تعداد
تفاهم نامه هاي همکاري مشترك بین المللی 3 تا 5

عدد در سال بوده و امسال علیرغم شرایط خاص سیاسی بین المللی ، تعداد تفاهم نامه هاي بین المللی دانشگاه شیراز رشد چشمگیر
3 برابري داشته است.

رئیس مرکز همکاري هاي علمی و بین المللی دانشگاه شیراز گفت: هم اکنون دانشگاه شیراز با 66 دانشگاه خارجی داراي تفاهم نامه
همکاري مشترك است و از بین آنها دانشگاه هاي آلمان با 15 تفاهم نامه فعال صدرنشین هستند.

دکتر خاقانی نژاد با اشاره به فرآیند پیچیده و زمان بر انعقاد تفاهم نامه بین المللی بین دو دانشگاه؛ خاطر نشان کرد: این اقدامات با
تالش بی وقفه در امور بین الملل دانشگاه شیراز صورت می گیرد و میزان عملیاتی شده این تفاهم نامه ها به اعضاي هیات علمی و

دانشجویان تحصیالت تکمیلی بستگی دارد.
وي ادامه داد : حضور اساتید و دانشجویان در دانشگاه هاي طرف قرارداد، برگزاري کارگاه تخصصی ، سمینار و طرح هاي مشترك ،
چاپ مقاالت مشترك در مجالت بین المللی، استفاده از اساتید یک دانشگاه به عنوان استاد مشاور یا استاد راهنما در دانشگاه دیگر،
اعزام اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی براي دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت و ارائه مدرك مشترك بین دو دانشگاه ؛ از جمله
اقداماتی است که بر اساس تفاهم نامه هاي بین المللی همکاري مشترك بین دانشگاه شیراز و سایر دانشگاه هاي خارجی طرف قرارداد

، امکان پذیر می باشد.
دکتر خاقانی نژاد در پایان تصریح کرد : مرکز همکاري هاي علمی و بین المللی دانشگاه شیراز در تمام مراحل میزبانی از اساتید
خارجی، اخذ ویزا و اجراي برنامه هاي بین المللی مشترك با تمامی اعضاي هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی همراهی و

همکاري می کند و کارشناسان این مرکز مشاوره هاي الزم را به عالقه مندان ارائه می نمایند.
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 برگزاري جشنواره بازي هاي رایانه اي در دانشگاه شیراز

چهارمین دوره جشنواره بازي هاي رایانه اي، محیطی و
فکري در دانشگاه شیراز در حال برگزاري است.

مهندس علی رحیمی، دبیر اجرایی این جشنواره در در
نشست خبري چهارمین دوره جشنواره بازي هاي رایانه
اي، محیطی و فکري گفت: این مسابقات هم اکنون در
حال برگزاري است و از 17 آذر ماه آغاز شده و تا 5 دي

ماه ادامه دارد.
دبیر اجرایی چهارمین دوره جشنواره بازي هاي رایانه
اي، محیطی و فکري با اشاره به اینکه این مسابقات در
سایت اختصاصی جشنواره ligaofficial.ir به طور
زنده پخش می شود، اظهارداشت: مدارس سطح شیراز
در این جشنواره حضور خواهند داشت و دانش آموزان به

بازي می پردازند.
مهندس رحیمی گفت : در چهارمین جشنواره بازي هاي
رایانه اي شیراز 20 رشته در دسترس عالقه مندان قرار
گرفته که تا به حال چنین اتفافی در ایران رخ نداده

است و همین امر باعث شده تا عالقه مندان زیادي در جشنواره شرکت کنند.
مهندس امیر محمدي، دیگر دبیر اجرایی جشنواره هم ، با اشاره به اینکه از جدیدترین و به روز ترین کنسول ها و تجهیزات بازي ها

در این مسابقات استفاده خواهد شد، اظهار داشت: مسابقات بازي هاي نوستالژي تا تکنولوژي در این جشنواره انجام می شود.
دبیر اجرایی چهارمین دوره جشنواره بازي هاي رایانه اي، محیطی و فکري با اشاره به اینکه مسابقات پرهیجان بازهاي رایانه اي در 20
رشته با اهداي جوایز نقدي و غیرنقدي همراه خواهد بود، تاکید کرد: شرکت هاي بازي ساز بومی با ارائه بازي هاي ایرانی در جشنواره

شرکت می کنند.
وي با اشاره به اینکه این جشنواره با گزارش زنده در سالن مسابقات برگزار می شود، افزود: سالن مسابقات در پردیس ارم دانشگاه

شیراز مستقر شده و مسابقات عصرها از ساعت 15 تا 22 برگزار می شود.
مهندس محمدي با اشاره به اینکه عموم می توانند در بازي ها شرکت کنند، افزود: عالقه مندان می توانند در سایت جشنواره براي

مسابقاتی که هنوز باز هست، ثبت نام کنند.
وي با اشاره به اینکه حامیان برنامه دانشگاه شیراز، شهرداري شیراز، آموزش و پرورش فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،
موسسه آموزش عالی زند و شرکت MSI هستند، تاکید کرد: بازي هاي فکري و محیطی در کنار بازي هاي یارانه اي برگزار می شود

که بازهاي دالیز، اوتلو و سایر بازي هاي رومیزي هستند.
دکتر تشخوریان ، مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست دانشگاه شیراز در جمع خبرنگاران گفت: همکاري سازمان هاي مختلف در سطح
شهر شیراز از جمله شهرداري شیراز سبب شد تا چهارمین جشنواره بازي هاي رایانه اي نسبت به دوره هاي پیشین خود عملکرد

بهتري داشته باشد. 
وي ادامه داد : فراهم کردن بستر مناسب جهت تفریح و سرگرمی دانش آموزان و دانشجویان، تقویت روحیه نشاط و سرزنده شدن
محیط دانشگاه با محیطی شاد و پرانرژي، ارائه تصویر متفاوت از دانشگاه شیراز براي دانش آموزان جهت ورود بهتر به دانشگاه، تغییر
دیدگاه مردم و مسئولین نسبت به بازي هاي رایانه اي به عنوان یک صنعت درآمدزا، سازماندهی و ساختاردهی بازي ها با تاسیس
لیگ بازي هاي رایانه اي، ایجاد استارتاپ هاي حوزه بازي و استعدادیابی و حمایت از بازي بازها از اهداف این جشنواره به شمار می
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رود.
دکتر تشخوریان خاطر نشان کرد : برگزاري این رویداد با حرکت و تالش دانشجویان همراه بوده و این دانشجویان بودند که این رویداد
را به سرانجام رسانند. آقایان رحیمی و محمدي، دبیران چهارمین جشنواره بازي هاي رایانه اي شیراز با صرف وقت بسیار زیادي،
کارهاي جشنواره را مدیریت کردند که نتیجه این تالش ها سبب شد تا افراد زیادي به جشنواره مراجعه کنند و سطح رضایت مندي از

جشنواره نسبت به سال هاي پیش چندین برابر باشد.
دکتر فرشاد خون جوش، مدیر مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه شیراز و دبیر علمی چهارمین جشنواره بازي هاي رایانه اي

شیراز هم در جمع خبرنگارن به بیان اهمیت صنعت بازي سازي پرداخت.
وي اظهار داشت : بحث بازي هاي رایانه اي به یک محور اساسی در حوزه هاي مختلف تبدیل شده است و دیگر به تفریح و سرگرمی
خالصه نمی شود. این بازي ها می توانند در سطوح مختلف ایجاد نشاط کنند و به یک ابزار مهم در بخش هاي گوناگون تبدیل شده

اند. حتی بازي هاي رایانه اي موفق شده اند در المپیک ورود کنند که نشان دهنده اهمیت واالي این صنعت است. 
دکتر خون جوش بیان کرد : به نظر من این بازي ها یکی از مولفه هاي اساسی هر جامعه در حوزه علمی فرهنگی هستند. در همین
راستا با توجه به رسالت دانشگاه شیراز و جدیت دانشجویان، از چندین سال پیش جشنواره بازي هاي رایانه اي فکري و محیطی در

دانشگاه شروع به کار کرد و در حال حاضر این چهارمین دوره این رویداد است.
وي در خصوص چهارمین جشنواره بازي هاي رایانه اي شیراز خاطر نشان کرد:نکته جالب این رویداد این است که تمامی کارها از
طرف تیم هاي دانشجویی صورت می گیرد و ما صرفا حمایت کننده هستیم. از اوایل سال، برنامه ریزي این کار شروع شد. در صورت
حضور سایر ارگان ها قطعا می توان هزینه هاي انسانی و مالی را کاهش داد و این فشار از روي دوش دانشجویان برداشته شود. قطعا
در چنین اتفاقات مثبتی باید همه فعالیت داشته باشند. البته ارگان هایی هم کنار ما بودند که بدون کمک آن ها مسیر براي ما سخت
می شد. دکتر گشتاسبی معاون فرهنگی شهرداري شیراز، دکتر مخبري ریاست دانشگاه زند، شرکت شهر فافا و در نهایت شرکت

MSI و آقاي پیله چی کمک هاي فوق العاده اي به ما کردند و سبب شدند تا دوره چهارم پیشرفت هاي زیادي داشته باشد.
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز تاکید کرد :صنعت بازي یک تیغ دو لبه است. هم می توان به نادرستی از آن
استفاده کرد هم می توان استفاده علمی و فرهنگی از آن داشت. در همین راستا برگزاري چنین جشنواره هایی واقعا مهم است و باعث
ایجاد انگیزه می شود تا شرکت هایی که در این حوزه فعالیت دارند بتوانند در این محیط ها خودشان را معرفی کنند. بنابراین استفاده

درست از بازي هاي رایانه اي هدف اصلی ما است.
دکتر حفیظی، مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز هم در این نشست خبري ، اظهار داشت : دانشگاه شیراز برنامه ریزي خاصی را براي ایجاد

شور و نشاط دانشجویی انجام داده و با همین هدف از برپایی چنین رویدادهایی حمایت می نماید.
وي افزود : در واقع برگزاري جشنواره ها ، مانند موتور محرك ایجاد انگیزه در بین دانشجویان عمل می کند و به همین دلیل جشنواره
هاي متعدد مانند رویش (ویژه کانون هاي فرهنگی، هنري، اجتماعی ) ، حرکت (انجمن هاي علمی-دانشجویی) و ... در دانشگاه شیراز

برگزار می شود. 
دکتر حفیظی اظهار امیدواري کرد : اجراي چهارمین دوره جشنواره بازي هاي رایانه اي، محیطی و فکري سبب هدایت دانشجویان به

سمت تولید محتوا و ایجاد کسب و کارهاي نوین و استارت آپ ها شود.
در ادامه خبرنگاران سواالت خود را مطرح کردند و مسئوالن دانشگاه و دبیران جشنواره به آنها پاسخ دادند.
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 اختتامیه پنجمین یادواره بوي سیب حرم

اختتامیه پنجمین یادواره بوي سیب حرم ویژه
دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه هاي استان فارس

در تاالر حکمت دانشگاه شیراز برگزار شد.
در این مراسم از برگزیدگان پنجمین یادواره بوي سیب
حرم در هفت بخش عکاسی، شعر، متن عاشورایی،
اپلیکیشن، گرافیک، تایپوگرافی، تصویر سازي و پوستر با

اهدا جوایز و لوح تقدیر ، تجلیل شد.
خانم فاطمه فرهادي، دبیر اجرایی پنجمین یادواره بوي
سیب حرم گفت: هدف از برگزاري این مراسم ترویج
فرهنگ ناب محمدي و عاشورایی در قالب هنر و ادب به
دانشجویان، رسیدن به زبان گویاي هنري در یادآوري

مناسبات و تبلیغ واقعیت هاي مذهبی، تبدیل کردن شعارهاي مذهبی به نشانه ها و الگوهاي هنري، تولید و نشر آثار هنري با مضامین
مذهبی، انتقال واقعیت هاي مذهبی و دینی به نسل جوان و یادآوري آن به دیگر نسل ها از طریق مسابقات سوگواره ها و مسابقه هاي

فرهنگی-هنري ، است.
وي ادامه داد : تالش براي ایجاد تفکر در خصوص واقعه کربال؛ بیان حماسه عاشورا و انتقال پیام آن ؛ بهره مندي از ظرفیت هاي واقعه
کربال در زمینه خلق آثار تجسمی ؛ استفاده از ظرفیت هاي دانشگاهی در گسترش فرهنگ و هنر عاشورایی ؛ تالش براي زدودن خرافه
از واقعه کربال ؛ مطالعه فرهنگ دینی و به ویژه هنر تشیع و فراهم آوردن بستري مناسب براي ارایه توانمندي ها و کشف استعدادهاي

هنري همسو ؛ از دیگر اهداف یادواره بوي سیب حرم به شمار می رود.
خانم فرهادي گفت : از مجموع 460 اثر ارسالی به دبیرخانه پنجمین یادواره بوي سیب حرم 22 اثر برگزیده شد.

دبیر اجرایی پنجمین یادواره بوي سیب حرم تصریح کرد: دانشجویان دانشگاه هاي استان فارس در هفت بخش عکاسی، شعر، متن
عاشورایی، اپلیکیشن، گرافیک، تایپوگرافی، تصویر سازي و پوستر آثار خود را به دبیرخانه پنجمین یادواره بوي سیب حرم ارسال

کردند.
به گفته ي کارشناس امور هنري معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز ؛ نخستین یادواره بوي سیب حرم در سال 1394 برگزار شد

و هرساله استقبال از این رویداد ادبی - هنري افزایش یافته است.
خانم فرهادي اظهار داشت :امسال رقابت در 6 بخش؛ عکاسی- گرافیک - شعر عاشورایی-متن عاشورایی - طراحی و ساخت اپلیکیشن
و نقاشی فرزندان دانشگاهی انجام شد و حدود 460 اثر به دبیرخانه راه یافت. حدود 260 اثر در بخش عکاسی، 92 اثر در بخش
گرافیک ، 39 اثر در بخش شعر عاشورایی ،21 اثر در بخش متن عاشورایی،3 اثر در بخش اپلیکیشن و 45 اثر در بخش نقاشی فرزندان

دانشگاهی می باشد . 
گفتنی است حدود 120 اثر از آثار شرکت کنندگان و همچنین 10 اثر از آثار اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز انتخاب و چاپ شد و

در البی تاالر حکمت به صورت نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گرفت.
سخنرانی مسئوالن فرهنگی دانشگاه ، پخش کلیپ ،اجراي تئاتر نقالی ، نی نوازي و دف نوازي ، نمایشگاه آثار با موضوع محرم از دیگر

بخش هاي پنجمین یادواره بوي سیب حرم در دانشگاه شیراز بود.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شیراز

 بازدید ارزیابان شوراي جهانی صنایع دستی از دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز

به منظور ثبت شیراز به عنوان شهر جهانی صنایع دستی
؛جمعی از ارزیابان شوراي جهانی صنایع دستی از

دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز یازدید کردند.
در این برنامه ، ارزیابان به سرپرستی خانم دکترغاده
هیجاوي رئیس منطقه غرب آسیا و اقیانوسیه شوراي
جهانی صنایع دستی به همراه احمد الفارسی ارزیاب این
شورا ؛ از کارگاه ها و بخش هاي مختلف دانشکده هنر و
معماري دیدن کردند و از نزدیک با اساتید و دانشجویان

به گفتگو پرداختند.
خانم دکترغاده هیجاوي ، رئیس منطقه غرب آسیا و
اقیانوسیه شوراي جهانی صنایع دستی در نشست

مشترك با رئیس دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز ، با ابراز خوشحالی از حضورش در دانشگاه شیراز و بازدید از کارگاه هاي
هنري ، اظهار داشت : صنایع دستی ، نشانه فرهنگ و هویت یک ملت است و از اینکه دانشگاه شیراز به این موضوع اهمیت می دهد ،

بسیار خوشحالم.
وي افزود : بحث سالمت افراد فعال در صنایع دستی از اهمیت باالیی برخوردار است و این هنرمندان باید آرامش خاطر داشته باشند تا

به آفرینش هاي هنري بپردازند.
دکتر برزگر، رئیس دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز هم در این دیدار با قدردانی از حضور هیات ارزیابان شوراي جهانی صنایع
دستی در دانشکده هنر و معماري ؛ اظهار داشت : صنایع دستی یکی از اجراء مهم شهر شیراز است و به دالیل تاریخی و هویتی ، از

دیرباز تا کنون صنایع دستی شیراز همواره پررونق بوده است.
وي اظهار امیدواري کرد بازدید ارزیابان شوراي جهانی صنایع دستی از دانشکده هنر و معماري و سایر ظرفیت ها و توانمندي هاي

شیراز ، سبب ثبت این شهر به عنوان شهر جهانی صنایع دستی گردد.
دکتر مجید رضا مقنی پور ، رئیس بخش هنر دانشگاه شیراز هم گفت : هم اکنون 330 دانشجو در این بخش دانشگاه شیراز مشغول

به تحصیل هستند که حدود یکصد نفر از آنها در رشته صنایع دستی می باشند.
وي افزود : رشته صنایع دستی دانشگاه شیراز بیش از 24 سال سابقه دارد و از نخستین دانشگاه هاي کشور در این زمینه به شمار می

رود.
رئیس بخش هنر دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز اظهار داشت : به روز بودن و متفاوت بودن ، دو شاخصه اصلی آموزش هاي

این بخش به شمار می رود و تالش شده تا هنرهاي سنتی و مدرن در کنار هم به دانشجویان ارائه شود.
دکتر مقنی پور گفت : به همین منظور کارگاه هاي جواهر سازي و .. در دانشکده ایجاد شده و در کنار آموزش صنایع دستی ، مهارت

هاي کارآفرینی هم به دانشجویان ارائه می گردد.
رئیس بخش هنر دانشگاه شیراز در خصوص کاندیدا شدن شیراز براي شهر جهانی صنایهع دستی ، خاطر نشان کرد: ثبت شیراز به
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عنوان شهر جهانی صنایع دستی ، تاثیر به سزایی در برند، جذب گردشگر و رونق اقتصادي فعاالن عرصه هنر و صنایع دستی خواهد
داشت.

وي یادآور شد : دانشگاه شیراز هم با تالش براي انعقاد تفاهم نامه هاي بین المللی با دانشگاه هاي فعال در زمینه هنر و صنایع دستی
، نقش موثري را در شناساندن هرچه بیشتر آثار هنري و صنایع دستی شیراز ایفا خواهد کرد.

روابط عمومی دانشگاه شیراز
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شیراز

 فارس، استان برتر کشور در پژوهش و فناوري

آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور، با
حضور دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و
فناوري، دکتر سورنا ستاري معاون علمی رئیس جمهور،
دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوري وزیر علوم
و جمعی از رؤساي دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارك
هاي علم و فناوري و پژوهشگران در نمایشگاه بین
المللی تهران برگزار و از 23 پژوهشگر و فناور برتر کشور

تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم از دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه
شیراز و دکتر عنایت اله رحیمی، استاندار فارس به
عنوان حامیان برگزیده پژوهش و فناوري ، تجلیل و

قدردانی شد.
دکتر نادگران در حاشیه آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور گفت: درخشش و برتري پژوهش فارش در نتیجه تالش و

همکاري دانشگاهیان ، بویژه اساتید توانمند دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.
وي افزود : هم اکنون تعامل و همکاري دانشگاه ها ، پارك علم و فناوري استان، بنیاد نخبگان فارس ، استانداري و دستگاه هاي

اجرایی بی نظیر است.
استاندار فارس هم با اشاره به اینکه ایجاد و تقویت تعامل میان دستگاه هاي اجرایی، صنعت و بخش خصوصی با دانشگاه ها از برنامه
هاي اساسی دولت در استان فارس بوده است، عنوان کرد: ارزیابی انجام شده در سطح ملی نشان داد توفیقات ارزشمندي در تحقق

این هدف به دست آمده است.
وي افزود: بیش از 31 مورد حمایت از طرح هاي پژوهشی، حمایت از 365 شرکت دانش بنیان و بیش از 570 مورد اقدامات فناورانه از

جمله مواردي است که در راستاي توجه به موضوع پژوهش در استان فارس انجام شده است.
دکتر رحیمی ادامه داد: با توجه به شاخص هاي متعدد استان فارس با فاصله بسیار زیاد از سایر استان ها پیشی گرفت و موفق به
کسب مقام برتر پژوهش و فناوري در کشور شد که این موفقیت نتیجه تالش مجموعه هاي پژوهشی و دانشگاهی و بخش هاي مرتبط

با آنهاست.
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 برگزاري آزمون جامع تخصصی دانشکده دامپزشکی

آزمون جامع تخصصی دانشکده دامپزشکی به مدت 2
روز در 11 رشته تخصصی با شرکت 30 نفر از
دانشجویان مقطع دکتري تخصصی PH.D و رزیدنسی
در محل سالن امتحانات دانشکده دامپزشکی برگزار شد.
امتحانات توسط بخش هاي تخصصی و هماهنگی
مدیریت دانشکده در رشته هاي رزیدنسی شامل: مامایی
وبیماري هاي تولید مثل، فن آوري وتولید مثل ،بیماري
هاي داخلی دام هاي بزرگ، بیماري هاي دام هاي
کوچک ، جراحی، بیهوشی ومراقبت هاي دامپزشکی،

بیوشیمی، باکتري، بیوتکنولوژي ، بهداشت و بیماري هاي طیور،بهداشت وخوراك دام برگزار شد. 
در این آزمون از داوران خارجی : دکتر مرتضی آقامیري از دانشگاه کرمان ( مامایی و بیماري هاي تولید مثل) ؛ دکتر حاجی کالیی از
دانشگاه شهید چمران اهواز ( بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگ) ؛ دکتر مصلی نژاد از دانشگاه شهید چمران اهواز(بیماري هاي
داخلی دام هاي کوچک)؛ دکتر سرچاهی از دانشگاه فردوسی مشهد ( بیماري هاي داخلی دام هاي کوچک ) ؛ دکتر قلعه گالب از
موسسه واکسن و سرم سازي رازي شیراز( بیماریهاي طیور) ؛ دکتر قمصري(رشته جراحی و نماینده وزارت علوم ) ؛ دکتر خادمی از
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (رشته بیهوشی) و دکتر مصطفی پور از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (رشته بیوشیمی ) دعوت به عمل آمد.
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 مراسم تودیع و معارفه مدیر امور آموزشی دانشگاه شیراز

در مراسمی با حضور جمعی از اعضاي هیات رئیسه و
اساتید دانشگاه شیراز ، از دکتر فرشید عبدالهی تقدیر و
دکتر عباس عباسی به عنوان مدیر جدید امور آموزشی
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دانشگاه شیراز معرفی شد.
در این مراسم ، دکتر فرشید عبدالهی، مدیر پیشین امور
آموزشی دانشگاه شیراز به بیان مهمترین اقدامات انجام

شده در 2 سال گذشته پرداخت.
دکتر عباس عباسی هم اظهار داشت : اقدامات موثر و
مثبت قبلی، با تاکید بر تکریم ارباب رجوع دنبال می

شود.
دکتر ستایش ، معاون اداري مالی دانشگاه شیراز در
مراسم تودیع و معارفه مدیر امور آموزشی ، بر چابک
سازي مجموعه و تفویض و واگذاري اختیارات هرچه

بیش تر به دانشکده ها و گروه هاي آموزشی و نظارت مستمر بر عملکرد آن ها؛ تاکید کرد. 
دکتر افشاري فر، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز نیز رعایت دقیق مقررات و آیین نامه هاي آموزشی با همکاري
دانشکده ها؛ همکاري و همفکري با حوزه ي تحصیالت تکمیلی دانشگاه در جهت پیشرفت امور آموزشی؛ استفاده ي بهینه از توان
تمامی کارکنان امور آموزشی در جهت پیشرفت و بهبود امور آموزشی را از مهم ترین وظایف دکتر عباسی به عنوان مدیر امور آموزشی

دانشگاه شیراز برشمرد.
در انتهاي مراسم از دکتر فرشید عبدالهی، با اهداي لوح و هدایا تقدیر به عمل آمد.
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 درخشش تیم دانشجویی دانشگاه شیراز در مسابقه پتروتست

تیم دانشجویی دانشگاه شیراز مقام دوم مسابقه پتروتست را
کسب کرد.

تیم دانشگاه شیراز به سرپرستی دکتر اسکروچی، عضو هیات
علمی دانشکده مهندسی، نفت و گاز، از میان ده تیم از
دانشگاه هاي تهران، شریف، سهند تبریز ، صنعت نفت و
خوارزمی موفق شد پس از دانشگاه تهران مقام دوم این

مسابقات را از آن خود کند.
رویداد دانشجویی استارت آپی '' پتروتست '' به مدت پنج
روز و به همت معاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت
نفت و با هدف رشد استعدادهاي جوان و پویاي کشور، آذرماه

امسال در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.
این رویداد با همکاري پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه
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صنعتی شریف (گروه المپیاد مهندسی نفت) و شتاب دهنده
آما، براي نخستین بار در سطح وزارت نفت برگزار گردید.

در این رویداد عالوه بر چالش هاي حوزه هاي مهندسی نفت،
مهندسی شیمی و زمین شناسی، ارائه نیازمندي هاي
نوآورانه حوزه هاي حقوق نفت و اقتصاد انرژي نیز مدنظر قرار

گرفت.
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 امضاي تفاهم نامه همکاري علمی میان دانشگاه شیراز و دانشگاه روستوك (Rostock) آلمان

تفاهم نامه همکاري علمی پژوهشی میان دانشگاه شیراز
و دانشگاه روستوك (Rostock) آلمان توسط روساي

دو دانشگاه به امضا رسید.
دکترمحمد صابر خاقانی نژاد ، رئیس مرکز همکاري
هاي علمی و بین المللی دانشگاه شیراز با اعالم این خبر
گفت: تفاهم نامه همکاري با محوریت تبادل استاد و
دانشجو ، برگزاري دوره هاي مشترك آموزشی و
پژوهشی ، دوره هاي کوتاه مدت آموزش زبان فارسی،
آموزش مجازي (الکترونیکی) ، راه هاي ارتقاي توان
علمی و آموزشی و انجام فعالیت هاي پژوهشی مشترك
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منعقد شد.
قرارداد جدید با دانشگاه روستوك آلمان با پیگیري دکتر
بهرام همتی نژاد، عضو هیات علمی بخش شیمی
دانشگاه شیراز صورت گرفته و در گام نخست دانشکده
هاي علوم پایه دو دانشگاه همکاري مشترك را آغاز می

کنند.
دکتر خاقانی نژاد تصریح کرد : این قرارداد، پانزدهمین
قرارداد علمی مشترك بین دانشگاه شیراز و دانشگاه

هاي کشور آلمان به شمار می رود.
مدیر مرکز همکاري هاي علمی بین المللی دانشگاه
شیراز بیان داشت: همکاري بین المللی میان دانشگاه
هاي ایران و کشور هاي مختلف براي توسعه و رشد

علمی در دستور کار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري است و هم اکنون دانشگاه شیراز با 66 دانشگاه خارجی ، تفاهم نامه همکاري
علمی پژوهشی مشترك دارد .


