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 چکیده  عنوان برنامه  ردیف 
 تاریخ

 برگزاری  

تامین  اعتبار

بنیاد از  شده

 ملی

تامین  اعتبار

از منابع  شده

  استانی

اعتبار هزینه 

شده توسط 

 دستگاه استانی 

شماره 

 صفحه

1 

همکاری در برگزاری 

پنجمین دوره از 

مسابقات خالقیت 

 سینا ابن

این مساااابقر برای پنجمین ساااال م  ا ی    

ت سااار گروه دانیاااج یی  اپا و با  مایت 

شیراز، اداره  ل      یگاه عل م پزشکی  های دان

گان       یاد نخب فارس و بن آم زش و پرورش 

فارس بر منظ ر تق یت زمینر های خالقیت        

 در مدارس اس ان برگزار شد.

94/01/20   300،000،000 39 

2 

ی  ارگاه ایده برگزار

پردازی در شهرس ان 

 الر 

برگزاری گسااا رش خالقیت و ایده   هدف از 

شهرس انهای    پردازی در میان دانش آم زان 

س رش دامنر فعا یت های     س ان فارس و گ ا

 بنیاد ب د.

94/01/27  4،000،000 4،000،000 40 

3 

اخ صاص  ساب 

 اربری برای اس فاده 

از مقاالت علمی 

مر ز منطقر ای 

اطالع رسانی عل م و 

 فناوری 

جهت پ یایی علمی و پژوهیااای نخبگان و     

اساا عدادهای برتر تعدادی  ساااب  اربری  

  ISCبرای اسااا فاده از مقاالت علمی مر ز    

س انی     سطح بنیاد های ا فراهم گردید و در 

 نخبگان  ی ر ت زیع شد.

94/01/29   706،500،000 55 

4 

فراهم نم دن 

تسهیالت اس فاده از 

اس خر و س نا برای 

نخبگان و اس عداد 

 های برتر فارس

س ای تحقق اهداف فرهنگی و ت انمند   در را

سااازی بنیاد نخبگان تسااهیالت اساا فاده از 

س عدادهای      س نا برای نخبگان و ا س خر و  ا

  برتر فراهم گردید.

94/01/30   2،000،000 56 

5 

بازدید از  ارخانجات 

و  ITMCمخابراتی 

مر ز رشد خ شر 

 فناوری

جهت افزایش تعامل نخبگان با صااانعت و         

رفع میااکالت صاانایع با بهره گیری از ت ان 

 نخبگان این برنامر برگزار شد. 

94/02/03 5،165،000  3،000،000 21 

6 

 -اردوی تفریحی 

سیا  ی باغ های 

گل شهرس ان میمند 

 فارس 

جهت آشنایی نخبگان و اس عدادهای برتر با   

ظرفیت ها و زیبایی های م ج د در اس ان و  

سبت    همچنین اجرای برنامر فرهنگی بر منا

 روز مرد، این برنامر  برگزار گردید.

94/02/12 20،902،500  1،000،000 57 

7 
 نسرت سر تار 

 اس اد مسع د شعاری

مروری بر شناخت م سیقی دس گاهی ایران    

و مکاتب ساار تار  ن ازی با  راا ر اساا اد   

مسااع د شااعاری ت ساار معاونت فرهنگی   

شیراز و سهمیر ای برای نخبگان و       یگاه  دان

س عدادهای برتر بنیاد فارس در نظر گرف ر    ا

 شد.

94/02/18   1،500،000 58 

8 
شر ت در جین اره 

 شیرازملی رویش 

فارس       گان   یاد نخب  رااا ر سااار روزه بن

پنجمین جیااان اره ملی  ااان ن هااای  در

فرهنگی، هنری و اج ماعی دانیاااگاه های     

ی ر )رویش( جهت معرفی آئین نامر های     

بنیاد نخبگان و تیریح سند راهبردی  ی ر    

 در ام ر نخبگان 

94/02/19     108 
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 چکیده  عنوان برنامه  ردیف 
 تاریخ

 برگزاری  

تامین  اعتبار

بنیاد از  شده

 ملی

تامین  اعتبار

از منابع  شده

  استانی

اعتبار هزینه 

شده توسط 

 دستگاه استانی 

شماره 

 صفحه

9 

برگزاری جین اره ایده 

شهروند »های برتر 

شهروند  -خالق 

 «مسئ ل

نهادن بر فرهنگ این جین راه با هدف ترویج و ارج 

خالقیت و ن آوری، جلب میااار ت شااهروندان در  

 ل میکالت، شناسایی نیروهای خالق و  مک بر     

 ل چا ش های م ج د در   زه مدیریت و خدمات 

شاااهری با همکاری و  مایت شاااهرداری شااایراز  

 برگزار گردید.

94/02/31   500،000،000  41 

10 

دیدار جمعی از 

صا بان اس عدادهای 

با قهرمانان جنگ برتر 

آساییگاه »تحمیلی 

 «جانبازان

بر مناساابت والدت  راارت اب ا فراال )ع( و روز  

یگاه جانبازان و دیدار جمعی    سای جانباز بازدید از آ

نگ تحمیلی صااا رت          نان ج ما با قهر گان  از نخب

 پذیرفت.

94/03/02 3،375،000  8،000،000  59 

11 
و تجلیل از معلمان 

 طرح شهاب  انمجری

طرح شاااهاب،    انمجری  جهت تقدیر از   مراسااامی

ت ساار آم زش و پرورش اساا ان با همکاری بنیاد  

 نخبگان اس ان فارس برگزار گردید. 

94/03/04   5،000،0003  87 

12 

سفر بر  ازرون و 

برگزاری نیست  با 

مسئ  ین این 

 شهرس ان

در راس ای ارتباط با شهرس ان های اس ان و تعامل 

س ان ها        شهر شی  یی و آم ز با مرا ز علمی، پژوه

، معاون و یکی از  ارشاناساان بنیاد نخبگان   رییس

اس ان سفری بر شهرس ان  ازرون داش ند و ضمن     

انجام بازدید، جلساتی را با مسئ  ین این شهرس ان    

 برگزار  ردند.

94/03/18     77 

13 

برگزاری مراسم اهدا 

ج ایز بر برگزیدگان 

مسابقات شهاب 

 مهربانی

در راساا ای شااناسااایی اساا عدادهای برتر )طرح    

شهاب( مسابقر شهاب مهربانی ت سر بنیاد نخبگان 

اسااا ان فارس بر پییااانهاد بنیاد ملی نخبگان در 

آم زش و پرورش   4ساااطح مدارس اب دائی نا یر     

ید و طی      فارس برگزار گرد مراسااامی از اسااا ان 

 برگزیدگان مسابقر تقدیر شد.

94/03/25 8،000،000    60 

14 

ایجاد تسهیالت 

میاوره  ق قی جهت 

 افراد تحت  مایت 

بنیاد نخبگان اس ان فارس اقدام بر ایجاد تسهیالت 

میااااوره  ق قی جهت افزایش آگاهی افراد تحت     

 مایت بنیاد نخبگان در   ز های  ق ق تجاری،        

 فکری نم ده است.مدنی، ما کیت 

94/03/27     61 

15 

تدوین فرایند تجاری 

سازی  و راه اندازی و 

تیکیل  می ر تجاری 

 سازی

بر اساااس آئین نامر شااناسااایی و پیاا یبانی از    

گان،  می ر           یاد ملی نخب یده بن عات برگز اخ را

تجاری ساااازی برای اجرا و هدایت فرایند تجاری       

یت، این  می ر       حت  ما راه   ساااازی مخ رعین ت

 اندازی نم ده است.

94/03/30     88 

16 

برگزاری جلسات 

م عدد اتاق فکر رویداد 

هنری  -فرهنگی 

 شیراز

جهت ت جر بر م ضاا ع فرهنگ و هنر در جامعر و  

خص صاً مق  ر شناسایی نخبگان هنری و فرهنگی،     

بر برگزاری            قدام  فارس ا گان اسااا ان  یاد نخب بن

یداد        تدوین رو تاق فکر برای  عدد ا جلسااااات م 

 هنری شیراز نم د. –فرهنگی 

94/03/31     62 
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17 
انعقاد تفاهم نامر با 

سازمان آم زش و 

 پرورش اس ان فارس 

بر منظ ر بس ر سازی برای شناسایی دانش آم زان      

مس عد در راس ای نخبر پروری، رشد و شک فایی و      

هدایت آنان در مسااایر نخبگی تفاهم نامر همکاری 

س ان فارس و آم زش و پرورش   بین بنیاد نخبگان ا

 اس ان منعقد گردید.

94/04/01   

 

102 

18 

انعقاد تفاهم نامر با 

مسئ  ین شهرس ان 

 ازرون در خص ص 

اجرای برنامر های 

اس عداد یابی در 

آم زش و پرورش و 

 دانیگاه 

بر منظ ر همکاری در اجرای برنامر های مخ لف با        

زیر ساخت نخبر پروری در شهرس ان  ازرون تفاهم 

نامر ایی در خصاا ص اجرای برنامر های اساا عداد   

یاد     یابی در آم زش و  گاه بین بن پرورش و دانیااا

نخبگان اس ان فارس و مسئ  ین شهرس ان  ازرون     

 منعقد گردید.

94/04/02   

 

103 

19 

انعقاد تفاهم نامر با 

دانیگاه علمی و 

  اربردی اس ان فارس 

بنیاد نخبگان اساا ان فارس بر منظ ر فراهم آوردن 

زمینر همکاری با دانیاااگاه جامع علمی  اربردی        

فارس جهت  مایت از اج ماعات نخبگانی و شر ت  

 های دانش بنیان تفاهم نامر ایی را منعقد  رد.    

94/04/08   

 

104 

20 

نیست هم اندییی در 

خص ص برگزاری 

اردوی جهادی سالمت 

و برگزاری جین اره 

طرح های برتر 

تحقیقاتی در   زه 

 سالمت و پزشکی 

بر منظ ر اساا فاده از نظرات دانیااج یان و اساااتید 

یار ت در         شر ت و م ص ص  نح ه  شکی در خ پز

برگزاری اردوی جهادی سالمت و برگزاری جین اره  

شکی    طرح های برتر  سالمت پز تحقیقاتی در   زه 

 چند نیست برگزار گردید.

94/04/09 3،925،800  

 

63 

21 
شر ت در برنامر   چر 

 گردان عاشق 

ران بر منظ ر ت زیع غذا    در ایام قدر ماه مبارک رم

گان و           ند، جمعی از نخب یازم های ن خان اده  بین 

اس عدادهای برتر با جمعیت خیریر امام علی )ع( بر   

 بنیاد نخبگان اس ان فارس همکاری نم دند.واسطر 

94/04/18   45،000،000 64 

22 

دومین شب بنیاد 

  دک و نخبگان بر 

 همراه ضیافت افطار 

جهت آشااانایی نخبگان و  اسااا عدادهای برتر با         

فعا یت های بنیاد   دک و همچنین جلب میار ت  

آنها در فعا یت های خیر خ اهانر و افزایش رو یر          

تعامل با ای ام برنامر دومین شاااب بنیاد   دک و          

 نخبگان برگزار گردید. 

94/04/21 28،142،000 13،000،000 12،000،000 65 

23 

اندییی با نیست هم 

اساتید برجس ر و 

اس ادیاران ج ان با 

م ض ع تکریم و ا گ  

 سازی از نخبگان

بر منظ ر تکریم و ا گ  ساااازی از نخبگان برنامر ی 

س ادیاران        ساتید برجس ر و ا یی با  ر ر ا هم اندی

حت عن ان             گان ت یاد نخب یت بن ما حت   ج ان ت

تکریم و ا گ  ساااازی از نخبگان بر همراه ضااایافت 

 افطاری برگزار گردید.

94/04/22 10،000،000 14،000،000 11،000،000 66 

24 
تمدید تفاهم نامر با 

 اتاق بازرگانی 

صنایع     س مرار همکاری با اتاق بازرگانی،  بر منظ ر ا

و معادن و  یااااورزی شااایراز، تفاهم نامر م ج د       

 تمدید گردید.

94/04/24   

 

105 
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 صفحه

25 

نیست هم اندییی 

جمعی ازنخبگان و 

اس عدادهای برتر با 

 نیروی ان ظامی اس ان 

س عداد های برتر با    جهت  شنایی نخبگان و ا آ

های نیروی              چا ش  مات و  قدا ها، ا مر  نا بر

یی با         ست هم اندی ی س ان، یک ن ان ظامی ا

 مسئ  ین این نهاد برگزار گردید.

94/04/31   5،000،000 67 

26 
انعقاد تفاهم نامر با 

 نیروی ان ظامی اس ان 

س فاده از ت ان و تخصص نخبگان      بر منظ ر ا

اس عدادهای برتر اس ان در پییبرد اهداف و و 

برنامر های فرماندهی نیروی ان ظامی تفاهم         

نامر ای فی ما بین بنیاد نخبگان اس ان فارس  

 و نیروی ان ظامی منعقد گردید.

94/04/31     106 

27 
همکاری در اجرای برنامر 

 زنگ تفریح در دانیگاه

گانی در          عات نخب ما یت از اج  بر منظ ر  ما

مر زنگ تفریح در ط ل     برگزاری و اجرای برنا

سان بنیاد      مدت برگزاری برنامر ت سر  ارشنا

ظارت          کاری و ن فارس هم گان اسااا ان  نخب

 ص رت گرفت.

94/05/07   370،000،000 42 

28 

برگزاری اردوی جهادی  

سالمت با دانیگاه عل م 

 پزشکی اس ان فارس 

با میاااار ت جمعی از اسااا عدادهای برتر،        

جهادی سااالمت با همکاری دانیااگاه   اردوی

شکی         سیج جامعر پز شیراز و ب شکی  عل م پز

 اس ان در منطقر اقلید برگزار گردید.

94/05/07   1،100،000،000 68 

29 

 ر ر بنیاد نخبگان 

اس ان فارس در دانیگاه 

عل م پزشکی و نیست 

هم اندییی با دانیج یان 

همزمان با روز معرفی 

 دانیگاه 

یج یان عل م پزشکی با      شنایی دان بر منظ ر آ

فعا یت ها و ج ایز تحصااایلی بنیاد نخبگان       

اساا ان فارس یک نیااساات هم اندییاای هم 

 زمان با روز معرفی دانیگاه برگزار گردید. 

94/05/07     109 

30 

برگزاری  ارگاه خالقیت 

برای ن آوری در  سب و 

 CSI ار بر روش گ گل 

با        برای ن آوری در  ساااب و  ار،  ارگاهی 

دانیااگاه اساا نف رد بر   CSIاساا فاده از مدل 

برگزار   ISCمدت دو روز در مر ز منطقر ای   

 گردید.

94/05/14  44،800،000 11،000،000 22 

31 
تقدیر از رتبر های برتر 

 94 نک ر سراسری سال 

نفر رتبر های برتر  نک ر    8ضااامن تقدیر از   

آنها با برنامر های بنیاد ملی نخبگان   ، آنان  94

 آشنا شدند.

94/05/18 26،300،000    69 

32 
نیست خبری و تجلیل و 

 تقدیر از خبرنگاران

مراساامی از خبرنگاران بر مناساابت روز  طی 

 خبرنگار تجلیل و تقدیر شد.
94/05/18  3،600،000   110 

33 

نیست هم اندییی و 

معرفی آئین نامر های 

ر رییسبنیاد با هیات 

 دانیگاه آزاد فارس

 و اعراء رییسجهت آشنایی و افزایش تعامل  

ر  دانیااگاه آزاد اساا ان فارس با رییسااهیات 

سازی       شنا  س ان و همچنین آ بنیاد نخبگان ا

آنان با فرآیند ج ایز تحصیلی جلسر ای برگزار  

 گردید.

94/05/18     89 

34 

برپایی مدرسر تابس انی 

خالقیّت و ایده پردازی 

 در شهرس ان  ازرون    

با  مایت مسئ  ین شهرس ان  ازرون بر  

منظ ر  یف اس عدادهای برتر دانش آم زی 

 ارگاه خالقیت و ایده پردازی با مح ریت 

بنیاد نخبگان اس ان فارس دراین شهرس ان با 

 نفر برگزار گردید.   60شر ت 

94/05/22  79،654،500 0،000،0006  43 
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 چکیده  عنوان برنامه  ردیف 
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 برگزاری  
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 ملی
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 دستگاه استانی

شماره 

 صفحه

35 

آئین جلسر آشنایی با 

نامر جایزه تحصیلی برای 

معاونین، مسئ  ین 

آم زشی و  ارشناسان 

دانیگاههای شیراز و عل م 

 پزشکی شیراز

جهت آشنایی  ارشناسان دانیگاههای شیراز و       

عل م پزشکی با آئین نامر های جایزه تحصیلی و   

 پاسخ بر شبهات آنان، این جلسر برگزار گردید.

94/06/02     90 

36 

سفر اس انی معاون مح رم 

علمی و فناوری ریاست 

بنیاد  رییسجمه ری و 

ملی نخبگان بر شیراز 

س مین  رم اهل بیت 

 )ع(

سفر معاون مح رم علمی و فناوری و     رییسدر 

بنیاد ملی نخبگان بر مناسااابت هف ر دو ت بر           

شیراز، از شر ت صاایران و مر ز رشد آن بازدید 

ها و بر عمل آمد، نیااساات با روسااای دانیااگاه 

مرا ز آم زش عا ی اساا ان فارس و نیااساات با 

های و جمعی از اسااتید و هیئت علمی دانیاگاه  

همچنین نیااساا ی ویژه با فعاالن اق صااادی در 

از جملر برنامر های ساافر اییااان اتاق بازرگانی 

صنایع       سعر  سی م ت  سر ب د. قرار داد نف ی با  ن

سا ل      صنایع فرا شر ت  نفت گاز امید پارس و 

 رسید.در این سفر بر امرا 

94/06/09     23 

37 

تقدیر از پایر گذار 

چاپخانر در شیراز در 

مدرسر تابس انی ت  ید 

ایده ت  ید داروهای 

 گیاهی

س انی ت  ید ایده  با  ر ر در   سر تاب   ید ت -مدر

ضمن  مایت از چنین برنامر هایی از پایر   دارو، 

شیراز نیز تقدیر بر عمل   گذار او ین چاپخانر در 

 آمد.

94/06/11   2،000،000  70 

38 
برگزاری  ارگاه آم زشی 

LATEX  

با همکاری دانیااگاه   LATEX ارگاه آم زشاای 

س ای ت انمند سازی جامعر نخبگان     شیراز در را

و مس عدان برتر  ی ر بر ص رت مجازی برگزار      

 شد.

94/06/15 20،000،000    71 

39 

 پارک پردیس و بازدید از 

مرا ز فناوری بعری از 

 تهران  

این بازدید جهت ایجاد تعامل با مرا ز فناوری           

س فاده از تجربیات آن      شهر تهران و ا مس قر در 

مرا ز برای پییبرد برنامر های میابر در اس ان    

 فارس انجام شد. 

94/06/17   8,800،000 24 

40 

خالقیت »برگزاری  ارگاه 

در « و ایده پردازی

فرهنگی  -مؤسسر علمی

 علی ابن  مزه )ع(

در راسااا ای پرورش خالقیت و     ارگاه خالقیت   

ایده پردازی برای دانش آم زان مقطع م  سااطر 

این م ساسار  ر از ت انمندی علمی قابل قب  ی       

گان           یاد نخب کاری بن با هم ند  ند هسااا  بهره م

 اس ان فارس برگزار گردید. 

94/06/19  1،500،000   44 

41 
سفر بر جهرم و جلسر با 

 شهرس ان  این مسئ  ین

س ان و         س ان های ا شهر س ای ارتباط با  در را

با مرا ز علمی، پژوهیااای و آم زشااای      عامل  ت

بنیاد نخبگان اساا ان بر  رییسشااهرساا ان ها  

سفری       سان بنیاد  شنا همراه معاون و یکی از  ار

س ا دو         ش ر و در این را س ان جهرم دا شهر بر 

 نیست با مسئ  ین شهر برگزار نم دند.

94/06/23     78 
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 چکیده  عنوان برنامه  ردیف 
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 برگزاری  

 تامین اعتبار

بنیاد از  شده

 ملی
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 دستگاه استانی

شماره 

 صفحه

42 

شر ت های دانش  بازدید از

مرا ز رشد و  ،بنیان

آزماییگاه مر زی دانیگاه 

 عل م پزشکی شیراز

بنیاد نخبگان    رییساین برنامر با هدف آشااانایی      

فارس با روند شکل گیری و اقدامات ص رت گرف ر    

برای  مایت از شااار ت های دانش بنیان   زه        

 سالمت ص رت پذیرفت. 

94/06/28 

11/07/94  
    25 

43 
مجمع خیران »راه اندازی 

 «نخبر پرور فارس

برای بهره مندی از ظرفیت خیران اسااا ان فارس     

مساایر شااناسااایی و هدایت اساا عدادهای برتر   در

س  ر     یکیل مجمع خیران نخبر پرور فارس در د ت

 ار بنیاد نخبگان فارس قرار گرف ر اسااات و گام        

 های اجرایی آن در  ال پی گیری است.

 60،000،000    72 

44 

 ارگاه آم زشی مبانی اتاق 

فکر و نیست هم اندییی با 

مسئ  ین و  ارشناسان 

 شهرداری شیرازفرهنگی 

با م ض ع:    "طرح ترویج اتاق فکر"جلسر آم زشی   

تاق فکر، اهمیت و نح ه برگزاری  »  ر در محل   « ا

اندییااکده فرهنگی و مذهبی شااهرداری شاایراز   

 برگزار گردید.

94/07/05    45 

45 
 ر ر در جین اره 

 ی  ر تج یدانی

 ر ت ویژه انجمن  دانیج یی  شیمین جین اره 

بر همراه  های علمی دانیااج یی دانیااگاه شاایراز 

نماییگاه دس اوردهای انجمن های علمی دانیگاه    

 شیراز

94/07/05 1،000،000    111 

46 

هم اندییی ترویج  نیست

با هیات  فرهنگ  ارآفرینی

 رییسر دانیگاه شیراز

نح ه تعامل با مرا ز علمی و دانیاااگاهی، با ت جر 

همکاری های م عدد با دانیاااگاه شااایراز برای بر 

بررساای بییاا ر همکاری های فی ما بین و معرفی  

رویدادهای ایجاد  سااب و  ار، مرا ز شاا ابدهی و 

س فاده از ا گ های      زوم  ر ت دانیگاه بر سمت ا

 ن ین  ارآفرینی

94/07/06     26 

47 
بازدید از مجم عر شر ت 

 های فراسان

بازدید از مجم عر شاار ت های فراسااان، فراتک،  

پا س و در جریان قرار گرف ن از روند     فرابرد و فرا

 فعا یت های این شر ت ها 

94/07/15   4،000،000  27 

48 

تقدیر از دانش آم زان م فق 

 میانیهرو مس عد 

 شهرس ان فسا

با  راا ر معاون اساا اندار و رییس بنیاد نخبگان  

و مسااا عد    فق آم زان م اسااا ان فارس از دانش

یهر  سا     میان س ان ف صر های علمی و  شهر ، در عر

 ورزشی تقدیر بر عمل آمد.

94/07/16    9،000،000 79 

49 

اف  ا یر طرح شهاب در 

آم زش و پرورش  3نا یر 

 اس ان فارس

با  ر ر معاون بنیاد نخبگان اس ان فارس، معاون   

درخیان آم زش اب دایی، رییس اداره اس عدادهای 

سان اداره  ل آم زش و پرورش فارس و     شنا و  ار

آم زش و  4و  3روسااا و معاونین آم زشاای ن ا ی 

یت        هدا ناسااااایی و  پرورش شااایراز طرح شااا

شیراز   3اس عدادهای برتر )طرح شهاب( در نا یر   

 اجرایی شد. 95-94در سال

94/07/28     91 
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 برگزاری  
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 ملی
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توسط دستگاه 

 استانی

شماره 

 صفحه

50 
سمینار بازرگانی و 

صنایع با مح ریت 

 صنعت ساخ مان

تاق         پیرو  نامر بین بنیاد نخبگان فارس و ا تفاهم 

سیل        س فاده از پ ان س ای ا س ان، در را بازرگانی ا

ساخ مان      صنعت  س عدادهای برتر در  نخبگان و ا

کاری  نسااارسااای م        با هم ماییااای نیمروزه  ه

 مهندسان هنر، خاک و سازه برگزار گردید.

94/07/28   50،000،000  28 

51 

جلسر با فرماندار، 

 دانیگاهمسئ  ین 

ها و آم زش و 

پرورش شهرس ان 

 الر

رییس بنیاد نخبگان اسااا ان فارس با سااافر بر         

یگاه ها و       سئ  ین دان شهرس ان الر با فرماندار، م

آم زش و پرورش الر و هم چنین چنااد تن از    

خیران شاهرسا ان دیدار و ضامن معرفی فعا یت    

های بنیاد نخبگان، در خصااا ص  شاااناساااایی      

تمام زمینر ها در ساااطح    اسااا عدادهای برتر در   

اس ان و تالش برای ت انمندسازی آنان با همکاری 

دیگر دساا گاه ها و نهادهای اساا انی تعامالتی را  

 انجام دادند.

94/07/29   3،000،000 80 

52 
نیست خبری 

 رویداد پرش

در راس ای برگزاری او ین رویداد  ارآفرینی ب می  

س ی     صنایع د ی ر با عن ان پرش با مح ریت   و  

گردشگری هماهنگی های الزم با خبرگزاری های  

مخ لف ص رت پذیرفت تا در قا ب نیست خبری    

سانی های الزم بر عالقر مندان این   زه   اطالع ر

 ص رت پذیرد.

94/08/04     112 

53 

رویداد  ارآفرینی 

)اس ارت آپ( 

پرش با مح ریت 

صنایع دس ی و 

 گردشگری

کاری       با هم یداد ب می پرش،  گان    رو یاد نخب بن

بدهی پرش برگزار        فارس و مر ز شااا ا اسااا ان 

نفر از نخبگان و   50گردید. در این رویداد تعداد    

س عداد های برتر و افراد عالقر مند بر راه اندازی   ا

  سب و  ار ن پا  شر ت نم دند.

94/08/06   240،000،000 29 

54 

امرای قرارداد 

اجرای خدمات 

 طرح شهاب

خدمات طرح شهاب سال تحصیلی قرار داد اجرای 

بین بنیاد نخبگان اسااا ان فارس و اداره      95-94

ید. این       قد گرد فارس منع  ل آم زش و پرورش 

ست مدیران ام زش و پرورش     ی فرایند در  ین ن

ن ا ی اس ان انجام گرفت و ریاست بنیاد و رییس  

شهاب     ص ص طرح  ام زش و پرورش فارس در خ

 دند.اطالعاتی را بر سمع  رار رسانی

94/08/07 982،605،600    92 

55 

برگزاری مر لر 

دوم مدرسر 

تابس انی خالقیت 

و ایده پردازی 

 شهرس ان  ازرون

این برنامر  ر با هدف تکمیل مبا ث آم زشااای          

با     نایی دانش آم زان  دوره اول و هم چنین آشااا

مرا ز علمی و رویدادهای  ارآفرینی برگزار شااد، 

های م ن عی از       مر  بازدید از    شاااامل برنا جملر 

  ابخانر و مر ز اسناد ملی فارس،  ارگاه آشنایی   

ید از             بازد بر ن آوری،  یت  یل خالق بد ند ت با فرآی

نر           خا ید از رصاااد  بازد یداد  ارآفرینی پرش،  رو

سی،      شیراز،  ارگاه تکمیلی پروپ زال ن ی یگاه  دان

تاریخ           ید از م زه  بازد یات،  گاه آزم ن فرضااا  ار

تن  4یست صمیمانر با طبیعی دانیگاه شیراز و ن  

 از نخبگان و اس عدادهای برتر شهر شیراز ب د.

94/08/07  ،000،00070  32،000،000  46 
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 برگزاری  
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 صفحه

56 
اف  ا یر  ارگاه های  

 طرح شهاب

با  ر ر و همکاری مسئ  ین بنیاد نخبگان اس ان 

فارس  ارگاه آم زشااای و مراسااام اف  ا یر طرح 

در  7/8/94در روز یک شانبر   4شاهاب در نا یر  

 8محل  ان ن فرهنگی تربی ی ساامیر از ساااعت  

آم زگاران پایر چهارم و پنجم و  صاابح با  راا ر 

مدیران و معاونین آم زشااای دوره ندیده بر تعداد 

 نفر برگزار گردید. 300

94/08/07   1،500،000  93 

57 

تقدیر از برگزیدگان 

جین اره ایده های برتر 

شهروندخالق، »

 «شهروند مسئ ل

بنیاد نخبگان اس ان فارس طی مراسمی با  ر ر    

برنامر ریزی شاااهرداری    د  ر طا ب نژاد معاون   

یده های برتر       شااایراز از برگزیدگان جیااان اره ا

 ر با همکاری « شهروند خالق، شهروند مسئ ل   »

بنیاد نخبگان فارس و شاااهرداری شااایراز برگزار 

 گردیده ب د تقدیر بر عمل آورد.

94/08/09   0،000،0009   47 

58 

بررسی مسایل مر ز 

رشد و ام ر فناوری 

 شهرس ان جهرم

ریاساات بنیاد نخبگان فارس با همراهی ریاساات  

پارک علم و فناوری فارس با  ر ر در شهرس ان    

جهرم برنامر ها و وضاااعیت اقدامات مر ز رشاااد 

اقماری آن شاااهرسااا ان را در جمع مسااائ  ین  

 دانیگاه جهرم م رد بررسی قرار دادند.

94/08/11   2،000،000  81 

59 

جلسر با فرماندار، 

 ها و مسئ  ین دانیگاه

آم زش و پرورش 

 شهرس ان فسا

چهارمین ساافر شااهرساا انی رییس بنیاد نخبگان 

آبان  11اس ان فارس، بر شهرس ان فسا در م رخ     

ماه انجام شااد. در این ساافر جلساار با ر سااای   

دانیااگاه های این شااهرساا ان، دیدار از دانیااگاه 

عل م پزشاااکی و مرا ز تحقیقاتی و مجازی آن  و 

درخیان آن دانیگاه و هم   نیست با اس عدادهای    

چنین نیااساات با فرماندار و مساائ  ین آم زش و 

 پرورش فسا انجام گرفت.

94/08/11   2،000،000  82 

60 

نیست با دبیر س اد 

ت سعر عل م و فناوری 

های سل ل  های 

بنیادی معاونت علم و 

فناوری ریاست 

جمه ری و هیات 

رییسر دانیگاه عل م 

 پزشکی شیراز

 ر با  راا ر د  ر شااریف و دبیر  در جلساار ای 

های سااا اد ت ساااعر عل م و فناوری های سااال ل

بنیادی معاونت علم و فناوری ریاساات جمه ری ، 

شیراز و تنی        شکی  یگاه عل م پز سر دان هیات ریی

چند از مدیران اجرایی آن دانیگاه تیکیل گردید، 

د  ر شریف ضمن اشاره بر فعا یت های چیمگیر 

یراز در خصاا ص راه دانیااگاه عل م پزشااکی شاا 

شر ت های دانش     شد، راه اندازی  اندازی مرا ز ر

های م ن ع، از رییس سااا اد       ید دارو یان و ت   بن

سااال ل های بنیادی درخ اسااات نم دند  ر از       

انساا ی   ساال ل های بنیادی و پزشااکی ترمیمی  

دانیاگاه عل م پزشاکی شایراز، بازدید نمایند و از    

عل م نزدیک شااااهد م فقیت های دانیاااگاهیان 

پزشکی شیراز علی رغم تنگناهای اع باری م ج د 

 باشند.

94/08/14     30 
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 نیست با اس اندارفارس 61

رییس بنیاد نخبگان اسااا ان فارس طی نیاااسااا ی  

صمیمانر با اس اندار فارس ضمن ارایر گزارش جامعی 

از شااارح وظایف و نح ه اجرای مام ریت های بنیاد       

یاد را             های این بن یاز ها و ن یت  عا  فارس، ف گان  نخب

 شرح دادند.

94/08/14     48 

62 

مدرسر فصلی دومین 

خالقیت و ایده پردازی 

 در شهرس ان  ازرون

گاه             قا ب  ار مدت دو روز در  بر  مر  نا های  این بر

آم زشااای و مساااابقات خل،اقانر، مفاهیمی از قبیل         

 اله تفکر، تفکر   6پردازی، تفکر م ازی و تکنیک ایده

منطقی و هنر  ل مسااا ر، مدیریت پرو ه و مدیریت 

دانش آم زان آم زش داده زمان و خالقیت هنری بر    

 شد.

94/08/21  70،000،000 0،000،0006   49 

63 

معرفی بنیاد ملی 

نخبگان در دانیگاه 

 سلمان فارسی  ازرون

بنیاد نخبگان اسااا ان فارس با همکاری دانیاااگاه          

همایش "ساالمان فارساای  ازرون اقدام بر برگزاری  

 در آن دانیااگاه "نیم روزه معرفی بنیاد ملی نخبگان

نم د. در این همایش بر شاارح وظایف بنیاد، خدمات 

 و مام ریت های آن پرداخ ر شد.

94/08/23     83 

64 

رویداد  ارآفرینی پرش 

در   زه )اس ارت آپ( 

های ا ک رونیک، 

ارتباطات و تجهیزات 

 پزشکی

رویداد ب می  ارآفرینی پرش با مح ریت ا ک رونیک،      

نفر از  36تجهیزات پزشاااکی و مخابرات با  رااا ر   

حل       ندان و م خصاااصاااین این   زه در م عالقر م

  ارخانجات مخابراتی ایران )شیراز( برگزار گردید.

94/08/27   200,000،000 31 

65 

میار ت در نماییگاه 

فناوری های ن ین 

شهری و فن بازار 

تخصصی مدیریت 

 شهری

یگاه نمای"بنیاد نخبگان فارس، با برپایی غرفر ای در 

فناوری های ن ین شاااهری و فن بازار تخصاااصااای   

 ر ت ساار شااهرداری شاایراز در   "مدیریت شااهری

ضمن معرفی      29ا ی  27تاریخ  شد،  آبان ماه برگزار 

فعا یت های بنیاد فارس بر ارایر میاوره بر فناوران و 

یاد        های بن یت  نر  ما گان در  مخ رعین در زمی نخب

 زمینر ت  ید و تجاری سازی اخ راعات پرداخت.

94/08/27   20,000،000 113 

66 

دوره های آم زشی 

مجریان طرح شهاب 

 4و  3ن ا ی 

 ارگاه های آم زشی ضمن خدمت طرح شناسایی و      

شهاب( در تاریخ های    س عدادهای برتر )  27هدایت ا

ماه،   ماه و    8و  7مهر بان  ماه برای   6و  5آ عداد  آذر ت

عاونین آم زش و       575 مدیران و م مان،  نفر از معل

یر     نا  مدیران و     300و  3پرورش  مان،  نفر از معل

یر      نا  عاونین آم زش و پرورش  شااایراز برگزار  4م

ر ر و نظارت بر         ضمن   سان بنیاد  شنا گردید.  ار

 اجرای  ارگاهها بر ارزیابی آن نیز پرداخ ند.

94/07/27 

94/08/07 

94/08/08 

94/09/05 

94/09/06 

    94 
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67 
فعا یت های بنیاد ارائر 

اس ان فارس نخبگان 

 درهف ر پژوهش

یگاه دس اورد های      سبت هف ر پژوهش نمای بر منا

پژوهیاای اساا ان فارس در محل دانیااکده نفت و 

یگاه      شیراز برگزار گردید. در این نمای یگاه  گاز دان

آذر ماه برگزار شااد، بنیاد  17ا ی  15 ر در تاریخ 

نخبگان اسااا ان فارس با برپایی غرفر ای بر ارایر          

 دسااا اااوردهااا و عملکرد خ د و معرفی برخی            

 اج ماعات نخبگانی با رویکردی جدید پرداخت. 

94/09/15 30،000،000 100،000،000   114 

68 

        برگزاری نیست 

بحران آب و م ض ع »

 بر مناسبت« خیکسا ی

 هف ر پژوهش

بنیاد نخبگان فارس بر مناسااابت هف ر پژوهش با    

دع ت از آقای د  ر بهرامی دبیر سااا اد ت ساااعر     

فناوری آب، خیکسا ی، فرسایش و محیر زیست      

ناوری      نت علمی و ف عاو یاسااات جمه ری، در   م ر

 «بحران آب و م ض ع خیکسا ی»برگزاری نیست 

ر ر تنی چند از        ست با   ی یار ت نم د. این ن م

س ت      یک س ادان پی یاورزی، عل م و     ا یکده   دان

صا ب         شد و  شیراز، مدیران ار یگاه  سی دان مهند

نظران   زه  یاورزی، محیر زیست و آب اس ان، 

در دانیااگاه شاایراز برگزار و بر بحث در خصاا ص 

 میکل خیکسا ی پرداخ ند.

94/09/15      115 

69 

نیست راهبردی ویژه 

بحران آب و م ض ع 

 خیکسا ی

بحران آب و م ضاا ع » بدنبال برگزاری نیااساات 

سا ی    یک یگاه  « خ با آقای د  ر بهرامی  ر در دان

شاایراز برگزار گردید. رییس بنیاد نخبگان اساا ان 

س ی راهبردی ویژه مطا عر چند چا ش     ی فارس ن

در زمینر مدیریت بحران آب تیاکیل داد  ر آقای  

عر در         طا  جام م با ان قت خ د را  د  ر بهرامی م اف

هادی      چا ش پییااان ند  م ج د در  خصااا ص چ

س ان فارس و بر مح ریت     سر ا مدیریت بحران ت 

 دانیگاه شیراز، اعالم نم دند.

94/09/15     32 

70 

برگزاری  ارگاه تدریس 

خالق ویژه سرگروه 

های آم زشی آم زش و 

پرورش 

  ازرون شهرس ان

هدف از برگزاری این  ارگاه ارائر روش ها و نکات       

شی     سرگروه های آم ز مرب ط بر تدریس خالق بر 

س ان  ازرون ب د. در     شهر اداره آم زش و پرورش 

یاز برای           با معیارهای م رد ن طر  این  ارگاه در راب

تدریس در        یک  بر  تدریس خالق  اطالق عن ان 

 آم زش و پرورش راهکارهایی ارائر شد. 

94/10/03  3،100،000  ،000،00015  50 

71 

او ین نیست 

دانیج یان اس عداد 

برتر و میم  ین  ج ایز 

تحصیلی بنیاد ملی 

نخبگان در سال 

با  94-95تحصیلی 

ریاست بنیاد نخبگان 

و تکریم از  فارس

برگزیدگان جدید جایزه 

 عالمر طباطبایی

در این نیااساات  ر با  راا ر ریاساات، معاونت و  

نفر از دانیااج یان  60بنیاد فارس،  ارشااناسااان  

ساتید و  ارشناسان       س عداد های برتر، جمعی از ا ا

های شاایراز و تعدادی از اصااحاب رسااانر دانیااگاه

یان پروفسااا ر خدادوسااات و        قا برگزار گردید و آ

پروفساا ر شاارقی برندگان جایزه عالمر طباطبایی  

 ر باالترین جایزه علمی بنیاد ملی نخبگان اساات،  

قای مهندس محمدی از شااخصاایت  و همچنین آ

بر عن ان           فارس  گذار اسااا ان  تاثیر های خیر و 

مهمانان ویژه برای دانیاااج یان پندهایی را بیان        

 نم دند.

94/10/03 2،000،000  12،000،000 95 
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72 
برگزاری  ارگاه 

آم زشی ج ایز 

 تحصیلی

در این  ارگاه آم زشی  ر  ارشناسان اس عداد 

درخیان دانیگاه شیراز، دانیگاه صنع ی شیراز، 

دانیکده های دانیگاه عل م پزشکی شیراز، 

پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی  ر ر داش ند 

بر شرح مفصل هر یک از ج ایز تحصیلی مقاطع 

 ارشناسی، ارشد و د  ری تخصصی پرداخ ر و 

 بر س االت  ارشناسان پاسخ داده شد.

94/10/06   2،000،000  96 

73 

تخصیص  سابهای 

 ADSLاش راک رایگان 

بر بر بنیاد فارس و 

اس عدادهای نخبگان و 

 برتر اس ان فارس

بنیاد نخبگان اس ان فارس، با امرای تفاهم نامر 

ای با شر ت شیراز همیار)همیارنت( در زمینر 

بر نخبگان و  ADSLتخصیص  سابهای اش راک 

اس عداد های برتر، خدمت جدیدی را بر افراد 

مگابایت بر  10و پهنای ارایر تحت  مایت بنیاد 

 اهدا گردید.نخبگان اس ان فارس بنیاد 

94/10/06    00،0006،269  73 

74 

 ویژه  ارگاه آم زشی

مربیان پرورشی و 

 4تربیت بدنی نا یر 

 مجری طرح شهاب  

در این  ارگاه اساتید مح رم سر ار خانم ها 

محمد و جناب آقای امینی بر تدریس یزدانی، آل

مبا ث طرح شهاب از جملر ه ش، شناسایی 

اس عدادها و ابزار شناسایی اس عدادها و مبانی 

طرح پرداخ ند.  ارشناسان بنیاد عالوه بر نظارت 

بر  سن اجرا، بر ارزیابی  ارگاه ها از دید 

 فراگیران پرداخ ند.

94/10/07     97 

75 

همکاری و  ر ر در 

جین اره رویش خلیج 

 فارس  

اخ راع از اس ان فارس در این جین اره  17

اخ راع بر  4 ردند  ر از میان آن ها شر ت 

تایید  می ر داوران رسید  ر امکان اس فاده از 

تسهیالت ت انمند سازی و ج ایز نقدی بنیاد ملی 

 نخبگان را داش ند.

94/10/09     98 

76 

فراهم نم دن امکان 

اس فاده رایگان 

نخبگان و اس عداد 

های برتر اس ان فارس 

از برنامر نمایش فیلم 

 سینما فرهنگ شیراز

طی مذا رات انجام شده با ریاست و مسئ  ین 

مح رم سازمان اسناد و   ابخانر ملی اس ان 

فارس، امکان اس فاده رایگان افراد تحت  مایت 

بنیاد نخبگان اس ان فارس از برنامر های نمایش 

فیلم )سینما فرهنگ( واقع در سازمان اسناد و 

   ابخانر ملی فراهم شد.

94/10/14    1،500،000 74 

77 

برگزاری  ارگاه 

خالقیت برای ن  آوری 

در  سب و  ار 

 شهرس ان  فسا

در طی یک دوره آم زشی مفاهیمی از جملر 

 -ن آوری می ری پسند -خالقیت -تفکر خالق

تفکر طرا ی و  لیاتی در خص ص مدل  سب و 

 ار برای شر ت  نندگان  ر اساتید و 

برتر دانیگاه عل م پزشکی دانیج یان اس عداد 

 فسا ب دند ارایر گردید.

94/10/15  9،000،000   33 

78 

نیست س اد اجرایی 

طرح شهاب با آم زش 

 و پرورش اس ان فارس  

در این جلسر  ر با پی گیری مس مر بنیاد 

نخبگان اس ان فارس تیکیل گردید بر بررسی 

میکالت م ج د در اجرای طرح شهاب و ارایر 

 راهکارهای رفع آنها پرداخ ر شد.

94/10/21     99 
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79 

برگزاری سمینار 

آم زشی با 

آشنایی »م ض ع 

با راه اندازی 

شر ت های ن پا 

و  سب و  ار 

 « دانش بنیان 

در این سااامینار یک روزه  ر با همکاری بنیاد نخبگان         

اساا ان فارس برگزار گردید مبا  ی از جملر: آشاانایی با 

(، شر ت های دانش  startupمفاهیم شر ت های ن پا ) 

بنیان، ن  ارزش آفرینی، فرآیند راه اندازی شااار ت های      

ن پا مب نی بر  ل مسااائلر برای  ار نان و دانیاااج یان 

 ارایر گردید.  ITIمر ز علمی  اربردی 

94/10/26    7،000،000 34 

80 

برگزاری  

مدرسر زمس انر 

خالقیت و ایده 

پردازی در 

 شهرس ان جهرم

های آم زشی و  روزه  ر در قا ب  ارگاه در این برنامر سر 

یل             فاهیمی از قب ید، م نر برگزار گرد قا ل،ا قات خ مسااااب

پردازی، اندییاار ورزی، تفکر منطقی، ایجاد انگیزش،  ایده

مدیریت پرو ه، مدیریت زمان و خالقیت هنری بر بیش         

 دانش آم ز من خب آم زش داده شد 80از 

94/11/07  65،000،000  36،000،000 51 

81 

رویداد 

  ارآفرینی پرش

با  )اس ارت آپ(

مح ریت  مل و 

 نقل و  جس یک

س ای ت سعر ا  سیس م  ارآفرینی  ی ر        مین  س  "دررا

س ان   "رویداد  ارآفرینی  ی ر  با ت جر بر مزیت رقاب ی ا

های ¬فارس در   زه  مل و نقل،  جسااا یک و شااابکر

گاه راه     حل ایسااا  آهن ¬تامین و ت زیع، طرا ی و در م

 شیراز با  مایت ویژه مسئ  ین اس انی برگزار گردید 

94/11/14   200،000،000 35 

82 

اردوی جهادی 

سالمت  ودرمان 

منطقر ج  ان 

 فیروزآباد

جمعی از اساااتید، اساا عداد های برتر و اساا عداد های   

درخیان   زه عل م پزشکی از طرف بنیاد نخبگان اس ان 

سالمت و درمان   شکی    فارس در اردوی  سیج جامعر پز ب

سبت دهر مبارک فجر در منطقر ج  ان فیروز     ر بر منا

نفر از  4آباد برگزار شاااد شااار ت  ردند. در این برنامر    

نفر از دانیااج یان دساا یاری و د  رای  5م خصااصااان، 

ش ر     5نفر دندانپزشک،   1تخصصی،    یج یان ر نفر از دان

نفر  ارشاناس   1های پزشاکی عم می و دندانپزشاکی و   

د عل م پزشااکی طی روزهای م  ا ی بر ارایر خدمت ارشاا

 بر مردم خ د پرداخ ند.

94/11/14   150,000،000 75 

83 

معرفی بنیاد 

ملی نخبگان در 

شهرس ان های  

اقلید  و آباده و 

جلسر با 

مسئ  ین این 

 شهرس ان ها

سر با فرماندار،       س ان اقلید و آباده و جل شهر با  ر ر در 

یر و      نده و ی فق مای عا ی و  ن مسااائ  ین مرا ز آم زش 

آم زش و پرورش و دانیااگاه های این دو شااهرساا ان بر  

یاد ملی              های بن یت  عا  ها و ف یت  مام ر ظایف،  شااارح و

نخبگان اقدام گردید و بر س االت شر ت  نندگان پاسخ    

داده شااد. در این ساافر  قرارداد همکاری فی مابین مر ز  

راء ارس نیز امآم زش عا ی اقلید و بنیاد نخبگان اس ان ف

 گردید.

94/11/19   2،000،000 84 

84 

معرفی بنیاد 

ملی نخبگان در  

شهرس ان 

فیروزآباد و 

جلسر با 

مسئ  ین آن 

 شهرس ان

در نیس ی با  ر ر فرماندار، رییس مر ز آم زش عا ی،     

معاون دانیااگاه آزاد اسااالمی، رییس دانیااگاه پیام ن ر،   

جهاد دانیگاهی و  رییس دانیگاه علمی  اربردی، رییس  

معاون آم زشااای آم زش و پرورش فیروزآباد، بنیاد ملی     

نخبگان معرفی و اهداف و وظایف این بنیاد مطرح گردید   

و در خصاا ص انجام برنامر های میاا رک هم فکری بر   

 عمل آمد.

94/11/21   2،000،000 85 
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85 

نیست تخصصی طرح 

شهاب با مسئ  ین 

آم زش و پرورش و 

 مجریان من خب طرح

ض ع           شهاب با م  یست تخصصی طرح ملی  آینده »ن

طرح شهاب و تبادل نظر در م رد اص ل، ار ان، ساخ ار 

نفر از دست   70با دع ت از « و شی ه نامر اجرایی طرح 

سر د  ر زینلی پ ر   اندر اران برگزار گردید. در این جل

گان و از       گاه هرمز یات علمی دانیااا عرااا  مح رم ه

ند         بر تیاااریح رو گذاران این طرح،  یان  طرا ان و بن

بر     شاااکل گیری و اجرای طرح   شاااهاب پرداخ ند و 

 ابهامات و س االت  اضرین پاسخ گف ند.

94/11/27  9،702،000 9،000،000  100 

86 

همکاری بنیاد نخبگان 

فارس  جهت اس قرار 

مرا ز رشد و شر ت 

های دانش بنیان 

دانیگاه عل م پزشکی 

در پارک علم و فناوری 

 فارس

بنیاد نخبگان اسااا ان فارس، تفاهم نامر           همکاری با  

می ر ی بین پارک علم و فناوری فارس، دانیگاه عل م 

پزشاکی شایراز در جهت ت ساعر همکاری میا رک و     

 اس فاده بهینر از ظرفی های م ج د بر امرا رسید.

94/11/25     36 

87 

برگزاری مر لر س م 

مدرسر تابس انر 

خالقیت و ایده پردازی 

  ازرونشهرس ان 

این مر لر دانش آم زان با شاار ت در  ارگاه های در 

آم زشاای با عناوین انرااباط شااخصاای، نگارش خالق،  

آشاانایی با اصاا ل ساااخت، نگرش علمی، روش ارائر و 

چنین تفکر سیس می آم زش های خ د سخنرانی و هم

ند. هم     یل نم د چنین در در مرا ل اول و دوم را تکم

های خ د از قبیل آم زان پرو هبخیاای از برنامر دانش 

پیینهاد نامر )پروپ زال( علمی، معرفی   اب و نگارش  

خالق را در  رااا ر میااااوران تکمیل و برای دفاع از 

ر ر   پرو ه های خ د در روز پایانی آماده نم ده و در  

داوران از آن دفاع نم ده و بر سااا االت داوران پاساااخ 

 دادند.

94/11/28  70،000،000 12،000،000  52 

88 
برگزاری ت ر ن آوری در 

 دانیگاه صنع ی شیرا ز

بنیاد نخبگان اس ان فارس با همکاری دانیگاه صنع ی    

ش ابدهنده  سب و  ار پرش و شر ت ت سعر         شیراز، 

شی خالقیت برای       سلمان دوره آم ز سنجش فناوران 

هارت  افی         گاهی و  ساااب م بر منظ ر آ ن آوری  ر 

آم خ گان دانیااگاهی از فرآیند و دانیااج یان و دانش 

پا          های ن  جاد  ساااب و  ار کل گیری و ای نح ه شااا

(startup.برگزار  رد ) 

94/12/05  4،000،000   37 

89 

برگزاری مر لر دوم 

مدرسر پاییزه خالقیت 

و ایده پردازی 

 شهرس ان  ازرون

پس از برگزاری مرا ل اول مدرسااار پاییزه خالقیت و   

س ان     شهر  25 ازرون در آبان ماه، تعداد ایده پردازی 

بهمن ماه در   14تا   12نفر از برگزیدگان مر لر اول از    

مر لر دوم برنامر در شااایراز شااار ت نم دند. در این 

شر ت در  ارگاه  شی  مر لر دانش آم زان با  های آم ز

شنایی با         صی، نگارش خالق، آ شخ رباط  با عناوین ان

و اصاا ل ساااخت، مساا ندسااازی علمی و روش ارائر   

ساااخنرانی آم زش های خ د در مر لر اول را تکمیل    

 نم دند.

94/12/12  70،000،000 12،000،000  53 

 

  چکیده برنامه های بنیاد نخبگان استان فارس
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گان: مجموع اعتبار زهینه شده از   ریال      300/810/338    بنیاد ملی نخب
 ریال       500/756/410/5            منابع استانی :زهینه شده از اتمین  یا   مجموع اعتبار 

 ریال    600/605/982    اعتبار طرح ملی شهاب :

 چکیده  عنوان برنامه  ردیف 
 تاریخ

 برگزاری  

تامین  اعتبار

بنیاد از  شده

 ملی

تامین  اعتبار

از منابع  شده

 استانی

اعتبار هزینه شده 

توسط دستگاه 

 استانی

شماره 

 صفحه

09  
ا گ  سازی از  تکریم و

نخبگان و مس عدان 

 برتر

عالمر جایزه گزیدگان خی از برنامر برگیزند تهیر

 طباطبایی
 120،000،000   116 

91 

 شده انجام اقدامات

 عم می روابر ت سر

 فارس نخبگان بنیاد

 معرفی نخبگان و اس عدادهای برتر بر صدا و سیما

   150،000،000 

117 

مصاااا بر و خبرهای چاپ شاااده و انعکاس یاف ر در        

 رسانر ها 
118 

 119 نیست های خبری و مصا بر های انجام شده

مصاااا بر و خبرهای چاپ شاااده  انعکاس یاف ر در        

 سایت ها
120 

بروشاا رها و بنرها و پ ساا رهای طرا ی شااده و چاپ 

 شده
211  

92 

 انجام های فعا یت

 خص ص در گرف ر

 نخبگان بنیاد سایت

 فارس اس ان

 سااایت وب بازدهی افزایش جهت فارس نخبگان بنیاد

 بر جدید طرا ی اصاا ل از اساا فاده با خ د اساا انی

(  فعلی امکانات از اسااا فاده  با ) نظم و ساااادگی همراه

 .است نم ده خ د تارنمای سازی بهینر بر اقدام

    212  

 مجموع اعتبارات
 

  استان فارسچکیده برنامه های بنیاد نخبگان 
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استعداد برتر و برنده یک مدال  نخبه غیر از 

و یا نفر اول کنکور است و هر زمان که  

پتانسیل بالقوه استعداد برتر بتواند به  

عینیت و فعلیت مبدل شود و در جامعه  

 .تأثیرگذار باشد، دارای ارزش خواهد بود

 هف مین همایش ملی نخبگان ج ان  ی ر

 تالش هب چیز هر از بیش نخبگی، همان یا اثرگذاری نقطه به رسیدن برای برتر مستعد فرد

 زمهال ریزی برنامه و گذاری هدف تمرکز، واقع، در است، نیازمند ناپذیر خستگی کوشش و

 .است پشتکار و تالش این
 فردا نخبگان ملی همایش نهمین
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 باسمه تعالی 

حوزه  4با توجه به جایگاه و رسالت خود در استان فارس بنیاد نخبگان استان فارس  1394در سال 

را  "برنامه ریزی و نظارت"و  "فرهنگی و توانمند سازی"، "اجتماعات نخبگانی"، "و کارآفرینی  نوآوری"اصلی 

 برای برنامه ها و فعالیت های خود مشخص نمود.

ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان در حوزه نوآوری و کارآفرینی رویکرد اصلی بر اساس این تقسیم بندی 

دانشجویان، اساتید و آحاد جامعه بود که این مهم از طریق برگزاری رویدادهای کارآفرینی، کارگاه های 

 آموزشی و حضور در مراکز آموزش عالی استان برای معرفی مفاهیم مربوطه پی گیری شد.

اری استعدادهای برتر در قالب گروه های در حوزه اجتماعات نخبگانی نیز هدف اصلی زمینه سازی اثر گذ

حمایت  و« مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی»نخبگانی در جامعه تعریف شد و در این زمینه با طراحی برنامه 

گروه های دانشجویی فعال در حوزه های گوناگون در قالب کانون ها و انجمن های علمی از برنامه های مختلف 

 دانشجویی این هدف دنبال گردید. –

در حوزه فرهنگی و توانمند سازی نیز سعی شد با اجرای برنامه های متنوع نسبت به توانمندی استعدادهای برتر 

 استان اقدام گردد.

در حوزه برنامه ریزی و نظارت نیز اهم برنامه های بنیاد نظارت دقیق بر اجرای آئین نامه های جوایز تحصیلی 

گاه های استان و همچنین طرح شهاب بود که به لطف خداوند متعال با همکاری دانشگاه ها و آموزش و در دانش

 پرورش استان به نحو شایسته ای در حال پی گیری است. 

حضور در شهرستان های  94یکی دیگر از اقدامات اصلی بنیاد نخبگان فارس در سال عالوه بر آنچه که گفته شد 

تایج نع بنیاد در شهرستان ها بوده که مراکز علمی و آموزشی برای اجرای برنامه های متنواستان و همکاری با 

 بسیار خوبی از این اقدامات حاصل شده که در گزارش پیش رو به آن پرداخته شده است.

خود  ینیز بتوانیم با بهره گیری از توانمندی صاحبنظران و استعدادهای برتر فعالیت ها 1395امید داریم در سال 

 را در حوزه های مختلف توسعه دهیم. ان شاء ا...

 

 

 

 

 دکتر حبیب شریف 

 رییس بنیاد نخبگان استان فارس 
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 های حوزه نوآوری و کارآفرینی: فعالیت

 امور مربوط به تجاری سازی  -امور مربوط به جشنواره ها -رویدادهای پرش -تورهای معرفی نوآوری

 اجتماعات نخبگانی: حوزه  هایفعالیت

 اجرای طرح ملی شهاب -پاسخگویی -کلیه امور جلسات و برنامه های مربوط به امور به امور نخبگان

 حوزه فرهنگی و توانمند سازی : هایفعالیت

 برگزاری نشست های تخصصی، فرهنگی و مذهبی -برگزاری کارگاه های آموزشی -تسهیالت امور نخبگان ایجاد

 حوزه برنامه ریزی و نظارت: هایفعالیت

 راه اندازی مجمع خیران -ارتباط با شهرستان های استان -مدارس فصلی خالقیت -مسابقات خالقیت ابن سینا

 نخبه پرور

 حوزه روابط عمومی و ارتباطات: هایفعالیت

 گیری اخبارپی -به روز رسانی سایت بنیاد نخبگان استان فارس -خبرگزاری ها -امور مربوط به اطالع رسانی ها

 تهیه و پی گیری گزارشات- مربوط به بنیاد نخبگان  در رسانه ها و نشست های خبری

 

 

 

 

 

 

 

 بنیاد نخبگان استان فارس های رئوس فعالیت
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 ربانهم اهی حوزه 
 نوآوری و کارآفرینی 
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 ( و مرکز رشد خوشه فناوری ITMCکارخانجات مخابراتی )بازدید از

نخبگان اس ان فارس و همکاری صمیمانر  ارخانجات مخابراتی ایران جمعی از اس عدادهای برتر ج ان اس ان بر همت بنیاد 

بازدید بر عمل آوردند. این برنامر با هدف افزایش تعامل  آن مر ز رشد خ شر فناوری و (ITMC) از  ارخانجات مخابراتی ایران

        نخبگان و اس عدادهای برتر با صنعت، رفع میکالت صنایع با بهره گیری از ت ان نخبگان و اس عدادهای برتر، بکارگیری 

مید و نیاط در عرصر های ظرفیت های صنایع اس ان در راس ای اش غال نخبگان و تق یت رو یر  ار، خدمت، تعاون، خالقیت، ا

علمی و اج ماعی برگزار گردید. در این برنامر شر ت  نندگان طی بازدید از بخش های صنعت ا ک رونیک، صنعت مکانیک، 

با نح ه  ار و ت انمندی های م ج د از طریق  بخش تحقیق و ت سعر، آزماییگاه ها، وا د ابزارسازی و سایر بخش های  ارخانر،

شایان ذ ر است جمعی از دانیج یان رش ر های برق و مکانیک دانیگاه شیراز  .آشنا شدند میاهده  ر ری ت ضیح مسئ  ین

 از طریق انجمن های علمی دانیگاه در این برنامر  ر ر داش ند.

مر ز رشد خ شر فناوری از  در Lean Startup Machineهمچنین بازدید  نندگان بر د یل برگزاری همزمان برنامر 

 با چگ نگی اهداف برگزاری این رویداد  ارآفرینی نیز آشنا شدند.نزدیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3/2/94  
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  (CSI) کارگاه خالقیت برای نوآوری در کسب و کار به روش گوگلبرگزاری 
سازی آن بر همت بنیاد نخبگان دانیگاه اس نف رد و ب می CSI با اس فاده از مدل  ارگاه« خالقیت برای ن آوری»رگاه کا

 ن  افراد»  دیگر عبارت بر  در مدل تربیت و هدایت  ارآفرین .برگزار شدبر مدت دو روز  ISCدر مر ز منطقر ای فارس اس ان 

های آن و روش خالقیت و ق ه تخیل؛ گام دوم،  تحریک و خالق تفکر ایجاد اول، گام نیاز وج د دارد:سر گام پیش« آفرینارزش

ت ان با اس فاده از قدرت تص ر و تجسم آنچر م ج د ت ان خالق ب د و چط ر می ر چط ر می این.گام س م، ن آوری آماده ساخت

ش د. ها و مسائل روزمره را  ل  رد، گام مهمی در فرآیند خلق ارزشِ می ری پسند و قابل مباد ر محس ب میچا ش ،نیست

و  اما باید دانست این ویژگی خص صی ی ا  سابی ،رسد خالقیت یک ویژگی ذاتی و  ن یکی استامر بر نظر می یاب داگرچر در 

ی پرورش های عملبر همین اساس بنیاد نخبگان اس ان فارس بر منظ ر ت سعر خالقیت و ارائر تکنیک. ستهقابل یادگیری نیز 

سازی آن، دانیگاه اس نف رد و ب می CSI ی برتر، با اس فاده از مدل  ارگاهو اس فاده از خالقیت در نخبگان و صا بان اس عدادها

 گیری از اس انداردهای دانیگاه اس نف رد و گ گلاقدام  رد. در این  ارگاه با بهره« خالقیت در عمل»بر طرا ی و اجرای  ارگاه 

«  آورین» نندگان برای برداش ن گام س م یعنی  تها و ابزارهای عملی برای خالقیت آم زش داده شد تا شر، روشدر این زمینر

های م رد ها و ارزشهای ن آوری برای خلق ایدهشایان ذ ر است  ارگاه خالقیت برای ن آوری با هدف ت سعر مهارت .مهیا ش ند

 ان فارس با  ر ر برتر اسنفر از صا بان اس عدادهای 35برگزار شد. در این دوره « دهنده پرشش اب»نیاز می ری با همکاری 

های ن آوری نظام یاف ر و شناسایی دقیق نیاز می ری برای خلق محص الت و خدمات بازارمح ر دهنده پرش مهارتمربیان ش اب

های  نندگان با  ر ر در یکی از مکانرا فرا گرف ند. این  ارگاه دارای دو بخش نظری و عملی ب د  ر در بخش عملی شر ت

 .های مرب طر را تمرین  ردنداز از نزدیک مهارتتجاری بزرگ شهر شیر
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 بنیاد ملی نخبگان  رییسسفر استانی معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

 به شیراز سومین حرم اهل بیت )ع(
بنیاد ملی نخبگان و هیات همراه در معیّت  رییسو  جمه ر رییسمعاون علمی و فناوری جناب آقای د  ر س اری             

پارک علم و فناوری فارس و تنی چند از نمایندگان مجلس ش رای  رییسبنیاد نخبگان اس ان فارس،  رییساس اندار فارس، 

لی ی ماز ت انمندی های مجم عر صنایع ا ک رونیک ایران بر ویژه در   زه فناوری های قابل اس فاده در ت سعر پرو ه ها اسالمی

 ی ر نظیر سیس م های ناوبری و مراقبت پرواز فرودگاهی، تجهیزات پزشکی، سامانر های  ن رل اوی نیک ه اپیما، سیس م های 

مراقب ی راداری و س ناری، سامانر های  ن رل ات ماسی ن نفت و گاز، تجهیزات ا ک رونیک خ درو،  ارت های ه شمند، ت سعر 

 نم دند.بازدید  در شهر شیراز دیس شر ت های دانش بنیانشبکر های مخابرات دریایی و پر

ارتفاع سنج ه اپیمایی، المپ دس گاه رادی    ی و اف  اح خر ت  ید  ،MLAT هاز پرو ه های ناوبری فرودگا سپس ت سر اییان

رونمایی  ایرانمس قر در مر ز رشد صا ده محص ل فناورانر شر ت های  و X-ray سنس ر میل بادامک خ درو و المپ دس گاه

قرارداد طرح ساخت سک ی ملی  فاری  نسرسی م ت سعر صنایع نفت و گاز امید پارس و در ادامر این سفر،  همچنین .شد

 امرا شد. با  ر ر د  ر س اری شر ت صنایع فراسا ل

ظر و با آنان بر تبادل ن داش ند جمع فناوران و دانیگاهیان اس ان فارسدر بخش دیگر این سفر یک روزه، اییان جلسر ایی در 

پایان بخش سفر معاون علمی و فناوری ریاست جمه ری بر اس ان فارس،  ر ر پرداخ ر و بر میکالت مطرح شده ت جر  ردند. 

اتاق بازرگانی اس ان با  ر ر اعرای هیات بازرگانی و فعاالن اق صادی با هدف بررسی میکالت م ج د و بررسی  نیس ی در در

 .ب د فارس،  صادی اس انوضعیت فعلی اق
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 مراکز فناوری تهرانپارک پردیس و بعضی ازاز  بازدید

پییبرد برنامر های  برای  با هدف ایجاد تعامل با مرا ز فناوری مس قر در شهر تهران و اس فاده از تجربیات آن مرا ز            

، معاون و رییسدر پارک فناوری پردیس در اب دا در نیس ی با  ر ر  .این مر ز شد، اقدام بر بازدید از میابر در اس ان فارس

مسئ ل مر ز ش ابدهی پارک ت ضیحاتی در خص ص نح ه شکل گیری، اهداف، ساخ ار و وظایف پارک پردیس بیان شد. در این 

را ز رویدادهای  ارآفرینی و ت سعر م نیست مقرر شد در تعاملی نزدیک میان بنیاد نخبگان اس ان فارس و پارک فناوری پردیس

پس از این نیست از پارک و چند شر ت دانش بنیان مس قر در مر ز رشد فناوری نخبگان  د.ش ابدهی در دس  ر  ار قرار گیر

ایی شریف، مدیر اجرصنع ی مر ز رشد دانیگاه  رییسدر بخش دیگری از این سفر نیس ی با  .بازدید بر عمل آمدپارک پردیس 

ز خدمات فناوری و مدیر برنامر ان قال و ت سعر فناوری آن دانیگاه در محل مر ز خدمات فناوری دانیگاه صنع ی شریف مر 

در این نیست مهندس دهبیدی مدیر مر ز رشد شریف ت ضیحات  املی در خص ص نح ه شکل گیری مرا ز  .برگزار گردید

مر های آن دانیگاه در رابطر با ت سعر  سب و  ارهای دانش بنیان و رشد و مر ز خدمات فناوری دانیگاه ارائر نم ده و برنا

 خ اس ار برقراریبنیاد نخبگان اس ان فارس نیز  رییسدر ادامر برنامر های آم زشی و ترویجی در این راس ا را تیریح نم د. 

ر خص ص در   زه  سب و  ارهای تعامل بیی ر میان دانیگاه های  ی ر و اس فاده از تجربیات یکدیگر در   زه های مخ لف ب

و هیات همراه با  ر ر در مر ز ش ابدهی آواتک ضمن آشنایی با روند فعا یت د  ر شریف بخش پایانی سفر، دانش بنیان شد. در 

        خ اس ار ایجاد ارتباط ساخ ارمند میان مرا ز ش ابدهی م ج د در  ی ر برای ت سعر این مر ز در نیس ی با مدیر مر ز 

مر ز ش ابدهی در  6شایان ذ ر است در  ال  اضر  .عا یت ها و هم چنین زمینر سازی اس فاده از تجربیات یکدیگر شدندف

مر ز ش ابدهی در شیراز برای بس ر سازی شکل گیری و هدایت صحیح اس ارت آپ ها در مسیر ت سعر ت سر بخش  1تهران و 

 .راه اندازی شده است ،خص صی
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 دانشگاه علوم پزشکی شیراز مرکزی شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و آزمایشگاه هایبازدید از         

بنیاد نخبگان اس ان فارس با  ر ر در دانیگاه عل م پزشکی شیراز از نزدیک در جریان روند اقدامات این دانیگاه  رییس         

در خص ص مرا ز رشد و شر ت های دانش بنیان قرار گرفت. اییان در این برنامر با  ر ر مدیر مرا ز رشد و مدیر برج پژوهیی 

ر ی سالمت دقدامات ص رت گرف ر برای  مایت از شر ت های دانش بنیان   زهدانیگاه از نزدیک جریان روند شکل گیری و ا

مرا ز رشد دانیگاه، را میاهده  رد. پس از آن از برخی شر ت های مس قر در مر ز رشد عل م دارویی و مر ز رشد بی تکن    ی 

ل م پزشکی شیراز از تجهیزات م ج د در این بازدید نم دند. در ادامر برنامر با  ر ر در آزماییگاه مر زی تحقیقات دانیگاه ع

آزماییگاه  ر در  ال ارائر خدمات بر  لیر دانیگاه های جن ب  ی ر می باشد، بازدید شد. در پایان نیز در نیس ی با  ر ر 

 دانیگاه عل م پزشکی شیراز در خص ص تسهیالت بنیاد ملی نخبگان برای  مایت از  ر ر م خصصان ایرانی غیرمقیم رییس

در دانیگاه های  ی ر، جایزه فناوری بر دانیگاه های  امی شر ت های دانش بنیان، فعا یت های س ادهای ت سعر فناوری 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری در   زه های مرتبر با عل م پزشکی و برنامر های  مایت از رویدادهای  ارآفرینی و 

 . مرا ز ش ابدهی ن آوری ت ضیحاتی ارائر شد

شده             رییسد  ر ایمانیر  یگاه در پیگیری م ارد ذ ر  سر با معرفی نمایندگان دان شیراز  نیز در این جل شکی  یگاه عل م پز دان

اعالم نم دند  ر  لیر   زه های دانیااگاه برای همکاری با بنیاد نخبگان اساا ان برای عملیاتی نم دن م ارد م رد نظر آمادگی   

رر شد با برگزاری جلسات منظم ماهیانر برنامر ها و اقدامات می رک فی مابین م رد بررسی     دارند. هم چنین در این نیست مق  

شر ت در آنها، یکی   80مر ز رشد و اس قرار  6و پیگیری قرار گیرد. شایان ذ ر است  ر دانیگاه عل م پزشکی شیراز با داش ن       

 از دانیگاه های م فق و پییرو در این زمینر است.
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 نشست هم اندیشی ترویج فرهنگ کار آفرینی با هیات رییسه دانشگاه شیراز  

در راس ای برنامر های بنیاد فارس برای تعامل با مرا ز علمی و دانیگاهی، با ت جر بر همکاری های م عدد با دانیگاه 

 ار، مرا ز ش ابدهی و  زوم  ر ت دانیگاه شیراز برای بررسی بیی ر همکاری های فی ما بین و معرفی رویدادهای ایجاد  سب و 

بر سمت اس فاده از ا گ های ن ین  ارآفرینی جلسر ایی با هیات رییسر دانیگاه شیراز برگزار گردید. در این نیست  ر با  ر ر 

تی در ارییس دانیگاه شیراز و  لیر معاونین این دانیگاه تیکیل شد، د  ر شریف رییس بنیاد اس ان فارس در اب دا ت ضیح

خص ص روند اعطای ج ایز تحصیلی از طریق دانیگاه ارایر نم دند. برای اطالع و پیگیری دانیگاه در رابطر با تسهیالت جذب 

م خصصان ایرانی غیرمقیم در دانیگاه، اعطای جایزه فناوری بر دانیگاه ها،  مایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری 

فرینی و مرا ز ش ابدهی ت ضیحاتی بیان داش ند. در ادامر جلسر نیز مهندس م الیی نسب مدیر مر ز از برگزاری رویدادهای  ارآ

ش ابدهی پرش ت ضیحات  املی در رابطر با نقش دانیگاه ها در ا  سیس م  ارآفرینی، اهمیت اس ارت آپ ها در اق صاد دانش 

جلسر نیز د  ر ارشاد رییس دانیگاه شیراز ضمن مهم شمردن نقش بنیان و نح ه فعا یت مرا ز ش ابدهی ارایر نم دند. در پایان 

دانیگاه در فرآیند  ارآفرینی، آمادگی این دانیگاه را برای تامین فرای فیزیکی مر ز ش ابدهی و هم چنین برگزاری همایش 

 رینی اعالم نم دند.های آشنایی دانیج یان و اساتید عر  هیات علمی با مفاهیم جدید اس ارت آپ ها و   زه های  ارآف
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 بازدید از مجموعه شرکت های فراسان   

پارک علم و فناوری فارس بر همراه چند تن ازمسئ  ین  رییسبنیاد نخبگان اس ان فارس و د  ر مُر  رییسد  ر شریف 

صندوق ن آوری و شک فایی از مجم عر شر ت های فراسان، فراتک، فرابرد و فراپا س دیدن  ردند و از نزدیک در جریان روند 

یکیل یخچر ای از تتارمدیر شر ت ظهیرامامی  د  رفعا یت های این شر ت ها قرار گرف ند. در این بازدید در اب دا در نیس ی 

. دنو پس از آن زمینر ی فعا یت هر یک از شر ت ها را تیریح نم د ندمجم عر شر ت های فراسان را برای  اضرین ت ضیح داد

سپس د  ر شریف و همراهان از بخش های مخ لف ت  یدی و تحقیق و ت سعر شر ت بازدید نم ده و با اقدامات شر ت در 

ا د تحقیق و ت سعر شر ت  ر در قا ب آزماییگاه های تحقیقاتی بر ت سعر ی محص الت و و GRPبخش ت  ید    ر های 

شر ت اقدام می نمایند، آشنا شدند. در جریان این بازدید با هماهنگی های ص رت گرف ر ت سر بنیاد اس ان فارس مقرر گردید 

ر ت و همچنین هماهنگی برای بازدید نخبگان  مایت های الزم از س ی صندوق ن آوری و شک فایی برای ت سعر فعا یت های ش

 و م خصصان دانیگاهی و صنع ی از شر ت فراسان از طریق بنیاد نخبگان اس ان فارس ص رت پذیرد.
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 سمینار بازرگانی و صنایع با محوریت صنعت ساختمان 

اتاق بازرگانی اس ان، در راس ای اس فاده از پ انسیل نخبگان و  پیرو تفاهم نامر بین بنیاد نخبگان اس ان فارس و  

هماییی نیمروزه با همکاری  نسرسی م مهندسان هنر، خاک و سازه  28/7/94اس عدادهای برتر در صنعت ساخ مان در تاریخ 

  سخنرانان ویژه دع ت شده در این همایش عبارتند ب دند از: برگزار گردید.

 رییس انجمن بین المللی سازه های فضاکار " Prof. Denis Nagy"آقای

 The Influence  of Iran’s Ancient Architecture and Construction in the World’s »م ض ع سخنرانی: 

Today Architecture  »"نقش معماری ایران باس ان در فناوری های ن ین ساخ مان در جهان." 

 آقای دکتر محمدتقی ایزدی؛

)در خص ص ایده گنبدهای ایرانی برای تحکیم و عالج بخیی یکی از  "زیرگنبد  ب د، گنبدی زیر زمین"سخنرانی: م ض ع 

 مخازن شر ت ملی پ روشیمی ایران(.

 آقای مهندس زارع؛

 ) مب دها و میکالت در اس فاده از فناوری های ن ین ساخ مان(."1394عاقبت عیق من بر ساخ مان  "م ض ع سخنرانی: 

 مهندس بهرامعلی؛ آقای

 ."تکن    ی های ن ین و خالق در ارتباط با معماری و صنعت ساخت"م ض ع سخنرانی: 

در این برنامر نیز د  ر شریف رییس بنیاد فارس در طی یک سخنرانی ضمن خ ش آمدگ یی بر مدع ین، مطا بی را در خص ص 

نخبگان   زه های مخ لف با ت جر بر بین رش ر ای ب دن  اربرد علم ریاضیات در صنعت معماری و همچنین  زوم بکارگیری 

 عل م ساخ مان بیان نم دند.
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 با محوریت صنایع دستی و گردشگری   )استارت آپ( رویداد کارآفرینی پرش

ماه برگزار آبان 9ا ی  6مر ز ش ابدهی پرش در تاریخ بنیاد نخبگان اس ان فارس و رویداد ب می پرش، با همکاری 

شر ت  نفر از نخبگان و اس عداد های برتر و افراد عالقر مند بر راه اندازی  سب و  ار ن پا 50گردید. در این رویداد تعداد 

های هایفارس در   زهبار در  ی ر برگزار گردید، بر اساس ظرفیت با ق ه اس انمح رهای اصلی برنامر  ر برای نخس ین  .نم دند

از اهداف برگزاری این رویداد،  .و ن آوری تامین  ننده نیاز و زیرساخت صنعت گردشگری و صنایع دس ی قرار داده شدفناوری 

دهی  ارآفرینی اس ان فارس، با فراهم آوردن زمینر مناسب برای بکارگیری  دا  ر ت ان بخش یند طرح ش ابآتکمیل فر

 ر در ر محا  ر و ایده یابی مسابرتر در راس ای ت سعر فرهنگ  ل مس خص صی و اس فاده از پ انسیل نخبگان و اس عدادهای

. قبل از برگزاری رویداد با همکاری انجمن های علمی دانیگاه شیراز مرتبر ش دسطح جامعر و ت سعر تفکر  ار تیمی ذ ر می

برگزاری رویداد اصلی طرا ی و با م ض ع برنامر، جلسات ت جیهی برگزار گردید. پیش رویدادی بر فاصلر سر هف ر و قبل از 

برگزار شد  ر بر اساس آن بر ص رت ان خابی از دانیج یان و فارغ ا  حصیالن می اق بر   زه  ارآفرینی دع ت بر عمل آمد تا 

قبل از رویداد نسبت بر چا ش های   زه صنایع دس ی و گردشگری آگاهی الزم را  سب نمایند. همچنین تیم سازی بر اساس 

سایر برنامر های جنبی در نظر گرف ر شده در این رویداد برنامر جملر از ت و اص ل تیم سازی ص رت پذیرفت. تست شخصی

در این رویداد جناب آقای عباس برزگر  ر  ب د« دقیقر 90»آشنایی با افراد  ارآفرین م فق در   زه مرب ط بر رویداد با عن ان 

 .بر عن ان  ارآفرین در   زه صنایع دس ی و گردشگری بر برنامر دع ت شد ب انات شهر شیراز گردشگری-صا ب دهکده اقام ی

در ان های روز چهارم تیم هایی  ر م فق بر ارایر خدمات یا محص ل خ د بر می ری شده ب دند، طبق نظر تیم داوری بر اساس 

تیم در ارایر خدمات و محص ل  7ق شدن هر با ت جر بر م ف .میزان انحراف نم نر او یر از نیاز می ری سر تیم برتر ان خاب شدند

در پایان دوره ش ابدهی، شر ت ها باید بر فروش محص ل یا  .بر مر لر پیش ش ابدهی راه یاف ندتمام تیم ها خ د بر می ری، 

 .ردیجذب سرمایر گذار ص رت پذ و شر ت ثبت فرآیند  خدمات خ د دست یابند تا در نهایت در ماه های پایانی دوره ش ابدهی،
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 نشست با دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول  های بنیادی

 معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

هیات رییسر دانیگاه عل م پزشکی شیراز و  ،رییس س اد سل ل های بنیادید  ر شریف و جلسر ای  ر با  ر ر در 

ضمن اشاره بر فعا یت های چیمگیر دانیگاه عل م پزشکی د  ر شریف ی آن دانیگاه تیکیل گردید، یتنی چند از مدیران اجرا

 هایدر خص ص راه اندازی مرا ز رشد، راه اندازی شر ت های دانش بنیان و ت  ید داروهای م ن ع، از رییس س اد سل ل شیراز 

 ر از انس ی   سل ل های بنیادی و پزشکی ترمیمی دانیگاه عل م پزشکی شیراز، بازدید نمایند و از  ندبنیادی درخ است نم د

 د  ر ایمانیر رییس. نزدیک شاهد م فقیت های دانیگاهیان عل م پزشکی شیراز علی رغم تنگناهای اع باری م ج د باشند

اره بر راه اندازی برج پژوهیی، مر ز رشد فناوری اطالعات و سایر مرا ز رشد و شر ت های دانیگاه عل م پزشکی شیراز نیز با اش

شدید ما ی، بر اه مام هیات رییسر دانیگاه مبنی بر ساخت بزرگ رین اتاق تمیز جن ب  ی ر  میکالتدانش بنیان علی رغم 

م اسفانر بهره برداری از آن ممکن نیست،  ذا از مسئ  ین  ر بر د یل  مب د اع بارات عمال پرو ه تکمیل نگردیده و  نم دنداشاره 

س اد سل ل های بنیادی ضمن  دبیرد  ر  میدیر  ،در خاتمر جلسر . ر بر این مهم ت جر ویژه معط ف دارند نددرخ است نم د

طرح های  الن خ د را در این  ندهای بنیادی از  لیر اساتید درخ است نم داشاره بر عل م جدید در   زه پزشکی و   زه سل ل

ا پی س ن تا ب نداز هیات رییسر دانیگاه عل م پزشکی درخ است  رد اییاند. ن  زه ارایر دهند تا پس از تامین اع بار بر اجرا درآی

 .بر ش راها و  ارگروه های س اد سل ل های بنیادی، مسئ  ین مرب طر را در این راس ا  مایت نمایند
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  در حوزه های الکترونیک، ارتباطات و تجهیزات پزشکی )استارت آپ( رویداد کارآفرینی پرش 

 و مندان عالقر از نفر 36  ر ر با مخابرات و پزشکی تجهیزات ا ک رونیک، مح ریت با پرش  ارآفرینی ب می رویداد

در روز اول، مهارت های الزم در ب م همد ی . برگزار گردید( شیراز) ایران مخابراتی  ارخانجات محل در   زه این م خصصین

برای درک مسا ر اصلی و نقاط اساسی قابل  2و مهارت های میاهده، مصا بر دقیق با می ریان  و مهارت ب م سفر می ری،

ام ریف شده بدون اقدروز دوم با اس فاده از ابزار ن آوری نظام یاف ر راه  ارهای مناسب برای مسایل تعبررسی ص رت گرفت. در 

سعی و خطا طرا ی و ازمایش او یر شدند تا با نیاز می ری همخ ان و همراه باشند. روز س م با اس فاده از ابزار های الزم نظیر 

ت  ید   MVPپرین ر های سر بعدی بعد از برگزاری  ارگاه تفکر طرا ی بر اساس نیاز و مسا ر تعریف شده نم نر او یر بر ص رت

این روز سعی شد تا روش های مخ لف نم نر سازی و بهره گیری از  داقل امکانات م ج د محیطی برای ساخت نم نر شد. در 

در روز چهارم نم نر او یر آماده شده بر اساس نیاز سنجی و فرآیند ن آوری نظام یاف ر  او یر بر مخاطبان آم زش داده ش د.

 یازن از انحراف میزان نیز براساس داورانای الزم از می ریان دریافت گردید. ت سر هر گروه بر می ریان عرضر شد و باز خ رده

 س فادها رویداد این ت انمندسازی اع بار از ت انند می برگزیده تیم سر میان این از. دادند قرار ارزیابی م رد را ها تیم می ریان

 یازن از معیار انحراف میزان و نم ده جلب را خ د هدف جامعر رضایت باشند ت انس ر ص رتی  ر در نیز ها تیم سایر و نمایند

 خ د عا یتف بر ت انند می پرش، ش ابدهنده و فارس اس ان نخبگان بنیاد تایید و داوران هیات بررسی از پس باشد  م می ری

 گذاری سرمایر صندوق عامل مدیر  ریمی محم د آقای جناب رویداد این ویژه میهمانان از .بدهند ادامر ش ابدهی پیش دوره در

 ق ل و یاف ند  ر ر رویداد داوران از یکی عن ان بر دقیقر، 90 مهیج برنامر در شر ت ضمن  ر داش ند  ر ر آریا سیمرغ

 .داش ند اعالم( ن پا های شر ت) م فق های آپ اس ارت از بعدی های  مایت برای را خ د مساعد
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 نشست راهبردی ویژه بحران آب و موضوع خشکسالی 

 ر با  ر ر آقای د  ر بهرامی دبیر س اد ت سعر فناوری « بحران آب و م ض ع خیکسا ی»بدنبال برگزاری نیست 

آب، خیکسا ی فرسایش و محیر زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری در دانیگاه شیراز همراه ب د، بنیاد نخبگان 

رس با هماهنگی با معاونت پژوهیی دانیگاه شیراز نیس ی راهبردی ویژه مطا عر چند چا ش در زمینر مدیریت بحران اس ان فا

آب تیکیل داد. در این نیست د  ر بهرامی بر همراه تنی چند از اساتید م خصص دانیگاه شیراز در   زه آب و  یاورزی و با 

دید. آقای د  ر بهرامی م افقت خ د را با انجام مطا عر در خص ص چند  ر ر ریاست بنیاد نخبگان اس ان فارس تیکیل گر

چا ش پیینهادی م ج د در مدیریت بحران ت سر اس ان فارس و بر مح ریت دانیگاه شیراز، اعالم نم دند. مقرر شد دانیگاه 

 شیراز این دس اورد را پیگیری نماید. 
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  فسا در کسب و کار شهرستان  آوری نو برای خالقیت کارگاه برگزاری

در راس ای ت سعر ا  سیس م  ارآفرینی اس ان فارس و افزایش آگاهی و مهارت دانیج یان و فارغ ا  حصیالن دانیگاهی 

خالقیت »دی ماه  ارگاه آم زشی نیم روزه با عن ان  15بنا بر درخ است مسئ  ین مح رم دانیگاه عل م پزشکی فسا در تاریخ 

در محل آن دانیگاه برگزار گردید. درک این م ض ع  ر بر اساس آمار بین ا مللی جایگاه  ی ر « برای ن آوری در  سب و  ار

ایران در   زه خالقیت بر نسبت مناسب است اما از نظر ن آوری جایگاه مطل بی را در بین سایر  ی رها ندارد، این دوره ت سر 

با همکاری افراد ت انمند و مطلع از اص ل راه اندازی  سب و  ار ن پا برگزار گردید. طی یک  بنیاد نخبگان اس ان فارس طرا ی و

تفکر طرا ی و  لیاتی در خص ص مدل  سب و -خالقیت ن آوری می ری پسند-دوره آم زشی مفاهیمی از جملر تفکر خالق

اس زشکی فسا ب دند، ارایر گردید. با ت جر بر ا س ار بر شر ت  نندگان  ر اساتید و دانیج یان اس عداد برتر دانیگاه عل م پ

نیاز اساتید و دانیج یان داشگاه عل م پزشکی فسا بر مح  ای ارایر شده و برگزاری جذاب مدرسان، افراد بیش از ظرفیت  ارگاه 

 در محل برگزاری  ر ر پیدا  ردند و در پایان م قاضی ادامر این دس ر رویدادهای  ارآفرینی شدند.
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 موضوع با آموزشی سمینار برگزاری

 « بنیان دانشکارو کسب و نوپا های شرکت اندازی راه با آشنایی» 

پیاده سازی طرح  الن ش ابدهی  ارآفرینی اس ان فارس و پیرو درخ است مسئ  ین مر ز آم زشی علمی  در راس ای

فرهنگ سازی این مهم در بین دانیج یان، اساتید و مسئ  ین آن مر ز، بنیاد  اربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران برای 

ن از  ار نان امندنخبگان اس ان فارس با همکاری ش ابدهنده  سب و  ار پرش نسبت بر برگزاری سمینار نیم روزه با  ر ر عالقر

. در این سمینار مبا  ی از جملر: آشنایی با در محل سا ن اج ماعات صنایع مخابراتی راه دور ایران اقدام نم د و دانیج یان

stمفاهیم شر ت های ن پا ) art  up ارزش آفرینی، فرآیند راه اندازی شر ت های ن پا مب نی  ( ، شر ت های دانش بنیان، ن

ارایر گردید. در این سمینار آقای  سین اسکندری بر    ITIبر  ل مسئلر برای  ار نان و دانیج یان مر ز علمی و  اربردی 

نسب و پ یان مب هج بر عن ان نمایندگان ش ابدهنده  سب و عن ان نماینده بنیاد نخبگان اس ان فارس و آقایان محسن م الیی

ده د  ر مؤمن زا ار پرش  ر ر داش ند  ر در ان ها نسبت بر پاسخگ یی پرسش های افراد عالقر مند اقدام نم دند. همچنین 

رییس مر ز آم زش علمی  اربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران ضمن تیکر از برنامر اثربخش بنیاد نخبگان اس ان فارس، 

 م قاضی ادامر همکاری های می رک فی مابین شد.
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 لجستیک  و حمل و نقلبا محوریت  )استارت آپ(  رویداد کارآفرینی پرش  

با ت جر بر مزیت رقاب ی اس ان فارس در   زه  "سومین رویداد کارآفرینی "درراس ای ت سعر ا  سیس م  ارآفرینی  ی ر 

آهن شیراز با طرا ی و در محل ایس گاه راه بهمن ماه  17 غایت  94بهمن ماه  14از  های تامین و ت زیع، مل و نقل،  جس یک و شبکر

 باشد:برگزار گردید  ر آمار و اطالعات مرتبر با رویداد مذ  ر بر شرح جدول زیر می مایت ویژه مسئ  ین اس انی 

 

 

 

 

 

یکی  از سر ار خانم د  ر مقیمی ر دقیقر برگزار گردید  90همچنین در راس ای افزایش تاثیرگذاری رویداد  ارآفرینی، برنامر ای با عن ان 

این رویداد س مین رویداد  ارآفرینی برگزار دع ت شد.  ، بر عن ان مهمان ویژهایران شر ت های   زه  مل و نقل درمدیران م فق ترین از 

تیم )هس ر فناوری(  9 ر بر واسطر آن تا  ن ن  می باشددهنده  سب و  ار پرش با همکاری ش اب نخبگان اس ان فارس شده ت سر بنیاد

 بدهی قرار دارند.ش ادر مر لر پیش

 توضیحات عنوان ردیف

 نفر  68 تعداد نفرات شر ت  ننده 1

 نفر 11 تعداد تیم های ایجاد شده 2

 ساعت  58 مدت زمان آم زش 3

 نفر 11 تعداد م خصص و مربی 4

 نفر 7 تعداد داوران دع ت شده بر رویداد 5

 تیم  3 تعداد تیم های م فق و راه یاف ر بر مر لر پیش ش ابدهی 6
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 و شرکت های دانش بنیانهمکاری بنیاد نخبگان فارس  جهت استقرار مراکز رشد 

 دانشگاه علوم پزشکی در پارک علم و فناوری فارس
ی دانیگاه عل م پزشک ر ی بین پارک علم و فناوری فارس و بنیاد نخبگان اس ان فارس، تفاهم نامر می مایت و  همکاریبا 

 و اس فاده بهینر از ظرفی های م ج د بر امرا رسید.شیراز در جهت ت سعر همکاری می رک 

 م س دانیگاه علییوفناوری فارس و د  ر ایمانیر، ر س پارک علمییبر اساس این تفاهم نامر  ر بر امرای د  ر فرید مُر، ر 

ای پار ی( ر  هش)مرتبر  تق یت و ت سعر مرا ز رشد و م سساتبر  م عهدامرا  نندگان این تفاهم نامر  شیراز رسید،پزشکی 

 وها و امکانات م قابل  مجم عر پارک علم وفناوری فارس و دانیگاه عل م پزشکی شیراز با اس فاده از ظرفیت م ج د در دو

شر ت دانش بنیان در  80شدند. همچنین با ت جر بر راه اندازی چندین مر ز رشد و  دود  ،همکاری بنیاد نخبگان فارس

ر پارک علم د مقرر گردید  لیر مرا ز رشد و شر ت های دانش بنیان دانیگاه عل م پزشکی شیراز ،دانیگاه عل م پزشکی شیراز

 و فناوری فارس مس قر گردند.
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 برگزاری تور نوآوری در دانشگاه صنعتی شیرا ز
بنیاد نخبگان اس ان فارس با همکاری دانیگاه صنع ی شیراز، ش ابدهنده  سب و  ار پرش و شر ت ت سعر سنجش 

دوره آم زشی خالقیت برای ن آوری از مجم عر  ارگاه های ت ر ن آوری را در  5/12/94م رخ 16ا ی  8از ساعت فناوران سلمان 

مهارت  افی دانیج یان و دانش آم خ گان  سب آگاهی و   ر بر منظ راین دوره  نم د. برگزار شیراز صنع ی دانیگاه  محل

با مح  ای آم زشی م فاوت  ، ( طرا ی شده استstartupدانیگاهی از فرآیند و نح ه شکل گیری و ایجاد  سب و  ارهای ن پا )

 ت سر مربیان م خصص در   زه  ارافرینی و از م سسان شر ت های دانش بنیان آم زش داده شد.

 :ح  ای دوره م

 چرخر ن ارزش آفرینی( -شر ت های دانش بنیان -( startupآشنایی با مفاهیم )شر ت های ن پا ) -

 آشنایی با اص ل تیم سازی و  ار تیمی -

  ارگاه عملی مهارت تفکر خالق -

 فرآیند راه اندازی شر ت های ن پا مب نی بر  ل مسا ر -

  ارگاه تفکر طرا ی -

 (BM)تهیر و تدوین مدل  سب و  ار  -

نفر از دانیج یان دانیگاه صنع ی شیراز، نخبگان و اس عداد های برتر شر ت نم دند و پس از اتمام دوره، بر  50در این دوره 

 شدند.شر ت در رویداد  ارآفرینی دع ت 
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   مسابقات خالقیت ابن سینااز پنجمین دوره همکاری در برگزاری 

و  مایت بنیاد  (پرورشگران اندییر ، اوشگران اس عداد)پنجمین دوره مسابقر خالقیت ابن سینا با   شش گروه  اپا          

فروردین ماه برگزار  21و  20در تاریخ های  نخبگان اس ان فارس، دانیگاه عل م پزشکی شیراز و اداره  ل آم زش و پرورش فارس

بر ص رت خ دج ش شکل گرفت و با ا ساس وظیفر اقدام بر شناسایی خالق ترین دانش آم زان  1388گروه  اپا از سال  .گردید

گروه از دانش آم زان دوره م  سطر دوم دبیرس ان های اس ان  655در این دوره از مسابقات در مر لر اول  .دبیرس انی نم د

گروه سر نفری از شهرس ان های شیراز،  ازرون، الر، فسا  20داخ ند  ر از این تعداپرد رقابت  فارس بر ص رت غیر  ر ری بر

در نهایت، مراسم اخ  امیر با اهدای ج ایز نفیس بر گروه های اول تا س م و همچنین  .و داراب بر مر لر دوم مسابقات راه یاف ند

 .اعرای فعال و پییکس تان گروه  اپا بر  ار خ د پایان دادب د بر گروه های شر ت  ننده و تقدیر از  اهدای ج ایزی بر رسم یاد
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 رگزاری کارگاه ایده پردازی در شهرستان الرب

بنیاد نخبگان اس ان فارس در راس ای اهداف خ د جهت گس رش خالقیت و ایده پردازی در میان دانش آم زان اس ان اقدام 

دبیرس ان اس عدادهای درخیان شهید بهی ی الرس ان در برگزاری  ارگاه ایده پردازی  دانش آم زی بر همکاری با ش رای

د  ر  . در این  ارگاه نفر از دانش آم زان شهرس ان الر برگزار شد 45 گروه خ اهران و برادران برای 2در   ردر این برنامر  .نم د

 و درس  ارگاه و آقای محمدرامین باس ان  ارشناس بنیاد بر عن ان ناظرداسمر از س ی بنیاد نخبگان اس ان فارس بر عن ان م

 7از جملر مبا ث مطرح شده در این  ارگاه می ت ان بر تعریف ایده، ضرورت و اهمیت ایده پردازی و.  ر ر داش ندمدرس 

در بخیی از این  ارگاه نیز دانش  همچنین .فعا یت عملی برای آشنایی دانش آم زان با مرا ل و ا زامات ایده پردازی اشاره  رد

           شایان ذ ر است این  ارگاه بخیی از برنامر های. آم زان با فعا یت ها و برنامر های بنیاد نخبگان اس ان فارس آشنا شدند

ر  ال سال د  16ب ده  ر ت سر ش رای دانش آم زی دبیرس ان شهید بهی ی الرس ان بر مدت  "جین اره ج انر های ان ظار "

 در این جین اره هرسا ر برنامر های م فاوت و م ن عی برای پرورش تفکر و خالقیت ت سر دانش آم زان طرا ی .برگزاری است

 .و اجرا می گردد
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 «، شهروند مسئول شهروند خالق»جشنواره ایده های برتر برگزاری 
قطعاً وج د شهروندان خالق و مسئ ل در  ،های شهرداری شهروندان می باشنداز آن جا  ر مخاطب ا  ر خدمات و فعا یت 

از س ی دیگر برنامر ریزی برای داش ن جامعر ای . هر شهر می ت اند به رین  مک را بر شهرداری برای ارائر خدمات به ر نماید

یکی از زمینر های ایجاد این  .ها باشدپ یا  ر خ د را در  ل معرالت شهر مسئ ل بداند باید یکی از اهداف مهم شهرداری 

د با ارائر ایده های خ برگزاری برنامر هایی مانند جین اره ایده ها می باشد  ر در آن  لیر شهروندان ب  انند در جامعر، پ یایی 

 در زمینر های مخ لف، نقش بر سزایی در  ل میکالت و معرالت شهری ایفا نمایند. 

اس ان فارس با ت جر بر رسا ت خ د در جریان سازی ایده پردازی در جامعر و ت سعر فعا یت در این راس ا بنیاد نخبگان 

در « شهروند خالق، شهروند مسئ ل»با همکاری شهرداری شیراز اقدام بر برگزاری جین اره ایده های برتر ، های نخبگانی

جلب میار ت شهروندان در  ل میکالت ، ن آوریترویج و ارج نهادن بر فرهنگ خالقیت و  اردیبهیت ماه سال جاری با اهداف

ی مدیریت و  مک بر  ل چا ش های م ج د در   زه، شناسایی نیروهای خالق و برقراری ارتباط با اییان ،و معرالت شهری

ر صالح رف ارهای نابهنجار اج ماعی د، اساماندهی  مل و نقل و ترافیک شهر، نم د. در این جین اره پنج مح ر خدمات شهری

 ر،و  اشیر های شه ساخت و ساز غیر مجاز در  ریمی، دی ارن یسی های غیرمجاز، آسیب رسانی بر ام ال عم م :شهر مانند

محیطی( و  زیست ذخایر عن ان بر باغات  فظ رویکرد با) شیراز غرب شمال وقصردشت  های ساماندهی و بهره برداری از باغ

ایده  75ایده در مح رهای پنج گانر بر دبیرخانر جین اره ارسال و پس از داوری  401، مطرح شد  ر در نهایت م ض ع آزاد

 شر ت  ننده( م رد تائید قرار گرفت. بر برگزیدگان جین اره ج ایز نقدی اهدا شد. 51)م علق بر 
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 در دانشگاههمکاری در اجرای برنامه زنگ تفریح 
آم زان با رش ر های دانیگاهی و  مک بر ان خاب با هدف آشنایی به ر دانش « زنگ تفریح در دانیگاه»همایش       

برنامر ریزی گردید. روند برگزاری این همایش هر سا ر بر ص رت  1386صحیح تر زمینر فعا یت های علمی اییان، در سال 

های  لیدی است های آم زشی، مسابقات علمی و سخنرانی ارگاه های مخ لفی از جملرمرتب ادامر داش ر است  ر شامل بخش

 ر اغلب آنها ت سر دانیج یان رش ر های مخ لف دانیگاه برگزار می گردد، از این نظر این همایش اهداف دانیج یی مهمی از 

از ی میان دانیگاه های شیرجملر تجربر  ار تیمی را دنبال می  ند. بنیاد نخبگان اس ان فارس برای تسهیل در اجرا و هماهنگ

و اداره آم زش و پرورش و همچنین تامین ب دجر الزم برای برنامر همکاری نزدیکی با تیم برگزار  ننده داشت. همچنین در 

 ط ل مدت برگزاری این برنامر  ارشناسان بنیاد نخبگان اس ان فارس بر روند و  یفیت اجرای برنامر نظارت  امل داش ند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/5/94  



  

43   
 

 در شهرستان کازرون    خالقیّت و ایده پردازیمدرسه تابستانی برپایی 

با همکاری مدیریت آم زش و پرورش  ازرون و  مایت دانیگاه سلمان فارسی این شهر، مدرسر نخبگان اس ان فارس  بنیاد

های در این برنامر  ر در قا ب  ارگاه .ن برگزار  ردشهرس ااین مرداد ماه در  24تا  22را از « خالقیّت و ایده پردازی»تابس انی 

و  های شهرس ان  ازرون  ر ر داش ندآم زان مقطع م  سطر دبیرس اننفر از دانش 70آم زشی و مسابقات خل،اقانر برگزار شد، 

یریت زمان و هم چنین روش با مفاهیمی از قبیل ایده پردازی، ط فان ذهن، تفکر منطقی و هنر  ل مسئلر، مدیریت پرو ه و مد

وچهارم مردادماه با  ر ر معاون بنیاد نخبگان در آئین اخ  امیر این مدرسر  ر شنبر بیستهای مس ند سازی علمی آشنا شدند. 

برگزار شد، د  ر فخارزاده ضمن تیکر از آنان آم زان و وا دین اس ان فارس، مدیر آم زش و پرورش شهرس ان  ازرون، دانش

های هدفمندی  ر بنیاد نخبگان اس ان فارس در ابراز امیدواری  رد با برنامر« خالقیّت و ایده پردازی»درسر تابس انی  امیان م

ای بیش از پیش افزایش یاف ر و مسیر نخبگی برنخبگان اس ان فارس های اس ان با بنیاد آم زان شهرس اننظر دارد، ارتباط دانش

ین مراسم، اساتید و مربیان این مدرسر گزارشی از اقدامات ص رت گرف ر را برای  اضرین ارائر در ادامر ا .این افراد تسهیل ش د

ای هدر بخش دیگر از مراسم اخ  امیر، یک گروه از میان دخ ران و یک گروه از میان پسران با ت جر بر مجم عة فعا یت . ردند

داسمر،  ان د  رهای آم زشی ت سر آقایزم بر ذ ر است  ارگاهال .ص رت گرف ر در ط ل دوره بر عن ان گروه برتر معرفی شدند

و اجرا  ریزی، تدوینبردبار و خانم مهرپ ر و مسابقات ت سر گروه دانیج یی  اپا ) اشفان اس عداد، پرورشگران اندییر( برنامر

 ه ب د.شد
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 (فرهنگی علی ابن حمزه )ع -علمیدر مؤسسه « خالقیت و ایده پردازی»برگزاری کارگاه 

 ر پیش « خالقیت و ایده پردازی»در راس ای پرورش خالقیت و ایده پردازی در دانش آم زان مقطع م  سطر،  ارگاه 

فرهنگی علی  -مؤسسر علمی برای جمعی از دانش آم زان تحت پ ششاز این در شهرس ان های الر و  ازرون اجرا گردیده ب د، 

 .راز بر همت بنیاد نخبگان اس ان فارس برگزار گردیدابن  مزه )ع( شی

نفر از دانش آم زان مس عد مقطع م  سطر عر  مؤسسر برگزار گردید، دانش آم زان با انجام  28در این  ارگاه  ر با  ر ر 

 .آشنا شدندو تفکر خالق روش های ایده پردازی  ،فعا یت های مخ لف با مفاهیم خالقیت
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 کارگاه آموزشی مبانی اتاق فکر و نشست هم اندیشی با مسئولین و کارشناسان فرهنگی شهرداری شیراز       

اندییکده  در محل« اتاق فکر، اهمیت و نح ه برگزاری»با م ض ع:  "طرح ترویج اتاق فکر"او ین جلسر آم زشی 

 «ترویج اتاق فکر در دس گاه های اجرایی اس ان»راس ای طرح فرهنگی و مذهبی شهرداری شیراز برگزار گردید. این جلسر در 

تن از  12 ر ت سر بنیاد نخبگان اس ان فارس ارایر شده، با هماهنگی این بنیاد برگزار گردید. در این جلسر  ر با  ر ر 

 عداد های برتر تحت نفر از اس 2نفر از  ارشناسان بنیاد نخبگان فارس و  2 ارشناسان و مدیران فرهنگی شهرداری شیراز، 

گردید، مدرس دوره، مطا بی را در م رد تاریخچر تیکیل اتاق فکر، اهمیت وج د اتاق   مایت بنیاد نخبگان اس ان فارس برگزار

فکر در سازمان و نح ه برگزاری یک جلسر اتاق فکر ارایر نم دند. پس از بحث و تبادل نظر در م رد مطا ب نظری مرب ط بر اتاق 

یک جلسر اتاق فکر تمرینی « نح ه مناسب م اجهر جمه ری اسالمی ایران با  ادثر منا از بعد فرهنگی» رد م ض ع: فکر، در م

برگزار شد و شر ت  نندگان بر عن ان تمرین عملی با روش فکر نگاری بر ارایر پیینهاد های خ د پرداخ ند و در پایان جلسر 

 یجر تبادل نظر در اتاق فکر بر تص یب رسید.با بررسی پیینهادها، سر پیینهاد بر عن ان ن 
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 برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانی خالقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون

مدرسر تابس انی خالقیت و »در ادامر طرح ترویج خالقیت و ایده پردازی ویژه دانش آم زان، پس از برگزاری م فق  

ر دوم این برنامر در روزهای پنج شنبر و جمعر لدر مر  ،در شهرس ان  ازرون و اجرای مسابقر دف رچر ایده ها« ایده پردازی

این برنامر  ر با هدف  .برگزیدگان این مسابقر از شهرس ان  ازرون در شهر شیراز ب دنفر از   26آبان ماه میزبان  8و 7م رخ 

شامل  ، ارآفرینی برگزار شد هایتکمیل مبا ث آم زشی دوره اول و هم چنین آشنایی دانش آم زان با مرا ز علمی و رویداد

ارگاه آشنایی با فرآیند تبدیل خالقیت بر ن آوری، از جملر بازدید از   ابخانر و مر ز اسناد ملی فارس،   یبرنامر های م ن ع

بازدید از رویداد  ارآفرینی پرش، بازدید از رصد خانر دانیگاه شیراز،  ارگاه تکمیلی پروپ زال ن یسی،  ارگاه آزم ن فرضیات، 

در  ارگاه  .شیراز ب دشهر تن از نخبگان و اس عدادهای برتر  4بازدید از م زه تاریخ طبیعی دانیگاه شیراز و نیست صمیمانر با 

 آم زان دانش تکمیلی پروپ زال ن یسی  ر در ادامر  ارگاه مس ندسازی علمی مدرسر تابس انر خالقیت و ایده پردازی ارایر گردید،

 نم نر های دانش آم زان و اهمیت آن در زمینر های گ ناگ ن آشنا شدند. همچنین )پروپ زال( ت جیهی طرح یک مفه م با

طر ی مب نی بر اعطای  آشنا شدند و همچنیناز پروپ زال های دانش آم زی، دانیج یی و علمی مرا ز مع بر جهان  یگ ناگ ن

. در دنیز مطرح شبر دانش آم زانی  ر ب  انند به رین پروپ زال را در راس ای عملی  ردن ایده خ د بن یسند، ( گرنت)پژوهانر 

هم چنین در  ارگاه آزم ن فرضیات  .هانر بنیاد برای دانش آم زان ت ضیح داده شدان ها چگ نگی نگارش پروپ زال برای  سب پژو

علمی برای آشنایی هر چر بیی ر دانش آم زان با روش علمی، بر بحث آزم ن فرضیات علمی پرداخ ر شد. در اب دا، دانش آم زان 

آن را بر ص رت عملی در م رد یک  و ا شدندبا روند ارایر فرضیر های علمی و طرا ی آزمایش برای آزم ن این فرضیات آشن

 . ار علمی پرداخ ندبا اس فاده از روش های آماری بر بحث و بررسی ن ایج بدست آمده از این  م ض ع پیاده سازی  ردند و

در پایان برای  .همچنین در این مجال، شی ه نگرش علمی بر گزاره های گ ناگ ن و تفکر آماری بر دانش آم زان آم خ ر شد

پرو ه از جملر تدوین یک پروپ زال علمی، نگارش سفرنامر، نگارش  4 آنهاتداوم ارتباط دانش آم زان با بنیاد و رصد به ر اس عداد 

شایان ذ ر است این برنامر در ادامر ت افقنامر بنیاد نخبگان فارس با ر اجرا در آمد. زندگی نامر و هم چنین مسابقر   ابخ انی ب

نداری و آم زش و پرورش شهرس ان  ازرون برای اجرای برنامر های شناسایی و پرورش اس عدادهای برتر آن شهرس ان اجرا فرما

 .گردید
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 «شهروندخالق، شهروند مسئول»تقدیر از برگزیدگان جشنواره ایده های برتر 

طا ب نژاد معاون برنامر ریزی شهرداری شیراز از برگزیدگان بنیاد نخبگان اس ان فارس طی مراسمی با  ر ر د  ر 

 ه ر با همکاری بنیاد نخبگان فارس و شهرداری شیراز برگزار گردید« شهروند خالق، شهروند مسئ ل»جین اره ایده های برتر 

گزارش مخ صری از روند خانم صفری مدیر پژوهش معاونت برنامر ریزی شهرداری  بر عمل آورد. در این مراسم سر ارتقدیر  ب د

جلسر داوری  18ایده بر دبیرخانر ارسال شد  ر پس از   401 ر در این جین اره  ندو بیان داش  نداجرای جین اره ارایر نم د

برگزیدگان جین اره نیز در . ز مقام های دوم و س م شدندیایده  ا 8 ،ایده ام یاز الزم را  سب نم ده و از این بین  75یتخصص

هم چنین در این جلسر  .خ اس ار پیگیری اجرایی شدن ایده ها و هم چنین تداوم برگزاری این گ نر جین اره ها شدندسخنانی 

ایده برتر در هر   زه در  می ر های تخصصی در   زه های مرب طر  3 ،مقرر شد با پیگیری معاونت برنامر ریزی شهرداری شیراز

  امل قرار گیرند.در شهرداری برای اجرایی شدن م رد بررسی  
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  نشست با استاندارفارس 

رییس بنیاد نخبگان اس ان فارس طی نیس ی صمیمانر با اس اندار فارس گزارش جامعی از شرح وظایف و نح ه اجرای 

همر مسئ  ین اس ان در جهت فرهنگ سازی و ترویج  ندتقاضا  رداییان  را ارایر نم دند. فارس نخبگان مام ریت های بنیاد

در جهت شک فایی  و د  ر شریف ضمن تا ید بر ضرورت ایجاد مرا ز فرهنگی هنری در شیراز .آفرینی تالش نمایندفرهنگ  ار

این راس ا طرح . در ندهای داخلی و خارجی دانس اس عداد های ذاتی ج انان و ن ج انان، ایجاد این مرا ز را الزمر جذب گردشگر

ت سر دانیگاه شیراز انجام شده و همچنین طرح ایجاد م زه هنرهای معاصر  1384ایجاد م زه شیراز  ر مطا عات آن در سال 

شیراز  ر قبل از انقالب اسالمی ت سر پروفس ر آ    معمار معاصر فنالندی طرا ی گردیده و در  ال  اضر در  ی ر فنالند نگر 

 .بحث قرار گرفت و مقرر گردید پیگیری ها در این م ارد همچنان تداوم یابدگردد، م رد داری می

اس اندار فارس نیز در این نیست ضمن تیکر از تالش هایی  ر ت سر بنیاد بر خص ص در راس ای شناسایی اس عداد های برتر 

خص صی در جهت  مایت از فعا یت های  گیرد، پیینهاد اس فاده از پ انسیل بخشو افراد خالق در نقاط محروم اس ان انجام می

بایست ت سر اساتید د س ز دانیگاه ها و نخبگان : میکالت و چا ش های اس ان میند. مهندس افیانی افزودنداصلی را ارایر داد

 .راه  ل های مناسب پیینهاد شده و جهت اجرا، در اخ یار مسئ  ین قرار گیرد ،اس ان م رد مطا عر دقیق قرار گرف ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/8/94  



  

49   
 

  دومین مدرسه فصلی خالقیت و ایده پردازی در شهرستان کازرون

ت سر بنیاد پس از برگزاری م فق مدرسر تابس انی خالقیت و ایده پردازی برای دانش آم زان شهرس ان  ازرون 

 در روزهای ،خالقیت، دومین مدرسر فصلیو همکاری  م نظیر آن شهرس ان در برگزاری مدرسر فصلی نخبگان اس ان فارس 

در این برنامر بر مدت دو روز در قا ب  .نفر از دانش آم زان م  سطر برگزار گردید 80آبان ماه در  ازرون با  ر ر  22و  21

طقی و هنر  اله تفکر، تفکر من 6پردازی، تفکر م ازی و تکنیک های آم زشی و مسابقات خل،اقانر، مفاهیمی از قبیل ایده ارگاه

آیین اخ  امیر مدرسر پاییزه  . ر، مدیریت پرو ه و مدیریت زمان و خالقیت هنری بر دانش آم زان آم زش داده شدا ل مس

با  ر ر رییس بنیاد نخبگان فارس، مدیر آم زش و پرورش شهرس ان  ازرون، جمعی از مسئ  ین « خالقیّت و ایده پردازی»

در پایان این مراسم نیز یک گروه از پسران و یک گروه از دخ ران بر عن ان گروه های  .زار شدآم زان برگاجرایی و وا دین دانش

 .بر تمامی دانش آم زان   ح یادب دی اهدا گردید اهدا شد. همچنین یهدایایو تقدیر برتر 

نم مهرپ ر و مسابقات ت سر گروه های آم زشی ت سر آقایان داسمر، بردبار و پرور و خا ارگاه ر در این برنامر الزم بر ذ ر است 

 .ندریزی، تدوین و اجرا شددانیج یی  اپا ) اشفان اس عداد، پرورشگران اندییر( برنامر
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 کارگاه تدریس خالق ویژه سرگروه های آموزشی آموزش و پرورش شهرستان کازرون برگزاری            

الق  ارگاه تدریس خاقدام بر برگزاری یک بنیاد نخبگان اس ان فارس بر مناسبت هف ر پژوهش در شهرس ان  ازرون 

ارایر روش ها و نکات مرب ط از برگزاری این  ارگاه هدف نم د.  آن شهرس انویژه سرگروه های آم زشی اداره آم زش و پرورش 

ر داسمر بر عن ان مدرس دوره در اب دا ت ضیحاتی در رابطر با وضعیت آم زش د   ب د.بر تدریس خالق بر سرگروه های آم زشی 

در ادامر در  ند.خالقیت و ن آوری در ایران بر عن ان شاخص های مهم ت سعر و مقایسر آن با دیگر  ی رهای جهان ارایر نم د

و تبادل نظر ص رت پذیرفت. هم چنین بحث   اضر ت سر دبیران ،خص ص  زوم ایجاد زمینر های بروز خالقیت در دانش آم زان

 .در این  ارگاه در رابطر با معیارهای م رد نیاز برای اطالق عن ان تدریس خالق بر یک تدریس در آم زش و ت ضیحاتی ارایر شد

شایان ذ ر است پیش از این  ارگاه، در برنامر ای دیگر در همایش روز پژوهش در آم زش و پرورش شهرس ان  ازرون، آقای 

باس ان  ارشناس بنیاد نخبگان فارس و د  ر داسمر در خص ص  زوم ایجاد انگیزش در دانش آم زان در مسیر ارتقا دانش افزایی 

مطا بی بیان و نم نر هایی از برنامر هایی  ر در دنیا و  ی ر برای نیل بر این هدف اجرایی گردیده عزیزان و بروز خالقیت در این 

 .م دندرا برای مخاطبان تیریح ن
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  شهرستان جهرم در پردازی ایده و خالقیت زمستانه مدرسه  برگزاری

پس از برگزاری م فق مدرسر تابس انر و پاییزه خالقیت و ایده پردازی برای دانش آم زان شهرس ان  ازرون، مدرسر زمس انر 

در این  .نفر از دانش آم زان م  سطر برگزار گردید  80رجهرم با  ر بهمن ماه در  9تا  7خالقیت و ایده پردازی در روزهای 

 پردازی، اندییر ورزی،، مفاهیمی از قبیل ایدهبرگزار گردید های آم زشی و مسابقات خل،اقانردر قا ب  ارگاه ر  هبرنامر سر روز

مدرس مجرب، تحت  15ی م یکل از ت سر تیم مدیریت زمان و خالقیت هنری ،تفکر منطقی، ایجاد انگیزش، مدیریت پرو ه

با « خالقیّت و ایده پردازی»آیین اخ  امیر مدرسر زمس انر  .بر دانش آم زان آم زش داده شد هدایت بنیاد نخبگان اس ان فارس

جمعی  این شهر،خیرین  و بنیاد نخبگان فارس، فرماندار جهرم، مدیر آم زش و پرورش شهرس ان جهرمو معاون   ر ر رییس 

یک گروه پسران و یک گروه دخ ران بر عن ان از در پایان نیز . آم زان برگزار شدو وا دین دانش شهرس ان ئ  ین اجراییاز مس

های آم زشی الزم بر ذ ر است  ارگاه .گروه های برتر تقدیر بر عمل آمد و بر تمامی دانش آم زان   ح یادب دی اهدا گردید

خانم ها  یمیری پ ر، مهرپ ر و ابراهیمی و مسابقات ت سر گروه دانیج یی  اپا  داسمر و  جازی فر ود  ر ت سر آقایان 

 .ریزی، تدوین و اجرا شدبرنامر () اشفان اس عداد، پرورشگران اندییر
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 برگزاری مرحله سوم مدرسه تابستانه خالقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون   
اول و دوم از دور اول مدرسر تابس انر خالقیت و ایده پردازی شهرس ان  ازرون در مرداد و پس از برگزاری مرا ل 

بهمن ماه در مر لر س م برنامر در شیراز شر ت  30تا  28نفر از برگزیدگان مر لر دوم این برنامر از  16آبان ماه سال جاری، 

زشی با عناوین انرباط شخصی، نگارش خالق، آشنایی با اص ل نم دند. در این مر لر دانش آم زان با شر ت در  ارگاه های آم 

چنین تفکر سیس می آم زش های خ د در مرا ل اول و دوم را تکمیل نم دند. ساخت، نگرش علمی، روش ارائر و سخنرانی و هم

فی   اب و نگارش خالق چنین در بخیی از برنامر دانش آم زان پرو ه های خ د از قبیل پیینهاد نامر )پروپ زال( علمی، معرهم

ساعت تکمیل و برای دفاع از پرو ه های خ د در روز پایانی آماده نم دند. در روز پایانی  4را در  ر ر میاوران مرتبر بر مدت 

دانش آم زان در  ر ر داوران از پرو ه های خ د دفاع نم ده و از این طریق داوران، برگزیدگان مر لر س م برای  ر ر در 

ماه تا برگزاری مر لر پایانی  6را ان خاب نم دند. برگزیدگان مر لر س م در مدت  1395انی برنامر در شهری ر ماه سال مر لر پای

برنامر عالوه بر دریافت پژوهانر برای تکمیل طرح و ایده خ د و  مک هزینر شر ت در دوره های آم زشی تخصصی، از خدمات 

د نخبگان فارس تعیین خ اهد شد اس فاده خ اهند نم د. شایان ذ ر است دانش میاوره ای دوست علمی خ د  ر از س ی بنیا

 آم زان در این برنامر همچنین از مجم عر  افظیر و مر ز منطقر ای اطالع رسانی عل م و فناوری بازدید نم دند.
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شهرستان کازرونمرحله دوم مدرسه پاییزه خالقیت و ایده پردازی برگزاری   
نفر از  25 تعداد ،پس از برگزاری مرا ل اول مدرسر پاییزه خالقیت و ایده پردازی شهرس ان  ازرون در آبان ماه

در این مر لر دانش آم زان با شر ت  .بهمن ماه در مر لر دوم برنامر در شیراز شر ت نم دند 14تا  12برگزیدگان مر لر اول از 

عناوین انرباط شخصی، نگارش خالق، آشنایی با اص ل ساخت، مس ندسازی علمی و روش ارائر و  های آم زشی بادر  ارگاه

هم چنین با هدف آشنایی دانش آم زان با مرا ز علمی و فرهنگی  .سخنرانی آم زش های خ د در مر لر اول را تکمیل نم دند

در  .شیراز و مجم عر  افظیر برنامر ریزی و اجرا گردیدبازدید از   ابخانر و مر ز اسناد ملی اس ان فارس، رصدخانر دانیگاه 

این بازدید ها دانش آم زان با اهداف و فعا یت های   ابخانر ملی و بخش های مخ لف آن آشنا شدند. هم چنین در بازدید از 

بازدید از رصدخانر اقدام ساع ر با مفاهیم نج م آشنا شده و پس از آن ضمن  1رصدخانر دانیگاه شیراز اب دا در قا ب یک  ارگاه 

در روز پایانی نیز نیس ی با هدف ا گ سازی از اس عدادهای برتر م فق اس ان برای دانش  .بر رصد برخی اجرام آسمانی نم دند

تن از ج انان م فق اس ان در زمینر های علمی،  ارآفرینی و پژوهیی )آقایان د  ر سید فرشید سادات  4آم زان برگزار گردید 

د  ر پ ریا داسمر، خانم ها مریم ابراهیمی و مهرپ ر( در جمع دانش آم زان از تجربیات، شکست ها و م فقیت های خ د  شریفی،

در پایان برای تداوم ارتباط دانش  .سخن گف ر و نکاتی را برای تسهیل مسیر نیل بر م فقیت برای دانش آم زان تیریح نم دند

پرو ه از جملر تدوین یک پروپ زال علمی، نگارش گزارش سفر،  4 عداد دانش آم زان و رصد به ر اس نخبگان آم زان با بنیاد

بازآفرینی یک  کایت و تعریف یکی از خاطرات سفر بر ص رت خالقانر و هم چنین مسابقر   ابخ انی برای دانش آم زان مطرح 

 .گزیدگان اجرایی گرددشد تا با اجرا ت سر دانش آم زان و ارزیابی آن ها مر لر بعد برنامر برای بر
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 ربانهم اهی حوزه 
 فرهنگی و توانمند سازی 
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 مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری ختصاص حساب کاربری برای استفاده از مقاالت علمی ا        

فارس، امکان اخ صاص تعداد محدودی  ساب در راس ای پ یایی علمی و پژوهیی عزیزان نخبر و اس عداد برتر اس ان 

 اربری برای اس فاده از مقاالت علمی تحت اخ یار مر ز منطقر ای اطالع رسانی عل م و فناوری فراهم شد. این شناسر ها با 

 وپیگیری های بر عمل آمده از س ی بنیاد نخبگان اس ان فارس و طی یک تفاهم نامر فی ما بین بنیاد نخبگان اس ان فارس 

 مر ز منطقر ای اطالع رسانی عل م و فناوری دریافت شد.

این شناسر ها صرفا برای نخبگان و اس عداد های برتر اس ان فارس ارائر گردید  ر از طریق نامر اخ صاصی در اخ یار افراد 

 م قاضی برای اس فاده قرار گرفت  ر با اس قبال آنها م اجر گردید.

 ر م ارد ذیل اشاره  رد :از اهداف این برنامر می ت ان ب

 برتر اس عدادهای و نخبگان پژوهیی و علمی پ یایی -

 نخبگان ت انمندسازی در اس ان در م ج د های ظرفیت از اس فاده -

 اس ان تحقیقاتی و علمی مرا ز معرفی -

  مایت بنیاد ملیمندی سایر افراد تحت های انجام شده ت سر بنیاد نخبگان اس ان فارس و با هدف بهرههمچنین با رایزنی

 شناسر  اربری، 1000از طریق بنیاد نخبگان اس ان فارس  منطقر ایمر ز  از ت انمندی های م ج د نخبگان در سراسر  ی ر

 .ها قرار دادبر ص رت رایگان در اخ یار بنیادهای نخبگان دیگر اس ان
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 برای نخبگان و استعداد های برتر فارس ستخر و سونااتسهیالت استفاده از فراهم نمودن 

در راس ای تحقق اهداف فرهنگی بنیاد نخبگان و با ت جر بر همکاری و مساعدت مسئ  ین دانیگاه شیراز با بنیاد نخبگان 

اقع واس ان فارس، امکان اس فاده نخبگان و اس عداد های برتر تحت  مایت این بنیاد از امکانات اس خر و س نای دانیگاه شیراز 

ماهر  6فراهم شد. عزیزانی  ر م قاضی اس فاده از امکانات ب دند پس از ثبت نام  ارت  1394در سال  ،در مجم عر خ ابگاه ارم

 اس فاده از مجم عر را دریافت  ردند. این برنامر با اس قبال بسیار خ ب اس عدادهای برتر اس ان م اجر شده ب د.
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 سیاحتی باغ های گل شهرستان میمند فارس  -اردوی تفریحی

تداوم رو یر نیاط و شادی در میان جامعر نخبگان اس ان و همچنین افزایش ا ساس تعلق بر میهن از اهمیت با ت جر بر 

عال خداوند م طریق آشنایی با ظرفیت ها و زیبایی های م ج د در اس ان، وا د فرهنگی بنیاد نخبگان اس ان فارس با عنایت 

ت جر  . بامصادف با میالد با سعادت  ررت علی )ع( در باغهای گل شهر میمند فارس نم د ،اقدام بر برگزاری اردوی یک روزه

پدر و روز مرد، نخبگان و اس عداد های برتر تحت  مایت بنیاد ملی نخبگان در این برنامر بر روز بر نام گذاری این روز بر نام 

، عالوه بر بازدید و آشنایی شد اس قبال جامعر نخبگانی همراه ادر این برنامر  ر ب. همسر خ د  ر ر پیدا  ردندهمراه پدر و یا 

برگزار گردید و ج ایزی نیز بر رسم یاد ب د بر نیز با مرا ل تهیر گالب و عرقیات، مسابقات م ن ع فکری و ورزشی شاد و مفرح 

 .دششر ت  نندگان اهدا 
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     کنسرت سه تار استاد مسعود شعاری
ارتقای فرهنگ و هنر در جامعر نخبگانی و آشنایی با میاهیر و نام آوران م سیقی  ی ر  جهتبنیاد نخبگان اس ان فارس 

ای  ر ر نخبگان و اس عدادهجهت  ، اقدام بر هماهنگیدر راس ای افزایش تعلقات ملی، با همکاری معاونت فرهنگی دانیگاه شیراز

اردیبهیت ماه  18تاریخ  در  "ن ازی مروری بر شناخت م سیقی دس گاهی ایران و مکاتب سر تار  "برتر تحت  مایت در برنامر 

 نم د.  1394سال 
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 با قهرمانان جنگ تحمیلی )آسایشگاه جانبازان( صاحبان استعدادهای برتردیدار جمعی از 

گروهی از نخبگان و مخ رعین اس ان فارس بر همراه گروهی از اساتید، دانیج یان و  ار نان دانیگاه صنع ی شیراز، در 

ن جنگ مصادف با والدت  ررت اب ا فرل )ع ( و روز جانباز، ضمن بازدید از آساییگاه باغ جنت، با قهرمانا2/3/1394تاریخ 

تحمیلی مس قر در این مکان دیدار و گف گ   ردند. ضمن ارج نهی بر ز مات آنان هدایایی را بر رسم یاد ب د تقدیم این عزیزان 

  نم دند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2/3/94  



  

60   
 

 مراسم اهدا جوایز به برگزیدگان مسابقات شهاب مهربانی  برگزاری 
 و آم زش 4 نا یر اب دایی مدارس سطح در آن اجرای و گردید پیینهاد نخبگان ملی بنیاد ت سرمسابقر شهاب مهربانی 

پس از اعالم مسابقر بر مدارس جامعر هدف )اجرا  گرفت. بین دانش آم زان تحت پ شش طرح شهاب ص رت شیراز پرورش

آثار داوری او یر شده ت سر آم زش  210، تعداد بیش از اس ان فارس  ننده طرح شهاب در اس ان فارس( ت سر بنیاد نخبگان

 رده در رش ر ادبیات تحت  مایت بنیاد تحصیل  افراد از نفر 6 بنیاد ارسال گردید. آنگاه تیم داوری م یکل از این و پرورش بر 

ر همراه ب شدند  رری معرفی در نهایت تعداد سر اثر بر مر لر  ی  .نخبگان اس ان فارس بر داوری آثار طی سر مر لر پرداخ ند

با  ر ر دانش آم زان و خان اده های اییان، معلمان  این مراسم  .اثر ت سر بنیاد نخبگان اس ان فارس م رد تقدیر قرار گرف ند 2

  .بنیاد نخبگان در محل بنیاد نخبگان اس ان فارس برگزار گردید رییسو مدیران مدارس برگزیده و مسئ  ین آم زش و پرورش و 
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 ایجاد تسهیالت مشاوره حقوقی جهت افراد تحت حمایت 
نخبگان و اس عداد های برتر و مخ رعان تحت ایجاد شد تا خدمات میاوره  ق قی در بنیاد نخبگان اس ان فارس فرصت 

افزایش آگاهی نسبت بر مسائل  ق قی در   زه های  ق ق تجاری سازی،  ق ق ما کیت فکری و سایر م ض عات جهت  مایت، 

 ب  انند از میاوره فارغ ا  حصیالن رش ر  ق ق تحت  مایت بنیاد نخبگان اس ان فارس اس فاده نمایند.مدنی و  یفری، 
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 هنری شیراز -رویداد فرهنگی برگزاری جلسات متعدد اتاق فکر
بنیاد نخبگان اس ان فارس در راس ای اهداف و سیاست های  بنیاد ملی نخبگان و در جهت ت جر بر م ض ع فرهنگ و هنر  

در جامعر، خص صاً نخبگان هنری و فرهنگی اس ان در نظر دارد با همکاری دس گاه های م   ی در اس ان اقدام بر برگزاری 

و هنری با رویکرد  مایت از اج ماعات نخبگانی، شناسایی سرآمدن   زه هنر، ا یای هنرهای ب می اسالمی  رویدادی فرهنگی

 نماید.در  ال فرام شی 
 

 اهداف برنامر: 
 از اهداف  الن رویداد می ت ان بر م ارد ذیل اشاره  رد:

 گروهی در زمینر های فرهنگی و هنری و فردی اس عدادهای  دا  ری شک فایی و رشد شناسایی، زمینر ای برای ایجاد 

 نصافا و عدا ت اص ل بر اساس مناسب فرصت سازی و نخبگانی اج ماع ظرفیت افزایش نخبگانی، های فعا یت م انع رفع 

   تکریم و ا گ سازی از نخبگان   زه فرهنگ و هنر 

 زمینر سازی برای ت سعر اق صاد دانش بنیان در   زه فرهنگ و هنر 

 

مح  ایی مناسب و درخ ر جامعر نخبگان و فرهیخ گان هنری،  فرهنگی و برنامر ریزی دقیق این رویداد اتاق فکری برای تدوین 

م یکل از اساتید و نخبگان عالقر مند بر   زه فرهنگ و هنر تیکیل شد و طی جلسات م عدد خر میی و مح  ای رویداد 

 تدوین و جهت اجرا مدون گردید.
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 و  نشست هم اندیشی در خصوص برگزاری اردوی جهادی سالمت 

 برگزاری جشنواره طرح های برتر  تحقیقاتی در حوزه سالمت  و پزشکی 
با ت جر بر تصمیم بنیاد نخبگان اس ان فارس برای برگزاری اردوی جهادی درمان و سالمت در اس ان و جلب میار ت 

با  ر ر  تیر ماه 9در روز سر شنبر  ر رش ر های عل م پزشکی، جلسر هم اندییی دا  ری جامعر هدف آن، یعنی مس عدان برت

نمایندگان گروه های مخ لف از نخبگان و اس عدادهای برتر رش ر های عل م پزشکی و تنی چند از اساتید و مسئ  ین دانیگاه 

طرح های برتر تحقیقاتی در   زه  در خص ص برگزاری جین ارهبرگزار شد. همچنین هم زمان جلسر ای عل م پزشکی شیراز 

در این جلسر د  ر شریف بر بیان  زوم  مایت از اس عدادهای گردید. سالمت و پزشکی در محل بنیاد نخبگان اس ان فارس برگزار 

از نکات م بت و بارز این نیست می ت ان بر  ر ر . خالق و همچنین اج ماعات نخبگانی در سطح اس ان فارس پرداخ ند

ان مقاطع و سا های مخ لف پزشکی در  نار اساتید و مسئ  ین دانیگاه در بنیاد اشاره  رد. در پایان نیست با ت جر بر دانیج ی

ایام ماه مبارک رمران و ت جر بر بر ات معن ی این ماه،  اضران پس از اقامر نماز، افطار را میهمان بنیاد نخبگان اس ان فارس 

 کارهایی اجرایی جهت برگزاری برنامر ها را میخص نم د. جمع بندی ن ایج  اصل، راه .ب دند
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    کوچه گردان عاشقشرکت در برنامه 
در این آیین  ر در ماه رمران و بر ص رت سراسری در  ل ایران ت سر جمعیت امداد دانیج یی مردمی امام علی )ع( 

جمعیت بر  مک عم م مردم تهیر شده و در این مایح اج غذایی خان اده های نیازمند تحت پ شش بخیی از برگزار می گردد، 

امسال در شانزدهمین سال برگزاری این  .شب های قدر و بر تاسی از م ال علی )ع( بر درب منزل این عزیزان رسانده می ش د

             معیت امام علی )ع( شیراز نیز بر عن ان یکی از  یسر م اد غذایی در سراسر ایران ت زیع گردید. ج  7000آیین، تعداد

 200ترین نمایندگی های جمعیت در ایران، امسال برای دهمین سال پیاپی با این  ر ت سراسری همراه شد و تعداد  قدیمی

ت زیع نم د. در برنامر رمران بین خان اده های نیازمند تحت پ شش خ د در شیراز  23 یسر م اد غذایی را تامین و در سحرگاه 

بس ر های م اد غذایی در  .امسال نخبگان و اس عدادهای برتر تحت  مایت بنیاد نخبگان اس ان فارس نیز میار ت داش ند

ی شیراز  اوی برنج، گ شت، مرغ، پنیر، ماست، روغن، رب گ جر، ما ارونی، س یا، تن ماهی، خرما، قند و چای ب ده و در مناطق

دی، ماه فیروزان،   شکک، شاپ رجان، سنگ سیاه، اب ذر غفاری، مهدی آباد و ... ت زیع گردید. الزم بر ذ ر است سعمحلر های  از

از طریق وا د شناسایی این جمعیت شیراز م رد بررسی قرار گرف ر ب د و هزینر های ما ی  اً ر وضعیت زندگی خان اده ها تمام

این برنامر در مج مع فرهنگی آم زشی ا سان برگزار گردید و امید  .امین گردید لیر ی بس ر ها با  مک خیرین و مردم عزیز ت

             خان اده ی نیازمند  ر در  نار ما و در شهر ما زندگی 200  د ان  گامی اندک در رفع نیازمندی اب دائیداریم  ر ت انس ر باشیم 

 .باشیم برداش ر می  نند 
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 به همراه ضیافت افطار دومین شب بنیاد کودک و نخبگان 
ر در سال )  دومین برنامر شب بنیاد   دک و نخبگان با ت جر بر پیینهاد زیاد افراد تحت  مایت و اس قبال از برنامر اول

بر همراه مراسم افطار در بنیاد نخبگان اس ان فارس برگزار شد. این مراسم  ر با هدف زمینر سازی گردهمایی  اجرا شد(  1392

و تعامل اس عدادهای برتر تحت  مایت بنیاد نخبگان با یکدیگر، ایجاد فرای پرنیاط و معن ی برای اس عدادهای برتر و   د ان 

های بنیاد   دک، جلب میار ت اس عدادهای برتر در فعا یت های خیرخ اهانر نیازمند، آشنایی اس عدادهای برتر با فعا یت 

  د ان و تنی چند از دست اندر اران جمعی از برگزار گردید، عالوه بر عده ای از صا بان اس عدادهای برتر و نخبگان اس ان، 

 ریم بر همراه ترجمر آیاتی شروع و سپس با در اب دا مراسم با جمع خ انی قرآن . بنیاد   دک فارس نیز میهمان برنامر ب دند

در ادامر با  .اجرای برنامر جذاب دوبلر زنده انیمیین ت سر گروه دوبلر گنجینر صدا از دانیج یان دانیگاه شیراز ادامر یافت

ر ت طنین انداز شدن آوای ملک تی اذان مغرب در باغ مهر ج ان، مراسم عبادی و پرش ر نماز جماعت برگزار شد. سپس ش

 این نهادآقای خردمند از اعرای هیأت امنای بنیاد   دک بر معرفی  آنگاه نندگان مراسم در ضیافت افطار شر ت  ردند. 

پرداخ ند. در نهایت شر ت  نندگان برنامر در مسابقات و بازی های جذابی  ر ت سر جمعی از دانیج یان دانیگاه های شیراز 

ن و اعرای بنیاد   دک و گروه دوبلر، شر ت  ردند و  حظات شاد و بر یاد ماندنی را رقم بر همراه   د ا ،طرا ی و برگزار شد

همچنین در این مراسم برنامر درخت آرزوها پیش بینی شده ب د تا بچر ها بر بخیی از آرزوهای خ د برسند. در  اشیر  زدند.

پایانی شب  این مراسم  ر تا ساعات بر گف گ  پرداخ ند.این برنامر نیز ریاست بنیاد نخبگان اس ان فارس در نیس ی با نخبگان 

 .بر پایان رسید و اهدا هدیر بر   د ان با تقدیر از برگزیدگان مسابقات ادامر داشت
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 با موضوع تکریم و الگوسازی از نخبگان نشست هم اندیشی با اساتید برجسته و استادیاران جوان 

اندییی بنیاد نخبگان اس ان فارس با  ر ر اساتید برجس ر و اس ادیاران ج ان تحت  مایت بنیاد و جمعی از برنامر هم 

همراه با اقامر نماز جماعت و ضیافت افطار  "تکریم و ا گ سازی از نخبگان"اساتید پییکس ت و اعرای ش اری علمی با م ض ع 

ره بر نقش بنیاد ملی نخبگان و اهمیت فعا یت های آن، م ارد زیر را در نیست اساتید برگزیده با اشاین در ا .برگزار گردید

 :خص ص م ض ع نیست مطرح نم دند

به رین راه تکریم و ا گ سازی نخبگان برداش ن م انع و میکالت پیش روی اس عدادهاست تا ب  انند بر به رین نح  از ت ان  -

 .و ظرفیت خ د اس فاده  نند

 های اس ان و بنیاد نخبگان در راس ای فراهم آوردن امکانات تحقیقاتی و آزماییگاهی هماهنگی فی مابین دانیگاه -

 ن ع و انجام  ارهای گروهی در اس عدادهای برتر و خارج نم دن آنها از بعد فرد گرایی ایجاد دغدغر  مک بر هم -

 اس فاده از ظرفیت خیران در  مایت از نخبگان و اس عدادهای برتر -

 نخبگان با دو ت و مسئ  ین اس ان ایجاد تعامل بیی ر -

 ایجاد انگیزه در نخبگان برای ماندن در  ی ر از طریق فراهم آوردن امکانات آزماییگاهی و تحقیقاتی -

 فراهم  ردن زمینر های اش غال نخبگان و اس عدادهای برتر از طریق تعامل با سایر دس گاه های اجرایی اس ان -
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 نیروی انتظامی استان  اندیشی جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر بانشست هم 
میهمان فرماندهی نیروی ان ظامی اس ان فارس و  31/4/94 جمعی از نخبگان و اس عدادهای برتر اس ان فارس در روز

قدامات و چا ش های نیروی در این جلسر  ر با هدف آشنایی نخبگان و اس عدادهای برتر با برنامر ها، ا .معاونین اییان ب دند

در اب دا ت ضیحاتی در خص ص وظایف، اقدامات و برنامر های ناجا در خص ص دانش مح ر شدن ناجا  ،ان ظامی اس ان برگزار شد

ترین برنامر های ناجا را تجمیع افکار عم می نخبگان در  ناجا سردار گ درزی یکی از مهم . فرماندهدشدر اس ان و  ی ر بیان 

د. نو از تیکیل  ارگروه های تخصصی در   زه های م رد نیاز ناجا در فارس اس قبال  رد ندهای مخ لف پلیس مطرح نم د  زه 

اعالم آمادگی نم دند تا با تیکیل این  ارگروه ها و اس فاده از ایده های ن  نخبگان و م خصصان بیش از گذش ر بر س ی  اییان

در این جلسر اس عدادهای برتر و نخبگان  اضر در نیست نیز بر بیان  . ر ت نمایندپلیس علمی و  ارآمد در تمام   زه ها 

را در   زه های تخصصی خ د در رابطر با فعا یت های ناجا مطرح نم دند  ر اهم این  هایینظرات خ د پرداخ ر و پیینهاد

 :مطا ب عبارتند از

زیرا مخاطب ناجا انسان های جامعر می باشند و برخ رد علمی  از ت ان م خصصین عل م انسانی بیش از گذش ر بهره گرف ر ش د -

 .اثرگذار تر خ اهد ب د با جامعر قطعاً

به ر است شرایطی فراهم گردد تا با همکاری بان ان ب  انیم راهکارهایی  ،با ت جر بر اهمیت آسیب های اج ماعی زنان در جامعر -

 .برای  ل این آسیب ها در جامعر بیابیم

 های م ج د فن آوریهای مهندسی معک س بر روی  روشرسانی تجهیزات پلیس به رین روش اس فاده از وز و بر ربرای ت سعر  -

 .است

 .برای  اهش تلفات جاده ای، ناجا از سازمان های مردم نهاد فعال در این زمینر  مایت می نماید -

 .های بر روز ه شمندسازی اس فاده ش د فن آوریدر   زه پلیس از  -

 . یت پذیری انفعا ی و امنیت روانی در فرای مجازی بسیار مهم ب ده و جای  ار در ناجا داردبحث مسئ  -

نیازمند دس رسی بر بانک های اطالعاتی ناجا می باشد  ر می بایست با  ،برای انجام برخی از پژوهش ها در ناجا ت سر محققین -

 . دشهیل این امر ارائر ت جر بر محدودیت های منطقی در این زمینر راهکارهایی برای تس
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 برگزاری اردوی جهادی سالمت با دانشگاه علوم پزشکی استان فارس 
بر منظ ر خدمت رسانی بر عیایر منطقة آسپاس اقلید جمعی از اس عدادهای برتر رش ر های عل م پزشکی با هماهنگی  

در منطقر و اردوی جهادی درمان و سالمت  ر با همکاری دانیگاه عل م مردادماه با  ر ر  9ا ی  7بنیاد نخبگان اس ان فارس از 

 غایت  31/4/94پزشکی شیراز و بسیج جامعر پزشکی اس ان فارس تیکیل گردید، شر ت  ردند. در این برنامر در مر لة اول از 

ی اد معاینر شده، برای  ارهای تیخیصبا  ر ر گروه های پزشکی  ار غربا گری انجام پذیرف ر ب د و مقرر شده ب د  ر افر 7/5/94

بر م خصصین مخ لف در بیمارس ان صحرایی برپا شده در منطقر ت سر بسیج عیایر  9/5/94تا  7/5/94و درمانی تخصصی از 

 اس ان، ارجاع گردند.

ل در با  ر ر فعّااس عدادهای برتر رش ر های عل م پزشکی  ر از طرف این بنیاد برای  ر ر در برنامر معرفی شده ب دند نیز 

بیمارس ان صحرایی همکاری و همراهی الزم را با تیم های پزشکی و اساتید خ د  ر مس قر در محل ب دند را انجام دادند. از آنجا 

 ر این فعا یت او ین در ن ع خ د ب د، تیمی از  ارشناسان بنیاد در محل اردو  اضر و بر ارزیابی برنامر و شناسایی نقاط ضعف 

آن پرداخ ند. همچنین در جلسر ایی  ر بعد از اردو تیکیل گردید با  ر ر شر ت  نندگان معرفی شده از بنیاد و و ق ت 

  ار نان بر بررسی م انع شر ت در این برنامر پرداخ ر شد و از شر ت  نندگان در راس ای ا گ  سازی، تکریم بر عمل آمد.
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  94تقدیر از رتبه های برتر کنکور سراسری سال 

در محل بنیاد  نج م  نک ر سراسری و برگزیده ا مپیاد جهانیتک رقمی از رتبر های برتر نفر  8بر منظ ر تجلیل   

ری از رتبر های برتر  نک ر سراس بنیاد نخبگان اس ان فارس رییس شریفد  ر  رگزار گردید.ب مراسمی فارساس ان نخبگان 

الت بر فکر  ل میک ،خ است تا ارتباط خ د را با بنیاد نخبگان فارس  فظ  نند و در هر رش ر و محلی  ر تحصیل می  نند

 %1 ر عر   علمی و اس اد تمام شیمی دانیگاه شیراز هیأتعر   دراین مراسم از جناب د  ر هم ی نژاد.مردم و جامعر باشند

 ر ین ند مبنی بر اهای برتر  نک ر ت صیر  ردرتبر ان جهانی هس ند نیز دع ت بر عمل آمده ب د. اییان نکاتی را بردانیمند

و دردهای جامعر را  مس  نددر جامعر  ر ر فعال داش ر باش . همچنیندیرش ر تحصیلی خ د را براساس عالقر ان خاب  ن"

یرا وق ی خدا بر انسان ت انایی و امکاناتی می دهد، باید دست دیگران را هم ز ،دن رده و برای  ل میکالت آن چاره اندییی  ن

را  فظ  نید آنسعی   است.  سب رتبر برتر  نک ر اع ماد بر نفس شما را باال برده. وق  ان انفاق  نید، بنابراین در علم .بگیرد

 ،رید چرا ر اگر خ دتان را درگیر زرق و برق دنیا  ردید رده اما مراقب باشید  ر دچار غرور نی ید و گ ل زرق وبرق دنیا را نخ 

علیرضا  ما ی پ ر دانیج ی م فق سال چهارم رش ر پزشکی دانیگاه عل م پزشکی شیراز همچنین آقای  ".رسیدبر اهداف ان نمی

القر ان خاب براساس ع "ر   های برتر  نک ر ت صیر  رددر این جلسر بر رتبر ر از رتبر های بسیار برتر  نک ر قبل ب دند، نیز 

بلکر باید مسیری  ر می خ اهید بروید را  امل بیناسید و بر تمام ابعاد زندگی ت جر  ،نباید بر ج  سپرده ش ید ود یرش ر  ن

بر  با اهدای ج ایزی تقدیر نج م در ادامر از برگزیدگان رتبر برتر  نک ر سراسری و برگزیده مدال طالی ا مپیاد جهانی ". نید

 .ل آمدعم
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 های گیاهی تقدیر از پایه گذار چاپخانه در شیراز در مدرسه تابستانی تولید ایده تولید دارو

بنیاد نخبگان اس ان فارس با  ر ر در مدرسر تابس انی ت  ید ایده، ت  ید دارو از نزدیک در جریان روند و اهداف       رییس        

همت مر ز رشد فناوری گیاهان دارویی و طب سن ی دانیگاه عل م پزشکی شیراز برای دانیج یان        برگزاری این مدرسر  ر بر  

یج یان با فرآیند تبدیل ایده        ی ر دان شنایی بی سازی برگزار گردید، قرار گرفت. این برنامر  ر با هدف آ ش ر دارو ت  ید یک   یر

نجم در مر ز اسااناد و مطا عات فرهنگی مر  م د  ر ن رانی دارو بر محصاا ل نهایی بر مدت یک هف ر برگزار گردید، در روز پ

وصال برپا گردید. این مر ز  ر بر همت دانیگاه عل م پزشکی شیراز در ساخ مان اهدایی مر  م د  ر ن رانی وصال راه اندازی        

شکی م علق بر دنیای طب از قرون   -شده بر عن ان مر زی مطا عاتی  ش ر تا بر امرو فرهنگی، آثار مک  ب و تجهیزات پز ز را گذ

ست. هم    ش ر ا سا یان م مادی آقای        بر نمایش گذا شریف از ز مات و فعا یت های  ر ر د  ر  شیر این برنامر با   چنین در  ا

جعفر )فرهنگ( مصطف ی پایر گذار او ین چاپخانر در شیراز قدردانی شد و تابل  عکس اییان بر عن ان یکی از فعاالن فرهنگی       

 ب گردید.صزه د  ر ن رانی وصال نشیراز در محل م 
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  "  Latex "کارگاه آموزشی برگزاری 
 

  ارگاه  برگزاری بر اقدام  ی ر  برتر مس عدان  و  در راس ای ت انمند سازی جامعر نخبگان  بنیاد نخبگان اس ان فارس  

 .د  ر عبدا هی اس اد تمام بخش ریاضی دانیگاه شیراز نم د     بر مدرسی جناب آقای " Latex آشنایی با نرم افزار  "  آم زشی 

Latex   ،ر یک نرم افزار و شی ه نگارش مقاالت و   اب است و ت انمند های باالیی در پردازش زیبای فرم ل های ریاضی دارد 

 بر د یل  اربرد زیاد هم اره، م رد ت جر جامعر علمی است.   

سااا رده تری از مخاطبان، جل گیری از م ازی  اری و صااارفر ج یی در زمان و هزینر         بهره مندی طیف گ  این  ارگاه با هدف    

سر روز          ص رت مجازی و در  شیراز ب یگاه  یکده آم زش های ا ک رونیکی دان گزار بربرگزاری این قبیل  ارگاه ها با همکاری دان

 ر همراه ب د. ی  اس ان 14با اس قبال قابل ت جر  ارشناسان و اس عدادهای برتر از و  گردید،
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 «مجمع خیران نخبه پرور فارس»راه اندازی 

پس از برگزاری نیست نخبگان و اس عدادهای برتر اس ان با اس اندار و مسئ  ین اس ان فارس در هف ر دو ت در سال         

، طبق یکی از بندهای مص بات جلسر مذ  ر، راه اندازی مجمع خیران نخبر پرور فارس برای بهره مندی از ظرفیت خیران 1393

عدادهای برتر در دس  ر  ار بنیاد نخبگان اس ان فارس قرار گرفت. در این نیک اندیش اس ان در مسیر شناسایی و هدایت اس 

مسیر با برگزاری جلسات م عدد هم اندییی با  ر ر جمعی از صا ب نظران، نخبگان و اس عدادهای برتر اس ان روند تیکیل 

 ر با  ر ر معاون  22/2/94خ مجمع و اساسنامر آن تدوین و تنظیم گردید. پس از آن بر  طف خداوند م عال در جلسر م ر

ه مندی از بهر»فرهنگی بنیاد ملی نخبگان و تنی چند از روسا مح رم بنیادهای اس انی برای بحث و تبادل نظر پیرام ن م ض ع 

برگزار شد، اساسنامر تدوین شده در اس ان فارس بر عن ان « ظرفیت خیران  ی ر در مسیر شناسایی و هدایت اس عدادهای برتر

 ی ری در این م ض ع م رد تائید قرار گرفت و برای پیگیری عملیاتی شدن تیکیل مجمع در اخ یار اعراء نیز قرار داده  ا گ ی

 شد. 

پس از تائید اساسنامر در پیگیری های الزم برای ثبت مجمع بر عن ان یک م سسر مردم نهاد از طریق اس انداری فارس ص رت  

 ان فارس در  ال  اضر این مجمع در اس ان مرا ل ثبت خ د را ت سر اعراء هیات م سس گرفت و با  مایت خیران بزرگ ار اس

پیگیری می نماید. شایان ذ ر است هم زمان با پیگیری ام ر اداری ثبت رسمی مجمع، با رایزنی های م عدد با خیران مح رم 

 س ر و آمادگی خ د را برای همکاری با مجمع اس ان فارس تعداد قابل ت جهی از این عزیزان بر این  ر ت پرخیر و بر ت پی

 فارس اعالم نم دند.خیران نخبر پرور 

شایان ذ ر است این مجمع پس از ثبت و شروع بر فعا یت رسمی هیچ گ نر ارتباط ساخ اری با بنیاد نخبگان اس ان فارس 

نداش ر و صرفاً بر عن ان همکار و همراه بنیاد در مسیر نیل بر اهداف خ د  ر ت خ اهد نم د. مجمع دارای هیات مدیره و هیات 

 آئین نامر های داخلی بر فعا یت خ اهد پرداخت. امنا ب ده و براساس اساسنامر مص ب و 
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 فارس استان برتر های استعداد و نخبگان  ه بنیاد فارس و بهب ADSL رایگان حسابهای اشتراک  تخصیص   

بنیاد نخبگان فارس، با امرای تفاهم نامر ای با شر ت شیراز همیار)همیارنت( در زمینر تخصیص  سابهای اش راک  

ADSL  این است، ذ ر بنیاد ارایر  رد. شایاناین  بر نخبگان و اس عداد های برتر، خدمت جدیدی را بر افراد تحت  مایت 

 ج ایز از اس فاده شرایر دارای دانیج یان برگزیده، مخ رعین جملر از  مایت تحت برتر های اس عداد و نخبگان بر تسهیالت

 ابقاتمس برندگان و دارند همکاری فارس اس ان نخبگان بنیاد با مخ لف های زمینر در  ر فعال  مایت تحت افراد تحصیلی،

 بدین. بنیاد نخبگان اس ان فارس اهدا شدمگابایت رایگان بر  10همچنین پهنای  و ارایر سال یک مدت بر بنیاداین   فرهنگی

 یالتتسه این از اس فاده م قاضی  ر شرایر واجد افراد از فارس بنیاد سایت روی بر پ رتا ی طرا ی با اول، مر لر در و منظ ر

 :شامل

 جاری تحصیلی سال تحصیلی ج ایز از اس فاده میم  ین -1

 نخبگان ملی بنیاد 1 و 2 سطح مخ رعین -2

 سازی ت انمند راس ای در 93-94 اخ راعات جدید نامر آیین طبق  مایت میم ل مخ رعین -3

 بندی او  یت طبق  ADSL اش راک های  ساب این مرب طر، ش رای ت سر تقاضاها بررسی از پس و نمایند نام ثبت تا شد تقاضا

 .شد ارایر  مایت تحت افراد بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/10/94  



  

74   
 

  فارس استان برتر های استعداد و نخبگان رایگان استفاده امکان نمودن فراهم

 شیراز فرهنگ سینما فیلم نمایش برنامه از

گان امکان اس فاده رای، فارساس ان سازمان اسناد و   ابخانر ملی طی مذا رات انجام شده با ریاست و مسئ  ین مح رم 

)سینما فرهنگ( واقع در سازمان اسناد و   ابخانر ملی برنامر های نمایش فیلم فارس از نخبگان اس ان افراد تحت  مایت بنیاد 

در این راس ا بلیت هایی ت سر بنیاد نخبگان اس ان فارس تهیر شد و بر تایید مسئ الن سینما فرهنگ رسید و بر فراهم شد. 

با اس فاده  94دی ماه  14ز این برنامر ا. ینما قرار گرفتاس عداد های برتر عالقر مند بر اس فاده از این سص رت هف گی در اخ یار 

 نفر از عالقر مندان از برنامر های پخش فیلم این سینما آغاز شد. 60
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 اردوی جهادی سالمت  ودرمان منطقه جوکان فیروزآباد

های درخیان   زه عل م پزشکی از طرف بنیاد نخبگان اس ان های برتر و اس عدادنفر از اساتید، اس عداد 16تعداد 

فارس در اردوی جهادی سالمت و درمان  ر ت سر بسیج جامعر پزشکی بر مناسبت دهر مبارک فجر در منطقر محروم ج  ان 

نفر  1نفر از دانیج یان دس یاری و د  رای تخصصی،  5نفر از م خصصان،  4فیروز آباد برگزار شد شر ت  ردند. در این برنامر 

نفر  ارشناس ارشد عل م پزشکی از طرف بنیاد  1نفر از دانیج یان رش ر های پزشکی عم می و دندانپزشکی و  5دندانپزشک، 

روزه  7ضمن شر ت در برنامر نخبگان فارس بر بسیج جامعر پزشکی معرفی و در این برنامر شر ت داده شدند. این عزیزان 

روز برپایی بیمارس ان صحرایی، بر ارایر خدمات  4غربا گری، با برنامر ریزی بر عمل آمده طبق تخصص خ د در روزهای معین از 

بهمن ماه از این بیمارس ان صحرایی و فعا یت  21بر مردم منطقر پرداخ ند. د  ر شریف رییس بنیاد نخبگان فارس، در تاریخ 

ان و اس عدادهای برتر در این اردو بازدید بر عمل آورد. د  ر شریف و تیم همراه ضمن  ر ر در تمام چادرهای بیمارس ان نخبگ

صحرایی با  لیر ع امل و پزشکان صحبت نم د و ضمن اظهار تیکر از تالش های آنان ج یای میکالت م ج د و راهکارهای رفع 

مسئ  ین بیمارس ان و مجریان برنامر نیز مذا راتی داش ند. وی ضمن بازدید از آنها در فعا یت های آتی شد. همچنین با 

بیمارس ان صحرایی این اردو در مصا بر با رادی  فارس اعالم  رد: یکی از اهداف بنیاد ملی نخبگان آشنا نم دن نخبگان و 

ر و خدمت بر جامعر است  ر در این راس ا اس عدادهای برتر با میکالت و نیازهای جامعر و پیرو آن افزایش  س تعلق بر  ی 

شر ت نخبگان و اس عدادهای برتر   زه عل م پزشکی در اردوهای جهادی و ارایر خدمات بهداش ی و درمانی در مناطق محروم 

ز در تق یت این رو یر و ا ساس نیاز بر ادای دین و خدمت بر محرومین  ی ر بسیار م ثر است. در ادامر افزود: امسال پس ا

شر ت م فق تعدادی از اس عدادهای برتر   زه عل م پزشکی از طرف بنیاد نخبگان فارس در اردوی جهادی سالمت و درمان 

منطقر اقلید  ر در مردادماه برگزار شد، برای دومین بار تعدادی از اس عدادهای برتر از طرف بنیاد نخبگان فارس در اردوی 

بهمن ماه شر ت  ردند و بر ارایر خدمت م ثر بر روس اییان و عیایر منطقر  22ا ی  14جهادی منطقر ج  ان فیروز آباد از 

 پرداخ ند. 
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 سفر به کازرون و برگزاری نشست  با مسئولین این شهرستان 

گان بنیاد نخب رییسدر راس ای ارتباط با شهرس ان های اس ان و تعامل با مرا ز علمی، پژوهیی و آم زشی شهرس ان ها          

در این سفر، اب دا با  ر ر در  .اس ان فارس بر همراه معاون و یکی از  ارشناسان بنیاد سفری بر شهرس ان  ازرون داش ند

در  ضمن ارائر گزارشی برگزار گردید. اییان دانیگاه سلمان فارسی رییسدی د  ر پ الای با جلسر دانیگاه سلمان فارسی 

دانیگاه، آمادگی خ د را جهت همکاری با بنیاد نخبگان  این خص ص وضعیت رش ر های تحصیلی، چیم انداز و اهداف پیش روی

ر در اداره  ل آم زش و پرورش دند. در بخش دیگر سفر با  ر در راس ای ت سعر شهرس ان و اس ان اعالم نم  فارس اس ان

 ازرون در جمع مدیران و معاونان این اداره، ضمن معرفی بنیاد نخبگان اس ان فارس ت ضیحاتی در خص ص برنامر های بنیاد 

آم زش و پرورش شهرس ان با اس قبال از  رییس نسب دیان یآقای جلسر این در ادامر برای اجرا در شهرس انها ارائر نم دند. 

با  مایت دانیگاه  ند  راجرای طرح شهاب و مدرسر تابس انی خالقیت و ایده پردازی در شهرس ان  ازرون ابراز امیدواری نم د

 اسلمان فارسی، فرمانداری شهرس ان و دیگر مسئ  ین، طرح شهاب در سال تحصیلی آینده در پایر چهارم مدارس  ازرون اجر

ر د  ازرون شهرس انو مسئ  ینی از با فرماندار در نیس ی سفر د  ر شریف و هیات همراه این در بخش دیگری از . گردد

. در این دیدار پس از ارائر مذا ره  ردندخص ص اجرای برنامر های بنیاد در سطح آم زش و پرورش و دانیگاه های  ازرون 

شهرس ان آمادگی خ د را برای  مایت از اجرای برنامر های این مدنظر، فرماندار گزارش دیدارهای ص رت گرف ر و برنامر های 

 .بنیاد در سطح شهرس ان  ازرون اعالم نم دند
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 شهرستان این  جلسه با مسئولین و سفر به جهرم 

اس ان و تالش برای ت انمندسازی آن ها با سطح شناسایی اس عدادهای برتر در تمام زمینر ها در با ت جر بر این  ر            

ر ب بنیاد نخبگان اس ان فارس رییسمی باشد،  ملی نخبگان ترین اهداف بنیاد همکاری دیگر دس گاه ها و نهادهای اس انی مهم

 جهرمارد ماه در راس ای سفرهای خ د بر شهرس ان های اس ان فارس وشهری ر 23 م رخدوشنبر  روز همراه جمعی از  ارشناسان

یاد بن دیدار و گف گ  نم د. جهرمو آم زش و پرورش  های شهرس انمسئ  ین دانیگاه نماینده و ی فقیر و شد و با فرماندار، 

ارتباط با شهرس ان های اس ان را در دس  ر  ار با هدف تمر ز زدایی فعا یت های خ د  1394نخبگان اس ان فارس در سال 

ارتباط با مرا ز علمی، پژوهیی و آم زشی شهرس ان ها نسبت بر شناسایی افراد مس عد و  طریق ازسعی دارد و خ د قرار داده 

. در این سفر با  ر ر در دانیگاه گروه های نخبگانی و اجرای برنامر های مخ لف در راس ای ت انمندسازی آن ها اقدام نماید

ا و معاونین دانیگاه دو  ی و عل م پزشکی جهرم، برنامر های جهرم در جلسر ای با نماینده و ی فقیر و امام جمعر جهرم و ر س

بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی جاری برای شناسایی اس عدادهای برتر دانیگاه های اس ان و اعطای ج ایز تحصیلی تیریح 

 ت های دانش شد. همچنین در این جلسر رویکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری در  مایت و ت سعر فعا یت شر

بنیان تیریح و مقرر گردید در برنامر ای جداگانر ضمن بازدید از مرا ز رشد مس قر در شهرس ان جهرم مسایل مرب ط بر این 

مرا ز نیز م رد بررسی قرار گیرد. در بخش دیگری از این جلسر با ت جر بر درخ است ر سای دانیگاه ها مقرر شد در دو برنامر 

یج یان و اعرای هیات علمی دانیگاهای شهرس ان جهرم نسبت بر معرفی بنیاد، آیین نامر های مرتبر و جداگانر با  ر ر دان

 برنامر های معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری در   زه  ارآفرینی ت سر  ارشناسان بنیاد نخبگان فارس، اقدام گردد.
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 شهرستان فسا   میانشهرتقدیر از دانش آموزان موفق و مستعد 

بر همت خیران نیک اندیش میانیهر شهرس ان فسا با  ر ر معاون اس اندار و رییس بنیاد نخبگان اس ان فارس از 

 «خیریر دانشبنیاد »دانش آم زان م فق در عرصر های علمی و ورزشی این بخش تقدیر بر عمل آمد. در این همایش  ر ت سر 

تن از دانش آم زان م فق منطقر با اهدای ج ایز و تندیس تقدیر شد. در  35و شهرداری میانیهر برنامر ریزی و اجرا گردید از 

جریان این مراسم رییس بنیاد نخبگان اس ان فارس طی ارایر سخنرانی، ضمن تیکر از مسئ  ین برگزاری و تالش های دانش 

 های بنیاد ملی نخبگان را تیریح نم دند. آم زان مم از اهم فعا یت
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 جلسه با فرماندار، مسئولین دانشگاه ها و آموزش و پرورش شهرستان الر 

بنیاد نخبگان اس ان فارس با هدف تمر ززدایی فعا یت های خ د، ارتباط با شهرس ان های اس ان را در دس  ر  ار 

و سعی دارد از طریق ارتباط با مرا ز علمی، پژوهیی و آم زشی شهرس ان ها نسبت بر شناسایی افراد مس عد و  خ د قرار داده

گروه های نخبگانی و اجرای برنامر های مخ لف در راس ای ت انمندسازی آن ها اقدام نماید. در این راس ا د  ر شریف رییس 

اسان با سفر بر شهرس ان الر با فرماندار، مسئ  ین دانیگاه ها و آم زش و بنیاد نخبگان اس ان فارس همراه با جمعی از  ارشن

پرورش الر و هم چنین چند تن از خیران شهرس ان دیدار و شناسایی اس عدادهای برتر در تمام زمینر ها در سطح اس ان و 

رین اهداف بنیاد نخبگان بیان نم دند. تالش برای ت انمندسازی آنان با همکاری دیگر دس گاه ها و نهادهای اس انی را جز مهم 

هم چنین اییان در رابطر با ساخ ار معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری و اقدامات بنیاد نخبگان اس ان فارس در خص ص 

برگزاری رویدادهای  ارآفرینی ت ضیحاتی ارایر نم دند. در این جلسات ت ضیحاتی در خص ص طرح شهاب و طرح مدرسر فصلی 

یت و ایده پردازی ت سر  ارشناسان ارایر شد. در ادامر جلسر آقای نجیب زاده فرماندار الر بر این نک ر اشاره  ردند  ر  خالق

شهرس ان الر با ت جر بر برخ رداری از اس عدادهای ت انمند باید تالش نماید با همکاری بنیاد نخبگان اس ان زمینر شناسایی و 

ان را فراهم نماید. اییان در ادامر از مجم عر آم زش و پرورش شهرس ان خ اس ند  ر در این هدایت این اس عدادها در شهرس 

مسیر نهایت همکاری و تعامل را با بنیاد داش ر باشند. هم چنین در بخش دیگر این سفر د  ر شریف در جلسر ای با  ر ر 

اس ار همکاری خیران شهرس ان در مجمع خیران فرماندار و چند تن از خیران نیک اندیش شهرس ان ضمن معرفی بنیاد، خ 

 نخبر پرور اس ان فارس  ر در آینده ای نزدیک بر ص رت یک سازمان مردم نهاد شروع بر فعا یت می نماید، شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/7/94  



  

81   
 

 بررسی مسایل مرکز رشد و امور فناوری شهرستان جهرم  

ان و  ارشناس همراهی د  ر مر ریاست پارک علم و فناوری اس ان فارس د  ر شریف ریاست بنیاد نخبگان فارس با

با  ر ر در شهرس ان جهرم برنامر ها و وضعیت اقدامات مر ز رشد اقماری آن شهرس ان را م رد بررسی  مرب طر از هر دو نهاد

نیج یان و اساتید دانیگاه از مر ز در این سفر در جلسر ای با  ر ر رییس و معاونین دانیگاه جهرم، مطا بات دا .قرار دادند

در این جلسر از طرف د  ر نادریان  .رشد اقماری بر عن ان تنها مر ز رشد م رد  مایت پارک علم و فناوری فارس مطرح شد

رییس دانیگاه جهرم درخ است شد زمینر ای فراهم گردد تا امکان میار ت بیی ر اعراء هیات علمی دانیگاه های جهرم و 

ن آن دانیگاه ها در مر ز رشد فراهم گردد. هم چنین اییان از آمادگی دانیگاه جهرم برای اس قرار شر ت های دانش دانیج یا

در ادامر، د  ر شریف ضمن اس قبال از ورود اعراء هیات علمی و دانیج یان بر بحث  .بنیان در محل دانیگاه خبر دادند

ید اسات ندو پیینهاد نم د ندمعاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری برشمرد  ارآفرینی، این اقدام را یکی از او  یت های مهم

دانیگاه های جهرم همکاری خ د را برای پ یاتر نم دن مر ز رشد جهرم با این مر ز افزایش داده و پارک علم و فناوری فارس 

د در مرا ز رشد جهرم و اس قرار شر ت های د  ر مر نیز ضمن اعالم آمادگی برای میار ت اساتی .نیز از این اقدام  مایت نماید

م قاضی در دانیگاه جهرم تحت نظارت مر ز رشد جهرم با عقد تفاهم نامر همکاری با دانیگاه جهرم در این مسیر م افقت 

 آنگاه بر ص رت جمعی در خص ص پاره ای از م انع و میکالت بر بحث و تبین راه  ل پرداخ ر شد. .ندنم د
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 جلسه با فرماندار، مسئولین دانشگاه ها و آموزش و پرورش شهرستان فسا 

انجام شد. در آبان ماه  11در م رخ چهارمین سفر شهرس انی رییس بنیاد نخبگان اس ان فارس، بر شهرس ان فسا 

 و و مرا ز تحقیقاتی و مجازی آن  عل م پزشکیشهرس ان، دیدار از دانیگاه این جریان این سفر جلسر با ر سای دانیگاه های 

نیست با اس عدادهای درخیان آن دانیگاه و هم چنین نیست با فرماندار و مسئ  ین آم زش و پرورش فسا در دس  ر  ار قرار 

نخبگان  اد ملیمعرفی بنی برو پیام ن ر فسا  ، آزاددر برنامر اول د  ر شریف در دیدار با ر سای دانیگاه های عل م پزشکی .داشت

و اهداف و وظایف این بنیاد و هم چنین معرفی برنامر های معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری مرتبر با دانیگاه ها و 

شناسایی اس عدادهای برتر در تمام زمینر ها در سطح اس ان و تالش برای ت انمندسازی آن  اییان پرداخ ند.مرا ز آم زش عا ی 

در این جلسر مقرر شد در قا ب  .ندمهم رین اهداف بنیاد بیان نم د وس گاه ها و نهادهای اس انی را جزها با همکاری دیگر د

زمینر شناسایی اس عدادهای برتر دانیگاه و اجرای برنامر های م ن ع در این خص ص در سطح  ،تفاهم نامر همکاری می رک

 نیس یو مرا ز آن در ادامر جلسر د  ر شریف و هیات همراه پس از بازدید از دانیگاه عل م پزشکی فسا  .دانیگاه فراهم گردد

در بخش دیگر این سفر، د  ر شریف با  ر ر در جلسر می رک فرمانداری و مسئ  ین داش ند. با دانیج یان اس عداد درخیان 

بنیاد ملی نخبگان از آمادگی  امل بنیاد نخبگان اس ان فارس  آم زش و پرورش شهرس ان فسا ضمن معرفی اهداف و برنامر های

در ادامر جلسر د  ر فخارزاده  .ندهمکاری با آم زش و پرورش در شناسایی اس عدادهای برتر دانش آم زی تا ید نم د برای

ح نیز در خص ص طر پس از آن د  ر داسمر ند.در خص ص جزئیات طرح شهاب ت ضیحاتی ارایر نم دمعاون بنیاد نخبگان فارس 

سمیع پ ر فرماندار فسا ضمن ابزار خرسندی آقای در این جلسر  .ندت ضیحاتی ارایر نم د« مدرسر فصلی خالقیت و ایده پردازی»

بنیاد برای شناخت افراد سرآمد و مس عدان این از  ر ر رییس بنیاد نخبگان اس ان فارس در شهرس ان فسا و مصمم ب دن 

از جملر تمر ززدایی فعا یت ها  اند نک ر هم اره تا ید نم ده 4ریف در سفرهای خ د بر شهرس ان ها بر : د  ر شنداس ان گف 

از شیراز، ارتباط با مرا ز علمی و آم زشی، شناسایی اس عدادهای برتر و ت انمندسازی این گروه در مسیر تأثیرگذاری در جامعر 

سمیع پ ر خاطر نیان  ردند آقای  .ین بابت بسیار خ شحال و سپاسگزار می باشیم ر تمام این م ارد دقیقاً خ اس ر ما ب ده و از ا

 ر در سیس م آم زشی فعلی، ارایر مطا ب غیر اربردی در فرایی بر دور از خالقیت باعث از بین رف ن ت ان خالقیت و ایده 

ما با بنیاد نخبگان در  .ن نقص را مرتفع  ردپردازی در دانش آم زان شده  ر می ت ان با اجرای برنامر های م ن ع تا  دودی ای

این مسیر همراهی خ اهیم نم د، اما باید ت جر داشت  ر  اری  ر شروع می ش د ا ساسی و مقطعی نب ده و با داش ن یک 

 .برنامر مدون و ادامر دار ب  انیم بر ن ایج قابل ان ظار دست یابیم
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  معرفی بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه سلمان فارسی کازرون 

همایش نیم روزه معرفی بنیاد "بنیاد نخبگان اس ان فارس با همکاری دانیگاه سلمان فارسی  ازرون اقدام بر برگزاری 

برگزار شد، پس از در این همایش  ر با  ر ر د  ر شریف ریاست بنیاد نخبگان فارس  .در آن دانیگاه نم د "ملی نخبگان

خ ش آمد گ یی ت سر معاون آم زشی و پژوهیی دانیگاه، د  ر شریف مطا بی در م رد نح ه تیکیل بنیاد نخبگان، ساخ ار 

 تسهیالت بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری ،ملی و اس انی بنیاد، نح ه شناسایی اس عدادهای برتر

ی ورودر جلسر نیز د  ر داسمر در رابطر با برنامر مدرسر فصلی خالقیت و ایده پردازی ویژه دانیج یان در ادام .ندبیان  رد را

 .د در آینده نزدیک این برنامر در این دانیگاه برگزار شامیدوارند  ر  ندو اعالم  رد ندجدید ت ضیحاتی ارایر نم د

ان و اساتید دانیگاه سلمان فارسی از س ی د  ر شریف، د  ر در پایان نیز بر پرسش های  اضرین در جلسر اعم از دانیج ی

 .داسمر و آقای باس ان پاسخ داده شد
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  معرفی بنیاد ملی نخبگان در شهرستان های  اقلید  و آباده و جلسه با مسئولین این شهرستان ها

لید بر دو شهرس ان اق ،هاشهرس ان های خ د برگس رش فعا یتدر راس ای رییس و معاون بنیاد نخبگان اس ان فارس 

دو شهرس ان دیدار و این و با فرماندار، نماینده و ی فقیر و مسئ  ین مرا ز آم زش عا ی و آم زش و پرورش  هو آباده سفر  رد

ی نخبگان و اهداف و وظایف این بنیاد د  ر شریف با  ر ر در جلساتی در هر دو شهرس ان ضمن معرفی بنیاد مل .گف گ  نم د

ارتباط با شهرس ان های اس ان را در  ،های خ دبا هدف تمر ززدایی فعا یت 1394گفت : بنیاد نخبگان اس ان فارس در سال 

ر بدس  ر  ار خ د قرار داده و در این برنامر سعی دارد از طریق ارتباط با مرا ز علمی، پژوهیی و آم زشی شهرس ان ها نسبت 

. در ادامر شناسایی افراد مس عد و گروه های نخبگانی و اجرای برنامر های مخ لف در راس ای ت انمندسازی آن ها اقدام نماید

با  مایت مر ز آم زش عا ی اقلید و  مایت فرمانداری و مرا ز آم زش عا ی شهرس ان آباده این بنیاد تا پایان تابس ان افزود 

 را از جملر مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی ویژه دانش آم زان مقطع م  سطر و دانیج یان برنامر های م ن عی 95سال 

جدید مرا ز آم زش عا ی و هم چنین ت رهای تبدیل خالقیت بر ن آوری ویژه دانیج یان و اساتید مرا ز آم زش عا ی  ورودی

شهاب ملی در خص ص جزئیات طرح نیز ت د  ر فخارزاده جلسا این در ادامر .شهرس ان های اقلید و آباده برگزار خ اهد نم د

هم چنین در این سفر مقرر شد با ت جر بر درخ است ر سای دانیگاه  .ت ضیحاتی ارائر نم د ر در مقطع اب دایی اجرا خ اهد شد، 

نسبت بر معرفی بنیاد، ها در برنامر ای ویژه با  ر ر دانیج یان و اعرای هیات علمی دانیگاهای شهرس ان های اقلید و آباده 

آیین نامر های مرتبر و برنامر های معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری در   زه  ارآفرینی ت سر  ارشناسان بنیاد نخبگان 

 در محل مر ز آم زش عا ی اقلید برگزار گردید ر شهرس ان اقلید   ر در  ین نیستشایان ذ ر است  .فارس اقدام گردد

در شهرس ان آباده نیز همچنین  .دشمابین مر ز آم زش عا ی اقلید و بنیاد نخبگان اس ان فارس امراء  قرارداد همکاری فی

جلسر در محل فرمانداری شهرس ان با  ر ر فرماندار، رییس مر ز آم زش عا ی، رییس دانیگاه آزاد اسالمی، رییس دانیگاه 

در  اشیر این سفر  . عداد درخیان شهرس ان آباده برگزار گردیدآم زش و پرورش و مدیران مدارس اسو معاون پیام ن ر، مدیر 

 .آباده و اقلید نیز بازدید بر عمل آمد آم زش و پرورش از پژوهیسراهای
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 و جلسه با مسئولین آن شهرستان معرفی بنیاد ملی نخبگان در شهرستان فیروزآباد  
هرس ان ش معرفی بنیاد ملی نخبگان و تعامل با مسئ  ینبنیاد نخبگان اس ان فارس در راس ای د  ر شریف رییس 

در روند بازدید از اردوی جهاد سالمت جامعر بسیج پزشکی،  ماه بهمن 21 م رخ چهارشنبر همراه با هیاتی روز ،های اس ان فارس

رییس مر ز آم زش عا ی، معاون دانیگاه آزاد اسالمی، رییس  بر شهرس ان فیروزآباد سفر  رد وی در نیس ی با  ر ر فرماندار،

دانیگاه پیام ن ر، رییس دانیگاه علمی  اربردی، رییس جهاد دانیگاهی و معاون آم زشی آم زش و پرورش فیروزآباد ضمن 

شهرس ان  6ر ر در جاری با  : بنیاد نخبگان اس ان فارس در سال معرفی بنیاد ملی نخبگان و اهداف و وظایف این بنیاد گفت

اس ان در نظر دارد در ص رت  مایت  لیر مسئ  ین شهرس ان ها نسبت بر اجرای برنامر های م ن ع اقدام و از پ انسیل نخبگان 

و اس عدادهای برتر اس ان برای شناسایی اس عدادهای با ق ه هر شهرس ان اس فاده نماید. وی خاطر نیان  رد  ر شهرس ان 

من ضسعی دارد  ها در این برنامرشهرس ان م رد نظر ما در این مسیر می باشد. بنیاد نخبگان اس ان فارس فیروزآباد هف مین 

ارتباط با مرا ز علمی، پژوهیی و آم زشی شهرس ان ها نسبت بر شناسایی افراد  معرفی برنامر های بنیاد ملی نخبگان از طریق

. همچنین با  مایت مرا ز ف در راس ای ت انمندسازی آن ها اقدام نمایدمس عد و گروه های نخبگانی و اجرای برنامر های مخ ل

برنامر های م ن عی را از جملر مدارس  95آم زش عا ی، فرمانداری و آم زش و پرورش شهرس ان، این بنیاد تا پایان تابس ان سال 

 زش عا ی و هم چنین ت رهای تبدیل پردازی ویژه دانش آم زان مقطع م  سطر و دانیج یان مرا ز آمفصلی خالقیت و ایده

در پایان فرماندار فیروزآباد  خالقیت بر ن آوری ویژه دانیج یان و اساتید مرا ز آم زش عا ی شهرس ان ها برگزار خ اهد نم د.

وزآباد رضمن تیکر از  ر ر ریاست بنیاد نخبگان اس ان در شهرس ان فیروزآباد و برنامر ریزی برای شناسایی اس عدادهای برتر فی

اعالم آمادگی نم د با هماهنگی  لیر مرا ز علمی و آم زشی شهرس ان شرایر الزم برای برگزاری برنامر های مدنظر بنیاد را 

فراهم نماید. در این نیست ضمن پاسخگ یی بر پرسیهای  اضرین جهت برنامر های آتی هم اندییی گردید و مقرر شد اجرای 

 ش ند. آنها از طریق  ارشناسان پیگیری
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 ربانهم رزیی و نظارت  

 

 

 

 

 



  

87   
 

 طرح شهاب  انمجریو تجلیل از معلمان 

طرح شناسایی و هدایت اس عداد های برتر )شهاب( با اهداف شناسایی و پرورش اس عداد های برتر و سرآمد و ایجاد    

زمینر و ساز و  ارهای مناسب برای رشد و با ندگی آنان، تق یت و درونی  ردن ه یت دینی و ملی اس عداد های برتر در         

معن ی دانش آم زان دارای اس عداد های برتر از جملر راه  ار های ارزشمند در دوره های مخ لف تحصیلی،  مایت تربی ی و 

اجرای عدا ت آم زشی است. نظر بر ان خاب یک نا یر از ن ا ی آم زش و پرورش اس ان فارس بر منظ ر آغاز پیاده سازی 

د. دالیل این م ض ع عبارتند از تحت آم زش و پرورش شیراز بر عن ان مجری این طرح ان خاب گردی 4آزماییی این طرح، نا یر 

مدرسر  145تن از آنان میم ل طرح شهاب ب ده  ر مرتبر با  4800دانش آم ز در این نا یر  ر  31000پ شش قرار داش ن  

آم زگار پایر چهارم می باشند، داش ن جامعر تر یبی دانش آم زی اعم از روس ایی و شهری، اتباع خارجی، اهل تسنن،  183و 

ق دانش آم زان بر اقیار مخ لف جامعر با درآمد های م فاوت و غا باً ضعیف، داش ن تن ع فرهنگی و در عین  ال برخ رداری تعل،

 31/3/94تا  15/6/93تحصیلی( در بازه زمانی  1393 -1394از نیروهای اداری، آم زشی با انگیزه. این طرح در سال اول اجرا )

آم زش و پرورش شیراز بر اجرا در آمد. همچنین طی مراسمی از  4س ان فارس در نا یر با همکاری و نظارت بنیاد نخبگان ا

 لیر معلمین، معاونین و مدیران مدارس و مسئ  ین آم زش و پرورش مجری طرح شهاب در شیراز تقدیر بر عمل آمد. این 

 بگان اس ان فارس برگزار گردید.آم زش و پرورش اس ان فارس و با همکاری بنیاد نخ 4مراسم  بر همت مدیر ل نا یر 
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 تشکیل کمیته تجاری سازی راه اندازی و تدوین فرآیند تجاری سازی و
بنیاد نخبگان اس ان فارس بر اساس آئین نامر شناسایی و پی یبانی از اخ راعات برگزیده بنیاد ملی نخبگان، اقدام بر تدوین 

از وظایف در فرآیند تجاری سازی یک اخ راع نم د. در اجرای این فرآیند نیز  بر راه اندازی  می ر تجاری سازی اقدام  رد  ر 

 ت ان اشاره نم د:م ارد زیر می نظر گرف ر شده برای  می ر بر

 از اخ راعات برگزیده بنیاد ملی نخبگان نظارت بر  سن اجرای آئین نامر شناسایی و پی بانی -

 بنیاد و نظارت بر عملکرد مخ رعان تائیدهای پژوهیی م رد ر تجاری سازی اخ راعات و دس اوردتدوین نسخ -

 بنیاد  تائیدبرنامر ریزی و نظارت بر نح ه هزینر  رد اع بار پژوهیی طرح های م رد  -

 برنامر ریزی و نظارت بر برنامر های مرتبر با   زه تجاری سازی ایده ها و طرح ها -

 تدوین و پیینهاد انعقاد تفاهم نامر با سازمان های مرتبر با فرایند تجاری سازی -

 ن نامر بنیاد ملی نخبگان در زمینر اخ راعاتئیی ارتقاء سطح بر اساس آبررسی شناسنامر اخ راعات برا -

 آغاز نم ده است. 94این  می ر فعا یت خ د را از فروردین 
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 فارس ه دانشگاه آزادرییسهیات  نشست هم اندیشی و معرفی آئین نامه های بنیاد با

جلسر ایی در خص ص ایجاد راهکارهای افزایش تعامل دانیج یان و اعرای هیأت علمی در دانیگاه آزاد با بنیاد 

ر دانیگاه آزاد اسالمی وا د شیراز در بنیاد نخبگان برگزار گردید. دانیگاه آزاد اس ان فارس رییسنخبگان فارس  با  ر ر هیأت 

ومین اس ان در  ی ر و از نظر تعداد دانیج  او ین دانیگاه آزاد  ی ر می باشد. در از نظر تعداد وا دهای دانیگاهی بر عن ان د

این نیست بنیاد نخبگان اس ان فارس جهت معرفی فرآیندهای شناسایی، هدایت و تسهیالت بر دانیج یان و اساتید دانیگاه 

 فاده از پ انسیل های م ج د برای پییبرد اهداف های آزاد اس ان و همچنین دانیگاه آزاد برای برگزاری برنامر های می رک و اس

 بنیاد ملی نخبگان اعالم آمادگی نم دند.
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 جلسه آشنایی با آئین نامه جایزه تحصیلی برای معاونین، مسئولین آموزشی وکارشناسان 

 دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی شیراز 

در  «های تحصیلی بر دانیج یان صا ب اس عداد برتراعطای جایزه»نامر آشنایی با فرآیند اجرایی آئین جلسر ت جیهی

بنیاد نخبگان اس ان فارس با  ر ر معاونین آم زشی، مسئ  ین  و  ارشناسان اس عدادهای درخیان دانیگاه شیراز و عل م 

م ن ع شدن  ، با اشاره بر گس رده وفارسبنیاد نخبگان اس ان  یسری د  ر شریفدر اب دای این نیست پزشکی شیراز برگزار شد. 

خبگانی، افراد سعر دایره نت های بنیاد و نامربرتر، گفت: طبق تغییرات جدید آییندایره تسهیالت بنیاد ملی نخبگان بر مس عدان

 ،نامر جدید گذش ر استاز اجرای آئینافزود: یکسال وی  .های درنظر گرف ر شده برخ ردار ش ندت انند از  مایتبیی ری می

دست آمده و تجربر یکسا ر، در سال جدید این تسهیالت بر به رین نح  در اخ یار افراد میم ل  ت جر بر ن ایج بر امید است با

 قر را س. با ت جر بر تف یض اخ یار بررسی پرونده دانیج یان بر دانیگاه های اس ان، امید است  ر ب  ان افراد مقرار بگیرد

یان د  ر شریف از مسئ  ین اس عدادهای درخدر ادامر شناسایی و بر بنیاد ملی نخبگان برای دریافت ج ایز تحصیلی معرفی  رد. 

دانیگاه خ است تا وا د خ د را بر عن ان دف ر بنیاد نخبگان اس ان فارس در وا دهای دانیگاه ها نیز در نظر بگیرند تا  ارشناسان 

ی ا مقدور  ارشناسان اس عدادهای درخیان دانیگاه، ب  انند پاسخگ ی س االت و میکالت دانیج یان در خص ص این بنیاد و   

آئین نامر ج ایز تحصیلی باشند. معاون آم زشی دانیگاه شیراز خ اس ار برگزاری جلسر ای جهت آشنایی  امل  ارشناسان 

( در محل بنیاد نخبگان اس ان فارس شد و یارنیاد ملی نخبگان )ثسامانر اطالعاتی باس عدادهای درخیان هر دو دانیگاه با 

همچنین مقرر شد بر تمام افراد واجد شرایر اس فاده از ج ایز تحصیلی از طریق سامانر پیامکی دانیگاه ها اطالع رسانی انجام 

 .ت و س االت خ د را بیان نم دندپذیرد. در پایان جلسر  ارشناسان و مسئ  ین اس عدادهای درخیان دانیگاه ها مسائل و میکال
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 آموزش و پرورش استان فارس  3افتتاحیه طرح شهاب در ناحیه 

با  ر ر معاون بنیاد نخبگان اس ان فارس، معاون آم زش اب دایی، رییس اداره اس عدادهای درخیان و  ارشناسان 

آم زش و پرورش شیراز طرح شناسایی و هدایت  4و  3اداره  ل آم زش و پرورش فارس و روسا و معاونین آم زشی ن ا ی 

اجرایی شد. در این مراسم معاون بنیاد نخبگان اس ان  فارس  95-94شیراز در سال 3شهاب( در نا یر اس عدادهای برتر )طرح 

های در اجرای م فق طرح در سال گذش ر خاطر نیان  ردند در راس ای سیاست 4ضمن قدردانی از اداره آم زش و پرورش نا یر 

اد زمینر مناسب برای رشد و  لی ایجاد تح ل در نظام آم زش و پرورش و بر منظ ر شناسایی و پرورش اس عداد های برتر و ایج

عا ی آم زش و پرورش تص یب  با ندگی در ام ر نخبگان اجرای طرح شهاب یعنی شناسایی و هدایت اس عدادهای برتر درش رای

د  ر فخار زاده عدا ت  مح ری، پرورش اس عدادها، فراهم نم دن  نیز در اس ان فارس،  لید خ رد. 93و در سال  و ابالغ شد

در این مراسم معاون آم زش اب دایی  را از ویژگی های بارز و مهم این طرح مطرح نم د.فرصت مساوی برای همر دانش آم زان 

اس عدادهای برتر گفت: اداره  ل آم زش و پرورش فارس با اشاره بر نقش اساسی مدیر و معلم مدرسر در شناسایی و هدایت 

 امروزه مدیران م فق باید چنان مدیریت داش ر باشند  ر وق ی در مدارس نیس ند مدرسر آنها مدیری ی به ر داش ر باشد.

معلمانی م فق تر هس ند  ر بگ نر ای تدریس  نند تا جمییدی افزود: با ت جر بر شی ه های تربی ی و آم زشی جدید، امروزه 

شیراز نیز در  3ش آم ز ا ساس  ند قدرت درسی اش از پیش بیی ر است. رییس آم زش و پرورش نا یر در  الس درس، دان

سخنانی ضمن تا ید بر اهمیت و نقش اساسی شناسایی اس عداد ها و هدایت آنها در آینده  ی ر گف ند: شناسایی، هدایت و 

ام معظم رهبری، صا ب نظران و مسئ الن نظام جمه ری  مایت از اس عداد های برتر یکی از مهم رین مسایل م رد تا ید مق

اسالمی ایران است. در ادامر، رییس اداره اس عدادهای درخیان آم زش و پرورش فارس در تیریح اهداف و ضرورت اجرای طرح 

اسی در شهاب با اشاره بر آیاتی از س ره مبارک ی سف گف ند: اجرای این طرح در آم زش و پرورش اهمیت ویژه و نقش اس

 پییبرد اهداف واالی آم زش و پرورش دارد. 
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 امضای قرارداد اجرای خدمات طرح شهاب  

م رخ  اس ان فارس  ر در روز پنج شنبر  شهرس ان ها و ن ا ی گردهمایی روسای آم زش و پرورش  ین برگزاری در

بنیاد نخبگان اس ان فارس  بین 94-95اجرای خدمات طرح شهاب سال تحصیلی  در شیراز برگزار گردید، قرار داد هف م آبانماه

در این جلسر اب دا د  ر شریف ریاست بنیاد نخبگان فارس طی سخنانی طرح  .ره  ل آم زش و پرورش فارس منعقد گردیداو اد

شهاب را برای تمام روسای  اضر بر اخ صار تیریح نم دند و بیان داش ند  ر امیدوارند این طرح ارزشمند تحت مدیریت پر 

 رم آم زش و پرورش اس ان فارس از ت ان آنان بر نح  ا سن در تمامی ن ا ی بر اجرا درآید. آنگاه جناب آقای آذری رییس مح

همکاری مس مر بنیاد نخبگان اس ان فارس در اجرای طرح شهاب در نا یر چهار آم زش و پرورش شیراز در سال گذش ر تیکر 

 ردند و بر تیریح برخی از دس اوردها پرداخ ند. الزم بر یادآوری است  ر مفاد قرارداد در خص ص اجرای طرح شهاب برای پایر 

آم زش و پرورش شهر شیراز است. در پایان این مراسم رییس بنیاد نخبگان  3و پایر ی چهارم نا یر  4چهارم و پنجم نا یر  های

 اس ان فارس طی مصا بر با خبرنگاران بر تیریح ابعاد طرح شهاب و فعا یت های انجام شده در این راس ا پرداخ ند.
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کارگاههای طرح شهابافتتاحیه   

 8در محل  ان ن فرهنگی تربی ی سمیر از ساعت  7/8/94در روز یکینبر  4طرح شهاب نا یر  های ارگاهاف  ا یر 

نفر برگزار گردید. در جلسر  300صبح با  ر ر آم زگاران پایر چهارم و پنجم، مدیران و معاونین آم زشی دوره ندیده بر تعداد 

ی از  الم اهلل مجید و اجرای سرود جمه ری اسالمی ایران سر ار خانم امام ضمن خ ش آمد گ یی بر اف  ا یر ضمن تالوت آیات

همکاران در م رد نح ه اجرای طرح در سال گذش ر در نا یر چهار و در پایر چهارم مطا بی را بر اطالع همکاران رساندند. در 

و م رد اس فاده قرار گرفت. همچنین در ادامر جناب آقای د  ر  اجرا 93-94ادامر  لیپی از فعا یت های طرح در سال تحصیلی 

در اجرای م فق طرح در سال گذش ر،   4فخار زاده معاون بنیاد نخبگان فارس، ضمن قدردانی از اداره آم زش و پرورش نا یر 

اهم نم دن فرصت مساوی درخص ص ادامر طرح در سال  جاری و نقش بنیاد نخبگان اس ان مطا بی ارایر نم دند و خ اس ار فر

برای همر دانش آم زان در مدارس در جهت عدا ت مح ری و پرورش اس عدادها گردید. در ادامر این مراسم از برگزیده  ی ری 

 طرح شهاب مهربانی نیز تقدیر بر عمل آمد.
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 4و  3دوره های آموزشی مجریان طرح شهاب نواحی 
و  7مهرماه،  27 ارگاه های آم زشی ضمن خدمت طرح شناسایی و هدایت اس عدادهای برتر )شهاب( در تاریخ های 

نفر از  300و  3نفر از معلمان، مدیران و معاونین اداره آم زش و پرورش نا یر  575آذرماه برای تعداد  6و  5آبان ماه و  8

شیراز  4و  3در محل ضمن خدمت ادارات آم زش و پرورش نا یر  4نا یر  معلمان، مدیران و معاونین اداره آم زش و پرورش

اس اد از اداره  ل آم زش و پرورش اس ان فارس  ر در دوره های آم زشی طرح شهاب   8برگزار گردید. در این دوره از  الس ها 

رح در مدارس مجری پرداخ ند. در در مر ز گذرانده ب دند، بر ارایر مبا ث و سرفصل های مرب طر و همچنین نح ه اجرای ط

ها معلمان، مربیان پرورشی، مدیران و معاونان آم زشی مدارس هدف طرح، با  لیات طرح شهاب، مفاهیم روانیناخ ی این  ارگاه

و مبانی نظری طرح، روش ها و ابزارهای شناسایی اس عدادها و اص ل و روش های هدایت اس عدادها در این طرح آشنا شدند. 

ره ها و دوهای آم زشی معاون و  ارشناسان بنیاد نخبگان اس ان فارس بر عن ان ناظر در تمام  السمان با برگزاری  ارگاههم ز

های آم زشی  ر ر داش ر و همکاری الزم را با آم زش و پرورش بر عمل آورده اند. همچنین از هر دوره آم زشی مطابق اص ل 

و   ابچر راهنمای طرح  CDروش ر، بالزم بر ذ ر است مل آمد و ن ایج آن اس خراج گردید. مدون بنیاد ملی نخبگان ارزیابی بر ع

های آم زشی با ت جر بر پیگیری های الزم ت سر اداره  ل آم زش افراد  اضر در  الس ها قرار گرفت و دورهشهاب در اخ یار 

 برگزار گردیدند.آم زش و پرورش  4و  3و پرورش، تمامی زیر نظر مر ز ضمن خدمت ن ا ی 
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 جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان  و مشمولین اولین نشست دانشجویان استعداد برتر 

 جدید جایزه عالمه طباطباییو تکریم از برگزیدگان  با ریاست بنیاد نخبگان فارس 94-95در سال تحصیلی 

شرایر اس فاده از ج ایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی  دارایاو ین نیست دانیج یان اس عداد برتر 

با ریاست بنیاد نخبگان فارس در سا ن شهید قاضی اس انداری فارس برگزار شد. در این نیست  ر با  ر ر ریاست،  95-94

د و  ارشناسان دانیگاه های شیراز و نفر از دانیج یان اس عداد های برتر، جمعی از اساتی 60معاونت و  ارشناسان بنیاد فارس، 

ر باالترین   تعدادی از اصحاب رسانر برگزار گردید از آقایان پروفس ر خدادوست و پروفس ر شرقی برندگان جایزه عالمر طباطبایی

نیاد در اب دای نیست د  ر شریف ریاست ب .جایزه علمی بنیاد ملی نخبگان است، بر عن ان مهمانان ویژه تقدیر بر عمل آمد

نخبگان فارس ضمن تبریک بر دانیج یان اس عداد های برتر بر د یل  سب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان گفت: مهم اثر 

گذار ب دن در خدمت بر جامعر و پییرفت ایران اسالمی است و برای نیل بر این مهم صا ب اس عداد برتر ب دن شرط الزم است 

ان فارس بنیاد نخبگ هایفعا یت بر ارایر گزارشی از فعا یت ها و اهداف بنیاد ملی نخبگان و اما  افی نیست. در ادامر د  ر شریف

ر طی سخنانی ب در ادامر این نیست پروفس ر خدادوست چیم پزشک معروف شیرازی و برنده جایزه عالمر طباطبایی پرداخت.

ای آق سپس یرفت  ی ر عزیزمان ایران پرداخت. اهمیت نقش نخبگان و اس عداد های برتر در خدمت بر جامعر و  مک بر پی

 طی سخنانیبر عن ان مهامان ویژه، « بنیاد مادر»مهندس محمدی از شخصیت های خیر و تاثیر گذار اس ان فارس و بنیان گذار 

در ادامر این  . د: چیم انداز ما در بنیاد مادر اع قاد بر این است  ر مادر چراغ راه آینده استگف ندر م رد اهداف بنیاد مادر 

 ،نیست نیز آقای د  ر هم ی نژاد از اساتید برتر دانیگاه شیراز بر معرفی س ابق پروفس ر شرقی دیگر برنده جایزه عالمر طباطبایی

و همچنین از فرزند پروفس ر شرقی  ر بر نمایندگی از  ندد، پرداخ مایندر این نیست شر ت نن  انس ند  ر بر علت  سا ت 

در قسمت  .یست شر ت  رده ب دند بر همراه آقای پروفس ر خدادوست و آقای مهندس محمدی تقدیر بر عمل آمدپدر در این ن

دوم نیست نیز ریاست، معاونت و  ارشناسان بنیاد نخبگان فارس بر معرفی آیین نامر ج ایز تحصیلی، تسهیالت نظام وظیفر و 

مایت از اخ راعات، تجاری سازی و ترویج خالقیت پرداخ ند و این فعا یت های مخ لف بنیاد فارس در زمینر های فرهنگی،  

 .نیست با پرسش و پاسخ اس عداد های برتر با مسئ  ین و  ارشناسان بنیاد فارس بر پایان رسید
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 تحصیلی جوایز آموزشی برگزاری کارگاه

درخیان دانیگاه های اس ان و رفع ابهامات در خص ص  امل  ارشناسان مجری دفاتر اس عدادهای  آشنایی بر منظ ر

 در .ردیدگ برگزار فارس نخبگان بنیاد محل  ارگاهی در برگزیده، دانیج یان بر اعطایی تسهیالت و تحصیلی ج ایز نامر آیین

 یراز،ش پزشکی عل م دانیگاه شیراز، صنع ی دانیگاه شیراز، دانیگاه درخیان اس عداد  ارشناسان  ر آم زشی  ارگاه این

 لیتحصی ج ایز از یک هر و  املی درخص ص مفصل ت ضیحات داش ند  ر ر داروسازی دندانپزشکی، پزشکی، هایدانیکده

ت سر  ارشناس بنیاد نخبگان اس ان فارس بر ص رت عملی با اس فاده از سامانر  تخصصی د  ری و ارشد  ارشناسی، مقاطع

 درج ها جهت دانیگاه و دانیج یان ویژه تحصیلی ج ایز راهنمای و دانیگاه هر میم  ین اسامی فایل ادامر در .ثریا ارایر گردید

 شدن فعال عدم بر ت جر با .گرفت قرار  ارشناسان مرب ط اخ یار در اس ان، مرتبر های دانیگاه درخیان اس عداد سایت در

 ارکمد تایید و نح ه درج دیگر درخص ص ای جلسر شد مقرر ثریا سامانر در تاریخ آن در تحصیلی هایجایزه دریافت درخ است

 .گردد برگزار این سامانر در میم ل دانیج یان
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 مجری طرح شهاب   4کارگاه آموزشی ویژه مربیان پرورشی و تربیت بدنی ناحیه 

نفر در محل مر ز ضمن  210 ر ر  ارگاه آم زشی ویژه معاونین و مربیان پرورشی و همچنین مربیان تربیت بدنی با 

محمد برگزار گردید. در این  ارگاه اساتید مح رم سر ار خانم ها یزدانی، آل 13ا ی  8از ساعت  4خدمت آم زش و پرورش نا یر 

 و جناب آقای امینی بر تدریس مبا ث طرح شهاب از جملر ه ش، شناسایی اس عدادها و ابزار شناسایی اس عدادها و مبانی طرح

 پرداخ ند.  ارشناسان بنیاد عالوه بر نظارت بر  سن اجرا، بر ارزیابی  ارگاه ها از دید فراگیران پرداخ ند.

 در پایان اساتید بر س االت معلمان در خص ص مبا ث مطرح شده پاسخ دادند.
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 همکاری  و حضور در جشنواره رویش خلیج فارس  

چهارمین جین اره منطقر ای اخ راعات مرب ط بر منطقر جن ب  ی ر با  1394دی ماه سال  10و  9در روز های 

مح ریت بنیاد نخبگان اس ان خ زس ان و با همکاری بنیاد های نخبگان اس ان های فارس، ب شهر و  هگیل یر و ب یرا مد، با 

ن فارس ضمن همکاری مس مر با بنیاد اس ان خ زس ان اقدام بر اطالع  ر ر مخ رعانی از  ل  ی ر برگزار گردید. بنیاد اس ا

اخ راع از اس ان فارس در این جین اره شر ت  17رسانی، هدایت و ترغیب مخ رعین اس ان بر شر ت در این جین اره نم د. 

 فاده از تسهیالت ت انمند سازی اخ راع بر شرح جدول زیر بر تایید  می ر داوران رسید  ر امکان اس 4 ردند  ر از میان آن ها 

و ج ایز نقدی بنیاد ملی نخبگان را داش ند. در ط ل جین اره مسئ  ین بنیاد اس ان فارس با برقراری تماس با مخ رعین شر ت 

 ننده از اس ان ضمن تی یق، بر رفع میکالت آنان پرداخ ر و در خص ص انجام ام ر و داوریها با برگزار  نندگان همکاری 

 ند.  نم د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان اختراع نام خانوادگی نام ردیف

 شیر آب هوشمند کشاورزی مکاریان فرد جهرمی فاضل 1

 اطاق ایمن کلرزنی گازی صبوری زینت 2

 گوشی مری دیجیتال )ازوفاژیال استتوسکوپ( وکیلی عزیزاله 3

 بتن آب پاال یوسفی علی 4
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 طرح شهاب با آموزش و پرورش استان فارس   ستاد اجرایی نشست

 بررسی میکالت م ج د در اجرای طرحگیری مس مر بنیاد نخبگان اس ان فارس تیکیل گردید بر  ر با پینیست در این 

 شهاب و ارایر راهکارهای رفع آنها پرداخ ر شد.
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 طرحمنتخب نشست تخصصی طرح شهاب با مسئولین آموزش و پرورش و مجریان  
بر منظ ر رفع ابهامات و آشنایی بیی ر با آینده طرح شهاب نیست تخصصی طرح ملی شهاب با  ر ر د  ر زینلی 

با م ض ع  27/11/94پ ر عر  مح رم هیات علمی دانیگاه هرمزگان و از طرا ان و بنیان گذاران این طرح در روز سر شنبر م رخ 

نفره  70برگزار گردید. در این نیست « آینده طرح شهاب و تبادل نظر در م رد اص ل، ار ان، ساخ ار و شی ه نامر اجرایی طرح»

 ر با  ر ر ریاست، معاونت و  ارشناسان بنیاد نخبگان فارس، معاونت آم زش اب دایی اداره  ل آم زش و پرورش فارس،ریاست 

داره اس عداد های درخیان آم زش و پرورش فارس، ریاست، معاونت اب دایی و  ارشناسان اداره آم زش و پرورش و  ارشناسان ا

نفر از معلمان و مدیران من خب اجرا  ننده طرح شهاب از این دو نا یر برگزار شد، اب دا پس  30شیراز و بیش از  4و  3نا یر 

یری و اجرای طرح شهاب و نگاه های آینده در آن پرداخت آنگاه بر همراه د  ر از معرفی د  ر زینلی پ ر بر تیریح روند شکل گ

شریف رییس بنیاد نخبگان فارس و د  ر فخارزاده معاون بنیاد فارس بر س االت شر ت  نندگان درباره این طرح پاسخ گفت و 

یان نیز از ایده هایی جهت تق یت طرح بر رفع ابهامات مطرح شده و شفاف سازی بیی ر در خص ص آینده طرح پرداخ ند. در پا

 مطرح گردید.
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 انعقاد تفاهم نامه با سازمان آموزش و پرورش استان فارس 
 و شدر پروری، نخبر برای مناسب بس ر ایجاد راس ای در مس عد آم زان دانش شناسایی  بر منظ ر بس ر سازی برای

   یدت راس ای در آم زی دانش نخبگانی های گروه و نخبگان از معن ی و مادی  مایت نخبگی، مسیر در آنان هدایت و شک فایی

امر همکاری تفاهم نبنیاد نخبگان اس ان فارس واب کار بر منظ ر پ یایی و اس فاده از تأثیرگذاری آنان  نر، اخ راعه و فرهنگ علم،

این تفاهم نامر دارای سر مح ر همکاری و میار ت در اعمال مدیریت صحیح  .امرا  ردند فارس با اداره  ل آم زش و پرورش

در جهت دهی بر منابع انسانی مب کر و خالق، برخ رداری اس عدادهای برتر و نخبگان از فرصت ها و ظرفیت های م ج د طرفین 

برای شناسایی افراد مس عد و فعال سازی بس ر نخبر و  مایت های الزم، اس فاده از فرصت ها و ظرفیت های م ج د طرفین 

هدف از امرای این تفاهم نامر اس فاده صحیح از ظرفیت های علمی نخبگان، در راس ای ت سعر  ی ر و  .پروری برای آنان است

ت ها و ر از ظرفی زوم  ر ت انقالبی در مسیر رفع م انع و میکالت ت  ید دانش و جنبش نرم افزاری و در راس ای اس فاده بهین

تفاهم نامر همکاری می ت ان این از جملر مهم ترین تعهدات بنیاد نخبگان اس ان فارس در  .پ انسیل های دو مجم عر ب ده است

بر سب اعالم نیاز و بر منظ ر  "اداره  ل  " با  "بنیاد"معرفی و ایجاد ارتباط بین نخبگان و نیروهای تخصصی تحت  مایت 

 از  مایت "اداره  ل"یت های پژوهیی و خالق، ایجاد شرایر مناسب برای اس فاده طرح های دانش بنیان ارتقای  یفی فعا 

آم زشی و رویدادهای شناسایی -های اجراییهای مرا ز ذیربر بر منظ ر خلق فرصت  ارآفرینی، همکاری مس مر در برنامر ریزی 

در این تفاهم نامر تعهداتی دارد  ر از جملر آنها می ت ان بر همکاری اداره  ل آم زش و پرورش نیز  .اس عدادهای برتر نام برد

در راس ای در اخ یار گذاردن مکان آم زشی،  ارگاه ها، آزماییگاه ها و وساایل و تجهیاازات م ج د در مرا ز  "اداره  ل"

طرف بنیاد، تسهیل زمینر همکاری آم زشی بر منظ ر عملی نم دن ایده های دانش آم زان خالق، مس عد و نخبر معرفی شده از 

ها و پژوهیکده های اداره  ل با بنیاد، اس فاده از ایده ها، دس اوردها و پژوهش های نخبگان و اس عدادهای برتر در پژوهش سرا

 .زمینر های مرتبر با آم زش و پرورش در بخش های زیر مجم عر اداره  ل با معرفی بنیاد اشاره  رد
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 انعقاد تفاهم نامه با مسئولین شهرستان کازرون در خصوص 

 در آموزش و پرورش و دانشگاه  برنامه های استعداد یابیاجرای 

دانیگاه سلمان  رییس، آن شهرس ان و م افقت اص  ی فرماندار 94/3/18پس از سفر بر شهرس ان  ازرون در تاریخ  

فارسی و مدیریت آم زش و پرورش شهرس ان  ازرون، با تامین اع بار و فراهم نم دن زمینر اجرای طرح شهاب و مدرسر تابس انی 

بنیاد نخبگان اس ان فارس قرارداد همکاری و تامین اع بار برای محل در  94/4/2خالقیت و ایده پردازی، روز سر شنبر م رخ 

، مدرسر تابس انی خالقیت و ایده پردازی و هم چنین اجرای برنامر های اس عدادیابی 94-95اجرای طرح شهاب در سال تحصیلی 

ن عالوه بر طرح شهاب، طرح یبنابرا .ندیدانبنیاد نخبگان اس ان فارس و فرمانداری شهرس ان  ازرون بر امرا رس فی ما بین

مدرسر تابس انی خالقیت و ایده پردازی و اجرای برنامر های اس عدادیابی نیز با ت جر بر تامین اع بار از س ی شهرس ان  ازرون 

 .با همکاری بنیاد اجرا خ اهد شد
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 انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه علمی کاربردی استان فارس 
می های م قابل علدانیگاه جامع علمی  اربردی فارس، بر منظ ر فراهم آوردن زمینر همکاریبا  بنیاد نخبگان اس ان فارس

و پژوهیی و در راس ای تق یت رو یر عزت، اف خار، خ د باوری مل،ی و  مایت از اج ماعات نخبگان و شر ت های دانش بنیان 

این تفاهم نامر دارای دو مح ر همکاری در  .بنیاد نخبگان اس ان فارس امرا  ردنددر محل را اس ان تفاهم نامر همکاری 

شناسایی، جذب و  مایت از گروه های نخبگانی در راس ای تجاری سازی ایده های مرتبر با   زه فعا یت مرا ز رشد خ شر 

راس ای ت انا سازی اس عدادهای برتر و چنین همکاری در های فناوری صنع ی دانیگاه جامع علمی  اربردی اس ان فارس و هم

هدف از امرای این تفاهم نامر ش اب بخییدن بر جریان تحقیقات  .سرآمدان تحت  مایت بنیاد نخبگان اس ان فارس می باشد

، رها و مرا ز علمی  ی های برتر و اس فاده از ظرفیت دانیگاهو ن آوری، عدم انحصارطلبی در تحقیقات و ن آوری، جذب ذهن

از جملر مهم ترین تعهدات بنیاد نخبگان اس ان فارس در این تفاهم نامر را  .است ب ده اس ادان، دانیج یان، نخبگان و ن آوران

می ت ان معرفی و ایجاد ارتباط بین نخبگان و نیروهای تخصصی تحت  مایت بنیاد با مرا ز رشد بر سب اعالم نیاز و بر منظ ر 

ی فعا یت مرا ز رشد جهت بهره مندی از  مایت مرا ز، معرفی گروه های نخبگانی فعال در   زهارتقای  یفی فعا یت های این 

دانیگاه جامع علمی  اربردی نیز در این تفاهم نامر تعهداتی دارد  ر از جملر آنها می ت ان بر همکاری در  .های مر ز نام برد

ار در مرا ز رشد و دریافت  مایت های مرب طر در چارچ ب آیین او  یت قرار دادن شر ت های معرفی شده از بنیاد برای اس قر

های فناوری صنع ی، اعالم نیازمندی های شغلی بر بنیاد جهت جذب، بکارگیری نخبگان و نامر های ایجاد و ت سعر خ شر

 .یاد را نام برداس عدادهای برتر، ارائر نیازمندی ها و او  یت های مرتبر با م ض ع فعا یت مرا ز رشد دانیگاه بر بن
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 تفاهم نامه با اتاق بازرگانی  تمدید
 ینردر زمصنایع و معادن و  یاورزی شیراز و بنیاد نخبگان اس ان فارس ، اتاق بازرگانیایجاد همکاری فی مابین ف هد اب -

ایی و های اجرها و پ انسیلتخصص ،رباامکانات طرفین اعم از تج بکارگیریبا افزایش ارتباط نخبگان و صا بان صنایع 

 :تمدید گردیدبا تعهدات ذیل سال  2تفاهم نامر فی مابین بر مدت  ،اس فاده از امکانات دوطرف

 :بنیادنخبگان استان فارس تعهدات 

 نمعرفی نخبگان در   زه های مخ لف م رد نیاز اتاق جهت اس فاده از ت ان و ظرفیت اییا -

 همکاری در برگزاری برنامر های می رک با اتاق در زمینر های مرتبر با هدف تفاهم نامر -

 اهمعرفی طرح های پژوهیی و ت  یدی نخبگان مرتبر با   زه های فعا یت اعرای اتاق جهت پیگیری عملیاتی شدن آن -
 

 اتاق بازرگانی:تعهدات 

 ینر های مرتبر با هدف تفاهم نامرهمکاری در برگزاری برنامر های می رک با بنیاد در زم -

 هماهنگی برای بازدید نخبگان از مرا ز صنع ی، ت  یدی و خدماتی عر  اتاق -

 پیگیری شر ت نخبگان در  میسی ن های اتاق -

 انجام هماهنگی جهت  ر ر نخبگان در دوره ها و  ارگاه های آم زشی اتاق -

 طرح و ایده و اخ راع با صا بان صنعت و سرمایردر نظر گرف ن تمهیداتی جهت ایجاد ارتباط میان صا بان  -

 همکاری برای در اخ یار گذاش ن فرای برگزاری سمینار و  ارگاه های آم زشی -
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 نیروی انتظامی استان انعقاد تفاهم نامه با 
فارس با هدف برنامر ریزی و اس فاده از تفاهم نامر همکاری میان بنیاد نخبگان اس ان فارس و فرماندهی نیروی ان ظامی 

ظرفیت ها وامکانات بین بخیی بر منظ ر پییبرد اهداف و برنامر های فرماندهی و بنیاد در راس ای ت سعر اس ان، زمینر سازی 

. یددبرای اس فاده از ت ان و تخصص نخبگان و اس عدادهای برتر اس ان و همکاری می رک در   زه فعا یت های پلیس منعقد گر

برای عر یت در اتاق های  راافراد م خصص و ت انمند تحت  مایت خ د  اس ان فارس اهم نامر بنیاد نخبگانفاساس این ت بر

فکر و همکاری در انجام پژوهش های مرتبر با ناجا بر فرماندهی ناجا معرفی خ اهد نم د. هم چنین در برگزاری  ارگاه ها و 

نیز بر اساس این تفاهم نامر زمینر الزم را برای اس فاده از تخصص  . ناجادوره های آم زشی م رد نیاز، ناجا همکاری خ اهد داشت

ت ان نخبگان برای  ل چا ش های ناجا،  اربردی نم دن اخ راعات   زه پلیس و  مایت از پایان نامر های مرتبر با   زه و 

آن دس ر از اس عدادهای برتر  ر برای از تسهیالت  سر خدمت نظام وظیفر اس فاده  امکان ناجا فراهم می نماید. هم چنین

راهم خ اهد ف بنیاد نخبگان اس ان فارسبراساس این تفاهم نامر با معرفی  ،اد را ندارندامکان اس فاده از تسهیالت نظام وظیفر بنی

 .شد
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  ربانهم اهی حوزه 
 روابط عمومی و ارتباطات
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     شیراز ملی رویش جشنوارهشرکت در 

پنجمین جین اره ملی  ان ن های فرهنگی، هنری و اج ماعی دانیگاه های  ی ر )رویش( بر مدت سر روز با  ر ر     

در این   ان ن از سراسر  ی ر با همت دانیگاه شیراز و معاون فرهنگی وزارت عل م برگزار شد. 533دانیگاه با بیش از  66

های دانیج یی  ی ر، در قا ب یک نماییگاه های فعاالن فرهنگی   زه  ان نآوردها و ت انمندیهدف عرضر دستجین اره  ر با 

ا ران فیلم های   تاه، نیست  برگزار گردید، برنامر های م ن عی همچ ن اجرای گروه م سیقی، اجرای نقا ی رس م و سهراب،

 ن ها، جین اره غذاهای محلی و سن ی و مسابقات م ن ع ت سر دانیج یان  ارشناسان  ان ن ها،  ارگاه آم زشی  ارشناسان  ان

بنیاد نخبگان اس ان فارس در این جین اره با برپایی غرفر بر معرفی آیین نامر های بنیاد نخبگان  دانیگاه های مخ لف همراه ب د.

 و تیریح سند راهبردی  ی ر در ام ر نخبگان پرداخت.
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 نشست هم اندیشیو حضور بنیاد نخبگان استان فارس دردانشگاه علوم پزشکی 

 زمان با روز معرفی دانشگاه  همبا دانشجویان 
یراز دانیگاه عل م پزشکی شتحت  مایت  جمعی از دانیج یانو فارس نخبگان اس ان در این نیست  ر با مدیریت بنیاد 

ییان را از بنیاد نخبگان دانیج یان بر بیان مسائل و برنامر های م ن ع م ج د در دانیگاه پرداخ ر و خ اس ر ها ،برگزار شد

 اس ان فارس بر شرح زیر اعالم نم دند:

 برگزاری برنامر های م ن ع فرهنگی با همکاری و میار ت دانیگاه عل م پزشکی شیراز برای افراد تحت  مایت -

مطرح شده ت سر وزارت بهداشت و نح ة اس فاده دانیج یان   MD PHDت دانیج یان در خص ص طرحاس فاده از نظرا -

 اس عداد برتر از این طرح

 فارس ارائر راهکارهایی درخص ص اس فاده از ت انمندی های نخبگان در برنامر های بنیاد نخبگان اس ان -

یان با یکدیگر در محل بنیاد نخبگان و همچنین اعالم ن ایج در این خص ص افراد خ اس ار برگزاری جلسات ماهانر دانیج  

 جلسات بر مسئ  ین دانیگاه و بنیاد ملی نخبگان شدند. 
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 نشست خبری و تجلیل و تقدیر از خبرنگاران 

بنیاد نخبگان فارس با  ر ر ا  ر اصحاب رسانر و خبرگزاری های  در مراسم تجلیل و تقدیر از خبرنگاران   زه خبری

در این مراسم د  ر  .بر مناسبت روز خبرنگار در محل بنیاد نخبگان فارس برگزار گردید 19/5/94فارس در روز دوشنبر م رخ 

ر ر شخصر روز خبرنگار را بمن ب .فرهنگی این مرز و ب م می باشید هر یال جبما خبرنگاران سربازان گمنام و فعشگفت شریف 

گان بر  ر بنیاد ملی نخب با بیان اینو یم گ  همر خبرنگاران، روزنامر نگاران، ن یسندگان و صا بان اهل قلم و رسانر تبریک می

تنها مرجع قان نی رسیدگی بر ام ر   ر تیکیل گردید، اظهار داشت 1384فرمان مقام معظم رهبری )مدظلر ا عا ی( در سال 

وی گفت: با ت جر بر رسا ت بنیاد نخبگان و تعامل سازنده  .می باشدبنیاد ملی نخبگان مرب ط بر نخبگان و اس عدادهای برتر 

دامر شریف در ا .انجام شده با خبرنگاران، خ شبخ انر بنیاد نخبگان اس ان فارس هم اره م رد عنایت خاص این عزیزان ب ده است

افزود: بنیاد نخبگان اس ان فارس هم اره در تالش ب ده تا از طریق تعامل با دس گاه ها و نهادهای اجرایی و علمی در سطح اس ان 

ب  اند زمینة فعا یت و اثرگذاری نخبگان در جامعر را فراهم  ند و مطمئن باشیم هر مدیری  ر بس ر اس فاده از اندییر و افکار 

ه ر ظ. یت خ دش دست خ اهد یافتاندییر را فراهم  ند بر به رین دس اوردها و پییرفت ها در   زة مدیرنخبگان و صا بان 

ر ا عا ی( خ اهد شد  ر فرم دند:  ر در نهایت منجر بر تحقق  الم تاریخی مقام معظم رهبری )مدظل ایو بروز این اندییر ه

با  اعالم  رد در دور جدید ریاست بنیاد اس ان فارس .«اهی باشدمدیریت تح الت  ی ر باید در دست نخبگان   زوی و دانیگ»

اطالع رسانی های خ ب و نیاز سنجی انجام شده، آئین نامر اعطای ج ایز تحصیلی بر دانیج یان صا ب اس عداد برتر و نخبر 

            منداز این تسهیالت بهرهاجرا شده است  ر ساالنر افراد  ائز شرایر از طریق دانیگاه های اس ان بر بنیاد ملی معرفی و 

         در پایان ضمن تبریک دوباره روز خبرنگار گفت: بنیاد نخبگان اس ان فارس از خبرنگاران در این عرصر  مایت .می گردند

ر ا را دمی  ند و نقدهای سازنده خبرنگاران را پذیراست و امیدواریم  ر خبرنگاران نیز با  مک هم و قلم فرسایی های خ د م

مسیر تکریم و ا گ سازی نخبگان در سطح اس ان و  ی ر یاری رسانند. چ ن قطعاً تنها از طریق ا گ سازی از نخبگان و 

هدایایی بر رسم یادب د تقدیم خبرنگاران  در پایان .اس عدادهای برتر می ت انیم فرهنگ علم و فناوری را در جامعر اشاعر دهیم

 گردید. 
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 حرکت جویی حضور در جشنواره دانش

همراه نماییگاه دس اوردهای  بر  ر ت ویژه انجمن های علمی دانیج یی دانیگاه شیراز ج یی شیمین جین اره دانی

انجمن های علمی دانیگاه شیراز با تا ید بر ارتباط میان انجمن های علمی دانیج یی و جامعر و صنعت امسال نیز هم زمان با 

 سطح برگزیده 3مهرماه فعا یت خ د را در دانیگاه شیراز آغاز و با تقدیر از برگزیدگان در  7تا   5هف ر دفاع مقدس در روزهای 

از اهداف برگزاری این جین اره می ت ان بر نمایر سازی آثار،  .نهایی، برگزیده دانیگاهی و قابل تقدیر بر  ار خ د پایان داد

شده در انجمن های علمی دانیج یی  ت  یدات و دس اوردهای انجمن های علمی دانیگاه، مدیریت دانش و منابع اطالعاتی ت  ید 

اوری، فن قدیر از انجمن های علمی دانیج یی برگزیده در عرصر های آم زشی، ترویجی، پژوهیی،دانیگاه، شناسایی، معرفی و ت

شاره های علمی دانیج یی ا ایجاد فن بازار و نماییگاه دس اوردهای انجمن، اخ راع و اب کار،  ارآفرینی، نیریات علمی دانیج یی

بنیاد نخبگان اس ان فارس نیز با ت جر بر نامگذاری  نیز قرار گرفت،  ر م رد بازدید اس اندار مح رم فارس در این جین اره .نم د

بر اق صاد  (ظل،ر ا عا ی مد)جین اره بر نام  ر ت درصدد بر آمد با ت جر بر او  یت های  ی ر و تا ید مقام معظم رهبری 

ز اهداف و برنامر های بنیاد نخبگان مقاوم ی و ت  ید درون زا، اج ماعات دانیج یی را بر سمت ت  ید ثروت از علم س ق دهد. ا

مر ز ش ابدهی  سب و  ار پرش بر منظ ر  از دع ت  ارمندی، جای بر  ارآفرینی فرهنگ ترویج در این جین اره می ت ان بر 

 ارگاه آم زشی در ط ل نماییگاه در  8مند، هماهنگی و برگزاری ر بر دانیج یان عالق ی خ داطالع رسانی   زه فعا یت ها

در مراسم اخ  امیر این جین اره  ر با  ر ر رییس و معاونین  .می ت ان نام بردرا فعا یت های بنیاد نخبگان و  ار آفرینی    زه

، رییس بنیاد نخبگان اس ان فارس و اعرای هیات علمی دانیگاه برگزار گردید، بر  زوم تجاری سازی ایده ها، شیراز دانیگاه

در پایان نیز ج ایزی بر برگزیدگان با  ر ر رییس بنیاد  .ن و انجمن های علمی تا ید شداخ راعات و دس اوردهای دانیج یا

 .فارس اهدا گردیداس ان نخبگان 
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 نشست خبری رویداد پرش  

ی های هماهنگدر راس ای برگزاری او ین رویداد  ارآفرینی  ی ر با عن ان پرش با مح ریت صنایع دس ی و گردشگری 

الزم با خبرگزاری های مخ لف ص رت پذیرفت تا در قا ب یک نیست خبری، اطالع رسانی های الزم بر عالقر مندان این   زه 

پرش یک سری رویدادهای  ارآفرینی  امالً ب می است  ر ت سر گروهی از ج انان  هایص رت پذیرد. شایان ذ ر است رویداد

شهر شیراز طرا ی و با  مایت بنیاد نخبگان اس ان فارس برگزار می گردد. در این نیست خبرنگاران  اضر پرسش هایی در 

ی رویدادها و ن ایج در ان ظار را مطرح خص ص مفاهیمی همچ ن مرا ز ش ابدهنده، اس ارتاپ، رویدادهای  ارآفرینی و نح ه اجرا

نم دند و جناب آقای د  ر شریف ریاست بنیاد نخبگان، جناب آقای محسن م الیی نسب مدیر ش ابدهنده پرش و آقای  سین 

 اسکندری  ارشناس بنیاد بر س االت خبرنگاران پاسخ دادند. 
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  مشارکت در نمایشگاه فناوری های نوین شهری و فن بازار تخصصی مدیریت شهری 

 "نماییگاه فناوری های ن ین شهری و فن بازار تخصصی مدیریت شهری"بنیاد نخبگان فارس، با برپایی غرفر ای در 

یاد فارس بر ارایر میاوره بر ضمن معرفی فعا یت های بن ،آبان ماه برگزار شد 29ا ی  27 ر ت سر شهرداری شیراز در تاریخ 

همچنین این بنیاد  فناوران و مخ رعین در زمینر  مایت های بنیاد نخبگان در زمینر ت  ید و تجاری سازی اخ راعات پرداخت.

با تهیر و چاپ بروش ر آیین نامر های  مایت از اخ راعات و ارایر این بروش ر بر این عزیزان و مراجعر  نندگان بر س االت 

رعین در م رد آیین نامر های  مای ی بنیاد پاسخ داده شد. بعالوه تعدادی از این مخ رعین جهت اگاهی بیی ر بر وا د مخ 

 تجاری سازی بنیاد فارس معرفی شدند.
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 فعالیت های بنیاد نخبگان استان فارس درهفته پژوهش  ارائه 

بر مناسبت هف ر پژوهش نماییگاه دس اورد های پژوهیی اس ان فارس در محل دانیکده نفت و گاز دانیگاه شیراز 

آذر ماه برگزار شد، دانیگاه ها، دس گاه های مخ لف اجرایی و بخش  17ا ی  15برگزار گردید. در این نماییگاه  ر در تاریخ 

های رداخ ند. بنیاد نخبگان فارس نیز با برپایی غرفر، بر معرفی فرآیندخص صی بر معرفی دس اورد ها و فعا یت های خ د پ

 مای ی بنیاد از پژوهیگران و ارایر میاوره بر بازدید نندگان پرداخت. همچنین این بنیاد با فراهم  ردن امکان فعا یت برای دو 

و گروه زنگ تفریح از گروه های دانیج یی دانیگاه گروه از اج ماعات نخبگانی فعال در زمینر آم زش و ترویج خالقیت )گروه  اپا 

های شیراز( بر ارایر میاوره در زمینر مبا ث مرب ط بر ترویج و آم زش خالقیت پرداخت. گروه زنگ تفریح با برگزاری مسابقر 

ها عالوه بر ایجاد  خالقانر ساخت سازه نجات تخم مرغ بر وسیلر روزنامر برای دانش آم زان و دانیج یان بازدید  ننده از غرفر

زمینر بروز خالقیت در شر ت  نندگان، ش ر و هیجان زیادی را در غرفر بنیاد ایجاد نم دند  ر در دو روز برگزاری این مسابقر 

گروه دانش آم زی و دانیج یی در این مسابقر شر ت  ردند و بر سر گروه برگزیده از طرف بنیاد نخبگان فارس  40 دود 

د  ر شریف ریاست بنیاد نخبگان فارس نیز ضمن بازدید از این نماییگاه بر سؤاالت پژوهیگران در ارتباط با ج ایزی اهدا شد. 

فعا یت ها و  مایت های بنیاد پاسخ گف ند. شایان ذ ر است مراسم تقدیر از پژوهیگران برتر اس ان فارس نیز با  ر ر اس اندار 

بنیاد نخبگان فارس، ریاست پارک علم و فناوری فارس و ر سا و مسئ  ین مح رم فارس، ر سای دانیگاه های فارس، ریاست 

 سایر دس گاه های اجرایی و بخش خص صی برگزار گردید و از پژوهیگران برتر اس ان در زمینر های مخ لف تقدیر بر عمل آمد.  
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 هفته پژوهش   به مناسبت«  بحران آب و موضوع خشکسالی»برگزاری نشست  
بنیاد نخبگان فارس بر مناسبت هف ر پژوهش ضمن دع ت از آقای د  ر بهرامی دبیر س اد ت سعر فناوری آب، 

 بحران آب و م ض ع»خیکسا ی، فرسایش و محیر زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری، در برگزاری نیست 

با دبیر خانر هف ر پژوهش اس ان فارس میار ت نم د. این نیست با  ر ر تنی چند از اس ادان پییکس ت و فعال « خیکسا ی

دانیکده  یاورزی، عل م و مهندسی دانیگاه شیراز، مدیران ارشد و صا ب نظران   زه  یاورزی، محیر زیست و آب اس ان، 

ابی و اس فاده ید  ر شریف ریاست بنیاد نخبگان اس ان فارس اعالم  ردند: پ انسیلدر دانیگاه شیراز برگزار شد. در این نیست 

گانر معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری جزو او  یت های از آن در راس ای ت سعر اس ان و در ارتباط با س اد های چهارده

بی رویر از آب های زیر زمینی در سال های قبل باعث   اری بنیاد اس ان فارس است. د  ر شریف در ادامر اضافر  ردند: اس فاده

گردیده است  ر اس ان با بحران آب م اجر گردد و  سب رتبر اول ت  ید گندم بر قیمت از بین بردن منابع آب های زیر زمینی 

ب د ل  میک اف خار نیست. همچنین اییان اظهار امیدواری  ردند  ر این نیست بر یک پیینهاد اساسی در جهت  ل میک

آب و ساماندهی مدیریت بحران آب منجر ش د. همچنین د  ر بهرامی با اشاره بر جایگاه و وظایف س اد ت سعر فناوری آب و 

خیکسا ی معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری از دانیگاهیان شیراز درخ است نم دند تا در زمینر پژوهش و اس فاده از 

یر آب گردد، اقدام نمایند. دبیر س اد ت سعر فناوری آب، خیکسا ی، فرسایش و محیر فناوری هایی  ر منجر بر  اهش تبخ

اگر ب  انیم با روش های ارزان میکل تبخیر را از مخزن های روباز از زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری گف ند: 

در پایان این  .ای تحقیقاتی در این زمینر  مایت  نیمایم از طرح هو از این رو آمادهم ایداده میان ببریم،  اری  ارس ان انجام

نیست، شر ت  نندگان بر ارایر نقطر نظرات خ د در زمینر بحران آب و خیکسا ی پرداخ ند. مقرر شد راهکارهای اجرایی 

 جهت بهره برداری مدون و بر دس گاههای مسئ ل ارایر ش د.
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ر منظ ر تکریم و ا گ  سازی از نخبگان تحت  مایت، بنیاد نخبگان اس ان فارس با برنامر ریزی مداوم اقدام بر تهیر ب

 زندگینامر علمی برخی از برگزیدگان جایزه عالمر طباطبایی را نم د.

   اب بر چاپ خ اهد رسید.هر  دام از این زندگینامر ها  ر بر ص رت رمان تهیر شده است در قا ب یک 

بر اتمام رسیده و پس از پیاده تا ن ن مصا بر های آقایان پرفس ر فیروزآبادی، پرفس ر خ شخ ی زه اب و پرفس ر علییاهی 

 سازی بص رت رمان تهیر گردیده و مرا ل ویرایش، داوری و چاپ را می گذرانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مستعدان برتر تکریم و الگو سازی از نخبگان و
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معرفی بیش از صد نفر از مخ رعان، برگزیدگان جین اره های خ ارزمی، رازی و شیخ بهایی بر وا د صدا و همچنین  -1

نفر از این افراد مصا بر شده و در برنامر های مخ لف  16وا د مر زی خبر صدا و سیمای مر ز فارس  ر تا  ن ن با 

  ر ر داش ر اند.

سال جمالت در قا ب زیرن یس جهت افزایش سطح اطالعات جامعر درخص ص بحث نخبگی و نخبگان و پخش ار -2

 .زیرن یس ها در برنامر  اشانر مهر شبکر فارس

هیر دی  فارس جهت تمعرفی برندگان جایزه عالمر طباطبایی و اساتید برگزیده تحت  مایت بنیاد ملی نخبگان بر را -3

 .گزارش رادی یی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استعدادهای برتر به صدا و سیمامعرفی نخبگان و 
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 .انعکاس مصا بر آقای د  ر شریف در م رد مدارس فصلی خالقیت در سایت بنیاد ملی نخبگان -1

و تکریم و بزرگداشت پروفس ر خدادوست  94-95انعکاس خبر برگزاری نیست برگزیدگان ج ایز تحصیلی سال  -2

 .شرقی برندگان جایزه عالمر طباطبایی)ره( در روزنامر خبر جن بو پروفس ر 

 .معرفی مخ رعان و اخ راعات اس ان فارسی برگزیده جین اره رویش خ زس ان در سایت خبرگزاری صدا و سیما -3

 .خبر   تاه از فعا یت های بنیاد فارس بر نقل از روابر عم می بنیاد نخبگان فارس در روزنامر خبر جن ب 8چاپ  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رسانه هامصاحبه و خبر های چاپ شده و انعکاس یافته در 
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 .در ارتباط با تسهیالت نظام وظیفر تسنیم مصا بر با خبرگزاری -1

در ارتباط با مسابقات خالقیت ابن سینا، رویدادهای  ار آفرینی پرش و برنامر های بنیاد نخبگان خبری  نیست 3برگزاری  -2

  .اس ان فارس

مصا بر آقای د  ر شریف در م رد آمار و جزئیات مرب ط بر نخبگان و اس عدادهای برتر تحت  مایت بنیاد ملی نخبگان  -3

 .با روزنامر خبر جن ب 1394در سال 

 .روزنامر خبر جن ب مصا بر آقای د  ر شریف در م رد برگزیدگان اس ان فارسی جین اره رویش خ زس ان با  -4

 .«نیاز فردا»در م رد ت سعر اق صاد مقاوم ی و دانش بنیان با دو هف ر نامر مصا بر آقای د  ر شریف  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشست های خبری و مصاحبه های انجام شده
 فارس 
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 خبر چاپ شده در روزنامر خبر در م رد اهدای جایزه عالمر طباطبایی بر پروفس ر خدادوست و پروفس ر شرقی -1

خبر چاپ شده در روزنامر خبر در م رد ان خاب دانیگاه های شیراز و عل م پزشکی بر عن ان پایگاه های تخصص طرح   -2

همکاری با م خصصان و دانیمندان برجس ر ایرانی غیر مقیم و انعکاس این خبر در خبرگزاری های ایرنا، تابناک و خبرنامر 

 نبع از روابر عم می بنیاد نخبگان فارس.این رن ی روابر عم می دانیگاه شیراز با ذ ر م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه و خبر های چاپ شده و انعکاس یافته در سایت ها
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 عدد بنر در م رد آیین نامر های بنیاد ملی و فعا یت های بنیاد نخبگان فارس 6چاپ  -1

 93سالدر فعا یت های بنیاد نخبگان فارس  ،فصلی خالقیتفعا یت های مدارس ، معرفی طرح شهابچاپ بروش رهای  -2

 چاپ پ س ر مرب ط بر تسهیالت نظام وظیفر و ارسال بر دانیگاه ها و مر ز مرب طر -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بروشور ها و بنر ها و پوستر های طراحی شده و چاپ شده
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اط و ها، نح ه ارتبرسانیگرف ر میان نخبگان اس ان فارس و سایر مراجعین در خص ص شی ه اطالعبا ت جر بر نظرسنجی انجام 

رساند این بنیاد جهت افزایش بازدهی درصدی این عزیزان از طریق تارنما، بر اس حرار می 73تاثیرگذاری بر روی عم م افراد و ن یجر 

ازی س)با اس فاده از امکانات فعلی( اقدام بر بهینر سادگی و نظم بر همراهد اص ل طرا ی جدیاس انی خ د با اس فاده از  وب سایت

 نم ده است:آن بر شرح زیر 

 های م رد اس فاده در قا ب.های مرب ط بر ما ولاصالح زیرساخت -1

 های م رد اس فاده.جهت درج مطا ب بر ما ول cssاضافر نم دن  دهای  -2

 سایتم قعیت های های جدید در طرا ی ما ول -3

 اضافر نم دن بخش پرسش و پاسخ وا د تجاری سازی -4

 اضافر نم دن بخش پند اس اد -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فرهنگی بنیاد نخبگان اس ان فارس:اضافر نم دن بخش فعا یت -6

 fars.bmn.ir/farhangi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصوص سایت بنیاد نخبگان استان فارسفعالیت های انجام گرفته در

 

http://fars.bmn.ir/farhangi/
http://fars.bmn.ir/farhangi/
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 slideshow تصاویر بر ص رتاصالح نم دن قا ب ویراییی پخش  -7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیر بخش تسهیالت بنیاد ملی نخبگان در قا ب تک ما ول -8

 

 

 

 

 

 

 

 هانامرم و ایجاد اسالیدر جدید جهت ارایر اخبار و آئینوبر روز رسانی مدا -9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

124   
 

 

 

 .CSSتهیر من  با اس فاده از  -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و گزارش عملکردهای ساالنرنامرها، ویژهجهت درج گزارشایجاد بخش   ابخانر ا ک رونیکی در سایت،  -11

fars.bmn.ir/lib 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Latexسایت   چک تهیر وب -12

 http://fars.bmn.ir/latex /#/!  

 

 

 

 

 

 

 

http://fars.bmn.ir/lib/
http://fars.bmn.ir/latex/#!/
http://fars.bmn.ir/latex/#!/
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 های خالقیت : ارگاهسایت   چک تهیر وب -13

 http://fars.bmn.ir/kargah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایت م ناسب با شأن و جایگاه بنیاد نخبگان اس ان فارسبندی ظاهری وبتغییر آراس گی و رنگ -14
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 موضوع جلسه شرکت کنندگان روز تاریخ ردیف

 نیست خبری پنجمین دوره مسابقات خالقیت ابن سینا گروه اجرایی  اپا -خبرنگاران  دوشنبر 94/1/17 1

 اس اندار فارس یکینبر 94/1/23 2
بررسی و جمع بندی م ارد شش گانر مطرح شده در جلسر نخبگان 

 با اس اندار و تعامل فی ما بین

 بررسی طرح های پژوهیی اس ان  ارگروه پژوهش اس انداری فارس دوشنبر 94/1/24 3

 چهارشنبر 94/1/26 4
معاونین فرهنگی و روسای اس عدادهای  

 درخیان دانیگاه های اس ان

نج ه برگزاری برنامر های ت انمندسازی نخبگان و اس عدادهای برتر 

 بر ص رت میار  ی

 در خص ص همکاری در برنامر های فرهنگی فرهنگی دانیگاه شیرازمعاون  دوشنبر 94/1/31 5

 رییس صندوق ن آوری و شک فایی چهارشنبر 94/2/9 6

نیست آشنایی شر ت های دانش بنیان با صندوق ن آوری و 

شک فایی و جلسر در خص ص  مایت بیی ر صندوق، شر ت های 

 دانش بنیان و...

 یکینبر 94/2/13 7

پایر جهان س م رییس آ ادمی عل م 

(TWAS  و رییس پارک علم و فناوری )

 اس ان فارس

نیست می رک در خص ص ب رسیر در مقطع د  ری بر 

 دانیج یان ایرانی

 د  ر زین ا دین -د  ر وطنی -د  ر س اری  دوشنبر 94/2/14 8
بررسی مسائل مرب ط بر بنیاد نخبگان فارس و مسائل فناوری 

 اس ان فارس

 در خص ص بازدید از جانبازان اعصاب و روان جنگ تحمیلی رییس بیمارس ان باغ جنت دوشنبر 94/2/16 9

 معاون سیمای صدا و سیمای اس ان فارس پنجینبر 94/2/17 10
بررسی همکاری های فی مابین در زمینر تکریم و ا گ سازی از 

 نخبگان و معرفی بنیاد ملی نخبگان

 سر شنبر 94/2/22 11
بنیاد ملی نخبگان و جمعی از معاون فرهنگی 

 روسای بنیاد های اس انی
 جلسر در خص ص اس فاده از ظرفیت خیرین

 نح ه برگزاری فن بازارهای اس انی رییس شر ت شهرک های صنع ی چهارشنبر 94/2/30 12

 شنبر 94/3/2 13

جلسر می رک روسای بنیادهای نخبگان 

اس ان های اصفهان و فارس در اصفهان، با 

مدیر  ل هماهنگی مرا ز علمی  ر ر 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمه ری 

 )بد یل  ر ر رییس بنیاد فارس در اصفهان(

هماهنگی برگزاری  ارگاه ت انمندسازی،  ارآفرینی، خالقیت، 

سازی،  سب و  ار، ثبت اخ راعات، مبانی نگارش طرح تجاری 

  سب و  ار، مهندسی اخ راع و غیره

 تقدیر از مجریان طرح شهاب در شیراز آم زش و پرورش اس ان فارسمسئ  ین  دوشنبر 94/3/4 14

 همایش نقش  مایت از اخ راعات و  ق ق ما کیت فکری د  ر گلزار دوشنبر 94/3/4 15

 ایراد سخنرانی  ر ر در همایش ریزگردها در دانیگاه شیراز چهارشنبر 94/3/6 16

 شنبر 94/3/9 17
 رییس دانیکده آم زش های ا ک رونیک 

 دانیگاه شیراز
 در خص ص همکاری در برگزاری  ارگاه های مجازی

 اعراء ش رای شهر شیراز سر شنبر 94/3/12 18
 ر ر رییس بنیاد نخبگان در ش رای شهر و تقدیر از دو نخبر 

 ج ان اس ان فارس

 تبادل نظر در خص ص همکاری فی ما بین پژوهیی فارس –رییس سازمان بسیج علمی  شنبر 94/3/16 19

 سر شنبر 94/3/19 20

فرماندار، رییس و معاونین دانیگاه سلمان 

فارسی و رییس و معاونین آم زش و پرورش 

 شهرس ان  ازرون

 -دانیگاه سلمان  -سفر بر شهرس ان  ازرون و جلسر با فرمانداری 

 آم زش و پروش )جهت همکاری های فی مابین(

 چهارشنبر 94/3/20 21

 رییس بنیاد نخبگان یاس ج

)بر د یل  ر ر در جلسر هیات ممیزه  

 دانیگاه یاس ج(

 رایزنی و همفکری در رابطر با برنامر های بنیاد

 فارس استان انگنخب حوزه ریاست بنیاد شده برگزار جلسات
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 موضوع جلسه شرکت کنندگان روز تاریخ ردیف

 پنجینبر 94/3/21 22
 رییس مر ز تحقیقات  اربردی

 نیروی ان ظامی فارس 
 رایزنی برای عقد تفاهم نامر همکاری

 پنجینبر 94/3/21 23

معاونین آم زشی، درمان دانیگاه عل م پزشکی 

دانیگاه شیراز و رییس سازمان بسیج اساتید 

 جامعر پزشکی اس ان

 نح ه برگزاری اردوی جهادی سالمت و درمان

 شنبر 94/3/23 24

دبیر ش رای پژوهیی  -د  ر افیاری فرد 

شهرداری شیراز، د  ر رعنایی اس اد دانیگاه 

شیراز و آقای مهندس بهادری شهردار بافت 

 تاریخی، فرهنگی شیراز

 راه اندازی  ارگروه میراث فرهنگی و گردشگری

 مراسم اهداء ج ایز طرح شهاب مهربانی آم زش و پرورش اس ان فارس یکینبر 94/3/24 25

 همکاری فی مابین جهت طرح های   زه بسیج رییس بسیج سازندگی اس ان فارس دوشنبر 94/3/25 26

 معرفی و اجرای طرح شهاب در شهرس ان جهرم معاونین آم زش و پرورش شهرس ان جهرم چهارشنبر 94/3/27 27

 پنجینبر 94/3/28 28
د  ر صمصام پ ر )بر د یل  ر ر در جلسر 

 آزاد هر زگان( هیات امنا دانیگاه
 رایزنی و همفکری در رابطر با برنامر های بنیاد

 بحث در خص ص نح ه تعامالت و تمدید تفاهم نامر فی ما بین رییس اتاق بازرگانی شنبر 94/3/30 29

  می ر طرح شهاب -امراء تفاهم نامر  آم زش و پرورش اس ان فارس دوشنبر 94/4/1 30

 سر شنبر 94/4/2 31
دانیگاه سلمان فارسی و آم زش و رییس 

 پرورش  ازرون

تفاهم نامر اجرای طرح شهاب و مدرسر تابس انی خالقیت و ایده 

 پردازی

 همکاری فی مابین خیرین شهرس ان جهرم چهارشنبر 94/4/3 32

 پنجینبر 94/4/4 33
 می ر علمی همایش ملی چا ش های 

 نابینایان
 جین اره بررسی نح ه همکاری بنیاد با دبیرخانر

 دوشنبر 94/4/8 34
رییس و معاونین دانیگاه علمی و  اربردی 

 اس ان فارس
 جهت عقد تفاهم نامر فی ما بین

 اساتید و دانیج یان دانیگاه عل م پزشکی سر شنبر 94/4/9 35
نیست هم اندییی درخص ص برگزاری جین اره طرح های برتر 

 جهادیاردوی  -تحقیقاتی در   زه سالمت و پزشکی 

 آشنایی با فعا یت های گروه و نح ه  مایت از گروه دوبلر گروه دانیج یی گنجینر صدا )گروه دوبلر( شنبر 94/4/13 36

 اعراء ش رای علمی دوشنبر 94/4/22 37
-ارائر گزارش سر ماهر اول سال -دومین جلسر ش رای علمی 

 تیکیل  ارگروه تخصصی فرهنگی

 سر شنبر 94/4/23 38
بنیاد نخبگان فارس با اساتید برجس ر و رئیس 

 اس ادیاران ج ان
 نیست هم اندییی در خص ص تکریم و ا گ سازی از نخبگان

 چهارشنبر 94/4/24 39
 می ر نظارت جین اره ایده های برتر 

 شهرداری شیراز
 جمع بندی ن ایج جین اره

 چهارشنبر 94/4/31 40
ن معاونیفرمانده نیروی ان ظامی اس ان فارس و 

 اییان

هم اندییی با فرمانده نیروی ان ظامی در خص ص تخصص و ت ان 

 نخبگان برای  ل چا ش های نیروی ان ظامی اس ان فارس

 یکینبر 94/5/4 41

رییس بنیاد اس ان گیالن و تنی چند از 

اعرای ش رای شهر )همزمان با  ر ر رییس 

بنیاد فارس در گیالن در مسیر  ر ر در 

 اردبیل(نیست روسای 

 رایزنی و همفکری در رابطر با برنامر های بنیاد

 سر شنبر 94/5/13 42
شر ت  نندگان در اردوی جهادی سالمت 

 اقلید
 ارزیابی اردوی جهادی سالمت و بررسی نقاط ضعف و ق ت
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 بررسی راهکارهای تعامل فی مابین مدیر  ل اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی چهارشنبر 94/5/14 43

 تجلیل از خبرنگاران اس ان فارس خبرنگاران شنبر 94/5/17 44

 بررسی همکاری های فی مابین هیات رییسر دانیگاه آزاد شیراز یکینبر 94/5/18 45

 یکینبر 94/5/18 46
 نک ر سراسری و ا مپیاد جهانی برگزیدگان 

 94سال 
 مراسم تجلیل

 دوشنبر 94/5/19 47
مدیر دف ر تحقیقات  اربردی ناجا و د  ر 

 ا برزی عر  هیات علمی دانیگاه شیراز
 هماهنگی نح ه اجرایی سازی تفاهم نامر با نیروی ان ظامی فارس

 یکینبر 94/5/25 48

جلسات مجزا با د  ر من ظر، د  ر ا س ی، 

د  ر م س ی، د  ر سهراب پ ر، د  ر د یری، 

د  ر تاروردی، مهندس سجادی، د  ر شجاع 

و تنی چند از مدیران بنیاد ملی نخبگان و 

   زه معاونت

 پیگیری ام ر مرب ط بر بنیاد نخبگان فارس

 شنبر 94/5/31 49
عل م پزشکی  -روابر عم می دانیگاه شیراز 

 شیراز دانیگاه صنع ی -شیراز
 فی مابین در طرح تکریم و ا گ سازی از نخبگان همکاری

 یکینبر 94/6/1 50
مدرسین و مجریان مسابقات مدرسر خالقیت 

 و ایده پردازی شهرس ان  ازرون
 تقدیر از مدرسین و ع امل اجرایی برنامر و ارزیابی  ل برنامر

 نامر های جدید دانیج ییارائر آئین  درخیان دانیگاه های اس ان روسای اس عداد سر شنبر 94/6/3 51

 د  ر وطنی -د  ر من ظر -د  ر س اری  شنبر 946/7 52
بررسی مسائل مرب ط بر بنیاد نخبگان فارس و مسائل فناوری 

 اس ان فارس

 سفر بر شیراز مناسبت هف ر دو ت د  ر س اری دوشنبر 94/6/9 53

 چهارشنبر 94/6/11 54
معاون ام ر اق صادی و سرمایر گذاری 

 شهرداری شیراز
 بررسی راهکارهای تعامل فی مابین

 بازدید از پارک و آشنایی با فعا یت های پارک رییس و معاون پارک فناوری پردیس سر شنبر 94/6/17 55

 سر شنبر 94/6/17 56

میاور معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمه ری و دبیر س اد ت سعر فرهنگ علم، 

 فناوری و اق صاد دانش بنیان

 بررسی راهکارهای ت سعر فرهنگ اق صاد دانش بنیان در فارس

 چهارشنبر 94/6/18 57
رییس مر ز رشد و مدیر اجرایی  می ر 

 خدمات فناوری دانیگاه صنع ی شریف

بازدید از فعا یت ها و آشنایی با اقدامات ص رت گرف ر در مر ز 

 رشد دانیگاه

 دوشنبر 94/6/23 58
دانیگاه ها و  فرماندار، روساء و معاونین

 آم زش و پرورش شهرس ان جهرم
 معرفی بنیاد و برنامر های بنیاد برای اجرا در شهرس ان ها

 تجلیل از فرزندان برگزیده فرهنگی آم زش و پرورش اس ان فارس سر شنبر 24/6/94 59

 رییس سازمان جهاد  یاورزی اس ان فارس چهارشنبر 94/6/25 60
همکاری فی مابین و شناسایی افراد بررسی را هکارهای تعامل و 

 سرآمد   زه  یاورزی

 شنبر 94/6/28 61
رییس دانیگاه و مدیر مرا ز رشد دانیگاه 

 عل م پزشکی شیراز

بررسی راهکارهای ت سعر فعا یت دانیگاه عل م پزشکی در   زه 

 اق صاد دانش بنیان

 ثبت اخ راع ریاضی آقای زارع چهارشنبر 94/7/1 62

 مرا ز رشد سالمت ن رافیان -آقایان د  ر من صری  دوشنبر 94/7/6 63

 برنامر ریزی طرح شهاب در سال آتی  می ر طرح شهاباعرا  دوشنبر 94/7/6 64

 دوشنبر 94/7/6 65
 -د  ر ن رافیان -آقایان د  ر من صری 

 محسن م الیی نسب
 اردوی جهادی -شر ت های دانش بنیان 

 برگزاری دوره خالقیت ابن سینا گروه  اپا دوشنبر 94/7/6 66
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 بنیاد نخبگان -همکاری فی مابین دانیگاه شیراز  تنی چند از هیات رییسر دانیگاه شیراز دوشنبر 94/7/6 67

 طرح شهاب اسالمیآقای مهندس  چهارشنبر 94/7/8 68

 شر ت های دانش بنیان دانیگاه عل م پزشکی شنبر 94/7/11 69

 شر ت های دانش بنیان پارک علم و فناوری شنبر 94/7/11 70

 شنبر 94/7/11 71
بازدید از مرا ز رشد دانیگاه عل م پزشکی 

 شیراز
 شر ت های دانش بنیان

 طرح شهاب آقای مهندس اسالمی یکینبر 94/7/12 72

 تعامل دوطرفر رییس دانیگاه سلمان -آقای د  ر پ الدی  دوشنبر 94/7/13 73

 مراجعر  ننده مراجعر  ننده آقای شهرام دوس ی دوشنبر 94/7/13 74

 مراجعر  ننده مراجعر  ننده آقای منقسم جهرمی دوشنبر 94/7/13 75

 همایش نابینایان بنیاد ت انگران ن رمسئ  ین  چهارشنبر 94/7/15 76

 بازدید از شر ت های دانش بنیان شهرک صنع ی -پارک علم و فناوری  چهارشنبر 94/7/15 77

 شیراز معاونت اق صادی شهرداری شنبر 94/7/18 78
 برنامر ریزی و هماهنگی ام ر

 بنیاد نخبگان فارس

 دوره آم زشی سامانر ثریا نخبگان فارس بنیاد پرسنل دوشنبر 94/7/20 79

 نهمین همایش نخبگان رییس بنیاد نخبگان اس ان فارس دوشنبر 94/7/20 80

 نح ه ارزیابی طرح شهاب آقای مهندس اسالمی چهارشنبر 94/7/22 81

 شر ت دانش بنیان آقای مهندس زارع شنبر 94/7/25 82

 جذب هیات علمی آقای د  ر  اجیان شنبر 94/7/25 83

 شر ت دانش بنیان آقای قاهری -آقای د  ر زیبایی نژاد  شنبر 94/7/25 84

 پیگیری طرح شهاب با آقای اسالمی دوشنبر 94/7/27 85

 صنعت( -) ارآفرینی  همایش و ارایر سخنرانی مسئ  ین شهرس ان الر چهارشنبر 94/7/29 86

 بنیاد نخبگان اس ان فارس تیریح وظایف و عملکرد مسئ  ین شهرس ان الر پنجینبر 94/7/30 87

 ج ایز تحصیلی د  ر هادیان فرد دوشنبر 94/8/4 88

 آئین نامر های جایزه تحصیلی  بنیاد خانم سلطانی -آقای د  ر ن رافیان  دوشنبر 94/8/4 89

 رویداد پرش خبرنگاران دوشنبر 94/8/4 90

  لیر همکاران همکاران بنیاد دوشنبر 94/8/4 91

 طرح پژوهیی آقای  امد مسندی دوشنبر 94/8/4 92

 خبرنگار آقای شبیری شنبر 94/8/9 93

 بازرگانی صدا و سیما فارس آقای عطارزاده شنبر 94/8/9 94

 تقدیر از ایده های برتر برندگان ایده های برتر -شهرداری شیراز شنبر 94/8/9 95

 جهرممعرفی بنیاد و تعامالت با شهرس ان های فسا و  مسئ  ین شهرس ان های فسا و جهرم دوشنبر 94/8/11 96

 همایش زنگ تفریح در دانیگاه همکاران همایش -آقای د  ر خیامی  چهارشنبر 94/8/13 97

  ر ر در ش رای پارک علم و فناوری د  ر شریف  چهارشنبر 94/8/13 98

 شر ت در جلسر سل ل های بنیادی دانیگاه عل م پزشکی شیراز پنجینبر 94/8/14 99

 در خص ص برگرداندن پ ل بلیر نهمین همایش آقای ا مد خانی شنبر 94/8/16 100

 تقسیم وظایف د  ر فریدی -گروه  اپا  دوشنبر 94/8/18 101

 همکاری های بین سازمان صدا و سیما و بنیاد نخبگان فارس آقای صدیق پ ر دوشنبر 94/8/25 102
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 همکاری های می رک با بنیاد مادر آقای محمدی چهارشنبر 94/8/27 103

 یکینبر 94/9/1 104
 ر د  -گروه خالقیت ابن سینا  -د  ر فریدی 

 قجری

برگزاری دوره دوم مسابقات خالقیت دانش آم زی ابن سینا 

 )آم زش و پرورش(

 دوشنبر 94/9/2 105
معاون پژوهیی دانیگاه  -فناوری پارک علم و 

  ارشناسان-شیراز
 هماهنگی هف ر پژوهش

 گروه  اپا -خانم د  ر  یدری  چهارشنبر 94/9/4 106
هماهنگی جهت برگزاری برگزاری دوره دوم مسابقات خالقیت 

 دانش آم زی ابن سینا

 شنبر 94/9/7 107
-زیبایی-فرافیاری -د  رها:  سپاسخ اه

 امام- امکار-هنر- رمی
 هماهنگی برگزاری نیست خیکسا ی در هف ر پژوهش

 شنبر 94/9/7 108
 د  ر ناظم ا سادات 

 (مسئ ل مر ز خیکسا ی دانیگاه شیراز)
 هماهنگی بخش خیکسا ی در هف ر پژوهش

 در خص ص ساخ مان آقای آزادی )اس انداری فارس( دوشنبر 94/9/9 109

 ثبت اخ راع آقای فرمانی شنبر 94/9/14 110

 شنبر 94/9/14 111
 آقای نیایش بخش 

 ( سابداری معاونت پژوهیی دانیگاه شیراز)
 اخ راعات و تجاری سازی

 بحث و تبادل نظر در م رد رویداد پرش آقای محسن م الیی نسب شنبر 94/9/14 112

 یکینبر 94/9/15 113

آقای مهندس صابری )معاون ت سعر و فناوری( 

 -آقای سید علی هزاوه )مدیر مر ز رشد(  -

 آقای محمد فاضل عراقی 

 ) ارشناس مر ز رشد(

 رویدادپرش و همکاری های م قابل -پارک پردیس تهران 

 آب و خیکسا یجلسر خص صی در م رد بحران  اند  ر عری -د  ر شریفی نیا  -د  ر بهرامی  یکینبر 94/9/15 114

 (تاالر د  ر مصطف ی)رویداد خیکسا ی در خص ص  اعرا نیست رویداد خیکسا ی یکینبر 94/9/15 115

 در خص ص تفاهم نامر می رک آقای اسدیان )مدیر شر ت همیار نت( دوشنبر 94/9/16 116

 چهارشنبر 94/9/18 117
 آقای مهندس علی اصغر شرفی

 )مدیر م سسر ن ید جن ب(

از همایش بزرگ فناوری اطالعات و ارتباطات از مهارت تا  مایت 

  سب و  ار

 در خص ص هماهنگی و همکاری آقای ب س انی )گروه دوبل ر( دوشنبر 94/9/23 118

 دوشنبر 94/9/23 119
 آقای مهندس رو یان 

 )معاون آم زشی مر ز تحقیقات  یاورزی(
 همکاری می رک

 دوشنبر 94/9/30 120

 آقای د  ر تق ی

 )معاون آم زشی دانیگاه شیراز( 

 آقای د  ر شیخی

 )مدیر دف ر اس عداد درخیان دانیگاه شیراز( 

 همکاری می رک بین دانیگاهی

 همکاری می رک آقای د  ر مهراد )قائم مقام بنیاد مادر( دوشنبر 94/9/30 121

 تحصیلیمعرفی ج ایز  گردهمایی دانیج یان ج ایز تحصیلی جدید پنجینبر 94/10/3 122

 جایزه تحصیلی خانم  یاورز شنبر 94/10/5 123

 در م رد ثبت اخ راع آقای جما ی شنبر 94/10/5 124

 شنبر 94/10/5 125
 آقای شیخ انصاری

 )از دف ر نهاد رهبری در دانیگاه شیراز(
 جهت همکاری در مجمع خیرین نخبر پرور

 یکینبر 94/10/6 126
 آقای عباسی -آقای معد ی 

 (مسئ  ین  ارخانجات مخابراتی ایران)
 همکاری در رویدادها
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 تعیین شاخصر های  یاورز سرآمد اس ان فارس جهاد  یاورزی مسئ  ین یکینبر 94/10/6 127

 همکاری می رک در زمینر فرهنگی )سرباز( فروزنده آقای دوشنبر 94/10/7 128

 جهت راهنمایی برای ب رس پسا د  ری آقای  ردزنگنر شنبر 94/10/12 129

 یکینبر 94/10/13 130

معاون مح رم ت سعر  آقای د  ر م س ی

و د  ر  یاورز  مدیریت بنیاد ملی نخبگان

 )مدیر ام ر اداری و پی یبانی

 نخبگان( بنیاد ملی

 راهبرد ام ر اداری و سایر م اردجهت 

 تعیین شاخصر های  یاورز سرآمد اس ان فارس جهاد  یاورزی مسئ  ین یکینبر 94/10/13 131

 جهت مدارس خالقیت شیراز 3رییس آم زش و پرورش نا یر  یکینبر 94/10/13 132

 در خص ص ج ایز تحصیلی آقای غالمی شنبر 94/10/19 133

 در خص ص تسهیالت سربازی آقای سپهری شنبر 94/10/19 134

 جلسر  راست  راست یکینبر 94/10/20 135

 جهت ان خاب شاخصر  یاورز سرآمد اس ان فارس جهاد  یاورزی مسئ  ین یکینبر 94/10/20 136

 جهت همکاری های فی مابین آقای د  ر صادقی )از دانیگاه فسا( یکینبر 94/10/20 137

 جهت ثبت اخ راع آقای همزوی یکینبر 94/10/20 138

 جهت همکاری های فی مابین در   زه تجاری سازی رییس و معاونین اداره اس اندارد دوشنبر 94/10/21 139

 جهت ان قا ی از دانیگاه میهد بر دانیگاه شیراز آقای فرشاد زارع مخ رع دوشنبر 94/10/21 140

  می ر اجرایی طرح شهاب  ارشناس بنیادمسئ  ین آم زش پرورش و  دوشنبر 94/10/21 141

 همکاری م قابل آقای شاه علی مدیریت خیریر علی بن  مزه دوشنبر 94/10/21 142

 94میکالت اجرایی طرح شهاب در سال  اعرا س ادی طرح شهاب شنبر 94/10/26 143

 هیات علمی  دانیگاه آزاد شیراز جهت رفع میکل جذب در آقای منقسم جهرمی )مخ رع تحت  مایت( یکینبر 94/10/27 144

 دوشنبر 94/10/28 145
آقای فرشاد زارع مخ رع )مخ رع تحت 

  مایت(
 جهت ان قا ی بر دانیگاه شیراز

 دوشنبر 94/10/28 146
آقای سرهنگ ن روزی )مدیر اجرایی اردوی 

 جهاد پزشکی( و  ارشناسان بنیاد
 اردوی جهادی

 دوشنبر 94/10/28 147
 -آقای د  ر افیارفر -زاده  آقای د  ر محقق

 آقای صادقی
  ارگروه تخصصی گیاهان دارویی

 ابداع یک فرم ل ریاضی آقایان ت  لی دوشنبر 94/10/28 148

 اعرا ش رای علمی پارک علم و فناوری سر شنبر 94/10/29 149

 بحث و تبادل نظر در خص ص ت سعر پارک -1

 پارکبحث و تبادل نظر در خص ص ام ر عمرانی  -2

 هک اراراضی افزوده شده بر پارک15خص صبحث و تبادل نظردر -3

 بحث و تبادل نظر در خص ص تعامل بیی ر دانیگاه ها با پارک -4

 ارایر گزارش در م رد دف ر طرا ی بال )طرح  الن ملی( -5

 جهت رفع میکل دانیگاه آزاد شیراز آقای منقسم جهرمی )مخ رع تحت  مایت( شنبر 94/11/3 150

 خانم امانت شنبر 94/11/3 151
جهت پیگیری میکل ج ایز تحصیلی پسرشان )برگزیده جین راه 

 خ ارزمی(
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 جهت میکالت تجاری سازی آقای تمدن )مخ رع تحت  مایت( شنبر 94/11/3 152

 جلسر سند ت سعر اس ان سازمان مدیریت و برنامر ریزی شیراز دوشنبر 94/11/5 153

 همکاری در فیلم برداری بنیاد نخبگان اس ان فارس آقای خادمی )ارباب رج ع( دوشنبر 94/11/5 154

 مصا بر با آقای د  ر شریف هف ر نامر فردا چهارشنبر 94/11/7 155

 شنبر 94/11/10 156
د  ر محقق زاده )مسئ ل گروه طب سن ی 

 دانیگاه عل م پزشکی شیراز(
 اس ارت آپ زمس انر گیاهان دارویی مج مع والیت

 جهت معرفی نامر طر یان بر  ارخانجات جهت نم نر سازی آقای فرشاد زارع )مخ رع تحت  مایت( شنبر 94/11/10 157

 شنبر 94/11/10 158
 آقای  سن نژادیان فرد 

 )مخ رع تحت  مایت(

صندوق جهت  پیگیری دریافت مر لر دوم اع بار پژوهیی و وام 

 علم و تاعمل

 شنبر 94/11/10 159
 آقای مهندس اسالمی

 )همکار ناظر در طرح شهاب( 
 جهت اظهار نظر در خص ص طرح شهاب

 دوشنبر 94/11/12 160
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