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نعمت خدا  این  بدانید؛  از خدا  را،  نخبگی  این  یعنی  موجودی خودتان،  شما 
شکر  داده؛  شما  به  خدا  که  است  نعمتی  یک  این  است،  الهی  موهبت  این  است، 
کنید خدا را، ارتباطتان را با خدا زیاد کنید، از خدای متعال متشکر باشید و این 
کار  هر  امروز  ام:  گفته  بارها  من  بیاورید،  زبان  به  خدا،  و  خودتان  بین  را  تشکر 
کننده  دست  از  باشد،  داشته  وجود  آن  زیرساخت  که  کشور  در  فناوری  و  علمی 
که  ندارد  وجود  چیزی  هیچ  آید؛  می  بر  ایرانی  نخبه  و  ایرانی،  جوان  ایرانی،  ی 
ساخت  آن،  تولید  آن،  ایجاد  به  قادر  ایرانی  نخبه  و  ایرانی  استعداد  بگوییم  ما 
آن  باید  که  باشد  نداشته  وجود  کشور  در  آن  ساخت  زیر  اینکه  مگر  نباشد؛  آن 
زیرساخت را ایجاد کرد. وضع و سطح استعداد کشور ما یک چنین سطحی است.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
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اولین وظیفه ما این است که استعداد برتر را به نخبه تبدیل کنیم 
که این بزرگترین وظیفه بنیاد ملی نخبگان است؛ ما باید استعداد برتر 
را بیابیم و آن را در وادی درست قرار دهیم، چرا که استعداد برتر در 
یک محیط مناسب می تواند برای جامعه و رشد آن تاثیر گذارشود. هیچ 
ملتی به قدرت، پیشرفت و ثروت نرسیده مگر اینکه در سایه علم، دانش 

و فّناوری حرکت کرده باشد.

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 

)رئیس جمهوری اسالمی ایران(

اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم: »چه کردیم؟ 
و در سال پیش رو چه باید انجام دهیم؟ اگر توانسته باشیم 
در جهت ارتقای علم، کاستی های جامعه انسانی را برطرف 
کنیم، اگر توانسته باشیم برای زدودن فقر و جهل در بهبود 
وضع دانایی اقدامی به عمل آورده باشیم، اگر توانسته باشیم 
برای  باشیم  توانسته  اگر  و  داریم  باز  از شکستن  را  دلهایی 
ملّت در نظاممان منشاء خیر و برکت بوده باشیم، آنگاه سال 

گذشته را به غفلت پشت سر ننهاده ایم.
دکتر سورنا سّتاری 

معاون علمی و فّناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
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در سال ۹۵ بنیاد نخبگان استان فارس با توجه به جایگاه و رسالت خود در استان فارس و با عنایت به سیاست گذاری های 

صورت گرفته از سال ۹۴، چهار حوزه اصلی »نوآوری و کارآفرینی«، »اجتماعات نخبگانی«، »فرهنگی و توانمند سازی«، »برنامه 

ریزی و نظارت« را برای برنامه های و فعالیت های خود تعریف نمود.

بر این اساس در حوزه »نوآوری و کارآفرینی« رویکرد اصلی بررسی دقیق و کارشناسانه وضعیت زیست بوم کارآفرینی استان، 

تدوین و ارایه طرح جامع »زیست بوم کارآفرینی استان« بود و در این مسیر از طریق تعامل با دستگاه ها و مراکز متولی حوزه 

نوآوری،  و  تورهای کارآفرینی  و  برگزاری رویدادها  از طریق  اقدام  این  با  اقدامات موثری صورت پذیرفت. همزمان  کارآفرینی 

کارگاه های متعدد آموزشی و همکاری با مراکز آموزشی عالی، شرکت شهرک های صنعتی، فن بازار منطقه ای و پارک علم و 

فناوری استان فارس در بحث ترویج فرهنگ کارآفرینی قدم هایی برداشته شد.

در حوزه اجتماعات نخبگانی نیز شناسایی و زمینه سازی به منظور اثرگذاری استعدادهای برتر در قالب گروه های نخبگانی در 

جامعه تعریف شد و در این زمینه برنامه »مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی« و حمایت از برنامه های مختلف گروه های 

دانشجویی فعال در حوزه های گوناگون در قالب کانون ها و انجمن های علمی، دانشجویی این هدف دنبال گردید.

در حوزه فرهنگی و توانمندسازی یکی از اولویت های اصلی تکریم و الگوسازی از نخبگان و سرآمدان استان بود که در این راستا 

مراسم تکریم از نخبگان استان و همچنین نگارش و چاپ زندگی نامه ایشان در قالب رمان در دستور کار قرار گرفت و اجرا 

گردید. همچنین با توجه به لزوم جلب همکاری خیران و نیک اندیشان در زمینه ی حمایت از افراد مستعد استان یکی از اقدامات 

بنیاد در سال ۹۵ تشکیل و راه اندازی مجمع خیران نخبه پرور بود.

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

استان و همچنین طرح شهاب بود که به لطف خداوند متعال با همکاری دانشگاه ها و آموزش پرورش استان به نحوه شایسته 

ای در حال پیگیری است.

آنچه که در سال ۹۵ به توسعه کمی و کیفی برنامه های بنیاد کمک شایان توجهی نمود همکاری و تعامل با مراکز علمی و 

دستگاه های اجرایی استان در برنامه های مختلف بود که این همکاری ها منجر به اجرای برنامه های اثرگذاری در سطح استان 

و کشور گردید.

                                                                                                           دکتر حبیب شریف 

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس 

مقدمه 
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گزارش مالی بنیاد نخبگان استان فارس 

تاریخ برگزاری عنوان برنامهردیف 

اعتبار تامین و هزینه 
شده از بنیاد ملی

 و معاونت  ریاست 
جمهوری

اعتبار هزینه شده از 
منابع استانی

اعتبار هزینه شده توسط 
دستگاه استانی

اولین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان 1
9595/1/19000فارس در سال 

نشست هم اندیشی عیدانه استعدادهای برتر با 2
95/1/1910,000,000020,000,000ریاست بنیاد نخبگان استان فارس

تقدیر از استعدادهای برتر و درخشان شرکت کننده 3
9495/1/2412,500,00011,000,00033,000,000در اردوهای جهادی سال 

4
 شرکت همیارنت با ADSLاکانت های رایگان 

 مگابایت به بنیاد نخبگان فارس و افراد 30پهنای 
تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان در استان فارس

95/1/24001,020,000,000

5
استفاده رایگان از حساب کاربری پایگاه استنادی 
علوم جهان اسالم برای دانشجویان تحت حمایت 

بنیاد ملی نخبگان در سراسر کشور
95/1/2400125,000,000

برگزاری مرحله دوم مدرسه فصلی خالقیت و ایده 6
95/1/25070,000,00032,000,000پردازی ویژه دانش آموزان شهرستان جهرم

طراحی سامانه جامع مدارس فصلی خالقیت و ایده 7
پردازی

در طول 
95052,000,0000سال 

95/1/2750,000,000030,000,000تا26عملی تور نوآوری در شیراز- برگزاری دوره آموزشی 8

اولین نشست شورای سیاست گذاری جشنواره 9
95/1/2730,000,00000 جنوب کشور95اختراعات رویش 

همکاری در برگزاری ششمین دوره مسابقه خالقیت 10
95/1/2700300,000,000ابن سینا

برگزاری کارگاه آموزشی مقررات جوایز تحصیلی  11
95/1/3019,294,00000بنیاد ملی نخبگان

همکاری در برگزاری رویداد کارآفرینی پرش با 12
95/2/8200,000,00000محوریت مد، لباس، پارچه و زیورآالت

برگزاری چهارمین  مدرسه فصلی خالقیت در 13
95/2/8070,000,00032,000,000شهرستان اقلید

14
نشست با اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی 

و روانشناسی دانشگاه شیراز در خصوص نظارت و 
هدایت در برنامه ملی شهاب

95/2/11000

95/2/18000ادامه بازدید از مدارس مجری برنامه ملی شهاب15

نشست با مسئولین دانشگاه فرهنگیان به منظور 16
95/2/19020,000,0000اجرای دوره های آموزشی برنامه ملی شهاب

معرفی بنیاد و بررسی زمینه های همکاری در 17
95/2/20000شهرستان فراشبند
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گزارش مالی بنیاد نخبگان استان فارس 

تاریخ برگزاری عنوان برنامهردیف 

اعتبار تامین و هزینه 
شده از بنیاد ملی

 و معاونت  ریاست 
جمهوری

اعتبار هزینه شده از 
منابع استانی

اعتبار هزینه شده توسط 
دستگاه استانی

95/2/23000جلسه کارگروه تخصصی استان در برنامه ملی شهاب18

شرکت در چهارمین نشست دبیران استانی دفاتر 19
95/2/23000هم اندیشی دانشگاه های آزاد کشور

95/2/2760,000,000030,000,000تا26برگزاری تور نوآوری در شهرستان اقلید20

نظارت بر برگزاری دوره آموزشی دانشجو معلمان 21
95/3/4016,000,00020,000,000دانشگاه فرهنگیان در اقلید

95/3/59,800,00000بازدید تخصصی از کارخانه لبنیات  دایتی22
95/3/10140,000,00010,000,000150,000,000برگزاری دومین نشست ساالنه کارآفرینی شیراز23

24

برگزاری جلسه هماهنگی با مسئولین استعدادهای 
درخشان دانشگاه های شیراز درخصوص اطالع 

 در محل 95-96رسانی آیین نامه جوایز تحصیلی 
بنیاد

95/3/12000

برگزاری جلسه هم اندیشی اقتصاد مقاومتی در 25
95/3/24000بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

برگزاری دومین شورای علمی بنیاد نخبگان استان 26
95/3/27000با حضور استاندار فارس95فارس در سال 

پیگیری تامین اعتبار از برنامه و بودجه استان و 27
9501,500,000,0000خردادماه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

95/3/30000معرفی بنیاد و برنامه های آن درشهرستان مرودشت28

برگزاری مرحله سوم مدرسه پاییزه خالقیت و ایده 29
95/4/2070,000,0005,000,000پردازی در کازرون

95/4/9090,000,00050,000,000برگزاری بازارچه خیریه گندم30

برگزاری مرحله دوم مدرسه بهاره خالقیت و ایده 31
95/4/22080,000,00020,000,000پردازی در اقلید

برگزاری پنجمین مدرسه فصلی خالقیت و ایده 32
95/4/29160,000,00070,000,00020,000,000پردازی در شهرستان فراشبند

95/4/3160,000,000020,000,000تا29برگزاری تور نوآوری در شهرستان فراشبند33

تبیین نقش نخبگان فردا در »برگزاری هم اندیشی 34
«اقتصاد مقاومتی

35
برگزاری نشست هم اندیشی استعداد های برتر با 

همکاری متقابل مستعدان برتر و بنیاد »موضوع 
«نخبگان در حوزه اقتصاد مقاومتی

برگزاری نشست استعداد های برتر تحت حمایت 36
بنیاد نخبگان استان فارس با مسئولین استان

95/4/3011,500,00000
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گزارش مالی بنیاد نخبگان استان فارس 

تاریخ برگزاری عنوان برنامهردیف 

اعتبار تامین و هزینه 
شده از بنیاد ملی

 و معاونت  ریاست 
جمهوری

اعتبار هزینه شده از 
منابع استانی

اعتبار هزینه شده توسط 
دستگاه استانی

همکاری در برگزاری دهمین دوره همایش زنگ 37
95/5/65,000,0000300,000,000تفریح در دانشگاه شیراز

 به سفارش فن بازار InnoVestطراحی رویداد 38
020,000,0000 95تابستان (سرمایه گذاری برای نوآوری)فارس 

95/5/100050,000,000همکاری در اولین دوره پیش شتابدهی ویتاتک39

تقدیر از دانش آموزان برگزیده چهارمین دوره 40
95/5/1112,000,00000مسابقه بین المللی طبیعی دانان نوجوان

41
برگزاری ششمین مدرسه فصلی خالقیت و ایده 

ویژه دانش آموزان پنج شهرستان محروم )پردازی 
(استان فارس

95/5/12350,000,000030,000,000

42

برگزاری کارگاه ثبت اختراعات داخلی و خارجی 
برای شرکت های دانش بنیان، مستعدین و 

برگزیدگان مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی 
کازرون

95/5/13010,000,00020,000,000

« دانشجو معلمان»نظارت بر آموزش دومین گروه از 43
95/5/171,500,00000دانشگاه فرهنگیان شیراز در برنامه ملی شهاب

 دوره مجزا مدرسه تابستانه خالقیت و 3برگزاری 44
95/5/260200,000,00090,000,000تا18 دانش آموز شیرازی240ایده پردازی برای

نظارت بر برگزاری سومین دوره ی آموزشی دانشجو 45
95/5/21020,000,00010,000,000معلمان دانشگاه فرهنگیان در شیراز

شرکت در جشنواره اختراعات رویش خلیج فارس 46
9595/6/10000

نشست با معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 47
95/6/16010,000,0000اسالمی جهت احداث موزه هنرهای معاصر در شیراز

مرداد10 پرونده جوایز تحصیلی390بررسی 48  
000شهریور25الی

برگزاری کارگاه آموزش و سنجش با محوریت 49
95/6/25019,000,00010,000,000«خالقیت»

برگزاری مرحله سوم مدرسه بهاره خالقیت و ایده 50
95/6/26020,000,00020,000,000پردازی در اقلید

95020,000,000130,000,000شهریور ماه  دانشگاه شیرازTEDxهمکاری در برگزاری رویداد 51

شرکت استعدادهای برتر تحت حمایت بنیاد 52
12,500,00000ماه اول سال6نخبگان استان فارس در اردوهای جهادی پزشکی
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گزارش مالی بنیاد نخبگان استان فارس 

تاریخ برگزاری عنوان برنامهردیف 

اعتبار تامین و هزینه 
شده از بنیاد ملی

 و معاونت  ریاست 
جمهوری

اعتبار هزینه شده از 
منابع استانی

اعتبار هزینه شده توسط 
دستگاه استانی

53
بازدید جمعی از نخبگان و مسئولین بنیاد نخبگان 

استان فارس از آسایشگاه جانبازان به منظور تکریم 
و بزرگداشت قهرمانان جنگ تحمیلی

95/7/524,000,00001,000,000

تبیین جزییات اجرای  "نشست خبری با موضوع 54
"برنامه ملی شهاب

95/7/14000

 1برگزاری جلسات بررسی نهایی بسته پیشنهادی 55
95/7/1404,000,0000هدایت عام برنامه ملی شهاب

95/8/51,000,00005,000,000تا2شرکت در نمایشگاه پدافند غیر عامل56
95/8/520,000,000020,000,000برگزاری اولین دوره از بازدیدهای صنعتی57

تهیه چند کلیپ برای بعضی از برنامه های بنیاد 58
نخبگان استان فارس

نیمه دوم
950180,000,0000 سال

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی در رابطه با مدارس 59
95/8/1710,000,00000تا10فصلی خالقیت و ایده پردازی

60
برگزاری مرحله دوم مدرسه فصلی خالقیت و ایده 

ویژه دانش آموزان پنج شهرستان محروم )پردازی 
(استان فارس

95/8/140300,000,00020,000,000تا12

61
برگزاری کارگاه تکمیلی نگرش ادبی ویژه 

برگزیدگان نهایی مدارس فصلی خالقیت و ایده 
پردازی کازرون و اقلید

95/8/21025,000,0000تا20

62
برگزاری دهمین مدرسه فصلی خالقیت و ایده 

پردازی با حضور دانش آموزان تحت پوشش 
بهزیستی

95/8/280375,000,00030,000,000تا26

95/8/29200,000,0000350,000,000«مسابقه ساالنه نوآوری و کارآفرینی»برگزاری 63

شرکت بنیاد نخبگان استان فارس و مجمع خیران 64
95/9/1602,000,00012,000,000تا7نخبه پرور فارس در نمایشگاه دهه وقف

شرکت  و معرفی فعالیت های بنیاد ملی نخبگان در 65
95/9/1730,000,000010,000,000تا14نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان فارس

 برنده 5تدوین کتب رمان از زندگی نامه علمی 66
95/9/290250,000,0000جایزه عالمه طباطبائی

تکریم بین المللی استاد دکتر سید علی ملک 67
95/10/2200,000,00002,500,000,000حسینی همراه با رونمایی از کتاب زندگینامه ایشان

نشست دانشجویان استعداد برتر و درخشان دانشگاه 68
95/10/70010,000,000صنعتی شیراز

نشست دانشجویان استعداد برتر و  درخشان 69
95/10/142,000,000010,000,000دانشگاه شیراز
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گزارش مالی بنیاد نخبگان استان فارس 

تاریخ برگزاری عنوان برنامهردیف 

اعتبار تامین و هزینه 
شده از بنیاد ملی

 و معاونت  ریاست 
جمهوری

اعتبار هزینه شده از 
منابع استانی

اعتبار هزینه شده توسط 
دستگاه استانی

نشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص 70
95/10/23000ایجاد موزه هنرهای معاصر شیراز

71
جلسه هم اندیشی با حضور هیات رئیسه دانشگاه 

شیراز در خصوص ارایه راهکار های الزم به منظور 
همکاری بیشتر اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز

95/10/2510,000,00000

95/10/2601,000,0000تکریم از چهار نفر از اساتید بازنشسته دانشگاه شیراز72

برگزاری مرحله دوم  مدرسه فصلی خالقیت و ایده 73
پردازی دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی

1دی تا 29  
0200,000,00030,000,000بهمن

شرکت در مراسم تکریم دکتر سید مهدی جعفری 74
95/10/302,000,00000در استان بوشهر

75
برگزاری مرحله سوم مدرسه تابستانه خالقیت و 
ایده پردازی ویژه پنج شهرستان محروم استان 
فارس مهر، اوز، سروستان، ارسنجان و سپیدان

95/11/7040,000,00030,000,000

نیمه دومطراحی و اجرای برنامه کارآفرینی و کسب و کار تاوا76
95040,000,00040,000,000 سال

77
شرکت دانشجویان استعداد برتر تحت حمایت بنیاد 
نخبگان استان فارس در سمینار پتروشیمی و انرژی 

عسلویه
95/11/111,000,00007,000,000

78
 دوره از مرحله دوم مدارس تابستانه 3برگزاری 

خالقیت و ایده پردازی دانش آموزان نواحی یک، دو 
و چهار شیراز

13-14-15-
27-28-29

95بهمن  070,000,00090,000,000

همکاری در برگزاری دومین جشنواره ایده های 79
95200,000,0000600,000,000پاییز «شهروند خالق، شهروند مسئول»برتر 

80
برگزاری همایش دانشمندان برتر کشور و تقدیر از 

دانشمندان یک صدم درصد با همکاری پایگاه 
استنادی جهان اسالم

95/11/30
95/12/1002,000,000,000

81
ایجاد دفتر نمایندگی کانون پتنت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه شیراز توسط 

بنیاد نخبگان استان فارس
95040,000,00040,000,000زمستان 

95040,000,000120,000,000بهمن ماه  دوره آموزشی مالکیت فکری4برگزاری 82

طراحی سامانه توسعه اکوسیستم کارآفرینی استان 83
95025,000,0000بهمن ماه فارس
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گزارش مالی بنیاد نخبگان استان فارس 

تاریخ برگزاری عنوان برنامهردیف 

اعتبار تامین و هزینه 
شده از بنیاد ملی

 و معاونت  ریاست 
جمهوری

اعتبار هزینه شده از 
منابع استانی

اعتبار هزینه شده توسط 
دستگاه استانی

 از مدل مفهومی توسعه Motion Graphicتهیه 84
95060,000,0000بهمن ماه (6+6مدل)اکوسیستم کارآفرینی 

85
 شیمی دان برجسته برنده جایزه عالمه 4تکریم از 

طباطبایی و رونمایی از کتاب های زندگی نامه آن 
ها

95/12/3220,000,000080,000,000

برگزاری نشست معرفی تسهیالت بنیاد ملی 86
95/12/55,000,00000نخبگان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

87
همکاری در برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی 

نثر در نگارش »خاطره نویسی دفاع مقدس با عنوان 
«خاطره

95/12/520,000,00000

تقدیر از فعالیت های دکتر علی خلفی نژاد در 88
95/12/502,000,0000دوران دفاع مقدس

طراحی و تدوین طرح جامع توسعه اکوسیستم 89
کارآفرینی استان فارس

در طول 
95080,000,00040,000,000سال 

عقد تفاهم نامه بین دانشگاه های بوراس سوئد و 90
95000اسفند ماه شیراز

حمایت از ایجاد مرکز مشاوره مالکیت فکری و 91
9515,100,00040,000,0000اسفند ماه تجاری سازی نوآوری در دانشگاه شیراز

حمایت از برگزاری هفتمین دوره مسابقه خالقیت 92
95100,000,0000300,000,000اسفند ماه ابن سینا

صنعتی ویژه نخبگان برتر - برگزاری بازدید علمی 93
9557,000,00000اسفند ماه استان بوشهر به میزبانی بنیاد نخبگان استان فارس

94
 دوره آموزشی ویژه نخبگان، 10برگزاری 

استعدادهای برتر، صاحبان شرکت های نوپا و 
صنعتی و متخصصان دانشگاهی

در طول 
950200,000,000160,000,000سال 

2,261,194,0004,352,000,0009,072,000,000

15,685,194,000
:جمع
:جمع کل



16

نظارت بر اجرای برنامه مّلی  شهاب

شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

در سـال تحصیلـی 96-1395 سـومین مرحلـه اجـرای برنامـه شـهاب در ناحیه ۴ شـیراز، دومیـن مرحله در ناحیه 3 شـیراز و 

اولیـن مرحلـه در شهرسـتان هـای اقلیـد، کازرون، مرودشـت و جهـرم در پایـه های چهـارم، پنجم و ششـم ابتدایی با پوشـش 

حـدود 38305 دانـش آمـوز برگـزار گردیـد. همزمـان، بـه منظورگسـترش پویـای برنامـه ملـی شـهاب بـه تمـام پایـه هـای 

تحصیلـی، بنیـاد ملـی نخبـگان را بر آن داشـت تا بـا عقد قـراردادی با دانشـگاه فرهنگیان کشـور، آموزش مبانی برنامه شـهاب 

بـه دانشـجو معلمـان را بـه انجـام برسـاند. از ایـن رو در اسـتان فارس نیـز دوره هایی بـرای حدود 1017 دانشـجو معلـم برگزار 

گردیـد و بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس عـالوه بـر انجـام وظیفـه نظـارت، ضمـن همـکاری بـا پردیـس های اسـتانی دانشـگاه 

فرهنگیـان و اداره اسـتعداد درخشـان نقـش قابـل توجهی در این برگزاری داشـت. همچنیـن عالوه بر بازدید مسـتمر از مدارس 

مجـری و صحبـت بـا مدیـران، عوامل اجرایی و آمـوزگاران آنها، جهت اسـتفاده از پتانسـیل اعضای هیأت علمی دانشـکده علوم 

تربیتـی و روانشناسـی دانشـگاه شـیراز، درخصـوص نظـارت و هدایـت دانش آموزان طرح شـهاب، بنیـاد نخبگان اسـتان فارس 

نیـز جلسـات متعـددی را تشـکیل داد. برنامـه هـای انجام شـده در راسـتای اهـداف برنامـه ملی شـهاب را می تـوان به صورت 

ذیل دسـته بنـدی نمود:

1- فعالیت های نظارتی؛ 

2- ارزیابی؛ 

3- امور ستادی؛ 

4- شرکت در برنامه های جنبی مرتبط. 
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نظارت بر اجرای برنامه مّلی  شهاب

1- فعالیت های نظارتی برنامه ملی شهاب  

الـف( تشـکیل گـروه ناظـران: ایـن گـروه متشـکل از 1۴ نفـر از آمـوزگاران بـا تجربـه مـورد وثـوق و همچنین دانشـجویان 

و فـارغ التحصیـل کارشناسـی ارشـد و دکتـری )کـه برخـی تحـت حمایـت بنیـاد ملـی نخبـگان بـوده انـد( تشـکیل گردید. 

ناظریـن پـس از شـرکت در جلسـات آموزشـی از طریـق یـک شـبکه بـا کارشـناس برنامه ملی شـهاب بنیـاد نخبگان اسـتان 

فـارس در ارتبـاط هسـتند و فعالیـت هـای نظارتـی را به صـورت هماهنگ در سـطح نواحی و شهرسـتان ها انجـام می دهند.

ب( دوره هـای آموزشـی شـامل: دوره آمـوزش جهـت آموزگاران، عوامـل اجرایی، دانشـجو معلمان و خانواده هـا که در بیش 

از 32 مـورد ناظـران بنیـاد در تمـام طـول دوره به انجـام وظیفه نظارتـی پرداخته اند.

ج( بازدیدهـا: از نحـوه اجـرای برنامـه ملـی شـهاب در ۹8 مدرسـه بـا بیـش از 200 کالس کـه 2۵ مدرسـه آن در روسـتاها 

بـوده بـه صـورت گروهـی بازدیـد بـه عمل آمده اسـت.

د( نظـارت بـر ورود اطالعـات در سـامانه همـگام؛ ایـن مـورد بـه صـورت راسـت آزمایـی جهـت داده هـای ورودی مربوط به 

سـال تحصیلـی ۹۴-۹3 بـه انجام رسـید.
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نظارت بر اجرای برنامه مّلی  شهاب

2- ارزیابی برنامه ملی شهاب

از مراحل مختلف انجام و اجرای برنامه ملی شـهاب در کل طول اجرا  به شـرح زیر ارزیابی به عمل آمده اسـت:

الف( ارزیابی توسـط معلمان و عوامل اجرایی پس از اتمام دوره آموزش؛

ب( ارزیابی ناظران بنیاد نخبگان اسـتان فارس از آموزش ها و اجرای برنامه ملی شـهاب در مدارس مختلف؛ 

ج( ارزیابی مسـئولین بنیاد نخبگان اسـتان فارس از نهادهای سـتادی مجری برنامه ملی شهاب.  

مسـتندات این امر به صورت کاربرگ های تخصصی مربوطه به تعداد 1209 برگ جمع آوری شـده اسـت.
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نظارت بر اجرای برنامه مّلی  شهاب

3- امور ستادی برنامه ملی شهاب

فعالیت های سـتادی مرتبط با برنامه ملی شـهاب توسـط بنیاد نخبگان اسـتان فارس به شرح زیر سامان دهی گردید:

الف( عقد قرارداد اجرای برنامه ملی شـهاب در اسـتان فارس و پی گیری مراحل اجرای آن؛ 

ب( پیگیری موارد مرتبط با امور مالی و اخذ گزارشـات مرحله ای مورد توافق در قرارداد؛ 

ج( تکمیل فرم های الزم و ارسـال گزارشـات به بنیاد مرکز؛ 

د( ارسـال برخی از نتایج ارزیابی ها به آموزش و پرورش اسـتان فارس؛

ه( جلسـات هماهنگی ناظران و جمع بندی نتایج ارزیابی ها در سـطح نواحی و اسـتان به تفکیک.  
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نظارت بر اجرای برنامه مّلی  شهاب

4- شرکت در برنامه های جنبی مرتبط برنامه ملی شهاب

در کنـار اجـرای برنامـه ملـی شـهاب، بنیـاد نخبگان اسـتان فارس به ابتـکار خـود و در هماهنگی با آموزش و پرورش اسـتان 

اقـدام بـه انجـام برنامـه هایـی جنبی در ارتباط با پیاده سـازی و اجرای بهتر برنامه ملی شـهاب در شـهر شـیراز و شهرسـتان 

هـای مجـری، نمـوده اسـت. بعـالوه در برنامه هـای مرتبطی که توسـط آموزش و پـرورش در اسـتان در راسـتای برنامه ملی 

شـهاب اجـرا گردیـده اسـت، به صـورت فعال شـرکت نموده اسـت. اهم ایـن برنامه ها چنین اسـت:

الـف( شـرکت در افتتاحیـه و اختتامیـه کارگاه های آموزشـی، جلسـات درونی و کارگروههـای مرتبط در آمـوزش و پرورش 

همـراه با ارایـه بیش از 1۵ سـخنرانی؛ 

ب( انجام بازدیدهای رسـمی از مدارس؛ 

ج( شـرکت در جلسـات ستادی )سـتاد اجرایی، کارگروه تخصصی استان، جلسات مختلف با مجریان( بیش از 8 مورد؛ 

د( شـرکت در کارگروه های اجرایی شهرسـتان ها و نواحی )۴ مورد(؛ 

ه( معرفـی برنامـه ملـی شـهاب در جلسـات متعـدد بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس در شهرسـتانهای اسـتان فـارس )جهـرم، 

کازرون، اقلیـد، مرودشـت، فراشـبند، سروسـتان(؛ 

و( تهیه اولین بسـته پیشـنهادی هدایت عام و نحوه اجرای آن )به میزان حداقل 6۵0 نفر سـاعت کار تخصصی(.    
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نظارت بر اجرای آیین نامه های ملی 

باتوجـه بـه بخشـنامه بنیـاد ملـی نخبـگان درخصـوص اطـالع رسـانی آئیـن نامـه اعطـای جوایـز تحصیلـی بـه دانشـجویان 

اسـتعداد برتـر اسـتان، جلسـه ای بـه همیـن منظـور بـا حضـور کارشناسـان اسـتعداد درخشـان دانشـکده هـای پزشـکی، 

دندانپزشـکی، داروسـازی، دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز، دانشـگاه شـیراز و دانشـگاه صنعتی شـیراز در محل بنیاد نخبگان 

فـارس برگـزار گردید.

در ایـن جلسـه بـه بحـث و تبـادل نظـر در خصـوص نحـوه و چگونگی اطالع رسـانی بـه دانشـجویان پرداخته شـد. در نهایت 

مقـرر شـد کـه تمامـی دانشـکده ها از طریـق پیامـک، سیسـتم اتوماسـیون آموزشـی و سـایت دانشـگاه و همچنیـن نصـب 

پوسـتر و شـیوه هـای دیگـر اطـالع رسـانی الزم  در بخـش های دانشـکده ها، دانشـجویان را از محتـوای این آئیـن نامه آگاه 

نماینـد. همچنیـن بـا توجه به سـامانه نظرسـنجی جوایـز تحصیلی در سـایت بنیاد ملی نخبگان، از کارشناسـان دانشـکده ها 

خواسـته شـد بـه نحـو مناسـب و کافی بـه اسـاتید و دانشـجویان مشـمول جوایز تحصیلـی درخصوص اعـالم نظردر سـامانه، 

اطـالع رسـانی گردد.   

برگزاری جلسه هماهنگی درخصوص اطالع رسانی آیین نامه جوایز تحصیلی 95-96
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بررسی پرونده های جوایز تحصیلی 95-96

با توجه به تصویب آیین نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر در مهرماه ۹3، سومین فراخوان جهت 

ثبت نام دانشجویان صاحب استعداد برتر برای انتخاب مشموالن جوایز تحصیلی سال تحصیلی ۹۵ -۹6در تیر ماه سال جاری 

اعالم گردید. بنیاد نخبگان استان فارس نیز با تشکیل جلسه در تاریخ 13۹۵/3/12 با حضور کارشناسان استعداد درخشان 

دانشگاه در محل بنیاد نخبگان استان فارس هماهنگی های الزم جهت اطالع رسانی مقتضی و کافی به دانشجویان دانشگاه 

ها را به انجام رسانید. همچنین این بنیاد پیگیر اطالع رسانی به دانشجویان از طریق سایت دانشگاه ها، چاپ پوستر و ارسال 

پیامک به دانشجویان از طریق دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ها و بنیاد نخبگان فارس شد. پس از پایان مهلت ثبت 

نام تعداد 3۹0 پرونده از طریق سامانه ثریا به بنیاد نخبگان فارس ارسال گردید، که 1۹0 مورد از دانشجویان دانشگاه شیراز، 

1۴0 مورد از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و60 مورد نیز از دانشجویان سایر دانشگاه های استان  بودند. بر اساس 

ضوابط مصوب بنیاد ملی نخبگان از این تعداد  می بایست 13۷ پرونده بر اساس اعالم ظرفیت، توسط بنیاد نخبگان استان 

فارس و دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز بررسی و جهت تایید بنیاد ملی نخبگان اعالم گردد.

اجرای مقررات آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی
به دانشجویان برتر



23

تشکیل کارگروه های تخصصی 

کارگروه گیاهان دارویی 

بنیاد نخبگان استان فارس و عضویت  با پیگیری  با توجه به مزیت  های استان فارس در حوزه گیاهان دارویی  این کارگروه 

برگزاری  از  پس  و  شد  تشکیل  استان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  و  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  شیراز،  دانشگاه  نمایندگان 

جلسات ابتدایی و تعیین مسیر حرکت و اهداف کارگروه از دیگر سازمان  های مرتبط نیز برای عضویت در آن دعوت به عمل 

آمد. در حال حاضر این کارگروه با حضور حداقل چهل نفر از متخصصین و صاحب نظران گیاهان  داروئی استان فارس و با 

ریاست آقای دکتر ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز یا به ریاست آقای دکتر قاسمی، رئیس جهاد کشاورزی استان 

فارس، به صورت مستمر و ماهیانه تشکیل می  گردد و فعالیت  های ارزشمندی نیز داشته  اند. تعیین اولویت  ها در زمینه تولیدات 

به  نقاط استان  اقصا  از گیاهان جدید در  برگزاری جشنواره   گیاهان دارویی در سطح استان، کاشت بعضی  گیاهان داروئی، 

منظور آزمایش در زمینه تجاری سازی آن ها، از مواردی است که در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
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تشکیل کارگروه های تخصصی 

کارگروه ترویج و توسعه کارآفرینی 

کارآفرینی به عنوان یک راهبرد حیاتی و مورد توجه جوامع پیشرفته است و برنامه ریزی برای توسعه زیست بوم کارآفرینی 

نیازمند توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه های متعددی دارد که ضرورت بکارگیری رهیافت زیست بوم را روشن 

می نماید.

اولین گام تهیه و  بنیاد نخبگان استان فارس تشکیل گردید که در  در همین راستا کارگروه ترویج و توسعه کارآفرینی در 

را  فعالیت های متنوعی  از آن  داد. پس  قرار  را در دستور کار خود  فارس  استان  بوم کارآفرینی  تدوین طرح جامع زیست 

طراحی و یا به اجرا درآورد که جزئیات بیشتری از آن در ادامه همین گزارش آمده است.
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تشکیل کارگروه های تخصصی 

کارگروه پدافند غیر عامل

این کارگروه با حضور مدیر کل پدافند غیر عامل استان فارس و تنی چند از متخصصان این حوزه از دانشگاه شیراز تشکیل 

شده است. در جلسه ابتدایی آن که مدیر کل پدافند غیر عامل استان کهگیلویه و بویر احمد نیز حضور داشت، مقرر گردید 

تعامل بیشتری بین استان برقرار گردد. در طی دو سفر رئیس بنیاد نخبگان استان فارس به کهگیلویه و بویر احمد و استان 

بوشهر در مشورت هایی که با مدیرهای پدافند غیر عامل این دو استان داشتند، مقرر گردید که اتحادیه پدافندهای جنوب 

کشور شکل گرفته تا ضمن استفاده از پتانسیل های موجود منطقه از بعضی از دوباره کاری ها جلوگیری شده و از تجربیات 

یکدیگر نیز بهره مند گردند.
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شـورای سیاسـتگذاری جشـنواره اختراعـات رویـش بنیـاد ملـی نخبـگان مربـوط بـه اسـتان هـای جنـوب کشـور بـا حضـور 

6 نفـر از رؤسـای بنیـاد هـای نخبـگان اسـتان هـای جنـوب کشـور، اولیـن جلسـه خـود را در محـل بنیـاد نخبـگان اسـتان 

فـارس برگزارکـرد. ایـن جشـنواره کـه مربوط به 8 اسـتان جنوبی کشـور شـامل اسـتان های: فارس، سیسـتان و بلوچسـتان، 

یـزد، کرمـان، هرمـزگان، خوزسـتان، بوشـهر و اسـتان کهگیلویـه و بویـر احمـد اسـت، بـه میزبانـی بنیـاد نخبـگان اسـتان      

کهگیلویـه و بویـر احمـد در شـهریور مـاه ۹۵ بـه اجرا در آمد. در جلسـه شـورا  ضمـن تعیین زمـان، مکان و نحـوه برگزاری، 

در ارتبـاط بـا مقدمـات الزم جهـت برگـزاری این جشـنواره که هـم زمان با هفتـه دولت در یاسـوج برگزار شـد، برنامه ریزی 

گردیـد و در مـورد اقدامـات اجرایـی و ریـز برنامـه هـای ایـن جشـنواره بحـث و تبـادل نظر به عمـل آمد.

اولین نشست شورای سیاستگذاری جشنواره اختراعات رویش 95 جنوب کشور

همکاری در برگزاری جشنواره منطقه ای رویش اختراعات
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و  سیستان  خوزستان،  بوشهر،  استانهای  )از  کشور  مخترعان  از  نفر   ۷۵ حضور  با  فارس  خلیج  رویش  اختراعات  جشنواره 

بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد(  در تاریخ 10 و 11 شهریور 13۹۵، در محل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار 

گردید.

برگزار      بنیاد ملی نخبگان به صورت منطقه ای  نوآوری ها و اختراعات مخترعین، توسط  از  با هدف حمایت  این جشنواره   

تایید شده  های  نوآوری  تا  است  این  بر  بنا  نخبگان،   ملی  بنیاد  توسط  گرفته شده  نظر  در  تسهیالت  اساس  بر  گردد.  می 

تسهیالتی  مشاوره ای،  حمایتهای  اخذ  با  آنها  صاحبان  نهایت  در  و  یابند  ارتقا  سطح  سه  در  بتوانند  اختراعات  جشنواره  در 

این جشنواره  در زمینه های برق،  بنیان گردند. اختراعات شرکت کننده در  بتوانند صاحب یک شرکت دانش  و سرمایه ای 

مرحله  در  برگزیده  اختراعات  داوران،  هیات  بررسی  از   که پس  بوده اند  و...  ،الکترونیک  پایه  علوم  فنی،  پزشکی،  تجهیزات 

کشوری به شرح جدول زیر می باشند:

اختراع  تنها 2۷0  نخبگان، در دو سال گذشته  ملی  بنیاد  ریزی  برنامه  و  پژوهش  معاون  منتظر  آقای دکتر  به گفته جناب 

از بین 3۴00 تا 3۵00 اختراع در کشور انتخاب شدند که از این تعداد تاکنون ۴0 مورد در قالب شرکت های دانش بنیان 

ساماندهی شدند.

شرکت در جشنواره اختراعات رویش خلیج فارس 1395

همکاری در برگزاری جشنواره منطقه ای رویش اختراعات

استانردیف 
تعداد 

شرکت 
کنندگان

تعداد 
برگزیدگان 

174فارس1

کهگیلویه و بویر 2
احمد

152

31بوشهر 3

20سیستان 4

51یزد 5

72هرکزگان6

21کرمان 7

70خوزستان8

20اصفهان 9

10البرز10

72تهران 11

10خراسان جنوبی 12

30خراسان رضوی13

10قزوین 14

20مازندران15

7513جمع کل

خانوادگــی ردیف  نــام  و  ن نــام  ســتا ا

فارسسید علی اکبر باقریان1

فارسسعید محمدی نژاد2

فارسالهه عابدی 3

فارسامین صانعی 4
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اقدامات صورت گرفته ویژه مخترعین برگزیده جشنواره اختراعات و صاحبان نوآوری مورد 
 حمایت بنیاد ملی نخبگان

1( پیگیری تجاری سازی 28  اختراع جدید مورد حمایت بنیاد نخبگان استان فارس در سال 1395 

مشـاوره تجـاری سـازی، طراحـی بـوم کسـب و کار،  معرفـی و تسـهیل در فراینـد نمونه سـازی و اخـذ اسـتاندارد های الزم. 

جـذب سـرمایه گـذار. معرفـی بـرای اخـذ بودجـه نمونه سـازی. حمایت از اسـتقرار ایشـان در شـتابدهنده های کسـب و کار 

یـا مراکـز رشـد و سـایر خدمـات تجـاری سـازی از این قبیـل از جملـه برنامه هـای تجاری سـازی اختراعـات بنیـاد نخبگان 

اسـتان فارس بوده اسـت.

2( بررسـی 19 پرونـده افـراد متقاضـی سـطح 2 اختراعات و تاییـد 8 طرح در کمیته ارتقا سـطح بنیـاد نخبگان 

اسـتان فارس

بـر ایـن اسـاس کمیته بررسـی سـطح دو اختراعات بنیاد نتخبگان اسـتان فـارس پس از تایید شـورای علمی بنیاد اسـتان در 

چندیـن نوبـت برگـزار گردیـد و پـس از بررسـی محتـوای پرونده هـای ارسـالی و مطابقـت محتوا بـا آیین نامه هـای موجود 

تعـداد 8 طـرح برای اسـتفاده از تسـهیالت توانمند سـازی سـطح دو بنیاد ملـی نخبگان معرفی شـدند.

3( ارایـه خدمـات ارزان قیمـت مشـاوره حقوقـی در زمینه هـای مختلف به نخبگان و اسـتعداد هـای برتر تحت 

فارس بنیـاد  حمایت 

بـا هماهنگـی بـه عمـل آمـده با تعـدادی از اسـتعداد های برتـر فعال در حـوزه وکالـت ، بنیاد نخبگان اسـتان فـارس امکانی 

را فراهـم نمـود تـا افـراد تحـت حمایت بنیاد فـارس بتوانند از تسـهیالت ارزان قیمت مشـاوره حقوقی در حـوزه های مختلف 

بهره مند شـوند.

4( حمایـت رسـانه ای دیداری، شـنیداری و مکتوب از صاحبان نـوآوری و اختراعات مورد حمایـت بنیاد نخبگان 

فارس استان 

مخترعـان و شـرکت هـای تحـت حمایـت یکـی از بزرگتریـن چالـش هـای خـود را تبلیغات و توسـعه بـازار محصـوالت خود 

بیـان مـی کننـد. بنیـاد نخبگان اسـتان فارس بـا هماهنگی بین رسـانه های مکتوب، دیداری و شـنیداری نسـبت بـه معرفی 

صاحبـان نـوآوری بـرای تبلیـغ رایـگان و یـا ارزان قیمـت محصوالت خـود به مراکـز طرف قـرارداد معرفی مـی نماید.

همکاری در برگزاری جشنواره منطقه ای رویش اختراعات
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شرکت و معرفی فعالیت های بنیاد ملی نخبگان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان فارس 

شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش

 بنیاد نخبگان استان فارس با برپایی غرفه ای در نمایشگاه دستاورد های پژوهشی استان فارس که در تاریخ 1۴ الی 1۷ 

از  زمینه حمایت  در  های خود  فعالیت  معرفی  به  گردید،  برگزار  دانشگاه شیراز  رفاهی  و  فرهنگی  در محل مجتمع  آذرماه 

پژوهشگران و مخترعان استان پرداخت. در این غرفه مشاوره حضوری در ارتباط با تسهیالت و حمایت های بنیاد نخبگان 

به پژوهشگران ارائه شد. همچنین با اطالع رسانی در ارتباط با تشکیل »مجمع خیران نخبه پرور فارس« در ارتباط با اهداف 

این مجمع نیز به مراجعه کنندگان اطالع رسانی انجام شد.

همچنین با همکاری گروه دانشجویی »زنگ تفریح در دانشگاه« متشکل از دانشجویان دانشگاه شیراز، مسابقه خالقیت در 

این غرفه برگزار گردید که از برگزیدگان با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.

مهندس افشانی استاندار فارس که در روز 16 آذرماه از این غرفه بازدید کرد در ارتباط با اهمیت فعالیت های بنیاد نخبگان 

و همچنین مجمع خیران نخبه پرور فارس نکاتی را بیان داشت و در ارتباط با حمایت از این فعالیت ها اعالم آمادگی نمود.
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برگزاری کارگاه آموزشی مقررات بنیاد 

ایـن کارگاه  بـا حضـور دانشـجویان دکتـرای دانشـگاه هـای شـیراز و علـوم پزشـکی کـه تحـت حمایت بنیـاد ملـی نخبگان 

هسـتند، در محـل بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس تشـکیل گردید.

در ایـن جلسـه رییـس بنیـاد نخبگان اسـتان فارس ضمن تشـریح اهـداف بنیاد ملـی نخبگان، مـواردی را در خصـوص تغییر 

آییـن نامـه هـای جوایـز تحصیلـی بیـان کردنـد و از شـرکت کننـدگان درخواسـت نمودند تـا از فرصتـی که در اختیارشـان 

قـرار گرفتـه نهایـت بهـره منـدی را بـه عمـل آورنـد. ایشـان افزودنـد یکـی از علـل اصلـی تغییـر آیین نامـه های قبلـی عدم 

توجـه صاحبـان اسـتعدادهای برتـر بـه نحـوه اثرگـذار بـودن خودشـان در جامعه بـود. بر اسـاس قوانیـن جدید، دانشـجویان 

تحـت حمایـت پـس از اسـتفاده از امکانـات و جوایـزی که در اختیارشـان قرار مـی گیرد، به شـرط توانمند شـدن و اثر گذار 

بـودن در جامعـه مـی تواننـد در سـال هـای بعد نیز اقـدام به درخواسـت تقاضـای جدیـد نمایند.

آنـگاه در خصـوص بندهـای مختلـف جایـزه هـای تحصیلـی سـواالتی از طـرف دانشـجویان مطـرح شـد که توسـط ایشـان و 

کارشـناس امـور نخبـگان بنیـاد نخبـگان اسـتان فارس پاسـخ هـای الزم ارایـه گردیـد. در پایان از شـرکت کنندگان نسـبت 

بـه نحـوه برگـزاری جلسـه و کیفیـت آن ارزیابـی به عمـل آمد.

برگزاری کارگاه آموزشی مقررات جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان 
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برگزاری کارگاه آموزشی مقررات بنیاد 

ایـن نشسـت بـه صـورت یک کارگاه آموزشـی در خصوص جوایـز تحصیلی بنیـاد ملی نخبـگان، با حضور جمعی از مسـئوالن 

و کارشناسـان بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس  و دانشـگاه صنعتـی شـیراز، ۴ نفـر از مشـموالن جوایـز تحصیلی سـال جاری و 

حـدود ۵0 نفـر از دانشـجویان اسـتعداد درخشـان این دانشـگاه برگـزار گردیـد. در ابتدای این نشسـت دکتر مقدسـی رئیس 

دانشـگاه صنعتـی شـیراز ضمـن خوش آمدگویـی از زحمات مسـئوالن و کارشناسـان بنیاد نخبگان اسـتان در زمینه بررسـی 

پرونـده هـا و ارایـه آمـوزش هـا و تسـهیالت بـه دانشـجویان ایـن دانشـگاه تشـکر کـرد. در ادامه این نشسـت، دکتر شـریف 

رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس نیـز با تشـکر از همـکاری های دانشـگاه صنعتی شـیراز با بنیـاد نخبگان اسـتانی، به  8 

نفـر از دانشـجویان ایـن دانشـگاه کـه امسـال امتیـازات الزم را کسـب کـرده و تحـت حمایـت بنیاد نخبـگان قـرار گرفته اند 

تبریـک گفتنـد. در قسـمت اصلـی این نشسـت »کارگاه آموزشـی آشـنایی با جوایـز تحصیلـی و جوایز دانش آموختـگان برتر 

بنیـاد ملـی نخبـگان« توسـط خانم حسـینی کارشـناس امور نخبـگان بنیاد نخبگان اسـتان فارس ارایه شـد و پـس از آن نیز 

سـواالت دانشـجویان توسـط ایشـان، آقایـان دکتـر شـریف، دکتر فخـارزاده و مظلومی پاسـخ داده شـد. در پایان این مراسـم 

نیـز بـا حضـور آقایـان دکتـر شـریف، دکتر مقدسـی و دکتر امامـی از برگزیـدگان جوایـز تحصیلی سـال جاری این دانشـگاه 

بـا اهـدای لـوح تقدیـر، تکریم به عمـل آمد.

کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان استعداد برتر و استعداد درخشان دانشگاه صنعتی شیراز 
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برگزاری کارگاه آموزشی مقررات بنیاد 

کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان استعداد برتر و استعداد درخشان دانشگاه شیراز 

نشسـت دانشـجویان اسـتعدادهای برتـر و درخشـان دانشـگاه شـیراز بـا ریاسـت بنیـاد نخبـگان فـارس همـراه بـا اجـرای  

کارگاه آموزشـی جوایـز تحصیلـی بنیـاد ملـی نخبـگان، بـا حضـور حـدود ۴0 نفـر از مشـموالن جوایـز تحصیلی سـال جاری 

و دانشـجویان اسـتعداد درخشـان و جمعـی از مسـئوالن و کارشناسـان بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس  و دانشـگاه شـیراز، 

در روز سـه شـنبه مـورخ 1۴ دیمـاه 13۹۵ در تـاالر مرحـوم دکتـر مصطفـوی ایـن دانشـگاه برگـزار گردیـد. در ابتـدای این 

نشسـت دکتـر شـیخی رئیـس مرکـز  هدایت اسـتعداد های درخشـان دانشـگاه شـیراز،  ضمن خـوش آمدگویی به مسـئوالن 

و کارشناسـان بنیـاد نخبـگان اسـتان، از زحمـات ایشـان در زمینـه بررسـی پرونـده هـا و ارایـه آمـوزش هـا و تسـهیالت بـه 

دانشـجویان ایـن دانشـگاه تشـکر کـرد. در ادامـه ایـن نشسـت، دکتر شـریف رئیـس بنیـاد نخبگان اسـتان فـارس نیز ضمن 

تشـکر از همـکاری هـای دانشـگاه شـیراز بـا بنیـاد نخبـگان اسـتانی، بـه  ۴0 نفـر از دانشـجویان این دانشـگاه کـه امتیازات 

الزم را کسـب کـرده و تحـت حمایـت بنیـاد نخبـگان قـرار گرفته انـد تبریک گفتنـد. در قسـمت اصلی این نشسـت »کارگاه 

آموزشـی آشـنایی بـا جوایـز تحصیلـی و جوایز دانـش آموختگان برتـر بنیاد ملی نخبگان« توسـط خانم حسـینی کارشـناس 

امـور نخبـگان بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس ارایـه شـد و پـس از آن نیـز سـواالت دانشـجویان توسـط ایشـان، آقایـان دکتر 

شـریف، دکتـر شـیخی و آقـای مظلومـی کارشـناس بنیـاد فـارس و  خانـم ذاکـری کارشـناس مرکـز هدایـت اسـتعدادهای 

درخشـان دانشـگاه شـیراز پاسـخ داده شد.
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بـه همـت بنیـاد حفظ آثار و نشـر ارزشـهای دفاع مقدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، پنجمین کارگاه آموزشـی خاطره 

نویسـی دفـاع مقـدس با عنـوان »نثر در نگارش خاطره« بـه میزبانی بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس اسـتان فـارس و با همکاری 

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس در روز پنـج شـنبه مـورخ ۵ اسـفند مـاه 13۹۵ از سـاعت ۹ الـی 1۷ در سـالن کوثـر مجموعه 

سـالن هـای امـام علـی)ع( سـپاه فجر شـیراز برگزار گردیـد. در ایـن کارگاه عالوه بـر حدود 3۵ تـن از فعاالن و نویسـندگان 

دفـاع مقـدس،  ۷ تـن از اسـتعدادهای برتـر تحـت حمایـت بنیاد نخبگان اسـتان فـارس به فراگیـری آموزه هـا پرداختند. در 

ایـن کارگاه، گلعلـی بابایـی نویسـنده بیـش از 30 اثـر، به تشـریح نثر مـورد نظر در خاطره نویسـی و ویژگی هـای آن خصوصا 

در ارتبـاط بـا نـگارش خاطـرات دفـاع مقدس و سـپس پاسـخ بـه سـواالت بنیادی و نقـد نظرات شـرکت کننـدگان پرداخت. 

در بخـش بعـدی، خانـم رامهرمـزی از نویسـندگان کتـاب های دفاع مقـدس که خود جـزء امدادگران در دفـاع دوران مقدس 

نیـز بـوده اسـت، بـه نقـد کتاب »تنهـای تنها« حـاوی خاطرات آزاده سـر افـراز اکبـر گشتاسـبی از اهالی یکی از روسـتاهای 

شهرسـتان مرودشـت با بازنویسـی علی مردانی از نویسـندگان اسـتان فارس و در حضور ایشـان، پرداخت. شـرکت کنندگان 

در ایـن کارگاه نیـز بـه ارایـه نقـد هـای خـود پرداختنـد. سـپس علـی مردانـی ضمـن تشـکر از نظـرات ارایـه شـده بـه بیان 

مشـکالت موجـود در نـگارش کتاب و پاسـخ برخـی از نقدها پرداخـت. در این کارگاه دکتر شـاهرضایی مدیـرکل دفتر تکریم 

و الگوسـازی از نخبـگان بنیـاد ملـی نخبـگان نیز طی سـخنانی به ارایه گزارشـی از کارگاه های پیشـین و نتایـج آن پرداخت. 

برگزاری کارگاه آموزشی مقررات بنیاد 

همکاری در برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی خاطره نویسی دفاع مقدس
 با عنوان »نثر در نگارش خاطره«  
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برگزاری کارگاه آموزشی مقررات بنیاد 

برگزاری کارگاه معرفی تسهیالت و حمایت های بنیاد ملی نخبگان با
 مسئوالن و دانشجویان استعداد برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارگاه معرفـی تسـهیالت و حمایتهـای بنیـاد ملی نخبگان، همزمان با نشسـت ریاسـت بنیاد نخبگان اسـتان فـارس با جمعی 

از مسـئوالن و دانشـجویان اسـتعداد های برتر دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز در روز پنج شـنبه ۵ اسـفند ماه 13۹۵ از ساعت 

16 الی 18 در سـالن فرهنگ دانشـکده پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز برگزار گردید. در این کارگاه شـرکت کنندگان 

از امکانـات و تسـهیالتی کـه توسـط بنیـاد ملـی نخبـگان، در اختیـار اسـتعداد هـای برتـر قـرار مـی گیـرد، آشـنا گردیدنـد.

در قسـمت اصلـی ایـن کارگاه دکتـر شـریف رئیس بنیاد نخبگان اسـتان فـارس ضمن معرفی چارت سـازمانی بنیـاد نخبگان، 

تسهیالت و حمایتهای بنیاد را در ارتباط با دانشجویان معرفی نمود. در پایان این کارگاه نیز با حضورکارشناسان بنیاد نخبگان 

اسـتان فارس به سـؤاالت مسـئوالن و دانشـجویان دانشـگاه شـیراز در ارتباط با تسـهیالت و حمایتهای بنیاد پاسـخ داده شد.
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تجلیل و تکریم از نخبگان و مستعدان برتر

تقدیر از دانش آموزان برگزیده چهارمین دوره مسابقه بین المللی طبیعی دانان نوجوان

چهارمیـن دوره مسـابقه بیـن المللـی طبیعـی دانـان نوجـوان بـا حضـور 16 تیـم دانـش آمـوزی از ایـران، روسـیه، بالروس، 

گرجسـتان و کرواسـی در تاریـخ 2۷ تیـر الـی 1 مردادمـاه ۹۵ در دانشـگاه شـیراز برگـزار شـد. این مسـابقه عرصـه ای برای 

بـروز اسـتعدادها و خالقیـت هـای دانـش آمـوزان اسـت. در ایـن رقابـت هـا، دانـش آمـوزان نتایـج پژوهـش هـای خـود در 

بـاره 1۷پرسـش مفهومـی از پیـش اعـالم شـده در بـاره علـوم فیزیـک، زیسـت شناسـی و شـیمی را به زبـان انگلیسـی ارایه         

مـی کننـد.  این مسـابقه در سـال هـای قبل در کشـورهای ترکیه، صربسـتان و بلغارسـتان برگزار شـده و برای نخسـتین بار 

جمهـوری اسـالمی ایـران )شـیراز( میزبان ایـن مسـابقات بود. 

در ایـن رقابـت هـا دو تیـم از دانـش آمـوزان شـیرازی کـه موفـق بـه کسـب مـدال برنـز شـده بودنـد توسـط بنیـاد نخبگان 

اسـتان فـارس مـورد تقدیـر قـرار گرفتنـد. همچنین با دعـوت از این گـروه از دانش آموزان و سرپرسـت این تیم هـای افتخار 

آفریـن، ضمـن تقدیـر و اهـدای هدایـا، طـی نشسـتی بـا دکتر شـریف رییـس بنیـاد نخبگان اسـتان فـارس، بـه دغدغه های 

آنـان در ارتبـاط بـا آینـده فعالیـت هـای علمـی پرداخته شـد. شـایان ذکر اسـت که در این نشسـت عـالوه بر دانـش آموزان 

و تعـدادی از اولیـا، سـرکار خانـم فروتـن مدیـر انجمـن های علمی دانشـگاه شـیراز و سـرکار خانـم دکتر عظیمـی فر رئیس 

روابـط عمومـی دانشـگاه شـیراز هـم حضـور داشـتند و طی سـخنانی به  بخشـی از دغدغه ها و سـواالت مطرح شـده پاسـخ 

گفتنـد. همچنیـن در پایـان، در خصـوص اجـرای برنامـه و محتـوای آن نیز، از شـرکت کنندگان نظر سـنجی شـد.
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تجلیل و تکریم از نخبگان و مستعدان برتر

بازدید جمعی از نخبگان و مسئولین بنیاد نخبگان استان فارس از آسایشگاه جانبازان به منظور 
تکریم و بزرگداشت قهرمانان جنگ تحمیلی

بـه همـت بنیـاد نخبـگان فـارس، به منظـور گرامی داشـت هفته دفاع مقدس و بزرگداشـت سـالگرد شکسـت حصـر آبادان و 

همچنیـن تکریـم از جانبـازان قهرمـان دفـاع مقـدس، جمعـی از نخبـگان و اسـتعداد های برتـر تحـت حمایت بنیـاد نخبگان 

اسـتان فـارس بـه همـراه رئیـس بنیـاد نخبـگان فـارس، معـاون و کارشناسـان ایـن بنیـاد بـا همراهـی گروهـی از دانشـگاه 

صنعتـی شـیراز در روز دوشـنبه ۵ مهرمـاه ۹۵ از آسایشـگاه جانبـازان جنـت شـیراز بازدیـد کردنـد. آنـان بـا اهـدای هدایا و 

شـاخه گل از ایـن عزیـزان تقدیـر بـه عمـل آوردنـد. رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس در دیـدار با مسـئولین ایـن مرکز 

گفتنـد: جانبـازان چشـم و چـراغ ایـن ملـت و قهرمانـان ایـران اسـالمی هسـتند و ما خـود را همیشـه وام دار ایـن ایثارگران 

بزرگـوار مـی دانیـم. شـایان ذکـر اسـت در ایـن بازدیـد دکتر حسـام الدینی معـاون فرهنگـی و دانشـجویی دانشـگاه صنعتی 

شـیراز بـه همـراه تعـدادی از مسـئوالن و دانشـجویان ایـن دانشـگاه  و دکتر دهقانی ریاسـت مرکـز منطقه ای اطالع رسـانی 

علـوم و فنـاوری )ISC( نیـز حضـور داشـتند و بازدیـد کننـدگان بـا تمامـی جانبازان حاضـر در ایـن مرکز دیـدار و گفتگو و 

تقدیـم هدیـه کردند.
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تکریم بین المللی استاد دکتر سید علی ملک حسینی همراه با رونمایی از کتاب زندگینامه ایشان

تجلیل و تکریم از نخبگان و مستعدان برتر

یکی  حسینی  ملک  علی  سید  دکتر  استاد  از  المللی  بین  ملی-  تکریم  مراسم  ترین  شکوه  با  فارس  استان  نخبگان  بنیاد 

پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری  با  را  ایران  کبد  پیوند  پدر  و  نخبگان  ملی  بنیاد  طباطبایی)ره(  عالمه  جایزه  برگزیدگان  از 

شیراز و با حضور گسترده مسئوالن، نخبگان و فرهیختگان بین المللی، کشوری و استانی برگزار کرد. در این مراسم که در 

روز پنج شنبه مورخ 2 دیماه از ساعت 1۵ الی 21 در محل مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز برگزار گردید، دکتر 

دکتر  کرمان،  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس  دکتر سعیدی  نخبگان،  ملی  بنیاد  تکریم  و  الگوسازی  دفتر  کل  مدیر  شاهرضایی 

ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر فاضل رئیس جامعه جراحان ایران، دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت، 

امام جمعه  ایمانی  افشانی استاندار فارس، آیت اهلل  اوهایو آمریکا، مهندس  اقتصاد استاد پیوند اعضا کلیولند کلینیک  دکتر 

شیراز، آیت اهلل دستغیب تولیت آستان احمدی و محمدی)ع(، آیت اهلل رضوی اردکانی امام جمعه موقت شیراز، دکتر فرخ 

John Fung استاد پیوند اعضا دانشگاه شیکاگو آمریکا، دکتر  سعیدی استاد جراحی دانشگاه شهید بهشتی تهران، دکتر 

 Mehmet دکتر  پاکستان،  دیالیز  و  پیوند  مرکز  رئیس   Rizvi دکتر  کویت،  اعضا  پیوند  انجمن  رئیس  الموسوی  مصطفی 

Haberal رئیس منتخب انجمن جهانی پیوند اعضا، آقای رضا ابراهیمی از نیکوکاران بزرگ عرصه سالمت، همسر مرحوم 

محمد بهمن بیگی بنیانگذار آموزش عشایر ایران، دکتر نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 

استاندار و امام جمعه استان کهگیلویه و بویر احمد، جمعی از اساتید برجسته دانشگاه های شیراز، مهندس اکبری، مهندس 

شهردار  فطرت  پاک  مهندس  اسالمی،  شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  نمایندگان  پارسایی  دکتر  و  رجبی  مهندس  رضایی، 

مسئوالن  از  تعدادی  فارس،  استان  نخبگان  بنیاد  علمی  شورای  اعضای  شیراز،  شهر  شورای  رئیس  حقدل  مهندس  شیراز، 

جایزه  برگزیده  اساتید  تحصیلی،  جوایز  مشمول  برتر  استعداد  دانشجویان  از  نفر  حدود100  و  استان  اجرایی  های  دستگاه 

عالمه طباطبایی )ره( بنیاد ملی نخبگان، دانش آموختگان و مخترعان برتر تحت حمایت  بنیاد ملی نخبگان حضور داشتند. 

ویژگی های خاص  با  ارتباط  در  به صورت هدفمند  در جمع  فرهیختگان حاضر  و  از مسئوالن  تعدادی  قبلی  برنامه  مطابق 

شخصیتی و فعالیت های برجسته علمی و اجرایی استاد دکتر ملک حسینی سخنرانی کردند. در پایان این مراسم از کتاب 

گردید.  رونمایی  است،  شده  تهیه  رمان  صورت  به  فارس  استان  نخبگان  بنیاد  توسط  که  حسینی  ملک  استاد  نامه  زندگی 

بیان نمودند. دکتر ملک حسینی نیز طی سخنانی عالوه بر تشریح عوامل موفقیت در مقابل مشکالت، بندهایی به جوانان 
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تکریم از چهار نفر از اساتید باز نشسته دانشگاه شیراز

تجلیل و تکریم از نخبگان و مستعدان برتر

جلسه تکریم از ۴ تن از اساتید پیشکسوت دانشگاه شیراز و هم اندیشی در ارتباط با مجمع خیران نخبه پرور استان فارس در 

تاریخ 26 دی ماه در بنیاد نخبگان استان فارس برگزار گردید. در این جلسه که آقایان دکتر جواد بهبودیان از بنیان گذاران 

بخش ریاضی و آمار، دکتر منصور طاهری انارکی استاد پیشکسوت و معلم اخالق، دکتر مجید ارشاد لنگرودی معاون و رئیس 

چند دوره دانشگاه شیراز و مهندس علی اصغر شرفی از مربیان پیشکسوت و فعال در امور خیریه، حضور داشتند. رئیس بنیاد 

به نحوه شکل گیری  اشاره  با  اساتید پیشکسوت  این  از سال ها فعالیت علمی و اجرایی  نخبگان استان فارس ضمن تقدیر 

مجمع خیران نخبه پرور استان فارس، اهم فعالیت ها و حمایت های این سازمان مردم نهاد را که عبارتند از: اعطا جایزه به 

نام بزرگان و فرهیختگان، اعطا بورس های تحصیلی مختلف به مستعدان، اعطا وام های قرض الحسنه، حمایت از مستعدان 

ایده پرداز در زمینه اجرا و تجاری سازی ایده ها و اختراعات، حمایت از موسسات و مجموعه های حامی مستعدان و نخبگان 

و حمایت از ایجاد زیرساخت های الزم برای پیشرفت مستعدان و نخبگان را به اطالع اساتید رسانید.

در پایان این جلسه در زمینه همکاری در برنامه های مجمع خیران نخبه پرور فارس از این اساتید پیشکسوت نظرخواهی 

شد که همگی در خصوص همکاری با این مجمع قول همکاری دادند. 
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تکریم از خیر نخبگانی بزرگ شیراز 

تجلیل و تکریم از نخبگان و مستعدان برتر

خانم دکتر موالوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به اتفاق رئیس بنیاد نخبگان استان فارس و تنی چند از 

مقامات استان روز شنبه 16 بهمن ماه 13۹۵ ضمن حضور در منزل آقای حاج محمدحسن کاظمی و سرکار خانم هلن کاظمی، 

از خیران بزرگ شیراز، از ایشان تکریم و تقدیر به عمل آوردند. این خیران بزرگ، حدود یک هزار میلیارد ریال از امالک و 

دارایی خود را وقف امور فرهنگی نخبگان، ساخت پژوهشکده پیشگیری از جرم، ساخت بیمارستان مربوط به بیماران دیابتی 

و خوابگاه های دانشجویی نموده اند. دکتر موالوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در این دیدار گفت: براساس 

گزارش هایی که منتشر شده، استان فارس و به خصوص شیرازی ها در زمینه کارهای خیر و وقف از استان های پیشرو هستند 

و این موضوع می تواند به دولت در حل مشکالت کمک کند. وی با اشاره به این که دولت با محدودیت هایی در حوزه مالی و 

اقتصادی روبرو است گفت: دولت به تنهایی قادر به حل تمام مشکالت نیست و از این رو نیک اندیشی خیران می تواند یاری 

بخش و مکمل عملکرد دولت باشد. در این دیدار رئیس بنیاد نخبگان استان فارس ضمن معرفی مجمع خیران نخبه پرور 

فارس گفت: آقای کاظمی و دختر ایشان که هر دو از خیران بزرگ شیراز هستند از اولین خیران شیرازی بودند که توجه جدی 

به امور نخبگان داشته و با افکاری متعالی دغدغه های جدی نسبت به سرنوشت جوانان و نوجوانان این خطه از کشور را دارند. 

دکتر شریف افزود:خیران نخبه پرور می توانند تکمیل کننده رسالت ها و ماموریت های بنیاد ملی نخبگان در زمینه همکاری 

در شناسایی مستعدان، نخبه شناسی و نخبه پروری در کشور باشند و همچنین با اعطای وام قرض الحسنه به مخترعان جوان 

گام های اساسی در جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان توسط آنها بردارند. وی اضافه کرد: به منظور اشتغال زایی و توسعه 

کارآفرینی در بین زنان سرپرست خانواده، بنیاد نخبگان استان فارس با همکاری فن بازار منطقه ای استان فارس، دوره های 

آموزشی برای راه اندازی کسب و کار را، طراحی نموده که با حمایت و همکاری مشاور استاندار در امور بانوان استان فارس 

این پروژه آغاز خواهد شد. شایان ذکر است در این دیدار به درخواست بنیاد نخبگان استان فارس از تمام نخبگان برگزیده 

که توسط این بنیاد معرفی گردند در منزل شخصی خانواده کاظمی با اهدا جوایز توسط ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.



40

تجلیل و تکریم از نخبگان و مستعدان برتر

برگزاری همایش دانشمندان برتر کشور و تقدیر از دانشمندان یک صدم درصد با 
همکاری پایگاه استنادی جهان اسالم

درمان  بهداشت،  وزیر  معاون  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون  با حضور  کشور  دانشمندان برتر  اندیشی  هم  و  نشست 

استنادی  پایگاه  سرپرست  شیراز،  های  دانشگاه  روسای  فارس،  نخبگان  بنیاد  رئیس  فارس،  استاندار  پزشکی،  آموزش  و 

روزهای  در  در  دانشگاهیان کشور  و  نخبگان، سرآمدان  از  و جمعی  استانی  مسئوالن  از  )ISC(، جمعی  اسالم  علوم جهان 

نخبگان  بنیاد  رییس  دکتر شریف  برگزار شد.  دانشگاه  شیراز  رفاهی  و  فرهنگی  مجتمع  در   ۹۵ ماه  اسفند   1 و  بهمن   30

استان فارس و دبیر علمی همایش در اختتامیه این نشست گفت: به لطف خداوند متعال در دو روز گذشته میزبان جمعی 

است که در سند  اهدافی  راستای  در  ریزی شده که  برنامه  اهداف  به  توجه  با  و  بودیم  برتر کشور در شیراز  دانشمندان  از 

خوب  مشارکت  و  برنامه  مدت  تمام  در  کنندگان  شرکت  کامل  حضور  با  توانستیم  آمده،  نخبگان  امور  در  کشور  راهبردی 

برگزاری  سال  اولین  در  ما  مخاطبین  انتخاب  افزود:  وی  یابیم.  دست  مدنظر  اهداف  به  شده  مطرح  های  بحث  در  ایشان 

سطح  در  کشور  استراتژیک  مراکز  از  یکی  عنوان  به  اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  بندی  الویت  اساس  بر  همایش 

ا... در کمیته های تخصصی برای سالهای بعد نحوه انتخاب بهتر خواهد شد. این همایش در توسعه  منطقه بود که ان شاء 

به  رسید.  نیز  قسمت  این  در  خودش  اهداف  به  است،  نخبگان  ملی  بنیاد  در  ما  اهداف  جزء  که  تکریم  فرهنگ  ترویج  و 

فراروی  چالشهای  که  محور   3 بیشتر،  اثرگذاری  منظور  به  جامعه  در  نخبگان  بیشتر  چه  هر  حضور  سازی  زمینه  منظور 

کشور است را به صورت سخنرانی های کلیدی از افراد با سابقه اجرایی و علمی قوی از جمله آقایان دکتر رضا ملک زاده، 

توفیقی، دکتر رضا منصوری، دکتر احمد شعبانی، دکتر صبوری، دکتر رعنائی، دکتر زلفی گل، دکتر دومیری  دکتر جعفر 

از:  بودند  عبارت  محور   3 این  نمود:  عنوان  وی  کردیم.  دنبال  سوئد(  دانشگاه  )از  طاهرزاده  دکتر  مهبودی،  دکتر  گنجی، 

 الف( تبیین جایگاه پایگاه استنادی علم جهان اسالم؛

ب( فرصتها و چالشهای آموزش عالی؛

ج( معرفی و ترویج دانشگاه نسل سوم.

در اختتامیه این هم اندیشی نیز از 6 نفر از دانشمندان یک صدم درصد جهان )براساس گزارش موسسه ISI( شامل  دکتر دومیری گنجی 

از دانشگاه صنعتی بابل، دکتر شیخ االسالمی از دانشگاه صنعتی بابل، دکتر رضا پور از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دکتر عباسوندی 

از دانشگاه  بین المللی امام خمینی و دکتر نیکنام از دانشگاه صنعتی شیراز، با اهدای تندیس ISC و لوح سپاس، تقدیر به عمل آمد.
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تجلیل و تکریم از نخبگان و مستعدان برتر

تکریم از 4 شیمی دان برجسته برنده جایزه عالمه طباطبایی
 و رونمایی از کتاب های زندگینامه آن ها

برگزیده جایزه عالمه  و  برجسته شیمی کشور  دانشمندان  از  تن  از چهار  تقدیر  به منظور  نخبگی  پاسداشت  دومین مراسم 

طباطبایی)ره( بنیاد ملی نخبگان دکتر سید حبیب فیروزآبادی، دکتر هاشم شرقی، دکتر افسانه صفوی و دکتر ناصر ایران 

پور توسط بنیاد نخبگان استان فارس در روز سه شنبه 3 اسفند ماه در محل مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز برگزار 

شد. دکتر شریف در این مراسم گفت:نخبه شناسی، نخبه پروری و نخبه گماری جزء اهداف اصلی بنیاد ملی نخبگان است. 

همچنین تکریم از آنها نیز جز الویت های بنیاد می باشد. هدف از تکریم، توسعه و ترویج فرهنگ تکریم، شناسایی اثرگذاری 

علمی و فرهنگی نخبگان جامعه، شناسایی رموز موفقیت آنها، زمینه سازی حضور هرچه بیشتر این افراد در جامعه به منظور 

الگوسازی شیوه زندگی علمی و فرهنگی  المللی و در نهایت  ایرانی در سطوح ملی و بین  اثرگذاری بیشتر، معرفی مشاهیر 

این عزیزان است. رئیس بنیاد نخبگان استان فارس در پایان با اشاره به فعالیت های بنیاد نخبگان استان فارس در ارتباط با 

تکریم از نخبگان گفت: کار زیبایی که از سال قبل در بنیاد نخبگان استان فارس آغاز شده است، تهیه و چاپ کتاب زندگی 

نامه علمی- اجتماعی نخبگان، سرآمدان و مشاهیر استان فارس است که فعاًل از شانزده تن از اساتید و برندگان استانی جایزه 

عالمه طباطبایی)ره( که باالترین جایزه بنیاد ملی نخبگان است، این کار آغاز گردیده است. وی یاد آور شد: پیش از این در 

مراسم تکریم دکتر ملک حسینی از کتاب ایشان رونمایی شد و در این مراسم نیز از کتاب رمان زندگی نامه این چهار عزیز 

بزرگوار رونمایی خواهد شد. امیدوارم که با این کار بتوانیم این عزیزان را به جوانان عزیز کشور بیش از گذشته بشناسانیم. 

شایان ذکر است در این جلسه با حضور مهندس افشانی استاندار فارس،دکتر شاهرضایی مدیر کل دفتر تکریم و الگوسازی 

بنیاد ملی نخبگان، دکتر گشتاسبی راد سرپرست دانشگاه شیراز، دکتر مقدسی رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دکتر شمسی 

پور رئیس انجمن شیمی ایران از چهار کتاب رمان زندگی نامه این چهار تن از شیمیدان برجسته کشور که به همت بنیاد 

تهیه شده است، رونمایی شد. افسانه کیمیا و جادوی کیمیا  با عناوین صید شاه ماهی، شور شرقی،  فارس  استان  نخبگان 
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تقدیر از فعالیت های دکتر علی خلفی نژاد »دردوران دفاع مقدس«  

تجلیل و تکریم از نخبگان و مستعدان برتر

طـی مراسـمی کـه در ادامـه برگـزاری کارگاه آموزشـی خاطـره نویسـی دفاع مقدس تحـت عنـوان »نثر در نـگارش خاطره« 

بـه میزبانـی بنیـاد حفـظ آثـار دفـاع مقـدس اسـتان فـارس و بـا همـکاری بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس در روز پنجشـنبه 

مـورخ ۵ اسـفند مـاه 13۹۵ در شـیراز برگـزار گردیـد از خدمـات دکتـر علـی خلفـی نـژاد اسـتاد شـیمی دانشـگاه شـیراز 

و رئیـس پیشـین بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس در زمینـه نـوآوری هایـی کـه در خصـوص تصفیـه آب و داروهـای ضـد 

بمـب هـای شـیمیایی در سـال هـای دفـاع مقـدس انجـام داده بـود تقدیـر بـه عمـل آمـد. در ابتـدای ایـن مراسـم، دکتـر 

شـاهرضایی سـخنانی را در خصـوص هـدف بنیـاد نخبـگان از تقدیـر و اهمیـت ایـن گونـه مراسـم ایـراد نمـود. پـس از 

آن دکتـر شـریف نیـز ضمـن معرفـی ایـن بنیـاد و فعالیـت هـای آن بـه تشـریح بعضـی از فعالیـت هـا و خدمـات دکتـر 

خلفـی نـژاد در زمـان جنـگ تحمیلـی پرداخـت. در ادامـه ایـن مراسـم دکتـر خلفـی نـژاد نیـز بـه بیـان برخـی از کارهـای 

گـذاری  تاثیـر  خاطـرات  و  پرداخـت  مقـدس  دفـاع  زمـان  در  خـود  همـکاران  از  گروهـی  و  خـود  توسـط  شـده  انجـام 

را از آن دوران نقـل کـرد. در پایـان ، بـا حضـور جمعـی از مسـئوالن بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزشـهای دفـاع مقـدس 

بـا اهـدا لـوح سـپاس از طـرف بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس از خدمـات دکتـر علـی خلفـی نـژاد تقدیـر بـه عمـل آمـد. 
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برنامه های تربیتی - آموزشی 

همکاری در برگزاری ششمین دوره مسابقه خالقیت ابن سینا 

ششـمین دوره مسـابقه خالقیـت ابـن سـینا بـا کوشـش گـروه نخبگانـی کاپا )کاوشـگران اسـتعداد پرورشـگران اندیشـه( در 

تاریـخ هـای 2۵ تـا 2۷ فروردیـن مـاه برگـزار گردیـد. ایـن برنامـه از حـدود 6 سـال قبـل بـه همـت گروهـی از دانشـجویان 

دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز آغـاز گردیـد و بـر اسـاس آن دانش آمـوزان خـالق و مبتکـر ابتـدا از طریق مجـازی گزینش 

شـده و سـپس طـی فرآینـدی مسـتمر و علمـی مراحل مختلـف خالقیت و ایده پـردازی را طی کـرده و به مسـابقه نهایی راه 

مـی یابنـد. ایـن برنامـه ابتـدا در سـطح یـک ناحیـه از آموزش و پرورش شـیراز آغاز، سـپس در سـطح شـیرا ز و پـس از آن 

در سـطح اسـتان و امسـال در سـطح چند اسـتان در منطقه جنوب کشـور توسـعه یافته اسـت.  دکتر حبیب شـریف رئیس 

بنیـاد نخبـگان فـارس در جلسـه اختتامیـه ایـن برنامه که با حضور رییس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز، مدیـرکل آموزش و 

پـرورش فـارس، دانـش آموزان شـرکت کننده در مسـابقه و والدین آنها و برگزارکنندگان تشـکیل شـد، ضمـن تبریک والدت 

بـا سـعادت حضـرت علـی )ع( و تشـکر از تالشـهای بی وفقه گروه دانشـجویی کاپـا اعالم کردنـد: بنیاد نخبگان اسـتان فارس 

از سـال ۹۴ بـه صـورت جـدی فعالیـت های گروه کاپا را مورد بررسـی قرار داده اسـت و با همکاری این گـروه تالش نموده تا 

روند برگزاری مسـابقات ابن سـینا نظام مند تر در اسـتان پیگیری شـود. عالوه بر آن تالش شـد تا مسـابقه در سـطح منطقه 

اجرایـی گـردد کـه بـه لطـف خدا در این دوره شـاهد حضـور تیم هایی از دیگر اسـتان های منطقه در مسـابقه بودیم. ایشـان 

در خاتمـه از حمایـت هـای بی دریغ آقایان دکتر ایمانیه و مهندس آذری، روسـای دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز و مدیر کل 

آمـوزش و پـرورش اسـتان فارس، از برگزاری این مسـابقات تقدیرکـرد. در این دوره از مسـابقات در مرحله اول 680  گروه از 

دانش آموزان دوره متوسـطه دوم از دبیرسـتان های اسـتان فارس، بوشـهر، کهگیلویه و بویراحمد، خوزسـتان و هرمزگان به 

صـورت غیـر حضـوری بـه  رقابـت پرداختند که از این تعـداد 20 گروه بـه مرحله دوم مسـابقات راه یافتند. مراسـم اختتامیه 

بـا اهـدای جوایـز نفیـس بـه گـروه هـای برنـده  اول تـا سـوم و همچنیـن بـه دیگر گـروه های شـرکت کننـده پایـان یافت.
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برگزاری بازارچه خیریه گندم

بـا توجـه بـه اهمیـت ایجـاد احسـاس مسـئولیت در تمـام جامعه و بویـژه نخبـگان در ارتباط بـا امور خیریـه و عـام المنفعه، 

بـا همـت جمعـی از اسـتعدادهای برتـر و نخبـگان اسـتان فـارس در روز هـای ۹، 10 و 11 تیرمـاه )23، 2۴ و 2۵ رمضـان( 

بازارچـه خیریـه »گنـدم« بـه نیـت »حمایـت از کـودکان نیازمنـد و بـی سرپرسـت« برپـا شـد. در ایـن بازارچـه نخبـگان و 

اسـتعداد هـای برتـر فـارس در بخـش های مختلفـی اقدام به عرضـه کاال و خدمـات با اهـداف خیرخواهانه کردنـد. مخترعان 

و صاحبـان شـرکت هـای دانـش بنیـان تحـت حمایت، بـا عرضه اختراعات تجاری سـازی شـده خود بـا قیمتی کمتـر از بازار 

بـرای اولیـن بـار بـه صـورت جمعی و با اهـداف خیریه اقـدام به عرضـه محصـوالت نمودند. از دیگـر بخش های ایـن بازارچه 

می تـوان بـه برپایـی غرفـه هـای خالقیـت و بـازی های فکری، سـالمت )کـه نخبگان و اسـتعداد هـای برتر گروه پزشـکی در 

آن اقـدام بـه ارایـه خدمـات پزشـکی نمودند( مشـاوره روانشناسـی، تحصیلی، تجاری سـازی اشـاره کـرد. که در ایـن غرفه ها 

اسـتعداد هـای برتـر بـه ارایـه مشـاوره تخصصـی در امـور مختلـف پرداختنـد. بعالوه غرفـه های محصـوالت و دسـتاوردهای 

هنـری و خوراکـی هـای افطـار در ایـن بازارچه بسـیار فعال بودنـد. تمامی عوایـد حاصل از فـروش کاال ها و خدمـات در این 

غرفـه هـا بـه امـور خیریـه اختصـاص داده شـد. در ایـن بازارچـه همچنین تعـدادی از خیران اسـتان نیـز حضور داشـتند که 

بعضـا بـه عرضـه کاال و خدمـات با اهـداف خیریـه پرداختند.

جهـت ایجـاد تنـوع و نشـاط در محیـط بازارچـه، برنامـه هـای جذابـی از جملـه دوبلـه زنـده انیمیشـن، رصـد سـتارگان، 

سـرگرمی هـای مربـوط بـه کـودکان و عرضـه محصـوالت نـوآوری در حـوزه گل و گیاهـان آپارتمانـی نیـز ارایـه گردیدنـد.
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همکاری در برگزاری دهمین دوره  همایش زنگ تفریح در دانشگاه شیراز

در سـال 1386 گروهـی از دانشـجویان دانشـگاه شـیراز بـه صـورت خودجـوش برنامـه ای را تدویـن کـرده و تحـت عنـوان 

زنـگ تفریـح در دانشـگاه شـیراز اجـرا کردنـد. هـدف آنهـا از اجـرای این برنامـه آن بود کـه دانش آمـوزان اسـتان فارس که 

مایـل بـه انتخـاب رشـته جهـت ورود بـه دانشـگاه هـا هسـتند، عـالوه بر ایـن که با ماهیت رشـته ها آشـنا شـوند، بـا آگاهی 

کامـل از امـکان ادامـه تحصیـل در رشـته هـای مـورد عالقه، خـود با پتانسـیل های موجـود و محیط دانشـگاه هـا و خصوصاً 

توانمندیهـای دانشـگاههای اسـتان نیـز آشـنا گردنـد. ایـن برنامـه تاکنـون هرتابسـتان اجـرا گردیـده و بـه دلیـل اسـتقبال 

چشـمگیر دانـش آمـوزان، یـک سـیر تکاملـی نیـز بـه خـود گرفته اسـت بـه نحوی که بـه مرور بـه 3 دانشـگاه بزرگ شـیراز 

تسـری پیـدا کـرده اسـت. در راسـتای حمایـت از اجتماعـات نخبگانـی و برنامـه دوسـت علمـی، از سـال قبـل ایـن برنامه با 

همـکاری و حمایـت بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس و بـا رویکـردی جدیـد اجـرا شـد. امسـال نیـز بـا حمایـت و همـکاری ۵ 

مرکـز علمـی شـامل دانشـگاه های شـیراز، علـوم پزشـکی، صنعتـی و آزاد شـیراز و بنیـاد نخبـگان اسـتان فارس برگزار شـد. 

در رویکـرد جدیـد، دانـش آمـوزان عـالوه بـر ایـن کـه بـا حضـور در دانشـگاه بـا محیـط، توانمنـدی، امکانـات و رشـته های 

دانشـگاه هـا آشـنا مـی شـوند، در کارگاه هـای متنوعـی کـه برگزار می شـود نیز شـرکت کـرده تا امـکان توانمنـدی آنها در 

ابعـاد مختلـف فراهـم گردد.

امسـال حـدود 2۴0 دانـش آمـوز از شـیراز و ۵0 دانـش آمـوز از سـایر شهرسـتان هـای اسـتان فـارس در این رویـداد علمی 

شـرکت کردنـد و ایـن دانش آمـوزان  امکان شـرکت در 68 کارگاه علمـی در زمینه هـای مختلف: خالقیت، هنـری، فرهنگی، 

اجتماعـی، علمـی، مدیریتـی و غیـره را داشـتند. نکتـه دیگـری که حایز اهمیت اسـت این اسـت که دانش آموزان اسـتان در 

ایـن برنامـه هـا ترغیـب می شـوند که هنـگام انتخاب رشـته، ابتـدا دانشـگاه های منطقه خودشـان را مد نظر داشـته باشـند 

و بـه مانـدگاری آنهـا در اسـتانی کـه در آن پـرورش یافته اند نیز تشـویق و ترغیب شـده تا دیـن خود را به منطقه خودشـان 

ادا کننـد. پـس از اتمـام برنامـه، در نشسـتی با حضـور برگزارکنندگان نقـاط ضعف و قـدرت برنامه مورد ارزیابـی قرار گرفت.  
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همکاری در برگزاری هفتمین دوره مسابقه خالقیت ابن سینا

مرحلـه پایانـی هفتمیـن دوره »مسـابقه خالقیت ابن سـینا« با حضور 20 گـروه از برگزیدگان مرحله اول از اسـتانهای فارس، 

هرمـزگان، اصفهـان و یـزد برگـزار شـد. آییـن اختتامیه ایـن رویداد در 13 اسـفندماه ۹۵ با حضور سـرکار خانـم نظری مدیر 

کل دفتـر مشـاوره و ارتبـاط بـا اجتماعـات نخبگانـی بنیـاد ملـی نخبـگان، دکتر شـریف رییس بنیـاد نخبگان اسـتان فارس، 

دکتـر ایمانیـه رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز و آقـای آذری مدیر کل آمـوزش و پرورش اسـتان فارس برگـزار گردید. 

در ایـن دوره از مسـابقات گروه هـای دانش آمـوزی برتـر از میـان شـرکت کنندگان معرفـی و جوایـز خـود را دریافـت نمودند. 

دکتـر شـریف در سـخنانی ضمـن تقدیـر از فعالیت های ارزشـمند گروه دانشـجویی کاشـفان اسـتعداد، پرورش گران اندیشـه 

)کاپـا( در راسـتای ترویـج تفکـر و خالقیـت و برگـزاری منظـم ۷ دوره مسـابقه خالقیـت ابـن سـینا در هفـت سـال اخیـر، 

افـزود: از زمانـی کـه مسـئولیت بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس را برعهـده گرفتـه و بـا این گروه آشـنا شـدم یکـی از برنامه ها 

و وعـده هایـم بـه ایـن گـروه تـالش برای ملی شـدن مسـابقه بـود و خدا را شـاکرم که بـا پیگیری هـای این بنیـاد، آموزش و 

پـرورش فـارس و همـت اعضـای گروه کاپا در سـال جاری بـرای برگزاری دوره هفتم مسـابقه شـرکت کنندگانی از ۹ اسـتان 

جنوبـی در میـان شـرکت کنندگان داشـتیم و در میـان 20 گـروه برتـر مرحلـه دوم نیـز شـرکت کنندگانـی از چهـار اسـتان 

کشـور حضـور دارنـد و امیدواریـم در سـال آینده شـرکت کنندگانی از سرتاسـر کشـور در این رویـداد حضور یابنـد. در ادامه 

سـرکار خانـم نظـری در سـخنانی ضمـن ابراز خوشـحالی از حضور در میـان جوانان خـوش ذوق و خالق و با انگیـزه،  اعتماد 

دانـش آمـوزان بـه گـروه کاپـا، همراهی سـه دسـتگاه متولی آمـوزش در اسـتان از جمله دانشـگاه، بنیـاد نخبـگان و آموزش 

و پـرورش و همچنیـن همدلـی و تـالش صادقانـه دانشـجویان در مسـیر پیشـرفت و توسـعه کشـور را سـه ثـروت اصلـی این 

گـروه دانشـجویی دانسـت و ابـراز امیـدواری نمـود که این گـروه ارزش این ثـروت را دانسـته و تالش های خود را بـه بهترین 

شـکل بـرای توسـعه فعالیت هـای خود به شـکل مسـتمر ادامـه دهنـد. در پایان این مراسـم از برگزیـدگان تقدیـر، و جوایزی 

بـه رسـم یادبـود به دانـش آمـوزان برگزیده اهدا شـد.
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برگزاری مرحله دوم مدرسه فصلی خالقیت و ایده پردازی ویژه دانش آموزان شهرستان جهرم

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس پـس از برگـزاری مراحل اول مدرسـه زمسـتانه خالقیـت و ایده پـردازی در شهرسـتان جهرم،   

در بهمـن مـاه ۹۴ بـه برگـزاری مرحلـه دوم ایـن برنامـه بـا حضور 30 نفـر از برگزیـدگان مرحلـه اول از 2۵ تـا 2۷ فروردین 

مـاه در شـیراز اقـدام نمـود. در ایـن مرحلـه دانـش آمـوزان بـا شـرکت در کارگاه های آموزشـی بـا عناوین انضباط شـخصی، 

نـگارش خـالق، آشـنایی بـا اصـول سـاخت، مستندسـازی علمـی و روش ارایـه و سـخنرانی، آموزش هـای خـود را در مرحله 

اول  تکمیـل نمودنـد. هـم چنیـن بـا هدف آشـنایی دانش آموزان با مراکـز علمی ، فرهنگـی بازدید از کتابخانه و مرکز اسـناد 

ملـی اسـتان فـارس، رصدخانـه دانشـگاه شـیراز و مجموعـه حافظیه برنامـه ریزی و اجـرا گردیـد. در روز پایانی نیز نشسـتی 

بـا هـدف الگوسـازی از اسـتعدادهای برتـر موفـق اسـتان بـرای دانـش آمـوزان برگزارشـد. در ایـن نشسـت  ۴ تـن از جوانان 

موفـق اسـتان در زمینـه هـای علمـی، کارآفرینـی و پژوهشـی در جمـع دانـش آمـوزان از تجربیـات، شکسـت هـا و موفقیت 

هـای خـود سـخن گفتـه و نکاتی را برای تسـهیل مسـیر نیل بـه موفقیت بـرای دانش آموزان تشـریح نمودنـد. در پایان برای 

تـداوم ارتبـاط دانـش آمـوزان بـا بنیـاد و رصـد بهتر اسـتعداد آنـان، ۴ پـروژه از جمله انجـام یـک کار داوطلبانـه گروهی در 

شهرسـتان جهـرم، تدویـن یـک پروپـوزال علمـی، نگارش گـزارش سـفر و هم چنیـن مسـابقه کتابخوانی برای دانـش آموزان 

مطـرح شـد تـا بـا اجرا توسـط آنـان  و ارزیابی کارهـای انجام شـده، مرحلـه بعد برنامه بـرای برگزیـدگان اجرا گردد. شـایان 

ذکـر اسـت کـه ایـن برنامـه توسـط تعـدادی از مسـئولین و کارشناسـان بنیـاد ملـی نخبـگان و رؤسـای بنیـاد های اسـتانی 

مـورد بازدیـد قـرار گرفـت. خانـم نظـری مدیـر کل دفتر مشـاوره و ارتباط بـا اجتماعـات نخبگانی بنیـاد ملی نخبـگان، آقای 

قنبـری معـاون دفتـر مدیریـت و نظـارت بـر فرآینـد های بنیـاد ملی نخبـگان، آقای همتیـان کارشـناس بنیاد ملـی نخبگان، 

روسـای بنیـاد هـای نخبـگان اسـتان هـای کهگیلویـه و بویر احمد، سیسـتان و بلوچسـتان، کرمـان، هرمزگان، یـزد و اردبیل 

از برخـی مراحـل ایـن برنامـه بازدیـد کردنـد کـه مـورد توجه ایشـان قـرار گرفـت.  همچنین به صـورت حضوری و مسـتقیم 

از شـرکت کننـدگان نظـر سـنجی نیـز به عمـل آمد.
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طرح دوست علمی

برگزاری چهارمین  مدرسه فصلی خالقیت در شهرستان اقلید

چهارمیـن مدرسـه فصلـی خالقیـت و ایـده پـردازی با عنوان »مدرسـه بهـاره خالقیـت و ایده پـردازی اقلیـد« در روزهای 8 

تـا 10 اردیبهشـت مـاه در شهرسـتان اقلیـد بـا حضـور 80 نفـر از دانـش آمـوزان دوره متوسـطه برگـزار گردیـد. ایـن برنامه 

بـه مـدت سـه روز در قالـب کارگاه هـای آموزشـی و مسـابقات خاّلقانـه، مفاهیمـی از قبیـل ایده پـردازی، طوفـان ذهـن، 

تفکـر انتقـادی، ایجـاد انگیـزش، مدیریـت پـروژه و مدیریـت زمـان و خالقیـت هنـری بـه دانـش آمـوزان آموزش داده شـد. 

آییـن اختتامیـه ایـن مدرسـه بـا حضـور معـاون بنیـاد نخبـگان فـارس، رییـس مرکز آمـوزش عالـی اقلیـد، مدیـر آموزش و 

پـرورش شهرسـتان اقلیـد، جمعـی از مسـئولین اجرایـی و والدیـن دانش آمـوزان برگزار شـد. در این مراسـم دکتـر فخارزاده 

معـاون بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس ضمـن تشـکر از رییـس مرکـز آمـوزش عالـی اقلیـد بـه عنـوان حامـی اصلـی برنامه و 

برگزارکننـدگان مدرسـه بهـاره »خالقّیـت و ایـده پـردازی«، بـه معرفـی بنیـاد ملـی نخبـگان و برنامـه هـای این بنیـاد برای 

حمایـت از دانـش آمـوزان مقاطـع ابتدایـی در قالـب طرح شـهاب پرداخته و خاطرنشـان نمودند کـه درسـال تحصیلی آینده 

شهرسـتان اقلید نیز شـامل این طرح ملی خواهد شـد، لذا  الزم اسـت اداره آموزش و پرورش شهرسـتان و سـایر مسـئولین 

بـه صـورت جـدی از اجـرای ایـن طـرح در شهرسـتان حمایت نماینـد. ایشـان خاطر نشـان کردنـد در مقطع متوسـطه برای 

پـر کـردن خـال اسـتعدادیابی و پـرورش خالقیـت،  برنامـه هایـی را در نظـر گرفتـه ایـم کـه طـرح مدرسـه خالقیـت و ایده 

پـردازی از جملـه ایـن برنامـه هـا اسـت. امـا از آن جـا کـه ایـن طـرح خـارج از چارچـوب برنامـه هـای بنیـاد ملـی نخبگان 

مـی باشـد مـا از تـوان خـود شهرسـتان هـا بـرای تأمیـن مالـی برنامـه بهـره می گیریـم. در پایـان ایـن مراسـم نیـز از یـک 

گـروه از پسـران و یـک گـروه از دختـران بـه عنـوان گـروه های برتـر تقدیر بـه عمل آمـد و به تمامـی دانش آمـوزان گواهی 

شـرکت اهـدا گردیـد. الزم بـه ذکر اسـت کارگاه های آموزشـی توسـط آقایـان دکتر داسـمه، میهمـی و حجازی فر و باسـتان 

و خانـم هـا کشـمیری پـور، مهرپـور و ابراهیمـی و مسـابقات توسـط گـروه دانشـجویی کاپا )کاشـفان اسـتعداد، پرورشـگران 

اندیشـه( برنامه ریـزی، تدویـن و اجـرا شـد. همچنیـن در سـومین روز اجـرا  امام جمعـه محترم شهرسـتان، معـاون فرماندار، 

فرمانـده سـپاه شهرسـتان، اعضـاء شـورای شـهر از برنامـه بازدید و از نزدیـک در جریـان روند برگـزاری برنامه قـرار گرفتند. 

در بـازه زمانـی اتمـام کارگاههـا و اجـرای برنامـه اختتامیـه، به صورت حضـوری از دانش آموزان شـرکت کننـده در خصوص 

برنامه هـای ارایـه شـده و نحـوه اجـرای آنهـا، کیفیـت مدرسـین، مـکان و نحـوه پذیرایـی ارزیابـی به عمـل آمد.
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طرح دوست علمی

برگزاری مرحله سوم مدرسه پاییزه خالقیت و ایده پردازی در کازرون

پـس از برگـزاری مرحلـه دوم مدرسـه پاییـزه خالقیت و ایده پـردازی کازرون، از میان شـرکت کننـدگان در مرحله دوم، 21 

نفـر بـه واسـطه موفقیـت در انجـام پـروژه هـای آن مرحلـه بـا کسـب امتیاز الزم بـه مرحلـه سـوم راه یافتند. در ایـن مرحله 

کـه روزهـای 2 و 3 تیـر مـاه در کازرون برگـزار شـد، 21 نفـر برگزیـده در برابـر هیـات داوران بنیـاد نخبـگان اسـتان فارس 

کـه متشـکل از اسـتعدادهای برتـر اسـتان بودنـد، بـه دفـاع از پروژه هـای خویش به صـورت انفـرادی و گروهـی )در صورت 

نـگارش پروپـوزال علمـی( پرداختنـد. بـرای ایـن کار دانـش آمـوزان شـرکت کننـده در بخـش کتابخوانـی 6 دقیقـه و دانش 

آمـوزان شـرکت کننـده در بخـش پروپـوزال پژوهشـی و نـگارش خـالق 10 دقیقه فرصت داشـتند تـا کار خـود را ارایه کرده 

و در 1۵ تـا 20 دقیقـه پـس از آن بـه پاسـخ گویـی بـه سـواالت مطرح شـده بپردازنـد. هیات داوران شـرکت کننـده در این 

بخـش از تخصـص هـای گوناگـون انتخـاب گردیـد تـا توانایـی دانـش آمـوزان در برخـورد بـا نـگاه هـای غیـر تخصصـی نیز 

سـنجیده شـود. بـه طـور کلی تسـلط در ارایه، انتقـال مفهـوم، امانت داری علمـی و ادبی و چگونگی پاسـخگویی به سـواالت 

از جملـه معیارهـای مطـرح شـده در ایـن داوری بودنـد. پـس از پایـان داوری، از طـرح هـای برگزیـده و مشـروط )ملـزم بـه 

انجـام تصحیحـات( دعـوت بـه عمـل آمـد تـا در مرحلـه پایانـی مدرسـه پاییزه شـرکت نماینـد. نتایـج داوری در جـدول زیر 

آمده اسـت.
تایید یا بخش پروپوزال نویسی

بخش نگارش خالقمشروط

آتوسا خلیلی1تایید مرضیه بشکار 1

زهرا رهبر2تایید زهرا رهبر2

هانیه عباسی3تاییدمریم سپاسی 3

بخش کتابخوانیمشروطشادی اولیا4
نیلوفر امیر عضدی 1مشروطمحمد دهقانی5

مرضیه بشکار2مشروطعلیرضا رنجبری6

مشروطبنیامین مرادی تبار7
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طرح دوست علمی

برگزاری مرحله دوم مدرسه بهاره خالقیت و ایده پردازی شهرستان اقلید  

پـس از برگـزاری مراحـل اول مدرسـه بهـاره خالقیت و ایده پردازی شهرسـتان اقلید در اردیبهشـت ماه سـال جاری، 2۷ نفر 

از برگزیـدگان مرحلـه اول ایـن برنامـه از 22 تـا 2۴ تیرمـاه در مرحلـه دوم برنامـه در شـیراز شـرکت نمودنـد. در این مرحله 

دانـش آمـوزان بـا شـرکت در کارگاه هـای آموزشـی بـا عناویـن انضباط شـخصی، نـگارش خالق، آشـنایی با اصول سـاخت، 

روش پژوهـش و مستندسـازی علمـی و روش ارایـه و سـخنرانی آمـوزش هـای خـود در مرحلـه اول را تکمیـل نمودنـد. هـم 

چنیـن بـا هـدف آشـنایی دانـش امـوزان بـا مراکـز علمـی و فرهنگـی، بازدیـد از کتابخانـه و مرکز اسـناد ملی اسـتان فارس، 

رصدخانـه دانشـگاه شـیراز و مجموعـه حافظیـه برنامـه ریـزی و اجـرا گردیـد. در ایـن بازدیـد هـا دانـش آموزان بـا اهداف و 

فعالیـت هـای کتابخانـه ملـی و بخـش های مختلف آن آشـنا شـدند. هـم چنیـن در بازدید از رصدخانه دانشـگاه شـیراز ابتدا 

در قالـب یـک کارگاه 1 سـاعته بـا مفاهیـم نجـوم آشـنا شـده و پـس از آن ضمـن بازدیـد از رصدخانـه اقدام به رصـد برخی 

اجـرام آسـمانی نمودنـد. در روز پایانـی نیـز نشسـتی بـا هـدف الگوسـازی از اسـتعدادهای برتـر موفـق اسـتان بـرای دانـش 

آمـوزان برگـزار گردیـد کـه چنـد تـن از جوانان موفـق اسـتان در زمینه هـای علمـی، کارآفرینی و پژوهشـی )آقایـان حجت 

االسـالم و المسـلمین مهنـدس سـید محمـد هاشـمی، حسـین میهمـی، دکتـر پوریـا داسـمه، امیـد داودی و خانـم هـا زهرا 

طیبـی و آناهیتـا مهرپـور( در جمـع دانـش آمـوزان از تجربیـات، شکسـت هـا و موفقیـت هـای خود سـخن گفتـه و نکاتی را 

بـرای تسـهیل مسـیر نیـل بـه موفقیـت برای دانـش آمـوزان تشـریح نمودند. در پایـان برای تـداوم ارتبـاط دانش آمـوزان با 

بنیـاد و رصـد بهتـر اسـتعداد دانـش آمـوزان ۵ پـروژه از جملـه انجـام یـک کار داوطلبانـه در شهرسـتان اقلیـد، تدویـن یک 

پروپـوزال علمـی، نـگارش گـزارش سـفر، بازآفرینـی یـک حکایـت یـا نگارش سـه داسـتانک به صـورت خالقانه و هـم چنین 

مسـابقه کتابخوانـی بـرای دانـش آمـوزان مطـرح شـد تـا با اجرا توسـط دانـش آمـوزان و ارزیابی آن هـا مرحله بعـدی برنامه 

بـرای برگزیـدگان اجرایـی گـردد. ارزیابـی حضـوری در ایـن مرحلـه نیـز به صـورت رضایت بخشـی به اجـرا در آمد.
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طرح دوست علمی

برگزاری پنجمین مدرسه فصلی خالقیت و ایده پردازی در شهرستان فراشبند

پـس از برگـزاری ۴ مدرسـه فصلـی خالقیـت و ایـده پـردازی برای دانـش آموزان شهرسـتان هـای کازرون، جهـرم و اقلید با 

همـکاری فرمانـدار و اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان فراشـبند، برنامـه مدرسـه تابسـتانه خالقیـت و ایـده پـردازی برای 

دانـش آمـوزان مقطـع متوسـطه آن شهرسـتان از 2۹ تـا 31 تیرمـاه 13۹۵ اجـرا گردیـد. در ایـن برنامه به مدت سـه روز در 

قالـب کارگاه هـای آموزشـی و مسـابقات خاّلقانه-مفاهیمـی از قبیـل مسـیر نخبگـی، مشـاهده و ایده پـردازی، تفکـر جانبـی 

)Lateral thinking(، ارزش و هـدف در زندگـی، طوفـان ذهـن، هنـر حل مسـأله، سـنجش خالقیت، مدیریت پـروژه و مدیریت 

زمـان و خالقیـت هنـری بـه دانـش آمـوزان آموزش داده شـد. آییـن اختتامیـه مدرسـه تابسـتانه »خالقّیت و ایـده پردازی« 

بـا حضـور معـاون بنیـاد نخبـگان فـارس، فرمانـدار، مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان فراشـبند، مسـئولین شهرسـتان و 

والدیـن دانش آمـوزان برگـزار شـد. در آییـن اختتامیـه دکتـر فخـارزاده ضمـن تشـکر از حامیـان و برگزارکننـدگان مدرسـه 

تابسـتانه »خالقّیـت و ایـده پـردازی« بـه ویـژه فرمانـدار فراشـبند کـه حامـی اصلـی برنامـه بودنـد، بـه معرفـی بنیـاد ملـی 

نخبـگان و برنامـه هـای ایـن بنیـاد بـرای حمایـت از دانـش آمـوزان مقاطـع ابتدایـی در قالـب طرح شـهاب و دانشـجویان و 

فـارغ التحصیـالن در قالـب جوایـز تحصیلـی و تسـهیالت دانش آموختـگان برتـر توضیحاتی را ارایـه نمود. فرماندار فراشـبند 

نیـز در ایـن مراسـم ضمـن تقدیـر از برگزارکنندگان برنامـه ابراز خوشـحالی نمود که بنیاد نخبگان اسـتان فارس فراشـبند را 

بـرای اجـرای برنامـه هـای خـود از جمله مدرسـه فصلـی خالقیت برگزیده اسـت و ضمـن تشـکر و قدردانی از تمامی دسـت 

انـدرکاران اجـرای ایـن برنامـه، از کلیه مسـئولین شهرسـتان خواسـت بـرای پیگیـری مراحل بعـدی برنامه همت خـود را به 

کار گیرنـد و در حـد تـوان خـود از دانـش آمـوزان تحـت پوشـش طـرح حمایـت و پشـتیبانی نماینـد. در ادامه این مراسـم، 

دکتـر داسـمه و آقـای فتحـی نـژاد گزارشـی از اقدامـات صـورت گرفته در سـه روز برنامـه را بـرای حاضرین ارایـه کردند. در 

پایـان ایـن مراسـم نیـز از یـک گـروه از پسـران و یـک گـروه از دختـران به عنـوان گروه هـای برتر تقدیـر به عمـل آمد و به 

تمامـی دانـش آمـوزان گواهـی شـرکت اهـدا گردیـد. الزم به ذکر اسـت کارگاه های آموزشـی توسـط آقایـان داسـمه، بردبار، 

میهمـی، پـرور و حجـازی فـر و خانـم هـا کشـمیری پـور، مهرپـور، طیبـی و ابراهیمـی و مسـابقات توسـط گروه دانشـجویی 

کاپـا )کاشـفان اسـتعداد، پرورشـگران اندیشـه( برنامه ریـزی، تدویـن و اجرا شـد. و از دانش آموزان شـرکت کننـده به صورت 

حضـوری در خصـوص برنامـه هـا و نحـوه اجـرا ارزیابی به عمـل آمد.
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برگزاری ششمین مدرسه فصلی خالقیت و ایده پردازی                                                  
)ویژه دانش آموزان پنج شهرستان محروم استان فارس(   

 در راسـتای اجـرای برنامـه مدرسـه فصلـی خالقیـت و ایـده پـردازی در اسـتان فارس، ششـمین مدرسـه فصلـی خالقیت و 

ایـده پـردازی بـرای دانـش آموزان شهرسـتان هـای مهر، اوز، سـپیدان، ارسـنجان و سروسـتان از 12 تـا 1۴مردادماه 13۹۵ 

برگـزار گردیـد. بـا همـکاری اداره کل آمـوزش و پـرورش فـارس، ۹0 نفـر از دانش آموزان این ۵ شهرسـتان اسـتان سـه روز 

میهمـان بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس بـرای حضـور در مرحله اول مدرسـه تابسـتانه خالقیت و ایـده پردازی بودنـد. در این 

برنامـه در قالـب کارگاه هـای آموزشـی و مسـابقات خاّلقانـه، مفاهیمـی از قبیل مسـیر نخبگی، مشـاهده و ایده پـردازی، تفکر 

جانبـی ارزش و هـدف در زندگـی، طوفـان ذهـن، هنـر حـل مسـأله، مهـارت هـای مطالعـه و برنامه ریـزی درسـی، مدیریت 

پـروژه، مدیریـت زمـان و خالقیـت هنـری به دانش آمـوزان آموزش داده شـد. آییـن اختتامیه مدرسـه تابسـتانه »خالقّیت و 

ایـده پـردازی« بـا حضـور رییس بنیاد نخبـگان فارس، معـاون آموزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پرورش فـارس، رابطین 

پژوهشـی ادارات آمـوزش و پـرورش شهرسـتان هـای مهـر، اوز، سـپیدان، ارسـنجان و سروسـتان و مدرسـین و دانش آموزان 

شـرکت کننـده در برنامـه برگـزار شـد. در آییـن اختتامیـه ایـن مدرسـه کـه پنج شـنبه 1۴ مـرداد مـاه برگزار گردیـد دکتر 

شـریف ضمـن تشـکر از اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان فـارس و برگزارکننـدگان مدرسـه تابسـتانه »خالقّیـت و ایـده 

پـردازی« بـه معرفـی بنیـاد ملـی نخبـگان و برنامـه های ایـن بنیاد بـرای حمایت از دانـش آمـوزان مقاطع ابتدایـی در قالب 

طـرح شـهاب و دانشـجویان و فـارغ التحصیـالن در قالـب جوایـز تحصیلـی و تسـهیالت دانش آموختـگان برتـر توضیحاتی را 

ارایـه نمـود. ایشـان خاطر نشـان کـرد در مقطع متوسـطه برای پـر کردن خال اسـتعدادیابی و پـرورش خالقیـت برنامه هایی 

را در نظـر گرفتـه ایـم کـه طـرح مدرسـه خالقیت و ایده پـردازی از جملـه این برنامه هاسـت. این مدرسـه اهدافـی از جمله 

پـرورش مهـارت هـای مـورد نیـاز دانـش آمـوزان بـرای توانمنـدی در حـوزه هـای مختلـف را دنبـال مـی نمایـد و تـا کنون 

تنهـا بـا گذشـت یکسـال از شـروع اجـرای ایـن برنامـه در اسـتان، نتایـج خـوب و قابل توجهـی از آن کسـب گردیده  اسـت 

و دانـش آمـوزان خـالق و توانمنـدی در شهرسـتان هـای اسـتان شناسـایی شـده اند کـه تحت پوشـش طرح دوسـت علمی 

بنیـاد نخبـگان فـارس قـرار خواهنـد گرفـت و در آینده نزدیک بـا تکمیل مراحل مدرسـه فصلـی خالقیت و ایده پـردازی، به 

عنـوان سـفیران فرهنگـی و علمـی بنیـاد نخبـگان فـارس در ناحیـه یـا منطقه آموزشـی خـود فعالیـت هایی را آغـاز خواهند 

نمـود. در پایـان ایـن مراسـم نیـز از یـک گـروه از پسـران و یـک گـروه از دختـران به عنـوان گروه هـای برتر تقدیـر به عمل 

آمـد و بـه تمامـی دانش آمـوزان گواهی شـرکت اهـدا گردید.
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برگزاری3 دوره مجزا مدرسه تابستانه خالقیت و ایده پردازی

 برای240دانش آموز شیرازی
بنیـاد نخبـگان فـارس بـا همـکاری اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان فـارس هفتمیـن، هشـتمین و نهمین مدرسـه فصلی 

خالقیـت و ایـده پـردازی را بـا حضـور 2۴0 نفر از دانش آمـوزان منتخب نواحی یـک، دو و چهار شـیرازرا  از 18 تا 26 مرداد 

مـاه ۹۵ در شـیراز برگـزار کـرد. هـر کـدام از نواحی مذکـور در 3 روز میزبان مدرسـه تابسـتانه خالقیـت بودند تا با اسـتفاده 

از ظرفیـت پژوهشسـراهای دانـش آمـوزی و اوقـات فراغـت دانـش آمـوزان در ایـام تابسـتان مرحلـه اول مدرسـه خالقیت را 

برگـزار نمودنـد. در هـر کـدام از نواحـی آموزش و پرورش شـیراز به مدت سـه روز در قالب کارگاه های آموزشـی و مسـابقات 

خاّلقانـه، مفاهیمـی از قبیـل مسـیر نخبگـی، مشـاهده و ایده پـردازی، تفکـر جانبـی طوفان ذهن، هنـر حل مسـأله، مدیریت 

پـروژه، مدیریـت زمـان و خالقیـت هنـری بـه دانـش آمـوزان آمـوزش داده شـد. دانش آمـوزان شـرکت کننده بـرای حضور 

در مراحـل بعـد مـی بایسـت تـا هفتـه ابتدای شـهریور ماه نسـبت بـه انجام پـروژه مشـخصی اقدام نماینـد تا پـس از ارزیابی 

توسـط بنیـاد نخبـگان فـارس در  صـورت کسـب حدنصـاب امتیـاز الزم، موفق به حضـور در مرحلـه دوم برنامـه گردند. الزم 

بـه ذکـر اسـت کارگاه هـای آموزشـی توسـط آقایان داسـمه، بردبـار، پرور و حجـازی فـر و خانم هـا مهرپور، طیبی، شـهامت 

منـش و ابراهیمی و مسـابقات توسـط گروه دانشـجویی کاپا )کاشـفان اسـتعداد، پرورشـگران اندیشـه( برنامه ریـزی، تدوین و 

اجـرا شـد. از مـرداد مـاه سـال ۹۴ کـه اجـرای برنامه مـدارس فصلی خالقیـت و ایده پـردازی به همـت جمعـی از نخبگان و 

اسـتعدادهای برتـر اسـتان  آغـاز گردیـده اسـت. ایـن مقطـع در حـدود ۷20 دانش آمـوز مقطع متوسـطه آمـوزش و پرورش 

در شهرسـتان هـای کازرون، جهـرم، اقلیـد، فراشـبند، مهـر، اوز، سروسـتان، سـپیدان، ارسـنجان و نواحـی یـک، دو و چهـار 

آمـوزش و پـرورش شـیراز را تحـت پوشـش طـرح قـرار گرفتـه انـد. در طـول ایـن مـدت با توجـه به چهـار مرحلـه ای بودن 

مـدارس مذکـور، 1۵ رویـداد )مرحلـه( مدرسـه فصلـی خالقیت و ایـده پردازی در اسـتان فـارس اجرایی گردیده اسـت.
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برگزاری مرحله سوم مدرسه بهاره خالقیت و ایده پردازی در اقلید 

پـس از برگـزاری مرحلـه دوم مدرسـه بهـاره خالقیـت و ایـده پـردازی اقلیـد، از میان شـرکت کننـدگان در مرحلـه دوم 18 

نفـر بـه واسـطه موفقیـت در انجـام پـروژه هـا بـه مرحلـه سـوم راه یافتنـد. در ایـن مرحلـه کـه از 26 تـا 2۷ شـهریورماه در 

اقلیـد برگـزار شـد، 18 نفـر برگزیـده در حضـور هیـأت داوران بنیـاد نخبگان به دفـاع از پروژه هـای خود پرداختنـد. دفاع از 

پروژه هـا بـه صـورت انفـرادی و گروهـی )در صورت نـگارش پروپوزال علمی( انجام شـد. بـرای این کار دانش آموزان شـرکت 

کننـده در بخـش پروپـوزال پژوهشـی 10 دقیقـه و نـگارش خـالق ۷ دقیقـه فرصـت داشـتند تا کار خـود را ارایه کـرده و در 

1۵ تـا 20 دقیقـه بـه پاسـخ گویی سـواالت مطرح شـده بپردازند. هیئـت داوران از بین اسـتعدادهای برتـر و از تخصص های 

گوناگـون انتخـاب گردیـده بودنـد تـا توانایـی دانـش آمـوزان در برخـورد بـا نگاه هـای غیـر تخصصی نیز سـنجیده شـود. به 

طـور کلـی تسـلط در ارایـه، انتقـال مفهوم، امانـت داری علمی و ادبی و چگونگی پاسـخگویی به سـواالت از جملـه معیارهای 

مطـرح شـده در داوری بودنـد. پـس از پایـان جلسـه داوری، طـرح هـای برگزیـده و مشـروط )ملـزم بـه انجـام تصحیحـات( 

دعـوت شـده بـه مرحلـه پایانی مدرسـه بهاره به شـرح زیـر معرفـی گردیدند. 

تایید یا بخش پروپوزال نویسی 
مشروط

بخش نگارش 

محمد جواد بزرگی 1تایید مریم شریفی 1

نگین عدیلی2تایید نگین عدیلی2

مریم شریفی3تاییدفائزه فارسی 3

نیلوفر ایمنی 4تاییدنرگس مهدوی 4

مشروطمسعود زرین کاله 5

مشروطمحمد جواد بزرگی 6

مشروطسعید رحیمی7

مشروطمهدی حسن بیگی8

مشروطحسین حیدری 9

قطعیسعید رضایی 10
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برگزاری کارگاه آموزش و سنجش با محوریت »خالقیت«

بـا برنامـه ریـزی کمیتـه علمـی مـدارس فصلی خالقیـت و ایده پـردازی بنیاد نخبـگان فـارس، مجموعه کارگاه هـای یکروزه 

»آمـوزش و سـنجش با محوریـت خالقیت« در راسـتای ارج نهـادن به نظام آموزشـی خـالق در تاریخ 2۵ شـهریور ماه 

در سـالن کنفرانـس مرکـز منطقـه ای علـوم و فنـاوری در شـیراز برگزار شـد. ایـن کارگاه ها از سـاعت 8 صبح شـروع و پس 

از برگـزاری سـه کارگاه بـا عناویـن »خالقیـت: تعاریـف و مفاهیـم«، »آمـوزش و تربیـت مـدرس« و »سـنجش بـا محوریـت 

خالقیـت« در سـاعت 1۷ بـه کار خـود پایـان داد. مخاطبیـن ایـن برنامه متشـکل از دانشـجویان تحت حمایـت و مربیانی که 

در اجـرای مدرسـه فصلـی خالقیت بـا بنیاد همـکاری داشـتند، بودند.

اولیـن کارگاه بـا عنـوان » خالقیـت: تعاریـف و مفاهیـم« توسـط خانـم دکتـر محبوبـه البـرزی عضـو هیـات علمی دانشـکده 

روانشناسـی و علـوم تربیتـی دانشـگاه شـیراز و تحـت حمایـت بنیـاد ملـی نخبـگان به مـدت دو سـاعت ارایه گردیـد. مجری 

کارگاه دوم دکتـر ناصـر رشـیدی عضـو هیـات علمی دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه شـیراز بودند کـه کارگاه خود 

را بـا موضـوع »آمـوزش و تربیـت مـدرس« برگزار کردنـد. کارگاه پایانی به موضوع »سـنجش با محوریـت خالقیت« پرداخت. 

ارایـه دهنـده ایـن بخـش دکتـر محمـد رحیمـی عضـو هیات علمـی دانشـگاه شـیراز بودند. ایشـان به طـرح مسـایل کلیدی 

و تعاریـف مهـم سـنجش در آمـوزش و تبییـن مـوارد مهـم و ضـروری در سـنجش از جملـه روایـی و فاکتورهـای مهـم آن 

پرداختنـد. الزم بـه ذکـر اسـت در پایـان به شـرکت کننـدگان ایـن دوره که از مدرسـین مـدارس فصلی خالقیـت، معلمین، 

دانشـجویان و فـارغ التحصیـالن دانشـگاه هـای مختلـف بودنـد گواهی شـرکت در دوره اعطا شـد.
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برگزاری کارگاه آموزشی مجازی در رابطه با مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی

بنیـاد نخبـگان فـارس پیـرو برگـزاری مدارس فصلـی خالقیت و ایده پردازی در شهرسـتان هـای اقلید و کازرون و شناسـایی 

دانـش آموزانـی توانـا و عالقـه منـد بـه فعالیـت در زمینـه انجـام کار پژوهشـی بـر روی ایده مـورد نظـر خود هسـتند، دوره 

تکمیلـی »روش پژوهـش« را برگـزار کـرد. ایـن کارگاه، به صـورت مجازی و بـا همکاری دانشـکده آموزش هـای الکترونیکی 

دانشـگاه شـیراز در روزهـای دوشـنبه 10 و 1۷ آبـان مـاه بـرای دانش آمـوزان برگزیده مرحله سـوم مدارس فصلـی خالقیت 

و ایـده پـردازی شهرسـتان هـای کازرون و اقلید برگزار شـد. 

در ایـن کارگاه هـا موضوعاتـی از جملـه، نحـوه انتخـاب موضـوع و آمادگی بـرای انجام پژوهـش، نحوه نگارش طـرح پژوهش، 

ادبیـات پژوهـش، ابزارهـای انجـام پژوهـش، مسـتند سـازی، بیـان مسـاله، علـت طـرح مسـاله، بیـان هـدف هـای پژوهش، 

فرضیـه هـا، متغیرهـا و پرسـش هـای پژوهش، روش پژوهـش )ابزارهـا، چگونگی جمـع آوری اطالعات، نرم افزارهـای تحلیل 

داده ...( بـه دانـش آموزان آموزش داده شـد.

یـادآور مـی شـود کـه پـس از گذرانـدن ایـن کارگاه دانش آموزان بـا دریافت کمـک هزینه پژوهشـی خود و زیر نظر دوسـت 

علمـی در مـدت ۴ مـاه فعالیـت پژوهشـی خود را بـر روی موضـوع انتخابی پیگیـری خواهند نمود.
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برگزاری مرحله دوم مدرسه فصلی خالقیت و ایده پردازی                                           
)ویژه دانش آموزان پنج شهرستان محروم استان فارس(   

پـس از برگـزاری مراحـل اول مدرسـه تابسـتانه خالقیت و ایده پردازی شهرسـتان های ارسـنجان، اوز، سـپیدان، سروسـتان 

و مهـر در مـرداد مـاه سـال جـاری، 2۷ نفـر از برگزیدگان مرحله اول ایـن برنامه از 12 تـا 1۴ آبان ماه در مرحلـه دوم برنامه 

در شـیراز شـرکت نمودنـد. در ایـن مرحلـه دانـش آمـوزان بـا شـرکت در کارگاه های آموزشـی بـا عناوین انضباط شـخصی، 

نگـرش ادبـی، تفکـر دینـی و معرفـت شناسـی، مستندسـازی علمـی و روش پژوهـش و روش ارایـه و فن بیـان، آموزش های 

خـود را در مرحلـه اول تکمیـل نمودنـد. هـم چنیـن بـا هـدف آشـنایی دانـش اموزان بـا مراکـز علمـی و فرهنگـی بازدید از 

کتابخانـه و مرکـز اسـناد ملـی اسـتان فارس و رصدخانه دانشـگاه شـیراز برنامه ریزی و اجـرا گردید. در ایـن بازدید ها دانش 

آمـوزان بـا اهـداف و فعالیـت هـای کتابخانـه ملـی و بخش هـای مختلف آن آشـنا شـدند. هم چنیـن در بازدیـد از رصدخانه 

دانشـگاه شـیراز ابتـدا در قالـب یـک کارگاه 1 سـاعته بـا مفاهیـم نجـوم آشـنا شـده و پـس از آن ضمـن بازدیـد از رصدخانه 

اقـدام بـه رصـد برخـی اجرام آسـمانی نمودند. در روز اول نیز نشسـتی با هدف الگوسـازی از اسـتعدادهای برتر موفق اسـتان 

بـرای دانـش آمـوزان برگـزار گردیـد، در ایـن نشسـت خانم فاطمـه امیـری از مسـتعدان برتر اسـتان در جمع دانـش آموزان 

از تجربیـات، شکسـت هـا و موفقیـت هـای خـود سـخن گفتـه و نکاتـی را برای تسـهیل مسـیر نیل بـه موفقیت بـرای دانش 

آمـوزان تشـریح نمودنـد. در پایـان بـرای تـداوم ارتباط دانـش آموزان بـا بنیاد و رصـد بهتر اسـتعداد دانش آمـوزان ۵ پروژه 

از جملـه انجـام یـک کار داوطلبانـه گروهـی در محـل زندگـی خـود، تدویـن یـک پروپـوزال علمی، ارایـه گـزارش خالقانه از 

یکـی از آییـن هـای محلـی، نـگارش داسـتان کوتـاه و هـم چنیـن مسـابقه کتابخوانـی بـرای دانـش آمـوزان مطرح شـد تا با 

اجـرا توسـط دانـش آمـوزان و ارزیابـی آن ها مرحلـه بعد برنامـه بـرای برگزیدگان اجرایـی گردد.
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برگزاری کارگاه تکمیلی نگرش ادبی ویژه برگزیدگان نهایی
 مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی کازرون و اقلید

پیـرو برگـزاری مـدارس فصلـی خالقیـت و ایـده پردازی در شهرسـتان هـای اقلیـد و کازرون و شناسـایی دانـش آموزانی که 

عالقـه منـد بـه فعالیـت در حوزه ادبی هسـتند، دوره تکمیلی »نگرش ادبی« با حضور اسـاتید برجسـته حوزه شـعر، داسـتان 

نویسـی و فیلـم نامـه نویسـی در روزهـای پنـج شـنبه و جمعـه 20 و 21 آبـان مـاه بـرای 11 نفـر از دانـش آمـوزان برگزیده 

مرحلـه سـوم مـدارس فصلـی خالقیـت و ایده پـردازی شهرسـتان هـای کازرون و اقلید برگزار شـد. 

در ایـن برنامـه در روز اول، آقـای سـعید ذوالنوریـان دانـش آموختـه ادبیـات نمایشـی از دانشـکده هنرهـای زیبای دانشـگاه 

تهـران و فعـال حـوزه فیلـم و تئاتـر، در دو بخـش توضیحاتـی در رابطـه بـا داسـتان، روایـت و سـاختار و تفـاوت هـر کدام و 

همچنیـن فیلـم نامـه و تفـاوت آن با داسـتان بـرای دانش آموزان ارایـه نمـود. در روز دوم ابتدا دکتر کاووس حسـن لی عضو 

هیـأت علمـی دانشـگاه شـیراز و رییـس انجمـن حافـظ شناسـی در رابطـه با نـگارش ادبـی در حوزه شـعر و هـم چنین مرور 

آنچـه کـه یـک اثـر نثـر را بـه شـعری تأثیرگـذار تبدیـل می کنـد توضیحـات کاملـی را به دانـش آمـوزان شـرکت کننده در 

دوره داد. پـس از آن در کارگاه پایانـی، داسـتان نویـس برجسـته کشـور آقای ابوتراب خسـروی در رابطه بـا ملزومات نگارش 

داسـتان و بحـث هـای مـورد نیـاز ایـن حـوزه از ادبیات و مقایسـه داسـتان هـای کهن با داسـتان هـای معاصر توضیـح داد و 

توصیـه هـای الزم بـرای بهـره منـدی از داسـتان هـای مفید معاصـر را به دانـش آموزان ارایـه نمود.

پـس از ایـن کارگاه دانـش آمـوزان بـا دریافـت کمـک هزینه آموزشـی خود و زیر نظر دوسـت علمـی در مدت ۴ مـاه فعالیت 

خـود را بـر روی یکـی از حوزه های شـعر، داسـتان و فیلـم نامه نویسـی پیگیـری خواهند نمود.
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دهمین مدرسه فصلی خالقیت و ایده پردازی با حضور دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی

دهمیـن مدرسـه فصلـی خالقیـت و ایـده پـردازی برای دانـش آموزان تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی فارس از شهرسـتان 

هـای اقلیـد، خـرم بیـد، داراب، نـی ریز، فسـا، فراشـبند، المرد، ممسـنی، قیر و کارزین، شـیراز، مرودشـت از 26 تـا 28 آبان 

مـاه 13۹۵ برگـزار گردیـد. ایـن برنامـه بـا حمایـت مالـی سـازمان بهزیسـتی و  با هـدف توانمندسـازی دانش آمـوزان تحت 

پوشـش آن سـازمان بـرای حضـور در مرحلـه اول مدرسـه پاییـزه خالقیت و ایـده پردازی برگزار شـد.

در ایـن برنامـه بـه مـدت سـه روز در قالـب کارگاه هـای آموزشـی و مسـابقات خاّلقانـه، مفاهیمـی از قبیـل مسـیر نخبگـی، 

مشـاهده و ایده پـردازی، تفکـر جانبـی ارزش و هـدف در زندگـی، طوفـان ذهـن، سـنجش خالقیت، درسـت نویسـی، نمایش 

خـالق )حلقـه کنـد و کاو( ،مدیریـت پـروژه، مدیریـت زمـان و خالقیـت هنـری بـه دانـش آمـوزان آمـوزش داده شـد. آیین 

اختتامیـه مدرسـه پاییـزه »خالقّیـت و ایـده پـردازی« بـا حضـور رییس بنیـاد نخبگان فـارس و مدیرکل سـازمان بهزیسـتی 

فـارس، مـددکاران ادارات بهزیسـتی شهرسـتان هـا، مدرسـین و دانش آمـوزان شـرکت کننـده در برنامـه برگـزار شـد. در 

آییـن اختتامیـه ایـن مدرسـه کـه جمعـه 28 ابـان مـاه برگزار گردیـد دکتر شـریف ضمـن تشـکر از اداره بهزیسـتی فارس و 

برگزارکننـدگان مدرسـه پاییـزه »خالقّیـت و ایـده پـردازی« بـه معرفـی بنیـاد ملـی نخبـگان و برنامه هـای این بنیـاد برای 

حمایـت از دانـش آمـوزان مقاطـع ابتدایـی در قالب طرح شـهاب و دانشـجویان و فـارغ التحصیـالن در قالب جوایـز تحصیلی 

و تسـهیالت دانـش آموختـگان برتـر توضیحاتـی را ارایـه نمود.
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برگزاری مرحله دوم مدرسه فصلی خالقیت و ایده پردازی دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس پـس از برگـزاری مراحـل اول مدرسـه پاییـزه خالقیـت و ایـده پـردازی دانـش آمـوزان تحـت 

پوشـش سـازمان بهزیسـتی اسـتان فـارس در آبـان مـاه، 31 نفـر از برگزیـدگان مرحله اول ایـن برنامه از 2۹ دی تـا 1 بهمن 

مـاه در مرحلـه دوم برنامـه در شـیراز شـرکت نمودنـد. در ایـن مرحلـه دانـش آموزان بـا شـرکت در کارگاه های آموزشـی با 

عناویـن انضبـاط شـخصی، نگـرش ادبـی، تفکر دینی و معرفت شناسـی، مستندسـازی علمـی و روش پژوهـش، آموزش های 

خـود را در مرحلـه اول تکمیـل نمودنـد. هـم چنیـن بـا هـدف آشـنایی دانـش اموزان بـا مراکـز علمـی و فرهنگـی بازدید از 

کتابخانـه و مرکـز اسـناد ملـی اسـتان فـارس و رصدخانـه آسـتان مقـدس سـید عالءالدیـن حسـین )ع( برنامه ریـزی و اجرا 

گردیـد. در ایـن بازدیـد هـا دانـش آمـوزان بـا اهـداف و فعالیـت هـای کتابخانـه ملی و بخـش های مختلف آن آشـنا شـدند. 

هـم چنیـن در بازدیـد از رصدخانـه سـید عـالء الدیـن حسـین )ع(، دانـش آمـوزان از افـالک نمـای رصدخانـه بازدیـد و بـه 

طـرح سـواالت خـود پرداختنـد. پـس از آن بازدیـد هایـی از تلسـکوپ ها و دیگـر دسـتگاه های مجموعـه انجـام شـد. در این 

برنامـه نشسـتی بـا هـدف الگوسـازی از اسـتعدادهای برتـر موفق اسـتان بـرای دانش آمـوزان برگـزار گردید، در این نشسـت 

آقـای امیـد داودی از مخترعـان و کارآفرینـان اسـتان در جمـع دانـش آمـوزان از تجربیات، شکسـت ها و موفقیـت های خود 

سـخن گفتنـد و نکاتـی را بـرای تسـهیل مسـیر نیـل بـه موفقیت بـرای دانش آمـوزان تشـریح نمودنـد. در پایان ایـن مرحله 

بـه منظـور تـداوم ارتبـاط دانـش آمـوزان بـا بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس و رصد بهتـر اسـتعداد دانش آمـوزان ۴ پـروژه از 

جملـه انجـام تدویـن یـک پروپوزال علمـی، تحلیل ادبی، نگارش داسـتان کوتـاه و هم چنین مسـابقه کتابخوانـی برای دانش 

آمـوزان مطـرح شـد تـا بـا اجـرا توسـط دانش آمـوزان و ارزیابـی آن هـا مرحله بعـد برنامه بـرای برگزیـدگان اجرایـی گردد.
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برگزاري مرحله سوم مدرسه فصلي خالقیت و ایده پردازي
 )ویژه دانش آموزان پنج شهرستان محروم استان فارس( 

پـس از برگـزاری مرحلـه دوم مدرسـه تابسـتانه خالقیـت و ایـده پـردازی شهرسـتان هـای ارسـنجان، جهـرم، سـپیدان و 

سروسـتان، از میـان شـرکت کننـدگان در مرحلـه دوم 18 نفـر بـه واسـطه موفقیـت در انجـام پـروژه هـای مرحلـه دوم بـه 

مرحلـه سـوم راه یافتنـد. در مرحلـه سـوم کـه در ۷بهمـن مـاه در شـیراز برگـزار شـد، 18 نفـر برگزیـده در حضـور هیـأت 

داوران بنیـاد نخبـگان بـه دفـاع از پـروژه هـای خـود پرداختـه و از ایـن طریق بـا نظـر داوران محتـرم برگزیدگان بـه مرحله 

پایانـی برنامـه مشـخص شـدند. در ایـن مرحلـه  دانش آمـوزان در برابر هیات داوران متشـکل از اسـتعدادهای برتر اسـتان به 

دفـاع از پـروژه هـای خویـش بـه صـورت انفـرادی و گروهی )در صـورت نـگارش پروپـوزال علمـی( پرداختند. بـرای این کار 

دانـش آمـوزان شـرکت کننـده در بخـش پروپـوزال پژوهشـی و نگـرش ادبـی 10 دقیقه فرصت داشـتند تـا کار خـود را ارایه 

کـرده و در 1۵ تـا 20 دقیقـه پـس از آن بـه پاسـخ گویـی بـه سـواالت مطرح شـده بپردازنـد. هیئـت داوران شـرکت کننده 

در ایـن بخـش از تخصـص هـای گوناگـون انتخـاب گردیـد تـا توانایـی دانش آمـوزان در برخـورد با نـگاه های غیـر تخصصی 

سـنجیده شـود. بـه طـور کلی تسـلط در ارایه، انتقـال مفهـوم، امانت داری علمـی و ادبی و چگونگی پاسـخگویی به سـواالت 

از جملـه معیارهـای مطـرح شـده در داوری بودنـد. پس از پایان جلسـه داوری طرح های برگزیده و مشـروط )ملـزم به انجام 

تصحیحـات( دعـوت شـده بـه مرحله پایانـی معرفـی گردیدند. 
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برگزاری 3 دوره از مرحله دوم مدرسه تابستانه خالقیت و ایده پردازی دانش آموزان
 نواحی 1،2و4 شیراز

دومیـن مرحلـه مدرسـه تابسـتانه خالقیـت و ایده پـردازی دانش آمـوزان نواحـی یـک، دو و چهـار شـیراز با حضـور 6۴ دانش 

آمـوز در دو گـروه 32 نفـری در تاریـخ 13، 1۴ و 1۵ بهمـن ماه )گروه یک( و 2۷، 28 و2۹ بهمن ماه )گروه دو( در دانشـکده 

علـوم دانشـگاه شـیراز برگـزار شـد. در ایـن مرحلـه از مـدارس فصلـی خالقیـت و ایده پـردازی، دانش آمـوزان آموزش هـای 

تکمیلـی را دریافـت کردنـد و در کارگاه هـای انضبـاط شـخصی، معرفـت شناسـی و تفکر دینـی، نگرش ادبـی، روش پژوهش 

و مستندسـازی علمـی شـرکت کـرده و ضمـن تکمیـل آمـوزش های خـود از مرحلـه اول در پایـان دوره بـا روش راهیابی به 

مرحلـه سـوم مـدارس فصلـی خالقیـت و ایـده پـردازی آشـنا شـدند. در پایـان دوره دانش آمـوزان بـا چگونگـی ثبت نـام در 

سـامانه مـدارس فصلـی خالقیـت و ایده پـردازی )www.madaresfasli.ir( آشـنا شـدند. همچنیـن چگونگی انجام 

پروژه هـای پژوهشـی، ادبـی و کتابخوانـی بـه همـراه پـروژه کار داوطلبانـه برای دانش آمـوزان توضیح داده شـد.
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نشست هم اندیشی عیدانه استعداد های برتر با ریاست بنیاد نخبگان استان فارس

بـه مناسـبت آغـاز سـال جدید یک نشسـت اسـتعداد هـای برتر با ریاسـت بنیاد نخبـگان فارس بـا موضوع »جوایـز تحصیلی 

و نحـوه جـذب ایـن جوایـز در جهـت پیشـرفت مسـتعدان« و در راسـتای الگـو سـازی و تکریـم از مسـتعدین برتر از سـاعت 

18 الـی 21 در سـالن رازی مجتمـع فرهنگـی والیـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا حضـور حـدود 60 نفـر از اسـتعداد 

هـای برتـر مشـمول اسـتفاده از جوایـز تحصیلـی سـال ۹۵-۹۴برگـزار گردیـد. در ایـن رابطـه ضمـن تشـریح جوایـز و نحوه 

جـذب آنهـا توسـط کارشناسـان بنیـاد، جنـاب آقـای دکتـر شـریف ریاسـت بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس بـر بیـان لـزوم و 

نحـوه فعـال بـودن دانشـجویان و اسـاتید دراسـتفاده صحیـح از ایـن جوایـز پرداختنـد و بـه سـواالت حاضرین پاسـخ دادند. 

پروفسـور سپاسـخواه از اسـاتید برجسـته دانشـگاه شـیراز و برنـده جایـزه عالمـه طباطبایـی)ره( بنیـاد ملـی نخبـگان که به 

عنـوان میهمـان ویـژه در ایـن نشسـت حضـور داشـتند، ضمـن ابـراز خوشـحالی از دیـدار بـا آینـده سـازان کشـور گفتنـد: 

بسـیاری از محدودیـت هـای موجـود در حـال حاضـر، در دو دهـه اول بعـد از انقـالب بـا شـدت بیشـتری وجـود داشـت. اما 

جوانـان ایـن مـرز و بـوم هرگـز دسـت از تـالش و مقاومـت برنداشـتند و بـرای پیشـرفت کشـور تـالش و از خـود گذشـتگی 

زیـادی انجـام دادنـد کـه شـما نسـل جدیـد نیز بایـد با الگـو قـرار دادن آن هـا در جهت اعتـالی کشـور بکوشـید. همچنین 

دیگـر میهمـان ویـژه حجـت االسـالم و المسـلمین نیـری مسـئول نهـاد نمایندگـی مقام معظـم رهبری)مـد ظلـه العالی( در 

دانشـگاه شـیراز، ضمـن آرزوی توفیقـات بیشـتر بـرای مسـتعدان حاضـر در جمـع گفت: انسـان بایـد طوری زندگـی کند که 

وقتـی در سـن پیـری بـه زندگـی خـود مـی نگـرد، از ایـن کـه عمر خـود را در چـه راهـی گذرانده و بـه چه کسـانی خدمت 

کـرده اسـت احسـاس ضـرر و پشـیمانی نکنـد. مـا بایـد نسـبت به کشـور عزیزمـان ایران اسـالمی احسـاس مسـئولیت کنیم 

و بـه ایرانـی بـودن خـود افتخـار کنیـم. در پایـان ایـن نشسـت مسـئوالن و کارشناسـان بنیـاد نخبـگان فـارس بـه سـواالت 

حاضریـن پاسـخ گفتنـد و پـس از برگـزاری نمـاز جماعـت مغرب و عشـا، حاضرین در ضیافت شـامی کـه به افتخار اسـتعداد 

هـای برتـر اسـتان فـارس و بـا میزبانـی ریاسـت محتـرم دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز برپـا شـده بـود، شـرکت کردنـد.
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برگزاری هم اندیشی »تبیین نقش نخبگان فردا در اقتصاد مقاومتی«  

نظـر بـه برگـزاری همایـش »نقـش نخبـگان فـردا در اقتصـاد مقاومتی« توسـط بنیـاد ملـی نخبگان در شـهریور مـاه ۹۵ در 

مازنـدران و حضـور صاحبـان ایـده هـای برتـر در »نهمین همایش نخبـگان فردا«، جهت آشـنایی بیشـتر اسـتعداد های برتر 

بـا محورهـای ایـن همایـش و همچنیـن ایجـاد فرصتـی بـرای هـم افزایـی و بحـث و تبادل نظـر با اسـاتید و صاحـب نظران 

حـوزه اقتصـاد مقاومتـی، بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس اولین نشسـت هـم اندیشـی »تبییـن نقش نخبـگان فـردا در اقتصاد 

مقاومتـی« را بـا حضـور جمعـی از اسـتعداد هـای برتـر، اسـتادیاران جـوان دانشـگاه هـا، مخترعـان و مدیـران شـرکت های 

دانـش بنیـان تحـت حمایـت بنیـاد نخبـگان در روز چهارشـنبه مـورخ 30 تیرمـاه ۹۵ از سـاعت 18 الـی 1۹:30 در سـالن 

جلسـات مجتمـع فرهنگـی دانشـگاه شـیراز برگـزار نمـود. در ابتـدای این نشسـت دکتر شـریف رییـس بنیاد نخبگان اسـتان 

فـارس ضمـن خـوش آمـد گویـی، در سـخنان کوتاهـی برنامه هـای بنیاد نخبـگان در ارتبـاط با نیل بـه منویات مقـام معظم 

رهبری)مـد ظلـه العالـی( در ارتبـاط بـا اقتصـاد مقاومتـی از جملـه تبیین نقش نخبـگان را تشـریح کردند. در قسـمت اصلی 

ایـن نشسـت آقـای دکتـر اسـالملوییان اسـتاد بخـش اقتصـاد دانشـکده اقتصـاد و مدیریـت دانشـگاه شـیراز کـه بـه عنـوان 

سـخنران اصلـی، در ارتبـاط بـا محور های نشسـت شـامل:    

• مشـارکت در ترویـج فرهنـگ اقتصـاد مقاومتـی )از قبیـل تبلیغ مصـرف کاالی داخلی، ارایـه الگوی صحیح مصـرف و ترویج 

داخلی(؛ سـرمایه گذاری 

• مقاوم سـازی اقتصاد از طریق تولید و انتشار دانش؛ 

• نقـش نخبـگان فردا در کارآفرینی و ارایه طرح های عملیاتی؛ 

• تببین و حل مسـایل صنعتی و اجتماعی در اقتصاد مقاومتی توسـط نخبگان فردا؛ 

• مدیریت نهادهای اقتصادی-صنعتی توسـط نخبگان فردا؛

• مشـارکت نخبگان فردا در فرآیندهای سیاسـتگذاری فناوری، نوآوری و صنعتی؛ 

بـه ایـراد سـخنرانی پرداختنـد و پـس از آن نیـز شـرکت کننـدگان، در ارتبـاط بـا ایـن محور هـا و ایده هـای پیشـنهادی با 

نظـارت آقـای دکتـر اسـالملوییان و آقـای دکتر زاهـد زاهدانی اسـتاد محترم مدعـو بخش اقتصـاد و علوم اجتماعی دانشـگاه 

شـیراز بـه بحث و تبـادل نظـر پرداختند. 
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               برگزرای نشست هم اندیشی استعداد های برتر با موضوع
 »همکاری متقابل مستعدان برتر و بنیاد نخبگان در حوزه اقتصاد مقاومتی«

بـا توجـه بـه شـعار سـال 13۹۵ اولیـن نشسـت هـم اندیشـی »تبییـن نقـش نخبـگان فـردا در اقتصـاد مقاومتی« بـا حضور 

جمعـی از اسـتعداد هـای برتـر، در روز چهارشـنبه مـورخ 30 تیرمـاه  از سـاعت 1۹:30 الـی 20:30 بـه منظور فراهم شـدن 

فرصتـی بـرای بحـث و تبـادل نظـر، هـم افزایـی و تیم سـازی از میان اسـتعداد هـای برتر و اسـتادیاران جوان تحـت حمایت 

بنیـاد نخبـگان، برگـزار شـد. در ایـن نشسـت کـه ریاسـت، کارشناسـان بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس بـه همـراه 21  نفر از 

مسـتعدان حضـور داشـتند، اسـتعداد هـای برتـر در ارتباط با همـکاری متقابل اسـتعداد های برتـر و بنیاد نخبـگان در جهت 

نیـل بـه اهـداف اقتصـاد مقاومتـی، دغدغـه هـا، مشـکالت و ایده هـای خود به بحـث و تبـادل نظـر پرداختند. 
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بدنبـال برگـزاری اولیـن نشسـت هم اندیشـی »تبیین نقـش نخبگان فـردا در اقتصاد مقاومتـی« با حضور جمعی از اسـتعداد 

هـای برتـر، در روز چهارشـنبه مـورخ 30 تیرمـاه ۹۵ از سـاعت 18 الـی 1۹:30، جهـت فراهـم شـدن فرصتـی بـرای بحث و 

تبـادل نظـر، بیـان ایـده هـا و دغدغـه ها و همچنیـن انتظـارات و خدمات متقابل اسـتعداد های برتر و دسـتگاه هـای اجرایی 

اسـتان،  نشسـتی بیـن اسـتعداد هـای برتـر تحـت حمایـت بنیـاد نخبگان اسـتان فـارس و تنی چند از مسـئولین اسـتان در 

تاریـخ 30 تیرمـاه در سـاعت 20:30 الـی 22:00 بـا حضـور 21 نفـر از اسـتعداد هـای برتـر، اسـتادیاران جـوان دانشـگاه ها، 

مخترعـان یکـی از مسـئوالن معاونـت اقتصادی اسـتانداری فارس، تنی چند از مسـئوالن معاونت فرهنگی شـهرداری شـیراز، 

مدیـر عامـل شـرکت نفـت زاگـرس جنوبی و ریاسـت مرکـز  منطقه ای  اطالع رسـانی علوم و فنـاوری برگزار گردیـد. در این 

نشسـت در ارتبـاط بـا نیـاز هـا، انتظـارات و خدمـات متقابل اسـتعداد های برتر اسـتان، اسـتانداری و مجموعه دسـتگاه های 

اجرایـی، شـهرداری شـیراز و مجموعـه صنعـت نفـت فعـال در اسـتان فارس بحـث و تبادل نظر شـد. در این نشسـت موضوع 

خشکسـالی و راه هـای صرفـه جویـی در مصـرف آب بـه عنـوان یکـی از مشـکالت عمده اسـتان از طـرف مسـئوالن مطرح و 

اسـتعداد هـای برتـر در ایـن زمینـه ایده های خـود را مطـرح کردند.
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نشست دانشجویان استعداد برتر و درخشان دانشگاه صنعتی شیراز

۵۴ نفـر از دانشـجویان اسـتعداد برتـر و اسـتعداد درخشـان دانشـگاه صنعتی شـیراز در نشسـتی با حضور ریاسـت دانشـگاه، 

ریاسـت بنیـاد نخبـگان فـارس و جمعـی از مسـئوالن و کارشناسـان بنیـاد نخبگان اسـتان فارس  و دانشـگاه صنعتی شـیراز،  

در ۷ دیمـاه شـرکت نمودنـد. در ابتـدای ایـن نشسـت دکتـر مقدسـی رئیس دانشـگاه صنعتی شـیراز ضمن خـوش آمدگویی 

بـه مسـئوالن و کارشناسـان بنیـاد نخبـگان اسـتان، از زحمـات آنـان در زمینـه بررسـی پرونـده هـا و ارایـه آمـوزش هـا و 

تسـهیالت بـه دانشـجویان ایـن دانشـگاه تشـکر کـرد. در ادامـه این نشسـت، دکتر شـریف نیز ضمن تشـکر از همـکاری های 

دانشـگاه صنعتـی شـیراز بـا بنیـاد نخبـگان اسـتانی، بـه  8 نفر از دانشـجویان این دانشـگاه کـه امتیازات الزم را کسـب کرده 

و تحـت حمایـت بنیـاد نخبـگان قـرار گرفتـه انـد تبریـک گفتنـد. دکتر شـریف ضمن معرفـی فعالیت هـای بنیاد نخبـگان با 

اشـاره بـه اجـرای برنامـه شـهاب )شناسـایی و هدایـت اسـتعداد های برتـر( بـرای دانش آمـوزان مقطـع ابتدایی اعـالم کرد: 

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس بـرای پـر کردن خـال فعالیت هـای موجود بـرای دانش آمـوزان مقطع متوسـطه طـرح مدارس 

فصلـی خالقیـت را در اسـتان اجـرا مـی کنـد که مورد اسـتقبال بسـیار خوب شهرسـتان های اسـتان قرار گرفتـه و همچنین 

از اسـتان هـای دیگـر نیـز تقاضاهایـی بـرای برگـزاری ایـن طرح داشـته ایـم. وی اضافه کـرد: انجـام بازدید هـای هدفمند از 

صنایـع مختلـف در جهـت آشـنایی اسـتعداد هـای برتر با مشـکالت ایـن صنایع و اسـتفاده از توانمنـدی نخبگان و اسـتعداد 

هـای برتـر بـرای رفـع ایـن مشـکالت یکـی دیگـر از برنامـه هـای ایـن بنیاد اسـت کـه بازدیـد از صنایـع نفـت و گاز منطقه 

عسـلویه را در پیـش رو داریـم و ایـن بازدیـد توسـط اسـتعداد هـای برتر چندین اسـتان به همـت بنیاد فارس برگـزار خواهد 

شـد. در ادامـه ایـن جلسـه حسـین میهمی دانشـجوی دکتری و مسـئول طرح مـدارس فصلـی خالقیت نیـز توضیحاتی را در 

ایـن بـاره ارایـه کـرد و از دانشـجویان و اسـاتید حاضـر در جمع تقاضـا کرد تا در صـورت تمایل بـا این طرح همـکاری کنند.
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۴0 نفـر از دانشـجویان اسـتعداد برتـر و اسـتعداد درخشـان دانشـگاه شـیراز در نشسـتی که با حضور ریاسـت بنیـاد نخبگان 

فـارس و ریاسـت مرکـز هدایـت اسـتعدادهای درخشـان ایـن دانشـگاه و جمعـی از مسـئوالن و کارشناسـان بنیـاد نخبـگان 

اسـتان فـارس  و دانشـگاه شـیراز، در روز سـه شـنبه مـورخ 1۴ دیمـاه 13۹۵ در تـاالر مرحوم دکتـر مصطفوی این دانشـگاه 

برگـزار گردیـد شـرکت کردنـد. در ابتـدای این نشسـت دکتر شـیخی رئیس مرکز  هدایت اسـتعداد های درخشـان دانشـگاه 

شـیراز،  ضمـن خـوش آمدگویـی بـه مسـئوالن و کارشناسـان بنیـاد نخبـگان اسـتان، از زحمـات ایشـان در زمینـه بررسـی 

پرونـده هـا و ارایـه آمـوزش هـا و تسـهیالت بـه دانشـجویان ایـن دانشـگاه تشـکر کـرد. در ادامه این نشسـت، دکتر شـریف 

نیـز ضمـن تشـکر از همـکاری هـای دانشـگاه شـیراز بـا بنیـاد نخبـگان اسـتانی، بـه۴0 نفـر از دانشـجویان این دانشـگاه که 

امتیـازات الزم را کسـب کـرده و تحـت حمایـت بنیـاد نخبـگان قـرار گرفتـه انـد تبریـک گفتند. دکتر شـریف ضمـن معرفی 

فعالیـت هـای بنیـاد نخبـگان با اشـاره به اجرای برنامه شـهاب )شناسـایی و هدایت اسـتعداد هـای برتر( بـرای دانش آموزان 

مقطـع ابتدایـی اعـالم کـرد: بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس بـرای پـر کـردن خـال فعالیـت هـای موجود بـرای دانـش آموزان 

مقطـع متوسـطه طـرح مـدارس فصلـی خالقیـت را در اسـتان اجرا مـی کند که مورد اسـتقبال بسـیار خوب شهرسـتان های 

اسـتان قـرار گرفتـه  اسـت. وی اضافـه کـرد: انجام بازدیـد های هدفمنـد از صنایـع مختلف در جهت آشـنایی اسـتعداد های 

برتـر بـا مشـکالت ایـن صنایـع و اسـتفاده از توانمنـدی نخبـگان و اسـتعداد هـای برتـر بـرای رفع این مشـکالت یکـی دیگر 

از برنامـه هـای ایـن بنیـاد اسـت کـه بازدیـد از صنایع نفـت و گاز منطقـه عسـلویه را در پیـش رو داریم و این بازدید توسـط 

اسـتعداد هـای برتـر چندیـن اسـتان بـه همت بنیـاد فـارس و با همـکاری بنیـاد نخبگان اسـتان بوشـهر برگزار خواهد شـد. 

وی افـزود: بـا تشـکیل مجمـع خیـران نخبه پرور اسـتان فارس در حال جـذب کمک خیـران در حیطه نخبه پروری هسـتیم 

و امیدواریـم بخـش خصوصـی و خیـران در ایـن زمینـه کمـک های خوبـی را به بنیـاد نخبگان فـارس در زمینه شناسـایی و 

حمایـت از اسـتعداد هـای برتـر و مخترعـان و صاحبـان ایـده که منابـع مالـی الزم جهت تجاری سـازی ایده هـا و اختراعات 

خـود را ندارنـد، داشـته باشـد. در ادامـه ایـن جلسـه حسـین میهمـی دانشـجوی دکتـری و مسـئول طـرح مـدارس فصلـی 

خالقیـت کـه تحـت حمایـت بنیـاد ملـی نخبـگان نیـز قـرار دارد، توضیحاتـی را درباره این مـدارس ارایـه و از دانشـجویان و 

اسـاتید حاضـر در جمـع تقاضـا کـرد تـا در صـورت تمایـل با این طـرح همـکاری کنند.
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نشست های اجتماعات نخبگانی 

برگزاری نشست معرفی تسهیالت بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشسـت ریاسـت بنیاد نخبگان اسـتان فارس با جمعی از مسـئوالن و دانشـجویان اسـتعداد های برتر دانشـگاه علوم پزشـکی 

شـیراز در روز پنـج شـنبه ۵ اسـفند مـاه 13۹۵ از سـاعت 16 الـی 18 در سـالن فرهنـگ دانشـکده پزشـکی دانشـگاه علـوم 

پزشـکی شـیراز برگـزار گردیـد. در ایـن نشسـت شـرکت کنندگان از امکانـات و تسـهیالتی که توسـط بنیاد ملـی نخبگان، در 

اختیـار اسـتعداد هـای برتر قـرار می گیـرد، آشـنا گردیدند.

 در ابتـدای ایـن نشسـت کـه بـا حضـور حدود ۵0 نفـر از مسـئوالن، کارشناسـان و دانشـجویان اسـتعداد های برتر دانشـگاه 

علـوم پزشـکی شـیراز برگـزار گردید، دکتر نجابت معاون آموزشـی دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز و دکتـر آزادی رئیس دفتر 

هدایـت اسـتعداد هـای درخشـان ایـن دانشـگاه، ضمـن تشـکر از بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس برای برگـزاری این نشسـت، 

توضیحـات و پیشـنهاداتی را از جملـه تشـکیل کمیتـه هـای مختلـف توسـط دانشـجویان تحـت حمایـت بنیـاد و انتخـاب 

سـرگروه هایـی بـرای ارتبـاط بیشـتر بـا مسـئوالن بنیاد فـارس و دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز مطـرح نمودند. 
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بازدید از مراکز علمی-تحقیقاتی، صنعتی و فرهنگی

بازدید تخصصی از کارخانه لبنیات  دایتی    

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس بـه منظور آشـنایی اسـتعداد های برتر بـا روند رشـد و فعالیت های شـرکت های موفق کشـور 

و همچنیـن اسـتفاده از توانمنـدی آنهـا در جهـت رفـع مشـکالت ایـن صنایـع  بازدیـد هدفمنـدی را از »کارخانـه لبنیـات 

دایتـی« واقـع در شـهرک صنعتـی بزرگ شـیراز برگـزار نمود.

در حیـن ایـن بازدیـد و در محـل کارخانـه، کارگاه »مشـاهده و تعریـف مسـاله در حیطـه کار آفرینـی« نیـز برگـزار گردیـد. 

در ایـن کارگاه موضوعـات: »اصـول مشـاهده دقیـق«، »نحـوه اسـتخراج مشـکالت از رفتـار کارکنان«، »آشـنایی با ابـزار بوم 

همدلـی« و »آشـنایی بـا ابزار سـیر سـفر مشـتری« مطـرح گردید و شـرکت کننـدگان در ارتباط بـا این موضوعـات به بحث 

و تبـادل نظـر پرداختنـد. ایـن بازدیـد بـا توضیحـات یکـی از مدیـران ارشـد کارخانـه در ارتباط با روند شـکل گیری و رشـد 

ایـن صنعـت، مشـکالت موجـود در ایـن راه و فرآینـد هـای تحقیـق و توسـعه، ادامـه یافـت. بازدیـد از یکـی از قسـمت های 

کارخانـه و راهنمایـی هـای یکـی از مدیـران فنـی مجموعـه پایـان بخـش ایـن برنامه  بود.شـایان ذکر اسـت که بیـش از 30 

نفـر از اسـتعداد هـای برتـر و مخترعـان تحـت حمایـت بنیـاد نخبـگان و دانشـجویان دانشـگاه هـای اسـتان در ایـن بازدیـد 

داشتند. شـرکت 
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اردوی جهادی 

تقدیر از استعداد های برتر و درخشان شرکت کننده در اردوهای جهادی سال 94

بـه منظـور تقدیـر و سپاسـگزاری از اسـتعداد هـای برتـر و اسـتعداد هـای درخشـان شـرکت کننـده در اردوهـای جهـادی 

سـال 13۹۴، ارزیابـی اردوهـای انجـام شـده و همچنیـن تبـادل نظـر جهـت رفـع مشـکالت و برنامه ریـزی بـرای اردوهـای 

آینـده، بنیـاد نخبـگان فـارس مراسـمی در سـالن رازی مجتمـع فرهنگـی والیت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز برگـزار کرد. 

همچنین در این مراسـم از 18 نفر از اسـتعداد های برتر و اسـتعداد های درخشـان دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز، شـرکت 

کننـده در اردو هـای جهـادی سـال ۹۴ و همچنیـن از آقایـان دکتـر ایمانیـه رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز و دکتـر 

نـوروزی مسـئول بسـیج جامعـه پزشـکی فـارس تقدیـر به عمـل آمـد. در ابتدای این مراسـم دکتر شـریف ضمـن خوش آمد 

گویـی بـه حضـار در زمینـه ارزش فعالیـت هـای جهـادی گفـت: شـما نیروهـای جهـادی کار بزرگی انجـام می دهیـد و این          

فعالیـت هـا نـزد خداونـد متعـال اجـر بزرگـی دارد. اهداف انسـانی ایـن فعالیت ها نیز بسـیار ارزشـمند اسـت. دکتـر ایمانیه 

نیـز ضمـن سپاسـگزاری از شـرکت داوطلبانـه اسـتعداد هـای برتـر در اردوهـا گفت: من عـالوه بر تشـکر به دو دلیـل در این 

جلسـه حضـور پیـدا کـردم، اول ایـن کـه صحبت های شـما را بشـنوم و نکات و انتقادات شـما را یادداشـت کنم تـا در جهت 

هـر چـه بهتـر برگـزار شـدن اردوهـای آینـده برنامـه ریـزی شـود و دوم ایـن کـه از شـما تقاضـا کنـم تبدیـل بـه کادر ثابت 

اردوهـای جهـادی شـوید و اکنـون کـه تجربـه شـرکت در دو اردوی جهـادی را داریـد از ایـن تجربـه جهت حضـور موثرتر و 

خدمـت بیشـتر بـه محرومـان جامعه اسـتفاده کنیـد. دکتر نـوروزی نیز در ادامه این نشسـت ضمن تشـکر از حضـور نخبگان 

و اسـتعدادهای برتـر علـوم پزشـکی در عرصـه خدمت رسـانی بـه محرومان جامعـه گفت: یکی از بـزرگان مـی فرمایند بعد از 

انجـام واجبـات باالتریـن عمـل مسـتحب خدمـت به خلق اسـت و اصوال خدمت رسـانی به محرومان بسـیار ارزشـمند اسـت. 

در ادامـه نشسـت اسـتعداد هـای برتـر و درخشـان شـرکت کننـده در اردوهـا ضمن بیان نظـرات و انتقـادات خود، پیشـنهاد 

هـای ارزشـمندی نیـز در زمینـه برگـزاری اردوهـای جهادی درمانـی ارایه دادنـد. در پایان نیز از دکتـر ایمانیه بـه نمایندگی 

از مجموعـه دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز، دکتـر نوروزی بـه نمایندگی از بسـیج جامعه پزشـکی و 18 تن از اسـتعداد های 

برتـر شـرکت کننـده در ایـن اردوهـا بـا اهدا لـوح سـپاس و هدیـه، تقدیر به عمـل آمد. 
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شرکت استعداد های برتر تحت حمایت بنیاد نخبگان استان فارس در اردوهای جهادی پزشکی

بـه همـت بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس و به نیـت خدمت به اقشـار محـروم جامعه، تعـدادی از اسـتعداد های برتر دانشـگاه 

علـوم پزشـکی شـیراز در اردوهـای جهـادی بهداشـتی و درمانی شـرکت کردند. در شـش ماهه اول سـال 13۹۵، سـه اردوی 

جهـادی بـا اهـداف فرهنگی و بهداشـتی توسـط دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز و وزارت بهداشـت در 2۹ الی 31 اردیبهشـت 

مـاه در مناطـق محـروم شهرسـتان داراب اسـتان فارس، 11 الـی 1۵ مرداد ماه در مناطق محروم  شهرسـتان دهلران اسـتان 

ایـالم و 2 الـی ۵ شـهریور مـاه در مناطـق محـروم شهرسـتان نور آباد ممسـنی اسـتان فـارس برگـزار گردید. بنیـاد نخبگان 

اسـتان فـارس بـا هماهنگـی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز، برنامـه ریـزی الزم را جهـت شـرکت اسـتعدادهای برتـر تحـت 

حمایـت در ایـن اردوهـا را انجـام داد. ایـن دانشـجویان برتـر تحـت حمایت بنیـاد نخبگان با شـرکت در این اردوهـا موفق به 

ارایـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی از قبیـل غربالگـری، آمـوزش و درمان به اقشـار محـروم جامعـه پرداختند.

اردوی جهادی 
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همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جلسه هم اندیشی نخبگان و روسای مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه اقتصاد مقاومتی   

جلسـه هـم اندیشـی اقتصـاد مقاومتـی بـا حضور امـام جمعـه، مسـئولین نهادهای رهبـری در دانشـگاه های اسـتان فارس و  

روسـای دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی، اسـاتیدی از ایـن دانشـگاه هـا و مراکـز و تنی چند از مسـئولین اسـتان در محل 

سـالن والیـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز برگـزار گردیـد. در این نشسـت رئیس بنیـاد نخبگان اسـتان فارس با اشـاره به 

ایـن کـه نقـش اصلـی ایجـاد و ترویـج اقتصـاد مقاومتـی را نخبـگان ایفـا می نماینـد، توجه جـدی مسـئولین را بـه این طیف 

وسـیع از متفکـران کشـور را خواسـتار شـدند. ایشـان ضمـن اشـاره به فعالیـت های اساسـی که در بنیـاد نخبـگان فارس در 

حـال شـکل گیـری اسـت، گفتنـد: تفکر خـالق، خالقیـت و نوآوری در مـدارس و دانشـگاه ها کمتر مـورد توجه هسـتند، لذا 

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس بـا اجـرای برنامـه هـای متنوعـی در سـطح دبیرسـتان ها و دانشـگاه های اسـتان فـارس تحت 

عنـوان "مـدارس فصلـی خالقیـت و ایـده پـردازی" و تورهای نـوآوری و کارآفرینـی، توجه جدی بـه این چرخه را در دسـتور 

کار خـود قـرار داده اسـت کـه خروجـی آن هـا عمدتـاً نخبـگان و مخترعیـن برگزیـده و فعـاالن متولـی شـرکت هـای دانش 

بنیـان بـوده کـه در جهـت خودکفائی کشـور گام بر مـی دارند.

در پایـان ایـن نشسـت از مسـئولین اسـتان و بـه خصوص روسـای مراکـز آموزش عالی درخواسـت شـد که به منظـور تحقق 

اهـداف مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی( در اجـرای اقتصاد مقاومتـی و به منظـور حمایـت از تولیدات داخلی، دسـتگاه 

هـا و وسـایل آزمایشـگاهی مـورد نیـاز خـود را از "جشـنواره ملـی فنـاوری ایرانـی – کسـب و کار ایرانـی" که در سـال جاری 

در تهـران برگـزار خواهد شـد، فراهـم نمایند.



74

همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نشست با متخصصین ایرانی غیر مقیم شاغل در دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز

نشسـت اول: بـه منظـور ارزیابـی از رونـد پیشـرفت طـرح جـذب دانشـمندان ایرانـی غیر مقیـم که با دانشـگاه های شـیراز و 

علـوم پزشـکی و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری منعقد گردیده اسـت، بـه دعوت بنیـاد نخبگان اسـتان فارس، 

جلسـه ای بـا حضـور تمامـی ایـن افـراد کـه از بـدو شـروع طـرح جـذب این دو دانشـگاه شـده انـد، در محـل بنیاد تشـکیل 

گردیـد. شـرکت کننـدگان بدلیـل شـروع ایـن طـرح تشـکر نمودنـد اما بعضـی ایـرادات و اشـکاالت در نحـوه اعطـاء گرانت، 

امکانـات مـورد نیـاز تحقیقاتـی و دریافـت بـه موقـع حقـوق گله منـد بودند کـه از طرف رئیـس بنیاد، قـول پیگیری بـه آنها 

شد. داده 

نشسـت دوم: بـه منظـور اطـالع رسـانی از نحـوه رضایـت متخصصیـن ایرانـی غیـر مقیم کـه در دانشـگاه های شـیراز و علوم 

پزشـکی شـیراز مشـغول بـه خدمـت مـی باشـند، جلسـه دوم بـا حضـور ایـن عزیـزان و معـاون آموزشـی دانشـگاه شـیراز و 

مسـئولین روابـط بیـن المللی دانشـگاه علوم پزشـکی تشـکیل گردید. اسـاتید ضمن تشـکر از بنیـاد به دلیل پیگیری مسـایل 

و مشـکالتی کـه قبـاًل وجـود داشـت، تقاضاهـای جدیـد را مطـرح کردنـد کـه مسـئولین دو دانشـگاه در رابطـه بـا همـکاری 

بیشـتر قـول مسـاعد دادند



75

همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نشست با معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت احداث موزه هنرهای معاصر شیراز

طـی نشسـتی در تهـران بـا حضـور معـاون فرهنگـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، احداث مـوزه هنرهـای معاصر شـیراز 

کـه نقـش مهمـی در توسـعه اسـتان فـارس دارد توسـط بنیاد نخبـگان اسـتان فارس پیگیـری گردید. شـایان ذکر اسـت در 

نیمـه دوم سـال ۴0 شمسـی از طـرف دولـت وقـت ایـران از معمار شـهیر فنالنـدی پروفسـور آلوار آلتـو درخواسـت گردیده 

بـود کـه پـروژه مـوزه هنرهـای معاصـر شـیراز را طراحی کنـد. جزییـات اجرایی این پروژه پس از سـه سـال تالش بـی وقفه 

تیـم طراحـی، شـامل سـاخت چهـار ماکـت بالـغ بـر 1۵0 اسـکچ و طراحـی حداقـل 300 نقشـه معمـاری، فراهم مـی گردد 

امـا بـا مـرگ پروفسـور آلتـو پـروژه مسـکوت مـی مانـد و کلیـه ایـن اسـناد بـه بنیـاد آلتـو منتقل مـی گـردد. رئیـس بنیاد 

نخبـگان فـارس اعـالم کـرد کـه موضـوع انتقال این اثـر از طریق حـوزه معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری و وزارت 

امـور خارجـه در حـال پیگیـری اسـت. دکتر شـریف افـزود دانشـگاه شـیراز موافقت نموده اسـت کـه زمین مورد نیـاز جهت 

احـداث این مـوزه را اختصـاص دهد.

 آقـای مرادخانـی معـاون فرهنگـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی نیز ضمـن تأکید بر ایـن که این مـوزه می بایسـت حتما 

در شـیراز احـداث گـردد، از اعـالم آمادگـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در تامین بودجـه اولیه این پروژه ملـی خبر داد.
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کارآفرینـی بـه عنـوان یـک راهبـرد حیاتـی و مـورد توجـه جوامـع پیشـرفته اسـت و برنامـه ریـزی برای توسـعه زیسـت بوم 

کارآفرینـی نیازمنـد توجـه بـه موضوعـات مختلـف از زوایـا و جنبـه هـای متعـددی اسـت کـه ضـرورت بکارگیـری رهیافـت 

زیسـت بـوم را روشـن می نمایـد. در طـرح جامع توسـعه زیسـت بـوم کارآفرینی اسـتان فارس، هـدف ارزیابي شـاخص های 

کارآفرینـی ایـران، اسـتان فـارس و تحلیـل فضـاي کسـب و کار بومـی اسـتان  و مقایسـه آن با زیسـت بـوم های 

مشـابه در کشـورهاي عضـو دیده بـان جهانی اسـت. تبییـن و تحلیل شـاخص هـای کارآفرینی، امـکان تصمیم سـازي، 

تصمیم گیـري و سیاسـت گذاري صحیـح و برنامه ریز هـاي کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلندمـدت را بـرای توسـعه زیسـت 

بـوم کارآفرینـی فراهـم مي سـازد. لـذا در طـرح جامـع برنامـه عملیاتـی توسـعه زیسـت بوم بـرای نقـش آفرینـی موثر هر 

یـک از نهـاد هـای موثـر تبییـن و در بـازه هـای سـه ماهانـه بـه منظـور بهبود و بررسـی پیشـرفت پایش می شـود. بـا پیاده 

سـازی فـاز هـای مختلـف ایـن طـرح در نهایت بـه توسـعه اجتماعی و اقتصادی و رشـد پایدار زیسـت بـوم کارآفرینی 

و همچنیـن هـدف واالی بنیـاد ملی نخبـگان یعنی نگهـداری نیروی انسـانی نخبه و اسـتعداد برتـر در چرخه 

خدمـت بـه جامعه بـه عنـوان خروجی مـدل دسـت خواهیـم یافت.

گزارش اقدامات صورت گرفته به شـرح زیر می باشد:

بخش اول: بررسی وضعیت کنونی

در ایـن بخـش داده هـای آمـاری رشـد شـرکت هـای دانـش بنیـان، رشـد منابـع زیـر سـاختی، وضعیـت نمایـه هـا و                

شـاخص هـای کارآفرینـی هماننـد نـرخ کارآفرینـی نوظهـور و تثبیـت شـده، نرخ سـرمایه گذاری خطـر پذیر و نـرخ خروج و 

درصـد نقـش در تولیـد ناخالـص ملـی داده کاوی گردیـد. بررسـی هر کـدام از نمایه هـا به شـناخت فاصله مورد نیاز تا رشـد 

ایـده آل اشـاره مـی کنـد و در تببیـن برنامـه هـا تـا نیـل بـه ایـن هـدف کمک  مـی کند.

 برای این مهم 2 الی 3 نفر به مدت یک سـال و نیم اطالعات الزم را گردآوری و تحلیل نمودند.



78

همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بخش دوم: نیاز مندی های توسعه

بـر اسـاس بررسـی هـای بـه عمل آمـده در این مدل و در، مسـیر رشـد یک کارآفریـن 6 عامل اصلـی وجود دارد: شناسـایی، 

آمـوزش صحیـح، ارتبـاط موثـر و پایـدار بـا نهـاد هـای کارآفرینی و افـراد موثـر در رشـد کارآفرین، جـذب سـرمایه گذاری، 

تسـهیلگری توسـط نهـاد هـای مرتبـط و در نهایـت اعتبـار بخشـی به جایـگاه وی اسـت. برای رسـیدن به این عوامل، شـش 

عامـل بیرونـی وجـود دارد کـه بـه دولـت، نهاد هـای مردم نهاد، شـرکت هـای دولتی بـه منظور حمایـت های کلیـدی، نهاد 

هـای سـرمایه گـذار، دسـتگاه زیرسـاختی و بخـش هـای مرتبط با آموزش می باشـد کـه در اختیـار کارآفرین نمی باشـد اما 

بـه عنـوان نیازمنـدی هـای توسـعه و از مبانی طـرح موجود مطرح مـی گردد.

لـذا بـر مبنـای ایـن مـدل )6+6( چالـش هایـی که مـی تواند بـه عنوان بخـش های کلیدی بر اسـاس شـاخص های توسـعه 

زیسـت بـوم کارآفرینـی و رشـد بسـتر شـرکت هـای دانـش بنیـان و نوپـا مطـرح شـود بـا بکارگیری متخصصـان حوزه 

کارآفرینـی و بررسـی فرآینـد رشـد نوآوری در اسـتان بـه مدت 6 ماه نسـبت به شناسـایی چالـش های مهم 

و بخـش هـای خصوصـی و دولتی هـر بخش اقـدام گردید.

بخش سوم: تعریف برنامه عملیاتی

الف( تعریف اجزای توسعه

بـر مبنـای مـدل مفهومـی زیسـت بوم و همچنین چالش های رشـد شـرکت هـای نوپا و دانـش بنیان اجزای تشـکیل دهنده 

بـه تفکیـک نهـاد هـای مرتبط در سـطح اسـتان به شـرح زیر بیـان گردید : فرهنـگ، آموزش، بـازار های در دسـترس، نیروی 

انسـانی، سـرمایه گذاری، نهاد هـای حمایت کننده، زیر سـاخت.
ب( طراحی، تدوین و تصویب طرح توسـعه زیسـت بوم در شـورای اشـتغال و کارگروه اقتصاد مقاومتی اسـتان در 

راسـتای تجمیع منابع اسـتان در راسـتای پیاده سازی طرح

بـرای موفقیـت هـر طـرح بلنـد مدتـی کـه نیـاز بـه همـکاری بخـش هـای خصوصـی و دولتـی باشـد، الزم اسـت، سـطوح 

حمایـت هـای مـادی و معنـوی در باالتریـن سـطح اسـتان دریافـت گـردد تـا در طول پیاده سـازی طـرح عـدم هماهنگی 

و مسـائل مالـی بـه اصـل طـرح ضربـه نزنـد، لـذا بـر این اسـاس بـا رایزنی هـای به عمـل آمده بـا مسـئولین اسـتان طرح 

مـورد نظـر در شـورای اشـتغال بـه عنـوان یـک طـرح اسـتانی و الزم االجرا بـه تصویب رسـید.

ج( طراحی و پیگیری ایجاد کارگروه تخصصی توسعه زیست بوم کارآفرینی استان و کمیته های مورد نیازآن:  

بـر اسـاس آییـن نامـه و شـیوه نامـه بنیـاد ملـی نخبـگان کارگـروه تخصصی توسـعه زیسـت بـوم کارآفرینی اسـتان فارس 

بـا پنـج کمیتـه مـورد نیـاز پیشـنهادی بـه اعضـای محترم شـورای علمـی بنیـاد نخبگان اسـتان فـارس پیشـنهاد گردید. 

کمیته فرهنگ و رسانه در توسعه زیست بوم کارآفرینی 

کمیته سرمایه گذاری و صندوق های خطر پذیر در زیست بوم کارآفرینی 

کمیته نقش دانشگاهها،صنایع و کارآفرینان در زیست بوم کارآفرینی 

کمیته  توسعه نوآوری و فناوری در زیست بوم کارآفرینی 

کمیته بررسی توسعه زیرساخت ها در زیست بوم کارآفرینی
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د( تعریف بسته های عملیاتی و اجرای آن با جلب حد اکثری حمایت های بخش های خصوصی و دولتی در استان 

 بـر اسـاس مـدل 6+6 ارایـه شـده فـوق و همچنـن نیازمندی هـای توسـعه تاکنون اقدامـات زیر با محوریت بسـته هـای ترویج 

خالقیـت، بسـته هـای ترویـج نـوآوری، بسـته هـای تسـهیل رونـد رشـد هسـته هـای فنـاور، بسـته هـای توسـعه زیرسـاخت،      

بسـته هـای  فرهنـگ و رسـانه، بسـته هـای سـرمایه گـذاری طراحی و پیـاده سـازی گردید.

مهم ترین فعالیت های انجام شده در این حوزه عبارتند از:

1.  برگزاری دومین نشست ساالنه کار آفرینی شیراز )خرداد 95(

نشسـت کارآفرینـی شـیراز بـه عنـوان یـک رویداد شـبکه سـاز در زیسـت بـوم کارآفرینی کشـور با هدف توسـعه همـکاری ها 

و ایجـاد مرکـز منطقـه ای در حـوزه کسـب و کار هـای نوپـا و نـو ارزش آفریـن فعالیـت خـود را از سـال 13۹۴ بـا همـکاری       

سـازمان هـای خصوصـی و دولتـی آغـاز نمـود. برنامـه اصلی ایـن رویـداد تبادل نظـر و ایجاد شـبکه بیـن فعاالن و سـازندگان 

و شـکل دهنـدگان زیسـت بـوم نـوارزش آفرینـی در ایـران  اسـت کـه ایـن مهـم را از طریـق برگـزاری جلسـات هـم اندیشـی 

و    مالقـات هـای تجـاری و عمومـی پیگیـری مـی نمایـد. بـا همکاری بنیـاد نخبگان اسـتان فارس و سـایر نهاد هـای دولتی و 

خصوصـی مرتبـط، ایـن نشسـت طـی دو روز در خـرداد ماه 13۹۵ در شـهر شـیراز برگـزار گردید کـه 6 پنل تخصصـی و اهداء 

جایـزه حامیـان توسـعه دهنـدگان زیسـت بـوم کارآفرینـی از جملـه اقدامـات صـورت گرفته در این نشسـت می باشـد. 
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2. برگزاری کارگاه های آموزشی - عملی تور نوآوی )دانشگاه شیراز اردیبهشت 1395(

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس بـا همـکاری شـتابدهنده کسـب کار پرش و دانشـگاه شـیراز، مجموعـه ای شـامل 8 کارگاه از 

کارگاه هـای آموزشـی و ترویجـی جـذاب تحـت عنـوان تـور نـوآوری را بـرای عالقـه مندان بـه راه انـدازی کسـب و کارهای 

نوپـا و شـرکت هـای دانـش بنیـان را در تاریـخ 26 فروردین ماه ۹۵ در محل دانشـگاه شـیراز برگزار نمود. ایـن دوره با هدف 

ایجـاد آگاهـی و مهـارت کافـی دانشـجویان و دانـش آموختـگان دانشـگاهی در فرآینـد، نحـوه شـکل گیـری، ایجاد کسـب و 

کارهـای نوپـا )startup( طراحـی شـده و بـا محتـوای آموزشـی متفـاوت توسـط مربیـان متخصـص در حـوزه کارآفرینی و 

برخـی موسسـان شـرکت های دانـش بنیـان آمـوزش داده شـد. در ایـن کارگاه دو روزه کـه در مکانـی بسـیار مناسـب برگزار 

شـد، تعـداد 22 نفـر از افـراد تحـت حمایـت بنیاد نخبگان 6 نفر از مرکز بنیاد شـهید اسـتان و ۴ نفر از دانشـجویان دانشـگاه 

شـیراز شـرکت نمودند.

عناوین کارگاههای ارایه شده در این دوره: 

- آشـنایی با مفاهیم اقتصاد دانش بنیان و شـرکت های نوپا )startup(؛

- کارگاه عملـی مهارت تفکر خالق و خالقیت؛

- فرآیند راه اندازی شـرکت های نوپا مبتنی بر حل مسـاله )کارگاه تعریف مسـاله و حل مساله(؛

- آشـنایی با اصول کار تیمی و تیم سـازی برای کسب و کار نوپا؛

- فرآیند شـروع کسب و کار نوپا؛

- کارگاه عملی مشاهده؛

- نمونه سـازی و تفکر طراحی؛

.)BM( تهیه و تدوین مدل کسـب و کار -
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3. کارگاه های آموزشی - عملی تور نوآوی )شهرستان اقلید اردیبهشت 1395(

بـه همـت بنیـاد نخبـگان اسـتان فارس تـور نوآوری بـا حضور ۵2 نفر از دانشـجویان رشـته هـای مختلف در تاریـخ 26 و2۷ 

اردیبهشـت مـاه ۹۵ در مرکـز آمـوزش عالـی اقلیـد برگـزار گردیـد. هـدف از اجـرای ایـن برنامـه ترویـج فرهنـگ  نـو ارزش 

آفرینـی )کارآفرینـی( و آمـاده سـازی افـراد تحصیـل کرده بـرای ورود به فرآینـد ایجاد کسـب کارهای نوپـا )startup( بود.

سـرفصل های تدریس شده در دوره مذکور به شرح زیر می باشد.

- آشـنایی با مفاهیم اقتصاد دانش بنیان و شـرکت های نوپا )startup(؛

- کارگاه عملـی مهارت تفکر خالق و خالقیت؛

- فرآیند راه اندازی شـرکت های نوپا مبتنی بر حل مسـاله )کارگاه تعریف مسـاله و حل مساله(؛

- فرایند شـروع کسب و کار نوپا؛

- کارگاه عملی مشاهده؛

- آشـنایی با اصول کار تیمی و تیم سـازی برای کسب و کار نوپا؛

- کارگاه نمونه سـازی و تفکر طراحی؛ 

.)BM( تهیه و تدوین مدل کسـب و کار -

در حاشـیه ایـن برنامـه جلسـه ای بـا هیـات رییسـه مرکز آمـوزش عالـی اقلید ترتیب داده شـد و ضمـن ارایـه توضیحاتی در 

خصـوص دانشـگاه نسـل سـوم و ملزومـات مورد نیاز بـرای ایجاد آن، در خصـوص برنامه های طراحی شـده و به هم پیوسـته 

بنیـاد نخبـگان اسـتان فارس تبادل نظر شـد.

در ایـن جلسـه رییـس مرکـز آمـوزش عالـی اقلیـد و معاونیـن ایشـان ضمـن اعـالم رضایـت از محتـوای برنامه تور نـوآوری، 

مسـاعدت بـرای گسـترش ایـن حـوزه در دانشـگاه، خواسـتار گسـترش همـکاری هـای بنیـاد نخبگان اسـتان فـارس و مرکز 

آمـوزش عالـی اقلید شـدند.
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4. کارگاه های آموزشی - عملی تور نوآوی )شهرستان فراشبند خرداد ماه 1395(

مرحله اول تور نوآوری و کارآفرینی فراشبند به همت فرمانداری این شهرستان، اجرای بنیاد نخبگان فارس و همکاری گروه 

سمن شکوه آفتاب از 2۹ تا 31 تیرماه 13۹۵ در فراشبند برگزار گردید. در این رویداد بیش از سی نفر از افراد تحصیل کرده  

فراشبندی عالقه مند به نوآوری، به شناخت فرصت ها، تهدیدها، ضعف ها و قوت های منطقه پرداختند تا بتوانند با نگاهی 

جدید، به تعریف و حل مساله های ارزش آفرینی بپردازند.

در ادامه این تور حاضرین با تشکیل تیم های مختلف به صورت گروهی، چالش هایی را شناسایی نمودند و بعد از مشاهده 

را  بعد گروه ها فرضیه های خود  نمودند. در مرحله  این مشکالت مطرح  برای حل  را  عملی در  سطح شهر، فرضیه هایی 

این دوره مجوز حضور در رویداد  برتر  پایان، گروه  برررسی نمودند. در   … از لحاظ کارایی، جذابیت، هزینه ها، درآمدها و 

کارآفرینی مردادماه شیراز را با حمایت بنیاد نخبگان استان فارس و شتابدهنده کسب و کارپرش کسب نمود. هدف آن است 

که تا رویداد شیراز، گروه ها به ساخت نمونه اولیه ایده خود بپردازند که در صورت ساخت نمونه اولیه، از حمایت بالعوض 

2۵0 میلیون ریالی جهت توسعه کار خود برخوردار خواهند شد. در نهایت با جذب سرمایه گذار، یک محصول و یا یک کسب 

و کار جدید را بصورت اقتصادی وارد بازار خواهند کرد.

در پایان این مرحله از تور، فرماندار فراشبند آقای پورزارعی ضمن بازدید از این رویداد، اظهار امیدواری نمود که زیست بوم 

کارآفرینی بخوبی در فراشبند نهادینه شود و از حاضرین درخواست کردند از چنین فرصت هایی نهایت  استفاده را نمایند.
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5. همکاری در برگزاری مسابقه ساالنه نوآوری و کارآفرینی با همکاری دانشگاه شیراز )نیمه دوم 1395(

با هدف حمایت از ایده های جدید و همکاری و مساعدت ویژه برای تجاری سازی نوآوری ها به صاحبان ایده ها و کسب 

و کار های نوپا، مسابقه ساالنه نوآوری و کارآفرینی در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربرد های آن در حوزه های 

سالمت، جهانگردی و تجارت الکترونیک در دانشگاه شیراز برگزار گردید. 

این جشنواره که به همت  بنیاد نخبگان استان فارس و دانشگاه شیراز و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شهرداری 

شیراز، پارک علم و فناوری فارس و مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )ISC( برگزار شد، اهدافی از قبیل تشویق 

دانشجویان به ایده پردازی، خالقیت، نوآوری و کارآفرینی، تسهیل ارتقای نوآوری، پاسخ به تقاضای بازار در زمینه نوآوری 

های مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات، حمایت های مالی و آموزشی و سرمایه گذاری در تیم های نوآور توسط مراکز 

کارآفرینی، شتاب دهی، رشد و پارک علم وفناوری و ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان را دنبال می کند.

در این مسابقه 1۵2 ایده توسط دبیرخانه جشنواره دریافت شد و پس از داوری های اولیه و ارایه های گروه های مختلف، 

اختتامیه این مسابقه در روز دو شنبه مورخ 13۹۵/۹/2۹ برگزار گردید و دو جایزه 30 میلیون ریالی به دو ایده برتر و ۷0 

میلیون ریال جایزه نقدی نیز به 21 ایده شایسته اهدا شد. همچنین برخی برگزیدگان این مسابقه، در زمینه تجاری سازی 

نوآوری ها به طور ویژه مورد حمایت قرار گرفتند و به پارک علم و فناوری فارس معرفی شدند.  
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farstek.ir 6. طراحی و ایجاد سایت توسعه زیست بوم کارآفرینی استان فارس با دامنه

سـامانه اطـالع رسـانی و پایـش طرح یاد شـده تحت عنـوان farstek.ir  ارزیابي شـاخص هـای کارآفرینی ایران، اسـتان فارس 

و تحلیـل فضـاي کسـب و کار بومـی اسـتان  و مقایسـه آن بـا زیسـت بوم های مشـابه در کشـورهاي عضـو دیده بـان جهانی و 

همچنیـن در بـرای ایجـاد کانـال ارتباطی بـا مخاطبین در راسـتای انتقـال آگاهی، دانش و مهـارت در حوزه کارآفرینی توسـط 

بنیـاد نخبگان اسـتان فـارس طراحی و قابل دسـترس می باشـد.

7. طراحـی و اجـرای رویداد تبادل اندیشـه و اطالعـات »تاوا« )اولیـن دوره با محوریت متخصصان علوم انسـانی 

)نیمه دوم 1395(

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس بـا بکارگیری متخصصـان حـوزه کارآفرینی با رصـد رویدادهـای کارآفرینی در کشـور و همچنین 

سـنجش میـزان مهـارت هـای فـارغ التحصیالن دانشـگاه ها در حـوزه کارآفرینی نسـبت به وجود موانع ایجاد و توسـعه کسـب 

و کارهـای نوپـا، آسـیب شناسـی الزم را به عمل آورده اسـت.

افـراد شـرکت کننـده در ایـن طـرح تـا قبـل از ورود به رویدادهـای کارآفرینی و شـروع بـه ایجاد کسـب و کارهای نوپا نسـبت 

بـه عـدم آگاهـی خـود از توانمنـدی هـای درونی، فرصت هـای موجود در کشـور را بـرای راه اندازی توسـعه کسـب و کار، عدم 

شـناخت توسـعه زیسـت بوم کارآفرینی و ... آشـنا شـده و با شـرکت در این رویداد، در صورت رفع این نقیصه ها و در صورت 

عالقـه منـدی بـه راه انـدازی شـرکت هـای نوپـا و دانـش بنیـان، تیـم کاری خـود را به صـورت آگاهانـه و اصولی انتخـاب و در 

نهایـت نسـبت بـه ایجاد هسـته اولیـه کسـب و کار اقدام مـی نمایند.

افـراد شناسـائی شـده در ایـن رویدادهـا مـی تواننـد در سـایر رویدادهـای بنیـاد از جمله »تـور نـوآوری«، »رویـداد کارآفرینی 

مسـئله محـور«، »بازدیدهـای هدفمنـد تخصصـی« و غیـره شـرکت نمایند.

در سال ۹۵ دوره های مختلفی از این رویداد برای فارغ التحصیالن رشته های پزشکی و علوم انسانی برگزار گردید.
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8. ایجـاد دفتـر نمایندگـی کانون پتنـت معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری در دانشـگاه شـیراز توسـط 

بنیـاد نخبگان اسـتان فارس )زمسـتان 1395(

بـا پیگیـری مسـتمر و ایجـاد بسـتر الزم و امکانات مورد نیاز از سـوی بنیاد نخبگان اسـتان فارس، دفتر نمایندگـی کانون پتنت 

معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری در زمسـتان ۹۵ در دانشـگاه شـیراز ایجاد شـد. از ابتدای سـال ۹6 متقاضیان ثبت 

اختـراع از طریـق PCT و ثبـت اختـراع در کشـور آمریـکا مـی توانند به ترتیـب از ۵0 و ۹0 درصـد تخفیف و یا سـایر خدمات 

و امکانـات درنظـر گرفته شـده بـرای این مهم اسـتفاده نمایند.

9. طراحـی و حمایـت از ایجـاد مرکز خدمـات مالکیت فکری و تجاری سـازی نوآوری در دانشـگاه شـیراز)نیمه 

دوم 1395(

بـه همـت بنیـاد نخبـگان اسـتان فارس و فراهـم نمودن نیروی انسـانی متخصص مـورد نیاز برای توسـعه، مرکـز مالکیت فکری 

و خدمـات تجـاری سـازی و نـوآوری در دانشـگاه شـیراز راه انـدازی گردیـد. این مرکـز از ابتدای سـال ۹6 آمـاده ارایه خدمات 

زیـر بـه متقاضیـان خواهد بود.

الـف( انـواع مشـاوره حـوزه مالکیـت فکـری از جملـه ثبـت داخلـی و خارجـی اختراعـات، طـرح صنعتـی، راز تجـاری، عالیـم 

تجـاری، عالیـم جغرافیایـی، فرآینـد ثبـت PCT و سـایر مشـاوره هـای مرتبـط بـا ایـن حوزه؛

ب( انـواع مشـاوره حـوزه تجـاری سـازی و نـوآوی از جملـه مدل های تجاری سـازی و نـوآوری های محصول محـور یا خدمات 

محـور، مـدل هـای جذب سـرمایه، نحوه اسـتفاده از ابزار های مدیریت توسـعه کسـب و کار نوپـا، معرفی زیرسـاخت های فعال 

زیسـت بوم کارآفرینی اسـتان؛

ج( انـواع مشـاوره حـوزه انتقـال فنـاوری از قبیـل فـروش و انتقـال فنـاوری در داخـل و خـارج از کشـور، نحـوه ارزیابی سـطح 

فنـاوری، رصـد فناوری.

مخاطبیـن ایـن مرکـز دانشـجویان، فـارغ التحصیـالن، اسـاتید دانشـگاه و افـراد تحـت حمایـت بنیـاد ملـی نخبـگان، متقاضی 

خدمـات مالکیـت فکـری و تجـاری سـازی خواهنـد بود.
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10. تهیه محتوای دوره آموزشی مجازی مالکیت فکری و انتقال فناوری )بهمن و اسفند ماه 1395(

در راسـتای توسـعه فرهنـگ کارآفرینـی و بـه جهـت کاهش هزینه هـا، بنیاد نخبگان اسـتان فارس با همکاری دانشـگاه شـیراز 

در سـال ۹۵ بسـته هـای آموزشـی بـا محوریت های زیر را در دسـتور کار خـود قرار داد.

الف( مالکیت معنوی،

ب( تجاری سازی نوآوری،

ج( نحوه راه اندازی کسب و کارهای نوپا.

طراحی دوره های مجازی که با محوریت مالکیت معنوی در سال ۹۵ انجام گردید، به شرح زیر می باشد:

الف( مقدمه ای بر مالکیت فکری و پتنت،

ب( جست و جو و تحلیل پتنت،

ج( اجرای پتنت،

د( قراردادهای واگذاری و انتقال فناوری،

ز( آشنایی با پروتکل PCT و سازمانWIPO و نحوه استفاده از خدمات آن.

11. برگـزاری دوره آموزشـی جایگاه پایگاه های مقاومت در توسـعه اقتصـاد دانش بنیان ویژه معاونین پژوهشـی 

پایگاه های بسـیج اسـتان به مدت یـک نیم روز

آگاهی بخشـی به مسـئولین سـازمان های مرتبط در راسـتای فرهنگ سـازی کارآفرینی، یکی از مهم ترین فعالیت های فاز اول 

طـرح توسـعه زیسـت بـوم کارآفرینـی اسـتان فارس می باشـد. بر این اسـاس، بنا به درخواسـت سـازمان بسـیج علمی پژوهشـی 

اسـتان فارس ، بنیاد نخبگان اسـتان فارس طی یک دوره نیمروزه، آموزشـی به مسـئولین پژوهشـی پایگاه های مقاومت بسـیج، 

در خصـوص مفاهیـم اقتصـاد دانـش بنیان، شـرکت های نوپا و جایگاه بسـیج در توسـعه فرهنگ کارآفرینـی،  ارایه گردید.

12. برگزاری بازدید های تخصصی هدفمند با محوریت نفت و گاز و پتروشیمی )9 بازدید، نیمه دوم 1395(

بازدیـد هـای مسـاله محـور تخصصـی از جملـه رویـداد هایی اسـت که در راسـتای کمک بـه کاهش فاصلـه ارتباط دانشـگاه با 

صنعـت طراحـی شـده اسـت و بر اسـاس ایـن بازدید هـا امکانی فراهم شـده تا متخصصـان ضمن آشـنایی از نزدیک با مسـائل 

و نیـاز هـای صنعـت بـا مهـارت های تعریف مسـاله، حل مسـاله، سـاخت نمونـه اولیـه محصول یا خدمت آشـنا خواهند شـد و 

در پایـان در رویـدادی بـا عنـوان ایده شـو نـوآوری خود را ارایـه خواهند کـرد. این مجموعـه بازدید های هدفمنـد با همکاری 

پـارک علـم و فنـاوری، مراکـز رشـد، فن بازار، شـرکت شـهرک صنعتی و بـا محوریت نفت گاز و پتروشـیمی برگـزار گردید. 
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13. طراحی و اجرای بازارچه خیریه »گندم« به نفع توانمند سازی کودکان نیازمند )خرداد 1395(

در راسـتای اسـتفاده از ظرفیـت اسـتعداد هـای برتـر و شـرکت های دانـش بنیان در توسـعه امور عـام المنفعه بازارچـه خیریه 

تحـت عنـوان گنـدم در مـاه رمضـان سـال 13۹۵ طراحی گردید. بر این اسـاس امکانی فراهم شـد تـا افراد تحـت حمایت بنیاد 

نخبـگان اسـتان فـارس محصـوالت، خدمـات یا دانـش خود را به نفـع نیازمنـدان تجاری کنند و همچنین دسـتاورد هـای افراد 

نیازمنـد در ایـن بسـتر بـه فـروش رسـد. زمـان برگـزاری این بازارچـه تیـر مـاه 13۹۵ و در محل سـایت اجتماعات شـهرداری 

شـیراز برگزار گردید. )مشـروح بیشـتر در صفحه ۴۴(

14. همـکاری در برگـزاری پانزدهمیـن نمایشـگاه الکامپ و سـومین نمایشـگاه تلکام اسـتان فارس )مـرداد ماه 

)1395

نمایشـگاه الکامـپ و نمایشـگاه تلـکام هـر سـاله در محـل دائمـی نمایشـگاه بیـن المللـی شـیراز برگزار مـی گردد که در سـال 

13۹۵ بـر اسـاس درخواسـت نظـام صنفی رایانه اسـتان فارس بـرای همـکاری در بهبود برنامه هـای جنبی نمایشـگاه، نماینده 

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس در جلسـات هـم اندیشـی و برنامـه ریزی نماشـگاه شـرکت نمـود و به پیشـنهاد و پیگیـری بنیاد 

نخبـگان فـارس بخـش هـای مسـابقات خالقیـت و دوره هـای نـوآوری و ورویـداد هـای کارآفرینـی بـه برنامـه های نمایشـگاه 

افـزوده شـد و شـرکت هـای دانش بنیـان و نوپا مرتبـط در نمایشـگاه حضـور یافتند.
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15. همـکاری با بسـیج علمی پژوهشـی اسـتان فـارس در برگـزاری نمایشـگاه هفته بسـیج با موضـوع اقتصاد 

دانـش بنیان و شـرکت هـای نوپا )آذر مـاه 1395(

نمایشـگاه جنبـی سـمینار در نظـر گرفتـه شـده در هفتـه بسـیج بـا محوریـت اقتصـاد دانش بنیـان با همـکاری بنیـاد نخبگان 

اسـتان فـارس برگـزار گردیـد؛ از جملـه اقدامـات صـورت گرفتـه در ایـن برنامـه دعـوت از 1۵ شـرکت نوپـا و دانـش بنیـان و 

مخترعـان تحـت حمایـت بنیـاد ملـی نخبـگان مـی باشـد. در پایـان نمایشـگاه، پـس از داوری طـرح هـا مقرر شـد بـه منظور 

تکمیـل طـرح صنعتـی،  اعتبـاری پژوهشـی بـه طـرح هـای برگزیـده از طریق بسـیج علمی و پژوهشـی سـپاه پرداخـت گردد. 

16. همـکاری بـا بسـیج علمی پژوهشـی اسـتان فارس در راسـتای توسـعه فعالیت هـای مرکز خدمـات نوآوری 

اول 1395( )نیمه   IT

سـازمان علمـی پژوهشـی اسـتان فـارس در راسـتای ایجـاد مرکز حمایـت از صاحبان نـوآوری در حـوزه IT  به منظـور طراحی 

سـاختار و محتـوای قابـل پیگیـری در آن مرکـز، تقاضـای همـکاری بـا بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس نمـود. در ایـن راسـتا بـا 

پیگیـری هـای بـه عمـل آمـده و جلسـات توجهی نسـبت به ارایـه طرح پیشـنهادی اقـدام گردید و در حـال حاضر افـرادی که 

بـرای راه انـدازی کسـب و کار و یـا توسـعه نـوآوری خـود در حـوزه IT  نیاز به مـکان و امکانات آزمایشـگاهی دارند مـی توانند 

از خدمـات این مرکـز اسـتفاده نمایند.

17. همکاری در تدوین و تصویب طرح منطقه ویژه فناوری استان فارس )نیمه دوم 1395(

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس بـا همـکاری پـارک علم و فنـاوری فـارس و همچنین سـایر دسـتگاه هـای دولتی مرتبـط، طرح 

منطقـه ویـژه فنـاوری فـارس را در سـتاد توسـعه اقتصـاد دانـش بنیـان مطـرح و جزئیـات آن در چندین جلسـه مـورد بحث و 

بررسـی قـرار گرفـت و پـس از تکمیـل طـرح، محتـوا بـه سـتاد فرماندهی اقتصـاد مقاومتی در سـطح کشـور ارسـال گردید.

18. همکاری در برگزاری رویداد TEDx دانشگاه شیراز )شهریور 1395(

در مسـیر گسـترش ایده هـای ارزشـمند، سـازمان تـد )TED( برنامـه ای بـا عنـوان تداکـس )TEDx( را بنیان گـذاری کـرده 

اسـت. تداکـس برنامـه ای شـامل رویدادهـای بومـی و مسـتقل اسـت کـه مخاطبیـن خـود را بـرای تجربـه رویدادی شـبیه به 

کنفرانـس تـد گـرد یکدیگـر مـی آورد. رویـداد تداکس دانشـگاه شـیراز در تاریخ 1۵ شـهریور 13۹۵ بـا همکاری بنیـاد نخبگان 

اسـتان فـارس و دانشـگاه شـیراز برگـزار نمود.
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19. همکاری در برگزاری رویداد کارآفرینی پرش با محوریت مد، لباس و پارچه )اردیبهشت 1395(

چهارمیـن رویـداد کارآفرینـی پـرش بـا محوریـت مـد، لبـاس، پارچـه و زیورآالت بـا حمایـت بنیاد نخبـگان اسـتان فارس از 

تاریـخ 8 الـی 12 اردیبهشـت مـاه در محـل اتـاق بازرگانـی فـارس برگـزار شـد. این رویـداد با اهـداف زیر طراحی شـده بود:

- ایجاد بسـتر مناسـب برای شکل گیری هسته های فناور در حوزه رویداد؛

- افزایـش توجـه فـارغ التحصیـالن رشـته هـای مختلـف مرتبـط بـا حـوزه مـد، لبـاس، پارچـه و زیـور آالت بـه عنـوان یک 

امـکان رقابتـی تجاری دراسـتان؛

- ارایـه آگاهـی دانـش و مهـارت کافـی بـه هسـته هـای فنـاور در خصـوص: اصول تیـم سـازی، تعریف مسـاله، حل مسـاله، 

شـیوه هـای نـوآوری و ایجاد نوآوری مشـتری پسـند؛

- حمایت و ایجاد بسـتر مناسـب برای تیم های موفق در رویداد برای ورود به بازار کسـب و کار. 

در ایـن رویـداد تعـداد ۵۴  نفـر در قالـب 11 تیـم 3 الـی ۴ نفره شـرکت کردند که در طـی ۴ روز با کمک مربیـان حرفه ای 

در حـوزه کارآفرینـی، نـوآوری، طراحـی و سـایر دوره هـای مـورد نیـاز مرتبـط، آموزش هـای الزم را به صورت عملی کسـب 

نمودنـد.  از ایـن تعـداد 3 تیـم موفـق بـه راهیابـی به دوره پیش شـتابدهی شـدند. دکتر حبیب شـریف رییس بنیـاد نخبگان 

اسـتان فـارس بـا شـرکت در برنامـه اختتامیـه ایـن رویـداد بیـان نمودند که بنیـاد نخبگان اسـتان فارس از سـال گذشـته با 

همـکاری بخـش هـای مختلـف اقـدام بـه اجـرای برنامه های ویـژه ای برای توسـعه زیسـت بـوم کارآفرینی  اسـتان و منطقه 

نمـوده اسـت؛ از آن جملـه مـی تـوان بـه حمایـت از رویـداد های پـرش و برگزاری تـور های نـوآوری و مـدارس خالقیت در 

سراسـر اسـتان فارس و شـهر شیراز اشـاره کرد.

20. همکاری در برگزاری دوره پیش شتابدهی ویتاتک فارس )مرداد 1395(

بـه منظـور حمایـت از فعـاالن بومـی در فراینـد کارآفرینـی، اولیـن دوره پیـش شـتابدهی ویتاتـک توسـط شـتابدهنده های 

آواتـک و پـرش بـا همـکاری بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس از 22 تیـر مـاه ۹۵ در شـهر شـیراز و بـه میزبانـی پـارک علـم و 

فنـاوری فـارس برگـزار شـد. در ایـن دوره 6 هفتـه ای که بر اسـاس آخریـن متدولوژی روز دنیا طراحی شـده بـود، تیم های 

شـرکت کننـده بـا بهـره گیـری از آمـوزش هـا و امکانـات الزم بـه طراحـی و ارزیابـی کسـب و کارهـای نوآورانـه پرداختند. 

ویتاتـک فـارس فرصتـی اسـت تـا تیـم هـای اسـتارتاپی صاحب ایـده هـای نوآورانـه از حضـور مربیان داخلـی و بیـن المللی 

در شـهر شـیراز بهـره منـد شـوند و بـا اسـتفاده از فضـای اختصـاص یافتـه بـرای فعالیت هـای تیمـی در شـتابدهنده پرش، 

فرآینـد تبدیـل ایـده خـود به ثـروت را طـی کنند.

دکتـر شـریف بـا حضـور در بیـن 10 تیـم شـرکت کننـده در ایـن رویـداد ضمـن ابـراز خرسـندی از حرکـت ایجاد شـده در 

اسـتان فـارس، نویـد حمایـت جـدی بنیاد نخبگان اسـتان فارس از گسـترش زیسـت بـوم کارآفرینـی اسـتان را داد و به تیم 

هـای شـرکت کننـده در ایـن رویـداد ایـن نکتـه را متذکر شـد کـه موفقیـت تیم ها و شـرکت های نوپـا در گـرو کار تیمی و 

تـالش بـی وقفـه در حضور مربیـان توانمند اسـت.
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21. طراحی رویداد تور نوآوری ویژه متخصصین حوزه علوم انسانی )بهمن ماه 1395(

یکـی از مهـم تریـن عوامـل گسـترش بیـکاری در بیـن فـارغ التحصیالن رشـته هـای علوم انسـانی عدم آگاهی ایشـان نسـبت 

بـه نحـوه راه انـدازی شـرکت نوپـا در حـوزه تخصصـی خـود مـی باشـد و یکی از مهـم ترین مهـارت هـای الزم بـرای این امر

مهارت های حوزه خالقیت و نوآوری و همچنین انتقال تجربیات سایر افراد موفق در این حوزه می باشد.

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس با بهـره گیـری از متخصصین حـوزه کارآفرینی و اسـتعداد های برتر حـوزه علوم انسـانی، در گام 

اول رویـدادی را تحـت عنـوان تـاوا )تبـادل اندیشـه و اطالعـات( در راسـتای آگاهـی بخشـی بـه فـارغ التحصیالن حـوزه علوم 

انسـانی در خصـوص ملزومـات مـورد نیـاز بـرای راه انـدازی یـک کسـب و کار طراحی و در 6 جلسـه برگـزار نمـود. برگزیدگان 

ایـن دوره امـکان حضـور در دوره دو روزه تـور نـوآوری بـا محوریـت علوم انسـانی را خواهند داشـت. بر این اسـاس مهارت های 

نحـوه دسـت یابـی بـه نوآوری مشـتری پسـند به شـرکت کننـدگان ارایه خواهد شـد.

22. حمایت از برگزاری جشنواره خالقیت دانشجویی و دانش آموزی سحاب )نیمه دوم 1395(

بـه همت بسـیج علمی و پژوهشـی سـپاه اسـتان فـارس و با همـکاری بنیاد نخبگان اسـتان فارس مسـابقه خالقیت سـحاب در 

دو بخـش دانـش آمـوزی و دانشـجویی در 6 رشـته و طـی دو روز رقابـت شـرکت کننـدگان در تاریخ ۴ و ۵ اسـفند مـاه برگزار 

گردیـد. بـه برگزیدگان این مسـابقات جوایز نفیسـی ارایه شـد. هدف از برگزاری این مسـابقات گسـترش مهـارت های خالقیت 

در بیـن دانشـجویان و دانش آموزان می باشـد.

23. برنامه ریزی و حمایت از راه اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز)نیمه دوم 1395(

هـدف از ایـن پـروژه  الگـو برداری از زیسـت بوم هـای پیشـرفته در زمینه راه انـدازی مراکـز تخصصی نوآوری، بومی سـازی 

طـرح عملیاتـی، تبـادل فنـاوری و تجربیـات متخصصیـن داخلـی و بیـن المللـی، ایجـاد حلقه های مفقـوده اجزا زیسـت بوم 

پایـدار در دانشـگاه علـوم پزشـکی،  ایجـاد مهـارت هـای الزم در بیـن دانشـجویان و متخصصین بـه جهت ارایـه محصوالت و 

خدمـات تخصصـی بـا قابلیـت ورود موثر بـه بازار و  تسـهیل فرایند سـرمایه گذاری اسـت.

شرح وظایف کلی:

- ایجاد و راه اندازی مرکز توسـعه نوآوری بر اسـاس مدل مرحله ای زیر:

آموزش مهارت های تجاری سازی و 
اجرای نوآوری )3 ماه(

بستر شتابدهی و پیش شتابدهی  
  )6 تا 9 ماه(

سرمایه گذاری و جذب در مرکز و 
ارزش گذاری سهام و تقسیم آن 

)بسته به زمان توافق مرکز و بنگاه(

پژوهش و فعالیت شناخت فرصت ها خلق ایده اولیه  ایجاد محصول
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24. برنامه ریزی و حمایت از راه اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه شیراز)نیمه اول 1395(

در راسـتای طـرح توسـعه اکـو سیسـتم کار آفرینـی اسـتان فـارس، یکـی از مهـم تریـن برنامه هـای در دسـت اقـدام، بهبود و 

توسـعه فراینـد نـوآوری و کار آفرینـی در دانشـگاه مرجـع اسـتان می باشـد که پیگیـری ایجاد و توسـعه مرکزنوآوری دانشـگاه 

شـیراز بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن کالسـتر های زیـر سـاختی کارآفرینی در دانشـگاه شـیراز می باشـد.

برایـن اسـاس بـا پیگیـری ایـن بنیـاد و اسـتفاده از طرح دانشـمندان غیـر مقیم، مسـئول پیگیری این امر مهم از کشـور سـوئد 

بـه ایـران دعـوت گردیـد و ضمـن تنظیـم پروپـوزال و تقدیم آن به معـاون محترم علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری اقدامات 

عملیاتـی در خصـوص فرهنـگ سـازی کار آفرینـی در چنـد فاز ویژه دانشـجویان، اسـاتید و مسـئولین محترم دانشـگاه شـیراز 

صـورت پذیرفت.

25. برنامه ریزی و حمایت از راه اندازی مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان فارس )نیمه دوم 1395(

در دانشـگاه هـای کارآفریـن، مراکـز نـوآوری بـا تمرکـر بـر فرهنگ سـازی و انتقـال مهـارت هـای کارآفرینی، جذب سـرمایه و 

شـتابدهی کسـب و کار هـای نوپـا شـکل گرفتـه اسـت و ایـن مهـم از سـوی معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری مورد 

حمایـت واقـع مـی شـود. بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس در راسـتای توسـعه زیرسـاخت هـای مرتبـط بـا توسـعه زیسـت بـوم 

کارآفرینـی بـا طراحـی فراینـد و دعـوت از دانشـمندان غیـر مقیم خارج از کشـور نسـبت به پیگیـری راه اندازی مراکـز نوآوری 

بـه صـورت محدود درسـطح اسـتان اقـدام نموده اسـت. 

26. ارایـه خدمـات مالکیـت فکـری و تجـاری سـازی در  نشسـت معرفـی بنیـاد نخبگان در دانشـگاه شـیراز 

)اسـفند 1395(

یکـی از برنامـه هـای بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس در راسـتای فرهنگ سـازی و آگاهی بخشـی بـه متخصصین دانشـگاهی در 

نشسـت هـا و برنامـه هـای در حـال اجـرا از سـوی دانشـگاه هـا می باشـد. در نشسـتی کـه با همـکاری بنیـاد نخبگان اسـتان 

فارس و دانشـکده فنی و مهندسـی دانشـگاه شـیراز برگزار شـد، اطالعات الزم در خصوص خدمات مالکیت فکری و جشـنواره 

اختراعـات و همچنیـن تکنیـک هـای تجاری سـازی نوآوری به شـرکت کننـدگان ارایـه گردید.

27. اقدامـات جنبـی صـورت گرفته در برنامه هم اندیشـی دانشـمندان برتر کشـور در راسـتای فرهنگ سـازی 

و توسـعه زیسـت بـوم کارآفرینـی از جملـه برگزاری سـمینار و جلسـات هم اندیشـی بین شـرکت هـای نوپا و 

مدعویـن برنامه

بـا برنامـه ریـزی قبلـی صـورت گرفته در راسـتای افزایش تاثیر گذاری هم اندیشـی دانشـمندان کشـور در شـهر شـیراز، عالوه 

بـر برگـزاری جلسـات هـم اندیشـی در رابطـه با نقـش این دانشـمندان در ترویج و ایجاد دانشـگاه نسـل سـوم، جلسـات انتقال 

تجربـه بیـن شـرکت هـای نوپـا و دانـش بنیـان در حـوزه انرژی هـای نـو و دانشـمندان دعوت شـده در برنامـه برگـزار گردید. 

در ایـن نشسـت نماینـدگان شـرکت هـای حاضـر از نحـوه انتقال فنـاوری و توسـعه بازار خـود در اروپا به واسـطه دفاتـر تبادل 

تکنولـوژی، اطالعاتـی را کسـب نمودند.
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28. طراحـی آییـن نامه و شـیوه نامـه کارگروه اعطـای وام قرض الحسـنه مجمع خیریـن نخبه پـرور )نیمه دوم 

)1395 سال 

یکی از زیرساخت های شکل گرفته توسط بنیاد نخبگان استان فارس در راستای سرمایه گذاری نیک اندیش، مجمع خیران 

نخبه پرور استان فارس می باشد که در این سازمان مردم نهاد غیر دولتی کمیته های مختلفی شکل گرفته است. یکی از 

مهم ترین بخش های این مجمع اعطای وام های قرض الحسنه به افراد نیازمند صاحب نوآوری می باشد. برای این منظور 

کمیته ای در این رابطه تشکیل شده و آیین نامه و شیوه های مرتبط با اعطای وام های ذکر شده تهیه و تدوین گردید.

29. همـکاری در افتتـاح انجمـن علـوم بیـن رشـته ای آب در دانشـگاه شـیراز و برگـزاری سـمینار بـا حضور 

کارآفریـن موفـق آقـای دکتـر طاهـرزاده از دانشـگاه بوراس سـوئد

انجمـن بیـن رشـته ای آب بـرای اولیـن بـار در دانشـگاه شـیراز بـه صـورت بیـن رشـته ای و بـا محوریـت یکی از نیـاز های 

مهـم اسـتان فـارس ایجـاد گردیـد. بـا توجه به درخواسـت دبیـر این انجمـن، بنیاد نخبگان اسـتان فارس نسـبت بـه طراحی 

فراینـد هـای انجمـن و برگـزاری جلسـه افتتاحیـه و همچنیـن دعوت از اسـاتید دانشـمند خارج از کشـور اقـدام نمود.

30. طراحی رویداد InnoVest به سفارش فن بازار فارس )سرمایه گذاری برای نوآوری(

ایـن رویـداد یـک رویـداد دو ماهیانـه اسـت و فرصتـی بـرای صاحبـان نـوآوری و اختراعـات، متقاضیـان نـوآوری، تسـهیل 

کننـدگان و سـرمایه گـذاران تـا در فضایی پویا نسـبت بـه تکمیل فرآیندهای تجاری سـازی، نـوآوری و اختراعـات، بپردازند.

31. تهیـه محتـوای مولتـی مدیا برای رسـانه های دیداری، شـنیداری، مکتوب و شـبکه های مجازی در راسـتای 

فرهنگ سـازی کارآفرینـی و اقتصاد مقاومتی )در طول سـال 1395(

یکـی از مهـم تریـن گام هـای تغییـر اقتصـاد کشـور بـه سـمت اقتصـاد دانـش بنیـان، انتقـال آگاهـی دانـش و مهـارت های 

حـوزه کارآفرینـی بـه بخـش هـای مختلف جامعه اسـت. بر این اسـاس بنیـاد نخبگان اسـتان فارس بـا بهره گیـری از کمیته 

فرهنـگ و رسـانه طـرح توسـعه زیسـت بـوم کارآفرینی، نسـبت به تولیـد محتوا برای رسـانه های محلی، اسـتانی و کشـوری 

اسـت. نموده  اقدام 
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32. همکاری در انعقاد تفاهم نامه دانشگاه شیراز و دانشگاه بوراس سوئد )نیمه دوم 1395(

در راسـتای تقویـت زیرسـاخت هـای دانشـگاه نسـل سـوم در اسـتان فـارس و بر اسـاس پیگیری هـای به عمل آمده توسـط 

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس امکانـی فراهم شـد تـا تفاهم نامـه همکاری با دانشـگاه بوراس سـوئد و دانشـگاه شـیراز تدوین 

گـردد و مراحـل تاییـد طرفیـن دنبـال گردد. به این واسـطه تبادل دانشـجو، تورهـای علمی، تبـادل تکنولوژی و سـایر موارد 

بیـن دو دانشـگاه فراهم خواهد شـد.

33. حمایـت و همـکاری بنیـاد نخبگان اسـتان فـارس در برگـزاری جشـنواره اختراعـات رویش خلیـج فارس 

1395

جشـنواره اختراعـات رویـش خلیـج فـارس در سـال 13۹۵ بـا محوریت اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد و با حضـور مخترعان 

8 اسـتان منطقـه جنـوب برگـزار گردیـد. بنیـاد نخبـگان اسـتان فارس بـه عنـوان میزبـان بنیاد های اسـتانی جنوب کشـور 

قبـل از جشـنواره جلسـه ی هماهنگـی را برگـزار نمـود و تجربیـات بـه دسـت آمده در جشـنواره هـای اختراعات گذشـته را 

در اختیـار دبیرخانـه هماهنگـی گذاشـت و در طراحـی و هماهنگـی برنامـه هـای جنبی پیگیـری های الزم را بـه عمل آورد. 

)مشـروح بیشـتر در صفحه 2۷(

34. همـکاری در برگـزاری رویـداد کارآفرینـی هاکاتریپ )ماراتون برنامه نویسـی با محوریت گردشـگری خرداد 

)1395

ماراتـون برنامه نویسـی هاکاتریـپ شـیراز بـا حمایـت آژانـس مسـافرتی علی بابـا و همـکاری بنیاد نخبـگان اسـتان فارس در 

محـل تـاالر حکمـت  دانشـگاه شـیراز و بـا محوریـت نرم افـزار های حوزه گردشـگری در خـرداد مـاه 13۹۵ برگـزار گردید. 

هماهنگـی هـای مـکان برگـزاری و بخشـی از حمایـت هـای مالـی رویـداد مذکور به واسـطه ایـن بنیاد صـورت پذیرفت.
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35. برگزاری 10 دوره آموزشی ویژه نخبگان، استعداد های برتر، صاحبان شرکت های نوپا و صنعتی و متخصصان 

دانشگاهی به شرح جدول زیر:

ف
مدت زمان / مخاطبین و شرکت کنندگانهدفمجریموضوعردی

تاریخ
مکان

1
برگزاری دوره آموزشی 

شیوه انتقال فناوری و تبادل 
تکنولوژی

بنیاد نخبگان فارس و 
مربیانی از کشور سوئد

آشنایی با قوانین 
و مقررات مالکیت 
فکری در اروپا و 

آمریکا

25 نفر از مخترعین، صاحبان 
شرکتهای دانش بنیان و فناور و بعضی 

از اعضاء هیات علمی، دانشجویان 
و مسئولین بخشهای تحقیق و 

توسعه واحدهای صنعتی مستقر در       
شهرک های صنعتی فارس

16 ساعت 
/ بهمن ماه 

95

سالن 
همایش های 

ساختمان 
صنایع 

شیمیایی و 
فناوری های 
کسب و کار

برگزاری دوره آموزشی 2
درون سازمانی

بنیاد نخبگان فارس 
و شرکت شهرک های 
صنعتی استان فارس

آشنایی با اصول 
و تکنیک های 
نوآوری درون 

سازمانی

30 نفر از مخترعین، صاحبان 
شرکتهای دانش بنیان و فناور و بعضی 

از اعضاء هیات علمی، دانشجویان 
و مسئولین بخش های تحقیق و 

توسعه واحدهای صنعتی مستقر در      
شهرک های صنعتی فارس

8 ساعت / 
بهمن ماه 

95

سالن 
همایش های 

ساختمان 
صنایع 

شیمیایی و 
فناوری های 
کسب و کار

3
برگزاری دوره آموزش   

روش های تجاری سازی و 
فروش انتقال فناوری

بنیاد نخبگان 
فارس و فن بازار             

منطقه های فارس 
و شرکت شهرک 

صنعتی

آشنایی با 
فرآیندهای 

واحدهای صنعتی، 
انواع قراردادها، 
ضمانت نامه ها، 

بیمه و مالیات

نخبگان، استعداد های برتر، نمایندگان 
شرکت های نوپا و شرکت های مستقر 

در شهرک صنعتی فارس

4 ساعت 
/ 20 بهمن 

ماه 96

سالن 
همایش های 

ساختمان 
صنایع 

شیمیایی و 
فناوری های 
کسب و کار

برگزاری دوره آموزش 4
مالکیت فکری

بنیاد نخبگان فارس و 
فن بازار منطقه های 

فارس

آشنایی با قوانین 
و مقررات ثبت 
اختراع و پتنت 
مالکیت فکری

40 نفر از  از مخترعین، صاحبان 
شرکت های دانش بنیان و فناور 
و بعضی از اعضاء هیات علمی، 

دانشجویان و مسئولین بخشهای 
تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی 

مستقر در شهرک های صنعتی فارس

16 ساعت / 
روزهای 10 و 
11 اسفندماه 

95

سالن 
همایش های 

ساختمان 
صنایع 

شیمیایی و 
فناوری های 
کسب و کار

5
برگزاری دوره آموزشی 
روش های ثبت اختراع 
داخل و خارج از کشور

بنیاد نخبگان فارس 
و فن بازار منطقه ای 
فارس و پارک علم و 

فناوری فارس و کانون 
پتنت ایران

آشنایی با قوانین 
و مقررات ثبت 
اختراع و پتنت 

مالکیت فکری در 
داخل و خارج از 

کشور

28 نفر از  از مخترعین، صاحبان 
شرکتهای دانش بنیان و برگزیدگان 

مدارس فصلی خالقیت

16 ساعت/ 
13 و 14 

مرداد ماه 
1395

سالن 
همایش های 
پارک علم 
و فناوری 

استان فارس

6
برگزاری 4 دوره آموزشی 
با محوریت  تعریف و حل 

مساله

بنیاد نخبگان فارس، 
پارک علم و فناوری 
فارس، شرکت    

شهرک های صنعتی و 
فن بازار فارس

آشنایی با   
تکنیک های 

مشاهده، تعریف 
مساله، حل مساله 
به روش نوآوری 

نظام یافته

ویژه 35 نفر از متخصصان دانشگاهی 
و صاحبان شرکت های نوپا در      

حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی

16 ساعت 
/ بهمن ماه 

1395

سالن 
جلسات 

بنیاد نخبگان 
استان فارس، 

سالن هم 
اندیشی 
شرکت 
شهرک 
شیمیایی

برگزاری دوره آموزشی تفکر 7
طراحی

بنیاد نخبگان فارس 
و دانشگاه شیراز 

)انجمن علمی 
گردشگری(

آشنایی با تکنیک 
های تفکر طراحی 

MVP و طراحی
25 نفر از دانشجویان رشته های 

گردشگری دانشگاه شیراز
4 ساعت/  

مهر ماه 
1395

سالن 
اجتماعات 
دانشگاه 

شیراز
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معرفی بنیاد نخبگان و برنامه های آن در شهرستانها

معرفی بنیاد و بررسی زمینه های همکاری در شهرستان فراشبند

دکتـر شـریف رییـس بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس، در راسـتای معرفـی و گسـترش فعالیـت های بنیـاد در شهرسـتان های 

اسـتان فـارس، همـراه بـا معـاون و 2 تن از کارشناسـان بنیاد اسـتان فارس به شهرسـتان فراشـبند سـفر کرد و با مسـئولین 

ایـن شهرسـتان بـه گفت گو نشسـتند.

دکتـر شـریف بـا حضـور در نشسـت بـا فرمانـدار، مسـئولین مراکز آمـوزش عالـی، شـهردار، بخشـداران و مدیـران آموزش و 

پـرورش  و دیگـر مسـئولین ایـن شهرسـتان ضمـن معرفـی بنیـاد ملـی نخبـگان و اهـداف وظایـف ایـن بنیـاد گفتنـد: بنیاد 

نخبـگان اسـتان فـارس از سـال 13۹۴ بـا هـدف تمرکززدایـی فعالیـت هـای خـود، ارتبـاط بـا شهرسـتان های اسـتان را در 

دسـتور کار خـود قـرار داده و در ایـن برنامـه سـعی دارد از طریـق ارتبـاط بـا مراکز علمی، پژوهشـی و آموزشـی شهرسـتان 

هـا نسـبت بـه شناسـایی افراد مسـتعد، گـروه های نخبگانـی و اجـرای برنامه هـای مختلف در راسـتای توانمندسـازی آن ها 

اقـدام نمایـد. ایشـان افزودنـد: بـا حمایت فرماندار و دیگر مسـئولین شهرسـتان فراشـبند این بنیـاد در سـال ۹۵ برنامه های 

متنوعـی  از جملـه مـدارس فصلـی خالقیـت و ایده پـردازی ویژه دانش آمـوزان مقطع متوسـطه و هم چنیـن تورهای تبدیل 

خالقیـت بـه نـوآوری ویژه دانشـجویان، اسـاتید مراکـز آموزش عالـی و جوانان این شهرسـتان انشـاء ا... برگـزار خواهد نمود.  

در ادامـه نشسـت ابتـدا دکتـر فخـارزارده در خصـوص جزئیـات طـرح شـهاب توضیحاتـی ارایه نمود. پـس از آن آقـای دکتر 

داسـمه )مدیـر علمـی طرح مدرسـه خالقیـت و ایده پردازی( و آقای باسـتان )کارشـناس هماهنگـی و نظارت بنیـاد نخبگان 

فـارس( در رابطـه بـا مـدارس فصلـی خالقیـت  و آقـای اسـکندری )کارشـناس اجتماعـات نخبگانـی بنیـاد نخبـگان فارس( 

در رابطـه بـا برنامـه هـای بنیـاد در حـوزه گسـترش فرهنـگ کارآفرینـی توضیحـات جزیی تـری را ارایـه نمودند. سـپس به 

پرسشـهای حاضریـن  پاسـخ داده شـد. در پایـان ایـن نشسـت بـا بخشـداران، شـهردار و فرماندار جهـت پیاده سـازی برخی 

برنامـه هـا تعامالتـی نیـز به عمل آمد. همچنین در حاشـیه این سـفر از پژوهشسـرای آموزش و پرورش شهرسـتان فراشـبند 

و امکانـات موجـود جهـت اجـرای برنامـه هـا، نیـز بازدید به عمـل آمد.
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معرفی بنیاد و برنامه های آن درشهرستان مرودشت 

رییـس بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس و هیات همـراه، در دهمین سـفر خود به شهرسـتان های اسـتان فارس، در شهرسـتان 

مرودشـت بـا امـام جمعـه، فرمانـدار، مسـئولین مراکـز آمـوزش عالـی، شـهردار و مدیـران آموزش و پـرورش این شهرسـتان 

دیـدار و گفتگـو نمود.

دکتـر شـریف با حضور در نشسـت شـورای اداری شهرسـتان مرودشـت ضمـن معرفی بنیاد ملـی نخبگان و اهـداف و وظایف 

ایـن بنیـاد گفتنـد بنیـاد نخبـگان اسـتان فارس سـال گذشـته، تمرکززدایـی فعالیت هـای خود را هـدف قـرار داده و ارتباط 

بـا شهرسـتان هـای اسـتان را بـه صـورت جـدی پی گیـری نموده اسـت. بنیـاد  در این گونـه برنامه هـا سـعی دارد از طریق 

ارتبـاط بـا مراکـز علمـی، پژوهشـی و آموزشـی شهرسـتان هـا نسـبت بـه شناسـایی افـراد مسـتعد و گـروه هـای نخبگانی و 

اجـرای برنامـه هـای مختلـف در راسـتای توانمندسـازی آن ها اقـدام نماید.

ایشـان افزودنـد بـا حمایـت مسـئولین آموزش و پرورش شهرسـتان مرودشـت در سـال ۹۵ طرح شـهاب برای دانـش آموزان 

مقطـع چهـارم ابتدایـی مـدارس ایـن شهرسـتان اجرایـی خواهـد شـد. عالوه بـر آن بنیـاد برنامـه هـای متنوعـی را از جمله 

مـدارس فصلـی خالقیـت و ایـده پـردازی ویژه دانـش آموزان مقطع متوسـطه دارد. هم چنین مایل اسـت در صـورت حمایت 

مسـئولین محتـرم شهرسـتان، تورهـای تبدیـل خالقیـت بـه نوآوری ویـژه دانشـجویان و حتی اسـاتید مراکز آمـوزش عالی و 

خصوصـاً جوانان مرودشـت را برگـزار نماید.

در ادامـه جلسـه دکتـر داسـمه در رابطـه بـا برنامه مدارس فصلـی خالقیت و پـس از آن دکتر فخـارزارده و آقای جمشـیدی 

معـاون آمـوزش ابتدایـی آمـوزش و پـرورش فـارس کـه در ایـن سـفر بنیـاد نخبـگان را همراهـی مـی کردنـد در خصـوص 

جزییـات طـرح شـهاب توضیحاتـی ارایـه نمودنـد. سـپس به سـواالت حضار توسـط مسـئولین بنیـاد نخبگان اسـتان فارس و 

تیـم همـراه از آمـوزش و پـرورش پاسـخ داده شـد. در پایـان نشسـت فرماندار مرودشـت ضمن تشـکر از حضور دکتر شـریف 

و هیـات همـراه در شهرسـتان مرودشـت آمادگـی کلیه دسـت اندرکاران شهرسـتان را برای همـکاری با بنیـاد نخبگان فارس 

بـرای پیشـبرد اهـداف بنیاد اعـالم نمودند.
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اولیـن جلسـه شـورای علمـی ایـن بنیـاد در سـال 13۹۵ بـا حضور اعضـاء شـورا برگزار گردیـد. در این جلسـه دکتر شـریف 

رییـس شـورای علمـی بنیـاد ضمـن تبریـک سـال نو وخـوش آمد گویـی به اعضاء شـورا بـه 2 عضو جدید شـورا آقـای دکتر 

فریـد مـر رییـس پـارک علم و فناوری فـارس و آقای مهنـدس رحمانی معـاون هماهنگـی اقتصادی اسـتانداری فارس خوش 

آمـد گفتـه  و از زحمـات و همراهـی 2 عضـو قبلی شـورا آقـای مهندس جمالـی و آقای دکتر اسـدی تشـکر و قدردانی نمود. 

پـس از آن ایشـان توضیحـات مختصـری در رابطـه بـا آیین نامه هـای جدید بنیاد ملـی نخبگان که در 6 ماهه دوم سـال ۹۴ 

تصویـب شـده را بـه اعضـاء ارایـه نمـود. در ادامه نشسـت گزارشـی از کلیه برنامه های انجام شـده در سـال ۹۴ توسـط بنیاد 

نخبـگان فـارس بـه  شـورا ارایه شـد که مـورد تأیید کامـل اعضاء شـورا قرار گرفـت. آنگاه با طـرح و توضیح برنامـه »مدارس 

فصلـی خالقیـت و ایـده پـردازی« اعضـاء شـورا بـا اجـرای ایـن طـرح بـه صـورت ملـی موافقـت نمـوده و اجـرای ایـن طرح 

درحـوزه ترویـج خالقیـت را یکـی از اقدامـات الزم و مؤثـر در مقطـع دانـش آموزی اعـالم نمودنـد. در این جلسـه هم چنین 

مقـرر شـد برنامـه هـا بـه نحـوی در سـال ۹۵ برنامـه ریزی گـردد تـا از ظرفیـت انجمن هـای علمـی و کانون هـای فرهنگی 

دانشـگاه هـای اسـتان بیـش از گذشـته اسـتفاده گـردد. در بخـش پایانی جلسـه نیز پـس از اعـالم برنامه های مصـوب بنیاد 

نخبـگان فـارس در سـال ۹۵ کلیـه اعضـاء بـر حمایت همه جانبه سـازمان متبـوع خود از اجرای مناسـب برنامـه های مصوب 

تأکیـد نمـوده و مقـرر نمودنـد بنیـاد نخبـگان فـارس تـا جلسـه بعدی شـورا برنامـه عملیاتی خـود در سـال ۹۵ را بـا تعیین 

نقـش هـر یـک از سـازمان هـای اسـتان در اجـرای برنامـه، تدوین و بـرای پیگیـری به شـورای علمی ارایـه نمایـد. همچنین 

مقـرر شـد اعضـاء نظـرات خـود در خصـوص آئین نامـه پیشـنهادی طرح »شناسـایی سـرآمدان حوزه کشـاورزی اسـتان« را 

بـه صـورت مکتـوب ارسـال نماینـد. افـزون بـر ایـن مقـرر گردید بـه منظـور حل اساسـی مـکان فعلی بنیـاد نخبگان اسـتان 

فـارس، جلسـه بعدی شـورا در محـل دفتر اسـتاندار محتـرم فارس برگـزار گردد.

اولین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان فارس در سال 95  
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رییـس بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس بـه عنـوان میهمـان ویـژه در چهارمیـن نشسـت دبیـران اسـتانی دفاتـر هـم اندیشـی 

دانشـگاه هـای کشـور در 23 و 2۴ اردیبهشـت مـاه بـه میزبانـی دانشـگاه آزاد شـیراز برگـزار گردیـد، شـرکت نمـود. دبیران 

دفاتـر در ایـن نشسـت هـم اندیشـی در ارتبـاط بـا برنامـه هـای فرهنگـی، علمـی و پژوهشـی دانشـگاه هـا به بحـث و تبادل 

نظـر پرداختنـد. دکتـر شـریف رئیـس بنیاد نخبگان اسـتان فارس کـه به دعوت مسـئول محترم نهـاد نمایندگـی مقام معظم 

رهبـری در دانشـگاه هـای اسـتان فـارس بـه عنـوان میهمـان ویـژه در این نشسـت حضور داشـت، ضمـن معرفی بنیـاد ملی 

نخبـگان و بنیـاد فـارس گفـت کـه بنیاد نخبـگان در ارتباط با شناسـایی، هدایـت و حمایت از نخبـگان و اسـتعداد های برتر 

رده وسـیع جمعیتـی از مقطـع ابتدایـی تـا سـطح اسـاتید شـامخ را در بر مـی گیرد. 

دکتـر شـریف تاکیـد کـرد: تمـام فعالیـت هـای بنیـاد نخبـگان در این راستاسـت کـه باید بـا تقویت روحیـه تعلق به کشـور 

در جوانـان و تامیـن امکانـات  پژوهشـی و اشـتغال مناسـب، مانـدگاری نخبـگان در کشـور را افزایش دهیم. ایـن وظیفه همه 

ماسـت و از شـما اسـاتید محتـرم نیـز خواهـش مـی کنم نسـبت به این مسـاله اهتمام و توجه داشـته باشـید زیـرا آینده این 

کشـور در دسـت نخبـگان خواهد بود.  
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دومیـن جلسـه شـورای علمـی بنیـاد نخبـگان فـارس در سـال ۹۵ بـا حضـور اسـتاندار فـارس و در دفتر ایشـان برگزار شـد. 

در ایـن جلسـه کـه عـالوه بـر اعضـاء شـورای علمی، مشـاور اسـتاندار، مدیـرکل آمـوزش و پـرورش  و رییس سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان بـه عنـوان میهمـان ویژه حضور داشـتند، در ابتدای جلسـه دکتر شـریف با اشـاره به تأکیـدات مقام معظم 

رهبـری )مدظلـه العالـی( در خصـوص راه انـدازی بنیـاد ملی نخبـگان و جایگاه آن در کشـور، در خصوص سـاختار، اهداف و 

وظایـف بنیـاد توضیحاتـی ارایـه نمودنـد. ایشـان هم چنیـن در ادامـه جلسـه اقدامات بنیـاد نخبگان فارس در سـال گذشـته 

و در سـه مـاه اول سـال ۹۵ را در راسـتای تحقـق اهـداف بنیاد در اسـتان، تشـریح نمودند. ایشـان بـه طور ویـژه برنامه های 

حـوزه کارآفرینـی و برگـزاری رویدادهـای بومـی کارآفرینـی، اجـرای طـرح شـهاب در سـطح مـدارس ناحیه 3 و ۴ شـیراز و 

هم چنیـن اجـرای طـرح مـدارس فصلـی خالقیـت و ایده پـردازی را توضیـح و بر لـزوم همـکاری فرمانداری های شهرسـتان 

هـای اسـتان بـرای همـکاری و همراهـی بـا بنیـاد بـرای اجـرای هرچه بهتـر ایـن برنامه ها در سـطح اسـتان تأکیـد نمودند. 

دکتـر شـریف هم چنیـن ضمـن بیـان مشـکالت فعلی بنیـاد نخبگان اسـتان از نظـر اعتبارات و مـکان، خواسـتار حمایت ویژه 

اسـتانداری فـارس برای حل این مشـکالت در سـطح اسـتان شـدند.

در ادامـه ایـن جلسـه دیگـر اعضـاء شـورا نیز به بیـان نظـرات و دیدگاه های خـود در رابطـه با جایـگاه بنیاد نخبگان اسـتان 

فـارس و لـزوم حمایـت کلیـه مسـئولین اسـتان از برنامه های بنیـاد در حفظ و توانمندسـازی نیروهای انسـانی بـرای نیل به 

توسـعه اسـتان را خاطر نشـان کردند.

پـس از آن اسـتاندار فـارس آقـای مهنـدس افشـانی ضمـن تقدیـر از اقدامـات انجـام شـده در بنیاد نخبـگان اسـتان آمادگی 

اسـتانداری را بـرای حـل مشـکالت بنیـاد اعـالم نمـوده و در رابطه بـا هدایت فرمانـداری ها به سـمت همکاری بـا بنیاد برای 

پیشـبرد برنامـه هـا در شهرسـتان های اسـتان قول مسـاعد دادند.

برگزاری دومین شورای علمی بنیاد نخبگان استان فارس در سال 95 با حضور استاندار فارس
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شرکت در نمایشگاه پدافند غیر عامل

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس، بـه منظـور معرفـی حمایـت هـا و تسـهیالت قابل ارایـه توسـط مخترعـان و اندیشـمندان در 

ارتبـاط بـا رفـع مشـکالت پدافنـد غیـر عامـل، در نمایشـگاهی که در محل اسـتانداری فـارس به مناسـبت هفتـه پدافند غیر 

عامـل در روزهـای 2 الـی ۵ آبـان مـاه 13۹۵ برپـا شـد، شـرکت کـرد. ایـن نمایشـگاه کـه بـه منظـور معرفـی دسـتاوردها و 

فعالیـت هـای دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان فـارس در ارتباط بـا پدافند غیـر عامل برگـزار گردیـد در روز دوم مـورد بازدید 

مهنـدس افشـانی اسـتاندار فـارس و دکتـر شـریف رئیـس بنیـاد نخبگان اسـتان فـارس قـرار گرفـت. همچنین بنیـاد در این 

نمایشـگاه یـک مسـابقه ایـده پـردازی در زمینـه پدافنـد غیـر عامل برگـزار کرد.
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شرکت بنیاد نخبگان استان فارس و مجمع خیران نخبه پرور فارس در نمایشگاه دهه وقف 

ایـن بنیـاد بـا برپایـی غرفـه ای در نمایشـگاه »همه واقف باشـیم«  بـه معرفی فعالیـت های بنیـاد نخبـگان و »مجمع خیران 

نخبـه پـرور فـارس« پرداخـت. در ایـن نمایشـگاه کـه بـه مناسـبت دهـه وقـف در تاریـخ ۷ الـی 16 آذر مـاه 13۹۵ توسـط 

سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان فـارس در حـرم حضـرت سـید عـالء الدیـن حسـین)ع( برگـزار گردیـد، موقوفـه ها و 

خیریـه هـای اسـتان فـارس به معرفـی اقدامـات خـود پرداختند.

در روز جمعـه مـورخ 12 آذرمـاه،  آقـای محمـد روح االمینی معاون توسـعه مدیریت وپشـتیبانی سـازمان اوقـاف وامورخیریه 

کشـور بـه اتفـاق حجـت االسـالم و المسـلمین موسـوی مدیرکل سـازمان اوقـاف و امور خیریه اسـتان فـارس از غرفـه بنیاد 

و مجمـع خیـران نخبـه پـرور در ایـن نمایشـگاه بازدیـد کردنـد. در ایـن بازدیـد دکتـر شـریف رئیـس بنیـاد نخبگان اسـتان 

فـارس ضمـن خـوش آمـد گویی، با اشـاره بـه جایـگاه و رسـالت بنیاد نخبگان، شـکل گیـری و ایجـاد »مجمع خیـران نخبه 

پـرور فـارس« را بـه اطـالع رسـاند. دکتر شـریف گفتند: بـه منظور فراهم آوردن بسـتری مناسـب برای مشـارکت افـراد خیر 

و توانمنـد در زمینـه هـای شناسـایی اسـتعدادها، آمـوزش، پـرورش، پشـتیبانی فکـری، توانمندسـازی و سـرمایه گـذاری بر 

روی جوانـان و نوجوانـان دارای علـم و دانـش در حـوزه نخبـه پروری، خصوصاً اسـتعدادهای برتـر، مجمع خیـران نخبه پرور 

اسـتان فـارس بـه صـورت یـک نهاد غیـر انتفاعـی، تاثیرگذار و تسـهیل کننده در امـور نخبگان و نخبه پروری تاسـیس شـده 

اسـت. ایـن مجمـع مـی توانـد خیـل عظیم و قابـل توجهـی از افراد فاقـد امکانـات که توانایـی بروز شـکوفایی اسـتعداد های 

بالقـوه را ندارنـد، تحت پوشـش قـرار دهد. 
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شرکت  در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان فارس در هفته پژوهش

ایـن بنیـاد بـا برپایی غرفه ای در نمایشـگاه دسـتاورد های پژوهشـی اسـتان فارس کـه در تاریخ 1۴ الـی 1۷ آذرماه در محل 

مجتمـع فرهنگـی و رفاهـی دانشـگاه شـیراز برگـزار گردیـد، به معرفـی فعالیت های خـود در زمینـه حمایت از پژوهشـگران 

و مخترعـان اسـتان پرداخـت. در ایـن غرفـه مشـاوره حضـوری در ارتبـاط بـا تسـهیالت و حمایـت هـای بنیـاد نخبـگان بـه 

پژوهشـگران ارایـه شـد. همچنیـن بـا اطـالع رسـانی در ارتباط بـا تشـکیل »مجمع خیـران نخبه پـرور فـارس« در ارتباط با 

اهـداف ایـن مجمـع نیـز بـه مراجعه کنندگان اطالع رسـانی شـد و بـا همکاری گروه دانشـجویی »زنـگ تفریح در دانشـگاه« 

متشـکل از دانشـجویان دانشـگاه هـای شـیراز، مسـابقه خالقیـت در ایـن غرفـه برگـزار گردیـد کـه از برگزیـدگان بـا اهدای 

جوایـزی تقدیـر به عمـل آمد.

مهنـدس افشـانی اسـتاندار فـارس کـه در روز 16 آذرمـاه از ایـن غرفـه بازدیـد کـرد در ارتباط با اهمیـت فعالیت هـای بنیاد 

نخبـگان و همچنیـن مجمـع خیـران نخبـه پـرور فـارس نکاتـی را بیـان داشـت و در ارتبـاط بـا حمایـت از ایـن فعالیـت هـا 

اعـالم آمادگـی نمود. 
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سومین و چهارمین جلسه شورای علمی بنیاد نبخبگان فارس در سال 95 

بـا توجـه بـه آن کـه یکـی از وظایـف شـورای علمی بنیـاد های نخبـگان اسـتانی تدویـن و تصویب برنامـه های سـاالنه بنیاد 

هـای اسـتانی اسـت، سـومین جلسـه شـورای علمـی بنیـاد نخبگان فـارس در سـال ۹۵ با دسـتور جلسـه بررسـی و تصویب 

برنامـه هـای ایـن بنیـاد در سـال ۹6 برگـزار گردیـد. در این جلسـه در ابتـدا توضیحاتـی در رابطه با سیاسـت هـای بنیاد در 

برنامـه هـای پیشـنهادی در سـال ۹6 از جانـب دکتـر شـریف ارایـه گردیـد و پـس از آن بـه بحـث و تبادل نظـر در خصوص 

برنامـه هـای سـال ۹6 پرداختـه شـد و در نهایـت بـا اعمـال اصالحـات مدنظـر اعضـای شـورا 16 عنـوان برنامه اصلـی برای 

سـال ۹6 مـورد تصویـب اعضا قـرار گرفت.

بـا توجـه بـه آن که چهارمین جلسـه شـورای علمی در سـال ۹۵، آخرین جلسـه این شـورا در سـال بود، بخش اصلی جلسـه 

بـه ارایـه گـزارش برنامـه هـای اجـرا شـده در 6 ماهـه دوم سـال و ارایـه نظـرات اعضـاء در ایـن خصـوص اختصـاص یافـت. 

براسـاس گـزارش ارایـه شـده کلیـه اعضـا شـورا بـه اتفـاق آرا کلیـه برنامه هـای اجرا شـده را تاییـد و بر لـزوم تـداوم برنامه 

هـای مشـابه در سـال ۹6 و پیگیـری آن هـا تـا حصـول نتایـج مدنظـر تاکیـد نمودنـد. همچنین برای اجـرای مراسـم تکریم 

در سـطح ملـی و اسـتانی در سـال ۹6 پـس از بحـث و تبـادل نظـر اعضـا، مقـرر شـد طـی مکاتبـه با دانشـگاه های شـیراز و 

علـوم پزشـکی شـیراز افـراد مـورد نظر هیات رییسـه دو دانشـگاه بـه بنیـاد معرفی شـوند. در ادامه بـه منظور تکریـم جایگاه 

و تجلیل از خدمات اسـاتید بازنشسـته دانشـگاه های شـیراز مقرر شـد در سـال ۹6 طی مراسـمی مشـترک از کلیه اسـاتید 

بازنشسـته دانشـگاه هـای شـیراز، علـوم پزشـکی و صنعتـی شـیراز، تکریـم بـه عمل آیـد. یکی دیگـر از موارد مـورد بحث در 

ایـن جلسـه نحـوه فعالیـت دبیرخانـه همایـش هم اندیشـی دانشـمندان برتر کشـور بود کـه اعضا نظـرات و پیشـنهادات خود 

را در ایـن رابطـه مطـرح نمودنـد. همچنیـن در این جلسـه دسـتور العمـل انتخاب مشـاوره بـرای صاحبان اسـتعدادهای برتر 

در دانشـگاه هـای اسـتان فـارس مطـرح و پـس از بحـث و تبـادل نظر بـرای اجـرا مـورد موافقت اعضا قـرار گرفت. براسـاس 

ایـن طـرح هـر کـدام از اسـتعدادهای برتـر تحـت حمایـت بنیـاد ملـی نخبـگان از میـان اسـاتید مجرب خـود یک نفـر را به 

عنـوان مشـاور در حـوزه هـای علمـی یـا فرهنگـی در اختیـار خواهنـد داشـت و از طریـق ایـن اسـتاد و بـا همـکاری مراکـز 

تخصصـی دانشـگاه خـود مشـاوره هـای مورد نیـاز دانشـجو از قبیل تحصیلـی، علمـی، روانشـناختی، فرهنگی و ... به ایشـان 

ارایـه خواهـد شـد و کلیـه ایـن فرآینـد توسـط بنیـاد نخبگان فـارس رصـد و ارزیابی خواهد شـد. 
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تخصیص حساب های اشتراک رایگان ADSL به  نخبگان استعدادهای برتر استان

اختصاص حساب کاربری برای استفاده از مقاالت علمی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 

بنیـاد نخبـگان اسـتان فـارس بـا امضـاء تفاهـم نامـه ای با شـرکت همیارنـت شـیراز در زمینه تخصیص حسـاب های اشـتراک 

ADSL بـه تعـداد 68 نفـر از 110 اکانـت واگذار شـده به نخبگان، اسـتعدادهای برتـر و مخترعین تحت حمایت بـا پهنای باند 

۴MB و سـقف حجـم دانلـود سـالیانه 80GB خدمت جدیـدی را به افـراد ارائه داد.

همچنیـن شـرکت همیارنـت عـالوه بر ارائه اشـتراک اکانت رایـگان و نامحدود ADSL بـا پهنای باند 1۵MB بـه بنیاد نخبگان 

اسـتان فـارس، پهنـای بانـد اختصاصـی 1۵MB بـه صـورت WIFI و دانلـود نامحـدود در اختیـار ایـن بنیاد جهت تسـریع در 

امـور خدمات و اربـاب رجوع اهـداء نمود.

در راستای پویایی علمی و پژوهشی عزیزان نخبه و استعداد برتر استان فارس، در سال ۹۵ همانند سال گذشته امکان اختصاص 

تعداد محدودی حساب کاربری برای استفاده از مقاالت علمی تحت اختیار مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری فراهم 

شد. این شناسه ها با پیگیری های به عمل آمده از سوی بنیاد نخبگان استان فارس و طی یک تفاهم نامه فی ما بین بنیاد 

نخبگان استان فارس و مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری دریافت شد.

این شناسه ها صرفا برای نخبگان و استعداد های برتر استان فارس ارایه گردید که از طریق نامه اختصاصی در اختیار افراد 

متقاضی برای استفاده قرار گرفت که با استقبال آنها مواجه گردید.

از اهداف این برنامه می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

- پویایی علمی و پژوهشی نخبگان و استعدادهای برتر

- استفاده از ظرفیت های موجود در استان در توانمندسازی نخبگان

- معرفی مراکز علمی و تحقیقاتی استان

همچنین با رایزنی های انجام شده توسط بنیاد نخبگان استان فارس و با هدف بهره مندی سایر افراد تحت حمایت بنیاد ملی 

نخبگان در سراسر کشور از توانمندی های موجود مرکز منطقه ای از طریق بنیاد نخبگان استان فارس ۷۵0 شناسه کاربری، به 

صورت رایگان در اختیار بنیادهای نخبگان دیگر استان ها قرار داد.
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پیگیری تامین اعتبار از برنامه و بودجه استان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هم افزایی با کلیه مدیران دستگاه های اجرایی استان

بـه دعـوت اسـتانداری فـارس از رئیـس بنیاد نخبگان فـارس جهت ارایه گزارشـی از ماموریت هـا و عملکردهای بنیـاد نخبگان، 

دکتـر شـریف بـا حضور در شـورای اداری اسـتان که تمـام مقامـات اداری و اجرایی اسـتان از جمله فرمانداران کلیه شهرسـتان 

هـا حضـور داشـتند، ضمـن معرفی اجمالـی بنیاد ملی نخبـگان و معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، اهـداف و ماموریت 

هـای آن هـا را بـر شـمرده و گـزارش جامعی از عملکردهـای بنیاد نخبگان اسـتان فارس را به اطالع حاضرین رسـاند. اسـتاندار 

فـارس در ایـن جلسـه ضمـن تشـکر از کارکنان بنیـاد نخبگان فـارس، درخواسـت نمودند کـه در زمینه اطالع رسـانی از حجم 

فعالیـت هـای انجام شـده به مـردم، بنیـاد فعال تر عمـل نماید.

با توجه به محدودیت موجود منابع مالی جهت برگزاری فعالیت های متنوع بنیاد نخبگان استان فارس، پیگیری های متعددی 

برنامه ها توسط        از هزینه های  اعتبار قسمت متنوعی  تامین  بر  اعتبار به عمل آمد که ماحصل آن عالوه  تامین  در خصوص 

دستگاه های استانی بود، مبالغ زیر نیز بصورت مشخص و نقدی تامین گردید.

الـف( بـه دسـتور اسـتاندار محتـرم فـارس مبلغ یـک میلیارد ریـال از طریق تبـادل موافقـت نامه بین سـازمان برنامـه و بودجه 

اسـتان و بنیـاد ملی نخبـگان تامین اعتبـار گردید.

ب( بـه منظـور اجـرای برنامـه تکریـم آقـای دکتـر سـید علی ملـک حسـینی، تهیـه و چـاپ زندگینامه علمـی ایشـان و موارد 

مشـابه مبلغ پانصد میلیون ریال توسـط معاون پژوهشـی وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و از طریق دانشـگاه علوم 

پزشـکی شـیراز در اختیـار بنیـاد نخبگان اسـتان فارس قـرار گرفت.
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 شنبهپنج 7/5/5/9  .6
جمن انمسئولین  دانشگاه علوم پزشکی شیراز( رییس) دکتر ایمانیه

 بازدید از حافظیه به دعوت انجمن حافظ شناسی

 الحداث توسط خیرینبازدید از پیشرفت ساختمان بیمارستان جدید  دانشگاه علوم پزشکی شیراز( رییسدکتر ایمانیه ) پنجشنبه 7/5/5/9  .7

 شنبه 7/5/5/9  .8
 جوایز تحصیلی دانشگاه ها مسئول کارشناسان

 55پیگیری جوایز تحصیلی در سال  خانم حسینی )کارشناس بنیاد نخبگان فارس(

 دوشنبه 7/5/5/9  .5

 ه دانشگاه شیراز رییسهیات 
 استاندار استان فارس() مهندس افشانی

 (پارک علم و فناوری فارس رییسدکتر مر )
 (ISCمرکز  رییسدکتر دهقانی )

 )جلسه نوروزی(جلسه با استاندار 

 سه شنبه 7/5/5/9  .11
  (آقای صحراییان )فرماندار جهرم

 آموزش و پرورش جهرم( رییسآقای نورزاد )
 آقای عالیی )معاون متوسطه آموزش و پرورش جهرم(

اجرای مرحله دوم مدرسه خالقیت و اجرای طرح شهاب در شهرستان 
 جهرم

 بررسی وضعیت ساختمان بنیاد نخبگان فارس حقوقی بنیاد ملی(آقای سلیمی )مدیر کل امور  چهارشنبه 7/5/5/9  .11

 اعضاء شورای علمی بنیاد نخبگان فارس پنجشنبه 7/5/5/7  .12

 جلسه شورای علمی با دستور کار:  اولین 
 1354گزارش برنامه های اجرا شده در سال  ارایه( 1
 ( انتخاب یک نفر از نخبگان و فرهیختگان استان فارس برای تقدیر و2

 تکریم به عنوان چهره ملی
( بررسی نامه ریاست محترم جمهوری در مورد اجرایی شدن 3

 بندهایی از سند راهبردی کشور در امور نخبگان
دستور العمل شناسایی سرآمدان حوزه کشاورزی استان »( بررسی 4

 «فارس
 ( سایر موارد5

نشست هم اندیشی عیدانه استعداد های برتر با ریاست بنیاد نخبگان  دانشگاه هاجمعی از استعدادهای برتر و درخشان  پنجشنبه 7/5/5/7  .13
 استان فارس

 پیگیری موزه آلتو (واحد شیراز –)عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی  آقای نطنج شنبه /7/5/59  .14
 فرزند تحت حمایت ایشانمشکل  )مادر یکی از افراد تحت حمایت( خانم ارفعی شنبه /7/5/59  .15
 ایشان مشکل اختراع آقای فرشاد زارع )مخترع تحت حمایت( شنبه /7/5/59  .16
 پیگیری تسهیالت جوایز تحصیلی فرزندانشان (پدر دو دانشجوی تحت حمایت بنیاد – آقای طاهری )ارباب رجوع شنبه /7/5/59  .17
 مصاحبه رادیویی از فعالیت های بنیاد نخبگان فارس انجام )خبرنگاران رادیو فارس( آقای کیانی و خانم قلندری یکشنبه 7/5/599  .18
 جلسه مقدماتی برای تشکیل شورای پژوهش و فناوری  اعضاء کارگروه آموزش و پژوهش استانداری فارس دوشنبه 7/5/599  .15
 تحت حمایت بودن فرزندشان وضعیت آقای سیاه پوش دوشنبه 7/5/599  .21

 سه شنبه 7/5/599  .21
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز( رییسدکتر ایمانیه )
 بسیج جامعه پزشکی فارس( رییسدکتر نوروزی )

 اعضاء شرکت کننده در اردوی جهادی 

در  ندهتقدیر و سپاسگزاری از استعداد های برتر و درخشان شرکت کن
ارزیابی اردوهای انجام شده و برنامه ریزی ، 1354اردوهای جهادی سال 

 برای اردوهای آینده

 سه شنبه 7/5/599  .22
 اقتصادی استانداری(مهندس رحمانی )معاون هماهنگی

 دکتر عریان )معاون پژوهشی دانشگاه شیراز(
 سایر اعضاء شورا

 اولین جلسه شورای آموزشی، پژوهش و فناوری )استانداری(

 چهارشنبه /7/5/59  .23
 خانم نظری )مدیر دفتر هم اندیشی بنیاد ملی( 

 کارشناسان بنیاد نخبگان فارس 
بازدید از مدرسه خالقیت دانش آموزان  -فعالیت های بنیاد نخبگان  ارایه

 جهرم و بازدیدهای فرهنگی
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 پنجشنبه 7/5/599  .24
 خانم نظری )مدیر دفتر هم اندیشی بنیاد ملی( 
 خانم حسینی )کارشناس بنیاد نخبگان فارس( 

بازدید از مدرسه خالقیت دانش آموزان جهرم، برنامه داوری ابن ادامه 
 سینا و نشست خالقیت کاپا 

 جمعه 7/5/599  .25
 -کرمان  -اردبیل -یزد  -روسای بنیاد نخبگان استان های: یاسوج 

 ( لیبنیاد مآقای قنبری )کارشناس  -هرمزگان  -سیستان و بلوچستان 
تور  علمی -کارگاه های آموزشی بازدید از مسابقه خالقیت ابن سینا و 

 یرنوآو

 جمعه 7/5/599  .26
 -کرمان  -اردبیل -یزد  -روسای بنیاد نخبگان استان های: یاسوج 

 آقای قنبری )کارشناس تهران(  -هرمزگان  -سیستان و بلوچستان 
جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره اختراعات رویش استان های 

 جنوب کشور

 جمعه 7/5/599  .27
مهندس آذری  - دانشگاه علوم پزشکی شیراز( رییسایمانیه )دکتر 

یه کلئولین ومستنی چند از - آموزش و پرورش استان فارس()مدیرکل
 خالقیت شرکت کنندگان در مسابقه

 اختتامیه مسابقه خالقیت ابن سینا

 همکاری در طرح شهاب )ارباب رجوع(آقای ارزاقی  شنبه 7/5/599  .28
 همکاری با بنیاد نخبگان فارس )ارباب رجوع( گلریز خاتمیخانم  شنبه 7/5/599  .25
 پیگیری موزه آلتو واحد شیراز( –)عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی  آقای نطنج شنبه 7/5/599  .31
 اختراع ایشان عقد قرارداد تجاری سازی راهنمایی در نحوه مذاکره جهت ان )مخترع تحت حمایت(یآقای حسن نژاد شنبه 7/5/599  .31
 اهداء لوح تقدیر مسابقات بین المللی داستان نویسی حرم امام رضا )ع( آقای امانت )استعداد برتر( یکشنبه 7/5/597  .32
 شیراز( دانشگاهو فناوری )شورای آموزش، پژوهش  ی آموزش، پژوهش و فناوریشورامنتخب اعضاء  دوشنبه 7/5/599  .33

  پیگیری موضوع استخدام چند نفر از بورسیه های تحصیلی (ای از حوزه معاونت علمی و فناورینمایندهآقای جهان تیغ ) چهارشنبه /7/595  .34

 شنبه 7/5959  .35

اسبق دفتر تحقیقات کاربردی نیروی  رییسسرهنگ جوانمردی )
دفتر تحقیقات  رییسسرهنگ یزدانی ) - انتظامی استان فارس(

وحیدی راد سرهنگ  -کاربردی نیروی انتظامی استان فارس( 
 )کارشناس دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان فارس(

 تعامل بیشتر نخبگان با نیروی انتظامی فارس

 شنبه 7/5959  .36
آقای دکتر ایمانیه  - آقای مهندس افشانی )استاندار استان فارس(

 مسئولین استانی  - )ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز(
قطب مغز و اعصاب در استان فارس توسط انعقاد تفاهم نامه ایجاد 

 پروفسور سمیعی

دانشجویان تحت پوشش آن  توانمندسازیتداوم همکاری به منظور  آقای شاه علی )مدیر عامل موسسه علی بن حمزه( دوشنبه 7/5959  .37
 خیریه

 دوشنبه 7/5959  .38
 آقای کامران تمنایی )ارباب رجوع(

 فارس(آقای اسکندری )کارشناس بنیاد نخبگان 
 بازدید و همکاری در برنامه های موسسه خیریه نرجس شیراز

 شنبه //7/595  .35

 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز( رییسآقای دکتر شمشیری )
کده علوم تربیتی دانشگاه آقای دکتر خرمایی )معاون پژوهشی دانش 

 شیراز(
 ها خانم –دکتر همتی علمدارلو  -دکتر محمدی -دکتر هادیان  انآقای

)اعضا هیات علمی دانشکده علوم  -دکتر البرزی  -دکتر خوشبخت 
 تربیتی دانشگاه شیراز(

 )معاون بنیاد نخبگان فارس(آقای دکتر فخارزاده 
 )کارشناس بنیاد نخبگان فارس( خانم حسینی

جلسه با اعضاء هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 
و همکاری متقابل در دانشگاه شیراز در خصوص کلیات طرح شهاب 

 خصوص آن 

 دوشنبه 7/595/9  .41
آقای دکتر  )عضو هیات علمی دانشگاه شیراز( آقای دکتر همتی نژاد

 مرتضوی )عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(
 فخارزاده )معاون بنیاد نخبگان فارس( آقای دکتر

کمیته انتخاب چهره سرآمد ملی برای تقدیر در استان فارس )تکریم 
 نخبگان(

 جذب در دستگاه های اجرایی ("روشندل"خانم مسعودی )نخبه تحت حمایت دوشنبه 7/595/9  .41

 دوشنبه 7/595/9  .42
 ظاهر نسب )اعضاء گروه کاپا( وآقایان صابر 

 اسکندری )کارشناسان بنیاد نخبگان فارس( آقای
 بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه های شتاب دهی و نوآوری

 دوشنبه 7/595/9  .43
 آقایان پویان مبتهج و محسن موالیی نسب

 ابدهنده پرش(مسئولین تیم شت)
 اسکندری )کارشناسان بنیاد نخبگان فارس( آقای

 پیگیری نشست کار آفرینی شیراز

همکاری در برگزاری مدرسه خالقیت و تور نوآوری و کارآفرینی در  فراشبند(شهرستان آقای پورزارع )فرماندار  سه شنبه 7/595/9  .44
 شهرستان فراشبند

 جذب در دستگاه های اجرایی ( تحت حمایتبهمن احمدی ) آقای چهارشنبه //7/595  .45
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 امریه -تسهیالت نظام وظیفه بنیاد استفاده از  آقای عبودی )ارباب رجوع( چهارشنبه //7/595  .46

ات اجتماعی سالمت در همکاری در برگزاری همایش بین المللی مطالع خانم دکتر قهرمانی )عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی( چهارشنبه //7/595  .47
 مرکز سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز(آذر ماه )

 پنج شنبه 7/595/9  .48
 )خیّر(آقای حاج محمد حسن کاظمی شیرازی 

 مسئولین استانی
میلیارد ریالی در راستای نخبه پروری در  1111حضور در برنامه وقف 

 شیراز

 شنبه 7/595/9  .45
 فارس(آقایان سهرابی )مدیرعامل سازمان صدا و سیمای 

 دکتر حقایقی )قائم مقام سازمان صدا و سیمای فارس(
 بنیاد نخبگان فارس( ان)کارشناس مظلومیو  باستانآقایان 

 سیما در جهت اطالع رسانی مطلوبنحوه همکاری و مساعدت صدا و 
 فعالیت های بنیاد نخبگان استان فارس

 شنبه 7/595/9  .51

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز( رییسآقای دکتر ایمانیه )
 مسئولین نظام پزشکی شیراز 
 آقای دکتر جلیسی )مخترع(

 دانشگاه علوم پزشکی تنی چند از مسئولین

همکاری در تولید انبوه تجهیزات پزشکی ابداع شده توسط آقای دکتر 
 جلیسی

 نحوه مشارکت بیشتر در اجرای برنامه های علمی خانم فروتن )مدیر انجمن های علمی دانشگاه شیراز( یکشنبه 7/595/7  .51

 یکشنبه 7/595/7  .52

دانشگاه فرهنگیان شیراز( آقای دکتر  رییسآقای دکتر فرهادی )
خانم دکتر نورافشان )عضو  )معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان( یوسفی

 فرهنگیان(  هیأت علمی دانشگاه 
 خانم صنایع )کارشناس برنامه درسی و آموزش دانشگاه فرهنگیان(

 .پ(آقای دکتر غالمی )کارشناس اداره سمپاد آ
 ( آ.پبتدایی اداره کل آقای گشتاسبی )کارشناس آموزش ا

 آقای دکتر فخارزاده )معاون بنیاد نخبگان فارس(
 خانم حسینی )کارشناس بنیاد نخبگان فارس(

 طرح شهاب معلمان دانشگاه فرهنگیان درآموزش دانشجویان 

 دوشنبه 7/59599  .53

 آقای پورزارعی )فرماندار فراشبند( 
 (فراشبند آقای دکتر حق شناس )مشاور فرهنگی فرماندار

 آقای نوشاد )شهردار فراشبند(
 دانشگاه پیام نور فراشبند(  رییسآقای پورغالم )
 اداره ورزش و جوانان فراشبند( رییسآقای غالمی )

 (فراشبندآقای عوض پور )مدیر آموزش و پرورش 
 آقای مهندس منفرد )شهردار دهرم(

 آقای دکتر فخارزاده )معاون بنیاد نخبگان فارس(
 بنیاد نخبگان فارس( انباستان و اسکندری )کارشناسآقایان 

 علمی طرح مدرسه خالقیت و ایده پردازی(  آقای دکتر داسمه )مدیر

 معرفی فعالیت های بنیاد ملی نخبگان
  فراشبند شهرستانچند برنامه در  برگزاریجهت  برنامه ریزی

 ("آزاددانشجوی دانشگاه "آقای داستان )ارباب رجوع  سه شنبه /7/5959  .54
 لیم درخواست پیگیری علت تحت حمایت قرار نگرفتن توسط بنیاد

 نخبگان
 

 چهارشنبه 7/59599  .55

 (4ادقی )مدیر آموزش و پرورش ناحیه آقای محمد ص
 ( 3آقای اسماعیلی )مدیر آموزش و پرورش ناحیه 

  آ.پ(آقای جمشیدی )معاون آموزش ابتدایی اداره کل 
ناحیه  و کارشناس  )معاون آموزش ابتدایی و آقای خادمی خانم امام

4 ) 
 (3کارشناس ناحیه معاون ابتدایی و خانم رحمانی فر و آقای داورپناه )

 ( آ.پگشتاسبی )کارشناس آموزش ابتدایی اداره کل و  وزیری انآقای
  (.پغالمی )کارشناس اداره سمپاد اداره کل آ آقای

 فارس(آقای دکتر فخارزاده )معاون بنیاد نخبگان 
 خانم حسینی )کارشناس بنیاد نخبگان فارس(

 جلسه کارگروه اجرایی استان در خصوص طرح شهاب 

 چهارشنبه 7/59599  .56
 آقای دکتر محمودیان

 )مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد(
دعوت از آقای دکتر شریف برای ایراد سخنرانی در نشست مدیران هم 

 اندیشی سراسر کشور

سخنرانی، معرفی بنیاد نخبگان، چالش های موجود در سر راه  ارایه دبیران استانی دفاتر هم اندیشی دانشگاه های کشور پنجشنبه 7/59599  .57
 نخبگان، نقش دانشگاه نسل سوم
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درسه خیرین م رییسجلسه با نماینده  بازدید از نمایشگاه خیریه نرجس، خیرین مدرسه ساز کشور( رییس آقای بهشتی )نماینده پنجشنبه 7/59599  .58
 ساز کشور

 تعامل در خصوص ایجاد اتاق فکر در رابطه با پدافند غیر عامل  آقای دکتر عباسی )عضو هیات علمی دانشگاه شیراز( شنبه /7/5959  .55

 شنبه /7/5959  .61

 خانم دکتر فروتن )مسئول انجمن های علمی دانشگاه شیراز( 
 دانشگاه صنعتی شیراز(آقای دکتر اکبری )مسئول انجمن های علمی 

 انجمن های علمی دانشگاه شیرازتعدادی از دانشجویان 
 آقایان باستان و مظلومی )کارشناسان بنیاد نخبگان فارس( 

همکاری های مشترک فی مابین بنیاد نخبگان استان فارس و انجمن 
 علمی دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز

 یکشنبه 7/59599  .61

شورای بین المللی موزه ها  رییسهانس مارتین هینز )آقای پروفسور 
ICOM) 

 آقای دکتر کمالی سروستانی )مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس( 
 اعضاء هیات اجرایی کمیته ملی موزه های ایران

 بزرگداشت روز جهانی موزه

 دوشنبه 7/59599  .62

 دکتر فرید-ن پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز(دکتر احمد عریان )معاو
ا... رزمجو )مشاور دکتر سیدآیت-ر )رییس پارک علم و فناوری فارس(م

 الملل استانداری(استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بین
 (مدیر کل امور پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز) روزگاردکتر 

انسانی و تحول اداری  مهندس صادقی )مدیرکل توسعه منابع
ناوری دانشگاه دکتر میرخانی )مشاور معاون پژوهش و ف -استانداری(

دکتر فرشاد فرشچی تبریزی )مدیر دفتر امور  -علوم پزشکی شیراز(
 فناوری و طرحهای کاربردی دانشگاه شیراز(

 پژوهش و فناوری استان زیر کمیته کارگروه آموزش

ارزیابی نحوه جلسه با متخصصین برجسته ایرانی غیر مقیم جهت  تنی چند از متخصصین ایرانی غیر مقیم چهارشنبه 7/59597  .63
 پیشرفت طرح

 افتتاح موزه صنایع برق  ه دانشگاه شیراز رییسهیات  پنجشنبه /995957  .64

 در خصوص تجاری سازی اختراع آقای حسن نژادیان )ارباب رجوع( شنبه /7/595  .65

 شهاب همکاری در طرح آقای شریف )ارباب رجوع( دوشنبه 7/5959  .66

 سه شنبه 7/5959  .67
 ش کازرون( اسبق آموزش و پرور رییسآقای دیانتی )
آقای شاه پژوهشی آموزش و پرورش کازرون(  رابطخانم صدیق )

 امیری )مدیر مدرسه تیزهوشان کازرون(
 اهداء کتاب ملک سلیمان به نویسندگی آقای شاه امیری به بنیاد

 چهارشنبه /7/595  .68
آقای معدلی )کارشناس رشد و خوشه دانشگاه علمی و کاربردی 

ITMC) 
 با بنیاد ITMCنحوه همکاری مشترک دانشگاه علمی و کاربردی 

 دستگاه های اجرایی استاناختراع در  هائرفع مشکل ار مخترع تحت حمایت( -آقای زندیه )ارباب رجوع  چهارشنبه /7/595  .65

درخواست همکاری بنیاد و اداره میراث فرهنگی برای برگزاری  کاتریپ شیراز(ی ها)نماینده اولین رویدادآقای ترابی  چهارشنبه /7/595  .71
 اتریپ و تاییدیه رویداد توسط این بنیادی کهارویداد

 فکر پدافند غیر عاملدر تشکیل اتاق همکاری فی مابین پدافند غیر عامل استان فارس( رییسآقای آزادی ) پنجشنبه 7/5959  .71

 شنبه 7/5959  .72
 سازمان بهزیستی(  رییسآقای دکتر موسوی )

 آقای نزاریان )کارشناس پژوهش بهزیستی(
 آقای وکیلی )کارشناس فناوری اطالعات بهزیستی(

در خصوص برگزاری مدارس فصلی خالقیت ویژه از  همکاری فی مابین
 افراد تحت حمایت اداره بهزیستی 

 دوشنبه 7/595/9  .73

 
 
 

 شورای علمی پارک علم و فناوری استان فارس اعضاء
 

پارک از امور جاری و بازدید مقامات و مسئولین کشوری  رییسگزارش 
گزارشی از تفاهم نامه های امضاء شده پارک با  -و لشکری از پارک 

دستگاه های اجرایی و موسسات آموزشی و بررسی راهکارهای عملی 
بحث و بررسی در مورد چالش های  -کردن مفاد مندرج در تفاهم نامه 

پارک در مورد پروژه های  رییسه گزارش ارائ - 55عمده پارک در سال 
تعیین تعرفه های خدمات  -در پارک  ICTعمرانی و تاسیس مرکز رشد 

نحوه محاسبه اجاره شرکت های  -آزمایشگاهی، کارگاهی، اینترنت 
 سال استقرار 3رشد اقماری پس از  مراکز

 چهارشنبه 7/595/9  .74
پشتیبانی بنیاد و مدیر کل امور اداری آقای دکتر عیسی کشاورزی )

 (ملی
 ساختمانو مشکالت اداری  ازدید از بنیاد نخبگان فارس و بررسیب

 بنیاد فارس
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 جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان شنبه 7/59599  .75

تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبار سیزده میلیارد ریالی 
ت مشکال بررسی -تصویب طرح های مصوب کمیته کارگروه  - 54سال 

تعیین پارک علمی  -موجود در مورد نحوه تامین اعتبار طرح های فوق 
و فناوری استان فارس به عنوان دبیرخانه جشنواره ملی فناوری ایرانی 

 کسب و کار ایرانی -

 یکشنبه 7/59599  .76
خانم دکتر البرزی )عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه 

 شیراز(
 اجرای طرح شهابنظارت تشکیل تیم قوی در زمینه 

 یکشنبه 7/59599  .77
 خانم گوگردی )دبیر ریاضی(
 طرح شهاب در بخش هدایت عام )استعدادهای فضایی( آقای حیدری )دبیر فیزیک(

 )استعدادهای هنری(طرح شهاب در بخش هدایت عام  )عضو شورای علمی بنیاد نخبگان فارس(مهندس پرتو آذر  یکشنبه 7/59599  .78

 دوشنبه 7/59599  .75
 هایو تنی چند از اساتید دانشگاه)آیت اهلل ایمانی(  امام جمعه شیراز

 هم اندیشی روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شیراز  استان

 طرح سازی تجاری پیگیری بابت (رجوع ارباب) نژادیان حسن آقای چهارشنبه 7/59599  .81

 آلتو موزه با رابطه در همکاری (شهرداری ریزی برنامه و طرح دفتر کارشناس) نژاد مصلی آقای چهارشنبه 7/59599  .81

 آلتو موزه پیگیری بابت واحد شیراز( –)عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی  نطنج آقای چهارشنبه 7/59599  .82

 چهارشنبه 7/59599  .83
 صنعتی دانشگاه بازنشسته علمی هیأت عضو) نوشاد مهندس آقای

 و فرزندشان( شیراز
 فرزندشان سربازی امریه با رابطه در مساعدت جهت

 استخدام با رابطه در مساعدت جهت (رجوع ارباب) شفیعی آقای چهارشنبه 7/59599  .84

 چهارشنبه 7/59599  .85
 فارس استان استاندارد سازمان

 (فارس نخبگان بنیاد معاون) فخارزاده دکتر آقای
 استاندارد اداره مشورتی شورای جلسه اولین

 دومین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان فارس اعضاء شورای علمی بنیاد نخبگان استان فارس پنج شنبه /995957  .86

 کتاب و پروپوزال خصوص در (رجوع ارباب) فرد دانش آقای شنبه 7/59597  .87

 طرح سازی تجاری پیگیری بابت (رجوع ارباب) نژادیان حسن آقای شنبه 7/59597  .88

 متقابل همکاری و شرکت سازی تجاری همکاری جهت (جدید جهان شرکت کارشناس) غفاری خانم یکشنبه 7/59599  .85

 اختراع ساخت در مساعدت جهت (مخترع تحت حمایت) زارع فرشاد آقای دوشنبه /7/5959  .51

 متقابل همکاری تقاضای (اسالمی شورای پژوهشی مدیر) فر افشاری دکتر آقای دوشنبه /7/5959  .51

 چهارشنبه 7/5959  .52

 ( تعاون فکر اتاق مدیر) فرهنگیان دکتر آقای
 (تعاون اداره تشکیل بخش مسئول) مرادی آقای
 ( نوبنیان شرکت امور کارشناس) پوالدی خانم
 (تعاون فکر اتاق مشاور) اسالمی آقای

 متقابل های همکاری جهت

 سوم نسل دانشگاه معرفی جهت مساعدت (شیراز دانشگاه علمی هیأت عضو) رعنایی دکتر آقای یکشنبه 7/5959  .53

 گندم خیریه بازارچه رادیویی مصاحبه جهت (صدا واحد) کیانی آقای شنبه سه 7/5959  .54

 چهارشنبه 7/5957  .55
 ( ریاضی دبیر) گوگردی خانم
 (فیزیک دبیر) حیدری آقای

 عام هدایت بخش در شهاب طرح

 مقاومتی اقتصاد حوزه در چالش تبیین خصوص در همکاری تقاضای اقتصاد بخش شورای جلسه در شرکت چهارشنبه 7/5957  .56

 سومین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان فارس اعضاء شورای علمی بنیاد نخبگان استان فارس پنج شنبه /95957/  .57

 آلتو موزه پیگیری واحد شیراز( –)عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی  نطنج آقای شنبه 7/595/9  .58

 یکشنبه 7/595/9  .55
 (فارس استان پرورش و آموزش رییس) آذری آقای
 (.پآ متوسطه محترم معاون) قجری دکتر آقای

 .پآ حوزه در تابستان در بنیاد های فعالیت جهت

 (شهر شورای رییس نائب) طالبان مهندس آقای یکشنبه 7/595/9  .111
 رد فارس استان نخبگان بنیاد با شیراز شهر شورای بیشتر همکاری
 غیره و جوان مهر باغ موضوع ،آلتو موزه خصوص

 شیراز دانشگاه در مقاومتی اقتصاد نشست شنبه سه //7/595  .111
 ایده جشنواره برگزاری در همکاری تقاضای و بنیاد های دیدگاه هیارا

 مقاومتی اقتصاد خصوص برتردر های
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 ثریا سامانه مشکل رفع (رجوع ارباب) افراسیابی آقای شنبه سه //7/595  .112

 همکاری در برگزاری همایش تکریم از آقای دکتر ملک حسینی آقای دکتر نکوئیان )عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز( دوشنبه /7/5959  .113

 رفع مشکل نظام وظیفه آقای آزادی )ارباب رجوع( دوشنبه /7/5959  .114

 نخبگان یک درصد استان فارستکریم از  درصد دانشگاه شیراز یکتنی چند از اساتید  یکشنبه 7/59599  .115

 مستند سازی جهتهمکاری با بنیاد نخبگان فارس  آقای خوش نیت )ارباب رجوع( دوشنبه /995957  .116

 دانشگاه شیرازروند پیگیری پروژه های محوله به  دانشگاه شیرازو مسئولین وزیر نفت با حضور  سه شنبه /975957  .117

 جهت استخدام در دستگاه های اجرایی  (تحت حمایتآقای دکتر بهمن احمدی ) سه شنبه /975957  .118

 چهارشنبه /995957  .115
ته اعضاء کمی)دکتر مرتضوی  –دکتر دهقانی  -دکتر نکوئیان  انآقای

اه هیأت علمی دانشگ اعضاء و علمی برگزاری تکریم دکتر ملک حسینی
 علوم پزشکی شیراز( 

 اولین کمیته علمی بزرگداشت آقای دکتر ملک حسینی

 حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و مستعد شهرستان کازرون آقای بازیار )خیر( شنبه /95/57  .111

 نخبگان فارس از محل اعتبارات استانیتامین اعتبار مورد نیاز بنیاد  آقای سلحشور )معاون هماهنگی برنامه و بودجه( یکشنبه /95/57  .111

 آقای کرم اللهی )معاون حوزه هنری( سه شنبه /5/57/  .112
 پیگیری مربوط به موزه آلتو واحد شیراز( –)عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی آقای نطنج 

113.  /5/57/  رفع مشکل اختراع و تجاری سازی طرح آقای محمد حسین زارعی )ارباب رجوع( سه شنبه 

114.  /5/57/  رفع مشکل نظام وظیفه آقای عسکری )ارباب رجوع( سه شنبه 

 سه شنبه /5/57/  .115
 

 اعضاء کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان
 

کاربردی  -جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی کارگروه های پژوهشی 
 استان فارس

 اختتامیه زنگ تفریح شیرازحضور در  نخبگان استان فارس یس و معاون بنیادیر چهارشنبه /95/57  .116

سایر و آقای سردار گودرزی )فرمانده کل نیروی انتظامی فارس(  چهارشنبه /95/57  .117
 جلسه هیأت تحریریه فصل نامه دانش نیروی انتظامی استان فارس مدعوین

 فناوری استان فارس پارک علم و - Tech Vita سایر مدعوینو پارک علم و فناوری(  رییسآقای دکتر مُر ) یکشنبه /95/57/  .118

 دوشنبه /5/57//  .115
 نفر از دانش آموزان به همراه والدین و سرپرست های تیم 13

 خانم دکتر عظیمی فرد )مدیر روابط عمومی دانشگاه شیراز( 
 خانم فروتن )مدیر همکاری های علمی دانشگاه شیراز(

 مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقه بین المللی طبیعی دانان جوان  

121.  

//5/57/  

 دوشنبه

 آقای دکتر قاسمی) رییس جهاد کشاورزی شیراز( 
 آقای دکتر محقق زاده )عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز( 

 آقای دکتر ایماینه )رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز(
 آقای صادقی )کارشناس گیاهان دارویی جهاد کشاورزی(

 استاننفر از متخصصین حوزه گیاهان داروئی  21

 جلسه کارگروه گیاهان داروییچهاردهمین 

121.  //5/57/  رفع مشکل سامانه ثریا آقای محسن زارع )ارباب رجوع( دوشنبه 

122.  /95/57/ اعالم آمادگی جهت مساعدت در شناسائی نخبگان جهت تقدیر و اعطاء  آقای کاظمی )خیر( سه شنبه 
 جایزه و بورسیه به آن ها از محل موقوفات آقای کاظمی

123.  /95/57/ بازدید از اولین مرحله مدرسه تابستانی خالقیت مدرسه شهید بهشتی  آقای دکتر شریف )رییس بنیاد( چهارشنبه 
 عشایری

124.  /95/57/  حضور در اختتامیه مدرسه تابستانی خالقیت شهید بهشتی عشایری آقای دکتر شریف )رییس بنیاد( پنجشنبه 

 شنبه 7/5/5/9  .125
 - (ناجا تحقیقات دفتر "وقت"رئیس ) جوانمردی سرهنگ آقای

 (تحقیقات دفتر کارشناس) راد وحیدی سرگرد
 های ایده جشنواره دوجانبه برگزاری خصوص در تعامل و بررسی
 نیروی انتظامی مقاومتی اقتصاد

 وظیفه نظام مشکل رفع (رجوع ارباب) زیانی آقای شنبه 7/5/5/9  .126

 خالقیت مدرسه سایت وب هماهنگی (رجوع ارباب) شریف آقای شنبه 7/5/5/9  .127

 اوقاف اداره رییس یکشنبه 7/5/5/9  .128
 دادن قسو و برتر استعدادهای و نخبگان به ویژه توجه به خیرین تشویق
 ها آن سمت به وقفیات
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 تحصیلی جوایز مشکل محمدی محسن آقای یکشنبه 7/5/5/9  .125

 فناوری و علم پارک شورای اعضاء دوشنبه 7/5/5/9  .131

 روند از گزارش -2. پارک در ICT رشد مرکز تاسیس پیگیری گزارش -1
 -3 پارک در پزشکی علوم رشد مرکز بنیاد دانش های شرکت ورود

 آئین تصویب و بررسی -4 فناوری 4 منطقه امناء هیأت مصوبات بررسی
 مورد در نظر تبادل و بحث -5 اقماری رشد مراکز تاسیس نامه

 رو پیش رویدادهای

 ها آن هدایت جهت ریزی برنامه شیراز ازطع راهنمایی امق برتر استعداد آموزان دانش از جمعی شنبه سه 7/5/5/7  .131

 وظیفه نظام مشکل رفع (رجوع ارباب) رفیعی آقای شنبه سه 7/5/5/7  .132

 TDEX   رویداد برگزاری در همکاری ( دانشجویان انجمن علمی دانشگاه شیراز )کاویانی خانمو  تقوی آقای شنبه سه 7/5/5/7  .133

 پژوهشی های طرح خصوص در تعامل (دانشگاهی جهاد پژوهشی معاون) اکبری دکتر آقای شنبه سه 7/5/5/7  .134

 نخبگان حوزه در فعال رسانه اصحاب شنبه 7/5/599  .135
 بتمناس به نخبگان حیطه در رسانه حوزه فعاالن و خبرنگاران از تقدیر

 خبرنگار روز

 نخبگان بنیاد تسهیالت از استفاده (رجوع ارباب) نوروزی خانم یکشنبه 7/5/599  .136

  فناوری و نوآوری پژوهش، آموزش، شورای جلسه سومین پژوهش آموزش، شورای اعضاء دوشنبه /7/5/59  .137

 دوشنبه /7/5/59  .138
 کترد آقای -( شیراز پزشکی علوم دانشگاه رییس) ایمانیه دکتر آقای

 گیاهان کارگروه اعضاء از نفر 38و ( کشاورزی جهاد رییس) قاسمی
 دارویی

 گزارش ارائه ،دارویی گیاهان بازاریابی کمیته اقدامات گزارش ارائه
 دارویی گیاهان ترویج و آموزش کمیته اقدامات

 دوشنبه /7/5/59  .135
 

 (شیراز دانشگاه اداری امور اسبق مدیر) زاده نظام آقای
 

 رینخی مجمع با کارآفرین نخبه خیرین مجمع احتمالی تلفیق بررسی
 پرور نخبه

 هنر حوزه سرآمدان از تکریم جهت ریزی برنامه )عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان فارس( پرتوآذر آقای شنبه سه 7/5/599  .141

 چهارشنبه 7/5/599  .141

 فناوری و علمی معاونت الملل بین امور معاون) بیرنگ مهندس آقای
 (جمهوری ریاست

 ( الملل بین امور کارشناس) حسینی آقای
 (شیراز دانشگاه رییس) ارشاد دکتر آقای

 ایرانی دانشمندان از حمایت جدید طرح و چارچوب نامه، آئین ارائه
 مقیم غیر

 پنجشنبه 7/5/599  .142
 ( اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر) واعظی دکتر آقای
 (فارس فناوری و علم پارک محترم رییس) مُر دکتر آقای

 رد فاوا نوپای وکارکسب گریتسهیل و توانمندسازی مرکز اندازی راه
 ICT حوزه فعاالن از تقدیر و فارس فناوری و علم پارک

 یکشنبه /7/5/59  .143
 نسب دیانتی آقای -( کازرون پرورش و آموزش مدیر) عباسی آقای

 کارشناس) صدیق خانم( کازرون پرورش و آموزش اسبق مدیر)
 (کازرون پرورش و آموزش

  نخبگان نیادب در صدیق خانم خدمت از استفاده نحوه

 دانشگاه خود انتقال امور انجام جهت (حمایت تحت مخترع - رجوع ارباب) توکلی الناز خانم دوشنبه /7/595  .144

 دوشنبه /7/595  .145
 دانش آموز متقاضی شرکت در جشنواره گیاهان دارویی) دانشور خانم

 (تهران
 دارویی گیاهان زمینه در مشاوره جهت

 شنبه سه 7/5959  .146
 دانش آموز متقاضی شرکت در جشنواره گیاهان دارویی) قبادی خانم

 (تهران
 دارویی گیاهان زمینه در مشاوره جهت

 (سروستان فرماندار) کرامتی آقای شنبه سه 7/5959  .147
 رد خالقیت فصلی مدرسه اجرای جهت آمادگی و نخبگان بنیاد معرفی

 سروستان شهرستان

 دولت هفته داشت گرامی مناسبت به اداری شورای کارگروه شنبه سه 7/5959  .148

 ثریا سامانه مشکل رفع (رجوع ارباب) غضنفرپور آقای چهارشنبه 7/5959  .145

 دارویی گیاهان تابستانه مدرسه افتتاحیه (بنیاد رییس) شریف دکتر آقای شنبه 7/5959  .151

 شیراز دانشگاه TDEX همایش در بنیاد همکاری (شیراز دانشجوی انجمن علمی دانشگاه) تقوی آقای شنبه 7/5959  .151

 بنیاد و شیراز دانشگاه بیشتر همکاری جهت (شیراز دانشگاه ارشد کارشناس) فر فرهمند خانم شنبه 7/5959  .152

 ثریا سامانه های پرونده بررسی (شیراز دانشگاه درخشان استعداد اداره رییس) شیخی دکتر آقای یکشنبه 7/5959  .153
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 سیز نانو پردیس تولیدی گروه دوم کارخانه افتتاحیه مراسم (بنیاد رییس) شریف دکتر آقای یکشنبه 7/5959  .154

 دوشنبه 7/5959  .155
 (همکار) روزیطلب آقای
 (همکار) رشیدی خانم

 شناسا مسعود آقای تکریم برنامه در همکاری جهت

 متقابل های همکاری جهت از افراد غیر مقیم() مبتهج آقای شنبه سه 7/5957  .156

 ثریا سامانه روند به اعتراض (رجوع ارباب) طاهری دکتر آقای شنبه سه 7/5957  .157

 (یاسوج) فارس خلیج اختراعات جشنواره (بنیاد رییس) شریف دکتر آقای چهارشنبه 7/595/9  .158

 دارویی گیاهان تابستانه مدرسه یهاختتام (بنیاد رییس) شریف دکتر آقای شنبه پنج //7/595  .155

 برتر های ایده جشنواره جهت مشترک های همکاری بررسی شیراز شهرداریو  انتظامی نیروینمایندگانی از  شنبه 7/595/9  .161

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان دهی امتیاز نحوه به اعتراض (رجوع ارباب) بابائی آقای شنبه 7/595/9  .161

 شهاب طرح زمینه در پیشنهاد ارائه (معلم) پریزن خانم شنبه 7/595/9  .162

 شیراز دانشگاه به بیرجند دانشگاه از انتقالی امور انجام جهت (مخترع تحت حمایت) زارع فرشاد آقای شنبه 9//9//7  .163

 یکشنبه 7/595/9  .164
 دکتر آقای -( فارس پرورش و آموزش رییس) آذری مهندس آقای

 و آموزش سمپاد رییس) شرفی مهندس آقای - (بنیاد رییس) شریف
 سایر اعضاء - (بنیاد معاون) فخارزاده دکتر آقای - (پرورش

 شهاب طرح اجرایی ستاد جلسه

 متقابل های همکاری جهت از افراد غیر مقیم() مبتهج آقای یکشنبه 7/595/9  .165

 بررسی پرونده ایشان روند در پسرشان مشکل رفع و کتاب اهدا جهت (رجوع ارباب) ایروانی آقای یکشنبه 7/595/9  .166

 آلتو موزه پیگیری (ارشاد اداره رییس) مریدی دکتر آقای دوشنبه //7/595  .167

 ثریا سامانه مشکل رفع (رجوع ارباب) بهروزی آقای چهارشنبه 7/595/9  .168

 پرور نخبه خیران مجمع جلسه جلسه اعضاء شنبه 7/59599  .165

 دارویی گیاهان مورد در مشاوره مخترع تحت حمایت() برمشوری خانم شنبه 7/59599  .171

 فارس نخبگان بنیاد بودجه خصوص در (ریزی برنامه و مدیریت سازمان رییس) گردن تاج آقای شنبه سه 7/59599  .171

 سازان مستند شنبه سه 7/59599  .172
 و فناوری و علم پارک معرفی محتوای تولید جهت مشترک همکاری

 فارس نخبگان بنیاد

 فارس استان اداری شورای اداری شورای اعضاء چهارشنبه 7/59599  .173

 فارس پرور نخبه خیران مجمع در همکاری اوقاف اداره رییس چهارشنبه 7/59599  .174

  شنبه  7/59599  .175
 (بنیاد رییس) شریف دکتر آقای

 همراه به ماهانی عیسی بن محمد علمی مقام بزرگداشت ملی همایش 
 یکشنبه /995957 کشور معاصر ریاضیدانان از تن سه از تکریم

 دوشنبه 7/59597  .176

 بنیاد( و معاونت حراست کل )مدیر اخالقی آقای
 معاونت( های استان فناوری امور دفتر کل )مدیر تاروردی دکتر آقای
 دارویی(گیاهان ستاد ارشد )کارشناس محمدی مهندس آقای
 معاونت( نانو توسعه ستاد )دبیر سرکار دکتر آقای
 (بنیادی های سلول توسعه ستاد )رییس حمیدیه دکتر آقای

و پی گیری امور بنیاد نخبگان استان فارس در معاونت هماهنگی 
 علمی و فناوری

 فارس پرور نخبه خیران مجمع در همکاری  شرفیو   بازرگان آقایان چهارشنبه /7/5959  .177

 دارویی گیاهان ستاد اعضاء چهارشنبه /7/5959  .178

 توسعه گزارش ارائه -1: مصوبات با دارویی گیاهان جلسه پانزدهمین
 کاشت گزارش ارائه  -2 المرد شهرستان در ورا آلوئه دارویی گیاه کشت

 اب دارویی گیاهان کاشت توسعه برنامه ارائه -3 المرد در دارویی گیاهان
 سازندگی بسیج سازمان نماینده توسط تسهیالت ارائه

 چهارشنبه /7/5959  .175
 استانداری عمرانی امور هماهنگی معاون) رضائیان مهندس آقای

 (فارس
 فارس نخبگان بنیاد ساختمانوضعیت پی گیری 

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه برج از بازدید (بنیاد رییس) شریف دکتر آقای چهارشنبه /7/5959  .181

 فارس نخبگان بنیاد برای جدید ساختمان خرید پیشنهاد بررسی (شیراز شهرداری اقتصادی توسعه معاون) موسوی مهندس آقای شنبه 7/5959  .181
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 بنیاد محل برای پیشنهادی ساختمان بازدید جهت هماهنگی رایگانی آقای شنبه 7/5959  .182

 فارس نخبگان بنیاد محل موضوع پیگیری (شیراز مجلس نماینده) رجبی مهندس آقای شنبه 7/5959  .183

 شیراز جانبازان آسایشگاه از بازدید شیراز صنعتی دانشگاه ءو جمعی از اعضا مخترعان ،نخبگان دوشنبه /7/595  .184

 طرح حقوقی موارد جهت (حمایت تحت مخترع - رجوع ارباب) نژادیان حسن آقای دوشنبه /7/595  .185

 ریاضی رشته عام هدایت زمینه در همکاری  (پرورش و آموزش معلم) شریف آقای دوشنبه /7/595  .186

 پرور نخبه خیرین مجمع عمومی جلسه خیرین مجمع اعضاء چهارشنبه 7/5959  .187

 (فارس پرورش و آموزش متوسطه معاون) قجری دکتر آقای شنبه پنج 7/5959  .188
 سلولهای پژوهشسرای اندازی راه جهت پیشنهادی های مکان از بازدید

 فناوری و علمی معاونت همکاری با بنیادی

 ایشان نامه زندگی تهیه در خصوص مصاحبه هماهنگی جهت (برنده جایزه عالمه طباطبایی) فیروزآبادی دکتر آقای شنبه 7/595/9  .185

 ISC مرکز در کشوردانشمندان برتر  همایش هماهنگی جهت ISC)مرکز رییس( دهقانی دکتر آقای شنبه 7/595/9  .151

 نیحسی ملک علی سید دکتر نکوداشت یشاهم اجرایی کمیتهجلسه  همایش تکریم دکتر ملک حسینی اجرایی کمیته اعضاء یکشنبه //7/595  .151

 یکشنبه //7/595  .152
دانش آموز متقاضی شرکت در جشنواره گیاهان داروئی ) قبادی خانم

 (تهران
 دارویی گیاهان بخش هزینه کمک دریافت جهت

 دانشجویان بازدید جهت در همکاری )عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز( ریاضی دکتر آقای یکشنبه //7/595  .153

 پرور نخبه خیران مجمع و فارس استان نخبگان بنیاد معرفی شیراز دانشگاه آموختگان دانشاعضاء هیات مدیره  از نفر 8 یکشنبه //7/595  .154

 پرور نخبه خیرین مجمع برای مالی دستورالعمل تهیه در همکاری (از مدیران بازنشسته دانشگاه شیراز) نژاد یمحمود آقای دوشنبه 7/595/9  .155

 کارآفرینی اکوسیستم زیرساخت تهیه زمینه در همکاری از افراد غیر مقیم() مبتهج پویان آقای دوشنبه 7/595/9  .156

 شنبه سه 7/595/9  .157
 معاونو  اجرایی معاون همراه با  ISC)مرکز رییس( دهقانی دکتر آقای

 مرکز مالی و اداری
 ISC مرکز در دانشمندان برتر کشور همایش هماهنگی جهت

 شهاب طرح عام هدایت جلسه پرورش و آموزش کارشناسان -فارس پرورش و آموزش کل مدیر چهارشنبه 7/595/9  .158

 فارس نخبگان بنیاد مکان خصوص در (فارس استانداری عمرانی معاون) رضاییان مهندس آقای چهارشنبه 7/595/9  .155

 (شیراز دانشگاه علمی هیات) نژاد خسرو دکتر آقای چهارشنبه 7/595/9  .211
 رهدو دردکتری  دانشجویان برای بورسیه سهمیه اختصاص پیگیری
 کودکان خالقیت و ادبیات

 رورپ نخبه خیران مجمع بههای اجرایی  دستورالعمل نویس پیش تهیه (خیران مجمع عضو) الری بازرگان دکتر آقای چهارشنبه 7/595/9  .211

 ثریا سامانه در مشکل رفع (رجوع ارباب) امیری میالد آقای چهارشنبه 7/595/9  .212

 چهارشنبه 7/595/9  .213
 ( شیراز پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات) جلیسی دکتر آقای
 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نفر سه

 طرح نوآوری راستای در پزشکی علوم و شیراز های دانشگاه مشارکت
lab on disk 

 راهکارها ارائه و انتظامی نیروی نامه فصل در همکاری ناجا نامه هفته اعضاء شنبه پنج //7/595  .214

 شنبه 7/595/9  .215
 -( پرور نخبه خیران مجمع نظارت کمیته مسئول) زاده نظام آقای
 پناه سلمان آقای

 کار و کسب و علم آموزشی مجتمع از بازدید

 پرور نخبه خیرین مجمع و بنیاد با همکاری شیراز دانشگاه آموختگان دانش مدیره هیات اعضاء با جلسه یکشنبه 7/595/9  .216

 دارویی گیاهان کمیته شانزدهمین دارویی گیاهان کمیته اعضاء دوشنبه 7/595/7  .217

 علوم دانشکده از مواردی خصوص در رسانی اطالع (علوم دانشکده کارمند) جعفری آقای دوشنبه 7/595/7  .218

 خورشیدیان دکتر آقای سوی از آماری اعالم آمادگی انجام امور (رجوع ارباب) دیدارمرز آقای دوشنبه 7/595/7  .215

 55 سال در نخبگان بنیاد به اختصاصی و استانی بودجه تنظیم (فارس بودجه و برنامه سازمان مدیر) سلحشور آقای شنبه 7/59599  .211

 (فارس پرورش و آموزش متوسطه معاون) قجری دکتر آقای شنبه 7/59599  .211
 های سلول سرای پژوهش اندازی راه جهت پیشنهادی مکان از بازدید

 فناوری و علمی معاونت همکاری با بنیادی

 شنبه 7/59599  .212
)عضو هیأت  شاهی حسن دکتراز طرف  پور خسروان دکتر آقایان

 (علمی دانشگاه علوم پزشکی
 درخشان استعداد از حمایت دانشجویی مجموعه با بیشتر ارتباط

 پرور نخبه خیران مجمع اجرایی کمیتهجلسه  خیران مجمعاجرایی  کمیته اعضاء یکشنبه /7/5959  .213
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 زاده نظام آقای - پناه سلمان آقای دوشنبه 7/59599  .214
 از حمایت برای مستعد آموزان دانش شناخت معیارهایشناسائی 

 خیرین طریق

 (پزشکی علوم رییس دانشگاه) ایمانیه دکتر آقای دوشنبه 7/59599  .215
 یپزشک علوم و شیراز های دانشگاه مشترک پروژه پیشرفت از بازدید
 lab on disk عنوان  تحت شیراز،

 خبگانن بنیاد توسط گرفتن قرار حمایت تحت نحوه پیگیری منظور به (رجوع ارباب) رضازاده خانم دوشنبه 7/59599  .216

217.  
 سه شنبه  7/59599

 چهارشنبه  7/59599 استانی بنیادهای روسای جلسه - فردا نخبگان همایش در شرکت  شریف دکتر آقای

 پنجشنبه  7/59597

 کارآفرینی اکوسیستم ساختار زیر تشکیل  ISC)مرکز رییس( دهقانی دکتر آقای و  مبتهج آقای شنبه /7/595  .218

 دانشمندان برتر کشور همایش هماهنگی ISC)مرکز رییس( دهقانی دکتر آقای و شریف دکتر آقای شنبه /7/595  .215

 پرور نخبه خیران مجمع اجرایی نامه آئین بررسی و بحث پرور نخبه خیران مجمع کمیته یکشنبه 7/5959  .221

 حسینی ملک دکتر نکوداشت برنامهاجرای  هماهنگی حسینی ملک دکتر نکوداشت برنامه اجرایی - علمی کمیته اعضاء دوشنبه 7/5959  .221

 فارس استان اداری شورای اعضاء دوشنبه 7/5959  .222
 فارس استان در شده انجام های فعالیت از گزارش ازائه و بنیاد معرفی
 فارس نخبگان بنیاد توسط

 فارس نخبگان بنیاد مکان خصوص در هماهنگی (شیراز شهرداری اقتصادی رییس معاونت) موسوی دکتر آقای چهارشنبه /7/595  .223

 پرور نخبه خیران مجمع اجرایی نامه آئین بررسی و بحث پرور نخبه خیران مجمع هیأت مدیره اعضاء چهارشنبه /7/595  .224

 (فارس استان انتظامی نیروی فرمانده) گودرزی سردار شنبه 7/5959  .225
 نخبگان بنیاد از فارس استان در عامل غیر پدافند تقاضای بررسی
 فارس

 دوشنبه 7/595/9  .226
 مقام قائم) حقایقی دکتر آقایو ( سیما و رییس صدا) سهرابی آقای
 (سیما و صدا

 حسینی ملک دکتر آقای نکوداشت خبری پوشش جهت هماهنگی

 دوشنبه 7/595/9  .227
 پور سهراب آقای و (شیراز دانشگاه علمی انجمن مدیر) فروتن خانم

 (رجوع ارباب)
 کارآفرینی و نوآوری ساالنه مسابقه در همکاری جهت

 استان در نانو فناوری توسعه راهبردهای ویژه نشست استان فارس نانو ستاد اعضاء شنبه سه //7/595  .228

 فرهنگی های همکاری جهت (رجوع ارباب) فر افشاری خانم چهارشنبه 7/595/9  .225

 بوشهر و فارس هایبنیاد بین جانبه دو همکاری (بوشهر بنیاد رییس) آذین دکتر آقای شنبه //7/595  .231

 حسینی ملک دکتر آقای تکریم مراسم در همکاری (رجوع ارباب) جعفری دکتر آقای شنبه //7/595  .231

 پرور نخبه خیران مجمع اجرایی نامه آئین بررسی و بحث فارس پروران نخبه خیران مجمعشورای اجرایی  یکشنبه 7/595/9  .232

 فارس فناوری و علم پارک اداری شورای اعضاء دوشنبه 7/595/9  .233

 در پارک در مستقر های شرکت حضور از حمایت نامه آئین بررسی -1
 نمایشگاه

 اه شرکت ارزیابی و نظارت پذیرش، فرآیند و ها نامه آئین بررسی  -2
 ICT مرکز خصوص در نظر تبادل و بحث -3
 دستی صنایع و گردشگری رشد مرکز اندازی راه پیشنهاد بررسی -4

 (ازشیر پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی برج رییس) حاتم دکتر آقای دوشنبه 7/595/9  .234
 انستیتو افتتاح جهت سازی آماده منظور به پژوهشی برج از بازدید
 بازساختی پزشکی بنیادی های سلول

 چهارمین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان فارس بنیاد نخبگان استان فارساعضاء شورای علمی  سه شنبه /95957/  .235
 ثریا سامانه مشکل رفع جهت )افراد تحت حمایت بنیاد( همسر و تقوایی آقای چهارشنبه 7/595/7  .236

 برتر کشور دانشمندان همایش هماهنگی ISC)مرکز  رییس( دهقانی دکتر آقای چهارشنبه 7/595/7  .237

 خالقیت مدرسه برنامه اجرای از بازدید  شریف دکتر آقای پنجشنبه 7/59599  .238

 پنجشنبه 7/59599  .235
 معاونت بنیادی های سلول توسعه ستاد رییس) حمیدیه دکتر آقای

 پزشکی علوم دانشگاه رییس) ایمانیه دکتر آقای ،(فناوری و علمی
 پزشکی علوم دانشگاه اساتید از چند تنی و( شیراز

 ساختیباز پزشکی بنیادی های سلول انستیتو افتتاح مقدمات بررسی

 پنجشنبه 7/59599  .241
 معاونت بنیادی های سلول توسعه ستاد رییس) حمیدیه دکتر آقای

 بنیان دانش های شرکت از و گروهی( فناوری و علمی
 هدر خصوص موارد مربوط شیراز دامپزشکی دانشکده پتانسیل از بازدید
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  شیراز پزشکی علوم دانشگاه

 شنبه 7/59599  .242
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 دوشنبه 7/59599  .243
، (شیخی دکتر آقای) شیراز دانشگاه درخشان استعدادهای رییس
( آزادی دکتر آقای) پزشکی علوم دانشگاه درخشان استعدادهای رییس

 شیراز دانشگاه و پزشکی علوم دانشگاه کارشناسان و
 ثریا سامانه در تحصیلی جوایز های پرونده بررسیبرای  جلسهدو 

 ثریا سامانه مشکل رفع (رجوع ارباب) انصاری آقای دوشنبه 7/59599  .244

 (کارگزار فن بازار استان فارس) نهاوندی آقای دوشنبه 7/59599  .245
 ادبنی با صنعتی های شهرک شرکت بازار فن بخش بیشتر همکاری
 فارس نخبگان

 دوشنبه 7/59599  .246
 -( همکار) روزیطلب آقای  ISC)مرکز رییس( دهقانی دکتر آقای 

 (همکار) رشیدی خانم
 دانشمندان برتر کشور همایش هماهنگی جهت

 پرور نخبه خیران مجمع اجرایی نامه آئین بررسی و بحث پرور نخبه خیران مجمعشورای اجرایی  اعضاء دوشنبه 7/59599  .247

 (شیراز دانشگاه علمی هیات عضو) رعنایی دکتر آقای شنبه سه 7/59599  .248
 دانشمندان همایش در سوم نسل دانشگاه ترویجی پنل ریزی برنامه

 برتر کشور

 چهارشنبه 7/59599  .245
 -( بنیاد انسانی منابع و مدیریت توسعه معاون) موسوی دکتر آقای
 آقای -( فارس استانداری عمرانی معاون) رضاییان مهندس آقای

 (امداد کمیته اقتصادی معاون) شیبانی مهندس
 فارس نخبگان بنیاد ساختمان وضعیت تعیین

 فارس نخبگان بنیاد با صنعتی های شهرک شرکت همکاری (شیراز صنعتی های شهرک شرکت کارشناس) آی خانم شنبه 7/59597  .251

 فارس نخبگان بنیاد ساختمان وضعیت تعیین (فارس استانداری عمرانی معاون) رضاییان مهندس آقای شنبه 7/59597  .251

 پرور نخبه خیران مجمع حمایتی های دستورالعمل خصوص در بحث پرور نخبه خیران مجمع هیأت مدیره اعضاء دوشنبه /7/575  .252

 شنبه سه 7/5759  .253
 معاون( صالحی دکتر آقای  ISC)مرکز رییس( دهقانی دکتر آقای
 (فارس بنیاد معاون) زادهفخار دکتر آقای  ISC)مرکز

 برتر کشور دانشمندان همایشکمیته برگزاری 

 ثریا سامانه مشکل رفع (پزشکی دندان دانشکده) امیری دکتر آقای چهارشنبه 7/5759  .254

 خالقیت فصلی مدارس زمینه در نخبگان بنیاد با همکاری (رجوع ارباب) فتحی خانم چهارشنبه 7/5759  .255

 ایشان های قرارداد مشکل رفع جهت (حمایت تحت مخترع) نیاکان آقای چهارشنبه 7/5759  .256

 (بهزیستی سازمان کارشناس) نزاریان آقای چهارشنبه 7/5759  .257
 سازمان برای خالقیت فصلی مدارس ریزی برنامه و هماهنگی
 بهزیستی

 تاروردی دکتر آقای - وطنی دکتر آقای شنبه 7/575/9  .258
 رد فارس استان محققین پتانسیل از بهتر استفاده نحوه پیگیری
 ریفناو و علمی معاونت اعتبارات از استفاده با و استان توسعه راستای

 شنبه 7/575/9  .255
 معاونت ساز هویت افزار نرم و فناوری ستاد دبیر) سجادی دکتر آقای

 (فناوری و علمی
 واردم پیگیری و کارآفرینی رویدادهای برگزاری جهت بیشتر هماهنگی

 مرتبط

 پرور نخبه خیران مجمع های کلیپ ساخت هماهنگی (رجوع ارباب) ثابت مهدی آقای یکشنبه 7/575/9  .261

 فارس نخبگان بنیاد با شهاب برنامه هماهنگی جهت جهرم پرورش و آموزش رییس دوشنبه //7/575  .261

 پرورش و آموزش پژوهشسراهای با بنیاد همکاری جهت (فارس پژوهشسراهای مسئول) کریمی آقای دوشنبه //7/575  .262

 پرورش و آموزش پژوهشسراهای با بنیاد همکاری جهت (شیراز 3 ناحیه پژوهشسرای مسئول) پور صالح آقای دوشنبه //7/575  .263

 شنبه سه 7/575/9  .264
معاون ( صالحی دکتر آقای  ISC)مرکز رییس( دهقانی دکتر آقای
 (فارس بنیاد معاون) فخار دکتر آقای  ISC)مرکز

 کمیته سیاستگذاری همایش دانشمندان برتر کشور

 فارس بنیاد با همکاری جهت (رجوع ارباب) موسوی آقای چهارشنبه 7/575/9  .265

 چهارشنبه 7/575/9  .266
 دکتر آقای،(فارس استانداری عمرانی معاون) رضاییان مهندس آقای

 ارکپ) اکبرپور دکتر آقای ،(شیراز دانشگاه علمی هیأت عضو) اعتمادی
 (فناوری و علم

 روستایی زایی اشتغال خصوص در نظر تبادل و بحث

 دانشجویی کاربردی های پروژه از حمایت (رجوع ارباب) غفاری آقای شنبه 7/57599  .267

 دانشجویی کاربردی های پروژه از حمایت (رجوع ارباب) طالئی آقای شنبه 7/57599  .268
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 امکانات از حمایت تحت دانشجویان بهتر استفاده جهت هماهنگی (شیراز دانشگاه درخشان استعدادهای رییس) شیخی دکتر آقای دوشنبه 7/57599  .271

 مطالعاتی فرصت از استفاده (رجوع ارباب) زاده بینا دکتر آقای دوشنبه 7/57599  .271

 مجمع حمایتی های دستورالعمل تصویب و بررسی پرور نخبه خیران مجمعشورای اجرایی  اعضاء چهارشنبه 7/57599  .272

 یرازش دانشگاه کارآفرینی پردازی ایده مسابقه برگزیدگان از تقدیر برنامه در کنندگان شرکت چهارشنبه 7/57599  .273

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه برتر پژوهشگران از تقدیر (فارس نخبگان بنیاد رییس) شریف دکتر آقای پنجشنبه /7/5759  .274

 چهارشنبه /7/5/95  .275

 آقای، یاری دکتر آقای ،عباسی دکتر آقای ،سلطانی دکتر آقای
و  (فارس استانداری عاملغیر پدافند مدیر کل) آزادی مهندس
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 ثریا سامانه مشکل رفع (رجوع ارباب) عرفانی آقای چهارشنبه /7/5/95  .276

 فارس نخبگان بنیاد با همکاری خصوص در (رجوع ارباب) موسوی آقای چهارشنبه /7/5/95  .277

 بنیان دانش اقتصادی توسعه اجرایی کمیته جلسه اجرایی توسعه اقتصادی کمیته اعضاء شنبه 7/5/959  .278

 کشور سالمت تخصصی دهنده شتاب اختتامیه (فارس نخبگان بنیاد رییس) شریف دکتر شنبه 7/5/959  .275

 استانداری پژوهش شورایجلسه   پژوهشی شورای جلسه اعضاء دوشنبه 7/5/959  .281

 دارویی گیاهان کارگروه جلسه ی گیاهان دارویی استان فارساعضاء شورا دوشنبه 7/5/959  .281

 و گردشگری ها زیارت امور کمیته جلسه و گردشگری ها زیارت امور کمیته جلسه اعضاء شنبه سه 7/5/959  .282

 تحصیلی جوایز بابت دانشجویان توجیحی جلسه شیراز صنعتی دانشگاه برتر آموختگان دانش جلسه شنبه سه 7/5/959  .283

 مابین فی های همکاری برای دایتی شرکت رییس با جلسه (فارس نخبگان بنیاد رییس) شریف دکتر چهارشنبه 7/5/959  .284

 عباسی دکتر و اقبال خوش دکتر آقای چهارشنبه 7/5/959  .285
 نخبگان بنیاد با 7 منطقه فرهنگی هدبیرخان و زند موسسه همکاری

 فارس

 برجسته هنرمند سه از تکریم مراسم هماهنگی جهت (فارس ارشاد و فرهنگ اداره رییس) مریدی دکتر آقای چهارشنبه 7/5/959  .286

 فارس کتاب ایده هماهنگی جهت (رجوع ارباب) نژاد بهرامی آقای چهارشنبه 7/5/959  .287

 مقیم غیر نخبگانمشکالت  خصوص در (رجوع ارباب) شاهسونی آقای شنبه //7/5/95  .288

285.  
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 دوشنبه
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 (ایحرفه
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 (کشاورزی دانشکده علمی هیات عضو) شاهسونی دکتر آقای دوشنبه 7/5/95/9  .251
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 فارس پرور نخبه ناخیر

 (کشاورزی دانشکده علمی هیات عضو) خالصی دکتر آقای دوشنبه 7/5/95/9  .251
 نتمعاو و شیراز دانشگاه ،فارس نخبگان بنیاد بین واسط حلقه ایجاد
 فناوری و علمی

 ثریا سامانه مشکل رفع (رجوع ارباب) گودرزی آقای دوشنبه 7/5/95/9  .252

 تحصیلی جوایز بابت دانشجویان توجیحی جلسه شیراز دانشگاه برتر آموختگان دانشبا  نشست شنبه سه 7/5/95/9  .253

 اسدی اسداهلل مهندس آموزی دانش سرای پژوهش خصوص در بحث فکر اتاق اعضاء و شیراز 2 منطقه شهردار شنبه 7/5/95/9  .254
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 فارس پرورش و آموزش به نخبگی احراز گواهی درخواست (رجوع ارباب) محمدی اعظم خانم شنبه 7/5/95/9  .256

 فارس استان پژوهش ساله سه سند تدوین فارس استان پژوهشی کارگروه اعضاء شنبه یک 7/5/95/7  .257

 وظیفه نظام جهت (رجوع ارباب) معدلی دکتر آقای شنبه یک 7/5/95/7  .258

 مشکالن آموزش مدرسان در یزد (شهاب طرح مدرسان )از حیدری دکتر آقای دوشنبه 7/5/9599  .255

 ایرانی فناوری ملی جشنواره هماهنگی جلسه ایرانی فناوری ملی جشنواره اعضاء دوشنبه 7/5/9599  .311

 پزشکی دانشکده در بنیادی های سلول عالی شورای ی عالی استانی سلول های بنیادیشورا اعضاء چهارشنبه 7/5/9599  .311

 فرهنگ وزیر حضور با فارس استانداری اداری شورای ی اداری استانشورا اعضاء شنبه پنج 7/5/9599  .312
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 فرهنگ وزیر حضور با دستغیب عبدالعلی سید حاج از تکریم جلسه تکریم از سید عبدالعلی دستغیب شنبه پنج 7/5/9599  .314

 شیراز دانشگاه های دانشکده روسای شنبه /7/5/959  .315
 علمی هیأت اعضاء بیشتر همکاری منظور به الزم راهکارهای بررسی

 جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت حوزه با شیراز دانشگاه

 دکتر آقای ،شرفی اصغر علی مهندس آقای ،ارشاد مجید دکتر آقای شنبه /7/5/959  .316
 انارکی طاهری منصور دکتر ،بهبودیان جواد

 گاهدانش پیشکسوت اساتید از تن چهار از اندیشی هم و تکریم جلسه
 شیراز

 احدی شهید بورس جهت (رجوع ارباب) افتتاحی خانم شنبه /7/5/959  .317

 جلسه کمیته برگزاری همایش دانشمندان برتر کشور معاونان سایر و( ای منطقه مرکز رییس) دهقانی دکتر آقای شنبه یک 7/5/9599  .318

 شیراز دانشگاه خانه رصد و موزه جهت همکاری (طراح و ارزیاب)  شکوهی مهندس آقای شنبه یک 7/5/9599  .315

 کشور شیمی دانشمند چهار تکریم مراسم هماهنگی (شیمی بخش دانشکده رییس) موسوی دکتر آقای دوشنبه 7/5/9599  .311

 فارس پرور نخبه خیران مجمع مراسم برگزاری در مکاریه خاتمی آقای  و پنجه قوی آقای دوشنبه 7/5/9599  .311

 هربوش شهرستان در( قرآنی نخبه) جعفری دکتر آقای از تکریم جلسه (فارس نخبگان بنیاد رییس) شریف دکتر چهارشنبه 7/5/9599  .312

 فارس پرور نخبه خیران مجمع با همکاری نوشاد مهندس آقای و جویبار مهندس آقای شنبه 59//7/5  .313

 فارس پرور نخبه خیران مجمع با همکاری بزرگی ده مهندس آقای شنبه 59//7/5  .314

 مسکن ودیعه مشکل نمودن مرتفع از افراد تحت حمایت() مسرور آقای دوشنبه 59//7/5  .315

 فارس پرور نخبه خیران مجمع با همکاری  یقطین آقای و زاده نظام آقای شنبه سه /5//7/5  .316

 کشور برتر دانشمندان همایش گذاری سیاست شورایجلسه  ی سیاستگذاریشورا اعضاء شنبه سه /5//7/5  .317

 موزه و خانه رصد در همکاری جهت (رجوع ارباب) شکوهی آقای شنبه سه /5//7/5  .318

 چهارشنبه 59//7/5  .315
 آقای -( شیراز شهرداری ریزی برنامه معاون) نژاد طالب دکتر آقای

نجوم دانشگاه شیراز و مهندس کبکانی مشاور  کارشناس) زمانی
 شهرداری شیراز(

 استان نخبگان بنیاد از ایده) شیراز نمای افالک اندازی راه بررسی
 (فارس

 فارس پرور نخبه خیران مجمع اداری شورایجلسه  ی اداری مجمع خیران نخبه پرورشورا اعضاء چهارشنبه 59//7/5  .321

 فارس پرور نخبه خیران مجمع جلسه هیأت مدیره هیأت مدیره مجمع خیران نخبه پرور اعضاء شنبه 57//7/5  .321

 فارس پرور نخبه خیران مجمع با همکاری (خَیر) هنروران دکتر آقای دوشنبه //5//7/5  .322

 فارس پرور نخبه خیران مجمع جلسه شورای اداری ی اداری مجمع خیران نخبه پرورشورا اعضاء دوشنبه //5//7/5  .323

 کشور برتر دانشمندان همایش گذاری سیاست شورایجلسه  جلسه اعضاء شنبه 5/9//7/5  .324

 پرور نخبه خیران مجمع کمیته مالی جلسه جلسه اعضا شنبه 5/9//7/5  .325

 امام جمعه شیراز و تنی چند از مسئولین استان شنبه 5/9//7/5  .326
 از کاظمی هلن خانم سرکار و کاظمی محمدحسن حاج وقف مراسم
 شیراز بزرگ خیران

 یکشنبه 5/9//7/5  .327
 ارشناسک) اسکندری آقای ،(شیراز دانشگاه سرپرست) گشتاسبی دکتر

 پور، آقای مبتهجآقای دهقان، (بنیاد نخبگان استان فارس
 تجاری خدمات و فکری مالکیت دفتر اندازی راه و ایجاد نحوه تبیین
 شیراز دانشگاه در سازی

 (شیراز دانشگاه علمی عضو هیات) نژاد همتی دکتر آقای دوشنبه 5/9//7/5  .328
 در شامخ اساتید از تن 4 از تکریم برنامه در همکاری و همفکری

 ایران شیمی کنگره نوزدهمین

 شنبه 599//7/5  .325
 یانتظام نیروی کاربردی تحقیقات دفتر رییس) ایزدی سرهنگ آقای

 شهرداری ریزی برنامه معاونت کارشناس) زاده حسن آقای ،(فارس
 (بنیاد نخبگان استان فارس کارشناس) باستان آقای،(شیراز

 شهروند - خالق شهروند مسابقه برندگان نتایج اعالم ریزی برنامه
 مسئول

 کشور برتر دانشمندان همایش معرفی جهت ISC مرکز خبری نشست گروهی از خبرنگاران استان فارس شنبه 599//7/5  .331

 فارس استان فناوری و علم پارک علمی شورای شورا اعضاء شنبه 599//7/5  .331

 کشور برتر دانشمندان همایش گذاری سیاست شورای شورا اعضاء شنبه 599//7/5  .332

 یکشنبه 599//7/5  .333
، رئیس مرکز استعداد شیراز دانشگاه آموزشی معاون ،دکتر شریف

  شیراز دانشگاه کارشناسان و دانشجویاندرخشان دانشگاه شیراز، 
 معاونت و نخبگان ملی بنیاد های حمایت و تسهیالت معرفی نشست
 شیراز دانشگاه در ماه بهمن 24 جمهوری، ریاست فناوری و علمی

 برتر کشور دانشمندان همایشکمیته برگزاری  کمیته اعضاء شنبه سه 599//7/5  .334

 )شیراز( اسالم جهان جوانانپایتخت  برنامهارائه  استان اجرایی های دستگاه روسای چهارشنبه 599//7/5  .335
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 شنبه پنج 599//7/5  .336

 سلولهای فناوریهای و علوم توسعه ستاد دبیر) حمیدیه دکتر آقای
 ییسر) ایمانیه دکتر آقای ،(بنیاد رییس) شریف دکتر آقای ،(بنیادی
 یتوانست رییس) آذری حسن دکتر آقای،(شیراز پزشکی علوم دانشگاه

 اعضاء سایر و( شیراز بنیادی سلولهای

 استان بنیادی های سلول عالی شورای جلسه

 فارس بنیاد نخبگان با همکاری بابت (رجوع ارباب و معلم) عارف آقای شنبه 599//7/5  .337

 همایش در حاضر اعضاء شنبه 599//7/5  .338
 تاناس نخبگان بنیاد توسط کشور برتر دانشمندانبرگزاری همایش 

  (ISC) اسالم جهان علوم استنادی پایگاه و فارس

 استان اداری شورای شورا اعضاء یکشنبه /7/5/95  .335

 ایده و طرح در همکاری درخواست (رجوع ارباب) عرب آقای دوشنبه 7/5/959  .341

 همایش در حاضر اعضاء شنبه سه 7/5/959  .341
 نوزدهمین درشیمی کشور  شامخ اساتید از تن 4 از تکریم برنامه
 ایران شیمی کنگره

 چهارشنبه 7/5/959  .342
 عالی شآموز غیر انتفاعی موسسه دانشجویان و ها معاونت رییس،

  شیراز پاسارگاد
 به نخبگان ملی بنیاد های حمایت و تسهیالت معرفی و سخنرانی
 پاسارگاد دانشگاه در مهندس روز مناسبت

 برگزارکننده همایش همکاران از تقدیر برتر کشور دانشمندان همایش در اجرایی همکاران چهارشنبه 7/5/959  .343

 کارگاه در حاضر اعضاء شنبه پنج /7/5/95  .344
 رد نثر» عنوان با مقدس دفاع نویسی خاطره آموزشی کارگاه پنجمین
 و تکریم و فارس استان نخبگان بنیاد همکاری با «خاطره نگارش
 مقدس دفاع دوراندر  نژاد خلفی علی دکترخدمات  از تقدیر

 شنبه 7/5/959  .345
 معماری دانشکده علمی هیات عضو و شهردار مشاور) بذرگر دکتر آقای

 آقای -( نجوم دانشگاه شیراز کارشناس) زمانی آقای، (شیراز دانشگاه
 )مخترع تحت حمایت( شریفی آقای - اکبریدکتر 

 شیراز در نما افالک و رصدخانه احداث خصوص در مشاوره

 سالمت خیران مجمع مجمع اعضاء دوشنبه 7/5/957  .346

 برادرشان درگذشت تسلیت جهت (فارس استان پرورش و آموزش رییس) آذری مهندس آقای دوشنبه 7/5/957  .347

 استان استاندار و گروهی از مدیران ارشد چهارشنبه //7/5/95  .348
 جهان جوانان پایتخت به مربوط ریزی برنامه و راهکارها بررسی و بحث
 )شیراز( اسالم

 فارس استان فناوری و علم پارک اداری شورای شورا اعضاء شنبه 7/5/95/9  .345

  زند عالی آموزش موسسه کارشناسان و معاونان رییس، شنبه 7/5/95/9  .351
 و مذکور موسسه درخشان استعدادهای دفتر اندازی راه و بازدید جهت

 نخبگان ملی بنیاد خدمات و تسهیالت معرفی

 (فارس استان جوانان و ورزش سازمان رییسآقای مهندس کامیاب ) یکشنبه //7/5/95  .351
 اسالم جهان جوانان پایتخت جهت همکاری و همفکری برای برنامه

 )شیراز(

 استنادی پایگاه ISC مرکز تجهیزات و ها سالن افتتاحیه استان اجرایی های دستگاه روسایبرخی از  یکشنبه //7/5/95  .352

 فارس پرور نخبه خیران مجمعجرایی ا شورای شورای اجرایی اعضاء دوشنبه 7/5/95/9  .353

 دوشنبه 7/5/95/9  .354
 پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو) منش سپهری دکتر آقای

 (شیراز
 فارس پرور نخبه خیران مجمع با همکاری

 کارآفرینی اکوسیستم توسعه در ها ایده و طرح زمینه در همکاری (رجوع ارباب) شریف سعید آقای دوشنبه 7/5/95/9  .355

 چهارشنبه 7/5/95/9  .356

(  فناوری و علمی معاونت دارویی گیاهان ستاد دبیر) عصاره دکتر آقای
 ایب دکتر آقای ،(بنیادی های سلول ستاد دبیر) حمیدیه دکتر آقای

 معاونت) دلیری دکتر آقای ،(علمی مراکز هماهنگی دفتر کل مدیر)
 و نفت توسعه ستاد دبیر) توفیقی دکتر آقای، ( منابع و مدیریت توسعه

 ، پیگیری مواردی در محل بنیاد ملی نخبگان(گاز

 نخبگان بنیاد های برنامه از حمایت درخواست و نظر تبادل بحث،
 فارس استان

 شنبه پنج 7/5/95/7  .357
 روسای، نخبگان ملی بنیاد معاونین ،نخبگان ملی بنیاد رییس

 استانی بنیادهای
 استانی بنیادهای روسای نشست ششمین و بیست

 تکمیلی بیمه مشکل نمودن مرتفع جهت (از افراد تحت حمایت) بخش حق آقای شنبه /7/5/959  .358

 (استاندار مشاور) طاهری دکتر آقای شنبه /7/5/959  .355
 پایتختپیشنهادی بنیاد برای  مربوط های برنامه بررسی و بحث

 اسالم جهان جوانان

 شان موسسه در نخبگان جذب درخواست (عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی قزوین) ایمانیه آقای شنبه /7/5/959  .361
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 یکشنبه 7/5/9599  .361
آقای دکتر موسوی )رئیس سازمان بهزیستی استان فارس( و معاونین 

 ایشان
 در برنامه این اجرای اعتبار تامین و 55 سال خالقیت برنامه گزارش

 56 سال در استان نقاط سایر

 دوشنبه 7/5/9599  .362
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ) نژاد طالب دکتر خانم
 (شیراز

 خشکسالی زمینه در طرح دو جهت همکاری خصوص در

 شورای علمی بنیاد نخبگان استان فارس پنجمین جلسه  اعضاء شورای علمی بنیاد نخبگان فارس چهارشنبه /9/5/957  .363
 شورای اجرایی مجمع خیران نخبه پرور جلسه  ی اجرائی مجمع خیران نخبه پروراعضاء شورا چهارشنبه  /9/5/957  .364

 
 


