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  گزارش عملكرد بنياد
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  به نام خدا                                                       
 

 7صفحه                                                   گزارش مالي بنياد نخبگان استان فارس -1
 8صفحه                                                           نظارت بر اجراي برنامه ملي شهاب -2

در ارتباط با اجراي برنامه ملي  1396آمار و گزارش كلي از فعاليت هاي انجام شده در طول سال  -
 سشهاب در استان فار

 شهاب برنامه نظارت پيشرفت روند بررسي جلسه -

 نخبگان ملي بنياد نظارت و ريزيبرنامه معاون حضور با شهاب طرح اندركاران دست نشست -

 ودننم فراهم منظور به مهر شهرستان از دار گله بخش خيرين و پرورش و آموزش مسئولين با نشست -
 شهاب طرح هدايت جهت الزم هاي زيرساخت

 فارس استان شهاب ملي برنامه مجريان گردهمايي -

 فسا شهرستان از فارس استان نخبگان بنياد معاون بازديد -

 مرودشت شهرستان در شهاب برنامه اجراي روند از فارس نخبگان بنياد كارشناسان و معاون بازديد -

 ها آن تجهيز به كمك و آموزي دانش پژوهشسراهاي از حمايت -

 17صفحه                                                        نظارت بر اجراي آيين نامه هاي ملي  -3

با مسئوالن و كارشناسان امور آموزشي و استعداد درخشان دانشگاه هاي شيراز  و  ساتيبرگزاري جل -
 حمايت از دانشجويانبر فرآيند اجراي آيين نامه  علوم پزشكي به منظور هم انديشي، بهبود و نظارت

                                               استعداد برتر بنياد ملي نخبگان

 19صفحه  -برتر اجراي مقررات آيين نامه اعطاي جايزه هاي تحصيلي به دانشجويان -4

 ربابا به مشاوره ارايه و برتر آموختگان دانش تسهيالت و تحصيلي جوايز متقاضيان پرونده بررسي -
 بنياد تسهيالت با ارتباط محترم در رجوع

 21صفحه                                                                تشكيل كارگروه هاي تخصصي -5

                                                           فعاليت و تشكيل جلسات كارگروه تخصصي گياهان دارويي -

 23صفحه                      رويشهمكاري در برگزاري جشنواره منطقه اي اختراعات  -6

                كشور جنوب پهنه ويژه فارس خليج رويش اختراعات جشنواره برگزاري در همكاري -

 25صفحه                            و ساير نمايشگاه ها شركت در نمايشگاه هفته پژوهش -7

و  سالمت خيران ساالنه عمومي مجمع در پرور نخبه خيران مجمع همكاري با بنياد فعال حضور -
 نمايشگاه مربوطه
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 رورپ نخبه خيران مجمع همكاري با پزشك روز نمايشگاه در فارس استان نخبگان بنياد فعال حضور -
 فارس

 پژوهش هفته مناسبت به فارس استان پژوهشي دستاوردهاي نمايشگاه در شركت -

 دستي صنايع نمايشگاه در »ذواالنواري كارآفريني جايزه« معرفي -

 30صفحه                                                     مقررات بنياد  برگزاري كارگاه آموزشي -8

 »يرازش پزشكي علوم دانشگاه معرفي روز« برنامه در نخبگان ملي بنياد تسهيالت كارگاه آشنايي با -
 حمايت حتت برتر استعداد دانشجويان نشستهمزمان با  نخبگان ملي بنياد تسهيالت كارگاه آشنايي با -

 )66(صفحه شيراز هاي دانشگاه رؤساي و فارس نخبگان بنياد رئيس با نخبگان بنياد
 32صفحه                                             نخبگان و مستعدان برتر  تجليل و تكريم از -9

 كازرون پردازي ايده و خالقيت فصلي مدرسه برگزيدگان از تقدير -

 و شناسا مسعود خسروي، ابوتراب آقايان هنر و ادب فرهنگ، حوزه در سرآمد هنرمند سه از تكريم -
 ذواالنواري غالمرضا

 شيراز دانشگاه درخشان استعدادهاي دانشجويان و برتر مستعدان از تقدير -

 خرمشهر آزادسازي سالروز مناسبت به شيراز نخاعي ضايعات آسايشگاهجانبازان  از تكريم -

 كازرون روستاهاي خالقيت مدرسه جهادي اردوي در كننده شركت برتر هاي استعداد از تقدير -

 )43 حه(صف تقدير از برگزيدگان كشوري جشنواره جوان خوارزمي -
 )65(صفحه  آموزي دانش هاي المپياد و سراسري كنكور برتر هاي رتبه تقدير از حائزان -
 »لبرزيا الوهاب عبد دكتر استاد نكوداشت«، نخبگي پاسداشت آيين سومينبرگزاري مراسم تكريم و  -
 سال در پردازي ايده و خالقيت مدرسه جهادي اردوي 4 در كننده شركت دانشجويان از تقدير -

 ) 66(صفحه 1396

 حوزه 7 در شهاب طرح خروجي آموزان دانش ارزيابي طرح در كنندگان شركت از تقدير -
 )68(صفحه استعدادي

 ها آن اساتيد و 1396 سال ادبي آموزي دانش المپياد طالي مدال برنده آموزان دانش از تقدير -

 كوار شهرستان سراسري كنكور برگزيدگان و آموزي دانش المپيادهاي برگزيدگان از از تقدير -

 سينا ابن آموزي دانش خالقيت مسابقات دوره هشتمين برگزيدگان از تقدير -

  41صفحه                                                                        آموزشي -برنامه هاي تربيتي-10

 طرح جوانه هاي مهر (همنشيني با كودكان سرطاني بستري در بيمارستان آنكولوژي امير شيراز) -

 اولين كارگاه اخالق نخبگي -
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 مقدس دفاع نويسندگان آموزشي كارگاه دومين -

 تحصيلي ريزي برنامه كارگاه -

 عكاسي آموزش هاي كارگاه -

 مطالعه روش كارگاه -

 زندگي در زمان مديريت كارگاه -

 يوزكتاب كتابخواني مسابقه اول دور -

 هيجان تنظيم هاي تكنيك كارگاه -

 سينا ابن آموزي دانش خالقيت مسابقات دوره هشتمين -

 فارس برتر هاي استعداد توسط درختكاري روز مناسبت به نهال كاشت -

 علمي دوست طرح برگزيده  يازدهم پايه آموزان دانش ويژه درسي ريزي برنامه كارگاه -

 54صفحه                                                                                       طرح دوست علمي -11

 شيراز نواحي پردازي ايده و خالقيت مدرسه سوم مرحله اجراي -

 بهزيستي دانش آموزان تحت پوشش ويژه پردازي ايده و خالقيت مدرسه سوم مرحله اجراي -

 يرازش نواحي دانش آموزان پردازي ايده و خالقيت مدرسه سوم مرحله برگزيدگان براي تكميلي كارگاه -
 بهزيستيدانش آموزان تحت پوشش  و

 و ايده پردازي برگزاري كارگاه آموزشي مجازي روش پژوهش در مدارس فصلي خالقيت -

 گاننخب ملي بنياد مقام قائم حضور با پردازي ايده و خالقيت فصلي مدارس پاياني جشنواره اولين -

 ارسنجان شهرستان) علمي دوست طرح(پردازي ايده و خالقيت پاييزه مدرسه اول مرحله -

 خرامهشهرستان  پردازي ايده و خالقيت زمستانه مدرسه اول مرحله -

 ارسنجان شهرستان پردازي ايده و خالقيت پاييزه مدرسه دوم مرحله -

 

 63صفحه                                                                  نشست هاي اجتماعات نخبگاني-12

 ورپر نخبه خيران مجمع مسئوالن و خيران استاندار، با فارس برتر استعدادهاي دانشجويان نشست -
 در شيمي فيروزآباديسيد حبيب  پروفسور علمي جايزه از رونمايي و افطار ضيافت با همراه فارس
 آلي

 هاي المپياد و سراسري كنكور برتر هاي رتبه حائزان با فارس استان نخبگان بنياد رئيس نشست -
 ها آن از تقدير و آموزي دانش
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 رؤساي و فارس نخبگان بنياد رئيس با نخبگان بنياد حمايت تحت برتر استعداد دانشجويان نشست -
 ايده و خالقيت مدرسه جهادي اردوي 4 در كننده شركت دانشجويان از تقدير و شيراز هاي دانشگاه
 1396 سال در پردازي

 از ديرتق و فارس پرور نخبه خيران عمومي مجمع اعضاي با فارس استان نخبگان بنياد رئيس نشست -
 استعدادي حوزه 7 در شهاب طرح خروجي آموزان دانش ارزيابي طرح در كنندگان شركت

 فتگي)(به صورت هانگليسي زبان به فرهنگ مورد در اي رشته ميان گفتگو و بحث هاي نشست سلسله -

  70صفحه                             تحقيقاتي، صنعتي و فرهنگي –بازديد از مراكز علمي -13

 شيراز نخاعي ضايعات جانبازان آسايشگاه از بازديد -

 سفار استان كارآفريني و نوآوري مراكز از بوشهر استان متخصصانمسئوالن و  از تني چند بازديد -
 شيراز كتاب نمايشگاه از بازديد -

 )82(صفحه  ابوموسي جزيره از بازديد -

 74صفحه                                                                                          اردوي جهادي-14

 كازرون پردازي ايده و خالقيت فصلي مدرسه جهادي اردوي اولين برگزاري -

 كازرون شهرستان پردازي ايده و خالقيت بهاره مدرسه جهادي اردوي دوم مرحله برگزاري -

با  شيراز 3 ناحيه در »پردازي ايده و خالقيت تابستانه مدرسه« جهادي اردوي اول مرحله برگزاري -
 همكاري شهرداري شيراز

 بوانات شهرستان پزشكي جهادي اردوي -

 كازرون شهرستان پردازي ايده و خالقيت بهاره مدرسه جهادي اردوي سوم مرحلهبرگزاري  -

 سكونتگاه( شيراز 3 ناحيه پردازي ايده و خالقيت تابستانه مدرسه جهادي اردوي دوم مرحلهبرگزاري  -
 )رسمي غير هاي

 )غيررسمي هاي سكونتگاه(شيراز 3 ناحيه پردازي ايده و خالقيت تابستانه مدرسه سوم مرحله -
  »ابوموسي جزيره ساكنان مخصوص كارآفريني و مهارتي -آموزشي جهادي اردوي« -

  83صفحه             نويسي و ...) هاي هنري اسالمي و انقالبي(تئاتر، سينما، شعر، داستانفعاليت -15

 »شيدايي فصل« اي رسانه چند و ميداني بزرگ نمايش -
 شيراز فرهنگ سينما از استان برتر هاي استعداد رايگان استفاده -

 86صفحه                                 فناوري رياست جمهوريهمكاري با معاونت علمي و  -16
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 در شركت و شيراز به جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت دارويي گياهان ستاد رئيس سفر -
 دارويي گياهان متخصصان با متعدد جلسات

 88صفحه                               طرح جامع توسعه زيست بوم كارآفريني استان فارس-17

 در شهرستان كازرون شناسي گوهرسنگ كارآفريني مركز ايجادمطالعه  -

 روشهاي و صنعتي هاي طرح فكري، مالكيت تجاري، عالئم آموزش هايكارگاه سلسله برگزاري -
 ها نوآوري و اختراعات ارزيابي و داوري استاندارد

 سهموس توسط نابينايان كارآفريني اشتغالزايي هاي چالش و ها فرصت كارگاه  برگزاري در همكاري -
 نور كارآفرين توانگران نابينايان

 اننخبگ بنياد همت به »شيراز دانشگاه نوآوري سازي تجاري و فكري مالكيت خدمات مركز« افتتاح -
 فارس

 از اختراعات برتر استانتعدادي و فروش كمك به تجاري سازي  -

 مزيت از استفاده و زيست محيط حفظ با كارآفريني از حمايت جهت در خاتون غزال اردوگاه از بازديد -
 بوانات در بومي هاي

 خالقيت مربي تربيت دوره برگزاري -

 96صفحه                               ها بنياد نخبگان و برنامه هاي آن در شهرستان معرفي-18

 يس بنياد نخبگان فارس در همايش نخبگان شهرستان كازرونئر سخنراني -

 كارزين و قير و خنج گراش، الرستان، اوز بخش المرد، مهر، هايشهرستان از بازديد -

 دهاي و خالقيت فصلي مدرسه شهاب، برنامه نخبگان، ملي بنياد معرفي و داراب شهرستان به سفر -
 فارس پرور نخبه خيران مجمع و پردازي

 آموزي دانش پژوهشسراي توسعه در همكاري و سروستان ازشهرستان بازديد -

 ارسنجان، خرامه، هاي شهرستان به سفر با فارس نخبگان بنياد هاي فعاليت از تمركززدايي ادامه -
 بوانات و بيد خرم پاسارگاد،

 103صفحه                                                                                            ساير برنامه ها-19

 استان برتر هاي استعداد به رايگان ADSL اشتراك حسابهاي تخصيص -

 شيراز به جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت سفر -

 فارس خليج پهنه نخبگان بنيادهاي روساي با نشست اولين -
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 شيراز جمعه امام دعوت به فارس استان در عالي آموزش متوليان انديشي هم نشست -

عدان برتر از ميان دانش آموزان تبه منظور انتخاب مس همكاري با مجمع خيران نخبه پرور فارس -
 خروجي طرح شهاب به منظور حمايت از محرومان مستعد 

 1396طول سال  در ها رسانه با ارتباط و عمومي روابط حوزه هاي فعاليت -

 نصب سرور جديد و به روز رساني نرم افزارها -

 غالاشت منظر از فارس استان نخبگان و برتر استعدادهاي فعلي وضعيت پايش« پژوهشي طرح اجراي -
 »مهاجرت و

 »ميخرم ايراني استاندارد كاالي« پويش در فارس استان نخبگان بنياد رئيس عضويت -
 دانشگاه درخشان استعدادهاي جديدالورود دانشجويان با فارس استان نخبگان بنياد رئيس ديدار -

 شيراز

 علوم اهدانشگ تكميلي تحصيالت جديدالورود دانشجويان با فارس استان نخبگان بنياد رئيس ديدار -
 شيراز پزشكي

 در اننخبگ ظرفيت از استفاده با ارتباط در شيراز شهردار با فارس نخبگان بنياد رئيس انديشي هم -
 شيراز شهر مسائل

 فيروز شهرستان در آموزي دانش سراهاي پژوهش دستاوردهاي جشنواره دومين در حضور و بازديد -
 آباد

 شوراي استاني 7عضويت بنياد نخبگان استان فارس در  -

 شورك برتر استعدادهاي به فناوري و علوم رساني اطالع اي منطقه مركز كاربري هاي شناسه اختصاص -

        119صفحه                  حضور رياست يا معاونت بنياد نخبگان فارسبرگزاري جلسات با -20

 .جلسه برگزار و ثبت شد 400بيش از  -
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  گزارش مالي
  بنياد نخبگان استان فارس

  

  است. ريال 000/000/950/9مبلغ  1396مجموع هزينه هاي انجام شده در فعاليت هاي سال 

  ريال اسناد به بنياد ملي ارسال شده است.) 000/000/747/5(كه البته تنها مبلغ 
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  نظارت بر اجراي
  برنامه ملي شهاب
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  1396در طول سال 

  آمار و گزارش كلي از فعاليت هاي انجام شده در ارتباط با اجراي برنامه ملي شهاب در استان فارس

اجراي برنامه ملي شهاب در استان فارس، با پوشش بيش از هفتاد و  اين بنياد جهت انجام وظيفه خطير نظارت بر
نيروي انساني مجرب  16كيلومتر از مركز استان، از  360ناحيه و شهرستان با فاصله تا  12آموز در دو هزار دانش

آموزگاران  واعم از دانشجويان تحت حمايت بنياد ملي نخبگان، دانشجويان زبده مرتبط با موضوع، اساتيد بازنشسته 
ماهه در خصوص بازديد  5مجرب استفاده نموده است. شرح بخشي از فعاليت ميداني انجام گرفته در پهنه زماني 

 ست:منتخب به اختصار در جدول زير آمده ا از مدارس

 تعداد مدرسه  تعداد كالس  مدت زمان بازديد  شهرستان/ناحيه  رديف

22  14   ساعت (چهار نفر) 26  آباده 1 

33  11   ساعت(دو نفر) 24  اقليد 2 

40  20   ساعت (شش نفر) 48  مرودشت 3 

19  8   ساعت (يك نفر) 20  2ناحيه  4 

45  13   ساعت (چهار نفر) 38  3ناحيه  5 

68  16   ساعت(پنج نفر) 54  4ناحيه  6 

23  16   ساعت (سه نفر) 24  خنج 7 

25  10   ساعت (سه نفر)18  جهرم 8 

29  17   ساعت (سه نفر) 33  فسا 9 

52  42   ساعت (چهار نفر) 86  داراب 10 

18  13   ساعت (پنج نفر) 34  الر 11 

27  13   ساعت (چهار نفر) 28  كازرون 12 

390  186   ساعت 433   :مجموع

   

  



١٠ 
 

6/1/96  

                                 جلسه بررسي روند پيشرفت نظارت برنامه شهاب

محل اداره آموزش و پرورش شهرستان كازرون و با در جلسه اي كه در تاريخ ششم فروردين ماه سال جاري در 
حضور مدير آموزش و پرورش اين شهرستان و معاونين ايشان تشكيل شد، رئيس بنياد نخبگان استان فارس با 

گردد كه حاكي از  تشكر از تيم فعال اجراي برنامه شهاب، گفت: اين برنامه توسط مقام معظم رهبري رصد مي
 :با اشاره به اينكه بايد در اجراي فرآيندهاي مختلف برنامه دقت الزم به عمل آورد، افزود اهميت ويژه آن است. وي

نظارت محسوس و نامحسوس از اجراي برنامه توسط بنياد نخبگان استان فارس به منظور اجراي دقيق و مناسب 
ان باعث خواهد طرح در حال انجام است. شريف گفت: رعايت چارچوب هاي مختلف توسط تمامي دست اندكار

 .گرديد كه اين طرح به هدف اصلي خود دست يابد

در اين جلسه هر يك از شركت كنندگان نقطه نظرات، اشكاالت و درخواست هاي خود را مطرح و مقرر گرديد از 
  .طريق بنياد پيگيري گردد

  

 

  
  



١١ 
 

4/2/96                 

    ريزي و نظارت بنياد ملي نخبگانبرنامهن معاو حضور با شهاب طرح اندركاران دست نشست
 بنياد نمعاو و رئيس نخبگان، ملي بنياد نظارت و ريزي برنامه معاون حضور با شهاب ملي برنامه انديشي هم جلسه

 ،استان پرورش و آموزش كل اداره ابتدايي آموزش معاون و درخشان استعدادهاي اداره رئيس فارس، استان نخبگان
 آموزش كارشناسان ، آنها آموزشي معاونين همراه به فارس هاي شهرستان و نواحي پرورش و آموزش ادارات روساي
   .شد برگزار شيراز 4 ناحيه پرورش و آموزش ميزباني به شهاب برنامه مدرسان و ابتدايي

: گفت بشها برنامه اهميت با ارتباط در جلسه اين در نخبگان ملي بنياد نظارت و  ريزي برنامه معاون منتظر دكتر
 تربس در استعدادها سازي شكوفا و استعدادها شناسايي آموزشي نظام اهداف از يكي كه باوريم اين بر ما ي همه

   .است مناسب

 بر شهاب طرح در: افزود شهاب طرح اهداف با تحصيلي هدايت وتفاوت استعدادها اين شناسايي زمينه در وي
 ادبني مخاطبين ، هستيم آموزان دانش همه استعدادهاي همه شناسايي بدنبال آن در كه تحصيلي هدايت خالف

  .گيرد دربرمي را كوچكتري آماري جامعه نخبگان

 ربسيا تعدد به اشاره با نيز فارس پرورش و آموزش كل اداره ابتدايي آموزش معاون جمشيدي جلسه اين ادامه در
 رورتض ابتدايي آموزش در اضافي هاي طرح كاهش بيشتر توفيق و وري بهره براي: گفت ابتدايي دوره هاي طرح در

 برنامه اين در: افزود است توسعه و اجرا حال در خوب توفيق و جديت با كه شهاب ازبرنامه حمايت ضمن وي. دارد
 اييشناس به آگاه و توجيه معلمان تا بپردازيم معلمان آموزش به باشيم، تجهيزات فكر به آنكه از بيش بايد

  بپردازند. آموزان دانش استعدادهاي

  



١٢ 
 

27/2/96                          

به منظور فراهم نمودن بخش گله دار از شهرستان مهر ن انشست با مسئولين آموزش و پرورش و خير
  زيرساخت هاي الزم جهت هدايت طرح شهاب

در راستاي توسعة فعاليت هاي مجمع خيران نخبه پرور فارس به شهرستان ها و جلب حمايت نيك انديشان هر 
امل مجمع مديرعرئيس بنياد نخبگان استان فارس و شهرستان براي حمايت از مستعدين برتر بومي، دكتر شريف 

  گله دار ديدار و گفتگو نمود. در سفري به بخش گله دار از شهرستان مهر با چند تن از نمايندگان خيران

در اين جلسه كه با حضور شيخ مصطفي نوري امام جمعه گله دار برگزار گرديد، دكتر شريف ضمن معرفي مجمع، 
اهداف و برنامه هاي آن خاطر نشان كرد كه مجمع در تالش است با جلب همكاري خيران هر منطقه و استفاده از 

هايي را در جهت تقويت پژوهشسراهاي دانش آموزي، شناسايي و هدايت  نيروهاي مستعد و نخبه استان برنامه
مستعدان بومي و زمينه سازي اثرگذاري افراد شناسايي شده در مسير توسعة منطقة بومي خود اقداماتي انجام  

در مناطق محروم و محدوديت هاي بودجه  زياددهد.دكتر شريف در اين نشست با اشاره به وجود استعدادهاي 
ي دولتي براي حمايت از اين افراد گفت كه خيران نيك انديش بايد بيش از گذشته به حمايت از نيروهاي انساني ها

مستعد همت گمارند و از اين طريق با تربيت اين گونه افراد زمينه را براي رشد و شكوفايي ايشان كه همسو با 
  رشد و شكوفايي و توسعه منطقه هست فراهم نمايند.

گله دار نيز در سخناني با تقدير از اين اقدام، حمايت از علم و عالم را يكي از آموزه هاي ديني دانسته امام جمعه 
و با توجه استعداد خوب نوجوانان و جوانان گله دار، آمادگي خود را براي حمايت از اين حركت خداپسندانه و 

ضمن تبيين برنامه هاي مجمع، نمايندگان خيران در ادامه جلسه  ترغيب خيران براي ورود به اين حوزه اعالم نمود.
حاضر در جلسه به بيان ديدگاه هاي خود پرداخته و در پايان مقرر شد هماهنگي هاي الزم با خيران گله دار براي 

  مشاركت در برنامه هاي مجمع صورت پذيرد. 

 



١٣ 
 

29/7/96  

  فارس استان شهاب ملي برنامه مجريان گردهمايي

گانه آموزش و  12 نواحي و مناطقبه منظور هماهنگي بيشتر در خصوص اجراي بهينه برنامه ملي شهاب در 
 ،استان فارسنخبگان به همت آموزش و پرورش استان فارس و با مشاركت و همكاري بنياد  ،پرورش استان فارس

ين و معاون ،مدير كلاستان فارس،  با حضور رئيس و معاون بنياد نخبگان شهابگردهمايي ساالنه مجريان برنامه 
ن آموزشي آموزش و امعاون ،برنامه از اداره كل آموزش و پرورش استان و همچنين مدرساناين كارشناسان مجري 

  .برگزار گرديد 96مهرماه  29پرورش شهرستانهاي مجري در تاريخ چهارشنبه 

 بر اهميت اين برنامه راهبردي و توجه ويژه تاكيددر اين گردهمايي ضمن رئيس بنياد نخبگان فارس دكتر شريف  
 ،تربه اين برنامه از دست اندركاران درخواست نمود تا با دلسوزي هرچه تمام (مد ظله العالي)مقام معظم رهبري

زاده  برنامه دكتر فخاراين در ادامه  .دنبه حداقل برسانرا تا اشكاالت سالهاي قبل  دجديت و حساسيت تالش نماين
اد نخبگان استان فارس نيز ضمن پاسخ به پرسش هاي شركت كنندگان به انتقال تجربيات حاصل از معاون بني

  .ساله اين برنامه در استان فارس پرداخت 4اجراي 

 

  



١٤ 
 

20/8/96  

  فسا شهرستان از فارس استان نخبگان بنياد معاون بازديد

 راستاي در همراه هيات و فارس استان نخبگان بنياد معاون فخارزاده، دكتر 96 ماه آذر 20 مورخ شنبهدو روز
 به رساني خدمت و استان مركز از ها فعاليت تمركززدايي هدف با فارس استان هاي شهرستان به خود سفرهاي
 شهرستان پژوهشسراي و مدارس عملكرد از بازديد براي شهاب طرح هاي فعاليت ي ادامه در و برتر هاي استعداد

 هاختتامي با جلسه همراه،در هيات و فارس استان نخبگان بنياد معاون ، سفر اين در.كردند سفر فسا شهرستان به ها،
 اين در همچنين. پرداختند نظرات نقطه بيان به و شركت شهرستان اين اجرايي عوامل و معلمان شهاب آموزش
 داده اسخپ شهاب ملي برنامه و نخبگان ملي بنياد هاي فعاليت با رابطه در كنندگان شركت هاي پرسش به جلسه
 نمعاوني از تن سه و رييس حضور با كه فسا شهرستان شهاب اجرايي كارگروه جلسه در ايشان راستا اين در.شد

 نونك تا شهاب اجرايي روند گزارش ابتدا جلسه اين در.نمودند شركت شد، تشكيل فسا پرورش و آموزش محترم
 چهار اجرايي تجربيات فخارزاده دكتر و شد مذاكره هاي حل راه خصوص در آنگاه. گرديد بيان مشكالت و مطرح
  .نمودند بيان را استان شهاب  ساله

 شهاب طرح اجراي در مدارس معلمان و مديران عملكرد و مدارس از شهرستان،بازديد اين به سفر اهداف عمده از
 آوردند.  عمل به بازديد شهرستان اين مدرسه چندين از همراه هيئت و بنياد معاون راستا همين در كه بود

 شناسي سنگ و طبيعي تاريخ ي موزه و شهرستان اين آموزي دانش سراهاي پژوهش از سفر اين در همچنين
 بودهايكم و امكانات ها، برنامه ها، فعاليت جريان در نزديك از استان نخبگان بنياد مسئوالن و آمد عمل به بازديد

  .گرفتند قرار سرا پژوهش اين

  



١٥ 
 

15/11/96  

 مرودشت شهرستان در شهاب برنامه اجراي روند از فارس نخبگان بنياد كارشناسان و معاون بازديد

، دكتر فخارزاده به همراه تني چند از كارشناسان بنياد نخبگان استان 1396بهمن ماه  15در روز يكشنبه مورخ 
برنامه ملي شهاب در اين شهرستان بازديد كردند. در اين سفر فارس با سفر به شهرستان مرودشت از روند اجرايي 

پس از حضور در اداره آموزش و پرورش مرودشت و جلسه و ارائه گزارش توسط رياست اداره آموزش و پرورش 
   كالس درسي بازديد به عمل آمد. 27مدرسه واقع در مرودشت و روستاهاي اطراف با  10مرودشت، مجموعا از 

همچنين تيم اعزامي از بنياد نخبگان استان فارس در جلسه كارگروه اجرايي برنامه ملي شهاب شهرستان مرودشت 
  شركت كردند و در اين جلسه از دو نفر از مسئوالن محترم شهرستان مرودشت تقدير به عمل آمد.   

  

  
 

  



١٦ 
 

  1396در طول سال 

 ن هادانش آموزي و كمك به تجهيز آ پژوهشسراهاي حمايت از

 وانمندت نيروهاي درازمدت تامين منظور به فارس پرور نخبه خيران مجمع با همكاري با فارس استان نخبگان بنياد
 بزرگ پروژه دو اجراي به اقدام برتر(شهاب)، استعدادهاي هدايت و شناسايي برنامه اجراي راستاي در و كشور
  است: نموده استاني

 هاهبرنام اين خروجي برگزيده آموزان دانش نمودن و بورسيه پردازي ايده و خالقيت فصلي مدارس برگزاري آلف)
  فارس پرور خيران نخبه مجمع توسط

 آموزان دانش هدايت جهت الزم هايزيرساخت تهيه به منظور آموزيدانش سراهايپژوهش تجهيز و تكميل ب) 
  شده شناسايي مستعد

 پاسارگاد خرامه،سروستان، شهرستانهاي:  سراهاي پژوهش تجهيز جهت در متنوعي فعاليت هاي 96 سال در 
عبارتست  آن اهم كه آورده است عمل به داراب و ارسنجان كارزين، و الر، قير شهرستان اوز بخش بيد، خرم خنج،

 رباتيك، تجهيزات آزمايشگاه اندازي راه كامپيوتر، دستگاه 13 اينچ،  14 و 11تلسكوپ  دستگاه دو از خريد
  غيره. و بعدي سه چاپگر هديه، كارتهاي نجوم، تخصصي هاي كتاب ،كامپيوتري

  است. گرديده توزيع پژوهشسراها از بعضي بين در نيز خيرين اهدائي كتاب جلد هزار پنج حداقل همچنين

 شهرستان پاسارگاد رصدخانه تكميل جهت استان عمراني اعتبارات محل از ريال ميليون 500 اين، مبلغ بر افزون 
  است. گرديده تامين

  

  

  

  

  

  

  



١٧ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظارت بر اجراي آيين نامه هاي ملي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨ 
 

  1396در طول سال 

با مسئوالن و كارشناسان امور آموزشي و استعداد درخشان دانشگاه هاي شيراز  و  ساتيبرگزاري جل
علوم پزشكي به منظور هم انديشي، بهبود و نظارت بر فرآيند اجراي آيين نامه حمايت از دانشجويان 

  استعداد برتر بنياد ملي نخبگان

ر خرداد ماه و شهريور ماه د ستعداد برتراجراي آيين نامه حمايت از دانشجويان ا به منظور بررسي و نظارت بر
رگزار ب علوم پزشكي شيرازهاي شيراز و جلساتي با حضور مسئوالن و كارشناسان استعداد درخشان دانشگاه  1396
نسبت به چاپ و نصب پوستر اطالع رساني جوايز تحصيلي در تمام  ها مقرر گرديد دانشگاه اتدر اين جلس .گرديد

ن ارسال پيامك به دانشجويا و اقدام نموده و همچنين از طريق سيستم اتوماسيون دانشجوييبخش ها و دانشكده ها 
 زينامه جواآيين  تغييرات در بخش هاي از در اين جلسات همچنين در خصوص  .انجام پذيرد مقتضيرساني اطالع

  .تحصيلي بحث و تبادل نظر گرديد

با حضور كارشناسان بنياد نخبگان استان فارس و  1396همچنين جلسات متعددي در آبان ماه و آذر ماه  
حصيلي ت يزنامه جوااز آيين لعمط اساتيد ،شگاه علوم پزشكي شيرازدانكارشناسان استعداد درخشان دانشكده هاي 

ي آيين شناستحصيلي سالهاي گذشته جهت اعالم نظر و آسيبجوايز دانشجويان مشمول  ي ازبنياد نخبگان و جمع
ي جوايز تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر و بهبود اجراي اين آيين نامه برگزار گرديد كه نتايج نامه اعطا

آيين نامه جديد مورد بررسي جهت درج در مطرح شده جلسات به بنياد ملي نخبگان ارسال گرديد و پيشنهادات 
  .قرار گرفته است

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩ 
 

  

  

  

  

  

  

  اعطاي نامه آيين مقررات اجراي
  تحصيلي هاي جايزه

  برتراستعداد  دانشجويان به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠ 
 

  1396در طول سال 

بررسي پرونده متقاضيان جوايز تحصيلي و تسهيالت دانش آموختگان برتر و ارايه مشاوره به ارباب 
  در ارتباط با تسهيالت بنياد                 محترم رجوع 

پرونده متقاضيان تسهيالت دانش آموختگان  1000حدود  96سال  طولكارشناسان بنياد نخبگان استان فارس در 
  را بررسي كرده و مراحل مختلف مربوط به دريافت اين تسهيالت را پيگيري نمودند.

همچنين در زمينه جوايز تحصيلي، پس از اطالع رساني به دانشگاه هاي استان، متقاضيان در سامانه ثريا ثبت نام 
اين دانشجويان از طرف بنياد ملي، كارشناسان بنياد نخبگان فارس، نفر از  200دود حنمودند. با اعالم اسامي 

پرونده اين افراد را بررسي و مراحل راستي آزمايي آيتم هاي مربوطه را انجام داده و نتيجه را به بنياد ملي نخبگان 
  اعالم نمودند.

به صورت تلفني يا  محترم نفر از ارباب رجوع 40همچنين روزانه كارشناسان اين بنياد به طور ميانگين به حدود 
  حضوري در زمينه تسهيالت متعدد بنياد ملي نخبگان مشاوره ارائه مي نمايند.

  

  



٢١ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  تشكيل كارگروه هاي تخصصي 
  
  
  
  
  
  



٢٢ 
 

  96/ 17/7و  16/5/96، 4/2/96

  فعاليت و تشكيل جلسات كارگروه تخصصي گياهان دارويي

، تحقيقاتي، توليدي و تجاري در زمينه گياهان يفعاليت هاي علم انجام الزم براي در راستاي انجام حمايت هاي
تشكيل  96/ 17/7و  16/5/96، 4/2/96دارويي در استان فارس، كارگروه تخصصي گياهان دارويي در تاريخ هاي 

  .فعاليت هاي كارگروه پيگيري گرديدجلسه داد و امور مربوط به 

  
  

  
  
  
  



٢٣ 
 

  
  

  
  

برگزاري جشنواره منطقه اي همكاري در 
  اختراعات رويش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٤ 
 

  3/12/96و  2

  همكاري در برگزاري جشنواره اختراعات رويش خليج فارس ويژه پهنه جنوب كشور

مزگان استان هر جشنواره رويش خليج فارس كه توسط بنياد نخبگاناجراي بنياد نخبگان استان فارس در زمينه 
ز مراحل مختلف . در بازديد ا، همكاري نمودبرگزار گرديد در بندر عباس 1396اسفندماه  3و  2در تاريخهاي 

  .به تبادل تجربيات و نظرات پرداختند، مسئوالن و كارشناسان بنياد فارس اجراي اين جشنواره

تسهيالت و حمايت هاي اعطاي ده گرديدند كه نفر از مخترعان استان فارس به شرح زير برگزي 5در اين جشنواره 
  الزم از آن ها در حال برنامه ريزي و اجراست. 

 ريگي	اندازه هاي	سنسور از گيري	بهره با دستي شيرهاي كنترلرجهرمي با اختراع:  فرد مكاريان فاضل -1

 اسيد يكفسفر پايه بر اسيد فسفنيك گروه داراي متخلخل سيليكاي نانو سنتز :با اختراعسرافراز  هادي -2
 آبي هاي	محلول از اورانيوم جذب منظور به

 نادي،گ فاكتور تعيين قابليت با ماهي سنجي زيست هوشمند دستگاهبا اختراع:  ابنوي كاظمي مجتبي -3
 چاقي ضريب و احشايي كبدي،

 ليشمانيا درمان براي اورس گياه هيدروالكلي عصاره %5 كرمبا اختراع:  پرويزي مهدي محمد -4

 اب فعال، اكسيژن محيطي سرد پالسماي پروتئين اسكيمر دستگاه ساختبا اختراع:   دشتي محمدعلي -5
  باال بسيار فركانس

  
  



٢٥ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ساير و پژوهش هفته نمايشگاه در شركت
  ها نمايشگاه

  
  
  
  
  



٢٦ 
 

19/5/96  

و  حضور فعال بنياد با همكاري مجمع خيران نخبه پرور در مجمع عمومي ساالنه خيران سالمت
  نمايشگاه مربوطه

در حاشيه همايش مجمع خيرين سالمت گفت: وقف يك سنت پسنديده اي  رئيس بنياد نخبگان استان فارس
است كه جايگاه ويژه اي در بين افراد خير و نيك انديش دارد. ترويج اين سنت پسنديده از ديرباز تا كنون 

هاي مختلف عمراني شامل ت. توجه ويژه خيران به حوزهدستاوردهاي ارزشمندي براي جامعه ما به ارمغان آورده اس
ها، مدرسه، دانشگاه، كتابخانه، سالن هاي ورزشي، بيمارستان ها و ... يا تهيه ملزومات احداث مسجد، حسينيه

هاي اخير چشمگير بوده است. دكتر اساسي از قبيل آمبوالنس، اتوبوس، لوازم منزل، ملزومات مصرفي و ... در سال
هزار ميليارد ريال در حوزه سالمت افتخاري است كه نصيب  120شريف در ادامه افزود: اختصاص حداقل حبيب 

كنند، گرديده است. اما آنچه استان فارس به عنوان اولين استاني كه خيران محترم به حوزه سالمت ورود پيدا مي
انديش و نيكوكار در جهت شناسائي، حمايت كه يك نياز مهم به شمار مي رود استفاده از پتانسيل افراد خير، نيك 

و هدايت جوانان و نوجوانان مستعد و سوق دادن آنها در جهت نخبه پروري است. اولين گام براي برآوردن اين نياز 
ران و خينخبگان استان و ايجاد تشكلي ويژه است كه متولي پرداختن به اين مهم است. با خرد جمعيِ بعضي از 

خبگان از طرف بنياد ن ر، ايده تشكيل يك تشكل مردم نهاد مطرح و پس از دو سال پيگيريعاشقان پيشرفت كشو
هدف اصلي اين مجمع پشتيباني از كشف،  كه شكل گرفت "مجمع خيران نخبه پرور فارس" استان فارس، 

هاي رشد و هاي خدادادي، ايجاد فرصتشناسايي و پرورش استعدادهاي برتر در راستاي رشد و بالندگي سرمايه
  است. جامعه ين سرمايه هاي گرانبها درا حضور پررنگ تر و شكوفايي اين استعدادها

  



٢٧ 
 

  24/6/96و  23

حضور فعال بنياد نخبگان استان فارس در نمايشگاه روز پزشك با همكاري مجمع خيران نخبه پرور 
  فارس

شهريور  24و  23هاي شك در تاريخبزرگداشت زادروز حكيم ابوعلي سينا همايش گراميداشت روز پزبه مناسبت 
ت از دستاوردها و توليدا يدر اين همايش نمايشگاه .ماه در محل مجتمع فرهنگي رفاهي نظام پزشكي برگزار گرديد

 18از ساعت  اين همايش نخبه پرور فارس در خيران عمجمبنياد نخبگان استان فارس و  .شد بر پادارويي استان 
كنندگان در رابطه با حمايت از  ديدنفر از باز 110 و حدود ندحضور فعال داشتروزهاي ياد شده  24لغايت 
  .هاي مجمع خيران اعالم آمادگي نمودندفعاليت

وام قرض  ،اهدا كمك هزينه تحصيلي ،اختراعات ه تجاري سازيگذاري در زمينها در قالب سرمايهاين حمايت 
  .اعالم گرديد و .... الحسنه به مخترعين و مساعدت فكري و معنوي

 

  

  

  



٢٨ 
 

  8/9/96و  7، 6، 5،  4

  پژوهش هفته مناسبت به فارس استان پژوهشي دستاوردهاي نمايشگاه در شركت

با برپايي غرفه اي در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي  1396آذر  8الي  4در تاريخ  نخبگان استان فارس بنياد
استان فارس به معرفي فعاليت هاي خود پرداخت. در اين نمايشگاه كه به مناسبت هفته پژوهش با حضور دانشگاه 

 اليت هاي پژوهشيها و دستگاه هاي مختلف اجرايي استان فارس برگزار گرديد، پژوهشگران و مخترعان استان فع
  و محصوالت خود را معرفي نمودند.

بنياد نخبگان استان فارس نيز عالوه بر معرفي تسهيالت و حمايت ها، به ارايه مشاوره حضوري به مخترعان و 
پژوهشگران توسط كارشناسان خود پرداخت. همچنين يكي از اجتماعات نخبگاني استان (گروه زنگ تفريح) با 

  ه معرفي فعاليت هاي خود پرداخت.د بحضور در غرفه بنيا

آذرماه استاندار فارس نيز پس از برگزاري مراسم تقدير از پژوهشگران استان  7شايان ذكر است در روز سه شنبه 
 كه با حضور رياست بنياد نخبگان استان فارس برگزار شد از غرفه اين بنياد بازديد نمود.  

 

 

 



٢٩ 
 

  11/12/96و  10، 9، 8

  دستي صنايع نمايشگاه در ذواالنواري كارآفريني جايزه معرفي

 »النواريجايزه كارآفريني ذوا«با برپايي غرفه اي در نمايشگاه صنايع دستي به معرفي  نخبگان استان فارس بنياد
در محل دايمي نمايشگاه هاي  96اسفند ماه  11لغايت  8روز از تاريخ  4 در اين نمايشگاه كه به مدت پرداخت.

كر شايان ذ برگزار گرديد صاحبان صنايع از استان هاي مختلف به معرفي محصوالت خود پرداختند. استان فارس
 از كيي داراي كه	 »فرش و صنايع دستي با گرايش چوب«است اين جايزه به كارآفرينان برگزيده فعال در زمينه 

  :ردند، اعطا خواهد شدشرايط زير بوده و در كارگروه مربوطه در مجمع خيران حايز بيشترين امتياز گ

  ساكن استان فارس -1

 تولد استان فارس ساكن در كليه استان هاي كشورم -2

ه ب خيران نخبه پرور فارس مندان از طريق سامانه مجمعاعالم و عالقه ، است فراخوان مربوط به اين جايزه گفتني
كارشناسان بنياد نخبگان استان فارس  . در اين نمايشگاهاقدام به ثبت نام خواهند كرد Shiraz-feca.ir: آدرس

اقدام به معرفي اين جايزه و ساير حمايت هاي بنياد نخبگان و مجمع خيران نخبه پرور از سرآمدان هنري و 
  كارآفرينان پرداختند.

  



٣٠ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  برگزاري كارگاه آموزشي مقررات بنياد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



٣١ 
 

  17/5/96و  16، 15

ي روز معرفي دانشگاه علوم پزشك«تسهيالت بنياد ملي نخبگان در برنامه برگزاري كارگاه آشنايي با 
 »شيراز

به منظور معرفي امكانات، افتخارات، قابليت ها، ظرفيت ها، تسهيالت، رشته ها و مراكز تحقيقاتي و ...  دانشگاه 
سالن فرهنگ دانشكده مردادماه در محل  17الي  15در تاريخ  » روز معرفي دانشگاه«علوم پزشكي شيراز برنامه 

پزشكي برگزار شد. كارشناسان بنياد نخبگان استان فارس نيز با حضور در اين برنامه به معرفي تسهيالت و آيين 
  نامه هاي حمايتي بنياد ملي نخبگان پرداختند و به سواالت دانش آموزان و دانشجويان پاسخ دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



٣٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  تجليل و تكريم از 
  مستعدان برترنخبگان و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٣ 
 

6/1/96               

  از برگزيدگان مدرسه فصلي خالقيت و ايده پردازي كازرون تقدير

گروه از برگزيدگان برنامه مدرسه فصلي خالقيت و ايده پردازي كازرون  2شريف در جلسه اي كه با حضور  دكتر
ديد، گفت: يكي از اهداف اصلي اين بنياد در تاريخ ششم فروردين ماه سال جاري در اين شهرستان برگزار گر

 2شناسايي، هدايت و توانمندسازي دانش آموزان مستعد است و امروز خدا را شاكريم كه از خروجي اين طرح، 
تيم شناسايي شده اند كه به نيابت از تيم هاي آموزشي بنياد نخبگان استان فارس، قادرند اين برنامه را تا حد 

ستان به اجرا در آورند. وي با اشاره به فعاليت هاي ارزشمند اين دو تيم در اجراي برنامه ممكن در نقاط مختلف ا
ديدن گزارش كار اين دو گروه نه تنها باعث خوشوقتي و  :در كازرون گفت 95ماهه دوم سال  6هاي متنوع در 

روه . شريف خطاب به اين دو گقوت قلب است، بلكه ما را در توسعه اين برنامه و با سرعت بيشتر متعهدتر مي نمايد
 .گفت: خوشبختانه اين طرح در كازرون ثمر داد و شما اولين ميوه هاي اين درخت پرثمر خواهيد بود

ارديبهشت ماه، اولين مدرسه فصلي خالقيت و ايده پردازي  7و  6الزم به ذكر است كه اين دو گروه در تاريخ هاي 
همياري فرمانداري كازرون و اداره آموزش و پرورش اين شهرستان براي را با حمايت بنياد نخبگان فارس و با 

 .مناطق روستائي و محروم حومه كازرون اجرا خواهند نمود

  
  



٣٤ 
 

4/2/96                         

مسعود شناسا و ، ادب و هنر آقايان ابوتراب خسروي ،در حوزه فرهنگسرآمد تكريم از سه هنرمند 
  اريونذواالغالمرضا 

اداره كل فرهنگ و ارشاد  همكاري و با فارس نخبگان بنياد به همت آئين نكوداشت سرآمدان ادب و هنر فارس
نشان  دارندگان )استاد موسيقي (و مسعود شناسا خسروي(نويسنده) ابوتراب از آن در و برگزار اسالمي استان فارس

چندين نشان ملي و بين  و دارنده به جهاندرجه يك هنر جمهوري اسالمي ايران و غالمرضا ذواالنواري پدر گ
  .تقدير شد المللي

، دكتر منتظر معاون برنامه ريزي و نظارت قائم مقام بنياد ملي نخبگاندكتر سعادت  در اين مراسم كه با حضور
 الميمديركل فرهنگ و ارشاد اسدكتر مريدي دكتر آذين رئيس بنياد نخبگان استان بوشهر، بنياد ملي نخبگان، 

ان فارس، جمعي از مسئوالن، اساتيد دانشگاه، هنرمندان و صنعتگران استان فارس و اهالي فرهنگ و هنر و است
برگزار در تاالر حافظ شيراز  1395ارديبهشت ماه  4دانشجويان و هنرمندان شيراز، عصر روز دوشنبه مورخ 

گفت: تجليل از سرآمدان ادب و هنر  سخنان كوتاهي ريزي و نطارت بنياد ملي نخبگان درمعاون برنامه  ،شد
ر نيز د رئيس بنياد نخبگان استان فارسدكتر شريف  .نكوداشت نخبگاني است كه در خدمت اين سرزمين هستند

ها دارد و ها و ملتهنر اين موهبت الهي، نقش بسيار مهم و انكارناپذيري در ماندگاري فرهنگاين مراسم گفت: 
داشت اين عزيزان هايند و گراميمرار و نشان دهندگان شكوه و فرهنگ و عظمت ملتداران اين استهنرمندان سكان

  داشت و عزت بخشي به فرزانگي و تقويت بنيادهاي شكوه و عظمت ماست.در حقيقت، گرامي

  
  



٣٥ 
 

25/2/96                             

  شيراز دانشگاه درخشان استعدادهاي دانشجويان و برتر مستعدان از تقدير

دانشجويان  كه به همت دانشگاه شيراز و به منظور تقدير از   1396ارديبهشت ماه  25در تاريخ در جلسه اي  
ف برگزار گرديد با حضور دكتر شريدانشجويان استعدادهاي درخشان آن دانشگاه  وتحت حمايت بنياد ملي نخبگان 

 در اين جلسه رئيس بنياد نخبگان .طي مراسم باشكوهي تقدير به عمل آمد رئييس بنياد نخبگان استان فارس
 اري از بارگاه ذات احديت به دليلزگبا شكراستان فارس ضمن تبريك به اين دانشجويان از آنها درخواست كرد كه 

  خود در جامعه را افزايش دهند. اثرگذاري ،با تالش بيشتر و خدمت به جامعه ،كسب اين موفقيت ها

طرح جامع اكوسيستم كارآفريني كه اولين بار در استان فارس  ،برنامه هاي بنياد نخبگان استان فارس ي با معرفيو
 حاضرانبرنامه هايي كه در دست اجراست تشريح نمود و از را به عنوان يكي از تهيه و تدوين گرديده است 

  .تلف آنها نيز با بنياد فارس همكاري نمايندها در اجراي مراحل مخدرخواست نمود تا ضمن شركت در اين برنامه

  .تقدير به عمل آمد يجوايز در خاتمه اين مراسم از برگزيدگان و صاحبان استعدادهاي برتر با اهداء لوح و

  
 

  

  



٣٦ 
 

    3/3/96                        

 خرمشهر آزادسازي سالروز مناسبت به شيراز نخاعي ضايعات جانبازان آسايشگاه از تكريم

، معاون بنياد نخبگان استان فارس به همراه تني چند از كارشناسان 1396خرداد ماه  3روز چهارشنبه مورخ  در
اين بنياد و تعدادي از استعداد هاي برتر تحت حمايت اين بنياد، به منظور تكريم از قهرمانان دفاع مقدس و به 

آسايشگاه جانبازان ضايعات  نخاعي سلمان «از  مناسبت بزرگداشت سالروز آزادسازي خرمشهر قهرمان، بازديدي را
برگزار نمود. در اين بازديد كه با همراهي تعدادي از دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه » فارسي شيراز

صنعتي شيراز برگزار گرديد، دكتر فخارزاده معاون بنياد نخبگان استان فارس و دكتر روزگار معاون پژوهشي 
از نكاتي را در زمينه افتخار آفريني هاي ايثارگران و ديني كه بر گردن تك تك ايرانيان دارند دانشگاه صنعتي شير

بيان نمودند. همچنين آقاي ترك فر مدير آسايشگاه ضمن خوش آمد گويي نكاتي را از دشواري ها و فداكاري هاي 
  جانبازان دفاع مقدس بويژه جانبازان ضايعات نخاعي بيان كرد.

اع ما در زمان دفرئيس انجمن جانبازان ضايعات نخاعي استان فارس نيز ضمن ايراد سخناني گفت: آقاي جعفري  
  مقدس ايستاديم تا شما نخبگان، بتوانيد امروز بر قله هاي علمي جهان بايستيد.

زان نفر از جانبا 40نفر حضور داشتند كه با اهداي گل و هديه از حدود  30شايان ذكر است در اين بازديد حدود 
  ضايعات نخاعي حاضر در اين آسايشگاه تكريم به عمل آوردند. 

  
  



٣٧ 
 

    7/3/96             

  كازرون روستاهاي خالقيت مدرسه جهادي اردوي در كننده شركت برتر هاي استعداد از تقدير

اعضاي با حضور استاندار محترم فارس، جمعي از مسئولين استان و  1396خرداد ماه  7در روز يكشنبه مورخ 
نفر از دانشجويان استعداد برتر تحت  50حدود » مجمع خيران نخبه پرور فارس«هيئت مديره و مجمع عمومي 

نفر از استعداد هاي برتر شركت كننده در  9حمايت بنياد نخبگان، روساي دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشكي از 
  د.اردوي جهادي مدرسه خالقيت روستاهاي كازرون تقدير به عمل آم

گفت: در سفر به شهرستان هاي استان دانش آموزان بسيار مستعدي را مشاهده مي در اين مراسم دكتر شريف  
ما با برگزاري مدارس خالقيت كنيم كه به علت محروميت نخواهند توانست استعداد هاي خود را شكوفا كنند و 

بگان استان فارس ادامه داد: اتفاق جالبي سعي در شناسايي و حمايت از اين دانش آموزان داريم.رئيس بنياد نخ
كه در شهرستان كازرون افتاد اين بوده كه تعدادي از دانش آموزان برگزيده مدارس خالقيت كازرون به حدي از 
اعتماد به نفس رسيده اند كه خودشان براي برگزاري مدرسه خالقيت براي دانش آموزان مناطق روستايي و محروم 

كردند و بنياد نخبگان استان فارس نيز به اين دانش آموزان كمك كرد تا اين برنامه برگزار كازرون برنامه ريزي 
نفر از استعداد هاي برتر تحت حمايت بنياد نخبگان استان فارس به صورت اردوي جهادي در  9گردد. همچنين 

  انش آموزان نمودند.اين برنامه شركت كردند و به مدت دو روز در شهرستان كازرون اقدام به آموزش اين د

  شايان ذكر است در اين مراسم با اهداي لوح و هدايايي از اين استعداد هاي برتر تقدير به عمل آمد.

  



٣٨ 
 

2/9/96  

  »البرزي الوهاب عبد دكتر استاد نكوداشت«، نخبگي پاسداشت آيين سومين

اري وق تخصص بيمف» نكوداشت استاد دكتر عبد الوهاب البرزي«سومين آيين پاسداشت نخبگي استان فارس،
، در تاالر اجتماعات سينا ماهآذر 2 در روز پنج شنبه مورخ دانشگاه علوم پزشكي شيراز استادو  هاي عفوني اطفال

، كيشجنبه هاي ويژه علمي و اخالقي اين استاد برجسته علم پز گرديد و برگزاردانشگاه علوم پزشكي شيراز و صدرا 
 .و مورد تقدير قرار گرفتمعرفي 

كتر د، دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس، يس بنياد ملي نخبگانئر سعيد سهراب پور مشاور عالي ردكت
امنيتي و اجتماعي معاون سياسي،  مهندس هادي پژوهش ،انشگاه علوم پزشكي شيرازعلي بهادر سرپرست د

مع يره مجرييس هيات مد دكتر محمود تابنده ،فرماندار ويژه شهرستان جهرم، مهندس صحرائيان استانداري فارس
و  ميكروب شناسي باليني دكتر البرزيعضو مركز تحقيقات  دكتر محمدرحيم كديور، خيرين تامين سالمت فارس

 سيدني» وستميد«بيمارستان رييس مركز ميكروب شناسي و ويروس شناسي ، Alison Kesson ور روفسپ
  در اين مراسم به بيان نكاتي در ارتباط با اين استاد برگزيده پرداختند.  استراليا

فناوري رياست جمهوري و رئيس بنياد  و اين مراسم عالوه بر اهداي ارجنامه دكتر ستاري معاون علميپايان در 
عدادي ز و تملي نخبگان، لوح تقدير و هدايايي از سوي دانشگاهها، بخش هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي شيرا

  از افراد حقيقي و حقوقي به دكتر عبدالوهاب البرزي اهدا شد. 

، دريافت جايزه عالمه دكتر البرزي در شيراز ايجاد مركز تحقيقات ميكروبشناسي بالينيشايان ذكر است 
مونه ، انتخاب به عنوان پزشك ن1389، دريافت جايزه ابن سيناي بزرگ در سال (ره) بنياد ملي نخبگانطباطبايي

، انتخاب به عنوان استاد، محقق و مولف نمونه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در 1391اطفال كشوري در سال 
  زي است.افتخارات استاد البر سوابق واز  برخي مقاله علمي بين المللي 259سومين جشنواره رازي و تاليف 

 



٣٩ 
 

17/10/96  

 ها آن اساتيد و 1396 سال ادبي المپياد  طالي مدال برنده آموزان دانش از تقدير

يك  و اساتيد آن ها در روز 1396مراسم تقدير از دانش آموزان برنده مدال طالي المپياد دانش آموزي ادبي سال 
در سالن اجتماعات دبيرستان نمونه دولتي توحيد شيراز برگزار گرديد. در اين مراسم  1396ديماه  17شنبه مورخ 

 1396مسئوالن، اساتيد، فرهنگيان و دانش آموزان برگزيده المپياد هاي دانش آموزي سال كه با حضور جمعي از 
برگزار گرديد، مظلومي كارشناس فرهنگي بنياد نخبگان استان فارس به نمايندگي از دكتر شريف رياست بنياد 

ا و اساتيد آن ه نخبگان استان فارس طي سخنان كوتاهي ضمن عرض تبريك به اين دانش آموزان افتخار آفرين
گفت: در بنياد نخبگان تا حد ممكن تالش مي كنيم تا از شما استعداد هاي برتر حمايت نماييم اما شما نيز به 
واسطه استعدادي كه لطف خداوند است نسبت كه جامعه و كشور عزيزمان مسئوليت بيشتري داريد. وي افزود: 

رفع مشكالت آن دغدغه نداشته باشند، آن جامعه رو به سقوط  اگر نخبگان و استعداد هاي برتر هر جامعه نسبت به
  خواهد بود.

(محسن نورمند و  1396در اين پايان اين مراسم به دو تن از دانش آمزان برنده مدال طالي ادبي كشور در سال 
زش و آمو رضا جوان) كه هر دو از دانش آموزان دبيرستان توحيد شيراز هستند از طرف بنياد نخبگان استان فارس

    و پرورش فارس هدايايي اهدا شد. 

  



٤٠ 
 

10/12/96  

 وارر سراسري شهرستان ككنكو برگزيدگان و آموزي دانش المپيادهاي برگزيدگاناز از  تقدير

نياد با حضور رئيس ببه گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس، در همايش باشكوهي در شهرستان كوار 
نفر از دانش آموزان ممتاز علمي مقطع متوسطه دوم اين شهرستان تجليل به عمل  343از  نخبگان استان فارس

در اين شهرستان  96اسفند ماه  10اين مراسم كه توسط آموزش و پرورش شهرستان كوار در روز پنجشنبه در آمد. 
  آمد.ر سراسري تقدير به عمل كنكو برگزيدگان و آموزي دانش المپيادهاي برگزيدگانبرگزار شد، از 

رئيس بنياد نخبگان فارس در اين مراسم ضمن تبريك اين موفقيت ها به دانش آموزان، با تشريح اهداف بنياد  
ياد هاي بننخبگان و استعدادهاي برتر، نخبه شناسي، نخبه پروري، نخبه گزيني و نخبه گماري را جزء مأموريت

انات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در جهت برشمرد و نحوه استفاده از جوايز تحصيلي و استفاده از امك
  هدايت مخترعان برگزيده توضيحاتي را ارائه نمود.

: وظيفه جوانان با استعداد، راهنمايي افراد سنتي در جهت تغيير رويكرد هاي فعلي در جامعه گفتدكتر شريف 
 ن نياز به همت جوانان دارد زيرا مديراناست. وي افزود: عبور از اقتصاد سنتي و صنعتي به سمت اقتصاد دانش بنيا

انديشند. رئيس بنياد نخبگان استان فارس در پايان گفت: شما جوانان در دوره سنتي به اين گونه مسائل نمي
يز هاي نهاي را برداريد و به موفقيتان خودتان گامشهرست هدايت تجهتحصيل موفق شديد با عبور از موانعي در 

شهرستان مديون هستيد و بايد تمام تالش خود را در جهت پيشرفت و ارتقاي شهرستان به  دستيابيد لذا به اين
  كار بريد.

  



٤١ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  آموزشي -برنامه هاي تربيتي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٢ 
 

  1396تيرماه 

  طرح جوانه هاي مهر (همنشيني با كودكان سرطاني بستري در بيمارستان آنكولوژي امير شيراز)

فارس و مساعدت مجمع خيران نخبه پرور فارس  بخشي از كتابها، وسايل بازي ،  استانبا همكاري بنياد نخبگان 
ه هاي طرح جواننقاشي و كاردستي مورد نياز در اتاق كودك بيمارستان كودكان سرطاني امير شيراز خريداري شد. 

خيريه  ون دانشجوييمهر (همنشيني با كودكان سرطاني بستري در بيمارستان آنكولوژي امير شيراز)،  توسط كان
دستان مهر امام علي(ع) و به همت آقاي علي جمالي يكي از استعداد هاي برتر تحت حمايت بنياد ملي نخبگان از 

  ماه مبارك رمضان سال جاري اجرا شد.

ريال از طرف مجمع خيران نخبه پرور فارس در اختيار ايشان قرار گرفت  3،000،000براي شروع اين طرح مبلغ 
با راهنمايي كارشناسان اين بنياد و ثبت اين طرح در فراخوان دريافت ايده هاي نخبگان ويژه ماه مبارك و سپس 

ريال توسط بنياد ملي  35،000،000رمضان در سايت بنياد ملي نخبگان، خوشبختانه اين طرح تاييد شده و مبلغ 
  نخبگان براي اين طرح اختصاص يافت.

متولي اين اتاق كودك با عنوان طرح  جوانه 	ي خيريه دستان مهر امام علي (ع)با توجه با اينكه كانون دانشجوي
هاي مهر در بيمارستان امير هستند اين وسايل توسط يكي از استعداد هاي برتر تحت حمايت بنياد نخبگان در 

كه  ختيار مربياناختيار اين گروه قرار گرفت. با توجه به برنامه ريزي انجام شده توسط اين گروه اين وسايل در ا
، كنار كودكان مشغول به  1396بصورت خودجوش( كه اغلب دانشجويان هستند ) قرار گرفت كه در ماه رمضان 

  فعاليت و هم نشيني و آموزش به آنها شوند و بعد از آن نيز اين برنامه ادامه يافت.

ي ايشان كه با ياري دوستي، آموختن اين طرح تالشي است در راستاي بهبود شرايط دشوار كودكان بيمار و خانواده
آويزي شود براي در كنار هم، بازي، و قصه به جنگ رنج و نا اميدي برويم؛ باشد كه بيماري و بيمارستان دست

  هاي تازه و مطلوب براي آنان.هاي كودكان و كسب تجربهپرورش استعداد

          
  



٤٣ 
 

01/5/96                       

  همزمان با مراسم تقدير از برگزيدگان كشوري جشنواره جوان خوارزمي اولين كارگاه اخالق نخبگي 

با حضور حجت االسالم و المسلمين دكتر كاكايي  01/05/96اولين كارگاه اخالق نخبگي در روز يكشنبه مورخ 
خبگان يد. دكتر شريف رئيس بنياد ناستاد تمام و رئيس دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه شيراز برگزار گرد

استان فارس در اين جلسه كه با حضور تعدادي از برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي و استعداد هاي برتر تحت 
حمايت بنياد نخبگان برگزار گرديد ضمن خوش آمد گويي به حضار، كسب موفقيت در اين جشنواره را تبريك 

كسب اين موفقيت شاكر خداوند متعال باشيد و بهترين شكر، انفاق است و دكتر شريف گفت: بايد به خاطر  گفت.
واع نحاتي را در ارتباط با ابراي شما مستعدان، انفاق يعني خدمت به مردم اين مملكت. دكتر شريف در ادامه توضي

  حمايت هاي بنياد نخبگان از برگزيدگان جشنواره خوارزمي و دانشجويان استعداد برتر ارائه داد.

حجت االسالم و المسلمين دكتر كاكايي استاد تمام و رئيس دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه شيراز نيز 
به عنوان سخنران اصلي اين كارگاه ضمن آرزوي موفقيت هاي بيشتر براي اين مستعدان گفت: هر كسي استعداد 

 اشد، احتياج و طلب هم وجود ندارد از طرفيد نببيشتري داشته باشد، احتياج و طلب باالتري هم دارد و تا استعدا
استعداد بيشتر باعث ظرفيت بيشتر در فرد مي شود و نخبگان احتياج و كمال باالتري نسبت به بقيه دارند. وي 

ر پايان اين د استعداد بيشتري دارد تكليف بيشتري نيز دارد و بايد شكر نعمت به جاي آورد. هر كسي تاكيد كرد:
از تعدادي از برگزيدگان كشوري جشنواره جوان خوارزمي با اهداي لوح و جايزه نقدي تقدير به عمل كارگاه نيز 

  آمد.

  



٤٤ 
 

13/6/96                        

 نويسندگان دفاع مقدس  دومين كارگاه آموزشي

اني به ميزب» نثر در نگارش خاطره«كارگاه آموزشي خاطره نويسي دفاع مقدس با عنوان پنجمين پس از برگزاري 
اسفند  5بنياد حفظ آثار دفاع مقدس استان فارس و با همكاري بنياد نخبگان استان فارس در روز پنج شنبه مورخ 

 در روز خ شفاهي دفاع مقدسكارگاه با عنوان كارگاه خاطره نويسي و تاريدر شيراز، دوره بازآموزي اين  1395ماه 
سالن در محل  17الي  8با تدريس آقايان اكبر صحرايي و حميد اكبرپور از ساعت  13/6/96دوشنبه مورخ  

 30برگزار گرديد. در اين كارگاه عالوه بر حدود  اجتماعات ستاد كنگره سرداران و شهداي سپاه فجر استان فارس
تن از فعاالن و نويسندگان دفاع مقدس ، تعدادي از استعدادهاي برتر تحت حمايت بنياد نخبگان استان فارس به 

  فراگيري آموزه ها پرداختند.

 

  



٤٥ 
 

    21/9/96  

  تحصيلي ريزي برنامه كارگاه

تحصيلي ويژه در راستاي برگزاري كارگاه هاي آموزشي نظام مشاوره بنياد ملي نخبگان، كارگاه برنامه ريزي 
  برگزار شد. 1396آذرماه  21روز سه شنبه مورخ   برگزيدگان طرح دوست علمي بنياد نخبگان استان فارس

در اين برنامه كه به عنوان اولين كارگاه از سلسله كارگاه هاي برنامه ريزي تحصيلي برگزار شد، مباحثي از جمله 
رنامه ريزي، تناسب حجم و اهميت دروس در برنامه ريزي، فوايد برنامه ريزي، اصول بررسي كتاب هاي درسي در ب

  انعطاف پذيري در برنامه ريزي و جدول برنامه ريزي، آموزش هاي الزم به شركت كنندگان ارائه شد.

شايان ذكر است فيلم كارگاه مذكور به طور كامل تهيه و براي برگزيدگان طرح دوست علمي ساكن شهرستان هاي 
  در كارگاه را نداشتند ارسال شد. استان كه امكان حضور

  

  
  



٤٦ 
 

 12/11/96و  5و  11/10/96و  9، 7، 5

  عكاسي آموزش هاي كارگاه برگزاري

جلسه  6با هدف توانمندسازي مستعدان برتر تحت حمايت بنياد نخبگان استان فارس، كارگاه آموزشي عكاسي در 
  ساعته در بنياد نخبگان فارس برگزار گرديد. 3

 هنر و فن عملي و علمي موزشآ مباحثي از جمله جلسه برگزار گرديد، 4اين كارگاه كه در دوره مقدماتي  در
 دوربين در نور كنترل و سنجي صحيح، نور عكاسي هاي تكنيك و عكاسي دوربين ساختمان اصول عكاسي، آموزش

 هاي فرمت عكاسي، تفاوت در عكاسي، رنگ در بندي حساسيت، تركيب و شاتر سرعت ديافراگم، هاي ابزار با
هفته فرصت داده شد تا با انجام يك  2عكاسي آموزش داده شد و در پايان به هنرجويان شركت كننده  در مختلف

ر هفته اول بهمن ماه شركت نمايند كه برگزيدگان در پروژه، در صورت كسب امتياز در دوره پيشرفته اين برنامه د
  به تكميل آموزش هاي خود پرداختند.مرحله تكميلي نيز شركت نمودند و 

شركت داشته و تدريس آن نيز بر عهده  از استعداد هاي برتر تحت حمايت نفر 10شايان ذكر است در اين دوره 
 يكي از دانشجويان مستعد دكتري رشته پژوهش در هنر بود.

  

  

  

 

 



٤٧ 
 

16/11/96  

  مطالعه روش كارگاه

كارگاه برنامه ريزي تحصيلي در ادامه در راستاي برگزاري كارگاه هاي آموزشي نظام مشاوره بنياد ملي نخبگان، 
، اين كارگاه در رابطه با روش صحيح مطالعه برگزار ويژه برگزيدگان طرح دوست علمي بنياد نخبگان استان فارس

  .شد

گاه هاي برنامه ريزي تحصيلي برگزار شد، مباحثي از جمله كارگاه از سلسله كار دوميندر اين برنامه كه به عنوان 
آموزش هاي الزم به  بهداشت مطالعه و تكنيك هاي مطالعه ،چرا روش مطالعه مهم است؟، تاثير مكان در مطالعه

  شركت كنندگان ارائه شد.

ان هاي كن شهرستشايان ذكر است فيلم كارگاه مذكور به طور كامل تهيه و براي برگزيدگان طرح دوست علمي سا
  ضور در كارگاه را نداشتند ارسال شد.حاستان كه امكان 

  
  

  



٤٨ 
 

2/12/96  

  زندگي در زمان مديريت كارگاه

هاي آزاد و در محل مركز آموزش» كارگاه مديريت زمان در زندگي« 1396اسفندماه  2در روز چهارشنبه مورخ 
  عالقه مندان برگزار گرديد.نفر از  25تخصصي دانشگاه شيراز به همت اين بنياد براي 

اين كارگاه با توجه به اهميت و ضرورت مديريت زمان در زندگي و همچنين در راستاي برگزاري كارگاه هاي 
 هاي آزاد و تخصصي دانشگاه شيراز برگزار شد.آموزشي نظام مشاوره بنياد ملي نخبگان، با همكاري مركز آموزش

ويژگي زمان درمقايسه با ساير ، و احاديث در خصوص زمان و انجام كارهاآيات از جمله: در اين برنامه مباحثي 
سه اصل يا سه سوال اصلي در ، پيش فرض هاي درست يا غلط در رابطه با انجام كارها و زمان آن، عوامل توليد

، زمانتعريف و شرح هرمرحله از مديريت ، مراحل مديريت زمان، انواع تاخير و داليل بروز آنها، مديريت زمان
خودارزيابي و اطالع از نحوه گذراندن ، درك اهميت زمان و مديريت زمان، معرفي روش هاي اولويت بندي اهداف

هاي يادگيري اصول مديريت زمان و تكنيكرش و مديريت فردي در مديريت زمان، درك اهميت نگ، وقت
شناسايي عوامل اتالف وقت و نحوه ، گذاري شخصي و بكارگيري آندرك اهميت هدف، بنديريزي و اولويتبرنامه

  مطرح گرديد.  مديريت زمان در عصر ديجيتالو  مديريت آنها
گيري هاي مختلف اعم از سخنراني، بحث گروهي، كار عملي و بهرهشايان ذكر است در ارائه مطالب، تركيبي از روش

  از ابزارهاي مختلف كمك آموزشي (فيلم، خود ارزيابي و...) انجام گرديد.
  

  



٤٩ 
 

3/12/96  

  يوزكتاب كتابخواني مسابقه اول دور

ــابقه         ــد؛ دو مرحله      با هدف ترويج فرهنگ مطالعه كتاب، مسـ ــه مرحله انجام شـ ي  ي كتابخواني يوزكتاب در سـ
ضوري و يك مرحله  سابقه       غيرح ساير م سابقه، بر خالف  ضوري. در اين م هاي كتابخواني كه تا كنون برگزار ي ح

شد.    شده، عالوه بر ترويج   فرهنگ كتابخواني، به طور غيرمستقيم به ترويج فرهنگ خوب خواندن كتاب نيز توجه 
شركت   سابقه،  سي، نقادانه خواندن كتاب، تاثير كتابخواني بر  يعني در طي اين م كنندگان با فوايد ادبيات كهن فار
 شدند.فروشي آشنا شناسي و كتابهاي كتابخوب نوشتن و همچنين مهارت

شد. در مرحله     يدر مرحله سوال از متون كهن ادبيات فارسي مطرح  شنايي مخاطبان با  اول، چهار  ي دوم، براي آ
ادبيات فارســي معاصــر و همچنين آشــنايي غيرمســتقيم با مباني نقد ادبي و فهم صــحيح متون ادبي، دو ســوال  

ني بنياد نخبگان فارس و ي سوم به صورت حضوري به ميزبا   هدفمند از ادبيات داستاني معاصر مطرح شد. مرحله   
شركت       شد. در اين مرحله  شيراز برگزار  شي عبدالهي  شتن به عنوان يك   كتابفرو كنندگان، خالقيت خود را در نو

ــنده محك زدند؛ چرا كه نتيجه      ــتن خواهد بود. در انتهاي اين مرحله،      نويسـ ي نهايي خوب خواندن، خوب نوشـ
صحيح و ملموس شركت  صت تر كنندگان، به منظور درك  سندگي، به عنوان   ها و چالشفر هاي دنياي كتاب و نوي

ي ايزهي نهايي عالوه بر جفروش مورد ارزيابي قرار گرفتند. در پايان، به برگزيدگان مرحلهشناس و كتابيك كتاب
صورت نمادين، حضور كتاب به عنوان يك كاالي ضروري فرهنگي، در سبد         نقدي، بن خريد كتاب اهدا شد تا به 

  ها ترويج شود.خانوادهخريد 

 



٥٠ 
 

 10/12/96و  3/12/96، 26/11/96

  هيجان تنظيم هاي تكنيك كارگاه

در راستاي برگزاري كارگاه هاي آموزشي نظام  هاي تنظيم هيجان و همچنينتكنيكبا توجه به اهميت و ضرورت 
دانشگاه شيراز و بنياد هاي آزاد و تخصصي مشاوره بنياد ملي نخبگان، كارگاه مذكور با همكاري مركز آموزش

  نخبگان استان فارس برگزار شد.

  در اين برنامه مباحثي به شرح زير ارائه گرديد:

 هاي تمرين و هيجان، مراقبه تنظيم نيازهاي هيجانات، پيش انواع شناسي، شناخت روان از نظري اي مقدمه
 هيجانات، مشاهده شدت كنترل هاي افكار، راه رژه گربه، مراقبه و موش نيازها، مراقبه پيش از هركدام به مخصوص

هيجاني،  دردمندي هيجاني، مشاهده دردمندي چيست؟، عالئم هيجاني بدن، دردمندي اسكن هيجانات، مراقبه
 لدرحا حال، فوايد زمان به نسبت رفتن، آگاهي راه و بدن اسكن تنفس، آن، تمرين هاي ومراقبه جسماني آگاهي

 با شدن رو ها، روبه اظطراب، مراقبه و استرس استرس، تفاوت با شدن رو به ضطراب، روا با شدن رو به زيستن، رو
  خشم. با شدن رو به افسردگي و رو و غم غم، تفاوت

 تمرين و آموزش داده عملي صورت به كالس سر الذكرهاي ياد شده فوقها و آموزشمراقبه شايان ذكر است تمامي
  است. شده

  
  



٥١ 
 

  11/12/96و  10، 9

  دوره اين برگزيدگان از تقدير و سينا ابن آموزي دانش خالقيت مسابقات دوره هشتمين

گروه دانشجويي كاشفان استعداد، پرورشگران انديشه (كاپا) توانستند با حمايت بنياد نخبگان استان فارس، دانشگاه 
مسابقات خالقيت دانش  علوم پزشكي شيراز، دانشگاه شيراز و اداره كل آموزش و پرورش فارس، هشتمين دوره

استان فارس، اصفهان، يزد، چهارمحال و بختياري، هرمزگان،  15دانش آموزان  در دو مرحله برايآموزي ابن سينا را 
خوزستان، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان، تهران، البرز، قم، قزوين، گيالن و مازندران برگزار 

  نمايد.

ف ترويج و تشويق دانش آموزان به فراگيري مهارت هاي خالقيت و تفكر پايه گذاري شده اين رويداد كه با هد
 3گروه  464مرحله برگزار مي گردد. در دوره هشتم در مرحله اول كه به صورت مجازي برگزار شد  2است در 

 9ز ميان اين گروه ها، نفره از استان هاي هدف برنامه پاسخ هاي خود را براي دبيرخانه مسابقه ارسال نمودند كه ا
گروه از استان فارس، يك گروه از استان هرمزگان، يك گروه از استان گيالن، يك گروه  7گروه از استان اصفهان، 

از استان تهران و يك گروه از استان سيستان و بلوچستان به مرحله دوم و نهايي مسابقات كه به صورت حضوري 
  ر شد راه يافتند و به رقابت پرداختند.اسفندماه در شيراز برگزا 11تا  9از 

ييس ر بنياد نخبگان استان فارس، از جمله رئيس در آيين اختتاميه اين رويداد كه با حضور مسئولين استاني
و مشاور وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي برگزار  مديركل آموزش و پروش فارس، شوراي اسالمي شهر شيراز

گروه هاي اول تا سوم رويداد كه هر سه گروه از استان فارس بودند تقدير به عمل آمد  با اهداي جوايزي ازگرديد 
  و به تمامي شركت كنندگان نيز هداياي به رسم يادبود اهدا شد.

  



٥٢ 
 

  16/12/96  

  فارس برتر هاي استعداد توسط درختكاري روز مناسبت به نهال كاشت

 با حضور 1396اسفندماه  16در روز چهارشنبه مورخ  با همكاري شهرداري شيرازه مناسبت روز درختكاري ب
اصله  24تعداد استان و دانش آموزان برگزيده طرح دوست علمي بنياد نخبگان فارس، برتر  مستعدان جمعي از

  واقع در بلوار چمران كاشته شد. » بوستان گلها«درخت در 

كاري و با شور و نشاط فراوان برگزار گرديد، در اين مراسم كه با هدف گراميداشت هفته منابع طبيعي و روز درخت
 الح باغ هاي سنتيفضاي سبز و اص استعداد هاي برتر با برنامه هاي شهرداري شيراز در ارتباط با افزايش سرانه

  شيراز آشنا شده و از طرف مسئوالن شهرداري شيراز توضيحاتي در اين زمينه ارائه گرديد.

  

  
  

  

  



٥٣ 
 

21/12/96  

  علمي دوست طرح برگزيده  يازدهم پايه آموزان دانش ويژه درسي ريزي برنامه كارگاه

در راستاي برگزاري كارگاه هاي آموزشي نظام مشاوره بنياد ملي نخبگان، در ادامه كارگاه برنامه ريزي تحصيلي 
يزي رويژه برگزيدگان طرح دوست علمي بنياد نخبگان استان فارس، اين كارگاه در رابطه با روش صحيح برنامه 

  ويژه دانش آموزان پايه يازدهم متوسطه برگزار شد. 97براي آمادگي كنكور از نوروز 

در اين برنامه كه به عنوان سومين كارگاه از سلسله كارگاه هاي برنامه ريزي تحصيلي برگزار شد، مباحثي از جمله 
كنكور از ايام نوروز، اهميت درس  اهميت تعطيالت نوروز در برنامه ريزي درسي، اقدامات الزم براي شروع آمادگي

  ها در فرآيند مطالعه آموزش هاي الزم به شركت كنندگان ارائه شد.

شايان ذكر است فيلم كارگاه مذكور به طور كامل تهيه و براي برگزيدگان طرح دوست علمي ساكن شهرستان هاي 
  استان كه امكان حضور در كارگاه را نداشتند ارسال شد.

  

  

  
  

  



٥٤ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  طرح دوست علمي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٥ 
 

                      31/1/96و  28و  27و  26
  نواحي شيرازمدرسه خالقيت و ايده پردازي اجراي مرحله سوم 

از ميان شركت  نواحي يك، دو و چهار شيرازپس از برگزاري مرحله دوم مدرسه تابستانه خالقيت و ايده پردازي 
 نفر به واسطه موفقيت در انجام پروژه هاي مرحله دوم به مرحله سوم راه يافتند. 46 ،كنندگان در مرحله دوم

نفر برگزيده در  46برگزار شد،  بنياد نخبگان فارسماه در  فروردين 31و  28تا  26روزهاي در مرحله سوم كه در 
 نظر داوران محترم برگزيدگان حضور هيأت داوران بنياد نخبگان به دفاع از پروژه هاي خود پرداخته و از اين طريق با

  به مرحله پاياني برنامه مشخص شدند.

، دانش آموزان در برابر هيئت داوران متشكل از استعدادهاي برتر استان به مذكوردر مرحله سوم مدرسه تابستانه 
ر اين كادفاع از پروژه هاي خويش به صورت انفرادي و گروهي (در صورت نگارش پروپوزال علمي) پرداختند. براي 

دقيقه فرصت داشتند تا كار  10 و كتابخواني نگرش ادبي ،دانش آموزان شركت كننده در بخش پروپوزال پژوهشي
دقيقه پس از آن به پاسخ گويي به سواالت مطرح شده بپردازند. هيئت داوران  20تا  15خود را ارائه كرده و در 

رديد تا توانايي دانش آموزان در برخورد با نگاه هاي شركت كننده در اين بخش از تخصص هاي گوناگون انتخاب گ
غير تخصصي سنجيده شود. به طور كلي تسلط در ارائه، انتقال مفهوم، امانت داري علمي و ادبي و چگونگي 
 پاسخگويي به سواالت از جمله معيارهاي مطرح شده در داوري بودند. پس از پايان جلسه داوري طرح هاي برگزيده

  دعوت شده به مرحله پاياني به شرح زير معرفي گرديدند. ز به اعمال پاره اي اصالحات)و مشروط (نيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٦ 
 

                     1/2/96و  31/1/96
  بهزيستيدانش آموزان تحت حمايت اجراي مرحله سوم مدرسه خالقيت و ايده پردازي ويژه 

، هشتاد نفر از دانش 95بنياد نخبگان استان فارس با حمايت و همكاري سازمان بهزيستي استان در آبان ماه سال 
شهرستان استان را شناسايي و در قالب مدارس فصلي خالقيت و  11آموزان پايه تحصيلي نهم و دهم متوسطه از 

برنامه در آبان ماه مرحله اول و در بهمن ماه  ايده پردازي مورد آموزش قرار داد. دانش آموزان شركت كننده در
دانش خالقيت و ايده پردازي  پاييزهپس از برگزاري مرحله دوم مدرسه مرحله دوم برنامه را گذراندند.  95سال 

نفر به واسطه موفقيت در انجام پروژه هاي مرحله دوم به  19 ،از ميان شركت كنندگان در مرحله دومآموزان 
 افتند.مرحله سوم راه ي

نفر برگزيده  20برگزار شد،  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي فارسماه در  فرورديندر مرحله سوم كه در 
در حضور هيأت داوران بنياد نخبگان به دفاع از پروژه هاي خود پرداخته و از اين طريق با نظر داوران محترم 

  برگزيدگان به مرحله پاياني برنامه مشخص شدند.

مذكور، دانش آموزان در برابر هيئت داوران متشكل از استعدادهاي برتر استان به  پاييزهدر مرحله سوم مدرسه 
  دفاع از پروژه هاي خويش به صورت انفرادي و گروهي (در صورت نگارش پروپوزال علمي) پرداختند. 

ر از استعدادهاي برتر استان را به برگزيدگان اين مرحله عالوه بر دريافت كمك هزينه آموزشي و پژوهشي، يك نف
عنوان دوست علمي (مشاور) تا شهريور ماه كه مرحله پاياني طرح خواهد بود براي پياده سازي ايده هاي خود در 

كارگاه آموزشي  3اختيار خواهند داشت.شايان ذكر است در اين مرحله عالوه بر داوري پروژه هاي دانش آموزان، 
  براي دانش آموزان برگزارگرديد.» كار گروهي«و » مهارت زندگي«، »يادشناخت اعت«با عنوان هاي 

  
 



٥٧ 
 

01/2/96                             
نواحي دانش آموزان كارگاه تكميلي براي برگزيدگان مرحله سوم مدرسه خالقيت و ايده پردازي 

  بهزيستيدانش آموزان تحت پوشش شيراز و 
پيرو برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در شهرستان شيراز و براي دانش آموزان تحت پوشش سازمان 
بهزيستي و شناسايي دانش آموزاني كه عالقه مند به فعاليت در حوزه ادبي و يا پژوهشي هستند، دوره تكميلي 

نفر از دانش آموزان برگزيده مرحله  50در روز جمعه اول ارديبهشت ماه براي » روش پژوهش«و » نگرش ادبي«
  سوم مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي برنامه هاي مذكور برگزار شد. 

در اين برنامه در بخش نگرش ادبي، در دو بخش توضيحاتي در رابطه با داستان، روايت و ساختار و تفاوت هر كدام 
آموزان ارايه نمود. همزمان با اين كارگاه برگزيدگان بخش و همچنين فيلم نامه و تفاوت آن با داستان براي دانش 

پژوهشي نيز در كارگاه تكميلي روش پژوهش در رابطه با بخش هاي مختلف يك كار پژوهشي آموزش هاي تكميلي 
  را دريافت كردند.

ر مدت پس از اين كارگاه دانش آموزان با دريافت كمك هزينه آموزشي و پژوهشي خود و زير نظر دوست علمي د
ماه فعاليت خود را بر روي يكي از حوزه هاي شعر، داستان و فيلم نامه نويسي و يا انجام پژوهش پيگيري خواهند  4

  نمود.

 

 



٥٨ 
 

                       3/4/96و  29/3/96

  برگزاري كارگاه آموزشي مجازي روش پژوهش در مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي

پيرو برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در شهرستان هاي شيراز، سروستان، ارسنجان، مهر و بخش 
اوز الرستان و شناسايي دانش آموزاني كه عالقه مند به فعاليت در زمينه انجام كار پژوهشي بر روي ايده مورد نظر 

كاري دانشكده آموزش هاي الكترونيكي به صورت مجازي و با هم» روش پژوهش«خود هستند، دوره تكميلي 
ساعت براي دانش آموزان برگزيده  7تير ماه به مدت  3خرداد و شنبه  29دانشگاه شيراز در روزهاي دوشنبه 

  مرحله سوم مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي شهرستان هاي مذكور برگزار شد. 

موضوع و آمادگي براي انجام پژوهش، نحوه نگارش طرح در اين كارگاه ها بر رابطه با موضوعاتي از جمله، انتخاب 
پژوهش، ادبيات پژوهش، بيان هدف هاي پژوهش، فرضيه ها، متغيرها و پرسش هاي پژوهش، روش پژوهش 

 MAXQDAو  SPSS(ابزارها، چگونگي جمع آوري اطالعات، نرم افزارهاي تحليل داده ...) و آموزش دو نرم افزار 
 زان ارايه گرديد.توضيحاتي براي دانش آمو

ماه فعاليت  4در اين فرآيند دانش آموزان با دريافت كمك هزينه پژوهشي خود و زير نظر دوست علمي در مدت 
 پژوهشي خود را بر روي موضوع انتخابي پيگيري خواهند نمود.

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  



٥٩ 
 

  21/7/96و  20،  19،  18

  اننخبگ ملي بنياد مقام قائم حضور با پردازي ايده و خالقيت فصلي مدارس پاياني جشنواره اولين

در نقاط مختلف استان اقدام به برگزاري مدارس فصلي خالقيت  و ايده پردازي  95و  94سال هاي اين بنياد طي 
با هدف آموزش مهارت هاي مهمي همچون تفكر، خالقيت، ايده پردازي، حل مسأله، كارگروهي، مستندسازي 

) با علمي و .... نموده است. اولين جشنواره پاياني مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي (مرحله چهارم مدارس
تا  18دانش آموز كه سه مرحله مدارس را با موفقيت گذرانده اند، از  850دانش آموز برگزيده از ميان  85حضور 

  مهرماه برگزار شد. 21
دكتر شريف اعالم كرد: در اين جشنواره، دانش آموزان به دفاع از پروژه هاي علمي، پژوهشي و هنري كه انجام 

از  21/7/96ي، نتايج اين جشنواره در اختتاميه برنامه كه در روز جمعه مورخ داده اند پرداختند و پس از داور
در محل سالن اجتماعات مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري برگزار شد، اعالم گرديد.  17تا  15ساعت 

  رد. ند كبرگزيدگان اين جشنواره، از طرف مجمع خيران نخبه پرور فارس بورس تحصيلي يكساله دريافت خواه
وي ادامه داد: همچنين در جهت تكميل آموزش هاي دانش آموزان چندين كارگاه با عناوين  ثبت اختراع، هنر 

، كارگاه تفكر طراحي؛ رويكردي خالقانه در حل مسأله، تفكر  چگونه علمي بحث كنيم؟گفتگو، مديريت زمان ، 
  خورند؟، براي دانش آموزان برگزار شد. ميهاي قديمي به چه دردي انتقادي و كارگاه قصه درماني؛ قصه

  

  



٦٠ 
 

  24/9/96و  23،  22

 ارسنجان شهرستان) علمي دوست طرح(پردازي ايده و خالقيت پاييزه مدرسه اول مرحله

در سطح شهرستان هاي استان،  در ادامه اجراي طرح دوست علمي و برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي
همت جمعي از استعدادهاي برتر و گروه دانشجويي كاپا، و همكاري آموزش و پرورش سيزدهمين مدرسه فصلي به 

نفر از دانش آموزان مقطع هشتم و نهم متوسطه شهرستان ارسنجان و دانش آموزان  77شهرستان ارسنجان و براي 
  .دتحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان هاي مرودشت و بخش آباده طشك شهرستان ني ريز برگزار گردي

آذرماه در ارسنجان برگزار شد جمعي از استعدادهاي برتر استان در قالب  24تا  22در اين برنامه كه در روزهاي 
كارگاه هاي آموزشي مشاهده و ايده پردازي، تفكر واگرا، چگونگي بحث علمي، طوفان ذهن، سنجش خالقيت، 

انشجويي كاپا در قالب مسابقات خالقيت، مفاهيم حلقه كند وكاو (مهارت گفتگو) و ارتباط مؤثر و هم چنين گروه د
  مربوطه را به دانش آموزان آموزش دادند.

دفترچه «دي ماه فرصت دارند تا با ارسال پروژه خود با عنوان  30شايان ذكر است دانش آموزان شركت كننده تا 
  براي حضور در مرحله دوم برنامه در شيراز اقدام نمايند.» مشاهده و ايده پردازي

  
  



٦١ 
 

  27/11/96و  26، 25

  خرامه پردازي ايده و خالقيت زمستانه مدرسه اول مرحله

در راستاي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در سطح شهرستان هاي استان، به همت جمعي از 
خالقيت استعدادهاي برتر و همكاري آموزش و پرورش شهرستان خرامه و سروستان مرحله اول مدرسه زمستانه 

نفر از دانش آموزان مقطع هشتم و نهم متوسطه شهرستان خرامه و سروستان و  76و ايده پردازي خرامه براي 
تا  25در اين برنامه كه در روزهاي  دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان خرامه برگزار گرديد.

ستان در قالب كارگاه هاي آموزشي مشاهده و ايده بهمن ماه در خرامه برگزار شد جمعي از استعدادهاي برتر ا 27
پردازي، تفكر واگرا، چگونگي بحث علمي، طوفان ذهن، سنجش خالقيت، حلقه كند وكاو (مهارت گفتگو) و ارتباط 

  مؤثر و هم چنين در قالب مسابقات خالقيت، مفاهيم مربوطه را به دانش آموزان آموزش دادند.

ور دكتر شريف رييس بنياد نخبگان فارس و فرماندار، امام جمعه، جمعي از با حض آيين اختتاميه اين مرحله
  و والدين دانش آموزان برگزار شد.مسئولين شهرستان 

تا با ارسال پروژه خود با عنوان  شتنداسفندماه فرصت دا 12شايان ذكر است دانش آموزان شركت كننده تا 
  له دوم برنامه در شيراز اقدام نمايند.براي حضور در مرح» دفترچه مشاهده و ايده پردازي«

  
 



٦٢ 
 

  18/12/96و  17، 16

  مرحله دوم مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي شهرستان ارسنجان

جان در آذرماه ماه سال جاري، پس از برگزاري مرحله اول مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي شهرستان ارسن
  اسفندماه ماه در مرحله دوم برنامه در شيراز شركت نمودند. 18تا  16از  نفر از برگزيدگان مرحله اول اين برنامه 40

در اين مرحله دانش آموزان با شركت در كارگاه هاي آموزشي با عناوين انضباط شخصي، فن بيان و روش ارائه، 
د آموزش هاي خو ،دورهمي ادبيو  تفكر ديني و معرفت شناسي، مستندسازي علمي و روش پژوهش، كار گروهي

چنين با هدف آشنايي دانش آموزان با حوزه هاي مختلف علوم (پزشكي، علوم هم در مرحله اول را تكميل نمودند.
انساني، علوم پايه، ادبيات و فني و مهندسي) سمينارهاي يك ساعته آشنايي با اين حوزه ها توسط فارغ التحصيالن 

مركز اسناد ملي استان فارس و رصدخانه دانشگاه شيراز  بازديد از كتابخانه و و همچنين  برتر هر يك از حوزه ها
  برنامه ريزي و اجرا گرديد.

پروژه از جمله انجام يك  4در پايان براي تداوم ارتباط دانش آموزان با بنياد و رصد بهتر استعداد دانش آموزان، 

ابقه كتابخواني براي دانش كار داوطلبانه، تدوين يك پروپوزال علمي، آفريش اثر در حوزه ادبي و هم چنين مس

  .آموزان مطرح شد تا با اجرا توسط دانش آموزان و ارزيابي آن ها مرحله بعد برنامه براي برگزيدگان اجرايي گردد

  
  

  



٦٣ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نشست هاي اجتماعات نخبگاني
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٤ 
 

07/3/96                   

 رپرو نخبه خيران مجمع مسئوالن و خيران استاندار، با فارس برتر استعدادهاي دانشجويان نشست
  فيروزآبادي پروفسور علمي جايزه از رونمايي و افطار ضيافت با همراه فارس

نشست دانشجويان استعداد برتر تحت حمايت بنياد نخبگان فارس با  1396خرداد ماه  7در روز يكشنبه مورخ 
مجمع خيران نخبه پرور «مديره و مجمع عمومي  استاندار محترم فارس، جمعي از مسئولين استان و اعضاي هيئت

  برگزار گرديد.  نفر از اين دانشجويان، روساي دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشكي 50با حضور حدود » فارس

عامل مجمع خيران نخبه پرور فارس در اين نشست طي سخناني ضمن  يردرئيس بنياد نخبگان استان فارس و م
نخبگان و محدوديت هاي مالي و امكانات موجود اعالم كرد: مجمع خيران نخبه پرور معرفي فعاليت هاي بنياد 

استان فارس با هدف جذب كمك هاي خيران و هدايت اين منابع به سمت توانمند سازي استعداد هاي برتر و 
 در منابع دولتيكمك به اثرگذاري اين افراد در جامعه ايجاد شده و اميدواريم اين مجمع بتواند كاستي هاي موجود 

  را جبران نمايد.

در عصر ما دانش، علم و دانايي عامل برتري و الزمه و نياز مهندس افشاني استاندار فارس نيز در اين نشست گفت: 
استقالل هر كشور است و شما بر روي باهوش ترين و با استعدادترين فرزندان اين سرزمين سرمايه گذاري مي 

شايان ذكر است در اين مراسم با حضور مدير عامل مجمع د. شور محسوب مي شونكنيد كه سرمايه هاي آينده ك
خيران نخبه پرور فارس و استاندار فارس از جايزه پروفسور سيد حبيب اله فيروزآبادي كه از طرف ايشان و توسط 

  شد.اعطا مي شود، رونمايي آلي مجمع خيرين نخبه پرور استان فارس به محققان رشته شيمي 

  



٦٥ 
 

  22/8/96 

 ايه المپياد و سراسري كنكور برتر هاي رتبه حائزان با فارس استان نخبگان بنياد رئيس نشست
 ها آن از تقدير و آموزي دانش

ياد نشست رياست بن 1396آبان ماه  22به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس در روز دوشنبه مورخ 
برگزار  1396اي برتر كنكور سراسري و المپياد هاي دانش آموزي سال ه نخبگان استان فارس با حائزان رتبه

و برگزيدگان المپياد هاي  1396كنكور سراسري  100نفر از رتبه هاي زير  16ه با حضور كگرديد. در اين نشست 
رديد، برگزار گ و تعدادي از خانواده هاي آنان دنتضر دانشجوي دانشگاه هاي شيراز هسدانش آموزي كه در حال حا

اد نخبگان اليت هاي بنيبريك به اين دانش جويان به خاطر كسب اين موفقيت ها، به تشريح فعدكتر شريف ضمن ت
  استان فارس و بنياد ملي نخبگان در زمينه حمايت از مستعدان برتر كشور پرداخت.

ه كسي ون نخبدكتر شريف در اين نشست گفت: شما با كسب اين موفقيت در ابتداي مسير نخبگي هستيد چ 
اد نخبگان يس بنيدر جامعه خود تاثيرگذار باشد. رئاست كه عالوه بر استعداد ذاتي با كسب تخصص توانسته است 

استان فارس اضافه كرد: اميدواريم با تالش و كوشش شما و حمايت هاي بنياد نخبگان در آينده بتوانيد در جهت 
و پيروز باشيد. وي افزود: افرادي كه استعداد بيشتري دارند حل مشكالت جامعه و خدمت به ايران اسالمي موفق 

 اريد.ز نسبت به كشور مسئوليت بيشتري دمسئوليت بيشتري هم دارند و شما ني

 در پايان اين نشست نيز از اين مستعدان برتر با اهداء لوح و هديه تقدير به عمل آمد.

 



٦٦ 
 

25/9/96  

 رؤساي و فارس نخبگان بنياد رئيس با نخبگان بنياد حمايت تحت برتر استعداد دانشجويان نشست
 كتشر دانشجويان از تقدير و نخبگان ملي بنياد تسهيالت آشنايي با، كارگاه شيراز هاي دانشگاه

  1396 سال در  پردازي ايده و خالقيت مدرسه جهادي اردوي 4 در كننده

، معاون و كارشناسان بنياد نخبگان فارس نشست دانشجويان استعداد برتر تحت حمايت بنياد نخبگان با رئيس،
رؤساي دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز ، مديران دفاتر استعداد درخشان و كارشناسان دانشگاه هاي 

آذر ماه در سالن واليت دانشگاه علوم پزشكي  25شيراز، علوم پزشكي شيراز و صنعتي شيراز در روز شنبه مورخ 
  شيراز برگزار گرديد.

تر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس در اين مراسم ضمن تبريك به دانشجويان مشمول جوايز تحصيلي دك
و آرزوي موفقيت هاي روز افزون براي ايشان گفت: با وجود شهدايي مانند شهيد حججي بايد هميشه از  97-96

  كشور كرده ايم؟خود بپرسيم كه آيا ما از قافله جا نمانده ايم و تا به حال چه خدمتي به 

دكتر شريف ادامه داد: صاحبان استعداد هاي برتر، مسئوليت بيشتري در قبال كشور و در پيشگاه خداوند متعال 
  دارند و بايد هميشه به اين نكته بيانديشند كه آيا وظيفه و دين خود را به كشور ادا كرده اند؟

ن ليت هاي بنياد ملي نخبگان و بنياد نخبگان استارئيس بنياد نخبگان استان فارس ضمن تشريح حمايت ها و فعا
فارس افزود: در بنياد نخبگان و مجمع خيران نخبه پرور سعي مي كنيم مسير پيشرفت و تعالي استعداد هاي برتر 

  را هموار نماييم و تا حد ممكن از ايشان براي رسيدن به جايگاه نخبگي و تاثيرگذاري، حمايت نماييم. 

يد بر اهميت دانشگاه هاي نسل سوم در پيشرفت كشور گفت: شما دانشجويان استعداد هاي وي همچنين با تاك
ن د و خود نيز پيشگام اييبردار نسل سومدر جهت هدايت دانشگاه به سمت دانشگاه  راهاي اساسي گامبرتر بايد 

  .ديحركت حياتي براي كشور باش

شيراز نيز طي سخناني ضمن تبريك به دانشجويان در ادامه اين نشست دكتر گشتاسبي راد سرپرست دانشگاه 
حاضر گفت: براي كسب موفقيت بايد دو موضوع مهم را در نظر بگيريد، اول تالش و تفكر و دوم شجاعت و قدرت 
خطر پذيري. وي با اشاره شرايط سخت دوران دفاع مقدس ادامه داد: در آن شرايط سخت، بسياري از مشكالت 

  ش و شجاعت خود حل نمودند.كشور را جوانان، با تال



٦٧ 
 

همچنين دكتر بهادر سرپرست دانشگاه علوم پزشكي شيراز نيز در سخنان كوتاهي ضمن آرزوي موفقيت هاي 
بيشتر براي اين دانشجويان و اشاره به اهميت تالش و كوشش در جهت نيل به اهداف بزرگتر دانشجويان را به 

  وصيه كرد.تالش براي حركت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم ت

در ادامه اين نشست نيز دكتر فخارزاده معاون بنياد نخبگان استان فارس به معرفي طرح شهاب و فعاليت هاي 
انجام شده توسط بنياد فارس پرداخت. همچنين دكتر آزادي، دكتر رضايي و دكتر حاج شعباني روساي دفاتر 

صنعتي شيراز نيز طي سخنان كوتاهي، نكاتي را  استعدادهاي درخشان دانشگاه هاي علوم پزشكي شيراز، شيراز و
  بيان نمودند.

همچنين در اين نشست، كارشناسان بنياد نخبگان استان فارس و دانشجويان حاضر در ارتباط با تسهيالت و 
  فعاليت هاي بنياد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نفر از دانشجوياني كه در  20آموزي كشوري و  نفر از برگزيدگان المپياد هاي دانش 3در پايان اين نشست نيز از 
  شركت نموده بودند با اهداي لوح و جوايزي تقدير به عمل آمد.  96اردوي جهادي مدرسه خالقيت در سال  4

   

 

  



٦٨ 
 

6/10/96 

 و »فارس پرور نخبه خيران عمومي مجمع اعضاي با فارس استان نخبگان بنياد رئيس نشست«
 »استعدادي حوزه 7 در شهاب طرح خروجي آموزان دانش ارزيابي طرح در كنندگان شركت از تقدير«

با حضور  1396ديماه  6خيران نخبه پرور فارس كه در روز چهارشنبه مورخ در مجمع عمومي ساالنه مجمع 
استاندار فارس، شهردار شيراز، جمعي از رؤسا و مسئوالن دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي استان، تعدادي از 
اساتيد برنده جايزه عالمه طباطبايي(ره)، جمعي از استعداد هاي برتر و مخترعان برتر و تعدادي از خيران و صاحبان 

با مجمع  با همكاري اين بنياد :گفترئيس بنياد نخبگان استان فارس دكتر شريف  صنايع فارس برگزار گرديد،
زيرساخت  هنان و جوانان و افراد مستعد برتر چرخدر تالش است تا با حمايت از نوجوا نخبه پرور فارسخيران 

  .تكميل نمايد رااساسي در اكوسيستم كارآفريني 

 يپسا دكتر«از چهار جايزه  خيران نخبه پرور فارس بودساالنه  ع عموميشايان ذكر است در اين جلسه كه مجم
 رونمايي شد.  » ي ذواالنواريجايزه كارآفرين« و» جايزه علمي رامك«، »جايزه تحصيلي اميد« ،»اميد

 استعدادي حوزه 7 در شهاب طرح خروجي آموزان دانش ارزيابي طرح در كنندگان شركت در پايان اين مراسم نيز از
 نخبه خيران مجمع و فارس استان نخبگان بنياد توسط 1396 تابستان در آموزان دانش از نفر 600 حدود براي كه

 .آمد عمل به تقدير هداياي و سپاس لوح اهداي با گرديد برگزار فارس پرور

  



٦٩ 
 

  21/12/96و  14، 7  

(به صورت انگليسي زبان به فرهنگ مورد در اي رشته ميان گفتگو و بحث هاي نشست سلسله
  هفتگي)

اولين نشست ميان رشته اي با محوريت بحث و گفتگو در مورد فرهنگ و مسائل فرهنگي به زبان انگليسي با حضور 
برگزار شد. اين  96اسفندماه  7مستعدان برتر تحت حمايت بنياد نخبگان فارس در روز دوشنبه مورخ تن از  10

مستعدان برتر كه از رشته هاي زبان و ادبيات فارسي، علوم اعصاب، پزشكي، زبانشناسي كاربردي، زبان و ادبيات 
 و در مورد فرهنگ پرداختند. در اينانگليسي و بوم شناسي انساني بودند در مدت زمان دو ساعت به بحث و گفتگ

نشست، ابتدا هر يك از شركت كنندگان به ارائه تعريفي از فرهنگ با توجه به رشته خود پرداختند و عوامل اصلي 
را كه در تعريف فرهنگ از منظر رشته هاي مختلف مهم است تبيين نمودند. با ارائه تعاريف مختلف، ماهيت ميان 

شرايط براي بحث بين افراد فراهم شد. از اين رو، شركت كنندگان با تركيب تعاريف  رشته اي نشست رخ نمود و
مختلف الگويي جديد در تعريف اين مفهوم گسترده ارائه دادند. در بخش دوم نشست اول، به بررسي رابطه زبان و 

امر به ارائه فرهنگ پرداخته شد. طرح نشست در بخش دوم به اين صورت بود كه شركت كنندگان در ابتداي 
تعريف خود از زبان پرداختند و بعد از آن به تبيين رابطه بين اين دو مفهوم شروع به بحث و گفتگو كردند. بعد از 
بحث و گفتگو از رابطه اي دو سويه بين زبان و فرهنگ ياد شد كه در آن هر دو مفهوم مي توانند در كنش و 

  واكنشي دو سويه بر هم تاثير بگذارند.

در محل اتاق فكر بنياد نخبگان استان فارس به صورت ه ذكر است كه اين نشست ها با موضوعات مختلف الزم ب
  هفتگي برگزار مي شود.
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  تحقيقاتي،  –بازديد از مراكز علمي 
  صنعتي و فرهنگي

  

  

  

  

  

  

  

  



٧١ 
 

3/3/96                        

 آزادسازي سالروز مناسبت فارسي شيراز بهبازديد از آسايشگاه جانبازان ضايعات  نخاعي سلمان 
 خرمشهر

، معاون بنياد نخبگان استان فارس به همراه تني چند از كارشناسان 1396خرداد ماه  3در روز چهارشنبه مورخ 
اين بنياد و تعدادي از استعداد هاي برتر تحت حمايت اين بنياد، به منظور تكريم از قهرمانان دفاع مقدس و به 

آسايشگاه جانبازان ضايعات  نخاعي سلمان «گداشت سالروز آزادسازي خرمشهر قهرمان، بازديدي را از مناسبت بزر
برگزار نمود. در اين بازديد كه با همراهي تعدادي از دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه » فارسي شيراز

رس و دكتر روزگار معاون پژوهشي صنعتي شيراز برگزار گرديد، دكتر فخارزاده معاون بنياد نخبگان استان فا
دانشگاه صنعتي شيراز نكاتي را در زمينه افتخار آفريني هاي ايثارگران و ديني كه بر گردن تك تك ايرانيان دارند 
بيان نمودند. همچنين آقاي ترك فر مدير آسايشگاه ضمن خوش آمد گويي نكاتي را از دشواري ها و فداكاري هاي 

  ژه جانبازان ضايعات نخاعي بيان كرد.جانبازان دفاع مقدس بوي

اع ما در زمان دفآقاي جعفري رئيس انجمن جانبازان ضايعات نخاعي استان فارس نيز ضمن ايراد سخناني گفت:  
  مقدس ايستاديم تا شما نخبگان، بتوانيد امروز بر قله هاي علمي جهان بايستيد.

نفر از جانبازان  40د كه با اهداي گل و هديه از حدود نفر حضور داشتن 30شايان ذكر است در اين بازديد حدود 
  ضايعات نخاعي حاضر در اين آسايشگاه تكريم به عمل آوردند. 

  



٧٢ 
 

25/5/96                             

 متخصصان استان بوشهر از مراكز نوآوري و كارآفريني استان فارسمسئوالن و  تني چند از بازديد

نياد همكاري ببرنامه بازديد از مراكز نوآوري و كارآفريني استان فارس به همت بنياد نخبگان استان بوشهر و با 
 بنيان با هدف توسعةهاي دانشسازي و صاحبان شركتهاي تجاريحضور متخصصان حوزهنخبگان استان فارس با 

  هاي اكوسيستم كارآفريني اجرا شد.زيرساخت

ك با بنياد نخبگان استان فارس، بازديد از مركز نوآوري و كارآفريني دانشگاه شيراز و جلسه برگزاري نشست مشتر
 طرح ارائهشيراز با محوريت  پزشكيبنيان دانشگاه علوم دانشهاي توسعه شركت  با دفتر حمايت از طرح و

  هاي اين بازديد بود.هاي نسل سوم از مهمترين برنامهدانشگاه

اجراي طرح جامع توسعه اكوسيستم كارآفريني استان بوشهر، بررسي زمينه همكاري با دانشگاه نحوه همكاري و 
الكيت دهي و دفتر مسازي فناوري، مركز شتابهاي تجاريبازديد از بخش فارس و بنياد نخبگان استان بوشهر،خليج

ش ها با اين مركز و پذيرري شركتمركز نوآوري و كارآفريني دانشگاه شيراز، رايزني درخصوص نحوه همكاو  فكري 
 هايمركز و توسعه شركت اين هاي استان بوشهر با براي همكاري بين دانشگاه نظر و همچنين تبادل هاتيم

  پزشكي شيراز از مهمترين محورهاي بازديد مراكز نوآوري و كارآفريني استان فارس بود.بنيان دانشگاه علومدانش

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٣ 
 

6/9/96  

 نمايشگاه كتاب شيرازبازديد از 

  برگزار گرديد. 1396آذرماه  6به همت بنياد نخبگان استان فارس برنامه بازديد از نمايشگاه كتاب شيراز در تاريخ 

نفر از دانش جويان تحت حمايت بنياد نخبگان استان فارس و دانش آموزان برگزيده  30در اين برنامه كه بيش از 
ور داشتند، توسط دانشجويان تحت حمايت، در زمينه انتخاب و تهيه طرح دوست علمي(مدارس خالقيت) حض

  كتابهاي مورد نياز به دانش آموزان مشاوره ارائه شد.

همچنين مبالغي بن خريد كتاب به دانش آموزان اهدا شد كه اين دانش آموزان درصدي از اين بن هاي خريد را 
  ي آموزش و پرورش استان فارس نمودند.صرف خريد كتاب هاي مورد نياز پژوهشسراهاي دانش آموز
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 اردوي جهادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٥ 
 

                      8/2/96و  7

  جهادي مدرسه فصلي خالقيت و ايده پردازي كازرون يبرگزاري اولين اردو

لي فص در راستاي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در سطح شهرستان هاي استان، يازدهمين مدرسه
(از برگزيدگان مدارس تابستانه و پاييزه خالقيت و ايده پردازي  8و سپهر  7به همت گروه هاي دانش آموزي پارسا 

) و همكاري آموزش و پرورش كازرون و گروه دانشجويي كاپا براي دانش آموزان مقطع نهم و 94كازرون در سال 
 ردوي جهادي برگزار گرديد.دهم متوسطه روستاهاي محروم شهرستان كازرون به صورت ا

ارديبهشت ماه در كازرون برگزار شد جمعي از استعدادهاي برتر استان در قالب  8و  7در اين برنامه كه در روزهاي 
كارگاه هاي آموزشي مشاهده و ايده پردازي، هنر حل مسأله، سنجش خالقيت و مهارت زندگي و هم چنين گروه 

  قيت، مفاهيم مربوطه را به دانش آموزان آموزش دادند.دانشجويي كاپا در قالب مسابقات خال

در روز دوم برنامه سه نفر از دانش آموزان برگزيده مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي كازرون نيز در كارگاهي 
چنين بيان تأثيرات شركت در مدارس به بيان اهميت و ضرورت تقويت خالقيت و هم» چرا خالقيت؟«با عنوان 
  بر روند نگاه به زندگي و تالش براي موفقيت خود، براي دانش آموزان شركت كننده پرداختند. خالقيت

تا با ارسال پروژه خود با  داشتندفرصت  96 ارديبهشت ماه 23شايان ذكر است دانش آموزان شركت كننده تا 
  اقدام نمايند.براي حضور در مرحله دوم برنامه در شيراز » دفترچه مشاهده و ايده پردازي«عنوان 

  
 



٧٦ 
 

             22/4/96و  21،20     

  مرحله دوم اردوي جهادي مدرسه بهاره خالقيت و ايده پردازي شهرستان كازرونبرگزاري 

پس از برگزاري مرحله اول اردوي جهادي مدرسه بهاره خالقيت و ايده پردازي دانش آموزان روستاهاي شهرستان 
تير ماه در مرحله  22تا  20نفر از برگزيدگان مرحله اول اين برنامه از  25كازرون در ارديبهشت ماه سال جاري، 

در اين مرحله دانش آموزان با شركت در كارگاه هاي آموزشي با عناوين انضباط  دوم برنامه در شيراز شركت نمودند.
 ر گروهي،شخصي، فن بيان و روش ارائه، تفكر ديني و معرفت شناسي، مستندسازي علمي و روش پژوهش، كا

براي ارائه مطلب، آموزش هاي خود در مرحله اول را تكميل  officeتكنيك طوفان ذهن و استفاده از نرم افزار 
هم چنين با هدف آشنايي دانش آموزان با مراكز علمي و فرهنگي بازديد از كتابخانه و مركز اسناد ملي  نمودند.

  سين (ع) برنامه ريزي و اجرا گرديد.استان فارس و رصدخانه آستان مقدس سيد عالءالدين ح

سخنراني كوتاه با حوزه هاي علوم انساني، ادبيات    5در بخش ديگري از برنامه در روز دوم، دانش آموزان در قالب 
شدند تا از اين طريق عالوه بر كمك به انتخاب آگاهانه دانش        شنا  شكي آ سي و پز و هنر، علوم پايه، فني و مهند

ته تحصيلي، ايشان بتوانند حوزه كاري خود براي ادامه مسير مدارس فصلي خالقيت و ايده      آموزان در انتخاب رش 
  پردازي را دقيق تر انتخاب نمايند. 

           



٧٧ 
 

  5/5/96و  4،3

شيراز با  3 ناحيه در »پردازي ايده و خالقيت تابستانه مدرسه« جهادي اردوي اول مرحله برگزاري
 همكاري شهرداري شيراز

برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در سطح شهرستان هاي استان، دوازدهمين مدرسه  در راستاي
شيراز و همكاري  2فصلي به همت جمعي از استعدادهاي برتر و گروه دانشجويي كاپا، با حمايت شهرداري منطقه 

 2غير رسمي منطقه  و براي دانش آموزان مقطع نهم و دهم متوسطه سكونتگاه هاي 3آموزش و پرورش ناحيه 
  شهرداري شيراز به صورت اردوي جهادي برگزار گرديد.

مرداد ماه در شيراز برگزار شد جمعي از استعدادهاي برتر استان در قالب  5تا  3در اين برنامه كه در روزهاي 
گروهي، حلقه كند كارگاه هاي آموزشي مشاهده و ايده پردازي، تفكر واگرا، مهارت زندگي (شناخت هيجانات)، كار 

وكاو (مهارت گفتگو) و ارتباط مؤثر و هم چنين گروه دانشجويي كاپا در قالب مسابقات خالقيت، مفاهيم مربوطه 
  را به دانش آموزان آموزش دادند.

تا با ارسال پروژه خود با عنوان  فرصت داشتند 96مرداد ماه  22شايان ذكر است دانش آموزان شركت كننده تا 
  براي حضور در مرحله دوم برنامه در شيراز اقدام نمايند.» اهده و ايده پردازيدفترچه مش«

           



٧٨ 
 

  14/7/96 و 13، 12

  بوانات شهرستان پزشكي جهادي اردوي

 مزايجان منطقه در ،»حرم مدافع شهداي« صحرايي بيمارستان فارس، نخبگان بنياد عمومي روابط گزارش به
 و رازشي پزشكي علوم دانشگاه همكاري با و فارس استان پزشكي جامعه بسيج همت به فارس بوانات شهرستان

  .گرديد برگزار جهادي اردوي صورت به 1396 مهرماه 14 الي 12 تاريخ در فارس استان نخبگان بنياد

 رترب هاي استعداد و نخبگان شدن آشنا جهادي، اردوهاي برگزاري از هدف: گفت فارس استان نخبگان بنياد رئيس
 تخدم و مشكالت رفع زمينه در افراد اين مهارت و توانايي از استفاده و محروم مناطق در بويژه كشور هاي نياز با

  .است جامعه محروم طبقات به رساني

 فعاليت به روز، پايان تا صبح ابتداي از ماه، مهر 14 الي 12 تاريخ از صحرايي بيمارستان اين: داد ادامه شريف دكتر 
 در خدمت ارايه براي پيراپزشك 70 از بيش و عمومي پزشك 10 تخصص، فوق و متخصص پزشك 60 و پرداخت
 كنار در يگرد وموارد سنجي بينايي سونوگرافي، روانشناسي، تغذيه، آزمايشگاهي، علوم پرستاري، مانند هايي زمينه
 زشكيپ هاي رشته التحصيالن فارغ و دانشجويان از تعدادي: افزود وي. كردند خدمت ارايه بيمارستان، اجرايي تيم
  .ختندپردا درماني خدمات ارايه به جهادي اردوي اين در نيز فارس استان نخبگان بنياد حمايت تحت پيراپزشكي و
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27/7/96    

  كازرون شهرستان پردازي ايده و خالقيت بهاره مدرسه جهادي اردوي سوم مرحله

از  شهرستان كازرون در تيرماه،خالقيت و ايده پردازي بهاره مدرسه  اردوي جهادي پس از برگزاري مرحله دوم
نفر به واسطه موفقيت در انجام پروژه هاي مرحله دوم به مرحله سوم  23 ،ميان شركت كنندگان در مرحله دوم

نفر برگزيده در  23برگزار شد،  پژوهشسراي دانش آموزي كازرونماه در  مهر 27در مرحله سوم كه در  راه يافتند.
هيأت داوران بنياد نخبگان به دفاع از پروژه هاي خود پرداخته و از اين طريق با نظر داوران محترم  حضور 

  برگزيدگان به مرحله پاياني برنامه مشخص شدند.

 5و  مذكور، دانش آموزان در برابر هيئت داوران متشكل از استعدادهاي برتر استانبهاره در مرحله سوم مدرسه 
نفر از دانش آموزاني كه در اولين دوره مدارس به عنوان سفير بنياد و عضو افتخاري كميته علمي مدارس انتخاب 

 .ت نگارش پروپوزال علمي) پرداختندبه دفاع از پروژه هاي خويش به صورت انفرادي و گروهي (در صورشدند 
ب گرديد تا توانايي دانش آموزان در هيئت داوران شركت كننده در اين بخش از تخصص هاي گوناگون انتخا

برخورد با نگاه هاي غير تخصصي سنجيده شود. به طور كلي تسلط در ارائه، انتقال مفهوم، امانت داري علمي و 
برگزيدگان پس از شركت ادبي و چگونگي پاسخگويي به سواالت از جمله معيارهاي مطرح شده در داوري بودند. 

ماه به كار بر روي پروژه  6با حوزه كار خود، تحت مشاورت دوست علمي در مدت در كارگاه هاي تكميلي مرتبط 
  هاي خود خواهند پرداخت.

  
 



٨٠ 
 

 5/8/96و  4،  3  

  شيراز 3 ناحيه پردازي ايده و خالقيت تابستانه مدرسه جهادي اردوي دوم مرحله

  (سكونتگاه هاي غير رسمي) 

شيراز  3تابستانه خالقيت و ايده پردازي دانش آموزان ناحيه پس از برگزاري مرحله اول اردوي جهادي مدرسه 
آبان  5تا  3نفر از برگزيدگان مرحله اول اين برنامه از  23در مرداد ماه سال جاري،  (سكونتگاه هاي غير رسمي)

شي در اين مرحله دانش آموزان با شركت در كارگاه هاي آموز ماه در مرحله دوم برنامه در شيراز شركت نمودند.
با عناوين انضباط شخصي، فن بيان و روش ارائه، تفكر ديني و معرفت شناسي، مستندسازي علمي و روش پژوهش، 

هم چنين با هدف آشنايي دانش  لذت ادبيات و چيستي هنر، آموزش هاي خود در مرحله اول را تكميل نمودند.
ملي استان فارس و رصدخانه دانشگاه شيراز برنامه  اموزان با مراكز علمي و فرهنگي بازديد از كتابخانه و مركز اسناد

  ريزي و اجرا گرديد.

پروژه از جمله انجام يك كار  4در پايان براي تداوم ارتباط دانش آموزان با بنياد و رصد بهتر استعداد دانش آموزان 

انش كتابخواني براي د داوطلبانه، تدوين يك پروپوزال علمي، آفريش اثر در حوزه ادبي يا هنري و هم چنين مسابقه

  .آموزان مطرح شد تا با اجرا توسط دانش آموزان و ارزيابي آن ها مرحله بعد برنامه براي برگزيدگان اجرايي گردد

  



٨١ 
 

4/11/96  

  )غيررسمي هاي سكونتگاه(شيراز 3 ناحيه پردازي ايده و خالقيت مدرسهاردوي جهادي  سوم مرحله

از  شيراز (سكونتگاه هاي غيررسمي)، 3ناحيه خالقيت و ايده پردازي تابستانه پس از برگزاري مرحله دوم مدرسه 
نفر به واسطه موفقيت در انجام پروژه هاي مرحله دوم به مرحله سوم  21 ،ميان شركت كنندگان در مرحله دوم

 گزيده در حضور نفر بر  21برگزار شد،  شيراز 2شهرداري منطقه ماه در  بهمن 4در مرحله سوم كه در  راه يافتند.
هيأت داوران بنياد نخبگان به دفاع از پروژه هاي خود پرداخته و از اين طريق با نظر داوران محترم برگزيدگان به 

  مرحله پاياني برنامه مشخص شدند.

 و مذكور، دانش آموزان در برابر هيئت داوران متشكل از استعدادهاي برتر استانتابستانه در مرحله سوم مدرسه 
به دفاع از پروژه هاي خويش  ر از دانش آموزاني كه در اولين دوره مدارس به عنوان سفير بنياد انتخاب شدند،نف 2

در بخش ادبي نيز دانش آموزان فرصت  .ت نگارش پروپوزال علمي) پرداختندبه صورت انفرادي و گروهي (در صور
 آماده نموده و سپس مورد ارزيابي قرار گيرند.داشتند تا براساس سوژه مشخص شده توسط داوران اثر مورد نظر را 

هيئت داوران شركت كننده در اين بخش از تخصص هاي گوناگون انتخاب گرديد تا توانايي دانش آموزان در 
برخورد با نگاه هاي غير تخصصي سنجيده شود. به طور كلي تسلط در ارائه، انتقال مفهوم، امانت داري علمي و 

  ي به سواالت از جمله معيارهاي مطرح شده در داوري بودند. ادبي و چگونگي پاسخگوي

برگزيدگان پس از شركت در كارگاه هاي تكميلي مرتبط با حوزه كار خود، تحت مشاورت دوست علمي در مدت 
  ماه به كار بر روي پروژه هاي خود خواهند پرداخت. 6

  



٨٢ 
 

  12/11/96و  11، 10، 9

 از بازديد و »ابوموسي جزيره ساكنان مخصوص كارآفريني و مهارتي -آموزشي جهادي اردوي« 
  ابوموسي جزيره

بازديد  و همكاري بين بنياد هاي نخبگان پهنه جنوب، و هرمزگان فارس هاي نخبگان استانهاي به همت بنياد 
 شمهارتي و كارآفريني مخصوص ساكنان جزيره ابوموسي ويژه  دان -اردوي جهادي آموزشي  از جزيره ابوموسي و

 12الي  9آموزان، دانشجويان، خانواده ها و عالقه مندان به راه اندازي كسب و كار ساكن جزيره ابوموسي در تاريخ 
  در اين جزيره برگزار گرديد. 1396بهمن ماه 

ستعداد هاي برتر استان هرمزگان و نفر از ا 3نفر از استعداد هاي برتر تحت حمايت استان فارس،  6در اين برنامه 
، رمزگاندانشگاه ه يك نفر از مربيان گوهر سنگ شناسي و گوهر سنگ تراشي و يكي از اساتيد روانشناسين، كرما

كارگاه هاي: داستان نويسي، خالقيت، كنترل هيجانات، مشاوره و هدايت تحصيلي، گوهرسنگ شناسي و گوهرسنگ 
  ساكنان جزيره برگزار نمودند.تراشي و راهكارهاي بهبود روابط همسران و فرزندان را براي تعدادي از 

ش هاي مختلف جزيره بازديد ، از بخاردو در حاشيه برگزاري كارگاه هاشايان ذكر است شركت كنندگان در اين 
 براساسمديران شهرستان ابوموسي برگزار گرديد. در حاشيه اين كارگاه ها جلساتي با مسئوالن و نمودند و 

به صورت گروه جهادي در آينده نزديك  شركت كنندكان در اين اردوهماهنگي هاي صورت گرفته مقرر گرديد 
  برنامه هاي هدفمندي را در جزيره ابوموسي پيگيري نمايند. 
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 نما،سي تئاتر،(انقالبي و اسالمي هنري هاي	فعاليت
	...) و نويسي	داستان شعر، 	
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  22/6/96الي  10

  »فصل شيدايي«نمايش بزرگ ميداني و چند رسانه اي 

در راستاي اجراي فعاليت هاي هنري اسالمي و انقالبي، استعداد هاي برتر استان فارس در نمايش بزرگ ميداني 
 در اين نمايششركت كردند. اين نمايش در استان هاي مختلف اجرا شده است. » فصل شيدايي«و چند رسانه اي 

، بخش وسيعي از تاريخ از هبوط حضرت آدم (ع) تا فرج موعود (عج) به شب در شيراز اجرا شد 13به مدت كه 
  درآمد.نمايش 

اين نمايش در شيراز با بخش ويژه ورود حضرت احمد بن موسي شاهچراغ (ع) به شيراز و بخش مقاومت دليرمردان 
  ست. پرده به روي صحنه رفته ا 12فجر در دفاع مقدس براي اولين بار در  19لشكر 

از طرف آستان مقدس بليط اين نمايش  در شيراز اجرا شد و هرشب 1396شهريورماه  22تا  10ش از اين نماي
  . ان بودرايگاحمدي(شاهچراغ(ع)) پرداخت شده و براي مخاطبان، 

  
  



٨٥ 
 

  1396در طول سال 

 هاي	فعاليتدر راستاي اجراي   شيراز فرهنگ سينما از استان برتر هاي استعداد رايگان استفاده
  ...)و نويسي	داستان شعر، سينما، تئاتر،(انقالبي و اسالمي هنري

 استعداد و نخبگان رايگان استفاده با رابطه در فارس استان ملي كتابخانه و اسناد سازمان با شده انجام مذاكرات طي
 پايان تا فروردين اول از برنامه، اين اجراي و 1396 سال در  »فرهنگ سينما« فيلم نمايش هاي برنامه از برتر هاي

 ريال 70،0000،000 ريالي ارزش معادل  فارس، نخبگان بنياد طرف از رايگان بليت عدد 1000 حدود اسفندماه،
  .است انجام حال در همچنان برنامه اين كه گرديد دريافت

 سقف تا بنياد اين و شود مي اهدا رايگان بليت 8 حداكثر ماهانه برتر هاي استعداد از كدام هر به است ذكر شايان
  .نمايد مي دريافت فرهنگ سينما از را رايگان بليت 130 ماهانه
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  همكاري با معاونت علمي و فناوري
  رياست جمهوري 
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02/3/96                      

ستاد گياهان دارويي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به شيراز و شركت در  رئيسسفر 
  جلسات متعدد با متخصصان گياهان دارويي

فارس  تر متخصصين استانبا پيگيري هاي به عمل آمده توسط بنياد نخبگان استان فارس و به منظور حضور فعال
ن زمينه، آقاي دكتر عصاره رئيس ستاد گياهان دارويي در زمينه گياهان دارويي و كسب اطالعات بيشتر در اي

اي خرداد ماه سال جاري در شيراز در جلسه 2معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در روز سه شنبه مورخ 
كه با حضور تني چند از اساتيد و متخصصين اين حوزه در دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز شركت كردند و از 

  پژوهشي آن ها مطلع گرديدند.  آخرين يافته هاي

سپس ايشان از يكي از شركت هاي دانش بنيان در زمينه كاشت و توليد گياهان دارويي در شهر صدرا بازديد به 
نفر از فعاالن اين حوزه بودند شركت  40عمل آورده و در نهايت در جلسه كارگروه گياهان دارويي كه متشكل از 

شيراز آگاه گرديدند. دكتر عصاره در اين جلسه اعالم كرد: توصيه مي شود كه در و از فعاليت هاي انجام شده در 
زمينه گونه هاي بومي و اندميك تحقيقات بيشتري صورت گيرد و طرح هايي در اين زمينه كه قابليت تجاري 

  سازي داشته باشند از طرف صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري مورد حمايت قرار خواهند گرفت.

همچنين در بيست و پنجمين جلسه ستاد گياهان دارويي استان با حضور آقاي دكتر عصاره موارد زير به تصويب 
  رسيد:

در خصوص تامين و توليد بذر گياهان دارويي مورد نياز توليدكنندگان همكاري و حمايت الزم از سوي  -
  .ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي صورت گيرد

خصوص فعاليت شركت هاي دانش بنيان همكاري و حمايت الزم از سوي ستاد توسعه علوم و فناوري در  -
  د.گياهان دارويي و طب سنتي صورت گير

 ستادكشت دعوت شود و نتايج آن به  عاز سرمايه گذاران به منظور احداث صنايع فرآوري در مجاورت مزار -
   گزارش گردد. گياهان دارويي

به منظور جلوگيري از انقراض گياهان دارويي مهم در صنعت استان تهيه  عملي راهكارهاي و ريزينامهبر -
  .و در جلسات آتي ستاد ارائه گردند

كارگروه هاي ستاد  روسايدر جلسات آينده از رئيس شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان دارويي و  -
 .توسعه علوم و فناوري رياست جمهوري دعوت شود

  

  



٨٨ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  جامع توسعه زيست بوم كارآفرينيطرح 
  استان فارس 

   

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٩ 
 

6/1/96                    

  شهرستان كازرون رد ايجاد مركز كارآفريني گوهرسنگ شناسيمطالعه  

در جلسه اي كه در تاريخ ششم فروردين ماه سال جاري در محل فرمانداري و با حضور آقاي علوي (فرماندار 
(مدير آموزش و پرورش كازرون)، دكتر اعتمادي (استاد گوهر سنگ شناسي دانشگاه شيراز)، كازرون)، آقاي عباسي 

آقاي دواني (خير معروف كازرون) تشكيل شد، دكتر شريف از اجراي طرح و برنامه بنياد نخبگان فارس در جهت 
ن ي قيمتي در كازروايجاد بستر مناسب جهت ايجاد مركز كارآفريني در حوزه گوهرشناسي و توليد گوهر سنگ ها

 .خبر داد

وي با اشاره به فراهم گرديدن فضاي الزم كسب و كار در اين زمينه و وجود مربيان متخصص گوهر شناس، از 
مسئولين درخواست نمود كه با حمايت معنوي از اين حركت، فضاي با نشاطي جهت ترويج، آموزش و توليد را 

 .ازي فضاي كسب و كار در حوزه گوهرسنگ ها باشيمايجاد نمايند تا در سال جاري شاهد راه اند

مدير آموزش و پرورش و فرماندار شهرستان كازرون، در خصوص مهيا نمودن محل مورد نياز جهت آموزش و توليد 
  .علم گوهرسنگ ها اعالم آمادگي نمودند

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



٩٠ 
 

                          5/3/96و  4

 روشهاي و صنعتي هاي طرح فكري، مالكيت تجاري، عالئم آموزش هايكارگاه سلسله برگزاري
  ها نوآوري و اختراعات ارزيابي و داوري استاندارد

و با همكاري دانشگاه شيراز، پارك علم و فناوري فارس، پايگاه استنادي علوم و جهان  نخبگان فارس به همت بنياد
تجاري سازي نوآوري دانشگاه شيراز و سازمان ثبت ، موسسه آموزش عالي زند، مركز مالكيت فكري و (ISC)اسالم

طرح صنعتي، مالكيت فكري و روش هاي استاندارد داوري و ارزيابي  ، چهار كارگاه آموزشي با عناويناسناد كشور
نفر از دانشجويان  200خرداد ماه برگزار گرديدند. در اين كارگاه ها حدود  4و  3اختراعات و نو آوري ها در روزهاي 

  نفر از استعداد هاي برتر و مخترعان برتر تحت حمايت بنياد نخبگان شركت كردند. 50ترعان استان فارس و و مخ

  مباحث مطرح شده  مدرس عنوان كارگاه
مهندس بزرگي رييس اداره   طرح صنعتي

  طرح هاي صنعتي ايران
تعريف طرح صنعتي از نگاه قانون، شرايط حمايت از طرح صنعتي، مزاياي 

صنعتي، طرح هاي صنعتي قابل حمايت، طرح هاي صنعتي غير ثبت طرح 
  قابل حمايت، طبقه بندي بين المللي طرح صنعتي

روشهاي استاندارد 
داوري و ارزيابي 

اختراعات و 
  نوآوري ها

آقاي الياسي رييس اداره 
ثبت اختراعات ايران و 
نماينده سازمان جهاني 
  مالكيت فكري در ايران

دي بين المللي، محدوديت هاي بهره برداري، داوري اختراع، طبقه بن
شرايط ثبت اختراع، چگونگي تهيه گزارش، نحوه جستجوي اختراع در 

  بانك هاي اطالعاتي

آقاي الياسي رييس اداره   مالكيت فكري
ثبت اختراعات ايران و 
نماينده سازمان جهاني 
  مالكيت فكري در ايران

اختراع، تعريف اختراع، شرايط آشنايي با كليات، مصاديق مالكيت فكري 
ماهوي ثبت اختراع، استثنائات اختراع، اختراعات مشترك، قوانين حاكم بر 

اختراعات، مجوزهاي اجباري، حقوق ناسي از گواهي نامه اختراع، اقسام 
  اظهارنامه

  

                          



٩١ 
 

14/2/96                       

 هموسس توسط نابينايان كارآفريني اشتغالزايي هاي چالش و ها فرصت كارگاه  برگزاري در همكاري
 نور كارآفرين توانگران نابينايان

بنياد نخبگان استان فارس و بنياد توانگران كارآفرين نور شيراز  ميان بخش تجاري سازيبه منظور تعامل بيشتر 
ره هاي آموزشي در راستاي توانمند سازي به منظور برگزاري دوجلسه اي با حضور مسئولين و جمعي از روشندالن 

  باشد. اين عزيزان در راستاي ايجاد و توسعه  كسب و كارهاي نوپا مي

مشكالت و دغدغه هاي خود از جمله اشتغال، نبود آئين  شناختنيز ضمن  دوره آموزشيروشندالن حاضر در اين 
ل راه هايي به منظور حل يا بهبود اين مشكالت به دنبانامه حمايتي ويژه فارغ التحصيالن و دانشجويان نابينا، 

  باشند.

نفر از نمايندگان نابينايان و كم بينايان سراسر كشور حضور داشتند و در نهايت با حمايت اين  35در اين دوره 
  بنياد كارگروه كارآفريني و اشتغال زايي در اين بنياد ايجاد شد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٢ 
 

05/3/96                             

به همت بنياد نخبگان » مركز خدمات مالكيت فكري و تجاري سازي نوآوري دانشگاه شيراز«افتتاح 
  فارس

 پارك ،دانشگاه شيرازو با همكاري  بنياد نخبگان استان فارس ه همتب 1396خرداد ماه  4 روز پنجشنبه مورخدر 
اتاق بازرگاني و ساير مراكز فعال در توسعه اقتصاد  ،سازمان صنعت معدن و تجارت ،علم و فناوري استان فارس

اين  .دافتتاح گردي »مركز خدمات مالكيت فكري و تجاري سازي نوآوري دانشگاه شيراز« ،دانش بنيان استان فارس
 گان استان فارس وبا حمايت بنياد نخبكه  استمركز از جمله زيرساخت هاي مهم در توسعه اقتصاد دانش بنيان 

 خدمات ثبت داخلي، بخش خصوصي شكل گرفته است كه خدماتي از جمله طراحي و نمونه سازي اختراعات توسط
ت ثرو ليدتو براي سازي تجاري هاي تكنيك سازي ده)،  پيارند(بطرح صنعتي و عالئم تجاري  ،و بين المللي اختراع

به متقاضيان  را رصد فناوري و در نهايت تبادل تكنولوژي ،نتانجام خدمات تحليل پت ،ها و اختراعاتاز نوآوري
  .ارائه مي نمايد

رئيس بنياد نخبگان استان فارس در اين باره گفت: اين دفتر با هدف ثبت و صيانت از پايان نامه ها، مقاالت علمي 
  و ايده هاي دانشجويان و اساتيد و اقدام براي تجاري سازي آن ها راه اندازي شده است.

 وزهح در خصوصي و دولتي هايشبخگيري زيرساخت هاي حمايتي در با شكل داريم يدوي در پايان بيان كرد: ام
مراكز فرهنگ ساز و توسعه دهنده منابع انساني خالق و  ،حقوق مالكيت فكري ،ه گذاري خطرپذيرسرماي هاي
يري زيست ل گن شاهد شكدر استا ... مراكز تخصصي نوآوري و ،شتاب دهنده هاي كسب و كار ،نوآور
 م.يدر استان و منطقه جنوب كشور باش (دانش بنيان)مبتني بر دانش يكارآفريني و اقتصاد )اكوسيستم(بوم

 



٩٣ 
 

  1396در طول سال 

 تعدادي از اختراعات برتر استانفروش  و كمك به تجاري سازي

 گرفتند قرار حمايت مورد 1396 سال در نخبگان ملي بنياد تاييد مورد هاي جشنواره در برگزيده اختراع 16 تعداد
  باشد: مي زير شرح به ايشان از گرفته صورت هاي حمايت جمله از كه

  كار و كسب بوم تدوين و مشاورهجلسات  -

 مالي، منابع جذب براي استان در موجود هاي زيرساخت معنوي و مادي هاي حمايت از استفاده براي معرفي -
 يپژوهش علمي بسيج فناوري، و علم پارك همچون مراكزي از...  و محصول، اوليه ونهمن ساخت مربي، و، دفتر مكان

  ... و رشد مراكز استان،

  معتبر هاي دانشگاه و استاندارد سازمان به الزم هاي استاندارد اخذ براي معرفي -

  ليسانس حق واگذاري يا و اختراع فروش براي فارس بازار فن به معرفي -

  پذير خطر گذار سرمايه با ارتباط ايجاد -

 اي رسانه هاي حمايت -

  



٩٤ 
 

25/8/96  

 مزيت از استفاده و زيست محيط حفظ با كارآفريني از حمايت جهت در خاتون غزال اردوگاه از بازديد
  بوانات در بومي هاي

ه گردشگري غزال خاتون بازديد طي سفر خود به شهرستان بوانات از اردوگا و هيئت همراه دكتر حبيب شريف
  كردند.

در اين بازديد دكتر شريف از نزديك در جريان اقدامات مبتكرانه مركز مذكور براي ايجاد اشتغال از طريق 
  گردشگري، جذب توريست، حفظ محيط زيست و گونه هاي وحشي منطقه قرار گرفت.

بوده و از  بان (در محيط باز) در كشور محيط وحشي ميش و قوچ پرورش و تكثير طرح اولين مجري اين مركز
 و در حال حاضر كار را آغاز راس پنج بوانات با كوهستان هاي دامنه در هكتار به وسعت پنج در فضايي 90سال 
 در حوزه زمينه تحقيقات اقدامات خود به عنوان يك مركز مشاوره با طرح اين. رسيده است راس 50 به نيز

  .نموده استرا فراهم  مرتبط دانشجويان نامه دامپزشكي و هدايت پايان

 اهشكارگ اولين گردشگر داخلي و خارجي از طريق ايجاد جذب گردشگري و صنعت اين مركز موجب رونق همچنين
  قانوني را فراهم نموده است. شكار يك به مندان عالقه براي ايران اختصاصي

عاليت ف ارگانيك، ميوه باغات شايان ذكر است مركز مذكور عالوه بر تكثير و پرورش قوچ و ميش وحشي با ايجاد
 سواري زمينه اشتغال اسب پيست بوانات، كوه هاي دامنه در چادر سياه و كوهستاني ويالهاي در زمينه نجوم، ايجاد

 در منطقه را فراهم نموده است. نفر 20

  



٩٥ 
 

    19/11/96و  18

  خالقيت مربي تربيت دوره برگزاري

اولين مرحله از اولين دوره تربيت مربي خالقيت به همت بنياد نخبگان استان فارس و اداره كل آموزش و پرورش 
بهمن ماه سال جاري در شيراز برگزار شد. در اين دوره آموزشي دو روزه كه با  19و  18استان فارس در تاريخ 

د مفاهيم بنيادين و اصلي خالقيت براي معلم و مسول پژوهشسرا از سراسر استان فارس برگزار ش 23شركت 
شركت كنندگان بيان شد. شركت كنندگان اين دوره در چهار كارگاه آموزشي با عناوين چيستي خالقيت، آموزش 

  خالقيت، تهيه و تدوين مطالب خالق و سنجش خالقيت شركت نمودند.  

ا انجام آن و كسب امتيازهاي الزم مي توانند در پايان اين مرحله، پروژه اقدام پژوهي براي معلمين تعيين شد كه ب
  در مرحله تكميلي تربيت مربي خالقيت شركت كنند.  

  
  

  



٩٦ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  معرفي بنياد نخبگان و برنامه هاي آن
  در شهرستان ها 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



٩٧ 
 

06/1/96                       

  يس بنياد نخبگان فارس در همايش نخبگان شهرستان كازرونئر سخنراني

رئيس بنياد نخبگان استان فارس در تاريخ ششم فروردين ماه سال جاري به دعوت خيرين نخبه پرور شهرستان 
كازرون به اين شهرستان سفر كرده بود، ضمن شركت در پنجمين همايش نخبگان شهرستان كازرون، گفت: همه 

اسائي، هدايت و توانمند نمايند. با جوامع پيشرفته عالقه مند هستند كه افراد مستعد، باهوش و خالق خود را شن
اين هدف كه سكان هدايت كشور را در اختيار آن ها قرار دهند. در اين جوامع ايده تفكر و انديشه خالق است كه 
به ثروت تبديل مي شود. منابع طبيعي فناپديرند، چنانچه از منابع انساني توانمند به صورت صحيح در انجام امور 

همگان شاهد پيشرفت هاي شاياني در كليه زمينه ها خواهند بود. شريف گفت: بنياد ملي كشور استفاده شود، 
 .به فرمان مقام معظم رهبري شكل گرفته است، همين هدف را دنبال مي نمايد 84نخبگان كه از سال 

ال سشريف گفت: با توجه به خيل عظيم جمعيت فارغ التحصيل بيكار ناشي از گسترش مراكز آموزش عالي در 
هاي اخير، در مقاطع مختلف و در رشته هاي متنوع، خصوصاً رشته هاي علوم انساني و علوم اجتماعي، برنامه كوتاه 

سال قبل آغاز گرديده است، اجراي تورهاي مختلف كسب و كار،  2مدت بنياد نخبگان استان فارس كه از 
ت كه اين افراد در اين برنامه ها با اشتياق مواردي براي جوانان استان اس ... كارآفريني، خالقيت و ايده پردازي و

را آموزش مي بينند كه در مدارس يا دانشگاه ها فرا نگرفته اند و پس از طي مراحلي با اعتماد به نفس فراوان 
 .انگيزه هايي براي اشتغال زايي در آن ها فراهم مي گردد

، شناسائي، هدايت و توانمند سازي دانش آموزان مقاطع وي گفت: البته برنامه بلند مدت بنياد نخبگان استان فارس
مختلف دبيرستاني است كه در قالب مدرسه فصلي خالقيت و ايده پردازي در سرتاسر استان در حال اجرا مي 

 .باشد

وي با اشاره به اجراي برنامه مدرسه فصلي خالقيت و ايده پردازي كه توسط بنياد نخبگان استان فارس كه اولين 
در كازرون به اجرا در آمد، گفت: خوشبختانه امروز شاهد هستيم كه دو گروه دانش آموزي از  94ل سا ربار د

مراحل مختلف اجراي اين برنامه وجود آمده و اين دو گروه به عنوان مربيان آزموده و خالق و كارآمد وظيفه اي 
 .خواهند دادكه توسط بنياد نخبگان فارس دنبال مي شد را با همكاري بنياد ادامه 

شايان ذكر است كه برنامه فصلي خالقيت و ايده پردازي يك برنامه جامع در راستاي توانمندسازي افراد خالق و 
ماهه به انتخاب يك دوست علمي براي هر كدام از برگزيدگان دوره هاي  6مستعد است كه پس از طي يك فرآيند 

نامه اي جامع تر از برنامه دوست علمي است و تا كنون براي مختلف منجر خواهد شد. لذا اين برنامه به مراتب بر
شهرستان استان فارس به اجرا در آمده و در بقيه شهرستان هاي استان نيز در دستور كار قرار  11دانش آموزان 

  .دارد



٩٨ 
 

                            24/1/96و  23و  22
  ، گراش، خنج و قير و كارزينهاي مهر، المرد، بخش اوز الرستانبازديد از شهرستان

دكتر شريف، رئيس بنياد نخبگان استان  96فروردين ماه  24الي  22شنبه مورخ روزهاي سه شنبه الي پنجدر 
تمركززدايي از مركز استان هاي استان فارس با هدف  فارس و هيئت همراه در راستاي سفرهاي خود به شهرستان

  سفر كردند.شهرستان جنوب استان فارس  6و خدمت رساني به استعداد هاي برتر شهرستان ها به 
هاي مهر، المرد، بخش اوز الرستان، گراش، خنج و قير و كارزين در اين سفر سه روزه كه به شهرستان         

همراه، با فرمانداران، مسئوالن مراكز آموزش عالي، شهرداران،  انجام شد، رئيس بنياد نخبگان استان فارس و هيئت
  ها ديدار و گفتگو نمودند.مديران آموزش و پرورش و ديگر مسئوالن شهرستان 

هاي مذكور بود كه از سراهاي دانش آموزي شهرستان يكي از اهداف اين سفر بررسي وضعيت پژوهش          
دار، مهر، المرد، اوز، گراش، خنج و قير و كارزين بازديد به عمل آمد و مسئوالن لهسراهاي شهرستان هاي گ پژوهش

  تند.سراها قرار گرف ها، امكانات و كمبودهاي اين پژوهش ها، برنامهبنياد نخبگان استان از نزديك در جريان فعاليت 
در هر شهرستان در جلسه  رئيس بنياد نخبگان استان فارس و هيئت همراه در طول اين سفر با حضور

شوراي آموزش و پرورش و يا شوراي اداري آن شهرستان شركت نمودند و به معرفي بنياد ملي نخبگان و اهداف و 
  وظايف اين بنياد پرداختند. 

با هدف تمركززدايي  1394دكتر شريف در ارتباط با اين سفر گفت:  بنياد نخبگان استان فارس از سال 
هاي استان را در دستور كار خود قرار داده و در اين برنامه سعي دارد از  ارتباط با شهرستان هاي خود، فعاليت

بگاني هاي نخها نسبت به شناسايي افراد مستعد و گروهطريق ارتباط با مراكز علمي، پژوهشي و آموزش شهرستان 
  يد. هاي مختلف در راستاي توانمندسازي آن ها اقدام نما و اجراي برنامه

شهرستان و بخش استان سفر انجام  17رئيس بنياد نخبگان استان فارس افزود: با اين هدف تا كنون به 
هاي متنوعي از جمله مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي، تورهاي نوآوري و كسب و كار، اردوهاي  شده و برنامه

  گرديد.جهادي سالمت و نشست معرفي بنياد در مراكز آموزش عالي برگزار 
 96وي در ادامه تاكيد نمود كه با حمايت فرماندار و ديگر مسئولين شهرستان ها، اين بنياد در سال 

آمادگي اجراي برنامه هاي مذكور را دارد و عالوه بر آن با توجه به بازديد انجام شده از پژوهش سراهاي شهرستان 
خبگان و استعدادهاي برتر متخصص در زمينه هاي هاي جنوب استان، اين بنياد در آينده اي نزديك، جمعي از ن

مختلف را براي همفكري و ارائه مشاوره هاي الزم با هدف فعال سازي و رفع مشكالت و كمبودهاي پژوهش سراها 
  به اين شهرستان ها در قالب ((اردوي جهادي پژوهش ياران)) اعزام خواهد نمود.

شهر اوز و گراش مقرر گرديد با پيگيري بنياد نخبگان  شايان ذكر است با توجه به ظرفيت هاي موجود در
استان فارس و حمايت خيران، مراكز كارآفريني در حوزه گوهرسنگ هاي قيمتي در اين دو شهرستان ايجاد گردد 

 كه يكي از دستاورد هاي اين سفر در حوزه اشتغال و كارآفريني بود.  



٩٩ 
 

  

  
  

  

 



١٠٠ 
 

                         11/3/96و  10

 هايد و خالقيت فصلي مدرسه شهاب، برنامه نخبگان، ملي بنياد سفر به شهرستان داراب و معرفي
  فارس پرور نخبه خيران مجمع و پردازي

دكتر شريف رييس بنياد نخبگان استان فارس، در  ماهخرداد  11و  10 مورخ چهارشنبه هاي سه شنبه و  روز
 شهردارفرماندار،  امام جمعه، و با به شهرستان داراب سفر كرد هجدهمين سفر خود به شهرستان هاي استان فارس

 آموزش و پرورش ديدار و گفتگو نمود. و مدير
دكتر شريف در اولين جلسه خود با حضور مدير و معاونين آموزش و پرورش و مديران مدارس ابتدايي شهرستان 

فر خود را برنامه ريزي براي اجراي برنامه داراب ضمن معرفي اهداف و برنامه هاي بنياد ملي نخبگان، هدف از س
هاي متنوع در سطح شهرستان داراب عنوان كرد و اعالم داشت كه با توجه به اجرايي شدن برنامه ملي شهاب در 
اين شهرستان در سال تحصيلي آينده، اين جلسه ترتيب داده شده تا مسئولين و مديران مدارس ابتدايي شهرستان 

شنا شوند همچنين، بنياد در صورت همراهي مسئولين و خيران شهرستان برنامه هاي متنوعي با جزييات اين طرح آ
  را از جمله مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي و تورهاي تبديل خالقيت به نوآوري را برگزار خواهد نمود.  

شهرستان در شوراي آموزش و  و خيران با حضور در نشست با مسئولين و هيأت همراه دكتر شريفپس از آن 
سال  زا: بنياد نخبگان استان فارس پرورش، ضمن معرفي بنياد ملي نخبگان و اهداف و وظايف اين بنياد گفت 

ارتباط با شهرستان هاي استان را در دستور كار خود قرار داده و در با هدف تمركززدايي فعاليت هاي خود  1394
اط با مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي شهرستان ها نسبت به شناسايي افراد ارتب از طريقاين برنامه سعي دارد 

  .مستعد و گروه هاي نخبگاني و اجراي برنامه هاي مختلف در راستاي توانمندسازي آن ها اقدام نمايد

  
  



١٠١ 
 

8/8/96  

  آموزي دانش پژوهشسراي توسعه در همكاري و سروستان ازشهرستان بازديد  

 در بنياد، آن ارشد كارشناس و معاون همراه به فارس استان نخبگان بنياد يسئر ماه آبان 8 مورخ دوشنبه روز
 يسئر خيرين، فرماندار، با و كرد سفر سروستان شهرستان به فارس استان هاي شهرستان به خود سفر نوزدهمين

 .نمود گفتگو و ديدار شهرستان پرورش و آموزش مدير و شهر شوراي

 منض پرورش، و آموزش شوراي در شهرستان خيران و مسئولين با نشست در حضور با همراه هيأت و شريف دكتر
 هدف با 1394 سال از فارس استان نخبگان بنياد:  گفت بنياد اين وظايف و اهداف و نخبگان ملي بنياد معرفي

 عيس برنامه اين در و داده قرار خود كار دستور در را استان هاي شهرستان با ارتباط خود هاي فعاليت تمركززدايي
 هاي وهگر و مستعد افراد شناسايي به نسبت ها شهرستان آموزشي و پژوهشي علمي، مراكز با ارتباط طريق از دارد

 .نمايد اقدام ها آن توانمندسازي راستاي در مختلف هاي برنامه اجراي و نخبگاني

 برتر استعدادهاي هدايت و شناسايي براي آموزي دانش حوزه در مهم هاي زيرساخت از يكي: افزود ايشان
 و كمي توسعه به نسبت شهرستان خيرين و مسئولين همت با است الزم كه است آموزي دانش پژوهشسراهاي

 هاي برنامه شهرستان خيران و مسئولين همراهي صورت در بنياد آن بر عالوه و گردد اقدام پژوهشسرا كيفي
 تورهاي چنين هم و متوسطه مقطع آموزان دانش ويژه پردازي ايده و خالقيت فصلي مدارس جمله از را متنوعي
 .  نمود خواهد برگزار شهرستان جوانان و عالي آموزش مراكز اساتيد دانشجويان، ويژه نوآوري به خالقيت تبديل

 جودو به توجه با سروستان شهرستان در همراه هيات و شريف دكتر حضور از تشكر ضمن فرماندار نشست ادامه در
 بگاننخ بنياد با همكاري براي را شهرستان اندركاران دست كليه آمادگي شهرستان، در مستعد جوانان و نوجوانان

 ستانشهر ساز مدرسه خيرين مجمع رييس نشست اين در چنين هم. نمودند اعالم بنياد اهداف پيشبرد براي فارس
 استار اين در خيرين حمايت جلب براي الزم هاي پيگيري و همكاري قول پژوهشسرا فيزيكي فضاي توسعه براي

 .دادند را

 يك ديدباز سروستان آموزي دانش پژوهشسراي از فارس نخبگان بنياد رييس سفر اين ابتداي در است ذكر شايان
 از بعضي گرديد مقرر و گرفت قرار مركز اين هاي نيازمندي و ها فعاليت جريان در نزديك از و داشته ساعته

  .گردد تأمين پرور نخبه خيران مجمع و فارس نخبگان بنياد توسط نيز پژوهشسرا نياز مورد تجهيزات

 

  



١٠٢ 
 

  25/8/96و    24

 خرامه، هاي شهرستان به سفر با فارس نخبگان بنياد هاي فعاليت از تمركززدايي ادامه  
  بوانات و بيد خرم پاسارگاد، ارسنجان،

دكتر شريف، رئيس بنياد نخبگان استان فارس و  96ماه آبان  25الي  24شنبه مورخ پنج چهارشنبه وروزهاي 
از مركز  فعاليت ها هاي استان فارس با هدف تمركززدايي هيئت همراه در راستاي سفرهاي خود به شهرستان

 شهرستان استان فارس سفر كردند. 5استان و خدمت رساني به استعداد هاي برتر شهرستان ها به 

انجام شد، رئيس بنياد  خرامه، ارسنجان، پاسارگاد، خرم بيد و بواناتهاي هرستانروزه كه به ش دودر اين سفر 
فرمانداران، مسئوالن مراكز آموزش عالي، شهرداران، مديران ائمه جمعه، نخبگان استان فارس و هيئت همراه، با 

  ها ديدار و گفتگو نمودند.آموزش و پرورش و ديگر مسئوالن شهرستان 
 هاي مذكور بود كه از پژوهشسراهاي دانش آموزي شهرستان ن سفر بررسي وضعيت پژوهش يكي از اهداف اي

بازديد به عمل آمد و مسئوالن بنياد نخبگان استان  خرامه، ارسنجان، پاسارگاد و خرم بيدسراهاي شهرستان هاي 
  سراها قرار گرفتند. ها، امكانات و كمبودهاي اين پژوهش ها، برنامهاز نزديك در جريان فعاليت 

رئيس بنياد نخبگان استان فارس و هيئت همراه در طول اين سفر با حضور در هر شهرستان در جلسه شوراي 
آموزش و پرورش و يا شوراي اداري آن شهرستان شركت نمودند و به معرفي بنياد ملي نخبگان و اهداف و وظايف 

  اين بنياد پرداختند.
 فعاليت تمركززدايي هدف با 1394 سال از فارس استان نخبگان بنياد	ين سفر گفت: دكتر شريف در ارتباط با ا

در اين برنامه سعي دارد از طريق  و داده قرار خود كار دستور در را استان هاي شهرستان با ارتباط خود، هاي
 هاي نخبگاني وها نسبت به شناسايي افراد مستعد و گروهارتباط با مراكز علمي، پژوهشي و آموزش شهرستان 

هاي مختلف در راستاي توانمندسازي آن ها اقدام نمايد.رئيس بنياد نخبگان استان فارس افزود: با  اجراي برنامه
هاي متنوعي از جمله مدارس فصلي  شهرستان و بخش استان سفر انجام شده و برنامه 22اين هدف تا كنون به 

خالقيت و ايده پردازي، تورهاي نوآوري و كسب و كار، اردوهاي جهادي سالمت و نشست معرفي بنياد در مراكز 
  .شده است و در ادامه براي ساير شهرستان هاي متقاضي برگزار خواهد آموزش عالي برگزار گرديد

آمادگي اجراي  96وي در ادامه تاكيد نمود كه با حمايت فرماندار و ديگر مسئولين شهرستان ها، اين بنياد در سال 
، مذكوربرنامه هاي مذكور را دارد و عالوه بر آن با توجه به بازديد انجام شده از پژوهش سراهاي شهرستان هاي 

استعدادهاي برتر متخصص در زمينه هاي مختلف را براي اين بنياد در آينده اي نزديك، جمعي از نخبگان و 
همفكري و ارائه مشاوره هاي الزم با هدف فعال سازي و رفع مشكالت و كمبودهاي پژوهش سراها به اين شهرستان 

دكتر شريف اضافه كرد كه با همكاري مجمع خيران  ها در قالب ((اردوي جهادي پژوهش ياران)) اعزام خواهد نمود.
ور نيز برنامه هايي براي تجهيز پژوهشسراهاي دانش آموزي داريم كه به اميد خدا در آينده نزديك اجرايي نخبه پر

  خواهد شد.
 



١٠٣ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ساير برنامه ها

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٤ 
 

15/1/96                 

  رايگان به استعداد هاي برتر استان ADSLتخصيص حسابهاي اشتراك 

تراك هاي اشاي با شركت هميارنت شيراز در زمينه تخصيص حسابنامهتفاهمبنياد نخبگان استان فارس با امضاء 
ADSL  را به افراد ارائه داد. گيگابايت خدمت ديگري 80حجم اوليه اكانت به نخبگان با  110به تعداد 

اكانت جديد به  15تعداد  96اكانت تخصيص گرديد و در سال  55تعداد  95و  94در اين راستا در سال   
گيگ تمديد  120ن و فرهيختگان اهداء گرديد. همچنين حجم كل اكانت هاي سال هاي قبل و امسال به نخبگا

  گرديد.
به بنياد  15MBبا پهناي باند  ADSLهمچنين شركت هميارنت عالوه بر ارائه اشتراك اكانت رايگان و نامحدود 

جهت تسريع در امور  د نامحدودنلوو دا WIFIبه صورت  15MBنخبگان استان فارس، پهناي باند اختصاصي 
  اهداء نمود.به بنياد فارس خدمات و ارباب رجوع 

  
 

 

  



١٠٥ 
 

9/2/96               

  سفر معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به شيراز

 پزشكي علوم دانشگاه بنيادين هايسلول جامع مركز ، در شيراز جمهوريعلمي و فناوري رييسبا حضور معاون 
  .شيراز افتتاح گرديد دانشگاه نوآوري مركز شيراز و پزشكي علوم دانشگاه شتابدهي مركز ، شيراز

جمهوري در آيين گشايش مركز جامع سلول هاي بنيادي دانشگاه علوم پزشكي شيراز معاون علمي و فناوري رييس
و فناوري  ه علومو افتتاح مركز پزشكي باز ساختي اين دانشگاه، بر لزوم توسعه پزشكي بازساختي و توجه جدي ب

هاي بنيادي و پزشكي بازساختي در كشور ما ديرهنگام آغاز شده سلولي تاكيد كرد و گفت: توسعه فناوري سلول
بنابراين بايد با شتاب دادن به فعاليت هاي علمي تاخير در اين زمينه جبران شود كه خوشبختانه شتاب اين  .است

   .حوزه روندي صعودي يافته است

هاي فناوري به طور گسترده توسعه : هرچند اين حوزه فناوري با تأخير نسبت به ديگر حوزهادامه داددكتر ستاري 
جهاني قرار داشت و امسال در رتبه پانزدهم جهاني اين حوزه  28يافته است اما سال گذشته، كشورمان در جايگاه 

 .فناوري قرار دارد

تاندار اس افشاني علي محمد سيددكتر حبيب شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس، مهندس   در اين مراسم 
امير علي حميديه دبير ستاد توسعه علوم و دكتر علي وطني معاون توسعه فناوري معاونت علمي و دكتر فارس ، 

 .ستاري را همراهي كردند، دكتر هاي بنيادي معاونت علميفناوري سلول

 

  

  

  

  

  

  

  



١٠٦ 
 

4/3/96                               

  بنيادهاي نخبگان پهنه خليج فارسروساي اولين نشست با 

هاي فارس با حضور رؤساي بنيادهاي نخبگان استانانديشي رؤساي بنيادهاي نخبگان پهنه خليجولين نشست هما
 .وبويراحمد در ياسوج برگزار شدبوشهر، فارس، خوزستان و كهگيلويه

ست را اين نش برگزاريوبويراحمد، هدف از روز رئيس بنياد نخبگان استان كهگيلويهنيك ردكت در اين نشست
 .ها ذكر كردريزي براي اجراي مشترك برنامهپهنه و همچنين برنامههمهاي استفاده از تجربيات استان

هاي مختلف در سالهاي فارس به بيان تجربيات خود در زمينهدر ادامه، رؤساي بنيادهاي نخبگان پهنه خليج
 .هاي فرهنگي پرداختندگذشته ازجمله برگزاري اردوهاي جهادي، برنامة ملي شهاب، برنامه

دانشگاه كارآفرين و دانشگاه «هاي آموزشي بنياد نخبگان استان بوشهر، نسبت به برگزاري كارگاه شد مقرر
هاي پهنه، همكاري الزم را انجام دهد و تاندر ساير اس» ايها در توسعه و رشد منطقهنقش دانشگاه«و » سومنسل

بازار هاي الزم جهت برگزاري جشنواره اختراعات و نوآوري و فنبنياد نخبگان استان فارس نيز تمهيدات و پيگيري
پهنه همكاري هاي همجوانان جهان اسالم را انجام داده و در خصوص برگزاري مدارس فصلي خالقيت با ساير استان

  .ها نيز ارسال كندنامه مجمع خيرين فارس را براي ساير استانبر آن، اساسكند. عالوه 

زاري ريزي و هماهنگي الزم جهت برگبويراحمد نيز موظف شد برنامه و از سوي ديگر، بنياد نخبگان استان كهگيلويه
 .دهد انجام را جاري سال در داروييگياهان موضوع با آموزشي-علمي   يك اردوي

  
  



١٠٧ 
 

10/3/96                         

 و روسا  شيراز جمعه امام دعوت به فارس استان در عالي آموزش متوليان انديشي هم نشست
  شيراز هاي دانشگاه مسئوالن

 فقيه ولي محترم نماينده و جمعه امام دعوت به كه فارس استان در عالي آموزش متوليان انديشي هم جلسه در
 نخبه و روريپ نخبه شناسي، نخبه:  گفت فارس استان نخبگان بنياد رئيس بود گرديده تشكيل فارس استان در

 قتصادا ايجاد راستاي در و بنيان دانش اقتصاد تشكيل سازيزمينه است، نخبگان ملي بنياد اهداف از كه گماري
  .است مقاومتي

ا اكوسيستم كارآفريني استان فارس ب طرح جامعخوشبختانه ظرف يكسال گذشته نقشه راه و  :دكتر شريف گفت
 ،هاي صنعتي شركت شهرك، ISCمحوريت بنياد نخبگان استان فارس تهيه و تدوين شده و با همكاري با مركز 

صنعتي شيراز و پارك علم و فناوري در  و علوم پزشكي شيراز ،دانشگاه هاي شيراز ،استان فارسفن بازار مركز 
 ،سانينيروي ان ،آموزش ،فرهنگ سازي :ركن اصلي اين اكوسيستم عبارتند از شش ت:گف. وي حال بسترسازي است

در زمينه فرهنگ سازي از طريق  . دكتر شريف اضافه كرد:گذاران خطرپذيرنهادهاي حمايتي و سرمايه ،زيرساخت
ي نوآوري در تورها و در زمينه آموزش در قالب رويدادهاي كارآفرينيو  ها فعاليت هاي مناسبي انجام شده رسانه

در زمينه نيروي انساني با شناسايي دانش آموزان و دانشجويان در  و شهرستان ها در حال گسترش است
 .هاي استان فارس و هدايت آنها تالش در جهت نخبه پروري ادامه داردشهرستان

اه كز شتابدهي در دانشگمركز نوآوري و كارآفريني در دانشگاه شيراز و مر دوافتتاح  ،در زمينه زيرساختوي افزود: 
در زمينه نهاد  انجام شده و  علوم پزشكي شيراز توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در ماه گذشته

به نام  سهاي حمايتي نيز تمام بازيگران حوزه كارآفريني در سامانه طراحي شده توسط بنياد نخبگان استان فار
farstek.ir  ارآفرينان قرار خواهد دادالزم را در اختيار كاطالعات.  

جمع م ات،به دليل عدم وجود فرهنگ الزم سرمايه گذاري در حوزه اختراع :گفترئيس بنياد نخبگان استان فارس 
هاي قرض الحسنه در آينده اين كه در قالب واماست خيران نخبه پرور فارس در حال مرتفع نمودن اين نقيصه 

تقويت پژوهش سراهاي دانش آموزي در راستاي ايجاد بستر  ادامه داد:  . دكتر شريفمشكل مخترعين را حل نمايد
 است.الزم جهت هدايت دانش آموزان در برنامه ملي شهاب اقدام ديگر اين مجموعه 

در پايان از امام جمعه محترم استان فارس تقاضا كرد خيرين را تشويق نمايند  رئيس بنياد نخبگان استان فارس
  .ويژه نگريسته شود ،تا به جامعه جوان و مستعد كشور

 



١٠٨ 
 

                               (هشت روز)96شهريور ماه 

آموزان عدان برتر از ميان دانش تبه منظور انتخاب مس همكاري با مجمع خيران نخبه پرور فارس
  خروجي طرح شهاب به منظور حمايت از محرومان مستعد

بنياد نخبگان استان فارس جهت شناسايي و حمايت از دانش آموزان صاحب استعداد هاي برتر نواحي كم برخوردار 
تجربي، ديني، هنري، كالمي، فضايي، ورزشي حوزه استعدادي رياضي،  8شيراز به شناسايي دانش آموزان برتر در 

آموزش و پرورش شيراز  4پرداخت. در اين برنامه كه براي دانش آموزان برگزيده طرح شهاب ناحيه  اجتماعيو 
نفر از دانش آموزان دختر و پسر توسط جمعي از متخصصان حوزه مربوطه  80برگزار شد در هر استعداد حدود 

  مورد ارزيابي قرار گرفتند.

  پرور فارس مورد حمايت مادي و معنوي قرار خواهند گرفت.   منتخبان اين ارزيابي توسط مجمع خيران نخبه

                                                         

                                                     



١٠٩ 
 

                       1396سال در  روابط عمومي و ارتباط با رسانه هافعاليت هاي حوزه 

روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس با برگزاري مصاحبه ها، نشست هاي خبري و همچنين چاپ و انتشار 
اخبار و گزارش از فعاليت هاي متعدد اين بنياد در روزنامه ها، صدا و سيماي مركز فارس، خبرگزاري ها و سايت 

گان و استعداد هاي برتر را منعكس نمود. نخبهاي خبري، اقدامات گسترده اين بنياد در خدمت رساني به جامعه 
كمك به فرآيند تجاري  تجاري سازي شده در رسانه ها باعث همچنين با معرفي تعدادي از مخترعان و اختراعات

 سازي و فروش اين محصوالت شد.

 

                                                                      

 

 



١١٠ 
 

  به روز رساني نرم افزارهانصب سرور جديد و 

با توجه به ايجاد مشكل در زير ساخت سرور قبلي بنياد نخبگان استان فارس، نصب سرور جديد به همراه به روز 
مگابايت، جهت باال بردن  1000رساني نرم افزارهاي مربوطه، صورت پذيرفت. همچنين در اين راستا از سوئيچ 

ردن پهناي باند استفاده گرديد و اينترنت وايرلس اين بنياد نيز به صورت سرعت انتقال اطالعات و همچنين باال ب
جهت امنيت اطالعات، تغيير يافت. شايان ذكر است با استفاده از سيستم سينولوژي بك آپ  IBSgnاليسنينگ 

ريال  ميليون 300گردد كه تمامي تجهيزات ياد شده با مبلغ تقريبي مربوط به سرور به صورت روزانه ذخيره مي
 .اندازي گرديدنصب و راه ساير دستگاه ها، تهيه،ميليون ريال از اعتبارات  130توسط بنياد ملي نخبگان، 

   

 

 



١١١ 
 

پايش وضعيت فعلي استعدادهاي برتر و نخبگان استان فارس از منظر اشتغال «اجراي طرح پژوهشي 
 »و مهاجرت

استان فارس از نظر وضعيت اشتغال و مهاجرت ايشان با هدف اطالع از وضعيت فعلي استعدادهاي برتر و نخبگان 
آغاز شد تا  96در شهريور ماه  يك طرح پژوهشي از استان فارس به ديگر استان هاي كشور و يا به خارج از كشور

ياد و هاي بناز اين طريق با پايش وضعيت استعدادهاي برتر تحت حمايت بنياد نخبگان فارس بر اساس اولويت
  انداز روشني از وضعيت خدمات ارايه شده و ارزيابي عملكرد بنياد حاصل آيد.بندي افراد تحت حمايت، چشمطبقه

ر مبناي خدمات دريافتي، وضعيت تحصيلي و اشتغال كنوني، ميزان رضايتمندي بندي مخاطبان بشناسايي و طبقه
هاي به دست آمده و ... بستر مناسبي جهت بررسي از خدمات دريافتي از بنياد، نگرش به جايگاه بنياد در موفقيت

  هاي بنياد فراهم خواهد ساخت.ريزي استراتژيك فعاليتهاي گذشته و همچنين برنامهفعاليت

هاي پژوهش با هدفي كاربردي و بر اساس رويكرد كمي، از تكنيك پرسشنامه آنالين، جهت دستيابي به داده اين
مناسب بهره خواهد گرفت. در زماني كه جامعه هدف پراكندگي بسيار بااليي دارد و عمال بسياري از آنها از لحاظ 

هاي مزاياي بسيار بااليي خواهد بود و هزينه حضوري قابل دسترسي نيستند، استفاده از پرسشنامه آنالين داراي
  اي كاهش خواهد داد.اجرايي را در حد قابل مالحظه

گردد تا حد امكان افراد بيشتري گذاري پژوهش بر سرشماري تمامي افراد تحت پوشش است و تالش ميهدف
  مورد پرسشگري قرار گيرند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١٢ 
 

5/7/96  

»ميخرم ايراني استاندارد كاالي« پويش در سفار استان نخبگان بنياد رئيس عضويت  

با حضور مهندس رهنما مدير كل اداره استاندارد استان فارس، دكتر  1396مهرماه  5در روز چهارشنبه مورخ 
باط گفت: به منظور حمايت پيوست. مهندس رهنما در اين ارت» كاالي استاندارد ايراني ميخرم«شريف به پويش 

را  »كاالي استاندارد ايراني ميخرم«ساخت ايران، اداره كل استاندار فارس پويشي با عنوان يدات با كيفيت از تول
راه اندازي نموده است و در حال دعوت از نخبگان و فرهيختگان استان براي پيوستن به اين پويش هستيم. دكتر 

ي با ريد كاالهاي ايرانشريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس نيز ضمن اعالم پيوستن به اين پويش گفت: خ
كيفيت يكي از مراحل مهم براي تكميل اكوسيستم كارآفريني است. وي افزود: اين مساله دو طرفه است، از طرفي 

طرف ديگر  د و از، اعتماد مصرف كنندگان را جلب كننتوليد كنندگان بايد با توليد كاالي استاندارد و با كيفيت
ريد كاالهاي با كيفيت ساخت داخل از توليدكنندگان، كارآفرينان و نيروهاي نيز مصرف كنندگان ايراني بايد با خ

  حمايت كنند. كشوركار 

 



١١٣ 
 

22/9/96  

 دانشگاه درخشان استعدادهاي جديدالورود دانشجويان با فارس استان نخبگان بنياد رئيس ديدار
  شيراز

دانشجويان جديدالورود استعداد هاي درخشان جمع در  96آذرماه  22تاريخ در رئيس بنياد نخبگان استان فارس 
دانشگاه شيراز با تبريك موفقيت آنها درخواست كرد تا با كوشش دو چندان با كسب دانش مفيد در جهت اعتالي 

  .كشور گام بردارند

  .گردند ياد ملي نخبگان بهره مندبن از جوايزاز سال آينده  افراظهار اميدواري كرد كه با تالش و دكتر شريف

 جويانكسب و كار از دانش ، خالقيت و ايده پردازي در حوزهيجدي به مقوله كارآفرين وي با اشاره به لزوم توجه
 نيادنيز با ب در اجراي آنها ،ضمن شركت در برنامه ها ،فارسنخبگان  نيادبا بمر درخواست كرد كه با ارتباط مست

  .همكاري نمايند

 زا به خصوص نقاط محروم و توسعه جمعيو مدارس استان فارس  سطح كه در ييهادكتر شريف با تشريح برنامه 
ساني اي در تامين نيروي اننقش ويژهبنياد نخبگان فارس  :گفتست بنياد در حال اجرا حوريتاستعدادهاي برتر با م

 . مي كندايفا توانمند 

 

 



١١٤ 
 

22/9/96  

 علوم هدانشگا تكميلي تحصيالت جديدالورود دانشجويان با فارس استان نخبگان بنياد رئيس ديدار
  شيراز پزشكي

با دانشجويان جديدالورود مقاطع مختلف تحصيالت در ديدار  1396 آذر ماه 22چهارشنبه روز دكتر شريف در 
معرفي ساختار تشكيالتي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و ضمن تكميلي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

يني آفرحمايت و راه اندازي مراكز آزمايشگاهي كه در جهت گسترش مرزهاي دانش نقش :بنياد ملي نخبگان گفت
  .و اهداف معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري است ها اولويت د، جزءمي نماي

مركز جامع پزشكي بازساختي و سلول هاي بنيادي  ،يكي از اين مراكز :گفت رئيس بنياد نخبگان استان فارس
   است.دانشگاه در حال تجهيز شدن اين برج پژوهشي است كه در زشكي شيراز دانشگاه علوم پ

 ، نخبه پروري، نخبه گماري و سپسشناسي ، نخبهبر اساس سند راهبردي كشور در امور نخبگان وي افزود:
  ت. اس ياز برنامه ها و اهداف مهم بنياد ملي نخبگان و بنياد هاي استان ،الگوسازي و تكريم از نخبگان

ناحيه آموزش و پرورش استان در حال اجراي برنامه شهاب است كه شناسايي و  12 حاضر، حال ادامه داد: در وي
مدارس فصلي خالقيت در  هدور 20همچنين حدود  . باشدهدايت استعدادهاي برتر در سطح مدارس ابتدايي مي

 نخبهه و بورس تحصيلي مجمع خيران سراسر استان انجام شده و عده اي از خروجي هاي اين برنامه از كمك هزين
  ه اند. گرديد هره مندپرور فارس ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١١٥ 
 

    29/9/96  

 در نخبگان ظرفيت از استفاده با ارتباط در شيراز شهردار با فارس نخبگان بنياد رئيس انديشي هم
 شيراز شهر مسائل

استان فارس بازديد و در نشستي با رييس آذرماه از بنياد نخبگان  29شهردار شيراز و هيأت همراه روز چهارشنبه 
  بنياد نخبگان فارس در خصوص همكاري هاي في مابين به بحث و تبادل نظر پرداختند.

يس بنياد نخبگان فارس طي سخناني در خصوص اهداف، مأموريت ها و برنامه هاي شريف، رئدر اين نشست دكتر 
برتر و تكريم و الگوسازي از نخبگان توضيحاتي ارائه نمود و در بنياد در مسير نخبه پروري، حمايت از استعدادهاي 

ي شهري، تشكيل اتاق هاي فكر و ادامه در رابطه با برنامه هايي كه در خصوص تجاري سازي اختراعات حوزه
همكاري هاي بنياد و شهرداري طي سال هاي اخير، مطالبي مطرح و بر آمادگي بنياد براي همكاري هرچه بيشتر 

  رداري در زمينه مسائل شهري تاكيد نمود.با شه

پس از آن حميد اسكندرپور، شهردار شيراز ضمن ابراز خرسندي از حضور در بنياد نخبگان فارس و اطالع از فعاليت 
هاي بنياد كه به صورت هدفمند از دانش آموزي شروع و تا مقاطع باالي تحصيلي و فارغ التحصيلي افراد ادامه مي 

شت كه در دوره جديد فعاليت شهرداري شيراز قصد داريم كليه طرح ها و پروژه هاي شهري را با يابد، اعالم دا
مطالعات دقيق تر و بهره گيري از دانش متخصصان و تأمل بيش از پيش انجام دهيم و در اين رويكرد آمادگي 

  ريم.اصولي و كامل بهره ببكامل داريم تا از ظرفيت بنياد نخبگان و نيروهاي متخصص تحت حمايت بنياد به طور 

شايان ذكر است در اين ديدار حاجتي عضو شوراي شهر شيراز نيز از آمادگي و حمايت شورا از همكاري نخبگان 
  با شهرداري شيراز خبر داد و استفاده از اين ظرفيت را در پيشبرد و توسعه شهر بسيار الزم دانست. 

  



١١٦ 
 

9/12/96  

   شهرستان در آموزي دانش سراهاي پژوهش ستاوردهايد جشنواره دومين در حضور و بازديد

  آباد فيروز

زي استان فارس در تاريخ ي دانش آموهان پژوهش سراآموزا دانش پژوهشي دستاوردهاي جشنوارهدومين 
 46در اين جشنواره دستاوردهاي منتخب از  .در شهرستان فيروزآباد برگزار گرديد 1396اسفند ماه  9ه چهارشنب

  .يابندبرگزيدگان اين جشنواره به جشنواره ملي راه مي .پژوهش سراي دانش آموزي به نمايش گذاشته شد

ه بسراها ضمن استقبال از اين حركت ارزشمند، رئيس بنياد نخبگان استان فارس در جمع مديران اين پژوهش 
د در وانمننقش نيروي انساني مستعد ت :و گفتاشاره كرد سيستم كارآفريني اكوايجاد  در هانقش پژوهش سرا

شناسايي افراد مستعد و هدايت آنها در سرلوحه كار بنياد ملي لذا كسي پوشيده نيست و  توسعه متوازن كشور بر
  .نخبگان است و اجراي اين فرآيند ظرف چهار سال گذشته در برنامه ملي شهاب تجلي يافته است

ت هشهاي كه بر اساس هوش است ي يهدايت استعدادها ،رنامه ملي شهابيكي از اركان اصلي در ب :وي اضافه كرد 
اولين  شوند وبندي ميشناسايي و دسته سه ساله،در يك فرآيند گانه گاردنر در مقاطع چهارم تا ششم ابتدايي و 

 پژوهش ،يند مد نظر بنياد نخبگان و آموزش پرورش مي باشدآهدايت كننده اين قسمت از فركاني كه نقش م
  است. ي دانش آموزيهاسرا
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  شوراي استاني 7عضويت بنياد نخبگان استان فارس در 

شوراي استاني شامل: شوراي برنامه ريزي استان فارس، شوراي  6در  1396بنياد نخبگان استان فارس در سال  
، گردشگري پارسگذاري رويداد كارآفريني ميراث فرهنگي، صنايع دستي و اداري استان فارس، شوراي سياست

اي و شوراي انتشارات مركز منطقه  شوراي راهبردي جمعيت استان فارس، شوراي آموزش و پرورش استان فارس
  رساني علوم و فناوري عضو گرديد. اطالع

به عضويت ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان فارس در آمده بود درسال  1395همچنين اين بنياد كه از سال  
  اين ستاد به فعاليت پرداخت.نيز در 96
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اختصاص شناسه هاي كاربري مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري به استعدادهاي 
  برتر كشور

با عنايت خداوند متعال و در راستاي پويايي علمي و پژوهشي عزيزان نخبه و استعداد برتر استان فارس و 
حساب كاربري براي استفاده از مقاالت علمي تحت اختيار  620سومين سال متوالي ساير استان هاي كشور، براي 

مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري فراهم شد. اين شناسه ها با پيگيري هاي به عمل آمده از سوي بنياد 
ناوري ساني علوم و فنخبگان فارس و طي يك تفاهم نامه في ما بين بنياد نخبگان فارس و مركز منطقه اي اطالع ر

 ميليون ريال به صورت رايگان در اختيار اين بنياد قرار گرفته است. 318با ارزشي بيش از 

طبق اطالع رساني به بنيادهاي استاني و براساس اعالم نياز بنيادها، شناسه هاي كاربري ميان استان ها 
  به شرح زير توزيع گرديد:

  

تعداد شناسه هاي  نام استان رديف
تعداد شناسه هاي   نام استان رديف  اختصاص يافته

  اختصاص يافته
  20  قزوين  10 300  تهران  1
  20  سمنان  11 10 چهارمحال و بختياري  2
  5  خراسان جنوبي  12 20  اردبيل  3
  20  مركزي  13 30  البرز  4
  15  هرمزگان  14 15  مازندران  5
  15  قم  15 20  كرمان  6
  10  بويراحمدكهگيلويه و   16 15  كردستان  7
  20  يزد  17 15  آذربايجان غربي  8
  50  فارس  18 20  خراسان شمالي  9

  620  مجموع        
  

  از اهداف اين برنامه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
  پويايي علمي و پژوهشي نخبگان و استعدادهاي برتر -
  استفاده از ظرفيت هاي موجود در استان در توانمندسازي نخبگان -
  مراكز علمي و تحقيقاتي استان به نخبگان كشورمعرفي  -
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  برگزاري جلسات با حضور رياست
  يا معاونت بنياد نخبگان فارس
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  موضوع شركت كنندگان  روز تاريخ	

  آقاي دكتر كريمي (ارباب رجوع)  شنبه  5/1/96
تقاضاي حمايت از مسابقه ايده 
پردازي و برگزاري كارگاه دانش 

  هاي بنياديآموزي سلول 

جمعي از خيران، نخبگان و صاحبان استعدادهاي برتر   يكشنبه  6/1/96
  شهرستان كازرون

سخنراني در همايش نخبگان 
  كازرون

  يكشنبه  6/1/96

فرماندار شهرستان كازرون (آقاي علوي) ، مديركل 
آموزش و پرورش كازرون (آقاي عباسي) ، آقاي دكتر 

شيراز) ، آقاي دواني اعتمادي (عضو هيات علمي دانشگاه 
  (خير شهرستان كازرون)

ايجاد مركز كارآفريني گوهرسنگ 
هاي قيمتي با همكاري فرمانداري 

و آموزش و پرورش شهرستان 
  كازرون

  يكشنبه  6/1/96

مديركل آموزش و پرورش كازرون (آقاي عباسي) ، معاون 
آموزشي مقطع ابتدائي (آقاي بتوان) ، معاون آموزشي 

(آقاي جاويدي) ، معاون مالي و اداري مقطع متوسطه 
  آموزش و پرورش كازرون

هماهنگي و برنامه ريزي مربوط به 
اجراي برنامه شهاب در شهرستان 

  كازرون

   8و سپهر  7جمعي از دانش آموزان گروه پارسا   يكشنبه  6/1/96
تقدير از برگزيدگان مدرسه فصلي 
خالقيت و ايده پردازي شهرستان 

  كازرون

هماهنگي مربوط به ساختمان بنياد   دو نفر از كارشناسان سازمان همياري شهرداري شيراز  سه شنبه  8/1/96
  نخبگان فارس

آقاي دكتر موسوي (رئيس سازمان معاونت اقتصادي و   سه شنبه  8/1/96
  سازمان سرمايه گذاري شهرداري شيراز)

همكاري هاي في مابين بنياد و 
شهرداري، هماهنگي جهت 

  بنياد نخبگان فارسساختمان 

آقاي مهندس حبيب زاده (عضو مجمع عمومي خيران   چهارشنبه  9/1/96
  نخبه پرور فارس)

هماهنگي جهت فراهم آوردن 
مقدمات بازارچه خيريه گندم از 

  طريق مجمع خيران

آقاي مهندس قنبري (عضو مجمع عمومي خيران نخبه   چهارشنبه  9/1/96
  دانشگاه صنعتي شيراز)پرور فارس و عضو هيأت علمي 

هماهنگي جهت فراهم آوردن 
مقدمات تعيين معيارهاي شناسائي 
دانش آموزان مستعد جهت حمايت 

  از طريق مجمع
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  موضوع شركت كنندگان  روز تاريخ	

آقاي مهندس اسديان (مدير عامل شركت هميارنت   چهارشنبه  16/1/96
  شيراز)

همكاري في مابين بنياد نخبگان و 
شركت هميارنت شيراز در زمينه 
هاي: فراهم آوردن بستر جديد از 
اكانتهاي اينترنت به استعدادهاي 

برتر استان فارس و همچنين 
 DEDICATEواگذاري يك خط 

 15MBخصوصي با پهناي باند 
وايرلس به بنياد فارس ، اعالم 

آمادگي و همكاري بنياد نخبگان 
در زمينه هاي توسعه طرح فارس 

گردشگري و برگزاري رويداد هاي 
 ITكارآفريني مساله محور در حوزه 

آقاي شايسته نيا (مديرعامل موسسه توانگران نور شيراز)   چهارشنبه  16/1/96
  به همراه يكي از كارشناسان موسسه

همكاري و بررسي مشكالت 
موسسه مربوطه در زمينه اشتغال 

استان فارس روشن دالن در سطح 
  و ساير موارد

  آقاي دكتر جلي (نخبه تحت حمايت)  چهارشنبه  16/1/96
مشاوره و راهنمايي در زمينه 

تسهيالت پسا دكتري بنياد نخبگان 
  فارس

آقاي كريميان (مدير پژوهش سراهاي دانش آموزي   چهارشنبه  16/1/96
  آموزش و پرورش استان فارس)

برنامه ريزي در جهت حمايت از 
  سراهاي استان فارس پژوهش

  چهارشنبه  16/1/96
آقاي اميد بخش (معاون فرهنگي مطبوعاتي و اطالع 

رساني) ، آقاي پرتوآذر (پيشكسوت هنرمند و عضو شوراي 
  علمي بنياد نخبگان فارس)

برنامه ريزي و همكاري جهت 
  مراسم نكوداشت سه هنرمند برتر

برنامه ريزي و همكاري جهت   رشيدي (همكار)آقاي روزيطلب (همكار) ، خانم   چهارشنبه  16/1/96
  مراسم نكوداشت سه هنرمند برتر

آقاي دكتر منتصري (رئيس مركز رشد دانشگاه علوم   شنبه  19/1/96
  پزشكي شيراز)

برنامه ريزي و هماهنگي جهت 
مراسم تكريم از اساتيد بازنشسته 

  دانشگاه علوم پزشكي شيراز

هماهنگي امضاء تفاهم نامه مجمع   بانك رسالت) آقاي جمشيدي (كارشناس  شنبه  19/1/96
  خيران نخبه پرور فارس

هم انديشي در ارتباط با فعاليت   آقاي احسان طاهري فرد (نخبه تحت حمايت)  دوشنبه  21/1/96
  هاي بنياد
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  موضوع شركت كنندگان  روز تاريخ	

معرفي بنياد و فعاليت هاي آن و   اعضاء هيأت رئيسه دانشگاه شيراز  دوشنبه  21/1/96
  معاونت علمي و فناوري

  چهارشنبه  23/1/96
آقاي موسوي (فرماندار شهرستان مهر) ، رئيس آموزش و 
پرورش شهرستان مهر ، آقاي حسيني (فرماندار شهرستان 

  المرد ، آقاي آتش افروز (بخشدار شهرستان اوز)

معرفي بنياد ملي نخبگان و معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري و 

تبيين برنامه هاي قابل اجرا در 
ستان هاي مذكور از طرف شهر

بنياد و با همكاري مراكز علمي 
آموزشي شهرستان ها ، بازديد از 

پژوهش سراها ، اجراي برنامه هايي 
در حوزه دانشجوئي، معرفي برنامه 
شهاب ، معرفي تورهاي كارآفريني 
، برگزاري مدرسه فصلي خالقيت و 

  ايده پردازي

  چهارشنبه  23/1/96
شهرستان گراش)، آقاي عباسي آقاي فرودي (فرماندار 

(فرماندار شهرستان خنج)، آقاي كاظمي (فرماندار 
  شهرستان قير و كارزين)

معرفي بنياد ملي نخبگان و معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري و 

تبيين برنامه هاي قابل اجرا در 
شهرستان هاي مذكور از طرف 
بنياد و با همكاري مراكز علمي 

، بازديد از آموزشي شهرستان ها 
پژوهش سراها ، اجراي برنامه هايي 
در حوزه دانشجوئي، معرفي برنامه 
  شهاب ، معرفي تورهاي كارآفريني

شوراي اداري مجمع خيران نخبه   اعضاء جلسه  چهارشنبه  23/1/96
  پرور فارس

استعداد درخشان  "جديد"آقاي دكتر رضائي (رئيس   شنبه  26/1/96
  دانشگاه شيراز)

فعاليت هاي بنياد آشنايي با 
نخبگان استان فارس و آئين نامه 
هاي فعلي و هماهنگي برگزاري 
گردهمايي دانشجويان دانشگاه 

  شيراز با بنياد نخبگان استان فارس

  آقاي محسن منقسم جهرمي (مخترع تحت حمايت)  شنبه  26/1/96
درخواست همكاري بنياد نخبگان 
فارس جهت استخدام به عنوان 

  دادگستريكارشناس رسمي 

همكاري با مجمع خيران نخبه   خانم مكارم (ارباب رجوع)  شنبه  26/1/96
  پرور فارس
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  موضوع شركت كنندگان  روز تاريخ	

  آقاي كرمي (ارباب رجوع)  يكشنبه  27/1/96
مشاوره و راهنمايي در زمينه 

تسهيالت پسا دكتري و فرصت 
  مطالعاتي بنياد

آقاي دكتر ورزنده (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم   دوشنبه  28/1/96
  شيراز)پزشكي 

بحث و تبادل نظر در خصوص رفع 
  مشكل در سامانه ثريا

  دوشنبه  28/1/96
خانم انگريد فرهودي (خَير) و پسرشان، آقاي مهندس 
شرفي وآقاي مهندس اسالمي (اعضاي شوراي اجرايي 

  مجمع خيران نخبه پرور فارس)

اهداء لوح تقدير به پاسداشت اهداء 
ميليون تومان از طرف  5مبلغ 
آقاي فرهودي به مجمع  خانواده

  خيران نخبه پرور فارس

  آقاي توكل پور صالح (نخبه تحت حمايت)  چهارشنبه  30/1/96
راهنمايي در زمينه تسهيالت بنياد 

و همچنين نحوه استفاده از 
  تسهيالت امريه

آقاي دكتر فيروزآبادي (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)   چهارشنبه  30/1/96
  (معاون اداري و مالي دانشگاه شيراز)و آقاي دكتر زبرجد 

پيگيري تسهيالت ويژه اعضاي 
  هيأت علمي

  آقاي يزدان پور (مجري)  چهارشنبه  30/1/96
هماهنگي برنامه زمان بندي مراسم 

تكريم از سه هنرمند شاخص 
  استان فارس

همكاري و مساعدت با مجمع   آقاي راستگو (خَيِر شهرستان گله دار)  چهارشنبه  30/1/96
  خيران نخبه پرور فارس

  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان)  پنج شنبه  31/1/96
بازديد از رويداد كارآفريني دانشگاه 
شيراز و پيگيري راه اندازي مركز 

  شتاب دهي

  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان)  جمعه  1/2/96

بازديد از مدرسه فصلي خالقيت 
بهزيستي در محل سازمان 

بازديد از مدرسه  بهزيستي و
آموزش و  4-2-1خالقيت نواحي 

پرورش شيراز در محل بنياد 
  نخبگان

جهت همكاري با بخش كارآفريني   آقاي پيمان راد (ارباب رجوع)  شنبه  2/2/96
  بنياد

آقاي دكتر ظاهرنسب (مدير مركز شتاب دهي دانشگاه   شنبه  2/2/96
  علوم پزشكي شيراز)، آقاي صابر (اعضاي گروه كاپا)

هماهنگي و سياست گذاري مركز 
نوآوري و شتاب دهنده كسب و كار 

سالمت دانشگاه علوم پزشكي 
  شيراز
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  موضوع شركت كنندگان  روز تاريخ	

آقاي دكتر ايمانيه (رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز)،   شنبه  2/2/96
  آقاي دكتر شريف و روساي مراكز مرتبط با كارآفريني

هماهنگي برنامه سفر آقاي دكتر 
  ستاري به شيراز

  شنبه  2/2/96

آقاي دكتر حسينچاري(معاون فرهنگي دانشگاه شيراز)، 
آقاي دكتر لطيفيان (استاد دانشگاه علوم تربيتي دانشگاه 

شيراز)، آقاي دكتر رضائي (رئيس استعداد درخشان 
  دانشگاه شيراز)

بررسي بيشتر طرح استاد مشاور 
  نخبگان

ي دوره آموزشي همكاري در برگزار  آقاي رجائي (ارباب رجوع)  يكشنبه  3/2/96
  در دانشگاه هاي استان فارس

  يكشنبه  3/2/96
آقاي دكتر پنجه شاهين (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم 
پزشكي شيراز)، آقاي دكتر بازرگان (عضو شوراي اجرايي 

  مجمع خيران نخبه پرور فارس)

همكاري با مجمع خيران نخبه 
  پرور فارس

  آقاي دارابي (ارباب رجوع)  يكشنبه  3/2/96
اعتراض به نتيجه ارزيابي پرونده 

سامانه ثريا و رفع مشكل در 
  دانشگاهشان

راهنمايي در خصوص تسهيالت   آقاي سهرابيان (تحت حمايت بنياد)  يكشنبه  3/2/96
  نظام وظيفه و امريه بنياد

  دوشنبه  4/2/96

آقاي دكتر منتظر (معاون پژوهش و برنامه ريزي بنياد 
شريف(رئيس بنياد نخبگان ملي نخبگان)، آقاي دكتر 

 4فارس)،  آقاي نوروزي (رئيس آموزش و پرورش ناحيه 
  شيراز) و ساير كارشناسان و دست اندركاران برنامه شهاب

بحث و تبادل نظر جهت به مرحله 
  هدايت رساندن برنامه شهاب

  دوشنبه  4/2/96

آقاي دكتر سعادت (قائم مقام بنياد ملي نخبگان)، آقاي 
عاون نظارت و برنامه ريزي بنياد ملي دكتر منتظر (م

نخبگان)، خانم دكتر البرزي (عضو هيأت علمي دانشكده 
علوم تربيتي دانشگاه شيراز)، آقاي دكتر شريف(رئيس 

  بنياد نخبگان فارس) و كارشناس ارشد بنياد

  بررسي طرح استاد مشاور نخبگان

  دوشنبه  4/2/96

ي دكتر مستعدين برتر تحت حمايت، مهمانان ويژه آقا
سعادت فومني(قائم مقام بنياد ملي نخبگان)، آقاي دكتر 
منتظر(معاون پژوهش و برنامه ريزي بنياد ملي نخبگان)، 

  روساي دستگاه هاي اجرايي استان، هنرمندان و ....

هنرمند در حوزه  3تكريم از  
  فرهنگ، ادب و هنر

5/2/96  
سه شنبه 
(تعطيل 
  رسمي)

بازرگان (عضو شوراي  آقاي جدي (خَيِر)، آقاي دكتر
  اجرايي مجمع خيران)

مساعدت با مجمع خيران نخبه 
  پرور فارس
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  چهارشنبه  6/2/96

آقاي دكتر دهقاني (رئيس مركز پايگاه استنادي جهان 
اسالم)، آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس)، 

آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس) و آقاي 
  ارشد بنياد فارس)باستان (كارشناس 

بحث و تبادل نظر در خصوص 
دبيرخانه دائمي دانشمندان برتر 

  كشور

جلسه شوراي اجرايي مجمع خيران   اعضاء شوراي مجمع خيران  چهارشنبه  6/2/96
  نخبه پرور فارس

  همكاري جهت فرصت مطالعاتي  آقاي دكتر رنجبر (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)  چهارشنبه  6/2/96

  چهارشنبه  6/2/96

آقاي دكتر غالمي (كارشناس ارشد استعداد درخشان 
آموزش و پرورش فارس)، آقاي دكتر بازرگان (عضو 
شوراي اجرايي مجمع خيران)، آقاي دكتر ميهمي 

(همكار)، آقاي مهندس علي قنبري (عضور شوراي اجرايي 
مجمع خيران)، خام بنانخواه (عضو هيأت علمي دانشگاه 

  صنعتي شيراز)

بررسي جهت آئين نامه  بحث و
هاي مجمع خيران نخبه پرور 

استان فارس طي كميته شناسايي 
  مستعدين 

آقاي مهندس رحماني (معاون هماهنگي امور اقتصادي و   پنج شنبه  7/2/96
  توسعه منابع استانداري فارس)

هماهنگي جهت برنامه سفر آقاي 
  دكتر ستاري به شيراز

(رئيس بنياد ملي نخبگان و معاون آقاي دكتر ستاري   شنبه  9/2/96
  علمي و فناوري رياست جمهوري) و هيأت همراه

افتتاحيه مركز جامع پزشكي 
  بازساختي

آقاي دكتر ستاري (رئيس بنياد ملي نخبگان و معاون   شنبه  9/2/96
  بازديد از شركت هاي دانش بنيان  علمي و فناوري رياست جمهوري) و هيأت همراه

دكتر ستاري (رئيس بنياد ملي نخبگان و معاون آقاي   شنبه  9/2/96
  علمي و فناوري رياست جمهوري) و هيأت همراه

بازديد از مركز شتاب دهي دانشگاه 
  علوم پزشكي شيراز

آقاي دكتر ستاري (رئيس بنياد ملي نخبگان و معاون   شنبه  9/2/96
  علمي و فناوري رياست جمهوري) و هيأت همراه

مركز شتاب افتتاح و بازديدي از 
دهي دانشگاه شيراز و گفتگو با تيم 

  هاي مستقر در محل

آقاي دكتر ستاري (رئيس بنياد ملي نخبگان و معاون   شنبه  9/2/96
  علمي و فناوري رياست جمهوري) و هيأت همراه

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 
  فارس

و بروكراسي هاي  اعتراض به روال  آقاي هاشمي (نخبه تحت حمايت)  دوشنبه  11/2/96
  اداري نخبگي

همكاري با بنياد نخبگان استان   آقاي مومن زاده (كارشناس دانشگاه شيراز)  دوشنبه  11/2/96
  فارس

  همكاري در زمينه پايان نامه  آقاي پوريا پاك پرور (ارباب رجوع)  دوشنبه  11/2/96

همكاري و حضور فرزندشان جهت   آقاي حيدري (ارباب رجوع) به همراه پسرشان  دوشنبه  11/2/96
  در كالس هاي رياضي
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راهنمايي در خصوص تسهيالت   خانم بداغي (ارباب رجوع)  دوشنبه  11/2/96
  بنياد ملي نخبگان

مسئولين نيروي انتظامي فارس و تني چند از اساتيد   سه شنبه  12/2/96
  دانشگاه ها

تكريم از اساتيد همكار با مجله 
  نيروي انتظامي استان فارس

تني چند از اساتيد بازنشسته دانشگاه هاي شيراز، علوم   سه شنبه  12/2/96
  پزشكي شيراز و صنعتي شيراز

تكريم از اساتيد بازنشسته دانشگاه 
هاي شيراز، علوم پزشكي شيراز و 

  صنعتي شيراز

چهارشنبه   13/2/96
  (تهران)

آقاي پايدار (مدير امور مالي بنياد ملي نخبگان)، آقاي 
  (رئيس بنياد نخبگان فارس)دكتر شريف 

پيگيري موارد مالي مربوط به بنياد 
  نخبگان فارس

چهارشنبه   13/2/96
  (تهران)

آقاي دكتر سعادت (قائم مقام بنياد ملي نخبگان)، آقاي 
  مسائل و مشكالت بنياد ملي  دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

چهارشنبه   13/2/96
  (تهران)

امور اداري بنياد ملي نخبگان)، آقاي دكتر كشاورز (مدير 
  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

پيگيري موارد اداري مربوط به 
  بنياد نخبگان فارس

چهارشنبه   13/2/96
  (تهران)

آقاي دكتر الستي (معاون فرهنگي بنياد ملي نخبگان)، 
آقاي دكتر منتظر (معاون پژوهش و برنامه ريزي بنياد 

ي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان ملي نخبگان)، آقا
  فارس)

بحث و تبادل نظر در خصوص 
برنامه هاي پايتخت فرهنگي 

  جوانان اسالم

چهارشنبه   13/2/96
  آقاي دكتر الستي (معاون فرهنگي بنياد ملي نخبگان)  (تهران)

بحث و تبادل نظر در خصوص 
مدارس فصلي خالقيت و ايده 

  پردازي

چهارشنبه   13/2/96
  اعضاء جلسه حاضر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  (تهران)

بحث و تبادل نظر در خصوص 
نحوه ارتقاء كيفيت آموزشي در 

  دانشگاه ها

نحوه همكاري و گسترش طرحشان   آقاي دكتر الهي (ارباب رجوع)  شنبه  16/2/96
  در ايران

  آقاي دكتر مغاره  شنبه  16/2/96
راه اندازي شركت دانش بنياد و 

تكنولوژي طرحشان به انتقال 
  سنگاپور

آقاي دكتر جمالي (متخصص قلب بيمارستان كوثر)،   شنبه  16/2/96
  همراه

جهت توليد و تجاري سازي 
  كاالهاي پزشكي

اجراي طرح تحقيقاتي خروج   آقاي دكتر جليلي (ارباب رجوع)  شنبه  16/2/96
  نخبگان از شهرستان شيراز
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  (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)آقاي دكتر اعتمادي   يكشنبه  17/2/96
جهت هماهنگي براي آموزش 

كارآفريتي در حوزه گوهرسنگها در 
  منطقه خنج

جهت همكاري با مجمع خيران   آقايان نصيري (مدير عامل شركت رامك)  دوشنبه  18/2/96
  نخبه پرور فارس

مجمع خيران جهت همكاري با   خانم هلن كاظمي (خَيِر بزرگ استان فارس)  دوشنبه  18/2/96
  نخبه پرور فارس

رئيس، معاونين و اساتيد هيأت علمي دانشگاه علمي و   دوشنبه  18/2/96
  كاربردي شيراز

معرفي بنياد ملي نخبگان و حوزه 
معاونت علمي و فناوري رياست 

  جمهوري در همايش

شوراي اجرايي محمع خيران نخبه   اعضاء شوراي اجرايي مجمع  چهارشنبه  20/2/96
  فارسپرور 

نفر از نمايندگان (اعضاء هيأت علمي) دانشكده هاي  10  چهارشنبه  20/2/96
  دانشگاه شيراز

نحوه ارائه و پيگيري طرح هاي 
مرتبط با حوزه معاونت علمي و 

  فناوري رياست جمهوري

 حضور در سخنراني آقاي دكتر  رئيس و معاون بنياد نخبگان فارس و ساير اعضاء همايش  چهارشنبه  20/2/96
  كرمي زاده در دانشگاه شيراز

جهت درخواست گواهي احراز   آقاي حق بخش (نخبه تحت حمايت بنياد)  چهارشنبه  20/2/96
  نخبگي و رفع مشكل بيمه تكميلي

درخواست معرفي نامه به شهرداري   آقاي زنديه (مخترع تحت حمايت بنياد)  چهارشنبه  20/2/96
  شيراز و ارائه كارهاي انجام شده

جهت همكاري با مجمع خيران   آقاي باوقار (خَيِر شهرستان گله دار)  چهارشنبه  20/2/96
  نخبه پرور فارس

  شنبه  23/2/96
رئيس پايگاه استنادي مركز جهان اسالم، آقاي دكتر 
شريف (رئيس بنياد) و آقاي باستان (كارشناس ارشد 

  بنياد)

هماهنگي برنامه پايتخت جوانان 
  جهان اسالم

هماهنگي جهت همكاري با مجمع   آقاي عبدالرحيم بزرگي (خَيِر شيراز)  يكشنبه  24/2/96
  خيران نخبه پرور فارس

رئيس سازمان بسيج علمي و پژوهشي استان فارس و   دوشنبه  25/2/96
  معاون

همكاري در زمينه كارآفريني و 
  كسب و كار با بنياد نخبگان فارس

اداري مجمع خيران نخبه شوراي   اعضاء شوراي مجمع خيران  دوشنبه  25/2/96
  پرور فارس
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  مستعدين برتر دانشگاه شيراز  دوشنبه  25/2/96

سخنراني و تقدير از دانشجويان 
تحت حمايت بنياد ملي نخبگان و 
دانشجويان استعدادهاي درخشان 

  دانشگاه شيراز

ريس، معاون و كارشناس بسيج علمي پژوهشي استان   دوشنبه  25/2/96
  فارس

نخبگان فارس با همكاري بنياد 
  سازمان بسيج

شوراي اجرايي محمع خيران نخبه   اعضاء مجمع  دوشنبه  25/2/96
  پرور فارس

  آقاي افراسيابيان (ارباب رجوع)  دوشنبه  1/3/96
مشاوره جهت فرزند ايشان و 

همكاري شركت فراسان با مجمع 
  خيران نخبه پرور فارس

  سه شنبه  2/3/96

توسعه گياهان داروئي آقاي دكتر عصاره (دبير ستاد 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري)، آقاي دكتر 
افشارفر(رئيس دانشكده كشاورزي) و تني چند از اعضاء 

  هيأت علمي دانشگاه شيراز

ارائه فعاليت هاي انجام شده توسط 
متخصصين گياهان دارويي از 

  دانشگاه شيراز

هماهنگي و برنامه ريزي جشنواره   (پهنه جنوب كشور)روساي بنيادهاي نخبگان استاني   چهارشنبه  3/3/96
  اختراعات خليج فارس

  جمعي از نخبگان و مدعوين مجمع خيران نخبه پرور  يكشنبه  7/3/96

درخواست همكاري از مدعوين 
جهت مجمع خيران نخبه پرور 
فارس و رونمايي از جايزه آقاي 
دكتر سيد حبيب فيروزآبادي از 

  طرف مجمع

همكاري جهت تسهيالت نظام   آقاي مطفف (ارباب رجوع)  يكشنبه  7/3/96
  وظيفه بنياد

راهنمايي در خصوص تجاري سازي   آقاي بني اسد(مخترع تحت حمايت)  سه شنبه  9/3/96
  طرح

  سه شنبه  9/3/96
مدير، معاونين آموزش و پرورش و مديران مدارس ابتدايي 

آموزش و پرورش داراب، آقاي دكتر شريف، آقاي دكتر 
  و آقاي باستان كارشناس ارشد بنياد نخبگان فخار

بحث و تبادل نظر در خصوص 
  برنامه شهاب

  چهارشنبه  10/3/96
فرماندار، امام جمعه و مسئولين شهرستان داراب، آقاي 
دكتر شريف، آقاي دكتر فخار و آقاي باستان كارشناس 

  ارشد بنياد نخبگان

شركت در شوراي آموزش و 
پرورش و بحث و تبادل نظر در 

خصوص برنامه هاي بنياد از جمله 
معرفي بنياد نخبگان، مداس فصلي 



١٢٩ 
 

  موضوع شركت كنندگان  روز تاريخ	
خالقيت و ايده پردازي و مجمع 

  خيران نخبه پرور فارس

  چهارشنبه  10/3/96

آقاي دكتر گشتاسبي (رئيس دانشگاه شيراز)، آقاي دكتر 
مبتهج، آقاي دكتر سهراب شريف، آقاي اسكندري، آقاي 

پور، خانم دكتر عظيمي فر، آقاي دكتر حبيب آگهي 
  (معاون پژوهشي دانشگاه شيراز)

در خصوص ايجاد مراكز نوآوري 
جديد در زمينه ساختمان و 

  معماري، انرژي هاي نو

جلسه با (آقاي دكتر قهرماني) معاون و (آقاي رشيدي)   شنبه  13/3/96
  فارسكارشناس هالل احمر استان 

در خصوص تمديد تفاهم نامه في 
مابين بنياد و هالل احمر و 

همكاري در زمينه طرح ملي هماي 
  رحمت

  آقاي بني زماني عضو جديد شوراي شهر شيراز  يكشنبه  14/3/96
جهت معرفي بنياد و همكاري هاي 
آتي در زمينه تشكيل اتاق فكر از 
  نخبگان براي شوراي شهر شيراز

آقاي حجت االسالم و المسلمين ايمانيه (امام جمعه   دوشنبه  14/3/96
  حضور در جلسه اقتصاد مقاومتي  شيراز)، روساي دانشگاه هاي استان فارس

جهت همكاري با مجمع خيران   آقايان نصيري (مدير عامل شركت رامك)  سه شنبه  16/3/96
  نخبه پرور فارس

  آقاي پروفسور خدادوست  چهارشنبه  17/3/96
مجمع خيران  در خصوص معرفي

نخبه پرور فارس و تعريف جايزه 
  علمي به نام ايشان

ارائه گزارش هاي عملكرد يكساله   اعضاء شوراي اداري استان  چهارشنبه  17/3/96
  مسئولين

 -آقاي ساسان عباسي (مدير عامل شركت فرزانه پويان)   چهارشنبه  17/3/96
  خانم دانشمند (عضو هيات مديره)

تجاري سازي راهنمايي در خصوص 
  طرح ها و توسعه شركت

راهنمايي در خصوص نحوه امتياز   آقاي سهرابيان (ارباب رجوع)  شنبه  20/3/96
  بندي سامانه ثريا

آقاي دكتر ناظم السادات (عضو هيأت علمي دانشكده   شنبه  20/3/96
  كشاورزي دانشگاه شيراز)

راهنمايي جهت استفاده از پتانسيل 
فناوري حوزه معاونت علمي و 
  رياست جمهوري

جهت آشنايي با بنياد و مجمع   آقاي دكتر خرقاني  شنبه  20/3/96
  خيران نخبه پرور فارس

كميته اجرايي محمع خيران نخبه   اعضاء مجمع خيران نخبه پرور  دوشنبه  22/3/96
  پرور فارس
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  در خصوص تجاري سازي طرح  آقاي زنده نور (ارباب رجوع)  دوشنبه  22/3/96

همكاري استعدادهاي برتر در   دو نفر از كارشناسان سازمان هالل احمر استان فارس  دوشنبه  22/3/96
  برنامه هاي ماه مبارك رمضان

  اعضاء كارگروه  چهارشنبه  24/3/96
اولين جلسه كارگروه آموزش، 

پژوهش، فناوري و نوآوري 
  استانداري 

  فارسرئيس و هيات مديره اتاق اصناف استان   چهارشنبه  24/3/96
معرفي مجمع خيران نخبه پرور 
فارس و اهداف آن و معرفي بنياد 

  نخبگان استان فارس

  شنبه  27/3/96

آقاي دكتر سهراب پور (دانشمندان مقيم خارج از كشور) 
 -آقاي دكتر نيكو (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)  -

 -آقاي پويان مبتهج (همكار در بخش تجاري سازي) 
  ضو هيات علمي دانشگاه شيراز)آقاي دكتر بانشي (ع

جلسه راه اندازي مراكز نوآوري 
انرژي هاي نو و  همچنين معماري 

  و ساختمان در دانشگاه شيراز

  دوشنبه  29/3/96
آقاي دكتر  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان) 

تني چند از نخبگان تحت  -فخارزاده (معاون بنياد) 
  حمايت

ضايعه  ديدار از آقاي بچاري جانباز
  نخاعي جنگ تحميلي

جهت آشنايي با محصوالت و   آقاي حاجي زاده (مخترع تحت حمايت)  دوشنبه  29/3/96
  شركتشان و ارتباط بيشتر با بنياد

  اعضاء شوراي پارك علم و فناوري  چهارشنبه  31/3/96

بررسي راه اندازي مركز نوآوري  -1
در پارك علم و فناوري فارس و 

ا، استهبان، فستبديل به مراكز رشد 
  قير و كارزين به مركز نوآوري

تصويب آئين نامه هاي اجرايي  -2
 پذيرش و حمايت در مراكز نوآوري

تعيين تكليف مركز رشد  -3
  شهرستان سپيدان 

  پنج شنبه  1/4/96
آقاي دكتر قجري (معاون محترم آموزش متوسطه آموزش 

آقاي دكتر فخار (معاون بنياد  -و پرورش استان فارس) 
  نخبگان فارس)

همكاري هاي مشترك در برنامه 
  شهاب

  	  آقاي قوي پنجه (عضو شوراي اجرايي مجمع خيران)  شنبه  10/4/96

  دوشنبه  12/4/96

آقاي  -آقاي آذري (مدير كل آموزش و پرورش فارس) 
ز تني چند ا -دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

كارشناسان طرح شهاب و رئيس استعداد درخشان 
آقاي دكتر فخارزاده (معاون   -آموزش و پرورش فارس 

 با بعضيبرنامه ريزي براي جلسات 
  از خيران
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آقاي فتحي(همكار در طرح  -بنياد نخبگان فارس) 

  شهاب)

جهت مامور به خدمت شدن در   خانم نگار صادقي (تحت حمايت بنياد)  شنبه  17/4/96
  بنياد نخبگان فارس

بررسي ايده جديد ايشان در مورد   آقاي محمد حسين امانت (تحت حمايت بنياد)  دوشنبه  19/4/96
  مسابقه كتابخواني

آقاي دكتر  -استان فارس اعضاء مجمع خيران سالمت در   چهارشنبه  21/4/96
  شريف (رئيس بنياد نخبگان)

همكاري مجمع سالمت و مجمع 
  خيران نخبه پرور

تني چند از نخبگان  -اساتيد دانشگاه هاي استان فارس   پنج شنبه  22/4/96
  تحت حمايت

جلسه كارگروه تخصصي مجمع 
خيران نخبه پرور فارس در دانشگاه 

  صنعتي شيراز

همكاري با مجمع خيران نخبه   شركت پرسيا تور شيرازمدير   شنبه  24/4/96
  پرور فارس

  آقاي مهندس رازقي (رئيس اتاق بازرگاني شيراز)  شنبه  24/4/96
همكاري اتاق و سازمان اصناف 

استان فارس با مجمع خيران نخبه 
  پرور فارس

شوراي اجرايي محمع خيران نخبه   اعضاء مجمع  يكشنبه  25/4/96
  پرور فارس

 دكتر -دكتر مختاري -دكتر حيدري -خانم ها: دكتر مهبد  يكشنبه  25/4/96
  حسيني -سراج -ابوالمعالي

جلسه كارگروه اجتماعي مجمع 
  خيران نخبه پرور فارس

شوراي اداري مجمع خيران نخبه   اعضاء شورا  دوشنبه  26/4/96
  پرور فارس

كارگروه فضايي مجمع  جلسه  نام آور آقاي اسكندري -خانم ها: شهادمت منش  دوشنبه  26/4/96
  خيران نخبه پرور فارس

 آقاي دكتر -آقاي دكتر لشكري زاده (نخبه تحت حمايت)   دوشنبه  26/4/96
  غفارپسند (نخبه تحت حمايت)

همفكري در خصوص جذب دانش 
آموختگان برتر رشته پزشكي در 
  مجمع خيران نخبه پرور فارس

  چهارشنبه  28/4/96
مديره شركت آلتون  آقاي مهندس غالمي (رئيس هيات

آقاي اميد داودي (مخترع تحت حمايت  -صنعت جنوب) 
  بنياد)

ميليون تومان به  5اهداء مبلغ 
مجمع خيران و همكاري هاي 
متقابل شركت آلتون صنعت با 

  مجمع

همكاري با مجمع خيران نخبه   خانم رجبي -آقاي ذواالنواري (پسر پدر گبه ايران)   چهارشنبه  28/4/96
  پرور فارس
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  چهارشنبه  28/4/96
آقاي دكتر دهقاني (رئيس مركز پايگاه استنادي جهان 
اسالم)، آقاي دكتر صالحي (معاون مركز پايگاه استنادي 

  جهان اسالم)

برنامه ريزي برگزاري دومين هم 
  انديشي دانشمندان برتر كشور

نخبه همكاري با مجمع خيران   آقاي احد ده بزرگي (شاعر معروف)  چهارشنبه  28/4/96
  پرور فارس

آقاي دكتر گشتاسبي (سرپرست دانشگاه شيراز)، آقاي   چهارشنبه  28/4/96
  دكتر ايمانيه (رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز)

همكاري في مابين بنياد نخبگان و 
دانشگاه شيراز و علوم پزشكي 

شيراز در خصوص دانش آموختگان 
  برتر مقطع كارشناسي ارشد

  يكشنبه  1/5/96
دكتر كاكايي (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز و آقاي 

برگزيدگان جشنواره  -استاد كارگاه اخالق نخبگي) 
  خوارزمي و تني چند از افراد تحت حمايت بنياد

برگزاري كارگاه اخالق نخبگي به 
همراه تقدير از برگزيدگان جشنواره 

  خوارزمي

  يكشنبه  1/5/96
دانشگاه شيراز) آقاي غالمي (كارشناس استعداد درخشان 

شيراز)  4خانم امام (كارشناس آموزش و پرورش ناحيه  -
  آقاي مهندس علي قنبري (همكار در مجمع) -

همكاري آموزش و پرورش استان 
  فارس با مجمع خيران نخبه پرور

جلسه كارگروه فضايي مجمع   نام آور آقاي اسكندري -خانم ها: شهادمت منش  دوشنبه  2/5/96
  فارس خيران نخبه پرور

 -آقاي نباتي (مدير كل سازمان بيمه تامين اجتماعي)   سه شنبه  3/5/96
  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

معاف گشتن طرح مطالعه و 
پژوهش پياده سازي مدل محور 

  بهزيستي فارس از حق بيمه

مجمع خيران جهت همكاري با   خانم رجبي (نماينده فني گالري ذواالنواري)  سه شنبه  4/5/96
  نخبه پرور فارس

كروني خانم ها:  -دكتر ميهمي -آقايان: دكتر امانت  چهارشنبه  4/5/96
  دكتر كرمي -غالمي

جلسه كارگروه كالمي مجمع 
  خيران نخبه پرور فارس

 دكتر -دكتر مختاري -دكتر حيدري -خانم ها: دكتر مهبد  چهارشنبه  4/5/96
  آقاي فتحي و حسيني -خانم سراج -ابوالمعالي

جلسه كارگروه اجتماعي مجمع 
  خيران نخبه پرور فارس

 تني -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  7/5/96
  چند از روساي محترم بنيادهاي استاني

دوره مباني انديشه "شيوه اجرايي 
  "اسالمي

كارگروه برگزاري جشنواره   اعضاء كارگروه  يكشنبه  8/5/96
  تجربيات شهاب

جهت همكاري با مجمع خيران   خانم رجبي (نماينده فني گالري ذواالنواري)  يكشنبه  8/5/96
  نخبه پرور فارس

 -دكتر مصطفوي -دكتر عبدالهي -آقايان: دكتر فخارزاده  يكشنبه  8/5/96
  فتحي خانم پريزن

جلسه كارگروه رياضي مجمع 
  خيران نخبه پرور فارس
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همتي نژاد (عضو هيأت علمي دانشگاه آقاي دكتر بهرام   دوشنبه  9/5/96
  شيراز)

همكاري در جهت هم افزائي بين 
دو دانشگاه شيراز و علوم پزشكي 

  شيراز

جلسه كارگروه فضايي مجمع   نام آور آقاي اسكندري -خانم ها: شهادمت منش  دوشنبه  9/5/96
  خيران نخبه پرور فارس

متوسطه آموزش آقاي دكتر قجري (معاون محترم آموزش   دوشنبه  9/5/96
  و پرورش استان فارس)

همكاري في مابين بنياد نخبگان 
فارس و آموزش و پرورش شيراز در 

  خصوص اجراي برنامه شهاب

جلسه كارگروه ديني مجمع خيران   آقاي مظلومي -دكتر كياني  –خانم ها: شيخ علي   دوشنبه  9/5/96
  نخبه پرور فارس

دومين جلسه فرماندهي ستاد   و اعضاء ستاد اقتصاد مقاومتي و ...)اعضاء جلسه (استاندار   سه شنبه  10/5/96
  اقتصاد مقاومتي

 -دكتر بازرگان -دكتر مصطفوي -آقايان: دكتر فخارزاده  چهارشنبه  11/5/96
  فتحي خانم پريزن -دكتر بردبار

جلسه كارگروه رياضي مجمع 
  خيران نخبه پرور فارس

ر فخارزاده ، پرتو آذر، كيا، قنبري آقايان  دكترشريف، دكت  چهارشنبه  11/5/96
  بهمئي -خانم ها  شجاعي فر، رجبي

جلسه كارگروه هنر مجمع خيران 
  نخبه پرور فارس

جلسه كارگروه علوم تجربي مجمع   اعضاي كارگروه علوم تجربي   چهارشنبه  11/5/96
  خيران نخبه پرور فارس

  چهارشنبه  11/5/96

 -استنادي جهان اسالم) آقاي دكتر دهقاني (رئيس پايگاه 
آقاي دكتر شريف (رئيس  -معاون مالي  -معاون اداري 

آقاي دكتر فخار (معاون بنياد  -بنياد نخبگان فارس) 
آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد  -نخبگان فارس) 

  نخبگان فارس)

همكاري و هماهنگي در برگزاري 
دومين همايش دانشمندان برتر 

  جهان اسالم

 -دكتر بردبار -دكتر مهدي پور -آقايان: دكتر فخارزاده  دوشنبه  16/5/96
  دكتر فيروزبخت -فتحي خانم ها:  پريزن

جلسه كارگروه رياضي مجمع 
  خيران نخبه پرور فارس

  دوشنبه  16/5/96
آقاي دكتر ايمانيه (رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز)، 

قاي آ -آقاي دكتر گشتاسبي (سرپرست دانشگاه شيراز) 
  دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

  اولين جلسه بنياد صلح خاورميانه

آقايان  دكترشريف، دكتر فخارزاده ، پرتو آذر، كيا، قنبري   دوشنبه  16/5/96
  بهمئي -خانم ها  شجاعي فر، رجبي

جلسه كارگروه هنر مجمع خيران 
  نخبه پرور فارس

  سه شنبه  17/5/96
آقاي دكتر زلفي گل ( عضو هيأت علمي دانشگاه همدان) 

آقاي  -) ISCآقاي دكتر صالحي (معاون اداري مركز  -
  دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

همكاري و هماهنگي در برگزاري 
دومين همايش دانشمندان برتر 

  جهان اسالم
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تقاضاي همكاري در پياده نموده   آقاي يوسفي (رئيس شوراي شهر زرين دشت)  چهارشنبه  18/5/96
  اولويت هاي شهرستان زرين دشت

درخواست تسهيالت نظام وظيفه   آقاي ميرزايي (ارباب رجوع)  چهارشنبه  18/5/96
  بنياد ملي نخبگان

  شنبه  21/5/96

آقاي دكتر قجري (معاون محترم آموزش متوسطه آموزش 
و پرورش استان فارس)، كارشناسان دفتر استعداد برتر 

آقاي دكتر شريف (رئيس  -آموزش و پرورش استان فارس 
بنياد نخبگان فارس)، آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد 

  نخبگان فارس)

هماهنگي اجراي برنامه شهاب در 
  سال جديد

شجاعي فر  -آقايان دكتر شريف، پرتوآذر و خانم ها رجبي   شنبه  21/5/96
  و بهمئي 

جلسه كارگروه هنر مجمع خيران 
  نخبه پرور فارس

همكاري در برقراري سرور در بنياد   آقايان سلطاني (شركت مگانت)  شنبه  21/5/96
  نخبگان فارس

جلسه كارگروه علوم تجربي مجمع   اعضاي كارگروه علوم تجربي  يكشنبه  22/5/96
  خيران نخبه پرور فارس

 كارشناسان استعداد برتر آموزش و پرورش استان فارس و  يكشنبه  22/5/96
  شيراز 4ناحيه 

جشنواره تجربيات برتر در اجراي  
  برنامه ملي شهاب

ايجاد محيط گردشگري در اطراف   آقاي ايرواني (ارباب رجوع)  يكشنبه  22/5/96
  تخت جمشيد

آقاي دكتر خونجوش (عضو هيأت علمي بخش كامپيوتر و   يكشنبه  22/5/96
  فناوري اطالعات دانشگاه شيراز)

سرور و ساير همكاري در برقراري 
  تجهيزات در بنياد نخبگان فارس

  دوشنبه  23/5/96
آقاي دكتر ايمانيه (رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز)، 

قاي آ -آقاي دكتر گشتاسبي (سرپرست دانشگاه شيراز) 
  دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

  دومين جلسه بنياد صلح خاورميانه

جلسه هيأت تحريريه مجله نيروي   استان فارسنيروي انتظامي   دوشنبه  23/5/96
  انتظامي

بررسي تقاضاي همكاري در قالب   خانم دكتر كاكائي (ارباب رجوع)  دوشنبه  23/5/96
  پسا دكتري

درخواست نامه جهت استفاده از   آقاي جمشيدي (ارباب رجوع)  دوشنبه  23/5/96
  فرصت مطالعاتي

پيگيري دومين نشست دانشمندان   معاون پژوهشي وزير علوم  سه شنبه  24/5/96
  برتر

مدير امور اداري بنياد  -معاون توسعه مديريت و منابع   سه شنبه  24/5/96
  دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) -ملي نخبگان 

هماهنگي و پيگيري امور بنياد 
  نخبگان فارس
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جهت همكاري بنياد نخبگان استان   آقاي دكتر زائري  چهارشنبه  25/5/96
  فارس با شهرستان الرستان

همكاري هاي دو جانبه بنيادهاي   آقاي دكتر آذين (رئيس بنياد نخبگان بوشهر)  چهارشنبه  25/5/96
  استاني

  شنبه  28/5/96

آقاي دكتر ايمانيه (رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز)، 
اي آق-آقاي دكتر گشتاسبي (سرپرست دانشگاه شيراز) 

اسناد و كتابخانه هاي استان دكتر كمالي (رئيس مركز 
آقاي دكتر صالحي (عضو هيأت علمي دانشگاه  -فارس) 

آقاي دكتر محالتي (استاد دانشگاه  -علوم پزشكي شيراز) 
آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان  -از آمريكا) 

  فارس)

اولين شوراي سياست گذاري و 
برنامه ربزي (هيأت موسس) بنياد 

  صلح

  خانم دكتر پيروي (ارباب رجوع)  شنبه  28/5/96
تقاضاي همكاري در جذب دوره 

پسا دكتري يا در موسسات آموزش 
  عالي

اهداء كتاب به پژوهش سراهاي   آقاي مهندس نوابي(خير)  شنبه  28/5/96
  استان فارس

همكاري در طرح كتابخواني مجمع   خانم صديق (ارباب رجوع)  شنبه  28/5/96
  خيران نخبه پرور

شوراي اجرايي محمع خيران نخبه   اعضاء شوراي اجرايي مجمع  يكشنبه  29/5/96
  پرور فارس

آقاي دكتر فالحتي (مدير روابط عمومي پايگاه استنادي   يكشنبه  29/5/96
  جهان اسالم) 

همكاري في مابين پايگاه علوم 
استنادي جهان اسالم و بنياد 

نخبگان فارس در زمينه دومين 
 درصدهمايش دانشمندان برتر يك 

  يكشنبه  29/5/96

آقاي مهندس سلحشوري (معاون هماهنگي برنامه و 
-بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس) 

خانم بهاره دادور  -خانم الهه چراغي (رئيس گروه تلفيق) 
آقاي آرش افشاري(كارشناس  -(رئيس گروه فرهنگي)

آقاي محمدحسين اشرافي(كارشناس  -گروه فرهنگي)
آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان  -تلفيق)گروه 

آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد نخبگان  -فارس) 
  فارس)

بررسي مسائل و مشكالت بنياد  
  نخبگان استان فارس 

  يكشنبه  29/5/96
 -آقاي احمدخاني(تحت حمايت بنياد نخبگان فارس) 

آقاي سيد شاهين حسيني (تحت حمايت بنياد نخبگان 
  فارس)

خصوص اردوي شمال مربوط به  در
  بنياد نخبگان مركزي
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  شوراي اجرايي استانداري فارس  اعضاء شورا  سه شنبه  31/5/96

  چهارشنبه  1/6/96

آقاي دكتر حاتم (رئيس برج پژوهشي دانشگاه علوم 
آقاي دكتر پارسا (عضو هيأت علمي  -پزشكي شيراز) 

دكتر بهادر شهرياري  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز) 
 دكتر -(عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز)

عبدالرضا بازرگان الري (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز) 
خانم دكتر مصطفوي پور (عضو هيأت علمي دانشگاه  -

آقاي دكتر يعقوبي (عضو هيأت   -علوم پزشكي شيراز)
آقاي دكتر شيخي  -علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز) 

آقاي دكتر نادگران  -انشگاه شيراز) (عضو هيأت علمي د
آقاي دكتر بهرام  -(عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)

 آقاي دكتر -همتي نژاد (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)
ر آقاي دكت -افشاري فر (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)

آقاي محمد رامين  -شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 
  باستان (كارشناس ارشد بنياد نخبگان فارس)

همفكري در رابطه با نحوه حمايت 
از فارغ التحصيالن دانشگاه هاي 

  استان فارس

  شنبه  4/6/96
مركز اسناد و كتابخانه هاي آقاي دكتر كمالي (رئيس 

خانم دكتر دودمان (عضو شوراي شهر  -استان فارس) 
  شيراز) آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

  سومين جلسه بنياد صلح

د تني چن -آقاي دكتر صدرا وليعي(سرپرست گروه كاپا)   شنبه  4/6/96
  از اعضاء گروه كاپا

هماهنگي مسابقات خالقيت ابن 
  سينا

شوراي اجرايي محمع خيران نخبه   اعضاء شورا  دوشنبه  6/6/96
  پرور فارس

همكاري با مجمع خيران نخبه   آقاي رحيمي (خير)  دوشنبه  6/6/96
  پرور فارس

همكاري با مجمع خيران نخبه   آقاي جمال زاده (ارباب رجوع)  دوشنبه  6/6/96
  پرور فارس

  خصوص جذبراهنمايي در   آقاي دكتر ستايش  دوشنبه  6/6/96

جهت مصاحبه و تهيه گزارش از   خانم ايزدي و آقاي داورپناه (روزنامه خبرجنوب)  دوشنبه  6/6/96
  فعاليت هاي بنياد نخبگان فارس

آقاي دكتر خونجوش (عضو هيأت علمي بخش كامپيوتر و   دوشنبه  6/6/96
 تني چند از كارشناسان -فناوري اطالعات دانشگاه شيراز) 

برقراري سرور و ساير همكاري در 
  تجهيزات در بنياد نخبگان فارس

  خانم مهرپور (تحت حمايت بنياد نخبگان فارس)  سه شنبه  7/6/96
مشورت در خصوص ادامه تحصيل 
همزمان در دانشگاه شيراز و خارج 

  از كشور
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  چهارشنبه  7/6/96
  -آقاي دكتر دهقاني (رئيس پايگاه استنادي جهان اسالم) 

 آقاي -(رئيس بنياد نخبگان فارس)  آقاي دكتر شريف
  دكتر فخار (معاون بنياد نخبگان فارس) 

بررسي اساسنامه شوراي انتشارات 
  مركز منطقه اي

  خانم اشرفي (روزنامه سبحان)  چهارشنبه  7/6/96
جهت مصاحبه و تهيه گزارش از 

فعاليت هاي بنياد نخبگان فارس و 
  مجمع خيران نخبه پرور فارس

  همكاري در برنامه شهاب  آقاي شريف (ارباب رجوع)  شنبه  11/6/96

  شنبه  11/6/96

آقاي دكتر كمالي (رئيس مركز اسناد و كتابخانه هاي 
دكتر صالحي (عضو هيأت علمي دانشگاه  -استان فارس) 

آقاي دكتر شريف  -آقاي خسروي  -علوم پزشكي شيراز) 
  (رئيس بنياد نخبگان فارس)

  جلسه هيأت مديره بنياد صلح

  يكشنبه  12/6/96

آقاي دكتر حبيب آگهي (معاون پژوهشي دانشگاه شيراز) 
خانم دكتر عظيمي فرد( مسئول روابط عمومي دانشگاه  -

آقاي اسكندري (كارشناس بنياد  -آقاي مبتهج  -شيراز) 
  نخبگان فارس)

مقدمات سفر به سوئد جهت راه 
اندازي مركز نوآوري بازيافت و 

  شيرازانرژي هاي نو در دانشگاه 

12/6/96-
17/6/96  

 -دوشنبه 
  جمعه

اعضاء نشست  و گروهي از دانشمندان يك درصد كشور و 
  تني چند از دانشمندان ساير كشورها

شركت در نشست دانشمندان 
–يوسرن و برندگان جايزه نوبل 

برگزاري جلسات دبيرخانه دائمي 
نشست دانشمندان برتر شهرستان 

  آمل

مساعدت با مجمع خيران نخبه   آقاي دكتر بازرگان (عضو شوراي اجرايي مجمع خيران)   يكشنبه  19/6/96
  پرور فارس

  همكاري در خصوص كارآفريني  آقاي مهندس فرقاني  دوشنبه  20/6/96

جهت همكاري با مجمع خيران   خانم رجبي (نماينده فني گالري ذواالنواري)  دوشنبه  20/6/96
  نخبه پرور فارس

جهت همكاري با مدرسه فصلي   آقاي شريف (ارباب رجوع)  شنبهسه   21/6/96
  خالقيت و ايده پردازي

  چهارمين جلسه بنياد صلح  اعضاء كميته صلح  شنبه  25/6/96

جلسه شوراي اجرايي مجمع خيران   اعضاء شوراي اجرايي مجمع  دوشنبه  27/6/96
  نخبه پرور فارس

  دوشنبه  27/6/96
 -دانشگاه آزاد شيراز) آقاي دكتر خلف(عضو هيات علمي 

آقاي اسكندري (كارشناس  -آقاي مبتهج (ارباب رجوع) 
  تجاري سازي)

مقدمات راه اندازي مركز نوآوري 
  در دانشگاه آزاد شيراز
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  شنبه 1/7/96
خانم دكتر دهقاني(مدير مركز آموزش هاي تخصصي 

آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد  -دانشگاه شيراز) 
  نخبگان فارس)

هماهنگي برگزاري كارگاه آموزشي 
مشترك بين دانشگاه شيراز و بنياد 

  نخبگان استان فارس

آقاي دكتر پنجه شاهين (عضو هيات علمي دانشگاه علوم   دوشنبه  3/7/96
  آقاي دكتر حاتم (رئيس برج پژوهشي) -پزشكي شيراز) 

بررسي دستورالعمل حمايت از فارغ 
التحصيالن برتر (مجمع خيران 

  رور فارس)نخبه پ

  چهارشنبه  5/7/96

آقاي مهندس رهنما(رئيس اداره استاندارد استان فارس) 
 -آقاي كمپاني(مدير روابط عمومي اداره استاندارد)  -

آقاي مظلومي (كارشناس روابط عمومي بنياد نخبگان 
  فارس)

معرفي پويش (من كاالي ايراني 
استاندارد ميخرم) و عضويت رئيس 

  در اين پويشبنياد نخبگان فارس 

  اعضاء جلسه  دوشنبه  10/7/96
چهارمين جلسه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي با حضور استاندار 

  استان فارس

جهت همكاري هاي في مابين   آقاي حجازي (نماينده شركت رامك)  چهارشنبه  12/7/96
  مجمع و شركت رامك

طلب ادعائي  جهت تسويه حساب  آقاي كشاورز (ارباب رجوع)  چهارشنبه  12/7/96
  1390از بنياد مربوط به سال 

جهت همكاري هاي با مجمع   خانم حسن نژاد (پرستار)  چهارشنبه  12/7/96
  خيران نخبه پرور فارس

جلسه در دانشگاه علوم پزشكي شيراز (آقاي دكتر ايمانيه،   شنبه  17/7/96
  آقاي دكتر پنجه شاهين، آقاي دكتر حاتم)

پسا تامين اعتبار برگزاري دوره 
دكتري توسط مجمع خيران نخبه 

  پرور

  راجع به موضوع مشترك  آقاي دكتر محمدي (حراست دانشگاه شيراز)  چهارشنبه  19/7/96

  معرفي بنياد نخبگان و عملكردها  آقاي مهندس تبادار(استاندار استان فارس)  چهارشنبه  19/7/96

  كارگروهاعضاء   كارگروه پژوهش استانداري فارس  چهارشنبه  19/7/96

افتتاحيه رصدخانه ابوريحان بيروني   اعضاء مدعو  چهارشنبه  19/7/96
  دانشگاه شيراز

جهت همكاري هاي في مابين   آقاي مهندس صفرپور (نماينده بنياد مادر)  شنبه  22/7/96
  مجمع و بنياد مادر

قاي آ -آقاي دكتر نيكو (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)   شنبه  22/7/96
  (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز) دكتر كشكولي

جهت ايجاد مركز نوآوري در 
  دانشگاه شيراز
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جهت هماهنگي مربوط به قرارداد   خانم رجبي (نماينده فني گالري ذواالنواري)  شنبه  22/7/96
  في مابين

آقاي مهندس اسالمي (عضو شوراي اجرايي مجمع   شنبه  22/7/96
  خيران)

تقاضاي استعفا از شوراي اجرايي 
  مجمع

جهت راهنمايي تجاري سازي   حاج آقا دهقاني (مخترع)  شنبه  22/7/96
  قطعه

  دوشنبه  24/7/96

 -خانم دكتر البرزي(عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز) 
آقاي دكتر غالمي (كارشناس استعداد درخشان آموزش و 

آقاي مهندس علي قنبري (عضو   -پرورش استان فارس) 
آقاي مهندس  -نخبه پرور) شوراي اجرايي مجمع خيران 

آقاي  -خادمي (كارشناس آموزش و پرورش استان فارس) 
آقاي دكتر  -آقاي فتحي (همكار)  -ميهمي (همكار) 

آقاي دكتر فخارزاده  -شري (رئيس بنياد نخبگان فارس) 
  (معاون بنياد نخبگان فارس)

كميته ارزيابي مجمع خيران نخبه 
  پرور فارس

  دوشنبه  24/7/96

 -جازي و مهندس بهبود (نماينده شركت رامك) آقاي ح
آقاي دكتر  -آقاي دكتر اميدي  -آقاي دكتر شكرفروش 

 -آقاي دكتر محبي  -آقاي دكتر نياكوثري  -افشارفر 
  دكتر گلمكاري

اتاق فكر جايزه رامك جهت مجمع 
  خيران نخبه پرور فارس

  گردهمايي برنامه شهاب  اعضاء جلسه  چهارشنبه  26/7/96

پنجمين نشست شوراي سياست   اعضاء شورا  شنبه  29/7/96
  گذاري بنياد صلح

همكاري مشترك در پهنه خليج   آقاي دكتر آذين (رئيس بنياد نخبگان بوشهر)  شنبه  29/7/96
  فارس

آقاي دكتر رامجردي (مديرعامل مجمع خيرين تامين   شنبه  29/7/96
  سالمت)

همكاري هاي في مابين مجمع 
و خيرين تامين  خيران نخبه پرور

  سالمت استان فارس

همكاري با مجمع خيران نخبه   آقاي ابراهيمي (مديرعامل شركت دايتي)  يكشنبه  30/7/96
  پرور فارس

  دوشنبه  1/8/96
آقاي دكتر پنجه شاهين (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم 

دكتر حاتم (رئيس برج پژوهشي دانشگاه  -پزشكي شيراز) 
  علوم پزشكي شيراز)

ري با مجمع خيران نخبه همكا
طرح دوره پسا  -پرور فارس 

  دكتري اميد

 -خانم دكتر البرزي (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)   دوشنبه  1/8/96
  خانم دكتر خوشبخت (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)

همكاري در مدارس فصلي خالقيت 
  و ايده پردازي
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  آقاي پويان مبتهج -آقاي دكتر كشكولي (ارباب رجوع)   دوشنبه  1/8/96

همكاري در راه اندازي مركز 
نوآوري ساختمان و تكنولوژي 

دانشكده هنر و معماري دانشگاه 
  شيراز

همكاري در مجمع خيران نخبه   آقاي مهندس صحرائيان (رئيس اداره برق استان فارس)  شنبه  6/8/96
  پرور فارس

  چهارشنبه  10/8/96
ملي نخبگان) آقاي آقاي دكتر سعادت (قائم مقام بنياد 

 آقاي دكتر صمصام پور -دكتر آذين (رئيس بنياد بوشهر) 
  (رئيس بنياد نخبگان هرمزگان)

بحث و تبادل نظر در خصوص 
نحوه همكاري بيشتر بنيادهاي 

  نخبگان پهنه خليج فارس

زمينه درخواست همكاري در   آقاي دكتر نظيري (عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد شيراز)  چهارشنبه  10/8/96
  طرحشان به جهت تجاري سازي

  پنجمين جلسه بنياد صلح  اعضاء جلسه بنياد صلح  شنبه  13/8/96

درخواست همكاري در زمينه   آقاي فيضي (ارباب رجوع)  شنبه  13/8/96
  طرحشان به جهت تجاري سازي

آقاي دكتر نكوئيان (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم   شنبه  13/8/96
  مركز تابش بازديد از  پزشكي شيراز)

  آقاي دكتر پوالدي (ارباب رجوع)  شنبه  13/8/96
همكاري با بنياد نخبگان استان 
فارس در جهت تامين زمين در 

  شمال كشور

آقاي دكتر اسماعيلي (رئيس آموزش متوسطه آموزش و   چهارشنبه  17/8/96
  پرورش استان فارس)

همكاري في مابين آموزش و 
  پرورش و بنياد نخبگان فارس

رئيس اداره هوشمند سازي (آقاي حيدري) + كارشناس   چهارشنبه  17/8/96
  اداره هوشمند سازي + رئيس روابط عمومي

توسعه تعامالت بنياد نخبگان و 
مركز فاوا شهرداري در زمينه 

  فناوري اطالعات

  اعضاء حاضر در مراسم  شنبه  20/8/96
مراسم توديع و معارفه آقاي دكتر 

 دانشگاه علومايمانيه (رئيس اسبق 
  پزشكي شيراز)

استاندار استان فارس و اعضاء حاضر در جلسه اقتصاد   يكشنبه  21/8/96
  مقاومتي

پنجمين جلسه ستاد اقتصاد 
  مقاومتي

بحث صرفه جويي آب در   آقاي دكتر نوشادي (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)  دوشنبه  22/8/96
  كارخانجات رامك

برتر كنكور سراسري و المپيادهاي دانش آموزي رتبه هاي   دوشنبه  22/8/96
  نفر 16به تعداد  96سال 

مراسم تكريم از رتبه هاي برتر 
كنكور سراسري و المپيادهاي 



١٤١ 
 

  موضوع شركت كنندگان  روز تاريخ	
دانشگاه  96دانش آموزي سال 

  هاي استان فارس

همكاري در راستاي اهداف بنياد   ارسنجان -خرامه  -مسئولين شهرستان هاي پاسارگاد   چهارشنبه  24/8/96
  لي نخبگانم

همكاري در راستاي اهداف بنياد   بوانات -مسئولين شهرستان هاي خرم بيد   پنج شنبه  25/8/96
  ملي نخبگان

همكاري با مجمع خيران نخبه   آقاي مهندس نوشاد(خير)  شنبه  27/8/96
  پرور فارس

آقاي مرتضوي (مدير آموزش و پرورش شهرستان خرم   دوشنبه  29/8/96
  بيد)

مدرسه فصلي هماهنگي در 
  خالقيت و ايده پردازي

هماهنگي در مدرسه فصلي  آقاي خادمي (مدير آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان)  دوشنبه  29/8/96
  خالقيت و ايده پردازي

  آقاي كشاورز (مدير پژوهش سراي خرم بيد)  چهارشنبه  1/9/96
جهت دريافت كتاب هاي الزم براي 
پژوهش سرا و همچنين درخواست 

  تجهيز پژوهش سراجهت 

آقاي كشاورز(كارشناس امالك اداره مسكن و شهرسازي   چهارشنبه  1/9/96
  جهت ساختمان بنياد  شيراز)

آقاي دكتر  -آقاي مهندس تبادار(استاندار استان فارس)   چهارشنبه  1/9/96
  حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

جهت پيگيري محل فعلي بنياد 
  نخبگان استان فارس

آقاي رحيمي (رئيس آموزش و پرورش شهرستان   پنج شنبه  2/9/96
  پاسارگاد)

برنامه ريزي جهت تكميل رصد 
  خانه پاسارگاد

آقاي دكتر منتصري (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم   شنبه  4/9/96
  در خصوص تسهيالت نظام وظيفه  پزشكي شيراز)

  طرح مخترع جهت مشاوره  آقاي يوسفي (ارباب رجوع)  شنبه  4/9/96

آقاي كشاورز(كارشناس امالك اداره مسكن و شهرسازي   شنبه  4/9/96
  جهت ساختمان بنياد  شيراز)

 تيم -آقاي دكتر البرزي(دارنده جايزه عالمه طباطبايي)   سه شنبه  7/6/96
 همفكري در مورد برنامه هاي بنياد   مركز تحقيقات ميكروب شناسي

امالك اداره مسكن و شهرسازي آقاي كشاورز(كارشناس   سه شنبه  7/6/96
  جهت ساختمان بنياد  شيراز)

دكتر  -هيأت همراه -آقاي تبادار(استاندار استان فارس)   سه شنبه  7/6/96
  شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) و ....

شركت در جلسه هفته پژوهش و 
رونمايي از غرفه بنياد نخبگان 

  فارس
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  چهارشنبه  8/9/96

زمان معاونت اقتصادي شهرداري آقاي قلعه دار (رئيس سا
آقاي شاهسوند(كارشناس معاونت اقتصادي و  -شيراز) 

آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان  -مالي شهرداري)
آقايان اسكندري و باستان (كارشناسان بنياد  -فارس 

  نخبگان فارس)

همكاري در زمينه تشكيل اتاق فكر 
 سازمان معاونت اقتصادي شهرداري

همكاري با مجمع خيران نخبه   آقاي كرم اللهي (رئيس حوزه هنري استان فارس)  چهارشنبه  8/9/96
  پرور

  آقاي كنعاني (بخش مهندسي دانشگاه شيراز)  چهارشنبه  8/9/96
همفكري در خصوص نحوه تغيير 

نگرش اساتيد دانشگاه شيراز نسبت 
  به كارآفريني

  پيگيري مشكل جذب هيأت علمي  خبه تحت حمايت)آقاي دكتر فرشيد سادات شريفي (ن  چهارشنبه  8/9/96

  جلسه هيأت مديره مجمع  اعضاء هيأت مديره مجمع  شنبه  11/9/96

تقاضاي همكاري بنياد در شوراي   آقاي حاجتي (عضو شوراي شهر شيراز)  شنبه  11/9/96
  نامگذاري استان

مراسم تقدير از دكتر ايمانيه در  دكتر ايمانيه (رئيس اسبق دانشگاه شيراز) و ساير مدعوين  شنبه  11/9/96
  مجمع سالمت

جلسه مجمع عمومي ساليانه   شوراي اجرائي مجمع خيرين  شنبه  18/9/96
  مجمع خيران نخبه پرور فارس

شوراي راهبردي و هماهنگي   اعضاء شورا  دوشنبه  20/9/96
  جمعيت ثبت احوال

كميته شناسايي مجمع خيران   اعضاء كميته  چهارشنبه  22/9/96
  پرور فارس نخبه

دانشجويان جديد الورود تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم   چهارشنبه  22/9/96
  پزشكي شيراز

سخنراني پيرامون آئين نامه ها و 
  رسالت بنياد ملي نخبگان

دانشجويان جديد الورود استعدادهاي درخشان دانشگاه    چهارشنبه  22/9/96
  شيراز

سخنراني پيرامون آئين نامه ها و 
  نياد ملي نخبگانرسالت ب

همكاري با مجمع خيران نخبه   آقاي مهندس نوشاد(خير)  چهارشنبه  22/9/96
  پرور فارس

همكاري با مجمع خيران نخبه   خانم قانع (خير)  چهارشنبه  22/9/96
  پرور فارس

  جهت استفاده از فرصت مطالعاتي  خانم ابراهيمي (ارباب رجوع)  چهارشنبه  22/9/96
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شركت هاي خصوصي و ساير اعضاء  -ادارات دولتي   چهارشنبه  22/9/96
  مراسم

شركت در مراسم هفته پژوهش 
  دانشگاه شيراز

دانشجويان و مسئولين دانشگاه علوم پزشكي  -اساتيد   پنج شنبه  23/9/96
  شيراز

هشتمين گردهمايي دانشجويان 
  جديد الورورد تحصيالت تكميلي

آقاي باستان (كارشناس  -اد) دكتر فخارزاده (معاون بني  پنج شنبه  23/9/96
  ارشد)

اختتاميه مدرسه فصلي خالقيت و 
  ايده پردازي ارسنجان

  پنج شنبه  23/9/96

آقاي دكتر غالمي  -آقاي دكتر فخار زاده (معاون بنياد) 
خانم دكتر البرزي  -(كارشناس استعدادهاي درخشان) 

خانم حسيني  -(عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)
آقاي فتحي (همكار برنامه  -نخبگان بنياد)(كارشناس امور 

آقاي مهندس علي قنبري (همكار در  -شهاب در بنياد) 
  مجمع)

جلسه با خانواده هاي دانش آموزان 
منتخب برنامه ملي شهاب مجمع 

  خيران نخبه پرور

حمايت از دانش آموزان در حوزه   خانم هاشم پور (خير)  شنبه  25/6/96
  مجمع خيران

آقاي  -خانم دكتر دودمان (عضو شوراي شهر شيراز)   شنبه  25/6/96
  باستان (كارشناس ارشد)

معرفي فعاليت هاي بنياد و مجمع 
و راهكارهاي همكاري با شوراي 

  شهر

آقاي دكتر اسماعيلي -آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد)   دوشنبه  27/9/96
  (معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس)

ين برنامه ملي همكاري هاي في ماب
شهاب در بنياد نخبگان و آموزش و 

  پرورش فارس

آقاي حاجتي (عضو  -آقاي اسكندرپور (شهردار شيراز)   چهارشنبه  30/9/96
  شوراي شهر شيراز)

بررسي راهكارهاي همكاري في 
  مابين

  هماهنگي مراسم مجمع عمومي   شوراي اجرايي مجمع خيران نخبه پرور  چهارشنبه  30/9/96

شركت اتريشي بررسي  -آقاي اسكندرپور (شهردار شيراز)   چهارشنبه  30/9/96
  ساختار موزه هنرهاي معاصر

مذاكره براي راه اندازي موزه 
  هنرهاي معاصر شيراز

  معرفي برنامه شهاب  شوراي آموزش و پرورش فارس  چهارشنبه  30/9/96

  اعضاء شوراي اقتصاد مقاومتي  شنبه  3/10/96
فرماندهي  ششمين جلسه ستاد

اقتصاد مقاومتي استان فارس و 
  ارائه طرح اكوسيستم كارآفريني

همكاري با مجمع خيران نخبه   خانم دكتر سعادتي(خير)  شنبه  3/10/96
  پرور فارس
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آقاي دكتر  -آقاي دكتر موسوي  -آقاي مهندس رضاييان   شنبه  3/10/96
  ادامه همكاري با بنياد  احمدي

  موارد متفرقه  آقاي ثاغبي -(حراست دانشگاه شيراز) آقاي محمدي   شنبه  3/10/96

برنامه ريزي مجمع عمومي ساليانه   اعضاء هيأت مديره مجمع خيران نخبه پرور فارس  يكشنبه  4/10/96
  مجمع خيران نخبه پرور

  آقاي زارعيان (ارباب رجوع)  دوشنبه  5/10/96
درخواست همكاري با دانشگاه 

دانشگاه علوم پزشكي  -شيراز 
  شيراز

آقاي رضايي (رئيس آموزش و پرورش شهرستان   دوشنبه  5/10/96
  سروستان)

جهت همكاري در خصوص تجهيز 
  پژوهش سرا

اولين جلسه مجمع عمومي خيران   سازمان هاي دولتي -اعضاء مجمع عمومي   چهارشنبه  07/10/96
  نخبه پرور فارس

  وظيفه پسرشانتسهيالت نظام   آقاي زياني (ارباب رجوع)  شنبه  09/10/96

 آقاي دكتر سهراب پور (دانشمندان مقيم خارج از كشور)   شنبه  09/10/96
اعالم همكاري در خصوص راه 

اندازي مركز نوآوري و كارآفريني 
  شيراز

همكاري هاي في مابين بنياد و   آقاي بني زماني عضو شوراي شهر شيراز  يكشنبه  10/10/96
  شوراي شهر شيراز

مراسم توديع و معارفه آقاي دكتر   اعضاء مراسم  دوشنبه  11/10/96
  نادگران (دانشگاه شيراز)

خانم فوالدفر(مسئول جذب و سرمايه گذاري استانداري   دوشنبه  11/10/96
  حمايت از مخترعان برگزيده  فارس)

  آقاي دكتر ربيعي (خير)  دوشنبه  11/10/96
معرفي مجمع خيران نخبه پرور 

 همكاري با -فارس و اهداف آن 
  مجمع

  دوشنبه  11/10/96

 -آقاي دكتر مرداني (رئيس دانشگاه دولتي فيروزآباد)
آقاي آقاي  -رئيس آموزش و پرورش شهرستان فيروز آباد 

 آقاي -آقاي دكتر فخارزاده (معاون) -دكتر شريف(رئيس) 
  باستان (كارشناس ارشد)

معرفي بنياد و همكاري هاي في 
  مابين

  چهارشنبه  12/10/96
كالري (رئيس سازمان دانش آموزش استان فارس) آقاي 

آقاي دكتر فخارزاده  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد)  -
  آقاي باستان (كارشناس ارشد) -(معاون بنياد) 

معرفي بنياد نخبگان استان فارس 
و مجمع خيران نخبه پرور فارس و 

  اهداف آن
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 آقاي دكتر -شيراز) آقاي دكتر نادگران (رئيس دانشگاه   چهارشنبه  12/10/96
  همكاري في مابين  شريف (رئيس بنياد نخبگان)

  همكاري در ايجاد خانه نخبگان  خانم دكتر نصر(رئيس گروه معماري و شهرسازي)  شنبه  15/10/96

بررسي همكاري هاي في مابين   آقاي مهندس كاكايي (مشاور امور جوانان شهردار شيراز)  شنبه  15/10/96
  شيرازبنياد و شهرداري 

  شوراي برنامه ملي شهاب  اعضاء شورا  يكشنبه  16/10/96

حاج آقا نيري(نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه   دوشنبه  17/10/96
  شيراز)

جهت هماهنگي برگزاري دوره هاي 
آموزش مباني انديشه اسالمي و 

تقاضاي راه اندازي مركز نوآوري در 
  علوم انساني

  جلسهاعضاء   سه شنبه  18/10/96
اولين جلسه هماهنگي جايزه 

ذواالنواري مربوط به مجمع خيران 
  نخبه پرور فارس

  چهارشنبه  19/10/96

آقاي دكتر فخارزاده  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد) 
 -آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد)  -(معاون بنياد) 

آقاي مهندس پرتوآذر (عضو شوراي علمي بنياد نخبگان 
  فارس)

كارآفرين برجسته خاتم  جلسه با
  شيراز و بازديد از مركز خاتم شيراز

  چهارشنبه  19/10/96

 -آقاي دكتر سهراب پور (دانشمند مقيم خارج از كشور) 
 -آقاي مهندس كاكايي(مشاور امور جوانان شهردار شيراز) 

آقاي دكتر فخارزاده  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد) 
  ارشناس ارشد بنياد)آقاي باستان (ك -(معاون بنياد) 

راهكارهاي راه اندازي مركز نوآوري 
  و كارآفريني شيراز

  همكاري با بنياد نخبگان فارس  آقاي دكتر دهقان پور(ارباب رجوع)  چهارشنبه  19/10/96

  شنبه 23/10/1396
-آقاي دكتر بهادر(رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز) 

ناس (كارشآقاي باستان  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد) 
  ارشد بنياد)

تبادل نظر در خصوص همكاري 
هاي بيشتر بنياد و دانشگاه علوم 

پزشكي و جايزه پسا دكتري مجمع 
  خيران نخبه پرور فارس

  شنبه 23/10/1396

 -آقاي دكتر دكتر دهقاني (رئيس مركز پايگاه استنادي) 
آقاي دكتر صالحي (مدير امور مالي و اداري مركز پايگاه 

تان آقاي باس-آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد)  -استنادي)
  (كارشناس ارشد بنياد)

هماهنگي برگزاري دومين همايش 
  دانشمندان يك درصد جهان اسالم
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كميته برنامه ريزي و توسعه استان   اعضاء شورا -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد)   شنبه 23/10/1396
  فارس

  پرهمت(نخبه تحت حمايت)آقاي محمدهادي   يكشنبه 24/10/1396
در خصوص جذب در دانشگاه و 
صحبت با دكتر سهراب پور(قائم 

  مقام بنياد ملي نخبگان)

  دوشنبه 25/10/1396

آقاي دكتر بذرافشان (رئيس كميته امداد امام 
آقايان بدري و حسيني (معاون كميته  -خميني(ره)) 

آقاي دكتر شريف (رئيس  -امداد امام خميني (ره))
ان خانم دهق -آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد) -بنياد)

  خليلي (كارشناس مجمع خيران)

معرفي بنياد نخبگان فارس و 
مجمع خيران نخبه پرور فارس و 

  همكاري في مابين

  حراست از نخبگان تحت حمايت  اعضاء كميسيون حفاظت از شخصيت ها  دوشنبه 25/10/1396

اقتصاد مقاومتي استانداري  شوراي  اعضاء شورا  دوشنبه 25/10/1396
  فارس

  اعضاء جلسه  سه شنبه 26/10/1396
دومين جلسه هماهنگي جايزه 

ذواالنواري مربوط به مجمع خيران 
  نخبه پرور فارس

 -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه 27/10/1396
  بازديد از كارخانه شركت رامك  آقاي باستان (كارشناس ارشد)

  شنبه 30/10/1396
لعه آقاي ق -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

آقاي  -دار (رئيس معاونت اقتصادي شهرداري شيراز) 
  نطنج

همكاري در خصوص موزه هاي 
  معاصر

  اعضاء جلسه  شنبه 30/10/1396
سومين جلسه هماهنگي جايزه 

ذواالنواري مربوط به مجمع خيران 
  نخبه پرور فارس

  سه شنبه 03/11/1396
قاي آ -آقاي نسيمي (رئيس منابع انساني شركت فراسان) 

تان آقاي باس -دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان  فارس) 
  (كارشناس ارشد)

هماهنگي عقد تفاهم نامه همكاري 
هاي علمي و تامين نيرو با شركت 

  فراسان

 دانشگاه علومآقاي دكتر مصلح شيرازي(عضو هيأت علمي   سه شنبه 03/11/1396
  پزشكي شيراز)

همكاري با مجمع خيران نخبه 
  پرور فارس

آقاي اميد بخش (عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي   چهارشنبه 04/11/1396
  شيراز)

درخواست گواهي تحت حمايت 
  بودن
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  رحيمي (ارباب رجوع) -خانم ها خليلي (ارباب رجوع)   چهارشنبه 04/11/1396
بنياد معرفي رزومه و همكاري با 

نخبگان استان فارس در خصوص 
  مركز خاتم سازي اطمينان

  شنبه 07/11/1396
آقاي دكتر ستاري (رئيس بنياد ملي نخبگان و معاون 

آقاي  -علمي و فناوري رياست جمهوري) و هيأت همراه 
  دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)

افتتاح طرح هاي صنعتي در 
  شهرستان جهرم

همكاري در اجراي طرح اكوسيستم   آقاي دكتر رجاء(ارباب رجوع)  يكشنبه 08/11/1396
  كارآفريني

  اعضاء اردوي جهادي ابوموسي   شنبه 14/11/1396

تقدير از اعضاء، نقد و بررسي 
اردوي جهادي ابوموسي و ارائه 
راهكار هاي جديد در خصوص 

  اردوهاي جهادي آتي

در خصوص همكاري با شركت   حمايت)آقاي حسيني (تحت   دوشنبه 16/11/1396
  رامك

آقاي دكتر  -آقاي دكتر دهقان پور(ارباب رجوع)   دوشنبه 16/11/1396
  اكبرپور(ارباب رجوع)

همكاري در اجراي طرح اكوسيستم 
  كارآفريني

اعالم همكاري در اجراي برنامه   آقاي زارعيان (ارباب رجوع)  دوشنبه 16/11/1396
  هاي بنياد

تقاضاي همكاري از صدا و سيما با   آقاي رضازاده (مخترع تحت حمايت)  دوشنبه 16/11/1396
  ايشان

آقاي زاهديان نژاد (معاون صنايع دستي اداره فرهنگ و   چهارشنبه 18/11/1396
  ارشاد اسالمي شيراز)

همكاري در خصوص جايزه استاد 
ذواالنواري با مجمع خيران نخبه 

  پرور فارس

  چهارشنبه 18/11/1396
 -آقاي دكتر ستايش (معاون برنامه ريزي دانشگاه شيراز) 

آقاي دكتر حميد شريف (رئيس دانشكده هنر و معماري 
  دانشگاه شيراز)

در خصوص ارائه طرح موزه 
  هنرهاي معاصر

خانم دهقان خليلي  -خانم ابوالوردي (ارباب رجوع)   چهارشنبه 18/11/1396
  (كارشناس مجمع)

يران درخواست حمايت از مجمع خ
  نخبه پرور فارس

  شنبه 21/11/1396
لعه آقاي ق -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

آقاي  -دار (رئيس معاونت اقتصادي شهرداري شيراز) 
  دكتر ستايش (معاون برنامه ريزي دانشگاه شيراز)

همكاري در خصوص ايجاد موزه 
  هنرهاي معاصر شيراز

(رئيس آموزش و پرورش شهرستان آقاي چراغي   دوشنبه 23/11/1396
  مرودشت)

همكاري في مابين آموزش و 
پرورش شهرستان مرودشت و بنياد 
نخبگان فارس در خصوص برنامه 
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ملي شهاب و مدارس فصلي 

  خالقيت و ايده پردازي

در خصوص سرمايه گذاران نيك   آقاي زارع(نماينده شركت كارايا )  دوشنبه 23/11/1396
  انديش كاريا

  دوشنبه 23/11/1396

آقاي دكتر عباسپور(رئيس مركز اسناد شيراز و كتابخانه 
آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان  -ميرزاي شيراز) 

آقاي باستان (كارنشاس ارشد بنياد  -استان فارس) 
  نخبگان فارس)

تشكيل تاالر مفاخر و مسابقه 
  طراحي لوگو

  دوشنبه 23/11/1396

آقاي  -پرورش فارس) آقاي آذري (مدير كل آموزش و 
ز تني چند ا -دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

كارشناسان طرح شهاب و رئيس استعداد درخشان 
آقاي دكتر فخارزاده (معاون   -آموزش و پرورش فارس 
آقاي فتحي(همكار در طرح  -بنياد نخبگان فارس) 

  شهاب)

  شوراي برنامه ملي شهاب

درخواست همكاري جهت   هقاني (ارباب رجوع)آقاي دكتر د  شنبه 28/11/1396
  اكوسيستم كارآفريني

 آقاي دكتر ابراهيمي (معاون برنامه ريزي شهرداري شيراز)  دوشنبه 30/11/1396
همكاري في مابين معاونت برنامه 

ريزي شهرداري شيراز و بنياد 
  نخبگان فارس

  خانم مهرپور (نخبه تحت حمايت)  دوشنبه 30/11/1396
خصوص راه اندازي همفكري در 

آزمايشگاه روان شناسي در دانشگاه 
  شيراز

خانم فرهادي پور(رئيس پژوهش سراي شهرستان   دوشنبه 30/11/1396
  مرودشت)

درخواست همكاري و تجهيز 
  پژوهش سراي مرودشت

  دوشنبه 30/11/1396
آقاي مهندس پرتوآذر(عضو شوراي علمي بنياد نخبگان 

(نماينده فني گالري خانم رجبي  -استان فارس) 
  ذواالنواري)

بحث و تبادل نظر در خصوص 
جايزه استاد ذواالنواري با مجمع 

  خيران نخبه پرور فارس

 -سه شنبه 03/12/1396
  پنج شنبه

 -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) 
  ساير روساي پهنه

شركت در جشنواره منطقه اي 
اختراعات و ابتكارات رويش 

  فارسخليج

  مسئولين منطقه آزاد كيش  شنبه 05/12/1396

برنامه ريزي جهت برگزاري مدرسه 
فصلي خالقيت و ايده پردازي، تور 

نوآوري و كارآفريني، برگزاري 
استارت آپ در راستاي ايجاد 
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اكوسيستم كارآفريني، ايجاد افالك 

نما و طراحي سالن هاي چند 
  منظوره فرهنگي

  در خصوص نظام وظيفه  هاديان فرد(ارباب رجوع)آقاي   يكشنبه 06/12/1396

  آقاي دكتر حجازي (نماينده شركت رامك)  دوشنبه 07/12/1396
هماهنگي هاي مرتبط با جايزه 

رامك در مجمع خيران نخبه پرور 
  فارس

آقاي  -آقاي جنيدي پور(مدير پژوهش سراي داراب)   دوشنبه 07/12/1396
  فيروزي(رئيس آموزش و پرورش داراب)

همكاري با مدارس فصلي خالقيت 
  بنياد نخبگان فارس

آقاي دكتر كشاورز(عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي   دوشنبه 07/12/1396
  شيراز)

همفكري جهت راه اندازي مركز 
نوآوري و كارآفريني دانشگاه 

  صنعتي شيراز

  بنيادهمكاري جهت استارت آپ با   آقاي بهاري فرد(ارباب رجوع)  دوشنبه 07/12/1396

  راهنمايي جهت اشتغال  آقاي كشاورز (ارباب رجوع)  سه شنبه 08/12/1396

  چهارشنبه 09/12/1396
مسئولين آموزش و  -مسئولين پژوهش سراهاي استان 

آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان  -پرورش فيروزآباد 
  آقاي باستان (كارشناس ارشد) -فارس)

جشنواره دستاوردهاي علمي و 
(پژوهش سراهاي استان پژوهشي 

  فيروزآباد -فارس) 

ر ساي -آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس)   پنج شنبه 10/12/1396
  اعضاي حاضر در مراسم

مراسم تجليل از دانش اموزان برتر 
  شهرستان كوار -دوم متوسطه 

  پنج شنبه 10/12/1396
آقاي مهندس بيرنگ (معاون امور بين الملل  و تبادل 

آقاي  -فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري) 
  ساير اعضا كنگره -دكتر شريف 

  بيست و هشتمين كنگره تواس

آقاي  -جانشين رئيس پليس فتاي استان فارس   شنبه 12/12/1396
  همكاري هاي في مابين  نوروزي(كارشناس افتاي استان فارس)

وص توسعه هماهنگي در خص  دانشگاه شيراز  شنبه 12/12/1396
  اكوسيستم كارآفريني

  تقاضاي توصيه نامه علمي  آقاي قيصري(ارباب رجوع)  شنبه 12/12/1396

آقاي دكتر خليفه (عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي   يكشنبه 13/12/1396
  شيراز)

همفكري جهت راه اندازي مركز 
نوآوري و كارآفريني دانشگاه 

  صنعتي شيراز
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هماهنگي در خصوص توسعه   رئيسه دانشگاه شيراز جلسه هيأت  يكشنبه 13/12/1396
  اكوسيستم كارآفريني

آقاي  -آقاي حسيني (رئيس آموزش و پرورش آباده)   دوشنبه 14/12/1396
  ميرسليماني (رئيس آموزش و پرورش اقليد)

 -هماهنگي برنامه ملي شهاب 
مدرسه فصلي خالقيت و ايده 

  پردازي

شوراي اقتصاد مقاومتي استانداري   (استاندار و اعضاء ستاد اقتصاد مقاومتي و ...)اعضاء جلسه   دوشنبه 14/12/1396
  فارس

همكاري با مجمع خيران نخبه   خانم مهدي زاده (بازنشسته دانشگاه شيراز)  يكشنبه 20/12/1396
  پرور

همكاري در طرح توسعه   آقاي دكتر دهقان پور(ارباب رجوع)  يكشنبه 20/12/1396
  كارآفرينياكوسيستم 

شوراي اجرايي مجمع خيران نخبه   اعضاء شوراي اجرايي مجمع  دوشنبه 21/12/1396
  پرور فارس

  چهارشنبه 23/12/1396
آقاي نهاوندي  -آقاي دكتر دهقان پور(ارباب رجوع) 

(كارگزار فن بازار منطقه اي استان فارس شهرك هاي 
   -صنعتي) 

همكاري در طرح توسعه 
  اكوسيستم كارآفريني

همكاري در طرح توسعه   آقاي دكتر دهقاني (ارباب رجوع)  شنبه 26/12/1396
  اكوسيستم كارآفريني

  جلسه شوراي اداري استان  استاندار فارس و اعضاء جلسه شوراي اداري استان فارس  شنبه 26/12/1396

  خانم بوستانيان از طرف آقاي ساالري كيا (ارباب رجوع)  شنبه 26/12/1396
لپ تاپ از طرف  پيگيري اهداء

دانشگاه علوم پزشكي به برگزيدگان 
  96كنكور

همكاري در توسعه اكوسيستم   آقاي اكبرپور(ارباب رجوع)  شنبه 26/12/1396
  كارآفريني

درخواست بررسي مجدد اختراع   آقاي دكتر ملك پور(ارباب رجوع)  شنبه 26/12/1396
  ايشان در جشنواره هرمزگان

شوراي اقتصاد مقاومتي استانداري   جلسه (استاندار و اعضاء ستاد اقتصاد مقاومتي و ...)اعضاء   يكشنبه 27/12/1396
  فارس

جهت همكاري با مجمع خيران   خير) -آقاي زاهدي (ارباب رجوع   يكشنبه 27/12/1396
  نخبه پرور فارس

  


