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  فهرست
  10 صفحه                               شهاب ملي برنامه اجراي بر نظارت                                 -1
  تاريخ  شهرستان عنوان رديف

 رورشپ و آموزش و نخبگان بنياد مسئوالن با شهاب ملي برنامه ناظران انديشي هم نشست  1
  آنان از تقدير و فارس

  19/2/97  شيراز

 ارزين،ك و قير گراش، اوز، هاي شهرستان از بازديد با شهاب، ملي برنامه اجراي روند پيگيري 2
 و خشت و آباد نور سده، سپيدان، سروستان، درودزن، زرقان، دار، گله مهر، شيراز، 1 ناحيه
  كمارج

مناطق و 
شهرستان 
  هاي مربوطه

  97 ماه مرداد و تير

 و آموزش سازمان رئيس حضور با فارس استان در شهاب ملي برنامه اجرايي ستاد جلسه  3
  فارس پرورش

  26/12/97  شيراز

  14 صفحه                                تحصيلي هاي جايزه اعطاي نامه آيين مقررات اجراي -2
  97در طول سال   -  97-98سال  پرونده متقاضيان جوايز تحصيلي 500بررسي بيش از   1
  97در طول سال   -  96-97ت به مشموالن جوايز تحصيلي سال پيگيري پرداخت تسهيال  2
 كارشناسان ويژه) سينا( نخبگاني اطالعات جامع سامانه با كار نحوه با آشنايي كارگاه  3

  شيراز هاي دانشگاه درخشان هاي استعداد
  12/12/97  شيراز

  17 صفحه                         ها نمايشگاه ساير و پژوهش هفته نمايشگاه در شركت -3
 مجمع نمايشگاه در فارس پرور نخبه خيران مجمع و فارس استان نخبگان بنياد حضور  1

  فارس سالمت خيران
   18/5/97  شيراز

حضور بنياد نخبگان استان فارس در نمايشگاه معرفي خدمات دولت به مناسبت هفته   2
  دولت

  

  3/6/97  شيراز
  الي

8/6/97  

  25/9/97  شيراز  پژوهش هفته مناسبت به فارس استان پژوهشي دستاوردهاي نمايشگاه در شركت  3
26/9/97  
27/9/97  
28/9/97  

 جمهوري مقدس نظام خدمات معرفي نمايشگاه در فارس استان نخبگان بنياد حضور  4
  اسالمي انقالب سالگي چهل مناسبت به اسالمي

  

  20/11/97الي  12  شيراز
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  22 صفحه                                     بنياد مقررات آموزشي كارگاه برگزاري          -4
 زيدهبرگ مخترعان انديشي نشست همكارگاه آموزشي تسهيالت حمايت از اختراعات برتر و   1

 دانشگاه پيشكسوت اساتيد از جمعي و فارس نخبگان بنياد مسئوالن با نخبگان ملي بنياد
 شيراز

  شيراز
21/3/97  

دانشجويان دانشگاه سلمان فارسي  معرفي تسهيالت و حمايت هاي بنياد نخبگان براي 2
  دانشجويانس براي نخبگان د توسط رئيس و معاون بنياد نخبگان استان فارس

  17/10/97  كازرون

برتر  از دانشجويان رگاه آموزشي معرفي تسهيالت بنياد نخبگان در حاشيه جلسه تقديركا  3
  شير دانشگاه برتر دانشجويان از ردانشگاه شيراز

  28/11/97ت     شيراز

مول شجويان مشويژه دانكارگاه آموزش سامانه سينا و جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان  4
 و فارس نخبگان بنياد كارشناسان و معاون رئيس، با نشستو  97-98جوايز تحصيلي 

  ها دانشگاه درخشان هاي استعداد كارشناسان

  8/12/97  شيراز
  

  27 صفحه                             برتر مستعدان و نخبگان از تكريم و تجليل                            -5
  29/1/97  كازرون  نكازرو شهرستان متوسطه مقاطع برگزيده آموزان دانش از تقدير ساالنه مراسم چهارمين  1
  5/2/97  شيراز  رسفا استان نخبگان بنياد معاون فخارزاده دكتر مقدس دفاع جانباز و ايثارگر از تقدير  2
  12/2/97  شيراز  »بيگي بهمن محمد مرحوم« ايران  عشايري آموزش پدر از تقدير  3
 ابقاتمس و خوارزمي جوان جشنواره نانو، آموزي دانش المپياد برگزيدگان از تقدير و نشست  4

  ربوكاپ
  

  شيراز
17/2/97  

  24/2/97  شيراز  يرازش دانشگاه درخشان استعداد و نخبگان ملي بنياد حمايت تحت دانشجويان از تقدير  5
 خرمشهر آزادسازي سالروز مناسبت به نخاعي ضايعه دالور جانباز دو از تقدير و بازديد  6

  )13(بند  قهرمان
  2/3/97  شيراز

 ايده و خالقيت فصلي مدارس برگزاري در بنياد همكار آموزان دانش از تقدير  7
  )11بند (همزمان با اولين گردهمايي سفيران بنياد نخبگان پردازي

  25/5/97  شيراز

 ياري،س اهللا حبيب دكتر دريادار امير نكوداشت« نخبگي پاسداشت ملي همايش چهارمين 8
  »فارس دلير فرزند

  4/7/97  شيراز

11/7/97  شيراز  فارس در ارتش دريايي نيروي نمايندگي مسئول فتحي دوم ناخدا از تقدير 9  
 راسمم با همزمان كازرون فارسي سلمان دانشگاه در فارس نخبگان بنياد رئيس سخنراني 10

  مقدسي جليل دكتر استاد از تقدير
5/8/97  كازرون  

 
 خوشخوي مرتضي دكتر استاد نكوداشت« نخبگي پاسداشت ملي همايش پنجمين 11

  »زهتاب
2/11/97  شيراز  

 دانشگاه رد نخبگان بنياد تحصيلي جوايز مشمول برتر استعداد دانشجويان از تقدير مراسم 12
  شيراز

28/11/97  شيراز  

8/12/97  شيراز  »يعقوبي محمود دكتر استاد نكوداشت« نخبگي پاسداشت ملي همايش ششمين 13  
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 الوهاب عبد دكتر نخبگان، ملي بنياد طباطبايي عالمه جايزه برگزيده استاد از الگوسازي 14
  البرزي

8/12/97  شيراز  

  46صفحه                                    آموزشي                             -برنامه هاي تربيتي -6
  16/4/97  شيراز   فردا فناوران و پژوهشگران آموزي دانش همايش  1

17/4/97  
  24/5/97  شيراز  خالق مطالب تدوين و تهيه سمينار  2
  24/5/97  شيراز  "نه گفتن"سمينار مهارت   3
  25/5/97  شيراز  گرايي كمال غلبه  سمينار  4
  25/5/97  شيراز  سمينار توليد محتوا براي مسابقات خالقيت  5
  25/5/97  شيراز  تدريس روش سمينار  6

  55 دوست علمي                                                     صفحه                                         -7
  5/2/97  شيراز  شيراز در خرامه شهرستان پردازي ايده و خالقيت زمستانه مدرسه دوم مرحله  1

6/2/97  
7/2/97  

  16/2/97  ارسنجان  ارسنجان شهرستان پردازي ايده و خالقيت پاييزه مدرسه سوم مرحله  2
 پرور نخبه خيران مجمع پردازي ايده و خالقيت بهاره مدرسه اردوي جهادي مرحله اولين  3

  )14(بند شهاب ملي برنامه از منتخب مستعد آموزان دانش ويژه فارس
  5/2/97  شيراز

6/2/97  
7/2/97  

  29/1/97  فيروز آباد فيروزآباد شهرستان در پردازي ايده و خالقيت فصلي مدرسه اول مرحله  4
30/2/97  
31/2/97  

  6/4/97  شيراز  فيروزآباد شهرستان پردازي ايده و خالقيت بهاره مدرسه دوم مرحله  5
7/4/97 

8/4/97  
 و ستارگان مدارس آموزان دانش ويژه پردازي ايده و خالقيت فصلي مدرسهمرحله اول   6

  )ص( اهللا رسول محمد
 12/4/97  شيراز

13/4/97 

14/4/97  
  19/4/97  خرامه  خرامه شهرستان پردازي ايده و خالقيت زمستانه مدرسه سوم مرحله  7

 پرور نخبه خيران مجمع پردازي ايده و خالقيت بهاره مدرسهاردوي جهادي  مرحله دومين  8
  )14(بند  فارس

  27/4/97  شيراز
28/4/97  
29/4/97  

  3/5/97  فيروز آباد  فيروزآباد شهرستان پردازي ايده و خالقيت بهاره مدرسه سوم مرحله  9
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 اهللا رسول محمد و ستارگان مدارس پردازي ايده و خالقيت تابستانه مدرسه دوم مرحله  10
  )ص(

 10/5/97  شيراز

11/5/97 

12/5/97  
  24/5/97  شيراز  اولين گردهمايي دانش آموزان سفير بنياد نخبگان فارس  11

25/5/97  
26/5/97  

  18/7/97  خنج  خنج شهرستان در پردازي ايده و خالقيت فصلي مدرسه اول مرحله 12
19/7/97  
20/7/97  

  2/8/97  المرد  المرد شهرستان پردازي ايده و خالقيت پاييزه مدرسه اول مرحله 13
3/8/97  
4/8/97  

  9/8/97  استهبان  استهبان پردازي ايده و خالقيت پاييزه مدرسه اول مرحله 14
10/8/97  
11/8/97  

  23/8/97  شيراز  شيراز چهارگانه نواحي پردازي ايده و خالقيت پاييزه مدرسه اول مرحله 15
24/8/97  
25/8/97  

  7/9/97  شيراز  خنج شهرستان پردازي ايده و خالقيت پاييزه مدرسه دوم مرحله 16
8/9/97  
9/9/97  

  14/9/97  كرمان  كرمان استان در پردازي ايده و خالقيت فصلي مدرسه اول مرحله 17
15/9/97  
16/9/97  

  3/11/97  شيراز  المرد شهرستان پردازي ايده و خالقيت پاييزه مدرسه دوم مرحله 18
4/11/97  
5/11/97  

  17/11/97  شيراز  شيراز نواحي پردازي ايده و خالقيت پاييزه مدرسه دوم مرحله 19
18/11/97  
19/11/97  

  24/11/97  كرمان  كرمان 2مرحله دوم مدرسه خالقيت و ايده پردازي ناحيه  20
25/11/97  
26/11/97  

  8/12/97  شيراز  استهبان شهرستان پردازي ايده و خالقيت پاييزه مدرسه دوم مرحله 21
9/12/97  
10/12/97  
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  22/12/97  شيرازپردازي ايده و خالقيت فصلي مدارس پاياني جشنواره دومين 22
23/12/97  
24/12/97  

  81 صفحه                          نشست هاي اجتماعات نخبگاني                                    -8
 دانشگاه ورزيكشا دانشكده پيشكسوت اساتيد با فارس استان نخبگان بنياد رئيس نشست  1

  شيراز
  3/2/97  شيراز

 علمي يئته و رئيسه هيئت اعضاي از چند تني با فارس استان نخبگان بنياد رئيس نشست  2
  انديش نيك و خير افراد و پزشكان از چند تني و پزشكي علوم و شيراز دانشگاه

  7/2/97  شيراز

 هانج علوم فرهنگستان اعضاي از تن چند با فارس استان نخبگان بنياد رئيس نشست  3
  )TWAS( اسالم

  8/2/97  شيراز

 ابقاتمس و خوارزمي جوان جشنواره نانو، آموزي دانش المپياد برگزيدگان از تقدير و نشست  4
  )9( بند  ايران آزاد ربوكاپ

  17/2/97  شيراز

 رورشپ و آموزش و نخبگان بنياد مسئوالن با شهاب ملي برنامه ناظران انديشي هم نشست  5
  )2آنان (بند  از تقدير و فارس

  19/2/97  شيراز

 فارس گاننخب بنياد مسئوالن با نخبگان ملي بنياد برگزيده مخترعان انديشي نشست هم  6
و كارگاه آموزشي تسهيالت حمايت از  شيراز دانشگاه پيشكسوت اساتيد از جمعي و

  )8(بند اختراعات برتر 

  شيراز
21/3/97  

 وارهجشن برگزيده آموزان دانش با نخبگان بنياد حمايت تحت مخترعان از نفر دو نشست  7
  خوارزمي

  17/4/97  شيراز

 ايه استعداد كارشناسان و فارس نخبگان بنياد كارشناسان و معاون رئيس، با نشست  8
يژه وو كارگاه آموزش سامانه سينا و جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان ها  دانشگاه درخشان

  )8(بند  97-98مشمول جوايز تحصيلي دانشجويان 
  

  8/12/97  شيراز

  88صفحه                         تحقيقاتي، صنعتي و فرهنگي              –بازديد از مراكز علمي  -9
 خرمشهر آزادسازي سالروز مناسبت به نخاعي ضايعه دالور جانباز دو از تقدير و بازديد  1

  قهرمان
  2/3/97  شيراز

 اناست نخبگان بنياد علمي دوست طرح برگزيده آموزان دانش توسط حافظيه از بازديد  2
  فارس

  24/5/97  شيراز

24/8/97 كنگان(بوشهر)  جنوبي پارس 12 فاز نهم پااليشگاه از فارس استان برتر مستعدان بازديد  3  
  30/8/97  شيراز  شيراز اقتصادي ويژه منطقه در مستقر كارخانه 4 از بازديد  4

  93صفحه                                                اردوي جهادي                                            -10
 پرور نخبه خيران مجمع پردازي ايده و خالقيت بهاره مدرسهاردوي جهادي  مرحله اولين  1

  شهاب ملي برنامه از منتخب مستعد آموزان دانش ويژه فارس
  5/2/97  شيراز

6/2/97  
7/2/97  
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 پرور نخبه خيران مجمع پردازي ايده و خالقيت بهاره مدرسهاردوي جهادي  مرحله دومين  2
  فارس

  27/4/97  شيراز
28/4/97  
29/4/97  

بيان ويژه دانش آموزان مستعد  فن نوآوري و دوره اردوي جهادي كارگاه هاي اولين  3
 شهرستان كازرون

  

  10/6/97  كازرون
  

  97صفحه             هنري اسالمي و انقالبي(تئاتر، سينما، شعر و ...هاي فعاليت -11
  در طول سال  شيراز  شيراز »فرهنگ« سينما هاي برنامه از استان برتر هاي رايگان استعداد استفاده  1
 40 تخفيف با »آفتاب شهر هنر« سينما هاي برنامه از استان برتر هاي استعداد استفاده  2

      درصدي
  30/4/97از   شيراز

  100صفحه                  همكاري با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري          -12
  15/11/97  تهران  صمدي ناخدا جناب و سياري دريادار امير با فارس استان نخبگان بنياد رئيس نشست  1

  103طرح جامع توسعه زيست بوم كارآفريني استان فارس                      صفحه  -13
  16/4/97  شيراز    )10(بند فردا فناوران و پژوهشگران آموزي دانش همايش  1

17/4/97  
 16/4/97  شيراز  پردازي ايده و خالقيت مربي تربيت دوره تكميلي مرحله  2

17/4/97   
گاه گيري اكوسيستم كارآفريني و دانش دانان در فرآيند شكلپنل لزوم ورود رياضيبرگزاري   3

 كنفرانس رياضي كشور درچهل و نهمين به همت بنياد نخبگان فارس در  نسل سوم
  صنعت علم و	دانشگاه

  2/6/97  تهران
  

  27/9/97  شيراز  فارس استان در فيروزآبادي حبيب سيد پروفسور جايزه اولين اهدا  4
حضور دكتر ملك زاده معاون وزير بهداشت در جلسه هيات مديره مجمع خيران نخبه   5

  پرور فارس
  23/8/97  شيراز

 بنياد توسط برنامه سه همزمان اجراي از نخبگان ملي بنياد مستعدان معاون بازديد  6
  فارس استان نخبگان

  24/8/97  شيراز

آموزشي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي استان  -برگزاري جلسه توجيهي  7
  كرمان

  

  23/7/97  كرمان
24/7/97  

  26/7/97  كازرون  معلمان درس كارآفريني شهرستان كازروندوره دانش افزايي   8
27/7/97  

رئيس بنياد  توسط كارگاه آموزشي حركت به سوي دانشگاه هاي نسل سوم برگزاري  9
  در دانشگاه صنعتي شيرازنخبگان فارس 

  3/8/97  شيراز

  25/8/97و  24  شيراز  شيراز ويژه دانشجويان دانشگاه» خالقيت و نوآوري«دوره از  اول و دوممرحله  برگزاري  10
  2/9/97و  1



 

٨ 
 

  23/9/97و  22
  برگزاري مرحله اول دوره تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي (جايزه اميد) در شيراز  11

  
  1/9/97  شيراز

2/9/97  
97 ماه آذر  كل كشور  فيروزآبادي حبيب سيد پروفسور علمي جايزه دومين فراخوان  12  

  13/10/97  شيراز  شيراز در) اميد جايزه( پردازي ايده و خالقيت مربي تربيت دوره دوم مرحله برگزاري  13

14/10/97  
  برگزاري اولين استارت آپ ويكند دانش آموزي در فارس  14

  

  الر
  

10/11/97  
11/11/97  
12/11/97  

به چهار نفر از دانشجويان استعداد درخشان » جايزه تحصيلي دانشجويي اميد«اهداي   15
 دانشگاه هاي استان فارس 

  

  28/11/97  شيراز
  

به همت مجمع خيران نخبه پرور » جايزه علمي پروفسور عليرضا سپاسخواه«رونمايي از   16
  فارس و با همكاري بنياد نخبگان فارس

  28/11/97  شيراز
  

  2/12/97و  1  شيراز  ويژه دانشجويان دانشگاه شيراز» خالقيت و نوآوري«مرحله سوم  دوره    17
  10/12/97و  9

  16/12/97و  15
18  

  
1/12/97  شيراز  شغلي هاي فرصت ايجاد در آن نقش و داده علم توسعه آموزشي كارگاه  

  اميد)برگزاري مرحله سوم دوره تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي (جايزه   19
  

  9/12/97  شيراز
10/12/97  

  15/12/97  شيراز  شهري خالق كارهاي و كسب شتابدهي رويداد دوره دومين  20
16/12/97  
17/12/97  

 بنياد حمايت تحت مخترع بين آبياري هوشمند پمپ دستگاه 40 فروش داد قرار انعقاد  21
  شيراز شهرداري و فارس نخبگان

97 ماه اسفند  شيراز  
  

 و نوپا كارهاي و كسب اندازي راه مفاهيم آموزش« ساعته  60 هاي كارگاه مجموعه  22
  »كار بازار به ورور جهت خالقيت پرورش و نرم هاي مهارت يادگيري

  97بهمن و اسفند   شيراز
ادامه  98(در سال 

  خواهد داشت)
  127معرفي بنياد نخبگان و برنامه هاي آن در شهرستان ها                      صفحه  -14

  9/2/97  ممسني  ممسني شهرستان مسئولين با نشست و بازديد در نخبگان ملي بنياد معرفي  1
استهبان و ني   نخبگان بنياد معرفي و ريز ني و استهبان هاي شهرستان از بازديد  2

   7/3/96  ريز



 

٩ 
 

 نيادب مسئوالن بازديد در فارس نخبگان بنياد هاي برنامه از ميزباني براي آمادگي اعالم  3
  سپيدان شهرستان از فارس

  20/3/97  سپيدان

 دانشگاه و احمد بوير و كهگيلويه استان نخبگان بنياد مسئوالن با ديدار و ياسوج از بازديد  4
  شهر اين

  20/3/97  ياسوج

 و ريپذي اشتغال پايدار، توسعه همايش در فارس نخبگان بنياد رئيس و سخنراني حضور  5
  فسا شهرستان سوم نسل دانشگاه

  6/8/97  فسا

 راسمم با همزمان كازرون فارسي سلمان دانشگاه در فارس نخبگان بنياد رئيس سخنراني  6
  )9(بند مقدسي جليل دكتر استاد از تقدير

  5/8/97  كازرون

 لمانس دانشگاه علمي هيات اعضاي و اساتيد با فارس استان نخبگان بنياد رئيس نشست  7
  كازرون فارسي

  17/10/97  كازرون

  137صفحه                                         ساير برنامه ها                                                   -15
  3/2/97  شيراز  فارس استاندار حضور با فارس استان نخبگان بنياد علمي شوراي جلسه اولين  1
  5/2/97  شيراز  مصاحبه و نشست خبري با خبرگزاري جمهوري اسالمي (ايرنا)  2
  5/6/97  شيراز  نشست خبري به مناسبت هفته دولت  3
5/12/97  شيراز  شيراز جمعه امام با فارس نخبگان بنياد رئيس ديدار  4  
 هب نخبگان ملي بنياد رئيس و جمهور رئيس فناوري و علمي معاون ستاري دكتر سفر  5

  شيراز
  14/12/97  شيراز

  144 معاونت بنياد نخبگان فارس     صفحهبرگزاري جلسات با حضور رياست يا  -16
شيراز و   .جلسه برگزار و ثبت شد  336بيش از   

شهرستان 
  هاي استان

  97در طول سال 

  
  
 

 

 



 

١٠ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظارت بر اجراي
  برنامه ملي شهاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١١ 
 

19/2/97 

 و فارس پرورش و آموزش و نخبگان بنياد مسئوالن با شهاب ملي برنامه ناظران انديشي هم نشست
  آنان از تقدير

نشست هم انديشي ناظران برنامه ملي شهاب در استان فارس برگزار  97ارديبهشت ماه  19در روز چهارشنبه مورخ 
گرديد. در اين جلسه كه با حضور آقاي جمشيدي معاون ابتدايي آموزش و پرورش استان و آقاي شرفي رئيس 

اون بنياد نخبگان استان فارس برگزار گرديد در بخش اول نشست، اداره استعدادهاي درخشان و دكتر فخارزاده مع
ناظران و مسئوالن حاضر به تبادل نظر در مورد برنامه شهاب و نقاط ضعف و قوت اين برنامه در استان پرداختند 
 دو ناظران، نظرات و ديدگاه هاي خود را بيان كردند. در بخش دوم كه با حضور آقاي دكتر غالمي كارشناس ارش

اداره استعداد درخشان آموزش و پرورش فارس برگزار گرديد، به سواالت ناظران در مورد برنامه شهاب پاسخ داده 
  شد.

  همچنين در پايان اين جلسه با تقديم لوح و هدايايي از زحمات ناظران تقدير به عمل آمد. 

  

  
  



 

١٢ 
 

  97 ماه مرداد و تير

 1 ناحيه كارزين، و قير گراش، اوز، هاي شهرستان از بازديد با شهاب، ملي برنامه اجراي روند پيگيري
    كمارج و خشت و آباد نور سده، سپيدان، سروستان، درودزن، زرقان، دار، گله مهر، شيراز،

 1هاي اوز، گراش، قير و كارزين، ناحيه شهاب، بازديد از شهرستان  برنامه مليبه منظور پيگيري روند اجراي 
زرقان، درودزن، سروستان، سپيدان، سده، نور آباد و خشت و كمارج توسط دكتر فخارزاده  شيراز، مهر، گله دار،

  معاون بنياد نخبگان استان فارس انجام شد.

صورت پذيرفت در هر شهرستان با رئيس، شوراي معاونين آموزش  97مرداد ماه تير و در اين بازديد ها كه در طول 
هاب جلساتي برگزار شد و حضار در ارتباط با اجراي اين برنامه به بحث و و پرورش و عوامل اجرايي برنامه ملي ش

  تبادل نظر پرداختند.

  

  
  

  

  



 

١٣ 
 

26/12/97  

با حضور رئيس سازمان آموزش و پرورش  استان فارسدر ستاد اجرايي برنامه ملي شهاب جلسه 
  فارس

ستاد ، جلسه 97در روز يكشنبه بيست و ششم اسفند ماه به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس، 
 دكتر نجفي رئيس اداره كل آموزش و پرورش استان فارسآقايان اجرايي برنامه ملي شهاب استان فارس با حضور 

  .دكتر فخارزاده معاون بنياد نخبگان استان فارس و ديگر اعضا تشكيل گرديد و

 وبحث  دامه برنامه،ارائه گرديد و پيرامون نحوه ا ي شهاب در سال جاريدر اين جلسه گزارشي از اجراي برنامه مل 
اين  شده سوطي از نحوه فعاليت هاي انجامهمچنين معاون بنياد نخبگان استان فارس گزارش مبتبادل نظر شد. 

  . ل جاري بيان نمودو نقاط قوت و ضعف برنامه را در سا هبنياد در زمينه نظارت و ارزيابي ارائه داد

 هاياستعداد آموزان دانش هدايت خصوص در فارس پرور نخبه خيران مجمع هايفعاليت از گزارشي وي چنينه
 تجه ييراهكارها و گرديد ثبح مشكالت از اي پاره خصوص در سپس .داد ارائه شهاب ملي برنامه از منتخب برتر
  .شد ارائه اجرا

 وانجام گرفته  يندهاجراي برنامه ملي شهاب در سال آوص نحوه خص در مصوباتي جلسه اين در است ذكر نشايا
 .ريزي الزم صورت پذيردها برنامه شد بر اساس آنمقرر 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٤ 
 

  

  

  
  

  

  

  اعطاي نامه آيين مقررات اجراي
  تحصيلي هاي جايزه

  برتراستعداد  دانشجويان به 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

١٥ 
 

  تسهيالت پيگيري امور مشموالن اين جوايز و  ي پرونده متقاضيان جوايز تحصيلي، بررس

  دانش آموختگان برتر و ارايه مشاوره به ارباب رجوع محترم در ارتباط با تسهيالت بنياد                 

و ثبت نام متقاضيان  1397- 98پس از مرحله اول فراخوان ثبت نام متقاضيان جوايز تحصيلي در سال تحصيلي  
كه مراحل بررسي، اعالم نقص و برابر اصل پرونده به كارتابل استان فارس وارد شد  500در سامانه سينا، بيش از 

  .انجام شد 1397مدارك مربوط به متقاضيان تا پايان شهريور ماه 

نفر از مشموالن  150نيز براي  1396 – 97پيگيري امور مربوط به مشموالن جوايز تحصيلي بنياد نخبگان در سال 
  .اين جوايز در استان فارس توسط كارشناسان بنياد فارس انجام شد

دانش پرونده متقاضيان تسهيالت  1000حدود  1397در طول سال  ناسان بنياد نخبگان استان فارسكارش
ه همچنين روزان آموختگان را بررسي كرده و مراحل مختلف مربوط به دريافت اين تسهيالت را پيگيري نمودند.

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

  

  



 

١٦ 
 

12/12/97  

نحوه كار با سامانه جامع اطالعات نخبگاني (سينا) ويژه كارشناسان استعداد هاي  آشنايي با كارگاه
  درخشان دانشگاه هاي شيراز 

اسفندماه با حضور كارشناسان استعداد درخشان دانشگاه هاي شيراز، صنعتي شيراز،  12در روز يكشنبه مورخ 
پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي، نشست و كارگاه آشنايي و نحوه كار با علوم پزشكي شيراز و دانشكده هاي 

  سامانه جامع اطالعات نخبگاني (سينا) در محل بنياد نخبگان فارس برگزار گرديد.

در اين جلسه سركار خانم حسيني كارشناس امور نخبگان بنياد نخبگان استان فارس به معرفي آئين نامه هاي 
يالت دانش آموختگان برتر از جمله نظام وظيفه تخصصي، پسا دكتري شهيد چمران، نظام بنياد ملي نخبگان، تسه

وظيفه غير مقيم و تسهيالت شهيد احدي و جوايز تحصيلي پرداخت و همچنين نحوه كار با سامانه سينا و تحويل 
ه آموزش ياري، نام كاربري و كلمه عبور به كارشناسان دانشگاه هاي مادر و چگونگي ارسال مدارك مربوط ب

 پژوهشي ياري و راتبه به كارشناسان استعداد درخشان آموزش داده شد.

  



 

١٧ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ساير و پژوهش هفته نمايشگاه در شركت
  ها نمايشگاه

  
  
  
  

  



 

١٨ 
 

18/5/97  

حضور بنياد نخبگان استان فارس و مجمع خيران نخبه پرور فارس در نمايشگاه مجمع خيران سالمت 
  فارس

عمومي بنياد نخبگان استان فارس، اين بنياد و مجمع خيران نخبه پرور فارس به منظور معرفي به گزارش روابط 
فعاليت هاي بنياد و مجمع خيران به منظور ترغيب خيران به مشاركت در فعاليت هاي حوزه نخبه پروري با پرپايي 

ارس برگزار گرديده بود غرفه اي در نمايشگاهي كه به مناسبت مجمع عمومي ساليانه مجمع خيران سالمت ف
  شركت كرد.

گروه از تشكل هاي خيريه استان فارس به معرفي فعاليت هاي خود پرداختند كه در  30در اين نمايشگاه حدود 
غرفه بنياد نخبگان و مجمع خيران نخبه پرور فارس نيز فعاليت هاي حيطه نخبه پروري و حمايت از استعداد هاي 

  م معرفي گرديد.برتر بويژه استعداد هاي محرو

برگزار گرديد با حضور دكتر شريف رئيس بنياد  97مردادماه  18كه در روز پنجشنبه مورخ  در اين برنامه همچنين
  از تعدادي از خيران تقدير به عمل آمد.  ،نخبگان استان فارس و جمعي از مسئوالن استان

  

  
  



 

١٩ 
 

  8/6/97و  7، 6، 5، 4، 3

  نمايشگاه معرفي خدمات دولت به مناسبت هفته دولتحضور بنياد نخبگان استان فارس در 

 چمران بلوار محل در خدمت جشنواره عنوان با نمايشگاهي در فارس استان در اميد و تدبير دولت دستاوردهاي
  .است گرفته قرار مردم ديد معرض در شيراز

 در دستگاه هاي دولتي عملكرد كرد، كار به آغاز 97شهريورماه  سوم شنبه شامگاه كه نمايشگاه اين هاي غرفه در
  .است گرفته قرار مردم ديد معرض در فارس استان فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، عمراني، ابعاد

 يزر،ت فيلم، قالب در را دولت عملكرد مستقيم صورت به اجرايي هاي دستگاه كارشناسان و مديران ها، غرفه اين در
  .كنند مي معرفي...  و كتابچه بروشور كليپ،

بنياد نخبگان استان فارس نيز با برپايي غرفه اي به معرفي فعاليت ها، تسهيالت و حمايت هاي خود و همچنين 
 هر شهريور 8الي  3از تاريخ  دولت هفته مناسبت به نمايشگاه معرفي مجمع خيران نخبه پرور فارس پرداخت. اين

  شد.  برپا 22 تا 17 ساعت از روز

  

  
 



 

٢٠ 
 

  28/9/97و  27، 26، 25

  به مناسبت هفته پژوهشدر نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي استان فارس  شركت

با برپايي غرفه اي  1397 آذر 28الي  25به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس، اين بنياد در تاريخ 
ر استان و مجمع خيران نخبه پرو  در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي استان فارس به معرفي فعاليت هاي خود

پرداخت. در اين نمايشگاه كه به مناسبت هفته پژوهش با حضور دانشگاه ها و دستگاه هاي مختلف اجرايي  فارس
  و محصوالت خود را معرفي نمودند. هاي پژوهشي استان فارس برگزار گرديد، پژوهشگران و مخترعان استان فعاليت

و حمايت ها، به ارايه مشاوره حضوري به مخترعان و  بنياد نخبگان استان فارس نيز عالوه بر معرفي تسهيالت
  .شگران توسط كارشناسان خود پرداختپژوه

آذرماه در مراسم تقدير از پژوهشگران برتر استان، اولين جايزه پروفسور  27شنبه مورخ  3در روز  شايان ذكر است
نخبگان فارس معرفي شده بود به  حبيب فيروزآبادي كه به همت مجمع خيران نخبه پرور فارس و باهمكاري بنياد

دانشگاه فردوسي مشهد و متولد شهرستان  دانشجوي دكتري رشته شيمي آلي(آقاي حسين ثابت سروستاني 
   اهدا گرديد.  سروستان استان فارس)

  



 

٢١ 
 

  20/11/97الي  12

به  نظام مقدس جمهوري اسالمي حضور بنياد نخبگان استان فارس در نمايشگاه معرفي خدمات
  مناسبت چهل سالگي انقالب اسالمي

افتخار به « عنوان با نمايشگاهي در فارس استان در دستاوردها و فعاليت هاي دستگاه ها و سازمان هاي مختلف
  .است گرفته قرار مردم ديد معرض در شيراز بوستان آزادي محل در» گذشته، اميد به آينده

 كرد، كار به آغازبه مناسبت دهه مبارك فجر  97ماه بهمن  12 جمعه شامگاه كه نمايشگاه اين هاي غرفه در
  رفت.گ قرار مردم ديد معرض در فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، عمراني، ابعاد در استان دستگاه هاي دولتي عملكرد

 يزر،ت فيلم، قالب در را دولت عملكرد مستقيم صورت به اجرايي هاي دستگاه كارشناسان و مديران ها، غرفه اين در
  كردند. معرفي...  و كتابچه بروشور كليپ،

بنياد نخبگان استان فارس نيز با برپايي غرفه اي به معرفي فعاليت ها، تسهيالت و حمايت هاي خود و همچنين 
 22االي  12از تاريخ  دهه مبارك فجر مناسبت به نمايشگاه معرفي مجمع خيران نخبه پرور فارس پرداخت. اين

 شد.  برپا 22 تا 16 ساعت از روز هر بهمن

  



 

٢٢ 
 

  
  
  
  

  
  برگزاري كارگاه آموزشي مقررات بنياد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٣ 
 

21/3/97   

 بنياد برگزيده مخترعان انديشي كارگاه آموزشي تسهيالت حمايت از اختراعات برتر و نشست هم
  شيراز دانشگاه پيشكسوت اساتيد از جمعي و فارس نخبگان بنياد مسئوالن با نخبگان ملي

بررسي روند تجاري سازي و  اطالع رساني در ارتباط با شيوه نامه حمايت از اختراعات بنياد ملي نخبگان، با هدف
كمك به اين فرآيند و همچنين ايجاد ارتباط بين اساتيد پيشكسوت دانشگاه شيراز و مخترعان جوان برگزيده 

موزشي تسهيالت حمايتي بنياد نخبگان كارگاه آ 1397خردادماه  21جشنواره رويش بنياد ملي نخبگان در تاريخ 
در زمينه اختراعات و نشست هم انديشي با حضور مخترعان برگزيده جشنواره هاي اختراعات رويش دو سال اخير، 

  الن بنياد نخبگان استان فارس برگزار گرديد.وو مسئ اساتيد پيشكسوت دانشگاه شيراز

نفر از اساتيد پيشكسوت دانشكده  8بنياد ملي نخبگان و نفر از برگزيدگان جشنواره رويش  8در اين نشست كه 
كشاورزي دانشگاه شيراز حضور داشتند، دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس به معرفي تسهيالت و 
حمايت هاي بنياد ملي نخبگان از مخترعان برگزيده پرداخت. وي همچنين با اشاره به نشكيل مجمع خيران نخبه 

  در تالشيم تا سرمايه هاي خيران را به سمت حمايت از ايده ها و اختراعات جوانان سوق دهيم. پرور فارس گفت:

مخترعان حاضر در اين نشست نيز ضمن معرفي اختراع خود، گزارشي از روند تجاري سازي و فعاليت هاي انجام 
  .شده در اين ارتباط را ارائه نموده و مشكالت و پيشنهاد هاي خود را بيان نمودند

روند تجاري سازي برخي از اختراعات مطرح نموده و هاي فني و  اساتيد حاضر نيز پيشنهاد هاي خود را در زمينه
  در زمينه حمايت و همكاري با تعدادي از مخترعان قول مساعد دادند.

  در پايان اين نشست نيز معاون و كارشناسان بنياد نخبگان استان فارس به سواالت حضار پاسخ دادند.

  



 

٢٤ 
 

17/10/97  

وسط ت دانشجويان دانشگاه سلمان فارسي كازرون معرفي تسهيالت و حمايت هاي بنياد نخبگان براي
  رئيس و معاون بنياد نخبگان استان فارس

هاي بنياد ملي نخبگان و رئيس و معاون بنياد نخبگان استان فارس در جلسه اي كه به منظور معرفي مأموريت 
و كسب و كار تشكيل شده بود ضمن تشريح اين  يارزش آفرين ، نوه كارآفرينيولمقبه نحوه ورود دانشجويان 

هاي مربوط به جوايز تحصيلي و امكاناتي كه در بنياد در اختيار دانشجويان ها و دستورالعملنامهآيين ،هاماموريت
  .را به حضار ارائه دادند گيرد مستعد و برگزيده قرار مي

ضمن اشاره به اجراي برنامه شهاب در دو سال گذشته در شهرستان  نخبگان فارس بنيادمعاون  دكتر فخارزاده
اين برنامه يك برنامه راهبردي است كه در جهت استعداديابي واقعي دانش آموزان مقاطع ابتدايي  :كازرون گفت

 گيري شكل ،در اين جلسه كليه اطالعات مربوط به نحوه حمايت از مخترعين برگزيده .جهت داده شده است
 .به سواالت دانشجويان پاسخ داده شد و بنيان تشريحهاي دانشرويدادهاي كارآفريني و ايجاد شركت

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٥ 
 

28/11/97  

كارگاه آموزشي معرفي تسهيالت بنياد نخبگان در حاشيه جلسه تقدير از دانشجويان برتر دانشگاه 
  شيراز

 97بهمن ماه  28آفرين دانشگاه شيراز در روز يكشنبه مورخ  در حاشيه برگزاري مراسم تقدير از دانشجويان افتخار
 در محل سالن اجتماعات مركز فرهنگي و رفاهي دانشگاه شيراز، دو تن از كارشناسان بنياد نخبگان استان فارس

 زكارگاه آموزشي معرفي تسهيالت بنياد ملي نخبگان را برگزار نمودند. دانشجويان مشمول جواي با برپايي غرفه اي،
  تحصيلي بنياد ضمن آشنايي با تسهيالت از كارشناسان بنياد فارس مشاوره حضوري دريافت كردند.

در اين مراسم كه به منظور تقدير از دانشجويان افتخارآفرين دانشگاه شيراز شامل رتبه هاي برتر كنكور، المپياد 
اد ي نخبگان برگزار گرديد، رئيس بنيها، مسابقات علمي و فرهنگي و همچنين مشموالن جوايز تحصيلي بنياد مل

نخبگان فارس نيز طي سخناني به معرفي فعاليت ها و تسهيالت بنياد ملي نخبگان و مجمع خيران نخبه پرور 
  فارس پرداخت. 

  
  



 

٢٦ 
 

8/12/97  

 درخشان هاي استعداد كارشناسان و فارس نخبگان بنياد كارشناسان و معاون رئيس، با نشست
ويژه دانشجويان ها و كارگاه آموزش سامانه سينا و جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان  دانشگاه

   97-98مشمول جوايز تحصيلي 

حضور رئيس، معاون و دو تن از كارشناسان بنياد نخبگان استان فارس  با 97اسفند ماه  8چهارشنبه مورخ  در عصر
راز، علوم پزشكي شيراز و صنعتي شيراز و همچنين و همچنين كارشناسان استعداد هاي درخشان دانشگاه هاي شي

كارگاه آموزش سامانه سينا و جوايز نشست و رئيس اداره استعداد هاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 
  برگزار گرديد. 97-98ويژه دانشجويان مشمول جوايز تحصيلي تحصيلي بنياد ملي نخبگان 

نياد نخبگان استان فارس ضمن تبريك به برگزيدگان اين جوايز و آرزوي در ابتداي اين كارگاه دكتر شريف رئيس ب
  موفقيت هاي بيشتر به معرفي فعاليت هاي بنياد نخبگان و مجمع خيران نخبه پرور استان فارس پرداخت.

در ادامه اين كارگاه سركار خانم حسيني كارشناس امور نخبگان بنياد نخبگان استان فارس به معرفي تسهيالت و 
  جوايز تحصيلي بنياد نخبگان پرداخت و به صورت عملي نحوه تقاضاي تسهيالت در سامانه سينا را آموزش داد.

در پايان نيز با حضور دكتر شريف و كارشناسان بنياد نخبگان فارس به پرسش هاي دانشجويان در اين زمينه پاسخ 
 داده شد.

  



 

٢٧ 
 

  
  
  
  
  

  تجليل و تكريم از 
  نخبگان و مستعدان برتر

  
  

  

  

  

  

  



 

٢٨ 
 

29/1/97  

    چهارمين مراسم ساالنه تقدير از دانش آموزان برگزيده مقاطع متوسطه شهرستان كازرون

در روز چهارشنبه مورخ چهارمين مراسم ساالنه تقدير از دانش آموزان برگزيده مقاطع متوسطه شهرستان كازرون 
در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگيان شهرستان كازرون با حضور دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان  29/1/97

آقاي باقري شهردار كازرون، دكتر رياضي استاد فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي، سيده مهتاب نبوي استان فارس، 
ي، ورزشي و ادبي كسب كرده (دانشجوي افتخار آفرين كه به رغم معلوليت موفقيت هاي زيادي را در زمينه علم

  است)، اعضاي شوراي شهر كازرون و جمعي از فرهيختگان و خيران كازرون برگزار گرديد.

دكتر شريف در اين مراسم ضمن معرفي فعاليت هاي بنياد نخبگان استان فارس از جمله اجراي برنامه ملي شهاب، 
دانش آموختگان و مخترعان برتر به معرفي مجمع مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي و تسهيالت دانشجويان، 

رئيس بنياد نخبگان استان فارس ضمن تبريك و آرزوي موفقيت هاي بيشتر  خيران نخبه پرور فارس نيز پرداخت.
به دانش آموزان برگزيده حاضر در مراسم گفت: سعي كنيد با كسب اطالعات، سواد و مهارت كافي براي آينده 

شيد.در پايان اين مراسم نيز با حضور دكتر شريف، دكتر رياضي و مسئوالن شهرستان كشور عزيزمان مفيد با
  كازرون، با اهداي لوح و هدايايي از دانش آموزان برگزيده مقاطع متوسطه اين شهرستان تقدير به عمل آمد. 

در حال احداث دخانه دانش آموزي در حاشيه اين سفر نيز رئيس بنياد نخبگان استان فارس از پژوهشسرا و رص
كانون فرهنگي و تربيتي آموزش و پرورش كازرون بازديد به عمل آوردند كه مقرر گرديد از طرف مجمع خيران و

  نخبه پرور فارس در زمينه تكميل و تجهيز اين پژوهشسرا و رصدخانه مساعدت انجام شود.  

  



 

٢٩ 
 

5/2/97    

  فارس استان نخبگان بنياد معاون فخارزاده دكتر مقدس دفاع جانباز و ايثارگر از تقدير

تقدير از ايثارگر و جانباز دفاع مقدس دكتر «به مناسبت ميالد حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز، مراسم 
با حضور رياست و پرسنل بنياد نخبگان  97ارديبهشت ماه  5در تاريخ » فخارزاده معاون بنياد نخبگان استان فارس

  استان فارس برگزار گرديد.

ن مراسم دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان فارس ضمن بزرگداشت روز جانباز گفت: همه ما مديون ايثارگري در اي
  هاي افرادي هستيم كه جواني و حتي نوجواني خود را وقف امنيت كشور و دفاع از اين آب و خاك نمودند.

ه در پشت جبهه ها و چه وي خطاب به جوانان حاضر در جمع گفت: وصف شرايط آن دوران و ايثارگري مردم چ
در ميدان جنگ در كالم نمي گنجد و توصيف آن زمان براي شما جوانان در قالب كالم بسيار سخت است چون 

  مردم مسلمان ايران حماسه هاي بسيار بزرگي را خلق كردند.

ون را مدي رئيس بنياد نخبگان استان فارس ضمن تبريك روز جانباز خطاب به دكتر فخارزاده گفت: ما همه خود
  شما ايثارگران مي دانيم و مطمئنا اين مجاهدت هاي شما مقبول درگاه احديت است.

دكتر فخارزاده معاون بنياد نخبگان استان فارس نيز طي سخنان كوتاهي با بيان خاطره اي از دوران دفاع مقدس، 
ره) را مثال زدني خواند و گفت: نوجوانان شور نوجوانان و جوانان را براي دفاع از ايران اسالمي و اطاعت از امر امام(

  ساله اي بودند كه با اشك و التماس متقاضي حضور در ميدان هاي نبرد حق عليه باطل بودند. 13

در پايان اين مراسم نيز با اهداي لوح تقدير توسط رياست بنياد نخبگان استان فارس از اين جانباز دفاع مقدس 
  تقدير به عمل آمد.

 
  



 

٣٠ 
 

12/2/97  

  »بيگي بهمن محمد مرحوم« ايران عشايري آموزش پدر از تقدير

 نفارغ التحصيال جزء دانش آموختگان مدرسه عشايري استان فارس كه كه به همت جمعي از يدر برنامه باشكوه
از خدمات برگزار گرديد مناسبت روز معلم و به  97 ارديبهشت ماه  12در روز قبل اين دبيرستان بودند، چهار دهه 

در اين مراسم كه با حضور تني چند از  .تقدير به عمل آمد »جناب آقاي بهمن بيگي«ايران  يپدر آموزش عشاير
داف با توجه به اه :نمايندگان استان فارس و مديران استان برگزار شد رئيس بنياد نخبگان استان فارس گفت

 خبهن پروري، نخبه، شناسي به، نخبرترهدايت و حمايت از مستعدين ، متعالي بنياد ملي نخبگان در شناسايي
  .بايست تمام قد از بنياد ملي نخبگان حمايت نمايندنمايندگان استان فارس مي ، ماريگن نخبگا و گزيني

از اهداف اصلي بنياد نخبگان فارس شناسايي و تامين نيروي انساني توانمند آينده كشور است  :گفت دكتر شريف
  .اجراي برنامه مدرسه فصلي خالقيت و ايده پردازي تجلي پيدا كرده است و ابشه مليكه اين مهم در برنامه 

هاي بنياد ملي نخبگان و معاونت علمي و شهرستان استان فارس برنامه 30شهرستان از  26 در تاكنون: وي گفت 
 ي داشتندفناوري در حوزه هاي مختلف معرفي شده است و در شهرستان هايي كه مسئولين آنها با بنياد همكار

  .در آمده است اجرا ي بهيهابرنامه

  .ناحيه توسعه خواهد يافت 32به ناحيه  12از  باهمهرماه سال جاري اجراي برنامه شاز ابتداي  وي افزود:

در شهرستان  ت،خالقي برنامه مدارس فصليسال گذشته  3نخبگان استان فارس اضافه كرد: خروجي  رئيس بنياد 
فارس در حال آموزش و اجراي مهارت هايي هستند هاي مختلف در حال حاضر به عنوان سفيران بنياد نخبگان 

  كه توسط بنياد نخبگان فارس فرا گرفته اند. 

همچنين مراسم نكوداشت ديگري در اين روز در مجتمع آموزشي احسان با حضور جمع كثيري از عالقمندان به  
 شده ههاي نگاشتي جلوه هاي شخصيتي استاد و كتابرسبر برگزار گرديد كه در اين برنامه ضمن آن استاد فقيد

 معاون دكتر فخارزاده اين جلسه كه با حضور مد.درتوسط ايشان از مقام علمي و اجرايي ايشان تقدير به عمل آ
 .يدنواده آن مرحوم تقديم گرداز طرف بنياد نخبگان به خا لوح سپاسي بنياد نخبگان استان فارس برگزار گرديد

  

 

  



 

٣١ 
 

17/2/97  

 پربوكا مسابقات و خوارزمي جوان جشنواره نانو، آموزي دانش المپياد برگزيدگان از تقدير و نشست
 ايران آزاد

جلسه تقدير از برگزيدگان المپياد دانش آموزي نانو، جشنواره جوان  97ارديبهشت ماه  17در روز دوشنبه مورخ 
ربوكاپ آزاد ايران با حضور رئيس بنياد نخبگان استان فارس  برگزار گرديد. در اين مراسم  خوارزمي و مسابقات

تن از برگزيدگان اين جشنواره ها، جمعي از خانواده هاي آنان و تعدادي از كارشناسان بنياد نخبگان  5كه با حضور 
 معرفي برخي از فعاليت ها و حمايتاستان فارس در محل دفتر رياست اين بنياد برگزار گرديد، دكتر شريف ضمن 

هاي بنياد ملي نخبگان گفت: بنياد نخبگان تا حد ممكن تالش مي كند تا از شما استعداد هاي برتر حمايت كند 
و از سوي ديگر شما صاحبان استعداد هاي برتر نيز در مقابل خداوند و جامعه مسئوليد تا با استفاده از استعدادهاي 

 هت رفع مشكالت كشور تالش كنيد.خدادادي خودتان در ج
در ادامه اين نشست نيز شركت كنندگان به بيان دغدغه ها و پيشنهاد هاي خود پرداختند و كارشناسان بنياد به 

  سواالت آنان پاسخ گفتند.

  در پايان اين برنامه نيز با اهداي لوح و هدايايي از اين استعداد هاي برتر تقدير به عمل آمد.

  
  



 

٣٢ 
 

24/2/97  

  شيراز دانشگاه درخشان استعداد و نخبگان ملي بنياد حمايت تحت دانشجويان از تقدير

برگزار گرديد از دانشجويان تحت  شيراز دانشگاهدر  97 ماه ارديبهشت 24 مراسمي كه در روز دوشنبه مورخدر 
  .حمايت بنياد نخبگان و استعدادهاي درخشان دانشگاه شيراز تقدير به عمل آمد

خبگان نت رئيسه دانشگاه شيراز برگزار گرديد رئيس بنياد اهي و اين مراسم كه با حضور خانواده هاي دانشجويان در
تبريك موفقيت هاي كسب شده توسط دانشجويان از آنها درخواست كرد كه با كسب مهارت استان فارس ضمن 

 :دكتر شريف گفت .دنار خداوند باشزگكرشخود اثر گذار باشند و با اين عمل  هاي الزم در جهت خدمت به جامعه
اگرچه قريب به اتفاق مراكز آموزش عالي موجود در استان فارس از دانشگاه هاي نسل اول اند اما خوشبختانه 

  .نسل سوم مي باشدبه دانشگاه شيراز در حال گذر از نسل دوم 

ان آن يكي پس از ديگري در حال تدوين شده است و ارك اكوسيستم كار آفريني در فارسطرح جامع  وي افزود:
  .شكل گيريست

ر در سطح دانش آموزي دان برتر استان فارس با اشاره به اهداف بنياد در شناسايي مستعد رئيس بنياد نخبگان
در آموزش و پرورش و  ، نهي كه اين افراديهاپردازي و آموزش مهارتو ايده قالب اجراي مدرسه فصلي خالقيت 

 فارسهاي تخصصي خود با بنياد از دانشجويان درخواست نمود كه در حوزه مهارت ،بينندمي ه هادانشگانه در 
 .همكاري نمايند
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نكوداشت امير دريادار دكتر حبيب اهللا سياري،  فرزند دلير « چهارمين همايش ملي پاسداشت نخبگي

  »فارس
بزرگداشت امير دالور ارتش اسالم، چهارمين  همزمان با هفته گرامي داشت دفاع مقدس ، و به منظور تكريم و

رئيس ستاد و معاون هماهنگ » نكوداشت امير دريادار دكتر حبيب اهللا سياري«همايش ملي پاسداشت نخبگي 
توسط بنياد  1397مهرماه  4در روز چهارشنبه مورخ  » فرزند دلير فارس«كننده ارتش جمهوري اسالمي با عنوان 

در اين همايش كه با حضور جمع كثيري از مسئوالن لشكري و كشوري،  برگزار گرديد.نخبگان استان فارس 
دانشجويان و افسران جوان، پيشكسوتان و فرماندهان دوران دفاع مقدس، اعضاي هيات علمي، نخبگان، فرهيختگان 

يادار دكتر سياري تكريم سال ايثارگري، تالش و مديريت تاثيرگذار امير در 37و استعداد هاي برتر برگزار گرديد از 
  به عمل آمد.

دكتر آريا الستي معاون بنياد ملي نخبگان كه به نمايندگي از دكتر ستاري رئيس بنياد ملي نخبگان در اين مراسم 
بگان بنياد ملي نخمراسم امروز داراي يك ويژگي است كه شايد با جلسات قبلي تكريم حضور يافته بود گفت:  

در سال گذشته در ديداري كه برخي از نخبگان با مقام معظم رهبري داشتند توصيه اي انجام  ،تفاوت داشته باشد
 ،فكرت ،اشاره به جامعه نخبگان بود كه امروز اگر شما فرصت انديشيدن و آن نكته بسيار مهمي بودحاوي شد كه 

بوم  و مرز اين براي كه سانيك هايايثارگري  فعاليت ادبي و هنري داريد مرهون ،فعاليت فرهنگي ،فعاليت علمي
و خوب است كه شما نخبگان اين كشور در كنار فعاليت هاي علمي و فناورانه خودتان  هست امنيت را تامين كردند

  .اند داشته باشيدبراي شما به وجود آورده را شرايط اين كه به كسانيهمواره نگاهي 

 ما به را توفيق اين كه شاكريم را مراسم گفت: خداونددكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس نيز در اين 
 مرد بزرگ پاسداشت و تكريم براي كنيم ميزباني را مراسمي »نخبگي پاسداشت«چهارمين همايش ملي  در تا داد

 هاي سال در دلسوزي و ايثارگري همتي، بلند ش،الت با را خود اثرگذاري ممكن شكل بهترين به كه اي فرهيخته و

وي ادامه داد: امير سياري را اگر صرفا از ديدگاه يك نظامي، يك تكاور يا  .منصه ظهور رسانده است به متمادي،
 يك فرمانده موفق بنگريم، حق ايشان و حق ملت شريف ايران را ادا نكرده ايم. او يك دانشمند و عالم عارف است.

ديريت و نو آوري در  سطح بااليي قرار دارد. نخبه اي كه داراي مدارج علمي ممتاز در رده خود بوده و از نظر م
كسي كه در كنار طي كردن پله پله ي مدارج فرماندهي، مراحل نخبگي علمي را نيز گام به گام به نحو احسن 
پيموده است، از يك افسر تكاور تا رئيس ستاد و معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي ايران... از يك 

رس رئيس بنياد نخبگان استان فا تخصص و استاد تمام دانشگاه در مديريت امور دفاعي...كارشناس نظامي تا يك م
  افزود: تكريم از امير سياري فقط تكريم از او نيست، تكريم از تمام تكاورانيست كه در اوايل جنگ، صبحگاهان با 
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روزه  34ي دلير، حماسه مقاومت صالبت و مقتدر به خرمشهر رفتند ولي سالم بازنگشتند تا به همراه ديگر نيروها
را بسازند. تكريم تمامي دالوراني است كه حماسه مقاومت و سپس شكست حصر آبادان را آفريدند. تكريم تمام 
دريادالن و مهندسان مبتكري است كه از سواحل، جزاير و مرزهاي آبي ايران سر افراز،  نگهباني و حفاظت كرده 

ان و مبتكران دريايي است كه با توليد و تكميل تجهيزات و برنامه ريزي هاي و مي كنند. تكريم تمامي دانشمند
  هوشمندانه پرچم پر افتخار ايران اسالمي را در آب هاي آزاد بين المللي به اهتزار در آوردند.

يادار در اميردر ادامه اين مراسم حضرت آيت اهللا دكتر دژكام نماينده ولي فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز، 
ناخدا  ،مهندس امير رستگاري، معاون وزير و رئيس سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

يكم بازنشسته تكاور هوشنگ صمدي فرمانده امير سياري در دوران دفاع مقدس، ناخدا بازنشسته علي جعفري 
سروناز سياري دختر امير سياري به بيان نكاتي در  خانمجبلي از همرزمان امير سياري در دوران دفاع مقدس و 

همچنين دكتر صالحي معاون محترم رئيس  ارتباط با ويژگي ها و خدمات امير سياري به ايران اسالمي پرداختند. 
جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي پيامي ويديويي را به اين مراسم ارسال كرد كه گزيده اي از ويژگي هاي 

  ت امير دريادار سياري را بيان نمود.شخصيتي و خدما

به عنوان سخنران آخر اين مراسم باشكوه نيز امير دريادار دكتر حبيب اهللا سياري در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
اميدواريم كه چون در هفته دفاع مقدس هستيم هميشه به دنبال اين باشيم كه بتوانيم فرهنگ و ارزشهاي دفاع 

ه چگونه به اين كشور حمل ا بن دندان مسلحنده منتقل كنيم كه همه بدانند كه دشمن تهاي آيمقدس را به نسل
كرد و چه اهدافي را در سر داشت و چه كساني و چگونه با ايثارگري و از خودگذشتگي و جان شيرين را در طبق 

امروز  تا م،فراز باشيا را دادند تا امروز ما سر  هستي شانكردند و  نثاراخالص گذاشتن پاي كار آمدند و خونشان را 
امنيتي كه همه دشمنان ما امروز به دنبال آن هستند كه اين را از ما بگيرند ، ما در داخل كشور امنيت داشته باشيم

ارزش اين امنيت  .شود چقدر ملت ما تحت تاثير قرار مي گيرد وارد مي دشه ايبينيم كه در گوشه اي كه خو مي
د نبدانيد كه به بركت خون همان شهدا و ايثارگري همه عزيزاني كه در دفاع مقدس تالش كردند و كوشش نمودرا 

  است.

مقدس  اعدف در كه همانگونه كشور جوانان اين اينكه آخر كالم امير دريادار دكتر حبيب اهللا سياري در پايان گفت: 
دكتر اشاره فرمودند با همانطور كه آقاي مي توانند  د،ندر مقابل دشمن ايستادند و پوزه دشمن را به خاك ماليد

همت و غيرت كه در درونشان وجود دارند و هويتي كه دارند و همت  ،رشادت شجاعت،دانش ،توكل به خدا با علم
توانند كشور جمهوري اسالمي ايران را به باالترين قله هاي افتخار بااليي كه دارند و با بصيرت و دشمن شناسي مي

 .م و دانش برسانندعل
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شايان ذكر است در پايان اين مراسم لوح ارج نامه معاون علمي و فناوري رياست جمهوري و رئيس بنياد ملي 
نخبگان به همراه هدايا و لوح هاي تقديري از طرف بنياد نخبگان استان فارس و ديگر سازمان ها و دستگاه هاي 

    كشوري و استاني به امير سياري تقديم گرديد. 
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  در فارسارتش نيروي دريايي  مسئول نمايندگير از ناخدا دوم فتحي تقدي

با حضور دكتر فخارزاده معاون و آقاي مظلومي كارشناس روابط عمومي بنياد نخبگان فارس در دفتر نمايندگي 
 نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي در استان فارس، با تقديم لوح سپاس از زحمات جناب ناخدا دوم نويد فتحي

نماينده نيروي دريايي در فارس در زمينه برگزاري مراسم باشكوه نكوداشت امير دريادار حبيب اهللا سياري، تقدير 
  به عمل آمد.

در اين ديدار كه با حضور تني چند از مسئوالن نيروي دريايي استان فارس در محل دفتر نمايندگي نداجا در 
  اسم نيز تبادل نظر انجام گرفت.استان فارس برگزار گرديد در زمينه برگزاري مر

دكتر فخارزاده معاون بنياد نخبگان استان فارس ضمن تشكر از همكاري بسيار خوب جناب ناخدا فتحي در برگزاري 
اين مراسم گفت: تكريم و الگوسازي از بزرگان عرصه جهاد و ايثار ديني بود كه برگردن خود احساس مي كرديم و 

ابق فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي امير دريادار دكتر سياري، ايشان يكي از با توجه به شخصيت علمي و سو
بهترين گزينه ها در جهت تكريم و معرفي به جوانان در جهت الگوسازي بود كه بحمد اهللا با همكاري هاي 

  حضرتعالي به اين مهم دست يافتيم.

در استان فارس نيز ضمن تشكر از مجموعه  جناب ناخدا دوم فتحي نماينده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي
بنياد نخبگان استان فارس در زمينه برگزاري اين مراسم و توجه به سرآمدان عرصه دفاع و جهاد گفت: ما نيز سعي 
كرديم با دعوت از افسران جوان و دانشجويان فرهيخته ارتش جمهوري اسالمي براي حضور در اين مراسم، در 

  امير دالور ارتش اسالم گام برداريم. زمينه الگوسازي از اين
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دانشگاه سلمان فارسي  با دانشجويان و اعضاي هيات علميرئيس بنياد نخبگان فارس  نشست
  همزمان با مراسم تقدير از استاد دكتر جليل مقدسي كازرون

مراسمي كه به منظور تقدير از دكتر جليل مقدسي استاد در  97آبان ماه  5 در روز شنبه مورخدكتر حبيب شريف  
سئولين دانشجويان و م ،جمع اساتيدرياضي دانشگاه شيراز و رئيس سابق دانشگاه صنعتي شيراز برگزار گرديد در 

مركز آن در استان  183مركز آموزش عالي در كشور كه از اين تعداد  2500 حدود وجود :شهرستان كازرون گفت
دارد چالش هايي براي كشور به وجود آورده است و طرح آمايش آموزش عالي مي بايست با جديت فارس قرار 
  .دنبال شود

نتخاب ها از نوع نسل اول بوده و ابا نگاه خوشبينانه اكثريت اين دانشگاه :رئيس بنياد نخبگان استان فارس گفت 
 :فتوي گ .كند معقول نيستكشور را حل نمياز  يها كه هيچ مشكلدانشجو در رشته هاي سنتي در اين دانشگاه

ه ايجاد رشت اضافه كرد:دكتر شريف  .دانشگاه ها مي بايست در انجام ماموريت هاي فعلي خود تجديدنظر كنند
شغلي وجود نخواهد داشت بايد در محيط  دغدغههاي ميان رشته اي و رشته هايي كه براي فارغ التحصيالن آنها 

  .ده شودهاي جديد دانشگاه گنجان

ش عالي كشور با تعريف و اهداف دانشگاه آموز متوليان از بعضي هنوز وي در ارتباط با دانشگاه هاي نسل سوم گفت:
وري همگرايي فنا هاين انقالب برپاي ،نسل سوم آشنا نشدند كه انقالب صنعتي چهارم در حال شكل گيري است

 .بيولوژيكي روي مي دهد و بسيار فراتر از انقالب و فناوري اطالعات و ارتباطات است ي وديجيتال ،هاي فيزيكي
پيشرفت هاي زيست فناوري و  ،چاپ سه بعدي ،بر پايه نانو يتكنولوژي ها ،هوش مصنوعي ،پهپادهاوي افزود: 

 هستند. اين انقالبهاي برجسته هاي تكنو انسان هوشمند از ويژگيتشكيل جوامع و سامانه

در پايان اين مراسم نيز با حضور رئيس بنياد نخبگان استان فارسريا، لوح و هدايايي از طرف مراكز علمي استان به 
  منظور قدرداني از سال ها تالش علمي، پژوهشي و اجرايي دكتر مقدسي به ايشان تقديم گرديد.
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  »مرتضي خوشخوي زهتابنكوداشت استاد دكتر «پنجمين همايش ملي پاسداشت نخبگي 

به همت بنياد نخبگان استان فارس و با همكاري دانشگاه شيراز، مراسم تكريم از استاد برجسته علوم باغباني 
دانشگاه شيراز و برگزيده جايزه عالمه طباطبايي بنياد ملي نخبگان، استاد دكتر مرتضي خوشخوي زهتاب در روز 

پنجمين كنگره ملي هيدروپونيك ايران در دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز همزمان با  97بهمن ماه  2سه شنبه 
  برگزار گرديد.

در اين مراسم كه با حضور پرشور جمعي از مسئوالن استان، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، نخبگان، دانشجويان 
يتي نرانان به بيان ابعاد شخصاستعداد برتر و دانش آموزان برگزيده مجمع خيران نخبه پرور فارس برگزار گرديد سخ

و فعاليت هاي علمي، اجرايي و پژوهشي اين استاد برجسته پرداختند. دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان 
 ، تجليل و تكريم از نخبگان و سرآمدانيكــي از اهــداف بنيــاد ملــي نخبــگانفارس در ابتداي اين مراسم گفت: 
ظور پاسداشت مقام اثرگذاري واالي اين بزرگان در جامعه است كه بايد به نحو عرصه علم و فرهنگ كشور به من

  شايسته به انجام رسد و اين افتخارآفرينان به عنوان الگو به جوانان برومند ايران عزيز معرفي گردند. 

 ملي همايش پنجمين در تــا كرد عطا مــا بــه را توفيــق ايــن كــه شــاكريم را خداونــد: داد ادامه وي
 ختــهفرهي و مــرد بــزرگ پاسداشــت و تكريــم بــراي كنيــم ميزبانــي را مراســمي »نخبگــي پاسداشــت«

 دلســوزي و عشــق همتــي، بلنــد تـلـاش، بــا را خــود اثرگــذاري ممكــن شــكل بهتريــن بــه كــه اي
 هــاي فعاليت توســعه و پــروري شاگرد پيشــگامان از و است رسانده ظهور منصه به متمــادي هاي ســال در

 ايه فعاليت بر عالوه كه وجهي چند شخصيتي. هســت و بوده ملــي ســطح در باغباني علوم حــوزه در علمــي
 او و... تاس داشته نيز پارسي ادب زمينه در تاليفاتي و دارد موسيقي و شعر بر دستي اجرايي، و پژوهشي آموزشي،

  ...زهتاب خوشخوي مرتضي دكتر استاد جز نيست كسي

همچنين دكتر سپاسخواه استاد بخش علوم باغباني دانشگاه شيراز و برگزيده جايزه عالمه طباطبايي بنياد ملي 
نخبگان، دكتر فرهمند(عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان) و دكتر شهباني از دانشجويان سابق استاد 

دس وفا (رئيس سابق بانك كشاورزي استان) از هم كالسي هاي استاد در دوران دانشجويي و سركار خوشخوي، مهن
خانم طناز خوشخوي دختر خانم استاد طي سخناني به بيان نكاتي در ارتباط با داليل موفقيت هاي اين استاد 

  فرهيخته پرداختند.

ت و پرسنل بنياد نخبگان استان فارس جهت دكتر خوشخوي ضمن تشكر از رياسدر ادامه اين مراسم، استاد  
برگزاري مراسم تكريم، از سخنرانان همايش و افرادي كه براي كتابچه همايش مقاله اي را در ارتباط با ايشان 

  ارسال نمودند تشكر نمود.
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 ستسازي ني هنامه خود شدم كه به من گفتند منظور اسطوروي گفت من هنگامي راضي به نگارش كتاب زندگي
تصورم اين بود كه شايد زندگي پر فراز و نشيب من كورسوي اميدي باشد براي افرادي كه  ،بلكه الگو سازي است

  در نااميدي به سر مي برند.

در مسير زندگي گذشته از لطف بيكران الهي كه هميشه شامل اين بنده ناچيزش بوده و هيچگاه شكر نعمت هايش 
آرامش و هدايت بوده بيان نكته هاي چندي را كه  ،همواره يادش موجب اميدو  »دكس نتواند كه به جاي آور«را 

در راه پر سنگالخ زندگي تجربه كرده ام براي شيوه راه رفتن آموختن به ويژه براي دانشجويان و دانش آموزاني كه 
  در اين همايش شركت كردند ضروري مي دانم.

نخست اينكه من سعي كردم در زندگي از هر كس، هر چيز و هر پديده بياموزم و سخن فردوسي بزرگ را آويزه 
 وقت بدون كه آموختم آن هم با بازه زماني زگهواره تا گور...  »مياساي ز آموختن يك زمان...«گوش قرار دهم كه: 

ي كه هايتوانم به موفقيتي و علمي هرگز نمينگري و رعايت اخالق اجتماع مثبت 	بودن، هدفمند تالش، شناسي،
ديگر اينكه هر كاري را كه   مي خواهم دست يابم. براي پيروزمندي الزم است به كاري كه مي كنم عشق بورزم...

توانم به بهترين صورت انجام دهم، خوانده بودم كه پيروزي آن نيست در زندگي كرده ام كوشيدم تا حدي كه مي
لكه آن است كه بعد از هر زمين خوردني برخيزي... در نبرد زندگي خنديدن قابل ستايش است كه زمين نخوري ب

و شاد بودن پيش نياز پيروزي است زيرا در اين پيكار بدون ترديد روزهاي سخت دوام نمي آورند اما آدم هاي 
  سخت مي مانند... 

ر از بنياد كدر سخناني كوتاه ضمن تشنيز  دكتر شاهرضايي مديركل دفتر تكريم و الگوسازي بنياد ملي نخبگان
 وانانج از الگو، اين  كردن فرصتي براي جوانان براي آشنا شدن با زندگي مهنخبگان استان فارس به دليل فرا

    .كرد تشكر رساندند هم به حضور جمع اين در و دادند اختصاص را خود زمان از اوقاتي كه جلسه در حاضر

خواهيم قدرشناس باشيم بگوييم كه ما قدرشناسيم، ما در كنيم به چند دليل اوالً ميمي: آري ما تكريم گفت وي
بستر تاريخ مردم قدرشناسي بوده ايم. ما قدرشناسيم اين اولين اهداف ماست از تكريم... اما اين كافي نيست ما 

است  از طريق كتاب است و نوشتن ها بايستي منجر به الگو سازي بشود... الگو سازينياز به الگو داريم اين تكريم
ها را و بيان تاريخ شفاهي است و در واقع كسب تجربه و مكتوب كردن است و فيلم و كليپ، ما هرگاه اين نماهنگ

گيريم. پس اين حركت الگوساز نيز بايد  شويم و لذت مي بريم و از آن درس مي مي بينيم واقعاً احساساتي مي
مراسم نيز با حضور دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس، دكتر شاهرضايي  در پايان اينادامه پيدا كند.

 مدير كل دفتر تكريم و الگوسازي بنياد ملي نخبگان و دكتر نادگران رئيس دانشگاه شيراز، از كتاب رمان زندگي 
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نخبگان و لوح هايي از ساير رونمايي شد و لوح ارجنامه بنياد ملي » ورد هفت رنگ«نامه استاد خوشخوي با عنوان 
  سازمان ها به ايشان تقديم گرديد.
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 راز دانشگاه شيدر مراسم تقدير از دانشجويان استعداد برتر مشمول جوايز تحصيلي بنياد نخبگان 

به نمراسم تقدير از دانشجويان استعداد برتر مشمول جوايز تحصيلي بنياد نخبگان در دانشگاه شيراز در روز يكش
 .در محل سالن اجتماعات مركز فرهنگي و رفاهي دانشگاه شيراز، برگزار گرديد 97بهمن ماه  28مورخ 

در اين مراسم كه با حضور دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس، دكتر نادگران رئيس دانشگاه شيراز، 
دكتر افشاري فر قائم مقام و معاون آموزشي دانشگاه شيراز و جمعي از مسئوالن و اعضاي هيات علمي دانشگاه 

ل رتبه هاي برتر كنكور، المپياد ها، مسابقات شيراز برگزار گرديد از دانشجويان افتخارآفرين دانشگاه شيراز شام
  علمي و فرهنگي و همچنين مشموالن جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان با اهدا لوح و هديه تقدير به عمل آمد. 

دكتر رضايي رئيس اداره استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز طي سخناني به ارائه گزارشي در ارتباط با افتخارات 
  ط دانشجويان اين دانشگاه در طول سال تحصيلي گذشته و سال جاري پرداخت. كسب شده توس

دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان فارس نيز طي سخناني ضمن تبريك به دانشجويان برگزيده دانشگاه شيراز به  
  معرفي فعاليت ها و تسهيالت بنياد ملي نخبگان و مجمع خيران نخبه پرور فارس پرداخت.

مراسم نيز از دانشجويان برگزيده جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان با اهدا لوح و هديه تقدير به عمل در پايان اين 
  آمد. 
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 »يعقوبي محمود دكتر استادنكوداشت «نخبگي  پاسداشت ملي همايش ششمين

 دانشگاه در پاك انرژي ساليانه كنفرانس ششمين برگزاري با همزمان 1397 ماه اسفند 8 مورخ چهارشنبه روز در
 و شيپژوه علمي، هاي فعاليت از الگوسازي و تكريم منظور به »نخبگي پاسداشت ملي همايش« ششمين شيراز،
 نخبگان، ملي بنياد) ره(طباطبايي عالمه جايزه برگزيده و شيراز دانشگاه مكانيك مهندسي برجسته استاد اجرايي
 .شد برگزار شيراز دانشگاه همكاري با و بنياد اين همت به يعقوبي محمود پروفسور آقاي جناب

 زيدهبرگ استاد اين پژوهشي و علمي هاي فعاليت و اخالقي شخصيتي، ابعاد بررسي به سخنرانان همايش اين در
 .پرداختند

 ايــن كــه شــاكريم را متعال ايزد: گفت مراسم اين ابتداي در فارس استان نخبگان بنياد رئيس شريف دكتر
 ميزبانــي را مراســمي »نخبگــي پاسداشــت« ملي همايش ششمين در تــا كرد عطا مــا بــه را توفيــق
 در او گذارِتاثير و گسترده هاي فعاليت كه اي، فرهيخته دانشمندان از يكي  تكريم و بزرگداشت منظور به كنيــم
 به  كه اي فرهيخته.  است زدني مثال و ستودني پروري، شاگرد و آموزشي اجرايي، پژوهشي، علمي، هاي حوزه
 هنشمي بالندگي و آباداني در تا گردد مي باز وطن به اسالمي انقالب ي بحبوحه در  ورزد، مي عشق ايراني و ايران
 جويانش،دانش موفقيت و پيشرفت به كمك براي بركتش، با عمر روزهاي تك تك در كه فداكار معلمي. باشد سهيم
 ...يعقوبي محمود پروفسور جز نيست كسي او و است بوده دلسوز و مهربان پدري مانند

 سابق شاگردان از مهريار دكتر شيراز، دانشگاه مكانيك مهندسي دانشكده علمي هيات عضو ابوعلي دكتر همچنين
 ياسمن مهندس خانم سركار و شيراز صنعتي دانشگاه مكانيك مهندسي دانشكده علمي هيات عضو و يعقوبي استاد

 .پرداختند سخنراني به فرهيخته استاد اين هاي ويژگي با ارتباط در يعقوبي دكتر استاد فرزند يعقوبي

 ياسالم جمهوري دستاوردهاي از كه برجسته نكات از يكي: در سخناني گفت: يعقوبي دكتردامه اين مراسم در ا
 كه تاس دهه دو اين طي تكميلي تحصيالت دانشجويان خصوص به دانشجويان و اساتيد تالش شود، مي محسوب

 جهاني علم توليد در برابر شش و بيست يعني  درصد 2,6 به درصد دهم يك از جهاني علم توليد از را ما سهم
 تالشي گونه ناي كه بوسيد را دستشان بايد گفت، تبريك دانشجويان اين به استادان اين به بايد واقعا. اندداده ارتقا

 و علمي رشد نظر از كه دادند قرار جايگاهي در را ما يعني است سابقه بي هم دنيا در است سابقه بي كه كردند
 و اساتيد كه دهممي جواب طريق اين به اينجا من ولي هست هم انتقادهايي البته. هستيم مطرح علمي توليد

 اه آن از كامل گيري بهره اگر نشده، آن از استفاده اگر است كوتاهي اگر دادند انجام را شان وظيفه دانشجويان
 .هستند مسئول جامعه ديگر هاي بخش نشده
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 الفبرخ: گفت كشور در انساني علوم به كافي توجه عدم و انساني علوم حيطه مقاالت كم تعداد به اشاره با وي
 است انساني علوم حيطه در ايراني دانشمندان شده چاپ مقاالت درصد 6 الي 5 فقط جهان، پيشرفته كشورهاي

 علوم ساير هب نسبت بسيار بسيار انساني علوم در جهاني علم توليد در مختلف داليل به ما همكاران مشاركت يعني
 .دارد وجود ما هاي دانشگاه در كه است كمبودهايي از اين و است كمتر

 در نيز رازشي دانشگاه در يعقوبي دكتر سابق همكاران از و نخبگان ملي بنياد رئيس عالي مشاور سهرابپور دكتر
 خوب هك كسي يعني خوب مدرس گوييممي اينكه.... بزرگ مرد يك از تجليل براي هستيم اينجا: گفت سخناني

 خيلي تاد،اس بگوييم وقتي ولي كند،مي تحقيق خوب كه كسي يعني خوب محقق گوييممي وقتي گويد مي درس
 و دبينن مي هم دانشجويان كندمي پروري شاگرد كه هست كسي استاد... حرفهاست اين وراي دارد، بزرگي معني

 تادياس يعقوبي دكتر آقاي عزيزم دوست كه كنم مي افتخار خيلي من و اين يعني استاد... دهند مي ادامه را او راه
 ...است مهم اين و دارند قبول را همين و دانند مي را اين همه و هستند اينگونه

 رئيس اليع مشاور سهرابپور دكتر فارس، استان نخبگان بنياد رئيس شريف دكتر حضور با نيز مراسم اين پايان در
 فارس اناست نخبگان بنياد هداياي و ارجنامه لوح شيراز دانشگاهپزوهشي  معاون زبرجد دكتر و نخبگان ملي بنياد

  .شد دااه يعقوبي دكتر استاد به استان هاي دستگاه ساير و
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  ي البرز عبد الوهاب بنياد ملي نخبگان، دكترجايزه عالمه طباطبايي د برگزيده اتاس الگوسازي از

حضور رئيس، معاون و كارشناسان  با هدف الگوسازي از اساتيد برجسته، با 97اسفند ماه  8رشنبه مورخ در عصر چها
بنياد نخبگان استان فارس و همچنين كارشناسان استعداد هاي درخشان دانشگاه هاي شيراز، علوم پزشكي شيراز 

 عبد الوهابو صنعتي شيراز و همچنين رئيس اداره استعداد هاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دكتر 
حصيلي براي دانشجويان برگزيده جوايز ت  ه عالمه طباطبايي بنياد ملي نخبگاناستاد برگزيده جايزپزشك و  ؛البرزي

  بنياد نخبگان به ايراد سخنراني پرداخت.

استاد دكتر البرزي با اشاره به كمبود امكانات و محروميت هاي زمان دانش آموزي هم نسالن خود گفت: ما تا 
ت: شما وي گف با چراغ هاي نفتي به مطالعه مي پرداختيم. پايان كالس پنجم ابتدايي از نعمت برق محروم بوديم و

دانشجويان مستعد با وجود امكاناتي كه در كشور وجود دارد نبايد بي انگيزه باشيد و مطمئن باشيد كه تالش هاي 
  شما بي نتيجه نخواهد ماند.

اين مركز  روند شكلگيريموسس مركز تحقيقات ميكروب شناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي شيراز با اشاره به 
و تالش و پيگيري هاي چندين ساله براي ايجاد اين مركز گفت: با وجود مشكالت فراوان در نهايت افتخارات زيادي 
توسط اين مركز كسب شد و حتي به عنوان نماينده سازمان بهداشت جهاني به فعاليت پرداختيم پس تالش و 

البرزي در پايان از دانشجويان عالقه مند به تحقيقات در حوزه  استاد دكتر كوشش بي نتيجه باقي نمي ماند.
ميكروب شناسي دعوت كرد تا با حضور در اين مركز و استفاده از امكانات و اساتيد اين مركز به تحقيقات مورد 

  عالقه خود بپردازند.
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  آموزشي -برنامه هاي تربيتي
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  ويژه دانش آموزان برگزيده جشنواره خوارزمي پژوهشگران و فناوران فرداهمايش دانش آموزي 

همايش دانش آموزي پژوهشگران و فناوران فردا به منظور هدايت و پرورش استعداد هاي ناب دانش آموزي در 
  برگزار گرديد. 97تيرماه  17و  16جهت تبديل ايشان به محقيق و كارآفرينان كارآزموده بومي در روزهاي 

در اين همايش كه با هدف هدايت استعدادهاي دانش آموزي در زمينه ابتكار، اختراع و پژوهش و به همت بنياد  
نخبگان استان فارس و اداره كل آموزش و پرورش استان فارس و با همكاري و حمايت دانشگاه هاي شيراز، علوم 

نفر  400ك علم و فناوري فارس برگزار شد، پزشكي، صنعتي و فرهنگيان، اداره كل آموزش و پرورش استان و پار
  از دانش آموزان برگزيده جشنواره خوارزمي و مقطع متوسطه دوم استان فارس حضور داشتند.

اين همايش  با هدف اجراي مرحله دوم داوري استاني جشنواره جوان خوارزمي، تبيين و تسهيل شرايط ايده 
جاري سازي ايده ها جهت دانش آموزان، بهبود كيفي طرح هاي پردازي، پژوهش، ثبت اختراع، مقاله نويسي و ت

خوارزمي استان فارس در مرحله كشوري، كشف استعداد ها و ايده هاي جديد از ميان دانش آموزان و شركت 
  كنندگان آزاد در بخش ايده نما و آشنايي دانش آموزان با مراكز علمي شهر شيراز برگزار گرديد.

ا داوري طرح هاي جشنواره خوارزمي، كارگاه هاي آموزشي مختلفي شامل روش ارائه و در اين همايش همزمان ب
 وشسنجي، ر اختراع، علم زمان، آشنايي با فرآيند ثبت فن بيان، انضباط شخصي، از مشاهده تا نوآوري، مديريت

د. ادبي برگزار گردي متن خوانش فنون با آشنايي و ها ايده سازي تجاري روند با آشنايي نويسي، مقاله و پژوهش
همچنين جهت آشنايي اين دانش آموزان با مخترعاني كه موفق به توليد انبوه و تجاري سازي اختراعات خود شده 

  اند، نشستي با دو نفر از مخترعان موفق تحت حمايت بنياد نخبگان برگزار گرديد.

ايده برگزيده هر كدام در مدت  10ن بخش برگزار گرديد و در اي» ايده نما«در اختتاميه اين همايش نيز رويداد 
  چهار دقيقه به ارائه ايده هاي خود پرداختند و به برگزيدگان  اين بخش هدايايي اهدا شد.

 1600طرح در جشنواره جوان خوارزمي شركت كردند كه  7000امسال در استان فارس بيش از  شايان ذكر است
طرح به آموزش و پرورش استان فارس ارسال گرديد و در  700طرح در مرحله منطقه اي و شهرستاني انتخاب و 

  طرح در اين همايش شركت نمودند.  300نهايت 

  

  

  



 

٤٨ 
 

 

 

  



 

٤٩ 
 

24/5/97  

  سمينار تهيه و تدوين مطالب خالق

 وانعن به بتوانند خود كه است آموزاني دانش تربيت پردازي ايده و خالقيت فصلي مدارس اصلي اهداف از يكي
 با. وندش مشغول پردازي ايده و خالقيت به مربوط مباحث آموزش به مختلف مناطق در فارس نخبگان بنياد سفير
 مطالب تدوين و تهيه كارگاه در ،دانش آموزان برگزيده مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي هدف، اين به توجه
. داد آموزش را درسي مطالب تدوين و تهيه نظري اصول آموزان دانش به ابتدا كارگاه اين. كردند شركت خالق
 شآموز آموزان دانش  به شده تهيه مطالب به خالقيت كردن اضافه خصوص در مطالبي ارائه با دوره مدرس سپس،

 دو اهكارگ اين. كنند استفاده و توليد خالق مطالب نوين هاي تكنولوژي از استفاده با توانند مي چگونه كه داد
  .رسيد اتمام به آنها به پاسخ و سوال چند طرح با ساعته

  

  

  
  

  

  



 

٥٠ 
 

24/5/97  

  "نه گفتن"سمينار مهارت 

محل  موسسه آموزش عالي  در راستاي كارگاه هاي نظام مشاوره بنياد ملي نخبگان و در"نه گفتن"سمينار مهارت 
دانش آموزان برگزيده طرح دوست علمي بنياد  از نفر 37 براي بنياد اين همت غير انتفاعي زند شيراز به

	.گرديد برگزار  97مرداد ماه  24نخبگان(سفيران بنياد نخبگان فارس) در تاريخ  	

در اين سمينار دو ساعته، دانش آموزان با انواع شخصيت ها از قبيل منفعل، فعال و ... آشنا شدند. سپس مدرس 
وخته شده خود را دوره دانش آموزان را با مهارت خودشناسي آشنا ساخت و از ايشان خواست تا با مقياس هاي آم

بسنجند. پس از اين مرحله، مدرس به بحث اصول توانمندسازي مهارت نه گفتن در  "نه گفتن"از لحاظ توانمندي 
دانش آموزان پرداخت و آنها را با اين مفهوم آشنا ساخت. همچنين، تكنيك هايي كه در شرايط مختلف مي تواند 

  كمك كند ارائه شد. به افراد مختلف  "نه گفتن"به دانش آموزان در 

  

  



 

٥١ 
 

25/5/97  

  سمينار  غلبه كمال گرايي

محل  موسسه آموزش  در راستاي كارگاه هاي نظام مشاوره بنياد ملي نخبگان و در سمينار  غلبه كمال گرايي
دانش آموزان برگزيده طرح دوست علمي بنياد  از نفر 37 براي بنياد اين همت عالي غير انتفاعي زند شيراز به

	.گرديد برگزار  97مرداد ماه  25نخبگان(سفيران بنياد نخبگان فارس) در تاريخ  	

در اين سمينار ابتدا مدرس به بررسي تعاريف مختلف كمال گرايي پرداخت و به دانش آموزان در راستاي پاسخ به 
 ي دانشكمك كرد. پس از آنكه تعاريف مختلف كمال گرايي برا "آيا من كمال گرا هستم؟"پرسش هميشگي 

آموزان بيان شد، منشأ كمال گرايي به صورت كلي براي دانش آموزان شرح داده شد. سپس براي دانش آموزان 
  فعاليتي در اين راستا ترتيب داده شد. در نهايت راه هاي غلبه بر كمال گرايي براي دانش آموزان شرح داده شد.

  

  
  



 

٥٢ 
 

25/5/97  

  سمينار توليد محتوا براي مسابقات خالقيت

يكي از بخش هاي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي، بخش مسابقات خالقيت آن است كه در آن دانش آموزان 
رقابتي به انجام فعاليت هايي در حوزه خالقيت مي پردازند. هدف از برگزاري اين كارگاه -در محيطي آموزشي

برگزيده مدارس فصلي خالقيت و ايده آموزش مباني اصلي و اصولي تهيه سواالت اين مسابقات به دانش آموزان 
بود. از اين رو، آموزش هاي كلي درمورد چگونه سنجيدن پردازي(طرح دوست علمي) بنياد نخبگان استان فارس 

خالقيت از ديدگاه هاي مختلف به دانش آموزان آموزش داده شد. سپس آموزش هايي در مورد ويژگي هاي يك 
در قسمتي از كارگاه از دانش آموزان خواسته شد تا به صورت گروهي يك سوال خوب به دانش آموزان ارائه شد. 

سوال براي مسابقات خالقيت طراحي كنند. در نهايت مدرسان دوره با نشان دادن برخي از سواالت به عنوان نمونه 
رسش و اه با پگبا كمك دانش آموزان به نقد و بررسي آنها پرداختند و نقاط مثبت و منفي آنها را بيان داشتند. كار

  پاسخ به پايان رسيد

  



 

٥٣ 
 

25/5/97  

  سمينار روش تدريس

 درجهت ارائه برگزيده طرح دوست علمي بنياد نخبگان استان فارسدر راستاي هدف توانمندسازي دانش آموزان 
دانش آموزان برگزار شد. در اين  اين آموزش مباحث مرتبط با خالقيت و ايده پردازي، كارگاه روش تدريس براي

به بحث و تبادل نظر با دانش آموزان در خصوص آنچه آنها به عنوان ويژگي هاي يك معلم  ،كارگاه ابتدا مدرس
خوب مي شناسند پرداخت. سپس، به بررسي عميق تري نسبت به اين ويژگي ها پرداخت و خواستگاه آنها را مورد 

هاي فكري مختلف كه روش هاي تدريس مختلفي از آنها نشأت مي گيرند مورد بررسي قرار داد. پس از آن مكتب 
بررسي قرار گرفتند. همچنين براي دانش آموزان توضيح داده شد كه هدف گذاري آموزشي چگونه مي تواند در 
انتخاب روش تدريس مناسب كمك كننده باشد. در نهايت شيوه نگارش طرح درس توسط مدرس براي دانش 

  وضيح داده شد. آموزان ت

  

  

  
  



 

٥٤ 
 

  
 

  
  
  

  طرح دوست علمي
  
  
  
  

  
  



 

٥٥ 
 

 7/2/97و  6، 5

  شيراز در خرامه شهرستان پردازي ايده و خالقيت زمستانه مدرسه دوم مرحله

  40، 1396پس از برگزاري مرحله اول مدرسه زمستانه خالقيت و ايده پردازي شهرستان خرامه در اسفندماه سال 
  ارديبهشت ماه در مرحله دوم برنامه در شيراز شركت نمودند. 7تا  5نفر از برگزيدگان مرحله اول از 

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

  حله اول را تكميل نمودند.در مر

هم چنين با هدف آشنايي دانش آموزان با حوزه هاي مختلف علوم (پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، ادبيات و فني 
و مهندسي) سمينارهاي يك ساعته آشنايي با اين حوزه ها توسط فارغ التحصيالن برتر هر يك از حوزه ها برگزار 

با هدف آشنايي دانش آموزان با مراكز علمي و فرهنگي بازديد از كتابخانه و مركز گرديد.در بخش ديگري از برنامه 
در اين بازديد ها دانش آموزان با اهداف  اسناد ملي استان فارس و باغ گياهشناسي ارم برنامه ريزي و اجرا گرديد.

 باغ گياهشناسي ارم دانش و فعاليت هاي كتابخانه ملي و بخش هاي مختلف آن آشنا شدند. هم چنين در بازديد از
  آموزان از نزديك با گونه هاي مختلف گياهي آشنا شدند.

پروژه از جمله انجام يك كار  4در پايان براي تداوم ارتباط دانش آموزان با بنياد و رصد بهتر استعداد دانش آموزان 
 قه كتابخواني براي دانش آموزانداوطلبانه، تدوين يك پروپوزال علمي، آفرينش اثر در حوزه ادبي و هم چنين مساب

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

  



 

٥٦ 
 

16/2/97  

  ارسنجان شهرستان پردازي ايده و خالقيت پاييزه مدرسه سوم مرحله

از ميان شركت كنندگان در  شهرستان ارسنجان،خالقيت و ايده پردازي پاييزه پس از برگزاري مرحله دوم مدرسه 
 نفر به واسطه موفقيت در انجام پروژه هاي مرحله دوم به مرحله سوم راه يافتند. 28 ،مرحله دوم

نفر  28برگزار شد،  پژوهشسراي دانش آموزي شهرستان ارسنجاندر  97 ماه ارديبهشت 16در مرحله سوم كه در 
داوران بنياد نخبگان به دفاع از پروژه هاي خود پرداخته و از اين طريق با  هيأت در حضور  مرحله دوم برگزيده

دانش آموزان در برابر هيئت در اين مرحله،  نظر داوران محترم برگزيدگان به مرحله پاياني برنامه مشخص شدند.
به عنوان سفير بنياد  نفر از دانش آموزاني كه در اولين دوره مدارس 2و  داوران متشكل از استعدادهاي برتر استان

به دفاع از پروژه هاي خويش به صورت انفرادي و  انتخاب شدند (خانم زينب زارع و آقاي احمد رضا جشني)،
گروهي (در صورت نگارش پروپوزال علمي) پرداختند. براي اين كار دانش آموزان شركت كننده در بخش پروپوزال 

دقيقه پس از آن به پاسخ  20تا  15دقيقه فرصت داشتند تا كار خود را ارائه كرده و در  10 و كتابخواني پژوهشي
در بخش ادبي نيز دانش آموزان فرصت داشتند تا براساس سوژه مشخص  گويي به سواالت مطرح شده بپردازند.

ت داوران شركت كننده در هيئ شده توسط داوران اثر مورد نظر را آماده نموده و سپس مورد ارزيابي قرار گيرند.
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 ادبي و چگونگي پاسخگويي به سواالت 

   .بودند از جمله معيارهاي مطرح شده در داوري

  
  



 

٥٧ 
 

 31/2/97و  30،  29

  فيروزآباد شهرستان در پردازي ايده و خالقيت فصلي مدرسه اول مرحله

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

نامه در اين بر نفر از دانش آموزان مقطع هشتم و نهم متوسطه شهرستان فيروزآباد برگزار گرديد. 78فيروزآباد براي 
فروردين ماه در فيروزآباد برگزار شد جمعي از استعدادهاي برتر استان در قالب كارگاه  31تا  29كه در روزهاي 

ايده پردازي، تفكر واگرا، طوفان ذهن، سنجش خالقيت، حلقه كند وكاو (مهارت گفتگو) هاي آموزشي مشاهده و 
  و ارتباط مؤثر و هم چنين در قالب مسابقات خالقيت، مفاهيم مربوطه را به دانش آموزان آموزش دادند.

يروزآباد رورش فدر آيين اختتاميه اين مرحله كه با حضور دكتر شريف رييس بنياد نخبگان فارس، مدير آموزش و پ
و والدين دانش آموزان برگزار شد، دكتر شريف طي سخناني ضمن معرفي بنياد ملي نخبگان و اهداف برنامه 
مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي، بر اهميت شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر تاكيد نموده و خاطرنشان 

ز با توجه به اهميت تربيت نيروي انساني كارآمد در اين كردند كه الزم است در كنار دولت، خيران نيك انديش ني
مسير قدم بگذارند. ايشان در بخش ديگري از سخنان خود بر توجه همه دانش آموزان مستعد شركت كننده در 
برنامه، به تالش در جهت پيشرفت شهرستان فيروزآباد پس از طي مدارج عالي تحصيلي و مهارتي تاكيد نمودند و 

كه شما دانش آموزان نسبت به اين خطه از استان مديون هستيد چرا كه از عرق جبين تك تك  اضافه كردند
 ساكنين اين منطقه ارتزاق نموده ايد، بنابراين خدمت به منطقه خودتان را نبايد هيچ گاه فراموش كنيد. 

  



 

٥٨ 
 

  8/4/97و  7، 6

  مرحله دوم مدرسه بهاره خالقيت و ايده پردازي شهرستان فيروزآباد

پس از برگزاري مرحله اول مدرسه بهاره خالقيت و ايده پردازي شهرستان فيروزآباد در فروردين ماه سال جاري، 
  تيرماه در مرحله دوم برنامه در شيراز شركت نمودند. 8تا  6نفر از برگزيدگان مرحله اول از   38

ضباط شخصي، فن بيان و روش ارائه، در اين مرحله دانش آموزان با شركت در كارگاه هاي آموزشي با عناوين ان
  مستندسازي علمي و روش پژوهش، كار گروهي، دورهمي ادبي آموزش هاي خود در مرحله اول را تكميل نمودند.

هم چنين با هدف آشنايي دانش آموزان با حوزه هاي مختلف علوم (پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، ادبيات و فني 
ه آشنايي با اين حوزه ها توسط فارغ التحصيالن برتر هر يك از حوزه ها برگزار و مهندسي) سمينارهاي يك ساعت

ن با مراكز علمي و فرهنگي بازديد از كتابخانه و مركز اموزدانش آدر بخش ديگري از برنامه با هدف آشنايي  گرديد.
ازديد ها دانش آموزان با اسناد ملي استان فارس و رصدخانه دانشگاه شيراز برنامه ريزي و اجرا گرديد.در اين ب

اه دانشگ اهداف و فعاليت هاي كتابخانه ملي و بخش هاي مختلف آن آشنا شدند. هم چنين در بازديد از رصدخانه
  شيراز دانش آموزان اقدام به رصد اجرام آسماني كرده و به طرح سواالت خود پرداختند. 

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

داوطلبانه، تدوين يك پروپوزال علمي، آفريش اثر در حوزه ادبي و هم چنين مسابقه كتابخواني براي دانش آموزان 

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

  



 

٥٩ 
 

  14/4/97و  13، 12

   ستارگان مدارس آموزان دانش ويژه پردازي ايده و خالقيت فصلي مدرسه اول مرحله

  )ص( اهللا رسول محمد و

به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس در راستاي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در 
استعدادهاي برتر و همكاري مدارس ستارگان و محمد رسول اهللا سطح شهرستان هاي استان، به همت جمعي از 

نفر از دانش آموزان مقطع هفتم، هشتم   60(ص) شيراز مرحله اول مدرسه تابستانه خالقيت و ايده پردازي براي 
 تيرماه در شيراز برگزار شد 14تا  12در اين برنامه كه در روزهاي  و نهم متوسطه مدارس مذكور برگزار گرديد.

جمعي از استعدادهاي برتر استان در قالب كارگاه هاي آموزشي مشاهده و ايده 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.

آيين اختتاميه اين مرحله كه با حضور دكتر شريف رييس بنياد نخبگان فارس، جمعي از مسئولين اداره ناحيه در 
يك آموزش و پرورش شيراز و والدين دانش آموزان برگزار شد، دكتر شريف طي سخناني ضمن معرفي بنياد ملي 

شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر تاكيد نخبگان و اهداف برنامه مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي، بر اهميت 
نموده و خاطرنشان كردند كه الزم است در كنار دولت، خيران نيك انديش نيز با توجه به اهميت تربيت نيروي 

  انساني كارآمد در اين مسير قدم بگذارند. 
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19/4/97    

  خرامه شهرستان پردازي ايده و خالقيت زمستانه مدرسه سوم مرحله

از ميان شركت كنندگان در  شهرستان خرامه،خالقيت و ايده پردازي زمستانه پس از برگزاري مرحله دوم مدرسه 
 نفر به واسطه موفقيت در انجام پروژه هاي مرحله دوم به مرحله سوم راه يافتند. 29 ،مرحله دوم

هيأت  در حضور مرحله دوم زيدهنفر برگ 29برگزار شد،  شهرستان خرامهدر  97تيرماه  19در مرحله سوم كه در 
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.

ه ب مذكور، دانش آموزان در برابر هيئت داوران متشكل از استعدادهاي برتر استانزمستانه در مرحله سوم مدرسه 
دفاع از پروژه هاي خويش به صورت انفرادي و گروهي (در صورت نگارش پروپوزال علمي) پرداختند. براي اين كار 

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

آموزان فرصت داشتند تا براساس سوژه مشخص شده توسط داوران اثر مورد نظر را آماده نموده و سپس مورد 
هيئت داوران شركت كننده در اين بخش از تخصص هاي گوناگون انتخاب گرديد تا توانايي  ارزيابي قرار گيرند.

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

  به شرح زير معرفي گرديدند. جلسه داوري طرح هاي برگزيده
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3/5/97  

  فيروزآباد شهرستان پردازي ايده و خالقيت بهاره سهمدر سوم مرحله

از ميان شركت كنندگان در  شهرستان فيروزآباد،خالقيت و ايده پردازي بهاره پس از برگزاري مرحله دوم مدرسه 
 نفر به واسطه موفقيت در انجام پروژه هاي مرحله دوم به مرحله سوم راه يافتند. 24 ،مرحله دوم

 در حضور مرحله دوم نفر برگزيده 24برگزار شد،  شهرستان فيروزآباددر  97مردادماه  3در مرحله سوم كه در 
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.

اع به دف ن در برابر هيئت داوران متشكل از استعدادهاي برتر استانمذكور، دانش آموزابهاره در مرحله سوم مدرسه 
از پروژه هاي خويش به صورت انفرادي و گروهي (در صورت نگارش پروپوزال علمي) پرداختند. براي اين كار دانش 

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

فرصت داشتند تا براساس سوژه مشخص شده توسط داوران اثر مورد نظر را آماده نموده و سپس مورد ارزيابي قرار 
گوناگون انتخاب گرديد تا توانايي دانش آموزان  هيئت داوران شركت كننده در اين بخش از تخصص هاي گيرند.

در برخورد با نگاه هاي 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
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  12/5/97و  11، 10

 )ص( اهللا رسول محمد و ستارگان مدارس پردازي ايده و خالقيت تابستانه مدرسه دوم مرحله

پس از برگزاري مرحله اول مدرسه تابستانه خالقيت و ايده پردازي مدارس ستارگان و محمد رسول اهللا (ص) در 
شيراز شركت مردادماه در مرحله دوم برنامه در  12تا  10نفر از برگزيدگان مرحله اول از   35تيرماه سال جاري، 

نمودند.در اين مرحله دانش آموزان با شركت در كارگاه هاي آموزشي با عناوين انضباط شخصي، فن بيان و روش 
ارائه، شش كاله تفكر، مستندسازي علمي و روش پژوهش، كار گروهي و دورهمي ادبي آموزش هاي خود در مرحله 

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

  هر يك از حوزه ها برگزار گرديد.

د از كتابخانه و مركز اسنا در بخش ديگري از برنامه با هدف آشنايي دانش آموزان با مراكز علمي و فرهنگي بازديد
شيراز برنامه ريزي و اجرا گرديد.در اين بازديد ها دانش آموزان با اهداف و       ملي استان فارس و رصدخانه دانشگاه 

صدخانه     شدند. هم چنين در بازديد از ر شنا  شيراز    فعاليت هاي كتابخانه ملي و بخش هاي مختلف آن آ شگاه  دان
  م آسماني كرده و به طرح سواالت خود پرداختند.  دانش آموزان اقدام به رصد اجرا

پروژه براي دانش آموزان  5در پايان براي تداوم ارتباط دانش آموزان با بنياد و رصد بهتر استعداد دانش آموزان 

  .مطرح شد تا با اجرا توسط دانش آموزان و ارزيابي آن ها مرحله بعد برنامه براي برگزيدگان اجرايي گردد
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  26/5/97 و 25، 24

  اولين گردهمايي دانش آموزان سفير بنياد نخبگان فارس

اولين گردهمايي دانش آموزان فارغ التحصيل از برنامه مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي كه به عنوان سفير 
و  مرداد ماه در محل موسسه غير انتفاعي آموزش عالي زند 26تا  24بنياد نخبگان فارس انتخاب شدند، در تاريخ 

دانش آموز برگزار گرديد. اين گردهمايي در سه روز و با هدف توانمندسازي  37بنياد نخبگان فارس با شركت 
دانش آموزان سفير در جهت ارائه مباحث خالقيت و ايده پردازي در مناطق خود و تكميل آموزش هاي مربوطه 

  ه در اين سه روز شامل موارد زير مي باشد:برگزار شد. مهمترين فعاليت ها، سمينارها و كارگاه هاي برگزار شد

  

  دورهمي تبادل تجربيات

تجربيات كه دو ساعت به طول انجاميد دانش آموزان به تبادل تجربيات يك ساله خود از  تبادل در برنامه دورهمي
 اييزمان برگزاري اولين جشنواره پاياني مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي تا زمان برگزاري اولين گردهم

پرداختند. در اين دورهمي، پس از آنكه هر دانش آموز به ارائه تجربه خود مي پرداخت از طرف دانش آموزان ديگر 
مورد سوال قرار مي گرفت و در بحثي دو طرفه و گاه چند طرفه به بررسي تجربه از نقطه نظرهاي مختلف پرداخته 

گي اثرگذاري تبادل تجربيات در رشد هويتي آشنا شده مي شد. قبل از شروع اين برنامه، دانش آموزان با چگون
  بودند. 

	"نه گفتن"سمينار مهارت  	

اولين سمينار مهارتي كه در روز اول برگزار شد سمينار مهارت نه گفتن بود. در اين سمينار دو ساعته، دانش 
نش آموزان را با مهارت آموزان با انواع شخصيت ها از قبيل منفعل، فعال و ... آشنا شدند. سپس مدرس دوره دا

 "نه گفتن"خودشناسي آشنا ساخت و از ايشان خواست تا با مقياس هاي آموخته شده خود را از لحاظ توانمندي 
بسنجند. پس از اين مرحله، مدرس به بحث اصول توانمندسازي مهارت نه گفتن در دانش آموزان پرداخت و آنها 

 "فتننه گ"هايي كه در شرايط مختلف مي تواند به دانش آموزان در  را با اين مفهوم آشنا ساخت. همچنين، تكنيك
  به افراد مختلف كمك كند ارائه شد. 
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  كمال گراييبر سمينار غلبه      

دومين سمينار مهارتي كه دانش آموزان در آن شركت كردند غلبه بر كمال گرايي بود. در اين سمينار ابتدا مدرس 
آيا من "گرايي پرداخت و به دانش آموزان در راستاي پاسخ به پرسش هميشگي  به بررسي تعاريف مختلف كمال

  كمك كرد. پس از آنكه تعاريف مختلف كمال گرايي براي دانش آموزان بيان شد، منشأ كمال  "كمال گرا هستم؟

يب ترتگرايي به صورت كلي براي دانش آموزان شرح داده شد. سپس براي دانش آموزان فعاليتي در اين راستا 
  داده شد. در نهايت راه هاي غلبه بر كمال گرايي براي دانش آموزان شرح داده شد.

  سمينار تهيه و تدوين مطالب خالق

يكي از اهداف اصلي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي تربيت دانش آموزاني است كه خود بتوانند به عنوان 
مباحث مربوط به خالقيت و ايده پردازي مشغول شوند. با سفير بنياد نخبگان فارس در مناطق مختلف به آموزش 

توجه به اين هدف، در اين گردهمايي كارگاه هاي آموزشي در جهت دستيابي به اين مهم برگزار شد. دانش آموزان 
در روز دوم در كارگاه تهيه و تدوين مطالب خالق شركت كردند. اين كارگاه ابتدا به دانش آموزان اصول نظري 

تدوين مطالب درسي را آموزش داد. سپس، مدرس دوره با ارائه مطالبي در خصوص اضافه كردن خالقيت  تهيه و
به مطالب تهيه شده به  دانش آموزان آموزش داد كه چگونه مي توانند با استفاده از تكنولوژي هاي نوين مطالب 

  اسخ به آنها به اتمام رسيد.خالق توليد و استفاده كنند. اين كارگاه دو ساعته با طرح چند سوال و پ

  سمينار روش تدريس

در راستاي هدف توانمندسازي دانش آموزان سفير درجهت ارائه آموزش مباحث مرتبط با خالقيت و ايده پردازي، 
كارگاه روش تدريس براي دانش آموزان برگزار شد. در اين كارگاه ابتدا مدرس به بحث و تبادل نظر با دانش آموزان 

اسند پرداخت. سپس، به بررسي عميق تري در خصوص آنچه آنها به عنوان ويژگي هاي يك معلم خوب مي شن
نسبت به اين ويژگي ها پرداخت و خواستگاه آنها را مورد بررسي قرار داد. پس از آن مكتب هاي فكري مختلف كه 
روش هاي تدريس مختلفي از آنها نشأت مي گيرند مورد بررسي قرار گرفتند. همچنين براي دانش آموزان توضيح 

وزشي چگونه مي تواند در انتخاب روش تدريس مناسب كمك كننده باشد. در نهايت داده شد كه هدف گذاري آم
  شيوه نگارش طرح درس توسط مدرس براي دانش آموزان توضيح داده شد. 

  سمينار توليد محتوا براي مسابقات خالقيت

 انش آموزانيكي از بخش هاي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي، بخش مسابقات خالقيت آن است كه در آن د
رقابتي به انجام فعاليت هايي در حوزه خالقيت مي پردازند. هدف از برگزاري اين كارگاه -در محيطي آموزشي

  آموزش مباني اصلي و اصولي تهيه سواالت اين مسابقات به دانش آموزان بود. از اين رو، آموزش هاي كلي درمورد 
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نش آموزان آموزش داده شد. سپس آموزش هايي در مورد چگونه سنجيدن خالقيت از ديدگاه هاي مختلف به دا
ويژگي هاي يك سوال خوب به دانش آموزان ارائه شد. در قسمتي از كارگاه از دانش آموزان خواسته شد تا به 

  صورت گروهي يك سوال براي مسابقات خالقيت طراحي كنند. در نهايت مدرسان دوره با نشان دادن برخي از 

مونه با كمك دانش آموزان به نقد و بررسي آنها پرداختند و نقاط مثبت و منفي آنها را بيان سواالت به عنوان ن
  داشتند. كارگاه با پرسش و پاسخ به پايان رسيد.

  دورهمي نقد و بررسي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي

 فصلي خالقيت و ايده پردازي به منظور استفاده از پتانسيل فكري دانش آموزان سفير كه در چهار مرحله از مدارس
شركت كرده اند و پروژه هاي مختلف را به انجام رسانده اند و با توجه به اين موضوع و دانستن اين مطلب كه مي 
توان در برنامه هاي آموزشي نقدهاي سازنده را از شركت كنندگان دريافت كرد اين دورهمي برگزار شد. در ابتدا 

ربيتي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي براي دانش آموزان تشريح شد. سپس نظريه ها و اصول آموزشي و ت
به گفتگوي تعاملي دو طرفه و چند طرفه به بررسي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي پرداخته شد. در اين 

  نشست به سواالت دانش آموزان و نقدهاي آنها پاسخ داده شد.

  سمينار مشاوره علمي

ي دانش آموزان در جهت ارائه مشاوره در حوزه هاي پژوهشي و ادبي به دانش آموزاني كه در با هدف توانمندساز
مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در حال انجام پروژه هاي خود هستند نشستي ترتيب داده شد و در آن اصول 

  اوليه ارائه مشاوره براي ايشان توضيح داده شد. 

  بازديد حافظيه

آموزان از حافظيه بازديد كردند. اين بازديد با دو هدف گردش و آشنايي با تاريخچه حافظيه در روز اول دانش 
برگزار شد. در اين بازديد براي دانش آموزان سواالتي طراحي شد كه به صورت گروهي مي بايست در كتيبه هاي 

ها براساس حروف ابجد به اطراف حافظيه به دنبال پاسخ هاي آن مي گشتند. در نهايت پاسخ سواالت همه گروه 
  يك عدد تبديل مي شد كه شماره يكي از غزليات حافظ بود. 

  سالگي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي 3جشن تولد 

در پايان روز دوم، مراسم سومين سالگرد آغاز مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي با حضور رييس و معاون بنياد 
  ي دانش آموزان سفير، مدرسين، مشاورين و اعضاي گروه كاپا در سالن همايش نخبگان فارس، جمعي از خيرين حام



 

٦٦ 
 

  

دانشكده مهندسي موسسه آموزش عالي زند برگزار شد. در اين جشن، ابتدا باستان، مدير اجرايي مدارس فصلي 
 تر شريفخالقيت و ايده پردازي گزارشي از مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي ارائه داد. در بخشي ديگر، دك

رييس محترم بنياد نخبگان فارس به سخنراني پرداختند و دانش آموزان سفير را نمايندگان بنياد نخبگان فارس 
در نقاط مختلف استان ناميدند. سپس، حسين ميهمي به عنوان مدير علمي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي 

  خالقيت و ايده پردازي پرداخت. در بخشي ديگر از به ارائه مطالبي در مورد كليات نظري و عملي مدارس فصلي 

اين برنامه، از دانش آموزاني كه در طول يكسال در برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي همكاري كرده 
بودند تقدير به عمل آمد. همچنين چند تن از دانش آموزان يادانه هايي را به پاس قدرداني به رييس بنياد نخبگان 

  ديم كردند.فارس تق

  صبحانه با اساتيد برجسته

با هدف آشنايي دانش آموزان با اساتيد نام آور و استفاده از تجربيات ايشان، صبحانه اي ترتيب داده شد و دانش 
آموزان در كنار شش تن از اساتيد برجسته دانشگاه شيراز و علوم پزشكي شيراز به گپ و گفت پرداختند. در اين 

ريف رييس محترم بنياد نخبگان فارس به معرفي طرح مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي مراسم ابتدا دكتر ش
پرداختند. پس از آن هر يك از اساتيد حاضر در مراسم صحبت هايي را درباره راه هاي موفقيت و تالش در زندگي 

و از رياست محترم بنياد براي دانش آموزان بيان كردند. در نهايت نيز دانش آموزان پرسش هايي را بيان كردند 
  نخبگان در جهت حمايت از ايشان قدرداني كردند. 

  گفتگو و جمع بندي نهايي

در روز پاياني اولين گردهمايي دانش آموزان سفير بنياد نخبگان فارس، باستان مدير اجرايي مدارس فصلي خالقيت 
ان سفير را بيان كردند. همچنين فعاليت و ايده پردازي موضوعاتي از قبيل توقعات بنياد نخبگان از دانش آموز

هايي براي دانش آموزان بيان شد كه دانش آموزان مي توانند در آن به همكاري با بنياد نخبگان در سال پيش رو 
بپردازند. در پايان نيز كتاب زندگي نامه دكتر خوشخوي و دكتر ايران پور از اساتيد شامخ بنياد ملي نخبگان كه 

 ان فارس تهيه شده بود به عنوان هديه به شركت كنندگان اهدا گرديد.توسط بنياد نخبگ

 

 

 



 

٦٧ 
 

  

  

  

    
 

 

  



 

٦٨ 
 

  20/7/97و  19، 18

  مرحله اول مدرسه فصلي خالقيت و ايده پردازي در شهرستان خنج

در راستاي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در سطح شهرستان هاي استان، به همت جمعي از 
برتر و همكاري آموزش و پرورش شهرستان خنج و با حمايت فرمانداري و موسسه خيريه احسان  استعدادهاي

نفر از دانش آموزان مقطع هشتم  74شهرستان خنج، مرحله اول مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي خنج براي 
  و نهم متوسطه شهرستان خنج برگزار گرديد.

هر ماه در خنج برگزار شد جمعي از استعدادهاي برتر استان در قالب م 20تا  18در اين برنامه كه در روزهاي 
كارگاه هاي آموزشي مشاهده و ايده پردازي، تفكر واگرا، طوفان ذهن، سنجش خالقيت، طراحي لوگو، حلقه كند 

 نوكاو (مهارت گفتگو) و ارتباط مؤثر و هم چنين در قالب مسابقات خالقيت، مفاهيم مربوطه را به دانش آموزا
  آموزش دادند.

هم چنين در كارگاهي براي والدين دانش آموزان شركت كننده، عالوه بر تشريح جزييات و اهداف برنامه در رابطه 
  مطالبي ارائه گرديد.» راهكارهاي افزايش عزت نفس در دانش آموزان«با 

  



 

٦٩ 
 

  4/8/97و  3، 2

  مرحله اول مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي شهرستان المرد

در راستاي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در سطح شهرستان هاي استان، به همت جمعي از 
استعدادهاي برتر و همكاري آموزش و پرورش شهرستان المرد و با حمايت فرمانداري شهرستان المرد مرحله اول 

مقطع هشتم و نهم متوسطه شهرستان نفر از دانش آموزان  81مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي المرد براي 
  برگزار گرديد.

آبان ماه در المرد برگزار شد جمعي از استعدادهاي برتر استان در قالب كارگاه  4تا  2در اين برنامه كه در روزهاي 
هاي آموزشي مشاهده و ايده پردازي، تفكر واگرا، طوفان ذهن، سنجش خالقيت، طراحي لوگو، حلقه كند وكاو 

تگو) و ارتباط مؤثر و هم چنين در قالب مسابقات خالقيت، مفاهيم مربوطه را به دانش آموزان آموزش (مهارت گف
هم چنين در كارگاهي براي والدين دانش آموزان شركت كننده، عالوه بر تشريح جزييات و اهداف برنامه در  دادند.

  گرديد. مطالبي ارائه» راهكارهاي افزايش عزت نفس در دانش آموزان«رابطه با 

  



 

٧٠ 
 

  11/8/97و  10، 9

  مرحله اول مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي استهبان

در راستاي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در سطح شهرستان هاي استان، به همت جمعي از 
مرحله اول استعدادهاي برتر و همكاري آموزش و پرورش شهرستان استهبان و با حمايت فرمانداري شهرستان 

نفر از دانش آموزان مقطع هشتم و نهم متوسطه شهرستان  78مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي استهبان براي 
  برگزار گرديد.

آبان ماه در استهبان برگزار شد جمعي از استعدادهاي برتر استان در قالب  11تا  9در اين برنامه كه در روزهاي 
ده پردازي، تفكر واگرا، طوفان ذهن، سنجش خالقيت، طراحي لوگو، حلقه كند كارگاه هاي آموزشي مشاهده و اي

وكاو (مهارت گفتگو) و ارتباط مؤثر و هم چنين جمعي از سفيران بنياد نخبگان فارس (فارغ التحصيالن مدارس 
  ادند.فصلي خالقيت و ايده پردازي) در قالب مسابقات خالقيت، مفاهيم مربوطه را به دانش آموزان آموزش د

هم چنين در كارگاهي براي والدين دانش آموزان شركت كننده، عالوه بر تشريح جزييات و اهداف برنامه در رابطه 
در آيين اختتاميه اين برنامه با حضور دكتر  مطالبي ارائه گرديد.» راهكارهاي ارتباط مؤثر والدين و فرزندان«با 

ائه گواهي حضور به تمامي شركت كنندگان، گروه برتر دختران شريف رييس بنياد نخبگان استان فارس نيز ضمن ار
  و پسران معرفي شدند.

  



 

٧١ 
 

  25/8/97و  24، 23

  مرحله اول مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي نواحي چهارگانه شيراز

در راستاي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در سطح شهرستان هاي استان، به همت جمعي از 
دهاي برتر و همكاري اداره كل آموزش و پرورش فارس و با حمايت مؤسسه آموزش عالي زند شيراز مرحله استعدا

نفر از دانش آموزان مقطع هشتم و نهم متوسطه  80اول مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي نواحي شيراز براي 
  مدرسه منتخب چها رناحيه شيراز برگزار گرديد. 16

آبان ماه در پژوهشسراي ناحيه يك شيراز برگزار شد جمعي از استعدادهاي  25تا  23روزهاي  در اين برنامه كه در
برتر استان در قالب كارگاه هاي آموزشي مشاهده و ايده پردازي، تفكر واگرا، طوفان ذهن، سنجش خالقيت، طراحي 

 كاپا در قالب مسابقات خالقيت،لوگو، حلقه كند وكاو (مهارت گفتگو) و ارتباط مؤثر و هم چنين گروه دانشجويي 
مفاهيم مربوطه را به دانش آموزان آموزش دادند.هم چنين در كارگاهي براي والدين دانش آموزان شركت كننده، 

 مطالبي ارائه» راهكارهاي افزايش عزت نفس در دانش آموزان«عالوه بر تشريح جزييات و اهداف برنامه در رابطه با 
  گرديد.

  



 

٧٢ 
 

  9/9/97و  8، 7

  مرحله دوم مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي شهرستان خنج

نفر  35پس از برگزاري مرحله اول مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي شهرستان خنج در مهرماه سال جاري،  
  آذرماه در مرحله دوم برنامه در شيراز شركت نمودند. 9تا  7از برگزيدگان مرحله اول از 

وزان با شركت در كارگاه هاي آموزشي با عناوين انضباط شخصي، روش ارائه مطالب علمي، در اين مرحله دانش آم
هنر حل مسأله، مستندسازي علمي و روش پژوهش، كار گروهي و دورهمي ادبي آموزش هاي خود در مرحله اول 

  را تكميل نمودند.

وم انساني، علوم پايه، ادبيات و فني هم چنين با هدف آشنايي دانش آموزان با حوزه هاي مختلف علوم (پزشكي، عل
و مهندسي) سمينارهاي يك ساعته آشنايي با اين حوزه ها توسط فارغ التحصيالن برتر هر يك از حوزه ها برگزار 

  گرديد.

ــگاه   ــدخانه دانش ــنايي دانش اموزآن با مراكز علمي و فرهنگي بازديد از رص در بخش ديگري از برنامه با هدف آش
  فظيه و حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برنامه ريزي و اجرا گرديد.شيراز، مجموعه حا

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

موزان دانش آ داوطلبانه، تدوين يك پروپوزال علمي، آفريش اثر در حوزه ادبي و هم چنين مسابقه كتابخواني براي

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

  



 

٧٣ 
 

  16/9/97و  15، 14

  مرحله اول مدرسه فصلي خالقيت و ايده پردازي در استان كرمان

اعالم آمادگي بنياد نخبگان  در راستاي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در استان فارس، پس از
استان كرمان و اعالم حمايت اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي كرمان براي برگزاري مدارس فصلي خالقيت 
و ايده پردازي در استان كرمان با پيگير يها و هماهنگي هاي صورت گرفته طي مدت دوماه،  به همت جمعي از 

كرمان و همكاري آموزش و پرورش استان كرمان مرحله اول مدرسه پاييزه استعدادهاي برتر استان هاي فارس و 
  نفر از دانش آموزان مقطع هشتم و نهم متوسطه برگزار گرديد. 75كرمان براي  2خالقيت و ايده پردازي ناحيه 

در قالب آذر ماه در كرمان برگزار شد جمعي از استعدادهاي برتر استان  16تا  14در اين برنامه كه در روزهاي 
كارگاه هاي آموزشي مشاهده و ايده پردازي، تفكر واگرا، طوفان ذهن، سنجش خالقيت، طراحي لوگو، حلقه كند 
وكاو (مهارت گفتگو) و ارتباط مؤثر و هم چنين در قالب مسابقات خالقيت، مفاهيم مربوطه را به دانش آموزان 

زان شركت كننده، عالوه بر تشريح جزييات و اهداف هم چنين در كارگاهي براي والدين دانش آمو آموزش دادند.
  مطالبي ارائه گرديد.» راهكارهاي انتخاب صحيح مسير شغلي در دانش آموزان«برنامه در رابطه با 

مراسم اختتاميه مرحله اول اين رويداد با حضور دكتر شريف رييس بنياد نخبگان استان فارس، دكتر سعيدي 
ان، مهندس طبيب زاده رييس اتاق بازرگاني كرمان و دكتر اسكندري نسب مديركل رييس بنياد نخبگان استان كرم

  .برگزار شد كرمان آموزش و پرورش كرمان و جمعي ديگر از مديران استان

  



 

٧٤ 
 

  5/11/97و  4، 3

  مرحله دوم مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي شهرستان المرد

نفر  46ايده پردازي شهرستان المرد در آبان ماه سال جاري،  پس از برگزاري مرحله اول مدرسه پاييزه خالقيت و
  بهمن ماه در مرحله دوم برنامه در شيراز شركت نمودند. 5تا  3از برگزيدگان مرحله اول از 

در اين مرحله دانش آموزان با شركت در كارگاه هاي آموزشي با عناوين انضباط شخصي، روش ارائه مطالب علمي، 
نگرش پژوهشي در حوزه علوم انساني، نگرش پژوهشي در حوزه فني و مهندسي، كار گروهي و هنر حل مسأله، 

  دورهمي ادبي آموزش هاي خود در مرحله اول را تكميل نمودند.

ــگاه   ــدخانه دانش ــنايي دانش اموزآن با مراكز علمي و فرهنگي بازديد از رص در بخش ديگري از برنامه با هدف آش
  برنامه ريزي و اجرا گرديد.شيراز، و مجموعه حافظيه 

پروژه از جمله انجام يك كار  5در پايان براي تداوم ارتباط دانش آموزان با بنياد و رصد بهتر استعداد دانش آموزان 

داوطلبانه، ايده پردازي در حوزه علوم انساني و فني و مهندسي، آفريش اثر در حوزه ادبي و هم چنين مسابقه 

زان مطرح شد تا با اجرا توسط دانش آموزان و ارزيابي آن ها مرحله بعد برنامه براي كتابخواني براي دانش آمو

  .برگزيدگان اجرايي گردد
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  19/11/1397و  18، 17

  نواحي شيراز مرحله دوم مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي

نفر از  39ماه سال جاري،  پس از برگزاري مرحله اول مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي نواحي شيراز در آبان
  بهمن ماه در مرحله دوم برنامه در شيراز شركت نمودند. 19تا  17برگزيدگان مرحله اول از 

در اين مرحله كه با حمايت مؤسسه آموزش عالي زند و در دانشكده مهندسي آن مؤسسه برگزار شد، دانش آموزان 
، روش ارائه مطالب علمي، هنر حل مسأله، نگرش با شركت در كارگاه هاي آموزشي با عناوين انضباط شخصي

پژوهشي در حوزه علوم انساني، نگرش پژوهشي در حوزه فني و مهندسي، كار گروهي، دورهمي ادبي و هنر گفتگو 
  (زبان آگاهي) آموزش هاي خود در مرحله اول را تكميل نمودند.

شنايي دانش آموزان با مراكز ع  شيراز برنامه     در بخش ديگري از برنامه با هدف آ شگاه  صدخانه دان لمي بازديد از ر
  ريزي و اجرا گرديد.

دانشگاه شيراز پس از شركت در كارگاه آشنايي با علم نجوم و بازديد از بخش  دانش آموزان در بازديد از رصدخانه
  هاي مختلف رصدخانه، اقدام به رصد اجرام آسماني كرده و به طرح سواالت خود پرداختند. 

پروژه از جمله انجام يك كار  6راي تداوم ارتباط دانش آموزان با بنياد و رصد بهتر استعداد دانش آموزان در پايان ب

داوطلبانه، ايده پردازي در حوزه علوم انساني و فني و مهندسي، آفريش اثر در حوزه ادبي، مسابقه كتابخواني و 

اجرا توسط دانش آموزان و ارزيابي آن ها مرحله  فعاليت در حوزه زبان آگاهي براي دانش آموزان مطرح شد تا با

  .بعد برنامه براي برگزيدگان اجرايي گردد
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 26/11/97و  25، 24

   كرمان 2ه پردازي ناحيه مرحله دوم مدرسه خالقيت و ايد

همكاري كرمان در آذر ماه سال جاري با  2پس از برگزاري مرحله اول مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي ناحيه 
 24نفر از برگزيدگان مرحله اول از  47مشترك بنيادهاي نخبگان فارس و كرمان و حمايت اتاق بازرگاني كرمان، 

  بهمن ماه در مرحله دوم برنامه در كرمان شركت نمودند. 26تا 

عناوين در اين مرحله كه در مركز نوآوري كرمان برگزار شد، دانش آموزان با شركت در كارگاه هاي آموزشي با 
انضباط شخصي، روش ارائه مطالب علمي، هنر حل مسأله، نگرش پژوهشي در حوزه علوم انساني، نگرش پژوهشي 
در حوزه فني و مهندسي، كار تيمي، دورهمي ادبي و هنر گفتگو (زبان آگاهي) آموزش هاي خود در مرحله اول را 

  تكميل نمودند.

ن با مراكز علمي بازديدي از موزه پژوهشكده تعليم و تربيت آموزاي از برنامه با هدف آشنايي دانش در بخش ديگر
كرمان برنامه ريزي و اجرا گرديد.دانش آموزان در بازديد از موزه ضمن آشنايي با تارخچه آموزش و پرورش در 
استان كرمان و هم چنين بازديد از دستاوردهاي پژوهشي دانش آموزي كرمان در نشستي با دكتر شريفي مؤسس 

  مدير سابق پژوهشكده با اهداف تأسيس اين مركز و هم چنين مباحث مربوط به اهميت پژوهش آشنا شدند. و 

براي دانش آموزان  پروژه  6تر استعداد دانش آموزان در پايان براي تداوم ارتباط دانش آموزان با بنياد و رصد به

  .مطرح شد تا با اجرا توسط دانش آموزان و ارزيابي آن ها مرحله بعد برنامه براي برگزيدگان اجرايي گردد
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  10/12/97و  9، 8

 مرحله دوم مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي شهرستان استهبان

 38ان استهبان در آبان ماه سال جاري، پس از برگزاري مرحله اول مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي شهرست
اسفند ماه در مرحله دوم برنامه در شيراز شركت نمودند.در اين مرحله  10تا  8نفر از برگزيدگان مرحله اول از 

دانش آموزان با شركت در كارگاه هاي آموزشي با عناوين انضباط شخصي، روش ارائه مطالب علمي، هنر حل 
ه علوم انساني، نگرش پژوهشي در حوزه فني و مهندسي، كار گروهي و دورهمي مسأله، نگرش پژوهشي در حوز

  ادبي آموزش هاي خود در مرحله اول را تكميل نمودند.

ــگاه   ــدخانه دانش ــنايي دانش آموزان با مراكز علمي و فرهنگي بازديد از رص در بخش ديگري از برنامه با هدف آش
صدخانه دانش  شيراز برنامه ريزي و اجرا گرديد.  شركت در كارگاه       آموزان در بازديد از ر شيراز پس از  شگاه  دان

آشــنايي با علم نجوم، اقدام به بازديد از تلســكوپ و بخش هاي مختلف رضــدخانه كرده و به طرح ســواالت خود  
  پرداختند.  

از جمله انجام يك كار پروژه  6در پايان براي تداوم ارتباط دانش آموزان با بنياد و رصد بهتر استعداد دانش آموزان 

داوطلبانه، ايده پردازي در حوزه علوم انساني و فني و مهندسي، آفريش اثر در حوزه ادبي، مسابقه كتابخواني و هم 

  نتقادي براي دانش آموزان مطرح شد.چنين فعاليت در حوزه تفكر ا
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  24/12/97و  23، 22

  پردازيدومين جشنواره پاياني مدارس فصلي خالقيت و ايده 

  در شيراز برگزار شد. 97اسفندماه  24تا  22دومين جشنواره پاياني مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي از 

مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي كه به همت جمعي از استعدادهاي برتر و نخبگان استان فارس و با حمايت 
 3نفر از دانش اموزان ناحيه  365براي  97بهار سال  تا 96شروع شده، از بهار سال  94اين بنياد از تابستان سال 

نفر موفق  66شيراز، كازرون، ارسنجان، خرامه و فبروزآباد برگزار شد و از اين تعداد شركت كننده بعد از سه مرحله 
  به حضور در مرحله چهارم و دومين جشنواره پاياني مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي شدند.

ه چهارم ضمن ارائه پروژه هاي نهايي خود در حضور داوران، در كارگاه هاي آموزشي و ديگر اين تعداد در مرحل
  برنامه هاي در نظر گرفته شده شركت نمودند.

پروژه در حوزه هاي  43در مدت برگزاري دومين جشنواره پاياني مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي تعداد 
زيابي قرار گرفت. براي ارزيابي پروژه ها به صورت حضوري در روز اول مختلف پژوهشي، ادبي و كتابخواني مورد ار

ساعت در نظر گرفته شده بود و ساير شركت كنندگان هم مي توانستند بنا بر عالقه  5سالن موازي در  5برنامه، 
داور تخصصي  2خود در هر كدام از سالن ها شنوده ارائه دوستان خود باشند. در هر سالن هم بنابر موضوع انتخابي 

  به ارزيابي ارائه دانش آموز پرداختند.

در ادامه روز اول و پس از پايان ارائه دانش آموزان در بخش ارزيابي پروژه ها، سمينارهايي با عناوين بين رشته اي 
توسط جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشكي براي دانش آموزان ارائه شد و در انتهاي روز اول 

انش آموزان در دو نشست جداگانه با دو تن از نخبگان استان فارس خانم دكتر محبوبه البرزي و آقاي دكتر عزت د
اله رييسي آشنا شده و از نزديك در جريان روند زندگي و مسير موفقيت پيموده شده توسط اين عزيزان قرار 

وم غلبه بر غرور در روند موفقيت و اهميت گرفتند. هم چنين در اين دو نشست در رابطه با مباحثي از جمله لز
  خودشناسي در اين مسير توضيحاتي براي دانش آموزان ارائه نمودند.

دانش اموزان ابتدا در سميناري با عنوان به سوي نوآوري شركت كرده و  97اسفندماه  23در روز پنج شنبه مورخ 
ساعته عالوه با آشنايي با  7پس از آن در كارگاهي با مفاهيم مربوط به دنياي نوآوري و كسب و كار آشنا شدند و 

اقدام به ايده پردازي در حوزه كسب و كار و تكميل بوم كسب و كار  7تا  5مدل بوم كسب و كار، در گرو هاي 
خود شدند. پس از آن در پايان روز دوم در كارگاه يك ساعت و نيم مالكيت فكري شركت كرده و با مفهاهيم ثبت 

  و روند ثبت اختراع آشنا شدند.مالكيت فكري 
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دانش آموزان با انتخاب قبلي، هر كدام  13:30صبح تا  8اسفند از ساعت  24در روز پاياني برنامه در جمعه مورخ 
  شركت كردند.در دو كارگاه از سري كارگاه هاي موازي 

د. معرفي و مورد تقدير قرار گرفتن در نهايت و در روز چهارم، نتايج نهايي در اختتاميه اي با حضور مسئولين استاني
در سالن اجتماعات دانشكده هنر و معماري دانشگاه  24/12/97در اين مراسم كه بعداز ظهر روز جمعه مورخ 

شيرازبرگزار گرديد، پس از خوش آمدگويي دكتر حبيب شريف رييس بنياد نخبگان استان فارس و توضيحاتي در 
پردازي و هم چنين نحوه حمايت بنياد و مجمع خيران نخبه پرور فارس از  رابطه با مدارس فصلي خالقيت و ايده

برگزيدگان، حسين ميهمي مدير علمي برنامه گزارشي از فرآيند علمي برنامه ارائه نمود و پس از آن با حضور 
كه وظيفه نفر از دوستان علمي همكار در برنامه  20مديركل آموزش و پرورش فارس، جمعي از خيران، در ابتدا از 

دانش آموز را برعهده داشتند تقدير شد و پس از آن از مديران و كارشناسان سازمان هايي كه در دو  66مشاوره 
  سال گذشته به صورت مادي و معنوي حامي برنامه بودند با اهداي لوح سپاس تقدير شد.

سفير «گان با كسب مقام اول به عنوان نفر از شركت كنند 42در بخش پاياني برنامه اختتاميه با اعالم نتيج نهايي، 
نفر از ايشان از طرف مجمع خيران نخبه پرور  21در شهرستان خود انتخاب شدند و » بنياد نخبگان استان فارس

نفر با كسب مقام  24را دريافت خواهند كرد، هم چنين » جايزه تحصيلي اميد«فارس به مدت حداقل يك سال 
و هديه به عنوان عضو افتخاري كميته علمي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي  دوم عالوه بر دريافت لوح تقدير

  انتخاب شدند.
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  نشست هاي اجتماعات نخبگاني
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  يرازش دانشگاه كشاورزي دانشكده پيشكسوت اساتيد با فارس استان نخبگان بنياد رئيس نشست

يد و اسات (ره) بنياد ملي نخبگانچند از برندگان جايزه عالمه طباطباييدر نشستي صميمانه با حضور تني 
اهداف  ،پيشكسوت دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز رئيس بنياد نخبگان استان فارس با معرفي بنياد ملي نخبگان

در هاي چشمگير اين معاونت و رويكردها و همچنين حوزه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و فعاليت
 هرگونه توسعه و تحول در كشور تنها توسط جوانان نخبه كارآفرين و خالق ميسر است :آفريني گفتارزش حوزه نو

لذا  ،د ارزش جديدي خلق نمايندنتوانمديران سنتي به دليل نگاهشان كه متعلق به نسل هاي گذشته است نمي و 
  .دانان فضاي الزم رشد و شكوفايي دامي بايست به جو

ر در حوزه اي به شناسايي مستعدين برتتوجه ويژه ،فارس با تكيه بر تمركززدايينخبگان بنياد  گفت:دكتر شريف  
كشف دانش آموزان  كه هاي مهمي در اين جهت برداشته استدانش آموزي داشته و طي سه سال گذشته گام

 اين جمله از ستدادهاي آنهااستعمستعد در مقاطع مختلف تحصيلي و آموزش مهارت هايي كه در راستاي 
  .هاستبرنامه

انجام ا هبا اين نگاه كه مي بايست اين اقدامات در طيف وسيعي از شهرستان  :افزودفارس  نخبگان بنياد رئيس 
افراد نيك انديش از از  چند تن  با همكاري اين بنياد ،هاگردند و به دليل عدم وجود اعتبار كافي در اين زمينه

مجمع خيران «بل نسبت به تشكيل يك سازمان مردم نهاد اقدام نمود كه ماحصل آن تشكيل حدود سه سال ق
فعاليت چشمگيري در راستاي اهداف بنياد ملي نخبگان در سرلوحه كار خود  و اين مجمعشد  »نخبه پرور فارس
  .قرار داده است

خود  خبگان به عنوان بازوهاي تخصصيهمه مسئوالن بايد از پتانسيل مستعدين برتر و ن اضافه كرد: دكتر شريف  
نقش نخبگان در ايجاد تغيير از مسيرهاي سنتي به رويكردهاي مبتني . بدون شك در اتاق هاي فكر استفاده نمايند

  . بنيان بر همگان روشن استهاي دانشبر فعاليت

جوهر جوانان  وپذيري نياز دارد كه در وجود سكت و ريأسنتي به جرهر گونه تغيير در رويكردهاي  :وي ادامه داد 
ط مديريتي خود نيستند لذا در شرايمديران سنتي قادر به ايجاد تحول در ابعاد مختلف  .است نوارزش آفرين نهفته

  .ي در ابعاد مختلف امور اجرايي بودچشمگير تحول و تغيير شاهد تواننمي فعلي

متاسفانه بعضي  :دهه هاي قبل به خصوص در مديريت منابع آب گفتدكتر شريف با اشاره به سوء مديريت هاي  
ابل قهيچ وجه را به هدر دادند كه به  فارس بيشتر به راحتي منابع آب در أيچند ر آوريبه دليل جمع نمايندگان 

  .جبران نمي باشد
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 تيارهنمودها و نظرات ارزشمند خود انتقاد نسبت به ارائه جلسه در كنندهشركت اساتيد در ادامه جلسه هر كدام از 
ريت ءمديو سو باستان به خصوص در موضوع كمبود آ در سطح نسبت به بعضي از تصميم گيري هاي مديريتي

كرده و در راستاي اجراي طرح هاي تحقيقاتي كاربردي در راستاي توسعه استان اعالم ، عنوان نحوه مصرف آب
 .آمادگي نمودند
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 نشگاهدا علمي هيئت و رئيسه هيئت اعضاي از چند تني با فارس استان نخبگان بنياد رئيس نشست
  انديش نيك و خير افراد و پزشكان از چند تني و پزشكي علوم و شيراز

نفر از افراد اعضاي هيئت رئيسه و هيئت علمي دانشگاه  20حدود ، 1397ارديبهشت ماه  7در روز جمعه مورخ 
شيراز و علوم پزشكي و تني چند از پزشكان و افراد خير و نيك انديش در محل بنياد نخبگان فارس با رئيس اين 

شريح نحوه ضمن تبزرگان اين از  در اين نشست ضمن تشكررئيس بنياد نخبگان استان فارس  .بنياد ديدار كردند
لزوم توجه به  :معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت حوزه ونخبگان ي مل بنياد ي و اهدافشكل گير

ر آن ا باست ما ر نخبگانشناسايي دقيق افراد مستعد برتر در مقاطع مختلف سني كه جزء اهداف اصلي بنياد 
ن رس ضمن ديدار با مسئوالهاي مختلف استان فابا سفر به شهرستان ،تمركز زداييبر داشته است تا با تاكيد 
كارآفريني ها و مدرسه فصلي خالقيت و همچنين تورهاي نوآوري و سازي اجراي برنامهمختلف نسبت به زمينه

  اقدام كنيم.

ي گام مهم نخبه پرور،از پتانسيل خيران توجه به پژوهش سراهاي دانش آموزي با استفاده  :گفت دكتر شريف 
ل تا كنون حداق .با بنياد نخبگان استان فارس دنبال مي گردد ور فارس همگامنخبه پرت كه در مجمع خيران اس

تگاه دسچندين  ،حوزه تعليم و تربيتبه جلد كتاب از طريق اقدامات خداپسندانه نيك انديشان عالقمند  5000
استان پژوهشسراي دانش آموزي  20اتيك و غيره در اختيار حدود رب آزمايشگاه ، تجهيزاتكامپيوتر و تلسكوپ

  .فارس قرار گرفته است

ويژه به اين پژوهش سراها را انتخاب پژوهش سرا به عنوان محل توجه  خبگان استان فارس دليلرئيس بنياد ن 
نگاه بعضي از  :و گفت ذكر كرد ب را طي كرده اندهدايت دانش آموزاني كه مراحل اوليه شناسايي دربرنامه شها

ع شده واقپژوهش و تحقيق و نحوه انديشيدن مغفول وله چند آزمايشگاه با توجه به مق پژوهش سرا يك ياافراد به 
  .است

هاي ه پرداخته و عالوه بر تجهيز آزمايشگاهنقيص اين به فارس بنياد پژوهشي مهارتي اردوهاي تشكيل افزود: وي 
دفمند ام تحقيقات هنجتفكر و خالقيت و ا ،پردازيايده يعني  ديگر حوزهزم است به الاين پژوهشسراها كه يك ركن 

  .كنددنبال مي رديگ كنرا در ر

  .نمودند اهدا را به مجمع خيران نخبه پرورهاي خود كنندگان كمككتمراسم جمعي از شر پايان در 

  



 

٨٥ 
 

8/2/97    

 اسالم جهان علوم فرهنگستان اعضاي از تن چند با فارس استان نخبگان بنياد رئيس نشست
)TWAS(  

 دانشگاه يداسات از صفوي افسانه دكتر و پناه ايزد اهللا عزت دكتر فيروزآبادي، حبيب دكتر حضور با كه اي جلسه در
 اطالع اي منطقه مركز رئيس دهقاني دكتر همچنين و (TWAS) اسالم جهان علوم فرهنگستان عضو و شيراز
 به الزم مقدمات. است شده تشكيل فارس استان نخبگان بنياد محل در ISC سرپرست و فناوري و علوم رساني
   .گردد مي ريزيبرنامه فرهنگستان اين دبيرخانه گيري شكل منظور

 اين در كشور نخبگان چشمگير حضور شاهد(TWAS) اسالم جهان علوم فرهنگستان ملي دبيرخانه تشكيل با
  :شود مي دنبال زير اهداف و  بود خواهيم المللي بين تشكل

  اكشوره ساير در معتبر هاي فرهنگستان ساير و) تواس(جهان علوم فرهنگستان در ايران جايگاه ارتقاء ‐1

  تواس عضو كشورهاي ساير انديشمندان با مؤثر علمي ارتباط برقراري ‐2

  كشور داخل در تواس شناساندن و معرفي ‐3

 كشورهاي پژوهشگران و دانشمندان براي تواس ارتباطي و پژوهشي علمي، امكانات از شدن مند بهره ‐4
  منطقه و همسايه

 ايههمس كشورهاي پژوهشگران و علمي موسسات با كشور پژوهشگران ارتباطي و پژوهشي علمي، همكاري  -5
 منطقه و

باشند تشكيل  نفر مي 14در حال حاضر كه الزم است كه يك نقطه كانوني متشكل از تمامي دانشمندان ايراني 
با ر تالمللي در راستاي ارتباطات علمي گسترده با پيوستن جمع بيشتري از نخبگان به اين مجمع بين و گرديده

  .هاي الزم همكاري ها افزايش يابدزمينه ،دانشمندان و نخبگان جهان

 منظور اعالم آمادگيبه علوم و فناوري  منطقه اي اطالع رساني مركز ضمن تشكر از رئيس بنياد نخبگان فارس 
ركت شهر كدام از اعضا  ديدمقرر گر و دبيرخانه تأكيد كردر لزوم پيگيري راه اندازي اين ب ، اندازي دبيرخانه راه

 ند.در اين جهت انجام رسانه مواردي را كنند
  

  



 

٨٦ 
 

17/4/97  

  خوارزمي جشنواره برگزيده آموزان دانش با نخبگان بنياد حمايت تحت مخترعان از نفر دو نشست

نفر  200دانش آموزان مخترع با فرآيند تجاري سازي و توليد انبوه اختراعات نشست بيش از به منظور آشنا شدن 
از دانش آموزان برگزيده مرحله استاني جشنواره جوان خوارزمي با دو نفر از مخترعان تحت حمايت بنياد نخبگان 

در دانشكده پزشكي  1397اه تيرم 17كه موفق به توليد انبوه و تجاري سازي اختراعات خود شده اند در تاريخ 
  شيراز برگزار گرديد.

در اين نشست مسعود تمدن مخترع برگزيده تحت حمايت و مدير عامل شركت تمدن الكترونيك كه تا به حال 
چندين اختراع خود را تجاري سازي نموده و موفق به فروش محصوالت خود در نقاط مختلف كشور و حتي 

ه است ضمن تشكر از حمايت هاي بنياد نخبگان به فرآيند تبديل ايده هاي كشورهاي عراق و افغانستان گرديد
خود به اختراع و سپس توليد و تجاري سازي آن ها اشاره كرد و گفت: در شرايط بازار فعلي فقط توليدات دانش 

وز و يشه به ربنيان كه توانايي رقابت با تكنولوژي روز را دارند مي توانند سهمي در بازار پيدا كنند و بايد هم
ميليون تومان و  4پيشرفته تر گردند. وي با اشاره به پيشرفت هاي مالي خود در اين زمينه گفت: من با سرمايه 

در خانه شخصي اجاره اي توليد را شروع كرده ام اما به لطف خدا و تالشهاي خود و حمايت مسئوالن در حال 
ي شده ام و محصوالت خود را تقريبا در تمام نقاط كشور و چند حاضر باعث ايجاد درآمد و اشتغال براي افراد زياد

همچنين مجتبي زنديه يكي ديگر از مخترعان موفق تحت حمايت بنياد نخبگان  كشور خارجي به فروش مي رسانم.
با اشاره به اختراعات خود به برخي از مشكالت و بروكراسي هاي موجود در كشور در زمينه تجاري سازي اختراعات 

اره كرد و راه حل هايي ارائه نمود.در پايان اين نشست نيز دانش آموزان عالقه مند سواالت خود را مطرح نموده اش
  و پاسخ هاي الزم را دريافت نمودند.

  



 

٨٧ 
 

8/7/97  

نشست رئيس بنياد نخبگان استان فارس با جمعي از برندگان جايزه عالمه طباطبايي و اعضاي هيات 
 با مجمع عمومي خيران نخبه پرور فارسعلمي دانشگاه ها همزمان 

همزمان با مجمع عمومي  1397مهرماه  8به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس در روز يكشنبه مورخ 
خيران نخبه پرور استان فارس، نشست رئيس بنياد نخبگان استان فارس با جمعي از برندگان جايزه عالمه طباطبايي 

  نشگاه هاي شيراز برگزار گرديد.و اعضاي هيات علمي دا

در اين نشست دكتر شريف با ارائه گزارشي از فعاليت هاي بنياد نخبگان استان فارس و مجمع خيران نخبه پرور 
  فارس بر لزوم ورود خيران و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به مقوله نخبه پروري تاكيد كرد.

ليت هاي بنياد و مجمع خيران و روش هاي بهبود اين فعاليت ها به در ادامه اين نشست نيز حضار در ارتباط با فعا
  بحث و تبادل نظر پرداختند.

  



 

٨٨ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  تحقيقاتي،  –بازديد از مراكز علمي 
  صنعتي و فرهنگي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٨٩ 
 

2/3/97    

  قهرمان خرمشهر آزادسازي سالروز مناسبت به نخاعي ضايعه دالور جانباز دو از تقدير و بازديد

به منظور گراميداشت سالروز آزادسازي خرمشهر قهرمان، مسئوالن و  1397خرداد ماه  2در روز چهارشنبه مورخ 
و دانشگاه صنعتي شيراز و همچنين  ISCپرسنل بنياد نخبگان استان فارس به همراه مسئوالن و پرسنل مركز 
ور ضايعه نخاعي در محل منزل هاي ايشان تعدادي از دانشجويان استعداد درخشان اين دانشگاه از دو جانباز دال

  بازديد و تقدير به عمل آوردند.

و  ISCدكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس، دكتر فخارزاده معاون اين بنياد، دكتر دهقاني رئيس مركز 
ران گطي سخناني ضمن گراميداشت حماسه آفريني ايثار و تعدادي از دانشجويان دكتر صالحي معاون اين مركز

انقالب اسالمي در طول جنگ تحميلي و بويژه در آزادسازي خرمشهر قهرمان از شجاعت ها و ايثارگري هاي اين 
دو جانباز دالور و صبر ايشان بر اين ضايعه بدني و همچنين صبر و فداكاري همسر و خانواده اين دو عزيز تشكر 

  نمودند.

 نيز ضمن تشكر از حضار به بيان خاطراتي از دوران عشق و حماسه )آقايان محمودي و دهقاني(اين دو جانباز دالور
  دفاع مقدس پرداختند و براي ايران اسالمي آرزوي سربلندي نمودند.

  و جانباز دالور تقدير به عمل آمد.با اهداي لوح و هدايايي از اين ددر پايان اين بازديد نيز 

  

  



 

٩٠ 
 

24/5/97  

  زيده طرح دوست علمي بنياد نخبگان استان فارسبازديد از حافظيه توسط دانش آموزان برگ

به عنوان يكي از برنامه هاي جنبي اولين گردهمايي دانش آموزان فارغ التحصيل از برنامه مدارس فصلي خالقيت 
و ايده پردازي(طرح دوست علمي) كه به عنوان سفير بنياد نخبگان فارس انتخاب شدند، اين دانش آموزان از 

  كردند.حافظيه بازديد 

اين بازديد با دو هدف گردش و آشنايي با تاريخچه حافظيه برگزار شد. در اين بازديد براي دانش آموزان سواالتي  
طراحي شد كه به صورت گروهي مي بايست در كتيبه هاي اطراف حافظيه به دنبال پاسخ هاي آن مي گشتند. در 

يك عدد تبديل مي شد كه شماره يكي از غزليات حافظ به  نهايت پاسخ سواالت همه گروه ها براساس حروف ابجد
  بود. 

  

  

  
  



 

٩١ 
 

24/8/97 

 پارس جنوبي 12از پااليشگاه نهم فاز  استان فارسن برتر ابازديد مستعد

به همت بنياد نخبگان استان بوشهر و با  97آبان ماه  24به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس در تاريخ 
 پارس جنوبي 12از پااليشگاه نهم فاز  استان فارسبازديد مستعدين برتر همكاري بنياد هاي نخبگان پهنه جنوب 

 برگزار گرديد.

مستعدين برتر و شبكه سازي جنوبي، تعامل و پارس 12از پااليشگاه نهم فاز اين بازديد با هدف نيازسنجي و آشنايي 
د. اين هاي بوشهر، فارس و هرمزگان برگزار شفارس با حضور مستعدين برتر استانهاي پهنه خليجمتخصصين استان
گاه در حال مغز پااليش اتاق كنترل همانند هاي عملياتي انجام شد.از دو بخش: اتاق كنترل و سايت 		بازديد بطور كلي

  شوند:سيم ميهاي زير تقباشد. واحدهاي اصلي تحت كنترل به قسمتفعاليت و كنترل واحدهاي مختلف پااليشگاه مي

  واحد دريافت گاز و ميعانات گازي .١

 سازي سرعت ورودي ميعانات به واحدهاتثبيت ميعانات گازي به منظور يكسان .٢

 هازدايي به منظور جلوگيري از تشكيل هيدراتنم2CO و S 2Hتخليه گازهاي سمي مانند  .٣

 و تبديل به سولفور و درنهايت گوگرد جامدS 2Hواحد جداسازي  .٤

 هازدايي به منظور جلوگيري از تشكيل هيدراتنم2CO و S 2Hتخليه گازهاي سمي مانند  .٥

 و تبديل به سولفور و درنهايت گوگرد جامدS 2Hواحد جداسازي  .٦

  



 

٩٢ 
 

30/8/97  

  اقتصادي شيراز  ويژه منطقه در مستقر كارخانه 4 از بازديد

 ساعت از 97 ماه آبان 30 مورخ چهارشنبه روز در شيراز دانشگاه كاربردي هاي طرح و فناوري امور دفتر همت به
 مكمل توليد: هاي كارخانه شامل شيراز اقتصادي ويژه منطقه در مستقر كارخانه 4 از بازديدي برنامه 12 الي 9

 االيك توليد و كامپوزيت هاي ورقه توليد آزمايشگاهي، و طبي تشخيص هاي كيت توليد دارويي، و غذايي هاي
  .گرديد برگزار...   و جراحي نخ پزشكي

 ربرت استعداد و درخشان استعداد دانشجويان و شيراز دانشگاه علمي هيات اعضاي از نفر 30 از بيش بازديد اين در
  .داشتند حضور نخبگان بنياد حمايت تحت

 در ارگروهي،ك تشكيل با تا گرديد مقرر ها كارخانه اين صاحبان و كنندگان بازديد بين ارتباط برقراري به توجه با
 .پذيرد انجام ريزي برنامه ها كارخانه اين توليدات بهبود جهت

  

  

  
  

  



 

٩٣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اردوي جهادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٩٤ 
 

 21/2/97و  20، 19

 ويژه فارس پرور نخبه خيران مجمع پردازي ايده و خالقيت بهاره مدرسهاردوي جهادي  مرحله اولين
  شهاب ملي برنامه از منتخب مستعد آموزان دانش

اولين مرحله مدرسه بهاره خالقيت و ايده پردازي به همت مجمع خيران نخبه پرور فارس و همكاري بنياد نخبگان 
از دانش آموزان مستعد منتخب از برنامه ملي شهاب نفر  43هنري انقالب اسالمي فارس براي استان فارس و حوزه 

ارديبهشت ماه در  21تا 19در اين برنامه كه در روزهاي  كه تحت حمايت اين مجمع مي باشند، برگزار گرديد.
مكان حوزه هنري انقالب اسالمي برگزار شد، دانش آموزان در قالب كارگاه هاي آموزشي مشاهده و ايده پردازي، 

نجش خالقيت، حلقه كندوكاو، ارتباط مؤثر و طوفان ذهن و همچنين در قالب مسابقات خالقيت و تفكر واگرا، س
كارگروهي، تحت آموزش قرار گرفتند. همچنين در بخشي از اين برنامه، كارگاه مشاوره براي والدين اين دانش 

دگان و به پرسشهاي شركت كنننفر از اساتيد مجرب به سرپرستي سركار خانم دكتر البرزي برگزار  4آموزان توسط 
  نيز پاسخ داده شد.

آيين اختتاميه اين مرحله نيز با حضور دكتر شريف مديرعامل مجمع خيران نخبه پرور فارس، دكتر ظهير امامي 
مدير عامل شركت فراسان و جمعي از خيران برگزار شد، دكتر شريف طي سخناني ضمن معرفي فعاليت هاي اين 

برنامه مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي را بيان نمودند. ايشان در بخش ديگري از مجمع، اهداف و مراحل 
سخنان خود ضمن اهميت شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر، بر توجه همه دانش آموزان مستعد شركت كننده 

ن اعطا برگزيدگا در اين برنامه به تالش در جهت پيشرفت كشور تأكيد نمودند. در پايان برنامه نيز هدايايي به
  گرديد. 

  



 

٩٥ 
 

  29/4/97و  28، 27

  مدرسه بهاره خالقيت و ايده پردازي مجمع خيران نخبه پرور فارس  اردوي جهادي دومين مرحله

به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس، دومين مرحله مدرسه بهاره خالقيت و ايده پردازي به همت 
نفر از دانش آموزان برگزيده مرحله اول اين مدرسه، برگزار  29فارس براي اين مجمع و همكاري بنياد نخبگان 

  گرديد.

در مكان بنياد نخبگان برگزار شد، دانش آموزان در قالب  1397تير ماه  29تا 27در اين برنامه كه در روزهاي 
ر و تفك شناسي معرفتهنر حل مساله، كارگاه هاي آموزشي با عناوين انضباط شخصي، فن بيان و روش ارائه، 

  تحت آموزش قرار گرفتند.  مستندسازي علمي و روش پژوهش، كار گروهي و دورهمي ادبيتكنيك خالقيت، ، ديني

بازديد كردند و با اهداف و در بخش ديگري از برنامه دانش آموزان از كتابخانه و مركز اسناد ملي استان فارس 
  فعاليت هاي آن آشنا شدند. 

 و هنري جمله انجام يك كار داوطلبانه، تدوين يك پروپوزال علمي، آفرينش اثر در حوزه ادبي پروژه از 5در پايان 
و هم چنين مسابقه كتابخواني براي دانش آموزان مطرح شد تا با اجرا توسط دانش آموزان و ارزيابي آن ها مرحله 

  .بعد برنامه براي برگزيدگان اجرايي گردد
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10/6/97  

 بيان ويژه دانش آموزان مستعد شهرستان كازرون فن نوآوري و هاي كارگاهاردوي جهادي دوره  اولين

 10بيان ويژه دانش آموزان مستعد شهرستان كازرون در روز شنبه مورخ  فن نوآوري وهاي  دوره كارگاه اولين
توسط برگزيدگان مدارس خالقيت بنياد نخبگان استان فارس(طرح دوست علمي) و با همكاري اين  97 شهريور

 كه به منظور اين دوره در بنياد و دستگاه هاي اجرايي شهرستان كازرون به صورت اردوي جهادي برگزار گرديد.
دانش آموزان،  نوآوري قدرت و نفس و آشنايي با اصول فن بيان و روش ارائه و رشد خالقيت به اعتماد بردن باال
كازرون برگزار  فرهنگيان رفاهي مجتمع و فرهنگيان دانشگاه در 21:30 تا 7:30 ساعت از 97 شهريور 10 تاريخ در

   يازدهم اين شهرستان شركت كردند. و دهم نهم، هشتم، هاي آموز پايه دانش نفر 70 گرديد،

وليد ت چگونگي اصول فن بيان و روش ارائه براي محققان و مخترعان،مورد اهميت آشنايي با  در بيان فن در كارگاه
ساعت براي دو گروه دختر و پسر به  7مباحثي مجموعا در ....  زبان بدن و صحنه، روي اجرا تنفس، صدا و حروف،

 شده هگفت كه نكاتي از استفاده با و داوطلبانه تا خواسته شد ها كننده شركت از ادامه در و صورت مجزا مطرح شد
 شد، برگزار 3:30 در جنس هر براي كه ( TRIZ )يافته نظام نوآوري در كارگاه. بپردازند به اجرا و سخنراني بود

از  تريز اصل 40 از اصل 4 آموزش آخر در ارائه گشت و استاندارد اصل 76 و اصل 40 مورد در كوتاهي توضيح
 آموزش داده شد. بهتر يادگيري براي مثال ارائه طريق

 آقاي نوآوري كارگاه در و فارس نخبگان بنياد كارشناسان از مظلومي آقاي بيان فن كارگاه در اين دوره مدرسين
همچنين عوامل اجرايي اين دوره  .بودند كازرون پردازي و ايده خالقيت بهاره مدرسه آموزان دانش از دهقاني امين

از دانش آموزان فعال شهرستان كازرون و برگزيدگان طرح دوست علمي بنياد نخبگان استان فارس بودند كه با 
 تجارت و معدن صنعت، همكاري بنياد نخبگان استان فارس، آموزش و پرورش كازرون، دانشگاه فرهنگيان و اداره

  گرديدند. كازرون موفق به برگزاري اين دوره
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 نما،سي تئاتر،(انقالبي و اسالمي هنري هاي	فعاليت
	...) و نويسي	داستان شعر، 	
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    97 سال طول در

 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 1397 سال در  »فرهنگ سينما« فيلم نمايش هاي برنامه از برتر هاي

دريافت و مورد استفاده استعداد هاي برتر   فارس، نخبگان بنياد طرف از رايگان بليت عدد 200 حدود اسفندماه،
  قرار گرفت.
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  30/4/97 از

  درصدي 40 تخفيف با »آفتاب شهر هنر« سينما هاي برنامه از استان برتر هاي استعداد استفاده

سينما هنر شهر فارس، تعدادي بليت سينما ويژه استان از طريق هماهنگي انجام شده با انجمن روابط عمومي 
  درصد در اختيار اين بنياد قرار گرفته است. 40واقع در مجتمع تجاري خليج فارس با تخفيف  آفتاب

ر فرهنگي امو به استفاده از اين بليت ها بودند با مراجعه بهاستعداد هاي برتر تحت حمايت اين بنياد كه عالقه مند 
  .  اين بنياد بليت ها را دريافت و استفاده نمودند
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  همكاري با معاونت علمي و فناوري

  رياست جمهوري 
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15/11/97 

  با امير دريادار سياري و جناب ناخدا صمدي فارساستان بنياد نخبگان نشست رئيس 

معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري و رئيس ستاد  ؛اي كه با حضور امير دريادار حبيب اهللا سياريجلسهدر 
اد رئيس بنيدكتر شريف؛ اسالمي و و جناب ناخدا صمدي از پيشكسوتان نيروي دريايي و عرصه دفاع مقدس و 

ستاد ارتش جمهوري اسالمي تشكيل رياست در دفتر  1397بهمن ماه  15 روز دوشنبهنخبگان استان فارس در 
 بررسي و حل و فصل مشكالتزمينه در بين جوانان مستعد كشور در  گرديد به لزوم ايجاد روحيه همكاري بيشتر

  .جامعه و به خصوص موارد مربوط به حوزه نظامي تاكيد شد

حوه شناسايي مستعدين برتر و ن حيطهدر اين جلسه رئيس بنياد فارس ابتدا با اشاره به اهداف بنياد نخبگان در  
ق خاطر بيشتر به كشور و اثرگذاري آنها و همچنين توجه ويژه زمينه سازي ايجاد تعل، هدايت و حمايت از آنها
ارس بنياد نخبگان ف :دانش آموزي به خصوص در مناطق كمتر توسعه يافته گفت هجامع بنياد نخبگان فارس به 

 دهنمو استان فارس مبادرت به راه اندازي يك سازمان مردم نهاد ي از نخبگانسال قبل به كمك جمع 4از حدود 
مي هاي مهدر راستاي سند راهبردي كشور در امور نخبگان گام نخبه پروري فعاليت هاي در زمينه توسعه كه است

   .برداشته است

علمي و هنري و از جمله بازديد هاي متنوع از مراكز توليدي  ،برنامه هاي فرهنگي : برخي برنامه ها مثل:وي گفت
كتر د .كه توسط بنياد هاي نخبگان استان هاي كشور در حال انجام است هستند در راستاي توانمندسازي جوانان

تقاضاي ما اين است كه دانشجويان تحت حمايت بنياد ملي نخبگان از سراسر كشور بتوانند ضمن ادامه داد: شريف 
ها تهيافت، خاراشاهد آخرين افت ،هوايي و زميني ،بازديد از مراكز نگهداري و بازسازي تجهيزات نظامي اعم از دريايي

  .دنكشور عزيزمان باش انيدستاوردهاي نظامو 

مايش هضمن تشكر از بنياد نخبگان فارس در رابطه با برگزاري باشكوه مراسم تكريم و نيز امير دريادار سياري  
روري و نخبه پبنياد نخبگان به مقوله توجه  :گفت كه در مهرماه سال جاري برگزار گرديدپاسداشت نخبگي ي مل

كه امروز نيروي انساني مستعد برتر ركن اصلي در پيشرفت و رشد پايدار  نخبه شناسي جاي تشكر ويژه دارد چرا
جوانان برومند ايران اسالمي در هر زماني كه اراده كرده اند از مراكز مختلف نظامي بازديد  :وي گفت .كشور است

 برتر تحت حمايت بنياد ملي نخبگان مي از مستعدان ايياين مراكز آماده پذير ،سابقالند و كما في ه ابه عمل آورد
  .دنباش

بازديد از مراكز آزمايشگاهي و  ،حضور بر روي عرشه ناو ها رئيس ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران ادامه داد: 
 نعزيزاهاي بازديد هدفمند توسط اين ند جزء برنامهنتواادوات نظامي مي ات وتجهيزات در حال تعمير و تجهيز

  .باشد
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 از تكاوران و فرماندهان پيشكسوت نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ناب ناخدا صمديدر ادامه اين جلسه، ج 
بنياد نخبگان  كريم از امير دريادار سياري كه در مهرماه سال جاري توسطت همايشنيز با اشاره به اجراي موفق 

 رياجتماعي و علمي ام ،ويژگي هاي اخالقي محتواي برنامه كه متشكل از بيان :استان فارس برگزار گرديد گفت
 .ريزي دقيق و حساب شده آن قابل تقدير استهماهنگي و برنامه ،سياري بود در كل برنامه نظم و انضباط
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  طرح جامع توسعه زيست بوم كارآفريني
  استان فارس 
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  17/4/97و  16

  تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي تكميلي دورهمرحله 

با هدف شناسايي و تربيت معلمان عالقه مند به فعاليت در زمينه ترويج خالقيت، اولين مرحله دوره تربيت مربي 
بهمن  19و  18خالقيت به همت بنياد نخبگان استان فارس و اداره كل آموزش و پرورش استان فارس در تاريخ 

پس از آن پروژه اقدام پژوهي براي معلمين تعيين شد كه با انجام آن و كسب  شيراز برگزار شد.در  96ماه سال 
  نفر از شركت كنندگان براي حضور در مرحله تكميلي تربيت مربي خالقيت پذيرفته شدند.   9امتيازهاي الزم 

اري در دانشكده پزشكي و به تير ماه سال ج 17و  16معلم در تاريخ  9مرحله دوم تربيت مربي خالقيت با شركت 
همت بنياد نخبگان استان فارس و اداره كل آموزش و پرورش استان فارس برگزار گرديد. در اين مرحله، معلمان 
آموزش هاي تكميلي را در جهت آموزش خالقيت و ايده پردازي و همچنين تشكيل گروه هايي در جهت ترويج 

  د دريافت كردند. خالقيت و ايده پردازي در منطقه آموزشي خو

با رويكرد پژوهش در حوزه خالقيت و  آموزش روش پژوهشنخستين كارگاه كه معلمان در آن شركت كردند 
ايده پردازي بود. در اين كارگاه ابتدا معلمان با مباني اصلي و بنيادي پژوهش آشنا شدند. انواع پژوهش ها و نحوه 

مال كارگاهي اين معلمان شروع به انجام پروژه اي آموزشي كردند. دسته بندي آنها ارائه گرديد. سپس در محيطي كا
در انجام اين پروژه آموزشي، مواردي ازجمله انتخاب موضوع، نگارش عنوان، آشنايي با بانك هاي اطالعاتي، نگارش 

ن مقدمه و بيان مساله، نگارش صحيح پاراگراف هاي مقدمه و ضرورت پيشينه پژوهش آموزش داده شد. در پايا
  نيز اصول تحقيقات كمي و كيفي ارائه شد و پرسش و پاسخ از مطالب كارگاه برگزار شد.

كارگاه تكنيك هاي خالقيت دومين كارگاه كه معلمان در مرحله مقدماتي مواردي را در مورد آن آموخته بودند، 
. آن ها دلفي آشنا شدندبود. در اين كارگاه معلمان با تكنيك هايي از قبيل شش كاله تفكر و روش  (پيشرفته)

سپس در گروه هايي چند نفره به تمرين اين تكنيك ها با موضوعاتي همچون بحران آب پرداختند. همچنين در 
قسمتي ديگر از كارگاه، معلمان آموختند كه چگونه دانش آموزان خود را در جهت آموزش خالقيت آماده سازند. 

  رگاه برگزار شد.در پايان جلسه نيز پرسش و پاسخ از مطالب كا

برگزار شد و معلمان با مباني اصلي اين  انضباط شخصيكارگاه برگزار شد. ابتدا كارگاه  4در روز دوم اين برنامه 
نيز  كارگروهيموضوع آشنا شدند و رابطه آن را با بحث خالقيت و ايده پردازي فراگرفتند. كارگاه بعدي با عنوان 

روهي و تيمي و مفاهيم هر كدام برگزار شد. در كارگاه كار گروهي، آموزش در جهت آشنايي معلمان با بحث كار گ
  هايي در راستاي تكنيك هايي كه موجب تقويت كار گروهي مي شود به معلمان ارائه شد. همچنين به دليل اهميت 
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شد كه در آن روش براي معلمان برگزار  روش ارائه و فن بيانباالي نحوه ارائه ايده هاي خالق، كارگاهي با عنوان 
  هاي تقويت اين مهارت ها به معلمان ارائه گرديد.

ود. در اين ب نوآوري و كارآفرينيآخرين كارگاهي كه در مرحله تكميلي تربيت مربي خالقيت برگزار شد كارگاه 
الكيت ، مكارگاه ابتدا مفاهيم نظري نوآوري و كارآفريني براي معلمين ارائه شد. سپس مواردي در مورد ثبت اختراع

فكري و تجاري سازي ارائه گرديد. در قسمت دوم كارگاه، معلمان در فرآيند ساخت محصول قرار گرفتند و با 
آموزش هاي مرحله اي كه توسط مدرس ارائه مي شد مراحل ايده پردازي، ساخت، آزمايش و تجاري سازي را 

  انجام دادند.

اعت كارگاه آموزشي شركت كردند. آزمون نهايي اين دوره س 16در مرحله دوم تربيت مربي خالقيت، معلمان در 
  .پرداختتير ماه برگزار شد كه به سنجش آموخته هاي معلمان از كليات مرحله يك و دو  29جمعه 
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2/6/97  

گيري اكوسيستم كارآفريني و دانشگاه نسل  دانان در فرآيند شكلپنل لزوم ورود رياضيبرگزاري 
  عتصن علم و	كنفرانس رياضي كشور در دانشگاهچهل و نهمين به همت بنياد نخبگان فارس در  سوم

شهريور ماه  2 ايران در تاريخ  كنفرانس رياضي كشور در دانشگاه علم و صنعت نهمينهمزمان با برگزاري چهل و 
ي گيركلش فرآيند در كشور رياضيدانان ورود لزوم خصوص در يك پنل به پيشنهاد رئيس بنياد نخبگان فارس 97

  .كارآفريني و دانشگاه نسل سوم با حضور رياضيدانان شركت كننده در اين كنفرانس برگزار شداكوسيستم 

سوم  سيستم كارآفريني و دانشگاه نسلاكو در اين نشست ابتدا دكتر شريف ضمن اشاره به روند كند شكل گيري 
وي با اشاره به  .جهت ورود به اين مقوله در پيش رو دارند پرداختدر كشور به ارائه راهكارهايي كه رياضيدانان 

مهمترين مانعي كه باعث كاهش تاثيرگذاري افراد تحصيل كرده در جامعه  ،دوم و سوم ،انواع دانشگاه هاي نسل اول
يد تاست را كم توجهي دانشگاهيان نسبت به مفاهيمي از جمله نو ارزش آفريني دانست و پيشنهاد نمود كه اسا

شيوه حل مسئله و آموزش كار  ،مديريت زمان،رياضي كشور مي توانند با ورود به حوزه خالقيت و ايده پردازي 
  .وارد شوند قولهگروهي به اين م

رماه از مه :با اشاره به حركت هاي خوبي كه در وزارت علوم آغاز شده است گفت س بنياد نخبگان استان فارسرئي
 ،خواهند بود يدر حوزه كسب و كار و نو ارزش آفرين ييك موظف به ارائه دروس سال جاري دانشگاه هاي سطح

دانش آموختگان اين دانشگاهها ، رصد خواهند آمددر رويدادهاي كارآفريني نيز با شروع سال تحصيلي به اجرا 
  .به نحوه ارائه دروس عملي خواهد شداي پيگيري شده و توجه ويژه 

ن دانشگاه التحصيالبا توجه به تعداد زياد فارغ :عنوان عضو ديگر اين پنل گفتنيز به معاون بنياد نخبگان فارس  
در يافتن شغل مناسب با مشكالتي مواجه هستند  يآفرينارزش  ها كه به دليل عدم توجه به مقوله كارآفريني و نو

 ها با تغيير دردانشگاه :ه گفتدكتر فخارزاد .شگاه ها در ارائه ماموريت هاي خود تجديد نظر نماينددانالزم است 
 ،كسب و كار ،ايده پردازي ،آموزش هاي هدفمند خصوصاً در حوزه خالقيت ،ساختار ها و قوانين موجود

  .باشد در دستور كار قرار دهند جامعه ميهاي دانشجويان را در حدي كه مورد نياز توانمندي

از ايده توجه به اين مقوله توسط رياضيدانان تأكيد ساير اعضا و شركت كنندگان ضمن استقبال  ادامه پنل،در  
تهيه  همت نمايند: زير كردند و مقرر گرديد هر كدام به تناسب تخصص خود در اجراي اين مهم و از جمله موارد

هاي برگزاري رويداد، نقشه راه براي اثرگذاري بيشتر رياضيات در جامعه همراه با توليد محتواي درود بر اساس نياز
تشكيل هسته هاي پژوهشي در زمينه نرم افزار ، اي رشته هاي ميان رشته هتوجه بيشتر ب، اتفريني در رياضيكارآ

 ايجاد مراكز نوآوري و مراكز شتاب دهنده در رياضيات، ها و بازي هاي كامپيوتري
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 24/7/97و  23

  كرمان آموزشي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي استان -برگزاري جلسه توجيهي

پيرو هماهنگي هاي صورت گرفته توسط بنياد نخبگان استان كرمان براي برگزاري برنامه مدارس فصلي خالقيت 
و ايده پردازي در سطح استان كرمان، مدير اجرايي و مدير علمي برنامه مذكور از بنياد نخبگان استان فارس براي 

در جلساتي براي كارشناسان بنياد نخبگان كرمان، اتاق  برگزاري جلسات توجيهي و آموزشي به كرمان اعزام شده و
بازرگاني كرمان (به عنوان حامي مالي) و آموزش وپرورش كرمان و هم چنين جمعي از مستعدان برتر استان كرمان 

  مهرماه تشريح نمودند. 24و  23روند علمي و اجرايي برنامه را در روزهاي 

ي و مراحل برنامه مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي توضيح داده شد در بخش اول برنامه اهداف، جزييات اجراي
  و در بخش دوم و آموزشي برنامه اصول تئوريك و علمي برنامه براي شركت كنندگان تشريح شد.

در بخش آموزشي در قالب كارگاه يك روزه كه در دو بخش برگزار شد، مباني تئوري خالقيت و ايده پردازي ارائه 
صورت كارگاهي شركت كنندگان در مورد نحوه تبديل نظريه ها به عمل در بحث آموزش خالقيت و  گرديد و به

  ايده پردازي مباحثي را فراگرفتند. 

ساعت به طول انجاميد، ابتدا تمامي تعاريف مورد بحث در حوزه خالقيت و ايده پردازي براي  4در كارگاه اول كه 
تعامالت دوطرفه و گاه چندطرفه بين مدرس و شركت كنندگان اين تعاريف شركت كنندگاه ارائه گرديد و با انجام 

و تمرين هايي كه هر كدام از اين تعاريف به دست مي دادند مورد بحث قرار گرفتند. پس از اين موضوع، دو مدل 
ين و رابطه اخالقيت كه در بعد آموزش و طرح برنامه هاي مرتبط با خالقيت مورد استفاده قرار مي گيرد ارائه شد 

مدل ها با ساختار كلي آموزشي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي توضيح داده شد. سپس، تكنيك هاي 
خالقيت از قبيل شش كاله تفكر، اسكمپر، طوفان فكري، استخوان ماهي، وارونه سازي مسأله و آيدا آموزش داده 

ين تكنيك ها و روش ها پرداختند. از آن جهت كه اين شد و فراگيران به انجام فعاليت هايي در مورد هر كدام از ا
شركت كنندگان مي بايست در آينده اي نزديك به عنوان تيم مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي كرمان به 
آموزش اين تكنيك ها و روش ها بپردازند، تئوري هاي آموزشي مرتبط با هر كدام از اين تكنيك ها و روش ها نيز 

  ئه شد. براي آنها ارا

ساعت به طول انجاميد، مباحث مربوط به سنجش خالقيت ارائه گرديد. از اين رو، ابتدا مباحثي  4در كارگاه دوم كه 
در مورد سنجش، ارزيابي و آزمون براي ايشان توضيح داده شد. سپس نظريه هاي مختلف در راستاي سنجش 

ي كه در سنجش خالقيت مرحله اول دانش آموزان خالقيت ارائه و مورد بحث قرار گرفت. در نهايت فاكتورهاي
  مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي مورد استفاده قرار مي گيرد براي شركت كنندگان تبيين شد. اين فاكتورها 
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شامل سيالي، انعطاف پذيري، اصالت ايده ها، بسط و جزئيات و خالقيت دفترچه بود. همچنين در مورد نحوه 
انتخاب اوليه دانش آموزان براي شركت در مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي توضيحاتي سنجش ساير مراحل و 

ارائه شد. در نهايت بحث سنجش خالقيت و ايده پردازي با نقد و بررسي شيوه هاي سنجش خالقيت به پايان 
ا اي مرتبط برسيد. آخرين موضوعي كه مورد بررسي قرار گرفت شش فاكتور مهم و اصلي در برگزاري فعاليت ه

،  (Environment)، محيط  (Person/Personality)خالقيت و ايده پردازي از جمله تيپ هاي شخصيت
و توانايي متقاعد   (Product)، محصول (Process)، فرايند (Potential)پتانسيل هاي مرتبط

  بود.  (Persuasion)كردن

كنندگان خواسته شد تا طرح كارگاهي به همراه در پايان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد. همچنين از شركت 
ارائه كارگاهي را كه مي خواهند در مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي آموزش دهند را براي بررسي به بنياد 

  نخبگان كرمان ارسال نمايند. 
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  27/7/97و  26
  دوره دانش افزايي معلمان درس كارآفريني شهرستان كازرون

با هدف دانش افزايي معلمان درس كار و كارآفريني، كارآفريني و توليد و كارآفريني و نوآوري، يك دوره آموزشي 
مهرماه برگزار  27و  26دو روزه به همت بنياد نخبگان استان فارس و آموزش و پرورش شهرستان كازرون در تاريخ 

حتواي آنها بر اساس محتواي كتاب هاي ياد شده بود. كارگاه شركت كردند كه م 4شد. در اين دو روز، معلمان در 
اين كارگاه ها شامل چيستي خالقيت و تكنيك هاي خالقيت، كارگاه اصول تيم سازي، كارگاه شخصيت شناسي 

  و مسير شغلي و كارگاه نوآوري، كسب و كار و تفكر طراحي بودند. 

ازي آشنا شدند. همچنين تكنيك هاي مختلف خالقيت در كارگاه اول، معلمان با تعاريف مختلف خالقيت و ايده پرد
ن با پس از آ مسأله را فراگرفتند و سازي وارونه ماهي، استخوان فكري، طوفان اسكمپر، تفكر، كاله از جمله  شش

تعاريف و تفاوت هاي تيم و گروه  و اصول تيم سازي بودكارگاه دوم، اصول حل مسأله و تصميم گيري آشنا شدند. 
براي معلمان با توجه به تجربياتشان ارائه شد. سپس، عواملي كه موجب تقويت كار تيمي در دانش آموزان مي 
شود مورد بررسي قرار گرفت. كارگاه سوم با عنوان شخصيت شناسي و مسير شغلي با هدف آشنايي معلمان با تيپ 

سب ، كارگاه ككارگاه پاياني اين دوره. انتخاب و مسير يابي شغل ارائه شد هاي شخصيتي و تفاوت هاي فردي در
و كار و تفكر طراحي بود. . در اين كارگاه ابتدا مفاهيم نظري نوآوري و كارآفريني براي معلمين ارائه شد. سپس، 

اه، معلمان در موضوعاتي در مورد ثبت اختراع، مالكيت فكري و تجاري سازي ارائه گرديد. در قسمت دوم كارگ
   .فرآيند ساخت محصول قرار گرفتند
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ر درئيس بنياد نخبگان فارس  توسط كارگاه آموزشي حركت به سوي دانشگاه هاي نسل سوم برگزاري
 دانشگاه صنعتي شيراز

دكتر حبيب شريف در كارگاه آموزشي حركت به سوي دانشگاه هاي نسل سوم كه در دانشگاه صنعتي شيراز در  
موسسه آموزش عالي در استان فارس كه قريب  183وجود : برگزار شد گفت 97روز پنج شنبه مورخ سوم آبان ماه 

د چراكه نم كارآفريني نقش اساسي ايفا نمايد بود در تشكيل اكوسيستننخواههستند قادر   به اتفاق آنها از نسل اول
ها انجام گردد كه اين مقوله ها فعال در دستور كار اكثر كسب مهارت هاي مرتبط با حوزه نوآوري بايد در دانشگاه

  .اين دانشگاه ها نيست

دانش و مهارت مرتبط با حوزه تفكر خالق و خالقيت  ،كسب آگاهي :ادامه دادرئيس بنياد نخبگان استان فارس  
همچنين آشنايي با مهارت هاي مرتبط با كار  ،مي بايست در نظام آموزش و پرورش و قبل از دانشگاه شكل گيرد

  .مديريت زمان در دوران دبيرستان و جزو اهداف آموزش و پرورش باشد و شيوه حل مسئله ،تيمي

بط با حوزه نوآوري و سپس ايجاد تيم و تكميل نمونه اوليه كسب و كار زير نظر مرتهاي كسب مهارت وي افزود: 
   .بايست دنبال شودهاي آخر دانشگاه ميسالدر مربيان كسب و كار 

رد هاي الزم شكل گيبايست زيرساختبه منظور رشد كسب و كار نوآورانه پس از دانشگاه مي دكتر شريف گفت:
واند در تچند مركز شتاب دهنده و مراكز نوآوري و كارآفريني شكل گرفته كه ميكه خوشبختانه در استان فارس 

  .هدايت و رشد افراد فعال در اين حوزه ها نقش به سزايي داشته باشد

الزم به ذكر است كه كارگاه آموزشي حركت به سوي دانشگاه هاي نسل سوم به همت مسئوالن محترم دانشگاه  
ر نبي پور استاد محترم دانشگاه علوم پزشكي خليج فارس مدرس اين كارگاه بودند صنعتي برگزار شد و آقاي دكت

كه عالوه بر معرفي دانشگاه هاي نسل سوم مطالب ارزشمندي در خصوص انقالب صنعتي چهارم و شهر دانايي به 
 .شركت كنندگان ارائه دادند
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  در جلسه هيات مديره مجمع خيران نخبه پرور فارس دكتر ملك زاده معاون وزارت بهداشتحضور

درمان و آموزش پزشكي با حضور در محل بنياد نخبگان فارس  ،دكتر ملك زاده معاون پژوهشي وزارت بهداشت 
ت مديره مجمع خيران نخبه پرور فارس ضمن تقدير از حركت ارزشمندي كه خيرين در توجه جدي ادر جمع هي

 يهر گونه حمايتي از نخبگان و مستعدان برتر مي بايد هدفمند باشد و افراد :گفتاند،  هبه افراد مستعد برداشت
 .مورد حمايت قرار گيرند كه صاحب طرح و ايده بوده و فرايند حمايت از آنها به نتيجه مطلوب و اثرگذاري برسد

قاتي مورد نياز نخبگان امكانات و زيرساخت هاي تحقي ستبه جاي حمايت هاي غير هدفمند بهتر ا اضافه كرد: وي
  . فراهم شود

هاي مهم بنياد نخبگان فارس شناسايي و هدايت دانش آموزان  يكي از هدف :رئيس بنياد نخبگان فارس نيز گفت
و مهارت آموزي دانش آموزان مستعد دوره اول متوسطه دبيرستان هاي منطقه جنوب كشور است كه خوشبختانه 

 به خيران توسط اي ويژه توجه	و همچنين شهرستان برنامه هاي خاصي به اجرا در آمده است 20ون در تاكن
هاي مجمع خيران ايجاد فضاي يكي از دغدغه ادامه داد: ريفش دكتر است. گرديده آموزيدانش سراهايپژوهش

 است كه يدوران پسا دكتردوره هاي دكتري تخصصي از  برگزيده مندي فارغ التحصيالنالزم به منظور بهره
مسائل و مشكالتي از جامعه را مورد هدف قرار دهند و در آن واحد شغل مناسبي  ،د با ادامه تحقيقات خودنبتوان

  .دنرا نيز به وجود آور

كليه هزينه هاي اجراي اين برنامه توسط  %50به دليل اهميت اين موضوع  :گفت در اين باره دكتر ملك زاده 
 ايشان تامين خواهد شد.
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بازديد معاون مستعدان بنياد ملي نخبگان از اجراي همزمان سه برنامه توسط بنياد نخبگان استان 
 فارس

اي  بنياد نخبگان استان فارس در راستاي اجراي اجزاي مختلف اكوسيستم كارآفريني نسبت به طراحي برنامه
شهرستان  16اين برنامه را در  و سال قبل تاكنون نموده است 3تحت عنوان مدرسه خالقيت و ايده پردازي از 

دانش آموز مقطع دوره اول دبيرستان هاي مختلف استان را تحت پوشش  1600استان فارس برگزار نموده و حدود 
ياز كه در كليه رويدادهاي علمي از جمله ورود به در اين برنامه تعدادي از مهارت هاي مورد ن .خود قرار داده است

  يرند.گ رويدادهاي استارتاپي و حوزه هاي كسب و كار مورد نياز مخاطب خواهد بود را فرا مي

اين برنامه براي دانشجويان نيز  پس از اجراي موفق بيست دوره از برنامه مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي،
 با همكاريبراي اولين بار در دانشگاه  ،ا نگاه ويژه اي در حوزه كارآفريني و نوآوريطراحي و تعميم داده شده و ب

دكتر فيض معاون مستعدان بنياد ملي نخبگان  .شيراز كليد خورددانشكده روان شناسي و مركز نوآوري دانشگاه 
از شيراز و پرورش آموزش  نواحيبا حضور در جمع دانشجويان دانشگاه شيراز و همچنين در جمع دانش آموزان 

  د:برنامه هاي زير بازديد به عمل آوردن

 دوره خالقيت و نوآوري دانشگاه شيراز -1

 پژوهشسراي دانش آموزي ناحيه يك و دو شيراز -2

 مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي نواحي شيراز -3

 ادفيروزآبكارگاه هاي تكميلي ادبي و كتابخواني مدارس خالقيت مجمع خيران نخبه پرور و شهرستان  -4

شايان ذكر است در حاشيه اين سفر دكتر فيض نشستي با سرپرست و معاونين گروه دانشجويي كاشفان استعداد، 
  پرورشگران انديشه (كاپا) برگزار و از نزديك در جريان فعاليت هاي اين گروه قرار گرفت.
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    23/9/97و  22 ، 2/9/97و  1،  25/8/97و  24

  ويژه دانشجويان دانشگاه شيراز» خالقيت و نوآوري«دوره از  اول و دوممرحله  برگزاري

بنياد نخبگان استان فارس با همكاري دانشكده روان شناسي و مركز نوآوري دانشگاه شيراز براي نيل به اهدافي از 
يده اجمله ايجاد بستر گذار از دانشگاه هاي نسل يك و دو به دانشگاه هاي نسل سه (كارآفرين)، ترويج خالقيت و 

رشته هاي مختلف،  رشته هاي مختلف، ترويج نوآوري و كار آفريني در بين دانشجويان پردازي در بين دانشجويان
ايجاد بستر در جهت رشد دانشجويان نوارزش آفرين و هدايت جوانان نوارزش آفرين در جهت تجاري سازي ايده 

مرحله ي و طي سه هفته دو مرحله از چهار طراحها دوره خالقيت و نوآوري را براي دانشجويان رشته كارشناسي 
  آن را اجرايي نمود.

در پي آن بودند  (Small c creativity)در مرحله اول، كارگاه هاي آموزشي با تاكيد بر مهارت هاي عام خالقيت 
نديشه و اتا دانشجويان را با اصول اوليه و ماهيت خالقيت آشنا سازند. سرفصل هاي آموزشي مرحله اول شامل تفكر 

ورزي، خالقيت و ايده پردازي (آشنايي با انواع خالقيت: علمي، فناورانه، صنعتي و ...)، انضباط شخصي، ارتباط 
روز براي  4ساعت كارگاه آموزشي در  24موثر، جرأت ورزي، مديريت زمان و تكنيك هاي خالقيت بودند كه طي 

  دانشجويان ارائه شدند.

سرفصل هاي آموزشي مرحله  اختصاص داشت. (Big C Creativity)به مهارت هاي خاص خالقيت  مرحله دوم،
رشته اي، حل مسأله و تصميم گيري، آشنايي با كار گروهي  با مباني ايده پردازي ميان و بيندوم شامل آشنايي 

  يان ارائه گرديد.روز براي دانشجو 3ساعت در  15و تيمي و آشنايي با ارزيابي و مستند سازي ايده طي 

در پايان اين دو مرحله دانشجويان با تشكيل تيم هايي شروع به ايده پردازي، سنجش ايده ها و انتخاب ايده نهايي 
  آن در مرحله سوم نمودند.براي گسترش 

  



 

١١٤ 
 

  2/9/97و  1

  در شيراز مرحله اول دوره تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي (جايزه اميد)برگزاري 

يكم و دوم  ،اي پنجشنبه و جمعههاولين مرحله از دوره تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي (جايزه اميد) در روزه 
 ناحيه دو شيراز معلم از شهرستان هاي خنج و المرد در پژوهشسراي دانش آموزي رازي 24آذر ماه با شركت 

برگزار شد. اين مرحله، اولين مرحله از برنامه چهار مرحله اي تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي شهرستان هاي 
خنج و المرد است كه به همت بنياد نخبگان استان فارس، همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان فارس و 

 ترويج و آموزش به نياز اساس بر آموزشي رهدو فرمانداري هاي شهرستان هاي خنج و المرد برگزار مي شود. اين
 همچنين و شود مي ياد آن از آفريني نوارزش عنوان به آنچه و نوآوري و خالقيت، ايده پردازي با مرتبط مباني
 ينظر مباني. است شده گذاري هدف مختلف، هاي شهرستان به استان مركز از مباحث اين آموزش از زدايي تمركز

 در خالقيت آموزش مباحث و ها روش آخرين با منطبق دوره طراحي و آموزش داده مي شوددر اين  كه عملي و
  .مي باشد دنيا

 روانشناسي ،)1( خالقيت هاي تكنيك خالقيت، هاي تئوري هاي عنوان با اصلي سرفصل چهار ،اول مرحله در
   .شد ارائه ساعت 16جمعا به ميزان  آن با مرتبط موانع و خالقيت انواع و خالقيت آموزش

معلمان شركت كننده در اين دوره مي بايست طرح آموزش خالقيت و ايده پردازي خود را بر اساس آموزش هاي 
مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي ارائه  ارائه شده در مرحله اول در مدت زمان يك ماه تهيه و به كميته علمي

  رائه شده در مرحله اول از معلمان به عمل خواهد آمد.دهند. همچنين، در آغاز مرحله دوم آزموني از مباحث ا

  



 

١١٥ 
 

27/9/97  

 سيد حبيب فيروزآبادي در استان فارسپروفسور اولين جايزه اهدا 

با همكاري بنياد نخبگان استان فارس، اولين جايزه پروفسور سيد حبيب  و به همت مجمع خيران نخبه پرور فارس 
فيروزآبادي دانشمند برجسته شيمي دانشگاه شيراز طي مراسمي به آقاي حسين ثابت سروستاني دانشجوي دكتراي 

در اين مراسم كه به  اهدا گرديد. (متولد شهرستان سروستان استان فارس)دانشگاه فردوسي مشهدشيمي آلي 
مناسبت تقدير از پژوهشگران نمونه استان فارس برگزار گرديد، رئيس بنياد نخبگان استان فارس گفت: در سال 

توسط افراد خير و واقفين كمك گرديد اما فرهنگ ميليارد دالر  4دانشگاه آمريكا حدود  4ميالدي تنها به  2016
  ها و مراكز تحقيقاتي در ايران كم رنگ است.توجه واقفين و نيك انديشان به دانشگاه

دكتر شريف گفت: با توجه به اينكه چانه بودجه بنياد ملي نخبگان از بدو شكل گيري كوچك گرفته شده به نحوي 
ميليون دالر مي باشد، لذا كارهاي بزرگ و ارزشمند در اين بنياد به  5كه امسال كل اعتبار اين بنياد تنها معادل 

ي هاي نخبه پروررود بنابر اين به همت جمعي از نيك انديشان استان فارس در حوزه فعاليتمي سختي به پيش
ريف عها تيك سازمان مردم نهاد شكل گرفته و فعاليت هاي گسترده اي در حال انجام است كه يكي از اين فعاليت

رجسته نشمند بيد حبيب فيروزآبادي داوي اعالم كرد: اولين جايزه به نام پروفسور س اي به نام بزرگان است.جايزه
بعد از فراخوان جايزه در سطح ملي در سال قبل آقاي حسين ثابت سروستاني متولد و  شيمي آلي كشور است

سروستان استان فارس و دانشجوي دكتري شيمي آلي دانشگاه فردوسي مشهد اولين جايزه دكتر فيروزآبادي را 
فعال در فعاليت هاي پژوهشي بوده و صاحب طرح هاي بيرون دانشگاهي كسب كرد كه ايشان يكي از دانشجويان 

  و اثرگذار در حل و فصل مشكالت جامعه بوده است.

  



 

١١٦ 
 

  97آذر ماه 

 فراخوان دومين جايزه علمي پروفسور سيد حبيب فيروزآبادي

روحيه تالش و  چنين ايجادهاي علمي و افراد صاحب نام و همه منظور تكريم و الگوسازي از نخبگان، شخصيتب
 نام افراد حقيقيخودباوري در ميان اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران، مجمع خيران نخبه پرور فارس جوايزي را به

و حقوقي خوش نام و داراي سابقه درخشان در زمينه هاي علمي (اعم از حوزوي و دانشگاهي)، فرهنگي و اجتماعي 
د، به متولدين استان فارس و يا دانشجويان و دانش آموختگان تعريف، اعالم و متناسب با رشته تخصصي افرا

 .دانشگاه هاي استان فارس كه در يك كارگروه تخصصي واجد شرايط اين جوايز شناخته شوند اعطا مي نمايد

دانشجويان مقطع دكتري رشته ي شيمي آلي دانشگاه  مجمع خيران نخبه پرور فارس طي اين فراخوان، از
ستند، ه	يا متولدين استان فارس كه مشغول به تحصيل در ديگر دانشگاه هاي كشور هاي استان فارس و

 .نمودبراي شركت در فراخوان علمي دومين جايزه پروفسور سيد حبيب فيروزآبادي دعوت 

اين جايزه هر ساله به برترين دانشجوي دكتري شيمي آلي متقاضي كه پس از بررسي توسط كارگروه مربوطه از 
 .نخبه پرور فارس حايز بيشترين امتياز از نظر فعاليت هاي علمي و آموزشي شده اند، اعطا مي گردد مجمع خيران

دانشجويان برنده، عالوه بر دريافت لوح و گرفتن نشان طاليي برند ، بر اساس دستور العمل مربوط به اين جايزه
ه علمي مربوطه را نيز دريافت خواهند معنوي منتخب برجسته كشوري از دستان پروفسور فيروزآبادي، جايز -علمي
 .كرد

براساس جداول امتيازدهي كه توسط كارگروه علمي جايزه تعيين شده است، فرد يا افرادي كه شرايط اوليه و 
حداقل امتياز الزم را دارا باشند، توسط كارگروه علمي مورد ارزيابي دقيق قرار گرفته و فرد برگزيده معرفي خواهد 

 .شد

  مراجعه به آدرس اينترنتي:از طريق  1398خرداد  20 حداكثر تا تاريخ هلت دارندممتقاضيان 

http://shiraz‐feca.ir 

 .سبت به ثبت اطالعات مورد نياز براي شركت در اين فراخوان اقدام نمايندن

 

 

  



 

١١٧ 
 

  14/10/97و  13

  مرحله دوم دوره تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي (جايزه اميد) در شيراز برگزاري 

 14و  13 ،اي پنجشنبه و جمعههمرحله از دوره تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي (جايزه اميد) در روزه  دومين
د. اين مرحله، برگزار ش بنياد نخبگان استان فارسمعلم از شهرستان هاي خنج و المرد در  24ماه با شركت  دي

مرحله از برنامه چهار مرحله اي تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي شهرستان هاي خنج و المرد است كه  دومين
و فرمانداري هاي شهرستان هاي  مجمع خيران نخبه پرور فارسبه همت بنياد نخبگان استان فارس، همكاري 

 خالقيت، ايده با مرتبط مباني ترويج و آموزش به نياز اساس بر آموزشي دوره خنج و المرد برگزار مي شود. اين
 مباحث اين آموزش از زدايي تمركز همچنين و شود مي ياد آن از آفريني نوارزش عنوان به آنچه و نوآوري و پردازي

در اين دوره طراحي و  كه عملي و نظري مباني. است شده گذاري هدف مختلف، هاي شهرستان به استان مركز از
  .مي باشد دنيا در خالقيت آموزش مباحث و ها روش آخرين با منطبق داده مي شودآموزش 

انضباط شخصي، كار گروهي و تيمي، مشاهده، ايده پردازي و  هاي عنوان با اصلي سرفصل پنج دوم، مرحله در
  فرضيه سازي، تهيه و تدوين مطالب خالق و تكنيك هاي خالقيت براي معلمان طي دو روز ارائه گرديد.

همچنين در اين دوره معلمين در ابتدا در آزمون مرتبط با مباحث مرحله اول شركت كردند و پس از آن در نشستي 
  كوتاه با رييس بنياد نخبگان فارس به بحث و تبادل نظر در رابطه با محتوا و اهداف دوره پرداختند.

 كه به عنوان پروژه پردازي خود را معلمان شركت كننده در اين دوره مي بايست طرح آموزش خالقيت و ايده 
اده بودند، براساس آموزش هاي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي ارائه د مرحله اول تهيه و به كميته علمي

   نفره تكميل نمايند. 3تا  2مرحله دوم و در گروه هاي 

  



 

١١٨ 
 

  12/11/97و  11، 10

  برگزاري اولين استارت آپ ويكند دانش آموزي در فارس

هدف آشنايي دانش آموزان با مهارت هاي مرتبط با خالقيت، ايده پردازي و راه اندازي كسب و كار اولين رويداد با 
استارت آپ ويكند دانش آموزي در استان فارس به همت انجمن فارغ التحصيالن سمپاد شهرستان الرستان و 

بهمن ماه در الر برگزار  12تا جمعه  بهمن ماه 10حمايت و همكاري بنياد نخبگان استان فارس از چهارشنبه 
  گرديد.

دانش آموز مقطع متوسطه برگزار گرديد، پس از توجيه دانش آموزان در خصوص  50در اين دوره كه با حضور 
اهداف و روند دوره هاي استارت آپ ويكند، كارگاهي در خصوص تفكر خالق و ايده پردازي برگزار و دانش آموزان 

نفره به ايده پردازي براي راه اندازي يك كسب و كار  6تا  5ا شدند و پس از آن در تيم هاي با مفاهيم مربوطه آشن
به ارائه  نسبتآموزان فرصت داده شد تا  به دانشرائه شده از سوي مدرسين پرداختند سپس با سه كلمه تصادفي ا

وه نماينده گركنند و در ادامه، يك كسب و كار مي شود اقدام يك ايده براي حل يك مشكل كه منجر به راه اندازي
ايده اي كه  9 انجام شد و رأي گيري با پايان ارائه ايده ها، خود پرداخت. در مدت يك دقيقه به معرفي ايده
تيم با انتخاب خود دانش آموزان براي  9 دادند انتخاب شده و بر اساس آن،بيشترين رأي را به خود اختصاص 

سب و كار و طراحي مدل هاي ك« كارگاه هايپس از تشكيل تيم ها،  يد.شروع طراحي كسب و كار تشكيل گرد
روش مؤثر ارائه ايده «و )» MVPساخت كمينه محصول پذيرفتني (« ،»اعتبار سنجي ايده ها« ، »بوم كسب و كار
   .ارائه گرديد»  هاي كسب و كار

با ارزيابي داوران تيم خود را براي داوران توضيح دادند و  دقيقه طرح كسب و كار 3در مدت هر تيم در روز پاياني 
  هاي اول تا سوم معرفي شدند.

  



 

١١٩ 
 

28/11/97  

به چهار نفر از دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه هاي » جايزه تحصيلي دانشجويي اميد«اهداي 
 استان فارس 

 »جايزه تحصيلي دانشجويي اميد«فارس،  به همت مجمع خيران نخبه پرور فارس و با همكاري بنياد نخبگان استان
طي مراسمي به چهار نفر از دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه هاي استان فارس به نام هاي خانم الهام كوثري 
دانشجوي دكتري مهندسي برق و كنترل دانشگاه صنعتي شيراز، آقايان اميرعلي ناصري دانشجوي كارشناسي ارشد 

ه شيراز، صدراله زارعي دانشجوي دكتري عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، حافظ رشته حقوق خصوصي دانشگا
  مالحي پور دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه شيراز، اهدا گرديد.

همزمان با برگزاري مراسم تقدير از دانشجويان ممتاز و  1397بهمن ماه  28در اين مراسم كه در روز يكشنبه 
ه مديرعامل مجمع خيران نخبگاه شيراز برگزار گرديد، رئيس بنياد نخبگان استان فارس و استعداد درخشان دانش

پرور فارس طي سخناني به معرفي فعاليت هاي بنياد نخبگان و مجمع خيران نخبه پرور پرداخت و با اشاره به 
در جهت شناسائي، يت هاي بودجه هاي دولتي، بر ضرورت استفاده از پتانسيل افراد خير و نيك انديش دمحدو

  .كردحمايت و هدايت جوانان و نوجوانان مستعد و كمك به اثرگذاري اين افراد در جامعه، تأكيد 

ها و مراكز تحقيقاتي در ايران دكتر شريف ضمن درخواست از واقفين و نيك انديشان به توجه ويژه به دانشگاه
ميليارد دالر توسط افراد خير و واقفين  8,5دانشگاه برتر آمريكا حدود  10ميالدي تنها به  2018گفت: در سال 

  كمك گرديده است.

به منظور تشويق دانشجويان مستعد و حمايت و هدايت آنها در  :دكتر شريف در ارتباط با اهداي اين جايزه گفت
ن استان فارس، جايزه جهت شكوفايي استعدادهايشان، مجمع خيران نخبه پرور فارس با همكاري بنياد نخبگا

حصيل در شاغل به تتحصيلي دانشجويي اميد را در قالب بورس تحصيلي به مدت يكسال تحصيلي به دانشجويان 
كليه مقاطع در دانشگاه هاي استان فارس كه پس از بررسي توسط كارگروه مربوطه در مجمع خيران نخبه پرور 

  ژوهشي شده اند، اعطا مي نمايد.حايز بيشترين امتياز از نظر فعاليت هاي علمي و پ

شايان ذكر است در پايان اين مراسم با حضور رئيس دانشگاه شيراز،  لوح و جايزه تحصيلي اميد به برگزيدگان اهدا 
  شد. 

  

  



 

١٢٠ 
 

28/11/97  

به همت مجمع خيران نخبه پرور فارس و با » زه علمي پروفسور عليرضا سپاسخواهجاي«از  رونمايي
 فارسهمكاري بنياد نخبگان 

با حضور  1397بهمن ماه  28در روز يكشنبه  بنياد نخبگان استان فارس، طي مراسميبه گزارش روابط عمومي 
جمعي از ، "مجمع خيران نخبه پرور فارس"هيأت رئيسه دانشگاه شيراز، اعضاي هيأت مديره و مجمع عمومي 

برتر تحت حمايت بنياد ملي نخبگان در مسئوالن و اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز و دانشجويان استعداد 
  رونمايي شد. "جايزه علمي پروفسور عليرضا سپاسخواه"فارس، 

در اين مراسم رئيس بنياد نخبگان استان فارس و مدير عامل مجمع خيران نخبه پرور فارس گفت: به منظور تكريم 
خودباوري در ميان دانشجويان و  چنين ايجاد روحيه تالش وهاي علمي و همو الگوسازي از نخبگان و شخصيت

پژوهشگران، جايزه علمي پروفسور عليرضا سپاسخواه به برترين دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري رشته 
مهندسي آب شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي استان فارس و يا متولدين استان فارس كه مشغول به تحصيل در 

دكتر شريف در ارتباط با سوابق دكتر سپاسخواه گفت: استاد نخبه  مي شود. هستند، اعطا	ديگر دانشگاه هاي كشور
 سازمان كنفرانس اسالمي، اعالم		و برنده جايزه عالمه طباطبايي، استاد برگزيده جهان اسالم از سوي	نمونه كشوري

ون طالعاتي تامسنام ايشان در زمره دانشمندان و نخبگان علمي يك در صد برتر جهان بر اساس مستندات پايگاه ا
  از افتخارات ايشان است.، رويترز

  



 

١٢١ 
 

  16/12/97و  15،  10/12/97و  9،  2/12/97و  1

  ويژه دانشجويان دانشگاه شيراز» خالقيت و نوآوري«دوره  مرحله سوم

بنياد نخبگان استان فارس با همكاري مركز نوآوري دانشگاه شيراز و شتابدهنده كوانتوم براي نيل به اهدافي از 
ده ، ترويج خالقيت و ايايجاد بستر گذار از دانشگاه هاي نسل يك و دو به دانشگاه هاي نسل سه (كارآفرين)جمله 

رشته هاي مختلف،  و كار آفريني در بين دانشجويان رشته هاي مختلف، ترويج نوآوري پردازي در بين دانشجويان
ايجاد بستر در جهت رشد دانشجويان نوارزش آفرين و هدايت جوانان نوارزش آفرين در جهت تجاري سازي ايده 

اجرا  97ها مرحله سوم دوره خالقيت و نوآوري را براي دانشجويان مقطع كارشناسي طي سه هفته در اسفند ماه 
  نمود.

سب و كار  « ،»يانواع نوآور«هايكارگاه سوم اين دوره، در هفته اول  در مرحله  شنايي با  « و »چرا و چگونگي ك آ
   برگزار گرديد. »اصول كسب و كار

برگزار  »آشنايي با بازاريابي و فروش«  و» ثبت اختراعاصول مالكيت فكري و چگونگي «در هفته دوم، كارگاه هاي  
  گرديد. 

دانشجويان با شركت در يك دوره استارت آپ ويكند به مدت دو روز و نيم با تشكيل پس از آن در هفته سوم، 
  گروه هايي در ميان خود، عالوه بر تكميل آموزش ها، به پياده سازي مدل كسب و كار خود پرداختند.

ربه و تج )MVP(، حداقل محصول پذيرفتني )Validation(در اين دوره شركت كنندگان كارگاه هاي اعتبارسنجي 
را گذراندند و حين فعاليت بر روي ايده خود به صورت گروهي  )Pitch(نحوه ارائه  ) وUI/UX(ها آپكاربري استارت

از راهنمايي مربيان با تجربه دوره بهره مند شدند. در ادامه اين دوره گروه هاي عالقه مند مي توانند با حمايت 
  زي ايده هاي كسب و كار خود اقدام نمايند.شتابدهنده كوانتوم، نسبت به پيگيري عملياتي سا

  



 

١٢٢ 
 

1/12/97 

 كارگاه آموزشي توسعه علم داده و نقش آن در ايجاد فرصت هاي شغلي

ز مرك ،هاي خالقيت و كارآفريني كه به همت بخش آمار دانشگاه شيرازاز سلسله كارگاه يك روزه يدر كارگاه 
نقش  داده وعلم توسعه  ،بنياد نخبگان فارس و مجمع خيران نخبه فارس برگزار شد ،نوآوري و كارآفريني دانشگاه

  .آن در ايجاد فرصت هاي شغلي مورد بحث و بررسي اساتيد و متخصصين كارگاه قرار گرفت

 چند سال است كه مورد توجه جدي مسئوالن يارزش آفرين مقوله كارآفريني و نو :رئيس بنياد نخبگان فارس گفت 
تشكيل دهنده اكوسيستم كارآفريني در شيراز شكل  اجزاءفارس است و تالش گرديده است كه  د نخبگانبنميا
  .بگيرد

در كشور در حال فعاليت مي باشند و اكثر قريب به دانشگاه و مراكز آموزش عالي  2500 حدود :گفت دكتر شريف
اه به خروجي اين دانشگبوم كارآفريني توسط ت كه زيستاتفاق آنها از نوع نسل اول هستند و لذا نبايد توقع داش

  .راحتي شكل بگيرد

 هادانشگاه ايندر  ، ها و جامعه و صنعت وجود دارد اختالف معناداري ميان توليد علم در دانشگاه وي افزود: 
كار نوپا را فرا ه ها به فعاليت مشغولند و مهارت هاي الزم براي راه اندازي كسب و آزمايشگا در تنها دانشجويان
از  راغتبنابراين امكان راه اندازي شركت هاي دانش بنيان و كسب و كارهاي استارتاپي را بعد از ف نگرفته اند

يا به دنبال تحصيل در مقاطع باالتر يا به دنبال شغل كارمندي بوده يا مشغول به لذا  تحصيل نخواهند داشت و
  .كه كسب كردند را ندارد كه ارتباطي با تخصصي ندگرد فعاليت هاي مي

 ،ايجاد فرهنگ كارآفريني يكپارچه در دانشگاه بر پايه سازماندهي دانش و توسعه برنامه ها دكتر شريف اضافه كرد:
 ،ايجاد دفاتر انتقال فناوري و ساز و كارهايي جهت گفتمان با محيط بيروني دانشگاه رشته اي، فعاليت هاي فرا

 هرا ،فراتر از بودجه دولتي و باالخره ايجاد رشته ها و انجام تحقيقات ميان رشته ايتنوع در منابع مالي دانشگاه 
 . هاست برون رفت از وضعيت سنتي فعلي دانشگاه

در  »كارگاه آموزشي توسعه علم داده و نقش آن در ايجاد فرصت هاي شغلي«اين كارگاه با عنوان شايان ذكر است 
توانمندسازي دانشجويان به منظور ايجاد روحيه  با هدفكارآفريني فارس وراستاي اجراي طرح جامع اكوسيستم 

و در ارتباط با كاربرد علم داده ها در بازاريابي، مديريت، مديريت   كارآفريني و ايجاد دانشگاه نسل سوم،  برگزار شد
  منابع انساني و حوزه بانكداري و مالي آموزش هايي داده شد.

  



 

١٢٣ 
 

  10/12/97و  9

  دوره تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي (جايزه اميد) سوم حلهمربرگزاري 

 10و  9 ،اي پنجشنبه و جمعههمرحله از دوره تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي (جايزه اميد) در روزه  سومين
 سومينبرگزار شد. اين مرحله،  دانشگاه شيرازمعلم از شهرستان هاي خنج و المرد در  24ماه با شركت  اسفند

مرحله از برنامه چهار مرحله اي تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي شهرستان هاي خنج و المرد است كه به همت 
و فرمانداري هاي شهرستان هاي خنج و المرد  مجمع خيران نخبه پرور فارسبنياد نخبگان استان فارس، همكاري 

 نوآوري و خالقيت، ايده پردازي با مرتبط مباني ويجتر و آموزش به نياز اساس بر آموزشي دوره برگزار مي شود. اين
 استان مركز از مباحث اين آموزش از زدايي تمركز همچنين و شود مي ياد آن از آفريني نوارزش عنوان به آنچه و
در اين دوره طراحي و آموزش داده  كه عملي و نظري مباني. است شده گذاري هدف مختلف، هاي شهرستان به

  .مي باشد دنيا در خالقيت آموزش مباحث و ها روش آخرين با منطبق مي شود

نگرش فني و مهندسي، انواع تفكر، تكنيك هاي خالقيت، سنجش  هاي عنوان با اصلي سرفصل پنج سوم، مرحله در
خالقيت و نگرش ادبي براي معلمان طي دو روز ارائه گرديد. همچنين در اين دوره معلمين در ابتدا در آزمون 

  مباحث مرحله دوم شركت كردند. مرتبط با

 مدارس«به عنوان پروژه مرحله سوم، يكي از سرفصل هاي برنامه معلمان شركت كننده در اين دوره مي بايست 
را انتخاب و براي آن موضوع اقدام به تدوين يك طرح درس و هم چنين ارائه آن » فصلي خالقيت و ايده پردازي

  اقدام نمايند.در مدرسه خود و ارسال فيلم كارگاه 

  



 

١٢٤ 
 

  17/12/97و  16، 15

  شهري خالق كارهاي و كسب شتابدهي رويداد دوره دومين

 علمي انجمن توسط 97اسفندماه  17الي  15در تاريخ  شهري خالق كارهاي و كسب شتابدهي رويداد دوره دومين
 ،فارس نخبگان بنياد شيراز، دانشگاه كارآفريني و نوآوري مركز همكاري با شهرسازي علمي انجمن و مديريت

 راصد جديد شهر عمران شركت كشور، سراسر شهرسازي و معماري علمي هاي انجمن اتحاديه كوانتوم، شتابدهنده
  برگزار شد. شيراز دانشگاه معماري و هنر دردانشكده شيراز شهرداري و

 شركت ها ايده آوري جمع از بعد. پرداختند خود هاي ايده ارائه به دقيقه يك مدت به كدام هر كنندگان شركت
 اين دوم روز در.كردند سازي تيم به شروع افراد برگزيده ايدهاي اعالم از بعد و دادند راي ها ايده به كنندگان

 نحوه اروك كسب بوم كارگاه در ها تيم آن از پس و كردند آغاز تيم قالب در را خود فعاليت كنندگان شركت رويداد
 و تندرف آن تكميل و كار و كسب هاي بوم سراغ به ها تيم ادامه در. گرفتند فرا را خود كار و كسب بوم تكميل ي

 براي يكاربر تجربه و پذيرفتي محصول اعتبارسنجي، حداقل هاي كارگاه در كنندگان شركت بعدي گام در سپس
 آموختند و در را را خود نهايي محصول از كوچك نمونه يك ارائه چگونگي و خود هاي ايده ارزيابي نحوه استارتاپ

 فعاليت شروع از پس ها تيم رويداد اين از روز آخرين در .پرداختند خود هاي ايده پردازش به مربيان كمك با ادامه
 ها ارائه نسبي شدن آماده از بعد و آموختند را خود شده نهايي هاي ايده چگونگي ارائه نحوه كارگاه، در خود هاي
  . پرداختند ها تيم ارائه ارزيابي به نقايص رفع با مربيان آزمايشي، ارائه بخش در

 البرزي همحبوب فارس، دكتر استان نخبگان بنياد رئيس شريف حبيب كه با سخنراني دكتر اختتاميه مراسم در
 مركز رئيس عارفي محمدمهدي دكتر و ، شيراز دانشگاه دانشجويان علمي هاي فعاليت از حمايت مركز رئيس

 تيم سه زا نيز نهايت در گرفت و صورت داوران توسط ارزيابي و ها تيم ارائه برگزار شد،  شيراز دانشگاه كارآفريني
  .آمد عمل به تقدير رويداد اجرايي تيم همچنين و مربيان و داوران برگزيده،

  



 

١٢٥ 
 

  97اسفند ماه 

س فاردستگاه پمپ هوشمند آبياري بين مخترع تحت حمايت بنياد نخبگان  40انعقاد قرار داد فروش 
  و شهرداري شيراز

پيرو نشست جمعي از مخترعان برتر تحت حمايت بنياد نخبگان فارس با شهردار شيراز و معاونان شهرداري در 
ر و با پيگيري هاي اين بنياد و مشاو 97تابستان ارتباط با استفاده از محصوالت دانش بنيان مخترعان فارس در 

مخترع برتر تحت حمايت بنياد نخبگان فارس موفق به انعقاد قرارداد زنديه  امور جوانان شهردار شيراز، مجتبي
  دستگاه پمپ هوشمند آبياري به شهرداري شيراز شد. 40فروش 

شايان ذكر است با استفاده از اين اختراع در زمينه فضاي سبز شهري و مصرف آب از منابع آبي شهرداري شيراز، 
الحظه اي در مصرف آب، هزينه هاي جاري و پايداري پمپ ها و عالوه بر مديريت آسانتر، صرفه جويي قابل م

  تاسيسات آبياري خواهد شد و نمونه اي از استفاده از منافع محصوالت دانش بنيان در مديريت كشور است.

  
 



 

١٢٦ 
 

  ادامه خواهد داشت) 98ر سال (د 97بهمن و اسفند 

كارهاي نوپا و يادگيري مهارت آموزش مفاهيم راه اندازي كسب و «ساعته   60كارگاه هاي مجموعه 
  »هاي نرم و پرورش خالقيت جهت ورور به بازار كار

با مفاهيم كارآفريني و در جهت تسهيل روند تبديل دانشگاه هاي استان دانشگاه شيراز با هدف آشنايي دانشجويان 
فناوري  ارس و پارك علم وبه دانشگاه هاي نسل سوم، شتابدهنده كوانتوم با حمايت دانشگاه شيراز، بنياد نخبگان ف

آموزش مفاهيم راه اندازي كسب و كارهاي نوپا و يادگيري «مجموعه كارگاه هاي  1397بهمن ماه  7فارس از تاريخ 
را برگزار نمود. عنوان كارگاه هاي برگزار شده به شرح » مهارت هاي نرم و پرورش خالقيت جهت ورود به بازار كار

  زير است: 

  ماه بهمن 8 تاريخ در ارائه فايل سازي آماده نحوهو  بهمن ماه 7 در تاريخ تيمي كار و همكاري اصول -
   ماه بهمن 10 تاريخ در استارتاپي اكوسيستم هاي نهاد با آشنايي و استارتاپي زندگي  -
   ماه بهمن 15 تاريخ در 2 و 1 بازاريابي تحقيقات و اصول  -
  بهمن ماه 27 تاريخ در و كسب هاي مدل طراحيو   ماه بهمن 17 تاريخ در ايده ارزيابي  -
  ماه بهمن 29 تاريخ در نوپا كار و كسب اندازي راه  -
  ماه اسفند 13 تاريخ در بازار بندي بخش و مشتري شناخت و  ماه اسفند 8 تاريخ در ارزيابي  -
  ماه اسفند 20 تاريخ در نوپا كارهاي و كسب براي مالي بيني پيش  -
 ماه اسفند 7 و 5 تاريخ در آكادمي كوانتوم نرم هاي مهارت بخش ازشغلي  رمسي طراحي   -

  ماه اسفند 12 تاريخ در آكادمي كوانتوم نرم هاي مهارت بخش از خالقيت پرورش هاي تكنيك -
  ماه اسفند 19 و 14 تاريخ در آكادمي كوانتوم نرم هاي مهارت بخش از شغلي مسير طراحي -
  ماه اسفند 21 تاريخ در آكادمي كوانتوم نرم هاي مهارت مجموعه از گذاري هدف -

 



 

١٢٧ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  معرفي بنياد نخبگان و برنامه هاي آن
  در شهرستان ها 
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  ممسني شهرستان مسئولين با نشست و بازديد در نخبگان ملي بنياد معرفي

نخبگان استان رييس بنياد 	ارديبهشت ماه 9		مورخ يكشنبه به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس روز
به شهرستان  ادامه سفر خود به شهرستان هاي استان فارس، در به همراه معاون و كارشناس ارشد آن بنياد فارس

 آموزش و پرورش خيرين، اعضاء شوراي شهر و مدير و معاونين امام جمعه موقت، فرماندار، و با ممسني سفر كرد
 ديدار و گفتگو نمود. شهرستان

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

قرار داده و در اين برنامه سعي  ارتباط با شهرستان هاي استان را در دستور كار خودتمركززدايي فعاليت هاي خود 
ارتباط با مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي شهرستان ها نسبت به شناسايي افراد مستعد و گروه هاي  از طريقدارد 

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

موزي براي شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر ايشان افزود: يكي از زيرساخت هاي مهم در حوزه دانش آ
پژوهشسراهاي دانش آموزي است كه الزم است با همت مسئولين و خيرين شهرستان نسبت به توسعه كمي و 
كيفي پژوهشسرا اقدام گردد و عالوه بر آن بنياد در صورت همراهي مسئولين و خيران شهرستان برنامه هاي 

خالقيت و ايده پردازي ويژه دانش آموزان مقطع متوسطه و هم چنين تورهاي متنوعي را از جمله مدارس فصلي 
  تبديل خالقيت به نوآوري ويژه دانشجويان، اساتيد مراكز آموزش عالي و جوانان شهرستان برگزار خواهد نمود.  

ه سواالت توضيحاتي ارائه نمود و ب در خصوص جزئيات طرح شهابمعاون بنياد دكتر فخارزارده  هدر ادامه جلس
  كرد. ئهاتوضيحاتي ارباستان در رابطه با برنامه مدارس فصلي خالقيت  حاضرين در نشست پاسخ داد. در پايان نيز

در ادامه نشست فرماندار ضمن تشكر از حضور دكتر شريف و هيات همراه در شهرستان ممسني با توجه به وجود 
اي متعدد در رقابت هاي علمي توسط دانش آموزان نوجوانان و جوانان مستعد در شهرستان و كسب موفقيت ه

مستعد شهرستان از اقدامات بنياد نخبگان براي تالش در جهت ماندگاري فارغ التحصيالن در شهرستان و خدمت 
به هم وطنان خود استقبال نمود و آمادگي كامل خود و كليه دست اندركاران شهرستان را براي همكاري با بنياد 

  ي پيشبرد اهداف بنياد اعالم كرد. نخبگان فارس برا

شايان ذكر است در ابتداي اين سفر رييس بنياد نخبگان فارس از پژوهشسراي دانش آموزي و كتابخانه دانش 
  موزي ممسني بازديد داشته و از نزديك در جريان فعاليت ها و نيازمندي هاي اين مراكز قرار گرفت.آ
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  نخبگان بنياد معرفي و ريز ني و استهبان هاي شهرستان از بازديد

 ، دربه همراه معاون و كارشناس ارشد آن بنياد رييس بنياد نخبگان استان فارس		خرداد ماه 7	مورخ دوشنبه روز
ن، خيريفرماندار، امام جمعه،  و با به شهرستان استهبان سفر كرد ادامه سفر خود به شهرستان هاي استان فارس

 ديدار و گفتگو نمود. شهرستان آموزش و پرورش شهردار و مدير

شهرستان در شوراي آموزش و پرورش، ضمن  و خيران با حضور در نشست با مسئولين و هيأت همراه دكتر شريف
با هدف  1394سال  از: بنياد نخبگان استان فارس 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 اين برنامه سعي خود  تمركززدايي فعاليت هاي
ارتباط با مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي شهرستان ها نسبت به شناسايي افراد مستعد و گروه هاي  از طريقدارد 

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

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

شهرستان برنامه هاي  كيفي پژوهشسرا اقدام گردد و عالوه بر آن بنياد در صورت همراهي مسئولين و خيران
متنوعي را از جمله مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي ويژه دانش آموزان مقطع متوسطه و هم چنين تورهاي 

  تبديل خالقيت به نوآوري ويژه دانشجويان، اساتيد مراكز آموزش عالي و جوانان شهرستان برگزار خواهد نمود.  

باستان در رابطه با برنامه مدارس  و در خصوص جزئيات طرح شهاب معاون بنيادده دكتر فخارزا هدر ادامه جلس
  ند.ئه نموداتوضيحاتي ارفصلي خالقيت 

در ادامه نشست امام جمعه و فرماندار ضمن تشكر از حضور دكتر شريف و هيات همراه در شهرستان استهبان با 
اندركاران شهرستان را براي همكاري توجه به وجود نوجوانان و جوانان مستعد در شهرستان، آمادگي كليه دست 

  با بنياد نخبگان فارس براي پيشبرد اهداف بنياد اعالم نمودند. 

شايان ذكر است در ابتداي اين سفر رييس بنياد نخبگان فارس از پژوهشسراي دانش آموزي استهبان بازديد داشته 
  .و از نزديك در جريان فعاليت ها و نيازمندي هاي اين مركز قرار گرفت

شايان ذكر است بيش از حضور در استهبان، دكتر شريف با حضور در شهرستان ني ريز از يكي از مراكز در دست 
  .ش آموزي آن شهرستان بازديد نمودساخت توسط خيران و هم چنين پژوهشسراي دان
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20/3/97  

 زا فارس بنياد مسئوالن بازديد در فارس نخبگان بنياد هاي برنامه از ميزباني براي آمادگي اعالم
  سپيدان شهرستان

 ، دربه همراه معاون و كارشناس ارشد آن بنياد رييس بنياد نخبگان استان فارس		خرداد ماه 20	مورخ يكشنبه روز
اي خيرين، اعضاء شورفرماندار،  و با به شهرستان سپيدان سفر كرد ادامه سفر خود به شهرستان هاي استان فارس

 ديدار و گفتگو نمود. شهرستان آموزش و پرورش شهر و معاونين

شهرستان در شوراي آموزش و پرورش، ضمن  و خيران با حضور در نشست با مسئولين و هيأت همراه دكتر شريف
با هدف  1394سال  از: بنياد نخبگان استان فارس 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 اين برنامه سعي تمركززدايي فعاليت هاي خود 
ارتباط با مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي شهرستان ها نسبت به شناسايي افراد مستعد و گروه هاي  از طريقدارد 

  .وانمندسازي آن ها اقدام نمايدنخبگاني و اجراي برنامه هاي مختلف در راستاي ت

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

در صورت همراهي مسئولين و خيران شهرستان برنامه هاي  كيفي پژوهشسرا اقدام گردد و عالوه بر آن بنياد
متنوعي را از جمله مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي ويژه دانش آموزان مقطع متوسطه و هم چنين تورهاي 

  تبديل خالقيت به نوآوري ويژه دانشجويان، اساتيد مراكز آموزش عالي و جوانان شهرستان برگزار خواهد نمود.  

معاون بنياد ضمن اعالم اين كه در سال تحصيلي آينده برنامه ملي شهاب در مقطع دكتر فخارزارده  هجلس در ادامه
توضيحاتي ارائه نمود و به  در خصوص جزئيات طرح شهابچهارم ابتدايي شهرستان سپيدان اجرا خواهد شد، 
يحاتي توضه مدارس فصلي خالقيت باستان در رابطه با برنام سواالت حاضرين در نشست پاسخ داد. در پايان نيز

  كرد. ئهاار

در ادامه نشست فرماندار ضمن تشكر از حضور دكتر شريف و هيات همراه در شهرستان سپيدان با توجه به وجود 
نوجوانان و جوانان مستعد در شهرستان و لزوم شناسايي و حمايت از ايشان، خاطر نشان كرد كه حضور بنياد 

هاي استان و به دنبال آن شهرستان سپيدان را ارزشمند مي دانيم و آمادگي كامل نخبگان فارس در شهرستان 
خود و كليه دست اندركاران شهرستان را براي همكاري با بنياد نخبگان فارس براي پيشبرد اهداف بنياد اعالم مي 

  كنيم. 

  



 

١٣٣ 
 

  

ته آموزي سپيدان بازديد داش شايان ذكر است در ابتداي اين سفر رييس بنياد نخبگان فارس از پژوهشسراي دانش
 و از نزديك در جريان فعاليت ها و نيازمندي هاي اين مركز قرار گرفت.
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20/3/97  

  با مسئوالن بنياد نخبگان استان كهگيلويه و بوير احمد و دانشگاه اين شهرديدار بازديد از ياسوج و 

با هدف گسترش تعامالت  1397خرداد ماه  20استان فارس در تاريخ  رئيس، معاون و كارشناس ارشد بنياد نخبگان
با مسئوالن بنياد نخبگان استان ها، ضمن سفر به ياسوج و همكاري مشترك بين بنيادهاي استاني و دانشگاه

  ديدار نمودند.كهگيلويه و بوير احمد و دانشگاه اين شهر 

ها و بنيادهاي نخبگان پهنه جنوب را براي تقويت نشگاهدكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس همكاري دا
هاي پهنه جنوب كشور مؤثر دانست و گفت: ها و بنيادها در مسير توسعه استانهاي دانشگاهخدمات و فعاليت

اده هاي نخبگاني استفها براي مشاركت در فعاليتبنيادهاي نخبگان فارس و كهگيلويه وبويراحمد از همه ظرفيت
اد سازي از نخبگان را دستاورد مهم بنيوي با اشاره به تجربيات و دستاوردهاي بنياد نخبگان فارس، شبكه كنند.مي

هاي موجود در استان و گيري از ظرفيتهاي اخير عنوان كرد و افزود: اين موفقيت حاصل بهرهفارس طي سال
  مشاركت نهادهاي دانشگاهي و اجرايي استاني است.

استان كهگيلويه وبويراحمد هم با اشاره به توسعه همكاري بنياد نخبگان و دانشگاه ياسوج، از رئيس بنياد نخبگان 
  انعقاد تفاهم نامه همكاري با دانشگاه ياسوج در آينده نزديك خبر داد.

در ادامه اين نشست، دكتر عريان رئيس دانشگاه ياسوج گفت: دانشگاه با همه پتانسيل و توانمندي كه دارد آماده 
  كاري با بنياد نخبگان است.هم
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6/8/97  

 اشتغال پذيري و دانشگاه نسل سوم ،همايش توسعه پايدارحضور رئيس بنياد نخبگان فارس در 
  شهرستان فسا

در  97آبان ماه  6اشتغال پذيري و دانشگاه نسل سوم كه در تاريخ  ،دكتر حبيب شريف در همايش توسعه پايدار
سيستم كارآفريني كه به همت بنياد نخبگان استان فارس اكودانشگاه فسا برگزار گرديد ضمن تشريح طرح جامع 

ان استان رئيس بنياد نخبگ .استن اكثر اجزاي اكوسيستم كارآفريني در حال شكل گرفت :تهيه گرديده است گفت
هاي ارزش آفريني است گامنو نوآوري و  ،قيتخال ،بر اساس چرخه كارآفريني كه متشكل از تفكر خالق :گفتفارس 

يف دكتر شر .موثر و بنياديني در مقطع متوسطه اول بعضي از دبيرستان هاي استان فارس برداشته شده است
شهرستان استان فارس  20حدود مدرسه فصلي خالقيت و ايده پردازي كه يك برنامه بنيادي است در  :اضافه كرد

كه  دمات برگزاري آن در دانشگاه شيراز و همچنين در استان كرمان فراهم گرديده استبه اجرا درآمده است و مق
از دستاوردهاي اين برنامه اين است كه دانش  :رئيس بنياد نخبگان استان فارس گفت به زودي اجرا خواهد شد.

  .منتقل مي كنندد خو هاي همكالسي به را شده ديده آموزش هايمهارت ويژه، هاي آموزش ديدن آموزان پس از

اجراي تورهاي نوآوري و كارآفريني به منظور ترويج فرهنگ نو ارزش آفريني و آموزش آن در بعضي از  :گفت يو 
شهرستانهاي استان فارس اين فرصت را به جوانان داده است تا با انگيزه بيشتر به اين مقوله ها ورود پيدا كرده و 

  .با حوزه كسب و كار آشنا شوند

 :فتگ ري است،ا اشاره به اينكه فرهنگ فعلي حوزه كسب و كار در بين جوانان اكثراً كارمند محوب ف:دكتر شري
نوع اول كه بر  ،گيري است از دو نوع مي باشدآنچه كه در حوزه كسب و كار در دنياي پيشرفته در حال شكل

ا بارز آن كشور چين است كه ب گيرد كه يك نمونهمينمبناي انتقال فناوري است كه در اينصورت نوآوري شكل 
نوع دوم كسب و كار كه با توجه به درخواست  .استفاده از مهندسي معكوس به فناوري هاي فعلي دست يافته است

  .افتدهاي جامعه شكل مي گيرد در اين نوع كسب و كار نوآوري اتفاق ميها و چالش

ان استان فارس در سطح استان در حال انجام است وي در ادامه برنامه هايي كه در حال حاضر توسط بنياد نخبگ 
 .را تشريح كرد
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دانشگاه سلمان فارسي  و اعضاي هيات علمي اساتيد بارئيس بنياد نخبگان استان فارس نشست 
  كازرون

در محل اين  97دي ماه  17ت علمي دانشگاه سلمان فارسي كازرون در تاريخ ادر نشستي كه با حضور اعضا هي 
مركز آموزش عالي در  2500راه اندازي حدود  :دانشگاه تشكيل گرديد رئيس بنياد نخبگان استان فارس گفت

ها نفر از اين مراكز به صورت سنتي براي كشور در سال هاي گذشته و فارغ التحصيل نمودن غير هدفمند ميليون
فت با توجه به پيشر و كم بر جهان در حوزه هاي علميبا توجه به شرايط حا .كشور به يك تهديد تبديل شده است

گيري است اساتيد دانشگاهي كشور ما نيز متعهدند كه با زائد الوصفي كه در حوزه علم و فناوري در حال شكل
 .فاصله گرفتن از روش ها و رشته هاي سنتي تالش كنند تا فضاي نو ارزش آفرين در بين دانشجويان شكل گيرد

از اعضا هيئت علمي دانشگاه سلمان فارسي كازرون انتظار مي رود كه در راستاي تربيت افراد  :دكتر شريف گفت
اينكه مركزآموزش عالي تالش كند كه گوي سبقت را در نه  و دناثرگذار و نو ارزش آفرين گام بردار ،متخصص

وز ر كند بلكهرا حل نميهاي موجود سنتي كه نه تنها مشكلي از مشكالت جامعه راستاي ايجاد و گسترش رشته
  ، بربايد.مشكالت كشور مي افزايدبه روز  به
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 ساير برنامه ها
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3/2/97  

  فارس استاندار حضور با فارس استان نخبگان بنياد علمي شوراي جلسه اولين

ارديبهشت ماه در محل اين بنياد در روز دوشنبه مورخ سوم  1397اين بنياد در سال اولين جلسه شوراي علمي 
در اين جلسه كه مهندس تبادار استاندار فارس به همراه جمعي از معاونين و مشاورين به عنوان  .برگزار گرديد

ا ب باطارت در گزارشي ارائهميهمان ويژه حضور داشتند ابتدا دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس به 
برنامه  اجراي ،حمايت از مخترعان برتر ،تسهيالت دانشجويان و دانش آموختگان برتر هاي اين بنياد از جملهفعاليت

  .فعاليت هاي فرهنگي پرداختو برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي ، ملي شهاب

حد ممكن از  استانداري در دكتر شريف ضمن بيان برخي كاستي هاي موجود از استاندار فارس تقاضا نمود تا 
  .هاي بنياد نخبگان استان فارس حمايت نمايدتفعالي

د بر بنياد نخبگان استان فارس با تاكي مثبت هاي بسيارمهندس تبادار استاندار فارس نيز ضمن تشكر از فعاليت 
ي استان فارس به علت وجود دانشگاه هاي بزرگي مانند دانشگاه شيراز و نخبگان هايفعاليت اين نكته كه پتانسيل

 ،انش بنياناقتصاد داز طريق در زمينه پيشرفت كشور و استان بايد  عنوان نمود: باالست ي شيراز بسيارعلوم پزشك
  .استان قابل دسترسي است رفع بيكاري و ايجاد اشتغال پيش رويم كه اين مهم با تكيه بر نخبگانبه سمت 

بها  ت وفعالي ا فراهم نمودن شرايطبگفت: بايد  اهميت حفظ نخبگان در كشور و استان  با تاكيد بر وي همچنين 
  تا توان اين افراد در جهت پيشرفت كشور استفاده شود. از مهاجرت آنان جلوگيري نماييم نخبگان،دادن به 

استاندار فارس ضمن بسيار موثر خواندن فعاليت هاي بنياد نخبگان استان فارس در زمينه حمايت از اين فعاليت 
در ارتباط با فعاليت ها و برنامه هاي اعضاي شوراي علمي اين بنياد  اين جلسه نيز ها قول مساعدت داد. در ادامه

  اين بنياد به تبادل نظر پرداختند. 
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5/2/97  

  مصاحبه و نشست خبري با خبرگزاري جمهوري اسالمي (ايرنا)

 نخبگان استان فارسطبق هماهنگي هاي انجام شده به منظور اطالع رساني فعاليت هاي انجام شده توسط بنياد 
، نشست خبري و مصاحبه اختصاصي خبرگزاري 1397و همچنين برنامه هاي پيش رو در سال  96در سال 

جمهوري اسالمي ايران (ايرنا) با حضور دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس و مظلومي كارشناس روابط 
  ديد.برگزار گر 1397ارديبهشت ماه  5عمومي اين بنياد در تاريخ 

ه ستان فارس پرداخت و بيت ها و برنامه هاي بنياد نخبگان ادكتر شريف به ارائه گزارشي از فعالدر اين نشست، 
  سواالت مطرح شده پاسخ گفت كه ما حصل اين مصاحبه به صورت دو خبر مجزا در رسانه ها انتشار يافت.
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5/6/97  

  به مناسبت هفته دولتنشست خبري 

 دولت دستاوردهاي نمايشگاه حاشيه در نشست خبري كه در 97شهريور  5دوشنبه  شامگاه شريف دكتر حبيب
حضور جمعي از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگذار شد با  با شيراز در 'خدمت جشنواره' عنوان با فارس استان در

 اجراي: ردك تشريح كند،مي اجرا نخبگان شناسايي براي تحصيلي مقاطع همه در را هاييطرح بنياد اين اينكه بيان
 آن طي و شده آغاز گذشته سال چهار از برتر است، استعدادهاي هدايت و شناسايي مخفف كه شهاب ملي طرح
 كالس تا شناسايي روند اين: افزود وي .شوندمي شناسايي استعدادي حوزه 8 در نامحسوس صورت به آموزاندانش
 هب توجه با آموز دانش و رسيد خواهد سرانجام به تحصيلي هدايت موضوع با هفتم كالس از و يابدمي ادامه ششم

  است، هدايت مي شوند. شده شناسايي سال سه اين طي كه استعدادهايي

 نخبه و زينيگ نخبه پروري، نخبه شناسي، نخبه را نخبگان بنياد اصلي رئيس بنياد نخبگان استان فارس وظيفه
   .برشمرد گماري

 تمركز هدف با را اطراف مناطق و هابخش حتي و فارس شهرستان 29 كل بنياد، اين مسئولين:دكتر شريف گفت
  .سفركرده اند نخبه جوانان و مستعدان شناسايي به منظور هاشهرستان همه به كرده و رصد زدايي

 ابراز رد،گيمي صورت نيز درخشان استعداد دانشجويان بين در و دانشگاه ها سطح در اقدامات اين اينكه بيان وي با
 مالي هايحمايت صورت به و شودمي اعالم نخبگان ملي بنياد طريق از ايسهميه قالب در هافعاليت اين: داشت
  شود.مي انجام نخبگان از بنياد

 شده اقعو ها مغفولاستعداد شناسايي زمينه در كه دبيرستاني دانش آموزان :كرد بيان فارس نخبگان بنياد رئيس
 القيتخ فصلي مدرسه در گذشته سال سه از فارس استان در بود نشده بينيپيش هاآن براي ايبرنامه هيچ و بودند

 ينا اجراي ايده: كرد اضافه وي. كنندمي شركت است، دبيرستان نهم و هشتم آموزان دانش ويژه كه پردازي ايده و
 وردم كه است شده ارسال يونسكو به سال سه در حدود اجرا از بعد آن طرح و گرفته نشات فارس استان از برنامه

 رد هاكشور ديگر از هاييطرح با فرانسه كشور در آينده هاي ماه طي است قرار و گرفته قرار سازمان اين پذيرش
  گيرد. قرار رقابت

 در رام اين: گفت و دانست گروهي كار در موفقيت عدم را نخبه و علمي جامعه عمده مشكالت از يكي دكتر شريف
 هاي كار گروهي،مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي مهارت در امروز اما شودنمي داده آموزش دانشگاه و حوزه
 عنوان با هاآموزش اين برگزيدگان: افزود وي است. آموزش حال در زمان مديريت و پردازي ايده خالق، تفكر

   اين: داد ادامه فارس نخبگان بنياد رئيس .پردازندمي هامهارت آموزش به خود شهرستان در نخبگان بنياد سفيران
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   كنند.مي شركت بازآموزي هايدوره در و كنندمي دريافت مقرري خيران نخبه پرور مجمع طريق از افراد
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5/12/97  

  با امام جمعه شيراز رئيس بنياد نخبگان فارس ديدار

ديدار با نماينده ولي فقيه در استان و امام در  97اسفند ماه  5روز يكشنبه مورخ رئيس بنياد نخبگان فارس در  
سال گذشته خدمات ارزشمندي به جوانان و نوجوانان استان فارس توسط بنياد نخبگان  4در  :جمعه شيراز گفت

م بوري زيستگيفارس ارائه گرديده است كه اجراي برنامه هاي ترويجي در راستاي ايجاد بستر الزم در شكل
  .مختلف راه اندازي كسب و كار از اهم آنهاست و ارائه شيوه هايكارآفريني و تورهاي نوآوري 

وي با اشاره به نحوه شكل گيري بنياد ملي نخبگان به خدماتي كه ظرف سيزده سال گذشته توسط اين بنياد به  
حمايت  و اد ملي نخبگان كفاف امور مختلفمتاسفانه بودجه بني :تگف شده است نخبگان و استعدادهاي برتر كشور

همين دليل در استان فارس با استفاده از پتانسيل خيران تالش به دهد و برتر را نمي و مستعدانكافي از نخبگان 
در اكثر قريب  :دكتر شريف ادامه داد .شده است كه كاستي هايي كه در اين زمينه هست تا حدودي جبران گردد

اي كشور كه از نسل اول هستند دانشجويان مهارت الزم براي راه اندازي كسب و كار هاي نوپا به اتفاق دانشگاه ه
را فرا نمي گيرند و لذا امكان راه اندازي شركت هاي دانش بنيان و كسب و كارهاي استارتاپي را بعد از فراغت از 

ريف شمي روند. دكتركارمند محوري  ايبه دنبال شغل هادامه تحصيل بوده و يا  نبالتحصيل نخواهند داشت لذا به د
با شتاب  مي بايستفارس گفت: اكوسيستم كارآفريني سيستم كارآفريني اكو شكل گيريروند ضمن انتقاد از 
  .زيست بوم كافي نيستن حمايت هاي مسئولين فارس از تشكيل اي و شكل گيرد رسبيشتري در فا
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14/12/97  
  به شيرازملي نخبگان سفر دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد 

دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس  به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس، 
و مراكز فناوري و بنياد ملي نخبگان جهت ديدار با نخبگان فارس، بازديد از طرح ها، شركت هاي دانش بنيان 

  به شيراز سفر نمود. 97 اسفندماه 14 مورخ شنبه سههمچنين افتتاح چندين مركز و طرح فناورانه در روز 
برخي از برنامه هاي انجام شده در اين سفر كه با همراهي دكتر رحيمي استاندار فارس، دكتر شريف رئيس بنياد 

نشگاه ها و مراكز علمي و فناوري استان به انجام رسيد به نخبگان استان فارس و جمعي از روسا و مسئوالن دا
 شرح زير است:

 شيراز صنعتي شهرك در مستقر نبيان دانش هاي شركت از بازديد -

 صدرا شهرك در ژن پرسيس نوآوري مركز و شتابدهنده افتتاح -

 و مهندسي شركت ، نصر صنعت رادمان مشاور مهندسين شركت -استان فناوري و علم پارك از بازديد -
 آبي امواج پژوهشي

 يرازش كوانتوم دانشگاه شتابدهنده از بازديد شيراز و دانشگاه فناورانه هاي طرح و نوآوري مركز از بازديد -

  شيراز بازساختي پزشكي و بنيادي هاي سلول جامع مركز از بازديد -

   پزشكي شيراز علوم دانشگاه در سالمت حوزه فناور واحدهاي از بازديد -
 استان فارس اداري شوراي شركت در -

 ايران مخابراتي كارخانجات شركت از بازديد -
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  برگزاري جلسات با حضور رياست
  يا معاونت بنياد نخبگان فارس

  جلسه) 336 (برگزاري حد اقل
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  موضوع  شركت كنندگان روز  تاريخ

  پرورهمكاري با مجمع خيران نخبه  كيا (پدر يكي از افراد تحت حمايت)آقاي ساالري  سه شنبه  7/1/97

همكاري با دفتر خدمات مالكيت    پور (ارباب رجوع)آقاي دكتر دهقان  چهارشنبه  8/1/97
  فكري در دانشگاه شيراز

همكاري در برگزاري نشست نخبگان   آقاي كاكائي(مشاور امور جوانان در شهرداري شيراز)  چهارشنبه  14/1/97
  با شهردار شيراز

  راهكارهاي ارتقاء آموزش عالي  معاونين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري –وزير علوم، تحقيقات و فناوري   شنبه  18/1/97

پيگيري مواردي از مسائل بنياد   آقاي دكتر سعادت (قائم مقام بنياد ملي نخبگان)  شنبه  18/1/97
  نخبگان فارس

پيگيري مواردي از بودجه بنياد   نخبگان) ملي بنياد منابع و مديريت توسعه آقاي دكتر تركستاني(معاون  شنبه  18/1/97
  نخبگان فارس

پيگيري مواردي از بودجه بنياد   آقاي پايدار(مدير امور مالي بنياد ملي نخبگان)  شنبه  18/1/97
  نخبگان فارس

بنياد پيگيري مواردي از مسائل   آقاي اميري مقدم(مدير امور اداري بنياد ملي نخبگان)  شنبه  18/1/97
  نخبگان فارس

آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان  –آقاي احمدي(رئيس جديد آموزش و پرورش استان فارس)   يكشنبه  19/1/97
  آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس) –فارس) 

عرض تبريك به مناسبت انتصاب و 
هاي بنياد و مقدمات معرفي برنامه

  برتر شهابهاي برگزاري جشنواره ايده
  پرورهمكاري در مجمع خيران نخبه  پرور)آقاي مهندس اسالمي (عضو مجمع عمومي مجمع خيران نخبه  دوشنبه  20/1/97
  پرورهمكاري در مجمع خيران نخبه  پرور)پنجه (عضو مجمع عمومي مجمع خيران نخبهآقاي قوي  دوشنبه  20/1/97
  پرورهمكاري در مجمع خيران نخبه  پرور)مجمع عمومي مجمع خيران نخبهزاده (عضو آقاي مهندس حبيب  دوشنبه  20/1/97

  آقاي دكتر تقوي(معاون آموزشي دانشگاه شيراز) و آقاي دكتر افشاريفر(قائم مقام دانشگاه شيراز)  دوشنبه  20/1/97

اجراي ماموريت وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري به رئيس بنياد در خصوص 

-اساتيد دانشگاهوري حقوق طرح بهره

  ها

  دوشنبه  20/1/97
تر آقاي دك -آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس) –آقاي دكتر حجازي(نماينده شركت رامك) 

خانم  –آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد نخبگان فارس)  -فخارزاده(معاون بنياد نخبگان فارس) 
  دهقان خليلي(كارشناس ارشد مجمع خيران نخبه پرور فارس)

  ريزي جايزه رامككارگروه برنامه

  اعضاء هيأت رئيسه دانشگاه شيراز-آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   سه شنبه  21/1/97

اجراي ماموريت وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري به رئيس بنياد در خصوص 

-حقوق اساتيد دانشگاهوري طرح بهره

  ها

  چهارشنبه  22/1/97

آقاي دكتر حاجيان(رئيس  –آقاي دكتر رزمجو(عضو هيأت علمي دانشكده علوم انساني دانشگاه شيراز) 
آقاي دكتر احمدي (معاون پژوهشي دانشكده علوم انساني  –دانشكده علوم انساني دانشگاه شيراز) 

آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد  –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس)  -دانشگاه شيراز)
  آقاي باستان(كارشناس ارشد بنياد نخبگان فارس)  -نخبگان فارس)

برنامه ريزي برگزاري مراسم تكريم 
  آقاي دكتر يار محمدي

آقاي دكتر زبرجد(معاون امور اداري و مالي دانشگاه  –آقاي دكتر تقوي(معاون آموزشي دانشگاه شيراز)   چهارشنبه  22/1/97
  ريزي و توسعه دانشگاه شيراز)آقاي دكتر ستايش (معاون برنامه –شيراز) 

اجراي ماموريت وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري به رئيس بنياد در خصوص 

-حقوق اساتيد دانشگاهوري طرح بهره

  ها
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26/1/97 
  يكشنبه

 آقاي –آقاي فتحي(همكار در بنياد نخبگان فارس)  –آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد نخبگان فارس) 
 و آموزش سمپاد آقاي مهندس شرفي(رئيس اداره -دكتر غالمي(كارشناس اداره سمپاد استان فارس)

  )شرفي مهندس( فارس استان پرورش

تبادل نظر در خصوص همايش بحث و 
تجارب برتر برنامه ملي شهاب و 

  هاي برنامه ملي شهاببررسي چالش

جلسه در خصوص شهر درسدن آلمان   تيم اعزامي از آلمان –هيأت رئيسه دانشگاه شيراز  –آقاي مهندس اسكندرپور(شهردار شيراز)   يكشنبه  26/1/97
  در دانشگاه شيراز

  پيگيري موارد  داودي (مخترع تحت حمايت)آقاي اميد   دوشنبه  27/1/97

   آقاي بالغي (ارباب رجوع)  دوشنبه  27/1/97
همفكري در خصوص ساخت تنديس 
جوايز به نام بزرگان در مجمع خيران 

  نخبه پرور فارس

بررسي مواردي از مركز نوآوري و   معاونين دانشگاه شيراز  دوشنبه  27/1/97
  كارآفريني دانشگاه شيراز

پيگيري نشست نمايندگان فارس با   آقاي كمالي (مشاور آقاي مهندس رجبي نماينده مردم شريف شيراز در مجلس)  دوشنبه  27/1/97
  استعدادهاي برتر

آقاي دكتر تقوي(معاون اداري و مالي دانشگاه شيراز) -آقاي دكتر ستايش(معاون توسعه دانشگاه شيراز)  دوشنبه  27/1/97
  آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس) –

بحث و تبادل نظر در خصوص مركز 
  نوآوري دانشگاه شيراز

  دوشنبه  27/1/97
آقاي دكتر نادگران(رئيس دانشگاه  –جمعي از معاونين استاندار  –آقاي مهندس تبادار(استاندار فارس) 

ند از تني چ –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) -آقاي اسكندرپور(شهردار شيراز) –شيراز) 
  علوم پزشكي شيراز –اساتيد دو دانشگاه شيراز 

بحث و تبادل نظر در خصوص شهر 
  درسن آلمان

  چهارشنبه  29/1/97
آقاي عباسي (رئيس  –آقاي پروفسور نعمت اهللا رياضي (چهره علمي كشور در زمينه كيهان شناسي) 

آقاي  –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس)  -آموزش و پرورش شهرستان كازرون) 
  جمعي از مسئوالن و دانش آموزان شهرستان كازرون –مظلومي(كارشناس ارشد بنياد نخبگان فارس) 

آموزان ممتاز همايش تجليل از دانش
با حضور چهره علمي برتر كشور آقاي 

  نعمت اهللا رياضيپروفسور 

  چهارشنبه  29/1/97
آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان  -آقاي عباسي (رئيس آموزش و پرورش شهرستان كازرون) 

آقاي مظلومي(كارشناس ارشد بنياد نخبگان  –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس)  - -فارس) 
  جمعي از معاونين آموزش و پرورش شهرستان كازرون -فارس) 

آموزي و سراي دانشبازديد از پژوهش
رصد خانه در حال احداث و بازديد از 
كانون فرهنگي و تربيتي آموزش و 

  پرروش شهرستان كازرون
  انتظارات دانشگاه از آموزش و پرورش  شيراز در پژوهشكده معلم دانشگاه رياضي بخش اساتيد از پرورش و جمعي از معلمين رياضي آموزش و  پنجشنبه  30/1/97

رئيس  –رئيس آموزش و پرورش شهرستان فيروزآباد  –مسئولين آموزش عالي شهرستان فيروزآباد   جمعه  31/1/97
  سراي فيروزآبادپژوهش

شركت در اختتاميه مدرسه فصلي 
ردازي شهرستان خالقيت و ايده

راهكارهاي توسعه كيفي  –فيروزآباد 
سراي بازديد از پژوهش –دانشگاه 

  آموزش شهرستان فيروز آباددانش

 -آقاي احمدي(مدير كل آموزش و پرورش استان فارس)  –آقاي مهندس اسكندر پور(شهردار شيراز)   شنبه  1/2/97
  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

همايش پاياني گلستان حضور در 
خواني مربوط به دانش آموزان مقطع 

  ابتدايي در سال تحصيلي جاري

هماهنگي طرح پژوهشي با بنياد   آقاي كوچاني(ارباب رجوع)  شنبه  1/2/97
  نخبگان فارس

نياد بآقاي دكتر شريف(رئيس -آقاي دكتر ايمانيه (رئيس شوراي خيرين دانشگاه علوم پزشكي شيراز)  يكشنبه  2/2/97
  جلسه شوراي عالي خيرين  اعضاء شوراي عالي خيرين -نخبگان فارس) 

اعضاء شوراي  -آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس)  –آقاي تبادار (استاندار استان فارس)   يكشنبه  2/2/97
  اقتصاد مقاومتي

اولين جلسه اقتصاد مقاومتي در سال 
1397  

اولين جلسه شوراي علمي بنياد   اعضاء شوراي علمي بنياد نخبگان استان فارس –آقاي مهندس تبادار(استاندار فارس)   دوشنبه  3/2/97
  97نخبگان فارس در سال 
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  بازديد از زمين پشت موله  آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس) –آقاي دكتر ستايش (معاون توسعه دانشگاه شيراز)  دوشنبه  3/2/97

آقاي دكتر شريف(رئيس  –فارس)  استانداري زائران امور و گردشگري آقاي مهندس فروزاني (معاونت  دوشنبه  3/2/97
  بنياد نخبگان فارس)

 هاي حوزه در جوان مديران از استفاده
  فارس استان توسعه جديد

نامه در خصوص اجرايي شده تفاهم   آقاي خلوتي (موسسه احسان شهرستان خنج)  دوشنبه  3/2/97
  مجمع خيران با موسسه احسان

  بنياناندازي شركت دانشراه  تني چند از اساتيد پيشكسوت دانشكده كشاورزي –آقاي دكتر زماني(عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)   دوشنبه  3/2/97

برنامه زنگ  در خصوص حمايت از  جمعي از همكاران در برنامه زنگ تفريح –آقاي كاظمي(ارباب رجوع)   چهارشنبه  5/2/97
  تفريح در دانشگاه شيراز

آقاي دكتر شريف(رئيس  –علوم جهان اسالم)  رساني اطالع اي منطقه مركز آقاي دكتر دهقاني (رئيس  چهارشنبه  5/2/97
  ISCشوراي انتشارات مركز   ساير اعضاء شوراي انتشارات –بنياد نخبگان فارس) 

ها در خصوص فعاليتمصاحبه خبري   خبرگزاري ايرنا  چهارشنبه  5/2/97
  هاي بنيادو برنامه

آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد  –آقاي دكتر يارمحمدي(برنده جايزه عالمه طباطبايي) به همراه خانواده   چهارشنبه  5/2/97
  آقاي دكتر حاجياني (رئيس دانشكده علوم انساني به همراه معاون محترم پژوهشي) –نخبگان فارس) 

برگزاري مراسم در خصوص هماهنگي 
  تكريم آقاي دكتر يار محمدي

  درخواست شخصي  خانم دكتر خلفي نژاد(عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)  چهارشنبه  5/2/97

عضاي هيئت رئيسه و هيئت علمي دانشگاه شيراز و علوم پزشكي و تني چند از پزشكان و افراد خير و ا  جمعه  6/2/97
  نيك انديش

 به فارس نخبگان بنياد ويژه توجه
 هاي حوزه در مستعدين شناسايي

  آموزي دانش مختلف

التحصيلي دانشجويان رشته جشن فارغ  التحصيلي رشته رياضياساتيد دانشگاه شيراز و دانشجويان فارغ  شنبه  8/2/97
  رياضي

  شنبه  8/2/97
آقاي دكتر ايزدپناه(برنده جايزه عالمه طباطبايي)  –آقاي دكتر فيروزآبادي(برنده جايزه عالمه طباطبايي) 

خانم دكتر صفوي(برنده  -علوم جهان اسالم) رساني اطالع اي منطقه مركز آقاي دكتر دهقاني(رئيس –
  آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان) –جايزه عالمه طباطبايي) 

شكيل دبيرخانه همكاري در خصوص ت
 ملي فرهنگستان علوم جهان اسالم

(TWAS)  

  استان گذاري سرمايه از حمايت و  اعضاء كميته جذب  يكشنبه  9/2/97
  جذب كميته" جلسه نود و هشتمين

و  "استان گذاري سرمايه از حمايت و
  هنرهاي معاصر پيگيري موزه

  آقاي دكتر مموئي -آقاي دكتر شمسي –آقاي دكتر باقري (قائم مقام وزير علوم)   دوشنبه  9/2/97
-التدريس و حقحذف حقراهكارهاي 

وري و التحقيق و تهيه طرح بهره
  نوارزش آفريني

پيگيري امور مربوط به بنياد نخبگان   ديدار با تني چند از مديران بنياد ملي نخبگان  دوشنبه  9/2/97
  فارس

همكاري با بنياد نخبگان استان فارس   آقاي عمرانيان (شركت فراسان)  شنبهسه  10/2/97
  پرور فارسنخبهو مجمع خيران 

آقاي دكتر شريف  –علوم جهان اسالم)  رساني اطالع اي منطقه مركز آقاي دكتر حقيقت(معاون پژوهشي  شنبهسه  10/2/97
  (رئيس بنياد نخبگان فارس)

وري و ارزش آفريني براي طرح بهره
  دانشگاه برتر كشور 13

  التحصيالن ممتاز دبيرستان عشايري شيرازجمعي از فارغ -آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس)  چهارشنبه  11/2/97
التحصيالن سخنراني در جمع فارغ

هاي قبل دبيرستان ممتاز سال
  عشايري شيراز
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15/2/97  
 شنبه

در خصوص همكاري با تشكيل تيم   خانم اكبري (ارباب رجوع)
  آپ و نوآورياستارت

نامه در خصوص اجرايي شدن تفاهم   خنج)آقاي خلوتي (موسسه احسان شهرستان   شنبه  15/2/97
  مجمع خيران با موسسه احسان

خانم  –آقاي فتحي (همكار در برنامه ملي شهاب)  -آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد نخبگان فارس)   يكشنبه  16/2/97
  سرهاي استان فارس)آقاي كريميان (رئيس پژوهش –سراي رازي) خسروي (رئيس پژوهش

رياضي مجمع خيران كميته هوش 
  پرور فارسنخبه

  دوشنبه  17/2/97

آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد نخبگان فارس)  –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس) 
آقاي مهندس علي قنبري(عضو شوراي اجرايي  –خانم دكتر البرزي(عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)  –

آقاي دكتر غالمي (كارشناس استعداد درخشان آموزش و پرورش  –پرور فارس) مجمع خيران نخبه
  آقاي فتحي (همكار در برنامه ملي شهاب) -استان فارس) 

- كميته شناسايي مجمع خيران نخبه

  پرور فارس

 -آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد نخبگان فارس) –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  17/2/97
  آقاي عمرانيان (شركت فراسان)

همكاري با بنياد نخبگان استان فارس 
  پرور فارسو مجمع خيران نخبه

  المپياد دانش آموزي نانو، جشنواره جوان خوارزمي و مسابقات ربوكاپ آزادبرگزيدگان جايزه   دوشنبه  17/2/97

جلسه تقدير از نشست هم انديشي و 
برگزيدگان المپياد دانش آموزي نانو، 
جشنواره جوان خوارزمي و مسابقات 

  ربوكاپ آزاد ايران

19/2/97  
20/2/97  

  چهارشنبه
بيست و نهمين نشست سراسري   روساي محترم بنيادهاي نخبگان استاني –معاونين و مديران محترم بنياد ملي نخبگان   شنبهپنج

  نخبگان استانيرئيسان بنيادهاي 

  چهارشنبه  19/2/97

آقاي  – آقاي فتحي (همكار در برنامه ملي شهاب) - آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد نخبگان فارس)
آقاي شرفي (رئيس اداره سمپاد آموزش و  –جمشيدي (معاون ابتدايي آموزش و پرورش استان فارس) 

آقاي دكتر غالمي (كارشناس استعداد درخشان آموزش و پرورش استان فارس)  -پرورش استان فارس) 
  تني چند ناظران –آقاي خادمي (كارشناس ناحيه يك اداره آموزش و پرورش استان فارس)  –

  جلسه ناظران برنامه ملي شهاب

 و ريزي برنامه شوراي جلسه دومين  اعضاء شورا  شنبه  22/2/97
  97 سال در استان توسعه

ني چند ت –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)  –آقاي دكتر نادگران (رئيس دانشگاه شيراز)   يكشنبه  23/2/97
  از پيشكسوتان و مديران سابق دانشگاه شيراز

بررسي موارد اعالم شده از طرف 
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  

-نحوه استفاده از بودجه خيران نيك  اعضاء بنياد مردمي دانشگاه شيراز  يكشنبه  23/2/97

  انديش

جلسه هيأت مديره مجمع خيران   پروراعضاء هيأت مديره مجمع خيران نخبه  دوشنبه  24/2/97
  پرور فارسنخبه

- كميته شناسايي مجمع خيران نخبه  كميتهاعضاء   دوشنبه  24/2/97

  پرور فارس

مصاحبه در خصوص تهيه كتاب   عالمه طباطبايي)آقاي دكتر ايزدپناه (برگزيده جايزه   دوشنبه  24/2/97
  نامهزندگي
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24/2/97  
  دوشنبه

  آقاي شمس (مدير شوراي عالي خيرين استان فارس)
تبادل نظر در رابطه با نحوه همكاري 

پرور فارس با مجمع خيران نخبه
  شوراي عالي

  جلسه شوراي اداري استان فارس  اعضاء شورا  دوشنبه  24/2/97

مصاحبه در خصوص تهيه كتاب   آقاي دكتر سپاسخواه (برگزيده جايزه عالمه طباطبايي)  شنبهسه  25/2/97
  نامهزندگي

  ISCشوراي علمي مركز   اعضاء شورا  چهارشنبه  26/2/97

مابين در حوزه همكاري في  خانم دكتر دستغيب (مشاور استاندار فارس در امور بانوان استانداري فارس)  چهارشنبه  26/2/97
  توانمندسازي بانوان

شوراي اداري استان در خصوص   اعضاء شورا  جمعه  28/2/97
  معرفي نماينده ولي فقيه

  اعالم همكاري در حوزه كارآفريني  آقاي مبتهج (ارباب رجوع) –آقاي اسكندري (ارباب رجوع)   شنبه  29/2/97

  چهارشنبه  2/3/97
آموزش و  2آقاي ترابي (معاون آموزش ابتدايي ناحيه  –آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد نخبگان فارس) 

خانم ورزيده  –آموزش و پرورش استان فارس )  2آقاي پرنيان (رئيس ناحيه  –پرورش استان فارس) 
  آقاي فتحي (همكار در برنامه ملي شهاب) -آموزش و پرورش استان فارس)  2(كارشناس ابتدايي ناحيه 

شهاب بندي اجراي برنامه جلسه جمع
  شيراز 2در آموزش و پرورش ناحيه 

  معلم رياضي آموزش و پرورش  آقاي بهمني (ارباب رجوع)  چهارشنبه  2/3/97

- تشكيل اتاق فكر پژوهش و فناوري  فارس) استانداري استان هاي دانشگاه امور در استاندار آقاي دكتر رزمجو(مشاور  چهارشنبه  2/3/97

  هاي استان

درخواست همكاري در مورد مشكل   زاده (مخترع تحت حمايت)آقاي نادري  شنبه  5/3/97
  آمدهپيش

  شنبه  5/3/97

آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان  –آقاي دكتر همتيان(رئيس دانشكده مكانيك دانشگاه شيراز) 
ضو آقاي دكتر بانشي(ع –آقاي دكتر فقيهي(عضو هيأت علمي دانشكده مكانيك دانشگاه شيراز)  -فارس)
آقاي دكتر اسالمي (عضو هيأت علمي دانشكده مكانيك  –لمي دانشكده مكانيك دانشگاه شيراز) هيأت ع

  نشان (عضو هيأت علمي دانشكده مكانيك دانشگاه شيراز)آقاي دكتر گل –دانشگاه شيراز) 

همكاري و هماهنگي در خصوص 
  كنفرانس انرژي دانشگاه شيراز

  بررسي بعضي از مسائل دانشگاه شيراز  اداري استان فارس)زاده (عضو شوراي آقاي نظام  شنبه  5/3/97

آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان  –آقاي پژوهش (معاون سياسي امنيتي استانداري استان فارس)   شنبه  5/3/97
  فارس)

 –هاي اجتماعي بررسي آسيب
تقاضاي مساعدت به حل  –پژوهشي 

  مشكل يكي از مخترعين جهرم

ريزي و توسعه استان شوراي برنامه  اعضاء شوراي  شنبه  5/3/97
  فارس

در خصوص حمايت از ايده جهت ثبت   آقاي همايوني(ارباب رجوع)  شنبه  5/3/97
  اختراع
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5/3/97  
  شنبه

  آقاي دكتر فقيه –آقاي دكتر همتيان  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

مقدمات برگزاري جلسه تكريم از دكتر 
و دكتر يعقوبي همزمان با  عليشاهي

هاي پاك در كنفرانس ملي انرژي
  در دانشگاه شيراز 97اسفندماه 

  يكشنبه  6/3/97

آقاي احمدي(رئيس آموزش و پرورش كل استان  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 
آقاي شرفي (رئيس اداره  –آقاي جمشيدي (معاون ابتدايي آموزش و پرورش استان فارس)  –فارس) 

آقاي دكتر غالمي (كارشناس استعداد درخشان آموزش و  –سمپاد آموزش و پرورش استان فارس)
آقاي اسماعيلي(معاون  –) آموزش و پرورش استان فارسآقاي رضايي(امور مالي  – پرورش استان فارس)

 –) 4زش و پرورش ناحيه آقاي شاه علي(معاون متوسطه آمو -متوسطه آموزش و پرورش استان فارس)
  آقاي فتحي (همكار در برنامه ملي شهاب) –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس) 

  ستاد اجرايي برنامه ملي شهاب

آقاي  -آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   يكشنبه  6/3/97
  (كارشناس ارشد بنياد)باستان 

- ريزي مقدماتي برگزاري كارگاهبرنامه

هاي مهارت آموزي براي متقاضيان 
  جايزه خوارزمي

 –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  7/3/97
  آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد)

موقوفه در بازديد از ساختمان 
  ريزشهرستان ني

 –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  7/3/97
  آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد)

سفر استهبان و حضور در شوراي 
ريز و آموزش و پرورش و سفر ني

بازديد از مجموعه ساخت خيرين و 
  سراهاي دو شهرستانپژوهش

 راهنمائي در خصوص ثبت اختراع  آقاي اسفندياري (ارباب رجوع)  سه شنبه  8/3/97

 –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  9/3/97
  آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد)

اي حرفه هاي فني وبازديد از دانشگاه
 دخترانه -پسرانه 

دومين جلسه فرماندهي اقتصاد   اعضا جلسه  چهارشنبه  9/3/97
  مقاومتي

  شنبه  12/3/97

 –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 
آقاي دكتر  –سراهاي استان فارس) آقاي كريميان(مدير پژوهش –آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد) 

الديني (معاون آقاي دكتر حسام –حاجي شعباني(رئيس استعداد درخشان دانشگاه صنعتي شيراز) 
آقاي  –آقاي واعظي (قائم مقام معاون دانشجويي دانشگاه شيراز)  –آموزشي دانشگاه صنعتي شيراز) 

خانم سلطاني (كارشناس  –دكتر سلطاني(قائم مقام معاون دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز) 
  استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشكي شيراز)

ها در جلسه با نمايندگان دانشگاه
  خصوص همايش خوارزمي

همكاري در خصوص معافيت مجمع   فارس) آقاي مهندس كاوياني (معاون امور مالياتي سازمان دارايي استان  شنبه  12/3/97
  پرور فارس از مالياتخيران نخبه

فراهم نمودن مقدمات تكريم از اساتيد   آقاي دكتر تابعي(استاد دانشگاه علوم پزشكي شيراز)  يكشنبه  13/3/97
  استهبان

  اهدايي انتخاب كتاب از بين كتب  خانم رزم آرا (كارشناس كتابخانه دانشگاه شيراز)  يكشنبه  13/3/97

پرور فارس تقاضاي مجمع خيران نخبه  آقاي قرقاني( معاون موديان بزرگ مالياتي)  شنبه  19/3/97
  جهت معافبت از ماليات
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19/3/97  
  آقاي مبتهج –آقاي اسكندري   شنبه

تقاضاي همكاري با مجمع خيران 
پرور فارس در خصوص اجراي نخبه

  هاي كارآفرينيبرنامه

  يكشنبه  20/3/97
 آقاي دكتر شريف –آقاي شبيري خفري(فرماندار سپيدان –رئيس آموزش و پرورش شهرستان سپيدان

آقاي باستان  –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)  -(رئيس بنياد نخبگان فارس) 
  اعضاء شورا -(كارشناس ارشد بنياد) 

شوراي آموزش و پرورش شهرستان 
  سپيدان

  يكشنبه  20/3/97
 –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 
آقاي دكتر عريان (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)  –آقاي دكتر اكواني (رئيس بنياد نخبگان ياسوج) 

  آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد)
  پيگيري برنامه هاي پهنه جنوب كشور

  چهارشنبه  23/3/97
پور (دارنده جايزه عالمهآقاي دكتر ايران–آقاي دكتر خليفه (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)

خانم دهقان خليلي (كارشناس مجمع خيرين  –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان)  –طباطبايي) 
  پرور فارس)نخبه

  داوري جايزه دكتر فيروزآبادي

  جهت همكاري در اختراع  شاهي(مخترع تحت حمايت)آقاي غريب   چهارشنبه  23/3/97

  چهارشنبه  23/3/97

 –شيراز)  4آقاي نوروزي (رئيس آموزش و پرورش ناحيه –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان)
خانم دكتر امام (معاون آموزش  –آقاي دكتر اسماعيلي (معاون متوسطه آموزش و پرورش كل فارس) 

آقاي شرفي (رئيس اداره سمپاد  –) 4علي (معاون متوسط ناحيه آقاي شاه–شيراز)  4ابتدايي ناحيه 
آقاي دكتر غالمي (كارشناس استعداد درخشان آموزش و پرورش  -آموزش و پرورش استان فارس) 

  آقاي فتحي (همكار در برنامه شهاب) -استان فارس) 

ريزي براي آموزش مديران و برنامه
  شيراز 4عوامل اجرايي متوسطه ناحيه 

آقاي دكتر عرب(معاون پژوهشي دانشگاه هنر  –آقاي دكتر مغاره (رئيس دانشگاه هنر دانشگاه شيراز)   يكشنبه  27/3/97
  دانشگاه شيراز)

همكاري في مابين دانشگاه هنر 
  دانشگاه شيراز و بنياد نخبگان فارس

پيگيري موضوع پسادكتري در   خانم دكتر ابراهيمي (ارباب رجوع از طرف دكتر ايمانيه)  يكشنبه  27/3/97
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  پور (از مركز كارآفريني دانشگاه شيراز)آقاي دكتر سهراب  يكشنبه  27/3/97
بحث و تبادل نظر در خصوص 

هاي شناسايي مدرسين دوره
  كارآفريني

  شنبهدو  28/3/97
آقاي  –آقاي دكتر تقوي(معاون مالي و اداري دانشگاه شيراز) –آقاي دكتر نادگران(رئيس دانشگاه شيراز)

آقاي دكتر افشاريفر(رئيس دانشكده كشاورزي  –دكتر زبرجد(معاون مالي و اداري دانشگاه شيراز) 
  آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس) –دانشگاه شيراز) 

ر براي دانشگاه ريزي مفيدتبرنامه
  شيراز

وري و ارزش آفريني اعضاء طرح بهره  آقاي دكتر مموئي(مشاو قائم مقام وزير علوم) –آقاي دكتر باقري(قائم مقام وزير علوم)   شنبهسه  29/3/97
  هيأت علمي

  آقاي دكتر عمرانيان (قائم مقام جايزه مصطفي(ره) در تهران)  شنبهسه  29/3/97
موزه  اندازيهمكاري جهت راه

هاي مصطفي (ره) و همچنين برنامه
  آموزان مستعدحمايت از دانش

دانان در تشكيل نقش رياضي  شوراي اجرايي انجمن رياضي ايران در تهران  چهارشنبه  30/3/97
  اكوسيستم كارآفريني

رعنايي (دانشيار آقاي دكتر –تحقيقات و فناوري)-آقاي دكتر برومند (معاون پژوهشي ويزر علوم  چهارشنبه  30/3/97
  راهكارهاي اجرايي ايجاد دانشگاه سوم  دانشگاه شيراز) در تهران
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31/3/97 
   كنار)دانشگاه برتر كشور (فريدون 13معاونين پژوهشي   پنجشنبه

بررسي راهكارهاي مناسب جهت 
ارتباط دانشگاه و صنعت و اجراي 

  هاي كاربردي و مورد نياز كشورطرح

اعضاء كارگروه توسعه فناوري و نوآوري وزارت علوم، تحقيقات  -شريف (رئيس بنياد نخبگان)  آقاي دكتر  شنبه  2/4/97
  و فناوري (اصفهان)

كارگروه راهبردي و توسعه امور 
فناوري و نوآوري وزارت علوم، 

  تحقيقات و فناوري

  مراسم توديع و معارفه  روساي شهرك تحقياتي اصفهان –آقاي دكتر شريف   شنبه  2/4/97

  دوشنبه  4/4/97
 –شيراز)  3آقاي داورپناه (كارشناس آموزش ابتداي ناحيه  –شيراز)  3آقاي زارع(معاون ابتدايي ناحيه 

آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد  –آقاي دكتر غالمي (كارشناس استعداد درخشان سازمان آ.پ فارس) 
  آقاي فتحي (همكار) –نخبگان) 

 96در سال  3بررسي عملكرد ناحيه 
  در خصوص برنامه ملي شهاب

-هاي بنياد در شهرستاناجراي برنامه  هاي خنج و المردمسئولين آموزش و پرورش شهرستان  دوشنبه  4/4/97

  هاي خنج و المرد

هاي همكاري در خصوص اجراي برنامه  آقاي مبتهج (ارباب رجوع)  چهارشنبه  6/4/97
  كارآفريني

جهت رفع مشكل نظام وظيفه   بازيار(ارباب رجوع)خانم دكتر   چهارشنبه  6/4/97
  پسرشان

جهت درخواست گواهي تحت حمايت   خانم دكتر ابراهيمي (ارباب رجوع)  چهارشنبه  6/4/97
  بودن بنياد

آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان)  -آقاي  دكتر اسماعيلي (معاون متوسطه اداره كل آ.پ فارس)   چهارشنبه  6/4/97
  شيراز 3مديران و معاونين ناحيه  –آقاي فتحي (همكار)  –

آموزش ضمن خدمت مديران و 
  شيراز 3معاونين ناحيه 

  همكاري  آقاي دكتر دهقاني (اعضاء هيأت علمي دانشگاه سلمان كازرون)  شنبه  9/4/97

سازي درخواست حمايت از تجاري  آقاي داوودي (مخترع تحت حمايت بنياد)  شنبه  9/4/97
  جديد

- سراي دانشپژوهش پيگيري محل  (يكي از خيران شهرستان المرد) –آقاي خسوري   يكشنبه  10/4/97

  آموزي

- اندازي موزه صنايع خاتمبررسي راه  هاي ميراث فرهنگينژاد از خانهمسئول خانه منطقي  يكشنبه  10/4/97

  كاري

  سراي رازيبازديد از پژوهش  هاي انرژي نوآزمايشگاه دو تن از خيران شهرستان شيراز و مبتكر راه اندازي  دوشنبه  11/4/97

  اعضاء كميته  شنبهسه  12/4/97

گذاري استان كميته جذب و سرمايه
  فارس

اندزي موزه هنرهاي (در مورد راه
  معاصر)

  كميته ثبت اسناد استان فارس  اعضاء كميته  شنبهسه  12/4/97
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12/4/97  
  شنبهسه

  گروهي از اعضاء بخش رياضي

كميته كارآفريني در بخش رياضي به 
منظور تشويق و ترغيب اعضاء هيأت 
بخش رياضي جهت ورود به حوزه 

  كارآفريني

آموزان شهاب جهت شناسايي دانش  پرور فارسهاي شناسايي مجمع خيران نخبهاعضاء كيمته  چهارشنبه  13/4/97
  پرور فارسمجمع خيران نخبه

آقاي  –آقاي پايدار (مدير امور مالي بنياد ملي نخبگان)  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)  شنبه  16/4/97
  نيازي (مدير كل طرح و برنامه بنياد ملي نخبگان)

هاي پيگيري موضوع رديف بودجه
  بنياد نخبگان استان فارس

بازديد از نمايشگاه كارآفريني   آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)  شنبه  16/4/97
Innotex  

آقاي  -آقاي مهندس صابري (رئيس جايزه مصطفي(ص) –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  16/4/97
  دكتر عمرانيان (معاون جايزه مصطفي (ص)

مابين بنياد نخبگان هاي فيهمكاري
  استان فارس و جايزه مصطفي(ص)

  وريمعرفي طرح بهره  هيأت رئيس دانشگاه اميركبيراعضاء   شنبه  16/4/97

  معاون آموزشي وزير علوم تحقيقات و فناوري –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  16/4/97
تقاضاي همكاري مالي در اجراي 

مدرسه فصلي خالقيت ويژه 
  دانشجويان استان فارس

  پيگيري موضوع حوزه كارآفريني  معاون پژوهشي وزير علوم تحقيقات و فناوري –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  16/4/97

 آقاي دكتر شريف (رئيس-آقاي دكتر تركستاني (معاون توسعه مديريت و منابع بنياد ملي نخبگان)  يكشنبه  17/4/97
  نخبگانطرح مسائل بنياد ملي   بنياد نخبگان فارس)

مراسم افتتاحيه دبيرخانه ملي   روساي مراكز آموزشي و پژوهشي استان –استاندار استان فارس   يكشنبه  17/4/97
TWAS  

هاي همكاري در اجراي برنامه  آقاي فيلي زاده(ارباب رجوع)  شنبهسه  19/4/97
  كارآفريني

  شوراي اداري استان فارس  اعضاء شوراي اداري  شنبه  23/4/97

  راهنمايي در رابطه با كارآفريني  خانم حسن شاهي(ارباب رجوع)  شنبه  23/4/97

  آقاي دكتر اسماعيلي (معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان فارس)  شنبه  23/4/97
بندي همايش پژوهشگران و جمع

فناوران فردا و همكاري و بررسي طرح 
  جديد آموزش معلمان

همكاري در خصوص طرح هاي در   رجوع)آقاي طهماسي (ارباب   يكشنبه  24/4/97
  دست اقدام

  همفكري در حوزه كارآفريني  آقاي دكتر افشاريفر(رئيس دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز)  يكشنبه  25/4/97

آقاي دكتر سهراب پور (از مركز كارآفريني  –خانم دكتر البرزي(عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)   دوشنبه  26/4/97
  خانم كشميري پور و ساير اعضاء جلسه –دانشگاه شيراز) 

بررسي طرح مهارت آموزي و 
- كارآفريني در راستاي ايجاد دانشگاه

  هاي نسل سوم



 

١٥٤ 
 

  همكاري در حوزه كارآفريني  آموخته و مقيم خارج از كشور)آقاي دكتر اسكروچي (دانش  چهارشنبه  27/4/97

و جلسه شوراي آموزش، پژوهش   اعضاء شورا  چهارشنبه  27/4/97
  فناوري استان فارس

قاي آ –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)  –آقاي مهندس حيدر اسكندرپور(شهردار شيراز)   پنج شنبه  28/4/97
  نفر از مخترعان تحت حمايت 20 –دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس) 

شست هم انديشي استعداد هاي برتر ن
شيراز استان فارس با شهردار  

االسالم سيدعباس حجت -آقاي دكتر ايمانيه  –زاده (وزير علوم، تحقيقات و فناوري) آقاي دكتر ملك  پنج شنبه  28/4/97
  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) -) مديركل اوقاف و امور خيريه فارس(موسوي

راه اندازي مجمع خيران بيماري 
هاي سرطان با استفاده از سلول

  بنيادي

  اندازي مركز خيريهراه  گروهي از خيرين فارس –زاده (وزير علوم، تحقيقات و فناوري) آقاي دكتر ملك  جمعه  29/4/97

 كارشناس مركز رشد -شهردار شيراز و معاونين –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  30/4/97
  اعضاء رويداد -معاونت علمي و فناوري 

 المپياد" اجتماعي المللي بين رويداد
  "آسيايي فكري هاي بازي

 آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان-آقاي دكتر افشاريفر(رئيس دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز)  شنبه  30/4/97
  ارتقاء و موارد متفرقه نامهبررسي آئين  آقاي دكتر نادگران (رئيس دانشگاه شيراز) -آقاي دكتر مينائي(رئيس دانشگاه جهرم) –استان فارس) 

پرور شوراي اجرايي مجمع خيران نخبه  اعضاء شورا  يكشنبه  31/4/97
  استان فارس

همكاري در حوزه پسادكتري در   خانم دكتر شريفي (دانشمند غيرمقيم)  يكشنبه  31/4/97
  مجمع

  دوشنبه  1/5/97
(عضو هيأت علمي دانشگاه آقاي دكتر ارشاد-آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)

آقاي دكتر ايزدپناه (برنده جايزه عالمه  –آقاي دكتر فيروزآبادي(برنده جايزه عالمه طباطبايي)  –شيراز)
  آقاي دكتر يعقوبي(عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز) –طباطبايي) 

  بررسي آئين نامه ارتقاء

  حوزه كارآفرينيهمكاري در   آقاي زارع (از شركت كارايا)  دوشنبه  1/5/97

پرور همكاري در مجمع خيران نخبه  آقاي پرتوآذر (عضو شوراي علمي)  سه شنبه  2/5/97
  فارس

مابين جلسه در خصوص همكاري في  برادران نصيري (شركت رامك) –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   سه شنبه  2/5/97
  مجمع و شركت رامك

آقاي دكتر دكتر شريف  –قائم مقام شوراي هماهنگي استان فارس  –استاندار فارس  –امام جمعه شيراز   چهارشنبه  3/5/97
  (رئيس بنياد نخبگان فارس)

شوراي راهبردي و سياست گذاري 
بزرگداشت سالگرد پيروزي انقالب 

  اسالمي

آقاي دكتر شريف  -فناوري)  و علمي معاونت فناوري سازي تجاري و نوآوري آقاي دكتر صالحي (معاون  شنبه  6/5/97
  (رئيس بنياد نخبگان فارس)

پيگيري موارد مربوط به بنياد نخبگان 
  استان فارس

آقاي دكتر  -فناوري)  و علمي معاونت راهبردي فناوريهاي توسعه مركز فرد(رئيسآقاي دكتر قادري  شنبه  6/5/97
  شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

گان نخب پيگيري موارد مربوط به بنياد
  استان فارس

آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد -تحقيقات و فناوري)-آقاي دكتر برومند (معاون پژوهشي ويزر علوم  شنبهسه  8/5/97
  همكاري در بحث كارآفريني  نخبگان فارس)

  ريزي و توسعه استانشوراي برنامه  اعضاء شورا  شنبه  13/5/97
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  درخواست همكاري طرح  تحت حمايت)آقاي فرشاد زارع(مخترع  شنبه  13/5/97

 آقاي –هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز و پارك علم و فناوري روساي دانشگاه –استاندار استان فارس   يكشنبه  14/5/97
  دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)

هاي استان تشكيل شوراي دانشگاه
  فارس

مربوط به جايزه كميته بررسي پرونده   اعضاء كميته  دوشنبه  15/5/97
  ذواالنواري

  جايزه تحصيلي  آقاي دكتر رضايي(رئيس استعداد درخشان دانشگاه شيراز)  دوشنبه  15/5/97

آقاي دكتر شريف(رئيس  –علوم جهان اسالم)  رساني اطالع اي منطقه مركز آقاي دكتر دهقاني (رئيس  دوشنبه  21/5/97
  ساير اعضاء –بنياد نخبگان فارس) 

دبيران كل كميسيون جلسه هماهنگي 
هاي ملي كشورهاي عضو آيسسكو در 

محل پايگاه استنادي علوم جهان 
  اسالم

همكاري با مجمع خيران نخبه پرور   خانم افشون (كارشناس روابط عمومي پارك علم و فناوري استان فارس)  سه شنبه  23/5/97
  فارس

هماهنگي در خصوص جايزه   آقاي روزيطلب –خانم رجبي (نماينده گالري ذواالنواري)   سه شنبه  23/5/97
  ذواالنواري

آقاي  –آقاي دكتر عبداللهي (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز و دبير پنجمين كنفرانس رياضي كشور)   يكشنبه  28/5/97
  آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان فارس) –دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

رابطه با ميزگرد برنامه ريزي در 
كارآفريني همزمان با چهل و نهمين 

  كنفرانس رياضي كشور

شوراي علمي مركز پايگاه استنادي   اعضاء شورا  چهارشنبه  7/6/97
  جهان اسالم

شوراي ساماندهي آموزش عالي استان   اعضاء شورا  شنبه  10/6/97
  فارس

 هفتمين شوراي برنامه ريزي و توسعه  اعضاء شورا  شنبه  10/6/97
  استان فارس

  ستاد اقتصاد مقاومتي استان فارس  اعضاء ستاد  شنبه  10/6/97

هاي بنياد و تهيه گزارش از فعاليت  خانم بيات(گزارشگر ايسنا)  شنبه  10/6/97
  مجمع خيران نخبه پرور فارس

جلسه هيأت مديره مجمع خيران   پروراعضاء هيأت مديره مجمع خيران نخبه  دوشنبه  12/6/97
  فارس پرورنخبه

  همكاري جهت طرح  آقاي حسن نژاديان(مخترع تحت حمايت)  چهارشنبه  14/6/97

  جهت پسادكتري  آقاي پارسافر(ارباب رجوع)  چهارشنبه  14/6/97

  جهت همكاري  شركت كارانا  چهارشنبه  21/6/97

هاي مجمع خيران آشنايي با فعاليت  شركت نبكو  يكشنبه  1/7/97
  پرور فارسنخبه
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1/7/97 
درخواست تحت حمايت بودن بنياد   نژاد (ارباب رجوع)خانم حسيني  يكشنبه

  نخبگان فارس

پرور شوراي اجرايي مجمع خيران نخبه  اعضاء شورا  دوشنبه  2/7/97
  فارس

جهت هماهنگي برنامه تكريم از   ناخدا فتحي (نماينده محترم نداجا در استان فارس)  دوشنبه  2/7/97
  اميردريادار سياري

مراسم تكريم از دريادار پروفسور   مدعوين برنامه  چهارشنبه  4/7/97
  حبيب اهللا سياري

  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) –آقاي دكتر صمصام پور(رئيس بنياد نخبگان هرمزگان)   شنبه  7/7/97
هماهنگي امور مربوط به پهنه در 

محل بنياد نخبگان هرمزگان 
  (بندرعباس)

جلسه مجمع عمومي مجمع خيران   اعضاء جلسه  يكشنبه  8/7/97
  نخبه پرور فارس

  تني چند از نخبگان و برندگان جايزه عالمه طباطبايي  يكشنبه  8/7/97
نشست همزمان با انتخابات هيأت 
مديره مجمع خيران در خصوص 

  راهكارها

  اعضاء جلسه  دوشنبه  9/7/97
انديشي نقش آفريني شركت در هم

در اقتصاد ملي  پژوهش و فناوري
  (محل پژوهشگاه پليمر)

  اعضاء نشست  دوشنبه  9/7/97
نشست تسهيل در توسعه و پايداري 
چرخه علم و فناوري ايده تا بازار در 

  اقتصاد دانش بنيان

  آقاي مهندس نعمت زاده (وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت)  سه شنبه  10/7/97
درخواست حمايت از مجمع خيران 

يكي از خيران كشور  پرور توسطنخبه
  دانمارك

آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد  –آقاي دكتر دهقاني (رئيس شوراي علمي مركز استنادي جهان اسالم)   چهارشنبه  11/7/97
  نخبگان استان فارس)

جلسه در خصوص شوراي علمي مركز 
  استنادي جهان اسالم

-برگزاري برنامه –مابين همكاري في  شيراز)آقاي دكتر مصلح (رئيس رصدخانه دانشگاه   شنبه  97//14/7

  هاي مشترك

مابين با بنياد همكاري هاي في  آقاي مهندس فروغان(عضو اتاق بازرگاني استان فارس)  دوشنبه  16/7/97
  نخبگان

همكاري حراست با بنياد و تعيين   مسئول حراست دانشگاه شيراز –مدير و معاون حراست استان فارس   دوشنبه  16/7/97
  كارناس حراست بنياد نخبگان فارس

آقاي دكتر شريف (رئيس  –كشور)  فناوران و پژوهشگران از حمايت صندوق آقاي دكتر ضرغام (رئيس  سه شنبه  17/7/97
  همكاري في مابين  بنياد نخبگان فارس)
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آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان  –آقاي دكتر فيض (معاون مستعدان بنياد ملي نخبگان)   چهارشنبه  18/7/97
  فارس)

هاي در دست اجراي تشريح برنامه
  بنياد فارس

  اولين جلسه هيأت مديره جديد مجمع  اعضاء جلسه  پنج شنبه  19/7/97

اعالم حمايت و همكاري مخترعين    آقاي فرشاد زارع(مخترع تحت حمايت)  شنبه  21/7/97
  نيازمند

ايجاد رشته جديد در دانشگاه با   دكتر كورشي(ارباب رجوع)آقاي   شنبه  21/7/97
  همكاري بنياد

  ناخدا فتحي(مسئول نمايندگي نيروي دريايي ارتش در استان فارس)  دوشنبه  23/7/97
تشكر از رئيس و همكاران بنياد در 
جهت برگزاري مراسم تكريم دريادار 

  سياري

  جهت همكاري با بنياد نخبگان فارس  جهاد كشاورزي) آقاي دكتر قاسمي(رئيس سازمان  چهارشنبه  25/7/97

  اولويت تحقيقاتي استان  شوراي پژوهش دانشگاه شيراز  چهارشنبه  25/7/97

  همكاري با بنياد  آقاي مهندس فرقاني(عضو محترم اتاق بازرگان استان فارس)  چهارشنبه  25/7/97

همكاري در مورد رويدادهاي   شيراز)آقاي دكتر سهراب پور (مركز نوآوري دانشگاه   شنبه  28/7/97
  كارآفريني

مراسم توديع و معارفه معاون آموزشي   آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس) -مدعوين   دوشنبه  30/7/97
  دانشگاه شيراز

  شوراي سامان دهي آموزش عالي  آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس) -اعضاء شورا   دوشنبه  30/7/97

آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان  –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس)  –اعضاء مدعو   چهارشنبه  2/8/97
  فارس)

كارگاه دانشگاه نسل سوم در دانشگاه 
  صنعتي شيراز

شوراي سامان دهي آموزش عالي +   آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس) -اعضاء شورا   چهارشنبه  2/8/97
  نحوه محاسبه فرمول كارآفريني جديد

 –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)  -آقاي دكتر بانشي(عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)   چهارشنبه  2/8/97
  آقاي مظلومي (كارشناس روابط عمومي)

همكاري در كنفرانس انرژي هاي نو و 
  پاك و تكريم از آقاي دكتر يعقوبي

  چهارشنبه  2/8/97
آقاي دكتر اعتمادي(عضو هيأت  –آقاي دكتر عشقي(عضو هيأت علمي دانشگاه كشاورزي دانشگاه شيراز) 

آقاي  –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)  -علمي دانشگاه كشاورزي دانشگاه شيراز)
  مظلومي (كارشناس روابط عمومي)

در خصوص مراسم تكريم از آقاي 
  زهتابدكتر خوشخوي 

مراسم توديع و معارفه سرپرست   آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس) -مدعوين   شنبه  5/8/97
  دانشگاه سلمان فارسي كازرون

 پايدار توسعه پذيري اشتغال همايش  آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس) -مدعوين   يكشنبه  6/8/97
  سوم نسل دانشگاه

آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان  -دكتر سهراب پور (مركز نوآوري دانشگاه شيراز) آقاي   دوشنبه  7/8/97
  فارس)

همكاري در مورد مدرسه فصلي 
پردازي دانشجويان و خالقيت و ايده

  كارآفرينان



 

١٥٨ 
 

8/8/97  
  چهارشنبه

تقاضاي حمايت در خصوص    خانم ليال كشاورزي(ارباب رجوع)
  اختراعشان

  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)  -اعضاء مدعو در مراسم   جمعه  11/8/97
شركت در اختتاميه برنامه مدرسه 

پردازي در فصلي خالقيت و ايده
  شهرستان استهبان

آقاي دكتر قاسمي (معاون پژوهشي –آقاي دكتر كشفي(قائم مقام رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز)   شنبه  12/8/97
  آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس) -پزشكي شيراز) دانشگاه علوم 

همكاري با بنياد و مجمع خيران نخبه 
  پرور فارس

آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان  –جناب آقاي دكتر كرم اللهي (رئيس حوزه هنري استان فارس)   يكشنبه  13/8/97
  آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس) –فارس) 

- اهكارهاي الزم جهت هدايت دانشر

  آموزان برنامه شهاب در حوزه هنري

- جايزه پروفسور رضا اميد بيگي بنيان  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) – مديرعامل شركت زردبند)آقاي گرجي (  يكشنبه  13/8/97

  گذار شركت گياهان داروئي زردبند

  دوشنبه  14/8/97
آقاي  –آقاي دكتر ستاري(معاون محترم علمي و فناوري رياست جمهوري و رئيس بنياد ملي نخبگان) 

آقاي  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  -دكتر نادگران (رئيس دانشگاه شيراز)  
  آقاي  –دكتر زبرجد (معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز) 

تقاضاي ارائه گزارش عملكردها و 
  حمايت

آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد -دكتر عصاره (دبير ستاد گياهان دارويي معاونت علمي و فناوري)  دوشنبه  14/8/97
  مابينهمكاري في  نخبگان استان فارس)

 آقاي دكتر -آقاي دكتر ابراهيمي (دبير ستاد آب، خشكسالي و محيط زيست معاونت علمي و فناوري)   دوشنبه  14/8/97
  مابينهمكاري في  شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)

آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد  –آقاتي دكتر مهبودي (مديرعامل شركت سيناژن و آريوژن)   دوشنبه  14/8/97
  نخبگان فارس)

تعيين جايزه دكتر مهبودي به نام 
ايشان در خصوص بيوتكنولوژي 

داروئي و مقدمات افتتاح شتاب دهنده 
ايشان در شهرك صدرا و اخذ حمايت 

  از تمام مستعدين عشاير از ايشان

  دوشنبه  14/8/97
 – )جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت سرمايه جذب و مديريت آقاي دكتر دليري(معاون توسعه
 رياست فناوري و علمي معاونت راهبردي هايفناوري توسعه مركز آقاي دكتر قادري فرد (رئيس

  جمهوري)

خصوص موارد مربوط به بنياد  در
  نخبگان استان فارس

آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد  –آقاي دكتر محقق زاده (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز)   سه شنبه  15/8/97
  آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان فارس) –نخبگان استان فارس) 

رايزني در رابطه با نحوه تعريف جايزه 
  حوزه داروسازي علمي در

  جلسه پدافند غير عامل دانشگاه شيراز  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) -اعضاء مدعو   شنبه  19/8/97

  شنبه  19/8/97
آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان -آهن كوار)آقاي دكتر روحاني(رئيس كارخانه ذوب

خانم شريفي (پژوهشگر دوره پسا  -آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد نخبگان استان فارس)  –فارس) 
  دكتري بنياد ملي نخبگان)

بازديد از كارخانه ذوب آهن شهرستان 
كوار و رايزني در رابطه با همكاري 

  نخبگان و صنعت

 هاي ملياجالس دبيران كل كميسيون  فارس) آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان -اعضاء مدعو   يكشنبه  20/8/97
  كشورهاي عضو آيسسكو

  شنبهسه  22/8/97
خانم صديق(آموزش و پرورش شهرستان  –خانم دكتر داوودي (رئيس پرديس باهنر دانشگاه فرهنگيان) 

خانم دكتر صادق زاده(عضو هيأت  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  -كازرون) 
  علمي دانشگاه سلمان كازرون) آقاي باستان (كارشناس ارشد بنياد نخبگان استان فارس)

رايزني در رابطه با برگزاري مدارس 
  فصلي خالقيت در دانشگاه فرهنگيان

المللي سالمت افتتاحيه كنگره بين  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) -اعضاء مدعو   سه شنبه  22/8/97
  براي صلح
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23/8/97  
 تحقيقات و فناوري زاده(معاونآقاي دكتر ملك –پرور اعضاء جلسه هيأت مديره مجمع خيران نخبه  چهارشنبه

  )وزارت علوم
اولين جلسه هيأت رئيس جديد مجمع 

  پرور فارسخيران نخبه

آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان  -مستعدان برتر بنياد ملي نخبگان) آقاي دكتر فيض(معاون   شنبهپنج  24/8/97
  پردازي)آقاي ميهمي (مدير علمي مدارس فصلي خالقيت و ايده -استان فارس) 

دوره آموزشي خالقيت و نوآوري 
مدرسه پاييزه  –دانشگاه شيراز 

پردازي شيراز و برنامه خالقيت و ايده
  كاپا

  شنبه  26/8/97
آقاي مهندس شمس(رئيس  –)  فارس استانداري فرهنگي و اجتماعي امور دفتر كل معلم(مديرخانم 

آقاي باستان  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  -خانه خيرين استان فارس) 
  (كارشناس ارشد بنياد نخبگان استان فارس)

  مابينهمكاري في

آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان -آموزش، پژوهش و فناوري دانشگاه شيرازاعضاء كارگروه كارگروه  شنبه  26/8/97
  استان فارس)

در خصوص بررسي طرح آمايش علم و 
  فناوري استان فارس

  جهت همكاري با مجمع خيران  خانم ارجمندنيا (ارباب رجوع)  چهارشنبه  30/8/97
  جلسه كارآفريني در دانشكده علوم  نخبگان استان فارس)آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد  -اعضاء جلسه   شنبه  3/9/97
  تقاضاي حمايت  شاهي(مخترع تحت حمايت)آقاي غريب  شنبه  3/9/97
  در خصوص جوايز تحصيلي  آقاي فقيهي (ارباب رجوع)  شنبه  3/9/97

  ارس)نخبگان استان فآقاي دكتر شريف(رئيس بنياد  -اعضاء هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي شيراز   دوشنبه  5/9/97

همكاري با ينياد و پيگيري موارد 
هاي بنيادي و مركز مربوط به سلول

نوآوري دانشگاه علوم پزشكيو تكريم از 
  زادهآقاي دكتر ملك

  شوراي اداري استان  اعضاء شورا  سه شنبه  6/9/97

  چهارشنبه  7/9/97
 عيدي (رئيس بنياد نخبگان استانآقاي دكتر س -آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)

آقاي دكتر  -رضوي)زاده (رئيس بنياد نخبگان استان خراسانآقاي دكتر احمدي -كرمان) 
  شرقي)تبريزي(رئيس بنياد نخبگان استان آذربايجانامامي

نحوه ارتباط و انديشي در خصوص هم
تعامل بنيادهاي نخبگان استاني با 

آموزان پيش از ورود به دانش
انديشي دانشگاههاي برتر كشور و هم

در خصوص بايدها / نبايدهاي بنياد 
  ملي نخبگان بر اساس اسناد باالدستي

آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان -آقاي دكتر فيض (معاون مستعدان بنياد ملي نخبگان)  چهارشنبه  7/9/97
  موارد مربوط به برنامه شهاب  آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان فارس) –فارس) 

  شوراي برنامه ريزي و توسعه استان  اعضاء شورا  شنبه  10/9/97
  درخواست تسهيالت كسر خدمت  آقاي ذاكري(ارباب رجوع)  شنبه  10/9/97

 –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  –آقاي دكتر ستايش(قائم مقام دانشگاه شيراز)   شنبه  10/9/97
  كارشناسان دانشگاه شيراز

هماهنگي در خصوص جلسه ايفاي 
نقش موثر اعشاء هيأت علمي در نظام 

  آموزش عالي

جلسه اهداء دكتراي افتخاري دانشگاه   اعضاء مدعو  يكشنبه  11/9/97
  شيراز به آقاي دكتر هانس

خانم افتخاري(رئيس كانون فكري كودكان و  –ريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس) آقاي دكتر ش  دوشنبه  12/9/97
  نوجوانان استان فارس)

مابين بنياد و كانون هاي فيهمكاري
  فكري

مابين جهت مشاوره در همكاري في  آقاي فرشاد زارع(مخترع تحت حمايت)  دوشنبه  12/9/97
  امر اختراع

  پيگيري قرارداد اعتبار نفت و گاز  آقاي پايدار(مدير امور مالي بنياد ملي نخبگان) –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  14/9/97
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 ملي نيادب سازان آينده آقاي دكتر ساالريه (معاون –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  14/9/97
  نخبگان)

-ريزي جديد براي نحوه حمايتبرنامه

  هاي بنياد

 بخشي ثرا توسعه دفتر كل آقاي دكتر انبيا (مدير –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  14/9/97
  نخبگان) ملي بنياد سرآمدان اثرگذاري و

ماده  "ث"سازي بند پيگيري اجرايي
  ساله ششم 5قانون برنامه  64

   آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)  پنجشنبه  15/9/97
زايي و شركت در پنل اشتغال

كارآفريني در خانه علم اصفهان در روز 
  ابوموسي خوارزمي

 آقاي باستان(كارشناس –رئيس اتاق بازرگاني كرمان -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   جمعه  16/9/97
  ارشد بنياد نخبگان استان فارس)

در خصوص راهكارهاي همكاري آن 
  اتاق و بنياد و مجمع

آقاي باستان(كارشناس ارشد بنياد نخبگان استان  – -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   جمعه  16/9/97
  ساير اعضاء مدعو –فارس) 

 سخنراني در مراسم اختتاميه مرحله
- اول مدارس فصلي خالقيت و ايده

  پردازي كرمان

  شنبه  17/9/97
آقاي دكتر گشتاسبي(معاون فرهنگي اجتماعي  –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس) 

آقاي دكتر  –آقاي باستان(كارشناس ارشد بنياد نخبگان استان فارس)  –شهرداري شيراز) 
  ) ابراهيمي(معاون برنامه ريزي شهرداري

هاي تبادل نظر در خصوص برنامه
  مشترك بنياد و شهرداري

  در خصوص تسهيالت سربازي  آقاي پناه پوري (ارباب رجوع)  دوشنبه  18/9/97
  مابين بنياد و دانشگاههاي فيهمكاري  آقاي دكتر دانش منش ( رئيس دانشگاه علمي و كاربردي)  دوشنبه  18/9/97

  سه شنبه  19/9/97
 –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  –آقاي دكتر موسوي(رئيس سازمان بهزيستي) 

آقاي  –آقاي نزاريان(كارشناس سازمان بهزيستي)  –آقاي باستان(كارشناس ارشد بنياد نخبگان فارس) 
  آقاي كريمي (كارشناس بهزيستي) –دكتر ميهمي (مدير علمي مدارس فصلي خالقيت) 

هاي مدارس فصلي برنامههماهنگي 
  خالقيت در بهزيستي

 آقاي دكتر –آقاي دكتر شيردره  –آقاي دكتر كاظمي  –آقاي دكتر وطن پرست  –آقاي دكتر نجيبي   سه شنبه  19/9/97
  شريف

تشكيل هسته علوم زيستي در راستاي 
  هاي كاربرديايجاد رشته

آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان -و كاربردي)آقاي دكتر دانش منش ( رئيس دانشگاه علمي  شنبه  24/9/97
  مابين بنياد و دانشگاههاي فيهمكاري  آقاي باستان(كارشناس ارشد بنياد نخبگان استان فارس) -فارس) 

پرور در همكاري با مجمع خيران نخبه  سراي شهرستان سروستان)آقاي رضائي (رئيس پژوهش  شنبه  24/9/97
  سراپژوهشخصوص تجهيز سايت 

  هاي بنيادهمكاري در اجراي برنامه  آقاي دكتر شجاعي (رئيس پرديس دانشگاه شيراز)  يكشنبه  25/9/97
  پرورهمكاري با مجمع خيران نخبه  آقاي شهريور(مديرعامل مجمع خيرين سالمت عشاير)  دوشنبه  26/9/97

ي دكتر آقا -آقاي دكتر افشاريفر(قائم مقام دانشگاه شيراز)  –آقاي دكتر نادگران(رئيس دانشگاه شيراز)   دوشنبه  26/9/97
  وريطرح بهره  شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)

  مديران استاني  شنبهسه  27/9/97
اعطاء جايزه دكتر فيروزآبادي در 
مراسم تقدير از پژوهشگران برتر 

  استان فارس

هاي خصوص كتاب همكاري در  آقاي عطار(ناشر كتاب)  چهارشنبه  28/9/97
  نامه اساتيد عالمه طباطباييزندگي

  هاي مجمعهمكاري در حوزه فعاليت  آقاي محرر (رئيس آموزشگاه نويد شيراز)  شنبه  1/10/97

  اعضاء شورا  يكشنبه  2/10/97
شوراي علمي پايگاه استنادي (مركز 

ISC(  

مابين بنياد و شهرداري همكاري في  شهرداري شيراز)آقاي مهندس مشتاقي الر (مديرعامل سازمان همياري   دوشنبه  3/10/97
  شيراز
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 دانش نامه فصل تحريريه هيات  اعضاء جلسه  شنبهسه  4/10/97
  فارس انتظامي

  شنبهسه  4/10/97
 –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  –آقاي دكتر افشاريفر(قائم مقام دانشگاه شيراز) 

نژاد(مدير واحد آموزشي دانشگاه آقاي دكتر همتي –آقاي دكتر عارفي(عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز) 
  شيراز)

  دانشمندان غير مقيم

  همكاري در روند ثبت اختراع  آقاي همايوني (ارباب رجوع)  چهارشنبه  5/10/97

  دوشنبه  10/10/97
آقاي دكتر شريعتي نياسر(معاون آموزشي  –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس) 

م آقاي دكتر افشاريفر (قائ –آقاي دكتر نادگران(رئيس دانشگاه شيراز)  –وزارت علوم تحقيقات و فناوري) 
  مقام دانشگاه شيراز)

  دهيطرح سامان

 –وم) ئم مقام وزير علآقاي دكتر باقري (قا –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  10/10/97
  دهي و موارد ديگرطرح سامان  آقاي دكتر نادگران(رئيس دانشگاه شيراز)

آقاي دكتر خورسند(دانشگاه عالمه  –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  10/10/97
  وري طرح بهره  طباطبايي)

آقاي دكتر  -آقاي دكتر ايمانيه –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  10/10/97
  مهبودي(مديرعامل شركت سيناژن)

هاي خيرين در استفاده از پتانسيل
  زاييراستاي اشتغال

 فترد كل آقاي دكتر شاهرضايي (مدير –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  10/10/97
 نخبگان) ملي بنياد نخبگان تكريم و الگوسازي

ريزي تشكيل كميته تكريم پهنه برنامه
  خليج فارس

نام سليماني در مجمع خيرين جايزه به )آقاي دكتر سليماني(وزير اسبق ارتباطات –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبهسه  11/10/97
  پرورنخبه

نماينده مردم شريف استان فارس در  7 –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبهسه  11/10/97
 گردون (رئيس كميسيون تلفيق)آقاي تاج –مجلس شوراي اسالمي 

اختصاص بودجه براي محل بنياد 
نخبگان استان فارس (ديدار مجزا با 

  نمايندگان)

  شنبهسه  11/10/97
ي پور( رئيس انجمن رياضآقاي دكتر واعظ –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس) 

خانم  –نخبگان)  ملي بنياد نخبگان تكريم و الگوسازي دفتر كل آقاي دكتر شاهرضايي (مدير –ايران) 
 تهران) استان نخبگان بنياد آقاي دكتر زراسوندي (رئيس –دكتر عبدي 

آوران براي تقدير از مدالريزي برنامه
هاي مسابقه رياضي كشور در سال

  گذشته

يرخاني آقاي دكتر م –گل آقاي دكتر زلفي –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  12/10/97
 آقاي دكتر مقدم –

  وري طرح بهره

  چهارشنبه  12/10/97
 ملي يادبن برنامه و طرح آقاي نيازي (مدير –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس) 

آقاي اميري مقدم (مدير كل دفتر امور   -آقاي پايدار(مدير امور مالي بنياد ملي نخبگان)  –نخبگان) 
  اداري و پشتيباني بنياد ملي نخبگان)

جلسات مجزا مربوط به امور بنياد 
  ن استان فارسنخبگا

 و نوآوري آقاي دكتر صالحي (معاون –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  12/10/97
  )جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت فناوري سازي تجاري

مراكز نوآوري دانشگاه شيراز + دانشگاه 
  صنعتي شيراز

 وسعهت مركز فر (رئيس قادري آقاي دكتر –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  12/10/97
  جمهوري) رياست فناوري و علمي معاونت راهبردي هايفناوري

-اعتبار مدرسه فصلي خالقيت و ايده

سراهاي استان پردازي + پژوهش
آپ  فارس + اعتبار رويدادهاي استارت

نامه اساتيد عالمه + چاپ كتاب زندگي
  طباطبايي

آقاي دكتر طاهري(مدير هيأت امناء وزارت  –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  12/10/97
  نامه ارتقاءآئين  علوم)

آقاي دكتر كشميري (مدير فناوري وزارت  –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  12/10/97
  كميته راهبردي نوآوري و كارآفريني  اعضاء كميته  -علوم) 
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15/10/97  
 شنبه

  خانم برمشوري (تحت حمايت بنياد) –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس) 
-بحث در خصوص همكاري و برگزيده

شدن ايشان به عنوان رتبه پنجم 
  شيخ بهاييجايزه 

  نحوه امتيازدهي به مقاالت  آقاي بهزادي (ارباب رجوع) –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  15/10/97

شوراي علمي مركز پايگاه استنادي   اعضاء شورا -آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  يكشنبه  16/10/97
  جهان اسالم

  اعضاء مدعو –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  17/10/97
حضور در جلسه اعضاء هيأت علمي و 
دانشجويان دانشگاه سلمان فارسي 

  كازرون

روساي پيشين آموزش و  –خانم صديق –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبهسه  18/10/97
  پرورش شهرستان كازرون

- هاي دانشتقاضاي همكاري در برنامه

  آموزي

تقاضاي همكاري با بنياد نخبگان و   آقاي دكتر حقاني (ئيس دانشگاه المرد) –آقاي دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبهسه  18/10/97
  پرورمجمع خيران نخبه

جلسه هيأت مديره مجمع خيران   اعضاء جلسه  چهارشنبه  19/10/97
  پرور استان فارسنخبه

  همكاري با بنياد نخبگان استان فارس  )مردآقاي دكتر حقاني (رئيس دانشگاه ال  چهارشنبه  19/10/97

جهت پيشنهاد همكاري گروه كاپا با   اعضاء گروه كاپا  چهارشنبه  19/10/97
  پرور فارسمجمع خيران نخبه

جلسه توديع و معارفه آقاي دكتر   ساير اعضاء –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  22/10/97
  پور و آقاي دكتر عامريصمصام

  آقاي تقوايي (ارباب رجوع)  دوشنبه  24/10/97
تقاضاي همكاري در طرح و ايده در 

  ITخصوص 

و توسعه استان  شوراي برنامه ريزي  اعضاء شورا   شنبه  29/10/97
  فارس

  دوشنبه  1/11/97

 گوسازيال دفتر كل مديرشاهرضايي (آقاي دكتر–آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)
آقاي  –آقاي دكتر عامري (رئيس بنياد نخبگان استان هرمزگان)  –) نخبگان ملي بنياد نخبگان تكريم و

آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد  –دكتر اكواني(رئيس بنياد نخبگان استان كهكيلويه و بويراحمد) 
  آقاي محمد رامين باستان (كارشناس ارشد بنياد نخبگان استان فارس) –نخبگان فارس) 

  جلسه تكريم پهنه خليج فارس

خوشخوي مراسم تكريم از آقاي دكتر   اعضاء مراسم  شنبهسه  2/11/97
  زهتاب

همكاري در برگزاري رويدادهاي   آقاي دكتر بازيار (رئيس مركز آموزش عالي شهرستان ممسني)  چهارشنبه  3/11/97
  خالقيت و كارآفريني

  همكاري با بنياد نخبگان استان فارس  آقاي فرشاد زارع (مخترع تحت حمايت)  شنبه  6/11/97

هماهنگي برنامه مراسم تكريم آقاي   اي سبزهكننده همايش انرژيمسئولين برگزاري –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  8/11/97
  دكتر يعقوبي

 اي منطقه كنفرانس اپتيك مركز  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) -اعضاء كنفرانس   سه شنبه  9/11/97
  وفناوري علوم رساني اطالع

  سه شنبه  9/11/97
 آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد-آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) -اعضاء كميته 

 خانم دهقان –آقاي محمد رامين باستان (كارشناس ارشد بنياد نخبگان استان فارس)  –نخبگان فارس) 
  خليلي (كارشناس مجمع)

  سپاسخواهكميته علمي آقاي دكتر 
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9/11/97  
آقاي دكتر  -همكارانشان –آقاي قاسمي (مسئول سازمان علمي و پژوهشي سپاه و بسيج استان فارس  سه شنبه

آقاي محمد رامين باستان (كارشناس ارشد بنياد نخبگان  -شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) 
  آقاي مظلومي (كارشناس ارشد بنياد نخبگان استان فارس) –استان فارس) 

انديشي در ارتباط با همكاري در هم
زمينه حمايت از نخبگان و 

  استعدادهاي برتر

هاي همكاري دهنده وبازديد از شتاب  ناژن)دهنده سيآقاي دكتر مهبودي (رئيس شتاب –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبهپنج  11/11/97
  مابينفي

پرور اتاق فكر مجمع خيران نخبه  اعضاء اتاق فكر  شنبه  13/11/97
  فارس

آقاي دكتر سليمي (رئيس نظارت و ارزيابي –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  شنبه  13/11/97
  دانشگاه شيراز)

طرح آمايش آموزش عالي استان 
  فارس

  آقاي اميد(معاون روستائي رياست جمهوري) –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  15/11/97
ميليارد ريال جهت اجراي  10جذب 
رور هاي مجمع خيران نخبهبرنامه

  فارس

 تردف محترم كل آقاي دكتر شاهرضايي(مدير–آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  دوشنبه  15/11/97
  نخبگان) ملي بنياد نخبگان تكريم و الگوسازي

پيگيري موارد مربوط به جلسه تكريم 
  پهنه

آقاي اميري مقدم (رئيس امور اداري و پشتيباني –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  دوشنبه  15/11/97
  آقاي پايدار (رئيس امور مالي بنياد نخبگان) –بنياد ملي نخبگان) 

موارد مربوط به بنياد نخبگان  پيگيري
  استان فارس

 اهنگهم آقاي پروفسور اميردريادار سياري (معاون -آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  دوشنبه  15/11/97
  آقاي امير صمدي (همكار اميردريادار سياري) -ايران)  اسالمي جمهوري ارتش  كننده

و راهكارهاي همكاري نخبگان با ارتش 
نيروي دريائي و هوايي و همچنين 

ريزي براي بازديد مستعدين برتر برنامه
از مراكز نظامي و دستاوردهاي نظامي 

  هاي مختلفدر حوزه

رساني در خصوص روند امور اطالع  آقاي عامري (ارباب رجوع)  شنبهيك  21/11/97
  اختراعشان

  تقاضاي استفاده از طرح سربازي  پزشكي شيراز)دانشگاه علومآقاي وكيلي (نماينده تحصيالت تكميلي   شنبهسه  23/11/97

آقاي  –آقاي دكتر نادگران (رئيس دانشگاه شيراز)  -آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  چهارشنبه  24/11/97
  دكتر افشاريفر (قائم مقام و معاون آموزشي دانشگاه شيراز)

گزارش ماموريت تهران در خصوص 
ايجاد صندوق  –وري بهرهطرح 

نوآوري و شكوفائي دانشگاه شيراز، 
  موضوع كارگروه نوآوري و كارآفريني

پرور اتاق فكر مجمع خيران نخبه  اعضاء اتاق فكر –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  27/11/97
  فارس

نام هماهنگي جهت معرفي جايزه به  فقيهي (پسر دكتر شهيد فقيهي) دكتر آقاي  شنبه  27/11/97
  شهيد فقيهي

  هماهنگي امور مرتبط با مجمع  پرور)زاده (عضو مجمع عمومي مجمع خيران نخبهآقاي مهندس حبيب  شنبه  27/11/97
  شوراي عالي خيران استان فارس  اعضاء شورا -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)    يكشنبه  28/11/97

  مدعوين -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)    يكشنبه  28/11/97

حضور دكتر شريف جهت سخنراني در 
 المپياد مراسم اهداء جايزه دانشجويان

شيراز و رونمايي از جايزه  دانشگاه
  خواهدكتر سپاس

  همكاري با مجمع  آقاي تصور (خَيِر) –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  29/11/97

معرفي عملكرد بنياد و آمايش آموزش   حاج آقا دژكام (امام جمعه شيراز) –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   يكشنبه  5/12/97
  عالي استان فارس
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پرور اتاق فكر مجمع خيران نخبه  اعضاء اتاق فكر –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  6/12/97

  فارس

مراسم تكريم از آقاي دكتر يعقوبي   مدعوين –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  8/12/97
  "اساتيد عالمه طباطبايي"

عتي صن –اعضاء تحت حمايت دانشگاه شيراز –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  چهارشنبه  8/12/97
  آموزش سامانه سينا  علوم پزشكي شيراز –شيراز 

ريزي توسعه مديريت شوراي برنامه  اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  11/12/97
  استاني

آقاي دكتر حميديه (معاون تحقيقات و فناوري –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  سه شنبه  14/12/97
  ساير اعضاء –دانشگاه علوم پزشكي شيراز) 

 پزشكي و بنيادي هاي جلسه سلول
  بازساختي

  سه شنبه  14/12/97
آقاي  –آقاي دكتر ستاري(معاون محترم علمي و فناوري رياست جمهوري و رئيس بنياد ملي نخبگان) 

آقاي دكتر حميديه (معاون تحقيقات و فناوري  –دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) 
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز)

هاي  سلول جامع مركز از بازديد
 و پزشكي بازساختي و بنيادي

  فناور واحدهاي

آقاي  –آقاي دكتر ستاري(معاون محترم علمي و فناوري رياست جمهوري و رئيس بنياد ملي نخبگان)   سه شنبه  14/12/97
  اعضاء شوراي اداري استان فارس  ساير اعضاء -دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)

اختتامين دومين مدرسه فصلي   مدعوين  جمعه  17/12/97
  و ايده پردازيخالقيت 

اي جهان شوراي انتشارات مركز منطقه  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) –اعضاء شورا  شنبه  18/12/97
  اسالم

  روند امريه  آقاي عباسي(ارباب رجوع)  دوشنبه  20/12/97
  نشست روساي بنيادهاي استاني  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) –اعضاء نشست  شنبهسه  21/12/97
  شوراي توسعه و برنامه ريزي استان  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) –اعضاء شورا   شنبه  25/12/97

آقاي دكتر نجفي(رئيس آموزش و پرورش –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان فارس)  يكشنبه  26/12/97
  جلسه ستادي برنامه ملي شهاب  ساير اعضاء –استان فارس) 

  روند امريه  آقاي عباسي(ارباب رجوع)  دوشنبه  27/12/97
    آقاي دكتر حسنلي(عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)  دوشنبه  27/12/97

  
  
 

 


