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ی ض  ما  درا   ی   فارش  ن  آن  ی ا ن را،  ود ودی  و ما  ت   ن ا د;  م، اوش ا دا دا  بی را، از 

دا زی تان را با  با دا را، ار د  ما داده; ش  دا   ت   ی ا ن  ت. ا ی ا و ا ن  ت، ا دا ت  ن  اد ا

ی ا ما  قات  و ن   د. ا یاور دا،  زبان  ن و  ود ن  ش را  ن  د و ا ش با عال  دای  ت د، از  د،   ی ا ا

ت ودی ا و ن  باره ی ا ف  گاه و یک ال ی  م یک ن ن  د... ا دا قالب  د و از ا دا دا  د; از  ا ی ا ما داده     

ود ز  ن  ود، ا قالب  ت. ا ا قالب ا کات ا ور  راه عم، از  ی  و م  ن     . ا
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ی،  ح م بی   ه و  درت می و دف از  د  ت؛ و وت می ا

وت می درت و  ای آ ،  د  د ی  د.  ه  ن  دو روی یک س

ن،   ش،  یاز  عم و دا م،  تی  ه یا و ه و  و ، ما   ناوری، 

م. شاف دار راع و ا   ا
  

    
  

 

  

ت و ی  ا عداد  گان و ا A عق   گان  A ی    یاد می  ما

دف  ه با  ر از جا ن  د سازی ا وا ای  م  یاد  ی  و تالش 

ت. ور ا ر   ذاری    ا
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  در يك نگاه 1398گزارش عملكرد سال 
تعداد

برنامه 
  مصوب

تخصيص اعتبار براي
برنامه هاي 
  مصوب(ريال)

تعداد
برنامه 
اجرا 
  شده

استفاده از ساير
  منابع(ريال)

جذب از منابع 
خيران نيك 
  انديش(ريال)

اندوخته سرمايه 
مجمع خيران نخبه 

  پرور فارس(ريال)

30  1،003،239،328 81  7،139،900،000 5،000،000،000 10،000،000،000 
  

 تعداد انجام شده  رديف  عنوان  تعداد مصوب

  حوزه آينده سازان
28  
 

9    برنامه هاي آموزشي و توانمند سازي
هويتي،كارگاه هاي دانش افزايي،  -(نظام مشاوره، برنامه اي معرفتي

 آموزشي و رويداد هاي كارآفريني) –برنامه هاي تربيتي 

1 

3  1   2  هانمايشگاه 
4  
 

4    برگزاري نشست ها
 (نشست هاي اجتماعات نخبگاني و كارگروه تخصصي)

3 

8  6    بازديد ها، ديدار ها و اردوها
فرهنگي و ديدار با خانواده  -بازديد هاي علمي(اردوي جهادي ، 

 شهدا و ايثارگران)

4 

43  20   جمع برنامه هاي حوزه آينده سازان - 
 حوزه سرآمدان و نخبگان

  برنامه به عالوه 9
 مستند مكتوب 3

6    تكريم و الگوسازي
(مراسم تكريم، تهيه نماهنگ، تهيه مستند مكتوب از افراد تكريم 

 چهره هاي تكريم شده و تشكيل بانك اطالعاتي)شده، ايجاد وبگاه 

1 

0  2    توسعه اثرگذاري نخبگان 
(استفاده از ظرفيت خير و خادميار(هسته هاي جهادي) و تفصيل 

 توصيه هاي هفتگانه مقام معظم رهبري)

2 

 4  توسعه منابع و مدل هاي وقف و خير در حوزه علم و فناوري   1  9
6  

  
1 

مستمر در طول 
  سال

  بانك اطالعات نخبگانتشكيل 
(زمينه سازي براي ايجاد ارتباط با سرآمدان و نخبگان و همكاري در 

  راستاي ايجاد بانك اطالعاتي نخبگان)

5 

 -  جمع سرآمدان و نخبگان  10  27

    حوزه مستعدان و ساير فعاليت ها  -  11

81  30   جمع كل - 
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 مقدمه

 ي مستعدان و نخبگان استان را نصيبمانمتعال را شاكريم كه يك سال ديگر توفيق خدمت رساني به جامعهخداوند 
 آيندهسرآمدان و نخبگان، طبان در حوزه هاي ابراي مخرا نمود تا در سالي كه گذشت بتوانيم اقدامات متنوعي 

  نماييم. استان برنامه ريزي و اجرا رمستعدان برت سازان و

ر د ان استان فارس توانست به لطف خداوند متعال و حمايت متخصصان و دستگاه هاي اجرايي ذيربطبنياد نخبگ
كه پيشتازان جامعه نخبگاني كشور و استان مي باشند، با هدف تكريم و الگوسازي از » سرآمدان و نخبگان«حوزه 

عالوه بر تكريم از ايشان، زمينه معرفي اين بزرگان برنامه هاي مختلفي را برنامه ريزي نمايد تا با اجراي آن ها 
  جامع و هدفمند اين عزيزان به جوانان و آينده سازان فراهم گردد.

كه شامل دانشجويان و دانش آموختگان برتر دانشگاهي است با همكاري خوب دانشگاه » آينده سازان«در حوزه 
برنامه هايي از قبيل » صيلي در دانشگاه هانظارت دقيق بر اجراي آيين نامه هاي جوايز تح«هاي استان عالوه بر 

برگزاري كارگاه ها و برنامه «، »تحقيقاتي، صنعتي و فرهنگي -بازديد از مراكز علمي«، »نشست هاي تخصصي«
با هدف توانمندسازي و رشد و شكوفايي ابعاد شخصيتي اين عزيزان » اردوهاي جهادي«و » آموزشي -هاي تربيتي
  اجرا گرديد.

پيگيري روند «، »نظارت بر اجراي برنامه شهاب«برنامه هاي متنوعي از جمله نيز » تعدان برترمس«در بخش  
برنامه هاي «و » اجراي برنامه مدارس فصلي خالقيت وايده پردازي«، »هدايت مستعدان در برنامه شهاب

اجراي برنامه مدارس  را در استان اجرايي نموده و عالوه بر آن زمينه» توانمندسازي ويژه دانش آموزان مستعد
  فصلي خالقيت و ايده پردازي را در سه استان ديگر نيز فراهم نمايد.

 »توسعه زيست بوم كارآفريني استان«ي هم چنين شايان ذكر است عالوه بر آن چه گفته شد اين بنياد در دو حوزه
خيران و واقفان در جهت استفاده از ظرفيت «با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و هم چنين 

 98با همكاري مجمع خيران نخبه پرور فارس اقدامات درخور توجهي در سال » حمايت از مستعدان برتر استان
  انجام داد كه گزارش اين اقدامات در ادامه تقديم حضور مي گردد.

 توسعه كمي و كيفي جهتدر با خالقيت و برنامه ريزي صحيح  مدد الهي،به  بتوانيمنيز  1399در سال  د استامي
  زمينه سازي بيشتري براي رشد و شكوفايي استعدادهاي فراوان استان را فراهم نماييم. ،برنامه ها
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  فهرست
  12  صفحه                               شهاب ملي برنامه اجراي بر نظارت                                 -1
  تاريخ  شهرستان عنوان رديف

شهرستان هاي ني ريز و استهبان به منظور بررسي روند برنامه ريزي و اجراي سفر به   1
  برنامه ملي شهاب

ني ريز و 
  استهبان

20/1/98  
  

 مهر، دار، گله  شهرستان فارس به منظور پيگيري روند اجراي برنامه ملي شهاب 4بازديد از   2
 و المرد

  اشكنان

27/1/98  
  

در فارس با حضور معاون مستعدان بنياد ملي  بررسي روند اجرايي برنامه ملي شهاب  3
  نخبگان و مسئوالن آموزش و پرورش فارس

  4/2/98  شيراز
  

  22/2/98  سروستان  بازديد از مراحل اجراي برنامه ملي شهاب در شهرستان سروستان  4
 اوز، گراش،  قير و خنج اوز، گراش، هاي شهرستان در شهاب ملي برنامه اجراي پيگيري  5

  قير و خنج
8/3/98  

  7/9/98  شيراز  97و  96وزان منتخب طرح شهاب سال برگزاري كارگاه هدايت تحصيلي ويژه دانش آم  6
  7/9/98  شيراز  آموزش و پرورش فارس 3ارزيابي دانش آموزان منتخب برنامه شهاب پايه هفتم ناحيه   7

  21  صفحه                     هاي تسهيالت حمايتي           نامه آيين مقررات اجراي              -2
و  پرونده دانش آموختگان 1000و  پرونده متقاضيان جوايز تحصيلي 400بررسي بيش از   1

  97-98سال پيگيري پرداخت تسهيالت به مشموالن جوايز تحصيلي 
  98در طول سال   -

  23  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
  3/5/98  شيراز

  13/8/98الي  4  شيراز حضور بنياد نخبگان استان فارس در نمايشگاه دهه وقف  2
 مناسبت به استان پژوهشي دستاوردهاي نمايشگاه در حضور بنياد نخبگان استان فارس  3

  پژوهش هفته
  20/9/98الي  17  شيراز

  27  صفحه                                     بنياد مقررات آموزشي كارگاه برگزاري          -4
كارگاه آشنايي با شيوه نامه پشتيباني از فعاليت هاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد   1

 ازسامانه سينا در دانشگاه علوم پزشكي شيرتحصيلي كشور به همراه آموزش چگونگي كار با 
  22/4/98  شيراز

برگزاري كارگاه آموزش تسهيالت حمايتي بنياد ملي نخبگان همزمان با آيين بازگشايي  2
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  

  الي 14  شيراز
16/5/98  

  1/7/98  شيراز  رازينخبگان در ش يمل يادقائم مقام بنبا حضور روشن  ياحمد يدطرح شهكارگاه تبيين  3
  الي 7  شيرازبرگزاري كارگاه آموزش تسهيالت بنياد همزمان با بازگشايي دانشگاه شيراز 4
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  10/7/98  
 آشنايي اهكارگ و فارس نخبگان بنياد رئيس با استان هاي دانشگاه برتر دانشجويان نشست 5

به همراه كارگاه چگونه دانشجوي نمونه شويم؟(بند  نخبگان ملي بنياد تسهيالت و جوايز با
8(  

 1/10/98  شيراز

  

  33  صفحه                             برتر مستعدان و نخبگان از تكريم و تجليل                            -5
به مناسبت ميالد حضرت عباس(ع) و روز  تقدير از دو تن از جانبازان دالور شيرازبازديد و   1

  )9جانباز(بند 
  21/1/98  شيراز

استاد درجه يك خاتم شيراز و اهداي  تقدير از استاد غالمعلي اطميناني قصرالدشتي  2
  اولين جايزه كارآفريني استاد ذواالنواري

  شيراز
20/3/98  

  9/6/98  شيراز  آموزي فارستقدير از رتبه هاي برتر كنكور سراسري و المپياد هاي دانش   3

  31/5/98  شيراز  »نكوداشت استاد دكتر رضا ملك زاده« هفتمين همايش ملي پاسداشت نخبگي  4

و  دكتر جواد بهبوديان هشتمين همايش ملي پاسداشت نخبگي نكوداشت استادان رياضي  5
  زنده ياد دكتر منوچهر وصال

  5/6/98  شيراز
  

متخصص جراحي مغز و اعصاب و از پزشكان فعال دوران تقدير از پروفسور بيژن اعرابي   6
  دفاع مقدس

  14/7/98  شيراز
  

كشاورزي دانشكده فرهيخته استاد هاشمي بني الدين ضياء دكتر استاد از تقدير و تكريم  7  
  اننخبگ ملي بنياد)ره(طباطبايي عالمه جايزه دوره پنجمين برگزيده و شيراز دانشگاه 

2/10/98  شيراز  
  

 جمعي حضور با شهيدشان همرزمان و سليماني سردار شهيد بزرگداشت مراسم برگزاري  8
  فارس نخبگان بنياد پرسنل و شيراز صنعتي دانشگاه برتر استعدادهاي از

21/10/98  شيراز  

98نيمه دوم   شيراز ايجاد وبگاه چهره هاي مكرم استان روي سايت بنياد نخبگان استان  9  
98 سال طول در  شيراز  فارس قرآني سرآمدان از اطالعاتي بانك تشكيل و اطالعات آوري جمع  10  
98 سال طول در  شيراز  فارس هنري سرآمدان از اطالعاتي بانك تشكيل و اطالعات آوري جمع  11  

  53 صفحه                                    آموزشي                             -برنامه هاي تربيتي -6
  19/2/98  شيراز  نخبگان و كودك بنياد شب برنامه سومين  1
  19/2/98  شيراز  دومين كارگاه اخالق نخبگي  2
  29/9/98  شيراز )»لميع نويسي مقاله( پژوهشي نويسي گزارش و پژوهش چيستي« كارگاه اولين برگزاري  3
  25/11/98  شيراز  »شيراز دانشگاه نشريات در نگاري روزنامه« كارگاه يكمين و سي برگزاري  4
  شيراز»شناسي اسطوره بر درآمدي« كتاب اساس بر شناسي اسطوره دوره  5

  98بهمن و اسفند 
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  59  دوست علمي                                                     صفحه                                         -7
ع خيران نخبه ايده پردازي مجممرحله اول اردوي جهادي مدرسه تابستانه خالقيت و   1

  )10(بند پرور فارس
  20/4/98الي 18  شيراز

با همكاري بنياد نخبگان  مدارس فصلي خالقيتدومين گردهمايي دانش آموزان سفير   2
  فارس

  8/6/98الي  6  شيراز  

  24/7/98الي 22  شيراز  مرحله دوم مدرسه تابستانه خالقيت و ايده پردازي مجمع خيران نخبه پرور فارس  3
 4و  3مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي نواحي «برگزاري مرحله اول اردوي جهادي   4

  )10(بند  »شيراز
  24/8/98الي  22  شيراز

 ايده و خالقيت فصلي مدارس برنامه با همكاري متقاضيان ويژه آموزشي -توجيهي كارگاه  5
  احمد بوير و كهگيلويه استان در پردازي

  13/11/98و  12  ياسوج

 ايده و خالقيت فصلي مدارس برنامه با همكاري متقاضيان ويژه آموزشي -توجيهي كارگاه  6
  بختياري و چهارمحال استان در پردازي

  18/11/98و  17  شهركرد

 ادبني خالقيت مدارس سفيران براي رقابتي دنياي در زندگي آموزشي كارگاه برگزاري  7
  فارس نخبگان

1/12/98  شيراز  
  

  65  صفحه                          نشست هاي اجتماعات نخبگاني                                    -8
بررسي چالش هاي فعاليت هاي نخبگان و موانع توليد دانش بنيان به ميزباني  نشست  1

  امام جمعه شيراز و با حضور نخبگان و برخي از مسئوالن استاني 
  19/3/98  شيراز

  
 آشنايي اهكارگ و فارس نخبگان بنياد رئيس با استان هاي دانشگاه برتر دانشجويان نشست  2

  نخبگان ملي بنياد تسهيالت و جوايز با
 1/10/98  شيراز

  
نشست نخبگان و صاحبان شركت هاي دانش بنيان با رئيس كل و جمعي از مسئوالن   3

و پارك علم و دادگستري فارس، رئيس بنياد نخبگان فارس و مسئوالن دانشگاهي 
  فناوري فارس

  5/11/98  شيراز

 و كل رئيس با فارس بنيان دانش هاي شركت مديران و برتر مخترعان نشست دومين  4
  و پارك علم و فناوري فارس فارس استان دادگستري مسئوالن

14/11/98  شيراز  
  

  72 صفحه                         تحقيقاتي، صنعتي و فرهنگي              –بازديد از مراكز علمي  -9
به مناسبت ميالد حضرت عباس(ع) و  تقدير از دو تن از جانبازان دالور شيرازبازديد و   1

  روز جانباز
  شيراز

21/1/98  

هفته دفاع مقدس  مناسبت بازديد از بيمارستان جانبازان اعصاب و روان جنت شيراز به  2
  مهرماه 3در روز چهارشنبه 

  3/7/98  شيراز

منطقه يكم بازديد از نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد استان هرمزگان ،   3
  مجتمع كشتي سازي صنايع فراساحل ايران  ونيروي دريايي ارتش 

  23/8/98الي  20  بندرعباس
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 ، حمايت تحت مستعدان از تن چند همراه به فارس نخبگان بنياد رئيس صميمانه ديدار  4
  مقدس دفاع دوران فرماندهان از جاويدي شهيد خانواده از

11/10/98  شيراز  
  

  كازرون  كازرون شهرستان از پهنه خليج فارس مستعدان فرهنگي_علمي بازديد  5
3/11/98  
4/11/98  

  79 صفحه                                                اردوي جهادي                                            -10
ع خيران نخبه مرحله اول اردوي جهادي مدرسه تابستانه خالقيت و ايده پردازي مجم  1

  پرور فارس
  20/4/98الي   18  شيراز

  14/6/98  كازرون  اردوي جهادي آموزشي با محوريت هدايت تحصيلي در شهرستان كازرون  2
 4و  3ايده پردازي نواحي مدرسه پاييزه خالقيت و «برگزاري مرحله اول اردوي جهادي   3

  »شيراز
  24/8/98الي  22  شيراز

  83 طرح جامع توسعه زيست بوم كارآفريني استان فارس                      صفحه  -11
  30/1/98الي 28  شيراز  شيراز دانشگاه در كارآفريني و خالقيت نشست دومين  1
 و باليني كاربردهاي: مغز عملكردي و ساختاري تصاوير تحليل توسعه هاي	روش كارگاه  2

  fMRI هاي	داده تحليل پيشرفته هاي	روش آموزش كارگاه همراه به تحقيقاتي
  30/1/98و  29  شيراز

  13/2/98 و 12  المرد  مرحله چهارم و پاياني دوره تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي (جايزه اميد) در المرد  3
 استاد غالمعلي اطميناني قصرالدشتيبه اهداي اولين جايزه كارآفريني استاد ذواالنواري   4

و فراخوان دومين جايزه و بورس تحصيلي استاد ذواالنواري  استاد درجه يك خاتم شيراز
  )5(بند 

  20/3/98  شيراز

  
با حمايت مجمع جايزه علمي دكتر فريدون مهبودي در حوزه بيوتكنولوژي،رونمايي از   5

  خيران نخبه پرور و بنياد نخبگان فارس 
 18/7/98  شيراز

  
ايت با حمجايزه كارآفريني دكتر علينقي مصلح شيرازي در حوزه كارآفرينيرونمايي از  6

  مجمع خيران نخبه پرور و بنياد نخبگان فارس 
 18/7/98  شيراز

  
با حمايت حوزه سالمت جامعهجايزه علمي دكتر محمد هادي ايمانيه در رونمايي از  7

  مجمع خيران نخبه پرور و بنياد نخبگان فارس 
 18/7/98  شيراز

  
ا ب خروجي هاي موفق و برگزيدگان استارتاپي جايزه ي كارآفريني اميد، ويژه رونمايي از 8

  حمايت مجمع خيران نخبه پرور و بنياد نخبگان فارس 
 18/7/98  شيراز

  
  24/7/98  شيراز  »ميدانستم بودم ساله 20 وقتي كاش اي«رويداد   9
  25/7/98  شيراز  »كنيم معرفي دقيقه 10 در را خود چگونه«كارگاه   10
  30/7/98  شيراز»اجرا تا ايده از وكار،كسب« كارگاه  11
  98مهر و آبان   شيراز  برگزاري دوره فشرده تربيت مربي خالقيت و پژوهش  12

  7/9/98و  6  شيراز  شيراز دانشگاه استادان از نفر 40 حضوربا  ويكند استارتاپ رويدادبرگزاري   13



 

١٠ 
 

با حمايت در حوزه مهندسي آب  »سپاسخواه رضا علي پروفسور« جايزه اولين اهداي 14
  و اعالم دومين جايزهمجمع خيران نخبه پرور و بنياد نخبگان فارس 

20/9/98  شيراز  
  

 با حمايت در علوم باغباني »زهتاب خوشخوي مرتضي پروفسور« علمي جايزه از نمايي رو  15
  مجمع خيران نخبه پرور و بنياد نخبگان فارس

20/9/98  شيراز  
  

 بادر بيماري شناسي گياهي  »ايزدپناه اله كرامت پروفسور« علمي جايزه از نمايي رو  16
  حمايت مجمع خيران نخبه پرور و بنياد نخبگان فارس

20/9/98  شيراز  
  

 پرورش و آموزش معلمان ويژه نوآوري و خالقيت مربي تربيت دوره اول مرحله برگزاري  17
  فارس

  27/10/98و  26  شيراز
  4/11/98و  3

  98نيمه دوم   شيراز  )نوكا مدرسه( كارآفريني و نوآوري ،خالقيت دوره  18
  97 معرفي بنياد نخبگان و برنامه هاي آن در شهرستان ها                      صفحه  -12

 ليم بنياد ريزي براي اجراي فعاليت هاي برنامهو رستم  و ممسني هاي شهرستان سفر به  1
   نخبگان

 و ممسني
  رستم

8/2/98  
  

   99 صفحه                                         ساير برنامه ها                                                   -13
  5/5/98  شيراز  اسالمي (ايرنا) مصاحبه و نشست خبري با خبرگزاري جمهوري  1
  هاي اقتصاديسازمان همكاري كل نشست مشترك رئيس بنياد نخبگان فارس با دبير  2

 D‐8  
  28/5/98  شيراز

بازديد امير دريادار دكتر سياري معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي ايران از   3
  بنياد نخبگان فارس

  

  شيراز
31/6/98  

مشترك در ديدار مديركل فرهنگ و ارشاد فارس از بنياد نخبگان  همكاريتوافق براي   4
  فارس

  8/7/98  شيراز
  

اوقاف فارس، كل جايزه نخبگاني امام محمد باقر(ع) با همكاري اداره توافق براي اعطاي   5
  بنياد نخبگان فارس و مجمع خيران نخبه پرور فارس

  18/7/98  شيراز
  

 پاسارگاد با رئيس بنياد نخبگان شهرستان مسكن بنياد مدير و شهردار نشست فرماندار،  6
  مشترك هايهمكاري خصوص فارس در

 12/8/98  شيراز

  
 از رممحت رجوع ارباب با فارس استان نخبگان بنياد رئيس تلفني ارتباط و پاسخگويي  7

  98 ديماه 14 شنبه روز در سامد طريق
  14/10/98  شيراز

همكاري بين دانشگاه شيراز و صندوق حمايت از پژوهشگران تفاهم نامه  3پيگيري و انعقاد   8
و فناوران، همزمان با برگزاري نشست مشترك مديران آن صندوق و هيات رئيسه دانشگاه 

 شيراز

25/10/98  شيراز  
 

 بنياد رئيس با فناوري و علم المللي بين تعامالت مركز مديران مشترك نشست برگزاري  9
متخصصان و كارآفرينان ايراني مقيم خارج از كشور كه در دانشگاه شيراز خدمت  و نخبگان

  .نموده و يا در حال فعاليت مي باشند

25/10/98  شيراز  
 



 

١١ 
 

پيگيري و انعقاد يك تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و صندوق حمايت   10
ترك مديران آن صندوق و هيات از پژوهشگران و فناوران، همزمان با برگزاري نشست مش

 علوم پزشكي شيراز رئيسه دانشگاه

25/10/98  شيراز  
 

پيگيري و انعقاد يك تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه صنعتي شيراز و صندوق حمايت از   11
پژوهشگران و فناوران، همزمان با برگزاري نشست مشترك مديران آن صندوق و هيات 

 شيرازصنعتي  رئيسه اين دانشگاه

25/10/98  شيراز  
 

  108  برگزاري جلسات با حضور رياست يا معاونت بنياد نخبگان فارس     صفحه -14
  .جلسه برگزار و ثبت شد 300حدود   -

  
  
  

شيراز و 
شهرستان 
  هاي استان

  98در طول سال 

  برنامه 81جمع تعداد كل برنامه ها                           

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظارت بر اجراي
  برنامه ملي شهاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٣ 
 

20/1/98  

د برنامه ريزي و اجراي برنامه ملي ريز و استهبان به منظور بررسي رونسفر به شهرستان هاي ني 
  شهاب

دكتر فخارزاده معاون بنياد نخبگان فارس به منظور بررسي روند اجراي برنامه ملي شهاب و همچنين معرفي اين 
  به دو شهرستان ني ريز و استهبان سفر نمود. 1398فروردين  20سه شنبه مورخ  برنامه در روز

 آموزگاران و مديران حضور در شهرستان ني ريز كه در حال حاظر برنامه شهاب در حال اجراست، در جلسه اي با
 سنجش ابزار ها،  هوش انواع اجرا، نحوه آن، و اركان اجراي برنامه شهاب اين شهرستان، ضرورت مدارس چهارم پايه

   شد. داده پاسخ حاضرين سواالت به و شده داده ها آموزش گزارش كردن پر نحوه و

 هجلس همچنين در شهرستان استهبان كه برنامه شهاب از سال تحصيلي آينده در اين شهرستان اجرا خواهد شد
 با و برگزار گرديد منتخب معلمان و مدارس ابتدايي معاونان مديران و حضور با شهاب معرفي برنامه اي به منظور

  شد. داده پاسخ سواالت به و شد داده توضيح شهاب برنامه نظر مورد مباني دكتر غالمي آقاي حضور

  

  



 

١٤ 
 

27/1/98  
  شهرستان فارس به منظور پيگيري روند اجراي برنامه ملي شهاب 4بازديد از 

 و شهاب ملي برنامه اجراي روند بررسي منظور به همراه ، هيات و فارس نخبگان بنياد معاون فخارزاده دكتر
 و المرد مهر، دار، گله شهرستان چهار به 1398 فروردين 27 مورخ شنبه سه روز در برنامه اين معرفي همچنين
 .نمودند سفر اشكنان

 مهر شهرستان در مدرسه پنج و دار گله شهرستان در مدرسه شش ، درهمراه هيات و فخارزاده دكتر سفر اين در
 .كردند بازرسي مدارس در شهاب ي برنامه اجراي صحيح روند از و آورده عمل به حضور

 
 پايه آموزگاران و مديران حضور با اي جلسه در اجراست، حال در شهاب برنامه رحاض حال در كه مهر شهرستان در

 و سنجش ابزار  ها، هوش انواع اجرا، نحوه آن، اركان و شهاب برنامه اجراي ضرورت شهرستان، اين مدارس چهارم
  .شد داده پاسخ حاضرين سواالت به و شده داده آموزش ها گزارش كردن پر نحوه

 اجرا ها شهرستان اين در آينده تحصيلي سال از شهاب برنامه كه اشكنان و المرد هاي شهرستان در همچنين
 منتخب معلمان و ابتدايي مدارس معاونان و مديران حضور با شهاب برنامه معرفي منظور به اي جلسه شد خواهد
  .شد داده پاسخ سواالت به و شد داده توضيح شهاب برنامه نظر مورد مباني و گرديد برگزار

  
 

  
  



 

١٥ 
 

4/2/98  

 نياد ملي نخبگان ومعاون مستعدان ببا حضور روند اجرايي برنامه ملي شهاب در فارس بررسي 
 الن آموزش و پرورش فارسمسئو

 شيراز به خود سفر در نخبگان ملي بنياد مستعدان معاون فيض دكتر، 98ارديبهشت ماه  4در روز چهارشنبه مورخ 
 همت به كه تنشس اين در. شركت كرد آموزش و پرورش فارس كل اداره ارشد مديران با صميمي نشستيدر 

 ماعيلياس دكتر آموزش و پرورش فارس،سازمان  كل مدير نجفي دكتر  گرديد، برگزار فارس استان نخبگان بنياد
 اداره ارشد مديران و انجمعي از كارشناس سمپاد، اداره رييس شرفي مهندس آ. پ. فارس، طهمتوس معاونآموزش 

  .داشتند شركت رازشي شهر كالن آموزشي مناطق معاونان و روسا و كل

 سپس. نمود ريحتش را جلسه اهداف ، حضار معرفي و مقدم خيرضمن عرض  رفيش مهندساين نشست  يابتدا در
 استان نخبگان بنياد عملكرد خصوص در فخارزاده رئيس و معاون بنياد نخبگان استان فارس دكتر و شريف دكتر
  .دپرداختن خود سواالت و ها ديدگاه بيان به حضار سپس. نمودند بيان را  گزارشيشهاب  ملي برنامه راستاي در

دير كل م گلشني دكتربه همراه  معاون مستعدان بنياد ملي نخبگان فيض دكتر دوم اين نشست نيز قسمت در 
 نظري و اجرايي هاي ديدگاه حاضران، سواالت به پاسخ ضمن دفتر شناسايي و هدايت مستعدان بنياد ملي نخبگان،

  . نمودند رحرا نيز مط هابش

 عوتد برنامه اين مستحكماجراي  به ار همگي و پرداخته نظرات بندي جمع به نجفي دكتراين نشست،  پايان در
  .نمود

  

  

  

  

  

  

  



 

١٦ 
 

22/2/98  

  بازديد از مراحل اجراي برنامه ملي شهاب در شهرستان سروستان

، دكتر فخارزاده 98ارديبهشت ماه  22به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس در روز يكشنبه مورخ 
راهي شهرستان سروستان شد. ديدار با برخي معلمان و  به منظور بازديد از مراحل اجراي برنامه ملي شهاب

  مسئوالن آموزش و پرورش اين شهرستان از ديگر برنامه هاي اين بازديد بود.

آموزش و پرورش سروستان  رئيس جديدزحمات همچنين دكتر فخارزاده معاون بنياد نخبگان استان فارس از 
پرورش ارسنجان بودند و در آن شهرستان همكاري بسيار خوبي ي كه قبال عهده دار رياست آموزش و آقاي خادم

  را با بنياد نخبگان فارس داشتند با اهداي لوح تقدير به عمل آورد.

  



 

١٧ 
 

29/2/98  

ملي شهاب با حضورامام جمعه شيراز، معاون بنياد نخبگان فارس و معاون  بررسي وضعيت برنامه
  آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش فارس

دكتر فخارزاده معاون  98ارديبهشت ماه  29زارش روابط عمومي بنياد نخبگان فارس در روز يكشنبه مورخ به گ
بنياد نخبگان استان فارس با حضور در دفتر آيت اهللا دكتر دژكام امام جمعه شيراز در ارتباط با برنامه ملي شهاب 

وسطه اداره كل آموزش و پرورش استان فارس به بحث و تبادل نظر پرداختند. در اين جلسه كه معاون آموزش مت
  نيز حضور داشت گزارشي از روند اجراي اين برنامه در سال هاي گذشته و برنامه هاي پيش رو ارائه شد.

  

  
  



 

١٨ 
 

8/3/98  

 پيگيري اجراي برنامه ملي شهاب در شهرستان هاي گراش، اوز، خنج و قير

، دكتر فخارزاده معاون 98 خرداد ماه 8	چهارشنبه مورخ به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس روز
بنياد نخبگان استان فارس به همراه دكتر غالمي كارشناس ارشد سازمان سمپاد اداره كل آموزش و پرورش فارس، 

 پيگيري هاي اجراي برنامه ملي شهاب به شهرستان هاي گراش، اوز، خنج و قير سفر كردند.در ادامه 

ند اجرايي برنامه ملي شهاب در مدارس اين شهرستان ها بررسي و با مسئولين مربوطه در اين در اين بازديد، رو
رابطه بحث و تبادل نظر شد.همچنين با حضور در جمع آموزگاران، جلسه آموزشي و پرسش و پاسخ در ارتباط با 

 برنامه ملي شهاب و روند اجرايي برنامه برگزار شد.

علمان و ومسئوالن ديدار انجام شد و كتاب هاي زندگي نامه نخبگان و بروشورهاي نفر از م 98در اين بازديد با 
  بنياد نخبگان به اين عزيزان تحويل گرديد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٩ 
 

7/9/98  

  97و  96وزان منتخب طرح شهاب سال هدايت تحصيلي ويژه دانش آم كارگاه برگزاري

آنها، رسيدن به مرحله حساس و سرنوشت ساز انتخاب  يكي از دغدغه هاي دانش آموزان پايه هشتم و نهم و والدين
  رشته است.

كه تحت  97و  96هاي مكرر دانش آموزان منتخب طرح شهاب سال هاي  از اين رو، و نيز به دليل درخواست
حمايت مجمع خيران نخبه پرور فارس مي باشند، ويژه برنامه اي با موضوع هدايت تحصيلي در روز پنجشنبه مورخ 

  برگزار شد. 98 آذرماه 7

آقاي خادميان، مشاور دبيرستان هاي تيزهوشان، در مقدمه، اصول اوليه انتخاب رشته و شرايط مهم و تاثيرگذار 
  كه بايد در زمان انتخاب رشته در نظر گرفته شود را توضيح داد و سپس به معرفي رشته هاي مختلف پرداخت.

ها، موضوع ديگري بود كه خادميان به آن  شغل ها و رشتهو ارتباط آن ها با معرفي تيپ هاي مختلف شخصيتي 
پرداخت و اين نكته را به دانش آموزان گوشزد كرد كه در فرايند انتخاب رشته موارد ديگري هم مانند ترتيب تولد، 

  نوع تربيت والدين و ...نيز موثر است.

 كه توضيحاتي در اين زمينه ارائه "طي داردبراي تغيير رشته راه باز است ولي هر كدام شراي "خادميان اضافه كرد: 
  داد و پيش نياز هاي تغيير هر رشته را بيان كرد.

 نفر از دانش آموزان به اتفاق والدينشان حضور داشتند. 70در اين برنامه كه حدود دو ساعت به طول انجاميد، 

  



 

٢٠ 
 

7/9/98  

  آموزش و پرورش فارس 3تم ناحيه پايه هفمنتخب برنامه شهاب دانش آموزان ارزيابي  

آموزش و پرورش شيراز، در ارزيابي طرح  3دانش آموزان منتخب پايه هفتم تاحيه  98آذرماه  7روز پنجشنبه 
شهاب شركت كردند كه به همت مجمع خيرين نخبه پرور فارس و بنياد نخبگان فارس و با همكاري اساتيد حوزه 

  ر شد.برگزا 3هنري فارس و اداره آموزش و پرورش ناحيه 

حوزه استعداد كالمي، استعداد فضايي و استعداد هنري شركت كردند كه استعداد  3در اين ارزيابي دانش آموزان در 
  و نمايش بود. ويسي، نقاشي، عكاسي، موسيقيهنري شامل خوشن

ند، داين دانش آموزان كه در سه سال چهارم، پنجم و ششم ابتدايي توسط معلمان خودشان رصد و انتخاب شده بو
در دوره هاي آموزشي آتي كه توسط مجمع خيرين يابي شدند تا منتخبين اين دوره، مجددا در اين مرحله ارز

  نخبه پرور و با همكاري بنياد نخبگان و حوزه هنري برگزار خواهد شد، شركت كنند.
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  اعطاي نامه آيين مقررات اجراي
  تحصيلي هاي جايزه

  برتراستعداد  دانشجويان به 
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  بررسي پرونده متقاضيان جوايز تحصيلي،  پيگيري امور مشموالن اين جوايز و تسهيالت 

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

و ثبت نام متقاضيان  1398- 99 پس از مرحله اول فراخوان ثبت نام متقاضيان جوايز تحصيلي در سال تحصيلي 
به كارتابل استان فارس وارد شد كه مراحل بررسي، اعالم نقص و برابر اصل پرونده  400در سامانه سينا، بيش از 

  مدارك مربوط به متقاضيان انجام شد.

مشموالن  ازنفر  150نيز براي  1397 – 98پيگيري امور مربوط به مشموالن جوايز تحصيلي بنياد نخبگان در سال 
  اين جوايز در استان فارس توسط كارشناسان بنياد فارس انجام شد.

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

نفر از ارباب رجوع محترم به صورت تلفني يا حضوري در زمينه  40ارشناسان اين بنياد به طور ميانگين به حدود ك
  تسهيالت متعدد بنياد ملي نخبگان مشاوره ارائه مي نمايند.
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 ساير و پژوهش هفته نمايشگاه در شركت
  ها نمايشگاه
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3/5/98  

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

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

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

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

  برتر به ويژه استعداد هاي محروم معرفي گرديد.

 ،جمعي از مسئوالن استان برگزار گرديد با حضور 98مردادماه  3كه در روز پنجشنبه مورخ  در اين برنامه همچنين
  تقدير به عمل آمد.  حيطه سالمت از تعدادي از خيران
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  98آبان ماه  13الي  4

  حضور بنياد نخبگان استان فارس در نمايشگاه دهه وقف

برگزار همزمان با دهه وقف، نمايشگاهي با همين موضوع و به همت اداره كل اوقاف و امور خيريه استان فارس، 
اه، به نمايشگدر اين با برپايي غرفه اي مجمع خيران نخبه پرور فارس نيز بنياد نخبگان استان فارس و كه  شد

مجمع با حضور در اين غرفه نسبت به معرفي بنياد و . مسئوالن و كارشناسان ندمعرفي فعاليت هاي خود پرداخت
 .فعاليت هاي مجمع و پاسخ به سواالت بازديد كنندگان اقدام نمودند

زدهم آبان ماه ادامه و تا سي ، از چهارم آبان ماه آغاز شدشد اين نمايشگاه كه در مسجد تاريخي نصيرالملك برپا
  .داشت
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 1398آذر  20الي  17

  به مناسبت هفته پژوهشدر نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي استان فارس  شركت

با برپايي غرفه اي  1398 آذر 20الي  17به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس، اين بنياد در تاريخ 
و مجمع خيران نخبه پرور استان   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 فعاليت استان فارس برگزار گرديد، پژوهشگران و مخترعان

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

اهداي اولين جايزه پژوهشگران برتر استان،آذرماه در مراسم تقدير از  20شايان ذكر است در روز چهار شنبه مورخ 
 پروفسور«و » پروفسور مرتضي خوشخوي زهتاب«و رو نمايي از دو جايزه علمي » سپاسخواهعلي رضا پروفسور «

كه هر سه جايزه توسط خيران استان تامين مالي شده و توسط مجمع خيران نخبه پرور فارس » كرامت اله ايزدپناه
 ياد نخبگان استان فارس اهدا مي شود، انجام شد.و با همكاري و نظارت بن
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  برگزاري كارگاه آموزشي مقررات بنياد
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22/4/98  

كارگاه آشنايي با شيوه نامه پشتيباني از فعاليت هاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي 
  كشور به همراه آموزش چگونگي كار با سامانه سينا در دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

د، گردي در محل سالن فرهنگ دانشكده پزشكي دانشگاه شيراز برگزار 98تيرماه  22در اين كارگاه كه در روز شنبه 
ا و تسهيالت هو بخش تسهيالت و حمايت ملي نخبگانمعرفي وبگاه بنياد كارشناس بنياد نخبگان استان فارس به 

ه سينا، نام در سامانهاي نخبگاني مختلف، شرايط انتخاب دانشجويان مستعد و چگونگي روند ثبتاعطايي به گروه
بارگذاري مدارك و نحوه ثبت درخواست بررسي پرونده، معرفي تسهيالت اعطايي به دانشجويان مقاطع كارشناسي، 

  پرداخت.تخصصي،  ارشد و دكتريكارشناسي

نفر از دانشجويان  40در اين كارگاه آموزشي كارشناسان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشكي شيراز به همراه 
 مقاطع مختلف دانشگاه علوم پزشكي شيراز حضور داشتند.

 

  



 

٢٩ 
 

 16/5/98و  15، 14

لوم بازگشايي دانشگاه عبرگزاري كارگاه آموزش تسهيالت حمايتي بنياد ملي نخبگان همزمان با آيين 
  پزشكي شيراز

آيين بازگشايي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با هدف معرفي رشته هاي تحصيلي، دانشكده ها و توانمندي هاي 
در محل دانشكده  98مرداد ماه  16الي  14دانشگاه علوم پزشكي شيراز به دانش آموزان كنكوري در روزهاي 

ر اين برنامه دانشكده هاي مختلف اين دانشگاه به همراه بنياد نخبگان استان پزشكي دانشگاه شيراز برگزار شد. د
  فارس با برپايي غرفه اي به معرفي فعاليت هاي خود پرداختند.

اين بنياد با برگزاري كارگاه آموزشي تسهيالت بنياد در اين غرفه و ارائه مشاوره به دانش آموزان و دانش جويان 
  در اين ارتباط حضور داشت.

  
  



 

٣٠ 
 

1/7/98  
 يراز نخبگان در ش يمل يادقائم مقام بنبا حضور روشن  ياحمد يدطرح شهكارگاه تبيين 

 يعلم ياته يبا حضور مسئوالن و اعضا ينخبگان استان فارس در نشست يادبن يبه گزارش روابط عموم 
نخبگان  يمل يادقائم مقام بن يدكتر محمود سعادت فومن يراز،ش يو صنعت يرازش يعلوم پزشك يراز،ش يهادانشگاه
 .پرداخت »روشن ياحمد يدطرح شه« تحت عنواننخبگان  يمل يادبنجديد  يالتتسه يينو تب يبه معرف

گاه ها در دانش ينخبگان استان فارس با اشاره به گسترش كم يادبن يسرئ يفنشست دكتر شر ينا يدر ابتدا 
مورد  213 حداقل و دانشگاه وجود دارد كه يموسسه آموزش عال 2700كشور گفت در حال حاضر در كشور حدود 

 .از آنها در استان فارس هستند

 يند، تعداد معدودنسل اول هستند و فقط آموزش محور يهاها اكثراً از دانشگاهدانشگاه ينادامه داد: ا يفدكتر شر
شوند  تيترب يندر آنها به صورت كارآفر نيادانشجو يدنسل سوم كه با ياز آنها نسل دوم هستند و عمالً دانشگاه ها

 .دانشگاه ها در حال انجام استاز  يدر برخ يرمس يندر ا ييالبته گام ها ددر كشور وجود ندار

ا هدف ب يروشن توسط دكتر سعادت فومن ياحمد يدنخبگان استان فارس با اشاره به ارائه طرح شه يادبن يسرئ.
با  آنان ييآشناهمچنين و مهارت آموزي و توانمندسازي آن ها در جهت  يددر كنار اسات ياناستفاده از دانشجو

 .است نسل سوم يها هدانشگا يجادا يبه سو يگام يطرح به نوع ينصنعت و بازار كار گفت: ا يواقع يلمسا

، »برتر استعداد« يفنشست با اشاره به تعاراين نخبگان در ادامه  يمل يادقائم مقام بن يمحمود سعادت فومن دكتر
سرآمد  يبرتر و كمك به آنها برا يكشف استعداد ها ،نخبگان در عمل يمل يادبن يفهگفت: وظ »سرآمد«و  »نخبه«

 .كشور است درمثبت آنها  يرگذاريتاث يتشدن و در نها

 يآموز دانش يطهنخبگان در ح يادنخبگان در سطوح مختلف اضافه كرد: در بن يادبن يها يتبا اشاره به فعال يو 
 يافراد كه طرح احمد يندانش و مهارت ا يشافزا ييدانشجو يطهاستعداد افراد است و در ح يياصل كار، شناسا

ها به و ... است كه در دانشگاه آفرينيكار يطهدر ح يياست و با هدف آموزش مهارت ها يطهح ينروشن در هم
 .شوديآموزش داده نم ياندانشجو

 يهسته ها يقاز طر يانو دانشجو يداسات ينارتباط ب يجادطرح، ا ينا ياافزود: روش اجر يدكتر سعادت فومن 
 يانسان يرويهسته ها، ن ينا اديجا يقاز طر وبوده و هست  يمقام معظم رهبر يداست كه مورد تاك ينخبگان

 .خواهد شد يتمتخصص ترب

 يعمسئله واق يكحل  يقاز طر ياندانشجو يطرح را آموزش و توانمندساز يننخبگان، اهداف ا يمل يادمقام بن قايم
شبكه  يجادكشور، ا يحل مسائل راهبرد يآنان برا يتو هدا ينظر خبرگان، توانمندساز يرو رشد و نمو آنان ز
فرد  يكر نظ يرز يپروژه واقع يكدر بستر حل  ينو آموزش مستعد يتترب يتو درنها يكديگرمستعدان مرتبط با 

 .خبره بر شمرد

مانند تعهد،  ييها يژگيبه عنوان مسئول هسته ها استفاده خواهد شد كه و يديطرح از اسات ينافزود: در ا يو 
 .داشته باشند يراهبرد يو حسن سابقه در انجام پروژه ها ياندانشجو يتتجربه در آموزش و ترب



 

٣١ 
 

   
 يداز اسات يكي ينخبگان با راهبر يادبن يتتحت حما ياندانشجو ،روشن ياحمد يدذكر است در طرح شه يانشا

ند موجود در صنعت كشور خواه ياز مسائل واقع يكينخبگان به حل  يمل يادبن يالتدانشگاه و با استفاده از تسه
ل با اهداف دانشگاه نس ياندانشجو يتارتباط صنعت و دانشگاه و ترب ينهموثر در زم يگام يقطر ينپرداخت و از ا

 .انجام خواهد شد ينسوم و دانشگاه كارآفر
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  10/7/98و  9، 8، 7

 برگزاري كارگاه آموزش تسهيالت بنياد همزمان با بازگشايي دانشگاه شيراز

به مناسبت آغاز سال تحصيلي و آشنايي دانشجويان نو ورود با فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه شيراز نمايشگاهي 
دانشگاه برگزار گرديد. بنياد  مهرماه در محل پرديس ارم اين 10الي  7جهت معرفي اين فعاليت ها در روزهاي 

نخبگان استان فارس نيز با برپايي غرفه اي در اين نمايشگاه به معرفي فعاليت هاي اين بنياد و مجمع خيران نخبه 
  پرور فارس پرداخت.

همچنين كارشناسان اين بنياد با برگزاري كارگاه معرفي تسهيالت و حمايت هاي بنياد ملي نخبگان در سطوح 
شجويي و دانش آموختگان، ضمن معرفي انواع شيوه نامه هاي حمايتي، به سواالت شركت كنندگان مختلف دان

  پاسخ دادند.
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  تجليل و تكريم از 

  نخبگان و مستعدان برتر
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20/3/98  

استاد درجه يك خاتم شيراز و اهداي اولين جايزه  تقدير از استاد غالمعلي اطميناني قصرالدشتي
  كارآفريني استاد ذواالنواري

 ، در روز صنايعنياد نخبگان فارسببه همت مجمع خيران نخبه پرور فارس و با همكاري شركت فرش ذواالنواري و 
، طي مراسمي اولين جايزه كارآفريني استاد غالمرضا ذواالنواري در زمينه فرش و  98خرداد ماه  20دستي مورخ 

 .ي قصرالدشتي استاد خاتم شيراز، اهدا شدصنايع دستي، به غالمعلي اطمينان

در اين مراسم مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: شيراز از نظر صنايع دستي پتانسيل فوق 
العاده اي دارد و پيشنهاد معرفي اين كالنشهر به عنوان دومين شهر صنايع دستي كشور به مسئولين ارايه شده و 

 .خر سال محقق مي شودبه احتمال زياد تا آ

دكتر اميري افزود: استاد ذواالنواري ضمن اينكه نقش موثري در زمينه فرش ايران داشتند، در زمينه صنايع دستي 
با راه اندازي و افتتاح دهكده صنايع دستي در آينده نزديك در توليد، آموزش و عرضه صنايع دستي، نقش ممتازي 

  .ايفا مي نمايند

ذواالنواري فرزند استاد غالمرضا ذواالنواري، پدر گبه جهان، نيز گفت: هدف از اعطاي اين جايزه در وهله حميدرضا 
اول، اهميت به هنرمندان خالق، مبتكر، كارآفرين و محقق در زمينه فرش و صنايع دستي كشور مي باشد تا آنها 

ها ارتقاي سطح كيفيت دست ساخته احساس انزوا نكنند و همچنين ايجاد فضاي مناسب تر جهت بالندگي و
وتوليدات اين هنرمندان مي باشد. در وهله دوم، ايجاد انگيزه براي نسل هاي آتي هنرمندان، جهت شكوفاتر شدن 

 .استعداد هاي آنها در زمينه فرش و صنايع دستي مي باشد تا هنرمندان ايراني به جايگاه واقعي خود برسند

ي هاي آتافزود: اميدواريم در سال و بنياد نخبگان استان فارس به پرور فارسوي ضمن تشكر از مجمع خيران نخ
 .شاهد تاثيرگذاري اين اقدام در زمينه حفظ فرش و صنايع دستي اين استان، باشيم

نيز گفت: شاكله اصلي هر ساختار،  و رئيس بنياد نخبگان استان فارس مدير عامل مجمع خيران نخبه پرور فارس
توانمند آن مي باشد و اين نيروها قطعا از مستعدين برتر و افراد با استعداد، خالق، ايده پرداز و نيروي انساني 

  .كارآفرين خواهند بود
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دكتر شريف افزود: در كشورهاي پيشرفته در راستاي توسعه كشورشان عالوه بر حمايت هاي دولتي نقش سازمان 
ميالدي از طرف افراد نيك انديش و خيرانشان به دانشگاه هاروارد  2018هاي مردم نهاد نمايان مي باشد و در سال 

  يك ميليارد و چهارصد ميليون دالر اهدا شده، همچنين ده دانشگاه برتر آمريكا، هشت ميليارد و پانصد ميليون 

قيقاتي ها و مراكز تحواقفين و نيك انديشان به دانشگاه توجه فرهنگ متاسفانه اما	دالر توسط خيران حمايت شدند،
 .در ايران كم رنگ است

وي گفت: با توجه به محدود بودن بودجه هاي دولتي، به همت جمعي از نيك انديشان و خيران استان فارس در 
در حال هاي نخبه پروري، مجمع خيران نخبه پرور فارس شكل گرفت و فعاليت هاي گسترده اي حوزه فعاليت

 .اي به نام بزرگان مي باشدها تعريف جايزهانجام است كه يكي از اين فعاليت

مدير عامل مجمع خيران نخبه پرور فارس ضمن تشكر از استاد ذواالنواري بدليل نقش موثر ايشان در جهت اعتالي 
نخبه پرور فارس، ابتدا در  فرش ايران، در ارتباط با فرآيند اهداي اين جايزه گفت: بر اساس مقررات مجمع خيران

 ماعال	جهت اجرايي كردن اهداي اين جايزه، يك كارگروه تخصصي از صاحب نظران اين حوزه تشكيل داده و پس از 
 .اي دريافتي طبق استانداردهاي سخت كارگروه، رسيدگي و امتياز بندي شده پرونده كشور، سطح در فراخوان

خ دادند ولي متاسفانه هيچ كدام واجد شرايط نبودند اما در حوزه صنايع افرادي در حوزه فرش به فراخوان ما پاس
 .دستي يكي از افتخار آفرينان استان فارس در خاتم، انتخاب شد

در اين مراسم، اولين جايزه كارآفريني استاد غالمرضا ذواالنواري از طرف استاد غالمرضا ذواالنواري و مجمع خيران 
 .المعلي اطميناني قصرالدشتي اهدا شدنخبه پرور فارس، به استاد غ

در حاشيه اين مراسم، استاد اطميناني قطعاتي از هنر اصيل خاتم شيراز را به موزه بنياد علمي و فناوري 
  .مصطفي(ص) اهدا كردند، همچنين يكي از فرش هاي نفيس ذواالنواري نيز به اين موزه اهدا گرديد

، ضمن تشكر از استاد اطمينان و )نياد علمي و فناوري مصطفي(صدر ادامه اين مراسم دكتر خطيب نماينده ب
استاد ذواالنواري گفت: اين بنياد با هدف شناسايي برترين دانشمندان جهان اسالم در سطوح مختلف راه اندازي و 

اد جهاي اين بنياد، موزه هنر مصطفي (ص) مي باشد كه با اهداي آثار گرانبهاي خيران هنرمند اييكي از فعاليت
 .شده است

شايان ذكر است، در پايان اين مراسم فراخوان دومين جايزه و بورس تحصيلي استاد غالمرضا ذواالنواري در زمينه 
 .فرش و صنايع دستي نيز اعالم گرديد
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  فارساز رتبه هاي برتر كنكور سراسري و المپياد هاي دانش آموزي  تقدير

 يجاري ، مراسمو رتبه هاي برتر كنكور سراسري سال  ي دانش آموزيها برگزيدگان المپياددر راستاي تجليل از 

ن ، در تاالر سعدي باشگاه فرهنگياسئوالن و دست اندركاران مربوطهمنيز جهت تقدير و تشكر از اين دانش آموزان و 

  برگزار شد.  98شهريور ماه  9مورخ  شنبه روزدر  ،شيراز

دكتر  ،آموزش و پرورش استان محترم دكتر نجفي مديركل استاندار فارس، دكتر رحيميدر اين برنامه كه با حضور 

رئيس محترم بنياد نخبگان استان فارس و جمعي از دست اندركاران و مسئولين حوزه ي آموزش و پرورش  شريف

ورزشي  مسابقاتنيز منتخبين و مون سراسري آزاز برگزيدگان المپيادهاي ملي و بين المللي،  شد؛ استان برگزار

  . سال جاري در استان، تجليل شدبين المللي 

دانش آموزان منتخب علمي حاضر در برنامه، از ، با اهدا لوح تقدير و هديه به نوبه ي خود، بنياد نخبگان فارس نيز

  به عمل آورد.تقدير 
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 »استاد دكتر رضا ملك زادهنكوداشت « نخبگيهفتمين همايش ملي پاسداشت 

رضا  نكوداشت استاد دكتر«هفتمين همايش ملي پاسداشت نخبگي با هدف تكريم و الگوسازي از نخبگان كشور، 
و مقارن با روز پزشك در شيراز  برگزار گرديد. در اين همايش  98ماه  مرداد 31در روز پنجشنبه مورخ »ملك زاده

مسئوالني كه در طي سال هاي خدمت و فعاليت، با دكتر ملك زاده همكاري جمعي از بزرگان عرصه پزشكي و 
داشته اند و همچنين خانواده دكتر ملك زاده، به تبيين شخصيت اين استاد علوم پزشكي از جنبه هاي مختلف 

 پرداختند.

 گفت: هدف از رئيس بنياد نخبگان استان فارس در ابتداي اين مراسم در ارتباط با اهداف برگزاري اين همايش
تكريم به عنوان يكي از اقدامات بنياد نخبگان در چند سال اخير، توسعه و ترويج فرهنگ تكريم، شناساييِ اثرگذاري 

سازي حضور هرچه بيشتر اين افراد در جامعه به منظور ها، زمينهعلمي و فرهنگي نخبگان جامعه و رمز موفقيت آن
 زندگي علمي، فرهنگي و اجتماعي اين بزرگان است. ز شيوهاثرگذاري بيشتر و در نهايت الگوسازي ا

ادامه داد: خداوند را شاكريم كه اين توفيق را به ما داد تا با همكاري دانشگاه علوم پزشكي » حبيب شريف«دكتر 
شيراز در هفتمين همايش ملي پاسداشت نخبگي مراسمي را ميزباني كنيم براي تكريم و پاسداشت بزرگ مرد و 

هاي اي كه به بهترين شكل ممكن اثرگذاري خود را با تالش، بلند همتي، ايثارگري و دلسوزي در سالهفرهيخت
زيست، عالم و متواضع و او كسي نيست جز پروفسور دكتر متمادي به منصه ظهور رسانده است. دانشمندي ساده

  رضا ملك زاده.

 تپد، انساني كههاي محروم اين سرزمين ميي انسانوي افزود: دكتر ملك زاده نخبه اي است كه همواره قلبش برا
هاي بارز عاشق خدمت و رفع دردي از دردهاي مردمش است و اثرگذاري ايشان در خدمت به جامعه از ويژگي

دانيم كه اثرگذاري وجه سوم و تكميل كننده فرآيند نخبگي است. اين وجه را خداوند عالم تنها ايشان است و مي
ها باشد و ها را شايسته آن بداند و چه بهتر كه اين خدمات در حوزه سالمت انسانفرمايد كه آنيبه افرادي عطا م

چه نيكوتر، عمر دوباره بخشيدن به زنان، مردان و كليه آحاد اين سرزمين كهن، نه كه عمر بخشيدن، بلكه جلوگيري 
هزار نفري صدها هاي ا كوهورت در جمعيتگروهي يمطالعات هم ،Cهايي نظير هپاتيت از زوال عمر با انجام طرح

در نقاط مختلف كشور.  چه حضور ماهيانه در زادگاهش در باالشهر يا واالشهر كازرون و مداواي اهالي آن محل و 
هاي موثر ايشان در جامعه، گوياي گزينش بهترين هايي از تالشچه استمرار در مداواي جانبازان دفاع مقدس، نمونه

  گذاري ايشان است.دمتشيوه و الگوي خ
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» نيسيد علي ملك حسي«رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دكتر » علي بهادر«دكتر  در ادامه اين مراسم آقايان
  راحي پزشك پيشكسوت و فوق تخصص ج» فرخ سعيدي«برگزيده جايزه عالمه طباطبايي بنياد ملي نخبگان، دكتر 

ص فوق تخص» اكرم پورشمس«دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتر استاد » عليرضا كريمي«دكتر  قفسه سينه، 
مديركل دفتر » محسن شاه رضايي«،دكتر  بيماري هاي گوارش و كبد و استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

رضا علي«فرزند دكتر ملك زاده و دكتر » مونا ملك زاده«الگوسازي و تكريم بنياد ملي نخبگان كشور، مهندس 
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز در ارتباط با استاد دكتر ملك زاده به سخنراني پرداختند.   MPHه مديرگرو» صالحي

بر نيز در سخناني  ، معاون تحقيقات و فناوري وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»رضا ملك زاده«دكتر 
  .ضرورت همت جوانان وطن در آباداني و پيشرفت ايران تاكيد كرد

احل تحصيل و خدمت خود، پيرامون اقدامات پژوهشي انجام گرفته در اين سال ها سخن وي ضمن برشمردن مر
  گفت و افزود: حمايت خانواده، عامل مهم در پيشرفت و انجام فعاليت هاي علمي است.

 انوي افزود: اساتيد و جوانان، اگر در ايران بمانند، مي توانند بسياري از كارهاي بزرگ را انجام دهند، چرا كه اير
بايد به دست ايرانيان آباد شود، كشور را بايد خودمان بسازيم و نياز است اعضاي هيات علمي و نسل جوان بمانند، 

 .كشور خود و تالش براي پيشرفت مملكت نيستهيچ آرامشي باالتر از ماندن در

اصلي سالمت در اين استان دكتر ملك زاده با اشاره به آمار باالي سكته هاي قلبي مغزي در فارس، يكي از اهداف 
را پيشگيري از مرگ زودرس به كمك مطالعات پژوهشي عنوان كرد و افزود: به همين دليل از سه سال پيش 
تاكنون، يك مطالعه علمي در اين زمينه آغاز شده و اميدواريم راه حلي براي پيشگيري از مرگ زودرس در ايرانيان 

  .و به ويژه در استان فارس باشد

كسوت پزشك پيش» فرخ سعيدي«پزشك جانباز و ايثارگر و همچنين دكتر » بخشي«ه اين مراسم از دكتردر حاشي
  با اهداي گل تقدير به عمل آمد.

در پايان اين مراسم ضمن اهداي ارج نامه و هديه بنياد ملي نخبگان، لوح هاي تقدير و هدايايي از طرف افراد و 
 »واالشهر«دا شد. همچنين از كتاب زندگينامه دكتر ملك زاده با عنوان سازمان هاي مختلف به استاد ملك زاده اه

كه توسط مجمع خيران نخبه پرور فارس به پژوهشگر برتر در حيطه گوارش و » دكتر ملك زاده«و جايزه علمي 
 .كبد اهدا خواهد شد رونمايي شد
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  هشتمين همايش ملي پاسداشت نخبگي نكوداشت استادان رياضي

  كتر جواد بهبوديان و زنده ياد دكتر منوچهر وصالد

هشتمين همايش ملي پاسداشت نخبگي به منظور تكريم و نكوداشت ، 1398شهريور ماه  5در روز سه شنبه مورخ 
استاد اخالق مدار) و زنده ياد استاد دكتر منوچهر وصال(پدر آناليز دكتر جواد بهبوديان ( استادان برجسته رياضي، 

دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در اين مراسم باشكوه كه به همت بنياد نخبگان استان فارس و همكاري  ايران) در
دبيرخانه پنجاهمين كنفرانس رياضي ايران برگزار شد سخنرانان ويژگي هاي شخصيتي و فعاليت هاي علمي و 

  پژوهشي اين دو استاد برجسته را بيان نمودند.

بيب شريف رئيس بنياد نخبگان فارس گفت: براساس سند راهبردي كشور در امور در ابتداي اين مراسم دكتر ح
نخبگان، يكي از اهداف بنياد شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر به سمت نخبگي، نخبه شناسي، نخبه گزيني و 

د را در ها عمر خونخبه گماري و پس از آن الگوسازي و تكريم از نخبگان و سرآمدان و مشاهيري است كه سال
 اند.مسير اعتالي دانش، فرهنگ و جايگاه ايران اسالمي در تمام ابعاد صرف كرده

دكتر حبيب شريف هدف از تكريم به عنوان يكي از اقدمات بنياد نخبگان در چند سال اخير را توسعه و ترويج 
را زمينه سازي حضور شناسايي اثرگذاري علمي و فرهنگي نخبگان جامعه و رمز موفقيت آنها  فرهنگ تكريم، 

هرچه بيشتر اين افراد در جامعه عنوان كرد و افزود: مرحوم دكتر وصال و دكتر بهبوديان دو عالم علم رياضيات از 
   دانشگاه شيراز از جمله اين افراد بودندو  هستند كه اقتدار رياضي كشور مرهون و وام دار آنان است.

اني ساده زيست، عالم و متواضع معرفي كرد و گفت: هر دو عالم وي هر دو عالم علم رياضي كشور را دانشمند
هاي آموزشي، بزرگوار اخالق مدار و  قانون مدار بودند با حفظ و رعايت تمام معيارهاي استاندارد علمي در حوزه

   شود.هاي آنها محسوب مياداري و استخدامي بودند و در عين حال مردم داري و مردمي بودن از ويژگي

بنياد نخبگان فارس ادامه داد: اثرگداري انها در پيشبرد علم رياضي كشور به نحوي بود كه دانشگاه شيراز  رئيس
   المللي رساندند.هاي بينرا به مقام برجسته ترين دانشگاه كشور و هم سطح دانشگاه

كريم ملي رياضي را تدكتر شريف هدف از تكريم اين دو استاد برجسته علم رياضي همزمان با پنجاهمين كنفرانس 
   از تمام كساني عنوان كرد كه در طول نيم قرن در راستاي اعتالي رياضيات كشور از هيچ كوششي دريغ نكردند.
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 الهي، عضو هياتدر ادامه اين مراسم دكتر مجيد ارشاد لنگرودي رئيس اسبق دانشگاه شيراز، مهندس مينو نعمت
استاد بازنشسته گروه رياضي دانشگاه تهران،   دكتر شادمانشيراز، علمي بازنشسته دانشكده مهندسي دانشگاه 

  خانم ليال وصال فرزند استاد دكتر منوچهر وصال و مهندس علي وصال فرزند استاد زنده ياد دكتر وصال در ارتباط 

ر جواد استاد دكتدر قسمت دوم اين مراسم كه به تكريم از  با زنده ياد دكتر منوچهر وصال به سخنراني پرداختند. 
بهبوديان اختصاص داشت در ابتدا دكتر نعمت الهي رئيس دانشكده علوم دانشگاه شيراز گفت: دكتر بهبوديان را 
معلمي مي دانم كه به معناي واقعي انديشيدن را به ما آموخت و نه انديشه ها را و همچنين در كنار مطالب درسي 

  از او آزرامش و لبخند هميشگي را آموختيم.

  وي افزود: استاد بهبوديان فردي است كه با تمام وجود اصالت و نجابت را وارد عرصه علم كرده است.

آموخته دكتري آموزش معلم علوم رياضي مراكز آموزشي و دانشدر ادامه اين مراسم دكتر حسين سلطاني مقدم 
تهران، همچنين استاد دكتر جواد خانم دكتر شيشه بر ، دكتر پارسيان استاد بازنشسته آمار دانشگاه رياضي، 

بهبوديان در ادامه اين مراسم با استقرار در جايگاه سخنران ضمن تشكر از بنياد نخبگان فارس، دانشگاه شيراز و 
دبيرخانه پنجاهمين كنفرانس رياضي كشور براي برگزاري اين مراسم تكريم گفت: اميد است آن چه كه دوستان 

  ته آن باشم.. كه با ابراز احساسات حضار روبرو شد.درباره من گفتند، اندكي شايس

  اين استاد برجسته رشته آمار ادامه داد: آرزو دارم كشور ما از جوانان و استادان نخبه به نحو احسن بهره مند شود.

دكتر شاهرضايي مدير كل دفتر الگوسازي و تكريم بنياد ملي نخبگان نيز به عنوان آخرين سخنران اين مراسم 
انسان هاي بزرگ كساني هستند كه عظمت ديگران را مي بينند و از دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان فارس  گفت:

شما حضار گرامي كه در اين مراسم شركت كرده ايد تا بزرگي و عظمت اين دو  به خاطر برگزاري اين مراسم و
 استاد را ببينيد سپاسگزارم.

د ملي نخبگان و لوح ها و هدايايي از طرف بنياد نخبگان فارس، دانشگاه در پايان اين مراسم نيز لوح ارج نامه بنيا
خانم الله وصال، و مهندس علي وصال فرزندان مرحوم دكتر منوچهر وصال و همچنين و ... به  ISCشيراز، مركز 

  آقاي دكتر جواد بهبوديان اهدا گرديد كه با تشويق بي وقفه حضار مقارن شد.

  



 

٤٤ 
 



 

٤٥ 
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   و از پزشكان فعال دوران دفاع مقدس از پروفسور بيژن اعرابي متخصص جراحي مغز و اعصابتقدير 

اين بنياد با دعوت از پروفسور بيژن اعرابي متخصص جراحي مغز و اعصاب و همسر ايشان كه به عنوان پرستار در   
ــياري از جانبازان پرداختند از ايشــان تقدير كرد.  اين پزشــك متخصــص كه  دوران جنگ تحميلي به درمان بس

شي   عاليت هاي علمي،داراي ف سته اي اجرايي و آموز ست در ديدار با دكتر     برج صاب ا در زمينه جراحي مغز و اع
شريف رئيس بنياد نخبگان فارس گفت: اينكه در كشور ما سازماني وجود دارد كه به امور نخبگان و استعداد هاي    
برتر مي پردازد نكته بسيار مثبتي است و بايد با انجام فعاليت هاي فرهنگي، احساس تعلق به وطن را در نخبگان    

شوق هاي مالي و      ش داد.افزاي سهيالت مالي و معنوي به نخبگان جامعه مانند گرنت ها و م ضافه كرد: ارائه ت وي ا
ــتعداد هاي برتر در           ــرفته براي حفظ نخبگان و اسـ ــورهاي پيشـ ــت كه اكثر كشـ ــايلي اسـ اجتماعي نيز از مسـ

  يرد.كشورهايشان انجام مي دهند و در ايران نيز بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گ

ــكر از فعاليت هاي   ــمن تقدير و تش ــريف رئيس بنياد نخبگان فارس نيز در اين ديدار ض ي،   علمي، اجراي دكتر ش
تحميلي گفت: يكي از  به ويژه در درمان جانبازان جنگ درماني اين پزشــك حاذق و همســر ايشــان  آموزشــي و

نخبگان و استعداد هاي برتر كشور است     اهداف فرهنگي بنياد ملي نخبگان ايجاد همين روحيه تعلق به كشور در  
  كه باعث مي شود در هر كجاي جهان باشند خود را در ارتباط با خدمت به كشور ملزم بدانند.

  در پايان اين ديدار نيز با اهداي هديه از پروفسور اعرابي و همسر ايشان تقدير به عمل آمد.
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  استاد فرهيخته دانشكده كشاورزيهاشمي  تكريم و تقدير از استاد دكتر ضياء الدين بني

  پنجمين دوره جايزه عالمه طباطبايي(ره)بنياد ملي نخبگان  و برگزيده دانشگاه شيراز 

هاشمي  بنيضياء الدين دكتر  معرفيپنجمين دوره جايزة مرحوم عالمه طباطبايي(ره) و  به دنبال اعالم برگزيدگان
وز ، طي مراسمي كه در راين دوره به عنوان يكي از برگزيدگاناستاد فرهيخته دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز 

به همت انجمن علمي بخش ويروس شناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز و با همكاري  1398ديماه  2دوشنبه 
  فرهيخته تكريم به عمل آمد.بنياد نخبگان استان فارس برگزار گرديد از اين استاد 

دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس در اين مراسم ضمن تبريك به اين استاد فرهيخته به خاطر دريافت 
باالترين جايزه علمي كشور از بنياد ملي نخبگان با اشاره به فعاليت هاي بنياد نخبگان فارس در زمينه نخبه پروري 

اين سند سعي دارد تا مبتني بر اصول و ارزش هاي اسالمي،  »كشور در امور نخبگانسند راهبردي «براساس گفت:  
ه نخب« هايو اقدامات كالن را براي فراهم شدن زمينه شناسايي صحيح مسائل، شرايط و امكانات كشور، راهبردها

  د.در جهت نيل به اهداف فوق تبيين كن» نخبه گماري«و » نخبه گزيني«، »نخبه پروري«، »شناسي

وي افزود: در همين راستا بنياد نخبگان در سطوح مختلف دانش آموزي، دانشجويي و دانش آموختگان برنامه هاي 
متعددي را دنبال مي كند از جمله اجراي برنامه ملي شهاب و مدارس خالقيت و ايده پردازي در جهت شناسايي 

شجويان استعداد برتر مانند ارائه تسهيالت مالي و و هدايت استعداد هاي برتر دانش آموزي، ارائه تسهيالت به دان
ادامه تحصيل بدون كنكور در مقطع دكتري و همچنين اعتبار مشاركت در هسته هاي پژوهشي مساله محور براي 
دانشجويان و تسهيالت پسا دكتري و انجام پروژه تحقيقاتي جايگزين خدمت و تكريم و الگوسازي از نخبگان و 

  يالت دانش آموختگان هستند.سرآمدان كه از تسه

وي با اشاره به فعاليت هاي مجمع خيران نخبه پرور فارس گفت: با توجه به لزوم ورود افراد خير و نيك انديش به 
عرصه حمايت از نيروي انساني مستعد، مجمع خيران نخبه پرور فارس در اين زمينه فعاليت هاي متعددي را دنبال 

  مي كند.

خيران نخبه پرور فارس اضافه كرد: يكي از اين فعاليت ها معرفي و ارائه جوايز علمي به نام مدير عامل مجمع 
به و تجليل و تكريم از نخبگان و سرآمدان عرصه علم و فرهنگ كشور كه در راستاي  بزرگان علمي كشور است

شگران عرصه هاي مختلف همچنين حمايت از پژوه و منظور پاسداشت مقام اثرگذاري واالي اين بزرگان در جامعه
  علمي اهدا مي شود.
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 ييك و شيراز دانشگاه كشاورزي دانشكده گياهپزشكي بخش استاد شايان ذكر است دكتر ضياء الدين بني هاشمي
 انشگاهد از كارشناسي مدرك اخذ از پس ايشان. هستند گياهپزشكي زمينه در كشور پژوهشگران ترينبرجسته از

 سديوي دانشگاه از ترتيب به را خود دكتراي و ارشد كارشناسي و شدند آمريكا راهي تحصيل ادامه براي تهران
  .نمودند كسب گياهي شناسي بيماري رشته در ميشيگان ايالتي دانشگاه و كاليفرنيا

 بيماريگر هاي قارچ زمينه در را ايپايه و كاربردي مختلف هايپروژه راهبري 1968 سال در هاشمي بني دكتر 
 امباد انار، پسته، خصوص به ميوه درختان و زراعي گياهان خاكزاد زاي بيماري هاي قارچ بر تاكيد با كه گياهي

 دانشجوي 60 راهنماي استاد ايشان. داشتند برعهده شيراز دانشگاه پزشكي گياه بخش در را كدوييان و ،مركبات
 علمي مقاله 204 انتشار آن نتيجه كه بودند گياهي شناسي بيماري دكتري دانشجوي ده و ارشد كارشناسي
 مقاله خالصه 245 و المللي بين هاي همايش در مقاله خالصه 32 خارجي، و داخلي معتبر مجالت در پژوهشي

   .است بوده داخلي هاي كنگره در

 ضوع گياهي، هاي بيماري مجله سردبير آمريكا، و ايران گياهي شناسي بيماري انجمن عضو هاشمي بني دكتر
 دكتر. ندهست ايران كشاورزي علوم فرهنگستان پزشكي گياه شاخه عضو و ايران شناسي قارچ مجله تحريريه هيئت
 مرجع كتاب مترجم جمله از گياهي هاي بيماري زمينه در ارزشمند كتاب چندين مترجم و مولف هاشمي بني

 هاي پژوهش دوم رتبه كسب به موفق 1382 سال در ايشان هنچنين. هستند اگريوس گياهي شناسي بيماري
  .شدند خوارزمي الملليبين جشنواره هفدهمين در بنيادي
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سردار سليماني و همرزمان شهيدشان با حضور جمعي از شهيد گداشت ربرگزاري مراسم بز
  استعدادهاي برتر دانشگاه صنعتي شيراز و پرسنل بنياد نخبگان فارس

به منظور بزرگداشت شهيد سپهبد  98ديماه  21فارس در روز شنبه مورخ به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان 
قاسم سليماني و همرزمان شهيدشان مراسمي با حضور جمعي از استعدادهاي برتر، دانشجويان و اعضاي هيات 

  و پرسنل بنياد نخبگان استان فارس در محل اين دانشگاه برگزار گرديد. صنعتي شيراز علمي دانشگاه

سخنراني يكي از  رهبري در دانشگاه صنعتي و ج و دمام، سخنراني مسئول نمايندگي مقام معظمنواختن سن
اهللا  من نيز به تالوت آياتي چند از كالسرداران همرزم با سردار سليماني از برنامه هاي اين مراسم بود و قاريان قرآ

  مجيد پرداختند.

ن حادثه هواپيماي اوكرايني و مراسم تشييع سردار سليماني به جان باختگا ،همچنين در اين مراسم با قرائت فاتحه
  اداي احترام شد.
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  98نيمه دوم سال 

  فارسسايت بنياد نخبگان  دراستان  تكريم شدهايجاد وبگاه چهره هاي 

بر اساس برنامه هاي مصوب و با هدف در دسترس قرار گرفتن مطالب عنوان شده در همايش هاي پاسداشت 
 »پاسداشت نخبگي سرآمدان و نخبگان فارس«نخبگي و استفاده فرهيختگان كشور از اين مطالب، بخشي با عنوان 

ل عكس ها، فيلم ها و نماهنگ كه شام قرار گرفت fars.bmn.ir)(بر روي آدرس اينترنتي بنياد نخبگان فارس 
ها، گزارش خبري مكتوب، كتابچه همايش، هنرنامه(بروشور تهيه شده از سخنراني مدعوين همايش) و پوستر 

 همايش هاي ملي پاسداشت نخبگي و مراسم تكريم از نخبگان و سرآمدان استان به شرح زير مي باشد.

مراسم تقدير از چشم پزشك و جراح برجسته و برگزيده جايزه عالمه طباطبايي بنياد ملي نخبگان مرحوم  -1
  استاد دكتر علي اصغر خدادوست

نكوداشت پزشك برجسته و برگزيده جايزه عالمه طباطبايي بنياد  -اولين همايش ملي پاسداشت نخبگي  -2
 بد ايرانپدر پيوند ك استاد دكتر علي ملك حسينيملي نخبگان 

استادان برجسته شيمي و برگزيدگان جايزه عالمه  نكوداشت -نخبگي  پاسداشت ملي همايش دومين -3
دكتر سيد حبيب فيروزآبادي، دكتر هاشم شرقي، دكتر ناصر طباطبايي بنياد ملي نخبگان؛ 
 ايرانپور و دكتر افسانه صفوي

دارنده نشان درجه يك هنر  خسروياستاد ابوتراب نكوداشت  -نكوداشت سرآمدان ادب و هنر فارس  -4
 استاد غالمرضا ذواالنواريدارنده نشان درجه يك هنر در موسيقي و  استاد مسعود شناسادر ادبيات، 

 پدر گبه جهان

 اييطباطب عالمه جايزه نكوداشت پزشك برجسته و برگزيده -سومين همايش ملي پاسداشت نخبگي  -5
  لبرزياستاد دكتر عبد الوهاب انخبگان  ملي بنياد

نكوداشت فرمانده برجسته و استاد دانشگاه دفاع ملي؛ رئيس  -چهارمين همايش ملي پاسداشت نخبگي  -6
 امير دريادار دكتر حبيب ا... سياريستاد و معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي ايران؛ 

 فرزند دلير فارس

 عالمه زهجاي برگزيده و باغباني علوم برجسته استاد نكوداشت -پنجمين همايش ملي پاسداشت نخبگي  -7
  زهتاب خوشخوي مرتضي دكتر نخبگان ملي بنياد طباطبايي

 ايزهج برگزيده و مهندسي مكانيك نكوداشت استاد برجسته -ششمين همايش ملي پاسداشت نخبگي  -8
  محمود يعقوبي دكتر نخبگان ملي بنياد طباطبايي عالمه
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دكتر منوچهر نكوداشت استادان برجسته رياضي؛ مرحوم  -هفتمين همايش ملي پاسداشت نخبگي  -9
 استاد اخالق مدار دكتر جواد بهبوديانپدر آناليز ايران و  وصال

نكوداشت پزشك برجسته، معاون وزير بهداشت، درمان و  -هشتمين همايش ملي پاسداشت نخبگي -10
در پ دكتر رضا ملك زاده استادمه طباطبايي بنياد ملي نخبگان آموزش پزشكي و برگزيده جايزه عال

  كوهورت ايران
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  98در طول سال 

  جمع آوري اطالعات و تشكيل بانك اطالعاتي از سرآمدان هنري و قرآني فارس

ازي الگوسمستعدان و سرآمدان حوزه هاي مختلف با هدف حمايت، بر اساس اهداف بنياد ملي نخبگان در شناسايي 
، بنياد نخبگان فارس با همكاري سازمان هاي طبق برنامه هاي ارسالي از مركز 1398و تكريم از آنان ، در سال 

مربوط مانند اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، انجمن مفاخر استان و اداره 
طالعات و سوابق برگزيدگان هنري و قرآني استان نمود. از كل اوقاف و امور خيريه فارس، اقدام به جمع آوري ا

نفر از هنرمندان حيطه هاي مختلف از جمله خوشنويسي، نقاشي  20نفر از افراد شناسايي شده،  400بين حدود 
و نگارگري، تئاتر و سينما، موسيقي، صنايع دستي و سنتي، معماري و عكاسي كه داراي سوابقي مانند نشان درجه 

  ار ممتاز در سطح كشور بودند به بنياد ملي نخبگان معرفي شدند.دو هنر جمهوري اسالمي و يا آثيا  يك

نيز كه از  نفر از برگزيدگان مسابقات كشوري قرآن و معارف اسالمي سازمان اوقاف و امور خيريه 20همچنين 
ر و مفاهيم قرآن كريم اهالي استان فارس هستند در رشته هاي مختلف قرائت، ترتيل، تواشيح، حفظ، تفسي

  شناسايي و به بنياد ملي نخبگان جهت تشكيل بانك اطالعاتي ملي معرفي گرديدند.
  

             
  

  مقام كشوري در مسابقات اوقاف  رشته  نام و نام خانوادگي رديف
  ممتاز(اول)  ترتيل  مهدي كشاورز  1
  اول -ممتاز(اول)   اذان - ترتيل  حسام قانعي  2
  اول -اول  تفسير - نهج البالغه  علي سوخكي  3
  اول -عالي(دوم)   جزء 20 حفظ -حفظ كل   نويد رزمجو  4



 

٥٣ 
 

  
  
  
  
  

  آموزشي -برنامه هاي تربيتي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٥٤ 
 

19/2/98  

  »نخبگان و كودك بنياد شب برنامه سومين«

 ضايف ايجاد يكديگر، با نخبگان بنياد حمايت تحت برتر استعدادهاي تعامل گردهمايي و زمينه سازي هدف با
 فعاليت اب برتر استعدادهاي آشنايي كودكان تحت پوشش بنياد كودك، و برتر استعدادهاي براي معنوي و پرنشاط

 بنياد شب برنامه سومين«خيرخواهانه  هاي فعاليت در برتر استعدادهاي مشاركت جلب كودك و بنياد هاي
نفر از  36به همت بنياد نخبگان استان فارس و مجمع خيران نخبه پرور فارس با حضور » نخبگان و كودك

نفر از كودكان تحت حمايت بنياد خيريه كودك، جمعي از خيران استان و تعدادي از  40استعداد هاي برتر، 
  . شددر محل اين بنياد برگزار  به عنوان سفيران بنياد نخبگان فارسبرگزيدگان طرح دوست علمي 

كان كود همراه به در برنامه، كننده ، استعداد هاي برتر شركتكه به همت خيران تامين شده بود افطارنماز و پس از 
بازي شامل پانتوميم، دارت، پرتاب توپ، ساخت هواپيماي كاغذي و حدس كلمه  5 در كودك بنياد تحت پوشش

را براي اين كودكان ايجاد نمودند. همچنين  ماندني ياد به و شاد لحظات نمودند و شركت و مسابقه نقشه گنج
برخي از استعداد هاي برتر در زمينه ارتباط مستمر با اين كودكان و حمايت هاي مادي و معنوي از ايشان اعالم 

  آمادگي كردند. 

 زوهايكه هر كدام از كودكان يكي از آربود  شده بيني پيش آرزوها درخت برنامه مراسم اين در شايان ذكر است
خود را نوشته و بر درخت آويختند كه به خواست خدا و نيت خيران و استعداد هاي برتر تمام اين آرزو ها شامل 

 دوچرخه، تخت و كمد، كامپيوتر، دوربين عكاسي، كتاب، توپ فوتبال، لباس و ... برآورده گرديد.

  تقدير شد. هديه اهداي با مسابقات كودكان برگزيده اين از در پايان برنامه نيز

  



 

٥٥ 
 

19/2/98  

  دومين كارگاه اخالق نخبگي

دومين كارگاه اخالق نخبگي با حضور حضرت حجت االسالم و المسلمين دكتر كاكايي استاد محترم فلسفه و 
 به همت بنياد نخبگان» نخبگان و كودك بنياد شب برنامه سومين«حكمت دانشگاه شيراز همزمان با برگزاري 

 19نفر از استعداد هاي برتر، در روز پنجشنبه مورخ   35خيران نخبه پرور فارس  ، با حضوراستان فارس و مجمع 
  ارديبهشت ماه برگزار گرديد.

حجت االسالم و المسلمين دكتر كاكايي ضمن آرزوي موفقيت هاي بيشتر براي اين مستعدان گفت: هر كسي 
و تا استعداد نباشد، احتياج و طلب هم وجود ندارد.  استعداد بيشتري داشته باشد، احتياج و طلب باالتري هم دارد

دكتر كاكايي ادامه داد: استعداد بيشتر باعث ظرفيت بيشتر در فرد مي شود و نخبگان احتياج و كمال باالتري 
نسبت به بقيه دارند. وي تاكيد كرد: هر كسي استعداد بيشتري دارد تكليف بيشتري نيز دارد و بايد شكر نعمت به 

  رد.جاي آو

وي همچنين به بيان برخي آفات اخالق در بين نخبگان مانند غرور و خودپسندي اشاره و راه هاي مبارزه با آنان 
  را برشمرد.

  



 

٥٦ 
 

29/9/98  

  »نويسي پژوهشي (مقاله نويسي علمي)چيستي پژوهش و گزارش «كارگاه  برگزاري اولين

به همت خانه  »پژوهشي (مقاله نويسي علمي)نويسي چيستي پژوهش و گزارش «اولين كارگاه اصول آموزشي 
ساعت  1398آذر ماه  29نشريات معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه شيراز و با همكاري بنياد نخبگان فارس جمعه 

  . اجتماعي دانشگاه شيراز برگزار شددر سالن معاونت فرهنگي  18تا  14

تعدادي از مستعدان تحت حمايت بنياد ملي نخبگان برگزار در اين برنامه كه با حضور دانشجويان دانشگاه شيراز و 
به تدريس سرفصل هايي نظير:  حسين ميهمي برنده جايزه البرز،دكتر امه مدرس كارگاه ، آقاي شد. در اين برن

كمي و  ، مقاالت كيفي،گسترش پژوهش، بانك هاي اطالعاتي، چاپ و انواع روش پژوهش، روش هاي پژوهش
  تلفيقي پرداختند. 

، گواهي معتبر از سوي مديريت فرهنگي دانشگاه شيراز صادر در اين برنامه، جهت شركت كنندگانگفتني است 
  خواهد شد. 

  



 

٥٧ 
 

25/11/98  

  »شيراز دانشگاه نشريات در نگاري روزنامه« كارگاه يكمين و سي برگزاري

بهمن ماه به  25روز جمعه ه) ات (جهت دريافت مجوز انتشار نشريسي و يكمين كارگاه روزنامه نگاري در نشري
با همكاري بنياد نخبگان فارس در تاالرحكمت  و همت خانه نشريات معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه شيراز

  .دانشگاه شيراز برگزار شد

نفر از دانشجويان دانشگاه هاي استان حضور داشتند و مباحث متنوع و كاربردي  100روزه،  در اين كارگاه يك 
مفاهيم اساسي در خبرنويسي و تيتر، تكنيك هاي مصاحبه،  از جملهوزنامه نگاري و نشريات دانشگاهي ري در حوزه

 ي دريافت مجوز انتشارانواع مقاله هاي مطبوعاتي، شيوه هاي تهيه گزارش، دستورالعمل نشريات دانشگاهي، نحوه
 نگيفرهجشنواره هاي مختلف علمي و  نشريه، آشنايي با سامانه مديريت نشريات دانشگاهي وزارت علوم، معرفي

  بيان شد.

بنياد  استفاده از تسهيالت نحوه همچنين جهت آشنايي اين دانشجويان با بنياد ملي نخبگان، مباحثي در ارتباط با
(تسهيالت نظام وظيفه و پروژه جايگزين خدمت، جايزه پسا دكتري شهيد چمران، جايزه شهيد احدي، حمايت از 

ي جشنواره هاي نشريات مدرسين اين كارگاه، آقاي هوشنگ قلندري (داور برجسته. بيان شداختراعات برتر) 
دانشجويي كشور و مؤلف كتاب روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي و كتاب اصول و مباني نشريات دانشگاهي) و 

) شريات دانشگاه شيرازخانه نخانم مهندس حميده سياح پور (رئيس اداره فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي و مسئول 
  د.بودن

  



 

٥٨ 
 

  1398بهمن و اسفندماه 

  »شناسي اسطوره بر درآمدي« كتاب اساس بر شناسي اسطوره دوره

ت در گفتني اس .در دانشگاه شيراز برگزار شد "درآمدي بر اسطوره شناسي"دوره اسطوره شناسي بر اساس كتاب 
اين دوره كه با همكاري بنياد نخبگان فارس و انجمن هاي علمي تاريخ ، ادبيات ، زبان هاي خارجي ، زبانشناسي 

هشتي بو كانون ادبي دانشگاه شيراز برگزار شد ، ميزبان دانشيار دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد 
  ند. تهران بود

هيئت علمي دانشگاه و عضو رس اين دوره ، نشانه شناس و اسطوره شناس ايراني دكتر بهمن نامور مطلق ، مد
  است.شهيد بهشتي 

استهاله و تهي شدن از دارايي هاي فرهنگي يكي از آسيب هاي جدي در مسائل فرهنگي مي شايان ذكر است 
باشد كه آنرا خودباختگي مي گويند. خودباختگي بيشتر داد و ستدي است كه براساس زيان پي ريزي شده است. 

تعمق از دست خودباختگي فرهنگي زماني رخ مي دهد كه افراد يك جامعه داشته هاي خود را بي هيچ تفكر و 
تربيت ديگري را جذب كنند. از اين رو از داشته هاي يك جامعه مي  ،رسومداده و بدون تحقيق و بررسي آداب و 

 ها ظاهر مي شود. آن وجود توان اساطير؛ پهلوانان و قهرمانان ملي نام برد كه گويي شناسنامه هر جامعه با 

  



 

٥٩ 
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  طرح دوست علمي
  
  
  
  

  



 

٦٠ 
 

 8/6/98و  7، 6

  دومين گردهمايي دانش آموزان سفير مدارس فصلي خالقيت با همكاري بنياد نخبگان فارس

دومين گردهمايي دانش آموزان فارغ التحصيل از برنامه مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي كه به عنوان سفير 
 76شيراز با شركت شهريور ماه در محل دانشگاه صنعتي  8تا  6انتخاب شدند، در تاريخ  مدارس فصلي خالقيت

برگزار گرديد. اين گردهمايي در سه روز و با هدف توانمندسازي  )97و سفيران سال  96(سفيران سال دانش آموز
در جهت ارائه مباحث خالقيت و ايده پردازي در مناطق خود و تكميل آموزش هاي مربوطه برگزار شد.  انسفير

، دورهمي تبادل تجربياتزار شده در اين سه روز شامل موارد مهمترين فعاليت ها، سمينارها و كارگاه هاي برگ
ي كارگاه علم سنج، كارگاه پژوهش و نقد ادبي، كارگاه شهر خالق، ه خودآگاهي، كارگاكارگاه توليد و تدوين محتوا

 ،ستكارگاه مديريت شك، كارگاه غلبه بر كمال گرايي، پذيري مسئوليت كارگاه، كارگاه تفكر راهبردي، و پژوهش
 بود. كارگاه حل مسأله و تصميم گيريو  كارگاه اصول مذاكره صحيح

ريخچه در روز اول دانش آموزان از سعديه بازديد كردند. اين بازديد با دو هدف گردش و آشنايي با تا همچنين
  سعديه برگزار شد.

حضور رييس و معاون در پايان روز دوم، مراسم چهارمين سالگرد آغاز مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي با 
بنياد نخبگان فارس، جمعي از خيرين حامي دانش آموزان سفير، مدرسين، مشاورين در سالن همايش دانشگاه 
صنعتي شيراز برگزار شد. دكتر شريف رييس محترم بنياد نخبگان فارس به سخنراني پرداختند و ضمن معرفي 

هميت شناسايي و توانمندسازي دانش آموزان در برنامه اهداف بنياد ملي نخبگان و مجمع خيران نخبه پرور از ا
مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي سخن گفته و از فعاليت سفيران در شهرستان ها و مدارس خود ابراز 
خوشحالي كردند و ابراز اميدواري كردند كه اين فعاليت ها در تمام استان و كشور گسترش يابد . دكتر حسين 

ير علمي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي به ارائه مطالبي در مورد توسعه مدارس فصلي ميهمي به عنوان مد
خالقيت و ايده پردازي طي سال هاي اخير پرداخت. در اين جشن، رامين باستان مدير اجرايي مدارس فصلي 

ي ها ارائه داد.  در بخشخالقيت و ايده پردازي گزارشي از عملكرد سفيران شامل كارگاه هاي اجرايي و ساير فعاليت 
ديگر از اين برنامه، از مدرسين و سفيراني كه در برگزاري اردوي جهادي مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در 

  همكاري كرده بودند تقدير به عمل آمد. 98تيرماه 

 

  

 



 

٦١ 
 

  24/7/98و  23، 22

  فارس  مرحله دوم مدرسه تابستانه خالقيت و ايده پردازي مجمع خيران نخبه پرور

در راستاي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در سطح شهرستان هاي استان، به همت جمعي از 
و همكاري مجمع خيران نخبه پرور فارس، موسسه خيريه علي  مدارس فصلي خالقيتاستعدادهاي برتر، سفيران 

مدرسه تابستانه خالقيت و ايده پردازي در ابن حمزه (ع) و انجمن مددكاري ايتام مهدي فاطمه (عج) مرحله دوم  
نفر از دانش آموزان مقطع هفتم، هشتم و نهم متوسطه تحت پوشش موسسات مذكور كه در مرحله  48شيراز براي 

  اول برگزيده شدند برگزار گرديد.

مدارس فيران مهر ماه در شيراز برگزار شد جمعي از استعدادهاي برتر و س 24تا  22در اين برنامه كه در روزهاي 
هنر حل مساله، نگرش پژوهشي ، علمي انضباط شخصي، روش ارائهدر قالب كارگاه هاي آموزشي  فصلي خالقيت

كار گروهي و دورهمي تكنيك هاي خالقيت، ، در حوزه فني و مهندسي، نگرش پژوهشي در حوزه علوم انساني
  ادند.و هدايت تحصيلي مفاهيم مربوطه را به دانش آموزان آموزش د ادبي

 و هنري پروژه از جمله انجام يك كار داوطلبانه، تدوين يك پروپوزال علمي، آفرينش اثر در حوزه ادبي 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

  



 

٦٢ 
 

 13/11/98و  12

 پردازي در ايده و خالقيت فصلي مدارس برنامه با همكاري متقاضيان ويژه آموزشي -توجيهي كارگاه
 استان كهگيلويه و بوير احمد

 ايده و خالقيت فصلي مدارس برنامه علمي مدير ميهمي حسين دكتر و اجرايي مدير باستان رامين محمد حضور با
 ايده و خالقيت فصلي مدارس برنامه با همكاري متقاضيان ويژه آموزشي -توجيهي نشست ياسوج شهر در پردازي
 .شد برگزار بويراحمد و كهگيلويه استان نخبگان بنياد در پردازي

 رد پردازي ايده و خالقيت فصلي مدرسه دوره اولين بويراحمد و كهگيلويه و فارس نخبگان بنياد همكاري با
 .شد خواهد برگزار ياسوج شهر اول متوسطه آموزان دانش ويژه 99 سال ماه فروردين

 در ،ي ياسوجااز ميان مستعدان برتر، دانشجويان و اساتيد دانشگاه ه برنامه اين در تدريس متقاضيان نفراز 20
 سينمدر شركت كنندگان، نهايي ارزيابي از پس .شدند آشنا برنامه علمي مباني و روند اهداف، با مذكور نشست
 .شد خواهد انتخاب عزيزان اين بين از بويراحمد و كهگيلويه استان پردازي ايده و خالقيت فصلي مدارس

  



 

٦٣ 
 

  18/11/98و  17

 پردازي در ايده و خالقيت فصلي مدارس برنامه با همكاري متقاضيان ويژه آموزشي -توجيهي كارگاه
 بختياري و چهارمحالاستان 

 باستان رامين محمد حضور با پردازي، ايده و خالقيت فصلي مدارس برنامه شدن ملي جهت اقدامات ادامه در
 استان در پردازي ايده و خالقيت فصلي مدارس برنامه علمي مدير ميهمي حسين دكتر و اجرايي مدير
 ايده و خالقيت فصلي مدارس برنامه با همكاري متقاضيان ويژه آموزشي -توجيهي نشست ،بختياري و چهارمحال

 .شد برگزار استان نخبگان بنياد در پردازي

 دوره اولين استان، پرورش و آموزش كل اداره همراهي و بختياري و چهارمحال و فارس نخبگان بنياد همكاري با
 برگزار شهركرد اول متوسطه آموزان دانش ويژه 99 سال ماه ارديبهشت در پردازي ايده و خالقيت فصلي مدرسه
 .شد خواهد

 پس و دشدن آشنا برنامه علمي مباني و روند اهداف، با مذكور نشست در برنامه اين در تدريس متقاضيان از نفر 15
 انعزيز اين بين از بختياري و چهارمحال استان پردازي ايده و خالقيت فصلي مدارس مدرسين نهايي ارزيابي از

 .شد خواهد انتخاب

  



 

٦٤ 
 

1/12/98  

 مدارس خالقيت بنياد نخبگان فارس سفيران براي رقابتي دنياي در زندگي آموزشي كارگاه برگزاري

 هاي موقعيت در اي حرفه رفتار براي الزم هاي مهارت كسب و رقابت هاي مهارت تمرين و آموزش منظور به
 .ديدگر برگزارمدارس خالقيت  سفيران براي رقابتي دنياي در زندگي آموزشي كارگاه زندگي، و كاري رقابتي

 اسكايپ، طريق از 98 اسفند 1 تاريخ در سوئيس، زوريخ دانشگاه محقق داسمه، پوريا دكتر تدريس با كارگاه اين
 .گرديد برگزار شيراز دانشگاه الملل بين پرديس محل در

 رقابت براي الزم هاي مهارت انفرادي، و گروهي صورت به بازي 5 انجام با كارگاه اين درمدارس خالقيت  سفيران
 به بيهش هايي موقعيت در فراگيران كه بود اين بر سعي ها فعاليت انجام هنگام. گرفتند فرا هايي بازي قالب در را

 و عاليق ارائه ديگران، براي مطلب ارائه كردن، استخدام و شدن استخدام همچون رقابتي واقعيِ هاي موقعيت
 آموزش عملي صورت به آنها به هايي موقعيت چنين در اي حرفه رفتار و گيرند قرار... و ديگران براي ها مهارت
 .شود داده

 مرور و عملي صورت به رقابت، زمينه در هايي مهارت فراگيري با آموزان دانش مجموع در ساعته 4 كارگاه اين در
 دنياي در زندگي براي خود، قوت و ضعف نقاط تحليل و بررسي هنچنين و كارگاه مدرس توسط ها مهارت اين

 .شدند قبل از تر آماده ديگران با سالم رقابتي داشتن و رقابتي
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  نشست هاي اجتماعات نخبگاني
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بررسي چالش هاي فعاليت هاي نخبگان و موانع توليد دانش بنيان به ميزباني امام جمعه  نشست
 شيراز و با حضور نخبگان و برخي از مسئوالن استاني 

توليد دانش بنيان در استان فارس نوزدهم خرداد ماه نشست بررسي چالش هاي فعاليت هاي نخبگان و موانع 
 به ميزباني امام جمعه شيراز و با حضور نخبگان و برخي از مسئوالن استاني و دانشگاهي شيراز برگزار شد. 1398

هاي در اين ديدار كه رييس بنياد نخبگان فارس، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري فارس و رؤساي دانشگاه
تن از مستعدان برتر و صاحبان شركت  15ز، علوم پزشكي شيراز و آزاد اسالمي فارس حضور داشتند، حدود شيرا

سال دفاع مقدس در جهت  8هاي گيري از آموزههاي دانش بنيان به نمايندگي از سايرين، در سخناني خواهان بهره
اداري، گرايش مباحث نظري دانشگاهي جهاد علمي، توجه به مسايل معنوي و ارزشي نخبگان، كاهش بوروكراسي 

هاي مالياتي، مهلت بازپرداخت بنيان، ارايه مشوقهاي دانشبه سمت توليد، همگرايي و ارتباط مناسب تر شركت
 هاي اين چنين البته معطوف به پيگيري مباحث مطرح شده، شدند.تسهيالت بانكي و استمرار برگزاري نشست

از سوي برخي مسئوالن و ادارات دولتي به نخبگان، عدم ارتباط و اعتماد بين  آنها همچنين از عدم حمايت كافي
  هاي ارزشي انتقاد و ابراز نگراني كردند. صنعت و دانشگاه و از دست رفتن هويت

دار در شيراز شكايت به نماينده رهبري يكي از مديران عامل شركت هاي دانش بنيان، از برخي مؤمنين سرمايه
 اند و بدون توجه به بحثشان را در بانك خواباندهخي مؤمنين در شيراز، ميليارد ها تومان از سرمايهبرد و گفت: بر

  بنيان، رونق و توليد نيستند!هاي دانشگذاري در حوزه جوانان نخبه، شركتربوي بودن، حاضر به سرمايه

برخي  اله دژكام گفت كه، خطاب به آيتها و بررسي بازخورد جلساتو جواني ديگر با تأكيد بر لزوم استمرار نشست
جوانان نخبه حاضر به حضور در اين نشست نشدند چرا كه باورشان اين است كه تشكيل اين جلسات هم راه به 

  جايي نخواهد برد!

م كه كنيو يكي ديگر از شركت كنندگان، از برگزاري اين نشست مشترك قدرداني كرد و گفت: ما احساس مي
  حتي اگر مشكلي از ما برطرف نشود. ايمهديده و شنيده شد

پس از صحبت مستعدان برتر و صاحبان شركت هاي دانش بنيان، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري فارس، 
محورهاي جدي اقتصاد مقاومتي است، گفت: تجارب خوبي در اين زمينه  بنيان كردن اقتصاد ازبا بيان اينكه دانش

اي هاي توسعهوجود دارد و هر كشوري كه محوريت را بر اين موضوع بنا نهاده، شتاب برنامهالمللي در سطح بين
 .خود را افزايش داده است
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مورد تاكيد قرار گرفته است و در آن بر استفاده از فناوري اطالعات و  1404انداز افزود: اين موضوع در چشموي 
ان كردن بنيه است و همچنين دولت تدبير و اميد نيز موضوع دانشهاي استان اشاره شدارتباطات در پيشبرد برنامه

 .اقتصاد را در دستور كار قرار داده است

هاي علم و فناوري خارج هاي صورت گرفته از پاركهاي موفقي با حمايتها شركترحماني افزود: در اين سال
 ل رسيده است.هزار محصو 2محصول به  188شدند، تعداد محصوالت تجاري سازي شده از 

در بخش پاياني اين نشست نماينده ولي فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز در سخناني كوتاه خاطرنشان     
تقريباً يك خطبه بود كه منجر به افزايش آگاهي خواهد ” رونق توليد“هاي مطرح شده در زمينه كرد كه صحبت

 اي در برنخواهد داشت. او با بيان اينكهاين جلسات، نتيجهشد لذا نبايد به خودمان سخت بگيريم كه ممكن است 
ا ها ردر جهت ايجاد تحوالت، نياز به اشتراك مساعي داريم. نماينده مقام معظم رهبري در چنين شرايطي، تحريم

 ها اين فرصت را بههم يك فرصت دانست و تأكيد كرد: اگر قرار است يك جايي از خارج، قطع اميد كنيم تحريم
 ها را يك فرصت بدانند.بنيان بايد تحريمهاي دانشود آورده است، لذا شركتوج

ها در نشست دوم با نخبگان اله دژكام در بخش پاياني سخنان خود، حضور معاون استانداري و رؤساي دانشگاهآيت
قد ن“شده است و بايد را خواستار شد و در همين رهگذر تأكيد كرد كه در گام دوم انقالب، دوره گزارش دادن تمام 

  مشكالت را بررسي و برطرف كنيم.” و تجويزي

در پايان اين نشست مقرر شد در جلساتي با حضور مسئولين استاني نسبت به پيگيري مطالبات مطرح شده در 
نشست پيگيري شود و در نشست ديگري با حضور نخبگان و صاحبان شركت هاي دانش بنيان نتايج پيگيري ها 

   يشان رسانده شود.به اطالع ا
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 و جوايز با آشنايي كارگاه و فارس نخبگان بنياد رئيس با استان هاي دانشگاه برتر دانشجويان نشست
نخبگان ملي بنياد تسهيالت  

 چگونه« همايش نخستين همزمان با فارس نخبگان بنياد رئيس با استان هاي دانشگاه برتر دانشجويان نشست
 معاونت همت به »نخبگان ملي بنياد تسهيالت و جوايز با آشنايي كارگاه« و »شويم كشوري نمونه دانشجو

 تاالر در 98 ماه دي 1 يكشنبه روز در فارس نخبگان بنياد همكاري با و شيراز دانشگاه فرهنگي و دانشجويي
   .شد برگزار شيراز دانشگاه حكمت

 مرحله اوراند هيات نمايندگان شيراز، دانشگاه فرهنگي مدير فارس، نخبگان بنياد رئيس حضور با كه برنامه اين در
 نامه ينآي تبيين ضمن شد، برگزار البرز جايزه برندگان و كشوري نمونه دانشجويان نمونه، دانشجوي دانشگاهي

 ركتش جشنواره، برگزاري ستاد نمايندگان توسط كشوري نمونه دانشجو جشنواره نامه آيين هشتمين و بيست
 ختگانآمو دانش و دانشجويان ويژه تسهيالت با فارس نخبگان بنياد كارشناسان حضور با كارگاهي در كنندگان

 چنين هم. ساختند مطرح برنامه اين در بنياد، نمايندگان با را خود سواالت و گرديدند آشنا نخبگان ملي بنياد برتر
  .پرداختند خود هاي دغدغه بيان به فارس استان نخبگان بنياد رئيس حضور با نشستي در
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نشست نخبگان و صاحبان شركت هاي دانش بنيان با رئيس كل و جمعي از مسئوالن دادگستري 
  فارس، رئيس بنياد نخبگان فارس و مسئوالن دانشگاهي و پارك علم و فناوري فارس

نشستي به همت به منظور بررسي مشكالت نخبگان و صاحبان شركت هاي دانش بنيان و كمك به رفع آن ها 
برگزار  1398بهمن ماه  5بنياد نخبگان فارس  و به ميزباني رئيس كل دادگستري استان فارس در روز شنبه مورخ 

گرديد. در اين نشست كه با حضور رئيس بنياد نخبگان فارس، رئيس كل و جمعي از معاونان دادگستري فارس، 
س دادگاه انقالب استان، مدير كل سازمان تعزيرات استان، مدير كل ثبت اسناد فارس، دادستان عمومي استان، رئي

نفر از مخترعان  60معاون پارك علم و فناوري فارس، رئيس اداره استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز و بيش از 
  برتر و مديران شركت هاي دانش بنيان و فعاالن اين حوزه برگزار گرديد، حضار به بيان دغدغه هاي خود پرداختند.

با اشاره به مزيت هاي رقابتي  »ميدون«از كارآفرينان برجسته كشور و داور برنامه  دكتر نبيدر ابتداي اين نشست، 
گفت: در حال حاضر بازار بسيار خوبي براي  كشور در حوزه صادرات به ويژه در نساجي و صنايع تبديلي كشاورزي

ش و خالقيت مي توان اين بازار ها را تصاحب كرد و محصوالت ايراني در كشورهاي منطقه وجود دارد كه با تال
  اشتغال و درآمد خوبي براي كشور ايجاد كرد.

به اهتمام رئيس قوه قضاييه به برخورد با فساد و اشاره با نيز حجت االسالم موسوي رئيس كل دادگستري فارس 
زمينه، آماده حمايت همه جانبه حمايت از توليد كنندگان و نخبگان گفت: مجموعه دادگستري فارس نيز در اين 

  از توليد كنندگان و نخبگان فارس است.

ضمن تشكر از توجه ويژه حجت االسالم موسوي به در سخنان كوتاهي دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان فارس  
اي نوپا و شركت هاين سومين نشستي است كه با موضوع حمايت از نخبگان و توليد  :نخبگان و دانشگاهيان گفت

امروز مي خواهيم دغدغه هاي توليد كنندگان و نخبگان را بشنويم و از  وانش بنيان در خدمت ايشان هستيم د
  ايشان جهت رفع آن ها كمك بگيريم. 

يكي از خواسته هاي ما اين است كه شعبه ويژه اي در دادگستري فارس جهت رسيدگي به مشكالت و  :وي افزود
امور نخبگان تشكيل شود و همچنين يكي از نيروهاي فرهيخته دادگستري فارس را به عنوان مشاور امور نخبگان 

  د.د تندتري به خود بگيرنماييد تا دسترسي نخبگان و پيگيري مشكالتشان رون و رابط با اين افراد معرفي
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دكتر نجيبي معاون دادگستري فارس نيز در اين نشست با اشاره به فعاليت هاي ستاد پيگيري سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي در استان به رياست رئيس كل دادگستري فارس گفت: اين ستاد در حال حاضر مشكالت مربوط به شركت 

  آن ها اقدام مي نمايد. هاي دانش بنيان را بررسي و در جهت رفع

 دغدغه هاي خود و در ادامه اين نشست مخترعان برتر و مديران شركت هاي دانش بنيان حاضر در جمع به بيان
نكاتي پرداختند از جمله: عدم اجراي قانون معافيت مالياتي شركت هاي دانش بنيان در استان، نياز به پايش 

عوامل موفقيت و يا شكست برخي از آن ها، زمانبر بودن پروسه فعاليت هاي شركت هاي دانش بنيان و شناخت 
دريافت نشان استاندارد، لزوم شفاف سازي در ارتباط با ثبت دانش فني به عنوان سرمايه اسمي شركت هاي دانش 
بنيان، ايجاد مكانيزم قانوني جهت جذب سرمايه گذاران خطر پذير و جلب اعتماد آن ها، لزوم برخورد جدي با 

  ده قاچاق و همچنين لزوم برخورد جدي با فساد و رشوه خواري در برخي سازمان هاي دولتي.پدي

در پايان اين نشست حجت االسالم موسوي تاكيد كرد: در هفته آينده جلسه ديگري با حضار برگزار خواهيم كرد 
دادگستري هست را رفع مشكالت شما را به صورت جزئي بررسي و به خواست خدا آن چه كه در توان و اختيار تا 

  خواهيم كرد.

ين ا وي همچنين اعالم كرد به زودي يكي از افراد فرهيخته دادگستري را به عنوان مشاور امور نخبگان و رابط با
بگان و صاحبان شركت هاي دانش بنيان بتوانند راحتتر مسايل خود را پيگيري افراد معرفي خواهد كرد تا نخ

عبه اي ويژه نخبگان در دادگستري فارس تشكيل گردد تا مسائل و مشكالت اين همچنين مقرر گرديد شنمايند.
       حوزه در آن شعبه مورد بررسي قرار گيرد.
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دومين نشست مخترعان برتر و مديران شركت هاي دانش بنيان فارس با رئيس كل و مسئوالن 
  و پارك علم و فناوري فارس دادگستري استان فارس

و رئيس بنياد نخبگان  مخترعان برتر و مديران شركت هاي دانش بنيان فارس 1398بهمن ماه  5 مورخ پيرو جلسه
در  98بهمن ماه  14با رئيس كل و مسئوالن دادگستري استان فارس، دومين نشست در روز دوشنبه مورخ  فارس

ي دانش بنيان فارس، رئيس محل پارك علم و فناوري استان فارس و با حضور مخترعان برتر و مديران شركت ها
كل و معاونين و مسئوالن دادگستري استان فارس، دادستان استان فارس، مدير كل سازمان بازرسي استان، رئيس 

  پارك علم و فناوري استان و رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار گرديد.و معاونان 

ين حجت االسالم و المسلم ،ع مشكالت حضار برگزار گرديددر اين نشست كه در ادامه نشست قبلي و به منظور رف
ده ايم تا مشكالت جزئي تر شما اموسوي رئيس كل دادگستري فارس در سخنان كوتاهي گفت: در اين جلسه آم

  را بشنويم و به خواست خدا در جهت رفع آن ها تالش خواهيم كرد.

  ناني به معرفي برخي فعاليت هاي پارك پرداخت.همچنين دكتر ذوالقدر رئيس پارك علم و فناوري فارس در سخ

درادامه اين نشست، حضار به بيان مشكالت خود پرداختند كه مسئوالن حاضر در جمع به ارائه راه حل پرداخته و 
  يا دستور پيگيري به زيرمجموعه هاي خود صادر كردند.

انگونه كه در جلسه قبل هم تقاضا همچنين آقاي مظلومي نماينده بنياد نخبگان فارس در اين جلسه گفت: هم
كرديم، معتقديم اگر رئيس كل محترم دادگستري يكي از نيروهاي فرهيخته دادگستري را به عنوان رابط امور 
نخبگان و شركت هاي دانش بنيان معرفي نمايند، اين رابط مي تواند به خاطر آشنايي كه با قوانين و افراد 

پيگيري نموده و از بسياري از بروكراسي ها و اتالف وقت افراد نخبه اي كه كارهاي نخبگان را  ،دادگستري دارد
  .نمايدمي توانند وقت خود را صرف توليد و پيشرفت كشور نمايند، جلوگيري 

خبگان رابط خود با نيك نفر را به عنوان س نيز با استقبال از اين پيشنهاد، رئيس كل دادگستري و دادستان فار
مقرر گرديد مشكالت مطرح شده در اين جلسه از طريق اين رابط ها پيگيري و نتيجه به اطالع معرفي نمودند و 

  ذي نفعان رسانده شود.
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  تحقيقاتي،  –بازديد از مراكز علمي 
  صنعتي و فرهنگي
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21/1/98  

  عباس(ع)به مناسبت ميالد حضرت دو تن از جانبازان سرفراز شيراز  از تقديربازديد و 

 به عمل آمد.دو تن از جانبازان سرفراز شيراز  ازتقدير و  بازديدبه مناسبت ميالد حضرت عباس(ع) و روز جانباز 
در اين برنامه كه با حضور مسئوالن بنياد نخبگان استان فارس و دانشگاه صنعتي شيراز و جمعي از دانشجويان 

برگزار گرديد، دكتر شريف  98فروردين ماه  21چهارشنبه مورخ دانشگاه صنعتي و استعداد هاي برتر استان در روز 
رئيس بنياد نخبگان فارس با اشاره به ايثار و فداكاري رزمندگان دفاع مقدس گفت: اين نسل وظيفه خود را در راه 

ند چه داندفاع از انقالب اسالمي به خوبي انجام دادند و اين بايد درسي براي نسل امروز و جوانان باشد تا هميشه ب
فداكاري هايي در راه حفظ اين مرز و بوم انجام شده و اكنون نوبت آنان است. دكتر فخارزاده معاون بنياد نخبگان 
استان فارس نيز ضمن تشكر از ايثارگري هاي خانواده هاي جانبازان گفت: ايثارگري و زحمات خانواده و به ويژه 

  و ما همه خود را مديون اين بزرگواران مي دانيم.همسران جانبازان كمتر از خود جانبازان نيست 

همچنين جانبازان دالور آقايان عبد الحسن بچاري و عبد الرسول زارع گل به بيان خاطراتي از دوران حماسه و 
  دفاع پرداختند.

  در پايان مراسم نيز با اهداي لوح، از اين دو جانباز دالور و خانواده آن ها تقدير به عمل آمد. 
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3/7/98  

هفته دفاع مقدس در روز  مناسبت بازديد از بيمارستان جانبازان اعصاب و روان جنت شيراز به
 مهرماه 3چهارشنبه 

، به منظور تكريم از قهرمانان دفاع مقدس و به مناسبت 1398ماه  مهر 3مورخ  10ساعت روز چهارشنبه صبح در 
با حضور مسئوالن » شيرازبيمارستان جانبازان اعصاب و روان جنت «هفته دفاع مقدس، بازديدي از بزرگداشت 

  .بنياد نخبگان فارس و جمعي از نخبگان و استعداد هاي برتر استان برگزار شد

 لدر اين بازديد كه با همراهي جمعي از مسئوالن و دانشجويان دانشگاه صنعتي شيراز و همچنين مسئوالن و پرسن
ISC  .و مجمع خيران نخبه پرور فارس برگزار شد، شركت كنندگان از جانبازان اين مركز عيادت نمودند  

در ابتداي اين بازديد آقاي دكتر نسابه رئيس بيمارستان توضيحاتي را در ارتباط با جانبازان سرفراز اين مركز و 
  خدمات آن ارائه نمودند. 
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  98 23/8و  22، 21، 20

منطقه يكم نيروي بازديد از نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد استان هرمزگان ، 
  مجتمع كشتي سازي صنايع فراساحل ايران  ودريايي ارتش 

از به همت بنياد نخبگان استان هرمزگان، جمعي از استعداد هاي برتر كشور  98آبان ماه  23الي  20در تاريخ 
مجتمع  ومنطقه يكم نيروي دريايي ارتش داخل و رونق توليد استان هرمزگان ، نمايشگاه فرصت هاي ساخت 

  كشتي سازي صنايع فراساحل ايران بازديد كردند.

زگان بنياد نخبگان استان هرما مشاركت ق توليد استان هرمزگان بهاي ساخت داخل و روننخستين نمايشگاه فرصت
 هايتوانمندي و صنايع وارداتي و فناورانه هاينيازمندي محوريت با استان اجرايي و علمي مراكز و صنايع تمامي 	و

ر، رساني صنايع با سازندگان و مراكز فناواهداف اين نمايشگاه؛ بهم	گفتني است ازشد.  افتتاح و برگزار	داخل ساخت
ري و نيز نامه همكا سازي و عقد تفاهمها و برآورد نيازهاي صنعت جهت داخلي سازي و بوميشناسايي چالش

تي از مجتمع كش همچنينصاحبان استعداد برتر كشور .طي اين برنامه ، هاي مختلف اشتغال مي باشدايجاد زمينه
 .سازي و صنايع فرا ساحل ايران (ايزو ايكو) بازديد نمودند

 ري و وارداتي معدن و صنايعصاحبان استعداد برتر در نشست علمي تخصصي نيازمندي هاي فناو ،در روز دوم
 تمهار اصول آموزشي دوره	نيز نشست علمي تخصصي نيازمندي هاي فناوري و وارداتي صنايع كوچك و ،معدني
از همچنين صاحبان استعداد برتر كشوري و استاني . نمودند شركت نمايشگاه و غرفه مديريت و داري غرفه هاي

با 1369شركت آلومينيوم المهدي در تير ماه مراحل مختلف توليد آلومينيوم بازديد نمودند، الزم به يادآوري است 
 18فاز) و در منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس در 3هدف توليد شمش آلومينيوم (در 

كيلومتري غرب شهر بندرعباس تأسيس گرديد. و با تالش متخصصان داخلي و همكاري پيمانكار خارجي، طي 
 .راه اندازي شد فاز دوم 88ماه در مهر ماه  40مدت 

، نشست علمي تخصصي نيازمندي هاي فناوري و وارداتي صنايع نفتي و شيميايي و آخر بازديد در بعداز ظهر روز 
نشست علمي تخصصي نيازمندي هاي فناوري و وارداتي صنايع دريايي و نيز دوره آموزشي معرفي مزايا و فرآيند 

ي اطالعات در رونق توليد و موفقيت كسب و كار در روز آخر اخذ مجوز دانش بنيان و دوره آموزشي نقش فناور
 .وردندهاي جزيره هرمز نيز بعمل آبازديدي از ظرفيتنخبگان و مستعدان در پايان روز سوم، .نمايشگاه برگزار شد
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11/10/98  

از خانواده رئيس بنياد نخبگان فارس به همراه چند تن از مستعدان تحت حمايت ، ديدار صميمانه 
 از فرماندهان دوران دفاع مقدس شهيد جاويدي

حبيب شريف رئيس دكتر  5و  4به مناسبت سالروز عمليات كربالي  بنياد نخبگان فارس، به گزارش روابط عمومي 
محمد جواد دهقاني رئيس مركز مستعدان تحت حمايت اين بنياد، دكتر از  بنياد نخبگان فارس به همراه چند تن 

دكتر غفاري پور، رئيس دانشگاه سلمان اسالم،  ني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهانمنطقه اي اطالع رسا
با خانواده سردار شهيد مرتضي جاويدي موردي ديدار  1398دي ماه  11فارسي كازرون، در تاريخ چهارشنبه 

  .كردند

 ييك پيروان حسين حاج توسط 	در اين ديدار خاطراتي از سردار مرتضي جاويدي و خصوصيات اخالقي آن شهيد
 گرفت. قرار 	كه بسيار مورد استقبال حاضرين و بخصوص خانواده آن شهيد ز همرزمان سردار بيان گرديدا

ها در مسئوليت هاي مختلف و در جبهه  سردار شهيد مرتضي جاويدي در طول دفاع مقدس سال شايان ذكر است
حماسه آفريني كرد. اين قهرمان دفاع مقدس داوطلبانه در هاي كردستان، غرب و جنوب در لشكر المهدي (عج) 

شركت  	5و  4، خيبر، بدر و كربالي  8و  2، 1عمليات هاي مختلف از جمله فتح المبين، بيت المقدس، والفجر 
  .داشت بعهده را 	ها فرماندهي گردان فجر لشكر المهدي (عج) داشته و مدت

اسالم  جهان اد نخبگان فارس و مركز منطقه اي و پايگاه استنادي علومدر پايان اين ديدار لوح سپاسي از طرف بني
  .ز آموزش عالي، به خانواده اين شهيد واال مقام اهدا شدمراك و و روساي دانشگاه ها
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  4/11/98و  3

  كازرون شهرستان از پهنه خليج فارس مستعدان فرهنگي_علمي بازديد

بهمن با حضور جمعي از مستعدان تحت حمايت  4و  3فرهنگي از شهرستان كازرون در تاريخ _بازديد علمي 
برگزار شد. در اين بازديد دو روزه كه مستعدان تحت حمايت بنياد نخبگان در آن حضور داشتند از مكان هاي 

  صنعتي و همچنين فرهنگي و گردشگري بازديد به عمل آمد. -علمي

ت اين برنامه ، شركت كنندگان از نيروگاه سيكل تركيبي كازرون بازديد به عمل آوردند. گفتني است در روز نخس
، يكي بخش مركزي شهرستان كازرون	شيراز-كازرون ي جاده 12در كيلومتر 		نيروگاه سيكل تركيبي كازرون

 .است مگاوات	1373با ظرفيت توليد  ايران		بزرگ نيروگاه سيكل تركيبي	و سومين ايرانتوليد برق هاي نيروگاه	از

 واحد آنسالدو 4مگاوات و  128واحد ميتسوبيشي با توان نامي  2مشتمل بر  گازي		واحد 6اين نيروگاه داراي 

V94,2  و  230هاي مگاوات و دارا بودن پست 1373واحد بخار زيمنس است كه مجموعاً با ظرفيت توليد  3و
  .در كشور است توليد برق		و يكي از مراكز مهم استان فارس	ترين نيروگاهكيلوولت به عنوان بزرگ 400

، مانيتورينگ و... از ITمستعدان ضمن بازديد از واحدهاي مختلف نيروگاه شامل واحد شيمي، واحد كنترل ، واحد 
  مجموعه آشنا شدند.صحبت هاي راهنماي نيروگاه بهره برده، با چالش هاي موجود در 

با تدريس عضو هيئت  "خودآگاهي"ساعته ي ،  3شركت كنندگان هم چنين در روز نخست در كارگاه آموزشي 
اده شركت نمودند و به بحث و گفتگو و ارائه زه سلمان فارسي ، سركارخانم صادق علمي گروه روانشناسي دانشگا

هجري) و  4بقعه ي شيخ ابواسحاق كازروني (از صوفيان قرن هاي خود در اين رابطه پرداختند. بازديد از  ديدگاه
  موزه ي مردم شناسي شهرستان كازرون ، پايان بخش برنامه هاي روز نخست اين بازديد بود.

) بازديد به عمل آوردند. گفتني است اين در بخش جره وباالده(واقع  زار كازروننرگسدر روز دوم ، مستعدان از 
   قرار گرفته است كازرون	در نزديكي شهر هكتار وسعت 140است كه با  زار طبيعي ايرانترين نرگسبزرگ مكان،

هر ساله بيش ه است كه از سوي انجمن گل و گياه ايران به عنوان خانه نرگس ايران معرفي شد 1395در سال  و
و به كشورهاي اروپايي، حاشيه خليج فارس و شهرهاي مختلف  برداشتاز آن ميليون شاخه گل نرگس  30از 

  شود.  كشور صادر مي
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 23در فاصله هكتار وسعت ،  200پايان بخش اين برنامه ، بازديد مستعدان از مجموعه تاريخي بيشابور بود كه با 
ان از يادگارهاي دور وترين شهرهايي يشاپور يكي از كهنقرارد دارد. گفتني است ب زرونكيلومتري شمال غرب كا

نظيري همچون معبد آناهيتا (الهه آب) را در خود جاي داده است. بيشاپور از ساسانيان است كه آثار باستاني بي
داراي سند شهرسازي از آن  كه به عنوان اولين شهر استشهرهاي داراي طراحي و مهندسي ويژه روزگار خود بوده

انداز چشم"بين المللي  مجموعهياد ميشود. مستعدان با بهره مندي از توضيحات راهنماي گردشگري و نماينده ي 
ارزشمند ( مربوط به دوره ساسانيان ) دراين شهر  ميراث آثار باستاني وبا  "شناسي ساساني منطقه فارسباستان

  آشنا شدند.  
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 اردوي جهادي
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  20/4/98و  19، 18

  ع خيران نخبه پرور فارسمرحله اول اردوي جهادي مدرسه تابستانه خالقيت و ايده پردازي مجم

در راستاي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در سطح شهرستان هاي استان، به همت جمعي از 
و همكاري مجمع خيران نخبه پرور فارس، موسسه خيريه علي  خالقيت فصلي مدارساستعدادهاي برتر، سفيران 

ابن حمزه (ع) و انجمن مددكاري ايتام مهدي فاطمه (عج) مرحله اول مدرسه تابستانه خالقيت و ايده پردازي در 
نفر از دانش آموزان مقطع هفتم، هشتم و نهم متوسطه تحت پوشش موسسات مذكور به صورت  74شيراز براي 

  اردوي جهادي برگزار گرديد.

 مدارستير ماه در شيراز برگزار شد جمعي از استعدادهاي برتر و سفيران  20تا  18در اين برنامه كه در روزهاي 
در قالب كارگاه هاي آموزشي مشاهده و ايده پردازي، تفكر واگرا، طوفان ذهن، سنجش خالقيت،  خالقيت فصلي

و ارتباط مؤثر و هم چنين در قالب مسابقات خالقيت، مفاهيم مربوطه را به طراحي لوگو، تكنيك خالقيت اسكمپر 
هم چنين در كارگاهي براي والدين دانش آموزان شركت كننده، عالوه بر تشريح  دانش آموزان آموزش دادند.

  .مطالبي ارائه گرديد» راهكارهاي افزايش خالقيت در دانش آموزان«جزييات و اهداف برنامه در رابطه با 

در آيين اختتاميه مرحله اول با حضور دانش آموزان، والدين، مسئولين و خيرين استان، دكتر شريف رييس بنياد 
نخبگان فارس و مديرعامل مجمع خيران نخبه پرور فارس ضمن تشريح اهداف و دليل برگزاري برنامه مدارس 

برنامه و هم چنين تالش مجمع خيران  فصلي خالقيت و ايده پردازي، به نقش خيران استان در شكل گيري اين
نخبه پرور براي جلب حمايت خيران در مسير توانمندسازي نيروهاي انساني مستعد اشاره نمود. در پايان اين 

  مراشم از دو گروه برتر اين مرحله تقدير به عمل آمد.

دفترچه «پروژه خود با عنوان مرداد ماه فرصت دارند تا با ارسال  5شايان ذكر است دانش آموزان شركت كننده تا 
  براي حضور در مرحله دوم برنامه در شيراز اقدام نمايند.» مشاهده و ايده پردازي

  



 

٨١ 
 

14/6/98  

  اردوي جهادي آموزشي با محوريت هدايت تحصيلي در شهرستان كازرون

هست و اين انتخاب، كمتر با آگاهي  نهم پايه آموزان دانش براي مهم بسيار ايمسئله رشته، انتخاباز آن جا كه 
در شهرستان كازرون اقدام به برگزاري  همايشي با  خالقيت فصلي مدارسانجام مي شود، جمعي از سفيران 

 ستانشهر در »روشن آينده و تفكر«محوريت هدايت تحصيلي دانش آموزان پايه هشتم شهرستان كازرون با عنوان 
برگزار گرديد، جمعي  آموزان دانش از نفر 86با حضور  شهريور ماه 14در روز  در اين همايش كه نمودند. كازرون

در قالب سمينارهاي كوتاه در موضوعات زير  مباحثياز مستعدان برتر، دانشجويان و فارغ التحصيالن برتر استان 
 ساعت  ارائه نمودند: 11را طي 

 گيري تصميم و مسئله حل) 1

 دانشگاه در آن هاي شاخه زير و مختلف هاي رشته معرفي) 2

  اي حرفه فنيهاي  رشته معرفي) 3

 پايه علومهاي  رشته معرفي) 4

 انساني علوم هاي رشته معرفي) 5

 هنر هاي رشته معرفي) 6

 تجربي علوم هاي رشته معرفي) 7

 مهندسي علوم) معرفي رسته هاي 8

 انجمن كازرون، شهرستان پرورش و آموزش ،فارس استان نخبگان بنياد شايان ذكر است اين همايش با همكاري
 برگزار گرديد. كازرون فرهنگيان دانشگاه همچين و پريشان ميراث

 



 

٨٢ 
 

  24/8/98و  23، 22

  »شيراز 4و  3مدرسه پاييزه خالقيت و ايده پردازي نواحي «برگزاري مرحله اول اردوي جهادي 

در راستاي برگزاري مدارس فصلي خالقيت و ايده پردازي در سطح شهرستان هاي استان، بيست و ششمين مدرسه 
، با حمايت سازمان فرهنگي، اجتماعي و مدرسه خالقيتفصلي به همت جمعي از استعدادهاي برتر و سفيران 

خيران نخبه پرور فارس براي شيراز و مجمع  4و  3ورزشي شهرداري شيراز و همكاري آموزش و پرورش ناحيه 
  دانش آموزان مقطع هشتم و نهم متوسطه سكونتگاه هاي غير رسمي به صورت اردوي جهادي برگزار گرديد.

آبان ماه در سراي محله كوشك ميدان برگزار شد جمعي از استعدادهاي  24تا  22در اين برنامه كه در روزهاي 
كارگاه هاي آموزشي مشاهده و ايده پردازي، تفكر واگرا، تكنيك در قالب  مدرسه خالقيتبرتر استان و سفيران 

خالقيت طوفان ذهن و اسكمپر، سنجش خالقيت و ارتباط مؤثر و هم چنين مسابقات خالقيت، مفاهيم مربوطه را 
  به دانش آموزان آموزش دادند.

نخبگان فارس، معاون فرهنگي و در آيين اختتاميه اين مرحله كه با حضور دانش آموزان، والدين، رييس بنياد 
اجتماعي شهرداري شيراز و يكي از اعضاي شوراي اسالمي شهر شيراز برگزار شد، دكتر شريف طي سخناني با 
معرفي بنياد ملي نخبگان و مجمع خيران نخبه پرور فارس از هدف بنياد در برگزاري برنامه مدرسه فصلي خالقيت 

ت هاي الزم براي طي كردن بهتر مسير نخبگي توسط دانش آموزان مستعد و ايده پردازي در راستاي آموزش مهار
  توضيحاتي ارائه داد.

  



 

٨٣ 
 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  طرح جامع توسعه زيست بوم كارآفريني
  استان فارس 

   

  

  

  

  

  

  

  



 

٨٤ 
 

  30/1/98 الي 28
  شيراز دانشگاه در كارآفريني و خالقيت نشست دومين

 
 98 ماه فروردين 30 الي 28 در كه مغز عملكردي و ساختاري تصاوير تحليل هاي روش توسعه كارگاه دومين در 

 رگزارب فارس پرور نخبه خيران مجمع و فارس استان نخبگان بنياد همكاري با و شيراز دانشگاه علوم دانشكده در
 شورهايك از بعضي در چهارم صنعتي انقالب گيري شكل به اشاره با فارس استان نخبگان بنياد رئيس گرديد،
 اينترنت  وعيمصن هوش و گرفته شكل بيولوژيكي و ديجيتالي فيزيكي، هاي فناوري پايه بر انقالب اين: گفت جهان
 نندهك تعيين عناصر و ها خروجي...  و پيشرفته مواد علوم فناوري زيست نانوفناوري، بعدي، سه چاپ پهپادها، اشيا،
 از ها نآ جهت تغيير در را سنتي مديران بين در سنتي افكار كنيم تالش بايد گفت شريف دكتر. باشد مي آن

 .دهيم سوق دنيا روز هاي فناوري سمت به سوم صنعتي انقالب به مربوط فناوري

 سال 4 طي در بنيان دانش كار و كسب فضاي ايجاد در بنياد اين نقش به اشاره با فارس نخبگان بنياد رئيس
 يك تشكيل ابتدايي ركن چهار الزم، هايزيرساخت تهيه و انساني نيروي آموزش، ترويج،: گفت تاكنون گذشته

 ايه روش توسعه سمپوزيم دومين و است گيري شكل حال در فارس استان در كه است كارآفريني اكوسيستم
 .است اكوسيستم همين راستاي در مغز عملكردي و ساختاري تصاوير تحليل

 بين هاي رشته ايجاد جهت الزم فضاي نمودن فراهم با تا نمود درخواست دانشگاه مسئوالن از پايان در وي 
  نمايند همت بنيان دانش هاي كار و كسب فضاي الزم مقدمات نمودن فراهم به كمك در اي رشته

  



 

٨٥ 
 

  30/1/98الي  28

ه باليني و تحقيقاتي ب كاربردهاي: مغز عملكردي و ساختاري تصاوير تحليل توسعه هاي	روش كارگاه
  fMRI هاي	داده تحليل پيشرفته هاي	همراه كارگاه آموزش روش

 اويرتص تحليل توسعه هاي	روش كارگاه«، مجمع خيران نخبه پرور فارسو  بنياد نخبگان استان فارسبا حمايت 
	داده لتحلي پيشرفته هاي	باليني و تحقيقاتي به همراه كارگاه آموزش روش كاربردهاي :مغز عملكردي و ساختاري

 تصويربرداري مغزي و علوم شناختي دانشجويان و اساتيد با كاربردهاي علوم پايه دربا هدف آشنايي »   fMRI هاي
  برگزار گرديد.  1398فروردين  30و  29، 28در روزهاي چهارشنبه الي جمعه 

راز دانشگاه شيو مركز كارآفريني دانشكده علوم  با همت بخش آمار دانشگاه شيراز، انجمن علمي آماراين برنامه  
 يراز،شتوسط محققين برجسته در حوزه تصاوير مغزي از دانشگاه هشت سخنراني تخصصي ، در روز اول اجرا شد و
صنعتي شيراز و دانشگاه علوم پزشكي تهران ارائه گرديد. كارگاه تحليل  دانشگاه شيراز، پزشكي علوم دانشگاه

مقدماتي با مفاهيم تصويربرداري در روزهاي دوم و سوم برگزار گرديد و ضمن آشنايي  fMRI هاي	پيشرفته داده
فردي و گروهي،  fMRI هاي طراحي آزمايش، پيش پردازش تصاوير، تحليل ، روشMRI و آشنايي با دستگاه

  س شد.مغزي بصورت تئوري و عملي تدريو استخراج اتصالت  REST هاي	تحليل داده

بنيان علوم  و توسعه با پژوهشگران و محققان آشنايي رويداد اين هاي	آموزش و ها	هدف اصلي از ارائه سخنراني
پايه و مهندسي در آنها بوده است. در اين رويداد  علوم هاي	اي و كاربردهاي متفاوت رشتهرشتهاي و ميانبين رشته

نايع، مهندسي ص كامپيوتر، مهندسي برق، مهندسي فيزيك، شناسي، زيست آمار، هاي	دانشجويان و اساتيد رشته
  .شركت داشتند مرتبط هاي	مهندسي پزشكي، فيزيك پزشكي، پزشكي عمومي، علوم اعصاب و ساير رشته

  



 

٨٦ 
 

  13/2/98و  12

  المرددوره تربيت مربي خالقيت و ايده پردازي (جايزه اميد) در  چهارم و پاياني مرحله

 ،اي پنجشنبه و جمعهه پردازي (جايزه اميد) در روزايده مرحله از دوره تربيت مربي خالقيت و  چهارمين و آخرين
برگزار شد.  پژوهشسراي المردمعلم از شهرستان هاي خنج و المرد در  23شركت با  98ارديبهشت ماه  13و  12

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

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

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

پژوهش و نوآوري و كارآفرني براي معلمان طي دو روز ارائه  هاي روش عنوان با اصلي سرفصل دو سوم، مرحله در
  گرديد.

  همچنين در اين دوره معلمين در ابتدا در آزمون مرتبط با مباحث مرحله سوم و كل دوره شركت كردند.

  



 

٨٧ 
 

18/7/98 

  جايزه علمي و كار آفريني با حمايت مجمع خيران نخبه پرور و بنياد نخبگان فارس  4رونمايي از 

برگزار شد  18/7/98جمين مجمع عمومي ساليانه مجمع خيران نخبه پرور فارس كه در روز پنجشنبه مورخ در پن
جايزه علمي و كارآفريني كه با حمايت خيران و نيك انديشان تامين مالي شده است و با نظارت مجمع خيران  4از 

  نخبه پرور و بنياد نخبگان فارس اهدا خواهد شد، رونمايي شد.

در اين برنامه كه به منظور ارايه گزارش فعاليت هاي انجام شده در يك سال گذشته و همچنين هم انديشي در 
رابطه با برنامه هاي مجمع برگزار شده بود، رئيس بنياد نخبگان فارس و مدير عامل مجمع، توضيحاتي درباره 

پرور فارس با هدف شناسايي و هدايت فعاليت هاي يك سال اخير مجمع ارايه داد و گفت: مجمع خيران نخبه 
استعداد هاي برتر در سطوح مختلف و در راستاي نخبه پروري و نخبه شناسي شكل گرفت. تكريم از نخبگان و 
الگوبرداري از زندگي آنها از اهداف ديگر اين مجمع است. وي با اشاره به ميزان حمايت هاي خيران و واقفان درسال 

مي باشد در حالي كه در كشور ما بيشتر  ميليارد دالر 46بيش از ريكا گفت: اين رقم گذشته به دانشگاه هاي آم
  حوزه نيروي انساني توجه شده است.حمايت هاي خيران، صرف ساخت و ساز و تجهيزات مي گردد و كمتر به 

  در پايان اين مراسم رونمايي از چهار جايزه علمي و كار آفريني زير انجام پذيرفت:  

جايزه علمي دكتر فريدون مهبودي در حوزه بيوتكنولوژي، جايزه كارآفريني دكتر علينقي مصلح شيرازي در حوزه 
 ،برترين طراح كسب و كار كه موجب خلق ثروت و اشتغال پايدار در كشور شود تعلق مي گيردكارآفريني كه به 

 MD/MPHدانش آموختگان ممتاز دوره جايزه علمي دكتر محمد هادي ايمانيه كه در حوزه سالمت جامعه به 
به خروجي هاي موفق و برگزيدگان استارتاپي اهدا خواهد شد نيز جايزه ي كارآفريني اميد كه اهدا خواهد شد، و 

  و يا به صورت وام در اختيار ساير گروه هاي موفق قرار خواهد گرفت.

  



 

٨٨ 
 

24/7/98  

  »ميدانستم بودم ساله 20 وقتي كاش اي«رويداد 

با حمايت اداره كل ارتباطات و فناوري اطالعات استان فارس و » دانستمساله بودم مي 20اي كاش وقتي «رويداد 
به كه  بخش برگزار گرديد 3داد در قالب بنياد ملي نخبگان فارس در شتاب دهنده كوانتوم برگزار گرديد. اين روي

ي كه هر فرد در زندگي به آنها احتياج دارد از جمله بررسي موضوعاتي از جمله مهارت هاي نرم و بحث سرمايه هاي
  .ه شدپرداخت ...سرمايه مالي، سرمايه اجتماعي و

  اطراف ما دو دسته آدم وجود دارند: بر مبناي مطالب ارائه شده در اين كارگاه،

  ي خودشان كاملند. الف.كساني كه با گذشته 

  مندند.ي خودشان گلهب.كساني كه از گذشته

كمك به جلوگيري از نارضايتي افراد از ند. در واقع ده اكه محقق نش داشتند آرزوهايي ،تمام افراد ناراضي در عمل،
هدف برگزاري اين تينا سيليگ، اثر  »دانستمساله بودم مي20اي كاش وقتي «كتاب گذشته خود با استفاده از 

  بود.رويداد 

  



 

٨٩ 
 

25/7/98  

  »كنيم معرفي دقيقه 10 در را خود چگونه«كارگاه 

دقيقه معرفي كنيم با تدريس سركار خانم مونا ناصري (هم بنيان گذار شتاب  10ارگاه آموزشي چگونه خود را در ك
 فارس در شتاباستان نخبگان  ي اطالعات استان فارس و بنياددهنده بانا) با حمايت اداره كل ارتباطات و فناور

  دهنده كوانتوم برگزار گرديد. 

سكانس هاي آغازين يك فيلم سينمايي اهميت دارد. و  گران درست مانند پرده اول نمايشيمعرفي كردن خود به د
افراد معموال در همان برخورد اول هرچند به نادرست، از شما و شخصيت شما برداشتي خواهند داشت كه تغيير 

ر نياز دي آموزشي پيشهاها نخواهد بود. با توجه به اهميت اين موضوع يكي از كارگاهاين نگرش به اين آساني
باشد. افراد در اين كارگاه به مي» معرفي كنيم؟دقيقه  10چگونه خود را در «مهارت ارتباطي، كارگاه  رمجموعهزي

  .ن در زمان مشخص دست پيدا كردندخصوصيات خود و توانايي ابراز آاز شناخت بهتر 

  



 

٩٠ 
 

30/7/98  

  »اجرا تا ايده از وكار،كسب« كارگاه

با همكاري  »ايده تا اجراوكار؛ از كسب«ي كارآفريني تحت عنوان توسعه كارگاه هاياولين نشست از سلسله 
دانشگاه صنعتي شريف و حمايت اداره كل ارتباطات و فناوري اطالعات استان فارس و بنياد ملي نخبگان فارس، با 

ها، صاحبان ايده و استارتاپ. برگزار گرديد در شتاب دهنده كوانتوم "تومن"و  "نواك"گذاران بنيانحضور هم
مندان به حوزه كارآفريني با شركت در اين رويداد توانستند در فضايي دوستانه با ميهمانان به دانشجويان و عالقه

  .مند شوندوكار نوپايشان بهرهاندازي كسبها در مسير راهوگو بپردازند و از تجربيات آنگفت

در سه حوزه شامل سرفصل  (VCCup11) وكار شريفي كسبي كارآفريني و توسعهرهي جشنوايازدهمين دوره
برگزار گرديد. شركت كنندگان در هر سرفصل بطور جداگانه مورد داوري و ارزيابي  "استارتاپ"و  "طرح"،  "ايده"

كنندگان ضمن شركتدر طي مراحل اين جشنواره،  .قرار گرفته و برگزيدگان هر حوزه مورد تقدير قرار گرفتند
ي محوري و فناورانه خود، در يك محيط ها بر مبناي ايدهآشنايي با مفاهيم و اصول كسب وكار و تمرين عملي آن

در راستاي ترويج  .گذار اقدام نمودندسازي طرح خود جهت ارائه به نهادها و اشخاص سرمايهرقابتي نسبت به آماده
  VCCupچنين معرفي جشنواره در سطح كشور، كارآفرينان جوان و همو توسعه فرهنگ كارآفريني و شناسايي 

ها، اقدام به برگزاري رويدادي هاي شهرستانها و دانشگاههاي علم و فناوري، مراكز رشد، شتابدهندهبا كمك پارك
  ست. هاي موفق كشور كرده ااستارتاپ گذارانبا حضور بنيان

  



 

٩١ 
 

  98مهر و آبان 

خالقيت و پژوهش مربيتربيت برگزاري دوره فشرده   
دوره فشرده تربيت مربي خالقيت و پژوهش با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت معلمان شهر شيراز در مورد 
مباحث مرتبط با آموزش خالقيت و پژوهش با همت بنياد نخبگان استان فارس و مجمع خيران نخبه پرور فارس 

 36سرفصل آموزشي و در  9خبگان فارس برگزار شد. اين دوره در در محل بنياد ن 22/8/98تا  16/7/98از تاريخ 
  ساعت به شرح زير برگزار شد. 

  ساعت) 3كارگاه مشاهده، فرضيه سازي و ايده پردازي (مدت زمان:  -
  ساعت) 8كارگاه روش پژوهش (مدت زمان:  -
  ساعت) 6كارگاه انواع تفكر (مدت زمان:  -
  ساعت) 3كارگاه كارگروهي و تيمي (مدت زمان  -
  ساعت) 3كارگاه تهيه و تدوين مطالب خالق (مدت زمان:  -
  ساعت) 3كارگاه سنجش خالقيت (مدت زمان:  -
  ساعت) 4كارگاه تكنيك هاي خالقيت (مدت زمان:  -
 ساعت) 4كارگاه روانشناسي آموزش خالقيت (مدت زمان:  -

حتواي آموزشي براي ارائه در پايان دوره شركت كنندگان پس از انجام پروژه مشخص شده در زمينه تدوين م
 كارگاه در يكي از موضوعات كارگاه هاي گذرانده در دوره، گواهي دوره را دريافت خواهد نمود.

  



 

٩٢ 
 

  4/11/1398و  3 همچنين و 27/10/98و  26

  فارس پرورش و آموزش معلمان ويژه نوآوري و خالقيت مربي تربيت دوره اول مرحله برگزاري

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري و همكاري اداره كل آموزش و پرورش فارس  بنياد نخبگان فارس با حمايت
منطقه آموزش و پرورش فارس  22با اهداف زير اقدام به طراحي دوره تربيت مربي خالقيت و نوآوري ويژه معلمين 

 	مرحله نمود: 4در 

 تربيت مربيان بومي در حوزه آموزش و ترويج خالقيت و نوآوري  

 خالقيت و ايده پردازي در بين معلمان ترويج مباحث  

 استفاده از پتانسيل معلمان در بحث آموزش خالقيت و نوآوري در نقاط مختلف استان  

 تمركززدايي	ها شهرستان ساير به نگاه و استان مركز از نوآوري و خالقيت مباحث   

 فراهم نمودن بستر براي ايجاد نوآوري  

 ايده پردازي و توانمندسازي آنها شناسايي معلمان فعال در حوزه خالقيت و  

 و بيضا مرودشت، سپيدان، شيراز،	پس از اعالم فراخوان در سطح ادارات آموزش و پرروش شهرستان هاي
نفر متقاضي  151ارسنجان و پاسارگاد تعداد  خرامه، سروستان، قيروكارزين،كوار، و فراشبند فيروزآباد، زرقان،جهرم،

نفر با كسب امتياز الزم مجوز حضور در برنامه را  70در آزمون ورودي دوره شركت در دوره شده كه با شركت 
 70نفره (مجموعا  35در همين راستا مرحله اول دوره تربيت مربي خالقيت و نوآوري در دو گروه  كسب نمودند.

حله كارگاه در اين مر بهمن ماه در شيراز برگزار شد. 4و  3دي ماه و  27و  26نفر) روزهاي پنج شنبه و جمعه 
 موزشآ شناسي روان	كمالي، خانم توسط خالقيت هاي تكنيك	ميهمي، دكتر آقاي توسط خالقيت هاي تئوري	هاي

ست شايان ذكر ا گرديد. ارائه مهبد دكتر خانم توسط مرتبط موانع و خالقيت انواع		و پيما راه خانم توسط خالقيت
 پروژه مرتبط با مباحث آن مرحله ارزيابي خواهند شد.شركت كنندگان پس از هر مرحله از طريق آزمون كتبي و 
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  7/9/98و  6

   شيراز دانشگاه استادان از نفر 40 حضوربا ويكند  استارتاپ رويدادبرگزاري 

 دانشگاه يكارآفرين مركز فارس، نخبگان بنياد همكاري با مشترك صورت به كه ويكند استارتاپ رويداد يك قالب در
 كه تيم 7 شد، برگزار 98 ماه آذر 7 و 6 پنجشنبه و چهارشنبه روزهاي در فارس فناوري و علم پارك و شيراز
 زمال هاي كارگاه در شركت با ابتدا بودند شيراز دانشگاه مختلف هايرشته  در جوان علمي هيئت اعضاي از همگي

 ختلفم هاي حوزه در مختلف هاي تيم تشكيل سپس و كار و كسب بوم ايجاد نحوه كار گروهي، با آشنايي جمله از
  يافتند. راه فناوري و علم پارك به همگي ترتيب بدين و يابند دست ارزشمندي نتايج به شدند موفق

 علوم حوزه در جهان در كه تحولي و تغيير به دليل گفت: هاتيم  اين داوري جلسه در نخبگان فارس بنياد رئيس
 نگرش ت:گف شريف حبيب دكتر است. الزم دانشگاه مسئوالن و استادان در نگرش تغيير است، شده ايجاد فناوري و

 با هك است اين ما همگي وظيفه است لذا فناوري بومزيست  گيريشكل از مانع دانشگاهيان و مسئوالن سنتي
 كه محترم استادان از نفر 40 شما ادامه داد: وي دهيم. تغيير را نگرش اين كنيم تالش كارآفريني مفاهيم ترويج

 رد همكارانتان به بايست مي ايد آموخته ها برنامه اين در كه آنچه زكات عنوان به ايد كرده شركت رويداد اين در
 هابرنامه اين اجراي و شركت راستاي در را آن ها و كرده منتقل دانشجويان به كالس ها سر در و آموزشي هايگروه

 نماييد. ترغيب

كه در آن گروهي از استادان دانشگاه به عنوان است  تجربي - آموزشي كارگاهيبرنامه،  اين است ذكر شايان
صاحبان ايده، مديران، توسعه دهندگان و عالقه مندان به راه اندازي شركت نوپا با هم جمع مي شوند و تيم هايي 

ركت ه، يك شتشكيل مي دهند تا ضمن آشنايي با تجاري سازي ايده هاي فناورانه شكل گرفته در محيط دانشگا
نوپاي جديد راه اندازي نموده و نمونه اوليه اي از كار خود ارائه دهند و در انتهاي دوره، محصول يا خدمت توسعه 

  .مي شوديافته، به داوران مسابقه ارائه 

  



 

٩٤ 
 

20/9/98  

مرتضي پروفسور «و رو نمايي از دو جايزه علمي » سپاسخواهعلي رضا پروفسور «اهداي اولين جايزه 
  انجام شد.» ايزدپناهكرامت اله پروفسور «و » خوشخوي زهتاب

و همزمان با مراسم تقدير از  98آذرماه  20در روز چهارشنبه مورخ 	،فارس بنياد نخبگانبه گزارش روابط عمومي 
توسط خيران استان هر سه جايزه پژوهشگران برتر استان فارس،يك جايزه علمي اهدا و از دو جايزه علمي كه 

دا اهتامين مالي شده و توسط مجمع خيران نخبه پرور فارس و با همكاري و نظارت بنياد نخبگان استان فارس 
  رونمايي شد.مي شود، 

 ،رؤسا در اين مراسم كه با حضور دكتر رحيمي استاندار فارس، دكتر نادگران رئيس دانشگاه شيراز، جمعي از
جايزه «اولين و مسئوالن دانشگاه ها و سازمان هاي استان فارس برگزار گرديد،   معاونان دانشگاه هاي شيراز

دانش آموخته در حوزه مهندسي آب، به آقاي بابك ذوالقدر اصلي  »سپاسخواهعلي رضا علمي پروفسور 
 دريافت نمود. ايشان جايزه خود را از دستان پروفسور سپاسخواه كارشناسي ارشد مهندسي آب اهدا گرديد و

 ر اين مراسم اعالم گرديد.دومين جايزه علمي پروفسور سپاسخواه دفراخوان  همچنين 

رئيس بنياد نخبگان استان فارس و مديرعامل مجمع خيران نخبه پرور فارس در اين مراسم گفت: اهداي جايزه به 
ه بو رهنگ كشور تجليل و تكريم از نخبگان و سرآمدان عرصه علم و فنام بزرگان علمي استان فارس با هدف 

همچنين حمايت از پژوهشگران عرصه هاي مختلف  و منظور پاسداشت مقام اثرگذاري واالي اين بزرگان در جامعه
  بنياد نخبگان استان فارس انجام مي شود.با نظارت علمي، توسط مجمع خيران نخبه پرور فارس و 

ستان در اين مراسم از دو جايزه دكتر مرتضي دكتر شريف افزود: در ادامه اهداي جوايز به نام بزرگان علمي ا
  خوشخوي و دكتر كرامت اهللا ايزد پناه رونمايي مي شود. 

وي ادامه داد: جايزه دكتر مرتضي خوشخوي زهتاب به برترين پژوهشگران حوزه علوم باغباني و جايزه دكتر كرامت 
ا خواهد شد كه شيوه نامه اجرايي و فراخوان شناسي گياهي اهد بيمارياهللا ايزد پناه به بهترين پژوهشگران حوزه 

  ارسال تقاضا توسط متقاضيان به زودي از طريق سايت مجمع خيران نخبه پرور فارس اعالم خواهد شد. 

در ادامه اين مراسم با حضور استاندار فارس، رئيس دانشگاه شيراز، رئيس بنياد نخبگان فارس و پروفسور ايزدپناه 
  شد. رونمايي »ايزدپناهكرامت اله پروفسور «و » خوشخوي زهتابمرتضي پروفسور «از دو جايزه  

  



 

٩٥ 
 

  

دكتر علي رضا سپاسخواه، استاد برجسته مهندسي آب دانشگاه شيراز، دكتر مرتضي آقايان شايان ذكر است 
  رگزيدهستاد بخوشخوي زهتاب، استاد برجسته علوم باغباني دانشگاه شيراز و همچنين دكتر كرامت اله ايزد پناه، ا

ساتيد ا ويروس شناسي گياهي دانشگاه شيراز، هر سه از برگزيدگان جايزه عالمه طباطبايي بنياد ملي نخبگان و از 
 كشور هستند. برجسته
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  1398نيمه دوم 

  نوكا) مدرسه( كارآفريني و نوآوري ،خالقيت دوره

-دوره اي است تجربي) ايجاد دانشگاه نسل سومدوره آموزشي خالقيت و نوآوري و كارآفريني نوكا (در راستاي 
 و بنيان دانش كارهاي و كسب حوزه در فعاليت به مندان	آموزشي با هدف ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت عالقه

اكوسيستم نوآوري و فناوري كشور. اين مجموعه قصد دارد با توجه به خالء نيروي انساني توانمند  در فعال نهادهاي
در اكوسيستم نوآوري و كارآفريني به آموزش و ارتقاي مهارت متقاضيان بپردازد تا افراد بتوانند در مجموعه هايي 

موجود را ل به كار شوند و تا حدودي خالء پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد و ... مشغو ها،	مانند شتابدهنده
  يد. برطرف نما

  .مرحله به شرح زير اجرا مي شود راين برنامه در چها

الف: سرفصل هاي آموزشي خالقيت و ايده پردازي مرحله اول در مرحله اول، كارگاه هاي آموزشي با تاكيد بر 
تا دانشجويان را با اصول اوليه و ماهيت در پي آن هستند  (Small c creativity) مهارت هاي عام خالقيت

خالقيت آشنا سازند. اهميت اين مرحله در آن است كه آموزش هايي كه در مورد خالقيت و ايده پردازي ارائه مي 
گردد به عنوان سرمايه اي است كه دانشجويان در مراحل بعدي و به طور ويژه در مرحله هاي مربوط به كارآفريني 

  د.توانند از آن استفاده نمايني و نوارزش آفريني م

قسمتي از گذار د، اختصاص پيدا مي كن (Big C Creativity) مرحله دوم كه به مهارت هاي خاص خالقيتدر 
دانشجو از خالقيت به نوآوري و كارآفريني در سايه روشن اين مرحله اتفاق مي افتد. به طور كلي، دانشجو مهارت 

آموزش مي بيند، سپس وارد مرحله دوم مي شود و آموزش هاي مرحله اول را  هاي عام خالقيت را در مرحله اول
  .تكميل مي نمايد و در نهايت آماده مرحله گذار به سمت نوآوري و كارآفريني مي شود

مرحله سوم پس از آنكه دانشجويان مباحث مربوط به خالقيت و ايده پردازي را در سطح عام و خاص گذراندند  در
  .دوره مي شوند كه در صدد آموزش هاي مرتبط با نوآوري و كارآفريني مي باشدوارد فاز دوم 

در مرحله چهارم دانشجوياني كه ايده هاي كارآفريني و نوارزش آفريني دارند امكان اين را خواهند داشت تا از 
گردد به عنوان  مشاوره هاي رايگان در راستاي عملي كردن ايده هاي خود بهره ببرند. در اين بسته كه سعي مي

يك رويداد كارآفريني برگزار گردد ، دانشگاه و ساير مراكز مرتبط از جمله پارك علم و فناوري و بنياد نخبگان 
  . استان اين دانشجويان را در صدد عملي كردن ايده هايشان كمك خواهند كرد
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  معرفي بنياد نخبگان و برنامه هاي آن
  در شهرستان ها 
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8/2/98  

   نخبگان ملي بنياد هاي فعاليت اجراي براي ريزي برنامه و رستم و ممسني هاي شهرستان به سفر
 آن ارشد كارشناس و معاون همراه به فارس استان نخبگان بنياد رييس 98 ماه ارديبهشت 8 مورخ يكشنبه روز

 ،فرماندار با و كرد سفر رستم و ممسني شهرستان به فارس استان هاي شهرستان به خود سفر ادامه در بنياد،
  .نمود گفتگو و ديدار شهرستان پرورش و آموزش مديران و عالي آموزش مراكز روساي

 در ممسني شهرستان نور پيام دانشگاه چنين هم و عالي آموزش مركز در حضور با همراه هيأت و شريف دكتر
 اجراي براي الزم هاي هماهنگي مراكز، مختلف هاي بخش از بازديد ضمن و گرفت قرار مراكز آن اقدامات جريان
  .داد صورت را دانشجويان ويژه نوآوري و كارآفريني هاي برنامه

 فارس پرورش و آموزش كل اداره سمپاد اداره مدير شرفي همراهي با فخارزاده دكتر سفر اين از ديگري بخش در
 بحث به رابطه اين در مربوطه مسئولين با و بازديد ممسني شهرستان مدارس در شهاب ملي برنامه اجرايي روند از
 نامهبر آموزشي كارگاه ابتدايي، آموزگاران جمع در حضور با رستم شهرستان در چنين هم و پرداخته نظر تبادل و

  .نمودند برگزار را 98-99 تحصيلي سال براي برنامه اجرايي روند و شهاب ملي

 پرورش و آموزش ادارات مديران و عالي آموزش مراكز روساي فرماندار، حضور با نشستي در سفر اين ادامه در
 اجراي جزييات و روند با رابطه در مشابه نشستي در رستم شهرستان در چنين هم و ممسني شهرستان مناطق
 خالقيت مربي تربيت دوره« ،»اول متوسطه آموزان دانش ويژه پردازي ايده و خالقيت فصلي مدارس« هاي برنامه
 رنظ تبادل و بحث »التحصيالن فارغ و دانشجويان ويژه نوآوري تورهاي« چنين هم و »شهرستان معلمين ويژه

 و آموزش ادارات و عالي آموزش مراكز و فرمانداري حمايت با مذكور هاي برنامه است ذكر شايان. پذيرفت صورت
  .شد خواهند عملياتي جاري سال تابستان از ممسني و رستم هاي شهرستان پرورش
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 ساير برنامه ها
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5/5/98  

  مصاحبه و نشست خبري با خبرگزاري جمهوري اسالمي (ايرنا)

بنياد نخبگان استان فارس طبق هماهنگي هاي انجام شده به منظور اطالع رساني فعاليت هاي انجام شده توسط 
، نشست خبري و مصاحبه اختصاصي خبرگزاري 1398و همچنين برنامه هاي پيش رو در سال  98و  97در سال 

جمهوري اسالمي ايران (ايرنا) با حضور دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس و مظلومي كارشناس روابط 
  برگزار گرديد. 1398ماه  مرداد 5عمومي اين بنياد در تاريخ 

ه ستان فارس پرداخت و بي بنياد نخبگان ايت ها و برنامه هادكتر 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.

 

  

  
  



 

١٠١ 
 

28/5/98  
  D‐8 هاي اقتصاديسازمان همكاري كل نشست مشترك رئيس بنياد نخبگان فارس با دبير

 و پايگاه استنادي علوم جهان اسالم D‐8 اقتصادي هايسازمان همكاريكل نشست مشترك دبير  در
)ISC( استفاده  ،98مرداد  28در تاريخ  ،بنياد نخبگان فارس و چند دانشگاه استان فارس و روساي

ن اي در ،فارس استان قاتيتحقيها و مراكز علمي از پتانسيل موجود در حوزه علوم و فناوري دانشگاه
  .گرفتهشت كشور مورد بحث و بررسي قرار 

در ارتباط اين هشت كشور  ،قراردادهايي ارزشمند نيز منعقد گرديد كه متعاقب آن ،در اين نشست
 ،هاي اطالعاتي موجود در مركز فوق الذكراستفاده از پايگاه ،هاي علوم و فناوريحوزهدر با يكديگر 

 مبتني بر دانش چشمگيرهاي ادروندبارائه دستاوردها و  علوم و فناوري اطالع رساني و ايمنطقه مركز
  .خواهد بود

هاي يتفعالرئيس بنياد نخبگان فارس در اين نشست ضمن ارائه مختصري از  ،دكتر حبيب شريف
ه ها بو دانش آموختگان برتر و نحوه ارائه ساير حمايت نبنياد ملي نخبگان و حمايت از مستعدي

با حمايت بنياد ملي نخبگان و  بنيانهاي دانشهمه ساله شاهديم كه شركت :اقشار مختلف گفت
صاحبان . گيردپرداز شكل مين خالق و ايدهتوسط جوانا ،معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

 قشراين ها باعث تشويق ها عموماً جوان هستند و نياز به حمايت دارند كه اين حمايتاين شركت
والت محصها خريد ز اين نوع حمايتيكي ا .داشته باشند بيشتري گرديده تا در اين راستا فعاليت

بازار و برگزاري فنبا  D‐8 وي پيشنهاد كرد كه همه ساله در هر يك از كشورهاي .ستآنها
  .هايي از دستاوردهاي اين جوانان نسبت به تبادل فناوري اقدام گرددنمايشگاه

به  ISCز ضمن تشكر از مركز ني ،D‐8 اقتصادي هايهمكاري سازمانكل  دبير شاري جعفرآقاي 
ها و تعهدات جاري بين اين سازمان و كشورهاي عضو تفقوام :جهت دعوت از ايشان به ايران گفت

به دنبال راهكارهاي اجرايي در خصوص تبادل علم و  ،عموماً اقتصادي است و در آينده نزديك
 .كندفناوري هستيم كه ايران نقش مهمي در اين زمينه ايفاد مي

  

  

  



 

١٠٢ 
 

31/6/98  

بازديد امير دريادار دكتر سياري معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي ايران از بنياد نخبگان 
  فارس

امير دريادار دكتر حبيب  98شهريور ماه  31به گزارش روابط عمومي بنياد نخبگان استان فارس در روز يكشنبه 
ستان فارس بنياد نخبگان امحل  حضور درضمن  ناهللا سياري معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي ايرا

  در جريان فعاليت هاي اين بنياد و همچنين مجمع خيران نخبه پرور فارس قرار گرفتند.

، طوح مختلف دانش آموزيگفت: بنياد نخبگان در س تشكر از حضور امير سياريدكتر شريف ضمن در اين ديدار 
  ر حال شناسايي و حمايت از نخبگان و استعداد هاي برتر است. د و مخترعان برتر ارغ التحصيالندانشجويي، ف

 حمايت از دانش آموختگان ، دانشجوييدانش آموزي و رئيس بنياد نخبگان فارس در زمينه فعاليت هاي حوزه 
اساتيد  رخيتهيه كتاب هاي زندگي نامه ب و الگوسازي از نخبگان و سرآمدان، تكريم ،بزرگداشت،  برتر دانشگاهي

استفاده از توان خيران در زمينه حمايت از استعدادهاي  با هدفتاسيس مجمع خيران نخبه پرور فارس  و برگزيده
  توضيحاتي را ارائه كرد. محروم راستان و به ويژه استعداد هاي برت ربرت

نياد هاي ب امير دريادار حبيب اهللا سياري معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي نيز ضمن تشكر از فعاليت
 نخبگان در زمينه همكاري و كمك به اين فعاليت ها قول مساعد داد.

  



 

١٠٣ 
 

8/7/98  

  بنياد نخبگان فارس ازمشترك در ديدار مديركل فرهنگ و ارشاد فارس  همكاري توافق براي

و معاون فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس با حضور در بنياد نخبگان استان  مديركل، 98مهرماه  8در روز دوشنبه 
  فارس با رئيس اين بنياد ديدار كردند. 

دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان فارس در اين ديدار ضمن اشاره به فعاليت هاي بنياد در ارتباط با شناسايي و 
دانشگاهي گفت: شناسايي و حمايت از برگزيدگان حمايت از دانش آموزان، دانشجويان و دانش آموختگان برتر 

وي با اشاره به ابالغ شيوه نامه شناسايي  ادبي و هنري كشور نيز از وظايف و ماموريت هاي بنياد نخبگان است.
ري(زير ح مستعدان برتر هنبرگزيدگان هنري كشور و شروع فرآيند ثبت نام آن گفت: بنياد ملي نخبگان در دو سط

دان هنرمندر رشته هاي مختلف هنري اقدام به فراخوان و ثبت نام از  سال)  40مدان هنري(باالي سال) و سرآ 40
  مهرماه سال جاري ادامه خواهد داشت. 30مايد كه ثبت نام در اين فرآيند تا مي نبرتر كشور 

 ي هنرمندانمديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس نيز ضمن اشاره به فعاليت هاي اين سازمان و پتانسيل باال
استان گفت: در زمينه شناسايي و معرفي هنرمندان برتر استان به بنياد نخبگان فارس آمادگي كامل وجود دارد. 

ادامه داد: در زمينه اجراي شيوه نامه حمايت از هنرمندان برتر كشور توسط بنياد ملي نخبگان و  آقاي سهرابي
  بنياد استاني با تمام توان همكاري خواهيم كرد.

همكاري في ما بين در زمينه استفاده از توان، نيروها و امكانات دو توافق براي شايان ذكر است در اين ديدار 
توانمندسازي نخبگان و استعدادهاي برتر و هنرمندان، شناسايي و حمايت از استعداد ها و راستاي دستگاه در 

نري مسايل فرهنگي و هحل مشكالت و تر در زمينه نخبگان و استعدادهاي بر هنرمندان برتر، استفاده از پتانسيل
  رسيد.انجام و همكاري در زمينه تكريم و بزرگداشت هنرمندان برتر استان به 

 



 

١٠٤ 
 

18/7/98  

اوقاف فارس، بنياد نخبگان كل جايزه نخبگاني امام محمد باقر(ع) با همكاري اداره توافق براي اعطاي 
  ران نخبه پرور فارسفارس و مجمع خي

 سرآمدان اثرگذاري و اثربخشي توسعه فتركل دبا حضور دكتر انبيا مدير  98مهرماه  18در روز پنجشنبه مورخ  
يه كل اوقاف و امور خير مديررئيس بنياد نخبگان فارس در دفتر  بنياد ملي نخبگان و دكتر شريف نخبگان و

) به نخبگان و استعداد هاي برتر استان فارس اهداي جايزه نخبگاني امام محمد باقر(عدر ارتباط با استان فارس، 
  با همكاري اداره كل اوقاف فارس، بنياد نخبگان فارس و مجمع خيران نخبه پرور فارس توافق شد. 

 ملي نخبگان بنياد نخبگان و سرآمدان اثرگذاري و اثربخشي توسعهدفتر مدير كل در ابتداي اين نشست دكتر انبيا 
در حيطه جذب منابع مالي از خيران در جهت حمايت از نخبگان و استعدادهاي اين دفتر با اشاره به فعاليت هاي 

برتر در كشور، به فعاليت هايي كه در استان هاي ديگر مانند مازندران و زنجان با كمك سازمان اوقاف در حال 
زمينه پيشتاز و  انجام است اشاره كرد و گفت: استان فارس با تشكيل مجمع خيران نخبه پرور فارس در اين

الگوست و انتظار مي رود با حمايت هاي سازمان اوقاف فارس و هدايت منابع مالي خيران و واقفان به اين مساله، 
  شاهد شكوفايي هر چه بيشتر استعداد هاي استان باشيم. 

ست با ن نشنيز در اي و مدير عامل مجمع خيران نخبه پرورو فارس دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس
و مجمع خيران گفت: براي ترغيب خيران جهت ورود به عرصه حمايت از نخبگان اشاره به فعاليت هاي بنياد 

نيروي انساني نخبه فعاليت هاي خوبي انجام شده ولي نياز است سازمان هايي كه متولي امور خيريه هستند در 
  اين زمينه اقدامات فرهنگساز بيشتري را انجام دهند.

اين ديدار با تاكيد بر  نيز در يركل اوقاف و امور خيريه فارسموسوي مدالسالم و المسلمين سيد عباس حجت ا
اهتمام مقام معظم رهبري در حمايت از نخبگان و استعداد هاي برتر كشور گفت: مطمئنا حمايت از اين افراد 

كشور و اثرگذاري علمي و اقتصادي بركات فراواني را براي كشور خواهد داشت چون باعث ماندگاري نخبگان در 
وي افزود: اين مساله امر مباركي است و مورد نياز امروز جامعه ايران است و اداره اوقاف  آنان بر جامعه خواهد بود.

فارس آمادگي كامل دارد تا در اين زمينه با بنياد نخبگان و مجمع خيران نخبه پرور فارس همكاري داشته باشد و 
  تا خيران و واقفان را در زمينه ورود به اين عرصه تشويق نماييم.  تالش خواهيم كرد

در پايان اين نشست در زمينه اعالم و اهداي جايزه نخبگاني امام محمد باقر (ع) از محل نيات خير واقفان و نيك 
ايزه از اين ج انديشان به نخبگان و مستعدان برتر فارس با هدف حمايت مادي از اين افراد توافق شد و مقرر گرديد

  در هفته وقف رونمايي، و فرآيند اجرايي آن آغاز گردد.



 

١٠٥ 
 

12/8/98  

 پاسارگاد با رئيس بنياد نخبگان فارس در شهرستان مسكن بنياد مدير و شهردار نشست فرماندار،
  مشترك هايهمكاري خصوص

 هردارش فرماندار، ،نخبگان فارساين بنياد  رئيس حضور در محل دفتر رياست بنياد نخبگان فارس با ايجلسه در
 ت.پذيرف صورت نظر تبادل و بحث في ما بين هايهمكاري خصوص در پاسارگاد شهرستان مسكن بنياد مدير و

 شهرستان فرماندار فالحي آقاي گرديد برگزار بنياد محل در 98آبان ماه  12 مورخ يكشنبه روز كه نشست اين در
 گردشگري، هايظرفيت و انساني پاسارگاد از جنبه هاي نيروي شهرستان هاي مزيت برشمردن ضمن پاسارگاد

 از گيريبهره و شهرستان سطح در مختلف هاي حوزه در تحول ايجاد براي راسخ عزم وجود با كرد اميدواري ابراز
 طحس در فارس استان نخبگان بنياد مختلف هاي برنامه اجراي زمينه تحول، اين به نيل براي نخبگان ظرفيت

  گردد. فراهم شهرستان

 رمانداريسمت ف به آقاي فالحي بابت تصدي تبريك ضمن ديدار اين فارس در نخبگان دكتر شريف رئيس بنياد 
 رايب موجود هاي ظرفيت نخبه پرور فارس و خيران مجمع و نخبگان ملي بنياد معرفي با پاسارگاد، شهرستان در

 و پاسارگاد شهرستان رصدخانه اندازي راه تر، جدي پيگيري با كرد اميدواري ابراز شهرستان، سطح در فعاليت
 پاسارگاد شهرستان در بنياد پيگيري سال دو حدود از و ايده پردازي بعد خالقيت فصلي مدارس برنامه اجراي

  گردد. ،عملياتي

 زا نزديك آينده در بنياد نخبگان فارس رئيس كه بازديدي طي گرديد مقرر جلسه اين در است ذكر شايان 
 مدارس برنامه اجراي و رصدخانه اندازيراه خصوص در همكاري تفاهمنامه داد، خواهد انجام پاسارگاد شهرستان

 برسد. طرفين امضاء به شهرستان در پردازي ايده و خالقيت فصلي

  



 

١٠٦ 
 

14/10/98  

ارباب رجوع محترم از طريق سامد در  رئيس بنياد نخبگان استان فارس باپاسخگويي و ارتباط تلفني 
  98ديماه  14روز شنبه 

 وزر دكتر شريف رئيس بنياد نخبگان استان فارس استانداري محترم فارس، با پذيرفته صورت هماهنگي هاي پيرو
 پاسخگوي دولت(سامد) و مردم ارتباط الكترونيكي سامانه طريق از 12 الي 11 ساعت از 98 ديماه 14 مورخ شنبه

 .ارباب رجوع محترم بود

  در اين روز اربار رجوع محترم با ارتباط مستقيم با رئيس بنياد نخبگان فارس به بيان مشكالت خود پرداختند.

  

  

  
 



 

١٠٧ 
 

25/10/98  

دانشگاه شيراز،  3تفاهم نامه، بين صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران با  5پيگيري و انعقاد 
نشست مشترك مديران مركز تعامالت بين علوم پزشكي شيراز و صنعتي شيراز، همزمان با برگزاري 

 هاي فارس المللي علم و فناوري با رئيس بنياد نخبگان و مسئوالن دانشگاه

مشترك و جداگانه اي با حضور سه تن از مديران مركز تعامالت  س، جلساتاد نخبگان استان فاربني پيگيريبا  
  :ن زير برگزار گرديدبين المللي علم و فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با مسئوال

  پارك علم و فناوري فارس و شركت هاي دانش بنيان مستقر در اين پارك  هت رئيساهي -الف 

موده و يا در حال فعاليت متخصصان و كارآفرينان ايراني مقيم خارج از كشور كه در دانشگاه شيراز خدمت ن  -ب
  تفاهم نامه بين صندوق و دانشگاه) 3د و اعضاي هيات رئيسه دانشگاه شيراز(انعقاد مي باشن

  م نامه)(انعقاد يك تفاهان ت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي شيراز و تني چند از متخصصان و كارآفريناهي ياعضا -ج

  (انعقاد يك تفاهم نامه با صندوق)ت رئيسه دانشگاه صنعتي شيرازاهي ياعضا -د

 به ويژه در خصوص امكانات پيش ،در اين جلسات ضمن معرفي پتانسيل هاي موجود در مركز تعامالت بين المللي 
 پروژه هاي مشترك با متخصصان و از كشور بيني شده در برنامه همكاري با متخصصين و كارآفرينان ايراني خارج

مسائل و مشكالت و راه حل هاي پيشنهادي خود را ارائه دادند  ،ن و يا شركت كنندگانهر كدام از مسئوال ،خارجي
 .گيري گرددپيو مقرر گرديد از طرف مديران فوق الذكر موارد 

  



 

١٠٨ 
 

  

  

  

  

  

  

 

  برگزاري جلسات با حضور رياست
  فارسيا معاونت بنياد نخبگان 

  جلسه)  300حدود (برگزاري 

  
  
  
  
  



 

١٠٩ 
 

  موضوع  شركت كنندگان  روز  تاريخ
  ايجاد كارخانه نوآوري فارس  آقاي دكتر رحيمي (استاندار فارس) –دكتر حبيب شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبهسه  6/1/98
  مابينهمكاري في  آقاي دكتر جهانگيري ( مشاور شهردار شيراز)  چهارشنبه  7/1/98
 ITهمكاري در بخش فني واحد   دانشگاه شيراز) IT(كارشناس واحد آقاي كامياب  چهارشنبه  7/1/98

هماهنگي مراسم اهداء جايزه آقاي   آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس) –آقاي روزيطلب(همكار)  –خانم رجبي(گالري ذواالنواري)   شنبه  10/1/98
  ذواالنواري

  شوراي كارشناسياعضاء   يكشنبه  17/1/98
شوراي كارشناسي بنياد نخبگان فارس 

-ها و زماندر خصوص اعالم برنامه

  98هاي سال بندي

  خانم دكتر رزاقي –آقاي دكتر هنر  –آقاي دكتر خليلي   دوشنبه  18/1/97
جلسه كارگروه علمي جايزه دكتر 

پرور سپاسخواه در مجمع خيران نخبه
  فارس

  (تحت حمايت بنياد) خانم برمشوري  دوشنبه  18/1/97
-هاي دانشگاهاستانداردسازي پژوهش

هاي ايران با توسعه نرم افزار در حال 
  ساخت

بازديد و پيگيري امور مرتبط با برنامه   ريز و استهبانهاي نيرئيس آموزش و پرورش شهرستان –آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد)   شنبهسه  20/1/98
  ملي شهاب

آقاي دكتر اسماعيلي (معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش –آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد)  چهارشنبه  21/1/98
  استان فارس)

پيگيري امور مرتبط با برنامه ملي 
  شهاب

  تقاضاي همكاري  آقاي دكتر سهراب پور (پزشك)  شنبه  24/1/98

پرور شوراي علمي مجمع خيران نخبه  اعضاء شورا  يكشنبه  25/1/98
  فارساستان 

  شوراي عالي خيرين استان  اعضاء شورا  چهارشنبه  28/1/97

تعيين معيارها و ساير موضوعات در   آقاي دكتر كاووسي معين (عضو كميته علمي جايزه دكتر اميد بيگي)  چهارشنبه  28/1/98
  خصوص جايزه دكتر اميد بيگي

در خصوص مراسم تكريم آقاي دكتر   اجرائي (رئيس روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز)آقاي دكتر  -آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد)   چهارشنبه  28/1/98
  زادهملك

  شوراي اداري استان فارس  اعضاء شورا  چهارشنبه  28/1/98

برداري قسمتي از كليپ جهت فيلم  آقاي روزيطلب(همكار)  شنبه  31/1/98
  آقاي دكتر شريفي

 –اعضاء هيأت علمي دانشگاه عراق -آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد)-آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد)  شنبه  31/1/98
  مابينهاي فيهمكاري  كارشناسان بنياد

  هاي كارآفرينيهمكاري در دوره  آقاي دكتر ذوالقدر(استاد سرآمد دانشگاه شيراز)  شنبه  31/1/98
  بازديد از مراكز آموزش عالي شيراز  اعضاء جلسه -وزير محترم علوم تحقيقات و فناوري  –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد)   دوشنبه  2/2/98
  مابينهاي فيهمكاري  حاج آقا دژكام(امام جمعه شيراز) –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد)   دوشنبه  2/2/98
  استناديشوراي علمي مركز پايگاه   اعضاء شورا  دوشنبه  2/2/98
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  چهارشنبه  4/2/98

تر آقاي دك –نخبگان)  مليبنيادمستعدانآقاي دكتر فيض(معاون–آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد)
آقاي دكتر فخارزاده(معاون  –نخبگان)  ملي بنياد  مستعدان هدايت و شناسايي دفتر كل گلشن (مدير

 نخبگان ادبني آقاي دكتر سعيدي (رئيس –قزوين)  استان نخبگان بنياد آقاي دكتر افشار(رئيس -بنياد)
خانم  – )آموزيسراهاي دانشگذار پژوهشبنيانآقاي دكتر شريفي( –)  كرمان استان

 –خانم دكتر البرزي(عضوهيأت علمي دانشگاه شيراز)  -دكترخوشبخت(عضوهيأت علمي دانشگاه شيراز) 
آقاي دكتر شمشيري(عضوهيأت علمي دانشگاه  -آقاي دكتر جوكار (عضوهيأت علمي دانشگاه شيراز) 

  ساير كارشناسان –شيراز) 

بررسي علمي برنامه مدارس فصلي 
  پردازيخالقيت و ايده

آقاي دكتر ايمانيه (نماينده انجمن مددكاري –آقاي صحرائيان (مديرعامل شوراي عالي خيريه فارس)  شنبه  7/2/98
  آقاي دكتر شهامت منش (نماينده انجمن مددكاري ايتام مهدي فاطمه ع) –ايتام مهدي فاطمه ع) 

همكاري مشترك با مجمع خيران 
  پرور فارسنخبه

فرماندار و مسئولين آموزش و -آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد)–آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد)  يكشنبه  8/2/98
  رستم پرورش و آموزش عالي شهرستان

مابين و هاي فيدر خصوص همكاري
  برنامه ملي شهاب

فرماندار و مسئولين آموزش و -آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد)–آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد)  يكشنبه  8/2/98
  نورآباد ش عالي شهرستانپرورش و آموز

مابين و هاي فيدر خصوص همكاري
  برنامه ملي شهاب

كميته ثبت مجمع خيران تامين   )فارس سالمت تامين خيرين مجمع عامل مديرآقاي دكتر رامجردي (  سه شنبه  10/2/98
  سالمت فارس

پرور شوراي عالي مجمع خيران نخبه  اعضاء مجمع  چهارشنبه  11/2/98
  استان فارس

پرور شوراي اجرايي مجمع خيران نخبه  اعضاء شورا  چهارشنبه  11/2/98
  فارس

  تقاضاي تغيير وضعيت استخدامي  آقاي دكتر رنجبر(عضو هيأت علمي دانشگاه اقليد)  چهارشنبه  11/2/98

- همكاري بيشتر با مجمع خيران نخبه  آقاي دكتر فيروزآبادي  شنبه  14/2/98

  پرور

اعالم همكاري با پارك علمي و   نيازيآقاي دكتر   شنبه  14/2/98
  فناوري

  رونمايي از كتاب دانشنامه زنان ايران  اعضاء مدعو خانم آتشي(تحت حمايت)  –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  16/2/98

  دوشنبه  16/2/98
دكتر  خانم –آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان) –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس)

آقاي دكتر گشتاسبي (معاون فرهنگي شهرداري  – فرهنگي شهرداري شيراز) –همت (معاونت اجتماعي 
  شيراز)

بررسي طرح شهرداري شيراز در 
- خصوص حمايت از مستعدان و دانش

  آموزان مناطق محروم شيراز

در خصوص مشكالت شركت دانش   (ارباب رجوع)آقاي دكتر كديور   سه شنبه  17/2/98
  بنيان ايشان

اعضاء  -) ISCآقاي دكتر دهقاني(رئيس مركز –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  چهارشنبه  18/2/98
  مدعو

هماهنگي مربوط به همايش صنعت و 
  دانشگاه

  ISCشوراي انتشارات مركز   اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  25/2/98

آقاي دكتر تركستاني (معاون توسعه، برنامه ريزي و نيروي –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان)  شنبه  28/2/98
  انساني بنياد ملي نخبگان)

در خصوص امور مرتبط با بنياد 
  نخبگان

حاج آقا دژكام (نماينده ولي فقيه و امام جمعه –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان فارس)  يكشنبه  29/2/98
  در خصوص برنامه ملي شهاب  شيراز)

آقاي دكتر حسيني(رئيس روابط عمومي دانشگاه علوم –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان)  يكشنبه  29/2/98
  پزشكي شيراز)

سم تكريم آقاي دكتر هماهنگي مرا
  زادهملك

  مجمع خيرين سالمت استان فارس  اعضاء جلسه –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبهسه  31/2/98
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آقاي مهندس علويان مهر(رئيس سازمان ترافيك –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  چهارشنبه  1/3/98
  استان فارس)

  مابينهمكاري في

  درخواست معرفي نامه از بنياد  آقاي احمدي (ارباب رجوع)  چهارشنبه  1/3/98

آقاي مظلومي(كارشناس بنياد نخبگان فارس) –آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد نخبگان استان فارس)  يكشنبه  5/3/98
  آقاي دكتر بهبوديان (استاد بخش رياضي دانشگاه شيراز) –

آقاي دكتر هماهنگي مراسم تكريم 
  بهبوديان و دكتر وصال

درخواست كمك هزينه مربوط به   آقاي نيك نام (ارباب رجوع) –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان فارس)   يكشنبه  5/3/98
  پسرشان

آقاي مظلومي(كارشناس بنياد نخبگان فارس) –آقاي دكتر فخارزاده(معاون بنياد نخبگان استان فارس)  شنبهسه  7/3/98
  آقاي دكتر بهادر (رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز) –

هماهنگي مراسم تكريم آقاي دكتر 
  زادهملك

هماهنگي برگزاري مراسم اهداء جايزه    آقاي سجادي (نماينده آقاي ذواالنواري)  چهارشنبه  8/3/98
  ذواالنواري

  دانشجويان برنده جايزه اميدجلسه با   چهارشنبه  8/3/98
مابين در هماهنگي و همكاري في

پرور نخبه خصوص جوايز مجمع خيران
  استان فارس

همكاري في مابين در زمينه مشاوره   آقاي فرشاد زارع(مخترع تحت حمايت)  چهارشنبه  8/3/98
  ثبت اختراع مخترعين

هماهنگي برگزاري مراسم اهداء جايزه   آقاي سجادي (نماينده آقاي ذواالنواري)  يكشنبه  12/3/98
  ذواالنواري

  شوراي انتشارات دانشگاه شيراز  اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  18/3/98

شوراي اقتصاد مقاومتي استانداري   اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  18/3/98
  فارس

  يكشنبه  19/3/98
 مايندهن( دژكام اهللا لطفدكتراهللاآيتحضرت-آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)

آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان  -) شيراز محترم جمعه امام و فارس استان در فقيه ولي
  جمعي از نخبگان –آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان استان فارس)  –فارس) 

هاي فعاليت بررسي موانع و چالش
 بنيان در استاننخبگان و توليد دانش
  فارس

  ISCشوراي علمي مركز   اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   يكشنبه  19/3/98

خيرين استان پيگيري شوراي عالي   آقاي عباسي (نماينده مجمع خيران سالمت)  شنبهسه  21/3/98
  فارس

  چهارشنبه  22/3/98
آقاي دكتر نعمت اللهي (رئيس دانشكده علوم –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان فارس)

 آقاي مظلومي (كارشناس -آقاي دكتر عبداللهي (رئيس بخش رياضي دانشگاه شيراز)  –دانشگاه شيراز) 
  بنياد نخبگان استان فارس)

برگزاري مراسم تكريم از هماهنگي 
  دكتر وصال و بهبوديان

  شوراي برنامه و توسعه استان فارس  اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  25/3/98

  شنبه  25/3/98
آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان  -آقاي دكتر همتي (سازمان تبليغات اسالمي استان فارس)

آقاي باستان (كارشناس  -آقاي همتي (كارشناس سازمان تبليغات اسالمي استان فارس)  -فارس)استان 
  بنياد نخبگان استان فارس)

-مابين در خصوص طرحهمكاري في

  هاي پژوهشي

آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان استان -آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  دوشنبه  27/3/98
  بازديد از مدرسه مهر دانش  مدير مدرسه مهر دانش –فارس) 

آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان استان -آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  دوشنبه  27/3/98
  سراهاي استان فارس)(مسئول پژوهش آقاي كريميان –فارس) 

مابين در خصوص تجهيز همكاري في
  آموزيي دانشسراهاكردن پژوهش

ي آقاي دكتر حاتم (دكترا–آقاي دكتر ايمانيه–آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  شنبه  1/4/98
  آقاي دكتر رجائي و دكتر همتيان –اقتصاد) 

-حمايت از ساخت دستگاه چاپگر سه

  بعدي در دانشگاه علوم  پزشكي شيراز



 

١١٢ 
 

همكاري بيشتر دانشگاه شيراز با بنياد   آقاي دكتر ستايش (دانشگاه شيراز) -بنياد نخبگان استان فارس) آقاي دكتر شريف (رئيس  يكشنبه  2/4/98
  نخبگان فارس

آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  شنبهسه  4/4/98
  آقاي دكتر بهبوديان (استاد بخش رياضي دانشگاه شيراز) –فارس) 

هماهنگي برگزاري مراسم تكريم دكتر 
  دكتر وصال –بهبوديان 

درخواست همكاري با مجمع خيران   آقاي كردستاني (مخترع تابلو فرش) –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)   شنبهسه  4/4/98
  نخبه پرور فارس

آقاي دكتر رامجردي (رئيس مجمع خيران –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  چهارشنبه  5/4/98
  جلسه عالي مجمع  اعضاء مجمع عالي خيران استان فارس –سالمت استان فارس) 

مدير مدرسه مهر دانش (خانم دستغيب) به  -آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان فارس)    چهارشنبه  5/4/98
  آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان استان فارس) –همراه موسس و كارد آموزشي مدرسه 

توضيح در خصوص مدارس فصلي 
برنامه ملي  –خالقيت و ايده پردازي 
  شهاب

  شوراي اداري استان فارس  اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  5/4/98

همكاري در تهيه كليپ مجمع عالي   آقاي اسالمي (مستندساز)  شنبهيك  9/4/98
  خيرين فارس

 ISCشوراي انتشارات مركز   اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  10/4/98

آقاي دكتر سرافراز (هيأت علمي دانشگاه شيراز) –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  دوشنبه  10/4/98
  آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان استان فارس) –و همراهان 

در خصوص برگزاري جلسات مشاوره 
  روان شناسي

  شنبهسه  11/4/98
آقاي دكتر قاسم پور(معاون توسعه مديريت و  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)

آقاي  –) استان هاي دانشگاه امور در فارس استاندار مشاورآقاي دكتر رزمجو(  -منابع استانداري فارس) 
  )بنياد نخبگان استان فارسآقاي باستان (كارشناس  -دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان فارس) 

همكاري بيشتر استانداري استان 
  فارس با بنياد فارس

آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  شنبهسه  11/4/98
  زاده (مخترع تحت حمايت)آقاي نادري –فارس) 

پرور در خصوص مجمع خيران نخبه
  شهرستان جهرم در

  درخواست همكاري با مجمع خيران  خانم فرهادي (ارباب رجوع)  چهارشنبه  12/4/98

جهت پيگيري مركز نوآوري علوم   آقاي دكتر موسوي (دانشگاه شيراز)  شنبه  15/4/98
  انساني دانشگاه شيراز

  هارسانه –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  17/4/98
- اي در خصوص تكريممصاحبه رسانه

هاي در دست اقدام بنياد نخبگان 
  استان فارس

 مقام مقائ و آموزشي معاونآقاي دكتر افشاريفر (-آقاي دكتر شريف(رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  17/4/98
  نامه ارتقاءكميته آئين  )شيراز دانشگاه رئيس محترم

  بررسي جايزه كارآفريني دكتر مصلح  مصلح (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)آقاي دكتر   دوشنبه  17/4/98

هاي مشترك هماهنگي اجراي برنامه  آقاي دكتر ايمانيه (نماينده خيزيه مهدي فاطمه (عج))  دوشنبه  17/4/98
  استعداد يابي

جهت حمايت از رويداد تدكس   آقاي مقيمي (ارباب رجوع)  دوشنبه  17/7/98
  دانشگاه شيراز

  كميته جذب دانشگاه شيراز  اعضاء كميته –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبهسه  18/4/98

اختتاميه مرحله اول مدرسه تابستانه   مدعوين –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبهسه  18/4/98
  پرور فارسمجمع خيران نخبه

  جهت اخذ استعالم مركز امور نخبگان  آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس) –فرد(ارباب رجوع) آقاي عاطفت  شنبهسه  18/4/98
  شوراي اداري استان فارس  اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبهسه  18/4/98
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22/4/98  
  خانم آتشي (تحت حمايت بنياد)  شنبه

معنوي از درخواست حمايت مادي و 
چاپ دوم كتاب و چاپ جديد كتاب 

  نامه زنان نامدارزندگي

- همكاري در مراسم تكريم دكتر ملك  آقاي دكتر صالحي(عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز)  شنبهيك  23/4/98

  زاده

  دوشنبه  24/4/98
آقاي دكتر كنعاني (عضو هيأت علمي  –آقاي دكتر رعنايي (معاون پارك علم و فناوري استان فارس) 

آقاي دكتر ذوالقدر (عضو هيأت  –پور (مدير شتاب دهنده كوانتوم) آقاي دكتر سهراب –دانشگاه شيراز) 
  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) –علمي دانشگاه شيراز) 

بررسي پيشنهاد بنياد نخبگان در 
ي اندازي مركز جامع فناورخصوص راه

  در دانشگاه شيراز

آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   سه شنبه  25/4/98
  اعضاءكميته علمي پنجمين كنفرانس رياضي كشور –فارس) 

جلسه هماهنگي پنجمين كنفرانس 
  رياضي كشور

آقاي دكتر يعقوبي (استاد برگزيده جايزه عالمه  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   سه شنبه  25/4/98
  در خصوص رفع مشكل بيمه تكميلي  طباطبايي)

 درخواست همكاري در خصوص  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) –وري گمبا) آقاي امير محمدي (بنياد بهره  سه شنبه  25/4/98
  آپاستارت

در خصوص هماهنگي مراسم تكريم   آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان فارس) –اللهي (ارباب رجوع) خانم مينو نعمت  چهارشنبه  26/4/98
  دكتر وصال

  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) –خانم رجبي (ارباب رجوع)   چهارشنبه  26/4/98
خوشه فرش و مابين همكاري في

بورسيه كردن دانشجويان رشته فرش 
  از طريق خيرين

  چهارشنبه  26/4/98
 –آقاي دكتر كنعاني (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

آقاي دكتر ذوالقدر (عضو هيأت علمي  –آقاي دكتر رعنايي (معاون پارك علم و فناوري استان فارس) 
  پور (مدير شتاب دهنده كوانتوم)آقاي دكتر سهراب -دانشگاه شيراز)

بازديد از ساختمان پيشنهادي مركز 
  جامع فناوري دانشگاه شيراز

  همكاري با بنياد و مجمع  آقاي مهندس حبيب زاده (عضو شوراي اجرايي مجمع خيران)  يكشنبه  30/4/98

درخواست همكاري در خصوص   نيماپورعلي(ارباب رجوع) –خانم مومني (ارباب رجوع)   يكشنبه  30/4/98
  گردآوري اطالعات مستعدين

  يكشنبه  30/4/98

آقاي  –آقاي هاشم كروني (كارشناس ادبيات و داستان نويسي)  -آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد) 
نژاد (مدرس طراحي و خانم قرباني –يسي) اقاي داوودي (مدرس خوشنو -قناعتيان (مدرس موسيقي)

 –آقاي پرتوآذر (عضور شوراي علمي بنياد نخبگان فارس)  –خانم نامور (مدرس هوش فضايي)  –نقاشي) 
الهي (كارشناس حوزه خانم كرم –آقاي دكتر اسمايعيل (معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس) 

  خانم دهقان خليلي (كارشناس مجمع) –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)  -هنري) 

نقد و بررسي برنامه هدايتي برگزار 
آموزان هوش هنري، شده ويژه دانش

  كالمي و فضايي

  فارس) پرورآقاي دكتر بازرگان (عضو شوراي اجرايي مجمع خيران نخبه  دوشنبه  31/4/98
مصاحبه در خصوص كليپ مراسم 

 دكتر بهبوديان و –تكريم دكتر وصال 
  مابينفي همكاري

  هاي بنيادهمكاري در برنامه  معاون دانشگاه آزاد شيراز  شنبهسه  2/5/98

براي اجراي تكريم دكتر هماهنگي   خانم كريمي (ارباب رجوع) -آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  3/5/98
  بهبود و دكتر وصال

آقاي دكتر دهقاني (رئيس پايگاه استنادي جهان  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  5/5/98
  اعضاء جلسه -آقاي دكتر فيروزآبادي (استاد عالمه طباطبايي بنياد ملي نخبگان)  –اسالم) 

 هماهنگي در خصوص دبيرخانه محلي
  تواس

هاي بنياد مصاحبه در خصوص فعاليت  آقاي خسروانيان (خبرگزاري ايرنا)  شنبه  5/5/98
  و كارآفريني
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6/5/98  
زي و ريآقاي دكتر حبيبي (معاون مركز برنامه –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   يكشنبه

  گذاري علوم پزشكي شيراز)سياست

بنياد و مابين در خصوص همكاري في
دانشگاه علوم پزشكي در خصوص 

  هاي دانشگاههمكاري در پروژه

هماهنگي با بنياد و همكاري جهت   آقاي نيازي (معاون فرهنگي، اجتماعي استانداري فارس)  يكشنبه  6/5/98
  ايجاد مجمع عالي خيرين فارس

ريزي استانداري شوراي توسعه و برنامه  اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   يكشنبه  6/5/98
  فارس

آقاي شعباني (روابط عمومي آموزش  –آقاي خسرواني  –آقاي دكتر اسماعيلي (معاون آموزش متوسطه)   يكشنبه  6/5/98
  آقاي دكتر غالمي (رئيس استعداد درخشان آموزش و پرورش فارس) –و پرورش) 

هماهنگي الزم جهت برنامه ملي 
  شهاب

  همكاري با بنياد  آقاي مبيني (رئيس ديوان محاسبات فارس) –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  7/5/98

آقاي دكتر رضازاده (كارمند دانشگاه علوم  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  7/5/98
  مابينهاي فيهمكاري  آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان استان فارس) –پزشكي شيراز) 

  هاي فرهنگي مشتركهماهنگي برنامه  مدير فهنگي دانشگاه شيراز –خانم دكتر البرزي (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)   دوشنبه  7/5/98

شوراي هماهنگي و راهبردي ثبت   اعضاء جلسه –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبهسه  8/5/98
  احوال استان فارس

  هماهنگي تكريم دكتر ملك زاده  آقاي دكتر قاسمي (معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز)  شنبهسه  8/5/98

هاي بنياد در هماهنگي اجراي برنامه  معاون روستانيي استاندار فارس –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   سه شنبه  8/5/98
  مناطق محروم روستائي

دكتر رامجردي و سايراعضاء جلسه مجمع عالي  –دكتر ايمانيه  –مدير كل صدا و سيماي استان فارس   چهارشنبه  9/5/98
  خيران فارس

هيأت مديره مجمع عالي خيران  جلسه
  پرور فارسنخبه

  جلسه هيأت مديره مجمع خيران  پرور فارساعضاء هيأت مديره مجمع خيران نخبه  چهارشنبه  9/5/98

آقاي دكتر غالمي (رئيس استعداد درخشان آموزش و  –دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  9/5/98
  ساير اعضاء جلسه –پرورش فارس) 

آموزان شناسايي و ارزيابي دانش
  خروجي جديد برنامه ملي شهاب

  همكاري در طرح  آقاي ده دهشتي(ارباب رجوع)  شنبه  12/5/98

آقاي محمد رامين باستان (كارشناس  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   يكشنبه  13/5/98
  از خيريه مهدي فاطمه عجبازديد   بنياد نخبگان فارس)

هماهنگي جايزه كارآفريني دكتر   آقاي دكتر مصلح (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)  يكشنبه  13/5/98
  مصلح

  مايبنهمكاري في  مهر (مدير پارك علم و فناوري)آقاي بزرگ   دوشنبه  14/5/98

آقاي دكتر كوثري (عضو هيأت علمي –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبهسه  15/5/98
  دانشگاه جهرم)

نامه بنياد ملي نخبگان و امضاء تفاهم
دانشگاه جهرم در خصوص جايزه دكتر 

  هاكاظم آشتياني و ساير همكاري

  اعضاء جلسه –دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)   شنبهسه  15/5/98
مراسم توديع و معارفه رئيس استعداد 

درخشان آموزش و پرورش استان 
  فارس

آقاي دكتر موحد (عضو هيأت علمي  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبهسه  15/5/98
  دانشگاه شيراز)

هاي مجمع همكاري در امور شهرستان
  خيران

آقاي حسن نژاديان (مخترع تحت  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  19/5/98
  حمايت)

روي شركت هاي پيشبررسي چالش
  گامالرين
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ها و بازار و همكاريبرگزاري فن  هاي صنعتي)بازار شركت شهرك آقاي نهاونديان (رئيس فن يكشنبه  20/5/98
  كارآفريني

ي آقاي دكتر دهقاني (رئيس پايگاه استناد –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبهسه  22/5/98
  ISCكنگره   جهان اسالم) و سايراعضاء جلسه

  ريزي استانشوراي توسعه و برنامه  اعضاء شورا –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  23/5/98

 –آقاي دكتر رحيمي (استاندار فارس )  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   يكشنبه  27/5/98
  هاي استان فارسگردهمايي ثمن  ساير اعضاء جلسه

  يكشنبه  27/5/98

(عضو شوراي اجراي مجمع  قوي پنجه –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) 
دكتر فخارزاده (معاون  – پرور)عضو شوراي اجراي مجمع خيران نخبه حبيب زاده – پرور)خيران نخبه

 دكتر موحد (عضو – آقاي محمد رامين باستان (كارشناس بنياد نخبگان فارس) -بنياد نخبگان فارس) 
  هيأت علمي دانشگاه شيراز)

معرفي روند تاسيس نمايندگي مجمع 
  هاپرور در شهرستانخيران نخبه

  همكاري در اجراي برنامه استعداديابي  آقاي ابراهيمي + دكتر ايمانيه  يكشنبه  27/5/98

ي آقاي دكتر دهقاني (رئيس پايگاه استناد –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  28/5/98
  جهان اسالم) و ساير اعضاء جلسه

با هيئت سازمان  ISCنشست مشترك 
هاي اقتصادي كشورهاي همكاري

 D‐8اسالمي در حال توسعه 

- جهت نمايندگي مجمع خيران نخبه  آقاي دكتر صحراگرد  چهارشنبه  30/5/98

  داراب پرور فارس در شهرستان
  زادهمراسم تكريم از دكتر ملك  اعضاء مراسم –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   پنجشنبه  31/5/98

هماهنگي جايزه كارآفريني دكتر   آقاي دكتر مصلح (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز)  شنبه  2/6/98
  مصلح

مراسم تكريم از دكتر بهبوديان و   اعضاء مراسم –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   سه شنبه  5/6/98
  مرحوم دكتر وصال

برگزاري كارگاه و پنل نسل سوم گروه   فارس و مسئول پنل)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان   چهارشنبه  6/6/98
  دانان كشوررياضي

دومين گردهمايي دانش آموزان سفير   اعضاء برنامه -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  6/6/98
  بنياد نخبگان فارس

  همكاري در خصوص تور نوآوري  بنيان)پور (مخترع و مجري شركت دانشآقاي هادي –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  9/6/98
  هاي مجمعهماهنگي برنامه  ت مديره مجمع)زاده (عضو هيأآقاي مهندس حبيب –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   يكشنبه  10/6/98

  دوشنبه  11/6/98
 و ارتباطات كل اداره كل آقاي دكتر سهرابي (مدير –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

گذاري هلدينگ عطار) آقاي دكتر فرماني و دكتر صمدي (عضو سرمايه – فارس) استان اطالعات فناوري
  مهندس رحمانيان (كارشناس اداره كل ارتباطات) –

- همكاري و راهنمايي در خصوص راه

  اندازي كارخانه نوآوري فارس

  بازديد از خيريه سلطاني نسب  آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان فارس) –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  11/6/98

 نتامي خيرين مجمع عامل آقاي دكتر رامجردي (مدير –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  11/6/98
  آقاي مهندس دستغيب –سالمت) 

-عالي خيرين نخبههمكاري در مجمع 

  پرور فارس

آقاي  – آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان فارس) –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  11/6/98
  كارآفريني در صدا و سيما  مهندس صالحي

آقاي باستان  –اعضاء شوراي اجرايي مجمع خيران   –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبهسه  12/6/98
  ريزي براي مجمع عمومي ساالنهبرنامه  خانم دهقان خليلي (كارشناس مجمع خيران) – (كارشناس بنياد نخبگان فارس)

 محترم مقام قائم و آموزشي آقاي دكتر افشاريفر (معاون –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبهسه  12/6/98
  نحوه همكاري بيشتر  آقاي دكتر دهقاني (رئيس پايگاه استنادي جهان اسالم) – ) شيراز دانشگاه  رئيس
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 يفرهنگ و اجتماعي امور دفتر كل مديرآقاي نيازي ( –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  13/6/98
  اعضاء جلسه  -) استانداري

خيرين و توجيه كميته نظارت بر 
  شبكه خيرين استان فارس

  اندازي دوره پسادكتريراه  آقاي دكتر بهادر (رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز) –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  13/6/98

آموزش عالي (رئيس مركز آقاي دكتر نيرومند  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  13/6/98
  هاي مركزهدفمندكردن ماموريت  فيروزآباد)

آقاي دكتر دهقاني (رئيس پايگاه استنادي جهان اسالم)  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   پنجشنبه  14/6/98
  نكوداشت اعضاء –

نكوداشت كوشندگان گستره بهداشت 
-و تندرستي و گردهمايي دانش

  آموختگان دانشگاه شيراز
  بررسي جايزه كارآفريني دكتر مصلح  آقاي دكتر مصلح (عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز) –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  16/6/98

نام همكاري در بزرگاري جوايز به  آقاي دكتر هنرآسا –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  16/6/98
  بزرگان

مديرعامل خيرين (انصاري السالم و المسليمن حجه –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  16/6/98
  مايبنهمكاري في  )دانشگاه شيراز

حل اختالف مركز نشر دانشگاه شيراز   زاده (مركز نشر دانشگاه شيراز)آقاي مومن  شنبه  16/6/98
  ISCو مركز 

شوراي اقتصاد مقاومتي استانداري   اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   يكشنبه  17/6/98
  فارس

آقاي مهندس رحماني (معاون توسعه اقتصادي  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  20/6/98
  )نژاديان (مخترع تحت حمايتآقاي حسن –استانداري فارس) 

  مگامشكالت شركت الرينپيگيري 

آقاي نيازي (معاون فرهنگي، اجتماعي استانداري  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  23/6/98
  پيگيري ثبت مجمع خيرين عالي  فارس)

  مابينهاي فيهمكاريدر خصوص   آقاي دكتر علي مجرد (خير) –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   يكشنبه  23/6/98

  يكشنبه  24/6/98

آقاي دكتر فتاحي (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 
آقاي دكتر  –آقاي دكتر تقوي (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز)  –پزشكي شيراز) 

 –آقاي دكتر فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)  –هنرآسا(عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شيراز) 
ش بخخانم دل –خانم دهقان خليلي (كارشناس مجمع خيران)  –آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان) 

  (همكار مجمع خيران)

  زادهكميته جايزه دكتر ملك

ثبت همكاري در خصوص روندهاي   آقاي فرشاد زارع (مخترع تحت حمايت)  دوشنبه  25/6/98
  اختراع

  دومين كارگروه جايزه ذواالنواري  اعضاء كارگروه  چهارشنبه  25/6/98

  همكاري با مجمع خيران  خانم نارنگي فر(ارباب رجوع)  چهارشنبه  25/6/98

پرور جلسه مجمع عالي خيران نخبه  اعضاء جلسه  چهارشنبه  25/6/98
  فارس

 و فناوري پژوهش، آموزش، كارگروه  اعضاء كارگروه  شنبه  30/6/98
  نوآوري

كارگروه شوراي توسعه و برنامه استان   اعضاء شورا  شنبه  30/6/98
  فارس

  در خصوص احراز نخبگي  آقاي رحيمي (ارباب رجوع)  شنبه  30/6/98
  در خصوص همكاري با بنياد  آقاي علي مجرد (خير)  يكشنبه  31/6/98
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1/7/98  
)ارتش جمهوري اسالمي ايرانمعاون هماهنگ كننده اميردريادار سياري (  يكشنبه  

هاي با بنياد در خصوص همكاري
پرور نخبگان و مجمع خيران نخبه

  فارس

كارگروه پژوهش و فناوري استان  اعضاء كارگروه  دوشنبه  1/7/98
  فارس

 –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)  –آقاي دكتر سعادت (قائم مقام بنياد ملي نخبگان)   دوشنبه  1/7/98
هاي استان فارساعضاء هيأت علمي دانشگاه  

كارگاه تبيين طرح شهيد احمدي 
  روشن

در خصوص همكاري با مجمع خيران   آقاي موسوي (وكيل خير آقاي عطار شيرازي)  سه شنبه  2/7/98
  نخبه پرور فارس

نشست روساي بنيادهاي سي و دومين   اعضاء نشست –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  3/7/98
  استاني به ميزباني بنياد تهران

  مسئوالن بنياد نخبگان فارس و جمعي از نخبگان و استعداد هاي برتر  چهارشنبه  3/7/98
بازديد از بيمارستان جانبازان اعصاب و 

روان جنت شيراز به مناسبت هفته 
  سدفاع مقد

سي و دومين نشست روساي بنيادهاي   اعضاء نشست –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   پنج شنبه  4/7/98
  استاني به ميزباني بنياد تهران

  جلسه زير كميته هيأت مميزه  جلسه اعضاء –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  6/7/98

مديركل و معاون فرهنگ و ارشاد آقاي دكتر سهرابي ( –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  8/7/98
  اعضاء جلسه و )اسالمي فارس

اي هامضاي تفاهم نامه همكاري
فرهنگ و ارشاد اداره كل مشترك 

  و بنياد نخبگان استان فارس فارس

پرور نخبهشوراي اجرايي مجمع خيران   اعضاء شورا  چهارشنبه  10/7/98
  فارس

آقاي دكتر خوشخوي (برگزيده جايزه عالمه طباطبايي بنياد ملي نخبگان و عضو هيأت علمي دانشگاه   چهارشنبه  10/7/98
  بررسي اعالم جوايز به نام ايشان  شيراز)

  تقدير از ايشان  آقاي ستوده (كم بينا و متقاضي جايزه پسا دكترا)  چهارشنبه  10/7/98
  در خصوص همكاري با مجمع  آقاي عباسي (مسئول پيگيري ثبت مجمع عالي خيرين فارس)  چهارشنبه  10/7/98

آقاي باستان (كارشناس  –آقاي صالحي (كارگردان)  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  13/7/98
  پرور فارس)بخش(مسئول روابط عمومي مجمع خيران نخبهخانم دل –بنياد نخبگان فارس) 

خصوص تهيه فيلم جهت مجمع در 
  خيران

در خصوص همكاري جهت موزه   )مسئول پيگيري موزه هنرهاي معاصرآقاي دكتر نطنج (  شنبه  13/7/98
  هنرهاي معاصر

كارگروه آموزش و پژوهش استانداري   اعضاء جلسه –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  15/7/98
  فارس

آقاي دكتر دانش منش (رئيس دانشگاه علمي و  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  17/7/98
  اعضاء جلسه -كاربردي استان فارس) 

 و علمي دانشگاه شتاب رويداد
  فارس استان كاربردي

  هاي كتب دانشگاه شيرازبررسي داوري  آقاي مومن زاده (عضو هيات انتشارات دانشگاه شيراز)  چهارشنبه  17/7/98

آقاي دكتر شريف (عضو هيأت علمي دانشگاه  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  17/7/98
  تني چند از دانشجويان هنر و معماري –شيراز) 

در خصوص همكاري در طراحي 
  ساخت محل بنياد نخبگان فارس

ليانه و عمومي مجمع خيران مجمع سا  اعضاء عمومي  پنجشنبه  18/7/98
  نخبه پرور فارس

  ISCشوراي انتشارات مركز   اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  20/7/98
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شوراي برنامه ريزي و توسعه استان   اعضاء جلسه –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   يكشنبه  21/7/98
  فارس

  مجمع عالي خيرين استان فارس  اعضاء شورا –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  24/7/98

سراي شهرستان بازديد از دو پژوهش  آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  شنبه  27/7/98
  كازرون

آقاي مهندس شمس (رئيس خانه خيران فارس)  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  29/7/98
  ديدار با آقاي حكمت(خير استهبان) آقاي مظلومي (كارشناس بنياد) –

همكاري جهت شناسائي سرآندان   آقاي مهندس پرتوآذر (عضو شوراي علمي بنياد نخبگان فارس)  چهارشنبه  1/8/98
  هنري

قاي دكتر آ –آقاي دكتر نادگران (رئيس دانشگاه شيراز)  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  4/8/98
  ساير اعضاء جلسه –زبرجد (معاون پژوهشي دانشگاه شيراز) 

جلسه مربوط به دره فناوري دانشگاه 
  شيراز

آقاي دكتر افشاريفر (قائم مقام دانشگاه شيراز و معاون  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  6/8/98
  زير كميته ارتقاء  ساير اعضاء جلسه –آموزشي) 

 )عضو هيأت علمي دانشگاه شيرازخواه (آقاي دكتر وطن –نخبگان فارس) آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   دوشنبه  6/8/98
  آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان) –

هاي نامه دانشگاههمكاري جهت تفاهم
استان با صندوق پژوهشگران و 
  فناوران در خصوص پسا دكتري

  چهارشنبه  8/8/98

 –فخارزاده (معاون بنياد نخبگان فارس)  آقاي دكتر –نخبگان فارس) آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد 
 شيرازيآقاي دكتر   –آقاي دكتر اسماعيلي (معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش كل فارس) 

آقاي دكتر غالمي (رئيس استعداد درخشان آموزش و پرورش  -) معاون سنجش آموزش و پرورش فارس(
  آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان) -كل فارس) 

برنامه ريزي اجراي دوره هاي تربيت 
مربي خالقيت و نوآوري (ويژه معلمين 

-تعيين نحوه هزينهسراسر استان) و 

سراهاي پژوهشكرد بودجه تجهيز 
  مناطق محروم استان

آقاي دكتر ذوالقدر (رئيس پارك علم و فناوري فارس)  –نخبگان فارس) آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   چهارشنبه  8/8/98
  همكاري دوجانبه  آقايدكتر رعنايي (معاون پارك علم و فناوري فارس) –

  جايزه خوارزمي فرزندشان استفاده از  آقا و خانم تفرجي (ارباب رجوع)  شنبه  11/8/98
  مابينهمكاري في  شهردار شهرستان پاسارگاد –مدير بنياد مسكن شهرستان پاسارگاد  –فرماندار شهرستان پاسارگاد   يكشنبه  12/8/98

انجمن اولياء و مربيان مجتمع   نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   يكشنبه  12/8/98
  آموزشي مهر دانش

  راهنمايي در خصوص فرزندشان  دل به همراه فرزندشانيك روشن  دوشنبه  13/8/98

 – خانم دكتر رزاقي –دكتر هنر  –آقايان دكتر خليلي  -نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   شنبه  18/8/98
  داوري جايزه دكتر سپاسخواه  خانم دهقان خليلي (كارشناس مجمع)

-فصل تحريريه هيات جلسهحضور در   اعضاء جلسه – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   شنبهسه  21/8/98

  فارس انتظامي دانش نامه

 دانش اقتصاد توسعه كميته دومين  اعضاء جلسه – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   چهارشنبه  22/8/98
  بنيان

پرور همكاري با مجمع خيران نخبه  گروهي از خيران – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   پنج شنبه  23/8/98
  فارس

  نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   پنج شنبه  23/8/98
بازديد از نحوه اجراي مدرسه فصلي 

هاي غير خالقيت ويژه سكونتگاه
  رسمي شيراز
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  مدعوين – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   جمعه  24/8/98

مرحله اول اردوي جهادي اختتاميه 
مدرسه فصلي خالقيت و ايده «

سكونتگاه هاي غير رسمي » پردازي
  شيراز

  ريزيشوراي توسعه استان و برنامه  اعضاء جلسه – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   شنبه  25/8/98
  شوراي اداري استان فارس  اعضاء جلسه – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   چهارشنبه  29/8/98

قاي آ –آقاي خسروي (هنرمند برجسته استان فارس)  – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   چهارشنبه  29/8/98
  آقاي مظلومي (كارشناس بنياد نخبگان فارس) –روزيطلب (همكار) 

بانك اطالعات هنرمندان استان تهيه 
  فارس

خانم انجوي  –آقاي ممتحن (عضو مجمع خيران)  – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   پنج شنبه  30/8/98
  همكاري با صندوق كارآفريني  آقاي فنايي –(خير) 

راهبردي و فناوري وزارت علوم، كميته   اعضاء جلسه – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   دوشنبه  4/9/98
  تحقيقات و فناوري

التحصيالن دانشگاه جمعي از فارغ  اعضاء جلسه – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   سه شنبه  5/9/98
  شيراز مقيم تهران

نوآوري و رشد شتاب بازديد از مركز   ساير بازديدكنندگان – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   سه شنبه  5/9/98
  دهنده دانشگاه عالمه طباطبايي

  اعضاء جلسه – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   پنج شنبه  7/9/98
شركت در جلسه داوري گردهمايي 
استارتاپي اساتيد دانشگاه شيراز 

  (اختتاميه)
  شوراي انتشارات دانشگاه شيراز  اعضاء جلسه – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   شنبه  9/9/98

زاده (عضو شوراي اجرايي مجمع آقاي مهندس حبيب – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   شنبه  9/9/98
  خيران)

ريزي جهت جلسه با مجمع برنامه
  پرور فارسخيران نخبه

  دوشنبه  11/9/98
آقاي دكتر افتخاري (رئيس صندوق حمايت از  – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد 

آقاي دكتر عبدالعالي (معاونت ترويج علم معاونت علمي و فناوري رياست  –پژوهشگران و فناوران كشور) 
  اعضاء جلسه -جهموري) 

در خصوص ترويج علم توسط صندوق 
  حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

معرفي شده معاون استاندار جهت   جوع)آقاي خسروانيان (ارباب ر  دوشنبه  11/9/98
  همكاري

  سه شنبه  12/9/98
آقاي دكتر افتخاري (رئيس صندوق حمايت از  – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد 

آقاي دكتر  –آقاي دكتر بهادر (رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز)  -پژوهشگران و فناوران كشور) 
  لسهاعضاء ج -آقاي دكتر علويان مهر (رئيس دانشگاه صنعتي شيراز)  –نادگران (رئيس دانشگاه شيراز) 

مابين نامه فيدر خصوص امضاء تفاهم
صندوق سه دانشگاه اصلي استان 

  فارس

شوراي اقتصاد مقاومتي استانداري   اعضاء جلسه – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   چهارشنبه  13/9/98
  فارس

آقاي دكتر ايزدپناه (استاد منتخب جايزه عالمه  – نخبگان فارس)آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد   پنجشنبه  14/9/98
  ريزي براي جايزه به نام ايشانبرنامه  طباطبايي بنياد ملي نخبگان)

  آقاي دكتر فنائي (خير )  دوشنبه  18/9/98
اعالم همكاري در جهت ايجاد درآمد 

پرور پايدار براي مجمع خيران نخبه
  فارس

آقاي دكتر ذوالقدر (رئيس پارك علم و فناوري  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  18/9/98
  آقاي دكتر ساالري (سرپرست معاون فناوري پارك علم و فناوري استان فارس) -استان فارس) 

همكاري دو جانبه بنياد نخبگان استان 
تان فارس با پارك علم و فناوري اس

  فارس
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جلسه گروه كاري آموزش استانداري   اعضاء جلسه –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  18/9/98
  فارس

  اعضاء مدعو –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   چهارشنبه  18/9/98
مراسم تجليل از پژوهشگران برتر 

 –هاي اجرايي ها، دستگاهدانشگاه
  مراكز تحقيقاتي استان فارس

  چهارشنبه  18/9/98
 -آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان فارس) –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

آقاي  –خانم رجبي (گالري ذوالنواري)  -پرور فارس) خانم دهقان خليلي (كارشناس مجمع خيران نخبه
  النواري)ذواالنواري (گالري ذوا

در خصوص هماهنگي جايزه استاد 
پرور ذواالنواري در مجمع خيران نخبه

  فارس

پرور همكاري با مجمع خيران نخبه  جمعي از خيران –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   پنجشنبه  19/9/98
  فارس

 –آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان فارس)  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  23/9/98
  اعضاءجلسه

جلسه با صندوق كارآفريني امام رضا 
  مايبن(ع) در راستاي همكاري في

 –آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان فارس)  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  23/9/98
  خانم دلبخش(كارشناس روابط عمومي مجمع خيران) –خانم ابراهيمي (ارباب رجوع) 

پرور همكاري با مجمع خيران نخبه
  فارس

تقاضاي حمايت از ايشان به عنوان يك   خانم نيك آئين (ارباب رجوع)  دوشنبه  25/9/98
  طراح معماري

  آقاي دكتر فنائي (خير )  دوشنبه  25/9/98
اعالم همكاري در جهت ايجاد درآمد 

پرور خيران نخبه پايدار براي مجمع
  فارس

  در خصوص همكاري نظام وظيفه  التحصيل رشته علوم پزشكي)آقاي دكتر شريعت (فارغ  دوشنبه  25/9/98

- جهت همكاري با مجمع خيران نخبه  آقاي فرشاد زارع (مخترع تحت حمايت)  دوشنبه  25/9/98

  پرور فارس

  چهارشنبه  27/9/98
ساز (معاون توسعه مديريت و آقاي دكتر چيت –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) 

كتر آقاي د –آقاي نيازي (مدير طرح و برنامه بنياد ملي نخبگان)  –منابع انساني بنياد ملي نخبگان) 
  اعضاء برنامه –شناسي) شيخ (مشاوره روان

سنجي كارشناسان پهنه طرح توان
  جنوب

آموختگان برتر دانشگاه جلسه دانش  اعضاءجلسه –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   پنجشنبه  28/9/98
  شيراز

  همايش هفته پژوهش دانشگاه شيراز  اعضاء جلسه –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   پنجشنبه  28/9/98

پرور همكاري با مجمع خيران نخبه  نمايندگي آستان قدس رضوي در فارساعضاء  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   شنبه  30/9/98
  فارس

  ISCشوراي علمي مركز   اعضاء جلسه –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   يكشنبه  1/10/98

  اعضاء جلسه –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  2/10/98

شركت و ايراد سخنراني رئيس بنياد در 
همايش چگونه دانشجوي نمونه 

نشست دانشجويان كشوري شويم و 
برتر دانشگاه هاي استان با رئيس بنياد 
نخبگان فارس و كارگاه آشنايي با جوايز 

  و تسهيالت بنياد ملي نخبگان

جلسه توديع و معارفه رئيس دانشگاه   اعضاء جلسه –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  2/10/98
  علوم پزشكي شيراز

  جلسه آمايش دانشگاه شيراز  اعضاء جلسه –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)   دوشنبه  2/10/98
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 آقاي ممتحن (عضو عمومي –آقاي فنايي  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس)  شنبه  7/10/98
  مجمع خيران)

پرور اتاق فكر مجمع خيران نخبه
  فارس

  يكشنبه  8/10/98
آقاي دكتر موسوي (مدير مركز آموزش و  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان استان فارس) 

آقاي جوان بخت (كارشناس برنامه و  –نگري برنامه و بودجه استان فارس) و آيندههاي توسعه پژوهش
  بودجه استان فارس)

همكاري در راستاي ماموريت گرائي 
هاي استان، موضوع كارگروه دانشگاه

  آموزش، پژوهش و فناوري
  شوراي انتشارات دانشگاه شيراز  اعضاء جلسه –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  9/10/98

پرور همكاري با مجمع خيران نخبه  آقاي مغربي (خيريه كوثر)  دوشنبه  9/10/98
  فارس

  دوشنبه  9/10/98
آقاي قوي پنجه (عضو مجمع عمومي خيران  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

آقاي  –آقاي دكتر فالحت (دكتر متخصص بيهوشي)  – (خير) عاطفي آقا و خانم –پرور فارس) نخبه
  مهندس محمد زمرديان (خير)

پرور همكاري با مجمع خيران نخبه
  فارس 

 عضو هيأت علمي دانشگاهآقاي دكتر ايمانيه ( –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبهسه  10/9/98
  )علوم پزشكي شيراز

خيرين موضوع بررسي كمك يكي از 
  استان

رساني پايگاه جهان اسالم مركز اطالعروساي  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  11/10/98
ISC و دانشگاه سلمان فارسي كازرون  

ديدار با خانواده شهيد افتخاري 
  5و كربالي  4فرمانده عمليات كربالي 

حضور در سامانه ارتباطات مردمي   خانم حسيني (كارشناس جذب امور نخبگان) –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  14/10/98
  (سامد)

هاي پژوهشي حضور در جلسه اولويت  اعضاء جلسه –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   يكشنبه  15/10/98
  فارسسازمان برنامه و بودجه استان 

زينلي پور (معاون پژوهشي دانشگاه  آقاي دكتر –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   سه شنبه  17/10/98
  معاون آموزش دانشگاه هرمزگان –هرمزگان)

 –پيگيري هدايت برنامه شهاب 
- همكاري مشترك مجمع خيران نخبه

  پرور در استان

  چهارشنبه  18/10/98
ي پور زينل آقاي دكتر -ي دكتر صمصام پور اآق–آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

اعضاء هيات مديره خيران علم و  –معاون آموزش دانشگاه هرمزگان  –(معاون پژوهشي دانشگاه هرمزگان)
  فناوري

مابين در مجمع خيران همكاري في
  پرورنخبه

آقاي دكتر ذوالقدر(رئيس پارك علم و فناوري  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   يكشنبه  22/10/98
  آقاي دكتر مر (رئيس سابق پارك علم و فناوري) ساير اعضاء جلسه –استان فارس) 

جلسه پيگيري اجراي قوانين حمايتي 
هاي دانش بنيان و توديع و از شركت

  معارفه رئيس پارك علم و فناوري

 اقتصاد هاي سياست جلسه هشتمين  اعضاء جلسه –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  23/10/98
  مقاومتي

  چهارشنبه  25/10/98
آقاي دكتر اسماعيلي (معاون آموزش متوسطه  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

خانم دهقان خليلي  –آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان فارس) –آموزش و پرورش استان فارس) 
  خانم دلبخش(روابط عمومي مجمع خيران فارس) –(كارشناس مجمع خيران) 

هاي مجمع همكاري در اجراي برنامه
پرور فارس و بنياد نخبگان خيران نخبه

  فارس

رئيس مركز ( مهدي قلعه نويآقاي دكتر  –س) آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فار  چهارشنبه  25/10/98
  ساير اعضاء جلسه –هاي دانش بنيان روساي شركت –) تعامالت بين المللي علم و فناوري

رئيس مركز تعامالت بين  نشست
المللي علم و فناوري با حضور 

  شركتهاي دانش بنيان

رئيس مركز ( مهدي قلعه نويآقاي دكتر  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  25/10/98
  متخصصان و كارآفرينان دانشگاه شيراز –) تعامالت بين المللي علم و فناوري

رئيس مركز تعامالت بين  نشست
با متخصصان و  المللي علم و فناوري

  كارآفرينان

رئيس مركز ( مهدي قلعه نويآقاي دكتر  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  25/10/98
  معاونين آموزشي و پژوهشي دانشگاه شيراز –) تعامالت بين المللي علم و فناوري

رئيس مركز تعامالت بين  نشست
با حضور رياست  المللي علم و فناوري

  دانشگاه
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25/10/98  
  چهارشنبه

رئيس مركز ( مهدي قلعه نويآقاي دكتر  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 
ن و متخصصي – دانشگاه علوم پزشكي شيراز ت رئيسهأاعضاء هي –) تعامالت بين المللي علم و فناوري

  كارآفرينان مربوطه

رئيس مركز تعامالت بين  نشست
با حضور رياست  المللي علم و فناوري

  دانشگاه

  چهارشنبه  25/10/98
رئيس مركز ( مهدي قلعه نويآقاي دكتر  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

متخصصين و  – دانشگاه صنعتي شيراز ت رئيسهأاعضاء هي –) تعامالت بين المللي علم و فناوري
  كارآفرينان مربوطه

رئيس مركز تعامالت بين  نشست
با حضور رياست  المللي علم و فناوري

  دانشگاه

آقاي دكتر دهقاني (رئيس پايگاه استنادي جهان  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  28/10/98
  ساير اعضاءشورا –اسالم) 

-پنجمين نشست شوراي سياست

گذاري و بيست و دومين كنگره 
هاي دولت، دانشگاه سراسري همكاري

صنعت براي توسعه ملي (زمستان و 
  ) در مركز استنادي جهان اسالم98

آقاي مهندس نهاونديان(رئيس فن بازار استان  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  28/10/98
  آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان فارس) -فارس) 

بازار در بيست و مقدمات اجرايي فن
هاي صنعت و همكاريدومين كنگره 

  دانشگاه

آقاي دكتر ذوالقدر(رئيس پارك علم و فناوري  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   يكشنبه  29/10/98
  ساير اعضاء جلسه اعم از خيرين – استان فارس)

ايجاد كميته حمايت از علم و فناوري 
  پرور فارسذيل مجمع خيران نخبه

جلسه كارگروه آموزش، پژوهش و   ساير اعضاء جلسه–آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   سه شنبه  1/11/98
  فناوري سازمان برنامه و بودجه

آقاي مهندس رضائيان (معاون سابق استانداري  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   سه شنبه  1/11/98
  همكاري در حوزه خيرين  فارس) 

آقاي دكتر افشاريفر (معاون آموزشي و قائم مقام  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  2/11/98
  ساير اعضاء جلسه –دانشگاه شيراز) 

جلسه كارگروه هيأت مميزه دانشگاه 
  شيراز

  شنبه  98/11/5
(رئيس دادگستري استان  السالم موسويحجهآقاي  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

اعضاء تحت حمايت بنياد اعم از  -دادستان فارس، معاون دادگستري، رئيس سازمان بازرسي  – فارس)
  متخصصين و كارآفرينان مربوطهفرهيختگان، 

برگزاري نشست نخبگان و صاحبان 
شركت هاي دانش بنيان با رئيس كل و 
جمعي از مسئوالن دادگستري فارس، 

نخبگان فارس و مسئوالن رئيس بنياد 
 دانشگاهي و پارك علم و فناوري فارس

  مابينفي همكاري  اعضاء هيأت مديره انجمن دانش آموختگاه دانشگاه شيرازآقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   يكشنبه  6/11/98

  سازيهمكاري در حوزه تجاري  پور (دانشگاه شيراز)آقاي دكتر دهقان –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   يكشنبه  6/11/98

  شنبهسه  8/11/98

دانشكده  علمي تأآقاي دكتر كاووسي (عضو هيـ –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 
آقاي دكتر جعفري (نماينده دانشگاه  –بند) باستان (نماينده شركت زردآقاي  –كشاورزي دانشگاه شيراز) 

خانم دهقان خليلي (كارشناس مجمع خيران)  – بنياد نخبگان ياسوج)كارشناس آقاي فرخي ( –ياسوج) 
  پرور فارس)خانم دلبخش (روابط عمومي مجمع خيران نخبه –

اولين كميته داوري جايزه دكتر اميد 
  بيگي در بخش گياهان دارويي

آقاي  –آقاي فرشاد زارع (مخترع تحت حمايت)  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   پنج شنبه  9/11/98
  )مدير عامل شركت موج افزارمهندس عماد (

تقاضاي رفع مشكالت شركت موج 
افزار توسط بنياد نخبگان و مجمع 

  پرور فارسخيران نخبه

  شنبه  12/11/98

ستان اجناب آقاي دكتر صابري (رئيس بنياد نخبگان  -رئيس بنياد نخبگان فارس) ( آقاي دكتر شريف
جناب آقاي دكتر عامري  -بنياد نخبگان استان كرمان)  رئيسجناب آقاي دكتر سعيدي ( -خوزستان) 
ان رئيس بنياد نخبگان است( جناب آقاي دكتر اكواني -بنياد نخبگان استان هرمزگان) رئيس سياهويي (

  )فرزام (كارشناس بنياد نخبگان استان بوشهرجناب آقاي  - )كهگيلويه و بويراحمد

جلسه وب كنفرانس پهنه جنوب 
 هاي برنامه اعالمكشور در خصوص 

 و سي در 1399 سال پيشنهادي
  روسا سراسري نشست سومين



 

١٢٣ 
 

14/11/98  
 –آقاي قاسمي (رئيس حوزه هنري استان فارس) –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)  دوشنبه

اللهي (كارشناس حوزه خانم كرم –پرور فارس) خانم دهقان خليلي (كارشناس مجمع خيران نخبه
  هنري فارس)

هاي في مابين در خصوص همكاري
پرور فارس و حوزه مجمع خيران نخبه

  هنري استان فارس

 –آقاي كاظمي (دبير همايش زنگ تفريح)  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   دوشنبه  14/11/98
  نخبگان فارس)آقاي باستان (كارشناس بنياد 

در خصوص حمايت مادي ومعنوي از 
  همايش زنگ تفريح دانشگاه شيراز

 –آقاي سجادي (كارشناس گالري ذواالنواري)  -آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبهسه  15/11/98
  پرور فارس)خانم دهقان خليلي (كارشناس مجمع خيران نخبه

در خصوص دومين جايزه ذواالنواري 
  در صنعت فرش

- تآقاي دكتر لنكراني (رئيس مركز سياس –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   چهارشنبه  16/11/98
  خانم دكتر مصطفوي (مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي شيراز) –گذاري سالمت) 

مابين هاي فيدر خصوص همكاري
بنياد نخبگان و دانشگاه علوم پزشكي 

  شيراز

  پنجشنبه  17/11/98
آقاي دكتر دانش منش (رئيس دانشگاه علمي  –آقاي دكتر شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

اعضاء  ساير –دانشجويان برتر دانشگاه علمي و كاربردي استان فارس  –و كاربردي استان فارس) 
  جلسه

ارائه سخنراني آقاي دكتر شريف در 
 اختتاميه جشنواره حركت دانشگاه

  علمي و كاربردي شيراز

  نفر 15اهداء جوايز به   مراسم تقدير از برگزيدگان و دانشجويان تحت حمايت مجمع ايتام حضرت مهدي(عج)  پنجشنبه  17/11/98

 -آقاي سجادي (نماينده آقاي ذواالنواري)  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  19/11/98
  پرور فارس)(كارشناس مجمع خيران نخبهخانم دهقان خليلي 

هماهنگي برگزاري مراسم اهداء جايزه 
  ذواالنواري

آقاي دكتر ذوالعدل (عضو شوراي علمي  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  19/11/98
 بنياد نخبگان ياسوج)

در خصوص تسهيالت بنياد نخبگان 
  فارس

در خصوص حمايت از پسرشان در   خانم ابراهيمي و پسرشان (ارباب رجوع) –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  19/11/98
  رشته رباتيك

  جلسه خيران در پارك  اعضاء جلسه –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   شنبه  20/11/98

در خصوص جايزه دكتر شهرياري   خانم صميمي –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   يكشنبه  21/11/98
  (جذب)

  دوشنبه  28/11/98
آقاي دكتر  –آقاي دكتر ايمانيه  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

آقاي  -آقاي دكتر روزگار (دانشگاه صنعتي)  – (معاون پارك علم و فناوري فارس)رعنايي
  باستان (كارشناس بنياد نخبگان فارس)

  كميته حاميان فناوري مجمع

  چهارشنبه  30/11/98
آقاي دكتر  –آقاي دكتر تقوي  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

(مدير نظارت و ارزيابي آقاي سليمي –معاون آموزشي دانشگاه شيراز) قائم مقام و افشاريفر (
  دانشگاه شيراز)

-هاي ارزيابي فعاليتجلسه شاخص

  هاي آموزشي

صلح آقاي دكتر م –ايمانيه آقاي دكتر  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس)   جمعه  1/12/98
  آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان فارس) –شيرازي (عضور هيأت علمي دانشگاه شيراز) 

همكاري در فعال نمودن صندوق 
حمايت كارآفريني مجمع خيران 

  پرور استان فارسنخبه

  جمعه  2/12/98
آقاي دكتر كنعاني (مدير مركز نوآوري  –آقاي دكتر حبيب شريف (رئيس بنياد نخبگان فارس) 

 تني چند از -آقاي باستان (كارشناس بنياد نخبگان فارس)  -و كارآفريني دانشگاه شيراز)
  آپ ويكند دانشگاه شيرازدر برگزاري داوري استارت ساير اعضاء جلسه -يد دانشگاه شيراز اسات

سخنراني و اهداء جوايز به 
آپ برگزيدگان رويداد استارت

ويكند صنايع خالق در دانشگاه 
  شيراز

  در خصوص همكاري با مجمع  آقاي عباسي (مسئول پيگيري ثبت مجمع عالي خيرين فارس)  شنبه  3/12/98
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