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استان

دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با فرمانده انتظامی کوه چنار  کوه چنــار  و  کازرون  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
انتظامــی   فرمانــده  بــا  اســامی  شــورای  مجلــس  در 
کوه چنــار دیــدار و از عملکــرد مجموعــه فراجــا به جهت 
خدمات رســانی مطلوب به شهروندان و برقراری امنیت 

در روزهای اخیر قدردانی کرد.
به گــزارش خبرنگار پایــگاه خبری پلیــس، دکتر فریدون 
، عملکــرد کارکنــان انتظامــی را در  عباســی در ایــن دیــدار

پیشــگیری از جرایــم و آســیب هــای اجتماعــی و برقراری 
نظــم و امنیــت قابــل تقدیــر دانســت و گفت: امــروز کار 

فراجا بسیار حساس و پرمخاطره است.
وی افــزود: ایــن امنیت مطلوب پــس از عنایت خداوند 
و تدابیــر مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( مرهون 

تاش های نیروهای مسّلح از جمله فراجا است،
دکتــر عباســی ضمــن اشــاره بــه فرهنگ ســازی و دعوت 
مــردم بــه تعامل بــا پلیــس، بیان داشــت: امــروز حضور 
بایــد  مــا  و  اســت  آســایش  و  آرامــش  موجــب  پلیــس 
 بــه گونــه ای عمــل کنیــم کــه مــردم مــا قــدردان پلیــس 

باشند.
شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده  دیــدار  ایــن  ادامــه  در 
کوه چنــار با قدردانــی از حضور نماینده مجلس شــورای 
اســامی، تصریــح کــرد: حضــور مســئوالن خــدوم باعث 
قــّوت قلب دو چنــدان نیروهــای تاشــگر انتظامی برای 

خدمات رسانی ارزنده به شهروندان است.
ســرهنگ لطــف ا... محمدی خاطر نشــان کــرد: پلیس با 
تمــام تــوان و بــه صــورت شــبانه روزی در راســتای انجام 
وظایــف خــود بــه نحــو احســن تــاش می کنــد و در ایــن 
ایجــاد امنیــت و حفــظ  راســتا تعامــل بیــن نهادهــا در 
 اقتــدار نظــام مقــدس جمهــوری اســامی یــک ضــرورت

است.

شهردار شیراز در بازدید از کتابخانه عمومی رئیسی اردکانی:

ساخت کتابخانه مرکزی شیراز را با جدیت پیگیری می کنیم

 استاندار فارس از مکاتبه با رئیس جمهور 
بــرای کســب مجــوز دورکاری بانــوان خبــر 
ح دورکاری  داد و افــزود: آمادگی داریم، طر
بانــوان را بــه صــورت آزمایشــی، در فارس 

اجرا کنیم.
دکتــر محمدهــادی ایمانیه در ششــمین 
جلسه ســتاد خانواده  و جوانی جمعیت، 
 ضمن تشــکر از اقدامات و فعالیت های 
اجــرای  گــزارش  گفــت:  شــده،  انجــام 
مصوبــات جلســات قبــل و ارائــه راه کارها 
ح شــده، نشــان دهنده    بــرای مــوارد مطر
بــرای  مســؤلین  تــاش  و  دغدغه منــدی 
حل مشــکات موجود، در حوزه خانواده 

و جوانی جمعیت است.

اســتاندار فــارس بــر لــزوم اطــاع رســانی 
ح  صحیــح و دقیــِق قوانیــن مرتبــط،  بــا طر
جوانــی جمعیت تأکید کــرد و افزود: صدا 
وســیمای مرکــز فارس قوانیــن قابل اجرا 
را برای مردم تشــریح کند، تا مورد مطالبه 

عمومی قرار گیرد.
دکتــر ایمانیه با اشــاره بر اینکــه در اجرای 
قانــون نمــی تــوان ســلیقگی عمــل کــرد، 
اظهــار داشــت: مدیــران بازرســی اســتان 
بــا دقــت، میــزان عمــل بــه قانــون جوانی 
جمعیت را در دســتگاه های اجرایی رصد 

و گزارش کنند.
بــرای  جمهــور  رئیــس  بــا  مکاتبــه  از  وی 
بانــوان خبــر داد  کســب مجــوز دورکاری 

دورکاری  ح  طــر داریــم،  آمادگــی  افــزود:  و 
بانــوان را بــه صــورت آزمایشــی، در فارس 
در  دولــت  عالــی  نماینــده  کنیــم.  اجــرا 
فارس با اشاره به وضعیت خوابگاه های 
اظهــار  متدهلــی،  خصوصــا  دانشــجویی، 
داشــت: دانشــجویان می بایست تأمین 
خوابگاه متأهلی را به عنوان یک موضوع 
به حق از مســئولین دانشــگاه ها مطالبه 
کنند. اســتاندار فارس ادامه داد: آمادگی 
داریم با اســتفاده از ظرفیت های قانونی، 
برای اماک مازاد و بااســتفاده دانشگاه 
هــا، ایجــاد ارزش افــزوده کنیــم تــا عوایــد 
حاصــل از آن بــرای احداث خوابــگاه های 
دانشجویی هزینه شود؛ لذا دانشگاه ها 

و مراکــز عالــی بــرای انجام ایــن مهم توان 
بگذارنــد، دولــت و خیرین نیــز همواره در 

این زمینه حمایت خواهند کرد.
خانــواده  دوســتدار  شــهر  را  شــیراز  وی، 
دانســت و از مسئولین ذی ربط خواست 
فضاســازی های شــهری و اطاع رسانی را 
بــه نحــوی هدایــت کنند تــا این شــعار در 

عمل نیز نمود پیدا کند.
مراکــز  ایجــاد  لــزوم  بــر  ایمانیــه  دکتــر 
و  کــرد  تأکیــد  هــا  دانشــگاه  در  مشــاوره 
زمــان  طــی  رأســا،  هــا  دانشــگاه  افــزود: 
بندی مشــخص، اقدام به تأســیس مرکز 
خودشــان  ویــژه  دانشــجویان  مشــاوره 

نمایند.

کتابخانــه  از  بازدیــد  در  شــیراز  شــهردار 
کتــاب  بــه مناســبت هفتــه  کــه  عمومــی 
خدمــات  از  تقدیــر  ضمــن  شــد،  انجــام 

پرداخــت  بــرای  عمومــی،  کتابخانه هــای 
اعتبــارات نیم درصــد کتابخانه ها و ایجاد 
کتابخانه مرکزی شیراز اعام آمادگی کرد.

کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فــارس،  اســتان  عمومــی  کتابخانه هــای 
ا...  لطــف  کتــاب  هفتــه  مناســبت  بــه 
؛ محمدحســن  شــیبانی، فرمانــدار شــیراز
محمودرضــا  ؛  شــیراز شــهردار  اســدی، 
طالبان، مدیرکل راه و شهرســازی استان 
منوچهــری،  ا...  روح  همــراه  بــه  فــارس 
مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی فارس 
و خیریــن کتابخانــه ســاز اســتان ضمــن 
بازدیــد از بخــش هــای مختلــف کتابخانه 
 رئیســی اردکانــی شــهر شــیراز از خدمــات 
کتابــداران  و  عمومــی  هــای  کتابخانــه 

قدردانی کردند.
محمدحســن اسدی، شــهردار شــیراز در 
این بازدید ضمن اشاره به سابقه تاریخی 
و فرهنگــی شــهر شــیراز عنــوان کــرد: بــا 
زیــاد  بســیار  مشــاهیر  و  مفاخــر  وجــود 
شــیراز و سابقه ادبی، فرهنگی، مذهبی و 
، نیاز است فرهنگ  گردشگری این شــهر
کانشــهر شــیراز  در  کتابخوانــی  و  کتــاب 

توسعه پیدا کند.
خدمــات  از  تقدیــر  ضمــن  وی 
کار  کــرد:  کتابخانه هــای عمومــی تصریــح 
کتابــداران و کتابخانه هــای عمومی که در 

حــال خدمــت رســانی فرهنگــی بــه مــردم 
شیراز هستند، قابل تقدیر است. یکی از 
وظایف شــهرداری شــیراز ارتقای فرهنگ 
شــهروندی اســت که یکــی از اصلی ترین 
راه های ارتقا آن، کتاب و کتابخوانی است.

شــهردار شــیراز در ادامــه تأکیــد کــرد: بــر 
موظــف  شــهرداری ها  قانــون،  اســاس 
هســتند کــه نیــم درصــد درآمــد حاصــل 
کتابخانه هــای  بــه  را  عــوارض دریافتــی  از 
عمومــی پرداخــت کننــد؛ آمادگــی ایــن را 

داریم که این کار صورت گیرد.
بــه  شــیراز  شــهر  مســئول  مقــام  ایــن 

کتابخانــه مرکزی اشــاره کــرد و گفت: یکی 
از نیازهایی که در شــهر شــیراز احســاس 
کتابخانــه  تأســیس  و  ایجــاد  می شــود، 
مرکــزی اســت. اســتانداری، شــهرداری و 
شــورای اســامی شــهر شــیراز و اداره کل 
بــه جــد پیگیــر هســتند. در  کتابخانه هــا 
حــال حاضر زمینی بــرای این کار جانمایی 
شــده اســت؛ امیداواریم در آینده بســیار 
نزدیــک شــاهد شــروع عملیــات اجرایــی 
کتابخانه مرکزی شــیراز باشیم و در مدت 
زمان مناســب به بهره برداری برســانیم و 

آن را به مردم شیراز تقدیم کنیم.

ویژه برنامه »مشق کتاب، کتابت جمات 
تأثیرگــذار دربــاره  کتاب« با حضور اســاتید 
شــیراز  خوشنویســان  انجمــن  برجســته 

برگزار شد.
کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
روز  فــارس؛  عمومــی  کتابخانه هــای 
آبــان، در ادامــه برنامه هــای  دوشــنبه 30 
 ، کتابــدار و  کتابخوانــی  کتــاب،  هفتــه 
حضــور  بــا  کتــاب«،  »مشــق  ویژه برنامــه 
اســاتید برجســته انجمن خوشنویســان 
شــیراز در کتابخانه رئیســی اردکانی شیراز 
از  جمعــی  مراســم  ایــن  در  شــد.  برگــزار 
خوشنویسان شیرازی به کتابت جمات 

تأثیرگذار درباره  کتاب پرداختند.

مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومی اســتان 
فــارس بــا اشــاره بــه مشــق کتــاب عنوان 
حمایــت  راســتای  در  برنامــه  ایــن  کــرد: 
هنرمندان از کتاب و کتابخانه انجام شــد 
و امیدوام هنرمندان عزیز اســتان فارس 
در ســایر رشــته های هنری نیــز با برگزاری 
برنامــه هــای ابداعــی زمینــه ســاز ترویــج 
فرهنــگ کتابخوانی در میان هنرمندان و 

عاقه مندان شوند.
ثــار  آ کــرد:  تصریــح  منوچهــری  ا...  روح 
کتابــت شــده بــا موضــوع جمــات کتاب 
ثــار هنــری در  و کتابخوانــی اســت و ایــن آ
کتابخانه های عمومی شــیراز قرار خواهد 

گرفت.
انجمــن  رئیــس  چیزفهــم،  مجیــد 
مراســم  ایــن  در  شــیراز  خوشنویســان 

ضمــن تبریــک هفتــه کتــاب بــا اشــاره به 
ایــن  کــرد:  عنــوان  کتــاب  مشــق  برنامــه 

نویســی  بداهــه  یــک  عنــوان  بــه  برنامــه 
خوشنویســی به مناســبت هفته کتاب و 

کتابخوانی انجام شد. 
کــرد و  بــه هنــر خوشنویســی اشــاره  وی 
کــه  اســت  هنــری  خوشنویســی  گفــت: 
مقــدس  هنــر  یــک  عنــوان  بــه  دیربــاز  از 
بــرده می شــود و در  نــام  آن  از  و معنــوی 
ادبــی  فرهنگــی،  هــای  برنامــه  از  خیلــی 
و  داشــته  حضــور  هنــر  ایــن  مذهبــی  و 
ایــن  دارد  هنرهــا  ســایر  بــا  کــه  ارتباطــی 
اســت کــه خوشنویســی هنری اســت که 
 حافــظ بســیاری هنرهــای دیگر هــم بوده 

است. 
رئیــس انجمــن خوشنویســان شــیراز به 

ارتبــاط خوشنویســی و کتــاب اشــاره کــرد 
و گفــت: در گذشــته افــرادی بــوده اند که 
بــا قلــم و دوات مطالــب را می نگاشــتند. 
اگــر غیــر از ایــن بــود از آثار علمــی، ادبی و 
هنــری چیــزی برجــای نمانــده بــود. ایــن 
هنــر کمــاکان و در هــر زمانــی در خدمــت 

بشریت، فرهنگ و ادب بوده است.
مجیــد  از  نشســت،  ایــن  پایــان  در 
ســیداحمد  نصیــری،  فرهــاد  چیزفهــم، 
، مریــم همایونی،  علــوی، مجیــد رســتگار
ســعیده قناعت پیشــه، محمد جامعی و 
سیدعبدالســام غازی، اســاتید برجسته 
خوشنویســی شــیراز که در برنامه مشــق 

کتاب حضور داشتند، قدردانی شد.

بهداشــتی  خدمــات  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
درمانی شــیراز در همایش برترین های مدیریت دانش و 
مدیریــت عملکرد، بر اهمیت به کارگیری مدیریت دانش 
در شــتاب بخشــیدن بــه روند خدمت رســانی به مــردم در 

حوزه سامت تأکید کرد.
دکتــر »ســید وحیــد حســینی« در همایــش برتریــن هــای 
مدیریت دانش و مدیریت عملکرد، ضمن گرامیداشــت 
هفتــه بســیج و قدردانــی از همــکاری مجموعــه بســیج با 
حوزه سامت، گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با دارا 
، با مسئولیت ها و وظایف حساس  بودن مدیرانی دلسوز
و وســیع، در امــر بهداشــت، درمــان، آمــوزش و پژوهــش 
تــاش می کنــد و در این مســیر، بهــره منــدی از مدیریت 
دانــش، مــی توانــد بــه رونــد اقدامــات شــتاب بیشــتری 

ببخشد.
او مدیریــت را مقولــه ای ذاتــی خوانــد که ابزار مهــم آن، به 
کارگیــری دانــش اســت و افزود: علم مدیریت با تســلط بر 
رونــد اقدامــات و مســیر پیشــرفت، مــی تواند بــه اهداف 

مترقی دست یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه دانش 

هر فرد، ســرمایه الهی اســت، اظهار کــرد: دانش مدیریت 
نیز نعمتی برای شــتاب بخشیدن به روند خدمات رسانی 
بــه مردم اســت و بــرای این هــدف، به همراهــی و همدلی 

تمام کارکنان مجموعه نیاز است.
دکتــر حســینی با اشــاره به اهمیــت بهره منــدی از دانش 
بــه عملکــردی مطلــوب، مقیــاس  مدیریــت در رســیدن 
ثمربخشی عملکرد مجموعه را خدمت خالصانه به مردم 
دانســت. مســئول ارشــد حــوزه ســامت اســتان فــارس 
ادامــه داد: علم مدیریت نیز همانند ســایر علوم، نوین و 
به روز می شود و در مجموعه دانشگاه، باید بکوشیم به 
کمک مدیریت جمعی و علمی، در مسیر حرکت به سوی 

دانشگاه های نسل سه و چهارم استفاده کنیم.
* نیروی انسانی کارآمد؛ منبع مهم مدیریت دانش

معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشکی 
شــیراز نیــز در ایــن همایــش ضمــن گرامیداشــت هفتــه 
بســیج، با اشاره به عملکرد بســیج در حوزه های مختلف 
و بــه ویــژه در بحــران کروناویــروس و همــکاری بیــش از 
پیــش با مجموعه دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز گفت: 
از زمان شــکل گیری بسیج، پیاده سازی تفکر بسیجی در 

بــازه هــای زمانی مختلــف و در حوزه هــای گوناگون نموده 
داشــته و عملکــرد مطلــوب ایــن مجموعه بر هیــچ فردی 
پوشــیده نیســت. دکتر »ســید ابوالفضل هاشمی اصل« 
نقــش مدیریــت دانــش را شناســایی و اســتفاده از علــم 
و دانــش ســازمانی برای تقویــت فرآبندها و آمــوزش های 
اثربخــش عنوان کرد و افزود: وظیفه یک ســازمان، فراهم 
ســاختن فضایــی بــرای مدیریــت دانش اســت تــا در این 
فضا، اســتخراج دانش برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب 

اتفاق بیافتد.
او بــا اشــاره بــه نیــروی انســانی کارآمــد بــه عنــوان منبــع 
مدیریت دانش، بر استفاده از پیشنهادات و ایده های نو 
و تجربیات موفق کارکنان برای پیشــبرد اهداف دانشگاه 

تأکید کرد.
معــاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه با بیان اینکه 
بســیاری از قله های علم توسط ایرانیان فتح شده است، 
افــزود: بــرای مدیریت دانش باید نگاه هــا و دیدگاه ها، در 

سطح ملی باشد.
* قدمــت 20 ســاله مدیریت دانش در مجموعه ســالمت 

فارس

مدیــر توســعه ســازمان و تحــول اداری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــیراز نیــز در این همایــش اظهار کرد: پیشــینه 
، بــه  مدیریــت دانــش در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز
همت خانواده نظام ســامت قدمت بیست ساله دارد و 
این امر موجب شده که تجربیات دانشگاه در برنامه های 

مرتبط با این حوزه در وزارت بهداشت ارائه شود.
در  همایــش  ایــن  در  نســبی«  الســادات  »نرجــس  دکتــر 
یکپارچــه  الگــوی  اداری،  نظــام  اصــاح  برنامــه  خصــوص 
مدیریــت عملکــرد معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع، 
گــروه بنــدی واحدهای محیطــی، کارنامه ارزیابــی مدیریت 
عملکــرد، نحوه اعطای نشــان مدیریت عملکــرد و فرآیند 

انتخاب دانشگاه برتر توضیحاتی ارائه داد.
پایــش  مرکــز  تاســیس  دانــش  از  همایــش،  ایــن  در 
مراقبت های درمانی)MCMC(، طراحی و اســتقرار ســامانه 
فرآینــد  بهبــود  دانشــگاه،  الحســنه  قــرض  الکترونیــک 
ترخیص بیماران، توزیع الکترونیکی تجویز شیر مصنوعی 
ویژه کودکان هدف در استان، انجام مراودات بین بخشی 
و بیــن بیمارســتانی بانــک شــیر مــادر از طریــق سیســتم 
 ، مــادر شــیر  نگهداشــت  ظــروف  استاندارســازی   ،HIS 

و  بهداشــت  شــبکه  در  اهدایــی  شــیرهای  آوری  جمــع 
 درمــان و بیمارســتان هــای تحــت پوشــش، جمــع آوری 
نمونه های آزمایشــگاهی مادران اهداکننده شیر در مرکز 
جامع ســامت و ارســال به آزمایشــگاه رفرال بیمارســتان 
حضــرت زینب)س(، حــذف لباس فتوتراپی نــوزادان ارائه 
شــده از بیمارســتان مــادر و کودک شوشــتری، بــه عنوان 

دانش های برتر سال ۹۹ تقدیر شد.
در این همایش تأســیس مجمع خیرین تأمین ســامت 
فــارس، ســاماندهی امور شــبکه های بهداشــت و درمان 
شهرســتان هــا بــا ایجــاد دفتــر مشــاوره رئیس دانشــگاه 
در امــور شــبکه هــا، یکپارچه ســازی فرم تســویه حســاب 
الکترونیــک کارکنــان دانشــگاه، اختصــاص اتــاق تثبیــت 
عنــوان  بــه  نمــازی،  بیمارســتان  پرخطــر  نــوزاد  احیــای   و 
دانــش هــای برتــر ســال ۱۴00 دانشــگاه معرفی شــدند و از 
دکتــر »معصومه صفاری« به عنوان دان شــکار برتر ســال 
۹۹ و »مهــران حقگــو جهرمــی« و »عاطفــه ســلیمانی« بــه 

عنوان دانشکاران برتر سال ۱۴00 تقدیر شد.
ایــن آئیــن صبــح ســی ام آبــان ۱۴0۱ در تــاالر اجتماعــات ۲۲ 

بهمن ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

معــاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــیراز بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ایــن مجموعــه در 
مدت یک ســال گذشته، کسب مقام سوم دانشگاه 
در حوزه فناوری سامت در بین دانشگاه های علوم 
، بــر اســاس ارزیابــی هــای  پزشــکی تیــپ یــک کشــور
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی را نمودی 
از تاش های این معاونت در راســتای تحقق اهداف 

تعریف شده دانست.
دکتــر »مهتــاب معمارپــور« بــا بیــان تــاش هــای این 
دانشــگاه در عرصــه فعالیــت هــای دانــش بنیــان و 
اشــاره بــه راه انــدازی پارک فناوری ســامت دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــیراز گفــت: در این مجموعــه که به 

صــورت رســمی در آینــده نزدیــک به بهــره بــرداری می 
رسد، تاکنون 3۲ شرکت مستقر شده اند.

او عقد قرارداد عاملیت با صندوق پژوهش و فناوری 
فــارس و اختصــاص وام بــه فنــاوران، تشــکیل ســتاد 
ارتقــای تولیــد دانــش بنیــان و برگزاری نشســت های 
هفتگی برای رفع موانع تولید و پیشرفت ۹۸ درصدی 
ج پژوهشــی محمد رســول ا... ســاخت اتــاق تمیــز بــر
)ص( را نیــز از دیگر اقدام هــای موثر عرصه فناوری در 

دانشگاه برشمرد.
در  پژوهشــی  تحقیقاتــی  ح  طــر  28۹۵ تصویــب   *

دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی یک سال گذشته
معــاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــیراز همچنیــن بــا اعــام تصویــب دو هــزار و ۸۹۵ 
ح  ح تحقیقاتی پژوهشــی، اضافه کرد: ۲۵ طر عنوان طر
اثرگــذار پیشــنهادی، بــه وزارت بهداشــت، درمــان و 

آموزش پزشکی ارسال شده است.
، انتشــار ســه هزار و 3۲۶ عنوان مقاله  دکتر معمارپور
علمــی در مجات معتبر بین المللی بر اســاس بانک 
اطاعاتــی  Scopus، انتشــار ۲۱ عنــوان مجله علمی که 
دارای رتبــه علمی_ پژوهشــی از کمیســیون نشــریات 
عنــوان   ۶ انتشــار  و  تالیــف   ، کشــور پزشــکی  علــوم 
کتــاب علمی_ تخصصــی و انتخاب یکــی از کتاب های 
انتشــارات دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز بــه عنوان 
»کتاب سال« در اسفند ۱۴00 و دریافت جایزه از سوی 

رئیــس جمهوری اســامی ایران را به عنوان بخشــی از 
کارنامه علمی دانشــگاه در یک ســال گذشــته عنوان 

کرد.
او همچنیــن، برگزاری هفت همایش علمی تخصصی 
بیــن المللــی و 3۷ همایش علمی تخصصی کشــوری 
از  نیــز  را  آموزشــی  کارگاه هــای  بــه صــورت مجــازی و 
رویدادهــای علمی برگزار شــده از ســوی این معاونت 

در طی یک سال اخیر برشمرد.
* اختصــاص 71 پژوهانه به موضــوع جوانی جمعیت 

و فرزندآوری
معــاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
ح هــای  شــیراز بــا تأکیــد بــر حمایــت دانشــگاه از طــر

تحقیقاتــی با موضــوع جوانــی جمعیت و فرزنــدآوری، 
اضافــه کــرد: ۷۱پژوهانه)گرنــت( برای ایــن موضوع در 

نظر گرفته شده است.
ح های  بــه گفتــه دکتر معمارپور، جذب پژوهانــه از طر
کارگروه شورای پژوهشی و فناوری استان، خرید کتاب 
های تخصصی برای تمام کتابخانه های دانشــکده ها 
و بیمارســتان ها، اجرای سیاست های تشویقی برای 
پژوهشــگران بــه صــورت پژوهانــه و پرداخــت بخش 
ح های پژوهشــی  قابــل توجهی از معوقات بودجه طر
نیــز از جملــه اقدامات این معاونت در مســیر تحقق 
اهداف پژوهشــی مجموعه ســامت فــارس بوده که 

در یک سال گذشته رقم خورده است.

استاندار فارس در ششمین جلسه ستاد خانواده و جوانی جمعیت:

ح دورکاری بانوان را به صورت آزمایشی داریم آمادگی اجرای طر
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز خبر داد:

پیگیری تأمین منابع مالی برای ساخت 
و بهره برداری از ۳ بیمارستان جدید در 

فارس
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی شــیراز در نشست های جداگانه ای منابع مالی، 
تجهیــزات و نیــروی انســانی موردنیــاز برای ســاخت و بهــره برداری 
از ســه بیمارســتان جدید در شهرســتان های رســتم، مرودشت و 

ارسنجان را پیگیری کرد.
دکتر »ســید ابوالفضل هاشــمی اصل« در ســفر به تهران با حضور 
در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســازمان برنامه و 
، بانک توســعه تعاون و قـــرارگاه ســـازندگی حضرت  بودجــه کشــور
خاتــم االنبیــاء)ص( و دیــدار با مســئوالن حــوزه هــای مختلف این 
مجموعــه هــا؛ تأمیــن منابــع مالــی بــرای ســاخت و بهــره بــرداری 
رفــع  راهکارهــای  و  فــارس  اســتان  در  جدیــد  بیمارســتان  ســه   ز 
چالــش های مربــوط به حوزه منابع انســانی در مجموعه ســامت 

فارس را پیگیری کرد.
او بــا اشــاره بــه حضــور در بانــک توســعه تعــاون و دیــدار بــا دکتــر 
»محمد شــیخ حسینی« سرپرست بانک توسعه و تعاون با هدف 
پیگیری اعتبارات ماده ۵۶ تسهیات بانکی برای پروژه بیمارستان 
جدیــد شهرســتان هــای مرودشــت، رســتم و ارســنجان گفــت: در 
صــورت تأمیــن اعتبــارات الزم، ایــن بیمارســتان هــا تــا پایان ســال 

آینده در چرخه ارائه خدمات به مردم استان فارس قرار می گیرد.
معــاون توســعه مدیریــت و منابع دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز 
در ادامه با حضور در قـــرارگاه ســـازندگی حضرت خـاتم االنبیـا )ص( 
« معــاون برنامــه ریزی و توســعه  ع پــور و دیــدار بــا دکتــر »جــواد زار
راهبردی قـــرارگاه سـازندگی خـــاتم االنبیـا )ص(، تسریع در عملیات 
اجــرای پــروژه ۱۴00 تخــت خوابــی حضرت محمــد رســول ا...)ص( را 

پیگیری کرد.
« معــاون برنامــه ریــزی و توســعه راهبــردی  ع پــور دکتــر »جــواد زار
در  نشســت  ایــن  در  نیــز  )ص(  االنبیـــا  خـــاتم  ســـازندگی  قـــرارگاه 
خصــوص تســریع در عملیــات اجرایــی، افزایــش نیــروی انســانی و 

انتخاب مشاور طراح پروژه قول همکاری داد.
نیــروی انســانی موردنیــاز برای بهره برداری پروژه ســه بیمارســتان 
جدیــد شهرســتان هــای رســتم، مرودشــت و ارســنجان از دیگــر 
منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون  پیگیــری  مــورد  موضوعــات 
بــا حضــور در مدیریــت منابــع انســانی وزارت  کــه  بــود  دانشــگاه 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.
دکتر هاشــمی اصل در پایان با حضور در ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور و دیــدار با معــاون امور ســامت و رفــاه اجتماعی ســازمان 
برنامــه و بودجــه، پیگیر گســترش اعتبارات حوزه ســامت فارس 

شد.
بــر  نظــارت  و  فیزیکــی  منابــع  مدیــر   » پــور خواجــه  »ســاالر   دکتــر 
ح هــای عمرانــی و »حجــت الــه رفعت جــو« مدیــر برنامــه ریزی،  طــر
دکتــر  ســفر  ایــن  در  نیــز  دانشــگاه  عملکــرد  پایــش  و   بودجــه 

»هاشمی اصل« را همراهی کردند.

چهار محصول دانش بنیان و فناورانه در 
دانشگاه شیراز رونمایی شد

روابط عمومی دانشــگاه شــیراز اعــام کرد:چهارمحصــول فناورانه  
از تیم های شــتاب دهنده کوانتوم پاس دانشگاه شیراز رونمایی 

شد.
ایــن روابــط عمومــی اعــام کــرد: در نشســتی بــا حضــور جمعــی از 
دانشــگاهیان، چهــار تیــم از تیم هــای شــتابدهنده کوانتوم پاس 
، به نام های  مدیریــت نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشــگاه شــیراز
»اکیپ«، »بگردش«، » فراهوش آتی گســتر پاسارگاد« و »قاصدک« 

از محصوالت دانش بنیان خود رونمایی کردند.
در این نشســت که در تاالر دکتر مصطفوی دانشــگاه شیراز برگزار 
شد، هر یک از تیم ها، به معرفی محصوالت خود پرداخته و کاربرد 

آن را تشریح کردند.
تیــم بگردش از محصــول فناورانه ی خود با نام »سوپراپلیکیشــن 
گردشــگری ســامت و درآمدزایی« رونمایی کرد و توضیح داد: این 
یک برنامه، حوزه  گردشگری، تفریحات، سامت و سرگرمی است. 
در ایــن برنامــه تــاش شــده تــا بــا تمرکــز بــر ســامتی، گردشــگری 
شــهری و طراحی مشــوق ها با اســتفاده از هوش مصنوعی شرایط 
گردشــگری، تفریحــات و ســرگرمی را بــرای تمامی ســنین و ســطوح 

درآمدی جامعه فراهم کنیم.
کاربران با نصب برنامه  بگردش به جمع آوری سکه از طرق مختلف 
می پردازنــد و بــا تبدیل ســکه های به اعتبار می توانند از فروشــگاه 
کاال و خدمــات خریــد کننــد. همچنیــن با همکاری کســب وکارهای 
آنایــن و غیرآنایــن، بــه توســعه  بازار کمک می شــود؛ بــه این نحو 
کــه پذیرنده هــا بــا ارائــه  کاال و خدمــات خــود در برنامــه  بگــردش و 
بــا اســتفاده از فضــای تبلیغاتــی بــا ســامانه گزارش دهــی حرفه ای، 
ریســک و هزینه هــای تبلیغاتــی را کاهــش داده و باعــث افزایــش 

اثربخشی می گردد و فروش خود را رونق می بخشند.
تیم اکیپ، محصول خود را با نام »اپلیکیشــن اکیپ« که برنامه ای 
بــرای مدیریــت و تقســیم هزینه ها در ســفر و فعالیت های گروهی 
گفــت: محاســبه  ســهم و  آن  کــرد و در معرفــی  اســت، رونمایــی 
زندگــی   و  ســفرها  در  به ویــژه  گروهــی،  فعالیت هــای  در  دنگ هــا 
گروهی، یک مســئله  دردسرساز است؛ این اپلیکیشن با یک رابط 
کاربــری شــهودی )intuitive( برای محاســبه  حســاب و کتاب افراد 

طراحی شده و قابلیت های بسیاری دارد.
تیــم قاصــدک هــم کــه باهــدف خدمــت بــه عرصــه  کتــاب فعالیت 
داشــت، در معرفی محصــول خود باعنوان »اپلیکیشــن قاصدک« 
)لوکیشــن(  عرضــه  محــل  براســاس  برنامــه  ایــن  کــرد:  اظهــار 
نزدیک ترین مکان کتاب را نشــان می دهــد و از دیگر قابلیت های 
آن هــم ایــن اســت کــه کتاب هــای صوتــی دارد، فــروش و اتصــال 
مســتقیم ناشــران بــه کتابفروشــی ها و خریــداران کتــاب را میســر 
ســاخته اســت، بازیافت پســماند کاغذ و کتاب را در خود گنجانده 
و اولیــن حســابداری ابــری اختصاصــی کتابفروشــی ها را ارائــه داده 

است.

پیوند »هنر و یار مهربان« به مناسبت هفته کتاب؛

اساتید برجسته خوشنویسی شیراز به مشق کتاب پرداختند

ح کرد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطر

اهمیت بهره مندی از مدیریت دانش برای شتاب بخشیدن به روند خدمت رسانی در حوزه سالمت

دستاوردهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در یک سال گذشته؛

کسب مقام سوم فناوری سالمت در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور


