




 اجرای فیبر نوری اختصاصی دانشگاه فسا 

با تالش و پیگیریهای انجام شده و رایزینی های مسئولین دانشگاه، طرح  نصب تجهیزات مخابراتی و فیبرنووری 

متر فیبر نوری حد فاصل مرکز مخابرات شهیود راوااویوا   0444دانشگاه انجام شد. این طرح با اجرای حدود 

شهرستا  فسا و مرکز مخابرات دانشگاه انجام گردیده و نیاز اینترنتی و مخابراتی دانشگاه را با حداکثر ظرفیت 

 خط تلفن ثابت مرتفع خواهد نمود. 04و   E1اترنت و چهارخط  Mb/s  044پهنای باند
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الزم به ذکر است ارتباطات داخلی تحت بسوتور 

فیبر نوری مابین دانشکوده موهونودسوی سورور 

دانشگاه( ساختما  مدیریت، خوابگواه پسورا ، 

دانشکده علوم پایه و سلف سرویس   در دسوت 

 متر انجام گردیده است. 0044احداث( به طول 

مویولویوو   04پروژه مذکور با اعتباری  بالغ بر  

 توما  به انجام رسید.
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 افتتاح گلخـانه پژوهشـی دانشگاه فسـا

متر مربع و  با هزینوه ای بالوغ  044در دهه پر فروغ فجر گلخوانه پژوهشی دانشگاه فسوا به مساحت 

میلیو  ریال با حضور امام جمعوه محترم شهرستا  فسا، معاو  محتوورم استاندار و فرمانودار  044بر 

ویژه فسا ، شهردار محترم فسا، هیات رایسه محترم دانشگاه و دیگر مسئولین شهرستوا   افوتوتواح 

 گردید .
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 برگـزاری مراسم ویـژه روز درختـکاری در دانشـگاه

اسفند، مراسم ویژه روز درختکاری با حضور معاو  فرمانداری، رییس اداه منابع طبویوعوی،  00در روز سه شنبه 

 هیات رییسه دانشگاه و دیگر مسئولین شهرستا  در محوطه دانشکده علوم پایه دانشگاه فسا برگزار گردید.

در این مراسم جناب آقای دکتر اژدری ریاست محترم دانشگاه، امن عرض خیر مقدم به مدعوین و توبوریو  

 روز درختکاری، در خصوص توسعه فضای سبز دانشگاه نکاتی را ایراد نمودند.
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در ادامه مراسم جناب آقای مهندس کشاورزیا  ریاست اداره منابع طبیعی شوهورسوتوا  فسوا در 

 خصوص اهمیت درخت و درختکاری مطالبی را عنوا  نمود.

در پایا  مراسم، ویزه برنامه کاشت نهال، توسط مسئولین دانشگاه و شهرستا  در محوطه دانشکده 

 علوم پایه دانشگاه انجام پذیرفت.
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 های هفتـه سالمـت دانشـگاه  برنامـه

 به مناسبت هفته سالمت برنامه های ذیل را  برگزار نمود: امور بهداشت و درما  دانشگاه فسا

ایستگاه سالمت،  معاینه رایگا  توسط آقای دکتر تسلیمی،  کارگاه آموزشی بهداشت و سالمت فردی،  عویوادت 

از بیمارا  بیمارستا  ولی عصر  عج( با هیات رایسه محترم دانشگاه،  معاینه رایگا  توسط کارشنواس مواموایوی 

خانم مجیدی ، پیاده روی همگانی به همراه صبحانه و اهداء جوایز بهداشتی، نقاشی فرزندا  کارکنا  با مواوو  

 زندگی سالم با نشاط و امید،  انجام تست افسردگی در مرکز مشاوره دانشگاه
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مگاواتی  2احداث و بهره برداری خط برق 

 اختصاصی دانشگاه فسا

پس از اتمام مراحل احداث شبکه جدیود و نصوب 

مگاواتوی اخوتوصواصوی  2تجهیزات برقی، خط برق 

 دانشگاه به بهره برداری رسید.

احداث این خط جدید عالوه بر تامین کمبوود بورق 

مورد نیاز دانشگاه در حال حاار، نیاز برقی پوروژه 

های در حال ساخت شامل کتابخانه، دانشکده علووم 

پایه، سلف سرویس مرکزی و نیز روشنایی سوایوت 

 دانشگاه را مرتفع خواهد نمود.

الزم بذکر است اجرای خط برق جدید با اعوتوبواری 

 میلیو  توما  انجام گردیده است. 040بالغ بر 
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 افتتاح محوطه خوابگاه دانشجویی دانشگاه با حضور نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی

میلیوو  ریوال  بوا  0444هزار متر مربع و هزینه ای بالغ بر  0محوطه خوابگاه دانشجویی دانشگاه به مساحت 

حضور جناب آقای دکتر جمالی نماینده محترم مردم فسا در مجلس شورای اسالمی و اعضای موحوتورم هویوات 

 رییسه دانشگاه در فروردین مواه  افتتاح گردید.

آقای دکتر جمالی امن بازدید از دانشگاه و حضور در جلسه هیات رییسه، با اعضای هیات علمی و کوارکونوا  

 دانشگاه دیدار نمودند. 
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 آموختگی دانشجویان دانشگاه فسا برگزاری مراسم آیین دانش 

 مراسم آیین دانش آموختگی دانشجویا  دانشگاه فسا در تاالر خلیج فارس شهرستا  فسا برگزار شد.

دانشجویا  در این مراسم که با حضور هیات رییسه، اعضای هیات علمی و خانواده های دانشجویا  برگزارشود، 

 سوگند نامه دانش آموختگی را بصورت دسته جمعی قراات نمودند.

از دیگر برنامه های این مراسم موسیقی سنتی، تقدیر از رتبه برترهای علمی و فعاال  فرهنگوی و ورزشوی بوه 

 شمار می آید. پخش کلیپ خاطره انگیز دانشجویی و صرف شام از برنامه های پایانی این مراسم بود.
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 برگزاری برنامه های هفته خوابگاهها در دانشگاه

بورنواموه 03/0/0لغایت  03/2/04معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاهها از تاریخ 

 های متعددی را جهت ایجاد شور و نشاط در بین دانشجویا  خوابگاهی برگزار نمود 
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که برخی از برنامه ها به شرح 

 ذیل می باشد:

(برگزاری ایستگاه سوالموت  0

به مونوروور انوجوام رایوگوا  

خدمات بهداشوتوی و ارتوقواء 

 سالمت دانشجویا   

(دیدار مسئولین دانشگاه بوا 2

دانشجویا  در خوابگواهوهوای 

 دانشجویی

ورزشی با مواو  آشنایی با ناهنجاری های ساختار قواموتوی و حورکوات  -(برگزاری سمینار علمی0

 اصالحی توسط سرکار خانم دکتر کریمیا  جهت کلیه دانشجویا  
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 مسابقه آشپزی ویژه خواهرا ( و اهداء جوایز به تیم های اول و دوم و سوم (برگزاری0

 (برگزاری مسابقات ورزشی در خوابگاه خواهرا  و برادرا 0

 (کارگاه آشنایی با مضرات مواد مخدر جهت کلیه دانشجویا 3

 ( کارگاه مهارتهای زندگی جمعی توسط جناب آقای دکتر اجاقی از دانشگاه علوم پزشکی فسا(7
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 قهرمانـی دانشجـوی دانشـگاه فسـا در مسابـقات کاراته آزاد کشـور

سرکار خانم زهرا پرستش، دانشجوی این دانشگاه ، در مسابقات کاراته آزاد کشور که در بهمن ماه سال جواری 

 در تهرا  برگزار شد، موفق به کسب مقام اول و سهمیه آسیا گردید.

 این موفقیت را به ایشا  و کلیه اساتید، دانشجویا  و کارمندا  دانشگاه تبری  عرض می نماییم.

14 



 برگزاری مراسـم معارفـه دانشجـویان جدیـدالـورود دانشـگاه

 مراسم معارفه دانشجویا  جدیدالورود دانشگاه فسا برگزار گردید.03/7/04در روز یکشنبه مورخ 

در این مراسم جناب آقای دکتر مقیمی معاو  دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، اومون عورض خویورموقودم بوه 

 دانشجویا  جدیدالورود، به تشریح برنامه های فرهنگی و دانشجویی  پرداختند.

در ادامه مراسم حضرت حجه االسالم والمسلمین دکتر بنایی در خصوص اسوتوفواده بوهوتور از فورصوت دوره 

 دانشجویی نکاتی را ایراد نمودند.

 جناب آقای دکتر زارعی مدیر آموزش دانشگاه، قوانین و مقررات آموزشی را تشریح نمودند.

 پخش کلیپ معرفی مسئولین دانشگاه ، پذیرایی و پخش فیلم سینمایی،  از برنامه های پایانی این مراسم بود.
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 برگزاری مراسـم معارفـه دانشجـویان جدیـدالـورود دانشـگاه
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کسب مقام سوم در فستیوال بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران توسط اعضای هیات علمی دانشگاه 

 فسا

فستیوال بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایرا  با هدف تجاری سازی اختراعات به روش آکواریوم فناوری بوا 

اخترا  در مرحله اول آغاز شد. پس از چند مرحله داوری ،اختراعات تااید شوده جوهوت  0244حضور بیش از 

اخترا  رسید که این مهم در اواخر مرداد ماه سال گذشته برگزار گردیود.  000ورود به مرحله نهایی داوری به 

مرحله نهایی داوری بصورت حضوری برگزار شد که مختر  می بایست در حضوور هویوات داوری بوه شورح 

دستاورد خود پرداخته و به سواالت و چالش های مطرح شده از سوی داورا  پاسخ گو باشد. در اداموه پوس از 

پرونده های اختراعات داوری شده و تمامی مدارک پیوست شده شامل فیلم جولوسوه دفوا ،  بررسی و بازبینی 

 آکواریوم فناوری راه یافتند.  اخترا  برگزیده به 044
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http://fasau.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/759-slideshow-20170514071154
http://fasau.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/759-slideshow-20170514071154


اختتامیه نخستین فستیوال بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایرا  با حضور خیل عریمی از مخترعین کشوور    

و مقامات دولتی  در مرکز همایش های بین المللی برج میالد تهرا  برگزار گردید که در این مراسم عوالوه بور 

رتبه های نهایوی ایون فویوسوتویووال نویوز موعورفوی و   رونمایی از قرار دادها و تمبر جایزه بزرگ اختراعات،

 شدند. تجلیل 
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با همکاری جناب آقای دکتر مولوکوزاده  جناب آقای مهندس کرامت اهلل غفاری  عضو هیات علمی دانشگاه فسا( 

-0طراحی، ساخت و تجهیز سامانه تحلویول    عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر( با اختراعی با عنوا 

علمی دانشگاه فسا در ایون فسوتویووال   به عنوا  عضو هیات بعدی اندازه گیری و سنجش واعیت بدنی 

شرکت کرده و با لطف الهی موفق به دریافت تندیس طالیی و لوح زرین این مسابقات و کسب مقام سومی شدنود. 

در اداره موالوکویوت  F01B، G01B و طبقه بندی بین المللی  00000الزم به ذکر است که اخترا  فوق با شماره 

  های معنوی به ثبت رسیده و دارای تاییده علمی از این نهاد می باشد. 



20 

  مراسـم افتتاحیـه برنامـه هـای هفتـه پژوهـش در دانشـگاه

 ، مراسم افتتاحیه برنامه های هفته پژوهش در دانشگاه برگزار گردید.03آذر  20روز شنبه مورخ 

در این مراسم که اعضای هیات علمی، کارکنا  و دانشجویا  حضور داشتند مدیر محترم پوژوهشوی دانشوگواه 

 امن عرض خیر مقدم، برنامه های هفته پژوهش را تشریح نمود.

در ادامه این مراسم ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر اژدری، در خصوص مدیریت آموزش عوالوی بوه 

 ایراد سخنرانی پرداختند.



  برگـزاری مسابقـه ایده شـو در دانشـگاه

 ، با همت مرکز نوآوری دانشگاه، مسابقه ایده برتر در دانشگاه برگزار گردید.03آذر  27روز دوشنبه 

ایده پرداز از دانشگاهها و مراکز رشد مختلف، شرکت کردند که در نهایت بوا رای هویوات  02در این مسابقه 

داورا  و حضار، آقایا  علی آزادگا ، سجاد نیکنام و خانم زهرا همتیا  به ترتیب مقام اول توا سووم را کسوب 

 نمودند.
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در این مسابقه آقای مهرداد شفیعی مدیر مراکز رشد اقماری استا  فوارس، آقوای کووروش اسودسونوگوابوی 

مدیرعامل شرکت آریا نانو سیز، آقای راا جمشیدپور مدیر عامل شرکت تجارت الکترونویو ، آقوای فوااول 

مکاریا  فرد مدیر عامل شرکت چترسبزصنعت باربد و خانم منا اخالقی مدیر عامل شرکت دوراندیش بورنواموه 

 نویسا ، بعنوا  داور حضور داشتند.
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 بازدید رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از دانشگاه فسا

رییس کمیسیو  آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی، از دانشگواه فسوا  03/0/00در روز دوشنبه مورخ 

 بازدید نمودند و در جریا  روند توسعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرارگرفتند.

جناب آقای دکتر زاهدی به همراه ریاست و اعضای هیات رییسه دانشگاه، امن بازدید از مجموعه  دانشوگواه، 

در جلسه هیات رییسه دانشگاه حضور یافتند و پیشنهاداتی در خصوص نحوه نقش آفرینوی دانشوگواه در حول 

 مشکالت منطقه و استا  ارااه نمودند.
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 های برتـر کنکـور کارشناسـی ارشـد رتبـه

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی رتبه

 0 سعیده خالویی مهندسی مرتع و آبخیزداری 0

 2 محمد صادق کشاورز مهندسی آب 0

 0 جواد مزرعه فراهانی آمار 00

 0 امید امیمه مهندسی آب 00

 0 مریم مسعودی مهندسی مرتع و آبخیزداری 04

 3 مهرنوش دبیری موحد مهندسی صنایع غذایی 04

 7 محسن زارعی ورزنه مهندسی آب 00

 0 مریم وفایی مهندسی صنایع غذایی 00

 0 نیلوفر ریاای آمار 00

 04 مریم توسلی سیرت آمار 07

 00 سمیه زار  مهندسی مرتع و آبخیزداری 00

 02 هدیه شرف الدین مهندسی صنایع غذایی 00

 00 سیروس بختیاری مهندسی آب 00

 00 مسعود آقایی مهندسی مرتع و آبخیزداری 03

 00 حسن پیروز بخت ریاای 30

 03 سمیرا اسدی فرد مهندسی صنایع غذایی 70

 07 معصومه کریمی مهندسی صنایع غذایی 00

 00 جواد شیزری آمار 07
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 دیـدار نماینـده مردم شهرستـان و ریاسـت دانشـگاه فسـا با معاونیـن وزارت علـوم
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 برگـزاری نشسـت تبـادل تجربـه کارآفـرینی در دانشـگاه

و در سومین روز از هفته پژوهش که با عنوا  پژوهش، فناوری و دانشوگواه  03آذر  27در روز دوشنبه مورخ 

های کارآفرین نامگذاری شده است، مرکز نوآوری دانشگاه، برنامه نشست تبادل تجربه کارآفرینی بوا حضوور 

 کارآفرینا  برتر را در جمع اساتید و دانشجویا  برگزار نمود.

این برنامه با حضور کارآفرینا  برتر استا ، آقایا  کوروش اسدسنگابی، راا جمشیدپور، فاال مکاریا  فورد، 

خانم منا اخالقی و جناب آقای مهرداد شفیعی مدیر مراکز رشد اقماری استا  فارس و مدیر مووسوسوات پوارک 

 علم و فناوری، در دانشگاه برگزار شد..

 در این نشست کارآفرینا  ، تجربیات خود را در اختیار اساتید و دانشجویا  قرار دادند.
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 کشور 7افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه فسا در مسابقات ورزشی منطقه 

کشور که به میربانی دانشگاه شیرازبرگزارشد، موفق بوه  7دانشجویا  این دانشگاه،در مسابقات ورزشی منطقه 

 کسب مقام های دوم انفرادی و سوم تیمی در رشته های کاراته، شنا و تکواندو به شرح ذیل شدند:

 متر کرال پشت، سوم انفرادی( 04متر آزاد نااب قرما  و  244رشته شنا پسرا : آقای امیر خوش خلق   

 متر قورباغه سوم انفرادی ( 04متر قورباغه نااب قهرما  و  244آقای امیر حسین جبارسعدونی    

 در مجمو   کسب مقام سوم تیمی

29 



 رشته شنا دخترا :

 متر کرال پشت سوم انفرادی ( 04متر آزاد سوم انفرادی و  04خانم زهرا باستانی   

 در مجمو   کسب مقام سوم تیمی

 رشته تکواندو دخترا :

 خانم نیلو سدادی   نااب قهرما ( 

 در مجمو   کسب مقام سوم تیمی

 رشته  کاراته پسرا :

 کیلو نااب قهرما ( 37آقای محمد مکاری   وز  

 آقای شایا  صلواتی مقام سوم

 در مجمو   کسب مقام سوم تیمی
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 برگـزاری مسابقـه نجـات تخـم مرغ در دانشگـاه
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 برگـزاری همایـش تجلیـل از پژوهشـگران برتـر شهرستـان فسـا 

، همایش تجلیل از پژوهشگرا  برتر شهرستا  فسا به همراه برپایی غرفه هایی 03آذر  20روز سه شنبه مورخ 

پژوهشی کلیه ادارات و سازما  های شهرستا  فسا، در سالن آمفی تئاتر اداره فرهونو   -از دستاوردهای علمی

 و ارشاد اسالمی برگزار گردید.

در این مراسم که فرماندار ویژه فسا و دیگر مسئولین شهرستا  حضور داشتند، جناب آقوای دکوتور موحوسون 

اژدری ریاست محترم دانشگاه امن عرض خیر مقدم، با توجه به ارزش افزوده تجاری سازی فناوری، بر لوزوم 

 تغییر رویکرد به سمت اقتصاد دانش بنیا  و پژوهش محور که از مسیر دانشگاه عبور می کند تاکید کردند.
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در ادامه مراسم جناب آقای مهندس سلیما  کرمی فرماندار ویژه شهرستا  فسا، جناب آقای دکتر رزمجوویوی 

مشاور استاندار در امور دانشگاهها و جناب آقای امین نژاد رییس آموزش و پرورش فسا نیز به ایراد سخنرانی 

 پرداختند.

در پایا  مراسم،امن تجلیل از پژوهشگرا  برتر دانشگاه فسا جناب آقای دکتر سید محمد باقور هواشوموی ، 

جناب آقای دکتر مجتبی اسلمی و جناب آقای دکتر محمد راا محمودی، از دیگر پژوهشگرا  شهرستا  فسوا 

همراه با قراات مختصری از رزومه علمی پژوهشی آنا  با اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمود.پوس 

 از اختتام مراسم، حاارین در جلسه از دستاوردهای پژوهشی موجود در نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.
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 برگزاری مراسم گرامیداشت مقام استاد

 مراسم ویژه گرامیداشت مقام استاد در تاالر فرهنگیا  شهرستا  فسا برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور اعضای محترم هیات رییسه ، اساتید دانشگاه به همراه خانواده هایشا  و در فضوایوی 

صمیمی برگزارشد، امن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری  و اجرای برنامه های متنوو ، از 

 اساتید دانشگاه تقدیر و تشکر بعمل آمد.
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 موفقیـت کارمنـد دانشـگاه فسـا در جشنـواره استانـی بانـوان شاغـل

 کسب عنوا  نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشگاه فسا در مسابقات استانی انتخاب کشوری کل دانشگاههای 

تیرماه، جشنواره مسابقات فراغت بانوا  بواورزش ویوزه  27به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا  در تاریخ 

بانوا  شاغل در دستگاههای اجرایی  استا  فارس در سالن چند منروره ورزشگاه شهید دستغیب شویوراز 

 برگزار گردید.

در این جشنواره،  سرکار خانم فاطمه رااییا  کارمند دانشگاه فسا موفق گردید مقوام سووم و مودال بورنوز 

 جشنواره در سطح استا  را به خود اختصاص دهد.
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 حضـور دانش آمـوزان نخبـه فسایی در دومیـن روز از برنامه هفتـه پژوهـش در دانشگـاه

و در دومین روز از هفته پژوهش، به دلیل نامگذاری این روز با عنوا  پوژوهوش،  03آذر  23روز یکشنبه مورخ 

فناوری و دانش آموزا  و نخبگا  جوا ، یکصد دانش آموز نخبه از مدارس پیش دانشگاهوی شوهورسوتوا  در 

 دانشگاه فسا حضور یافتند. 

در این مراسم جناب آقای دکتر اسماعیل حسام الدینی استاد دانشگاه صنعتی شیراز به ارااه سخنرانی با مواو  

 نقش ریاایات در گسترش تمد  بشری پرداختند .
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در ادامه مراسم دانش آموزا  در برنامه های گروه ریاای، فیزی  و آمار دانشگاه که سخنرانی و پخش کلیوپ 

 در خصوص جذابیت های رشته های مذکور بود شرکت نمودند.

دانش آموزا  پس از اختتام مراسم از غرفه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه که توسط دانشجویا  برگزار شوده 

 بود بازدید نمودند.
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 برگـزاری نخستیـن نشسـت فرصتهـای شغـلی در دانشـگاه

نخستین نشست فرصتهای شغلی در صنعت ساختما  و تاسیسات مکانویوکوی و 03/02/3ر روز یکشنبه مورخ د

 الکتریکی با همت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت، در دانشگاه برگزارشد.

در این نشست که با استقبال و حضور اساتید و دانشجویا  روبروشد، اساتید مدعو آقوایوا  موهونودس موهودی 

علویا ، مهندس محمد حسین فسحت، مهندس محمد راا جوانمردی و مهندس حبیب دانشجو که از مهندسوا  

با سابقه در حرفه ساختما  و تاسیسات استا  فارس می باشند، امن ارااه راهکارهای خود به ایراد سخونورانوی 

 در این مواو  برداختند و در ادامه به پرسشهای حضار، پاسخ گفتند.

 در پایا  این نشست از اساتید مدعو، امن اهداء لوح تقدیر،تشکر و قدردانی بعمل آمد.
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در این نشست که با استقبال و حضور اساتید و دانشجویا  روبروشد، اساتید مدعو آقوایوا  موهونودس موهودی 

علویا ، مهندس محمد حسین فسحت، مهندس محمد راا جوانمردی و مهندس حبیب دانشجو که از مهندسوا  

با سابقه در حرفه ساختما  و تاسیسات استا  فارس می باشند، امن ارااه راهکارهای خود به ایراد سخونورانوی 

 در این مواو  برداختند و در ادامه به پرسشهای حضار، پاسخ گفتند.

 در پایا  این نشست از اساتید مدعو، امن اهداء لوح تقدیر،تشکر و قدردانی بعمل آمد.
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 نشسـت مطبـوعاتـی

 دیدار اصحاب رسانه با ریاست دانشوگاه

41 



 برگزاری مراسـم روز کارمنـد در دانشـگاه

 مراسم روز کارمند با حضوراعضای هیات رییسه و کلیه کارمندا  در دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم جناب آقای دکتر ازدری ریاست محترم دانشگاه امن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدا  رجوایوی 

 و باهنرو تشریح وظایف اصلی کارمند در محیط کار، هفته دولت و روز کارمند را تبری  گفت.

در ادامه مراسم آقای مهندس پوربارقری مدیر اداری دانشگاه، به ارااه گزارشی از فعالیتوهوای ایون حووزه در 

 دانشگاه پرداخت.

 در پایا  از کارمندا  نمونه توسط هیات رییسه دانشگاه با اهداء لوح و هدایا تقدیر بعمل آمد. 
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 افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه فسا در رشته های ورزشی استانی

دانشجویا  دانشگاه فسا در مسابقات ورزشی استانی در رشته های کاراته، شنا، کشتی و بدمینوتوو  مووفوق بوه 

 کسب مقام های ذیل شدند:

 خانم آرزو فهیمی مقام اول در رشته بدمینتو 

 خانم فاطمه پاکویی و خانم هانیه شکراللهی مقام اول در رشته کاراته

 آقای حسن صالحی مقام دوم در رشته کشتی آزاد

 آقای امیر حسین جبارسعدونی مقام دوم در رشته شنا

 خانم الهام باقری مقام دوم در رشته کاراته
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 نایـب قهرمانـی تیم  فوتسـال دانشـگاه 
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 کشـور 7قهرمانی دانشـگاه فسا در مسابقـات فوتسـال منطقـه 

بهمن در شهرسوتوا  فسوا  20لغایت  20کشوربا میزبانی دانشگاه فسا از تاریخ  7مسابقات فوتسال منطقه 

 برگزار شد.

 بازی، مقامهای زیر کسب گردید: 20در این مسابقات پس از انجام 

 دانشگاه فسا مقام اول

 دانشگاه فرهنگیا  یاسوج مقام دوم

 دانشگاه یاسوج مقام سوم

جام اخالق به دانشگاه خلیج فارس بوشهرتوعولوق 

 گرفت.

بهترین بازیکن آقای عمرا  شیروانی از دانشگاه 

فرهنگیا  یاسوج، بهترین دروازه با  آقای امیر نصیری از دانشگاه فسا از طرف کمیتوه فونوی مسوابوقوات 

 انتخاب گردیدند.
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