
 .اولین جایزه پروفسور سید حبیب فیروزآبادی اهدا گردیدطی مراسم باشکوهی 

به همت جمعی از خیران و نیک اندیشان استان فارس در  که مجمع خیران نخبه پرور فارس یک سازمان مردم نهاد است

 هدف از ایجاد این موسسه عبارت است از .تاسیس گردید ۱۳۹۵سال 

های رشد و حضور پرورش استعداد برتر و هدایت و حمایت از آنها برای ایجاد فرصتپشتیبانی از کشف شناسایی و  -

 ،در جامعه به منظور اثرگذاری بهترفعال آنان 

 ،بسترسازی در جهت رفع نیازهای نخبگان و استعدادهای برتر استان و ایجاد زمینه اشتغال آنان -

 ،جوانان و نوجوانانسازی ایده ها و دستاوردهای پشتیبانی از چرخه تبدیل علم به ثروت در قالب تجاری  -

 ،حمایت و تکریم از نخبگان ،پروریترش فرهنگ نخبهگستالش جهت  -

 شناسایی و ساماندهی خیران در راستای اهداف مجمع -

 به همین منظور فعالیت گسترده ای در طی سه سال گذشته در این مجمع انجام شده است که اهم آنها عبارتند از

  دانش آموز مستعد در سراسر استان فارس ۷۴و بورسیه نمودن حداقل شناسایی، 

  پژوهش سرای دانش آموزی استان فارس ۴۰کمک به تجهیز حدود، 

 فرهنگی و اجتماعی ،های مختلف علمیمشاهیر بزرگان حوزه ،اعالم چند جایزه علمی یا کارآفرینی به نام دانشمندان 

جناب آقای  .اعالم گردید ۹۷-۹۶در این راستا اولین جایزه پروفسور سید حبیب فیروزآبادی در رشته شیمی آلی در سال تحصیلی 

برنده  ،منتخب انجمن شیمی ایران ،دان برجسته کشوریشیمی ،پروفسور فیروز آبادی استاد تمام و محقق برجسته دانشگاه شیراز

از بنیانگذاران دانشگاه کرمان و  (،Comstech)برنده جایزه سازمان کنفرانس اسالمی ،ی پورجایزه اول خوارزمی و جایزه افضل

بنیانگذار اولین انجمن فارغ التحصیالن  ،عضو دائم فرهنگستان علوم کشورهای در حال توسعه ،بنیانگذار بخش شیمی دانشگاه شیراز

 (،بیش از هفت سال) سردبیر مجله معتبر بین المللی انجمن شیمی ایران ،چهار دوره ریاست انجمن شیمی ایران ،دانشگاه شیراز

 ... .دانشمند برتر دنیا و  صدانتشار صدها مقاله در مجالت و مجموعه کتاب بین المللی و قرار گرفتن در فهرست 

 .گردیدای با حضور افراد ذیل تشکیل کمیته ،بر اساس دستورالعمل تعیین جایزه پروفسور فیروز آبادی

 «نماینده پروفسور فیروز آبادی»زلفی گل  محمدعلی آقای پروفسور -۱

 «نماینده معاون پژوهشی دانشگاه شیراز»آقای پروفسور ناصر ایرانپور  -2

 «ران فارسنماینده مجموعه خی»خلیفه  رضا پروفسورآقای  -۳

 «رئیس بنیاد نخبگان استان فارس»آقای پروفسور حبیب شریف  -۴

بعضی از  .این جایزه توسط کمیته مشخص شد و فراخوان عمومی در سطح ملی اعالم شد معیارهای الزم جهت تعیین برنده

انجام طرح های کاربردی در راستای حل  ،مقاالت علمی معتبر و چاپ کتب ،این معیارها عبارتند از معدل در سطح مقطع تحصیلی

یان و هرگونه فعالیتی در حوزه کارآفرینی و ایجاد شرکت دانش بن ،ثبت اختراع و تجاری سازی اختراع ،و فصل مشکالت کشور

فارس و دانشجوی دکترای شیمی آلی دانشگاه  سروستانمتولد  ،آقای حسین ثابت سروستانیاز میان تقاضاهای رسیده  .غیره

 . ه پروفسور فیروز آبادی شناخته شدحائز بیشترین امتیاز گردید و به عنوان برنده جایز ،فردوسی مشهد

 اجرایی هایدستگاه مدیران حضور با و فارس استان برتر پژوهشگران از تقدیر و پژوهش هفته برگزاری با همزمان که مراسمی طی

فاهی در محل مجتمع فرهنگی ر ۹۷دانشجویان دانشگاه های استان در تاریخ بیست و هفتم آذر ماه  و اساتید از گروهی و استان

پروفسور حبیب  مثالین به تاین جایزه شامل یک مدال پرافتخار مزّ .گردیداهدا به ایشان جایزه فوق ، دانشگاه شیراز برگزار گردید

یک لوح تقدیر از طرف مدیریت مجمع خیران نخبه پرور فارس و یک عدد سکه بهار آزادی بود که به برنده این جایزه  ،فیروزآبادی

 تشکر ضمن مراسم این در ،فارس پرور نخبه خیران مجمع مدیرعامل و فارس نخبگان بنیاد رئیس ،شریف حبیب . دکتراهدا گردید

یران نخبه پرور خ مجمع :گفت ،نمایندمی خلق را افتخاراتی بیمارستان و مدرسه ساختن با که اندیشی نیک ناخیر از تقدیر و

ها شتافته و با توجه به نقش ارزشمند های عمرانی آنیران در جهت تکمیل پروژهخبا هدف همیاری و همکاری به این  فارس

اصلی خود را به دست نیروهای توانمند و مستعد انسانی که موتور محرکه هر دستگاهی است در تالش است تا این پروژه ها هویت 

 .آورند


