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صفحه 6
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دانشگاه سلمان فارسى کازرون

صفحه 9
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در اســاطیر یونــان باســتان آمــده کــه فــردى داموکلس نــام، کــه ظاهــرا 
از خدم و حشــم پادشــاه زمــان خــود بــوده، مــدام بــه جایــگاه وى غبطــه 
ــم  ــا از مواهــب و نع ــود ت ــاه مى ب ــرد اى کاش پادش ــورد و آرزو مى ک مى خ
ــاه  ــرد. روزى پادش ــتفاده مى ک ــلطنت اس ــان س ــود بى پای ــم خ به زع
ــد. پیشــنهاد  ــه کن ــاى داموکلــس شــد و خواســت او را تنب متوجــه رؤی
داد تــا در روزى معیــن جــاى خــود را بــا هــم عــوض کننــد! پیشــنهادى 
ــامى  ــت ش ــه در ضیاف ــود ک ــه ب ــاد. و این گون ــول افت ــگ مقب ــه بى درن ک
ــود او برصــدر  ــده شــده ب ــدارك دی ــراى شــاه موقــت ت ــه ب باشــکوه ک
مجلــس نشســت و پادشــاه (اصلــى) برگوشــه اى از میــز هم چــون 
ــارى عــادى شــام خــود را تنــاول نمــود. در طــول ایــن مــدت  یــک درب
ــب  ــى در مواه ــود و فصل ــدا ب ــد هوی ــاه جدی ــره ش ــعف از چه شوروش
پادشــاه بــودن ســرود تــا ایــن کــه به ناگــه متوجــه شــد در بــاالى ســرش 
ــکلى  ــه ش ــب ب ــوى اس ــازك م ــاى ن ــا تاره ــده ب ــیرى براق و برن شمش
ــو  ــدن م ــال پاره ش ــرآن احتم ــه ه ــت، به طورى ک ــزان اس ــاك آوی خطرن
و افتــادن شمشــیر بــر ســرش بــود. متوجــه خطــرات و مخاطــرات چنیــن 

ــرد. ــرك ک موقعیتــى شــد؛ دردم عذرخواهــى نمــود و مجلــس را ت
ــوزش  ــش آم ــرح آمای ــرانجام ط ــارى س ــال ج ــاز س در آغ
ــل  ــه نع ــا و یکــى ب ــخ زدن ه ــه می ــم یکــى ب ــى، به رغ عال
ــاى  ــا و امیده ــا و انکاره ــک، و کتمان ه ــاى بوروکراتی زدن ه
واهــى دادن هــا، بــه تمامــى دانشــگاه ها و مؤسســات 
آمــوزش عالــى کشــور ابــالغ و اعالم شــد. دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون هــم از تکانه هــاى ایــن طــرح، کــه توســط 
شــوراى عالــى انقــالب فرهنگــى، کــه نهــادى فراقــوه اى و 
ــواى ســه گانه الزم االجــرا مى باشــد،  ــات آن توســط ق مصوب
تدویــن و جهــت پیاده ســازى بــه وزارت عتــف ابــالغ شــده 
اســت، در پنــاه نمانــد. در ایــن زمینــه نــکات بســیارى جهت 
بحــث و پرداخــت وجــود دارد کــه بــه نظــر نگارنــده بایــد از 
هــر فرصتــى در جهــت عریان ســازى (بیشــتر) ابعــاد پیــدا و 

پنهــان طــرح بهــره جســت.
ــاى  ــر مجموعه ه ــت برس ــن اس ــرح ممک ــگاه اول، ط در ن

ــا هم چــون دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون  دانشــگاهى کوچــک و نوپ
ــه تعبیــرى شمشــیرى داموکلــس باشــد کــه تبعــات اجــرا و پذیــرش  ب
بى چون و چــراى پیاده ســازى اولیــه آن، کــه قطعــا عــارى از خطــا 
نیســت، دانشــگاه روبه رشــدى مثــل مجموعــه مــا را بــا تهدیــد و تحدیــد 
ــز  ــت تمرک ــن اس ــال، ممک ــوان مث ــازد. به عن ــه س ــش مواج بیش ازپی
ــم از  ــود اع ــم خ ــئولیت هاى مه ــائل و مس ــگاه را از مس ــاب دانش اصح
ــى  ــا نوعــى کم انگیزگ ــد و ی ــى، آموزشــى، پژوهشــى، ... به هــم زن اجرای
ــه بیشــتر از  ــى ک ــأت علم ــته از اعضــاى هی ــه آن دس ــا متوج را خصوص
طــرح تأثیــر پذیرفته انــد نمایــد. بخشــى از ایــن تبعــات شــوربختانه رخ 
ــه رو  ــویش رو ب ــى تش ــا نوع ــگاهى را ب ــاى دانش ــت و مجموعه ه داده اس

ســاخته اســت.
ــود  ــاى خ ــد در ج ــوق هرچن ــه ف ــائل تهدیدگون ــده، مس ــاور نگارن ــه ب ب
ــتانه،  ــى، پیش دس ــى منطق ــد به صورت ــت اســت و بای ــز اهمی بســیار حائ
ــرا  ــه ظاه ــش ک ــرح آمای ــا ط ــرد، ام ــرار گی ــد ق ــورد رص ــه م و فعاالن
ــى  ــود فرصت های ــع خ ــد به تب ــت مى توان ــراى آن نیس ــزى از اج گری
به نحــو  فرصت هایــى  چنیــن  اســت  دهد.بایســته  به دســت  نیــز 
ــات  ــاى هی ــا اعض ــگاهى خصوص ــاب دانش ــه اصح ــورد توج ــبى م مناس
ــت  ــرح رقاب ــن ط ــد ای ــر مى رس ــه نظ ــرد. ب ــرار گی ــگاه ق ــى دانش علم

ــان  ــا و رشــد توأم ــراى بق ــا هــم را ب دانشــگاه هاى خصوصــا هم ســطح ب
شــتاب بیشــترى ببخشــد. خروجــى رقابــت منطقــى هــم چیــزى نیســت 
جــز توســعه و بالندگــى بیشــتر. نکتــه دیگــر راجــع بــه طــرح کــه شــاید 
بتــوان آن را توفیــق اجبــارى دانســت گســترش زمینه بــراى ایجــاد تعامل 
بیشــتر بــا ســایر واحدهــاى دانشــگاهى اســتان، خصوصــا دانشــگاه معین 
ــان  ــش غیرقابل کتم ــى گرای ــود نوع ــم وج ــت. به رغ ــتان، اس ــز اس مرک
ــوان  ــى به عن ــه در مقاطع ــیه» ک ــز از حاش ــز «گری ــز» و نی «گریزازمرک
ــت،  ــوده اس ــا ب ــگاه ها حکمفرم ــن دانش ــط بی ــر راه رواب ــر س ــى ب مانع
ــد  ــى توان ــه آن، م ــدد اولی ــایى هاى متع ــم نارس ــى، به رغ ــرح فعل ط
ــراوان دانشــگاهى هم چــون دانشــگاه ســلمان فارســى  توانمندى هــاى ف
ــه  ــر ب ــطحى فراگیرت ــینان و در س ــه مرکزنش ــش ب کازرون را بیش از پی

قاطبــه هم اســتانى ها بشناســاند.
نکتــه مهمــى کــه نبایــد مغفــول واقــع شــود این اســت کــه گرچــه اجراى 
طــرح را بایــد حتمــى و گریزناپذیــر دانســت و اراده معطــوف بــه اجــراى 
ــب  ــد مراق ــا بای ــود، ام ــس مى ش ــش ح ــى بیش از پی ــع فعل آن در مقط
ــارت دیگــر، چنیــن طرحــى  ــه عب ــود کــه طــرح «یارانیــزه» نشــود؛ ب ب
ــر  ــز را، قطع نظ ــه مراک ــود و هم ــرا نش ــد اج ــازى ب ــه پیاده س در مرحل
ــکل  ــک ش ــه ی ــش ب ــود، کمابی ــون خ ــاى گوناگ ــا و مزیت ه از ظرفیت ه
ــروزى پیاده ســازى آن  ــر ام ــه تعبی ــد، و ب ــرار نده ــر خــود ق تحــت تأثی
ــه تــن همــه (one-size-fits-all) نشــود. چنیــن  حکایــت یــک کــت ب
ــز  ــایر مراک ــى (و س ــلمان فارس ــگاه س ــود دانش ــه خ ــى از ناحی مراقبت
آمــوزش عالــى) بایــد بــا مداقــه هرچــه تمــام و کمال تــر صــورت پذیــرد. 
ــت  ــا محوری ــه اى درون دانشــگاهى ب ــوان کمیت ــوان پیشــنهاد مى ت به عن
احصــا و رصــد تحــوالت مربــوط بــه آمایــش و بــا رویکــرد آینده پژوهانــه 
تشــکیل داد تــا اقدامــات پیش/واکنشــى مناســب بــا آن را 

اتخــاذ نمایــد.
نکتــه دیگــرى کــه جــا دارد مــورد امعان نظــر قــرار گیــرد، 
ــتر، و  ــل بیش ــد، تعام ــاد صداى واح ــت ایج ــالش درجه ت
ــامل  ــگاه ش ــم دانش ــالع مه ــازمان یافته(تر) اض ــیج س بس
ــا  ــت. اساس ــجویان اس ــان، و دانش ــى، کارکن ــأت علم هی
ــراد را بیش ازپیــش  ــا اف ــه چالش ه ــن اســت ک انتظــار برای
ــه  ــه قضی ــا ک ــد. ازآن ج ــر نمای ــک و هم دل ت ــم نزدی ــه ه ب
ــازمانى  ــده س ــه یادش ــه وج ــش کمابیــش هرس ــرح آمای ط
ــاد  ــاى ایج ــه ج ــد و ب ــرار مى ده ــود ق ــعاع خ را تحت الش
تضادمنافــع در آن قاعدتــا بایــد شــاهد تالقى منافــع باشــیم، 
ــر  ــفاف، ه ــق و ش بایســته اســت ضمــن اطالع رســانى دقی
ســه رکــن دانشــگاه را در انجــام اقدامــات ایجابــى احتمالــى 
ــورت  ــاع از آن در ص ــگاه و دف ــق دانش ــت احقاق ح در جه
ــورت  ــارکت داد و به ص ــه مش ــرح فعاالن ــأله مند ط ــراى مس ــالغ اج اب
ــه از ظرفیت هــاى چنیــن هم نشــینى خجســته اى، کــه موجــب  هم افزایان
ــت  ــود، نهای ــگاه مى ش ــف دانش ــان مختل ــوب ذى نفع ــتر قل ــف بیش تألی

ــرد. بهــره را ب
ــب  ــى از جان ــتانه (proactive) و فعال ــرد پیش دس ــن رویک ــاذ چنی اتخ
ــوان در  ــه مى ت ــز دارد ک ــدد دیگــرى نی ــرکات متع دانشــگاه مواهــب و ب
مجالــى دیگــر بــه آن هــا پرداخــت. آن چــه در حــال حاضــر و در راســتاى 
ــه در  ــگاه، ک ــؤوالن دانش ــت و مس ــى مدیری ــت هاى فعل ــداوم سیاس ت
فضایــى آرام و بــدون تنــش دنبــال مى شــود، حائــز اهمیــت اســت یافتــن 
راه هــاى مشــارکت بیشــتر همــه ذى نفعــان داخلــى در ارائه طریــق بــراى 
گــذر از ایــن پیــچ تاریخــى در حیــات دانشــگاه مى باشــد. نکتــه پایانــى 
ایــن کــه ایــن مهــم، همان گونــه کــه تــا کنــون بــوده و درخــور تقدیــر 
اســت، بایــد هم چنــان در دســتورکار و اولویــت شــماره یک مســؤوالن و 
ــر  ــه مشــت دانشــگاه پ ــه اى ک درســت اندرکاران دانشــگاه باشــد به گون
از اســتدالالت منطقــى و مجموعــه اى از پیشــنهادهاى عملــى و کارگشــا 
ــه امیــد آن کــه درخــت  ــد باشــد. ب ــا هــر ســناریوى جدی در مواجهــه ب
ــر  ــود به س ــر خ ــوم عم ــه س ــى ده ــال هاى پایان ــه در س ــگاه ک دانش
ــى  ــات علمــى و نقش آفرین ــه حی ــل ب ــده و ســرزنده تر از قب ــرد بالن مى ب

منطقــه اى و کشــورى خــود ادامــه دهــد.

 باید مراقب بود که 
طرح «یارانیزه» نشود؛ 

به عبارت دیگر، چنین 
طرحى در مرحله 

پیاده سازى بد اجرا 
نشود و همه مراکز را، 
قطع نظر از ظرفیت ها 
و مزیت هاى گوناگون 
خود، کمابیش به یک 

شکل تحت تأثیر خود 
قرار ندهد

دکتر علیرضا راستى
سردبیر

طرح آمایش آموزش عالى در دانشگاه سلمان فارسى کازرون

شمشیر داموکلس بر سر مجموعه!
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ــزارى  ــى برگ ــن 1400، ط ــح روز 14 فروردی صب
دکتــر  حجت االســالم  حضــور  بــا  آیینــى 
ــات  ــوم، تحقیق ــر عل ــده وزی ــى، نماین ابراهیم
ــلمان  ــگاه س ــه دانش ــت رئیس ــاورى، هیئ و فن
صباحــى،  حجت االســالم  کازرون،  فارســى 
ــاون  ــرى، مع ــى مظف ــه کازرون، عل ــام جمع ام
شهرســتان  ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار 
کازرون، میرشــکارى، مدیــر دفتــر نماینــده 
ــوراى  ــس ش ــار در مجل ــردم کازرون و کوهچن م
اســالمى، جمعــى از روســا، معاونــان و برخــى از 
ــات  مســئوالن شهرســتان کازرون، مرکــز مطالع
فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون افتتــاح و پژوهشــکده تکنولــوژى نانــو و 
ــن  ــى و محاســبات ای ــروه پژوهشــى پیچیدگ گ
دانشــگاه، پــس از گذشــت چنــد ســال از توقــف 
ــت  ــه فعالی ــروع ب ــدداً ش ــا، مج ــت آنه فعالی

ــد. نمودن
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور 
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش بین المل
ابراهیمــى،  ابراهیــم  دکتــر  حجت االســالم 
ــى  ــئول هماهنگ ــوم و مس ــر عل ــده وزی نماین
ادارى  تخلفــات  بــه  رســیدگى  هیئت هــاى 
هیئت هــاى  هماهنگ کننــده  و  کارمنــدان 
ــوم،  انتظامــى اعضــاى هیئــت علمــى وزارت عل
بــا  ســخنانى  طــى  فنــاورى،  و  تحقیقــات 
اشــاره بــه تأکیــدات مکــرر قــرآن بــر رســالت 
دانشــمندان و اهــل قلــم، خاطــر نشــان نمــود: 
ــم و  ــون و القل ــت ن ــده اس ــم آم ــرآن کری در ق
منظــور از ایــن آیــه شــریفه ســوگند بــه قلمــى 
ــه  ــى ک ــد، قلم ــى کن ــدا را معرف ــه خ اســت ک
فرهنــگ جامعــه را بــاال ببــرد، قلمــى کــه علــم 
ــن  ــول ای ــد و محص ــه کن ــه نهادین را در جامع
قلــم بایــد پژوهش هــا و کتاب هایــى باشــد 
کــه جامعــه بــا تکیــه بــه آنهــا بتوانــد بالندگــى 

ــاورد. ــت بی ــه دس ــود را ب خ
ــر  ــن تقدی ــى ضم ــر ابراهیم ــالم دکت حجت االس
دکتــر  پیوســته  و  مکــرر  پیگیرى هــاى  از 
ــوم،  ــف وزارت عل ــطوح مختل ــا در س فاضل نی
بــراى بهبــود عملکــرد دانشــگاه ســلمان 
از  قیامــت  روز  در  افــزود:  کازرون،  فارســى 
مــا ســوال مى شــود شــمایى کــه رئیــس 
ــد  ــراى دانشــگاه چــه کردی ــد ب دانشــگاه بودی

ــراى  ــد ب ــگاه بودی ــتاد دانش ــه اس ــمایى ک و ش
دانشــجویانتان چــه کردیــد؟ بــا انجــام اقداماتى 
ــاهد  ــروز ش ــه ام ــزى ک ــاح مراک ــد افتت مانن
ــود، مى توانیــم  ــه کار آنهــا خواهیــم ب شــروع ب
در روز قیامــت نیــز ســربلند باشــیم، منــوط بــه 
اینکــه در ارایــه خدمــات آنهــا توجــه شــود کــه 
هــدف غایــى، خداونــد تبــارك و تعالــى باشــد.
در ادامــه، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس 
ــى  ــز ط ــى کازرون نی ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــا و حمایت هــاى  ــا تشــکر از تالش ه ســخنانى ب
صــورت گرفتــه از ســوى دکتــر فریــدون 
ــریف کازرون  ــردم ش ــده م عباســى دوانى، نماین
و کوهچنــار در مجلــس شــوراى اســالمى بــراى 
تجهیــز و راه انــدازى ایــن مراکــز، خاطــر نشــان 
نمــود: ســه مرکــزى کــه امــروز افتتــاح و مجددا 
ــت مى کننــد، در راســتاى  شــروع بــه فعالی
ــه بیانیــه مأموریــت دانشــگاه و تحقــق  عمــل ب
سیاســت هاى کالن وزارت علــوم، تحقیقــات 
نمــودن  جامعه محــور  جهــت  در  فنــاورى  و 
نهادهــاى  امیــدوارم  هســتند.  دانشــگاه ها 
ــن بخــش خصوصــى  ــى و همچنی ــف دولت مختل
ــدى مناســب از  ــا بهره من ــد ب ــتان بتوانن شهرس
ظرفیــت علمــى ایــن ســه مرکــز و پژوهشــکده، 
و  فرهنگــى  مطالعــات  مرکــز  ویــژه  بــه 
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش اجتماع
تصمیم گیرى هــا  نظــام  در  موثرتــرى  نقــش 
و تصمیم ســازى هاى عمومــى بــراى جامعــه 

ــند. ــته باش داش
ــه گزارشــى  ــا ارای ــن ب ــا همچنی ــر فاضل نی دکت
ــبات و  ــى و محاس ــى پیچیدگ ــروه پژوهش از گ
ــر  ــو، خاط ــاورى نان ــکده فن ــن پژوهش همچنی
ــى  ــبات و پیچیدگ ــز محاس ــود: مرک ــان نم نش
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، پــس از مرکز 
تحقیقــات سیســتم هاى پیچیــده دانشــگاه 
ــزى  ــن مرک ــن طوســى، دومی خواجــه نصیرالدی
اســت کــه بــه طــور خــاص و بــا هــدف بررســى 
پیچیــده  سیســتم هاى  در  غالــب  پارادایــم 
ــترده اى از  ــف گس ــه طی ــى و مطالع ــه بررس ب
و  علــوم  مختلــف  حوزه هــاى  در  پدیده هــا 
ــه در  ــزار توســعه یافت ــتفاده از اب ــا اس ــون ب فن
مى پــردازد.  پیچیــده  سیســتم هاى  تئــورى 
ــلمان  ــگاه س ــو دانش ــاورى نان ــکده فن پژوهش

ــول  ــاد تح ــدف ایج ــا ه ــز ب فارســى کازرون نی
میــان  پژوهــش  و  آمــوزش  در  تحــرك  و 
رشــته اى در دانشــگاه  ســلمان فارســى کازرون 
ــن  ــگاه و همچنی ــن دانش ــگاه ای ــالى جای و اعت
ــوزه  ــی در ح ــاي بین الملل ــتر ش همکاري ه گس
ــردي  ــاي کارب ــی و پژوهش ه ــالت تکمیل تحصی
ــال  ــن س ــس از چندی ــود را پ ــت خ ــو فعالی نان

ــود. ــد نم ــاز خواه ــددا آغ ــف، مج توق
ــه کازرون،  ــام جمع ــى، ام ــالم صباح حجت االس
ــه  ــود ک ــن مراســم ب ــر ســخنران هاى ای از دیگ
بــا تقدیــر از تالش هــاى علمــى و اجرایــى 
مجموعــه مدیریتــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
اقدام هــاى  نمــود:  نشــان  خاطــر  کازرون، 
ایــن  راه انــدازى  و  افتتــاح  ماننــد  عملــى 
ســه مرکــز، گام هــاى مانــدگار و ارزشــمند 
ــراى  ــردم ب ــى م ــه عموم ــر ذائق ــراى تغیی ب
ــائل  ــمت مس ــه س ــا ب ــاى آنه ــر اولویت ه تغیی
چراکــه  مى شــوند  محســوب  دانشــگاهى 
زمینــه مناســبى را فراهــم مى نماینــد کــه 
مــردم بتواننــد نقــش دانشــگاه ها را بــه وضــوح 
در زندگــى روزمــره خــود شــاهد باشــند. بنــده 
از تمامــى ایــن تالش هــا حمایــت مى کنــم 
و امیــدوارم مســئولین مختلــف شهرســتان 
ــه اى مناســب  ــه گون ــن ظرفیــت ب بتواننــد از ای

ــد. ــره ببرن به
ــى و  ــات فرهنگ ــز مطالع ــت مرک ــى اس گفتن
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش اجتماع
ــى  ــت علم ــا هیئ ــدى اعض ــه توانمن ــه ب باتکی
ــف  ــاى مختل ــد پروژه ه ــگاه مى توان ــن دانش ای
افکارســنجى، تهیــه و تنظیــم پیوســت هاى 
اجتماعــى و فرهنگــى بــراى طرح هــاى مختلــف 
عمرانــى، انجــام پروژه هــاى مختلــف مطالعاتــى 
ــاز دســتگاه هاى مختلــف  ــا نی و... را متناســب ب
اجــرا نمایــد. بــا شــروع بــه کار مجــدد 
ــى  ــروه پژوهش ــو و گ ــاورى نان ــکده فن پژوهش
پیچیدگــى و محاســبات ایــن دانشــگاه نیــز کــه 
طــى چنــد ســال گذشــته متوقــف شــده بــود، 
ــجویان  ــى دانش ــى و پژوهش ــاى مطالعات طرح ه
و پژوهشــگران مختلــف شهرســتان بــدون نیــاز 
ــز برخــى از اســتان ها، از  ــه مراک ــه ب ــه مراجع ب
ــرا  ــل اج ــتان کازرون قاب ــس در شهرس ــن پ ای

ــود. ــد ب خواه

با حضور نماینده وزیر علوم و همزمان با شروع به کار مجدد پژوهشکده تکنولوژى نانو و گروه پژوهشى پیچیدگى و محاسبات صورت پذیرفت

آغاز به کار سه مرکز علمى وابسته به دانشگاه سلمان فارسى کازرون 
مرکز مطالعات فرهنگى و اجتماعى دانشگاه سلمان فارسى کازرون افتتاح شد
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ــا حضــور هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان فارســى  صبــح روز 14 اســفند مــاه، ب
ــت  ــاورى و سرپرس ــوم و فن ــانى عل ــه اى اطالع رس ــز منطق ــس مرک کازرون، رئی
ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــالم (ISC)، مع ــان اس ــوم جه ــتنادى عل ــگاه اس پای
ویــژه شهرســتان کازرون، نماینــده امــام جمعــه و جمعــى از مســئوالن شهرســتان 
ــى کازرون و  ــلمان فارس ــگاه س ــترك دانش ــاى مش ــه همکارى ه کازرون، تفاهم نام
مرکــز منطقــه اى اطالع رســانى علــوم و فنــاورى و پایــگاه اســتنادى علــوم جهــان 
ــى  ــى و کیف ــطح کّم ــاء س ــا و ارتق ــعه همکارى ه ــدف توس ــا ه ــالم (ISC)، ب اس

ــد. ــا ش ــه، امض ــطح منطق ــى در س ــاى علم فعالیت ه
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــى کازرون، در  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری کازرون، دکت
آییــن امضــاء ایــن تفاهم نامــه کــه در ســالن کنفرانــس دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــر ظرفیت هــاى بالقــوه و توانمندى هــاى  ــد، ضمــن مــرورى ب کازرون برگــزار گردی
ــاى  ــوان عامل ه ــه عن ــود: دانشــگاه ها ب ــر نشــان نم ــن دانشــگاه، خاط علمــى ای
ــعه  ــوان پیــش ران توس ــه عن ــد ب ــود، مى توانن ــون خ ــه پیرام ــر جامع اثربخــش ب
ــى  ــف مدیریت ــر تحرك بخشــى در ســطوح مختل ــالوه ب ــوده و ع ــاى نقــش نم ایف
ــوند.  ــز ش ــردم نی ــى م ــبک زندگ ــر س ــاز تغیی ــه، بسترس ــر منطق ــى ه و اجرای
ــگاهى  ــى و دانش ــر علم ــز معتب ــتر مراک ــه بیش ــد هرچ ــتا پیون ــن راس در همی
ــا  ــم ب ــده و امیدواری ــا ش ــر آنه ــذارى موث ــت تأثیرگ ــه تقوی ــر ب ــد منج مى توان
ــوم و فنــاورى  ــرى کــه در مرکــز منطقــه اى اطالع رســانى عل ــگاه مدیریتــى موث ن
و پایــگاه اســتنادى علــوم جهــان اســالم (ISC) وجــود دارد، بتوانیــم در تعاملــى 
هم افــزا، زمینه هــاى مناســب ترى بــراى ایفــاى نقــش و رســالت دانشــگاه 

ــم. ــه فراهــم نمایی ســلمان فارســى کازرون در ســطح جامع
دکتــر فاضل نیــا در ادامــه افــزود: امضــا تفاهم نامــه بــا مرکــز منطقــه اى 
 (ISC) ــان اســالم ــوم جه ــگاه اســتنادى عل ــاورى و پای ــوم و فن اطالع رســانى عل
ــر  ــات موث ــى توانســته اند خدم ــر دهقان ــه حســن مدیریــت دکت ــه ب ــا تکی ــه ب ک
ــى  ــى و بین الملل ــطوح مل ــى را در س ــف علم ــاى مختل ــمگیرى در حوزه ه و چش
ایجــاد نماینــد، امیدهــاى مضاعفــى بــراى گام برداشــتن هرچــه موثرتــر در مســیر 
ــر علمــى  ــاى موث ــت ظرفیت ه ــالى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و تقوی اعت

ــه وجــود خواهــد آورد. آن ب
ــه اى  ــز منطق ــس مرک ــى، رئی ــواد دهقان ــر محمدج ــت، دکت ــن نشس ــه ای در ادام
ــان  ــوم جه ــتنادى عل ــگاه اس ــت پای ــاورى و سرپرس ــوم و فن ــانى عل اطالع رس
ــن  ــود در ای ــترهاى موج ــا و بس ــر ظرفیت ه ــرورى ب ــا م ــز ب ــالم (ISC) نی اس
ــا دانشــگاه  ــر اینکــه انعقــاد تفاهم نامــه همــکارى ب ــح ب ــا تصری مراکــز علمــى، ب
ــدى از ســرویس هاى  ــز بهره من ــب اشــاعه و نی ســلمان فارســى کازرون موج
مختلــف مرکــز و پایــگاه توســط اعضــاى محتــرم هیــات علمــى و نیــز دانشــجویان 
ایــن دانشــگاه خواهــد بــود، افــزود: خوشــبختانه رویکردهــاى بســیار مناســبى در 
ــودن  ــه جامعه محــور نم ــد دانشــگاه ســلمان فارســى از جمل ــت جدی دوره مدیری
ــا تمــام اقشــار جامعــه صــورت  دانشــگاه و ایجــاد ارتبــاط تنگاتنــگ دانشــگاه  ب

گرفتــه اســت.
ــاى  ــه همکارى ه ــاد تفاهم نام ــا انعق ــود: ب ــح نم ــن تصری ــى همچنی ــر دهقان دکت
ــرد  ــه رویک ــود ک ــالش مى ش ــلمان فارســى کازرون،  ت ــا دانشــگاه س مشــترك ب
ــاى  ــزارى کارگاه ه ــت برگ ــزى جه ــا برنامه ری ــوده و ب ــت نم ــى را تقوی حمایت
آموزشــى و پژوهشــى در دانشــگاه، زمینــه ارتقــاى علمــى و اثربخشــى دانشــگاه 

ــردد. ــى فراهــم گ ــن الملل ــى و بی در ســطح مل
ــلمان  ــگاه س ــترك دانش ــاى مش ــه همکارى ه ــن، تفاهم نام ــن آیی ــان ای در پای
ــگاه  ــاورى و پای ــوم و فن ــانى عل ــه اى اطالع رس ــز منطق ــى کازرون و مرک فارس
اســتنادى علــوم جهــان اســالم (ISC)، توســط روســاى ایــن مراکــز علمــى امضــا 

ــد. گردی

تفاهم نامه همکارى هاى مشترك بین دانشگاه سلمان فارسى 
کازرون و مرکز منطقه اى اطالع رسانى علوم و فناورى و 
پایگاه استنادى علوم جهان اسالم (ISC) امضا شد

ــس  ــت موس ــه هیئ ــاه، جلس ــرداد م ــارم خ ــنبه، چه ــر روز سه ش ــد از ظه بع
ــورى  ــورت نیمه حض ــه ص ــى کازرون» ب ــلمان فارس ــگاه س ــان دانش ــاد حامی «بنی
در ســالن کنفرانــس ایــن دانشــگاه برگــزار و پــس از تصویــب اساســنامه و تنظیــم 

ــود. ــاز نم ــود را آغ ــت خ ــد ثب ــور رون ــاد مذک ــه، بنی ــه هاى مربوط صورتجلس
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــى کازرون، در  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری کازرون، دکت
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــیس دانش ــدو تأس ــود: از ب ــان نم ــر نش ــه خاط ــن جلس ای
کازرون کــه در قالــب مرکــز تربیــت دبیــر در ســال 1372 بــوده اســت تــا بــه امروز، 
خیریــه اى،  فعالیت هــاى  قالــب  در  قابل توجهــى  و  مثال زدنــى  حمایت هــاى 
ــدد  ــوى متع ــتیبانى هاى معن ــن پش ــزات و همچنی ــد تجهی ــن، خری ــذارى زمی واگ
ــوم  ــوى عم ــى کازرون از س ــلمان فارس ــگاه س ــات دانش ــف حی ــع مختل در مقاط
ــورت  ــگاه ص ــن دانش ــتان کازرون از ای ــى شهرس ــژه اهال ــه وی ــان و ب نیک اندیش
ــب  ــا در قال ــن فعالیت ه ــا ای ــود ت ــاز ب ــاس نی ــن اس ــر همی ــت. ب ــه اس پذیرفت

ــود. ــاماندهى ش ــت و س ــب تر ثب ــه اى مناس ــه گون ــاد ب ــکلى مردم نه تش
ــد  ــه گزارشــى از رون ــا ارای ــه ب رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادام
طــى شــده بــراى راه انــدازى بنیــاد و تشــکیل نخســتین جلســه هیئــت موســس 
ــر  ــاى اخی ــى ماه ه ــتا ط ــن راس ــود: در همی ــان نم ــر نش ــت و خاط آن پرداخ
ــه و  ــت رئیس ــا هیئ ــور اعض ــا حض ــى هایى ب ــت ها و هم اندیش ــه نشس مجموع
جمعــى از اعضــا هیئــت علمــى و کارکنــان دانشــگاه برگــزار گردیــد و بــا تجمیــع 
نظــرات و بررســى ظرفیت هــا و شــرایط عمومــى جامعــه و مــرور نتایــج بــه دســت 
ــتا در  ــن راس ــر و در همی ــال هاى اخی ــى س ــه ط ــى ک ــل از اقدامات ــده حاص آم
دانشــگاه دنبــال شــده بــود، ضمــن تعامــل بــا برخــى از بنیادهــاى مشــابه دیگــر 
در ســطح کشــور و بهره گیــرى از نظرهــاى کارشناســان مرتبــط در ســطح وزارت 
عتــف، اقدامــات مقدماتــى بــراى دعــوت از اعضــا هیئــت موســس صــورت گرفــت 
و در نهایــت ایــن هیئــت بــا حضــور و همراهــى متعهدانــه، دغدغه مندانــه و قابــل 

ــد. ــى تشــکیل گردی ــى، فرهنگــى و اجرای ــف علم ــاى مختل ــر چهره ه تقدی
در ادامــه بــا تشــکیل هیئــت رئیســه ســنى از بیــن اعضــا هیئــت موســس، ایــن 
ــد و پــس از مشــورت ها و تبادل نظرهــاى  ــه صــورت رســمى آغــاز گردی جلســه ب
صــورت گرفتــه پیرامــون محورهــاى مختلــف دستورجلســه، اساســنامه ایــن بنیــاد 
ــتین  ــکیل نخس ــه تش ــید و صورتجلس ــس رس ــت موس ــا هیئ ــب اعض ــه تصوی ب
جلســه هیئــت موســس بنیــاد حامیــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، تحریــر 

و بــه تصویــب رســید.
گفتنــى اســت اعضــا هیئــت موســس بنیــاد حامیــان دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــر  ــه کازرون)، دکت ــام جمع ــى (ام ــد صباح ــالم محم ــامل حجت االس کازرون ش
فریــدون عباســى دوانى (نماینــده کازرون و کوهچنــار در مجلس شــوراى اســالمى)، 
علــى مظفــرى (معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه کازرون)، دکتــر رضــا ملــک زاده 
ــالم  ــکى)، حجت االس ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــبق وزارت بهداش ــر اس (وزی
دکتــر ابراهیــم ابراهیمــى (نماینــده وزیــر علــوم و مســئول هماهنگــى هیئت هــاى 
ــى  ــاى انتظام ــده هیئت ه ــدان و هماهنگ کنن ــات ادارى کارمن ــه تخلف رســیدگى ب
اعضــاى هیئــت علمــى وزارت علــوم)، دکتــر محمدجــواد دهقانــى (رئیــس مرکــز 
ــوم  ــتنادى عل ــگاه اس ــاورى و سرپرســت پای ــوم و فن ــانى عل ــه اى اطالع رس منطق
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــا (رئی ــب فاضل نی ــر غری ــالم (ISC))، دکت ــان اس جه
ــر محمدحســین  ــارف (اســتاد دانشــگاه)، دکت ــد ع ــر محم فارســى کازرون)، دکت
رجبى دوانــى (اســتاد دانشــگاه)، سیدهاشــم خاتمــى (اســتاد دانشــگاه)، 
ــدس  ــه کازرون)، مهن ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق ــور (رئی ــن فاضل پ محمدامی
منصــور صالح پــور (فرمانــدار اســبق کازرون)، دکتــر محمــود رصافیانــى (فرمانــدار 
ــتاد  ــاملى (اس ــال ش ــر لی ــى)، دکت ــق (فرهنگ ــده صدی ــبق کازرون)، فرخن اس
ــرورش کازرون) و  ــوزش و پ ــبق اداره آم ــس اس ــى (رئی ــم عباس ــگاه)، کاظ دانش
محســن توحیدیــان (رئیــس اســبق اداره آمــوزش و پــرورش کازرون) مى باشــد کــه 
از بیــن آنهــا آقایــان محســن توحیدیــان و کاظــم عباســى بــه عنــوان نماینــدگان 

ایــن هیئــت انتخــاب شــدند.

جلسه تأسیس
«بنیاد حامیان دانشگاه سلمان فارسى کازرون» با 

حضور اعضاى هیئت موسس برگزار شد



Salman Farsi University of Kazerun Newsletter
خربنامه دانشگاه سل�ن فارسی کازرون

ش�ره  ٢   |   بهار ١٤٠٠  

بــه دنبــال انعقــاد تفاهم نامــه دانشــگاه ســلمان 
فنــاورى  و  علمــى  معاونــت  بــا  کازرون  فارســى 
ــاى  ــا و حمایت ه ــا پیگیرى ه ــه ب ــت جمهورى ک ریاس
دکتــر فریــدون عباســى دوانى، نماینــده مــردم شــریف 
ــت  ــورت گرف ــار ص ــتان هاى کازرون و کوهچن شهرس
ــودن  ــرف نم ــگان و برط ــت از نخب ــدف حمای ــا ه و ب
بخشــى از مشــکالت اشــتغال فارغ التحصیــالن جــوان 
ــز  ــب، مرک ــى مناس ــه زودى و در فرصت ــگاهى، ب دانش
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــرژى دانش ــوآورى ان ن

راه انــدازى مى شــود.
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــزارش روابط عموم ــه گ ــا ب بن
ــب  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غری
ــلمان فارســى کازرون،  ــا، رئیــس دانشــگاه س فاضل نی
ــن  ــدازى ای ــا راه ان ــزود: ب ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ب
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــى در دانش ــز علم مرک
ــالن  ــى از فارغ التحصی ــت عمل ــر آنکــه حمای ــالوه ب ع
ــت،  ــد گرف ــورت خواه ــان ص ــرکت هاى دانش بنی و ش
فرصــت مناســبى بــراى اشــتغال جوانــان و متخصصــان 
ــن  ــد شــد. ای ــم خواه ــز فراه ــه نی دانشــگاهى منطق
مســئله عــالوه بــر آنکــه زمینــه الزم بــراى حمایــت از 
نخبــگان، اســاتید دانشــگاه و دانشــجویان را بــه دنبــال 
خواهــد داشــت، بسترســاز ایجــاد اشــتغال پایــدار در 

ــود. ســطح منطقــه نیــز خواهــد ب
ــن  ــى کازرون همچنی ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
بــا تقدیــر از حمایت هــا و پیگیرى هــاى مســتمر 

و کلیــدى دکتــر فریــدون عباســى دوانى، رئیــس 
ــراى تحقــق ایــن مهــم،  کمیســیون انــرژى مجلــس ب
ــتان  ــب شهرس ــیل هاى مناس ــا و پتانس ــه ظرفیت ه ب
ــرژى اشــاره  ــوآورى ان ــز ن ــراى اســتقرار مرک کازرون ب
ــراى  ــه مناســبى ب ــداد را پای ــن روی ــق ای ــرد و تحق ک
ــرد  ــداد ک ــتان قلم ــتر شهرس ــه بیش ــعه هرچ توس
ــطح  ــه در س ــر آنک ــالوه ب ــود: ع ــان نم ــر نش و خاط
شهرســتان کازرون حــوزه نفتــى خشــت را داریــم، این 
ــاى  ــرى در پس کرانه ه ــطه قرارگی ــه واس ــتان ب شهرس
خلیــج فــارس و موقعیــت مناســب ارتباطــى که با ســه 
اســتان فــارس، کهگیلویــه و بویراحمد، بوشــهر و ســایر 
ــد  ــى کشــور دارد، مى توان ــز جنوب ــتان هاى نفت خی اس
ضمــن حمایــت از شــرکت هاى دانش بنیــان و نیروهــاى 
متخصــص در حوزه هــاى مختلــف انــرژى اعــم از نفــت، 
گاز، پتروشــیمى، آب، بــرق، انرژى هســته اى و...، بســتر 
ــراى رشــد و توســعه هرچــه مناســب تر  مناســبى را ب
منطقــه نیــز بــه وجــود آورد. در همیــن راســتا معتقدیم 
کازرون در جــوار صنایــع انــرژى جنــوب کشــور 
ــى و  ــات مهندس ــاى خدم ــى از قطب ه ــد یک مى توان

ــع باشــد. خــالق در تأمیــن نیــاز ایــن صنای
ــن  ــدازى ای ــن راه ان ــا همچنی ــب فاضل نی ــر غری دکت
ــت  ــه مأموری ــه بیانی ــل ب ــتاى عم ــز را در راس مرک
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و در مســیر تحقــق 
ــا  ــود و ب ــى نم ــگاه ارزیاب ــن دانش ــردى ای ــق راهب اف
ــگاه  ــب دانش ــى مناس ــاى علم ــه ظرفیت ه ــاره ب اش

ســلمان فارســى کازرون، اعــم از فعالیــت اعضــا هیئــت 
ــکده هاى  ــود دانش ــن وج ــد و همچنی ــى توانمن علم
علــوم پایــه، فنــى و مهندســى و فعالیــت مراکــز علمى 
همچــون پژوهشــکده نانو و گروه پژوهشــى محاســبات 
پیچیــده، افــزود: باتوجــه بــه اینکــه دانشــگاه ســلمان 
ــه،  ــى منطق ــب علم ــوان قط ــه عن ــى کازرون ب فارس
ــود  ــوب مى ش ــه محس ــن منطق ــعه ای ــه گاه توس تکی
ــگاه،  ــردى دانش ــق راهب ــت و اف ــه مأموری و در بیانی
ــا  ــب ب ــى و متناس ــات علم ــه خدم ــرورت ارای ــر ض ب
ظرفیت هــاى شهرســتان کازرون تأکیــد شــده اســت و 
همچنیــن باتوجــه بــه نقــش کلیــدى و تعییــن کننــده 
حــوزه انــرژى در افق هــاى بلندمــدت رشــد و توســعه 
ــلمان  ــرژى دانشــگاه س ــوآورى ان ــز ن ــه، مرک هرمنطق
ــازه اى را پیــش روى  ــد فصــل ت فارســى کازرون مى توان

ــدار منطقــه بگشــاید. توســعه پای
گفتنــى اســت مرکز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان 
ــت  ــروع بــه کار، ظرفی ــس از ش ــى کازرون، پ فارس
و امکانــات الزم را بــراى فعالیــت 30 اســتارت آپ و 
ــن  ــد آورد و ای ــود خواه ــه وج ــان ب ــرکت دانش بنی ش
ــان شــرکت ها و اســتارت آپ هاى حــوزه  دانشــگاه میزب
ــع  ــاى صنای ــرژى در گرایش ه گســترده مهندســى و ان
ــته اى  ــرژى هس ــرق، آب، ان ــیمى، ب ــت، گاز، پتروش نف
و... خواهــد بــود کــه ایــن گســتردگى، قابلیــت ایجــاد 
ــوزه  ــالن و متخصصــان ح ــراى فارغ التحصی ــتغال ب اش

ــه دنبــال خواهــد داشــت. ــرژى را ب مهندســى و ان

ــا،  ــا حضــور دکتــر غریــب فاضل نی ظهــر روز 8 خردادمــاه، نشســت مشــترکى ب
ــتاندار و  ــاون اس ــرى، مع ــى مظف ــى کازرون، عل ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
ــت  ــرکل محیط زیس ــى، مدی ــد ظهراب ــتان کازرون، حمی ــژه شهرس ــدار وی فرمان
ــتان  ــت شهرس ــس اداره محیط زیس ــت، رئی ــال خداپرس ــارس و جم ــتان ف اس
ــون  ــا پیرام ــن نهاده ــان و کارشــناس هاى ای ــى از معاون ــراه جمع ــه هم کازرون، ب
ــلمان  ــگاه س ــى دانش ــاى علم ــتفاده از ظرفیت ه ــنجى اس ــى و امکان س بررس
ــاالب پریشــان و همچنیــن کمــک  ــراى تقویــت طــرح احیــا ت فارســى کازرون ب
بــه توســعه مطالعــات و پژوهش هــاى مرتبــط بــا عرصه هــاى مختلــف 
ــت  ــس اداره کل محیط زیس ــالن کنفران ــتان کازرون، در س ــت شهرس محیط زیس

ــزار شــد. ــارس برگ اســتان ف
ــل دانشــگاه ســلمان فارســى  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــداى  ــارس، در ابت ــتان ف ــت اس ــرکل محیط زیس ــى، مدی ــد ظهراب کازرون، حمی
ایــن نشســت خاطــر نشــان نمــود: همــواره درخواســت مــا ایــن بــود کــه کمیتــه 
ــدن  ــال ش ــا فع ــبختانه ب ــون خوش ــود. اکن ــال ش ــان فع ــاالب پریش ــى ت محل
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ایــن مبحــث و حمایت هــاى صــورت گرفتــه 
از ســوى معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان  کازرون، شــاهد هســتیم 
ــت  ــع و مدیری ــا تجمی ــدوارم ب ــت. امی ــه اس ــورت گرفت ــى ص ــروع خوب ــه ش ک
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــت دانش ــا مدیری ــیومى ب ــکیل کنسرس ــا و تش فعالیت ه
ــر و  ــى هدفمندت ــه صورت ــه را ب ــورت گرفت ــاى ص ــم فعالیت ه کازرون، بتوانی

ــم. ــو ببری ــر جل کاربردى ت
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــت، دکت ــن نشس ــه ای در ادام
فارســى کازرون، بــه ظرفیت هــاى غنــى محیط زیســتى کازرون و همچنیــن 
ظرفیت هــاى مناســب علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون اشــاره نمــود و 

ــا،  ــث و چالش ه ــیارى از مباح ــودن بس ــرف نم ــل و برط ــرد: ح ــان ک ــر نش خاط
نیازمنــد مداخلــه مســتقیم در محــل اســت و دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون به 
عنــوان دانشــگاه مــادر منطقــه و همچنیــن مرکــز ثقــل پژوهش هــا و تحقیقــات 
علمــى مرتبــط بــا جنبه هــاى مختلــف توســعه کازرون، مى توانــد بــا فعال ســازى 
توانمندى هــاى مختلــف خــود در ایــن حــوزه، ضمــن برطــرف نمــودن بخشــى از 
نارســایى هاى برجــا مانــده از ســال هاى گذشــته، نقــش خــود را در رونــد احیــاء 
ــا ســایر مشــکالت و  ــه مواجهــه علمــى ب ــاالب پریشــان و همچنیــن کمــک ب ت

ــد. ــا نمای ــت کازرون، ایف ــف محیط زیس ــاى مختل ــارى حوزه ه ــائل ج مس
علــى مظفــرى، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان کازرون نیــز خاطــر 
ــه  ــت ک ــبى اس ــت مناس ــت، فرص ــت دول ــان فعالی ــاى پای ــود: ماه ه ــان نم نش
ــبختانه  ــاى گذاشــت. خوش ــردم کازرون برج ــن م ــى در ذه ــره خوب ــوان خاط بت
ــن  ــتند و ای ــاى کار هس ــى پ ــکل هاى غیردولت ــى و تش ــن اجتماع ــروز فعالی ام
موضــوع مى طلبــد کــه اراده دولــت نیــز قوى تــر شــود و در همیــن راســتا هــم 
اعــالم مى کنــم کــه آمادگــى کامــل داریــم تــا در حــوزه مدیریتــى شهرســتان، 
بــه هــر اقدامــى در جهــت احیــاء تــاالب پریشــان الزم و ضــرورى تشــخیص داده 

شــود، ورود پیــدا کنیــم و هــرکارى از دســتمان بربیایــد را انجــام دهیــم.
ــث و بررســى هاى صــورت  ــس از بح ــن نشســت و پ ــان ای ــى اســت در پای گفتن
ــت و  ــیر حرک ــودن مس ــفاف تر نم ــه ش ــدف هرچ ــا ه ــد ب ــرر ش ــه مق گرفت
ــت دانشــگاه  ــراى فعالی ــاز ب ــورد نی ــاى م ــراى اســتقرار ظرفیت ه بسترســازى ب
ــاالب  ــاء ت ــد احی ســلمان فارســى کازرون در جهــت نقش آفرینــى علمــى در رون
ــه مشــترکى میــان دانشــگاه ســلمان  ــده تفاهم نام پریشــان، طــى روزهــاى آین
فارســى کازرون و اداره کل حفاظــت محیط زیســت اســتان فــارس منعقــد شــود.

4

با راه اندازى مرکز نوآورى انرژى دانشگاه سلمان فارسى کازرون در آینده اى نزدیک صورت خواهد گرفت 

گام بلند توسعه علمى غرب استان فارس در حوزه هاى مختلف انرژى

مدیر کل محیط زیست استان فارس در نشستى مشترك با هیئت رئیسه دانشگاه سلمان فارسى کازرون و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون مطرح نمود
امیدوارم با تشکیل کنسرسیومى با مدیریت دانشگاه سلمان فارسى کازرون،

فعالیت هاى احیا تاالب پریشان را هدفمندتر جلو ببریم
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در نشستى با حضور روساى دانشگاه هاى کازرون و با سخنرانى حجت االسالم نّیرى، مسئول نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه شیراز صورت پذیرفت 
تأکید بر حضور گسترده دانشگاهیان در عرصه انتخابات با تکیه به آموزه هاى امام راحل(ره)

ــات در  ــت «انتخاب ــاه، نشس ــر روز 18 خردادم ظه
ــران و  اندیشــه بنیان گــذار جمهــورى اســالمى ای
ــا حضــور روســاى  ــى دانشــگاهیان» ب نقش آفرین
ــتان  ــى شهرس ــوزش عال ــز آم دانشــگاه ها و مراک
کازرون و جمعــى از معاونــان، اعضــا هیئــت علمــى 
و اســاتید دانشــگاه هاى ســلمان فارســى کازرون، 
ــگاه  ــد کازرون، دانش ــالمى واح ــگاه آزاد اس دانش
ــى  ــوزش عال ــز آم ــز کازرون، مرک ــور مرک پیام ن
ــردى  زینــب کبــرى(س)، دانشــگاه علمــى و کارب
ــران  ــه اى دخت ــى و حرف ــکده فن کازرون و آموزش
کازرون در ســالن اجتماعــات اســتاد علــى دوانــى 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و بــا ســخنرانى 
حجت االســالم نّیــرى، مســئول نهــاد مقــام 
ــزار  ــیراز، برگ ــگاه ش ــرى در دانش ــم رهب معظ
ــگاهیان در  ــترده دانش ــور گس ــر حض ــد و ب گردی
عرصــه انتخابــات بــا تکیــه بــه آموزه هــاى امــام 

راحــل(ره) تأکیــد شــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور 
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش بین المل
رئیــس دانشــگاه  دکتــر غریــب فاضل نیــا، 
ســلمان فارســى کازرون در ابتــداى ایــن نشســت 
کــه از ســوى دبیرخانــه دائمــى هم افزایــى 
ــاره  ــا اش ــد، ب ــزار گردی دانشــگاه هاى کازرون برگ
ــش  ــه در افزای ــن دبیرخان ــه ای ــرى ک ــه تأثی ب
شهرســتان  دانشــگاه هاى  تعامــالت  ســطح 
ــازنده  ــى س ــت، از همراه ــته اس ــاى گذاش برج
ــن حرکــت  ــا ای ــن شهرســتان ب دانشــگاه هاى ای
جمعــى قدردانــى نمــود و در ادامــه بــا اشــاره بــه 
پیشــتازى کازرون و جامعــه دانشــگاهى آن بــراى 
ــود در  ــى خ ــئولیت اجتماع ــش و مس ــق نق تحق
شــکل گیرى رویدادهــاى متعــدد ملــى، بــر نقــش 
ویــژه دانشــگاه ها در زمینــه آگاهى بخشــى و 
تعمیق بخشــى بــه همــه عرصه هــا تأکیــد نمــود و 
خاطــر نشــان کــرد: انتخابــات عرصه مهمــى براى 
تجلــى ایــن نقــش و ایفــاى مســئولیت اجتماعــى 
ــن  ــت. مهمتری ــه اس ــر جامع ــگاه ها در براب دانش
ســرمایه دانشــگاه ها فکــر و اندیشــه ورزى اســت و 
مى طلبــد کــه دانشــگاه بــه عنــوان قــوه ى عاقلــه 
ــکل گیرى  ــا در ش ــى ظرفیت ه ــا تمام ــه ب جامع

ــردازد. ــش بپ ــاى نق ــه ایف ــور ب ــى پرش انتخابات
ــدى، رئیــس دانشــگاه  ــر قائ ــر امی ــه دکت در ادام
ــخنانى   ــى س ــز ط ــد کازرون نی ــالمى واح آزاد اس
ــا مــرور فرازهایــى از بیانــات امــام خمینــى(ره)  ب
ــگاه ها در  ــذارى دانش ــت و تأثیرگ ــون اهمی پیرام
مناســبات مختلــف کشــور، خاطــر نشــان نمــود: 
ــالمى،  ــالب اس ــذار انق ــرر بنیان گ ــدات مک تأکی
ــات  ــان حی ــى(ره) در زم ــام خمین ــرت ام حض
پربارشــان و نیــز مقــام معظــم رهبــرى، پیرامــون 
لــزوم حضــور مــردم در انتخابــات و اثــرات آن در 
ــات،  پیشــبرد نهضــت، قبــل و بعــد از هــر انتخاب
ــن  ــه ای ــران نظــام ب ــام جــدى رهب ــر اهتم بیانگ
ــردم در  ــه م ــالمى ب ــام اس ــه نظ ــش و تکی نق
ــن اهمیــت و  ــه ای ــه دوران هاســت. باتوجــه ب هم
نقــش حضــور مــردم در صحنــه انتخابــات اســت 

ــئوالن،  ــى مس ــالش تمام ــت و ت ــد هم ــه بای ک
ــن  ــه ای ــا و رســانه ها ب دســت اندرکاران، کاندیداه
امــر معطــوف شــود کــه بــا اقدامــات ســنجیده و 
ــرى  ــاى حضــور حداکث ــر مناســب، زمینه ه تدابی
مــردم در انتخابــات را فراهــم ســازند تــا موجــب 
امیــد بیشــتر دوســتداران و ناامیــدى و شکســت 

ــد. ــم کن ــالم را فراه ــمنان اس دش
ــاون  ــدى، مع ــرافیل جاوی ــان، اس ــس از ایش پ
طــى  کازرون،  مرکــز  نــور  پیــام  دانشــگاه 
ــا تبییــن مبانــى علمــى و اشــاره بــه  ســخنانى ب
ــر  ــى ب ــى متک ــکل گیرى گفتمان ــى ش چگونگ
جمهوریــت و اســالمیت در آراء و اندیشــه هاى 
امــام خمینــى(ره) بــه عنــوان گفتمانــى متناســب 
ــاى  ــف معیاره ــدن و در ردی ــر جهانى ش ــا عص ب
ــه  ــود: اندیش ــان نم ــر نش ــعه یافتگى، خاط توس
امــام(ره) بــر مبنــاى دو مفهــوم جمهوریــت 
و اســالمیت شــکل گرفــت. ایشــان مــردم و 
ــالب  ــن انق ــتون ای ــه و س ــردم را پای ــور م حض
ــم را  ــن مفاهی ــام خمینــى(ره) ای مى دانســتند. ام
ــد  ــورى و نظــر مطــرح نکردن فقــط در ســطح تئ
ــالب  ــل از انق ــه قب ــل، چ ــدان عم ــه در می بلک
ــس از  ــه پ ــى و چ ــارزات انقالب ــان مب و در جری
انقــالب و در تمامــى عرصه هــا ماننــد مواجهــه بــا 
بحران هــا نیــز آن را بــه منصــه ظهــور رســاندند. 
اکنــون مــا بــه عنــوان یــک دانشــگاهى بایســتى 
بــا حمایــت عقالیــى و بــدون هیــچ چشم داشــتى 
و بــا نگاهــى اقناعــى، تــالش کنیــم تــا بــه دور از 
هرگونــه هیجانــى، زمینه هــاى الزم براى مشــارکت 
ــا  ــد ت ــم آی ــات فراه ــردم در انتخاب ــرى م حداکث
برایــن اســاس اندیشــه هاى امــام راحــل(ره) نیــز 

ــوند. ــق ش محق
دکتــر مومــن زاده، رئیــس هیئــت موســس 
ــن  ــز در ای ــردى کازرون نی ــى کارب ــگاه علم دانش
ــژه اى  ــاص و وی ــگاه خ ــه ن ــاره ب ــا اش نشســت ب
کــه جامعــه بــه دانشــگاه و دانشــگاهیان دارد، این 
بســتر را ظرفیتى مناســب بــراى برقــرارى تعاملى 
ــا عمــوم مــردم بــراى جلــب  دو ســویه و موثــر ب
مشــارکت حداکثــرى و انتخــاب اصلــح برشــمرد و 
خاطــر نشــان نمــود: بــا تکیــه بــه اعتمــادى کــه 
جامعه بــه دانشــگاه و دانشــگاهیان دارد، بایســتى 
خیلــى دقیــق وظیفــه خودمــان را انجــام دهیــم 
ــا  ــاط ب ــرارى ارتب ــن برق ــا ضم ــم ت ــالش کنی و ت
تمامــى اقشــار جامعــه و برقــرارى گفتگــو بــا آنها 
متناســب بــا زبــان خودشــان، نقــش و وظیفه مــان 
ــازى  ــات و بسترس ــت انتخاب ــتاى تقوی را در راس
ــکل گیرى  ــردم و ش ــرى م ــور حداکث ــراى حض ب
انتخاباتــى بــا حداکثــر تأثیرگــذارى ایفــا نماییــم.

ــئول  ــارف، مس ــالم ع ــان حجت االس ــس از ایش پ
نهــاد نمایندگــى مقــام معظم رهبــرى در دانشــگاه 
آزاد اســالمى واحــد کازرون، طــى ســخنانى 
ــى در  ــاى عمل ــى از راهکاره ــمردن برخ ــه برش ب
ارتبــاط بــا چگونگــى نقش آفرینــى دانشــگاهیان 
در انتخابــات پرداخــت و خاطــر نشــان نمــود: بــا 
ــکل از  ــى متش ــکیل کارگروه های ــدازى و تش راه ان

نیروهــاى کارآزموده و مــورد وثوق از دانشــگاهیان، 
اعــم از اعضــا هیئــت علمــى، اســاتید، کارکنــان 
فعال ســازى  بــا  همچنیــن  و  دانشــجویان  و 
بســیج  تشــکل ها،  همچــون  ظرفیت هایــى 
دانشــجویى، کانون هــا، ... مى تــوان گام هــاى 
ــرى را در زمینــه تقویــت مشــارکت  عملــى و موث
ــر نمــودن  عمومــى و همچنیــن هرچــه اثربخش ت
انتخابــات دنبــال نمــود. در ایــن فراینــد بایســتى 
بــا تشــریح امیدهــا بــه آینــده و همچنیــن تبیین 
ــات،  ــدم شــرکت در انتخاب ــاى ناشــى از ع ضرره
بــه تعامــل بــا عمــوم مــردم پرداخــت تــا امــکان 
ــراى مشــارکت حداکثــرى  هرچــه مناســب ترى ب

مــردم فراهــم آیــد.
ــرى، مســئول نهــاد نمایندگــى  حجت االســالم نّی
مقــام معظــم رهبــرى در دانشــگاه شــیراز نیــز در 
ــا  ــر رابطــه علم ــرورى ب ــن نشســت، ضمــن م ای
ــى  ــوآورى فقه ــه ن ــخ، ب ــول تاری ــت در ط و ام
حضــرت امــام خمینــى(ره) اشــاره کــرد و خاطــر 
نشــان نمــود: رابطــه علمــا و امــت در طــول تاریخ 
بــه ســه مقطــع تقســیم مى شــود. نخســت رابطه 
محــدث و مســتمع بــود، ســپس ایــن رابطــه بــه 
مرجــع و مقلــد تبدیــل شــد و ارتقــا پیــدا کــرد 
تــا آنکــه حضــرت امــام(ره) رابطــه عالــم دیــن و 
ــا  ــه رابطــه امامــت و امــت ارتق ــردم را ب ــوده م ت
دادنــد. نــوآورى حضــرت امــام (ره) ایــن بــود کــه 
بحــث والیــت فقیــه را از فقــه بــه جایــگاه اصلــى 

ــد. ــود، آوردن خــودش کــه علــم کالم ب
مســئول نهــاد نمایندگــى مقــام معظم رهبــرى در 
دانشــگاه شــیراز در ادامــه تصریــح نمود: امــام(ره) 
ــتند.  ــردم داش ــه م ــادى ب ــى زی ــاد خیل اعتم
ــى(ع) در نهج البالغــه  ــه حضــرت عل همانطــور ک
مى فرمایــد، در دیــن اســالم، مــردم ســتون دیــن 
هســتند، امــام نیــز ضمــن تحقــق ایــن موضــوع 
در برقــرارى رابطــه بــا مــردم، ارتباطــى سرشــار از 

محبــت و عشــق را داشــتند.
ــان  ــر نش ــان خاط ــرى در پای ــالم نّی حجت االس
ــون  ــتند چ ــه داش ــردم توج ــه م ــام ب ــود: ام نم
مــردم را ســتون دیــن و نــه فقط ســتون سیاســت 
ــه  ــن بایســتى ب ــتند، بنابرای ــت مى دانس و حکوم
ــردم در  ــر م ــرد. نظ ــه ک ــاد و تکی ــردم اعتم م
جامعــه اســالمى بســیار مهــم اســت. همانطــور که 
در بیــان حضــرت علــى(ع) هــم آمــده اســت بــر 
ــود  ــان مى ش ــالح صالح ــر ص ــان و ب ــى خوب خوب
اســتدالل آورد بــر آنچــه بــر زبــان مــردم جــارى 
اســت. درواقــع زبان هــاى مــردم، قلم هــاى 
خداونــد راجــع بــه کارگــزاران و حکمرانان اســت. 
بنابرایــن بایســتى بدانیــم کــه مــردم، رکــن رکین 
ــتند.  ــى هس ــاالرى دین ــى مردم س و از ارکان اصل
ــدگارى نظــام  ــم راز مان ــرى ه ــام معظــم رهب مق
جمهــورى اســالمى را همــراه بــودن اســالم و مردم 
ــت  ــى از اهمی ــا حاک ــام اینه ــمرده اند و تم برش
بسترســازى مناســب همچــون عرصــه انتخابــات، 

ــردم هســتند. ــان نظــر و انتخــاب م ــراى بی ب
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صبــح روز شــنبه 14 فروردیــن، نشســت هم اندیشــى 
هیئت رئیســه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــى  ــئول هماهنگ ــوم و مس ــر عل ــده وزی ــا نماین ب
هیئت هــاى رســیدگى بــه تخلفــات ادارى کارمنــدان 

هیئت هــاى  هماهنگ کننــده  و 
انتظامــى اعضــاى هیئــت علمــى 
ــاورى،  ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
در ســالن کنفرانــس دانشــگاه ســلمان 

ــد. ــزار ش ــى کازرون برگ فارس
ــى و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــلمان  ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ام
غریــب  دکتــر  کازرون،  فارســى 
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
ایــن  ابتــداى  در  کازرون،  فارســى 
ــه  ــى از ارائ ــن قدردان ــت ضم نشس
نــگاه  همچنیــن  و  رهنمون هــا 
دکتــر  حجت االســالم  دغدغه منــد 

ابراهیمــى نســبت بــه مســائل جــارى ایــن دانشــگاه، 
گزارشــى از دســتاوردهاى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون را بــه همــراه طــرح مباحثــى پیرامــون 

ــود. ــه نم ــا آن ارای ــط ب ــف مرتب ــائل مختل مس
ــر  ــى کازرون  خاط ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
ــالش  ــگاه ت ــى دانش ــه مدیریت ــود: در بدن ــان نم نش
سیاســت گذارى ها  بــا  مطابــق  تــا  کرده ایــم 
و اهــداف بلندمــدت وزارت علــوم، تحقیقــات و 
ــرار  ــتورکار ق ــى در دس ــه اقدامات ــاورى، مجموع فن
ــش  ــر افزای ــالوه ب ــا ع ــتاى آنه ــه در راس ــرد ک بگی
ــف  ــاى مختل ــا نهاده ــل ب ــطح تعام ــعه س و توس
شهرســتان و منطقــه و همچنیــن عمــوم جامعــه، بــه 

ســمت تقویــت زیرســاخت هاى کالبــدى ـ فیزیکــى 
ــم. ــت کنی ــز حرک ــگاه نی دانش

دکتــر غریــب فاضل نیــا همچنیــن ایجــاد ســازوکارها 
آموزشــى،  حوزه هــاى  در  ادارى  شــیوه نامه هاى  و 

ــه  ــى و... را از جمل ــجویى، فرهنگ ــى، دانش پژوهش
گرفتــه ى  قــرار  دســتورکار  در  فعالیت هــاى 
ــزود:  ــمرد و اف ــر برش ــاى اخی ــى ماه ه ــگاه ط دانش
ــه  ــز مجموع ــى نی ــى و اجتماع ــاى فرهنگ در حوزه ه
ــب  ــه و متناس ــورت گرفت ــددى ص ــاى متع فعالیت ه
بــا تقویــم فرهنگــى و در تعاملــى هم افــزا بــا 
در  فرهنــگ  حــوزه  مدیریتــى  مجموعه هــاى 
ــالش  ــارس و شهرســتان کازرون، ت ســطح اســتان ف
اجتماعــى  مســئولیت  و  نقــش  تــا  کرده ایــم 

ــم. ــت نمایی ــه را تقوی ــطح جامع ــگاه در س دانش
در ادامــه ایــن نشســت، حجت االســالم دکتــر 
ــاى  ــر از پیگیرى ه ــن تقدی ــى، ضم ــم ابراهیم ابراهی

ــا  ــایر اعض ــا و س ــر فاضل نی ــه دکت ــتمر و مجّدان مس
هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در 
جهــت حــل مســائل و مشــکالت جــارى دانشــگاه، 
خاطــر نشــان نمــود: محیــط دانشــگاه و کار در 
ــى دارد.  ــت باالی ــأن و منزل دانشــگاه، ش
ــى،  ــو هیئت علم ــوان عض ــه عن ــه ب چ
ــق  ــد، توفی ــه کارمن ــجو و چ ــه دانش چ
ــه  ــم داشــت ک ــى خواهی ــت باالی و منزل
ــت  ــگاه فعالی ــه دانش ــم در عرص بتوانی

ــم. ــت بپردازی ــه خدم ــه ارائ ــرده و ب ک
دکتــر ابراهیمــى همچنیــن خاطــر نشــان 
ــا در  ــود ت ــالش ش ــتى ت ــود: بایس نم
انجــام کارهــا و فعالیت هــا، شــئونات 
اخالقــى و جنبه هــاى معنــوى کار، در 
ــى و  ــاى قانون ــت چارچوب ه ــار رعای کن

ــود. ــت ش ادارى رعای
ــن نشســت،  ــان ای گفتنــى اســت در پای
ــات کار  ــدن مقدم ــاده ش ــس از آم ــد پ ــرر گردی مق
در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، هیئــت بــدوى 
رســیدگى بــه تخلفــات ادارى کارمنــدان و همچنیــن 
ــى  ــات انتظام ــه تخلف ــیدگى ب ــدوى رس ــت ب هیئ
اعضــاء هیئــت علمــى، در دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــن دو  ــدازى ای ــا راه ان ــود. ب ــدازى ش کازرون راه ان
هیئــت، عــالوه بــر آنکــه چارچــوب ســازمانى 
ــد  ــت خواه ــى کازرون تقوی ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــرد و  ــود عملک ــراى بهب ــتر مناســب ترى ب ــد، بس ش
ــى  ــاى قانون ــف در چارچوب ه ــات مختل ــه خدم ارائ
بــراى کارکنــان، اســاتید و دانشــجویان فراهــم 

ــد. ــد آم خواه

تقدیر نماینده وزیر علوم از تالش هاى هیئت رئیسه دانشگاه سلمان فارسى کازرون
براى حل مسائل و مشکالت این دانشگاه

ــى ـ  ــى فن ــى و ارزیاب ــر کارشناس ــادل نظ ــت تب ــفندماه، نشس ــح روز 12 اس صب
زیرســاخت هاى بهره بــردارى از کشــاورزى هســته اى  میدانــى پیاده ســازى 
در ســطح شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار، بــا حضــور هیئــت رئیســه 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، مســئول دفتــر و کارشناســان دفتــر نماینــده 
شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار در مجلــس شــوراى اســالمى، معــاون ســازمان 
ــن اداره  ــان ای ــران و کارشناس ــى از مدی ــاورزى کازرون و برخ ــاد کش ــر جه و مدی
ــته اى  ــاورزى هس ــان پژوهشــکده کش ــران و کارشناس ــى از مدی ــراه جمع ــه هم ب
پژوهشــگاه علــوم و فنــون هســته اى، در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگــزار 
ــلمان  ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب گردید.بن
ــس  ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــت، دکت ــن نشس ــداى ای ــى کازرون، در ابت فارس
ــوه  ــاى بالق ــود: ظرفیت ه ــان نم ــر نش ــى کازرون،خاط ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــتفاده از  ــردارى و اس ــود دارد و بهره ب ــتان کازرون وج ــطح شهرس ــى در س فراوان
آنهــا در جهــت توســعه ایــن منطقــه، از جملــه مطالبه هــاى عمومــى و برجســته 
ــدون  ــر فری ــه دکت ــى و فناوران ــاى علم ــور و فعالیت ه ــا حض ــه ب ــردم اســت ک م
عباســى دوانى، نماینــده مــردم شــریف شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار، 
ــز  ــاس نی ــن اس ــه اســت. برهمی ــق یافت ــر تحق ــن ام ــراى ای ــادى ب ــاى زی امیده
ــم از  ــان، بتوانی ــى ایش ــى و اجرای ــاى علم ــتفاده از توانمندى ه ــا اس ــم ب امیدواری
فنــاورى صلح آمیــز هســته اى در جهــت توســعه پایــدار منطقــه اســتفاده کنیــم.
ــس  ــا حضــور در پردی ــران ب ــن نشســت، حاض ــان ای ــس از پای ــى اســت، پ گفتن
ــه  ــن مجموع ــاده ای ــاخت هاى آم ــى کازرون، از زیرس ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــى  ــتره ى محیط ــده و گس ــداث ش ــه اح ــه آزمایشــگاه ها، ابنی دانشــگاهى از جمل
ــه  ــه ب ــف منطق ــاى مختل ــور در بخش ه ــا حض ــس از آن ب ــد. پ ــد نمودن آن بازدی
ــردخانه هاى  ــتان ها و س ــتان، نخلس ــتان انارس ــات دهس ــاى مرکب ــد از باغ ه بازدی
نگهــدارى خرمــا در بخش هــاى خشــت، کمــارج و کنارتختــه پرداختنــد و ضمــن 
ــاى  ــاالن حوزه ه ــاغ داران و برخــى از فع ــا ب ــو ب ــدار و گفتگ ــى و دی ــد میدان بازدی
ــط بــا ایــن حوزه هــا، از  کشــاورزى، باغــدارى و بخش هــاى اقتصــادى مرتب
ــازى  ــنجى پیاده س ــه امکان س ــده و ب ــنا ش ــا آش ــکالت آنه ــا مش ــک ب نزدی
ــتان هاى  ــطح شهرس ــته اى در س ــاورزى هس ــردارى از کش ــاخت هاى بهره ب زیرس
ــز  ــاورى صلح آمی ــتفاده از فن ــف اس ــیوه هاى مختل ــز ش ــار و نی کازرون و کوهچن

ــد. ــه پرداختن ــن منطق ــودن مشــکالت ای ــرف نم ــراى برط هســته اى ب
ــروه کارشناســان  ــد گ ــرر گردی ــا مق ــع نظره ــان و پــس از تجمی همچنیــن در پای
مربوطــه، طــرح پیشــنهادى بــراى مبــارزه بــا آفــات و ســایر مباحــث مرتبــط بــا 
کشــاورزى هســته اى را متناســب بــا ســیماى کشــاورزى شهرســتان هاى کازرون و 
ــا آفــات، تنظیــم و ارایــه نماینــد. کوهچنــار و گزارش هــاى کارشناســى مرتبــط ب

پیاده سازى زیرساخت هاى بهره بردارى
از کشاورزى هسته اى در سطح شهرستان هاى کازرون و 
کوهچنار مورد ارزیابى علمى و کارشناسى قرار گرفت

روســا و جمعــى از معاونــان و مدیــران دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و جهــاد 
ــاد  ــه جه ــبت هفت ــه مناس ــه ب ــدارى ک ــتان کازرون، در دی ــاورزى شهرس کش
کشــاورزى برگــزار گردیــد، ضمــن گرا میداشــت ایــن هفتــه، بــه بحــث و تبــادل 
ــا و  ــعه ارتباط ه ــراى توس ــرف ب ــترك دو ط ــاى مش ــون ظرفیت ه ــر پیرام نظ
ــاورزى  ــه کش ــه جامع ــیعتر ب ــى وس ــه خدمات ــت ارای ــل جه ــاى متقاب همکارى ه
شهرســتان کازرون پرداختنــد و بــر ادامــه و توســعه همکارى هــاى دو جانبــه کــه 

ــد. ــد نمودن ــت، تأکی ــده اس ــاز ش ــر آغ ــاى اخی ــى ماه ه ط
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــى کازرون در  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری کازرون، دکت
ــود:  ــر نشــان نم ــاد کشــاورزى خاط ــه جه ــدار ضمــن گرامیداشــت هفت ــن دی ای
ایــن آمادگــى را داریــم کــه متناســب بــا اعــالم نیــاز از ســوى جهــاد کشــاورزى 
شهرســتان کازرون، بــا تمامــى ظرفیت هــاى خــود در حوزه هــاى مختلــف 
ــى  ــى و اجتماع ــات فرهنگ ــز مطالع ــق مرک ــه از طری ــى، چ ــى و پژوهش آموزش
ــایر بســترهاى فیزیکــى و  ــق س دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و چــه از طری
یــا توانمندى هــاى علمــى اعضــاء هیئــت علمــى خــود، در کنــار مجموعــه جهــاد 
ــب  ــم در قال ــه مى توانی ــیم. از جمل ــتان باش ــاى شهرس ــایر نهاده ــاورزى و س کش
ــوان  ــا عن ــزارى همایشــى ملــى ب ــد برگ ــا رویدادهــاى مختلــف مانن ــا و ی طرح ه
توســعه روســتایى در شهرســتان کازرون در ایــن مســیر گام هــاى عملــى بیشــترى 

ــم. را برداری
ــاد  ــر جه ــازمان و مدی ــاون س ــیدى، مع ــد رش ــن حمی ــدار همچنی ــن دی در ای
کشــاورزى شهرســتان کازرون، ضمــن تقدیــر از رویکردهــاى مدیریتــى دانشــگاه 
ــتگاه هاى  ــا دس ــه ب ــن مجموع ــه ای ــى ک ــى کازرون و پیوندهای ــلمان فارس س
مختلــف، از جملــه جهــاد کشــاورزى برقــرار کــرده اســت، بــر ضــرورت تقویــت 
فعالیت هــاى علمــى در حوزه هــاى مختلــف تأکیــد و خاطــر نشــان نمــود: 
ــام  ــگاه ها و نظ ــه دانش ــه ب ــا تکی ــود و ب ــروع مى ش ــگاه ش ــا، از دانش تحول ه
علمــى اســت کــه مى توانیــم تغییراتــى پایــدار و مطلــوب را در حوزه هــاى مختلــف 
بــه وجــود آوریم. خوشــبختانه شــروع همــکارى مجموعه جهــاد کشــاورزى کازرون 
بــا دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون از بحــث کشــاورزى هســته اى بوده اســت و به 
ــر کشــت  دنبــال جلســه ها و پیگیرى هایــى کــه صــورت گرفــت اکنــون عــالوه ب
برنــج بــه روش خشــکه کارى برخــى اقــالم دیگــر ماننــد نارنگــى بى هســته و کلــزا 
کــه بــذر آنهــا بــا پرتودهــى اصــالح شــده اســت و یــا قارچ کــش بیولوژیــک نیــز 
ــى  ــا اســتفاده از فناورى هــاى هســته اى تولیــد شــده، در دســتورکار اجرای ــه ب ک

جهــاد قــرار گرفتــه و برخــى از آنهــا نیــز محقــق شــده اســت.

در دیدار روسا، معاونان و مدیران دانشگاه سلمان فارسى کازرون و جهاد کشاورزى 
شهرستان کازرون به مناسبت هفته جهاد کشاورزى مطرح شد 

تقویت تالش ها براى توسعه دانش بنیان 
کشاورزى شهرستان کازرون
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با صرف اعتبارى بالغ بر سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال صورت پذیرفت
ارتقاء تجهیزات و بهبود استانداردهاى سلف سرویس 

دانشگاه سلمان فارسى کازرون
در راســتاى تقویــت زیرســاخت هاى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و ارتقــا 
اســتانداردهاى خدمات دهــى بــه دانشــجویان، بــا صــرف اعتبــارى بالــغ بر ســه 
میلیــارد و هشــتصد و پنجــاه میلیــون ریــال، تجهیــزات صنعتــى جدیــدى براى 

ســلف ســرویس ایــن دانشــگاه خریدار شــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، سیدهاشــم خاتمــى، سرپرســت معاونت دانشــجویى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، در قالــب ارایــه گزارشــى ضمــن اعــالم ایــن مطلــب افــزود: بــه 
ــه دغدغه هــاى مجموعــه  ــال نیازســنجى هاى صــورت گرفتــه و باتوجــه ب دنب
ــه  ــوب ب ــتاندارد و مطل ــات اس ــه خدم ــتاى ارای ــگاه در راس ــى دانش مدیریت
دانشــجویان، برنامــه ارتقا تجهیزات ســلف ســرویس دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون در دســتور کار معاونــت دانشــجویى قــرار گرفــت کــه خوشــبختانه بــا 
حمایت هــاى صــورت گرفتــه از ســوى ریاســت محتــرم دانشــگاه و صنــدوق رفاه 
دانشــجویان و همچنیــن با پیگیرى هاى مســتمر مجموعــه همــکاران در معاونت 
ــه ســلف ســرویس اضافــه  ــدارى و ب دانشــجویى، تجهیــزات مــورد نظــر خری
گردیــد. در همیــن زمینــه، عبدالکریم عباســى، مدیر امور دانشــجویى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون نیــز بــا اشــاره بــه ضرورت هــاى خریــد این تجهیــزات، 
خاطــر نشــان نمــود: این تجهیزات در راســتاى صنعتى شــدن آشــپزخانه ســلف 
ســرویس دانشــگاه، کاهــش هزینه نیــروى انســانى، کاهــش هزینه مــواد غذایى 
بــه دلیــل کاهــش هــدر رفــت مــواد غذایــى اولیــه، کاهــش زمــان پخــت غــذا، 
کاهــش مصــرف آب و گاز و بــه تبــع آن کاهــش هزینه هــا خریــدارى شــده اند. 
تجهیــزات خریــدارى شــده با بهبود اســتانداردهاى آشــپزخانه ســلف ســرویس 
ــه  ــد ک ــود مى آورن ــه وج ــکان را ب ــن ام ــلمان فارســى کازرون، ای دانشــگاه س

کیفیــت ســالمت طبــخ غــذاى دانشــجویان نیــز افزایــش یابد.

صبــح روز 14 اســفند مــاه، نشســت مشــترك هیئت 
رئیســه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و رئیــس 
ــاورى و  ــوم و فن ــانى عل ــه اى اطالع رس ــز منطق مرک
سرپرســت پایــگاه اســتنادى علــوم جهــان اســالم 
(ISC)، بــا هــدف تبــادل نظــر و کمــک بــه تقویــت 
ــس  ــالن کنفران ــى، در س ــوه علم ــاى بالق ظرفیت ه

دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگــزار گردیــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل 
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
در ایــن نشســت بــا تشــریح رویکردهــاى مدیریتــى 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و همچنیــن 
دســتاوردهاى ایــن دانشــگاه در حوزه هــاى مختلــف، 
ــردى  ــه راهب ــن برنام ــود: تدوی ــان نم ــر نش خاط
ــالش  ــه و در ت ــرار گرفت ــتورکار ق ــگاه در دس دانش
ــدى  ــگاه دغدغه من ــه ن ــه ب ــا تکی ــا ب ــتیم ت هس
کــه در ســطوح مختلــف وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاورى وجــود دارد، بــا ترمیم ســاختار تشــکیالتى 
ایــن دانشــگاه، بــه ســمت هرچــه کارآمدتــر نمــودن 
ســاختار دانشــگاه و چابک ســازى ایــن نهــاد علمــى 
ــیر  ــت در مس ــه مأموری ــه بیانی ــل ب ــیر عم در مس
سیاســت گذارى هاى کالن و اصولــى وزارت علــوم 

حرکــت کنیــم.  
ــبختانه در  ــزود: خوش ــه اف ــا در ادام ــر فاضل نی دکت
حــال حاضــر بــا نــگاه ســازنده و بســیار موثــرى کــه 
از ســوى مســئوالن مختلــف شهرســتان، بــه ویــژه 
دکتــر عباســى دوانى، نماینــده مــردم شــریف 
جنــاب  کوهچنــار،  و  کازرون  شهرســتان هاى 
آقــاى مظفــرى، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
ــام  شهرســتان کازرون و حجت االســالم صباحــى، ام

جمعــه محتــرم شهرســتان در خصــوص حمایت هاى 
ــود،  ــال مى ش ــگاه دنب ــن دانش ــه از ای ــه جانب هم
امیدهــاى بســیار زیــادى بــراى نقش آفرینــى هرچــه 
ــى کازرون در  ــلمان فارس ــگاه س ــر دانش مطلوب ت
مناســبات جامعــه و همچنیــن محوریت آن در مســیر 

توســعه کازرون بــه وجــود آمــده اســت. بــا همراهى 
موثــر و دغدغه منــد مرکــز منطقــه اى اطالع رســانى 
علــوم و فنــاورى و پایــگاه اســتنادى علــوم جهــان 
ــه حســن مدیریــت  ــا تکیــه ب اســالم (ISC) کــه ب
ــر و  ــات موث ــت خدم ــته اس ــى توانس ــر دهقان دکت
ــى را در  ــف علم ــاى مختل ــمگیرى در حوزه ه چش
ــد، امیدهــا  ســطوح ملــى و بین المللــى ایجــاد نمای
بــراى گام برداشــتن هرچــه موثرتــر در ایــن مســیر 

ــد. ــتر مى نمای را بیش

در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر محمدجــواد دهقانــى، 
ــوم و  ــانى عل ــه اى اطالع رس ــز منطق ــس مرک رئی
فنــاورى و سرپرســت پایــگاه اســتنادى علــوم جهان 
ــا و  ــر ظرفیت ه ــرورى ب ــا م ــز ب ــالم (ISC) نی اس
ــر  ــى، خاط ــز علم ــن مرک ــود در ای بســترهاى موج
ــدور  ــع ص ــامانه جام ــدازى س ــود: راه ان ــان نم نش
DOR  ــوان ــت عن ــال تح ــاگر دیجیت ــد شناس ک
ــردن  ــنامه دار ک ــراى شناس ــه آدرس dorl.net ب ب
کلیــه مقاله هــاى علمــى کشــور و جهــان از جملــه 
ــر  ــارك فج ــه مب ــرا در ده ــه اخی ــود ک ــى ب خدمات
ــوم، تحقیقــات و  ــر محتــرم عل امســال توســط وزی

ــت. ــرار گرف ــردارى ق ــورد بهره ب ــآورى م فن
دکتــر دهقانــى در ادامــه افــزود: خوشــبختانه 
ــت  ــبى در دوره مدیری ــیار مناس ــاى بس رویکرده
جملــه  از  فارســى  ســلمان  دانشــگاه  جدیــد 
ــاط  ــاد ارتب ــگاه و ایج ــودن دانش ــور نم جامعه مح
تنگاتنــگ دانشــگاه  بــا تمــام اقشــار جامعــه صورت 

ــت. ــه اس گرفت
ــه  ــرد را توصی ــن رویک ــتمرار ای ــن اس وى همچنی
نمــوده و اظهــار امیــدوارى نمــود کــه تمــام 
دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــى در منطقــه 
همیــن رونــد و رویکــرد ارزشــمند را دنبــال نمــوده 
ــطح  ــگاه در س ــر دانش ــى موث ــا نقش آفرین ــا ب ت
جامعــه، مــردم بتواننــد بــه صــورت عملــى، تأثیــر 
ــى و  ــاى اجتماع ــاختار ه ــود س ــگاه را در بهب دانش

ــد. ــاهده نماین ــادى مش اقتص
ــى  ــو حقیق ــى، عض ــر دهقان ــت دکت ــى اس گفتن
ــاى  ــات امن ــو هی ــز عض ــى و نی ــیون دائم کمیس
ــتند. ــز هس ــى کازرون  نی ــلمان فارس ــگاه س دانش
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ــا،  ــب فاضل نی ــر غری ــاه 1400، دکت ــنبه، 18 فروردین م ــح روز چهارش صب
رییــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه همراه دکتــر غالمرضا شــهریور، 
مدیرعامــل موسســه خیریــه روســتاییان و عشــایر فــارس و مهنــدس ســید 
اعظــم رضــوى، ضمــن بازدیــد از وضعیــت فعلــى ســاخت خوابــگاه خیرســاز 
ــک در  ــگاه، از نزدی ــن دانش ــس ای ــر در پردی ــجویان دخت ــرى دانش 340 نف
جریــان تازه تریــن مراحــل پیشــرفت فیزیکــى پــروژه و مراحــل باقیمانــده 

اتمــام آن قرارگرفتنــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر 
فاضل نیــا، رییــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در ایــن بازدیــد ضمــن 
ــوان  ــه عن ــوى ب ــدس رض ــهریور و مهن ــر ش ــه دکت ــى ب ــد گوی خوش آم
نماینــدگان خیــر بزرگــوار دکتــر فریــدون مهبــودى، و نیــز ارائــه توضیحاتى 
ــرى از  ــاى بهره گی ــا و ظرافت ه ــا، اهمیت ه ــون ضرورت ه ــوط پیرام مبس
تــوان و ظرفیــت خیریــن شهرســتان کازرون، بــر هماهنگــى و همراهى هــاى 
طرفیــن جهــت پیگیــرى رونــد ســاخت و ســاز پــروژه خوابــگاه فــوق تأکیــد 

نمودنــد.
دکتــر غالمرضــا شــهریور، مدیرعامــل موسســه خیریه روســتاییان و عشــایر 
فــارس و نماینــده خیــر محتــرم، نیــز در ایــن دیــدار بــا تأکیــد بــر عالقــه اى 
کــه نســبت بــه پــروژه و رونــد پیگیــرى ســاخت و ســاز آن دارنــد، از رونــد 
پیشــرفت فعلــى ابــراز خشــنودى کــرده و اظهــار امیــدوارى کردنــد کــه بــا 
ــه  ــق برنام ــروژه را مطاب ــد پ ــه بتوانن ــه جانب ــاى هم ــا و پیگیرى ه حمایت ه

ــردارى برســانند. ــه بهره ب زمانبنــدى شــده ب

بازدید رییس دانشگاه سلمان فارسى کازرون به همراه 
مدیرعامل موسسه خیریه روستاییان و عشایر فارس از 
پیشرفت فیزیکى ساخت خوابگاه خیرساز 340 نفرى 

دکتر محمدجواد دهقانى، در نشست مشترك با هیئت رییسه دانشگاه سلمان فارسى کازرون مطرح نمود 
رویکردهاى بسیار مناسبى در جهت جامعه محور نمودن دانشگاه سلمان فارسى کازرون صورت گرفته است
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صبــح روز 25 اردیبهشــت ماه، هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــه  ــام جمع ــى، ام ــد صباح ــالم محم ــا حجت االس ــه ب ــى جداگان ــى دیدارهای ط
کازرون و علــى مظفــرى، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان کازرون، 
ضمــن تبریــک عیــد فطــر، بــه بحــث و بررســى پیرامــون مســایل جــارى ایــن 
ــودن  ــرف نم ــراى برط ــرایط ب ــهیل ش ــوص تس ــى در خص ــگاه و هم اندیش دانش

ــد. ــا پرداختن آنه
ــل دانشــگاه ســلمان فارســى  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
کازرون، اعضــا هیئــت رئیســه ایــن دانشــگاه ابتــدا بــا حضــور در دفتــر کار امــام 
جمعــه کازرون، بــه بحــث و گفتگــو بــا ایشــان پرداختنــد. دکتــر غریــب فاضل نیا، 
ــکر از  ــن تش ــت، ضم ــن نشس ــى کازرون در ای ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
ــه دانشــگاه،  ــا مجموع ــه کازرون ب ــام جمع ــداوم ام ــاى م ــا و همراهى ه حمایت ه
بــه ارایــه گزارشــى از فعالیت هــاى صــورت گرفتــه در دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــورت  ــاى ص ــا حمایت ه ــبختانه ب ــود: خوش ــر نشــان نم کازرون پرداخــت و خاط
گرفتــه از ســوى مــردم و مجموعــه مدیریتــى شهرســتان کازرون و اســتان فــارس، 
طــرح آمایــش دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون کــه موجــب بــروز دغدغه هایــى 
شــده بــود، بــا نــگاه حمایتــى وزارت علــوم، در دســتورکار بررســى مجــدد قــرار 
ــن دانشــگاه و  ــف ای ــاى مختل ــیم ظرفیت ه ــا ترس ــم ب ــه اســت و امیدواری گرفت
ــش  ــت پی ــم از فرص ــتان کازرون، بتوانی ــاالى شهرس ــیل هاى ب ــن پتانس همچنی
آمــده بــراى بهبــود عملکــرد دانشــگاه اســتفاده نماییــم کــه تحقــق ایــن مســئله 
ــراى توســعه  نیازمنــد همراهــى بیــش از پیــش تمامــى مجموعه هــاى دلســوز ب

شهرســتان کازرون اســت.
ــر  ــرى، دکت ــان منب ــر احس ــى، دکت ــم خاتم ــت، سیدهاش ــن نشس ــه ای در ادام
علیرضــا راســتى و دکتــر بهــروز خســروپور، معاونــان دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــه پیشــنهادهایى  ــا طــرح برخــى مســایل جــارى دانشــگاه و ارای ــز ب کازرون نی
ــراى  ــه هم اندیشــى پیرامــون تســهیل شــرایط ب ــراى برطــرف نمــودن آنهــا، ب ب

بهبــود عملکــرد ایــن دانشــگاه پرداختنــد.
ــکر  ــا تش ــدار ب ــن دی ــز در ای ــه کازرون نی ــام جمع ــى، ام ــالم صباح حجت االس
ــت  ــى کازرون در جه ــلمان فارس ــگاه س ــده در دانش ــال ش ــاى دنب از رویکرده

توســعه و ارتقــا کّمــى و کیفــى خدمــات ارایــه شــده بــه جامعــه، خاطــر نشــان 
نمــود: دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، تکیــه گاه توســعه اى ایــن شهرســتان 
محســوب مى شــود. کمــک بــه رشــد و توســعه ایــن دانشــگاه مى توانــد گامــى 
ــتا از  ــن راس ــد و در ای ــه باش ــعه منطق ــد و توس ــت رش ــدار در جه ــر و پای موث
هرگونــه اقدامــى کوتاهــى نخواهــم کــرد. در کنــار آن بایســتى تــالش شــود کــه 
دانشــگاه ها بــه مرکــزى بــراى پــرورش مناســب جوانــان کشــور تبدیــل شــوند، 
بــه گونــه اى کــه هــر فــردى بتوانــد در قالــب ماهیــت وجــودى خویــش رشــد و 

تعالــى پیــدا کنــد.
هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنیــن در نشســتى دیگــر 
ــدار و  ــن دی ــد، ضم ــزار ش ــتان کازرون برگ ــژه شهرس ــدارى وی ــه در فرمان ک
ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــرى، مع ــى مظف ــا عل ــو ب گفتگ
ــه طــرح مســایل و  ــه گزارشــى از فعالیت هــاى ایــن دانشــگاه، ب ــا ارای کازرون، ب

ــد. ــگاه پرداختن ــن دانش ــت ای ــش روى فعالی ــم اندازهاى پی چش
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــدار، دکت ــن دی در ای
ــتان کازرون و  ــژه شهرس ــدار وی ــاص فرمان ــام خ ــکر از اهتم ــن تش کازرون، ضم
همچنیــن بــا تقدیــر از حمایت هــاى اســتاندار فــارس در جهــت پیگیــرى مســایل 
مرتبــط بــا طــرح آمایــش دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، خاطــر نشــان نمــود: 
ــگاه  ــش دانش ــرح آمای ــث ط ــه در بح ــى ک ــل توجه ــیار قاب ــى بس ــا هم افزای ب
ســلمان فارســى کازرون در بیــن مجموعــه مدیریتــى شهرســتان کازرون و 
ــدون  ــر فری ــژه دکت ــاى وی ــال پیگیرى ه ــه دنب ــد و ب ــاد ش ــارس ایج ــتان ف اس
ــار در  ــتان هاى کازرون و کوهچن ــریف شهرس ــردم ش ــده م ــى دوانى، نماین عباس
ــداوم حمایت هــاى همیشــگى مجموعــه  مجلــس شــوراى اســالمى و همچنیــن ت
فرمانــدارى ویــژه کازرون، دفتــر امــام جمعــه، اســتاندار فــارس، نماینــده محتــرم 
ولــى فقیــه در اســتان، عمــوم مــردم و فعالیــن اجتماعــى شــاهد ایجــاد فضایــى 
همدالنــه بــراى رشــد و توســعه دانشــگاه بودیــم کــه همیــن مســئله نیــز حاکــى 
ــا  ــم ب ــاس امیدواری ــن اس ــت. برای ــه اس ــطح جامع ــگاه در س ــت دانش از اهمی
تــداوم ایــن همراهى هــا بتوانیــم برخــى از مشــکالت موجــود را برطــرف کــرده و 

ــازیم. ــان س ــگاه نمای ــرد دانش ــش روى عملک ــن ترى را پی ــاى روش افق ه

در قالب نشست هایى جداگانه صورت پذیرفت 
هم اندیشى هیئت رئیسه دانشگاه سلمان فارسى کازرون

با امام جمعه و فرماندار ویژه کازرون پیرامون مسایل دانشگاه و افق هاى توسعه اى آن

صبــح روز 10 خــرداد مــاه، در آســتانه برگــزارى 
انتخابــات ریاســت جمهورى و شــوراهاى اســالمى 
ــا و  ــالغ راهبرده ــت اب ــتا و در جه ــهرها و روس ش
در  دانشــگاه  و  علــوم  وزارت  کالن  سیاســت هاى 
ــون  ــر پیرام ــى و تبادل نظ ــوزه و هم اندیش ــن ح ای
مســائل جــارى دانشــگاه، نشســت صمیمانــه رئیــس 
ــان و  ــگاه ســلمان فارســى کازرون بــا معاون دانش
مدیــران حوزه هــاى مختلــف ایــن دانشــگاه در محــل 
ســالن اجتماعــات دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــایل  ــون مس ــر پیرام ــادل نظ ــن تب ــزار و ضم برگ
جــارى دانشــگاه و افق هــاى پیــش رو، روســاى 
گــروه نظــارت، ارزیابــى و تضمیــن کیفیــت دانشــگاه 
ــل  ــى و اموربین المل ــط عموم ــت، رواب ــر ریاس و دفت
دانشــگاه و همچنیــن سرپرســت معاونــت فرهنگــى و 
اجتماعــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون معرفــى 
ــه  ــر ب ــى تقدی ــاون قبل ــا و مع ــاى روس و از تالش ه

ــد. ــل آم عم
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
کازرون، در ابتــداى ایــن نشســت خاطــر نشــان 
نمــود: پیگیرى هــاى متعــددى را در خصــوص تأمیــن 
وجــه مــورد نیــاز بــراى تکمیــل عملیــات ســاختمانى 
و بخشــى از محوطه ســازى پردیــس دانشــگاه در 

ــم و  ــام داده ای ــتانى انج ــى و اس ــف مل ــطوح مختل س
ــن  ــم ای ــا بتوانی ــته ایم ت ــادى داش ــاى زی رایزنى ه
ــراى  ــادى ب مجموعــه دانشــگاهى کــه هزینه هــاى زی
ــردارى  ــه بهره ب ــده اســت را ب ــرف ش ــداث آن ص اح
برســانیم. درخواســت ویــژه مــا از تمامــى مســئوالن 
ــت؛  ــوع اس ــن موض ــق ای ــراى تحق ــاص ب ــه خ توج
ــردارى از پردیــس دانشــگاه عــالوه  ــا بهره ب چراکــه ب
ــجویان  ــار دانش ــبى در اختی ــاى مناس ــه فض ــر آنک ب
قــرار گرفتــه و ســرانه فضاهاى اســتاندارد دانشــگاهى 
کازرون ارتقــا مى یابــد، بخــش قابــل توجهــى از 
ــف  ــاى مختل ــگاه در زمینه ه ــارى دانش ــکالت ج مش
ــگاه نیــز برطــرف  ــا خواب ــه مســائل مرتبــط ب از جمل

ــد شــد. خواه
ایشــان همچنیــن بــا تقدیــر از روســایى کــه 
آییــن تکریم شــان برگــزار گردیــد، از زحمــات و 
دوران  در  راســتى  علیرضــا  دکتــر  همراهى هــاى 
ــى  ــى و اجتماع ــت فرهنگ ــتى معاون ــدى سرپرس تص
ــتى  ــا راس ــر علیرض ــود. دکت ــى نم ــگاه قدردان دانش
نیــز کــه بــا اســتفاده از بســترهاى مجــازى در 
ــخنانى  ــى س ــود ط ــوده ب ــرکت نم ــن نشســت ش ای
ــى  ــه مدیریت ــاد مجموع ــن اعتم ــکر از حس ــا تش ب
دانشــگاه، تأکیــد نمــود بــا تــداوم همکارى هــا 
در ســایر مأموریت هــا و بخش هــاى دیگــر و بــه 
ــت  ــار هیئ ــد در کن ــگاه، بتوان ــاز دانش ــور نی فراخ

ــگاه  ــى دانش ــت علم ــا هیئ ــایر اعض ــه و س رئیس
ــه  ــت هرچ ــت تقوی ــى کازرون در جه ــلمان فارس س

ــردارد. ــگاه گام ب ــن دانش ــتر ای بیش
ــان  در ادامــه و در فضایــى صمیمانــه و تعاملــى، معاون
ــا طــرح برخــى  و مدیــران حاضــر در ایــن نشســت ب
پیشــنهادهاى  و  دیدگاه هــا  بیــان  بــه  مســائل 
ــد و  ــود عملکــرد دانشــگاه پرداختن ــراى بهب خــود ب
ــا  ــى آنه ــکارى و مشــارکت میدان ــا هم ــرر شــد ب مق
ــگاه نســبت بــه  ــه دانش ــتیبانى هیئت رئیس و پش
ــکالت،  ــودن مش ــرف نم ــنهادها و برط ــق پیش تحق

ــود. ــدام ش اق
گفتنــى اســت در پایــان ایــن نشســت نیــز در قالــب 
مراســم تکریــم و معارفــه، از زحمــات دکتــر علیرضــا 
راســتى، سرپرســت ســابق معاونــت فرهنگــى و 
مجیدى نیــا،  علــى  دکتــر  دانشــگاه،  اجتماعــى 
ــن  ــى و تضمی ــارت، ارزیاب ــروه نظ ــابق گ ــس س ریی
ــى،  ــا صنعت ــدس احمدرض ــگاه و مهن ــت دانش کیفی
رئیــس ســابق دفتــر ریاســت، تقدیــر بــه عمــل آمد و 
آقایــان دکتــر ســعید فالحــى، رییــس گــروه نظــارت، 
ارزیابــى و تضمیــن کیفیــت دانشــگاه، دکتــر ابراهیــم 
ــى  ــى و اجتماع ــت فرهنگ ــت معاون اژدرى، سرپرس
ــر  ــس دفت ــا، رئی ــى مجیدى نی ــر عل ــگاه و دکت دانش
ریاســت، روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه 

ــدند. ــى ش ــلمان فارســى کازرون معرف س
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ــاى  ــتین روزه ــاه و در نخس ــن م ــح روز 8 فروردی صب
کارى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ســال 
جدیــد، جمعــى از هنرمنــدان، پیشکســوتان و اســاتید 
ــه  ــتان کازرون ب ــرى شهرس ــف هن ــته هاى مختل رش
منظــور آشــنایى میدانــى بــا پردیــس 78 هکتــارى این 
ــراى بازنمایــى  دانشــگاه و اســتفاده از ایــن ظرفیــت ب
ــى و اســالمى و  مناســب عناصــر هویتــى بومــى، ایران
ــرى  ــى و هن ــى فرهنگ ــاى غن ــتفاده از ظرفیت ه اس
کازرون در ســاخت و ســازهاى جدیــد و همچنیــن 
ــور در  ــا حض ــرا، ب ــت اج ــازى هاى در دس محوطه س
ــت  ــاى در دس ــد از بناه ــن بازدی ــس، ضم ــن پردی ای
ســاخت و فضاهــاى مختلــف ایــن مجموعه دانشــگاهى، 
بــه بحــث و تبــادل نظــر در ایــن خصــوص پرداختنــد.

ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
هنرمنــدان،  کازرون،  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
پیشکســوتان و اســاتید هنــرى حاضــر در ایــن مراســم 
ــس  ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــور دکت ــا حض ــه ب ک
دانشــگاه، دکتر احســان منبــرى، معــاون مالــى و ادارى 
و جمعــى از کارکنــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــاختمان ها و  ــور در س ــا حض ــدا ب ــد، ابت ــزار گردی برگ
ابنیــه مختلــف در دســت ســاخت پردیــس دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، بــه مشــاهده و بررســى 

قســمت هاى مختلــف ایــن پردیــس 
ــا توضیحــات ارایــه شــده  پرداختنــد و ب
ــاز،  ــا سبب س ــدس علیرض ــوى مهن از س
کارشــناس مســئول گــروه امــور فنــى و 
نظــارت بــر طرح هــاى عمرانــى دانشــگاه 
ــات  ــا جزئی ــى کازرون، ب ــلمان فارس س
ــک از  ــر ی ــاخت ه ــد س ــازه اى و رون س

ــدند. ــنا ش ــاختمان ها آش ــن س ای
در ادامــه و طــى برگــزارى نشســتى، دکتر 
غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه 
ــان  ــر نش ــى کازرون، خاط ــلمان فارس س
ــم  ــان و ه ــاهدات عی ــم مش ــود: ه نم

مطالعــات علمــى متعــدد، بــه وضــوح بــر ظرفیت هــاى 
ــد.  ــى مى دهن ــرى کازرون گواه ــى و هن ــاالى فرهنگ ب
ایــن ظرفیت هــا مى تواننــد از طــرق اصولــى و مناســب 
ــتفاده  ــورد اس ــه م ــه جامع در جهــت هویت بخشــى ب
قــرار گیرنــد. پردیــس 78 هکتــارى دانشــگاه ســلمان 
ــه  ــه ب ــت ک ــترهایى اس ــى از بس ــى کازرون یک فارس
دلیــل محوریتــى کــه ایــن دانشــگاه بــه عنــوان قطــب 
علمــى منطقــه دارد، مى توانــد در جهــت تحقــق ایــن 
ــه اى  ــه عرص ــردازد، چراک ــش بپ ــاى نق ــه ایف ــم ب مه
ــى  ــى و مبتن ــى اصول ــراى معرفــى و بازنمای ــدگار ب مان
ــر داده هــاى مطالعاتــى و علمــى ظرفیت هــاى غنــى  ب
ــى  ــتان تاریخ ــارى و... شهرس ــرى، معم ــى، هن فرهنگ

ــت. کازرون اس
اســاتید  و  پیشکســوتان  هنرمنــدان،  ادامــه،  در 
ــه  ــتان کازرون ب ــرى شهرس ــف هن ــته هاى مختل رش
ــا  ــاط ب ــا و نقطه نظرهــاى خــود در ارتب ــان دیدگاه ه بی
چگونگــى اســتفاده از ظرفیت هــاى غنــى فرهنگــى و 
هنــرى کازرون در پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى 
ایــن  اجرایــى  فعالیت هــاى  همچنیــن  و  کازرون 
ــارى  ــر معم ــتفاده از عناص ــد. اس ــگاه پرداختن دانش
ــى  ــرد گچ ــاى منحصربه ف ــون پنجره ه ــى همچ بوم
ــا و  ــى پالن ه ــزوم طراح ــر، ل ــر دیگ ــایر عناص و س

نماهــاى ســاختمان هایى کــه در آینــده احــداث 
ــى و  ــى، ایران ــت بوم ــا هوی ــد شــد متناســب ب خواهن
اســالمى، لــزوم حفــظ چشــم اندازها و عناصــر طبیعــى 
موجــود در پردیــس اعــم از تپه هــا و گونه هــاى 
جانــورى و گیاهــى آن، ارتبــاط دوجانبــه شــهر و 
از  تندیس هایــى  و  ســردیس ها  نصــب  دانشــگاه، 
مشــاهیر کازرون در ســطح پردیــس، اســتفاده از نمــاى 
بناهــاى فعلــى بــراى بازنمایى هویــت معمــارى کازرون، 
ــف  ــته هاى مختل ــى در رش ــاى مل ــزارى رویداده برگ
هنــرى بــراى خلــق آثــار مرتبــط بــا کازرون در پردیس 
ــى  ــتقرار برخ ــى کازرون، اس ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــى  ــت تاریخ ــگاه در باف ــى دانش ــز خدمات ده از مراک
ــاد  ــین، ایج ــق پیش ــارب موف ــتفاده از تج کازرون، اس
فضــا بــراى بازنمایى هــاى هنــرى مــدرن و پســت مدرن 
در جهــت بازتعریــف عناصــر فرهنگــى و هنــرى بومى، 
ضــرورت اســتفاده از آثــار نفیــس و در ترازهــاى ملــى 
ــود کــه از ســوى  و بین المللــى و... از جملــه مــواردى ب
هنرمنــدان، پیشکســوتان و اســاتید هنــرى حاضــر در 

ــد. ــن مراســم مطــرح گردی ای
ــى  ــا قدردان ــن ب ــم همچنی ــن مراس ــن در ای حاضری
ــه در پیــش گرفتــه شــده از ســوى دکتــر  از روی
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
ــگاه،  ــن دانش ــى ای ــه مدیریت و مجموع
بــا تصریــح بــر نمایــان بــودن تغییــرات 
تعامــل  راســتاى  در  شــده  ایجــاد 
ــه  ــا جامعــه و ارائ گســترده تر دانشــگاه ب
ــى  ــات علم ــیع ترى از خدم ــطح وس س
ــه  ــردم و ب ــوم م ــه عم ــگاهى ب و دانش
ــى شهرســتان کازرون، ضمــن  ــژه اهال وی
ابــراز امیــدوارى در خصــوص تــداوم ایــن 
مســیر، آمادگــى خــود را بــراى گســترش 
ــگاه  ــن دانش ــا ای ــا ب ــداوم همکارى ه و ت
ــد. ــالم نمودن ــف اع ــاى مختل در حوزه ه

در جریان بازدید هنرمندان و اساتید رشته هاى مختلف هنرى کازرون از پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون مطرح شد
ضرورت استفاده از ظرفیت هاى غنى فرهنگى و هویتى کازرون در پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون

ــم،  ــا روز معل ــان ب ــح روز 12 اردیبهشــت ماه، همزم صب
ــوى دانشــگاه هاى  ــن روز از س مراســم گرامیداشــت ای
ــر  ــخنرانى دکت ــور و س ــا حض ــتان کازرون و ب شهرس
ــده  ــگاه و نماین ــتاد دانش ــى دوانى، اس ــدون عباس فری
شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار در مجلــس شــوراى 
ــتاد  ــى، اس ــین رجبى دوان ــر محمدحس ــالمى، دکت اس

ــالم،  ــخ اس ــگر تاری ــگاه و پژوهش دانش
ــام  ــى، ام ــد صباح ــالم محم حجت االس
ــرکت  ــا ش ــن ب ــه کازرون و همچنی جمع
ــت  ــا هیئ ــه، اعض ــت رئیس ــا هیئ اعض
علمــى و جمعــى از اســاتید دانشــگاه هاى 
ــگاه آزاد  ــى کازرون، دانش ــلمان فارس س
دانشــگاه  کازرون،  واحــد  ـ  اســالمى 
ــوزش  ــز آم ــز کازرون، مرک ــور مرک پیام ن
ــکده  ــرى(س)، آموزش ــب کب ــى زین عال
و  کازرون  دختــران  حرفــه اى  و  فنــى 
مرکــز آمــوزش علمــىـ  کاربــردى کازرون 
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــالن کنفران در س
فارســى کازرون و با اســتفاده از بســترهاى 

ــد. ــزار گردی ــازى برگ مج
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش بین المل

کازرون، در ابتــداى ایــن نشســت کــه از ســوى دبیرخانه 
دائمــى هم افزایــى دانشــگاه هاى کازرون و بــا مشــارکت 
تمامــى دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــى شهرســتان 
ــس  ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــد، دکت ــزار گردی برگ
ــک و  ــن تبری ــى کازرون، ضم ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــا و  ــژه معلم ه ــش وی ــر نق ــن روز، ب ــت ای گرامیداش
اســاتید در رشــد و پــرورش ســرمایه هاى انســانى 
جوامــع تأکیــد و بــا اشــاره بــه فعالیت هــاى دبیرخانــه 
ــاى  ــگاه هاى کازرون و تعامل ه ــى دانش ــى هم افزای دائم

ایجــاد شــده در ایــن زمینــه، ابــراز امیــدوارى نمــود: بــا 
اهتمــام اعضــا هیئــت علمــى و اســاتید دانشــگاه هاى 
پژوهشــى  و  علمــى  فعالیت هــاى  بتــوان  کازرون 
ــزا  ــى هم اف ــه را در ارتباط ــاز جامع ــا نی ــب ب متناس
ــت آن  ــج مثب ــه نتای ــاخت ک ــق س ــه اى محق ــه گون ب
ــالى  ــد اعت ــا و اســاتید در رون ــژه معلم ه ــر نقــش وی ب

ــان ســازد. ــه، بیــش از پیــش خــود را نمای جامع
در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر فریــدون عباســى دوانى، 
در  کوهچنــار  و  کازرون  شهرســتان هاى  نماینــده 
مجلــس شــوراى اســالمى نیــز طــى ســخنانى خاطــر 
ــژه اى کــه اســاتید  نشــان نمــود: علیرغــم اهمیــت وی
دانشــگاه ها در ســاختار علمــى کشــور دارنــد، بــا ایــن 
ــد. در  ــور ندارن ــگاه الزم را در کش ــاتید جای ــود اس وج
ایــن حــوزه، توســعه کیفــى فــداى توســعه کّمــى شــده 
اســت و همیــن مســئله ســبب درگیــر شــدن اســاتید 

در مشــکالت روزمــره زندگــى و بــه دنبــال آن تضعیــف 
ــه اى  ــه گون نقــش تربیتــى دانشــگاه ها شــده اســت. ب
ــش  ــاى آن را در افزای ــم پیامده ــروزه مى توانی ــه ام ک

ــم. ــاهده نمایی ــى مش ــیب هاى اجتماع آس
نماینــده شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار در مجلــس 
ــا از ظرفیت هــاى  ــزود: م شــوراى اســالمى در ادامــه اف
اســاتید و معلم هــا بــه درســتى اســتفاده 
کــه  مى کنــم  تأکیــد  نکرده ایــم. 
معلم هــا  بــه  حرمت هــا  بایســتى 

ــود. ــده ش برگردان
رجبى دوانــى،  محمدحســین  دکتــر 
ــخ  ــگر تاری ــگاه و پژوهش ــتاد دانش اس
اســالم، از دیگــر ســخنران هاى ایــن 
ــخنانى  ــى س ــان ط ــود. ایش ــت ب نشس
ــم،  ــن معل ــود: بزرگتری ــان نم ــر نش خاط
ــت  ــوده اس ــى ب ــارك و تعال ــد تب خداون
ــانیت اســت.  ــم انســان ها و انس ــه معل ک
ــز  ــاء، پدرهــا و مادرهــا نی ــران، انبی پیامب
ــته اند و  ــه داش ــى در جامع ــش معلم نق
ــت  ــى از اهمی ــوارد حاک ــن م ــى ای تمام
جایــگاه معلــم در نظــام تربیتــى انســان 
ــاهد  ــز ش ــاس نی ــن اس ــت. برهمی اس
ــر نقــش  ــژه اى ب هســتیم کــه در قــرآن تأکیدهــاى وی

مى گــردد. مطــرح  معلم هــا 
پــس از ایشــان، حجت االســالم محمــد صباحــى، امــام 
جمعــه کازرون نیــز طــى ســخنانى بــا گرامیداشــت روز 
معلــم، بــه ضــرورت ترویــج علــم در جامعــه اشــاره کرد 
و خاطــر نشــان نمــود: یکــى از فضاهــاى خالــى کــه در 
ــردن  ــوش ک ــود، فرام ــده مى ش ــتان دی ــطح شهرس س
ســرمایه هاى غنــى علمــى و پیشــینه پرســابقه حضــور 
و فعالیــت دانشــمندان کازرونــى در ســطوح ملى اســت.

نشست بزرگداشت روز معلم به میزبانى دبیرخانه دائمى هم افزایى دانشگاه هاى کازرون برگزار شد
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خردادمــاه،   24 دوشــنبه،  روز 
همزمــان بــا دهــه کرامــت و 
بــه مناســبت میــالد حضــرت 
معصومــه(س) و روز دختــر، بــا 
ــا،  ــب فاضل نی ــر غری ــور دکت حض
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــاون  ــرى، مع ــى مظف کازرون، عل
ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار 
از  جمعــى  کازرون،  شهرســتان 
ــگاه  ــى دانش ــت علم ــا هیئ اعض
و  کازرون  فارســى  ســلمان 
ــگاه،  ــان دانش ــاى کارکن خانواده ه
دختــر  برگزیــده  فرزنــدان  از 

ــان ایــن دانشــگاه در حوزه هــاى علمــى، فرهنگــى، ورزشــى، دینــى  کارکن
و... تقدیــر صــورت پذیرفــت.

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملل دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــود:  ــان نم ــر نش ــم خاط ــن مراس ــا در ای ــب فاضل نی ــر غری کازرون، دکت
خوشــبختانه خانواده هــاى کارکنــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون کــه از 
ســرمایه هاى برجســته و تکیه گاه هــاى ایــن دانشــگاه محســوب مى شــوند، 
ــه  ــام جــدى داشــته اند و ب ــز اهتم ــدان خــود نی ــرورش فرزن در راســتاى پ
ــف  ــاى مختل ــا در حوزه ه ــت آنه ــاى موفقی ــاهد خبره ــب ش ــور مرت ط
ــه در  ــى اســت ک ــرمایه هاى فرهنگ ــاى س ــن نشــان از غن ــه ای هســتیم ک

جمــع کارکنــان دانشــگاه وجــود دارد.
ــود:  ــن خاطــر نشــان نم رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنی

بــه منظــور تشــویق و حمایــت 
کارکنــان  موفــق  فرزنــدان  از 
تشــویق  شــیوه نامه  دانشــگاه، 
دانشــگاه  کارکنــان  فرزنــدان 
ســلمان فارســى کازرون بــه عنــوان 
یکــى از شــیوه نامه هایى کــه در 
دســتورکار دانشــگاه قــرار داده ایــم، 
ــا  تنظیــم و مصــوب شــده اســت. ب
حســن مدیریــت مجموعــه معاونــت 
ــراى  ــگاه در اج ــى دانش ادارى و مال
ــت  ــروز فرص ــیوه نامه، ام ــن ش ای
ــا از  ــد ت ــت آم ــه دس ــبى ب مناس
ــر، از  ــدگان دخت ــدادى از برگزی تع
بیــن اعضــا خانواده هــاى کارکنــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون تقدیــر 

ــم. نمایی
ــى از  ــاى ناش ــل محدودیت ه ــه دلی ــه ب ــز ک ــم نی ــن مراس ــان ای در پای
ــده  ــدان برگزی ــدودى از فرزن ــور مع ــا حض ــتى ب ــتورالعمل هاى بهداش دس
دختــر کارکنــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگــزار گردیــد، براســاس 

ــد. ــدا گردی ــا اه ــه آنه ــى ب ــوب، هدایای ــیوه نامه مص ش
ــدان دختــر کارکنــان  گفتنــى اســت در حاشــیه اجــراى ایــن برنامــه، فرزن
ــف  ــمت هاى مختل ــور در قس ــا حض ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س دانش
دانشــگاه، از نزدیــک بــا ایــن قســمت ها آشــنا شــدند. همچنیــن بــا حضــور 
کارشــناس هاى برخــى از آزمایشــگاه هاى دانشــگاه بــه مشــاهده تعــدادى از 
آزمایش هــا و در عیــن حــال مشــارکت در اجــراى برخــى از آنهــا پرداختنــد.

صبــح روز دوشــنبه، 24خردادمــاه،  آییــن گرامیداشــت والدت حضــرت معصومــه(س) بــه 
همــراه برگزارى نشســتى تخصصــى با عنــوان «شناســایى افــکار محدودکننــده و راه هاى 
رهایــى از آنهــا جهــت ارتقــاى ســالمت روان» بــا حضــور دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس 
ــژه  ــدار وی ــرى، معــاون اســتاندار و فرمان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، علــى مظف
شهرســتان کازرون، لینــدا رضائیــان، مســئول امــور بانــوان و خانــواده فرمانــدارى ویــژه 
شهرســتان کازرون، دکتــر نســیمه نوحى جدســى، مشــاور امــور بانــوان و خانــواده رئیــس 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، جمعــى از مشــاورین امــور بانــوان اداره هاى شهرســتان 
ــگاه  ــان دانش ــاى کارکن ــا خانواده ه ــه کازرون و اعض ــدارس دختران ــاورین م کازرون، مش
ســلمان فارســى کازرون و بــا ســخنرانى دکتــر لیــال شــاملى، عضــو هیئــت علمــى گروه 

روانشناســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگــزار گردیــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در 
ایــن نشســت لیندا رضائیــان، مســئول امور بانــوان و خانــواده فرمانــدارى ویژه شهرســتان 
کازرون، ابــراز امیــدوارى نمــود بــا تالش هــا و همکارى هــاى چنــد جانبــه بتــوان ضمــن 
برطــرف نمــودن مشــکالت و مســائل زنــان و دختــران، بســترهاى مناســب ترى را بــراى 

حضــور و نقش آفرینى هــاى آنهــا در ســطح جامعــه ایجــاد نمــود.
در بخــش تخصصــى ایــن نشســت نیــز دکتــر لیــال شــاملى، عضــو هیئــت علمــى 
گــروه روانشناســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، خاطــر نشــان نمود: افســردگى 
ــه  ــتند ک ــه هس ــطح جامع ــایع در س ــى ش ــالالت روان ــایع ترین اخت ــراب، ش و اضط
شــیوع آنهــا بیــن زنــان دو برابــر مــردان اســت. طبــق پژوهــش هــاى روانشــناختى 
نیــز آمــار نشــان داده کــه افــکار خطــادار و افــکار تحریــف شــده، ســهم عظیمــى در 
بــروز اختــالل و افســردگى دارنــد. بنابرایــن اگــر بتوانیــم افــکار خطــادار خانم هــاى 
ــه  ــراب و افســردگى جامع ــم در مســیر کاهــش اضط ــرزمین مان را مشــخص کنی س

ــم. ــاال برده ای ــت روان را ب ــه بهداش ــته ایم و در نتیج ــدم برداش ق
ــریح  ــا تش ــه ب ــى کازرون در ادام ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم ــو هیئ عض
یــازده فکــر محدودکننــده و ســمى شــایع شناســایى شــده، در قالــب فعالیت هــاى 
کارگاهــى و عملــى بــه بیــان راهکارهــاى اصالحــى آنهــا و همچنیــن باورهــاى مثبــت 

جایگزین شــان پرداخــت.

همزمان با دهه کرامت و به مناسبت میالد حضرت معصومه(س) و روز دختر صورت پذیرفت 
تقدیر از فرزندان برگزیده دختر کارکنان دانشگاه سلمان فارسى کازرون

در نشستى تخصصى به میزبانى دانشگاه سلما ن فارسى کازرون مطرح شد
شیوع افسردگى و اضطراب بین زنان، دو برابر مردان است 
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بــه دنبــال اجــراى مجموعــه فعالیت هــا و برنامه هــاى آموزشــى و ترویجى پیشــگیرانه، 
کنتــرل و کاهــش آســیب هاى اجتماعــى کــه از ســوى مرکــز مشــاوره، بهداشــت و 
ــنبه، 4 ــح روز ش ــود، صب ــال مى ش ــى کازرون دنب ــلمان فارس ــگاه س ــان دانش درم
اردیبهشــت مــاه، کارگاه یــک روزه آمــوزش پیشــگیرى از خودکشــى، از ســوى ایــن 
مرکــز و بــه صــورت غیرحضــورى با شــرکت جمعــى از دانشــجویان دانشــگاه ســلمان 

فارســى کازرون برگــزار گردیــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــا تصریــح بــر اینکــه میــزان اقــدام  دکتــر ســعید آریاپــوران، مــدرس ایــن کارگاه ب
ــر  ــت، خاط ــتر اس ــردان بیش ــوت در م ــزان ف ــر و می ــان باالت ــى در زن ــه خودکش ب
ــازمان بهداشــت  ــرف س ــار رســمى اعــالم شــده از ط ــا آم ــق ب ــود: مطاب نشــان نم
جهانــى، باالتریــن میــزان اقــدام بــه خودکشــى، در گــروه ســنى 15 تــا 24 ســال اتفاق 
مى افتــد. در کشــور مــا نیــز مطابــق بــا آمارهــاى موجــود، میــزان خودکشــى در بیــن 
دانشــجویان، چهــار  و نیــم در هــر صدهــزار نفــر اســت و بیشــترین میزان خودکشــى 
ــا کمــک دانشــجویان،  در ســال دوم تحصیلــى اتفــاق مى افتــد. بنابرایــن بایســتى ب
ــب،  ــى و مناس ــیوه هایى اصول ــا ش ــا ب ــود ت ــالش نم ــا و... ت ــاتید، خانواده ه اس
ــرایط را  ــى گرا، ش ــراد خودکش ــایى اف ــا شناس ــرل و ب ــى را کنت ــاى احتمال بحران ه

بــراى بهبــود آنهــا مهیــا نمــود.
دانشــیار گــروه روان شناســى دانشــگاه مالیــر در ادامــه ایــن کارگاه کــه از ســوى مرکز 
مشــاوره، بهداشــت و درمــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگــزار گردیــد، ضمن 
مــرورى بــر باورهــاى نادرســت و درســت در مورد خودکشــى، خاطر نشــان نمــود: رواج 
باورهــاى نادرســت در ســطح جامعــه، امــکان وقــوع خودکشــى را افزایش داده اســت. 
بــه عنــوان مثــال متأســفانه در ســطح جامعــه وجــود دارد مبنــى بــر اینکــه کســانى 
کــه اقــدام بــه خودکشــى مى کننــد، فقــط بــه دنبــال جلــب توجــه هســتند. ایــن 
درصورتــى اســت کــه خودکشــى، فریــاد ناامیــدى و درخواســت کمــک اســت و ایــن 
معــادل بــا جلــب توجــه نیســت. بنابرایــن بایســتى ژســت هاى خودکشــى را جــدى 
گرفــت چراکــه اگــر فــرد اقدام کننــده بــه خودکشــى، پاســخ مــورد نظــر را دریافــت 

نکنــد، ممکــن اســت دفعــه بعــد، اقــدام شــدیدترى انجــام دهــد.
ــه  ــه ارای ــن کارگاه، ب ــى ای ــش پایان ــى در بخ ــگیرى از خودکش ــدرس کارگاه پیش م
ــت و  ــى گرا پرداخ ــراد خودکش ــا اف ــاط ب ــرارى ارتب ــراى برق ــى ب ــاى عمل راهکاره
ــه الزم را  ــد زمین ــرد مى توان ــود: در گام اول، گفتگــو و پرســش از ف خاطــر نشــان نم
ــه خودکشــى مشــخص  ــرد ب ــى ف ــاى احتمال ــا و گرایش ه ــه انگیزه ه ــم آورد ک فراه
شــود. چنانچــه ایــن رونــد بــا تکنیک هــاى اصولــى همــراه باشــد، مى توانــد موثرتــر 
صــورت پذیــرد و امــکان بهتــرى بــراى برداشــتن گام دوم، یعنــى ترغیــب فــرد بــه 
ســمت مراجعــه بــه کارشناســان اورژانــس اجتماعــى و ارجــاع بــه افــراد متخصــص 

بــراى برداشــتن گام هــاى بعــدى را بــه دنبــال داشــته باشــد.
گفتنــى اســت در پایــان ایــن کارگاه عــالوه بــر صــدور گواهــى شــرکت در دوره بــراى 
کلیــه شــرکت کنندگان، بــه ســه نفــر از دانشــجویان شــرکت کننــده بــه قیــد قرعــه، 

جوایــز 100هزارتومانــى اهــدا گردید.

در کارگاه آموزشى مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه سلمان فارسى 
کازرون پیرامون پیشگیرى از خودکشى مطرح شد

رواج باورهاى نادرست در سطح جامعه، امکان وقوع 
خودکشى را افزایش داده است



Salman Farsi University of Kazerun Newsletter
خربنامه دانشگاه سل�ن فارسی کازرون

ش�ره  ٢   |   بهار ١٤٠٠

11

دکتر علیرضا راستى، با تصریح بر توانمندى هاى باالى دانشجویان دانشگاه سلمان فارسى کازرون در حوزه هاى مختلف فرهنگى و اجتماعى خبر داد 
سومین جشنواره دانشگاهى رویش دانشگاه سلمان فارسى کازرون، برگزیدگان خود را شناخت

ــنواره  ــومین جش ــل داورى س ــام مراح ــا اتم ب
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــش دانش ــگاهى روی دانش
کازرون، برگزیــدگان ایــن جشــنواره در حوزه هــاى 
ــى  ــى معرف ــى و کانون ــردى، گروه ــف ف مختل

ــدند. ش
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملل 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر علیرضا 
راســتى، سرپرســت معاونــت فرهنگــى و اجتماعى 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ضمــن اعــالم 
ایــن خبــر خاطــر نشــان نمــود: در ابتــدا مایلــم 
مراتــب قدردانــى صمیمانــه خــود را از همــکاران 
حــوزه معاونــت فرهنگــى اجتماعــى کــه در 
برگــزارى مناســب جشــنواره دانشــگاهى رویــش 
نقــش عمــده اى داشــتند، ابــراز نمایــم. جشــنواره 
ــل  ــه اى بى بدی ــم و زمین ــى مغتن ــش فرصت روی
ــاى  ــکوفایى توانمندى ه ــه ش ــک ب ــت کم درجه
مختلــف  عرصه هــاى  در  دانشــجو  جوانــان 
فرهنگــى، هنــرى، اجتماعــى و... اســت کــه بایــد 
در برنامه ریزى هــاى فعلــى و آتــى دانشــگاه 

ــه آن معطــوف شــود. ــژه اى ب توجــه ى وی
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  راســتى  دکتــر 
دانشــگاه  دانشــجویان  بــاالى  ظرفیت هــاى 
ــف  ــاى مختل ــى کازرون در حوزه ه ــلمان فارس س
فعالیت هــاى فرهنگــى، اجتماعــى، مذهبــى 
و... افــزود: عمیقــا اعتقــاد دارم ظرفیت هــاى 
موجــود در کانون هــاى دانشــجویى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون بــه حــدى وســیع و زیــاد 
ــاى  ــن کانون ه ــاى بهتری ــا فعالیت ه ــه ب اســت ک
شانه به شــانه  کشــور  بــزرگ  دانشــگاه هاى 

برابــرى و همــاوردى مى کنــد.
اجتماعــى  و  فرهنگــى  معاونــت  سرپرســت 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنیــن 
ضمــن ارایــه گزارشــى از برگــزارى ســومین 
جشــنواره دانشــگاهى رویــش در ایــن دانشــگاه، 
ــد  ــنواره بای ــورد جش ــود: در م ــان نم ــر نش خاط
ــر  ــالوه ب ــن دوره، ع ــى ای ــم ویژگ ــرض کن ع
آزاد دانشــجویان  مرحلــه گروهــى، شــرکت 

مســتعد و توانمنــد دانشــگاه در بخــش فــردى و 
ــى،  ــتان، طراح ــعر، داس ــر ش ــى نظی در حوزه های
ــه  ــن مرحل ــه ای ــد ک ــى و... مى باش خوشنویس
ــزار  ــگاه برگ ــطح دانش ــار در س ــن ب ــراى اولی ب
ــور  ــر، اســتقبال درخ شــده اســت. ویژگــى دیگ
ــد  ــه نوی ــوورود از برنامه هاســت ک دانشــجویان ن
ــته را در دوران  ــال و شایس ــى فع ــور جوانان حض

پســاکرونا در دانشــگاه مى دهــد.
بــا  نمــود:  امیــدوارى  اظهــار  پایــان  وى در 
و  جدیــت  و  پشــتکار  دقیــق،  برنامه ریــزى 
پیگیــرى دانشــجویان عزیــز و نقش شناســایى  گر 
و حمایتــى اعضــاى محتــرم هیــات علمــى، دوره 
ــق و غنــاى جشــنواره رویــش و  ــر رون ــه دوره ب ب
کیفیــت آن افــزوده شــود و شــاهد حضور بیشــتر 
دانشــجویان در برنامه هــاى متنــوع ایــن رویــداد 

باشــیم.
جشــنواره  ســومین  نتایــج  اســت  گفتنــى 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــش دانش ــگاهى روی دانش

مى باشــد: شــرح  بدیــن  کازرون، 
بخش آثار فردى

محــور عکــس / برگزیــده: سیدمحمدســعید 
ــالق ــم اخ ــر: مری ــته تقدی ــوى ـ شایس مصطف

ــى ـ  ــه قربان ــده: فاطم ــى/ برگزی ــور نقاش مح
ــى ــکا کاظم ــر: ملی ــته تقدی شایس

محــور داســتان کوتــاه / برگزیــده: فاطمه دشــتى 
ـ شایســته تقدیــر: فاطمــه یزدانى

محــور داســتان بلنــد / برگزیــده: سیدابوالقاســم 
عابــدى

محــور خوشنویســى / برگزیــده: ســیدمحمد 
ــوى مصطف

ــى ـ  ــرا طاوس ــده: زه ــته / برگزی ــور دل نوش مح
ــى ــه یزدان ــر: فاطم شایســته تقدی

محــور شــعر / برگزیــده: فاطمــه اســتوار ـ 
صادقى بوگــر زهــرا  تقدیــر:  شایســته 

محور صنایع دستى / برگزیده: ندا چاوش
محور کلیپ / برگزیده: آیدا سبزه وارى

محور پوستر / برگزیده: نرجس نصرپور
بخش آثار گروهى

موســیقى / برگزیــده: بــه صورت مشــترك «ســینا 
شــعائرى، محمــد ذوالقــدر» و «مهــرداد پیردهقان، 

ــد ذوالقدر» محم
ــه  ــعائرى، فاطم ــینا ش ــده: «س پادکســت / برگزی
زارعــى، مــارال امیرســلیمانى، پریســا ســجادیان 

ــدر» و محمــد ذوالق

بخش کانون ها
کانــون برگزیــده در محور ســاختار و تشــکل یابى: 

کازرون شناسى
کانــون برگزیــده در محــور تولیــد کانونــى: 

موســیقى
کانــون برگزیــده در محــور تعــدد و تنــوع 

کازرون شناســى برنامه هــا: 
کانــون برگزیــده در محــور اجــراى خالقانه تریــن 

ــار  ــا: جویب برنامه ه
ــف  ــرى طی ــور فراگی ــده در مح کانــون برگزی

محیط زیســت مخاطــب: 
کانــون برگزیــده در محــور طــرح برگزیــده 

محیط زیســت کانون هــا: 
کانــون برگزیــده دانشــگاه ســلمان فارســى 

کازرون شناســى کازرون: 
 طــى روزهــاى آتــى و در قالــب مراســمى 
بهداشــتى  دســتورالعمل هاى  چارچــوب  در 
ــا، از دانشــجویان و  ــا کرون ــه ب ســتاد ملــى مقابل
ــر  ــن جشــنواره، تقدی ــاى منتخــب در ای کانون ه

ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ب
ســومین جشــنواره دانشــگاهى رویــش دانشــگاه 
ــایر  ــا س ــان ب ــى کازرون، همزم ــلمان فارس س
دانشــگاه هاى کشــور در بهمــن و اســفندماه ســال 
1399 برگــزار گردیــد و آثــار منتخب دانشــجویان 
و کانون هــاى برگزیــده ایــن جشــنواره بــه 
نهمیــن جشــنواره ملــى رویــش معرفــى شــدند.

مهســا عبــودى و علــى عشــایرى، دانشــجویان 
کســب  بــا  کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
پنجمیــن  و  بیســت  در  رقمــى  تــک  رتبه هــاى 
ــن  ــن درخشــش در ای ــور، ضم ــى کش ــاد علم المپی

برگ هــاى  علمــى،  رویــداد 
تاریــخ  در  دیگــرى  زریــن 
دانشــجویان  افتخــارات 
فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
گذاشــتند.  برجــاى  کازرون 
روابــط  گــزارش  بــه  بنــا 
بین الملــل  امــور  و  عمومــى 
فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
نتایــج  اعــالم  بــا  کازرون، 
نهایــى برگزیــدگان بیســت 
علمــى  پنجمیــن المپیــاد  و 
ــوى  ــور از س ــجویى کش دانش
مهســا  ســنجش،  ســازمان 
دانش آموختــه ى  عبــودى، 

رشــته روان شناســى دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــاد  ــن المپی ــه 7 ای ــب رتب ــه کس ــق ب کازرون موف
ــى  ــن عل ــد. همچنی ــى گردی ــته روان شناس در رش
ــات  ــان و ادبی ــته زب ــه ى رش ــایرى، دانش آموخت عش
فارســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون نیــز 
موفــق بــه کســب رتبــه 7 بیســت و پنجمیــن 
المپیــاد علمــى دانشــجویان کشــور در رشــته زبــان 

و ادبیــات فارســى شــد. 
بــه دنبــال اعــالم ایــن نتایــج، دکتــر غریــب 
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــر  ــگان خاط ــن دانش آموخت ــه ای ــک ب ــن تبری ضم
نشــان نمــود: درخشــش ایــن دانش آموختــگان 

ــوب  ــاى مطل ــر ظرفیت ه ــار دیگ ــه ب ــر آنک ــالوه ب ع
ــش درآورد،  ــه نمای ــگاه را ب ــن دانش ــجویى ای دانش
اعضــا هیئــت  بــاالى  توانمندى هــاى  از  حاکــى 
علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و تــالش و 
همــت قابــل تقدیــر آنهــا براى 
انتقــال دانــش بــه دانشــجویان 
اســت. بــر همیــن اســاس 
ــود را از  ــى خ ــب قدردان مرات
تمامــى اعضــا هیئــت علمــى و 
دانشــجویان پرتــالش دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون اعــالم 

مى نمایــم. 
المپیــاد  اســت  گفتنــى 
ــه  ــجویى از جمل ــى دانش علم
ــى  ــته علم ــاى برجس رویداده
ــوى  ــه از س ــت ک ــور اس کش
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
فنــاورى و بــه منظــور تشــویق 
ــه  ــور ب ــگاه هاى کش ــجویان دانش ــب دانش و ترغی
مطالعــه، تحقیــق و ایجــاد فرصت هــاى مناســب 
ــوم  ــال س ــردد. دانشــجویان س ــزار مى گ علمــى برگ
ــى  ــته تحصیل ــى 23 رش ــاالى دوره کارشناس ــه ب ب
مى تواننــد در ایــن المپیــاد علمــى دانشــجویى 
ــته  ــته، بس ــر رش ــدگان ه ــد و برگزی ــرکت کنن ش
ــاى  ــد از حمایت ه ــب مى کنن ــه کس ــه اى ک ــه رتب ب
ــع  ــه مقط ــون ب ــدون آزم ــه ورود ب ــى از جمل مختلف
کارشناســى ارشــد، بــورس تحصیلــى بنیــاد نخبگان، 
ــپرى  ــتخدامى، س ــاى اس ــن در اولویت ه ــرار گرفت ق
کــردن دوره نظــام وظیفــه در قالــب انجــام پروژه هاى 
پژوهشــى مــورد نیــاز کشــور و... برخــوردار شــوند. 

درخشش پرافتخار دانش آموخته هاى دانشگاه سلمان فارسى کازرون در بیست و 
پنجمین المپیاد علمى دانشجویى کشور

اژدهاکــش،  مهنــاز  نوشــته   Life is a prism رمــان 
دانشــجوى تــرم 6 رشــته زبــان انگلیســى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، توســط انتشــارات «رام 
ــد منتشــر و در  کریشــنا دى» از ناشــران کشــور هن
ســایت آمــازون در دســترس مخاطبــان قــرار گرفــت.
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ایــن رمــان 
ــى  ــر از خودگذشــتگى و جان فشــانى هاى زنان روایتگ
ــراى  ــف ب ــى مختل ــاى زمان ــه در برهه ه ــت ک اس
ــا  ــام ســخت ترین کاره ــود از انج ــواده خ ــظ خان حف
ــد. ماجراهــاى داســتان در فضــاى  ــغ نکردن هــم دری
ــخصیت هاى  ــد و ش ــاق مى افت ــى اتف ــواده ایران خان
ــى  ــاى مختلف ــا رویداده ــه ب ــف آن در مواجه مختل
ــه  ــت ب ــرد، دس ــرار مى گی ــا ق ــش روى آنه ــه پی ک
ــتانى  ــاى داس ــد و فض ــى مى زنن ــاى مختلف انتخاب ه

ــد. ــق مى کنن ــان را خل ــن رم ای
زبــان  بــه   Life is a prism رمــان  اســت  گفتنــى 
ــت.  ــده اس ــر ش ــه منتش ــى و در 298 صفح انگلیس
ایــن نخســتین کتابــى اســت کــه مهنــاز اژدهاکــش 

ــت. ــوده اس ــر نم منتش

انتشار کتاب دانشجوى دانشگاه سلمان فارسى 
کازرون توسط ناشر هندى در سایت آمازون
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درخشش دانشجویان دانشگاه سلمان فارسى کازرون در جشنواره ملى رویش 
کانون کازرون شناسى دانشگاه سلمان فارسى کازرون، کانون برگزیده دانشجویى کشور شد

ــى  ــت تخصص ــفندماه، نشس ــنبه، 23 اس ــر ش عص
ــت از  ــى در حفاظ ــع محل ــش جوام ــارکت و نق مش
ــتم  ــه اکوسیس ــرد بهین ــا و کارک ــتى، احی تنوع زیس
ــس  ــور رئی ــا حض ــه، ب ــان و حل ــاى پریش تاالب ه
مدیــرکل  کازرون،  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
اداره  رئیــس  بوشــهر،  اســتان  محیط زیســت 
محیط زیســت کازرون و جمعــى از اســاتید دانشــگاه، 
محیط زیســت  فعــاالن  و  متخصصــان  مســئوالن، 
ــکارى  ــا هم ــهر، ب ــتان هاى کازرون و بوش در شهرس
بلوط ســبز  زیســت محیطى  کانــون  مشــترك 
انجمــن  و  کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
ــه میزبانــى  ــان و ب ــبز لی ــت محیطى حیات س زیس
ــتفاده از  ــا اس ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س دانش
adobe و پخــش  connect بســترهاى مجــازى

ــد. ــزار گردی ــتاگرام برگ ــده اینس زن
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــه  ــه ب ــا تکی ــبختانه ب ــود: خوش ــان نم ــر نش خاط
ــى  ــوان علم ــجویى و ت ــب دانش ــاى مناس ظرفیت ه
ــلمان  ــگاه س ــى دانش ــت علم ــا هیئ ــاتید و اعض اس

برنامه ریزى هــاى  کازرون،  فارســى 
ــى  ــک علم ــت کم ــبى را در جه مناس
ــران  ــه مدی ــه مجموع ــى ب و تخصص
تــاالب  احیــا  حــوزه  بــا  مرتبــط 
و  نموده ایــم  طرح ریــزى  پریشــان 
ــد و  ــن رون ــداوم ای ــا ت ــم ب امیدواری
ــط  ــر دســتگاه هاى ذى رب اســتفاده موث
ــژه  ــه وی ــگاه، ب ــاى دانش از ظرفیت ه
مرکــز مطالعــات فرهنگــى و اجتماعــى 
کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
ــک  ــت کم ــرى را در جه ــاى موث گام ه
ــاالب پریشــان  ــا ت ــه حفاظــت و احی ب

ــم. برداری
ــژاد،  ــى ن ــاد قل ــر فره ــه، دکت در ادام
اســتان  محیط زیســت  مدیــرکل 

بوشــهر نیــز طــى ســخنانى برگــزارى ایــن نشســت 
ــاد،  ــازمان هاى مردم نه ــوب س ــل مطل ــانه تعام را نش
ــود  ــى نم ــتانى ارزیاب ــع و فرااس ــى جام ــل نگاه ذی
ــال  ــکالت ح ــیارى از مش ــرد: بس ــان ک ــر نش و خاط
ــدم درك  ــل ع ــه دلی ــور ب ــاى کش ــر تاالب ه حاض
ــوده  ــته ب ــاالب در گذش ــاى ت ــح از کارکرده صحی
اســت؛  تغییــر ایــن نگاه هــا، نیازمنــد تشــریح 
ــت  ــا اس ــاى تاالب ه ــب تر کارکرده ــتر و مناس بیش
ــائل  ــان، مس ــا در تصمیم گیرى هایش ــران م ــا مدی ت
ــده،  ــا تاالب هــا را بــه عنــوان موجــودى زن مرتبــط ب

ــد. ــاظ کنن ــتر لح بیش
کمیتــه  دبیــر  درویشــى،  خســرو  ادامــه،  در 
ــبز  ــن حیات س ــتى انجم ــوع زیس ــش و تن حیات وح
لیــان، کــه یکــى از ســخنران هاى اصلــى ایــن 
ــى  ــن معرف ــود، ضم ــى ب ــى و تعامل نشســت تخصص
ــه  ــاالب حلــه، ب اکوسیســتم و شــرایط جغرافیایــى ت
ــش روى  ــاى پی ــکالت و تهدیده ــى مش ــرور برخ م
ایــن تــاالب پرداخــت و خاطــر نشــان نمــود: 
ــز  ــت آبری ــد در باالدس ــداث س ــالى ها، اح خشکس
ــهم  ــازى س ــدم رهاس ــه، ع ــص حقاب ــدم تخصی و ع
آب زیســت محیطى توســط ذینفعــان و ســدهاى 

ــش ســطح زیرکشــت و مصــرف آب  باالدســت، افزای
ــارى و  ــب آبی ــاى نامناس ــز، روش ه ــوزه آبری در ح
ــوع  ــرى اراضــى، کاهــش تن ــر کارب کشــاورزى، تغیی
زیســتى، افزایــش چــراى دام هــاى ســنگین در 
ــن  ــرى از ای ــوارد دیگ ــى م ــاالب و برخ ــدوده ت مح
ــات  ــه حی ــى هســتند ک ــه تهدیدهای دســت، از جمل
تــاالب حلــه را بــا چالش هــاى جــدى مواجــه 

ند. ســاخته ا
مدیــر  ســیاح پور،  محمدجــواد  ادامــه،  در 
هماهنگ کننــده پایــگاه پژوهــش و اطالع رســانى 
تــاالب پریشــان، کــه ســخنران دیگــر ایــن نشســت 
تخصصــى بــود، بــا طــرح ایــن پرســش کــه راهــکار 
ــه محلــى در  ــى جامع ــا افزایــش نقش آفرین ایجــاد ی
ــا  ــت بوم تاالب ه ــت از زیس ــا و حفاظ ــت، احی مدیری

ــث پرداخــت.  ــه بح ــه ارای ــت، ب چیس
ــال خداپرســت، رئیــس  اســماعیل حســام مقدم، جم
ــر  ــوالدى، دبی ــرزاد پ ــت کازرون، ف اداره محیط زیس
دانشــگاه  ســبز  بلــوط  زیســت محیطى  انجمــن 
پرتوى ســنگى،  رضــا  کازرون،  فارســى  ســلمان 
ــر  ــى دیگ ــان و برخ ــبز لی ــن حیات س ــر انجم دبی
ــن  ــزارى ای ــول برگ ــز در ط ــر نی ــن دیگ از حاضری
ــا  ــه دیدگاه ه ــه ارای ــى ب ــت تخصص نشس
ــث  ــون مباح ــود پیرام ــرات خ و نقطه نظ
مطــرح شــده و همچنیــن تجربه هــاى 
ــون  ــاى گوناگ ــراى راهبرده ــف از اج مختل
ــد. ــى پرداختن ــع محل ــا جوام ــل ب در تعام
ــب  ــت در قال ــن نشس ــت ای ــى اس گفتن
تاالب هــاى  گفتگــوى  ملــى  طــرح 
ــون  ــکار کان ــا ابت ــه ب ــران اجــرا شــد ک ای
دانشــگاه  بلوط ســبز  زیســت محیطى 
ــال  ــاه س ــى کازرون از آذرم ــلمان فارس س
99 در حــال اجــرا مى باشــد و تاکنــون 
ــر گفتگــوى تاالب هــاى پریشــان  عــالوه ب
ــان و  ــاى پریش ــوى تاالب ه ــه، گفتگ و حل

ــت. ــده اس ــزار گردی ــز برگ ــه نی ارومی

دور جدیدى از گفتگوى ملى تاالب هاى ایران
به میزبانى کانون محیط زیستى بلوط سبز دانشگاه سلمان فارسى کازرون برگزار شد

کانون کازرون شناســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون از ســوى هیئــت داوران نهمین 
ــگاه هاى  ــى دانش ــى و اجتماع ــاى فرهنگ ــژه کانون ه ــه وی ــش ک ــنواره روی دوره جش
ــى و  ــوزه ایران شناس ــجویى در ح ــده دانش ــون برگزی ــوان کان ــه عن ــت، ب ــور اس کش

گردشــگرى در گــروه ج دانشــگاه هاى سراســر کشــور انتخــاب شــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــن دوره  ــه نهمی ــوم، اختتامی ــى وزارت عل ــى و اجتماع ــت فرهنگ ــل از معاون ــه نق ب
جشــنواره رویــش، عصــر روز چهارشــنبه 19 خردادمــاه، بــا حضــور دکتــر علــى ربیعى 

ــر غالمرضــا  ــت، دکت ســخنگوى دول
غفــارى معــاون فرهنگــى و اجتماعى 
وزارت علــوم، دکتــر ســلیمى رئیــس 
دانشــگاه عالمــه طباطبائــى و برخــى 
ــگاه هاى  ــى دانش ــان فرهنگ از معاون
ــن دانشــگاه  ــى ای ــه میزبان کشــور ب

برگــزار شــد.
 دکتــر علــى ربیعــى در آئیــن 
ــى  ــنواره مل ــن جش ــه نهمی اختتامی
رویــش در ســخنانى ضمــن تبریــک 
بــه فعــاالن عرصــه دانشــگاه کــه در 
ــور  ــه منظ ــى ب ــاى فرهنگ کانون ه
ــگ  ــتر فرهن ــه بیش ــالى هرچ اعت
ــد  ــد، تاکی ــالش مى کنن ــه ت جامع
فرهنگــى  کانون هــاى  کــرد: 

ــا  ــن کار ب ــى و همچنی ــوى اجتماع ــت و گ ــاى گف ــوان محفل ه ــه عن ــد ب مى توانن
یکدیگــر و مهارت افزایــى در جامعــه بســیار اثربخــش باشــند.

دکتــر غالمرضــا غفــارى معــاون فرهنگــى و اجتماعــى وزارت علوم نیــز در این مراســم 
بــا بیــان اینکــه بزرگــى یــک جامعــه بــه میــزان تعامــالت و تراکــم تبــادالت اجتماعى 
و فرهنگــى کــه در آن برگــزار مــى شــود، بســتگى دارد، اظهــار داشــت: بــه میزانــى که 
تراکــم و تنــوع مجموعــه هــاى اجتماعــى و فرهنگــى بــاال باشــد ما بــا جامعه بــزرگ و 
مجموعــه بــزرگ تــرى مواجــه خواهیــم بود کــه در اینجــا منظــور مــا از جامعه بــزرگ، 

ــگاه است. دانش
در پایــان مراســم اختتامیــه نهمیــن جشــنواره ملــى رویــش، کانون هــاى برگزیــده در 

حوزه هــاى مختلــف در ســه دســته، گــروه الــف شــامل دانشــگاه هاى بیــش از 10 هــزار 
ــروه ج شــامل  ــرى و گ ــزار نف ــا 10 ه ــن 3 ت ــروه ب شــامل دانشــگاه هاى بی ــرى، گ نف
دانشــگاه هاى کمتــر از 3 هــزار نفــر دانشــجو معرفــى شــدند و براســاس نتایــج ارزیابى 
داوران، کانــون کازرون شناســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه عنــوان کانــون 

برگزیــده ایران شناســى و گردشــگرى در گــروه ج معرفــى شــد.
گفتنى اســت کانــون کازرون شناســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، یکــى از نوزده 
ـ اجتماعــى ایــن دانشــگاه اســت کــه در حــوزه ى معاونــت فرهنگى و  کانــون فرهنگــى 
اجتماعــى ایــن دانشــگاه در فضاهاى 
مختلــف فرهنگــى، اجتماعــى، هنرى 
ــن  ــد. ای ــت مى کنن ــى فعالی و مذهب
کانــون در ســال 1398 تأســیس شــد 
و برنامه هــاى متعــدد و متوعــى را 
مرتبــط  مختلــف  حوزه هــاى  در 
بــا شــناخت تاریــخ و فرهنــگ 
ــا  ــت. اعض ــرده اس ــرا ک کازرون اج
شــوراى مرکــزى ایــن کانــون نیلوفــر 
ــم  ــتونى، مری ــدا س ــدى، آی امیرعض
مردانــى، فرشــید شــجاعى و علیرضا 
ــگاه  ــجویان دانش ــدى از دانش معتم

ــتند. ــى کازرون هس ــلمان فارس س
ــدن  ــده ش ــالم برگزی ــال اع ــه دنب ب
کانــون کازرون شناســى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون در نهمیــن جشــنواره ملــى رویــش، دکتــر غریــب فاضل نیــا، 
ــر از عملکــرد اعضــا شــوراى  رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ضمــن تقدی
مرکــزى ایــن کانــون و ســایر دانشــجویان عضــو آن و همچنیــن بــا تشــکر از تالش هاى 
معــاون فرهنگى و اجتماعى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و مجموعه کارشناســان و 
کارکنــان ایــن معاونــت، ابــراز امیــدوارى نمــود بــا تقویــت بســترها بــراى نقش آفرینى 
ــاز  ــه زمینه س ــى ک ــى و اجتماع ــاى فرهنگ ــگاه در عرصه ه ــن دانش ــجویان ای دانش
شــکوفایى هرچــه بیشــتر اســتعدادها و توانمندى هــاى آنهــا خواهــد بــود، بتــوان در 
آینــده شــاهد موفقیت هــاى بیشــتر دانشــجویان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در 
ــر توانمندى هــاى  عرصه هــاى مختلــف فرهنگــى و علمــى و همچنیــن اثبــات عیان ت
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برپایى شب شعر «چشم بیدار» با 
حضور جمعى از شاعران و مسئوالن 

فرهنگى کازرون
ــم  ــعر «چش ــفندماه، شــب ش ــنبه، 9 اس ــامگاه ش ش
ــا  ــى(ع)، ب ــام عل ــبت والدت ام ــه مناس ــدار» ب بی
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــور رئی حض
معــاون فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمى شهرســتان کازرون، مدیــر جهاد دانشــگاهى 
ــگ و ادب  ــى فرهن ــعرا و اهال ــى از ش کازرون و جمع
ایــن شهرســتان، در ســالن اجتماعــات اســتاد علــى 
دوانــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و بــا 
adobe connect ــازى ــترهاى مج ــتفاده از بس اس

ــد. ــزار گردی ــتاگرام برگ ــده اینس ــش زن و پخ
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن

ــن  ــداى ای ــى کازرون، در ابت ــلمان فارس ــگاه س دانش
شــب شــعر، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیس دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، بــا گرامى داشــت والدت 
امــام علــى(ع) و تســلیت وفــات حضــرت زینــب(س)، 
اجــراى ایــن برنامــه را در راســتاى عملیاتــى نمــودن 
تفاهم نامه هــاى همــکارى بیــن ایــن دانشــگاه و 
ــارس  ــتان ف ــاد اســالمى اس ــگ و ارش اداره کل فرهن
و جهــاد دانشــگاهى فــارس برشــمرد و خاطــر نشــان 
ــلمان  ــگاه س ــاى کارى دانش ــود: در برنامه ریزى ه نم
ــى،  ــاى آموزش ــى حوزه ه ــى کازرون، در تمام فارس
فرهنگــى، پژوهشــى و... تــالش کرده ایــم تــا در 
ــگاه  ــن دانش ــت ای ــه مأموری ــراى بیانی ــتاى اج راس
و سیاســت هاى کلــى وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاورى، ارتباط هــاى دانشــگاه بــا جامعــه را تقویــت 

نماییــم. 
در ادامــه حجت االســالم محمدجــواد جاللــى، رئیــس 

ــتان کازرون  ــالمى شهرس ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
ــرد ریاســت  ــر از رویک ــا تقدی ــخنانى ب ــى س ــز ط نی
ــاد  ــت ایج ــلمان فارســى کازرون در جه دانشــگاه س
ــه در فعالیت هــاى فرهنگــى شهرســتان  وحــدت روی
در  کازرون  مناســب  ظرفیت هــاى  بــه  کازرون، 

ــرد.  ــاره ک ــى اش ــاى فرهنگ حوزه ه
دهقانیان فــرد،  کاظــم  دکتــر  آقایــان  ادامــه  در 
ــى، حســین عســکرى، حســین  ــى آل مجتب محمدعل
ــین  ــته نیا، حس ــا شایس ــال اژدرى، رض ــى، جم برزوی
مســرور، بیــژن چرامکانــى، محمــود بهمنــى، ابراهیــم 
ــروده هاى  ــیدزاده، س ــدا جمش ــم ن ــز و خان بیدارمغ
ــت نمودنــد.  خــود در توصیــف امــام علــى(ع) را قرائ
ــا  ــور ب ــروه ماه ــنتى توســط گ ــیقى س ــراى موس اج
هنرنمایــى اردالن ابراهیمــى، آرش افشــاریان و علــى 
ناظمــى از دیگــر برنامه هایــى بــود کــه در ایــن شــب 

شــعر اجــرا گردیــد.
ــا  ــه ب ــعر ک ــب ش ــن ش ــان ای ــى اســت در پای گفتن
ــى  ــى و اجتماع ــت فرهنگ ــترك معاون ــکارى مش هم
ــگ و  ــى کازرون، اداره فرهن ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــاد دانشــگاهى کازرون  ارشــاد اســالمى کازرون و جه
ــا اهــدا لــوح تقدیــر و هدایایــى از  برگــزار گردیــد، ب
شــاعران شــرکت کننــده تقدیــر بــه عمــل آمــد. این 
برنامــه شــب شــعر، یــک مهمــان ویــژه نیــز داشــت 
ــان  ــت، از معلم ــى هدای ــاى عبدالنب ــاب آق و آن جن
پیشکســوت، باســابقه و خوشــنام شهرســتان (معلــم 
دوران ابتدایــى دکتــر غریــب فاضل نیــا) بــود. دکتــر 
ــت  ــرام و پاسداش ــم ادب و احت ــه رس ــا، ب فاضل نی
ــن  ــى، از ای ــته گل ــدا دس ــا اه ــود، ب ــم خ ــام معل مق

ــه عمــل آورد.   ــل ب ــم شــهیر کازرون، تجلی معل

با هدف بهبود عملکرد سازمانى و ساختارى دانشگاه سلمان 
فارس کازرون صورت پذیرفت

رایزنى هاى گسترده هیئت رییسه 
دانشگاه سلمان فارسى کازرون با 
معاونان و مسئوالن ارشد وزارت 

علوم، تحقیقات و فناورى
ــدد،  ــرده و متع ــه هایى فش ــزارى جلس ــب برگ در قال
هــم بــه صــورت حضــورى و هــم به صــورت مجــازى، 
ــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون  رئیــس و معاون
بــا برخــى از معاونــان و مســئوالن ارشــد وزارت 
ــا و  ــون افق ه ــاورى، پیرام ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــش روى دانش ــاى پی برنامه ه
ــازمانى و  ــرد س ــود عملک ــراى بهب ــزى ب و برنامه ری
ــادل نظــر  ــث و تب ــه بح ــن دانشــگاه ب ســاختارى ای

ــد. پرداختن

ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
در هفتــه پایانــى بهمن مــاه در دیــدار حضــورى 
بــا برخــى از معاونــان و مســئوالن ارشــد وزارت 
ــه،  ــن وزارت خان ــاورى در ای ــات و فن ــوم، تحقیق عل
از جملــه دکتــر مســعود شــمس بخش، مشــاور 
ــى  ــر محمدتق ــى، دکت ــر وزارت ــرکل دفت ــر و مدی وزی
ــع  ــت مناب ــى و مدیری ــاون ادارى، مال ــور، مع نظرپ
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى، دکتــر غالمرضــا 
وزارت  اجتماعــى  و  فرهنگــى  معــاون  غفــارى، 
ــین  ــر غالمحس ــاورى، دکت ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــوم،  ــاورى وزارت عل ــش و فن ــاون پژوه ــى، مع رحیم
دکتــر  حجت االســالم  فنــاورى،  و  تحقیقــات 
ابراهیــم ابراهیمــى، نماینــده وزیــر و مســئول دفتــر 
ــه تخلفــات ادارى  هماهنگــى هیات هــاى رســیدگى ب
ــى  ــاى انتظام ــده هیئت ه ــگ کنن ــان و هماهن کارکن

اعضــاى هیــات علمــى و دکتــر جمشــید اســماعیلى 
مدیــرکل نظــارت بــر طرحهــاى عمرانــى وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاورى، ضمــن ارایــه گزارشــى 
ــودن  ــرح نم ــه و مط ــورت گرفت ــاى ص از فعالیت ه
ــش روى  ــائل پی ــریح مس ــنهادها و تش ــى پیش برخ
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، بــه بحــث و 
ــائل  ــودن مس ــرف نم ــوص برط ــر درخص ــادل نظ تب
ــاختارى  ــازمانى و س ــرد س ــود عملک ــارى و بهب ج

ــت. ــى کازرون پرداخ ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــه هاى  ــت ها، جلس ــن نشس ــزارى ای ــال برگ ــه دنب ب
ــا  ــا اســتفاده از بســترهاى مجــازى ب ــز ب دیگــرى نی
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــه دانش ــت رئیس ــور هیئ حض
معــاون  رحیمــى،  غالمحســین  دکتــر  و  کازرون 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  فنــاورى  و  پژوهــش 
معــاون  خاکى صدیــق،  علــى  دکتــر  فنــاورى، 
و  و فنــاورى  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  آموزشــى 

گزارش تصویرىخبر
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دکتــر حمیــد نادگــران، رئیــس دانشــگاه شــیراز نیــز 
ــنهادهاى  ــش رو و پیش ــائل پی ــد و مس ــزار گردی برگ
ــارت  ــم و اصــالح چ ــوص ترمی ــده درخص ــرح ش مط
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــاختارى دانش ــازمانى و س س
ــو  ــث و گفتگ ــه بح ــترى ب ــات بیش ــا جزئی کازرون ب

ــد. ــته ش گذاش
ترمیــم و اصــالح چــارت تشــکیالتى و ســاختار 
گروه هــاى آموزشــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، بهبــود رونــد احــداث ابنیــه در دســت 
ــى  ــوزه فرهنگ ــطح کالن ح ــاى س ــداث، برنامه ه اح
و  اســتقرار  کازرون،  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
راه انــدازى برخــى زیرســاخت هاى مــورد نیــاز و 
ــده  ــرح ش ــت هاى مط ــرى درخواس ــن پیگی همچنی
ــلمان فارســى  ــر رئیــس دانشــگاه س ــدار اخی در دی
ــده  ــى دوانى، نماین ــدون عباس ــر فری کازرون و دکت
مــردم شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار در مجلــس 
ــر  ــى، وزی ــر منصــور غالم ــا دکت شــوراى اســالمى ب
ــى از  ــه برخ ــاورى، از جمل ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــد. ــت ها بودن ــن نشس ــده در ای ــرح ش ــائل مط مس

ــا غــرس 150 اصلــه درخــت در پردیــس دانشــگاه ســلمان  ب
ــت فارســى کازرون صــورت پذیرف

کارکنان عضو خانواده شهدا دانشگاه 
سلمان فارسى کازرون به یاد فرزند 

شهید خانواده درخت کاشتند
روز  مناســبت  بــه  و  اســفندماه   17 روز  صبــح 
ملــى  طــرح  اجــراى  قالــب  در  و  درختــکارى 
ــگاه  ــه دانش ــت رییس ــور هیئ ــا حض ــت، ب همکاش
کازرون،  جمعــه  امــام  کازرون،  فارســى  ســلمان 
جنگل بانــى  و  طبیعــى  منابــع  اداره  مســئولین 
ــگاه  ــهدا دانش ــواده ش ــو خان ــان عض کازرون، کارکن
ــجویان  ــى از دانش ــى کازرون و جمع ــلمان فارس س
انجمن هــاى  و  فرهنگــى  کانون هــاى  فعــاالن  و 
150 کازرون،  فارســى  ســلمان  دانشــگاه  علمــى 

اصلــه درخــت، در ســطح پردیــس دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون غــرس شــد.

ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
ــخنانى  ــى س ــم و ط ــن مراس ــداى ای کازرون، در ابت
ــه  ــورت گرفت ــاى ص ــه برنامه ریزى ه ــاره ب ــا اش ب
بــراى مدیریــت بهینــه فضــاى ســبز ایــن دانشــگاه، 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــود: دانش ــان نم ــر نش خاط
ــا در  ــبز و ب ــق دانشــگاه س ــتاى تحق کازرون در راس
ــت محیطى  ــى زیس ــاى غن ــتن ظرفیت ه ــر داش نظ

شهرســتان کازرون، مجموعــه برنامه ریزى هایــى را 
بــراى مصــرف بهینــه انــرژى و توســعه متناســب بــا 
ــال  ــبز دنب ــاى س ــوزه فض ــود در ح ــاى خ ظرفیت ه

مى نمایــد.
جمعــه  امــام  صباحــى،  محمــد  حجت االســالم 
کازرون در ابتــداى ایــن مراســم، بــا تقدیــر از 
ــلمان  ــه دانشــگاه س ــه جانب ــوازن و هم ــرد مت رویک

فارســى کازرون خاطــر نشــان نمــود: دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، رســالت شهرســازى و 
فرهنگ ســازى در ســطح شهرســتان را خیلــى خــوب 
و شایســته انجــام مى دهــد و آینــده ایــن دانشــگاه، 
بــا توجــه بــه مســیرى کــه حرکــت کــرده و مســیرى 
ــى در  ــراى نقش آفرین ــذارى ب ــغول ریل گ ــه مش ک
ــده اى درخشــان تر  پیشــرفت شهرســتان اســت، آین
ــم  ــا ه ــه همین ج ــود ک ــد ب ــود خواه ــع موج از وض
از ریاســت محتــرم دانشــگاه و هــم از اعضــا هیئــت 
ــم  ــکر مى کن ــان تش ــرم ایش ــن محت ــى، معاونی علم
ــن نگاهــى  ــه چنی و هــم از مســئولین شهرســتان ک
بــه دانشــگاه دارنــد و چنیــن نقــش و مســئولیتى را 

ــتند. ــل هس ــراى آن قای ب
ــر اینکــه روحانیــت  ــح ب ــا تصری ایشــان همچنیــن ب
شهرســتان بــه عنــوان همکارانــى همــواره در 
ــار دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون  ــدان، در کن می
ــم  ــالت را داری ــن رس ــا ای ــزود: م ــود، اف ــد ب خواهن
کــه در کنــار فرهنگ ســازان جامعــه حضــور داشــته 

ــیم. باش
ــا حضــور در  ــه، حاضریــن در ایــن مراســم، ب در ادام
محل هــاى در نظــر گرفتــه شــده، 150 اصلــه درخــت 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــطح پردی را در س
ــژه  ــاى وی ــه برنامه ه ــد. از جمل ــرس نمودن کازرون غ
ــن  ــودن ای ــرس نم ــراى غ ــده ب ــه ش ــر گرفت در نظ
ــهدا  ــواده ش ــو خان ــان عض ــور کارکن ــان، حض درخت
ــم  ــن مراس ــى کازرون در ای ــلمان فارس ــگاه س دانش

ــواده خــود،  ــدان شــهید خان ــاد فرزن ــه ی ــود کــه ب ب
ســلمان  دانشــگاه  پردیــس  در  را  درخت هایــى 

ــد. ــرس نمودن ــى کازرون غ فارس

به مناسبت روز راهیان نور و توسط دانشگاه سلمان فارسى 
کازرون صورت پذیرفت

آیین معنوى مهمانى ستاره ها در 
جوار قبور مطهر شهداى دانشجو 

کازرون برگزار شد
صبــح روز چهارشــنبه، 20 اســفندماه و از ســوى 
ــان  ــیج کارکن ــى، بس ــى و اجتماع ــت فرهنگ معاون
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــجویى دانش ــیج دانش و بس
بــا  ســتاره ها  معنونــى مهمانــى  کازرون، آییــن 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــه دانش ــت رئیس ــور هیئ حض
ــدگان دوران  ــجویان، رزمن ــى از دانش کازرون و جمع
ــزار بهشــت  ــواده شــهدا، در گل ــاع مقــدس و خان دف

ــد. ــزار گردی ــرا کازرون برگ زه
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــه  ــژه برنام ــب وی ــه در قال ــن ک ــن آیی ــداى ای در ابت
ــاره  ــا اش ــد، ب ــزار مى گردی ــور برگ ــان ن روز راهی
بــه نقش آفرینــى دانشــجویان و دانشــگاهیان در 
تمامــى عرصه هــاى مختلــف جامعــه، بــه مســئولیت 
ــه  ــن زمین ــى کازرون در ای ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــت  ــا تقوی ــود: ب ــان نم ــر نش ــرد و خاط ــاره ک اش

فرهنــگ ایثــار و فــداکارى و تکریــم خانــواده معظــم 
ــرى،  ــف دیگ ــاى مختل ــه فعالیت ه ــهدا و مجموع ش
ــتاى  ــگاه در راس ــن دانش ــا ای ــم ت ــالش مى کنی ت
ــه  ــه و ب ــر جامع ــود در براب ــى خ ــئولیت اجتماع مس
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ــى  ــه نقش آفرین ــام کازرون ب ــهداى واالمق ــژه ش وی
ــن  ــى کازرون ای ــلمان فارس ــگاه س ــردازد. دانش بپ
افتخــار را دارد کــه جمعــى از اعضــا محتــرم خانــواده 
شــهدا را در جمــع کارکنــان خــود دارد و ایــن 
ــد  ــنگین تر مى نمای ــا را س ــالت م ــم رس ــئله ه مس
و هــم تــوان بیشــترى بــراى تــالش در ایــن زمینــه را 

ــى آورد. ــود م ــه وج ــان ب برایم
ــان  ــن بی ــه ضم ــا در ادام ــب فاضل نی ــر غری دکت
ــاع  ــان خــود در طــول دوران دف ــى از هم رزم خاطرات
مقــدس و حضــور رزمنــدگان جــوان در جبهــه، 
افــزود: بــا تــداوم ســنت حســنه راهیان نــور و 
ــى و  ــف علم ــاى مختل ــام فعالیت ه ــن انج همچنی
پژوهشــى در ایــن رابطــه، مى تــوان زمینه هــاى 
ــاى  ــى زمینه ه ــت و اصول ــال درس ــراى انتق الزم ب
در  شــهدا  نقش آفرینــى  چگونگــى  و  اجتماعــى 
ــم  ــر فراه ــراى نســل هاى جوان ت ــور را ب ــخ کش تاری

ــود. نم
ــل  ــان اه ــم داوودى، از مداح ــن مراس ــه ای در ادام
ــورا  ــارت عاش ــت زی ــى و قرائ ــه مداح ــت(ع) ب بی
پرداخــت و ســید کرامــت اهللا حســینى، از رزمنــدگان 
دوران دفــاع مقــدس، خاطراتــى از دوران جنــگ 
ویــژه  بــه  کازرون،  رزمنــدگان  رشــادت هاى  و 

ــت. ــده پرداخ ــجویان رزمن دانش
گفتنــى اســت در پایــان، شــرکت کننــدگان در ایــن 
مراســم بــا حضــور بــر قبــور شــهداى دانشــجو، بــه 

گلبــاران قبــور مطهــر آنهــا پرداختنــد.

در قالب برنامه اى فرهنگى مطابق با دستورالعمل هاى 
بهداشتى صورت پذیرفت

اجراى غیرمنتظره گروه سرود مالک 
اشتر براى کارکنان دانشگاه سلمان 

فارسى کازرون
ــتانه  ــفندماه و در آس ــنبه، 24 اس ــح روز یک ش صب
ســالروز  و  شــعبان  مبــارك  مــاه  فرارســیدن 
والدت  و  پاســدار  روز  و  حســین(ع)  امــام  والدت 
در  و  جانبــاز  روز  و  ابوالفضل العبــاس(ع)  حضــرت 
ــن  ــث و همچنی ــعید مبع ــد س ــیدن عی ــى فرارس پ
در آســتانه فرارســیدن نــوروز و ســال جدیــد 
ــا  ــتر ب ــرود مالک اش ــروه س ــا گ ــیدى، اعض خورش
ــلمان  ــگاه س ــه دانش ــره در محوط ــور غیرمنتظ حض

فارســى کازرون، بــه هنرنمایــى پرداختنــد.
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، طــى اجــراى ایــن 
ــگاه  ــت دانش ــوت ریاس ــه دع ــه ب ــرود ک ــروه س گ
ــه  ــى ب ــدون اطــالع قبل ســلمان فارســى کازرون و ب

ــار  ــد، چه ــزار گردی ــگاه برگ ــن دانش ــان ای کارکن
ــرا  ــگاه اج ــه دانش ــى در محوط ــى و مل ــرود آیین س
شــد تــا ضمــن رعایــت دســتورالعمل هاى بهداشــتى 
مبنــى بــر اجــراى مراســم در فضــاى آزاد، کارکنــان 
اجــراى  بــا  کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
برنامــه اى شــاد و بــا نواهــاى شــادمانه آیینــى و ملــى 
بــه اســتقبال از ســال جدیــد رفتــه و بــه پاسداشــت 

ــد. ــى بپردازن ــاد مذهب اعی
ــى  ــتر، گروه ــرود مالک اش ــروه س ــت گ ــى اس گفتن
ــجویان  ــوزان و دانش ــى از دانش آم ــکل از جمع متش
کازرونــى اســت کــه ســرودهایى آیینــى و ملــى را در 
ــار  ــى از چه ــد. یک ــرا مى کنن ــى اج ــاى عموم فضاه
ــک  ــرود مال ــروه س ــط گ ــده توس ــرا ش ــرود اج س
ــراى  ــى کازرون، ب ــلمان فارس ــگاه س ــتر در دانش اش
نخســتین بــار اجــرا مى شــد. سرپرســتى ایــن 
گــروه را علــى فرهمنــد و کارگردانــى و مدیــر هنــرى 

ــد. ــده دارن ــر عه ــن ب ــق پیش بی آن را خال

دیدار نوروزى نماینده وزیر علوم 
و رئیس دانشگاه سلمان فارسى 

کازرون با کارکنان دانشگاه به همراه 
تجدید میثاق با شهدا

ــح روز شــنبه، 14 فروردیــن 1400، حجت االســالم  صب
ــوم  ــر عل ــده وزی ــى، نماین ــم ابراهیم ــر ابراهی دکت
ــیدگى بــه  ــاى رس ــئول هماهنگــى هیئت ه و مس
هماهنگ کننــده  و  کارمنــدان  ادارى  تخلفــات 
ــى وزارت  ــت علم ــى اعضــاى هیئ ــاى انتظام هیئت ه
علــوم، بــه همــراه هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، بــا حضــور بــر قطعــه شــهدا گمنــام، 
ــهدا  ــن ش ــر ای ــور مطه ــودن قب ــاران نم ــن گلب ضم

ــا  ــد ب ــال جدی ــاى س ــتین روزه ــدر، در نخس گرانق
ــد. ــاق نمودن ــد میث ــهدا تجدی ــاى ش آرمان ه

ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــن  ــس از ای ــى کازرون، پ ــلمان فارس ــگاه س دانش
مراســم، دکتــر ابراهیمــى، بــه همــراه دکتــر 
فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
کازرون، بــا حضــور در محــل کار کارکنــان ایــن 
ــوروزى و تبریــک  دانشــگاه، ضمــن دیــد و بازدیــد ن

ــد. ــا پرداختن ــا آنه ــو ب ــه گفتگ ــو، ب ــال ن س
ــر  ــده وزی ــى، نماین ــر ابراهیم ــد، دکت ــن بازدی در ای
ــف دانشــگاه  ــوم، از برخــى زیرســاخت هاى مختل عل
ــى  ــه ارزیاب ــل توج ــن قاب ــود و ضم ــد نم ــز بازدی نی
ــود  ــدوارى نم ــراز امی ــاخت ها، اب ــن زیرس ــودن ای نم
ــگاه  ــه در دانش ــى ک ــاى مدیریت ــا رویکرده ــا ب ت
ــاهد  ــود، ش ــال مى ش ــى کازرون دنب ــلمان فارس س
ایــن  خدمات دهــى  بیشــتر  هرچــه  گســترش 

ــیم. ــه باش ــه جامع ــگاهى ب ــه دانش مجموع

دکتر غریب فاضل نیا در بازدید از طرح هاى توسعه فضاى سبز 
در پردیس دانشگاه مطرح نمود

دانشگاه سلمان فارسى، بایستى 
زیبنده شهر سبز کازرون باشد 

 ،1400 فروردین مــاه   18 چهار شــنبه،  روز  صبــح 
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــا حضــور 
ــى  ــى میدان ــه بررس ــگاه، ب ــن دانش ــس ای در پردی
فعالیت هــاى در دســت اجــراى توســعه فضــاى ســبز 
در پردیــس پرداخــت و حیــن بازدیــد، رهنمــود هــاى 
الزم را در جهــت بهینه ســازى مدیریــت فضــاى 
ســبز پردیــس دانشــگاه، زیبنــده شــهر و دیــار ســبز 
ــه  ــط، ارائ ــه کارشناســان و مســئولین ذیرب کازرون، ب

ــد. دادن
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــه  ــورت گرفت ــاى ص ــرى برنامه ریزى ه ــت پیگی جه
بــراى مدیریــت بهینــه فضــاى ســبز ایــن دانشــگاه و 
در راســتاى تحقــق اهــداف و آرمــان دانشــگاه ســبز، 
ــاى  ــعه فض ــراى توس ــت اج ــاى در دس از فعالیت ه

ــد. ــد کردن ــس، بازدی ســبز در پردی
ــدارى  ــه پای ــژه ب ــه ایشــان ضمــن توجــه وی در ادام
وضعیــت درختانــى کــه در اســفندماه و بــه مناســبت 
روز درختــکارى و در قالــب اجــراى طــرح ملــى 
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــطح پردی ــت، در س همکاش
ــا  فارســى کازرون غــرس شــده بــود، طــى جلســه ب
حضــور همــکاران گــروه عمرانــى، خاطرنشــان نمــود: 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در راســتاى تحقــق 
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گزارش تصویرىخبر

ـ 12اسفند1399 اجراى طرح ملى همکاشت در پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرونـ  17 اسفند 1399 بازدید از منطقه خشت جهت ظرفیت سنجى استفاده از فناورى هاى هسته اى براى حل مشکل کشاورزان 

ــاى  ــا در نظــر داشــتن ظرفیت ه ــبز و ب دانشــگاه س
غنــى زیســت محیطى شهرســتان ســبز کازرون، 
مصــرف  بــراى  را  برنامه ریزى هایــى  مجموعــه 
ــاى  ــا ظرفیت ه ــرژى و توســعه متناســب ب ــه ان بهین

ــد. ــال مى نمای ــبز دنب ــاى س ــوزه فض ــود در ح خ
گفتنــى اســت پردیــس 78 هکتــارى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، در 5 کیلومتــرى جــاده 

کازرون ـ بوشــهر و در ابتــداى جــاده روســتاى 
ــع شــده اســت. ایــن پردیــس  گردشــگرى دوان واق
ــاى دانشــگاهى در  ــروژه توســعه فضاه ــن پ بزرگتری
ــال  ــده و در ح ــوب ش ــارس محس ــتان ف ــرب اس غ
ــاختمان  ــه س ــا از جمل ــن بن ــداث چندی ــر اح حاض
ــا، ســلف  ــه کالس ه ــه، مجموع ــوم پای دانشــکده عل
ــران و  ــاز دخت ــره خّیرس ــگاه 340نف ــرویس، خواب س
برخــى دیگــر از طرح هــا در ایــن پردیــس در دســت 

احــداث مى باشــد.

دیدار صمیمانه اعضا هیئت رئیسه 
دانشگاه سلمان فارسى کازرون با 

یکى از خادمان پیشکسوت دانشگاه 
در کازرون

ــا  ــاه، اعض ــنبه، 10 خردادم ــر روز دوش ــد از ظه بع
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــه دانش ــت رئیس هیئ
ــا حضــور در منــزل مشــهدى حبیــب باغبــان آزاد،  ب
ــگى  ــراه همیش ــوت و هم ــادم پیشکس ــن خ از ای
ــوده  ــادت نم ــلمان فارســى کازرون، عی دانشــگاه س
و ضمــن تقدیــر از زحمــات ایشــان، در فضایــى 

ــد. ــو پرداختن ــه گفتگ ــا وى ب ــه ب صمیمان
ــط عمومــى و امــور بین الملــل  ــه گــزارش رواب بنــا ب
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش

فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
ــاى  ــى از تالش ه ــا قدردان ــدار ب ــن دی کازرون، در ای
متعــدد حبیــب باغبــان آزاد در تمامــى ادوار مختلــف 
فعالیــت ایــن دانشــگاه، خاطــر نشــان نمــود: آقــاى 
ــد، متعصــب  ــان متعه ــارز انس ــه ب ــان آزاد نمون باغب
ــواره  ــام، هم ــا صداقــت تم و دلســوزى اســت کــه ب
ــا  ــان ب ــت. ایش ــوده اس ــگاه ب ــان دانش کمک رس

ــوزى در  ــا دلس ــود و ب ــه خ ــاى خیرخواهان فعالیت ه
بســیارى از مراحــل کارى دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــده و  ــوده و بن ــن دانشــگاه ب ــان ای کازرون، یارى رس
ــف  ــاى مختل ــکاران در بخش ه ــه هم ــى مجموع تمام

ــتیم. ــان هس ــدردان زحمات ش ــگاه، ق دانش
گفتنــى اســت مشــهدى حبیــب باغبــان آزاد از 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــیس دانش ــان تأس زم
تــا بــه امــروز همــواره در کنــار ایــن مجموعــه بــوده 
اســت و در جهــت رشــد ایــن دانشــگاه، بــا از خــود 

ــت. ــته اس ــادى را داش ــاى زی ــتگى ، تالش ه گذش

نمایش شور و نشاط جوانان و نوجوانان ایرانى براى ساختن 
فردایى بهتر

رونمایى از یکى از تولیدات فرهنگى 
دانشگاه سلمان فارسى کازرون

ــات  ــیزدهمین دوره انتخاب ــزارى س ــتانه برگ در آس
انتخابــات  دوره  ششــمین  و  ریاســت جمهورى 
شــوراهاى اســالمى شــهر و روســتا، نماهنــگ 
ــلمان  ــگاه س ــط دانش ــه توس ــران» ک ــاى ای «بچه ه
فارســى کازرون تولیــد شــده اســت و حــاوى 
ــراى اعتــالى کشــور اســت،  پیام هــاى همبســتگى ب

ــد. ــى ش رونمای
ــط عمومــى و امــور بین الملــل  ــه گــزارش رواب بنــا ب
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش

فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
ــه  ــگ ک ــن نماهن ــى از ای ــم رونمای کازرون در مراس
ــاون  ــور مع ــا حض ــاه و ب ــنبه، 24 خردادم روز دوش
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان کازرون و 
جمعــى از فرهنگیــان و همچنیــن کارکنــان دانشــگاه 
ــن  ــد،  ضم ــزار گردی ــى کازرون برگ ــلمان فارس س
ــتر و  ــک اش ــرود مال ــروه س ــت گ ــر از مدیری تقدی

ــروه،  ــن گ ــو ای ــد عض ــوان هنرمن ــان و نوج جوان
ــران»  ــاى ای ــرود «بچه ه ــود: س ــان نم ــر نش خاط
بــراى نخســتین بــار و بــا حمایــت دانشــگاه ســلمان 
ــن  ــه مضامی ــه ب ــد. باتوج ــرا ش ــى کازرون اج فارس
ــد  ــن امی ــى و همچنی ــر همبســتگى عموم ــى ب مبتن
و انگیــزه نوجوانــان و جوانــان بــراى ســاختن 
ــران کــه در متــن و اجــراى ایــن آهنــگ  ــرداى ای ف
ــرود  ــروه س ــده گ ــکارى ارزن ــا هم ــود، ب ــتتر ب مس
ــل  ــى تبدی ــه نماهنگ ــرا ب ــن اج ــتر، ای ــک اش مال
ــیزدهمین  ــزارى س ــتانه برگ ــون در آس ــد و اکن ش
دوره انتخابــات ریاســت جمهورى و ششــمین دوره 
ــت  ــه تقوی ــد ب ــا امی ــهر، ب ــوراى ش ــات ش انتخاب

ــم. ــر کردی ــه، آن را منتش ــى جامع ــه عموم روحی
ــکر  ــن تش ــان ضم ــا در پای ــب فاضل نی ــر غری دکت
مجــدد از گــروه ســرود مالــک اشــتر، بــر ضــرورت 
حمایــت از اســتعدادهاى جــوان و نوجوان شهرســتان 
ــا در  ــاى آنه ــت نقش آفرینى ه ــت تقوی کازرون جه
ــا  ــود ب ــدوارى نم ــراز امی ــد و اب ــه تأکی ســطح جامع
ــلمان  ــگاه س ــه در دانش ــى ک ــاى فرهنگ رویکرده
فارســى کازرون برنامه ریــزى شــده و در دســت 
ــب ترى را  ــاى مناس ــوان فرصت ه ــت، بت ــرا اس اج
بــراى شــکوفایى اســتعدادهاى جوانــان شــهر و دیــار 
ــور  ــتعد کش ــان مس ــایر جوان ــان کازرون و س عزیزم

ــم. فراهــم آوری
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ایــران  در  کوویــد 19  ویــروس  وجــود  کــه  بــود  بهمــن 1398   30
ــودن  ــت نم ــه رعای ــى زود، داعی ــد. خیل ــالم گردی ــمى اع ــور رس به ط
ــط  ــا اواس ــت و ت ــان گرف ــى ج ــى و اجتماع ــاى فیزیک فاصله گذارى ه
اســفندماه کلیــه مــدارس و دانشــگاه ها تعطیــل شــدند و آمــوزش مجــازى 
ــى  ــه خانگ ــا واژه قرنطین ــا ب ــت، خانواده ه ــود و در نهای ــه کار نم ــاز ب آغ
ــر  ــا جالب ت ــت از آن ج ــدند. روای ــنا ش ــى آش ــوس و عین ــور ملم به ط
گردیــد کــه خانواده هــا على رغــم آنکــه در ابتــدا احســاس مى کردنــد از 
فشــار قواعــد و مقــررات رســمى و اجتماعــى خــالص شــده اند و مدیریــت 
ســاعات و دقایــق زندگى شــان در دســت هاى خودشــان مى باشــد، 
ــت.  ــدت یاف ــى ش ــاى درون خانوادگ ــا و درگیرى ه ــروز تنش ه ــراى ب ماج

نخســت، اعضــاى خانــواده انگشــت حیــرت بــه 
دهــان گرفتنــد؛ چــرا کــه انتظــار داشــتند دیگر 
نیــاز بــه بحــث و جــدل بــا فرزنــدان بــراى مهیا 
ــه  ــت ورود ب ــرر جه ــاعت مق ــان در س شدن ش
مــدارس وجــود نــدارد، مقولــه دورى والدیــن از 
ــى رخــت  ــا مدت ــا ت ــم خوابگاه ه ــدان مقی فرزن
بربســته و دیگــر خبــرى از هزینه هــاى جانبــى 
شــرکت در کالس هــاى فوق برنامــه و گذرانیــدن 
ــا  ــوان ب ــدارد و مى ت ــود ن ــت وج ــات فراغ اوق
ــى  ــاى تلویزیون ــط و برنامه ه ــاى برخ آموزش ه
و ... ســرگرمى را بــه ارمغــان آورد ... امــا چگونــه 
ممکــن بــود داســتان برعکــس شــود و میــزان 
ــه  ــده و کار ب ــتر ش ــترس ها بیش ــا و اس تنش ه

نــزاع و تعــارض بیــن اعضــا کشــیده شــود؟!
نتایــج نظرســنجى ها در برخــى کشــورها نشــان 
داد 66 درصــد افــراد متأهــل گــزارش داده انــد 
کــه در دوران قرنطینــه اطالعــات جدیــدى 
ــان  ــات همسرش ــا و روحی ــون ویژگى ه پیرام
ــل  ــد تأم ــر مى رس ــه نظ ــد! ب ــب نموده ان کس
ــت ها و  ــه برداش ــزارش چ ــک گ ــن ت در همی
ــد  ــى خواه ــناختى را در پ ــاى روان ش تحلیل ه
ــروف «زن  ــل مع ــا آن ضرب المث ــت؟ گوی داش
ــد»  ــاور کنن ــان ب ــد ابله ــوا کنن ــوهر دع و ش
ــه  ــرى ب ــوى دیگ ــگ و ب ــه رن در دوران قرنطین
خــود گرفــت. گــواه عینــى ایــن مطلــب همــان 
ــا  ــى باره ــه کرونای ــام قرنطین ــه در ای ــس ک ب

ــان در  ــه مشکالت ش ــتن ب ــوه نگریس ــن در نح ــاوت زوجی ــاهد تف ش
ــا و اســترس هاى ناشــى  ــوده ام؛ از نگرانى ه ــات مشــاوره اى ب ــز خدم مراک
ــى و  ــاى کرونای ــادى در دوران محدودیت ه ــکالت اقتص ــائل و مش از مس
ــزان و  ــت دادن عزی ــه از دس ــع ب ــده راج ــار ناراحت کنن ــنیدن اخب ش
ــِت  ــن دس ــکایت هاى از ای ــده ش ــا عم ــم، گوی ــه بگذری ــان ک هموطنان م
ــه از جملــه وجــود تفــاوت دیدگاهــى  ــوان در چنــد مقول زوجیــن را مى ت
زوجیــن پیرامــون نقش هــاى جنســیتى و تقســیم وظایــف، عــدم وجــود 
ــدان مرزهــاى شــفاف  ــواده و فق ــح قــدرت در ســاختار خان ــع صحی توزی
بیــن اعضــاء خالصــه نمــود کــه به طــور مختصــر، در متــن حاضــر نگاهــى 

ــود: ــه  مى ش ــه آن انداخت ــى ب ــا اجمال ــاده ام س
ــاى  ــى اعض ــا همگ ــى، تقریب ــه کرونای ــه در دوران قرنطین ــم آنک على رغ
خانــواده در منــزل حضــور داشــتند امــا گویــا هم چنــان وظایــف ســّنتى 

ــز و ...  ــت، پخت وپ ــو و نظاف ــدان، شست وش ــف فرزن ــه تکالی ــیدگى ب رس
بــر عهــده تنهــا یکــى از اعضــاء (عمدتــا بانــو) بــود. تــا قبــل از آن، نظــام 
ــر دوش کشــیدن  ــى شــاهد تــالش ســایر اعضــاء جهــت ب ــواده وقت خان
وظایــف دیگــرى در بیــرون از منــزل بودنــد بــار روانــى زیــادى بــر عضــِو 
بیشــتر حاضــر در منــزل جهــت انجــام امــورات احســاس نمى شــد؛ امــا 
ــدم  ــزل و ع ــل حضــور همگــى اعضــاء در من ــه دلی ــه، ب ــام قرنطین در ای
مشارکت شــان در انجــام کارهــاى روزانــه و البتــه امــورات جدیــد 
ــت از  ــالمند و مراقب ــد س ــه وال ــیدگى ب ــردن، رس ــون ضدعفونى ک هم چ
ســالمتى اعضــاى خانــواده، عضــو مذکــور، عــالوه بر خســتگى جســمانى، 
خســتگى روانــى زیــادى نیــز بــر وى تحمیــل مى گشــت کــه ایــن مســئله، 
ــن  ــم و هم چنی ــا ه ــن ب ــمکش هاى زوجی ــا و کش ــاز تعارض ه زمینه س
ــا همیــن  ــدان را ایجــاد مى نمــود. از دیگــر مؤلفه هــاى مرتبــط ب ــا فرزن ب
مبحــث، عــدم توزیــع صحیــح میــزان قــدرت در ســاختار خانــواده اســت؛ 
ــوه  ــادار نح ــاط معن ــى از ارتب ــادى حاک ــاى زی ــه پژوهش ه ــه اى ک به گون
توزیــع قــدرت بــا میــزان انحرافــات اجتماعــى در جامعــه و بــروز اختــالل 
ــذا،  ــود. ل ــا مى ش ــازمانى در خانواده ه ــداف س ــه اه ــیدن ب ــد رس در رون
خســتگى روانــى زمانــى محســوس تر مى گردیــد کــه «انتظــار مشــارکت 
نمــودن ســایرین در انجــام امــورات» و «قدردانــى نمــودن دیگــر اعضــاء 
بابــت انجــام بخــش عظیمــى از کارهــا توســط یــک نفــر» بــراى برخــى 
ــود.  ــوم ب ــگ و نامفه ــى گن ــا مفهوم خانواده ه
در  طوالنى تــر  زمــان  گذرانــدن  هم چنیــن، 
کنــار یکدیگــر در قرنطینــه و مشــخص نبــودن 
مرزهــاى شــفاف بیــن اعضــاى خانــواده و ورود 
ــاى  ــا پرس وجوه ــل ب ــرد مقاب ــرو ف ــه قلم ب
ــه  ــر از جمل ــدام یکدیگ ــردن م ــاد و چک ک زی
مــوارد دردسرســاز ایــن ایــام بــه شــمار 
ــدم  ــا ع ــراه ب ــى هم ــه وقت ــن روی ــى رود. ای م
مهارت هــاى مذاکــره اى بیــن اعضــاء و بررســى 
برخــى موضوعــات ابهام برانگیــز در حضــور 
ســایر اعضایــى کــه ارتباطــى بــه آن هــا نــدارد 
مى نمــود.  دوچنــدان  را  تعارض هــا  مى شــد 
ــد  ــاى فاق ــه خانواده ه ــر آن ک ــه جالب ت نکت
مهارت هــاى ارتباطــى بــه دلیــل داشــتن 
وقــت آزاِد بیشــتر، تصــور مى کردنــد چــون در 
ــارض خاصــى را حــل  گذشــته نتوانســته اند تع
کننــد االن زمــان مناســبى جهــت حــل کــردن 
ــردن  ــرف ک ــه برط ــاز ب ــدون نی ــارض، ب آن تع

ــت.  ــش اس ــى خوی ــاى مهارت ضعف ه
مى تــوان  خالصــه  به طــور  و  مجمــوع  در 
عنــوان نمــود کــه قرنطینــه کرونایــى در 
ــل  ــوان عام ــه عن ــت ب ــه مى توانس ــى ک حال
ــاد  ــت ایج ــا جه ــده در خانواده ه محافظت کنن
ــودن  ــم ب ــور دور ه ــه منظ ــتر ب ــى بیش فرصت
ــه  ــل توج ــه دلی ــود، ب ــوب ش ــاء محس اعض
مهــارت   ارتقــاى  بــه  خانواده هــا  ناکافــى 
جهــت بهبــود کیفــى روابــط بیــن اعضایشــان بــه عامــل خطرســاز بــراى 
ــود  ــه ب ــه شمشــیرى دولب ــن رو، قرنطین ــل گشــت. از ای ــا تبدی خانواده ه
ــا رضایــت آن، منــوط بــه تــالش خانواده هــا  کــه ســپرى نمــودن تــوأم ب
ــع  ــاء راج ــرش  اعض ــالح نگ ــون اص ــد پیرام ــاى جدی ــاد روتین ه در ایج
ــا  ــراى اجــراى برنامه ه ــزى هفتگــى ب ــا، برنامه ری ــه شــیوه انجــام کاره ب
در هفتــه پیــش رو، اختصــاص زمــان خصوصــى بــراى خویــش و احتــرام 
گذاشــتن بــه وجــود همیــن زمــان شــخصى بــراى ســایرین، توافــق بــر 
ــم،  ــا ه ــن ب ــترك زوجی ــش و مش ــاى لذت بخ ــن فعالیت ه ــر تعیی س
تعییــن مرزهــاى نامرئــى بــراى خــود و ســایر اعضــاء و در نهایــت، کمــک 
ــت  ــوزش مدیری ــت آم ــالمت روان جه ــوزه س ــان ح ــن از متخصص گرفت
ــد.  ــى باش ــواده م ــاى خان ــن اعض ــى بی ــاى ارتباط ــارض و مهارت ه تع

قرنطینه کرونایى و سالمت روان خانواده ها 
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ــس  ــوده اســت. پ ــاي تاریخــی ب ــاز خاســتگاه تمدن ه شهرســتان کازرون از دیرب
ــاپور  ــتۀ شهریبیش ــا و هس ــز فعالیت ه ــون تمرک ــاپور، کان ــهر بیش ــی ش از ویران
ــن  ــوان بزرگ تری ــه عن ــواره ب ــهر کازرون هم ــده و ش ــل گردی ــه کازرون منتق ب
ســکونتگاه  شــهري در ایــن منطقه مطــرح بوده اســت. شــهر کازرون در ســال 1300
ــوده و جــزء 10 شــهر  ــا شــهر شــیراز ب ــري هم ســطح ب ه. ش. از نظــر جمعیت پذی
اول ایــران بــوده اســت. متأســفانهکازرون نتوانســته در چنــد دهــۀ اخیــر جایــگاه 
خــود را حفــظ کنــد و بــه مــرور زمــان شــاهد رکــود و ضعــف نســبى ایــن شــهر 
ــم. شــهر کازرون در اولیــن  ــه ســایر شــهرهاي اســتان و کشــور بوده ای نســبت ب
ــت،  ــوس و مســکن، کــه در ســال 1335 انجــام گرف دورة سرشــماري عمومــی نف
جــزء 30 شــهر اول کشــور بــوده اســت، امــا در آخریــن سرشــماري (1395) حتــی 
ــگاه دومیــن  ــز جای ــدارد و در اســتان نی ــی ن ــان 100 شــهر اول کشــور جای در می
شــهر را بــه دیگــر شــهرها داده و اکنــون بــه عنــوان پنجمیــن شــهر اســتان مطرح 
ــطح  ــد در س ــا را بای ــن عقب ماندگی ه ــیاري از ای ــکل گیري بس ــل ش اســت. عوام
ــن  ــا ای ــا ب ــرد؛ ام ــتجو ک ــى روال و ... جس ــرت  ب ــا، مهاج ــى مدیریت ه کالن بعض
حــال اگــر بــه دنبــال تغییــر نگاه هــا و رویکردهــاي حاکــم بــر مدیریــت شــهریدر 
شــهر کازرون نباشــیم، علی رغــم تمــام ظرفیت هــاي طبیعــی، انســانی، تاریخــی 
ــد  ــزل بیشــتري خواه ــن شــهر تن ــگاه ای ــه روز جای و فرهنگــی بدون شــک روزب
یافــت. در ایــن دســت نوشــته، ســعی بــر آن اســت 5 مــورد از مهم تریــن مســائل 
مدیــرت شــهري کــه بایــد در اولویــت مدیــران شــهري قــرار گیــرد مطــرح شــود. 

ایــن 5 مســأله بــه شــرح زیــر اســت:

1- حوزة مدیریتی و برنامه ریزي شهري:
ــۀ شــهري اســت  ــن مشکالت شــهر کازرونخــأل مدیریــت یکپارچ یکــی ازمهم تری
ــگران  ــا و کنش ــع نهاده ــاد مناف ــوازي کاري و تض ــاره کاري، م ــب دوب ــه موج ک
متعــدد گردیــده اســت. بــراي حــل ایــن مســأله، اســتفاده از رویکردهــاي جدیــد 
ــیار  ــات بس ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــري از فن ــهري و بهره گی ــزي ش برنامه ری
 ،(DBMS) ــی ــاي اطالعات ــتفاده از بانک ه ــه، اس ــت؛ از جمل ــی اس ــم و حیات مه
ــردن  ــت هماهنگ ک ــی (SDI) و ... جه ــات مکان ــاختار اطالع ــازي زیرس پیاده س
برنامه هــا و اقدامــات اجرایــی. (توضیــح آن کــه کازرون می توانــد پیشــتاز 
شــهرهاي ایــران بــراي حرکت بــه ســمت شــهر هوشــمند (SmartCity) باشــد). 
ــۀ کنشــگران،  ــول هم ــورد قب ــد م ــک چشــم انداز واح ــود ی ــر، نب ــرف دیگ از ط
شــده  کازرون  در  شــهر  مختلــف  طرح هایشــهري  انــواع  تدویــن  موجــب 
ــوزة  ــا در ح ــري آن ه ــا، به کارگی ــن طرح ه ــودن ای ــو نب ــل همس ــه دلی ــت. ب اس
ــند  ــن س ــرورت تدوی ــر ض ــن ام ــه همی ــده اســت ک ــن ش ــًال غیرممک اجراییکام
ــري چشــم اندازي  ــف و به کارگی ــت تعری ــهري (CDS) جه ــعۀ ش ــتراتژي توس اس
واحــد بــراي همــه کنشــگران و مدیــران و نهادهــا را دوچنــدان می کنــد (گــذر از 
رویکــرد بلوپرینتــی بــه رویکــرد اســتراتژیک، گــذر از برنامه ریــزي کالبــدي بــه 

برنامه ریــزي فضایــی).

2- بافت هاي فرسوده و تاریخی: 
ــود  ــه دارد، در دل خ ــی ک ــی غن ــینۀ تاریخ ــه پیش ــه ب ــا توج ــهر کازرون ب ش
ــداد  ــود تع ــاي داده اســت. وج ــمندي را ج ــودة ارزش ــی و فرس ــاي تاریخ بافت ه
ــۀ تاریخیارزشــمند شــهر کازرون در بافــت فرســوده خــود بیانگــر  ــادي از ابنی زی
ــدة  ــب تپن ــوان قل ــه عن ــا ب ــن بافت ه ــت. ای ــه اس ــن ناحی ــمند بودن ای ارزش
ــه بافت هــا  ــذا حفاظــت از این گون ــادي هســتند؛ ل شــهر کازرون داراي اهمیــت زی
ــفانه در  ــی اســت. متأس ــهر بســیار حیات ــن ش ــرزندگی ای ــت و س ــظ هوی برایحف
ــوده و  ــا بافت هایفرس ــاط ب ــهري در ارتب ــت ش ــاي مدیری ــى ادوار رویکرده بعض
تاریخیشــهر کازرون بیشــتر از آنکــه علمــی و کارشناســی شــده باشــد رویکــردي 
تخریبــی و در راستایشهرســازیبولدوزري بــوده اســت. بنابراین،به کارگیــري 
ــا  ــاي فرســوده ب ــه بازآفرینــی و باززنده ســازي بافت ه ــن از جمل رویکردهــاي نوی
ــد از  ــا می توان ــه بافت-ه ــراي احیایاین گون ــی ب ــاي محل ــتفاده از ظرفیت ه اس
ــۀ  ــد و زمین ــري نمای ــمند جلوگی ــاي ارزش ــن بافت ه ــتر ای ــه بیش ــب هرچ تخری

ــد.  ــم نمای ــیل هاى آن را فراه ــتر از پتانس ــه بیش ــري هرچ بهره گی

3- رشد و توسعۀ محالت حاشیه نشین: 
ــل  ــا میــزان قاب ــه عنــوان بزرگ تریــن شــهر نیمــه غربیاســتان ب شــهر کازرون ب
ــه  ــی ب ــدان کازرون ــرت ثروتمن ــت. مهاج ــه اس ــت مواج ــرت جمعی ــه مهاج توج
شــیراز و جایگزیــن شــدن آن هــا بــا مهاجــران بعضــا کــم درآمــد موجب می شــود 

کــه مهاجــران تــازه وارد در مرحلــه ورود بــه شــهر بــا توجــه بــه تــوان اقتصــادي، 
ــا در  ــذب آن ه ــت ج ــاختاري جه ــاي س ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــی و ب اجتماع
ــر رســمی در حواشــی و  ــه شــکل غی ــًا ب ــی شــهر، عمدت بخــش رســمی و قانون
خــارج از محــدوده قانونــی و رســمی شــهر اســکان یابنــد. ایــن فرآینــد باعــث 
ــادي و  ــی، اقتص ــدي، اجتماع ــدد کالب ــدن مشــکالت و معضــالت متع به وجود-آم
فرهنگــی در شــهر کازرون شــده اســت. چنانچــه تدابیــر مناســب و برنامــه اصولــی 
ــین در  ــالت حاشیه نش ــمی و مح ــکونتگاه هاي غیررس ــود س ــرل و بهب ــراي کنت ب
ــب  ــه و موج ــترش یافت ــالت گس ــه روز معض ــرد، روزب ــورت نگی ــهر کازرون ص ش
ــهري،  ــی ش ــدید اکولوژیک ــاي ش ــون تضاده ــی هم چ ــدن پیامدهای به وجودآم
ــی و در  ــاي اجتماع ــه ناهنجاري ه ــور خالص ــت و بهط ــرم و جنای ــکاري، ج بزه
ــت و  ــهري در هدای ــزان ش ــران و برنامه ری ــارت مدی ــرل و نظ ــدم کنت ــت ع نهای
ــن  ــودي ای ــد حــل خودبه خ ــه امی ــوان ب ــد شــد. نمی ت ــهر خواهن ــاماندهی ش س
ــده کاري (در  ــی، گزینشــی و پراکن ــورد مقطع ــا برخ ــود و ب ــا نم مســأله آن را ره
ــی  ــاي اصالح ــا برنامه ه ــن در اینج ــود. بنابرای ــخگوي آن ب ــا) پاس ــا و آنج اینج
ــر  ــز ناپذی ــرورت گری ــک ض ــوان ی ــه عن ــازي ب ــاماندهی و توانمند س ــژه س بهوی
مطــرح می گردند؛لذابایــد بــا شناســایی علــل پیدایــش حاشیه نشــینی و 
ــکان  ــهر کازرون ام ــینان ش ــی حاشیه نش ــادي و اجتماع ــت اقتص ــی وضعی بررس
سیاســت گذاري و برنامه ریــزي بــراي برنامه ریــزان و سیاســت گذاران عرصــه 
ــی  ــاي مختلف ــرد. رهیافت ه ــم ک ــل را فراه ــن معض ــی از ای ــت رهای ــهر جه ش
ــرد  ــد راهب ــر می رس ــه نظ ــا ب ــود دارد؛ام ــده وج ــن پدی ــا ای ــورد ب ــراي برخ ب

ــد.  ــده باش ــن پدی ــا ای ــورد ب ــرد برخ ــازي مناســب ترین راهب ــد س توانمن

4- مسألۀ ترافیک و حمل ونقل شهري: 
ــاي شــهرهاي کشــور  ــن بخش ه ــه عنــوان یکــی از مهم تری ــروزه حمل و نقــل ب ام
ــه جــاي گذاشــته کــه مــورد توجــه کارشناســان  ــاري را ب ــرات منفــی و زیان ب اث
ــال آن  ــه دنب ــزان  شــهري کشــور ب ــه اســت. برنامه ری ــرار گرفت ــزان ق و برنامه ری
ــا  ــه ب ــد ک ــی نماین ــه اي طراح ــل را به گون ــامانه هاي حمل ونق ــه س ــتند ک هس
ــق  ــاي تحق ــن راه ه ــر باشــد. یکــی از مهم تری ــدار هماهنگ ت ــعۀ پای اصــول توس
ــد.  ــدار می باش ــل پای ــرد حمل ونق ــتن راهب ــهرها داش ــدار در  ش ــل پای حمل ونق
ــه  ــت ک ــته اي اس ــی میان رش ــرف علم ــک ط ــهري از ی ــدار ش ــل پای حمل و نق
ــه  ــف از جمل ــاي مختل ــت بخش ه ــا و فعالی ــا، ابزاره ــري، روش ه ــاي نظ بنیان ه
ــن  ــر ای ــرف دیگ ــود و از ط ــی را شــامل می ش ــی، خصوصــی و عموم بخــش دولت
ــط  ــت گذاري و محی ــی، سیاس ــادي، اجتماع ــاي اقتص ــایر بخش ه ــر س ــش ب بخ
زیســتى اثــرات مســتقیم دارد؛ لــذا مدیریــت ایــن حــوزه نیازمنــد یــک مدیریــت 
جامــع و یکپارچــه می باشــد کــه بتــوان بــر اســاس آن تمــام  ابزارهــاي ممکــن را 
فراهــم نمــود و بــا ایجــاد زمینــۀ همــکاري بیــن متخصصــان رشــته هاي مختلــف، 
ــائل  ــۀ مس ــادل در زمین ــدار و متع ــل پای ــک راه ح ــه ی ــیدن ب ــراي رس راه را ب
ــر شــهرهاي  ــد دیگ ــهر کازرون مانن ــوار نمود.ش ــهري هم ــل ش ــف حمل و نق مختل
کشــور داراي مشــکالت و چالش هــاي متعــدد ترافیکــی اســت. بنابرایــن بایــد بــا 
ــراي توســعۀ شــبکۀ حمل و نقــل و ترافیــک شــهر  ــۀ برنامه ریــزي راهبــردي ب ارائ
ــار حمل ونقــل شــهري  ــرات منفــی و زیان ب ــود کــه اث ــه دنبــال راهــی ب کازرون ب
در ایــن  شــهر را بــه حداقــل رســاند.با توجــه بــه شــرایط ویــژة ایــن شــهر ضرورت 
توجــه بــه حــل مشــکالت ایــن  شــهر بــه ویــژه در حــوزة حمل ونقــل از اهمیــت 
ــزي ســاالنه، بیــش از 60 ــه در بودجه ری ــه نحــوي ک ــژه اي برخــوردار اســت؛ ب وی
ــراي  ــک ب ــل و ترافی ــوزة حمل و نق ــه ح ــهر ب ــن -ش ــی ای ــۀ عمران ــد بودج درص
ــا،  ــر و خیابان ه ــداث معاب ــد اح توســعۀ زیرســاخت ها و تســهیالت فیزیکــی مانن
ــم عمــودي و  خــط کشــی طولــی و عرضــی بــراي عبــور پیاده هــا، تابلوهــا و عالئ
افقــی راهنمایــی، پارکینــگ و غیــره تخصیــص داده می شــود کــه عمدتــًا توســط 
مــردم و از محــل پرداخــت عــوارض تأمیــن می گــردد. بــراي رســیدن بــه اهــداف 
ــۀ بودجــۀ حمل و-نقــل شــهر کازرون ضــرورت  توســعۀ پایــدار و تخصیــص آگاهان

ــًال مشــهود اســت.  ــزي مناســب کام برنامه ری

5- درآمد پایدار شهري:
یکــی از مشــکالت اساســی شــهرهاي کشــور نداشــتن منابــع پایــدار مالــی اســت 
ــا و  ــراي طرح ه ــهر و اج ــروري ش ــات ض ــاي خدم ــه و ارتق ــا را در ارائ ــه آن ه ک
برنامه هــا دچــار چالــش می کنــد. در شــهر کازرون در کنــار بهره گیــري از 
ظرفیــت منابــع درآمــدي داخلــی (منابــع درآمــدي حاصــل از عــوارض و مالیــات) 
ــاي  ــوان از ظرفیت ه ــتقراض) می ت ــت و اس ــوض دول ــاي بالع ــی (کمک ه و خارج
ــال  ــن ح ــره جســت. در عی ــري به ــر و کارآمدت ــو بهت ــه نح ــی ب بخــش خصوص
ــه  ــود دارد. ب ــی وج ــاي مختلف ــهرداري راه حل ه ــد ش ــش درآم ــت افزای جه
عنــوان مثــال، ابتــدا بایــد تمامــی کدهــاي درآمــدي شــهرداري شناســایی شــود. 
ــا شناســایی شــود. در  ــی کده ــدي در تمام ــوب درآم ــۀ اول ســطح مطل در مرحل
مرحلــۀ دوم راهکارهــاي اجرایــی بــراي دســتیابی بــه ســطح مطلــوب ارائــه شــود 
ــدف  ــه ه ــتیابی ب ــا دس ــع ت ــایی موان ــگ و شناس ــوم مانیتورین ــۀ س و در مرحل
ــد  ــًا از ظرفیت هــا و نقــش بخــش خصوصــی نیــز نبای نهایــی صــورت پذیرد.ضمن

غافــل شــد.

شهر کازرون و مسائل کالن مدیریت شهري

دکتر میثم رضائى
دکتراى جغرافیا و برنامه ریزى شهرى
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ــوت  ــول دع ــکر از قب ــن تش ــر، ضم ــاى دکت آق
خبرنامــه جهــت شــرکت در ایــن مصاحبــه، ابتدا 
ــنا  ــا کمآش ــنا ی ــاً ناآش ــدگان احیان ــراى خوانن ب
بــا شــما کمــى از خودتــان بیشــتر بــراى 

ــد. مابگویی
ــه.  ــام مصاحب ــر انج ــه خاط ــما ب ــپاس از ش ــالم و س س
یاســر خواجــوي هســتم،دانش آموخته مقطــع دکتــري از 
دانشــگاه شــیراز. از ســال 84 بــه کار تدریــس در مقاطــع 
مختلــف اشــتغال دارم و از ســال 96 هــم افتخــار تدریس 

در دانشــگاه ســلمان فارســی کازرون را داشــته ام.

بــر  فعلــى  مصاحبــه  تأکیــد  و  مناســبت 
ــوان  ــه عن ــما ب ــات ش ــتراكگذارى تجربی اش
ــریات آى  ــى از نش ــه یک ــأت تحریری ــو هی عض
Cogent اســت.  Education ــام ــه ن اس آى ب
ــریه  ــورد نش ــتر در م ــدگان، بیش ــراى خوانن ب
مزبــور و حیطــه فعالیــت آن و نیــز ســمت 
دقیــق خــود در آن و شــرح وظایفتــان صحبــت 

ــد. بفرمایی
Cogent  در حیطــه مطالعــات  Education نشــریه
از  لــی  پروفســور  ســردبیري  بــه  و  انســانی  علــوم 
دانشــگاه هنــگ کنــگ مى باشــد کــه توســط انتشــارات 
عضــو  بنــده  مى شــود.  &Taylorچــاپ  Francis
هیــأت تحریریــه هســتم و وظیفــه انتخــاب داور، ارســال 
مقالــه و تصمیم گیــرى جهــت پذیــرش و یــا عــدم 
ــی  ــان انگلیس ــوزش زب ــه آم ــاالت در حیط ــرش مق پذی
ــه  ــت ک ــکل هس ــن ش ــه  ای ــده  دارم. روال ب ــه عه را ب
پــس از دریافــت مقالــه، متناســب بــا موضــوع آن 2 داور 
متخصــص انتخــاب و بــا در نظــر گرفتــن نظــرات آنــان 

ــود. ــه مى ش ــی گرفت ــم نهای تصمی

ــى  ــأت علم ــاى هی ــى از اعض ــع خیل به طورقط
ــل  ــى تمای ــوزش عال ــز آم ــگاهها و مراک دانش
ــه حضــور و فعالیــت را در نشــریات  دارنــد تجرب
و  ورود  الزمــه  باشــند.  داشــته  بینالمللــى 
ــه  ــأت تحریری ــو هی ــوان عض ــه عن ــش ب گزین

ــت؟ ــریاتى چیس ــن نش چنی
حضــور همــکاران هیــأت علمــی ایرانــی در هیــات 
زیــادي  مى تواندتأثیــر  خارجــی  مجــالت  تحریریــه 
در کمــک بــه پذیــرش و چــاپ مقــاالت ارزشــمند 
ــن  ــوع از ای ــت موض ــد. اهمی ــته باش ــگران داش پژوهش
جهــت هســت کــه به هرحــال یکــی از معیارهــاي اصلــی 
جایــگاه علمــی کشــورها تعــداد و کیفیــت مقــاالت 
چاپ شــده بین المللــى مى باشــد و مــا بایــد در ایــن 

عرصــه حضــور فعــال داشــته باشــیم. جهــت حضــور در 
ــوان نویســنده،  ــه عن مجالت،ابتداهمــکاران الزم اســت ب
ســپس داور بــا مجلــه همــکاري داشــته  باشــند. در گام 
بعــد مجلــه از داوران برگزیــده جهــت عضویــت در هیــأت 
ــه عمــل مــى آورد. پــس از دریافــت  ــه دعــوت ب تحریری
ــود و  ــزار مى ش ــی برگ ــاى آموزش ــه کاري، دوره ه رزوم

ــود. ــروع مى ش ــاً کار ش نهایت

بســیارى از اســتادان و پژوهشــگران دانشــگاهى 
بــه دالیلــى از جملــه ارتقــاء، دریافــت بورســیه، 
ــال  ــه دنب ــه کارى، و ... ب ــودن کارنام ــر نم غنىت
انتشــار آثــار پژوهشــى خــود در مجــالت معتبــر 
آى اس آى هســتند. بــا توجــه بــه ایــن که شــما، 
ــره،  ــأت تحری ــت در هی ــه فعالی ــار تجرب در کن
ــریات  ــه را در نش ــن مقال ــاپ چندی ــابقه چ س
متعــدد آى اس اى داریــد، چــه توصیههایــى 

ــد؟ ــراد داری ــن دســت از اف ــراى ای ب
ــاالت  ــا نحــوه چــاپ مق ــر اســتادان ب ــروزه اکث البتــه ام
آشــنایی کامــل دارنــد. امــا بــراي همــکاران جــوان تــر، 
پیشــنهاد اول انتخــاب یــک حیطــه تحقیقاتــی مشــخص 
و مطالعــه عمیــق در حــوزه مرتبــط مى باشــد. در واقــع 
ــوان  ــر کــه مــی ت ــد آخریــن مقــاالت مجــالت معتب بای
ــورت  ــه ص ــارات ب ــایت انتش ــام در س ــت ن ــق ثب از طری
پیوســته آنهــا را دریافــت کــرد مطالعــه شــوند. گام بعدي 
ــنهادهاي پژوهشــی  ــرداري از قســمت پیش یادداشــت ب
ایــن مقــاالت و انجــام پژوهــش هــاي بعــدي مــی باشــد.  
قبــل از ارســال مقــاالت نیــاز اســت کــه از مرتبــط بــودن 
عنــوان مقالــه بــا اهــداف مجلــه اطمینــان حاصــل کنیــم 
ــا ارســال چکیــده بــه ســردبیر مجلــه  کــه ایــن مــورد ب
بــه راحتــی قابــل انجــام اســت. در آخــر حتــی اگــر مقاله 
ارســالی مــورد پذیــرش قــرار نگیــرد مــی تــوان از نظرات 
اصالحــی داوران اســتفاده کــرده، پــس از ویرایــش مقالــه 

را بــه مجــالت دیگــر ارســال کنیــم.

ــا درســت اســت کــه در شــرایط تحریمهــاى  آی
ــى از  ــا درجات ــى ی ــه نوع ــر ب ــال اخی ــد س چن

ــم؟ ــه بودهای ــم مواج ــى ه ــم علم تحری
البتــه دســتورالعمل واضحــی از طــرف انتشــارات در 
ــی  ــال ب ــد کام ــالت بای ــدارد و مج ــود ن ــورد وج ــن م ای
طــرف باشــند امــا گاهــی تصمیمــات ناعادالنــه اى 
ــد.  ــت مى کن ــان را تقوی ــن گم ــه ای ــود ک ــده مى ش دی
ــه  ــن در مجل ــت پایی ــا کیفی ــه اى ب ــال مقال به عنوان مث
ــرش  ــابه پذی ــه مش ــی مقال ــود ول ــاپ مى ش ــی چ خاص
ســردبیر  ســلیقه  مــوارد  ایــن  بیشــتر  نمى شــود. 

ــذارد.  ــر بگ ــد کار تأثی ــر رون ــد ب ــه مى توان ــد ک مى باش
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ســال هــاي اخیــر مقــاالت 
بســیار خوبــی از پژوهشــگران ایرانــی در مجــالت بســیار 

ــیده اســت. ــاپ رس ــه چ ــی ب ــن الملل ــر بی معتب

بــا توجــه بــه ایــن کــه یکــى از الزامــات چــاپ و 
انتشــار آثــار در نشــریات معتبــر دنیــا تســلط در 
حــد گویشــور بومــى بــه زبــان انگلیســى اســت 
چــه توصیــهاى در ایــن زمینــه بــراى خواننــدگان 

خبرنامــه داریــد؟
الزمــه نــگارش مقــاالت علمــی تســلط بــه زبــان مقصــد 
ــدا  ــاالت انگلیســی در ابت ــگارش مق ــراي ن مــی باشــد. ب
ــان انگلیســی ضــروري مــی  ــی از زب ــش کل داشــتن دان
باشــد کــه از طریــق دوره هــاي کوتــاه و یــا بلنــد مــدت 
ــه  ــده کار ب ــهم عم ــا س ــت. ام ــی اس ــت یاب ــل دس قاب
تمریــن پیوســته در نــگارش مقــاالت مربــوط مــی باشــد 
کــه بــه مــرور حاصــل خواهــد شــد. پیشــنهاد مــی شــود 
خوانــدن مقالــه و توجــه بــه ســبک نــگارش در دســتور 

ــرار گیــرد. کار ق

ــد  ــجویان عالقهمن ــراى دانش ــهاى ب ــه توصی چ
ــد از  ــرادى بای ــن اف ــد؟ چنی ــش داری ــه پژوه ب

ــد؟ ــاز کنن ــود را آغ ــا کار پژوهشــى خ کج
ــز  ــجویان عزی ــه دانش ــت ک ــن هس ــن ای ــنهاد م پیش
ابتــدا زیــر نظــر اســاتید خــود روش پژوهــش علمــی را 
ــا عضویــت در ســایت مجــالت،  ــد. همچنیــن ب فرابگیرن
آخریــن مقــاالت مرتبــط باحــوزه عالقــه خــود را مطالعــه 
ــر ســبک نوشــتاري  نماینــد. در ادامــه تمرکــز زیــادي ب
مقــاالت داشــته باشــند و ســعی کننــد از ســبک 
دانشــگاهى مجــالت تقلیــد کننــد. بــا توجــه بــه اینکه در 
ابتــداي راه هســتند الزم اســت کــه تحــت نظــر اســاتید 
خــود کارهــاي علمــی را پیــش ببرند تــا ضمــن یادگیري 
نــکات کلیــدي، شــانس پذیــرش مقــاالت خــود را نیــز 

ــاال ببرنــد. ب

ضمــن تشــکر مجــدد از شــما بابــت شــرکت در 
ــب  ــا مطل ــه ی ــه نکت ــى چنانچ ــه فعل مصاحب
خاصــى در مــورد موضــوع گفتگــو داریــد 

ــد. بفرمایی
ــیار  ــد بس ــم کردی ــه را فراه ــت مصاحب ــه فرص از اینک
همــکاران و مخاطبــان  و  سپاســگزارم. بــراي شــما 

دارم. تندرســتی  و  ســالمت  آرزوي  خبرنامــه 

CogentEducation گفتگو با دکتر یاسر خواجوى به بهانه عضویت در هیأت تحریریه نشریه  بین الملی
ــى  ــالش آموزش ــر پرت ــوى، مدی ــر خواج ــر یاس دکت
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــالت تکمیل و تحصی
ــان  ــوزش زب کازرون و عضــو هیــأت علمــى بخــش آم
ــات مختلــف آموزشــى و پژوهشــى  انگلیســى، تجربی
در کارنامــه کارى خــود دارد کــه مىتوانــد بــراى 
ــه نحــوى  ــا هــر کســى کــه ب خواننــده دانشــگاهى ی
ــطح  ــا در س ــش خصوص ــوزش و پژوه ــا آم ــاء ب از انح

ــد. ــنیدنى باش ــروکار دارد ش ــگاه س دانش
ــور  ــا بهط ــدهایم ت ــراه ش ــا وى هم ــال ب ــن مج در ای
ارزشمندشــان  تجربیــات  از  برایمــان  مشــخص 
ــریات  ــى از نش ــه یک ــأت تحریری ــو هی ــوان عض به عن
ــور  ــارات تیل ــر انتش ــه معتب ــل مجموع آى اس آى ذی
Cogent Education ــوان ــا عن ــیس ب ــد فرانس ان

ــأت  ــراى هی ــم ب ــه ه ــى ک ــد – تجربیات بیشــتر بگوی
ــه  ــه ب ــا ک ــژه آنه ــجویان، بهوی ــم دانش ــى و ه علم
ــودمند و  ــد س ــد، مىتوان ــش عالقهمندن ــام پژوه انج

ــود. ــع ش ــا واق راهگش
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ــوت  ــول دع ــکر از قب ــن تش ــش، ضم ــم اژدهاک خان
خبرنامــه جهــت شــرکت در ایــن گفتگــو، ابتــدا بــراى 

ــد. ــود بگویی ــه خ ــى از زندگىنام ــدگان ماکم خوانن
ــن  ــرم. خــب، م ــدگان محت ســالم خدمــت همــه خوانن
اهــل شــیراز هســتم و از 8 ســالگى پابهپــاى دایــىام کــه 
ایشــان هــم آن موقــع بهتازگــى در رشــته آمــوزش زبــان 
ــد  ــده بودن ــران پذیرفتهش ــگاههاى ته ــى از دانش در یک
فرانســه  زبــان  مىخواندم،بهویــژه  زبــان  کموبیــش 
ــروزم  ــاى ام ــم. موفقیته ــاد گرفت ــوب ی ــى خ را خیل
را در ایــن زمینــه مدیــون ایشــان هســتم کــه پیوســته 
ــاد  ــه اى از دادن اعتم ــد و لحظ ــویق مىکردن ــرا تش م
بــه نفــس بــه مــن دســت برنمى داشــتند. در دبیرســتان 
ــه همیشــه  ــرذم درحالىک ــاب ک ــى را انتخ ــته تجرب رش
بیــن برگزیــدن رشــته پزشــکى و زبــان بــه شــدت دودل 
ــا  ــى پرســیدم واقع ــودم م ــا از خ ــى وقته ــودم و خیل ب
پزشــکى همــان چیــزى اســت کــه دنبالــش هســتم؟ و 
ــه پزشــک مراجعــه  ــار کــه ب ــک ب جوابــى نمىیافتــم. ی
کردهبــودم پاســخى شــنیدم کــه برایــم واقعــا شــگفت آور 
بود:«هرجــا کــه در آن فکــر مىکنــى مىتوانــى بهتریــن 
خــودت باشــى آنجــا جــاى توســت». در نهایــت مســیرم 
بــه لطــف پــروردگار مهربــان مشــخص شــد و وارد ایــن 
رشــته شــدم و از خداونــد مهربــان تــا پایــان عمــرم بابــت 

ایــن لطــف بــزرگ قدردانــى مىکنــم. 
چطــور شــد بــه نویســندگى، خصوصــا بهزبــان 

شــدید؟ عالقهمنــد  انگلیســى، 
بــه  مــن  روى آوردن  ســبب  کــه  مهربانــى  فرشــته 
نویســندگى و خوانــدن بیش تــر در ایــن زمینــه شــدند، 
ــم کالس  ــان معل ــرد بودند.ایش ــه صداقت ف ــم فاطم خان
ــوع  ــن موض ــدن ای ــس از فهمی ــد و پ ــن بودن ــان م زب
ــتانى  ــا داس ــتند ت ــه اى مى خواس ــه بهان ــن ب ــار از م هرب
بنویســم و بــه کالس بیــاورم تــا بــا هــم بررســى کنیــم. 
writing ایــن گونــه شــد کــه بــراى یــک تکلیــف ســاده
در کالس بعضــا تــا 40 صفحــه هــم مى نوشــتم. پــس از 
این کــه بــه دانشــگاه آمــدم بــه توصیــه معلمــم از همــان 
ابتــدا ســعى کــردم از هــر فرصتــى بــراى خلــق فرصتــى 
ــن  ــه بزرگ تری ــود ک ــا ب ــم؛ این ج ــتفاده کن ــر اس دیگ
ــم:  ــتى را یافت ــن جواهــرات عالــم هس ــا ارزش تری و ب
بهره منــدى از علــم بى پایــان و مهربانــى بى حــد و 
حصــر اســاتید در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون. تــرم 
دو بــود کــه بــراى اولیــن بــار داســتان اولــم را بــه ایــن 
عزیــزان ارائــه دادم. بــا وجــود داشــتن مشــغله کارى زیاد 
بــراى مــن وقــت مى گذاشــتند و بــا حوصلــه عیــب کارم 

مى گفتنــد.  را 
ــتر  ــان بیش ــود برایم ــى خ ــان انگلیس ــورد رم درم
بگوییــد؟ ظاهــرا یــک نــوع رمــان زندگىنامــه 

ــت؟ هس
از  یکــى  زندگى نامــه  داســتان  اصلــى  ایــده  بلــه 
تحســین برانگیزترین الگوهــاى زندگــى مــن هســت 
ــود  ــودم ب ــتان خ ــوع در دس ــل موض ــدن اص ــا پروران ام
کــه چگونــه داســتان را پیــش ببــرم یــا چگونــه فضــاى 

ــم.  ــف کن ــتان را توصی داس
ــان  ــر برایت ــى مختص ــور خیل ــم به ط ــر بخواه ــب، اگ خ
ــاز  ــى آغ ــگ تحمیل ــروع جن ــز از ش ــه چی ــم هم بگوی
مى شــود؛ از زمانــى کــه شــخصیت اصلــى داســتان کــه 
ــود راهــى جنــگ  ــح ب در دوره خدمــت خــود افســر صل
ــارا  ــذارد. س ــا مى گ ــارا، را تنه ــرش، س ــود و همس مى ش
ــه  ــا تجرب ــه ب ــود ک ــالى ب ــم سن و س ــم ک ــع خان آن موق
ــود.  ــوس ب ــال نامان ــیانه آن کام ــونت وحش ــگ وخش جن
ــا  ــى ب ــن رودروی ــارا در عی ــه س ــا هســت ک ــن اثن در ای
ســختى هاى جان فرســاى جنــگ و نبــود همســرش 
بــا مشــکالت دیگــرى دســت و پنجــه نــرم مى کنــد. در 
آن ســوى داســتان شــخصیت دیگــرى در برهــه دیگــرى 
ــور  ــه به ط ــود ک ــى مى ش ــحر معرف ــام س ــه ن ــان ب از زم
بســیار معجزه آســایى بــا ســارا و خانــواده او آشــنا 
ــت  ــه عل ــه ب ــت ک ــى اس ــر جوان ــحر دخت ــود. س مى ش
وجــود اژدهــاى هفت ســر مشــکالت عدیــده خانوادگــى، 
کــه عمیقــا روحــش را زخمــى کــرده، بــه دنبــال راهــى 
بــراى التیــام دردهایــش مى گــردد و همــواره آرزوى 
ــد.  ــنگینى مى کن ــش س ــر قلب ــدرى ب ــر پ ــتن مه داش
امــا طولــى نمى کشــد کــه او هــم طعــم شــیرین 
ــر  ــس دخت ــد و از آن پ ــدرى را مى چش ــر پ ــق مه عش

ــد مى شود؛کســى کــه دنبــال ایجــاد  دیگــرى در او متول
تغییــر و بهره گیــرى از فرصت هاســت. ایــن داســتان 
روایت گــر اراده پوالدیــن دختــرى اســت کــه بــا اتــکا بــه 
ــد. ــل مى کن ــه واقعیــت تبدی ــا را ب توانایى هایــش آرزوه

کار با ناشر هندى را چطور دیدید؟
ــا  ــت، ب ــرار گرف ــن ق ــار م ــى در اختی ــى بزرگ ــت خیل فرص
ــر  ــاپ بیش ت ــندگى و چ ــیر نویس ــود در مس ــاى موج چالش ه
آشــنا شــدم. ناشــرم انســان بســیار مهربــان و بزرگــوارى بودنــد 
ــا  ــد تــا بیش تــر ب ــن کمــک کردن ــه م ــد ب و لطــف کردن
چم وخــم کار آشــنا شــوم امــا بــه شــدت آدم بــد قولــى بودنــد 
ــش  ــتم االن ــد االن مى فرس ــى مى گوی ــى وقت ــتند! یعن و هس
ــا  ــاده ترین کار ه ــام دادن س ــراى انج ــى ب ــود چندروز.حت مى ش
ــام مــى دادم و  ــد حــدود ســه روز پشــت ســر هــم پی مــن بای
یــادآورى مى کــردم کــه ایــن کار را انجــام بدهنــد و اگــر هــم 
جــواب نمى دادنــد آنقــدر زنــگ مــى زدم کــه راضى شــان کنــم 

ــد.   کار را انجــام بدهن

ــا  ــدگان م ــراى خوانن ــم ب ــان ه ــایر آثارت ــورد س درم
ــد. ــح بفرمایی توضی

کار روى داســتان جدیــدم را از خیلــى وقــت پیــش 
شــروع کــردم و خیلــى دوســت دارم یــک چیــز بى نظیــر 
از آب در بیایــد. خیلــى دوســت داشــتم شــعر بنویســم، 
ــتن  ــدن و نوش ــراى خوان ــتادان ب ــتیاق بعضــى از اس اش
شــعر خیلــى مــن را تشــویق مى کــرد بــه نــگارش 
شــعر. شــعر ســرودن مــن بــه انگلیســى از یــک روز آرام 
تابســتانى شــروع شــد: احســاس کــردم کــه یک چشــمه 
ــه  ــوت گرفت ــن ق ــاب شــاعرى درون م اى از احســاس ن
اســت. پــدرم شــخصى بــود کــه باعــث شــد آن قــدر بــه 
خــودم ایمــان بیــاورم کــه اجــازه دهــم کلمــات بــرروى 
کاغــذ جــارى شــوند. چنــد هفتــه پیــش بــود کــه اولیــن 
Humanizing Language مجلــه  در  شــعرم 
ــعر-هایم را  ــید. ش ــاپ رس ــه چ ــا ب teaching بریتان
ــه رئیــس، اســتاد دانشــگاه  ــم پرفســور حوری ــراى خان ب
ــا وى  اســتانبول کــه در همایشــى در دانشــگاه شــیراز ب
ــع و  ــیار متواض ــتادم. بس ــى فرس ــم م ــدم، ه ــنا ش آش

مهربــان هســتند و بــه مــن در نــگارش بهتــر شــعر هــم 
ــد. کمــک شــایانى کردن

ــرى  ــرادى دیگ ــا اف ــرد ی ــما ف ــواده ش ــا در خان آی
ــند؟ ــته باش ــندگى داش ــابقه نویس ــه س ــتند ک هس

ــاعر؛  ــم ش ــتند، ه ــنده هس ــم نویس ــم ه ــه پدربزرگ بل
البتــه قلــم ایشــان در نوشــتن بســیار قــوى اســت و مــن 
حتــى انگشــت کوچــک ایشــان هــم نمىشــوم. از ایشــان 

چندیــن مجموعــه ادبــى بــه چــاپ رســیده اســت.
برنامــه فعلــى و آتــى شــما در نویســندگى چیســت؟ 
ــد؟ ــى را نداری ــان فارس ــندگى بهزب ــد نویس قص

شــگفت انگیزى  دنیــاى  وارد  مى کنــم  احســاس 
ــم  ــى برای ــب دیدن ــى عجائ ــا کل ــه حاالحااله ــدم ک ش
دارد. مى دانــم کــه هنــوز خیلــى چیزهــاى دیگــرى 
ــد  ــوب بای ــنده خ ــک نویس ــه ی ــدن ب ــراى تبدیل ش ب
بدانم؛یادگیــرى بســیار کار جذابــى اســت على الخصــوص 
ــا  ــم ام ــم کار مى کن ــان دوم ــال روى رم ــندگى. فع نویس
درســر مى پرورانــد  هــم ایده هــاى جالبــى  بــرادرم 
ــف نیســت.  ــم خالى ازلط ــا ه ــاره آن ه ــتن درب ــه نوش ک
ــعرم را  ــه ش ــه کار روى مجموع ــت هســت ک ــى وق خیل
آغــاز کــرده ام؛ دوســت دارم کــه آن را هــم بــه ســرانجام 
ــع  ــم جم ــد حواســم ه ــا بای ــان ام ــن می ــانم. در ای برس
ــه  ــان، ک ــى زب ــمند عصب شناس ــاالت ارزش ــد از مق باش
به شــدت بــه آن عالقه منــد شــده ام، عقــب نمانــم. 
ــک  ــى در ی ــى و مقاله نویس ــه داستان نویس ــن ب پرداخت
ــون  ــت، چ ــى اس ــیار بزرگ ــش بس ــودش چال ــان خ زم

ــد. ــه دارن ــم فاصل ــنگ ها از ه ــا فرس قلمروه
قصــد نویســندگى بــه زبــان فارســى را هــم دارم و خیلــى 
دوســت دارم بــه ترجمــه مجموعــه شــعرم پــس از پایــان 

بپردازم. کار 
چــه توصیــهاى بــراى نویســندگان جــوان و عالقهمنــد 

و تــازهکار مثــل خودتــان دارید؟
در مســیر نویســندگى شکســت همســایه خانــه بغلــى مــا 
هســت؛ هرگــز تســلیم نشــوید. بــراى نوشــتن ســاعت ها 
ــت  ــان کار اس ــا بنی ــا کتاب ه ــى ب ــدن و وقت گذران خوان
ــبه رخ  ــک ش ــن کار ی ــون ای ــید چ ــور باش ــد صب و بای
نمى دهــد. بایــد مــدت بســیار طوالنــى را صــرف نوشــتن 
و کار هــاى مربــوط بــه آن کــرد. نویســندگى بــراى مــن 
مثــل خوانــدن بــراى کنکــور بــود: وقت هایــى کــه 
خســته مى شــدم بــا اعضــاى خانــواده، دوســتانم و 
اســتادهایم حــرف مــى زدم و ســعى مى کــردم بــا روحیــه 

ــه کار برگــردم. و نکتــه دو،قــوى باشــید. بهتــرى ب
ــاى  ــر از فض ــندگى متاث ــدازه در نویس ــه ان ــا چ ت
بودهایــد؟ کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 

ــش  ــن نق ــه م ــزه ب ــدت در دادن انگی ــه ش ــگاه ب دانش
داشــت مى توانــم بگویــم وقتــى فهمیــدم هدفــم چیســت 
ــه مــن را  دانشــگاه  نقــش100 درصــدى انگیــزه دادن ب
ــودن در  ــم و ب ــدن اســتاد هاى مهربان ــازى مى کــرد. دی ب
کالس هایشــان، وقت هــاى مشــاوره، انگیزه دادن هــا و 
تشــویق کردن ها، رفتــن بــه کتابخانــه، بوییــدن و لمــس 
ــتانى  ــى ها و دوس ــار هم کالس ــودن در کن ــا، و ب کتاب ه
ــت  ــیار در موفقی ــوند بس ــاد مى ش ــا ش ــه از موفقیت ه ک

مــن تأثیــر داشــت. 
ضمــن تشــکر مجــدد از شــما بابــت شــرکت در ایــن 
گفتگو،اگــر نکتــه خاصــى در مــورد موضــوع گفتگــو 

داریــد بفرماییــد.
The Peace ــم را ــم کتاب ــتم اس ــت داش ــن دوس م

ــه  ــا ب ــه بن ــذارم ک ــفیرصلح بگ ــا س Ambassadorی
پیشــنهاد ناشــر عنــوان را تغییــر دادم.چیــزى کــه مــن 
ــده منتقــل  ــه خوانن ــردم در داســتان خــودم ب ســعى ک
ــا  ــل کج ــت اه ــم نیس ــاد مه ــه زی ــود ک ــن ب ــم ای کن
ــا  ــک م ــم: تک ت ــواده اى آمده ای ــا از چــه خان هســتیم ی

ــیم.  ــح باش ــفیر صل ــم س مى توانی
ــرار  ــن ق ــار م ــن فرصــت در اختی ــه ای ــان،از این ک درپای
ــاتید  ــن اس ــن و مهربان تری ــا در محضــر بهتری ــه ت گرفت
درس بخوانــم پــروردگار را هــزاران بــار شــکر مى گویــم. 
جبــران زحمــات ایــن اســاتید هرگــز بــراى مــن میســر 

نخواهــد بــود.

LifeIsaPrism گفتگو با دانشجو مهناز اژدهاکش به بهانه انتشار رمان انگلیسى

دانشــجو مهنــاز اژدهاکش یکــى از چندین دانشــجوى 
توانمنــد و مســتعد دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
اســت کــه اخیــرا در زمینــه نویســندگى، بهویــژه بــه 
ــان انگلیســى، توفیقاتــى درخــور داشــته اســت.  زب
Life Isــان ــار رم ــتاوردها انتش ــن دس ــن ای مهمتری
a توســط یــک ناشــر هنــدى اســت. خانــم  Prism
ــال  ــجوى نیمس ــر دانش ــال حاض ــش در ح اژدهاک
ششــم مقطــع کارشناســى آمــوزش زبــان انگلیســى 
مىباشــد. در گفتگــوى حاضــر وى از تجــارب و 
ســوابق نویســندگى خــود بــه زبــان انگلیســى بــراى 
ــلمان  ــگاه س ــه دانش ــرم خبرنام ــدگان محت خوانن

ــد. ــى کازرون مىگوی فارس
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کازرون بــا پیشــینه تاریخــى بســیار کهــن خــود همــواره مهــد 
دانشــمندان، ســخنوران و عارفــان بــوده اســت. در ایــن نوشــتار مختصــر، 
ــحاق  ــیخ ابواس ــى ش ــار یعن ــن دی ــان ای ــن عارف ــى از معروف تری ــه یک ب

ــت. ــم پرداخ ــى خواهی کازرون
ابراهیــم بــن شــهریار بــن زادان فــرخ معــروف به شــیخ مرشــد، محــدث، 
مفســر، عــارف، شــاعر و مؤســس سلســله کازرونیــه یــا اســحاقیه درســال 
ــادروى زرتشــتیانى  ــدر و م ــد شــد. پ ــورد کازرون متول ــرى در ن 352 قم

بودنــد کــه پیــش از والدت او مســلمان شــده بودنــد.
خانــواده ابواســحاق از او مى خواســتند کــه بــراى تأمیــن معــاش پیشــه اى 
بیامــوزد امــا چــون اشــتیاق او بــه فراگرفتــن قــرآن بســیار بــود عاقبــت 
پــدر و مــادر و جــدش پذیرفتنــد کــه او ســحرگاهان پیــش از رفتن بــه کار 
بــه درس قــرآن رود. ابراهیــم پــس از تحصیــل مقدمــات علــوم و مصاحبت 
بــا برخــى از مشــایخ فــارس بــر آن شــد کــه طریقــت یکــى از ســه شــیخ 
پــر آوازه آن عصــر را برگزینــد و عاقبــت از میــان حــارث محاســبى، ابــن 
خفیــف و ابــو عمــرو بــن علــى بــه طریقــت ابــن خفیــف عــارف نامــدار 
ــت.  ــه گرف ــف خرق ــن خفی ــدان اب ــى از مری ــیرازى روى آورد و از یک ش
البتــه او پیــش از آنکــه بــه شــیراز نــزد مریــد ابــن خفیــف بــرود خــود 
در کازرون شــهرت و اعتبــار یافتــه بــود و چنــان کــه از مندرجــات کتــاب 
ــد  ــر مى آی ــع مهــم شــرح احــوال او اســت ب ــه منب فردوس المرشــدیه ک
ــت. ــش بوده اس ــش مریدان ــه خواه ــع ب ــز در واق ــیراز نی ــه ش ــفر او ب س

ــه دســت او  روایــت مســلمان شــدن 24 هــزار نفــر از مــردم آن زمــان ب
ــان  ــت وى در می ــى از محبوبی ــا حاک ــراق نیســت ام ــى از اغ ــه خال اگرچ

پیــروان ادیــان دیگــر اســت.
ابــو اســحاق در ســال 388 قمرى به ســفر حــج رفــت و در راه نزد مشــایخ 
و دانشــمندان بصــره، مدینــه و مکــه بــه اســتماع حدیــث پرداخــت. ابــو 
اســحاق مریــدان بســیار داشــت کهمحمــود بــن عثمــان صاحــب کتــاب 
ــان را آورده اســت.  ــامى ایش ــى از اس ــتى طوالن ــدیه فهرس فردوس المرش
در میــان وزیــران و صاحب منصبــان نیــز دوســتداران و مریدانــى داشــت 
چنانکــه امیــر ابوالفضــل بــن بویــه دیلمــى از مریــدان او بــود. از بــزرگان 
ــحاق در  ــته اند. ابواس ــت داش ــا او مصاحب ــانى  ب ــز کس ــر نی ــه عص صوفی
پــى بیمــارى ســختى کــه چهــار مــاه ادامــه یافــت به ســال 426 قمــرى 

در نــورد کازرون درگذشــت. بــه وصیــت او فهرســتى از نــام تمامى کســانى 
کــه بــه دســت وى مســلمان شــده بودنــد و نیــز مســلمانانى کــه نــزد او 
توبــه کــرده و حتــى کســانى کــه بــه دیــدار وى آمــده و از او طلــب دعــاى 
ــان  ــه یکــى از دشــمنان در زم ــرى ک ــد و همچنیــن تی ــرده بودن ــر ک خی
تبلیــغ اســالم بــه ســوى او انداختــه بــود بــا خــود او بــه خــاك ســپرده 

شــد. 
ــه ابوالفضــل  ــى نســبت ب ــادات و وصیت ــاب اعتق ــحاقروایتى در ب از ابواس
ــده  ــى مان ــى باق ــه کازرون ــه لهج ــعارى ب ــد و اش ــن احم ــالم ب عبدالس
ــت.  ــم اس ــیار مغتن ــى بس ــراى گویش شناس ــعار ب ــن اش ــه ای ــت ک اس
ــه او نســبت  ــرگ وى ب ــس از م ــز پ ــات و نی ــان حی ــه در زم ــى ک کرامات
ــت  ــه ترب ــاد ب ــه اوســت. اعتق ــردم ب ــاد عامــه م ــد حاکــى از اعتق داده ان
ــه در  ــى کســانى ک ــه ابن بطوطــه، حت ــه گفت ــه ب ــان بوده-اســت ک او چن
ــراى  ــا ب ــه مســافرت مى رفتنــد از بیــم دزدان دریایــى ی ــاى چیــن ب دری
ــد و  ــام شــیخ مى کردن ــه ن ــى ب ــان نذرهای ــر طوف ــدن در براب مصــون مان
ــه  ــود را ب ــذر خ ــید ن ــاحل مى رس ــه س ــالمت ب ــه س ــتى ب ــون کش چ
ــا نهــاد  ــد. سلســله طریقتــى کــه شــیخ ابواســحاق بن خانقــاه او مى دادن
از یــک ســو تــا هنــد و بــالد چیــن و از ســوى دیگــر تــا آناتولــى و بغــداد 
گســترش یافــت و ایــن سلســله در آناتولــى بــه اســحاقیه معــروف شــد 
ــت.  ــه شــهرت یاف ــه ابواســحاق خان ــا ب ــز در آنج ــه نی ــاه کازرونی و خانق
ــان خــود ابواســحاق شــروع  ــه از زم ــا ک ــن خانقاه ه گســترش بســیار ای
شــده احتمــاالً بــا اعتقــاد وى و بعدهــا روش سلســله کازرونیــه مبنــى بــر 
ــث محبوبیــت ایــن  ــه باع ــوده ک ــاط نب دســتگیرى از مســتمندان بى ارتب

سلســله گشــته اســت.
از سخنان اوست:

ــه  ــت. ن ــرت دور اس ــا از آخ ــه دنی ــد ک ــد و مى پندارن ــان مى گوین مردم
چنیــن اســت کــه ایشــان مى پندارنــد بلکــه آن نزدیــک اســت و میــان 
ــرد و در  ــا  برگی ــده از دنی ــه بن ــدم ک ــک ق ــرت نیســت اال ی ــا و آخ دنی

آخــرت نهــد.
 الهــى اگــر روز قیامــت بــا مــن نیکویــى و فضــل و کــرم خواهــى کــردن 
ــان را  ــن ایش ــد و م ــرا ببینن ــن م ــتان م ــا دوس ــدار ت ــى ب ــرا در باالی م
ــه جمــع در بهشــت شــویم.  ــه روى یکدیگــر خــرم شــویم و ب ببینــم و ب
ــه راهــى بــه دوزخ فرســت کــه  و اگــر کار جــز ایــن خواهــد بــود مــرا ب
کســى مــرا نبینــد زیــرا کــه امیــد دوســتان مــن آن اســت کــه مــرا در 

ــا مــن فضــل و کــرم خواهــى کــردن. حضــرت تــو عزتــى هســت و ب
 ......................

ــد پنجــم،  ــزرگ اســالمى جل ــارف ب ــره المع ــن نوشــته از: دای ــب ای مطال
ــاب  ــوب و کت ــن ک ــتاد زری ــادروان اس ــران از ش ــوف ای ــتجو در تص جس
فــردوس  المرشــدیه بــه تصحیــح شــادروان اســتاد ایــرج افشــار گرفتــه 

شــده اســت.

شیخ ابواسحاق کازرونى

دکتر سیدمحمد دشتى
عضو هیئت علمى بخش زبان و ادبیات فارسى
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ــوب شــرقى کازرون  ــنگى جن ــم فرس ــک و نی ــه در ی ــان ک ــتاى بلی روس
قــرار دارد و در میــان مــردم بــه ســید عبــداهللا معــروف اســت خاســتگاه 
ــیارى  ــد. بس ــى معروف ان ــایخ بلیان ــه مش ــه ب ــت ک ــى اس ــان بزرگ عارف

ــرت  ــرى مهاج ــاى دیگ ــه جاه ــى ب ــان نام ــن عارف از ای
ــوظ  ــود محف ــام خ ــى را در ن ــا نســبت بلیان ــد ام کرده ان
داشــته اند و بــه آن افتخــار مى کرده انــد. مشــایخ و 
بزرگانــى کــه همــه از نــوادگان ســید اوحدالدیــن عبــداهللا 
و ســید امیــن الدیــن محمد انــد و عنــوان بلیانــى دارنــد.

سلســله نســب مشــایخ بلیانى بــه قــول مورخان به شــیخ 
ــد.  ــارم مى رس ــرن چه ــدار ق ــارف نام ــاق ع ــى دق ابوعل
تذکــره نویســان و مورخــان همــه جــا از عارفــان بــزرگ 
ایــن سلســه بــا عنــوان شــیخ یــاد کرده انــد ولــى لــوح 
گــور ایــن بــزرگان در کازرون و بلیــان عنــوان الســید دارد 
ــه عنــوان ســید معروف انــد. در ایــن  ــواه مــردم ب و در اف
نوشــته بــه نــام مشــایخ خــاك بلیــان بــه ترتیــب تاریــخ 

ــود. ــاره مى ش ــات ایشاناش حی
شــیخ زین الدیــن علــى بــن ضیاءالدیــن مســعود بــن نجم الدیــن محمــد 
از عرفــاى قــرن هفتــم هجــرى و مربــى عــارف بــزرگ شــیخ امین الدیــن 
اســت. ویــدر ســال 693 هجــرى قمــرى وفــات یافــت. مدفــن او در کــوى 

علیــاى کازرون بــه شــیخ زیدعلــى معــروف اســت.
اوحدالدیــن عبــداهللا بــن مســعود از دیگــر عرفــاى ایــن خطــه اســت کــه 
ــر  ــه ذک ــه و مصباح الهدای ــن و مفتاح-العنای ــیرازنامه، ریاض العارفی در ش
ــالطین  ــد س ــى ج ــن اردبیل ــیخ صفى الدی ــد ش ــت. گوین وى رفته اس
ــد  ــیخ زاه ــاب ش ــه جن ــیخ او را ب ــید و ش ــت وى رس ــه صحب ــوى ب صف
ــن در ســال 638 هجــرى در روز عاشــورا  ــت داد. اوحد الدی ــى حوال گیالن
ــه خــاك ســپرده  ــان ب ــق شــتافت و در خانقاهــش در بلی ــدار ح ــه دی ب

شــد.
ــدرش شــیخ زین الدیــن  ــدار کــه پ ــارف نام ســید امین الدیــن محمــد ع
ــه  ــد خواج ــف کازرون و مری ــزاهللا از معاری ــد ع ــر زاه ــادرش دخت و م
امام الدیــن مســعود بــود. وى بــا ملــوك اینجــوى 
ــرادران او  ــدر و ب ــحاق و پ ــاه ابواس ــا ش ــارس مخصوص ف
ــاب  ــب کت ــان صاح ــن عثم ــت.محمود ب ــر بوده اس معاص
و  بــوده  امین الدیــن  مریــدان  از  فردوس المرشــدیه 
مقامــات  و  شــرح حال  در  را  جواهراالمینیــه  کتــاب 
ــاد  ــه ایج ــن ب ــیخ امین الدی ــود نوشته است.ش ــراد خ م
بناهــاى عمومــى عالقــه بســیار داشــت و از شــدت ارادت 
ــا را  ــى (شــیخ مرشــد) بناه ــه شــیخ ابواســحق کازرون ب
ــع  ــجد جام ــرد: مس ــذارى مى ک ــان نام گ ــام ایش ــه ن ب
مرشــدى، دارالشــفاى مرشــدى، عمارتخانــه مرشــدى،... . 
امین الدیــن بلیانــى در ســال 745 قمــرى وفــات یافــت و 

ــد. ــاك سپرده ش ــه خ ــاى کازرون ب ــاه علی در خانق
شــیخ عماد الدیــن فرزنــد شــیخ زین الدیــن علــى 
ــه وى در نزدیکــى روســتاى  ــان اســت. بقع ــدار بلی از دیگــر مشــایخ نام
ــال»  ــگاه را «میرم ــه آرام ــردم منطق ــرار دارد. م ــید کازرون ق ــه س قلع

مى گوینــد.

 بسیارى از این
عارفان نامى به جاهاى 

دیگرى مهاجرت
کرده اند اما نسبت 
بلیانى را در نام

خود محفوظ داشته اند 
و به آن افتخار 

مى کرده اند

مشایخ بلیان
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عضو هیئت علمى بخش زبان و ادبیات فارسى
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ــى  ــن عل ــید زین الدی ــد س ــن فرزن ــیخ اصیل الدی ــر ش ــارف دیگ ع
ــون اســت.  ــان مدف ــع در بلی ــوراب، واق ــه گ ــرف قبل ــه در ط اســت ک
آثــارى از خرابــه هــاى آرامــگاه او برجاســت. دیگــر ســید جمال الدیــن 

بلیانــى کــه در 741 هجــرى قمــرى وفــات یافتــه اســت.
ــن  ــیخ زین الدی ــن ش ــن محمدب ــد امام الدی ــعید الدین فرزن ــا س موالن
ــتم اســت. از  ــرن هش ــیوخ ق ــز از ش ــن نی ــیخ امین الدی ــرادرزاده ش ب
زادگاه خــود بــه شــیراز آمــد و ســالهاى پایانــى عمــرش در شــیراز در 
ــب و رســاالت گذشــت. وى  ــف کت ــه تالی ــر ب ــاط شــیخ کبی محــل رب
ــه  ــوده و ب ــا امیرمبارز الدیــن محمــد از ســالطین آل مظفــر معاصــر ب ب
قــول حبیب الســیر در نظــر مبارز الدیــن از حرمــت و حیثیــت ویــژه اى 

تالیــف  بســیارى  کتاب هــاى  او  بــود.  برخــوردار 
ــت در  ــا کتابى اس ــهور ترین آنه ــه مش ــت ک کرده اس
ســیرت پیامبــر اســالم کــه بــه نام هــاى المنتقــى فــى 
ــیره  ــه و س ــى، مولد النبوی ــى، مولد النب ــیره المصطف س

ــت. ــهور بوده اس ــف مش ــى در روزگار مؤل المصطف
ابوالمحامــد، عفیف الدیــن محمــد، فرزنــد بــزرگ 
(ه.ق.)  هشــتم  قــرن  دانشــمندان  از  ســعید الدین 
اســت کــه اغلــب در شــیراز مى زیسته اســت. وى 
کتــاب مشــهور پــدرش را بــه فارســى ترجمــه کــرده 
ــهرت  ــى ش ــیر عفیف ــا س ــى ی ــیر کازرون ــه س ــه ب ک
ــار دیگــرى  ــر ایــن ترجمــه آث یافتــه اســت. عــالوه ب
ــال  ــن در س ــد. عفیف الدی ــبت داده ان ــه وى نس را ب
801 یــا 802 هجــرى در راه ســفر حــج در نجــد وفــات 

ــد. ــون ش ــا مدف ــت و همان ج یاف
ــرن  ــعید الدین از فضــالى ق ــر س ــد کوچک ت ــد فرزن ــیم الدین محم نس
ــام شــعب االســانید  ــه ن هشــتم و اوایــل قــرن نهــم اســت. تألیفــى ب
فــى روایــت الکتــب و المســانید و نیــز شــرح التنبیــه (البــى اســحق 

ــته اند. ــیرازى) را از وى دانس ش
ــیخ  ــوادگان ش ــم و از ن ــرن ده ــاعران ق ــینى از ش ــن حس معین الدی
ــاه  ــى اســت. گوینــد ش ــعود بلیان ــن مس ــداهللا ب اوحد الدیــن عب
ــش را  ــور در مجلس ــت و حض ــاد داش ــه او اعتق ــوى ب ــب صف طهماس
ــا  ــرد و ت ــه هندوســتان عزیمــت ک ــن ب واجــب مى دانســت. معین الدی

ــد. ــا مان ــر آنج ــان عم پای

ــد  ــن ســعید الدین محم ــد ب ــن محم ــن معین الدی ــد ب ــن محم تقى الدی
اوحــدى حســینى دّقاقــى از مشــاهیر ادیبــان و شــاعران قــرن دهــم و 
یازدهــم اســت. در اصفهــان بــه دنیــا آمــد. یــک ســالى بــه یــزد رفــت 
و دوبــاره بــه اصفهــان برگشــت و ســپس در شــانزده ســالگى به شــیراز 
رفــت و در آنجــا ســاکن شــد. با شــاعران وقــت شــیراز عــارف الهیجى 
و عرفــى مصاحبــت داشــت. در ســال 1015 بــه هندوســتان ســفر کــرد 
ــن را  ــقین و عرصات العارفی ــزرگ عرفات العاش ــاب ب ــال 1020 کت و در س
در اگــره در دربــار جهانگیرشــاه تألیــف کــرد. بیــش از بیســت دیــوان 

ــه جــا مانده اســت. شــعر از وى ب
ســید عبــداهللا حســینى معــروف بــه شــاه مــال حســینى  از منجمــان 
اواخــر قــرن دهــم و اوایــل قــرن یازدهــم اســت. کتــاب 
جهات الرمــل یــا جهان الرمــل  را بــه وى منســوب 

دانســته اند.
ــد  ــى فرزن ــى بلیان ــا غریب ــینى ی ــن حس ــرزا حس می
ــره در  ــاب دای ــى اســت. کت ــداهللا بلیان ــن عب اوحدالدی
ــد  ــد و آورده ان ــه وى نســبت داده ان ــه را ب ــوم غریب عل

ــت. ــى داشته اس ــر مهارت ــه در جف ک
از دو عــارف دیگــر بــه نام هــاى تســّلى مؤلــف تذکــره 
ــز  ــى و نی ــینى بلیان ــن حس ــن از اوالد اوحدالدی روش
ــوادگان  ــز از ن ــه عزی ــص ب ــى متخل خواجــه مّالیکازرون

ــد. ــام برده ان ــى ن ــداهللا بلیان عب
ــا در  ــت ام ــه رف ــایخ بلیانی ــر مش ــته ذک ــن نوش در ای
خــاك و خطــه کازرون عارفــان و زاهــدان و دانشــمندان 
و فقیهــان و شــاعران بســیارى ظهــور کرده انــد کــه ذکــر نــام همگــى 
ــدالدین  ــیخ مرش ــه ش ــد. از جمل ــرى مى طلب ــت دیگ ــال و فرص مج
ــى،  ــى، جالل الدیــن امیــن الطبیــب مرشــدى کازرون ابواســحاق کازرون
جالل الدیــن محمــد دوانــى و...محققانــى چــون دکتــر رضــازاده شــفق 
ــن  ــد ب ــمس الدین محم ــه ش ــادر خواج ــا، م ــح اهللا صف ــر ذبی و دکت

ــته اند. ــى دانس ــیرازى را نیزکازرون ــظ ش ــد حاف ــن محم بهاء الدی
........................

برگرفتــه از کتــاب کازرون در آیینــه فرهنــگ ایــران تألیــف منوچهــر 
ــا  ــات 279 ت ــاپ 1373،صفح ــیراز، چ ــد ش ــارات نوی ــان، انتش مظفری
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سید عبداهللا حسینى 
معروف به شاه مال 
حسینى  از منجمان 

اواخر قرن دهم و اوایل 
قرن یازدهم است. 

کتاب جهات الرمل یا 
جهان الرمل  را به وى 
منسوب دانسته اند







سیمای رویدادھای علمی، فرھنگی، مذھبی و... 
برگزار شده توسط دانشگاه سلمان فارسی کازرون

در اسفند 1399 و بهار 1400

شب شعر «چشم بیدار»
با شعرخوانى شاعران شهرستان کازرون

9 اسفند 1399

نشست تخصصى «مشارکت و نقش جوامع 
محلى در حفاظت از تنوع زیستى، احیا و 

کارکرد بهینه اکوسیستم تاالب»
با سخنرانى خسرو درویشى و 

محمدجواد سیاح پور
23 اسفندماه 1399

کارگاه آموزشى «پیشگیرى از 
خودکشى» 

با سخنرانى دکتر سعید آریاپوران
4 اردیبهشت 1400

وبینار «پیشرفت هاى اخیر در 
گرانش و کیهان شناسى»
با سخنرانى دکتر احمد شیخى

11 اردیبهشت 1400

نشست بزرگداشت روز معلمـ  
«معلم و تعهد اجتماعى»

با سخنرانى دکتر فریدون عباسى دوانى، 
دکتر محمدحسین رجبى دوانى و 

حجت االسالم محمد صباحى
12 اردیبهشت 1400

نشست «انتخابات در اندیشه بنیان گذار 
جمهورى اسالمى ایران و نقش آفرینى 

دانشگاهیان» 
با سخنرانى حجت االسالم جواد نّیرى

18 خرداد 1400

آنها جهت ارتقاى سالمت روان»محدودکننده و راه هاى رهایى از نشست تخصصى «شناسایى افکار 
با سخنرانى دکتر لیال شاملى 

24 خرداد 1400

ارایه خدمات مشاوره اى به دانشجویان 
دانشگاه در ایام امتحانات 

خرداد 1400

جشنواره دانشگاهى «قرآن و 
عترت دانشجویان»

خرداد 1400


