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دانشگاه سلمان فارسى کازرون: گذر از الگوى «دانشگاه براى دانشگاه»
به الگوى «دانشگاه از/با/براى جامعه»  /  دکتر علیرضا راستى

اهداف و برنامه هاى راهبردى دانشگاه سلمان فارسى 
کازرون /  دکتر غریب فاضل نیا 

گزیده خبرهاى دانشگاه

گفتگو با دکتر محمد  رضا پور کریمى عضو هیات علمى بخش فیزیک دانشگاه سلمان 
فارسى کازرون به بهانه انتشار مقاله در یکى از نشریات گروه انتشارات نیچر

اصول طراحى پاركهاى شهرى مبتنى بر ارتقاء خالقیت کودکان: نمونه 
موردى شهر کازرون / مرورى بر یافته هاى پژوهشگران خاطره تقى پور و 

محمد اکبرى ریابى درگروه شهرسازى دانشگاه سلمان فارسى کازرون

شرح حال میرزا محمدصادق درویش کازرونى، مولف کتاب تحفه السالک در 
احوال شهر کازرون و توابع آن

حمل و نقل و ترافیک شهرى کازرون تحت سامان دهى ساختار فضایى شهر
/ مرورى بر یافته هاى نجمه گشتاسبى و محمد اکبرى ریابى
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ــاى معاصــر  ــادى از نهاده ــر نه ــم کمت ــر بگویی ــراق نباشــد اگ ــاید اغ ش
جامعــه مــا بــه انــدازه دانشــگاه بــا چالــش «بحــران مشــروعیت» رو بــه رو 
ــرده  ــم از تحصیل ک ــردم – اع ــى از م ــداد قابل توجه ــت. تع ــده اس ش
و  مالیات پــرداز  غیر مســئول،  و  مســئول  غیر تحصیل کــرده،  و 
ــل  ــى از راه ح ــابقا بخش ــه س ــگاه را، ک ــروزه دانش ــز – ام مالیات گری
ــگاه  ــد. در ن ــکل مى بینن ــى از مش ــورت بخش ــه ص ــد، ب ــى مى ش تلق
ــل  ــوال و محــل تام ــن جهــت زیر س ــاد از ای ــن نه ــان مشــروعیت ای این
جــدى اســت کــه اساســا کارکردهــاى خــود را از دســت داده اســت و در 
ــراد  ــازى اف ــد، آماده س ــروى انســانى کاربل ــت نی ــر تربی ــى نظی حوزه های
ــد،  ــر، و دغدغه من ــوولیت پذیر، مطالبه گ ــهروندانى مس ــوان ش ــه عن ب
شناســایى و رصــد مشــکالت و مســایل اجتماعــى دوران معاصــر و طــرح 
ــح،  ــه صحی ــت و مواجه ــا، پرداخ ــراى آن ه ــل  ب ــه راه ح ــاله و ارای مس
ــى  ــاى طبیع ــا و بحران ه ــا پدیده ه ــى ب ــت مقتض ــد، و در وق نظام من

نظیــر ســیل، زمیــن لــرزه، بیمــارى همه گیــر، و ... در 
ــارات را  ــد و انتظ ــوه مى کن ــد جل ــى آن ناکارآم ــکل فعل ش
آن گونــه کــه بایــد بــرآورده نســاخته اســت. حجــم بســیار 
دانش آموخته هــاى  دانشــگاهى فاقــد مهارت هــاى کارى 
ــار انباشــت چالش هــا و  و بعضــا مهارت هــاى زندگــى در کن
ــى، و فرهنگــى  ــدد اقتصــادى، اجتماع ــاى متع ــر چالش ه اب
ــه  ــش از هم ــادات را بی ــکان انتق ــز پی ــوك تی ــور ن در کش
نهادهــا و دســتگاه هاى حاکمیتــى متوجــه دانشــگاه و 

ــوده اســت. اصحــاب دانشــگاهى نم
نگارنــده بــه عنــوان فــردى دانشــگاهى، ضمــن قایــل بــودن 
ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــادات و ب ــن انتق ــیارى از ای ــه بس ب
آن هــا، معتقــدم دانشــگاه ابــزار پرداخــت مناســب و منطقى 
ــى  ــاى طبیع ــى و پدیده ه ــور اجتماع ــایل نو ظه ــه مس ب
ــن اســت  ــا در ای ــراد کار ام ــته و دارد. ای ــار داش را در اختی

ــوده و اولویــت خــود را  ــاج عمــل نم ــرج  ع ــه صــورت ب ــه دانشــگاه ب ک
ــه صــورت میدانــى قــرار  ــر شناســایى مســاله و طــرح آن در جامعــه ب ب
ــى جوامــع  ــداده اســت. ایــن فاصله گیــرى کــه در مراکــز آمــوزش عال ن
پیشــرفته مدت هاســت رنــگ باختــه یــا بى اثــر شــده اســت هــم چنــان 
ــى  ــه چشــم م ــد و ب ــى مى کن ــا خودنمای در بســیارى از دانشــگاه هاى م
آیــد. جامعــه در نظــر بســیارى از دانشــگاهیان بــه مثابــه فــرد بیمــارى 
ــان  ــى درم ــابقه آن در پ ــرح حال و س ــدن ش ــا خوان ــا ب ــه صرف ــوده ک ب

ــه رخ و  ــالش نشــده در تماســى رخ ب ــز ت ــد و هرگ ناخوشــى هایش بوده ان
مســتقیم نشــانه ها و شــواهد بیشــتر بیمــارى اش را از زبــان وى بشــنوند 

و در پــى رفــع آن برآینــد. 
ــى بشــر  ــاى زندگ ــول نهاده ــیر تح ــه در س بایســته اســت دانشــگاه ک
در دوران توســعه نهادهــاى مدنــى بــه ویــژه در دو ســه دهــه اخیــر بــه 
ــدل شــده و از  ــزوى ب ــه شــدت من ــه، و ب ــز، نخبه گرایان نهــادى بافت گری
بدنــه اجتماعــى خــود فاصلــه گرفتــه بــار دیگر بــراى شناســایى مســایل 
ــردم  ــه جامعــه برگــردد. بى شــک م و طــرح به موقــع و صحیــح آن هــا ب
ــد  ــى بیینن ــد دانشــگاه را در حــل مســایل اجتماع ــالش و تعه ــى ت وقت
حجــم انتقــادات در حــال حاضــر عمدتــا به حــق آنــان فروکــش 
ــن  ــا ای ــل ب ــه در تعام ــى هم افزایان ــه صورت ــا ب ــه بس ــد و چ ــى کن م
ــا آن  ــى ب ــتیبانى و همراه ــه پش ــاس و ب ــاز و حس ــاد سرنوشت س نه
ــه شــکلى تدریجــى مشــروعیت  ــد. ایــن چنیــن اســت کــه ب بر مى خیزن

ــردد. ــر گ ــد ب ــگاه مى توان ــده دانش ــه دی لطم
ــده ترین  ــن و شناخته ش ــه مهم تری ــى کازرون، ک ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــا موقعیــت  دانشــگاه دولتــى واقــع در منطقــه غــرب اســتان فــارس و ب
ــز  ــه مرک ــان س ــن در می ــرار گرفت ــى ق ــى یعن ــرد جغرافیای منحصر به ف
ــزار  ــد ده ه ــى چن ــهر) جمعیت ــوج، و بوش ــیراز، یاس ــور (ش ــتان کش اس
ــت  ــى را تح ــالت عال ــه تحصی ــدان ب ــان و عالقه من ــرى از متقاضی نف
پوشــش خــود قــرار داده  اســت، در شــرایط فعلــى، بــه رغــم چالش هــاى 
ــد 19،  ــر کوئی ــارى همه گی ــده از بیم ــادى برآم ــى و اقتص ــدد اجتماع متع
ــیده  ــور کوش ــرا و جامعه مح ــردى بافت گ ــاذ رویک ــا اتخ ب
ــه،  ــده از جامع ــوان نهــادى برآم ــه عن ــا در گام نخســت ب ت
ــق  ــى وف ــریع کنون ــرات س ــگ تغیی ــا آهن ــود را ب ــه خ ک
داده و هماهنــگ نمــوده، در جهــت حــل مســایل روزافــزون 

ــه اى خــود را مطــرح ســازد.  اجتماعــى و منطق
ــت هاى  ــا و سیاس ــه از برنامه ه ــه ک ــتا، آن گون ــن راس در ای
ــماره  ــى (ش ــماره فعل ــگاه در ش ــت دانش ــى ریاس اعالم
اول) خبرنامــه دانشــگاه در پیــام ایشــان بر مى آیــد و 
ــم،  ــوت مى نمایی ــدن آن دع ــه خوان ــز را ب ــدگان عزی خوانن
ــا در پیــش گرفتــن رویکــردى  دانشــگاه ســلمان فارســى ب
ــراوان  ــزارى نشســت هاى ف ــا برگ ــتانه ب ــه و پیش دس فعاالن
ــا ذى نفعــان متعــدد و متکثــر منطقــه اى ـ اعــم  و متعــدد ب
ــایل  ــایى مس ــتقبال شناس ــه اس ــئوالن - ب ــردم و مس از م
ــى، اقتصــادى، زیســت محیطى،  ــى، فرهنگ ــف اجتماع مختل
ــز  ــگاه ها و مراک ــوى دانش ــرات ماه ــا تغیی ــم گام ب ــا ه ــتافته ت ... ش
ــه طــرح  ــا ب ــه صــورت واحــدى جــوان و پوی ــا ب ــى روز دنی آمــوزش عال
مســاله و ارایــه طریــق بپــردازد. در شــماره هاى آتــى خبرنامــه بــه یــارى 
پــروردگار منــان بــه صورتــى جزیــى و مصداقى تــر بــه بررســى و شــرح 
نمــود عینــى چنیــن فعالیت هایــى کــه در ایــن شــماره آمــده اســت و در 

ــم. ــد مى پردازی ــد ش ــال خواه ــم دنب ــدى ه ــاى بع ــماره ه ش

دانشگاه سلمان فارسى 
کازرون با در پیش 

گرفتن رویکردى 
فعاالنه و پیش دستانه 
به استقبال شناسایى 

مسائل مختلف شتافته تا 
هم گام با تغییرات ماهوى 

دانشگاه ها به صورت 
واحدى جوان و پویا به 

طرح مساله و ارایه
طریق بپردازد  

دکتر علیرضا راستى
سردبیر ـ سرپرست معاونت فرهنگى و اجتماعى

دانشگاه سلمان فارسى کازرون: گذر از الگوى «دانشگاه براى دانشگاه»
به الگوى «دانشگاه از/با/براى جامعه»
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حضــرت امــام خمینــى(ره)، بنیانگــذار نظــام جمهورى اســالمى، دانشــگاه 
ــم  ــام معظ ــات مق ــد و در بیان ــرح نموده ان ــوالت مط ــه تح ــدأ هم را مب
ــه) درخصــوص دانشــگاه چنیــن تصریــح شــده  رهبــرى (دامــت توفیقات
اســت کــه اگــر در جامعــه اى دانشــگاه اصــالح شــود، آینــده آن جامعــه 

نیــز اصــالح خواهــد شــد. 
ــدون شــک چنیــن اســتنباط هاى عمیــق و رهنمون ســاز از دانشــگاه از  ب

ایــن امــر نشــأت مى گیــرد کــه، در بــاور و وجــدان عمومــى، 
دانشــگاه بــه درســتى متکفــل قــوه عاقلــه جامعــه پنداشــته 
ــرفت  ــى و پیش ــر و تعال ــالح و خی ــن رو ص ــود، و از ای مىش
ــگاه ها  ــرفت دانش ــى و پیش ــرو تعال ــه اى در گ ــر جامع ه
فــرض مى شــود. بــر ایــن اســاس نقــش و اهمیــت دانشــگاه 
بــه عنــوان پیشــران توســعه جوامــع بیــش از پیــش مــورد 

ــرد.  ــرار مى گی ــط ق ــان ذیرب ــان نظــر متولی امع
در همیــن راســتا، دانشــگاه ها بــه عنــوان مهمتریــن کانــون 
ــع  ــعه اى جوام ــذار توس ــه راِه گ ــى نقش ــرى و به گزین راهب
آنهــا  ایــن رو،  از  مىنماینــد.  نقش آفرینــى  جهــان  در 
ــذارى  ــوى هدف گ ــه نح ــه اى ب ــى و منطق ــطوح محل در س
ــن  ــزاى بنیادی ــن اج ــوان اصلى تری ــه عن ــه ب ــوند ک مى ش
اجتماعــات  زیســت پذیرى  مطلوب ســازى  تأثیرگــذار  و 
ــاى  ــایل و نیازمندى ه ــدرن، مس ــم م ــاس عل ــرى، براس بش
اجتماعــات انســانى را مــورد مداقــه، تبییــن، و تحلیــل قــرار 
دهنــد و از ایــن طریــق مســیر تعالــى و پیشــرفت جوامــع را 

ــوند.  ــون ش رهنم
ــام و نشــان  ــروز دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ن ــه ام دانشــگاهى ک
یافتــه اســت، مســیر تکاملــى و توســعهاى حــدوداً 30 ســاله را بــا همــت 
ــزرگان شــهر و دیارمــان، کازرون، طــى  و حمایت هــاى متولیــان وقــت و ب

نمــوده اســت. ایــن دوره تکاملــى پنــج نقطــه عطــف مشــخص دارد:
ــرده  ــه کار ک ــر کازرون شــروع ب ــه دانشــکده تربیت دبی 1) ســال 1372 ک

اســت و بــه مــدت یــک دهــه فعالیــت مســتمر و مفیــد داشــته اســت. 
ــى  ــوزش عال ــز آم ــه مرک ــر ب ــکده تربیت دبی ــه دانش ــال 1382 ک 2) س

کازرون ارتقــاء مى یابــد. 
3) ســال 1386 کــه بــه دنبــال ســفر ریاســت محترم جمهــورى وقــت بــه 
اســتان فــارس مقــرر گردیــد، مرکــز آمــوزش عالــى کازرون کــه تــا پیــش 

از آن زیــر نظــر دانشــگاه شــیراز بــوده اســت، از ایــن دانشــگاه منفــک 
ــاء را  ــیر ارتق ــگاه مس ــطح دانش ــا س ــاخت ها ت ــعه زیرس ــس از توس و پ

بپیمایــد. 
ــر  ــون دیگ ــه اکن ــى کازرون ک ــوزش عال ــز آم ــاه 1389، مرک 4) مردادم
ــع  ــطح مجتم ــه س ــد، ب ــت مى کن ــیراز فعالی ش ــگاه ــتقل از دانش مس
ــاء آن در ســطح  ــکان ارتق ــا ام ــد ت ــاء مى یاب ــى کازرون ارتق ــوزش عال آم

ــردد.  ــهیل گ ــگاه تس دانش
5) 19 آذرمــاه 1390، در پــى اجرایى شــدن مصوبــه شــماره 18672/17193

مــورخ 11 اردیبهشــت 1386 هیــأت وزیــران، شــوراى گســترش آمــوزش 
ــا ارتقــاء مجتمــع آمــوزش عالــى کازرون بــه «دانشــگاه ســلمان عالــى ب

فارســى کازرون» موافقــت قطعــى بــه عمــل آورد و از آن زمــان بــه بعــد و 
این چنیــن شــد کــه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه عنــوان یــک 
مطالبــه اجتماعــى تجســم عینــى یافــت و بــه عنــوان قطــب علمــى غرب 
ــى  ــه نقش آفرین ــى ب ــن و متعال ــم اندازى روش ــا چش ــارس ب ــتان ف اس

ــردازد.  ــود مى پ خ
ــر دانشــگاه  ــدون شــک توســعه و تکامــل شایســته تقدی ب
ســلمان فارســى کازرون، کــه تاکنــون در یــک بــازه زمانــى 
حــدوداً 30 ســاله اتفــاق افتــاده اســت، مرهــون تالش هــاى 
ــدان  ــزرگان و معتم ــاى ب ــز حمایت ه ــت و نی ــئوالن وق مس
شــهر و دیارمــان، کازرون، بــوده کــه بــه طــور قطــع و یقیــن 

ــند.  ــا و تشــکرها مى باش ــن تقدیره شایســته بهتری
در امتــداد فعالیت هــاى پیشــین، مدیریــت جدیــد دانشــگاه 
ــتاى  ــا در راس ــت ت ــالش اس ــى کازرون در ت ــلمان فارس س
ــى  ــوزش عال ــعه آم ــردى توس ــناد راهب ــداف اس ــق اه تحق
ــراى  ــى را ب ــاى نوین ــازمانى رویکرده ــداف س ــور و اه کش
تحــرك و پویایــى بیشــتر رونــد توســعه اى دانشــگاه ســلمان 
ــى و  ــل اله ــا فض ــوده، ب ــدى نم ــى کازرون صورت بن فارس
ــه توســعه شــهر  حمایــت همــه دلســوزان و عالقهمنــدان ب
و دیارمــان، کازرون، تحقــق آنهــا را در دســتور کار و وجهــه 

همــت خــود قــرار دهــد. 
ــى  ــداف و برنامه های ــن اه ــن راســتا، برخــى از مهمتری در ای
کــه تحقــق آنهــا در قالــب برنامــه راهبــردى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون در افــق کوتاهمــدت، میانمــدت، و بلندمــدت در دســتورکار 
مدیریــت جدیــد دانشــگاه قــرار گرفتــه اســت، بــه شــرح ذیــل احصــاء 

ــردد: ــم مى گ و تقدی
1.تــالش در جهــت ایجــاد و بازســاخت ســاختار تشــکیالتى ـ مدیریتــى در 

جهــت کارآمدســازى و اثربخشــى بخش هــاى مختلــف. 
ــى  ــأت علم ــاء هی ــذب اعض ــاى ج ــهیل فراینده ــت تس ــالش در جه 2.ت
متعهــد، کارآمــد، متخصــص، و متناســب بــا نیازهــاى بخش هــا و 
نظــام  کالن  سیاســت هاى  و  اقتضائــات  نیــز  و  مختلــف،  گروه هــاى 

ــور.  ــى کش ــوزش عال آم
3.تــالش در جهــت تعامــل نظــام دانشــگاهى ســلمان فارســى کازرون بــا 

فضــاى اجتماعــى از طــرق مختلــف. 
ــاى  ــات و پژوهش ه ــاى تحقیق ــمت دهى محوره ــت س ــالش در جه 4.ت

دکتر غریب فاضل نیا
رئیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون

مدیریت جدید دانشگاه 
سلمان فارسى کازرون در 
تالش است تا در راستاى 

تحقق اهداف اسناد 
راهبردى توسعه آموزش 

عالى کشور و اهداف 
سازمانى رویکردهاى 
نوینى را براى تحرك 

و پویایى بیشتر روند 
توسعه اى دانشگاه 
صورت بندى نماید

اهداف و برنامه هاى راهبردى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
3
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ــع  ــجویان مقاط ــاى دانش ــا و پایان نامه ه ــه پروژه ه ــگاهى از جمل دانش
ــف در جهــت حــل مشــکالت منطقــه.  مختل

5.تــالش در جهــت ســمت دهى کاربــردى نمــودن و تجارى ســازى 
ــى.  ــتاوردهاى پژوهش دس

6.اهتمــام جــدى در حمایــت از نخبــگان علمــى دانشــگاه و حمایــت از 
ــز و اســتادان محتــرم.  ثبــت اختراعــات و اکتشــافات دانشــجویان عزی
و  دانش بنیــان  شــرکت هاى  راه انــدازى  از  حمایــت  و  7.تســهیل 

کارآفریــن. 
ــوب  ــگاه در چارچ ــطح دانش ــاء س ــوص ارتق ــدى در خص ــام ج 8.اهتم
ــى کشــور  ــوزش عال ــام آم ــاى کالن نظ ــداف و برنامه ه سیاســت ها و اه

ــى دانشــگاه.  ــالت تکمیل ــه توســعه تحصی از جمل
ــل  ــى، تکمی ــدى ـ فیزیک ــاى کالب ــت بنیان ه ــت تقوی ــالش در جه 9.ت
و  ساختمان ســازى  زیرســاخت هاى  و  پروژه هــا  از  بهره بــردارى  و 
زیربنایــى و نیــز بهســازى و استانداردســازى بناهــا و فضاهــاى کالبــدى 

ــد.  ــات روزآم و امکان
10.تــالش و اهتمــام جــدى در حــوزه نظــارت و ارزیابــى بــر فرایندهــاى 
مختلــف دانشــگاه بهویــژه در حــوزه آمــوزش در جهــت توســعه 

برنامه هــاى آمــوزش موثــر و جامعه محــور و کاربــردى. 
ــردى  ــاء عملک ــتاى ارتق ــى کازرون، در راس ــلمان فارس ــگاه س 11.دانش
ــا ایجــاد  ــالش اســت ب ــن، در ت ــود و توســعه جامعه محــور و کارآفری خ
ــه  ــى ب ــى در اعتالبخش ــکده هاى تخصص ــى و پژوهش ــز پژوهش مراک
کشــور،  کالن  راهبــردى  تصمیم گیرى هــاى  و  تصمیم ســازى ها 
ــى و  ــان علم ــازى هاى گفتم ــق بسترس ــتان از طری ــتان، و شهرس اس
کرســى هاى نظریه پــردازى و ایده پردازى هــا نقش آفریــن باشــد. در 
همیــن راســتا، مجــوز راه انــدازى مرکــز مطالعــات فرهنگــى ـ اجتماعــى 
را از هیــأت امنــاء اخــذ نمــوده اســت کــه مقدمــات کار در حــال پیگیرى 

اســت. 
12.اهتمــام در جهــت تبدیــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه قطب 
ــکونتگاه هاى  ــتقرار س ــارس. (اس ــتان ف ــرب اس ــه غ ــى در منطق علم
شــهرى و روســتایى مجــاور در شــعاع عملکــردى دانشــگاه کــه تقریبــًا 

جمعیتــى بیــش از یــک میلیــون نفــر را پوشــش مى دهــد. 
ــد  ــس جدی ــاخت در پردی ــال س ــاى در ح ــى پروژه ه 13.تحرك بخش

ــردارى.  ــا جهــت بهره ب ــازى آنه دانشــگاه و آماده س
14.تهیــه و تدویــن یــک چارچــوب متقــن و پایــدار، جهــت شناســایى، 
ــف و کلیــه کســانى کــه  ــا اقشــار مختل آرشیوســازى، و ارتباط گیــرى ب
ــوان حامــى دانشــگاه ســلمان  ــه عن ــه هــر نحــو ممکــن مى تواننــد ب ب

ــند.  ــن باش ــى نقش آفری فارس
ــور  ــدار بــه منظ ــن و پای ــوب متق ــک چارچ ــن ی ــه و تدوی 15.تهی
شناســایى، آرشیوســازى، و ارتباط گیــرى بــا خّیــران جهــت بهره گیــرى 

ــگاه.  ــعه دانش ــت توس ــان در جه از حمایت هایش
ــایر  ــا س ــرا ب ــزا و هم گ ــترى هم اف ــاد بس ــت ایج ــالش در جه 16.ت
ــر  ــه ب ــتان و منطق ــطح شهرس ــى در س ــه هاى آموزش ــا و موسس نهاده

پایــه همکارى هــا و همیارى هــاى مشــترك. 
17.اهتمــام در جهــت ایجــاد و توســعه مراکــز رشــد تخصصــى، 
ــز  ــاد مرک ــه ایج ــازى مصوب ــراى عملیاتى س ــات ب ــدات، و اقدام تمهی
نــوآورى و کارآفرینــى انــرژى، کــه مجــوز آن بــا پیگیرى هــاى شایســته 
ــاب  ــار، جن ــتان هاى کازرون و کوهچن ــرم شهرس ــده محت ــر نماین تقدی
ــت جمهورى  ــى ریاس ــت علم ــا معاون ــى دوانى، ب ــر عباس ــاى دکت آق

اخــذ شــده اســت. 
18.اهتمــام جــدى در جهــت چابک ســازى، بهســازى، و بازســاخت 
ــا  ــب ب ــگاه، متناس ــازمانى دانش ــاى س ــازوکارها و فرآینده ــى س برخ

ــگاه.  ــردى دانش ــه راهب ــوب برنام ــود و در چارچ ــات موج اقتضائ
ــین  ــردى پیش ــه راهب ــى برنام ــام دوره قانون ــه اتم ــت ب ــا عنای 19.ب
دانشــگاه و نیــز ضــرورت و اهمیــت ترســیم افــق پیــش روى دانشــگاه، 
ــگاه در  ــردى دانش ــند راهب ــن س ــه و تدوی ــراى تهی ــات الزم ب مقدم

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــتورکار ق دس
ــرى  ــاى بهره گی ــازى فراینده ــامان یابى و مناسب س ــور س ــه منظ 20.ب
از ظرفیــت کارشناســى همــکاران محتــرم غیــر هیأت علمــى در 
تخصــص،  بــا  متناســب  مدیریتــى دانشــگاه  و  کارى  فرآیندهــاى 
ــوان هماهنگــى و  ــه اى تحــت عن تجــارب، و توانایىهــاى ایشــان، کمیت

مى گــردد.  تشــکیل  نیروهــا  بهینه ســازى 
21.تهیــه و تدویــن نظام نامــه ارزیابــى و ارزشــیابى عملکردهــاى 
دســتورکار  در  ســازمانى  عملکــرد  بهبــود  راســتاى  در  کارکنــان 
قــرار مى گیــرد. در ایــن نظام نامــه چارچــوب و شــیوه نامه متقــن 
ــف  ــطوح مختل ــه در س ــد نمون ــى کارمن ــاب و معرف ــى انتخ و قابلیت زای
ــه، فعــال و شایســته تقدیر مشــخص و مبنــاى عمــل واقــع  ممتــاز، نمون

ــود.  مىش
ــى  ــام در جهــت تقویــت و فعال ســازى ســتاد رفاهــى و خدمات 22.اهتم

کارکنــان و اعضــاى هیــأت علمــى دانشــگاه. 

شهر بیشاپور و آثار متعدد تاریخى منطقه کازرون، محور 
مذاکرات روساى دانشگاه شیراز و سلمان فارسى کازرون

ظهــر روز چهارشــنبه، 30 مهرمــاه، روســاى دانشــگاه هاى شــیراز و ســلمان فارســى 
کازرون، بــا حضــور در شــهر تاریخــى بیشــاپور، بــه بازدیــد بخشــى از ظرفیت هــاى 
ــاى  ــى در حوزه ه ــاى علم ــعه ى فعالیت ه ــراى توس ــتان کازرون ب ــتانى شهرس باس

باستان شناســى و مطالعــات تاریخــى پرداختنــد.
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
ایــن بازدیــد، ضمــن خوش آمدگویــى بــه دکتــر نادگــران و هیئــت همــراه، خاطــر 
نشــان نمــود: شــهر باســتانى بیشــاپور گنجینــه تاریخــى و پرارزشــى بــراى منطقــه 
ــه در صــورت ظرفیت ســازى هاى علمــى و توســعه  و کشــور محســوب مى شــود ک
ــوان  ــه عن ــد ب ــاخت هاى دانشــگاهى، مى توان ــه در زیرس ــاز منطق ــا نی متناســب ب

یــک بســتر غنــى مطالعاتــى مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ــد  ــا تأکی ــد، ب ــن بازدی ــز در ای ــیراز نی ــگاه ش ــس دانش ــران، رئی ــر نادگ دکت
ــعه  ــراى توس ــه کازرون ب ــاپور و منطق ــى بیش ــهر تاریخ ــاالى ش ــت ب ــر ظرفی ب
ــب  ــازى هاى مناس ــا ظرفیت س ــرد ب ــدوارى ک ــراز امی ــى، اب ــاى پژوهش فعالیت ه
ــف  ــاى مختل ــات علمــى در حوزه ه ــراى گســترش مطالع ــاى الزم ب ــوان زمینه ه بت
و مرتبــط بــا ایــن آثــار پــرارزش باســتانى و تاریخــى را در شهرســتان کازرون فراهم 

نمــود.
گفتنــى اســت در ایــن بازدیــد کــه بــا حضــور کارشناســان اداره میــراث فرهنگــى، 
گردشــگرى و صنایــع دســتى کازرون برگــزار گردیــد، معــاون پژوهشــى دانشــگاه 
شــیراز و مدیــر حــوزه ریاســت و روابــط عمومــى ایــن دانشــگاه بــه همــراه اعضــا 

هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، حضــور داشــتند.

امضا تفاهم نامه همکارى میان دانشگاه سلمان فارسى کازرون 
و جهاد دانشگاهى فارس

ــاد  ــى جه ــه میزبان ــترك ب ــتى مش ــى نشس ــا برپای ــاه، ب ــح روز  15 مهرم صب
دانشــگاهى اســتان فــارس، روســا و معاونیــن دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــترك در  ــاى مش ــه همکارى ه ــارس، تفاهم نام ــتان ف ــگاهى اس ــاد دانش و جه

ــد. ــا نمودن ــى امض ــى و فرهنگ ــى، پژوهش ــاى آموزش حوزه ه
ــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
کازرون، در ایــن نشســت دکتــر مظاهــر بابایــى، رئیــس جهاد دانشــگاهى اســتان 
ــاى  ــار آموزش ه ــردى در کن ــه و کارب ــاى فناوران ــتفاده از پژوهش ه ــارس، اس ف
ــه رویکردهــاى برجســته جهــاد  ــى را از جمل ــا صــد در چرخــه ى مهارت ــر ت صف
دانشــگاهى برشــمرد و افــزود: همــکارى و تعامــل بــا نهادهــاى علمــى و معتبــرى 
ماننــد دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون را جــز مأموریت هــاى خودمــان 
ــم  ــترك، بتوانی ــه ى مش ــا تفاهم نام ــال امض ــه دنب ــم ب ــم و امیدواری مى دانی
شــاهد آغــاز فصــل مناســب و اثرگــذارى از فعالیت هــاى موثرتــر دانشــگاهى در 

ســطح شهرســتان کازرون باشــیم.
گفتنــى اســت در ادامــه ایــن نشســت، تفاهم نامــه همــکارى دانشــگاه ســلمان 
ــف  ــاى مختل ــارس در حوزه ه ــتان ف ــگاهى اس ــاد دانش ــا جه ــى کازرون ب فارس
ــر  ــن دو دانشــگاه، دکت ــاى ای ــا روس ــه امض ــى ب پژوهشــى، آموزشــى و فرهنگ
مهــدى رضایــى، معــاون فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
و دکتــر ســیامک کریمــى، معــاون آموزشــى جهــاد دانشــگاهى فــارس رســید. 
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نشست مشترك وزیر علوم، تحقیقات و فناورى، نماینده مردم کازرون و کوهچنار در 
مجلس شوراى اسالمى و رییس دانشگاه سلمان فارسى کازرون

روز چهارشــنبه، 19 آذرمــاه و همزمــان بــا فرارســیدن ســالروز موافقــت قطعــى وزارت 
ــه دانشــگاه ســلمان فارســى  ــى کازرون ب ــوزش عال ــل مجتمــع آم ــا تبدی ــوم ب عل
کازرون، نشســت مشــترکى بــا حضــور دکتــر منصور غالمــى، وزیــر علــوم، تحقیقات 
و فنــاورى، دکتــر فریــدون عباســى دوانى، نماینــده شهرســتان هاى کازرون و 
کوهچنــار در مجلــس شــوراى اســالمى و دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه 

ســلمان فارســى کازرون، پیرامــون حــل 
دانشــگاه هاى  توســعه  و  مشــکالت 
ــزار  ــوم برگ ــر عل ــر وزی ــه در دفت منطق

گردیــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش بین المل
کازرون، در ابتــداى ایــن نشســت، دکتر 
نماینــده  عباســى دوانى،  فریــدون 
شهرســتان هاى  شــریف  مــردم 
کازرون و کوهچنــار، بــا اشــاره بــه 
ــوزش  ــز آم ــوه مراک ــاى بالق ظرفیت ه
ــه  ــه کازرون و ب ــطح منطق ــى در س عال
ویــژه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــعه  ــون توس ــى پیرام ــات مردم و مطالب
ــه  ــت هرچ ــا، تقوی ــه بیشــتر آنه هرچ
ــى  ــلمان فارس ــگاه س مناســب تر دانش

کازرون را گامــى موثــر در حــل مشــکالت منطقــه برشــمرد و اظهــار امیــدوارى کــرد 
بــا برطــرف نمــودن ایــن مشــکالت، بــه ویــژه در مباحــث مرتبــط بــا فعالیت هــاى 
عمرانــى و حــل برخــى مســائل پیــش روى اعضــا هیئــت علمــى و کارکنــان دانشــگاه 
ــوان  ــر دانشــگاهى، بت ــز معتب ــن مرک ــى ای ــاى علم ــت ظرفیت ه ــن تقوی و همچنی

ــه برداشــت.  ــردم منطق ــه م ــات ب ــه خدم ــتاى ارائ ــى را در راس ــاى مطلوب گام ه
در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى 

کازرون، ضمــن قدردانــى از اهتمــام جــدى وزیــر، معاونان و ســایر مدیران و مســئوالن 
ــاورى در حــل مســائل دانشــگاه  ــوم، تحقیقــات و فن ــف وزارت عل بخش هــاى مختل
ســلمان فارســى کازرون و همچنیــن بــا تقدیــر از نــگاه علمــى و دغدغه منــد دکتــر 
فریــدون عباســى دوانى، بــا ارائــه دو پیشــنهاد و دوازده برنامــه و درخواســت پیرامون 
تمامــى مجموعه هــاى حــوزه فعالیــت کارى دانشــگاه، خاطــر نشــان نمــود: مطالبــات 
ــف و  ــاى مختل ــردم و نهاده ــدد م متع
ــا از دانشــگاه ســلمان  ــاى آنه حمایت ه
ــدى را  ــه ى پرامی ــى کازرون زمین فارس
ــازوکارهاى  ــه س ــى ب ــراى رونق بخش ب
علمــى در راســتاى تحقــق رویکردهــاى 
ــاورى در  ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــتان کازرون و  ــیع شهرس ــتره وس گس
ــا  ــت و ب ــود آورده اس ــه وج ــه ب منطق
توســعه هرچــه بیشــتر ایــن دانشــگاه، 
مى تــوان رونــد ایــن خدمات دهــى 
را ســرعت بخشــید و دامنــه ى آن را 

ــود. ــیع تر نم وس
در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر غالمــى، 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاورى نیــز 
طــى ســخنانى بــا خــوش یمن دانســتن 
ــه  ــا روزى ک ــن نشســت ب ــى ای همزمان
ــه  ــا اشــاره ب ــام دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون نامگــذارى شــده اســت، ب ــه ن ب
ــى  ــوان علم ــت ت ــتاى تقوی ــوم در راس ــت گذارى هاى وزارت عل ــا و سیاس رویکرده
کشــور، اظهــار امیــدوارى نمــود بــا بررســى مشــکالت و مســائل مطــرح شــده و بــا 
اســتفاده از ظرفیت هــاى موجــود و در راســتاى تحقــق هرچــه مناســب تر رویکردهــا 
و سیاســت هاى کالن وزارت علــوم، بتــوان ایــن مســائل را متناســب بــا رویکردهــا و 

بــه گونــه اى مناســب برطــرف نمــود.

صابر سهرابى، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى فارس: 
چراغ فرهنگ کازرون را با کمک دانشگاه سلمان فارسى، پرنورتر مى کنیم

ظهــر روز سه شــنبه، 15 مهرمــاه، مدیــرکل فرهنــگ 
ــا  ــدار ب ــارس، در دی ــتان ف ــالمى اس ــاد اس و ارش
ــن  ــى کازرون، ضم ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
ــگاه،  ــن دانش ــى ای ــاى فرهنگ ــتقبال از رویکرده اس
ــه دانشــگاه  ــه کتابخان ــاب ب ــد کت ــزار جل ــدا ه از اه

ــر داد. ــى کازرون خب ــلمان فارس س
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــه گــزارش رواب ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش

ــگاه  ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
کازرون،  فارســى  ســلمان 
در  کــه  نشســت  ایــن  در 
ارشــاد  و  کل فرهنــگ  اداره 
برگــزار  فــارس  اســالمى 
بــه  اشــاره  بــا  گردیــد، 
برنامه ریزى هــا  در  اینکــه 
سیاســت گذارى هاى  و 
ــت  ــال تقوی ــه دنب دانشــگاه ب
ــاى  ــتر فعالیت ه ــه بیش هرچ
بــه  هســتیم،  فرهنگــى 
کازرون  بــاالى  ظرفیت هــاى 
در ایــن حــوزه اشــاره کــرد و 
خاطــر نشــان نمــود: بــا اتــکا 

بــه رویکردهــاى وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى 
ــى  ــگاه ها، یک ــدن دانش ــور ش ــر جامعه مح ــى ب مبن
ــد  ــگاه ها مى توانن ــه دانش ــى ک ــترهاى اساس از بس
ــش  ــاى نق ــه ایف ــم ب ــن مه ــق ای ــت تحق در جه
ــد، حوزه هــاى فرهنگــى اســت. خوشــبختانه  بپردازن
شهرســتان کازرون و مناطــق پیرامــون آن نیــز 
ــى،  ــى و فرهنگ ــى تاریخ ــینه ى غن ــل پیش ــه دلی ب
ــه  ــد ک ــوزه دارن ــن ح ــى در ای ــاى باالی ظرفیت ه

ــد.  ــى مانده ان ــوه باق ــان بالق ــا همچن بســیارى از آنه
مســئول،  دســتگاه هاى  میــان  هم افزایــى  بــا 
ــات علمــى  ــا و مطالع ــه داده ه ــه ب ــا تکی ــوان ب مى ت
خدمــات مطلوب تــرى را در ایــن حوزه هــا بــه 

ــود. ــه نم ــه ارائ جامع
ــرکل  ــهرابى، مدی ــر س ــن نشســت، صاب ــه ای در ادام
فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان فــارس، بــا تأکیــد 
ــن اداره  ــى ای ــاى اصل ــى از رویکرده ــه یک ــر اینک ب
کل، برقــرارى تعامــل بــا ســایر 
تأثیرگــذار  دســتگاه هاى 
فرهنگــى  حوزه هــاى  در 
و  دانشــگاه ها  ویــژه  بــه 
ــر  ــت، خاط ــى اس ــز علم مراک
تمــام  بــا  نمــود:  نشــان 
کنــار  در  داشــته هایمان 
دانشــگاه ســلمان فارســى 
نهادهــاى  ســایر  و  کازرون 
دانشــگاهى و تخصصــى دیگــر 
اســتان هســتیم. امیــدوارم 
را  کازرون  فرهنــگ  چــراغ 
ــلمان  ــگاه س ــک دانش ــا کم ب

فارســى، پرنورتــر کنیــم.
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دکتر فریدون عباسى دوانى، رئیس کمیسیون انرژى مجلس شوراى اسالمى:

دانشگاه سلمان فارسى کازرون، سطح علمى منطقه را ارتقا دهد
دکتــر  تیرمــاه،   19 پنج شــنبه  روز  صبــح 
ــردم کازرون  ــده م ــى دوانى، نماین ــدون عباس فری
و کوه چنــار در مجلــس شــوراى اســالمى بــا 

ــلمان  ــگاه س ــور در دانش حض
فارســى کازرون، ضمــن دیــدار 
ــب  ــر غری ــا دکت ــو ب و گفتگ
فاضل نیــا، سرپرســت ایــن 
دانشــگاه، ابــراز امیــدوارى 
ــلمان  ــگاه س ــه دانش ــود ک نم
فارســى بتوانــد بــا تکیــه 
و  علمــى  ظرفیت هــاى  بــه 
ســطح  تالش هــا،  تقویــت 
ــا داده،  ــه را ارتق ــى منطق علم
و  پژوهشــى  فعالیت هــاى 
ســطوح  در  را  دانشــگاهى 
بین المللــى نیــز دنبــال نمایــد.
روابــط  گــزارش  بــه  بنــا 
عمومــى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، در ایــن دیدار، 
فاضل نیــا  غریــب  دکتــر 

ضمــن خیرمقــدم و تشــکر از اهتمــام ویــژه دکتــر 
ــا دانشــگاه  ــط ب ــه مســایل مرتب عباســى دوانى ب
ــى از  ــود: یک ــان نم ــر نش ــم، خاط ــه ى عل و مقول
برجســته ترین بســترهایى کــه مى توانــد موجــب 

توســعه هرچه بیشــتر منطقــه کازرون و بــه تبع آن 
دانشــگاه ســلمان فارســى شــود، ایجــاد همدلى و 
هم افزایــى در ســطوح مختلــف شهرســتان اســت 
ــا محوریــت نماینــده محتــرم  کــه خوشــبختانه ب

ــس شــوراى اســالمى،  ــار در مجل کازرون و کوه چن
ــم شــده اســت  ــم بیــش از پیــش فراه ــن مه ای
ــى، شــاهد  ــن فضای ــه در چنی ــى رود ک ــد م و امی
رشــد و توســعه هرچــه بیشــتر منطقــه باشــیم. 

فریــدون  دکتــر  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
عباســى دوانى، نماینــده مــردم کازرون و کوهچنــار 
در مجلــس شــوراى اســالمى، ضمــن تبریــک بــه 
ــت  ــاز فعالی ــطه آغ ــه واس ــا ب ــر فاضل نی دکت
ــگاه سلمان  مدیریتى در دانش
ــظ  ــزوم حف ــر ل ــى، ب فارس
وحــدت و انســجام در میــان 
تمامــى دســتگاه هاى مختلف 
و ســطح عمومــى جامعــه 
تأکیــد کــرد و خاطــر نشــان 
نمــود: دانشــگاه ســلمان 
فارســى بایســتى تــالش 
مضاعفــى داشــته تــا ســطح 
ارتقــا  را  منطقــه  علمــى 
ــایر  ــکارى س ــا هم ــد و ب ده
مراکــز دانشــگاهى حاضــر در 
شهرســتان تــالش ویــژه اى را 
در ایــن راســتا دنبــال نمایــد.
وى در پایــان ابــراز امیــدوارى 
ــى  ــاى عموم ــه فض ــود ک نم
ــد  ــگاه بتوانن کازرون و دانش
ــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند  بــه گونــه اى ب
ــراى مــودت اســالمى تبدیــل  ــه الگویــى ب کــه ب

شــوند.

نشست مشترك هیئت رییسه دانشگاه سلمان فارسى کازرون
با شهردارهاى شهرستان هاى کازرون و کوهچنار

ــاه، نشســت هم اندیشــى مشــترك هیئت رئیســه  شــامگاه شــنبه، 10 آبان م
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــا شــهردارهاى شهرســتان هاى کازرون و 
کوهچنــار در ســالن کنفرانــس ایــن دانشــگاه برگــزار شــد. در ایــن نشســت 
راهکارهــاى افزایــش ســطح تعامــل و همکارى هــاى متقابــل علمى، آموزشــى، 
پژوهشــى و خدماتــى دانشــگاه و شــهردارى ها مــورد بحــث و بررســى قــرار 
گرفــت و توافق هایــى در جهــت برداشــتن گام هــاى عملــى در ایــن زمینــه به 
دســت آمــد.   بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان 
ــهردارها،  ــه ش ــى ب ــن خوش آمدگوی ــن نشســت ضم ــى کازرون، در ای فارس
ــه ى  ــا اشــاره بــه ظرفیت هــاى بالقــوه و بالفعــل ایــن دانشــگاه جهــت ارائ ب
خدمــات علمــى، آموزشــى، پژوهشــى و فرهنگــى بــه شــهردارى ها، خاطــر 
ــت. در  ــردم اس ــه م ــق ب ــگاه متعل ــاى دانش ــام ظرفیت ه ــود: تم ــان نم نش
ــالش  ــد ت ــه ج ــم ب ــر گرفته ای ــه در نظ ــن مجموع ــراى ای ــه ب ــردى ک رویک
ــا ظرفیت هــا و توانایى هایــى کــه در ایــن دانشــگاه وجــود دارد،  مى کنیــم ت

ــعه اى  ــاى توس ــا حوزه ه ــط ب ــه مرتب ــکل هایى ک ــا و تش ــار نهاده در اختی
ــدم در  ــرد. معتق ــرار بگی ــتند، ق ــه هس ــطح منطق ــانى در س و خدمات رس
ــام  ــگاه ها انج ــه در دانش ــى ک ــى و علم ــول تحصیل ــاى معم ــار جریان ه کن
ــه اى هــم  ــى و منطق ــران محل ــار مجموعــه ى مدی مى شــود، چنانچــه در کن
ــاى  ــگاه را در الیه ه ــف دانش ــى مضاع ــم اثربخش ــم، مى توانی ــرار بگیری ق
مختلــف اجتماعــى شــاهد باشــیم و بــر همیــن اســاس هــم بــه دنبــال ایجاد 
ــهردارى هاى  ــه ش ــات علمــى و فرهنگــى ب ــه خدم ــا ارائ ــن اثربخشــى ب ای

منطقــه هســتیم.
ــار  ــتان هاى کازرون و کوهچن ــهردارهاى شهرس ــت، ش ــن نشس ــه ای در ادام
ــا دانشــگاه  ــاط ب ــون ارتب ــود پیرام ــاى خ ــا و نقطه نظره ــان دیدگاه ه ــه بی ب
ــى  ــان، توافق های ــى اســت در پای ــد. گفتن ســلمان فارســى کازرون پرداختن
مبنــى بــر شــروع فعالیت هــاى مشــترِك دو و چنــد ســویه میــان دانشــگاه 
و شــهردارى هاى شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار صــورت گرفتــه، 

ــد. ــا مشــخص گردی ــن توافق ه ــق ای ــراى تحق مســیرهایى ب
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دکتر منتظر، رییس مرکز نظارت، ارزیابى و تضمین کیفیت وزارت علوم در آیین تودیع و معارفه رؤسا دانشگاه سلمان فارسى کازرون:

 دانشگاه سلمان فارسى کازرون، نهاد اول علمى منطقه است 
صبــح روز دوشــنبه 30 تیرمــاه، مراســم 
ــگاه  ــت دانش ــه ریاس ــع و معارف تودی
قالــب  در  کازرون،  فارســى  ســلمان 
یــک جلســه ى کارى و بــا حضــور 
دکتــر غالمعلــى منتظــر رییــس مرکــز 
ــت  ــن کیفی ــى و تضمی ــارت، ارزیاب نظ
ــى  ــالم صباح ــوم، حجت االس وزارت عل
ــدار  ــاون فرمان ــه، رنجبــر مع ــام جمع ام
ــر  ــژه کازرون، شــفیعى مســوول دفت وی
و  کازرون  شهرســتان هاى  نماینــده 
ادوار  رؤســاى  از  جمعــى  کوهچنــار، 
ــى و  ــلمان فارس ــگاه س ــف دانش مختل
برخــى دیگــر از مســئوالن شهرســتان 
ــزار  ــى برگ ــلمان فارس ــگاه س در دانش

ــد. گردی
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى 
ــى کازرون، در  ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــس  ــر، ریی ــر منتظ ــم دکت ــن مراس ای
مرکــز نظــارت، ارزیابــى و تضمیــن 
کیفیــت وزارت علــوم بــا تقدیــر از 
ــوى  ــه از س ــورت گرفت ــاى ص تالش ه

ــى،  ــلمان فارس ــگاه س ــان در دانش ــان ریاستش ــور در زم ــر غفارى پ دکت
ــر  ــى، وزی ــر غالم ــاى دکت ــاب آق ــژه جن ــد: تشــکر وی خاطــر نشــان نمودن
محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاورى را از دکتــر غفارى پــور کــه تالش هــاى 
ایشــان هــم در حــوزه احــداث و مســایل عمرانــى و هم در حــوزه انتظــام امور 
دانشــگاه کامــالً مشــهود اســت، عــرض مى کنــم. ایشــان در ادامــه بــا بیــان 
ایــن مطلــب کــه حامــل ســالم گــرم دکتــر غالمــى، بــراى دانشــگاهیان و به 
ویــژه مــردم شــریف کازرون هســتند، خاطــر نشــان نمود: دانشــگاه ســلمان 
فارســى بایــد بــراى خــودش ترســیم کنــد کــه در ده ســال آینــده چگونــه 
بایــد باشــد و بایــد چــه نقشــى را در توســعه محلــى جغرافیایــى کــه دارد 
در آن کار مى کنــد داشــته باشــد. تحقــق ایــن مســئله نیازمنــد یــک نــگاه 
بلندمــدت اســت. بــه تبــع آن، برنامه ریزى هــا تغییــر مى کنــد و دانشــگاهى 
در طــراز جمهــورى اســالمى خواهیــم داشــت کــه امیــدوارم بــا حضــور دکتر 

ــا شــدت و  ــد ب ــن رون ــا در دانشــگاه، ای فاضل نی
حــدت بیشــترى پــى گرفتــه شــود.

رییــس مرکــز نظــارت، ارزیابــى و کنتــرل کیفیت 
وزارت علــوم در پایــان تصریح نمود: خوشــبختانه 
وفــاق خوبى بیــن مراجــع مختلــف درون اســتان 
و درون شهرســتان وجــود دارد و حمایت هــاى 
ــت  ــرار اس ــوم برق ــرف وزارت عل ــى از ط خوب
ــته ى  ــخصیت برجس ــک ش ــور ی ــاهد حض و ش
علمى بــه عنــوان نماینــده شهرســتان در مجلس 
ــاى  ــش روزه ــا نویدبخ ــه اینه ــتیم و هم هس
پرفروغــى بــراى دانشــگاه ســلمان فارســى و بــه 
تبــع آن بــراى ایــن منطقــه خواهــد بــود. همه ما 
وظیفــه داریــم کــه از دکتــر فاضل نیــا پشــتیبانى 
کنیــم. ایشــان امــروز زیــر بــار ســنگینى مبنــى 
بــر بــه دوش کشــیدن اعتبــار و اعتالى دانشــگاه 
ســلمان فارســى رفته انــد کــه نهــاد اول علمــى 

ایــن منطقــه اســت.
ــه کازرون،  ــام جمع ــى ام ــالم صباح حجت االس
ــگاه  ــین دانش ــت پیش ــور ریاس ــر غفارى پ دکت
فاضل نیــا  دکتــر  کازرون،  فارســى  ســلمان 
سرپرســت ایــن دانشــگاه از دیگــر ســخنران هاى 
ایــن مراســم بودنــد و همچنیــن پیــام دکتــر فریــدون عباســى دوانى، نماینده 
شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار در مجلــس شــوراى اســالمى نیــز قرائــت 
شــد کــه مشــروح اظهــارات آنهــا در قالــب خبرهــاى جداگانــه اى از طریــق 
پایگاه هــاى رســمى خبــرى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون منتشــر شــده 
اســت. گفتنــى اســت در پایــان ایــن مراســم دکتــر منتظــر، تقدیرنامــه دکتر 
غالمــى بــراى دکتــر غفارى پــور را بــه ایشــان اعطــا و حکــم صــادر شــده از 
ســوى وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاورى بــراى تصدى سرپرســتى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون توســط دکتــر فاضل نیــا را بــه ایشــان تقدیــم نمــود.
ــا  ــاى آنه ــا آرمان ه ــاق ب ــد میث ــام و تجدی ــه شــهداى گمن حضــور در قطع
و همچنیــن بازدیــد از پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، از جملــه 
ــت  ــه ریاس ــع و معارف ــن تودی ــب آیی ــه در قال ــود ک ــى ب ــر برنامه های دیگ

ــد. ــزار گردی دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگ

در دیدار مسئول حوزه نمایندگى ولى فقیه در سازمان جهاد کشاورزى فارس،  معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزى شهرستان کازرون با دکتر غریب فاضل نیا مطرح شد 
ضرورت بازساخت کشاورزى منطقه با اتکا به نتایج مطالعات علمى و از طریق فرهنگ سازى

ظهــر روز دوشــنبه، 13 مــرداد ماه، حجت االســالم 
سیدمحســن قائمــى، مســئول حــوزه نمایندگــى 
ولــى فقیــه در ســازمان جهــاد کشــاورزى 
فــارس، حمیــد رشــیدى، معــاون ســازمان جهــاد 
ــاورزى  ــاد کش ــر جه ــارس و مدی ــاورزى ف کش
ــراه  ــه هم ــار، ب ــتان هاى کازرون و کوهچن شهرس
جمعــى از رؤســا و مدیــران ایــن اداره بــا حضــور 
در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ضمــن دیدار 
ــن  ــت ای ــا، سرپرس ــب فاضل نی ــر غری ــا دکت ب
دانشــگاه، درخصــوص مســایل حوزه ى کشــاورزى 
ــکارى  ــاى مشــترك هم ــرور زمینه ه ــه و م منطق

ــد. ــى پرداختن ــو و هم اندیش ــه گفتگ ب
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، در ابتــداى ایــن نشســت 
ــئول  ــى، مس ــن قائم ــالم سیدمحس حجت االس
حــوزه نمایندگــى ولــى فقیــه در ســازمان جهــاد 

کشــاورزى فــارس، خاطــر نشــان نمــود: بــا توجه 
ــاورزى،  ــوزه ى کش ــه در ح ــاى منطق ــه نیازه ب
ــب ترى بــراى  بایســتى بسترســازى هاى مناس
ــگاه  ــان دانش ــى می ــى و اجرای ــاى علم تعامل ه
ســلمان فارســى کازرون و جهــاد کشــاورزى 
ــه  ــوان ب ــق بت ــن طری ــا از ای ــرد ت ــورت بگی ص
رونــق اقتصــادى مناســب تر در ســطح شهرســتان 
دســت یافــت و شــاهد عملیاتــى شــدن جهــش 

ــود. ــاورزى ب ــه ى کش ــد در عرص تولی
در ادامــه ایــن نشســت حمیــد رشــیدى، معــاون 
ســازمان جهــاد کشــاورزى فــارس و مدیــر جهــاد 
ــار  ــتان هاى کازرون و کوهچن ــاورزى شهرس کش
نیــز گفــت: امیدواریــم دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــراى  ــى ب ــتیبانى علم ــوان پش ــه عن کازرون ب
ــن  ــوزه کشــاورزى ای ــى در ح ــاى اجرای فعالیت ه
ــى و  ــز علم ــعه مراک ــن توس ــه و همچنی منطق

ــتان هاى  ــاز شهرس ــا نی ــب ب ــى متناس تحقیقات
کازرون و کوهچنــار، جهت گیــرى مطلوبــى داشــته 

باشــد.
ــا خاطــر  ــر غریــب فاضل نی ــس از ایشــان، دکت پ
ــتان و  ــى شهرس ــئولین قبل ــود: مس ــان نم نش
ــان  ــى تالش ش ــگاه تمام ــین دانش ــاى پیش رؤس
ــاد  ــن نه ــا ای ــد و ارتق ــیس و رش ــراى تأس را ب
ــتم و در  ــا هس ــه ى آنه ــدردان هم ــته اند و ق داش
ــتى  ــا بایس ــاى آنه ــا و تالش ه ــه ى فعالیت ه ادام
ــب  ــى کازرون را متناس ــلمان فارس ــگاه س دانش
و  جهت گیرى هــا  و  ســازمانى  اهــداف  بــا 
سیاســت هاى کالن نظــام آمــوزش عالــى کشــور 
مبنــى بــر ارتبــاط و تعامــل موثــر ایــن نهادهــاى 
علمــى بــا فضــاى اجتماعــى بــارور کــرده، هرچــه 

ــه ایــن ســمت هدایــت کنیــم. بیشــتر ب
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دکتر فاضل نیا در دیدار با رؤساى دانشگاه هاى کازرون با تأکید بر لزوم گام نهادن در مسیر نوین براى ارتقا آموزش عالى منطقه مطرح کرد 

راه اندازى دبیرخانه مستقل و دائمى هم افزایى
مجموعه هاى دانشگاهى کازرون در دانشگاه سلمان فارسى

بعدازظهــر روز شــنبه، 28 تیرمــاه، جمعــى از 
رؤســاى دانشــگاه ها و مراکــز علمــى شهرســتان 
ــا حضــور در دانشــگاه ســلمان فارســى  کازرون ب
ــک  ــا و تبری ــر فاضل نی ــا دکت ــدار ب ــن دی ضم
انتصــاب وى بــه عنــوان سرپرســت این دانشــگاه، 
بــه بحــث و بررســى پیرامــون تقویــت فعالیت هاى 
ــن  ــتان و همچنی ــک در شهرس ــى و آکادمی علم
ــایل و  ــته ترین مس ــوص برجس ــر درخص تبادل نظ

ــد. ــش روى آن پرداختن ــاى پی چالش ه
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومى دانشــگاه ســلمان 
ــس  ــه، ریی ــر احمدى قراچ ــى کازرون، دکت فارس
ــارى،  ــدس بازی ــور کازرون، مهن ــگاه پیام ن دانش

رییــس آموزشــکده فنــى و حرفــه اى ســما، خانــم 
ــان کازرون،  ــگاه فرهنگی ــس دانش طیبــى، ریی
جاشــویى، از دانشــگاهیان کازرون، خانــم قنبریان، 
ــران،  ــه اى دخت ــى و حرف ــکده فن ــوول دانش مس
خانــم روحانــى از دانشــگاه فرهنگیان، درخشــنده 
از دانشــگاه علمــى و کاربــردى کازرون و توانــى از 
ــن  ــه در ای ــد ک ــه دیگــر دانشــگاهیانى بودن جمل
ــون  ــود پیرام ــان نقطه نظــرات خ ــه بی نشســت ب
لــزوم تعامــل هرچــه بیشــتر دانشــگاه هاى 

ــد. کازرون پرداختن
در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر غریــب فاضل نیــا، 
ــدگان  ــا و نماین ــه رؤس ــى ب ــن خوش آمدگ ضم

دانشــگاه ها و مراکــز علمــى شهرســتان، همدلــى 
و گام نهــادن در مســیر نویــن بــراى ارتقــا آموزش 
ــراى  ــى در شهرســتان کازرون را اصلــى الزم ب عال
ایــن منطقــه برشــمرد و تصریــح نمــود: بــا هــدف 
ــى  ــز علم ــگاه ها و مراک ــکالت دانش ــل مش ح
کازرون و همچنیــن توســعه ى هرچــه بیشــتر 
خدمات دهــى علمــى بــه جامعــه، دبیرخانــه 
مســتقل و دایمــى هم افزایــى مجموعه هــاى 
دانشــگاهى کازرون را در دانشــگاه ســلمان فارسى 
راه انــدازى خواهیــم نمــود تــا زمینــه ى مناســب تر 
و هدفمندتــرى بــراى ارتبــاط دانشــگاه ها و مراکــز 

ــه وجــود بیایــد. علمــى شهرســتان ب

کلنگ احداث خوابگاه 340 نفرى دانشجویان دختر دانشگاه سلمان فارسى کازرون به زمین خورد 
ــاون  ــا حضــور مع ــم اســفندماه، ب صبــح روز هفت
ــى از  ــژه کازرون، جمع ــدار وی ــتاندار و فرمان اس
مســئوالن شهرســتان، مســئوالن موسســه خیریه 
ــه  ــت رییس ــارس، هیئ ــایر ف ــتاییان و عش روس
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــان دانش و کارکن
کلنــگ احــداث خوابــگاه دختــران ایــن دانشــگاه 
ــه  ــر س ــغ ب ــى بال ــا زیربنای ــه و ب ــه در دو طبق ک
هــزار مترمربــع احــداث خواهــد شــد، بــه زمیــن 

ــورد. خ
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، دکتــر انوشــیروان غفارى پــور، در 
ایــن مراســم ضمــن قدردانــى از دکتــر فریــدون 
ــن  ــداث ای ــه اح ــه هزین ــرى ک ــودى، خّی مهب

خوابــگاه را تأمیــن نمــوده، خاطــر 
نشــان نمــود: امــروز بــه یکــى از 
ــول  ــم در ط ــن آرزوهای بزرگتری
ــه  ــم؛ چراک ــت یافت ــى دس زندگ
ــا بلندنظــرى و همــت ســتودنى  ب
همــکارى  و  مهبــودى  دکتــر 
ــتاییان و  ــه روس ــه خیری موسس
عشــایر فــارس، توانســتیم گامــى 
بــراى  را  حیاتــى  و  ضــرورى 
ــن  ــجویان ای ــه دانش ــت ب خدم
ــدون  ــه ب ــم ک ــرزمین برداری س
شــک دســتاوردهاى زیــادى را 
ــه  ــش ب ــم و دان ــق عل ــراى رون ب
دنبــال خواهــد داشــت. در ادامــه 
مدیرعامــل  شــهریور،  دکتــر 

ــارس  ــایر ف ــتاییان و عش ــه روس ــه خیری موسس
طــى ســخنانى بــا اشــاره بــه تاریخچــه فعالیــت و 
حوزه هــاى گســترده خدماتــى کــه ایــن موسســه 
بــه روســتاییان و عشــایر ارایــه مى دهــد، خاطــر 
نشــان نمــود: روزى کــه قــرارداد احــداث خوابــگاه 
دختــران دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون را امضا 
ــروژه  ــود. ایــن پ کــردم، بهتریــن روز زندگــى ام ب
یکــى از برحق تریــن پروژه هــا و از جملــه نیازهــاى 
اساســى اســت کــه هــم مى توانــد کمــک شــایان 
توجهــى بــه حل مشــکالت تحصیلــى روســتاییان 
ــراى  و عشــایر نمایــد و هــم ظرفیــت مناســبى ب
ارتقــا زیرســاخت هاى مرتبــط بــا حــوزه علــوم در 

ــود آورد. ــه وج ــارس را ب ــتان ف کازرون و اس

ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــان، مع ــوش دهق داری
ویــژه کازرون از دیگــر ســخنران هاى ایــن مراســم 
ــاالى  ــاى ب ــه ظرفیت ه ــا اشــاره ب ــود. ایشــان ب ب
کازرون در حوزه هــاى مختلــف خاطــر نشــان 
نمــود: بــه وضــوح شــاهد هســتم کــه شهرســتان 
ــانى  ــرمایه هاى انس ــا و س کازرون داراى ظرفیت ه
و اجتماعــى متعــددى اســت کــه اگــر مــا بتوانیــم 
ــى ده  ــق حت ــت و تحق ــراى فعالی ــه الزم ب زمین
درصــد از ایــن ســرمایه ها را فراهــم آوریــم، 
خواهیم توانســت بســیارى از مشــکالت و مســائل 

ــم. ــرف کنی پیــش روى کازرون را برط
ــن  ــر در ای ــئوالن حاض ــور مس ــا حض ــه ب در ادام
مراســم کلنــگ مجموعــه خوابگاهى دانشــجویان 
دختر دانشــگاه ســلمان فارســى 
پردیــس  زمیــن  در  کازرون 
78هکتــارى ایــن دانشــگاه و در 
ــایر  ــکده ها و س ــاورت دانش مج
ــن  ــاخت ای ــت س ــه در دس ابنی
ــاده  ــر 5 ج ــس، در کیلومت پردی
کازرون ـ شــیراز بــه زمیــن 

ــورد.  خ
ــه  ــن مجموع ــت ای ــى اس گفتن
ــغ  ــى بال ــا زیربنای ــى ب خوابگاه
بــه  مترمربــع  هــزار  بــر 3 
صــورت حیــاط مرکــزى و در 
دو طبقــه احــداث خواهــد شــد 
دارا  را  نفــر  گنجایــش 340  و 

ــود. ــد ب خواه
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نشست ساالنه مجمع عمومى صندوق قرض الحسنه
امام على(ع) کارکنان دانشگاه برگزار شد

رونمایى از میثاق نامه کارى کارکنان
دانشگاه سلمان فارسى کازرون

ــدوق  ــى صن ــع عموم ــاالنه مجم ــهریورماه، نشســت س ــر روز 25 ش ظه
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــان دانش ــى(ع) کارکن ــام عل ــنه ام قرض الحس
ــن  ــره و همچنی ــت مدی ــالیانه هیئ ــزارش س ــه گ ــت ارای کازرون جه
ــا  ــا حضــور اعض ــد، ب ــازرس جدی ــره و ب ــات هیئت مدی ــزارى انتخاب برگ
ــگاه  ــى دانش ــى دوان ــتاد عل ــات اس ــالن اجتماع ــدوق در س ــن صن ای

ــد. ــزار گردی ــى کازرون برگ ــلمان فارس س
ــط عمومــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در  بنــا بــه گــزارش رواب
ــره و  ــت مدی ــس هیئ ــى، رئی ــا رئیس ــت، حمیدرض ــن نشس ــداى ای ابت
ــزارش  ــه گ ــه ارای ــه اعضــا، ب ــدوق، ضمــن خیرمقــدم ب مدیرعامــل صن
عملکــرد هیئــت مدیــره از ابتــداى مهرمــاه ســال 97 تاکنــون پرداخــت 
و خاطــر نشــان نمــود: مبلــغ کل وام هــاى پرداختــى بــه اعضــا صنــدوق 
ــغ  ــر آن مبل ــوده اســت و عــالوه ب ــال ب در ایــن مــدت 6,179,000,000ری
ــت  ــا پرداخ ــه اعض ــه ب ــوان کارت هدی ــه عن ــز ب ــال نی 135,000,000ری
شــده اســت. در حــال حاضــر نیــز دریافتــى حــق عضویــت و اقســاط وام 

ــد. ــال مى باش ــادل 303,100,000ری ــا مع از اعض
ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد اعضــا صنــدوق قرض الحســنه امــام 
ــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در حــال حاضــر  علــى(ع) کارکن
ــى هاى  ــنجش ها و بررس ــى س ــود: ط ــان نم ــر نش ــت، خاط ــر اس 91 نف
ــا  ــه اعض ــات ب ــه خدم ــطح ارای ــا س ــدف ارتق ــا ه ــه و ب ــورت گرفت ص
ــال  ــادل 30,000,000ری ــا مع ــه اعض ــا وام ب ــس اعط ــن پ ــدوق، از ای صن
ــا  ــز ب ــه نی ــت ماهیان ــق عضوی ــان ح ــت و همزم ــد یاف ــش خواه افزای
ــال خواهــد  ــون ری ــغ یــک میلی ــه مبل ــال افزایــش ب ــزار ری ســیصد ه

رســید.
ــد  ــازرس جدی ــره و ب ــت مدی ــات هیئ ــت انتخاب ــن نشس ــه ای در ادام
ــلمان  ــگاه س ــان دانش ــى(ع) کارکن ــام عل ــنه ام ــدوق قرض الحس صن
فارســى کازرون برگــزار گردیــد کــه پــس از شــمارش آراء آقایــان ســعید 
ــا  ــوان اعض ــه عن ــرى ب ــد جعف ــا رئیســى و احم ــرى، حمیدرض زارع خف
ــره  ــدل هیئت مدی ــو على الب ــوان عض ــه عن ــى ب ــى ارج ــى و مصطف اصل
ــلم  ــر مس ــى و دکت ــازرس اصل ــوان ب ــه عن ــب ب ــدى روحانى نس و مه
عباســى بــه عنــوان بــازرس على البــدل بــراى مــدت دو ســال انتخــاب 

ــد. گردیدن

صبــح روز 4 اردیبهشــت ماه و همزمــان بــا روز کارمنــد، طــى مراســمى بــا 
حضــور حجت االســالم محمــد صباحــى، امــام جمعــه، داریــوش دهقــان، 
ــا،  ــب فاضل نی ــر غری ــژه کازرون، دکت ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
رییــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، هیئت رییســه و کارکنــان ایــن 
دانشــگاه، از میثاق نامــه کارى کارکنــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 

رونمایــى شــد.
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دکتــر فاضل نیــا در ایــن مراســم بــا تأکیــد بــر اهمیــت در نظــر داشــتن 
ــراى بهبــود و اعتــالى رفتــار  چشــم اندازها و دســتورالعمل هاى اخالقــى ب
ــه هاى  ــر از اندیش ــا، متأث ــاى م ــود: رفتاره ــان نم ــر نش ــازمانى، خاط س
ــه مضامیــن  ــا تمرکــز بــر خودمــان و توجــه هرچــه بیشــتر ب ماســت و ب
ــالى  ــد و اعت ــت رش ــبى را در جه ــاى مناس ــم گام ه ــى مى توانی اخالق
خودمــان و جامعه مــان برداریــم. چنانچــه گروهــى از افــرادى کــه چنیــن 
ــد،  ــرار داده ان ــان ق ــرلوحه ى کار و رفتارش ــردى را س ــتورالعمل هاى ف دس
بــا یکدیگــر میثــاق و پیونــد مشــترکى ببندنــد و بــر ایــن میثــاق و عهــد 
پایبنــد بماننــد، مى تواننــد اثــرات مطلــوب بلندمدتــى را هــم در زندگــى 

ــد. ــادگار بگذارن ــه ی ــان ب ــراى جامعه ش ــر ب ــان و ه شخصى ش
در ادامــه ایــن مراســم بــا حضــور امــام جمعــه، معــاون اســتاندار و فرماندار 
ــه  ــلمان فارســى کازرون از میثاق نام ــژه کازرون و ریاســت دانشــگاه س وی
کارى کارکنــان ایــن دانشــگاه کــه بــه منظــور تقویــت حّمیــت جمعــى و 
انســجام ســازمانى و نیــز ارتقــاء ســطح مشــارکت عمــوم ابــواب جمعــى 

دانشــگاه تهیــه شــده اســت، رونمایــى گردیــد.

 کانون کازرون شناسى دانشگاه سلمان فارسى کازرون، 
به عنوان کانون برگزیده کشور انتخاب شد

در مراســم اختتامیــه هشــتمین جشــنواره ملــى رویــش کــه عصــر روز 
ــهید  ــگاه ش ــى دانش ــاى بین الملل ــز همایش ه ــاه، در مرک 27 مردادم
ــات  ــوم، تحقیق ــر عل ــى، وزی ــر غالم ــا حضــور دکت ــران و ب بهشــتى ته
ــان و  ــور زن ــور در ام ــس جمه ــاون ریی ــکار، مع ــر ابت ــاورى، دکت و فن
ــى  ــور فرهنگ ــتیبانى ام ــرکل پش ــکرى، مدی ــدس عس ــواده، مهن خان
و اجتماعــى، تحقیقــات و فنــاورى و جمعــى دیگــر از مســئوالن و 
ــرى  ــد، کانون هــاى فرهنگــى، اجتماعــى، هن ــزار گردی کارشناســان برگ
مختلــف  حوزه هــاى  در  کشــور  دانشــگاه هاى  برگزیــده  دینــى  و 
ــون  ــنواره، کان ــن جش ــى داوران ای ــاس ارزیاب ــدند و براس ــى ش معرف
ــاى  کازرون شناســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، از بیــن کانون ه
فرهنگــى دانشــگاه هاى کشــور بــه عنــوان کانــون برگزیــده در 
ــزارش  ــه گ ــا ب ــد. بن ــى ش ــگرى معرف ــى و گردش ــوزه ى ایران شناس ح
ــگاه  ــه نقــل از پای ــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ب ــط عموم رواب
اطالع رســانى معاونــت فرهنگــى و اجتماعــى وزارت علــوم، دکتــر 
ــم  ــن مراس ــوم  در ای ــر عل ــى وزی ــى و اجتماع ــاون فرهنگ ــارى، مع غف
ــاره برگــزارى هشــتمین جشــنواره ملــى رویــش  ــه آمــارى درب ــه ارائ ب
ــرى،  ــى، هن ــون فرهنگ ــگاه و 5380 کان ــزود: 87 دانش ــت و اف پرداخ
دینــى و اجتماعــى در ایــن دوره از جشــنواره مشــارکت داشــتند. 16400
ــن دوره جشــنواره ارســال  ــه ای ــر از ســوى دانشــجویان ب فعالیــت و اث
شــد. بیــش از 700 ایــده در ایــن دوره ثبــت شــد و در بخــش چهره هــاى 

ــد. ــزد کردن ــود را نام ــر خ ــگاهى، 80 نف ــاى دانش ــال کانون ه فع

دکتر فاضل نیا در نشست مشترك با جوکارى، سرپرست اداره میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى کازرون مطرح کرد 

دانشگاه سلمان فارسى کازرون به نحو مطلوبى به
رسالت علمى خود در قبال حوزه ى میراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنایع دستى عمل خواهد کرد
صبــح روز 13 مردادمــاه، محمدجواد جــوکارى، سرپرســت اداره میراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایــع دســتى کازرون بــا حضور در دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون در دیــدار بــا دکتــر غریــب فاضل نیــا، سرپرســت ایــن دانشــگاه، بــه 
بررســى زمینه هــاى مشــترك همــکارى ایــن دو نهــاد در راســتاى تقویــت 
ــى و  ــاى فرهنگ ــا ظرفیت ه ــط ب ــاى مرتب ــى در حوزه ه ــاى علم فعالیت ه

تاریخــى شهرســتان کازرون پرداخــت.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در ایــن 
دیــدار، جــوکارى بــا اشــاره بــه ضــرورت تقویــت حضــور موسســات علمــى 
و دانشــگاهى کازرون در مســایل مرتبــط بــا حوزه هــاى پژوهش هــاى 
باستان شناســى و افزایــش تعامل هــا بــا پایــگاه مجموعــه جهانــى بیشــاپور، 
ــوزه ى  ــود در ح ــایل موج ــا و مس ــه چالش ه ــود: مجموع ــان نم ــر نش خاط
ــاى  ــد نهاده ــاب مى کن ــتى ایج ــگرى و صنایع دس ــى، گردش میراث فرهنگ
ــا  ــط ب ــر، ورود جــدى در عرصه هــاى آمــوزش و پژوهــش مرتب علمــى معتب
ــد  ــا مى توان ــت از فعالیت ه ــن دس ــند. ای ــته باش ــى داش ــن حوزه های چنی
ــاى  ــى ظرفیت ه ــا و معرف ــت، احی ــراى حفاظ ــب ترى ب ــاى مناس زمینه ه
مختلــف تاریخــى و گردشــگرى منطقــه اى ماننــد کازرون کــه آثــار پرشــمار 

ــه دنبــال داشــته باشــد. تاریخــى را در خــود جــاى داده اســت ب
ــلمان  ــگاه س ــت دانش ــا، سرپرس ــر فاضل نی ــت، دکت ــن نشس ــه ای در ادام
فارســى کازرون بــر ضــرورت و اهمیــت توجــه ویــژه بــه مســایل مرتبــط بــا 
حــوزه ى آثــار تاریخــى، گردشــگرى و صنایــع دســتى تأکیــد کــرد و خاطــر 
ــراى  ــر اینکــه ب ــر ســوال آینــدگان مبنــى ب نشــان نمــود: بایســتى در براب
حفــظ میــراث فرهنگــى، آثــار تاریخــى و توســعه ظرفیت هــاى گردشــگرى 
و صنایــع دســتى ایــن منطقــه چــه کردیــد، جــواب داشــته باشــیم و ایــن 
ــلمان  ــگاه س ــن دانش ــز هســت و بنابرای ــگاهیان نی ــه دانش ــئله متوج مس
فارســى کازرون بــه طــور قطــع و یقیــن بــه نحــو مطلوبــى بــه رســالت خــود 

در ایــن زمینــه عمــل خواهــد نمــود.
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ــا  ــام جمعــه کازرون ب حجت االســالم صباحــى، ام
حضــور در دانشــگاه ســلمان فارســى، طــى بازدید 
ــث  ــه بح ــگاه، ب ــن دانش ــف ای ــاى مختل از فضاه
ــت  ــا هیئ ــه، اعض ــا هیئت رییس ــر ب ــادل نظ و تب
ــر  ــت و ب ــگاه پرداخ ــدان دانش ــى و کارمن علم
لــزوم توســعه کمــى و کیفــى ایــن مرکــز علمــى 

تأکیدنمــود.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومى دانشــگاه ســلمان 
ــى  ــى ط ــالم صباح ــى کازرون، حجت االس فارس
بازدیدى ســه ســاعته از دانشــگاه ســلمان فارســى 
و همچنیــن پردیس دانشــگاهى و بناهاى در دســت 
ــا برنامه هــاى توســعه اى  احــداث آن، از نزدیــک ب
ــن  ــود و همچنی ــاخت هاى موج ــگاه، زیرس دانش
مســائل و مشــکالت ایــن مرکــز علمى آشناشــد و 
اظهــار امیــدوارى نمــود با همــکارى دانشــگاهیان 
و همچنیــن مســئوالن و مــردم شهرســتان، بتــوان 
ــه مشــکالت  ــرد ک ــه اى پیــش ب ــه گون فضــا را ب
ــد دانشــگاه  ــد رش ــود و رون ــرف ش ــود برط موج
ــد. حجت االســالم صباحــى،  ــداوم یاب ــان ت همچن
ــه مســائل  ــه کازرون طــى ســخنانى ب ــام جمع ام

جــارى شهرســتان اشــاره نمــود و افــزود: در عیــن 
ــدى  ــردم کازرون بهره من ــى م ــق طبیع ــه ح اینک
ــا  ــت، ام ــى اس ــف عمران ــاخت هاى مختل از زیرس
ــتى  ــه، بایس ــتر جامع ــه بیش ــد هرچ ــراى رش ب
تــالش کنیــم تــا مســئله آمــوزش بــه دغدغــه ى 
اصلــى مــردم شهرســتان تبدیــل شــود تــا بتــوان 
بــا تکیــه بــه آن، دیدگاه هــاى بلندمــدت و 
ــود. ــال نم ــراى توســعه کازرون دنب ــر را ب عمیق ت

ایشــان در ایــن خصــوص افزودنــد: متاســفانه فضا 
ــاى  ــد دغدغه ه ــه برآین ــده ک ــه اى ش ــه گون ب
نماینــده و فرماندار و ســایر مســوولین شهرســتان، 
ــدود  ــاص مح ــى خ ــاى عمران ــى طرح ه ــه برخ ب
ــه مســئله اى  ــى اســت ک ــن در صورت بشــود و ای
ماننــد علــم و آمــوزش بایــد دغدغــه ى اول 
ــه  ــکالت را ب ــوان مش ــا بت ــد ت ــتان باش شهرس
صــورت زیرســاختى و بنیــادى حــل نمــود. فضــا 
ــدار و  ــه اى بشــود کــه وقتــى فرمان ــه گون بایــد ب
نماینــده گــزارش مى دهنــد، گزارش شــان از 

ــد. ــتان باش ــوزش در شهرس ــعه آم توس
ــاره  ــا اش ــن ب ــى همچنی ــالم صباح حجت االس
ــه بســترها و ظرفیت هــاى موجــود در دانشــگاه  ب
ســلمان فارســى افزودنــد: مــا نیــاز داریــم فضا به 
گونــه اى بشــود کــه در ســطح کشــور هرجــا نامى 
ــن  ــه در ذه ــزى ک ــن چی ــد، اولی از کازرون ببرن
ــد.  ــم باش ــگاه و عل ــدد، دانش ــش ببن ــردم نق م
ــى،  ــلمان فارس ــگاه س ــاد دارم دانش ــده اعتق بن
ــا اســم  برنــد کازرون اســت. بگذاریــم کازرون را ب

ــند. دانشــگاه ســلمان فارســى بشناس

حجت االسالم محمد صباحى، امام جمعه کازرون: 

دانشگاه سلمان فارسى، برند کازرون است

ــا هــدف  توســعه ظرفیت هــاى آزمایشــگاهى دانشــگاه ســلمان فارســى  ب
کازرون و تقویــت تجهیــزات آزمایشــگاهى گــروه فیزیــک ایــن دانشــگاه، 
برخــى تجهیــزات جدیــد مــورد نیــاز آزمایشــگاه ایــن گــروه خریــدارى و به 

تجهیــزات موجــود اضافــه گردیــد.
ــلمان  ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــش و  ــور پژوه ــر ام ــى، مدی ــا پورکریم ــر محمدرض ــى کازرون، دکت فارس
ــه  ــى ارائ ــفندماه، ط ــى کازرون، دوم اس ــلمان فارس ــگاه س ــاورى دانش فن
ــاز  ــا اعــالم ایــن خبــر خاطــر نشــان نمــود: در پــى اعــالم نی گزارشــى ب
گــروه فیزیــک بــراى ارتقــا ســطح کّمــى و کیفــى تجهیــزات آزمایشــگاهى 
ایــن گــروه آموزشــى و بــا حمایــت صــورت گرفتــه از ســوى رئیس دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، برنامه ریــزى بــراى خریــد تجهیــزات جدیــد آغــاز 
شــد و در مرحلــه نخســت بــا صــرف اعتبــارى بالــغ بــر 770میلیــون ریــال، 
مجموعــه کامــل پاالیــه فضایــى بــه همــراه نگهدارنــده، روزنــه، ریزدقیــق 
20میکرونــى، منبــع نــور لیــزر دیــود بــه همــراه درایــور، جابجاگــر پیــزو 
ــه آزمایشــگاه اپتیــک  ــددى عدســى و مجموع ــه 21ع ــک، مجموع الکتری
ــگاه  ــگاهى دانش ــزات دانش ــه تجهی ــدارى و ب ــدر خری ــاخ زن ــرفته م پیش

ــزوده شــد. ســلمان فارســى کازرون اف
مدیــر امــور پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در ادامــه 
بــا تصریــح بــر اینکــه وســایل خریــدارى شــده بــه طــور کامــل در داخــل 
کشــور تولیــد شــده اند، افــزود: ایــن وســایل بــراى آزمایشــگاه لیــزر مــورد 
ــاز دانشــجویان رشــته هاى  ــورد نی ــرار خواهنــد گرفــت کــه م اســتفاده ق

فیزیــک و علــوم مهندســى اســت.

بــا صــرف اعتبــارى بالــغ بــر 320 میلیــون تومــان، دســتگاه ها و تجهیــزات 
آزمایشــگاهى جدیــد آزمایشــگاه بــرق دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــد.  ــل گردی ــن دانشــگاه تحوی ــرق ای ــه بخــش مهندســى ب ــدارى و ب خری
ــن  ــه ای ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س ــگاه هاى دانش ــز آزمایش ــا تجهی ب
ــرق، دانشــجویان  ــر دانشــجویان رشــته مهندســى ب ــالوه ب ــزات، ع تجهی
ــراى  ــزات ب ــن دانشــگاه نیــز مى تواننــد از ایــن تجهی ــوم مهندســى ای عل

ــدن برخــى از واحدهــاى درســى خــود اســتفاده نماینــد. گذران
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملل دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، دکتــر بهــروز خســروپور، معــاون آموزشــى و پژوهشــى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، ضمــن اعــالم ایــن خبــر و با اشــاره بــه رویکردهاى 
ریاســت دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در جهــت ارتقــا ســطح تجهیزات 
آزمایشــگاهى ایــن دانشــگاه، خاطــر نشــان نمــود: بــا هــدف بهبــود کّمــى 
ــلمان  ــگاه س ــجویان دانش ــه دانش ــى ب ــات آموزش ــه خدم ــى ارای و کیف
ــن موضــوع در دســتورکار  ــا ای ــط ب فارســى کازرون، برنامه ریزى هــاى مرتب
ــا تــالش و پیگیرى هــاى کارشــناس کارگاه  هــاى دانشــگاه  قــرار گرفــت و ب
ســلمان فارســى کازرون و حمایــت رئیس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
و پشــتیبانى هاى وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى، تجهیــزات مــورد نیــاز 
آزمایشــگاه بــرق خریــدارى و صبــح روز 23 دى مــاه بــه دانشــگاه ســلمان 

فارســى کازرون تحویــل داده شــد.
ــدارى  ــزات خری ــتگاه ها و تجهی ــزود: دس ــن اف ــروپور همچنی ــر خس دکت
شــده شــامل دو ســرى مجموعــه آموزشــى میکروکنترلــر ARM، یک ســرى 
مجموعــه آموزشــى کامــل ابــزار دقیــق، چهــار ســرى مجموعــه آموزشــى 
ــه  ــز آزمایشــگاهى اســت ک ــدد می ــج ع ــى (PLC) و پن اتوماســیون صنعت

براســاس درخواســت بخــش مهندســى بــرق تأمیــن شــدند.
ــگاه  ــاى دانش ــناس کارگاه ه ــاه، کارش ــدا پن ــدس ن ــه مهن ــن رابط در همی
ــه پیگیرى هــاى صــورت گرفتــه  ــا اشــاره ب ســلمان فارســى کازرون نیــز ب
بــراى خریــد تجهیــزات یــاد شــده خاطــر نشــان نمــود: قــرارداد خریــد این 
تجهیــزات آذرمــاه امســال منعقــد شــد و صبــح امــروز بــه بخش مهندســى 
بــرق دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون تحویــل داده شــد. بــا بهره بــردارى 
ــزات آزمایشــگاهى، دانشــجویان دانشــگاه ســلمان فارســى  ــن تجهی از ای
و  دقیــق  ابــزار   ،PLC اســاس بــر  آزمایش هایــى  مى تواننــد  کازرون 
ــا  ــن آزمایش ه ــد. ای ــام دهن ــر را انج ــرو کنترل ــى هاى میک برنامه نویس
بــه ویــژه پیرامــون توانمندســازى علمــى دانشــجویان در آینــده شــغلى و 
تخصصــى آنهــا در حوزه هــاى صنعــت کارآیــى خواهــد داشــت و مى توانــد 
مــورد اســتفاده دانشــجویان رشــته مهندســى بــرق و علــوم مهندســى قرار 

گیــرد.

با هدف توسعه ظرفیت هاى آزمایشگاه صورت پذیرفت
تجهیز آزمایشگاه فیزیک 
به تجهیزات آزمایش لیزر

با صرف اعتبارى بالغ بر 320 میلیون تومان صورت پذیرفت
ارتقا سطح کّمى و کیفى تجهیزات

آزمایشگاه برق و رشته علوم مهندسى
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ــا  ــاورى هســته اى ب نشســت تخصصــى اهمیــت و ضــرورت اســتفاده از فن
حضــور امــام جمعــه کازرون، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
کازرون، فرمانــدار شهرســتان کوهچنــار، هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، مدیــران و روســاى اداره هــا و دســتگاه هاى مختلــف اجرایــى 

ــا  ــار و روس ــتان هاى کازرون و کوهچن شهرس
ــز  ــگاه ها و مراک ــاتید دانش ــى از اس و جمع
علمــى کازرون در ســالن اجتماعــات اســتاد 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــى دوان عل

ــد. ــزار گردی کازرون برگ
ــور  ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
فارســى  ســلمان  دانشــگاه  بین الملــل 
ــه 19 ــت ک ــن نشس ــداى ای کازرون، در ابت
ــد، حجت االســالم  ــزار گردی ــاه برگ بهمــن م
صباحــى، امــام جمعــه کازرون طى ســخنانى 
ــلمان  ــگاه س ــرد دانش ــکر از رویک ــا تش ب
فارســى کازرون در تقویــت فعالیت هــاى 

علمــى در ســطح شهرســتان، خاطــر نشــان نمــود: الزم اســت بــا حمایــت 
همــه جانبــه مــردم، خّیریــن و دلســوزان منطقــه از ایــن اقدامــات و تــداوم 
ــه ســمت مباحــث  ــه آنهــا، انتظارهــا و مطالبــات عمومــى را ب بخشــیدن ب
زیرســاختى علمــى هدایــت نمــود تــا از ایــن طریــق بــه توســعه پایــدار و 

ــت. ــت یاف ــى دس ــاى علم ــر نگرش ه ــى ب ــه مبتن ــه جانب هم
ــوزه  ــص ح ــگاه و متخص ــاتید دانش ــى از اس ــت، یک ــن نشس ــه ای در ادام
ــاد  ــریح ابع ــه تش ــى، ب ــل تخصص ــک پن ــب ی ــته اى در قال ــاورى هس فن

ــه و  ــبات روزان ــته اى در مناس ــاورى هس ــتفاده از فن ــرات اس ــف تأثی مختل
عمومــى مــردم پرداخــت. ایــن اســتاد دانشــگاه ضمــن مــرور دســتاوردهاى 
ــه  ــاى هســته اى ب ــا فناورى ه ــط ب ــاى مرتب دانشــگاهیان کشــور در حوزه ه
ــى،  ــکى و درمان ــاى پزش ــا در حوزه ه ــن فناورى ه ــتفاده از ای ــى اس چگونگ
کشــاورزى، محیط زیســت و منابــع طبیعــى، 
ــرد. ــاره ک ــع و... اش ــى، صنای میراث فرهنگ

ــگاه  ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
ســلمان فارســى کازرون نیــز در این نشســت 
ــلمان  ــگاه س ــرد دانش ــه رویک ــاره ب ــا اش ب
فارســى کازرون در جهــت تقویــت مناســبات 
ــر  ــه، خاط ــعه منطق ــد توس ــى در رون علم
دکتــر  حمایت هــاى  بــا  نمــود:  نشــان 
ــرم  ــده محت ــى دوانى، نماین ــدون عباس فری
و  کوهچنــار  و  کازرون  شهرســتان هاى 
همچنیــن بــا تکیــه بــه دغدغه منــدى 
مــردم و مســئولین محترم این دو شهرســتان 
ــلمان  ــگاه س ــود در دانش ــدى موج ــا و توانمن ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس و ب
ــراى تحقــق  فارســى کازرون، تــالش مى کنیــم تــا بســترهاى علمــى الزم ب
چشــم اندازهاى توســعه اى منطقــه در حــوزه فناورى هــاى هســته اى محقــق 

ــود. ش
گفتنــى اســت در حاشــیه ایــن نشســت نمایشــگاهى از برخــى از مهمتریــن 
دســتاوردهاى و تولیــدات علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در قالــب 

ــرار گرفــت. ــد شــرکت کنندگان ق ــرض بازدی نمایشــگاهى در مع

ــراه  ــه هم ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــاه، رئی ــن م ــم بهم یک
جمعــى از معاونــان و مدیــران ایــن دانشــگاه، طــى دیــدار و گفتگــو بــا علــى 
مظفــرى، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان کازرون که بــا حضور 
ــدارى  ــار، در فرمان مســئول دفتــر نماینــده شهرســتان هاى کازرون و کوهچن
شهرســتان کازرون برگــزار گردیــد، ضمــن خوش آمدگویــى بــه ایشــان، بــه 
بحــث و گفتگــو پیرامــون چشــم اندازهاى توســعه اى شهرســتان کازرون بــه 

ــد. ــاى دانشــگاهى پرداختن ــژه در حوزه ه وی
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــس دانشــگاه ســلمان  ــا، رئی ــر غریــب فاضل نی ــدار دکت ــن دی کازرون، در ای
ــاى  ــه در فضاه ــورت گرفت ــاى ص ــریح فعالیت ه ــا تش ــى کازرون، ب فارس
دانشــگاهى شهرســتان بــه ویــژه در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، تعامل 
ــف را از جملــه راهبردهــاى  ــران مختل ــا تمامــى دســتگاه ها و مدی ــزا ب هم اف
اساســى ایــن دانشــگاه برشــمرد و خاطــر نشــان نمــود: دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون بــه عنــوان تنهــا دانشــگاه دولتــى کازرون و قطــب علمــى 
ــى  ــى، آمادگ ــاى سیاســى و جناح ــى جهت گیرى ه ــه دور از تمام ــه، ب منطق
کامــل بــراى همــکارى و تعامــل بــا تمامــى مجموعه هــاى مختلــف مدیریتــى 

و کارگــزاران مختلــف کشــور را دارد. 
ــان،  ــوش دهق ــاى داری ــکر از همراهى ه ــا تش ــه ب ــا در ادام ــر فاضل نی دکت
ــعه  ــه توس ــک ب ــت کم ــتان کازرون در جه ــابق شهرس ــژه س ــدار وی فرمان
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ضمــن اشــاره بــه ســوابق موفــق مدیریتى 
علــى مظفــرى، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه جدیــد ایــن شهرســتان به 
ــا دانشــگاه ها داشــته اند، حضــور  ــه ب ــژه در حــوزه تعامــل و ارتباطــى ک وی
ــه  ــژه روحی ــه وی ــتان کازرون و ب ــى شهرس ــام مدیریت ایشــان را در رأس نظ

تعامل گــراى ایشــان بــا دیگــر مدیــران ارشــد شهرســتان را فرصتــى بالقــوه 
بــراى توســعه هرچــه بیشــتر شهرســتان و فضاهــاى علمــى برشــمرد و خاطر 
نشــان نمــود: دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون فرصت هــاى بالقــوه زیــادى 
ــردم  ــات م ــواره در مطالب ــه هم ــى ک ــال دارد. فرصت های ــد و اعت ــراى رش ب
فهیــم ایــن شهرســتان نیــز بیــان شــده اســت و خوشــبختانه از جانــب دکتر 
ــتان هاى کازرون  ــردم شهرس ــرم م ــده محت ــى دوانى، نماین ــدون عباس فری
ــرد  ــر رویک ــال شــده اســت و ایشــان بخاط ــه جــد دنب ــز ب ــار نی و کوهچن
ــدى را در  ــاى جدی ــته اند افق ه ــد، توانس ــائل دارن ــه مس ــه ب ــگاهى ک دانش

مســیر توســعه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ایجــاد نماینــد. 
در ادامــه ایــن نشســت علــى مظفــرى، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان کازرون، بــا تشــکر از رویکردهــاى علمــى و مبتنــى بــر هم افزایى 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ضمــن تأکیــد بــر محوریــت دانشــگاه ها 
در فرایندهــاى توســعه اى، خاطــر نشــان نمــود: اگــر مى خواهیــم جامعــه اى 
ــز  ــه مراک ــژه ب ــورت وی ــه ص ــد ب ــیم، بای ــته باش ــعه یافته داش ــا و توس پوی
علمــى و آموزشــى توجــه نماییــم. امیــدوارم بــا توانمندى هــاى علمــى کــه 
در دانشــگاه هاى شهرســتان کازرون وجــود دارد، بتوانیــم بســترهاى مناســبى 

ــم. ــم آوری ــا فراه ــه مناســب تر آنه ــى هرچ ــراى نقش آفرین را ب
ــزود: در  ــژه شهرســتان کازرون، در ادامــه اف ــدار وی معــاون اســتاندار و فرمان
جریــان توســعه شهرســتان کازرون و توســعه دانشــگاهى کــه بــه نام ســلمان 
ــه اى  ــه گون ــوده اســت، بایســتى ب ــه ب ــى همیــن منطق ــه از اهال فارســى ک
حرکــت کنیــم کــه در روز قیامــت هــم جوابــى بــراى ایــن صحابــه گرانقــدر 
پیامبــر عظیم الشــأن اســالم(ص) داشــته باشــیم و هــم جوابــى بــراى شــهدا، 
بــه ویــژه شــهداى ایــن شهرســتان کــه باعــث عــزت و افتخــار مــا شــدند.

از سوى دانشگاه سلمان فارسى کازرون و با حضور مسئولین شهرستان هاى کازرون و کوهچنار برگزار گردید 

برگزارى نشست تخصصى اهمیت و ضرورت استفاده از فناورى هسته اى

در نشست مشترك رئیس و معاونان دانشگاه سلمان فارسى کازرون با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون مطرح شد
تأکید معاون استاندار و فرماندار ویژه جدید کازرون

بر لزوم توجه به دانشگاه ها و محوریت آنها در فرایندهاى توسعه اى
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ــس دانشــگاه  ــاه، نشســت گفتگــوى رئی 22 دى م
ســلمان فارســى کازرون بــا اعضــاء هیئــت علمــى 
ایــن دانشــگاه بــه همــراه تکریــم و معارفــه معاون 
فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون در ســالن اجتماعــات اســتاد علــى دوانــى 

ایــن دانشــگاه برگــزار گردیــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور 

ــلمان  ــگاه س ــل دانش بین المل
فارســى کازرون، دکتــر غریــب 
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه 
در  کازرون،  فارســى  ســلمان 
ــن  ــن نشســت ضم ــداى ای ابت
تقدیــر از تالش هــاى ارزشــمند 
دکتــر مهــدى رضائــى، معــاون 
ــى  ــى و اجتماع ــابق فرهنگ س
فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
امیــدوارى  اظهــار  کازرون، 
نمــود دکتــر علیرضــا راســتى، 
ــى  ــت فرهنگ سرپرســت معاون

ــد موفقیت هــاى  و اجتماعــى ایــن دانشــگاه بتوان
ــى  ــى و اجتماع ــاى فرهنگ ــگاه را در حوزه ه دانش

ــد. ــعه ده ــط و توس ــان بس همچن
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادامه 
بــا اشــاره بــه رویکردهــا و برنامه ریزى هــاى 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــد دانش ــى جدی مدیریت
ــرورت  ــر ض ــش رو ب ــاى کارى پی کازرون در افق ه
ــطوح  ــى س ــدت در تمام ــت وح ــى و تقوی هم دل

تصریــح نمــود و افــزود: تــالش در جهــت ایجــاد 
ــى،  ــکیالتى ـ مدیریت ــاختار تش ــاخت س و بازس
تســهیل فرایندهــاى جــذب اعضــا هیئــت 
علمــى متعهــد و کارآمــد، افزایــش تعامــل نظــام 
ــاى  ــا فض ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاهى س دانش
اجتماعــى، ســمت دهى محورهــاى تحقیقــات 
حــل  جهــت  در  دانشــگاهى  پژوهش هــاى  و 

ــا  ــوص ارتق ــام در خص ــه، اهتم ــکالت منطق مش
ســطح دانشــگاه در چارچــوب سیاســت ها و 
ــى  ــوزش عال ــداف و برنامه هــاى کالن نظــام آم اه
کشــور و... از جملــه برخــى محورهایــى اســت کــه 
در کنــار ســایر محورهــاى دیگــرى کــه مى توانــد 
ــاد  ــارم و ایج ــل چه ــگاه نس ــق دانش ــه تحق ب
دانشــگاهى در طــراز نظــام دانشــگاهى جمهــورى 
اســالمى ایــران منجــر شــود را دنبــال مى نماییــم. 

ــرورى اســت  ــداف ض ــن اه ــق ای ــیر تحق در مس
کــه همــه مــا بــا هم افزایــى در کنــار یکدیگــر گام 
برداریــم تــا بتوانیــم رســالت دانشــگاهى خــود را 

ــى ایفــا نماییــم. ــه خوب ــر جامعــه ب در براب
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در 
پایــان ابــراز امیــدوارى نمــود مجموعــه تالش هــا 
بتوانــد بــا فعلیت بخشــى بــه توانمندى هــا و 
ــر  ــا، منج ــش تعامل ه افزای
هرچــه  اثربخشــى  بــه 
ــلمان  ــگاه س ــتر دانش بیش
فارســى کازرون در ســطح 
و  کازرون  شهرســتان 
همچنیــن منطقــه شــود تــا 
ــار حضــور شــورانگیز  در کن
دانشــجویان و بهره منــدى 
موثــر  توانمندى هــاى  از 
ــن  ــى ای ــت علم ــا هیئ اعض
ــاى  ــم فض ــگاه، بتوانی دانش
ــه  ــى را هرچ ــش علم اثربخ
ــان  ــه نمای ــه جامع ــت ب ــت خدم ــتر در جه بیش

ــازیم. س
گفتنــى اســت پیــش از شــروع ایــن دیــدار، اعضا 
هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــى  ــت علم ــا هیئ ــر کار اعض ــور در دفت ــا حض ب
ایــن دانشــگاه و در فضایــى صمیمــى بــه گفتگــو 

پرداختنــد.  

ــگاه  ــل دانش ــجوى فارغ التحصی ــتى، دانش ــد خالدى سردش ــدس امی مهن
ســلمان فارســى کازرون، در حیــن انجــام وظیفــه در یــگان نیــروى انتظامــى 

بــه درجــه رفیــع شــهادت نایــل آمــد.
ــلمان  ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــجوى ورودى 95 ــتى، دانش ــد خالدى سردش ــدس امی ــى کازرون، مهن فارس
رشــته مهندســى شهرســازى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون کــه مهرماه 
ســال جــارى بــا درجــه کارشناســى از ایــن دانشــگاه فارغ التحصیــل شــد، 
روز دوشــنبه، 22 دى مــاه و حیــن انجــام وظیفــه بــه درجــه رفیــع شــهادت 

نایــل آمــد.
ــگاه  ــال دانش ــجویان فع ــه دانش ــتى، از جمل ــد خالدى سردش ــهید امی ش
ســلمان فارســى کازرون در حوزه هــاى مختلــف علمــى و دانشــجویى بــود. 
پذیــرش یــک مقالــه از ایشــان در کنفرانــس بین المللــى مهندســى عمــران، 
شهرســازى و معمــارى در ســال 1399 و عضویــت در شــوراى مرکــزى انجمن 
صنفــى دانشــجویان ایــن دانشــگاه، از جملــه برخــى از تالش هــاى علمــى و 
دانشــجویى بــود کــه ایشــان در طــول دوران حیــات دانشــجویى خــود انجام 

دادنــد.
ــه دنبــال شــهادت ایشــان، مراتــب تســلیت و هــم دردى  گفتنــى اســت ب
دانشــگاهیان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون طــى تمــاس بــا پدر شــهید 

ــواده ایشــان منتقــل گردیــد. امیــد خالدى سردشــتى بــه خان

بــا برگــزارى جلســه مجمــع عمومــى صنــدوق قرض الحســنه امــام زمــان 
(عــج) اعضــا هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، اعضــا ایــن 
ــا  ــزارش ســاالنه عملکــرد صنــدوق، ب مجمــع عمومــى ضمــن دریافــت گ
برگــزارى انتخابــات، اعضــا جدیــد هیئــت مدیــره و بــازرس ایــن صنــدوق 

را انتخــاب نمودنــد.
ــلمان  ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
فارســى کازرون، دکتــر ســیروس بهرامــى، عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه 
ــنه  ــدوق قرض الحس ــره صن ــت مدی ــو هیئ ــى کازرون و عض ــلمان فارس س
امــام زمان(عــج) ایــن دانشــگاه در ایــن جلســه کــه صبــح روز 22 دى مــاه 
ــا حضــور اعضــا مجمــع در ســالن اجتماعــات عالمــه دوانــى دانشــگاه  و ب
ــر نشــان  ــه گزارشــى خاط ــا ارائ ــد، ب ــزار ش ــلمان فارســى کازرون برگ س
ــى  ــت علم ــاي هیئ ــج) اعض ــام زمان(ع ــنه ام ــدوق قرض الحس ــود: صن نم
ــى و  ــاري، غیردولت ــه اي غیرتج ــلمان فارســى کازرون، موسس دانشــگاه س
داراي شــخصیت حقوقــى و مالــى مســتقل  اســت. ایــن صنــدوق در ســال 
96 بــا مدیریــت دکتــر عســکرى، دکتــر خســروى و دکتــر بهرامــى کار خود 
را آغــاز کــرد. هــدف از تشــکیل صنــدوق فراهــم آوردن زمینه هاي مناســب 
بــراي حمایــت مــادي و معنــوي جهــت ارتقــاي رفــاه اعضــاي هیــات علمــى 
دانشــگاه ســلمان فارســى، اعــم از شــاغل و بازنشســته، در امــور رفاهــى 
ــى نحــوه ســپرده گذارى، بانــک رســالت  ــس از ارزیاب و معیشــتى اســت. پ

بــراى افتتــاح حســاب انتخــاب شــد.
ــن دوره تعــداد  ــه خاطــر نشــان نمــود: در طــول ای دکتــر بهرامــى در ادام
اعضــاى صنــدوق بــه 32 نفــر افزایــش یافــت. یــک نوبــت وام 100 میلیــون 
ریالــى بــه همــه اعضــا پرداخــت شــد. طــى نوبــت دوم هــم وام بــه مبلــغ 
150 میلیــون ریــال بــه 23 نفــر از اعضــا پرداخــت شــد. کارمــزد وام هــاى 
ــى  ــاى حسابرس ــره، هزینه ه ــت مدی ــه هیئ ــرف حق الزحم ــى، ص پرداخت
صنــدوق و خریــد کارت هدیــه بــراى تمامــى اعضــاى صنــدوق شــده اســت.
ــت  ــد هیئ ــا جدی ــات اعض ــن نشســت، انتخاب ــان ای ــى اســت در پای گفتن
مدیــره برگــزار و دکتــر علــى مجیــدى نیــا و سیدهاشــم خاتمــى بــه عنوان 
ــدل  ــو على الب ــوان عض ــه عن ــى ب ــاد برات ــر فره ــى و دکت ــاى اصل اعض
صنــدوق انتخــاب شــدند. همچنیــن دکتــر ســیروس بهرامــى بــه عنــوان 

ــازرس صنــدوق انتخــاب شــد. ب

دکتر فاضل نیا در نشستى صمیمى با اعضاء هیئت علمى دانشگاه سلمان فارسى کازرون مطرح نمود 
با فعلیت بخشى به توانمندى ها و افزایش تعامل ها،

به دنبال تقویت اثربخشى دانشگاه در سطح جامعه باشیم

شهادت یکى از دانش آموختگان دانشگاه سلمان 
فارسى کازرون در حین انجام خدمت

انتخابات صندوق قرض الحسنه امام زمان (عج) اعضا 
هیئت علمى دانشگاه سلمان فارسى کازرون برگزار شد
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ــه  ــام جمع ــى، ام ــالم صباح ــور حجت االس ــا حض ــاه و ب ــح روز 8 دى م صب
ــتان  ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن ــهرابى، مدی ــر س کازرون، صاب
فــارس، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
حجت االســالم جاللــى، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمى شهرســتان 
کازرون و جمعــى از روســا و معاونیــن دانشــگاه هاى کازرون و برخــى اســاتید 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــترك دانش ــاى مش ــه همکارى ه ــوزه، تفاهم نام ح

ــارس امضــا شــد. کازرون و اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان ف
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملل دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، حجت االســالم صباحــى، امــام جمعــه کازرون، در ایــن مراســم ضمــن 
تقدیــر از رویکردهــاى فرهنگى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و همچنین 
ــا اســتفبال از  ــارس، ب دغدغه منــدى اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى ف
ــگاه  ــه دانش ــحالیم ک ــود: خوش ــان نم ــر نش ــه خاط ــن تفاهم نام ــا ای امض
ســلمان فارســى کازرون، مبتکــر چنیــن رویش هایى در ســطح کازرون شــده 
اســت. امیدواریــم ثمــرات گام هــاى برداشــته شــده توســط ایــن دانشــگاه را 

در رشــد هرچــه بیشــتر فرهنــگ و هنــر شهرســتان شــاهد باشــیم.
در ادامــه، صابــر ســهرابى، مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان فارس 
ــت  ــت تقوی ــه جه ــلمان فارســى کازرون ک ــر از دانشــگاه س ــا تقدی ــز ب نی
ــدم  ــتان پیش ق ــه و شهرس ــطح منطق ــرى در س ــى و هن ــاى فرهنگ فضاه
ــوان  ــه عن ــده ب ــدى بن ــان تص ــود: از زم ــان نم ــر نش ــت، خاط ــده اس ش
ــلمان  ــگاه س ــارس، دانش ــتان ف ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
فارســى کازرون، نخســتین دانشــگاه اســتان و تنهــا نهــاد شهرســتان کازرون 
ــده اســت.  ــدم ش ــاى مشــترك پیش ق ــام همکارى ه ــراى انج ــه ب اســت ک
ایــن مســئله حاکــى از مســئولیت پذیرى اجتماعــى ایــن دانشــگاه اســت و 

امیــدوارم باتوجــه بــه ظرفیت هــاى فرهنگــى کــه در ایــن دانشــگاه وجــود 
ــالى  ــراى اعت ــاى علمــى ب ــاى مناســب ترى را از منظره ــم گام ه دارد، بتوانی

ــم. ــرى برداری ــى و هن ــاى فرهنگ حوزه ه
پــس از ایشــان، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون نیــز بــا تشــکر از اهتمــام ویــژه صابــر ســهرابى، مدیــرکل فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمى اســتان فــارس در جهــت توســعه فعالیت هــاى فرهنگــى 
و هنــرى مبتنــى بــر رویکردهــاى علمــى، خاطــر نشــان نمــود: دانشــگاه ها 
ــع  ــند. در واق ــته باش ــازى داش ــرد فرهنگ س ــت و کارک ــد ماهی مى توانن
ــران  ــگ پیش ــت و فرهن ــگ اس ــران فرهن ــگاه پیش ــت دانش ــتى گف بایس
توســعه محســوب مى شــود. از ایــن منظــر متوجــه مى شــویم کــه رســالت 
ــه  ــعه جامع ــت توس ــالتى در جه ــى، رس ــاى فرهنگ ــگاه ها در حوزه ه دانش
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــت دانش ــه مأموری ــه ب ــد و باتوج ــاب مى آی ــه حس ب
کازرون بــراى تعامــل هرچــه بیشــتر بــا جامعــه، ارتبــاط نظام منــد بــا اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى فــارس را در دســتورکار قــرار دادیــم و امــروز 

شــاهد تحقــق و عملیاتــى شــدن آن هســتیم.
ــد  ــى مانن ــاى مختلف ــب بخش ه ــه در قال ــن تفاهم نام ــت ای ــى اس گفتن
آمــوزش و پژوهــش، فعالیت هــاى فرهنگــى، خدماتــى و پشــتیبانى تنظیــم 
شــده اســت. در قالــب ایــن بخش هــا اجــراى پروژه هــا و طرح هــاى 
تحقیقاتــى و کاربــردى، برگــزارى کنگره هــا، همایش هــا و دوره هــاى 
ــاى  ــات و توانمندى ه ــن از امکان ــدى طرفی ــى، بهره من ــى تخصص آموزش
فرهنگــى و علمــى یکدیگــر، زمینه ســازى برگــزارى رویدادهــاى فرهنگــى 
ــاى  ــعه کتابخانه ه ــز و توس ــه تجهی ــک ب ــتان کازرون، کم ــى در شهرس مل

ــت. ــده اس ــى ش ــر پیش بین ــاى دیگ ــى محوره ــگاه و برخ دانش

با حضور امام جمعه و جمعى از دانشگاهیان دانشگاه هاى کازرون صورت پذیرفت
امضا تفاهم نامه همکارى هاى مشترك

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان فارس و دانشگاه سلمان فارسى کازرون

مرکز مشاوره و بهداشت در خط مقدم ارایه خدمات علمى و مشاوره اى براى کنترل اثرات بیمارى کرونا
ــگاه  ــجویى دانش ــاون دانش ــى، مع ــم خاتم سیدهاش
ســلمان فارســى کازرون بــه تشــریح خدمــات علمــى 
ارایــه شــده ایــن دانشــگاه بــه عمــوم مــردم جامعــه 
از زمــان شــیوع ویــروس کرونــا پرداخــت و بــا تأکید 
بــر اینکــه مرکــز مشــاوره، بهداشــت و درمــان ایــن 
ــن  ــیوع ای ــداى ش ــاى ابت ــان روزه ــگاه از هم دانش
ــازى  ــدد مج ــات متع ــزارى جلس ــا برگ ــروس، ب وی
خــود  دســتورکار  در  را  الزم  برنامه ریزى هــاى 
ــه بیــان برخــى از خدمــات مشــاوره اى و  ــرار داد ب ق
آموزشــى ارایــه شــده از ســوى اعضــا هیئــت علمــى 
گــروه روان شناســى ایــن دانشــگاه بــه دســتگاه هاى 

ــط و عمــوم مــردم جامعــه پرداخــت. ذى رب
ــط عمومــى دانشــگاه ســلمان  ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ایــن  در  خاتمــى  سیدهاشــم  کازرون،  فارســى 
ــروس  ــیوع وی ــان ش ــود: از زم ــح نم ــوص تصری خص
کرونــا، مرکــز مشــاوره، بهداشــت و درمــان دانشــگاه 
ــى از  ــوان یک ــه عن ــه ب ــى کازرون ک ــلمان فارس س
ــگاه  ــن دانش ــى ای ــات علم ــه خدم ــاى ارای بازوه

ــود،  ــوب مى ش ــه محس ــى جامع ــطح عموم ــه س ب
بــه  جلســه هایى  و  نشســت ها  برگــزارى  بــا 

ــات  ــه خدم ــیوه ى ارای ــاماندهى ش ــزى و س برنامه ری
پرداخــت و بــه دنبــال آن بــا ایجــاد صفحــه رســمى 

ــه  ــت ارای ــان جه ــت و درم ــاوره، بهداش ــز مش مرک
خصــوص  در  پزشــکى  و  مشــاوره ایى  خدمــات 
ــه  ــود ب ــات خ ــه خدم ــد ارای ــا، رون ــران کرون بح
ــوم  ــگاه و عم ــان دانش ــاتید، کارکن دانشــجویان، اس

ــود. ــاز نم ــتان کازرون را آغ ــردم شهرس م
معــاون دانشــجویى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
همچنیــن افــزود: همــکارى درون ســازمانى بــا 
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، فرمانــدارى و 
ــاوره ایى  ــات مش ــه خدم ــت ارای ــتى جه اداره بهزیس
بخــش  روانشناســان  شــرکت  روان شــناختى،  و 
روانشناســى دانشــگاه در پویــش «روانشناســان شــهر 
آرام مــن کازرون» و ارایــه خدمــات روانشــناختى 
کارگاه هــاى  برگــزارى  تلفنــى،  و  غیرحضــورى 
ــا  ــارى کرون ــوص بیم ــى در خص ــى ـ توجیه آموزش
ــازى از  ــورت مج ــه ص ــگیرى از آن ب ــاى پیش و راه ه
ــز محســوب  ــن مرک ــده ای ــه ش ــات ارای ــر خدم دیگ

مى شــود.
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صبــح روز 25 آذرمــاه، همزمــان بــا روز پژوهــش، آییــن تقدیر از پژوهشــگران 
برتــر دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، بــا حضور هیئــت رئیســه و جمعى از 
اعضــا هیئــت علمــى و دانشــجویان ایــن دانشــگاه، بــه صــورت نیمه حضورى 

و بــا اســتفاده از بســترهاى مجــازى برگــزار گردید.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
در ایــن مراســم ضمــن گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و تبریــک ایــن ایــام بــه 
تمامــى پژوهشــگران حــوزه علــم و دانــش، بــه ویــژه پژوهشــگران دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون و بــا اشــاره بــه اینکــه از دانشــگاه هاى نســل جدیــد 
انتظــار مــى رود عــالوه بــر آمــوزش و پژوهــش بــه نــوآورى و تعامــل بــا فضاى 
اجتماعــى نیــز بپردازنــد، بــه تشــریح مأموریــت آموزشــى دانشــگاه پرداخت 
و خاطــر نشــان نمــود: آمــوزش موثــر بــه دانشــجویان براســاس اســتانداردها 
و توجــه بــه آموزش هــاى مهارت محــور و عملــى بــه دانشــجویان، اهــم نیــاز 
ــا و از جملــه شــاخص هاى کلیــدى رتبه بنــدى دانشــگاه ها  امــروز جامعــه م

ــوند. محســوب مى ش
در ادامــه ایــن نشســت، دکتر بهــروز خســروپور، معاون آموزشــى و پژوهشــى 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون نیــز طــى ســخنانى بــا گرامیداشــت هفتــه 
پژوهــش و تبریــک روز پژوهــش بــه کلیــه پژوهشــگران دانشــگاه ســلمان 
ــى  ــتاوردهاى پژوهش ــوص دس ــارى در خص ــه آم ــه ارائ ــى کازرون، ب فارس
ــود: در  ــان نم ــر نش ــت و خاط ــى 98-99 پرداخ ــال تحصیل ــگاه در س دانش
ــار  ــه ISI، بیســت و چه ــوزده مقال ــامل ن ــى، ش ــه علم ــدت 50 مقال ــن م ای

مقالــه ISC و هفــت مقاله Scopus توســط پژوهشــگران دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون منتشــر شــده اســت. عــالوه بــر آنهــا ســى و دو مقالــه علمى 
ــر و  ــى دیگ ــه علم ــده و دوازده مقال ــر ش ــف منتش ــاى مختل در کنفرانس ه
یــک کتــاب نیــز توســط آنهــا منتشــر گردیــده اســت. همچنیــن در ایــن 
مــدت یــازده پایان نامــه تحصیــالت تکمیلــى بــا راهنمایــى و مشــاوره اعضــاء 
ــده اســت. در  ــاع ش ــلمان فارســى کازرون، دف ــى دانشــگاه س ــت علم هیئ

مجمــوع 106 اثــر علمــى منتشــر گردیــده اســت.  
در پایــان ایــن آییــن کــه از ســوى معاونــت آموزشــى و پژوهشــى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون برگــزار گردیــده بــود، لــوح تقدیــر و هدایایــى بــه 
ــته  ــگران شایس ــن پژوهش ــاتید و همچنی ــوزه اس ــر در ح ــگران برت پژوهش

تقدیــر دانشــجویى، بــه شــرح زیــر اهــدا گردیــد:
ــر  ــگر برت ــى و پژوهش ــت علم ــو هیئ ــى، عض ــا پورکریم ــر محمدرض دکت

ــه ــوم پای ــکده عل دانش
دکتــر لیــال شــاملى، عضــو هیئــت علمــى و پژوهشــگر برتــر دانشــکده علوم 

نى نسا ا
دکتــر مهــدى منعمــى، عضــو هیئــت علمــى و پژوهشــگر برتــر دانشــکده 

فنــى و مهندســى
ســارا دارنــگ، دانشــجوى شایســته تقدیــر در مقطــع دکتــرى زبــان و ادبیات 

سى ر فا
علــى عشــایرى دانشــجوى شایســته تقدیــر در مقطــع کارشناســى زبــان و 

ادبیــات فارســى

دکتــر فاضل نیــا: جنبــش دانشــجویى همــواره بــر 
ــى  ــى، نف ــتقالل طلبى، آزادى خواه ــاى اس محوره
اســتبداد و عدالت خواهــى فعالیــت کــرده اســت

بــه  ویژه برنامــه اى  آذر،  روز 16  ظهــر  از  بعــد 
ــور  ــا حض ــجو، ب ــت روز دانش ــور گرامى داش منظ
ــى  ــت علم ــا هیئ ــى از اعض ــه، جمع هیئت رئیس
و دانشــجویان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
و بــا ســخنرانى حجت االســالم و المســلمین 
دکتــر ابراهیــم ابراهیمــى، نماینــده وزیــر علــوم 
تحقیقــات و فنــاورى، از طریــق بســترهاى مجازى 
ــتاگرام  ــده اینس adobe و پخــش زن connect
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگــزار گردیــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور 
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش بین المل
رئیــس دانشــگاه  فاضل نیــا،  غریــب  دکتــر 
ــن مراســم ضمــن  ســلمان فارســى کازرون، در ای
تبریــک روز دانشــجو خاطــر نشــان نمــود: جنبش 
ــر  ــواره ب ــود هم ــات خ ــول حی دانشــجویى در ط
محورهــاى اســتقالل طلبى از اردوگاه هــاى غــرب و 
شــرق، آزادى خواهــى و نفــى اســتبداد و همچنین 
ــه  ــع هرگون ــى و رف ــى، عدالت خواه عدالت جوی
ــر ایــن اســاس  تبعیــض فعالیــت کــرده اســت. ب
ــا محوریــت  ــش دانشــجویى مى توانــد ب جنب
ایــن ســه آرمــان متعالــى در هــر زمــان، پیشــتاز 
کنشــگرى در ســپهر سیاســى و اجتماعــى ایــران 

ــز اســالمى باشــد. عزی
در ادامــه ایــن ویژه برنامــه، حجت االســالم و 
ــده  ــى، نماین ــم ابراهیم ــر ابراهی ــلمین دکت المس
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاورى طــى ســخنانى 

ضمــن گرامى داشــت روز دانشــجو، بــه برشــمردن 
انتظــارات جامعــه از دانشــجویان و متولیــان 
ــه  ــر اینک ــح ب ــا تصری ــت و ب ــى پرداخ آموزش
ــا نســل جــوان  ــد در رابطــه ب ــور بای ــان ام متولی
براســاس واقع بینــى و بــا اســتدالل رفتــار نمایند، 
به بیــان نقــل قولــى از شــهید بهشــتى پرداخت و 
خاطــر نشــان نمــود: مــا بایــد بــا دو نیــروى جاذبه 
در حــد اعــالء و دافعــه در حــد ضــرورت، پاســدار 
داشــته ها و تأمیــن خواســته ها در چارچــوب 
آموزه هــاى دینــى و در چارچــوب آموزه هــاى 

ــن مصــوب باشــیم. اخالقــى و قوانی
ــدرى،  ــا خ ــن علیرض ــت همچنی ــن نشس در ای
ــلمان  ــگاه س ــجویى دانش ــیج دانش ــئول بس مس
ــن  ــر انجم ــد روزگار، دبی ــى کازرون، محم فارس
اســالمى قلــم و اندیشــه، مرضیــه دهقــان، 
ــى  ــاى علم ــع انجمن ه ــى از مجم ــه نمایندگ ب
دانشــجویى و مهــرداد پیردهقــان، دبیــر دبیــران 
کانون هــاى فرهنگــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــان  ــه بی ــه ب ــى جداگان ــب پیام های کازرون، در قال
و  روز دانشــجو  پیرامــون  دیدگاه هــاى خــود 

ــد. ــجویان پرداختن ــف دانش ــائل مختل مس
ــه از  ــان ایــن ویژه برنامــه ک گفتنــى اســت در پای
ــى دانشــگاه  ــت فرهنگــى و اجتماع ســوى معاون
ــوح  ــد، ل ــزار گردی ــى کازرون برگ ــلمان فارس س
ــجویى و  ــن دانش ــه فعالی ــى ب ــر و هدایای تقدی
ــف  ــکده هاى مختل ــاز در دانش ــجویان ممت دانش
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه شــرح زیــر 

ــد: ــدا گردی اه
ــى،  ــون کازرون شناس ــزى کان ــوراى مرک ــا ش اعض

خانم هــا نیلوفــر امیرعضــدى، آیــدا ســتونى، مریــم 
ــه در  ــیوا ابراهیمــى ک ــور، ش ــى، شــیدا آذرنی مردن
هشــتمین جشــنواره رویــش دانشــگاهى، از ســوى 
ــه  ــوم، ب ــى وزارت عل ــى و اجتماع ــت فرهنگ معاون
عنــوان کانــون برگزیــده حــوزه ایران گــردى و 
ــاى دانشــجویى دانشــگاه هاى  ــگرى کانون ه گردش

ــد. کشــور انتخــاب شــده بودن
ــاى  ــران کانون ه ــر دبی ــان، دبی ــرداد پیردهق مه

ــى کازرون ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش فرهنگ
وحیــد احمــدى، دبیــر مجمــع انجمن هــاى علمــى 

دانشــجویى دانشــگاه سلمان فارســى کازرون
ــم و  ــالمى قل ــکل اس ــر تش ــد روزگار، دبی محم

ــه اندیش
ــجویى  ــیج دانش ــئول بس ــدرى، مس ــا خ علیرض

ــى کازرون ــلمان فارس ــگاه س دانش
ابوالحســن کاظمــى، دبیــر شــوراى صنفــى 
ــى کازرون ــلمان فارس ــگاه س ــجویان دانش دانش
در  برگزیــده  دانشــجوى  رســتمى،  فیــروزه 
در   1398-1399 تحصیلــى  دوم  نیم ســال 

دانشــکده علــوم پایــه
ــال  ــده در نیم س ــاد، دانشــجوى برگزی ــى نوش عل
ــى و  ــى 1399-1398 در دانشــکده فن دوم تحصیل

مهندســى
برگزیــده  دانشــجوى  رفیعى بخــش،  زهــرا 
در   1398-1399 تحصیلــى  دوم  نیم ســال  در 

دانشــکده هنــر و معمــارى
برگزیــده  دانشــجوى  جعفــرى،  محمدرضــا 
در   1398-1399 تحصیلــى  دوم  نیم ســال  در 

دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانى

همزمان با روز پژوهش صورت گرفت 
آیین تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه سلمان فارسى کازرون برگزار گردید
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ــن  ــیدى، از فعالی ــین جمش محمدحس
سیاســى دوران انقــالب اســالمى ایــران 
ــالب  ــت انق ــار «روای در کازرون، در وبین
در کازرون» کــه 27 بهمــن مــاه، در 
ــا  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و ب
adobe اســتفاده از بســترهاى مجــازى

ــده اینســتاگرام  connect و پخــش زن
ــه  ــان اینک ــن بی ــد، ضم ــزار گردی برگ
انقــالب،  وقــوع  از  پیــش  دوران  در 
نخســتین گام هــا را بــا ســیر مطالعاتــى 
ــکل گیرى  ــرور ش ــه م ــم، ب ــاز کردی آغ

هســته هاى اولیــه نیروهــاى مذهبــى و انقالبــى در 
کازرون و فعالیت هــاى آنهــا پرداخــت.

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملل 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در ابتــداى این 
ــت  ــتى، سرپرس ــا راس ــر علیرض ــت، دکت نشس
معاونــت فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه ســلمان 
ــر رویکردهــاى  فارســى کازرون، ضمــن مــرورى ب
فرهنگــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــود: دانشــگاه ســلمان فارســى  خاطــر نشــان نم
کازرون بــه عنــوان نهــادى دانشــگاهى، متعهــد به 
مستندســازى و روایــت کاوى رویدادهــاى انقــالب 
ــطح  ــژه در س ــه وی ــدس، ب ــاع مق ــالمى و دف اس

کازرون اســت و مى کوشــد در قالــب فعالیت هــاى 
مرکــز مطالعــات فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه، 
بــه تــداوم نشســت هایى از ایــن دســت بپــردازد.

ــه  ــیدى، از جمل ــین جمش ــه، محمدحس در ادام
نیروهــاى فعــال سیاســى کازرون در دوران انقــالب 
ــه  ــته هاى اولی ــکل گیرى هس ــه ش ــالمى، ب اس
فعــاالن مذهبــى و انقالبــى این شهرســتان اشــاره 
ــه  ــن کارى ک ــود: اولی ــان نم ــر نش ــرد و خاط ک
ــود.  ــى ب ــیر مطالعات ــم، س ــرا کردی در کازرون اج
کتابخانــه اى را در مســجد امــام حســین(ع) دایــر 
کردیــم و کتاب هــاى داســتانى و مذهبــى همچــون 

ــم.  ــکن را آوردی ــم بت ش ــل، ابراهی ــودك نی ک
ــالب  ــش از انق ــى دوران پی ــى سیاس ــن زندان ای

از  دیگــرى  بخــش  در  اســالمى، 
مشــاهده هاى  افــزود:  صحبت هایــش 
مــا از ســطح جامعــه و مطالعه هایــى 
ــد  ــى بودن ــل اصل ــتیم، عوام ــه داش ک
کــه باعــث شــدند مــا بــه جــاى درگیــر 
ــه  ــا ب ــا معلول ه ــارزه ب ــراى مب ــدن ب ش
ــه  ــم. ب ــا بروی ــا علت ه ــارزه ب ســمت مب
ــا  ــا، برخورده ــدید فعالیت ه ــال تش دنب
ــوى  ــى کازرون از س ــاى انقالب ــا نیروه ب
ــز  ــان نی ــى آن زم ــتگاه هاى امنیت دس

بیشــتر و جدى تــر شــد.
ــرد  ــکر از رویک ــن تش ــان ضم ــیدى در پای جمش
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ابــراز امیدوارى 
نمــود بــا اســتفاده از ظرفیت هــاى ایــن دانشــگاه 
بتــوان زمینه هــاى مناســبى بــراى روایــت علمــى 
و اصولــى از وقــوع انقــالب اســالمى در کازرون بــه 

دســت داد.
ــت  ــوى معاون ــار از س ــن وبین ــت ای ــى اس گفتن
فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــن  ــان ای ــیج کارکن ــکارى بس ــا هم کازرون و ب

ــد. ــزار گردی ــگاه برگ دانش

ــم  ــاج قاس ــهید ح ــردار ش ــخصیتى س ــاد ش ــى ابع نشســت شناخت شناس
ــوش  ــور داری ــا حض ــان و ب ــهادت ایش ــالروز ش ــا س ــان ب ــلیمانى، همزم س
ــوکل،  ــرهنگ ت ــژه کازرون، س ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــان، مع دهق
ــدى،  ــالم محم ــپاه کازرون، حجت االس ــیج س ــت بس ــه مقاوم ــده ناحی فرمان
مســئول دفتــر نمایندگــى ولــى فقیــه در ســپاه کازرون و جمعــى از روســا، 
معاونیــن، اعضــا هیئــت علمــى و دانشــجویان دانشــگاه هاى کازرون، جمعــى 

ــد. ــزار گردی ــان برگ ــون و نظامی از روحانی
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
در ایــن نشســت کــه صبــح روز 13 دى مــاه برگــزار شــد، بــا گرامیداشــت یاد 
ســردار شــهید قاســم ســلیمانى، فــرا رســیدن ســالروز شــهادت این شــهید 
ــب  ــلوك و مکت ــش، س ــج من ــن و تروی ــت تبیی ــم در جه ــى مغتن را فرصت
ــژه  ــه وی ــه و ب ــر جامع ــدگار ب ــق و مان ــه نقشــى عمی ــلیمانى ک ــهید س ش
دانشــگاهیان برجــاى گذاشــته اســت، برشــمرد و بــا اشــاره بــه برنامه هایــى 
ــاتید و... در  ــجویى، اس ــف دانش ــطوح مختل ــتا در س ــن راس ــه در همی ک
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگــزار شــده اســت، خاطــر نشــان نمــود: 
دانشــگاه و دانشــگاهیان بــه ســهم خــود در معرفــى و تبییــن ابعــاد مختلــف 
شــخصیت ســردار رشــید اســالم، ســرباز والیــت و ســرباز وطــن کــه زندگــى 
خــود را خالصانــه در راه اعتــال و عــزت و کرامــت ایــران و ایرانــى و حتــى امت 
اســالمى وقــف نمــود، اقــدام کــرده و ایــن تالش هــا ادامــه خواهــد داشــت.

رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه در 
ادامــه این نشســت، حجت االســالم رســول محمــدى، مســئول دفتــر نماینده 
ــا گرامیداشــت رشــادت هاى  ولــى فقیــه در ســپاه کازرون، طــى ســخنانى ب
ســردار ســلیمانى، خاطــر نشــان نمود: ســردار ســلیمانى، مکتبــى را بنــا نهاد 

کــه آن مکتــب هنــوز ادامــه دارد و همچنــان نیــز ادامــه خواهــد داشــت. بــا 
شــهادت ســردار ســلیمانى نــه تنهــا ایــن راه تعطیــل نخواهــد شــد، بلکــه 
ــه  ــاوان ب ــداوم خواهــد یافــت. البتــه دشــمن نیــز ت راه و مکتــب ایشــان ت
شــهادت رســاندن ایــن ســردار رشــید اســالم را خواهــد پرداخــت و ایــن 

فقــط مــا نیســتیم کــه در خــط مقــدم چنیــن انتقامــى قــرار داریــم.
پــس از ایشــان، ســرهنگ غالمرضــا تــوکل، فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج 
ســپاه کازرون، طــى ســخنانى بــا تشــکر از میزبانــى دانشــگاهیان شهرســتان 
بــراى برگــزارى ایــن نشســت، اظهــار امیــدوارى نمــود بــا الگوگیرى از ســیره 
ــام  ــراز نظ ــارى در ت ــم رفت ــلیمانى، بتوانی ــم س ــهید قاس ــردار ش و روش س
ــاى  ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــان ب ــیم. ایش ــته باش ــالمى داش ــورى اس جمه
ــف شــخصیتى ســردار ســلیمانى وجــود دارد،  متعــددى کــه در ابعــاد مختل
خاطــر نشــان نمــود: معرفــت نســبت بــه ایــن شــخصیت، نیازمنــد تــالش 
ــوع و  ــن موض ــن ای ــگاه ها در تبیی ــت. دانش ــدت اس ــى م ــادى در طوالن زی
همچنیــن در تبییــن مکتــب قاســم ســلیمانى ورود کننــد تــا عمــوم جامعــه 

ــف شــخصیتى ایشــان آشــنا شــوند. ــا جنبه هــاى مختل بهتــر بتواننــد ب
ــى هم افزایــى  ــن نشســت از ســوى دبیرخانــه دائم گفتنــى اســت ای
ــى دانشــگاه ســلمان فارســى  ــه میزبان دانشــگاه هاى شهرســتان کازرون و ب
کازرون در ســالن اجتماعــات ایــن دانشــگاه و با اســتفاده از بســترهاى مجازى 
adobe و پخــش زنــده اینســتاگرام برگــزار گردید.شــایان ذکــر  connect
ــاى شــرکت کنندگان در  ــه کرون ــال ب ــال ابت ــرل و ســنجش احتم اســت کنت
ایــن نشســت، بــا اســتفاده از دســتگاه پالــس اکســیمتِر تولید شــده توســط 
ــالن  ــه س ــدو ورود ب ــى کازرون و در ب ــلمان فارس ــگاه س ــجویان دانش دانش

اجتماعــات ایــن دانشــگاه صــورت پذیرفــت.
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نشست شناخت شناسى ابعاد شخصیتى سردار شهید حاج قاسم سلیمانى برگزار شد
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دکتر قالوندى، در حاشیه مصاحبه حضورى مقطع 
دکترى مطرح نمود

رقابت 50 داوطلب براى حضور در مقطع 
دکترى زبان و ادبیات فارسى 

ــه  ــه مصاحب ــاه، مرحل ــاه م ــح روز 12 مهرم صب
ــات  ــان و ادبی ــرى زب ــور دکت ــورى از کنک حض
ــا  ــى کازرون ب ــلمان فارس ــى دانشــگاه س فارس
حضــور اعضــا هیئت علمــى ایــن رشــته و 
ــى،  ــان متقاض ــرکت داوطلب ــا ش ــن ب همچنی
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــالن کنفران ــل س در مح

فارســى کازرون برگــزار گردیــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور 
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش بین المل
ــان و  ــش زب ــر بخ ــدى، مدی ــا قالون ــر زیب دکت
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــات فارس ادبی
ــاى 50 ــى، از تقاض ــه گزارش ــن ارائ کازرون، ضم
ــورى  ــه حض ــرکت در مرحل ــراى ش ــب ب داوطل
آزمــون مقطــع دکتــرى رشــته زبــان و ادبیــات 
ــر  ــارى خب ــال ج ــن دانشــگاه در س فارســى ای

داد. 

استفاده فعال بیش از 1600 پژوهشگر
از گنجینه 29 هزار کتابِى کتابخانه 

مرکزى دانشگاه 
25 آبــان مــاه، همزمــان بــا هفتــه کتــاب و 
ــا و  ــى «چالش ه ــت تخصص ــى، نشس کتاب خوان
فرصت هــاى کتــاب و کتاب خوانــى در دنیــاى 
دیجیتــال»، بــا اســتفاده از بســترهاى مجــازى و بــا 
حضــور رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــس  ــالمى، رئی ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــئولین  ــى کازرون، مس ــاى عموم اداره کتاب خانه ه
و  پیام نــور  آزاد،  دانشــگاه هاى  کتابخانه هــاى 

ــا مشــارکت  ــز علمــى شهرســتان و ب ســایر مراک
ــجویان در  ــگاه ها و دانش ــاتید دانش ــى از اس جمع
ســالن کنفرانس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 

ــد. ــزار گردی برگ
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، آمنــه آبســاالن، 
رئیــس کتابخانــه مرکــزى آیــت اهللا ایمانى دانشــگاه 
ــر  ــخنانى خاط ــى س ــى کازرون، ط ــلمان فارس س
نشــان نمــود: کتابخانــه مرکــزى دانشــگاه ســلمان 
ــاحت و دارا  ــع مس ــا 360مترمرب ــى کازرون ب فارس
بــودن تاالرهــاى مطالعــه ى بــرادران و خواهــران که 

در مجمــوع گنجایــش نزدیــک بــه 150 نفــر را دارد، 
داراى 26488نســخه کتــاب، معــادل 18562 عنوان 
ــاب التیــن  ــر آن 2612نســخه کت اســت. عــالوه ب
ــود در  ــاب مى ش ــوان کت ــادل 2206 عن ــه مع ک
مخــزن ایــن کتابخانــه وجــود دارد. ایــن کتابخانــه 
ــف  محــل مراجعــه پژوهشــگران حوزه هــاى مختل
اســت و در حــال حاضــر 1617 عضــو فعــال دارد که 
تقریبــاً تمامــى آنهــا بــا رویکردهــاى پژوهشــى از 

ــه اســتفاده مى کننــد.   ــع ایــن کتابخان مناب

دفتر کازرون شناسى دانشگاه سلمان 
فارسى راه اندازى شد

ــر  ــتى دکت ــى صنایع دس ــا روز جهان ــان ب همزم
ــاون فرهنگــى و اجتماعــى  ــى، مع مهــدى رضای
ضمــن  کازرون،  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
گرامى داشــت ایــن روز از راه انــدازى دفتــر 
کازرون شناســى دانشــگاه ســلمان فارســى خبــر 

داد.
ــگاه  ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
مهــدى  دکتــر  کازرون،  فارســى  ســلمان 
نشــان  خاطــر  خصــوص  ایــن  در  رضایــى 
علمــى  ظرفیت هــاى  بــه  باتوجــه  نمــود: 

ــه  ــى و چ ــطح هیئت علم ــه در س ــگاه چ دانش
ــجویى و  ــاالى دانش ــیل هاى ب ــطح پتانس در س
همچنیــن باتوجــه بــه تأکیــد بیانیــه مأموریــت 
دانشــگاه کــه ارتقــاء علمــى، اقتصــادى و 
ــداف  ــى از اه ــه کازرون را یک ــى منطق فرهنگ

ــر  ــن دانشــگاه برشــمرده اســت، دفت اصلــى ای
کازرون شناســى دانشــگاه ســلمان فارســى 

ــد. ــدازى گردی راه ان
معــاون فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه ســلمان 
ــژه  ــگاه وی ــر ن ــد ب ــا تأکی ــه ب ــى در ادام فارس
ریاســت و هیئت رییســه دانشــگاه بــه ضــرورت 
ــناخت  ــا ش ــط ب ــایل مرتب ــه مس ــى ب ورود علم
کازرون، افــزود: بــا راه انــدازى ایــن دفتــر، 
علمــى  و  فرهنگــى  برنامه هــاى  مجموعــه 
ــن  ــف ای ــوه مختل ــناخت وج ــا ش ــط ب مرتب
منطقــه تاریخــى، ســاماندهى بیشــترى خواهــد 
ــا  ــى آن ب ــاى عملیات ــا و گام ه ــد و فعالیت ه ش
ــوند. ــزى مى ش ــب ترى برنامه ری ــز مناس تمرک

رونمایى از دو دستاورد علمى 
دانشجویان دانشگاه سلمان فارسى 

کازرون در حوزه تشخیص و پیشگیرى 
کرونا

دســتگاه  و  اکســیمتر  پالــس  دســتگاه 
توســط  شــده  تولیــد  ضدعفونى کننــده 
فارســى  ســلمان  دانشــگاه  دانشــجویان 
ــن  ــرب ای ــاتید مج ــر اس ــر نظ ــه زی کازرون ک
ــا  ــاط ب ــروه ارتب ــت گ ــا مدیری ــگاه و ب دانش
ــت آموزشــى و پژوهشــى  ــوزه معاون صنعــت ح
ــور  ــا حض ــت، ب ــده اس ــد ش دانشــگاه تولی
هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان ایــن 

گزارش تصویرىخبر
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ــدارى  ــوان فرمان ــور بان ــاور ام ــتان، مش شهرس
ویــژه کازرون، مدیــر گــروه ارتبــاط بــا صنعــت 
ــى از  ــى کازرون و جمع ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــن  ــان برخــى از دانشــگاه هاى ای ــا و معاون روس

شهرســتان رونمایــى شــدند.

دکتــر بنــدر برامکــى، رئیــس شــبکه بهداشــت 
و درمــان شهرســتان کازرون، در آییــن رونمایــى 
ــاه  ــح روز 30 آذرم ــه صب ــن دو دســتگاه ک از ای
ــزار  و در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگ
علمــى  تالش هــاى  از  تقدیــر  بــا  گردیــد، 
ــط دانشــجویان دانشــگاه  ــه توس صــورت گرفت
ــد  ــتگاه هاى تولی ــى کازرون، دس ــلمان فارس س
ــا،  ــه ویــژه در حــوزه تشــخیص کرون شــده را ب
مهــم ارزیابــى نمــود و خاطــر نشــان کــرد: گام 
ــجویان،  ــن دانش ــوى ای ــده از س ــته ش برداش
ــراى ترقــى تجهیــزات  ــزرگ ب گامــى عالــى و ب
ــیمتر،  ــس اکس ــتگاه پال ــت. دس ــکى اس پزش
یکــى از اولیــن ابزارهــاى کارى در معاینــه 
بیمــاران اســت و اینکــه دانشــجویان دانشــگاه 
ــد  ــه تولی ــق ب ــى کازرون موف ــلمان فارس س
ــده اند، امیدوارى هــاى  ــتگاهى ش ــن دس چنی

فراوانــى را بــراى مــا بــه وجــود آورده اســت.

مرکز مطالعات فرهنگى و اجتماعى 
دانشگاه سلمان فارسى کازرون 

راه اندازى مى شود
دکتــر غریــب فاضل نیــا، رییــس دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون بــا تأکیــد بــر ضــرورت 
ــى  ــان مبتن ــت گفتم ــراى تقوی ــازى ب بسترس
ــام تصمیم ســازى،  ــى در نظ ــول علم ــر اص ب
مدیریــت  و  برنامه ریــزى  تصمیم گیــرى، 
ــوز  ــب نهایــى مج توســعه جامعــه، از تصوی

و  فرهنگــى  مطالعــات  «مرکــز  راه انــدازى 
ــى کازرون»  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش اجتماع

خبــر داد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور 
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش بین المل
ــج  ــه نتای ــى ب ــى گزارش ــا ط ــر فاضل نی دکت
ــگاه  ــن دانش ــا ای ــت امن ــر هیئ ــه اخی جلس
ــا رصــد  ــود: ب ــر نشــان نم ــرد و خاط ــاره ک اش
ــان  ــت گفتم ــت تقوی ــه در جه ــاى منطق نیازه
ضرورت هــا  ســنجش  همچنیــن  و  علمــى 
ــام  ــود نظ ــراى بهب ــاز ب ــورد نی ــات م و الزام

ــه کــه در راســتاى  مدیریــت توســعه منطق
عمــل بــه بیانیــه مأموریــت دانشــگاه محســوب 
مى شــود، بــا همــت همــکاران محتــرم در 
حــوزه معاونــت فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه، 
ــى و  ــات فرهنگ ــز مطالع ــدازى مرک ــرح راه ان ط
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش اجتماع
ــه  ــگاه ارای ــرم دانش ــا محت ــت امن ــه هیئ را ب
ــت و  ــگاه مثب ــا ن ــبختانه ب ــه خوش ــم ک دادی
دغدغه منــد اعضــا محتــرم هیئــت امنــا و 
ــورد  ــه م ــورت گرفت ــتمر ص ــاى مس پیگیرى ه
ــه زودى  ــز ب ــن مرک ــرار گرفــت و ای ــب ق تصوی
ــاز  ــود را آغ ــت خ ــه صــورت رســمى، فعالی و ب

ــود. ــد نم خواه

سعیده شاه امیریان در وبینار آموزشی مرکز مشاوره، 
بهداشت و درمان دانشگاه سلمان فارسی کازرون 

هشدار داد
تهدید کرونا را به فرصتی براي اصالح 

الگوي تغذیه تبدیل کنیم
ســعیده شــاه امیریان، کارشــناس تغذیــه شــبکه 
ــان کازرون، در  ــهید پیروی ــان ش ــت و درم بهداش

ــه  ــا تغذی ــا ب ــور از کرون ــی «عب ــار آموزش وبین
مناســب» کــه از ســوي مرکــز مشــاوره، بهداشــت 
و درمــان دانشــگاه ســلمان فارســی کازرون برگزار 
شــد، بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا پیــروي از الگــوي 
ــا را  ــد کرون ــوان تهدی ــه ا ي، می ت ــب تغذی مناس

بــه فرصتــی بــراي اصــالح الگــوي تغذیــه تبدیــل 
نمــود، بــه بیــان راهکارهایــی بــراي تحقــق ایــن 

موضــوع پرداخــت.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور 
ــی کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش بین المل
ــه  ــه ب ــار ک ــن وبین ــاه امیریان در ای ــعیده ش س
کنفرانــس  ســالن  در  نیمه حضــوري  صــورت 
ــا اســتفاده  دانشــگاه ســلمان فارســی کازرون و ب
ــاره  ــا اش ــد، ب ــزار ش ــازي برگ ــترهاي مج از بس
بــه چگونگــی تأثیرگــذاري کوویــد-19 بــر بــدن، 
ــرل  ــراي کنت ــم ب ــوري مه ــالم را فاکت ــه س تغذی
بیماري هــا و تقویــت سیســتم ایمنــی در شــرایط 
ــر نشــان  ــد-19 دانســت و خاط ــري کووی همه گی
ــدن، مهمتریــن عامــل  نمــود: سیســتم ایمنــی ب
و ابــزار بــراي در امــان مانــدن از ابتــال بــه کرونــا 
ــی  ــاد قنــد، نمــک و چرب ــا مصــرف زی اســت، ام
ــف  ــج ضعی ــه تدری ــدن را ب ــی ب ــتم ایمن سیس
ــا را  ــه کرون ــرد ب ــالي ف ــال ابت ــوده و احتم نم

ــد. ــش میده افزای
ــور  ــا حض ــه ب ــار ک ــن وبین ــت ای ــی اس گفتن
کارشناســانی از هالل احمــر، کمیتــه امــداد و 
برخــی دیگــر از نهادهــا و همزمــان بــا هفتــه ملی 
بســیج تغذیــه برگــزار شــد، از جملــه برنامه هــاي 
ــت  ــاوره، بهداش ــز مش ــی مرک ــی و عموم آموزش
و درمــان دانشــگاه ســلمان فارســی کازرون 
ــی  ــاي علم ــه راهکاره ــدف ارائ ــا ه ــه ب اســت ک
ــردم جامعــه برگــزار  ــه دانشــجویان و عمــوم م ب

می گــردد.  

کارگاه آموزشى ساختار نظام و دولت، ویژه کارکنان دانشگاه ـ دى ماه 1398

گزارش تصویرى
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برگزارى جشن گرامیداشت دهه فجر 
و والدت حضرت فاطمه(س) به همراه 

تقدیر از کارکنان زن دانشگاه 
جشــن والدت حضــرت فاطمــه(س) و روز زن و مــادر، 
با حضــور هیئت رئیســه دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، علــى مظفــرى، معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــود  ــالم محم ــتان کازرون، حجت االس ــژه شهرس وی
صحرائیــان، مدیــر حوزه علمیــه شهرســتان کازرون، 
ــدارى  ــوان فرمان ــور بان ــان، مشــاور ام ــدا رضائی لین
ــگاه  ــان زن دانش ــى از کارکن ــژه کازرون و جمع وی
ســلمان فارســى کازرون، در ســالن اجتماعات اســتاد 

علــى دوانــى ایــن دانشــگاه برگــزار گردیــد.

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در ابتــداى ایــن 
نشســت، دکتــر علیرضا راســتى، سرپرســت معاونت 
فرهنگى و اجتماعى دانشگاه ســلمان فارسى کازرون، 
ضمــن گرامیداشــت میــالد حضــرت فاطمــه(س) و 
فرارســیدن دهــه فجــر، بــا مــرور نقــش و جایــگاه 
زنــان در جامعــه، بــه تشــریح رویکردهاى دانشــگاه 
ــاى  ــد برنامه ریزى ه ــى کازرون در رون ــلمان فارس س

فرهنگــى بــه ویــژه در حــوزه زنــان پرداخــت.
در ادامــه حجت االســالم محمــود صحرائیــان، مدیــر 
حــوزه علمیــه شهرســتان کازرون، طى ســخنانى به 
مــرور برخــى از فضائل حضــرت فاطمــه(س) پرداخت 
ــان  ــى و جه ــل اخالق ــود: فضائ ــر نشــان نم و خاط
شــمول انســانى در طــول اعصــار کهنــه نمى شــوند 
ــه همیــن دلیــل هــم الگویــى ماننــد حضــرت  و ب
فاطمــه(س)، هیچــگاه کهنــه نخواهــد شــد و همواره 
الگویــى تمام عیــار بــراى انســان ها محســوب 

مى شــود.
ــاون  ــرى، مع ــى مظف ــت، عل ــن نشس ــه ای در ادام
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان کازرون، ضمن 
ــه در دانشــگاه  ــورت گرفت ــاى ص ــر از تالش ه تقدی
ســلمان فارســى کازرون بــراى پرداختــن بــه اهمیت 
مباحــث مرتبــط بــا زنــان و خانــواده، خاطــر نشــان 

نمــود: شــیرزنان مــا فرزندانــى را پــرورش دادنــد که 
توانســتند فرازهــاى بلنــد تاریخــى همچــون انقالب 
اســالمى و دفــاع مقــدس را در تاریــخ ثبــت کننــد.

ــس  ــاور رئی ــى، مش ــیمه نوحى جدس ــر نس دکت
ــن  ــز در ای ــى کازرون نی ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــف  ــاد مختل ــوه و ابع ــر وج ــح ب ــا تصری ــم ب مراس
ــر  ــح ب ــه(س) و تصری ــرت فاطم ــخصیتى حض ش
ــان  ــر نش ــرت خاط ــرى از آن حض ــزوم الگوپذی ل
نمــود: زنــان بایســتى بــا فراتــر رفتــن از نقش هــاى 
رایــج و پذیرفتــن ســطح بیشــترى از مســئولیت ها، 
ــا  ــان م ــند. زن ــر باش ــه تأثیرگذارت در ســطح جامع
مى تواننــد بــا پایبنــدى بیــش از پیــش بــه الگوهاى 
مذهبــى همچــون حضــرت فاطمــه(س)، نقش هــاى 
بیشــترى را در ســطوح گوناگــون جامعــه بپذیرنــد و 
در صورتــى کــه شــرایط بــراى تحقــق ایــن موضوع 
ــى از  ــرارزش نیم ــاى پ ــود، از ظرفیت ه ــم نش فراه

ــد.   ــم مان ــره خواهی ــور بى به ــت کش جمعی
طاهــره ابراهیمى، یکــى از زنان کارآفرین شهرســتان 
ــم  ــن مراس ــخنران هاى ای ــر س ــز از دیگ کازرون نی
بــود. در پایــان ایــن مراســم که بــا همــکارى معاونت 
ــس  ــاور رئی ــى دانشــگاه و مش ــى و اجتماع فرهنگ
ــان و  ــور زن دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ام
خانــواده برگــزار شــد، هدایایــى بــه رســم یادبــود به 
زنــان عضــو هیئــت علمــى و کارکنــان زن دانشــگاه 

ســلمان فارســى کازرون اهــدا گردیــد.

در دیدار مشترك سرپرست دانشگاه سلمان فارسى 
و رییس اداره آموزش و پرورش کازرون مطرح شد

آغاز فصل جدیدى از همکارى هاى 
دو نهاد علمى و آموزشى کازرون

ــاه، امیرحســین  صبــح روز چهارشــنبه 25 تیرم
ــرورش  ــوزش و پ ــس اداره آم ــیدى، ریی جمش
از  جمعــى  همــراه  بــه  کازرون  شهرســتان 
ــور در  ــا حض ــن اداره ب ــئوالن ای ــان و مس معاون
ــدار  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون طــى دی
ــن  ــا، ضم ــب فاضل نی ــر غری ــا دکت ــو ب و گفتگ
ــى ایشــان در  ــت مدیریت ــک شــروع فعالی تبری
ــون  ــث و بررســى پیرام ــه بح ــن دانشــگاه، ب ای
زمینه هــاى مشــترك جهــت آغــاز فصلــى 
ــط ایــن دو  جدیــد از همکارى هــا و تقویــت رواب

ــد. ــى پرداختن ــى و آموزش ــاد علم نه
ــگاه  ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــدا  ــدار ابت ســلمان فارســى کازرون، در ایــن دی
ــرورش کازرون، یکــى  ــوزش و پ ــس اداره آم ریی
از امتیازهــاى ویــژه و برجســته کازرون را حضــور 
ــلمان فارســى برشــمرد  ــت دانشــگاه س و فعالی
ــعه ى  ــدف توس ــا ه ــود: ب ــان نم ــر نش و خاط
ــم  ــالم مى کنی ــتان اع ــتر شهرس ــه بیش هرچ
جامعــه فرهنگیــان کازرون در مجموعــه آمــوزش 
ــلمان  ــگاه س ــما و دانش ــار ش ــرورش در کن و پ

ــه  ــام هرگون ــى انج ــتند و آمادگ ــى هس فارس
ــه را  ــن دو مجموع ــکارى الزم بی ــالش و هم ت

ــم. داری

سرهنگ زراعتیان، فرمانده نیروى انتظامى
 شهرستان کازرون:

دانشگاه سلمان فارسى کازرون 
مى تواند  در جامعه محور کردن امنیت، 

کمک رسان نیروى انتظامى باشد
ــاه، در آســتانه فرارســیدن هفتــه  ظهــر 22 مهرم
نیــروى انتظامــى، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس 
ــراه  ــه هم ــى کازرون، ب ــلمان فارس ــگاه س دانش

ــور  ــا حض ــگاه ب ــن دانش ــئوالن ای ــى از مس جمع
در مقــر فرماندهــى نیــروى انتظامــى شهرســتان 
ــنل و  ــات پرس ــت خدم ــن پاسداش کازرون، ضم
کارکنــان نیــروى انتظامى، بــا ســرهنگ زراعتیان، 
فرمانــده نیــروى انتظامــى ایــن شهرســتان، دیدار 

و گفتگــو نمودنــد.
ــده  ــان، فرمان در ایــن نشســت، ســرهنگ زراعتی
نیــروى انتظامــى شهرســتان کازرون، خاطــر 
ــود: دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون  نشــان نم
امنیــت،  کــردن  جامعه محــور  در  مى توانــد 
ــروى  ــد. نی ــى باش ــروى انتظام ــان نی کمک رس
انتظامــى بــه تنهایــى نمى توانــد امنیــت را 
ــاى  ــور و فعالیت ه ــد حض ــد و نیازمن ــن کن تأمی
ــاى  ــف در حوزه ه ــتگاه هاى مختل ــترده دس گس
ــه  ــت، چراک ــى اس ــن فرهنگ ــى و همچنی علم
ــتگاه ها  ــن دس ــط ای ــه توس ــى ک ــا تحول های ب
ــه کاهــش  ــزه در جامع ایجــاد مى شــود، ســطح ب
ــطح  ــا در س ــات ناج ــه خدم ــکان ارای ــه، ام یافت

مى آیــد. فراهــم  مطلوب تــرى 

گزارش تصویرىخبر
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صبــح روز 24 آذرمــاه و در آســتانه فــرا رســیدن 
ــه  ــت رئیس ــگاه، هیئ ــوزه و دانش ــدت ح روز وح
ــا حضــور در  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ب
حــوزه علمیــه ایــن شهرســتان، ضمــن دیــدار و 
ــا امــام جمعــه، رئیــس حــوزه علمیــه،  گفتگــو ب
مســئول نهــاد نمایندگــى مقــام معظــم رهبــرى 
در دانشــگاه هاى کازرون و جمعــى از اســاتید 
حــوزه، بــه گفتگــو و تبــادل نظــر پیرامــون ایجاد 
بســترهاى جدیــد و تقویــت ســاختارهاى موجــود 
ــاد  ــن دو نه ــل ای ــد و تعام ــهیل پیون ــراى تس ب

ــد. پرداختن
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملل 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، حجت االســالم 
محمــود صحرائى، مدیریــت حوزه علمیــه کازرون، 
ــهید  ــاد ش ــت ی ــا گرامیداش ــدار ب ــن دی در ای
ــوزه و  ــذار وحــدت ح ــوان بنیان گ ــه عن ــح ب مفت
دانشــگاه، خاطــر نشــان نمــود: هرچــه حــوزه و 
دانشــگاه متحدتــر باشــند، خدمــات آنهــا بیشــتر 
ــود. در ســایه انقــالب اســالمى، امثــال  خواهــد ب
شــهید فخرى زاده هــا بــه وجــود مى آینــد 
ــگاه  ــوزه و دانش ــدت ح ــى وح ــال عین ــه مث ک
ــى و علمــى  ــت دین ــا تربی هســتند. فخرى زاده ه
دارنــد و علــم را در خدمــت تعالــى جامعــه قــرار 

مى دهنــد.
ــد  ــالم محم ــت، حجت االس ــن نشس ــه ای در ادام

صباحــى، امــام جمعــه کازرون، طــى ســخنانى بــا 
ــه دائمــى وحــدت  ــدازى دبیرخان ــر راه ان تأکیــد ب
ــه  ــن دبیرخان ــکل گیرى ای ــگاه، ش ــوزه و دانش ح
را عاملــى در جهــت کمــک بــه بالندگــى منطقــه 
برشــمرد و خاطــر نشــان نمــود: بایــد ذائقــه مردم 
را بــه ســمتى هدایــت نمــود کــه دغدغــه اول آنها 
پیشــبرد علمــى شهرســتان باشــد. حــوزه علمیه، 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و دانشــگاه آزاد 
ــه و از  ــن منطق ــارات ای ــتان، از افتخ ــن شهرس ای

جملــه دســتاوردهاى پربــار و پــرارزش محســوب 
ــه شــکل هرچــه  ــا را ب مى شــوند و بایســتى آنه
ــد  ــاى رش ــود و زمینه ه ــت نم مناســب ترى تقوی

ــرد. ــم ک ــان را فراه بیــش از پیش ش
در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر غریــب فاضل نیــا، 
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ضمــن 
گرامیداشــت روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه، 
ــه اینکــه وحــدت  ــا اشــاره ب طــى فرازهایــى و ب
ــاى  ــول و چارچوب ه ــدت در اص ــه و وح در کلم
ــل و متغیرهــاى بســیار  ــه عوام ــن، از جمل بنیادی
مهــم در شــکل گیرى و پیــروزى انقــالب اســالمى 
ــاء و دوام آن نیــز  ــى در بق ــق اول ــه طری ــوده و ب ب
ــر نشــان  ــت، خاط ــد داش ــزایى خواه ــش بس نق
ــرى و  ــاى نظ ــه چارچوب ه ــت ب ــا عنای ــود: ب نم
ــوان  ــام خمینــى(ره) مى ت اندیشــه اى حضــرت ام
ــگاه را  ــوزه و دانش ــد ح ــت پیون ــرورت و اهمی ض
در مــواردى همچــون ضــرورت بومى ســازى و 
ــى  ــدت آرمان ــگاه ها، وح ــدن دانش ــالمى ش اس
ــه  ــى ب ــى اجتماع ــاى سیاس ــه فعالیت ه در عرص
ــاز  ــده و سرنوشت س ــر تعیین کنن ــوان دو قش عن
فکــرى و فرهنگــى در جامعــه، توجــه بــه موانــع 
ــز  ــار پرهی تاریخــى، سیاســى و اجتماعــى در کن
ــى  ــدت و برخ ــه وح ــویه نگرى در مقول از یک س

مــوارد دیگــر مطــرح نمــود.

نشست مشترك هیئت رئیسه دانشگاه سلمان فارسى کازرون
با امام جمعه کازرون، مدیریت و اساتید حوزه علمیه این شهرستان مطرح شد

به مناسبت فرارسیدن دهه فجر و با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون صورت پذیرفت 
پیاده روى خانوادگى کارکنان دانشگاه سلمان فارسى کازرون در پردیس 78 هکتارى این دانشگاه

ــاده روى  ــر، پی ــارك فج ــه مب ــیدن ده ــبت فرارس ــه مناس ــاه و ب 13 بهمن م
دانشــگاه  کارکنــان  خانوادگــى 
ــور  ــا حض ــى کازرون ب ــلمان فارس س
معــاون  دانشــگاه،  هیئت رئیســه 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
کازرون و جمعــى از اعضــا هیئت علمى 
و کارکنــان دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــا  ــاى آنه ــراه خانواده ه ــه هم کازرون ب
در محوطــه پردیــس 78 هکتــارى ایــن 

ــد. ــزار گردی ــگاه برگ دانش
ــى و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــلمان  ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ام

فارســى کازرون، شــرکت کنندگان در ایــن برنامــه، مســیر دِر ورودى پردیــس 

دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون تــا محــدوده شــمالى حریــم ایــن ســایت 
دانشــگاهى را طى نمــوده و پــس از آن 
ضمــن بازدیــد از مجموعــه پروژه هــاى 
عمرانــى در دســت اقــدام دانشــگاه، با 
حضــور در ســاختمان دانشــکده علــوم 
پایــه، در فضایــى صمیمــى بــه صــرف 

صبحانــه پرداختنــد.
ــان ایــن برنامــه  گفتنــى اســت در پای
تربیت بدنــى  اداره  ســوى  از  کــه 
و  فرهنگــى  معاونــت  و  دانشــگاه 
اجتماعــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون برگــزار گردیــد، بــه قیــد قرعه 
ــد. ــدا گردی ــى اه ــه هدایای ــن برنام ــرکت کنندگان در ای ــر از ش ــه ده نف ب
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جنــاب دکتــر، از خودتــان و تحصیالتتــان بــراى 
مــا و خواننــدگان بگوییــد.

پورکریمــى  محمدرضــا  اینجانــب 
بنیــادى  فیزیــک  دکتــرى  دانشآموختــه 
ــه هــاى کوانتومــى) از  (فیزیــک کوانتــوم و رایان
ــان هســتم و دوره  ــر کرم دانشــگاه شــهید باهن
ــگاههاى  ــى از دانش ــى را در یک ــت مطالعات فرص

ــدهام. ــا گذران ــر ایتالی معتب

ــر زندگــى و تفکــر شــما  ــه فیزیــک ب ــا مطالع آی
تاثیــرى گذاشــته اســت؟ اگــر بلــه، چــه تاثیــر یــا 

تاثیراتــى؟
مطالعــه فیزیــک تاثیــر زیــادى بــر زندگــى مــن 
ــه نحــوه نگــرش  ــه طــورى ک گذاشــته اســت ب
ــى  ــى جهانبین ــور کل ــه ط ــا و ب ــه دنی ــن ب م
مــن را تحتتاثیــر قــرار داده اســت. بــه عنــوان 
ــه قوانیــن دقیــق  ــا مطالعــه فیزیــک ب ــال، ب مث
ــم  ــه خواهی ــرد و متوج ــم ب ــى خواهی ــان پ جه
ــى  ــن و مقررات ــز قوانی ــى نی ــه در زندگ ــد ک ش
ــا ممکــن  ــده گرفتــن آنه ــه نادی وجــود دارد ک
ــته  ــا داش ــراى م ــى ب ــب نامطلوب ــت عواق اس
باشــد. بیــت معــروف (از مکافــات عمــل غافــل 
ــو)  ــو ز ج ــد، ج ــدم بروی ــدم از گن ــو/ گن مش
ــک  ــن فیزی ــابهات قوانی ــى از مش ــداق یک مص
ــل و  ــون عم ــن (قان ــوم نیوت ــون س ــى قان یعن

ــت. ــى ماس ــل) در زندگ ــس العم عک

در  شــما  مقاله هــاى  از  یکــى  به تازگــى 
ــده  ــر ش ــر منتش ــر نیچ ــریات معتب ــه نش مجموع
اســت. سپاســگزار مى شــویم یــک معرفــى کلــى 

ــید. ــته باش ــه داش ــن مقال ــوع ای از موض
در فیزیــک کوانتــوم ایــن احتمــال وجــود 
دارد کــه ذرات کوانتومــى ماننــد الکترونهــا 
ویــژه  دســتورالعملهاى  وســیله  بــه  را   ... و 
ــم.  ــال دهی ــر انتق ــکان دیگ ــه م ــى ب از مکان
ــا فیزیــک  دســتورالعملهاى فیزیــک کوانتــوم ب
ــدى هســت  ــا امی ــاوت اســت ام کالســیک متف
کــه در آینــده اجســام دیگــر را کــه کوانتومــى 
ــد  ــتورالعملهاى جدی ــا دس ــم ب ــتند بتوانی نیس
ــن  ــى ای ــوع کل ــن موض ــم. بنابرای ــال دهی انتق
ــکان  ــک م ــى از ی ــال ذرات کوانتوم ــه انتق مقال
بــه مــکان دیگــر اســت. روشــى کــه بــراى ایــن 
ــى  ــال معمول ــا انتق ــود ب ــى ش ــام م ــال انج انتق

ــت.  ــاوت اس ــال متف ــام کام اجس

ــراى  ــترى را ب ــه بس ــما چ ــین ش ــات پیش مطالع
ــت؟ ــرده اس ــاد ک ــوع ایج ــن موض ــاب ای انتخ
ایــده ایــن کار از چنــد دهــه قبــل شــروع شــده 
بــود البتــه بــراى تعــداد محــدودى از ذرات کــه 
از قبــل بــه صــورت تئــورى بــود امــا اینــک بــا 
ــه  ــا تجرب ــى و ب ــاى کوانتوم ــتفاده از رایانهه اس
ــده  ــت آم ــه دس ــن دوران ب ــى ای ــه در ط اى ک

ــد. اســت، ایــن کار را انجــام دادهان
دوران  در  زیــادى  کتابهــاى  و  مقــاالت 
ــردهام  ــه ک ــرى مطالع ــد و دکت ــى ارش کارشناس
ــه در دانشــگاه ســمنان دانشــجو  ــى ک و در زمان
بــودم، بســترى فراهــم شــد تــا بتوانــم کارهــاى 

ــم. ــام بده ــورى را انج ــن کار تئ ــى ای تجرب

در بررســى هایى کــه در ایــن مقالــه داشــتید بــه 
ــیدید؟ چــه نتایجى رس

ــج ایــن تحقیــق نشــان مىدهــد کــه ذرات  نتای
کوانتومــى را مىتــوان بــا اســتفاده از یــک روش 
خــاص کــه قبــال معرفــى شــده بــود انتقــال داد 
کــه ایــن انتقــال بــه صــورت تئــورى و تجربــى 
ــه  ــى را ک ــداد ذرات ــوان تع ــه مىت ــت. البت اس
ــا  ــم ام ــم بیشــتر کنی ــال بدهی ــم انتق مىخواهی
ایــن کار نیازمنــد پیشــرفت فنــاورى، و تحقیــق و 
ــه  ــد ک ــترى مىباش ــاى بیش ــى، و تجربهه بررس

ــود. ــد ب ــر خواه ــده امکانپذی در آین

بــراى  را  حوزه هایــى  چــه  نتایــج  ایــن   
اســت؟ کــرده   ایجــاد  آتــى  تحقیقــات 

ایــن تحقیقــات مراحــل ابتدایــى خــود را شــروع 
ــالش هســتند  ــرده اســت و دانشــمندان در ت ک
ــراى اجســام  ــرده را ب ــام ب ــج ن ــد نتای ــا بتوانن ت
ــک  ــون ی ــم چ ــر ه ــى و بزرگت ــر کوانتوم غی
ــد  ــال بتوانن ــراى مث ــد و ب ــم دهن کشــتى تعمی
کشــتى را از قــاره اى بــه قــاره دیگــر جــا بــه جا 
کننــد. هــدف مــا از نوشــتن ایــن مقالــه ایــن بود 
ــى  ــه جابهجای ــیم ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــه ب ک
ذرات کوانتومــى کــه ازنظــر تئــورى درســت بــود 
ــر.  ــا خی ــم درســت اســت ی ــى ه ــر تجرب از نظ
نتایــج ایــن تحقیــق امیدوارکننــده بــود کــه این 
ــر  ــدان دور امکانپذی ــه چن ــدهاى ن کار در آین

خواهــد بــود.

مقالــه شــما بــا دو نویســنده هنــدى نوشــته شــده 
اســت. بــا توجــه بــه حضــور شــما در مجموعــه 
هیــات علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
دو   ایــن  بــا  شــما  پژوهشــى  ارتباط هــاى 

ــود؟ ــه چــه صــورت ب ــگر ب پژوهش
ــى  ــه زمان ــدى ب ــه هن ــا نابغ ــده ب ــنایى بن آش
ــمنان دانشــجو  ــه در دانشــگاه س ــردد ک برمىگ
بــودم و تنهــا راه ارتباطــى بــا ایشــان بــه وســیله 
ایمیــل بــود. ارتبــاط محققــان از یــک دانشــگاه 
ــه  ــى و چ ــه داخل ــر، چ ــگاههاى دیگ ــا دانش ب
ــاال  ــراى ب ــى ب ــول و گاه ــیار معم ــى، بس خارج
بــردن کیفیــت تحقیقــات الزم اســت و بــا توجــه 
ــب و  ــى اینجان ــترك تحقیقات ــه مش ــه زمین ب
ــکارى شــکل  ــن هم ــدى ای ــکاران هن ســایر هم
گرفــت. گاه نیــز بــه ایــن مىاندیشــم کــه 
تحقیقــات خــود را در ایــن زمینــه بــا همــکاران 
هنــدى ادامــه دهــم و در آینــده بــا ذرات بیشــتر 
ــه یــک هــدف تجربــى  ایــن هــدف تئــورى را ب
تبدیــل نماییــم، هــر چنــد کــه پیشــرفت فناورى 
در آینــده بــه تحقــق ایــن هــدف کمــک شــایانى 

ــد. مىکن

چه توصیه اى براى دانشجویان دارید؟
توصیــه مــن بــه همــه دانشــجویان این اســت که 
ــه  ــا جایــى کــه مىتواننــد ب تحصیــل علــم را ت
مدرســه و دانشــگاه محدود نســازند و همیشــه در 
ــود  ــات خ ــرى معلوم ــرى و بهکارگی ــال یادگی ح
در عمــل باشــند کــه «ماللــت علمــا ز علــم بــى 
ــم  ــک ه ــجویان فیزی ــه دانش ــت». ب ــل اس عم
ــاد  ــت ی ــا دق ــا را ب ــم درس ه ــى کن ــه م توصی
ــهودى در  ــورت ش ــه ص ــا را ب ــد و آنه بگیرن

ــد. ــراف خــود درك کنن ــان اط طبیعــت و جه

بــه عنــوان ســوال آخــر، بفرماییــد بــراى 
ــازه کار چــه توصیــه اى  پژوهشــگران جــوان و ت

ــد؟ داری
بــه پژوهشــگران جــوان توصیــه مــى کنــم کــه 
ــق  ــه دقی ــا مطالع ــق ب ــش و تحقی در راه پژوه
ــه  ــى در راه ب ــه کاف ــا حوصل ــع مناســب و ب مناب
دســت آوردن حقیقــت و علــم واقعــى و کاربردى 
ــاالت  ــاپ مق ــراى چ ــهاى ب ــد و عجل ــالش کنن ت

ــند. ــته باش ــتفاده نداش ــت و بىاس بىکیفی

گفتگو با دکتر محمد  رضا پور کریمى عضو هیات علمى بخش فیزیک دانشگاه سلمان فارسى کازرون
به بهانه انتشار مقاله در یکى از نشریات گروه انتشارات نیچر

ــى یکــى  ــا پورکریم ــر محمدرض ــاره: دکت اش
ــرکار  ــال، و پ ــوان، فع ــگر ج ــن پژوهش از چندی
ــه  ــت ک ــى کازرون اس ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــه انتشــار یافتههــاى پژوهشــى  ــرا موفــق ب اخی
ــارات  ــروه انتش ــریات گ ــى از نش ــود در یک خ
ــریه  ــوان (نش ــا عن ــر (Nature) ب ــر نیچ معتب
ــود  ــراى خ ــده و ب Scientific) ش Reports
ــه افتخارآفرینــى  و مجموعــه دانشــگاه دســت ب
زده اســت. در یــک روز پاییــزى میهمــان و 
ــد  ــوال لبخن ــه معم ــى، ک ــر پورکریم ــراه دکت هم
بــه چهــره دارد و انســان خــوش مشــربى اســت، 
ــه  ــدگان خبرنام ــا و خوانن ــراى م ــا ب ــدیم ت ش
بیشــتر از خــودش و ایــن دســتاورد بــزرگ 

ــد. بگوی
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محمــد صــادق بــن محمــد حســن بــن حســینعلى بــن آقــا محمــد درویــش 
کازرونــى از شــاعران و نویســندگان عصــر قاجــار اســت. تخلص وى «ســالک» 
و مشــهور بــه «مرشــد» مى باشــد. در کتــاب مــرآه الفصاحــه دربــاره وى آمده 
اســت: ســالک فارســى (کازرونــى) ملقــب بــه مرشــد کازرونــى، اســمش آقــا 
محمــد صــادق بــن آقــا محمــد حســین صاحــب مــرآه الفصاحــه او را دیــده 

اســت. ســپس بیتــى از او نقــل مى-کند: 
هر آن کس آگه از سر قضا شد / به چوگان قدر، گوى رضا شد

صاحب کتاب آثار عجم نیز در شرح حال وى مى گوید:
ــرزا محمــد صــادق، از سلســله  «جنــاب می
حســن  در  اســت.  مذکــور  مرشــدین 
ــرت،  ــى فط ــه نیک ــدل و ب ــدت، بى ب عقی
ضرب المثــل. در شــیراز ســاکن. اوقاتــى بــه 
طاعــت مصــروف مــى دارد». (آثــار عجم، ص 

(530
ــاس  ــر اس ــادق، ب ــد ص ــرزا محم ــد می تول
گفتــه خــود وى در کتــاب تحفــه الســالک، 
ــه  ــت ک ــرى اس ــرى قم ــال 1268 هج س
در شــهر کازرون حــادث شــده اســت. 
(تحفه  الســالک، ص215). وى در شــرح حال 

خــود مى گویــد:
ــا چهــارده ســالگى کــه از درس فارســى  «ت
ــات  ــود، مشــغول مقدم فراغــت حاصــل نم
ــد  ــت وال ــد. در خدم ــو گردی ــرف و نح ص
ــا  ــت موالن ــده، خدم ــیراز آم ــه ش ــد ب ماج
ــدر در  ــوده، پ ــل نم ــیح تحصی ــرزا مس می
ــا  ــت ت ــاده داش ــات فوق الع ــم اقدام تربیت
در ســنه 1299 والــد از مــرض وبــا از دار فنــا 
بــه عالــم بقــا رخــت بر بســت. از فــوت پــدر 
پریشــان، مفارقــت آن جنــاب بــه درجــه اى 
مؤثــر گردیــد کــه زیســت در کازرون جایــز 
ندانســته، بــه شــیراز آمــده، خدمــت علماى 
ــب  ــض طل ــا، فی ــا و ادب ــامخین و عرف ش

ــده». گردی
ســالک کازرونى در طــول دوران زندگــى 

خــود بــه شــهرهاى اصفهــان، مشــهد، تهــران، بوشــهر، و شــیراز ســفر کرده 
ــد: ــفرهایش مى گوی ــورد س ــت. وى در م اس

«... در همــان ســال (1307) عــازم عتبــه بوســى حضرت رضــوى، علیــه آالف 
ــران و  ــى در طه ــان و دو ماه ــى در خراس ــد ... دو ماه ــاء گردی ــه و الثن التحی
ــس از  ــه شــیراز کــرده، پ ــف نمــود، مراجعــت ب یک ماهــى در اصفهــان توق
ــت  آلمــان در بوشــهر احضــار نمــوده، چند گاهــى در  چنــدى قونســول دول
بوشــهر زیســت نمــود، بعد بــه اتفــاق قونســول بــه اصفهــان رفتــه، دو ماهى 

در اصفهــان بــه ســر بــرده ... ».
در مــورد خانــواده و فرزنــدان میــرزا محمد صــادق کازرونــى بایــد اشــاره کرد 
کــه وى بــه تعــداد فرزنــدان خــود اشــاره اى نکــرده ولــى یکــى از فرزندانــش 
بــه نــام محمد بــوده کــه اشــعارى هــم بــراى نصیحــت او ســروده اســت و در 

ــد: ــش مى گوی وصف
ــلمه اهللا  ــد - س ــاب آقا محم ــم، جن ــر راق ــعادتمند فقی ــد س ــد ارجمن «فرزن
ــه، هیجــده  ــه ســن معزى الی ــون ک ــود اســت. اکن ــّد امجــد خ ــّمی ج - س
ســال مى گــذرد، طبیعتــش بــه عبــادت و طاعــت راغــب اســت، از هواهــاى 
نفســانى و اعمــال شــیطانى اعــراض و احتــراز دارد، مشــغول تحصیــل کماالت 

صــورى و معنــوى اســت.»
وى هم چنیــن فرزنــد دیگــرى داشــته کــه در زمــان حیاتــش از دنیــا رفتــه 

اســت و رباعــى  زیــر در رثایــش ســروده اســت: 
ــه چــرخ چارمیــن  ــد خســوف / خورشــید ب ــه ام بگردی ــاه دو هفت چــون م

گشــت کســوف
از فرقت آن عزیز نادیده جهان / از خلق کناره گیرم و پوشم صوف

میــرزا محمد صــادق کازرونــى، اعتقــاد بــه مذهــب شــیعه امامیــه 

ــر  ــن (ع)، غدی ــف امیرالمؤمنی ــعارى در وص ــته اســت. اش اثنى عشــرى داش
خــم و دیگــر امامــان معصــوم علیهــم الســالم، در کتــاب تحفــۀ الســالک، 
بیان گــر ایــن مطلــب اســت. وى داراى مشــرف عرفانــى و اهــل ســلوك بــوده 
اســت؛ بــه همیــن دلیــل تخلــص خــود را ســالک برگزیــده، و مشــهور بــه 
مرشــد گردیــده اســت. امــا ایــن که پیــرو کــدام سلســله اهــل تصــوف بوده 
و پیــر و راهنمــاى او چــه کســى بــوده اســت بــه طــور صریــح بیــان نکــرده. 
ولــى بــا توجــه بــه ســفرش بــه اصفهــان احتمــال دارد کــه پیــرو سلســله 

ــد: ــان مى گوی ــه اصفه ــزارش ســفرش ب ــوده اســت. وى در گ ــه ب ذهبی
ــت  ــل، خدم ــر و دلی ــى پی ــه راهنمای ــت ب «عاقب
ــن و  ــده العارفی ــاب زب ــى جن ــبیل؛ اعن ــادى س ه
قــدوه الزاهدیــن و الراشــدین، حاجــى میــرزا جواد 
بیدآبــادى، زیــد قدســه، مشــرف گردیــده، غالبــًا 
از فرمایشــات حکمــت آمیــز آن جنــاب مســتفیض 

ــودم.» ب
زمــان و مــکان وفــات درویــش کازرونــى در جایــى 
ثبــت نگردیــده اســت. ولــى خــود در کتــاب تحفه 
ــال  ــاب را س ــف کت ــروع تألی ــخ ش الســالک، تاری
ــود را  ــمانى خ ــع جس ــد و وض ــان مى کن 1325 بی
ــه  ــد ک ــف مى کن ــه وص ــن گون ــان بدی در آن زم
ضعــف جســمانى و بینایــى بــر وى غالــب گشــته 
ــاب  ــف کت ــه تألی ــال دارد ک ــن احتم ــت و ای اس
حداقــل یــک ســال بــه طــول انجامیــده اســت. بــا 
ــا ســال 1326 ــى ت ــف درویــش کازرون ــن توصی ای
در قیــد حیــات بــوده و مــرگ وى در همــان ســال 
یــا بعــد از آن اتفــاق افتــاده اســت چــون شــرایط 
جســمانى و بینایــى او بــه گونــه اى بــوده اســت که 
امــکان ســفر بــه جایــى نداشــته و در ایــن زمــان 
ــوده اســت؛  ــاب خــود ب ــف کت هــم مشــغول تالی
ــر  ــه نظ ــته و ب ــکونت داش ــن در کازرون س بنابرای
مى رســد وفــات وى در همــان شــهر اتفــاق افتــاده 

اســت.
همــان طــور کــه اشــاره شــد، اثــر معــروف میــرزا 
محمدصــادق درویش کازرونــى، کتــاب تحفــه 
الســالک، در احــوال شــهر کازرون و توابــع آن 
اســت. کتاب هــاى تاریــخ محلــى کــه در شــرح احــوال یــک شــهر یــا منطقه 
نگاشــته مى شــود از جهــات مختلــف بــا ارزش اســت. دربــاره شــهر کازرون 
در آثــارى کــه دیگــران نگاشــته اند بــه اجمــال بیــان شــده اســت. از جملــه: 
فارســنامه ناصــرى، آثــار عجــم، مــرآه الفصاحــه و آثــار الرضــا. امــا کتابى که 
بــه صــورت کامــل و جامــع دربــاره این شــهر و توابع آن نگاشــته شــده باشــد 
وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل ایــن کتــاب تنهــا اثــر مکتوبــى اســت کــه 

دربــاره شــهر کازرون و احــوال آن کامــل نوشــته شــده اســت.
ــا حکومــت محمدعلــى  ــان ب کتــاب تحفــه الســالک در ســال 1325، هم زم
شــاه، تألیــف گردیــده اســت. ایــن کتــاب شــامل دو بخــش اصلــى اســت: 
یکــى در شــرح احــوال کازرون و مطالــب متفرقــه و دوم اشــعار مؤلــف اســت. 

بخش اول شامل مطالب ذیل است:
ــف ویژگى هــاى  ــن بخــش مؤل ــع: در ای ــى کازرون و تواب 1- اوضــاع جغرافیای
جغرافیایــى کازرون و توابــع، آثــار باســتانى بنــا شــده در ایــن شــهر، و اماکن 
ــن  ــن بخــش ای ــارز ای ــات ب ــد. از خصوصی ــروف کازرون را معرفــى مى کن مع
ــا، مســاجد،  ــه بازاره ــام مکان هــاى ایــن شــهر از جمل ــف ن ــه مؤل اســت ک
ــا،  ــاغ ه ــیاب ها، ب ــیاحتى، آس ــى و س ــدس زیارت ــاى مق ــا، مکان ه محله ه
ــه  ــا، و ... ب ــا، رودخانه ه ــتخانه ها، عصارخانه ه ــه و پس ــا، تلگراف خان قنات ه

ــد. ــان مى کن ــع بی ــور جام ط
2- اوضــاع تاریخــى کازرون: در ایــن بخــش صاحــب کتــاب تحفــه الســالک، 
تاریــخ بنــاى شــهر کازرون از آغــاز و تحــوالت تاریخــى آن تــا زمــان مؤلــف 
ــه معرفــى بناهــاى تاریخــى ایــن شــهر مى پــردازد  را توضیــح مى دهــد و ب
و بــه رویدادهــاى تاریخــى کــه در ایــن شــهر در دوران مختلــف اتفــاق افتاده 
ــخ  ــاب از تاری ــن کت ــب ای ــه صاح ــد ک ــر مى رس ــه نظ ــد و ب ــاره مى کن اش

شرححال میرزا محمدصادق درویش کازرونى،
مولف کتاب تحفه السالک در احوال شهر کازرون و توابع آن*
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ــف کــه  ــع مختل و رویدادهــاى ایــن شــهر آگاهــى کامــل داشــته و از مناب
دربــاره وقایــع تاریخــى ایــن شــهر نگاشــته شــده بهــره جســته اســت.

3- طبقــات اجتماعــى مــردم کازرون: ســالک کازرونــى در ایــن کتــاب تمــام 
ــد؛  ــى مى کن ــا را معرف ــداد آنه ــا، و اج ــهر کازرون، خانواده ه ــات ش طبق
ــفیدان،  ــایخ، ریش س ــان، مش ــان، عارف ــران، طبیب ــات تاج ــه طبق از جمل

ــان، اشــراف، شــعرا، خوانیــن، ســادات، فضــال، و ... . مؤذن
بخــش دوم کتــاب اشــعار مؤلــف اســت کــه بعــد از حمــد و ســتایش خداوند 
متعــال و مــدح و وصــف پیغمبــر (ص) و امیرالمؤمنیــن و معصومیــن علیهــم 
ــه در وصــف  ــف ســروده شــده اســت،از جمل الســالم در موضوعــات مختل
عشــق الهــى، داســتان هاى عاشــقانه مثــل داســتان لیلى و مجنــون 
بــا روایتــى کــه در آثــار دیگــران بــه آن اشــاره اى نشــده اســت، 
ــاده اســت،  ــاق افت ــف اتف ــات مؤل ــان حی ــه در زم داســتان عشــق هایى ک
ــروف  ــطامى، مع ــد بس ــه بایزی ــان، از جمل ــزرگان عرف ــتان هایى از ب داس
کرخــى، ابراهیــم ادهــم، و ... . دربــاره وقایــع تاریخــى زمــان مؤلــف ماننــد 
میــالد امپراطــور آلمــان و اوضــاع شــهر شــیراز در آن زمــان. اشــعارى در 
شــکایت از روزگار غــدار و نصیحــت بــه فرزنــد خــود، محمــد، و ســرانجام، 
رباعیــات کــه در موضوعــات مختلــف ســروده شــده اســت. اشــعار در قالــب 

ــده، غــزل، و رباعــى اســت. مثنــوى، قصی
ــف  ــه مؤل ــد گفــت ک ــه الســالک بای ــاب تحف ــن کت ــورد شــیوه تدوی در م
در آغــاز کتــاب مقدمــه اى کوتــاه در وصــف محمدعلــى شــاه قاجــار بیــان 
مى کنــد. ســپس فهرســت مطالــب کتــاب را مــى آورد. بعــد از فهرســت ها، 
ــاز  ــال آغ ــد متع ــد خداون ــا حم ــه ب ــر دیباچ ــوان ذک ــا عن ــل اول ب فص
ــرح  ــردازد. وى ش ــوال کازرون مى پ ــرح اح ــه ش ــل دوم ب ــد. در فص مى کن
ــه  ــه اى ک ــه گون ــد، ب ــان مى کن ــور جامــع و کامــل بی ــه ط هــر بخــش را ب
ــد  ــى فرزن ــواده حت ــر خان ــراد ه ــام اف ــى، تم ــات اجتماع ــى طبق در معرف
ــاب  ــن کت ــه در تدوی ــا آن چ ــد. ام ــى مى کن ــز معرف ــدزادگان را نی و فرزن
مشــهود اســت پراکندگــى موضــوع اســت، بــه عنــوان مثال شــرح بخشــى 
از مطالــب ذکــر شــده آغــاز مى شــود، بعــد بــدون مقدمــه بحــث دیگــرى 

ــود. ــروع مى ش ــدارد ش ــوع ن ــه آن موض ــى ب ــه ارتباط ک
ــف، بــدون مقدمــه، بــه  در قســمت معرفــى طبقــات اجتماعــى مــردم، مؤل
ــى در  ــپس ابیات ــردازد و س ــبعه مى پ ــم س ــرح اقالی ــا ش ــیر ی ــرح اکس ش
ــان نوشــتن  ــن احتمــال دارد کــه زم ــر خــم ذکــر مى کنــد. ای ــه غدی واقع
ایــن مطالــب مصــادف بــا عیــد غدیــر خــم بــوده اســت و مؤلــف بــه دلیــل 
اعتقــاد و عالقــه بــه ایــن روز تصمیــم مى گیــرد کــه ابیاتــى در واقعــه ایــن 
ــه الى مطالــب  روز بیــان کنــد. هم چنیــن از آوردن مطالــب گوناگــون در ال ب
کتــاب مى تــوان حــدس زد کــه مؤلــف کتــاب از علــوم رایــج آگاهى نســبى 

داشــته اســت از جملــه علــم نجــوم، جغرافیــا، کیمیــا، و ... .
قســمت دوم کتــاب مجموعــه ى اشــعار مؤلــف اســت کــه در بخــش قبــل 

بــه آن اشــاره شــد.
نــوع نثــر کتــاب تحفــه الســالک نیــز ماننــد دیگــر کتــاب منثــور عصــر 
ــه  ــا توجــه ب ــه اســت و ب ــان عامیان ــا زب ــه ب قاجــار ســاده و روان و آمیخت
ایــن کــه موضــوع کتــاب تاریــخ محلــى اســت زبــان و نثــر کتــاب بیشــتر 
بــه صــورت زبــان عامیانــه مــردم کازرون اســت. مؤلــف کتــاب گاه از اشــعار 
ــتفاده  ــود اس ــب خ ــاهد مطال ــراى ش ــزرگ ب ــاعران ب ــى ش فارســى و عرب
کــرده اســت؛ از جملــه اشــعار ســعدى، حافــظ، مولــوى، ســنایى، و دیگــر 
شــاعران. از آیــات، احادیــث، و امثــال عربــى نیــز بهــره جســته اســت و در 
بعضــى مــوارد نثــر آهنگیــن و مســجع مى شــود؛ مثــل مقدمــه کتــاب کــه 

در حمــد بــارى تعالــى آمــده اســت.
«و بعــد، شــکر و ســپاس بــى قیاس خالقــى را سزاســت کــه ملکــش بى انباز 
و درگاه لطــف و مرحمتــش بــر خالیــق بــاز اســت. غفــورى کــه قلــم عفــو را 
بــر نامــه معاصــى جــن و انــس «و یعفــو عــن الســیئات» در کشــیده، گویــى 
کــه از طاعــت امــرش هــر شــاخ و برگــى بــار دهــد و خــوان نعمتــش بــه 
مهمــان خانــه «رزقناهــم مــن طیبــات» بــراى هــر مؤمــن و کافرى گســترده. 
ــف بــا هــم آمیــزش داد.  مبدعــى کــه دســت مشــیتش چهــار طبــع مخال
صانعــى کــه مملکــت نفــوس و ارواح را بــه احســن تقویــم»، در قلعــه ابــدان 
انســانى جــا داد و ســلطنت ایــن مملکــت بــه دســت حضــرت عقــل داد ...».

.............
ــر  ــح دکت ــه و تصحی ــا مقدم ــالک، ب ــه الس ــاب تحف ــل از کت نق  

ویرایــش اندکــى  بــا  محمــودى،  خیرالــه 

ــک  ــاى فیزیولوژی ــاوت درویژگىه ــا درك تف ــش ب ــن پژوه ــان ای محقق
ــاق  ــدم انطب ــاله ع ــه مس ــه ب ــه و توج ــاى جامع ــى اعض ــبک زندگ و س
ــى  ــن طراح ــال یافت ــه دنب ــودکان ب ــاى ک ــا نیازه ــهرى ب ــاى ش فضاه
ــا نیازهــاى کــودکان مىباشــند. در ایــن پژوهــش  پاركهــاى منطبــق ب
آنهــا در پــى بررســى وجــود رابطــه میــان رشــد خالقیــت و حسپویایــى 

ــا طراحــى منظــر مىباشــند. ــودکان ب و فعالیــت ک
ــن  ــى ای ــد اکبرىریاب ــدس محم ــى مهن ــا راهنمای ــه ب ــره تقىپورک خاط
ــن  ــى یافت ــوالهایى در پ ــرح س ــا ط ــت، ب ــام داده اس ــش را انج پژوه
ــا پاركهــا  توقعــات کــودکان از یــک پــارك جــذاب اســت و اینکــه آی
ــد  ــادارى دارن ــش معن ــودکان نق ــت ک ــازى خالقی ــد شکوفاس در فرآین
ــه در  ــت مىداندک ــز اهمی ــا حای ــن پژوهــش را از آن ج ــر. وى ای ــا خی ی
ــود  ــذارى مى ش ــودکان پایهگ ــت ک ــا و خالقی ــى قابلیته دوران کودک
ــرف  ــت. از ط ــل اس ــت و تخی ــراى خالقی ــرفت ب ــان پیش ــن زم و بهتری
دیگر،بهرغــم وجــود پژوهشهایــى در زمینــه عوامــل تاثیرگــذار در رشــد 
خالقیــت کــودك، بــه نظــر مىرســد پژوهشــگران ایــن عرصــه از تاثیــر 

ــر ایــن امــر غافــل شــدهاند.  مولفــه کالبــد ب
ــگاه روانشناســانه  شــروع  ــا ن ــدا پژوهــش را ب ــر ایــن اســاس ابت وى ب
نمــوده، مراحــل رشــد و خصوصیات کــودك در ســنین مختلف را بررســى 
ــط  ــاى مرتب ــم و رفتاره ــف برخــى مفاهی ــه تعری ــه، ب ــد. در ادام مىنمای
بــا خالقیــت، و ســپس بــه بررســى پاركهــا و در آخــر بــا اتصــال ایــن 
ــه بحــث و تجربیــات در حــوزه روانشناســى  ــه یکدیگــر ب موضوعــات ب
محیطــى و اصــول طراحــى تئوریــک آنهــا پرداختــه اســت. در قســمت 
ــاى دوســتدارکودك را  ــى در ایجــاد پاركه ــد، ایشــان تجــارب جهان بع
مــورد بررســى قــرار مىدهــد و از تاریخچــه شــروع پــارك هــا شــروع 
مىکنــد. او پاركهــاى اروپــا، آمریــکا، و ژاپــن را مــورد بررســى 
ــور  ــه شــده در پاركهــاى  مزب ــه کارگرفت ــرار داده، در آخــر اصــول ب ق
ــک،  ــى تئوری ــول طراح ــب اص ــا را در قال ــى آنه ــاى عملیات و راهکاره
ــد. ــدى مىنمای ــام طراحــى جمعبن ــى طراحــى، و اصــول ع اصــول عمل
ــا بررســى شــهر کازرون و شناســایى پاركهــاى  در فصــل چهــارم،وى ب
ــع) را  ــر، و رفی ــلمان، باغنظ ــى، س ــار پارك(طالقان ــود در آن،چه موج
ــا  ــپس ب ــد. س ــاب مىکن ــه انتخ ــورد مطالع ــاى م ــوان نمونهه ــه عن ب
ــاى  ــت و گروهه ــا، کیفی ــن پاركه ــتفادهکنندگان ای ــنجى از اس نظرس
ــه  ــن متوج ــوده، همچنی ــایى  نم ــا را شناس ــده از  آنه ــتفاده کنن اس
ــده  ــالم ش ــرانههاى اع ــق س ــه طب ــور ک ــبز( همانط ــود فضــاى س کمب
ــن  ــود و ای ــا مىش ــوده اســت)، و پاركه ــى ب ــل پیشبین مشــهود و قاب
ــى در اداره و زیباســازى  ــق کاف ــس تعل ــدم وجــود ح ــورد را علــت ع م
آنهــا  مىدانــد.  اســتفادهکنندگان  و  ناظــران  ســوى  از  پاركهــا 
ــکانس-هاى  ــا و س ــى، پالنه ــى طراح ــتهاى ترکیب ــه سیاس ــا ارائ ب
ــه  ــور ب ــاى مذک ــر شــدن پاركه ــراى نزدیکت ــى را ب ــى، ایدههای مقطع
ایــدهآل مــورد نظــر طــراح و مناســب جهــت اســتفاده کــودکان مطــرح 
ــراد  ــا در نظــر گرفتــن شــرایط محلــى و اف ــد. طــراح همچنیــن ب نمودن
ســاکن محــل، آســایش و رفــاه آنهــا را نیــز مطمــح نظــر قــرار مىدهــد.
ــى  ــازمان فضای ــى س ــزوم طراح ــر ل ــد ب ــا تاکی ــا ب ــور در انته تقىپ
ــى  ــودکان را در طراح ــگاه ک ــودکان، جای ــاز ک ــاس نی ــر اس ــا ب پاركه
فضــاى  حتــى  و  مىدانــد  ضعیــف  بســیار  کازرون  پارك-هــاى 
ــراى دســتیابى  ــراى بزرگســاالن را فاقــد تاثیــرات الزم ب طراحىشــده ب
ــه خواســتههاى توســعه پایــدار اجتماعــى در مرتبــه محلــه و ســطوح  ب
ــق و  ــتهاى موف ــا سیاس ــور در انته ــد. تقىپ ــرون ودرون آن مىدان بی
ــگ و  ــا فرهن ــق ب ــى را منطب ــاى جهان ــده در نمونهه ــرى ش ــه کارگی ب
ــل  ــى عم ــن، محل ــر ک ــعار«جهانى فک ــق ش ــهرکازرون طب ــاع ش اجتم
ــا  کــن» گــزارش مىدهــد. گفتنــى اســت متــن کامــل ایــن پژوهــش ب
ــت  ــا خالقی ــر ارتق ــى ب ــهر مبتن ــاى ش ــى پاركه ــول طراح عنوان«اص
ــز  ــه تخصصــى و مرک ــهر کازرون) در کتابخان ــوردى ش ــه م کودکان(نمون
اســناد کازرونشناســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون جهــت مطالعــه 

ــود اســت. ــوزه موج ــن ح ــدان ای عالقهمن

مطالعه صورت گرفته پیرامون طراحى پاركهاى شهرى کازرون
اصول طراحى پاركهاى شهرى مبتنى بر ارتقاء 

خالقیت کودکان: نمونه موردى شهر کازرون
مرورى بر یافتههاى پژوهشگران خاطره تقىپور و محمد اکبرىریابى درگروه 
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پژوهشــگر ایــن تحقیــق بــا درك جایــگاه خطیــر حمل و نقــل در ترافیــک 
ــوزون  ــعه م ــراى توس ــهر ب ــتخوان بندى ش ــودن اس ــا ب ــهرى و مبن ش
ــهر  ــى ش ــاى حیات ــى ارگان ه ــات و یکپارچگ ــار ثب ــى آن در کن و پویای
ــد  ــک فرآین ــاد ی ــراى ایج ــهرى ب ــى ش ــاى طراح ــال رهنمون ه ــه دنب ب
ــى شــهر و نقــش شــبکه  ــدى اصل ســاختارى شــکل گیرى اســتخوان بن
ــهیالت  ــا تس ــاط ب ــودن ارتب ــا فراهم نم ــاختار ب ــن س ــل در ای حمل و نق
و خدمــات کارى،تحصیلــى، بهداشــتى، و رفاهــى بــا در نظر داشــت 
ــد.  ــى باش ــود م ــدى موج ــکاف هاى کالب ــا، و ش ــا، فرصت ه ظرفیت ه
ــا راهنمایــى آقــاى محمــد اکبــرى ریابــى ایــن  نجمــه گشتاســبى کــه ب
پژوهــش را انجــام داده اســت بــا طــرح ســوال هایى از شناســایى رابطــه 
میــان شــبکه هاى دسترســى و اســتخوان بندى اصلــى شــهر و هم چنیــن 
ــار  ــن در کن ــت قرار گرفت ــه قابلی ــى ک ــى هاى اصل ــا و دسترس خیابان ه

ســاختار اصلــى را دارنــد بــه ایــن ســواالت مهــم رســید که 
ــه مى تــوان نقــش و جایــگاه ایــن دسترســى ها را در  چگون
شــهر تقویــت و جهــت توســعه شــهر را از طریــق طراحــى 
ــود.  ــرل نم ــى و شــبکه هاى حمل و نقــل کنت ســاختار فضای
او کــه ایــن پژوهــش را ماهیتــا بین رشــته اى مــى-
ــرى  ــب فک ــى و قال ــرد تجربه گرای ــتر از رویک ــد بیش دان
هم چــون  ابزار هایــى  از  بهره گیــرى  بــا  اثبات گرایــى 
ــا  ــز ب ــى، و نی ــت هاى میدان ــنادى و برداش ــات اس مطالع
ــدا  ــال پی ــه دنب ــى ب ــاى تحلیلى-توصیف ــاذ روش ه اتخ

ــد.  ــواالتش مى باش ــا س ــب ب ــخ هاى متناس ــردن پاس ک
ــف  ــا تعری ــدا ب ــش، ابت ــن پژوه ــاس، در ای ــن اس ــر ای ب
ــى  ــازى و طراح ــاى شهرس ــاخص ها، و مولفه ه ــا، ش معیاره
ــا مــرور مکاتــب،  ــا ایــن موضوعــو هم-چنیــن ب ــط ب مرتب
ــک  ــل و ترافی ــه حمل و نق ــخصیت هایى ک ــا، و ش نظریه ه

ــد، در بخــش  ــهر مى دانن ــى ش ــاختار فضای ــى س ــل طراح ــهرى را ذی ش
پیشــینه، پژوهش هــا، طرح هــا، و پروژه هایــى را کــه در ایــن بــاب 
ــى  ــا بررس ــه ب ــپس در ادام ــى مى نماید.س ــى و بررس ــام گرفتهمعرف انج
ــک  ــل و ترافی ــتخوان بندى و حمل و نق ــر اس ــد تغیی ــود و رون ــع موج وض
ــتند  ــوارد هس ــن م ــا ای ــاط ب ــه در ارتب ــى ک ــهر کازرون و متغیرهای ش
ــه  ــرى ک ــزان تاثی ــا و می ــان آن ه ــى می ــط فضای ــه رواب ــال ها ب ــى س ط
بــر یکدیگــر دارنــد مى رســد. او بــا بررســى و ایجــاد نقشــه هاى 
فعالیتــى مــردم و جانمایــى عناصــر مهــم فعالیتــى شــهرى و هم پوشــانى 

ــى  ــوع دسترس ــى ن ــار بررس ــى کازرون در کن ــاختار فضای ــا در س آن ه
ــى،  ــایل حمل و نقل ــم از وس ــا (اع ــن محوره ــت در ای ــراى فعالی ــردم ب م
ــد  ــه مى رس ــن نتیج ــه ای ــورى) ب ــا پیاده مح ــخصى، و ی ــاى ش خودروه
ــاى  ــب کاربرى ه ــاظ ترکی ــه لح ــهر، ب ــطح ش ــى در س ــه محدوده های ک
متنــوع، ایجــاد یــک تــوده قابــل درك و خــاص نموده انــد کــه از ارتبــاط 
ــه  ــت ک ــکل گرفته اس ــهر ش ــتخوان بندى ش ــا اس ــن توده ه ــى ای و توال
ــدى، و  ــردى، کالب ــاى عملک ــل ویژگى ه ــا حاص ــن توده ه ــدام از ای هر ک

ــتند.  ــهرى هس ــانه هاى ش نش
وى متعاقبــا بــا مطرح کــردن اهــداف کلــى طراحــى در کنــار راه کارهــاى 
ــا  ــب ب ــت هاى متناس ــتورالعمل ها و سیاس ــرى دس ــک س ــى ی عملیات
شــهر کازرون بــراى حرکــت و دسترسى(شــامل تاثیــر عرصه هــاى 
ــدى  ــتورالعمل کالب ــا و ...)، دس ــل  خیابان ه ــى، پروفی فرهنگى-اجتماع
ســاختمان، راه هــا، و نشانه ها(شــامل تغییــر فــرم 
و الگوهــاى اســتخوان بندى شــهر، تغییــر مقیــاس 
عناصــر  کــردن  نمایــان  بیــش  و  اســتخوان بندى، 
کالبــدى بــراى ایجادعرصه هــاى فرهنگــى و اجتماعــى و 
ــاى  ــاد فعالیت ه ــردى (ایج ــتورالعمل هاى عملک ...)، دس
ــم و  ــت قدی ــت باف ــد فعالی ــى، پیون ــى و متوال منطق
ــهر،  ــاط ش ــا و نق ــه بافت ه ــارى در لب ــاى تج فعالیت ه
ــا اســتفاده از کاربرى هــاى  ایجــاد پیوســتگى فضایــى ب
ــبز و ...)، و  ــاى س ــى، و فض ــى، ورزش ــف فرهنگ مختل
ــدت  ــاد وح ــازى (ایج ــا فضاس ــط ب ــتورالعمل مرتب دس
فضایــى بیــن بافــت قدیــم و جدیــد و کالبــدى و 
ــه  ــى و...)ارائ ــت فضای ــتگى در حرک ــى، پیوس فرهنگ

مى نمایــد. 
در پایان،گشتاســبى عــدم شــمول نواحــى جدیــد 
ــود فضــاى عمومــى  ــول نب شــهر در اســتخوان بندى شــهر کازرون را معل
ــن  ــت به خدمت گرفت ــنهادهایى جه ــد و پیش ــته مى دان ــوب و پیوس مطل
ظرفیت هــاى شــهرى در خدمــت آســایش و رفــاه شــهروندى در راســتاى 
ــن  ــت مت ــى اس ــد. گفتن ــه مى نمای ــى ارائ ــاختار فضای ــامان دهى س س
ــهر  ــى ش ــاختار فضای ــامان دهى س ــوان (س ــا عن ــن پژوهــش ب ــل ای کام
کازرون بــا رویکــرد حمل و نقــل و ترافیــک شــهرى) در کتابخانــه و مرکــز 
اســناد کازرون شناســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون جهت اســتفاده 

ــت. ــود اس ــوزه موج ــن ح ــدان ای عالقه من

محدوده هایى در 
سطح شهر، به لحاظ 

ترکیب کاربرى هاى 
متنوع، ایجاد یک توده 

قابل درك و خاص 
نموده اند که از ارتباط 

و توالى این توده ها 
استخوان بندى شهر 

شکل گرفته است

مطالعه صورت گرفته پیرامون ساختار فضایى شهر کازرون

حمل و نقل و ترافیک شهرى کازرون تحت سامان دهى ساختار فضایى شهر
مرورى بر یافته هاى نجمه گشتاسبى و محمد اکبرى ریابى
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