
خبرنامه دانشگاه سلمان فارسی کازرون
فصلنامه  خبرى  و  اطالع رسانى  دانشگاه  سلمان فارسى کازرون 
Sa lman Fars i  Univer s i ty  of  Kazer un Ne wsle t ter

2022  |  ربیع ١٤٤٣ Spring   |  ش�ره ٦   |    بهار ١٤٠١

محمدعلى بخرد،
فرماندار ویژه شهرستان کازرون

دکتر امین رضا ذوالقدر، 
رئیس پارك علم و فناورى استان فارس
ظرفیت هاى متعدد کازرون در کنار 

توانمندى هاى دانشگاه سلمان فارسى کازرون 
             مى تواند زمینه مناسبى براى توسعه 

                   فعالیت هاى دانش بنیان را ایجاد کند

هدف گذارى توسعه اى دانشگاه سلمان فارسى 
     کازرون بایستى متناسب با ظرفیت هاى 

                         توسعه اى شهرستان باشد

   ارایه راهکارهاى دکتر  محمدهادى ایمانیه، 
     استاندار فارس، در  جهت کمک به روند 

       توسعه اى و تسهیل حرکت
            دانشگاه سلمان فارسى کازرون

نشست مشترك هیئت رئیسه و مدیران
دانشگاه سلمان فارسى کازرون با استاندار فارس برگزار شد
صفحه 2

ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه سلمان فارسى کازرون و نخبگان دانشگاهى 
شهرستان در برنامه ریزى هاى بلندمدت توسعه اى
صفحه 3
آغاز فصل جدید همکارى هاى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
و نیروگاه سیکل ترکیبى کازرون در قالب کمیته تحقیقات
صفحه 4
دفتر همکارى هاى مشترك دانشگاه سلمان فارسى کازرون
 و نواحى صنعتى کازرون راه اندازى مى شود
صفحه 5
تفاهم نامه همکارى هاى مشترك
 دانشگاه سلمان فارسى کازرون و دانشگاه علوم پزشکى شیراز امضاء شد
صفحه 6

زمینه هاى مشترك همکارى دانشگاه سلمان فارسى کازرون و پارك علم و فناورى 
استان فارس براى توسعه فعالیت شرکت هاى دانش بنیان بررسى شد

صفحه 6
تعامل دانشگاهى کازرون و بوشهر افزایش مى یابد

صفحه 7
لزوم نقش آفرینى دانشگاهیان در جهت حرکت به سمت دانشگاه تمدن ساز

صفحه 8
مرکز مشاوره دانشگاه سلمان فارسى کازرون

به عنوان مرکز مشاوره فعال در بین دانشگاه هاى کشور انتخاب شد
صفحه 15

چالش ها و فرصت هاى کنشگرى در تاالب هاى پریشان و بختگان
مورد بررسى قرار گرفت

صفحه 16

توسعه ارتباط دانش بنیان
دانشگاه سلمان فارسى کازرون با صنایع



دفتر ریاست و روابط عمومى صاحب امتیاز:
دانشگاه سلمان فارسى کازرون
مدیر مسئول: دکتر مهدى رضایى

سردبیر: دکتر علیرضا راستى

مدیر داخلى: دکتر على غفارپناه

مهندس علیرضا دهقان،  اعضاى هیات تحریریه:
دکتر یاسر خواجوى، دکتر لیال شاملى، 

دکتر احسان منبرى و مهندس امیراحمد نیرى
نشانى: شهرستان کازرون ـ خیابان طالقانى ـ 

دانشگاه سلمان فارسى
071 4222 تلفن: 2 - 6050

newsletter@kazerunsfu.ac.ir :رایانامه خبرنامه
www.kazerunsfu.ac.ir :وب سایت

@Salmanfarsiuniversity اینستاگرام

خبرنامه   دانشگاه 
سلمان فارسى کازرون

خبرنامه دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فصلنامه خبرى و اطالع رسانى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
Salman Farsi Universi ty of Kazerun Newsletter

2022  |  ربیع  ١٤٤٣ Spring   |  ش�ره ٦   |    بهار ١٤٠١

سرو روستاى کالنى / 
واقع در منطقه  دشت برم 

کازرون
کاروانسراى کنارتخته
شهرستان کازرون

ِعیُد َو  َو طَالُِب الِْعلِْم أََحبَُّه اللَُّه َو أََحبَُّه الَْمَالئِکُة َو أََحبَُّه النَِّبیوَن َو َال یِحبُّ الِْعلَْم إِالَّ السَّ
طُوبَی لِطَالِِب الِْعلِْم یْوَم الِْقیاَمِة 

جوینده ی دانش، محبوب خدا، فرشتگان و پیامربان است و دانش را جز سعاد�ند دوست �ی دارد؛ پس خوشا به حال 
جویندگان علم در روز قیامت. 

پیامرب گرامی اسالم (صىل  الله  علیه و  آله و سلّم):

جامع االخبار:  ٣٧

فھرست

1

22

18

24

2

23

21

کیستى و چیستى شاگردى و شاگردپرورى  / 
دکتر علیرضا راستى

گزیده خبرهاى دانشگاه

گفتگو با دکتر پریسا عبدالرضاپور،  عضو هیئت علمى بخش آموزش 
زبان انگلیسى دانشگاه سلمان فارسى کازرون به مناسبت ارتقاء مرتبه به 

دانشیارى

درنگى در یک آغاز؛ با یاد یکم اردیبهشت و درگذشت سهراب سپهرى
/  دکتر مهدى رستمى 

معرفى و شرح وظایف کتابخانه مرکزى و مرکز اطالع رسانى دانشگاه سلمان 
/  آمنه آبساالن فارسى کازرون 

/  دکتر میثم رضائى نقدي بر مکان یابی کاربري هاي خدمات شهري در کشور

 / کرونا و تأثیر آن بر یادگیرى دانشجویان در دروس عملىـ  آزمایشگاهى 
مهندس ندا پناه

چرا سعدى مى خوانیم؟ /  دکتر على محمد محمودى 20

مرورى مختصر بر تاریخچه و جاذبه هاى فرهنگى شهرستان کازرون26

mailto:newsletter@kazerunsfu.ac.ir
http://www.kazerunsfu.ac.ir


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

ش�ره  ٦   |   بهار ١٤٠١

1

ــه مجلــس  ــر محتــرم عتــف ب یکــى از پنــج محــوِر برنامــۀ اعالمــِى وزی
ــۀ  ــب آن جامع ــاد و متعاق ــذ رأى اعتم ــان اخ ــالمى در زم ــوراى اس ش
ــاگردپرورى و  ــر ش ــه ام ــام ب ــان وزارت،اهتم ــایر مخاطب دانشــگاهى و س
ــن  ــت ای ــد. اهمی ــق آن مىباش ــت تحق ــازوکارهایى در جه ــاد س ایج
ــاد  ــانه، نه ــر رس ــى نظی ــترهاى مختلف ــا دارد در بس ــه ج ــوع، ک موض
ــود،  ــردازى ش ــارة آن مفهومپ ــاى وزارت، و ... درب ــگاه، اتاقفکره دانش
ــى دیگــر  ــدف اعالم ــار ه ــوان گفــت چه ــه مىت ــدازهاى اســت ک ــه ان ب
(مرجعیــت و دیپلماســى علمــى، پژوهــش هدفمنــد، نــوآورى فرهنگــى و 
فرهنــگ نــوآورى، و خلــق ثــروت از دانشــگاه) ذیــل آن قــرار مىگیرنــد 
و بــه نوعــى تابعــى از آن بــه شــمار مىرونــد. در ایــن زمینــه ذکــر چنــد 

ــد: ــته مىنمای ــه بایس نکت

1. بدیهــى اســت کــه شــاگردى، هــر چنــد بایــد همــراه 
ــتاد  ــوت اس ــگاه و کس ــه جای ــرام ب ــى و احت ــا فروتن ب
ــراى  ــاى پذیــرش بى چونوچ ــه معن ــًا ب ــد، لزوم باش
نظــرات وى نیســت. اساســًا بســتر ایجــاد دانــش، بهویــژه 
ــو- ــوزش گفتوگ ــانى و اجتماعى،آم ــوم انس در حوزةعل
ــور  ــى در کش ــنتى آموزش ــام س ــه در نظ ــت ک محوراس
ــۀ  ــته و دارد. الزم ــزایى داش ــگاه بهس ــواره جای ــا هم م
مباحثــه نیــز، کــه یکــى از نمودهــاى چنیــن آموزشــى 
ــا  ــى ام ــاى چالش ــام بحثه ــد،  انج ــاب مىآی ــه حس ب
هدفمنــد و فاقــد رودربایســتى در محیــط علمــى 
اســت. بایــد توجــه داشــت کــه انتظــار توســعه و انتقــال 
ــشگرى  ــد پرس ــه فاق ــلهایى ک ــا نس ــل ی ــم از نس عل
ــتى  ــد چشمداش ــلهاى بع ــه نس ــند ب ــجاعانه باش ش
ــهاى گسســت  ــه گون ــر ب ــه اســت و منج ــث و بىپای عب

ــد. ــد ش ــى، و ... خواه ــى، خودکمبین ــى علم ــى، مصرفگرای تمدن

ــث  ــتاد مباح ــه اس ــن اســت ک ــاگردپرورى ای ــر ش ــم دیگ ــۀ مه 2. مؤلف
ــر»  ــگارة «عمل-به-نظ ــا در ان ــل» و ی ــوب «نظر-به-عم ــا در چارچ را ی
ــد  ــى آن در پیون ــات را در بســتر و بافــت عمل ــه نوعــى نظری مطــرح و ب
ــد. بدیهــى اســت کــه طــرح بافــت- ــا جامعــه و صنعــت معرفــى نمای ب

گریزانــۀ محتــواى علمــى منتهــى بــه نــوآورى در شــاگردان نخواهد شــد. 
ــاى  ــوان از دورهه ــى را مىت ــکات علم ــث و ن ــور مباح ــۀ بافتمح ارای

ــرد. ــاز ک ــتادان آغ ــى اس دانشافزای

3. شــاگردپرورى مىطلبــد کــه محیــط آموزشــى بــا همــۀ اســباب و علــل 
و عوامــل آن – اعــم از انســانى و غیرانســانى – بــه مثابــه و در چارچــوِب 
یــک بومســازگان (اکوسیســتم) در نظــر گرفتــه شــود. بــه عبــارت دیگــر، 
در مقولــۀ آمــوزش شــاگردپرورانه بایــد همــۀ اجــزاى دخیــل یــا تعییــن 
ــر  ــا یکدیگ ــانه ب ــاط همافزایانه/برهمکنش ــى ارتب ــه در نوع ــده ک کنن
قــرار مىگیرنــد و بــه تحقــق اهــداف کالن و متعالــى بوم ســازگان 
ــه  ــد ب ــاگردپرورى) مىانجامن ــت بهخصــوص، ش ــن حال ــى (در ای آموزش

ــرد. ــرار گی ــر ق ــداموار مطمحنظ ــر و ان ــهاى کلىنگ گون

4. فــرد و نهــاِد شــاگردپرور، کــه نبایــد آن را صرفــاً بــه نهــاد دانشــگاه 
محــدود ســاخت و فروکاســت، خــود بایــد داراى مؤلفههــاى فــوق باشــد؛ 
بــه عبــارت دیگــر، اســتاد خــود بایــد شــاگردى در تــراز مختصــات بــاال 
(بــوده) باشــد، در غیــر ایــن صــورت، قــادر نخواهــد بــود بــه کار ســترگ 
ــن  ــورمان در ای ــامآوازة کش ــرایندة ن ــى س ــردازد. جام ــاگردپرورى بپ ش
ــر داِد  ــه تمامت ــر چ ــتادِى ه ــى و اس ــه چیرهگ ــاره ب ب

ســخن را ادا نمــوده اســت:
ذات نایافته از هستى، بخش

کى تواند که شود هستىبخش

ــۀ  ــن مقول ــد ای ــاگردپرورى، بای ــدف ش ــق ه ــراى تحق ب
ــود  ــرح ش ــان ط ــورت گفتم ــه ص ــم ب ــاس و مه حس
و مــورد کنــکاش نقادانــه قــرار گیــرد. همچنیــن 
ضــرورت دارد نظــام آمــوزش عالــى از کلیشــههاى 
حــوزه  ایــن  آموزشــى  روزمرهگىهــاى  و  رایــج 
ــه  ــدود ب ــویه و مح ــگاه تک س ــى، ن ــر جزماندیش نظی
ــس  ــى، تقدی ــى و طبیع ــانى و اجتماع ــاى انس پدیدهه
اســتاد، و ... پرهیــز کنــد. بایــد تفــوق گفتمانــى مقوالتــى 
آموزش/پژوهــش  دوگانهگىهــاى  در  پژوهــش  نظیــر 
ــفاف و  ــى ش ــن نگاه ــرادات چنی ــود و ای ــع ش ــکنى واق ــورد شالودهش م
عریــان بــر جامعــۀ دانشــگاهى عرضــه شــود. تنهــا در ایــن صورت اســت 
کــه مىتــوان چشــم داشــت شــاگردپروراِن شایســتۀ بیشــترى در حــوزة 
آمــوزش عالــى کشــور تربیــت شــوند تــا خــود بتواننــد شــاگردانى مجــد 
و پرســشگر، شــجاع، خــالق، اخالقگــرا، مســئولیتپذیر، نــوآور و 
ــه انتقــال  ــه جامعــه عرضــه و ب ــد و ب ــار آورن نواندیــش، و دغدغهمنــد ب
ــرزمینمان  ــى س ــاى فرهنگ ــوب ویژگىه ــلى در چارچ ــى بیننس تمدن

ــد.  ــک نماین کم

باید تفوق گفتمانى 
مقوالتى نظیر پژوهش 

در دوگانه گى هاى 
آموزش/پژوهش مورد 

شالوده شکنى واقع 
شود و ایرادات چنین 

نگاهى شفاف و عریان 
بر جامعۀ دانشگاهى 

عرضه شود

دکتر علیرضا راستى
سردبیر

کیستى و چیستى شاگردى و شاگردپرورى
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17 سه شــنبه،  روز  ظهــر 
خردادمــاه، نشســت مشــترك 
از  جمعــى  و  رئیســه  هیئــت 
ســلمان  دانشــگاه  مدیــران 
ــا دکتــر ایمانیه،  فارســى کازرون ب
اســتاندار فــارس، بــا حضــور 
بــه  و  کازرون  ویــژه  فرمانــدار 
معرفــى ظرفیت هــا و  منظــور 
ــت  ــگاه در جه ــاى دانش قابلیت ه
ــى و  ــاى اجتماع ــا فض ــل ب تعام
و  آن  توســعه اى  نقش آفرینــى 
نیــز در جهــت کمــک بــه تقویــت 
دانشگاه ســلمان فارســى کازرون، 
در دفتــر اســتاندار فــارس برگــزار 

ــد.  گردی
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى 

ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش ــور بین المل و ام
کازرون، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه 
نشســت  ایــن  در  کازرون،  فارســى  ســلمان 
ظرفیت هــاى  و  قابلیت هــا  معرفــى  ضمــن 
ــن  ــتاوردهاى ای ــریح دس ــده و تش ــاده ش ایج
دانشــگاه در حوزه هــاى مختلــف آموزشــى، 
پژوهشــى، فرهنگــى و... خاطــر نشــان نمــود: در 
دانشــگاه  برنامه ریزى هــاى  و  هدف گذارى هــا 
ــا  ــم ت ــالش کرده ای ــى کازرون ت ــلمان فارس س
در کنــار ارایــه خدمــات علمــى و آموزشــى 
ــراى  ــى را ب ــه دانشــجویان، بســترهاى گوناگون ب
در  دانشــگاهیان  و  دانشــگاه  نقش آفرینــى 
ــم. ذیــل راهبردهــاى  ســطح جامعــه ایجــاد کنی
و  فنــاورى  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  کالن 
ــه  ــارس ک ــتان ف ــعه اى اس ــم اندازهاى توس چش
ــتان  ــد اس ــت ارش ــد مدیری ــورد تأکی ــواره م هم
ــدى  ــتیم در فراین ــالش هس ــت، در ت ــوده اس ب
ظرفیت هــاى  از  بهره گیــرى  بــا  و  هم افــزا 
ــت  ــى، در جه ــه اى و محل ــى، منطق ــف مل مختل
تقویــت دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
بــراى  مناســب ترى  و  بیشــتر  بســترهاى 
نقش آفرینى هــاى مطلوب تــر اعضــاء هیئــت 
علمــى توانمنــد، دانشــجویان مســتعد و مجموعه 
ــن  ــه ای ــز وابســته ب ــاختارى و مراک ــات س امکان
ــائل  ــل مس ــه ح ــک ب ــتاى کم ــگاه در راس دانش

ــود.  ــاد ش ــه ایج جامع
ــش  ــن در بخ ــا همچنی ــب فاضل نی ــر غری دکت

ــن  ــرار گرفت ــود از ق ــاى خ ــرى از صحبت ه دیگ
ــاختمان  ــه و س ــوم پای ــکده عل ــاختمان دانش س
ســلف ســرویس پردیــس 78 هکتــارى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون در مراحــل نهایــى آمــاده 
ــزود:  ــر داد و اف ــردارى خب ــت بهره ب ــدن جه ش
ــگاه و  ــدى دانش ــت فضــاى کالب ــت تقوی در جه
حرکــت در مســیر توســعه آن، عــالوه بــر اینکــه 
ــال  ــگاه را دنب ــردى دانش ــند راهب ــن س تدوی
ــى  ــن ســند در مراحــل نهای ــون ای ــم و اکن کردی
ــه  ــوم پای ــکده عل ــاختمان دانش ــرار دارد، س ق
ــى کازرون را  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش پردی
ــى  ــل نهای ــه مراح ــا ب ــع زیربن ــا 5500مترمرب ب
ــاح  ــا افتت ــدوارم ب ــاندیم و امی ــردارى رس بهره ب
ایــن ســاختمان و آغــاز بهره بــردارى از آن، 
عــالوه بــر افزایــش ســرانه فضاهــاى دانشــگاهى 
در غــرب اســتان فــارس، بتوانیــم گام هــاى 
بیشــترى را در جهــت توســعه دانشــگاه ســلمان 
ــردم و  ــوى م ــواره از س ــه هم ــى کازرون ک فارس
مســئولین ایــن شهرســتان مــورد توجــه و تأکید 

ــم.  ــوده، برداری ب
ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــرد، فرمان ــى بخ محمدعل
کازرون نیــز در ایــن نشســت، دانشــگاه ســلمان 
ــاى  ــى از ارکان و تکیه گاه ه ــى کازرون را یک فارس
ــمرد و  ــتان کازرون برش ــعه اى شهرس ــم توس مه
ــگاه  ــاى دانش ــود: ظرفیت ه ــان نم ــر نش خاط
ســلمان فارســى کازرون مى توانــد در جهــت 
توســعه شهرســتان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد 

و از ایــن طریــق فرصت بیشــترى 
بــراى حضــور دانشــگاهیان در 
ســطح جامعــه و کمــک بــه 
ــود.  ــاد ش ــائل آن ایج ــل مس ح
ظرفیت هــاى  دانشــگاه  ایــن 
مناســبى دارد کــه بــا پیونــد 
ــه  ــا ب ــتر آنه ــه بیش دادن هرچ
جامعــه و همچنیــن توســعه آتــى 
آن متناســب بــا ظرفیت هــا و 
کازرون،  شهرســتان  اقتضائــات 
بــراى  مناســب ترى  زمینــه 
ــم آورد.  توســعه شهرســتان فراه
در ایــن نشســت همچنیــن دکتــر 
احســان منبــرى، معــاون مالــى و 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ادارى دانش
کازرون، ضمــن تشــریح اقدامــات 
صــورت گرفتــه در جهــت توســعه دانشــگاه، بــه 
ــش روى  ــائل پی ــا و مس ــى از چالش ه ــرور برخ م
آن پرداخــت و تشــریح برنامه ریزى هــاى مرتبــط 

بــا آنهــا پرداخــت. 
ــارس،  ــتاندار ف ــه، اس ــادى ایمانی ــر محمده دکت
ــا پراهمیــت توصیــف کــردن  در ایــن نشســت ب
علمیــه  حوزه هــاى  و  دانشــگاه ها  جایــگاه 
در ســطح کشــور، ضمــن ارایــه راهکارهــا 
و راهبردهایــى در جهــت کمــک بــه رونــد 
توســعه اى و تســهیل حرکــت دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، بــر ضــرورت نقش آفرینــى 
دانشــگاهیان در ســطح جامعــه تأکید نمــود و این 
ــئولیت  ــده از مس ــى عم ــا را بخش نقش آفرینى ه
ــا  ــه برشــمرد و ب ــر جامع ــا در براب اجتماعــى آنه
تأکیــد بر مقولــه ى ازدواج دانشــجویان و تشــکیل 
خانــواده از ســوى آنهــا، ایــن مهــم را بــه عنــوان 
ــاى  ــى برنامه ریزى ه ــاى اصل ــى از ضرورت ه یک
ــود.  ــداد نم فرهنگــى در ســطح دانشــگاه ها قلم
ــا، کانون هــا  ــارس همچنیــن انجمن ه اســتاندار ف
ــى  ــجویى را بازوهای ــکل هاى دانش ــایر تش و س
موثــر و مهــم بــراى برقــرارى ارتبــاط بــا جامعــه 
ــازى  ــار زمینه س ــد در کن ــه مى توانن ــمرد ک برش
ــه  ــگاه ب ــات دانش ــه خدم ــراى ارای ــب ب مناس
جامعــه، موجــب پــرورش نیروهــاى مســتعد براى 

آینــده کشــور نیــز باشــند. 

نشست مشترك هیئت رئیسه و مدیران
دانشگاه سلمان فارسى کازرون با استاندار فارس برگزار شد
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معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون در نشست هم اندیشى با هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه سلمان فارسى کازرون مطرح نمود 

ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه سلمان فارسى کازرون و نخبگان دانشگاهى 
شهرستان در برنامه ریزى هاى بلندمدت توسعه اى

ــاه، محمدعلى  ــح روز 16 خردادم صب
بخــرد، معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ویــژه شهرســتان کازرون، بــا حضور 
فارســى  ســلمان  دانشــگاه  در 
ــى از  ــد میدان ــن بازدی کازرون، ضم
بخش هــاى مختلــف ایــن دانشــگاه 
و زیرســاخت هاى ایجــاد شــده و 
موجود در آن، در نشســتى مشــترك 
بــا اعضــاء هیئــت رئیســه و مدیران 
ــلمان فارســى کازرون،  دانشــگاه س
ــاى  ــائل و چالش ه ــه بررســى مس ب
ــو  ــث و گفتگ ــگاه و بح ــن دانش ای
پیرامــون افق هــاى توســعه اى ایــن 
مرکــز دانشــگاهى و شهرســتان 

ــت.  کازرون پرداخ
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور 
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش بین المل
رئیــس دانشــگاه  فاضل نیــا،  دکتــر غریــب 
ســلمان فارســى کازرون، در ابتــداى ایــن نشســت 
ویــژه  فرمانــدار  رویکردهــاى  از  تقدیــر  بــا 
شهرســتان کازرون در جهــت کمــک بــه تقویــت 
اثربخشــى دانشــگاه ها در ســطح شهرســتان 
ــر  ــگاهى دکت ــاى دانش ــار رویکرده ــه در کن ک
ــردم شــریف  ــدون عباســى دوانى، نماینــده م فری
کازرون و کوهچنــار در مجلــس شــوراى اســالمى، 
ــگاه ها  ــى دانش ــراى توان افزای ــى ب ــه مطلوب زمین
و مراکــز علمــى شهرســتان ایجــاد کــرده اســت، 
ــلمان  ــگاه س ــاى دانش ــى ظرفیت ه ــن معرف ضم
ــده و در  ــق ش ــاى محق ــى کازرون و برنامه ه فارس
دســت اقــدام ایــن دانشــگاه، از آمادگــى دانشــگاه 
ــل  ــه ح ــک ب ــراى کم ــلمان فارســى کازرون ب س
مســائل شهرســتان و تقویــت توســعه آن مبتنــى 
بــر مبانــى علمــى خبــر داد و خاطــر نشــان نمــود: 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــاط دانش ــت ارتب ــا تقوی ب
ــتانى  ــتانى و شهرس ــى، اس ــطوح مل کازرون در س
ــل  ــا ذی ــم ت ــالش کرده ای ــا، ت ــت تعامل ه و تقوی
تحقیقــات  علــوم،  وزارت  کالن  سیاســت هاى 
ــا  ــرى ب ــل حداکث ــتاى تعام ــاورى در راس و فن
مجموعه هــاى مختلــف و کمــک بــه حــل مســائل 
جامعــه، در ایــن حــوزه گام برداریــم. ظرفیت هــاى 
جدیــدى را نیــز در ایــن زمینــه ایجــاد کرده ایــم. 
در همیــن راســتا ایــن آمادگــى را داریــم کــه بــا 
ــود،  ــاى موج ــا و ظرفیت ه ــه توانمندى ه ــه ب تکی
ــر  ــاى تصمیم گی ــراى نهاده پشــتوانه اى علمــى ب
ــه  ــه ارای ــاز در شهرســتان باشــیم و ب و تصمیم س

ــم.  ــات بپردازی خدم
کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رئیــس 
ــاى  ــى ظرفیت ه ــمردن برخ ــا برش ــن ب همچنی
ــتان  ــعه اى شهرس ــد توس ــده در رون ــول مان مغف
ــگاه  ــعه دانش ــود: توس ــان نم ــر نش کازرون خاط
ســلمان فارســى کازرون، مطالبــه جدى مــردم این 
شهرســتان اســت. در ایــن مســیر برطــرف کــردن 
برخــى مســائل پیــش روى دانشــگاه بــا تکیــه بــه 
ظرفیت هــاى مختلــف محلــى و همچنیــن حرکــت 
بــه ســمت واگــذارى طرح هــاى مختلــف مطالعاتى، 
ــف  ــتگاه هاى مختل ــى و... دس ــى، آموزش پژوهش
اجرایــى بــه ایــن دانشــگاه، مى توانــد توانمنــدى 
دانشــگاه را در ارایــه خدمــات مطلــوب بــه جامعــه 
تقویــت نمایــد. بــا رویکردهــاى مناســب و امیدوار 
کننــده مجموعــه مدیریــت کالن شهرســتان 
و  اســتاندار  معــاون  ریل گذارى هــاى  و  کازرون 
فرمانــدار ویــژه ایــن شهرســتان، امیــد مضاعفــى 
بــه برطــرف شــدن چالش هــا و تقویــت اثربخشــى 

ــم.  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون داری
در ادامــه ایــن نشســت، معاونــان و مدیــران 
ــرح  ــه ط ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س دانش
برخــى مســائل و چالش هــاى پیــش روى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون در حوزه هــاى مختلــف و 

ــد.  ــى پرداختن ــم اندازهاى آت ــیم چش ترس
ــدار  ــاون اســتاندار و فرمان ــى بخــرد، مع محمدعل
ویــژه شهرســتان کازرون نیــز در ایــن نشســت بــا 
تصریــح بــر ضــرورت نقش آفرینــى هرچه بیشــتر 
ــر  ــه، خاط ــارى جامع ــائل ج ــگاه ها در مس دانش
نشــان نمــود: بایســتى بــا نگاهــى بلندمــدت و در 
قالب ایجــاد ســازوکارهاى اصولــى و پایــدار، تالش 

شــود تــا دانشــگاه ســلمان 
همچنیــن  و  کازرون  فارســى 
ایــن  دانشــگاهى  نخبــگان 
ــور،  ــطح کش ــتان در س شهرس
ــرى در  اثرگــذارى مطلــوب و موث
توســعه اى  برنامه ریزى هــاى 
و بلندمــدت ایــن شهرســتان 
همیــن  در  باشــند.  داشــته 
ــعه اى و  ــزى توس ــتا برنامه ری راس
تدویــن طــرح آمایــش ســرزمین 
متناســب  کازرون  شهرســتان 
ــه  ــن منطق ــاى ای ــا ظرفیت ه ب
ــلمان  ــگاه س ــک دانش ــا کم را ب
ــرى  ــه کار گی فارســى کازرون و ب
ظرفیت هــاى ایــن دانشــگاه و 
ــى و دانشــگاهى  اســتفاده از ظرفیت هــاى نخبگان
حرکــت  محلــى  و  ملــى  ســطوح  در  کازرون 

مى دهیــم. 
ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
کازرون در بخــش دیگــرى از صحبت هــاى خــود بــا 
ــاى  ــعه اى و مزیت ه ــاى توس ــه ظرفیت ه ــاره ب اش
منطقــه اى شهرســتان کازرون افــزود: شهرســتان 
کازرون در حوزه هایــى ماننــد باستان شناســى، 
ــت و...  ــاورزى، صنع ــت و گاز، کش ــگرى، نف گردش
داراى ظرفیت هــاى بســیار حائــز اهمیــت و مهمــى 
دانشــگاه  توســعه اى  هدف گــذارى  و  اســت 
ــا  ــب ب ــتى متناس ــى کازرون بایس ــلمان فارس س
ــاى توســعه اى شهرســتان باشــد،  ــن ظرفیت ه ای
بــه گونــه اى کــه بتوانــد بیشــترین و مطلوبتریــن 

ــد.  ــى را ایجــاد نمای بازده
نماینــده عالــى دولــت در شهرســتان کازرون 
ــرف  ــرورت برط ــر ض ــح ب ــا تصری ــن ب همچنی
نمــودن چالش هــاى پیــش روى دانشــگاه ســلمان 
ــى بیشــتر  ــزوم نقش آفرین ــر ل فارســى کازرون، ب
دانشــگاهیان در کمــک بــه حــل مســائل جامعــه 
ــجویان  ــاتید و دانش ــزود: اس ــرد و اف ــد ک تأکی
ــت  ــا تقوی ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــذارى  ــد اثرگ ــان، مى توانن ــرکت هاى دانش بنی ش
ــته  ــه داش ــائل جامع ــل مس ــرى در ح مطلوب ت
ــن  ــود در ای ــى موج ــته هاى تحصیل ــند. رش باش
ــتان  ــه شهرس ــت ب ــتاى خدم ــگاه در راس دانش
ــا تکیــه بــه غنــاى فرهنگــى،  حرکــت کننــد و ب
ــد.  ــش بپردازن ــد دان ــه تولی ــى و... کازرون ب انقالب
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ــن  ــده بی ــرار ش ــویه برق ــاى دو س ــه تعامل ه در ادام
ــیکل  ــروگاه س ــلمان فارســى کازرون و نی دانشــگاه س
ــه  ــت رئیس ــاء هیئ ــى از اعض ــى کازرون، جمع ترکیب
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم ــاء هیئ و اعض
کازرون بــا حضــور در نیــروگاه ســیکل ترکیبــى کازرون، 
ضمــن بازدیــد از ایــن نیــروگاه، در نشســتى مشــترك 
ــو  ــث و گفتگ ــه بح ــروگاه ب ــران نی ــس و مدی ــا رئی ب

ــا  ــعه همکارى ه ــون توس پیرام
ــد.  پرداختن

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومى 
و امــور بین الملــل دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، دکتــر 
رئیــس  فاضل نیــا،  غریــب 
فارســى  دانشــگاه ســلمان 
ــا  ــت ب ــن نشس کازرون، در ای
وزارت  رویکــرد  بــه  اشــاره 
ــاورى  ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــوزش  ــق آم ــر تحق ــى ب مبن
پژوهــش  و  پژوهش محــور 
همچنیــن  و  آموزش محــور 
برقــرارى ارتباط هــاى موثــر 
میــان دانشــگاه و صنعــت، 
و  برنامه ریزى هــا  تــداوم  از 
ــگاه  ــى دانش ــاى فعالیت رونده
در  کازرون  فارســى  ســلمان 
ایــن زمینــه خبــر داد و خاطــر 
نشــان نمــود: دانشــجو در کنار 
تحصیــل، بایســتى ایــن امکان 
ــد  ــه بتوان ــد ک ــته باش را داش

ــرار  ــاط برق ــت ارتب ــا صنع ــز ب ــى نی ــه صــورت عمل ب
ــه دســت آورد و  ــرى را ب ــش موثرت ــم دان ــا ه ــد ت کن
هــم بــه دنبــال آشــنایى بــا نیازهــاى صنایــع، بســتر 
ــا و  ــا و نیازه ــام ایده ه ــق نظ ــراى تحق مناســب ترى ب
ــان  ــرکت هاى دانش بنی ــه ش ــه عرص ــن ورود ب همچنی
و کمــک بــه تولیــد کشــور در اختیــار داشــته باشــد. 
در ســطح شهرســتان کازرون، نیــروگاه ســیکل ترکیبى 
کازرون و منطقــه ویــژه اقتصــادى و شــهرك ها و نواحــى 
صنعتــى، امــکان مطلوبــى را بــراى تحقــق ایــن فرایند 
ــا هــر دو مجموعــه تعامل هایــى  ــد کــه ب ــا کرده ان مهی
و  نگاه هــا  بــا  خوشــبختانه  و  کرده ایــم  برقــرار 
رویکردهــاى مناســبى کــه در ســطوح مدیریتــى 
ــاى  ــدن دریچه ه ــاز ش ــاهد ب ــود دارد، ش ــا وج آنه

امیدبخشــى از همکارى هــا هســتیم. 
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادامــه بــا 

ــتان کازرون  ــوه شهرس ــاى بالق ــه ظرفیت ه ــاره ب اش
ــات  ــت و تأسیس ــاى نف ــوردارى از چاه ه ــم از برخ اع
نفتــى، وجــود نیــروگاه ســیکل ترکیبــى کازرون، 
ــه  ــه منطق ــتان ب ــن شهرس ــب ای ــى مناس دسترس
پــارس جنوبــى و قــرار گرفتــن در پس کرانه هــاى 
ــه رویکردهــاى دانشــگاه ســلمان  خلیــج فــارس و... ب
فارســى کازرون در جهــت کمــک بــه شــکوفایى ایــن 

ــیر  ــن مس ــزود: در تبیی ــرد و اف ــاره ک ــا اش حوزه ه
توســعه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، بــه حــوزه 
ــه  ــر آنک ــالوه ب ــته ایم. ع ــادى داش ــه زی ــرژى توج ان
ــى دارد، از  ــاى فراوان ــوزه ظرفیت ه ــن ح کازرون در ای
ــوان  ــه عن ــى دوانى ب ــدون عباس ــر فری ــور دکت حض
نماینــده شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار کــه 
ــاى  ــس و از چهره ه ــرژى مجل ــیون ان ــو کمیس عض
ــور  ــطح کش ــوزه در س ــن ح ــرح ای ــگاهى و مط دانش
ــالوه  ــت. ع ــوردار اس ــز برخ ــود نی ــوب مى ش محس
بــر ایــن مــوارد دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه 
عنــوان تنهــا دانشــگاه دولتــى غــرب اســتان فــارس و 
قطــب علمــى منطقــه، اعضــاء هیئــت علمــى توانمند و 
زیرســاخت هاى مطلــوب و متعــددى در دانشــکده هاى 
مختلــف، از جملــه دانشــکده هاى علــوم پایــه و فنــى 
ــى  ــاى علم ــد ظرفیت ه ــه مى توانن ــى دارد ک مهندس

ــتان  ــال در شهرس ــع فع ــاء صنای ــراى ارتق ــبى ب مناس
ــند.  ــارس باش ــتان ف ــرب اس کازرون و غ

مهنــدس رضــا بامیــان، مدیــر نیــروگاه ســیکل 
ترکیبــى کازرون نیــز در ایــن نشســت، ضمــن معرفــى 
ظرفیت هــاى موجــود در ایــن نیــروگاه، ارتبــاط موثــر 
ــم  ــاخص هاى مه ــى از ش ــت را یک ــگاه و صنع دانش
ــود: بایســتى  ــر نشــان نم ــمرد و خاط ــعه اى برش توس
ــا ایــن ارتبــاط  تــالش شــود ت
ــر  ــى موث ــب مکانیزم های در قال
و هدفمنــد، محقــق گــردد. بــا 
ــاى ارتباطــى  ایجــاد مکانیزم ه
ضمــن  مى تــوان  موثــر 
ــاى  ــرى از نیازه ــناخت بهت ش
دو طــرف، مجموعــه ى متنوعى 
از ایده هــاى موجــود را بــه 
ــر در  ــد و موث ــه اى هدفمن گون
قالــب برنامه هــاى مختلــف 
پژوهشــى، مطالعاتــى، اجرایــى 
گونــه اى  بــه  و  بررســى  و... 
مناســب در مســیر تحقــق 

ــرار داد.  ق
مدیــر نیــروگاه ســیکل ترکیبى 
ــر  ــا تقدی ــن ب کازرون همچنی
ــگاه  ــى دانش ــرد تعامل از رویک
کازرون  فارســى  ســلمان 
نیــروگاه  ایــن  آمادگــى  از 
ــا و  ــعه همکارى ه ــراى توس ب
ــر  ــترك خب ــاى مش فعالیت ه

داد. 
در ادامــه ایــن نشســت ســایر اعضــاء هیئــت علمــى 
ــران نیــروگاه  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و مدی
ســیکل ترکیبــى کازرون، ضمــن بررســى مــوارد مطرح 
ــاى  ــه ارتباط ه ــین و مجموع ــت پیش ــده در نشس ش
برقــرار شــده، بــه بیــان دیدگاه هــا و بررســى عملیاتــى 
مســیرهاى مشــترك همــکارى پرداختنــد و مقرر شــد 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم دو عضــو هیئ
ــه عنــوان عضــو کمیتــه تحقیقــات نیــروگاه  کازرون ب
ــکارى  ــروگاه هم ــن نی ــا ای ــى کازرون ب ــیکل ترکیب س
داشــته باشــند تــا از ایــن طریــق ارتباطــات پایــدار در 
ــکل  ــى و... ش ــى، آموزش ــف پژوهش ــاى مختل حوزه ه
ــالوه  ــز ع ــن در حــوزه دانشــجویى نی ــرد. همچنی بگی
بــر تقویــت کمــى و کیفــى حضــور دانشــجویان، ارتباط 
دوســویه آموزشــى و کارگاهــى بیــن دو مجموعــه براى 

دانشــجویان دنبــال شــود. 

نشســت مشــترك جمعــى از اعضــاء هیئــت رئیســه و 
اعضــاء هیئــت علمى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
و مدیــر نیــروگاه ســیکل ترکیبــى کازرون، بــه میزبانــى 
ــد و  ــزار گردی ــى کازرون برگ ــلمان فارس ــگاه س دانش
طــى آن، زمینه هــاى مشــترك کارى بــا هــدف توســعه 
ارتباطــات و زمینه ســازى بــراى تقویــت فعالیــت 
ــورد  ــاور، م ــاى فن ــان و واحده ــرکت هاى دانش بنی ش

ــت.  ــرار گرف ــر ق ــو و تبادل نظ گفتگ
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غری

ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
ــنبه،  ــر روز سه ش ــه ظه ــت ک ــن نشس ــداى ای در ابت
ــر  ــح ب ــا تصری ــد، ب ــزار ش ــاه برگ ــت م 6 اردیبهش
ــاى مختلــف صنعتــى در ســطح شهرســتان  ظرفیت ه
کازرون، نیــروگاه ســیکل ترکیبــى ایــن شهرســتان را 
ــت در کازرون  ــته ى صنع ــاى برجس ــى از ظرفیت ه یک
ــى  ــارات عموم ــود: انتظ ــان نم ــر نش ــمرد و خاط برش
مــردم شــریف کازرون این اســت کــه نهادهــاى مختلف 
بتواننــد در قالــب فعالیت هــاى هم افــزا، باالتریــن 
میــزان دســتاورد را بــراى توســعه ایــن منطقــه 

ــلمان  ــگاه س ــز دانش ــى نی ــند. از طرف ــته باش داش
ــى  ــگاه دولت ــا دانش ــوان تنه ــه عن ــى کازرون ب فارس
ــق  ــتاى تحق ــه، در راس ــى منطق ــب علم کازرون و قط
سیاســت هاى کالن وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى 
و بیانیــه مأموریــت خــود، تــالش کــرده تــا بیشــترین و 
مناســب ترین ســطح تعامــالت را بــا نهادهــاى مختلــف 
ــژه  ــه صــورت وی ــتا ب ــن راس داشــته باشــد و در همی
ــا  ــط ب ــاى مرتب ــاختى را در حوزه ه ــاى زیرس رویکرده
ــان  ــرکت هاى دانش بنی ــاور و ش ــاى فن ــد واحده رش
دنبــال کرده  ایــم. مزیــن شــدن ســال جــارى بــه نــام 

در قالب بازدید میدانى از نیروگاه سیکل ترکیبى کازرون صورت پذیرفت
آغاز فصل جدید همکارى هاى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
و نیروگاه سیکل ترکیبى کازرون در قالب کمیته تحقیقات

توسعه ارتباط دانش بنیان دانشگاه سلمان فارسى کازرون با صنایع

با هدف توسعه ارتباطات و زمینه سازى براى تقویت شرکت هاى دانش بنیان صورت پذیرفت
نشست مشترك دانشگاه سلمان فارسى کازرون و نیروگاه سیکل ترکیبى کازرون برگزار شد

ادامه در صفحه بعد
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ــس و  ــاه، رئی ــنبه 30 فروردین م ــروز، سه ش ــح ام صب
ــران دانشــگاه  ــت رئیســه و مدی جمعــى از اعضــا هیئ
ســلمان فارســى کازرون و اعضــاء برخــى از شــرکت هاى 
ــراه  ــه هم ــگاه، ب ــن دانش ــتقر در ای ــان مس دانش بنی
مدیــر نواحى صنعتــى و منطقه ویــژه اقتصــادى کازرون، 
ــان  ــهید مصلحی ــى ش ــهرك صنعت ــور در ش ــا حض ب
شهرســتان کازرون، ضمــن بازدیــد از برخــى شــرکت ها 
ــا  و کارخانه هــاى مســتقر در ایــن شــهرك و گفتگــو ب
صنعتگــران، در نشســتى مشــترك بــه بررســى راه هاى 
ایجــاد تعامل هــاى دوســویه بــا هــدف تقویــت ارتبــاط 
دانشــگاه و صنعــت و اســتفاده از خدمــات شــرکت هاى 
دانش بنیــان جهــت رونق بخشــى بــه تولیــد، گفتگــو و 

ــد.  ــر نمودن تبادل نظ
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غری
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
ــا  ــران، ب ــا صنعتگ ــو ب ــد و در گفتگ ــن بازدی ــى ای ط
اشــاره بــه رویکردهــا و سیاســت گذارى هاى کالن 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى در جهــت توســعه 
فعالیت هــاى فناورانــه توســط دانشــگاه ها و کمــک بــه 
ــرکت هاى  ــق ش ــژه از طری ــه وی ــى ب ــاى صنعت واحده
ــراى تحقــق ایــن  دانش بنیــان، خاطــر نشــان نمــود: ب
ــب  ــه در قال ــبى را از جمل ــترهاى مناس ــرد، بس رویک
راه انــدازى مرکــز نــوآورى انــرژى در دانشــگاه ســلمان 
ــزا  ــم و در تعاملــى هم اف فارســى کازرون ایجــاد کرده ای
بــا نهادهــاى مرتبط در ســطح اســتان و شهرســتان، در 
حــال توســعه ایــن بســترها هســتیم. در حــال حاضــر 
ــف  ــاى مختل ــه در حوزه ه ــم ک ــى را داری ــن آمادگ ای
اعــم از تســهیل در حــِل دانش بنیــاِن مشــکالت 
شــرکت هاى مســتقر در کازرون و غــرب اســتان فــارس، 
ارایــه آموزش هــاى تخصصــى و مــورد نیــاز شــرکت ها 
و کارخانه هــا از طریــق مرکــز آموزش هــاى آزاد و 
ــم.  ــدام کنی ــاور و... اق ــاى فن ــت حوزه ه مجــازى، تقوی
ــن  ــى کازرون همچنی ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
ــال  ــراى س ــده ب ــاب ش ــعار انتخ ــه ش ــاره ب ــا اش ب

ــح  ــرى، تصری ــم رهب ــام معظ ــوى مق ــد از س جدی
نمــود: دانشــگاه ها مى تواننــد نقشــى اثرگــذار در 
جهــت تحقــق ایــن شــعار داشــته باشــند. بــر همیــن 
اســاس در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و در ادامــه 
ــا  ــت از کارآفرین ه ــراى حمای ــه ب ــى ک برنامه ریزى های
ــرکت هاى  ــت ش ــه کار و فعالی ــروع ب ــه ش ــک ب و کم
ــتیم  ــالش هس ــم، در ت ــام داده بودی ــان انج دانش بنی
ــوزه را بیــش از پیــش  ــن ح ــز ای ــارى نی ــال ج ــا س ت
ــاى  ــتا برنامه ریزى ه ــن راس ــم. در همی ــعه دهی توس
مختلفــى را در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون آغــاز 
کرده ایــم کــه از جملــه آنهــا برقــرارى ارتبــاط بیشــتر 
ــژه  ــق وی ــى و مناط ــى صنعت ــهرك ها و نواح ــا ش ب
ــبختانه  ــت و خوش ــه اس ــتقر در منطق ــادى مس اقتص
بــا رویکردهــاى خوبــى کــه از ســوى نماینــده 
مــردم شــریف شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار 
و معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
کازرون دنبــال مى شــود، امیدهــاى زیــادى بــراى 
ــا  ــب تر نقش ه ــاى مناس ــوع و ایف ــن موض ــق ای تحق
و مســئولیت هاى اجتماعــى دانشــگاه در برابــر جامعــه 

ــم.  داری
ــترکى  ــت مش ــن در نشس ــا همچنی ــر فاضل نی دکت
کــه در پایــان ایــن بازدیــد برگــزار گردیــد، بــا اشــاره 
بــه نتایــج برخــى مطالعــات علمــى، بُعــد جغرافیایــى 
ــن  ــوه ای ــم و بالق ــاى مه ــى از مزیت ه کازرون را یک
شهرســتان ارزیابــى نمــود کــه شــرایط مناســبى بــراى 
ــت و در  ــود آورده اس ــه وج ــه ب ــن منطق ــعه ای توس
ادامــه خاطــر نشــان نمــود: مى تــوان امیــد داشــت بــا 
ــر شــدن هرچــه بیشــتر دانشــگاه و صنعــت  نزدیک ت
بــه یکدیگــر و ورود اعضاء هیئــت علمى، دانشــجویان و 
دانش آموختــگان دانشــگاهى بــه فضاهــا و عرصه هــاى 
ــع و حضــور صنعتگــران در دانشــگاه ها  ــى صنای میدان
و برقــرارى تعامل هــاى مســئله محور بیــن آنهــا، 
ــاد  ــى و ایج ــاى کارآفرین ــه در حوزه ه ــر آنک ــالوه ب ع
ــرات  ــرد، اث ــورت بگی ــى هایى ص ــتغال، رونق بخش اش
ــراى شهرســتان کازرون و  ــز ب ــدگارى نی توســعه اى مان

غــرب اســتان فــارس ایجــاد شــود. بــر همیــن اســاس 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون آمادگــى دارد تــا در 
ــى و  ــهرك هاى صنعت ــرکت ش ــا ش ــزا ب ــى هم اف تعامل
ــه  ــه ارای ســایر نهادهــاى تأثیرگــذار در ایــن حــوزه، ب

ــردازد.  ــات در حــوزه ى مأموریتــى خــود بپ خدم
ــه  ــى و منطق ــر نواحــى صنعت مجیــد صــادق زاده، مدی
ــا  ــت ب ــن نشس ــز در ای ــادى کازرون نی ــژه اقتص وی
قدردانــى از رویکــرد ریاســت دانشــگاه ســلمان 
ــوى  ــده از س ــته ش ــاى برداش ــى کازرون و گام ه فارس
ایــن دانشــگاه، برقــرارى چنیــن تعامل هایــى را 
ــش  ــوزه امیدبخ ــن ح ــاالن ای ــران و فع ــراى صنعتگ ب
توصیــف نمــود و خاطــر نشــان کــرد: حضــور دانشــگاه 
ــى شــهید  ــلمان فارســى کازرون در شــهرك صنعت س
مصلحیــان و ســایر نواحــى و مناطــق مشــابه، مى توانــد 
امیدوارى هــاى فراوانــى را از جهــات مختلــف بــه وجود 
آورد. ایــن آمادگــى را داریــم تــا بــا کمــک بــه تقویــت 
ارتباط هــاى دو ســویه دانشــگاهیان و صنعتگــران، 
ــتن  ــراى گام برداش ــبى ب ــازى مناس ــم بسترس بتوانی
ــتعدادهاى  ــکوفایى اس ــیر ش ــتر در مس ــه بیش هرچ
ــتان  ــى شهرس ــعه ى صنعت ــه توس ــک ب ــه و کم منطق

ــم.  ــاد نمایی کازرون ایج
ــادى  ــژه اقتص ــه وی ــى و منطق ــى صنعت ــر نواح مدی
ــاى  ــى ظرفیت ه ــریح برخ ــه تش ــن ب کازرون همچنی
بالقــوه و بالفعــل صنعتــى در کازرون پرداخــت و برخــى 
از حوزه هایــى کــه دانشــگاهیان مى تواننــد بــه کمــک 

صنعتگــران بیاینــد را برشــمرد. 
ــو  ــه گفتگ ــت ب ــن نشس ــن در ای ــه، حاضری در ادام
ــاط  ــت ارتب ــاى تقوی ــون راه ه ــر پیرام ــادل نظ و تب
دانشــگاه و صنعــت و اســتفاده از خدمــات شــرکت هاى 
دانش بنیــان جهــت رونق بخشــى بــه تولیــد پرداختنــد 
و در نهایــت مقــرر شــد در قالــب تفاهم نامــه اى 
مشــترك، زمینه هــاى همــکارى مشــخص و اقداماتــى 
ــترك  ــاى مش ــر همکارى ه ــدازى دفت ــون راه ان همچ
ــى  ــى صنعت ــلمان فارســى کازرون و نواح دانشــگاه س

ــردد.  ــق گ کازرون محق

در بازدید رئیس و جمعى از اعضاء هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه سلمان فارسى کازرون از ناحیه صنعتى شهید مصلحیان مطرح شد
دفتر همکارى هاى مشترك دانشگاه سلمان فارسى کازرون و نواحى صنعتى کازرون راه اندازى مى شود

ــام  ــوى مق ــتغال آفرین از س ــان، اش ــد، دانش بنی تولی
معظــم رهبــرى، راهبردهــاى اساســى و مهمــى را براى 
طــى ایــن مســیر بــه وجــود آورده کــه امیدواریــم بــا 
ــعه و  ــاهد توس ــم ش ــا بتوانی ــترش هم افزایى ه گس

ــز باشــیم.  تقویــت آن نی
ــن  ــلمان فارســى کازرون همچنی رئیــس دانشــگاه س
در بخــش دیگــرى از صحبت هــاى خــود حضــور 
ــرژى  ــدون عباســى دوانى در کمیســیون ان ــر فری دکت
ــراى  مجلــس شــوراى اســالمى را فرصتــى مناســب ب
ــا  ــط ب ــع مرتب ــى و صنای ــاى علم ــت حوزه ه تقوی
انــرژى در شهرســتان برشــمرد و افــزود: خوشــبختانه 
ــه ى  ــن مجموع ــه در بی ــى ک ــاى تعامل ــا رویکرده ب
ــوان  ــود دارد، مى ت ــتان وج ــد شهرس ــران ارش مدی
ــا و اســتفاده  ــا تقویــت فعالیت ه ــه ب ــد داشــت ک امی
از ظرفیت هــاى ملــى، دســتاوردهاى مناســبى را بــراى 
ــه ى دانشــگاهى آن ایجــاد  شهرســتان کازرون و جامع
شــود. برقــرارى مناســب ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت 
ــک  ــم کم ــن مه ــه ای ــد ب ــه مى توان ــر آنک ــالوه ب ع
ــراى  ــرى ب ــى مطلوب ت ــث فرصت آفرین ــد، باع نمای
فعالیت هــاى دانشــجویان بــرق و الکترونیــک در 
گرایش هــاى مختلــف و در عرصه هــاى صنعتــى و 

آشــنایى عملیاتــى آنهــا بــا حــوزه ى صنعــت خواهــد 
شــکل گیرى  زمینه ســاز  مى توانــد  کــه  شــد 
ــرکت هاى  ــاور و ش ــاى فن ــه واحده ــته هاى اولی هس

ــد.  ــاد نمای ــز ایج ــان را نی دانش بنی
ــیکل  ــروگاه س ــر نی ــان، مدی ــا بامی ــدس رض مهن
ترکیبــى کازرون نیــز در ایــن نشســت، ضمــن تقدیــر 
از رویکــرد تعاملى ریاســت دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، خاطــر نشــان نمــود: تجــارب متعــدد و خوبــى 
از ثمــرات پربــازده ى ناشــى از ارتباط هــاى دانشــگاه و 
صنعــت در ســطح کشــور داریــم. ایــن دو حــوزه هرگاه 
ــک  ــر نزدی ــه یکدیگ ــاى مســئله محور ب ــا رویکرده ب
شــده اند، توانســته اند دســتاوردهاى خوبــى را در 
و  اجتماعى شــان  مســئولیت هاى  تحقــق  جهــت 
همچنیــن تقویــت تــوان خــود و دیگــرى انجــام دهند. 
ــدى اعضــاء  ــتفاده از توانمن ــا اس ــوان ب ــم بت امیدواری
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم هیئ
ــگاه  ــن دانش ــا ای ــل ب ــى را در تعام ــاى موفق تجربه ه

ایجــاد نمــود. 
ــن  ــى کازرون همچنی ــیکل ترکیب ــروگاه س ــر نی مدی
ــب ترین  ــرارى مناس ــراى برق ــرد: ب ــان ک ــر نش خاط
ســطح تعامــل، بایســتى مکانیزم هــاى مختلــف 

مــورد بررســى بیشــتر قــرار گیرنــد. از جملــه 
ــر روى  ــوان ب ــروع مى ت ــراى ش ــه ب ــى ک مکانیزم های
آنهــا برنامه ریــزى کــرد، یکــى در حــوزه دانشــجویى 
ــق  ــرى از طری ــت و دیگ ــوزى اس ــق کارآم و از طری
ــان،  ــرکت هاى دانش بنی ــى و ش ــت علم ــاء هیئ اعض
بــه واســطه حضــور آنهــا در کمیتــه تحقیقــات اســت 
ــق  ــراى تحق ــترهاى الزم ب ــم بس ــالش مى کنی ــه ت ک

ــود.  ــم ش ــوارد فراه ــن م ای
در ادامــه ایــن نشســت، حاضریــن در جلســه بــه بیان 
نقطه نظــرات و دیدگاه هــاى خــود پیرامــون چگونگــى 
تقویــت ارتباط هــاى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
و نیــروگاه ســیکل ترکیبــى کازرون در جهــت توســعه 
ــت شــرکت هاى  ــراى تقوی ارتباطــات و زمینه ســازى ب
ــاور، گفتگــو و تبادل نظــر  دانش بنیــان و واحدهــاى فن

نمودند. 
ــیکل  ــروگاه س ــر نی ــان، مدی ــت در پای ــى اس گفتن
ــگاه  ــرژى دانش ــوآورى ان ــز ن ــى کازرون از مرک ترکیب
ظرفیت هــاى  برخــى  و  کازرون  فارســى  ســلمان 
ــد  ــگاه، بازدی ــن دانش ــى ای ــگاهى و تخصص آزمایش

ــود.  نم
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صبــح روز سه شــنبه، 23 فروردین 
مــاه، بــا حضــور روســا و جمعــى از 
ــلمان  ــگاه هاى س ــان دانش معاون
فارســى کازرون و علــوم پزشــکى 
شــیراز، تفاهم نامــه همکارى هــاى 
ــز  ــن دو مرک ــن ای ــترك بی مش
ــعه  ــدف توس ــا ه ــگاهى ب دانش
ســطح  ارتقــاء  و  همکارى هــا 
فعالیت هــاى  کیفــى  و  کّمــى 

ــد.  ــى امضــاء ش علم
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و 
امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان 
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت فارس
دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
ســلمان فارســى کازرون در آییــن 
ــن  ــه ضم ــن تفاهم نام ــاء ای امض

ــلمان  ــت دانشــگاه س ــه مأموری ــه بیانی ــاره ب اش
کالن  سیاســتگذارى هاى  و  کازرون  فارســى 
ــتاى  ــاورى در راس ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــه،  ــه جامع ــوب ب ــى مطل ــات علم ــه خدم ارای
ــاى  ــد برنامه ریزى ه ــود: در رون ــان نم ــر نش خاط
تــالش  کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
ــف  ــائل مختل ــاء مس ــن احص ــا ضم ــم ت کرده ای
بــا  بتوانیــم  فراینــدى هم افــزا  جامعــه، در 
ــى  ــترهاى علم ــا و بس ــرى از توانمندى ه بهره گی
ــگاه  ــن دانش ــف ای ــاى مختل ــف، ظرفیت ه مختل
را در جهــت کمــک بــه حــل ایــن مســائل فعــال 

ــم.  نمایی
دکتــر غریــب فاضل نیــا، در بخــش دیگــرى 
از صحبت هــاى خــود بــا تقدیــر از رویکــرد 
هم افــزا دانشــگاه علــوم پزشــکى شــیراز و 
بــه ویــژه همراهى هــاى دکتــر ســیدوحید 
ــر  ــان زاده و دکت ــاس رضایی ــر عب ــینى، دکت حس

حســین پارســایى در راســتاى بسترســازى بــراى 
ــود:  ــان نم ــر نش ــترك خاط ــاى مش همکارى ه
ظرفیت هــاى علمــى مناســب دانشــگاه ســلمان 
ــوم  ــاى عل ــژه در حوزه ه ــه وی ــى کازرون ب فارس
پایــه و فنــى مهندســى، مى توانــد در کنــار 
ــوم  ــگاه عل ــب دانش ــى مناس ــاى عمل ظرفیت ه
پزشــکى شــیراز قــرار گیــرد و در مجمــوع 
عــالوه بــر آنکــه فرصتــى بــراى ارایــه خدمــات 
ــرب  ــتان کازرون و غ ــه شهرس ــى ب ــر علم بهت
اســتان فــارس فراهــم آورد، بســترى بــراى 
حمایــت از شــرکت هاى دانش بنیــان و کمــک بــه 
دانشــجویان و دانش آموختــگان دانشــگاهى نیــز 

ــد.  نمای
ــیدوحید  ــر س ــن دکت ــت همچنی ــن نشس در ای
ــکى و  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــینى، رئی حس
ــز  ــا حائ ــیراز ب ــى ش ــتى درمان ــات بهداش خدم
ــى نمــودن فعالیت هــاى مشــترك  اهمیــت ارزیاب

ابــراز  دانشــگاه،  دو  ایــن 
امیــدوارى نمــود اجرایــى شــدن 
بندهــاى ایــن تفاهم نامــه بتوانــد 
خدمــات  ارایــه  زمینه ســاز 
ــه  ــه جامع ــبى ب ــى مناس علم
شــود. وى همچنیــن بر ضــرورت 
شــرکت هاى  از  حمایــت 
و  نمــود  تأکیــد  دانش بنیــان 
ــى  ــئله را گام ــن مس ــق ای تحق
ــطح  ــود س ــت بهب ــم در جه مه
کمــى و کیفــى خدمــات علمــى 
و پژوهشــى بــه جامعــه دانســت. 
تفاهم نامــه  اســت  گفتنــى 
و  پزشــکى  علــوم  دانشــگاه 
خدمــات بهداشــتى درمانــى 
ســلمان  دانشــگاه  و  شــیراز 
پژوهشــى،  حوزه هــاى  در  کازرون  فارســى 
پشــتیبانى و توســعه تنظیم شــده و در قالــب آن، 
مــواردى همچــون توســعه فعالیت هــاى پژوهشــى 
و انجــام پروژه هــاى تحقیقاتــى مشــترك در 
ــکان  ــازى ام ــالمت، فراهم س ــاورى س ــوزه فن ح
ــى، دانشــجویان  ــت علم دسترســى اعضــاء هیئ
ــترها و  ــه بس ــز ب ــر دو مرک ــگران ه و پژوهش
از  اعــم  طرفیــن  پژوهشــى  زیرســاخت هاى 
ــکارى  ــى، هم ــاى اطالعات ــا و پایگاه ه کتابخانه ه
ــد در  ــوآورى رش ــز ن ــدازى مرک ــت راه ان در جه
حــوزه فنــاورى ســالمت، اســتقرار میــز خدمــات 
مشــترك جامعه محــور، حمایــت از طرح هــا و 
پروژه هــاى دانشــجویى و... در نظــر گرفتــه شــده 
اســت کــه پــس از بررســى در کمیتــه ى مشــترك 
و طــى مراحــل معمــول، در مراحــل اجرایــى قــرار 

ــت.  ــد گرف خواهن

ــور  ــا حض ــترکى ب ــت مش ــاه، نشس ــنبه، 23 فروردین م ــح روز سه ش صب
ــران دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون  ــان و مدی ــس، جمعــى از معاون رئی
ــارس  ــتان ف ــاورى اس ــم و فن ــارك عل ــران پ ــى از مدی ــس و جمع ــا رئی ب
درخصــوص توســعه همکارى هــاى مشــترك و تقویــت فعالیت هــاى 

در  دانش بنیــان  شــرکت هاى 
ســطح شهرســتان کازرون و غرب 
ــتفاده از  ــا اس ــارس ب ــتان ف اس
ــلمان  ــگاه س ــاى دانش ظرفیت ه
ــد.  ــزار گردی ــى کازرون برگ فارس
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى 
دانشــگاه  بین الملــل  امــور  و 
در  کازرون،  فارســى  ســلمان 
ایــن نشســت دکتــر غریــب 
دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
بــا  کازرون،  فارســى  ســلمان 
ظرفیت هــاى  بــه  اشــاره 

ــت و گاز،  ــم از نف ــف اع ــاى مختل ــتان کازرون در حوزه ه ــدد شهرس متع
ــا  کشــاورزى و... خاطــر نشــان نمــود: دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ب
ــف  ــاى مختل ــد در حوزه ه ــى توانمن ــت علم ــاء هیئ ــوردارى از اعض برخ
زیرســاخت هاى  از  برخــوردارى  و  و...  مهندســى  و  فنــى  علوم پایــه، 
مناســب اعــم از آزمایشــگاه ها، مراکــز مختلــف پژوهشــى و مطالعاتــى و... 
ظرفیت هــاى مناســبى را در اختیــار دارد تــا در قالــب هدایــت دانشــجویان 
ــاور و  ــاى فن ــدازى واحده ــیس و راه ان ــمت تأس ــه س ــگان ب و دانش آموخت
ــت  ــى و تقوی ــاى کارآفرین ــت فعالیت ه ــان، در جه ــرکت هاى دانش بنی ش

تولیــد و همچنیــن کمــک به توســعه پایــدار شهرســتان کازرون گام بــردارد. 
ــا اشــاره بــه شــعار  رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنیــن ب
ــارى،  ــال ج ــراى س ــرى ب ــم رهب ــام معظ ــوى مق ــده از س ــاب ش انتخ
ــح نمــود: دانشــگاه ها مى تواننــد نقشــى اثرگــذار در ایــن خصــوص  تصری
خوشــبختانه  باشــند.  داشــته 
در دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون گام هــاى آغازیــن در ایــن 
ــده اســت  ــته ش خصــوص برداش
ــال  ــه دنب ــته و ب ــال گذش و از س
ســوى  از  کــه  پیگیرى هایــى 
ــده  ــى دوانى، نماین دکتــر عباس
ــتان هاى  ــریف شهرس ــردم ش م
کازرون و کوهچنــار در مجلــس 
صــورت  اســالمى  شــوراى 
در  کــه  اهتمامــى  و  پذیرفــت 
ســلمان  دانشــگاه  مجموعــه 
ــا، واحدهــاى  ــد جــذب و اســتقرار تیم ه فارســى کازرون ایجــاد شــد، رون
ــگاه  ــرژى دانش ــوآورى ان ــز ن ــان در مرک ــرکت هاى دانش بنی ــاور و ش فن
ــر  ــالوه ب ــز ع ــال حاضــر نی ــد. در ح ــاز گردی ســلمان فارســى کازرون آغ
ــده اند و  ــتقر ش ــگاه مس ــن دانش ــان در ای ــرکت دانش بنی ــد ش ــه چن آنک
ــازى هاى  ــیده، ظرفیت س ــب رس ــه تصوی ــز ب ــن مرک ــرح در ای ــن ط چندی
ــان در دانشــگاه  ــراى توســعه فعالیــت شــرکت هاى دانش بنی ــدى را ب جدی
ســلمان فارســى کازرون بــه وجــود آورده ایــم. بــر همیــن اســاس آمادگــى 
ــا ســایر  ــدى هم افــزا ب ــا در جهــت تحقــق شــعار ســال و در رون ــم ت داری

تفاهم نامه همکارى هاى مشترك
 دانشگاه سلمان فارسى کازرون و دانشگاه علوم پزشکى شیراز امضاء شد

در نشستى مشترك صورت پذیرفت
زمینه هاى مشترك همکارى دانشگاه سلمان فارسى کازرون و پارك علم و فناورى استان 

فارس براى توسعه فعالیت شرکت هاى دانش بنیان بررسى شد
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Salman Farsi University of Kazerun Newsletter
خربنامه دانشگاه سل�ن فارسی کازرون

ش�ره  ٦   |   بهار ١٤٠١

ــا  ــتى ب ــاه در نشس ــروز، 25 خردادم ــح ام صب
حضــور هیئت رئیســه دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون و دکتــر محمود افشــارى، معاون آموزشــى 
و دکتــر حســین اســکندرى، عضــو هیئــت علمى 
دانشــگاه خلیــج فــارس بوشــهر کــه بــه میزبانى 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگــزار گردید، 

افزایــش  زمینه هــاى 
ــگاهى  ــاى دانش تعامل ه
بیــن کازرون و بوشــهر 
ــادل  ــث و تب ــورد بح م

ــرار گرفــت.  نظــر ق
گــزارش  بــه  بنــا 
ــور  ــى و ام ــط عموم رواب
دانشــگاه  بین الملــل 
ســلمان فارســى کازرون، 
دکتــر غریــب فاضل نیــا، 
ــلمان  ــگاه س رئیس دانش
ــن  ــى کازرون، در ای فارس
ــه  ــاره ب ــا اش نشســت ب
مشــترك  پیشــینه ى 
و غنــى خطــه کازرون 
در  بوشــهر  خطــه  و 
مختلــف  حوزه هــاى 
اجتماعــى،  فرهنگــى، 
اقتصــادى و...، این بســتر 

ــاى  ــش تعامل ه ــراى افزای ــبى ب ــه مناس را زمین
خدمات دهــى  ســطح  ارتقــاء  و  دانشــگاهى 
دانشــگاه ها بــه جامعــه دانســت و ضمــن معرفــى 
در  موجــود  ظرفیت هــاى  و  زیرســاخت ها 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون خاطــر نشــان 
ــلمان  ــگاه س ــاى دانش ــعه فعالیت ه ــود: توس نم
ــن  ــردم ای ــوم م ــته عم ــى کازرون، خواس فارس
ــاى  ــبختانه رویکرده ــت و خوش ــتان اس شهرس
ــه در  ــردى ک ــت گذارى هاى راهب ــر و سیاس موث
ــاورى در خصــوص  ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
جامعه محــور شــدن دانشــگاه ها و افزایــش 
ــال  ــز دنب ــه نی ــه جامع ــا ب ــى آنه خدمات ده
ــم را بیــش از  ــن مه ــه تحقــق ای مى شــود، زمین
ــتا  ــن راس ــت. در همی ــم آورده اس ــش فراه پی
برنامه ریزى هــاى متعــددى را در دانشــگاه ســلمان 

ــه  ــه ب ــم و باتوج ــال مى کنی ــى کازرون دنب فارس
ــذار  ــگاه اثرگ ــه دانش ــل توج ــاى قاب ظرفیت ه
ــم  ــن آمادگــى را داری ــارس بوشــهر، ای ــج ف خلی
ــترك، در  ــه مش ــاد تفاهم نام ــب انعق ــا در قال ت
ــم در حوزه هــاى مختلــف  ــزا بتوانی ــدى هم اف رون
ــرکت هاى  ــى، ش ــى، فرهنگ ــى، پژوهش آموزش

دانش بنیــان و... بــه همکارى هــاى مشــترکى 
بپردازیــم کــه در مجمــوع بتواند منجر به توســعه 
و ارتقــاء ســطح کمــى و کیفى خدمات دانشــگاهى 

ــود.  ــه ش ــه جامع ب
دکتــر محمــود افشــارى، معــاون آموزشــى 
ــن  ــز در ای ــهر نی ــارس بوش ــج ف ــگاه خلی دانش
ــى  ــرد تعامل ــر از رویک ــن تقدی ــت ضم نشس
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و بــا قابل توجه 
ــه  ــورت گرفت ــاى ص ــودن فعالیت ه ــف نم توصی
ــاى  ــى ظرفیت ه ــه معرف ــگاه، ب ــن دانش در ای
دانشــگاه خلیــج فــارس پرداخــت و بــا تأکیــد بر 
اســتقبال دکتر محمــد مدرســى، رئیس دانشــگاه 
ــا و  ــترش تعامل ه ــهر از گس ــارس بوش ــج ف خلی
همکارى هــا بــا دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
خاطــر نشــان نمــود: بایســتى تالش شــود تــا هر 

روزنــه اى بــراى فعالیت هــاى اثرگــذار دانشــگاهى 
وجــود داشــته باشــد، آن را بــه چراغــى پــر نــور 
تبدیــل کنیــم. تقویــت ارتبــاط دانشــگاه خلیــج 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــهر و دانش ــارس بوش ف
ــد موجــب شــکل گیرى گام هــاى  کازرون، مى توان
ــف پژوهشــى،  موثرتــرى در حوزه هــاى مختل
گســترش  آموزشــى، 
تحصیــالت تکمیلــى و... 
شــود کــه در مجمــوع 
ظرفیــت  مى توانــد 
ــت  ــاء هیئ ــب اعض مناس
ــگاه ها  ــن دانش ــى ای علم
مشــغول  و دانشــجویان 
بــه تحصیــل در آنهــا و 
حوزه هــاى  همچنیــن 
ــه اى  ــه گون ــدى را ب کارمن
تقویــت نمایــد کــه منجــر 
بــه ارایــه خدمــات هرچــه 
ــه و تحقق  بیشــتر به جامع
رویکردهــاى نظــام علمــى 
کشــور و همچنیــن ارتقــاء 
خدمــات علمــى و رفاهــى 
ــگاهیان  ــترى به دانش بیش

ــود.  ش
ــرکت  ــایر ش ــه، س در ادام
ــه  ــا و نقط ــن نشســت، دیدگاه ه ــدگان در ای کنن
ــترك  ــاى مش ــون زمینه ه ــود پیرام ــرات خ نظ
ــارس  ــج ف ــگاه هاى خلی ــن دانش ــکارى بی هم
ــرح و  ــى کازرون را مط ــلمان فارس ــهر و س بوش
ــاى مشــترك  ــه همکارى ه ــرر شــد تفاهم نام مق
ایــن دو دانشــگاه تنظیــم و براســاس آن مجموعــه 
فعالیت هــاى مشــترکى برنامه ریــزى و اجــرا 

ــود.  ش
گفتنى اســت، دکتــر افشــارى و دکتر اســکندرى، 
ــس  ــت از پردی ــن نشس ــزارى ای ــش از برگ پی
ــوان  ــه عن ــى کازرون، ب ــلمان فارس ــگاه س دانش
بزرگتریــن پــروژه توســعه فضاهــاى دانشــگاهى 
غــرب اســتان فــارس و همچنیــن مرکــز نــوآورى 
انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بازدیــد 

نمودنــد. 
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در نشستى به میزبانى دانشگاه سلمان فارسى کازرون مطرح شد

تعامل دانشگاهى کازرون و بوشهر افزایش مى یابد

نهادهــاى مســئول در ایــن حــوزه از جملــه پــارك علــم و فنــاورى اســتان 
فــارس، فعالیت هــاى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون را در ایــن حــوزه 

ــم.  ــعه دهی توس
ــارك  ــس پ ــدر، رئی ــا ذوالق ــر امین رض ــن دکت ــن نشســت همچنی در ای
ــر پیشــینه ى تاریخــى و  ــح ب ــا تصری ــارس، ب ــاورى اســتان ف ــم و فن عل
ــژه مســائل  ــه وی اثرگــذار شهرســتان کازرون در حوزه هــاى مختلــف و ب
مرتبــط بــا علــم و دانــش، خاطــر نشــان نمــود: ظرفیت هــاى متعــدد ایــن 
ــود در دانشــگاه  ــاى موج ــار پتانســیل ها و توانمندى ه ــتان در کن شهرس
ســلمان فارســى کازرون مى توانــد زمینــه مناســبى بــراى رشــد و توســعه 
هرچــه بیشــتر فعالیت هــاى دانش بنیــان در حوزه هــاى مختلــف را 
ــگان  ــجویان و دانش آموخت ــم دانش ــالش کنی ــتى ت ــد. بایس ــاد کن ایج
ــا اســتفاده از دانششــان، هــم در جهــت تولیــد و  دانشــگاهى بتواننــد ب
شکوفاســازى منطقــه گام بردارنــد و هــم فرصت هــاى شــغلى مناســبى را 
ایجــاد نماینــد. ایــن تالش هــا در مجمــوع عــالوه بــر آنکــه زمینــه تحقق 
شــعار برگزیــده شــده از ســوى مقــام معظــم رهبــرى را فراهــم مــى آورد، 
ــز  موجــب اثربخشــى هرچــه بیشــتر دانشــگاه ها و نهادهــاى علمــى نی

خواهــد شــد. 
ــر از  ــا تقدی ــن ب ــارس همچنی ــاورى اســتان ف ــم و فن ــارك عل رئیــس پ
ــت  ــا در جه ــب فاضل نی ــر غری ــتمر دکت ــاى مس ــا و پیگیرى ه تالش ه

زمینه ســازى بــراى توســعه فعالیــت شــرکت هاى دانش بنیــان در 
ســطح شهرســتان کازرون و غــرب اســتان فــارس، خاطــر نشــان نمــود: 
ــار  ــى در کن ــش خصوص ــاى بخ ــا ظرفیت ه ــود ت ــالش ش ــتى ت بایس
ــن  ــد. همچنی ــرار گیرن ــان ق ــرکت هاى دانش بنی ــاور و ش ــاى فن واحده
تجــارب متعــدد در ســایر نقــاط اســتان فارس و کشــور نشــان داده اســت 
ــد  ــه اى نیــز مى توان ــن و دلســوزان محلــى و منطق ــذارى خّیری ــه اثرگ ک
زمینه ســاز شــکوفایى هرچــه بیشــتر ایــن شــرکت ها شــده و اثرگــذارى 
دانشــگاه ها را نیــز تقویــت نمایــد. پــارك علــم و فنــاورى اســتان فــارس 
نیــز ایــن آمادگــى را دارد تــا بــا همــکارى بــا دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، حمایت هــاى الزم بــراى تقویــت شــرکت هاى دانش بنیــان و 
توســعه ایــن فعالیت هــا در شهرســتان کازرون و غــرب اســتان فــارس را 

ایجــاد نمایــد. 
ــترك  ــاى مش ــت، زمینه ه ــن نشس ــه ای ــت در ادام ــر اس ــایان ذک ش
همــکارى از ســوى حاضریــن در جلســه مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار 
گرفــت و پــس از مشــخص شــدن حوزه هــاى کارى، مقــرر شــد بــا انعقــاد 
ــا  ــاى الزم ب ــام هماهنگى ه ــترك و انج ــاى مش ــه همکارى ه تفاهم نام
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى، رونــد عملیاتــى شــدن ایــن حوزه هــا 

آغــاز گــردد. 

ادامه از صفحه قبل
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دکتر فاضل نیا در نشست تقدیر از اساتید دانشگاه سلمان فارسى کازرون تأکید نمود

لزوم نقش آفرینى دانشگاهیان
در جهت حرکت به سمت دانشگاه تمدن ساز

ــا حضــور  ــر از اســاتید دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ب نشســت تقدی
جمعــى از اعضــاء هیئــت علمــى، اســاتید مدعــو و دانشــجویان دانشــگاه 
ــن  ــى ای ــى دوان ــتاد عل ــات اس ــالن اجتماع ــلمان فارســى کازرون در س س

ــد.  ــزار گردی دانشــگاه برگ
ــلمان  ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
فارســى کازرون، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون در ایــن مراســم ضمــن گرامیداشــت مقــام اســتاد و معلــم و تقدیــر 
ــت علمــى و اســاتید دانشــگاه ســلمان فارســى  از تالش هــاى اعضــاء هیئ
ــادى  ــودن دانشــگاه تالش هــاى زی کازرون کــه هــم در دوره غیرحضــورى ب
ــا آغــاز فعالیت هــاى حضــورى  ــراى برگــزارى کالس هــا داشــتند و هــم ب ب
اهتمــام ویــژه اى در ارایــه خدمــات علمــى داشــتند، خاطــر نشــان نمــود: 
ــاى موجــود و در راســتاى توســعه ى خدمات دهــى  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا تکی ب
ایــن دانشــگاه بــه دانشــگاهیان محتــرم و عمــوم مــردم شــریف، مجموعه اى 
متنــوع از فعالیت هــا را از جملــه تنظیــم برنامــه راهبردى ده ســاله دانشــگاه، 
تأســیس بنیــاد حامیــان، تکمیــل و آماده ســازى ســاختمان دانشــکده علوم 
پایــه، ادامــه عملیــات عمرانــى کارگاه هــاى مختلــف در پردیــس، خریــد و 
اســتقرار تجهیــزات مختلــف خوابگاهــى و رفاهــى دانشــجویان، راه انــدازى 
ــوآورى دانشــگاه  ــز ن ــه مرک ــان از جمل ــى و دانش بنی ــف علم ــز مختل مراک
ــه ســرانجام  ــه برخــى ب ــم ک ــال کرده ای ــلمان فارســى کازرون و... را دنب س

رســیده اند و برخــى دیگــر نیــز در شــرف تحقــق هســتند. 
ــزوم  ــه ل ــاره ب ــا اش ــه ب ــلمان فارســى کازرون در ادام ــس دانشــگاه س رئی
ــوزه  ــگاه ها در ح ــاتید دانش ــژه اس ــه وی ــگاهیان و ب ــى دانش نقش آفرین
ــى از  ــمردن برخ ــن برش ــاز، ضم ــگاه تمدن س ــمت دانش ــه س ــت ب حرک
مهمتریــن ویژگى هــاى دانشــگاه جامعه پــرداز و تمدن ســاز از جملــه 
ــه  ــتن ب ــى، آراس ــت و خردگرای ــى، عقالی ــى، کیفیت گرای ــتغال آفرین اش
ــا  ــر و... ب ــه، آینده نگ ــائل جامع ــه مس ــبت ب ــدى نس ــالق، دغدغه من اخ
تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه وظایــف دانشــگاهیان در تحقــق بیانیــه گام دوم 
انقــالب و جهــاد تبییــن، خاطــر نشــان نمــود: بایســتى بــا اســتفاده از تمامى 
ظرفیت هــا در راســتاى دســتیابى بــه اهــداف ایــن آرمان هــا تــالش کنیــم. 
ــى در  ــاى سیاس ــال گرایش ه ــگاه ها و دورى از اعم ــتقالل دانش ــظ اس حف
ــا  ــق ب ــازمانى مطاب ــاط س ــم و انضب ــار نظ ــگاهى در کن ــاى دانش فعالیت ه
ــد و  ــن فراین ــد تســهیل کننده ای ــارى مى توان ــاى ج ــررات و آیین نامه ه مق

بسترســاز تقویــت نشــاط علمــى باشــد. 
دکتــر فاضل نیــا در بخــش دیگــرى از صحبت هــاى خــود بــا تبریــک مجــدد 
ارتقــاء مرتبــه علمــى ســه نفــر از اعضــاء هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون بــه مرتبــه دانشــیارى، بــه انتخــاب شــعار ســال از ســوى 

مقــام معظــم رهبــرى و نقــش دانشــگاه هیان در تحقــق آن اشــاره کــرد و 
بــا مــرورى بــر سیاســت گذارى هاى کالن وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى 
ــى در  ــه کیفیت گرای ــه ب ــه و توج ــاى فناوران ــت فعالیت ه در خصــوص تقوی
ــاخص هاى  ــه ش ــوآورى، از جمل ــت و ن ــزود: خالقی ــگاه ها اف ــات دانش خدم
ــکوفایى  ــراى ش ــاز اســت. ب ــرداز و تمدن س دانشــگاه هاى پیشــرو، جامعه پ
ــوآورى  ــر راه انــدازى مرکــز ن ــه نوآورى هــا، عــالوه ب خالقیت هــا و کمــک ب
ــاط  ــت ارتب ــال تقوی ــه دنب ــلمان فارســى کازرون، ب ــرژى در دانشــگاه س ان
عملیاتــى دانشــگاه بــه حــوزه صنعــت و همچنیــن راه انــدازى مرکــز رشــد 
واحدهــاى فنــاور هســتیم. از اعضــاء هیئــت علمــى توانمنــد و دانشــجویان 
مســتعد دانشــگاه ســلمان فارســى انتظــار داریــم بــا گســترش فعالیــت در 
ــر جامعــه و انتظــارات  ــه رســالت دانشــگاه در براب ــم ب ــا، ه ــن ظرفیت ه ای
ــن  ــى شــریف شهرســتان کازرون از ای ــژه اهال ــه وی ــردم، ب ــه م عمومــى ک
دانشــگاه دارنــد جامــه عمــل بپوشــانند و هــم در جهــت ایجــاد فرصت هــاى 
شــغلى و کمــک بــه تولیــد و حــل مشــکل اشــتغال در جامعــه گام بردارنــد.  
ــاون آموزشــى و  ــروز خســروپور، مع ــر به ــن نشســت همچنیــن دکت در ای
ــر  ــا تقدی ــخنانى ب ــى س ــى کازرون، ط ــلمان فارس ــگاه س پژوهشــى دانش
از تالش هــاى اعضــاء هیئــت علمــى و اســاتید دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــاى  ــودن فعالیت ه ــورى ب ــود: دوره ى غیرحض ــان نم ــر نش کازرون، خاط
دانشــگاه ها محلــى بــراى ســنجش توانمندى هــا و فرصتــى بــراى توســعه ى 
زیرســاخت ها بــود. خوشــبختانه اعضــاء هیئــت علمــى و اســاتید دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون بــا اهتمــام ویــژه و تعهــد باالیــى کــه داشــتند، نــه 
تنهــا مانــع از تعطیلــى آمــوزش نشــدند بلکــه فعالیت هــاى پژوهشــى را نیز 
بــا ســطح کیفــى مطلوبــى دنبــال نمودنــد. از ســوى دیگــر در ایــن دوره و بــا 
ــه از ســوى ریاســت دانشــگاه، زیرســاخت هاى  ــاى صــورت گرفت حمایت ه
ــت  ــازى تقوی ــاى مج ــوزه ى ارتباط ه ــژه در ح ــه وی ــاز ب ــورد نی ــف م مختل
شــد و در حــال حاضــر عــالوه بــر آنکــه یــک ســرور را در مالکیت دانشــگاه 

ــم.  ــز اســتفاده مى کنی ــات دو ســرور پشــتیبان نی ــم، از خدم داری
ســخنرانى دبیــر کانــون موســیقى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، اجراى 
موســیقى و دکلمه توســط دانشــجویان این دانشــگاه و مســابقه دانشــجویى، 

از دیگــر برنامه هایــى بــود کــه در ایــن نشســت برگــزار شــد. 
گفتنــى اســت در پایــان ایــن نشســت از دکتــر بهــروز خســروپور، دکتــر 
محمدرضــا پورکریمــى و دکتــر پریســا عبدالرضاپــور کــه اخیــراً موفــق بــه 
ارتقــاء مرتبــه علمــى خــود بــه دانشــیارى شــده اند، تقدیــر بــه عمــل آمــد.

ایــن برنامــه بــا همــکارى معاونــت فرهنگــى و اجتماعــى و معاونت آموزشــى 
و پژوهشــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و از ســوى کانــون موســیقى و 

کانــون رســانه ایــن دانشــگاه برگــزار گردید. 
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در نشست روایتگران دفاع مقدس به میزبانى دانشگاه سلمان فارسى کازرون مطرح شد

مستندسازى و روایتگرى خاطرات رزمندگان و خانواده معزز شهدا
براى دانشجویان و نسل جدید، یکى از مصادیق جهاد تبیین است

ظهــر امــروز، ســوم خردادمــاه، همزمــان بــا ســالروز آزادســازى خرمشــهر، نشســت 
روایتگــران دفــاع مقــدس، بــا حضــور جمعــى از دانشــگاهیان، رزمنــدگان گــردان 
ــئوالن  ــران، مس ــدگان و ایثارگ ــر از رزمن ــى دیگ ــتان کازرون و برخ ــر شهرس فج
شهرســتان و جمعــى از عالقمنــدان، بــا ســخنرانى ســردار پاســدار دکتــر فضــل اهللا 
ــى  ــه میزبان ــا(ص)، ب ــم االنبی ــزى خات ــرارگاه مرک ــات ق ــین عملی ــوذرى، جانش ن
ــزار  ــن دانشــگاه برگ ــات ای ــالن اجتماع دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و در س

گردیــد. 
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
ابتــداى ایــن نشســت بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا و رزمنــدگان هشــت 

ــژه  ــه وی ــدس و ب ــاع مق ــال دف س
شــهدا و ایثارگرانــى که در آزادســازى 
خرمشــهر حضــور داشــتند، بــر 
ــق  ــن دقی ــن و تبیی ــت تدوی اهمی
دفــاع  دوران  مختلــف  وجــوه 
مقــدس از ســوى دانشــگاهیان و 
ــگاهى  ــى و دانش ــاى علم در فضاه
تصریــح نمــود و خاطــر نشــان کــرد: 
روایتگــرى ایثارگــران و خانواده هــاى 
ــرى  ــار روایتگ ــا، در کن ــدر آنه گرانق
ــى  ــهدا، یک ــم ش ــاى معظ خانواده ه
از مصادیــق جهــاد تبییــن اســت که 
ــق را  ــرى دقی ــد تصوی ــم مى توان ه
از دوران جنــگ تحمیلــى پیــش روى 
ــم  ــذارد و ه ــر بگ ــل هاى جوانت نس
اینکــه آنهــا را بــا ارزش هــاى واالیــى 
همچــون فرهنــگ جهــاد و شــهادت 
آشــناتر ســازد. بــر همین اســاس در 

دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برنامه ریزى هایــى بــراى ثبــت و ضبــط خاطــرات 
خانــواده شــهدا و همچنیــن برگــزارى نشســت هایى کــه بتوانــد زمینــه روایتگــرى 
ــا  ــتیم ب ــالش هس ــم و در ت ــرار داده ای ــتور کار ق ــم آورد در دس ــدگان را فراه رزمن

ــم.  ــت کنی ــا را تقوی ــن برنامه ه ــى، ای ــاى مل ــتفاده از ظرفیت ه اس
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنین بــا تقدیــر از رزمنــدگان کازرونى 
ــد برگــزارى ایــن  ــه در رون ــاع مقــدس ک و همســنگرها و هم رزمانــش در دوران دف
نشســت همراهى هــاى زیــادى داشــتند و ضمــن تأکیــد بــر اینکــه تــداوم ارتبــاط 
ایثارگــران بــا دانشــگاهیان مى توانــد موجــب غنــاى بیشــتر فعالیت هــاى 
دانشــگاهى بــه ویــژه در حــوزه ى جهــاد تبییــن شــود، بــا اشــاره بــه پیــام وزیــر 
ــر  ــهر، خاط ــازى خرمش ــالروز آزادس ــاورى درخصــوص س ــات و فن ــوم، تحقیق عل
نشــان نمــود: همانطــور کــه دکتر زلفــى گل، مقــام عالــى وزارت نیــز تأکیــد کرده اند، 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى بیــش از همیشــه خــود را مکلــف مى دانــد کــه 
ــه و  ــاى پیروزمندان ــوزى از مجاهدت ه ــم، و درس آم ــه ى عظی ــناخت آن واقع در ش
ترویــج روحیــه ى مقاومــت، الگوســازى نمایــد و بــا تأکیــد بــر جهــاد علمــى در نظام 
آموزشــى رویــدادى متمایــز بیافرینــد. ما نیــز در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
بــه عنــوان قطــب علمــى منطقــه در تــالش بــراى تحقــق ایــن راهبردهــا هســتیم. 
ــات  ــین عملی ــوذرى، جانش ــه ن ــر فضل ال ــدار دکت ــردار پاس ــت، س ــن نشس در ای
ــه بررســى علــل و عوامــل  ــا(ص)، طــى ســخنانى ب ــم االنبی ــرارگاه مرکــزى خات ق
جنــگ تحمیلــى، تشــریح برخــى عملیات هــا و همچنیــن پیامدهــا و دســتاوردهاى 
ــت دانشــگاه ها و  ــگاه و اهمی ــر جای ــد ب ــا تأکی ــدس پرداخــت و ب ــاع مق دوران دف
دانشــگاهیان در تبییــن دقیــق دوران دفــاع مقــدس خاطر نشــان نمــود: اگــر تاریخ 
ــت  ــد، روای ــازى کرده ان ــته اند و تاریخ س ــور داش ــه در آن حض ــرادى ک ــط اف توس

ــا شــبهه افکنى، روایت هــاى  ــد و ســعى مى کننــد ب ــى خواهنــد آم نشــود، دیگران
ــر جهــاد  ــم مقــام معظــم رهبــرى ب ــر همیــن اســاس ه متفاوتــى را بنویســند. ب
ــه  ــا بایســتى ثبــت شــده و ب ــن روایت ه ــد ای ــد و فرموده ان تبییــن تأکیــد کرده ان

ــرد.  ــرار گی ــر ق ــل هاى جوان ت ــار نس ــتى در اختی درس
ــر  ــا تقدی ــن ب ــا(ص) همچنی ــم االنبی ــزى خات ــرارگاه مرک ــات ق ــین عملی جانش
ــت  ــیر ثب ــت در مس ــراى حرک ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س ــالش دانش از ت
روایت هــاى ایثارگــران و خانواده هــاى شــهدا، بــه ارایــه ى رهنمون هایــى در 
ایــن خصــوص پرداخــت و خاطــر نشــان کــرد: دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــرى  ــن و جلوگی ــاد تبیی ــزایى در جه ــد نقــش به س ــایر دانشــگاهیان مى توانن و س
از تحریــف وقایــع تاریخــى داشــته باشــند و بــا انتقــال درســت و اصولــى تاریــخ و 
ــوان و  ــل هاى ج ــه نس ــع آن ب وقای
ــن و  ــه معاندی ــده، ب نســل هاى آین
دشــمنان اجــازه وارونه جلــوه دادن 

ــد.  ــا را ندهن واقعیت ه
ســردار نــوذرى همچنیــن در بخش 
دیگــرى از ســخنان خــود بــه 
ســابقه تاریخــى اشــغال خرمشــهر 
ــل  ــا ریشــه یابى عوام پرداخــت و ب
ــه ایــران،  تاریخــى حملــه عــراق ب
بــه تشــریح برخــى از عملیات هــاى 
ــهر از  ــازى خرمش ــش از آزادس پی
ــدس و  ــات طریق الق ــه عملی جمل
عملیــات فتح المبیــن پرداخــت 
ــل  ــه مراح ــاره ب ــا اش ــپس ب و س
ــدس،  ــات بیت المق ــف عملی مختل
ــى  ــدگان کازرون ــور رزمن ــه حض ب
برخــى  و  عملیــات  ایــن  در 
ــرد و  ــاره ک ــا اش ــاى آنه فعالیت ه
خاطــر نشــان نمــود: عملیــات آزادســازى خرمشــهر، یکــى از نقــاط عطــف تاریخى 
بــود کــه بــه خوبــى قــدرت لشــکر اســالم را بــه دشــمنان نشــان داد. رشــادت هاى 
رزمنــدگان اســالم در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس و از جملــه در آزادســازى 
خرمشــهر کــه بــراى دشــمنان بــا هیــچ منطقــى قابــل فهــم نبــود، باعــث شــد که 
بــا تکیــه بــه ایمــاِن ایــن رزمنــدگان و علیرغم وجــود مشــکالت متعدد تســلیحاتى 
ــاال را در جنــگ داشــته باشــیم  و ســنگ اندازى هاى سیاســى، در نهایــت دســت ب
ــم  ــا تحمیــل کننــد. در نهایــت ه ــه م ــم توافق هــاى یک ســویه را ب و اجــازه ندهی
خواســته هاى برحــق ایــران از جملــه شــناخته شــدن عــراق بــه عنــوان تجاوزگــر 
ــورد  ــا و... م ــه مرزه ــت، برگشــتن ب ــراق در پرداخــت غرام جنــگ، محکومیــت ع

ــرار گرفــت.  ــى ق ــه جهان ــرش جامع پذی
گفتنــى اســت در ایــن برنامــه کــه از ســوى معاونــت فرهنگــى و اجتماعى دانشــگاه 
ــى  ــناس فرهنگ ــتا، کارش ــاس روس ــد، عب ــزار گردی ــى کازرون برگ ــلمان فارس س
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و از اعضــاء خانواده هــاى شــهید ایــن دانشــگاه، 
ــرى  ــا مجرى گ ــه ب ــه ک ــن برنام ــان ای ــن در پای ــه شــعرخوانى پرداخــت. همچنی ب
مصطفــى خســروى، یکــى از رزمنــدگان کازرونــى برگــزار گردیــد، لــوح تقدیــرى 
ــى حاضــر در  ــدگان کازرون ــه نمایندگــى از رزمن ــه محســن رســتمیان کازرونى، ب ب

عملیــات آزادســازى خرمشــهر اهــدا گردیــد. 
ــن  ــش از حضــور در ای ــوذرى، پی ــر فضــل اهللا ن ــردار دکت ــت س ــر اس ــایان ذک ش
ــاده  ــاى آم ــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و بناه ــایت پردی نشســت، از س
بهره بــردارى و کارگاه هــاى فعــال ایــن ســایت بازدیــد نمــود و پــس از آن بــا حضــور 
در جمــع دانشــگاهیان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه گلبــاران قبــور مطهــر 

شــهداى گمنــام پرداخــت. 
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به مناسبت روز بزرگداشت سعدى صورت پذیرفت

نشست تخصصى سعدى شناسى برگزار شد

بــه مناســبت روز بزرگداشــت ســعدى، نشســت تخصصــى سعدى شناســى 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــاى دانش ــگاهیان، روس ــى از دانش ــا حضــور جمع ب
ــى از  ــتان کازرون و برخ ــالمى شهرس ــاد اس ــگ و ارش کازرون و اداره فرهن
عالقمنــدان بــه شــعر و ادب فارســى، در ســالن کنفرانس دانشــگاه ســلمان 

فارســى کازرون و همچنیــن در بســتر مجــازى برگــزار گردیــد. 
ــلمان  ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
فارســى کازرون، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، در ایــن نشســت کــه صبــح روز دوشــنبه، 5 اردیبهشــت ماه برگــزار 
گردیــد، بــا اشــاره بــه ظرفیت هــاى بــاالى ایــن دانشــگاه در حــوزه زبــان 
ــه واســطه فعالیــت اعضــاء هیئــت علمــى  ــژه ب ــه وی و ادبیــات فارســى ب
توانمنــد و حضــور دانشــجویان مســتعد، بــه تفاهم نامه ایــن دانشــگاه و اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان فــارس اشــاره کــرد و خاطــر نشــان 
ــف  ــاى مختل ــعه فعالیت ه ــراى توس ــى ب ــازى هاى مختلف ــود: بسترس نم
علمــى در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون صــورت پذیرفتــه اســت کــه 
باتوجــه به پیشــینه تاریخــى و غناى مباحــث ادبــى در شهرســتان کازرون و 
اســتان فــارس، مى توانــد زمینه ســاز برگــزارى رویدادهــاى مختلــف علمــى 
و فرهنگــى شــود. باتوجــه بــه رونــد حضــورى شــدن فعالیت هاى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، بســتر الزم بــراى برگــزارى حضــورى رویدادهــاى 
ــا  ــوان ب ــت و مى ت ــده اس ــاد ش ــز ایج ــى نی ــى و فرهنگ ــف علم مختل
ــتاوردهاى  ــا، دس ــت از برنامه ه ــن دس ــورى ای ــد حض ــزارى صددرص برگ

ــا انتظــار داشــت.  ــز از آنه ــرى را نی علمــى مطلوب ت
ــلمان  ــگاه س ــى دانش ــت علم ــو هیئ ــودى، عض ــد محم ــر على محم دکت
ــزل  ــاى غ ــر مولفه ه ــرورى ب ــا م ــن نشســت ب ــز در ای فارســى کازرون نی
ــر و  ــاد جهان فک ــر بنی ــعدى ب ــزل س ــود: غ ــان نم ــر نش ــعدى، خاط س
ــرآوازه  ــاعر پ ــن ش ــاى ای ــت. غزل ه ــتوار اس ــعدى اس ــرى س جهان نگ
ــه وادى عشــق  ایرانــى، عواطــف و اندیشــه ها را از وادى جمــع و اجتمــاع ب
ــتان از  ــتان و بوس ــعدى در گلس ــر س ــاند. اگ ــانى مى کش ــراد انس ــه اف ب
اخــالق جمعــى و آییــن کشــوردارى و تعلیــم و تربیــت و خانــواده و تدبیــر 
منــزل ســخن گفتــه اســت، در غــزل خویــش از درون خویــش و ناخــودآگاه 

ــد.  ــخن مى گوی ــى س جمع
عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادامــه بــا ارایه ى 
ــعدى راوى و  ــزل س ــزود: غ ــعدى، اف ــات س ــددى از ابی ــاى متع نمونه ه
ــه انســانیت  ــال لطیــف انســانى شــاعرى اســت کــه ب وصف کننــده ى خی
عشــق مــى ورزد. ســعدى مصلــح اجتماعــى اســت و در گلســتان و بوســتان 
ــاى  ــه دارد. مولفه ه ــان توج ــه انس ــت ورزى ب ــق و محب ــوع عش ــه موض ب
ــار هــم  ــى در غــزل ســعدى کن ــان عرفان غــزل عاشــقانه و نشــانه هاى زب
ــد، آن  ــا مى رس ــق واژه ه ــه عم ــت ب ــک بی ــى در ی ــرد. وقت ــرار مى گی ق
ــه دســت  ــراى ادبّیــت کالم او دســت ب تمهیــدات و هنــر ســازه هاى الزم ب

ــد.  ــم مى دهن ه
دکتــر کاظــم دهقانیان فــرد، مســئول انجمــن ادبــى اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمى شهرســتان کازرون نیــز کــه دیگــر ســخنران ایــن نشســت بــود، 

ــه  ــه ى فــرم در شــعر ســعدى، در ابتــدا ب ــه بحثــى پیرامــون مقول ــا ارای ب
مــرور فرمالیســم پرداخــت و خاطــر نشــان نمــود: فرمالیســم نــگاه دیگرى 
اســت بــه شــعر و ادبیــات کــه اولیــن بــار روس هــا در ســال 1923 بــه آن 
ــه اى  ــاده ترین نکت ــتند. س ــر گذاش ــى اث ــات اروپای ــر ادبی ــد و ب پرداختن
کــه در مــورد فــرم مى گوینــد، ایــن اســت کــه تناســب و هماهنگــى بیــن 
کلمــات و واژه هــاى یــک شــعر، مثــل صنایــع لفظــى، وزن، قافیــه، ردیــف و 

عوامــل دیگــر اســت. 
ــعدى و  ــات س ــى از ابی ــه نمونه های ــا ارای ــه ب ــرد در ادام ــر دهقانیان ف دکت
تشــریح آنهــا خاطــر نشــان نمــود: از جملــه نمونه هــاى ابیــات ســعدى کــه 
ــرو  ــه س ــت «ب ــرد، بی ــاره ک ــه آن اش ــم ب ــوع فرمالیس ــوان در موض مى ت
گفــت کســى میــوه اى نمــى آرى / جــواب داد کــه آزادگان تهــى دســتند» 
اســت. در رابطــه بــا ایــن بیــت بایســتى یــادآور شــد کــه از طرفــى نوعــى 
ســرو داریــم کــه معــروف بــه ســرِو آزاد اســت. اینجــا آزادگان بــا آزاد بودن 
ســرو ارتبــاط دارد. ارتبــاط دیگــر آن اســت کــه ســرو بــه زبــان عربــى بــه 
معنــاى بخشــنده و آزادمــرد و جوانمــرد اســت کــه بــا ســرو ارتبــاط زیبــاى 
ــه  ــد ک ــرد مى گوین ــا فراخ ــم ی ــه آن زائ ــه ب ــد ک ــاد مى کن ــرى ایج دیگ

نوعــى دیگــر از فرمالیســم اســت. 
دکتــر مهــدى رســتمى، عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون نیــز کــه یکــى دیگــر از ســخنران هاى ایــن نشســت بــود، ضمــن 
ــِى غــزِل ســعدى، خاطــر نشــان  ــداِت زبان ــا عنــوان تمهی ــه بحثــى ب ارای
نمــود: غــزل ســعدى از نظــر زبانــى بــه شــیوه ســهِل ممتنع مشــهور شــده 
ــان، مخاطــب را  ــه و شــگفت انگیز زب ــرد هنرمندان ــا کارب اســت. ســعدى ب
متوجــه ایــن موضــوع مى کند کــه بخــش قابــل توجهــى از هنرنمایــى او در 
کاربســت ویــژه زبــان اســت نــه کاربــرد آرایه هایــى کــه عمومــاً در دیــوان 

همــه شــاعران آن دوره قابــل مشــاهده اســت. 
عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنین بــا ارایه ى 
نمونه هــاى متعــددى از ابیــات ســعدى بــه تشــریح بیشــتر ایــن موضــوع 
ــى ســعدى در بخش هــاى  ــدات زبان ــرد: تمهی پرداخــت و خاطــر نشــان ک
مختلفــى همچــون تــوازن در ســطح آوایــى، تــوازن در نحــو زبــان، تضــاد و 
ــار و آشــنایى زدایى هاى  ــان گفت ــه زب ــازه، نزدیکــى ب تناظــر، تکرارهــاى ت
نحــوى قابــل بررســى اســت و نمونه هــاى فراوانــى از ایــن تمهیــدات را در 

ــت.  ــوان یاف ــعدى مى ت ــار س آث
ــرادزاده، حســینى، عشــقى،  ــا م ــن نشســت، خانم ه ــى ای در بخــش پایان
ــاى فرجــام، از دانشــجویان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون،  ــر و آق پذی

ــد.  ــوان ســعدى را خواندن اشــعارى از دی
گفتنــى اســت ایــن نشســت بــا همــکارى مشــترك گــروه زبــان و ادبیــات 
فارســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
شهرســتان کازرون و در قالــب تحقــق بندهــاى تفاهم نامــه مشــترك ایــن 
ــزار  ــارس برگ ــتان ف ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش ــگاه و اداره کل فرهن دانش

گردیــد. 
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ـ 9 اردیبهشت 1401 شرکت دانشگاهیان دانشگاه سلمان فارسى کازرون در راهپیمایى روز جهانى قدس  

گزارش تصویرى

ـ 3 تیر 1401 گلباران قبور مطهر شهداى گمنام با حضور سردار فضل اهللا نوذرى 

ادامه در صفحه بعد

مرکز مشاوره دانشگاه سلمان فارسى 
کازرون به عنوان مرکز مشاوره فعال 
در بین دانشگاه هاى کشور انتخاب شد

در ارزیابى هــاى صــورت گرفتــه از ســوى وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاورى، مرکز مشــاوره دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون بــه عنــوان «مرکــز مشــاوره 
فعــال» در بیــن مراکــز مشــاوره دانشــگاه هاى 
ــد و در  ــاب ش ــال 1400 انتخ ــور در س ــر کش سراس
ســى و ســومین گردهمایــى روســاى مراکــز مشــاوره 
ــت.  ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی ــور م ــگاه هاى کش دانش
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در لوحــى کــه بــه 
مناســبت کســب ایــن موفقیــت از ســوى دکتر هاشــم 
ــور  ــازمان ام ــس س ــر و رئی ــاون وزی ــور، مع داداش پ
دانشــجویان و دکتــر ابراهیــم نعیمــى، مدیــرکل دفتر 
مشــاوره و ســالمت وزارت علــوم، تحقیقــات و فناورى 
ــه دکتــر مســلم عباســى، رئیــس مرکــز مشــاوره،  ب
بهداشــت و درمــان دانشــگاه ســلمان فارســى 

کازرون تقدیــم شــده، آمــده اســت: «ارایــه خدمــات 
مرتبــط بــا ســالمت روانــى و اجتماعــى دانشــجویان 
ــاى  ــان از فعالیت ه ــى درخش ــا، برگ ــام کرون در ای
ــن  ــد. ضم ــور ش ــگاه هاى کش ــاوره دانش ــز مش مراک
قدردانــى و ارج نهــادن بــه تــالش بى بدیــل، مجدانــه 
و دلســوزانه رئیــس و همــکاران محتــرم آن مرکــز در 
ارتقــاى ســالمت و ارائــه خدمــات روان شــناختى بــه 
ــیله  ــوم، بدینوس ــرز و ب ــن م ــز ای ــجویان عزی دانش
ــى  کســب عنــوان «مرکــز مشــاوره فعــال» در ارزیاب
ــر  ــگاه هاى سراس ــاوره دانش ــز مش ــال 1400 مراک س
کشــور را بــه جنابعالــى و همــکاران محتــرم تبریــک 
ــزد  ــارى ای ــا ی ــت ب ــد اس ــم. امی ــرض مى نمائی ع
یکتــا، همچــون گذشــته بــا انگیــزه تدبیــر هدفمنــد، 
هوشــمندانه و اقدامــات مســئوالنه، موجــب تســهیل 
ــى  ــى ـ اجتماع ــت روان ــاى بهداش ــت ارتق در جه

ــان را  ــن آینده ســازان میهــن عزیزم دانشــجویان، ای
ــم نماییــد.»  فراه

ــب  ــر غری ــت، دکت ــن موفقی ــب ای ــال کس ــه دنب ب
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــر  ــه دکت ــده ب ــه دســت آم ــت ب ــک موفقی ــا تبری ب
ــز مشــاوره، بهداشــت  مســلم عباســى، رئیــس مرک
و درمــان دانشــگاه و کارشناســان ایــن مرکــز و 
ــت و  ــاوره بهداش ــز مش ــاى مرک ــر از تالش ه تقدی
ــات  ــه اقدام ــى از مجموع ــگاه و قدردان ــان دانش درم
صــورت گرفتــه از ســوى معــاون دانشــجویى و 
مجموعــه ى معاونــت دانشــجویى دانشــگاه، دســتیابى 
ــى،  ــاى علم ــون تالش ه ــت را مره ــن موفقی ــه ای ب
ــت و  ــز دانس ــن مرک ــته ى ای ــت و پیوس ــز اهمی حائ
ــت و  ــاوره، بهداش ــز مش ــود: مرک ــان نم ــر نش خاط
ــه  ــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون از جمل درم
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــذار دانش ــز اثرگ مراک
ــدد  ــاى متع ــودن ظرفیت ه ــال نم ــا فع ــه ب ــت ک اس
ــه  ــا تکی ــژه ب ــه وی ــگاه و ب ــن دانش ــود در ای موج
ــى  ــت علم ــاء هیئ ــاالى اعض ــاى ب ــه توانمندى ه ب
کازرون و بــه مــدد  فارســى  دانشــگاه ســلمان 
برنامه ریزى هــاى مدیریتــى خوبــى کــه داشــته 
ــه  ــى را ب ــات مطلوب ــم خدم ــده ه ــق ش ــت، موف اس
ــم در  ــد و ه ــه نمای ــگاهیان ارای ــجویان و دانش دانش
ــن دانشــگاه و  ــت ای ــه مأموری ــق بیانی ــتاى تحق راس
ــه،  ــر جامع ــى در براب ــئولیت اجتماع ــه مس ــل ب عم
ــتان  ــردم شهرس ــوم م ــه عم ــى را ب ــات متنوع خدم

ــد.  ــه ده کازرون ارای
ــان  ــز مشــاوره، بهداشــت و درم ــى اســت مرک گفتن
ــه  ــر ارای دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون عــالوه ب
ــاى  ــى از برنامه ه ــوع متنوع ــول، مجم ــات معم خدم
آموزشــى، مشــاوره هاى تخصصــى، ســمینارهاى 
علمــى و... را برگــزار مى کنــد. ایــن مرکــز بــه 
ویــژه در دوره شــیوع ویــروس کرونــا در کنــار 
ارائــه خدمــات مختلــف مشــاوره اى و آموزشــى 
ــه خدمــات  ــه ارائ ــه دانشــجویان و دانشــگاهیان، ب ب
ــا  ــت کرون ــتاد مدیری ــه س مشــاوره اى و تخصصــى ب
ــودن  ــر نم ــا دای ــت و ب ــتان کازرون پرداخ در شهرس
خطــوط ارتبــاط مســتقیم مشــاوره اى، خدمــات 

ــود.  ــه نم ــز ارای ــردم نی ــوم م ــه عم ــى را ب متنوع
ــى  ــومین گردهمای ــى و س ــت س ــر اس ــایان ذک ش
روســاى مراکــز مشــاوره دانشــگاه هاى کشــور، 
ــا  ــاه 1401 و ب ــت م ــاى 19 و 20 اردیبهش ــى روزه ط
حضــور بیــش از 130 دانشــگاه در پردیــس دانشــگاه 
شــیراز برگــزار گردیــد و در گردهمایــى پایانــى 
ــازمان  ــس س ــر و رئی ــاون وزی ــور مع ــا حض ــه ب ک
ــز مشــاوره  ــزار شــد، از مراک ــور دانشــجویان برگ ام
برگزیــده دانشــجویى در بیــن دانشــگاه هاى سراســر 
ــز مشــاوره دانشــگاه ســلمان  ــه مرک کشــور، از جمل
ــت.  ــورت پذیرف ــر ص ــى کازرون تقدی ــلمان فارس س

با نزدیک شدن به زمان آزمون هاى پایان ترم و از سوى 
مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه سلمان فارسى 

کازرون صورت پذیرفت
کارگاه آشنایى دانشجویان با 

راهکارهاى عملى مدیریت اضطراب 
امتحان برگزار شد

ــه زمــان برگــزارى آزمون هــاى  ــک شــدن ب ــا نزدی ب
پایــان تــرم دانشــجویان، راهکارهــاى عملــى مدیریت 
از طریــق برگــزارى وبینــار  اضطــراب امتحــان 
ــز  ــه از ســوى مرک ــت اضطــراب امتحــان» ک «مدیری
مشــاوره، بهداشــت و درمــان دانشــگاه ســلمان 
ــجویان  ــه دانش ــد، ب ــزار گردی ــى کازرون برگ فارس
ــه  ــگاه هاى کازرون ک ــل در دانش ــه تحصی ــغول ب مش
در ایــن وبینــار شــرکت کــرده بودنــد، آمــوزش داده 

شــد. 
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــار  ــن وبین ــى کازرون، در ای ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــس  ــى، رئی ــلم عباس ــر مس ــور دکت ــا حض ــه ب ک

مرکــز مشــاوره، بهداشــت و درمان دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون و بــا تدریــس دکتــر محمــد ترکمــان، 
ــک و  ــم تئوری ــه مفاهی ــر ارای برگــزار شــد، عــالوه ب
ــى  ــراب، برخ ــترس و اضط ــا اس ــاط ب ــى در ارتب علم
ــه  ــز ب ــا آن نی ــراى مواجهــه ب تکنیک هــاى عملــى ب

ــد.  ــوزش داده ش ــجویان آم دانش
ــتقبال  ــا اس ــه ب ــن کارگاه ک ــان در ای ــر ترکم دکت
ــد،  ــه گردی ــگاه هاى کازرون مواج ــجویان دانش دانش
ــه  ــراب، ب ــترس و اضط ــف اس ــه تعری ــن ارای ضم
عملکــرد  بــر  اســترس  اثرگــذارى  چگونگــى 
ــارى و  ــل رفت ــریح عوام ــه تش ــت و ب ــرد پرداخ ف

روانشــناختى ناشــى از آن پرداخــت. 
وى در ادامــه بــا آمــوزش چندیــن تکنیــک مختلــف، 
شــیوه هاى عملــى کنتــرل اســترس و بهبــود رفتــار 
ــن  ــرکت کنندگان در ای ــه ش ــا را ب ــان آزمون ه در زم

وبینــار آمــوزش داد. 
گفتنــى اســت ایــن وبینــار کــه بــه صــورت رایــگان 
ــوع و  ــات متن ــه خدم ــزار شــد، یکــى از مجموع برگ
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ـ تیرماه 1401 ـ 31 تیر 1401آغاز عملیات تسطیح و بیس کوبى راه ها و مسیرهاى دسترسى پردیس دانشگاه  اختتامیه جشنواره عکس کازرون با همکارى بنیاد توسعه کازرون پژوهى 

متعــدد مرکــز بهداشــت، درمــان و ســالمت دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون اســت کــه عــالوه بــر 
ــایر  ــه س ــگاه، ب ــن دانش ــجویان ای ــه دانش ــه ب ارای
عالقمنــدان و متقاضیــان در ســطح جامعــه نیــز ارایــه 

مى شــود. 

با شرکت جمعى از همیاران علمى دانشگاه سلمان فارسى 
کازرون صورت پذیرفت

کارگاه آموزش تاب آورى در شرایط 
سخت برگزار گردید

کارگاه  فروردین مــاه،   30 سه شــنبه،  روز  صبــح 
ــرکت  ــا ش ــرایط ســخت ب ــاب آورى در ش ــوزش ت آم
جمعــى از همیــاران علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــى  ــتاد عل ــات اس ــالن اجتماع ــل س کازرون و در مح

ــد. ــزار گردی ــگاه برگ ــن دانش ــى ای دوان
ــل  ــور بین المل ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر لیــال 
حمیــدى، مــدرس ایــن کارگاه در قالــب فعالیت هــاى 
ــط  ــاى مرتب ــه آموزش ه ــه ارای ــى ب ــف کارگاه مختل
ــودن  ــرا ب ــت پذی ــى، اهمی ــرى در زندگ ــا واقع نگ ب
افــکار جدیــد و ســازنده، اســتفاده از اســتراتژى هاى 
موثــر در شــرایط دشــوار و داشــتن جهان بینــى 

ــت. ــى پرداخ ــى در زندگ واقع
ــا  نحــوه عملکــرد مغــز در  ارایــه مباحــث مرتبــط ب
شــرایط دشــوار و پیامدهــاى حاصــل از عــدم توجــه 
صحیــح بــه نیازهــاى ضــرورى مغــز در ایــن شــرایط 

ــدى،  ــرارى، ناامی ــردگى، بى ق ــراب، افس ــد اضط مانن
ــتراحت  ــح اس ــیوه هاى صحی ــت ش ــاد و در نهای اعتی
ــن کارگاه  ــه در ای ــود ک ــه مباحــث دیگــرى ب از جمل

تدریــس شــد.
در پایــان تکنیک هــاى موثــر در عبــور از بحران هــاى 
زندگــى آمــوزش داده شــد و از شــرکت کنندگان 
ــود  ــراى بهب ــا ب ــن راهکاره ــد از ای ــوت گردی دع

ــد  ــاى جدی ــاخت عادت ه ــه و س ــى روزان در زندگ
ــد. ــتفاده کنن اس

گفتنــى اســت ایــن کارگاه از ســوى مرکــز مشــاوره، 
بهداشــت و درمــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
و در ادامــه مجموعــه برنامه هــاى ایــن مرکــز جهــت 
ــزار  ــگاهیان برگ ــه دانش ــى ب ــات علم ــه خدم ارای

گردیــد. 

با برگزارى سومین دور از طرح ملى گفتگوى تاالب هاى 
ایران صورت پذیرفت

چالش ها و فرصت هاى کنشگرى در 
تاالب هاى پریشان و بختگان
مورد بررسى قرار گرفت

فرصت هــاى  و  «چالش هــا  تخصصــى  نشســت 
ــا  ــگان»  ب ــان و بخت ــاى پریش ــگرى در تاالب ه کنش
حضــور جمعــى از دانشــگاهیان، متخصصان، کنشــگران 
ــى از  ــت و برخ ــائل محیط زیس ــه مس ــدان ب و عالقمن
مســئوالن اســتانى و ملــى در ســالن کنفرانس دانشــگاه 

ــد.  ــزار ش ــلمان فارســى کازرون برگ س
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غریــب 
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــس دانشــگاه س ــا، رئی فاضل نی
ــاى  ــه ظرفیت ه ــا اشــاره ب ــن نشســت ب ــداى ای در ابت
بــاالى محیط زیســتى شهرســتان کازرون و تأکیــد 
بــر لــزوم نقش آفرینى هــاى علمــى و تخصصــى 
دانشــگاهیان در کمــک بــه حــل مســائل ایــن حــوزه، 
خاطــر نشــان نمــود: دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــا تکیــه بــه ظرفیت هــاى متعــدد خــود ایــن  کازرون ب
آمادگــى را دارد کــه در راســتاى اجــراى سیاســت هاى 
ــت  ــاورى در جه ــوم، تحقیقــات و فن کالن وزارت عل
ــه ایفــاى  ــه حــل مســائل مختلــف جامعــه ب کمــک ب
ــالوه  ــگاه ع ــن دانش ــبختانه ای ــردازد. خوش ــش بپ نق
ــد  ــى توانمن ــت علم ــاء هیئ ــدى از اعض ــر بهره من ب
ــت، از  ــده اس ــاد ش ــه ایج ــددى ک ــاختارهاى متع و س
ــژه  ــه وی ــتعدى ب ــجویان مس ــت دانش حضــور و فعالی
ــکل هاى  ــایر تش ــى و س ــاى فرهنگ ــب کانون ه در قال
دانشــجویى برخــوردار اســت که نشــان داده انــد توانایى 
مطلوبــى در طرح ریــزى و اجــراى طرح هایــى حتــى در 
ــه  ــراى س ــد. طراحــى و اج ــز دارن ــى را نی ــطوح مل س
ــران، نشــان  دوره طــرح ملــى گفتگــوى تاالب هــاى ای
دهنــده ایــن توانمنــدى اســت و تــالش کرده ایــم رونــد 
برنامه ریزى هــا در جهــت تقویــت حمایــت از ایــن 
ــه  ــک ب ــراى کم ــا ب ــت ظرفیت ه ــجویان و تقوی دانش
حــل مســائل جامعه دنبــال شــود چراکه معتقدیــم ورود 
دانشــجویان و دانشــگاهیان بــه حــل مســائل جامعــه، 
مى توانــد امیدهــاى مضاعفــى را درخصــوص دســتیابى 

ــد.  ــاد نمای ــه ایج ــدار و بهین ــاى پای ــه راه حل ه ب
ــوط  ــتى بل ــون محیط زیس ــر کان ــوالدى، دبی ــرزاد پ ف
ســبز دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون نیــز در 

ــزى  ــداف طرح ری ــریح اه ــن تش ــت ضم ــن نشس ای
ــوى  ــران از س ــاى ای ــى تاالب ه ــوى مل ــروژه گفتگ پ
ــا و  ــا حمایت ه ــود: ب ــان نم ــر نش ــون، خاط ــن کان ای
ــگاه  ــرح دانش ــه از ط ــورت گرفت ــتیبانى هاى ص پش
ســلمان فارســى کازرون، طــى دو ســال گذشــته موفــق 
ــن  ــروژه را بی ــن پ ــو از ای ــه دوره گفتگ ــده ایم س ش
ــه و  ــان ـ حل ــه، پریش ــان ـ ارومی ــاى پریش تاالب ه
ــن  ــب ای ــم. در قال ــزار کنی ــگان برگ ــان ـ بخت پریش
ــا  ــل ب ــرارى تعام ــا برق ــا ب ــم ت ــالش مى کنی ــروژه ت پ
دانشــگاه ها و نهادهــاى دولتــى و غیردولتــى فعــال در 
ــو  ــرایط گفتگ ــور، ش ــف کش ــاى مختل ــوزه تاالب ه ح
بیــن کنشــگران و متخصصــان تاالب هــا را ایجــاد 
ــراى اطــالع طرفیــن از  نمــوده و بســتر مناســب ترى ب
ــم  ــود آوری ــه وج ــر ب ــاى همدیگ ــا و چالش ه فرصت ه
و فرصتــى را ایجــاد کنیــم تــا از طریــق ایــن گفتگوهــا 
و ارتباط هــا، رونــد تــالش در جهــت حفاظــت و احیــاء 

ــود.  ــت ش ــور تقوی ــاى کش تاالب ه
تاالب پریشان با هویت و فرهنگ مردم کازرون 

عجین شده است 
در ادامــه ایــن نشســت، محمودرضــا پــوالدى، فرهنگى 
ــخنانى  ــه س ــا ارای ــت، ب ــوزه محیط زیس ــگر ح و کنش
بــه جایــگاه و اهمیــت ویــژه تــاالب پریشــان در بیــن 
اهالــى شهرســتان کازرون و در هــم تنیــده شــدن ایــن 
تــاالب بــا مباحــث هویتــى و فرهنگــى منطقــه اشــاره 
کــرد و خاطــر نشــان نمــود: هــزاران ســال اســت کــه 
پیونــدى ناگسســتنى میــان دریاچــه پریشــان و باورهــا 
ــن  ــته اســت. ای ــود داش ــردم کازرون وج و فرهنــگ م
دریاچــه الهــام بخــش شــعر شــاعران، الالیــى مــادران، 
و...  محلــى  افســانه هاى  مادربزرگ هــا،  قصه هــاى 

ــوده اســت.  مــردم کازرون ب
ایــن کنشــگر حــوزه محیط زیســت در ادامــه بــا 
مقایســه تطبیقــى وضعیــت تاالب پریشــان در طــول دو 
دهــه گذشــته، بــه مــرور پیشــینه کنشــگرى پیرامــون 
ــاى  ــمردن فرصت ه ــا برش ــت و ب ــاالب پرداخ ــن ت ای
پیــش رو خاطــر نشــان نمــود: افزایــش ســطح آگاهــى 
عمومــى و حساســیت اقشــار مختلــف مــردم و افزایش 
مشــارکت هاى مردمــى از جملــه مــواردى هســتند کــه 
ــه  ــاالب پریشــان را ب ــوع، مســائل ت توانســته در مجم
یــک مطالبــه عمومــى تبدیــل کنــد. بــا ارتبــاط موثر و 
نافــع بــا جوامــع محلــى بــه منظــور همیــارى در جهت 
ــودن  ــرح نم ــن مط ــاالب و همچنی ــاى ت ــظ و احی حف
ــوان  ــى، مى ت ــطح مل ــان در س ــاالب پریش ــائل ت مس
ــت  ــود در جه ــاى موج ــرى از فرصت ه ــتفاده بهت اس

احیــاء تــاالب پریشــان نمــود. 
چالش هــاى  برشــمردن  بــا  همچنیــن  پــوالدى 
از  پریشــان  تــاالب  در  کنشــگرى  پیــش روى 
برخــى  و  قانونــى  طبیعــى،  چالش هــاى  جملــه 
ضابطــه،  از  خــارج  توســعه هاى  و  بهره بردارى هــا 
افــزود: موضــوع معیشــت، مهمتریــن دغدغــه جوامــع 
محلــى تــاالب پریشــان بــوده اســت. کمبــود امکانــات 
ــائل  ــر مس ــى و... از دیگ ــتى، تفریح ــى، بهداش رفاه
ایــن جوامــع اســت. بنابرایــن کنشــگران بایســتى بــه 
دنبــال یافتــن معیشــت جایگزیــن و همچنیــن اقنــاع 
مســئوالن و جوامــع محلــى در جهــت حرکت از ســمت 
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ــره ور و  ــت به ــمت معیش ــه س ــره ور ب ــاورزى نابه کش
ــا  ــت، ام ــوار اس ــه کارى دش ــه گرچ ــند ک ــدار باش پای
ــى  ــاط منطق ــرارى ارتب ــون برق ــى همچ ــا راهکارهای ب
ــاى  ــایى نیروه ــى، شناس ــع محل ــا جوام ــداوم ب و م
توانمنــد و عاشــق در عرصــه محیط زیســت و تشــکیل 
کارگروه هــا و ایجــاد تعامــل ســازنده و موثــر بــا 
ــق  ــه تحق ــوان ب ــدگان، مى ت ــئوالن و تصمیم گیرن مس
ــایر  ــگان و س ــان، بخت ــاره پریش ــا و بازگشــت دوب آنه

تاالب هــاى ســرزمین مان امیــد داشــت. 
مجموعه قوانین محیط زیستى، فرصتى مناسب براى 

کنشگران تاالب ها هستند
پــس از ایشــان سیدحســن طباطبایــى، رئیــس پــارك 
ــى  ــن معرف ــخنانى ضم ــى س ــز ط ــگان نی ــى بخت مل
تــاالب بختــگان و تشــریح وضعیــت ایــن تــاالب در دو 
دهــه اخیــر، با تصریــح بــر اینکه بســیارى از مشــکالت 
ــه  ــتند ب ــر هس ــابه همدیگ ــران، مش ــاى ای تاالب ه
ــاى  ــل خشــک شــدن تاالب ه برشــمردن برخــى دالی
ــود:  ــان نم ــر نش ــت و خاط ــگان پرداخ ــک و بخت طش

ــدار آب در  ــت پای ــا مدیری ــخ ب ــول تاری ــان در ط ایرانی
قالــب ســازه هایى همچــون قنــات، موفــق شــده بودنــد 
ــند.  ــته باش ــى داش ــع آب ــدارى از مناب ــردارى پای بهره ب
ــه  ــى ک ــع آب ــردارى از مناب ــد بهره ب ــر رون ــا تغیی ام
ــى  ــر چاه های ــدها و حف ــداث س ــاى آن را در اح نمونه ه
ــت  ــدارى محیط زیس ــن پای ــر گرفت ــدون در نظ ــه ب ک
ــراى  ــکالتى ب ــروز مش ــث ب ــد، باع ــورت گرفته ان ص
ــا شــده  ــه تاالب ه همــه عرصه هــاى زیســتى و از جمل
ــا آنجــا کــه مــا امــروز شــاهد هســتیم افــت  اســت ت
ــه 50 ــگان ب ــوزه بخت ــى در ح ــاى زیرزمین ــاالنه آبه س

ــیده اســت.  ــر رس ــک مت ــا ی ــانتى متر ت س
ــا اشــاره بــه  رئیــس پــارك ملــى بختــگان در ادامــه ب
ــراى  ــده ب ــود آم ــه وج ــاى ب ــى چالش ه ــه برخ اینک
ــد  ــى مانن ــى جهان ــر پدیده های ــز در اث ــا نی تاالب ه
تغییــرات اقلیمــى هســتند، بــر نقــش کلیــدى ســاز و 
ــن  ــرات ای ــع آب در کاهــش اث ــت مناب ــاى مدیری کاره
ــا و  ــاء تاالب ه ــه احی ــک ب ــن کم ــا و همچنی پدیده ه
جلوگیــرى از تبدیــل مشــکالت تاالب هــا بــه پیامدهاى 
ــا  ــاد ریزگرده ــت، ایج ــون فرونشس ــى همچ نامطلوب

ــرت  ــون مهاج ــى همچ ــات اجتماع ــن تبع و همچنی
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــا و... اش ــیه تاالب ه ــع حاش جوام
کنشــگران  فرصت هــاى پیــش روى  عمده تریــن  از 
ــه در  ــت ک ــى اس ــه قوانین ــران، مجموع ــاى ای تاالب ه
ــد  ــود دارد و مى توان ــور وج ــت کش ــوزه محیط زیس ح
در رونــد مطالبــات حقوقــى مــورد اســتفاده قــرار گیرد. 
قانــون توزیــع عادالنــه آب و قانــون حفاظــت، احیــاء و 
ــى  ــاى اجرای ــران و آیین نامه ه ــاى ای ــت تاالب ه مدیری
ایــن قوانیــن از جملــه مــواردى هســتند کــه مى تواننــد 

ــد.  ــرار گیرن در ایــن حــوزه مــورد اســتفاده ق
طباطبایــى همچنیــن بــا تصریــح بــر اینکــه راه نجــات 
ــا نیســت، بلکــه در حــوزه  ــا در بســتر تاالب ه تاالب ه
آبخیــز اســت، خاطــر نشــان نمــود: چالش هــاى 
ــاق  ــبه اتف ــک ش ــگان و... ی ــان، بخت ــاى پریش تاالب ه
نیفتــاده اســت و بنابرایــن بــراى برطــرف کــردن آنهــا 
ــود.  ــدت ب ــاى کوتاه م ــال راه حل ه ــه دنب ــتى ب نبایس
ــى کنشــگران و  ــن تمام ــل بی ــو و تعام بایســتى گفتگ
ذینفعــان تــداوم یابــد تــا بــا درك مشــترك و در نظــر 
ــن  ــه متضم ــدار ک ــدت و پای ــاى بلندم ــن افق ه گرفت
ــوان  ــد، بت ــتى باش ــط زیس ــاى محی ــظ ظرفیت ه حف
در جهــت احیــاء آنهــا گام برداشــت. فعالیــت دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون و رویکــردى کــه این دانشــگاه 
ــت محیطى در  ــائل زیس ــل مس ــه ح ــک ب ــراى کم ب
ــراى شهرســتان کازرون و عرصه هــاى  پیــش گرفتــه، ب
یــک فرصــت مطلــوب اســت و  زیســت محیطى 
ــیر  ــن مس ــى در ای ــایان توجه ــک ش ــد کم مى توان

نمایــد. 
براى 38 تاالب کشور برنامه مدیریت جامع تدوین 

شده است
ــت از  ــرح حفاظ ــى ط ــر مل ــرى، مدی ــرى اثنى عش مه
ــى،  ــت تخصص ــن نشس ــز در ای ــران نی ــاى ای تاالب ه
بــا تقدیــر از رویکــرد تعاملــى و جامعه محــور دانشــگاه 
ــن  ــى ای ــاى فرهنگ ــى کازرون و کانون ه ــلمان فارس س
دانشــگاه کــه ظرفیت هــاى مختلــف خــود را در جهــت 
ــد و  ــال کرده ان ــاالب پریشــان فع ــاء ت ــه احی ــک ب کم
ــران کــه  ــه طــرح گفتگــوى تاالب هــاى ای ــا اشــاره ب ب
ــن دانشــگاه در حــال اجــرا اســت، توجــه  از ســوى ای
جــدى و مبتنــى بــر رویکردهــاى علمــى و تعاملــى بــه 
ــذارى  ــل اثرگ ــه دلی ــا، ب ــا تاالب ه ــط ب ــائل مرتب مس
آنهــا در ســایر عرصه هــاى زیســتى و اجتماعــى را حائــز 
اهمیــت برشــمرد و خاطر نشــان کــرد: در گــزارش 2021

ــا  ــا در دنی ــودى تاالب ه ــرخ ناب کنوانســیون رامســر، ن
ــت و  ــده اس ــالم ش ــا اع ــر جنگل ه ــه براب ــش از س بی
از آنجــا کــه نابــودى تاالب هــا عــالوه بــر آنکــه تنــوع 
ــرات مســتقیم  ــد، اث ــار مشــکل مى کن زیســتى را دچ
ــى دارد،  ــز در پ ــى را نی ــوب اجتماع ــیار نامطل و بس
بنابرایــن بایســتى تــالش شــود تــا بــا اســتفاده از همه 
ظرفیت هــا بــه ســمت احیــاء و پایــدار نمــودن شــرایط 

آنهــا حرکــت کــرد. 
ــران  ــاى ای ــت از تاالب ه ــرح حفاظ ــى ط ــر مل مدی
ــا و  ــه برنامه ریزى ه ــر اینک ــح ب ــا تصری ــه ب در ادام
ــه  ــند ک ــى باش ــه صورت ــتى ب ــا بایس هدف گذارى ه
ــراى  ــراى تاالب هــا و هــم ب ــم ب ــرات بلندمــدت را ه اث
ــالش  ــد، از ت ــر بگیرن ــا در نظ ــوار آنه ــق همج مناط
ــن  ــق ای ــراى تحق ــت ب ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س

ــع  ــت جام ــه مدیری ــن برنام ــب تدوی ــئله در قال مس
ــون  ــود: تاکن ــان نم ــر نش ــر داد و خاط ــا خب تاالب ه
ــع  ــت جام ــه مدیری ــور برنام ــاالب کش ــراى 38 ت ب
ــه  ــش هم ــا نق ــن برنامه ه ــده اســت. در ای ــن ش تدوی
بهرهبــرداران و اثرگــذاران شناســایى شــده و آنهــا را در 
ــک  ــه ی ــه ب ــد و در ادام ــل مى کن ــا دخی برنامه ریزى ه
ســرى اهــداف اســتراتژیک و چشــم اندازهاى مشــترك 
ــاد  ــاالب ایج ــر ت ــرایط ه ــاس ش ــه براس ــیم ک مى رس

شــده اســت. 
اثنى عشــرى همچنیــن بــا تأکیــد بــر ضــرورت بــه روز 
نگــه داشــتن اطالعــات و آشــنایى کامــل بــا مجموعــه 
قوانیــن باالدســتى و ســایر قوانیــن و مقــررات جــارى 
کنشــگران  توســط  زیســت محیطى  پهنه هــاى  در 
ــارس  ــتان ف ــزود: در اس ــا، اف ــوزه تاالب ه ــال در ح فع
ــوغ  ــا بل ــه و ب ــازمان یافت ــى س ــکل هاى غیردولت تش
ســازمانى خوبــى داریــم کــه مى تواننــد در مطالبه گــرى 
ــان  ــردن مسئولیتش ــى ک ــراى اجرای ــتگاه ها ب از دس
کمــک کننــد. در بعضــى جاهــا برنامه ریزى هــاى 
بخشــى در اولویــت قــرار گرفته انــد و ایــن موضــوع بــه 

تاالب هــا صدمــه زده اســت، ایــن در صورتــى اســت کــه 
برنامه ریزى هــا و سیاســت گذارى هاى بیــن بخشــى 
ــه  ــن هم ــوزه، بی ــار در ح ــد فش ــک کن ــد کم مى توان
بخش هــا توزیــع شــود و همــه ى ایــن فشــار فقــط بــر 
ــا  ــم ت ــدا کنی ــى پی ــد راه های ــد. بای ــا نیای روى تاالب ه
ــان  ــعه اى در زم ــاى توس ــا و پروژه ه ــم بهره بردارى ه ه
مناســب و بــا مکان یابــى مناســب انجــام شــوند و هــم 

ــوند.  ــظ ش ــدت حف ــا در بلندم ــاى تاالب ه کارکرده
در ادامــه ایــن نشســت کــه بــه صــورت نیمه حضــورى 
و بــا اســتفاده از بســتر مجــازى برگــزار گردیــد، 
شــرکت کنندگان بــه بحــث و گفتگــو پیرامــون مســائل 
مطــرح شــده از ســوى ســخنران ها پرداختنــد و 

ــد.   ــرح کردن ــود را مط ــرات خ نقطه نظ
گفتگــوى  ملــى  طــرح  اجــراى  اســت  گفتنــى 
تاالب هــاى ایــران از ســوى کانــون محیط زیســتى 
بلــوط ســبز دانشــگاه ســلمان فارســى و بــا حمایــت و 
پشــتیبانى معاونــت فرهنگــى و اجتماعــى این دانشــگاه 

ــت.  ــده اس ــرا ش ــزى و اج طرح ری
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خانــم دکتــر، بــا ســالم و ســپاس بابــت وقتــى کــه در اختیــار 
مــا و خواننــده گان خبرنامــه دانشــگاه قــرار مى دهیــد، 
ــا  ــده گان م ــراى خوانن ــتین پرســش ب ــوان نخس ــه عن ــًا ب لطف
ــگاهى  ــه در دانش ــاء مرتب ــوارى هاى ارتق ــا و دش از چالش ه

ــد.  ــلمان فارســى کازرون بگویی ــگاه س ــر دانش نظی
ــت  ــکر باب ــه و تش ــان خبرنام ــما و مخاطب ــت ش ــالم خدم ــا س ب

ــد. ــده دادی ــه بن ــه ب ــى ک فرصت
یکــى از مشــکالت آییــن نامــۀ ارتقــاء، یکســان دیدن 
در  کــه  همان طــور  و  دانشگاه هاســت  و  رشــته ها 
ــى در  ــت، تفاوت های ــتتر اس ــم مس ــما ه پرســش ش
ــى  ــات پژوهش ــر امکان ــف از نظ ــگاه هاى مختل دانش
وجــود دارد. مســلمًا فضا، محیــط و امکانات پژوهشــى 
ــت.در  ــتادان نیس ــى اس ــر در دستاوردپژوهش بى تأثی
دانشــگاه مــا بــا توجــه بــه محدودیت هــاى موجــود، 
ــف از  ــکده هاى مختل ــا دانش ــف و ی ــته هاى مختل رش
ــد  ــد نبوده ان ــه اى بهره من ــات پژوهشــى جداگان امکان
ــه  ــات دانشــگاه، برنام و در طــى ادوار مختلــف از حی
پایــۀ  اختصــاص  جهــت  آیین نامۀنظام منــدى  و 
ــته  ــود نداش ــت وج ــا گرن ــویقى و ی ــتحقاقى، تش اس
ــویق  ــوارد در تش ــن م ــه ای ــه ب ــلماً توج ــت. مس اس

ــود.  ــد ب ــى بى تأثیرنخواه ــاى پژوهش ــام کاره ــه انج ــتادان ب اس
عــالوه بــر ایــن، دانشــگاه مــا در بســیارى از رشــته ها، دانشــجوى 
ــگاه هایى  ــالف دانش ــن، برخ ــدارد. بنابرای ــى ن ــالت تکمیل تحصی
کارهــاى  در  و  دارنــد  تکمیلــى  تحصیــالت  دانشــجوى  کــه 

پژوهشــى، میــان اســتادان و دانشــجویان، همــکارى علمــى صــورت 
ــرد، در دانشــگاه مــا هیئــت علمــى تــالش بیشــترى بایــد  مى پذی
داشــته باشــد و بــار پژوهشــى در ایــن دانشــگاه، بــر عهدةاســتادان 
اســت. باایــن وجــود، در طــى ایــن ســال ها، اســتادان پژوهشــگر 
ــود را  ــى خ ــزى پژوهش ــود، برنامه ری ــرایط موج ــا ش ــق ب مطاب
ــر از  ــا کمت ــه تنه ــا ن ــکاران م ــى هم ــتاورد پژوهش ــته و دس داش
ســایر دانشــگاه ها و حتــى بعضــاً دانشــگاه هاى 
مــادر نبــوده بلکــه در برخــى رشــته ها، داراى 

ــوده اســت. ســطح کیفــى و کمــى باالتــرى نیــز ب

از بعــد ســازمانى، ارتقــاء مرتبــۀ همــکاران 
ــت؟ ــارى اس ــه ارزش و اعتب ــگاه داراى چ دانش
علمــی   هیئــت   اعضــاي   ارتقــاء   مجمــوع،  در 
نشــان  آموزش عالــی  مؤسســات   و  دانشــگاه ها 
دهنــدة پویایــی علمــی، پژوهشــی، فرهنگــی و 
آموزشــى دانشــگاه اســت. از نظــر درجــۀ ســازمانى 
ــه، دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون  ــاء مرتب و ارتق
دانشــگاه نوپایــى اســت امــا ارتقــاء مرتبــۀ همــکاران 
توســط  درخــور  پژوهش هــاى  انجــام  نشــانگر 
ــیارى  ــۀ دانش ــه در مرحل ــرا ک ــت. چ ــن اعضاس ای
ارتقاءبــه  تأییــد  و  مى گیــرد  صــورت  نکته ســنجى بیشــترى 
ــیار و  ــتاداِن دانش ــتر اس ــداد بیش ــرد. تع ــورت نمى پذی ــى ص راحت
حتــى اســتادتمام منجــر بــه نمــود بیشــتر وجهــۀ علمــى دانشــگاه 
ــه  ــکاران، ک ــایر هم ــاى س ــه ارتق ــدوارم ک ــن امی ــود، و م مى ش

گفتگو با دکتر پریسا عبدالرضاپور
عضو هیئت علمى بخش آموزش زبان انگلیسى دانشگاه سلمان فارسى کازرون

به مناسبت ارتقاء مرتبه به دانشیارى

ــم دکتــر پریســا عبدالرضاپــور عضــو  ســرکار خان
ــان انگلیســى  ــوزش زب ــت علمــى بخــش آم هیئ
ــه  ــه در اواخــر ســال 1400، ب دانشــگاه هســتند ک
ــى بخــش  ــت علم ــن از اعضــاى هیئ ــراه دو ت هم
فیزیــک، آقایــان دکتــر بهــروز خســروپور و 

ــه ارتقــاء مرتبــه  محمدرضــا پورکریمــى، موفــق ب
بــه دانشــیارى شــدند. در گفت وگویــى کــه از نظــر 
خواهد گذشــت، ایشــان از دســتاورد ارزشــمند خود 
گان  در ســطوح شــخصى و ســازمانى براى خواننده
ــت.  ــد گف ــتر خواهن ــت آن بیش ــه و اهمی خبرنام

(توضیــح آن کــه ان شــاءاهللا مصاحبــه بــا همــکاران 
ــک در شــمارة آتــى خبرنامــه انجــام  بخــش فیزی

خواهــد شــد.)

دستاورد پژوهشى 
همکاران ما نه 

تنها کمتر از سایر 
دانشگاه ها و حتى 

بعضاً دانشگاه هاى 
مادر نبوده بلکه در 

برخى رشته ها، داراى 
سطح کیفى و کمى 

باالترى نیز بوده 
است
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ــتند  ــالش هس ــخت در ت ــتیم س ــان هس ــه در جری ــور ک همان ط
ــدا  ــه درجــۀ دانشــیارى و اســتادى دســت پی ــه زودى ب ــد ب بتوانن
کننــد، تســریع پیــدا کند.چــرا کــه بــراى شــرکت در برخى مســائل 
علمــى روز از جملــه مدیــر مســئولى و ســردبیرى نشــریه ها، 
و  تکمیلــى،  دورةتحصیــالت  درخواســت  همایش هــا،  دبیــرى 
ــۀ  ــتن درج ــه داش ــاز ب ــرى نی ــاله هاى دکت ــى داورى رس ــا حت ی
ــى دانشــیارى  ــۀ علم ــا درج ــتادانى ب دانشــیارى اســت و حضوراس
ــع  ــه نف ــت ب ــکاران و در نهای ــع هم ــه نف ــف ب ــته هاى مختل در رش

ــود.  ــد ب ــگاه خواه ــۀ دانش مجموع

ــازات پژوهشــى در  ــه امتی ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ب
ــیار  ــر بس ــگاه تأثی ــتادان دانش ــه اس ــاء مرتب ارتق
زیــادى دارد، بفرماییــد رزومــۀ پژوهشــى شــما از 

ــت؟ ــده اس ــکیل ش ــواردى تش ــه م چ
ــه در  ــه چاپ29مقال ــق ب ــال موف ــه ح ــا ب ــده ت بن
مجــالت معتبــر علمــى ISI و علمــى پژوهشــى و 
ــه در کنفرانس هــا و همایش هــاى معتبــر  ــۀ30 مقال ارائ
داخلــى و خارجــى شــده و 5 عنــوان کتــاب را تألیــف 
ــۀ  ــى 4 پایان نام ــن، راهنمای ــر ای ــالوه ب ــرده ام. ع ک
کارشناســى ارشــد را نیــز بــر عهــده داشــته ام و عضــو 
هیئــت تحریریــه و هیئــت داورى چنــد نشــریه معتبــر 

بین المللــى هســتم. 

شــما، عــالوه بــر شــاغل بــودن بــه عنــوان عضــو 
هیئــت علمــى دانشــگاه، یــک همســر و مــادر هــم 
ــه در میــان ایــن  ــًا بفرماییــد چه گون هســتید. لطف
ــد؟ ــرار مى کنی ــادل برق ــه تع ــاى چندگان نقش ه

ــه  ــا توجــه ب ــى خــود ب ــا در سیســتم ذهن ــاً بیشــتر خانم ه طبیعت
ــد  ــدى مى کنن ــبانه روز را زمان بن ــاعت ش ــا، 24 س ــم فعالیت ه حج
و در ایــن میــان، بایــد نقش هــاى مختلــف خــود را بــه عنــوان یــک 
همســر، یــک مــادر، یــک زن خانــه دار و بــراى بعضــى بــه عنــوان 
یــک کارمنــد بــه خوبــى ایفــا کننــد. اگــر بخواهیــم بگوییــم که یک 
ــه نحــو احســن انجــام  زن شــاغل مى توانــد تمــام ایــن کارهــا را ب
دهــد مســلمًا از نظــر ذهنــى و عقلــى ســخن درســتى نیســت. بــه 
ــا و  ــراى نقش ه ــه ب ــدى روزان ــود زمان بن ــا وج ــه ب ــى ک ــن معن ای
وظایــف، طبیعتــًا بایــد از جایــى کاســت تــا بتــوان نقــش پررنگ ترى 
در ســایر مــوارد داشــت. طبیعتــاً بــه عنــوان یــک مــادر و همســر، 
ــم  ــم ک ــواده اختصــاص مى دهی ــه خان ــه ب ــى ک ــم از زمان نمى توانی
ــک عضــو هیئــت علمــى، از زمانــى کــه  ــه عنــوان ی ــا ب ــم و ی کنی
بــه تدریــس و  کار اختصــاص مى دهیــم. پــس بایــد عالقــۀ زیــادى 
بــه پژوهــش داشــته باشــیم تــا بتوانیــم زمــان اســتراحت خــود را 
کاهــش دهیــم و کار پژوهشــى را دنبــال کنیــم. بــه شــخصه عالقــۀ 
ــا،  ــیارى از روزه ــه در بس ــدى ک ــه ح ــش دارم ب ــه پژوه ــادى ب زی
ــا 5صبــح، زمانــى کــه ســایر افــراد  کار پژوهشــى را از ســاعت 4 ی
خانــه در حــال اســتراحت هســتند، دنبــال مى کنــم. بــه نظــرم بــا 
ــک برنامه ریــزى منظــم بــه راحتــى مى تــوان بیــن ایــن نقش هــا  ی

تعــادل برقــرار کــرد و اطمینــان حاصــل کــرد کــه کارهــا بــه خوبــى 
ــوند. ــام مى ش انج

ــم را  ــوار و پرپیچ وخ ــیر دش ــن مس ــه ای ــردى ک ــوان ف به عن
ــراى همکارانــى  ــا موفقیــت گذرانده ایــد، چــه توصیــه اى ب ب

ــد؟ ــد، داری ــاء دارن ــه ارتق کــه قصــد دســت یابى ب
ــواد آیین نامــه اشــراف کاملــى داشــته باشــیم و  ــه م شــاید اگــر ب
چنانچــه تغییــرى در آیین نامــه صــورت نگیــرد، ایــن راه را نتوانیــم 
پرپیچ وخــم بنامیــم و اطــالق صفتــى ماننــد کاِر مســتمر مناســب تر 
ــد مدنظــر داشــته  ــه در اینجــا بای ــوردى ک باشــد. م
ــه  ــه آیین نام ــل ب ــراف کام ــنایى و اش ــیم آش باش
ــگاه  ــد دانش ــى مانن ــگاه کوچک ــراى دانش ــت و ب اس
ــه  ــته ب ــاء وابس ــر ارتق ــه از نظ ــى ک ــلمان فارس س
ــاى  ــه آیین نامه ه ــراف ب ــت، اش ــیراز اس ــگاه ش دانش
ــکده  ــته و دانش ــراى هررش ــه ب ــیراز ک ــگاه ش دانش
متفــاوت اســت، اهمیــت زیــادى دارد. انجــام پژوهــش 
در یــک زمینــۀ تخصصــى خــاص، اســتفاده از منابــع 
ــز از چــاپ  ــاالت، پرهی ــر در مق ــه روز و معتب علمــِى ب
در مجالتــى کــه داراى داورى زودهنــگام هســتند 
ــایر  ــته در س ــکاران هم رش ــردن کار هم ــال ک و دنب
ــر  ــالوه ب ــتند. ع ــم هس ــوارد مه ــگاه ها از م دانش
ــف  ــاى مختل ــه از ماده ه ــم ک ــالش کنی ــد ت آن، بای
فعالیت هــاى پژوهشــى، اعــم از چــاپ مقالــه و 
ــه در  ــه مقال ــاالت، ســخنرانى و ارائ ــاب، داورى مق کت
ــاز  ــل امتی ــى حداق ــى و بین الملل ــاى علم کنفرانس ه
الزم را کســب مــى کنیــم و تنهــا تأکیدمــان بــر روى 

ــد.  ــى و پژوهشــى نباش ــاالت علم ــتن مق نوش

توان مندى هــاى دانشــگاه را به ویــژه در حــوزة پژوهشــى 
در چــه زمینه هایــى مى دانیــد؟

خوشــبختانه در دانشــگاه مــا، بــا توجــه بــه پتانســیل هاى موجود،در 
هررشــته اى دســتاوردهایى حاصــل شــده اســت و همــکاران مــا تــا 
بــه حــال توانســته اند در رشــتۀ تخصصــى خــود در مجامــع علمــى 
ــه جامعــۀ  ــه داده، طرح هــاى ارزشــمندى را ب مقــاالت معتبــرى ارائ
ــوان ارزش گــذارى کــرد کــه در کجــا  علمــى عرضــه کننــد و نمى ت
پژوهــش بیشــترى صــورت گرفتــه و در کجــا کمتــر. همــکاران ما در 
تمــام گروه هــا مشــغول پژوهــش هســتند و مــا در چنــد ســال اخیــر 
شــاهد تبدیــل وضعیت هــاى پشت ســرهم و چندیــن ارتقــاء توســط 
ــالت  ــاى تحصی ــدان دوره ه ــود فق ــا وج ــه ب ــم ک ــکاران بوده ای هم
ــر و  ــتۀ تقدی ــین و شایس ــل تحس ــته ها، قاب ــر رش ــى در اکث تکمیل

نشــان دهنــدة ظرفیــت پژوهشــى فعــال دانشــگاه اســت. 

ــت  ــما، چنان چــه صحب ــاره از ش ــکر دوب ــان، ضمــن تش درپای
خاصــى داریــد بفرماییــد.

ــراى مجموعــه دانشــگاه  ــا آرزوى موفقیــت ب ــا تشــکر از شــما و ب ب
ســلمان فارســى کازرون

ما در چند سال 
اخیر شاهد تبدیل 

وضعیت هاى 
پشت سرهم و 

چندین ارتقاء توسط 
همکاران بوده ایم 
که با وجود فقدان 

دوره هاى تحصیالت 
تکمیلى در اکثر 

رشته ها، قابل تحسین 
و شایستۀ تقدیر و 

نشان دهندة ظرفیت 
پژوهشى فعال 
دانشگاه است
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ــی ورزد و تمــام مظاهــر  شــاید پاســخ ایــن اســت کــه ســعدي عشــق م
خلقــت و آفرینش(معبــود و عبــد و جهــان طبیعــت و ...) همــه و همــه در 
دســتگاه فکــري و عاطفــی او حضــور چشــمگیرى دارنــد. ســعدي عاشــق 
ــت  ــتدار محب ــق و دوس ــعدي عاش ــان؛ س ــق انس ــعدي عاش ــق، س خال
ــاك و سرشــت  ــی ورزد؛ طینــت پ و مهــر الفــت اســت و چــون عشــق م
بهشــتی او، زبــان بهشــتی و پــاك و ســاده و بی آالیــش و ســهِل ممتنــع 
بــدو بخشــیده اســت. شــاعران بزرگ مــا چــون فردوســی کــه در باغی در 
تــوس گــذران عمــر مى کــرد و ســرگرم نــگارش میــراث ســترگ شــاهنامه 
شــد؛ خیــام کــه در نیشــابور ســرگرم دانــش ریاضــی و نجــوم بــود کمــی 
ــلجوقیان دور  ــار س ــت و از درب ــی می گف ــی- رباع ــش  نهان ــم در خلوت ه
ــش و  ــدان خوی ــان مری ــد و می ــر مان ــیاي صغی ــز در آس ــوي نی ــود؛ مول ب
ــۀ  ــه و مطالع ــوت و  زیســت عارفان ــراد خویــش و خــداي خــود خل ــا م ب
دل پیشــه داشــت؛ حافــظ نیــز هرگــز از دیــارش ســفر نکــرده بــود؛ یــک 

عــزم  هــم  بــار  دو 
ســفر کــرد کــه نــاکام 
ــم  ــت و گفت:دل برگش
زنــدان  وحشــت  از 
بگرفــت/  ســکندر 
و  بربنــدم  رخــت 
تــا ملــک ســلیمان 

ــلیماِن  ــک س بدوم.»مل
حافــظ، شــیراز بــود. در ایــن میــان نحــوة زیســت ســعدي شــگفت انگیزتر 
و پرماجراتــر است؛شــاید دلیــل توفیــق ســعدي شــیرازي ایــن بــوده کــه 
او شــاعري مردمــی، اجتماعــی و بــه بیــان خودمانــی «میــان مــردم» بــوده 
ــی  ــاي اجتماع ــوِن نهاده ــراد و چند و چ ــاد اف ــِم نه ــه زیروب ــت و ب اس
و ضمیــر فــرد و جمــع آگاه اســت و از پیــر و جــوان، زن و مــرد، 
ــمند،  ــم، دانش ــوزگار، متعل ــد، آم ــارف، زاه ــم، ع ــر، حاک ــرادر، خواه ب

نگهبــان،  طبیــب،  حکیــم، 
مدیــران،  مســتمري بگیر، 
صوفیــان،  زیردســتان، 
رونــدگان طریقــت، مــادر و 
ــو،  ــر، عم ــر، پس ــدر، دخت پ
بــازرگان، کارگــر ، دهقــان، 
و  دوســت  قــرآن،  قــاري 
ــاربان   ــورد و س ــق، دریان رفی
و بوســتان  ... در گلســتان  و 
ســعدي  غــزل  و  قصایــد  و 
راجــع  و  دارنــد  حضــور 
ــار و  ــد رفت ــا نق ــا ی ــه آنه ب
داده  ســخن  داِد  افکارشــان 

ــت.  اس
و  محتــوا   (1 بخــِش  دو  در 
اندیشــه  و 2) زبــان و صــورت 
اشــعار و حکایــات ســعدى 

بایــد بــه صــورت و معنــاى جهــان  و ذهــن و زبــان ســعدى دســت یازیــم:
الف) محتواى آثار سعدى:

تفکــر،  جهان بینــی،  مضمون هــا،  اندیشــه ها،  محتواهــا،  مفاهیــم، 
ایده هــا، بن مایه هــاي آثــار ســعدي وســیع و متنــوع و انسان ســاز 
ــار ســعدي: 1) اخــالق  ــواي آث ــب و مشــهودتر محت اســت. (دو وجــه غال

ــقانه) ــی و عاش ــه غنای ــه؛ 1: وج حکیمان
ب) صورت و زبان آثار سعدى: 

ــان، آواهــا، واژه هــا، ترکیبــات، وزن هــا، آرایه هــاى بدیعــى و بالغــى و  زب
موســیقى اشــعار و جمــالت ســعدى، کمــال بالغــت شــعر و نثــر فارســى 

اســت. 
 و بــه ســخن اســتاد ذبیــح اهللا صفــا «ســعدي در نثــر خــود شــاعر اســت 
و در شــعر خــود اشــعر». در کنارهــم قرارگرفتــن معناهــا و افــکار نــاب در 
ــده  ــدگار مان ــده و مان ــعدي ش ــعدي، س ــص، س ــان و کالم بی نق ــار زب کن

اســت. 
محمدعلــى فروغــى، مصحــح کلیــات آثــار ســعدى، دربــارة الگوبــردارى 
مــا از ســبک ســخن ســعدى، دیــدگاه جالبــى دارنــد: «ســعدى هفتصــد 
ســال پیــش بــه زبــان امــروزى مــا ســخن نگفتــه اســت؛ بلکــه مــا پــس 
ــى  ــم ســخن م ــه ای ــعدى آموخت ــه از س ــى ک ــه زبان ــال ب از هفتصــد س
ــم. یعنــى ســعدى شــیوة نثــر فارســى را چنــان دلنشــین ســاخته  گویی
کــه زبــان او زبــان رایــج فارســى شــده اســت و اى کاش ایرانیــان، قــدر 
ــیخ  ــان ش ــر دام ــت از س ــان، دس ــیوة بی ــد و در ش ــت را بدانن ــن نعم ای

ــد کــه: برندارن
«حد همین است سخندانى و زیبایى را»

ــا و زیباســت  ــگ و خوش نم ــزل ســعدى همچــون شــکوفه هایی رنگارن غ
کــه بــر شــاخه هاي آثــار و اشــعار دیگــر او روییــده اســت و ایــن شــاخه 
ــرى و  ــام جهان نگ ــه ن ــه اى ب ــه و ریش ــوة تن ــل و می ــکوفه ها، حاص و ش

تفکــرات و تأمــالت ســعدى اســت.  (تصویــر شــماره یــک)
غــزل ســعدى شــکوفه اى اســت کــه بــر شاخســار گلســتان و بوســتان و 
قصاید او رســته اســت 
و  شــاخه ها  ایــن  و 
روى  بــر  شــکوفه ها 
ریشــه هاى  و  تنــه 
و  جهان بینــى 
ــالت او  ــرات و تأّم تفّک
ــده  ــاده ش ــاد نه بنی
بیــان  بــه  اســت. 
دیگــر، غــزل ســعدى 
ــته  ــته و شایس ــت و بایس ــدا نیس ــد او ج ــتان و قصای ــتان و بوس از گلس
ــق و  ــه و تعم ــه مطالع ــم ک ــى بدانی ــعدى را حلقه های ــار س ــت آث اس

تحقیــق در آنهــا بــر دوش ماســت. او اگــر جایــى گفتــه اســت:
«دروغى مصلحت آمیز به از راستى فتنه انگیز»

ــزاره شــاید چنــان شــهرت یافتــه کــه ســعدى ترویــج دروغ و  و ایــن گ
ــوع مصلحــت  ــى از ن دروغگوی
در  اســت،  کــرده  آمیــزش 
و  نظــام  در  کــه  صورتــى 
دســتگاه فکــرى و اخالقــى 
و  اســت  مذمــوم  دروغ  او 
راســتگویى ســتوده اســت؛ 
بایــد بدانیــم ســعدى کــه 
ــى  ــى حکایت ــارت را ط آن عب
ــانى  ــان انس ــظ ج ــراى حف ب
ــخن  ــل س ــرده - و نق ــل ک نق
بــاور  بــا  شــاید  دیگــرى 
نباشــد.  یکســان  ســعدى 
ــد: ــن گوی ــر چنی ــى دیگ جای

ــى  ــخن گوی ــت س ــر راس «گ
ــه  ــه زانک ــى ب ــد بمان و در بن
دروغــت دهــد از بنــد رهایى»

 (گلستان سعدى).
سعدیا راست ُروان گوِى سالمت بردند

راستى کن که به منزل نرسد کج رفتار 
(قصاید سعدي)

 بنابرایــن مــا بــا شــناخت مجمــوع اقــوال ســعدى بایــد بــه داورى او روى 
آوریم.کمــال ســخن ســعدي و جمــال هنــر زبانــی ســعدي برآمــده از نــگاه 
ــیرت  ــّرم، انســان خوش س ــش خ ــه آفرین ــز و عشــق محور او ب محبت آمی
و ُحــّب خداســت و بــاور بــه حیــاِت بــا عشــق و مانــدگاري آن و دوري از 

دلمردگــی اســت. 

چرا سعدي مى خوانیم؟

دکتر على محمد محمودى
عضو هیأت علمى بخش زبان و ادبیات فارسى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
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«دِم غــروب» کــه «حضــوِر خســتۀ اشــیا» را دریابــى ســفرت آغــاز شــده 
اســت. هــر شــعر خــوب، خواننــده را در ســطرى متوقــف مىســازد. ایــن 
ــى  ــه در زیبایىشناس ــت ک ــى اس ــکوفایِى حس ــول ش ــگ، محص درن
ــر  ــپهرى (منتش ــهراب س ــافر» از س ــِد «مس ــعر بلن ــمه دارد. ش سرچش
شــده در 1345) را مىخوانــم و در همــان سطِرنخســت متوقــف مىشــوم؛ 
ــگاِه منتظــرى حجــِم وقــت  ــاِن حضــوِر خســتۀ اشــیا/ ن «دِم غــروب، می
ــِم  ــه ســمت مبه ــر/ ب ــوة نوب ــد می ــوِي چن ــز، هیاه ــد/و روي می را مى دی
ــعر را  ــن ش ــطرهایى از ای ــم س ــد بگوی ــود...» بای ــاري ب ــرگ ج ادراِك م
ــى  ــودهام؛ «- قشــنگ یعن ــگ نم ــر آن درن ــدهام و ب ــن خوان ــش از ای پی
ــا  ــق تنه ــکال»... «و عش ــقانۀ اَش ــر عاش ــى تعبی ــنگ یعن ــه؟/ -قش چ
ــه...! وصــل  ــده شــدن»...«- ن عشــق... مــرا رســاند بــه امــکاِن یــک پرن
ممکــن نیســت/ همیشــه فاصلــهاى هســت»... «غبــاِر عــادت، پیوســته در 
مســیر تماشاســت». امــا ایــن بــار ســطر نخســت چیــزى دارد کــه مــرا در 
همــان ابتــداى ســفر از همراهــى راوى بازمــىدارد. آرى،همــه چیــز در «دِم 

غــروب» نهفتــه اســت. 
ــه  ــرا ب ــوان آن، م ــعر و عن ــطِر ش ــتین س ــى، نخس ــى بینامتن در خوانش
ــا  ــاِز آنه ــر آغ ــروب ب ــاِر غ ــه غب ــدازد ک ــابهى مىان ــعرهاى مش ــاد ش ی
ــهریار  ــدهاى از ش ــِع قصی ــه، مطل ــتین جرق ــت. نخس ــده اس ــه ش ریخت
اســت: «دلتنــِگ غروبــى خفــه بیــرون زدم از در/ در دســت گرفتــه مــِچ 
ــا دلتنگــى  ــا کمــى دقــت مىبینیــم غــروب تــوأم ب دســِت پســرم را». ب
ــز از دلتنگــى  ــراى گری و خفگــى توصیــف شــده اســت و شــاعر/راوى ب
ناگزیــر از ســفر اســت. ســایه نیــز «دلتنــِگ غــروِب خفــه»ِى شــهریار را 
ــه دلتنــِگ غروبــى  در ترکیبــى دیگــر در شــعر خــود آورده اســت: «خان
خفــه بــود/ مثــِل امــروز کــه تنــگ اســت دلــم». تداعِى ســفر در غــروب، 
ــِد محمدکاظــم کاظمــى رهنمــون مىشــود:  ــوِى بلن ــِع مثن ــه مطل ــرا ب م
«غــروب در نفــِس گــرِم جــاده خواهــم رفــت/ پیــاده آمــده بــودم پیــاده 

ــروب  ــفرش را غ ــان س ــاعر زم ــز ش ــعر نی ــن ش ــت». در ای ــم رف خواه
ــرده اســت. انتخــاب ک

ســهراب در شــعر دیگــرى بــه نــام «رو بــه غــروب» تصویــرى از طبیعــت 
ــته  ــه کار بس ــروب را ب ــِى غ ــۀ دلتنگ ــان، بنمای ــرده و در پای ــیم ک ترس
اســت: «غــم بیامیختــه بــا رنــِگ غــروب/ مىتــراود ز لبــم قصــۀ ســرد/ 
دلــم افســرده در ایــن تنــِگ غــروب». چــراِغ غــروِب دورتــرى در ذهنــم 
ــا  ــزاد: «-روز ی ــروغ فرخ ــدى» ازف ــى اب ــود: «در غروب روشــن مىش
ــاق، شــعر  ــدى اســت». از ُحســِن اتف ــى اب ــه اى دوســت غروب شــب؟ -ن
غــروِب فــروغ نیــز ماننــد مســافِر ســهراب بــر پایــۀ گفتوگــو میــان دو 
ــا  ــد. ب ــل باش ــل تأم ــد مح ــه مىتوان ــه اســت ک ــازمان یافت ــت س دوس
ــه  ــم ک ــروب مىیاب ــاِز غ ــا آغ ــعرى ب ــعار بامداد،ش جســتوجویى در اش
ــب آرام/  ــمفونِى ش ــد س ــراه دارد: «مىچک ــز هم ــى را نی ــِت دلتنگ صف
ــِش افســردة روز/ بىصــدا  ــرب از آت ــروب/ مغ ــوِش غ ــِى خام روِى دلتنگ

مىســوزد».
ــِر  ــۀ عنص ــل، دنبال ــه طورمجم ــد ب ــىدارد، هرچن ــم م ــى برآن جویندگ
غــروب را در شــعِر گذشــته بگیــرم. ســعدى و حافــظ و ســنایى شــاعراِن 
ــِن  ــِت تبیی ــروب در جه ــاِز غ ــا آغ ــى دارد ب ــا غزل ــد. موالن بى غروبن
نکتــهاى عرفانــى؛ غــروب، پایــاِن ســیر در عالــِم مشــاهده و آغــاِز ســیر 
ــه از  ــت؛ البت ــز داراس ــفر را نی ــۀ س ــه بنمای ــت ک ــب اس ــِم غی در عال
ــدد  ــد/ ببن ــروب آی ــید در غ ــو خورش ــام چ ــاِز ش ــوىاش: «نم ــوع معن ن
ایــن رِه حــس، راِه غیــب بگشــاید». در مجمــوع در شــعر کهــن، نمونــهاى 
ازدلتنگــِى غــروب مشــاهده نشــد. البتــه از شــفق و ســرخى آن مىتــوان 
ــفق  ــِگ ش ــن رن ــِک م ــظ: «اش ــت حاف ــه بی ــت از جمل ــى یاف نمونههای
ــه  ــن کار چ ــه در ای ــن ک ــفقت بی ــِع بىش ــار/ طال ــرِى ی ــت ز بىمه یاف
ــا احتیــاط مىتــوان  کــرد» امــا نشــانى از دلتنگــِى دِم غــروب نیافتــم. ب
ــروزى و مطــرح  ــرى ام ــگ، تصوی ــروِب دلتن ــروب و غ ــِى غ گفــت دلتنگ
شــده در زمیــِن شــعِر معاصــر است.شــهریار کــه او را در دســتۀ معاصــراِن 
ــر  ــا دو تصوی ــث دارد ب ــِب بح ــى مناس ــد، بیت ــاى مىدهن ــنتىگو ج س
متقابــل؛ یکــى ســنتى و مکــرر دربــارة صبــح و دیگــرى امــروزى و تــازه 
بــا موضــوِع غــروب: «صبحــدم بــاش کــه چــون غنچــه دلــى بگشــایى/ 
شــیوة تنــِگ غــروب اســت گلــو بفشــردن». درنــگ در غــروب در همیــن 
موضــع مــرا از همراهــِى «مســافر» بازمىدارد؛هرچنــد طنیــِن راوى 

ــفرم». ــوز در س ــد؛ «هن ــوش مىپیچ ــم در گ همچنان

درنگى در یک آغاز
با یاد یکم اردیبهشت و درگذشت سهراب سپهرى

دکتر مهدى رستمى
عضو هیأت علمى بخش زبان و ادبیات فارسى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
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ــدي  ــی- کالب ــاختار فضای ــه س ــه ب ــا توج ــهرها، ب ــی در ش ــروزه زندگ ام
پیچیــدة مناســبتها و فعالیتهــاي اقتصــادي- اجتماعــی، تعمیــق 
و گســترش تقســیم کار اجتماعــی و اقتصــادي و نیازهــاي فزاینــدة 

ــر  ــش از ه ــهروندان، بی ــی ش ــی و اجتماع ــی، فراغت فرهنگ
ــا توجــه  ــذا ب ــات اســت. ل ــه خدم ــري وابســته ب دورة دیگ
نظــام  در  خدماتــی  فعالیتهــاي  نقشروزافــزون  بــه 
شهرنشــینی، ضــرورت جدیــدي در رونــد برنامهریــزي 
ــی پراکنــش  ــألۀ چگونگ ــده اســت و مس ــد آم ــهري پدی ش
مراکــز خدماتــی و نحــوة دسترســی بــه خدمــات ایــن گونــه 

ــت. ــده اس ــوردار ش ــدهاي برخ ــت فزاین ــز از اهمی مراک
ــا فضــاي خاصــی  ــکان ی ــد م ــر فعالیــت در شــهر نیازمن ه
ــا  ــا قالــب آن مــکان ی ــد در مختصــات ی اســت کــه میتوان
فضــا تحقــق عینــی یابــد. توزیــع بهینــۀ کاربريهــا و مراکــز 
ــزان  ــی مســألهاي اســت کــه اغلــب اوقــات برنامهری خدمات
بــا آن ســروکار دارنــد. چــرا کــه بــه دلیــل رشــد پرشــتاب 
جمعیــت و کالبــد شــهرها، مشــکالتی ماننــد کمبــود و عــدم 

ــن رو  ــده اســت. از ای ــه وجــود آم ــا ب ــی مناســب کاربريه ــع فضای توزی
ــده  ــن ش ــه تدوی ــن زمین ــی در ای ــز آییننامههای ــان نی ــور خودم در کش
ــه آییننامههــا  ــی ایــن گون ــه دلیــل ضعــف ارتبــاط محتوای اســت. امــا ب
ــدن  ــتفاده مان ــور بالاس ــی و همینط ــی و عملیات ــاي اجرای ــا برنامهه ب
ــزي  ــه جــاي برنامهری آنهــا، بعضــاً شــاهد ســلیقهگرایی و فردمحــوري ب

علمــی  و  مشــارکتی 
خــود  کــه  هســتیم 
پیچیدهتــر  موجــب 
ــه مســائل  شــدن اینگون

شــده اســت.
میتــوان  بنابرایــن 
ــی  ــت کل ــت سیاس گف
خدمــات  مکانیابــی 
شــهري در بعضــى جاهــا 
سیاســتی  ایــران  در 
فاقــد برنامــۀ خــاص 
بــه  اســت؛  مــدون  و 
بــراي  کــه  گونــهاي 
از  بســیاري  ایجــاد 
خدمــات  کاربريهــاي 
مهمتریــن  شــهري 
بــودن  خالــی  اصــل 

زمیــن، بــدون مالــک بــودن 
ــی  ــر مکانیاب ــن موضــوع ب ــه ای ــل اســت ک ــن قبی ــواردي از ای ــا م آن ی
ــا  ــۀ آن ه ــع عادالن ــی و توزی ــت فضای ــهري، عدال ــات ش ــۀ خدم بهین
ــردي  ــعاع عملک ــه ش ــا از جمل ــیاري از کمبوده ــت و بس ــته اس اثرگذاش
ــن  ــه شــده اســت و ای ــده گرفت و الگــوي دسترســی اســتاندارد و ... نادی
کمبودهــا ناشــی از همیــن مســأله اســت. بــه عنــوان نمونــه، اینجانــب در 

ــانی  ــش نش ــی ایســتگاههاي آت ــر روي مکانیاب ــهاي ب ــال 1396 مطالع س
ــا  شــهر اصفهــان داشــتهام کــه نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد ب
ــوان  ــهر میت ــن ش ــانی ای ــتگاه آتشنش ــتگاه از 16 ایس ــع 4 ایس بازتوزی
ــی  ــر از اراض ــار دیگ ــزار هکت ــش از5ه ــود بی ــع موج ــه وض ــبت ب نس
ــتگاههاي  ــه ایس ــی ب ــتاندارد دسترس ــعاع اس ــت ش ــهر را تح ــن ش ای
ــن  ــاط بی ــی و ارتب ــات علم ــن خــالء مطالع ــرار داد. بنابرای آتشنشــانی ق
اینگونــه مطالعــات و برنامههــاي اجرایــی کامــًال مشــهود اســت. 

ــوزة  ــی در ح ــیار متنوع ــد و بس ــات جدی ــروزه نظری ــرف دیگر،ام از ط
خدمــات  کاربريهــاي  مکانیابــی  بهویــژه  و  شــهري  برنامهریــزي 
شــهري وجــود دارد؛ امــا متاســفانه بــه دلیــل قّلــت فضــاي برنامهریــزي 
مشــارکتی و بــه دنبــال آن فقــدان طــرح و برنامــۀ اصولــی، 
ــه  ــتیم ک ــی هس ــوزه مکانیاب ــري در ح ــرق نظ ــاهد تف ش
ــتگذاران و  ــردرگمِی محققان،سیاس ــب س ــود موج ــن خ ای
ــۀ  ــاي نظری ــه اي، مبن ــۀ روی ــزان شــده اســت. نظری برنامهری
ــی، ترافیــک، کاربــري اراضــی و...) اســت؛  محتوایی(مکانیاب
ــزي  ــب برنامهری ــول و روش مناس ــا، اص ــا ارزشه ــه ت چراک
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــود، نمی ت ــاب نش ــتی انتخ ــه درس ب

ــرد. ــه درســتی شــکل بگی ــوا ب محت
ــا  ــان ب ــور خودم ــه در کش ــن اســت ک ــم ای ــه مه ــا نکت ام
ــد  ــاي جدی ــزي و نظریه ه ــب برنامه ری ــدد مکات ــود تع وج
در دنیــا بــه ویــژه در حــوزة مکانیابــی کــه در جــاى خــود 
ــچ  ــا هی ــه تنه ــاً ن ــرا بعض ــوزة اج ــت، در ح ــمند اس ارزش
ــی کــه انجــام می گیــرد حاکــم  ــر فعالیتهای ــگاه نظــري ب ن
نیســت، بلکــه بــا بحــران پارادایــم مواجــه هســتیم (یعنــی بــا ایــن همــه 
ــهرهاي  ــش ش ــه چال ــري ک ــی نظ ــاهد تکثرگرای ــا ش ــد، م ــۀ جدی نظری
ــم هســتیم؛ چــون  امــروزي اســت نیســتیم، بلکــه دچــار بحــران پارادای
ــد ایــن  ــی وجــود دارد). بنابرایــن بای ــزي اصول ــود برنامهری در واقــع کمب
ــهرمان  ــم از ش ــخص کنی ــدا مش ــا ابت ــود و م ــل ش ــم ح ــران پارادی بح
از  می خواهیــم؟  چــه 
ــدد  ــنت، تج ــان س می
طرفــدار  فراتجــدد  و 
ــتیم؟  ــک هس ــدام ی ک
نظریههــاي  میــان  از 
ــک  ــدام ی ــی ک مکانیاب
ــا  ــی م ــرایط بوم ــا ش ب
بیشــتري  مطابقــت 
امــکان  آیــا  و  دارد 
آنهــا  بومیســازي 
ایــن  در  دارد؛  وجــود 
میتوانیــم  صــورت 
و  صحیــح  تصمیــم 
ــه  ــم ک ــی بگیری اصول
چــکار کنیــم. البتــه 
نیــز  را  نکتــه  ایــن 
ــت  ــر گرف ــد در نظ بای
میــان  ارتبــاط  کــه 
ــژه  ــی و بهوی ــاي علم ــا نهاده ــاز ب ــر و تصمیمس ــاي تصمیمگی نهاده
ــالء  ــردن خ ــرف ک ــت برط ــگاهها جه ــکدههاي تخصصــی و دانش پژوهش

بنیانهــاي نظــري کامــًال ضــروري اســت.

نقدي بر مکان یابی کاربري هاي خدمات شهري در کشور

دکتر میثم رضائى
عضو هیئت علمى بخش شهرسازى دانشگاه سلمان فارسى کازرون

با این همه نظریۀ 
جدید، ما شاهد 

تکثرگرایی نظري 
که چالش شهرهاي 

امروزي است 
نیستیم، بلکه دچار 

بحران پارادایم 
هستیم

عکس تزیینى است.
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مقدمه و اهداف:
ــه  ــاى حضــورى ب ــگاهها آموزشه ــا، در دانش ــارى کرون ــیوع بیم ــا ش ــان ب همزم
غیرحضــورى تغییــر یافــت کــه ایــن تغییــر شــیوه، پیامدهایــى بــه همراه داشــت. 
ــاى  ــیبها و چالشه ــاد آس ــتهبندى ابع ــایى و دس ــه شناس ــن مطالع ــدف ای ه
ــن  ــج ای ــد. نتای ــگاهى مىباش ــى – آزمایش ــورى دروس عمل ــوزش غیرحض آم
ــر  ــران COVID-19 ب ــر بح ــى تأثی ــرى از چگونگ ــد درك بهت ــه مىتوان مطالع

ــد. ــه دســت ده ــگاهها ب ــتادان دانش ــه اس ــجویان و ارائ ــرى دانش یادگی
ــۀ کار  ــب و حاصــل ســالها تجرب ــر اســاس مشــاهدههاى اینجان ــه ب ــن مطالع ای
ــاى  ــر اســاس گزارشه ــن بررســى، ب ــج ای ــط آزمایشــگاه مىباشــد. نتای در محی

دانشــجویان و اســتادان دانشــگاه ارائــه شــده اســت. 

شرح مطالعه: 
ــه  ــگاهها، لطم ــى دانش ــى ناگهان ــورمان و تعطیل ــه کش ــا ب ــارى کرون ــا ورود بیم ب

ــوزش وارد  ــوزة آم ــه ح ــى ب بزرگ
ــر  ــوم ب ــور عم ــدا تص ــد. ابت ش
ایــن بــود کــه بیمــارى یــک 
ــد و  ــه مىیاب ــه ادام ــا دو هفت ت
حالــت  بــه  همهچیــز  ســپس 

بازمىگــردد.  قبــل 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
ــۀ  ــه کلی ــود ک ــاورى اعــالم نم فن
ــازى و  ــورت مج ــه ص ــا ب کالسه
برخــط (آنالیــن) برگــزار گــردد.در 
ــادى  ــاى زی ــتا چالشه ــن راس ای
بــر ســر راه وجــود داشــت. یکــى 
ــزارى  ــى برگ ــا، چگونگ از چالشه
کالسهــا بــود. از یــک طــرف 
ــزار  ــرم اف ــدازى ن ــب و راهان نص
آمــوزش مجــازى و لینــک کــردن 
آموزشــى  اتوماســیون  بــا  آن 

ــر  ــرف دیگ ــى و از ط ــال تحصیل ــده در آن نیمس ــه ش ــاى ارائ ــف کالسه و تعری
آمــوزش چگونگــى عملکــرد نــرم افــزار بــه دانشــجویان و اســتادان محــل بحــث 
ــرعت  ــت و س ــه کیفی ــوان ب ــر مىت ــاى دیگ ــود. از چالشه ــدى ب ــل ج و تأم

ــود.  ــاره نم ــور اش ــروم کش ــق مح ــى از مناط ــت در برخ اینترن
در ابتــدا در ارائــۀ کالسهــاى نظــرى (تئــورى) مشــکالت زیــادى بــه وجــود آمــد 

ولــى بــه مــرور زمــان همــۀ مشــکالت برطــرف گردیــد. 
ــا  ــا دوران شــیوع بیمــارى کرون ــد ب ــه در پیون ــى ک ــن چالشهای یکــى از مهمتری
ــود. در ایــن  وجــود داشــت، چگونگــى برگــزارى دروس عملــى – آزمایشــگاهى ب
رابطــه جلســات متعــددى برگــزار گردیــد. در ایــن جلســات قــرار بــر ایــن شــد 
ــته  ــگاه بس ــئول آزمایش ــط مس ــى توس ــورت عمل ــه ص ــا ب ــۀ آزمایشه ــه هم ک
شــود و ســپس بــه مــدت چنــد دقیقــه آمــوزش و نحــوة رونــد انجــام آزمایــش 
ــى  ــیار طوالن ــان بس ــدت زم ــه م ــاز ب ــن کار نی ــود. ای ــط ش ــردارى و ضب فیلمب
ــداد  ــک طــرف تع ــرا از ی ــود؛ زی داشــت و در عیــن حــال کار بســیار دشــوارى ب
ــه شــده در آن نیمســال را  آزمایشهــا زیــاد بــود و بایــد تمــام دروس عملــى ارائ

ــود.  ــر ب ــم زمانب ــا ه ــتن آزمایشه ــر بس ــرف دیگ ــىداد و از ط ــش م پوش
ــه و  ــا اتمــام دروس نظــرى مقــرر شــد کــه ارائ ــان نیمســال تحصیلــى و ب در پای
آمــوزش دروس عملــى انجــام شــود کــه ایــن رونــد بــه مــدت ســه مــاه بــه طــول 
ــود فیلمهــاى ضبــط  انجامیــد. اســکن دســتورکارها، تعریــف ســایت جهــت دانل
شــده و همچنیــن کــم کــردن حجــم فیلمهــا و ذخیــرة آن در ســایت مدنظــر از 

جملــه مشــکالت دیگــر بــود. 
ــد. در  ــر ش ــه روز وخیمت ــور روز ب ــا در کش ــارى کرون ــت بیم ــفانه وضعی متأس
ــه  ــاه ادام ــک م ــا ی ــًا ت ــه بیمــارى نهایت ــود ک ــن ب ــر ای ــوزش تصــور ب حــوزة آم
داشــته باشــد و ســپس شــرایط بــه شــکل قبــل برگــردد. در آن روزهــاى ســخت 

ــم  ــتادان ه ــى اس ــال مىشــدند. از طرف ــا مبت ــه کرون دانشــجویان یکــى یکــى ب
درگیــر ایــن بیمــارى شــدند و ایــن باعــث شــد رونــد آمــوزش مجــازى با مشــکل 
روبــهرو شــود. از طرفــى آمــوزش مجــازى باعــث شــد برخــى دانشــجویان نســبت 

ــوند.  ــاوت ش ــدى بىتف ــل تاح ــه تحصی ب
ــد.  ــاز ش ــو آغ ــاى ن ــا ورودىه ــد ب ــال جدی ــد و نیمس ــهدار ش ــارى ادام بیم
ــد  ــال جدی ــت. در نیمس ــه داش ــط آن ادام ــا و ضب ــه آزمایشه ــان ارائ همچن
ــا برگــزارى کالس،  ــه گردیــد و همزمــان ب دروس عملــى بــه صــورت مجــازى ارائ
فیلمهــاى ضبــط شــده در دســترس دانشــجویان قــرار داده شــد. در ورودىهــاى 
باالتــر باالجبــار از نــرم افزارهــاى مربــوط بــه دروس عملــى اســتفاده شــد و ایــن 
یکــى دیگــر از مشــکالت بــود. دانشــجویانى وجــود داشــتند کــه در منــزل رایانــه 
ــه  ــى ب ــود. از طرف ــوار ب ــیار دش ــا بس ــه آنه ــزارى ب ــوزش نرماف ــتند و آم نداش
ــد و  ــتفاده کنن ــتند اس ــى نمىتوانس ــاى عموم ــارى از محله ــیوع بیم ــت ش عل

ــود. ایــن یکــى از معضــالت برگــزارى دروس عملــى ب
ــام  ــتانۀ اتم ــون و در آس ــد. اکن ــول انجامی ــه ط ــى ب ــال تحصیل ــارى 5 نیمس بیم
ــبى در  ــایش نس ــم گش ــه رغ ــرى ب ــیوع همهگی ــان ش ــم از زم ــال پنج نیمس

ــد: ــهرو مىباش ــادى روب ــکالت زی ــا مش ــگاه ب ــارى، دانش ــت بیم وضعی
1– حضــورى شــدن بیشــتر دانشــگاه بعــد از گذشــت 5 نیمســال تحصیلــى بســیار 
ســخت اســت. بعضــى از دانشــجویان هنــوز محیــط دانشــگاه را ندیدهانــد. بعضــى 
از دانشــجویان ممکــن اســت رفتارهــاى خــاص دبیرســتانى و یــا نوجوانــى خــود را 
داشــته باشــند و کمــى زمــان ببــرد تــا خــود را بــا محیــط دانشــگاه وفــق دهنــد 

و آداب و قوانیــن دانشــگاهى را نهادینــه ســازند. 
ــر  ــالهاى آخ ــد و در نیمس ــگاه را ندیدهان ــط آزمایش ــجویان محی ــر دانش 2–اکث
تحصیلــى هســتند. تصــور کنیــد 
ــط و  ــوز محی ــه هن ــجویى ک دانش
ــه  دســتگاههاى آزمایشــگاهى را ب
ــد  ــور مىتوان ــده، چط ــم ندی چش
ــد  ــال جدی ــورى و در نیمس حض

بــه صــورت عملــى کار کنــد. 
گذشــت 5 از  بعــد  شــاید   –3
حتــى  تحصیلــى،  نیمســال 
ــم  ــگاهى ه ــتگاههاى آزمایش دس
ــند  ــده باش ــتهلک ش ــى مس کم
ــر از مشــکالت  ــى دیگ ــن یک و ای

مىباشــد. 
4– بــر اســاس تجربــهاى کــه 
ــى از  ــفانه بعض ــده دارم، متأس بن
دانشــجویان، بــه خاطــر شــرایطى 
بــر  همهگیــرى  دوران  در  کــه 
ــه  ــد و البت ــبى ندارن ــۀ مناس ــى پای ــش دروس عمل ــاظ دان ــته، از لح ــا گذش آنه

ــت.  ــى اس ــًال طبیع ــن کام ای
ــه  ــى وارد جامع ــى و مهارت ــتىهاِى دانش ــا کاس ــه ب ــجویاِن دانشآموخت 5– دانش

شــدهاند و ایــن امــر در جامعــه معضــل بزرگــى اســت. 
ــه  ــاز ب ــدد آزمایشــگاه نی ــدازى مج ــدن دانشــگاه و راهان ــه حضــورى ش 6– البت
زمــان زیــادى دارد. بایــد همــه دســتگاهها بررســى و کمبودهــا برطــرف شــود. بــه 

ــود.  ــه نم ــم اضاف ــگاه را ه ــى آزمایش ــکالت جابهجای ــد مش ــا بای اینه

نتیجهگیرى: 
ــهرو  ــا چالشهــاى ریــز و درشــتى روب ــا آمــوزش دروس عملــى را ب بیمــارى کرون
ــتیاق در مســابقات  ــا شــور و اش ــوده اســت. در دوران گذشــته دانشــجویان ب نم
ــاى  ــوش آزمایشه ــورت خودج ــه ص ــد و ب ــرکت مىکردن ــک ش ــف رباتی مختل
ــتۀ  ــجویان رش ــیارى از دانش ــى بس ــد. حت ــام مىدادن ــاعتها انج ــى را س مختلف
ــى و  ــى، پژوهش ــورت عمل ــه ص ــود را ب ــاى خ ــى، پایاننامهه ــى و مهندس فن
ــائل  ــن مس ــۀ ای ــا هم ــارى کرون ــود بیم ــا وج ــد. ب ــه مىدادن ــگاهى ارائ آزمایش
ــگ و  ــز کمرن ــراد نی ــتیاق اف ــور و اش ــى ش ــد. گوی ــرار گرفتن ــعاع ق تحتالش
ــا  ــر و حوصلهه ــه صب ــده ک ــث ش ــا باع ــارى کرون ــت. بیم ــده اس ــر ش کمرنگت
ــهرو شــده اســت. حضــورى  ــا بحــران روب ــم کــم شــود. آمــوزش و پژوهــش ب ه

ــراه اســت.   ــى هم ــش بزرگ ــا چال شــدن دانشــگاه بســیار ســخت و ب
ــد  ــى، بای ــِى آت ــور احتمال ــاى نوظه ــوارىها و چالشه ــن دش ــۀ ای ــود هم ــا وج ب
ــد و  ــال بع ــى از نیمس ــجویان گرام ــا حضــور پررنگ تردانش ــه ب ــود ک ــدوار ب امی
ــه روال و  ــر ب ــور زودت ــد ام ــق مىکنن ــه تزری ــه مجموع ــه ب ــى ک ــرژى مضاعف ان

ــردد. ــاز گ ــا ب ــرى کرون ــش از همهگی ــق پی رون

کرونا و تأثیر آن بر یادگیرى دانشجویان در دروس عملىـ  آزمایشگاهى

مهندس ندا پناه
کارشناس آزمایشگاه هاى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
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معرفى و شرح وظایف
کتابخانه مرکزى و مرکز اطالع رسانى دانشگاه سلمان فارسى کازرون 

تاریخچۀ کتابخانه 
کتابخانــۀ آیــت اهللا ایمانــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه عنــوان 
ــى و  ــت آموزش ــۀ معاون ــر مجموع ــِى زی ــى و پژوهش ــد آموزش ــک واح ی
پژوهشــى اســت کــه در جهــت ارتقــاى برنامــه هــاى پژوهشــى و تأمیــن 
از  بهرهگیــرى  بــا  دانشــجویان  و  پژوهشــگران  اطالعاتــى  نیازهــاى 
فناورىهــاى اطالع رســانى بــه ارائــۀ خدمــات و اشــاعۀ اطالعــات تخصصــى 
ــان  ــک همزم ــى کوچ ــال 1372 در محیط ــه در س ــن کتابخان مىپردازد.ای
ــى و  ــاى علم ــودن نیازه ــم نم ــور فراه ــه منظ ــگاه و ب ــیس دانش ــا تأس ب
ــاى آموزشــى و پژوهشــى استادان،دانشــجویان  ــى جهــت برنامهه اطالعات
و پژوهشــگران راهانــدازى گردیــد. ایــن کتابخانــه از آن تاریــخ مجدانــه بــه 
ــالش  ــون پــس از ســالها ت ــوده و اکن ــدام نم ــود اق ــۀ خ توســعۀ مجموع
داراى مجموعــۀ علمــى فرهنگــى ارزشــمند بالــغ بــر 26000 نســخه کتــاب 
فارســى و 2000 نســخه کتــاب التیــن مىباشــد. سیســتم امانــت کتابخانــه 

بــا مکانیــزم  بســته 
در  مىشــود.  اداره 
1394 ســال 
کتابخانــه  ردهبنــدى 
از دیویــى(DDC) بــه 
تغییــر   (LC)کنگــره
کل  مســاحت  یافــت. 
ــه 360 متر مربع  کتابخان
140 کــه  مىباشــد 
متــر بــه ســالن مطالعــۀ 
بــرادران  و  خواهــران 
اختصــاص یافتــه اســت.

شــرح وظایــف کتابخانه 
مرکزى

ــى و  ــاى چاپ ــم از کتاب ه ــى اع ــع اطالعات ــع آورى مناب ــش و جم •  گزین
الکترونیکــى، نشــریات چاپــى و الکترونیکــى، لــوح فشــرده، پایان نامه هــا 
و طرح هــاى تحقیقاتــى جهــت اعضــاى هیأت علمــى، دانشــجویان و 
کارکنــان دانشــگاه  از طریــق خریــد از ناشــران و نمایشــگاه هاى کتــاب و 

ــه مرکــزى  ــا از ناشــران خارجــى جهــت کتابخان ی
کتــب،  نمایه ســازى  و  فهرست نویســى  شــامل  کــه  ســازمان دهى   •
پایان نامه هــا، طرح هــاى تحقیقاتــى، لــوح فشــرده و ورود اطالعــات 

ــگاه ــاى دانش ــه تارنم ــع ب ــۀ مناب کلی
• مطالعه و بررسى نیازمندىهاى اعضاء به منابع چاپى و غیرچاپى

• شرکت در اجالس ها و سمینارهاى مربوط
• امانت کتاب، نشریه، لوح فشرده و سایر موارد به اعضاء

• ارتباط با دیگر مراکز اطالع رسانى ملى و منطقه اى
ــتفاده از  ــوة اس ــورد نح ــى در م ــاى آموزش ــا و کارگاه ه ــزارى دوره ه • برگ

ــه اى ــع کتابخان مناب

بخش هاى مختلف کتابخانه
الف. بخش مدیریت

ــز  ــوزه، و نی ــیابى ح ــرل و ارزش ــازمان دهى، کنت ــزى، س ــور برنامه ری  ام
ــده دارد. ــر عه ــوزه را ب ــى ح ــا و خط مش ــا، راهکاره ارائۀگزارش ه

ب. بخش امانت و مخزن
فعالیت هاى این بخش شامل موارد زیر است:

• برنامۀ امانت منابع 
ــا  ــتى ی ــم از دس ــت، اع ــاى امان ــع در نظام ه ــت مناب ــدى امان • زمان بن

ــودکار خ
بــه  موقــت  به طــور  کتابخانــه  مــواد  منابــع.  خــروج  کنتــرل   •
مراجعه کننــدگان امانــت داده مى شــوند. مــدت امانــت بــه سیاســت 

دارد. بســتگى  کتابخانــه  خدماتــى 
ــد  ــد در موع ــه بای ــدة کتابخان ــت داده ش ــواد امان ــع. م ــرل ورود مناب • کنت
ــا در  ــردد ت ــه گ ــود و وارد مجموع ــت داده ش ــه برگش ــه کتابخان ــرر ب مق

ــرد. ــرار گی قفســه ق
• تعیین جریمه هاى دیرکرد

ــده در  ــر مراجعه کنن ــت اگ ــاى امان ــرد. در نظام ه ــار دیرک ــۀ اخط • تهی
موعــد مقــرر، منبــع را عــودت ندهــد، اخطــارى بــراى وى صــادر مى گــردد. 
ــاس  ــر اس ــودکار و ب ــورت خ ــه اى به ص ــاى رایان ــل در نظام ه ــن عم ای

سیاســت هاى امانــت صــورت مى گیــرد. 
• تمدیــد امانــت. اســتفاده کنندگان از کتابخانــه ممکــن اســت مایــل باشــند 
ــد.  ــد کنن ــر تمدی ــاى طوالنى ت ــا مدت ه ــت و ی ــک نوب ــراى ی ــت را ب امان
بــر اســاس خط مشــى ها و آیین نامه هــاى تدوین شــده در کتابخانــه، 

ــد تمدیدهــاى الزم را انجــام دهــد. بخــش امانــت مى توان
• تسویه حساب 

تازه هــاى  تهیۀفهرســت   •
ــاب  کت

جلســات  در  شــرکت   •
مربــوط  همایش هــاى  و 
مختلــف  بخش هــاى  بــه 

نــه بخا کتا
ســاعات کارى بخــش مخــزن 
و امانــت از ســاعت 7:30 الــى 
14 مىباشــد کــه بــر اســاس 
سیاســت کتابخانــه در زمــان 
امتحانــات افزایــش مىیابــد.

ج. بخش پایاننامهها
پایان نامه هــا  کلیــۀ 
مصــوب  طرح هــاى  و 
تحقیقاتــى اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون پــس 
ــن  ــه ای ــازى ب ــت و آماده س ــز ثب ــریفات ادارى و نی ــل تش ــام مراح از انج
ــردد.  ــزار وارد مى گ ــى در نرم اف ــس از فهرست نویس ــال و پ ــمت ارس قس
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه تنظیم ــه ب ــا توج ــى دى اف آن ب ــل پ ــن فای همچنی
ــذارى  ــه فهرستنویســى و بارگ ــازى کتابخان ــه در بخــش مج ــر کتابخان ه

مىگــردد.
د. بخش مرجع

ــت  ــراى دریاف ــه ب ــت ک ــى اس ــا و منابع ــامل کتاب ه ــع ش ــش مرج بخ
اطالعــات معیــن و محــدود تهیــه و تنظیــم شــده و بــه امانــت داده نمــى 
ــا،  ــا، واژه نامه ه ــه دایره المعارف ه ــع از جمل ــع مرج ــواع مناب ــوند. ان ش
فرهنگ نامه هــا، اصالح نامه هــا، دانش نامه هــا و ســایر منابــع مرجــع 

ــل دسترســى اســت. ــن بخــش موجــود و قاب در ای
ه. خدمات و فعالیتهاى بخش مرجع

• آمــوزش و راهنمایــى کاربــران در خصــوص چگونگــى اســتفاده از 
مرجــع کتابهــاى 

ــورت  ــه ص ــران ب ــى کارب ــاى اطالعات ــؤاالت و نیازه ــه س ــخگویى ب • پاس
ــه) حضــورى و غیرحضــورى (از طریــق ثبــت درخواســت در درگاه کتابخان
ــن  ــهخوانى، وجی ــه قفس ــه از جمل ــاى دورهاى کتابخان ــام فعالیته • انج
ــاى دوره اى. ــایر فعالیته ــیبدیده و س ــاى آس ــى کتابه ــع، صحاف مناب
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و. بخش خدمات فنى و فهرستنویسى
ــاى  ــۀ کتابه ــازى مجموع ــى و آماده س ــش، کار فهرست نویس ــن بخ ای
فارســى، انگلیســى و ســایر زبانهــا و همچنیــن مســئولیت فنــى وجیــن 
مجموعــۀ کتابهــاى چاپــى و همــکارى بــا بخــش امانــت کتابخانــه بــراى 
ــى  ــده دارد. فهرستنویس ــه عه ــد را ب ــع جدی ــۀ مناب ــایى و تهی شناس
ــر اســاس  کتابهــا مطابــق قواعــد فهرستنویســى انگلــو - آمریکــن و ب
نظــام ردهبنــدى کتابخانــۀ کنگــره آمریــکا و بــا اســتفاده از گســترشهاى 

ردهبنــدى کتابخانــۀ ملــى جمهــورى اســالمى ایــران انجــام مىشــود. 

  فعالیتهاى بخش فهرستنویسى
• ثبت و ممهور نمودن کتابهاى تازه خریدارى شده کتابخانه

ردهبنــدى  و  فهرستنویســى   •
کتــاب بــر اســاس ردهبنــدى 
ــۀ کنگــره (LC )و قوانیــن  کتابخان

ــن ــو – آمریک انگل
• ورود اطالعــات کتابشــناختى 
کتــب در برنامــۀ جامــع کتابخانــه 
کارتهــاى  صــدور   •
ــف،  ــل عط ــى و لیب فهرستنویس
کارت امانــت و تهیــۀ بارکــد بــراى 

ب کتــا هر
ــع (چســباندن  • آمادهســازى مناب
برچســب عطــف، جیــب کتــاب و 

برچســب بارکــد)
•  نظــارت بــر انجــام صحیــح 

منابــع ردهبنــدى  و  فهرستنویســى 
ــران و  ــاب ته ــى کت ــگاه بینالملل ــاب از نمایش ــد کت ــاب و خری • انتخ

نمایشــگاههاى کتــاب در ســطح اســتان

ز. بخش سفارشها
ــى بخــش مجموعه ســازى  ــا به طورکل ــع و ی ــه مناب بخــش ســفارش و تهی

یــک ســرى وظایــف و عملکردهایــى دارد شــامل:
- مجموعهســازى کــه عبــارت 
فراینــد  یــا  ازعمــل  اســت 
ــفارش،  ــاب، س ــنجی، انتخ نیازس
دسترسپذیرســاختن  و  تهیــه 
محتــواي منابــع اطالعاتــی مــورد 
نیــاز جامعــۀ کتابخانــه از راههــاى 
خریــد، اهــداء، مبادلــه، یــا ســایر 
ارزیابــی  مرســوم و  روشهــاي 

ــا. ــداوم آنه م
منابــع  بهموقــع  تأمیــِن   -
اطالعاتــى و متناســب بــا نیازهــاى 
ضمــن  مىتوانــد  مراجعــان 
غنىســازى مجموعــه و رفــع نیــاز 
مخاطبــان، باعــث افزایــش میــزان 

ــه از  ــات مجموع ــع و خدم ــازمانها از مناب ــز و س ــایر مراک ــتفادة س اس
ــردد. ــهاى گ ــن کتابخان ــت بی ــق امان طری

ــا  ــزى ب ــۀ مرک ــفارشهاى کتابخان ــش س ــر بخ ــن ام ــه ای ــه ب ــا توج - ب
ــاى  ــکیل کمیتهه ــه و تش ــاِن باتجرب ــکاران و متخصص ــدى از هم بهرهمن
مرتبــط تــالش مىنمایــد تــا منابــع موردنیــاز یــک کتابخانــۀ دانشــگاهى 

را فراهــم نمایــد.

اهم فعالیتها:
ــى،  ــأت علم ــاى هی ــاز اعض ــع موردنی ــوص مناب ــنجى در خص • نیازس

دانشــجویان، پژوهشــگران و کارکنــان
ــذف  ــه و ح ــى کتابخان ــک اطالعات ــا بان ــتى ب ــع درخواس ــت مناب • مطابق

ــرارى  ــوارد تک م
ــم از  ــه اع ــاز کتابخان ــورد نی ــع فارســى و التیــن م •  تهیــه و تأمیــن مناب

ــی و....                  ــع الکترونیک ــاب، نشــریه، مناب کت
ــور  ــه ام ــوط ب ــور مرب ــام ام ــه و انج ــه کتابخان ــى ب ــع دریافت ــت مناب • ثب

ــى ــه فهرستنویس ــال ب ــی و ارس مال
ــاس  ــر اس ــد ب ــاب و خری ــی کت ــگاههاى بینالملل ــرکت در نمایش •  ش

رســیده درخواســتهاى 
• برگزارى نمایشگاههاى کتاب داخل دانشگاه

• انجــام کلیــۀ امــور مربــوط بــه منابــع اهدایــى اعــم از دریافــت از مراکز و 
اهــدا بــه مراکــز موردنیــاز پــس از شناســایى و بررســىهاى مربــوط

ــى  ــه و راهنمای ــخگویى ب ــفارشها و پاس ــا س ــط ب ــات مرتب ــه خدم • ارائ
مراجعــان

ح. بخش  اطالعرسانى
مرکزاطالعرســانى بــا اشــتراك 
پایگاههــاى اطالعاتــى فارســى 
خدمــات  ارائــه  و  انگلیســى  و 
ــن  ــى از مهمتری ــانى یک اطالعرس
مرکــزى  کتابخانــۀ  بخشهــاى 
محســوب مىشــود کــه نیازهــاى 
مراجعــان را در زمینــۀ دسترســى 
ــى  ــى فارس ــع الکترونیک ــه مناب ب
و انگلیســى مرتفــع مىنمایــد. 
پایگاههــاى  آموزشــى  کارگاه 
اطالعاتــى اشــتراکى دانشــگاه 
نیــز در ایــن مرکــز بــراى دانشــجویان کارشناســى ارشــدو دکتــرى برگــزار 

ــردد. مىگ
وظایف بخش اطالع رسانى:

• تهیۀ مقاالت فارسى و انگلیسى براى دانشجویان 
• آموزش پایگاههاى اطالعاتى اشتراکى دانشگاه

ــه  • راهنمایــى دانشــجویان جهــت اســتفاده از سیســتم رایانــهاى کتابخان
(نحــوة جســتجو و بازیابــى اطالعــات از سیســتم)

• خدمات تحویل مدرك 
دردســترسپذیر  و  تهیــه   •
الکترونیکــى منابــع  نمــودن 
در   (   (E-book, E-Journal
زمینههــاى موضوعــى مختلــف
ــوگ و بروشــورهاى  • ارســال کاتال
نمایشــگاههاى  بــه  مربــوط 
ــتادان و  ــه اس ــاب ب ــف کت مختل
ــاب ــاب کت ــت انتخ ــا جه گروهه
نمایشــگاههاى  در  شــرکت   •

خریــد کتــاب
نرمافزارهــاى  مدیریــت   •

نــه  بخا کتا
• تهیــۀ فایــل پشــتیبان از  بانــک 

اطالعاتــى کتابخانــه بــه صــورت مــداوم 
• کنترل و نگهدارى سرور مرکزى کتابخانه. 

انجام مراحل مربوط به انتخاب پایگاههاى اطالعاتى:
• شناسایى پایگاههاى اطالعاتى موردنیاز کاربران 

ــران  ــاز کارب ــا نی ــط ب ــى مرتب ــاى اطالعات ــه پایگاهه ــى و مطالع • بررس
ــگاه  دانش

• تأمین اعتبار اشتراك پایگاههاى اطالعاتى 
• بررسى مداوم پایگاههاى اطالعاتى و رفع اشکال آنها

• گزارشگیرى از میزان استفادة کاربران از پایگاههاى اطالعاتى 
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مرورى مختصر بر تاریخچه و جاذبه هاى فرهنگى شهرستان کازرون

ــن  ــى از مهمتری ــوان یک ــه عن ــتان کازرون ب شهرس
شهرســتان هاى اســتان فــارس و جنــوب کشــور 
ــل  ــور و مح ــى کش ــاهراه هاى ارتباط ــى از ش در یک
ــه  ــهر و کهگیلوی ــارس، بوش ــتان ف ــه اس ــى س تالق
ــتان  ــن شهرس ــت. ای ــده اس ــع ش ــد واق و بویراحم
ــز  ــیراز (مرک ــى ش ــوب غرب ــرى جن در 130 کیلومت
اســتان فــارس)، 166 کیلومتــرى شــمال شــرقى 
ــرى  ــهر) و 161 کیلومت ــتان بوش ــز اس ــهر (مرک بوش
ــه و  جنــوب شــرقى یاســوج (مرکــز اســتان کهگیلوی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد) ق بویراحم
کازرون در موقعیــت خاصــى از جغرافیــاى فــالت 
ایــران قــرار گرفتــه اســت بــه گونــه اى کــه از یکســو 
ــده و  ــع ش ــرس واق ــاى زاگ ــته کوه ه ــداد رش در امت
ــارس  ــج ف ــه خلی از ســوى دیگــر در نواحــى پس کران
ــبى  ــى مناس ــال از دسترس ــن ح ــرار دارد و در عی ق
بــه مناطــق مرکــزى ایــران برخــوردار اســت. 
ــز  ــى و حائ ــاى طبیع ــم جغرافی ــتان ه ــن شهرس ای
ــورد  ــواره م ــخ هم ــم در طــول تاری اهمیتــى دارد و ه
ــاى  ــت. پژوهش ه ــوده اس ــف ب ــع مختل ــه جوام توج
ــه  ــددى ک ــى متع ــات تاریخ ــى و مطالع باستان شناس
ــه،  ــتان صــورت گرفت ــن شهرس ــون ای ــون پیرام تاکن
ــا  ــرزمین را ت ــن س ــع در ای ــور جوام ــینه حض پیش
ــد.  ــخص کرده ان ــش مش ــال پی ــزار س ــدود 40ه ح
عــالوه بــر کشــف آثــار متعــدد از دوران هــاى مختلــف 
ــخ از جملــه فراپارینه ســنگى، نوســنگى  پیــش از تاری
و...، بیشــترین آثــار باســتانى و تاریخــى کشــف شــده 
ــه دوره هــاى ساســانى  ــوط ب در ایــن شهرســتان، مرب
ــوان  ــا مى ت ــه آنه ــه از جمل ــد ک ــالمى مى باش و اس
بــه شــهر باســتانى بیشــاپور، نقــوش برجســته 
ــه در  ــرد ک ــاره ک ــاهپور اش ــار ش ــوگان و غ ــگ چ تن
ــه  ــیده اند و ب ــت رس ــه ثب ــى ب ــار جهان ــت آث فهرس
ــالوه  ــوند. ع ــناخته مى ش ــرى ش ــراث بش ــوان می عن
ــرى از  ــدد دیگ ــاى متع ــار، مجموعه ه ــن آث ــر ای ب
ــز  ــددى نی ــى متع ــار تاریخ ــا و آث ــه، محوطه ه ابنی
ــران  ــى ای ــار مل ــت آث ــتان در فهرس ــن شهرس در ای
ــه ثبــت رســیده اند کــه همگــى حاکــى از پیشــینه  ب
پررونــق فرهنگــى، مذهبــى، اجتماعــى، بازرگانــى و... 

ــت. ــتان کازرون اس شهرس
ــژه  ــه وی ــار تاریخــى شهرســتان کازرون ب ــن آث در بی
مى تــوان ردپــاى پررنــگ و مشــهودى از حضــور 
دانشــمندان و مشــاهیر علمــى، فلســفى، عرفانــى و... 
یافــت کــه باعــث شــده اند ایــن شهرســتان از منظــر 
مطالعــات تاریخــى حــوزه اندیشــه و علــم نیــز حائــز 
اهمیــت باشــد. عالمــه قطب الدیــن کازرونى شــیرازى، 
ــى،  ــحاق کازرون ــیخ ابواس ــى، ش ــح کازرون میرزاصال
ــى،  ــداهللا بلیان ــیخ عب ــى، ش ــن بلیان ــیخ امین الدی ش
ــن از  ــد ت ــا چن ــى و... تنه ــن دوان ــه جالل الدی عالم
مشــاهیر پرشــمار کازرونــى هســتند کــه بــه اســتناد 
مطالعــات متعــدد تاریخــى در آغــوش علم پــرور 
ــر  ــوده اند و ه ــان گش ــه جه ــده ب ــه کازرون دی خط
ــگ و  ــرات پررن ــود، تأثی ــات خ ــک در دوران حی ی

ــاى  ــش برج ــم و دان ــاى عل ــر حوزه ه ــدگارى را ب مان
گذاشــته اند.

در کنــار پیشــینه ى پررونــق تاریخــى این شهرســتان، 
ــى  ــز یک ــت آن نی ــز اهمی ــى و حائ ــاى غن جغرافی
ــتان کازرون  ــته ى شهرس ــاى برجس ــر از ویژگى ه دیگ
تــاالب  کــه  گونــه اى  بــه  مى شــود،  محســوب 
بین المللــى پریشــان کــه در کنواســیون رامســر 

ــرگاه  ــوان ذخی ــه عن ــت، ب ــیده اس ــت رس ــه ثب ب
زیســت کره محســوب مى شــود. طبیعــت چهــار 
فصــل ایــن خطــه باعــث شــده اســت تنــوع 
ــن  ــورى در ای ــى و جان ــاى گیاه ــرى از گونه ه کم نظی
ــاى  ــوند. جنگل ه ــع ش ــم جم ــرد ه ــتان گ شهرس
ــاى  ــرم، جنگل ه ــت ب ــوط در دش ــا و پرپشــت بل زیب
ــر  ــى دیگ ــاى گیاه ــى و گونه ه ــایى بادام کوه تماش

ــن  ــتانى ای ــاط کوهس ــایر نق ــف و س ــه الی در منطق
منطقه هــاى  در  وســیع  نخلســتان هاى  منطقــه، 
خشــت، کنارتختــه، جــره و بــاالده در کنــار برخــى از 
ــه  ــرس ک ــى زاگ ــات جنوب ــده ترین ارتفاع شناخته ش
رودخانه هــاى گوناگونــى از جملــه رودخانــه شــاهپور، 
ــور  ــا عب ــن آنه ــورعبدالعلى خانى و... از بی ــاالده، ش ب
مى کننــد، از جملــه دیگــر ویژگى هــاى طبیعــى 

شهرســتانى محســوب مى شــوند کــه زیســت گاه 
گــوزن زرد ایرانــى و برخــى دیگــر از گونه هــاى 

ــت.   ــاى داده اس ــود ج ــز در خ ــورى را نی جان
ــى  ــل توجه ــردم شهرســتان کازرون پیشــینه ى قاب م
ــز  ــى نی ــت و بازرگان ــاورزى، صنع ــاى کش در حوزه ه
دارنــد و اســتمرار آنهــا در طــول تاریــخ باعــث شــده 
ــا،  ــن حوزه ه ــز در ای ــروز نی ــه ام ــا ب ــه ت ــت ک اس
ــر  ــادى در حــال فعالیــت باشــند و عــالوه ب افــراد زی
تــالش بــراى رونق بخشــى بــه حوزه هــاى کارى 
ــر ســایر  ــدگارى را ب ــل توجــه و مان ــرات قاب خــود، اث

ــد. ــز برجــاى بگذارن ــران نی ــر ای ــاط دیگ نق
مــردم ایــن شهرســتان در طــول تاریــخ رشــادت هاى 
فراوانــى بــراى حفاظــت از آب و خــاك ایــران از خــود 
ــه  ــوان ب ــا مى ت ــه آنه ــه از جمل ــد ک ــان داده ان نش
مبــارزات آزادى خواهانــه و ضداســتعمارى ایــن مــردم 
در جریــان جنبــش ضداســتعمارى جنــوب بــه رهبــرى 
ــان  ــایر آزادى خواه ــار س ــى در کن ــوان کازرون ناصردی

جنــوب کشــور اشــاره کــرد.
ــز  ــران نی ــالمى ای ــالب اس ــکل گیرى انق ــدو ش از ب
ــگ در  ــورى پررن ــا حض ــتان کازرون ب ــردم شهرس م
تمامــى عرصه هــا، نقــش و ســهمى درخشــان در ایــن 
انقــالب داشــته اند. قرارگیــرى کازرون در ردیــف 
ــالب  ــش از انق ــال هاى پی ــه در س ــهرى ک ــازده ش ی
در آن حکومــت نظامــى اعــالم شــد ســند پرافتخــارى 
از حضــور آزادى خواهانــه و ضداســتبدادى مــردم ایــن 
ــوى  ــم ســرکوب گر پهل ــا رژی ــارزه ب شهرســتان در مب
بــود. در دوران دفــاع مقــدس نیــز اهالــى شهرســتان 
ــره و رشــادت گونه اى  ــدگار، پرخاط کازرون حضــور مان
ــران اســالمى داشــتند  ــراى حفــظ آب و خــاك ای را ب
ــزاران  ــزام ه ــاز و اع ــا جانب ــم صده ــار تقدی و در کن
ــه  ــام را ب ــهید واالمق ــا، 1300 ش ــه جبهه ه ــر ب ایثارگ

ــد. ــم نمودن ــران اســالمى تقدی ای
شهرســتان کازرون بــه لحــاظ پیشــینه ى مذهبــى نیــز 
ــتان هاى  ــته ترین شهرس ــى از برجس ــوان یک ــه عن ب
آنکــه  بــر  عــالوه  مى شــود.  شــناخته  کشــور 
ســلمان فارســى بــه عنــوان صحابــه گرانقــدر پیامبــر 
ــود  ــود، وج ــرزمین ب ــن س ــالم از ای ــأن اس عظیم الش
بقــاع متبرکــه ى پرشــمارى کــه از برجســته ترین آنهــا 
ــرد، در  ــزاده سیدحســین اشــاره ک ــه امام ــوان ب مى ت
ــه  ــتان ک ــن شهرس ــه ای ــوزه علمی ــت ح ــار فعالی کن
ــرن قدمــت دارد و مســاجد پرشــمار  بیــش از ســه ق
ــب در  ــودن مذه ــه دار ب ــتان و...، از ریش ــن شهرس ای
بیــن مــردم شهرســتان کازرون و رونــق قابــل توجــه 
ــد.  ــر مى ده ــتان خب ــن شهرس ــى ای ــل مذهب محاف
ــر کازرون  ــى معاص ــاهیر مذهب ــى مش ــه برخ از جمل
ــت اهللا  ــى، آی ــى دوان ــالم عل ــه حجت االس ــوان ب مى ت
ــاج شــیخ  ــت اهللا ح ــى، آی ــاج شــیخ اســداهللا ایمان ح
شــیخ  حــاج  آیــت اهللا  مختاریــان،  عبدالکریــم 
ــراب  ــم فقاهــت، آیــت اهللا حــاج شــیخ ابوت عبدالرحی
ــرد. ــاره ک ــادى و... اش ــزرگ بنی ــت اهللا ب ــى، آی بحران









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

در بهار 1401

نشست تخصصى چالش ها و 
فرصت هاى گردشگرى در 
تاالب هاى پریشان و بختگان

31 اردیبهشت 1401

اختتامیه جشنواره عکس کازرون
31 خرداد 1401

آغاز ثبت نام ترم تابستان
مرکز آموزش هاى آزاد و مجازى 
دانشگاه سلمان فارسى کازرون

بهار 1401

نشست روایتگران دفاع مقدس
با حضور سردار فضل اهللا نوذرى

3 خرداد 1401

نشست تخصصى  سعدى شناسى
5 اردیبهشت 1401

کارگاه آموزشى تاب آورى
ویژه کارکنان

30 فروردین 1401

وبینار
مدیریت اضطراب امتحان

22 خرداد 1401

کارگاه آشنایى
با طراحى پورتفولیو

8 اردیبهشت 1401

بازدید از
موزه مردم شناسى کازرون

3 خرداد 1401

ترم بهار
مرکز آموزش هاى آزاد و مجازى 
دانشگاه سلمان فارسى کازرون

بهار 1401

فراخوان
طرح ها و ایده هاى قرآنى

خرداد 1401

دوره آموزشى وردپرس 
اردیبهشت 1401


