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���ه �عا�ی 

ا��ــون � بــا آغــاز ســال ���ی�ــی �دیــد � دا�ه �ی ��ــور، �ھــار ع�م ا�ــدوزی جــان دوبــاره ای � کالس �ی �س و �ضــا�ی دا��ــی داده و �ویــد رو�ــش دوبــارۀ �ــوا� �ی 
پاخا�ــ�ه   � اســال�ی  ا�ان  دا��ــی  �ضــا�ی   � ا�یــد  و  شــادی  از  �و�ــی  �ــود،  �وا�نــد  خــاک  و  آب  ا�ــن  �ــ�دای  �حا�ــل  و  �نــاور  ��تــان   � �ی د�ــد  را  �زه ای  و  �ر�ــ�ز 
��فاو�ــی  �ــرز�د�ی  و  دارد  ســال   � از  ��فــاوت �  ��ــ�  و  ��ــوری، رنــگ  کالس �ی  از   �� دا��ــ�ویان  دوری  ســال  دو  از  �ــس  � و�ه   � ا�یــدی  و  ا�ــت. شــادی 

ا�ــت.  داده  دا�ه �   � را 
ــول �ر�ــی �  ت. دو �� �مان �ر�ــی کازرون ���مــان �ــده ا�ــ ــول �رگ � دا�ه ســ مــا� �بــا�ت ا�ــت � آغــاز ســال ���ی�ــی �دیــد � دا�ه �ی �را�ــر ��ــور، بــا دو ��
�مان �ر�ــی کازرون � ���ــه ��ــور ر�ــیده ا�د و �ص�ــی ��فــاوت را � �ضــای دا��ــی  ــکالت، � ��ــ�وانۀ ��ــت واالی خاد��ــن ع�ــم � دا�ه ســ باو�ــود �مــام د�ــواری � و �ش
�مان �ر�ــی کازرون � �ر��ر�ــن �وژه �و�ــ�ه �ضــا�ی  �ــطۀ ع�م دو�ــت و عا�ــم �ور کازرون آغــاز ��ده ا�ــد. �ــروع ��ــ�ه �داری از �د�ــس ٧٨ھ�تــاری دا�ه ســ
����ــتان  دا��ــی  �ضــا�ی  �ــرا�   � �د�ــس  ا�ــن  پــا�  ع�ــوم  دا�ه  ســا��مان   � �س  کالس �ی  ���ــ��ن  آغــاز  و  �ی �ــود  ���ــوب  �رس  ا�ــتان  �ب   � دا��ــی 
دو  کازرون،  �ر�ــی  ســ�مان  دا�ه  م��ــی  ــگاه  �واب او��ــن  از  ��ــ�ه �داری  �ــروع  �نــار   � �ی د�ــد،  ا��ا�ــش  �و��ــی  ��ــل  زان  ��ــ  � را  �رس  ا�ــتان  �ب  و  کازرون 

اســال�ی �ــ�ار �وا�نــد ���ــ�.  � ��ــوان دو �د�ــت ما�ــدگار � ا��یــار دا��ــ�ویان و آ�نده ســازان ا�ان  �دیــد  دی ��ــ�ند � بــا �ــروع ســال ���ی�ــی  رویــدا
ری �ی کالن وزارت ع�ــوم، ����قــات و �نــاوری � ��ــت ر�ــد ��ــی و ���ــی �دمــات  ــگام بــا �یا�ــت �ذا ���ــندم � اعــالم �ما�ــم دا�ه ســ�مان �ر�ــی کازرون، �م
د�ی  ت ��ــ�ر�ی ��عــددی را �ای شــ�و��ی �� � ا�ــ�عدا دا��ــی و � ��ــ�وا� ���ا�ــی ��ــ�والن و د��ــوزان عا��قــدر � �ــد� دو�ــ� و �ج�ــس �ــورای اســال�ی �وا��ــ�ه ا�ــ
ف ��ا�ــم آورد و با�ــو� � ���ــی � � � ا�ضــاء ���ــ� ع��ــی �وا��نــد و ��یــاران ع��ــی ارز�ــ�ند  دا��ــ�ویان ��ا�قــدر و ارا� �دمــات ع��ــی آ�ھــا � جا��ــه � ��ــ� �ی ��ت�ــ
د�ی ع��ــی دا��ــ�ویان ��  وم �وا�نــد یا�ــ� � ��ــوان �نا�ــب ��ن ز���ــه � را �ای شــ�و��ی ا�ــ�عدا ا�ــن دا�ه و�ــود دارد، ا�ــن ���رســازی � و ارا� �دمــات، ���نــان �ــدا

��ا�ــم آورد.  
 � د�ــ�یا�ی   � را  دا��یــان  رســا��  آن�ــه   � عــالوه  ا�ــ�غال آ���ن»  دا�ش ��یــان،  «�و�یــد،  �م   � جــاری  ســال  �ــدن  ���ــن  �ا�یــدی،  �ضــای  ���ــن   � �ــی � 
رجــاء وا�ــق دارم � خا�ــواده �رگ دا��یــان  ف � ��ــ� ����ــه �ــده �ای ر�ــد ع��ــی ��ــور �ــن��ن � �ــ�ده، ���ــه �ی �زه ای را ��ــز � روی آ�ھــا ��ــوده ا�ــت.  ا�ــدا
� ����ــه �ــده و رســا�� �ی ��ــول �ــده � جا��ــه دا��ــی ��ــور �ای د�ــ�یا�ی  ف � ��ــ �مان �ر�ــی کازرون، � �ــ�م �ــود تــالش ما�ــدگاری را ��ــت �مــل � ا�ــدا دا�ه ســ

ف � ��ــ� ����ــه �ــده � ��ــ�ر ���ــق �ــعار ســال � کار �وا�نــد ��ــت.  � ا�ــدا
ا��جا�� ��ن ��ریک آغاز ســال ���ی�ی �دید � �ما�ی دا��ــ�ویان، ا�ضاء ���� ع��ی و یاوران ع��ی � دا�ه �ی �را�ــر ��ــور و � و�ه � خا�واده �رگ دا��یان 
وم  ق � ع�م ا�ــدوزی و ��ــب ����ــ� �ای دا��ــ�ویان و �عا�ــی و �ــدا و�ــد ��عــال �و��ــ دا�ه ســ�مان �ر�ــی کازرون و �ــ�دم �ــر�فِ ع�م دو�ــتِ �ــطۀ کازرون، از �دا

�د�ت رســا�ی ����ــی � ع�ــم و �گا�ــی را �ای �ما�ــی ا�ضــاء ���ــ� ع��ــی، ��یــاران ع��ــی و ســا� خادمــان ع�م ا�ــدوزی آرزو�نــدم. 

د��ر ��� ��ل �یا
گاه س�مان �ر�ی کازرون ر��س دا�ش

٢٧ ����ور ١٤٠١

پیام رئیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون به مناسبت آغاز سال 
تحصیلى 1402 - 1401
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ــه  ــدى ب ــبتًا جدی ــناختى نس ــرى و روش ش ــرد نظ ــى رویک آینده پژوه
ــاد ســناریوهاى پیــش   ــه بررســى داده بنی ــه ب ــۀ پژوهــش اســت ک مقول
ــازمان  ــک س ــًال ی ــانۀ آن) مث ــاى مردم شناس ــوم (در معن ــک ق روى ی
ــردآورى  ــا گ ــود ب ــالش مى ش ــش، ت ــه از پژوه ــن گون ــردازد. در ای مى پ
ــک  ــر ی ــال حاض ــت ح ــه وضعی ــوط ب ــام مرب ــاى خ ــدوکاو داده ه و کن
نهــاد، الگوهــا (patterns) یــا رویه هــاى (trends) محتمــل و در 
ــه  ــى ک ــا جای ــراى آن ت ــایى و ب ــراروى آن شناس ــکل گیرى ف ــال ش ح
ــه دســت آمــده اجــازه مى دهــد  میــزان حساســیت و دقــت اطالعــات ب

برنامه ریــزى شــود. 
ــن مهــم چنــد ســالى اســت کــه در قالــب تشــکیل میــز و جلســات  ای
آینده پژوهانــه بــه عنــوان یــک ضــرورت انکارناپذیــر مدیریــت در نهــاد 
آمــوزش عالــى کشــور توســط وزارت عتــف تشــویق و ترویــج مى شــود. 

مدیریــت در نهــاد آمــوزش عالــى، بــه عنــوان عرصــه اى 
ــاز  ــر و دیگرگونى س ــه دیگرگونى پذی ــده ک ــا و پیچی پوی
اســت، ضــرورت دارد آمادگــى رویارویــى بــا چالش هــا و 
ــى، را بیــش از  ــژه آمادگــى ذهن مســایل پیــش رو، به وی

پیــش داشــته و بــه آن مجهــز باشــد. 
ــرى  ــیوع همه گی ــى و ش ــد پیدای ــدادى مانن ــروز روی ب
ــا در ســه ســال گذشــته، کــه خــود ســبب طیــف  کرون
ــه  ــا و جامع ــه م ــکالت جامع ــایل و مش ــیعى از مس وس
بین الملــل شــده اســت و کاســتى ها را بــه ویــژه 
ــر  ــه جدى ت ــتگى توج ــاخت، بایس ــل س ــر از قب نمایان ت
ــراى  ــژه ب ــه را به وی ــث آینده پژوهان ــه مباح ــتر ب و بیش
ــاذ  ــا اتخ ــت. ب ــوده اس ــدان نم ــى دوچن ــوزش عال آم
ــاده در  ــد س ــر چن ــى ه ــا تأمل ــى و ب ــن دیدگاه چنی
ــى  ــگاه و رویه های ــاد دانش ــى نه ــر و فعل ــت اخی وضعی
کــه در حــال ظهــور و بــروز بــوده یــا هســتند مى تــوان 
بــه فهرســتى از مســایل دســت یافــت کــه جــا دارد در 
ــوزش  ــات آم ــت مؤسس ــت نخس ــتور کارى و اولوی دس
عالــى قــرار گیرنــد، و حتــى اگــر چنیــن اتفــاق مثبتــى 
ــى  ــت کارگروه های ــته اس ــد بایس ــر رخ داده باش پیش ت

بــه آن اختصــاص یابــد. در زیر،مــن بــاب نمونــه، تنهــا بــه دو مســألۀ بــه 
بــاور نگارنــده اولویــت دار و حیاتــى بــراى دوام و بقــاى دانشــگاه پرداختــه 
ــد  ــه و نظام من ــگاه عالمان ــاذ ن ــه اتخ ــت ک ــدى نیس ــت. تردی ــده اس ش
ــه مقوالتــى از ایــن دســت مى توانــد تمامــى ابعــاد آن را  آینده پژوهــى ب
ــدارك  ــزى مناســب و ت ــد برنامه ری ــر مى توان ــن ام ــه ای روشــن ســازد ک

ــا آن هــا را در پــى داشــته باشــد: ــراى رویارویــى ب کافــى ب

1. نگهداشت نیروى انسانى
دغدغــۀ نگهداشــت نیــروى انســانى، بــه  خصــوص هیــأت علمــى، و تأمــل 
ــالیان  ــه از س ــت ک ــى  اس ــى مل ــق آن الگوی ــاى تحق ــون راهکاره پیرام
گذشــته وجــود داشــته اســت و در ســه ســال قبــل کــه کرونــا و ســایر 
ــرار داده اســت  ــا را تحــت تأثیــر خــود ق ــل، اقتصــاد کشــور و دنی عوام
تشــدید شــده اســت. در نــگاه نخســت و بــا شــنیدن ایــن عبــارت، ممکن 
ــروى انســانى از دانشــگاه هاى  ــا بیشــتر متوجــه خــروج نی اســت نگاه ه
کشــور شــود. بــا ایــن حــال بــه نظــر مى رســد انگیــزة تــرك مؤسســات 
ــات  ــام و داراى امکان ــزرگ و صاحب ن ــه مقصــد مؤسســات ب ــر ب کوچک ت
ــه درجــات و کیفیاتــى وجــود داشــته، در  بیشــتر، هــر چنــد همیشــه ب
حــال تشــدید اســت کــه توجــه دانشــگاه ها را بیــش از 

ــد.  ــش مى طلب پی

ــجوى  ــط دانش ــگاه ها توس ــدن دانش ــت چین ش 2. دس
ــوورود ن

ــدرت انتخــاب  ــش ق ــمار دانشــجو و افزای ــا کاهــش ش ب
بــه  مؤسســات  آینــدة  کشــور  ســطح  در  بیشــتر 
ــه  ــجویان ب ــى دانش ــه بعض ــى رود ک ــویى م سمت وس
ــهریه پرداز و  ــگاه هاى ش ــور در دانش ــد حض ــج قی تدری
یــا فاقــد امکانــات و زیرســاخت هاى آموزشــى و رفاهــى 
ــگاه ها،  ــى از دانش ــد بعض ــر مى رس ــه نظ ــد. ب را مى زنن
ــز  ــاره اى ج ــا چ ــراى بق ــدات، ب ــایر تمهی ــار س در کن
ــى  ــجوى بوم ــتر دانش ــذب بیش ــراى ج ــزى ب برنامه ری

ــند. ــته باش نداش

ــترى  ــایل بیش ــوان مس ــوق مى ت ــاه ف ــیاهۀ کوت ــه س ب
ــه  ــد. آن چ ــاه نمى گنج ــال کوت ــن مج ــه در ای ــزود ک اف
ــه اولویت بنــدى  ــن اســت ک ــى دارد ای ــه اهمیــت باالی ک
منطقــى صــورت پذیــرد و بــراى آینده هــاى محتمــل یــا 
ــر  ــگاه هاى کم برخوردارت ــش روى دانش ــوع پی قریب الوق
ــه  ــادگى ها ک ــن س ــه ای ــه ب ــأله اى ک ــود؛ مس ــیده ش ــاره اى اندیش چ
ــۀ  ــکارى هم ــى، و هم ــى، همراه ــت و هم صدای ــد نیس ــر مى رس ــه نظ ب

ــد.  ــات را مى طلب ــاى مؤسس اعض

بروز رویدادى مانند 
پیدایى و شیوع 

همه گیرى کرونا در 
سه سال گذشته، 

که خود سبب طیف 
وسیعى از مسایل و 
مشکالت جامعه ما و 

جامعه بین الملل شده 
است و کاستى ها را 
به ویژه نمایان تر از 

قبل ساخت، بایستگى 
توجه جدى تر و 

بیشتر به مباحث 
آینده پژوهانه را 

به ویژه براى آموزش 
عالى دوچندان نموده 

است

دکتر علیرضا راستى
سردبیر

آینده پژوهى و نهاد دانشگاه
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پنجــم شــهریورماه و همزمــان بــا هفتــه دولــت، 
ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــى گل، وزی ــر زلف دکت
فنــاورى، بــه همــراه اســتاندار فــارس، نماینــده 
ــس  ــار در مجل ــتان هاى کازرون و کوهچن شهرس
ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــالمى، فرمان ــوراى اس ش
ــت  ــاء هیئ ــه کازرون، اعض ــام جمع کازرون، ام
رئیســه دانشگاه ســلمان فارســى کازرون، جمعى 
از دانشــگاهیان و مســئوالن اســتانى و محلــى به 
ــتان کازرون،  ــى شهرس ــى از اهال ــراه جمع هم
ــگاه  ــارى دانش ــس 78 هکت ــا حضــور در پردی ب
ســلمان فارســى کازرون، از ســاختمان هاى در 
ــن  ــس و همچنی ــن پردی ــردارى ای ــرف بهره ب ش
کارگاه هــاى عمرانــى فعــال در آن بازدیــد نمــود. 
بنا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملل 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غریــب 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
کازرون در ایــن بازدیــد ضمــن خیرمقدم بــه وزیر 
علــوم و هیئــت همــراه، بهره بــردارى از پردیــس 
دانشگاه ســلمان فارســى کازرون را آرزوى دیرینه 
و یکــى از مطالبــات عمومــى مــردم شهرســتان 
کازرون برشــمرد و خاطر نشــان نمود: در راســتاى 
ــوم،  ــت گذارى هاى کالن وزارت عل ــق سیاس تحق
تحقیقــات و فنــاورى، تــالش گســترده اى بــراى 
ــس دانشــگاهى  ــردارى از ایــن پردی آغــاز بهره ب
ــه  ــاختمان هاى آن از جمل ــى س ــاح برخ و افتت

ســاختمان دانشــکده علــوم پایــه و ســلف 
ســرویس صــورت گرفتــه اســت. عــالوه بــر آن 
ــن و  ــور خیری ــردم کازرون، حض ــاى م حمایت ه
حامیــان دانشــگاه، باعــث شــده در زمینه هایــى 
همچــون احــداث خوابــگاه دانشــجویى گام هــاى 

مناســبى برداشــته شــود. 
کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رئیــس 
ــورت  ــاى ص ــر از حمایت ه ــا تقدی ــن ب همچنی
گرفتــه از ســوى مســئوالن ســتادى وزارت علوم، 
ــریف  ــردم ش ــده م ــاورى، نماین ــات و فن تحقیق
ــس  ــار در مجل ــتان هاى کازرون و کوهچن شهرس
شــوراى اســالمى، فرمانــدار ویــژه و امــام جمعــه 
ــدازى  ــه راه ان ــراى کمــک ب شهرســتان کازرون ب
ایــن پردیــس دانشــگاهى، ابــراز امیــدوارى نمود 
بــا رهنمودهــاى موثــر و راهبــردى مقــام عالــى 
ــگاه  ــعه دانش ــه توس ــک ب ــت کم وزارت در جه
ــت  ــن تقوی ــى کازرون و همچنی ــلمان فارس س
ــن  ــردارى از ای ــراى تســریع در بهره ب بســترها ب
پردیــس از جملــه افزایــش ظرفیــت خوابگاهــى 
ــت  ــازى و تقوی ــل محوطه س ــجویان، تکمی دانش
بهینــه تجهیــزات آموزشــى و کارگاهــى، بتــوان 
ــریف  ــردم ش ــه م ــرى را ب ــات مطلوب ت خدم
ــتان علم دوســت و عالم پــرور کازرون و  شهرس

ــه نمــود.  غــرب اســتان فــارس ارای
دکتــر محمدعلــى زلفــى گل، وزیــر علــوم، 

تحقیقــات و فنــاورى نیــز در ایــن بازدیــد ضمــن 
صــورت  تالش هــاى  و  فعالیت هــا  از  تقدیــر 
ــاى  ــتن گام ه ــت دانس ــز اهمی ــا حائ ــه، ب گرفت
برداشــته شــده و تأکیــد بــر ضــرورت خدمــات 
ــارس،  ــتان ف ــرب اس ــوب دانشــگاهى در غ مطل
رهنمودهایــى را جهــت تقویــت بســترهاى مورد 
ــه  نیــاز دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و ارای
خدمــات مطلــوب بــه دانشــجویان، دانشــگاهیان 

ــود.  ــه نم ــریف کازرون ارای ــردم ش ــوم م و عم
ــارى دانشــگاه  ــس 78هکت ــى اســت پردی گفتن
ســلمان فارســى کازرون، بزرگتریــن پــروژه 
توســعه ى فضاهــاى دانشــگاهى در غرب اســتان 
ــاختمان هاى  ــر س ــال حاض ــت. در ح ــارس اس ف
ــه و ســلف ســرویس ایــن  ــوم پای دانشــکده عل
آماده ســازى  نهایــى  مراحــل  در  دانشــگاه 
ــا  ــه زودى ب ــردارى هســتند کــه ب جهــت بهره ب
ــى،  ــئولین محل ــف و مس ــى وزارت عت هماهنگ
برنامه ریــزى جهــت افتتــاح و بهره بــردارى 
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــتور کار ق ــا در دس از آنه
ــرى  ــاى دیگ ــى پروژه ه ــن کارگاه عمران همچنی
ماننــد مجموعــه کالس هــا، ســاختمان دانشــکده 
ــز در  ــاز نی ــگاه خّیرس ــى و مهندســى و خواب فن

ــند.  ــت مى باش ــال فعالی ــس در ح ــن پردی ای

همزمان با هفته دولت و با همراهى استاندار فارس، نماینده کازرون و کوهچنار در مجلس و جمعى از مسئوالن استانى و محلى صورت پذیرفت

بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناورى از پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون
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دفتر نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى 
در دانشگاه سلمان فارسى کازرون افتتاح شد

ــا حضــور  صبــح روز 21 تیرمــاه، ب
ــس  ــى، رئی ــالم مقام حجت االس
ــم  ــام معظ ــى مق ــاد نمایندگ نه
دانشــگاه هاى  در  رهبــرى 
ــالم  ــارس، حجت االس ــتان ف اس
ــه کازرون و  ــام جمع ــى، ام صباح
اعضــاء هیئــت رئیســه دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون و جمعــى 
از مدیــران ایــن دانشــگاه، آییــن 
ــى  ــاد نمایندگ ــر نه ــاح دفت افتت
مقــام معظم رهبــرى در دانشــگاه 
ــزار  ــى کازرون برگ ــلمان فارس س

شــد. 
ــه گــزارش روابــط عمومــى  بنــا ب
دانشــگاه  بین الملــل  امــور  و 
ــر  ــى کازرون، دکت ــلمان فارس س
رئیــس  فاضل نیــا،  غریــب 

ــتى  ــى کازرون، در نشس ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــس  ــالن کنفران ــور در س ــن منظ ــه همی ــه ب ک
ــر از  ــد، ضمــن تقدی ــزار گردی ــن دانشــگاه برگ ای
حمایت هــا، همراهى هــا و تالش هــاى مســتمر 
ــردم  ــده م ــى دوانى، نماین ــدون عباس ــر فری دکت
کوهچنــار  و  کازرون  شهرســتان هاى  شــریف 
ــالم  ــالمى و حجت االس ــوراى اس ــس ش در مجل
صباحــى، امــام جمعــه کازرون بــراى تحقــق ایــن 
ــود: در مســیر رشــد  ــر نشــان نم ــوع، خاط موض
و توســعه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
راه انــدازى دفتــر نمایندگــى مقــام معظــم رهبــرى 
ــى  ــاى اساس ــى از نیازه ــگاه، یک ــن دانش در ای
ــق آن را  ــه تحق ــود ک ــاختى ب ــاى زیرس و گام ه
ــا  ــم و ب ــرار دادی ــگاه ق ــت کارى دانش در اولوی
همراهى هــاى مــداوم و پیگیرى هــاى متعــدد 
ــى  ــالم صباح ــى دوانى و حجت االس ــر عباس دکت
ــن  ــور ای ــا حض ــه ب ــاتى ک ــال جلس ــه دنب و ب
ــاى  ــته در نهاده ــال گذش ــى دو س ــواران ط بزرگ
ــزار شــد،  ــورى برگ ــطوح کش مرتبــط و در س
خوشــبختانه مجــوز تأســیس ایــن نهــاد در 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون از ســوى نهــاد 
ــرى در دانشــگاه ها  ــام معظــم رهب ــى مق نمایندگ

ــد.  ــادر ش ص
از  تشــکر  بــا  همچنیــن  فاضل نیــا  دکتــر 
حجت االســالم رســتمى، رئیــس نهــاد نمایندگــى 
ــور،  ــگاه هاى کش ــرى در دانش ــم رهب ــام معظ مق
ــى  ــاد نمایندگ ــس نه ــى، رئی حجت االســالم مقام
ــتان  ــگاه هاى اس ــرى در دانش ــم رهب ــام معظ مق
ــه  ــتان کازرون از جمل ــاى شهرس ــارس و علم ف
حجت االســالم  و  صحرائــى  حجت االســالم 

عزمــى کــه نقــش موثــرى در تحقق 
ایــن دســتاور داشــتند و بــا تصریح 
بــر اینکــه ایــن نهــاد ارزنــده 
ــف،  ــاى مختل ــد در حوزه ه مى توان
از جملــه حرکــت مناســب تر در 
ــاى کالن  ــق راهبرده ــیر تحق مس
ــات و  ــوم، تحقیق ــام و وزارت عل نظ
فنــاورى در جهــت ایجــاد دانشــگاه 
ــرات شــایان توجهــى  تمدن ســاز اث
برجــاى بگــذارد، خاطــر نشــان 
ــلمان  ــگاه س ــعه دانش ــود: توس نم
فارســى کازرون، از مطالبــات جــدى 
مــردم شهرســتان کازرون محســوب 
ــاد  ــر نه ــت دفت ــا فعالی مى شــود. ب
ــرى در دانشــگاه  ــام معظــم رهب مق
ســلمان فارســى کازرون و قــرار 
ــار ســایر  گرفتــن ایــن نهــاد در کن

ــى عرصه هــاى فرهنگــى و دینــى  نهادهــاى متول
در ســطح شهرســتان، عــالوه بــر آنکــه پیونــد این 
دانشــگاه بــا حوزه هــاى مختلــف جامعــه تقویــت 
ــعه  ــد و توس ــاهد رش ــوان ش ــد، مى ت ــد ش خواه
ــطح  ــاد در س ــن نه ــا ای ــط ب ــاى مرتب فعالیت ه
ــى هاى  ــن اثربخش ــه و همچنی ــگاه و منطق دانش
موثــر و ســازنده ى آن در حوزه هــاى مختلــف نیــز 
بــود. امیدواریــم طــى فرایندهــاى معمــول، رئیس 
ــا قبــل از شــروع ســال تحصیلــى  دفتــر نهــاد ت
جدیــد معرفــى و دفتــر نهــاد فعالیــت خــود را بــه 

ــد.  ــاز نمای ــى آغ صــورت عمل
حجت االســالم صباحــى، امــام جمعــه کازرون 
نیــز در ایــن نشســت، بــا تقدیــر از پیگیرى هــاى 
ــت  ــا در جه ــر فاضل نی ــداوم دکت ــتمر و م مس
ــم  ــام معظ ــى مق ــاد نمایندگ ــر نه ــتقرار دفت اس
رهبــرى در شهرســتان کازرون خاطــر نشــان 
نمــود: روحیــه وحــدت و همدلــى قابــل توجهى در 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون وجــود دارد کــه 
زمینه ســاز پیشــرفت ایــن دانشــگاه شــده اســت. 
عــالوه بــر آن، ارتبــاط مــداوم رئیــس و بدنــه ایــن 
دانشــگاه بــا دفتــر امــام جمعــه، زمینــه مناســبى 
ــیر  ــزا، مس ــدى هم اف ــا در فراین ــرده ت ــاد ک ایج
رشــد دانشــگاه تقویــت شــود کــه ایــن موضــوع 
ــته و  ــال داش ــه دنب ــز ب ــددى نی ــاى متع ثمره ه
ــتیم و  ــا هس ــى از آنه ــق یک ــاهد تحق ــروز ش ام
ــوب، از  ــاى خ ــن اتفاق ه ــى ای ــت تمام ــده باب بن
ــلمان  ــگاه س ــه دانش ــا و مجموع ــر فاضل نی دکت

ــم.  ــکر مى کن ــى کازرون تش فارس
از  دیگــرى  بخــش  در  کازرون  جمعــه  امــام 
صحبت هــاى خــود بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــه  ــتى دغدغ ــا بایس ــائل آنه ــگاه ها و مس دانش

باشــد،  کازرون  اولویــت  و 
تصریــح نمــود: بایســتى در 
ــه  ــه کازرون ب ــى ب هویت بخش
وســیله دانشــگاه و بــا محوریت 
دانشــگاه تــالش کنیــم. در 
ــتان کازرون  شرایطى که شهرس
ــگاه  ــت دانش ــت فعالی از موهب
ماننــد  فعالــى  و  اثربخــش 
فارســى  دانشــگاه ســلمان 
اســت،  برخــوردار  کازرون 
بایســتى تــالش کنیــم تــا این 
نهــاد تقویــت شــده و بــه رکن 
موثــرى بــراى کمــک بــه حــل 
مســائل جامعــه تبدیــل شــود. 
حجت االســالم مقامــى، رئیــس 
نهــاد نمایندگــى مقــام معظــم 
دانشــگاه هاى  در  رهبــرى 
اســتان فــارس نیــز در ایــن نشســت، همراهــى و 
فعالیت نزدیک دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــایر ارکان  ــس و س ــده مجل ــه، نماین ــام جمع ام
ــن  ــه ای ــل توج ــاى قاب ــتان را از مزیت ه شهرس
دانشــگاه برشــمرد کــه بــه ثمــر نشســته و باعــث 
ــن  ــراى ای ــمندى ب ــت و ارزش ــتاوردهاى مثب دس
دانشــگاه شــده اســت و در ایــن خصــوص خاطــر 
نشــان نمــود: دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
در حــال توســعه و پیشــرفت اســت. توســعه ایــن 
ــاى  ــا ظرفیت ه ــب ب ــتى متناس ــگاه بایس دانش
شهرســتان کازرون و اســتان فــارس صــورت بگیرد 
ــا بتوانــد اثربخشــى مطلوبــى را داشــته باشــد.  ت
دفتــر نهــاد نمایندگــى مقــام معظــم رهبــرى در 
ایــن دانشــگاه هــم در کنــار ســایر نهادهــا و ارکان 
ــت  ــر و تقوی ــرد بهت ــتاى عملک ــود، در راس موج
ــد  ــت مى کن ــى فعالی ــز علم ــن مرک ــر ای موثرت
ــى، در  ــرادر حام ــک ب ــدر و ی ــک پ ــون ی و همچ
کنــار مجموعه هــاى مختلــف دانشــگاه در ســطوح 
مختلــف دانشــجویى، هیئــت علمــى و... خواهــد 

ــود. ب
ــرى  ــم رهب ــام معظ ــى مق ــاد نمایندگ ــس نه رئی
ــا  ــن ب ــارس همچنی ــتان ف ــگاه هاى اس در دانش
ــرى  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه فرمایش ــاره ب اش
ــگاه ها، آن را  ــر در دانش ــد فک ــوص تولی درخص
یکــى از راهبردهــاى کلیــدى و مهــم در حرکــت 
دانشــگاه ها توصیــف نمــود و افــزود: تولیــد علــم، 
نتیجــه تولیــد فکــر اســت و ایــن فکر بایســتى در 
جهــت حــل مســائل جامعــه و کمــک بــه مــردم 
ــه  ــم ک ــاد بدهی ــه دانشــجو ی باشــد. بایســتى ب
چگونــه مى توانــد بــه مــردم کمــک کنــد. 
هرچقــدر تولیــد فکــر مبتنــى بر 
نیازهــاى جامعــه باشــد، جامعــه 
نیــز حمایــت و همراهى بیشــترى 
ــد داشــت.  ــا دانشــگاه ها خواه ب
گفتنــى اســت پــس از برگــزارى 
ایــن نشســت، دفتــر نهــاد 
نمایندگــى مقــام معظــم رهبــرى 
در دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــس از  ــد و پ ــاح ش کازرون افتت
ــاران  ــن گلب ــن ضم آن، حاضری
ــام، از  ــهدا گمن ــر ش ــور مطه قب
ــگاه  ــارى دانش ــس 78هکت پردی
ســلمان فارســى کازرون و بناهاى 
و  بهره بــردارى  آســتانه  در 
کارگاه هــاى فعــال آن بازدیــد 

ــد.  نمودن
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ــا حضــور هیئــت رئیســه دانشــگاه  یکــم مردادمــاه، ب
ســلمان فارســى کازرون، رئیــس پــارك علــم و فنــاورى 
فــارس، امــام جمعــه کازرون، فرمانــدار ویژه شهرســتان 
کازرون، مســئول دفتــر نماینــده مــردم شهرســتان هاى 
کازرون و کوهچنــار و جمعى از روســا، معاونــان و مدیران 
دانشــگاه هاى ایــن شهرســتان، مرکــز رشــد واحدهــاى 
فنــاور شهرســتان کازرون در دانشــگاه ســلمان فارســى 

کازرون افتتــاح شــد. 
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غری
ــلمان فارســى کازرون،  ــس دانشــگاه س ــا، رئی فاضل نی
در نشســتى کــه بــه همیــن منظــور برگــزار گردیــد، با 

ــورت  ــاى ص ــر از تالش ه تقدی
گرفتــه از ســوى اعضــاء هیئت 
علمــى  همیــاران  علمــى و 
فارســى  دانشــگاه ســلمان 
ــن گام  ــراى تحقــق ای کازرون ب
ــده از  ــام ش ــاى انج و حمایت ه
ســوى مســئوالن شهرســتانى 
همچنیــن  و  اســتانى  و 
در  عالى رتبــه  مســئوالن 
ــر  ــژه دکت ــه وی ــف ب وزارت عت
ــاورى  ــاون فن ــن، مع خیرالدی
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
فنــاورى، خاطــر نشــان نمــود: 
کالن  سیاســت گذارى هاى 
وزارت عتــف در جهــت حرکــت 
ــه ســمت ایجــاد  دانشــگاه ها ب
ــه  ــاورى ک ــد و فن ــز رش مراک
بــا راه انــدازى معاونــت فنــاورى 
گام هایــى  وزاتخانــه،  ایــن 
تحقــق  بــراى  اساســى 
شــرکت هاى  رشــد  و  آن 
از  حمایــت  و  دانش بنیــان 
ــت  ــه در جه ــجویان نخب دانش
ــده،  ــته ش ــى برداش کارآفرین
از یک ســو و مزیــن شــدن 

ــان،  ــد، دانش بنی ــال تولی ــام س ــه ن ــارى ب ــال ج س
ــرد  ــاد ک ــب را ایج ــتر مناس ــن بس ــتغال آفرین، ای اش
ــلمان  ــگاه س ــعه اى دانش ــاى توس ــا هدف گذارى ه ت
ــه  ــا کمــک ب ــط ب ــاى مرتب فارســى کازرون در حوزه ه
اشــتغال دانشــجویان و دانش آموختــگان مســتعد 
شــرکت هاى  تقویــت  همچنیــن  و  دانشــگاهى 
دانش بنیــان را در ســال جــارى بــا توانــى بیشــتر جلــو 
ببریــم. در همیــن راســتا و بــه دنبــال گام هایــى کــه از 
ــوآورى انــرژى  ــا راه انــدازى مرکــز ن ســال گذشــته و ب
ــود،  ــده ب ــاز ش ــلمان فارســى کازرون آغ دانشــگاه س
ــا  در ســال جــارى تعامل هــاى دوســویه متداومــى را ب
پــارك علــم و فنــاورى اســتان فــارس دنبــال نمودیــم 
و بــا نــگاه حامیانــه ریاســت ایــن پــارك، مرکــز رشــد 
واحدهــاى فنــاور شهرســتان کازرون را بــه عنــوان یک 
ــوزه دانشــگاه هاى شهرســتان  ــد در ح دســتاورد جدی
ــه  ــار جامع ــارس، در اختی ــتان ف ــرب اس کازرون و غ

ــم.   ــرار داده ای ــگاهى ق دانش
در ایــن نشســت، میرشــکارى، مســئول دفتــر نماینــده 
شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار در مجلــس شــوراى 
ــان دانشــگاه هاى  ــز حضــور روســا و معاون اســالمى نی
ــد  ــز رش ــاح مرک ــتان کازرون در افتت ــف شهرس مختل
ــاى  ــى از نگاه ه ــتان را حاک ــاور شهرس ــاى فن واحده
ــراى  ــتان ب ــگاهیان شهرس ــدت دانش ــزا و وح هم اف
ــت و آن  ــم دانس ــد عل ــیر رش ــى در مس ــالش جمع ت
ــمرد  ــتان کازرون برش ــاى شهرس ــى از مزیت ه را یک

ــس دانشــگاه ســلمان فارســى  و ضمــن تشــکر از رئی
ــود:  ــر نشــان نم ــن گام، خاط ــق ای ــراى تحق کازرون ب
ــد دارنــد کــه  ــر عباســى دوانى همــواره تأکی دکت
ــدى  ــوه ثروتمن ــتان بالق ــتان کازرون، شهرس شهرس
ــاى  ــد واحده ــز رش ــیس مرک ــم تأس ــت. امیدواری اس
ســلمان  دانشــگاه  در  کازرون  شهرســتان  فنــاور 
فارســى کازرون، فتــح بابــى بــراى رونــق فعالیت هــاى 
ــدن  ــل ش ــراى بالفع ــروعى ب ــن ش ــى و همچنی علم
ــتان و  ــن شهرس ــى ای ــرمایه هاى علم ــا و س ثروت ه
مناطــق غــرب اســتان فــارس باشــد. امیدواریــم دیگــر 
دانشــگاه ها و شهرســتان هاى همجــوار از ایــن فرصــت 
ــى اســتفاده کــرده و مرکــز رشــد واحدهــاى  ــه خوب ب

فنــاور شهرســتان کازرون را بــه عنــوان یک پشــتیبان 
ببیننــد. 

کازرون  جمعــه  امــام  صباحــى،  حجت االســالم 
ــام  ــود: تم ــان نم ــر نش ــت خاط ــن نشس ــز در ای نی
ــت کمــک  ــتان بایســتى در جه ــاى شهرس مجموعه ه
باشــند.  دانشــگاه ها  و  علم انــدوزى  علــم،  بــه 
ــده کازرون  ــه آین ــگاه ب ــا ن ــان را ب ــر تصمیم هایم اگ
ــم  ــد عل ــر روى رش ــا را ب ــد اولویت ه ــم، بای مى گیری
در  خوشــبختانه  دانشــگاه ها بگذاریــم.  تقویــت  و 
ــى  ــاى خوب ــى کازرون گام ه ــلمان فارس ــگاه س دانش
بــراى تقویــت جایگاه دانشــگاه در ســطح شهرســتان و 
کمــک بــه حــل مســائل جامعــه برداشــته شــده اســت 
کــه ایــن مســئله بایســتى از ســوى دیگــر دســتگاه ها 

ــت شــود.  ــز تقوی نی
محمدعلــى بخــرد، فرمانــدار ویــژه شهرســتان کازرون 
ــى  ــه برخ ــاره ب ــن اش ــت ضم ــن نشس ــز در ای نی
راهبردهایــى کــه در جهــت ســاختارمند نمــودن تعامل 
دســتگاه هاى مختلــف اجرایــى بــا دانشــگاه هاى 
شهرســتان دنبــال نمــوده اســت، خاطــر نشــان کــرد: 
از اســتاندار فــارس درخواســت کــرده ام تــا ایــن امکان 
ــاز  ــه وجــود آیــد کــه در بحــث طرح هــاى مــورد نی ب
دســتگاه هاى اجرایــى شهرســتان کازرون کــه نیــاز بــه 
انجــام مطالعــات علمــى دارد، از ظرفیــت دانشــگاه هاى 
همیــن شهرســتان و از جمله دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــگاه  ــت جای ــن تقوی ــا ضم ــود ت ــتفاده ش کازرون اس

دانشــگاه ها در شهرســتان، از توانمنــدى آنهــا در 
جهــت کمــک بــه حــل مســائل جامعــه نیــز اســتفاده 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــعه دانش ــیر توس ــود. در مس ش
کازرون نیــز بــر همیــن مســئله، یعنــى ضــرورت لحاظ 
نمــودن نیازهــاى شهرســتان و واقعیت هــاى جــارى آن 

ــم.  ــد کرده ای تأکی
دکتــر ذوالقــدر، رئیــس پــارك علــم و فنــاورى فــارس 
نیــز در حاشــیه افتتــاح مرکــز رشــد واحدهــاى فنــاور 
شهرســتان کازرون، بــر ضــرورت حمایــت همــه جانبــه 
ــن  ــى از ای ــى و غیردولت ــف دولت ــتگاه هاى مختل دس
ــا حجــم  مرکــز تأکیــد کــرد و خاطــر نشــان نمــود: ب
قابــل توجــه دانشــجویان و دانش آموختــگان مســتعدى 
ــم،  ــه در ســطح کشــور داری ک
ــى و  ــر کم ــم از نظ بایســتى ه
هــم از نظــر کیفــى حرکــت در 
ــرکت هاى  ــت ش ــیر تقوی مس
ــم.  ــت کنی ــان را تقوی دانش بنی
ــد و  ــورد تأکی ــئله م ــن مس ای
ــرى  ــم رهب ــام معظ ــه مق توج
ــوده اســت. بســترهایى  ــز ب نی
ماننــد مرکــز رشــد واحدهــاى 
کازرون،  شهرســتان  فنــاور 
بســترى مهــم و پایــه اى را 
در  حرکــت  شــروع  بــراى 
ــرکت هاى  ــت ش ــت تقوی جه
ایجــاد  دانش بنیــان 
ــا  مى کننــد، امــا نیــاز اســت ت
ــه  ــن هم ــگ در بی ــن فرهن ای
دســتگاه هاى مختلــف دولتــى 
ــائل  ــا مس ــه ب ــى ک و غیردولت
مختلفــى مواجــه مى شــوند 
مســائل  کــه  بیفتــد  جــا 
دانشــگاه ها  بــا  را  خــود 
ایــن  و  بگذارنــد  میــان  در 
فرصــت را بــه دانشــجویان 
بدهنــد  دانش آموختــگان  و 
ــه  ــاى نوآوران ــا ایده ه ــه آنه ک
ــت  ــا فرص ــد. ب ــه نماین ــکالت ارای ــل مش ــراى ح ب
دادن و اعتمــاد کردن هایــى از ایــن دســت اســت کــه 
ــم.  ــل کنی ــن تبدی ــه کارآفری ــم دانشــجو را ب مى توانی
ــلمان  ــگاه س ــه در دانش ــت ک ــن فعالی ــم ای امیدواری
ــایر  ــت، در س ــه اس ــورت پذیرفت ــى کازرون ص فارس
ــاى  ــد واحده ــز رش ــوز مراک ــه هن ــتان هایى ک شهرس

ــود.  ــاز ش ــز آغ ــد نی ــاور را ندارن فن
ــاح  گفتنــى اســت شــرکت کننــدگان در مراســم افتت
ــتان کازرون،  ــاور شهرس ــاى فن ــد واحده ــز رش مرک
ــز  ــا حضــور در مرک ــز، ب ــن مرک ــاح ای در حاشــیه افتت
ــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، از  ــوآورى ان ن
ــز و  ــن مرک ــتقر در ای ــان مس ــرکت هاى دانش بنی ش

ــد.  ــد نمودن ــا بازدی ــدات آنه ــتاوردها و تولی دس
ــاور  ــاى فن ــد واحده ــز رش ــت مرک ــر اس ــایان ذک ش
شهرســتان کازرون، در دانشــگاه ســلمان فارسى کازرون 
ــگان و  ــه دانشــجویان، دانش آموخت مســتقر اســت و ب
اعضــاء هیئــت علمــى دانشــگاه ها کــه داراى طرح هــا 
را  امــکان  ایــن  هســتند،  نوآورانــه  ایده هــاى  و 
ــف  ــاى مختل ــوردارى از حمایت ه ــا برخ ــا ب ــد ت مى ده
ــا و  ــد طرح ه ــون، بتوانن ــتیبانى هاى گوناگ ــى و پش مال
ایده هــاى خــود را در قالــب تولیــدات مختلــف عرضــه 
نمــوده و در مســیر رشــد خــود، امــکان عرضــه ایــن 
ــه دســت  ــا را ب ــوه آنه ــازار و تولیــد انب ــدات در ب تولی

ــد.  بیاورن

با حضور مسئوالن استانى و شهرستانى در دانشگاه سلمان فارسى کازرون صورت پذیرفت
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صبــح روز یکــم مردادمــاه، بــا حضــور هیئــت رئیســه 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، رئیــس پــارك علــم 
ــتان  ــئوالن شهرس ــى از مس ــارس و جمع ــاورى ف و فن
کازرون و روســا، معاونــان و مدیــران دانشــگاه هاى 
ــاى مشــترك  ــه همکارى ه ــتان، تفاهم نام ــن شهرس ای
ــم و  ــارك عل ــى کازرون و پ ــلمان فارس ــگاه س دانش
فنــاورى فــارس، در ســالن کنفرانــس دانشــگاه ســلمان 

ــد.  ــاء ش ــى کازرون امض فارس
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غری
ــلمان فارســى کازرون،  ــس دانشــگاه س ــا، رئی فاضل نی
ــزار شــد،  ــن مناســبت برگ ــه همی ــه ب در نشســتى ک
ــى از  ــگاه ها، یک ــالى دانش ــود: اعت ــان نم ــر نش خاط
ــورى  ــر کش ــعه اى در ه ــتراتژى هاى توس ــن اس بهتری
ــت گذارى هاى کالن وزارت  ــود. سیاس ــوب مى ش محس
عتــف در جهــت حرکــت دانشــگاه ها بــه ســمت ایجــاد 
ــت  ــدازى معاون ــا راه ان ــه ب ــاورى ک ــد و فن ــز رش مراک
فنــاورى ایــن وزاتخانــه، توانــى مضاعــف یافتــه اســت 
نیــز کمــک شــایانى بــه تحقــق ایــن اســتراتژى نموده 
اســت. مــا نیــز در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــه ســهم خــود ضمــن توســعه  ــا ب ــم ت تــالش کرده ای
ارتباطــات و تعامــالت ایــن دانشــگاه بــا مراکــز معتبــر 
ــى مختلــف، زیرســاخت هاى متعــددى بــراى  علم
ــم  ــى کازرون فراه ــلمان فارس ــگاه س ــالى دانش اعت
ــاى  ــه تالش ه ــه ب ــا تکی ــبختانه ب ــه خوش ــم ک آوری
ــگاه  ــى دانش ــاران علم ــى و همی ــت علم اعضــاء هیئ
و همچنیــن حمایت هــاى همــه جانبــه مســئوالن 
مختلــف شهرســتان، بــه ویــژه نماینــده مــردم شــریف 
مجلــس  در  کوهچنــار  و  کازرون  شهرســتان هاى 
شــوراى اســالمى، امــام جمعــه کازرون و فرمانــدار ویژه 
شهرســتان، دســتاوردهاى خوبــى نیــز بــه دســت آمده 

ــز در شــرف وقــوع هســتند.  و برخــى دیگــر نی
ــن  ــى کازرون همچنی ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی

ــاره  ــا اش ــود، ب ــاى خ ــرى از صحبت ه ــش دیگ در بخ
ــر  ــاى اخی ــى ماه ه ــه ط ــورت گرفت ــالت ص ــه تعام ب
ــر از  ــن تقدی ــارس، ضم ــاورى ف ــم و فن ــارك عل ــا پ ب
ــى  ــه مدیریت ــدر و مجموع ــر ذوالق ــاى دکت همراهى ه
ــاد  ــا انعق ــود ب ــدوارى نم ــار امی ــارك، اظه ــن پ ای
ــه همکارى هــاى مشــترك دانشــگاه ســلمان  تفاهم نام
فارســى کازرون و پــارك علــم و فنــاورى فارس، شــاهد 
آغــاز فصلــى جدیــد در حمایــت از شــرکت هاى 
ــاى علمــى  ــن توســعه فعالیت ه ــان و همچنی دانش بنی
ــه  ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س ــه در دانش و فناوران
ــرب  ــتان کازرون و غ ــى شهرس ــب علم ــوان قط عن

ــیم.  ــارس باش ــتان ف اس
ــس  ــدر، رئی ــا ذوالق ــر امین رض ــت، دکت ــن نشس در ای
پــارك علــم و فنــاورى فــارس نیــز طــى ســخنانى بــا 
تقدیــر از تالش هــاى صــورت گرفتــه از ســوى ریاســت 
ــن  ــه ای ــى کازرون و مجموع ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــاى  ــرآورد فعالیت ه ــود: ب ــر نشــان نم ــگاه، خاط دانش
ــاى  ــه فعالیت ه ــت ک ــى از آن اس ــده، حاک ــام ش انج
متعــدد و زیــادى در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــه در  ــت ک ــرى اس ــت پیگی ــده و در دس ــرى ش پیگی
ــن  ــگاه ای ــاء جای ــه ارتق ــر ب ــد منج ــوع مى توان مجم

دانشــگاه شــود. 
ــن  ــارس همچنی ــاورى ف ــم و فن ــارك عل ــس پ رئی
تصریــح نمــود: حرکــت دانش بنیانــى در کشــور، یــک 
ــه از  ــى ک ــدد تالش های ــه م ــت و ب ــا اس ــت نوپ حرک
ــاورى ریاســت جمهــورى  ــت علمــى و فن طــرف معاون
ــه،  ــاورى صــورت گرفت ــوم، تحقیقــات و فن و وزارت عل
ــت  ــت. ظرفی ــرده اس ــدا ک ــعه پی ــت توس ــن حرک ای
ــه اى  ــه گون ــتان ها ب ــطح شهرس ــا در س ــى م نخبگان
اســت کــه ســرمایه مناســبى بــراى اســتقرار نهادهــاى 
ــرکت هاى  ــاور و ش ــه فن ــاى نوآوران ــى فعالیت ه حام
ــتا  ــن راس ــت و در همی ــرده اس ــاد ک ــان ایج دانش بنی
از  اســتفاده  بــا  مى تــوان  کازرون  شهرســتان  در 

کازرون،  فارســى  ســلمان  دانشــگاه  ظرفیت هــاى 
ــب  ــه اى مناس ــه گون ــیر را ب ــن مس ــاى ای فعالیت ه
ــن  ــه بی ــرد. امضــاء تفاهم نام ــت ک ــاماندهى و حمای س
ــم و  ــارك عل ــى کازرون و پ ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــم  ــن مه ــت ای ــه تقوی ــد ب ــارس، مى توان ــاورى ف فن

ــد.  کمــک نمای
ــه دانشــگاه  ــن امضــاء تفاهم نام ــى اســت در آیی گفتن
ســلمان فارســى کازرون، حجت االســالم صباحــى، 
امــام جمعــه کازرون، بخــرد، فرمانــدار ویژه شهرســتان 
ــردم  ــده م ــر نماین ــئول دفت ــکارى، مس کازرون، میرش
شــریف شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار در مجلــس 
شــوراى اســالمى نیــز طــى ســخنانى، ضمــن تقدیــر از 
تالش هــاى صــورت گرفتــه در جهــت توســعه دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون و ارتقــاء ســطح کمــى و کیفــى 
ــى و  ــاى علم ــت از فعالیت ه ــرورت حمای ــر ض آن، ب

دانشــگاهى در ســطح شهرســتان تأکیــد نمودنــد. 
همکارى هــاى  تفاهم نامــه  اســت  ذکــر  شــایان 
ــارك  ــلمان فارســى کازرون و پ مشــترك دانشــگاه س
علــم و فنــاورى فــارس، بــا رویکــرد حمایــت از 
ــم  ــاور تنظی ــاى فن ــان و واحده ــرکت هاى دانش بنی ش
ــرکت هاى  ــه ش ــد ک ــاد مى نمای ــه اى ایج ــده و زمین ش
دانش بنیــان و واحدهــاى فنــاور جــذب شــده در 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، پــس از طــى مراحل 
ــم و  ــارك عل ــاى پ ــهیالت و حمایت ه ــى، از تس قانون
ــوالت  ــه محص ــد و عرض ــراى تولی ــارس ب ــاورى ف فن
ــد  ــر بهره من ــاز دیگ ــورد نی ــات م ــایر خدم ــود و س خ

شــوند. 
ــدر  ــر ذوالق ــم، دکت ــن مراس ــیه ای ــن در حاش همچنی
بــا حضــور در پردیــس 78هکتــارى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون بــه عنــوان بزرگتریــن پــروژه توســعه 
ــارس، از  ــتان ف ــرب اس ــگاهى در غ ــاى دانش فضاه
ســاختمان هاى احــداث شــده و کارگاه هــاى فعــال ایــن 

ــد نمــود.  ــس بازدی پردی

با حضور جمعى از مسئوالن و دانشگاهیان شهرستان کازرون صورت پذیرفت

امضاء تفاهم نامه همکارى هاى مشترك 
دانشگاه سلمان فارسى کازرون و پارك علم و فناورى فارس
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ظهــر روز سه شــنبه، 21 تیرمــاه، همزمــان بــا دهه 
ــد  امامــت و والیــت و در آســتانه فرارســیدن عی
ســعید غدیــر، بــا حضــور حجت االســالم مقامــى، 
رئیــس نهــاد نمایندگــى مقــام معظــم رهبــرى در 
دانشــگاه هاى اســتان فــارس، حجت االســالم 
ــالم  ــه کازرون، حجت االس ــام جمع ــى، ام صباح
ــاء  ــت کازرون، اعض ــه موق ــام جمع ــى، ام عزم
هیئــت رئیســه و جمعــى از اعضــاء هیئــت علمى 
و اســاتید دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
جمعــى از روســاى دانشــگاه هاى شهرســتان 
و  آمــوزش  اداره  رئیــس  جمشــیدى،  کازرون، 
ــگان  ــراه دانش آموخت ــه هم ــرورش کازرون، ب پ
ــن  ــا، جش ــاى آنه ــاء خانواده ه ــى از اعض و جمع

ــلمان  ــى دانشــجویان دانشــگاه س دانش آموختگ
ــزار  ــکوهى برگ ــورت باش ــه ص ــى کازرون ب فارس

شــد. 
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور 
بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
فاضل نیــا،  غریــب  دکتــر  مراســم  ایــن  در 
ــى  ــالم صباح ــى، حجت االس ــالم مقام حجت االس
و دکتــر خســروپور، طــى ســخنانى جداگانه ضمن 
ــک دانش آموختگــى دانشــجویان دانشــگاه  تبری
ســلمان فارســى کازرون، بــه بیان نــکات گوناگونى 
بــر ضــرورت اســتفاده از دانــش بــه دســت آمــده 
در جهــت کمــک بــه حــل مســائل جامعه، تــداوم 
ــت اخــالق علمــى  ــراه رعای ــه هم ــدوزى ب علم ان

ــرات  ــن تأثی ــى و همچنی ــیر زندگ ــه مس در ادام
رعایــت حجــاب و عفــاف در جنبه هــاى مختلــف 

ــد.  زندگــى تأکیــد نمودن
ــت  ــابقه و قرائ ــزارى مس ــیقى، برگ ــراى موس اج
ســوگندنامه و اهــداء لــوح یادبــود به دانشــجویان، 
از دیگــر برنامه هــاى برگــزار شــده در ایــن 

ــود.  مراســم ب
ــت  ــوى معاون ــه از س ــن برنام ــت ای ــى اس گفتن
فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
و  معاونت هــا  ســایر  همــکارى  بــا  و  کازرون 
ــن  ــن دانشــگاه و همچنی ــف ای ــاى مختل بخش ه

ــد.  ــزار گردی ــجویان برگ ــال دانش ــور فع حض

با حضور حجت االسالم مقامى، رئیس نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه هاى استان فارس صورت پذیرفت

جشن دانش آموختگى دانشجویان دانشگاه سلمان فارسى کازرون برگزار شد

مقالــه علمــى دکتــر ســعید 
ــى  ــت علم ــو هیئ ــى، عض فالح
بخــش ریاضــى و دکتــر محمدرضا 
ــى  ــت علم ــو هیئ ــى، عض تقدس
بخــش فیزیــک دانشــگاه ســلمان 
مجلــه  در  کازرون،  فارســى 
Scientific معتبــر بین المللــى
انتشــارات  گــروه  از   Reports

ــد. ــر ش ــر منتش نیچ
ــى  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
مقالــه ISI دکتــر ســعید فالحــى و 
دکتــر محمدرضــا تقدســى، اعضاء 
هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان 
عنــوان  بــا  کازرون،  فارســى 
Quantum behaved  »

particle swarm optimization based on
Scientific از  Reports در نشــریه «solitons
مجــالت Q1 بــا ضریــب تأثیــر (IF) 5 پذیرفتــه و در 
ــد. ــر ش ــى منتش ــر بین الملل ــریه معتب ــن نش ای

باتوجــه بــه پیشــرفت هاى روزافــزون علم و فنــاورى، 
بهینه ســازى مســائل پیچیــده فیزیکى و مهندســى 
نیــز همــواره بــه عنــوان یک مســاله چالشــى مطرح 
بــوده اســت بــه طــورى کــه حــل آنهــا بــا روش هاى 
ــع  ــى مواق ــوار و در بعض ــیک دش ــنتى و کالس س
ــان  ــن اســاس محقق ــر ای ــوده اســت. ب ناممکــن ب
همــواره بــه دنبــال الگوریتم هــاى کارآمــدى بوده اند 
ــازى  ــاى بهینه س ــتا الگوریتم ه ــن راس ــه در ای ک

ــاى فیزیکــى  ــه از پدیده ه ــام گرفت ــکارى اله فراابت
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد توجــه ق بیــش از پیــش م
بــر همیــن اســاس، اعضــاء هیئــت علمــى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون در ایــن مقالــه بــه معرفــى 
یــک نــوع جدیــد از الگوریتــم بهینه ســازى ازدحــام 
ذرات کوانتومــى پرداخته انــد کــه براســاس مفهــوم 
کوانتومــى ســالیتون هاى ذره ماننــد بنا شــده اســت.  
محاســبات عــددى نشــان داده انــد کــه بــا در نظــر 
گرفتــن ســناریوى حرکــت الگوریتــم براســاس تابع 
چگالــى احتمــال ســالیتون هاى کوانتومــى مى تــوان 
مســائل بهینه ســازى را بــا کارایــى و ســرعت 

باالتــرى حــل نمــود.

بــه دنبــال انتشــار ایــن مقالــه، دکتر 
غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، طــى پیامى 
ضمن تبریــک این موفقیــت و تقدیر 
از دســتاورد علمــى دکتــر فالحــى و 
دکتــر تقدســى و بــا ابــراز امیــدوارى 
ــاى  ــداوم موفقیت ه ــه ت ــبت ب نس
علمــى آنهــا و ســایر اعضــاء هیئــت 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش علم
کازرون، خاطــر نشــان نمــود: نتایــج 
ــداوم  ــر و م ــى موث ــاى علم تالش ه
ــگاه  ــى دانش ــت علم ــاء هیئ اعض
ســلمان فارســى کازرون، عــالوه 
ــاالى  ــاى ب ــه توانمندى ه ــر آنک ب
علمــى آنهــا را بــه خوبــى بــه اثبات 
رســانده اســت، همچــون تکیه گاهى 
ــراى  ــد ب ــر و مفی ــوزش موث ــراى آم ــمند ب ارزش
دانشــجویان ایــن دانشــگاه نیــز محســوب مى شــود 
و در مجمــوع باعــث شــده اســت کــه توانمندى هاى 
ــى در  ــا پویای ــن دانشــگاه ب ــى و پژوهشــى ای علم

ــه پیــش رود. ــه رشــد ب مســیرى رو ب
Scientific Reports گفتنــى اســت مجلــه
5 (IF) یکــى از مجــالت ســطح اول بــا ضریــب تاثیــر
اســت. عالقمنــدان جهــت دسترســى بــه ایــن مقاله 
https://www.nature. آدرس  بــه  مى تواننــد 
com/articles/s41598-022-18351-0 مراجعــه 

. کنند

7

چاپ مقاله دو عضو هیئت علمى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
در مجله معتبر بین المللى Scientific Reportsاز گروه انتشارات نیچر
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دو مقالــه علمــى دکتــر میثــم 
رضایــى، عضــو هیئــت  علمى رشــته 
ــلمان فارسى  ــازى دانشگاه س شهرس
معتبــر  مجله هــاى  در  کازرون، 
Journalof و  Cities بین المللــى

ــد. ــر ش Urbanism منتش
ــى  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــى،  ــم رضای ــر میث ــه ISI دکت مقال
رشــته  علمــى  هیئــت  عضــو 
ــلمان فارسى  ــازى دانشگاه س شهرس
Examining» ــوان ــا عن کازرون، ب
the associations between
perceivedbuiltenvironment
andactivetravel, beforeand
outbreak 19-aftertheCOVID
inShirazcity, Iran» در نشــریه 

5,8 کــه در  IF بــا Elsevier از مجــالت  Cities
فهرســت مجــالت Scopus قــرار دارد، پذیرفتــه و در 
ــن  ــر بین المللــى منتشــر شــد. ای ــن نشــریه معتب ای
مجلــه در فهرســت مجــالت ISIوجــود دارد و در نمایــه 

ــت ــده اس ــت ش ــتنادىSSCI  ثب اس
ــه  ــن مقال ــوع ای ــریح موض ــى در تش ــر رضای دکت
اظهــار داشــت: ایــن مقالــه بــا هــدف بررســى اثــرات 
همه گیــرى کوویــد-19 و سیاســت هاى کنتــرل شــیوع 
آن ماننــد قرنطینه، تعطیلــى مشــاغل و محدودیت هاى 
ترافیکــى بــر ســفر فعــال ســاکنان منطقــه(CBD) در 
مقایســه بــا ســاکنان غیــرCBD شــیراز انجــام شــده 
اســت و رابطــه بیــن عوامل محیطى ســاخته شــده درك 
شــده و ســفر فعــال در قبــل و بعــد از شــیوع کووید-19

ــرار داده  ــى ق ــورد بررس ــیراز م ــهر ش را در کالن¬ش

اســت. در ایــن پژوهــش مؤثرتریــن عوامــل فــردى در 
ــل و  ــد مالکیــت دوچرخــه و اتومبی ــال  مانن ســفر فع
ویژگى هــاى محیــط ســاخته شــده از جمله پیــاده روى، 
ــى  ــک، ایمن ــش ترافی ــى، آرام ــت، زیبایى شناس امنی
ــه  ــا، دسترســى ب ــم کاربرى ه ــوع و تراک ــا، تن تقاطع ه
ــان و زیرســاخت¬هاى اشــتراك  مقصــد، الگــوى خیاب
دوچرخــه و اثرگــذارى آن در حمــل و نقــل فعــال 
ــهر  ــرCBD کالن¬ش ــاکنان غی ــاکنانCBD و س س

شــیراز بررســى شــده اســت.
همچنیــن مقالــه علمــى دیگــرى از ایــن عضــو هیئــت 
علمــى رشــته شهرســازى دانشــگاه ســلمان فارســى 
19-AssessingtheCOVID » ــوان ــا عن کازرون، ب
outbreak effects on active mobility of

ــه  menincomparisonwithwomen» در مجل

ــک  ــه ی JournalofUrbanism ک
مجلــه بین رشــته¬اى اســت کــه 
بــر ســکونت انســانى و ارتبــاط آن بــا 
ــى و  ــت اجتماع ــدارى، عدال ــده پای ای
درك فرهنگــى تمرکــز دارد  و بــه تأثیر 
ــر ادراك محیطــى،  نســبى طراحــى ب
تجربــه  و  شــهرى  زیســت پذیرى 
فضــا مربــوط مى شــود، منتشــر شــد. 
3,3 در پایــگاه  IF و بــا ISI ایــن مجلــه
Taylor & Francis اطالعاتــى 
Online پلتفــرم محتویــات ژورنالــى 
ــاراتى  ــروه انتش ــى گ ــره المعارف و دای

Taylor قــرار دارد. & Francis
در همیــن راســتا، دکتــر غریــب 
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
ــن  ــى ضم ــى پیام فارســى کازرون، ط
ــر از  ــت و تقدی ــن موفقی ــک ای تبری
دســتاورد علمــى دکتــر رضایــى و بــا ابــراز امیــدوارى 
نســبت بــه تــداوم موفقیت هــاى علمى ایشــان و ســایر 
اعضــاء هیئت علمى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــلمان  ــگاه س ــدى دانش ــود: بهره من ــان نم ــر نش خاط
فارســى کازرون از حضــور و فعالیت هــاى موثــر اعضــاء 
هیئــت علمــى توانمنــد، یکــى از مزیت هــاى برجســته 
ایــن دانشــگاه محســوب مى شــود. ایــن مزیــت عــالوه 
بــر آنکــه فرصــت مناســبى در اختیــار دانشــجویان این 
ــز  ــبى را نی ــکان مناس ــت، ام ــرار داده اس ــگاه ق دانش
ــتگاه هاى  ــا و دس ــژه نهاده ــه وی ــه ب ــار جامع در اختی
ــرى  ــا بهره گی ــا بتواننــد ب ــرار مى دهــد ت ــز ق برنامه ری
ــه بهبــود  از توانمندى هــاى علمــى موجــود، نســبت ب
ــه  ــائلى ک ــل مس ــتمى و ح ــرد سیس ــاء عملک و ارتق

پیــش روى آنهــا قــرار دارد، اقــدام کننــد.  

چاپ دو مقاله علمى عضو هیئت علمى رشته شهرسازى
دانشگاه سلمان فارسى کازرون در مجالت معتبر بین المللى

منابــع  معرفــى  نمایشــگاه 
مرکــزى  کتابخانــه  جدیــد 
فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
ــان  ــد و همزم ــا ش کازرون برپ
ــا آن 116 عنــوان کتــاب اهــدا  ب
شــده از ســوى على حســین 
و  کازرونــى  خّیــر  ســازمند، 
ــه  ــژه ک ــارات دان ــر انتش مدی
ــه انتشــاراتى  ــط موسس توس
ــت،  ــده اس ــر ش ــان منتش ایش

ــد.  ــش درآم ــه نمای ب
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومى 
و امــور بین الملــل دانشــگاه 

ــگاه  ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس س
ــد از نمایشــگاه  ــاه، در حاشــیه بازدی ســلمان فارســى کازرون 26 مردادم
کتاب هــاى اهــدا شــده و همچنیــن کتاب هــاى جدیــد خریــدارى شــده 
کتابخانــه دانشــگاه در ســال جــارى، ضمــن قدردانــى از مدیــر انتشــارات 
دانــژه و تقدیــر از همراهــى اهالــى فرهنــگ و اندیشــه کازرون با دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، خاطــر نشــان نمــود: دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــاى  ــه حمایت ه ــواره ب ــود، هم ــعه خ ــد و توس ــیر رش کازرون در مس
مختلــف مردمــى تکیــه داده اســت و اهالــى شــریف شهرســتان کازرون 
ــگاه  ــن دانش ــه ای ــمندى را ب ــاى ارزش ــف کمک ه ــاى مختل در جایگاه ه
ــگاه و  ــه دانش ــا کتابخان ــط ب ــا مرتب ــن حوزه ه ــى از ای ــته اند. یک داش
همچنیــن کتابخانه هــاى تخصصــى کازرون شناســى و پایــدارى اســت کــه 
همــواره شــاهد حمایت هــاى اهالــى فرهنــگ از طریــق اهــدا کتــاب بــوده 

اســت. 
رئیس دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــد  ــادآور ش ــن ی کازرون همچنی
ــت  ــدف ســاماندهى و تقوی ــا ه ب
حمایت هــاى مردمــى از رشــد 
دانشــگاه،  ایــن  توســعه  و 
حامیــان  بنیــاد  راه انــدازى 
فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
ــگاه  ــتورکار دانش کازرون در دس
ــا  ــبختانه ب ــت و خوش ــرار گرف ق
ــرى  ــل تقدی ــتیبانى هاى قاب پش
ــس از  ــت و پ ــورت گرف ــه ص ک
ــن  ــى، ای ــاى قانون طــى فرآینده
ــه عنــوان  ــد ب ــا بتوان ــه کار رســمى اســت ت بنیــاد در آســتانه شــروع ب
بازویــى توانمنــد بــراى بسترســازى و تقویــت مشــارکت هاى عمومــى در 

ــردازد.  ــش بپ ــاى نق ــه ایف ــگاه، ب ــعه دانش ــیر توس مس
گفتنــى اســت نمایشــگاه کتاب هــاى اهــدا شــده و همچنیــن کتاب هــاى 
ــزى دانشــگاه ســلمان فارســى  ــه مرک ــدارى شــده کتابخان ــد خری جدی
ــا کتــب  ــا هــدف آشــنایى دانشــجویان و عمــوم عالقمنــدان ب کازرون ب
جدیــد ایــن کتابخانــه، از 26مردادمــاه تــا 2 شــهریور در محــل کتابخانــه 
ــه کتاب هــاى  ــر مى باشــد. از جمل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون دای
بــه نمایــش درآمــده در ایــن نمایشــگاه، کتاب هــاى اهــدا شــده از ســوى 
انتشــارات دانــژه بــا مبلغــى بالــغ بــر 11میلیــون تومــان اســت کــه عمده 

ــا حــوزه روان شناســى مى باشــد.  آنهــا مرتبــط ب

همزمان با اهدا 116 عنوان کتاب به کتابخانه دانشگاه سلمان فارسى کازرون صورت پذیرفت
برپایى نمایشگاه معرفى منابع جدید کتابخانه مرکزى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
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همزمان با هفته دولت صورت پذیرفت 

آیین تجلیل از همیاران علمى
دانشگاه سلمان فارسى کازرون برگزار شد

هفتــم شــهریورماه، همزمــان بــا هفتــه دولت و بــه مناســبت فرارســیدن روز 
کارمنــد، آییــن تجلیــل از همیــاران علمى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 

بــا حضــور اعضــاء هیئــت رئیســه ایــن دانشــگاه برگــزار گردید. 
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 تجلیــل از زحمت هــا و تالش هــاى همیــاران 
علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، بــر نقــش و جایــگاه کلیــدى آنها 
ــه  ــگاه ها ب ــود: دانش ــان نم ــر نش ــد و خاط ــى تأکی ــوزش عال ــام آم در نظ
واســطه نقــش مهــم و زیرســاختى کــه در اعتــالى جامعــه برعهــده دارنــد، 
بایســتى در همــه ســطوح بــه عنــوان الگــو و تــرازى بــراى موفقیــت در نظام 
توســعه اى کشــور بــه ایفــاى نقــش بپردازنــد. یکــى از ایــن حوزه هــا، مربوط 
بــه همیــاران علمــى دانشــگاه اســت کــه خوشــبختانه در دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون شــاهد تالش هــا و خدمــات قابــل تقدیــر و ارزشــمندى در 

ایــن حــوزه هســتیم. 
ــده  ــته ش ــاى برداش ــه گام ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــا در ادام ــر فاضل نی دکت
درخصــوص بسترســازى بــراى تقویــت ســاختارى عملکــرد همیــاران علمى 
ــه  ــدن آیین نام ــى ش ــن و عملیات ــى کازرون، تدوی ــلمان فارس ــگاه س دانش
انتخــاب کارمنــد نمونــه دانشــگاه را کــه در ســال جــارى بــراى نخســتین بار 
ــن و اجــراى میثاق نامــه کارى کارکنــان دانشــگاه  صــورت پذیرفــت و تدوی
ســلمان فارســى کازرون را از جملــه ایــن گام هــا برشــمرد و افــزود: تعهــد 
ــه  جمعــى همیــاران علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در التــزام ب
اخــالق اســالمى، قانون محــورى، وظیفه شناســى و مســئولیت پذیرى، 

نوع دوســتى، مــردم دارى و رعایــت شــأن و کرامــت افــراد، فصــل مشــترك 
ــن  ــه ای ــکا ب ــا ات ــت. ب ــگاه اس ــن دانش ــه در ای ــورت گرفت ــاى ص تالش ه
ــات و  ــوم، تحقیق ــت هاى کالن وزارت عل ــق سیاس ــل تحق ــه و ذی روحی
فنــاورى در راســتاى ارایــه خدمــات مطلــوب در نظــام آمــوزش عالى کشــور، 
مى تــوان امیــد داشــت مســائل بــه مــدد خــرد جمعــى و اتــکاء بــه روحیــه 
قابــل تقدیــر همیــاران علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه گونه اى 
حــل شــوند کــه تضمین کننــده ارایــه بهتریــن خدمــات بــه عمــوم مــردم 

جامعــه و بــه ویــژه دانشــجویان باشــد. 
در ایــن مراســم همچنیــن نشســت پرســش و پاســخى بــا حضــور همیــاران 
ــس  ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــد و دکت ــزار گردی ــگاه برگ ــى دانش علم
ــیدداراب  ــى و ادارى و س ــاون مال ــرى، مع ــان منب ــر احس ــگاه، دکت دانش
موســوى، سرپرســت مدیریــت امــور ادارى و پشــتیبانى دانشــگاه ســلمان 

ــد.  ــخ دادن ــده، پاس ــرح ش ــش هاى مط ــه پرس ــى کازرون ب فارس
شــایان ذکــر اســت در پایــان ایــن مراســم از ســعید زارع خفــرى، 
سیداحســان اله رفیعیــان زاده و عبدالکریــم عباســى بــه عنــوان کارمنــدان 
نمونــه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــا اهــدا لــوح و هدایایــى تجلیــل 
ــار،  ــرا بازی ــان آزاد، زه ــال باغب ــاى لی ــن از تالش ه ــد. همچنی ــل آم ــه عم ب
عبــاس باغبــان آزاد، ابراهیــم آرونــد، نــدا پنــاه، حمیدرضــا یزدانــى و مریــم 

ــر صــورت پذیرفــت.  ــى تقدی رجحان
در بخــش دیگــرى از ایــن مراســم نیــز از خدمــات و تالش هــاى حمیدرضــا 
رئیســى و غالمرضــا فرجــى در مســئولیت هاى قبلــى کــه عهــده دار بودنــد، 

تقدیــر بــه عمــل آمــد. 
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جشن گرامیداشت عید سعید غدیر خم، 
به همراه برپایى میز خدمت در دانشگاه سلمان فارسى کازرون برگزار شد

ــر  در آســتانه فرارســیدن عیــد غدی
خــم، ضمــن برپایــى میــز خدمــت، 
جشــن بزرگداشــت ایــن عیــد 
ســعید و دهــه امامــت و والیــت، بــه 
ــاپور  ــات ش ــل از خدم ــراه تجلی هم
زندى لــک، یکــى از همیــاران علمــى 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س دانش
کــه بــا اتمــام دوران خدمت خــود در 
ایــن دانشــگاه بازنشســته گردیــد، با 
حضــور اعضــاء هیئت رئیســه، جمعى 
از اعضــاء هیئــت علمــى و همیــاران 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش علم

ــد.  ــزار ش کازرون برگ
ــى و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــلمان  ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ام
غریــب  دکتــر  کازرون،  فارســى 
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، در ایــن مراســم 

ــت،  ــر خــم و گرامیداشــت دهــه امامــت و والی ضمــن تبریــک عیــد ســعید غدی
بــا بیــان برخــى احادیــث ائمــه اطهــار(ع)، بــر ضــرورت خودســازى و توجــه ویــژه 
ــرد:  ــه آموزه هــاى امامــان معصــوم(ع) تأکیــد نمــود و خاطــر نشــان ک و عملــى ب
مــا شــیعیان امیرالمومنیــن علــى(ع) بایســتى بــا تمســک بــه احدایــث و پیــروى 
ــام  ــمند ام ــاى ارزش ــا آموزه ه ــم ت ــالش کنی ــار(ع)، ت ــه اطه ــاى ائم از آموزه ه
علــى(ع) و امامــان معصــوم(ع) را در زندگــى فــردى و اجتماعــى خــود نیــز عینیــت 
ببخشــیم. خصلت هــاى نیــک و ارزشــمندى همچــون بخشــش و ســخاوت، در کنــار 
پیشــتازى در کارهــاى خیــر، گذشــت، رعایــت انصــاف و... ترازهــاى مطلوب هســتند 
کــه مى تواننــد رفتــار مــا را در قامــت محبیــن اهــل بیــت(ع) تجلــى ببخشــند. در 
همیــن راســتا بایســتى بــه یــاد داشــته باشــیم کــه امــام صــادق (ع) مى فرماینــد 
ــا اهــل بیــت(ع) اســت.  ــه اى اســت و پایــه اســالم، محبــت م هــر چیــزى را پای

دکتــر فاضل نیــا همچنیــن ضمــن تقدیــر از تالش هــاى همیــاران علمــى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون در معاونت هــا و مراکــز و بخش هــاى مختلــف ایــن 

ــود:  ــان نم ــر نش ــگاه، خاط دانش
ــاى  ــذارى فعالیت ه ــرات و اثرگ ثم
شــما مشــهود اســت. مــا بایســتى 
ــت  ــک موهب ــگاه را ی کار در دانش
ــغول  ــه مش ــم، چراک ــى بدانی اله
بــه خدمــت در ســاختارى هســتیم 
ــدگار  ــات مان ــد خدم ــه مى توان ک
را  متعالــى  اثربخشــى هاى  و 
بگــذارد.  برجــاى  جامعــه  در 
خوشــبختانه تمــام عناصــر و اجــزاء 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س دانش
در کنــار یکدیگــر و بــا اهتمــام زیاد 
در تــالش هســتند و هــر کســى بــه 
ســهم خودش در هــر مقطــع کارى، 
نهایــت تــالش خــود را کرده اســت 
ــى  ــطه از تمام ــن واس ــه همی و ب
ــروز  ــتم. ام ــگزار هس ــما سپاس ش
ــاى  ــردن آق ــه ک ــاهد بدرق ــز ش نی
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــالق دانش ــدوم و خوش اخ ــاى خ ــى از نیروه ــک، یک زندى ل
کازرون هســتیم کــه در دوران حضــورش در دانشــگاه توانســت بــا حســن خلــق و 

ــد.  ــت نمای ــگاه خدم ــه دانش ــه مجموع ــورى، ب صب
در ایــن مراســم کــه بــا مولودى خوانــى حجــت یزدانــى، از مداحــان اهــل بیــت(ع) 
ــه  ــوح و هدایایــى از خدمــات آقــاى زندى لــک، تقدیــر ب ــا اهــداء ل ــود، ب همــراه ب

عمــل آمــد. 
ــر  ــل نزدیک ت ــدف تعام ــا ه ــم، ب ــن مراس ــزارى ای ــش از برگ ــت پی ــى اس گفتن
ــى  ــر برپای ــالوه ب ــا، ع ــى و ارباب رجوع ه ــاران علم ــا همی ــگاه ب ــت دانش مدیری
دیــدار چهــره بــه چهــره کــه چنــدى پیــش و همزمــان بــا شــروع دهــه امامــت و 
والیــت برگــزار شــده بــود، میــز خدمــت نیــز بــا حضــور رئیــس دانشــگاه ســلمان 
ــائل  ــه پرســش ها و مس ــى ب ــى صمیم ــد و در فضای ــزار گردی ــى کازرون برگ فارس

مطــرح شــده، پاســخ داده شــد. 

چهــارم مهرمــاه و همزمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس، 
کارکنــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــا هــدف 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا و تجدیــد میثــاق 
ــى،  ــب کاروان خودروی ــا، در قال ــاى آنه ــا آرمان ه ب
ضمــن طــى کــردن حدفاصــل ورودى ایــن دانشــگاه 
تــا گلــزار شــهدا در آرامســتان ســیدمحمد نوربخــش 

کازرون، بــه گلبــاران قبــور شــهدا پرداختنــد.
ــل  ــور بین المل ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، طــى ایــن مراســم 
ــه  ــگاه ب ــان از ورودى دانش ــى کارکن کاروان خودروی
ــیدمحمد  ــتان س ــهدا در آرامس ــزار ش ــمت گل س
ــۀ  ــا حضــور در دو قطع ــرد و ب ــت ک ــش حرک نوربخ
شــهداى شهرســتان کازرون، ضمــن اداى احتــرام بــه 
ــاران  ــه گلب ــت فاتحــه، ب مقــام شــامخ شــهدا و قرائ

ــا پرداختنــد.  قبــور آنه
ــس  ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــم، دکت ــن مراس در ای
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، حرکــت در مســیر 
ــد  ــور پیون ــوت و مح ــه ق ــهدا را نقط ــاى ش آرمان ه
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــف دانش ــاى مختل مجموعه ه
ــداد  ــرد: تع ــان ک ــر نش ــود و خاط ــالم نم کازرون اع

ــزرگ دانشــگاه  ــواده ب ــى از اعضــاء خان ــل توجه قاب
ــهدا و  ــاى ش ــى کازرون، از خانواده ه ــلمان فارس س
ــث  ــم باع ــئله ه ــن مس ــتند و همی ــران هس ایثارگ
ــف  ــاى مختل ــا و فعالیت ه ــواره در رویداده شــده هم
ــدگار از  ــا و مان ــى زیب ــاهد جلوه های ــگاه، ش دانش
ــران  ــهدا و ایثارگ ــى ش ــده از مش ــاى برآم تالش ه
در جهــت ارائــه خدماتــى مطلــوب بــه جوانــان ایــن 
ســرزمین و جوینــدگان علــم و دانــش باشــیم. نمــود 
ــن  ــه ای ــى ک ــاى فراوان ــز در تالش ه ــارز آن را نی ب
ــگاه  ــس دانش ــازى پردی ــت آماده س ــا و در جه روزه
ســلمان فارســى کازرون بــراى بهره بــردارى و حضــور 
دانشــجویان و همچنیــن آماده ســازى بخشــى از 
ــورد  ــاى م ــن خوابگاه ه ــراى تأمی ــگاه ب ــه دانش ابنی

ــاهدیم.  ــان اســت، ش ــاز در جری نی
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنیــن 
بــا مــرور خاطراتــى از دوران جنــگ تحمیلــى 
و رشــادت هاى رزمنــدگان ایرانــى و بــه ویــژه 
ــه،  ــف جبه ــوط مختل ــى در خط ــدگان کازرون رزمن
مفهــوم ایثارگــرى را یکــى از مفاهیــم مهــم و کلیــدى 
ــعه اى  ــام توس ــذار در نظ ــد نقشــى اثرگ ــه مى توان ک

کشــور بــه دنبــال داشــته باشــد برشــمرد و افــزود: 
ایثارگــرى یکــى از واژه هــاى ارزشــمندى اســت که در 
فضــاى گفتمانــى مــا در چهــار دهه گذشــته ظهــور و 
بــروز پررنگــى داشــته اســت. در دوران دفــاع مقــدس 
از نزدیــک شــاهد ایثارگرى هــاى افــرادى بــودم 
ــراى  ــان را ب ــد جانش ــر بودن ــتیاق حاض ــا اش ــه ب ک
هدفــى متعالــى در راســتاى اعتــالى جامعــه بدهنــد. 
ــراى آرمان هــاى متعالــى جامعــه، از خودگذشــتگى  ب
ــالش  ــان ت ــاى ج ــا پ ــد ت ــر بودن ــتند و حاض داش
ــت داران شــهداء  ــوان امان ــه عن ــا ب ــون م ــد. اکن کنن
و ایثارگــران، بایســتى بدانیــم کــه ایثــار و فــداکارى، 
مربــوط بــه یــک دوره خــاص نیســت. در تمــام ادوار 
بــراى ســاخت یــک جامعــه متعالــى بــه ایــن مفهــوم 
ــره  ــى روزم ــاحت هاى زندگ ــام س ــق آن در تم و تحق

ــم.  نیازمندی
گفتنى اســت ایــن برنامــه از ســوى معاونــت فرهنگى 
و اجتماعــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگزار 
ــه  ــاى گرامیداشــت هفت ــم برنامه ه ــد و در تقوی گردی
دفــاع مقــدس در ســطح شهرســتان کازرون نیــز قرار 

ــه بود. گرفت

همزمان با هفته دفاع مقدس صورت پذیرفت
حرکت کاروان خودرویى کارکنان دانشگاه سلمان فارسى کازرون از ورودى دانشگاه تا گلزار شهدا
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بیس کوبى مسیرهاى دسترسى در پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون / تیر 1401

قیرپاشى مسیرهاى دسترسى در پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون / مرداد 1401

انتقال مراکز و پژوهشکده هاى دانشگاه سلمان فارسى کازرون به پردیس دانشگاه / تیر 1401

جلسه مشترك جمعى از مسئوالن دانشگاه سلمان فارسى کازرون و دانشگاه پیام نور کازرون / 4 شهریور 1401

گزارش تصویرى

دیدار و گفتگوى اعضاء شوراى صنفى دانشجویى با هیئت رئیسه و جمعى از مسئوالن دانشگاه / 31 مرداد 1401

قیرپاشى مسیرهاى دسترسى در پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون / مرداد 1401

بازدید رئیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون از عملیات عمرانى در پردیس / 4 تیر 1401

تداوم اجراى عملیات نماى ساختمان مجموعه کالس ها / تابستان 1401
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آقــاى دکتــر فالحــى، بــا ســالم و ضمــن تشــکر از شــما و همــکار 
پژوهشــگرتان، آقــاى دکتــر تقدســى، کــه وقــت خــود را در اختیــار 
ــتین  ــوان نخس ــه عن ــًا ب ــد، لطف ــرار دادی ــه ق ــان خبرنام مخاطب
پرســش کمــى بیشــتر در مــورد مقالــه و موضــوع کلــى آن و نیــز 
اهمیــت نشــریهاى کــه در آن نتایــج کار پژوهشــى خــود را گــزارش 

ــد. ــح دهی ــد، توضی نمودهای
دکتــر فالحــى: بــا عــرض ســالم خدمــت شــما و مخاطبــان 
خــوب خبرنامــه؛ مقالــه حاضــر روش جدیــدى بــراى یافتــن 
جــواب در مســائل بهینه ســازى ارائــه مى کنــد. هم زمــان 
ــازِى  ــاورى، بهینه س ــم و فن ــزوِن عل ــرفت هاى روزاف ــا پیش ب
مســائل پیچیــدة فیزیکــى و مهندســى نیــز همــواره بــه 
عنــوان یــک مســألۀ چالشــى مطــرح بــوده اســت، بــه طــورى 
کــه حــل آن هــا بــا روش هــاى ســنتى و کالســیک دشــوار و در 
بعضــى مواقــع ناممکــن بــوده اســت. بــر ایــن اســاس، محققان 
همــواره بــه دنبــال الگوریتم هــاى کارآمــدى هســتند کــه در 
ــام  ــکارى اله ــازى فراابت ــه س ــاى بهین ــتا الگوریتم ه ــن راس ای
ــورد توجــه  گرفتــه از پدیده هــاى فیزیکــى بیــش از پیــش م
ــه  ــه اســت. الگوریتــم معرفــى شــده در ایــن مقال ــرار گرفت ق
ــه در  ــت ک ــى سالیتون هاس ــار کوانتوم ــه از رفت ــام گرفت اله
ــا  ــده هــاى فیزیکــى ظاهــر شــده و ویژگى ه بســیارى از پدی

خــاص و منحصــر بــه فــردى دارد.
همــان گونــه کــه مســتحضرید ایــن مقالــه در نشــریۀ
Scientific وابســته بــه انتشــارات نیچــر  Reports

ــط  ــر متوس ــب تأثی ــه داراى ضری ــن مجل ــید. ای ــاپ رس ــه چ (Nature) ب

ــۀQ1 در  ــوده و داراى رتب ــوع ب ــن موض ــر در ای ــالت برت ــزء مج 5/516 وج
ــت. ــى اس ــریات علم نش

آقــاى دکتــر تقدســى، بــا ســالم و ســپاس، لطفــًا از نحــوه و تجربــۀ 
ــه  ــان خبرنام ــراى مخاطب ــر فالحــى ب ــا دکت ــکارى مشــترك ب هم

بگوییــد.
ــان خــوب  ــما و مخاطب ــى: ضمــن عــرض ســالم خدمــت ش ــر تقدس دکت
ــز  ــى عزی ــر فالح ــا دکت ــکارى ب ــدون تعارف،هم ــه؛ ب خبرنام
ــان  ــص ایش ــات و تخص ــدى از تجربی ــر و بهره من در کار اخی
بــراى بنــده در ایــن مــدت ســعادتى بــود ونــکات ارزشــمندى 
را از ایشــان فــرا گرفتم.امیــدوارم ایــن همــکارى ادامــه 
ــدون  ــد و کارى را ب ــق و منظم ان ــانى دقی ــان انس ــد. ایش یاب
برنامــه انجــام نمى دهنــد. از خصایــص اخالقــى دکتــر، 
ــات و  ــغ تجربی ــه بى دری ــى ایشــان اســت ک تواضــع و فروتن
ــد  ــه اشــتراك مى گذارن ــران ب ــا دیگ ــاى خــود را ب اندوخته ه
ــم  ــک ه ــى مهم ترینالزمــۀ ی ــن ویژگ ــن ای ــر م ــه نظ و ب

ــودمند اســت.  ــل و س ــى متقاب افزای

آقــاى دکتــر فالحــى، شــما در کنــار وظایــف معمــوِل 
ــروه  ــس گ ــمت ریی ــى س ــأت علم ــو هی ــک عض ی
ــگاه را  ــت دانش ــن کیفی ــى و تضمی ــارت، ارزیاب نظ
هــم بــر عهــده داریــد. بــه عنــوان یــک فــرد مطلــع 
ارزیابىتــان از عملکــرد و رونــد پژوهشــى همــکاران 
ــراى مجموعــه در ایــن  دانشــگاهى چیســت و چــه چشــماندازى ب

مصاحبه با دکتر سعید فالحى و دکتر محمدرضا تقدسى
به مناسبت انتشار مقاله در نشریۀ زیرگروه انتشارات نیچر

دکتــر ســعید فالحــى، عضــو هیــأت علمــى بخــش 
ریاضیــات و کاربردهــا، و دکتــر محمدرضــا تقدســى، 
ــک  ــک و فیزی ــش فیزی ــى بخ ــأت علم ــو هی عض
کازرون،  فارســى  ســلمان  دانشــگاه  مهندســى 

در تابســتان جــارى (1401) موفــق بــه انتشــار 
ــر  ــریۀ معتب ــود در نش ــى خ ــاى پژوهش نویافتهه
Scientific وابســته بــه انتشــارات  Reports
کــه  گفتوگویــى  در  شــدند.   (Nature) نیچــر 

ــۀ  ــگران از تجرب ــد، پژوهش ــد گذران ــر خواهی از نظ
ــد  ــب نمودهان ــه کس ــى ک ــود و موفقیت ــر خ اخی

ــت: ــد گف ــتر خواهن بیش

در دانشگاه ما، با 
وجود نداشتن مقاطع 

تحصیالت تکمیلى 
در اکثر رشته ها، در 
هر بخشى همکاران 

توانسته اند در حوزة 
تخصصى خود و 
در نشریات علمى 

مقاالت با کیفیت باال 
ارائه دهند



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

ش�ره  ٧   |   تابستان ١٤٠١

13

زمینــه متصــور هســتید؟
ــالت  ــع تحصی ــتن مقاط ــود نداش ــا وج ــا، ب ــگاه م ــى: در دانش ــر فالح دکت
ــکاران توانســته اند در حــوزة  ــر بخشــى هم ــر رشــته ها، در ه ــى در اکث تکمیل
تخصصــى خــود و در نشــریات علمــى مقــاالت بــا کیفیــت بــاال ارائــه دهنــد. 
بــه نظــر بنــده، بعــد از یــک برهــۀ زمانــى وقفــۀ کوتــاه در پژوهــش، بــا ارتقــاء 
چنــد همکارمــان دوبــاره ایــن انگیــزه در اعضــاى هیــات علمــى ایجــاد شــده و 
خوشــبختانه ســطح پژوهــش در دانشــگاه، چــه بــه لحــاظ کیفــى و چــه کمــى، 
بــه ســرعت در حــال رشــد اســت و امیــد اســت بتــوان در آینــده اى نزدیــک 
نــام دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون را در جایگاهــى شایســته و درخــور دیــد. 

ان شــاءاهللا بــا تــالش هــاى ریاســت محتــرم دانشــگاه و تصویــب 
ســند راهبــردى دانشــگاه، بتوانیــم مقاطــع تحصیــالت تکمیلــى 
ــن  ــه ای ــم ک ــرار کنی ــۀ رشــته ها در دانشــگاه برق ــراى کلی را ب
ــث رشــد فعالیت هــاى پژوهشــى اعضــاى هیــات علمــى و  باع

ــود. ــکاران مى ش هم
آقــاى دکتــر تقدســى، مزیت یــا مزایــاى کار مشــترك 
ــدازه در دانشــگاهمان  ــا چــه ان پژوهشــى چیســت؟ ت
ــکاران  ــى در ســطح هم ــن کارهای ــکان انجــام چنی ام

وجــود دارد؟
ــم و  ــاى عل ــا دنی ــه ب ــس ک ــلماً هرک ــى: مس ــر تقدس دکت
ــه پیشــرفت هاى  ــد ک ــى مى دان ــه خوب ــوژى آشناســت ب تکنول
علمــى در دنیــاى امــروز نتیجــۀ همکارى هــاى بین رشــته 
اى و اشــتراك گذارى یافته هاســت. در واقــع، علــم در دنیــا 
ــده اســت کــه بــه ســختى مى تــوان  آن قــدر گســترده ش
مــرزى بیــن حوزه هــاى مختلــِف آن مشــخص کــرد. بــه طــور 
خــاص، رِدپــاى فیزیــک و ریاضــى را مى تــوان در هــر حــوزه اى 
از دانــش حتــى در حوزه هــاى اجتماعــى و علــوم انســانى نیــز 
مشــاهده نمــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در پژوهش هــاى 

ــا در  ــود تفاوت ه ــل وج ــه دلی ــن دســت ب ــى از ای ــته اى و همکارى های بین رش
ــاى  ــو و راهکاره ــاى ن ــق ایده ه ــوان خل ــواره مى ت ــأله هم ــه مس ــگاه ب ــوع ن ن
ــم پژوهشــى  ــب یــک تی ــه همــکارى در قال ــود. ضمــن اینک ــازه را شــاهد ب ت
ــا کار انفــرادى مزایــاى بســیارى دارد. هم افزایــى علمــى و رفــع  در مقایســه ب
نواقــص فــردى، کاهــش خطــا، افزایــش انگیــزه، تســریع در حــل مشــکالت و 
چالش هــا، خســتگى کمتــر و وجــود محرکــى بــراى ادامــۀ مســیر تــا رســیدن 

بــه هــدف نهایــى چنــدى از مزایــاى کار مشــترك اســت.
خوشــبختانه در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه دلیــل قرابــت روحــى و 
فکــرى همــکاران، پتانســیل باالیــى بــراى کارهــاى مشــترك در قالــب تیم هاى 
پژوهشــى وجــود داردآن چنــان کــه پیش تــر نیــز شــاهد همکار ى هــاى خــوب 

ــم. ــه بوده ای ــف مجموع ــاى مختل گروه ه

ــطح  ــى در س ــترك پژوهش ــام کار مش ــى، انج ــر فالح ــاى دکت آق
ــت؟  ــتلزم چیس ــازمانى مس ــردى و س ف

ــزه الزم اســت و وجــود  ــراى انجــام هــر کارى انگی ــا ب ــر فالحــى: قطع دکت
یــک هــدف مشــترك مــى توانــد بهتریــن محــرك بــراى همراهــى و همــکارى 
در یــک کار مشــترك باشــد و همســو بــودن افــراد بــه لحــاظ فکــرى و روحــى 
ــد. بدیهــى اســت کــه انســان ها  ــد ایــن همــکارى را تقویــت نمای نیــز مى توان
بــه لحــاظ توانایــى، اســتعداد و تخصــص متفاوت انــد و دقیقــاً بــه دلیــل وجــود 

ــر از  ــر و بهت ــترك زودت ــک کار مش ــام ی ــکارى در انج ــا، هم ــن تفاوت ه همی
ــه ایــن هــدف در دانشــگاه،  ــذا رســیدن ب ــه ثمــر مى نشــیند. ل کار انفــرادى ب
مســتلزم شــناخت همــکاران نســبت بــه توانایى هــاى تــک تــک اعضــاى هیــات 
ــا بررســى نقــاط قــوت  علمــى اســت. بــه ایــن صــورت کــه حتــى مى تــوان ب
ــروژه  رســید.  ــا یــک پ ــراى شــروع یــک کار پژوهشــى ی ــده اى ب ــه ای ــراد ب اف
ــزش و  ــتم انگی ــرارى سیس ــون برق ــى هم چ ــک ابزارهای ــا کم ــن ب ــن بی در ای
ــازمانى،  ــا س ــته اى ی ــترك بین رش ــاى مش ــا پروژه ه ــب ب ــى متناس پاداش ده

ــوان ایــن انگیــزه را در بیــن همــکاران ایجــاد نمــود. مى ت

آقــاى دکتــر تقدســى، بــا توجــه بــه ایــن کــه شــما و 
دکتــر فالحــى عضــو دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه 
هســتید، در مقــام مقایســه، بــه ویــژه بــا دانشــگاهها 
ــکده  ــى دانش ــگاه علم ــراز، جای ــز همت ــایر مراک و س

علــوم پایــه را در چــه حــد مىدانیــد؟ 
ــى  ــراى ارزیاب ــتحضرید ب ــه مس ــى: چنان چ ــر تقدس دکت
ــود  ــى وج ــاى مختلف ــاخصه ها و معیاره ــى، ش ــگاه علم جای
دارد؛ از جملــه تعــداد مقــاالت چــاپ شــده در نشــریات 
داخلــى، بین المللــى، و همایش هــا، کیفیــت مقــاالت بــا 
ــذا  ــتادان و.... ل ــى اس ــۀ علم ــریه، مرتب ــۀ نش ــه رتب ــه ب توج
ــار و بررســى  ــه آم ــؤال مســتلزم رجــوع ب ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــات  ــه اطالع ــت ک ــش دانشگاه هاس ــوزش و پژوه ــت آم کیفی
بنــده بــراى اظهارنظــر در ایــن خصــوص کافــى نیســت؛ ضمــن 
اینکــه بــه نظــر بنــده مــوارد مذکــور نیــز مــالك دقیقــى بــراى 
ــزان  ــگاه علمــى محســوب نمى شــوند و شــاید می تعییــن جای

ــد. ــرى باش ــالك بهت ــش م ــذارى پژوه ــدى و تأثیرگ هدفمن
ــده از  ــه بن ــناختى ک ــه ش ــه ب ــا توج ــى ب ــور کل ــه ط ــا ب  ام
همــکاران خصوصــاً اســتادان علــوم پایــه دارم، بــه نظــر بنــده 
ســطح علمــى دانشــکده در ســطح مطلــوب و در مســیر رشــد قــرار دارد چــرا 
ــوده و در  ــد ب ــالش و متعه ــوان، پرت ــبتاً ج ــه نس ــتادان مجموع ــر اس ــه اکث ک
ــا انگیــزه و همــت  دانشــگاه هــاى خــوب کشــور تحصیــل کرده انــد و یقینــاً ب
ــود. ــم ب ــه روز شــاهد افتخــارات و ســربلندى دانشــگاه خواهی ــف روز ب مضاع

ــا  ــب ی ــه مطل ــوار، چنانچ ــر دو بزرگ ــاره از ه ــکر دوب ــن تش ضم
ــتراك  ــه اش ــدهگان ب ــا خوانن ــد ب ــه مایلی ــده ک ــۀ خاصــى مان نکت

ــد. ــد بفرمایی بگذاری
ــت  ــز باب ــى عزی ــر تقدس ــم از دکت ــکر کن ــا دارد تش ــى: ج ــر فالح دکت
ــراى  ــۀ مشــترك ب ــدر ایــن تجرب همــکارى در انجــام ایــن کار پژوهشــى. آن ق
ــاره از  بنــده لذت بخــش و ارزشــمند بــوده اســت کــه مطمئنــاً در آینــده دو ب
ــه ایشــان اســتفاده خواهــم کــرد. در پایــان آرزوى موفقیــت  تخصــص و تجرب

ــى کازرون. ــلمان فارس ــگاه س ــۀ دانش ــراى مجموع دارم ب
دکتر تقدسى: عرضى نیست.

ــد و  ــکاران ارجمن ــر هم ــما، دیگ ــراى ش ــربلندى ب ــت و س ــا آرزوى موفقی  ب
ــى. ــدگان گرام ــه خوانن ــر و حوصل ــپاس از صب ــز و س ــجویان عزی دانش

در پژوهش هاى 
بین رشته اى و 

همکارى هایى از 
این دست به دلیل 

وجود تفاوت ها در 
نوع نگاه به مسأله 

همواره مى توان 
خلق ایده هاى نو و 
راهکارهاى تازه را 

شاهد بود
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ــى  ــر وقت ــه خاط ــما ب ــپاس از ش ــا ســالم،ضمن س ــر، ب ــاى دکت آق
کــه در اختیــار خبرنامــه قــرار دادیــد، لطفــاً بــه عنــوان نخســتین 
پرســش، بفرماییــد دانشــیارى شــما در چــه بــازة زمانــى تکمیــل و 

ــد؟ ــل ش ــاالت ISI، حاص ــژه مق ــه ، بهوی ــد مقال ــۀ چن ــا ارای ب
بــا ســالم و تشــکر خدمــت شــما و همکارانتــان در خبرنامــه و 

ســالم و درود خدمــت خواننــدگان عزیــز. 
از زمــان ارســال مــدارك تــا تشــکیل هیــأت ممیــزه دانشــگاه 
ــول کشــید  ــاه ط ــدود شــش م ــه) ح ــن مرحل ــیراز (آخری ش
ــه  ــه داشــتم ک ــدارك حــدود 22 مقال ــان ارســال م و  در زم

ــد. ــا ISI بودن ــاً همــه آن ه تقریب

ــى  ــه جــزء نخســتین همکاران ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ب
ــد، چــه  ــن مهــم دســت یافتهای ــه ای هســتید کــه ب
ــه خصــوص همکارانــى  ــه همــکاران، ب توصیههایــى ب
مرتبــۀ خــود هدفگــذارى  کــه بــراى ارتقــاء 

نمودهانــد، داریــد؟
 بــه عنــوان یــک دانشــجوى همیشــگى توصیــه ام به همــکاران 
ــا دقــت  ــاء را ب ــاد آیین نامــۀ ارتق گرامــى ایــن اســت کــه مف
مطالعــه فرماینــد و تــالش خــود را بــر بندهایــى کــه امتیــازات 
ــى  ــاى پژوهش ــد و فعالیت ه ــز کنن ــد، متمرک ــترى دارن بیش
خــود را بیشــتر در مجــالت ISI و بــا کیفیــت بــاال بــه چــاپ 

برســانند.  

شــما همزمــان ســمت مدیــر پژوهــش دانشــگاه را هــم بــر عهــده 

داریــد. بــا توجــه بــه اشــرافتان بــه عملکــرد پژوهشــى مجموعــه 
ــه  ــتهاید، چ ــوص داش ــن خص ــه در ای ــى ک ــردازش اطالعات و پ

ــل هســتید؟ ــه قای ــراى دانشــگاه در ایــن زمین دورنمایــى ب
ــه  ــر، ب ــال هاى اخی ــکاران در س ــمگیر هم ــاى چش ــه فعالیت ه ــه ب ــا توج ب
ــا در  ــدة نزدیــک بســیارى از همــکاران توانمنــد م نظــر مى رســد کــه در آین

ــاء خواهنــد یافــت. ــه درجــۀ دانشــیارى ارتق دانشــگاه ب

عــدهاى بــر ایــن باورنــد کــه در نظــام ارتقــاى فعلــى 
ــوزش  ــۀ آم ــت مقول ــن اس ــا ممک ــى جاه در بعض
فــداى پژوهــش شــود و توجهــى، آنچنــان کــه بایــد 

ــه آن نشــود. نظــر شــما چیســت؟ و شــاید، ب
بــه نــدرت، در بعضــى مــوارد ممکــن اســت شــاهد ارجحیــت 
ــر دیگــرى باشــیم ولــى بایــد توجــه داشــته باشــیم  یکــى ب
کــه رســالت اصلــى دانشــگاه هــر دوى آن هــا یعنــى آمــوزش 
و پژوهــش بــا هــم اســت و هیچ کــدام نبایــد فــداى دیگــرى 

شــود.  

ــهاى هســت  ــما، اگرنکت ــدد از ش ــکر مج ــن تش ضم
ــتراك  ــه اش ــه ب ــان خبرنام ــا مخاطب ــد ب ــه مایلی ک

ــد. ــد بفرمایی بگذاری
ــان در  ــه همکارانت ــما و هم ــاره از ش ــپاس دوب ــرض س ــا ع ب
خبرنامــه، آرزوى موفقیــت و ســالمتى بــراى همــه همــکاران هیــأت علمــى، 

ــجویان را دارم. ــى و دانش ــاران علم همی

مصاحبه با دکتر محمدرضا پورکریمى
به مناسبت ارتقاء رتبه به دانشیارى

با توجه به 
فعالیت هاى چشمگیر 
همکاران در سال هاى 

اخیر، به نظر 
مى رسد که در آیندة 

نزدیک بسیارى از 
همکاران توانمند ما 

در دانشگاه به درجۀ 
دانشیارى ارتقاء 

خواهند یافت.

دکتــر محمدرضــا پورکریمــى، عضــو هیــأت علمــى 
ــگاه  ــى دانش ــک مهندس ــک و فیزی ــش فیزی بخ

ــداى ســال جــارى  ســلمان فارســى کازرون، در ابت
ــیارى  ــۀ دانش ــه مرتب ــاء ب ــه ارتق ــق ب (1401) موف

وگــوى زیــر، ایشــان از دســتاورد  شــدند. در گفت
گان بیشــتر خواهنــد گفــت خــود بــراى خواننــده
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َِّذیــَن ُقِتُلــواْ ِفــى َســِبیِل اهللاِّ أَْمَواتـًـا بـَـْل أَْحَیــاء ِعنــَد  «َوالَ تَْحَســَبنَّ ال
ِِّهــْم یُْرَزُقون» َرب

هرگــز کســانى را کــه در راه خــدا کشــته شــده اند مــرده مپنــدار؛ 
ــوند. ــان روزى داده مى ش ــزد پروردگارش ــد و ن ــه زنده ان بلک

ــت  ــام رحم ــرت ام ــرى و حض ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه ک همان گون
ــام و  ــتن ن ــه داش ــده نگ ــد، زن ــد فرموده ان ــا تأکی ــه باره اهللا علی

کمتــر  شــهدا  یــاد 
نیســت  شــهادت  از 
شــهادت  و  جهــاد  و 
ــرر  ــد مک ــورد تأکی م
نــص صریــح آیــات 
ــم  ــرآن کری ــدد ق متع
بــه  اســت  بــوده 
گونــه اى کــه ده هــا 
آیــه دربــارة جهــاد 
در راه خــدا و وطــن 
ــر شــده  وشــهادت ذک

اســت.
یــادآورى  بــراى 
و  رشــادت ها 
زنــده  و  دالورى هــا 
نگــه داشــتن فرهنــگ 

ــخ31 شــهریورکه شــروع تجــاوز  ــار وشــهادت، هرســال از تاری ایث
حــزب بعــث عــراق بــه رهبــرى صــدام حســین معــدوم ولعیــن بــه 
ــا ششــم مهرمــاه بــه عنــوان هفتــه  کشــور عزیزمــان مى باشــد ت

اســت. گردیــده  نامگــذارى  مقــدس  دفــاع 
ــارى مختصــر از شــهداى  ــر آم در همیــن راســتا، در یادداشــت زی
شهرســتان کازرون را در قالــب فصل نامــه تابســتانى خبرنامــه 
ــزان  ــما عزی ــگاه ش ــم ن ــى کازرون تقدی ــلمان فارس ــگاه س دانش

خواننــده مى نماییــم.
از شــروع تهاجــم کشــور بعثــى عــراق در31 شــهریور 1359، کــه 
ــد،  ــاز ش ــادان آغ ــهر وآب ــه خرمش ــا ب ــى بعثى ه ــۀ ناگهان ازحمل
ــردان شهرســتان کازرون  ــه روى دالورم ــار وشــهادت ب درهــاى ایث
ــتان در  ــوار شهرس ــهید بزرگ ــزده ش ــدود پان ــد و ح ــوده ش گش
ــردم  ــن م ــان و آیی ــاع از کی ــراق و در دف ــۀ ع ــت حمل هفتۀنخس
ایــن آب وخــاك شــهید شــدند وتــا آخریــن روز دفــاع مقــدس و 
ــه  ــان حضــور وحماس ــۀ598 هم چن ــرش قطعنام ــداز پذی ــى بع حت

ــته اســت. ــه داش ــتان ادام ــهادت در شهرس وش
از شــروع جنــگ تحمیلــى تــا پایــان جنــگ، شهرســتان 
ــدود  ــورى جدید)ح ــیمات کش ــن تقس ــدون درنظرگرفت کازرون(ب
1300 شــهید گلگون کفــن را تقدیــم ایــن آب وخــاك نمــوده اســتکه 
ــق  ــاى  نبردح ــب در جبهه ه ــِر داوطل ــهداى حاض ــن ش جوان تری

ــن ترین  ــد و مس ــاله بوده ان ــب،12و 13 س ــه ترتی ــل، ب ــه باط علی
شــهید شهرســتان 67 ســاله بــوده  اســت. بیشــترین الفــت وانــس 
ــته  ــتان کازرون داش ــاك شهرس ــا خ ــلمچه ب ــدس ش ــاك مق را خ
ــر در  ــداد 290 نف ــتان تع ــهداى شهرس ــار ش اســت وبیشــترین آم
ــده اند. ــمانى ش ــاك شلمچهآس ــالى 4 و 5 در خ ــاى کرب عملیات ه

هم چنیــن پیکــر پــاك و مطهــر تعــداد 20 شــهید شهرســتان هنــوز 
ــته اند. ــود برنگش ــادر خ ــدر و م ــواده وپ ــوش خان ــه آغ ب

اکثریــت  و  بخش هــا  کلیــۀ  منطقــه اى،  جغرافیــاى  نظــر  از 
روســتاهاى شهرســتان کازرون شــهداى عزیــزى را تقدیــم اســالم 
و ایــن آب و خــاك نمــوده اســت. تــا بــه امــروز هم چنــان مســیر 
ــراى امنیــت کشــور و حفــظ ایــن آب وخــاك ازدســت  شــهادت ب
ــهداى  ــار ش ــى آم ــداد کل ــه تع ــته اســت ک ــه داش ــمنان ادام دش
و  مقــدس  دفــاع 
مدافــع  شــهداى 
وشــهداى  امنیــت 
ــداد  ــرم تع ــع ح مداف
بــوده  شــهید   382

ــت. اس
ــت  ــز اهمی ــۀ حای نکت
ایــن کــه خانــوادة 
دانشــگاه  بــزرگ 
بــا  نیــز  ســلمان 
افتخــار تعــداد نــه 
نفــر از خانواده هــاى 
شــاهد  معــزز 
ــتان  ــر شهرس وایثارگ
بخش هــاى  در  را 
ــرا  مختلــف خــود پذی

اســت.  بــوده 
ــى و  ــتکبار جهان ــمنى اس ــداوت ودش ــه ع ــه ب ــا توج ــروزه وب ام
دشــمنان قســم خــوردة انقــالب اســالمى بــه خوبــى در مى یابیــم 
ــاج  ــان ایــن ســرزمین ســینۀ خــود را آم ــن جوان ــه روزى بهتری ک
گلوله هــا و خمپاره هــا وترکش هــا قــرار دادنــد ورفتنــد تــا 
تمامیــت ارضــى ایــن ســرزمین محفــوظ بمانــد و باافتخــار در تنهــا 
برهــه اى از تاریــخ کشــور عزیزمــان، ایــران، قراربگیریــم کــه یــک 
وجــب از خــاك ایــن ســرزمین جــدا و تجزیــه نگردیــده اســت کــه 
همــۀ این هــا را مدیــون شــهداى بزرگــوار و تدابیــر داهیانــۀ امــام 

خامنــه اى مدظلــه العالــى هســتیم، و بــه قــول شــهید آوینــى،

ــا  ــد، ام ــم و شــهدا رفته ان ــا مانده ای ــه م ــن اســت ک ــا ای ــدار م پن
حقیقــت آن اســت کــه زمــان مــا را بــا خــود بــرده اســت و شــهدا 

مانده انــد.

ان شــاءاهللا فرامــوش نکنیــم هرچــه امــروز کشــور مــا دارد وهرچــه 
ــان  ــن جوان ــون ای ــت خ ــه برک ــى آورد ب ــت م ــه دس ــده ب درآین

شــهید اســت.
ــا  ــن ی ــم. آمی ــره نمانی ــهدا بى به ــفاعت ش ــه از ش ــاءاهللا ک ان ش

ــن رب العالمی

محمدحسین ترك کشکولى
کارشناس آموزش دانشگاه سلمان فارسى کازرون

شهداى شهرستان کازرون
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بــه دنبــال آمــاده شــدن ســاختمان دانشــکده علــوم 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــع در پردی ــه واق پای
بهره بــردارى،  آغــاز  و  افتتــاح  جهــت  کازرون 
ــن ســاختمان و  ــت تجهیــز ای برنامه ریزى هــا جه
آمــاده نمــودن آن بــراى انتقــال بخشــى از دانشــگاه 
و برگــزارى برخــى کالس هــا در ایــن ســاختمان 
ــا  ــر ب ــوى دیگ ــت. از س ــرار گرف ــتورکار ق در دس
هــدف برطــرف نمــودن یکــى از چالش هــاى دیرینــه 
ــدم  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، یعنــى ع
برخــوردارى از خوابــگاه ملکــى و همچنیــن بــا هــدف 
ــه  ــى از ابنی ــل بخش ــع، تبدی ــه مناب ــت بهین مدیری
ــان آیــت اهللا طالقانــى شــهر  ــع در خیاب دانشــگاه واق
کازرون بــه صــورت خوابــگاه دانشــجویى نیــز دنبــال 

شــد.
ســطح  در  متعــدد  جلســات  برگــزارى  از  پــس 

ــاد  ــن انعق ــور و همچنی ــتان و کش ــتان، اس شهرس
ــن دو طــرح  توافق نامه هــاى الزم بــراى انجــام ای
ــائل و  ــى از مس ــل برخ ــن ح ــه ضم ــاختى ک زیرس
ــازه اى  ــاى ت ــد افق ه ــود، مى توانن ــکالت موج مش
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــواده دانش ــش روى خان را پی
و  شــهریور  ماه هــاى  طــى  کننــد،  بــاز  کازرون 
ــا  ــترده اى ب ــى گس ــاى اجرای ــر 1401، فعالیت ه مه
ــف  ــاى مختل ــا و بخش ه ــى معاونت ه ــکارى تمام هم
ــى  ــتیبانى ها و حمایت های ــن پش ــگاه و همچنی دانش
ــت و  ــورت گرف ــگاه ص ــارج از دانش ــاى خ از نهاده

همچنــان دنبــال مى شــود.
نیروهــاى  اســتقرار  مکان یابــى  و  بازطراحــى 
ــب  ــگاه متناس ــف دانش ــاى مختل ــانى و بخش ه انس
بــا تغییــر کاربرى هــاى ایجــاد شــده، تخلیــه 
ابنیــه درنظــر گرفتــه شــده بــراى خوابــگاه، انتقــال 

ــس، چیدمــان  ــه پردی ــزات ادارى و آموزشــى ب تجهی
ــس،  و آماده ســازى فضــاى ادارى و آموزشــى در پردی
ــداث  ــس، اح ــگاه ها در پردی ــودن آزمایش ــر نم دای
آشــپزخانه جهــت دانشــجویان مســتقر در خوابــگاه، 
احــداث حمــام جهــت دانشــجویان مســتقر در 
ــاى  ــب فضاه ــیم مناس ــازى و تقس ــگاه، فضاس خواب
ــزى  ــگاه، رنگ آمی ــه خواب ــل ب ــت تبدی ــود جه موج
ــاز،  ــورد نی ــد م ــات جدی ــب تأسیس ــا، نص دیواره
ــر  ــه در نظ ــه ابنی ــى ب ــزات خوابگاه ــال تجهی انتق
ــزات  ــال تجهی ــگاه، انتق ــت خواب ــده جه ــه ش گرفت
ــس،  ــرویس پردی ــلف س ــه س ــى ب ــپزخانه صنعت آش
ــه  انتقــال و چیدمــان تجهیــزات ســالن غذاخــورى ب
ــات  ــى از اقدام ــس و... بخش ــرویس پردی ــلف س س
ــا  ــرى آنه ــزارش تصوی ــه گ ــد ک انجــام شــده بوده ان

را مــرور مى کنیــم.

گزارش تصویرى آماده سازى ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه سلمان فارسى کازرون 
جهت بهره بردارى و تغییر کاربرى بخشى از دانشگاه به خوابگاه دانشجویى
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