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                   در رأس آن است
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دیدار دانشگاهیان دانشگاه سلمان فارسى کازرون
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مراسم جشن نیمه شعبان و تجلیل از 
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کارگاه پیشگیرى از رفتارهاى خودآسیب رسان در دانشجویان، 
ویژه اعضاء علمى و همیاران علمى دانشگاه سلمان فارسى کازرون برگزار شد
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کارگاه آموزشى آشنایى با سوء مصرف مواد مخدر برگزار شد

صفحه 8
غرس یک درخت سرو به یاد پدر شهید یکى

 از دانشجویان دانشگاه سلمان فارسى کازرون
صفحه 9
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رودخانه شاهپور
کازرون

موزه مردم شناسى
روستاى دوان

ِ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. 
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���ه �عا�ی 
�دیــد  شــ��ا�   �  � �ــوی،  ��ــ��ح  �ی   �ــوا�  شــ���ن  و  رو�ــش  ��ــل  ����ــت،  �یــات  ��دیــد  و  �ھــار  ر�ــیدن  �ــ�ا  و  �ــو  ســال  آغــاز 
گارنــگ، ��ــم ا�طــاف �ی�ــ�ان خا�ــق  ــ�اه بــا ��ــه ��ــ�ی � �ا� �ــق � �ــ�ود ���ــ�ه ا�ــد و بــا زبــان شــ�و� �ی رن �یــات �زه، ��
از  ا�ــم  کازرون  ســ�مان �ر�ــی  دا��ــی  جا��ــه  و�ه   � و  ــگان  �م را �  د�نــد  �ــی  �ــ�ده  ردالن  جــان ��ــه �یــدا و  ��ــم   � را  ��ــ�ی 
�ر�ــی،  ســ�مان  �ور  عا�ــم  دیــار  �ــ�دم  ��ــوم  �����ــن  و   �� دا��ــ�ویان  و  ع��ــی  ���ــرم  یــاوران  ع��ــی  ���ــ�  رم  ���ــ ا�ضــای 

��ــم. �ــی  �ض  ����ــ�  و  ��ریــک 
� ���نــده ا�ــت � ح�ــول �ید�ــوروز و آغاز�ــن روز�ی ســال �ــو بــا ح�ــول مــاه �بــارک ر�ضــان، �ھــار �ــ�آن و     مــاه ���ما�ــی 
وا�ــ�ه  ر��ــت  و  ��ــر  وا�ــ�ه   � ا�یــدوارم  ر�ضــان،  �بــارک  مــاه  ح�ــول  ��شــا�  ��ریــک  ��ــن  ا�ــت.  �ــده  ���مــان   ، �ــدا
از   ،� �یــدا �ی  شــادما�ی  و  �ھــار  �ــ�اوت  ��ــم  بــا  �ما�نــگ  و  �عا�ــی  �ــق  �و�ھــات  ســار  ســا�   � ــگان  �م �ورا�ــی،  ا�ــن مــاه   � ا��ــی 

�ه ا��ــی ��ــ�ه �نــد با�ــ�م. �ــ��ه �ــذل و ��ــ� و ر��ــت وا�ــ
ســال ١٤٠١ را � حا�ــی � پایــان رســا�د�م � � ســا� �نایــات و ��ا�ــم ا��ــی، �ــم د�ــی � ، �شــار�� و �ــم ا��ا�ــی ���ــی و ���ــت 
ف آ�وز�ی،�و��ــی، اداری، دا��ــ�و�ی، ���ا�ــی  ســازما�ی و تــالش �ی �ھــادی و ارز�ــده �ــورت ����ــه � ز���ــه �ی ��ت�ــ
و �و��ه ای �و�ط ���و� خا�واده �رگ دا�ه، د�تاورد�ی �بار�ی از �م�ه ���ه �داری از �د�س دا�ه، ا��تاح دا�ه 
ر �ما�ند�ــی �قــام ���ــم ر��ــری �  زی د��ــ ع�ــوم و �نــاوری �ی �و�ــن، ���ــه و �دو�ــن �ــند ��� را��ــردی دا�ه، راه ا�ــدا
تاورد دی�ــ� �  ــگاه م��ــی بــا ����ــت ٣٥٠ ��ــ� و �ند�ــن د�ــ دا�ه،    ����ــر کار�ی ���ــی از ســا��مان اداری و �بد�ــل آن � �واب

د�بــال دا�ــ�ه ا�ــت � مــا� �بــا�ت و شا��ــ�ه ���ر�ــن �قد���ــت.
ــش �ھــاران و ��ــم بــاران ر��ــت ا��ــی � �ھــار �ــ�آن، ��ــم و  � ســا� ســار ��ــ�ال�ال از�ــی، �وغــای �ــ�ب ان��ــز و روح ��

م بــاد. جا�تــان ســال�ت، د�ھا�تــان ��ــ�وف و �ا�یــد، ا�د��ــه �ن ��عا�ــی و �ت �ن ��ــتدا
د��ر ��� ��ل �یا

گاه س�مان �ر�ی کازرون ر��س دا�ش
٢٨ ا���دماه ١٤٠١

پیام رئیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون به مناسبت آغاز سال جدید
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با حضور مشاور وزیر علوم و دبیر ستاد خّیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناورى صورت پذیرفت

بنیاد حامیان دانشگاه سلمان فارسى کازرون، آغاز به کار کرد

13 بهمن مــاه، همزمــان بــا دهــۀ مبــارك فجــر و 
در آســتانه فرارســیدن والدت حضــرت على(ع)، 
ــگاه  ــان دانش ــاد حامی ــه کار بنی ــاز ب ــن آغ آیی
ــر  ــور دکت ــا حض ــى کازرون، ب ــلمان فارس س
مصطفــى زمانیــان، مشــاور وزیــر علــوم و دبیــر 
ــدون  ــر فری ــف، دکت ــن وزارت عت ــتاد خّیری س
عباســى دوانى، نماینــده کازرون و کوهچنــار 
ــالم  ــالمى، حجت االس ــوراى اس ــس ش در مجل
صباحــى، امــام جمعــه کازرون، محمدعلــى بخرد، 
ــى از  ــژه شهرســتان کازرون و جمع ــدار وی فرمان
اعضــاء هیئــت رئیســه دانشــگاه و هیئــت امناء و 
هیئــت مدیــره بنیــاد حامیان دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، اعضــاء هیئــت علمــى و جمعــى 
از فعــاالن اجتماعــى و اهالــى شهرســتان کازرون 

برگــزار گردیــد.
ــى و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــلمان  ــل دانشــگاه س ــور بین المل ام
فارســى کازرون، در ابتــداى ایــن 
ــا،  ــب فاضل نی ــر غری نشســت، دکت
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
کازرون، ضمــن تقدیــر از تمامــى 
خّیریــن و حامیانــى کــه در ادوار 
دانشــگاه  یارى رســان  مختلــف 
ســلمان فارســى کازرون بودنــد، 
ــر  ــاى وزی ــا و تأکیده ــه راهبرده ب
علــوم، تحقیقــات و فنــاورى در 
تأســیس  و  راه انــدازى  جهــت 
دانشــگاه ها  حامیــان  بنیــاد 
ــر حســب  ــود: ب ــر نم اشــاره و خاط
اولویت ســنجى هایى  و  ضرورت هــا 

که در مســیر رشــد و توســعه دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون طرح ریــزى شــد و بــا اتــکاء بــه 
ــا در نظــر داشــتن همــت واالى  توانمندى هــا و ب
اهالــى علم دوســت و عالم پــرور شهرســتان 
کازرون، کار تأســیس بنیــاد حامیــان دانشــگاه را 
ــه شــده  ــا رهنمون هــاى ارای ــم و ب ــال کردی دنب
ــت  ــن تقوی ــى وزارت، ضم ــام عال ــوى مق از س
ــى  ــه ط ــق ب ــه، موف ــورت گرفت ــاى ص اقدام ه
ــاد  ــن بنی ــى ثبــت ای ــودن فرایندهــاى قانون نم

ــدیم. ش
ــت  ــور و فعالی ــن حض ــا همچنی ــر فاضل نی دکت
ــودى،  ــدون مهب ــر فری ــون دکت ــى همچ خّیرین
ــور در  ــر نظرپ ــى و اکب ــد موذن ــر على محم دکت
کنــار مجموعه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــمرد و  ــگاهیان برش ــى دانش ــب دلگرم را موج
افــزود: خوشــبختانه دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون ایــن افتخــار را دارد کــه از یــارى و 
ــن  ــرور ای ــردم علم دوســت و عالم پ ــى م همراه
ــوردار  ــوز آن برخ ــئوالن دلس ــتان و مس شهرس
اســت و در فعالیت هــاى مختلــف، از جملــه 
ــگاه،  ــان دانش ــاد حامی ــیس بنی ــد تأس در رون
همراهــى چهره هــاى مختلــف علمــى و فرهنگى 
ــم و  ــاهد بودی ــاد دانشــگاه را ش و دلســوزان نه

امیــدوارم بــا فعالیت هــاى موثــر بنیــاد حامیــان 
ــر شــده و  ــا نظام مندت ــن حمایت ه دانشــگاه، ای

ــد. بیــش از پیــش توســعه یاب
دکتــر مصطفــى زمانیــان، مشــاور وزیــر علــوم و 
دبیــر ســتاد خیریــن وزارت عتــف نیــز در ایــن 
آییــن بــا کم نظیــر توصیــف نمــودن تالش هــاى 
ــى آن  ــه مدیریت ــگاه و مجموع ــت دانش ریاس
فریــدون  دکتــر  همراهى هــاى  از  تقدیــر  و 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــا دانش ــى دوانى ب عباس

کازرون، بــه تشــریح رویکردهــاى ســتاد خّیرین 
وزارت عتــف پرداخــت و بــا تصریــح بــر اینکــه 
انتظارمــان از بنیــاد حامیــان دانشــگاه ها، صرفــًا 
توســعۀ زیرســاخت هاى فیزیکــى نیســت، 
ــراى بنیادهــاى حامیــان  خاطــر نشــان نمــود: ب
ــتم.  ــل هس ــژه قائ ــت وی ــگاه ها دو مأموری دانش
ــه  ــف و کار خّیران ــگ وق ــج فرهن نخســت تروی
ــه دادن  ــرى ارای ــردم و دیگ ــاد م ــان آح در می
ــم و  ــوزه عل ــاخص در ح ــه و ش ــاى نمون کاره

ــاورى اســت. فن
ــر  ــح ب ــا تصری ــن ب ــان همچنی ــر زمانی دکت
اینکــه ســتاد خّیریــن وزارت عتــف، تســهیلگر 
بنیــاد حامیــان دانشــگاه ســلمان فارســى 
بــود،  خواهــد  دانشــگاه ها  ســایر  و  کازرون 
همچــون  دســتاوردهایى  بــه 
معافیت هــاى مالیاتــى خّیریــن 
ــان  ــاى حامی ــا بنیاده ــکار ب هم
در  و  کــرد  اشــاره  دانشــگاه ها 
ــاى  ــاى بنیاده تشــریح مأموریت ه
ــود:  ــان نم ــر نش ــان، خاط حامی
بایســتى بــه ســمتى حرکــت کنیم 
و در برقــرارى ارتبــاط و تعامــل بــا 
جامعــه و موفق بــودن دســتاوردها 
ــه  ــم ک ــل کنی ــه اى عم ــه گون ب
دانشــجویانمان بــه اولیــن واقفیــن 
و خّیریــن دانشــگاه ها تبدیــل 

ــوند. ش
دکتــر فریــدون عباســى دوانى، 
نماینــده شهرســتان هاى کازرون 
ــوراى  ــس ش ــار در مجل و کوهچن
ــر  ــح ب ــا تصری ــن ب ــن آیی ــز در ای ــالمى نی اس
ــازى  ــۀ تمدن س ــاورى، ریش ــم و فن ــه عل اینک
اســت، بــر ضــرورت پــرورش و توجــه بــه نیروى 
انســانى فکــور تأکیــد نمــود و خاطر نشــان کرد: 
بنیــاد حامیان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
شــرایط جــذب عالــم در دانشــگاه را فراهــم کند 
و بــه فکــر منابــع انســانى نیــز باشــد. کازرون به 
ــف،  ــاى مختل ــوردارى از ظرفیت ه ــل برخ دلی
مى توانــد در حوزه هــاى گوناگــون پایلــوت 
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در مراســم پایانــى ســى و چهارمیــن گردهمایــى 
مدیــران مراکــز مشــاوره و ســبک زندگــى کشــور 
ــگاه  ــى دانش ــه میزبان ــاه ب ــا 6 بهمن م ــه 4 ت ک
ــى  ــوراى عال ــر ش ــور دبی ــا حض ــزگان و ب هرم
ــوم و ورزش  ــاى عل ــن وزارتخانه ه ــان، معاونی جوان
ــجویان و  ــور دانش ــازمان ام ــس س ــان، رئی و جوان
جمعى دیگر از مســئوالن کشــورى و دانشــگاهیان 
برگــزار شــد، مرکــز مشــاوره، بهداشــت و درمــان 
ــوان  ــه عن ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س دانش
مرکــز مشــاوره نمونــه کشــورى انتخــاب و بــا اهدا 
لــوح و تندیــس از خدمــات ایــن مرکــز تجلیــل به 

عمــل آمــد.
و امــور  عمومــى  بنــا بــه گــزارش روابــط 
بین اللمــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
در متــن لــوح تقدیــرى کــه بــه مناســبت کســب 
ایــن موفقیــت از ســوى دکتــر هاشــم داداش پــور، 
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان 
و دکتــر ابراهیــم نعیمــى، مدیــرکل دفتر مشــاوره، 
ــلم  ــر مس ــه دکت ــى، ب ــبک زندگ ــالمت و س س
عباســى، مدیــر مرکــز مشــاوره و ســبک زندگــى 
ــد،  ــدا ش ــى کازرون اه ــلمان فارس ــگاه س دانش
آمــده اســت: «درخشــش آســمان بلنــد تعلیــم و 
تربیــت کشــورمان، مرهــون خردمندى و کوشــش 
ــف از  ــاى مختل ــه در قلمروه ــى اســت ک فرزانگان
جملــه ارائــه خدمــات مرتبــط بــا ســالمت روانــى 
ــه  ــاوره ب ــى و مش ــه راهنمای ــى و عرص و اجتماع
ــد.  ــام افزوده ان ــن نظ ــروغ ای ــر ف ــجویان، ب دانش
تمامــى  تحســین برانگیز  و  پویــا  اندیشــه 
صدیقــان حــوزه مشــاوره و روانشناســى نیــل بــه 
اهــداف متعالــى نظــام را شــتاب بخشــیده اســت. 
ــاوره  ــز مش ــوان «مرک ــب عن ــیله کس بدینوس
ــز  ــال 1400 مراک ــرد س ــى عملک ــه» در ارزیاب نمون
ــه  ــور را ب ــر کش ــگاه هاى سراس ــاوره و دانش مش
ــرض  ــک ع ــرم تبری ــکاران محت ــى و هم جنابعال

روزافــزون  توفیــق  و  ســربلندى  مى نماییــم. 
ــه دانشــگاهى تحــت  ــه جامع شــما در خدمــت ب
توجهــات حضــرت ولــى عصر(عــج) را از خداونــد 

ــم.» ــئلت داری ــان مس من
بــه دنبــال کســب ایــن موفقیــت، دکتــر غریــب 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
ــاوره،  ــز مش کازرون، تــداوم موفقیت هــاى مرک
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــان دانش ــت و درم بهداش
ــن  ــذارى ای ــى و اثرگ ــانه اى از پویای کازرون را نش
ــن موفقیــت  ــک ای ــز دانســت و ضمــن تبری مرک
بــه رئیــس و مجموعــه کارکنــان مرکــز مشــاوره و 
تقدیــر از تالش هــاى معاونــت دانشــجویى و گــروه 
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش روانشناس
ــود: دانشــگاه ســلمان فارســى  خاطــر نشــان نم
کازرون بــه عنــوان قطــب علمــى منطقــه، عــالوه 
ــى  ــات علم ــى از خدم ــطح مطلوب ــه س ــر ارای ب

ــا اتــکاء بــه توانمنــدى بــاالى  بــه دانشــجویان، ب
اعضــاء هیئــت علمــى و همیــاران علمــى حاضــر 
ــن دانشــگاه، توانســته اســت در حوزه هــاى  در ای
گوناگونــى نیــز بــه جامعــه ارایــه خدمــات نمایــد. 
ــى از  ــوان یک ــه عن ــگاه، ب ــاوره دانش ــز مش مرک
ــه  ــا جامع ــگاه ب ــن دانش ــى ای ــاى ارتباط محوره
ــف و متنوعــى را  ــات مختل ــم خدم ــه ه اســت ک
بــه دانشــجویان ارایــه نمــوده و هــم در قالب هــاى 
ــه عمــوم مــردم و ســطوح مدیریتــى  مختلفــى ب
ــت.  ــرده اس ــانى ک ــتان کازرون خدمت رس شهرس
باتوجــه بــه ظرفیت هــاى مطلــوب علمــى و 
ــاى  ــز و گروه ه ــن مرک ــود در ای ــى موج پژوهش
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــف آموزش مختل
کازرون، از جملــه گــروه روانشناســى، این دانشــگاه 
ــترده ترى  ــات گس ــه خدم ــاده ارای ــان آم همچن

ــد. ــز مى باش نی
گفتنــى اســت مرکــز مشــاوره، بهداشــت و درمان 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در اردیبهشــت 
ــز  ــاى مراک ــى روس ــال و در گردهمای ــاه امس م
ــوان  ــه عن ــز ب ــور نی ــگاه هاى کش ــاوره دانش مش
ــگاه هاى  ــطح دانش ــال در س ــاوره فع ــز مش مرک
ــرار  ــل ق ــورد تجلی ــاب و م ــور انتخ ــر کش سراس
ــه  ــر ارای ــالوه ب ــز ع ــن مرک ــود. ای ــه ب گرفت
خدمــات معمــول، مجمــوع متنوعــى از برنامه هــاى 
ــمینارهاى  ــى، س ــاوره هاى تخصص ــى، مش آموزش
ــه  ــز ب ــن مرک ــد. ای ــزار مى کن ــى و... را برگ علم
ویــژه در دوره شــیوع ویــروس کرونــا در کنــار ارائه 
ــه  ــى ب ــاوره اى و آموزش ــف مش ــات مختل خدم
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــگاهیان، ب ــجویان و دانش دانش
مشــاوره اى و تخصصــى بــه ســتاد مدیریــت کرونا 
در شهرســتان کازرون پرداخــت و بــا دایــر نمــودن 
ــات  ــاوره اى، خدم ــتقیم مش ــاط مس ــوط ارتب خط
ــه نمــود. ــز ارای ــردم نی ــه عمــوم م متنوعــى را ب

تداوم روند موفقیت هاى مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه سلمان فارسى کازرون

انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه سلمان فارسى کازرون
به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشور

ــا  ــر وزارت خانه ه ــورد نظ ــاى م ــراى طرح ه اج
ــز  ــوم نی ــا وزارت عل ــط ب ــوزه مرتب باشــد و در ح
ایــن آمادگــى وجــود دارد کــه ظرفیت هــاى 
بــا  متناســب  کازرون،  دانشــگاهى  و  علمــى 

ــد. ــعه یاب ــه توس ــاى منطق مزیت ه
ــه کازرون،  ــام جمع ــى، ام ــالم صباح حجت االس
ــود. ایشــان  ــن نشســت ب از دیگــر ســخنرانان ای
ــه در  ــورت گرفت ــاى ص ــر از تالش ه ــن تقدی ضم
ــه  ــک ب دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و تبری
مناســبت شــروع بــه کار بنیــاد حامیان دانشــگاه، 
ــود: دانشــگاه ســلمان فارســى  خاطــر نشــان نم
ــه  ــود چراک ــوب مى ش ــا محس ــار م کازرون، افتخ
مولــود مــا اســت و بایــد بــه بالندگــى اش کمــک 
ــراى  ــیر ب ــن مس ــه در ای ــى ک ــم. اولویت های کنی
ــى،  ــتیبانى هاى مال ــرده ام، پش ــف ک ــودم تعری خ
فرهنگــى و عقیدتى از دانشــگاه اســت. پیشــنهاد 
مى کنــم بنیــاد حامیــان دانشــگاه نیــز بــا تعریــف 
اولویت هایــى همچــون ارتبــاط موثــر بــا جامعــه و 
اعتمادســازى، در جهــت بالندگــى هرچــه بیشــتر 

ــردارد. ایــن دانشــگاه گام ب
ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــرد، فرمان ــى بخ محمدعل

ــى از  ــل حدیث ــا نق ــن ب ــن آیی ــز در ای کازرون نی
ــم  ــگاه عل ــت و جای ــر اهمی ــى(ع)، ب حضــرت عل
ــد و خاطــر نشــان نمــود:  در ســطح جامعــه تأکی
ــش  ــم و دان ــر عل ــى ب ــر مبتن ــدار اگ توســعۀ پای
ــو  ــرده و جل ــدا ک ــودش را پی ــیر خ ــد، مس باش
مــى رود. بــر همیــن اســاس بایســتى بــه تقویــت 
نهادهــاى مبتنــى بــر علــم و دانــش کمــک ویژه اى 
کــرد. بنیــاد حامیــان دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، مبتنــى بــر چنیــن منطقــى شــکل گرفته 
ــه در  ــى ک ــدد تالش های ــه م ــدوارم ب ــت. امی اس
ــى  ــرد و حمایت های ــورت مى گی ــاد ص ــن بنی ای
ــف  ــتگاه هاى مختل ــردم و دس ــب م ــه از جان ک
ــد و  ــیر رش ــى در مس ــه خوب ــود، ب ــام مى ش انج
تعالــى دانشــگاه کــه در نهایــت منجــر به توســعه 
ــد. ــش نمای ــاى نق ــود، ایف ــه مى ش ــد جامع و رش
ــان  ــاد حامی ــل بنی ــان، مدیرعام محســن توحیدی
ــن  ــز در ای ــى کازرون نی ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــکارى  ــینۀ هم ــر پیش ــرورى ب ــن م ــن ضم آیی
خّیریــن و حامیــان بــا دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، ابــراز امیــدوارى نمــود با ســوق دادن ذائقه 
مــردم بــه ســمت دانشــگاه بــه عنــوان یــک نهاد 

ــر  ــور پررنگ ت ــاهد حض ــوان ش ــاز، بت انسان س
ــن  ــعۀ ای ــوزان توس ــى شهرســتان و دلس اهال
منطقــه در حوزه هــاى علــم و دانــش نیــز باشــیم.

گفتنــى اســت در پایــان ایــن آییــن بــا اهــداء لوح 
تقدیــر از آقایــان دکتــر فریــدون مهبــودى کــه در 
ــس  ــه در پردی ــگاه دختران ــداث خواب ــال اح ح
ــر  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون اســت، دکت
على محمــد موذنــى کــه کتابخانــه شــخصى 
خویــش را بــه ایــن دانشــگاه اهــداء نمــوده و اکبر 
ــگاه  ــدازى خواب ــیس و راه ان ــه در تأس ــور ک نظرپ
ملکــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همکارى 
داشــت و همچنیــن از اعضــاء هیئــت مدیــره بنیاد 
ــا  ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س ــان دانش حامی

اهــداء لــوح، تقدیــر بــه عمــل آمــد.
بازدیــد از زیرســاخت هاى مختلــف دانشــگاه 
ــت  ــاى در دس ــى کازرون و پروژه ه ــلمان فارس س
اجــرا و ایجــاد شــده توســط خّیریــن بــه همــراه 
ــر  ــى دکت ــه اهدای ــردارى از کتابخان ــاز بهره ب آغ
برنامه هایــى  دیگــر  از  موذنــى،  على محمــد 
ــایر  ــان و س ــر زمانی ــور دکت ــا حض ــه ب ــود ک ب
شــرکت کنندگان در ایــن آییــن صــورت پذیرفــت.

ادامه از صفحه 2
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با حضور مشاور وزیر علوم و دبیر ستاد خّیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناورى صورت پذیرفت

کتابخانه اهدایى دکتر على محمد موذنى
به دانشگاه سلمان فارسى کازرون به بهره بردارى رسید

13 بهمن مــاه، همزمــان بــا دهــۀ مبــارك 
ــرت  ــیدن والدت حض ــتانه فرارس ــر و در آس فج
کتابخانــه  از  بهره بــردارى  آییــن  علــى(ع)، 
اهدایــى دکتــر على محمــد موذنــى بــه دانشــگاه 
ــر  ــور دکت ــا حض ــى کازرون، ب ــلمان فارس س
مصطفــى زمانیــان، مشــاور وزیــر علــوم و دبیــر 
ــدون  ــر فری ــف، دکت ــن وزارت عت ــتاد خّیری س
کوهچنــار  و  کازرون  عباســى دوانى، نماینــده 
ــالم  ــالمى، حجت االس ــوراى اس ــس ش در مجل
صباحــى، امــام جمعــه کازرون، محمدعلــى بخرد، 
ــى از  ــتان کازرون و جمع ــژه شهرس ــدار وی فرمان
اعضــاء هیئــت رئیســه دانشــگاه و هیئــت امناء و 
هیئــت مدیــره بنیــاد حامیان دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، اعضــاء هیئــت علمــى و جمعــى 
از فعــاالن اجتماعــى و اهالــى شهرســتان کازرون 

ــد. ــزار گردی برگ
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور 
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش بین المل
دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه 

ــلمان فارســى کازرون  س
در حاشــیه ایــن مراســم 
ــدام  ــر از اق ــن تقدی ضم
ــى  ــه و نیک اندیش خّیران
ــر  ــى، خاط ــر موذن دکت
نشــان نمود: در نشســتى 
ــر  ــور دکت ــا حض ــه ب ک
ــى دوانى،  ــدون عباس فری
ــردم شــریف  ــده م نماین
ى  ن ها ســتا شهر
کازرون و کوهچنــار بــا 

ــى  ــت علم ــو هیئ ــاى عض ــى از کازرونى ه جمع
در دانشــگاه هاى تهــران داشــتیم، مباحــث 
گوناگــون و مختلفــى مطرح شــد و دســتاوردهاى 
ــا درخصــوص  ــددى همچــون احصــاء نظره متع
ــد  ــت آم ــه دس ــگاه ب ــردى دانش ــند راهب س
ــا  ــن دیدگاه ه ــال ای ــا اعم ــبختانه ب ــه خوش ک
ــى  ــران، ط ــایر صاحب نظ ــاى س ــه نظره و نقط
روزهــاى گذشــته ایــن ســند بــه تصویــب هیئت 
امنــاء دانشــگاه رســید. از دیگــر مــواردى کــه در 
ــى  ــر موذن آن جلســه مطــرح شــد، وعــدة دکت
ــى کازرون  ــاى علم ــوان یکــى از چهره ه ــه عن ب
ــه  ــداء کتابخان ــر اه ــى ب ــى، مبن ــطح مل در س
شــخصى ایشــان بــه دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون بــود کــه پــس از طــى تشــریفات معمول 
ــن  ــاى ایشــان، ای ــودن دیدگاه ه ــا لحــاظ نم و ب

ــد. ــق گردی ــز محق ــم نی مه
ــاز  ــا آغ ــزود: ب ــن اف ــا همچنی ــر فاضل نی دکت
فعالیــت بنیــاد حامیــان دانشــگاه ســلمان 
ــى  ــب و اصول ــترى مناس ــى کازرون، بس فارس

بــراى نظام منــد نمــودن و افزایــش حمایت هــاى 
ــان  ــان و حامی ــادى نیک اندیش ــادى و غیرم م
ــده  ــم آم ــگاهى فراه ــى و دانش ــاى علم نهاده
ــر و  ــرات خی ــاهد ثم ــده ش ــم در آین و امیدواری
ــى  ــوان یک ــه عن ــاد ب ــن نه ــتر ای ــه بیش هرچ
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــعه اى دانش از ارکان توس

ــیم. کازرون باش
دکتــر على محمــد موذنــى نیــز طــى پیامــى بــا 
ــگاه ها و  ــه دانش ــک ب ــرورت کم ــر ض ــد ب تأکی
حمایــت از نهادهــاى علمــى، ایــن اقــدام را اداى 
ــه زادگاه خویــش و وظیفــه اى در قبــال  دینــى ب
جامعــۀ دانشــگاهى برشــمرد و ابــراز امیــدوارى 
ــد کمکــى  ــداء شــده بتوان ــاى اه ــود کتاب ه نم
ــدان  ــجویان و عالقمن ــگران، دانش ــه پژوهش ب

علــم و دانــش نمایــد.
ــدون  ــر فری ــان و دکت ــى زمانی ــر مصطف دکت
ــه  ــى جداگان ــى پیام های ــز ط ــى دوانى نی عباس
ــد  ــر على محم ــمند دکت ــدام ارزش ــن اق از ای
ــداوم  ــرورت ت ــر ض ــوده و ب ــر نم ــى تقدی موذن
چنیــن اقداماتــى تأکیــد 

ــد. کردن
ــه زودى  گفتنــى اســت ب
دکتــر  حضــور  بــا  و 
موذنــى  على محمــد 
ســلمان  دانشــگاه  در 
ــى کازرون، نشستى  فارس
ــل از  ــت تجلی ــژه جه وی
اقــدام ارزشــمند ایشــان 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
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ظهــر روز چهارشــنبه، 12
ــا  ــان ب ــاه و همزم ــن م بهم
ــارك فجــر،  ــه مب ــاز ده آغ
جمعى از روســا و مســئوالن 
دانشــگاه هاى شهرســتان 
ــا حضــور در دفتــر  کازرون ب
امــام جمعــه کازرون، ضمــن 
دیــدار و گفتگــو بــا ایشــان، 
انقــالب  آرمان هــاى  بــا 
ــاق  ــد میث ــالمى تجدی اس

ــد. کردن
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــل  ــور بین المل ــى و ام عموم

ــب  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غری
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
ــتاد  ــجویى س ــگاهى و دانش ــه دانش ــئول کمیت و مس
ــدار  ــن دی ــتان، در ای ــر شهرس ــه فج ــت ده بزرگداش
ضمــن تبریــک فرارســیدن دهــه فجــر و اعیــاد 
مبــارك مــاه رجــب، گزارشــى از دســتاوردهاى مختلف 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون از دهــه فجــر ســال 
گذشــته تــا دهــه فجــر امســال را بیــان و بــا اشــاره به 
ظرفیت هــاى دانشــگاهى در شهرســتان کازرون، خاطــر 
ــتان  ــک شهرس ــتان کازرون، ی ــود: شهرس ــان نم نش
ــى  ــت مطلوب ــوع فرص ــن موض ــت. ای ــگاهى اس دانش
ــن  ــال در ای ــى فع ــه علم ــا جامع ــم آورده ت را فراه

ــد توســعه  ــه رون دانشــگاه ها بتواننــد ضمــن کمــک ب
ــه تبییــن دســتاوردهاى انقــالب  شهرســتان کازرون، ب
اســالمى در حوزه هــاى مختلــف بپردازنــد. در دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون بــا بسترســازى براى دســتیابى 
بــه ایــن اهــداف، مجموعــه تالش هــاى مختلفــى را در 
ــال  ــى و... دنب ــى، فرهنگ ــى، پژوهش ــاى علم حوزه ه
مى کنیــم و در تــالش هســتیم کــه بــه ســهم خــود در 
مســیر دســتیابى بــه آنهــا قدم هــاى موثــرى برداریــم.
ــز در  ــه کازرون نی ــام جمع ــى، ام حجت االســالم صباح
ــگاهیان  ــاى دانش ــر از تالش ه ــا تقدی ــن نشســت ب ای
ــا مهــم و زیرســاختى توصیــف  شهرســتان کازرون و ب
ــده،  ــه دســت آم ــتاوردهاى ب ــودن بســیارى از دس نم
بــا بیــان حدیثــى از امــام باقــر(ع)، ویژگى هــاى 

دولــت کریمــه را برشــمرد و خاطر 
ــه،  ــت کریم ــود: در دول نشــان نم
عزیــز  اســالمى  ارزش هــاى 
ــاق  ــل نف ــاق و اه ــتند و نف هس
ــر  ــوند. ب ذلیــل شــمرده مى ش
ــالش  ــتى ت ــاس بایس ــن اس همی
کنیــم در تمامــى ســاختارهاى 
ــران  ــورى اســالمى ای ــام جمه نظ
دانشــگاه ها،  در  جملــه  از  و 
کریمــه  دولــت  از  الگوهایــى 
خوشــبختانه  نماییــم.  ارائــه 
در  خوبــى  ظرفیت هــاى 
ــود دارد  ــگاه هاى کازرون وج دانش
و همیــن مســئله مى توانــد امیــد 
بــه آینــده و رشــد مناســب تر علمــى در ایــن 

ــد. ــت کن ــز تقوی ــتان را نی شهرس
ــاى  ــى رویداده ــدار و برخ ــن دی ــت ای ــى اس گفتن
دیگــر کــه طــى دهــه فجــر و از ســوى دانشــگاه هاى 
ــزى  ــا برنامه ری ــود، ب ــزار مى ش ــتان کازرون برگ شهرس
و  دانشــجویان  ســتاد  ســوى  از  گرفتــه  صــورت 
صــورت  دهــه فجــر  دانشــگاهیان گرامیداشــت 
پذیرفــت کــه چنــدى پیــش و بــه میزبانــى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون تشــکیل جلســه داد و تقویــم 
ــارى را  ــال ج ــر س ــه فج ــى ده ــاى فرهنگ رویداده

ــود. ــوب نم مص

ــه  ــام اهللا ده ــا ای ــان ب همزم
فجــر و در قالــب اجــراى 
ــى از  ــپاس، جمع ــرح س ط
ــه و  ــت رئیس ــاء هیئ اعض
ــى دانشــگاه  ــاران علم همی
کازرون  فارســى  ســلمان 
منــزل  در  حضــور  بــا 
خانواده هــاى هفــت تــن 
و  جانبــازان  شــهداء،  از 
ــتان کازرون،  آزادگان شهرس
بیعــت  تجدیــد  ضمــن 
شــهداء  آرمان هــاى  بــا 
خانواده هــاى  تکریــم  و 
ــر  ــران، ب ــهداء و ایثارگ ش

ضــرورت تــداوم راه و آرمان هــاى آنهــا در ســطح 
ــد. ــد نمودن جامعــه تأکی

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،  ــا، رئیــس دانشــگاه س فاضل نی
ــا و  ــم خانواده ه ــن تکری ــا ضم ــن دیداره ــول ای در ط
قدردانــى از رشــادت ها و ایثارگرى هــاى فرزنــدان آنهــا، 
خاطــر نشــان نمــود: ایثارگــرى یکــى از وجــوه مهــم و 
برجســتۀ شــهداء و ایثارگــران اســت کــه بایســتى در 
کنــار ســایر ویژگى هــاى اخالقــى و معنــوى آنهــا، بــه 
صــورت الگــو در اختیــار جامعــه و بــه ویــژه نســل هاى 
ــرد. در دانشــگاه ســلمان فارســى  ــرار بگی ــر ق جوان ت

ــم  ــب تقوی ــا در قال ــم ت ــالش کرده ای ــز ت کازرون نی
ــى در  ــزارى برنامه های ــن برگ ــگاه، ضم ــى دانش فرهنگ
راســتاى جهــاد تبییــن، در هرچــه بهتــر شناســاندن 
ــوم  ــه دانشــگاهیان و عم ــى ب ــاى اخالق ــن ویژگى ه ای

جامعــه، قــدم برداریــم.
نهــاد  مســئول  شــهریارى پور،  حجت االســالم 
نمایندگــى مقــام معظــم رهبــرى در دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون در ایــن دیدارهــا، ضمــن اداى احتــرام 
ــت  ــا قرائ ــران، ب ــهداء و ایثارگ ــاى ش ــه خانواده ه ب
آیاتــى از قــرآن کریــم و احادیثــى از ائمــه اطهــار(ع)، 
ــر  ــمردند و ب ــه برش ــت جامع ــراغ هدای ــهداء را چ ش
ــزوم بهره گیــرى از ثمــرات معنــوى حضــور شــهداء،  ل

ســطح  در  آزادگان  و  جانبــازان 
ــاى  ــژه در فضاه ــه وی ــه و ب جامع

ــد. ــد نمودن ــگاه ها تأکی دانش
همچنیــن در طــول ایــن دیدارهــا، 
جانبــازان، آزادگان و ایثارگــران 
دفــاع  شــهداء  خانواده هــاى  و 
مقــدس بــا بیــان خاطــرات و 
قرائــت فرازهایــى از وصایــاى 
تــداوم  لــزوم  بــر  شــهداء، 
شــهداء  اهــداف  و  آرمان هــا 
ــران اســالمى، تأکیــد  واالمقــام ای

ــد. نمودن
ــا اجــراى طــرح  گفتنــى اســت ب
ــش  ــب رزمای ــه در قال ــپاس ک س
ــا و  ــروه از نهاده ــد، 75 گ ــزار گردی ــدار برگ ــزار دی ه
اداره هــاى شهرســتان کازرون در 103 روســتا و 3 بخــش 
ــهداء،  ــاى ش ــدار خانواده ه ــه دی ــتان کازرون، ب شهرس
جانبــازان، آزادگان و ایثارگــران دفــاع مقــدس رفتنــد.

ــى کازرون در  ــلمان فارس ــگاه س ــگاهیان دانش دانش
قالــب اجــراى ایــن طــرح بــا خانــواده شــهید عبــاس 
بینــا و شــهید محمدکاظــم توفیقــى و همچنیــن محمد 
ــى، محســن سبب ســاز،  عباســى، محمدحســن همدان
صفــر ســالمى و علــى باباخانــى از جانبــازان و آزادگان 

ــد. ــدار نمودن شهرســتان کازرون دی

همزمان با فرا رسیدن ایام اهللا دهه فجر صورت پذیرفت

دیدار روساى دانشگاه هاى کازرون با امام جمعه شهرستان

در قالب اجراى طرح سپاس صورت پذیرفت
دیدار دانشگاهیان دانشگاه سلمان فارسى کازرون

با خانواده هاى هفت شهید، جانباز و آزاده شهرستان کازرون
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در آســتانه فرارســیدن والدت باســعادت حضــرت 
ــعبان  ــه ش ــن نیم ــم جش ــج)، مراس ولى عصر(ع
ــاران علمــى دانشــگاه ســلمان  ــل از همی و تجلی
حجت االســالم  حضــور  بــا  کازرون  فارســى 
محمــود صحرائــى، مدیــر حــوزه علمیــه کازرون، 
اعضــاء هیئت رئیســه و همیــاران علمى دانشــگاه 
ــات  ــالن اجتماع ــى کازرون، در س ــلمان فارس س

عالمــه دوانــى ایــن دانشــگاه برگزار 
گردیــد.

ــى و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــلمان  ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ام
غریــب  دکتــر  کازرون،  فارســى 
دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
ســلمان فارســى کازرون، در ابتــداى 
و  تبریــک  ضمــن  آییــن  ایــن 
ــارك  ــاه مب ــاد م ــت اعی گرامیداش
ــا  ــالد ب ــیدن می ــعبان و فرارس ش
ــج)،  ــرت ولى عصر(ع ــعادت حض س
همیــاران  پشــتکار  و  تــالش  از 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش علم
کازرون تجلیــل کــرد و خاطــر نشــان 
ــاران علمــى  نمــود: تالش هــاى همی

ــل  ــه ذی ــى کازرون ک ــلمان فارس ــگاه س دانش
تحقــق میثاق نامــه کارى کارکنــان دانشــگاه 
بــه عنــوان فصــل مشــترك ارزش هــاى اخالقــى و 
همیــت ســازمانى ایــن دانشــگاه صــورت پذیرفته 
اســت، ســبب شــده دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــددى  ــه و متع ــل توج ــتاوردهاى قاب کازرون دس
ــاى روشــنى را پیــش روى  داشــته باشــد و افق ه

ــد. ــاهده نمای ــود مش خ
رئیس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون با اشــاره 
ــمردن  ــه و برش ــورت گرفت ــاى ص ــه تالش ه ب
برخــى از دســتاوردهاى بــه دســت آمــده از جمله 
ــعۀ  ــروژه توس ــن پ ــردارى از بزرگتری ــاز بهره ب آغ
ــارس،  ــتان ف ــرب اس ــگاهى در غ ــاى دانش فضاه
اســتقرار نهــاد نمایندگــى مقــام معظــم رهبــرى 
در دانشــگاه، افتتــاح ســاختمان دانشــکده علــوم 
پایــه، تصویــب برنامــۀ راهبــردى دانشــگاه، 
ــگاه  ــان دانش ــاد حامی ــدازى بنی ــیس و راه ان تأس

ســلمان فارســى کازرون و...، این دســتاوردها را در 
نتیجــۀ همــت و توانمنــدى مثال زدنــى همیــاران 
علمــى و اعضــاء هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان 
ــق  ــت تحق ــه در جه ــى کازرون دانســت ک فارس
ــورت  ــى ص ــاى مدیریت ــداف و برنامه ریزى ه اه
پذیرفتــه بــراى اعتــالى ایــن دانشــگاه، از هیــچ 
کوششــى فروگــذار نکردنــد. وى در همیــن زمینه 

ــتاوردهاى  ــدد دس ــه م ــود: ب ــان نم ــر نش خاط
حاصــل از ایــن تالش هــا و در آســتانه ورود 
ــیس،  ــال تأس ــى امین س ــه س ــگاه ب ــن دانش ای
ــترى  ــش بیش ــم اندازهاى امیدبخ ــوان چش مى ت
را پیــش روى ایــن مرکــز علمــى مشــاهده نمــود 
و امیدواریــم بــه زودى و در راســتاى اجرایــى 
نمــودن ســند راهبــردى دانشــگاه، شــاهد تحقق 
آنهــا باشــیم. چشــم اندازهایى کــه همــواره مــورد 
مطالبــه مــردم شــریف و علــم دوســت کازرون و 
ــوده  ــتان ب ــن شهرس ــد ای ــئولین دغدغه من مس

اســت.
مدیــر  صحرائــى،  محمــود  حجت االســالم 
ــا  ــن ب ــن آیی ــز در ای ــه کازرون نی ــوزه علمی ح
ــارك شــعبان، دانشــگاه  ــاه مب ــاد م ــک اعی تبری
ســلمان فارســى کازرون را از افتخــارات برجســتۀ 
شهرســتان کازرون برشــمرد و بــا تقدیــر از 
ــن  ــه در ای ــورت گرفت ــى ص ــاى مدیریت تالش ه

ــر افتخــارات  ــود: اگ ــر نشــان نم دانشــگاه، خاط
ــلمان  ــگاه س ــماریم، دانش ــهر کازرون را برش ش
ــار  ــن افتخ ــت. ای ــى کازرون در رأس آن اس فارس
ــت  ــرى اس ــه تأثی ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ب
ــى و  ــاد علم ــک نه ــوان ی ــه عن ــه دانشــگاه ب ک
فرهنگ ســاز مى توانــد در ســطح جامعــه داشــته 
ــف  ــاى ادوار مختل ــى روس ــده از تمام ــد. بن باش
ــى  ــلمان فارس ــگاه س دانش
از  ویــژه  بــه  و  کازرون 
متعهدانــه  تالش هــاى 
غریــب  دکتــر  مســتمر  و 
فاضل نیــا کــه باعــث بــه 
ــتاوردهاى  ــدن دس دســت آم
ــتقرار  ــه اس ــددى از جمل متع
نهــاد نمایندگــى مقــام معظم 
رهبــرى در دانشــگاه ســلمان 
گردیــد،  کازرون  فارســى 

مى کنــم. تقدیــر 
ــه کازرون  ــوزه علمی ــر ح مدی
ــۀ  ــه آی ــا اشــاره ب در ادامــه ب
شــریفه 119 ســوره توبــه، بــه 
ــه  ــن آی ــان تفســیرى از ای بی
ــد پرداخــت و خاطــر نشــان نمــود:  کالم اهللا مجی
خداونــد تبــارك و تعالــى در ایــن آیــه بــر تبعیت 
از صادقیــن و همراهــى بــا آنهــا تأکیــد مى کنــد. 
در معنــاى دقیــق کلمــه، صــادق زمانۀ مــا حضرت 
ــراى  ــح ب ــار صحی ــت و انتظ ــج) اس ولى عصر(ع
ــى  ــاى همراه ــى از راه ه ــرت، یک ــور آن حض ظه
ــاى  ــه معن ــح ب ــار صحی ــت. انتظ ــت اس و تبعی
ــراى ظهــور اســت  آماده ســازى خــود و جامعــه ب
کــه بایســتى از ســوى مومنــان صــورت پذیــرد.

در ادامــه ایــن مراســم یزدانــى، از مداحــان اهــل 
بیــت بــه مولودى خوانــى پرداخــت. همچنیــن در 
پایــان ایــن برنامــه کــه از ســوى معاونــت مالــى و 
ادارى دانشــگاه و بــا همــکارى معاونــت فرهنگى و 
اجتماعــى برگــزار گردیــد، بــا اهــداء لــوح تقدیر، 
از تالش هــاى همیــاران علمــى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون در طــول ســال 1401 تجلیــل بــه 

عمــل آمــد.

در آستانه فرارسیدن والدت با سعادت حضرت ولى عصر(عج) و با حضور مدیر حوزه علمیه کازرون صورت پذیرفت

مراسم جشن نیمه شعبان و تجلیل از 
همیاران علمى دانشگاه سلمان فارسى کازرون برگزار گردید
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بــه دنبــال تــداوم برگــزارى مجموعــه 
کارگاه هــا و نشســت هاى تخصصــى از ســوى 
مرکــز مشــاوره، بهداشــت و درمــان دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون و معاونت دانشجویى 
ایــن دانشــگاه، دو کارگاره آموزشــى بــا عنوان 
ــان  ــاى خودآسیب رس «پیشــگیرى از رفتاره
در دانشــجویان» بــا حضــور و تدریــس دکتــر 
ــاوره  ــز مش ــس مرک ــى، رئی ــز رحیم چنگی
دانشــگاه شــیراز و دبیــر منطقه هفــت مراکز 
مشــاوره کشــور در دانشــگاه ســلمان فارسى 

ــد. ــزار گردی کازرون برگ
ــور  ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
دکتــر رحیمــى در ایــن کارگاه ها کــه همزمان 
بــا ایــام  اهللا دهــه فجــر و در قالــب کارگاه هــاى 
تخصصــى و کاربــردى بــه صــورت جداگانــه 
ــاران  ــى و همی ــت علم ــاء هیئ ــراى اعض ب
علمى ایــن دانشــگاه و برخــى دیگــر از مراکز 
دانشــگاهى شهرســتان کازرون از جملــه 
دانشــگاه هاى پیام نــور، آزاد و علمــى کاربردى 
برگــزار شــد، ضمن مــرورى بــر مبانــى نظرى 
و تشــریح ضرورت هــاى تشــخیص و ورود 
ــارى  ــف رفت ــاى مختل ــه در حوزه ه آگاهان

دانشــجویان، گام هــاى عملــى و کاربــردى در 
ــا  ــى و در رابطــه ب ــز معرف ــه را نی ــن زمین ای
شــیوه هاى اجــراى آن در فضایــى کارگاهــى 

بــه بحــث و گفتگــو پرداخــت.
دکتــر رحیمــى همچنیــن بــا تشــریح برنامه 
بتــا بــه عنــوان یــک برنامــه اصولــى بــراى 
کنتــرل رفتارهــاى خودآسیب رســان، خاطــر 
ــام آن  ــه ن ــه ک ــن برنام ــود: ای ــان نم نش
ــى  ــه گام اساســى یعن ــه شــده از س برگرفت
ــده اســت،  بپــرس، ترغیــب کــن و ارجــاع ب
راهکارهایــى عملــى در اختیــار افــرادى قــرار 
مى دهــد کــه در اطرافشــان فــرد یــا افــرادى 
ــاى  ــه رفتاره ــه گرایــش ب را مى شناســند ک
خودآسیب رســان یــا خودکشــى دارد. ترغیب 
یــک فــرد بــراى پایــان نــدادن بــه زندگى اش 
یــا دریافــت کمــک، بــا اقــدام ســادة گــوش 
کــردن شــروع مى شــود. در مرحلــه ارجــاع 
ــه ســمت  ــرد ب ــک و هدایــت ف ــا کم ــز ب نی
متخصــص ســالمت روان یــا حتى قبــول براى 
ــرى از  ــوان در جلوگی ــده، مى ت ــک در آین کم
ــه وى  ــان ب ــاى خودآسیب رس ــروز رفتاره ب

کمــک موثــرى کــرد.
ــیراز  ــگاه ش ــاوره دانش ــز مش ــس مرک رئی

ــه  ــود ب ــخنان خ ــرى از س ــش دیگ در بخ
ــورد  ــت در م ــاى نادرس ــى باوره ــرور برخ م
خودکشــى اشــاره کــرد و خاطــر نشــان نمود: 
ــه در  ــرادى ک ــه اف ــون اینک ــى همچ باورهای
مــورد خودکشــى صحبــت مى کننــد صرفــًا 
ــط  ــتند، فق ــه هس ــب توج ــال جل ــه دنب ب
طبقــات خــاص جنســیتى، نــژادى، اقتصادى 
ـ اجتماعــى و ســنى دســت بــه خودکشــى 
مى زننــد، افــرادى کــه اقــدام بــه خودکشــى 
ــاره دســت  ــد، دوب ــده مى مانن مى کننــد و زن
بــه خودکشــى نمى زننــد، افــرادى کــه اقــدام 
بــه خودکشــى مى کننــد، ضعیــف هســتند 
و ســایر باورهایــى از ایــن دســت، هیچگونــه 
ــات  ــاً مطالع ــد و اتفاق ــى ندارن ــاى علم مبن
مختلــف، خــالف آنهــا را ثابــت کــرده 
ــى  ــن ضــرورى اســت در تمام اســت. بنابرای
ــارى مبتنــى  ــن رفت ــواردى کــه کوچکتری م
ــردى  ــى در ف ــه خودکش ــا ب ــر گرایش ه ب
مراقبت هــا  رونــد  مى شــود،  مشــاهده 
براســاس گام هــاى تعریــف شــده در برنامــه 

بتــا آغــاز شــود.

7

با حضور دکتر چنگیز رحیمى صورت پذیرفت

کارگاه پیشگیرى از رفتارهاى خودآسیب رسان در دانشجویان، 
ویژه اعضاء علمى و همیاران علمى دانشگاه سلمان فارسى کازرون برگزار شد

ـ  بهمن 1401 ـ دى، بهمن و اسفند 1401تداوم عملیات احداث خوابگاه خیّرساز   برگزارى زیارت عاشورا و دوره دوازده جلسه اى امر به معروف و نهى از منکر 

گزارش تصویرى
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کارگاه آموزشى آشنایى با سوء مصرف
مواد مخدر برگزار شد

کارگاه مهارت هاى زندگى
برگزار شد

روز یکشــنبه، 14 اســفندماه و در ادامه برگزارى مجموعه کارگاه و نشســت هاى 
تخصصــى مرکز مشــاوره دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، کارگاه آموزشــى 
«آشــنایى بــا ســوء مصــرف مــواد مخــدر» بــا همــکارى شــوراى هماهنگــى 
ــاران  ــجویى همی ــون دانش ــارس و کان ــتان ف ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــت  ــو هیئ ــمى، عض ــن قاس ــر نظام الدی ــخنرانى دکت ــا س ــالمت روان و ب س
علمــى گــروه روانشناســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگــزار گردید. 
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملل دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــر  ــرورى ب ــف و م ــه تعری ــن کارگاه ضمــن ارائ ــر قاســمى در ای کازرون، دکت
تاریخچــه مــواد مخــدر، بــه معرفــى انــواع مــواد و تأثیراتــى کــه هــر دســته 

از آنهــا بــر مکانیــزم بــدن برجــاى مى گذارنــد، پرداخــت. 
ایــن عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادامــه ضمن 
تشــریح عــوارض ناشــى از مصــرف مــواد مخــدر، بــر لــزوم هوشــیارى و دقت 
نظــر گروه هــاى مختلــف جامعــه، بــه ویــژه جوانــان و دانشــجویان در مواجهه 
بــا ایــن مــواد تأکیــد نمــود و خاطــر نشــان کــرد: گرایــش بــه ســمت مــواد 
ــى  ــراى زندگ ــى را ب ــاى بلندمدت ــد پیامده ــتفاده از آن مى توان ــدر و اس مخ
افــراد بــه دنبــال داشــته باشــد. بنابرایــن ضــرورى اســت گروه هــاى مختلف 
ــواد مخــدر،  ــاب نمــودن از مصــرف م ــا اجتن ــان ب ــژه جوان ــه وی جامعــه و ب
ــان  ــود و اطرافیانش ــراى خ ــالم را ب ــى س ــک زندگ ــدى از ی ــکان بهره من ام

ایجــاد نماینــد. 
گفتنــى اســت در پایــان ایــن کارگاه کــه با هــدف آشــنایى دانشــجویان بــا انواع 
مــواد مخــدر و اثــرات ســوء آن بــر زندگــى افــراد و جامعــه برگــزار شــد، دکتــر 

قاســمى بــه ســوال هاى دانشــجویان و شــرکت کنندگان، پاســخ گفــت. 

روز سه شــنبه، 16 اســفندماه و در راســتاى برگــزارى مجموعــه کارگاه هــا 
و فعالیت هــاى آموزشــى و اطالع رســانى مرکــز مشــاوره دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون با هــدف پیشــگیرى از اعتیــاد، کارگاه آموزشــى 
«مهارت هــاى زندگــى» بــا همــکارى شــوراى هماهنگــى مبــارزه بــا مواد 
مخــدر اســتان فــارس و کانــون دانشــجویى همیــاران ســالمت روان و بــا 
ســخنرانى مرضیــه مشــایخ، کارشــناس مرکز مشــاوره دانشــگاه ســلمان 

فارســى کازرون، برگــزار گردیــد. 
ــل دانشــگاه ســلمان  ــور بین المل ــط عمومــى و ام ــه گــزارش رواب ــا ب بن
فارســى کازرون، مشــایخ در بخــش اول ایــن کارگاه به تشــریح مهارت هاى 
زندگــى ماننــد قاطعیــت، جــرأت ورزى، کنتــرل خشــم و حــل مســئله در 
پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعــى ماننــد اعتیــاد پرداخــت و پیرامــون 

هــر یــک از آنهــا توضیحاتــى ارائــه نمــود. 
کارشــناس مرکــز مشــاوره دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در بخــش 
دوم کارگاه نیــز مهــارت جرأت منــدى و نــه گفتــن، ســبک هاى 
ــناختى  ــع ش ــه، موان ــار جرأت مندان ــوه رفت ــدى، نح ــراز جرأت من اب
ــه صــورت تئــورى مطــرح و در قالــب فعالیت هــاى  جرأت منــدى و... را ب
ــاى  ــن کارگاه پیامده ــن در ای ــوزش داد. همچنی ــى و کارگاهــى آم اجرای

ــد.  ــوزش داده ش ــز آم ــرل آن نی ــاى کنت ــم و راه ه خش
ــه ســوال هاى  ــن کارگاه ب ــان ای ــه مشــایخ، در پای گفتنــى اســت مرضی

ــت.  ــخ گف ــرکت کنندگان، پاس ــجویان و ش دانش

گزارش تصویرىخبر

بازدید دکتر مصطفى زمانیان، مشاور وزیر علوم و دبیر ستاد خیّرین وزارت عتف از زیرساخت هاى دانشگاه 
ـ 13 بهمن ماه 1401 ـ  اسفند 1401سلمان فارسى کازرون  تداوم روند احداث ساختمان دانشکده فنى و مهندسى  
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تجدید میثاق با شهداء و اداى احترام جمعى از 
دانشگاهیان دانشگاه سلمان فارسى کازرون به 

خانواده هاى سه شهید واالمقام کازرون

به مناسبت روز درختکارى و همزمان با غرس 50 اصله درخت در پردیس دانشگاه صورت پذیرفت
غرس یک درخت سرو به یاد پدر شهید یکى از دانشجویان 

دانشگاه سلمان فارسى کازرون

ــپاس از  ــرح س ــب ط ــادر و در قال ــیدن روز م ــتانۀ فرارس در آس
ــه،  ــت رئیس ــاء هیئ ــى از اعض ــران، جمع ــهدا و ایثارگ ــواده ش خان
هیئــت علمــى و همیــاران علمى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
بــا حضــور در منــزل مــادران شــهید محمدحســن نــادرى، شــهید 
ــهداء  ــن از ش ــه ت ــرد، س ــهید رضوى ف ــتونى و ش ــر س محمدباق
شهرســتان کازرون در دوران دفــاع مقــدس، ضمــن تجدیــد میثــاق 
ــهداء اداى  ــادران ش ــامخ م ــام ش ــه مق ــهداء، ب ــاى ش ــا آرمان ه ب

ــد. ــرام کردن احت
ــگاه  ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ســلمان فارســى کازرون، در ایــن دیدارهــا، دکتــر غریــب 
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ضمــن 
گرامیداشــت یــاد و خاطــرة شــهداء واالمقــام، بــر ضــرورت فهــم 
ــروى از آنهــا در تمامــى حوزه هــا  عمیــق آرمان هــاى شــهداء و پی
ــرات  ــى خاط ــرور برخ ــا م ــد و ب ــگاه ها تأکی ــژه در دانش ــه وی و ب
ــى،  ــدگان کازرون ــا رزمن ــى ب ــه و همرزم ــور در جبه از دوران حض
خاطــر نشــان نمــود: وقتــى مجاهدت هــا و روحیه هــاى ایثارگرانــۀ 
ــا  ــم ب ــرور مى کن ــرد را م ــف نب ــاى مختل ــهداء در صحنه ه ش
ــاى واالى شــهداء، نشــر  ــم یکــى از کاره ــم بگوی قطعیــت مى توان
اخــالق و معنویــت بــود. ایــن روحیــۀ نــاب و مثال زدنــى شــهداء و 
ایثارگــران، از جملــه مــواردى اســت کــه نیــاز امــروز جامعــه اســت 
و بایســتى بــه خوبــى بــراى نســل هاى جدیــد تشــریح شــود و بــا 
فعالیت هایــى کــه در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون طرح ریــزى 
کــرده و در حــال دنبــال کــردن آنهــا هســتیم، امیدواریــم بتوانیــم 

ــیم.   ــن باش ــوص نقش آفری ــن خص ــود در ای ــهم خ ــه س ب
ــام  ــى مق ــاد نمایندگ ــئول نه ــهریارى پور، مس ــالم ش حجت االس
معظــم رهبــرى در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون نیــز در ایــن 
دیدارهــا بــا بیــان احدایثــى در ارتبــاط بــا جایــگاه واالى شــهداء، 
بــر نقــش و جایــگاه ویــژه خانواده هــاى شــهداء و بــه ویــژه مــادران 
ــر و  ــوه هایى از صب ــون اس ــا را همچ ــود و آنه ــد نم ــهداء تأکی ش
شــکیبایى و الگوهایــى بــراى پــرورش فرزنــد در جامعــه دانســت.
ــادرى،  ــن ن ــهید محمدحس ــواده ش ــاء خان ــا اعض ــن دیداره در ای
شــهید محمدباقــر ســتونى و شــهید رضوى فــرد نیــز ضمــن تقدیر 
از حضــور صمیمى دانشــگاهیان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
بــه بیــان خاطراتــى از ایــن شــهداى واالمقــام و خوانــدن فرازهایــى 

از وصایــاى آنهــا پرداختنــد.

ــور  ــا حض ــکارى و ب ــبت روز درخت ــه مناس ب
ــت  ــه، هیئ ــت رئیس ــاء هیئ ــى از اعض جمع
دانشــجویان  و  علمــى  همیــاران  علمــى، 
ــى  ــى کازرون و جمع ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــى شهرســتان  ــع طبیع از مســئوالن اداره مناب
ــت  ــه درخ ــک اصل ــرس ی ــن غ کازرون، ضم
ــدم،  ــى افتخارى مق ــاد شــهید مرتض ــه ی ب
ــلمان  ــدر یکــى از دانشــجویان دانشــگاه س پ
فارســى کازرون، 50 اصلــه درخــت دیگــر نیــز 
در محوطــه پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى 

ــد. ــرس ش کازرون غ
ــور  ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون،  بین المل
ــگاه  ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
ــخنانى در  ــى س ــى کازرون ط ــلمان فارس س
جمــع شــرکت کنندگان در ایــن آییــن، ضمــن 
تجلیــل از مقــام شــامخ شــهداء و ایثارگــران، 
خاطــر نشــان نمــود: حضــور جمعــى از 
ــران  ــاى شــهدا و ایثارگ دانشــجویان خانواده ه
در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، فرصــت 
مناســبى جهــت برگــزارى رویدادهــاى مختلف 
ــت  ــوزه اس ــن ح ــى در ای ــوع فرهنگ و متن
ــاى  ــا و معاونت ه ــکارى بخش ه ــا هم ــه ب ک
ــى  ــاى فرهنگ ــم رویداده ــف، در تقوی مختل
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون قــرار گرفته 
ــال  ــجویان در ح ــارکت دانش ــا مش ــت و ب اس

اجــرا مى باشــند.
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــود در  ــى موج ــاى طبیع ــن ظرفیت ه همچنی
ــه را  ــن منطق ــم ای ــتان کازرون و اقلی شهرس
ــمرد  ــتۀ آن برش ــاى برجس ــى از ویژگى ه یک

ــاى  ــعۀ فض ــه توس ــر آنک ــالوه ب ــزود: ع و اف
ســبز دانشــگاه را متناســب بــا گیاهــان 
ــم و  ــال کرده ای ــتان کازرون دنب ــى شهرس بوم
کانون هــاى فرهنگــى و اجتماعــى دانشــجویى 
فعالــى در ایــن حــوزه داریــم کــه طرح هایــى 
در ســطوح ملــى نیــز اجــرا کرده انــد، در 
ــلمان  ــگاه س ــردى دانش ــند راهب ــم س تنظی
ــى  ــاى اقلیم ــز ظرفیت ه ــى کازرون نی فارس

ــم. ــاظ کرده ای ــه را لح ــن منطق ای
زهــرا مجیــدى، مدیــر گــروه شــاهد و ایثارگــر 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون نیــز در ایــن 
ــاى  ــى از فعالیت ه ــه گزارش ــه ارائ ــم ب مراس
دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه و 
همچنیــن مجموعــه برنامه هــاى مختلــف 
ــاهد  ــوزه ش ــا ح ــاط ب ــه در ارتب ــى ک فرهنگ
ــده  ــزار ش ــگاه برگ ــطح دانش ــر در س و ایثارگ

ــت. ــت، پرداخ اس
ــک اصلــه درخــت ســرو بــه یــاد  در ادامــه، ی
شــهید مرتضــى افتخارى مقــدم، پــدر یکــى از 
دانشــجویان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــن دانشــجو و رئیــس دانشــگاه  ــا حضــور ای ب
ســلمان فارســى کازرون غــرس شــد. همچنین 
شــرکت کنندگان در برنامــه، 50 اصلــه درخــت 
از جملــه نارنــج و کنــار را نیــز غــرس نمودنــد.
ــون  ــوى کان ــه از س ــن برنام ــى اســت ای گفتن
ــگاه  محیــط زیســت و کانــون ایثــار دانش
ســلمان فارســى کازرون و بــا پشــتیبانى 
معاونــت فرهنگــى و اجتماعــى و گروه شــاهد و 
ایثارگــر ایــن دانشــگاه و اداره منابــع طبیعــى و 
آبخیــزدارى شهرســتان کازرون برگــزار گردید.

دیدار دکتر على محمد موذنى از کتابخانه اهدایى به دانشگاه و نشست مشترك با دکتر غریب فاضل نیا
اردوى بازدید از غار شاهپور ـ 11 اسفندماه 1401ـ بهمن 1401
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ـ 15 اسفند 1401 کارگاه گزارش نویسى ویژه همیاران علمىـ  بهمن و اسفند 1401جشن میالد امام زمان(عج)، پیشواز نوروز و روز جوان 

جشن والدت حضرت فاطمه(س) و 
روز زن و مادر برگزار شد

بــه مناســبت فرارســیدن والدت حضــرت فاطمــه(س) 
و روز زن و مــادر، جشــنى بــا حضــور جمعــى از اعضــاء 
ــى و  ــاران علم ــى، همی ــت علم ــه، هیئ ــت رئیس هیئ
ــى کازرون در  ــلمان فارس ــگاه س ــجویان دانش دانش
ســالن اجتماعــات عالمــه دوانــى ایــن دانشــگاه برگزار 

گردیــد.
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فاضل نیــا، رئیس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در 
ابتــداى ایــن مراســم ضمــن تبریــک بــه مناســبت فرا 
ــاى  ــه(س)، از تالش ه ــرت فاطم ــیدن والدت حض رس
ــلمان فارســى کازرون  ــاغل در دانشــگاه س ــوان ش بان
تقدیــر نمــود و بــا تصریــح بــر لــزوم توجــۀ ویــژه بــه 
جایــگاه زنــان خاطــر نشــان کــرد: ایــن ایــام، فرصتى 
ــراى تقدیــر و افزایــش توجــه بــه نقــش و  مناســب ب
جایــگاه ارزشــمندى اســت کــه زنــان در جامعه ســازى 
ــر  ــتى در نظ ــد. بایس ــته و دارن ــازى داش و انسان س
ــالمى،  ــن اس ــازى نوی ــه تمدن س ــیم ک ــته باش داش
جــز بــا حرکــت بالنــدة بانــوان مــا میســر نمى شــود 
و بــر همیــن اســاس ضــرورت دارد در دانشــگاه ها کــه 
موتــور محرکــۀ جامعــه و پیشــران توســعه هســتند، 

توجــه مضاعفــى بــه ایــن موضــوع صــورت پذیــرد.
ــن  ــلمان فارســى کازرون همچنی رئیــس دانشــگاه س
ــى  ــت علم ــو هیئ ــش عض ــود: ش ــان نم ــر نش خاط
ــدى  ــان توانمن ــى کازرون، زن ــلمان فارس ــگاه س دانش
هســتند کــه درخشــش هاى قابــل توجهــى در 
ــۀ  ــاى پژوهشــى و علمــى داشــته اند و از جمل حوزه ه
ایــن درخشــش ها مى تــوان بــه ارتقــاء دکتــر پریســا 
عبدالرضاپــور بــه مرتبــۀ دانشــیارى اشــاره نمــود کــه 
ــن  ــت. همچنی ــورت پذیرف ــر ص ــاى اخی ــى ماه ه ط
ــى  ــاران علم ــر از همی ــارده نف ــگاه چه ــن دانش در ای
ــرد  ــه عملک ــد ک ــى تشــکیل مى دهن ــان و بانوان را زن
قابــل تحســین آنهــا در حوزه هــاى مختلــف، حکایــت 
از توانمندى هــاى بــاالى آنهــا دارد و بــه ســهم خــود از 

ــم. ــى مى کن ــدر قدردان ــوان گرانق ــن بان ــۀ ای هم
نهــاد  مســئول  شــهریارى پور،  حجت االســالم 
نمایندگــى مقــام معظــم رهبــرى در دانشــگاه ســلمان 
ــز در ایــن مراســم طــى ســخنانى  فارســى کازرون نی
ــه(س)،  ــک فرارســیدن والدت حضــرت فاطم ــا تبری ب
ــف  ــاى همیشــگى دانشــگاه توصی ــوان را مهمان ه بان
ــان  ــگاه مهم ــزى جای ــه عزی ــى ب ــه جایگاه ــود ک نم
دارنــد با ایــن تفــاوت کــه همــواره در دانشــگاه حضور 
ــوص  ــى در خص ــان روایت ــه بی ــت، ب ــد داش خواهن
منزلــت حضــرت فاطمــه(س) پرداخــت و خاطر نشــان 

کــرد: مشــکالت امــروز جامعــۀ مــا ناشــى از کوتاهــى 
در انجــام وظایــف نســبت بــه بانــوان اســت. بایســتى 
ــارى حضــرت  ــاى اخالقــى و رفت تــالش کنیــم الگوه
فاطمــه(س)، از جملــه اخــالق فاطمــى، حجــاب فاطمى 

ــه شــود. ــه نهادین و... در تمامــى جامع
در ادامــه ایــن مراســم کــه از ســوى معاونــت فرهنگى 
و اجتماعــى و کانــون قــرآن و عترت دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون برگــزار شــد، معصومــه بذرافشــان، از 
همیــاران علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون به 
ــان  ــا زن معرفــى برخــى کتاب هــاى علمــى مرتبــط ب
پرداخــت. فاطمــه عالى نــژاد دانشــجوى مقطــع ارشــد 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون شــعرى در جایــگاه 
مقــام مــادر خوانــد و یزدانــى از مداحــان اهــل بیــت 

ــى پرداخــت. ــه مولودى خوان ب
ــه  ــاالن، معصوم ــه آبس ــا آمن ــز از خانم ه ــان نی در پای
ــته  ــال گذش ــى س ــه ط ــاه ک ــدا پن ــان و ن بذرافش

ــوده  ــر نم ــگاه منتش ــه دانش ــى را در خبرنام مقاالت
ــه  ــه ب ــداء هدی ــد. اه ــل آم ــه عم ــر ب ــد، تقدی بودن
ــده  ــادر ش ــته م ــال گذش ــى س ــه ط دانشــجویانى ک
ــن  ــه در ای ــود ک ــى ب ــر برنامه های ــز از دیگ ــد نی بودن

ــد. ــرا گردی ــم اج مراس
ــاد  ــت نه ــه هم ــز ب ــته نی ــت روز گذش ــى اس گفتن
نمایندگــى مقــام معظــم رهبــرى در دانشــگاه ســلمان 
ــه  ــت رئیس ــاء هیئ ــى از اعض ــى کازرون، جمع فارس
دانشــگاه بــا حضــور در دفتــر کار بانــوان همیــار علمى 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم ــو هیئ و عض
کازرون، بــا اهــداء گل از تالش هــاى آنهــا تقدیــر 

ــد.    نمودن

طى برگزارى برنامه هایى جداگانه صورت پذیرفت
جشن هاى میالد امام زمان(عج)، 
پیشواز نوروز، روز مهندس و روز 
جوان در دانشگاه سلمان فارسى 

کازرون برگزار شد
بــا برگــزارى دو مراســم مختلــف، جشــن میــالد امــام 
زمان(عــج)، پیشــواز نــوروز، روز مهنــدس و روز جــوان 
بــا حضــور جمعــى از اعضــاء هیئــت رئیســه، هیئــت 
ــگاه  ــجویان دانش ــى و دانش ــاران علم ــى، همی علم
ــگ و  ــالن اداره فرهن ــى کازرون در س ــلمان فارس س

ــد. ــزار گردی ــتان کازرون برگ ــاد اســالمى شهرس ارش
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
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ـ 14 اسفند 1401 غرس نهال همزمان به مناسبت روز درختکارى در پردیس دانشگاه ـ 16 اسفند 1401نشست مشترك معاونت فرهنگى و اجتماعى با دبیران تشکل هاى دانشجویى 

گزارش تصویرى

دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، طــى برگــزارى ایــن 
ــا  ــى ب ــوع فرهنگ ــاى متن ــه برنامه ه ــا، مجموع آیین ه
ــجویان  ــاى دانش ــا و توانمندى ه ــتفاده از ظرفیت ه اس
و از ســوى تشــکل هاى مختلــف دانشــجویى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون از جملــه کانون هــاى فرهنگــى 
و هنــرى، انجمن هــاى علمــى و بســیج دانشــجویى و بــا 
حمایــت معاونــت فرهنگــى و اجتماعــى ایــن دانشــگاه، 

برگــزار گردیــد.
ــى،  ــیقى، مولودى خوان ــراى موس ــر، اج ــراى تئات اج
برگــزارى مســابقه، تهیــه و پخــش کلیــپ و... از جملــه 
برنامه هایــى بــود کــه در ایــن جشــن ها اجــرا گردیــد.
ــس دانشــگاه  ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــن دکت همچنی
ــى، کارشــناس   ســلمان فارســى کازرون، فاطمــه کاویان
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کازرون، دکتــر 
ــور در طــول برگــزارى  نیــال پشــنگیان و ســجاد اکبرپ
ــد. ــخنرانى هایى پرداختن ــراد س ــه ای ــا ب ــن برنامه ه ای

به مناسبت روز جانباز صورت پذیرفت
تکریم یکى از جانبازان دوران دفاع 
مقدس، توسط دانشگاهیان دانشگاه 

سلمان فارسى کازرون
ــت  ــاء هیئ ــى از اعض ــاز، جمع ــبت روز جانب ــه مناس ب

رئیســه و همیــاران علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــا حضــور در منــزل بهــروز بهــروزى، یکــى از  کازرون ب
جانبــازان دوران دفــاع مقــدس، ضمــن تکریــم جایــگاه 
فرزنــد  علمــى  موفقیت هــاى  و  تالش هــا  از  وى، 
ایشــان، زینــب بهــروزى کــه دانشــجوى ممتــاز رشــته 
ــى  ــلمان فارس ــان انگلیســى دانشــگاه س ــوزش زب آم

ــد. ــر نمودن ــز تقدی کازرون اســت نی

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 ــگاه س ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
ــهداء  ــى ش ــه تمام ــرام ب ــا اداى احت ــدار ب ــن دی در ای
ــمند دوران  ــادگاران ارزش ــازان را ی ــران، جانب و ایثارگ
دفــاع مقــدس برشــمرد و خاطــر نشــان نمود: دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون ایــن افتخــار را دارد کــه جمعى 
از دانشــجویان مشــغول بــه تحصیــل ایــن دانشــگاه، از 
خانواده هــاى شــهداء و ایثارگــران هســتند. ایــن مهــم 
عــالوه بــر آنکــه بــرکات معنــوى فراوانــى بــه دنبــال 
ــگ  ــج فرهن ــراى تروی ــل توجهــى ب ــت قاب دارد، ظرفی
برنامه ریزى هــاى  در  کــه  نمــوده  ایجــاد  را  ایثــار 
فرهنگــى و فعالیت هــاى گــروه شــاهد و ایثارگــر 
ــرار  ــورد توجــه ق ــژه م ــه صــورت وی ــن دانشــگاه ب ای

گرفته انــد.
حجت االســالم شــهریارى پور، مســئول نهــاد نمایندگــى 
مقام معظم رهبرى در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
نیــز در ایــن دیــدار ضمــن تکریــم جایــگاه جانبــازان 
ــا و  ــه آرمان ه ــتر ب ــه بیش ــه هرچ ــرورت توج ــر ض ب
اهــداف شــهداء و ایثارگــران تأکیــد و بــا بیــان احــداث 
و روایت هایــى بــه جایــگاه ویــژه آنهــا نــزد خداونــد و 

بــرکات معنــوى آنهــا در ســطح جامعــه اشــاره کــرد.
ــز  ــدس نی ــاع مق ــاز دوران دف ــروزى، جانب ــروز به به
ــه  ــاى مجموع ــر از تالش ه ــا تقدی ــدار ب ــن دی در ای

دانشــگاهیان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در 
فرهنگــى  برنامه ریزى هــاى  و  علمــى  فعالیت هــاى 
ــاع  ــى از دوران دف ــان خاطرات ــه بی ــگاه، ب ــن دانش ای

ــت. ــدس پرداخ مق
در پایــان ایــن دیــدار بــا اهــدا گل و لــوح تقدیــر از ایــن 

جانبــاز دوران دفــاع مقــدس، تقدیــر بــه عمــل آمد.
همچنیــن در ایــن دیــدار از ســوى دفتــر نهــاد 
نمایندگــى مقــام معظــم رهبــرى در دانشــگاه ســلمان 

فارســى کازرون، بــا هــدف تجلیــل از مقــام ایثارگــران، 
ــس  ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــه دکت ــرى ب ــوح تقدی ل
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و از ایثارگــران 
دوران دفــاع مقــدس اهــدا گردیــد کــه توســط بهــروز 

ــد. ــم ش ــه ایشــان تقدی ــروزى ب به
ــاهد  ــروه ش ــوى گ ــه از س ــن برنام ــت ای ــى اس گفتن
ــزار  ــى کازرون برگ ــلمان فارس ــگاه س ــر دانش و ایثارگ

ــد. گردی

به مناسبت گرامیداشت ایام اهللا دهه فجر صورت پذیرفت
پویش اهدا خون دانشگاهیان شهرستان 

کازرون برگزار شد

ــام اهللا  ــت ای ــبت گرامیداش ــه مناس ــاه و ب 17 بهمنم
دهــه فجــر، جمعــى از دانشــگاهیان دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون در قالــب اجــراى طــرح «پویــش اهــدا 
خــون دانشــگاهیان شهرســتان کازرون»، بــا حضــور در 
ــه اهــدا خــون  مرکــز انتقــال خــون کازرون، نســبت ب

اقــدام نمودنــد.
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــا  ــش ب ــن پوی ــى کازرون، ای ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــج  ــر، تروی ــه فج ــام اهللا ده ــت ای ــدف گرامیداش ه
فرهنــگ نوع دوســتى، اشــاعه فرهنــگ اهــدا خــون و 
افزایــش ذخیــره بانــک خــون ســازمان انتقــال خــون و 
همچنیــن کمــک بــه بیمــاران نیازمنــد برگــزار گردیــد.
گفتنــى اســت ایــن پویــش در قالــب مجموعــه 
رویدادهــاى برنامه ریــزى شــده از ســوى کمیتــه 
دانشــجویى و دانشــگاهیان ســتاد گرامیداشــت ایــام اهللا 

ــد. ــزار گردی ــتان کازرون برگ ــر شهرس ــه فج ده
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سیمای رویدادھای علمی، فرھنگی، مذھبی و... 
برگزار شده توسط دانشگاه سلمان فارسی کازرون

در زمستان 1401

جشن روز مهندس
9  اسفند 1401

پویش اهدا خون
دانشگاهیان کازرون

27 بهمن 1401

کارگاه آشنایى با سوء مصرف
مواد مخدر

با سخنرانى دکتر نظام الدین قاسمى
14 اسفند 1401

آیین اعتکاف
15 تا 17 بهمن 1401

کارگاه آموزشى پیشگیرى از رفتارهاى 
خودآسیب رسان در دانشجویان
با سخنرانى دکتر چنگیز رحیمى

17 بهمن 1401

آیین نهال کارى
16 اسفند  1401

کارگاه آشنایى با 
شرکت هاى دانش بنیان

با سخنرانى دکتر حامد فتوحى
2 اسفند 1401

اردوى راهیان نور
13-16 اسفند و 16-19 اسفند 1401

اردوى غار شاهپور
7 اسفند 1401

بازدید از نیروگاه
سیکل  ترکیبى کازرون

1 اسفند 1401

کارگاه مهارت هاى زندگى
با سخنرانى دکتر علیرضا عظیم پور

16 اسفند 1401

جشن میالد امام زمان(عج)، 
پیشواز نوروز و روز جوان

15 اسفند 1401


