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دکتر فریدون عباسى دوانى، نماینده 
شهرستان هاى کازرون و کوهچنار در مجلس

حجت االسالم رحیم نوبهار، عضو هیئت 
علمى دانشگاه شهید بهشتى:

     دکتر سیدمحمدصادق کشفى نژاد، مدیرکل 
      بهزیستى استان فارس:

     دانشگاه سلمان فارسى کازرون، از      
         ظرفیت هاى علمى این منطقه است 

             که مى تواند نقش مهمى در توسعه 
                    اندیشه ورزى داشته باشد

بایستى با در نظر داشتن افق هاى
       بلندمدت، به سمت رشته هاى 

                 نوظهور علمى، دانش بنیان و 
                   فناور حرکت نمود

دانشگاه سلمان فارسى کازرون ظرفیت 
      مناسبى براى مطالعه دقیق مسایل براساس
                      شاخص هاى مختلف اقلیمى
                    در غرب استان فارس دارد

افزایش  سرانه  فضاهاى  ورزشى
دانشگاه  سلمان فارسى کازرون

با افتتاح زمین چمن مصنوعى پردیس صورت پذیرفت

روند جذب و پذیرش شرکت هاى دانش بنیان در مرکز نوآورى انرژى دانشگاه 
سلمان فارسى کازرون آغاز شد
صفحه 3
بررسى بسترها براى تبدیل شدن کازرون
به پایلوت علمى مطالعات آسیب هاى اجتماعى
صفحه 3
پوسته و درگاه اینترنتى جدید دانشگاه سلمان فارسى کازرون رونمایى شد
و در دسترس مخاطبان قرار گرفت
صفحه 5

چاپ مقاله اى دیگر از عضو هیئت علمى رشته فیزیک دانشگاه سلمان فارسى کازرون 
Natureاز گروه انتشارات Scientific Reportsدر مجله معتبر بین المللى
صفحه 6

طرح مستندسازى و ثبت خاطرات شفاهى خانواده معظم شهدا کارکنان دانشگاه 
سلمان فارسى کازرون در دستورکار معاونت فرهنگى دانشگاه قرار گرفت
صفحه 6

ترسیم چشم اندازهایى جدید براى آغاز فصلى نوین از همکارى هاى دانشگاه 
سلمان فارسى کازرون با شوراهاى اسالمى

صفحه 7
تقویت بسترها براى نقش آفرینى دانشگاه سلمان فارسى کازرون

در تنظیم سند توسعه اى و مطالعات شهرسازى شهر کازرون
صفحه 7

ظرفیت شناسى نهادهاى دولتى، مردمى و دانشگاهى
در راستاى ترویج فرهنگ و آموزه هاى غدیر

صفحه 8
منتخبان ششمین دوره شوراهاى اسالمى شهرهاى شهرستان هاى کازرون و 

کوهچنار، عضو کتابخانه دانشگاه سلمان فارسى کازرون شدند
صفحه 11

نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در دانشگاه سلمان فارسى کازرون افتتاح شد
صفحه 13
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� �م �دا 

ــگاه �ی ��ــ�ه ��ــ�ه ا�م؛ امــا بــاز �ــدن ���ــه �ی  ســال ���ی�ــی �د�ــد را � �ا��ــی آغــاز �ی ���ــم � ا�ســال ��ــز از �و��ــ� ��ــور ��زی�ــی دا��ــ�ویان � �ضــای دا�ش
ــکالت ��ــی از ��ر��ــوری  �زه ای از ا��ــد �ای ��ــور �د��ــدا� از ��مــاری �و� و �����ــن �د�ــ� و تــالش دا��ــ�ویان و اســا��د �ای ��ــق آ�ن � �ش
ــگاه �، ا�ــق �ی رو�ــ�ی را ��ــش روی مــا ��ــوده ا�د. ا�ق ��ــی � �و�دد��ــده �ار�ــ�دن روز�ی ���ــری �ــس از ا�مــام وا���نا�ــ�ون و �شــا�ش �ا�ــط  �ــودن دا�ش

ــگاه � روی دا��ــ�ویان �تــالش و آ��ده ســازان ا�ان اســال�ی ا�ــت.  �ای بــاز �ــدن آ�ــوش کالس �ی دا�ش
ــگا�یان، ا�ــم از ا�ضــا ���ــ� ع��ــی، دا��ــ�ویان، اســا��د  ــگاه � و آغــاز �ص�ــی �زه � دا�ش ا�ــدوزی را � �ما�ــی دا�ش ا��جا�ــ� �ار�ــ�دن ســال ���ی�ــی �د�ــد دا�ش
ــگاه ســ�مان �ر�ــی کازرون، ��ریــک �ی �و�ــم و �و���ــت روزا�ون آ�ھــا را از �گاه �داو�ــد  ــگا�یان دا�ش ــگاه �ی �ا� ��ــور و � و�ه دا�ش و کار�نــان دا�ش

�بــارک و �عا�ــی ��ــئ�� �ی �ما�ــم. 
ــگاه، تــالش �وا�ــد ��ــود  ــگاه ســ�مان �ر�ــی کازرون � ��ــ�وا� �ــوان ع��ــی ا�ضــا ���ــرم ���ــ� ع��ــی و ��ھــد و ا��مــام کار�نــان ���ــرم ا�ــن دا�ش ���ــو� ���ــ� دا�ش
� � ســال ���ی�ــی جــاری � �ما�ــی �ــ�وح آ�وز�ــی، �و��ــی، دا��ــ�و�ی، ��ن�ــی، ا��ما�ــی و... �مــام ���ــت �ی �ــود را �ای ارا� �ط�وب ��ــن �ــ�ح 
�دمــات � دا��ــ�ویان و �����ــن ��ــوم �دم ��ــف ا�ان اســال�ی � و�ه � ��ــدوده �ب ا�ــتان �رس و �����ــن ����ــتان کازرون � کار ��ــدد. � ���ــن 
ــگاه ســ�مان �ر�ــی کازرون، �ھــد ��ــ�ر�ی ��ــ�ه ا�د � بــا ار�قــاء �ــ�ح �دمات د�ــی ع��ــی � جا��ــه و بــا ت��ــه � دا�ــش و ع�ــم، تال�ــی �ــدی �  را�ــتا خا�ــواده �رگ دا�ش

�ــل �ســا�ل جا��ــه و �دم دا�ــ�ه با�ــ�د و آغــاز ســال ���ی�ــی �د�ــد، جا�ــی �زه � کا��ــد ا�ــن ��ثــاق ��ــ�رک ا�ــت. 
ــگاه ســ�مان �ر�ــی کازرون � ��وان ��ب ع��ی ����ه، ��زبان دا��ــ�ویان �تالش و ��ــ�عدی ا�ــت � ���ت �ی ��ل  ��ــیار �و�ــحال و ��ــ�د�م � دا�ش
�و��ــی را �ای ا�تــالی ا�ان اســال�ی دار�ــد. ا��ــدوارم ا�ــن �ــوا�ن ��ــ�عد و �وا���ــد ��وا��ــد عــالوه � �د�ــ� � ��ــب دا�ــش و ع�ــم، بــا � ��ــ� دا�ــ�ن 
ل را��ــرد�ی کالن �ظــام ���ــوری  ک دا��ــ�وی �����ــه � ���ــ�رد ا�ــداف جا��ــه ع��ــی، ذ�ــ ــگا�ی، ��ــش و رســا�� �ــود را � ��ــوان یــ �از�ی ع��ــی و دا�ش

اســال�ی ا�ان ���ــق �ما��ــد. 
ــگاه ســ�مان �ر�ــی کازرون، بــا ادای ا��ــرام � �ما�ــی ا�ثــار�ان، جا�بــازان و �ــھدا �ا�قــدر ا�ان اســال�ی،  � �یــان ا��جا�ــ� � �ما��د�ــی از خا�ــواده �رگ دا�ش
�ن �  ــش و ع�ــم ا�ــت، ارج �ھــاده و بــا ا��ــد � گام �دا�ــ ���ما�ــی �وع ســال ���ی�ــی �د�ــد بــا ���ــه د�ع �قــدس را � �شــا� ای از �ــداوم �ھــاد � �ــن�� دا�
ل ���ــق گام دوم ا�قــالب، از �گاه �داو�ــد ��عــال ســال��ی و �ب��ــدی را �ای �ما�ــی خادمــان و تــالش �ان �� ع�ــم  ��ــ�ر ا�جــاد ��ــدن �و�ــن اســال�ی ذ�ــ

و دا�ــش ا�ان اســال�ی ��ــئ�� �ی �ما�ــم. 
د��ر ��� ��ل �یا

گاه س�مان �ر�ی کازرون ر��س دا�ش
٢٧ ����ورماه ١٤٠٠

پیام رئیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون به مناسبت
آغاز سال تحصیلى جدید در دانشگاه ها
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ــر در ســده  ــده تغیی ــن پدی ــن و پردامنهتری ــا فراگیرتری ــرى کرون همهگی
جدیــد بودهاســت، بهگونــهاى کــه همــه ســاحتها و عرصههــاى 
حیــات بشــرى را کمابیــش تحتتأثیــر قــرار دادهاســت. چنیــن تغییراتــى 
ــى،  ــاد، حکمران ــى اقتص ــوده، یعن ــى ب ــم بیرون ــرى ه ــاع بش در اجتم
سیاســت، و ... را شــدیداًاز خــود متأثــر ســاخته و جــاى چکمــه آن و اثرى 
ــا  ــوده و هســت، و هــم دیگرگونىه ــدا ب ــًال هوی کــه باقــى گذاشــته کام
ــوده، یعنــى نظــام باورهــا و حتــى ارزشهــاى بشــر را  ــى ب ــوع درون از ن
ــد  ــوان و نبای ــت. نمىت ــرار دادهاس ــود ق ــعاع خ ــدودى تحتالش تاح
چشــم داشــت کــه افــراد، در هــر ســطحى از حیــات اجتماعــى، منبعــد 
ــق  ــه رتقوفت ــب دوران پیشــاهمهگیرى ب ــاى غال ــا تصــورات و نگرشه ب

امــور خــود بپردازنــد.
یکــى از عرصههــاى اجتماعــى کــه در دوســال گذشــته، کــه همهگیــرى 
ــتخوش  ــده، دس ــر ش ــى منتش ــطح کرهخاک ــدار و در س ــد-19 پدی کووی
ــرأت  ــت. بهج ــوزش اس ــاحت آم ــته س ــک گش ــاى دراماتی دیگرگونىه
تغییــر  کاتالیــزور  اصطــالح  مىتــوان  حداکثــرى  اطمینــان  بــا  و 

change) تغییــر  عامــل  یــا   (change catalyst)
تغییــرات  ادبیــات  در  دهههاســت  کــه  را،   (agent
educational)، بهعنــوان یکــى  change) آموزشــى
ــیارى  ــى، رواج بس ــوزش عموم ــته آم ــاخههاى رش از زیرش
ــهکار بســت. نمــود  ــا ب ــراى همهگیــرى کرون داشتهاســت، ب
ــم  ــلح ه ــم غیرمس ــا چش ــى ب ــرات آموزش ــى از تغیی بعض
ــیوه  ــذر از ش ــارز آن گ ــداق ب ــت؛ مص ــل مشاهدهاس قاب
آمــوزش ســنتى کالســى بــه شــیوه آمــوزش دیجیتــال، کــه 
ــه  ــى هــم از ناحی ــاى بعضــاً متفاوت مســتلزم اتخــاذ نقشه

ــد. ــا مىباش ــف آنه ــم و بازتعری ــم متعل ــم و ه معل
ــى  ــرات آموزش ــده از تغیی ــى برآم ــاى عین ــن نموده چنی
بهاذعــان،  مىتــوان،  را  همهگیــرى  پیدایــى  متعاقــب 
ــا  ــت. مدته ــارى» دانس ــق اجب ــارت «توفی ــداق عب مص

ــام  ــژه در زیرنظ ــا، بهوی ــور م ــى کش ــه آموزش ــه در عرص ــد ک مىش
آمــوزش عالــى بــا ایــن تنــوع و تکثــر، کلیدواژه هــا و عبــارات 
ــى»  ــوزش تلفیق ــک»، «آم ــوزش الکترونی ــون «آم ــى همچ پرطمطراق
cyber)، و  education) «ــوزش مجــازى blended)، «آم learning)
... هــم «نَقــل» و هــم «نُقــل» مجالــس و محافــل آکادمیــک بــود. افــراد 
ــوزش را  ــوع آم ــن ن ــه ای ــف آموزشــى دســت کم لفاظان در ســطوح مختل
ــتند.  ــار مىداش ــه آن اظه ــود را ب ــناختند و ارادت خ ــه رســمیت مىش ب
درعمــل، امــا، خبــرى از پیاده ســازى آن، آنهــم بهشــکل فراگیــر، نبــود. 
کرونــا، بهمثابــه کاتالیــزور تغییــر یــا نیرویــى کــه دیگرگونىهــا را پیــش 
ــور  ــتکم در کش ــى را دس ــن رؤیای ــد، چنی ــهیل مى کن ــد و تس مىران

ــا محقــق ســاخت.  م
ــدان  ــا چن ــى کرون ــاد آموزش ــا و ابع ــایر جنبهه ــد س ــر مىرس بهنظ
مثــال،  بهعنــوان  نبودهاســت.  موردتوجــه  یــا  و  عریــان  و  عیــان 
جنبههــاى اخالقــى مربــوط بــه عملکردهــا و رفتارهــا در آمــوزش مجازى، 
و بهقــول عامیانــه «فرهنگ»پرداخــت بــه آن کمتــر وارد گفتمــان غالــب 

ــه  ــم ک ــا شــاهد بودهای ــوزش شدهاســت. باره ــوع از آم ــن ن ــون ای پیرام
پدیــدهاى اجتماعــى دفعتــاً وارد عرصــه زندگــى مــا ایرانیــان شــده کــه 
ــاده  ــى جاافت ــه بهقول ــا ک ــا بعده ــد، ام ــتقبال کردهان ــگان از آن اس هم
ــه فرهنــگ اســتفاده از آن در ســطح عمومــى  صحبــت از عــدم توجــه ب
ــازى و  ــا پروتکلس ــد ب ــى بای ــن اخالقیات ــت. چنی ــده اس ــان آم بهمی
ــک  ــوزش الکترونی ــى از آم ــراى آن در جنبههای ــر اج ــارت ب ــالغ و نظ اب
ــازى،  ــى مج ــات کالس ــر جلس ــم ب ــبات حاک ــیابى، مناس ــون ارزش همچ

و... ســارىوجارى شــود.
ــا، خصوصًارویدادهــاى آموزشــى، بهنظــر  ــى بیشــتر پدیدهه ــراى ارزیاب ب
ــه- ــى ب ــدان قابلاتکای ــاى چن ــى یافتهه ــرا بهتنهای ــدو اج ــى ب ارزیاب
دســت ندهــد. بایــد مدتــى از ظهــور و بــروز یــک پدیــده بگــذرد و ارزیاب 
ــد  ــا بتوان ــرد ت ــه بگی ــا حتــى ناظــر (عمومــى) از آن فاصل (تخصصــى) ی
مواهــب و ایرادهــاى آن را بهچشــم ببینــد و تصویــرى واضــح از عملکــرد 
ــى  ــال تحصیل ــروع س ــا ش ــگاهى ب ــاب دانش ــد. اصح ــت ده آن بهدس
جدیــد، کــه وارد ســومین ســال پیدایــش همهگیــرى کوویــد-19
ــا آمــوزش مجــازى  شــدهاند، ظاهــراً در موقعیــت بهتــرى قــرار دارنــد ت

ــرار دهنــد. ــورد کنــکاش و ســنجش ق ــاد آن را م و ابع
درخــور  تالشهــاى  بهرغــم  کــه  آنهــا  بهویــژه  دانشــگاهها،  در 
ــاى  ــى، کمبوده front-line) آموزش agents) ــدم ــزاران خطمق کارگ
زیرســاختى حــوزه آمــوزش خــود را بیشازپیــش نمایــان ســاخت، یکــى 
ــر  ــهکارى متولیانام ــدر برنام ــرورت دارد در ص ــر ض ــه بهنظ ــورى ک از ام
ــتها (panels) در  ــتمر همنشس ــتر و مس ــزارى بیش ــرد برگ ــرار گی ق
ســطوح مختلــف محلــى، منطقــهاى، یــا ملــى بــا حضــور و 
مشــارکت همــه ذىنفعــان، خصوصــا کارگــزاران میدانــى امر 
آمــوزش اســت تــا بتــوان بهمــدد آنهــا نقــاط برجســته و 
ــا بهرهگیــرى از  مســائل و مشــکالت آمــوزش الکترونیــک ب

ــود. ــن ش ــش روش ــى بیشازپی خردجمع
محدودیــت  بهدلیــل  کــه  دیگــرى،  الــزام  و  مســأله 
ــه آن  ــر ب ــى دیگ ــاالً در مجال ــت آن، احتم ــا و اهمی فض
ــى  ــده حیات ــاور نگارن ــه خواهــد شــد، مســأله به-ب پرداخت
ورودى  جامعهپذیــرى (socialization) دانشــجویان دو 
ــرایط  ــور در دانشــگاه در ش ــه حض ــه تجرب ــر اســت ک اخی
ــل  ــاص آن را، از قبی ــبات خ ــژه مناس ــى و بهوی غیرکرونای
ــاوت  ــى متف ــى در محیط ــا همکالس ــتاد ی ــا اس ــاط ب ارتب
از مــدارس، زندگــى دور از خانــه و محــل ســکونت، و 
ــت  ــى اس ــتهاند. بدیه ــگاه نداش ــى در خواب ــى جمع ــه زندگ ــا تجرب ی
ــه  ــراه و ب ــى هم ــمآوردن تمهیدات ــا فراه ــر ب ــى اگ ــن انتقال ــه چنی ک
ــات  smooth) نباشــدمىتواند تبع transition) ــرم ــوع ن اصطــالح ازن
ــوزش،  ــر آم ــالل در ام ــد و، ضمــن اخت بســیارى را متوجــه دانشــجو کن
ــه  ــن ب ــگاهها را از پرداخت ــئوالن دانش ــان و مس ــز متولی ــاالً تمرک احتم
ــا،  ــه بخشه ــئولیت هم ــر مس ــن ام ــاز دارد. ای ــر) ب ــائل کالن(ت مس
ــى و  ــى و هماندیش ــجویى و فرهنگ ــون دانش ــى همچ ــاً حوزههای خصوص

مىنمایــد. ســنگینتر  بیشازپیــش  را  آنهــا  بیــن  همافزایــى 
در تحلیــل پایانــى بایــد گفــت همــه افــراد و ارکان ســازمانى بایــد بــراى 
ــى،  ــاظ ذهن ــژه بهلح ــر، بهوی ــه نظ ــگاه از هم ــاکرونا در دانش دوران پس
آمــاده باشــند؛ بایــد منتظــر ناشــناختههاى بســیارى بــود. اگــر تأمــالت 
ــیارى در  ــاى بس ــد غافلگیرىه ــته باش ــود نداش ــى وج ــدات قبل و تمهی

ــت. ــا نشستهاس ــک م ــن تکت کمی

یکى از امورى که 
به نظر ضرورت دارد 
در صدر برنامه کارى 
متولیان امر قرار گیرد 

برگزارى بیشتر و مستمر 
 (panels) هم نشست ها

در سطوح مختلف 
محلى، منطقه اى، یا ملى 

با حضور و مشارکت 
همه ذى نفعان، خصوصا 

کارگزاران میدانى امر 
آموزش،است

دکتر علیرضا راستى
سردبیر

کرونا، آموزش و تأمالتى پساکرونایى
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ــى دوانى،  ــردى دکتــر فریــدون عباس ــى حمایت هــاى کلیــدى و راهب در پ
نماینــده مــردم شــریف شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار در مجلــس شــوراى 
ــاورى  ــى و فن ــت علم ــن معاون ــه اى بی ــاد تفاهم نام ــال انعق ــه دنب ــالمى و ب اس
ــه اول تجهیــز و  ریاســت جمهــورى و دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، مرحل
راه انــدازى مرکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه پایــان 
ــان  ــرکت هاى دانش بنی ــاور و ش ــاى فن ــا، واحده ــذب تیم ه ــد ج ــید و رون رس

ــاز شــد.  ــز آغ ــن مرک ــتقرار در ای ــراى اس ــرژى ب ــاى ان ــه حوزه ه در کلی
ــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى  بنــا بــه گــزارش رواب
کازرون، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 30
شــهریورماه و در قالــب ارایــه گزارشــى، ضمــن اعــالم ایــن مطلــب و بــا تقدیــر 
ــاى  ــورى و حمایت ه ــت جمه ــاورى ریاس ــى و فن ــت علم ــتیبانى معاون از پش
ــتفاده از  ــود: اس ــان نم ــر نش ــى دوانى، خاط ــدون عباس ــر فری ــترده دکت گس
ظرفیــت نخبــگان دانشــگاهى و حــل پایــدار بخشــى از مشــکل اشــتغال توســط 
ــاى  ــعه فض ــراى توس ــى ب ــات علم ــه خدم ــار ارای ــگاه هاى کازرون، در کن دانش
ــردم شــریف  ــه م ــات دیرین کســب و کار در ســطح شهرســتان، یکــى از مطالب
ــز  ــا تجهی ــون ب ــه خوشــبختانه اکن ــه محســوب مى شــده اســت ک ــن منطق ای
و راه انــدازى مرکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، بســترى 

مناســب بــراى تحقــق ایــن مهــم فراهــم شــده اســت. 
ــام و  ــر از اهتم ــا تقدی ــن ب ــى کازرون همچنی ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
ــاى  ــى ماه ه ــه ط ــگاه ک ــن دانش ــان ای ــى و کارکن ــت علم ــا هیئ ــالش اعض ت
ــگاه و  ــز در دانش ــن مرک ــتقرار ای ــراى اس ــترده اى ب ــاى گس ــته تالش ه گذش
ــه ظرفیت هــاى بالقــوه ایــن  ــا اشــاره ب ــد و ب آماده ســازى آن را دنبــال نموده ان
ــراى فعالیــت در حوزه هــاى مختلفــى ماننــد انــرژى هســته اى، انــرژى  مرکــز ب
ــز  ــا مراک ــل ب ــرارى تعام ــاز برق ــرژى خورشــیدى و...، از آغ ــاد، ان ــرژى ب آب، ان
صنعتــى بزرگ مقیــاس و مجموعه هــاى مختلــف خدماتــى در اســتان هاى 
ــه و  ــهر و کهگیلوی ــارس، بوش ــتان هاى  ف ــژه در اس ــه وی ــور، ب ــى کش جنوب
ــز  ــات مرک ــان اســتفاده از خدم ــوان متقاضی ــه عن ــد ب ــه مى توانن ــد ک بویراحم
ــر داد  ــوند، خب ــداد ش ــلمان فارســى کازرون قلم ــرژى دانشــگاه س ــوآورى ان ن
ــرى آن در  ــتان کازرون و قرارگی ــى شهرس ــژه جغرافیای ــت وی ــزود: موقعی و اف
ــارس،  ــتان هاى ف ــى اس ــى کشــور، یعن ــم جنوب ــه اســتان مه ــد س محــل پیون
ــعه  ــراى توس ــردى را ب ــرایط منحصربه ف ــد، ش ــه و بویراحم ــهر و کهگیلوی بوش
ــى و  ــاى علم ــژه در حوزه ه ــه وی ــف ب ــات مختل ــه خدم ــتان و ارای ــن شهرس ای
ــود آورده اســت.  ــه وج ــرژى ب ــوع ان ــاى متن ــژه در زمینه ه ــه وی دانشــگاهى ب
ــوآورى انــرژى در ایــن شهرســتان، فرصــت بســیار مناســبى  اســتقرار مرکــز ن
را در اختیــار تیم هــا، واحدهــاى فنــاور و شــرکت هاى دانش بنیــان قــرار 
ــه نحــو مطلوبــى نهادینــه کــرده و  ــا هــم کســب و کارهایشــان را ب مى دهــد ت
توســعه دهنــد، هــم جوابگــوى تقاضاهــا و ســفارش هاى متقاضیــان مختلــف در 

ــند.  ــور باش ــى کش ــتان هاى جنوب اس
ــر  ــز، خاط ــن مرک ــدازى ای ــداف راه ان ــه اه ــاره ب ــا اش ــا ب ــر فاضل نی دکت
ــدازى ایــن مرکــز علمــى در دانشــگاه ســلمان فارســى  ــا راه ان نشــان نمــود: ب
کازرون، بســترى بــه وجــود آمــده کــه عــالوه بــر حمایــت عملــى از نخبــگان 
و فارغ التحصیــالن دانشــگاهى، تیم هــا، واحدهــاى فنــاور و شــرکت هاى 
متخصصــان  و  جوانــان  اشــتغال  بــراى  مناســبى  فرصــت  دانش بنیــان، 
ــر آنکــه  دانشــگاهى منطقــه نیــز فراهــم آمــده اســت. ایــن مســئله عــالوه ب
ــراى حمایــت از نخبــگان، اســاتید دانشــگاه و دانشــجویان را بــه  زمینــه الزم ب
دنبــال دارد، بسترســاز ایجــاد اشــتغال پایــدار در ســطح منطقــه نیــز خواهــد 

ــود.  ب
گفتنــى اســت فــاز نخســت اســتقرار مرکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، بــا اختصــاص 600 میلیــون تومــان از ســوى معاونــت علمــى و 
فنــاورى ریاســت جمهــورى صــورت پذیرفتــه اســت. عالقمنــدان جهــت کســب 
ــرکت ها و  ــذب ش ــى ج ــز و چگونگ ــن مرک ــا ای ــه ب ــتر در رابط ــات بیش اطالع
ــگاه  ــرژى دانش ــوآورى ان ــز ن ــى مرک ــایت اینترنت ــه س ــد ب ــا، مى توانن طرح ه

ــد. ــه نماین مراجع eic.kazerunsfu.ac.ir ــه آدرس ســلمان فارســى کازرون ب

دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، بــا ارســال 
ــوم، تحقیقــات  ــر عل ــه دکتــر محمدعلــى زلفــى گل، وزی ــه ب پیام هایــى جداگان
ــز  ــس مرک ــر و رئی ــام وزی ــم مق ــلیمانى، قائ ــد س ــر محم ــاورى و دکت و فن
ــت و  ــک گف ــا را تبری ــاب آنه ــزه، انتخ ــاى ممی ــا و هیئت ه ــاى امن هیئت ه
ــه هاى  ــه و اندیش ــاى بلندنظران ــه نگاه ه ــه ب ــا تکی ــود ب ــدوارى نم ــار امی اظه
ژرف علمــى آنهــا، ضمــن تکمیــل گام هــاى از پیــش برداشــته شــده از ســوى 
ــرى در  ــش دیگ ــاى امیدبخ ــش، گام ه ــم و پژوه ــه عل ــن عرص ــایر خادمی س

ــود. ــته ش ــى کشــور برداش ــوزش عال ــام  آم ــالى نظ ــتاى اعت راس
ــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى  بنــا بــه گــزارش رواب
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــاى دکت ــن پیام ه کازرون، مت
فارســى کازرون بــه دکتــر محمدعلــى زلفــى گل و دکتــر محمــد ســلیمانى بدیــن 

ــد:  ــرح مى باش ش
بــرادر ارجمنــد جنــاب آقــاى دکتــر محمدعلــى زلفــى گل مقــام عالــى محتــرم 

وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى 
با سالم و احترام، 

ــه پیشــنهاد  ــار علمــى و اجرایــى، ب ــا پیشــینه پرب اکنــون کــه حضرت عالــى ب
ــوراى  ــس ش ــرم مجل ــدگان محت ــع نماین ــا رأى قاط ــرم و ب ــور محت رییس جمه
ــگاهى  ــى و دانش ــاى علم ــت عرصه ه ــرم مدیری ــران، در رأس ه ــالمى ای اس
ــزرگ دانشــگاه  ــواده ب ــه نمایندگــى از خان ــد، اینجانــب ب کشــور قــرار گرفته ای
و  علم دوســت  مــردم  و  دانشــگاهیان  عمــوم  و  کازرون  فارســى  ســلمان 
ــى  ــه حضــور حضرت عال ــده را ب ــن انتخــاب فرخن ــرور خطــه کازرون، ای دانش پ
ــم.  ــک مى گوی ــور تبری ــش در کش ــش و پژوه ــه دان ــوزان عرص ــایر دلس و س
علمــى  ژرف  اندیشــه هاى  و  بلندنظرانــه  نگاه هــاى  بــا  داریــم  آن  امیــد 
حضرتعالــى، ضمــن تکمیــل گام هــاى از پیــش برداشــته شــده از ســوى ســایر 
ــتاى  ــرى در راس ــاى امیدبخــش دیگ ــش، گام ه ــم و پژوه ــه عل ــن عرص خادمی

ــود.  ــته ش ــى کشــور برداش ــوزش عال ــام  آم ــالى نظ اعت
ــوم،  ــابق عل ــرم س ــر محت ــه وزی ــاى مجدان ــات و تالش ه ــم از زحم الزم مى دان
تحقیقــات و فنــاورى، جنــاب آقــاى دکتــر منصــور غالمــى، تشــکر و قدردانــى 

نمایــم. 
ــى کشــور و  ــوزش عال ــه نظــام آم ــى را در خدمــت ب ــات حضرت عال دوام توفیق
تحقــق آرمان هــاى دولــت مردمــى بــراى ایــران قــوى درســایه منویــات مقــام 
معظــم رهبــرى (مــّد ظلــه العالــى) از درگاه خداونــد متعــال مســئلت مى نمایــم.
با آرزوى توفیق الهى
دکتر غریب فاضل نیا
رئیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون 

*****
بــرادر ارجمنــد جنــاب آقــاى دکتــر محمــد ســلیمانى قائم مقــام محتــرم وزیــر 

ــزه  ــاى ممی ــا و هیات ه ــاى امن ــز هیات ه و رئیــس مرک
با سالم و احترام، 

بــه جهــت انتخــاب شایســته حضرتعالــى بــه عنــوان قائم مقــام وزیــر محتــرم 
علــوم، تحقیقــات و فنــاورى و رئیــس مرکــز هیات هــاى امنــا و هیــات ممیــزه، 
ــواده بــزرگ دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون،  اینجانــب بــه نمایندگــى از خان
ــن  ــه کازرون، ای ــرور خط ــت و دانش پ ــردم علم دوس ــگاهیان و م ــوم دانش عم
ــه  ــوزان عرص ــایر دلس ــى و س ــور حضرت عال ــه حض ــده را ب ــاب فرخن انتخ
ــا نگاه هــاى  دانــش و پژوهــش در کشــور تبریــک مى گویــم. امیــد آن داریــم ب
ــاى  ــل گام ه ــن تکمی ــى، ضم ــى حضرتعال ــه هاى ژرف علم ــه و اندیش بلندنظران
ــش،  ــم و پژوه ــه عل ــن عرص ــایر خادمی ــوى س ــده از س ــته ش ــش برداش از پی
ــه  ــل ب ــگاهى را در نی ــه دانش ــد جامع ــه بتوان ــرى ک ــاى امیدبخــش دیگ گام ه
ــد  ــارى نمای ــش  ی ــش از پی ــور بی ــى کش ــى، پژوهشــى و آموزش ــداف علم اه

برداشــته شــود. 
الزم مى دانــم از تالش هــاى مجدانــه و زحمــات دلســوزانه، جنــاب آقــاى 

ــم.  ــکر نمای ــر و تش ــرى،  تقدی ــا باق ــر عبدالرض دکت
دوام توفیقــات حضرت عالــى را در خدمــت بــه نظــام آمــوزش عالــى کشــور در 
جهــت تحقــق آرمان هــاى دولــت مردمــى بــراى ایــران قــوى درســایه منویــات 
ــئلت  ــال مس ــد متع ــى) از درگاه خداون ــه العال ــّد ظل ــرى (م ــم رهب ــام معظ مق

مى نمایــم.
با آرزوى توفیق الهى
دکتر غریب فاضل نیا
رئیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون

با پشتیبانى معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى به همراه حمایت دکتر فریدون 
عباسى دوانى و توسط دانشگاه سلمان فارسى کازرون صورت پذیرفت

روند جذب و پذیرش شرکت هاى دانش بنیان در مرکز 
نوآورى انرژى دانشگاه سلمان فارسى کازرون آغاز شد

پیام هاى تبریک رئیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون به 
دکتر محمدعلى زلفى گل و دکتر محمد سلیمانى



Salman Farsi University of Kazerun Newsletter
خربنامه دانشگاه سل�ن فارسی کازرون
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ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــى پردی ــن مصنوع ــن چم زمی
ــداث  ــى اح ــروژه عمران ــتین پ ــى کازرون، نخس فارس
شــده در حــوزه ورزش ایــن دانشــگاه، روز چهارشــنبه، 
ــروژه  ــردارى از 16 پ ــا بهره ب ــان ب ــهریور، همزم 17 ش
ــازى و  ــورت مج ــه ص ــه ب ــگاه ها ک ــى در دانش ورزش
ــور  ــا حضــور دکتــر غفــارى، سرپرســت ســازمان ام ب
دانشــجویان وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى، دکتــر 
علیــزاده، مدیــرکل تربیت بدنــى ایــن ســازمان، 
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
فارســى کازرون و روســاى 15 دانشــگاه و مرکــز علمــى 
ــا  ــرى ب ــاط تصوی ــزار شــد، در ارتب ــر کشــور برگ دیگ
ــردارى  ــه بهره ب ــان ب ــورت هم زم ــگاه ها و به ص دانش

رســید.
دکتــر غالمرضــا غفــارى در ایــن آییــن مجــازى گفــت: 
ــى  ورزش دانشــجویى نقــش مهمــى در نشــاط و پویای
ــه  ــتا اســت ک ــن راس ــط دانشــگاه دارد و در همی محی
ــعه  ــه توس ــگاه ها ب ــوم و دانش ــئوالن وزارت عل مس
ــال  ــول س ــد و در ط ــام دارن ــى اهتم ــات ورزش امکان
شــاهد افتتــاح پروژه هــاى مختلــف ورزشــى هســتیم.
ــراز امیــدوارى کــرد: در آینــده نزدیــک شــرایط  وى اب
ــد  ــدد و دانشــجویان بتوانن ــى از کشــور رخ ببن کرونای
ــود، از  ــالت خ ــرى تحصی ــا حضــور دانشــگاه و پیگی ب
ــز در راســتاى ســالمت جســم و  ــات ورزشــى نی امکان

ــد. روان خــود اســتفاده کنن
ــى  ــز ط ــى نی ــطح محل ــن در س ــروژه همچنی ــن پ ای

برگــزارى مراســمى بــا حضــور علــى مظفــرى، معــاون 
ــژه شهرســتان کازرون، دکتــر  ــدار وی اســتاندار و فرمان
ــلمان فارســى  ــا، رئیــس دانشــگاه س ــب فاضل نی غری
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــه دانش ــت رئیس کازرون، هیئ
کازرون، جمعــى از روســا و معاونیــن دانشــگاه ها و 
ــى  ــت علم ــا هیئ ــتان، اعض ــى شهرس ــاى دولت نهاده
ــى  ــن اجتماع ــى از فعالی ــگاه و جمع ــان دانش و کارکن
ــس  ــه پردی ــى مجموع ــن مصنوع ــن چم کازرون، زمی
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، افتتــاح و بــه 

بهره بــردارى رســید.
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غری
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه در مراســمى کــه بعدازظهر 
8 شــهریورماه و در ســطح محلــى برگــزار شــد، طــى 
ــا  ــت و ب ــه دول ــت هفت ــن گرامى داش ــخنانى ضم س
ــجویان و  ــور دانش ــازمان ام ــاى س ــر از حمایت ه تقدی
اداره کل تربیت بدنــى وزارت علــوم، تحقیقــات و فناورى 
و همچنیــن بــا قدردانــى از تمامــى تالش هــاى صــورت 
گرفتــه از ســوى مســئوالن و کارکنان دانشــگاه ســلمان 
ــن ورزشــى  ــن زمی ــه در احــداث ای فارســى کازرون ک
ــردارى  ــود: بهره ب ــان نم ــر نش ــته اند، خاط ــش داش نق
ــى  ــن مجموعــه ورزشــى حاصــل اهتمــام و هم افزای ای
ــف  ــطح وزارت عت ــف در س ــاى مختل ــن مجموعه ه بی
ــلمان  ــگاه س ــالش دانش ــان پرت ــا و کارکن و معاونت ه
ــورت  ــاى ص ــت. در برنامه ریزى ه ــى کازرون اس فارس

گرفتــه بــراى افق هــاى پیــش روى ایــن دانشــگاه کــه 
قطــب علمــى منطقــه اســت، 

وى در ادامــه بــا اشــاره بــه پیشــرفت فیزیکى مناســب 
برخــى دیگــر از پروژه هــاى ســاخته شــده در پردیــس 
78 هکتــارى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــگاه  ــس دانش ــون در پردی ــود: تاکن ــان نم ــر نش خاط
ســلمان فارســى کازرون، بالــغ بــر 300میلیــارد تومــان 
ــه  ــه ب ــت. باتوج ــه اس ــورت گرفت ــرمایه گذارى ص س
ــز  ــد نی ــا 95درص ــى ت ــوارد حت ــى م ــه در برخ اینک
پیشــرفت فیزیکــى داشــته ایم، بــا جــذب 20 میلیــارد 
ــه  ــم ک ــى را داری ــن آمادگ ــر، ای ــه دیگ ــان بودج توم
برخــى ســاختمان هاى ایــن پردیــس را نیــز بــه 

بهره بــردارى برســانیم. 
ــاح  ــا افتت ــدگان ب ــن، شــرکت کنن ــن آیی ــه ای در ادام
زمیــن چمــن مصنوعــى، از ایــن زمیــن ورزشــى بازدید 

نمودنــد.
ــى  ــن مصنوع ــن چم ــداث زمی ــت کار اح ــى اس گفتن
ــگاه ســلمان فارســى  پردیــس 78 هکتــارى دانش
کازرون، از ســال 98 آغــاز و ســاخت آن در زمینــى بــه 
ــن  ــع آن چم ــه 1000مترمرب ــع ک مســاحت 1500مترمرب
ــا  ــروژه ب ــن پ ــت. ای ــى اســت، صــورت پذیرف مصنوع
اجــراى خاکبــردارى، خاکریــزى، تســطیح، شــناژ بتنى 
ــه  ــاى ورودى، تهی ــراف، فنس کشــى، نصــب درب ه اط
و نصــب چمــن مصنوعــى، تأمیــن و انتقــال تأسیســات 
زیربنایــى آب و بــرق بــه مرحلــه بهره بــردارى رســید. 

ــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان  ــب فاضل نی ــر غری ــاه، دکت ــح روز 7 شــهریور م صب
ــتى  ــرکل بهزیس ــفى نژاد، مدی ــیدمحمدصادق کش ــر س ــى کازرون و دکت فارس
ــا  ــز و ب ــن دو مرک ــران و مســووالن ای ــراه جمعــى از مدی ــه هم ــارس ب اســتان ف
حضــور علــى اســپرغم، رئیــس اداره بهزیســتى کازرون، در نشســتى مشــترك که 
در اداره کل بهزیســتى اســتان فــارس برگــزار گردیــد، ضمــن بحــث و تبــادل نظــر 
پیرامــون زمینه هــاى مشــترك همــکارى در راســتاى تقویــت ارایــه خدمــات بــه 
جامعــه، در خصــوص بررســى بســترها بــراى تبدیــل شــدن کازرون بــه پایلــوت 

ــد.  ــه گفتگــو پرداختن ــات آســیب هاى اجتماعــى ب مطالع
ــل دانشــگاه ســلمان فارســى  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــلمان فارســى کازرون، در  ــس دانشــگاه س ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری کازرون، دکت
ــن  ــى و پژوهشــى ای ــترهاى علم ــا و بس ــمردن ظرفیت ه ــا برش ــن نشســت ب ای
ــه اعضــا  ــا تکیــه ب ــه فعالیت هــاى موثــر گــروه روان شناســى ب دانشــگاه از جمل
ــز مشــاوره،  ــه خدمــت مرک ــروه، فعالیــت و ارای ــن گ ــت علمــى توانمنــد ای هیئ
ــات  ــز مطالع ــه کار مرک ــروع ب ــن ش ــگاه و همچنی ــان دانش ــت و درم بهداش
ــود:  ــر نشــان نم فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، خاط

بــراى  کــه  برنامه ریزى هایــى  در 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س دانش
کالن  سیاســت گذارى هاى  ذیــل 
ــگاه  ــته ایم، دانش ــوم داش وزارت عل
را پیــش ران و پیشــگام در برقــرارى 
ــه  ــات ب ــراى عرضــه خدم تعامــل ب
مــردم و نهادهــاى مختلــف تعریــف 
ــه  ــتا ب ــن راس ــم. در همی کرده ای
ــه  ــى در منطق ــب علم ــوان قط عن
غــرب اســتان فــارس، آمــاده ارایــه 
آموزشــى و پژوهشــى  خدمــات 
دســتگاه هاى  نیــاز  مــورد 
مختلــف اجرایــى هســتیم. بــر 
ــاد  ــى انعق ــاس آمادگ ــن اس همی

ــا  ــم ت ــه را داری ــر دو مجموع ــان ه ــترك می ــاى مش ــه ى همکارى ه تفاهم نام
ــیم  ــن ترس ــکارى و همچنی ــترك هم ــاى مش ــر زمینه ه ــایى دقیق ت ــا شناس ب
ــوب  ــات مطل ــم خدم ــزا، بتوانی ــى هم اف ــاد تعامل ــراى ایج ــد ب ــى جدی افق های

ــم.  ــرار دهی ــه ق ــار جامع ــى را در اختی علم
ــز  ــارس نی ــتان ف ــتى اس ــرکل بهزیس ــیدمحمدصادق کشــفى نژاد، مدی ــر س دکت
در ایــن نشســت ضمــن اســتقبال از رویکــرد تعاملــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــود: در  ــر نشــان نم ــرد خاط ــن رویک ــردن ای ــف ک ــه توصی ــا امیدواران کازرون، ب
ــیده  ــى پوش ــر هیچ کس ــایل ب ــه مس ــرى عالمان ــرورت پیگی ــروز، ض ــاى ام دنی
ــل  ــم بخــش قاب ــه، مى توانی ــا آگاهــى پیــش از مداخل ــن حــال ب نیســت. در عی

توجهــى از آســیب هاى اجتماعــى را کاهــش دهیــم. بــراى عملیاتــى نمــودن ایــن 
مهــم نیــاز اســت تــا مجموعه هایــى ماننــد دانشــگاه کــه ســاختارهایى علمــى و 
تئوریــک دارنــد در کنــار مجموعه هایــى ماننــد بهزیســتى کــه گســتره متنــوع و 
قابــل توجهــى از خدمــات اجرایــى را ارایــه مى دهنــد قــرار گیرنــد تــا بتــوان بــه 
نتایــج مطلوبــى دســت یافــت. ایــن تعامــل مى توانــد منجــر بــه حضــور میدانــى 
ــکان  ــده و ام ــز ش ــه نی ــه جامع ــایل مبتالب ــجویان در مس ــگاهیان و دانش دانش
ــز  ــا نی ــى آنه ــاى پژوهشــى و دانش افزای ــت فرآینده ــراى تقوی مناســب ترى را ب

بــه همــراه داشــته باشــد. 
مدیــرکل بهزیســتى اســتان فــارس همچنیــن بــا اشــاره بــه ظرفیت هــاى اجرایــى 
ــزوم مطالعــه دقیــق  ــر ل ایــن اداره کل در ســطح اســتان و شهرســتان کازرون، ب
ــود و  ــد نم ــى تأکی ــى و جغرافیای ــف اقلیم ــاخص هاى مختل ــاس ش ــایل براس مس
افــزود: غــرب اســتان فــارس هــم ماننــد هــر اقلیــم دیگــرى، ویژگى هــاى خــاص 
خــود را دارد کــه در فرایندهــاى برنامه ریــزى و اجــراى هرگونــه طــرح و برنامــه اى 
بایســتى بــه آنهــا توجه دقیــق شــود. دانشــگاهى ماننــد ســلمان فارســى کازرون 
ظرفیــت مناســبى بــراى تحقــق ایــن موضــوع دارد و مى تــوان بــا کمــک عالمانــه 
را  برنامه ریزى هــا  دانشــگاهیان، 

ــود.  ــر نم کاربردى ت
ــت  ــن نشس ــت در ای ــى اس گفتن
ــاون  ــروپور، مع ــروز خس ــر به دکت
دکتــر  پژوهشــى،  و  آموزشــى 
ــروه  ــر گ ــور، مدی ــا عظیم پ علیرض
ــپور،  ــن عباس ــى و محس روانشناس
ــور  ــى و ام ــط عموم ــئول رواب مس
ســلمان  دانشــگاه  بین الملــل 
همــراه  بــه  کازرون،  فارســى 
ــور  ــاون ام محمدرضــا هوشــیار، مع
بهزیســتى  پیشــگیرى  توســعه 
عبدالرحمــن  فــارس،  اســتان 
روابــط  مدیــر  ســلیم حقیقى، 
ــس اداره  ــپرغم، رئی ــى اس ــارس و عل ــتان ف ــتى اس ــى اداره کل بهزیس عموم
ــکارى در  ــترك هم ــاى مش ــتان کازرون، پیرامــون زمینه ه ــتى شهرس بهزیس
راســتاى تقویــت ارایــه خدمــات بــه جامعــه و همچنیــن بررســى بســترها بــراى 
تبدیــل شــدن کازرون بــه پایلــوت مطالعــات آســیب هاى اجتماعــى بــه گفتگــو 
ــاى  ــه همکارى ه ــد تفاهم نام ــرر گردی ــت مق ــن نشس ــان ای ــد. در پای پرداختن
مشــترك میــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و اداره کل بهزیســتى اســتان 
ــعه  ــراى توس ــازى ب ــه و بسترس ــر دو مجموع ــى ه ــدف هم افزای ــا ه ــارس ب ف

شــود. منعقــد  مشــترك،  فعالیت هــاى 
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با افتتاح زمین چمن مصنوعى پردیس صورت پذیرفت

افزایش سرانه فضاهاى ورزشى دانشگاه سلمان فارسى کازرون 

در نشست مشترك مسووالن دانشگاه سلمان فارسى کازرون و اداره کل بهزیستى استان فارس صورت پذیرفت
بررسى بسترها براى تبدیل شدن کازرون به پایلوت علمى مطالعات آسیب هاى اجتماعى
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دکتر فریدون عباسى دوانى، در نشستى مشترك با هیئت رئیسه دانشگاه سلمان فارسى کازرون مطرح نمود
لزوم نقش آفرینى بیشتر اعضاء هیئت علمى در تعامل با فضاى اجتماعى و کمک به رشد و توسعه دانشگاه

ظهــر روز یکشــنبه، 4 مهرمــاه، دکتــر فریــدون 
ــردم شهرســتان هاى کازرون  ــده م عباســى دوانى، نماین
ــا حضــور  ــوراى اســالمى، ب ــس ش ــار در مجل و کوهچن
در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ضمــن بازدیــد از 
ــرژى ایــن  ــوآورى ان ســاختمان تجهیــز شــده مرکــز ن
ــه  ــت رئیس ــا هیئ ــترك ب ــتى مش ــگاه، در نشس دانش
ــلمان  ــگاه س ــى دانش ــت علم ــا هیئ ــى از اعض و جمع

ــرکل و  ــاون مدی ــى کازرون و مع فارس
ــازى کازرون،  ــس اداره راه و شهرس رئی
بــه بررســى مســائل دانشــگاه و 
آن  پیــش روى  چشــم اندازهاى 

ــت.  پرداخ
ــى و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــلمان  ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ام
غریــب  دکتــر  کازرون،  فارســى 
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
ایــن  ابتــداى  در  کازرون،  فارســى 
نشســت بــا تقدیــر از حمایــت دکتــر 
ــوص  ــى دوانى در خص ــدون عباس فری
راه انــدازى مرکــز نــوآورى انــرژى، بــه 
ــام  ــات انج ــى از اقدام ــه گزارش ارای
ــت ارایــه مطلوب تــر  شــده در جه

ــه جامعــه پرداخــت و خاطــر نشــان نمــود:  خدمــات ب
رویکــرد دانشــگاه را بــر مبنــاى هم افزایــى بــا 
ــف و همچنیــن توســعه و  دســتگاه ها و نهادهــاى مختل
گســترش خدمــات در ســطح جامعــه تعریــف کرده ایــم. 
در ایــن زمینــه هــم تــالش شــده اســت تــا دانشــگاه 
ــى  ــب علم ــوان قط ــه عن ــى کازرون ب ــلمان فارس س
منطقه، خدمــات مختلف آموزشــى، پژوهشــى، فرهنگى 
ــوب  ــگاهى و در چارچ ــراز دانش ــا ت ــب ب و... را متناس
سیاســت هاى کلــى نظــام آمــوزش عالــى کشــور ارایــه 
ــى کازرون در  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــد.  رئی نمای
ادامــه خاطــر نشــان نمــود: دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون بــراى توســعه و ارایــه خدمــات مطلوب تــر عالوه 
ــه تهیــه و تدویــن  ــر اینکــه برخــى اقدامــات از جمل ب
ســند راهبــردى ده ســاله دانشــگاه، بــاز طراحــى طــرح 
کالبــدىـ  فیزیکــى پردیــس دانشــگاه، توســعه فضــاى 
ــزات علمــى و آموزشــى و... را  ــا تجهی ــا، ارتق خوابگاه ه
در دســتورکار خــود قــرار داده اســت، نیــاز بــه تحقــق 
برخــى اقدامــات دیگــر از جملــه اســتقرار هیئــت جذب 
ــدازى  ــگاه، راه ان ــس دانش ــاح پردی ــگاه، افتت در دانش
ــه از  ــاى منطق ــا نیازه ــب ب ــد متناس ــته هاى جدی رش
ــاى کشــاورزى، گردشــگرى و... دارد . ــه در حوزه ه جمل
ــرى و  ــان منب ــر احس ــت دکت ــن نشس ــه ای در ادام
و  ادارى  و  مالــى  معاون هــاى  خاتمــى،  سیدهاشــم 

دانشــجویى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون نیــز بــا 
ــه  ــورت گرفت ــاى ص ــى از فعالیت ه ــه گزارش های ارای
ــى از  ــان برخ ــه بی ــگاه ب ــف دانش ــاى مختل در حوزه ه
مســایل و مشــکالت و همچنیــن ارایــه پیشــنهادهایى 
ــه پیشــنهادهایى  ــراى برطــرف نمــودن آنهــا، از جمل ب
ــگاه در  ــد دانش ــس جدی ــردارى از پردی ــراى بهره ب ب
ــود  ــاى بهب ــن ضرورت ه ــف و همچنی ــاى مختل فازه

ــد.  ــا پرداختن ــى خوابگاه ه ــى و کیف کّم
مــردم  نماینــده  عباســى دوانى،  فریــدون  دکتــر 
مجلــس  در  کوهچنــار  و  کازرون  شهرســتان هاى 
شــوراى اســالمى نیــز در ایــن نشســت بــا تأکیــد بــر 
ــائل  ــل مس ــگاه ها در ح ــى دانش ــرورت نقش آفرین ض
ــى  ــزوم نقش آفرین ــر ل ــه، ب ــارى جامع ــکالت ج و مش
ــى و  ــت علم ــا هیئ ــاى اعض ــت فعالیت ه ــر و تقوی موث
ــود: از  ــان نم ــر نش ــد و خاط ــگاه ها تأکی ــاتید دانش اس
ــار  ــگاه ها انتظ ــاتید دانش ــى و اس ــت علم ــاء هیئ اعض
ــت  ــر در جه ــاى موثرت ــراى نقش آفرینى ه ــترى ب بیش
ورود بــه مســائل جامعــه و ارایــه کمــک بــه حــل آنهــا 
ــه  ــاال رفتــن رتب ــث ب ــن رویکــرد هــم باع مــى رود. ای
دانشــگاه ها و زمینه ســازى بــراى امــکان رشــد آنهــا را 
فراهــم مــى آورد و هــم بخشــى از رســالت دانشــگاه ها 
را در جهــت توســعه مناســب جامعــه محقــق مى ســازد. 
ــاتید دانشــگاه ها بایســتى  ــت علمــى و اس ــا هیئ اعض
بــه گونــه اى فعــال شــده و بــا حضــور در و نقش آفرینــى 
در کازرون بــه ایفــاى نقــش بپردازنــد کــه دانشــگاه هاى 
کازرون نقــش محــورى در حــوزه فکــرى و ایده پــردازى 

داشــته باشــند. 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــن ب ــر عباســى دوانى همچنی دکت
بایســتى بــه ســمت مقوله هایــى ماننــد اســتاد 
تربیتــى حرکــت کنیــم کــه نــه تنهــا آمــوزش علــوم، 

ــز  ــى را نی ــت زندگ ــیوه هاى درس ــش و ش ــه من بلک
بــه دانشــجویان منتقــل کننــد، افــزود: اعضــاء هیئــت 
علمــى و اســاتید دانشــگاه ها، نقــش کلیــدى در توســعه 
هــر دانشــگاه و ارایــه چشــم اندازهاى علمــى مناســب 
بــه دانشــجویان و آموختــن شــیوه هاى درســت زندگــى 

کــردن بــه آنهــا دارنــد.
ــار در  ــردم شهرســتان هاى کازرون و کوهچن ــده م نماین
مجلــس شــوراى اســالمى همچنیــن بر 
لزوم حرکت دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــاى  ــق زمینه ه ــت تحق کازرون در جه
ــه خدمــات آموزشــى و  ــراى ارای الزم ب
پژوهشــى متناســب بــا نیــاز جامعــه از 
ــاورزى، آب،  ــاى کش ــه در حوزه ه جمل
میراث فرهنگــى و گردشــگرى، شــیمى 
و... اشــاره کــرد و تصریــح نمــود: 
ــا  ــن حوزه ه ــتان کازرون در ای شهرس
توانمندى هــاى  و  ظرفیت هــا  هــم 
ــى  ــد فضای ــم مى توان ــادى دارد و ه زی
ــب  ــه موج ــاورد ک ــود بی ــه وج را ب
در  دانشــگاه  مناســب تر  حرکــت 
همچنیــن  و  کارآفرینــى  جهــت 
شــود.  نیــز  ســرمایه ها  جــذب 
ــدت،  ــاى بلندم ــتن افق ه ــر داش ــا در نظ ــتى ب بایس
ــان  ــى، دانش بنی ــور علم ــته هاى نوظه ــمت رش ــه س ب
ــا در نظــر داشــتن  و فنــاور حرکــت نمــود. بــه ویــژه ب
کازرون  منطقــه  نســبى  مزیت هــاى  و  ظرفیت هــا 
ــه،  ــداث کنارتخت ــت اح ــگاه در دس ــه پاالیش از جمل
ــت  ــى، موقعی ــارس جنوب ــاى پ ــه مجتمع ه ــى ب نزدیک
ــیار  ــاى بس ــتان کازرون، ظرفیت ه ــى شهرس جغرافیای
بایســتى  و...  گردشــگرى  میراث فرهنگــى،  بــاالى 
ــرد.  ــن مســیر صــورت پذی ریل گــذارى مناســبى در ای
ــاظ  ــا لح ــود ب ــدوارى نم ــار امی ــن اظه ایشــان همچنی
نمــودن اولویت هــاى شهرســتان، بتــوان گام هــاى 
بیشــترى را در جهــت تــداوم کمــک بــه حــل مســائل 

ــت.  ــى کازرون برداش ــلمان فارس ــگاه س دانش
گفتنــى اســت در پایــان ایــن نشســت، دکتــر فریــدون 
ــگاه  ــه دانش ــت رئیس ــراه هیئ ــه هم ــى دوانى ب عباس
بــا حضــور در ســاختمان تجهیــز شــده مرکــز نــوآورى 
ــک  ــى کازرون، از نزدی ــلمان فارس ــگاه س ــرژى دانش ان
ــراز  ــد و اب ــز بازدی ــن مرک ــف ای ــمت هاى مختل از قس
امیــدوارى نمــود بــا اســتقرار تیم هــا، واحدهــاى 
فنــاور و شــرکت هاى دانش بنیــان در ایــن مرکــز، 
بتــوان گام هــاى مناســبى را در جهــت حمایــت از 
دانش آموختــگان دانشــگاهى و ایجــاد اشــتغال فراهــم 

نمــود.

ــت رئیســه و  ــا حضــور هیئ ــنبه، 14 شــهریورماه و در نشســتى ب ــح روز یک ش صب
ــى  ــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، پوســته و درگاه اینترنت جمعــى از کارکن

ــت.  ــرار گرف ــان ق ــى شــد و در دســترس مخاطب ــن دانشــگاه رونمای ــد ای جدی
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــى کازرون، در  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری کازرون، دکت
ایــن نشســت ضمــن تشــکر از اهتمــام معاونــان، مســئول روابــط عمومــى و امــور 
ــاى  ــن معاونت ه ــات و رابطی ــات و ارتباط ــاورى اطالع ــروه فن ــس گ ــل، رئی بین المل
ــایت  ــتر س ــود بس ــا درگاه و بهب ــته، ارتق ــر پوس ــراى تغیی ــگاه ب ــف دانش مختل
ــال  ــه دنب ــود: ب ــان نم ــر نش ــى کازرون، خاط ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش اینترنت
ــى  ــتر تعامل ــود بس ــت و بهب ــدف تقوی ــا ه ــه و ب ــورت گرفت ــنجى هاى ص نیازس
ــى  ــته قبل ــه پوس ــه اینک ــه ب ــن باتوج ــب، همچنی ــاى مخاط ــا گروه ه ــگاه ب دانش
ــه  ــاى رو ب ــم اندازها و ظرفیت ه ــا چش ــب ب ــت و متناس ــکالتى داش ــایت مش س
توســعه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون به روزرســانى نشــده بــود، تغییــر پوســته 
و بهبــود بســتر ســایت را در اولویــت برنامه هــاى اجرایــى دانشــگاه قــرار دادیــم. 
ــه خــرد جمعــى و اســتفاده از نظرهــاى مشــورتى اعضــا  ــا تکیــه ب خوشــبختانه ب
هیئــت علمــى و کارکنــان دانشــگاه، پوســته جدیــد دانشــگاه متناســب بــا نیازهاى 
جــارى و آتــى تغییــر یافــت و از امــروز رونمایــى و در دســترس دانشــجویان و ســایر 
ــا  ــران قــرار مى گیــرد.  رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنیــن ب کارب
ــوص  ــاورى، درخص ــات و فن ــوم، تحقیق ــت گذارى هاى وزارت عل ــه سیاس ــاره ب اش

ــات  ــگاه ها و موسس ــطح دانش ــازى در س ــوزش مج ــاخت هاى آم ــت زیرس تقوی
علمــى وابســته بــه ایــن وزارتخانــه، خاطــر نشــان نمــود: طــى یــک ســال و نیــم 
گذشــته و بــه دنبــال شــیوع ویــروس کرونــا، ارتقــا زیرســاخت هاى ســخت افزارى 
ــى  ــداف اصل ــى از اه ــوان یک ــه عن ــى ب ــز علم ــگاه ها و مراک ــزارى دانش و نرم اف
ــاى  ــن سیاســت گذارى، گام ه ــق ای ــد. در راســتاى تحق ــن گردی ــف تعیی وزارت عت
ــا  ــت ت ــده اس ــته ش ــى کازرون برداش ــلمان فارس ــگاه س ــز در دانش ــددى نی متع
ــف  ــاى مختل ــات در حوزه ه ــب ترین خدم ــود، مناس ــات موج ــا اقتضائ ــب ب متناس
ــاى  ــایر مخاطب ه ــار دانشــجویان و س آموزشــى، پژوهشــى، فرهنگــى و... در اختی

دانشــگاه قــرار گیــرد. 
در ادامــه ایــن نشســت، احســان اله رفیعیــان زاده، رئیــس گــروه فنــاورى اطالعــات 
و ارتباطــات دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در قالــب ارایــه گزارشــى به تشــریح 
ویژگى هــاى پوســته و درگاه جدیــد دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون اشــاره کــرد 
و خاطــر نشــان نمــود: پوســته و درگاه جدیــد عــالوه بــر آنکــه قابلیت هــاى متعــدد 
ــاظ  ــه لح ــذارد، ب ــار مى گ ــت وب در اختی ــات تح ــه خدم ــراى ارای ــى ب و گوناگون
امنیتــى نیــز در ســطح مطلوب تــرى قــرار دارد. ایــن پوســته بــر روى یــک بســتر 
بومــى و متناســب بــا نیازهــاى دانشــگاهى طراحــى شــده اســت و از طــرف دیگــر 

ــز دارا مى باشــد.  ــراى توســعه را نی ــکان الزم ب ام
http://گفتنــى اســت ســایت دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــا آدرس

اســت. دسترســى  قابــل   kazerunsfu.ac.ir

با هدف بهبود خدمات دهى در بستر مجازى صورت پذیرفت
پوسته و درگاه اینترنتى جدید دانشگاه سلمان فارسى کازرون رونمایى شد و در دسترس مخاطبان قرار 
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ظهــر روز 6 تیرمــاه، اعضــا هیئــت رئیســه دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون بــه همــراه جمعــى از 
مدیــران ایــن دانشــگاه بــا حضــور در دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحــد کازرون، طــى برگــزارى نشســتى بــا 
اعضــا هیئــت رئیســه دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد 
کازرون ضمــن تبریــک بــه مناســبت انتصــاب دکتــر 
ــگاه آزاد  ــت دانش ــمت ریاس ــه س ــدى ب ــر قائ امی
اســالمى کازرون، بــه بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون 
ــن دو واحــد دانشــگاهى در  ــکارى ای ــاى هم زمینه ه
جهــت تقویــت ارائــه خدمــات بــه جامعــه پرداختند. 
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــه گــزارش رواب ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
در ایــن نشســت بــا تبریــک انتصــاب دکتــر قائــدى 
بــه ســمت ریاســت دانشــگاه آزاد اســالمى کازرون و 
قدردانــى از زحمــات همــه روســا قبلــى و مجموعــه 
ــالمى  ــگاه آزاد اس ــگاه، دانش ــن دانش ــان ای کارکن
تالش هــاى  از  ارزشــمندى  میــراث  را  کازرون 

ــمرد.  ــعه کازرون برش ــوزان توس دلس
ــه  رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادام
بــا اشــاره بــه تأســیس و راه انــدازى دبیرخانــه دائمى 
دانشــگاه  در  کازرون  دانشــگاه هاى  هم افزایــى 

ــه را بســترى  ســلمان فارســى کازرون، ایــن دبیرخان
مناســب بــراى هم افزایــى و تعامــل گســترده تر 
دانشــگاه ها و مراکــز علمــى شهرســتان بــراى 
ــمرد  ــه برش ــطح جامع ــى در س ــت نقش آفرین تقوی
ــائل  ــگاه هاى کازرون را مس ــائل دانش ــزود: مس و اف
ــل  ــى کام ــم و آمادگ ــان مى دانی ــکالت خودم و مش
همــه  در  همکارى هــا  تقویــت  بــا  تــا  داریــم 
بــزرگ  خانــواده  کنــار  در  ممکــن،  زمینه هــاى 
ــه  ــه فعلیت بخشــى بیشــتر ب دانشــگاهیان کازرون ب
مســئولیت اجتماعى مــان در برابــر جامعــه بپردازیــم 
ــارات  ــات و انتظ ــاالى مطالب ــطح ب ــخگوى س و پاس
ــتان  ــگاه هاى شهرس ــریف کازرون از دانش ــردم ش م

ــیم.  باش
در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر امیــر قائــدى، رئیــس 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد کازرون، ضمــن تشــکر 
ــگاه  ــى دانش ــه مدیریت ــى مجموع ــرد تعامل از رویک
ســلمان فارســى کازرون، خاطــر نشــان نمــود: 
ــزرگ کازرون و در  ــتان ب ــه در شهرس ــحالم ک خوش
ــار  ــتان و در کن ــن شهرس ــالمى ای ــگاه آزاد اس دانش
مــردم شــریف ایــن منطقــه قــرار گرفته ایــم و 
امیــدوارم بــا هم افزایــى و تقویــت ارتباط هــاى 
علمــى و اجرایــى بیــن مجموعــه دانشــگاه ســلمان 

فارســى کازرون و دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد 
مــردم  مطالبــات  پاســخگوى  بتوانیــم  کازرون، 

شهرســتان از دانشــگاه ها باشــیم. 
کازرون  واحــد  اســالمى  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
ــتاوردهاى  ــوابق و دس ــه س ــاره ب ــا اش ــن ب همچنی
متعــدد ایــن مرکــز دانشــگاهى خاطــر نشــان 
کازرون را  نمــود: دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد 
مى تــوان در جمــع دانشــگاه هاى نســل چهــارم 
ــتند  ــش هس ــذار و اثربخ ــگاه هاى تأثیرگ ــه دانش ک
ــى در  ــیار خوب ــاخت هاى بس ــود. زیرس ــداد نم قلم
ــار  ــه در کن ــت ک ــده اس ــم ش ــگاه فراه ــن دانش ای
ــن دانشــگاه،  ــه ای ــاتید باتجرب ــاالى اس ــدى ب توانمن
ــت  ــد بســترهاى امیدبخشــى بــراى تقوی مى توان

ایــن اثربخشــى ها را نیــز فراهــم آورد. 
گفتنــى اســت در پایــان ایــن نشســت و بــه دنبــال 
گفتگوهــاى صــورت گرفتــه مقــرر گردیــد بــا هــدف 
ــر دو  ــر ه ــى موثرت ــا و نقش آفرین ــت ارتباط ه تقوی
مجموعــه دانشــگاهى، تفاهم نامــه همکارى هــاى 
و  کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه  مشــترك 
ــن دو  ــن ای دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد کازرون بی

ــود. ــد ش ــگاهى منعق ــه دانش مجموع

در دیدار اعضا هیئت رئیسه دانشگاه سلمان فارسى کازرون و دانشگاه آزاد اسالمى واحد کازرون بررسى شد 
از تحقق دستاوردهاى جدید تا هم افزایى ها در جهت اثربخشى دانشگاه هاى شهرستان

ــه علمــى دکتــر محمدرضــا پورکریمــى، عضــو هیئت علمــى رشــته فیزیــک  مقال
ــروش  ــدادى و س ــعید ح ــراه س ــه هم ــه ب ــى کازرون ک ــلمان فارس ــگاه س دانش
Scientific Reports ــود، در مجلــه معتبــر بین المللــى حاصلــى نوشــته شــده ب

ــروه انتشــارات Nature منتشــر شــد. از گ
ISI ــه ــلمان فارســى کازرون، مقال ــى دانشــگاه س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن

ــگاه  ــک دانش ــته فیزی ــى رش ــت علم ــو هیئ ــى، عض ــا پورکریم ــر محمدرض دکت
Multipartite uncertainty relation with» ســلمان فارســى کازرون، بــا عنــوان

Scientific از گــروه انتشــارات  Reports در نشــریه «quantum memory
ــا ضریــب تأثیــر 4 پذیرفتــه و در شــماره 2 جــوالى 2021 ایــن نشــریه  Nature ب

ــد. ــر ش ــى منتش ــر بین الملل معتب
دکتــر پورکریمــى در تشــریح موضــوع ایــن مقالــه اظهــار داشــت: در ایــن مقالــه 
بــراى اولیــن بــار، یــک رابطــه ى عــدم قطعیــت جدیــد بــراى سیســتم هاى چنــد 
ذره اى در حضــور حافظــه ى کوانتومــى معرفــى شــده اســت. ایــن رابطــه ى جدیــد 

ــا کنــد. ــه ى اطالعــات کوانتومــى ایف ــد نقــش اساســى و مهمــى در نظری مى توان
عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنیــن در ایــن رابطــه 
افــزود: رابطــه عــدم قطعیــت یــک رابطــه بنیــادى در فیزیــک کوانتمــى اســت کــه 
ــه  ــکان و تکان ــوان م ــن رابطــه، نمى ت ــه شــد. براســاس ای ــرگ ارائ توســط هایزنب
ــط  ــس از آن، رواب ــرد. پ ــرى ک ــواه اندازه گی ــت دلخ ــا دق ــان ب ــک ذره را همزم ی
مختلفــى بــراى عــدم قطعیــت اندازه گیــرى یــک ذره معرفــى شــد. همچنیــن، در 
ســال هاى اخیــر روابــط متعــددى بــراى عــدم قطعیــت اندازه گیــرى دو و ســه ذره 

توســط برخــى محققیــن ارائــه شــده اســت. 
Scientific از انتشــارات Nature، در پنــج  Reports گفتنــى اســت مجلــه
ــا ضریــب تأثیــر 4 تــا 5.5، در رســته مقــاالت Q1 در پایــگاه هــاى  ســال اخیــر ب
اســتنادى JCR و SJR قــرار دارد و عالقمنــدان جهــت دسترســى بــه ایــن مقالــه 
-021-www.nature.com/articles/s41598ــى ــه آدرس الکترونیک ــد ب مى توانن

ــد. ــه کنن 93044-8  مراجع
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــتا، دکت ــن راس در همی
کازرون، طــى پیامــى ضمــن تبریــک ایــن موفقیــت و تقدیــر از دســتاورد علمــى 
ــاى علمــى ایشــان و ســایر  ــود موفقیت ه ــدوارى نم ــراز امی ــى، اب ــر پورکریم دکت
ــا  ــراى ارتق ــه ى دانشــى هرچــه مناســب ترى را ب ــه و زمین ــداوم یافت ــکاران ت هم
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و ارایــه خدمــات علمــى و پژوهشــى بهتــر بــه 

ــد. دانشــجویان ایــن دانشــگاه فراهــم آورن

چاپ مقاله اى دیگر از عضو هیئت علمى رشته فیزیک دانشگاه 
Scientific سلمان فارسى کازرون در مجله معتبر بین المللى

Natureاز گروه انتشارات Reports

صبــح روز 3 مهرمــاه و همزمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس، جمعــى از اعضــاء هیئــت 
رئیســه و کارکنــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــا حضــور در منــزل شــهید 
مفقوداالثــر محمدباقــر بزمــى، ضمــن تجلیــل از مقــام شــامخ ایــن شــهید واالمقام، 
بــا مــادر گرانقــدر وى و ســایر اعضــا خانــواده ایــن شــهید دیــدار و گفتگــو کردند.
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری کازرون، دکت
ــر  ــران، ب ــازان و ایثارگ ــهدا، جانب ــى ش ــه تمام ــرام ب ــا اداى احت ــدار ب ــن دی در ای
ضــرورت تــداوم راه آنهــا در تمامــى ســطوح بــه ویــژه در دانشــگاه ها تأکیــد کــرد. 
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادامــه ضمــن بیــان خاطراتــى از دوران 
دفــاع مقــدس و بیــان روحیــه و منــش اخالقــى چنــد تــن از رزمنــدگان کازرونــى 
ــرورش  ــواده ایــن شــهدا در پ ــر نقــش کلیــدى والدیــن و اعضــا خان در جبهــه، ب
آنهــا تأکیــد و خاطــر نشــان نمــود: والدیــن و اعضــا خانــواده شــهدا، ســرمایه هاى 
ــه  ــا ب ــز بن ــگاه ها نی ــوند. دانش ــوب مى ش ــرزمین محس ــن س ــى ای ــى غن فرهنگ
مســئولیت هاى اجتماعــى و رســالتى کــه در برابــر جامعــه دارنــد، موظــف هســتند 
تــا در ســطوح مختلــف علمــى، فرهنگــى و... در جهــت پاسداشــت و حفــظ میــراث 
ارزشــمند شــهدا تــالش نماینــد. در همیــن راســتا طــرح ثبــت خاطــرات شــفاهى 
ــت فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه  ــم فرهنگــى معاون ــواده شــهدا را در تقوی خان
ــا  ــم. در گام نخســت تــالش خواهــد شــد ت ــرار داده ای ســلمان فارســى کازرون ق
مجموعه هــاى تصویــرى مســتندى از خاطــرات والدیــن و اعضــا خانــواده ى 
شــهدایى کــه عضــوى از خانــواده آنهــا در جمــع کارکنــان و اعضــا هیئــت علمــى 

ایــن دانشــگاه قــرار دارنــد، تولیــد شــود.
ــى از  ــه نمایندگ ــى، ب ــهید بزم ــرادر ش ــى، ب ــادق بزم ــت، محمدص ــن نشس در ای
ــى دانشــگاه ســلمان فارســى  ــه مدیریت ــواده، ضمــن تشــکر از مجموع ــن خان ای
کازرون بــراى اهتمــام جــدى درخصــوص ورود علمــى و دغدغه منــد بــه مســائل و 
مشــکالت مختلــف جامعــه و حرکــت در مســیر اعتــالى دانشــگاه در کازرون، ابــراز 
ــردن هرچــه بیشــتر نظــام  ــه ک ــد و نهادین ــن رون ــداوم ای ــا ت ــدوارى نمــود ب امی
علــم و دانــش کــه یکــى از خواســته ها و آرمان هــاى شــهدا محســوب مى شــود، 

بتــوان گام هــاى بیشــترى در پاســدارى از خــون شــهدا برداشــت.
گفتنــى اســت در ایــن نشســت تمثــال تبــرك یافتــه شــهید محمدباقــر بزمــى از 
ســوى مــادر ایــن شــهید بــه دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان 
ــا  فارســى کازرون اهــدا گردیــد. رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون نیــز ب

اهــدا لــوح از ایــن مــادر شــهید، قدردانــى نمــود.

دکتر غریب فاضل نیا، در دیدار جمعى از اعضا هیئت رئیسه و کارکنان دانشگاه سلمان 
فارسى کازرون با خانواده شهید محمدباقر بزمى مطرح کرد

طرح مستندسازى و ثبت خاطرات شفاهى خانواده معظم 
شهدا کارکنان دانشگاه سلمان فارسى کازرون در دستورکار 

معاونت فرهنگى دانشگاه قرار گرفت



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

ش�ره  ٣   |   تابستان ١٤٠٠

در نشست تخصصى «دانشگاه، شوراها و مسئولیت مشترك اجتماعى» با حضور جمعى از منتخبین شوراها مطرح شد
ترسیم چشم اندازهایى جدید براى آغاز فصلى نوین از همکارى هاى دانشگاه سلمان فارسى کازرون با شوراهاى اسالمى

ظهر روز 10 تیرماه، نشســت 
«دانشــگاه،  تخصصــى 
مســئولیت  و  شــوراها 
ــا  ــى» ب ــترك اجتماع مش
ــا  ــى از اعض ــور جمع حض
ــاتید  ــى، اس ــت علم هیئ
دانشــگاه ســلمان فارســى 
منتخبیــن  و  کازرون 
ــوراهاى  ــمین دوره ش شش
شــهرهاى  اســالمى 
و  کازرون  شهرســتان هاى 
ــامل کازرون،  ــار، ش کوهچن
ــودان،  ــاالده، ن ــه، ب قائمی

کنارتختــه و خشــت، در ســالن اجتماعــات اســتاد علــى دوانى دانشــگاه ســلمان فارســى 
گردیــد.  برگــزار  کازرون 

بنــا به گــزارش روابــط عمومى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتر 
غریــب فاضل نیــا، رئیس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در این نشســت ضمن تبریک 
بــه تمامــى منتخبیــن مــردم در شــوراهاى اســالمى شــهرها، بــا اشــاره بــه توانمندى هاى 
ــه عنــوان قطــب  چشــم گیر علمــى و زیرســاختى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ب
علمــى منطقــه و پیشــران توســعه، حضــور هیئت علمــى توانمنــد در رشــته هاى مختلف 
دانشــگاهى و همچنیــن ظرفیت هــا و بســترهاى متعــدد ایــن دانشــگاه کــه مى توانــد در 
کنــار مجموعه مدیــران شــهرى قرار گرفتــه و در راســتاى مســئولیت اجتماعى دانشــگاه 
ــه  ــراى ارای ــى مناســب ب ــردازد را ظرفیت های ــردم بپ ــوم م ــه عم ــات ب ــه خدم ــه ارای ب
خدمــات بــه شــوراهاى اســالمى برشــمرد و خاطــر نشــان نمــود: بــه دنبــال ایجــاد تفاهم 
مشــترك و هم افزایــى بیــن مجموعه هــاى شــوراها و دانشــگاه هســتیم چراکــه معتقدیم 
چنانچــه شــما موفــق شــوید، مــردم موفــق شــده اند و چنانچــه مــردم موفــق شــوند، 

ــده اند.  ــق ش ــان موف ــتگاه هاى خدمت رس ــام دس ــگاه ها و تم دانش
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیت هایــى همچــون 
ــز مطالعــات فرهنگــى و  وجــود رشــته هاى تحصیلــى ماننــد رشــته شهرســازى، مرک
اجتماعــى بــر ضــرورت حرکــت هرچــه بیشــتر مجموعه هــاى مختلــف مدیریتــى تأکید 
نمــود و افــزود: ایــن آمادگــى را داریــم تــا بنــا بــر تشــخیص شــوراها و براســاس اعــالم 
نیــاز، از تمــام تــوان تخصصــى کــه در اختیــار داریــم بهره گرفتــه و در کنار شــما باشــیم 
ــراى  ــى ب ــى و توان افزای ــاى آموزش ــزارى کارگاه ه ــم از برگ ــون اع ــاى گوناگ و در قالب ه
ــه خدمــات تخصصــى، انجــام طرح هــاى  ــا ارای مجموعه هــاى شــهردارى ها و شــوراها ت

مطالعاتــى و پژوهشــى، ارایــه خدمــات نظارتــى و... بــه ارایــه خدمــت بپردازیــم. 

در ادامــه، دکتــر میثــم 
ــخنران  ــر س ــى، دیگ رضای
ــى  ــز ط ــت نی ــن نشس ای
ســخنانى بــه بررســى 
نظــام  چالش هــاى 
ــا  ــهرى ب ــزى ش برنامه ری
ــر نقــش شــوراى  تأکیــد ب
شــهر و دیگــر کنشــگران 
مدیریــت شــهرى پرداخت 
ــل  ــریح عوام ــن تش و ضم
مختلف ســازنده ى ســاختار 
ادارى، بــا اشــاره بــه اینکــه 
در  موجــود  ضعف هــاى 
ایــن ســاختارها باعــث ایجــاد چالش هایــى در نظــام ادارى شــده اند، خاطــر نشــان نمــود: 
نظــام مدیریت شــهرى مــا، جــدا از نظــام ادارى ما نیســت و بســیارى از مشــکالت موجود 
بیــن آنهــا مشــترك اســت. بنابرایــن بــا شــناخت دقیــق ایــن مشــکالت و اســتفاده از 
ــراى  ــه مناســب ترى ب ــوان زمین ــا مى ت ــردن آنه ــراى برطــرف ک ــاى علمــى ب راهکاره
کارآیــى بهتــر نظــام برنامه ریــزى در شــوراها را فراهــم نمــود. دکتــر غالمرضــا مــرادى، 
دیگــر ســخنران ایــن نشســت نیز طــى ســخنانى بــا ضــرورى دانســتن لــزوم حرکت به 
ســوى حکمروایــى مطلــوب شــهرى، بر لــزوم جلــب مشــارکت اجتماعــى و بسترســازى 
ــود و  ــد نم ــهرى تأکی ــت ش ــا و مدیری ــد برنامه ریزى ه ــق آن در رون ــراى تحق ــى ب علم
ــا تکیــه بــه مبانــى علمــى و اســتفاده از ظرفیت هــاى  خاطــر نشــان کــرد: بایســتى ب
ــد  ــى کازرون مى توانن ــلمان فارس ــگاه س ــد دانش ــگاه هایى مانن ــه دانش ــگاهى ک دانش
ــد  ــر نمــودن رون ــد، در راســتاى هرچــه علمى ت ــران شــهرى قــرار دهن ــار مدی در اختی

برداشــت.  گام  تصمیم گیرى هــا 
در ادامــه ایــن نشســت منتخبیــن ششــمین دوره شــوراهاى اســالمى شــهرهاى کازرون، 
قائمیــه، بــاالده، نــودان، کنارتختــه و خشــت، ضمــن بیــان پرســش ها و مطــرح نمــودن 
برخــى ایده هــا، بــر ضــرورت گام برداشــتن شــوراها بــراى تقویــت تعامــل و اســتفاده از 

ظرفیت هــاى علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون تأکیــد نمودنــد. 
گفتنــى اســت در حاشــیه این نشســت، نمایشــگاه تخصصــى کتاب هــاى حــوزه مدیریت 
ــگاه  ــوى دانش ــد و از س ــر گردی ــوراها دای ــن ش ــراى منتخبی ــهرى ب ــزى ش و برنامه ری
ســلمان فارســى کازرون بــه تمامــى حاضریــن در نشســت، یــک DVD شــامل تعــداد 
زیــادى از مقاله هــاى علمــى و کتــب مرتبــط بــا مباحــث مطــرح شــده در ایــن نشســت 
و همچنیــن ســایر منابــع علمــى و معتبــرى کــه مى توانــد در رونــد بهینــه نمــودن رونــد 

ــرد، اهــدا شــد. ــرار گی ــورد اســتفاده اعضــا شــورا ق برنامه ریزى هــاى شــهرى م

ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
فارســى کازرون و جمعــى از اعضــا هیئــت رئیســه ایــن 
ــا مهنــدس رضــا  ــدارى مشــترك ب دانشــگاه طــى دی
ــاب  ــک انتخ ــن تبری ــهردار کازرون، ضم ــوذرى، ش ن
ــه  ــهر کازرون ب ــالمى ش ــوراى اس ــوى ش ــان از س ایش
ــو  ــث و گفتگ ــه بح ــهر، ب ــن ش ــهردار ای ــوان ش عن
ــاى  ــت ارتباط ه ــراى تقوی ــترهاى الزم ب ــون بس پیرام
علمــى و اجرایــى شــهردارى و دانشــگاه ســلمان 

ــد.  ــى کازرون پرداختن فارس
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غریــب 
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در 
ایــن نشســت کــه ظهــر روز یکشــنبه، 14 شــهریورماه، 
ــک  ــن تبری ــد، ضم ــزار ش ــهردارى کازرون برگ در ش
انتخــاب و شــروع بــه کار شــهردار جدیــد کازرون، بــر 
ــن  ــى ای ــى و اجرای ــاى علم ــت تعامل ه ــرورت تقوی ض
دو مرکــز تأکیــد و خاطــر نشــان نمــود: بــا رویکردهــاى 
ــف  ــاى مختل ــن نهاده ــکارى بی ــت هم ــزا و تقوی هم اف
ــه  ــود ب ــع موج ــوان از مناب ــه مى ت ــر آنک ــالوه ب ع
ــکان  ــن ام ــود، ای ــتفاده نم ــب ترى اس ــیوه مناس ش
ــات را  ــرى از خدم ــه ســطح مطلوب ت ــد ک ــد مى آی پدی
هــم بــه جامعــه ارایــه داد. در همیــن راســتا دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون آمادگــى کامــل دارد تــا بــا بــه 
کارگیــرى تمامــى ظرفیت هــاى خــود در راســتاى ارایــه 
ــى و  ــف آموزش ــاى مختل ــى در حوزه ه ــات علم خدم
ــى و... در  ــاى فرهنگ ــن فعالیت ه ــى و همچنی پژوهش

ــد.  ــف باش ــتگاه هاى مختل ــا و دس ــار نهاده کن
ــن  ــى کازرون همچنی ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
ــرورز،  ــن مه ــاى محمدامی ــکر از تالش ه ــن تش ضم
ــا  ــود ب ــدوارى نم ــار امی ــى کازرون، اظه ــهردار قبل ش

شــوراى  گســترده تر  تعامل هــاى  شــدن  محقــق 
جدیــد و شــهردار جدیــد کازرون بــا دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، بتــوان از ظرفیت هــاى مشــترك 
ــزود:  ــود و اف ــتفاده نم ــر اس ــه اى مطلوب ت ــه گون ب
ــه  ــه جامع ــات ب ــه خدم ــا، ارای ــردى م ــت راهب سیاس
ــت  ــا هیئ ــم از اعض ــى اع ــاى علم ــت. ظرفیت ه اس

ــه و مســتعدى در  ــد و دانشــجویان نخب ــى توانمن علم
دانشــگاه ســلمان فارســى حضــور دارنــد کــه در قالــب 
ــده  ــم ش ــگاه فراه ــه در دانش ــى ک ــترهاى مختلف بس
ــز  ــى، مرک ــف آموزش ــاى مختل ــم از گروه ه ــت، اع اس
مطالعــات فرهنگــى و اجتماعــى، مرکــز نــوآورى انرژى، 
مرکــز مشــاوره، بهداشــت و درمــان دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون و... مى تواننــد بــا مجموعــه شــهردارى 
و شــوراى اســالمى شــهر کازرون بــه تعامــل بپردازنــد. 
ــوذرى،  ــا ن ــدس رض ــت، مهن ــن نشس ــه ای در ادام

ــس  ــه رئی ــى ب ــن خوش آمدگوی ــهردار کازرون، ضم ش
ــراه،  ــت هم ــى کازرون و هیئ ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــن  ــى ای ــاى علم ــتفاده از ظرفیت ه ــرورت اس ــر ض ب
ــهرى  ــت ش ــاى مدیری ــل چالش ه ــراى ح ــگاه ب دانش
و تبییــن راهبردهــا بــراى ارتقــا در ایــن حــوزه تأکیــد 
ــر  ــعه اى ه ــى از ارکان توس ــود: یک ــان نم ــر نش و خاط
ــه در  ــحالیم ک ــتند. خوش ــگاه ها هس ــه، دانش منطق
شهرســتان کازرون، دانشــگاه دولتــى حضــور و فعالیــت 
دارد کــه بــا توانمندى هــاى علمــى کــه در اختیــار دارد، 
ــار  ــعه در کن ــد توس ــود رون ــتاى بهب ــد در راس مى توان

ــرد.  ــرار بگی ــى همچــون شــهردارى ق نهادهای
شــهردار کازرون در ادامــه بــا تشــریح برخــى از 
حوزه هایــى کــه هــر دو نهــاد مى تواننــد بــراى 
تحقــق آنهــا بــه یکدیگــر کمــک نماینــد از جملــه در 
حوزه هــاى فرهنگــى، خاطــر نشــان نمــود: امیدواریــم 
بــا بسترســازى ها و تقویــت ســطح ارتباط هــاى 
موجــود، بتوانیــم در حوزه هایــى ماننــد تنظیــم ســند 
توســعه شــهرى کازرون، مطالعــات شهرســازى، ممیزى 
ــلمان  ــگاه س ــى دانش ــاى علم ــالك و... از ظرفیت ه ام
ــه  ــتاى ارای ــم. در راس ــتفاده نمایی ــى کازرون اس فارس
ــى  ــن آمادگ ــم ای ــاز دانشــگاه ه ــورد نی ــاى م کمک ه
وجــود دارد کــه در رونــدى تعاملــى، توانیــم به توســعه 

ــم.  دانشــگاه کمــک کنی
ــدف  ــا ه ــت و ب ــن نشس ــان ای ــت در پای ــى اس گفتن
تبییــن چارچوب هــاى همــکارى و تشــریح مشــخص تر 
ــاد  ــرورت انعق ــر ض ــترك، ب ــاى مش ــه فعالیت ه زمین
دانشــگاه  مشــترك  همکارى هــاى  تفاهم نامــه ى 
ــد و  ســلمان فارســى کازرون و شــهردارى کازرون تأکی
نمایندگانــى از هــر دو طــرف جهــت تســهیل و تســریع 

ــى شــدند. ــن خصــوص معرف در ای
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دکتــر محمدحســین رجبى دوانــى، اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر تاریــخ اســالم 
ــح روز 24 ــه صب ــى ک ــلمان فارس ــناخت س ــى ش ــت تخصص ــن نشس در دومی

ــه صــورت نیمه حضــورى در  ــه مناســبت روز ســلمان فارســى و ب شــهریورماه، ب
ــاى  ــن ویژگى ه ــن تبیی ــد، ضم ــزار گردی ــلمان فارســى کازرون برگ دانشــگاه س
برجســته شــخصیتى  ســلمان فارســى، تصریــح نمــود هرگونــه تحریــف پیرامــون 
ــا در  ابعــاد مختلــف شــخصیتى و زندگــى ایشــان، اعــم از نســبت هاى نــاروا و ی
نظــر نگرفتــن زادگاه واقعــى آن حضــرت، جفایــى بــه ایشــان و در نتیجــه جفایــى 

بــه خانــدان عصمــت و طهــارت اســت. 
ــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در  ــب فاضل نی ــر غری کازرون، دکت
ــد،  ــزار ش ــگاهیان برگ ــى از دانش ــور جمع ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس ــداى ای ابت
ــف  ــاد مختل ــه ابع ــى ب ــتر علم ــه بیش ــه هرچ ــرورت توج ــر ض ــد ب ــا تأکی ب
ــون  ــى پیرام ــت هاى تخصص ــرى نشس ــى، از قرارگی ــلمان فارس ــخصیتى س ش
ــاى علمــى و فرهنگــى دانشــگاه  ــم رویداده شــناخت ســلمان فارســى در تقوی
ــن  ــه زادگاه ای ــود: اینک ــان نم ــر نش ــر داد و خاط ــى کازرون خب ــلمان فارس س
ــام  ــوده و ن ــالم(ص) در کازرون ب ــأن اس ــر عظیم الش ــدر پیامب ــه گرانق صحاب
ــده  ــن ش ــان مزی ــام ایش ــه ن ــز ب ــتان نی ــن شهرس ــى ای ــگاه دولت ــا دانش تنه
ــف وجــودى ســلمان فارســى و  اســت، رســالتى پیرامــون شــناخت ابعــاد مختل
ارایــه الگوهایــى از آن حضــرت بــه جامعــه را بــر دوش مــا قــرار داده اســت. بــر 
ــه  ــاى صــورت گرفت ــا برنامه ریزى ه ــک ســال گذشــته ب ــن اســاس طــى ی همی
ــر طرح ریــزى و اجــراى سلســله  در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، عــالوه ب
ــم،  ــزار کرده ای ــت آن را برگ ــن نشس ــروز دومی ــه ام ــى ک ــت هایى تخصص نشس
ــى  ــه میزبان ــى ب ــلمان فارس ــى س ــلوك مدیریت ــزه س ــداء جای ــى اه ــرح مل ط
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون را بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى ارایــه 
ــه،  ــوى وزارت خان ــى از س ــت مقدمات ــالم موافق ــا اع ــبختانه ب ــم و خوش داده ای
ــروژه  ــن پ ــى ای ــدى اجرای ــراى چارچوب بن ــل ب ــیر مراح ــه س ــون در مرحل اکن

ــم.  ــرار گرفته ای ــى ق مل
دکتــر محمدحســین رجبى دوانــى، اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر تاریــخ اســالم 
ــگاه  ــت دانش ــت ریاس ــام و جدی ــر از اهتم ــن تقدی ــت، ضم ــن نشس ــز در ای نی
ــه  ــل ب ــوص عم ــگاه درخص ــن دانش ــه ای ــى کازرون و مجموع ــلمان فارس س
ــى و  ــناد تاریخ ــرور اس ــه م ــد، ب ــده گرفته ان ــه برعه ــى ک ــالت هاى اجتماع رس
تشــریح مقــام رفیــع ســلمان فارســى پرداخــت و خاطــر نشــان نمــود: تعابیــر 
ــرح  ــى مط ــلمان فارس ــون س ــه پیرام ــوى ائم ــه از س ــردى ک ــًا منحصربه ف بعض
شــده و بســیارى از آنهــا در متــون مختلــف شــیعه و ســنى نیــز آمــده و اتفــاق 
ــش  ــلمان و نق ــرت س ــع حض ــگاه رفی ــى از جای ــز دارد، حاک ــا را نی ــر علم نظ
تأثیرگــذار ایشــان در اســالم اســت. ایــن مقــام آنقــدر رفیــع اســت کــه حضــرت 
ــده  ــته ش ــا سرش ــد «از ِگل م ــى مى فرمای ــلمان فارس ــوص س ــى(ع) در خص عل
اســت». بنابرایــن ایــن افتخــارى بــزرگ بــراى اهالــى کازرون و اهالــى فــارس و 
ایــران اســت کــه زادگاه فــردى بــا ایــن تعابیــر درخشــان در بیــان ائمه اطهــار در 
ســرزمین آنهــا بــوده اســت. بــه ویــژه مــردم کازرون کــه بــه اســتناد معتبرتریــن 
اســناد تاریخــى و بــه تصریــح مقــام معظــم رهبــرى کــه خــود ایشــان بــا مرتبــه 
ــردم  ــع م ــد، در جم ــالم دارن ــخ اس ــه در تاری ــگرى ک ــى و پژوهش ــاالى علم ب

ــته اند.  ــه گذاش ــر آن صح ــد و ب ــاره کرده ان ــوع اش ــن موض ــه ای کازرون ب
ایــن پژوهشــگر تاریــخ اســالم همچنیــن بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــرى و تأکیــد ایشــان بــر ایجــاد تمــدن نویــن اســالمى، ســلمان فارســى را 
ــن تمدن ســازى دانســته و خاطــر نشــان  ــر در تحقــق ای یکــى از الگوهــاى موث
ــه  ــت ک ــدن اس ــاد تم ــاى ایج ــودن از مولفه ه ــم ب ــردازى و عال ــود: ایده پ نم
ــارزى  ــاز و ب ــاى ممت ــا، ویژگى ه ــن خصیصه ه ــر دوى ای ــى در ه ــلمان فارس س
ــدر  ــایانى را در ص ــات ش ــا خدم ــى راه گش ــرح ایده های ــم در ط ــان ه دارد. ایش
ــوم و  ــد معص ــر چن ــم در محض ــب عل ــل کس ــه دلی ــم ب ــته اند و ه ــالم داش اس
ــه  ــایان توج ــى برجســته و ش ــان، الگوی ــایر ادی ــاى س ــان علم ــن در می همچنی
ــتى از  ــازى بایس ــث تمدن س ــن در بح ــتند. بنابرای ــوع هس ــن موض ــراى ای ب

ــم.  ــره بگیری حضــرت ســلمان به
ــق حضــور در ســالن  ــه از طری ــز شــرکت کنندگان ک ــن نشســت نی ــان ای در پای
اجتماعــات دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و همچنیــن بســترهاى مجــازى در 
ایــن مراســم حضــور داشــتند، بــه طــرح پرســش هایى پیرامــون وجــوه مختلــف 
ــوص  ــر درخص ــات اخی ــاره اى از اقدام ــوص پ ــا درخص ــى دغدغه ه ــان برخ و بی

زندگــى ســلمان فارســى پرداختنــد. 

دکتر محمدحسین رجبى دوانى، پژوهشگر تاریخ اسالم مطرح نمود
سلمان فارسى از برجسته ترین الگوها
براى ایجاد تمدن نوین اسالمى است

در نشستى با حضور مسئوالن استانى و شهرستانى و جمعى از اساتید دانشگاه ها و متولیان 
و مروجان فرهنگ غدیر بررسى شد

ظرفیت شناسى نهادهاى دولتى، مردمى و دانشگاهى در 
راستاى ترویج فرهنگ و آموزه هاى غدیر

بعــد از ظهــر پنج شــنبه، 31 تیرمــاه، نشســت هم اندیشــى شناســایى راهبردهــاى 
ــس  ــه کازرون، رئی ــام جمع ــور ام ــا حض ــر ب ــاى غدی ــگ و آموزه ه ــج فرهن تروی
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دبیــر ســتاد بنیــاد بین المللــى غدیــر در اســتان 
فــارس، رئیــس ســازمان تبلیغــات اســالمى کازرون، مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــى 
رهبــرى در دانشــگاه، جمعــى از اســاتید دانشــگاه ها و متولیــان و مروجیــن فرهنــگ 
غدیــر ســطح شهرســتان، در ســالن کنفرانــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــاى  ــف نهاده ــاى مختل ــى ظرفیت ه ــن بررس ــه ضم ــن در جلس ــزار و حاضری برگ
دولتــى و مردمــى، بــه بحــث و بررســى پیرامــون راهکارهــا و راهبردهــاى تقویــت 

ــف در ایــن حــوزه پرداختنــد.  بســترها و فعالیت هــاى مختل
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
کازرون، در ابتــداى ایــن نشســت کــه بــا همــکارى معاونــت فرهنگــى و اجتماعــى 
ــارس و  ــتان ف ــر در اس ــى غدی ــاد بین الملل ــلمان فارســى کازرون، بنی دانشــگاه س
ــا،  ــب فاضل نی ــر غری ــد، دکت ــزار ش ــتان کازرون برگ ــجویى شهرس ــیج دانش بس
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، بــا تبریــک فــرا رســیدن دهــه امامــت 
ــن  ــى ای ــى و فرهنگ ــاى علم ــا و توانمندى ه ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــت و ب و والی
ــام  ــه ن ــه ب ــگاه ک ــن دانش ــام ای ــه ن ــه ب ــود: باتوج ــان نم ــر نش ــگاه، خاط دانش
ــت، در  ــده اس ــذارى ش ــالم(ص) نامگ ــأن اس ــر عظیم الش ــدر پیامب ــه گرانق صحاب
ــلمان  ــارى س ــلوك رفت ــم س ــالش کرده ای ــه ت ــورت گرفت ــاى ص برنامه ریزى ه
ــال  ــم. در ح ــت کنی ــگاه تقوی ــردى دانش ــف عملک ــوه مختل ــى را در وج فارس
ــتیم و در  ــگاه هس ــردى دانش ــه راهب ــانى برنام ــغول به روزرس ــز مش ــر نی حاض
ــى  ــت چشــم اندازهاى دین ــراى تقوی ــزى، ب ــِت برنامه ری ــن ظرفی ــا از ای ــیم ت تالش
و مذهبــى دانشــگاه نیــز بهــره ببریــم. ایــن موضــوع بســتر مناســبى بــراى تقویــت 
ــر  ــاد بین المللــى غدی ــه بنی ــى از جمل ــز بین الملل ــا مراک ــکارى ب ســازوکارهاى هم
فراهــم کــرده اســت کــه امیدواریــم بــا تقویــت همکارى هــا بتوانیــم ایــن ظرفیــت 

ــم.  ــى نمایی را عملیات
ــگاه  ــود: دانش ــح نم ــن تصری ــى کازرون همچنی ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
ــا ظرفیت هــاى مختلــف آموزشــى،  ســلمان فارســى کازرون آمادگــى کامــل دارد ت
پژوهشــى، فرهنگــى و... خــود را در جهــت ترویــج فرهنــگ و آموزه هــاى غدیــر در 
ــارس و  ــتان ف ــطح اس ــى در س ــاى فرهنگ ــى مجموعه ه ــا تمام ــزا ب ــى هم اف تعامل
شهرســتان کازرون فعال تــر نمایــد. در ایــن راســتا عــالوه بــر آنکــه آمــاده تبییــن 
دقیق تــر محورهــاى فعالیــت در قالــب تفاهم نامــه اى بــا بنیــاد بین المللــى 
غدیــر هســتیم، در ســطح شهرســتان کازرون نیــز آمــاده نقش آفرینــى و فعالیــت 

مى باشــیم. 
ــا  ــه کازرون، ب ــام جمع در ادامــه ایــن نشســت حجت االســالم محمــد صباحــى، ام
ــى علمــى و فعالیت هــاى ترویجــى  ــب مبان ــر ضــرورت پرداختــن در قال ــرورى ب م
در حــوزه غدیــر، بــه نقــش موثــر دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در حوزه هــاى 
مختلــف علمــى و فرهنگــى در ســطح منطقــه اشــاره کــرد و خاطــر نشــان نمــود: 
بنــده از محوریــت همیشــه پیش برنــده و پویــاى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــذارى  ــت مشــهود و اثرگ ــگاه، فعلی ــن دانش ــس ای ــت رئی ــور و فعالی ــا حض ــه ب ک
ــى  ــا نقش آفرین ــز ب ــر نی ــدوارم در حــوزه غدی ــه اســت، تشــکر مى کنــم. امی یافت
ایــن دانشــگاه و ســایر نهادهــا و ظرفیت هــاى مختلــف بتــوان خدمــات ارزنــده اى 

را بــه جامعــه ارائــه نمــود. 
امــام جمعــه کازرون همچنیــن بــا اشــاره بــه مشــکالت اجرایــى گوناگــون، تصریــح 
ــر  ــود دارد، کمت ــه وج ــمندى ک ــدد و ارزش ــاى متع ــم دغدغه ه ــود: علیرغ نم
ــگ  ــه فرهن ــا را ب ــن دغدغه ه ــانیم و ای ــور برس ــه منصه ظه ــا را ب توانســته ایم آنه
ــا مشــارکت  تبدیــل کنیــم. نیــاز داریــم کمیســیون هایى در حوزه هــاى مختلــف ب
افــراد دغدغه منــد تشــکیل شــوند و زمینــه عملــى و اجرایــى بــراى تحقــق عینــى 

ــد.  ــم بیاورن ــا را فراه ــن دغدغه ه و مشــهود ای
ــان  ــان و مروج ــگاه ها و متولی ــاتید دانش ــئوالن، اس ــت، مس ــن نشس ــه ای در ادام
ادامه در صفحه بعد
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ظرفیت شناسى نهادهاى دولتى، مردمى و دانشگاهى در راستاى ترویج فرهنگ و آموزه هاى غدیر

ظهــر روز 25 مردادمــاه، 
اولین نشســت از سلســله 
نشســت هاى تخصصــى 
«اندیشــه ورزى در مکتــب 
عنــوان  بــا  عاشــورا» 
ــا  ــش ب ــان آزاداندی «انس
الهــام از مکتــب امــام 
ســوى  از  حســین(ع)» 
و  فرهنگــى  معاونــت 
دانشــگاه  اجتماعــى 
ــى کازرون  ســلمان فارس
و بــا ســخنرانى دکتــر 
عاشــورى نژاد،  عبــاس 
ــز  ــر مرک پژوهشــگر و دبی
نخبــگان  هم اندیشــى 

ــا حضــور  دانشــگاهى دانشــگاه آزاد اســتان بوشــهر ب
و  دانشــجویان  دانشــگاه ها،  اســاتید  از  جمعــى 
عالقمنــدان ایــن حــوزه از طریــق بســترهاى مجــازى 

ــد.  ــزار گردی برگ
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
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
ــه مناســبت  ــلیت ب ــا تس ــن نشســت ب ــداى ای در ابت
ــداهللا الحســین(ع)،  ــوگوارى اباعب ــام س ــیدن ای فرارس
ــام را فرصتــى  تاســوعا و عاشــوراى حســینى، ایــن ای
مناســب بــراى تعمــق هرچــه بیشــتر در مبانــى قیــام 
امــام حســین(ع) و نهضــت عاشــورا برشــمرد و خاطــر 
ــان و  ــق ج ــورایى در عم ــگ عاش ــود: فرهن نشــان نم
ــه  ــى ب ــاى فراوان ــته و درس ه ــر گذاش ــا اث ــاى م دل ه
مــا داده اســت. از جملــه اینکــه بــراى دفــاع از دیــن، 
ــد از همــه  ــرآن بای ــداکارى کــرد و در راه ق بایســتى ف
چیــز گذشــت و هنگامــه نبــرد کــه در بگیــرد، همــه 
بایســتى در یــک صــف قــرار بگیرنــد. تبییــن دقیــق 
ــک  ــه کم ــاز ب ــا، نی ــن آموزه ه ــردن ای ــى ک و درون
ــن  ــگاهى دارد و در همی ــه دانش ــتر جامع ــه بیش هرچ
راســتا سلســله نشســت هاى اندیشــه ورزى در مکتــب 
عاشــورا بــه میزبانى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــه اى  ــد زمین ــم بتوان ــه امیدواری ــده ک ــزى ش طرح ری
بــراى نقش آفرینــى هرچــه مناســب تر دانشــگاه 
ــادى  ــى و اعتق ــى علم ــوزه مبان ــگاهیان در ح و دانش

عاشــورا باشــد. 
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنیــن بــا 
ــى  ــاى علم ــتفاده از ظرفیت ه ــزوم اس ــر ل ــح ب تصری
ــا قدردانــى از پذیــرش دعــوت ایــن  منطقــه کازرون، ب
دانشــگاه از ســوى دکتــر عبــاس عاشــورى نژاد جهــت 
ــاى  ــود: در رویکرده ــان نم ــر نش ــث، خاط ــه بح ارای
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــراى دانش ــده ب ــزى ش برنامه ری
کازرون، در تــالش هســتیم تــا از ظرفیت هــاى پرشــمار 
و غنــى دانشــگاهیان و اندیشــمندان کازرونــى در 
ــى را  ــویم و فرصت ــد ش ــف بهره من ــاى مختل حوزه ه
ــن  ــگان ای ــاى نخب ــا از توانمندى ه ــم ت ــم آوری فراه
ــعه اى آن  ــداف توس ــبرد اه ــت پیش ــتان جه شهرس

اســتفاده شــود. 
در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر عبــاس عاشــورى نژاد، 
پژوهشــگر و دبیــر مرکــز هم اندیشــى نخبــگان 
ــث  ــهر، مبح ــتان بوش ــگاه آزاد اس ــگاهى دانش دانش
انســان آزاداندیــش بــا الهــام از مکتــب امــام 
حســین(ع) را کــه بخشــى از پــروژه فکــرى و مطالعاتى 
ــه داد  ــرکت کنندگان ارای ــراى ش ــت را ب ــان اس ایش
ــى از آزاداندیشــى  ــه تعریف ــا ارای ــث ب ــالل بح و در خ
خاطر نشــان نمــود: آزاداندیشــى صفتــى براى انســانى 
اســت کــه تــالش مى کنــد خــود را از قیــد و بندهــاى 
گوناگــون رهــا ســاخته و در جایــگاه یک انســان ســالم 
در جهــت خودشــکوفایى حرکــت کنــد. این انســان در 
مرحلــه بعــد مى توانــد بــه آزاداندیشــى دیگــران نیــز 
کمــک کنــد و اینگونــه اســت کــه مى تــوان از کرامــت 

انســانى ســخن گفــت. 
ــگاه در  ــتاد دانش ــن اس ای
ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکه 
ــى،  ــات قرآن ــر آی ــا ب بن
انســان در بهتریــن ترکیب 
آفریــده شــده اســت، پس 
حــق نــدارد بــه بــدى 
ــس  ــزود: پ ــد، اف ــر کن فک
از آزادى فکــر بــه آزادى 
ــید  ــم رس ــان خواهی در بی
ــزرگ و اساســى  و اتفــاق ب
ــرد  ــکل مى گی ــى ش زمان
ــن آزادى را  ــوان ای ــه بت ک
در ســاحت رفتــار نیــز بــه 

ــت.  کار بس
ــق  ــر مصادی ــا ذک ــه ب ــورى نژاد در ادام ــر عاش دکت
متعــددى از احدایــث و ســیره زندگــى امام حســین(ع)، 
آنهــا را همچــون الگوهایــى ارزشــمند و جاودانــه بــراى 
ــاخصه هاى  ــى ش ــه معرف ــمرد و ب ــان برش آزاداندیش
آزاداندیشــى براســاس آموزه هــاى مکتــب امــام 
حســین(ع) پرداخــت و خاطــر نشــان نمــود: نخســتین 
و اصلى تریــن گام در آزاداندیشــى، نپذیرفتــن اســارت 
اســت. در ایــن میــان اصلى تریــن و مخوف تریــن 
ــه  ــن دغدغ ــت. بنابرای ــتن اس ــدان خویش ــدان، زن زن
انســان آزاداندیــش در گام نخســت، نجــات بخشــیدن 
ــا  ــت و ب ــش اس ــود خوی ــدان وج ــارت زن ــود از اس خ
ــد  ــت، مى توان ــام عبودی ــوکل در مق ــد و ت ــد و جه ج
بــا آســودگى از زنــدان اســارت خویشــتن رهایــى یابد. 
دانشــگاهى  نخبــگان  هم اندیشــى  مرکــز  دبیــر 
ــرورى  ــا م ــن ب دانشــگاه آزاد اســتان بوشــهر، همچنی
ــود:  ــح نم ــه، تصری ــاى عرف ــاى دع ــى فرازه ــر برخ ب
همانطــور کــه امــام حســین(ع) در گفتــار و رفتــارش به 
ــه  مــا آموختــه اســت، انســان آزاداندیــش گردن فرازان
در مقابــل ظلــم مى ایســتد و تــن بــه ظّلــت نمى دهــد. 
گفتنــى اســت در پایــان ایــن نشســت کــه بــه دلیــل 
ــى  ــتاد مل ــتى س ــتورالعمل هاى بهداش ــت دس رعای
مقابلــه بــا کرونــا، بــه صــورت غیرحضــورى و از طریــق 
ــد،  ــزار گردی برگ adobe connect ــازى ــتر مج بس
ــده  ــرح ش ــش هاى مط ــه پرس ــورى نژاد ب ــر عاش دکت

ــد. ــخ دادن ــرکت کنندگان پاس ــوى ش از س

با برگزارى اولین نشست از سلسله نشست هاى تخصصى اندیشه ورزى در مکتب عاشورا صورت پذیرفت 
نشست تخصصى «انسان آزاداندیش با الهام از مکتب امام حسین(ع)» برگزار شد

فرهنــگ غدیــر در شهرســتان کازرون، ضمــن بیــان دیدگاه هایشــان پیرامــون راهبردهــاى ترویــج فرهنــگ و آموزه هــاى غدیــر، بــه بیــان برخــى از چالش هــاى موجــود 
و راهکارهــاى عبــور از آنهــا پرداختنــد. همچنیــن بــا مــرور دســتاوردها و فعالیت هــاى نهادهــاى دولتــى و مردمــى، پیشــنهادهاى متعــددى پیرامــون فعالیت هــاى مختلــف 

در حــوزه ترویــج فرهنــگ غدیــر را مطــرح نمودنــد. 
در پایــان ایــن نشســت، حجت االســالم وحیــد احمــدى، دبیــر ســتاد بنیــاد بین المللــى غدیــر در اســتان فــارس، بــا تقدیــر از حرکــت دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
و همراهــى نهادهــاى مختلــف شهرســتان در ایــن راســتا، بــه مــرور تأثیرگــذارى برخــى از علمــاى کازرون در حــوزه غدیــر پرداخــت و خاطــر نشــان نمــود: فعالیت هــاى 
بنیــاد بین المللــى غدیــر در اســتان فــارس از ســال 93 و بــا تکیــه کامــل بــه حمایت هــاى مردمــى شــروع شــد. خوشــبختانه در ایــن مســیر همراهى هــاى آیــت اهللا ایمانــى، 
امــام جمعــه فقیــد شــیراز کــه از چهره هــاى مطــرح کازرون در ســطح کشــور محســوب مى شــوند را داشــتیم و گام هــاى خیــر ایشــان در رونــد حرکــت بنیــاد بین المللــى 

غدیــر در اســتان فــارس، ثمــرات ارزشــمندى را بــه همــراه داشــت. 
دبیــر بنیــاد بین المللــى غدیــر در اســتان فــارس در ادامــه بــا تصریــح بــر وجــود ظرفیت هــاى بالقــوه و موثــر مردمــى در ســطح جامعــه بــراى فعالیــت در حــوزه غدیــر، 
خاطــر نشــان نمــود: در تمــام ایــن ســال ها بــا تکیــه بــه ظرفیت هــاى مردمــى، موفــق بــه برداشــتن گام هــاى متعــددى در ســطح اســتان شــده ایم و در حــال حاضــر در 
22 محــور مشــغول بــه فعالیــت هســتیم. دوره هــاى تخصصــى، فضــاى مجــازى، جشــنواره ها، اطعــام در اعیــاد، ترویــج خطبــه غدیــر در قالب هــاى مختلــف فرهنگــى و... 
ــى  ــا همراه ــم ب ــه در کازرون امیدواری ــود ک ــال مى ش ــز دنب ــتان ها نی ــاد در ســطح شهرس ــاى بنی ــم. فعالیت ه ــت مى کنی ــا فعالی ــه در آنه ــى اســت ک ــه حوزه های از جمل
ــژه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بتوانیــم فعالیت هــاى  ــه وی ــا اســتفاده از ظرفیت هــاى دانشــگاهى و ب ــال در حوزه هــاى فرهنگــى و مذهبــى و ب همــه نهادهــاى فع

ســطح شهرســتان کازرون را نیــز تقویــت نماییــم.

ادامه از صفحه قبل
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ــه  ــت از مجموع ــن نشس دومی
تخصصــى  نشســت هاى 
مکتــب  در  اندیشــه ورزى 
ســخنرانى  بــا  عاشــورا، 
ــار،  ــم نوبه ــالم رحی حجت االس
عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه 
ــا شــرکت  شــهید بهشــتى و ب
جمعــى از دانشــگاهیان، بــه 
در  نیمه حضــورى  صــورت 
ــى  ــه دوان ــتاد عالم ــالن اس س
فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
از  اســتفاده  بــا  و  کازرون 
بســترهاى مجــازى برگــزار 

گردیــد. 
ــى  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و امــور بین الملــل دانشــگاه 

ــت،  ــن نشس ــداى ای ــى کازرون، در ابت ــلمان فارس س
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
مناســبت  بــه  تســلیت  ضمــن  کازرون،  فارســى 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــینى و ب ــن حس ــیدن اربعی فرارس
ــورا و  ــق عاش ــم عمی ــه مفاهی ــه ورزانه ب ورود اندیش
ــین(ع)  ــام حس ــام ام ــاى قی ــوزى از آموزه ه درس آم
ــود: خوشــبختانه شهرســتان کازرون  ــر نشــان نم خاط
ظرفیــت علمــى باالیــى را در حوزه هــاى مختلــف دارد. 
در برنامه ریزى هــاى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــا  ــن ظرفیت ه ــتفاده از ای ــا اس ــا ب ــم ت ــالش کرده ای ت
و همچنیــن دعــوت از چهره هــاى مطــرح علمــى ایــن 
ــراى توســعه  شهرســتان در ســطح کشــور، بســترى ب
ــتر  ــه بیش ــد هرچ ــگاه و پیون ــى دانش ــات علم خدم
ــزارى  ــد برگ ــم. در رون ــم آوری ــه را فراه ــا جامع آن ب
ــز  ــورا نی ــب عاش ــه ورزى در مکت ــت هاى اندیش نشس
ــتفاده  ــام کازرون اس ــى بن ــره علم ــون از دو چه تاکن
ــد،  ــن رون ــداوم ای ــا ت ــالش هســتیم ب ــم و در ت کرده ای
بخشــى از رســالت دانشــگاه در تعمیــق اندیشــه ورزى 
ــق  ــین(ع) را محق ــام حس ــام ام ــوزى از قی و درس آم

ــم.  نمایی
در ادامــه ایــن نشســت، حجت االســالم رحیــم نوبهــار، 
عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه شــهید بهشــتى، طــى 
ــلمان  ــگاه س ــرد دانش ــر از رویک ــا تقدی ــخنانى ب س
فارســى کازرون در جهــت تحقــق گفتگــوى علمــى بــا 
جامعــه، خاطــر نشــان نمود: دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــت  ــه اس ــن منطق ــى ای ــاى علم کازرون، از ظرفیت ه
ــد نقــش مهمــى در توســعه اندیشــه ورزى  ــه مى توان ک
داشــته باشــد. خوشــبختانه بــا رویکــردى کــه از ســوى 
ــوان  ــود، مى ت ــال مى ش ــگاه دنب ــن دانش ــت ای مدیری
ــه  ــد هرچ ــاهد رش ــده ش ــه در آین ــت ک ــد داش امی
بیشــتر فعالیت هــاى علمــى در این شهرســتان باشــیم. 
عضــو هیئت علمــى دانشــگاه شــهید بهشــتى، در ادامه 
ــا عنــوان «نقــش جهــل مقــدس در  ــا ارایــه بحثــى ب ب
ــود:  ــان نم ــر نش ــورا»، خاط ــداد عاش ــکل گیرى رخ ش
ــر  ــوالت خی ــى مق ــالمى، برخ ــى و اس ــات دین در ادبی
ــکان  ــتى ام ــص و کاس ــا نق ــورد آنه ــد و در م مطلقن
ــر و  ــل، ش ــه مقاب ــوالت در نقط ــى مق ــا برخ ــدارد. ام ن
ــه  ــى اســت ک ــل از آن پدیده های ــد. جه ــدى محض ان ب
مطلقــاً شــر و بــد اســت و افــزودن هــر واژه اى بــه آن، 
ــل  ــوب تبدی ــوب و مطل ــرى خ ــه ام ــد آن را ب نمى توان
کنــد. جهــل بــه لحــاظ وجودشــناختى از جنــس عــدم 
و نقصــان و کاســتى اســت. پــس بــه واقــع، جهلــى کــه 
نیکــو یــا مقــدس باشــد وجــود نــدارد. پــس منظــور از 

جهــل مقــدس، جهلــى اســت کــه رویــه و رنــگ و لعابى 
از قدســیت بــه آن کشــیده شــده تــا مشــتریان جهــل، 
دچــار اشــتباه و گمراهــى شــوند و آن را پذیــرا شــوند. 
ــر اینکــه  ــا تأکیــد ب ــه ب حجت االســالم نوبهــار در ادام
تحلیل هــاى بســیارى در مــورد رخــداد عاشــورا و هدف 
امــام حســین(ع) ارایــه شــده، خاطــر نشــان نمــود: در 
ــى  ــاظ جامعه شناس ــه لح ــورا، ب ــه عاش ــوص واقع خص
کمتــر بحــث شــده اســت کــه در آن جامعــه چــه پیــش 
آمــد کــه شمشــیر بــر گلــوى انســانى گذاشــته شــد 
ــورد وى و  ــالم(ص) در م ــأن اس ــول عظیم الش ــه رس ک
بــرادر گرانقــدرش امــام حســن(ع)، گفتــه بودنــد: آنــان 
ســرور جوانــان اهــل بهشــت هســتند؛ آن هــم توســط 
امتــى کــه امــت پیامبــر محســوب مى شــدند و توســط 
دســتگاه سیاســى و حکومتــى کــه خــود را وارث پیامبر 

مى دانســت. 
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا ارایــه تعریــف مفهــوم جهــل 
ــل  ــود از جه ــود: مقص ــان نم ــر نش ــه اى، خاط زمین
زمینــه اى کــه مى تــوان از آن بــا عنــوان جهــل نهــادى 
ــطه  ــه واس ــردم ب ــه م ــن اســت ک ــرد، ای ــاد ک ــز ی نی
ــن  ــم بنیادی ــول و مفاهی ــن از اص ــه گرفت دورى و فاصل
ــانى و  ــت انس ــت، کرام ــت، فضیل ــد عدال ــالم مانن اس
شایســته ســاالرى زمینــه وقــوع رخدادهایــى همچــون 
واقعــه عاشــورا فراهــم  شــد. در تحلیــل رخــداد 
عاشــورا، گریــز از فضیلت گرایــى و  احیــاى نظــام 
ــى  ــه مهم ــر(ص) نکت ــت پیامب ــس از رحل ــى پ قبیله گ
اســت. یکــى از محورهــاى تــالش پیامبــر(ص) برچیــدن 
ــتقرار  ــاالرى و اس ــنت قبیله س ــى س ــاى منف جنبه ه
ــرى و کرامــت انســان ها  شایسته ســاالرى، عدالــت، براب
بــود. پــس از پیامبــر(ص) مجــددا بازگشــت بــه قبیله و 

ــرد. ــاى قبیلگــى رشــد ک ــق و خوه خل
نوبهــار همچنیــن افــزود: مســئله بســیار مهــم دیگــر، 
اســالم معنــوى بــود کــه توســط حضــرت محمــد(ص) 
پایه گــذارى شــده بــود و امــر اجتماعــى و امــر سیاســى 
در رســالت آن حضــرت(ص) را سرشــار از معنویت گرایــى 
ــاد  ــر(ص) نه ــال پیامب ــس از ارتح ــا پ ــود. ام ــرده ب ک
ــه گرفــت. در  ــر معنــوى فاصل خالفــت رفته رفتــه از ام
ــم،  ــى حاک ــتگاه سیاس ــورا، در دس ــوع عاش ــان وق زم
معنویــت بــه کلــى از بیــن رفتــه بــود و قــدرت و امــر 
سیاســى بــه کانــون اصلــى توجــه تبدیــل شــده بــود. 
ــل  ــدارى جه ــث پدی ــا باع ــن جهت گیرى ه ــه ای هم

ــود.  زمینــه اى شــده ب
ــا  ــتى، ب ــهید بهش ــى دانشــگاه ش ــت علم ــو هیئ عض
تصریــح بــر ترکیــب شــدن جهــل زمینــه اى بــا جهــل 
مقــدس در وقــوع ابعــاد تاســف برانگیز عاشــورا خاطــر 

دنیاطلبــى  نمــود:  نشــان 
ــه  ــا ب ــح دنی ــردم و ترجی م
ــر  ــه از دیگ ــم البت ــرت ه آخ
ــورا  ــه عاش ــوع واقع ــل وق عل
ــل در  ــن دو عام ــه ای اســت. ب
متــون دینــى از جملــه زیارت 
اربعیــن تصریــح شــده اســت. 
امــا همچنانکــه در برخــى 
متــون آمــده اســت اســتفاده 
ابــزارى از دیــن و سوءاســتفاده 
مذهبــى  احساســات  از 
مــردم و اســتفاده از نمادهــا و 
در  مقدس مآبانــه  شــعارهاى 
حــال و هــواى رخداد عاشــورا، 
در شــهادت امــام حســین(ع) 
ــورا  ــز عاش ــاد فاجعه آمی و ابع
نقــش اساســى داشــت. متاســفانه بســیارى در کشــتن 
امــام حســین(ع) قصــد قربــت داشــتند و ایــن هشــدار 
ــان و  ــر زم ــى در ه ــان متدین ــر انس ــراى ه ــى ب بزرگ

ــت.  ــه اى اس زمین
نوبهــار بــا اشــاره بــه ضربــه خــوردن دیــن در مفهــوم 
ــد:  ــادآور ش ــدس ی ــل مق ــده جه ــى آن از پدی اجتماع
ــى  ــر اله ــه ام ــد ب ــن، موی ــه ذات دی درســت اســت ک
ــر آن وارد نمى شــود،  ــه اى ب ــارى لطم ــه اعتب اســت و ب
ــرى اجتماعــى  ــن هــم ام ــارى دیگــر دی ــه اعتب ــا ب ام
ــا  ــد زدن آن ب ــزارى از آن و پیون ــتفاده اب ــت و اس اس
جهــل و خرافــه باعــث تضعیــف آن مى شــود. بنابرایــن 
هیــچ فــرد و نهــادى اگــر پایبنــد بــه دیــن باشــد از آن 
ــزارى  ــتفاده اب ــون اس ــد؛ چ ــزارى نمى کن ــتفاده اب اس
ممکــن اســت منافعــى کوتــاه مــدت داشــته باشــد امــا 

ــد. ــن مى انجام ــف دی ــه تضعی ــت ب در نهای
ــى،  ــه عقالن ــاد چهارگان ــه ابع ــاره ب ــا اش ــار ب نوبه
ــن،  ــى دی ــمى و آیین ــه و مراس ــى، عمل گرایان احساس
ــور  ــه ط ــد ب ــن بای ــه دی ــاد چهارگان ــرد:  ابع ــد ک تاکی
متــوازن و متناســب مطــرح شــود و از فروکاســتن دیــن 
بــه هــر یــک از ایــن مقــوالت بایــد پرهیــز نمــود. بــه 
ویــژه بــر ابعــاد بنیادیــن دیــن ماننــد وفــاى بــه عهــد و 
تعهــد و امانتــدارى و صــدق بایــد تاکیــد کــرد و دیــن را 

ــد فروکاســت. ــه مراســم نبای ب
ایشــان در پایــان بــا خوانــدن فرازهایــى از متــن زیارت 
ــان  ــین(ع) ج ــام حس ــه ام ــر اینک ــى ب ــن، مبن اربعی
ــراى آگاهــى بخشــى و روشــنى بخشــى  ــزش را ب عزی
بــه جامعــه فدا کــرد، بــر ضــرورت توجــه اندیشــمندانه 
بــه وجــوه مختلــف قیــام امــام حســین(ع) تأکیــد نمود 
ــى  ــاى قرآن ــه آموزه ه ــه ب ــرد: توج ــان ک ــر نش و خاط
ــه اندیشــه ورزى و پرسشــگرى  ــوت ب ــواره دع ــه هم ک
آراى مختلــف مى کنــد،  و غربالگــرى شــنیده ها و 
ــل  ــده جه ــترش پدی ــا گس ــروز و ی ــع ب ــد مان مى توان
ــع، از عبرت هــاى عاشــورا یکــى  مقــدس شــود. در واق
ــه  ــى ک ــژه جهل ــه وی ــل ب ــه در دام جه ــن اســت ک ای
لعابــى از قدســیت بــر آن کشــیده شــده نیفتیــم؛ و این 

بــه اندیشــه و تامــل و هوشــیارى نیــاز دارد.
گفتنــى اســت ایــن نشســت، از سلســله نشســت هاى 
تخصصــى اندیشــه ورزى در مکتــب عاشــورا بــود کــه از 
ســوى معاونــت فرهنگــى و اجتماعى دانشــگاه ســلمان 
ــردد. نخســتین نشســت  ــزار مى گ فارســى کازرون برگ
ایــن سلســله نشســت ها، پیــش از ایــن و بــا ســخنرانى 

دکتــر عبــاس عاشــورى نژاد برگــزار شــده بــود.

حجت االسالم رحیم نوبهار در دومین نشست تخصصى اندیشه ورزى در مکتب عاشورا مطرح نمود
ضرورت توجه اندیشمندانه به پیام عاشورا
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منتخبان ششمین دوره شوراهاى 
اسالمى شهرهاى شهرستان هاى کازرون 

و کوهچنار، عضو کتابخانه دانشگاه 
سلمان فارسى کازرون شدند

همزمــان بــا برگــزارى نشســت تخصصــى «دانشــگاه، 
ــه روز  شــوراها و مســئولیت مشــترك اجتماعــى» ک
ــتاد  ــات اس ــالن اجتماع ــاه و در س ــنبه 10تیرم پنج ش
ــا  ــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ب ــى دوان عل
ــى  ــت علم ــا هیئ ــاتید و اعض ــى از اس ــور جمع حض
ایــن دانشــگاه و منتخبــان ششــمین دوره انتخابــات 
شهرســتان هاى  شــهرهاى  اســالمى  شــوراهاى 
ــاالده،  ــه، ب ــهرهاى کازرون، قائمی ــامل ش کازرون، ش

گردیــد،  خشــت، برگــزار  نــودان، کنارتختــه و 
ــوراها  ــن ش ــب ای ــو منتخ ــر عض ــر 32نف ــراى ه ب
ــى  ــت اهللا ایمان ــزى آی ــه مرک ــت کتابخان کارت عضوی

ــد.  ــادر ش ــى کازرون، ص ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
ــت  ــه عضوی ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس کازرون، در ای
ایمانــى  آیــت اهللا  کتابخانــه  در  شــوراها  اعضــا 
ــن  ــدف از ای ــى کازرون، ه ــلمان فارس ــگاه س دانش
اقــدام را پیونــد هرچــه بیشــتر دانشــگاه بــا ســطوح 
ــى در جهــت اســتفاده از  ــه و هم افزای ــف جامع مختل
ــه  ــات ب ــه خدم ــود ارای ــتاى بهب ــا در راس ظرفیت ه
ــه  ــود: کتابخان ــان نم ــر نش ــمرد و خاط ــردم برش م
مرکــزى آیــت اهللا ایمانــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، از جملــه کتابخانه هــاى غنــى بــا کتــب 
ــه  ــژه ب ــه وی ــه ب ــع علمــى متعــددى اســت ک و مناب
واســطه برخــوردارى از کتاب هــاى مرتبــط بــا حــوزه 
برنامه ریــزى و مدیریــت شــهرى، شهرســازى و... 
ــران  ــى مدی ــراى تمام ــبى ب ــع مناس ــد مرج مى توان
ــن  ــر همی ــد. ب ــهرى باش ــایل ش ــان مس و کارشناس
اســاس و در امتــداد گام هــاى قبلــى کــه در راســتاى 

دانشــگاه  نمــودن  جامعه محــور  رونــد  تقویــت 
ــه،  ــورت گرفت ــزى ص ــا برنامه ری ــم، ب ــال کردی دنب
ــن  ــا منتخبی ــم ت ــود آوردی ــه وج ــکان را ب ــن ام ای
شــوراهاى اســالمى در شــهرهاى شهرســتان هاى 
ــه  ــان در عرص ــال حضورش ــار س ــى چه کازرون، ط
مدیریــت شــهرى، عضــو کتابخانــه مرکــزى آیــت اهللا 
ایمانــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون باشــند تــا 
ــراى شــهرها،  بتواننــد در طــول دوران برنامه ریــزى ب
ــوند.  ــد ش ــز بهره من ــه نی ــن کتابخان ــات ای از خدم
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنیــن 
ــدام باعــث افزایــش  ــراز امیــدوارى نمــود ایــن اق اب
ــت  ــاى مدیری ــا نهاده ــگاه ب ــل دانش ــطح تعام س
ــگاه  ــود: دانش ــان نم ــر نش ــود و خاط ــهرى ش ش
ــى  ــب علم ــوان قط ــه عن ــى کازرون ب ــلمان فارس س
ــه  ــل ب ــتاى عم ــعه، در راس ــران توس ــه و پیش منطق
ــى را دارد  ــن آمادگ ــود ای ــى خ ــئولیت اجتماع مس
کــه خدمــات علمــى مــورد نیــاز دســتگاه ها و 
ــه آنهــا  ــف دولتــى و غیردولتــى را ب نهادهــاى مختل
ــاى علمــى بســیار مناســبى  ــد. ظرفیت ه ــه نمای ارای
اعــم از اعضــا هیئــت علمــى توانمنــد، دانشــجویانى 
ــن  ــددى در ای ــى متع ــاخت هاى علم ــال و زیرس فع
ــب  ــد در قال ــه مى توانن ــتند ک ــال هس ــگاه فع دانش
ــا  ــى مجموعه ه ــار تمام ــى در کن ــته هاى علم هس
و  تصمیم گیرى هــا  رونــد  در  و  گرفتــه  قــرار 
ــه  ــى را ب ــى مطلوب ــات علم ــازى ها، خدم تصمیم س
ــه نماینــد.  ــزان و کارشناســان ارای ــران، برنامه ری مدی
ــى  ــت اهللا ایمان ــزى آی ــه مرک ــت کتابخان ــى اس گفتن
ــع  ــا 360مترمرب دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ب
ــرادران  ــه ى ب ــودن تاالرهــاى مطالع مســاحت و دارا ب
و خواهــران کــه در مجمــوع گنجایــش نزدیــک 
ــاب،  ــخه کت ــر را دارد، داراى 26488نس ــه 150 نف ب
آن  بــر  عــالوه  اســت.  عنــوان  معــادل 18562 
2612نســخه کتــاب التیــن کــه معــادل 2206 عنــوان 
ــود  ــه وج ــن کتابخان ــزن ای ــود در مخ ــاب مى ش کت
ــگران  ــه پژوهش ــل مراجع ــه مح ــن کتابخان دارد. ای
حاضــر  حــال  در  و  اســت  مختلــف  حوزه هــاى 
ــا  ــى آنه ــاً تمام ــه تقریب ــال دارد ک ــو فع 1617 عض
ــه  ــن کتابخان ــع ای ــاى پژوهشــى از مناب ــا رویکرده ب

مى کننــد.   اســتفاده 

با حضور جمعى از مدیران فرهنگى دانشگاه ها، ائمه جماعات 
مساجد، فعاالن دانشجویى، جمعى از کارکنان دانشگاه و... 

صورت پذیرفت
کارگاه آموزشى ظرفیت هاى 
تعالى بخش غدیر برگزار گردید

بعــد از ظهــر پنج شــنبه، 31 تیرمــاه، کارگاه آموزشــى 
ــر  ــور دکت ــا حض ــر ب ــش غدی ــاى تعالى بخ ظرفیت ه
غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى 
دبیــر  احمــدى،  وحیــد  حجت االســالم  کازرون، 
ــارس،  ــتان ف ــر در اس ــى غدی ــاد بین الملل ــتاد بنی س

شفیعى شــاهرودى،  محمدحســن  حجت االســالم 
ــى  ــم و جمع ــه ق ــوزه علمی ــارج ح ــتاد دروس خ اس
از مدیــران فرهنگــى دانشــگاه هاى کازرون، ائمــه 
جماعــت مســاجد کازرون، فعالیــن دانشــجویى و 
اجتماعــات  ســالن  در  و...  فرهنگیــان  فرهنگــى، 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــى دوان ــتاد عل اس

ــد.  ــزار گردی کازرون برگ
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ابتــداى  در  کازرون،  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
ــت  ــکارى مشــترك معاون ــا هم ــه ب ــن نشســت ک ای
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــى و اجتماع فرهنگ
کازرون، بنیــاد بین المللــى غدیــر، بســیج دانشــجویى 
شهرســتان کازرون و ســازمان فضــاى مجــازى بســیج 

اســتان فــارس برگــزار گردیــد، دکتــر غریــب 
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
بــا تبریــک دهــه امامــت و والیــت، بــر اهمیــت نقش 
ــورد  ــى م ــاى آموزش ــت فضاه ــگاه ها در تقوی دانش
ــرد:  ــان ک ــر نش ــود و خاط ــد نم ــه تأکی ــاز جامع نی
ــت  ــده اس ــالش ش ــگاه ت ــاى دانش در برنامه ریزى ه
ــا نهادهــاى  ــف ب ــه تعامل هــاى مختل ــا تکیــه ب ــا ب ت
مذهبــى،  علمــى،  مختلــف  ســطوح  در  معتبــر 
فرهنگــى و... تــالش کنیــم تــا در فراینــدى هم افــزا، 
ــى  ــى و پژوهش ــات آموزش ــى از خدم ــطح مطلوب س
ــم  ــد داری ــم. امی ــرار دهی ــوم ق ــار عم را در اختی
بــا گســترش همراهى هــا و همکارى هــاى ســایر 
ــاى  ــه توانمندى ه ــه ب ــا تکی ــى و ب ــاى متول نهاده
دانشــگاه  در  موجــود  زیرســاخت هاى  و  علمــى 
ســلمان فارســى کازرون، بتوانیــم دامنــه ایــن 

ــم.  ــش دهی ــان افزای ــات را همچن خدم
در ادامــه ایــن نشســت، حجت االســالم وحیــد 
در  غدیــر  بین المللــى  ســتاد  دبیــر  احمــدى، 
ــى  ــرد تعامل ــر از رویک ــا تقدی ــز ب ــارس نی ــتان ف اس
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در برگــزارى ایــن 

نمایشگاه تخصصى کتاب هاى برنامه ریزى و مدیریت شهرى ـ 11 تیر 1400
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کارگاه آموزشــى، خاطــر نشــان نمــود: تــالش بنیــاد 
بین المللــى غدیــر در اســتان فــارس ایــن اســت کــه 
ــد در  ــه ده ــد ارای ــه مى توان ــى را ک ــات مختلف خدم
تمامــى شهرســتان ها و نقــاط اســتان عرضــه نمایــد. 
ــا  ــم ب ــن مه ــتان کازرون ای ــبختانه در شهرس خوش
ــاى دانشــگاه ســلمان فارســى  اســتفاده از ظرفیت ه
کازرون آغــاز شــده اســت و امیدواریــم بــا همراهــى 
ــه  ــان ب ــد همچن ــا بتوان ــام مجموعه ه ــکارى تم و هم

ــش رود.  پی
ــز حجت االســالم  ــن کارگاه نی در بخــش آموزشــى ای
دروس  اســتاد  شفیعى شــاهرودى،  محمدحســن 
ــش از 40 ــف بی ــم و مول ــه ق ــوزه علمی ــارج ح خ

ــن  ــه تبیی ــى ب ــش کارگاه ــاب، در دو بخ ــد کت جل
ــد و در  ــر پرداختن ــش غدی ــى بخ ــاى تعال ظرفیت ه
ــش هاى  ــه پرس ــز ب ــن کارگاه نی ــى ای ــش پایان بخ

ــد.  ــخ گفتن ــن، پاس حاضری
گفتنــى اســت ایــن کارگاه بــا حضــور ائمــه جماعــت 
ــگاه هاى  ــى دانش ــران فرهنگ ــاجد کازرون، مدی مس
کازرون، فعالیــن دانشــجویى، نماینــدگان کانــون 
از  برخــى  و  مذهبــى  هیئت هــاى  و  مداحــان 
فرهنگیــان بــه همــراه جمعــى از کارکنــان دانشــگاه 
ــورى  ــورت نیمه حض ــه ص ــى کازرون ب ــلمان فارس س
adobe connect ــا اســتفاده از بســتر مجــازى و ب

ــراى  ــرکت در دوره ب ــى ش ــد و گواه ــزار گردی برگ
ــد. ــادر ش ــن ص حاضری

آغاز واکسیناسیون اساتید
دانشگاه سلمان فارسى کازرون

اســاتید  واکسیناســیون  آغــاز  بــا  همزمــان 
دنبــال  بــه  و  کشــور  سراســر  در  دانشــگاه ها 
ــا شــبکه بهداشــت  هماهنگى هــاى صــورت گرفتــه ب
ــا  ــیون اعض ــتان کازرون، واکسیناس ــان شهرس و درم
ــلمان  ــگاه س ــو دانش ــاتید مدع ــى و اس ــت علم هیئ
فارســى کازرون در برابــر بیمــارى کرونــا، آغــاز شــد. 
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــه  ــکاران ب ــه هم ــى مجموع ــر از همراه ــن تقدی ضم
ویــژه مدیریــت و کارکنــان مرکــز مشــاوره، بهداشــت 
و درمــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، بــا ارایــه 
گزارشــى در ایــن خصــوص خاطــر نشــان نمــود: بــه 
ــا نهادهــاى  ــه ب دنبــال هماهنگى هــاى صــورت گرفت
دانشــگاه هاى  و همــگام بــا  شهرســتان  ســطح 
سراســر کشــور، از ســاعت هاى آغازیــن صبــح 
امــروز، سه شــنبه 12 مردادمــاه، اعضــا هیئــت 
علمــى و مدرســین دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
بــا حضــور در مرکــز واکسیناســیون ایــن شهرســتان، 

ــا  ــه کرون ــال ب ــگیرى از ابت ــن هاى پیش ُدز اول واکس
ــص  ــهمیه تخصی ــر س ــا ب ــد. بن ــت نمودن را دریاف
ــلمان فارســى کازرون، طــى  ــه دانشــگاه س ــه ب یافت
ــن  ــاتید ای ــایر اس ــرور س ــه م ــز ب ــى نی ــاى آت روزه
ــز واکسیناســیون، ُدز  ــه مرک ــه ب ــا مراجع دانشــگاه ب
ــود.  ــد نم ــق خواهن ــود را تزری ــن هاى خ اول واکس
کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رئیــس 
بیمــارى  شــیوع  ابتــداى  از  افــزود:  همچنیــن 
ــالوه  ــى کازرون ع ــلمان فارس ــگاه س ــا، دانش کرون

دســتورالعمل هاى ابالغــى از ســوى  بــر انجــام 
ــن  ــا و همچنی ــارى کرون ــا بیم ــه ب ــى مقابل ســتاد مل
علــوم،  وزارت  ســوى  از  ابالغــى  نظام نامه هــاى 
ــا  ــاى گســترده اى را ب ــاورى، تعامل ه ــات و فن تحقیق
ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در ســطح شهرســتان کازرون 
نیــز داشــته اســت. در ایــن زمینــه عــالوه بــر آنکــه 
مرکــز مشــاوره، بهداشــت و درمــان ایــن دانشــگاه، 
و  برنامه ریــزان  بــه  را  تخصصــى  مشــاوره هاى 
عمــوم مــردم ارایــه نمــود، در ســایر حوزه هــا 
اعــم از برپایــى مرکــز واکسیناســیون شهرســتان بــا 
ــاى  ــزام تیم ه ــگاه، اع ــزات دانش ــتفاده از تجهی اس
ــطح  ــگاه در س ــان دانش ــکل از کارکن ــاب متش ارزی
و  رعایــت  میــزان  بررســى  بــراى  شهرســتان 
و  کارگاه هــا  برگــزارى  الزم،  آموزش هــاى  ارایــه 
جنبه هــاى  بــا  مرتبــط  تخصصــى  نشســت هاى 
ــورت  ــنجى هاى ص ــاس نیازس ــا براس ــف کرون مختل
ــابه و  ــات مش ــتان و اقدام ــطح شهرس ــه در س گرفت
ــددى را  ــاى متع ــز فعالیت ه ــر نی ــاز دیگ ــورد نی م

ــام داد.  انج
وى در پایــان ابــراز امیــدوارى نمــود بــا تــداوم رونــد 
ــجویان و  ــان، دانش ــاتید، کارکن ــیون اس واکسیناس
ــات  ــه خدم ــراى ارای ــه الزم ب ــردم، زمین ــوم م عم
ــى  ــه و رونق بخش ــه جامع ــگاه ها ب ــرى دانش حداکث
ــد.  ــاى دانشــگاهى فراهــم آی ــه فعالیت ه ــف ب مضاع
گفتنــى اســت بنــا بــر اعــالم ســتاد ملــى مقابلــه بــا 
ــبکه  ــا ش ــه ب ــورت گرفت ــاى ص ــا و هماهنگى ه کرون
بهداشــت و درمــان شهرســتان کازرون، طــى روزهاى 

ــلمان  ــگاه س ــان دانش ــیون کارکن ــى واکسیناس آت
ــد شــد. ــاز خواه ــز آغ فارســى کازرون نی

دکتر مسلم عباسى، رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمان 
دانشگاه سلمان فارسى کازرون خبر داد

آغاز واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه 
سلمان فارسى کازرون

ســلمان  دانشــگاه  دانشــجویان  واکسیناســیون 
فارســى کازرون از صبــح روز 20 شــهریور آغــاز شــد. 
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــلم  ــر مس ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
عباســى، رئیــس مرکــز مشــاوره، بهداشــت و درمــان 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ضمــن اعــالم ایــن 
ــجویان  ــى دانش ــود: تمام ــان نم ــر نش ــب، خاط مطل
ــع  ــه مقاط دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در کلی
تحصیلــى کارشناســى، کارشناســى ارشــد و دکتــرى 
ــا در  ــد ب ــهریورماه مى توانن ــروز، 20 ش ــح ام از صب
دســت داشــتن کارت ملــى و کارت دانشــجویى خــود، 
بــه نزدیک تریــن مرکــز واکسیناســیون در شــهر یــا 
روســتاى محــل اقامــت خــود در هــر نقطــه از کشــور 

ــق نماینــد.  ــه و ُدز اول واکســن را تزری مراجع
درمــان  و  بهداشــت  مشــاوره،  مرکــز  رئیــس 
ــر  ــن خاط دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنی
ــه،  ــورت گرفت ــاى ص ــا هماهنگى ه ــود: ب ــان نم نش
در  مى تواننــد  نیــز  کازرون  ســاکن  دانشــجویان 
ــب  ــى 8 ش ــح ال ــاعت 8 صب ــاى کارى، از س روزه
ــگاه 9 دى و  ــدى، پای ــز المه ــه مراک ــه ب ــا مراجع ب

یاســمین، ُدز اول واکســن را دریافــت نماینــد. 
از  تشــکر  ضمــن  همچنیــن  عباســى  دکتــر 
مشــاوره،  مرکــز  کارشناســان  پیگیرى هــاى 
بهداشــت و درمــان دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــاى  ــا و همکارى ه ــر از همراهى ه ــا تقدی کازرون و ب
ــت  ــبکه بهداش ــان ش ــت و کارکن ــه مدیری مجموع
ــود:  ــان نم ــر نش ــتان کازرون خاط ــان شهرس و درم
ــى  ــه، ط ــورت گرفت ــاى ص ــال هماهنگى ه ــه دنب ب
ــا  ــیون اعض ــد واکسیناس ــته، رون ــاى گذش هفته ه
هیئــت علمــى و کارکنــان دانشــگاه ســلمان فارســى 

ــود.  ــده ب ــاز ش ــز آغ کازرون نی
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــت دانش ــى اس گفتن
نزدیــک بــه 1500 دانشــجو در مقاطــع مختلــف 
تحصیلــى دارد. ایــن دانشــگاه از بــدو شــیوع کرونــا 
در حوزه هــاى مختلــف از جملــه ارایــه خدمــات 
و  مختلــف  نهادهــاى  بــه  مشــاوره اى  و  علمــى 
ــراى  ــى ب ــوط ارتباط ــودن خط ــر نم ــز، دای برنامه ری
ارایــه خدمــات مشــاوره اى بــه عمــوم مــردم، کمــک 
بــه راه انــدازى و دایــر نمــودن پایــگاه واکسیناســیون 

ادامه از صفحه قبل
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امضا قرارداد تهیه سند راهبردى ده ساله دانشگاه ـ 6 شهریور 1400

گزارش تصویرى

نمایشگاه کتاب دفاع مقدسـ  6 شهریور 1400

ــى  ــى و تخصص ــت هاى علم ــزارى نشس کازرون، برگ
ــا، همــکارى  ــا کرون ــط ب ــا مســائل مرتب ــاط ب در ارتب

میدانــى بــا ســتاد کنتــرل بیمــارى کرونــا در 
ــه  ــات پرداخت ــه خدم ــه ارای شهرســتان کازرون و... ب

ــت. اس

کارکنان دانشگاه سلمان فارسى 
کازرون، ُدز اول واکسن کرونا

را تزریق کردند
ــان  ــیون کارکن ــد واکسیناس ــاز رون ــال آغ ــه دنب ب
ــاى  ــا هماهنگى ه ــور و ب ــر کش ــگاه هاى سراس دانش
صــورت گرفتــه بــا شــبکه بهداشــت و درمــان 
شهرســتان کازرون، کارکنــان دانشــگاه ســلمان 

ــا حضــور در مراکــز تعییــن شــده  فارســى کازرون ب
ــق واکســن، ُدز نخســت واکســن پیشــگیرى از  تزری

ــد.  ــق نمودن ــا را تزری کرون
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــق واکســن  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، تزری
ــى کازرون از روز  ــلمان فارس ــگاه س ــان دانش کارکن
ــى  ــود. ط ــده ب ــاز ش ــهریورماه آغ ــنبه، 14 ش یک ش
هفته هــاى گذشــته، اعضــا هیئــت علمــى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون نیــز واکســن کرونــا را 

ــد.   ــوده بودن ــق نم تزری
ــان دانشــگاه ســلمان فارســى  ــى اســت کارکن گفتن
کازرون واکســن هاى ســینوفارم، آســترازنکا و برکــت 
را در ایــن مرحلــه تزریــق نمودنــد. پیش بینــى 
ایــن  کارکنــان  تمامــى  مهرمــاه  تــا  مى شــود 
ــل  ــورت کام ــه ص ــت ُدز دوم، ب ــا دریاف ــگاه، ب دانش

ــوند. ــینه ش واکس

همزمان با شروع هفته دفاع مقدس صورت پذیرفت
نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در دانشگاه 

سلمان فارسى کازرون افتتاح شد
ــا  ــدس و ب ــاع مق ــه دف ــروع هفت ــا ش ــان ب همزم
حضــور جمعــى از اعضــا هیئــت رئیســه و کارکنــان 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، نمایشــگاه کتــاب 
ــى،  ــار پژوهش ــى آث ــدف معرف ــا ه ــدس ب ــاع مق دف
ادبــى و... برگزیــده، در ایــن دانشــگاه دایــر گردیــد. 
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
ــاب،  ــگاه کت ــن نمایش ــاح ای ــن افتت کازرون در آیی
ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا و تجلیــل 
ــف  ــاد مختل ــق در ابع ــزوم تعمی ــر ل ــران، ب از ایثارگ
ــژه  ــه وی ــراق و ب ــران و ع ــاله ای ــت س ــگ هش جن
رشــادت ها و تعهدهــاى اجتماعــى شــهدا، جانبــازان 
ــه  ــود: بره ــان نم ــر نش ــد و خاط ــران تأکی و ایثارگ
زمانــى جنــگ هشــت ســاله ایــران و عــراق، فــرازى 
ــود.  ــوب مى ش ــا محس ــر م ــخ معاص ــژه در تاری وی
مختلــف  حوزه هــاى  در  دانشــگاهیان  عمــوم 
بایســتى بــا ورود پژوهشــگرانه و اندیشــه ورزانه 
ــاد  ــن ابع ــه تاریخــى و بررســى و تبیی ــن بره ــه ای ب
مختلــف آن، تــالش نماینــد تــا آنچــه در جریــان این 
ــى  ــت، همچــون الگوی ــکل گرف ــى ش ــداد تاریخ رخ
ــریف،  ــان هایى ش ــرورش انس ــراى پ ــش ب تعالى بخ
بــه خوبــى بــه نســل هاى بعــد منتقــل شــود. برپایــى 

علمــى  آثــار  معرفــى  و  کتــاب  نمایشــگاه هاى 
ــه  ــى ب ــایان توجه ــک ش ــد کم ــده، مى توان برگزی

ــد.  ــم نمای ــن مه ــق ای تحق
ــى،  ــم عباس ــن عبدالکری ــم همچنی ــن مراس در ای
و  فرهنگــى  برنامه ریــزى  مدیریــت  سرپرســت 
ــا  ــى کازرون، ب ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش اجتماع
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا، بــه ارایــه 
ــراى  ــه ب ــورت گرفت ــاى ص ــى از برنامه ریزى ه گزارش
پاسداشــت مقــام شــامخ شــهدا و ایثارگران در ســطح 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون پرداخــت و خاطــر 
ــگاه  ــودن نمایش ــر ب ــر دای ــالوه ب ــود: ع ــان نم نش
کتــاب ویــژه دفــاع مقــدس تــا پایــان هفتــه 
ــرى  ــاى دیگ ــدس، برنامه ه ــاع مق ــت دف گرامیداش
ــه،  ــان دانشــگاه در نمازجمع ــه حضــور کارکن از جمل

ــواده شــهدا، حرکــت کاروان  ــدار و تجلیــل از خان دی
ــا  ــام ت ــهدا گمن ــره ش ــل مقب ــى در حدفاص خودروی
ــاران قبــور مطهــر شــهدا، بیــان  ــزار شــهدا، گلب گل
ــن  ــرى از ای ــاى دیگ ــران و برنامه ه ــرات ایثارگ خاط
دســت نیــز در برنامــه اجرایــى معاونــت فرهنگــى و 
ــرار  ــى کازرون ق ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش اجتماع
ــا همــکارى بخش هــاى مختلــف  گرفتــه اســت کــه ب
دانشــگاه و از جملــه پایــگاه مقاومــت بســیج شــهید 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــن دانش احمدى روش

ــد شــد.  ــرا خواه اج
ــدس از  ــاع مق ــاب دف ــگاه کت ــت نمایش ــى اس گفتن
ــلمان  ــگاه س ــاه در دانش ــا 7 مهرم ــهریورماه ت 31 ش

ــود. ــر ب ــى کازرون دای فارس

ادامه از صفحه قبل
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گزارش تصویرىخبر

ـ 3 مهر 1400 ـ 3 شهریور 1400دیدار جمعى از اعضاء هیئت رئیسه و کارکنان دانشگاه با خانواده شهید محمدباقر بزمى   بازدید رئیس دانشگاه به همراه معاون دانشجویى و کارکنان این حوزه از خوابگاه هاى دانشگاه 

در هفته دفاع مقدس و در آستانه فرارسیدن اربعین حسینى 
صورت پذیرفت 

حرکت کاروان خودرویى کارکنان 
دانشگاه سلمان فارسى کازرون از مقبره 
شهدا گمنام تا گلزار شهدا در بهشت زهرا

ــیدن  ــتانه فرارس ــاه و در آس ــروز، 4 مهرم ــح ام صب
مقــدس،  دفــاع  هفتــه  در  و  حســینى  اربعیــن 
کارکنــان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در قالــب 
ــل  ــردن حدفاص ــى ک ــن ط ــى، ضم کاروان خودروی
مقبــره شــهدا گمنــام در مجــاورت ایــن دانشــگاه تــا 
گلــزار شــهدا در آرامســتان بهشــت زهرا کازرون، بــه 

ــد.  ــهدا پرداختن ــور ش ــاران قب گلب
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــرکت کنندگان  ــلمان فارســى کازرون، ش دانشــگاه س
ــهدا  ــه ش ــا حضــور در قطع ــدا ب ــن مراســم ابت در ای
گلبــاران  بــه  بهجت العلمــا،  خیابــان  در  گمنــام 
ــت فاتحــه پرداختنــد. در  قبــور مطهــر شــهدا و قرائ
ادامــه کاروان خودرویــى کارکنــان دانشــگاه ســلمان 

ــه ســمت  ــام ب ــهدا گمن ــه ش فارســى کازرون از قطع
ــت  ــت زهرا حرک ــتان بهش ــهدا در آرامس ــزار ش گل
ــتان  ــهداى شهرس ــه ش ــور در قطع ــا حض ــرد و ب ک
کازرون، ضمــن اداى احتــرام بــه مقــام شــامخ شــهدا 
و قرائــت فاتحــه، بــه گلبــاران قبــور آنهــا پرداختنــد. 
در بخشــى از ایــن مراســم نیــز دکتــر غریــب 
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
طــى ســخنانى بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا، 

بــه ویــژه شــهداى واالمقــام شهرســتان کازرون، بــه 
ــا  ــنگرى ب ــگ و هم س ــى از دوران جن ــان خاطرات بی
ــظ  ــود: حف ــد نم ــت و تأکی ــهدا پرداخ ــى از ش برخ
روحیــه ایثــار و از خودگذشــتگى بــراى اعتــالى ایران 
اســالمى، یکــى از بزرگتریــن آموزه هایــى اســت کــه 
مى تــوان از منــش زندگــى شــهدا آموخــت و در 

ــت.  ــه کار بس ــى ب ــاى زندگ ــى عرصه ه تمام
ــان  ــام کارکن ــى از اهتم ــا قدردان ــن ب ایشــان همچنی
ــراز امیــدوارى  ــراى پاسداشــت شــهدا، اب دانشــگاه ب
نمــود بــا تکیــه بــه ایــن روحیــه و اندیشــه، بتوانیــم 
ــراث  ــهدا و می ــاى ش ــنگر دانشــگاه، از ارزش ه در س

گرانقــدر آنهــا، بــه خوبــى حفاظــت نماییــم. 
در ادامــه ایــن مراســم، دشــتى، یکــى از رزمنــدگان 
ــه  شهرســتان کازرون در دوران دفــاع مقــدس نیــز ب
ذکــر خاطــرات مشــترك خــود بــا دکتــر فاضل نیــا و 

ســایر ایثارگــران کازرونــى در جبهــه پرداختــد. 
ــترك  ــکارى مش ــا هم ــه ب ــن برنام ــى اســت ای گفتن
شــاهد  گــروه  اجتماعــى،  و  فرهنگــى  معاونــت 
شــهید  بســیج  مقاومــت  پایــگاه  و  ایثارگــر  و 
احمدى روشــن دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 

ــد. ــزار گردی برگ

دکتــر مهــدى عســکرى،  مســئول مرکــز نــوآورى انــرژى 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون اعــالم کــرد

برگزیدگان مسابقه طراحى نشان 
(لوگو) مرکز نوآورى انرژى دانشگاه 
سلمان فارسى کازرون معرفى شدند

بــه دنبــال انتشــار فراخــوان طراحــى نشــان (لوگــو) 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــرژى دانش ــوآورى ان ــز ن مرک
ــس از داورى  ــارى و پ ــال ج ــاه س کازرون در خردادم
ــوان،  ــن فراخ ــه ای ــه دبیرخان ــده ب ــال ش ــار ارس آث
ــاب و نشــان طراحــى  ــا ســوم آن انتخ ــرات اول ت نف
شــده توســط برگزیــده اول ایــن رویــداد، بــه عنــوان 
ــلمان  ــگاه س ــرژى دانش ــوآورى ان ــز ن ــان مرک نش

ــد.  ــاب ش ــى کازرون انتخ فارس
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــدى  ــر مه ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــلمان  ــگاه س ــى دانش ــت علم ــو هیئ ــکرى، عض عس
ــرژى  ــوآورى ان ــز ن ــئول مرک ــى کازرون و مس فارس
ایــن دانشــگاه، ضمــن اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــه 
دنبــال انتشــار فراخــوان طراحــى نشــان، در مجمــوع 
64 طــرح از 38 شــرکت کننــده بــه دبیرخانــه ارســال 
ــا  ــار ارســال شــده و ب گردیــد کــه پــس از داورى آث
ــوان،  ــده در فراخ ــالم ش ــرایط اع ــودن ش ــاظ نم لح
ــا  ــان و نادی ــین عرفانی ــید، محمدحس ــین رش حس
ــا  ــاى اول ت ــوان مقام ه ــه عن ــه ترتیــب ب دســتفان ب

ــاب شــدند.  ســوم انتخ
ــا  ــه زودى و ب ــود: ب ــان نم ــر نش ــه خاط وى در ادام
ــگاه  ــرژى دانش ــوآورى ان ــز ن ــمى مرک ــاح رس افتت
ــده  ــاب ش ــان انتخ ــى کازرون، از نش ــلمان فارس س

ــد.  ــد ش ــى خواه ــز رونمای ــن مرک ــراى ای ب
ــگاه  ــرژى دانش ــوآورى ان ــز ن ــت مرک ــى اس گفتن
و  پیگیرى هــا  بــا  کازرون،  فارســى  ســلمان 
عباســى دوانى،  فریــدون  دکتــر  حمایت هــاى 
ــار  ــتان هاى کازرون و کوهچن ــردم شهرس ــده م نماین
ــت  ــوز معاون ــا مج ــالمى و ب ــوراى اس ــس ش در مجل
ایــن  در  ریاســت جمهورى،  فنــاورى  و  علمــى 
دانشــگاه آغــاز بــه کار خواهــد کــرد. پــس از شــروع 

ــراى  ــات الزم ب ــت و امکان ــز، ظرفی ــن مرک ــه کار ای ب
دانش بنیــان  شــرکت  و  اســتارت آپ  فعالیــت 30 
ــان  ــگاه میزب ــن دانش ــد و ای ــد آم ــود خواه ــه وج ب
گســترده  حــوزه  اســتارت آپ هاى  و  شــرکت ها 
ــت،  ــع نف ــاى صنای ــرژى در گرایش ه ــى و ان مهندس
گاز، پتروشــیمى، بــرق، آب، انــرژى هســته اى و... 
ــن گســتردگى، قابلیــت ایجــاد  ــه ای ــود ک ــد ب خواه
اشــتغال بــراى فارغ التحصیــالن و متخصصــان حــوزه 
ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــرژى را ب ــى و ان مهندس
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جنســیتى  نقش هــاى  عرصه هــا،  ســایر  در  تغییــرات  بــا  همــگام 
ــان در  ــارکت زن ــش مش ــتاى افزای ــرده و در راس ــر ک ــاً تغیی ــز عمیق نی
ــداد  ــى رود. تع ــش م ــى پی ــوزش عال ــه آم ــى از جمل ــور اجتماع ــۀ ام کلی

ــر  ــر در ه ــجویان دخت دانش
ــگاه ها  ــع در دانش ــه مقط س
اســت؛  یافتــه  افزایــش 
بدیــن صــورت کــه در مقطــع 
ــگاه هاى  ــى در دانش کارشناس
ــد  ــش از 50 درص ــى بی دولت
دختــران  را  دانشــجویان 
تشــکیل مى دهند.بــا ایــن 
ــع  ــا باالرفتــن مقاط وجــود، ب
ــران  ــداد دخت ــى، تع تحصیل
ــى دارى  ــور معن دانشــجو به ط
اختــالف  و  یافتــه  کاهــش 
تعــداد بســیار چشــمگیر بوده 
و در رشــته-هاى فنــى و علوم 
ــت.  ــر اس ــى پررنگ ت مهندس
ــگ  ــور کم رن ــد حض ــن رون ای

زنــان در مقاطــع باالتــر، در مراحــل بعــدى زندگــى آنــان نیــز نمــود دارد 
کــه شــکاف جنســیتى عمیــق بیــن تعــداد اعضــاء هیئــت علمــى خانــم 
ــته هاى  ــان از رش ــهم زن ــدا س ــت. از ابت ــه از آن اس ــک نمون ــا ی و آق
ــوده  ــر ب ــردان بســیار پایین ت ــا م ــازار کار در مقایســه ب ــن در ب ارزش آفری
ــان در تصــدى کرســى هاى  ــدك زن ــى هم چــون ســهم ان ــه خــود تبعات ک
بــاالى آمــوزش عالــى، ســهم نابرابــر در ارتقــاء، ســهم نابرابــر در تصــدى 
موقعیت هــاى مدیریتــى، و در نهایــت مشــارکت نابرابــر در اقتصــاد 
ــانى و  ــوم انس ــته هاى عل ــالن رش ــودن فارغ التحصی ــداد ب ــردد. پرتع مى گ

ــازار کار، باعــث مى شــود  در نتیجــه اشــباع ب
ــه اشــتغال در شــغل هایى غیرمرتبــط  ــان ب زن
بــا رشــته خــود و عمدتــًا در بخــش خدماتــى 
مشــغول باشــند. در بخــش تحقیــق و توســعه 
ــا  ــان تنه ــارکت زن ــور و مش R)، حض & D)
کــه  مى دهــد  تشــکیل  را  کل  درصــد   30
در  کاســتى  نمایانگــر  به نوعــى  مى توانــد 
در  باشــد.  کشــور  سیاســت گذارى  نظــام 
تصویــر زیــر نقــش زنــان در تولیــد علــم بــه 
تفکیــک کشــورها نمایــش داده شــده اســت 
ــى  ــزان جهان ــران در کمترینمی ــهم ای ــه س ک

یعنــى کمتــر از 30 درصدمى باشــد. 
نظریــات مختلفــى بــراى توصیــف و توجیه ایــن نابرابــرى درعرصــه آموزش 
ارائهشده اســت.  –چهدرتعداددانشجویاندختروچهکادرآموزشــیخانم-  
 (Leaky Pipeline Theory)ســوراخ لوله هــاى  و  ریــزش  نظریــه 
ــاى  ــر و رده ه ــى باالت ــع تحصیل ــان در مقاط ــداد زن ــه تقلیــل یافتــن تع ب
ــان  ــداد زن ــورى که تع ــاره دارد؛به ط ــت اش ــتغال و مدیری ــر در اش باالت

عضــو هیئــت علمــى رتبــه اســتادیارى 
ــه دانشــیارى  حــدود 25 درصــد، در رتب
ــا  ــه اســتادى تنه 17,5 درصــد، و در رتب
12,6 درصــد اســت. هم چنیــن در حــوزه 
ــا 4 رئیــس  ــاال، تنه ــت ســطوح ب مدیری
ــر  ــد (2 نف ــود دارن ــم در کشــور وج خان
ــر  ــوم و دو نف در دانشــگاه هاى وزارت عل

در دانشــگاه هاى وزارت بهداشــت). 
Glass) اى  شیشــه  ســقف  نظریــه 

ceiling) بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد 
ــت یابى  ــاء و دس ــراى ارتق ــان ب ــه زن ک

بــه رده هــاى بــاالى اشــتغال و مدیریــت، همــواره ســد نامرئــى را در مقابــل 
ــاد  ــدم اعتم ــردان در ع ــوذ م ــر و نف ــى از تأثی ــه ناش ــد ک ــود مى بینن خ
ــان  ــه زن ــم ب ــدى و مه ــاى کلی ــض نقش ه ــان در و تفوی ــى زن ــه توانای ب
ــده  ــان ش ــرى زن ــع اوج گی ــقف مان ــک س ــون ی ــع هم چ ــن مان اســت. ای
کــه از عبــارت شیشــه اى بــراى توصیــف آن اســتفاده شــده اســت، چــرا 
کــه دنیــاى مردانــه ایــن ســقف را بــه علــت شیشــه اى بــودن نمى بینــد 
ولــى زنــان بــه خوبــى آن را حــس کــرده و احســاس مى کننــد على رغــم 

ــق  ــر دســت یابند.طب ــاى باالت ــه جایگاه ه ــد ب ــاى الزم نمى توانن توانایى ه
ــه  ــدد و چندگان ــاى متع Sticky) ،نقش ه floor) ــف چســبنده ــه ک نظری
ــد  ــف چســبنده عمــل مى کن ــد یــک ک ــزل و محــل کار مانن ــان در من زن
ــور شــغلى و  ــاال رفتــن و ترقــى در ام ــع کندشــدن پیشــرفت و ب کــه مان

ــود.  ــى مى ش تحصیل
ــاره دارد  ــوع اش ــن موض ــه ای Matthew)ب effect) ــو ــر متی ــورى اث تئ
ــه پذیــرش  ــه ب ــودن نویســندگان مقال ــودن و معــروف ب کــه سرشــناس ب
مقاله هــاى بعــدى آنــان بســیار کمــک مى کنــد. ایــن اثــر بعضــًا 
ــمند  ــش ارزش ــک پژوه ــه ی ــود ک ــن مى ش ــه ای ــر ب ــتباه منج ــه اش ب
ــه الزم  ــدك او، توج ــات ان ــا تألیف ــودن نویســنده و ی ــناس ب ــل ناش به دلی
ــه دلیــل داشــتن فرصــت کمتــر  ــان، ب را کســب نمى کنــد. در خصــوص زن
ــد ممکــن اســت توجــه الزم را کســب  ــات جدی ــار، تألیف ــق آث ــراى خل ب
ــترى  ــدت بیش ــا ش ــان ب ــورد زن ــو درم ــورى متی ــت، تئ ــد. درحقیق نکنن
اثرگــذار اســت.تئورى ماتیلــدا  
ــگاه  ــه ن Matilda) ب effect)
جنســیتى داشــتن در ارزیابــى 
پژوهشــى  فعالیت هــاى 
ارزیابــى  به صــورت  زنــان 
ســخت گیرانه تر  و  ســوگیرانه 
اشــاره دارد کــه ورود زنــان 
و  مرجــع  شــبکه هاى  بــه 
دشــوار  را  مرجع ســازى 
پژوهش هایــى  مى ســازد. 
ــه روى  ــا نام-هــاى مردان کــه ب
ــند  ــت مى رس ــه ثب مقالــه ب

ــد. ــترى دارن ــرش بیش پذی
حضــور  کلــى  به طــور 
عــدم  و  زنــان  کم رنــگ 
ایجــاد فضــاى الزم بــراى آنــان 
به گونــه اى کــه بتواننــد خــود را از کــف چســبنده رهــا نمــوده، از ســقف 
شیشــه اى عبــور کننــد در تعــداد جوایــز نوبــل اعطاشــده بــه زنان نســبت 
ــر  ــان اســت؛آن چنان کــه عــالوه ب ــخ هــم نمای ــردان در طــول تاری ــه م ب
ــان  ــه زن ــز، رشــته هایى ک ــان صاحــب ایــن جوای ــداد انگشت شــمار زن تع
ــزه نوبــل شــده اند بیشــتر درحیطــه علــوم  ــه کســب جای در آن موفــق ب

ــه. ــوم پای ــته هاى عل ــل رش ــه ذی ــوده و ن ــانى ب انس
مــواردى چــون ایجــاد شــفافیت در فرآیندهــا، رفــع انســداد در 
ــهمیه بندى  ــى، و س ــان کار و زندگ ــوازن می ــر، ت ــاختارهاى تصمیم گی س
و ارتقــاء ســازمانى مى توانــد بــه ارتقــاء و 
ــان در  ــور زن ــش و حض ــودن نق ــر نم پررنگ ت
رشــته هاى ارزش آفریــن و احــراز پســت و 
ــک  ــى کم ــى و اجرای ــر مدیریت ــاى باالت رده ه

ــد. کن
ــام  ــه تم ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــه حائ نکت
ــه نابرابــرى جنســیتى تنهــا  ــوط ب مســائل مرب
ــل حــل شــدن نیســت.  ــى قاب ــوزش عال در آم
خانه هــا  درون  از  بعضــًا  نابرابرى هــا  ایــن 
ــپس  ــه و س ــه مدرس ــا ورود ب ــده و ب ــاز ش آغ
عمیق تــر  شــکاف  ایــن  عالــى  آمــوزش 
ــتى از  ــران درك درس ــى دخت ــود. وقت مى ش
بــازار کار نداشــته باشــند حتــى داشــتن تحصیــالت بــاال منجــر بــه ارتقــاء 
شــغلى و احــراز نقش هــاى کلیــدى نمى شــود. پدیــده اى هم چــون 
مهاجــرت تحصیلــى کــه طــى آن دانشــجویان در مقاطــع باالتــر از رشــته 
ــوم  ــى و عل ــته هاى عموم ــه رش ــه ب ــوم پای ــا عل ــى و ی ــى و مهندس فن
ــتردیده  ــجویان دختربیش ــد –و در دانش ــته مى دهن ــر رش ــانى تغیی انس
ــد  ــن باش ــى از ای ــود–مى تواند حاک مى ش
ــراى  ــتر ب ــر بیش ــجویان دخت ــه دانش ک
ــه  ــه ادام ــدرك ب ــا کســب م ســرگرمى و ی

مى پردازنــد.  تحصیــل 
ــداد بخش هــاى پیشــین  ــى، برون ــه عبارت ب
(کودکــى، مقاطــع تحصیــالت پیــش از 
بعــد  قســمت هاى  در   (... و  دانشــگاه، 
ــن  ــه ای ــى ک ــه صورت ــت؛ ب ــذار اس اثرگ
بزرگســاالن  در  جنســیتى  بى عدالتــى 
منعکــس  دارنــد  کــه  شــغل هایى  در 
ــن  ــد از پایین تری ــن، بای ــردد. بنابرای مى گ
ــد از  ــر توانمن ــاد تصوی ــس و ایج ــزت نف ــت ع ــه تقوی ــطح ب ــه و س الی
ــوزش و ایجــاد فضــاى مناســب و  ــه کمــک آم ــرد و ب ــران شــروع ک دخت
تصویــب طرح هــا و قوانیــن عدالــت محــور بــه توســعه فــردى زنــان و در 

ــت. ــت یاف ــه دس ــده جامع ــعه آین ــت توس نهای
...................

ــط  ــده توس ــزار ش ــى، برگ ــوزش عال ــان در آم ــش زن ــى از همای *تلخیص
ــخ 1399/09/18 ــه تاری ــى ب ــى و اجتماع ــات فرهنگ ــه مطالع موسس

زنان در آموزش عالى از چشمانداز جامعهشناختى*
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ــت  ــه درخدم ــده کار و کاردارى اســت ک ــاى دارن ــت به معن ــد در لغ کارمن
ــى  ــد کس ــروزى، کارمن ــالح ام ــد. در اصط ــا اداره اى باش ــتگاهى ی دس
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــا بخــش خصوصــى ب ــت ی ــت از دول ــه به نیاب اســت ک
مى پــردازد. کارمنــد در ایــن معنــا همــه کارکنــان دســتگاه هاى دولتــى و 
خصوصــى را، از مســئوالن رده بــاال (کارمنــدان ارشــد) تــا کارکنــان ســطح 

ــود. ــامل مى ش ــزء)، ش ــدان ج ــن (کارمن پایی
ــى،  ــاى اقتصــادى، فرهنگ ــه زمینه ه ــزاران در هم ــن کارگ ــاى ای فعالیت ه

سیاســى، و تولیــدى موجــب ثبــات رونــد 
ــه شده اســت.  ــاد جامع ــراى آح ــى ب زندگ
ایــن روزهــا بــا توجــه بــه شــیوع 
ــر  ــالوه ب ــدان، ع ــا کارمن ــارى کرون بیم
ــته اند  ــته، توانس ــت گذش ــاى مثب نقش ه
نقــش جدیــد و مهمــى در مقابلــه بــا ایــن 
ــا  ــد. آن ه ــا کنن ــاك ایف ــرى خطرن همه گی
ــادى و  ــامان اقتص ــرایط نابس ــم ش به رغ
بــروز دغدغه هــاى جدیــد در عرصــه 
ــت  ــوع هم ــه ارباب رج ــانى ب خدمت رس
و تالشــى مضاعــف داشــته اند؛ گویــى 
ــث شــریف را از پیامبــر مکــرم  ایــن حدی
ــود  ــگى خ ــق همیش ــالم (ص) سرمش اس

ــود: ــه فرم ــد ک ــرار داده ان ق
ــور  ــه ام ــد و ب ــاز کن ــح را آغ ــه صب هرک
مســلمانان اهتمــام نــورزد از آنان نیســت.

هماننــد  نیــز  کارمنــدان  به یقیــن 
ــکالت و  ــه داراى مش ــار جامع ــایر اقش س
مى باشــند.  خــود  خــاص  چالش هــاى 
ســازمان ها  بعضــى  در  براى نمونــه 
ــت  ــا مدیری ــوع ی ــه ارباب رج ــاهدیم ک ش
ــد  ــه بای ــاران، آن چنان ک ــى هم قط ــا حت ی
و شــاید، روابــط و مناســبات درخــورى بــا 
فــرد کارمنــد ندارنــد. پرواضــح اســت کــه 
وظایــف یــک کارمنــد، تنهــا بــه وظایــف 

ــه  ــئولیت هایى ک ــوق و مس ــر ماف وى در براب
ــل  ــود. درذی ــدود نمى ش ــت مح ــاده شده اس ــر دوش او نه ــر ب از رده باالت

ــم: ــاره مى کنی ــوارد اش ــن م ــده اى از ای ــه گزی ب

الف) وظایف درقبال همکاران

ــن رو،  ــت. از ای ــزارى اس ــراى خدمتگ ــدس ب ــى مق ــط ادارى، محیط محی
مناســب اســت سرشــار از مهرودوســتى و عــارى از هرگونــه کینه اى باشــد 
تــا زمینــه بهره منــدى از الطــاف الهــى و همــکارى متقابــل افــراد فراهــم 

آیــد.

ــورت  ــر، مش ــه همدیگ ــبت ب ــدان نس ــل کارمن ــف متقاب ــه وظای از جمل
ــى  ــا مکف ــب ی ــات مناس ــا آن اطالع ــه ب ــه دررابط ــت ک ــورى اس در ام
ــه  ندارنــد. امــروزه به ســبب گســتردگى و پیچیدگــى امــور ادارى، نیــاز ب
ــى (ع)  ــان عل ــود. امیرمؤمن ــاس مى ش ــته احس ــرى بیش ازگذش هم فک
ــنجید  ــر بس ــا یکدیگ ــه ها را ب ــد: «اندیش ــوص مى فرماین ــن خص در ای
ــه  ــرد اســت ک ــاى خ ــذا مقتض ــردد». ل ــکار گ ــواب از آن آش ــا رأى ص ت

ــان  ــا کارشناس ــورت ب ــت گذارى ها، از راه مش ــى سیاس ــران، در تمام رهب
ــد. ــدام کنن ــره اق شایســته و خب

تعهــد کارى قلــب تپنــده هرســازمان اســت کــه بــا انگیزه ســود رســاندن 
ــا،  ــعه مهارت-ه ــا توس ــال، ب ــد متع ــاى خداون ــه و کســب رض ــه جامع ب
ــا  ــا اهــداف مشــخص، یادگیــرى نحــوه مقابلــه ب انجــام کار تشــکیالتى ب

ــود. ــت نم ــم را تقوی ــن مه ــوان ای ــا، و ... مى ت چالش ه

ــه در  ــى رود ک ــاى نفــس به شــمار م ــن بیمارى ه حســادت یکــى از بدتری
محیط هــاى ادارى به ســبب وجــود زمینه هــاى موفقیــت، پیشــرفت، 
ــى،  ــور اخالق ــه در ام ــادى و چ ــور م ــه در ام ــکاران، چ ــاى هم و ارتق
ــى  ــل ذات رقابت ــو (Vecchio) به دلی ــر وکی ــد. دکت ــروز کن ــد ب مى توان
ــد.  ــادى مى دان ــط کارى ع ــازمانى، حســادت را در محی ــى س ــودن زندگ ب
ــان  ــه بی ــن خصیص ــر ای ــودن اث ــى نم ــراى خنث ــى را ب ــج راهنمای او پن

مى کنــد:
ارزیابــى بلــوغ احساســى افــراد درهنــگام 

اســتخدام آن هــا
وارد کــردن فرهنــگ تیمــى (گروهــى) در 

ســازمان
تخصیــص پــاداش بــه همــکارى و کار 

گروهــى
تشویق ارتباطات باز و شفاف

ــى  ــرد باالی ــه عملک ــرادى ک ــراردادن اف ق
ــدن  ــث برانگیخته ش ــب باع ــد (و اغل دارن
ــوان  ــه عن ــوند) ب ــادت مى ش ــس حس ح
ــا ــاور، و راهنم ــور (mentor)، مش منت

ــاعدت هاى کارى  ــى، مس ــى و یکرنگ یکدل
بــه همــکاران و کســب اجــازه جهــت ورود 
ــل  ــت تداخ ــن اس ــه ممک ــورى ک ــه ام ب
دیگــر  از  آیــد  به حســاب  مســئولیت 
ــط  ــد محی ــه مى توان ــت ک ــواردى اس م

کارى را دلنشــین تر کنــد.

ب) وظایف در قبال زیردستان
مــواردى چــون تقســیم کار مناســب، 
پرهیــز از تبعیــض، دلجویــى از زیردســت، 
ــى، و ...  ــتباهات جزی ــل اش ــل درمقاب تغاف
ــدان نســبت  ــف کارمن ــوان از وظای را مى ت

ــمرد. ــود برش ــراد زیردســت خ ــه اف ب

ج. وظایف نسبت به ارباب رجوع
کارمنــدان و کارگــزاران نظــام، در هــر رده و مقامــى کــه باشــند، نســبت 
ــه،  ــورد کریمان ــون برخ ــى هم چ ــدگان وظایف ــردم و مراجعه کنن ــه م ب

ــد.  ــایى دارن ــاف، و گره گش ــت انص ــى، رعای ــدارا، فروتن م
ــت  ــارزى اس ــاى ب ــبه نفس از ویژگى ه ــت و محاس ــت مراقب ــى اس بدیه
ــه  ــان هم ــتگیر و یارى رس ــر دس ــوارد فوق الذک ــام م ــد در تم ــه مى توان ک
ــا و  ــدان ادارات در برخورده ــًا کارمن ــالمى و مخصوص ــه اس ــراد جامع اف
رفتارهایشــان باشــد. همیــن نکتــه مهــم اســت کــه همــواره پیشــوایان 
ــر  ــت آن را ب ــده  و رعای ــدان فراخوان ــا را ب ــالم) م ــوم (علیهم الس معص

ــته اند. ــح دانس ــف ارج ــایر وظای س
ــت  ــزاران دول ــاى کارگ ــت فعالیت ه ــراى پاسداش ــه اى ب ــد بهان روز کارمن
ــاط  ــراد در نق ــن اف ــات ای ــه خدم ــادن ب ــالمى و ارج نه ــورى اس جمه
ــده،  ــدان برگزی ــطه آن کارمن ــه به واس ــت؛ روزى ک ــور اس ــف کش مختل
به عنــوان نماینــدگان تعــداد کثیــرى از ایــن فعــاالن عرصه هــاى 
مختلــف، موردتجلیــل قــرار مى گیرنــد تــا شــاید بــه ایــن وســیله تــوان 
ــه خدمــات بیشــتر پیــدا کــرده، ان شــاءاهللا الگویــى  مضاعفــى بــراى ارائ

ــوند.  ــى ش ــن عرصــه معرف ــازه وارد ای ــاالن ت ــراى فع ب

ویژگى هاى کارمندان در سازمان 

عبدالکریم عباسى
مدیر امور فرهنگى

میثاق نامه کارى کارکنان دانشگاه سلمان فارسى کازرون
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ــا ســالم و تبریــک دســتآورد بزرگتــان، لطفــًا درمــورد ماهیــت رشــته  ب
ــدگان  ــراى بعضــى از خوانن ــن اســت ب ــه ممک ــکى، ک ــک پزش انفورماتی

ــد. ــح دهی ناآشــنا باشــد، و علــت گزینــش آن توضی
با سالم خدمت همه خوانندگان عزیز، خوشحالم در خدمتتان هستم.

رشــته انفورماتیــک پزشــکى بــه مدیریــت اطالعــات پزشــکى بــا اســتفاده از فنــاورى 
ــت  ــود کیفی ــه بهب ــادى، از جمل ــاى زی ــد مزای ــه مىتوان ــاره دارد ک ــات اش اطالع
ــان،  ــاى درم ــکان، و کاهــش هزینهه ــرى پزش ــود تصمیمگی ــکى، بهب ــات پزش خدم

ــه همــراه داشــته باشــد. ب
در ایــن رشــته براطالعــات پزشــکى تأکیــد مىشــود و علــم کامپیوتــر 
ــیار  ــش بس ــات نق ــن اطالع ــتفاده از ای ــت و اس ــد در مدیری مىتوان

مهمــى داشــته باشــد.

دلیــل یــا دالیــل موفقیــت خــود را چــه مىدانیــد؟ اهــداف 
آتىتــان چیســت؟

داشــتن برنامــه و هــدف در موفقیــت هــر فــرد بســیار مهم اســت؛ من 
هــم بــا توجــه بــه عالقــه بــه ادامهتحصیــل در ایــن رشــته تصمیــم 
ــع کنکــور ارشــد گرفتــم و بــا انگیــزه رســیدن بــه  بــه مطالعــه مناب

اهدافــم در ایــن رشــته، بــا برنامــه منظــم تــالش زیــادى کــردم.
ــد در  ــکى مىتوانن ــک پزش ــه انفورماتی ــص در زمین ــراد متخص  اف
ــه نقــش بســیار مهمــى  ــن حــوزه در جامع پیشــرفت برنامههــاى ای
ایفــا کننــد؛ امیــدوارم بتوانــم بــا تــوکل بــه خداونــد و تــالش، در ایــن 

زمینــه فــردى بامهــارت و آگاه باشــم.

ــر کشــورى  ــاى برت ــاهد کســب رتبهه ــم، در دانشــگاه ش ــته ه در گذش
ــه  ــا را چ ــن موفقیته ــل ای ــم. دلی ــط همرشــتهاىهاى شــما بودهای توس

مىدانیــد؟
بلــه، در ســالهاى قبــل خانــم ســهیال جــوکار رتبــه 1 همیــن رشــته را در کنکــور 
ــغول  ــران مش ــگاه ته ــد و در دانش ــاص دادهان ــان اختص ــه خودش ــد ب کارشناسىارش
ــا آنجــا کــه اطــالع دارم،رتبههــاى دورقمــى در  ــه تحصیــل هســتند. همچنیــن، ت ب
کنکــور کارشناسىارشــد وزارت علــوم هــم داشــتهایم کــه در دانشــگاههاى صاحبنــام 
کشــور،همچون تربیــت مــدرس، شــیراز، اصفهــان، تهــران، صنعتــى شــیراز، و  ...یــا 
در حــال تحصیلانــد و یــا در مقطــع کارشناسىارشــد دانشآموختــه شــدهاند.

بســیارى از دوســتان مــن هــم ترجیــح دادهانــد بــه جــاى ادامــه تحصیــل وارد بــازار 
ــنویم. ــا مىش ــاى آنه ــى از موفقیته ــاى خوب ــبختانه خبره ــه خوش ــوند ک کار ش

ــد  ــز مىتوان ــرد، محیــط آموزشــى نی ــزه و برنامــه هــر ف ــر انگی  بهنظــر من،عــالوه ب
ــرد داشــته باشــد. محیــط آموزشــى ســالم و  ــى ف ــادى در تصمیمهــاى آت ــر زی تأثی
پویــاى بخــش فنــاورى اطالعــات دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون باعــث مىشــود 

ــزرگ و ارزشــمند فکــر کنــد. ــه اهــداف ب انســان ب

بــراى مــا بیشــتر از ســبکزندگیتان بگوییــد. اوقــات روزانهتــان بــه چــه 
شــکل مىگذرد؟

بــا توجــه بــه اهدافــم در رشــته انفورماتیــک پزشــکى، بخشــى از اوقــات روزانــهام را 
ــه  ــن ب ــاص دادهام و همچنی ــته اختص ــن رش ــاى الزم در ای ــرى مهارته ــه یادگی ب
مطالعــه منابــع و پژوهشهــاى انجامشــده در ایــن حــوزه نیــز مىپــردازم. بــا توجــه 
ــه اینکــه در رشــته مهندســى فنــاورى اطالعــات فارغالتحصیــل شــدهام، در ایــن  ب

زمینــه در یــک آزمایشــگاه نیــز مشــغول بــه فعالیــت هســتم.

بــه  نظــر شــما تحصیــل در مقطــع تحصیــالت تکمیلــى چــه تفــاوت یــا 
ــى دارد؟ ــع کارشناس ــل در مقط ــا تحصی ــى ب تفاوت های

بهنظــر مــن،در مقطــع کارشناســى بــه آمــوزش فــرد توجــه مىشــود و بــراى اینکــه 
فــرد بتوانــد از نظــر عملــى نیــز توانمنــد باشــد الزم اســت بــه مهارتهــاى موردنیــاز 
ــراى  رشــته خــود هــم توجــه کنــد. مقطــع تحصیــالت تکمیلــى فرصتــى هســت ب
ــاى  ــه پژوهشه ــود و نســبت ب ــد ش ــد از نظــر پژوهشــى توانمن ــرد  بتوان ــه ف اینک

انجــام شــده در ســطح جهانــى آگاهــى داشــته باشــد.

ــژه  ــر رشــته، بهوی ــاى دیگ ــراى ورودىه ــهاى ب چــه توصی
ــد؟ ــا، داری نووروده

ــه  ــه ورودىهــاى جدیــد در ایــن رشــته توصیــه مىکنــم حتمــا ب ب
ــى در  ــا از نظــر علم ــد ت ــه کنن ــى توج ــاى دوره کارشناس آموزشه
ــن  ــند. همچنی ــات باش ــواد و داراى معلوم ــردى باس ــود ف ــته خ رش
ــه  ــى ک ــته و اهداف ــاز رش ــاى موردنی ــه مهارته ــار آموزش،ب در کن
دارنــد حتمــاً توجــه کنندتــا در پایــان دوره کارشناســى هــم ازنظــر 
ســواد علمــى و هــم مهارتهــاى عملــى از توانایــى باالیــى برخــوردار 

باشــند.

دوران قرنطینه کرونا براى شما چگونه گذشت؟
ــن  ــى را بــراى م ــى محدودیتهای ــا از جهات دوران قرنطینــه کرون
ــراى  ــز باعــث شــد بیشــتر ب ــى نی ــه وجــود آورد و ازجهات و همــه ب
برنامههــا و اهدافــم وقــت بگــذارم. امیــدوارم هرچــه ســریعتر دوران 

ــه ســر ببرنــد. ــا تمــام شــود و همــه در ســالمت ب کرون

ارزیابىتان از آموزش مجازى اخیر چیست؟
ــا از مقطــع کارشناســى فارغالتحصیــل  ــه اینکــه پیــش از بحــران کرون ــا توجــه ب ب
شــدم،آموزش مجــازى را در دانشــگاه تجربــه نکــردم ولــى بــه عنــوان فــردى کــه در 
رشــته فنــاورى اطالعــات تحصیــل کــردهام، بــه نظــر مــن ایــن دوران فرصتــى شــد 
بــراى توجــه بیشــتر بــه بحــث آمــوزش مجــازى کــه ارزش فناورىهــاى ایــن حــوزه 
را،بــا وجــود تنگناهــا، بیشازپیــش نمایــان کــرد. قطعــاً اســتفاده از مزایــاى آمــوزش 
ــن  ــرفت ای ــه پیش ــد ب ــا، مىتوان ــع آنه ــود و رف ــع موج ــه موان ــه ب ــازى و توج مج

حــوزه کمــک شــایانى کنــد.

تحصیل در دانشگاه سلمان فارسى کازرون را چگونه دیدید؟
بســیار خوشــحالم کــه دوره کارشناســى را در محیــط آرام دانشــگاه ســلمان 
ــدم.  ــاى فنــاورى اطالعــات ایــن دانشــگاه گذران فارســى کازرون و گــروه بســیار پوی
ــده درســى و  ــادى در آین ــر زی ــروه تأثی ــن گ ــوزش اســاتید بســیار خــوب ای قطعاًآم

ــد داشــت. ــن خواه ــغلى م ش

در پایــان، ضمــن تشــکر مجــدد از اینکــه بــا مــا بــه گفتگــو نشســتید، 
اگــر صحبــت یــا نکتــه ناگفتــهاى مانــده بفرماییــد.

ــه  ــى کازرون ک ــلمان فارس ــگاه س ــان دانش ــتادان، و کارکن ــئوالن، اس ــى مس از تمام
ــد منــان ســالمت و  در آمــوزش مــن نقــش داشــتند بســیار سپاســگزارم و از خداون

ــتارم. ــزون را برایشــان خواس موفقیــت روزاف
از اســتادان بزرگــوارم در گــروه فنــاورى اطالعــات کــه دلســوزانه بــراى دانشــجویان 
زحمــت مىکشــند کمــال تشــکر را دارم و بــراى همــه اســتادان و دانشــجویان ایــن 

رشــته آرزوى موفقیــت و ســربلندى را دارم.

گفتگو با دانشجوى نخبه، سمیه کیانیان بیگدلى
 رتبه نخست کشورى در آزمون کارشناسى ارشد رشته انفورماتیک پزشکى

ــى دانشــجوى  ــان بیگدل ــمیه کیانی ــاره: س اش
مقطــع  در   IT رشــته   1394 ســال  ورودى 
کارشناســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــون  ــج آزم ــالم نتای ــس از اع ــه پ ــد ک مىباش

بــه  موفــق  دانشــگاهها  کارشناسىارشــد 
ــود  ــراى خ ــورى ب ــه نخســت کش کســب رتب
و دانشــگاه مان شــده اســت. در گفتگویــى 
کــه درذیــل آمــده ایــن بانــوى نخبــه وموفــق 

از خــود، دســتآورد کنونــى، و برنامههــاى 
ــه  ــدگان خبرنام ــراى خوانن ــىاش بیشــتر ب آت

ــت. ــد گف خواه
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ــته اید، و  ــا گذاش ــار م ــه دراختی ــى ک ــت وقت ــپاس باب ــالم و س ــا س ب
ــى  ــرى از زندگ ــرح حال مختص ــا ش ــان، لطف ــک موفقیتت ــن تبری هم چنی

ــد. ــگاه بفرمایی ــه دانش ــدگان خبرنام ــراى خوانن ــود ب خ
بــا ســالم و تشــکر، ســینا محمدباقــرى هســتم 23 ســاله از شــیراز.دورة دبیرســتان را 
در مدرســۀ شــهید دســتغیب و در رشــتۀ تجربــى گذرانــدم و درنهایــت به خاطــر عالقــۀ 

شــخصى بــه رشــتۀ روانشناســى، ایــن رشــته را انتخــاب نمــودم.

در چــه گرایشــى پذیرفتــه شــده اید و اساســًا هدفتــان از چنیــن 
بوده اســت؟ چــه  گزینشــى 

ــه  ــه و ســپس ب ــه خاطــر عالق ــۀ اول ب ــى و در درج ــش بالین در گرای
ــردم. ــن گرایــش را انتخــاب ک ــغلى ای ــل موقعیــت ش دلی

ــى  ــاى آت ــداف و برنامه ه ــه از اه ــدگان خبرنام ــراى خوانن ب
خــود بگوییــد.

ازنظــر تحصیلــى، در کوتاه مــدت به فکــر مقطــع پیــش رو، یعنــى همــان 
کارشناسى ارشــد، هســتم کــه بــه امیــد خــدا ایــن دوره را باموفقیــت 
پشــت ســر بگــذارم و در بلندمــدت هــم بایــد به فکــر کســب مهــارت 
ــل  ــر مث ــدارج باالت در کار بالینــى و پژوهشــى، و هم چنیــن کســب م
مقطــع دکتــرى باشــم، چــون به نظــرم قبولــى در کنکــور ارشــد تــازه 
آغــاز یــک مســیر کمابیــش پــر پیچ وخــم هســت.ازنظر شــخصى هــم 
ــد،  ــات جدی ــه تجربی ــاز نســبت ب ــا اتخــاذ رویکــردى ب ســعى دارم، ب
ــار ورزش،  ــرم و البتــه همــۀ این هــا در کن ــاد بگی ــازه اى ی چیزهــاى ت

تفریــح و ســرگرمى کــه الزمــۀ نشــاط بشــر اســت!

ــه  ــان ب ــات روزانه ت ــد. اوق ــبک زندگیتان بگویی ــتر از س ــا بیش ــراى م ب
ــذرد؟ ــکل مى گ ــه ش چ

مــن هــم ماننــد دیگــران ســبک زندگــى مختــص خــودم را دارم و درمجمــوع ســعى 
مى کنــم خــود را بــه نوعــى بــا فعالیــت هــاى مختلــف مشــغول نمایــم و در ایــن یــک 
ســال اصــًال آن طــور نبــود کــه تمــام زندگــى خــود را وقــف درس و کنکــور کنــم ولــى 
درکل ســعى کــردم اولویتــم درس باشــد. ســاعات مطالعــۀ روزانــه ام آن قــدر زیــاد نبود 
امــا بــه دلیــل آن کــه نســبتاً زود (حــدوداً مــرداد مــاه 99) شــروع کــردم و پیوســته 
پیــش رفتــم، در آزمــون ارشــد نتیجــه مطلوبــى گرفتــم. دروســى را کــه مى خواســتم 
ــًال یــک فصــل 30 صفحــه اى را  ــر (مث ــاى کوچک ت ــه بخش ه ــم، ب دریــک روز بخوان
ــا  ــتراحت ی ــه اس ــا ب ــن آن ه ــو بی ــیم مى کردم ــه اى) تقس ــاى 10 صفح ــه بخش ه ب
ســرگرمى مى پرداختــم. مــرور هــم همیشــه در دســتور کارم بــود. ضمنــاً ایــن را هــم 
بگویــم کــه در شــبکه هاى اجتماعــى مثــل اینســتاگرام، توییتــر، و ... حضــور نــدارم و 
بــه همیــن علــت از آرامش خاطــر زیــادى برخــوردار هســتم!در مجمــوع ســعى کــردم 

بــه برنامه ریــزى خــودم اعتمــاد داشــته باشــم و از درس خوانــدن لــذت ببــرم.

دوران چهارسال دانشجویى براى شما چگونه گذشت؟
فکــر مى کنــم مقطــع کارشناســى بــراى اکثــر دانشــجویان، دورانــى خــاص و 
ــات  ــم تجربی ــودم و ه ــتثنى نب ــه مس ــن قضی ــم از ای ــن ه تکرارنشــدنى هســت و م
شــخصى در ایــن چهارســال و هــم خوانــدن دروس مرتبــط بــا رشــته  مان، جهان بینــى 
ــه زندگــى تاحــدودى تغییــر داد. به عــالوه، در ســه ترم آخــر  و دیــد مــن را نســبت ب
ــوزش مجــازى ســروکار داشــتیم کــه آن هــم در  ــع آن آم ــا و به تب ــروس کرون ــا وی ب

ــود. ــۀ جدیــد و البتــه نــه چنــدان خوشــایندى ب نــوع خــود تجرب

چه  عواملى را در موفقیت اخیر خود دخیل مى دانید؟
ــا،  ــدن درس ه ــتگى در خوان ــه و پیوس ــس از آن عالق ــف خداوند،پ ــۀ اول، لط در درج
ــدت  ــن م ــر آن، در ای ــالوه ب ــاتید. ع ــدى از اس ــن و بهره من ــى والدی ــپس همراه س
ــر زدن تســت  ــا درگی ــم ت ــرى درس بخوان ــدف یادگی ــا ه ــردم بیشــتر ب ســعى مى ک

کنکــور باشــم. درآخــر هــم بایــد بــه اهمیــت درس زبان انگلیســى اشــاره کنــم. مــن 
از دبیرســتان، خداراشــکر، زبانــم خــوب بــود و همیــن امــر هــم درنهایــت موجبــات 

ــه خیــرى در کنکــور ارشــد را برایــم فراهــم آورد. عاقبــت ب

دوران قرنطینه کرونا براى شما چگونه گذشت؟
ــاره اى نداشــتم جــز ســازش  ــایرین چ ــل س ــود و مــن هــم مث ــاق بى ســابقه اى ب اتف
ــا شــرایط جدیــد به وجــود آمــده. از نظــر تحصیلــى هــم به دلیــل تازگــى آمــوزش  ب
ــف خــود  ــا مدتــى تکلی ــم و ت ــه رو شــده بودی ــدى روب ــا چالش هــاى جدی مجــازى، ب
ــم  ــد در وقت ــه رفت و آم ــاز ب ــدم نی ــل ع ــر به دلی ــال آخ ــه در س ــتیم. البت را نمى دانس
ــدن  ــه مان ــر چــاره اى نداشــتم جــز در خان ــى شــد و دیگ صرفه جوی

ــدن.  و درس خوان

ــه  ــوان ک ــق و درس خ ــجوى موف ــک دانش ــوان ی ــه  عن ب
به شــیوه  کارشناســى تان  تحصیــالت  از  تقریباًنیمــى 
آمــوزش ســنتى کالســى گذشــت و نیمــى به صــورت 
مجــازى، آمــوزش مجــازى اخیــر را چگونــه ارزیابــى 

؟ مى کنیــد
ــاً در  ــود، مخصوص ــاى حضــورى نب ــت کالس ه ــه کیفی ــه ب ــه ک البت
ایــن ترم هــاى آخــر کــه چندیــن کالس عملــى هــم داشــتیم و هــر 
ــد از  ــه بازدی ــى ب ــته روان شناس ــر رش ــال آخ ــجویان س ــاله دانش س
ــا  ــرده مى شــدند کــه ایــن امــر به خاطــر شــرایط کرون بیمارســتان ب
ــم  ــه گفت ــور ک ــورت همان ط ــر ص ــود. در ه ــدور نب ــا مق ــراى م ب
چــاره اى جــز ســازش نداشــتیم البتــه اســاتید محتــرم هــم نهایــت 
تــالش خــود را بــراى بهبــود کیفیــت ایــن کالس هــا انجــام دادنــد.

تحصیل در دانشگاه سلمان فارسى کازرون را چگونه دیدید؟
مســلماً تجربــه مــن در ایــن 4 ســال، در نتیجــۀ کنکــورم بى تأثیــر نبوده اســت. دوران 
آرام و ســودمندى را در ایــن دانشــگاه ســپرى کــردم و رفتــار و برخــورد کارکنــان و 
ــن  ــخصه در ای ــن به ش ــود. م ــه ب ــوب و محترمان ــیار خ ــجویان بس ــا دانش ــاتید ب اس
ــدا نکــردم و جــو آرام و دوســتانه  ــا آموزشــى پی ــچ مشــکل ادارى ی ــار ســال هی چه
ایــن دانشــگاه، درمجمــوع، دوران تحصیلــى نســبتاً بى دغدغــه و لذت بخشــى را 
برایــم رقــم زد.در ایــن جــا بایــد کمــال تشــکر را از تمامــى کارکنــان ایــن دانشــگاه 
داشــته باشــم، به خصــوص اســاتید محتــرم روان شناســى کــه بــه مــن انگیــزه دادنــد 

ــد. ــراه بودن ــن هم ــا م ــیر ب ــن مس ــه در ای ــى ها ک ــن هم کالس و هم چنی

درپایان، چه توصیه اى براى دانشجویان دارید؟
ــه شــخصى خــودم، ناامیــدى و بى انگیزگــى معضــل  ــه تجرب به نظــر مــن و باتوجــه ب
مهمــى در دانشــجویان و به خصــوص در نســل ماســت. همه مــان در مراحلــى 
ــت  ــردن عل ــت پیداک ــم اس ــه مه ــزى ک ــى چی ــم ول ــازدن مى کنی ــاس درج احس
ــیار کلیشــه اى  ــب بس ــن مطال ــم ای ــه مى دان شکســت ها و تسلیم نشــدن هســت. البت
ــند.  ــودمند باش ــد س ــات مى توانن ــى اوق ــم گاه ــه ها ه ــى کلیش ــند ول به نظــر مى رس
ــر  ــن ام ــم در ای ــانس ه ــم ش ــش را بگوی ــد و حقیقت ــخ نیامده ان ــا از مری رتبه برتره
ــه کنکــور بیشــتر  ــم ب ــم کــه ســعى کنی ــن را هــم بگوی ــت ای دخیــل اســت. درنهای
ــش  ــان دهندة بخ ــط نش ــا فق ــا و نمره ه ــون رتبه ه ــم، چ ــت ندهی ــدش اهمی از ح
ــا  ــا مى توانیــم تالشــمان را بکنیــم؛ ی ــا هســتند. م بســیار کوچکــى از توانایى هــاى م

ــود دارد. ــرى وج ــائل مهم ت ــى مس ــود. در زندگ ــا نمى ش ــود ی مى ش

ــد  ــاص دادی ــو اختص ــن گفتگ ــه ای ــود را ب ــمند خ ــت ارزش ــه وق از این ک
ــگزاریم. سپاس

تمامــى  بــراى  ســالمت  و  موفقیــت  آرزوى  بــا  متشــکرم.  شــما  از  هــم  مــن 
کازرون فارســى  ســلمان  دانشــگاه  دانشــجویان  و  دســت اندرکاران 

گفتگو با دانشجوى نخبه، سینا محمدباقرى 
 رتبه سه کشورى در آزمون کارشناسى ارشد رشته روان شناسى

ــجوى ورودى  ــرى دانش ــینا محمدباق ــاره: س اش
ســال 1396 رشــته روان شناســى در مقطــع 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش کارشناس
مى باشــد کــه در شــهریور امســال پــس از اعــالم 

نتایــج آزمــون کارشناســى ارشــد دانشــگاه ها و 
ــه  ــق ب ــور موف ــى کش ــوزش عال ــات آم مؤسس
ــت. در  ــورى شده اس ــه کش ــه س ــب رتب کس
مصاحبــه پیــش رو بــا ایــن جــوان نخبه و کوشــا، 

ــتر  ــزرگ بیش ــتاورد ب ــن دس ــون ای از چندوچ
ــه  ــره خبرنام ــأت تحری ــویم. هی ــنا مى ش آش
ــان  ــراى ایش ــى کازرون ب ــگاه سلمان فارس دانش

آرزوى تندرســتى و تــداوم موفقیت هــا دارد.
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بــا ســالم و تبریــک موفقیتتــان، لطفــًا درمــورد 
ــدگان  ــراى خوانن ــش آن ب ــت گزین ــتان و عل گرایش

ــد. ــتر بگویی بیش
با عرض سالم، ادب و احترام خدمت شما عزیزان،

ــرى  ــه یادگی ــب نســبت ب ــه این جان ــه اى ک ــه عالق ــه ب ــا توج ب
ــدا  ــان انگلیســى گرایــش پی ــه زب ــاى خارجــى داشــتم ب زبان ه
ــى  ــان انگلیســى زبان ــه زب ــل ک ــن دلی ــه ای ــن ب ــردم. هم چنی ک
ــى  ــور کل ــراوان دارد و به ط ــاى ف ــت و کاربرده ــى اس بین الملل

ــى-رود.  ــمار م ــاز به ش ــک امتی ــر ی ــى دیگ ــر زبان تســلط ب
ــد؟  ــه مى دانی ــود را چ ــت خ ــل موفقی ــا دالی ــل ی دلی

اهــداف و برنامه هــاى آتى تــان چیســت؟
ــزه،  ــه، انگی ــه خــدا، عالق ــوکل ب ــل موفقیــت خــود را در ت دالی
ــارى و  ــواده و همی ــت خان ــالش، حمای ــزى، ت پشــتکار، برنامه ری

ــم. ــگاه مى دان ــرم در دانش ــاتید محت ــوزى اس دلس
هدفــم ان شــاءاهللا تحصیــل در مــدارج عالــى تــا مقطــع دکتــرى 

ــد . ــگاه مى باش ــى دانش ــوان هیأت علم ــگاه به عن ــب جای و کس
خبــردار شــدیم کــه ســایر هم ورودى هــاى شــما 
ــال  ــد امس ــور ارش ــانى در کنک ــرد درخش ــم عملک ه
ــتانتان را  ــان دوس ــرد درخش ــل عملک ــته اند. دلی داش

چــه مى دانیــد؟
ــالش  ــتکار، و ت ــه، پش ــزه، عالق ــى مشــخص، انگی ــتن هدف داش

بســیار.
ــات  ــد. اوق ــا بیشــتر از ســبک زندگیتان بگویی ــراى م ب

ــذرد؟ ــکل مى گ ــه ش ــه چ ــان ب روزانه ت
ــه  ــه اى ک ــذرد؛ مطالع ــه مى گ ــه مطالع ــم ب ــام وقت ــاً تم تقریب

ــت. ــته اس پیوس
بــا توجــه بــه ایــن کــه رشــته شــما یکــى از 
گرایش هــاى رشــته زبــان انگلیســى اســت چــه 

راه هایــى را بــراى زبان-آمــوزى یــا تقویــت بیشــتر آن 
ــد؟ ــنهاد مى کنی ــا پیش ــه م ــدگان خبرنام ــه خوانن ب

ــاى  ــه  کتاب ه ــژه مطالع ــاب (به وی ــان، کت ــه، رم ــه مجل مطالع
ــى،  ــان اصل ــه زب ــریال ب ــم و س ــاى فیل ــات)، تماش ــر و لغ گرام

مکالمــه حضــورى و مجــازى بــا دوســتان بــه 
ــر شــرکت  ــان انگلیســى، و از همــه مهم ت زب
ــتفاده از  ــى اس ــان و حت ــاى زب در کالس ه
برنامه هــاى آمــوزش زبــان مى-توانــد مفیــد 

باشــد. 
ــاى  ــراى ورودى ه ــه اى ب ــه توصی چ
دیگــر رشــته، به ویــژه نوورودهــا، 

ــد؟ داری
توصیــه ام ایــن اســت کــه هدفــى مشــخص 
ــام  ــق انج ــزى دقی ــند، برنامه ری ــته باش داش
ــند، و  ــته باش ــتمر داش ــه مس ــد، مطالع دهن
در نهایــت بــراى رســیدن بــه هــدف تــالش 

کننــد.
ــما  ــراى ش ــا ب ــه کرون دوران قرنطین

ــت؟ ــه گذش چگون
جهــت  دو  از  را  کرونــا  قرنطینــه  دوران 
ــت آن  ــه مثب ــرد: نقط ــى ک ــوان بررس مى ت
ــه، و  ــت مطالع ــتر جه ــتن فرصــت بیش داش

ــاتید  ــش اس ــارب و دان ــتفاده از تج ــدم اس ــى اش ع ــه منف نقط
ــا دوســتان و  ــاط، مشــورت و تبادل نظــر ب ــدم ارتب ــرم و ع محت

بــود.  حضــورى  به صــورت  هم کالســى ها 
ــه  ــوان ک ــق و درس خ ــجوى موف ــک دانش ــوان ی به عن
ــا نیمــى از تحصیــالت کارشناســى تان به-شــیوه  تقریب
ــورت  ــى به ص ــى گذشــت و نیم ــنتى کالس ــوزش س آم

ــى  ــه ارزیاب ــر را چگون ــازى اخی ــوزش مج ــازى، آم مج
مى کنیــد؟

از لحــاظ کیفیــت، مطمئنــاً آمــوزش ســنتى (حضــورى) نســبت 
بــه آمــوزش مجــازى ارجحیــت دارد. زیــرا تعامــل بــا اســاتید و 
حتــى دانشــجویان در پیشــرفت ســطح علمــى 
فــرد بســیار مؤثــر اســت. امــا آمــوزش مجــازى 
صرفه جویــى  ازجملــه  دارد،  مزایایــى  هــم 
در وقــت و هزینــه (رفت وآمد،تغذیــه، محــل 

ــکونت).  س
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل در دانش تحصی

ــد؟ ــه دیدی کازرون را چگون
ــاتید  ــور اس ــه حض ــه ب ــا توج ــى. ب ــیار عال بس
ــات آموزشــى  ــره و مجــرب و داشــتن امکان خب
کالس  کتاب خانــه،  جملــه  از  بــه روز 
ــان  ــته کارکن ــار شایس ــانه اى و ... و رفت چندرس
دانشــگاه بــا دانشــجویان، تحصیــل در دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون تجربــه اى مفیــد و 

به یادماندنــى بــراى مــن بــود. 
درپایــان، ضمــن تشــکر مجــدد از شــما، 
 کــه وقــت ارزشــمندتان را بــه ایــن 
گفتگــو اختصــاص دادیــد، چنان چــه 
باشــید  داشــته  پایانــى  صحبــت 

بفرماییــد.
ــوورود)  ــژه دانشــجویان ن ــه دانشــجویان (به وی پیشــنهاد بنــده ب
ــو احســن  ــود به نح ــان خ ــد از زم ــا مى توانن ــه ت ــن اســت ک ای
اســتفاده کننــد، بــا اســاتید در ارتبــاط باشــند، و همــواره کســب 

علــم و دانــش را ســرلوحه کار خودشــان قــرار دهنــد. 

ــا  ــار م ــه در اختی ــى ک ــت وقت ــپاس باب ــا ســالم و س ب
موفقیتتــان،  تبریــک  هم چنیــن  و  گذاشــته اید، 
ــراى  ــود ب ــى خ ــرى از زندگ ــرح حال مختص ــا ش لطف

ــد. ــه بفرمایی ــدگان خبرنام خوانن
اســتان  اهــل  برشــانپور،  عــارف  ادب،   عــرض  و  ســالم   
ــرى  ــور سراس ــال 94  در کنک ــارى هســتم. س چهارمحال وبختی

علــوم انســانى شــرکت کــردم و به دلیــل 
عالقــه اى کــه بــه روان شناســى داشــتم ایــن 
دانشــگاه  در  و  نمــودم  انتخــاب  را  رشــته 
شــدم.  پذیرفتــه  کازرون  فارســى  ســلمان 
ــور کارشناسى ارشــد شــرکت  ــال در کنک امس
ــم. ــب کن ــه 8 را کس ــتم رتب ــردم و توانس ک
ــده اید  ــه ش ــى پذیرفت ــه گرایش در چ
ــان از چنیــن گزینشــى  و اساســاً هدفت

ــت؟ ــه بوده اس چ
بالینــى  روان شناســى  گرایــش  در  مــن 
و  شــدم  پذیرفتــه  علوم پزشــکى  انســتیتو 
هدفــم از انتخــاب روان شناســى بالینــى ایــن 
بــود کــه بتوانــم بــه مشــکالت روان شــناختى، 
کــه افــراد زیــادى بــا آن هــا مواجــه هســتند، 

ــم. ــک کن کم
بــراى خواننــدگان خبرنامــه از اهــداف و 

برنامه هــاى آتــى خــود بگوییــد.
ــان  ــتر هم چن ــتکار بیش ــا پش ــل دارم ب تمای
ــى  ــدا ط ــه خ ــوکل ب ــا ت ــى را ب ــدارج عال م

ــى  ــرا در ســال هاى آت ــدرك دکت ــا کســب م ــااهللا ب ــم. ان ش کن
ــک  ــن ی ــگاه و هم چنی ــى دانش ــأت علم ــو هی ــل دارم عض تمای
ــگاه  ــن دانش ــت م ــن عل ــه ای ــوم. ب ــرب ش ــر مج روان درمانگ
ــم مهارت هایــى را کــه  ــا بتوان علوم پزشــکى را انتخــاب کــردم ت
یــک روان شــناس بالینــى بایــد کســب کنــد به صــورت عملــى و 

ــم.  ــه خدمــت کن ــه جامع ــم ب ــرم و بتوان ــرا بگی ــه اى ف حرف
ــات  ــد. اوق ــا بیشــتر از ســبک زندگیتان بگویی ــراى م ب

ــت؟ ــکل مى گذش ــه ش ــه چ ــان ب روزانه ت

ــد  ــا بع ــودم صبح ه ــه ب ــغول مطالع ــه مش ــور ک در دوره کنک
ــاعت 7,5 ــى دادم و س ــام م ــى انج ــدن ورزش صبح گاه بیدار ش

ــع  ــه یک رب ــاعت مطالع ــر دوس ــد از ه ــروع و بع ــه را ش مطالع
اســتراحت مى کــردم و ایــن برنامــه را تــا 11 شــب انجــام 
ــردم و  ــه مى ک ــاعت مطالع ــن 10 س ــه میانگی ــى دادم. روزان م
ماه هــاى آخــر کنکــور مطالعــه ام بــه 13ســاعت هــم مى رســید.
ــه  ــجویى چگون ــال دانش دوران چهارس

ــت؟ گذش
ــا زندگــى دانشــجویى  از آن جایــى کــه مــن ب
آشــنایى نداشــتم اوایــل دانشــگاه نمى دانســتم 
چطــور بایــد برنامه ریــزى کنــم و درس بخوانم، 
چــون تــازه از دبیرســتان فارغ التحصیــل شــده 
بــودم و هنگامــى کــه وارد دانشــگاه شــدم و بــا 
حجــم بــاالى کتاب هــا مواجــه شــدم مضطــرب 
شــدم؛ البتــه بــا کمــک اســاتید خوب و دلســوز 

بخــش توانســتم بــا مشــکالت مقابلــه کنــم.
چــه  عواملــى را در موفقیــت اخیــر 

مى دانیــد؟ دخیــل  خــود 
موفقیــت  بــراى  کــه  عاملــى  مهم تریــن 
خــدا،  بــر  تــوکل  کنــم  ذکــر  مى توانــم 
ــاى  ــوص در ماه ه ــم به خص ــزى منظ برنامه ری
ــه  ــى ک ــن و آرام ــط ام ــور، و محی ــر کنک آخ
ــود  ــده ب ــم ش ــم فراه ــواده برای ــوى خان از س
نقــش بســزایى در موفقیــت مــن داشــت. 
ــور  ــزون در دوره کنک ــالش روزاف ــن، ت هم چنی
و حفــظ انگیــزه و اعتمادبه نفــس از عوامــل مهــم موفقیــت مــن 

بوده اســت.
دوران قرنطینه کرونا براى شما چگونه گذشت؟

خیلــى ســخت. چــون مــن هرســال بــراى تنــوع و تغییــر حــاالت 
روحــى مســافرت مى رفتــم؛ متاســفانه امســال نتوانســتم جایــى 
ــخت و  ــى س ــم خیل ــدن برای ــات درس خوان ــى اوق ــروم و گاه ب

مى شــد. طاقت فرســا 
ــه  ــوان ک ــق و درس خ ــجوى موف ــک دانش ــوان ی به عن

تقریبــا نیمــى از تحصیــالت کارشناســى تان بــه شــیوه 
ــورت  ــى به ص ــى گذشــت و نیم ــنتى کالس ــوزش س آم
ــى  ــه ارزیاب ــر را چگون ــازى اخی ــوزش مج ــازى، آم مج

مى کنیــد؟
ــتفاده  ــورى اس ــاى حض ــخصاً از کالس ه ــودم ش ــن خ ــب م خ
ــاى  ــم مزای ــازى ه ــاى مج ــه کالس ه ــردم. البت ــترى مى ب بیش
ــرح  ــه مط ــازى خالص ــب در آموزش مج ــودش را دارد. مطال خ
و وقــت کمتــرى هــم نســبت بــه آموزش حضــورى بــه آن 
اختصــاص داده مى شــود. یکــى از مشــکالتى کــه مــن در 
ــکان تعامــل  ــدان ام ــه چن ــود ک ــن ب آموزش مجــازى داشــتم ای
اســتاد بــا دانشــجو وجــود نداشــت و متأســفانه از ایــن کالس هــا 

ــردم.  ــى نب ــره آن چنان به
را  کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه  در  تحصیــل 

چگونــه دیدیــد؟
تحصیــل در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــراى مــن تجربــه 
ــود بــه ایــن علــت مــن توانســتم توانمندى هــا  خیلــى خوبــى ب
و نقطه ضعف هــاى خــود را بشناســم و خوشــبختانه اســاتید 
ــد و در  ــدى بودن ــاز و توانمن ــاتید ممت ــى، اس ــروه روان شناس گ
ــا دارد از  ــد و ج ــک کردن ــن کم ــه م ــى ب ــى خیل ــه علم زمین

ــم. ــکر کن ــا تش ــک آن ه تک ت
در پایان، چه توصیه اى براى دانشجویان دارید؟

توصیه هایــى کــه بــراى دانشــجوها دارم ایــن اســت که هدفشــان 
را مشــخص کننــد کــه در آینــده مى خواهنــد چــه کارى انجــام 
ــه آن،  ــل ب ــراى نی ــند. ب ــل باش ــراى آن ارزش قائ ــد و ب دهن
ــه  ــان ادام ــالش خودش ــه ت ــام و ب ــى انج ــزى منظم برنامه ری
دهنــد. مهم تریــن عامــل موفقیــت، هــدف و تــالش هســت. در 
پایــان مجــددا جــا دارد تشــکر کنــم از اســاتید خــودم کــه بــراى 
ــد. خوشــحالم  مــن زحمــت کشــیدند و دلســوزى به خــرج دادن
کــه توانســتم بــا ایــن موفقیــت افتخــارى براى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، به خصــوص بخــش روان شناســى، کســب کنــم.

از این کــه وقــت ارزشــمند خــود را بــه ایــن گفتگــو اختصــاص 
دادیــد سپاســگزاریم.

گفتگو با دانشجوى نخبه، محمدرضا جعفرى 
رتبه شش کشورى در آزمون کارشناسى ارشد رشته آموزش زبان انگلیسى

گفتگو با دانشجوى نخبه، عارف برشانپور 
رتبه هشت کشورى در آزمون کارشناسى ارشد رشته روان شناسى

اشــاره: محمدرضــا جعفــرى دانشــجوى ورودى 
ــى در  ــان انگلیس ــوزش زب ــته آم ــال 1396 رش س
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــع کارشناس مقط

کازرون مى باشــد کــه پــس از اعــالم نتایــج آزمــون 
ــب  ــه کس ــق ب ــگاه ها موف ــد دانش کارشناسى ارش
ــى  ــت. در گفتگوی ــورى شده اس ــش کش ــه ش رتب

ــد ایــن جــوان موفــق  کــه از نظــر خواهیــد گذران
ــه  ــى ک ــگاه، و موفقیت ــودش، دانش ــاعى از خ و س
ــت. ــد گف ــتر خواه ــان بیش ــت آورده برایم به دس

اشــاره: عــارف برشــانپور دانشــجوى ورودى ســال 
1394 و دانش آموختــه رشــته روان شناســى در 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــع کارشناس مقط

آزمــون  در  امســال  کــه  مى-باشــد  کازرون 
مؤسســات  و  دانشــگاه ها  کارشناسى ارشــد 
ــه  ــه کســب رتب ــق ب ــور موف ــى کش ــوزش عال آم

هشــت کشــورى شده اســت. در مصاحبــه پیــش رو 
بــا ایــن جــوان نخبــه و کوشــا، بــا چندوچــون ایــن 

ــویم.  ــنا مى ش ــتر آش ــزرگ بیش ــتاورد ب دس
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1. تربیت بدنى دانشگاه
ــا  تربیــت بدنــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ب
هــدف تأمیــن اوقــات فراغــت اســتادان، دانشــجویان، 
ــه خدمــات ورزشــى و تفریحــى  و کارکنــان گرامى،ارائ
را مطمح نظــر قــرار داده، طــى هــر دو نیم ســال 
ــجویان  ــادى از دانش ــده زی ــه ع ــژه ب ــى به وی تحصیل
موردعالقه شــان  ورزشــى  متنــوع  رشــته هاى  در 
ازجملــه فوتبــال، والیبــال، تنیــس روى میــز، کاراتــه، 
تکوانــدوو غیــره، خدمت رســانى انجــام مى دهــد 
ــزان را  ــن عزی ــکوفایى ای ــتعدادیابى و ش ــتر اس و بس
ــوزه  ــن زیرح ــات ای ــم امکان ــد. اه ــم مى نمای فراه

ــل اســت: ــه شــرح ذی ــور دانشــجویى ب ــت ام معاون

الف. باشگاه ورزشى 
توســط  صورت گرفتــه  مکــرر  پیگیرى هــاى  بــا 
ــت  ــته و ریاس ــال گذش ــگاه در چندس ــاى دانش رؤس
ــجویى و  ــت دانش ــگاه و معاون ــى دانش ــرم فعل محت
وزارت  تربیت بدنــى  کل  اداره  بــا  رایزنى هــا  طــى 
ــد  ــت خری ــجویان، جه ــور دانش ــازمان ام ــف و س عت
وســایل ورزشــى بــراى دانشــگاه،بودجه اى بــه میــزان 
ــى  ــد و مبلغ ــص داده ش ــان تخصی ــون توم 160 میلی
ــه  ــل بودج ــان از مح ــون توم ــادل 120 میلی ــز مع نی
دانشــگاه صــرف تجهیــز و راه انــدازى باشــگاه ورزشــى 
ــتاى  ــد در راس ــز بتوان ــن مرک ــد تاای ــگاه گردی دانش
حفــظ و ارتقــاى ســالمت جســم (و روان) دانشــجویان 
ــت علمــى نقــش بســزایى  ــان و اعضــاى هیئ و کارکن
ایفــا کنــد. از جملــه وســایل ورزشــى موجــود 

ــود: ــاره نم ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب مى ت
 دو عــدد میــز پینــگ پنــگ، تاتمــى کــف ســالن بــه 
ــه  ــدد آین ــل، 12 ع ــدد تردمی ــر،  دو ع ــراژ 120 مت مت
ــدارى  ــى نگه ــد جفت ــدد کم ــوارى، 5 ع ــزرگ دی ب
وســایل،  بانــد و ضبــط صــوت،  دســتگاه پرس ســینه، 
دســتگاه بــاال ســینه، دســتگاه زیــر ســینه، دســتگاه 
ــتگاه  ــى،  دس ــتگاه قایق ــت،  دس ــتگاه ل ــراس،  دس ک
ــا،   ــا،  دســتگاه پشــت پ ــو پ ــا،  دســتگاه جل پــرس پ

دســتگاه هــاگ پــا،  دســتگاه 
شــکم،  ســه عــدد دوچرخــه، 
ــازى 36 کاره،  ــتگاه بدنس دس
پــرس پــا و هــاگ پــا (طــرح 
ــوراخ  ــه س ــن)،  وزن ــادى ت ب
10 مختلــف  اوزان  بــه   50
ــى   ــتگاه سیم کش ــدد،  دس ع
باشــگاهى،  اســمیت ماشــین 

ــره. ــگاهى، و غی باش

ب. زمین چمن مصنوعى 
طبــق   1398 ســال  در   
مکــرر  نامه نگارى هــاى 

ــه  ــص بودج ــر تخصی ــى ب مبن
جهــت احــداث زمیــن چمــن ورزشــى از طــرف 
ــور  ــازمان ام ــى و س ــا اداره کل تربیت بدن ــگاه ب دانش
ــزان 528 ــه می ــى ب ــف مبلغ ــجویان وزارت عت دانش
ــى  ــن مصنوع ــد چم ــت خری ــان جه ــون توم میلی
ــه در  ــى، ک ــن ورزش ــن زمی ــد.  ای ــص داده ش تخصی
ســایت جدیــد دانشــگاه در جــاده دوان واقــع اســت،به 
ــع  ــر مرب ــزار مت ــه ه ــع ک ــر مرب ــاحت 1500 مت مس
ــال1400 ــل، و درس ــت تکمی ــى اس ــن مصنوع آن چم
ــت  ــرم دانشــگاه و معاون ــاعدت ریاســت محت ــا مس ب
عمرانــى  حــوزه  به ویــژه  مالــى،  ادارى  محتــرم 
دانشــگاه، بــا تخصیــص تقریبــاً بیــش از 130 میلیــون 

تومــان از محــل بودجــه دانشــگاه جهــت هزینه هــاى 
نصــب و آماده ســازى فضــا و کابل کشــى و نصــب 
ــاه 1400 ــهریور م ــخ 8 ش ــره، در تاری ــور و غی پرژکت
افتتــاح گردیــد. ایــن زمیــن چمــن هم اکنــون 
ــان، و  ــجویان، کارکن ــتفاده دانش ــورد اس ــد م مى توان

ــرد. ــرار گی ــتادان ق اس
ــن  ــگاه و هم چنی ــودن دانش ــا ب ــه نوپ ــت ب ــا عنای ب
ــت  ــگاه جه ــى در دانش ــى مکف ــاى ورزش ــود فض نب
تأمیــن ســالمت روانــى و جســمانى دانشــجویان 
و کارکنــان، ســالن هایى ازجملــه ســالن ورزشــى 
ــال،  ــال، والیب ــه، فوتس ــک، کارات ــازى، ایروبی بدنس
شــهر  درســطح   ... و  شــنا،  اســتخر  تکوانــدو، 
دانشــجویان،  دراختیــار  اســتیجارى  به صــورت 
ــده،  ــى قرارداده ش ــت علم ــاى هیئ ــان، و اعض کارکن
ــه و  ــه عالق ــه ب ــا توج ــد ب ــزان مى توانن ــن عزی و ای
نــوع فعالیــت ورزشــى خــود بــه ایــن مراکــز مراجعــه 
نمــوده، از امکانــات آن  اســتفاده نمایند.ضمنــاً بــا توجه 
بــه ســاخت پردیــس جدیــد دانشــگاه در زمینــى بــه 
مســاحت 78 هکتــار، و بــا عنایــت بــه طراحى ســایت 
توســط شــرکت هاى توانمنــد، تمــام مکان-هــاى 
ــى  ــاى ورزش ــتخر و مجموعه ه ــه اس ــى از جمل ورزش

ــت.  ــده اس ــاظ گردی لح

2. مدیریت دانشجویى
الف. اداره رفاه

ــاى  ــت وام ه ــاه پرداخ ــف اداره رف ــن وظای از مهم تری
ــا در  ــن وام ه ــد. ای ــجویان مى باش ــه دانش ــف ب مختل
ــرح  ــه ش ــورد ب ــى 1400-1399 در 5 م ــال تحصیل س
ــف  ــع مختل ــى در مقاط ــجویان گرام ــه دانش ــر ب زی

ــد: ــت گردی پرداخ
1. وام هــاى تحصیلــى 2. وام هــاى شــهریه 3. وام هــاى 
ــع  ــژه مقط ــاى وی ــکن، و 5. وام ه ــرورى 4. وام مس ض

دکتــرى
ــغ  ــى مبل ــن ســال تحصیل ــداى همی ــن، از ابت هم چنی
وام هــا افزایــش چشــمگیرى داشــت. وام تحصیلــى از 

ــون  ــه 2 میلی ــال ب ــر نیم س ــان در ه ــزار توم 500 ه
ــه  ــان ب ــزار توم ــهریه از 500 ه ــید. وام ش ــان رس توم
ــاى  ــت، و وام ه ــش یاف ــان افزای ــون توم ــک میلی ی
ــش  ــز به نســبه افزای ــرى نی ضــرورى، مســکن، و دکت

خوبــى داشــته اند. 

ب. اداره تغذیه
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در حال حاضــر 
داراى یــک سلف ســرویس مرکــزى شــامل آشــپزخانه 
ــذا  ــرو غ ــالن س ــى، س ــزات صنعت ــه تجهی ــز ب مجه
ویــژه دختــران و پســران دانشــجو، ســردخانه، 

ــژه کارکنــان ســلف  ســرویس بهداشــتى، و حمــام وی
ــز  ــورى داراى می ــتوران و غذاخ ــالن رس ــد. س مى باش
ــت  ــد ودر حال ــذا مى باش ــرو غ ــت س ــى جه و صندل
ــه  ــر س ــر در ه ــه 1200 نف ــک ب ــه نزدی ــادى روزان ع

مراجعه کننــده دارد. وعــده 
حــدود  تــا  دانشــگاه  سلف ســرویس  هم اکنــون 
هشــتاد درصــد بــه تجهیــزات صنعتــى مجهــز شــده 
اســت و تــالش مى شــود بــا همــکارى صنــدوق 
ــى  ــزات صنعت ــد تجهی ــا خری ــجویان و ب ــاه دانش رف
ضمــن  تــا،  رسانده شــود  بــه 100  درصــد  ایــن 
ارتقــاى کیفیــت غــذا، در زمــان و انــرژى هــم 
ــاالى  صرفه جویــى شــود و مضافــاً جوابگــوى تعــداد ب

باشــد. مراجعه کننــدگان 
ــاخت  ــروژه س ــس و پ ــاخت پردی ــه س ــه ب ــا توج ب
ــگاه  ــس، دانش ــن پردی ــزى در ای ــرویس مرک سلف س
ــرویس  ــردارى، از سلف س ــد از بهره ب ــر دارد، بع در نظ
به روزتریــن و صنعتى تریــن وســایل و تجهیــزات 
آشــپزى را خریــدارى نمایــد تــا خدمــات مناســب ترى 

ــد. ــه نمای ــه دانشــجویان ارائ ب
پــروژه ســاخت سلف ســرویس دانشــکده علــوم 
پایــه به متــراژ 2030متــر در ســال هاى نخســت 
ارتقــاى دانشــگاه و در ســه طبقــه شــامل زیرزمیــن، 
طبقــه هم کــف، وطبقــه اوآلغــاز شــد. تاکنــون مراحــل 
اســکلت ســازه، تأسیســات، ومراحل تکمیل ســاختمان 
ــغ  ــته وبال ــى داش ــادى پیشــرفت فیزیک ــزان زی به می
بــر پنــج میلیــارد و دویســت میلیــون تومــان هزینــه 
ــد.در  ــردارى مى باش ــرف بهره ب ــت و درش ــده اس ش
ایــن پــروژه در طبقــه زیرزمیــن، انبــار بــه مســاحت 
ــه  ــه و زنان ــاى ســبک مردان ــر، محــل ورزش ه 28 مت
ــتى  ــرویس هاى بهداش ــر، و س ــاحت 80 مت ــه مس ب
ــف شــده  ــه مســاحت 15 متــر تعری ــه و زنانــه ب مردان
اســت. در طبقــه هم کــف ورودى مجموعــه، آسانســور 
و باالبــر، ســالن غذاخــورى بــرادران بــه مســاحت 75
متــر، محــل آماده ســازى ســبزى جات و گوشــت 
بــه مســاحت 45 متــر، ســردخانه بــه مســاحت 
ــرویس  ــه س ــر، و مجموع 100مت
15 مســاحت  بــه  بهداشــتى 
ــت. در  ــده اس ــف ش ــر، تعری مت
ــر،  ــور و باالب ــه اول آسانس طبق
ســالن غذاخــورى خواهــران بــه 
ــر، غذاخــورى  مســاحت 330 مت
بــه  کارکنــان  و  اســتادان 
آشــپزخانه  مســاحت100متر، 
خواهــران بــه مســاحت 70 متــر، 
ــتى  ــرویس بهداش ــه س و مجوع
ــدارك  ــر ت ــاحت 15 مت ــه مس ب

دیــده شده اســت.

ج. اداره خوابگاه ها
ــا توجــه  ــگاه در دانشــگاه ب ــراى حــل مشــکل خواب ب
ــه  ــت ب ــا عنای ــد و ب ــه احســاس مى ش ــازى ک ــه نی ب
این کــه ســایت جدیــد دانشــگاه در زمینــى بــه 
ــار درحــال ســاخت اســت، تــالش  مســاحت 78 هکت
ــد  ــایت جدی ــگاه در س ــاخت خواب ــدهطرح هاى س ش
درنظــر گرفتــه و اجــرا شــود و بــه همیــن منظــور در 
ــگاه  ــک خواب ــران، ی ــک خی ــا کم ــر ب ــال هاى اخی س
خیرســاز و در ســال 1399 دومیــن خوابــگاه خیرســاز 
ــت.  ــى شده اس ــگاه کلنگ زن ــد دانش ــایت جدی در س
ــر در دو  ــراژ 2308 مت ــه مت ــاً ب ــگاه جمع ــن دو خواب ای
ــاز  ــزى روب ــاط مرک ــا حی ــف و اول) و ب ــه (هم ک طبق

گزارش قابلیت ها، وظایف و اهم فعالیت هاى حوزه
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ــگاه  ــن خواب ــى شده  اســت. ای ــر طراح ــراژ 440 مت ــه مت ب
ــه،  ــره، دو نمازخان ــاق 8 نف ــره و 12 ات ــاق 6 نف داراى 27 ات
18 حمــام، 21 ســرویس بهداشــتى، 6 آشــپزخانه و گرمکــن 
ــون، 6 ــاق تلویزی ــى و ات ــیمن گروه ــالن نش ــذا، دو س غ
فضــاى رختشــویى و ســینک، 4 انبــارى، اتــاق تأسیســات، 
ــد.  ــگاه مى باش ــت خواب ــاى مدیری ــات، و فض ــاق مالق ات
ــراس، و  ــوارى، ت ــد دی ــا داراى کم ــه اتاق ه ــاً، کلی ضمن
ــر،  ــد. در حال حاض ــى مى باش ــتقیم و طبیع ــرى مس نورگی
مراحــل فونداســیون، ســتون ها، و دیوارهــاى برشــى 
ــاده اجــراى ســقف  ــده، آم ــگاه خیرســاز اجــرا گردی خواب

طبقــه اول مى باشــد. 

3. مرکز مشاوره دانشگاه
ــز مشــاوره دانشــگاه ســلمان  ــف و فعالیت هــاى مرک وظای

فارســى کازرون
الف. کارنامه سالمت روان

ــالمت  درابتــداى ورود، وضعیــت س
ــط کارشناسان  روان دانشــجویان توس
زبــده حــوزه مرکز مشــاوره دانشــگاه 
ــه در  ــرادى ک ــود و اف ــى مى ش ارزیاب
معــرض ابتــال بــه مشــکالت هســتند، 
قــرار  درمــان  و  تحت مشــاوره 

مى گیرنــد. 

ب. خدمات روان درمانى و مشاوره
ــه  ــه ب ــورت مراجع دانشــجویان درص
ــاوره  ــناس مش ــط کارش ــز توس مرک
بــه  بالینــى  مصاحبــه  از  پــس 

متخصصــان روان شناســى ارجــاع داده 
مى شــوند. همــکاران روان شــناس و مشــاورکه اکثــراً 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم ــاى هیئ از اعض
ــابقه  ــى و س ــته تحصیل ــه رش ــه ب ــا توج ــند، ب مى باش
فعالیــت بــه ارائــه خدمــات روان درمانــى و مشــاوره فــردى 

بــه دانشــجویان مى پردازنــد.

ویــژه  عمومــى  آموزشــى  کارگاه هــاى  برگــزارى  ج. 
دانشــجویان

ــان  ــکارى مدرس ــا هم ــرم ب ــر ت ــه در ه ــن کارگاه ها،ک  ای
مجــرب و توانمنــد مرکــز برگــزار مى شــود، شــامل 
ــجویان  ــاى دانش ــا نیازه ــب ب ــوع متناس ــات متن موضوع
آموزش هــاى  مهارت هــاى زندگــى،  اســت، از جملــه 
ــازى  ــى، توانمندس ــاى تحصیل ــش از ازدواج، مهارت ه پی
ــره ــاد، و غی ــگیرى از اعتی ــى،کارگاه پیش فردى-اجتماع

ــت  ــژه اعضــاى هیئ ــاى آموزشــى وی ــزارى کارگاه ه د. برگ
ــان دانشــگاه علمــى و کارکن

در  آن کــه  به دلیــل  دانشــگاه  کارکنــان  و  اســتادان 
ــت  ــتند، از موقعی ــجویان هس ــا دانش ــتقیم ب ــاط مس ارتب
ــى،  ــانى، راهنمای ــش یارى رس ــاى نق ــراى ایف ــرى ب بى نظی
ــور  ــن رو به منظ ــد، از ای ــجویان برخوردارن ــاع دانش و ارج
بستر ســازى در تحقــق ایــن نقــش، کارگاه هــاى آموزشــى 

بــا هــدف آشــنایى بــا مســائل روان شــناختى دانشــجویان 
و شــیوه هاى مداخلــه مؤثــر ویژهآنــان در دانشــگاه 

برگــزار مى شــود.

ــژه  ــى وی ــى تخصص ــاى آموزش ــزارى کارگاه ه هـــ . برگ
ــگیرى از  ــاى پیش ــژه کارگاه ه ــگیرى: وی ــاى پیش طرح ه

ــى. ــالق، و خودکش ــاد، ط اعتی

ظرفیت هاى مرکزمشاوره و درمان
خدمــات حمایتــى و معیشــتى مــددکارى: در ایــن بخــش با 
توجــه بــه امکانــات مرکــز مشــاوره و جــذب حمایت هــاى 
ــه  ــر ب ــهیالت زی ــگاه تس ــارج دانش ــل و خ ــران داخ خی

ــود: ــه مى ش ــد ارائ ــجویان نیازمن دانش
خدمــات معیشــتى: از قبیــل تهیــه کتــاب، پوشــاك، هزینه 

خوابــگاه، شــارژ کارت غــذا، کمک هزینــه تحصیلــى، و ...

توانمندســازى شــغلى و اجتماعــى: توانمندســازى شــغلى و 
اجتماعــى دانشــجویان قبــل از دانش آموختگــى

مشاوره خوابگاه
هــدف مشــاوره خوابــگاه ارتقــاى ســطح بهداشــت روان، در 
ــع در مــوارد  بیــن دانشــجویان خوابگاهــى، حضــور به موق
بحرانــى، شناســایى افــراد آســیب دیده، ارجــاع و درمــان 
به موقــع، و نیــز پیشــگیرى از افــت تحصیلــى و جلوگیــرى 
ــر  ــرم آخ ــط دانشــجویان ت ــه توس از مشــروطى اســت ک

ــرد. کارشناســى ارشــد روان شناســى انجــام مى پذی

خدمات روان پزشکى
ــان، روان پزشــک اســت  یکــى از اعضــاى مهــم تیــم درم
ــکالت  ــل مش ــه ح ــى ب ــتفاده از دارودرمان ــا اس ــه ب ک
مرکــز  مى کنــد.  کمــک  دانشــجویان  روان شــناختى 
مشــاوره دانشــگاه ســلمان فارســى از یکــى از مجرب تریــن 
پزشــکان در ایــن حــوزه بــراى ارجــاع دانشــجویان بهــره 

مى بــرد.

خدمات روان سنجى
متخصصــان روان ســنجى در مراکــز مشــاوره به طــور عــام 
ــا  ــژه ب ــلمان فارســى به وی ــگاه س ــاوره دانش ــز مش و مرک

اســتفاده از آزمون هــاى مختلــف روان شــناختى، بــه 
ــد.  ــک مى کنن ــان کم ــخیص و درم ــد تش فرآین

مداخله در بحران
ــا  ــط ب ــام در رواب ــغلى، ابه ــى و ش ــاى تحصیل نگرانى ه
ــرایط  ــا ش ــه ب ــواده و مواجه ــف، دورى از خان جنــس مخال
ــوان از  ــد را مى ت ــازگارى دارن ــه س ــاز ب ــه نی و مســائلى ک
ــه  ــجویان تجرب ــه دانش ــت ک ــترس هایى دانس ــه اس جمل
ــع احســاس  ــن مواق ــرد در ای ــات ف ــى اوق ــد. گاه مى کنن
درماندگــى و ناامیــدى مى کنــد و بــه دنبــال راهــى 
ــه وى  ــا بحــران اســت ک ــک مســأله ی ــى از ی ــراى رهای ب
ــود  ــدم وج ــورت ع ــد. در ص ــج مى ده ــدت رن ــه ش را ب
ــراى مدیریــت آن هــا ایــن امــر منجــر  مهارت هــاى الزم ب
بــه مشــکالت عاطفــى و بحران هــاي روان شــناختی 
و  فوریتــى  مداخله هــاى  نیازمنــد  کــه  مى شــود 
و  کارشــناس  آنــى  کمک هــاى 

ــت. ــز اس ــاوران مرک مش

درمــان  و  بهداشــت  مرکــز   .4
دانشــجویان

ــاء  ــز ارتق ــن مرک ــى ای ــت اصل مأموری
ــت  ــمى، بهداش ــالمت جس ــطح س س
ــى  ــت زندگ ــود کیفی ــردى، و بهب ف
دانشــگاه  ســطح  در  دانشــجویان 
مرکــز  به عنــوان  و  مى باشــد 
بهداشــتى  خدمــات  ارائه دهنــده 
جهــت  در  رایــگان  درمانــى  و 
تحقــق اهــداف خویــش مشــغول 
ــى  ــت اصل ــت مى-باشــد. مأموری فعالی
ــه  ــکار ارائ ــب دوراه ــان در قال ــت و درم ــز بهداش مرک

مى شود: 

پیشگیرى
در حــوزه پیشــگیرى انجــام بازدیدهــاى بهداشــتى توســط 
کارشــناس بهداشــت از خوابگاه هــا، صنــوف، ســلف ، 

ــه، و.... بوف
آموزش از طریق برگزارى کارگاه هاى آموزشى

 غربالگــرى دانشــجویان از طریــق انجــام کارنامــه ســالمت 
جســم توســط کارشــناس بهداشــت

ــام  ــز و انج ــک در مرک ــور پزش ــان حض ــوزه درم در ح
معاینــه و دارودرمانــى

استراتژى هاى مرکز بهداشت و درمان
ارتبــاط و تعامــل تنگاتنــگ بــا معاونــت بهداشــتى، 

وزارتخانه، و دانشگاه (شرکت در جلسات) 
بهره گیــرى از تجربیــات بهداشــتى و درمانــى ســایر 
دانشــگاه هاى علــوم پزشــکى کشــور جهــت ارائــه 

بهترخدمــات بهداشــتى و درمانــى
تهیــه و اجــراى برنامه هــاى آموزشى(ســمینار،کارگاه، 
ــطح  ــاء س ــازى و ارتق ــت توانمند س ــى) جه کالس آموزش

ــجویان.  ــه دانش ــتى کلی بهداش
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پهنــه فرهنگــى و تاریخــى کازرون، بــه واســطه 
حضــور و نقش آفرینــى بلندمــدت در طــول 
تاریــخ، شــاهد کنشــگرى چهره هــاى متعــددى 
ــى از  ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــت ک ــوده اس ب
آنهــا نقش هــاى مانــدگار و مثال زدنــى را در 
حوزه هــاى کارى خــود برجــاى گذاشــته اند. 
ــه  ــه عرص ــوان ب ــا، مى ت ــن حوزه ه ــه ای از جمل
ــرزا  ــرد. می ــاره ک ــانه ها اش ــات و رس مطبوع
ــراد  ــه اف ــیرازى، از جمل ــى ش ــح کازرون صال
برخاســته از ایــن خطــه بــود. وى کــه ســرگروه 
ــى  ــى اعزام ــروه از دانشــجویان ایران ــن گ دومی
ــا وارد کــردن  ــود، ب ــا در دوره قاجــار ب ــه اروپ ب
دســتگاه چــاپ و انتشــار نخســتین روزنامــه در 
ــازه اى را پیــش روى فضــاى  ــاى ت ــران، افق ه ای
اندیشــه و اطالع رســانى در کشــور گشــود. 
ــاى بســیار دیگــرى  ــز کازرونى ه پــس از وى نی
ــا فعالیــت در  ــد کــه موفــق شــدند ب هــم بودن
ــل  ــاى قاب ــانه، تأثیره ــات و رس ــه مطبوع عرص
توجهــى را در ســطوح محلــى، منطقــه اى، ملــى  
ــدون  ــد. ب و بین المللــى از خــود برجــاى بگذارن
شــک یکــى از برجســته ترین ایــن افــراد، 
ــت.  ــى اس ــى کازرون ــالح دریس ــا اص محمدرض
وى در برهه هــاى مختلفــى از تاریــخ ایــران 
بــه نقش آفرینــى پرداخــت کــه از جملــه 
ــروطه،  ــالب مش ــه دوران انق ــوان ب ــا مى ت آنه
اســتبداد صغیــر و نهضــت جنــوب اشــاره کــرد. 
اصــالح،  کنشــگرى  حــوزه  برجســته ترین 
مربــوط بــه انتشــار روزنامــه بــود؛ بــه گونــه اى 
درج  و  نشــریات  انتشــار  بــا  همــواره  کــه 
ــارزان و  ــا ســایر مب ــگام ب ــدد، هم ــب متع مطال

آزادى خواهــان، بــه مبــارزه مى پرداخــت. 
وى نــه تنهــا در فــارس و بوشــهر و خوزســتان، 
ــورش  ــال هاى حض ــول س ــى در ط ــه حت بلک
ــریه  ــار نش ــت از انتش ــز دس ــتان نی در هندوس
ــر آنکــه  ــر نداشــت و از ایــن منظــر عــالوه ب ب
موفــق شــد تأثیراتــى را در دوران خــود برجــاى 
ــور  ــخ حض ــى را از تاری ــش پررنگ ــذارد، نق بگ
ــم  ــات ه ــه مطبوع مشــاهیر کازرون در عرص

ــاى گذاشــت.  برج
ــه  ــا و یادداشــت هاى علمــى ک ــار مقاله ه در کن
تاکنــون در ارتبــاط بــا ایــن چهــره فعــال و موثر 
مطبوعــات جنــوب بــه رشــته تحریــر درآمــده، 
کتابــى بــا عنــوان «خاطــرات مطبوعاتــى 
(دریســى  بوشــهرى  اصــالح  محمدرضــا 
کازرونــى)» بــه قلــم موســى مطهــرى زاده 
ــرى زاده در  ــت. مطه ــده اس ــر ش ــز منتش نی
بخش هایــى از ایــن کتــاب بــه تشــریح فضــاى 
ــالح،  ــه اص ــردازد ک ــى مى پ ــى و سیاس اجتماع
در آن پــا بــه میــدان کنشــگرى گذاشــت. 
اهمیــت  بــراى آشــنایى بیشــتر بــا درك 

ــگار  ــن روزنامه ن ــى ای ــوولیت پذیرى اجتماع مس
ــه در  ــر اندیش ــتاى نش ــور در راس ــوب کش جن
ــن قســمت هاى  ــده اى از ای ــارزه، چکی دوران مب

ــم.  ــرور مى کنی ــم م ــا ه ــاب را ب کت
علــى  حــاج  فرزنــد  اصــالح،  محمدرضــا 
ــرج  ــه  1294/ ب ــم ذى الحج ــى، در هفده دریس

جــدى 1252 در روســتاى دریــس از توابــع 
ــد.  ــا آم ــه دنی کازرون ب

دوران کودکــى و نوجوانــى اصــالح، مصــادف بــا 
اوضــاع آشــفته  جامعــه  ایرانــى بــود. جامعــه اى 
ــود و  ــج ب ــى در رن ــتعمار خارج ــم از اس ــه ه ک
ــالح  ــد. اص ــى مى نالی ــتبداد داخل ــم از اس ه
مهم تریــن  کــه  بــود  جوانــى  عنفــوان  در 
اتفــاق تاریخــى ایــران یعنــى پیــروزى انقــالب 
ــه  ــى ک ــوع پیوســت؛ انقالب ــه وق مشــروطیت ب
ــدن روح  ــا دمی ــود ب ــدوار ب ــى امی ــه ایران جامع
امیــد در کالبــد خــود، نــه تنهــا پــاى اســتعمار 
را قطــع کنــد، بلکــه دســت اســتبداد داخلــى را 

ــن برکنــد.  ــخ و ب نیــز از بی
سیاســى، روح لطیــف و پــر  ایــن فضــاى 
کــه  اصــالح  همچــون  جوانانــى  احســاس 
دســتان پلیــد اســتعمار و اســتبداد را بــا چشــم 
ــاند و  ــود مى کش ــوى خ ــه س ــد، ب دل مى دیدن

این گونــه بــود کــه اصــالح، پــاى را بــه میــدان 
ــت.  ــت گذاش سیاس

در ایــن زمــان، تحــوالت پیــش آمــده از 
ــه  ــران ک ــا در ته ــه تنه ــالب مشــروطیت، ن انق
ــود.  ــده ب ــکار ش ــز آش ــهر نی ــارس و بوش در ف
ــارس، رهبــرى دینــى و انقالبــى  در بوشــهر و ف
ــى  ــید مرتض ــت اهللا س ــروطه خواهان را آی مش
علم الهــدى و ســید عبدالحســین الرى بــه 
عهــده داشــتند. فعالیت هــاى ایــن دو روحانــى 
مشــروطه خواهان  دیگــر  هم یــارى  نیــز  و 
موجــب شــد کــه موقعیــت مســتبدان در ایــن 
ــروطه خواهى  ــاى مش ــزل و پایه ه ــه متزل خط
محکــم شــود. اگرچــه از فعالیت هــاى سیاســى 
ــال 1326 ــا س ــى ت ــن دوره یعن ــالح در ای اص

ــن  ــا ای ــم، ب ــانى نمى یابی ــرى، نش ــرى قم هج
وجــود، یکــى از نویســندگان معاصر مى نویســد: 
«بــا شــروع انقــالب مشــروطه در ایــران، 
ــه صــف مشــروطه طلبان  محمدرضــا دریســى ب
ــراى تحقــق  پیوســت و فعالیت هــاى بســیارى ب
ــهر  ــروطیت در بوش ــى و مش ــان دموکراس آرم

ــام داد».  انج
بــا  مشــروطیت  انقــالب  کــه  هرچنــد 
ثمــر  بــه  آزادى خواهــان  جان بازى هــاى 
نشســت، بــا ایــن حــال بــا حاکمیــت محمدعلى 
ــر، شــهد شــیرین  ــاز اســتبداد صغی شــاه و آغ
آزادى در کام ایرانیــان بــه تلخــى گراییــد. از این 
پس آشــفتگى سیاســى و اســتبداد ســختگیرانه، 
مشــروطه طلبان را در تنگنــا قــرار داد؛ تــا آنجــا 
کــه برخــى بــراى ادامــه مبــارزه خــود، محیــط 
ــارج از  ــه خ ــته و ب ــب ندانس ــران را مناس ای
ــه  ــران ک ــن مهاج ــد. ای کشــور مهاجــرت کردن
ــه  ــروطیت ب ــرى دوره مش ــارزان فک ــب مب اغل
و  روزنامه هــا  آزادانــه  مى آینــد،  حســاب 
ــات  ــاى جنای ــتاى افش ــى را در راس اعالمیه های
ــان  ــر و رســوایى مخالف ــالن اســتبداد صغی عام
دموکراســى و عدالــت اجتماعــى بــه زیــر چــاپ 

ــد.  بردن
اصــالح، یکــى از ایــن مشــروطه طلبان بــود کــه 
ــه عنــوان «مهجــور وطــن» در دوره اســتبداد  ب
صغیــر، عــازم بمبئــى شــد و اگــر چــه امکاناتــى 
نداشــت، امــا مشــغول بــه طبــع یــک روزنامــه 

گردیــد. 
دریســى، نــام روزنامــه اش را «اصــالح» گذاشــت 
ــان  ــى اش را ـ و در هم ــام خانوادگ ــا ن ـ و بعده
شــماره اول، رســالت خــود را «خدمــت بــه وطن 
و نــوع خــود» بیــان نمــود. وى محمدعلــى شــاه 
را «ســحاب مظلــم در افــق وطــن» خوانــد و بــا 
ــف، حرکــت ضداســتبدادى خــود را  ایــن توصی

شــروعى دوبــاره نمــود. 

معرفى مشاهیر کازرون

محمدرضا اصالح دریسى کازرونى 









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

در تابستان 1400

و مسئولیت مشترك اجتماعى» نشست تخصصى «دانشگاه، شوراها 
با حضور منتخبین ششمین 

دوره شوراهاى اسالمى شهرهاى 
شهرستان هاى کازرون و کوهچنار

10 تیر 1400

فراخوان جذب و پذیرش تیم ها، 
واحدهاى فناور و شرکت هاى دانش بنیان 

در کلیه حوزه هاى انرژى 
شهریور ماه 1400

فراخوان طراحى نشان «مرکز نوآورى 
انرژى دانشگاه سلمان فارسى کازرون»

بهار و تابستان 1400

نشست تخصصى «انسان آزاداندیش 
با الهام از مکتب امام حسین(ع)»
با سخنرانى دکتر عباس عاشورى نژاد

25 مرداد 1400

نشست تخصصى «تبیین مقام و نقش 
برجسته حضرت سلمان در اسالم» 
با سخنرانى دکتر محمدحسین رجبى دوانى

24 شهریور 1400

در شکل گیرى رخداد عاشورا»نشست تخصصى «نقش جهل مقدس 
با سخنرانى حجت االسالم رحیم نوبهار

4 مهر 1400

کارگاه آموزشى «ظرفیت هاى 
تعالى بخش غدیر»

با سخنرانى حجت االسالم محمدحسن 
شفیعى شاهرودى

31 تیر 1400

نشست هم اندیشى «شناسایى راهبردهاى 
ترویج فرهنگ و آموزه هاى غدیر» 
با حضور متولیان و مروجین فرهنگ غدیر

31 تیر 1400

دوره هاى ترم تابستان گروه 
آموزش هاى آزاد و مجازى 
دانشگاه سلمان فارسى کازرون

تابستان 1400


