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

حجت االسالم ابراهیم ابراهیمى، نماینده وزیر و مدیرکل 
دفتر هماهنگى هیئت هاى رسیدگى به تخلفات ادارى 

کارکنان و انتظامى اعضاى هیئت علمى:
حجت االسالم محمد صباحى،

امام جمعه کازرون:
دو هیئت جدید راه اندازى شده در دانشگاه 

سلمان فارسى کازرون مى توانند در حوزه ارتقاء 
               سالمت ادارى و کمک به تقویت 

                   خدمات دهى دانشگاه، اثربخش باشند

دانشگاه سلمان فارسى کازرون
              مى تواند به توسعه و ماندگارى فکر

                 در کازرون کمک کند

 دانشگاه سلمان فارسى کازرون عالوه بر آنکه در       
                 حوزه هاى علمى و فرهنگى پیشتاز و 

                      اثرگذار بوده، در حوزه هاى عمرانى 
                           و توسعه اى نیز گام هاى مشهود و 

                               چشمگیرى را برداشته است

تحقق گام مهم دیگرى در جهت تقویت
و انسجام سازمانى و ادارى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
صفحه 2
بررسى و پذیرش اولیه 9 طرح پژوهشى و نوآورانه
در مرکز نوآورى انرژى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
صفحه 2

بازدیدهاى میدانى امام جمعه و فرمانده سپاه کازرون از کارگاه هاى فعال در 
پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون گرفت
صفحه 7

سرپرست فرماندارى ویژه کازرون از تداوم پیگیرى ها براى تسریع در بهره بردارى از 
پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون خبر داد
صفحه 7

انعقاد تفاهم نامه همکارى مرکز نوآورى انرژى دانشگاه سلمان فارسى کازرون و 
مرکز رشد و خالقیت شهید پیرویان
صفحه 9

کسب رتبه 2 در بیست و ششمین المپیاد علمى دانشجویى کشور
توسط دانشجوى دانشگاه سلمان فارسى کازرون

صفحه 8
ارتقا تجهیزات خوابگاهى دانشگاه سلمان فارسى کازرون

صفحه 9
برگزارى محفل انس با قرآن و بزرگداشت سالگرد عروج عالمه طباطبایى

صفحه 10
برگزارى کارگاه آموزشى آشنایى با قوانین و مقررات رسیدگى

به تخلفات ادارى کارکنان و انتظامى اعضاء هیئت علمى
صفحه 12

از دو کتاب جدید اعضاء هیئت علمى
دانشگاه سلمان فارسى کازرون رونمایى شد

صفحه 14
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گل نرگس / 
نرگس زار جره و باالدهـ  

کازرون

پایه ستون هاى مسجد 
دوره اسالمى در شهر 
تاریخى بیشاپور کازرون

 طالُِب الِعلِم طالُِب الرَّحَمِة ،طالُِب الِعلِم ُرکُن اإلسالِم ، ویُعطى أجرَُه َمَع النَِّبیّیَن
جویاى دانش، جویاى رحمت است. جوینده دانش رکن اسالم است و پاداشش با پیامربان داده می شود.

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

کنز العّ�ل : ۲۸۷۲۹ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

فھرست

1

23

20

26

2

25

22

هویت دانشجویى در دوران کنونى و ضرورت (باز)تعریف آن  / 
دکتر علیرضا راستى

گزیده خبرهاى دانشگاه

آموزش مبتنى بر هوش معنوى و پیشرفت تحصیلى / 
دکتر پریسا عبدالرضاپور

هشت دِر بهشت /  دکتر مهدى رستمى 

معرفى و تشریح فعالیت ها و برنامه هاى مرکز آموزش هاى آزاد و مجازى 
دانشگاه سلمان فارسى کازرون در گفت وگو با دکتر یحیى گردانى رئیس گروه 

آموزش هاى آزاد و مجازى

مصاحبه با دکتر على مجیدى نیا، رئیس دفتر ریاست، روابط عمومى و امور بین الملل و 
Linear در نشریه معتبرQ1 عضو هیأت علمى بخش ریاضیات به مناسبت انتشار مقاله

and Multilinear Algebra

گفت وگو بادانشجوى دانشگاه سلمان فارسى کازرون آیدا سبزوارى 
به مناسبت افتتاح نمایشگاه طراحى و نقاشى این هنرمند

عالمه جالل الدین دوانى و دیوان حافظ /  دکتر على محمد محمودى 21

مرکز نوآورى انرژى دانشگاه سلمان فارسى کازرون در مسیر تعالى و رشد 27
/  دکتر حامد فتوحى
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ــاهد  ــورمان ش ــتیم، در کش ــر گذاش ــه پشت س ــى ک ــم و فصل در موس
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــجو در دانش ــده ى روز دانش ــبت فرخن ــى مناس برپای
ــى بودیــم. صرف نظــر از ســبقه ى تاریخــى ایــن روز، یعنــى  آمــوزش عال
شــهادت ســه دانشــجوى معتــرض به ســفر نیکســون بــه کشــور و متعاقبــاً 
ــزار  ــن برگ ــورت روتی ــه به ص ــى ک ــداد و برنامه های ــن روی ــت ای پاسداش
ــه  ــه البت ــش (ک ــجو و مطالبات ــه دانش ــرادادن ب ــر گوش ف ــود، نظی مى ش
ــم  ــى مغتن ــن روز مجال ــر مى رســد ای ــا و الزم اســت)، به نظ همگــى به ج
ــزان  ــان و برنامه ری ــئوالن و متولّی ــراى مس ــد ب ــى باش ــى طالی و فرصت
حــوزه ى آمــوزش عالــى در هــر ســطح و کســوتى تــا دانشــجوى کنونــى 
ــند  ــتر بشناس ــر و بیش ــد وى را بهت ــا و درحال رش ــت پوی ــت بغای و هوی
و بخشــى از برنامه ریزى هــاى خــود را مصــروف به کارگیــرى چنیــن 
هویــت ســّیالى درجهــت تحقــق اهــداف متعالــى ســاحت آمــوزش عالــى 

ــد. ــجو نماین ــتعدادهاى دانش ــاندن اس ــه  فعلیت رس و ب
ــى از  ــه یک ــام، ک ــور ع ــده به ط ــت یادگیرن ــوع هوی ــه موض ــن ب پرداخت

ــطح  ــوزش در س ــوزه ى آم ــى در ح ــو پژوهش ــاِى ن رونده
ــى  ــالش عمل ــرى و ت ــه نظ ــا و کشــورمان اســت و توج دنی
نمــوده،و  معطــوف  به خــود  را  بســیارى  پژوهشــگران 
ــام  ــد انج ــاص نیازمن ــور خ ــت دانشــجو به ط ــه ى هوی مقول
ــزار  ــت و اب ــد اس ــکاش نظام من ــق وکن ــى دقی کار پژوهش
ــل را مى طلبــد.  ــى مفص ــه مجال ــود و البت ــات خ و الزام
ــورت  ــده به ص ــت، نگارن ــن یادداش ــال در ای ــن ح ــا ای ب
اجمالــى نکاتــى را براســاس مشــاهده هاى (میدانــى) خــود 
ــت در  ــابقه ى فعالی ــگاه،با س ــم دانش ــک معل ــوان ی به عن
ــت  ــدوار اس ــه امی ــد ک ــرح مى کن ــى، مط ــوزه ى فرهنگ ح
نقطــه ى  به عنــوان  دســت کم  بتوانــد  نکاتــى  چنیــن 
 عزیمــت کنــکاش بیشــتردر ایــن مقولــه ى حیاتــى و 

ــى  ــوزش عال ــده آم ــا بدیهى شمرده ش ــده ی ــًا برزمین مان ــفانه بعض متأس
ــرد. ــرار گی ق

ــى  ــورد هویــت دانشــجوى کنون ــوان درم نکتــه ى حائزاهمیتــى کــه مى ت
مطــرح کــرد این اســت کــه چنیــن نمــوِد هویتــى در دوران معاصر شــدیداً 
واســطه محور شــده اســت– واســطه هــم چیــزى نیســت مگــر عرصــه و 
بســتر فضــاى مجــازى. واقعیــت ایــن اســت کــه دانشــجوى فعلــى عالئق، 
آمــال، دغدغه هــاى شــخصى و اجتماعــى، نیازهــا، مطالبــات، توانایى هــا، 
دلتنگى هــا، شــکِوه ها و شــکایت ها، و حتــى کاســتى هاى خــود را 
ــى،  ــبکه هاى اجتماع ــژه ش ــازى، به وی ــاى مج ــزار فض ــق اب در/از طری
به اشــتراك مى گــذارد. حتــى اگــر فــرد بــا دیــدى غیرتخصصــى 
ــر) ــق پژوهشــى (زی ــورد رصــد دقی ــد م ــه مى طلب ــه، ک ــن عرص ــه ای ب

cyberspace) و  governance) نظام هــاى حکمرانــى فضــاى مجــازى

تشــکیالت سیاســت گذارى ایــن حــوزه قــرار گیــرد، نــگاه کنــد متوجــه 
ــبک زندگى،  ــون س ــى هم چ ــى در زمینه های ــتابنده ى هویت ــرات ش تغیی

ــود.  ــا) مى ش ــایر فرهنگ ه ــى از س ــًا واردات ــق (بعض ــارات، و عالئ انتظ
ــوزش  ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــرد، دانش ــطحى خ ــتا و در س ــن راس در ای
ــه بــه  ــى ک ــى، کــه تاجای ــا تشــکیل کارگروه ــد ب ــى مى توانن عال
اطالعــات نگارنــده مربــوط مى شــود، خــأل آن بیش ازپیــش حــس 
ــى  ــاى اول آن یعن ــزى و گام ه ــت گذارى و برنامه ری ــه سیاس ــود، ب مى ش
ــد.  ــادرت ورزن ــه مب ــن مقول ــا ای ــط ب ــائل مرتب ــیاهه اى از مس ــرح س ط
ــر  ــر و کلى نگ ــرى فراگی ــه ى تصوی ــراى عرض ــه ب ــى، ک ــن کارگروه چنی
ــو  ــر به نح ــجوى دوران حاض ــتى دانش ــتى و چیس ــوِد هس ــع موج از وض
ــود،  ــامل ش ــگاهى را ش ــان دانش ــه ى ذى نفع ــت هم ــر اس ــوب بهت مطل
مى توانــد بــا ابتــکار عمــِل به ویــژه یکــى از دو حــوزه ى حســاس و مهــم 
ــا فرهنگــى دانشــگاه ها (به فــرض تفکیــک ایــن دو حــوزه  دانشــجویى ی
در تشــکیالت ســازمانى) و یــا بــا مشــارکت و هم افزایــى هــردو تشــکیل 
ــدازه و ســطح  ــر از ان ــر دانشــگاهى، صرف نظ ــده، ه ــاور نگارن شــود. به ب
ــازمان دهى  ــت س ــازمانى الزم و قابلی ــتن اراده ى س ــا داش ــًا ب آن،صرف
ــدم شــود و الگــوى  ــن کار در ســطح کشــور پیش ق ــد در ای ــاال مى توان ب
ــزام  ــن ال ــردن ای ــه ک ــى درنهادین ــه و حت ــه آن ارائ مناســب پرداخــت ب
ــن  ــد. چنی ــى نمای ــى نقش آفرین ــى در دوران کنون ــوزش عال ــوزه ى آم ح
ــه اتاق فکــر رســانه و فضــاى ســایبر، کــه یکــى  ــد ب پیشــنهادى مى توان
ــت  ــف در دوران مدیری ــه وزارت عت ــاى 16گان از اتاق فکره
ــاز شــده  ــى کشــور اســت و به تازگــى فعالیــت آن آغ کنون
اســت، عرضــه شــود و درصــورت پذیــرش حتــى ذیــل آن 

فعالیــت کنــد. 
ــى و  ــش علم ــه پای ــت ک ــن اس ــر ای ــم دیگ ــه ى مه نکت
مى کنــد  کمــک  مجــازى  فضــاى  هویتــى  نظام منــد 
ــجویان  ــاى دانش ــى (portfolio) از توانمندى ه پورتفولیوی
تهیــه و اســتعدادهاى دانشــجویان بیشــتر شناســایى شــود. 
ــد  ــد و مفی ــات ارزش من ــه اطالع ــن مجموع ــذر ای از رهگ
مى تــوان در هدایــت تحصیلــى و عالئــق دانشــجویان 
ــروه  ــذارى کارگ ــش و اثرگ ــرد. وراى نق ــه ب ــره ى بهین به
ــجویى،  ــوى دانش ــه ى پورتفولی ــور در تهی ــنهادِى مزب پیش
ــن  ــام ای ــد در انج ــم مى توانن ــى ه ــاى آموزش ــاى گروه ه ــک اعض تک ت
ــود  ــاى خ ــه در برنامه ریزى ه ــده و البت ــاى یادش ــال حوزه ه کار کمک ح
ــوع  ــوند.این موض ــع ش ــز از آن منتف ــود نی ــروه خ ــجویان گ ــراى دانش ب
باعــث مشــارکت حــوزه ى مهــم آموزشــى و پژوهشــى نیــز در رویکــرد 

ــود. ــتاوردهاى آن مى ش ــاع از دس ــه انتف ــى و البت فعل
ــارى  ــى اجب ــرایط تعطیل ــژه در ش ــه به وی ــن مقول ــده، ای ــاور نگارن به ب
متولّیــان  و  اســتادان  بــا  دانشــجویان  تمــاس  و  دانشــگاه  فعلــى 
ــازى و شــبکه هاى اجتماعى،بیش ازپیــش  دانشــگاه در بســتر فضــاى مج
ــر اســت. البتــه شــکى نیســت کــه هم چــون هــرکار اساســى  تحقق پذی
ــات و بررســى  ــات و الزام ــه ى مقدم ــزى و تهی ــد برنامه ری دیگــرى نیازمن
ــدت  ــا در درازم ــت ام ــان آن اس ــدا و پنه ــاد پی ــق ابع ــه و دقی همه جانب
ــجویان در  ــجویى دانش ــه ى دانش ــتر تجرب ــت بیش ــه کیفی ــد ب مى-توان
ــود. ــر ش ــا منج ــت دانش آموختگى ه ــز کیفی ــگاه  ها و نی ــطح دانش س
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حضــور  بــا  آذرمــاه،   3 چهارشــنبه،  روز  صبــح 
ــده  ــى، نماین ــم ابراهیم ــر ابراهی ــالم دکت حجت االس
وزیــر و مدیــرکل دفتــر هماهنگــى هیئت هــاى 

ــان و  ــات ادارى کارکن ــه تخلف ــیدگى ب رس
ــى  ــى و ط ــت علم ــاى هیئ ــى اعض انتظام
ــه  ــت رئیس ــا هیئ ــترك ب ــتى مش نشس
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، هیئــت 
بــدوى رســیدگى بــه تخلفــات ادارى 
کارکنــان و هیئــت بــدوى انتظامــى اعضــاء 
هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى 

ــد. ــه کار نمودن ــروع ب کازرون، ش
ــور  ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــس  ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری کازرون، دکت
در  کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
ــر از اهتمــام و  ایــن نشســت، ضمــن تقدی
حجت االســالم  هم افــزاى  رویکردهــاى 
ابراهیمــى و نگاه هــاى راهبــردى وزارت 

علــوم، تحقیقــات و فنــاورى در ایجــاد ایــن دو 
ــر  ــلمان فارســى کازرون، خاط ــگاه س ــت در دانش هیئ
ــى  ــاى مدیریت ــد برنامه ریزى ه ــود: در رون ــان نم نش
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، تقویــت ســاختار و 
انســجام ســازمانى و ادارى ایــن دانشــگاه را در جهــت 
ــوان  ــه عن ــرد آن ب ــود عملک ــتقالل و بهب ــت اس تقوی
هدف گــذارى  اولویت هــا  اصلى تریــن  از  یکــى 
ــوان سیاســت هاى کالن  ــق آن بت ــا تحق ــا ب ــم ت نمودی
ــه  وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى را در جهــت ارای
ــود.  ــق نم ــر محق ــه، بهت ــه جامع ــوب ب ــى مطل خدمات
در همیــن راســتا در چندیــن محــور از جملــه تدویــن 
ــارت  ــالح چ ــگاه، اص ــاله دانش ــردى ده س ــند راهب س
ــتورالعمل ها  ــا و دس ــن آیین نامه ه ــکیالتى، تدوی تش
دنبــال  را  تالش هایــى  و...  حوزه هــاى مختلــف  در 
کرده ایــم و خوشــبختانه امــروز و بــا راه انــدازى هیئــت 
بــدوى رســیدگى بــه تخلفــات ادارى کارکنــان و هیئت 
ــگاه  ــى دانش ــت علم ــاء هیئ ــى اعض ــدوى انتظام ب
ــتن  ــر نشس ــه ثم ــاهد ب ــى کازرون، ش ــلمان فارس س

ــتیم. ــا هس ــن تالش ه ــى از ای بخش

ــه  ــى کازرون در ادام ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
ــان  ــه کارى کارکن ــته، میثاق نام ــال گذش ــزود: س اف
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون را بــه عنوان ســندى 

ــى و  ــول اخالق ــت اص ــر رعای ــى ب ــتى، مبتن باالدس
ــر  ــى ب ــگاه و مبتن ــب دانش ــراز مناس ــه اى و در ت حرف
قوانیــن و چشــم اندازهاى مدیریتــى جمهــورى اســالمى 
ایــران تنظیــم کردیــم و خوشــبختانه بــا اهتمــام جدى 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــاران علم همی
ــت  ــاهد تقوی ــه، ش ــن میثاق نام ــق ای ــت تحق در جه
تالش هــا و بهبــود عملکــرد ســازمانى هســتیم. اکنــون 
ــگاه  ــدوى در دانش ــت ب ــدازى دو هیئ ــا راه ان ــز ب نی
ســلمان فارســى کازرون، عــالوه بــر تقویــت اســتقالل 
ایــن دانشــگاه، شــاهد تســریع در رونــد رســیدگى بــه 
پرونده هــا و تقویــت و بهبــود هرچــه بیشــتر عملکــرد 

ــود. ســازمانى نیــز خواهیــم ب
دکتــر  حجتاالســالم  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
ابراهیــم ابراهیمــى، ضمــن مهــم و راهبــردى توصیــف 
ــر  ــوى دکت ــه از س ــورت گرفت ــاى ص ــودن تالش ه نم
فاضل نیــا در جهــت تقویــت انســجام ســازمانى و 
ادارى ایــن دانشــگاه و همچنیــن بهبــود کّمــى و کیفــى 
ــاى  ــا پیگیرى ه ــود: ب ــان نم ــر نش ــرد آن، خاط عملک
ــا در وزارت علــوم،  مــداوم و مثال زدنــى دکتــر فاضل نی

ــراى راه انــدازى هیئــت بــدوى  تحقیقــات و فنــاورى، ب
رســیدگى بــه تخلفــات ادارى کارکنــان و هیئــت بدوى 
ــراى  انتظامــى اعضــاء هیئــت علمــى، رونــد قانونــى ب
ــى  ــگاه ط ــت در دانش ــن دو هیئ ــاد ای ایج
ــوان  ــه عن ــا ب ــن هیئت ه ــون ای ــد و اکن ش
ــه  ــود هرچ ــراى بهب ــب ب ــى مناس بازوهای
بیشــتر عملکــرد دانشــگاه فعالیــت خــود را 

آغــاز کرده انــد.
ــح  حجت االســالم ابراهیمــى همچنیــن تصری
نمــود: فعالیــت ایــن هیئت هــا در دانشــگاه ها 
ایــن امــکان را بــه وجــود مــى آورد کــه رونــد 
ــا،  ــه پرونده ه ــیدگى ب ــا و رس تصمیم گیرى ه
باعــث تقویــت هرچــه بیشــتر اهدافــى 
ــن  ــه اصلى تری همچــون پیشــگیرى شــود ک
هــدف مراجــع نظارتــى و کنترلى هســتند. در 
مجمــوع ایــن هیئت هــا مى تواننــد در حــوزه 
ــت  ــه تقوی ــک ب ــالمت ادارى و کم ــاء س ارتق

ــند. ــگاه، اثربخــش باش ــى دانش خدمات ده
کارگاه  و  آموزشــى  ایــن نشســت، دوره  ادامــه  در 
توانمندســازى «آشــنایى بــا شــرح وظایــف کارگــزاران 
از  اطــالع  و  ادارى  تخلفــات  بــه  رســیدگى  امــر 
ــس  ــا تدری ــه» ب ــررات مربوط ــن و مق ــن قوانی آخری
حجت االســالم ابراهیــم ابراهیمــى و بــا حضــور اعضــاء 
هیئــت بــدوى رســیدگى بــه تخلفــات ادارى کارکنان و 
هیئــت بــدوى انتظامــى اعضــاء هیئــت علمى دانشــگاه 

ــد. ــزار گردی ــى کازرون برگ ــلمان فارس س
ــه  ــیدگى ب ــدوى رس ــت ب ــاء هیئ ــى اســت اعض گفتن
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــان دانش ــات ادارى کارکن تخلف
کازرون متشــکل از سیدمحســن هاشــمى، دکتــر لیــال 
ــه  ــت و معصوم ــوى اس ــیدداراب موس ــاملى و س ش
ــدل آن  ــاء على الب ــى اعض ــم رجحان ــان و مری بذرافش
ــاء  ــى اعض ــدوى انتظام ــت ب ــاء هیئ ــتند و اعض هس
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم هیئ
ــان،  ــعید رحیمی ــر س ــالم دکت ــکل از حجت االس متش
دکتــر لیــال شــاملى و دکتــر ســعید فالحــى اســت و 
دکتــر ســیدمجتبى واعظــى و دکتــر محتشــم محمدى 

ــتند. ــدل آن هس ــاء على الب اعض

ــتقر در  ــرکت هاى مس ــى ش ــاى پژوهش ــه طرح ه ــى اولی ــى بررس ــت علم نشس
ــگاه  ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــور دکت ــا حض ــرژى ب ــوآورى ان ــز ن مرک
ســلمان فارســى کازرون، دکتــر عقیــل محمــدى، دکتــر حامــد فتوحــى و 
ــه صــورت حضــورى  ــرژى ب ــوآورى ان نماینــدگان شــرکت هاى مســتقر در مرکــز ن
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــرژى دانش ــوآورى ان ــز ن ــس مرک ــالن کنفران در س

ــه شــده از ســوى  ــاى ارای ــزار و طرح ه برگ
ــرار  ــى ق ــث و بررس ــورد بح ــرکت ها م ش

ــت. گرف
ــور  ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــن جلســه دکتــر  ــداى ای کازرون، در ابت
ســلمان  دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
بــر  تصریــح  ضمــن  کازرون  فارســى 
جهــت  جامعــه  امــروز  ضرورت هــاى 
در  دانش بنیــان  فناورى هــاى  تقویــت 
ــه ایجــاد  ــرژى و نیــاز جامعــه ب مباحــث ان
بســترى مناســب بــراى حمایــت از جوانــان 
ــتفاده  ــود: اس ــان نم ــر نش ــتعد خاط مس
درســت و مناســب از انــرژى، متضمــن 
ــه اى اســت و  ــدار در هــر جامع توســعه پای
ــد  ــه مى توان ــى ک ــن موضوعات از مهمتری

کل چرخــه تولیــد، توزیــع تــا مصــرف انــرژى را تحــت کنتــرل داشــته و بــه بهترین 
ــع گرانبهــا اســتفاده نمایــد مدیریــت انــرژى اســت. بــه  نحــو ممکــن از ایــن مناب
ــع  طــورى کــه کــه اســتقرار و بــه کارگیــرى آن، عــالوه بــر کاهــش تخریــب مناب
ــر اســتمرار رشــد اقتصــادى  ــرژى، متضّمــن بهینه ســازى مصــرف و تضمینــى ب ان
جامعــه خواهــد بــود. رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادامــه بــا تصریح 
بــر اینکــه تأســیس و راه انــدازى مرکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون فرصــت مناســبى جهــت کارآفرینــى و ارایــه ســطح مطلوب تــرى از خدمــات 
دانشــگاهى بــه جامعــه فراهــم آورده اســت، افــزود: بهینه ســازى انــرژى بــه معنــاى 
اســتفاده از علــوم نویــن مدیریــت اســت کــه مى توانــد متضمــن بیشــترین بــازده 
ــا بهینه ســازى  ــه تعبیــرى دیگــر ب ــرژى باشــد و ب ــا کمتریــن میــزان مصــرف ان ب

ــود و  ــد ب ــر خواه ــرژى میس ــارف ان ــع و مص ــر مناب ــح ب ــت صحی ــرژى، مدیری ان
پیاده ســازى ایــن سیســتم، بــه کاهــش هزینــه انــرژى و ســایر پیامدهــاى مرتبــط 
بــا محیط زیســت از طریــق مدیریــت نظام منــد انــرژى منجــر خواهــد شــد. در ایــن 
راســتا دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون از تمــام تــوان و تجهیــزات خود در مســیر 
ارتقــاء مدیریــت انــرژى و پیشــبرد اهــداف مرکــز نــوآورى و بــه ویــژه کمــک تداوم 
ــک  ــراى کم ــر ب ــازى مطلوب ت ظرفیت س
ــت از  ــتغال و حمای ــکل اش ــل مش ــه ح ب
فناورى هــاى نوآورانــه کــه بتواننــد موجــب 
رونق بخشــى کارآفرینــى شــوند، اســتفاده 
ــه ى  ــن جلس ــه ای ــرد. در ادام ــد ک خواه
چندیــن ســاعته، ایده هــا و طرح هــاى 
ــاى  ــا، واحده ــه شــده از ســوى گروه ه ارای
ــه  ــان ارای ــرکت هاى دانش بنی ــاور و ش فن
ــف،  ــى هاى مختل ــس از بررس ــد و پ گردی
ــه طــرح پژوهشــى شــامل ایســتگاه هاى  ن
ــدازى  ــمند، راه ان ــار گاز هوش ــل فش تقلی
کارگاه کالیبــره کنتورهــاى خانگــى، آب 
کارگاه  راه انــدازى  ســیار،  شــیرین کن 
کالیبــره کنتورهــاى صنعتــى، بومى ســازى 
تولیــد قطعــات کنتــور، امکان ســنجى 
ــمند،  ــه و هوش ــا یافت ــور ارتق ــد کنت تولی
ــزا از  ــاى مج ــرق، اینورتره ــع ب ــه شــبکه توزی ــاى خورشــیدى متصــل ب اینورتره
شــبکه بــرق و طراحــى وســاخت بردهــاى مدیریــت انــرژى و BMS جهت اســتقرار 
تیم هــاى پیشــنهاد داده در مرکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
و آغــاز فعالیــت آنهــا در ایــن مرکــز مــورد پذیــرش و تأییــد اولیــه قــرار گرفــت.
گفتنــى اســت مرکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، بــا اهتمــام 
و پیگیــرى دکتــر فریــدون عباســى دوانى، نماینــده مــردم شهرســتان هاى کازرون 
و کوهچنــار در مجلــس شــوراى اســالمى و بــا همــکارى معاونــت علمــى و فنــاورى 
ریاســت جمهــورى، در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون راه انــدازى شــده اســت. 
ــا و  ــرش ایده ه ــد پذی ــى، رون ــى مل ــا انتشــار فراخوان ــارى ب ــال ج از تابســتان س
ــد همچنــان ادامــه دارد.  طرح هــاى نوآورانــه در ایــن مرکــز آغــاز شــد و ایــن رون
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هم اندیشى جمعى از نخبگان دانشگاهى و دکتر فریدون عباسى دوانى، 
پیرامون چشم اندازهاى توسعه اى دانشگاه سلمان فارسى کازرون

ــه مناســبت فرارســیدن ســالروز تأســیس دانشــگاه  ب
هم اندیشــى  نشســت  کازرون،  فارســى  ســلمان 
توســعه ى  چشــم اندازهاى  و  چالش هــا  پیرامــون 
ــر  ــور دکت ــا حض ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س دانش
فریــدون عباســى دوانى، نماینــده مــردم کازرون و 
کوهچنــار در مجلــس شــوراى اســالمى، دکتــر غریــب 
ــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و  فاضل نی
جمعــى از نخبــگان کازرونــى عضــو هیئــت علمــى در 
ــکده  ــات دانش ــالن جلس ــران، در س ــگاه هاى ته دانش

ــد. ــزار گردی ــران برگ ــگاه ته ــاى دانش جغرافی
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــن  ــداى ای ــى کازرون، در ابت ــلمان فارس ــگاه س دانش
نشســت کــه بعدازظهــر روز چهارشــنبه، 24 آذرمــاه، به 
دعــوت دکتــر فریــدون عباســى دوانى، نماینــده کازرون 
و کوهچنــار در مجلــس شــوراى اســالمى و بــه میزبانــى 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و همراهــى دانشــکده 
ــر  ــد، دکت ــزار گردی ــران برگ ــگاه ته ــاى دانش جغرافی
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی غری
ــالروز  ــت س ــن گرامیداش ــخنانى ضم ــى س کازرون، ط
تأســیس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و تشــکر از 
تمــام افــرادى کــه در تأســیس و رشــد ایــن دانشــگاه 
نقــش داشــته اند، بــه ارایــه گزارشــى از وضعیــت ایــن 
ــا  ــود، ظرفیت ه ــاى موج ــى چالش ه ــگاه، برخ دانش
و بســترهاى ایجــاد شــده و ترســیم چشــم اندازى 
ــان  ــر نش ــت و خاط ــش روى آن پرداخ ــاى پی از افق ه
نمــود: دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در حوزه هــاى 
مختلــف آموزشــى، علمــى، پژوهشــى، ارایــه خدمــات 
ــا  ــى مرتبــط ب ــان و اجــراى پروژه هــاى عمران دانش بنی
توســعه فضــاى کالبــدى دانشــگاه فعال بــود و بــا احصاء 
ــراى برطــرف نمــودن  مشــکالت، ضمــن برنامه ریــزى ب
ــا در فراینــدى  چالش هــاى موجــود، تــالش کرده ایــم ت
هم افــزا بــا تمامــى نهادهــاى محلــى، اســتانى و ملــى، 
عــالوه بــر آنکــه ظرفیت هــاى جدیــدى از جملــه مرکــز 
نــوآورى انــرژى، مرکــز مطالعــات فرهنگــى و اجتماعى، 
ــتفاده از  ــا اس ــم، ب ــاد نمایی ــان و... را ایج ــاد حامی بنی
ــاران  ــى، همی ــت علم ــاء هیئ ــاالى اعض ــدى ب توانمن
علمــى و ظرفیت هــاى مطلــوب دانشــجویى، بــه دنبــال 
ــف دانشــگاه  ــاى مختل ــردن حوزه ه ــر ک هرچــه فعال ت
جهــت ارایــه خدماتــى مطلوب تــر بــه جامعــه باشــیم.

ــه  ــى کازرون در ادام ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
ــدون  ــر فری ــام همیشــگى دکت ــکر از اهتم ــن تش ضم
و  متعــدد  پیگیرى هــاى  جهــت  در  عباســى دوانى 
تــالش بــراى حــل مســائل دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون و کمــک بــه توســعه آن، اعضــاء هیئــت علمــى 
کازرونــى در دانشــگاه هاى سراســر کشــور را بــه عنــوان 

گنجینــه اى ارزشــمند بــراى تقویــت توســعه خدمــات 
ــت  ــتان کازرون و تقوی ــردم شهرس ــه م ــگاهى ب دانش
ــه عنــوان  ــه ى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ب بدن
تنهــا دانشــگاه دولتــى ایــن شهرســتان و قطــب علمى 
منطقــه برشــمرد و افــزود: بــا در نظــر داشــتن افق هــاى 
بلندمــدت توســعه اى، تدویــن ســند راهبردى دانشــگاه 
ــگاه  ــتور کار دانش ــى کازرون را در دس ــلمان فارس س
ــه  ــت هرچ ــراى تقوی ــال ب ــن ح ــم. در عی ــرار داده ای ق
بیشــتر ایــن دانشــگاه و ارایــه خدماتــى کــه مطلــوب 
ــالوه  ــا ع ــم ت ــاز داری ــه اســت، نی ــاز جامع ــورد نی و م
بــر تقویــت بدنــه ســازمانى دانشــگاه در قالــب ایجــاد 
ــازمانى،  ــارت س ــالح چ ــتقل، اص ــذب مس ــت ج هیئ
توســعه تحصیــالت تکمیلــى، ایجــاد رشــته هاى 
تحصیلــى متناســب بــا ظرفیت هــا و مزیت هــاى 
نســبى و نیازهــاى مــردم شــریف خطــه کازرون، تقویت 
ــه  ــى هرچ ــاهد همراه ــى و... ش ــاى بین الملل فعالیت ه
بیشــتر نهادهــاى مختلــف اجرایــى کشــور و همچنیــن 
ــه  ــگان دانشــگاهى ب ــر نخب ــى هرچــه فعاالنه ت همگام
ــف  ــگاه هاى مختل ــه در دانش ــى ک ــژه کازرونى های وی

ــد، باشــیم. کشــور حضــور دارن
فریــدون  دکتــر  همچنیــن،  نشســت  ایــن  در 
ــردم شهرســتان هاى کازرون  ــده م عباســى دوانى، نماین
ــى  ــز ط ــالمى نی ــوراى اس ــس ش ــار در مجل و کوهچن
ــگاهیان  ــدى دانش ــر از دغدغه من ــا تقدی ــخنانى ب س
ــه توســعه ایــن شهرســتان  ــى جهــت کمــک ب کازرون
ــش  ــه نق ــگاهى آن، ب ــاى دانش ــژه ظرفیت ه ــه وی و ب
دانشــگاه در بــر طــرف نمــودن مشــکالت اشــاره کــرد 
و خاطــر نشــان نمــود: در کازرون بــا مســائل مختلفى در 
حوزه هــاى آب، ســالمت، ارتباطــات و... مواجــه هســتیم 
و عــالوه بــر آنهــا، مســئله مهاجــرت نیــز وجــود دارد 
کــه باعــث تغییــر بافــت جمعیتــى شــده اســت. اینهــا 
ــادى  ــتعدادهاى زی ــه کازرون اس ــت ک ــى اس در صورت
ــد را  ــن رون ــا ای ــه آنه ــه ب ــا تکی ــد ب ــه بتوان دارد ک
معکــوس نمایــد. اینجــا ســت کــه دانشــگاه مى توانــد 
ــت در  ــاد فرص ــا ایج ــردازد و ب ــى بپ ــه نقش آفرین ب
قالــب اتاق هــاى فکــر و اندیشــه، عــالوه بــر اینکــه بــه 
مانــدگارى فکرهــا کمــک نماید، در توســعه شهرســتان 
نیــز نقش آفریــن باشــد. در کازرون نیــاز بــه اتــاق فکــر 
منســجم داریــم کــه بتوانــد بــه کشــور کمــک کنــد.
ــار  ــتان هاى کازرون و کوهچن ــردم شهرس ــده م نماین
همچنیــن افــزود: کازرون به لحــاظ اشــتغال داراى چالش 
اســت و اقداماتــى که در گذشــته صــورت پذیرفتــه بود، 
ــراى نیــاز ایــن شهرســتان کافــى نیســت. سیاســت  ب
ــم و اینجــا اســت کــه نقــش دانشــگاه  را عــوض کردی
اساســى مى شــود. بــه دنبــال ایــن هســتیم که اشــتغال 

ــوژى  را در همیــن منطقــه ایجــاد کنیــم. دنبــال تکنول
ــزوده  ــه ارزش اف ــى ک ــم. چیزهای ــد بروی ــم بای ــاال ه ب
ــه  ــدازى منطق ــال راه ان ــد. در ح ــته باش ــى داش باالی
ــک  ــگاه کم ــیر از دانش ــن مس ــتیم و در ای ــژه هس وی
ــه تقویــت حضــور  ــاز ب ــن حــوزه نی مى خواهیــم. در ای
اســاتید اســت. توانســته ایم محوریتــى را در دانشــگاه 
ــا مرکــز  ــرژى را همــراه ب ــوآورى ان ــم و مرکــز ن بگذاری
آموزش هــاى فنــى و حرفــه اى شهرســتان کــه وابســته 
ــرژى  ــت و گاز و ان ــوزه نف ــت، در ح ــه وزارت کار هس ب
متمرکــز کنیــم؛ چراکــه کازرون بــا توجــه بــه شــرایط 
ــد و  ــا کن ــد نقــش محــورى ایف ــى اش مى توان جغرافیای

ــد. ــا باش ــى چیزه ــوت خیل ــد پایل مى توان
ــر از  ــا تقدی ــدون عباســى دوانى همچنیــن ب دکتــر فری
تالش هــاى مدیریــت دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــود: بایســتى  ــح نم ــه، تصری ــورت گرفت ــات ص و اقدام
ــه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون کمــک کنیــم و  ب
ــراى آن  ــرى ب ــده بهت ــوان آین ــا مى ت ــن کمک ه ــا ای ب
رقــم زد. بایــد دانشــگاهى داشــته باشــیم کــه انتخــاب 
اول دانشــجویان باشــد. دانشــگاه پیشــتاز فکرى جامعه 
اســت. دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون مى توانــد بــه 
توســعه و مانــدگارى فکــر در کازرون کمک کنــد. در این 
ــن  ــى و خّیری ــاى مردم ــتفاده از ظرفیت ه ــیر اس مس
ــگاهیان،  ــاى دانش ــا و گام ه ــار تالش ه ــد در کن مى توان

کمــک شــایان توجهــى نمایــد.
دکتــر کرامت الــه زیــارى، عضــو هیئــت علمــى 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت  ب ــن نشس ــران، در ای ــگاه ته دانش
مســایل  پیرامــون  کــه  مطالعاتــى  و  پژوهش هــا 
مختلــف شهرســتان کازرون داشــته اســت، بــر وجــود 
پتانســیل هاى بســیار زیــاد ایــن منطقــه در حوزه هــاى 
مختلــف اعــم از محیطــى، طبیعــى، اجتماعــى و... تأکید 
ــا برشــمردن برخــى از مشــکالت موجــود در  ــرد و ب ک
ایــن شهرســتان، خاطر نشــان نمود: بایســتى متناســب 
بــا شــرایط محیطــى، اجتماعــى و فرهنگى مــان، 
داشــته  را  برنامه ریزى هایــى  و  ســرمایه گذارى ها 
باشــیم. ظرفیت هــاى متعــدد شهرســتان کازرون از 
ــم  ــى، توریس ــم فرهنگ ــاى توریس ــه در حوزه ه جمل
طبیعــى، توریســم ورزش مغفــول مانــده اســت. عــالوه 
ــا مشــکالت زیســت محیطى،  ــوارد کازرون ب ــر ایــن م ب
آب، کشــاورزى، اشــتغال و... دســت بــه گریبــان 
ــتى  ــى کازرون بایس ــلمان فارس ــگاه س ــت. دانش اس
و  علمــى  نقش آفرینــى  بــه  حوزه هــا  ایــن  در 
ــزارى  ــن مســیر برگ ــق ای ــردازد. در تحق پژوهشــى بپ
ــوى  ــش الگ ــد همای ــى مانن ــاى علم ــى رویداده برخ
در  ســرمایه گذارى  اســتراتژى هاى  و  ســرمایه گذارى 

کازرون مى توانــد اثربخــش باشــد.
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ــا  عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه تهــران همچنیــن ب
مــرور برخــى از مســائل پیــِش روى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون افــزود: برخــى از ایــن مســائل و 
مشــکالت مى توانــد بــا جــذب عضــو وابســته هیئــت 
ــر هســتم  ــه حاض ــن زمین ــود. در ای ــل  ش ــى، ح علم
ــى  ــت علم ــته هیئ ــو وابس ــتى عض ــدون چشم داش ب
ــا جــذب  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بشــوم. ب
ــته هاى  ــوان رش ــته، مى ت ــى وابس ــت علم ــا هیئ اعض

ــود. ــت نم ــن دانشــگاه را تقوی ای
دکتــر زیــارى همچنیــن بــا تأکیــد بــر لــزوم گســترش 
ارتباط هــاى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در 
ــا دانشــگاه ها  ــاى بیشــتر ب ــاد تفاهم نامه ه ــب انعق قال
و مراکــز علمــى کشــور و همچنیــن توســعه و تقویــت 
ــکالتى  ــى از مش ــزود: برخ ــى اف ــاى بین الملل ارتباط ه
ــا  ــوان ب ــت را مى ت ــزى اس ــوزه برنامه ری ــه در ح ک
ــى  ــالت تکمیل ــع تحصی ــته هایى در مقاط ــاد رش ایج
برطــرف نمــود. بــراى ظرفیت هــاى نهــادى کــه 
مرتبــط بــا دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون هســت، 
از ســرمایه هاى انســانى در ســطوح وزارت خانــه و 
دانشــگاهیان مرتبــط اســتفاده شــود. جــذب خّیریــن 
ــن  ــه ای ــایان توجهى ب ــاى ش ــد کمک ه ــز مى توان نی
دانشــگاه نمایــد. کازرونى هــاى بســیارى هســتند کــه 
مى تواننــد در ایــن زمینــه بــه دانشــگاه کمــک کننــد.
ــى  ــت علم ــو هیئ ــى، عض ــد موذن ــر على محم دکت
دانشــگاه تهــران، نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه 
روزهــاى آغازیــن تأســیس و شــروع بــه کار دانشــگاه 
ــرات آن  ــر خاط ــرورى ب ــى کازرون و م ــلمان فارس س
دوران، بــر لــزوم کمــک همــه نخبــگان و دانشــگاهیان 
ــر  ــد و خاط ــن دانشــگاه تأکی ــگاه ای ــت جای ــه تقوی ب
نشــان نمــود: کتابخانــه شــخصى ام را کــه حــدود ســه 
تــا چهــار هــزار جلــد کتــاب هســت را بــه دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون اهــدا مى کنــم. ایــن آمادگــى 
ــت  ــته هیئ ــو وابس ــوان عض ــه عن ــه ب ــم دارم ک را ه
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــار دانش ــى در کن علم

باشــم.
طاهــر شــیخ الحکمایى، عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه 
تهــران هنرهــاى زیبــا، از دیگــر نخبــگان شهرســتان 
ــت و  ــور داش ــن نشســت حض ــه در ای ــود ک کازرون ب
ــراى  ــود ب ــنهادهاى خ ــا و پیش ــرح دیدگاه ه ــه ط ب
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــتر دانش ــه بیش ــعه هرچ توس
کازرون پرداخــت. وى بــا اشــاره بــه ظرفیت هــاى 
طبیعــى موجــود در کازرون، خاطــر نشــان نمــود: بــا در 
ــوان  نظــر داشــتن ظرفیت هــاى طبیعــى کازرون، مى ت
بــه گونــه اى برنامه ریــزى کــرد کــه دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون و شهرســتان کازرون را بــه دنیــا 
ســنگ هاى  از  گنجینــه اى  کازرون  کــرد.  معرفــى 
طبیعــى خــوب و ارزشــمند بــراى خلــق آثــار هنــرى 
ــاى  ــمپوزیوم ها و گردهمایى ه ــزارى س ــا برگ ــت. ب اس
هنــرى ملــى و بین المللــى، مى تــوان جمعــى از 
هنرمنــدان را بــه میزبانــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــى  ــازه زمان ــک ب ــرف ی ــا ظ ــم آورد ت ــرد ه کازرون گ
مشــخص، تعــدادى کارهــاى حجمــى برگرفتــه شــده 
از ویژگى هــاى فرهنگــى کازرون و ایــران را تولیــد 
نماینــد. بــا ایــن فعالیــت هــم شــهر معرفــى مى شــود، 
ــنگ هاى  ــى س ــاى غن ــم ظرفیت ه ــم دانشــگاه و ه ه

ــى  ــا معرف ــه دنی ــده اســت ب ــول مان ــه مغف کازرون ک
ــار هنــرى  ــه آث مى شــود. چنانچــه ایــن ســنگ هاى ب

ــد. ــادى دارن ــزوده زی ــاى اف ــوند، ارزش ه ش
وى در بخــش دیگــرى از صحبت هــاى خــود بــر 
ــق  ــراى تحق ــر ب ــاى فک ــتفاده از اتاق ه ــرورت اس ض

ــود. ــد نم ــا تأکی ــن حرکت ه ای
دکتر غالمحســین ســازمند، عضو بازنشســته دانشــگاه 
علــوم بهزیســتى، نیــز از دیگــر نخبــگان دانشــگاهى 
حاضــر در ایــن نشســت بــود. دکتــر ســازمند بــا تأکید 
بــر اینکــه بایســتى مــردم را بــه دانشــگاه بیاوریــم و 
بیــن عمــوم مــردم و دانشــگاه، خویشــى ایجــاد کنیم، 
ــان خانــه دار  گفــت: رشــته ها و صنــوف مختلــف، از زن
تــا بازاریــان و... بایســتى در قالــب رویدادهــاى مختلفى 
از جملــه کارگاه هــاى توانمندســازى و آموزشــى، پــا بــه 
ــراى  ــن کارگاه ب ــوان چندی ــد. مى ت ــگاه بگذارن دانش
ــه  ــاتیدى ک ــرد. اس ــزى ک ــف برنامه ری ــوف مختل صن
کازرونــى هســتند، مى تواننــد داوطلــب شــوند و بــدون 
ــزار  ــى را برگ ــان، کارگاه های ــرج خودش ــه خ ــع و ب توق
کننــد. ایــن کار هــم بــه ارتقــا دانــش زندگــى منجــر 
ــور  ــگاه حض ــه در دانش ــرادى ک ــم اف ــود و ه مى ش
ــن  ــورد ای ــد. بازخ ــور مى یابن ــکان حض ــد، ام نیافته ان
ــود. ــده مى ش ــدت دی ــا در بلندم ــت از فعالیت ه دس

ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــن ب ــازمند همچنی ــر س دکت
ــراى  ــتان ب ــاى شهرس ــام ظرفیت ه ــى تم نقش آفرین
تقویــت و توســعه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــداوم، مســئولیت هاى  ــه صــورت م ــزود: بایســتى ب اف
ــا  ــه آنه ــانى کازرون را ب ــف انس ــرمایه هاى مختل س
ــش  ــه نق ــر ب ــز بهت ــا نی ــا آنه ــم ت ــادآورى کنی ی

ــد. ــل کنن ــود عم ــى خ اجتماع
ــى  ــت علم ــو هیئ ــروى، عض ــن پی ــر محمدحس دکت
ــا اشــاره بــه اینکــه  دانشــگاه شــهید بهشــتى نیــز ب
تخصــص دانشــگاهى و تجربــه کارى وى در حوزه هــاى 
شــیمى بــه ویــژه در بخش هاى نفــت، گاز و پتروشــیمى 
اســت، خاطــر نشــان نمــود: گرچــه دانشــگاه ســلمان 
ــته هاى  ــد رش ــر فاق ــال حاض ــى کازرون در ح فارس
مرتبــط بــا حــوزه شــیمى اســت، منتهــى همــه تجربه 
ــى کــه ایجــاد شــود،  ــه ظرفیت های ــا ب کارى و هــم بن
هــم تجربــه کارى و هــم تخصــص دانشــگاهى ام را براى 
ــن  ــار ای ــگاه در اختی ــن دانش ــعه ای ــه توس ــک ب کم

ــم. ــرار مى ده ــه ق مجموع
دکتــر محمد ســلیمانى، عضــو هیئــت علمى دانشــگاه 
ــرى  ــگاهى دیگ ــگان دانش ــه نخب ــى، از جمل خوارزم
ــاى  ــرح دیدگاه ه ــه ط ــت ب ــن نشس ــه در ای ــود ک ب
ــگاه  ــعه اى دانش ــم اندازهاى توس ــون چش ــود پیرام خ
ــر  ــا تأکیــد ب ســلمان فارســى کازرون پرداخــت. وى ب
ــن  ــه تبیی ــه، ب ــگاه و جامع ــان دانش ــد می ــزوم پیون ل
ــر  ــت و خاط ــور پرداخ ــگاه ها در کش ــگاه دانش جای
ــگاه هاى  ــش دانش ــه پی ــد ده ــا چن ــود: ت ــان نم نش
ــت  ــم آوردن فرص ــراى فراه ــتند ب ــط مى توانس متوس
بــراى اشــتغال بیــن جوانــان تحصیلکــرده نقــش ایفــا 
ــیده اند.  ــباع رس ــه اش ــر ب ــروز دیگ ــى ام ــد، ول کنن
ــگاه  ــارم دانش ــل چه ــت از نس ــا صحب ــروز در دنی ام
ــر برخــى  ــران حداکث ــه در ای ــى ک ــود. در صورت مى ش
ــاى دانشــگاه نســل  ــى مولفه ه دانشــگاه هاى  مان برخ
ــد و بســیارى هــم در انتهــاى نســل دوم  ســوم را دارن

ــد. ــرار دارن ق
ــروز  ــاى ام ــه تصمیم ه ــه ک ــن نکت ــادآورى ای ــا ی وى ب
مــا در آینــده ایــن دانشــگاه تأثیرگــذار اســت، خاطــر 
ــته اند  ــت داش ــه بداه ــود: دانشــگاه ها گرچ نشــان نم
و کارهــاى زیــادى کرده انــد، امــا جایــگاه آنهــا 
ــائل  ــن مس ــى از مبرم تری ــد. یک ــر کن ــتى تغیی بایس
دانشــگاه هاى مــا ایــن اســت کــه از پلــه اى کــه در بــر 
ــوم  ــل س ــگاه هاى نس ــه دانش ــد، ب ــرار دارن روى آن ق
قــدم بگذارنــد. دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون براى 
تبییــن هویــت خــودش بایســتى در مقیــاس دانشــگاه 
نــوع ســوم ســازماندهى شــود. ایــن دانشــگاه در وهله 
اول بایســتى بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه آیــا 
ــا  ــد ی ــع باش ــگاه جام ــده دانش ــد در آین مى خواه
اینکــه بــر اســاس همیــن وضعیــت فعلــى که بــراى آن 
ترســیم شــده، قــدم بــردارد؟ کــه البتــه ایــن جایــگاه 

مناســب فــرداى دانشــگاه نیســت.
ــن  ــى همچنی ــت علمــى دانشــگاه خوارزم عضــو هیئ
ــا و  ــى مدیریت ه ــت نقش آفرین ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ب
همچنیــن دارا بــودن برنامــه و یــادآورى ایــن نکتــه که 
ــد در  ــانى مى توانن ــرمایه هاى انس ــر و س ــاى فک اتاق ه
ــلمان فارســى کازرون  ــه دانشــگاه س ــا ب ــن حوزه ه ای
کمــک کننــد، افــزود: بــراى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون بایســتى ســده اى نگاه کنیــم. بعــد از آن، برنامه 
ــخص  ــیم و مش ــته باش ــى داش ــردى میان مدت راهب
ــه چــه ابعــادى از  کنیــم کــه مى خواهیــم در آینــده ب
یــک دانشــگاه و چه نــوع دانشــگاهى برســیم. پــس از 
ایــن مراحــل بــه ســراغ مســائل روزمــره اى برویــم کــه 

جلــوى پــاى ایــن دانشــگاه قــرار دارد.
دکتــر محمــد عــارف، عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه 
آزاد تهــران مرکــز نیــز در ایــن نشســت بــا تأکیــد بــر 
اهمیــت دســتاوردهاى بــه دســت آمــده در دوره جدید 
مدیریــت دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و ضــرورت 
تقویــت و کمــک بــه آنهــا، بــه غنــاى فرهنگــى موجود 
در کازرون اشــاره کــرد و خاطــر نشــان نمــود: مجموعه 
مدیریــت فرهنگــى شهرســتان کازرون بایــد بــا تکیــه 
ــر ظرفیت هــاى غنــى فرهنگــى ایــن شهرســتان در  ب
حــوزه ى ســرمایه هاى انســانى و چهره هــاى فرهنگــى 
ــن  ــب ای ــاب مناس ــن بازت ــار دارد، ضم ــه در اختی ک
ظرفیت هــا در حوزه هــاى مختلــف شــهرى اعــم 
ــد در  ــا، بتوان ــام آنه ــه ن ــى ب ــذارى خیابان های از نامگ
ــه  ــى ب ــراى غنابخش ــا ب ــاى آنه ــل از توانمندى ه عم

ــرد. ــره بب ــا به فعالیت ه
ــر  ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــارف همچنی ــر ع دکت
ــت، در  ــته اس ــت آن خواس ــگاه و ریاس ــت دانش وق
کنــار ایــن دانشــگاه بــوده ام و همچنــان نیــز در تعامــل 
ــنهادى  ــه پیش ــه ارای ــتم، ب ــه هس ــن مجموع ــا ای ب
در خصــوص راه انــدازى دپارتمــان انسان شناســى 
ــه  ــى ک ــه مطالعات ــه ب ــزود: باتوج ــر پرداخــت و اف هن
ــى  ــته ام، طرح ــگاه آن داش ــوص کازرون و دانش درخص
ــر  ــى هن ــان انسان شناس ــدازى دپارتم ــت راه ان در جه
ــل  ــکده تبدی ــه دانش ــد ب ــر مى توان ــه بعدت دارم ک
ــوم  ــگان عل ــان دانش آموخت ــن دپارتم ــود. در ای ش
ــخ مى تواننــد  ــر، باستان شناســى و تاری اجتماعــى، هن
مقاطــع تحصیــالت تکمیلــى را در آن بگذارنــد. حتــى 
ــرح را  ــن ط ــرده ام. ای ــه ک ــم تهی ــرح درس آن را ه ش
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ــى  ــاى علم ــه، ظرفیت ه ــاى روز جامع براســاس نیازه
ــرده ام.  ــم ک ــاى دانشــگاهى کشــور تنظی و خروجى ه
ــژه  ــه وی ــى کازرون ب ــاى فرهنگ ــه غن ــه ب ــا توج ب
ــق  ــور، مناط ــاى فولکل ــوردارى از قابلیت ه ــا برخ ب
ــراى  ــى ب ــه در مجمــوع عرصــه اى غن باســتانى و... ک
کشــف و بازنمایــى هنــر بــه دســت مى دهــد، مى تــوان 
ایــن دپارتمــان را در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــاى  ــد مبن ــان مى توان ــن دپارتم ــرد. ای ــدازى ک راه ان

ــد شــود. ــاى جدی ــر در دنی ــا هن ــردم ب ــاط م ارتب
دکتــر ســروش مدبــرى، عضــو هیئــت علمى دانشــگاه 
تهــران نیــز بــر ضــرورت تقویــت اســتقالل دانشــگاه 
ــا اســتفاده از ظرفیت هــاى  ســلمان فارســى کازرون ب
ــرایط  ــه آسیب شناســى ش ــود و ب ــد نم ــود تأکی موج
موجــود پرداخــت و خاطــر نشــان نمــود: رشــته هایى 
ــتند،  ــى کازرون هس ــلمان فارس ــگاه س ــه در دانش ک
براســاس آمایــش پیــش نرفته انــد. بایســتى مطالعه اى 
ــا ایجــاد رشــته هاى  ــراى طــرح توســعه دانشــگاه ب ب
ــد  ــه بتوان ــه اى ک ــه گون ــرد ب ــورت پذی ــد ص جدی
باشــد.  جوابگــو  را  کازرون  شهرســتان  نیازهــاى 
ــاورزى،  ــاى آب، کش ــیل هاى کازرون در حوزه ه پتانس
در  منتهــى  اســت،  گردشــگرى  و  محیط زیســت 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــا در دانش ــن حوزه ه ای
ــط  ــته هاى مرتب ــتى رش ــم. بایس ــته اى را نداری رش
برقــرار شــود. درواقــع توجــه بــه مزیت هــاى نســبى 
شهرســتان کازرون در برنامه هــاى راهبــردى دانشــگاه 

ــد. ــرورى مى باش ــیار ض بس
دکتــر مدبــرى بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن آمادگــى را 
دارم کــه بــه عنــوان عضــو وابســته هیئــت علمــى در 
کنــار دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون قــرار گیــرم، 
ــگاه  ــت جای ــراى تقوی ــنهادهایى ب ــه پیش ــه ارای ب
علمــى ایــن دانشــگاه پرداخــت و خاطــر نشــان نمود: 
ــراغ  ــه س ــتى ب ــته ها، بایس ــدازى رش ــار راه ان در کن
راه انــدازى مراکــز پژوهشــى برویــم. در حــال حاضــر 
ــا،  ــر فاضل نی ــى دوانى و دکت ــر عباس ــت دکت ــه هم ب
ــلمان  ــگاه س ــن دانش ــرژى در ای ــوآورى ان ــز ن مرک
فارســى کازرون راه انــدازى شــده اســت، منتهــى هنوز 
بــه اســتقرار مراکــز بیشــترى ماننــد مرکــز مطالعــات 
زیســت محیطى نیــاز داریــم. مراکــز پژوهشــى 
ــد.  ــه کازرون ببرن مى تواننــد طرح هــاى پژوهشــى را ب
حتــى مى تــوان گفــت راه انــدازى مراکــز پژوهشــى از 
راه انــدازى رشــته ها مفیدتــر اســت. بــراى راه  انــدازى 
ــه کارم را در  ــم تجرب ــدرك و ه ــم م ــز ه ــن مرک ای
اختیــار دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون قــرار 

مى دهــم.
ــرح  ــا ط ــران ب ــگاه ته ــى دانش ــت علم ــو هیئ عض
پیشــنهادى دیگــر افزود: در دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــد  ــا دی ــکو ب ــى یونس ــک کرس ــم ی کازرون مى توانی
ــدار و محیط زیســت داشــته  گردشــگرى، توســعه پای
ــى  ــیار بزرگ ــروت بس ــان ث ــه پریش ــیم. دریاچ باش
اســت و بــا توجــه بــه جایــگاه محیط زیســتى کازرون، 

ــت. ــر اس ــى امکان پذی ــن کرس ــدازى ای راه ان
ــى  ــلمان فارس ــنگاه س ــى داش ــت علم ــت هیئ تقوی
ــتر،  ــیارهاى بیش ــتادها و دانش ــذب اس ــا ج کازرون ب
و  اســاتید  فرهیختــگان،  بــا  ارتبــاط  تقویــت 
حوزه هــاى  در  کازرون  انســانى  ســرمایه هاى 

ــف، انجــام مطالعــات جامعه شــناختى پیرامــون  مختل
چالش هــاى کازرون و دانشــگاهیان آن از جملــه مــوارد 
ــد  ــا تأکی ــر آنه ــرى ب ــر مدب ــه دکت ــود ک ــرى ب دیگ

ــود. نم
موسســه  عضــو  شــیخ الحکمایى،  عمادالدیــن 
باستان شناســى دانشــگاه تهــران نیــز در ایــن 
نشســت، بــا اشــاره بــه لــزوم برگــزارى نشســت هاى 
ــعه اى کازرون،  ــت توس ــن جه ــراى تعیی ــى ب تخصص
خاطــر نشــان نمــود: یــک اختــالف نظــر خیلــى کلــى 
وجــود دارد کــه تحــول و پیشــرفت در کازرون از چــه 
مســیرى مى توانــد اتفــاق بیفتــد؟ آیــا ایــن پیشــرفت 
از مســیر احــداث پتروشــیمى، صنعــت، فــوالد و بــرق 
ــى  ــتفاده اصول ــت و اس ــیر تقوی ــا از مس ــت ی و... اس
ــه  ــه کازرون ب ــت ک ــى اس ــات و ظرفیت های از امکان
صــورت خــداداد و در حوزه هــاى مختلــف دارد؟ ابتــدا 
ــن موضــوع بحث هــاى جــدى و  ــر ســر ای بایســتى ب
کارشناســى شــود، چراکــه مســیر و جهت را مشــخص 

مى کنــد.
وى در ادامــه بــا اشــاره به ضــرورت برگزارى جلســه اى 
ــاورى و  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــور وزی ــا حض ب
معاونیــن وزارت خانــه و طــرح مســائل، چشــم اندازها، 
ــلمان  ــگاه س ــعه اى دانش ــات توس ــا و الزام ظرفیت ه
ــع  ــگاه در جوام ــش دانش ــزود: نق ــى کازرون، اف فارس
ــه  ــگاه مطالع ــت. دانش ــى هس ــعه یافته، پیش ران توس
ــه دســت  ــج ب ــران از نتای ــد و دیگ ــش مى کن و پژوه
یــک  کازرون  در  مى کننــد.  اســتفاده  آن  آمــده 
ــر روز  ــه ه ــم ک ــارى داری ــاله معم ــزار س پیشــینه ه
در حــال از بیــن رفتــن اســت. اگــر دانشــگاه ســلمان 
ــان،  ــه در اصفه ــد آنچ ــد مانن ــى کازرون بتوان فارس
ــا تملــک یــک  ــد، ب ــز، بوشــهر و... انجــام داده ان تبری
خانــه کوچــک تاریخــى در کازرون شــروع کنــد و بــه 
مــرور ایــن اقــدام را در یک محله توســعه دهــد و آن را 
تبدیــل بــه دانشــکده هنــر و معمــارى کنــد، مى تواند 
ــاى  ــاء ظرفیت ه ــظ و احی ــى در حف ــم و اصول گام مه
تاریخــى ایــن شهرســتان بــردارد. ایــن کار زمینه ســاز 
ــز  ــگرى کازرون نی ــوزه گردش ــول در ح ــاد تح ایج
خواهــد شــد. مــا بایســتى بــر روى چیــزى کــه زمینه 
ــن  ــم. ای ــرمایه گذارى کنی ــم س ــرمایه اش را داری و س
ــدوار  ــد. امی ــاد کن ــد ایج ــگاه مى توان ــتر را دانش بس
ــه ایــن  ــرم شهرســتان نیــز ب ــن محت هســتیم خّیری

مهــم توجــه نماینــد.
شــیخ الحکمایى همچنیــن در بخــش دیگــرى از 
ــاله ها  ــود: رس ــان نم ــر نش ــود خاط ــاى خ صحبت ه
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــه در دانش ــى ک و پایان نامه های
کازرون تولیــد مى شــود، در جهــت ظرفیت هــاى 
فرهنگــى ایــن شهرســتان هدایــت شــوند. در کازرون 
ــخصیت هاى  ــال و ش ــراوان، رج ــى ف ــخه هاى خط نس
ــچ کارى در موردشــان  فراوانــى داریــم کــه هنــوز هی
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــت و دانش ــده اس ــام نش انج
ــش  ــاى نق ــه ایف ــه ب ــن زمین ــد در ای کازرون مى توان

ــردازد. بپ
دکتــر محمدجــواد دهقانــى، رئیــس پایــگاه اســتنادى 
ــا  ــت ب ــن نشس ــز در ای ــالم نی ــان اس ــوم جه عل
تأکیــد بــر اینکــه در جهــت تقویــت و توســعه 
ــکارى  ــاده هم ــى کازرون آم ــلمان فارس ــگاه س دانش

ــف  ــه برخــى ظرفیت هــاى مختل ــرى اســت، ب حداکث
ــا  ــد در آنه ــگاه مى توان ــه دانش ــتان کازرون ک شهرس
ــه ایفــاى نقــش بپــردازد پرداخــت و خاطــر نشــان  ب
ــا اســتعدادها و  نمــود: شهرســتان کازرون متناســب ب
ــرده اســت.  ــه داشــته پیشــرفت نک ــى ک ظرفیت های
ــد از دانشــگاه ســلمان  ــن وضعیــت مى توان ــر ای تغیی
ــى  ــى و پژوهش ــى علم ــى کازرون و نقش آفرین فارس
آن صــورت پذیــرد. بــه عنــوان مثــال ایــن دانشــگاه 
مى توانــد بــه شــناخت و توســعه ظرفیت هــاى 

ــد. ــک نمای ــتان کازرون کم ــگرى شهرس گردش
ــدون  ــر فری ــور دکت ــن حض ــى همچنی ــر دهقان دکت
عباســى دوانى، نماینــده مردم شــریف شهرســتان هاى 
ــز  ــاى حائ ــه ظرفیت ه ــار را از جمل کازرون و کوهچن
ــگاه دانشــگاهى  اهمیتــى دانســت کــه باتوجــه بــه ن
ــگاه  ــده دانش ــد در آین ــد، مى توان ــال مى کن ــه دنب ک
ســلمان فارســى کازرون و شهرســتان کازرون، نقشــى 

اساســى ایفــا نمایــد.
ــى  ــت علم ــو هیئ ــن، عض ــول فروت ــر عبدالرس دکت
ســازمان ســمت، از دیگــر نخبــگان دانشــگاهى حاضر 
ــر  ــخنانى خاط ــى س ــود. وى ط ــت ب ــن نشس در ای
نشــان نمــود: ایــن امــکان وجــود دارد کــه دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون در جهــت توســعه و تقویــت 
ــه ى  ــا ســازمان ســمت تفاهم نام ــاى خــود، ب ارتباط ه
ــد  ــن تفاهم نامــه مى توان ــد. ای مشــترکى منعقــد نمای
ــزارى نشســت ها و انتشــار  ــى ماننــد برگ در محورهای

ــار علمــى کمــک نمایــد. آث
ــى  ــر از تالش های ــا تقدی ــن ب ــن همچنی ــر فروت دکت
ــژه  ــه وی ــلمان فارســى کازرون ب ــه در دانشــگاه س ک
ــت،  ــه اس ــورت پذیرفت ــى ص ــاى فرهنگ در حوزه ه
خاطــر نشــان نمــود: بــا برگــزارى نشســت ها، 
ــف کازرون،  ــایل مختل ــه مس ــا و... در زمین همایش ه
مى تــوان مرجعیــت علمــى ایــن دانشــگاه را تقویــت 
نمــود. همچنیــن بایســتى در جهــت تقویــت هرچــه 
بیشــتر کتابخانــه ایــن دانشــگاه کــه مى توانــد ضمــن 
ــه  ــه جامع ــه اســتقالل بیشــتر دانشــگاه، ب کمــک ب
ــد،  پژوهشــگران شهرســتان کازرون نیــز کمــک نمای

ــت. گام برداش
شــایان ذکــر اســت دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــدون  ــر فری ــد از دکت ــود مى دان ــه خ کازرون وظیف
عباســى دوانى، نماینــده محتــرم مــردم شــریف 
مجلــس  در  کوهچنــار  و  کازرون  شهرســتان هاى 
شــوراى اســالمى بــه جهــت اهتمــام جــدى و 
حمایت هــاى همیشــگى از دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون و بــه ویــژه وقــت بســیار مناســبى کــه بــراى 
ایــن جلســه گذاشــتند و نیــز همــکاران دفتــر ایشــان 
بــه ویــژه جنــاب آقــاى دکتــر اطاعتــى و همچنیــن از 
همــکارى بى شــائبه دکتــر کرامت الــه زیــارى، رئیــس 
ــه  ــران ب ــگاه ته ــا دانش ــکده جغرافی ــرم دانش محت
ــرار دادن  ــار ق جهــت همــکارى، مســاعدت و در اختی
فضــاى جلســه تقدیــر و تشــکر نمایــد. همچنیــن بــه 
ــژه از حضــور ارزشــمند تــک تــک عزیــزان  طــور وی
ــن  ــد و در ای ــت نهادن ــا من ــه م ــه ب ــه اى ک فرهیخت
ــرات  ــه نظ ــه نقط ــا ارائ ــد و ب ــرکت نمودن ــه ش جلس
ــد، کمــال  ــر غنــاى جلســه افزودن ارزشــمند خــود ب

ــان را دارد. ــکر و امتن تش
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ــاالن  ــى از فع ــان، جمع ــنبه، 19 آب ــر چهارش بعدازظه
در  کازرون  پیشکســوتان  و  خّیــران  اجتماعــى، 
ــش  ــه درخش ــب موسس ــف در قال ــاى مختل حوزه ه
کازرون کهــن، بــه عنــوان یکــى از نهادهــاى غیردولتى 
فعــال کازرون، بــا حضــور در دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــده ى  ــاده ش ــاختمان آم ــد از س ــن بازدی کازرون، ضم
مرکــز نــوآورى انــرژى و همچنیــن بازدیــد از پردیــس 
ایــن دانشــگاه و بناهــاى در شــرف افتتــاح و کارگاه هاى 
ــس، در نشســتى مشــترك  ــن پردی ــال ای ــى فع عمران
بــا دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان 
ــش و  ــت دانســتن نق ــز اهمی ــا حائ فارســى کازرون، ب
جایــگاه ایــن دانشــگاه در کازرون، بــه بحــث و گفتگــو 
ــویه  ــاى دوس ــت ارتباط ه ــى تقوی ــون چگونگ پیرام
مــردم و دانشــگاه در جهــت کمــک بــه رشــد و توســعه 

ــن مرکــز دانشــگاهى پرداختنــد. ای
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
فعــاالن  کازرون،  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
ــد  ــس از بازدی ــوتان پ ــران و پیشکس ــى، خّی اجتماع
از مجموعه هــاى مختلــف دانشــگاه، در نشســتى 
مشــترك بــا رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
بــا تأکید بــر اینکــه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــترش  ــد و گس ــت، رش ــردم کازرون اس ــگاه م دانش
ــژه در دوران  ــه وی ــگاه را ب ــن دانش ــى ای خدمات ده
ــتند و  ــش دانس ــهود و امیدبخ ــى مش ــى فعل مدیریت
آمادگــى خــود را بــراى کمــک بــه رشــد هرچه بیشــتر 
ــت  ــاى در دس ــب تر فعالیت ه ــه مناس ــت هرچ و تقوی
اجــراى دانشــگاه، اعــالم نمودنــد. حاضریــن همچنیــن 
ــف،  ــه پیشــنهادها و نقطه نظرهــاى مختل ــب ارای در قال

ــردم  ــى م ــاى عموم ــا و انتظاره ــان راهکاره ــه بی ب
کازرون از دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه عنــوان 
دانشــگاه مــادر ایــن شهرســتان و قطــب علمــى منطقه 

ــد. پرداختن
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
ــر از  ــا تقدی ــت ب ــن نشس ــز در ای ــى کازرون نی فارس
نگاه هــاى بلندنظرانــه مــردم شهرســتان کازرون و 
ــا از دانشــگاه  ــى آنه ــغ و مثال زدن ــاى بى دری حمایت ه
ســلمان فارســى کازرون، خاطــر نشــان نمــود: مــردم 
کازرون، بزرگتریــن ســرمایه ى اجتماعــى دانشــگاه 
ــدو  ــوند. از ب ــلمان فارســى کازرون محســوب مىش س
شــکل گیرى و تأســیس ایــن نهــاد علمــى در کنــار آن 
ــا در  ــت هم افزایى ه ــا تقوی ــه ب ــروز ک ــد و ام بوده ان
حــال نزدیــک شــدن بــه زمــان بهره بــردارى از پردیس 
ایــن دانشــگاه، بــه عنــوان بزرگتریــن پــروژه عمرانــى 
توســعه دانشــگاه ها در غــرب اســتان فــارس هســتیم، 
ــا در  ــى آنه ــور مثال زدن ــاهد حض ــز ش ــر نی ــار دیگ ب
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــود در دانش ــن خ ــار خادمی کن
کازرون هســتیم کــه ایــن مســئله بــار مســئولیت مــا 

ــد. ــنگین مى کن ــش س ــش از پی را بی
ــا ارایــه گزارشــى  ــب فاضل نیــا، در ادامــه ب دکتــر غری
مبســوط از فعالیت هــاى صــورت گرفتــه در ایــن 
دســت  در  اقدامــات  و  برنامه ریزى هــا  و  دانشــگاه 
اجــرا جهــت توســعه ارایــه خدمــات بــه جامعــه، خاطر 
ــاى  ــى مجموعه ه ــا تمام ــى ب ــود: هم افزای ــان نم نش
ــف  ــتگاه هاى مختل ــا و دس ــم از نهاده ــتان اع شهرس
و  ظرفیت هــا  از  اســتفاده  و  غیردولتــى  و  دولتــى 
ــام  ــى کازرون را در رأس نظ ــى مردم ــرمایه هاى غن س

ــه  ــه ب ــا تکی ــم و ب ــرار داده ای ــزى دانشــگاه ق برنامه ری
ــوم،  ــت هاى وزارت عل ــا سیاس ــم ت ــالش کرده ای آن ت
تحقیقــات و فنــاورى را در قالــب تحقق دانشــگاه نســل 
چهــارم کــه بتوانــد خدمــات جامعه محــور را بــه مــردم 
ــاى  ــه تالش ه ــم. در ادام ــق نمایی ــد، محق ــه نمای ارای
ــئوالن  ــگاه و مس ــى دانش ــاى قبل ــر روس ــل تقدی قاب
ــى  ــات باق ــه اى از اقدام ــتان، مجموع ــین شهرس پیش
ــودن  ــق نم ــام و محق ــال اتم ــه دنب ــه ب ــود ک ــده ب مان
ــازه اى  ــاى ت ــر آن فعالیت ه ــالوه ب ــتیم و ع ــا هس آنه
ــى،  ــى، آموزش ــات علم ــه خدم ــعه ارای ــراى توس را ب
فرهنگــى و... بــه جامعــه و همچنیــن بــه دانشــجویان 
ــم. ــال کرده ای ــن دانشــگاه دنب ــتعداد ای ــز و پراس عزی
ــن  ــى کازرون همچنی ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
بــا اشــاره بــه رویکردهــاى مدیریتــى در پیــش گرفتــه 
ــجم  ــدار و منس ــاختارى پای ــاد س ــراى ایج ــده ب ش
جهــت تقویــت و توســعه هرچــه بیشــتر ایــن 
فعالیت هــا، خاطــر نشــان نمــود: طــى ماه هــاى اخیــر 
ــدد، کار  ــت هاى متع ــه ها و نشس ــزارى جلس ــا برگ و ب
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــان دانش ــاد حامی ــیس بنی تأس
ــم  ــرار دادی ــن دانشــگاه ق ــه کارى ای کازرون را در برنام
ــاى  ــا بلندنظــرى مســووالن و چهره ه و خوشــبختانه ب
ــل  ــن شهرســتان، بخــش قاب برجســته دانشــگاهى ای
ــده  ــى ش ــاد ط ــن بنی ــیس ای ــیر تأس ــى از مس توجه
ــم  ــت آن، بتوانی ــوز فعالی ــدور مج ــا ص ــم ب و امیدواری
فعالیت هــاى مــردم خیراندیــش و همــواره حامــى علــم 
و دانــش کازرون را در قالــب «بنیــاد حامیــان دانشــگاه 
ــد و  ــه اى نظام من ــه گون ــى کازرون» ب ــلمان فارس س

ــم. ــدار، ســاماندهى کنی پای

ــى  ــک، گردهمای ــى فیزی ــبت روز جهان ــه مناس ــاه، ب ــنبه، 4 دى م ــح روز ش صب
ــدون عباســى دوانى،  ــا حضــور دکتــر فری مجــازى «فیزیــک از پنجــره ســلمان» ب
ــا،  ــب فاضل نی ــر غری ــار، دکت ــتان هاى کازرون و کوهچن ــردم شهرس ــده م نماین
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر زهــرا اســدى، از دانش آموختــگان 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، جمعــى از اعضــاء هیئــت علمــى و دانشــجویان 
دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در بســتر مجــازى برگــزار 

گردیــد.
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــک،  ــک روز فیزی ــن تبری ــت ضم ــن نشس ــا در ای ــب فاضل نی ــر غری کازرون، دکت
ضمــن تقدیــر از همراهى هــاى مســتمر و امیدبخــش دکتــر فریــدون عباســى دوانى 
بــا دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و تشــکر از برگزارکننــدگان ایــن گردهمایــى، 
ــا ایــن دانشــکده از جملــه فیزیــک  دانشــکده علــوم پایــه و رشــته هاى مرتبــط ب
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــته دانش ــى برجس ــاختارهاى علم ــه س را از جمل
برشــمرد کــه عــالوه بــر برخــوردارى از حضــور اعضــاء هیئــت علمــى توانمنــد، از 
ــر نشــان  ــه خاط ــن زمین ــوردار اســت و در ای ــز برخ ــبى نی ــاخت هاى مناس زیرس
ــریف  ــردم ش ــده م ــاى نماین ــا همراهى ه ــه ب ــرژى ک ــوآورى ان ــز ن ــود: مرک نم
شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون راه انــدازى 
ــى و  ــروه پژوهشــى پیچیدگ ــوژى، گ ــار پژوهشــکده نانوتکنول شــده اســت در کن
ــه و... از جملــه زیرســاخت هاى مناســبى هســتند کــه بســتر  محاســبات، رصدخان
ــف  ــاى مختل ــاتید و دانشــجویان در حوزه ه ــراى حضــور هرچــه بیشــتر اس الزم ب
پژوهشــى، کارآفرینــى و... ایجــاد نموده انــد. از ســوى دیگــر نیــز احــداث ســاختمان 
دانشــکده علــوم پایــه در پردیس دانشــگاه در مراحــل پایانــى قــرار دارد و امیدواریم 
بــه زودى و بــا همــت مســئوالن و حمایت هــاى مردمــى بتوانیــم ایــن ســاختمان را 

ــانیم. ــردارى برس ــه بهره ب ــه مرحل ب
در ادامــه ایــن مراســم، دکتــر فریــدون عباســى دوانى، نماینــده مــردم 
ــار در مجلــس شــوراى اســالمى، طــى ســخنانى  شهرســتان هاى کازرون و کوهچن
بــا اشــاره بــه اهمیــت و ضــرورت فیزیــک پایــه، خطــاب بــه اســاتید و دانشــجویان 
یــادآور شــد: اســاس آن چیــزى کــه در دنیــا وجــود دارد در فیزیــک پایــه مســتتر 

ــراى  ــم ب ــجویان و ه ــراى دانش ــم ب ــه ه ــک پای ــگى فیزی ــرور همیش ــت. م اس
ــرژى مجلــس در ادامــه افــزود: بحــث  اســاتید ضــرورى اســت.عضو کمیســیون ان
ــع  ــراى جوام ــا ب ــک از آنج ــرد. فیزی ــرار گی ــر ق ــتى مدنظ ــى بایس پدیده شناس
ــوارد  ــا م ــه ب ــد و همیش ــام مى ده ــى انج ــه پدیده شناس ــت دارد ک ــرى اهمی بش
نــو ســر و کار دارد کــه بایســتى آنهــا را بــا اصــول مختلــف بقــاء در عالــم تطبیــق 
دهــد و بتوانــد بــر مبنــاى آنهــا تجزیــه و تحلیــل کنــد کــه یک پدیــده جدیــد چه 

ــرد ــرار گی ــار مهندســان ق ــج را در اختی مشــخصات فیزیکــى دارد و نتای
نماینــده مــردم شهرســتان هاى کازرون و کوهچنــار همچنیــن تصریــح نمــود: بایــد 
بیشــتر از قبــل بــه فیزیــک تجربــى توجــه کنیــم و ســعى کنیــم کــه مهندســى 
ــزار  ــک، اب ــى فیزی ــه مهندس ــم؛ چراک ــاعه دهی ــگاه ها اش ــک را در دانش فیزی
ــا مى دهــد و مهندســین را در حــوزه نظــرى  ــه دســت فیزیک دان ه مهندســى را ب
ــم،  ــر بگیری ــه را در نظ ــتغال در جامع ــث اش ــا بح ــر م ــس اگ ــد. پ ــت مى کن تقوی
ــد،  ــت بکنن ــدان تربی ــور فیزیک ــک ج ــا ی ــگاه هاى م ــه دانش ــه هم ــرف اینک ص
مناســب نیســت. بهتــر اســت مهندســى فیزیــک را تطبیــق بدهیــم. جاهایــى نیــاز 
بــه هســته اى، لیــزر، الکترونیــک و... داریــم. اینهــا مبناهایى هســتند که مهندســى 
فیزیــک مى توانــد برمبنــاى آنهــا نیــروى کار بــراى جامعــه تربیــت کنــد و مســائل 

فیزیــک تجربــى را در کشــور اهمیــت بیشــترى بدهــد.
ــش هاى  ــه پرس ــى دوانى ب ــدون عباس ــر فری ــى، دکت ــن گردهمای ــه ای در ادام

ــت. ــخ گف ــده پاس ــرکت کنن ــجویان ش دانش
ــگان دانشــگاه  ــرا اســدى، از دانش آموخت ــى همچنیــن دکتــر زه ــن گردهمای در ای
ســلمان فارســى کازرون نیــز بــه ارائــه بحثــى بــا عنــوان «پالســما و کاربردهــاى آن 
ـ پیشــران یونــى اثــر هــال» پرداخــت. پخــش کلیپ هایــى از دانشــجویان موفــق 
ــاى  ــر برنامه ه ــجویى و... از دیگ ــابقه دانش ــلمان فارســى کازرون، مس ــگاه س دانش
برگــزار شــده در ایــن گردهمایــى بــود. از جملــه نــکات برجســته ایــن گردهمایــى 
حضــور فعاالنــه دانش آموختــگان رشــته فیزیــک دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
بــود کــه یــا در حــال ادامــه تحصیــل در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــى (کارشناســى 
ارشــد و دکتــرى) در دانشــگاه هاى کشــور هســتند و یــا در دســتگاه ها و نهادهــاى 

مختلــف در حــال فعالیــت هســتند.

تأکید اهالى شهرستان بر اهمیت دانشگاه سلمان فارسى کازرون در توسعه منطقه

ضرورت توجه بیشتر به مهندسى فیزیک در دانشگاه ها
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بازدیدهاى میدانى امام جمعه و فرمانده سپاه کازرون از 
کارگاه هاى فعال در پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون

سرپرست فرماندارى ویژه کازرون از تداوم پیگیرى ها براى تسریع 
در بهره بردارى از پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون خبر داد

صبــح روز 30 آبــان مــاه، امیرحســین مــرادى زادگان، سرپرســت فرمانــدارى ویژه 
شهرســتان کازرون بــه همــراه جمعــى از اعضــا هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون بــا حضــور در پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ضمــن 
بازدیــد از کارگاه هــاى فعــال در ایــن مجموعــه دانشــگاهى، بــه بحــث و گفتگــو 
ــن  ــردارى از ای ــاز بهره ب ــریع در آغ ــراى تس ــود ب ــاى موج ــون راهکاره پیرام

پردیــس پرداخــت.
ــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى  ــط عمومــى و ام ــه گــزارش رواب بنــا ب
ــلمان فارســى کازرون در  ــس دانشــگاه س ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری کازرون، دکت
ــه عنــوان  ــرادى زادگان ب ــه مناســبت انتخــاب م ــد ضمــن تبریــک ب ایــن بازدی
ــداوم  ــه ت ــدوارى نســبت ب ــراز امی ــا اب ــژه کازرون، ب ــدارى وی سرپرســت فرمان
موفقیت هــاى ایشــان در ایــن ســمت، خاطــر نشــان نمــود: انتظــارات مــردم و 
همچنین دانشــجویان از دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون زیــاد اســت. راه اندازى 
پردیــس دانشــگاه نــه تنهــا یکــى از اولویت هــاى مــورد مطالبــه عمــوم مــردم 
ــا و مســائل پیــش روى  ــد بســیارى از چالش ه ــه مى توان شهرســتان اســت، بلک
دانشــگاه را نیــز برطــرف نمایــد. بــر ایــن اســاس تــالش کرده ایــم تــا بــا اتــکا 
بــه ظرفیت هــاى موجــود و همچنیــن تعامــل مــداوم بــا مجموعــه دســتگاه هاى 
مدیریتــى در شهرســتان، اســتان و در ســطوح ملــى، برخــى چالش هــاى موجــود 
در زمینــه راه انــدازى ایــن پردیــس را برطــرف نماییــم. در حــال حاضــر تســریع 
ــارى  ــن مجموعــه، نیازمنــد همــت و ی ــاز خدمات دهــى ای ــن فراینــد و آغ در ای

بیشــتر همــه دلســوزان و بــه ویــژه مســئوالن نهادهــاى محلــى اســت.
ــى  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــه ب ــى کازرون در ادام ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
گشــایش هایى کــه طــى هفته هــاى اخیــر صــورت گرفتــه، افــزود: خوشــبختانه 
تالش هــا و پیگیرى هــاى تمامــى مجموعــه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در 
ــار حمایت هایــى کــه از ســوى مــردم و مســئوالن صــورت پذیرفتــه اســت،  کن
باعــث شــده بتوانیــم طــى هفته هــا و ماه هــاى گذشــته چنــد کارگاه را در ایــن 
ســایت فعــال نماییــم و امیدواریــم ایــن رونــد همچنــان ادامــه یابــد تــا بتوانیــم 
بــه زودى بــه ایــن خواســته و مطالبــه ى بــه حــق و دیرینه مــردم شــریف کازرون 

جامــه عمــل بپوشــانیم.
امیرحســین مــرادى زادگان، سرپرســت فرمانــدارى ویــژه شهرســتان کازرون نیــز 
ــورت  ــاى ص ــودن فعالیت ه ــى نم ــه ارزیاب ــل توج ــن قاب ــد، ضم ــن بازدی در ای
ــه اى  ــس، در مرحل ــن پردی ــود: برخــى قســمت هاى ای ــه خاطــر نشــان نم گرفت
ــردارى برســند.  ــه بهره ب ــا حمایت هــاى بیشــتر ب ــه مى تواننــد ب ــد ک ــرار دارن ق
ــطح  ــط در س ــاى مرتب ــا نهاده ــا ب ــت ارتباط ه ــا تقوی ــا ب ــم ت ــالش مى کنی ت
اســتان و پیگیــرى موضــوع، راهکارهــاى اصولــى بــراى تحقــق چنــد گام نهایــى 
ــس  ــن پردی ــردارى از ای ــاز بهره ب ــاهد آغ ــوان ش ــا بت ــم ت ــق نمایی ــز محق را نی

دانشــگاهى بــود.

حجت االســالم محمــد صباحــى، امــام جمعــه کازرون و ســرهنگ غالمرضــا تــوکل، 
فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج ســپاه کازرون، طــى دیدارهایــى جداگانــه در روزهاى 
دوشــنبه و سه شــنبه، 17 و 18 آبان مــاه، بــه همــراه دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و جمعــى از اعضــاء هیئــت رئیســه ایــن دانشــگاه، 
از کارگاه هــاى فعــال در پردیــس ایــن دانشــگاه، بازدیــد کردنــد. امــام جمعــه کازرون 
و فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه کازرون، در ایــن بازدیدهــا ضمــن بررســى 
ــردارى از  ــریع در بهره ب ــراى تس ــا ب ــت تالش ه ــت تقوی ــن جه ــاى ممک راهکاره
ــاى  ــارس، پیگیرى ه ــتان ف ــرب اس ــگاهى در غ ــى دانش ــروژه عمران ــن پ بزرگتری

میدانــى بــراى تحقــق ایــن مســئله را دنبــال نمودنــد.
بنــا بــه گــزارش روابط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در ایــن دیدارهــا، 
حمایت هــاى عملیاتــى و پیگیرى هــاى مســتمر مســووالن شهرســتان کازرون بــراى 
افتتــاح ایــن مجموعــه را حائــز اهمیــت دانســت و خاطــر نشــان نمــود: دلســوزى و 
اهتمــام قابــل تقدیــرى کــه از ســوى مســووالن ارشــد شهرســتان کازرون بــه ویــژه 
دکتــر عباســى دوانى، نماینــده مــردم شــریف کازرون و کوهچنــار در مجلس شــوراى 
اســالمى، حجت االســالم صباحــى، امــام جمعــه کازرون و ســرهنگ تــوکل، فرمانــده 
ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه کازرون، در کنــار پیگیرى هــاى مــرادى، سرپرســت 
ــردم و  ــاى م ــا و مطالبه ه ــار حمایت ه ــتان، در کن ــن شهرس ــژه ای ــدارى وی فرمان
فعــاالن اجتماعــى بــراى بهره بــردارى از پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
وجــود دارد، امیدهــاى مضاعفــى را بــراى برطــرف نمــودن برخــى مســائل پیــش رو به 
وجــود آورده اســت. ایــن تعامل هــاى هم افــزا، مجموعــه مدیریتــى دانشــگاه ســلمان 
ــاى صــورت  ــا پیگیرى ه ــوده و خوشــبختانه ب ــر نم ــز دلگرم ت فارســى کازرون را نی
گرفتــه، گشــایش هایى در برخــى مســائل بــه وجــود آمــده و امیدواریــم بــا تحقــق 
آنهــا، بتــوان بهره بــردارى از پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون را آغــاز نمود.

حجت االســالم صباحــى، امــام جمعــه کازرون نیــز کــه بــه همــراه برخــى از خّیریــن، 
روز دوشــنبه 17 آبان مــاه، راهــى پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون شــده 
ــن مجموعــه دانشــگاهى  ــدام ای ــه و در دســت اق ــود، فعالیت هــاى صــورت گرفت ب
را حائــز اهمیــت و برجســته توصیــف نمــود و خاطــر نشــان کــرد: خوشــحالیم کــه 
مدیریــت مناســب و جهــادى دکتــر غریــب فاضل نیــا و مجموعــه مدیریتى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، باعــث شــده ایــن دانشــگاه عــالوه بــر آنکــه در حوزه هــاى 
علمــى و فرهنگــى پیشــتاز و اثرگــذار باشــد، در حوزه هــاى عمرانــى و توســعه اى نیز 
گام هــاى مشــهود و چشــمگیرى را بــردارد. بــه گونــه اى کــه بــا آمــاده کــردن برخــى 
از بناهــاى در دســت احــداث پردیــس و فعــال کــردن برخــى کارگاه هــاى دیگــر، ایــن 
ــوب  ــردم کازرون محس ــن م ــته هاى دیری ــى از خواس ــاح آن یک ــه افتت ــروژه را ک پ
ــا  ــم ب ــانده اســت. امیدواری ــردارى رس ــه بهره ب ــه اى نزدیــک ب ــه مرحل مى شــود، ب
تقویــت حمایت هــا و همچنیــن حضــور موثــر خّیریــن، بتــوان در کوتاه تریــن زمــان 

ممکــن ایــن مجموعــه را بــه بهره بــردارى رســاند.
ــد اجــراى عملیــات  ــا هــدف تســریع در رون گفتنــى اســت طــى ایــن بازدیــد و ب
عمرانــى در دســت احــداث، پیگیرى هــاى تلفنــى بــا دکتــر فریــدون عباســى دوانى، 

نماینــده کازرون و کوهچنــار در مجلــس شــوراى اســالمى نیــز صــورت پذیرفــت.

ــزات  ــى تجهی ــى و کیف ــا کم ــد ارتق ــه رون در ادام
ــا  آزمایشــگاهى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ب
ــر ســه میلیــارد و چهارصــد  ــغ ب صــرف اعتبــارى بال
ــال، مجموعه هــاى جدیــدى از تجهیــزات  میلیــون ری
ــدارى  ــى خری ــرق و علوم مهندس ــگاه هاى ب آزمایش
و بــه تجهیــزات آزمایشــگاهى ایــن دانشــگاه اضافــه 
ــى و  ــاون آموزش ــروپور، مع ــروز خس ــر به ــد. دکت ش
ــى  ــى کازرون، ط ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش پژوهش
ــر از  ــا تقدی ــب و ب ــن مطل گزارشــى ضمــن اعــالم ای
ــاى  ــط مجموعه ه ــه توس ــورت گرفت ــاى ص تالش ه
ــزات،  ــن تجهی ــن ای ــراى تأمی ــگاه ب ــف دانش مختل
خاطــر نشــان نمــود: بــه دنبــال ســنجش هاى صــورت 
ــا تأمیــن برخــى  گرفتــه و اعــالم نیازهــاى مرتبــط ب
تجهیــزات آزمایشــگاهى بــراى آزمایشــگاه هاى بــرق 

و علوم مهندســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و 
بــا هــدف ارایــه خدماتــى مطلوب تــر بــه دانشــجویان 
ــاز در  ایــن دانشــگاه، کار تأمیــن تجهیــزات مــورد نی
دســتورکار معاونــت آموزشــى و پژوهشــى قــرار گرفت 
ــر  ــوى دکت ــه از س ــورت گرفت ــاى ص ــا حمایت ه و ب
غریــب فاضل نیــا، ریاســت دانشــگاه، تجهیــزات 
ــته در  ــاى گذش ــى روزه ــدارى و ط ــاز خری ــورد نی م
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــگاه هاى دانش ــار آزمایش اختی
ــاه،  ــدا پن ــاط ن ــن ارتب ــد. در همی ــرار گرفتن کازرون ق
کارشــناس آزمایشــگاه هاى دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــدارى  ــزات خری ــه تجهی ــز ضمــن اشــاره ب کازرون نی
ــزات شــامل  ــن تجهی شــده، خاطــر نشــان نمــود: ای
ــه  ــى هســتند ک ــاى آزمایشــگاهى مختلف مجموعه ه
ــوم  ــرق و عل ــى ب ــته هاى مهندس ــد در رش مى توانن

ــزات  ــد. تجهی ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق مهندســى م
مذکــور شــامل چهــار مجموعــه آموزنــده ماشــین هاى 
ــزارى،  ــا قابلیــت پایــش و کنتــرل نرم اف الکتریکــى ب
ــال 2 ــده سیســتم هاى دیجیت ــه آموزن ــار مجموع چه
ــا  و چهــار مجموعــه آموزنــده الکترونیــک صنعتــى ب

ــت. ــزارى اس ــرل نرم اف ــش و کنت ــت پای قابلی
وى همچنیــن افــزود: ایــن مجموعه هاى آزمایشــگاهى 
ــردن درس آزمایشــگاه ماشــین هاى  ــراى تکمیــل ک ب
الکتریکــى، تجهیــز درس آزمایشــگاه میکروکنترلــر و 
تجهیــز درس آزمایشــگاه الکترونیــک صنعتــى مــورد 
ــد  ــا خری ــر آن ب ــد و عــالوه ب اســتفاده قــرار مى گیرن
ایــن تجهیــزات، بخشــى از آزمایشــگاه هاى مهندســى 
بــرق جهــت آمــوزش و پژوهش دانشــجویان و اســاتید 

تأمیــن گردیــده اســت.

ارتقا تجهیزات آزمایشگاه هاى برق و علوم مهندسى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
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تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه سلمان فارسى کازرون

محمــد آتــش روز، دانشــجوى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــا کســب رتبــه ى 
2 در بیســت و ششــمین المپیــاد علمــى کشــور، ضمــن درخشــش در ایــن رویــداد 
ــخ افتخــارات دانشــجویان دانشــگاه ســلمان  ــرگ  زریــن دیگــرى در تاری علمــى، ب

فارســى کازرون برجــاى گذاشــت.
بنــا به گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
بــا اعــالم نتایــج نهایــى برگزیــدگان بیســت و ششــمین المپیــاد علمــى دانشــجویى 
کشــور از ســوى ســازمان ســنجش، محمــد آتش روز، دانشــجوى رشــته روان شناســى 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون موفــق بــه کســب رتبــه 2 ایــن المپیــاد در رشــته 

روان شناســى گردیــد.
بــه دنبــال اعــالم ایــن نتیجــه، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان 
ــاى  ــداوم موفقیت ه ــجو و آرزوى ت ــن دانش ــه ای ــک ب ــن تبری ــى کازرون ضم فارس
تحصیلــى بــراى وى، خاطــر نشــان نمــود: درخشــش ایشــان کــه در ادامــه کســب 
ــگاه  ــگان دانش ــجویان و دانش آموخت ــراى دانش ــى ب ــاى تحصیل ــایر موفقیت ه س
ــر  ــار دیگ ــه ب ــر آنک ــالوه ب ــت، ع ــه اس ــورت پذیرفت ــى کازرون ص ــلمان فارس س
ــى  ــش درآورد، حاک ــه نمای ــگاه را ب ــن دانش ــجویى ای ــوب دانش ــاى مطل ظرفیت ه
ــاالى اعضــا هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و  از توانمندى هــاى ب
تــالش و همــت قابــل تقدیــر آنهــا بــراى انتقــال دانــش بــه دانشــجویان اســت. بــر 
همیــن اســاس مراتــب قدردانــى خــود را از تمامــى اعضا هیئــت علمى و دانشــجویان 

ــم. ــالم مى نمای ــى کازرون اع ــلمان فارس ــگاه س ــالش دانش پرت
گفتنــى اســت المپیــاد علمــى دانشــجویى از جملــه رویدادهــاى برجســته علمــى 
ــور  ــه منظ ــاورى و ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــوى وزارت عل ــه از س ــت ک ــور اس کش
تشــویق و ترغیــب دانشــجویان دانشــگاه هاى کشــور بــه مطالعــه، تحقیــق و ایجــاد 
فرصت هــاى مناســب علمــى برگــزار مى گــردد. دانشــجویان ســال ســوم بــه بــاالى 
دوره کارشناســى 23 رشــته تحصیلــى مى تواننــد در ایــن المپیــاد علمى دانشــجویى 
شــرکت کننــد و برگزیــدگان هــر رشــته، بســته بــه رتبــه اى کــه کســب مى کننــد از 

ــوردار شــوند. ــى برخ ــاى مختلف حمایت ه

کسب رتبه 2 در بیست و ششمین المپیاد علمى دانشجویى 
کشور توسط دانشجوى دانشگاه سلمان فارسى کازرون

نمایشگاه آثار طراحى و نقاشى دانشجوى دانشگاه سلمان 
فارسى کازرون افتتاح شد

صبــح روز 16 آذر، طــى آیینــى بــا حضــور اعضــاء هیئــت رئیســه، جمعــى از همیاران 
علمــى و دانشــجویان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، نمایشــگاه آثــار طراحــى و 
نقاشــى آیــدا ســبزوارى، دانشــجوى رشــته مهندســى کامپیوتــر دانشــگاه ســلمان 

فارســى کازرون افتتــاح شــد.
بنــا به گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در آییــن افتتــاح 
ایــن دانشــگاه، حضــور و فعالیــت دانشــجویان توانمنــد در حوزه هــاى مختلــف را از 
جملــه ظرفیت هــاى غنــى ایــن دانشــگاه برشــمرد و بــا تقدیــر از تالش هــاى صــورت 
گرفتــه در معاونــت فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه بــراى حمایــت از این دانشــجویان 
و برگــزارى رویدادهایــى از ایــن دســت و همچنیــن تقدیــر از تالش هــاى فرهنگــى 
ــر  ــى کازرون، خاط ــلمان فارس ــگاه س ــجوى دانش ــبزوارى، دانش ــدا س ــرى آی و هن
نشــان نمــود: مطابــق بــا سیاســتگذارى هاى کالن وزارت علــوم، تحقیــات و فنــاورى، 
ظرفیت هــاى متعــددى در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ایجــاد شــده اســت کــه 
دانشــجویان عالقمنــد و مســتعد مى تواننــد بــا حضــور و فعالیــت در آنهــا، عــالوه بــر 
توانمندتــر نمــودن خــود، بــه رشــد و اعتــالى فضــاى فرهنگــى نیــز کمــک نماینــد. 
خوشــبختانه دانشــجویان مســتعدى هــم در ایــن فضاهــا بــه فعالیــت پرداخته انــد و 
ــم  ــا و ه ــراى آنه ــم ب ــرى ه ــاى بهت ــده افق ه ــد نویددهن ــا مى توان ــاى آنه تالش ه

بــراى آینــده جامعــه باشــد.
در ادامــه، آیــدا ســبزوارى، دانشــجوى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون نیــز ضمــن 
ارایــه توضیحاتــى پیرامــون آثــار بــه نمایــش گذاشــته شــده در ایــن نمایشــگاه، از 
حمایت هــاى صــورت گرفتــه از ســوى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه ویــژه در 

معاونــت فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه قدردانــى نمــود.
ــى  ــته مهندس ــوم رش ــال س ــجوى س ــبزوارى، دانش ــدا س ــت آی ــى اس گفتن
کامپیوتــر(IT) دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون اســت. وى نقاشــى را در ســبک ها 
ــورت  ــه ص ــا را ب ــه تکنیک ه ــته بقی ــام داده و  توانس ــى انج ــاى متفاوت و تکنیک ه

ــرد.    ــوز  فراگی خودآم

آییــن تجلیــل از پژوهشــگران برتــر هیئــت علمــى و دانشــجویى و یــاوران علمــى 
ــا حضــور جمعــى  فعــال در حــوزه ى پژوهــش دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ب
ــاوران علمــى و دانشــجویان ایــن  از اعضــا هیئت رئیســه، اعضــا هیئــت علمــى، ی
ــلمان فارســى  ــى دانشــگاه س ــى دوان ــات اســتاد عل دانشــگاه، در ســالن اجتماع

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

نشســت کــه ظهــر روز دوشــنبه 
ــا  ــد، ب ــزار ش ــاه برگ 22 آذرم
ــش  ــه پژوه ــت هفت گرامى داش
ــاء  ــاى اعض ــر از تالش ه و تقدی
ــگاه  ــن دانش ــى ای ــت علم هیئ
بــراى ارایــه خدمــات قابــل 
ــر ضــرورت  توجــه پژوهشــى، ب
ــه  ــتر ارای ــه بیش ــعه هرچ توس
خدمــات علمــى و پژوهشــى 
ــه در راســتاى تحقــق  ــه جامع ب
سیاســت هاى کالن وزارت علــوم، 
تحقیقات و فنــاورى و راهبردهاى 

باالدســتى نظــام مدیریتــى کشــور در ارایــه خدمــات دانشــگاهى بــه جامعــه تأکید 
ــه بیشــتر در  ــا هرچ ــا پژوهش ه ــود ت ــالش ش ــود: بایســتى ت ــر نشــان نم و خاط
ــت شــوند. در دانشــگاه ســلمان  ــه هدای ــه حــل مســائل جامع راســتاى کمــک ب
ــاخت ها،  ــت زیرس ــازى و تقوی ــا ظرفیت س ــا ب ــم ت ــالش کرده ای ــى کازرون ت فارس
ــى و  ــات فرهنگ ــز مطالع ــدى همچــون مرک ــاخت هاى جدی ــاد زیرس ــار ایج در کن
اجتماعــى و مرکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در ایــن زمینه 
ــورت  ــاى ص ــال تالش ه ــه دنب ــر آن و ب ــالوه ب ــم. ع ــى را برداری ــاى اثربخش گام ه
گرفتــه، چنــد عضــو جدیــد توانمنــد را نیز بــه جمع اعضــاء هیئــت علمى دانشــگاه 
ــوان دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون  ــا در ایــن حــوزه نیــز ت اضافــه کرده ایــم ت

ــود. ــت ش بیــش از پیــش تقوی
دکتــر محمدرضــا پورکریمــى، مدیــر امــور پژوهشــى و فنــاورى دانشــگاه ســلمان 
ــه  ــه ارای ــش، ب ــه پژوه ــک هفت ــن تبری ــن ضم ــن آیی ــز در ای ــى کازرون نی فارس

گزارشــى از فعالیت هــاى صــورت گرفتــه بــراى توســعه زیرســاخت هاى پژوهشــى 
و آزمایشــگاهى ایــن دانشــگاه و همچنیــن دســتاورهاى پژوهشــى بــه دســت آمــده 
طــى یــک ســال اخیــر پرداخــت و خاطــر نشــان نمــود: طــى یــک ســال گذشــته 
ــه ى ISI، ISC و  اعضــاء هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 53 مقال
ــا و  ــده در کنفرانس ه ــر ش ــه و منتش ــه پذیرفت ــراه 51 مقال ــه هم SCOPUS ب
همایش هــاى علمــى داخلــى و بین المللــى را بــه همــراه 4 عنــوان کتــاب منتشــر 

نموده انــد.
همچنیــن  پورکریمــى  دکتــر 
بــا اشــاره بــه دســتاوردهاى 
ــات،  ــاورى اطالع ــاى فن بخش ه
ــایر  ــگاه و س ــه، آزمایش کتابخان
امــور  مدیریــت  فعالیت هــاى 
ــگاه  ــاورى دانش ــى و فن پژوهش
ســلمان فارســى کازرون، افزایــش 
ــد اینترنت،  ــرى پهنــاى بان دو براب
ســرور  راه انــدازى  و  خریــد 
ــه روزرســانى تجهیزات  ــد، ب جدی
ــدازى  ــى، راه ان ــاى ارتباط دکل ه
یادگیــرى،  مدیریــت  ســامانه 
آزمایشــگاه هاى  زیرســاخت هاى  ارتقــاء  و  تجهیــزات  و  دســتگاه ها  خریــد 
مهندســى بــرق، فیزیــک و علــوم مهندســى با صــرف هزینــه اى بالــغ بــر 8 میلیارد 
و 650 میلیــون ریــال در دوره زمانــى یــک ســال اخیــر، حمایــت از پایان نامه هــاى 
مقطــع کارشناســى ارشــد و رســاله مقطــع دکتــرى و... از جملــه ســایر فعالیت هــاى 
ــوان  ــت ت ــتاى تقوی ــلمان فارســى کازرون در راس ــه در دانشــگاه س صــورت گرفت

ــمرد. ــگاه برش ــن دانش ــى ای پژوهش
گفتنــى اســت در پایــان ایــن نشســت از دکتــر لیــال شــاملى، دکتــر محمدرضــا 
پورکریمــى و دکتــر مهــدى منعمــى پژوهشــگران برتــر در بیــن اعضاء هیئــت علمى 
و لیــال دادپــور و ســروش رحیمى پوردنجانى پژوهشــگران برتر دانشــجویى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون بــا اهــدا لــوح و هدایایــى تقدیــر بــه عمــل آمــد. همچنین 
از تالش هــاى روســا و کارشناســان حوزه هــاى مختلــف امــور پژوهشــى و فنــاورى 

دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، تجلیــل بــه عمــل آمــد.
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ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــور رئی ــا حض ــى ب ــى آیین ــاه، ط ــح روز 30 آبان م صب
ــاى  ــتان و روس ــپاه شهرس ــیج س ــت بس ــه مقاوم ــده ناحی ــى کازرون، فرمان فارس
ــترك  ــاى مش ــکارى فعالیت ه ــه هم ــتان کازرون، تفاهم نام ــگاه هاى شهرس دانش
ــز رشــد و  ــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و مرک ــوآورى ان ــز ن ــن مرک بی

ــد. ــد گردی ــان منعق ــهید پیروی ــت ش خالقی
ــى  ــلمان فارس ــل دانشــگاه س ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــپاه  ــیج س ــت بس ــه مقاوم ــده ناحی ــوکل، فرمان ــا ت ــرهنگ غالمرض کازرون، س
شهرســتان کازرون در ایــن آییــن، طــى ســخنانى بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام 
معظــم رهبــرى پیرامــون لــزوم توجــه بــه نخبــگان جــوان، خاطــر نشــان نمــود: 
بیانیــه گام دوم انقــالب، ســند بــاال دســتى و راهبــردى بــراى تمامــى دســتگاه ها 
ــر  ــژه اى ب ــد وی ــه تأکی ــن بیانی ــرى در ای ــم رهب ــام معظ ــود. مق ــوب مى ش محس
توجــه بــه نخبــگان علمــى و دانشــجویى داشــته اند. بنابرایــن بایســتى با اســتفاده 
ــه  ــى ک ــا و کارگروه های ــودن قرارگاه ه ــال نم ــب فع ــا و در قال ــى ظرفیت ه از تمام
ــى هدایــت کننــد، تــالش  ــه خوب بتواننــد ظرفیت هــا و اســتعدادهاى موجــود را ب
ــان و  ــدى جوان ــب از توانمن ــتفاده مناس ــراى اس ــبى ب ــترهاى مناس ــا بس ــرد ت ک

ــه وجــود آورد. هدایــت و توانمندســازى آنهــا ب
ــى  ــز ط ــى کازرون نی ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
ــا ابــراز امیــدوارى از نــگاه  ســخنانى ضمــن تبریــک فرارســیدن هفتــه بســیج، ب
ــتان کازرون و  ــى در شهرس ــف مدیریت ــاى مختل ــان مجموعه ه ــه می ــى ک هم افزای
ــگاه  ــزوم تقویــت جای ــژه دانشــگاه هاى ایــن شهرســتان وجــود دارد، بــر ل بــه وی
نهادهــاى علمــى و دانشــگاهى تأکیــد و خاطــر نشــان نمــود: جهــاد علمــى، یکــى 
ــوان  ــه آن بت ــکا ب ــا ات ــا ب ــت ت ــه اس ــروز جامع ــاى ام ــن اولویت ه از اصلى تری
بــا اســتفاده از دانشــگاهیان و نخبــگان، نســبت بــه حــل مســایل جامعــه اقــدام 
ــطح  ــبى در س ــى مناس ــاى علم ــبختانه ظرفیت ه ــیر خوش ــن مس ــرد. در ای ک
ــاى  ــال بضاعت ه ــن ح ــا در عی ــود دارد ام ــتان کازرون وج ــگاه هاى شهرس دانش
محــدودى دارنــد. بنابرایــن بایســتى بــا نــگاه ویــژه بــه ایــن ظرفیت هــا و تســهیل 
ــا بیشــترین تعامــل بیــن دانشــگاه و  فرآینــد نقش آفرینــى آنهــا، تــالش کــرد ت

جامعــه صــورت پذیــرد. 
در ادامــه برگــزارى ایــن آییــن، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان 
ــیج  ــت بس ــه مقاوم ــده ناحی ــوکل، فرمان ــا ت ــرهنگ غالمرض فارســى کازرون و س
ســپاه کازرون، تفاهم نامــه همــکارى فعالیت هــاى مشــترك مرکــز نــوآورى انــرژى 
ــان را  ــز رشــد و خالقیــت شــهید پیروی دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و مرک

امضــا نمودنــد.

ــا هــدف بهبــود کّمــى و کیفــى خدمــات خوابگاهــى  ب
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، بالــغ بــر 500
میلیــون تومــان تجهیــزات خوابگاهــى خریــدارى شــد.
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، سیدهاشــم خاتمى، 
معــاون دانشــجویى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــکارى  ــر از هم ــا تقدی ــب و ب ــن مطل ــالم ای ــن اع ضم
ــاى  ــن حمایت ه ــاه دانشــجویان و همچنی ــدوق رف صن
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
ــر  ــن اقــالم، خاط ــه ای ــراى تهی ــى کازرون ب فارس
ــه  ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س ــود: دانش ــان نم نش
ــات خوابگاهــى، بضاعــت محــدودى دارد،  لحــاظ خدم
امــا بــا ایــن وجــود تــالش شــده اســت تــا از تمامــى 
ــى  ــى و کیف ــود کّم ــراى بهب ــن ب ــاى ممک ظرفیت ه

جملــه  از  شــود.  اســتفاده  خوابگاهــى  خدمــات 
ــدون  ــر فری ــت دکت ــا حمای ــر ب ــال هاى اخی ــى س ط
مهبــودى، یکــى از خّیرین محتــرم شهرســتان کازرون، 
ــران در پردیــس  ــره دخت ــگاه 340 نف کار احــداث خواب
دانشــگاه شــروع شــده اســت کــه انتظــار مــى رود کار 
ــرعت  ــن س ــایر خّیری ــاى س ــا حمایت ه ــاخت آن ب س
بیشــترى بــه خــود بگیــرد. همچنیــن تــالش کرده ایــم 
ــا بخشــیم  تجهیــزات خوابگاه هــاى فعلــى را نیــز ارتق
ــى  ــال تحصیل ــروع س ــاز ش ــبختانه در آغ ــه خوش ک

ــن موضــوع شــدیم. ــه تحقــق ای موفــق ب
معــاون دانشــجویى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــا توجــه بــه شــیوع  همچنیــن خاطــر نشــان نمــود: ب
ــا و برگــزارى کالس هــاى غیرحضــورى و  بیمــارى کرون
مجــازى، معاونــت دانشــجویى از ایــن فرصــت اســتفاده 

ــرویس و  ــلف س ــاز س ــورد نی ــزات م ــرد و تجهی ک
ــود. ــدارى نم ــگاه را خری خواب

ــداى شــیوع بیمــارى  ــزود: از ابت ــن اف خاتمــى همچنی
ــزات  ــان تجهی ــارد توم ــک میلی ــش از ی ــا بی کرون
ــا  ــگاه ب ــرویس دانش ــلف س ــراى س ــپزخانه اى ب آش
ــده اســت و  ــدارى ش ــردن آن خری ــى ک ــدف صنعت ه
ــزات  ــان تجهی ــون توم ــر 500 میلی ــغ ب ــن بال همچنی
بــا همــکارى صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــراى 

خوابگاه هــاى دانشــجویى خریــدارى شــد.
ــامل  ــده ش ــدارى ش ــزات خری ــت تجهی ــى اس گفتن
ــدد تخت خــواب، 20 دســتگاه  ــى همچــون 120 ع اقالم
ــدد  ــچ، 20 ع ــون 55 این ــتگاه تلویزی ــال، دو دس یخچ
ــى  ــارو برق ــدد ج ــک ع ــزى و ی ــار درب فل ــد، چه کم

ــى اســت. خوابگاه

انعقاد تفاهم نامه همکارى مرکز نوآورى انرژى دانشگاه 
سلمان فارسى کازرون و مرکز رشد و خالقیت شهید پیرویان

ــا  ــپاه کازرون ب ــیج س ــت بس ــه مقاوم ــده ناحی ــوکل، فرمان ــا ت ــرهنگ غالمرض س
ــا اعضــاء  حضــور در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و در نشســتى مشــترك ب
ــر از تالش هــاى مجموعــه مدیریتــى  هیئــت رئیســه ایــن دانشــگاه، ضمــن تقدی
ــه  ــه اى ب ــوح و هدی ــا اهــدا ل ــژه در حوزه هــاى فرهنگــى، ب ــه وی ایــن دانشــگاه ب
دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، از فعالیت هــاى 

ایشــان و مجموعــه مدیریتــى دانشــگاه قدردانــى نمــود.
ــلمان فارســى  ــل دانشــگاه س ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
کازرون، ســرهنگ غالمرضــا تــوکل، فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج ســپاه کازرون، 
ــگاه  ــس دانش ــالن کنفران ــان و در س ــنبه، 18 آب ــه روز چهارش ــم ک ــن مراس در ای
ــاى  ــود: از زحمت ه ــان نم ــر نش ــد، خاط ــزار گردی ــى کازرون برگ ــلمان فارس س
تمامــى مجموعــه بــه ریاســت دکتــر فاضل نیــا بــه ویــژه در حمایــت از برگــزارى 
ــى  ــدس، قدردان ــاع مق ــگ دف ــه و جن ــان دوران جبه ــش فرمانده ــن همای اولی
ــر  ــدر پیامب ــه گرانق ــام صحاب ــه ن ــى کازرون، ب ــلمان فارس ــگاه س ــم. دانش مى کن
ــى  ــگاه فرصت ــن دانش ــت. ای ــده اس ــذارى ش ــالم (ص) نامگ ــأن اس ــم الش عظی
ــه  ــم آورده ک ــى در کازرون فراه ــاى فرهنگ ــت فعالیت ه ــراى تقوی ــمند را ب ارزش
خوشــبختانه شــاهد حضــور موثــر و مشــهود آن در رویدادهــاى فرهنگــى هســتیم.

ســرهنگ تــوکل همچنیــن بــه ظرفیت هــاى متعــدد علمــى ایــن دانشــگاه اشــاره 
ــرآوازه اى  ــلمان فارســى کازرون، دانشــگاه پ ــود: دانشــگاه س ــح نم ــرد و تصری ک
اســت کــه مى توانــد در ســطح دانشــگاه هاى شــناخته شــده ى کشــور بــه ایفــاى 

نقــش بپــردازد.
ــن  ــز ضم ــى کازرون نی ــلمان فارس ــس دانشــگاه س ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
ــر  ــرورى ب ــا م ــپاه کازرون، ب ــیج س ــت بس ــه مقاوم ــاى ناحی ــر از همراهى ه تقدی
برخــى خاطــرات از دوران حضــور در جبهــه، فعالیــت در دانشــگاه را در ادامــه آن 
حضــور و برمبنــاى همــان اصــول توصیــف نمــود و تصریــح کــرد: گام هاى برداشــته 
شــده، بــه پشــتوانه همدلــى و میثــاق مشــترك کارى بــوده کــه در تمامــى مجموعه 
ــا  ــى ب ــا و هم افزای دانشــگاه ایجــاد شــده اســت. اســتفاده مشــترك از ظرفیت ه
ــد  ــطوح ارش ــژه در س ــه وی ــتان ب ــر شهرس ــال و موث ــف فع ــاى مختل مجموعه ه
ــرار  ــگاه ق ــاى دانش ــاى برنامه ریزى ه ــن اولویت ه ــف باالتری ــى را در ردی مدیریت
داده ایــم، چراکــه معتقدیــم تنهــا بــا اتــکا بــه همدلــى و همگامى هــاى مشــترك، 
ذیــل تحقــق اهــداف و راهبردهــاى کالن کشــور اســت کــه مى توانیــم دانشــگاهى 
ــا  ــى حوزه ه ــد در تمام ــه بتوان ــم ک ــاد کنی ــالمى ایج ــورى اس ــراز جمه در ت

ثمربخــش باشــد.

تقدیر فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون از 
ریاست دانشگاه سلمان فارسى کازرون
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ــا حضــور اعضــاء هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان  صبــح روز سه شــنبه، 16 آذر، ب
ــام جمعــه موقــت کازرون و دانشــجویان  ــى، ام فارســى کازرون، حجت االســالم عزم
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، آییــن گرامیداشــت روز دانشــجو برگــزار گردیــد.
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 مراســم کــه از ســوى معاونــت فرهنگــى و اجتماعى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون و بــا رعایــت دســتورالعمل هاى بهداشــتى مقابلــه بــا بیمارى 
کرونــا در ســالن اســتاد مردانــى اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمى شهرســتان کازرون 
ــب  ــر غری ــد، دکت ــزار گردی برگ
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه 
ــى  ــى کازرون، ط ــلمان فارس س
ــت  ــن گرامیداش ــخنانى ضم س
ــجو و تبریــک ایــن  روز دانش
ــا  ــه تالش ه ــاره ب ــا اش روز، ب
و اثرگذارى هــاى دانشــجویان 
خاطــر نشــان نمود: دانشــجویان 
امــروز ایــران اســالمى نیــز 
ــنگین  ــئولیت هاى س ــه مس ک
ــر آینــده  و پراهمیتــى را در براب
خــود و جامعــه بــر دوش دارنــد، 
ــن  ــو گرفت ــا الگ ــد ب مى توانن
از ایــن شــهیدان گرانقــدر و 
ــراد تأثیرگذار  همچنین ســایر اف
در قله هــاى علــم و دانــش کشــور، در جهــت کمــک بــه حــل مســائل جامعــه و کمک 

ــد. ــا گام بردارن ــى زمینه ه ــور در تمام ــتر کش ــه بیش ــى هرچ ــد و بالندگ ــه رش ب
ــز  ــت کازرون نی ــه موق ــام جمع ــى، ام ــالم عزم ــن، حجت االس ــن آیی ــه ای در ادام
طــى ســخنانى بــا تبریــک فــرا رســیدن روز دانشــجو و بــا گرامیداشــت یــاد شــهدا 
ایــن روز، بــا تأکیــد بــر اهمیــت مقولــه علــم و دانــش در مبانــى دینــى و اســالمى، 
ــد.  خاطــر نشــان نمــود: براســاس علــم و دانــش اســت کــه جامعــه برتــرى مى یاب
ــزد  ــان و دانشــمندان در ن ــم و دانــش و عالم ــه عل ــن منظــر هــم هســت ک از همی
خداونــد متعــال، جایــگاه ویــژه اى دارند.حجت االســالم عزمــى همچنیــن بــا اشــاره 
ــات  ــى، خدم ــى دین ــه مبان ــه ب ــا تکی ــه ب ــه برخــى از اندیشــمندان مســلمان ک ب
ــوان  ــا، ت ــروز در دنی ــر ام ــود: اگ ــدگارى را برجــاى گذاشــتند، خاطــر نشــان نم مان
ایســتادن و مقاومــت کــردن در برابــر قدرت هــاى اســتعمارگر و اســتثمارگر خارجــى 
را داریــم، بــه خاطــر حضــور و فعالیــت دانشــمندان متعهــد و پرتالش اســت. از شــما 
مى خواهــم بــا جدیــت بــه فراگیــرى علــم و دانــش بپردازیــد و بدانیــد کــه تحصیــل 

ــان اســت. ــه جامعه ت ــه خــود و خدمــت ب ــه شــما، خدمــت ب متعهدان
ــاى  ــى، کانون ه ــاى علم ــدگان انجمن ه ــران و نماین ــن، دبی ــن آیی ــه ای در ادام
فرهنگــى، تشــکل اســالمى، بســیج دانشــجویى و شــوراى صنفــى دانشــگاه در قالب 
ــاى  ــون فعالیت ه ــف پیرام ــه طــرح دیدگاه هــاى مختل ــه اى ب ســخنرانى هاى جداگان
ــف،  ــاى مختل ــده در حوزه ه ــجویان برگزی ــر از دانش ــد. تقدی ــجویى پرداختن دانش
اجــراى موســیقى و برگــزارى مســابقه هاى دانشــجویى از جملــه دیگــر برنامه هایــى 
بــود کــه در ایــن آییــن اجــرا شــد. در بخــش پایانــى ایــن مراســم نیــز پرســش و 
پاســخى بــا حضــور دانشــجویان و اعضــاء هیئــت رئیســه دانشــگاه پیرامون مســائل 

مختلــف برگــزار گردیــد.

ایستادگى و مقاومت مردم ایران، مرهون حضور و اثرگذارى 
دانشمندان متعهد کشور است

ــبت  ــه مناس ــور و ب ــگاه هاى کش ــرت در دانش ــرآن و عت ــه ق ــا هفت ــان ب همزم
بزرگداشــت چهلمین ســالگرد عــروج ملکوتــى عالمــه سیدمحمدحســین طباطبایى، 
محفــل انــس بــا قــرآن بــه میزبانــى معاونــت فرهنگــى و اجتماعى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون بــا ســخنرانى حجت االســالم محمدامیــن میرشــکارى و قرائــت قرآن 
توســط محمدرضــا معنویــان، بــا حضــور جمعــى از دانشــگاهیان و بــا دعــوت از اعضاء 

بســیج ادارات شهرســتان کازرون، برگــزار گردیــد.
بنــا به گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 

در ابتــداى ایــن محفــل قرآنــى 
کــه ظهــر روز دوشــنبه 24 آبان 
ماه در ســالن اجتماعات اســتاد 
علــى دوانــى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون برگــزار گردید، 
ــان، دقایقــى  محمدرضــا معنوی
ــت  ــرآن پرداخ ــت ق ــه قرائ ب
را  نشســت  ایــن  فضــاى  و 

عطرآگیــن نمــود.
پــس از ایشــان حجت االســالم 
میرشــکارى،  محمدامیــن 
ذکــر  بــه  ســخنانى  طــى 
شــخصیتى  ویژگى هــاى 
عالمــه طباطبایــى از زبــان 

ــا  ــى پرداخــت. ایشــان ب ــت اهللا العظمــى جــوادى آمل شــاگرد ایشــان، حضــرت آی
برشــمردن برخــى صفــات آن عالــم ربانــى از جملــه زهــد، شــکیبایى و صبــر و اخالق 
ــه تفســیر ایــن خصوصیــات پرداخــت و در خصــوص ویژگــى شــخصیتى  ــى ب قرآن
ایشــان در عمــل بــه علــوم، تصریــح نمــود: اگــر دانشــمندان دینــى بــه علــم خــود 
عمــل نکننــد، ســبب بى رغبتــى مــردم بــه دانــِش دیــن، بلکــه ســبب بدبینــى بــه 
اصــل دیــن مى شــوند. در برخــى روایــات آمــده اســت کــه اگــر دانشــمندان، علــم را 
آن گونــه کــه هســت، حمــل کننــد و حــق آن را ادا ســازند، خداونــد آنــان را دوســت 
خواهــد داشــت و محبــوب فرشــتگان نیــز خواهنــد بــود، ولــى اگــر بــراى دنیــا بــار 
علــم را بــه دوش کشــیدند و خشــنودى خداونــد را منظــور نداشــتند، مبغــوض درگاه 
خداونــد خواهنــد بود.حجت االســالم میرشــکارى در ادامــه بــه ذکــر برخــى دیگــر از 
ویژگى هــاى شــخصیتى عالمــه طباطبایــى از جملــه تقــواى الهــى، شــرح صــدر در 
مناظــرات علمــى و تواضــع پرداخــت و خاطر نشــان نمــود: ایشــان در کمتر مســئله اى 
از مســائل معــارف و ِحکــم قرآنــى بــود کــه تحلیــل شایســته اى نداشــته باشــد؛ ولى 
اگــر احیانــاً مســائلى رخ مى نمــود کــه ایشــان جوانــب آن را کامــالً بررســى نکــرده 
بــود، بــا شــهامت کامــل مى فرمــود: «نمى دانــم» و ایــن دقیقــاً همــان نصــف علمــى 
اســت کــه امیــر مؤمنــان علیــه الســالم تذکــر داده اســت: «قــول ال أعلــم نصــف 
ــال  ــم و کم ــرى عل ــت فراگی ــان ها ظرفی ــه انس ــت ک ــدان معناس ــن ب ــم». ای العل
ــا  ــد، ب ــه انســان هرچــه را مى دان ــال محــدود آن اســت ک ــد. کم نامحــدود را ندارن
شــهامت بیــان کنــد و اگــر نمى دانــد نیــز بگویــد نمى دانــم. عالــم حقیقــى کســى 
اســت کــه آن شــهامت عقلــى را داشــته باشــد و ایــن شــهامت از نظــر عقــل عملــى، 

ــى نیمــى از دانــش و نیــم دیگــر آن، علــم اســت. کمــال اســت و چنیــن کمال

برگزارى محفل انس با قرآن و بزرگداشت سالگرد عروج 
عالمه طباطبایى

در آســتانه روز دانشــجو، نشســت صمیمــى بــا حضــور 
ــاون  ــى کازرون، مع ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
دانشــجویى دانشــگاه، مدیر و کارشناســان این معاونت، 
بــا اعضــا شــوراى صنفى دانشــجویى دانشــگاه ســلمان 

فارســى کازرون برگــزار شــد.
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــن  ــداى ای ــى کازرون، در ابت ــلمان فارس ــگاه س دانش
نشســت کــه روز یکشــنبه، 14 آذرمــاه در ســالن 
ــا  ــد، دکتــر فاضل نی کنفرانــس دانشــگاه برگــزار گردی
تالش هــاى  از  دانشــجو،  روز  گرامیداشــت  ضمــن 
اعضــاء ســابق شــوراى صنفــى دانشــجویى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون تقدیــر نمــود و بــا تبریــک بــه 
اعضــا جدیــد ایــن شــورا، حضــور و فعالیــت ســرزنده 
دانشــجویى  مختلــف  حوزه هــاى  در  دانشــجویان 
را یکــى از بســترهاى مهــم و اساســى در ســطح 
ــود:  ــان نم ــر نش ــوده و خاط ــداد و نم ــگاه ها قلم دانش
دوران دانشــجویى، فرصــت مناســبى اســت تــا عــالوه 
ــى،  ــاى علم ــص و مهارت ه ــش، تخص ــب دان ــر کس ب
ــه  ــان از جمل برخــى دیگــر از وجــوه شــخصیتى جوان
فعالیت هــاى صنفــى،  مرتبــط بــا  حوزه هــاى  در 
ــر آن،  ــالوه ب ــود. ع ــت ش ــز تقوی ــى و... نی اجتماع
ــایر  ــى و س ــترهاى صنف ــجویان در بس ــت دانش فعالی
نهادهــاى دانشــجویى، ایــن امــکان را به وجــود مى آورد 
ــاى  ــه و مبن ــر پای ــى و ب ــاى قانون ــا در چارچوب ه ت

اصولــى و منطقــى، هــم مطالبــات دانشــجویان مطــرح 
شــود و هــم تعامل هــاى ســطوح مختلــف دانشــگاه بــا 
یکدیگــر افزایــش یافتــه و در نتیجــه موجــب ارتقــاء و 
بهبــود هرچــه بیشــتر ســطح کیفــى و کمــى خدمــات 

ــود. ــگاه ش دانش
ــگاه  ــجویى دانش ــاون دانش ــى، مع ــم خاتم سیدهاش
ــى  ــن نشســت ط ــز در ای ــى کازرون نی ــلمان فارس س
ســخنانى بــا گرامیداشــت روز دانشــجو و تبریــک بــه 
اعضــا جدیــد شــوراى صنفــى دانشــجویى دانشــگاه، 
بــه تشــریح رونــد برگــزارى انتخابــات شــوراى 
صنفــى پرداخــت و در ادامــه خاطــر نشــان نمــود: در 
ــجویى،  ــت دانش ــت معاون ــف فعالی ــاى مختل حوزه ه
موفــق شــده ایم عــالوه بــر حرکــت در مســیر توســعه 
ــز  ــى را نی ــرانه ها، گام های ــش س ــاخت ها و افزای زیرس
در حــوزه تأمیــن و تجهیــز و ارتقــا تجهیــزات برداریــم. 
بهره بــردارى از زمیــن چمــن مصنوعــى پردیــس 
دانشــگاه، خریــد تجهیــزات آشــپزخانه صنعتــى بــراى 
ســلف ســرویس، خریــد تخت هــاى خوابگاهــى و 
تأمیــن تجهیــزات مختلــف خوابــگاه، خریــد و تجهیــز 
ســالن ورزشــى دانشــگاه و... از جملــه مــواردى 
ــه  ــر صــورت پذیرفت ــاى اخی ــه طــى ماه ه ــد ک بوده ان
ــه،  ــن زمین ــا در ای ــز فعالیت ه ــاکان نی ــت و کم اس

ــداوم دارد. ت
در ادامــه ایــن نشســت نیــز اعضــاء شــوراى صنفــى 

دانشــجویى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه طرح 
پرســش ها و دغدغه هــاى دانشــجویان پرداختنــد 
و پاســخ ها و توضیحــات مرتبــط بــا پرســش ها را 
ــت  ــت، دریاف ــر در نشس ــط حاض ــئوالن مرتب از مس

ــد. نمودن
ــزى  ــوراى مرک ــاء ش ــات اعض ــت انتخاب ــى اس گفتن
انجمــن صنفى دانشــجویان دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــاى  ــتورالعمل ها و آیین نامه ه ــا دس ــق ب کازرون، مطاب
ــد  ــى جدی ــال تحصیل ــروع س ــود از ش ــى موج اجرای
ــات  ــن انتخاب ــزارى ای ــا برگ ــت ب ــاز شــد و در نهای آغ
ــاه، محمــد همتى گشتاســب، فاطمــه  ــخ 1 آذرم در تاری
زارعــى، زهــرا کوه پیمــا، فاطمــه پذیــر، ملیــکا کاظمى، 
محمدامیــر دهقــان و فاطمــه تیمورى فــرد بــه عنــوان 
ــر و  ــرا صادقى بوگ ــرى، زه ــا صف ــى و رض ــا اصل اعض
ــدل  ــاء على الب ــوان اعض ــه عن ــژاد ب ــد کاظمى ن آناهی
انتخــاب شــدند. شــوراى صنفــى دانشــجویى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون بــا هــدف بهبــود امــور صنفى 
ــرایط و  ــاد ش ــه ایج ــى دانشــجویان و کمــک ب و رفاه
فضــاى مناســب تر بــراى تحصیــل، فعالیــت و ســکونت 
ــى،  ــتر مهارت افزای ــاد بس ــار ایج ــجویان در کن دانش
ــا  ــجویان ب ــتر دانش ــنایى بیش ــدوزى و آش تجربه ان
توانمندى هــا، امکانــات و چگونگــى اداره امــور در 
دانشــگاه ها و برخــى دیگــر از اهدافــى از ایــن دســت، 

ــد. ــت مى نمای فعالی

فعالیت هاى قانونمند دانشجویان در بسترهاى صنفى،
 موجب بهبود هرچه بیشتر سطح کیفى و کمى خدمات دانشگاه مى شود
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بــه مناســبت روز بزرگداشــت حافــظ، نشســت تخصصــى حافظ شناســى بــا ســخنرانى 
دکتــر محتشــم محمــدى و دکتــر على محمــد محمــودى، اعضــا هیئــت علمى دانشــگاه 
ــا حضــور جمعــى از دانشــگاهیان و عالقمنــدان حوزه هــاى  ســلمان فارســى کازرون و ب

ادبــى برگــزار گردیــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
در ایــن نشســت کــه بعدازظهــر 21 اردیبهشــت و از ســوى گــروه زبــان و ادبیــات فارســى 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگــزار گردیــد، دکتــر محتشــم محمــدى، عضو هیئت 
علمــى ایــن دانشــگاه بــا ارایــه بحثى بــا عنــوان «نگاهــى بــه غزل هــاى حافظ قدســى»، 
بــا ارایــه یکــى از اشــعار منتســب بــه حافــظ کــه در دیــوان محمــد قدســى آمده اســت، 
بــه معرفــى قدســى و دیــوان حافظــى کــه با تصحیــح وى منتشــر شــده اســت، پرداخت 
ــوى، در شــیراز  ــل دوره پهل و خاطــر نشــان نمــود: قدســى در اواخــر دوره قاجــار و اوای
زندگــى مى کــرد. طــى هشــت ســال، بــر اســاس پنجــاه نســخه خــاص، تصحیــح دیوان 
حافــظ را بــه عهــده مى گیــرد. ایــن دیــوان حافــظ حداقــل بــه مــدت نیــم قــرن دیــوان 
اول بــوده اســت. ایــرادى کــه بــر آن وارد اســت، ایــن اســت که مشــخصات نســخ را نداده 
اســت. تصحیحــى کــه از وى در دســت داریــم، عــالوه بــر اشــعار موجــود در دیوان هــاى 
دیگــر، داراى نــود و پنــج غــزل هســت کــه در ســایر دیوان هــا مثــل خانلــرى، قزوینــى 

نیستند. و... 
دکتــر محمــدى در ادامــه بــا ارایــه مباحثــى پیرامــون لــزوم تقویــت پژوهش هــاى علمى 
ــر،  ــراى یافتــن نســخ قدیمى ت ــداوم جســتجو ب ــف و همچنیــن ت در نســخه هاى مختل
از انجــام پژوهش هایــى در ایــن زمینــه توســط برخــى دانشــجویان در دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون خبــر داد و بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه متن هــا و نســخه هاى مختلــف 
ــف  ــواع تولیدهــاى مختل ــا مى کنــد. ان ــان را احی ــى، زب خاطــر نشــان نمــود: متــن ادب
نوشــتارى کــه در حــال حاضــر منتشــر مى شــوند هــم گرچــه ممکــن اســت سرشــار 
از ایرادهــاى ادبــى، نگارشــى و... باشــند، امــا در حــال احیــاء زبــان هســتند و حامــل آن 

ــوند. ــوب مى ش محس
در ادامــه ایــن نشســت نیــز دکتــر على محمــد محمــودى، عضو هیئــت علمى دانشــگاه 

ســلمان فارســى کازرون، طــى ارائــه بحثــى با عنــوان «تصحیحــات برتــر دیــوان حافظ با 
مــرورى نقادانــه بــر شــروح بیتــى از دیــوان»، بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه نســخه هاى 
مــورد اســتفاده از تصحیحــات حافــظ، خاطــر نشــان ســاخت: حافــظ میــراث دار تمــام 
شــاعران قبــل از خــود اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اشــاره هاى متعــددى در اشــعار او بــه 
مضامیــن برجســته مطرح شــده از شــاعران قبــل از وى مشــاهده مى شــود کــه حافــظ 
ــالوه  ــظ، ع ــار حاف ــه از آث ــن وج ــت. ای ــه داده اس ــر ارائ ــر و دلخواه ت ــکلى هنرى ت ش
بــر آنکــه اهمیــت اشــعار او را دوچنــدان مى کنــد، لــزوم توجــه و دقــت نظــر علمــى و 

روشــمند در تصحیحــات انتشــاریافته از دیــوان وى را نیــز مضاعــف مى نمایــد.
دکتــر محمــودى در ادامــه بــا مــرور برخــى از ابیــات دیــوان حافــظ و ارائــه تفــاوت ایــن 
ــا و  ــذارى کاتب ه ــش و تأثیرگ ــه نق ــاره ب ــن اش ــف، ضم ــخه هاى مختل ــات در نس ابی
ــف  ــا خاطــر نشــان ســاخت: پژوهش هــاى مختل ــر کلمــات از ســوى آنه شــیوه تحری
نشــان داده کــه در برخــى مــوارد حتــى تحریرهــاى مختلفــى کــه از یــک کلمــه صــورت 
گرفتــه اســت، باعــث شــده آن کلمــه در نســخه هاى مختلــف بــه صورت هــاى متفاوتــى 
خوانــده شــود؛ ازجملــه در بیــت «سبزپوشــان خطتــت بــر گــرد لــب/ همچــو «حورانند» 
گرد سلســبیل» کــه کاتبــاِن نابلــد «حــوران» را «مــوران» پنداشــته و نوشــته اند. در عین 
ــا  ــرد، ام ــت ک ــات صحب ــن ابی ــى ای ــوان از زیبایى شناســى دوگانه خوان ــه مى ت ــال ک ح
عالقه منــدان بــه ادبیــات و به ویــژه افــرادى کــه شــعرهاى حافــظ را بــه صــورت جــدى 
دنبــال مى کننــد، الزم اســت کــه اختــالف نســخه ها و تصحیحــات برتــر دیــوان حافــظ 
همچــون تصحیــِح ســلیم نیســارى، تصحیِح اســتاد خانلــرى، تصحیــح رشــید عیوضى، 
حافــظ بــه ســعى ســایه و به خصــوص نقــد ایــن تصحیحــات را بشناســند؛ هماننــد نقــد 
اســتاد مهــدى نوریــان بــا عنــوان «بســوخت دیــده ز حیــرت» در نقد شــرح حســینعلى 
هــروى بــر دیــوان حافــظ و بــاز  نقــد ایشــان بــر حافظ نامــه و...؛ کــه اســتاد خرمشــاهى 
نظــرات نقدآمیــز حافظ پژوهــان بســیارى را در آخــر کتــاب حافــظ نامــه نقــل کــرده و 
پاســخ داده اســت. ایــن رشــته مباحثــات علمــى زمینه ســاز شــناخت بهتــر از حافــظ 

بــوده و خواهــد بــود.
گفتنى است این نشست از طریق بسترهاى مجازى برگزار گردید.

ــان  ــتانه فرارســیدن ســیزدهم آب در آس
مــاه، آییــن اختتامیه ســومین جشــنواره 
دانشــگاهى رویش و یازدهمین جشــنواره 
ــلمان  ــگاه س ــت دانش ــگاهى حرک دانش
فارســى کازرون بــه همــراه آییــن اهــدا 
اولیــن دوره جایــزه دکتــر پیرویــان 
جایــزه  دوره  دومیــن  از  رونمایــى  و 
بــا  پیرویــان،  دکتــر  دانش آمــوزى 
حضــور دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر 
حبیــب شــریف، رئیــس بنیــاد نخبــگان 
ــور،  ــارس، مهنــدس صالح پ اســتان ف
رئیــس  و  کازرون  اســبق  فرمانــدار 
ــالمى کازرون،  ــگاه آزاد اس ــبق دانش اس
ــرورش  ــوزش و پ ــوان، معــاون اداره آم بت

ــى  ــت علم ــاء هیئ ــى از اعض ــتان کازرون، جمع شهرس
ــنواره هاى  ــده در جش ــجویان برگزی ــن دانش و همچنی
رویــش و حرکــت دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و 
ــزار  ــان برگ ــر پیروی ــزه دکت ــر جای ــوزان برت دانش آم

ــد. گردی
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــن  ــداى ای ــى کازرون، در ابت ــلمان فارس ــگاه س دانش
آییــن کــه صبــح روز، 12 آبــان مــاه و در ســالن 
ــلمان  ــگاه س ــى دانش ــى دوان ــتاد عل ــات اس اجتماع
فارســى کازرون برگــزار شــد، دکتــر غریــب فاضل نیــا، 
ــن روز  ــاه، ای ــان م ــیزدهم آب ــت س ــن گرامیداش ضم
ــران  ــخ معاصــر ای ــه مهــم در تاری ــادآور ســه واقع را ی
ــن  ــى ای ــن درســت و اصول ــزوم تبیی ــر ل برشــمرد و ب
ــراى نســل جــوان و دانشــجویان تأکیــد  مناســبت ها ب

ــرد. ک
ــن  ــى کازرون همچنی ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
ــوان  ــه عن ــتیزى ب ــوم استکبارس ــه مفه ــاره ب ــا اش ب
ــالب اســالمى،  ــان انق ــدى گفتم ــم کلی یکــى از مفاهی
ــگاهى  ــگان دانش ــژه نخب ــه وی ــگان ب ــل از نخب تجلی
در  اثربخــش آنهــا  حضــور  بــراى  بسترســازى  و 
ــتیزى  ــى استکبارس ــق عمل ــى از مصادی ــه را یک جامع
ــا  ــع، ب ــور قط ــه ط ــود: ب ــان نم ــر نش دانســت و خاط
ــد  ــرورش هدفمن ــراى پ ــب ب ــترهاى مناس ــاد بس ایج
ــد،  ــاى مفی ــه آموزش ه ــجویان، ارای ــان و دانش جوان
ــت  ــوان و ظرفی ــرى از ت ــراى بهره گی ــازى ب بسترس

ــاختن  ــراى س ــاد فرصــت ب ــن ایج ــگان و همچنی نخب
ــه،  ــگاه بلندنظران ــا ن ــگان ب ــت نخب ــه دس ــور ب کش
مى توانیــم گام هــاى عملــى در راســتاى تحقــق گفتمان 
استکبارســتیزى انقــالب اســالمى برداریــم؛ چراکه نظام 
ــاى  ــرده و تالش ه ــرف ک ــادى ص ــه زی ــتکبار هزین اس
ــردن  ــرد ک ــا دلس ــا ب ــد ت ــال مى کن ــیارى را دنب بس
ــه  ــدى جامع ــدم بهره من ــه ع ــور، زمین ــگان کش نخب
از وجــود آنهــا را فراهــم آورد. بنابرایــن برگــزارى 
رویدادهایــى ماننــد جشــنواره هاى علمــى و فرهنگــى 
دانشــجویان کــه مى توانــد زمینــه شناســایى نخبــگان 
ــال داشــته باشــد، در  ــه دنب ــا را ب و توانمندســازى آنه
ــى و  ــى عمل ــد گام ــا، مى توان ــایر فعالیت ه ــار س کن
منجــر بــه نتیجــه در راســتاى استکبارســتیزى باشــد.
در ایــن مراســم همچنیــن دکتــر حبیب شــریف، رئیس 
بنیــاد نخبــگان فــارس، دکتــر فخارزاده جهرمــى، عضــو 
ــارس و  ــرور ف ــران نخبه پ ــع خی ــره مجم ــت مدی هیئ
دکتــر پیرویــان، پیرامــون ضــرورت حمایــت از نخبگان 
ــه  ــه ارای ــن حــوزه ب ــق شــده در ای ــاى محق و برنامه ه

ــى پرداختند. توضیحات
ــى و  ــت فرهنگ ــاى معاون ــى از فعالیت ه ــه گزارش ارای
ــط  ــى کازرون توس ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش اجتماع
علمــى  انجمن هــاى  کارشــناس  بزمــى،  مرضیــه 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و ارایــه گزارشــى از 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــجویان دانش ــاى دانش فعالیت ه
ــط  ــى، توس ــى و اجتماع ــاى فرهنگ کازرون در حوزه ه
فرهنگــى  حــوزه  فعــال  دانشــجویان  از  داوودى، 

دانشــگاه، بــه همــراه اجــراى موســیقى 
ــده در  ــزار ش ــاى برگ ــر برنامه ه از دیگ

ــود. ــن مراســم ب ای
در پایــان ایــن آییــن نیــز لــوح تقدیــر 
ــده  ــجویان برگزی ــه دانش ــى ب و هدایای
و  گروهــى  فــردى،  محورهــاى  در 
ــاى ســومین جشــنواره رویــش  کانون ه
علمــى  انجمن هــاى  و  دانشــگاهى 
دانشــجویى برگزیــده و شایســته تقدیــر 
ــنواره دانشــگاهى  در یازدهمیــن جش
حرکــت دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــن  ــش از ای ــد. پی ــدا گردی کازرون اه
ــج ســومین دوره جشــنواره رویــش  نتای
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــگاه دانش دانش
کازرون اعــالم شــده بــود. در یازدهمیــن 
ــلمان  ــگاه س ــت دانش ــگاه حرک ــنواره دانش دوره جش
ــد:  ــت آم ــه دس ــر ب ــج زی ــز نتای ــى کازرون نی فارس
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــده دانش ــى برگزی ــن علم انجم

ــر ــى کامپیوت ــن مهندس کازرون: انجم
ــلمان  ــگاه س ــر دانش ــته تقدی ــى شایس ــن علم انجم

ــرق ــى ب ــن مهندس ــى کازرون: انجم فارس
ــى:  ــابقه علم ــده در بخــش مس ــى برگزی ــن علم انجم

ــرق ــن مهندســى ب انجم
ــابقه  ــر در بخــش مس ــته تقدی ــى شایس ــن علم انجم

ــر ــى کامپیوت ــن مهندس ــى: انجم علم
گفتنــى اســت اعطــا اولیــن دوره جایــزه دکتــر پیرویان 
و رونمایــى از دومیــن دوره جایــزه دانش آمــوزى دکتــر 
پیرویــان کــه بــا حضــور دکتــر شــریف، رئیــس بنیــاد 
ــس  ــا، رئی ــر فاضل نی ــارس، دکت ــتان ف ــگان اس نخب
ــاون  ــوان، مع ــى کازرون، بت ــلمان فارس ــگاه س دانش
آمــوزش و پــرورش شهرســتان کازرون، مهنــدس 
صالح پــور، فرمانــدار اســبق کازرون، دکتــر فتــاح 
ــزار  ــده برگ ــوزان برگزی ــى از دانش آم ــان و جمع پیروی
ــا  ــان ب ــه همزم ــود ک ــى ب ــر برنامه های ــد، از دیگ گردی

ــراى شــد. ــداد اج ــن روی ای
ــه از  ــم ک ــن مراس ــزارى ای ــیه برگ ــن در حاش همچنی
ســوى معاونــت فرهنگــى و اجتماعى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون برگــزار گردیــد، نمایشــگاه عکســى از 
تصاویــر کمتــر دیــده شــده از تســخیر النه جاسوســى 

نیــز در معــرض دیــد عالقمنــدان قــرار گرفــت.  

تجلیل از نخبگان و ظرفیت سازى براى استفاده از آنها در جامعه،
گامى عملى در تحقق گفتمان استکبارستیزى است

بررسى اهمیت نسخه ها و تصحیحات مختلف دیوان حافظ
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کارگاه آموزشــى «آشــنایى بــا قوانیــن و 
مقــررات رســیدگى بــه تخلفــات ادارى 
ــت  ــاء هیئ ــى اعض ــان و انتظام کارکن
ــالم  ــس حجت االس ــا تدری ــى»، ب علم
ــده  ــى، نماین ــم ابراهیم ــر ابراهی دکت
ــى  ــر هماهنگ ــرکل دفت ــر و مدی وزی
ــات  ــه تخلف ــیدگى ب ــاى رس هیئت ه
ادارى کارکنــان و انتظامــى اعضــاى 
ــاء  ــور اعض ــا حض ــى و ب ــت علم هیئ
ــاى  ــاء هیئت ه ــه، اعض ــت رئیس هیئ
ــات ادارى  ــه تخلف ــیدگى ب ــدوى رس ب
ــت  ــاء هیئ ــى اعض ــان و انتظام کارکن
علمــى، جمعــى از اعضــاء هیئــت علمى 
ــلمان  ــگاه س ــى دانش ــاران علم و همی

ــد. ــزار گردی ــى کازرون برگ فارس
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــن  ــداى ای ــى کازرون، در ابت ــلمان فارس ــگاه س دانش
کارگاه کــه ظهــر روز چهارشــنبه، 3 آذرمــاه و در 
ــگاه  ــى دانش ــى دوان ــتاد عل ــات اس ــالن اجتماع س
ســلمان فارســى کازرون برگــزار گردیــد، دکتــر غریــب 
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه، حضــور و فعالیــت اعضــاء 
ــالش  ــى پرت ــاران علم ــد و همی هیئــت علمــى توانمن
را تکیه گاه هایــى مناســب بــراى ارایــه خدمــات 

ــا  ــمرد و ب ــه برش ــجویان و جامع ــه دانش ــوب ب مطل
تقدیــر از همراهى هــاى حجت االســالم ابراهیمــى، 
خاطــر نشــان نمــود: اکنــون کــه بــا راه انــدازى هیئــت 
بــدوى رســیدگى بــه تخلفــات ادارى کارکنــان و هیئت 
ــگاه  ــى در دانش ــت علم ــاء هیئ ــى اعض ــدوى انتظام ب
ــک گام  ــگاه ی ــن دانش ــى کازرون، ای ــلمان فارس س
دیگــر در جهــت تقویــت و انســجام ســازمانى و ادارى 
بــه پیــش رفتــه اســت، امیــد مــى رود نتیجــه عملکرد 
ــر  ــل تقدی ــاى قاب ــار تالش ه ــا در کن ــن هیئت ه ای

ــق  ــل تحق ــگاه ذی ــن دانش ــان ای کارکن
میثاق نامــه کارى بتوانــد موجــب تقویــت 
ــوم،  اجــراى سیاســت هاى کالن وزارت عل
ــه  ــت ارای ــاورى در جه ــات و فن تحقیق
ــجویان و  ــه دانش ــر ب ــى مطلوب ت خدمات

ــردد. ــه گ جامع
ــم  ــر ابراهی ــالم دکت ــه حجت االس در ادام
ابراهیمــى، در قالــب یک کارگاه آموزشــى 
ضمــن مــرور مصادیــق مختلــف تخلفــات 
ــا،  ــا آنه ــون ب ــه قان ــى مواجه و چگونگ
ــه  ــد رســیدگى ب ــیوه و رون ــان ش ــه بی ب
شــکایت ها و بررســى تخلفــات پرداخــت 
ــى  ــى تمام ــدف اصل ــود: ه ــح نم و تصری
ــگیرى و  ــوارد، پیش ــا و م ــن فراینده ای
ــراى  ــاداب ب ــالم و ش ــاد محیطــى س ایج
ارایــه خدمــات مطلــوب بــه جامعــه و حفــظ حقــوق و 

ــان اســت. شــأن اعضــاء هیئــت علمــى و کارکن
ــه را  ــه جامع ــت ک ــالق اس ــزود: اخ ــن اف وى همچنی
اداره مى کنــد. بنابرایــن باالتریــن و بهتریــن تکیــه گاه 
ــول و  ــت اص ــوب، تقوی ــرد مطل ــه عملک ــراى ارای ب
مبانــى اخالقــى اســت. برایــن اســاس بایســتى تــالش 
کنیــم تــا بــا در نظــر داشــتن مبانــى اخالقــى، بتوانیــم 

ــم. ــه نمایی ــن عملکــرد ســازمانى را ارای بهتری

برگزارى کارگاه آموزشى آشنایى با قوانین و مقررات رسیدگى
به تخلفات ادارى کارکنان و انتظامى اعضاء هیئت علمى

نشســت  مــاه،  آبــان  روز 16  ظهــر 
مشــترك هیئــت رئیســه دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون و اعضــاء هیئت 
علمــى ایــن دانشــگاه پیرامــون مســائل 
ــش روى  ــم اندازهاى پی ــف و چش مختل
ــد. ــزار گردی ــاى دانشــگاه برگ فعالیت ه
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش بین المل
فاضل نیــا،  غریــب  دکتــر  کازرون، 
فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رئیــس 
کازرون، در ایــن نشســت ضمــن تبریک 
اضافــه شــدن دو عضــو هیئــت علمــى 
جدیــد بــه جمــع اعضــاء هیئــت علمــى 
دانشــگاه و خیــر مقــدم بــه آنهــا، 
توانمنــدى  و  علمــى  ظرفیت هــاى 

ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم ــاء هیئ اعض
کازرون را نقطــه اتکایــى برجســته بــراى ارایــه 
ــر نشــان  ــمرد و خاط ــوب برش ــى مطل ــات علم خدم
نمــود: توانمنــدى بــاالى اعضــاء هیئــت علمــى ایــن 
زیرســاخت هاى  و  ظرفیت هــا  کنــار  دانشــگاه در 
ــات علمــى  ــراى توســعه خدم موجــود، بســتر الزم ب
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون را مهیا کرده اســت. 
ــالش  ــا، ت ــت فعالیت ه ــا تقوی ــتى ب ــن بایس بنابرای
ــته اى  ــاور و بین رش ــى فن ــته هاى علم ــا رش ــم ت کنی
کــه بتوانــد در راســتاى حــل مســائل جامعــه باشــند 
ــوع  ــه مجم ــد،  ب ــرف کنن ــه را برط ــاى جامع و نیازه
ــالوه  ــه شــوند. ع رشــته هاى موجــود دانشــگاه اضاف
ــیارى از  ــود در بس ــدى موج ــطح توانمن ــر آن، س ب
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــته هاى تحصیل رش
ــه وجــود آورده کــه  کازرون، ایــن امــکان بالقــوه را ب
ــالت  ــته هاى تحصی ــاد رش ــمت ایج ــه س ــم ب بتوانی
ــرى  ــد و دکت ــى ارش ــع کارشناس ــى در مقاط تکمیل
ــردم و  ــه م ــه ک ــم همانگون ــم. امیدواری ــت کنی حرک
مســئوالن محلــى و کشــورى انتظــار دارنــد، همــه ى 
ــا  ــن حوزه ه ــم در ای ــا، بتوانی ــت تالش ه ــا تقوی ــا ب م
ــه  نیــز شــاهد رشــد و افزایــش خدمــات دانشــگاه ب

ــیم. ــه باش جامع
ــتاوردهاى  ــى دس ــرور برخ ــا م ــن ب ــان همچنی ایش
جملــه  از  کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
انتشــار  انــرژى،  نــوآورى  مرکــز  آماده ســازى 
ــن  ــردارى از زمی ــگاه، بهره ب ــه دانش ــم خبرنام منظ

چمــن مصنوعــى، ارتقــا و به روزرســانى پورتــال 
ــه  ــدام از جمل ــت اق ــاى در دس ــى فعالیت ه و برخ
تنظیــم برنامــه راهبــردى ده ســاله دانشــگاه و 
تــالش جهــت افتتــاح پردیــس، تحقــق ایــن مــوارد و 
پیشــرفت در آنهــا را ناشــى از اهتمــام اعضــاء هیئــت 
علمــى و تالش هــاى همیــاران علمــى در کنــار 
ــدون  ــر فری ــه دکت ــئوالن از جمل ــاى مس حمایت ه
عباســى دوانى، نماینــده شهرســتان هاى کازرون و 
ــه  ــام جمع ــى، ام ــالم صباح ــار و حجت االس کوهچن
ــاى  ــا رویکرده ــود: ب ــح نم ــت و تصری کازرون دانس
ــم  ــرار داده ای ــه در دســتورکار دانشــگاه ق ــزا ک هم اف
ــتان،  ــف شهرس ــاى مختل ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس و ب
ــم  ــا بتوانی ــده ت ــته ش ــددى برداش ــاى متع گام ه
ذیــل تحقــق سیاســت گذارى هاى وزارت علــوم، 
بــه  را  بهتــرى  خدمــات  فنــاورى،  و  تحقیقــات 
ــم.  ــه دهی ــه ارای ــه جامع ــن ب ــجویان و همچنی دانش
ســلمان  دانشــگاه  برنامه ریزى هــاى  رونــد  در 
ــه  ــزا را ب ــاى هم اف فارســى کازرون، توســعه فعالیت ه
ــن  ــاى ای ــدى فعالیت ه ــول کلی ــى از اص ــوان یک عن
ــق  ــل تحق ــه ذی ــم؛ چراک ــف کرده ای ــگاه تعری دانش
ــى  ــرارى تعامل ــن برق ــم ضم ــوع مى توانی ــن موض ای
ــاى  ــر آنکــه ظرفیت ه ــالوه ب ــه، ع ــا جامع مناســب ب
علمــى دانشــگاه را بــراى کمــک بــه جامعــه فعال تــر 
ــئوالن و  ــا و مس ــاى نهاده ــم، از توانمندى ه مى کنی
ــتان  ــى شهرس ــر مردم ــل تقدی ــاى قاب از ظرفیت ه
کازرون اعــم از خّیریــن و حامیــان نیــز بــراى کمــک 
ــگاه کمــک  بــه حــل مســائل و مشــکالت دانش

مى گیریــم.
ــا اشــاره  ــه ب ــا در ادام ــر فاضل نی دکت
وزارت  سیاســت گذارى هاى  بــه 
ــى  ــاورى مبن ــات و فن ــوم، تحقیق عل
بــر لــزوم آمادگــى دانشــگاه ها بــراى 
ــریع  ــر تس ــورى، ب ــاى حض فعالیت ه
در تحقــق ایــن شــرایط تأکیــد نمــود 
ــبختانه  ــرد: خوش ــان ک ــر نش و خاط
از ابتــداى اعــالم ایــن موضــوع، 
ــه دانشــگاه ســلمان فارســى  مجموع
مختلــف  معاونت هــاى  و  کازرون 
ــادى  ــاى زی ــگاه، تالش ه ــن دانش ای
ــال  ــئله دنب ــن مس ــق ای ــراى تحق ب
حوزه هــا  از  برخــى  در  کرده انــد. 
ــا  ــه ب ــته ک ــود داش ــى وج چالش های
اهتمــام مســئوالن و دلســوزان محلــى در شهرســتان 
مجموعــه  تالش هــاى  و  برنامه ریزى هــا  و  کازرون 
ــاران علمــى دانشــگاه  ــت علمــى و همی اعضــاء هیئ
ســلمان فارســى کازرون، رونــد امیدوارکننــده اى 
ــت.  ــده اس ــال ش ــا دنب ــردن آنه ــرف ک ــراى برط ب
ــتورالعمل هاى  ــا دس ــق ب ــز مطاب ــه نی ــن زمین در ای
وزارت عتــف و برنامه ریزى هــاى صــورت گرفتــه 
ــا  ــت و ب ــده اس ــال ش ــا دنب ــگاه فعالیت ه در دانش
تســریع در حضــور فیزیکــى اعضــاء هیئــت علمــى 
ــاى  ــراى فعالیت ه ــترى ب ــى بیش ــگاه، آمادگ در دانش

ــد. ــد ش ــا خواه ــجویان، مهی ــورى دانش حض
در ادامــه ایــن نشســت سیدهاشــم خاتمــى، معــاون 
ــى  ــاون مال ــرى، مع ــر احســان منب دانشــجویى، دکت
ــاون آموزشــى  ــروز خســروپور، مع ــر به و ادارى، دکت
معــاون  اژدرى،  ابراهیــم  دکتــر  و  پژوهشــى  و 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــى و اجتماع فرهنگ
کازرون، ضمــن بیــان گزارش هایــى از حوزه هــاى 
کارى خــود، بــه طــرح برخــى از چشــم اندازهاى 
ــگاه  ــدام دانش ــت اق ــاى در دس ــش رو و فعالیت ه پی
ــن  ــد. همچنی ــون کارى پرداختن ــاى گوناگ در حوزه ه
اعضــاء هیئــت علمــى حاضــر در ایــن نشســت نیــز 
بــه طــرح پرســش ها و پیشــنهادهایى پیرامــون 
ــد و  ــه نمودن ــف کارى دانشــگاه ارائ ــاى مختل حوزه ه
بــه تبــادل نظــر بــا اعضــاء هیئــت رئیســه دانشــگاه 

ــد. پرداختن

از تقویت بسترسازى ها براى حضورى شدن دانشگاه تا افزایش اهتمام براى توسعه خدمات علمى به جامعه
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ــن  ــى ضم ــت علم ــن نشس ــا در ای ــر فاضل نی دکت
ــگران  ــى پژوهش ــه تمام ــش ب ــه پژوه ــک هفت تبری
بــه ویــژه اعضــاء هیئــت علمــى و دانشــجویان 
ــریح  ــن تش ــى کازرون، ضم ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــن  ــده در ای ــاد ش ــاى ایج ــازى ها و ظرفیت ه بسترس
ــى و  ــاى پژوهش ــت فعالیت ه ــت تقوی ــگاه جه دانش
ــه  ــوزه ب ــن ح ــات ای ــى از خدم ــطح مطلوب ــه س ارای
جامعــه، ابــراز امیــدوارى نمــود مجموعه هــاى مختلــف 
حاضــر در شهرســتان کازرون و مناطــق غــرب اســتان 
ــود  ــى موج ــاى پژوهش ــد از ظرفیت ه ــارس بتوانن ف

ــد. ــتفاده نماین اس
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر فاضل نیــا در 
ایــن نشســت کــه صبــح روز یکشــنبه، 21 آذر مــاه و با 
حضــور برخــى از اعضــاء هیئــت علمــى، دانشــجویان، 
ــى  ــتگاه هاى اجرای ــى از دس ــگران، نمایندگان پژوهش
شهرســتان کازرون و جمعــى از اهالــى ایــن شهرســتان 
ــس  ــالن کنفران ــورى در س ــه حض ــورت نیم ــه ص ب
ــا  ــد، ب ــزار ش ــى کازرون برگ ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــام  ــگاه ها در نظ ــاى دانش ــه نقش آفرینى ه ــاره ب اش
توســعه اى کشــور و رهنمون هــاى مقــام معظــم رهبرى 
مبنــى بــر لــزوم توجــه بــه امــر پژوهــش، خاطر نشــان 
نمــود: ایجــاد دانشــگاه ها بــه ویــژه اســتقرار و فعالیــت 
ــه اى  ــه گون ــى و شهرســتان ها ب ــا در ســطوح محل آنه
هدف گــذارى شــده کــه بتواننــد اثربخشــى توســعه اى 
بــر محیــط پیرامــون خودشــان داشــته باشــند. یکــى 
از اصلى تریــن ابزارهــا و راهکارهــاى تحقــق ایــن 
اثربخشــى، اســتفاده از خدمــات پژوهشــى اســت کــه 
ــن  ــق ای ــود و تحق ــه مى ش ــگاه هاى ارای ــط دانش توس
ــى  ــرى مبن ــام معظــم رهب ــاى مق ــورد در رهنمون ه م
بــر اینکــه پژوهش بایســتى هــم براى رســیدن بــه اوج 
قلــه علــم و ایجــاد مرجعیــت علمــى و هــم بــراى حــل 

مســایل جــارى کشــور باشــد نیــز واضــح اســت.
ــه  ــى کازرون در ادام ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
بــا تأکیــد بــر اینکــه توانمنــدى علمــى بــاالى اعضــاء 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم هیئ
ــى  ــت علم ــن ظرفی ــه گاه و باالتری ــن تکی اصلى تری

ــریح  ــه تش ــود، ب ــوب مى ش ــگاه محس ــن دانش ای
ــده در  ــود آم ــه وج ــاى ب ــازى ها و ظرفیت ه بسترس
ــراى تحقــق ایــن  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ب
مهــم، افــزود: در راســتاى تحقــق ایــن راهبــرد و ذیــل 
عمــل بــه سیاســت گذارى هاى کالن وزارت علــوم، 
برنامه ریزى هــاى  رونــد  در  فنــاورى،  و  تحقیقــات 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون تــالش کرده ایــم تــا 
ــال هاى  ــده در س ــاد ش ــاى ایج ــى ظرفیت ه ــم برخ ه
گذشــته را فعــال نماییــم و هــم ظرفیت هــا و بســترهاى 
جدیــدى متناســب بــا نیازهــاى فعلــى جامعــه ایجــاد 
نماییــم. از جملــه بــا همراهــى و حمایت هــاى ارزشــمند 
دکتــر فریــدون عباســى دوانى، نماینــده مــردم شــریف 
ــوآورى  ــز ن ــار، مرک ــتان هاى کازرون و کوهچن شهرس
ــه عنــوان  ــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ب ان
یکــى از مراکــز پژوهشــى کــه بــا حمایــت از نخبــگان 
ــد  ــن مى توان ــاى نوی ــگان داراى ایده ه و دانش آموخت
منجــر بــه ایجــاد اشــتغال و کمــک بــه حــل مســائل 
شــرکت هاى  و  شــده  راه انــدازى  شــود،  جامعــه 

دانش بنیــان در آن مســتقر شــده اند.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــن ب ــا همچنی ــر فاضل نی دکت
ــلمان  ــگاه س ــده در دانش ــاد ش ــاى ایج ــا ظرفیت ه ب
ــا در  ــى دارد ت ــگاه آمادگ ــن دانش ــى کازرون، ای فارس
ــرا در  ــزى و اج ــازى، برنامه ری ــطح تصمیم س ــه س س
ــژه  ــه وی ــى ب ــتگاه هاى اجرای ــئوالن و دس ــار مس کن
در ســطح شهرســتان کازرون و مناطــق غــرب اســتان 
ــوب  ــاى مطل ــزود: در نظام ه ــرد، اف ــرار گی ــارس ق ف
ــم  ــاخت مه ــوان زیرس ــه عن ــش ب ــعه اى، پژوه توس
نمى تــوان  مى شــود.  قلمــداد  تصمیم گیرى هــا 
تصمیمــى گرفــت بجــز اینکــه علــم و اطــالع کافــى 
ــع  ــزن و مرج ــاى آن داشــت. مخ از بســترها و پیامده
ــر  ــتند. ب ــگاه ها هس ــم دانش ــوارد ه ــن م ــق ای تحق
همیــن اســاس نیــز در کنــار ظرفیت ســازى هاى 
صــورت گرفتــه در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
در  مختلــف  مجموعه هــاى  بــا  کرده ایــم  تــالش 
شهرســتان اعــم از فرماندارهــا، شــوراها، شــهردارى ها، 
ــرار  ــاط برق ــى و... ارتب ــف اجرای ــتگاه هاى مختل دس
کنیــم و خوشــبختانه در برخــى مــوارد نیــز بــا 

همراهى هــا و دیدگاه هــاى علمــى کــه وجــود داشــته، 
ــن  ــا ای ــت. ب ــده اس ــل ش ــز حاص ــتاوردهایى نی دس
ــاى  ــِش ظرفیت ه ــش از پی ــردن بی ــل ک ــود بالفع وج
ــلمان  ــگاه س ــده در دانش ــود آم ــه وج ــى ب پژوهش
ــتگاه هاى  ــه دس ــد اراده و مطالب فارســى کازرون نیازمن

ــت. ــف اس ــى مختل اجرای
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنیــن بــا 
تأکیــد بــر اینکــه فرمانــدار فعلــى و فرماندارهــاى قبلى 
کازرون، تالش هایــى در جهــت کمــک بــه حــل مســائل 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و توســعه خدمــات 
ــاى  ــزود: مطالبه ه ــته اند، اف ــى داش ــى و پژوهش علم
مــردم از این دانشــگاه و ســطح اثربخشــى که دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون مى توانــد بــر مناســبات 
ــه اى  ــه گون ــد، ب ــا نمای ــه ایف ــن منطق ــعه اى ای توس
برنامه ریزى هــاى  در  مــى رود  انتظــار  کــه  اســت 
ــرار  ــگاه و ق ــن دانش ــه ای ــى ب ــه مضاعف ــده، توج آین
دادن برخــى مســائل آن از جملــه بهره بــردارى از 
پردیــس 78 هکتــارى این دانشــگاه، در اولویت مســایل 
اجرایــى شهرســتان قــرار گیــرد کــه خوشــبختانه بــا 
ــود دارد،  ــتان وج ــه در شهرس ــى ک ــاى هم افزای نگاه ه
ــق  ــده اى در خصــوص تحق ــم اندازهاى امیدوارکنن چش
ــش  ــا در بخ ــر فاضل نی ــود دارد.دکت ــم وج ــن مه ای
ــى  ــى برخ ــه معرف ــود ب ــاى خ ــرى از صحبت ه دیگ
ــلمان  ــگاه س ــاى دانش ــترها و ظرفیت ه ــر از بس دیگ
فارســى کازرون بــراى نقش آفرینــى در حوزه هــاى 
ــر تجهیــزات و  ــرورى ب ــا م پژوهشــى اشــاره کــرد و ب
امکانــات آزمایشــگاهى و ارتقــاء آنهــا در دوره مدیریــت 
جدیــد دانشــگاه، وجــود منابــع کتابخانــه اى مناســب، 
ــمعى  ــى و س ــک آموزش ــات کم ــدى از امکان بهره من
بصــرى، فعالیــت رشــته ـ مقاطــع مختلــف تحصیلــى، 
ــر  ــب و... را از دیگ ــى مناس ــاى آموزش ــود فضاه وج

ــمرد. ــگاه برش ــن دانش ــاى ای ظرفیت ه
گفتنــى اســت ایــن نشســت علمــى در قالــب مجموعه 
برنامه هــاى طرح ریــزى شــده از ســوى مدیریــت 
ــى  ــى و پژوهش ــت آموزش ــاورى معاون ــش و فن پژوه
ــراى گرامیداشــت  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ب

ــد. ــزار گردی ــاورى برگ هفتــه پژوهــش و فن

نشســت صمیمــى دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر با رئیس دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــا حضــور دکتــر غریــب فاضل نیــا، احمــد  کازرون و رئیــس بنیــاد شــهید کازرون، ب
رضــازاده و جمعــى از مدیــران و کارشناســان ایــن دو نهــاد و بــا شــرکت دانشــجویان 
ــه صــورت نیمه حضــورى در  شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ب

ســالن کنفرانــس دانشــگاه برگــزار گردیــد.
بنــا بــه گــزارش روابط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــور دانشــجویان  ــاه و از ســوى ام ــح روز 10 آذرم ــه صب ــن نشســت ک ــداى ای در ابت
شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه برگــزار شــد، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون طــى ســخنانى ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا، 
حضــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر در ایــن دانشــگاه را فرصتــى ارزشــمند بــراى 
تعمیــق فرهنــگ ایثــار و شــهادت برشــمرد و خاطــر نشــان نمــود: جامعــه نیازمنــد 
عطرآگیــن شــدن بــا پیــام شــهدا اســت و در مســیر تحقــق ایــن مســیر، حضــور 
ــه  ــمند باشــد ک ــى ارزش ــد همچــون فرصت ــر مى توان ــاهد و ایثارگ دانشــجویان ش
ــا  خوشــبختانه در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ایــن مهــم محقــق شــده و م
مفتخــر بــه حضــور جمعــى از دانشــجویان خانواده هــاى معــزز شــهدا و ایثارگــران 
در ایــن دانشــگاه هســتیم. بــر همیــن اســاس تــوان ســازمانى دانشــگاه را در جهــت 

ــه کار بســته ایم. ــه رشــد و اعتــالى ایــن دانشــجویان ب کمــک ب
در ادامــه ایــن نشســت، احمــد رضــازاده، رئیــس بنیــاد شــهید شهرســتان کازرون، 
ضمــن تقدیــر از برنامه ریزى هــا و فعالیت هــاى صــورت گرفتــه در دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون بــراى حمایــت از دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر، خاطــر نشــان نمود: 
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــوان رئی ــه عن ــا ب ــر فاضل نی ــور دکت ــا حض ــبختانه ب خوش
ــاع مقــدس هســتند،  فارســى کازرون کــه خودشــان از رزمنــدگان و ایثارگــران دف
شــاهد برگــزارى برنامه هــاى متعــدد و حمایت هــاى مطلــوب از دانشــجویان شــاهد 
ــى  ــگاه، فرصت ــدس در دانش ــاع مق ــده دف ــن رزمن ــت ای ــر هســتیم. فعالی و ایثارگ
مغتنــم اســت کــه مى توانــد بسترســاز حمایت هــاى اصولــى و مبتنــى بــر خدمــات 

دانشــگاهى از دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر باشــد.
رئیــس بنیــاد شــهید شهرســتان کازرون در ادامــه افــزود: خوشــبختانه بــه دنبــال 
وجــود چنیــن نگاهــى طــى ســال هاى گذشــته، امــروز شــاهد بــه نتیجــه رســیدن 
تالش هــا هســتیم. حضــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر در دانشــگاه هاى معتبــرى 
ــاهد  ــجویان ش ــش دانش ــى گرای ــى کازرون و حت ــلمان فارس ــگاه س ــد دانش مانن
و ایثارگــر غیربومــى بــه ایــن دانشــگاه، حاکــى از عملکــرد مناســب آن و جایــگاه 

ــوان یــک  ــه عن ــه توانســته ب ــه نحــوى ک ــن دانشــگاه اســت، ب ــر علمــى ای معتب
ــراى شهرســتان قلمــداد شــود. افتخــار ب

در ادامــه ایــن نشســت، زهــرا مجیــدى، رئیس گــروه امــور شــاهد و ایثارگر دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون در قالــب ارایــه گزارشــى بــا تأکیــد بــر اینکــه مطابــق بــا 
ــش  ــگاه، بخ ــن دانش ــجویان ای ــرایط دانش ــاس ش ــى و براس ــاى ابالغ آیین نامه ه
ــه دانشــجویان شــاهد و  ــد ب قابــل توجــه و اصلــى خدماتــى کــه دانشــگاه مى توان
ایثارگــر ارایــه نمایــد تنهــا مشــمول همســر و فرزنــدان شــهید، جاویداالثــر، آزاده، 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــر مى شــود، خاطــر نشــان نمــود: ب ــاز 25درصــد و باالت جانب
ــر  ــاهد و ایثارگ ــجوى ش ــى کازرون 17 دانش ــلمان فارس ــگاه س ــه در دانش آیین نام
داریــم، امــا بــا مدیریــت و راهبــرد در نظــر گرفتــه شــده از طرف ریاســت دانشــگاه، 
ــجویان،  ــن دانش ــه ای ــات ب ــى خدم ــه تمام ــر ارای ــالوه ب ــه ع ــم ک ــالش کرده ای ت
ــه ســایر دانشــجویانى کــه عضــو  ــات موجــود، ب ــا ظرفیت هــا و اقتضائ متناســب ب
خانواده هــاى شــاهد و ایثارگــر هســتند نیــز ارایــه خدمــات نماییــم. بــر ایــن اســاس 
ــه از  ــم ک ــرا کرده ای ــا را اج ــى از برنامه ه ــه متنوع ــته مجموع ــاى گذش ــى ماه ه ط
جملــه آنهــا مى تــوان بــه برگــزارى دوره آموزشــى گرامــر و مکالمــه زبان انگلیســى، 
برگــزارى رویدادهــاى مبتنــى بــر ترویــج کتــاب، ارایــه خدمــات حمایتــى در ابتداى 
ــاز،  ــجویان ممت ــى از دانش ــات حمایت ــن خدم ــى و همچنی ــال تحصیل ــروع س ش
برگــزارى رویدادهــاى فرهنگــى متناســب بــا ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت و... 

اشــاره کــرد.
امیرخســرو شــجاعى، کارشــناس فرهنگــى و مســئول پژوهش هــاى بنیــاد شــهید 
شهرســتان کازرون نیــز در ایــن نشســت طــى ســخنانى بــا تقدیــر از رویکردهــاى 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، از آمادگــى بنیــاد شــهید کازرون جهــت افزایــش 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــا دانش ــى ب ــى و پژوهش ــاى فرهنگ ــا در حوزه ه همکارى ه
ــوان  ــا، بت ــن فعالیت ه ــعه ای ــا توس ــود ب ــدوارى نم ــراز امی ــر داد و اب کازرون خب

گام هــاى برداشــته شــده را بیــش از پیــش تقویــت نمــود.
گفتنــى اســت در پایــان ایــن نشســت، در قالــب پرســش و پاســخ، رئیــس دانشــگاه 
ــران و  ــتان کازرون، مدی ــهید شهرس ــاد ش ــس بنی ــى کازرون، رئی ــلمان فارس س
کارشناســان مرتبــط بــا امــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگر، به ســواالت دانشــجویان 
پاســخ گفتنــد. همچنیــن از خانم نرجــس نصرپــور،  از دانشــجویان برگزیده شــاهد و 

ایثارگــر دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون تقدیــر بــه عمــل آمــد.

بالفعل کردن بیش از پیِش ظرفیت هاى پژوهشى به وجود آمده در دانشگاه سلمان فارسى کازرون نیازمند 
اراده و مطالبه دستگاه هاى اجرایى مختلف است

حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه سلمان فارسى کازرون، 
فرصتى مناسب براى تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت است
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ظهــر روز دوشــنبه، 29 آذرمــاه، آییــن 
ــده  ــر ش ــاب منتش ــى از دو کت رونمای
توســط اعضــاء هیئــت علمــى دانشــگاه 
ــور  ــا حض ــى کازرون ب ــلمان فارس س
جمعــى از اعضــاء هیئــت رئیســه، 
اعضــاء هیئــت علمــى و همیــاران 
علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــدان،  کازرون و برخــى دیگــر از عالقمن
بــه صــورت نیمــه حضــورى و در ســالن 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش کنفران

ــد. ــزار گردی کازرون برگ
ــى و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، در ابتــداى ایــن آییــن 
کــه جهــت رونمایــى از کتاب هــاى 
ــر  ــف دکت ــى»، تألی ــل چاپ ــه وی «جوم

فرهــاد براتــى، عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه 
ســعیدى،  ســهراب  و  کازرون  فارســى  ســلمان 
دانشــجوى دکتــراى ادبیــات فارســى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون و همچنیــن کتــاب «طبیعــت 
و  بــاك  پــر  نوشــته  مى کنــد؟»،  کار  چه گونــه 
ترجمــه دکتــر صحابــه هاشــمى، عضــو هیئــت علمــى 
ــد،  ــزار گردی ــى کازرون برگ ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــن  ــگاه، ضم ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
ــوب  ــار مکت ــا، انتش ــن کتاب ه ــار ای ــک انتش تبری
و  برجســته ترین  از  یکــى  را  علمــى  اندیشــه هاى 
ــا جامعــه  ــاط دانشــگاهیان ب موثرتریــن راه هــاى ارتب
ــول  ــى از اص ــود: یک ــان نم ــر نش ــمرد و خاط برش
ــه را  ــه آنچ ــت ک ــن اس ــگاهیان ای ــه اى دانش حرف
مى داننــد و آنچــه را کــه در ادامــه پژوهش هــا و 
مطالعه هــاى روشــمند و علمى شــان بــه دســت 
ــج آن را در اختیــار  ــد را منتشــر کــرده و نتای آورده ان
ــه  ــه در ادام ــحالیم ک ــد. خوش ــرار دهن ــه ق جامع
ــد  ــى توانمن ــت علم ــاء هیئ ــى اعض ــاى قبل تالش ه
ــار  ــب انتش ــلمان فارســى کازرون در قال دانشــگاه س
و  کتاب هــا  قالــب  در  علمى شــان  دســتاوردهاى 
مقاله هــاى علمــى، امــروز شــاهد انتشــار ایــن 
کتاب هــاى جدیــد هســتیم کــه ایــن مســئله نشــان 
دهنــده توانمندى هــاى اعضــاء هیئــت علمــى و 

ــت. ــتعد آن اس ــجویان مس دانش
در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر فرهــاد براتــى، 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــا  ــى، ب ــل چاپ ــه وی ــاب جوم ــف کت کازرون و مول

تقدیــر از تالش هــاى ســهراب ســعیدى، دیگــر 
ــان  ــاب کــه دانشــجوى مقطــع دکتــرى زب ــف کت مول
و ادبیــات فارســى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــاب  ــن کت ــدرج در ای ــب من ــه تشــریح مطال اســت، ب
پرداخــت و خاطــر نشــان نمــود: عنــوان ایــن کتــاب 
برگرفتــه از یــک ســرود محلــى در اســتان هرمــزگان 
ــان  ــگاه شــعر زن اســت. موضــوع کتــاب تحلیــل جای
هرمــزگان در دوره معاصــر اســت. ایــن کتــاب شــامل 
ــه در دوازده  ــار اســت ک ــزده گفت ــه و پان ــک مقدم ی
گفتــار بــه بررســى و تحلیــل شــعرهاى دوازده تــن از 
ــى پرداختــه شــده اســت. باتوجــه  شــاعران هرمزگان
ــار ایــن شــاعران بــه دنبــال فراخــوان  بــه اینکــه آث
ــن  ــت، بنابرای ــده اس ــردآورى ش ــده گ ــر ش منتش
ــى  ــوان هرمزگان ــوان شــعرى بان ــام ت ــاب تم ــن کت ای
ــاب  ــى کت ــار پایان ــه گفت ــود. در س ــامل نمى ش را ش
هــم بــه مســائلى همچــون دریــا در شــعر شــاعران زن 
هرمــزگان، تحلیــل مایــگان در شــعر زنــان هرمــزگان 
و تحلیــل دغدغه هــاى عاشــقانه و دلدارگى هــاى 
ــده  ــه ش ــزگان پرداخت ــان هرم ــعر زن ــه در ش زنان

اســت.
ایــن عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون همچنیــن پیرامــون دالیــل و انگیزه هــاى 
ــود:  ــان نم ــر نش ــاب خاط ــن کت ــار ای ــف و انتش تألی
ــزگان  ــه هرم ــاعران زن خط ــى ش ــراى معرف ــالش ب ت
بــه جامعــه ادبــى کشــور و همچنیــن بررســى نقــش 
ــان هرمــزگان در تولیــد اشــعار و تحلیــل مایــگان  زن
مســایل اجتماعــى در شــعر آنهــا، از جملــه اهــداف و 

ــاب  ــن کت ــف و انتشــار ای ــاى تألی انگیزه ه
ــد. بودن

ــت  ــو هیئ ــمى، عض ــه هاش ــر صحاب دکت
ــلمان فارســى کازرون  ــى دانشــگاه س علم
و مولــف کتــاب طبیعــت چه گونــه کار 
ــن  ــخنانى در ای ــى س ــز ط ــد؟ نی مى کن
ــاب  ــه تشــریح محتــواى ایــن کت آییــن، ب
ــن  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــت و ب پرداخ
کتــاب بــه مســئله بحرانیــت خودســازمان 
ــود:  ــان نم ــر نش ــردازد، خاط ــه مى پ یافت
ــا  ــه م ــى ک ــِک کالســیک و مباحث در فیزی
در فیزیــک کارشناســى بــراى دانشــجویان 
مى دهیــم،  قــرار  تحلیــل  مــورد 
ــه  ــم ک ــى مى کنی ــتم هایى را بررس سیس
ــورت  ــر ص ــاى تکرارپذی ــا رویداده در آنه
ــه  ــوان ب ــد. ایــن فرایندهــا را مى ت مى گیرن
ــتم هاى  ــراى سیس ــى و ب ــدى ریاض ــورت فرمول بن ص
تکرارپذیــر مشــخص کــرد. ولــى وقتــى بــه طبیعــت 
بســیارى  مى شــویم  متوجــه  مى کنیــم،  نــگاه 
رویدادهــاى  کــه  مى افتنــد  اتفــاق  فرایندهــا  از 
ــه  ــودن ب ــر نب ــن تکرارپذی ــتند. ای ــر نیس تکرارپذی

ــت. ــا اس ــن رویداده ــى ای ــرى ذات ــل تغییرپذی دلی
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم ــو هیئ عض
کازرون بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن رویدادهــا را 
ــم از  ــاى مختلــف اجتماعــى اع در قالــب پدیده ه
ــه و...  ــوع زلزل ــادى، وق ــاى اقتص ــا، فراینده انقراض ه
مى بینیــم، تصریــح نمــود: اینهــا بــه وســیله قوانیــن 
فیزیکــى کــه بــراى مــا آشــنا هســتند، قالب بررســى 
نیســتند. در ایــن کتــاب، ابتــدا ایــن فرایندهــا معرفى 
ــا وجــود  ــه ب ــى ک ــاى متداول ــد الگوه مى شــوند و بع
ــود دارد،  ــا وج ــى آنه ــر تمام ــان، ب پیچیدگى هاى ش
ــوان داشــت  ــار نمى ت ــى مى شــود. انتظ ــه و معرف ارای
ــا پاســخى قطعــى در رابطــه  ــن الگوه ــه نتیجــه ای ک
بــا تحلیــل ایــن رویدادهــا باشــد، امــا الگوهــاى ارایــه 
ــاى  ــناخت و بررســى فراینده ــد در ش ــده مى توانن ش

مــورد اشــاره، کمــک نماینــد.
در  چاپــى  ویــل  اســت کتــاب جومــه  گفتنــى 
ــارات  ــط انتش ــه توس ــرى و در 224 صفح ــع وزی قط
ــت  ــاب طبیع ــت. کت ــده اس ــر ش ــماعیلیان منتش اس
چه گونــه کار مى کنــد؟ نیــز در قطــع وزیــرى و 
ــه  ــد اندیش ــارات آون ــط انتش ــه توس در 274 صفح

ــت. ــده اس ــر گردی منتش

ــف  ــگاه ریاضــى»، تألی ــا ن ــا و آداب و رســوم ب ــد، فرهنگ ه ــه عقای ــگاه ب ــاب «ن کت
دکتــر حســین مهدویــان راد منتشــر شــد. کتــاب «نــگاه بــه عقایــد، فرهنگ هــا و 
آداب و رســوم بــا نــگاه ریاضــى»، تألیــف دکتــر حســین مهدویــان راد، عضــو هیئــت 

علمــى گــروه آموزشــى ریاضــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون منتشــر شــد.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل 
دکتــر  کازرون،  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
ــاب  ــن کت ــواى ای ــان راد، در خصــوص محت مهدوی
ضمن اشــاره بــه وجــود عقایــد، فرهنگ هــا و آداب 
و رســوم مختلــف در جوامــع گوناگون، خاطر نشــان 
نمــود: پرســش ســوال اساســى کتــاب ایــن اســت 
ــه  ــا چگون ــن دیدگاه ه ــه ای ــى ب ــگاه ریاض ــه ن ک
ــن  ــوان ای ــگاه ریاضــى مى ت ــا ن ــه ب اســت؟ چگون
ــگاه ریاضــى،  ــا از ن ــود؟ آی ــا را هضــم نم دیدگاه ه
ــر  ــالت بش ــرات و تخی ــده تفک ــا زایی ــا تنه اینه
اســت؟ بنابرایــن در ایــن کتــاب بــدون وارد شــدن 
ــادى  ــب اعتق ــه احساســات و موضوعــات و مطال ب
ــا  ــى و ی ــاى اخالق ــتفاده از توصیه ه ــدون اس و ب
ــى جامعه شناســى  ــات روانشناســى و مبان موضوع
ــتند،  ــرام هس ــل احت ــا قاب ــه آنه ــه هم ــه البت ک
تنهــا براســاس نگــرش ریاضــى، موضوعــات مــورد 

تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.
عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنیــن افــزود: شــاید بــه 
دلیــل دقیــق بــودن ریاضیــات و بــه خاطــر ســاختار منطقــى علــم ریاضــى، اینگونــه 
تصــور شــود کــه از نــگاه علــم ریاضیــات، اینهــا بیشــتر غیرعقالنــى، غیرمنطقــى، 
ــال  ــا در کم ــد؛ ام ــرى مى باش ــالت بش ــده تخی ــا زایی ــوددرآوردى و ی ــه ، خ خراف
ــا،  ــن دیدگاه ه ــات، ای ــگاه ریاضی ــه از ن ــد ک ــم دی ــاب خواهی ــن کت ــاورى، در ای ناب
ــد خرافــه  ــه تنهــا مى توان ــد غیرعقالنــى و غیرمنطقــى نباشــد، ن ــه تنهــا مى توان ن
ــده  ــد زایی ــا مى توان ــه تنه ــد و ن ــوددرآوردى نباش ــد خ ــا مى توان ــه تنه ــد، ن نباش

ــم باشــد.  ــد درســت ه ــالت بشــرى نباشــد، بلکــه  مى توان تخی
گفتنــى اســت کتــاب نــگاه بــه عقایــد، فرهنگ هــا و آداب و رســوم بــا نــگاه ریاضــى، 

توســط انتشــارات کتیبــه نوین منتشــر شــده اســت. 

ــون،  ــد ویلس ــته ِری ــک)»، نوش ــت زدگى (پانی ــالت وحش ــى از حم ــاب «رهای کت
ــان انگلیســى  ــا ترجمــه دکتــر یاســر خواجــوى، عضــو هیئــت علمــى بخــش زب ب
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، منتشــر و در دســترس پژوهشــگران و عالقمنــدان 
بــه حوزه هــاى روان درمانگــرى و همچنیــن بیمارانــى کــه بــا اختــالل وحشــت زدگى 

دســت بــه گریبــان هســتند، قــرار گرفــت.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل 
ــر  ــر یاس ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــب  ــوص مطال ــاب در خص ــم کت ــوى، مترج خواج
منــدرج در ایــن کتــاب خاطــر نشــان نمــود: «ایــن 
ــد  ــه دارد مى توان ــردى ک ــرد کارب ــا رویک ــاب ب کت
ــا  ــه ب ــى ک ــراى بیماران ــى ب ــیار خوب ــع بس منب
اختــالل وحشــت زدگى دســت بــه گریبــان 
هســتند و همچنیــن روان درمانگــران باشــد. یکــى 
ــه آن  ــار ب ــراد بیم ــوالً اف ــه معم ــى ک از کارهای
مى پردازنــد، تــالش بــراى ســرکوب و مقاومــت در 
برابــر حمــالت وحشــت زدگى اســت؛ امــا در ایــن 
ــرور  ــه م ــرد ب ــه ف ــر آن اســت ک ــاب ســعى ب کت
ــا  ــود ت ــرو ش ــت زدگى روب ــاى وحش ــا حالت ه ب
بتوانــد خــود را ســازگار و از وقــوع حمالت بیشــتر 
جلوگیــرى کنــد.» عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون در خصــوص ترجمــه ایــن 
کتــاب نیــز یــادآور شــد: «در ترجمــه کتــاب ســعى شــده اســت ســبک و فــرم خاص 
کتــاب تــا جــاى ممکــن حفــظ شــود تــا خواننــده بــه راحتــى بــا بیــان نویســنده 
ــا چرخــه حمــالت وحشــت زدگى  ــاب، بیمــاران ب ــرار کنــد. در ایــن کت ــاط برق ارتب
(پانیــک) و روش هــاى زیــادى کــه مى تواننــد بــراى شکســتن آن و بــه دســت آوردن 
کنتــرل زندگــى خــود انجــام دهنــد، در هفــت گام آشــنا مى شــوند. افــراد مى آموزند 
کــه چگونــه از جدیدتریــن و مؤثرتریــن تکنیک هــاى عملــى کــه توســط متخصصان 
سراســر دنیــا مــورد پژوهــش و اســتفاده قــرار گرفته انــد بهــره ببرنــد. از مهم تریــن 
ــاران مى باشــد. ــه بیم ــه گام ب ــوزش گام ب ــودن و آم ــردى ب ــاب، کارب ــاى کت ویژگى ه
ــارات  ــوى انتش ــه و از س ــت زدگى، در 96 صفح ــالت وحش ــى از حم ــاب رهای کت

ــت. ــده اس ــر ش ــد منتش ارجمن

از دو کتاب جدید اعضاء هیئت علمى دانشگاه سلمان فارسى کازرون رونمایى شد

کتاب «رهایى از حمالت وحشت زدگى (پانیک)» با ترجمه 
دکتر یاسر خواجوى منتشر شد

کتاب «نگاه به عقاید، فرهنگ ها و آداب و رسوم با نگاه 
ریاضى»، تألیف دکتر حسین مهدویان راد منتشر شد

14



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

ش�ره  ٤   |   پاییز ١٤٠٠

چاپ مقاله عضو هیئت علمى رشته 
ریاضى دانشگاه سلمان فارسى کازرون 

Linear در مجله معتبر بین المللى
and Multi Linear Algebra

مقالــه علمــى دکتــر علــى مجیدى نیــا، عضــو 
هیئت علمــى رشــته ریاضــى دانشــگاه ســلمان 
بین المللــى  معتبــر  مجلــه  در  کازرون،  فارســى 
Linear منتشــر  and Multi Linear Algebra

ــد. ش
دانشــگاه  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه  بنــا 
ــى  ــر عل ــه ISI دکت ــى کازرون، مقال ــلمان فارس س
ــى  ــته ریاض ــى رش ــت علم ــو هیئ ــا، عض مجیدى نی

دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، بــا عنــوان 
Automorphisms of linear functional»

نشــریه  در   «graphs over vector spaces
بــا   Linear and Multi Linear Algebra
ضریــب تأثیــر (IF) 1,74 پذیرفتــه و در ایــن نشــریه 

معتبــر بین المللــى منتشــر شــد.
ــه  ــن مقال ــا در تشــریح موضــوع ای ــر مجیدى نی دکت
اظهــار داشــت: ایــن مقالــه بــه کاربــرد ســاختارهاى 
جبــرى از جملــه کاربردهــاى فضاهــاى بــردارى 
ــه گــراف و ســاختن بعضــى  متناهــى البعــد در نظری

مى پــردازد. منظــم  گراف هــاى  از 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم ــو هیئ عض
کازرون همچنیــن در ایــن رابطــه افــزود: ایــن 
ــا در  ــان دنی روزهــا عالقمنــدى بســیارى از ریاضیدان
کمــک و یــارى گرفتــن از ســاختارهاى جبــرى ماننــد 
ــردارى روى  ــاى ب ــا (در حــاالت خــاص فضاه مدول ه
میدان هــا)، گروه هــا و حلقه هــا، بــراى ســاختن 
گراف هــاى خــوش رفتــار جهــت اســتفاده در زمینــه 
ــده  ــور دی ــه وف ــازى ب ــه کدس ــگارى و نظری رمزن
مى شــود. در ایــن مقالــه ســاختار همریختــى یکــى از 
ایــن نــوع گراف هــاى مهــم و همچنیــن عناصــر خــود 

ــخص  ــى مش ــکل زیبای ــه ش ــراف ب ــاى گ ریختى ه
ــیار  ــزار بس ــراف اب ــاى گ ــه خودریختى ه ــده اند ک ش
ــگارى  ــاى رمزن ــراى حوزه ه ــه ب ــت ک ــى اس مهم
و کدنویســى مــورد اســتفاده قــرار مى گیــرد. از 
طرفــى ایــن نــوع مقاله هــا ارتبــاط بیــن شــاخه هاى 
ــى  و  ــر خط ــر (جب ــه جب ــات از جمل ــف ریاضی مختل
ــور  ــه ط ــر ب ــوم کامپیوت ــراف و عل ــد خطــى)، گ چن
ویــژه رمزنــگارى و کدنویســى را تســهیل مى نماینــد. 
ــل  ــه  دالی ــکات از جمل ــن ن ــد ای ــر مى رس ــه نظ ب
ــر  ــه منج ــد ک ــد باش ــته اى مى توان ــم و برجس مه
بــه پذیــرش و چــاپ ایــن نــوع مقــاالت در نشــریات 
بین المللــى معتبــر و ســطح اول دنیــا در ایــن زمینــه 

مى باشــد. 
ــس  ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــتا، دکت ــن راس در همی
ــى  ــى پیام ــى کازرون، ط ــلمان فارس ــگاه س دانش
ضمــن تبریــک ایــن موفقیــت و تقدیــر از دســتاورد 
ــود  ــدوارى نم ــراز امی ــا، اب ــر مجیدى نی ــى دکت علم
موفقیت هــاى علمــى ایشــان و ســایر همــکاران 
تــداوم یافتــه و زمینــه ى دانشــى هرچــه مناســب ترى 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــا دانش ــراى ارتق را ب
ــى بهتــر بــه  ــه خدمــات علمــى و پژوهش و ارای

ــد. ــم آورن ــگاه فراه ــن دانش ــجویان ای دانش
Linear and Multi Linear گفتنــى اســت مجلــه
Algebra یکــى از مجــالت ســطح اول یــا بــه 
ــا  ــا ب ــر دنی ــالت برت ــد مج ــز 25 درص ــى ج عبارت
ضریــب تاثیــر (IF) 1,74 اســت کــه در زمینــه جبــر، 
جبــر خطــى و جبــر چنــد خطــى بــه چــاپ مقــاالت 
ــن  ــض ای ــات مح ــوزه ریاضی ــردازد. در ح ــى پ م
 (MA) ــر ــب تاثی ــن ضری ــر از میانگی ــب تاثی ضری
ــدار  ــه مق ــات محــض ب ــاى ریاضی مجــالت رشــته ه
ــت  ــدان جه ــت. عالقمن ــر اس ــى باالت ــل توجه قاب
ــه آدرس  ــد ب ــه مى توانن ــن مقال ــه ای ــى ب دسترس
1/https://www.tandfonline.com/doi/abs
journalCode?03081087,2021,1923630/0,1080

ــد. ــه کنن glma20= مراجع

چاپ مقاله عضو هیئت علمى رشته 
فیزیک دانشگاه سلمان فارسى کازرون 
Scientific در مجله معتبر بین المللى
Reports از گروه انتشارات نیچر

مقالــه علمــى دکتــر مهــدى عســکرى، عضــو هیئــت 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــک دانش ــته فیزی ــى رش  علم
Scientific ــى ــر بین الملل ــه معتب کازرون، در مجل
ــروه انتشــارات نیچــر منتشــر شــد. Reports از گ
دانشــگاه  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه  بنــا 
ــدى  ــر مه ــه ISI دکت ــى کازرون، مقال ــلمان فارس س
ــک  ــته فیزی ــى رش ــت علم ــو هیئ ــکرى، عض عس
ــوان «  ــا عن ــى کازرون، ب ــلمان فارس ــگاه س دانش
Non-Hermitian indirect exchange

interaction in a topological insulator
در   «coupled to a ferromagnetic metal
Q1 مجــالت  از   Scientific Reports نشــریه 
ــن  ــه و در ای ــر (IF) 4,379 پذیرفت ــب تأثی ــا ضری ب

نشــریه معتبــر بین المللــى منتشــر شــد.
ــه  ــن مقال ــوع ای ــریح موض ــکرى در تش ــر عس دکت
اظهــار داشــت: در مطالعــه نظــرى دســتگاههاى 
از  منزوى(ایزولــه)  عمدتــا دســتگاهها  فیزیکــى، 
ــن در  ــه مى شــود. ای ــون در نظــر گرفت محیــط پیرام
حالــى اســت کــه در دنیــاى واقــع، هیــچ سیســتمى 
ــک  ــا ی ــت و ب ــه نیس ــود ایزول ــراف خ ــال از اط کام
منبــع خارجــى در تمــاس و برهمکنــش اســت. 
ــاى  ــامل عایق ه ــتمى ش ــا سیس ــه م ــن مقال در ای
ــم   ــر ه ــاى مغناطیســى ب ــا ناخالصىه ــک ب توپولوژی

ــه  ــرض اینک ــا ف ــه و ب ــر گرفت ــده را در نظ کنش کنن
سیســتم بــا محیــط اطــراف خــود در ارتبــاط اســت، 
ــر هــم کنشــى  ــر رفتــار ب تاثیــر محیــط پیرامــون ب
ــم. ــرار دادی ــه ق ــورد مطالع ــا را م اســپین ناخالصى ه
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــا  ــزود: از آنج ــه اف ــن رابط ــن در ای کازرون همچنی
ــپین  ــى را در اس ــات کوانتوم ــوان اطالع ــه مى ت ک
از  و  نمــوده  ذخیــره  مغناطیســى  ناخالصى هــاى 
ــى  ــرد، آگاه ــه اســتفاده ک ــوان حافظ ــه عن ــا ب آنه
ــرایط  ــا در ش ــش آن ناخالصىه ــم کن ــر ه ــوع ب از ن
واقعــى و در هنــگام تمــاس بــا یــک منبــع خارجــى 
ــن  ــر ای ــى بهت ــه طراح ــایانى ب ــک ش ــد کم مىتوان
ــى  ــا پ ــن کار م ــد. در ای ــى نمای ــاى کوانتوم حافظه ه
ــع  ــک منب ــامل ی ــى ش ــود محیط ــه وج ــم ک بردی
ــل  ــاى قاب ــه ورود پارامتره ــر ب ــس منج فرومغناطی
ــا  ــى م ــده و توانای ــر بیشــترى در مســاله گردی تغیی
ــه  ــرل و هدایــت برهــم کنــش اســپین ها ب را در کنت

ــد. ــش مىده ــرى افزای ــکل موث ش
ــس  ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــتا، دکت ــن راس در همی
ــى  ــى پیام ــى کازرون، ط ــلمان فارس ــگاه س دانش
ضمــن تبریــک ایــن موفقیــت و تقدیــر از دســتاورد 

ـ 19 آبان 1400 بازدید جمعى از فعاالن اجتماعى، خّیران و پیشکسوتان کازرون از پردیس 

گزارش تصویرى

ـ 17 آبان 1400 بازدید میدانى امام جمعه کازرون از روند تکمیل پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون  

ادامه در صفحه بعد

15



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

ش�ره  ٤   |   پاییز ١٤٠٠  

علمــى دکتــر عســکرى و بــا ابــراز امیــدوارى نســبت 
ــایر  ــان و س ــى ایش ــاى علم ــداوم موفقیت ه ــه ت ب
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــت علم ــاء هیئ اعض
کازرون، خاطــر نشــان نمــود: حضــور و فعالیــت 
اعضــاء علمــى توانمنــد از جملــه ظرفیت هــاى 
ــه  ــاز ارای ــه زمینه س ــت ک ــگاه اس ــن دانش ــى ای غن
ــه دانشــجویان  ــر ب ــات علمــى و پژوهشــى بهت خدم
ــاء آنهــا شــده اســت. ــن دانشــگاه و رشــد و ارتق ای

Scientific یکــى  Reports گفتنــى اســت مجلــه
4,379 (IF) از مجــالت ســطح اول بــا ضریــب تاثیــر

اســت. عالقمنــدان جهــت دسترســى بــه ایــن مقالــه 
https://www.nature. آدرس  بــه  مى تواننــد 

مراجعــه   x-01591-021-com/articles/s41598
کننــد.

انتشار کتاب ترجمه شده اى از 
دانشجوى دانشگاه سلمان فارسى 

کازرون
ــا  ــر ب ــز کلی ــر جیم ــى»، اث ــاى اتم ــاب «عادت ه کت
ــجوى  ــى زاده، دانش ــرا مالعل ــى زه ــردان فارس برگ
مقطــع کارشناســى رشــته آمــوزش زبــان انگلیســى 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، منتشــر و راهــى 

ــازار کتــاب شــد. ب
ــور بینالملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــه  ــاب ک دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ایــن کت

ــراى  ــده ب ــان و اثباتش ــى آس ــوان «روش ــا زیرعن ب
ــاى  ــوب و شکســتن عادته ــاى خ ــاختن عادته س
ــف  ــد» منتشــر شــده، در حــوزه روان شناســى تألی ب
ــح  ــاب توضی ــن کت ــنده در ای ــت. نویس ــده اس ش
ــز  ــاى ری ــا تغییره ــوان ب ــور مى ت ــه چط ــد ک مى ده
و کوچــک، از رفتارهــا و عادت هــاى بــد رهایــى 
یافــت و عادت هــاى خــوب را جایگزیــن آنهــا کــرد.  
ایــن کتــاب در قطــع رقعــى و در 260 صفحــه توســط 

انتشــارات آذرمیدخــت منتشــر شــده اســت.

شماره ویژه دانشگاه سلمان فارسى 
کازرون توسط پژوهش نامه اورمزد 

منتشر شد
فصل نامــه  اورمــزد،  پژوهش نامــه   55 شــماره 
تخصــص آموزشــى پژوهشــى ادبیــات و هنــر، ویــژه 

ــد. ــر ش ــى کازرون منتش ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــماره  ــن ش ــى کازرون، در ای ــلمان فارس ــگاه س دانش
انتشــار  بــر  عــالوه  اورمــزد،  پژوهش نامــه  از 
ــس  ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــت هایى از دکت یادداش

ــاد  ــر فره ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
براتــى، مدیــر گــروه زبــان و ادبیــات فارســى 
ــن  ــى ای ــى کازرون و معرف ــلمان فارس ــگاه س دانش
دانشــگاه، 16 مقالــه علمــى از اعضــاء هیئــت علمــى 

ــت. ــده اس ــر ش ــز منتش ــگاه نی ــن دانش ای
ــر  ــاالت منتش ــوص مق ــى درخص ــاد برات ــر فره دکت
شــده در ایــن شــماره از پژوهشــنامه اورمــزد، 
ــا  ــریه ب ــن نش ــداى ای ــتى در ابت ــب یادداش در قال
ــه محتــواى مقــاالت منتشــر شــده، خاطــر  اشــاره ب
ــاالت  ــر، مق ــه حاض ــت: مجموع ــوده اس ــان نم نش
تحقیقــى جمعــى از اســتادان عالیقــدر و دانشــجویان 
ســختکوش مقاطــع ارشــد و دکتــرى زبــان و ادبیــات 
کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه  در  فارســى 
ــته  ــت آراس ــوان گف ــان مى ت ــا اطمین ــه ب ــت ک اس
ــى  ــته هاى تحقیق ــام نوش ــِت ع ــن خصل ــه چندی ب
ســایر صاحبــان اندیشــه و قلــم اســت و از آن 
ــى  ــر بیهق ــه تعبی ــه ب ــت ک ــته هایى نیس دست نوش
ــدن نیــرزد». انســجام و اســتحکام  «بــه یکبــار خوان
ــار را  ــن آث ــى ای ــز بالغــت و روان ــى و نی ــظ و معن لف
ــد. موضوعــات  ــوان دی ــگاِه نخســت مى ت در همــان ن
از  اســت؛  متنــوع  بســیار  هــم  مقــاالت  ایــن 
تحقیقاتــى در عرصــه ى ادبیــات تطبیقــى گرفتــه تــا 
ــت،  ــاى بالغ ــادى در زمینه ه ــى ـ انتق ــى علم مقاالت
ــر،  ــعر معاص ــدارى، ش ــات پای ــى، ادبی ــات عرفان ادبی

عامــه. ادب  و  داستان نویســى 
ــه اى  ــزد، فصلنام ــنامه اورم ــت پژوهش ــى اس گفتن
ــئولى  ــازى و مدیرمس ــب امتی ــه صاح ــه ب ــت ک اس

ســهراب ســعیدى، دانشــجوى مقطــع دکتــرى 
ــات فارســى دانشــگاه ســلمان فارســى  ــان و ادبی زب
ــود. شــماره  کازرون و در هرمــزگان منتشــر مى ش
ــلمان  ــگاه س ــه دانش ــه ب ــه ک ــن پژوهش نام 55 ای
ــماره  ــت، ش ــه اس ــاص یافت ــى کازرون اختص فارس
تابســتان 1400 ایــن نشــریه اســت کــه در 416
ــردبیرى  ــوراى س ــت. ش ــده اس ــر ش ــه منتش صفح
ــر  ــر على اصغ ــکل از دکت ــزد متش ــنامه اورم پژوهش
ــت دار و  ــد پش ــر على محم ــعیدى، دکت رستمى ابوس
دکتــر ابوالقاســم رادفــر هســتند و مشــاوران علمــى 
ــدى  ــر مه ــدى، دکت ــا قالون ــر زیب ــماره دکت ــن ش ای
ــد  ــر على محم ــى و دکت ــاد برات ــر فره ــى، دکت رضای

مى باشــند. محمــودى 

از تمام ظرفیت هاى دانشگاه
و شهرستان براى تأمین خوابگاه 
دانشجویان استفاده مى کنیم

ــا،  ــب فاضل نی ــر غری ــاه، دکت ــح روز 27 مهرم صب
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون طــى 
ــى  ــاى فعل ــس و فض ــى از پردی ــاى میدان بازدیده
دانشــگاه، از رونــد آماده ســازى بــراى حضــورى 
ــروژه  ــى، پ ــف تحصیل ــع مختل ــوزش مقاط شــدن آم
ــزات  ــران و تجهی ــاز دخت ــگاه خّیرس ــداث خواب اح
ــجویى  ــاى دانش ــراى خوابگاه ه ــده ب ــدارى ش خری
ــود و  ــد نم ــى کازرون بازدی ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــه ســطح  ــا در جهــت ارای ــزوم تســریع رونده ــر ل ب
ــه دانشــجویان تأکیــد نمــود. مناســبى از خدمــات ب
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، در ابتــداى ایــن بازدیــد بــا حضــور 
ــران،  ــگاه دخت ــداث خواب ــت اح ــروژه در دس در پ
ضمــن تقدیــر از خّیــر محتــرم، جنــاب آقــاى دکتــر 
فریــدون مهبــودى در جهــت فعال تــر کــردن کارگاه، 
ــا و  ــوان حمایت ه ــا بت ــود ت ــدوارى نم ــار امی اظه
ــراى تســریع  ــز ب ــن را نی ــایر خّیری ــاى س همکارى ه

ــم. ــب نمایی ــروژه جل ــن پ ــام ای در اتم
ــه  رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادام
پــس از بازدیــد از تجهیــزات خریــدارى شــده 
ــلمان  ــگاه س ــجویى دانش ــاى دانش ــراى خوابگاه ه ب
فارســى کازرون، در جمــع دانشــجویان ورودى جدیــد 
ــب  ــه در قال ــى کازرون ک ــلمان فارس ــگاه س دانش
آییــن اســتقبال از دانشــجویان در دانشــگاه حضــور 
داشــتند، حاضــر شــد و در فضایــى صمیمــى بــا آنهــا 

ــه گفتگــو پرداخــت. ب
ــک  ــن تبری ــو ضم ــن گفتگ ــا در ای ــر فاضل نی دکت
پذیــرش آنهــا در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــر  ــى ب ــاى دانشــجویان مبن ــه دغدغه ه ــاره ب ــا اش ب
ــگاه  ــه دانش ــود: گرچ ــح نم ــگاه، تصری ــن خواب تأمی
خوابگاه هــا  حــوزه  در  کازرون  فارســى  ســلمان 
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حضور دکتر شریف، رئیس بنیاد نخبگان استان فارس در اختتامیه رویدادهاى فرهنگى و علمى 
دانشگاه و برگزارى نمایشگاه عکس تسخیر النه جاسوسى  ـ 12 آبان 1400

خرید تجهیزات جدید و ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهى ـ 12 آبان 1400

گزارش تصویرى

ــا پیش بینــى شــرایط  بضاعــت محــدودى دارد، امــا ب
ــراى حضــورى شــدن دانشــگاه ها، از بهــار امســال  ب
ــراى برطــرف نمــودن ایــن  تالش هــاى متعــددى را ب
ــار  ــبختانه در کن ــم و خوش ــال کرده ای ــکل دنب مش
ظرفیت هــاى دانشــگاه، همراهــى مســئوالنه مجموعــه 
مدیریتــى شهرســتان کازرون را نیــز شــاهد هســتیم. 
ظرفیت هــاى  تمــام  از  نیــز  راســتا  همیــن  در 
دانشــگاه و شهرســتان بــراى تأمیــن خوابــگاه 

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــجویان اس دانش
ــه  رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادام
افــزود: ســالمت دانشــجویان و ارایــه خدماتــى 
اولویــت  در  ظرفیت هــا،  بــا  متناســب  مطلــوب 
برنامه ریــزى دانشــگاه قــرار دارد. بنابرایــن بــا 
رعایــت آیین نامه هــاى ابالغــى از ســوى ســتاد 
ملــى مبــارزه بــا بیمــارى کرونــا و همینطــور بــا لحاظ 
سیاســت گذارى هاى  و  برنامه ریزى هــا  نمــودن 
ــم  ــاورى، علیرغ ــات و فن ــوم، تحقیق کالن وزارت عل

ــود،  ــدد موج ــکالت متع ــوارى ها و مش ــى دش تمام
ــد آماده ســازى دانشــگاه  ــر رون ــاى اخی طــى هفته ه
بــراى بازگشــایى حضــورى را بــه طــور جد و مســتمر 

آغــاز کرده ایــم.
برنامه ریزى هــاى  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وى 
ــت  ــاى در دس ــه فعالیت ه ــه و مجموع ــورت گرفت ص
ــن  ــکالت تأمی ــردن مش ــرف ک ــراى برط ــدام ب اق
خوابــگاه بــراى دانشــجویان افــزود: در حــوزه تأمیــن 
خوابــگاه، ظرفیت هــاى مختلــف را بررســى کرده ایــم 
ــراى  و چشــم اندازهاى مناســبى را پیــش رو داریــم. ب
شــرایط مختلــف، برنامه هــاى متفاوتــى را پیش بینــى 
ــر  ــا در نظ ــه گام و ب ــدى گام ب ــا در رون ــم ت کرده ای
ــاظ  ــن لح ــجویان و همچنی ــالمت دانش ــن س گرفت
ــف  ــات مختل ــه خدم ــراى ارای ــات ب ــودن امکان نم
ــم  ــلف و...، بتوانی ــگاه، س ــوزه خواب ــه در ح از جمل
ــه صــورت حضــورى باشــیم. پذیــراى دانشــجویان ب

ــح  ــى کازرون تصری ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
نمــود: بــه دنبــال عملیاتــى کــردن برنامه ریزى هــاى 
ــگاه،  ــراى کاهــش مشــکالت خواب ــه ب ــورت گرفت ص
عــالوه بــر تجهیزاتــى کــه پیــش از ایــن در اختیــار 
داشــتیم، طــى هفته هــاى گذشــته بــا صــرف 
ــدد  ــال، 120 ع ــارد ری ــر 5 میلی ــغ ب ــارى بال اعتب
ــد  ــدد کم ــال، 20 ع ــتگاه یخچ ــواب، 20 دس تختخ
خوابگاهــى و... تهیــه شــده اســت. عــالوه بــر اینهــا 
ــا  ــا ب ــم ت ــى کرده ای ــى را پیش بین ــاى مختلف فضاه
ــن  ــتان و خّیری ــرم شهرس ــئوالن محت ــى مس همراه
حامــى علــم، بتوانیــم آنهــا را در اختیــار دانشــجویان 

ــم. ــرار دهی ق

پیاده روى خانوادگى اعضاء هیئت علمى 
و همیاران علمى دانشگاه سلمان فارسى 

کازرون برگزار شد
ــت  ــبت گرامیداش ــه مناس ــاه، ب ــح روز 4 آبان م صب
ــى  ــاده روى خانوادگ ــه پی ــى، برنام ــه تربیت بدن هفت
ــاران علمــى دانشــگاه  اعضــاء هیئــت علمــى و همی
ســلمان فارســى کازرون، در پردیــس ایــن دانشــگاه 
برگــزار شــد. در ایــن برنامــه کــه بــا حضــور 
جمعــه  امــام  صباحــى،  محمــد  حجت االســالم 
ــس اداره ورزش و  ــى، رئی ــا عظیم کازرون، محمدرض
ــه  ــت رئیس ــا هیئ ــتان کازرون، اعض ــان شهرس جوان
و جمعــى از اعضــا هیئــت علمــى و همیــاران علمــى 
ــاى  ــى کازرون و خانواده ه ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــیرهایى  ــرکت کنندگان مس ــد، ش ــزار گردی ــا برگ آنه
هکتــارى   78 پردیــس  طبیعــى  محوطــه  در  را 

ــد. ــى کازرون پیمودن ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــن  ــداى ای ــلمان فارســى کازرون، در ابت دانشــگاه س
ــگاه  ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری ــه، دکت برنام
ســلمان فارســى کازرون، ضمــن تبریــک هفتــه 
ــاى  ــى برنامه ریزى ه ــریح برخ ــه تش ــى ب تربیت بدن
ــت  ــت تقوی ــگاه جه ــن دانش ــه در ای ــورت گرفت ص
ورزشــى  فعالیت هــاى  توســعه  و  زیرســاخت ها 
ــاى  ــا و حمایت ه ــر از همراهى ه ــا تقدی ــت و ب پرداخ
ــان  ــه کازرون و رئیــس اداره ورزش و جوان ــام جمع ام
شهرســتان کازرون، خاطــر نشــان نمود: خوشــبختانه 
بیــن  کــه  تالش هایــى  و  اهتمــام  دنبــال  بــه 
ــاران علمــى  ــه اعضــاء هیئــت علمــى و همی مجموع
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون ذیــل تحقــق 
ــق  ــن تحق ــن دانشــگاه و همچنی ــه کارى ای میثاق نام
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  سیاســت گذارى هاى 
ــم  ــته ه ــاى گذش ــى ماه ه ــود دارد، ط ــاورى وج فن
ــردارى  ــه بهره ب ــس ب ــى پردی ــن مصنوع ــن چم زمی
رســید و هــم تجهیــزات جدیــدى بــه ســالن ورزشــى 
ــد  ــن رون ــم ای ــه شــد. امیدواری ــن دانشــگاه اضاف ای

ــى  ــى و کم ــطح کیف ــا س ــد ت ــه یاب ــان ادام همچن
ــى  ــوزه ورزش و تربیت بدن ــگاه در ح ــات دانش خدم
ــش از  ــا بی ــا و بخش ه ــایر حوزه ه ــد س ــز همانن نی

ــد. ــا یاب پیــش ارتق
صباحــى،  محمــد  حجت االســالم  ادامــه،  در 
ــر  ــا تقدی ــخنانى ب ــى س ــه کازرون، ط ــام جمع ام
فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رویکردهــاى  از 
ــاهد  ــبختانه ش ــود: خوش ــان نم ــر نش کازرون، خاط
ــى کازرون در  ــلمان فارس ــگاه س ــه دانش ــتیم ک هس
ــى  ــژه در فعالیت های ــه وی ــى و ب ــاى فرهنگ حوزه ه
ــطح  ــد، در س ــازى دارن ــاى فرهنگ س ــه رویکرده ک
شهرســتان پیــش رو اســت و جــاى خرســندى اســت 
ــن  ــوان یکــى از فعال تری ــه عن ــن دانشــگاه ب ــه ای ک
ــى  ــن فعالیت های ــتان، چنی ــى شهرس ــاى دولت نهاده

دارد.
از  دیگــرى  بخــش  در  کازرون  جمعــه  امــام 
ــر توجــه جــدى  صحبت هــاى خــود ضمــن تأکیــد ب

بــه ورزش، خاطــر نشــان نمــود: دیــن مبیــن اســالم 
ــا  بــه ســالمت جســم اهمیــت زیــادى داده اســت، ت
آنجــا کــه حتــى اگــر تشــخیص داده شــود کــه روزه 
ــه  ــد ک ــه مى کن ــرر دارد، توصی ــدن ض ــراى ب ــم ب ه
ــى ورزش  ــن اســاس، وقت ــر ای ــه نشــود. ب روزه گرفت
ــال  ــه دنب ــان را ب ــم و ج ــالمتى جس ــد س مى توان
ــوان یکــى از  ــه عن داشــته باشــد، ضــرورى اســت ب
ــر  ــه ه ــاى روزان ــتمر در برنامه ه ــاى مس فعالیت ه
فــرد بــه ویــژه کارکنــان ادارات و ســازمان ها و 

ــرد. ــرار گی ــگاهیان، ق ــوص دانش على الخص
ــه از ســوى  ــه ک ــن برنام ــان ای ــى اســت در پای گفتن
دانشــجویى  معاونــت  تربیت بدنــى  و  ورزش  اداره 
ــد،  ــزار گردی ــى کازرون برگ ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــدگان  ــرکت کنن ــدادى از ش ــه تع ــه ب ــد قرع ــه قی ب
هدایایــى اهــدا شــد و بــا صــرف صبحانــه از 
ــس اداره  ــد. رئی ــل آم ــه عم ــى ب ــن پذیرای حاضری
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ــى  ــز هدایای ــتان کازرون نی ــان شهرس ورزش و جوان
ــاده روى،  ــن پی ــده در ای ــرکت کنن ــان ش ــه نوجوان ب

ــود. ــدا نم اه
ــى،  ــه، عظیم ــن برنام ــان ای ــس از پای ــن پ همچنی
رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان کازرون، 
ــه همــراه اعضــا هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان  ب
ــس  ــى پردی ــن چمــن مصنوع فارســى کازرون از زمی
ــاى  ــون فعالیت ه ــد و پیرام ــد نمودن ــگاه بازدی دانش
مشــترك آتــى، بحــث و تبــادل نظــر صــورت 

ــت. پذیرف

اهداء کتاب از سوى دانشگاه سلمان 
فارسى کازرون به کتابخانه هاى 

روستایى و مناطق محروم
ــلمان  ــگاه س ــى در دانش ــاب و کتابخوان ــه کت هفت
فارســى کازرون، بــا برگــزارى رویدادهــا و برنامه هــاى 

ــد. ــزار گردی ــددى برگ متع
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــه آبســاالن،  ــلمان فارســى کازرون، آمن دانشــگاه س
ــت اهللا  ــانى آی ــز اطالع رس ــه و مرک ــس کتابخان رئی
ــن  ــى کازرون، ضم ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ایمان
ــه تشــریح برخــى برنامه هــاى  ــب ب ــن مطل اعــالم ای
برگــزار شــده در هفتــه کتــاب و کتابخوانــى پرداخــت 
ــاى صــورت  ــه اقدام ه ــود: از جمل و خاطــر نشــان نم
ایــن هفتــه ، اجــراى طــرح اهــداء  گرفتــه در 
کتاب هــاى مــازاد بــه کتابخانه هــاى روســتایى، 
مناطــق محــروم و همچنیــن برخــى نهادهــا از 
ــج  ــغ و تروی ــا هــدف تبلی ــود کــه ب ــدان ب ــه زن جمل
کتابخوانــى در ایــن مناطــق صــورت گرفــت. در ایــن 
راســتا ضمــن نیازســنجى هاى صــورت گرفتــه، 
بســته هاى کتــاب متناســب بــا نیازهــاى ایــن 

ــد. ــاده ش ــا آم ــق و نهاده مناط
ــر از  ــى دیگ ــریح برخ ــه تش ــه ب ــاالن در ادام آبس
ــاره و  ــه اش ــن هفت ــده در ای ــزار ش ــاى برگ رویداده
ــن  ــکر از خیری ــر و تش ــود: تقدی ــان نم ــر نش خاط
ــزى  ــه مرک ــه کتابخان ــاب ب ــدگان کت ــدا کنن و اه
ــرح بخشــش  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و ط
ــده  ــه ش ــت گرفت ــاى امان ــرد کتاب ه ــم دیرک جرای

از کتابخانــه دانشــگاه، تــا ســقف 50 درصــد، از دیگــر 
ــه  ــن هفت ــى ای ــه ط ــود ک ــى ب ــاى ترویج فعالیت ه

ــد. ــزار ش برگ
ــت اهللا  ــانى آی ــز اطالع رس ــه و مرک ــس کتابخان رئی
ایمانــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنیــن 
ــورت  ــه ص ــى ب ــابقه کتابخوان ــزارى مس ــزود: برگ اف
ــاران  ــى، همی ــت علم ــاء هیئ ــراى اعض ــازى ب مج
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــجویان دانش ــى و دانش علم
کازرون، از دیگــر برنامه هایــى بــود کــه بــه مناســبت 

ــلمان  ــگاه س ــى در دانش ــاب و کتابخوان ــه کت هفت
ــد. ــزار گردی ــى کازرون برگ فارس

بــا  متناســب  نمــود:  تصریــح  همچنیــن  وى 
ســلمان  دانشــگاه  ریاســت  سیاســت گذارى هاى 
فارســى کازرون، شــیوه نامه اجرایــى کتابخــوان برتــر 
ــایر  ــن س ــه و همچنی ــال کتابخان ــاء فع ــان اعض از می
دســتورالعمل هاى تشــویقى نیــز در دســتورکار قــرار 
ــا تأییــد نهایــى ایــن شــیوه نامه،  گرفتــه اســت تــا ب
ــراى  بتــوان بــه چارچوبــى هدفمنــد و قابــل اتــکاء ب
ــاب دســت  ــوزه کت ــش در ح ــر و ایجــاد انگیزی تقدی

ــت. یاف
ــزى دانشــگاه ســلمان  ــه مرک ــى اســت کتابخان گفتن
ــاحت و دارا  ــع مس ــا 360 مترمرب ــى کازرون ب فارس
بــودن تاالرهــاى مطالعــه ى بــرادران و خواهــران کــه 
ــر را دارد،  ــه 150 نف ــک ب ــش نزدی ــوع گنجای در مجم
داراى 26488 نســخه کتــاب، معــادل 18562 عنــوان 
اســت. عــالوه بــر آن 2612 نســخه کتــاب التیــن کــه 

ــزن  ــود در مخ ــاب مى ش ــوان کت ــادل 2206 عن مع
ــل  ــه مح ــن کتابخان ــود دارد. ای ــه وج ــن کتابخان ای
ــت و  ــف اس ــاى مختل ــگران حوزه ه ــه پژوهش مراجع
در حــال حاضــر 4042 عضــو دارد کــه تقریبــاً تمامــى 
ــا رویکردهــاى پژوهشــى از منابــع ایــن  ــا ب آنه
ــگاه  ــن دانش ــد. همچنی ــتفاده مى کنن ــه اس کتابخان
ســلمان فارســى کازرون داراى دو کتابخانــه تخصصــى 

ــت. ــى اس ــدارى و کازرون شناس ــاى پای در حوزه ه

برگزارى مراسم 
قرائت زیارت عاشورا و حدیث کساء در 

دانشگاه سلمان فارسى کازرون
صبــح روز 29 آذرمــاه و همزمــان بــا ایــام ســوگوارى 
شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا(س)، مراســم پرفیض 
قرائــت زیــارت عاشــورا و حدیــث کســاء بــه همــراه 

مداحــى در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگــزار 
گردیــد.

ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در ایــن مراســم که 
بــا رعایــت دســتورالعمل هاى بهداشــتى و بــا حضــور 
ــا  ــه، اعض ــت رئیس ــا هیئ ــى از اعض ــس و جمع رئی
هیئــت علمــى و کارکنــان دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــزار  ــگاه برگ ــن دانش ــه ای ــل نمازخان کازرون، در مح
ــث  ــورا و حدی ــارت عاش ــت زی ــس از قرائ ــد، پ ش
ــور،  ــد امینى پ ــز توســط واح ــى نی کســاء، نوحه خوان

ــزار شــد. یکــى از مداحــان اهــل بیــت(ع) برگ

18

رشته زبان و ادبیات فارسى
على گودرزى / دانشگاه خوارزمى تهران

یوسف گلستانى / دانشگاه تهران 
على عشایرى / دانشگاه تهران 

محســن محمــدى / دانشــگاه خوارزمــى 
ن  ا تهر

مریم ابراهیمى / دانشگاه شهرکرد
فاطمــه همتــى / دانشــگاه ســلمان 

کازرون  فارســى 
خلیــج  دانشــگاه   / غالــه  حدیــث 

بوشــهر  فــارس 
دانشــگاه   / اعظمى نــژاد  اشــکان 

تهــران  رجایــى  شــهید 

رشته روانشناسى
ــراى روانشناســى  ــم صفــرى / دکت مری

ــاد ــگاه خرم آب دانش
ــى  شــیما کشــاورز / روانشناســى بالین

ــز  کــودك و نوجــوان دانشــگاه تبری
عــارف برشــانپور / روانشناســى بالینــى 
شــهید  پزشــکى  علــوم  دانشــگاه 

ــتى  بهش
روانشناســى   / محمدباقــرى  ســینا 
ــتى  ــهید بهش ــگاه ش ــى دانش بالین

رشته ریاضیات و کاربردها 
ســیداحمدرضا نجفــى / آنالیــز عــددى 

دانشــگاه شــیراز 
هانیــه فروردیــن / آنالیــز عــددى 

شــیراز  دانشــگاه 
مرجــان عباسى طســوجى / ریاضــى 

ــیراز  ــگاه ش ــردى دانش کارب
ریاضــى   / بارانى کلــوارى  فاطمــه 

شــیراز  دانشــگاه  کاربــردى 
رامیــن شــهریارى / ریاضــى مالــى 

دانشــگاه ســمنان 
زهــره محمــودى / محاســبات نــرم 

ــان  ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش دانش

رشته زبان انگیسى 
ـ   6 رتبــه   / جعفــرى  محمدرضــا 

تهــران  دانشــگاه 
ـ   18 رتبــه   / رحیمــى  امیرحســین 

تربیت مــدرس  دانشــگاه 
تــورج رحیمــى / رتبــه 23 ـ دانشــگاه 

تربیــت مــدرس 
ــه 32 ـ  ــیدى / رتب ــا خورش محمدرض

ــیراز  ــگاه ش دانش

زهرا جهان پور / دانشگاه یزد 
صنــم باقرپورفــرد / دانشــگاه صنعتــى 

اصفهــان 
خلیــج  دانشــگاه   / حاتمــى  ویــدا 

بوشــهر  فــارس 
ــج فــارس  کــورش آگاه / دانشــگاه خلی

بوشــهر 
زهرا کرمى / دانشگاه چابهار 

دانشــگاه   / حقیقت منــش  نوشــین 
ــان  زنج

ــر  ــگاه باهن ــایخ پور / دانش ــم مش مری
ــان  کرم

فاطمه محمدى / دانشگاه کاشان 
تارا دبیرى / دانشگاه چابهار 

رشته فیزیک 
محمدامیــن جــوکار / فیزیــک اپتیــک و 
لیــزر دانشــگاه جامــع امام حســین(ع) 
ــرا بابارحتمــى / فیزیــک هســته اى  زه

دانشــگاه شــیراز 
عاطفــه یوســفى / مهندســى هســته اى 

دانشــگاه شــیراز 
ــته اى  ــک هس ــدى / فیزی ــرا محم زه

ــهر  ــارس بوش ــج ف ــگاه خلی دانش

شــهره دهقــان / فیزیــک آمــارى 
شــیراز  دانشــگاه 

الهــه انصــارى / فیزیــک ذرات بنیــادى 
دانشــگاه شــیراز 

محمدصــادق شــریفى / زئوفیزیــک 
ــهر  ــارس بوش ــج ف ــگاه خلی دانش

ــانه  ــت رس ــدى / مدیری ــه محم راضی
ــوره  ــى س ــگاه غیرانتفاع دانش

مــژده شــجاعى / زئوفیزیــک دانشــگاه 
خلیــج فــارس بوشــهر 

(IT) مهندسى کامپیوتر
علیرضــا مهرابــى / دانشــگاه فردوســى 

مشــهد 
ــه  ــگاه خواج ــتجرد / دانش ــى دس عل

ــر  نصی
ســمیه کیانیــان / رتبــه یــک کشــورى 
ـ  پزشــکى  انفورماتیــک  رشــته 

دانشــگاه تهــران 
دانشــگاه   / صفایى اصــل  یاســمن 

تربیــت مــدرس 
و  علــم  دانشــگاه   / بنــارى  هاجــر 

صنعــت 
مریم محمدى / دانشگاه شیراز 

اسامى برخى از دانش آموختگان موفق دانشگاه سلمان فارسى کازرون
پذیرفته شده در آزمون کارشناسى ارشد و دکترى سال 1400 در دانشگاه هاى معتبر کشور 
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اهمیــت معنویــت و نقــش آن در حــل مشــکالت زندگــى و معنــادار کــردن زندگــى 
بــه صــورت علمــى بــراى نخســتین بــار توســط جیمــز  (1977) در کتابــى تحــت 
ــا  ــال 2000 دان ــپس در س ــد. س ــرح ش ــوى مط ــاى معن ــى تجربه ه ــوان گوناگون عن
ــن  ــق ای ــد. طب ــرح کردن ــهگانه را مط ــوش س ــه ه ــال  نظری ــان مارش ــار  و ی زوه

چندگانــهى  هوشهــاى  نظریــه، 
ــر (1987)  مطرحشــده توســط گاردن
زیرمجموعــه اى از ســه نــوع هــوش 
عاطفــى  هــوش   ،(IQ) عقالنــى 
 (SQ) معنــوى  هــوش  و   (EQ)
ــراى  ــمارى ب ــتند.تعاریف بىش هس
هــوش معنــوى توســط نویســندگان 
شــده  مطــرح  اندیشــمندان  و 
ــام  ــتراك تم ــه اش ــه نقط ــت ک اس
ایــن تعاریــف، انعطافپذیــرى در 
گرفتــن  درس  تغییــرات،  مقابــل 
و  معنــا  داشــتن  شکســتها،  از 
هــدف در کار و زندگــى، خودآگاهــى 
ــوى  ــوش معن ــت. ه ــت اس و خالقی

ــا در ایــن  ــا کمــک مى کنــد کــه پاســخ ســؤاالتى نظیــر چرایــى حضــور م ــه م ب
ــا دیگــران، جامعــه، و جهــان و ســؤاالتى از ایــن  ــا ب جهــان، چهگونگــى رابطــه م
قبیــل را پیــدا کنیــم و بــه مــا ایــن توانایــى را مىدهــد کــه همــه چیــز را آنطــور 
ــران مشــهور  ــه رهب ــن هــوش، همــان هوشــى اســت ک ــه هســتند ببینیــم. ای ک
ــرى  ــا بهکارگی ــد ب ــران مى توانن ــت. رهب ــرده اس ــت ک ــان را هدای ــوب جه و محب
ویژگى هــاى هــوش معنــوى بــر افــکار و باورهــاى پیــروان نفــوذ کــرده و آنهــا را 

ــد. ــت کنن ــى هدای ــداف متعال ــمت اه ــه س ب
ــه  ــراى آینده،ک ــن ب ــج ذه ــوان پن ــى تحــت عن ــر در کتاب ــال 2007 ، گاردن در س

وى  قبلــى  آثــار  بــا 
بســیار متفــاوت اســت، 
توصیــف  جــاى  بــه 
موجــود،  هوش هــاى 
هوش هایــى  بــه 
اشــاره مى کنــد کــه 
برطرفکــردن  بــراى 
آینــده  نیازهــاى 
بــه  خــود  هســتى 
ــم  ــاج داری ــا احتی آنه
مى کنــد  اذعــان  و 

ــن  ــرورش داد. ای ــا را پ ــن ظرفیت ه ــد ای ــان، بای ــن جه ــا ای ــه ب ــراى مقابل ــه ب ک
ــودب  ــن م ــم، ذه ــن منظ ــن خــالق، ذه ــر، ذه ــن تحلیل گ ــا شــامل ذه ظرفیت ه
ــاق  ــى اتف ــا در صورت ــر اجتماعــى تنه ــن، تغیی ــدار اســت. بنابرای و ذهــن اخالقم
مى پذیــرد کــه قلب هــا و ذهن هــاى هــر فــرد رابطــه متقابــل بــا جهــان 
اطــراف را بپذیــرد، و بــر اســاس مطالعــه سیســک  (2008)، بحــث کــردن در مــورد 
ــوزان  ــه دانش آم ــان و ... در کالس درس ب ــور در جه ــى حض ــر چرای ــواالتى نظی س
ــه چیــزى فراتــر از خودشــان فکــر کننــد؛ اینکــه  ایــن امــکان را مى دهــد کــه ب

ــراى ایجــاد  ــن، و جهــان ب ــه، زمی ــه زندگــى دیگــران، جامع ــه مى تواننــد ب چگون
یــک دیــد کلــى از چالش هــاى در حــال توســعه جهانــى وصــل شــوند.

محیطهــاى  در  بهویــژه  بهدلیلاینکهکشورمادرزمینه يپژوهشهوشمعنوي، 
ــعپژوهشیمتفاوتکام ــى،درابتداي راهقرارداردونیازبهبررسیاینمقولهدرجوام آموزش
ــدرونیانسان،  ــوان یکیازنیازهای ــش معنویتبهعن ــه نق ــه ب ــا توج ًالمشهوداست و ب
ــرآن شــدیم کــه امــکان ارتقــاى  ــور و قنبــرى، 1399) ب در مطالعــهاى (عبدالرضاپ
ــان دوم مــورد بررســى  هــوش معنــوى زبان آمــوزان و تأثیــر آن را در یادگیــرى زب
ــوش  ــاى ه ــامل مؤلفهه ــوى ش ــهوش معن ــى آموزش ــهى هفتگ ــرار دهیم.برنام ق
ــب مشــخص شــده در جــدول شــماره 1 مــورد بحــث  ــه ترتی معنــوى مى شــد و ب

قــرار گرفــت.
ــود  ــى از آن ب ــج پژوهــش حاک نتای
کــه آشــنا کــردن زبان آمــوزان 
ــا هــوش معنــوى موجــب ارتقــاى  ب
ــى دار  ــش معن ــوش و افزای ــن ه ای
در  زبان آمــوزان  عملکــرد 
شــنیدن،  مکالمــه،  مهارت هــاى 
نــگارش و خوانــدن زبــان انگلیســى 
بیانگــر  نتایــج  ایــن  مى شــود. 
ــى  ــوزش توانای ــه آم ــود ک ــن ب ای
در  معنــوى  منابــع  از  اســتفاده 
ــنایى  ــى و آش ــائل زندگ ــل مس ح
هــوش  ایــن  بــا  زبان آمــوزان 
منجــر بــه اعتمــاد بــه نفــس باالتــر 

مى شــود. آنهــا  انطباقــى  عملکــرد  و  مقابلــه اى  ســبک هاى  بهبــود  و 
در خصــوص اهمیــت ایــن هــوش در محیطهــاى آموزشــى بهویــژه در محیطهــاى 
ــه فراگیرانتحــت فشــار و  ــه از آنجــا ک ــود ک ــان نم ــوان بی ــوزش مجــازى مى ت آم
ــود و درك  ــات خ ــه درك احساس ــترى ب ــاز بیش ــتند و نی ــادى هس ــترس زی اس
ــد، شــنیدن تجــارب مشــابه  ــاى گروهــى دارن ــژه در کاره ــل دوســتان به وی متقاب
ــم،  ــتان و معل ــط دوس ــا توس ــا چالشه ــه ب ــاى مقابل ــه راه ه ــى ها و ارائ همکالس
جــرأت روبــه رو شــدن بــا ایــن شــرایط را افزایــش مى دهــد و  قــدرت حــل مســأله 
ــه  ــت ک ــوان گف ــا سیســک (2008)، مىت ــو ب ــد، و همس ــش مى ده ــا را افزای آنه
ــوزان و  ــه دانش آم ــؤاالت در کالس درس ب ــوع س ــن  ن ــورد ای ــردن در م ــث ک بح
ایــن  دانشــجویان 
مى دهــد  را  امــکان 
ــر  ــه چیــزى فرات کــه ب
فکــر  خودشــان  از 
تــرس  بــر  و  کننــد 
در  خــود  واســترس 
ــژه در زمان  کالس، بهوی
ــه  ــازى ک ــوزش مج آم
ــدگان از ارتباط  یادگیرن
ــا  ــالت رودررو ب و تعام
هم کالســى هــاى خــود 
ــى، چنانچــه ســطح هــوش  و مدرســان محــروم هســتند،غلبه کننــد. بهطــور کل
معنــوى افــراد افزایــش پیــدا کنــد هــم تأثیــر مثبتــى بــر روى عملکــرد آنهــا در 
دورههــاى آمــوزش مجــازى در زمــان بحــران کرونــا خواهــد داشــت و هــم مواجهــه 
ــا حــس  ــرادى ب ــا اف ــا ایــن مســائل باعــث مى شــود کــه در عصــر پســاکرونا، ب ب
همــدردى بیشــتر، اعتمــاد بــه نفــس باالتــر و باانگیــزه و هدفمنــد روبــرو باشــیم.

آموزش مبتنى بر هوش معنوى و پیشرفت تحصیلى

دکتر پریسا عبدالرضاپور 
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چون دوانی نخورد غم از کاسۀ چرخ
هرکه جامى ز کف «ساقى ابرار» گرفت

 (دوانى کازورنى)

ــیرازى  ــظ ش ــعر حاف ــه ش ــتن ب ــگاه و نگریس ــاى ن ــا و زاویه ه دریچه ه
ــی ســبک شــعر  ــه اســت. همچنــان کــه خصیصــۀ اصل متعــدد و چندگان
ــر  ــدان نظ ــوده اســت و خــوْد ب ــى ب ــه خوان ــام و دو یاچندگان ــظ ایه حاف

ــن  ــوده، ای ــه ب دوخت
نــوع نــگاه شــاعر 
و  خطــى  نســخ  در 
بدل هــاى  نســخه 
راه  نیــز  او  دیــوان 
مهم تــر  و  یافتــه 
میــان  در  آن،  از 
شــروح دیــوان وى 
ســطحى  بــا  نیــز 
ــوده  ــیع تر رخ نم وس
اســت. «شــعر حافــظ 
ــزل  ــت الغ ــه بی هم
اســت»  معرفــت 
خاصیــت  هــم  و 
ــبت  ــب و مناس تناس
ــادى  ــس ش ــا مجال ب

ــظ  ــه اســت. حاف ــاِب محافــل معنــوى و ادیبان ــزم را داراســت و هــم ب و ب
خــود بــه ایــن مهــم واقــف شــده بــود کــه «گفتــۀ ســخنش را مى برنــد 
دســت بــه دســت» و اعتــراف کــرده کــه: «زبــان کلــک تــو حافــظ، چــه 
ــه گفتــه فتوحــى و افشــین وفایى (1388)در تاریــخ  ُشــکر آن گویــد؟». ب
حافظ خوانــی، از ســال درگذشــت وي (792 قمــري) تــا امــروز رویکردهــا 
و خـوانش هـــاي گونـــاگونی پدیـــدار شـــده اســـت؛ ازجملـــه استشهاد 
ــشیان،  ــان و منـ ــار مورخـ ــا در آثـ ــان اندیشه هـ ــراي بی ــات ب ــه ابی ب
فرهنـگ نویـــسان و بالغیــون، تقلیــد از حافــظ بــه منزلــۀ الگــوي مطلــق 
شــعر، تفــأل، زنـدگی نامـه نویـــسی، شـــرح و تفســیرهاي ادبــی، تأویــل  
ــی، قرائت هــاي مذهبــی (به ویــژه قرائــت شــیعی)، خـــوانش  هــاي عرفان
شــرق)،  مشــتاق  اروپایــی  رمانتیک هــاي  (قرائــت  شرق شناســان 
ــی، زندگی نامه نویســی، ریشــه یابی ســبک  ــی، مـتن پژوهـ نـسخه شناسـ
و اندیشــه، تفـــسیرهاي مبتنـــی بـــر نظریـه هـــاي ادبـــی فرمالیســتی، 
و  فرهنگــی  قرائت هــاي   ،... و  تطبیقــی  ساخت شــکن،  ســاختارگرا، 

هویت شــناختی مبتنــی بــر هویــت ملــی و.. .
از شــاعران قــرن نهــم بســیارى بــه طــرز شــعر حافــظ نظــر داشــته اند. 
ــه  ــه ترکی ــرى) ب ــم قم ــدة نه ــان (در س ــه از اصفه ــاعرى ک ــعر ش در ش
ــان اســت.  ــظ بســیار نمای ــه دیــوان حاف ــگاه و اقتبــاس ب رفتــه اســت، ن
حامــدى اصفهانــى (ت: 827) در شــعر خویــش بســیارى از ابیــات حافــظ 
را بازگــو و تضمیــن کــرده و دریافتــش از شــعر حافــظ بذله گویــى یعنــى 
ــخ  ــظ در طــول تاری ــوان حاف ــه دی ــگاه ب ــم اوســت. ن همــان طنــز و نهّک

متفــاوت و رنگارنــگ بــوده اســت. در کنــار نــگاه مردمــى ماننــد «تفــأل 
بــه دیــوان خواجــه حافــظ»، نگاهــى نیــز نــگاه اهــل کالم و عارفــان بــه 
ــاز  ــم آغ ــان ســدة نه ــًا از هم ــه اتفاق ــوده اســت ک ــعار وى ب ــوان اش دی

شــده اســت. 
ــم  ــى مه ــر ابیات ــى (835- 958 ه. ق) ب ــن دوان ــه جالل الدی ــرح عالم ش
ــه  ــى اســت.تقریباً هم ــى و عرفان ــظ، ازشــمار شــرح کالم از خواجــه حاف
ــر  ــا گفــت خطــا ب ــه بیــت معــروف« قلــم صنع»(پیــر م شــروحى کــه ب
ــد،  ــظ پرداخته ان ــعر حاف ــار درش ــر و اختی ــا جب ــت) ی ــع نرف ــم صن قل
ــو، چشــم انداز معّینــى دارنــد. براســاس  ــب ن به رغــم طــرح پــاره اى مطال
ــى(908-835 ــن دوان ــرح جالل الدی ــى ش ــى یعن ــرح کالم ــن ش قدیم تری
ــن  ــا ای ــه ب ــیرى در مواجه ــنتى تفس ــازى»، س ــد نی ــاب «نق ق.) درکت
بیــت شــکل گرفــت کــه مبنــاى کلــِى شــروح بعــدى قرارگرفت(دوانــى، 
ســنت  ایــن   .(1373
محمدبــن  شــرح  در 
11 دارابى(قــرن  محمــد 
لطیفــۀ  کتــاب   - ق.) 
غیبــى- راه یافتــه اســت. 
عالمــه دوانــى (م: 908
ــت  ــن بی ــرح ای ق) در ش

ــظ: ــروف حاف مع
ــر  ــا ب ــت خط ــا گف پیرم

ــت ــع نرف ــم صن قل
ــاك  ــر پ ــر نظ ــن ب آفری

خطاپوشــش بــاد

دیدگاهــى  چنیــن 
دارد:«چــون تمــام افعــال 
بــه  مســتند  بنــدگان 
ــت و  ــق اس ــرت ح حض
فاعــل حقیقــى خداســت، بنابرایــن خطــا در افعــال الهــى رخ نمى دهــد. 
پــس نظــر پیــر، پــاك اســت یعنــى دســت دیگــرى را جــز خــدا در کار 
ــوزي  ــد را رم ــات تجری ــدان خراب ــى، 1373: 83). «رن ــد (دوان نمى بین
اســت کــه عقــالي خــرده دان درنیابنــد و حریفــان بــزم تفریــد را رســومى 
ــن  ــیوة ای ــند... ش ــف نباش ــر آن واق ــناس ب ــاي نکته ش ــه ادب ــت ک اس
طایفــه بــر آن نهــج جــاري شــده کــه از معــارف بلنــد و حقایــق ارجمنــد 
ــّدرات  ــال آن مخ ــه جم ــد ک ــذاري نماین ــع الع ــزالن خلی ــه معت ــر ب تعبی
حــرم قــدس از دیــدة نامحرمــان محجــوب باشــد... صاحــب ایــن دیــوان 
بالغتنشــان حافــظ اســرار المعــارف ناشــر انــوار العــوارف، أفیــض علیــه 
بحلــل األلطــاف و خــص مــن ااهللا تعالــى بمزایــا االعطــاف، همیــن طریقــه 
ســلوك داشــته و اســرار حقیقــت را در کســوت مجــاز بــر مشــاعر اهــل 
ــۀ  ــزل معرفــت اســت. وجه ــظ همــه بیــت الغ ــوه داده: شــعر حاف راز جل
ــه از  ــر وجهــى ک ــق ب ــر آن حقای ــان اســت ب ــه طالب قصــد ایشــان تنبی

ــف: 187).  ــى، 1320ال ــد» (دوان ــوب باش ــان محج ــر نامحرم نظ
ــارات  ــات و عب ــات، ترکیب ــري کلم ــى به کارگی ــر دوان ــن از منظ بنابرای
ــى  ــى عرفان ــر جهان بین ــى ب ــظ مبتن ــعر حاف ــام در ش ــام دار و پرابه ایه
ــل  ــن اص ــه همی ــاور ب ــا ب ــۀ اوســت. ب ــام اندیش ــظ و بخشــى از نظ حاف
ــه  ــد و ب ــه مى کن ــظ را توجی ــعر حاف ــري ش ــى تأویل پذی ــه دوان اســت ک
ــته ها و  ــد. نوش ــظ دســت مى زن ــعار حاف ــرات اش ــردات و تعبی ــل مف تأوی
تأمــالت ادبــى عالمــه دوانــى بــا نــگاه عرفانــى بــه شــعر حافــظ و گلشــن 

عالمه جالل الدین دوانى و دیوان حافظ

دکتر على محمد محمودى
عضو هیأت علمى بخش زبان و ادبیات فارسى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
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از هیاهــوى ِخفــِۀ آدمهــا و صــداِى دودِى ماشــین ها کــه مى گــذرى بــه 
ــزرِگ خواجــه  حافظیــه مى رســى. از در کــه وارد شــوى، کالِه درویشــِى یشــمِى ب

ــد  ــا گنب ــت. از در ت پیداس
پیــِش  راســت  راهــى 
کناره هــاِى  در  روســت. 
بلندقامــت  درختــاِن  راه، 
ــان از  ــرام ِ میهمان ــه احت ب
و  کاج  برخاســته اند؛  جــا 
ــا  ــل. و نارنج ه ــرو و نخ س
ــان  ــان؛ از می ــِت سرش پش
ِمیزبانــاِن همیشــه ســبز 
مى رســى.  تــاالر  بــه 
فاصلــه را بــاال  پله هــاى ِ 
و  یکى یکــى  مــى روى. 
ــداِر  ــه دی ــیدن ب ــراى رس ب
ــه  ــاالر را نخســت ب ــار؛ ت ی
وکیل الرعایــا   ِ فرمــان 
ــار ســتوِن  ــد. چه برآورده ا ن
ُمــدّورِ  ســنگى بــا ســرپوش 

ــداِر  ــدره گ ــارِت آن ــا نظ ــا 1317ه.ش. ب ــه در ســالهاى 1314 ت ــوار ک ــدون دی و ب
ــن  ــه پایی ــا را ک ــت. پله ه ــه اس ــعه یافت ــتون توس ــت س ــه بیس ــوى، ب فرانس
مى آیــى وارِد جهــاِن دیگــرى مى شــوى کــه در آن خبــر از صــداِى بــوق و هیاهــو 
ــا ســرپوِش گنبــدى شــکل ِ هشــت ضلعى،  نیســت. آرامــگاه بــه صــورت ُمــدّور ب
ــر روى ِ هشــت ســتوِن ســنگى قــرار گرفتــه اســت. ایــن بنــا فقــط از ســتون  ب

ــر  ــت در را ب ــزار، هش ــه م ــیدن ب ــراى رس ــدارد و ب ــوار ن ــده و دی ــکیل ش تش
ــى  ــاِد ُمصّل ــظ، نســیِم ب ــو مى گشــاید؛ هشــت دِر بهشــت. در بهشــِت حاف روِى ت
همُچنــان روح نــواز اســت؛ زیــرا آرامــگاِه بى دیــوار ِ او در معــرِض مســتقیِم جریــاِن 
هواســت. گویــى، قلــِب ایــن رنــِد آزاده از کشــیدِن دیــوار مى گرفتــه و ایــن نکتــه 
در مهندســِى بنــا بــه خوبــى رعایــت شــده اســت. شــمس الدین محمــِد یغمایــى 
در قــرِن نهــم، ســنِگ بنــاِى نخســِت گنبــد را نهــاده و در دوره هــاِى مختلِفصفــوى، 
افشــارى، زنــدى و قاجــارى ترمیــم شــده اســت. امــا طــرح ِ گنبــد ِ امــروزى را 
آنــدره گــدار، ریختــه و بــه سرپرســتِى علــى اصغــر ِ حکمت ســاخته شــده اســت. 
ــوار  ــرى. در ج ــظ آرام مى گی ــار ِ حاف ــى روى و در کن ــاال م ــاه ب ــۀ کوت ــد پل از چن
ــِن مــزار کــه  ِ ســنگ ِ مرمری
عهِدکریم خانــى   ِ یــادگار 
ــدِن فاتحه اى  ــا خوان اســت ب
کــه  غزلــى  مى نشــینى. 
ــه  ــتعلیق و ب ــیوة نس ــه ش ب
آقاســى  حاجــى  دســِت 
ــته  ــش بس ــنگ، نق ــر س ب
ِخواجــه  خوش آمدگویــى 

ــت:  ــه توس ب
ــز  ــو ک ــو ک ــِل ت ــژدة وص م

ــزم ــان برخی ــر ِج س
 ِ دام  از  و  ُقدســم  طایــِر 

برخیــزم جهــان  
در زیــر ِ آســماِن گنبد، ســر 
ــى، صــداِى  ــد کن ــه بلن را ک
ــوش  ــخِن عشــق را در نق س
و  مى شــنوى  اســلیمى   ِ
ــن ِ  ــه هاِى پایی ــر گوش ــى. ب ــان مى بین ــه عی ــا را ب ــوى ِ رنگ ه ــزش ِ معن آمی
ــاِن  ــى، زب ــده مى شــود. گوی ــر کاشــى ها دی ــث ب ــِط ثُل ــا خ ــى ب ــقف، بیت های س
ــده اســت: ــه خیزشــى عاشــقانه فراخوان ــو را ب ــب اســت کــه ت حــاِل لســاِن غی
حجــاب ِ چهــرِة جــان مى شــود غبــار ِ تنمخوشــا دمــى کــه از ایــن چهــره پــرده 

. فکنم بر

هشت دِر بهشت
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ــده اســت: ــادگار مان ــه ی ــر ب ــب رســائل زی راز شبســتریدر قال
1. شرح بیت حافظ:«پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت...»
2. شرح بیت حافظ: «دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند»
3. شرح بیتى از گلشن راز: «به اصل خویش بنگر، نیک بنگر»
4. شرح بیتى از گلشن راز: «تفکر رفتن از باطل سوي حق»

5. شرح غزل حافظ:«در همه دیر مغان نیست چو من شیدایى»؛ 
شرح غزل حافظ: «دلم ز صومعه بگرفت و خرقۀ  سالوس»  .6

عالمــه دوانــى بــا شــعر انــس و الفــت ناگسســتنى داشــته اســت و خــود 
ــراى  نیــز قریحــۀ شــاعرانگى و ســرودن داشــته اســت کــه غزلــى از او ب
پایــان بحــث نقــل مى شــود. ایــن غــزل را در اســتقبال از غــزل معــروف 

ــظ ســاخته اســت:  حاف

گردش چرخ به کام دل ما خواهد شد
یار ما با سر پیمان وفا خواهد شد

دارم امید که از فیض صفاي دل جام
هر کدورت که مرا هست صفا خواهد شد
گر زحل سنگ به هنگامۀ ما میانداخت
زهره در مجلس مانغمه سرا خواهد شد

دوشم از غیب کسى گفت که دل فارغ دار

که حسودت هدف تیر بال خواهد شد
گر دم سرد خزان دست تطاول مى راند

 به فداي قدم باد صبا خواهد شد
زاهد از عجب میفکن سر نخوت در پیش
کارت از پیش به این شید کجا خواهد شد

وقِت وقت است دوانى بگشا دست دعا
که گشادت همه از یمن دعا خواهد شد

(دوانى، به نقل از: شرف، 1392: 43)
.........
منابع

دوانــى، جالاللدیــن محمــد  (1373). نقــد نیــازى: شــرح دو بیــت و یــک 
ــران،  ــم، ته ــن معل ــش حس ــیرازى.به کوش ــظ ش ــه حاف ــزل از خواج غ

ــر. امیرکبی
ــن  ــالل الدی ــه هاى ج ــد اندیش ــى و نق ــى اهللا (1392). بررس ــرف، ول ش
دوانــى در تفســیر شــعر حافــظ، پایان نامــۀ کارشناســى ارشــد، دانشــگاه 

فردوســى مشــهد. 
مقالــۀ  در   .(1388) محمــد  وفایــى،  افشــین  و  محمــود  فتوحــى 
ــاس  ــر اس ــم هجرى؛ب ــتم و نه ــده هاي هش ــظ در س ــی حاف مخاطب شناس
رویکــرد تاریــخ ادبــی هرمنوتیــک»)، مجلــۀ نقــد ادبــى، دورة 2، شــمارة 6. 
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ــًا  ــىتان، لطف ــت پژوهش ــک موفقی ــپاس، و تبری ــالم و س ــا س ــر، ب ــاى دکت آق
ــد. ــى بفرمایی ــتر معرف ــان را بیش خودت

ــو  ــتم، عض ــا هس ــى مجیدىنی ــده عل ــما. بن ــت ش ــرض ادب دارم خدم ــالم و ع س
ــلمان فارســى کازرون.از  ــگاه س ــاى دانش ــات و کاربرده ــى بخــش ریاضی ــأت علم هی
ــات و  ــت وزارت علوم،تحقیق ــه خدم ــد ب ــرى متعه ــال 1387 بورســیهى دوره دکت س
فنــاورى بــودهام کــه پــس از فراغــت از تحصیــل در ایــن دوره در مهرمــاه ســال 1391، 
ــا محــل خدمــت اینجانــب در دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون موافقــت شــدو از  ب
ــم.  ــغول مىباش ــگاه مش ــن دانش ــت در ای ــورت تماموق ــال 1391 بهص ــاه س ــر م مه
البتــه بنــده قبــل از اشــتغال در دانشــگاه ســلمان فارســى، در آمــوزشو پــرورش شــهر 

کازرون بهعنــوان دبیــر ریاضیــات دبیرســتانها و مــدرس مرکــز 
ــت  ــغول فعالی ــتان نیزمش ــر شهرس ــگاههاى دیگ ــم و دانش تربیتمعل

ــودهام.  ب

ــر شــما  ــد. بهنظ ــات داری ــوزش ریاضی ــادى در آم ــه زی شــما تجرب
ــد؟ اســتاد و مــدرس  ــراد از ریاضیــات واهمــه دارن چــرا بعضــى اف
ــد؟ ــزه کنن ــاد انگی ــه ایج ــن زمین ــد در ای ــه مىتوانن چه گون

ــه  ــراد ب ــگاه اف ــوع ن ــده ن ــه قســمت اول ســئوال،به نظر بن در پاســخ ب
ریاضیــات در مقایســه بــا دروس دیگــر متفــاوت اســت.یکى از اهــداف 
و مأموریت هــاى اصلــى ریاضیــات، بیــان پدیده هــا و رخدادهــاى 
ــه پیشــرفت هایى  ــى اســت. بدون شــک هم طبیعــت به صــورت انتزاع
کــه در زندگــى بشــررخ داده اســت الهام گرفتــه از طبیعــت مى باشــد. 
مثــًال، بشــر پــرواز را از پرنــدگان الهــام گرفــت کــه منجــر بــه 

ــاورزى را  ــات و پرندگان،وکش ــم از حیوان ــازى را ه ــد، و خانه س ــا ش ــاخت هواپیم س
ــا  ــه این ه ــن حــال، ذهــن خــّالق بشــر ب ــا ای ــه اســت. ب ــاد گرفت هــم از طبیعــت ی
قانــع نبــوده و نیســت. امــروزه تقریبــاً همــه ى امــور زندگــى بشــر به نحــوى بــه عالــم 
ــرده و از  ــدا ک ــتگى پی ــود وابس ــاد مى ش ــر ایج ــوم کامپیوت ــط عل ــه توس ــازى ک مج
ــا ارقــام 0و1 تمــام طبیعــت و اتفاقاتــى را کــه  آن ناگسســتنى اســت. یعنــى شــما ب
ــد  ــس مى گیری ــًال عک ــد (مث ــر در مى-آوری ــان کامپیوت ــه زب ــد ب در آن رخ مى ده
ــام 0و1و  ــا ارق ــد ب ــت مى کنی ــتید و دریاف ــام مى فرس ــان 0و1پی ــه زب ــتید ب مى فرس
....).یکــى از وظایــف اصلــى ریاضیــات، انتزاعى(مجــرد) ســاختن رخدادهــاى طبیعــت 

ــم  ــان0و1. در عال ــا هم ــال ی ــان دیجیت ــه زب ــا ب ــان آن ه ــى بی ــت آمادگ ــت جه اس
انتزاعى،ســهم تجّســم بســیار ناچیــز اســت. افــرادى کــه در ایــن مســیر انتزاعى ســازى 
بــه مشــکل برخــورد مى کننــد عمومــاً کســانى هســتند کــه بــه ریاضیــات عالقه منــد 
ــت  ــن  اس ــم ای ــجویان مى زن ــراى دانش ــوالً ب ــه معم ــال ک ــک مث ــن ی ــوند. م نمى ش
ــود  ــردار عم ــا دوب ــى، م ــا در دروس ریاض ــروع درس برداره ــداى کارش ــه در ابت ک
ــدازه  ــا را ان ــن آن ه ــه ى بی ــر زاوی ــه اگ ــم ک ــرى مى دانی ــردار غیرصف ــم را دو ب بره
بگیریــم 90 درجــه  شــود (مرحلــه تجّســم یــا مجــرد)، ولــى در ریاضیــات در مرحلــه ى 
انتزاعــى به ویــژه جبــرى دو بــردار عمــود برهــم دو بــردار غیــر صفــرى هســتند کــه 
ضــرب داخلــى آن هــا صفــر باشــد (یعنــى در تعریــف دوم مــا از محاســبه ى جبــرى و 
ــه تعریــف عمــود بــودن مى رســیم و اندازه گیــرى فیزیکــى  انتزاعــى ب
تقریبــاً ســهمى در آن نــدارد). لــذا هــر چه قــدر قــدرت ابتــکار مــا در 
ــه  ــا ب ــان پدیده ه ــت بی ــت در جه ــاى طبیع ــده ه ــردن پدی انتزاعى ک
زبــان کامپیوتــر توانمند تــر باشــد، عالقه منــدى مــا نیــز بــه ریاضیــات 
بیشــتر خواهــد بــود. عمومــاً افــرادى کــه از ریاضیــات گریــزان هســتند 
ایــن نکتــه ورد زبانشــان اســت کــه نمى توانیــم تجّســم کنیــم. شــما 
ــا  تصــور کنیــد فضاهــاى بیــش از ســه بعدى قابــل تجّســم نیســتند ب
ــوع  ــن ن ــان ریاضــى در ای ــه زب ــده ب اینکــه بســیارى از مســائل پیچی
ــا  فضاهــا بیــان وحــل مى شــوند کــه حــل آن هــا فقــط از فضاهــاى ب
بعــد کمتــر یــا مســاوى 3 کــه قابل تجّســم هســتند گرفتــه مى شــود.

درمــورد قســمت دوم ســئوال بایــد بگویــم اگــر افــراد دامنــه ى وســیع 
ریاضیــات را در تمامــى علــوم مالحظــه نماینــد،از مهندســى گرفتــه تــا  
پزشــکى، علــوم پایــه و هنــر، کــه همگــى حتــى در ســطح تحصیــالت 
عالــى به خصــوص در حوزه هــاى پژوهشــى عمدتاًبــا نیــاز بیشــترى درگیرحــل 
ــات  ــت ریاضی ــه اهمی ــتند، ب ــاى ریاضیهس ــا و روش ه ــتفاده از مدل ه ــا اس ــائل ب مس
ــن  ــات، خــود بهتری ــرد ریاضی ــم کارب ــن حجــم عظی ــرد و ای ــد ب ــى خواهن بیشــتر پ

ــد باشــد. ــراى دانشــجویان مى توان ــزه ب ــل ایجــاد انگی عام

تعریف یا برداشت شخصىتان از ریاضیات چیست؟
علم الزم براى پیدا کردن روابط پدیده هاى موجود در عالم.

مصاحبه با دکتر على مجیدى نیا، رئیس دفتر ریاست، روابط عمومى و امور بین الملل و عضو هیأت علمى بخش ریاضیات
Linear and Multilinear Algebra در نشریه معتبرQ1 به مناسبت انتشار مقاله

ــات و  ــش ریاضی ــتادیار بخ ــى مجیدى نیااس ــر عل دکت
رئیــس دفتــر ریاســت، روابــط عمومــى و امــور بین الملــل 
ــى در  ــابقه اجرای ــا س ــگاه ب ــه دانش ــاى باتجرب از نیروه

ــه  ــراًدر زمین ــه اخی ــد ک ــف مى باش ــاى مختل بخش ه
پژوهشــى موردعالقــه ى خــود موفــق بــه انتشــار مقالــه 
آى اس آى در نشــریات معتبــر بیــن المللــى شــده اســت. 

ــته،  ــان از رش ــده، ایش ــر آم ــه در زی ــى ک در گفت وگوی
فعالیــت  اجرایــى، و موفقیــت پژوهشــى اخیــر خــود براى 

خواننــدگان محتــرم خبرنامــه خواهــد گفــت.

هر چه قدر قدرت 
ابتکار ما در 

انتزاعى کردن پدیده 
هاى طبیعت در جهت 
بیان پدیده ها به زبان 

کامپیوتر توانمند تر 
باشد، عالقه مندى 

ما نیز به ریاضیات 
بیشتر خواهد بود 
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journal) نشــریه معتبــرى کــه  metrics) ــام و اطالعــات اعتبــار ســنجى لطفــَا ن
ــد. ــه در آن شــدهاید بفرمایی ــاپ مقال ــه چ ــق ب موف

Linear and Multilinearیافتــه انتشــار  آن  در  مقالــه  کــه  مجلــه ا ى  نــام 
ــه  ــر ب ــى زی ــانى اینترنت ــق نش ــد از طری ــدان مى توانن ــد و عالقه من Algebraمى باش

ــند: ــته باش ــى داش ــه دسترس مقال
https://www.tandfonline.com/doi/abs/03081087,2021,1923630/10,1080
?journalCode=glma20
آى اف (IF) یــا ضریــب تأثیــر نشــریه 1,736 و جــزء چــارك اول (Q1) معتبرتریــن 

نشــریات ایــن حیطــه بهشــمار مــىرود.

ــه  ــرى ارائ ــات مختص ــاده توضیح ــان س ــاً بهزب ــه لطف ــوع مقال ــورد موض درم
ــد. بفرمایی

ــى چــاپ  ــر بین الملل ــه در مجــالت معتب ــن مقال ــن موضــوع چندی ــده در ای ــه بن البت
ــرى از  ــاختارهاى جب ــرد س ــه کارب ــده ب ــد یاد ش ــه ى جدی کرده ام.مقال
ــردارى متناهى البعــد در نظریــه گــراف  جملــه کاربردهــاى فضاهــاى ب
و ســاختن بعضــى از گراف هــاى منظــم مى پــردازد. ایــن روزهــا 
ــن از  ــا در یارى گرفت ــى دنی ــان ریاض ــیارى از محقق ــدى بس عالقه من
ــاى  ــاص فضاه ــاالت خ ــا ( در ح ــد مدول ه ــرى مانن ــاختارهاى جب س
ســاختن  بــراى  حلقه هــا،  و  گروه هــا  میدان هــا)،  روى  بــردارى 
گراف هــاى خوش رفتــار جهــت اســتفاده در زمینــه رمزنــگارى و 
ــاختار  ــه س ــن مقال ــده مى شــود. در ای ــور دی ــه ى کدســازى به وف نظری
خودریختى هــاى یکــى ازایــن نــوع گراف هــاى مهــم و هم چنیــن 
عناصــر خود ریختى هــاى گــراف مشــخص شــده اند کــه ایــن کار، 
ــزار بســیار  خیلــى بااهمیــت بــوده اســت. خودریختى هــاى گراف هــا اب
ــا  ــاى آن ه ــا و کاربرده ــه ى گراف ه ــراى مطالع ــه ب ــتند ک ــى هس مهم
ــرد.  ــرار مى گی ــتفاده ق ــى مورد اس ــگارى و کد نویس ــاى رمز ن درحوزه ه

ــه  ــاط بیــن شــاخه هاى مختلــف ریاضیــات از جمل ــوع مقاله هــا ارتب ــى، ایــن ن از طرف
ــژه  ــوم کامپیوتر(به وی ــا و عل ــه گراف ه ــى، نظری ــر خط ــاص جب ــور خ ــه ط ــر، ب جب

رمز نــگارى و کد نویســى)، را تســهیل و تقویــت مى نماینــد.

شــما در کنــار وظایــف آموزشــى و پژوهشــى خــود، مســئولیتهایاجرایى متعــددى 
هــم داشــتهاید. لطفــاَ در ایــن خصــوص توضیــح دهیــد. 

همان طــور کــه مســتحضرید از زمانــى کــه بنــده در دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــالش در انجــام وظایــف  عضــو هیأت علمــى شــده ام ضمــن ت
آموزشــى و پژوهشــیهرجا کــه از بنــده بــراى همــکارى دعــوت 
ــد چــه مســائل آموزشــى و پژوهشــى و چــه مســائل  نموده ان
بــه  مى کردممى توانــم  احســاس  و  مدیریتــى،  و  اجرایــى 
ــا کمــال میــل در خدمــت دانشــگاه  دانشــگاه کمــک کنــم، ب
ــگاه  ــد دانش ــعه مانن ــگاه هاى درحال توس ــوده ام. هرچنددانش ب
ســلمان فارســى کازرون بســیار مســائل اجرایــى و مدیریتــى 
بــزرگ و چالش برانگیــزى دارنــد، بــا ایــن حــال ســعى کــرده ام 
کــه تــا حــد -ممکــن در خدمــت دانشــگاه باشــم. بنــده مــدت 
ــال  ــگاه، 4 س ــور پژوهشــى دانش ــر ام ــال مدی ــدود 1,5 س ح
معــاون آموزشــى و پژوهشــى دانشــگاه، 1 ســال رئیــس دفتــر 
ــوده ام و از  ــگاه ب ــت دانش ــن کیفی ــى و تضمی ــارت، ارزیاب نظ
ــا کنــون ســمت رئیــس حــوزه ى  خــرداد مــاه ســال 1400 ت

ــده دارم.  ریاســت دانشــگاه را برعه

از دید شما، انجام پژوهش باکیفیت مستلزم چیست؟
اطالعــات  از  جامــع  و  قــوى  علمــى  پایــه ى  داشــتن   (1

پژوهشــى ســابق حــوزه ى فعالیــت بســیار الزم هســت. مطالعــه ى کارهــاى انجام شــده 
ــاً  ــات واقع ــراى ریاضی ــرورى اســت و ب ــورد نظــر بســیار ض ــه ى پژوهشــى م در زمین

ســاعت هاى زیــادى را بــراى تفکــر و مطالعــه مى طلبــد. 
2) در رشــته ى خــودم آگاهــى از مســائل تمامــى رشــته هاى تحصیلــى و تبدیــل آن هــا 
ــه یــک مســأله در مــدل ریاضیــو حــل آن هــا به صــورت تعمیم یافتــه و تئــورى کــه  ب
ــانى  ــرى کمک رس ــورت حداکث ــته ها به ص ــایر رش ــه س ــد ب ــردى بتوان ــه کارب در مرحل

ــه  ــه هرچــه در تهی ــد. البت ــش ده ــوب افزای ــو مطل ــت را به نح ــد کیفی ــد مى توان نمای
مطالــب وقــت بیشــترى صــرف و دقــت و تمرکــز بیشــترى گذاشــته شــود قطعــاً در 
کیفیــت مقالــه و کار پژوهشــى تأثیــر بیشــترى دارد. کارهــاى باکیفیــت مخصوصــاً در 
حــوزه ى ریاضیــات همیشــه اهمیــت و وزن خــود را در گــذر زمــان نشــان مى دهنــد 

ــد.   ــد نمى افتن ــى از م و به قول

ارزیابىتان از نقاط قوت دانشگاه سلمان فارسى کازرون چیست؟
ــرژى  ــوان و پران ــاً ج ــلمان فارســى کازرون عمدت ــأت علمــى دانشــگاه س اعضــاى هی
ــق  ــع تحق ــود و بالطب ــى خ ــى و علم ــداف آموزش ــبرد اه ــى در پیش ــتند و همگ هس
اهــداف دانشــگاه هــم در تربیــت دانشــجویان در بعــد علمــى تــالش مى نماینــد و هــم 

ــد.   ــادى دارن اینکــه در ارتقــاى رتبــه دانشــگاه تأثیــر بســیار زی

چالشها و فرصتهاى دوران کرونا را براى دانشگاه در چهچیزى مىدانید؟
چالش ها:کیفیــت آمــوزش به صــورت حضــورى واقعــاً قابل مقایســه 
ــى و  ــد درســى عمل ــدر واح ــر چه  ق ــازى نیســت و ه ــوزش مج ــا آم ب
آزمایشــگاهى باشــد ایــن اختــالف کیفیــت بیشــتر مشــخص مى شــود 
دارد.  تأثیرمنفــى  واقعــاً  نیــز  وآزمون هــا  ارزیابى هــا  نتایــج،  در  و 
ــانیت را  ــوم انس ــى و مفه ــاع معن ــور در اجتم ــانبا حض ــالوه انس به ع
ــد. در  ــدا مى کن ــترى پی ــى بیش ــد و تعال ــاً رش ــس و قطع ــتر لم بیش
رابطــه بــا کالس هــاى مجــازى، بازخوردهــاى حضــور در کالس مجــازى 
بســیار کمتــر از کالس هــاى حضــورى اســت و بــراى تدریــس، بســیارى 
ــًال  از توانایى هــاى مهــم ارائــه درس را از مــدرس مى گیــرد و متقاب
ــى  ــر منف ــز تأثی ــجو نی ــط دانش ــب توس ــم مطال ــرى و فه در یادگی
ــادى ممکــن اســت داشــته باشــد. فرصت هــاى اظهار نظــِر به موقــع  زی
ــن خصــوص  ــود. در ای ــم مى ش ــیار ک ــاز بس ــوارد نی دانشــجویان در م
تأثیــر منفــى وضعیــت اســفبار ســرعت اینترنــت و حتــى دسترســى بــه 

ــراى همــه واضــح اســت.  اینترنــت هــم ب
فرصت هــا: در دوره ى کرونــا مشــخص شــد کــه بخــش اعظمــى از واحدهــاى درســى 
ــه داد و  ــا ترکیبــى (یعنــى حضــورى –مجــازى) ارائ ــوان به صــورت مجــازى ی را مى ت
در آینــده حتمــاً ایــن امــر در بســیارى از دانشــگاه ها اتفــاق مى افتــد. البتــه ایــن امــر 
ــه  ــود و آیین نام ــام ب ــاى درســى قابل انج ــراى بعضــى از واحد ه ــز ب ــا نی ــل از کرون قب
آموزشــى هــم ایــن اجــازه را بــه دانشــگاه ها داده بــود و در دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــازى  ــورت مج ــاب درس به ص ــر  انتخ ــوص اگ ــن خص ــه در ای ــد ک ــرا مى ش ــز اج نی
به دلخــواه دانشــجو و اســتاد درس باشــد بســیار مفید تــر 
خواهدبــود. حتــى در مــوارد لــزوم به دلیــل صرفه جویــى 
ــى  ــات، نشســت ها، حت ــیارى از جلس ــه، بس ــان و هزین در زم
به صــورت  مى تــوان  هــم  را  ســمینار ها  و  کنفرانس هــا 
ــى را در  ــارب خوب ــى تج ــرم خیل ــه داد و به نظ ــازى ارائ مج

ایــن بعــد رقــم زد. 

چــه توصیــهى کلــى بــه دانشــجویان، خصوصــَا نوورودهــا، 
داریــد؟

ــم  ــود مصم ــى خ ــوص پژوهش ــى به خص ــداف تحصیل در اه
باشــند و متمرکــز عمــل کننــد تــا موفــق باشــند، به عبارتــى 
ــا  ــه ب ــن ک ــل ذره بی ــد (مث ــز نماین ــود را متمرک ــرژى خ ان
ــراى  ــرژى الزم را ب ــور پخش شــده، ان اندکــى متمرکز کــردِن ن
ســوزاندن ایجــاد مى کندیــا چاقــو کــه هــر چــه تیز تــر باشــد 
ــا موفقیــت  ــرد چــون نیــروى متمرکزتــرى دارد) ت بهتــر مى ب
زود تــر حاصــل شــود.قدر زمــان را بداننــد و ایــن خیلــى مهــم 

اســت. 

ــد،  ــا دادی ــه بهم ــى ک ــر وقت ــما بهخاط ــدد از ش ــکر مج ــن تش ــان، ضم درپای
ــد. ــد بفرمایی ــى داری ــت خاص ــه صحب چنانچ

بنــده هــم از شــما و همــکاران تشــکر مى نمایــم، به ویــژه اینکــه در انتقــال تجربیــات 
ــت  ــش فعالی ــالش و کوش ــا ت ــراد ب ــایر اف ــگاه و س ــجویان دانش ــه دانش ــه مجموع ب

مى نماییــد قدردانــى مى نمایــم.

مقاله ى جدید 
یاد شده به کاربرد 

ساختارهاى جبرى 
از جمله کاربردهاى 

فضاهاى بردارى 
متناهى البعد در 
نظریه گراف و 

ساختن بعضى از 
گراف هاى منظم 

مى پردازد
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مصاحبه بادکتر مهدى عسکرى مدیر دفتر ارتباط با صنعت و عضو هیأت علمى بخش فیزیک دانشگاه سلمان فارسى کازرون
(Nature) به مناسبت انتشار مقاله در نشریه وابسته به گروه انتشارات نیچر

دکتــر مهــدى عســکرى اســتادیار بخــش فیزیک 
ــگاه  ــت دانش ــا صنع ــاط ب ــر ارتب ــر دفت و مدی
ــور و  ــر حض ــالوه ب ــى کازرون، ع ــلمان فارس س
نقشآفرینــى در حــوزه مســئولیت خــود، از 
ــش  ــه پژوه ــگاه در زمین ــال دانش ــاى فع چهرهه
ــق  ــراً موف ــه اخی ــورى ک ــد، بهط ــز مىباش نی
Scientific بــه انتشــار مقالــه در نشــریه معتبــر
ــر انتشــارات نیچــر  ــه معتب Reports از مجموع
نظــر  از  کــه  گفتوگویــى  در  اســت.  شــده 
ــت ــى، فعالی ــان از زندگ ــد، ایش ــد گذران خواهی
اجرایــى، و موفقیــت پژوهشــى اخیــر خــود بــراى 

ــت. ــد گف ــه خواه ــرم خبرنام ــدگان محت خوانن

آقــاى دکتــر، بــا ســالم و تشــکر از وقتــى کــه دراختیــار خبرنامــه گذاشــتید، و نیــز 
تبریــک موفقیــت اخیرتــان، لطفــاً بیشــتر خودتــان را معرفــى بفرمایید.

ــع  ــک از تواب ــتاى دیکان ــد روس ــده متول ــما، بن ــف ش ــار لط ــپاس از اظه ــن س ضم
شهرســتان کوهچنــار هســتم. تحصیــالت دوره ى ابتدایــى را در روســتاى محــل تولــد 
خــود و تحصیــالت دوران راهنمایــى و دبیرســتان را در شــهر شــیراز گذرانــدم. در دوران 
ــج  تحصیــل دانشــگاهى، مقطــع کارشناســى را در رشــته ى فیزیــک در دانشــگاه خلی
فــارس بوشــهر، دوره ى کارشناســى ارشــد را در رشــته ى فیزیــک گرایــش مــاده چــگال 
در دانشــگاه شــهید بهشــتى تهــران و دوره ى دکتــرى را در رشــته ى فیزیــک گرایــش 

اپتیــک و لیــزر در دانشــگاه شــیراز گذرانــدم.  
از اهمیــت انتشــار مقــاالت در گــروه انتشــارات نیچــر بــراى خواننــده گان ما بیشــتر 
journal) نشــریه ى  معتبرى  metrics) بگوییــد و نــام و اطالعــات اعتبــار ســنجى

کــه موفــق بــه چــاپ مقالــه در آن شــده اید بفرماییــد.
علــت اهمیــت انتشــار مقــاالت در گــروه انتشــاراتى نیچــر در ایــن اســت کــه عمــده ى 
ــا  ــتناد ترین مجــالت دنی ــر اس ــن و پ ــر خواننده تری ــره ى پ ــروه در زم ــن گ مجــالت ای
Scientific Reports ــه ــه همــکار این جانــب و بنــده در مجل ــد. مقال ــرار دارن ق
بــه چــاپ رســیده اســت کــه در بیــن مجــالت ایــن گــروه انتشــاراتى از جایــگاه نســبتاً 
impact) 4,37در زمــره ى  factor) ــا ضریــب تاثیــر مطلوبــى برخــوردار بــوده و ب

مجــالت چــارك اول (Q1) قــرار دارد. 
ــراى  ــرى ب ــات مختص ــاده توضیح ــان س ــاً به زب ــه، لطف ــوع مقال ــورد موض درم

ــد. ــه بفرمایی ــان ارائ مخاطب
ــات نظــرى  ــًال نظــرى اســت. در مطالع ــه یــک کار کام ــن مقال کار انجــام  شــده در ای
دســتگاه هاى فیزیکــى، به خاطــر ســهولت در محاســبات، معمــوالً دســتگاه ها را منــزوى 
ــتگاهى در  ــر دس ــه ه ــى اســت ک ــن در حال ــر مى گیرند.ای ــون در نظ ــط پیرام از محی
ــن  ــش دارد و بنابرای ــون خودبرهم کن ــط پیرام ــا محی ــکلى ب ــه ش ــى ب ــاى واقع دنی
ــورد  ــراى دســتگاه خاصــى م ــن موضــوع را ب ــه، ای ــا در مقال ــه نیســت. م ــًال ایزول کام
ــک  ــق توپولوژی ــده شــامل یــک عای ــه ش ــرار دادیم.دســتگاه در نظــر گرفت ــه ق مطالع
(دســته جدیــدى از عایق هــا کــه درون حجــم خــود نارســانا ولــى روى ســطح خــود 
ــا ى مغناطیســى  ــن ناخالصى ه ــانا هســتند) و دو ناخالصــى مغناطیســى اســت. ای رس
ــا تحــت  ــن برهم کنش ه ــى کــه ای ــد. در صورت ــا یکدیگــر برهم کنــش اســپینى دارن ب
ــتفاده  ــى اس ــاى کوانتوم ــد حافظه ه ــراى تولی ــا ب ــوان از آن ه ــد مى ت ــرل در آین کنت
کرد.مــا از ایزولــه نبــودن سیســتم تحــت بررســى بــه نوعــى اســتفاده مفیــد کــرده وبــه 
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه اگــر محیــط اطــراف دســتگاه یــک منبــع فرومغناطیــس 
ــده به طــور  ــپینى ناخالصى هــاى ذکــر ش ــاى اس باشــدامکان کنتــرل برهم کنش ه

ــد.  ــش مى یاب ــرى افزای موث
ــار کار آموزشــى و پژوهشــى، مســئولیت اجرایــى هــم داریــد. ضمــن  شــما در کن
ــن  ــور بی ــد چه ط ــده گان، بفرمایی ــراى خوانن ــود ب ــئولیت خ ــوزه مس ــریح ح تش
ــور پژوهشــى،هماهنگى و  ــف خــود، خصوصــاَ ام ــى و ســایر وظای مســئولیت اجرای

ــد؟ ــرار مى کنی ــادل برق تع
ــام دوره ى  ــراى انج ــف ب ــع مختل ــه صنای ــجویان ب ــى دانش ــه معرف ــواردى از جمل م
کارآمــوزى، معرفــى آن دســته از پژوهش هــاى انجــام شــده در دانشــگاه کــه قابلیــت 
ــا  ــاط ب ــر ارتب ــابه در دفت ــوارد مش ــوط و م ــع مرب ــه صنای ــد ب ــدن را دارن ــى ش صنعت
صنعــت دانشــگاه انجــام مى گیــرد. طبیعتــاً انجــام امــور پژوهشــى بــه شــکل مطلــوب 
در حیــن داشــتن مســئولیت هاى اجرایــى کار چنــدان آســانى نیســت و به طــور یقیــن 
ــا برنامه ریــزى مناســب مى تــوان  ــا ایــن وجــود ب از کمیــت و کیفیــت کار مى کاهــد. ب
تــا حــدودى بــر ایــن مشــکل غلبــه کــرد و از انجــام کارهــاى پژوهشــى نیــز غافــل نبود. 
به عنــوان یکــى از پژوهشــگران موفــق دانشــگاه در چنــد ســال اخیــر، 
ــش،  ــه پژوه ــد ب ــجویان عالقه من ــژه دانش ــگران، به وی ــه نوپژوهش ــه اى ب چه توصی

ــد؟ داری
ضمــن ســپاس فــراوان بابــت اظهــار لطــف شــما،تنها توصیــه اى کــه بــه دانشــجویان 
عالقه منــد بــه حــوزه ى پژوهــش دارم ایــن اســت کــه بــه محــض مشــاهده ى عالئمــى 
مبنــى بــر بــه نتیجــه نرســیدن اهــداف تحقیقــى اولیــه ى خــود دلســرد نشــوند. ذات 

ــع  ــودن آن اســت و در بســیارى از مواق ــل پیش بینــى ب ــه غیرقاب ــه ى پژوهــش ب مقول
ــق  ــوب مطاب ــج مطل ــم پیــش نمــى رود و نتای ــا انتظــار داری ــه کــه م ــد کار آن گون رون
خواســته ماحاصــل نمى گــردد. مهــم ایــن اســت کــه در این گونــه مواقــع امیــد خــود 
را از دســت ندهیــم، زیــرا در مــوارد بســیارى مشــاهده شــده اســت کــه خیلــى از نتایــج 
ــد. ــه دســت مى آین ــم ب ــه انتظــار آن را نداری ــى ک ــن لحظــات و زمان خــوب در آخری
همــواره ایــن را در نظــر داشــته باشــیم کــه حتــى اگــر تالش هــاى مــا در راه انجــام یک 
پــروژه ى تحقیقاتــى خــاص بــه ثمــر نیــز ننشــیند تجربــه ى حاصــل از آن تالش هابــه 
احتمــال بســیار زیــاد در جــاى دیگــر بــه مــا ســودى شــاید بــه مراتــب بیشــتر خواهــد 

رســاند. 
نقاط قوت دانشگاه سلمان فارسى کازرون را در چه مى دانید؟

دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون نقــاط قــوت بســیار زیــادى دارد کــه شــاید اشــاره بــه 
تمامــى آن هــا در ایــن فرصــت میســر نباشــد. ولــى به طــور خالصــه مى تــوان آن هــا در 
دســته هاى زیــر قــرار داد:1- داشــتن هیــأت علمــى جــوان، باانگیــزه، بانشــاط،توانمند 
ــدوم و  ــدان خ ــزه، و 3- کارمن ــا انگی ــتعد و ب ــجویان مس ــه روز،2- دانش ــم ب ــا عل و ب
ــا ســابقه درخشــان  زحمت کــش. هم چنیــن واقــع شــدن در شــهر باســتانى کازرون، ب
ــى را  ــم نظیر،پتانســیل بســیار باالی ــى ک ــراه جغرافیای ــه هم ــان و ادب،ب ــم، عرف در عل
ــطح  ــود را در س ــد خ ــتوانه ى آن بتوان ــه پش ــتکه ب ــود آورده اس ــگاه به وج ــراى دانش ب

ــد.  ــر کشــورمطرح کن دانشــگاه هاى برت
پژوهش مطلوب از دید شما چیست؟

مطابــق فرمایــش مقــام معظــم رهبــرى، کــه فرمایــش بســیار حکیمانــه اى اســت، دو 
ــه  ــه ب ــى ک ــته از پژوهش های ــى آن دس ــتند؛ یک ــوب هس ــا مطل ــته از پژوهش ه دس
ــه  ــى ب ــتنادات بین الملل ــات و اس ــداد ارجاع ــش تع ــاى دان ــرى در مرزه ــل قرار گی دلی
آن هــا زیــاد بــوده و باعــث مطــرح شــدن نــام کشــور در مجامع علمــى مختلــف و حضور 
آن در جمــع ســرآمدان علــم و فناوریگــردد، و دیگــرى آن دســته از پژوهش هایــى کــه 

ــه رفــع نیاز هــاى جــارى و آینــده کشــور بپــردازد.    ب
درصورت امکان از برنامه هاى پژوهشى آتى تان براى ما بگویید؟

ــاى  ــه ى عایق ه ــه در دو زمین ــامل مطالع ــک ش ــده نزدی ــن در آین ــى م ــه ى اصل برنام
ــر فرامــاده اســت کــه اگــر عمــرى باشــد و خــدا  توپولوژیــک و حســگر هاى مبتنــى ب

ــم داد.  ــه خواه ــود ادام ــاى پژوهشــى خ ــه فعالیت ه ــا ب ــن زمینه ه ــددر ای بخواه
چالش ها و فرصت هاى دوران کرونا را براى دانشگاه در چه چیزى مى دانید؟

ــا به صــورت حضــورى، به خصــوص  بزرگتریــن چالــش عــدم امــکان تشــکیل کالس ه
ــخت افزارى و  ــتر هاى س ــودن بس ــم نب ــى، و فراه ــى و کارگاه ــاى عمل ــراى درس ه ب
ــت.  ــوده اس ــازى ب ــورت مج ــا به ص ــه کالس ه ــه بهین ــراى ارائ ــب ب ــزارى مناس نرم اف
ــراى فراهــم آوردن  ــادى در دانشــگاه ب ــا تالش هــاى زی ــن چالش ه ــر ای ــه ب ــراى غلب ب
امکانــات الزم و ایجــاد بســتر مناســب بــراى آمــوزش مجــازى صــورت گرفــت و موانــع 
ــرى برداشــته شــد. از ایــن حیــث،  ــه نحــو مؤث موجــود در راه ایــن شــیوه آموزشــى ب
ــا ایجــاد و  ــا ب ــراى دانشــگاه شــد ت ــه نوعــى فرصــت ب چالش هــاى موجــود تبدیــل ب
ــاز  ــد در صــورت نی ــوب بتوان ــه شــکل مطل ــات و زیرســاخت ها ب گســترش ایــن امکان
بخشــى از بــار آمــوزش در آینــده، یعنــى دوران پــس از کرونــا،را نیــز بــه ایــن شــیوه 

منتقــل کنــد. 
چه توصیه ى کلى به دانشجویان دارید؟

ــه دانشــجویان جــوان، تــالش و جهــاد در ســه زمینــه اســت: یکــى  توصیــه ى مــن ب
ــق تهذیــب نفــس، دیگــرى تــالش  تــالش در جهــت ســالم نگــه داشــتن روح از طری
بــراى ســالم نگــه داشــتن ذهــن از طریــق کســب علــم، و در آخــر تــالش بــراى ســالم 

ــق ورزش.  نگــه داشــتن تــن از طری
درپایان، ضمن تشکر مجدد از شما، چنان چه صحبت خاصیدارید بفرمایید.

عــرض خاصــى نیســت. از شــما بابــت تمــام زحمت هایــى کــه در جهــت تهیــه ایــن 
نشــریه ارزشــمند متحمــل مى شــوید و هم چنیــن بابــت فرصتــى کــه در اختیــار بنــده 

گذاشــتید بســیار سپاســگزارم. 
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گفت وگو بادانشجوى دانشگاه سلمان فارسى کازرون آیدا سبزوارى
به مناسبت افتتاح نمایشگاه طراحى و نقاشى این هنرمند

آیــدا ســبزوارى دانشــجوى ســال ســوم رشــته مهندســى 
ــه،  ــلمان فارســى کازرون اســت ک ــگاه س ــر دانش کامپیوت
ضمــن تحصیــل در رشــته خود، بــه امــور هنــرى و فرهنگى 
نیزازجملــه طراحــى و نقاشــى عالقه منــد اســت و در ایــن 
ــه  ــى،و درفاصل ــردازد. وى به تازگ ــه فعالیــت مى پ عرصــه ب
ــلمان  ــگاه س ــیس دانش ــجو (16 آذر) و روز تأس روز دانش
فارســى (19 آذر)، در ســاختمان ادارى دانشــگاه بــراى 
عالقه منــدان و بازدیدکننــده گان اقــدام بــه برگــزارى 
نمایشــگاهى از گزیــده ى آثــار خــود نمــود. در گفت وگــوى 
ــتگاه  ــاره ى خاس ــا او درب ــش رو، ب ــرده ى پی ــح و بى پ صری
ــجویى  ــرى، دوران دانش ــاى هن ــه فعالیت ه ــه اش ب عالق
ــه  در دانشــگاه ســلمان فارســى، و زندگــى شــخصى اش ب

ــته ایم.  ــت نشس صحب
خانــم ســبزوارى، بــا ســالم و ســپاس بابــت وقتــى کــه دراختیــار مــا و مخاطبــان 
ــى  ــده گان معرف ــراى خوانن ــان را بیشــتر ب ــاَ خودت ــد، لطف ــرار داده ای ــه ق خبرنام

کنیــد. 
باعــرض ســالم. آیــدا ســبزوارى هستم.رشــته ى تحصیلــى مــن در مقطــع دبیرســتان 
ریاضــى فیزیــک بــوده و در مدرســه ى نمونــه  دولتــى بانوســالمى درس مى خوانــدم و 
اکنــون دانشــجوى رشــته مهندســى کامپیوتــر(IT) دانشــگاه ســلمان فارســى کازورن 
هســتم.  از دوران کودکــى عالقــه ى زیــادى بــه فعالیت هــاى هنــرى و از جملــه هنــر 
ــث شــداز ســال 1395 بتوانیــم فعالیــت  نقاشــى و طراحــى داشــتم کــه همیــن باع

ــم.  ــه ده ــترده تر ادام ــورت گس ــرى ام را به ص هن

ــناخته  ــگاه ش ــدى در دانش ــال و چندبع ــیار فع ــجویى بس ــوان دانش ــما به عن ش
ــرى و  ــت هن ــوع فعالی ــاى متن ــا، از زمینه ه ــده گان م ــراى خوانن ــوید. ب مى ش

ــد.  ــود بگویی ــگاهى خ دانش
در ســال تحصیلــى 1399-1400، عضــو شــوراى مرکــزى انجمــن مهندســى کامپیوتر 
ــتم.  ــت داش ــن فعالی ــر انجم ــب دبی ــوان نائ ــودم و به عن ــلمان فارســى ب ــگاه س دانش
ــته ى  ــن شایس ــر و انجم ــن برت ــوان انجم ــت به عن ــا توانس ــن م ــبختانه انجم خوش
ــر انتخــاب شــود و ایــن موفقیــت را کســب کردیــم. در ســال جــارى (1400- تقدی
ــوان  ــه داده ام و به عن ــر را ادام ــى کامپیوت ــن مهندس ــت در انجم ــم عضوی 1401) ه
نائــب دبیــر انجمــن فعالیــت دارم. در کنــار فعالیــت در انجمــن در جشــنواره رویــش 
هــم توانســتم بــه عنــوان برگزیــده جشــنواره در بخــش ســاخت کلیــپ معرفــى شــوم. 
ــى و  ــگاه نقاش ــزارى نمایش ــرى، برگ ــى هن ــه ى فرهنگ ــن در زمین ــت م ــر فعالی دیگ
ــت فرهنگــى و اجتماعــى  ــر معاون ــا تدبی ــا ب ــام شــیوع کرون ــود کــه در ای طراحــى ب
ــگاه  ــورى در دانش ــورت حض ــود را به ص ــرادى خ ــگاه انف ــتم نمایش ــگاه توانس دانش

برگــزار کنــم.

ــا  ــوده ی ــابى ب ــت؟ اکتس ــده اس ــود آم ــا به وج ــما از کج ــر در ش ــه هن ــه ب عالق
ــى؟ وراثت

ــرا  ــت. زی ــى اس ــورت وراثت ــوده و به ص ــى ب ــان کودک ــر از زم ــه هن ــن ب ــه ى م عالق
ــادى  ــگ و روغــن فعالیــت زی ــا تکنیــک رن ــه نقاشــى ب ــادرم هــم در زمین ــدر و م پ
داشــته اند، عــالوه بــر آن خواهــرم هــم در زمینــه ى خوش نویســى در انــواع 
ــم  ــن ه ــن رو م ــت دارد. از ای ــرى، و... فعالی ــته، تحری ــتعلیق، شکس ــاى نس قالب ه

ــتم. ــرى هس ــت هن ــه فعالی ــد ب عالقه من

رویکرد اعضاى خانواده نسبت به فعالیت هاى هنرى شما چیست؟ 
خانــواده ام همیشــه بهتریــن مشــوق و حامــى بــراى انجــام فعالیت هــاى هنــرى مــن 
ــده  ــا ش ــن زمینه ه ــت در ای ــه فعالی ــن ب ــدى م ــث عالقه من ــن باع ــد  و همی بوده ان

و مى شــود.

آیا فعالیت هنرى تأثیرى در زندگى یا شخصیت شما داشته است؟
بــا توجــه بــه اینکــه مــن شــاخه هنــرى را به عنــوان شــاخه فرعــى انتخــاب کــرده ام 
ــراى  ــه همیــن دلیــل بهتریــن ســرگرمى ب و درواقــع رشــته ى اصلــى مــن نیســت ب

ــد. ــاب مى آی ــن به حس ــت م ــات فراغ اوق

براى ما و خواننده گان از افتخارات خود بگویید؟
ــش  ــر، نمای ــرود، تئات ــه س ــى از جمل ــاى متفاوت ــن در زمینه ه ــه م در دوران مدرس
عروســکى، نقاشــى، طراحــى، نمایش نامه خوانــى بــه  زبــان انگلیســى ، احــکام، 

ــتى و  ــاى دس ــان، هنره ــن حی ــر ب ــنواره جاب ــى، جش ــنواره خوارزم ــاعره، جش مش
ــتان را کســب  ــتان و شهرس ــوم اس ــا س ــام اول ت ــرده و مق ــرکت ک تجســمى، و... ش
ــدن دوره مربوطــه گواهــى  ــا گذران ــه دانشــگاه ب ــرده ام.  هم چنیــن قبــل از ورود ب ک

ــم. ــى ام را گرفت رانندگ
پــس از آن در زمــان دانشــجویى توانســتم مــدركicdl از فنــى حرفــه اى و مــدرك 
تربیــت مــدرس ابتدایــى از دانشــگاه پیــام نــور کازرون و هم چنیــن گواهــى فتوشــاپ 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــایت از دانش ــى س ــى طراح ــیراز و گواه ــر ش ــگاه باهن از دانش
کازرون بگیــرم.  دیگــر فعالیــت مــن، همــکارى در تدویــن و نوشــتن کتــاب طراحــى 
ســایت بــا کمــک یکــى از اســتادان محتــرم دانشــگاه بــود کــه ایــن کتــاب به صــورت 
آنالیــن و رایــگان در ســایت منتشــر و دراختیــار عمــوم و عالقه منــدان قــرار گرفــت. 
ــت  ــلمان فارســى در جه ــگاه س ــس دانش ــراى پردی ــده اى ب ــرح ای ــر آن، ط ــالوه ب ع

ــه داده ام. ــه دانشــگاه ارائ ــرژى بــود کــه به صــورت پروپــوزال ب مصــرف بهینــه ى ان

آیا شما در دوران دانشجویى عالوه بردرس مشغول به کار بوده اید؟ 
ــوده ام و  ــه کار ب ــون تبلیغــات مشــغول ب ــه، مــن در کنــار درس و دانشــگاه در کان بل

ــراى مــن ایجــاد کــرده. ــه ى جدیــدى را ب تجرب

دانشجوى موفق از دید شما چه کسى است؟
بــه نظــر مــن دانشــجویى موفــق اســت کــه بتوانــد عــالوه بــر درس فعالیــت دیگــرى 
را به صــورت مجــزا انجــام دهــد و هنــر یــا فنــى را خــارج از دانشــگاه و... دنبــال کنــد. 

تجربه تحصیل و فعالیت در دانشگاه را چه گونه دیده اید؟
تحصیــل در دانشــگاه یــک تجربــه ى متفــاوت و خــوب بــراى مــن هســت و فرصتــى 
ــورد  مناســب بــراى دنبــال کــردن فعالیت هــاى فرهنگــى و هنــرى و علمــى م
ــل از  ــان قب ــا در زم ــن موقعیت ه ــیارى از ای ــاید بس ــه ش ــت ک ــوده اس ــه ام ب عالق
ــا فراهــم شــدن زمینــه ى  دانشــگاه به ســختى به دســت مى آمــد امــا در ایــن دوران ب
ــج بهتــرى حاصــل مى شــود. مناســب هم چــون هم فکــرى و حمایــت مســئولین نتای

ــرى  ــجویى و هن ــم از دانش ــما اع ــت ش ــرى در فعالی ــرى تأثی ــا دوران همه گی آی
داشــته اســت؟

ــه تنهــا بــراى مــن محدودیــت نبــود بلکــه زمــان مفیــدى محســوب  ــا ن دوران کرون
ــداال،  ــه: مان ــى ازجمل ــم نقاشــى را در ســبک ها و تکنیک هــاى متفاوت شــد کــه بتوان
ــورت  ــگ، و... به ص ــودکار، آبرن ــى، خ ــتل گچ ــال، پاس ــال، هایپررئ ــم، مینیم کوبیس
خودآمــوز فــرا بگیــرم و در زمینــه ى تحصیلــى هــم مهارت هــاى متفاوتــى از جملــه 
طراحــى ســایت، ســاخت کلیــپ و تیــزر تبلیغاتــى، موشــن گرافیک، فتوشــاپ، 
ــدن  ــا گذران ــدم ب ــق ش ــن موف ــم. هم چنی ــد، و ... را کســب کن برنامه نویســى اندروی

ــرم. ــى را بگی ــاى متفاوت ــاوت مدرك ه ــاى متف دوره ه

چه توصیه اى براى دانشجویان به طور عام دارید؟
ــک  ــاً در ی ــد و حتم ــت ندهی ــتان ها را از دس ــوص تابس ــجویى و به خص ــان دانش زم
زمینــه، مهارتــى را کســب کنیــد زیــرا در مقاطــع باالتــر خیلــى مى توانــد بــه شــما 

کمــک کنــد.

ــر  ــا نقطه نظ ــت ی ــه صحب ــما، چنان چ ــدد از ش ــکر مج ــن تش ــان، ضم درپای
ــد. ــد بفرمایی خاصیداری

تشکر از وقتى که در اختیار من قرار دادید.
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ــد،  ــار مــا قــرار دادی ــا ســالم و ســپاس بابــت وقتــى کــه در اختی ــر، ب آقــاى دکت
لطفــاً بفرماییــد تأســیس گــروه آموزش هــاى آزاد و مجــازى اصــوالَ قــرار بــوده چــه 

خألیــى را پــر یــا چــه نیــازى را مرتفــع ســازد؟
بــا ســالم و ســپاس از دعــوت شــما. همان طــور کــه مســتحضر هســتید یکــى از وظایــف 
مهــم دانشــگاه به عنــوان متولــى اصلــى آموزشــو تربیــت نیــروى کارآمــد بــراى نیازهــاى 
مختلــف جامعــه، توانمند ســازى مهارتــى و آموزشــى اقشــار مختلــف به ویــژه دانشــجویان 
در زمینــه افزایــش توانائى هــاى تخصصى-کاربــردى رشــته ى تحصیلــى و هم چنیــن رفــع 
ــور  ــى کش ــتگاه هاى اجرای ــازمان ها و دس ــت هاى س ــه درخواس ــخگویى ب ــا و پاس نیازه
ــه  ــت ب ــا عنای ــذا ب ــت. ل ــان اس ــه آن ــردى ب ــه اى کارب ــاى حرف ــه ى آموزش ه ــراى ارائ ب
محدودیت هــاى سیســتم رســمى آموزشــى، جریان هــاى متنــوع آموزش هــاى عمومــى 
و تخصصــى به صــورت غیررســمى و در قالــب آموزش هــاى آزاد صــورت مى پذیــرد.
ــات  ــر اســتادان ونیروهــاى مجــرب و هم چنیــن امکان ــه ب ــا تکی ــى ب ــن آموزش های چنی
ــازار کار اعــم از  ــا در نظــر گرفتــن نیازهــاى واقعــى ب و تجهیــزات آموزشــى مناســب و ب
صنعــت، کشــاورزى و خدمــات کشــور، بــراى ارائــه ى آموزش هــاى تخصصــى و حرفــه اى 
و رفــع نیــاز تخصصــى دانش آموختــگان دانشــگاه ها، کارشناســان، متخصصــان و مدیــران 

ســازمان ها و صنایــع کشــور بنــا نهــاده شــده اســت. 

براى خوانندگان قدرى از تاریخ چه و سابقه گروه بگویید.
هســته ى اولیــه ى گــروه آموزش هــاى آزاد و مجــازى مطابــق چــارت مصــوب دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون از ســال 1397 در مجموعــه ى معاونــت آموزشــى و تحصیــالت 
ــر  ــى دکت ــکار گرام ــات هم ــم از زحم ــا الزم مى دان ــت. در این ج ــى شــکل گرف تکمیل
یاســر خواجــوى به عنــوان اولیــن رئیــس گــروه آموزش هــاى آزاد و مجــازى در 
ــا شــروع همه گیــرى  برگــزارى دوره هــاى متنــوع به صــورت حضــورى تشــکر کنــم. ب
ویــروس کرونــا در پایــان ســال 1398 و تمرکــز ایــن گــروه بــر تهیــه ى زیرســاخت هاى 
ــش  ــبرد بخ ــورى، پیش ــاى غیرحض ــکیل کالس ه ــراى تش ــازى ب ــوزش مج الزم آم
ــاى  ــه ى فعالیت ه ــت و ادام ــه یاف ــازى ادام ــورت مج ــر به ص ــاى آزاد ناگزی آموزش ه
ــروه  ــاى گ ــراى برنامه ه ــراى اج ــاعد ب ــرایط مس ــدن ش ــه فراهم ش ــوط ب حضــورى من

ــد. ــازى ش ــاى آزاد و مج آموزش ه

ــرف  ــاى درش ــاَ برنامه ه ــن احیان ــه و هم چنی ــات صورت گرفت ــه اى از اقدام خالص
اجــرا را تشــریح بفرماییــد. 

ــى  ــوزه ى کل ــازى در دو ح ــاى آزاد و مج ــروه آموزش ه ــت گ ــر فعالی ــال حاض در ح
تعریــف شــده اســت: اول برگــزارى دوره هــاى آموزشــى ثابــت بــه صــورت تــرم فصلــى 
ــه،  ــى فرانس ــان انگلیس ــه زب ــى مکالم ــن دوره ى آموزش ــر چندی ــال حاض ــه در ح ک
آمادگــى آزمــون بیــن المللــى آیلتــس و آمــوزش زبــان کــودکان در حــال اجرا هســتند. 
حــوزه ى دوم شــامل کارگاه هــا و دوره هــاى تخصصــى و حرفــه اى و رفــع نیــاز تخصصــى 
و  ســازمان ها  مدیــران  و  متخصصــان  دانشــگاه ها، کارشناســان،  دانش آموختــگان 
صنایــع کشوراطالع رســانى شده اســت.براى نمونــه مى تــوان بــه کارگاه آموزشــى 

ــود.  ــاره نم ــى اش ــى و بازرگان ــت مال Google  و مدیری earth و GRE

لطفاَ مختصرى درمورد برنامه هاى آتى گروه توضیح دهید؟
ــز  ــرم پایی ــروه در ت ــت گ ــاى ثاب ــردم دوره ه ــرض ک ــان ع ــه خدمتت ــور ک همان ط
به تازگــى بــه پایــان رســیده و ثبت نــام ایــن دوره هــا در تــرم زمســتان ادامــه خواهــد 
یافت.هم چنیــن به تدریــج و بــا توجــه بــه نزدیک شــدن بــه پایــان نیم ســال تحصیلــى 
و فراغــت بیشــتر دانشــجویان بــراى شــرکت در کالس هــاى جدیــد، دوره هــاى دیگــرى 

نیــز ارائــه خواهنــد شــد. 

موفقیت بیشتر گروه را درگرو چه عامل یا عواملى مى دانید؟
ــروه  ــت گ ــل موفقی ــن عام ــلمان فارســى مهم تری ــاى تخصصــى دانشــگاه س بضاعت ه
بــوده و هســت کــه منجــر بــه تقاضاهــاى برون دانشــگاهى به منظــور مشــارکت 
ــت  ــه ى فعالی ــترش دامن ــوزش و گس ــه آم ــف از جمل ــاى مختل ــگاه در حوزه ه دانش
گــروه آموزش هــاى آزاد و مجــازى در ســطح درون اســتانى و ملــى به طــور مســتقل یــا 

ــز شده اســت.  ــر نی ــا و مؤسســات معتب ــایر نهاده ــا س مشــترك ب

در انتخاب و برگزارى دوره ها به چه عواملى توجه مى شود؟
ــجویان،  ــى دانش ــور آموزش ــاره ام ــگاه درب ــى دانش ــأت علم ــکاران هی ــنجى هم نیازس
جامعــه و صنعــت اساســى ترین عامــل در انتخــاب و برگــزارى دوره هــا هســت. 
ــاى آزاد  ــروه آموزش ه ــان گ ــوم مخاطب ــجویان و عم ــت هاى دانش ــن درخواس هم چنی

ــت.  ــزارى دوره هاس ــاب و برگ ــون در انتخ ــوان رهنم ــواره به عن ــز هم نی

مدرسان دوره ها باید واجد چه شرایطى باشند؟
ــتفاده از  ــازى، اس ــاى آزاد و مج ــروه آموزش ه ــى گ ــدف اصل ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
بضاعت هــاى تخصصــى دانشــگاه ســلمان فارســى بــراى توســعه ى بحــث آموزش اســت، 
کلیــه ى اعضــاى هیــأت علمــى، مدرســان مدعــو، فارغ التحصیــالن دانشــگاه ســلمان و 
حتــى دانشــجویان برتــر شــاغل بــه تحصیــل کــه در زمینــه ى تدریــس دوره هــا صاحب 
ایــده و نظــر هســتند، مى تواننــد درخواســت مشــارکت خــود را بــه ایــن گــروه اعــالم 
ــراى اجرایى شــدن آن در اســرع وقــت انجــام مى شــود. کننــد و هماهنگى هــاى الزم ب

درپایان، ضمن تشکر مجدد از شما، چنان چه صحبت خاصى دارید بفرمایید.
ــاو  ــکاس فعالیت ه ــرم در انع ــکاران محت ــما و هم ــات ش ــًال از زحم ــم متقاب ــده ه بن
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض ــم.در ح ــکر مى کن ــگاه تش ــه دانش ــوت مجموع ــاط ق نق
ــانى  ــل اطالع رس ــه ى مراح ــورى، کلی ــورت غیرحض ــا به ص ــکیل کالس ه ــرایط تش ش
ــاپ (09014037470) و  ــق واتس ــان از طری ــام متقاضی ــى و ثبت ن ــاى آموزش دوره ه
ــود و تشــکیل  ــام مى ش ــروه انج اینســتاگرام(@sfuk_virtual_teaching) گ
کالس هــا نیــز تابــع ضوابــط دانشــگاه و تــا اطــالع ثانــوى غیرحضــورى اســت. ان شــاءاهللا 
ــا و  ــز در فضاه ــوزش آزاد نی ــاى آم ــورى، دوره ه ــاى حض ــایى کالس ه ــس از بازگش پ

کارگاه هــاى دانشــگاه برگــزار خواهــد شــد.

معرفى و تشریح فعالیت ها و برنامه هاى مرکز آموزش هاى آزاد و مجازى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
در گفت وگو با دکتر یحیى گردانى رئیس گروه آموزش هاى آزاد و مجازى

دانشــگاه  مجــازى  و  آزاد  آموزش هــاى  گــروه 
ــه از  ــالى ک ــد س ــى کازرون در چن ــلمان فارس س
تأســیس آن مى گــذرد، چــه در دوران پیــش و 
ــه  ــى درزمین ــاى مهم ــن  کرونا،فعالیت ه ــه حی چ

متقاضیــان  بــه  تخصصــى  آموزش هــاى  ارائــه 
ــت.  ــورت داده اس ــگاه ص ــارج از دانش ــل و خ داخ
ــى  ــى گردان ــر یحی ــش رو، دکت ــوى پی در گفت وگ
و  مجــازى  و  آزاد  آموزش هــاى  گــروه  رئیــس 

اســتادیار بخــش آمــوزش زبان انگلیســى دانشــگاه، 
ــاى آن  ــا و فعالیت ه ــروه و برنامه ه ــه گ از تاریخ چ
ــه خواهــد گفــت. ــرم خبرنام ــان محت ــراى مخاطب ب
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بـــه وجود آمـــدن تغییـرات ســـریع در فناورى هـاى روز دنیـــا،چالش ها و توسعه ى 
نیــاز روزافــزون جامعـــه ى امـــروز بــه انــرژى، مشــکالت زیســت محیطى و معضالت 
اســتخراج و ذخایرانــرژى، ناکارآمــدى ایده هــاى گذشــته، و افزایــش تعــداد 
ــى  ــه عوامل ــرژى ازجملـ ــوزه ى ان ــرده ح ــص و تحصیل ک ــراد متخص ــم گیر اف چش
هســتند کــه وجــود مراکــز نـــوآورى انرژى را بـــه یک نیـــاز اساســى تبدیــل کرده 

بـا  نـوآورى  مراکـز  اسـت. 
ایـــده ایجــاد کانونــى براى 
ــه،  ــده، تجرب ــان ای صاحب
ــتر  ــرمایه بس ــش و س دان
ــراى رشــد و  مناســبى را ب
شــکوفایى فراهم مــى آورد 
ــو و  ــاى ن ــذب ایده ه وجـ
ــراد منجر  نوآورى هـاى افـ
ــل  ــک معض ــه حــل ی ب
صنعــت  چالش هــاى  از 
ــک  ــه یـ ــرژى و عرضـ ان
محصولبـــر مبناى دانـــش 
مى شــود.  پژوهـــش  و 
مراکــز،  ایــن  هســته 
ــوآوران  ــگران و ن پژوهشـ

یـــا صاحبان ایـــده هاى خالقانه هســتند کـــه بـــا هدایـــت مرکــز نـــوآورى انرژى 
ــد. ــود گام برمى دارن ــان خ ــش بنیـ ــول دان ــعه محصـ ــت توسـ در جه

برخــى از اهــداف مراکــز نــوآورى عبارتنــد از:فرصت ســازى ایده هــاى نــو، ترویـــج 

و توســـعه فرهنـــگ نـــوآورى و کارآفرینـــى، ایجــاد زمینــه ى مناســب بــراى بروز 
خالقیــت و بســترى بــراى رشــد و پــرورش ایده هــاى نــو بــر مبنــاى دانــش، ایجــاد 
ارتبــاط بیــن دانشــگاه، صنعــت و دولــت و تأمیــن ســرمایه هاى مــادى و معنــوى، 
ایجــاد ارتبــاط و تعامــل الزم با مراکزرشــد، پارك هـــاى علـــم و فنـــاورى، دفاتـــر 
ــا صنعــت و ســـایر نهادهــاى مرتبط،حمایــت از طرح هــاى پژوهشــگران  ــاط ب ارتب
ــازى  ــتغال و تجارى س ــى، اش ــراى کارآفرین ــب ب ــتر مناس ــاد بس ــان، ایج و محقق
ــاد  ــان، ایج ــرکت هاى دانش بنی ــات ش ــکل گیرى و حی ــه ش ــک ب ــوالت، کم محص
بســتر مناســب بــراى کارآفرینى و اشــتغال، طراحــى محصــوالت و خدمــات نوین در 
راســتاى کاهــش هزینه هــاى انــرژى، حمایــت از محیــط زیســت، خــروج از فرهنــگ 
تک محــورى بــودن، توســـعه و اعتــالى کشـــور از طریــق خلــق دانـــش، فنــاورى 
و کســـب و کار دانــش بنیــان، ایجـــاد زمینـــه جـــذب درآمدهـــاى اختصاصـــى 
ــراى  ــى بـ ــى و خارج داخلـ
ــایى  ــز و دانشـگاه،شناسـ مرک
و توانمندســـازى متخصصــان، 
اســتادان  و  دانشـــجویان 

خالق، نـــوآور و کارآفریـــن.
فرآینــد  راســتا،  ایــن  در 
تجهیــز و راه انــدازى مرکــز 
دانشــگاه  انــرژى  نــوآورى 
کازرون  فارســى  ســلمان 
دکتــر  حمایت هــاى  بــا 
عباســى دوانى،  فریــدون 
شــریف  مــردم  نماینــده 
و  کازرون  شهرســتان هاى 
کوهچنــار در مجلــس شــوراى 
اخــذ  از  پــس  اســالمى، 
مجوزهــاى الزم از ابتــداى ســال 1400 شــروع شــد و در خــرداد مــاه همیــن ســال 
ــا فراخـــوان عمومـــی جــذب واســتقرار شــرکت ها در دفاتــر، مرکــز اقــدام بــه  ب
ــرژى از  ــف ان ــاى مختل ــن در حوزه ه ــاى نوی ــب ایده ه ــرکت هاى صاح ــذب ش ج

مرکز نوآورى انرژى دانشگاه سلمان فارسى کازرون در مسیر تعالى و رشد

دکتر حامد فتوحى
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ــرى  ــرژى خورشــیدى، بات ــن، ان ــرژى هــاى نوی ــرژى هســته اى، ان ــه حوزه یان جمل
ــع نفــت و گاز  ــر و صنای ــرژى هــاى تجدید پذی ــى، ان ــن، خودروهــاى برق هــاى نوی
ــارس  ــرکت ف ــدام نمودند؛ش ــتا اق ــن راس ــه در ای ــرد. برخــى از شــرکت هایى ک ک
پویــان الکترونیــک، شــرکت شــبکه جهانــى آســمان فنــاوران ســبز، شــرکت نــور 

شــرق کیمیــاى پــارس و شــرکت جوانفرجــوى خلیــج 
فــارس بودنــد و طــرح هایارائــه شــده توســـط ایــن 
شــرکت هامورد بحــث و بررســى قــرار گرفتنــد. 
ــد و  ــت جدی ــی بایسـ ــده م ــه ش ــده هاى ارائ ایـ
ابتـــکاري، امکان پذیـــر، مبتنـی بـــر تولیـد دانـش 
ــاي  ــري نیروه ــت به کارگی ــد، قابلی ــاوري جدی و فنـ
متخصـــص و فـارغ التحصیـــل دانشـــگاه ها، توجیـه 
ــاي  ــذ مجوزه ــکان اخ ــی و ام ــی و مقرراتـ قانونـ
ضــروري را داشـــته باشـــد. هم چنیــن ایده هــا، بایــد 
ــامل: مقـرون بـه صرفـه و  ویژگی هـاي اقتصـادي شـ
سـود آورى، مبتنـی بر نیـاز داخلی کشـور، اشـتغال زا 
و منجــر بــه تولیـــد کســـب و کار گــردد و قابلیــت 
فـــروش دانش و فنـــاوري را داشـــته باشــد.با در نظر 
ــات مطــرح شده،بررســـى و پذیـــرش  ــن الزام گرفت
اولیــه طــرح با برگـــزاري چندین جلســـه مصاحبـــه 
و ارائـــه ایـــده توســـط خــود متقاضـــیان در ســالن 
کنفرانــس مرکــز نـــوآورى بــا حضـــور دکتــر غریــب 
فاضــل نیا ریاســت دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
دکتــر عقیــل محمــدى و دکتــر حامــد فتوحــى برگزار 
شد. بررســـی ایده، تعیین برنامـــه کاري، جمـع بنـدي 
نتایـج مصاحبـه، کنتـرل مـدارك، سـوابق ومسـتندات 
ارائه شده توســـط متقاضى جهتبررســـى صالحیـــت 
اســـتقرار در مرکز نـــوآورى و پذیـــرش نهایـــی اخذ 
ــى و  ــوراهاى فن ــد در ش ــس از تأیی ــا پ ــد ت گردی
نظارتــى با تبـــادل قــرارداد و صــدور مجوز اســـتقرار 
ــور  ــا حض ــرکت ها ب ــز نوآورى،ش ــی در مرک متقاض
فعــال و تــالش در جهـــت تثبیــت ایــده و شـــناخت 
ــماًکار  ــوآورى رس ــز ن ــررات مرک ــت مق ــازار و رعای ب

ــد. ــروع کنن ــود را در مرکزش خ
ــه  ــاى ارائ ــان طرح ه ــات و در می ــن جلس ــى ای در ط
ــر  ــرح زی ــى به ش ــرح پژوهش ــاً 9 ط ــده، مجموع ش

ــع شــد: ــه واق ــرش اولی ــورد بررســى و پذی م
1- ایستگاه هاى تقلیل فشار گاز هوشمند

2- راه اندازى کارگاه کالیبره کنتورهاى خانگى
3- آب شیرین کن سیار

4- راه اندازى کارگاه کالیبره کنتورهاى صنعتى
5- بومى سازى تولید قطعات کنتور

و  ارتقا یافتــه  کنتــور  تولیــد  امکان ســنجى   -6
هوشــمند

ــبکه  ــل بــه ش ــیدى متص ــاى خورش 7- اینورتره
ــرق ــع ب توزی

8- اینورترهاى مجزا از شبکه برق
ــرژى و  ــت ان ــاى مدیری ــاخت برده ــى وس 9- طراح

BMS
ــرکت ها و  ــاى ش ــور اعض ــان بندي حض ــه کاري و زمـ ــه ى برنامـ ــک ارائـ بدون ش
ارائـــه ى گـــزارش کتبی مرحلـــه اى به مرکز نــوآورى و برگــزارى جلســات در مرکز 

نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرونــو بهره گیـــري از مشـــاورهعلمی 
ــه رشـــد و خدمــات روشــن تر توســط  ــد منجــر ب در زمینـــه تخصصـــی مى توان
مرکــز نــوآورى گــردد و ارائـه یخدمـــات مشـــروط بـــه حضــور فعــال شــرکت ها 
در مرکـــز نـــوآورى مى باشــد. دانشــگاه ســلمان فارســى بــا فراهــم آوردنخدمــات 
پشــتیبانی عمومــی شــرکت ها در شـــروع کار از 
قبیـل فضـاي کار، تجهیـــزات و خدمـات اداري، تلفن 
و کدپســتى بســتر مناســبى جهــت تســریع در رونــد 
ــل  ــاد پ ــت. ایج ــوده اس ــا نم ــد مهی ــت و رش فعالی
ارتباطــى بیــن صنعــت و شــرکت، تهیـــه ى برنامه هاى 
ترویجــى بــراى توســـعه ى نظــام نـــوآورى شـــامل 
ــى، برگـزارى  ــزارى رویدادهاى علمـى واجتماعـ برگـ
ــم کردن مجموعـه اى از  کارگاه هـا، سـمینارها و فراهـ
برنامـه هـاى آموزشـــى تخصصى مسـتمر، تسهیل در 
رونــد برگــزارى جلســات بــا ارگان هــا و ســازمان هاى 
مرتبــط جهــت  ســرمایه گذارى، مشــاوره علمــى 
ــر  ــى دیگ ــرکت ها برخ ــازى ش ــوزه توانمند س در ح
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــه دانش ــت ک ــى اس از خدمات
ــد. ــه مى ده ــن ارائ ــرکت هاى نوآفری ــه ش کازرون ب

مرکز نـــوآورى امکانـــات فــوق را در قالب سیســـتم 
خدمــات پشـــتیبانی عمومی براســاس تعرفه مرکـــز 
نـــوآورى در اختیار پذیرفته شـــدگان قـرار مـی دهد 
و خدمــات مشـــاوره اي و تخصصــى موردنیــاز را جهت 
ــه  کاهــش ریســـک بـــه شــرکت هاى مســـتقر ارائ
ــاى  ــگاهى و آزمون ه ــزات آزمایش ــدداد. تجهی خواه
ــر دوش شــرکت ها  ــزاف ب ــاى گ ــاز، هزینه ه ــورد نی م
تحمیــل مى کنــد کــه بــا اســـتفاده از آزمایشـــگاه ها 
و کارگاه هایدانشــگاه ســلمان فارســى و فراهــم آوردن 
ــاورى  ــى و فن ــاى علم ــا پارك ه ــکارى ب ــتر هم بس
ــه کاهــش هزینــه تمــام  ــد کمــک شــایانى ب مى توان

ــد. ــرکت ها نمای ــد کارى ش ــریع رون ــده و تس ش
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــرژى دانش ــوآورى ان ــز ن مرک
ــوان  ــه ت ــت دادن ب ــتاى جه ــوان در راس ــام ت ــا تم ب
بالقــوه ى جامعــه  کارآفرینــى نــوآور در تقاطــع 
ــى  صنعــت و دانشــگاه، بســتر مناســبى جهــت عمل
شــدن ایده هــاى نویــن فراهــم خواهــد آورد. هــدف، 
ــردازى  ــت ایده پ ــى جه ــه کانون ــدن ب ــل ش تبدی
توجــه  اســت.با  ایده هــا  شــدن  عملــى  و 
ــا  ــر ب ــط مؤث ــت رواب ــگاه جه ــاالى دانش ــل ب پتانس
ــط  ــاى مرتب ــدگان صنعــت و مســئوالن ارگان ه نماین
ــود  ــم ش ــت معرفیفراه ــبى جه ــتر مناس مى تواندبس
ــاد  ــه انعق ــى، ب ــس از بررس ــا پ ــا ارائه یایده ه ــا ب ت

ــود. ــى  ش ــرارداد منته ق
ــت و  ــاد اس ــیار زی ــرژى بس ــوزه ان ــا درح چالش ه
ظرفیت هــاى فراوانــى در ایــن حــوزه وجــود دارد کــه 
حضــور هم زمــان صاحبــان ایــده و متخصــص در کنار 
ــوزه  ــا در ح ــد گره گش ــگاهى مى توان ــه ى دانش جامع
ــا برنامه ریزى هــاى  انــرژى باشــد. امیــد آن مــى رود ب
ــرژى  ــوآورى ان ــز ن ــال در مرک ــل فع ــه عوام ــت منســجم مجموع ــى و مدیری اصول
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ایــن مرکــز بتوانــد تحــرك الزم را در به فعلیــت 

رســاندن پتانســیل و ظرفیت هــاى بالقــوه در ایــن حــوزه داشــته باشــد.





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

در پاییز 1400

نشست تخصصى
حافظ شناسى

21 مهر 1400

ویژه برنامه گرامیداشت
روز دانشجو

با حضور حجت االسالم عزمى، امام جمعه 
موقت کازرون
16 آذر 1400

انتخابات شوراهاى مرکزى 
انجمن هاى علمى و کانون هاى 

فرهنگى دانشجویى 
پاییز 1400

کارگاه آموزشى
HIV را بهتر بشنا سیم 

10 آذر 1400

ویژه برنامه هاى
گرامیداشت هفته پژوهش 

20 الى 24 آذر 1400

دوره هاى آموزشى مکالمه و 
گرامر زبان انگیسى

پاییز 1400

نشست علمى
توسعه بر مبناى پژوهش

21 آذر 1400

کارگاه آموزشى
چگونه روانشناس به من
کمک مى کند؟

20 آبان 1400

انتخابات شوراى مرکزى انجمن 
صنفى دانشجویان

مهر و آبان 1400

محفل انس با قرآن
به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد 

عروج ملکوتى
عالمه سیدمحمدحسین طباطبایى

24 آبان 1400

کارگاه آموزشى 
از ناراحتیت دست بکش

1 دى 1400

مسابقه کتاب خوانى 
9 آذر 1400


