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� �م �داو�د جان آ��ن ح��م ��ن � زبان آ��ن
�داو�د ����ده د�ت��ر ��م �طا ��ش �وزش �ذ�

یا ُمَقلَِّب الُْقلُوِب َو اْألَبَْصاِر   یَا ُمَدبَِّر اللَّْیِل َو النََّهاِر    یَا ُمَحوَِّل الَْحْوِل َو اْألَْحَواِل      َحوِّْل َحالَنَا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل

ا�نــک � ��و�ــِم زر�ــن و ��رت آ�ــوز ����ــت، ح�ــول ��ــو�ِ� �ھــاران را �شــارت �ی د�ــد و �ا ر�ــ�دن �ــوروز با�ــتا�ی، ا�ــن 
ــگا� ی شــ���ن و زایا�ــی و �و�ــش را �و�ــد �ی ���ــد، با�ــد �  آ��ــِن �یاکا�ــی و �ماد�ــن ر�ــتا��زِ ��ــول، �یــان ���ــز، ��ــور از ز��ــتان و ��
گام بــا ر�ــتا��ز ����ــت، دل �، د�ــده � و ا�د��ــه �مان را � شــ�وِه  ــ از ا�ــن �ا� ی د� و ز�ــور روزگار، �ــو� �ی ����ــ� �����ــم؛ و �م
کا��ــی � خــا� ی �ــن و جــان  شــ�و� �ی �وا�د��ــی، �و�وا�ــی و �وســازی �یارا��ــم و بــا ا��ــد � روز�ی ���ــر، � ا�ــن گاِه رو�ــش و زا�ــش، ت
ه ی  �د��ــم؛ از ��ــد �اِن ���ه ا�د��ــی ���ــم؛ � �یک ا�د��ــی و �م ���ــی، � ��ــ�ره ی ا�ــن خــاک ا�ــدادی �ــذِر ��ــ� �پا�ــ�م و � ����ــ
�د��ــر، بــا �ــم و �ــم ا�ا، ��ــق آ��ــده را ب�شــا��م و ق�ــل �ی ��ــورده ی �و���ــت و ��ــ�وزی را � �ورد�ــم و آغــاز�روز و روزگاری 
�ــو با�ــ�م. � ���ــن �ھــا�، با��ــ�ه ا�ــت، � ر�ــم د��ــن، ح�ــول ســال �۱۴۰١ور�ــ�دی و ط���ــه ی �ھــار ��اوت را � ��ــوم �دم 
ز جا��ــه ی �رگ، ز��ت�ــش و بــا  �جا�ــ� ع��ــی ��ــور و �  و�ه خا�ــواده ی �رگ  ��ــف ا�ان ز��ــن، �دمــان �ا��خــار دیــار ســ�مان و ��ــ
گاه س�مان �ر�ی کازرون ا�م از ا�تادان �ا�ی، دا���ویان �� و یاوران ع��ی ��ریک �ض �ما�م و � ر�م ادب و از �  دا�ش
کار �ــود ���نــان � �� ی ع��ــی و �و��ــی  ــگاه، بــا تــالش، �د�ــ� و ��ــ� �وا�ــع � ��ــه ی �ــما � � �ا�ــط �ــ�ت، � ���ــط ��شــاط دا�ش
ــگاه �وشــا �وده ا�ــد و بــا تــالش �ی �����ــش �ــما ��ان �و���ــت �ی ارز�ــده ای  �عــال، و �ــدون خ��ــی � رو�ــد آ�وز�ــی و �و��ــی دا�ش
را � ز���ــه �ی ��ت�ــف آ�وز�ــی و �و��ــی، کاری، اداری، ���ا�ــی و �و�ــ�ه ای شــا�د �وده ا�ــم، � ا��ــد دارم ا�ــن ��ــ�ر ���نــان بــا 

صال�ــ� و بــا ��ــور �عــال �ــما ��ــتاب با�ــد، �ــدا �ــوت �ی-�و�ــم.
� سا� ســار ��ــ� ال�ال و ر��ــت وا�ــ�ه ی ا��ی،�وغــای �ب ان��ــز و روح ��ــِش �ھــاران، ��ــم و جــان �ن ســال�ت، دل ��تــان 

��ــ�وف و �ا��ــد، ا�د��ــه ��تان ��عا�ــی و � ت �ن ��ــ�دام بــاد.
د��ر ��� ��ل �یا

گاه س�مان �ر�ی کازرون ر��س دا�ش
�ھاریک �ار و �ھارصد و یک �ور��دی
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ــوده  ــى ب ــه اهداف ــى از جمل ــوزش عال ــام آم ــازِى نظ بینالمللىس
ــد و دو دهــۀ آغازیــن آن،  ــه هــزارة جدی کــه در دهههــاى منتهــى ب
بهطــور جــد، مــورد اهتمــام و در دســتورکاِر دانشــگاههاى کشــورهاى 
ــا  ــان از طــرف آنه ــوده اســت و همچن ــا ب مختلــف در سرتاســر دنی
پیگیــرى مىشــود. چنیــن هدفــى در ســطِح اجــرا اَشــکال گوناگونــى 
ــجوى  ــذب دانش ــت ج ــالش در جه ــت – از ت ــه اس ــود گرفت ــه خ ب
خارجــى گرفتــه تــا برنامههــاى تبــادل اســتاد و دانشــجو و برگــزارى 

ــه. ــى یکطرف ــا حت ــترك و ی ــا و نشســتهاى مش دورهه
مزایــا و مواهــب ایــن رویــۀ غالــب بــراى کشــورهاى میزبــان، کــه در 
دو ســه دهــۀ اخیــر بهویــژه شــتاب بیشــترى بــه خــود گرفتــه، بــر 
ــى، جــذب دانشــجوى  ــد مال ــیده نیســت؛ از بع ــدان پوش کســى چن
ــه  ــد ب ــى درآم ــوزش عال ــراى دانشــگاهها و مؤسســات آم خارجــى ب
ــن  ــِد ای ــاِى روبهرش ــى از هزینهه ــد بخش ــىآورد و مىتوان ــراه م هم
مراکــز را پوشــش دهــد. عــالوه بــر آن، در بعــد آموزشــى و پژوهشــى 

بــه غنــاى فعالیتهــا و بروندادهــاى ایــن دو حــوزه منجر 
مىشــود؛ بــه ایــن صــورت کــه دانشــجویانى از محیطــى 
متفــاوت مىتواننــد جلوههــاى فرهنگــى، گنجینــۀ 
دانــش، و تجربــۀ حاصــل از تحصیــل در ســرزمین مــادرى 
ــد و در عــوض  ــل کنن ــان منتق ــه کشــور میزب ــود را ب خ
ــدة  ــگاههاى پذیرن ــِى دانش ــى و دانش ــراث فرهنگ از می
ــت  ــس از بازگش ــت، پ ــوند. در نهای ــم ش ــا متنّع آنه
ــِى کشــوِر  ــود، در حکــم ســفیران فرهنگ ــه موطــن خ ب
میزبــان خواهنــد بــود و بــه معرفــى ظرفیتهــاى متعــدد 

آن کمــک مىکننــد.
ــا  ــه تنه ــوق، ک ــمردة ف ــاِى برش ــم موهبته ــه رغ ب
بینالمللىســازى  فعالیتهــاى  امتیــازاِت  از  بخشــى 
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــى بــه شــمار مــىرود، 
بــه نظــر مىرســد در کشــور مــا، بــه خاطــر تحریمهــاى 

تشدیدشــده و ظالمانــۀ بهویــژه دوران ترامــپ و بــا شــروع همهگیــرى 
ــازى،  ــواِن سیاســتگذارى بینالمللى س ــا، تاحــّدى از شــّدت و ت کرون
ــت.  ــده اس ــته ش ــان، کاس ــو وگفتم ــطح گفتوگ ــتکم در س دس
ــوزة  ــدة ح ــار منتشرش ــد اخب ــه از رص ــدان ک ــاز چن ــب آن، ب متعاق
ــراً نوعــى آشــنایىزدایى  ــد، شــوربختانه ظاه ــى برمىآی ــوزش عال آم
از ایــن گفتمــان در ســطح زیرنظامهــاى آمــوزش عالــى صــورت گرفته 
ــوزش  ــاِل آم ــم ُعّم ــىگذاران و ه ــم خطمش ــد ه ــر مىرس ــه نظ و ب
ــه  ــم ک ــال مه ــى و درعینِح ــۀ بدیه ــن نکت ــى از ای ــه نوع ــى ب عال
ــِغ  ــج و تبلی ــتگذارى، تروی ــر ِسیاس ــوع تغیی ــر ن ــِى ه ــۀ معرف الزم

ــدهاند. ــل ش ــى اســت غاف ــان اقناع ــى گفتم نوع
بــا شــروع و شــیوع بیمــارى کوویــد 19 در ســه ســال اخیــر بــه نظــر 

حتــى  بینالمللى ســازى،  زمینــۀ  در  گشــایش  نوعــى  مىرســد 
ــاد شــده اســت.  ــوردار، ایج ــراى دانشــگاههاى کوچــک و کمتربرخ ب
ــان  ــه برایم ــى ک ــا و تلخکامىهای ــار تلخىه ــا را، در کن ــر کرون اگ
ــر  ــزوِر تغیی ــهاى کاتالی ــد، گون ــان مىنمای ــوده و همچن ــاد نم ایج
ــت،  ــن اس ــا چنی ــه گوی ــم، ک ــم و بدانی change) بنامی catalyst)
ــارى در  ــن بیم ــۀ ای ــِت زمین ــه در باف ــى ک ــوان از ظرفیتهای مىت
emergencydistance) زمینــۀ آمــوزش اضطــرارى از راِه دور
education) ایجــاد شــده اســت، در جهــت ایجــاد و توســعۀ 
مراکــز  در  بهویــژه  دانشــگاهها  بینالمللىســازى  از  جنبههایــى 

ــرد. ــره ب ــر به کوچکت
ــه  ــا ک ــوص آنه ــگاهى، بهخص ــف دانش ــاى مختل ــا و بخشه واحده
ــراه  ــه هم ــد، ب ــروکار دارن ــوزش و پژوهــش س ــِر آم ــا ام ــتقیم ب مس
ــل»  ــط بینالمل ــواِن «رواب ــر عن ــن اواخ ــه در ای ــا ک ــط عمومىه رواب
هــم بــه آنهــا اضافــه شــده اســت در گام هــاى نخســت مىتواننــد بــا 
همــکارى بخشهــاى آموزشــى بــا برگــزارى وبینارهــا، توانمندىهــاى 
رشــتههاى دانشــگاهى را بــه (دانشــگاههاى) کشــورهاى دیگــر 
ــوِه  ــایِر وج ــازِى س ــراى پیادهس ــذر راه را ب ــن رهگ ــانند و از ای بشناس
ــه جــذب دانشــجوى راِه دور همــوار ســازند.  بینالمللىســازى از جمل
بــراى نمونــه، دانشــگاههاِى داراى رشــته و گرایشهــاى زبــان و 
ــا دانشــگاههاِى کشــورهایى  ــى ب ــد تعامالت ــات فارســى مىتوانن ادبی
ــا  ــر اســت، و ی ــان فارســى دائ ــا کرســِى زب کــه در آنه
زبــان فارســى بخشــى ناگسســتنى از میــراث فرهنگــى و 
تاریخــى آنهــا بــه شــمار مــىرود، داشــته باشــند و چــه 
ــا هدفگــذارِى میانمــدت یــا بلندمــدت بتواننــد  بســا ب
ــژه  ــد؛ بهوی ــذب نماین ــى (راِه دور) ج ــجوى خارج دانش
کــه قــرار اســت طبــق اظهارنظــِر متولّیــان آمــوزش عالى 
ــاى  ــم از ظرفیته ــاکرونا ه ــا در دوران پس ــور م در کش
آمــوزش مجــازى در قالــب آمــوزش موســوم بــه تلفیقــى 
ســایر  شــود.  اســتفاده   (blended teaching)
ــًا مشــابهى مىتواننــد  ــا ســازوکاِر تقریب رشــتهها هــم ب
ــش  ــازى بخ ــدف بینالمللىس ــا ه ــهاى را ب ــن روی چنی
ــان، نقــش  ــد. در ایــن می ــه کار گیرن و دانشــگاه خــود ب
ــد  ــى مىتوان ــاى خارج ــتههاى زبانه ــا رش ــش ی بخ
ــژه  ــیار وی ــى بس ــِى بینالملل ــالِت علم ــهیل تعام در تس

تلقــى شــود و بایــد از آن نهایــت اســتفاده را بــرد.
ــه در دوران  ــورى ک ــاِى نوظه ــار چالشه ــد در کن ــر مىرس ــه نظ ب
معاصر،آمــوزش عالــى کشــورها را درگیــر نمــوده اســت، ظرفیتهایــى 
ــا  ــگاهها ب ــه دانش ــود ک ــده و مىش ــاد ش ــا ایج ــع آنه ــه تب ــم ب ه
ــا  ــد از آنه ــتانه مىتوانن ــا پیش دس ــه و ی ــگاه آیندهنگران ــاذ ن اتخ
ــاِر  ــرى، در کن ــن ام ــِق چنی ــت تحّق ــى اس ــوند. بدیه ــد ش بهرهمن
فراهــم بــودِن نســبِى بعضــى زیرســاختها، بــه حرفهاىگــرِى 
ــه چــه  ــا ب ــا و ی ــر مىگــردد کــه آی مجموعههــاى دانشــگاهى نیــز ب
ــود را در  ــل و راِه خ ــت تبدی ــه فرص ــا را ب ــى، تهدیده ــکل، بهقول ش
میــان خیــزاِب پیشــامدهاى ِ فــراروى آمــوزش عالــى پیــدا و یــا بــاز 

کننــد.

مى توان از ظرفیت هایى 
که در بافِت زمینۀ 

این بیمارى در 
زمینۀ آموزش 

اضطرارى از راهِ دور 
emergencydistance)

education) ایجاد شده 
است، در جهت ایجاد 
و توسعۀ جنبه هایى 

از بین المللى سازى 
دانشگاه ها به ویژه در 

مراکز کوچک تر 
بهره برد

دکتر علیرضا راستى
سردبیر

دانشگاه، کرونا، و بین المللى سازى آموزش عالى
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همزمان با آغاز ایام اهللا دهه فجر و طى دیدار با امام جمعه کازرون صورت پذیرفت

تجدید میثاق دانشگاهیان کازرون با آرمان هاى انقالب
ظهــر روز سه شــنبه، 12 بهمن مــاه 
ــه  ــام اهللا ده ــاز ای ــا آغ ــان ب و همزم
ــران  ــا و مدی ــى از روس ــر، جمع فج
کازرون  شهرســتان  دانشــگاه هاى 
ــالم  ــر حجت االس ــور در دفت ــا حض ب
صباحــى، امــام جمعــه کازرون، ضمــن 
دیــدار و گفتگــو بــا ایشــان، بــا 
آرمان هــاى انقــالب اســالمى تجدیــد 

ــد. ــاق کردن میث
ــى و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــلمان  ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ام
غریــب  دکتــر  کازرون،  فارســى 
ــلمان  ــا، رئیــس دانشــگاه س فاضل نی
دیــدار  ایــن  در  کازرون  فارســى 
ــام اهللا  ــیدن ای ــک فرارس ــن تبری ضم
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر، ب ــه فج ده

اســتقرار دانشــگاه ها در شهرســتان کازرون، یکــى 
ــالب اســالمى محســوب  ــرارزش انق ــتاوردهاى پ از دس
ــگاه هاى کازرون  ــود: دانش ــان نم ــر نش ــود، خاط مى ش
توســعه اى  اثــرات  گذشــته،  ســال هاى  طــول  در 
فراوانــى را بــراى شهرســتان کازرون داشــته اند و 
ــتان و  ــن شهرس ــگاهیان ای ــام دانش ــالش و اهتم ــا ت ب
ــاى  ــى، تالش ه ــف مل ــاى مختل ــتفاده از ظرفیت ه اس
ــا  ــه اثربخشــى آنه ــه ک ــورت گرفت ــى ص ــل توجه قاب
ــد.  ــدا کن ــش پی ــه افزای ــاى جامع ــا نیازه ــب ب متناس
ــف  ــاى مختل ــعه فضاه ــه توس ــوان ب ــه مى ت از جمل
دانشــگاهى ماننــد پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون کــه ســاختمان دانشــکده علــوم پایــه آن آمــاده 
ــگاه  ــى(ع) دانش ــام عل ــتان ام ــت، بیمارس ــاح اس افتت
آزاد، مراکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون و نــوآورى زیســتى دانشــگاه آزاد کــه بــه 
ــریف  ــردم ش ــده م ــر عباســى دوانى، نماین ــت دکت هم
ــدازى شــده و  ــار راه ان شهرســتان هاى کازرون و کوهچن
برخــى مــوارد متعــدد دیگــر از ایــن دســت اشــاره کرد.

ــرورت  ــر ض ــد ب ــا تأکی ــه ب ــا در ادام ــر فاضل نی دکت
نقش آفرینــى دانشــگاهیان در مســیر تبییــن ریشــه ها 

ــا گرامیداشــت دهــه  و برگــزارى رویدادهــاى مرتبــط ب
ــه  ــدازى دبیرخان ــیس و راه ان ــا تأس ــزود: ب ــر، اف فج
دائمــى هم افزایــى دانشــگاه ها، تــالش کرده ایــم 
ــف کازرون  ــگاه هاى مختل ــف دانش ــاى مختل ظرفیت ه
در کنــار یکدیگــر قــرار بگیــرد. خوشــبختانه در دهــه 
ــى  ــه تخصص ــت کمیت ــا فعالی ــز ب ــال نی ــر امس فج
بــا  کــه  شهرســتان  دانشــگاهیان  و  دانشــجویى 
مشــارکت فعــال هــر شــش دانشــگاه کازرون تشــکیل 
ــى، فرهنگــى و... در  ــاى مختلــف علم ــد، برنامه ه گردی
ســطوح مختلــف دانشــجویى، دانشــگاهى، شهرســتان 
حــال اجــرا  در  و  شــده  طرح ریــزى  و منطقــه اى 

مى باشــند.
در این نشســت همچنیــن قنبریــان، رئیس آموزشــکده 
ــه اى دختــران کازرون و صمیمــى از مرکــز  فنــى و حرف
ــى از  ــه نمایندگ ــرى(س) ب ــب کب ــى زین ــوزش عال آم
ســایر دانشــگاهیان، ضمــن تبریــک فرارســیدن ایام اهللا 
دهــه فجــر، بــر تــداوم نقش آفرینى هــاى دانشــگاهیان 

در گرامیداشــت ایــن ایــام تأکیــد نمودنــد.
ــز  ــه کازرون نی ــام جمع ــى، ام ــالم صباح حجت االس
ــت  ــا گرامیداش ــخنانى، ب ــى س ــت ط ــن نشس در ای

از  تقدیــر  و  فجــر  دهــه  ایــام اهللا 
ــط  ــه توس ــورت گرفت ــاى ص تالش ه
در  کازرون  دانشــگاهى  مراکــز 
ــه  ــاره ب ــا اش ــف، ب ــاى مختل حوزه ه
شــکل گیرى  در  دانشــگاه ها  تأثیــر 
خاطــر  جامعــه،  ســطح  در  تفکــر 
ــى  ــود: یکــى از ثمــرات اصل نشــان نم
ــه  ــالمى، توج ــالب اس ــته انق و برجس
ــر  ــگاهى و فراگی ــاى دانش ــه نهاده ب
ــود.  ــور ب ــطح کش ــا در س ــردن آنه ک
ــز اصلــى نهادهایــى ماننــد  وجــه تمای
پــرورش  و  آمــوزش  و  دانشــگاه ها 
ــت  ــرى اس ــا، در تأثی ــایر نهاده ــا س ب
ــر در  ــکل گیرى تفک ــد ش ــر رون ــه ب ک
جامعــه مى گذارنــد. ایــن موضــوع 
ــت  ــم اس ــه مه ــژه از آن جنب ــه وی ب
ــوم  ــاى عم ــکل گیرى رفتاره ــاى ش ــر، مبن ــه تفک ک
ــا  ــه ب ــگاه ها ک ــش دانش ــن نق ــود. بنابرای ــردم مى ش م
ــد، نقشــى  ــه مســائل مى پردازن ــاى تخصصــى ب نگاه ه
ــن  ــت و برهمی ــا اس ــکل گیرى رفتاره ــدى در ش کلی
اســاس رســالت ســنگینى بر دوش دانشــگاهیان اســت.
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــن ب ــه کازرون همچنی ــام جمع ام
تقویــت جریان ســازى هاى اثرگــذار بــا نگاه هــاى 
افــزود:  کازرون،  شهرســتان  ســطح  در  بلندمــدت 
جریان ســازى هاى  حاصــل  مــا،  امــروز  زندگــى 
ــه اســت.  ــکل گرفت ــته ش ــه در گذش ــوده ک ــرى ب فک
ــه  ــرى ک ــر فک ــازى هاى موث ــا جریان س ــز ب ــا نی م
دانشــگاهیان مى تواننــد نقــش حائــز اهمیــت و تعییــن 
کننــده اى در آن داشــته باشــند، بایســتى تــالش کنیــم 
ــته  ــعه داش ــت توس ــى در جه اثربخشــى هاى بلندمدت
ــداوم هم افزایــى کــه  ــا ت باشــیم. انتظــار ایــن اســت ب
خوشــبختانه در بیــن دانشــگاه هاى شهرســتان کازرون 
بــه وجــود آمــده اســت، بــه تقویــت فعالیت هــا در ایــن 

ــه شــود. ــز پرداخت حــوزه نی

دکتــر محمدرضــا پورکریمــى، دکتر بهــروز خســروپور و دکتــر پریســا عبدالرضاپور، 
ــه دانشــیارى  ــه مرتب ــلمان فارســى کازرون ب ــى دانشــگاه س ــت علم اعضــاء هیئ

ارتقــاء یافتنــد. 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــل دانش ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــر محمدرضــا پورکریمــى، عضــو هیئت علمــى بخــش  ــاء دکت ــده ارتق کازرون، پرون
فیزیــک دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون از مرتبــه اســتادیارى بــه دانشــیارى، در 
ــد، بررســى  ــخ 9 اســفندماه 1400 برگــزار گردی جلســه هیئــت ممیــزه کــه در تاری

شــد و مــورد موافقــت قــرار گرفــت. 
ــى بخــش  ــروپور، عضــو هیئت علم ــروز خس ــر به ــاء دکت ــده ارتق ــن پرون همچنی
فیزیــک دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون از مرتبــه اســتادیارى بــه دانشــیارى، در 
جلســه هیئــت ممیــزه کــه در تاریــخ 16 اســفندماه 1400 برگــزار گردیــد، بررســى و 

مــورد موافقــت قــرار گرفــت.
ــوزش  ــور، عضــو هیئت علمــى بخــش آم ــر پریســا عبدالرضاپ ــاء دکت ــده ارتق پرون
ــه  ــتادیارى ب ــه اس ــى کازرون از مرتب ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــان انگلیس زب
دانشــیارى نیــز در جلســه هیئــت ممیــزه کــه در تاریــخ 23 اســفندماه 1400 برگــزار 

ــد، بررســى شــد و مــورد موافقــت قــرار گرفــت. گردی
دکتــر محمدرضــا پورکریمــى، تاکنــون فعالیت هــاى علمــى و تحقیقاتــى متعــددى 
ــار 25 ــه انتش ــوان ب ــان مى ت ــى ایش ــتاوردهاى علم ــت. از دس ــام داده اس را انج
مقالــه چــاپ شــده در مجــالت معتبــر علمــى ISI و علمــى پژوهشــى و 17 مقالــه 
ارائــه شــده در کنفرانس هــا و همایش هــاى معتبــر داخلــى و خارجــى اشــاره کــرد. 
ــوده  ــال نم ــددى را دنب ــى متع ــاى علم ــون فعالیت ه ــز تاکن ــروپور نی ــر خس دکت
ــه چــاپ شــده در  ــه انتشــار 20 مقال ــوان ب ــه دســتاوردهاى آنهــا مى ت کــه از جمل
مجــالت معتبــر علمــى ISI و علمــى پژوهشــى و همچنیــن 12 مقالــه ارائــه شــده به 

ــود.  ــى و خارجــى اشــاره نم ــر داخل ــاى معتب کنفرانس ه
دکتــر پریســا عبدالرضاپــور، تاکنــون فعالیت هــاى علمــى و تحقیقاتــى متعــددى را 
انجــام داده اســت. از دســتاوردهاى علمــى ایشــان مى تــوان بــه انتشــار 29 مقالــه 
ــه  چــاپ شــده در مجــالت معتبــر علمــى ISI و علمــى پژوهشــى و 27 مقالــه ارائ
شــده در کنفرانس هــا و همایش هــاى معتبــر داخلــى و خارجــى و تألیــف 5 عنــوان 

کتــاب اشــاره کــرد.
بــه دنبــال ارتقــاء مرتبــه علمــى ایــن ســه عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
طــى پیامــى بــا تبریــک ایــن موفقیت بــه دکتــر پورکریمــى، دکتــر خســروپور و دکتر 
ــاالى  ــدى ب ــاى علمــى را نشــان دهنده توانمن ــن مرتبه ه ــور، کســب چنی عبدالرضاپ
اعضــاء هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و ظرفیت هــاى قابــل توجــه 
علمــى ایــن دانشــگاه برشــمرد و بــا تقدیــر از تالش هــاى علمــى دکتــر پورکریمــى، 
دکتــر خســروپور و دکتــر عبدالرضاپــور خاطــر نشــان نمــود: از ظرفیت هــاى بســیار 
مناســب دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، برخــوردارى از حضــور و فعالیــت اعضــاء 
ــد.  ــز دارن ــى نی ــى مطلوب ــاى علم ــه توانمندى ه ــت ک ــى اس ــى جوان ــت علم هیئ
ارتقــاء ایــن ســه عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه مرتبــه 
ــاى  ــت، برگ ه ــى آنهاس ــاى علم ــى از توانایى ه ــه حاک ــر آنک ــالوه ب ــیارى ع دانش
موفقیت آمیــز دیگــرى بــه کارنامــه علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در حوزه 
علــوم پایــه و همچنیــن گــروه زبان انگلیســى نیــز اضافه نمــوده اســت.  ارتقــاء علمى 
اعضــاء هیئــت علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در بخش هــاى مختلــف ایــن 
دانشــگاه، نویــد دهنــده ى روزهایــى بهتــر بــراى جامعــه علمــى کازرون و همچنیــن 

ارتقــاء ســطح کیفــى خدمــات دانشــگاهى ایــن دانشــگاه اســت.

ارتقاء سه عضو هیئت علمى دانشگاه سلمان فارسى کازرون به مرتبه دانشیارى
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معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون در بازدید از پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون مطرح کرد

از ظرفیت هاى علمى دانشگاه هاى کازرون براى توسعه شهرستان استفاده شود

صــورت  هماهنگــى  بــا 
گرفتــه از ســوى دبیرخانــه 
هم افزایــى  دائمــى 
شهرســتان  دانشــگاه هاى 
مشــترك  نشســت  کازرون، 
ــن  ــگاه هاى ای ــاى دانش روس
شهرســتان بــا محمدعلــى 
بخــرد، معــاون اســتاندار و 
ــتان  ــژه شهرس ــدار وی فرمان
موضــوع  بــا  کازرون 
پیرامــون  هم اندیشــى 

توســعه اى  فرصت هــاى  و  موجــود  چالش هــاى 
گردیــد.  برگــزار  کازرون  دانشــگاه هاى 

ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فارســى  ســلمان  دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
ــام اهللا  ــک ای ــن تبری ــت ضم ــن نشس کازرون در ای
دهــه فجــر و تبریــک انتخــاب فرمانــدار ویــژه جدیــد 
شهرســتان کازرون، بــه برشــمردن ظرفیت هــاى 
متعــدد توســعه اى دانشــگاه هاى شهرســتان پرداخــت 
ــددى  ــى متع ــات علم ــود: مطالع ــان نم ــر نش و خاط
نشــان داده انــد کــه اســتقرار دانشــگاه ها در مناطــق 
ــال  ــه دنب ــعه اى ب ــى توس ــور، اثربخش ــف کش مختل
داشــته اند. در شهرســتان کازرون نیــز دانشــگاه 
ــوان تنهــا دانشــگاه  ــه عن ســلمان فارســى کازرون ب
دولتــى ایــن شهرســتان و قطــب علمــى منطقــه کــه 
ــا احتســاب شهرســتان هاى همجــوار و محــدوده اى  ب

ــردازد،  ــات بپ ــه خدم ــه ارای ــد در آن ب ــه مى توان ک
ــامل  ــر را ش ــون نف ــک میلی ــر ی ــغ ب ــى بال جمعیت
مى شــود، بــه عنــوان یــک فرصــت ارزشــمند 
مى شــود.  محســوب  کازرون  بــراى  توســعه اى 
برنامه ریزى هــاى  رونــد  در  اســاس  برهمیــن 
ظرفیت هــاى  هــم  کرده ایــم  تــالش  دانشــگاه 
موجــود آن را تقویــت کنیــم، هــم بســترهاى جدیدى 
ــى،  ــى و اجتماع ــات فرهنگ ــز مطالع ــه مرک از جمل

ــم.  ــاد نمایی ــرژى و... را ایج ــوآورى ان ــز ن مرک
ــن  رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنی
ــر  ــه همراهــى برجســته ى دکت ــر اینک ــح ب ــا تصری ب
ــریف  ــردم ش ــده م ــى دوانى، نماین ــدون عباس فری
مجلــس  در  کوهچنــار  و  کازرون  شهرســتان هاى 
ــى،  ــد صباح ــالم محم ــالمى، حجت االس ــوراى اس ش
ــئوالن  ــر از مس ــى دیگ ــه کازرون و برخ ــام جمع ام
ــیر  ــنى را در مس ــاى روش ــتان، افق ه ــد شهرس ارش

رشــد و توســعه دانشــگاه 
ــى کازرون  ــلمان فارس س
اســت،  نمــوده  ایجــاد 
افــزود: بــه پشــتوانه ایــن 
ــت  ــا تقوی ــا و ب حمایت ه
آنهــا از ســوى معــاون 
فرمانــدار  و  اســتاندار 
شهرســتان  ویــژه 
کازرون، مى تــوان امیــد 
مضاعفــى بــه تقویــت 
در  علمــى  گفتمــان 

مناســبات مختلــف ایــن شهرســتان داشــت؛ 
ــکده  ــه دانش ــر اینک ــح ب ــا تصری ــن ب وى همچنی
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــه پردی ــوم پای عل
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــردارى ش ــاده بهره ب کازرون آم
ــردى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون  ــه راهب برنام
ــگاه در  ــن دانش ــت ای ــاله ى حرک ــق ده س ــه اف را ک
ــاى  ــتفاده از نظره ــا اس ــت، ب ــده اس آن مشــخص ش
مشــورتى صاحب نظــران، متخصصــان، مســئوالن 
و  کازرون  شهرســتان  مردمــى  جریان هــاى  و 
و  دانشــگاه  ایــن  زیرســاخت هاى  بــا  متناســب 
ــم  ــم. امیدواری ــن کرده ای ــتان تدوی ــاى شهرس نیازه
بــا تصویــب نهایــى آن و همچنیــن بــا تــداوم 
حمایت هــاى مجموعــه مســئوالن شهرســتان کازرون 
بــراى برداشــتن برخــى قدم هــاى مــورد نیــاز 
کالن  سیاســت گذارى هاى  ذیــل  بتوانیــم  دیگــر، 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى، فصلــى جدیــد را 

محمدعلى بخرد، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون در نشست مشترك با روساى دانشگاه هاى کازرون تأکید کرد
دستگاه هاى دولتى کازرون در حل چالش هاى خود،  از ظرفیت هاى علمى دانشگاه هاى شهرستان استفاده کنند

صبــح روز 21 اســفندماه، محمدعلــى 
ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــرد، مع بخ
یوســف  کازرون،  شهرســتان  ویــژه 
ــدارى  ــى فرمان ــاون عمران ــن، مع فروت
ــراه  ــه هم ــتان کازرون، ب ــژه شهرس وی
ســلمان  دانشــگاه  رئیســه  هیئــت 
اعضــاء  از  جمعــى  و  کازرون  فارســى 
ــن  ــاران علمــى ای ــت علمــى و همی هیئ
احــداث  ســاختمان هاى  از  دانشــگاه، 
دســت  در  بناهــاى  برخــى  و  شــده 
احــداث پردیــس دانشــگاه ســلمان 

فارســى کازرون بازدیــد نمودنــد. 
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 نشســتى کــه پایــان ایــن بازدیــد برگــزار 
ــاى  ــا و توانمندى ه ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــد، ب ش
ــان  ــر نش ــى کازرون، خاط ــلمان فارس ــگاه س دانش
نمــود: دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه عنــوان 
تنهــا دانشــگاه دولتــى کازرون و قطــب علمــى غــرب 
ــعه اى  ــد اثربخشــى هاى توس ــارس، مى توان ــتان ف اس
فراوانــى بــراى شهرســتان کازرون بــه دنبــال داشــته 
ــا ارج گذاشــتن بــه تالش هــاى آنهایــى کــه  باشــد. ب
ــر  ــتند و دیگ ــگاه را گذاش ــن دانش ــاى ای ــنگ بن س
ــن  ــعه ى ای ــد و توس ــت رش ــه در جه ــوزانى ک دلس
ــود  ــى وج ــن آمادگ ــتند، ای ــدم برداش ــگاه ق دانش
ــه  ــا جامع ــزا ب ــى هم اف ــت تعامل ــه در جه دارد ک
ظرفیت هــاى  از  دولتــى،  مختلــف  نهادهــاى  و 
ــراى توســعه شهرســتان اســتفاده شــود.  دانشــگاه ب
ــاى اعضــاء  ــى و توانمندى ه ــت علم ــژه ظرفی ــه وی ب
هیئــت علمــى و همچنیــن دانشــجویان مســتعد ایــن 
ــددى را در  ــات متع ــد خدم ــه مى توانن ــگاه ک دانش
ــه  ــه جامع ــى و پژوهشــى ب ــف علم ــاى مختل حوزه ه

ــد.  ــه نماین ارای
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در بخــش 
ــى  ــه گزارش ــه ارای ــود ب ــاى خ ــرى از صحبت ه دیگ
ــوم  ــکده عل ــاختمان دانش ــازى س ــد آماده س از رون
ــت  ــى جه ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــه پردی پای
افتتــاح و آغــاز بهره بــردارى پرداخــت و افــزود: 
ــد  ــى چن ــه ط ــددى ک ــاى متع ــه فعالیت ه ــه ب باتوج
ــراى آماده ســازى ســاختمان دانشــکده  ــر ب ــاه اخی م
علــوم پایــه دنبــال شــده اســت، مى تــوان گفــت در 
ــن پردیــس  حــال حاضــر یــک کارگاه جهــادى در ای

ــده اســت.  ــدازى ش راه ان
ــردارى  ــاخت: بهره ب ــان س ــر نش ــن خاط وى همچنی

از ایــن پردیــس عــالوه بــر آنکــه ســرانه ى فضاهــاى 
ــرب  ــتان کازرون و غ ــطح شهرس ــى را در س آموزش
اســتان فــارس افزایــش خواهــد داد، اثرات توســعه اى 
ــادى  ــاى اقتص ــت فعالیت ه ــه تقوی ــددى از جمل متع
ــه آن را در  ــف ب ــى مضاع ــه و رونق بخش ــن منطق ای
ــالش  ــاس در ت ــن اس ــر همی ــد داشــت. ب ــى خواه پ
ــف  ــاى مختل ــر از کارگاه ه ــى دیگ ــا برخ ــتیم ت هس
ــم و برنامه ریزى هــا را  ــن محوطــه را فعــال کنی ای
ــه ایــن مهــم آغــاز کرده ایــم.  در جهــت دســتیابى ب
محمدعلــى بخــرد، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
ــا اشــاره  ــن نشســت ب ــز در ای شهرســتان کازرون نی
ــگاهیان در  ــى دانش ــئولیت اجتماع ــش و مس ــه نق ب
ــگاه ها  ــود: دانش ــان نم ــر نش ــه، خاط ــر جامع براب
در  متعــددى  علمــى  اثربخشــى هاى  مى تواننــد 
ــه  ــت ک ــاز اس ــه نی ــند. از جمل ــته باش ــه داش جامع
ــرزمین  ــش س ــث آمای ــه بح ــگاهیان کازرون ب دانش
توســعه  طــرح  بتوانیــم  چنانچــه  کننــد.  ورود 
شهرســتان کازرون را بــا همــکارى دانشــگاه ها و 
اســتفاده از نظرهــاى تخصصــى دانشــگاهیان تنظیــم 
ــعه  ــه توس ــدگار ب ــورت مان ــه ص ــوان ب ــم، مى ت کنی
ــاز اســت  ــن نی ــن شهرســتان کمــک کــرد. بنابرای ای
دانشــگاهیان در ایــن حــوزه بــه ایفــاى نقــش 

ــد.  بپردازن
معــاون اســتاندار و فرماندار ویــژه شهرســتان کازرون 
در بخــش دیگــرى از صحبت هــاى خــود ضمــن 
ــام  ــات انج ــودن اقدام ــف نم ــت توصی ــز اهمی حائ
شــده و گام هــاى برداشــته شــده از ســوى دانشــگاه 
ــراى ارایــه خدمــات بهتــر  ســلمان فارســى کازرون ب
ــت  ــا، ریاس ــر فاضل نی ــزود: از دکت ــه اف ــه جامع ب
ــگاه و  ــن دانش ــه ای ــراى تحــرك دادن ب ــگاه، ب دانش
ــى  ــم. کارهای ــکر مى کن ــاى آن تش ــى فعالیت ه پویای

کــه اینجــا انجــام گرفتــه مرهــون 
زحمــات ایشــان، روســاى قبلــى، اعضــاء 
ــگاهى  ــکاران دانش ــى و هم ــت علم هیئ
ــته و  ــاى گذش ــن دانشــگاه در دوره ه ای
فعلــى اســت و ان شــااهللا ایــن اقدامــات 

ــره آخــرت همگــى باشــد.  ذخی
ایشــان همچنیــن افــزود: دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون بــه عنــوان 
ــتان کازرون  ــادر در شهرس ــگاه م دانش
ــن اســاس  ــر همی محســوب مى شــود. ب
بایســتى بــا محوریت ایــن دانشــگاه و در 
ــایر دانشــگاه ها،  ــا س ــزا ب ــى هم اف فضای
ــم  ــا بتوانی ــد ت ــعه یاب ــا توس همکارى ه
ــعه  ــت توس ــذارى در جه ــات اثرگ اقدام
شهرســتان دنبــال کنیــم. بایســتى 
ــده،  ــق ده ســال آین ــالش شــود در اف ت
ــدوده  ــن مح ــگاهى کازرون را در همی ــهرك دانش ش
فعلــى کــه پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــد،  کازرون و واحدهــاى دانشــگاهى دیگــر قــرار دارن
شــکل دهیــم. در حــال پیگیــرى هســتیم کــه بتــوان 
ــه ى  ــه مجموع ــم ب ــکى را ه ــوم پزش ــگاه عل دانش

دانشــگاه هاى شهرســتان اضافــه نماییــم. 
ــا  ــود ب ــاى خ ــرى از صحبت ه ــش دیگ ــرد در بخ بخ
ــگاه  ــت دانش ــتفاده از ظرفی ــت اس ــر اهمی ــد ب تأکی
دانشــگاه هاى  ســایر  و  کازرون  فارســى  ســلمان 
ایــن شهرســتان تأکیــد کــرد: مطالعــات مــورد 
ــمت  ــه س ــتى ب ــف بایس ــتگاه هاى مختل ــاز دس نی
ــى  ــاى علم ــرد و از ظرفیت ه ــت ک ــگاه هدای دانش
ــتان  ــعه شهرس ــت توس ــگاه هاى کازرون در جه دانش
اســتفاده شــود. دســتیابى بــه ایــن مقولــه مســتلزم 

فعال تــر شــدن اســاتید دانشــگاه ها اســت. 
وى در پایــان خاطــر نشــان نمــود: در خصــوص 
پیگیرى هــاى توســعه اى مرتبــط بــا شهرســتان، 
از  مختلــف  مجموعه هــاى  همــه  خدمــت  در 
ــودن  ــر نم ــا فعال ت ــتیم. ب ــگاه ها هس ــه دانش جمل
اســتان  ســطح  در  کــه  مختلفــى  ظرفیت هــاى 
از  اســتفاده  همچنیــن  و  دارد  وجــود  کشــور  و 
ســایر  در  کــه  کازرون  انســانى  ســرمایه هاى 
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــور مش ــر کش ــگاه هاى دیگ دانش
ــت.  ــیر گام برداش ــن مس ــوان در ای ــتند، مى ت هس
ــر ایــن هــر جایــى، هــر ســازمان و نهــادى  عــالوه ب
کــه توانایــى دارد و مى توانــد کمکــى در جهــت 
ــتى  ــد، بایس ــته باش ــگاه ها داش ــائل دانش ــل مس ح
ــد و از توانشــان در  ــرار بگیرن ــار دانشــگاه ها ق در کن

ــد.  ــتفاده کنن ــائل اس ــن مس ــل ای ــت ح جه

ادامه در صفحه بعد
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رئیــس  فاضل نیــا،  غریــب  دکتــر 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
و  از مدیــران  همــراه جمعــى  بــه 
بــا  دانشــگاه،  ایــن  کارشناســان 
ــى،  ــادق رحمان ــر ص ــور در دفت حض
دادســتان کازرون، ضمــن تبریــک 
ــادل  ــه بحــث و تب انتخــاب ایشــان، ب
نظــر پیرامــون آماده ســازى مجموعــه 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش پردی
ــردارى از  ــاز بهره ب ــت آغ کازرون جه
ــال  ــه دنب ــد. ب ــروژه پرداختن ــن پ ای
ــتان  ــتان شهرس ــن نشســت، دادس ای
کازرون بــا حضــور در پردیــس، ضمــن 
78 محوطــه  از  میدانــى  بازدیــد 

هکتــارى پردیــس و بناهــاى ســاخته شــده و در دســت 
احــداث، بــا حائــز اهمیــت و گســترده توصیــف نمــودن 
فعالیت هــاى انجــام شــده در ســطح ایــن دانشــگاه، بــر 
ــتان  ــف شهرس ــتگاه هاى مختل ــت دس ــرورت حمای ض
ــى  ــلمان فارس ــد دانشــگاه س ــعه و رش کازرون از توس

ــرد.  ــد ک کازرون تأکی
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غری
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی فاضل نی
ــه  ــاره ب ــن اش ــتان کازرون، ضم ــا دادس ــدار ب در دی
ــر  ــه ب ــرى ک ــگاه ها و تأثی ــعه اى دانش ــرات توس اث
فعالیت هــاى آنهــا مى توانــد بــر کاهــش جرایــم 

داشــته باشــد، خاطــر نشــان نمــود: از ثمرات ارزشــمند 
ــیس و  ــتان کازرون، تأس ــالمى در شهرس ــالب اس انق
ــدازى واحدهــاى مختلــف دانشــگاهى و از جملــه  راه ان
ــا  ــوان تنه ــه عن ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س دانش
دانشــگاه دولتــى اســت کــه خوشــبختانه توانســته اند 
ــگاهى،  ــاخت هاى دانش ــى زیرس ــاد برخ ــن ایج ضم
دانش آموختــگان متعــدد و موفقــى را بــه جامعــه 
تحویــل دهنــد و خروجى هــاى علمــى قابــل توجهــى 
ــا ایــن وجــود هنــوز ظرفیت هــاى  برجــاى بگذارنــد. ب
ــراى بالفعــل  ــه ب ــاد دیگــرى وجــود دارد ک بســیار زی
کــردن آنهــا بایســتى دســتگاه ها و نهادهــاى مختلــف 
ــز  ــگاه ها و مراک ــار دانش ــزا در کن ــورت هم اف ــه ص ب

ــد.  ــرار گیرن علمــى ق

کازرون  دادســتان  رحمانــى،  صــادق 
نیــز خاطــر نشــان نمــود: دانشــگاه ها 
کــه  دارنــد  متعــددى  ظرفیت هــاى 
مى تواننــد در اختیــار عمــوم مــردم جامعــه 
و نهادهــاى خدمتگــذار قــرار دهنــد. از 
جملــه آنهــا مباحــث آموزشــى و پژوهشــى 
اســت کــه امیدواریــم بــا تکیــه بــه رویــه ى 
ــلمان  ــگاه س ــط دانش ــه توس ــى ک تعامل
ــده  ــه ش ــش گرفت ــى کازرون در پی فارس
اســت، بتــوان از ایــن ظرفیــت بــراى تقویت 

ــرد.  ــتفاده ک ــف اس ــاى مختل نهاده
وى پــس از بازدیــد میدانــى از محوطــه 
پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
و بناهــاى در دســت احــداث ایــن دانشــگاه، 
بــا حائــز اهمیــت و گســترده توصیــف نمــودن 
فعالیت هــاى انجــام شــده، تصریــح نمــود: تالش هــاى 
قابــل تقدیــرى بــراى راه انــدازى و بهره بــردارى از ایــن 
ــدازى و شــروع  ــرا اســت. راه ان ــس در دســت اج پردی
ــزایى در  ــش بس ــد نق ــس مى توان ــن پردی ــه کار ای ب
ــر معیشــت  ــر آن ب ــتان کازرون و تأثی ــعه شهرس توس
ــد.  ــته باش ــردم داش ــى م ــف زندگ ــاى مختل و جنبه ه
بــر همیــن اســاس دســتگاه قضائــى کازرون نیــز بــراى 
تســریع در حــل مشــکالت ایــن دانشــگاه، متناســب با 
ــد  ــگاهیان خواه ــار دانش ــى در کن ــاى قانون ظرفیت ه

بــود. 

ــم  ــى کازرون در مراس ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
گرامیداشــت روز جهانــى تاالب هــا کــه 14 بهمن مــاه و در پایــگاه پژوهــش 
و اطالع رســانى تــاالب پریشــان و بــا حضــور جمعــى از مســئوالن اداره 
ــگران  ــى از کنش ــى و جمع ــکل هاى غیردولت ــا و تش ــت، محیط بان ه محیط زیس
ــلمان  ــگاه س ــى دانش ــد، از آمادگ ــزار ش ــتان برگ ــن شهرس ــت محیطى ای زیس
ــاالب بین المللــى پریشــان خبــر  ــدازى پژوهشــکده ت ــراى راه ان فارســى کازرون ب

داد. 
ــلمان فارســى  ــل دانشــگاه س ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــاالب و  ــى ت ــت روز جهان ــا گرامیداش ــن ب ــن آیی ــا در ای ــر فاضل نی کازرون، دکت
تبریــک ایــن روز، بــه ظرفیت هــاى غنــى و برجســته زیســت محیطى شهرســتان 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــرد و ب ــاره ک ــاالب پریشــان اش ــا ت ــه ى آنه کازرون و از جمل
نقش آفرینــى هرچــه بیشــتر دانشــگاه ها در جهــت کمــک بــه احیــاء ایــن تــاالب 
ــت محیطى  ــمند زیس ــه ى ارزش ــان، گنجین ــاالب پریش ــود: ت ــان نم ــر نش خاط
ــاى  ــون پژوهش هایــى در حوزه ه ــه تاکن ــه گرچ ــت ک ــتان کازرون اس شهرس
ــاء ایــن تــاالب انجــام شــده  ــه در راســتاى احی ــا آن و از جمل ــط ب مختلــف مرتب
ــا  ــاالى ایــن تــاالب بین           المللــى، نیــاز اســت ت ــه اهمیــت ب اســت، امــا باتوجــه ب
ــته  ــتا داش ــن راس ــترده ترى در ای ــاى گس ــى تالش ه ــز علم ــگاه ها و مراک دانش
ــاى  ــى از اولویت ه ــوان یک ــه عن ــوع را ب ــن موض ــاس ای ــن اس ــر همی ــند. ب باش
ــن  ــم. در همی ــرار داده ای ــى کازرون ق ــلمان فارس ــگاه س ــاى دانش برنامه ریزى ه
ــده  ــدازى ش ــن دانشــگاه راه ان ــى ای ــى و اجتماع ــات فرهنگ ــز مطالع ــتا مرک راس
ــاى  ــد و فعالیت ه ــک کن ــى کم ــاى پژوهش ــت فعالیت ه ــه تقوی ــد ب ــه مى توان ک
دانشــجویان نیــز تقویــت گردیــده کــه منجر بــه برگــزارى برخــى رویدادهــاى ملى 
از جملــه طــرح ملــى گفتگــوى تاالب هــاى ایــران بــه میزبانــى دانشــگاه ســلمان 

فارســى کازرون شــده اســت. 
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادامــه افــزود: بــا مســئوالن ســازمان 
ــرکل ســازمان حفاظــت محیط زیســت  ــا مدی ــه ب حفاظــت محیط زیســت و از جمل
ــه دنبــال ایــن نشســت هاى  ــم و ب اســتان فــارس نشســت هایى را برگــزار کرده ای
ســلمان  دانشــگاه  مشــترك  همکارى هــاى  تفاهم نامــه   هم اندیشــى ها،  و 
ــاد  ــاده انعق ــارس آم ــتان ف فارســى کازرون و اداره کل حفاظــت محیط زیســت اس
ــاختى  ــاى زیرس ــن ظرفیت ه ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــن تفاهم نام ــت. ای ــده اس ش
ــد در  ــده، مى توان ــاد ش ــى کازرون ایج ــلمان فارس ــگاه س ــه در دانش ــدى ک جدی
ــه پیــش روى  ــل توج ــر و قاب ــاالب پریشــان، چشــم اندازى موث ــاء ت راســتاى احی
فعالیت هــاى ایــن دو نهــاد قــرار دهــد و از جملــه زمینه ســاز تأســیس 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــان در دانش ــى پریش ــاالب بین  الملل ــکده ت پژوهش
بــا هــدف اجــراي طرح هــاي پژوهشــی بنیــادي، کاربــردي و توســعه اي در زمینــه 
تــاالب پریشــان گــردد کــه در هم افزایــى بــا ســایر مراکــز دولتــى و مردم نهــادى 
کــه در ســطوح محلــى، ملــى و بین المللــى در ایــن حــوزه مشــغول بــه فعالیــت 

هســتند، بتوانــد بــه ایفــاى نقــش بپــردازد. 
ــک  ــن تبری ــود ضم ــخنان خ ــرى از س ــش دیگ ــا، در بخ ــب فاضل نی ــر غری دکت
ــران،  ــاى ای ــان تاالب ه ــوان قهرم ــه عن ــان ب ــراث پریش ــن می ــاب انجم انتخ
تصریــح نمــود: ایــن انتخــاب حاکــى از توانمندى هــاى بدنــه اجتماعــى و مردمــى 
ــاى  ــار تالش ه ــت کــه در کن ــت اس شهرســتان کازرون در حــوزه محیط زیس
ــت کازرون و  ــان اداره محیط زیس ــئوالن و کارشناس ــه مس ــل توج ــه و قاب متعهدان
محیط بانــان ایــن شهرســتان، مى توانــد چشــم اندازهاى امیدوارکننــده اى را 

ــد.  ــرار ده ــتان کازرون ق ــش روى شهرس پی

5

دادستان کازرون در نشست مشترك با رئیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون و بازدید میدانى از پردیس دانشگاه مطرح کرد

ضرورت حمایت دستگاه هاى مختلف از توسعه و رشد دانشگاه سلمان فارسى کازرون

رئیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون در آیین گرامیداشت روز جهانى تاالب ها مطرح نمود
آمادگى دانشگاه سلمان فارسى کازرون براى راه اندازى پژوهشکده تاالب بین المللى پریشان 

ــات دانشــگاهى کازرون آغــاز  ــه خدم در فضــاى ارای
ــم.  کنی

حجت االســالم  همچنیــن  نشســت  ایــن  در 
نمایندگــى  نهــاد  مســئول  عــارف،  على اکبــر 
ــر  ــد کازرون، دکت ــه در دانشــگاه آزاد واح ــى فقی ول
دانشــگاه  رئیــس  احمدى قراچــه،  على محمــد 
ــس  ــان، رئی ــم قنبری ــز کازرون، اعظ ــور مرک پیام ن
آموزشــکده فنــى و حرفــه اى دختــران کازرون و 
ــى  ــوزش عال ــز آم ــس مرک ــى، رئی ــز طیب روح انگی
ــه  ــه ب ــخنانى جداگان ــى س ــرى(س)، ط ــب کب زین
کازرون،  دانشــگاه هاى  جــارى  مســائل  تشــریح 
ــن  ــعه ای ــراى توس ــش رو ب ــاى پی ــا و فرصت ه افق ه
ــن  ــنهادهایى را در ای ــد و پیش ــگاه ها پرداختن دانش

ــد.  ــرح نمودن ــه مط زمین
در ادامــه ایــن نشســت، محمدعلــى بخــرد، معــاون 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان کازرون، 
ــه  ــام اهللا ده ــت ای ــن گرامیداش ــخنانى ضم ــى س ط
ــه پیشــینه اســتقرار دانشــگاه ها در کازرون  فجــر، ب
ــا  ــش آنه ــودن نق ــف نم ــدى توصی ــا کلی ــاره و ب اش
خاطــر  شهرســتان،  توســعه اى  ســاختارهاى  در 
ــم،  ــن دغدغه های ــى از اصلى تری ــود: یک ــان نم نش

دانشــگاه ها اســت. ایــن دانشــگاه ها خیــرات و 
بــرکات زیــادى بــراى شهرســتان کازرون داشــته اند. 
ــم از  ــد و ه ــذار بوده ان ــى اثرگ ــاظ علم ــه لح ــم ب ه
ــند.  ــن باش ــته اند نقش آفری ــعه اى توانس ــر توس منظ
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
ــه  ــرورت توج ــر ض ــد ب ــا تأکی ــه ب کازرون در ادام
ــتان  ــى شهرس ــتگاه هاى اجرای ــتر دس ــه بیش هرچ
موجــود  علمــى  ظرفیت هــاى  از  اســتفاده  بــه 
هســت  نیــاز  افــزود:  کازرون  دانشــگاه هاى  در 
ــود،  ــاى خ ــى کازرون در چالش ه ــتگاه هاى دولت دس
اســتفاده  دانشــگاه ها  علمــى  ظرفیت هــاى  از 
کننــد. اگــر دســتگاهى در اجــراى پروژه هــاى 
خــود بــا چالــش مواجــه اســت یــا آنکــه در 
طرح هــاى  اجــراى  بــراى  برنامه ریــزى  حــال 
ــگاه هاى کازرون و  ــتى از دانش ــت، بایس ــد اس جدی
ظرفیت هــاى علمــى موجــود در آنهــا اســتفاده کنــد 
ــرى شــود و مســائل  ــلیقه ها جلوگی ــال س ــا از اعم ت

ــوند.  ــرى ش ــى راهب ــاى علم ــا معیاره ــود ب موج
ــه  ــود ب ــخنان خ ــرى از س ــش دیگ ــرد در بخ بخ
شهرســتان  دانشــگاه هاى  پیــش روى  افق هــاى 
کازرون اشــاره کــرد و خاطــر نشــان نمــود: بایســتى 

ــى  ــه بیشــتر در مســیر کیف ــا هرچ ــم ت ــالش کنی ت
ــن در  ــم. همچنی ــدم برداری ــگاه ها ق ــودن دانش نم
کازرون  رشــد و توســعه ى دانشــگاه هاى  مســیر 
بایســتى متناســب بــا نیازســنجى هایى کــه از 
ــورت  ــائل آن ص ــتان کازرون و مس ــت شهرس وضعی

مى گیــرد حرکــت شــود. 
ــا تأکیــد بــر اینکــه بایســتى از  وى در پایــان ب
شهرســتان  دانشــگاهى  ظرفیت هــاى  حداکثــر 
ــک  ــه کم ــن منطق ــعه ای ــه توس ــک ب ــراى کم ب
ــتان  ــگاه هاى شهرس ــار دانش ــزود: در کن ــت، اف گرف
ــراى حــل مســائل آنهــا در ســطح  کازرون هســتم. ب
ــا  ــراه ب ــى هم ــطوح مل ــتان و س ــتان، اس شهرس

ــود.  ــم ب ــا خواهی ــاى آنه روس
گفتنــى اســت در پایــان ایــن نشســت مقــرر گردیــد 
ــش روى  ــاى پی ــل چالش ه ــدف تســهیل در ح ــا ه ب
ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــوى مع ــگاه ها، از س دانش
از  میدانــى  بازدیــد  کازرون،  شهرســتان  ویــژه 
کازرون  دانشــگاه هاى  مختلــف  ظرفیت هــاى 

ــرد.  ــورت پذی ص

ادامه از صفحه قبل
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تحقــق  راســتاى  در 
ى  ى ها ر ا ســت گذ سیا
بــراى  علــوم  وزارت  کالن 
مدیریــت مصــرف انــرژى 
حفاظــت  و  دانشــگاه ها  در 
در  و  طبیعــى  منابــع  از 
ــمت  ــه س ــت ب ــت حرک جه
ــگاه  ــاد «دانش ــت ایج تقوی
بــه  همچنیــن  و  ســبز» 
هماهنگى هــاى  دنبــال 
اداره  بــا  گرفتــه  صــورت 
ــى و آبخیزدارى  ــع طبیع مناب
شهرســتان کازرون و بازدیــد 
رئیــس این اداره و کارشــناس 
اداره کل منابــع طبیعــى و 

ــیون  ــس کمیس ــارس و رئی ــتان ف ــزدارى اس آبخی
فضــاى ســبز شــوراى اســالمى شــهر کازرون از 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــارى دانش ــس 78 هکت پردی
کازرون، رونــد ادارى و معمــول انجــام مطالعــات 
پردیــس 78 در  آبخیــزدارى  طرح هــاى  اجــراى 

ــاز  ــى کازرون آغ ــلمان فارس ــگاه س ــارى دانش هکت
ــد.  ش

ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــه گــزارش رواب ــا ب بن
ــه  ــد ب ــن رون ــى کازرون، ای ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــِى  ــه میدان ــاى اولی ــت ارزیابى ه ــج مثب ــال نتای دنب

طــى دو مرحلــه بازدیــدى کــه 
ــا  ــته ب ــاه گذش ــک م ــول ی در ط
ــلمان  ــگاه س ــس دانش حضــور رئی
اداره  رئیــس  کازرون،  فارســى 
آبخیــزدارى  و  طبیعــى  منابــع 
ســهراب  کازرون،  شهرســتان 
کمیســیون  رئیــس  جبــرى، 
فضــاى ســبز شــوراى اســالمى 
اداره  کارشــناس  کازرون،  شــهر 
ــزدارى  ــى و آبخی ــع طبیع کل مناب
اســتان فــارس و جمعــى از اعضــاء 
ــاران علمــى  ــت رئیســه و همی هیئ
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــس  ــارى پردی ــه 78 هکت از محوط
ایــن دانشــگاه بــا هــدف ارزیابــى و 
ــاى  ــراى طرح ه ــنجى اج امکان س
آبخیــزدارى و آبخــوان دارى در ایــن ســایت صــورت 

ــد.  ــاز گردی ــت، آغ پذیرف
ــلمان  ــس دانشــگاه س ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
ــر  ــد ب ــا تأکی ــوص ب ــن خص ــى کازرون، در ای فارس
ــطح  ــرژى در س ــرف ان ــت مص ــت مدیری ــزوم تقوی ل

اعضــاء  بهمن مــاه،   24 یک شــنبه،  روز  عصــر 
ــور در  ــا حض ــهر کازرون ب ــالمى ش ــوراى اس ش
کازرون،  فارســى  ســلمان  دانشــگاه  پردیــس 
بــه همــراه دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس 

ــى  ــلمان فارس ــگاه س دانش
از  بازدیــد  ضمــن  کازرون، 
ــه و حضــور در  ــن مجموع ای
ــاح  ــاده ى افتت ــاختمان آم س
ــا  ــه، ب ــوم پای ــکده عل دانش
توصیــف  اهمیــت  حائــز 
ظرفیت هــاى  نمــودن 
بــر  کازرون،  دانشــگاهى 
و  تعامل هــا  افزایــش 
جهــت  هم افزایى هــا 
ــاز  ــاح و آغ ــریع در افتت تس
ســاختمان  از  بهره بــردارى 
و  دانشــکده علــوم پایــه 
ســایر بناهــاى در دســت 
پردیــس  ایــن  احــداث 
ــد.  ــالم نمودن دانشــگاهى اع
بنــا بــه گــزارش روابــط 
ــل  ــور بین المل ــى و ام عموم
ــى  ــلمان فارس ــگاه س دانش

کازرون، دکتــر غریــب فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه 
ــن  ــد ضم ــن بازدی ــى کازرون در ای ــلمان فارس س
ــوى  ــه از س ــورت گرفت ــاى ص ــر از حمایت ه تقدی
ــوم  ــتان کازرون و عم ــف شهرس ــاى مختل نهاده
ــریع  ــت تس ــه در جه ــن منطق ــریف ای ــردم ش م
ــدازى پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى  در راه ان
فعالیت هــاى  نمــود:  نشــان  خاطــر  کازرون، 
مى توانــد  منطقــه اى  هــر  در  دانشــگاه ها 
اثربخشــى هاى توســعه اى بــه همــراه داشــته 
ــه  ــوع ب ــن موض ــت ای ــبختانه اهمی ــد. خوش باش
خوبــى در بیــن عمــوم مــردم شــریف شهرســتان 
کازرون و مســئوالن ایــن خطــه درك شــده اســت 
ــى  ــعه ى کّم ــواره توس ــاس هم ــن اس ــر همی و ب
ــه  ــک مطالب ــوان ی ــه عن ــگاه را ب ــى دانش و کیف

کرده انــد.  مطــرح 
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادامــه 

ــاء  ــف اعض ــاى مختل ــه همراهى ه ــاره ب ــا اش ب
ــلمان  ــگاه س ــا دانش ــهر ب ــالمى ش ــوراى اس ش
ــاى امیدبخــش  ــزود: رویکرده ــى کازرون، اف فارس
شــوراى  اعضــاء  دغدغه منــد  نگاه هــاى  و 

ــه  اســالمى شــهر کازرون و مجموعــه شــهردارى ب
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــف دانش ــاى مختل فعالیت ه
ــتن در  ــراى گام برداش ــى ب ــه مطلوب کازرون، زمین
ــریف  ــردم ش ــى م ــه عموم ــق مطالب ــت تحق جه
ــى و  ــات علم ــتان جهــت توســعه خدم شهرس
دانشــگاهى ایجــاد نمــوده اســت. امیدواریــم 
بــا  بتوانیــم  هم افــزا  و  تعاملــى  رونــدى  در 
ــاى  ــى نهاده ــاى تمام ــن از حمایت ه ــک گرفت کم
ــژه مجموعــه شــورا  ــه وی مختلــف شهرســتان و ب
ــه  ــوم پای ــکده عل ــاختمان دانش ــهردارى، س و ش
ــوان  ــه عن ــى کازرون را ب ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــه مــردم شــریف  یکــى از دســتاوردهاى کشــور ب
خطــه کازرون و جامعــه دانشــگاهى کشــور تقدیــم 

ــم.  کنی
در ایــن بازدیــد همچنیــن محســن روزبهــى، 
ــور  ــهر کازرون حض ــالمى ش ــوراى اس ــس ش رئی

دانشــجویان نخبــه از ســایر نقــاط کشــور در 
ــراى  ــمند ب ــى ارزش ــتان کازرون را فرصت شهرس
بهتــر  هرچــه  و معرفــى  شهرســتان  توســعه 
ظرفیت هــاى آن بــه دیگــر نقــاط کشــور دانســت 
و خاطــر نشــان نمــود: عــالوه بر 
ــتعدى  ــى مس ــجوهاى بوم دانش
شهرســتان  ســطح  در  کــه 
دانشــجویان  داریــم،  کازرون 
کــه  توانمنــدى  غیربومــى 
ــگاه  ــه دانش ــه ورود ب ــق ب موف
بــه  کازرون  فارســى  ســلمان 
ــى  ــا دانشــگاه دولت ــوان تنه عن
همچــون  شــده اند،  منطقــه 
هســتند  فرهنگــى  ســفیران 
کــه بایســتى طــى مــدت چنــد 
ــن  ــه در ای ــورى ک ــال حض س
شهرســتان دارنــد، مجموعــه 
خدمــات مختلفــى را از نهادهــاى 
کننــد.  دریافــت  گوناگــون 
ــهر کازرون  ــالمى ش ــوراى اس ش
هــم در ایــن زمینــه تــالش 
را  الزم  حمایت هــاى  مى کنــد 
ــته  ــف داش ــاى مختل در حوزه ه
ــه تســریع در  ــا کمــک ب ــر آن ب باشــد و عــالوه ب
ــگاه  ــه دانش ــوم پای ــکده عل ــردارى از دانش بهره ب
ــه  ــن زمین ــى در ای ــى کازرون، گام ــلمان فارس س

ــردارد.  ب
ســایر اعضــاء شــوراى اســالمى شــهر کازرون نیــز 
ــى  ــات مختلف ــر از اقدام ــا تقدی ــد ب ــن بازدی در ای
ــس  ــازى پردی ــداث و آماده س ــت اح ــه در جه ک
ــاختمان  ــى کازرون و س ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــراز  ــه، اب ــورت گرفت ــه ص ــوم پای ــکده عل دانش
امیــدوارى نمودنــد عــالوه بــر کمــک بــه تســریع 
ــه ى  ــس، دامن ــن پردی ــردارى از ای ــد بهره ب در رون
همکارى هــاى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و 
ــزا و در  ــه صــورت هم اف شــوراى اســالمى شــهر ب
ــردم  ــه عمــوم م ــه خدمــات ب جهــت تقویــت ارای

ــد.  ــش گســترش یاب ــش از پی ــتان بی شهرس

با هدف تقویت تبدیل دانشگاه سلمان فارسى کازرون به دانشگاه سبز و حافظ منابع طبیعى صورت گرفت

 آغاز روند انجام مطالعات اجراى طرح هاى آبخیزدارى
در پردیس 78 هکتارى دانشگاه سلمان فارسى کازرون

با هدف تقویت تعامل ها و هم افزایى ها صورت پذیرفت

بازدید میدانى اعضاء شوراى اسالمى شهر کازرون
از پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون

ادامه در صفحه بعد
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با هدف کمک به ایجاد اشتغال پایدار در سطح شهرستان کازرون صورت پذیرفت
تقویت هم افزایى هاى مرکز نوآورى انرژى دانشگاه سلمان فارسى کازرون

و مرکز نوآورى زیستى دانشگاه آزاد اسالمى کازرون

صبــح امــروز، 24 بهمن مــاه، نشســت هم اندیشــى پیرامــون تقویــت فعالیــت 
شــرکت هاى دانش بنیــان در مرکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون و مرکــز نــوآورى زیســتى دانشــگاه آزاد اســالمى کازرون بــا حضور روســا 
و جمعــى از اعضــاء هیئــت رئیســه ایــن دو دانشــگاه و همچنیــن نمایندگانــى از 
دفتــر دکتــر فریــدون عباســى دوانى، نماینــده مــردم شهرســتان هاى کازرون و 
کوهچنــار در مجلــس شــوراى اســالمى و برخــى از فعالیــن موفــق شــرکت هاى 
دانش بنیــان در ســطح کشــور، بــه میزبانــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 

برگــزار گردیــد. 
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــى و امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری کازرون، دکت
ــى دوانى  ــدون عباس ــر فری ــاى دکت ــر از حمایت ه ــا تقدی ــت، ب ــن نشس در ای
ــد  ــه تشــریح رون ــوآورى در دانشــگاه هاى کازرون، ب ــز ن جهــت اســتقرار مراک
ــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون اشــاره  ــوآورى ان ــز ن آماده ســازى مرک
کــرد و خاطــر نشــان نمــود: بــا اهتمــام همــه جانبــه اى کــه صــورت پذیرفــت، 
ایــن مرکــز در شــهریورماه تجهیــز و بــا انتشــار فراخــوان کار جــذب و اســتقرار 
ــال  ــد. در ح ــاز ش ــان آغ ــرکت هاى دانش بنی ــاور و ش ــاى فن ــا، واحده تیم ه
حاضــر 5 شــرکت در ایــن مرکــز مســتقر هســتند و 9 طــرح نیــز بــه تصویــب 
رســیده اســت. درخواســت هاى دیگــرى نیــز بــراى اســتقرار در ایــن مرکــز ارایه 

شــده کــه در رونــد بررســى قــرار دارنــد. 
دکتــر فاضل نیــا در بخــش دیگــرى از صحبت هــاى خــود بــا تأکیــد بــر لــزوم 
کمــک بــه ایجــاد اشــتغال بــراى دانشــجویان و نخبــگان دانشــگاهى، افــزود: 
پتانســیل هاى متعــددى کــه در بیــن دانشــجویان و دانش آموختــگان دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون و ســایر جوانان تحصیلکــرده ى شهرســتان کازرون وجود 
ــت علمــى دانشــگاه  ــاالى علمــى اعضــاء هیئ ــاى ب ــار توانمندى ه دارد، در کن
ســلمان فارســى کازرون و ســایر مراکــز دانشــگاهى ایــن منطقه، مى تواند بســتر 
ــود.  ــوب ش ــان محس ــاى دانش بنی ــت فعالیت ه ــراى تقوی ــبى ب ــیار مناس بس
عــالوه بــر ایــن ظرفیت هــاى مختلــف خطــه کازرون بــه لحــاظ جغرافیایــى و 
قرارگیــرى آن در پس کرانه هــاى خلیــج فــارس و حــوزه انــرژى جنــوب کشــور، 
ایــن امــکان بالقــوه را بــه وجــود آورده کــه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون به 
عنــوان تنهــا دانشــگاه دولتــى شهرســتان و قطــب علمى منطقــه بتوانــد در این 

زمینــه نقش آفرینى هــاى بیشــترى داشــته باشــد. در همیــن راســتا امیدواریــم 
ــا،  ــودن برخــى چالش ه ــا و برطــرف نم ــى مجموعه ه ــا همــت بیشــتر تمام ب
بتــوان گســتره خدمات دهــى مرکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى 

کازرون را بیــش از پیــش افزایــش داد. 
در ایــن نشســت همچنیــن دکتــر امیــر قائــدى، رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمى 
واحــد کازرون نیــز طــى ســخنانى بــا تشــکر از همراهى هــا و حمایت هــاى دکتر 
فریــدون عباســى دوانى، جهــت اســتقرار مرکــز نــوآورى زیســتى در دانشــگاه 
آزاد، از اتمــام مرحلــه نخســت راه انــدازى ایــن مرکــز و آغــاز جذب شــرکت هاى 
دانش بنیــان خبــر داد و خاطــر نشــان نمــود: شهرســتان کازرون ظرفیت هــاى 
ــاى  ــان در حوزه ه ــاى دانش بنی ــراى رونق بخشــى فعالیت ه ــى ب ــیار مطلوب بس
زیســتى دارد. بــه ویــژه کــه در حال حاضــر دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد کازرون 
نیــز از زیرســاخت هاى متعــدد و همچنین حضــور اعضاء هیئت علمــى توانمندى 
برخــوردار اســت کــه در مجمــوع مى تواننــد حمایت هــاى خوبــى را از ایــن مرکز 
ــا  ــوان ب ــتا مى ت ــن راس ــند. در همی ــته باش ــان داش ــرکت هاى دانش بنی و ش
ــه ایــن شــرکت ها نمــود.  تقویــت هم افزایى هــاى موجــود، کمــک بیشــترى ب
ــتان  ــان اس ــرکت هاى دانش بنی ــس ش ــس پردی ــى، رئی ــر وال ــر مظف دکت
ــوده  ــن نشســت شــرکت نم ــق بســتر مجــازى در ای ــه از طری ــز ک ــارس نی ف
ــا و تقویــت  ــه ضرورت هــاى توســعه ى فعالیت ه ــه ارای ــود، طــى ســخنانى ب ب
هم افزایى هــاى مرکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و مرکــز 
نــوآورى زیســتى دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد کازرون پرداخــت و رهنمون هــاى 

الزم و مســیرهاى پیــش رو در جهــت تحقــق ایــن هــدف را مطــرح نمــود. 
در ادامــه ایــن نشســت، مهنــدس حمیــدزاده، مدیرعامــل یکــى از شــرکت هاى 
ــت  ــنهادهایى جه ــا و پیش ــرح نقطه نظره ــه ط ــور ب ــق کش ــان موف دانش بنی
تقویــت هرچــه بیشــتر رونــد اســتقرار و فعالیــت تیم هــا، واحدهــاى فنــاور و 
شــرکت هاى دانش بنیــان در مرکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون و مرکــز نــوآورى زیســتى دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد کازرون پرداخت. 
شــرکت کنندگان در ایــن نشســت، در پایــان از مرکــز نــوآورى انــرژى دانشــگاه 
ــد  ــن واح ــتقر در آن و همچنی ــرکت هاى مس ــى کازرون و ش ــلمان فارس س
کالیبرازیســیون کنتورهــاى گاز کــه توســط یکــى از این شــرکت ها در دانشــگاه 

ــدازى شــده اســت، بازدیــد کردنــد.  آزاد اســالمى کازرون راه ان
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ــاى  ــه تنش ه ــاره ب ــا اش ــن ب ــگاه ها و همچنی دانش
ــاى  ــار بارندگى ه ــه، در کن ــود در منطق ــى موج آب
ــه  ــر ب ــات منج ــى اوق ــه گاه ــتان ک ــل زمس فص
بــروز ســیالب در برخــى مســیل هاى پردیــس 
ایــن دانشــگاه مى شــود، خاطــر نشــان نمــود: 
مطالعــات علمــى متعــدد حاکــى از آننــد کــه اجــراى 
طرح هــاى آبخیــزدارى و آبخــوان دارى، یکــى از 
پایدارتریــن و مناســب ترین راه هــاى کمــک بــه 
مدیریــت منابــع آب و نیــز جلوگیــرى از آســیب هاى 
ــوع ســیالب مى باشــد. از ســوى دیگــر  ناشــى از وق
پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــا توجــه 
ــى  ــاى طبیع ــى و ویژگى ه ــت جغرافیای ــه موقعی ب
ــن  ــق ای ــراى تحق ــب را ب ــترى مناس ــه دارد، بس ک
ــاس  ــن اس ــر همی ــت. ب ــرده اس ــم ک ــم فراه مه

اجــراى طرح هــاى آبخیــزدارى و آبخــوان دارى را 
وزارت  کالن  سیاســت گذارى هاى  تحقــق  ذیــل 
علــوم، تحقیقــات و فنــاورى در دســتورکار دانشــگاه 
قــرار دادیــم و در حــال حاضــر بــا همراهــى مطلوبــى 
کــه از ســوى فرمانــدارى ویــژه شهرســتان کازرون و 
ــع طبیعــى و آبخیــزدارى ایــن شهرســتان  اداره مناب
ــا کار  ــتیم ت ــالش هس ــت، در ت ــه اس ــورت گرفت ص
ــازه  ــى س ــه ى آن، طراح ــى و در ادام ــات علم مطالع
ــراى اجــراى چنیــن طرحــى در پردیــس دانشــگاه  ب

ــود.  ــاز ش ــى کازرون آغ ــلمان فارس س
و  طبیعــى  منابــع  اداره  رئیــس  بلیانــى،  علــى 
آبخیــزدارى شهرســتان کازرون نیــز پــس از بازدیــد 
از پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و 
ــن  ــى ای ــوارض طبیع ــیل ها و ع ــه مس ــى اولی ارزیاب

ــه  ــاى اولی ــود: برآورده ــان نم ــر نش ــس، خاط پردی
حاکــى از ایــن اســت کــه امــکان اجــراى طرح هــاى 
و  ســیالب ها  کنتــرل  هــدف  بــا  آبخیــزدارى 
ــه  ــیالب ها ب ــن س ــدن ای ــه ش ــرى از روان جلوگی
ــس  ــن دســت پردی ــى پایی ــتاها و نواح ــمت روس س
دارد.  وجــود  کازرون  فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
ــه  ــدى ک ــى و دغدغه من ــگاه علم ــا ن ــبختانه ب خوش
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــه مدیریت در مجموع
کازرون وجــود دارد، مى تــوان امیــدوار بــود بــا 
تکمیــل مطالعــات و طراحــى و اجــراى ســازه مــورد 
ــژه  ــدارى وی ــت فرمان ــا حمای ــرح ب ــن ط ــاز، ای نی
و  طبیعــى  منابــع  کل  اداره  و  کازرون  شهرســتان 
ــى  ــه اجرای ــارس وارد مرحل ــتان ف ــزدارى اس آبخی

ــود.  ش

ادامه از صفحه قبل
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ــگاه  ــه دانش ــوم پای ــکده عل ــاختمان دانش ــدن س ــاده ش ــال آم ــه دنب ب
ســلمان فارســى کازرون جهــت افتتــاح و آغــاز بهره بــردارى و در ادامــه 
تالش هــاى صــورت گرفتــه از ســوى حوزه هــاى مختلــف ایــن دانشــگاه 
ــور ادارى دانشــگاه ســلمان  ــزى انجــام شــده از ســوى ام ــا برنامه ری و ب
فارســى کازرون، روز دوشــنبه 25 بهمن مــاه 1400 اعضــاء هیئــت رئیســه 
ــکده  ــاختمان دانش ــا حضــور در س ــگاه ب ــن دانش ــى ای ــاران علم و همی
ــق  ــل تحق ــى ذی ــى و گروه ــت جمع ــک فعالی ــب ی ــه، در قال ــوم پای عل
ــور  ــاختمان مذک ــازى س ــت آماده س ــى در جه ــه کارى، گام های میثاق نام
ــف ادارى  ــاى مختل ــه کار واحده ــروع ب ــزات و ش ــال تجهی ــت انتق جه
ــه دنبــال ایــن رویــداد، دکتــر غریــب  در ایــن ســاختمان برداشــتند.  ب
فاضل نیــا، بــا صــدور پیــام از تالش هــاى صــورت گرفتــه توســط اعضــاء 
ــاران علمــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در  هیئــت علمــى و همی

ایــن خصــوص تقدیــر نمــود. متــن پیــام ایشــان بدیــن شــرح اســت:
بــه نــام خــدا  حمــد و ســپاس خداونــد متعــال را کــه در خانــواده بــزرگ 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، غیــور مــردان و شــیر زنانــى مشــغول 
ــه نظــام دانشــگاهى کشــور هســتند کــه کارنامــه درخشــان  خدمــت ب
ــالى  ــت اعت ــى در جه ــچ کوشش ــه از هی ــت ک ــى از آن اس ــا حاک آنه
جایــگاه دانشــگاه ها در ســطح جامعــه و بهبــود خدمــات کّمــى و کیفــى 
ــالد  ــون و در آســتانه خجســته روز می ــد.  اکن ــذارى  نمى کنن ــا فروگ آنه
ــته ى  ــدگار و شایس ــدام مان ــى(ع)، اق ــن عل ــعادت امیرالمومنی ــا س ب
ــازى  ــت آماده س ــان در جه ــت جمعى ت ــد و هم ــکاران ارجمن ــما هم ش
ــى  ــلمان فارس ــس دانشــگاه س ــه پردی ــوم پای ــکده عل ــاختمان دانش س
ــبانه روزى  ــاى ش ــده ى تالش ه ــل کنن ــه تکمی ــر آنک ــالوه ب کازرون، ع
پردیــس  از  بهره بــردارى  و  تکمیــل  احــداث،  بــراى  گذشــته تان 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و دانشــکده علــوم پایــه ایــن دانشــگاه 
ــرى  ــن دیگ ــرگ زری ــگاه و ب ــن دانش ــخ ای ــى در تاری ــه عطف ــود، نقط ب
ــاى  ــادگار برج ــه ی ــما ب ــمند ش ــات ارزش ــان خدم ــه درخش در کارنام
ــا  ــده و ب ــالد فرخن ــیدن می ــک فرارس ــن تبری ــب، ضم گذاشــت.  اینجان
ــژه  ــه وی ــه عمــوم مــردم شــریف و ب ســعادت امیرالمومنیــن علــى(ع) ب
ــاى علمــى و دانشــگاهى کشــور،  ــن عرصه ه ــى خادمی ــه حضــور تمام ب
صمیمى تریــن مراتــب قدردانــى خــود را از شــما همــکاران ارجمنــد کــه 

ذیــل تحقــق میثاق نامــه کارى و عهــد و پیمانــى کــه در جهــت توســعه 
ــم  ــم، تقدی ــته بودی ــى کازرون بس ــلمان فارس ــگاه س ــالى دانش و اعت
ــمندى و  ــه ى ارزش ــن روحی ــود چنی ــق دارم وج ــاء واث ــم. رج مى نمای
بهره منــدى شهرســتان کازرون از حضــور نیروهــاى خــدوم و توانمنــدى 
ــه  ــت ارای ــد در جه ــده اى پرامی ــده ى آین ــد دهن ــما، نوی ــون ش همچ
مطلــوب خدمــات دانشــگاهى بــه جامعــه اســت.  همچنیــن وظیفــه خــود 
ــتودنى  ــاى س ــود را از تالش ه ــپاس خ ــى و س ــب قدردان ــم مرات مى دان
اعضــاء محتــرم هیئــت رئیســه دانشــگاه و ســایر اعضــاء هیئــت علمــى 
ــام مراحــل  ــراى اتم ــذار و ارزشــمندى را ب ــاى اثرگ ــه تالش ه ــرم ک محت
باقــى مانــده افتتــاح و بهره بــردارى از ســاختمان دانشــکده علــوم پایــه 
پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون داشــتند، اعــالم نمایــم.  امیــد 
کــه بــا تــداوم گام هــاى ارزشــمند شــما همــکاران ارزشــمند و بــا تکیــه 
ــردم شــریف شهرســتان کازرون  ــى م ــه پشــتیبانى ها و همــت مثال زدن ب
ــتان هاى  ــریف شهرس ــردم ش ــرم م ــده ى محت ــدر، نماین ــن گرانق و خّیری
ــرم  ــه محت ــام جمع ــار در مجلــس شــوراى اســالمى، ام کازرون و کوهچن
ــدار ویــژه شهرســتان کازرون،  کازرون، معــاون محتــرم اســتاندار و فرمان
روســا و مدیــران محتــرم مجموعه هــاى مختلــف ادارى و نظامــى 
ــدازى  ــراى راه ان ــه ب ــدى ک ــان ارجمن ــایر حامی ــتان کازرون و س شهرس
پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و آغــاز بهره بــردارى از 
ســاختمان دانشــکده علــوم پایــه از هیــچ کوششــى فروگــذارى نکرده اند، 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــزرگ دانش ــواده ب ــاله خان ــن س ــاى چندی تالش ه
کازرون بــراى توســعه فضاهــاى دانشــگاهى در ایــن شهرســتان و ارتقــاء 
ــان  ــران اســالمى همچن ــان مســتعد ای ــه جوان ــات ب ــه خدم ــطح ارای س
ــردارى از ســاختمان  ــاح و آغــاز بهره ب ــر افتت ــا عــالوه ب ــداوم یافتــه ت ت
دانشــکده علــوم پایــه پردیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ســایر 
ــس  ــن پردی ــر ای ــده ى دیگ ــى ش ــداث و پیش بین ــاى در دســت اح بناه
ــق  ــت تحق ــا در جه ــت تالش ه ــاهد تقوی ــده و ش ــل گردی ــز تکمی نی
ــیم.   ــاورى باش ــات و فن ــوم، تحقیق ــت گذارى هاى کالن وزارت عل سیاس

ــا ــب فاضل نی ــر غری دکت
رئیس دانشگاه سلمان فارسى کازرون

همت جمعى، براى آماده سازى
و آغاز بهره بردارى از ساختمان دانشکده علوم پایه



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

ش�ره  5   |   زمستان ١٤٠٠

9

ــا  ــان ب ــاه، همزم ــنبه، 14 دى م ــح روز سه ش صب
ــام فاطمیــه و ســالروز شــهادت ســردار شــهید  ای
ــداران  ــش «علم ــلیمانى، همای ــم س ــاج قاس ح
مکتــب فاطمــه(س)» بــا حضــور جمعــى از اعضــاء 
ــده  ــه کازرون، فرمان ــام جمع ــهدا، ام ــواده ش خان
ــئول  ــپاه کازرون، مس ــیج س ــت بس ــه مقاوم ناحی
نهــاد نمایندگــى مقــام معظم رهبــرى در دانشــگاه 
خلیــج فــارس بوشــهر، مســئول نهــاد نمایندگــى 
ــگاه هاى کازرون،  ــرى در دانش ــم رهب ــام معظ مق
اعضــاء هیئــت رئیســه دانشــگاه ســلمان فارســى 
کازرون، جمعــى از روســا دانشــگاه هاى کازرون، 
جمعــى از اعضــاء هیئــت علمــى، همیــاران علمــى، 

دانشــگاه هاى  دانشــجویان 
کازرون  فارســى  ســلمان 
بوشــهر،  فــارس  خلیــج  و 
ــى و  ــز نظام ــان مراک فرمانده
ــس اداره  ــى کازرون، رئی انتظام
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران 
شهرســتان کازرون و جمعــى 
دیگــر از مســئوالن شهرســتان 
کازرون در ســالن اجتماعــات 
اســتاد علــى دوانــى دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون برگزار 

ــد. گردی
روابــط  گــزارش  بــه  بنــا 
عمومــى و امــور بین الملــل 
دانشــگاه ســلمان فارســى 
ــه  ــش ک ــن همای کازرون، در ای
ــرآن و  ــون ق ــکارى کان ــا هم ب

عتــرت دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و کانــون 
ــارس بوشــهر  ــج ف ــرآن و عتــرت دانشــگاه خلی ق
ــى  ــاى فرهنگ ــت معاونت ه ــتیبانى و حمای و پش
هــر دو دانشــگاه بــه صــورت نیمه حضــورى 
ــى  ــا ط ــب فاضل نی ــر غری ــد، دکت ــزار گردی برگ
ســخنانى ضمــن تســلیت به مناســبت فرا رســیدن 
ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه(س) و ســالروز 
شــهادت ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانى و 
ــام،  ــن ای ــایر مناســبت هاى ای ــا گرامیداشــت س ب
بــا اشــاره بــه عطرآگین شــدن فضــاى شهرســتان 
کازرون بــه دلیــل اســتقبال از پیکــر مطهــر یکى از 
شــهدا دوران دفــاع مقــدس، خاطــر نشــان نمــود: 
مجموعــه رویدادهــا و مناســبت هاى مختلــف ایــن 
ایــام، فرصــت بســیار ارزشــمندى در جهــت تعمیق 
ــه ارزش هــاى دینــى اســت. بایســتى  بخشــیدن ب
ــا درك  ــا ب تالش هــاى بیشــترى صــورت بگیــرد ت
ــالق  ــوه هاى اخ ــت اس ــز اهمی ــاى حائ ضرورت ه
ــا  ــام آنه ــه ن ــام ب ــن ای ــه ای ــل ک ــاى عم و الگوه
نامگــذارى شــده اســت، شــناخت مناســب ترى از 
آنهــا را بــه دســت آورده و در اختیــار جامعــه قــرار 

ــم. دهی
رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون همچنین 
بــا تقدیــر از همراهــى و همــکارى مشــترك 
ــزارى  ــهر در برگ ــارس بوش ــج ف ــگاه خلی دانش
ــور و  ــکر از حض ــا تش ــژه ب ــه وی ــه، ب ــن برنام ای
ــاد  ــئول نه ــى، مس ــالم جمال ــى حجت االس همراه
ــر نشــان  ــرى، خاط ــم رهب ــام معظ ــى مق نمایندگ
ــاى  ــت کانون ه ــا هم ــه ب ــش ک ــن همای ــود: ای نم
ــاى  ــتگذارى ها و راهبرده ــل سیاس ــى و ذی فرهنگ
ــلمان  ــر دو دانشــگاه س ــى ه ــاى فرهنگ معاونت ه
ــزار  ــهر برگ ــارس بوش ــج ف ــى کازرون و خلی فارس
مى شــود، در عیــن حــال اتفــاق مبارکــى در جهــت 
عملیاتــى شــدن اقدامــات پیشــینى اســت کــه در 
ــاى  ــا واحده ــل ب ــاط و تعام ــرارى ارتب ــت برق جه
ــگاه  ــت کارى دانش ــوار در اولوی ــگاهى همج دانش
ســلمان فارســى کازرون قــرار داده ایــم و ان شــاءاهللا 
ــذار  ــته و اثرگ ــگاه برجس ــا دانش ــاط ب ــن ارتب ای
خلیــج فــارس بوشــهر، در زمینه هــاى دیگــر هــم 

توســعه پیــدا کنــد.
ــد  ــالم محم ــت حجت االس ــن نشس ــه ای در ادام
صباحــى، امــام جمعــه کازرون نیــز ضمــن تســلیت 
ــام،  ــن ای و گرامیداشــت مناســبت هاى مختلــف ای
بــا اشــاره بــه مســئولیت ســنگینى کــه از ناحیــه 
حضــرت فاطمــه زهــرا(س) ســپرده شــد، بــا ذکــر 
حدیثــى از حضــرت فاطمــه زهــرا(س) خاطر نشــان 
ــه ســمت  ــاع از امــام و دعــوت مــردم ب نمــود: دف
امــام، وظیفــه شــیعیان اســت و حضــرت زهــرا(س) 
ایــن کار را بــه شایســتگى انجــام مى دادنــد. 
ــت و  ــد امام ــردم عه ــه م ــرا(س) ب ــرت زه حض
ــئولیت  ــن مس ــد. ای ــادآورى مى کردن ــت را ی والی

ــه، والیــت  ــا اســت. والیــت فقی ــراى م ــه ب فاطمی
ــدا  ــت از آن خ ــه حاکمی ــت چراک ــخص نیس ش
اســت. مــا متعهــد بــه عمــل بــه دســتورات خــدا 
ــه  ــى ک ــق ول ــتورات از طری ــن دس ــتیم و ای هس
پیامبــر یــا امــام معصــوم یــا امــام فقیــه هســت به 

ــد. ــا مى رس م
امــام جمعــه کازرون همچنیــن با تشــکر از ریاســت 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــراى برقــرارى 
ــى از  ــاى علم ــایر نهاده ــا س ــاط ب ــل و ارتب تعام
ــار  ــهر، اظه ــارس بوش ــج ف ــگاه خلی ــه دانش جمل
ــراى  ــى ب ــح باب ــه فت ــن برنام ــرد ای ــدوارى ک امی
ــى  ــه علم ــا مجموع ــتر ب ــاط بیش ــرارى ارتب برق

ــهر باشــد. ــتان بوش اس
در ادامــه ایــن نشســت، حجت االســالم رضــا 
ــام معظــم  ــى مق ــاد نمایندگ ــى، مســئول نه جمال
ــا  ــهر، ب ــارس بوش ــج ف ــگاه خلی ــرى در دانش رهب
گرامیداشــت مناســبت هاى مختلــف ایــن ایــام، بــه 
ــرت  ــه حض ــاى زیارت نام ــى از فرازه ــریح یک تش
ــا تشــکر  زهــرا(س) پرداخــت. ایشــان در ادامــه ب
و قدردانــى از برنامه ریــزى صــورت گرفتــه توســط 
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــراى برگــزارى 
ــجویان  ــکر از دانش ــترك و تش ــداد مش ــن روی ای
کانــون فرهنگــى قــرآن و عتــرت هــر دو دانشــگاه، 
خاطــر نشــان نمــود: تدویــن ســند قرآنــى کشــور 
ــت و بعضــى از  ــورت پذیرف ــهر ص ــتان بوش در اس
ــب  ــم در قال ــت. ه ــرا اس ــال اج ــا در ح طرح ه
ــا  ــه برنامه ه ــم مجموع ــا و ه ــن طرح ه ــراى ای اج
ــکان  ــر، ام ــف دیگ ــترهاى مختل ــا و بس و رویداده
ــهر و  ــارس بوش ــج ف ــگاه خلی ــن دانش ــل بی تعام
ــود دارد و  ــى کازرون وج ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــوب  ــم اندازهاى خ ــد چش ــا مى توان ــن تعامل ه ای

ــال داشــته باشــد. ــه دنب و امیدبخشــى را ب
ســرهنگ غالمرضــا تــوکل، فرمانده ناحیــه مقاومت 
بســیج ســپاه کازرون از دیگــر ســخنران هاى ایــن 
ــلیت و  ــن تس ــز ضم ــان نی ــود. ایش ــش ب همای
ــام،  ــن ای ــف ای ــبت هاى مختل ــت مناس گرامیداش
ــجویان و  ــاتید، دانش ــت اس ــه وظای ــاره ب ــا اش ب
ــر از دانشــگاه ســلمان  دانشــگاهیان، ضمــن تقدی

فارســى کازرون و دانشــگاه خلیــج فــارس بوشــهر 
بــراى برگــزارى ایــن رویــداد مشــترك و بــا ابــراز 
امیــدوارى در خصــوص ادامــه ایــن دســت از 
ــه اهمیــت بصیرت افزایــى  ــا اشــاره ب فعالیت هــا، ب
در ســطح جامعــه، خاطــر نشــان نمــود: اســاتید و 
ــگ  ــن فرهن ــب تبیی ــران مکت ــگاهیان، افس دانش
اســالم و انقــالب و شــاگردان مکتــب شــهید 
قاســم ســلیمانى هســتند. دانشــگاهیان علمــداران 
مکتــب حضــرت فاطمــه(س) هســتند و در جهــت 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــردار ش ــیر س ــه دادن مس ادام
ــم  ــن و ه ــوزه تبیی ــم در ح ــلیمانى بایســتى ه س
در حــوزه دفــاع کــه الزمــه هــر دو نیــز شــناخت 
ــالش  ــت، ت ــدوزى اس و علم ان
ــدان  کننــد. پــرورش دادن فرزن
ســپردن  بــراى  انقــالب 
ــى  ــده، یک ــئولیت هاى آین مس
از اصلى تریــن وظایــت اســاتید 
در  اســت.  دانشــگاهیان  و 
ــم  ــه داری ــال مســئولیتى ک قب
ــى در  ــد حقوق ــر تعه ــالوه ب ع
ــى  ــد اخالق ــردم، تعه ــر م براب
در قیامــت و در برابــر خــدا 
بایســتى  و  داریــم  نیــز  را 
ــر دو  ــر ه ــه در براب ــم ک بدانی
ایــن مســئولیت ها بایســتى 

ــیم. ــخگو باش پاس
از  بوســتانى،  سیدمســعود 
ــز در  ــى نی ــگران دین پژوهش
قالــب  در  و  نشســت  ایــن 
ارایــه بحثــى بــه پیامدهــاى تاریخــى رویدادهــاى 
صــدر اســالم بــه ویــژه پیرامــون حضــرت فاطمــه 
زهــرا(س) پرداخــت. ایشــان ضمــن تشــریح 
مکتــب ســقیفه در برابــر مکتــب اهــل بیــت(ع) به 
ریشه شناســى برخــى از چالش هــاى امــروز جامعــه 
ــت  ــیعه پرداخ ــاى ضدش ــتگاه هاى جریان ه و خاس
ــلیمانى،  ــود: ســردار قاســم س ــر نشــان نم و خاط
ــتین  ــروان راس ــى از پی ــارز و مثال زدن ــه ب نمون
مکتــب فاطمــه زهــرا(س) و اهــل بیــت(ع) اســت. 
بــا تعمــق در ابعــاد مختلف شــخصیتى این ســردار 
ــن  ــو گرفت ــن الگ ــم ضم ــالم، مى توانی ــزرگ اس ب
جهــت حرکــت در مســیر مکتــب اهــل بیــت(ع)، 

ــم. ــل نمایی ــز عم ــان نی ــف تاریخى م ــه وظای ب
شــعرخوانى حســین مســرور شــاعر اهــل بیــت(ع) 
و بــرادر شــهید محمــد مســرور، از شــهدا مدافــع 
حــرم شهرســتان کازرون در مــدح حضــرت فاطمــه 
زهــرا(س) و ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانى 
ــول  ــهید عبدالرس ــره ش ــان پرت ــیم همزم و ترس
ــدس  ــاع مق ــواص دوران دف ــهداء غ ــار از ش بازی
ــد  ــهید محم ــر ش ــرور، خواه ــه مس ــط فاطم توس
مســرور و از هنرمنــدان نقــاش شهرســتان کازرون 
ــن  ــده در ای ــزار ش ــاى برگ ــر برنامه ه ــز از دیگ نی
همایــش بــود که مــورد توجــه حاضــران و شــرکت 

کننــدگان قــرار گرفــت.
ــا  ــط ب ــار مرتب ــى از آث ــگاه کتاب ــزارى نمایش برگ
حضــرت فاطمــه زهــرا(س)، ســردار شــهید قاســم 
ــرت و... از  ــدس، بصی ــاع مق ــلیمانى، دوران دف س
ــا  ــان ب ــه همزم ــود ک ــى ب ــه دیگــر برنامه های جمل

ــن همایــش اجــرا شــد. ای
گفتنــى اســت ایــن همایــش بــه مناســبت 
گرامیداشــت روز بصیــرت و میثــاق امــت بــا والیت، 
ــردار  ــهادت س ــالروز ش ــت و س ــى مقاوم روز جهان
شــهید حــاج قاســم ســلیمانى، ســالروز شــهادت 
حضــرت فاطمــه زهــرا(س)، ســالروز وفــات حضرت 
ــادران و همســران  ــم م ــن (س) ـ روز تکری ام البنی

ــد. ــزار گردی شــهدا و روز شــهدا دانشــجو برگ

با همکارى مشترك دانشگاه سلمان فارسى کازرون و دانشگاه خلیج فارس بوشهر صورت پذیرفت

همایش علمداران مکتب فاطمه(س) برگزار شد
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صبــح روز چهارشــنبه، 18 اســفندماه، بــا حضــور 
ــى کازرون،  ــلمان فارس ــگاه س ــه دانش ــت رئیس هیئ
ــى و  ــاران علم ــى، همی ــت علم ــى از اعضــاء هیئ جمع
دانشــجویان ایــن دانشــگاه و بــا ســخنرانى دکتــر کاظم 
ــت  ــوروز و گرامیداش ــواز ن ــن پیش ــرد، جش دهقانیان ف

اعیــاد شــعبانیه برگــزار و همزمــان 
رویــش  جشــنواره  چهارمیــن 

ــد.   ــاز ش ــز آغ ــگاهى نی دانش
ــط عمومــى و  ــه گــزارش رواب بنــا ب
امــور بین الملــل دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، دکتــر غریــب 
دانشــگاه  رئیــس  فاضل نیــا، 
ــن  ــى کازرون، در ای ــلمان فارس س
مراســم ضمــن تبریــک اعیــاد 
ــه  ــوروز، ب شــعبانیه و فرارســیدن ن
ــوب دانشــجویى  ــاى مطل ظرفیت ه
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س دانش
نشــان  خاطــر  و  کــرد  اشــاره 
نمــود: اینکــه شــاهد هســتیم 
دانشــجویان ایــن دانشــگاه بــا 
ــتورالعمل هاى  ــى دس ــت تمام رعای
داشــتن  توجــه  و  بهداشــتى 

فعالیت هــاى  فضــاى  موجــود،  بضاعت هــاى  بــه 
ــته اند و  ــه داش ــرزنده نگ ــى را س ــى و اجتماع فرهنگ
مشــارکت قابــل توجهــى در برگــزارى برنامه هــاى 
ــا و  ــاالى آنه ــدى ب ــى از توانمن ــد، حاک ــف دارن مختل
ــگاه  ــن دانش ــجویى در ای ــوب دانش ــاى مطل ظرفیت ه
در  و  دانشــگاه  برنامه ریزى هــاى  رونــد  در  اســت. 
ــف،  ــت گذارى کالن وزارت عت ــق سیاس ــتاى تحق راس
تــالش کرده ایــم بســترهاى هرچــه مناســب ترى 
را بــراى بــروز توانمندى هــاى دانشــجویان و رشــد 

ــا فعالیــت  ــه وجــود آوریــم کــه ب اســتعدادهاى آنهــا ب
موثــر مجموعــه معاونــت فرهنگــى و اجتماعى دانشــگاه، 
ــال  ــه دنب ــز ب ــجویان را نی ــمند دانش ــى ارزش همراه
داشــته اســت. همچنــان نیــز تــالش خواهیــم کــرد تــا 
بــا حفــظ روحیــه نشــاط و شــادابى، فعالیت هــاى موثــر 

ــر شدن شــان و کمــک  دانشــجویان در جهــت توانمندت
ــى،  ــى، دین ــف فرهنگ ــاى مختل ــه در حوزه ه ــه جامع ب

ــد.  ــته باش ــداوم داش ــى و... ت ــى، علم اجتماع
ــرد،  ــر کاظــم دهقانیانف ــن دکت ــن مراســم همچنی در ای
طــى ســخنانى بــه معرفــى پیشــینه ى باســتانى نــوروز  
ــم  ــا و مراس ــى آیین ه ــى برخ ــا معرف ــت. وى ب پرداخ
نــوروزى در شهرســتان کازرون، پــاره اى از باورهــاى عامه 
ــوروز را بــراى دانشــجویان روایــت کــرد.  ــا ن مرتبــط ب

ــان  ــه داوودى، کارشــناس شــبکه بهداشــت و درم فرزان

شهرســتان کازرون نیــز در ایــن مراســم طــى ســخنانى 
بــا تقدیــر از همراهى هــا و پیشــگامى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون در تعامــل بــا شــبکه بهداشــت و درمــان 
و اجــراى دســتورالعمل هاى بهداشــتى، بــه ارایــه 
ــت در دوران  ــالمت و بهداش ــون س ــى پیرام توضیحات

دانشــجویى پرداخــت. 
ــه از پوســتر  ــن برنام ــن در ای همچنی
رویــش  جشــنواره  چهارمیــن 
دانشــگاهى دانشــگاه ســلمان فارسى 
و  دانشــجویان  ویــژه  کــه  کازرون 
کانون هــاى فرهنگــى ایــن دانشــگاه 
ــد و  ــى ش ــود، رونمای ــزار مى ش برگ
ــورت  ــه ص ــنواره ب ــن دوره از جش ای
رســمى فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. 
اجــراى موســیقى، برگزارى مســابقه، 
ــه  ــراى دکلم ــگ، اج ــش نماهن پخ
توســط پریــا زاهــدى، برگــزارى 
بــه  جوایــز  اهــدا  داغ،  صندلــى 
دانشــجویانى که در ســال 1400 ازدواج 
کــرده بودنــد و... از دیگــر برنامه هــاى 
ــود.  ــن مراســم ب ــزار شــده در ای برگ
گفتنــى اســت ایــن برنامــه بــا 
حمایــت معاونــت فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه 
ــیقى  ــون موس ــوى کان ــى کازرون و از س ــلمان فارس س
نــت هشــتم، تشــکل مســتقل اســالمى قلــم و اندیشــه، 
ــا مشــارکت ســایر  ــرق و ب انجمــن علمــى مهندســى ب
ــوراى  ــى، ش ــاى علم ــى، انجمن ه ــاى فرهنگ کانون ه
ــگاه  ــجویى دانش ــیج دانش ــجویى و بس ــى دانش صنف
ســلمان فارســى کازرون و بــا همــکارى اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمى شهرســتان کازرون و معاونــت فرهنگــى 
ــزار  و اجتماعــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگ

ــد.  گردی

صبــح روز یک شــنبه، 3 بهمــن مــاه و همزمــان 
ــن  ــه (س)، آیی ــرت فاطم ــعادت حض ــا س ــا والدت ب ب
گرامیداشــت ایــن والدت فرخنــده و روز زن و روز مــادر، 
ــا، رئیــس دانشــگاه  ــر غریــب فاضل نی ــا حضــور دکت ب
ســلمان فارســى کازرون، دکتــر ابراهیــم اژدرى، معــاون 
فرهنگــى و اجتماعــى و جمعــى از همیــاران علمــى ایــن 
ــى  ــى دوان ــتاد عل ــات اس ــالن اجتماع ــگاه در س دانش

ــد.  ــزار گردی ــى کازرون برگ ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر غریــب 
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، در 
ایــن آییــن، ضمــن تبریــک والدت حضــرت فاطمــه(س) 
ــره  ــرورت به ــر ض ــح ب ــا تصری ــادر، ب و روز زن و روز م

ــارى دخــت  گرفتــن از الگوهــاى اخالقــى و منــش رفت
ــر  ــالم(ص)، خاط ــأن اس ــر عظیم الش ــه پیامب گرانمای
نشــان نمــود: حضــرت فاطمــه(س) بــه عنــوان الگویــى 
ــى،  ــى خانوادگ ــاى زندگ ــه عرصه ه ــد در هم بى مانن
ــراى  ــدگار ب ــقى مان ــد سرمش ــى و... مى توان اجتماع

ــان باشــد.  ــژه زن ــه وی ــه و ب ــراد جامع تمامــى اف
ــه  ــى کازرون در ادام ــلمان فارس ــگاه س ــس دانش رئی
ــى کازرون، حضــور  ــلمان فارس ــگاه س ــزود: در دانش اف
ــوان را در بیــن اعضــاء هیئــت  ــذار بان ارزشــمند و اثرگ
علمــى و همیــاران علمــى شــاهد هســتیم کــه عملکرد 
قابــل توجــه و اثربخــش ســازمانى آنهــا در جهــت تحقق 
اهــداف وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى و عمــل بــه 
میثاق نامــه کارى، توانســته اســت کمک شــایان توجهى 

بــه پیشــبرد اهــداف دانشــگاه نمایــد. برهمیــن اســاس 
مراتــب قدردانــى خــود را از خدمــات شــایان توجــه این 
ــوان گرانقــدر اعــالم مى کنــم و امیــدوارم همچنــان  بان
بتواننــد بــا اثربخشــى مضاعــف در جهــت توســعه کمى 
و کیفــى خدمــات دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــه 

عمــوم مــردم جامعــه گام بردارنــد. 
در ادامــه ایــن مراســم، مولودى خوانــى توســط حجــت 

یزدانــى، مــداح اهــل بیــت صــورت پذیرفــت. 
همچنیــن در پایــان ایــن آییــن کــه از ســوى معاونــت 
فرهنگــى و اجتماعى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــگاه مقاومــت بســیج شــهید احمدى روشــن ایــن  و پای
ــاران  ــدا گل از همی ــا اه ــد، ب ــزار گردی ــگاه برگ دانش

علمــى بانــو، قدردانــى بــه عمــل آمــد. 

طى مراسمى با حضور اعضاء هیئت رئیسه و جمعى از دانشجویان دانشگاه سلمان فارسى کازرون صورت پذیرفت

جشن پیشواز نوروز و گرامیداشت اعیاد شعبانیه برگزار
و چهارمین جشنواره دانشگاهى رویش آغاز شد

آیین گرامیداشت والدت حضرت فاطمه(س) و روز زن و روز مادر برگزار گردید
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افتتاح مرکز کالیبراسیون کنتورهاى گاز مرتبط با یکى از شرکت هاى دانش بنیان مستقر در 
مرکز نوآورى انرژى دانشگاه سلمان فارسى کازرون ـ 23 بهمن 1400

گزارش تصویرى

ـ  18 اسفند 1400 رونمایى از پوستر و آغاز چهارمین جشنواره رویش دانشگاهى دانشگاه سلمان فارسى کازرون 

عضو موسسۀ باستان شناسى دانشگاه تهران در نشستى تخصصى به میزبانى دانشگاه سلمان فارسى کازرون مطرح کرد
مطالعات علمى نشان مى دهند کلمۀ کازرون، قدمتى حداقل ساسانى دارد

کوه زران، گازرگاه و سایر تعابیر عامیانه، فاقد مبناى تاریخى هستند
نشســتى  اســفندماه،   4 چهارشــنبه،  عصــر 
تخصصــى بــا عنــوان «پیشــینۀ تاریخــى نــام 
ــا ســندهاى تاریخــى»،  کازرون؛ از باورهــاى عامــه ت

عمادالدیــن  ســخنرانى  بــا 
پژوهشــگر  شــیخ الحکمایى، 
موسســه  عضــو  و  تاریــخ 
دانشــگاه  باستان شناســى 
کانــون  ســوى  از  تهــران، 
دانشــگاه  کازرون شناســى 
و  کازرون  فارســى  ســلمان 
ــاء  ــى از اعض ــور جمع ــا حض ب
هیئــت علمــى دانشــگاه ها، 
از  برخــى  و  دانشــجویان 
مباحــث  بــه  عالقمنــدان 

شــد.  برگــزار  تاریخــى 
روابــط  گــزارش  بــه  بنــا 
بین الملــل  امــور  و  عمومــى 
فارســى  ســلمان  دانشــگاه 
عمادالدیــن  کازرون، 

ــناد  ــرور اس ــا م ــن نشســت ب ــیخ الحکمایى در ای ش
مختلــف، خاطــر نشــان نمــود: غالــب نام هایــى کــه 
ــام  ــه ن ــد، از جمل ــى مانده ان ــخ باق ــاق تاری از اعم
ــار  ــت دچ ــن اس ــى، ممک ــهرهاى تاریخ ــى ش برخ
ــن دلیــل  ــه ای ــظ شــده باشــند، ب تغییراتــى در تلف
ــو  ــخ مح ــول تاری ــا در ط ــى آنه ــاى اصل ــه معن ک
ــى  ــه کلمه های ــز از جمل شــده اســت. واژه کازرون نی
اســت کــه بنــا بــر اســناد معتبــر بــه دســت آمــده، 
قدمتــى حداقــل 1500 تــا 1700 دارد و معنــى دقیــق 
ایــن کلمــه و ریشه شناســى آن بــا اتــکا بــه 
ــده اند،  ــه ش ــون کشــف و مطالع ــه تاکن ــنادى ک اس

ــت.  ــخص نیس مش
ــران  ــگاه ته ــى دانش ــۀ باستان شناس ــو موسس عض
ــا مــرور برخــى از تعبیرهــاى عامیانــه اى  در ادامــه ب
ــه  ــام کازرون ب ــى ن ــوص ریشه شناس ــه در خص ک
ــر،  ــاى متأخ ــزود: در دوره ه ــود، اف ــرده مى ش کار ب
ــى  ــود ریشه شناس ــالش نم ــه ت نخســتین کســى ک
بــراى نــام کازرون ارایــه دهــد، صدرالســادات 
ســالمى، مولــف کتــاب آثارالرضــا اســت کــه 
کــوه زران  یافتــۀ  تغییــر  شــکل  را  کازرون  واژه 
ــۀ کازرون را  ــر، کلم ــع دیگ ــى مناب ــد. برخ مى دان
تغییــر شــکل یافتۀ گازرگاه مى داننــد. اینهــا در 
ــى ردى  ــند تاریخ ــچ س ــه در هی ــت ک ــى اس صورت
ــم.  ــراف کازرون نداری ــاى اط ــود زر در کوه ه از وج

ــه در  ــه کار رفت ــه اى ب ــر آن گازرگاه کلم ــالوه ب ع
متــون دوره اســالمى اســت و عــالوه در کازرون، 
ــى  ــز اماکن ــور نی ــرى از کش ــف دیگ ــاط مختل در نق

ــا وجــودى  ــام گازرگاه وجــود داشــته اســت. ب ــه ن ب
کــه صنعــت پارچه بافــى در کازرون در قرن هــاى 
ــق  ــه، رون ــرى و در دوره آل بوی ــارم قم ــوم و چه س
ــندهاى  ــم در س ــا ه ــت، ام ــته اس ــى داش فراوان
ــکل،  ــن ش ــه همی ــه آن دوره کازرون را ب ــوط ب مرب
ــم  ــد و ه ــر کرده ان ــورت کازرون ذک ــه ص ــى ب یعن
ســندهاى معتبــر بــه دســت آمــده از دوران قبــل از 
دوره آل بویــه کــه قدمــت برخــى از آنهــا بــه حــدود 
1500 تــا 1700ســال پیــش برمى گــردد، حاکــى از آن 
اســت کــه در دوره ساســانیان هــم نــام ایــن منطقــه 
کازرون بــوده و ایــن نــام در آن دوره هــم بــا حــرف 
ــام  ــن ریشــه ن ــده اســت. بنابرای کاف شــروع مى ش
ــندیّت  ــد س ــرى فاق ــز تعبی ــه گازرگاه نی کازرون ب

ــت.  ــتباه اس ــى و اش تاریخ
ایــن پژوهشــگر نســخ تاریخــى، در بخــش دیگــرى 
از صحبت هــاى خــود بــا مــرورى بــر برخــى اســناد 
ــا  ــالمى و ب ــه اس ــرون میان ــه ق ــق ب ــى متعل تاریخ
ــه  ــون از جمل ــن مت ــى از ای ــه برخ ــادآورى اینک ی
ــتوفى،  ــوب مس ــۀ  القل ــى، نزه ــنامه ابن بلخ فارس
شــیرازنامه و... بــراى نــام کازرون و بنــا نهــادن ایــن 
شــده اند،  قائــل  اســاطیرى  ریشــه هاى  شــهر، 
ــه  ــه ب ــه کار رفت ــاى ب ــر از نام ه ــاره اى دیگ ــه پ ب
ــرد و  ــاره ک ــف اش ــون مختل ــاى کازرون در مت ج
ــه کازرون  ــه ب ــرى ک ــامى دیگ ــى اس ــزود: برخ اف

داشــته اند.  صفــت  کارکــرد  مى شــوند،  اتــالق 
ــم»،  ــق»، «دمیاط العج ــد «بلدالعتی ــى مانن کلمه های
ــا هســتند  ــن دســت کلمه ه «شهرســبز» و... از همی
ــاى  ــا، نمونه ه ــى از آنه ــه برخ ک
نقــاط  دیگــر  در  مشــابه اى 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــز دارن نی
کهنــه،  شــهر  یــا  بلدالعتیــق 
ــراى اشــاره  ــوده کــه ب تعبیــرى ب
ــا  ــک بن ــر ی ــل قدیمى ت ــه مح ب
ــرده  ــه کار ب ــهر ب ــک ش ــا ی ی

اســت.  مى شــده 
ادامــه  در  شــیخ الحکمایى 
یــادآور شــد: منابــع مکتــوب 
پیــش از اســالم و اســناد مختلــف 
جملــه  از  تاریخــى  معتبــر  و 
ــده از  ــه دســت آم ــاى ب ِگل مهره
در  باستان شناســى  کاوش هــاى 
ســیف آباد،  ل قلعــه  تُ ســایت 
ضــرب  ســکه هاى  برخــى 
ــالمى و  ــرون اول اس ــانى و ق ــده در دوران ساس ش
ــده از دوران  ــا مان ــه ج ــوب ب ــون مکت ــى مت برخ
ــته و  ــوى نوش ــان پهل ــه زب ــه همگــى ب ــانى ک ساس
ــنادى  ــى اس ــاظ علم ــه لح ــده اند، ب ــرب ش ــا ض ی
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــوند ک ــوب مى ش ــر محس معتب
ــه  ــورت گرفت ــز ص ــى نی ــاى مختلف ــا پژوهش ه آنه
ــناد  ــن اس ــت. ای ــده اس ــر ش ــان منتش و نتایج ش
تردیــدى باقــى نمى گذارنــد کــه قدمــت نــام 
ــردد.  ــانیان برمى گ ــه دورة ساس ــل ب کازرون حداق
ــه  ــوح ب ــزار ل ــد ه ــوز چن ــزود: هن ــه اف وى در ادام
ــه  ــوط ب ــه مرب ــید ک ــت جمش ــده از تخ ــت آم دس
دوره هخامنشــیان اســت، خوانــده نشــده و همچنــان 
ــود دارد  ــى وج ــددى از دورة عیالم ــاى متع کتیبه ه
ــود دارد  ــال وج ــن احتم ــده اند. ای ــده نش ــه خوان ک
ــواح  ــام کازرون در یکــى از ایــن ال کــه در آینــده، ن
ــورت،  ــن ص ــه در ای ــود ک ــده ش ــا خوان ــا کتیبه ه ی
ــر از دورة  ــى عقب ت ــه دوران ــه ب ــن کلم ــت ای قدم
ساســانیان نیــز بازخواهــد گشــت. بــه ویــژه کــه در 
برخــى از اســناد معتبر قــرون اولیــه اســالمى، آورده 
شــده کــه کازرون، پیــش از بنــا نهــاده شــدن شــهر 
بیشــاپور نیــز وجــود داشــته و همزمــان بــا ســاخته 
شــدن بیشــاپور در دورة شــاهپور اول ساســانى، 

ــر شــده اســت.  ــز بازســازى و تعمی کازرون نی
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بازدید میدانى رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى کازرون از پردیس دانشگاه سلمان فارسى 
عملیات بتن ریزى ستون هاى خوابگاه خیّرساز پردیس دانشگاه سلمان فارسى کازرونـ  18 دى 1400کازرون جهت ارزیابى اجراى طرح هاى آبخیزدارى ـ 19 دى 1400

گزارش تصویرىخبر

با مشارکت مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه سلمان 
فارسى کازرون صورت پذیرفت

کارگاه آموزشى پیشگیرى از اعتیاد در 
قالب دوره میانى آموزشى تربیت مربى 

برگزار گردید

طــى روزهــاى چهارشــنبه و پنج شــنبه، 29 و 30
دى مــاه، کارگاه آموزشــى پیشــگیرى از اعتیــاد، 
در قالــب دوره میانــى آموزشــى تربیــت مربــى، 
ــان  ــت و درم ــاوره، بهداش ــز مش ــارکت مرک ــا مش ب
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در حــوزه تدریــس 

ــد.  ــزار گردی ــن دوره، برگ ای
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــن کارگاه  ــى کازرون، در ای ــلمان فارس ــگاه س دانش
و  صبــح  شــیفت  دو  در  کــه  روزه  دو  آموزشــى 
بعدازظهــر در محــل ســالن جلســات ناحیــه مقاومــت 
بســیج ســپاه کازرون و بــه دنبــال تحقــق تفاهم نامــه 
دو ســویه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و ناحیــه 
مقاومــت بســیج ســپاه کازرون برگــزار گردیــد، دکتر 
مســلم عباســى، رئیــس مرکــز مشــاوره، بهداشــت و 
درمــان دانشــگاه، مرضیــه مشــایخ، کارشــناس ایــن 
مرکــز، دکتــر مریــم عدنانــى و دکتــر لیــال حمیــدى، 
ــژه کارگاه را از  ــرح درس وی ــن دوره، ط ــان ای مدرس
ســوى مرکــز مشــاوره، بهداشــت و درمــان دانشــگاه 
ســلمان فارســى کازرون، در قالــب فعالیت هــاى 
شــرکت  بــراى  آموزشــى  مباحــث  و  کارگاهــى 

ــد.  ــه نمودن ــدگان ارای کنن
مــواد  مختلــف  گونه هــاى  و  انــواع  شــناخت 
ــوط بــه مــواد،  مخــدر، اختــالالت روان شــناختى مرب
شــیوه هاى پیشــگیرى در دوره هــاى مختلــف، اصــول 
زندگــى،  مهارت هــاى  پیشــگیرى،  شــانزده گانه 
ــازى از  ــن و متقاعدس ــه گفت ــدرت ن ــاب آورى و ق ت
ــه  ــد ک ــى بودن ــرفصل هاى درس ــى از س ــه برخ جمل

ــدند.  ــس ش ــن کارگاه تدری در ای
گفتنــى اســت جامعــه مخاطــب ایــن کارگاه جمعــى 
همچنیــن  و  پــرورش  و  آمــوزش  معلم هــاى  از 
دســتگاه هاى  برخــى  مســووالن  و  کارشناســان 

اجرایــى شهرســتان کازرون بودنــد. 
ایــن کارگاه از ســوى ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــارکت دانش ــا مش کازرون و ب

و  کازرون  پــرورش  و  آمــوزش  اداره هــاى  کازرون، 
ــتان کازرون  ــترى شهرس ــن دادگس ــاالده و همچنی ب

ــد.  ــزار گردی برگ

با شرکت جمعى از کارکنان دانشگاه سلمان فارسى کازرون 
صورت پذیرفت

کارگاه آموزشى مهارت هاى برقرارى 
ارتباط موثر برگزار شد

ارتبــاط  برقــرارى  مهارت هــاى  آموزشــى  کارگاه 
ــگاه  ــان دانش ــى از کارکن ــرکت جمع ــا ش ــر، ب موث
ســلمان فارســى کازرون و در محــل ســالن اجتماعــات 

ــد. ــزار گردی ــگاه برگ ــن دانش ای
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، دکتــر لیــال 
حمیــدى، مــدرس ایــن کارگاه در قالــب فعالیت هــاى 
ــط  ــاى مرتب ــه آموزش ه ــه ارای ــى ب ــف کارگاه مختل
بــا خویشتن دوســتى، داشــتن معنــا در زندگــى 
ارایــه  پرداخــت.  موثــر  ارتباطــات  اهمیــت  و 
ــد  ــمندانه مانن ــاط هوش ــرارى ارتب ــاى برق تکنیک ه
ــم،  ــت خش ــاى مدیری ــازى، روش ه ــول متقاعدس اص
مهارت هــاى نــه گفتــن، روش انتقــاد مناســب، 
ــث  ــه مباح ــارض و... از جمل ــل تع ــاى ح تکنیک ه

ــد. ــس ش ــن کارگاه تدری ــه در ای ــود ک ــرى ب دیگ
گفتنــى اســت ایــن کارگاه بــه دنبــال مصوبه شــوراى 
مدیــران معاونــت دانشــجویى و از ســوى مرکــز 
مشــاوره، بهداشــت و درمــان دانشــگاه ســلمان 
ــتقبال  ــورد اس ــد و م ــزار گردی ــى کازرون برگ فارس

شــرکت کنندگان قــرار گرفــت.

همزمان با دومین روز از ایام اهللا دهه فجر انقالب اسالمى 
صورت پذیرفت

دیدار دانشگاهیان کازرون با خانواده 
شهید عبدالحسین خدیو

ــبت  ــه مناس ــاه و ب ــنبه، 13 بهمن م ــامگاه چهارش ش
ــالمى،  ــالب اس ــر انق ــه فج ــام اهللا ده ــیدن ای فرارس
ــت علمــى و کارکنــان  جمعــى از روســا، اعضــاء هیئ
همــراه  بــه  کازرون  شهرســتان  دانشــگاه هاى 
جمعــى از کارکنــان بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 

شهرســتان کازرون بــا خانــواده عبدالحســین خدیــو، 
ــدار  ــالب اســالمى در کازرون دی ــهداء دوران انق از ش

ــد.  کردن
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــدار،  ــن دی ــلمان فارســى کازرون، در ای ــگاه س دانش
ــلمان  ــگاه س ــس دانش ــا، رئی ــب فاضل نی ــر غری دکت
فارســى کازرون، ضمــن تبریــک ایــام اهللا دهــه فجــر 
ــهدا،  ــى ش ــره تمام ــاد و خاط ــت ی ــا گرامى داش و ب
بــه ویــژه شــهدا واالمقــام شهرســتان کازرون، خاطــر 
نشــان نمــود: از جملــه افتخــارات شهرســتان کازرون 
ایــن اســت کــه عــالوه بــر مبــارزات گســترده مــردم 
ــه  ــا کازرون ب ــد ت ــب ش ــه موج ــتان ک ــن شهرس ای
ــه  ــود ک ــالم ش ــهرى اع ــازده ش ــى از ی ــوان یک عن
ــهداى  ــد، ش ــرار گردی ــى برق ــت نظام در آن حکوم
واالمقامــى را نیــز در دوران انقــالب اســالمى تقدیــم 

نمــوده اســت. 
ــه  رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون در ادام
بــا بیــان خاطراتــى از دو تــن از شــهداء دوران انقالب 
راهپیمایى هــاى  و  کازرون  شهرســتان  اســالمى 
ــا اشــاره بــه شــهداء  برگــزار شــده در ایــن دوران، ب
ــزود: وجــود ارزشــمند چنیــن  شهرســتان کازرون اف
ــزاران  ــى کارگ ــالت تمام ــى، رس ــاى بزرگ ظرفیت ه
ــون  ــت خ ــگاهیان را در پاسداش ــژه دانش ــه وی و ب
شــهداء، ســنگین تر مى کنــد. عــالوه بــر ایــن، 
ــهدا،  ــدر ش ــاى گرانق ــطه حضــور خانواده ه ــه واس ب
ــرار دارد  ــا ق ــار م ــمندى در اختی ــاى ارزش فرصت ه
ــمند  ــرات ارزش ــن از خاط ــا بهره گرفت ــم ب ــا بتوانی ت
آموزه هــاى اخالقــى کــه مى تواننــد در  آنهــا و 
ــد، در مســیر عملکــردى  ــرار دهن ــه ق ــار جامع اختی
ــدم  ــهدا ق ــاى ش ــا و ارزش ه ــا آرمان ه ــتا ب هم راس

ــم.  برداری
عــارف،  على اکبــر  حجت االســالم  ادامــه،  در 
ــرى در  ــم رهب ــام معظ ــى مق ــاد نمایندگ مســئول نه
ــام اهللا  ــا گرامیداشــت ای ــز ب ــگاه هاى کازرون نی دانش
دهــه فجــر، خاطــر نشــان نمــود: خاطــرات خانــواده 
ــر آنکــه  ــان، عــالوه ب ــد شهیدش ــهدا از فرزن ش
ــر را  ــل هاى جوان ت ــژه نس ــه وی ــردم و ب ــوم م عم
ــنا  ــهدا آش ــى ش ــات اخالق ــات و خصوصی ــا روحی ب
ــندهاى  ــى از س ــوان یک ــه عن ــد ب ــد، مى توان مى کن
ارزشــمند بــراى پژوهشــگران و دانشــگاهیان نیــز در 
نظــر گرفتــه شــود. بنابرایــن بایســتى تــالش کنیــم 
ــر و در  ــى منتش ــب کتاب های ــرات در قال ــن خاط ای

ــد.  ــرار گیرن ــردم ق ــوم م دســترس عم
رئیــس  قنبریــان،  همچنیــن  دیــدار  ایــن  در 
آموزشــکده فنــى و حرفــه اى دختــران کازرون، 
شــجاعى، کارشــناس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران 
شهرســتان کازرون و جمعــى دیگــر از حاضریــن، طــى 
ــا گرامیداشــت یــاد شــهدا، بــر ضــرورت  ســخنانى ب
تــداوم راه آنهــا و حفاظــت از دستاوردهاى شــان 

ــد.  ــد نمودن تأکی
در ادامــه، بــرادر و جمعــى از اعضــاء خانــواده شــهید 
خدیــو نیــز ضمــن تشــکر از دانشــگاهیان شهرســتان 
ــام  ــهید واالمق ــى از آن ش ــان خاطرات ــه بی کازرون، ب
ادامه در صفحه بعد
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جلسه مشورتى هیئت رئیسه پیرامون تنظیم سند راهبردى دانشگاه ـ 21 دى 1400

گزارش تصویرى

جلسه با رؤساى و مسئوالن ادارات دولتى شهرستان کازرون با موضوع اخذ نظر مشورتى آنها درخصوص 
تنظیم سند راهبردى دانشگاه سلمان فارسى کازرونـ  28 دى 1400

پرداختنــد. 
ــه  ــب مجموع ــه در قال ــن برنام ــت ای ــى اس گفتن
ــه  ــوى کمیت ــده از س ــزى ش ــاى برنامه ری رویداده
ســتاد  دانشــگاهیان  و  دانشــجویى  تخصصــى 
گرامیداشــت ایــام اهللا دهــه فجــر شهرســتان کازرون 
برگــزار گردیــد. همچنیــن در ایــن برنامــه بــه رســم 
یادبــود و قدردانــى، لــوح تقدیــر و هدیــه اى از ســوى 
دانشــگاهیان شهرســتان کازرون بــه خانــواده شــهید 

ــد.  ــم گردی ــو، تقدی ــین خدی عبدالحس

به مناسبت گرامیداشت ایام اهللا دهه فجر صورت گرفت
دیدار جمعى از دانشگاهیان کازرون 
با حاج حسین جمشیدى، از مبارزان 
دوران انقالب اسالمى در کازرون

همزمــان  و  بهمن مــاه   15 پنج شــنبه،  شــامگاه 
ــگاهیان  ــى از دانش ــر، جمع ــه فج ــام اهللا ده ــا ای ب
ــیدى،  ــین جمش ــاج حس ــا ح ــتان کازرون ب شهرس
ــدار و  ــالب اســالمى کازرون دی ــارزان دوران انق از مب

ــد.  ــو کردن گفتگ
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــالم  ــى کازرون، حجت االس ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــام  ــى مق ــاد نمایندگ ــئول نه ــارف، مس ــر ع على اکب
طــى  کازرون،  دانشــگاه هاى  در  رهبــرى  معظــم 
ــر،  ــه فج ــام اهللا ده ــن گرامیداشــت ای ــخنانى ضم س
ــى از  ــتان کازرون یک ــود: شهرس ــان نم ــر نش خاط
ــارزات  ــور در دوران مب ــش رو کش ــتان هاى پی شهرس
ــراد  ــن دوران اف ــوده اســت. در ای انقــالب اســالمى ب
ــه  ــارزه پرداخت ــه مب ــتان ب ــن شهرس ــادى در ای زی
بودنــد کــه برخــى از آنهــا بــه مقــام واالى شــهادت 
ــى  ــوان یادگارهای ــه عن ــر ب ــى دیگ ــیدند و برخ رس
ــن  ــه ای ــتند. از جمل ــا هس ــن م از آن دوران در بی
اشــخاص کــه در مبــارزات انقالبــى نقش آفریــن 
ــاز اســت  ــود، حــاج حســین جمشــیدى اســت. نی ب
تــا ضمــن تکریــم ایــن مبــارزان، بــا بهــره گرفتــن از 
ــه هاى  ــر ریش ــى بهت ــت معرف ــان، در جه خاطرات ش
ــه نســل  ــژه ب ــه وی ــالمى ب ــالب اس ــکل گیرى انق ش

ــرد.  ــالش ک جــوان ت

ــیدى  ــین جمش ــاج حس ــدار، ح ــن دی ــه ای در ادام
ضمــن تقدیــر از رویکــرد دانشــگاهیان کازرون، 
ــردم  ــى م ــارزات انقالب ــى از مب ــان خاطرات ــه بی ب
کازرون در دوران انقــالب اســالمى پرداخــت. ایشــان 
ــل  ــه ها و عوام ــى ریش ــریح برخ ــا تش ــن ب همچنی
ــودن  ــوب نم ــالمى از مکت ــالب اس ــکل گیرى انق ش
خاطــرات خــود و تنظیــم آنهــا در قالــب کتابــى خبــر 

ــد.  ــد ش ــر خواه ــده منتش ــه در آین داد ک
ــه  ــب مجموع ــه در قال ــن برنام ــت ای ــى اس گفتن
ــه  ــوى کمیت ــده از س ــزى ش ــاى برنامه ری رویداده
ســتاد  دانشــگاهیان  و  دانشــجویى  تخصصــى 
گرامیداشــت ایــام اهللا دهــه فجــر شهرســتان کازرون 
برگــزار گردیــد. همچنیــن در ایــن برنامــه بــه رســم 
یادبــود و قدردانــى، لــوح تقدیــر و هدیــه اى از ســوى 
ــاج حســین  ــه ح ــتان کازرون ب دانشــگاهیان شهرس

ــد. ــم گردی ــیدى، تقدی جمش

به مناسبت گرامیداشت ایام اهللا دهه فجر و با هدف تجدید 
میثاق با شهدا صورت پذیرفت

گلباران قبور مطهر شهدا گمنام توسط 
دانشگاهیان کازرون

ــا  ــان ب ــاه، همزم ــن م ــنبه، 18 بهم ــح روز دوش صب
ایــام اهللا دهــه فجــر، دانشــگاهیان مراکــز دانشــگاهى 
شهرســتان کازرون بــا حضــور بــر آرامــگاه دو شــهید 
ــد  ــالمى واح ــگاه آزاد اس ــون در دانش ــام مدف گمن
کازرون، ضمــن گلبــاران قبــور مطهــر ایــن دو شــهید 
ــاق  ــد میث ــهدا تجدی ــاى ش ــا آرمان ه ــام، ب واالمق

ــد.  نمودن
ــور بین الملــل  ــط عمومــى و ام ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــالم  ــى کازرون، حجت االس ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــام  ــى مق ــاد نمایندگ ــئول نه ــارف، مس ــر ع على اکب
معظــم رهبــرى در دانشــگاه آزاد اســالمى کازرون، بــا 
ــتان  ــگاهیان شهرس ــى دانش ــام تمام ــر از اهتم تقدی
ــود:  ــر نشــان نم ــن مراســم خاط ــزارى ای ــراى برگ ب
شــهدا گنجینه هــاى ارزشــمندى بــراى کشــور 
ــا  ــت آنه ــراى گرامیداش ــه ب ــدر ک ــتند. هرچق هس
و ترویــج آرمان هــا و اهدافشــان تــالش کنیــم، 
ــه خصــوص بایســتى تــالش  ــاز هــم کــم اســت. ب ب
ــى  ــر واقع ــگاه ها تصوی ــجویان دانش ــا دانش ــم ت کنی

و درســتى از شــهدا دریافــت کننــد تــا ضمــن 
ادامــه  بتواننــد  آنهــا،  زندگــى  از  درس آمــوزى 

ــند.  ــان باش ــده ى راهش دهن
ــا،  ــب فاضل نی ــر غری ــن دکت ــن مراســم همچنی در ای
بــا  کازرون،  فارســى  ســلمان  رئیــس دانشــگاه 
ــان  ــر نش ــهدا، خاط ــره ش ــاد و خاط ــت ی گرامیداش
شــهدا  خانواده هــاى  اعضــاء  حضــور  نمــود: 
فرصتــى  کازرون  شهرســتان  دانشــگاه هاى  در 
ــج  ــتر و تروی ــه بیش ــت هرچ ــراى تقوی ــمند ب ارزش
ــتى  ــاس بایس ــن اس ــر همی ــت. ب ــاى آنهاس آرمان ه
تــالش مضاعفــى در جهــت حفــظ و مانــدگارى ایــن 
ــاى مختلــف  ــب رویداده ــا در قال ــا و ارزش ه آرمان ه
ــبختانه  ــرد. خوش ــورت پذی ــى ص ــى و فرهنگ علم
هم افزایــى بیــن  جهــت  کــه در  اهتمامــى  بــا 
دانشــگاه هاى شهرســتان ایجــاد شــده اســت، 
زمینــه تحقــق هرچــه بیشــتر ایــن موضــوع 
ــن  ــداوم ای ــا ت ــم ب ــت و امیدواری ــده اس ــم ش فراه
فعالیت هــا، بتــوان در مســیر تحقــق اهــداف شــهدا 

ــت.  ــش گام برداش ــش از پی بی
مراکــز  دانشــگاهیان  مراســم،  ایــن  ادامــه  در 
ــت فاتحــه و  ــه قرائ دانشــگاهى شهرســتان کازرون ب

ــد.  ــهدا پرداختن ــور ش ــاران قب گلب
ــه  ــب مجموع ــم در قال ــن مراس ــت ای ــى اس گفتن
ــه  ــوى کمیت ــده از س ــزى ش ــاى برنامه ری رویداده
ســتاد  دانشــگاهیان  و  دانشــجویى  تخصصــى 
گرامیداشــت ایــام اهللا دهــه فجــر شهرســتان کازرون 

ــد.  ــزار گردی برگ

همزمان با هفته درخت کارى صورت پذیرفت
غرس یازده نهال توسط دانشگاهیان 
کازرون به یاد شهداء دوران انقالب 

اسالمى در شهرستان کازرون

ــا  ــان ب ــفندماه، همزم ــنبه، 17 اس ــر روز سه ش ظه
هفتــه درخــت کارى، دانشــگاهیان شهرســتان کازرون 
در قالــب برنامــه اى مشــترك و بــه یــاد شــهدا دوران 
انقــالب اســالمى کازرون، یــازده نهــال را در پردیــس 
78 هکتــارى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 

ادامه از صفحه قبل

ادامه در صفحه بعد
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جلسه روسا و مسئوالن دانشگاه هاى شهرستان کازرون جهت برنامه ریزى هاى فعالیت کمیته دانشجویى و 
ـ 7 بهمن 1400 ـ  زمستان  1400دانشگاهیان ستاد گرامیداشت ایام اهللا دهه فجر به ریاست دانشگاه سلمان فارسى کازرون   استقرار و فعالیت شرکت هاى دانش بنیان در مرکز نوآورى انرژى دانشگاه سلمان فارسى کازرون 

ــد.  ــرس نمودن غ
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــم  ــن مراس ــى کازرون، در ای ــلمان فارس ــگاه س دانش
کــه بــا مدیریــت دانشــکده فنــى و حرفــه اى دختران 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش ــه میزبان کازرون و ب
ــان،  ــى از معاون ــا، جمع ــد، روس ــزار گردی کازرون برگ
اعضــاء هیئــت علمــى و کارکنــان دانشــگاه هاى 
ــس  ــور، رئی ــالم زارع پ ــراه حجت االس ــه هم کازرون ب
ســازمان تبلیغــات اســالمى شهرســتان کازرون، 
ــا آب و  ــازگار ب ــى و س ــان بوم ــال از درخت ــازده نه ی
ــهدا دوران  ــاد ش ــه ی ــتان کازرون را ب ــواى شهرس ه

ــد.  ــرس نمودن ــالمى غ ــالب اس انق
ــه  ــب مجموع ــم در قال ــن مراس ــت ای ــى اس گفتن
ــه  ــوى کمیت ــده از س ــزى ش ــاى برنامه ری رویداده
ســتاد  دانشــگاهیان  و  دانشــجویى  تخصصــى 
گرامیداشــت ایــام اهللا دهــه فجــر شهرســتان کازرون 

ــد. ــزار گردی برگ

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

کازرون برگزار شد

ــبت  ــه مناس ــاه و ب ــنبه، 17 بهمنم ــح روز یک ش صب
ــام اهللا دهــه فجــر، جمعــى از اعضــاء  گرامیداشــت ای
ــان دانشــگاه هاى شهرســتان  ــت علمــى و کارکن هیئ
کازرون در قالــب اجــراى طــرح «پویــش اهــدا خــون 
دانشــگاهیان شهرســتان کازرون»، بــا حضــور در 
مرکــز انتقــال خــون کازرون، نســبت بــه اهــدا خــون 

اقــدام نمودنــد. 
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــا  ــش ب ــن پوی دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، ای
ــج  ــر، تروی ــه فج ــام اهللا ده ــت ای ــدف گرامیداش ه
ــگ نوع دوســتى، اشــاعه فرهنــگ اهــدا خــون  فرهن
ــال  ــازمان انتق ــون س ــک خ ــره بان ــش ذخی و افزای
ــد  ــاران نیازمن ــه بیم ــک ب ــن کم ــون و همچنی خ

ــد.  ــزار گردی برگ
همچنیــن روز دوم ایــن پویــش نیــز ویــژه اهــدا خون 
جمعــى از دانشــجویان دانشــگاه هاى شهرســتان 

ــد.  ــزار گردی کازرون برگ

ــه  ــب مجموع ــش در قال ــن پوی ــت ای ــى اس گفتن
ــه  ــوى کمیت ــده از س ــزى ش ــاى برنامه ری رویداده
ســتاد  دانشــگاهیان  و  دانشــجویى  تخصصــى 
گرامیداشــت ایــام اهللا دهــه فجــر شهرســتان کازرون 

ــد.  ــزار گردی برگ

به مناسبت گرامیداشت ایام اهللا دهه فجر صورت پذیرفت
مسابقات تنیس روى میز ویژه کارکنان 

دانشگاه هاى شهرستان کازرون برگزار شد

17 و   16 یک شــنبه،  و  شــنبه  روزهــاى  طــى  
ویــژه  میــز  روى  تنیــس  مســابقات  بهمن مــاه، 
کازرون،  شهرســتان  دانشــگاه هاى  کارکنــان 
ــد.  ــزار گردی ــر برگ ــه فج ــام اهللا ده ــت ای گرامیداش
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــن  ــى کازرون، در روز اول ای ــلمان فارس ــگاه س دانش
مســابقات کــه ویــژه آقایــان برگــزار گردیــد، آقایــان 
ــى  ــلمان فارس ــگاه س ــى از دانش ــم عباس عبدالکری
و  پیام نــور  دانشــگاه  از  زارع  محســن  کازرون، 
مصطفــى ارجــى از دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
بــه ترتیــب مقام هــاى اول تــا ســوم را کســب 

ــد.  نمودن
ــوان برگــزار  ــژه بان همچنیــن در روز دوم نیــز کــه وی
شــد، از میــان کارکنــان دانشــگاه هاى شــرکت 
مــژگان  خانم هــا  مســابقات،  ایــن  در  کننــده 
حرفــه اى  و  فنــى  آموزشــکده  از  عبــاس زادگان 
دختــران، مریــم مزارعــى از دانشــگاه پیام نــور 
و ناهیــد پــردل از آموزشــکده فنــى و حرفــه اى 
دختــران موفــق بــه کســب مقام هــاى اول تــا ســوم 

ــدند.  ش
ــه  ــب مجموع ــابقات در قال ــن مس ــت ای ــى اس گفتن
ــه  ــوى کمیت ــده از س ــزى ش ــاى برنامه ری رویداده
ســتاد  دانشــگاهیان  و  دانشــجویى  تخصصــى 
گرامیداشــت ایــام اهللا دهــه فجــر شهرســتان کازرون 
و بــه میزبانــى دانشــگاه پیام نــور واحــد کازرون 
ــه  ــابقات ب ــان مس ــن در پای ــد. همچنی ــزار گردی برگ

ــد.  ــدا گردی ــى اه ــرات اول هدایای نف

به مناسبت روز پدر صورت پذیرفت 
از خدمات مشهدى حبیب باغبان آزاد، 
از خادمان پیشکسوت دانشگاه سلمان 

فارسى کازرون تقدیر شد

بــه مناســبت فرارســیدن روز پــدر، جمعــى از اعضــاء 
هیئــت رئیســه و همیــاران علمــى دانشــگاه ســلمان 
فارســى کازرون، بــا حضــور در منــزل مشــهدى حبیب 
ــراه  ــوت و هم ــادم پیشکس ــن خ ــا ای ــان آزاد، ب باغب
همیشــگى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون دیــدار 

ــد.  ــر نمودن ــات وى تقدی و از خدم
ــل  ــور بین المل ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــب  ــر غری ــى کازرون، دکت ــلمان فارس ــگاه س دانش
فاضل نیــا، رئیــس دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، 
ــدار ضمــن تبریــک والدت امیرالمومنیــن  در ایــن دی
ــر از  ــا تقدی ــدر، ب ــیدن روز پ ــرا رس ــى(ع) و ف عل
ــود:  ــان نم ــر نش ــان آزاد، خاط ــب باغب ــات حبی زحم
از ســال 1372 کــه دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون 
ــا عنــوان مرکــز تربیــت دبیــر راه انــدازى شــد، تــا  ب
ــالى آن  ــد و اعت ــادى در رش ــراد زی ــروز، اف ــه ام ب
ــات و  ــه بایســتى از خدم ــته اند ک ــش داش ــاى نق ایف
نقش آفرینى هــاى ارزنــده ى آنهــا تجلیــل و قدردانــى 
نمــود. آقــاى حبیــب باغبــان آزاد، از جملــه افــرادى 
بــوده کــه همــواره بــا دلســوزى تمــام، یــار و حامــى 
ــت و  ــوده اس ــى کازرون ب ــلمان فارس ــگاه س دانش
ــه ایــن دانشــگاه ارایــه داده  ــدگارى را ب خدمــات مان
و نــام نیکــى از خــود برجــاى گذاشــته اســت و تمــام 
خانــواده دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، قــدردان 

ــات او هســتند.  زحم
ــه از ســوى  ــدار ک ــن دی ــان ای ــى اســت در پای گفتن
ــلمان  ــگاه س ــى دانش ــى و اجتماع ــت فرهنگ معاون
فارســى کازرون برگــزار شــد، لــوح تقدیــر و هدیــه اى 

ــم شــد.  ــان آزاد تقدی ــاى باغب ــه آق ب

ادامه از صفحه قبل
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کرونــا آمــد و همــه جــا را گرفــت و آنقــَدر مانــد کــه خانــۀ هســتى را بــر 
ــده مهمــان را چــراِغ چشــم  ــا تنــگ کــرد. اکنــون رفتــِن ایــن ناخوان م
ــا  ــدة م ــى دِل غمدی ــه وداع ــى «ب ــر ِک ــود مگ ــا خ ــم ت ــه در نهادهای ب
Klaus)،اقتصــادداِن آلمانــى،  Schwab) شــاد کنــد». بــه گفتــۀ کالوس شــواب
�e)کــرده اســت؛ آنگونــه  Great Reset) کرونــا جهــان را بازتنظیــم بــزرگ
ــه  ــه دو دورة پیشــاکرونا و پســاکرونا قابلتقســیم اســت. ب ــخ ب ــه تاری ک
زعــِم وى، جهــان دیگــر بــه وضعیــِت پیشــاکرونایىاش برنخواهــد گشــت 
ــته  ــکار نگش ــوز آش ــز هن ــاکرونایى نی ــِى پس ــاى احتمال ــاِم پیامده و تم

اســت. 
یکــى از دلنگرانیهــاى مهــِم اســتادان ادبیــات، کیفیــت انتقــاِل مطالــب 
ــه  ــا چ ــه ت ــن ک ــت؛ ای ــوده اس ــازى ب ــاى مج ــق برنامهه ــى از طری ادب
میــزان مىتــوان بــا ابزارهــاى مجــازى بــه انتقــاِل مؤثــر فــرم و محتــواى 
ــت.  ــن پرداخ ــک مت ــا ی ــى ب ــیوههاى سرخوش ــوزش ش ــر و آم ــک اث ی

ــه  ــود در مواجه ــز خ ــاالت وجدآمی ــود از ح ــه مىش چگون
ــظ،کالس را  ــى از حاف ــازه در بیت ــاِم ت ــک ایه ــف ی ــا کش ب
بــه هــم ریخــت و یــا از طریــق تغییــر لحــن و اســتفاده از 
زبــاِن بــدن، داســتاِن رســتم و ســهراب را بــه شــورانگیزى 
هرچــه تمامتــر در برابــِر دیــدگاِن جوینــدة دانــش تدریــس 
کــرد. همچنــان گروهــى برآننــد کــه افســوِن خوانــِش شــعر 
و جــادوى بهکاررفتــه در داســتان در آمــوزش مجــازى 
ــداِر  ــرو دی ــا در گ ــوب تنه ــِه مطل ــىرود و وج ــن م از بی
ــه  ــز ب ــجویان نی ــى از دانش ــت. گروه ــره اس چهرهبهچه
یادگیــرِى مجــازى ادبیــات، عالقــۀ کمتــرى نشــان مىدهنــد 
ــمارى  ــه ش ــهاى حضــورى لحظ ــرگیرى کالس ــراى از س و ب
ــاکرونایى،  ــیوة پیش ــه ش ــد ب ــا دوســت دارن ــد؛ آنه مىکنن
ــِز  ــکوِت دل انگی ــت در کالس، س ــور و فعالی ــتیاِق حض اش

ــگاه، ذوِق  ــان در خواب ــِب امتح ــورههاى ش ــه، دلش ــه در کتابخان مطالع
را  دانشــجویى  گردشهــاى  و  جشــنها  همایشهــا،  در  شــرکت 

ــند. ــته باش ــه داش ــرِض تجرب ــان در مع همچن
ــا بســتر مجــازى در آمــوزش  گــروه دیگــر کــه در دوران پیشــاکرونایى ب
ــرى  ــن همهگی ــا ای ــانتر ب ــتند آس ــتند، توانس ــنایى داش ــات آش ادبی
بــزرگ کنــار آینــد و شــرایط را بــه نفــِع مقصــود تــا حــد امــکان و تــوان 
ــازى  ــوزش مج ــه آم ــت ب ــِت مثب ــا ذهنی ــته ب ــن دس ــد. ای ــر دهن تغیی
ــِد  ــا را در تولی ــوان آنه ــه ت ــد ک ــى رفتن ــرى برنامههای ــراغ یادگی ــه س ب
محتواهــاى اســتانده افزایــش مــىداد. بــه بــاور آنهــا، همچنــان کــه پیوند 
ــان  ــى نش ــه خوب ــن را ب ــد ای ــر جدی ــازى در عص ــات و فضــاى مج ادبی
مىدهــد، مىتــوان زیبایىهــاى ادبیــات را در محیــِط مجــازى بــه 
ــاِت مجــازى پیــش از شــروع و  ــرد. ادبی ــد منتقــل ک ــاِن عالقه من مخاطب
شــیوع کوویــد، بــه شــیوههاى نویــِن آفرینــش ادبــى و نــگارش خالقانــه 
ــازهاى  ــاى ت ــرده و فرمه ــور ک ــت ظه ــق وبنوش ــتراك آن از طری و اش

ــزوده  ــى اف ــات داستاننویس ــه امکان ــد ب ــتان و اَبَرپیون ــون اَبَرداس همچ
اســت.

ــوب،  ــیوهاى مطل ــه ش ــازى ب ــوزش مج ــراى آم ــد ب ــر مىرس ــه نظ ب
ــوزش  ــتر آم ــن بس ــاِت ای ــت از امکان ــتفادة درس ــد روش اس ــدا بای ابت
ــِق  ــر تحق ــرا و مفــروض ب ــگاه مــن نگاهــى ایدهآلگ داده شــود. البتــه ن
تمامــى ســاختارهاى مــورد نیــاز بــا کیفیــت باالســت. آمــوزش مجــازى، 
اگرچــه نقــش اســتاد را بــه یــک تســهیلگر و مدیــر محیطهــاى برخــط 
ــکوفایى  ــه ش ــود ب ــه کار بســته ش ــى ب ــه خوب ــر ب ــا اگ ــد ام فرومىکاه
خالقانــۀ دانشــجو منجــر خواهــد شــد؛ بــدان دلیــل کــه بــرگ برنــده در 
آمــوزش برخــط، فعــال بــودن در محیــِط مجــازى و همراهــِى مســتند بــا 
ــِت آموزشى-پژوهشــى  ــوان فعالی ــه عن برنامههایــى اســت کــه اســتاد ب
تعریــف مىکنــد و بــه دانشــجو در مدیریــت کالس نقــش و هویتــى تــازه

مىبخشــد.
در آمــوزِش مجــازى، امــکان دســتیابى بــه دادههــا آســانتر و 
ســریعتر از آمــوزش حضــورى اســت. جســتجوى واژهاى خــاص در 
دیــوان اشــعار و کتابهــاى نثــر در کمتریــن زمــان بــا کمــک موتورهــاى 
ــراى بهبــوِد  ــوان از آن در طــِى تدریــس ب جســتجو میســر اســت و مىت
آمــوزش بهــره بــرد. البتــه بــه شــرطى کــه منبــع جســتجو شــده قابــل 
ــر  ــوان از تصاوی ــاز مىت ــگام نی ــن هن ــد. همچنی ــتناد باش ــاد و اس اعتم
ــخصى  ــۀ ش ــت. در تجرب ــک گرف ــوم کم ــک مفه ــِى ی ــِت ذهن ــراى ثب ب
ــاِق  ــزى: (ز چارت ــب تبری ــق ایــن بیــت از صائ ــراى توضیــح دقی خــود، ب
عناصــر شکســت مىبــارد/ میــان چــار مخالــف بــه اختیــار 
ــران اســتفاده کــردم  ــر چارتاقىهــاى ای مخســب) از تصاوی
ــن  ــد. همچنی ــراه ش ــجویان هم ــتقبال دانش ــا اس ــه ب ک
ــى،  ــاى قدیم ــیرازة کتابه ــار، ش ــرى از نقشــۀ زنگب تصاوی
ــت  ــِم درس ــراش در فه ــوى قلمت ــل و چاق ــره، لع خرمه

ــن و دانشــجویانم کمــک رســاند. ــه م ــب ب اشــعاِر صائ
آمــوزش مجــازى توجــه مــا را بــه متــن بیشــتر مىکنــد و 
از کالممحــورِى یکجانبــه بــه ســمت متنمحــورِى مشــترك 
ــل  ــنِد قابِلحم ــورِت س ــه ص ــه ب ــى ک ــویه دارد؛ متنهای س
ــه  ــِز اســتاد و دانشــجو را معطــوف ب ــان، تمرک (PDF) همزم
ــجو  ــتاد و دانش ــان اس ــه همزم ــن ک ــازد. ای ــود مىس خ
ــد،  ــند و بخوانن ــته باش ــود داش ــر خ ــن را در براب ــک مت ی
ــِت  ــود. نکتــۀ دیگــر رعای ــازه خواهــد ب محمــِل شــکفتِن خوانشهــاى ت
تمریــِن حــق تقــّدم اســت. اگــر در کالسهــاى حضــورى، گاه و بیــگاه در 
حــرف یکدیگــر مىپریدیــم و یــا افزونــِى افــراد، امــکان شــرکت همــگان 
ــا  ــازى ب ــاى مج ــرد، در فض ــوار مىک ــد دش ــوى واح ــک گفت وگ را دری
ــه کالس را  ــى و هنرمندان ــه خوب ــوان ب ــاز و بســته کــردن بلندگــو مىت ب
مدیریــت کــرد و مجــاِل ســخن را در اختیــاِر همــه گذاشــت. البتــه ایــن 

ــد. ــى بینجام ــه تکصدای ــد ب ــر نبای هن
از دیگــر امکانــات مجــازِى آمــوزِش ادبیــات، امــکان حضــور در جلســاتى 
اســت کــه اســتادان مهــم و برجســته در نقــاط کشــور و جهــان برگــزار 
مىکننــد و پیــش از کرونــا بــه دلیــل بُعــد مســافت از آن محــروم بودیــم. 
ــوزش  ــر آم ــزى ب ــازى چی ــِس مج ــد تدری ــر مىرس ــه نظ ــوع ب در مجم
ــرِد آنیــم. ــر از کارب ادبیــات افــزوده اســت و در ضــرورِت پیــش رو ناگزی
باورداشــِت بیتــى از شــاهنامه، دلگرمــِى امیدبخــِش اینروزهــا بــراى همــۀ 

ماســت:
«ز هر دانشى چون سخن بشنوى ز آموختن یک زمان نَغَنوى»

ادبیاِت مجازى پیش 
از شروع و شیوع 

کووید، به شیوه هاى 
نویِن آفرینش ادبى 
و نگارش خالقانه و 
اشتراك آن از طریق 

وب نوشت ظهور کرده 
و فرم هاى تازه اى 

همچون اََبرداستان و 
اََبرپیوند به امکانات 

داستان نویسى 
افزوده است

ادبیات و آموزِش مجازى

دکتر مهدى رستمى
عضو هیأت علمى بخش زبان و ادبیات فارسى دانشگاه سلمان فارسى کازرون
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ــر  ــود. اگ ــر مى ش ــر و پیچیده ت ــتر، عجیب ت ــه بیش ــرعِت هرچ ــا س ــان ب جه
ــد،  ــرح مى ش ــینى مط ــق شهرنش ــه مناط ــتاها ب ــرت از روس ــته مهاج در گذش
اکنــون در کنــار طــرح موضوعاتــى همچــون ســفر تفریحــى بــه فضــا و ســاخت 
ــاى  ــون دنی ــرى همچ ــاوت دیگ ــب و متف ــات جال ــى، موضوع ــهرك هاى فضای ش

ــود. ــرح مى ش ــى مط ــهرهاى کریپتوی ــاورس(1) و ش ــى مت دیجیتال
متــاورس  (فــرا جهان)فرضیــه اى از نســل بعــدى اینترنــت اســت کــه از محیط هاى 
مجــازى ســه بعــدِى آنالیــِن غیرمتمرکــز و پایــدار تشــکیل مى شــود. ایــن دنیــاى 
ــزوده،  ــق هدســت هاى واقعیــت مجــازى، عینک هــاى واقعیــت اف مجــازى از طری
گوشــى هاى هوشــمند، رایانه هــاى شــخصى و کنســول هاى بــازى (2) قابــل 

خواهــد  دسترســى 
ــه  ــاورس، ب ــود. مت ب
محــدود  شــکلى 
حاضــر  حــال  در 
پلتفرم هایــى  در 
VRChatیــا  مانند
بازى هــاى ویدیویــى 
بازىهــاى  و 
ــى  ــهبعدى  و زندگ س
دارد.  وجــود  دوم 
حاضــر  درحــال 
یى  کت ها شــر
متــا  ماننــد 
ــس،  ــز، روبالک پلتفرم
و  گیمــز  اپیــک 
در  مایکروســافت، 
ــرمایه گذارى  ــال س ح

بــر روى تحقیقــات و توســعۀ فناورى هــاى مرتبــط بــا متــاورس هســتند.
ــان  ــى جه ــه معن ــورس(4) ب ــر ویونی ــى فرات ــه معن ــا(3) ب ــاورس از دو واژة مت مت
ــل  ــت. نی ــان اس ــرا جه ــاورس، ف ــى واژة مت ــت. در کل، معن ــده اس ــکیل ش تش
ــام ســقوط بــرف(5) در ســال 1992 ــار در کتــاب خــود بــه ن استیونســن اولیــن ب
ــدى متشــکل از  ــه بع ــازى س ــاى مج ــک دنی ــتفاده و آن را ی ــاورس اس از واژه مت
آواتــار مردمــان واقعــى توصیــف کــرد. در ایــن داســتان، دو نفــر راننــدة تحویــل 
ــاورس  ــاى مت ــرمایه دارى، در دنی ــهر س ــک ویران ش ــود از ی ــات خ ــراى نج کاال ب

ــد. ــفر مى کنن س
ــتودیوز،  ــازون اس ــتراتژى در آم ــابق اس ــس س ــرمایه گذار و رئی ــال، س ــو ب متی
ــال  ــاورس همیشــه فع ــرده اســت: مت ــف ک ــى توصی ــا هفــت ویژگ ــاورس را ب مت
و «روشــن» اســت؛ به صــورت زنــده و در زمــان واقعــى تجربــه مى شــود؛ 
ــا و  ــًال پوی ــادى کام ــد؛ داراى اقتص ــب باش ــدازه مخاط ــر ان ــان ه ــد میزب مى توان
مختــص بــه خــود اســت؛ در سراســر پلتفرم هــا و دنیاهــاى دیجیتــال و فیزیکــى 
ــن  ــر ای ــال در سراس ــاى دیجیت ــال دارایى ه ــکان انتق ــت؛ ام ــده اس ــترده ش گس
ــران و شــرکت هاى  ــط کارب ــواى آن توس ــات و محت ــود دارد؛ تجربی ــا وج پلتفرم ه

ــود. ــاد مى ش ــزرگ ایج ب
ــاورس شــبکه اى بســیار گســترده از محیط هــاى مجــازى  ــارت دیگــر، مت ــه عب ب
همیشــه فعــال اســت کــه در آن افــراد مى تواننــد در قالــب آواتــار یــا بــه کمــک 
ــود  ــراف خ ــال اط ــیاء دیجیت ــر و اش ــا یکدیگ ــزوده ب ــت اف ــاى واقعی عینک ه
ــازى  ــه، ب ــازى همه جانب ــت مج ــى از واقعی ــى ترکیب ــند؛ یعن ــته باش ــل داش تعام

ــردى و ... . ــره و وب گ ــن چندنف ــى آنالی نقش آفرین
ــس از آن  ــوم پ ــذاران اتری ــى از بنیانگ ــن یک ــک بوتری ــر ویتالی ــرف دیگ از ط
ــرح  ــى را مط ــهرهاى کریپتوی ــوع ش ــد، موض ــرح ش ــاورس مط ــدة مت ــه ای آنک

ــه ســمت شــهرهاى غیرمتمرکــز و  کــرد. وى معتقــد اســت کــه آینــدة جهــان ب
ــاورس  ــد مت ــن مى گوی مســتقل موســوم بهDAOپیــش مــى رود. ویتالیــک بوتری
واقعــٌا وجــود نــدارد و جهانــى دیجیتالــى و مجــازى اســت. حــال آنکــه مــا جهــان 
واقعــى داریــم و مى توانیــم بــا ایجــاد تغییراتــى در آن و بــا کمــک ایــدة شــهرهاى 
ــاس  ــم . اس ــل کنی ــى تبدی ــراى زندگ ــر ب ــى بهت ــه جای ــان را ب ــى،  جه کریپتوی
ــد ساختارDAOاســت.  ــهرهاى کریپتویــى کــه بوتریــن از آن یــاد مى کن ش
ایــدة شهرهاىDAOیاCityDAOســاختن شــهرى روى بالکچیــن اتریــوم اســت 
ــر همــه چیــز حاکمیــت دارد.DAOدر واقــع ســازمان هاى  کــه در آن ایدةDAOب
ــده و  ــته ش ــل نوش ــا از قب ــن آنه ــه قوانی ــتند ک ــى هس ــز و خودگردان غیرمتمرک
ــراى  ــهرى را ب ــاى ش ــدة توکن ه ــود. وى ای ــرا مى ش ــهروندان آن اج ــط ش توس
ــه  ــد ب ــال مى کنــد. از نظــر وى هــر شــهر مى توان ــى دنب ــن شــهرهاى کریپتوی ای
ــودشNFTو  ــراى خ ــود و ب ــل ش ــز یاDAOتبدی ــار غیرمتمرک ــازمان خودمخت س

توکــن شــهرى داشــته باشــد.
ــن  ــۀ بالکچی ــر پای ــى ب ــه شــهرهاى کریپتوی ــد ک ــا مى کن ــن ادع ویتالیــک بوتری
ــهرهایى  ــن ش ــند. در چنی ــته باش ــراه داش ــه هم ــیارى ب ــد بس ــد فوای مى توانن
ــراى  ــرى ب ــر و جدیدت ــاى کارآمدت ــوان از روش ه ــن مى ت ــتفاده از بالکچی ــا اس ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد. ب ــره ب ــف به ــاى مختل ــى و دارایى ه ــت اراض مالکی
در  دولت هــا  از  بســیارى 
ــخ  ــراى پاس ــان ب ــر جه سراس
ــدت  ــه مشــکالت بلندم دادن ب
ایجــاد  و  خــود  شــهروندان 
نیازهــاى  ســریع  تغییــرات 
ــاى  ــردم،  رویکرده ــى م اساس
دارنــد،  کنــدى  و  ناکارآمــد 
شــهرها  ایدةDAOمى گویــد 
صــورت  بــه  مى تواننــد 
ســازماندهى  غیرمتمرکــز 
ــد  ــده مى توان ــن ای ــوند. ای ش
فرصت هــاى  و  چالش هــا 
کنــد؛  ایجــاد  را  بســیارى 
چــرا کــه ایــن رویکــرد در 
از  حوزه هــا  از  بســیارى 
ــهرى،  ــزى ش ــه برنامهری جمل
و  عمومــى  حملونقــل 
ــته  ــرى داش ــش مؤث ــد نق ــهرها مى  توان ــر در ادارة ش ــاى دیگ ــیارى از بخشه بس
شــدت مــورد  باشــد. در چنیــن شــهرهاى کریپتویــى، حریــم خصوصــى افــراد بــه
مى توانــد  رمزنــگارى  و  بالك چیــن  فناورى هــاى  و  مى گیــرد  قــرار  توجــه 
بســیار امیدوارکننــده باشــد و راه را بــراى مشــارکت بیشــتر مــردم فراهــم کنــد.
حــال پرسشــى کــه در اینجــا مطــرح مىشــود ایــن اســت کــه تفــاوت متــاورس 
و شــهر کریپتویــى چیســت؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه متــاورس دنیایــى مجــازى 
ــازى و  ــورت مج ــه ص ــر ب ــا یکدیگ ــراد ب ــادل اف ــل و تب ــه در آن تعام ــت ک اس
غیرواقعــى خواهــد بــود امــا در شــهر کریپتویــى چنیــن وضعیتــى وجــود نــدارد و 
همــه چیــز واقعــى اســت ولــى برپایــه ایــده و فنــاورى رمزارزهــا چنیــن شــهرى 
ــۀ ســاختار ســازمان  ــز برپای ــت شــهرى نی ــى الگــوى مدیری اداره مى شــود و حت
خودمختــار و مســتقلDAOبنا نهــاده شــده اســت. پــس کــدام شــهر؟ متــاورس 
یــا شــهرهاى کریپتویــى؟ از زمــان مطــرح شــدن متــاورس، ایــن جهــان دیجیتالى 
بــه ســرعت در حــال رشــد اســت و حتــى شــرکت هاى مختلــف نیــز بــه آن روى 
خــوش نشــان داده انــد. برخــى تحلیلگــران بــر ایــن بــاور هســتند کــه متــاورس 
ــد. در  ــه آن مى پیوندن ــیارى ب ــرکت هاى بس ــد و ش ــد مى کن ــرعت رش ــه س ب
ــن  ــى ممک ــهرهاى کریپتوی ــدة ش ــد ای ــران مى گوین ــى تحلیلگ ــال برخ ــن ح عی
اســت در کوتــاه مــدت بــه راهــکارى عملــى تبدیــل شــود ولــى بــراى طوالنــى 

ــه دهــد. ــر روشــنى از آن ارائ ــد تصوی مــدت هنــوز کســى نمى توان
....................

Metaverse . ١
3D Game . ٢

Meta . ٣
Universe . ٤

Snow Crash . ٥

شهر مجازى متاورس یا شهر کریپتویى؟

دکتر میثم رضائى
دکتراى جغرافیا و برنامه ریزى شهرى
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پــس از گذشــت بیــش از دو دهــه از طــرح موضــوع کرســى هاى 
آزاداندیشــى در فضــاى دانشــجویى و همچنیــن حوزه هــاى علمّیــه، 
ــق  ــورد، و تحّق ــاك مى خ ــده و خ ــن مان ــر زمی ــه ب ــن مطالب ــفانه ای متأس
ــته  ــدل گذش ــه آرزو مب ــول، ب ــى هاى ادارى معم ــف بروکراس ــا تعری آن ب
ــا طــرح  ــا ب ــر آن هســتیم ت اســت. بــر همیــن اســاس در ایــن نوشــتار ب
موضــوع کمــک کنیــم گام جدى تــرى در راســتاى تحّقــق ایــن مطالبــه در 

ــود. ــته ش ــى برداش ــاى علم محیط ه

اهداف 
ــداف آن  ــى و اه ــى هاى آزاداندیش ــزارى کرس ــى برگ ــه چرای ــخ ب پاس

ــه  ــورد توج ــق م ــم عمی ــا فه ــه ب ــى ک ــد در صورت مى توان
قــرار گیــرد منشــأ آثــار بســیارى باشــد کــه هــم متولیــان 
و مســئوالن را بــه همراهــى بیشــتر وادارد و هــم دانشــجویان 
و جریان هــاى فکــرِى حاضــر در دانشــگاه را، کــه بــه مثابــۀ 
ــور در  ــه حض ــتند، ب ــى هس ــاى علم ــده محیط ه ــپ تپن قل

ایــن فضــا تشــویق و ترغیــب نمایــد.
ــاط  ــى و نش ــۀ پویای ــران، الزم ــمندان و متفک ــوم اندیش عم
ــى  ــاط و پویای ــه نش ــوط ب ــه اى را من ــر جامع ــّرك ه و تح
ــاد  ــم، ایج ــى ه ــن پویای ــۀ ای ــد و الزم ــان آن مى دانن جوان
فضــاى بــاز و البتــه مبتنــى بــر منطــق و اخــالق جهــت طرح 
اندیشــه ها، آراء و نظــرات خــود مى باشــد و هــر جوانــى کــه 
بــه مشــارکت در ایــن فضــا عالقه منــد باشــد طبیعــى اســت 
نســبت بــه آینــدة جامعــۀ خــود دغدغه منــد اســت و بــراى 
پیشــرفت آن تــالش وافــرى خواهــد داشــت. بــا ایــن مقدمــه 
مى تــوان اهــداف دیگــرى را هــم، نظیــر آنچــه در زیــر آمــده 

ــمرد: ــى ها برش ــن کرس ــراى ای ــت، ب اس
1- تقویت روحیۀ حق طلبى و آزادگى.

2- تقویت روحیۀ قانون طلبى.
3- ایجاد فضاى تضارب آراء و شنیدن نظرات و اندیشه هاى نو.

پیشینۀ کرسى هاى آزاداندیشى 
ــرح موضــوع کرســى هاى  ــد ط ــر مى کنن ــه فک برخــالف تصــور برخــى ک
آزاداندیشــى موضوعــى جدیــد و مربــوط بــه دوران معاصــر اســت، مطالعــۀ 
ــالم  ــدر اس ــخ ص ــد و تاری ــل مى دان ــه را باط ــن فرضی ــالم ای ــخ اس تاری
ــِق کرســى هاى آزاداندیشــى کــه اهــل بیــت علیهــم  ــر اســت از مصادی پ
الســالم و همچنیــن شــاگردان آنــان بــا ایجــاد فضایــى آزاد بــراى طــرح 
ــر در  ــه هاى دیگ ــان اندیش ــا صاحب ــو ب ــه و گفتگ ــه مباحث ــه ها ب اندیش
ــوان  ــه عن ــالمى ب ــالب اس ــد و انق ــى مى پرداختن ــى و منطق فضــاى علم
تنهــا جریــان مبتنــى بــر اســالم نــاب نیــز بــا تشــکیل جمهــورى اســالمى 
ــه عنــوان نظــام سیاســِى منتخــب مــردم، همیــن مشــى را ادامــه داده  ب
ــت  ــر اس ــگاهى پ ــاى دانش ــالب، محیط ه ــروزى انق ــداى پی ــت و ابت اس

از فضاهایــى کــه جریان هــاى سیاســى و دانشــجویى در محیط هــاى 
ــه طــرح آراء و اندیشــه هاى مختلــف مــى  ــژه دانشــگاه ها ب مختلــف به وی
ــا انحرافــى کــه برخــى جریان هــاى سیاســى  ــا متأســفانه ب پرداختنــد ام
موســوم بــه چــپ مارکسیســتى در ایــن فضــا ایجــاد کردنــد و دســت بــه 
ــد و ایــن  ــد فضــاى آزاداندیشــى دچــار خدشــه گردی ســالح شــدند رون
امــر همــان آفتــى بــوده و هســت کــه بــراى فضــاى آزاداندیشــى ســم بــه 

شــمار مــى رود.
ــۀ  ــژه ده ــاد و به وی ــۀ هفت ــا، از ده ــن فض ــت از ای ــى غفل ــس از مدت پ
ــر  ــرف رهب ــّرات از ط ــه ک ــى ب ــى هاى آزاداندیش ــوان کرس ــتاد عن هش
ــه  ــت ک ــرار گرف ــه ق ــورد مطالب ــجویى م ــاى دانش ــالب از جریان ه انق
ــه  ــى ب ــۀ مطلوب ــه نتیج ــات صورت گرفت ــى اقدام ــم برخ ــفانه به رغ متأس
ــدم  ــه ع ــم نســبت ب ــالب ه ــر انق ــه رهب ــه اى ک ــه گون ــد؛ ب دســت نیام
ــاى  ــه هــم از مســئوالن و هــم از فضاه ــن مطالب ــق ای ــزى و تحق برنامه ری
علمــى به ویــژه دانشــگاه ها و حوزه هــاى علمیــه لــب بــه انتقــاد 
ــوع،  ــرح موض ــه از ط ــش از دو ده ــت بی ــد از گذش ــروز بع ــودند. ام گش
متأســفانه ایــن امــر تقریبــاً همچنــان مغفــول مانــده و بــه نظــر مى رســد 
ــه،  ــطح جامع ــود در س ــى موج ــى و سیاس ــکالت اجتماع ــى از مش بعض
نتیجــۀ عــدم تحقــق ایــن مطالبــه مى باشــد. موانــع 
ــه  ــود دارد ک ــى وج ــى هاى آزاداندیش ــراى کرس ــیارى ب بس

ــد از: ــع عبارتن ــن موان ــدة ای عم
1- عــدم نــگاه عمیــق مســئوالن و متولیــان امــر بــه موضــوع 

ــى هاى آزاداندیشــى. کرس
برخــى  در  آزاداندیشــى  کرســى هاى  محدودســازى   -2

خــاص. قالب هــاى 
3- ایجاد بروکراسى هاى زائد.

4- انفعال حاکم بر فضاى جریان هاى دانشجویى.

متأســفانه نــگاه حداقلــِى بعضــى متولیــان بــه ایــن موضــوع 
و همچنیــن ضعــف روحیــۀ نقدپذیــرى کــه بعضــًا در آن هــا 
وجــود دارد و برداشــِت اشــتباه از اینکــه ایــن فضــا ممکــن 
ــا  ــا ب ــث شــده ت ــه هنجارشــکنى شــود باع اســت منجــر ب
ــرل  ــت کنت ــاز و تح ــاص و محدودس ــاى خ ــف قالب ه تعری
خــود، ایجــاد فضــاى آزاداندیشــى بــه معنــاى واقعــى کلمــه عمــًال میســر 
ــده و  ــازوکارهاى پیچی ــى ها و س ــیر، بروکراس ــن مس ــه در ای ــود. البت نش
طاقت فرســا و خســته کننده نیــز در عــدم پیاده ســازى ایــن مهــم 

ــر عّلــت شــده اســت. مزیــد ب
ــاى  ــال فض ــان، انفع ــئوالن و متولی ــرف مس ــورد از ط ــن برخ ــار ای در کن
ــاى  ــر تشــکل ها و جریان ه ــم ب ــه کارى حاک ــۀ محافظ دانشــجویى و روحی
ــطح  ــزان س ــش می ــن کاه ــگاه ها و همچنی ــود در دانش ــى موج سیاس
ــه ناشــى از کاهــش  ــى و سیاســى بعضــى از دانشــجویان ک ــق معرفت عم
ــزارى  ــرده اســت و برگ ــه مى باشــد ایــن فضــا را تقویــت ک ــزان مطالع می

ــت. ــده اس ــیه ران ــه حاش ــى را ب ــى هاى آزاداندیش کرس
ــراى  ــى را ب ــد فضــاى مطلوب ــه مى توان ــرایط آنچ ــن ش ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــژه  ــى و به وی ــاى علم ــدام فضاه ــد اق ــم بزن ــى هاى آزاداندیشــى رق کرس
دانشــجویان بــه صــورت حضــور مؤثــر و ســازنده در ایــن عرصــه و البتــه 
ــه  ــد ک ــگاه مى باش ــر در دانش ــان ام ــِى متولی ــت مدیریت ــاى درس نگاه ه
ــرکات فراوانــى در جهــت ایجــاد  ــد منشــأ خیــرات و ب ایــن مهــم مى توان

ــده، و بانشــاط شــود. ــا، بالن ــه اى پوی جامع

کرسى هاى آزاداندیشى؛ 
مطالبه اى هم چنان مهجور مانده

سعید زارع خفرى
کارشناس امور ادارى

تاریخ صدر 
اسالم پر است از 

مصادیِق کرسى هاى 
آزاداندیشى که اهل 

بیت علیهم السالم 
و همچنین شاگردان 

آنان با ایجاد فضایى 
آزاد براى طرح 

اندیشه ها به مباحثه 
و گفتگو با صاحبان 
اندیشه هاى دیگر در 

فضاى علمى و منطقى 
مى پرداختند 
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ادبیــات عامــه یکــى از جنبه هــاى فرهنــگ اســت کــه از راه هــاى مختلــف 
و بــا تغییــر و یــا جــرح  و تعدیــِل اســاطیر، امــکان ادامــۀ حیــات آن هــا را 
فراهــم ســاخته  اســت. از آن میــان، افســانه هاى پریــان نزدیک تریــن گونــۀ 
ــق افســانه هاى  ــا بررســى دقی ــن ب ــه اســاطیر هســتند. بنابرای ــگ ب فرهن
ــت.  ــاطیر را یاف ــى از اس ــانه ها و ردپای ــد داشــت نش ــوان امی ــان، مى ت پری

 :1383 «ماه ستاره»(پزشــکیان، 
157) از قصه هــاى بســیار کهــن و از 
ــان  ــا در می ــده ترین آن ه شناخته ش
ــن افســانه  ــردم کازرون اســت. ای م
کــه روایتــى بومــى از افســانۀ «مــاه 
ــور  ــر حض ــت از نظ ــانى» اس پیش
ــه و  ــاى زنان ــان و نماده ــِگ زن پررن
ــان زن  ــذار قهرم ــز کنــش تأثیرگ نی
ــانه ها،  ــایر افس ــا س ــه ب در مقایس
ــا کاوش  ــت. ب ــد اس ــاً بى مانن تقریب
ــانه  ــن افس ــن ای ــاى دیری در الیه ه
و همچنیــن نمادهــاى موجــود در 
و  اســطوره  ردپــاى  مى تــوان  آن 
به روشــنى  را  آناهیتــا  به ویــژه 

ــود. ــه نم مالحظ
 افســانه «مــاه ســتاره»، سرگذشــت 
ــک  ــه تحری ــه ب ــت ک ــرى اس دخت
مکتب خانــه)،  خاله بى بى(معلــم 
خمــره ى  در  را  خــود  مــادر 
تــا  مى انــدازد  تُلفک(ســرکه) 
ازدواج  پــدرش  بــا  خاله بى بــى 

ــر  ــان، روزگار ســخت دخت ــادرى نامهرب ــا حضــور نام ــس و ب ــد. از آن پ کن
ــا  ــد ام ــرود و نخ ریســى کن ــرا ب ــه صح ــد ب ــر روز بای ــاز مى شــود. او ه آغ
بخــت بــا او یــار اســت و روزى بــاد، پنبــۀ او را بــه درون چاهــى مى انــدازد. 
دختــر در چــاه بــا دیــو مالقــات مى کنــد و بــه پــاس رفتــار پســندیده اش، 
یــک مــاه در پیشــانى و یــک ســتاره در چانــه اش مى رویــد. در پایــان قصــه 
ــد.  ــا او ازدواج مى کن ــود و ب ــتاره مى ش ــۀ ماه س ــاهزاده اى دلباخت ــز ش نی
ــاه، ســتاره، چــاه،  وجــود عناصــر و مفاهیمــى همچــون خمــره، ســرکه، م
دیــو، نخ ریســى، و ... در ایــن افســانه و تحلیــل آنهــا بیانگــر وجــه نمادیــن 

ــت. ــطوره اى آن اس و اس
اردوى ســور آناهیتــا، ایزدبانــوى آب هــا، بــاران، فراوانــى، برکــت، بــارورى، 
ــى  ــال زن ایران ــاد کم ــروزى و نم ــش و پی ــادرى، زای زناشــویى، عشــق، م
اســت (هینلــز، 1383: 81). معابــد متعــددى که بــه نــام آناهیتــا، ایزدبانوى 
آب هــا، برپــا شــده اند، نشــان از اهمیــت واالى ایــن ایزدبانــو دارنــد. معبــد 
ــن  ــراى نیایــش ای ــه ب ــد اســت ک ــن معاب ــاى بیشــاپور یکــى از ای آناهیت
ــطوره اى و تاریخــى و  ــون اس ــه الى مت ــده اســت. در الب ــاخته ش ــه س اله
از  به جا مانــده  ظــروف  و  ســکه ها  پیکره هــا،  نقش برجســته ها،  نیــز 
ــت  ــا یاف ــو آناهیت ــیارى از ایزدبان ــان هاى بس ــا و نش ــن، نماده ادوار که
ــز  ــه در افســانه «ماه ســتاره» نی ــا را ک ــه برخــى از آن ه مى شــود. در ادام

ــرد. ــم ک ــى خواهی ــوند، بررس ــده مى ش دی
ــتند.  ــرکه هس ــتاره»خمره و س ــل در«ماه س ــل تأم ــاى قاب ــن نماده اولی
مى انــدازد. «تُلَفــک  را در خمــرة تُلَفــک  قصــه مــادرش  قهرمــاِن 
ــره  ــرکه در خم ــۀ س ــراى تهی ــه ب ــت ک ــور اس ــاى انگ ــان دانه ه هم
مى ریزند»(پزشــکیان، 131383: 157). خمــره در دوران گذشــته یکــى 
ــل  ــه دلی ــه ب ــروف خان ــت. ظ ــوده اس ــه ب ــرد در خان ــر کارب ــروف پ از ظ
ــه  ــه ب ــىء زنان ــک ش ــتر ی ــه، بیش ــوى خان ــط بان ــرر توس ــتفادة مک اس
ــن  ــر آه ــنگى و عص ــه در دوران نوس ــا ک ــا بدان ج ــه ت ــمار مى رفت ش
ــدام زن ســاخته مى شــدند(مختاریان،1387:  ــه شــکل ان ــروف ب گاهــى ظ
133). «در ظروفــى کــه تصاویــر آناهیتــا روى آن هــا بــه تصویــر کشــیده 
ــه کار گرفتــه شــده اســت از جملــه  شــده اشــیا و ســمبل هاى مختلــف ب
ــور،... ــت انگ ــک، درخ ــاخه هاى کوچ ــوه، ش ــه، می ــوزه، کاس ــدان، ک گل
ــه نوعــى مفهــوم، مظهــر و هویــت شــخصیت بــه تصویــر  کــه هرکــدام ب
ــیران،  ــان مى دهند»(شهبازى ش ــا را، نش ــى آناهیت ــده، یعن ــیده ش کش
ــًا  ــارورى و زایــش نیــز هســت(همان) و دقیق 1397: 239). انگــور، نمــاد ب
برابــر بــا اوصــاف آناهیتاســت. از ســوى دیگــر رابطــه ى ظــروف بــا نقــش 
ــۀ مــدور  ایزدبانوهــا از ســوى برخــى از پژوهشــگران تأییــد شــده و دهان
آن هــا را نمــاد و نشــانه اى بــراى الهــه دانســته اند(مختاریان، 1387: 133).
و  ایزدبانــوان  میــان  مشــترك  نشــانه هاى  دیگــر  از  نخ ریســى 

ــوده  ــه ب ــاى زنان ــته از کارکرده ــى در گذش ــت. نخ ریس ــتاره» اس «ماه س
ــش  ــف نق ــاى مختل ــم در فرهنگ ه ــوان مه ــى از ایزدبان ــت و برخ اس
ــان  ــات اسطوره شناس ــاس مطالع ــته اند. براس ــده داش ــه عه ــن را ب بافت
ــن و  ــر بافت ــى اش در ام ــرد اصل ــالوه برکارک ــخ ع ــان، ن و باستان شناس
ــى  ــانه گذارى و راهنمای ــراى نش ــیله ب ــن وس ــد بهتری ــش، مى توان پوش
نیــز باشــد. در «ماه ســتاره»، قهرمــان مشــغول نخ ریســى اســت کــه بــاد 
پنبــه  اش را در چــاه  مى انــدازد. بــاد، یکــى دیگــر از نمادهــاى آناهیتاســت. 
ــزرِگ ســپیِد  ــا چهــار اســب ب ــا ب در آبان یشــت آمــده اســت کــه آناهیت
ــراى او  ــر و تگــرگ ب ــاران، اب ــاد، ب ــژاد کــه اهورامــزدا از ب ــِگ یک ن یک رن
ــتا، 1379: 300). ــود (اوس ــره مى ش ــمنان چی ــر دش ــت، ب ــد آورده اس پدی

بــا توجــه بــه معمــارى معبــد آناهیتــاى بیشــاپور و ویژگــى «زیرزمینــى» 
بــودن آن و نیــز پاییــن رفتــن از پلــکان بــراى دسترســى بــه بنــا، وجــود 
ــادى از  ــوان نم ــانه مى ت ــن افس ــا را در ای ــن از پله ه ــن رفت ــاه و پایی چ

تشــرف نــزد الهــه آناهیتــا در نظــر گرفــت. 
ــوى  ــطوره ها، ایزدبان ــا در اس آناهیت
و  جادوگــران  بــا  او  آب هاســت. 
را  آب  ســاحره هایى کــه حرمــت 
نگــه نداشــته و بــاران را عزیــز 
پیــکار  و  نبــرد  در  نمى شــمردند 
بــوده و بــا دیوهایــى کــه آب انبارهــا 
خشــکى  بــه  را  آب گیرهــا  و 
مى کشــاندند، همــواره در ســتیز 
 :1387 (معصومــى،  اســت  بــوده 
ــانى  ــۀ ماه پیش ــِو قص ــا دی 424). ام
ــا چنیــن دیوهایــى یکــى نیســت.  ب
ــا آب انبارهــا و آب گیرهــا  ــه تنه او ن
ــه خشــکى نمى کشــاند بلکــه از  را ب
ــو  ــد. دی ــا مراقبــت نیــز مى کن آن ه
در ایــن قصــه، نگهبــان چشــمه هاى 
آب اســت پــس همان گونــه کــه 
ــوان  ــه عن ــا ب ــناها، آناهیت در یس
آب هــا  بــر  مــوّکل  ایزدبانــوى 
ــه  ــن قص ــود، در ای ــى مى ش معرف
نیــز شــاهد عملکــرد یکســان دیــو 

ــتیم. ــا هس ــا آناهیت ب
از میــان اجــرام آســمانى، مــاه ـ بــه شــکل هــالل و گاه بــه شــکل بــدر ـ 
بــه الهــه آناهیتــا منســوب اســت. الیــاده معتقــد اســت کــه «چــون آب هــا 
از وزن و آهنگــى تبعیــت مى کننــد و زاینــده و زایاننــده و حیات بخشــند، 
مــاه بــر آن هــا حاکــم اســت. دو مضمونــى کــه در تأمــالت نظــرى هندیــان 
ــاه  ــاران از م ــادر آب هاســت» و «ب ــاه م تکــرار مى شــود چنیــن اســت «م
برخــى  پیونــد  ریشــۀ  وى  مى گیرد»(الیــاده،1372: 162).  سرچشــمه 
ــاه را در  ــا م ــا ب ــى آب ه ــه ى ایران ــورآناهیتا، اله ــه اردویس ــااز جمل الهه ه
سرشــت آبگونــۀ مــاه مى داند(همــان). در«مــاه ســتاره»، قهرمــان پــس از 
ورود بــه چــاه و حضــور نــزد دیــو، بــه دریافــت نمــاد الهــه آناهیتــا یعنــى 
ــه  ــور ب ــه اى از ن ــث ایجــاد هال ــن مســأله باع ــه ای ــل مى شــود ک ــاه نائ م
ــده از دوران ساســانى،  ــر و نقــوش باقى مان دور ســرش مى شــود. در تصاوی
ــه  ــن، آن را ب ــد نمادی ــه از بع ــود ک ــده مى ش ــان دی ــر زن ــه اى دور س هال

ــى، 1383: 108). ــد (تفضل ــاط مى دهن ــا ارتب آناهیت
ــن  ــوان چنی ــد، مى ت ــه ش ــه گفت ــور خالص ــه به ط ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ــا و شــهر  ــه هم جــوارى معبــد آناهیت ــا توجــه ب نتیجه گیــرى کــرد کــه ب
کازرون، اســطوره ى آناهیتــا در پیونــد بــا باورهــاى مــردم ایــن منطقــه از 
بیــن نرفتــه و در قالــب افســانه بــه حیــات خــود ادامه داده اســت. رســیدن 
ــده  ــناخته ش ــطوره اى ش ــه اس ــتناد ب ــا اس ــانه  ها ب ــى افس ــه دیرینگ ب

ــد. ــرزمین باش ــى آن س ــاى فرهنگ ــان از غن ــد نش مى توان
...........
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مقدمه
امــور فرهنگــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون بــا شناســایى 
ــاز  ــات موردنی ــم آوردن امکان ــجویان، فراه ــاى دانش ــا و توانایى ه قابلیت ه

در  فعالیت هــا،  ســامان دهى  و 
ــى  ــطح فرهنگ ــاى س ــتاى ارتق راس
و هنــرى دانشــجویان عزیــز گام 
ــه  ــمت ب ــن قس ــى دارد. در ای برم
بخشــى از فعالیت هــاى ایــن حــوزه 
علمــى  انجمن هــاى  زمینــۀ  در 
ــى  ــاى فرهنگ ــجویى، کانون ه دانش
و نشــریات دانشــگاهى و تشــکل ها 

مى پردازیــم:

انجمن هاى علمى دانشجویى
انجمن هــاى علمــى دانشــجویى، 
فعالیت هــاى  داوطلبانــۀ  تمریــن 
علمــى در قالــب کاِر گروهــى را براى 
مى ســازد.  فراهــم  دانشــجویان 

ــى و  ــا اهــداف علم ــجویان ب دانش
تخصصــى گــرد هــم مى آینــد و بــا فعالیــت در انجمن هــاى علمــى، ضمــن 
ترویــج و تعمیــق فضــاى علمــى در دانشــگاه ، زمینــه رشــد خــود را نیــز 
ــراى پیاده ســازى آموخته هــا  فراهــم مى آورنــد. انجمــن علمــى فرصتــى ب
و مشــاهدة نتایــج آن در عمــل نیــز هســت. بنابرایــن، دور از انتظــار نخواهد 
ــه  ــم ک ــردى بدانی ــاى علمــى را ف ــال در انجمن ه ــه دانشــجوى فع ــود ک ب
ــر  ــر و باتجربه ت ــود توانمندت ــى هاى خ ــه هم کالس ــبت ب ــب نس به مرات
اســت. چنیــن توانمندى هــا و مهارت هایــى اســت کــه خروجــى دانشــگاه  
ــى،  ــن علم ــۀ انجم ــازد. تجرب ــر مى س ــته تر و توانمندت ــل، شایس را در عم
ــه  ــغول ب ــه در آن مش ــى  ک ــۀ علم ــى و زمین ــوزة تخصص ــراد را در ح اف
ــوان  ــه، مى ت ــن زمین ــازد.  در ای ــر) مى س ــتند، کارآزموده(ت ــل هس تحصی

ــه: ــى از جمل ــه توانمندى های ب
- مهارت کاِر گروهى

- مهارت تبدیل ایده به عمل
- مهارت ارتباط

- مهارت مدیریت و اجرا
- مهارت تأمین هزینه هاى مالى

- مهارت هم اندیشى، آزاداندیشى و تفکر انتقادى
اشاره نمود.

جشنوارة دانشجویى حرکت
از  یکــى  حرکــت  جشــنوارة 
در  چندگانــه  هــاى  جشــنواره 
ــوش  ــز آم ــا و مراک ــگاه ه دانش
ــاله  ــه س ــه هم ــت ک ــى اس عال
ــر  ــراد برت ــود و اف ــزار مى ش برگ
ــه جشــنوارة ملى  این جشــنواره ب
در  مى یابنــد.  راه  علــوم  وزارت 
ــن جشــنواره، پــس از بررســى  ای
انجمن هــاى  فعالیت هــاى 
ســال  طــول  در  علمــى 
ــنجش  ــن س ــى و هم چنی تحصیل
آن هــا،  علمــى  دســتاوردهاى 
ــوزه  ــر ح ــر در ه ــاى برت انجمن ه
معرفــى مى شــوند و هدایایــى بــه 

مى گیــرد. تعلــق  آن هــا 

کانون هاى فرهنگى
کانون هــاى فرهنگــى دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون، از جملــه نهادهــاى 
ــاالى حــوزة  ــوع ب ــل تن ــه دلی ــه ب ــن دانشــگاه هســتند ک دانشــجویى ای
ــت  ــراى فعالی ــه ب ــبى ک ــازى هاى مناس ــن بسترس ــان و هم چنی فعالیت ش
آن هــا ایجــاد شــده اســت، ظرفیــت مطلوبــى بــراى فعالیــت دانشــجویان 
ــن  ــود چنی ــرده اســت. وج ــاى فرهنگــى ایجــاد ک ــه حوزه ه ــد ب عالقه من
ــى  ــاى حمایت ــون رویکرده ــرى هم چ ــل دیگ ــار عوام ــى در کن ظرفیت
دانشــگاه از فعالیت هــاى فرهنگــى دانشــجویى و به-ویــژه حضــور 
دانشــجویان مســتعد و عالقه منــد در حوزه هــاى گوناگــون و متنــوع 
ــاى  ــى از رویداده ــداد قابل توجه ــاله تع ــر س ــده ه ــث ش ــى، باع فرهنگ

انجمن ها، کانون ها و تشّکل هاى دانشجویى
دانشگاه سلمان فارسى کازرون در سال تحصیلى 1400-1401

برخى رویدادهاى برگزار شده توسط انجمن هاى علمى دانشگاه سلمان فارسى کازرون در زمستان 1400

عبدالکریم عباسى
مدیر امور فرهنگى

جدول شماره یک: انجمن هاى علمى دانشجویى دانشگاه سلمان فارسى کازرون در سال تحصیلى 1400-1401

ادامه در صفحه بعد
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ــدى  ــت توانمن ــد و تقوی ــۀ رش ــم، زمین ــود.این مه ــزار ش ــى برگ فرهنگ
ــه  ــا ک ــا آن ج ــت ت ــم آورده اس ــا را فراه ــن حوزه ه ــجویان در ای دانش
ــه موجــب  ــر آنک ــالوه ب ــا ع ــن حوزه ه ــد شــدن دانشــجویان در ای توانمن
ــده  ــه اى و کشــورى ش ــف منطق ــا در جشــنواره هاى مختل درخشــش آن ه
(از جملــه برگزیــده شــدن آن هــا در جشــنواره ملــى رویــش)، باعــث شــده 
ــان  ــل در هم ــام تحصی ــس از اتم ــگاه، پ ــگان دانش ــى از دانش آموخت برخ

ــد.  ــال نماین ــود را دنب ــت خ ــز فعالی ــى نی ــاى فرهنگ حوزه ه
در حــال حاضــر دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون داراى 19 کانــون 

ــا  ــن کانون ه ــت. ای ــى اس فرهنگ
شــامل کانــون ادبــى جویبــار، 
رســانه،  کانــون ایثــار، کانــون 
کانــون ســالمت و خانــواده، کانــون 
صلــح، کانــون فیلــم و عکــس، 
ــون  ــرت، کان ــرآن و عت ــون ق کان
کازرون شناســى، کانــون تئاتــر، 
ــض زندگى،کانون  ــۀ نب ــون خیری کان
موســیقى،  کانــون  کارآفرینــى، 
کانــون نــگاره، کانــون گردشــگرى و 
ایرانگــردى، کانــون محیط زیســت، 
ــالل  ــون ه ــت، کان ــون مهدوی کان
ــون همیــاران بهداشــت  احمــر، کان
ــالمت روان  ــاران س ــون همی و کان

ــتند. هس
فرهنگــى  کانون هــاى  فعالیــت 
ــى کازرون  ــلمان فارس ــگاه س دانش

ــا ســطحى رشــد  در حــال حاضــر ت
پیــدا کــرده کــه ایــن کانون هــا عــالوه بــر اجــراى طرح هــاى متعــددى در 
ســطوح دانشــگاهى و شهرســتانى، موفــق بــه اجــراى طرح هــاى گوناگونــى 
در ســطوح منطقــه اى و ملــى نیــز شــده اند. طرح هایــى کــه برخــى از آن هــا 
مــورد اســتقبال ســازمان ها و نهادهــاى ملــى در حوزه هــاى تخصصــى نیــز 
شــده و همراهى هــاى متعــددى را صــورت داده اســت. از جملــه ایــن طرح ها 
مى تــوان بــه «طــرح ملــى گفتگــوى تاالب هــاى ایــران» اشــاره کــرد کــه 
ــزار  ــون محیط زیســت دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون برگ از ســوى کان
ــاى کل محیط زیســت  ــى اداره ه ــتقبال و همراه ــا اس ــراى آن ب ــده و اج ش
ــران مواجــه  ــاى ای ــر حفاظــت از تاالب ه برخــى اســتان هاى کشــور و دفت
ــط  ــز توس ــا، مســابقه ها و... نی ــا، فراخوان ه شــده اســت. برخــى همایش ه
ســایر کانون هــاى دانشــگاه در ســطوح منطقــه اى اجــرا شــده کــه از جملــه 
ــه «همایــش علمــداران مکتــب فاطمــه(س)» اشــاره کــرد کــه  ــوان ب مى ت
ــرآن و عتــرت دانشــگاه ســلمان فارســى کازرون و  ــون ق ــا همــکارى کان ب

کانــون قــرآن و عتــرت دانشــگاه خلیــج فــارس بوشــهر برگــزار شــد. 
بــا وجــود آنکــه شــیوع بیمــارى کرونــا و غیرحضــورى شــدن دانشــگاه ها، 
ــزارى برنامه هــاى مختلــف دانشــجویى  محدودیت هــاى متعــددى را در برگ
ــه  ــاى فرهنگــى دانشــجویى در دانشــگاه هاى کشــور ب ــه برنامه ه و از جمل
وجــود آورده، بــا برنامه ریزى هــاى صــورت گرفتــه و بــا اتــکا بــه توانمنــدى 
و عالقــۀ دانشــجویان، فعالیت هــاى کانون هــاى فرهنگــى دانشــگاه ســلمان 
ــال  ــال مى شــود. در ح ــى مناســب دنب ــا رونق ــان ب فارســى کازرون هم چن
حاضــر 10 کانــون دانشــجویى فعــال هســتند و9کانــون دیگــر نیــز در مرحله 
ــت  ــت فعالی ــاء جه ــل اعض تکمی
ــاى  ــامى کانون ه ــد. اس ــرار دارن ق
فعــال دانشــگاه در جــدول شــماره 

دو آمــده اســت.

نشریات دانشگاهى
ارکان  از  دانشــگاهى  نشــریات 
ــى  ــاى فرهنگ ــش فعالیت ه اثربخ
در ســطح دانشــگاه ها محســوب 
ــم  ــى مغتن ــه فرصت ــوند ک مى ش
ــات،  ــکار، احساس ــال اف ــراى انتق ب
تجربیــات و انــواع مهارت هــا در 
ــد.  ــجویان مى گذارن ــار دانش اختی
ایــن نشــریات نقــش بســیار مهمى 
ــاي آزاد  ــاختن فض ــه س در نهادین
اندیشــی، نقــد، گفت و گوي ســازنده 
ــان و  ــق آزادي بی ــر ح ــد ب و تأکی
فرصت هــاي  ایجــاد  هم چنیــن 
ــی و  ــش عموم ــطح دان ــاي س ــگاري و ارتق ــاي روزنامه ن ــري مهارت ه فراگی

ــد. ــا مى کنن ــگاهیان، ایف ــراى دانش ــی ب تخصص
انتشــار نشــریات دانشــگاهى توســط هــر یــک از دانشــجویان، تشــکل ها 
و نهادهــاي دانشــگاهی، اســتادان و اعضــاي هیئــت علمــی یــا گروهــی از 
ــاز انتشــار نشــریه دانشــگاهى  ــر اســت. متقاضــى امتی ایشــان امکان پذی
در زمینه هــاي فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی، علمــی، اقتصــادي، هنــري، 
ــئول  ــود، مدیرمس ــخصات خ ــالم مش ــا اع ــد ب ــی مى توان ــی و ورزش ادب
ــه  ــار (ب ــب انتش ــه و ترتی ــریه، زمین ــام نش ــام ن ــه انضم ــردبیر، ب و س
ــریات  ــن نش ــماره و هم چنی ــک ش ــا ت ــه ی صورت هــاى ادواري، گاه نام
الکترونیکــی، فعالیــت در فضــاى مجــازى و اپلیکیشــن هاى اطالع رســانى) 
بــا قیــد تصریــح بــه پایبنــدى بــه مفــاد قانــون اساســى و دیگــر قوانیــن 
ــر  ــر ب ــۀ ناظ ــۀ کمیت ــه دبیرخان ــود را ب ــى خ ــت کتب ــه، درخواس موضوع
نشــریات در امــور فرهنگــى تســلیم کننــد و کمیتــه ناظــر ظــرف مــدت 20

جدول شماره دو: کانون هاى فرهنگى دانشگاه سلمان فارسى کازرون در سال تحصیلى 1400-1401

برخى رویدادهاى برگزار شده توسط کانون هاى فرهنگى دانشگاه سلمان فارسى کازرون در زمستان 1400
کارگاه آموزشى سه روزه آمادگى در برابر مخاطرات / کانون هالل احمر 

جشن پیشواز نوروز و اعیاد شعبانیه/ کانون موسیقىپخش مستند «دانه» / کانون محیط زیست بلوط سبز
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ــد. ــالغ مى کن ــى اب ــه متقاض ــه را ب روز نتیج
ــگاهی و  ــریات دانش ــت نش ــت از فعالی ــاماندهی و حمای ــور س ــه منظ ب
ــط ناظــر  ــی ضواب ــا، دســتورالعمل اجرای ــه فعالیت ه ــردن این گون قانونمندک
بــر فعالیــت نشــریات دانشــگاهی تدویــن شــده و در معاونــت فرهنگــى و 

ــت. ــه اس ــاده مطالع ــى کازرون آم ــلمان فارس ــگاه س ــى دانش اجتماع
فعالیت هــاى مطبوعاتــى درمحیط هــاى دانشــگاهى، تمرینــى بســیار 
ــد  ــا بای ــد. آن ه ــاب مى آی ــه حس ــز ب ــجویان عزی ــراى دانش ــده ب ارزن
ــى، علمــى و پژوهشــى و...  ــى، سیاســى، اجتماع ــون مســائل فرهنگ پیرام
ــود  ــته هاى خ ــته ها و دانس ــد و داش ــل کنن ــه و تحلی ــند، مطالع بیندیش
را در قالــب نشــریات ثبــت نمــوده انتشــار دهنــد. در ایــن راســتا هرســال 
ــدان  ــاالن و عالقه من ــگارى در فع ــاى روزنامه ن ــاى مهارت ه ــدف ارتق ــا ه ب
نشــریات دانشــجویى و توســعه کمــى و کیفــى این نشــریات جشــنواره تیتر 
ــود.  ــزار مى ش ــور برگ ــى کش ــوزش عال ــتگاه هاى آم ــى از دس ــط یک توس
ســال گذشــته جشــنواره تیتر 12 بــه میزبانــى وزارت بهداشــت برگزارشــد و 
مقدمــات برگــزارى جشــنواره تیتــر 13 بــه میزبانــى وزارت علــوم، تحقیقات 

و فنــاورى در دســت اقــدام اســت.
ــبکه هاى  ــدن ش ــر ش ــازى، فراگی ــاى مج ــترش فض ــه گس ــه ب ــا توج ب
اجتماعــى، اقبــال همگانــى و تأثیــر وافــر آن در انتقــال اطالعــات و افــکار 
ــى رســانه  و نشــریات  ــه ایــن حــوزه از ســوى اهال و ضــرورت پرداختــن ب
دانشــجویى از جشــنواره تیتــر 12 بخــش مجــازى در زمینه هــاى «صفحــات 
ــپ و اپلیکیشــن هاى  ــرى، فتوکلی ــم خب ــن گرافى، فیل ــتاگرامى، موش اینس

ــد. ــه ش ــنواره اضاف ــه جش ــانى» ب اطالع رس
تمامــى دانشــجویان فعــال در نشــریات دانشــجویى، کــه نشــریۀ آن هــا (در 
قالب هــاى نشــر کاغــذى، الکترونیــک و فضــاى مجــازى) از کمیتــۀ ناظــر 
ــى 2 ــازة زمان ــر نشــریات دانشــگاه مجــوز انتشــار داشــته باشــد، و در ب ب
ــر  ــرده باشــند، حتــى اگ ــل یــک شــماره منتشــر ک ســال گذشــته حداق
دانش آموختــه شــده باشــند، مى تواننــد در ایــن جشــنواره شــرکت کننــد.
ــگاه  ــه، در دانش ــماره س ــدول ش ــده در ج ــد ش ــریات قی ــون نش هم اکن

ــد. ــت مى کنن ــى کازرون فعالی ــلمان فارس س

تشکل هاى دانشجویى
میــان  در  قوام یافتــه  و  قدیمــى  تشــکل هاى  وجــود  بى تردیــد 
ــا  ــتعدادهاى آن ه ــکوفایى اس دانشــجویان، یکــى از بســترهاى رشــد و ش
ــاى دانشــجویى در  ــذارى حرکت ه ــدارى و تأثیرگ ــل پای ــز یکــى از عل و نی
ــه مى باشــد. فعالیــت تشــکل هاى دانشــجویى در  ســطح دانشــگاه و جامع
دانشــگاه، طیــف گســترده اى اعــم از برگــزارى مراســم مختلــف سیاســى، 
اجتماعــى و فرهنگــى، تریبــون آزاد، و اردوهــاى فرهنگى، انتشــار نشــریات، 
ــر را  ــاى دیگ ــیارى فعالیت ه ــه و بس ــب بیانی ــى در قال ــرى سیاس موضع گی

ــرد. ــر مى گی در ب
تشــکل هاى دانشــجویى بــا تشــکیل تشــکل هاى سراســرى تحــت 
ــرون از آن  ــه بی ــگاه ب ــه دانش ــود را از عرص ــت خ ــه، فعالی ــوان اتحادی عن
ــوند و  ــور مى ش ــى کل کش ــى اجتماع ــبات سیاس ــم داده، وارد مناس تعمی
ــى  ــطح مل ــى در س ــبات کالن سیاســى و اجتماع ــذر در مناس ــن رهگ از ای

ــند. ــذار باش ــد اثرگ مى توانن
ــم و  ــکل قل ــى کازرون، تش ــلمان فارس ــگاه س ــال در دانش ــکل هاى فع تش
ــر  ــال حاض ــه در ح ــند ک ــیج دانشــجویى مى-باش ــه و تشــکل بس اندیش
ــکل  ــر تش ــتند. دبی ــا هس ــى در برنامه ه ــت و نقش  آفرین ــغول فعالی مش
ــیج  ــکل بس ــر تش ــن ضمیر، دبی ــان روش ــم مرج ــه خان ــم و اندیش قل
دانشــجویى بــرادران آقــاى محمدرضــا راســخى و بســیج خواهــران خانــم 

ــتند. ــور هس نرجــس نصرپ

جدول شماره سه: لیست اسامى نشریات دانشجویى دانشگاه سلمان فارسى کازرون

جشن پیشواز نوروز و اعیاد شعبانیه با همکارى تشکل مستقل اسالمى قلم و اندیشهاردوى راهیان نور بسیج دانشجویى دانشگاه سلمان فارسى کازرون ـ اسفند 1400

ادامه از صفحه قبل











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

در زمستان 1400

آغاز چهارمین جشنواره
رویش دانشگاهى

18 اسفند 1400

کارگاه آموزشى
غنى سازى زندگى زناشویى

7 اسفند 1400

پویش اهداء خون
دانشگاهیان کازرون 

18 بهمن 1400

همایش علمداران
مکتب فاطمه(س) 

14 دى 1400

دوره ى مجازى
«اقتصاد به زبان ساده» 

3 اسفند 1400

کارگاه مهارت هاى ارتباط موثر
19 دى 1400

مسابقه بزرگ نقاشى
تاریخ پرافتخار

کارگاه آموزشى
تکنیک هاى افزایش صمیمیت

1 اسفند 1400

وبینار آشنایى با کنکور ارشد 
روانشناسى

19 اسفند 1400

وبینار پیشینه ى تاریخى نام 
کازرون؛ از باورهاى عامه تا 

سندهاى تاریخى
4 اسفند 1400

کارگاه اصول تغذیه مناسب
ویژه دانشجویان

20 دى 1400

دوره آموزشى
آمادگى در برابر مخاطرات

14 لغایت 16 اسفند 1400


