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سه شنبه
 سال سوم جنوب

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فرمانداری  عمومی  روابط  از 
برنامه ریزی  کمیته  کازرون، 
موضوع  با  کازرون  شهرستان 
ردیف  عمرانی  اعتبارات  توزیع 
سالن  محل  در   ،۹۸ سال  توازن 
برگزار  فرمانداری   جلسات 

شد.
این  حاشیه  در  کازرون  فرماندار 

نشست اظهار داشت: بیش از ۳۰ 
 ۱۰۰ حدود  با  اجرایی  دستگاه 
توازن  بودجه  از  عمرانی  پروژه 
بهره مند  کازرون  شهرستان  سهم 

می شوند.
درمجموع،  کرد:  بیان  دهقان 
میلیون   ۹۶۰ و  میلیارد   ۴۱ میزان 
تومان اعتبار توازن سهم شهرستان 

در سال جاری خواهد بود.

بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق 
در  سهام دار   ۱۰۳ با  کشاورزی 

کازرون تشکیل شد.
بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق 
افزایش  باهدف  کشاورزی 
در  ارزش افزوده  ایجاد  و  بهره وری 
و  زراعی  باغی،  فراورده های  تولید 
میلیارد   ۱۰ اولیه  سرمایه  با  دامی 
آغاز  کازرون  شهرستان  در  ریال 

به کارکرد.
عضو هیئت مدیره صندوق حمایت 
بخش کشاورزی  سرمایه گذاری  از 
کشور در مراسم انتخاب هیئت مدیره 

این صندوق در کازرون گفت: در 
حال حاضر ۱۵۱ صندوق حمایت از 

سرمایه  با  کشاورزی  بخش  توسعه 
کشور  در  تومان  میلیارد  هزار  دو 

فعالیت دارند.
از  تاکنون  افزود:  اشرفی  علی رضا 
سوی صندوق های حمایت از بخش 
افراد  نفر  هزار   ۱۲۰ به  کشاورزی 
تومان  میلیارد  هزار  مبلغ  حقیقی 

تسهیالت پرداخت شده است.
عضو هیئت مدیره صندوق حمایت 
بخش کشاورزی  سرمایه گذاری  از 
استان  در  داشت:  اظهار  کشور 
میلیارد   ۷۰ با  صندوق   ۲۱ فارس 
پنج  و  شهرستان   ۱۵ در  تومان 
و یک صندوق  شیراز  در  صندوق 

زنان فعالیت دارند.

میدانی  بازدید  قاسمپور:  علی  خبری/  سرویس 
پیشرفت  از  کازرون  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 

۸۵ درصدی پروژه پارک خانواده انجام شد.
به منظور افزایش سرانه فضای سبز شهری پارکی 
که امید می رود جزیی از زیباترین پارک های 
استان و ایران باشد؛ که با حفظ و مرمت باغ های 
قطع  از  جلوگیری  ضمن  درون شهری  قدیمی 
گویا  شناسنامه ای  خود  که  کهنسال  درختان 
برای شهر هستند بر اهمیت و گسترش فضای 

سبز شهر تأکید می کند.

جهرمی  کوشکی  سعید  سرهنگ 
بابیان اینکه وصیت نامه شهدا را باید 
همه مطالعه کنند و از آن الگوبرداری 
کنند، گفت: هر جا فرهنگ ارزشمند 
شهادت و ایثار حاکم باشد جامعه از 
و  ماند  خواهد  مصون  دشمن  گزند 
دشمن با شکست روبرو خواهد شد.

از  دفاع پرس  خبرنگار  گزارش  به 
کوشکی  سعید  سرهنگ  شیراز، 
 16 یادواره  مراسم  در  جهرمی 
»گاوکشک«  روستای  شهید 
اینکه  بابیان  کازرون  شهرستان 
در  که  بودند  دالورمردانی  شهدا 
سخت ترین شرایط و در غربت امام و 
ارزش های انقالب اسالمی را همراهی 
کردند و در این راه خون خود را نثار 
کردند اظهار داشت: باید جامعه ما و 
به خصوص مسئوالن وصیت نامه شهدا 
را مطالعه کنند و از آن الگوبرداری 
دفاع  و  جامعه  به  خدمت  جهت  در 
بهره برداری  انقالب  دستاوردهای  از 

کنند.
وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ 
باعث  جامعه  در  شهادت  و  ایثار 

مصون ماندن از گزند دشمن خواهد 
دفاع  این فرهنگ دوران  شد گفت: 
مقدس است که دشمنان نظام را در 
شکست  با  گذشته  سال  چهل  طول 
روبرو کرده و این ارزش ها باید در 
آیند  نسل های  به  و  حاکم   جامعه 

منتقل شود.
کوشکی بیان داشت: مردمی که در 
دوران دفاع مقدس از خود جان فشانی 
مدافع  نیز  حاضر  حال  در  و  داشتند 
وطن و حرم اهل بیت هستند را نباید 
نامحرم دانست و باید تمامی برنامه ها 
و مشکالت جامعه را با مردم در میان 

امور  جریان  در  مردم  تا  گذاشت 
را  آنها  اینکه  نه  گیرد  قرار  کشور 
نامحرم و در جریان امور نگذاریم تا 
مشکالتی پیش بیاد و دشمنان نظام از 

آن بهره برداری کنند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
این  گفت:  فارس  مقدس  دفاع 
اسالمی  انقالب  حفظ  برای  مردم 
مقابل  در  و  گذشته اند  خود  جان  از 
توطئه های دشمنان ایستادگی کردند 
اقتصادی  سخت  شرایط  در  نباید  و 
را  مردم  وارد کرد و  مردم شک  به 
رزمنده  این  قرارداد.  سخت  شرایط 

کرد:  تصریح  مقدس  دفاع  دوران 
و  جهاد  پذیرش  پیش قراوالن  شهدا 
این  در  و  بودند  جامعه  در  شهادت 
نکردند  دریغ  کوششی  هیچ  از  راه 
جان  که  خود  سرمایه  بزرگترین  و 
و  کردند  نثار  راه  این  در  بود  خود 
باید با برپایی مراسم های گرامیداشت 
و یادواره ها نام آنها را گرامی بداریم 
چراکه ما نیازمند شهدا هستیم و آنها 
زنده هستند و در نزد پروردگار خود 
روزی می خورند و ما باید از بصیرت 
ایمانی و فهیم بودن آنها الگوبرداری 
کنیم. وی متذکر شد: امروز جهان از 
بهره مند  شهدا  خون  ثمره  و  برکت 
کشورهای  از  بسیاری  در  و  شده 
در  و  می بینیم  را  آن  ثمره  همسایه 
گوشه و کنار جهان در حال نمایان 
است و این همان فرهنگ و روحیه 
حال  در  که  است  ایثار  و  جهادی 
شک  در  را  دشمن  و  است  منتشر 
هراسان  آن  از  دشمن  و  فروبرده 
اهدای  با  این مراسم  پایان  است. در 
خانواده   16 از  هدایا  و  تقدیر  لوح 
شهید روستای گاوکشک تقدیر شد.

بهداشت  شبکه  کارکنان  از  جمعی 
و درمان کازرون، به مناسبت هفته 
بسیج با خانواده شهید حسن نوروزی 

دیدار و گفتگو کردند.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
مسئول  کازرون،  شهرستان  درمان 

حراست این شبکه بهداشت و درمان 
نوروزی  شهید  خانواده  با  دیدار  در 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن 
آسایش  و  آرامش  گفت:  شهدا، 
امروز کشور، حاصل جان فشانی های 
شهدای  و  جانبازان  رزمندگان، 

هشت سال دفاع مقدس است.

از  قدردانی  با  محمدی  حجت اله 
شهدا،  خانواده  شکیبایی  و  صبر 
راه  تداوم  با  کرد  امیدواری  ابراز 
شهدا در راستای اهداف نظام مقدس 

جمهوری اسالمی، گام برداریم.
در پایان این دیدار با اهدا لوح تقدیر 
از مادر شهید نوروزی قدردانی شد.

بسیج، رئیس شبکه  مناسبت هفته  به 
بهداشت و درمان کازرون با فرمانده 
شهرستان  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه 

دیدار کرد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط 
درمان شهرستان کازرون، دکتر بندر 
برامکی رئیس این شبکه بهداشت و 
شهرام  سرهنگ  با  دیدار  در  درمان 

هفته  گرامیداشت  ضمن  افشاریان، 
شبکه  مجموعه  همبستگی  بسیج، 
بهداشت و درمان را با نیروهای بسیج 
با  امیدواریم  گفت:  و  داشت  اعالم 
در  بتوانیم  بسیجی  فرهنگ  داشتن 
عمل  موفق  مردم  به  خدمت رسانی 

نماییم.
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
جاری  اینکه  بابیان  نیز  کازرون 

در  بسیجی  تفکر  و  فرهنگ  شدن 
مشکالت  راهگشای  مجموعه ای  هر 
معظم  مقام  فرموده  به  افزود:  است، 
نظام  طالیی  کلید  بسیج  رهبری، 

مقدس جمهوری اسالمی است.
تفکر  داد:  ادامه  افشاریان  سرهنگ 
جهادی  و  وار  بسیجی  عملکرد  و 
خدمتگزاران در نظام مقدس جمهوری 
خدمات  ارائه  موجب  اسالمی، 

مطلوب تر به مردم، ناامیدی دشمن و 
امیدواری مردم به آینده نظام مقدس 

جمهوری اسالمی می شود.

۴2 میلیارد تومان، سهم شهرستان کازرون از ردیف بودجه توازن

راه اندازی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در کازرون

بازدید میدانی اعضای شورای اسالمی شهر کازرون
 از پیشرفت ۸۵ درصدی پروژه پارک خانواده

در مراسم یادواره 16 شهید روستای »گاوکشک« عنوان شد؛

وصیت نامه شهدا باید الگویی برای جامعه و مسئوالن باشد

از سوی کارکنان شبکه بهداشت و درمان کازرون انجام شد؛ 

تجلیل از خانواده شهید »نوروزی« در هفته بسیج

 دیدار رئیس شبکه بهداشت و درمان کازرون با فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه شهرستان در هفته بسیج

 برگزاری همایش مدافعان حرم 
در دانشگاه پیام نور کازرون

عیادت و دلجویی فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه کازرون از بیماران 

بستری در بیمارستان ولیعصر

بسیج  هفته  مناسبت  به 
سالن  در  حرم  مدافعان  همایش 
نور  پیام  دانشگاه  آمفی تئاتر 

کازرون برگزار شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل 
این  در  کازرون،  نور  پیام 
وابسته  نژاد  علی  قاسم  همایش 
اسالمی  نظامی جمهوری  دفاعی 
ایران در سوریه و مشاور عالی 
برون مرزی مقام معظم رهبری با 
اظهار  بسیج  هفته  گرامیداشت 
یک  صرفًا  بسیج  امروز  داشت: 
ایده  بلکه  نیست،  نظامی  مرکز 
برای  الهی  بزرگ  هدیه  و 
می تواند  بسیج  و  است  انقالب 
نظم  بهترین  هزینه  کمترین  با 
اگر  و  کند  ایجاد  را  امنیت 
بسیج را تقویت کنیم، در مقاطع 
دفاع  ملت  و  کشور  از  مختلف 
و نظم و آرامش برقرار می کند.

بسیج  اینکه  بابیان  نژاد  علی 
است،  توکل  و  صبر  مکتب 
مقام  فرمایش  طبق  افزود: 
دشمن  با  درنبرد  رهبری  معظم 
پافشاری  و  ایستادگی  ما هرچه 
بیشتری کنیم، در جنگ اراده ها 
کرد،  غلبه  دشمن  بر  می توان 
رمز  توکل  و  صبر  چراکه 
دفاع  دوران  در  بسیج  پیروزی 

مقدس بود.
مقام  برون مرزی  عالی  مشاور 
به  اشاره  با  رهبری  معظم 
تحوالت منطقه خاورمیانه افزود: 
جمهوری  خوشبختانه  امروز 
اسالمی ایران در راستای هویت 
و آرمان های اسالمی و انقالبی و 
در حمایت از مردم مظلوم منطقه 
نقش آفرین است و حرف اول و 

آخر را می زند.
حضور  کرد:  اظهار  علی نژاد 
به  سوریه  در  ما  مستشاری 
درخواست و دعوت آن کشور 
صورت گرفته است و تا زمانی 
و  باافتخار  بخواهند  ما  از  که 

اقتدار آنجا می مانیم.
وی افزود: امروز سوریه ازلحاظ 
نظامی و سیاسی وضعیت بهتری 
ابتدا  در  دارد،  به گذشته  نسبت 

تنها ۱۵ درصد خاک سوریه در 
دست حکومت این کشور بود، 
اما امروز بیش از ۷۰ درصد این 

کشور آزادشده است.
دفاع  سال  هشت  رزمنده  این 
زمان  در  سوریه  گفت:  مقدس 
و  فشار  باوجود  مقدس  دفاع 
غربی، شرقی  تهدید کشورهای 
و عربی منطقه دست از حمایت 
مدافع  هموار  و  برنداشت  ایران 
این حمایت ها را  باید  بود و  ما 

جبران کنیم.
سردار علی نژاد بابیان اینکه تنها 
کشور  آن  برای  سوریه  ماندن 
در  ما  داشت:  ابراز  بود،  دشوار 
انقالب  که  دلیل  این  به  سوریه 
کردیم و نظام جمهوری اسالمی 
شکل گرفت و در قانون اساسی 
آن دفاع از مظلومان آورده شده 

است، حضور پیدا کردیم.
دفاع  زمان  در  اینکه  بابیان  وی 
دولتی  تنها  سوریه  مقدس 
ایستاد،  ما  کنار  در  که  بود 
باید  مردم  کرد:  خاطرنشان 
در  که  کشوری  تنها  بدانند 
تجهیزات  ایران  به  جنگ  زمان 
و سالح ارائه می کرد و از سود 
ایران  نفع  به  چندمیلیاردی خود 

گذشت، کشور سوریه بود.
ایران  دفاعی  و  نظامی  وابسته 
آنها  کرد:  تصریح  سوریه  در 
ما  حرم  مدافعان  حریف  دیدند 
افکنی  شبه  به  شروع  نمی شوند 
ما  و  کرده اند  کشور  دل  در 
و  کنیم  بزرگی  کار  بیاییم  هم 
از تفکرات  در راستای حمایت 
برداریم.  گام  انقالب  راهبردی 
بیاییم روشن شویم و روشنگری 

کنیم.
وی در پایان بابیان اینکه امنیت 
ما  خارجی  امنیت  به  ما  داخلی 
وابسته است، عنوان کرد: مردم 
مطمئن  ایران  کشور  عزیز 
قدرت  هر  جلوی  که  باشند 

متجاوزگری خواهیم ایستاد.
گفتنی است روایتگری حاج آقا 
پاسخ  و  پرسش  و  شفیعی 
برنامه های  دیگر  از  دانشجویی 

این همایش بود.

درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
بازدید  از  کازرون،  شهرستان 
بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
بیمارستان  از  شهرستان،  سپاه 

ولیعصر خبر داد. 
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شبکه  عمومی  روابط  از  نقل 
شهرستان  درمان  و  بهداشت 
برامکی  بندر  دکتر  کازرون، 
به  گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن 
سرهنگ  بسیج،  هفته  مناسبت 
هیئت  و  افشاریان  شهرام 
مسئولین  با  دیدار  همراه، ضمن 
از  )عج(،  ولیعصر  بیمارستان 
درمانی  مرکز  این  بیماران 
عیادت و دلجویی کردند. رئیس 
شبکه بهداشت و درمان در این 
و  توانمندی ها  به  اشاره  با  آیین 
و  بهداشت  شبکه  نیازمندی های 
درمان کازرون، خواستار تعامل 
با  بسیج  نیروهای  همکاری  و 
ارائه  راستای  در  شبکه،  این 
مردم  به  سالمت  خدمات  بهتر 
ناحیه  فرمانده  شد.  شهرستان 
مقاومت بسیج سپاه کازرون نیز 
ضمن اشاره به خدمات نیروهای 
سال های  طول  در  بسیجی 

در  فرد  اگر هر  گذشته، گفت: 
خود  خدمت رسانی  شغلی  هر 
دهد،  انجام  جهادی  شیوه  به  را 

بسیجی برتر محسوب می شود.
داد:  ادامه  افشاریان  سرهنگ 
و  بهداشت  شبکه  همکاری  با 
بسیج  مقاومت  ناحیه  و  درمان 
سپاه و برپایی اردوهای جهادی، 
مطلوب تری  خدمات  می توانیم 
به مردم ارائه دهیم و به توصیه 
مدظله العالی  رهبری  معظم  مقام 
مردم  امیدواری  تداوم  بر  که 
جمهوری  مقدس  نظام  آینده  به 
اسالمی تأکید دارند، جامه عمل 

بپوشانیم.
در ادامه مسئول حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در ناحیه مقاومت سپاه 
تفکر  اینکه  بابیان  کازرون 
بسیجی موجب رونق کار در هر 
افزود:  است،  شغلی  و  مجموعه 
در طول دوران پس از پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی، شاهد 
در  چشمگیری  پیشرفت های 
هستیم  درمان  و  بهداشت  حوزه 
به  توانسته ایم  حاضر  حال  در  و 
مهمی  ظرفیت های  و  قابلیت ها 

در این حوزه دست یابیم.

 در  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون 
صورت گرفت؛

 آشنایی دانشجویان با روش های 
عملی و تئوری تزریقات 

جلسه هیئت شورای مذهبی شهرستان 
کازرون برگزار شد

 

توزیع کیف، کفش و لوازم التحریر 
رایگان در مدرسه عشایری روستای 

میدانک شهر باالده

مرحمتی زاده بیان کرد؛
استقبال دانشگاه آزاد اسالمی کازرون 
از بازدید دانش آموزان و دانشجویان

دبیر انجمن علمی دانشجویان گروه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  پرستاری 
واحد کازرون از برگزاری کارگاه 
آموزشی تزریقات با مشارکت ۱۲۰ 
نفر به صورت عملی و تئوری در این 

دانشگاه خبر داد.
با خبرنگار  مهدی کابی در گفتگو 
نقش  در کازرون،   آنا  خبرگزاری 
تخصص  فراگیری  اهمیت  و 
را  جامعه  و  خانواده  در  تزریقات 
توجه  با  کرد:  اظهار  و  شد  یادآور 
برای  حرفه  این  نیاز  و  به ضرورت 
هر فرد به ویژه دانشجویان، کارگاه 
انجمن  همت  به  تزریقات  آموزشی 
علمی دانشجویان گروه پرستاری در 
روش های  با  مهارت افزایی  راستای 
مدت  به  تئوری  و  عملی  مختلف 
سه روز در محل ساختمان دانشکده 
برگزار  کازرون  واحد   پزشکی 

شد.
این دوره محمد  وی گفت: مدرس 
صداقت از دانشجویان مجرب گروه 
کامل،  مهارت  با  که  بود  پرستاری 
آموزش  مورد  در  را  الزم  نکات 
تزریقات  انجام  نحوه  تئوری، 

داخل  تزریق  وریدی،  عضالنی، 
عملی  شکل  به  زیرپوستی  وریدی، 

بیان کرد.
دبیر انجمن علمی دانشجویان گروه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  پرستاری 
کرد:  خاطرنشان  کازرون  واحد 
از موالژ  استفاده  با  شرکت کننده ها 
و  ویال ها  سرنگ ها،  مخصوص 
انجام  اقدام به  آمپول های مخصوص 
و  هدایت  نظر  زیر  آموزش ها  این 

راهنمایی مربی انجام دادند.
خوب  استقبال  از  تشکر  با  کابی 
مسئوالن  همکاری  از  دانشجویان 
پزشکی  علوم  دانشکده  و  دانشگاه 
صورت  ارزیابی  اساس  بر  گفت: 
رضایتمندی  میزان   گرفته، 
شرکت کنندگان از این دوره باالی 

۸۰ درصد بوده است.
دوره  این  برگزاری  افزود:  وی 
گروه  دانشجویان  تالش  حاصل 
صداقت  محمد  ازجمله  پرستاری 
الماسی  آرش  کارگاه،  مدرس 
امین  هوشیار،  علیرضا  گشتاسب، 
که  بوده  نوشادی  سارا  و  عرفانی 

همکاری و مشارکت فعال داشتند.

جلسه اعضای شورای هیئت مذهبی 
با حضور حجت االسالم والمسلمین 
تبلیغات  اداره  رئیس  زارع پور 
و  کازرون  شهرستان  اسالمی 
دینی  تشکل های  مسئول  جامعی، 
اسالمی  تبلیغات  اداره  مذهبی  و 
سالن  در  و  کازرون  شهرستان 
اسالمی  تبلیغات  اداره  کنفرانس 
برگزار  کازرون   شهرستان 

شد.

هیئت  شورای  سال  دومین  در 
مذهبی شهرستان کازرون و اتمام 
اول  سال  دو  هیئت رئیسه  دوره 
شد  برگزار  هیئت رئیسه  انتخابات 
به عنوان  حسن زاده،  اسماعیل  که 
رئیس و حسنقلی جمالی، به عنوان 
جهانپور،  جمال  و  نایب رئیس 
اکثریت  با  شورا  دبیر  به عنوان 
سال  دو  مدت  برای  اعضا  قاطع 

انتخاب شدند.

و  کفش  کیف،  توزیع 
تعداد ۴۲  به  رایگان  لوازم التحریر 
روستای  عشایری  مدرسه  در  نفر 
تا  اول  )پایه  باالده  شهر  میدانک 
هفته  مناسبت  به  ابتدایی(  پنجم 
بسیج توسط حوزه مقاومت بسیج 
قائمیه،  )ع(  رضا  امام  عشایری 
شد.  انجام  فارس  عشایر  سپاه 
حوزه  فرمانده  پور  زالی  محمود 

امام رضا  مقاومت بسیج عشایری 
فارس  )قائمیه(  عشایر  سپاه  )ع( 
ضمن تشکر از همراهی مسئولین 
این  بسیج گفت:  هفته  تبریک  و 
و  بسیج  هفته  مناسبت  به  برنامه 
و  یاد  گرامیداشت  راستای  در 
شهید   ۲۰۰۰ و  سرداران  خاطره 
شده  برگزار  فارس  عشایر   جامعه 

است.

آزاد  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
گفت:  کازرون  واحد  اسالمی 
امکانات  با  دانشگاهی  واحد  این 
پیشرفته  کارگاهی  و  آزمایشگاهی 
از دانش آموزان و دانشجویان دیگر 
از  بازدید  برای  آموزشی  مراکز 

دانشگاه استقبال می کند.
خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
محمدحسین  کازرون،  از  آنا 
بازدید  حاشیه  در  مرحمتی زاده 
ابتدایی  آموزش  رشته  دانشجویان 
کبری  زینب  عالی  آموزش  مرکز 
و  آزمایشگاه ها  از  کازرون  )س( 
بخش های مختلف این دانشگاه اظهار 
کرد: این واحد دانشگاهی با داشتن 
کارشناسی،  مقاطع  در  رشته  ده ها 
کارشناسی ارشد، دکتری و دکتری 
دانشکده  شش  قالب  در  تخصصی 
علوم  دانشکده  ازجمله  مصوب 
پایه،  علوم  دامپزشکی،  پزشکی، 
از  مهندسی  و  فنی  و  انسانی  علوم 

دانشگاه های مطلوب استان و کشور 
است که دانشجویان با انتخاب رشته 
مناسب در این دانشگاه یقینًا آینده 

شغلی درخشانی خواهند داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان 
مسئولیت  که  نیز  کازرون 
به عهده  بازدیدکننده را  دانشجویان 
داشت، گفت: تعامل خوبی صورت 
دانشگاه  دانشجویان  و  گرفت 
دانشکده های  از  توانستند  فرهنگی 
دانشگاه  پزشکی  علوم  و  پایه  علوم 
از  و  کازرون  اسالمی  آزاد 
میکروب شناسی،  آزمایشگاه های 
قارچ شناسی، گیاه شناسی و آناتومی 

بازدید کنند.
استادان  کرد:  اضافه  عباسی  مریم 
آزمایشگاهی  بخش  کارشناسان  و 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون 
با معرفی هر آزمایشگاه به سؤال های 
پاسخ  دانشجویان  تک تک  علمی 

دادند.


