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مقام معظم رهبری:

این مرگ بر آمریکایی که مردم می گویند  اعوذوباهلل من شــیطان الرجیمی است که در 
اول هر سوره ی قرآن که شما می خواهید بخوانید. قبل از بسم اهلل اعوذوباهلل من شیطان 
الرجیم می گویید برای چیســت؟ برای اینکه انسان مومن یک لحظه حضور شیطان را 
فراموش نکند یک لحظه از یاد نبرد که شــیطان آماده ی حمله ی به او و انهدام حصار 

معنوی و ایمانی اوست این مرگ بر آمریکا هم برای همین است.
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غیر از عشق و محبت، که زائر را پیاده به مرقد 
حسین)علیه السالم( می کشاند و رنج سفر و خوف 
سیدالشهدا  زیارت  می خرد،  جان  به  را  خطر  و 
علیه السالم با پای پیاده، ثواب بسیار دارد و مورد 

تاکید پیشوایان دین است.

هرگز نباید فراموش کنیم که امر به معروف و نهی 
از منکر از واجبات است پس نباید نسبت به آن بی 
تفاوت باشیم چون امر به معروف و نهی از منکر 

طریقه صالحین است.

به  استادان  که  آنچه  از  غیر  را  آموزش  از  هدف 
عنوان وجاهت علمی خود در ذهن دانشجویان به 

ودیعه می گذارند، آن را عشق الهی است.

پیـاده روی اربعیـن، منـزلت و 

جـایگاه آن
بهتر است جلسات ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر در محیط های علمی 

برگزار گردد تا ثمر بخش باشد

آئین فارغ التحصیلی جمعی از 

دانش آموختگان دندانپزشکی واحد 

اصفهان)خوراسگان(

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

سال  امین  سی  آغاز  بهانه  به 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  تأسیس 

واحد اصفهان)خوراسگان(
درخشان  تاریخ  شهادت  به  اصفهان 
فرهنگی اش، شهر فرهنگ و هنر است با 
مردمانی علم دوست و دانش پرور. گواهی 
فرهیخته،  دانشورانی  وجود  مدعی،  این 
هنرمندانی با ذوق، صنعتگرانی چیره دست 
و مردمانی با فضیلت در این دیار است. از 
همین رو است که سالیانی به درازای قرن 
ها، بازار درس و بحث و مدرسه در این 
با  شهر گرم و بساط دانشگاه و دانشجو 
سابقه چندین ده ساله در این خطه علم و 

هنر پر رونق گسترده است.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اینک  هم 
سطح  در  حالی  در  اصفهان)خوراسگان( 
آزاد  های  دانشگاه  میان  در  و  کشور 
اسالمی و دولتی، برتری چشمگیری دارد 
که قریب به سه دهه از عمرش می گذرد 
و در همین فرصت کوتاه نه تنها توانسته 
است، در عرصه داخلی رتبه های نخست 
و  استخدامی  و  جامع  های  آزمون  در  را 
دوره های تحصیالت  در  ادامه تحصیل 
تکمیلی کسب کند بلکه موفق شده است 
بین  عرصه  در  پیشرو  واحدی  عنوان  به 

المللی در آید. 
در دهها رشته تحصیلی  دانشجو  تربیت 
و  ارشد  کارشناسی  دکتری،  مقاطع  در 

شرکت  و  تیم  دهها  فعالیت  کارشناسی، 
دانش بنیان، تولید صدها عنوان مقاله، مجله 
و دهها عنوان کتاب تخصصی ـ که همه 
ساله تعدادی از این کتب در جشنواره های 
استانی و کشوری مفتخر به دریافت کتاب 
فصل و کتاب سال می گردند ـ انعقاد دهها 
تفاهم نامه با دانشگاه ها و موسسات معتبر 
علمی تحقیقاتی داخلی و خارجی، برگزاری 
همایش های معتبر علمی در سطوح ملی و 
بین المللی که برجسته ترین آن اجالس بین 
المللی مؤسسات آموزش عالی جنوب شرق 
آسیا، آسایهل 2015، با حضور بیش از 90 
نماینده از دانشگاههای اروپا، آسیا، افریقا و 
امریکا در خرداد ماه 1394، با دستاوردهای 
قابل اعتنا و با ارزش در این واحد دانشگاهی 

بوده است.
افتخار کسب مدال طالی مدیریت کیفیت 
در آموزش عالی در سال 2014 در پاریس، 
مجموعه  ناپذیر  خستگی  تالش  از  نشانی 
دانشجویان  و  کارکنان  استادان،  مدیران، 
دانشگاه  نام  است  توانسته  که  است  نخبه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( را بر 

بلندای آموزش عالی جهان متجلی سازد. 
این افتخارات اما، گام هایی کوچک در راه پر 
تأللوء و افق روشن ترسیم شده توسط رهبر 
معظم انقالب اسالمی حضرت آیت ا... خامنه 
ای)دام عزه( برای تبدیل جریان علم از ایران 
اسالمی به اقصی نقاط عالم خواهد بود. به 

امید آن روز...   

)شعر از: شهیر اصفهانی( 

3 صفحه

امام بزرگوار به ما یاد دادند، هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.
رهبر معظم انقالب اسالمی:

بروجردی:

دندانپزشکی واحد اصفهان )خوراسگان( 
بـا بهترین دانشگاه های دولتـی 

رقـابت می کنـد 
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بازدید سرزده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان از 
واحدها و مراکز آموزشی استان

بررسی  منظور  به  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
مسائل و مشکالت واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه 
ارزیابی  و  ونظارت  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد 

آزاد  دانشگاه  رئیس  احمدعلی فروغی  آنها  عملکرد 
نقش  رضا  امیر  اتفاق  به  اصفهان  استان  اسالمی 
به  اصفهان  استان  امنای  هیئت  خانه  دبیر  رئیس 
صورت سرزده از واحدهای میمه و مراکز آموزشی 
و  نمودند  بازدید  قالی  وجوشقان  )دهق(  مهردشت 
و  آموزشی،پژوهشی  عملکرد  جریان  در  نزدیک  از 

عمرانی این واحد ها و مراکز قرار گرفتند.
این  انجام  از  ابراز کرد: هدف  فروغی در گفتگویی 
بازدیدها، بررسی میدانی و دقیق مسائل و مشکالت 

واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه در استان اصفهان 
واحدها  عملکرد  ارزیابی  و  نظارت  تداوم  و  است 
امنای  هیأت  مدیریتی  های  اولویت  ترین  مهم  از 

استانی است.
الزم به ذکر است در جریان این بازدید ها جلساتی با 
حضور اعضای هیات رئیسه و کارکنان این واحدها و 

مراکز تشکیل و گزارشات الزم ارائه گردید.
درپایان فروغی ابری و نقش از تالش ها و زحمات 

همکاران در این واحد ها و مراکز قدر دانی کرد.

،،

،،
با حضور دکتر فروغی انجام گرفت:

آئین فارغ التحصیلی جمعی از دانش آموختگان دندانپزشکی واحد اصفهان)خوراسگان(

روابط عمومی و اطالع رسانی: مراسم فارغ التحصیلی 
با  دندانپزشکی  دانشکده   88 ورودی  دانشجویان 
حضور دکتر فروغی رئیس دانشگاه، دکتر ناجی رئیس 
دانشکده پرستاری و مامائی و دکتر آذربایجانی رئیس 

در ادامه سعید آذربایجانی رئیس دانشکده دندانپزشکی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( ضمن 
خیر مقدم و تبریک به فارغ التحصیالن و حاضرین در 
استادان  آنچه که  از  غیر  را  آموزش  از  مراسم، هدف 
به عنوان وجاهت علمی خود در ذهن دانشجویان به 
عشقی  خواند،  الهی  عشق  را  آن  گذارند،  می  ودیعه 
بدرخشد و  به روشنی  باید  که در دل جامعه پزشکی 
تاکید بر آن داشت که دانشجویان خداوند را در تمامی 
مراحل شغلی و تحصیلی خود ناظر بر اعمالشان بدانند.
سخنان معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی، اجرای 

دانشکده دندانپزشکی و جمعی از اعضای هیئت علمی 
دانشکده و فارغ التحصیالن و خانواده ایشان در تاالر 

بین المللی امیرکبیر برگزار گردید.
پخش  و  کریم  قرآن  تالوت  از  پس  مراسم  این  در 
رئیس  فروغی  دکتر  اسالمی،  جمهوری  ملی  سرود 
با  اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
سخنانی به تبیین جایگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
کشور  دانشگاههای  میان  در  اصفهان)خوراسگان( 
پرداخت و به موقعیت ارزشمند دانشکده دندانپزشکی 

اشاره کرد.

ها،  خاطره  و  یاد  نماهنگ  پخش  زنده،  موسیقی 
عرصه  فعاالن  نخبگان،  از  تقدیر  لوح  اهداء  مسابقه، 
علمی ـ پژوهشی و فرهنگی و همچنین اجرای تئاتر 

از دیگر برنامه های این جشن بود.
معاون  پور  مالکی  محمدرضا  دکتر  مراسم  پایان  در 
تحصیالت تکمیلی دانشکده دندانپزشکی متن سوگند 
در  التحصیل  فارغ  دانشجویان  و  نمود  قرائت  را  نامه 
پرداختند  نامه  سوگند  قرائت  به  خود  استادان  حضور 
و در خصوص انجام وظایف و پیشبرد اهداف سالمت 

جامعه هم قسم شدند.

،،

با استقبال گسترده صورت گرفت:

نمایشگاه آثار معرق و مشبک استادیار واحد اصفهان در آلمان 

و  معرق  نمایشگاه  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
انگلیسی  زبان  گروه  استادیار  چاالک،  عزیزه  مشبک 
به  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
 2015 سال  سپتامبر  در  فرایبورگ،  شهرداری  دعوت 
  Baden Messe مکان   در  و  فرایبورگ  در شهر 
در سالن شماره یک، به مدت 9 روز از تاریخ 12-20 

سپتامبر برگزار گردید. 
در این نمایشگاه تعداد 50 اثرمعرق و مشبک در طرحها 
و سبکهای سنتی ایرانی، همراه با تعدادی زیور آالت 
دست ساز چوبی، برنجی و مسی ساخته این هنرمند 
و  روزنامه  در  خبر  درج  که ضمن  آمد  در  نمایش  به 
سایت مربوط به نمایشگاه Messe در فرایبورگ،  با 
استقبال بازدید کنندگان آلمانی و ایرانیان مقیم مواجه 

شد. 
دکتري  مدرک  با  چاالک  عزیزه  است  گفتن  شایان 
تاکنون   1378 از  انگلیسي  زبان  آموزش  تخصصي 

آزاد  دانشگاه  انگلیسي  زبان  گروه  استادیار  مرتبه  با 
واحد  این  با  )اصفهان(  خوراسگان  واحد  اسالمي 

دانشگاهی همکاری دارند. 
از فعالیت های علمی و اجرایی چاالک  می توان به 
تولید بیش از 35 مقاله علمي و پژوهشي، ارائه بیش از 
12 مقاله یا سخنراني در کنفرانس هاي بین المللي و 
ملي، مدیریت، اجرا و همکاري دهها طرح پژوهشي در 
سطح ملي و پروژه مشترک آنالین با دانشگاه آلبرت 
مجله  چندین  داوری  آلمان،  در  فرایبورگ  لودویگز 
داخلي و بین المللي در رشته زبان انگلیسي و داخلي، 

نوجوانان،  و  کودکان  براي  کتاب   چندین  ترجمه 
تدریس در دانشگاه اصفهان 1390-1385 و نماینده 
هسته پژوهشي بانوان در گروه انگلیسي دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان(، عضویت در کمیته 
بعنوان   2015 آسایهل  المللی  بین  همایش  اجرایی 
و  همایش  انگلیسی  نشریان  تولید  و  ترجمه  بخش 
هنرمند حرفه اي در زمینه معرق با چندین نمایشگاه 
برگزاري  با  همراه  تاکنون،   1378 سال  از  داخلي 
و  معرق  »نمایشگاه  نام  به  خارجی  نمایشگاه  چندین 

مشبک ایراني« در شهرهای اروپایی، اشاره نمود.

با حضور هیئت عزاداری شور حسینی:

عطر و یاد و نام حسین 
در فضای واحد اصفهان 

آکنده شد
روابط عمومی و اطالع رسانی: هیئت جوانان و محبین سرور و ساالر 
شهیدان با در دست داشتن پرچم های یا حسین)ع( و با برگزاری 
مراسم های مختلف همچون سینه زنی، نقالی برپایی هیئت های 
و  استقبال عزای سرور  به  چایخانه های صلواتی  وایجاد  عزاداری 

ساالر شهیدان رفتند .
با  و  محرم  نوای  گروه  اجرای  با  که  حسینی  شور  دسته  مراسم 
دانشجویی مذهبی محمد رسول اهلل  هماهنگی و همکاری هیئت 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)ع( در تاریخ 27 مهر ماه 1394 
از عطر و بوی سرور و ساالر  را آکنده  برگزار شد فضای دانشگاه 
شهیدان کرد مسیر برگزاری این دسته از دانشکده فنی و مهندسی 

شروع و به محل قبور شهدا خاتمه یافت.
همکاری  با  نیز  مراسم  این  برگزاری  با  همراه  است  ذکر  به  الزم 
دانشجویان  و  دانشجویی  بسیج  و  دانشجویی  فرهنگی  معاونت 
دانشکده فنی و مهندسی مراسم نقالی و تعزیه خوانی برگزار گردید 
چشمگیر  بسیار  استقبال  با  هم  کنار  در  ها  برنامه  این  دو  هر  که 

دانشجویان و کارکنان و اساتید  مواجه گردید.  

و  ریاست  حوزه  مرکز  گزارش  به 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط 
عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون 

اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت 
معاونت  راهبردی  شورای  جلسه  در 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  مجلس  امور 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  داشت:  اظهار 
از  باید  که  است  جهانی  الگوی  یک 
طریق  از  آن  کیان  و  توان  حیثیت، 
تأثیرگذاری بر افکارعمومی دفاع شود 
تا نظرات منفی که پیرامون آن وجود 

دارد، از بین برود.
وی با تأکید بر کیفی سازی دانشگاه 
آزاد اسالمی گفت: مسئوالن دانشگاه 
آزاد اسالمی باید با برنامه ریزی دقیق 
نگاههای  برخی  به  نسبت  جامع  و 
منفی که در مورد دانشگاه وجود دارد، 

اقدام کنند.
مثال  عنوان  به  افزود:  بروجردی 

تهـران  دنـــدانپزشـــکی  واحــد 
سطح  از  خوراسگان)اصفهان(  یا 
علمی بسیار باالیی برخوردار بوده به 
های  دانشگاه  بهترین  با  که  گونه ای 
چهره  این  کند.  می  رقابت  دولتی 
واحدهای  سایر  مورد  در  باید  مناسب 

دانشگاه آزاد اسالمی نیز تعمیم یابد.

بروجردی در جلسه شورای راهبردی معاونت امور مجلس:

دندانپزشکی واحد اصفهان )خوراسگان( از سطح 
علمـی بسیار باالیی برخـوردار بـوده و بـا بهترین 

دانشگاه هـای دولتـی رقـابت می کنـد 
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دیدار جمعی از دانشجویان با هاشمی رفسنجانی
جمعی از دانشجویان فعال سیاسی و فرهنگی با رئیس 
هیأت امنای دانشگاه آزاد دیدار کردند که در این دیدار، 
سعید شریفی دبیر کل تشکل سیاسی الغدیر بزرگترین 
و  اصالحات(  )حامی  اصفهان  استان  سیاسی  تشکل 
اسالمی  سیاسی  های  تشکل  دبیران  شورای  مسئول 
این  در  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  های  دانشگاه 
ایراد سخن  به  سخنران  سه  از  یک  عنوان  به  نشست 

پرداختند .

ا... آیت  حضرت   از  قدردانی   ضمن  ابتدا  در  شریفی 
هاشمی رفسنجانی به سبب آنکه همیشه گوش شنوایی 
برای دغدغه های پیش روی قشر دانشجو و جوان  بوده 
دانشجویان  حضور  کم  های  سهمیه  از  انتقاد  با    ، اند 
دانشگاه های آزاد کشور در دیدار با مقام معظم رهبری 
گیرد  می  انجام  رمضان  ماه  در  و  ساالنه  طور  به  که 
آزاد  های  دانشگاه  دانشجویان  درصدی   50 نقش  به 
شایسته  که  داشت  بیان  و  نمود  اشاره  کشور  در سطح 

است که تدابیری شایسته تر برای   این 50 درصد از 
دانشجویان کل کشور لحاظ گردد.

در بخشی دیگر از صحبت های شریفی اشاره به فضای 
نا مطلوب قبلی در دبیرخانه ی تشکل ها اشاره گردید و 
بیان داشت که جنبش دانشجویی در مقابل افرادی که 
در این فضای دانشجویی به دنبال سهم گیری و سیاسی 
کاری  و منفعت طلبی شخصی باشند به شدت موضعی 
را در روش  نمونه ی آن  مختص آن ها می گیرد که 

با استقبال گسترده خانواده ها برگزار شد: 

مـراسم دانش آموختگی دانشجـویان پرستاری و مامـایی 

روابط عمومی و اطالع رسانی: مراسم دانش آموختگی 
در   90 سال  ورودی  مامایی  و  پرستاری  دانشجویان 
تاالر بین المللی امیر کبیر دانشگاه برگزار گردید ، این 
مراسم با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید و پخش سرود 
مراسم  این  در  گردید.  آغاز  ایران  اسالمی  جمهوری 
دانشجویی،  فرهنگی  معاونت  حوزه  از  مسئولینی  که 
و  مامایی  و  پرستاری  گروه  و  التحصیالن  فارغ  اداره 
رضا  داشتند،  حضور  آموختگان  دانش  های  خانواده 

اسماعیلی، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه ضمن 
سخنان کوتاهی به اهمیت جایگاه پرستاری و مامایی 

در بهداشت و سالمت جامعه پرداخت. 
و  پرستاری  دانشکده  رئیس  ناجی،  همچنین سیدعلی 
مامایی طی سخنانی به ارائه توضیحاتی درباره کیفیت 
دانش  مناسب  پذیرش  و  دانشکده  در  آموزش  باالی 
آموختگان این دانشکده در مقاطع باالتر و محیط های 

کاری پرداخت.
مامایی  و  پرستاری  نامه  سوگند  قرائت  با  مراسم  این 
دانش آموختگان، پخش نماهنگ، اجرای مسابقه زنده 
پذیرایی  و  ورودی  این  فعاالن  به  تقدیر  لوح  اهداء  و 

ادامه یافت. 

طباطبایی نژاد در واحد اصفهان)خوراسگان(: 

بهتر است جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
در محیط های علمی برگزار گردد تا ثمر بخش باشد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان   
نهی  و  معروف  به  امر  ترویج  و  توسعه  همایش  حاشیه  در 
و  معروف  به  آمران  از  حمایت  قانون  بررسی  و  منکر  از 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  میزبانی  به  که  منکر  از  ناهیان 
اصفهان)خوراسگان( برگزار شد در مصاحبه با خبرنگار روابط 
عمومی گفت: این برنامه برنامه بسیار خوب و کاربردی بود و 
به نظر من باید اینگونه برنامه ها تداوم داشته باشد و جلسات 
علمی  های  محیط  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد 

برگزار گردد تا ثمر بخش باشد.
آیت اله طباطبایی نژاد افزود: هرگز نباید فراموش کنیم که 
امر به معروف و نهی از منکر از واجبات است پس نباید نسبت 
به آن بی تفاوت باشیم چون امر به معروف و نهی از منکر 
از  و  بکوشیم  آن  ترویج  در  باید  است پس  طریقه صالحین 

آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنیم.
امام جمعه اصفهان اظهار کرد: من به سهم خود تشکر می 
کنم که دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( بانی 
این امر مهم گردیده است و از دکتر فروغی به خاطر پیگیری 

های شان در این زمینه سپاسگزارم .
وی عنوان کرد: به نظر من بهتر است جلسات ستاد احیاء امر 
به معروف و نهی از منکر در محیط های علمی برگزار گردد 
تا این بحث ها و گفتگوها نتایج بیشتری داشته باشد چون 
محیطی مثل محیط دانشگاه بستر بسیار مناسبی برای رشد 
و تربیت دینی جوانان است امیدوارم همه دانشگاه ها نیز به 
برگزاری  به  باشند و نسبت  را داشته  این مسئله توجه الزم 
این جلسات همت گمارند مطمئنا برگزاری چنین جلساتی بی 

اثر نخواهد بود و قطعا راه گشاست.

،،

فروغی :
کارهای فرهنگی زمان بر است و طرح 

ارزشیابی، از آسیب های اجتماعی 
جلوگیری خواهد کرد

شک  بی  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
طرح  و  است  بر  زمان  فرهنگی  کارهای 
ارزشیابی، جلوگیری از آسیب های اجتماعی 

را بهمراه دارد. 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 
اصفهان که در نشست یک روزه توسعه و 
ترویج امر به معروف و نهي از منکر و بررسي 
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر سخن می گفت ضمن تشریح قابلیت 
اخالقی  و  فرهنگی  ارزشیابی  سامانه  های 
استاد  ارزشیابی  در طرح  افزود:  دانشجویان 
دانشجویان  ارزشیابی  به  استادان  معلم،  و 
ارزشیابی  به  دانشجویان هم  و  پردازند  می 
غیر  به طور  علمی  فرایند  این  در  استادان. 
مستقیم دانشجو و استاد را در کنار هم قرار 
شئونات  نظر  همه  از  طرح  این  در  دادیم. 
غیاب،  و  حضور  تدریس،  کیفیت  اخالقی، 
از  پرسش و پاسخ، اردوها و موارد دیگر را 

ارزیابی  مورد  استاد  و  دانشجو  قشر  دو  هر 
قرار می گیرد. 

احمدعلی فروغی اظهار کرد: ما در جلسات 
توجیهی به دانشجویان تذکرات مهمی می 
دهیم و آن دسته از دانشجویان که از لحاظ 
عملکرد  دارای  انضباطی  و  اخالقی  نمره 
ضعیفی باشند مجددا مورد ارزیابی و مشاوره 

قرار می گیرند.
آزاد  دانشگاه  ابتکار  با  است  ذکر  به  الزم 
چند  از  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
ارزشیابی  منظور  به  ای  سامانه  قبل  سال 
توسط  دانشجویان  فرهنگی  و  اخالقی 
استادان طراحی شده است و در این سامانه 
استادان در محورهای مختلف دانشجویان را 
مورد ارزیابی اخالقی و فرهنگی و انضباطی 

قرار می دهند. 

بازدید سرزده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان از واحدها و مراکز آموزشی استان

منظور  به  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
و  ها  واحد  مشکالت  و  مسائل  بررسی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  آموزشی  مراکز 
عملکرد  ارزیابی  و  ونظارت  اصفهان  استان 
آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی  احمدعلی  آنها 
امیر رضا  اتفاق  به  استان اصفهان  اسالمی 
استان  امنای  دبیر خانه هیئت  رئیس  نقش 
واحدهای  از  سرزده  صورت  به  اصفهان 
)دهق(  مهردشت  آموزشی  مراکز  و  میمه 
وجوشقان قالی بازدید نمودند و از نزدیک در 
جریان عملکرد آموزشی،پژوهشی و عمرانی 

این واحد ها و مراکز قرار گرفتند.
از  هدف  کرد:  ابراز  گفتگویی  در  فروغی 

انجام این بازدیدها، بررسی میدانی و دقیق 
مسائل و مشکالت واحدها و مراکز آموزشی 
تداوم  و  است  اصفهان  استان  در  دانشگاه 
مهم  از  واحدها  عملکرد  ارزیابی  و  نظارت 
امنای  هیأت  مدیریتی  های  اولویت  ترین 

استانی است.
الزم به ذکر است در جریان این بازدید ها 
و  رئیسه  هیات  اعضای  حضور  با  جلساتی 
و  تشکیل  مراکز  و  واحدها  این  کارکنان 

گزارشات الزم ارائه گردید.
درپایان فروغی ابری و نقش از تالش ها و 
زحمات همکاران در این واحد ها و مراکز 

قدر دانی کرد.

در واحد اصفهان)خوراسگان( مطرح شد: 
ایـران در رتبـه دوم تخـریب تـاالب هـا

تیم  عضو  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
مطالعاتي طرح تدوین برنامه مدیریت جامع 
گاوخوني  بین المللي  تاالب  آبریز  حوضه 
گفت: تاالب ها از پر تولیدترین سیستم هاي 
جهاني محسوب مي شود و تاالب گاوخونی 
نگین بي همتاي فالت مرکزي ایران است. 

تدوین  طرح  آغاز  کارگاه  در  چمني  عاطفه 
تاالب  آبریز  حوضه  جامع  مدیریت  برنامه 
آزاد  دانشگاه  در  که  گاوخوني  بین المللي 
برگزار  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
تاالب   1975 سال  در  اینکه  بیان  با  گردید 
شد،  ثبت  رامسر  کنوانسیون  در  گاوخوني 
بین  تاالب   24 حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
المللی در کشور وجود دارد و ایران در مقام 
قرار  به لحاظ تخریب تاالب ها در دنیا  دوم 

گرفته است. 
محیط  گروه  علمی  هیأت  عضور 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  زیست 
اصفهان)خوراسگان( با بیان اینکه در گذشته 
 42 پستاندار،  گونه   49 پرنده،  گونه   125
هم چنین  و  دوزیست  گونه  یک  و  خزنده 
12 گونه ماهي در این تاالب حیات داشتند، 
خاطرنشان کرد: در سرشماري سال 62، 40 
از تاالب  هزار پرنده مسیر مهاجرت خود را 
گاوخوني انتخاب کرده بودند و در سال 86 
سال  در  و  رسید  قطعه   406 به  آمار  این 
گذشته نیز تنها 14 قطعه از پرنده در مسیر 

مهاجرت به تاالب گاوخوني آمدند.

این عضو تیم مطالعاتي طرح تدوین برنامه 
مدیریت جامع حوضه آبریز تاالب بین المللي 
گاوخوني با تأکید بر اینکه متأسفانه بیش از 

ایراني  گور  و  پلنگ  یوز  که  است  سال   40
اضافه  نمي شود،  مشاهده  تاالب  اطراف  در 
کرد: یکي دیگر از انواع موجوداتي که در این 
تاالب حیاتش به خطر افتاده ماهي گورخري 
مشاهده  دیگر  تاالب  این  در  که  است 
نمي شود. چمني با بیان اینکه متأسفانه پنج 
قرار گرفته  مونترو  ایران در فهرست  تاالب 
است، تصریح کرد: فهرست مونترو فهرستي 
است که تاالب هایي که به لحاظ حیات در 
و  است  داده  جاي  خود  در  را  هستند  خطر 
ارژن،  ارومیه،  تاالب  تاالب ها،  این  از جمله 

پریشان، میان کاله و گاوخوني است.

دبیرخانه ی تشکل  در  اخراجی  مدیر  دو  آن  با  برخورد 
ها که تنها به دنبال منفعت طلبی بودند و خارج کردن 
آن ها از خانواده ی دانشگاه آزاد به صراحت می توان 

مشاهده نمود و کسب تجربه کرد.
ایشان همچنین به لزوم  حمایت از نخبگان سیاسی و 
از  اشاره نمود و خواهان آن شد که  علمی و پژوهشی 
تر  مطلوب  نحو  به  کشور  ی  گسترده  ی  سرمایه  این 

استفاده شود.
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کامل  طور  به  را  خودتان  لطفاً   
معرفی کنید و سن خود را بفرمائید. 

محمد جواد خدارحمی 18 سال دارم و متولد اصفهان 
می باشم. در دبیرستان اژه ای درس خواندم و در کنکور 
سراسری 1394 موفق به کسب رتبه ی 397  منطقه 

1 شدم.

ی  رشته  و  هستید  کجا  اهل    
بوده  چه  متوسطه  دوره  در  تحصیلی شما 

است؟

تحصیل  تجربی  علوم  رشته ی  در  و  هستم  اصفهانی 
کرده ام.

و  هستید  خانواده  چندم  فرزند    
درچه خانواده ای بزرگ شده اید؟

دو  هر  بنده  مادر  و  پدر  باشم.  می  خانواده  دوم  فرزند 
فرهنگی  های  خانواده  معمواًل  و  باشند  می  فرهنگی 
در مسائل درسی حساس می باشند و همین عامل در 
روند تحصیلی ام در رابطه با مسئله کنکور و رشته ی 

دانشگاهی خیلی مؤثر بود. 

چه  بودن  دندانپزشکی  نفراول     
حسی دارد ؟

ای  رتبه  افراد هستند که  و  از دوستانم  بسیاری  حقیقًا 
بهتر از من دارند و به نظرم نمی توان گفت نفر اول ولی 
به تحصیل  رشته مشغول  این  در  که  افرادی  همه ی 
هستند افرادی کوشا و مستعد می باشند که من نیز باید 

تالش خودم را بیشتر کنم تا بهتر شوم .

درس  به  شروع  زمانی  چه  از     
خواندن برای کنکور کردید و نحوه درس 

خواندن شما چگونه بود ؟

در واقع باید گفت شروع درس خواندن برای شرکت در 
کنکور، از سال دوم دبیرستان است اما به طور فشرده 
و جدی باید از دوره پیش دانشگاهی شروع کرد و البته 
برنامه های مطالعاتی  از همان دوم دبیرستان  من هم 
خود را شروع کردم و هر چه جلوتر می آمدم برنامه های 

درسی و مطالعاتی من فشرده تر شد. 

بیرون  آموزشی  از کالسهای  آیا    
مورد  این  در  شما  نظر  کردید؟  استفاده 
به چه  ها  آموزشگاه  در  و شرکت  چیست 

میزان به افراد کمک خواهد کرد ؟
بله، کالس های کنکور اگر به اندازه و متناسب با نیاز 
دانش آموز باشد می تواند مفید واقع شود ولی اگر در 
مفید  تنها  نه  باشد  تبلیغات  و  کنکور  از  ناشی  جو  اثر 
 1 ی  رتبه  مثال  طور  به  زاست.  استرس  بلکه  نیست 
کنکور ریاضی 94 که از اصفهان می باشد هیچ کالس 
که  در صورتی  است  نرفته  مدرسه  از  غیر  به  آموزشی 
از  که  شناسم  می  نیز  دیگری  رقمی  تک  های  رتبه 

کالس های متعددی استفاده کرده اند.

تحصیلی خود تحقیق نموده اید و چقدر به 
آن عالقمند هستید ؟

این  و  داشتم  عالقه  فنی  کارهای  به  کودکی  از  چون 
رشته هم در رشته های تجربی جزء رشته هایی است 
که کارهای عملی آن بیشتر از رشته ی پزشکی است 

به این رشته عالقه مند شدم. 

   از آرزوهایتان برایمان بگوئید؟ 
از آرزوهای هرکسی موفقیت در رشته ی خود و کسب 
عالی ترین درجه در آن است که اگر سعی و تالش باشد 
می توان به آن رسید و آرزوی من هم در حال حاضر 

رسیدن به مراتب عالی این رشته است. 

رشته  موقعیت  کنید  می  فکر     
جامعه  در  حال حاضر  در  دندانپزشکی  ی 

چگونه است؟

به رشته علوم  نظرم طی سال های گذشته عالقه  به 
رشته  خصوص  به  و  پزشکی  های  رشته  و  تجربی 
کنکور  داوطلبان  آمار  است  شده  زیادتر  دندانپزشکی 
از لحاظ  نیزگواه همین مطلب است. امروزه این رشته 
اقتصادی رشته ی خوبی به شمار می آید  اجتماعی و 
و افراد زیادی تالش می کنند که بتوانند در این رشته 
و  ها  ها سختی  این  مقابل  در  البته  که  کنند  تحصیل 

خطرات و مسؤولیت های این شغل نیز قرار دارد. 

  خانواده به چه میزان در موفقیت 
شما سهم دارند ؟

خوب پشتیبانی های پدر و مادر بسیار در روند مطالعه 
تاثیرگذار  بسیار  سراسری  کنکور  برای  آموز  دانش  ی 
است. خوشبختانه محیط و شرایط خانه برای من بسیار 
این 3 سال من دغدغه ای  مناسب بود طوری که در 
جز کنکور نداشتم. در این جا از زحمات همیشگی پدر 
و مادرم و همین طور همه ی پدرها و مادرها تشکر و 

قدردانی می کنم . 

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  چرا    
اصفهان)خوراسگان( را انتخاب نمودید ؟

التحصیالن  فارغ  از  که  جویی  و  پرس  و  تحقیقات  با 
از  خودم  که  اطالعاتی  و  داشتم  دانشگاه  این 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دندانپزشکی  ی  رشته 
در  که  گرفتم  تصمیم  داشتم،  اصفهان)خوراسگان( 
این دانشگاه تحصیل کنم. در واقع من دانشگاه علوم 
این  در  گرفتم  تصمیم  ولی  شدم  قبول  شیراز  پزشکی 

دانشگاه تحصیل کنم. 
ی  رشته  مورد  در  میزان  چه    

،،

نشستـی صمیمـانه بــا رتبــه اول رشتــه دنـدانپـزشـکی 94

تحصیل  های  هزینه  آیا     
می  حرفه  این  یادگیری  به  دندانپزشکی 

ارزد ؟
به نظرم این طور است و افرادی را می بینم که حتی 
برای این رشته به خارج از کشور نیز می روند و هزینه 
های باالیی می پردازند و یا در پردیس های خودگردان 
رشته  این  باالی  تقاضای  همین  و  کنند  می  تحصیل 
است که صدای برخی از دندانپزشکان را در آورده و از 

افزایش دندانپزشک گالیه می کنند. 

باز هم  برگردید  به گذشته  اگر     
این رشته را انتخاب خواهید نمود ؟

  رمز موفقیت دانشجویان ممتاز و به احتمال زیاد بله )لبخند(. 
رتبه اول به نظر شما در چیست؟

متعال  خداوند  به  توکل  کاری  هر  در  گام  اولین  شاید 
و بعد اعتماد به خود و مصصم بودن و جدی بودن در 
ریزی  برنامه  و  نظم  داشتن  میان  این  در  است.  کارها 
و طراحی سیر مطالعاتی بسیار مهم است و شاید رمز 
اند  شده  سرآمد  ای  زمینه  هر  در  که  کسانی  موفقیت 

همین موارد باشد.

 

 

و  تحصیل  دوران  از  ایی  خاطره    
امتحانات برای ما دارید که بیان بفرمائید؟
زبان  ازکالس  قبل  دقیقه  چند  که  بود  پیش  دوسال 
را  کالس  که  گرفتند  تصمیم  کالس  ها  بچه  فارسی 
خالی کنند تا کالس تشکیل نشود این بودکه هنگامی 
که استاد زبان فارسی به کالس رسید مشاهده کرد هیچ 
یک از دانش آموزان در کالس نیست و فقط تعدادی 
کیف بود و متوجه توطئه بچه ها شد)لبخند(. بچه های 
کالس هم که هر کسی به سمتی رفته بود و پراکنده 
بودیم تا این که کار به معاونت و مدیریت مدرسه رسید 
و طی تماس هایی که با اولیاء بچه ها گرفته شده بود 
و کیف هایی که به اصطالح گروگان داشتند همه بچه 

ها را جلوی دفتر مدیر صف کردند. ولی دست آخر چون 
حدود 30 نفر بودیم صالح را بر این دیدند که کار ختم 

به خیر شود و با یک عذرخواهی بچه ها کار حل شد!
 

  به نظر شما تحصیل به درک اجتماع 
و نوع برخورد افراد کمک خواهد کرد؟

همیشه به این موضوع دقت کرده ام و دیده ام کسانی 
آموزه  در  و  اند  تر  متواضع  است  زیادتر  علمشان  که 
های دینی ما مسلمانان هم هست که اخالق نیز باید 
با افزایش علم تعالی یابد. همه، انسان های متواضع و 
با اخالق را دوست دارند و علم نیز باید وسیله ای برای 
تواضع بیش تر باشد در غیر این صورت افزایش علم و 
معلومات بدون اخالق برای جامعه مضر و سم مهلک 

خواهد بود.

  آیا به فعالیت های فوق برنامه هم 
می پردازید؟

به  دارم،  توجه  نیز  هنری  و  ورزشی  های  رشته  به  بله 
رشته ی فوتبال عالقه زیادی دارم و در کنار درس به 

این ورزش می پردازم. 

  آیا در زمان درس خواندن کنکور، 
برای شما حضور در مهمانی تعطیل بود؟

کمی  ها  مهمانی  دبیرستان  سوم  و  دوم  سال  دو  در 
این محدودیت هر چه جلوتر می  و  بود  محدودتر شده 
بدلیل  دانشگاهی  پیش  دوره  در  و  بیشتر می شد  آمدم 
می  فرصت  تنها  درسی  و  مطالعاتی  های  برنامه  تراکم 

کردم به خانه ی پدر بزرگ هایم بروم. 

می  استعداد  یک  را  یادگیری  آیا    
در  را  ریزی  برنامه  نقش  اصوال  و  دانید 

درس خواندن چقدر مؤثر می دانید؟
و  است  مهم  بسیار  خواندن  درس  برای  ریزی  برنامه 
برنامه داشته باشم. به  من هم تالش می کنم همیشه 
یادگیری  کیفیت  و  سرعت  در  استعداد  و  هوش  نظرم 
بسیار مؤثر است و البته نمی توان فقط تالش را عامل 
موفقیت دانست و تأثیرات استعداد فرد بر روند یادگیری 

و موفقیتش را انکار کرد. 

آینده  برای  اهدافتون  و  برنامه     
چیست؟

گرفتن تخصص در رشته ی ارتودنسی 

از آرزوهای هرکسی موفقیت در رشته 
در  درجه  ترین  عالی  و کسب  ی خود 
باشد  و تالش  اگر سعی  که  است  آن 

می توان به آن رسید.

اولین گام در هر کاری توکل به خداوند 
و مصصم  خود  به  اعتماد  بعد  و  متعال 
بودن و جدی بودن در کارها است. در 
ریزی  برنامه  و  نظم  داشتن  میان  این 
مهم  بسیار  مطالعاتی  سیر  طراحی  و 
است و شاید رمز موفقیت کسانی که 
در هر زمینه ای سرآمد شده اند همین 

موارد باشد.

برنامه ریزی برای درس خواندن بسیار 
کنم  می  تالش  هم  من  و  است  مهم 
نظرم  به  باشم.  داشته  برنامه  همیشه 
کیفیت  و  در سرعت  استعداد  و  هوش 
یادگیری بسیار مؤثر است و البته نمی 
موفقیت  عامل  را  تالش  فقط  توان 
دانست و تأثیرات استعداد فرد بر روند 

یادگیری و موفقیتش را انکار کرد. 

مهری پسته چیان

نسیم  اختیار  در  را  خود  فرصت  اینکه  از 
دانشگاه قرار دادید سپاسگزاریم.
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11 آیینـه10 فرهنگ و اندیشه

معرفی کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

بعد از آغاز فعالیت کانون فارغ التحصیالن 
دانشگاه آزاد اسالمی در سازمان مرکزی 
شد  قرار  آن  امنای  هیات  تصویب  و 
کشور  سراسری  دانشگاهی  واحدهای 
کانون  اجرایی  هیات  تشکیل  به  اقدام 

فارغ التحصیالن نمایند.
 1383 ماه  فروردین  اول  در  امر  این  و 
به همت دکتر احمد علی فروغی  ریاست 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  محترم 
برگزاری  طی  و  رسید  انجام  به  اصفهان 
کانون   83 ماه  اردیبهشت  در  انتخابات 
فارغ التحصیالن با اهداف زیر فعالیت خود 
را آغاز کرد و مهرناز آزاد طی چند نوبت 
انتخابات انجام شده از سال 83 تا کنون 
با عنوان مدیرعامل و در 4سال گذشته با 
در  التحصیالن  فارغ  کانون  رئیس  عنوان 

این کانون فعالیت می نماید.

اهداف
فارغ  میان  همکاری  تبادل  و  مؤثر  ارتباط  ایجاد   •

التحصیالن
• ارتقای سطح علمی و تخصصی فارغ التحصیالن

• حضور مؤثر در مجامع تخصصی و صنفی
• ارائه خدمات و تسهیالت فرهنگی، رفاهی، ورزشی و 

تفریحی برای فارغ التحصیالن
• زمینه سازی برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیالن

انواع خدمات و تسهیالت اعضای کانون 
فارغ التحصیالن

التحصیالن  فارغ  اطالعاتی  بانک  در  عضویت   •
دانشگاه آزاد اسالمی

• دعوت به جشن ها و گردهمایی های عمومی
• امکان استفاده از کتابخانه دانشگاه

• دعوت به سمینارهای آموزش عمومی
• تخفیف ویژه مؤسسات آموزشی طرف قرارداد

• امکان حضور در دوره های آموزشی و کارگاههای 
تخصصی با تسهیالت ویژه

• معرفی به سازمان های دولتی و شرکتهای خصوصی
• امکان حضور در تورهای سیاحتی و تفریحی

عالوه بر فعالیت های فوق به برگزاری این دوره های 
نام  ثبت  همچنان  و  است  بوده  مشغول  نیز  آموزشی 
توسط  معرفی شده  آموزشی  های  دوره  تشکیل  برای 

کانون به صورت فصلی انجام می گیرد:
• آموزش مقدماتی تا پیشرفته تکنیک های مهندسی 

NLP ذهن
• آموزش استراتژی های مدیریت ، بازرگانی وکسب 

و کار
،تقویت  تندخوانی  و  مطالعه  های  تکنیک  آموزش   •

حافظه،تست زنی کنکور
• آموزش روزنامه نگاری و مقاله نویسی از مبتدی تا 

عالی

• امکان حضور در بازدیدهای علمی و تخصصی
• مشاوره :خانواه ، شغلی ،تحصیلی،ازدواج

محصول  کننده  ارائه  حقوقی  اشخاص  از  دعوت   •
کانون  با  همکاری  برای  ممتاز  برند  دارای  خدمات  و 
ورزشی  ،مراکز  )بیمه  خدمات  شامل  فارغ التحصیالن 
،مراکز درمانی ، بانکها وموسسات مالی واعتباری دارای 
مجوز فعالیت ،مراکز رفاهی ، اقامتی ،مراکز تفریحی و 

فرهنگی(
 

دوره های آموزشی 

گذشته  سال   11 طول  در  التحصیالن   فارغ  کانون 

•  آموزش مدیریت فن بیان
• آموزش مدیریت کار تیمی

• آموزش مهارت های زندگی 
 CCNA &(( تکنسین سخت افزار شبکه و امنیت •

CCNA SECURITY
 MCITP(مهندسی پیاده سازی شبکه های کامپیوتر •

)2008
)TTC( آموزش زبان انگلیسی به کودکان •

IELTS-( آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا عالی •
)TOEFL

• آموزش مکانیک
•  آموزش حسابداری از مبتدی تا عالی با معرفی به کار

 
عملکرد کانون فارغ التحصیالن 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراسگان(

از سال  1388تا 1392

• برگزاری دومین گردهمایی بزرگ فارغ التحصیالن 
موفق درسطح کشور وبا حضور بیش از 2000 شرکت 

کننده .
و  مدیریت  های  استراتژی  سمینار  اولین  برگزاری   •

بازاریابی
حضور  با  جهانی  حافظه  مدیریت  سمینار  برگزاری   •
دیوید توماس قهرمان بی چون و چرای  حافظه جهان 

با رکورد 18ساله در دنیا از کشور امریکا 
کوین  حضور  با  جهانی  مدیریت  سمینار  برگزاری   •
در  اتومبیل  تولید  شرکت  ابر  سه  عامل  مدیر  گسکل 
آلمان از جملهBMW ، پورشه ، المبرگینی )همچنین 
عنوان  با  جهان  در  خودرو   آژانس  بزرگترین  ریئس 

 )EUROTAXGLASS
حضور  با  جهان  موفق  مدیران  سمینار  برگزاری   •
فرانک فرنس بهترین سخنران سازمان مدیران جهان 

)VASTAGE (
مدیریت  و  استراتژیک  مدیریت  سمینار  برگزاری   •
تخصصی  عضو  خزائی  دکتربابک  حضور  با  راهبردی 
 ) خاورمیانه  بخش   ( امریکا  ارزش  مهندسی  انجمن 

.SAVE
موفقیت   و  تحول  های  استراتژی  سمینار  برگزاری   •
دکتر  با حضور  ها  سازمان  و  ها  در شرکت  مدیریت  

احمد روستا. 
• برگزاری سمینار کسب و کار آفرینی از ایده تا عمل 

با حضور دکترعلی اصغر جهانگیری.
در  التحصیل  فارغ  هزار   10 از  بیش  عضوگیری  و   •
طول3 سال گذشته و اعزام بیش از 500 نفر از فارغ 

اخیر  سال  سه  های  فعالیت  کار  مراکز  به  التحصیالن 
کانون می باشد.

• برگزاری دهها کالس آموزش کامپیوتر ، حسابداری، 
زبان   ، صدفی  های  قارچ  پرورش   ، معماری  اسکیس 
انگلیسی  زبان  آموزش  معلم  )تربیت   TTC انگلیسی، 

کودکان( و ...
در  التحصیالن  فارغ  از  نفر    250 از  بیش  معرفی   •
کارشناسی  و  کارشناسی  مقاطع  در  مختلف  رشته های 

ارشد عضو کانون به بازار کار.

 ،،

پیـاده روی اربعیـن، منـزلت و جـایگاه آن

با خبر شدیم که مسؤول ستاد اقامه نماز دانشگاه سال 
گذشته توفیق حضور در آئین پیاده روی اربعین را داشته 
و  کارمندان  استادان،  از  تعدادی  اینکه  به  توجه  با  اند. 
دانشجویان در سال جاری قصد عزیمت و حضور در این 
آئین مقدس را دارند به منظور بهره مندی از تجربیات 
این همکار عزیز بویژه برای کسانی که اولین بار است 
که می خواهند به این سفر معنوی بروند مصاحبه ای با 

وی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد.

کامل  صورت  به  را  خودتان  لطفاً   
معرفی فرمائید.

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارمند  شریعتی  محسن 
مسؤولیت  حاضر  حال  در  و  اصفهان)خوراسگان(هستم 

به  پیاده  را  زائر  که  محبت،  و  عشق  از  غیر 
رنج  و  می کشاند  حسین)علیه السالم(  مرقد 
سفر و خوف و خطر را به جان می خرد، زیارت 
ثواب  پیاده،  پای  با  السالم  علیه  سیدالشهدا 
بسیار دارد و مورد تاکید پیشوایان دین است.

امام صادق)علیه السالم( فرموده است: » من خرج من 
علی)علیه السالم(  بن  الحسین  قبر  زیارة  یرید  منزله 
محا  و  حسنة  خطوة  بکل  له  کتبت  ماشیا  کان  ان 
امام  زیارت  قصد  به  کس  هر  سیئة...«)1(؛  عنه 
حسین)علیه السالم(، پیاده از خانه اش خارج شود، خداوند 
در مقابل هر گام، برای او حسنه ای می نویسد و گناهی 

از او می زداید. 

در سال گذشته پیاده روی خود را از   
کجا آغاز کردید؟ 

مسیری که ما انتخاب کرده بودیم از کنار مرقد مطهر 
وادی  مقدس  قبرستان  و  امیرالمومنین)ع(  حضرت 
بود و  معلی  به سوی کربالی  اشرف  در نجف  السالم 
کربالی  تا  اشرف  نجف  شهر  ابتدای  از  مسیر  این  در 
معلی تیرهای روشنایی که در آنجا عمود نامیده می شود 
دارم  به خاطر  آنجایی که  تا  و  اند  شماره گذاری شده 

حدود 1400 عدد عمود تا کربالی معلی وجود دارد. 

از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  امور  و  نماز  اقامه  ستاد 
منکر دانشگاه را بر عهده دارم.

برایمان از منزلت زیارت امام حسین   
)ع( در روز اربعین و اهمیت پیاده روی اربعین 

بگویید.
در احادیث فراوانی از امامان معصوم)ع( به زیارت اربعین 
سفارش و به زمان و مکان استحباب بیشتر این زیارت، 
اشاره شده است؛ بطوری که در مناسبت های گوناگون 
به آن ترغیب و در حدیثی، یکی از نشانه های مؤمن 
شمرده شده است. این سفارش های مؤکد ازآن روست 
که پیش از شهادت امام حسین)ع( به هیچ روی اربعین 
جلوه ای نداشته و اهل بیت)ع( خواسته اند به بهانه های 
گوناگون، ازجمله با تأکید بر زیارت اربعین، نام و یاد آن 
اهمیت  و  ارزش  درباره  شود.  داشته  نگه  زنده  حضرت 
اشاره  زیبا  شعر  این  به  )ع(  اربعین حسینی  روی  پیاده 

می کنم که:

آنچه رد راه طلب خسته نگردد رهگز 

پای رپ آبله و بادهی پیمای من است

این مسیر چند کیلومتر است و مدت   
پیاده روی چند روز خواهد بود؟ 

مسیر نجف اشرف تا کربالی معلی حدوداً 85 کیلومتر 
است و حداقل زمان الزم برای طی این مسیر چنانچه 
زائر هر روز از اذان صبح تا اذان مغرب پیاده روی کند، 
تقریبًا سه شبانه روز است که البته برخی ممکن است 
این مسیر را در دو روز و برخی بیشتر از سه روز طی 
کنند و این بستگی به توانایی افراد و سرعت پیاده روی 
دارد این را هم باید اضافه کنم که در طول شبانه روز 
از ساعت 11 شب  باشد ولی  باز می  پیاده روی  مسیر 
تا اذان صبح ازدحام جمعیت به شدت کاهش می یابد.

پیاده  را  مسیر  کل  باید  حتماً  آیا   
برویم؟ 

همانگونه که عرض شد پاداش پیاده روی برای زیارت 
بزرگ  شعائر  از  و  زیاد  بسیار  )ع(  حسین  امام  اربعین 
اسالمی است و در دوران ما تجلی حضور دهها میلیونی 
شیعیان و بلکه همه آزادگان عالم در پیاده روی اربعین 
بعنوان بزرگترین همایش مذهبی جهان پیام خاصی را 

گفتگویی صمیمانه با زائر اربعین حسینی؛ محسن شریعتی
محمود بدیعی

،،
ادامه در صفحه 15

بخش نخست
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لطفا خودتان را معرفی فرمایید ؟  

فرهنگی،  ای  خانواده  در  عشاقی  بهار  اینجانبه 
پدر و مادرم هر دو فرهنگی  مذهبی  متولد شدم. 
از عمر من سپری نشده  البته هنوز چندی  و  بوده 
بود که پدرم در سنگر تعلیم و تربیت در محل کار 
خود بدرود حیات گفت و من در سایه مادرم مدارج 
و پس  نمودم  دبیرستان طی  تا مقطع  را  تحصیلی 
تا مقطع  از آن موفق به طی نمودن مدارج علمی 

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت شدم.

بازارکار  وارد  زمانی  چه  از    
شدید و از چه زمانی و نحوه استخدام 

شما در دانشگاه چگونه بوده است؟

سپرده شده است و البته اعتماد و لطفی مسؤولین 
مافوق و همکاری و دلسوزی همکارانم بوده است.

 

چه  با  دانشگاه  در  حسابداری    
بخش هایی مدیریت می شود ؟

تخصیص  و  مالی  اسناد  صدور  مرکز  حسابداری 
هزینه ها برای فعالیت های مختلف دانشگاه است 
و در این میان ارتباط حسابداری به لحاظ مدیریتی 
و سلسله مراتب در وهله اول با مدیرکل محترم امور 
مالی و عامل خزانه دار دانشگاه و در مرتبه بعد با 
معاونت محترم مالی و اداری و در عالی ترین مرتبه 

با ریاست محترم واحد دانشگاهی است.

چند زیرمجموعه وکارمند در     

شرکتهای  در  کارشناسی  مقطع  به  ورود  دوران  از 
موقت  صورت  به  بازرگانی  و  حسابداری  مالی، 
با  همزمان   1375 سال  در  ولی  نمودم  همکاری 
فارغ التحصیلی موفق به اخذ نمره قبولی در آزمون 
استخدامی دانشگاه آزاد اسالمی شدم و به استخدام 
های  پست  در  ترتیب  به  و  آمدم  در  نایین  واحد 
مدیر  و  دستمزد  و  حقوق  رئیس  مالی،  کارشناس 
مالی در آن واحد مشغول به کار بوده ام و از سال 
1391به واحد اصفهان)خوراسگان( منتقل شده و در 

پست رئیس حسابداری مشغول به کار هستم. 

و  اعتماد  دلیل  کنید  می  فکر    
این مسؤولیت های مهم و در  سپردن 
عین حال حساس به جنابعالی چه بوده 

است؟

باید بگویم که واقعا هر آنچه تاکنون اتفاق افتاده در 
سایه حق تعالی و البته تالش و جدیت و احساس 
سالهای  طول  در  که  بوده  اموری  در  مسؤولیت 
حقیر  این  به  دانشگاه  مسؤولین  طرف  از  خدمت 

دانشگاه  حسابداری  بخش   
مشغول به کار هستند ؟

های  اداره  با  ارتباط  در  حسابداری  اداره  مجموعه 
اموال،  و  انبار  قراردادها،  امور  اسناد،  به  رسیدگی 
حقوق و دستمزد، شهریه و صندوق رفاه است که 
همگی زیر مجموعه اداره کل امور مالی می باشد 
نفر   6 داشتن  با  اداره حسابداری  حاضر  حال  در  و 
کارمند با پست سازمانی حسابدار مشغول به فعالیت 
می باشد و مجموعا کارکنان امور مالی 27 نفر می 

باشند. 

و  حساب  شما  نظر  به     
اهمیتی  در هر سازمان چه  حسابرسی 

دارد ؟

در ادامه مصاحبه با کارکنان زحمت کش دانشگاه این بار به سراغ بهاره عشاقی رئیس اداره حسابداری دانشگاه رفته ایم 
و با وی گپ و گفتی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد.

گفـت و گـویی بــا رئـــیس اداره حســابـــداری دانشــگـاه

محمود بدیعی

و  موثر  کارگیری  به  دانش  توان  می  را  مدیریت 
سازمانی  اهداف  به  دستیابی  برای  منابع  کارآمد 
تعریف نمود که معموال شامل سرمایه، نیروی کار 
و منابعی است که در اختیار سازمان قرار دارد. یک 
به  در جهت رسیدن  را  باید عملیات سازمان  مدیر 
کنترل  و  سازماندهی  ریزی،  برنامه  منابع،  حداکثر 
کند و در سالهای اخیر به دلیل اینکه صورت های 
اطالعاتی  نیازهای  پاسخگوی  تنهایی  به  مالی 
اطالعات  دنبال کسب  به  مدیران  نیست،  مدیریت 
و  تر  صحیح  های  تصمیم  اتخاذ  منظور  به  بیشتر 
بکارگیری روشهای کنترل موثر هستند و در نتیجه 
وجود  ضرورت  به  نیاز  هایی  زمینه  چنین  ایجاد 

حسابرسی در سازمان را دو چندان می کند.

چقدر  مسؤولیت  و  مدیریت    
از زمان و ذهن شما را درگیر می کند؟ 
شما  خانوادگی  زندگی  در  مدیریت  آیا 

تاثیری داشته است؟

امروزه می توان به جرات گفت کار بخشی از زندگی 
است که صرف نظر از منابع مالی، برخی از نیازهای 
اساسی آدمی از جمله، نیازهای اجتماعی را برآورده 
می کند. اما بدنبال آن کار می تواند یکی از عوامل 
فشارهای روانی باشد که من در سوال شما درگیری 

ذهنی را در قالب همین فشارهای روانی یا استرس 
شغلی تعریف می کنم. فشارهای موجود در 

محل کار و یا استرس شغلی در تمامی سازمان ها 
وجود دارد ولی برای بعضی از رسته ها ی شغلی از 
جمله مالی این موضوع به دلیل اهمیت کار، بسیار 
باالست بدیهی است که به هر حال استرس یا فشار 
شغلی اثرات فراوانی به جسم و روح شاغل خواهد 
گذاشت که این موضوع بر فرایند زندگی بی تاثیر 

نخواهد بود که من هم از این فرایند جدا نیستم. 

در  که  اندازه  همان  آیا     
دانشگاه دقیق هستید در زندگی نیز با 

همان دقت رفتار خواهید کرد؟

بدیهی است که اطالعات اخذ شده از بخش مالی 
به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تصمیم گیری 
کمترین  لذا  است  توجه  مورد  دانشگاه  در  مدیران 
شاید  صحیح،  تصمیم  اتخاذ  فرایند  در  دقتی  بی 
مشکالتی را ایجاد نماید. تأثیرات شغل بر شخصیت 

ناپذیری در این حوزه رخ نداده است. 

که  است  آمده  پیش  تاکنون     
انجام  و  ببرید  خانه  به  را  کاری  امور 

دهید؟ 

در  کاری  امور  انجام  که  آمده  مدیریتی  متون  در 
منزل پسندیده نیست ولی به دلیل حجم کار مالی 
در واحدهای دانشگاهی و کمبود نیروی انسانی زیاد 
اتفاق افتاده که برای رساندن کار به وضعیت جاری 
مجبور شده ام امور مربوط به کار را در خانه انجام 

دهم.

افراد امروزه یک امر بدیهی و پذیرفته شده است و 
از آنجایی که داشتن دقت در امور مالی از شاخص 
باشد،  می  مالی  شاغلین  و  حسابداران  اصلی  های 
بنابراین، خواسته یا ناخواسته این وضعیت به زندگی 

شخصی افراد نیز تسری خواهد یافت.

آیا حسابداری امور خانواده هم    
بر عهده شماست ؟

حسابداری خانواده و دانشگاه قابل مقایسه و تطبیق 
نیست ولی آنچه اتفاق می افتد این است که با توجه 
به تقسیم بندی وظایف در منزل هرکدام از اعضای 

خانواده بخشی از وظایف را انجام می دهند.

  تحصیل در رشته حسابداری 
آخرتی  و  دنیوی  های  حسابرسی  در 

تاثیر خواهد داشت؟

 معتقدم در هر شغل و عملی که انسان انجام می 
ولی  بود  خواهد  تاثیرگذار  آخرت  و  دنیا  در  دهد 
همیشه از خداوند متعال خواستم محبت اش شامل 
ایمان  این  به  زندگی کاری و شخصی من شود و 
دارم که هر کار خیری که انجام دهم تاثیر خوب و 

یاری خداوند متعال شامل ما می شود.

  

   آیا تاکنون از محاسبه کردن 
اعداد و ارقام خسته شده اید ؟

باور کنید از صمیم قلب می گویم خیر. 

امور  در  اشتباهی  تاکنون     
حسابرسی و حسابداری داشته اید؟ 

حذف مطلق اشتباه از دایره حسابداری و حسابرسی 
تاکنون در هیچ جای دنیا عملی نشده است بدیهی 
است که برای تهیه اسناد مالی و همچنین گزارش 
مالی واحد، فرایندی در امور مالی تعریف و تدوین 
شده که از تهیه کننده اسناد شروع و پس از چند 
مرحله کنترل از کارشناسان و حسابداران و رئیس با 
تایید ریاست دانشگاه به پایان می رسد و هم چنین 
کنار این فرایند استفاده از خدمات ماشینی از جمله 
نزدیک می  به صفر  را  اشتباه  و  میزان خطا  رایانه 
کند. اما خدا را شکر تاکنون اشتباه عمده و جبران 

   درپایان ضمن تشکر از وقتی 
که به ما دادید اگر سخن خاصی دارید 

بفرمایید ؟

از  را  خود  سپاس  مراتب  دانم  می  الزم  اینجا  در 
تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه ریاست محترم 
دانشگاه، معاونین محترم و مدیرکل محترم امورمالی 
و عامل خزانه دار دانشگاه و تمامی همکارانم در امور 
مالی و هم چنین مدیرکل محترم روابط عمومی که 
صادقانه در زمینه پیشبرد اهداف دانشگاه تالش می 
کنند تقدیم دارم و از درگاه ایزد منان دوام و عزت و 
سالمت تمامی همکاران دانشگاهی را مسئلت دارم. 

،،
امروزه می توان به جرات گفت کار، بخشی 
از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی، 
جمله،  از  آدمی  اساسی  نیازهای  از  برخی 

نیازهای اجتماعی را برآورده می کند.

حق  سایه  در  افتاده  اتفاق  تاکنون  آنچه 
احساس  و  جدیت  و  تالش  البته  و  تعالی 
طول  در  که  بوده  اموری  در  مسؤولیت 
سالهای خدمت از طرف مسؤولین دانشگاه 

به این حقیر سپرده شده است.

عکس از احسان ا... مسیبی
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داوری برتر، برای بزرگترین لیگ فوتبال غرب آسیا
در فضایی پر از جنبش و تکاپوی ورزشی در سالن تربیت بدنی در حضور آقای سید احمد صالحی داور منتخب لیگ برتر فوتبال    
ایران به دیداری دوستانه با ایشان نشستیم. سید احمد صالحی که در مدت 9 سال 160 قضاوت در لیگ برتر را داشته است در مصاحبه با 

خبرنگاران نسیم دانشگاه خود را معرفی و نحوه ورود خود را به عرصه داوری فوتبال تبیین نمود.
صالحی با بیان اینکه: سعی می کنم در داوری خدا را در نظر بگیرم و همیشه احساسم این بوده که بتوانم زمانیکه قضاوت می کنم حق را به 
حق دار بدهم که حقی از تیم مقابل ضایع نشود؛ اظهارنمود: خوشبختانه ما در ایران داورهای بزرگی داریم که در سطح آسیایی مشغول قضاوت 

هستند و از نظر من داوری ما نسبت به فوتبالی که داریم، پیشرفت بهتری داشته است.

و  کنید  معرفی  رو  خودتون  لطفا  دانشگاه:  نسیم 
میزان تحصیالت خودتون رو بفرمایید.

و  شما  خدمت  دارم  سالم  عرض  خدا،  نام  به 
خوانندگان نسیم دانشگاه. بنده سید احمد صالحی 
کارشناس  عنوان  به  دانشگاه  در  سال  هستم.15 
از سال1374  کار هستم.  به  بدنی مشغول  تربیت 
داوری را شروع کردم و 9 سال در لیگ برتر فوتبال 

قضاوت می کنم.
نسیم دانشگاه: مجرد هستید یا متاهل ؟ چند فرزند 

دارید؟
متاهل هستم.یک دختر 13 ساله ویک پسر9ساله 

دارم.
نسیم دانشگاه: رابطه فرزندان با شما چطور است؟

با توجه به اینکه مشغول کار داوری هستم، سعی 
یک  دارم   حضور  منزل  در  که  مواقعی  کنم  می 
رابطه دوستانه بین من و خانواده باشد تا دوریم  را 

که کمتر در خانه هستم احساس نکنند.
و  چیست  دانشگاه  در  شما  سمت  دانشگاه:  نسیم 

نحوه استخدام شما در دانشگاه چگونه بوده؟
طریقه  و  هستم  بدنی  تربیت  اداره  کارشناس 
استخدامم به صورت آزمون استخدامی انجام شد.

نسیم دانشگاه: چطور شد که در حرفه داوری آغاز 
به کار کردید و از چه زمانی وارد این حرفه شدید؟
در رشته ورزشی  و  بودم  فوتبالیست  اینکه  بخاطر 
فوتبال فعالیت داشتم همچنین عالقه زیادی در امر 
داوری داشتم، در سال 74  داوری من شروع شد 
و در کالس های داوری درجه سه شرکت کردم 

هم –اکنون درجه داوری من ملی است.
نسیم دانشگاه: چگونه به لیگ راه یافتید؟

با توجه به فعالیت هایی که در ابتدای کار داوری 
داشتم، باید قضاوتم را از استان شروع می کردم. 
چون پیشرفت خوبی در امر داوری داشتم بنده را 
به لیگ های پایه ی کشور معرفی کردند که در 
رده و لیگ های پایه هم موفق بودم و بعد از لیگ 
پیدا کردم که در  پایه به لیگ های دو و سه راه 
لیگ های دو وسه ، فدراسیون ناظرهای باتجربه 
را از داورهای بازنشسته  برای چک کردن داورها 
می فرستند، نمرات خوبی از ناظرها کسب کردم و 
داشتم  که  خوبی  های  پیشرفت  بخاطر  همچنین 
برتر  لیگ  در  االن  و  کردم  پیدا  راه  برتر  لیگ  به 

قضاوت میکنم.
را در  دانشگاه: در هنگام داوری چه چیزی  نسیم 

اولویت قرار می دهید؟
اول سعی می کنم خدا را در نظر بگیرم و همیشه 
احساسم این بوده که بتوانم زمانیکه قضاوت می 
کنم حق را به حق دار بدهم که حقی از تیم مقابل 

ضایع نشود.

نسیم دانشگاه:  به نظر شما داوری در ایران در چه 
موقعیتی قرار دارد؟

داریم  را  بزرگی  داورهای  ایران  در  ما  خوشبختانه 
و  هستند  قضاوت  مشغول  آسیایی  سطح  در  که 
از نظر من داوری ما نسبت به فوتبالی که داریم، 

پیشرفت بهتری داشته.
یا  داوری  اولین  از  ای  آیا خاطره  دانشگاه:   نسیم 
به طور کلی کار در این حرفه دارید؟ تفاوت اولین 

داوری و آخرین داوری را در چه می بینید؟
که  بود  استانی  مسابقات  در  من  قضاوت  اولین 

به طور رسمی  داشتم چون هنوز  استرس خاصی 
لیگ  بازی  اولین  و  بودم  نشده  عرصه  این  وارد 
درآن  را  قضاوت  اولین  که  بود   1386 برتردرسال 
برترراه  لیگ  به  که  بودم  خوشحال  خیلی  داشتم. 
پیدا کردم. سعی می کردم اشتباهی نداشته باشم 
که خوشبختانه قضاوت خوبی را در آن بازی انجام 
دادم و نمره قابل قبولی را از ناظربازی گرفتم که 
سال  این  تا  خوبی  پیشرفت  بنده  که  شد  باعث 

داشته باشم.
نسیم دانشگاه: تا االن چند داوری داشتید؟

در عرض نه سال 160 قضاوت در لیگ برتر داشتم.
نسیم دانشگاه: چه شرایطی باعث شد که داور برتر 

کشور شناخته شوید؟
درلیگ برتر سال 93 ، 19 بازی را قضاوت کردم 
که با توجه به ناظرینی که داشتم باالترین نمره را 
دربین 29 داور که در لیگ برتر قضاوت کرده بودند 
کسب کردم که به این دلیل بین داورها، داور برتر 

شناخته شدم.
نسیم دانشگاه:  آیا در مسابقات بین المللی حضور 

داشته اید؟
خیر، در حال حاظر در مسابقات لیگ کشور قضاوت 

می کنم.
چه  برتر  مقام  گرفتن  هنگام  در  دانشگاه:  نسیم 
داوری  در  تاثیری  چه  حس  این  و  داشتید  حسی 

های قبل ازآن و بعد از آن برای شما داشت؟
این افتخاری بود که نسیب من شده بود و من خیلی 
خوشحال بودم چون سعی و تالشم به یک نتیجه 
خوب رسیده بود و با توجه به این مقام، بار سنگینی 
در  بتوانم  باید  چون  کنم،  می  احساس  دوشم  بر 
سال های آینده بهترین قضاوت ها را انجام بدهم 
امیدوارم در سال های آینده که قضاوت می کنم 

دوباره به این عنوان دست پیدا کنم.
نسیم دانشگاه: نظر خانواده و فرزندان شما در مورد 
این حرفه چیست؟ آیا فرزندانتان دوست دارند وارد 

این حرفه شوند؟
قبل از هرچیز از همسر و فرزندانم تشکر می کنم 
که همیشه یار و یاور و پشتیبانم بودند و خیلی به 
من کمک کردند که  بتوانم با آرامش بازی ها را 
قضاوت کنم . من فرزندانم را اجبار نمی کنم که 
حتما حرفه من را پیگیری کنند بلکه آنها را تشویق 
به ورزش کردن می کنم. پسرم عالقه زیادی به 
فوتبال دارد و یکی از منتقدین من در داوری است.
نسیم دانشگاه:  پیشنهاد شما به کسانی که عالقه 
این  وارد  دارند  تمایل  و  این حرفه هستند  به  مند 

حرفه شوند چیست؟
باید عالقه به داوری داشته باشند و اگر بدون عالقه 
وارد این حرفه شوند در پیشرفت آن ها خللی ایجاد 
کنند،  وتالش  سعی  باید  کنارعالقه  در  شود.  می 
مستمرآمادگی  تمرینات  باشند،  داشته  مطالعه 

جسمانی داشته باشند که بتوانند پیشرفت کنند.
نسیم دانشگاه:  برنامتون برای آینده چیست؟

من 42 سال سن دارم، انشااهلل 3 تا 4 سال آینده 
بتوانم  کنم  قضاوت  برتر  لیگ  در  توانم  می  که 
این  وامیدوارم  باشم  داشته  را  ها  قضاوت  بهترین 

مقامی که به دست آوردم را حفظ کنم.

ژپوهش و فناوری
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... برای بشریت و بطور خاص برای حاکمان جور در 
اقصی نقاط عالم مخابره می کند که خون بر شمشیر 
پیروز است و لذا اصل پیاده روی و یا به قول عرب 
با عنایت  البته  زبانان »مشای« مورد تأکید است و 
اشتیاق  همچنین  و  حسینی  حماسه  و  شور  آن  به 
سیل جمعیت برای رسیدن به کربالی معلی و حائر 
معنوی  صفای  مسیر  کل  روی  پیاده  حسینی)ع(، 

خاص خودش را دارد.

به  توجه  با  و  مسیر  طول  در  آیا   
جدا  ها  کاروانی  هم  از  جمعیت  ازدحام 
خواهیم شد؟ و اصوال چه کنیم که در این 

مسیر یکدیگر را گم نکنیم؟
را  یکدیگر  همسفران  که  نیست  گونه  این  عموما 
همچنین  و  ریزی  برنامه  با  اگر  که  چرا  کنند  گم 
جدایی  گیرد  انجام  روی  پیاده  گروه،  با  هماهنگی 
آنکه  مضافا  گیرد.  نمی  صورت  همراهان  دیگر  از 
به  نجف  مسیر  طول  در  شد  اشاره  که  همانگونه 
کربال عمودها شماره گذاری شده است که می توان 
برای اینکه افراد بهتر بتوانند همدیگر را پیدا کنند و 
یا گم نشوند رقم این عمودها را به همدیگر متذکر 
شوند بطور مثال به یکدیگر اعالم کنند اگر کسی از 
کاروان جدا شد رقم عمود 250 به مدت نیم ساعت 
مسیر  یکدیگر  اتفاق  به  مجددا  تا  مانند  می  منتظر 
را ادامه دهند و یا می توانند قرار خود را در مقابل 
موکب های معروفی که از ایران مانند موکب های 
در   ... و  مشهد  های  موکب  یا  و  تهران  شهرداری 

فواصل معین برپا شده است، هماهنگ کنند. 

آیا خانم ها یا افراد با سن و سال   
باال می توانند این مسیر را طی کنند ؟ 

بزرگوار  امام  این  بیت  امام حسین)ع( و اهل  عشق 
پیر و جوان نمی شناسد و در طول مسیر به افرادی 
برخورد می کنیم که با پای لنگ و کهولت سن و 
همچنین زن ها با بچه های شیرخوار خود طی مسیر 

می کنند.

چگونه  مسیر  طول  در  امنیت   
در  روز  شبانه  سه  دو  ما  اینکه  آیا  است؟ 
برقرار  کافی  امنیت  هستیم  مسیر  طول 

هست؟ 
امام  حضرت  خود  عنایت  و  حق  حضرت  لطف  به 
قبل  ماههای  از  های  ریزی  برنامه  با  و  حسین)ع( 
دولت عراق و همکاری نیروهای نظامی و انتظامی 
این کشور و همچنین حضور چشمگیر بسیج مردمی 
وضعیت  بدر،  سپاه  کامل  اشراف  و  نظارت  و  عراق 

روی  پیاده  از  ناشی  تعریق  و  باال  رطوبت  به  توجه 
در صورت لباس باید راحت و گشاد باشد ولی هنگام 
استراحت شبانه باید با لباس گرم و حتی المقدور در 
جاهایی که مسقف و ساختمان می باشد استراحت 
نمود و از خوابیدن در چادرها بعلت نمناکی زمین و 
احتمال سرماخوردگی، کوفتگی و گرفتگی عضالت 

و  مریض شدن حتی المقدور پرهیز کرد.
بهترین کفش هم برای پیاده روی، کفش راحتی و 
طبی می باشد از نظر کیف و ساک، همراه داشتن 
یک کوله پشتی بسیار سبک حاوی یک دست لباس 
گرم اضافی و لوازم شخصی)لیوان، بشقاب، مسواک، 
حوله و غیره( توصیه می شود و البته به قدر هزینه 
ایاب و ذهاب سفر، همراه داشتن پول نقد ضروری 

است.

  در طول مسیر پریز برق و جایی 
برای شارژ موبایل هست؟ 

در مورد موبایل این توضیح را باید داد که هر چند 
شاید امکان پوشش شبکه های تلفن همراه ایرانی 
در عراق وجود داشته باشد اما به تجربه ثابت شده 
است که استفاده از سیم کارت های موقتی عراقی 
که برای همین ایام در مرز ورودی توسط اپراتورهای 
آن کشور فروخته می شود امکان ارتباط بهتری را 
بویژه میان همسفران فراهم می کند و از نظر شارژ 
گوشی در تمام موکب ها و همچنین مساجد مسیر، 
مکان هایی برای شارژ موبایل پیش بینی شده است. 

معنوی  سفر  این  از  که  کنیم  چه   
بیشتر بهره ببریم؟ 

اربعین ارزش معنوی بسیار  پیاده روی برای زیارت 
باالیی دارد، این حرکت توسط امامان معصوم)ع( و 
بنام همواره  عرفای  و  ربانی  علمای  و  الهی  اولیای 
مورد اهتمام بوده است لذا باید زائر اربعین به نورانیت 
این اقدام توجه کامل داشته باشد و با حزن قلبی در 
این مسیر گام بردارد و در طول مسیر با ذکر شریف 
مصائب  عاشورا  زیارت  فقرات  زمزمه  و  صلوات 
حضرت سیدالشهداء)ع( و بویژه مصائب خانم زینب 
کبری)س( و اهل بیت مظلوم را ـ که با پای پیاده و 
مصائب سنگین در این راه از کربال تا کوفه به حالت 
اسارت طی طریق کردند ـ برای خود یادآوری کند.

آیا خاطره ای از سفر اربعین سال   
گذشته دارید ؟ 

از درک  از خاطراتی غمبار  تمام لحظات سفر مملو 
مظلومیت امام و خاندان شریفشان و خاطراتی سرشار 
از مباهات و افتخار به حضور میلیونی امت اسالمی 

در  هم  اگر  و  باشد  می  خوب  خیلی  نسبتا  امنیتی 
در  باشد  داده  رخ  کوچکی  اتفاقی  قبل  سالهای 
حد  در  زائر،  میلیون   25 از  بیش  حضور  با  مقایسه 
صفر تلقی می شود و این موضوع در سالهای اخیر 
آل  کفایت  بی  مزدوران  برخالف  است،  شده  ثابت 
سعود که نتوانستند امنیت کمتر از 2 میلیون حاجی 
به شهادت  منجر  و  نمایند  تأمین  امسال  در حج  را 
سرزمین  در  حاجی  هزار   8000 به  قریب  مظلومانه 

منا شدند!!!
 

حمل  به  نیاز  مسیر  طول  در  آیا   
مواد خوراکی داریم؟ 

در طول مسیر با توجه به پذیرایی شبانه روزی تکایا، 
حسینیه ها و قامتگاه های موقتی ـ که به »موکب« 
وفور  به  خوراکی  مواد  گونه  همه  ـ  هستند  موسوم 
وجود دارد ولی همراه داشتن مقداری تنقالت مانند 
کشمش، انجیر، و ... می تواند در رفع ضعف کمک 

نماید. 
 

این موکب ها چیست و در مسیر   
چه تعدادی موکب هست؟ 

های  محل  ها،  موکب  شد  عرض  که  همانگونه 
اقامت و پذیرایی موقتی هستند که عمدتا از سوی 
خود مردم در این مدت برپا می شوند. در این موکب 
قبیل  از  کاملی  نسبتا  امکانات  دارای  بعضًا  که  ها 
جماعت،  نماز  اقامه  سالن  خوابگاه،  و  استراحتگاه 
پذیرایی  آشپزخانه،  بهداشتی،  های  سرویس  حمام، 
گرم،  و  سرد  های  نوشیدنی  میوه،  غذا،  وعده  سه 
 ... و  پزشکی  خدمات  ارائه  حتی  و  صوت  سیستم 
ای  شایسته  نحو  به  حسین)ع(  امام  زوار  از  هستند 
در  ها  موکب  این  در  همچنین  شود.  می  پذیرایی 
مجلس  مداحان،  حضور  با  روز  شبانه  از  ساعاتی 
عزاداری زائران امام حسین)ع( برپا می شود. برادران 
عراقی این خدمات را بسیار مقدس می دانند و با این 
خدمات، ارادت خالصانه خود را به آن حضرت نشان 
می دهند. تعداد این موکب ها در طول مسیر نجف تا 
کربال و سایر مسیرها قابل شمارش نیست و هرکس 
حسینی)ع(  زائر  از  خواهد  می  خود  توان  اندازه  به 

پذیرایی نماید. 
 

لباسی  نوع  چه  مسیر  طول  در   
و  بپوشیم  باید  کفشی  چه  است؟  مناسب 
چه کیف و ساکی همراه مان داشته باشیم؟
است  متفاوت  فصلی  شرایط  به  توجه  با  لباس  نوع 
طبیعتا امسال که اربعین در فصل پاییز و فصل سرد 
با  اما  توصیه می شود  گرم  لباس  داشتن  دارد  قرار 

آقا  مشتاقان  سیل  مشاهده  و  بزرگ  رویداد  این  در 
اباعبداهلل الحسین)ع( است که سعی می کنند به هر 

نحوی خودشان را به مراسم اربعین برسانند.
اما یکی از خاطرات بیاد ماندنی این بود که پس از 
دوستان صحبت کردیم  با  روی  پیاده  روز  دو  یکی 
جهت  ها  عراقی  این  از  یکی  منزل  در  امشب  که 
فرا  که  شب  مانیم،  می  خستگی  رفع  و  استحمام 
و  خواهش  با  و  گرفتند  را  ما  جلوی  نفر  چند  رسید 
التماس و گریان به زبان عربی می گفتند که امشب 
را در خدمت زائران امام حسین)ع( باشیم، دعوت این 
دوستان را پذیرفتیم و با ماشین آنها به سمت منزل 
احساس  لحظه  یک  دوستان  با  شدیم،  روانه  آنها 
تروریستی  گروهک  اعضای  از  نکند  که  کردیم 
داعش باشند چون از مسیر اصلی پیاده روی نزدیک 
به 20 کیلومتر دور شدیم و در تاریکی شب بیابان را 

طی می کردیم. 
شدیدی  ترس  احساس  خود  درون  در  ای  لحظه 
کردم و به خود می گفتم که اشتباه بزرگی کردیم 
که با آنها همراه شده ایم، بعد از طی مسافتی از دور 
نزدیکتر که شدیم دیدم که  چراغی سوسو می زد، 
تمام خانواده این دوستان به استقبال ما آمده اند و 
آب گرم آماده کرده اند پای مان را ماساژ دهند اول با 
اصرار فراوان می خواستند خودشان این کار را انجام 

دهند که ما امتناع کردیم.
امام  زائر  که  بود  زده  حلقه  اشک  چشمانشان  در 
حسین)ع( به خانه اشان آمده، یک خانواده کشاورز و 
کم درآمد، باورتان نمی شود، با تمام وجود پذیرایی 
می کردند. می گفتند سه چهار شبانه روز است در 
مسیر مانده ایم و چشم به راهیم تا بتوانیم چند زائر 
از زوار حسین)ع( را به منزل بیاوریم تا خیر و برکت 
یکساله خود را از امام حسین)ع( بگیریم. اینجا بود 
نتوانستیم جلو خود را بگیریم، بغض مان  که دیگر 
اهل  غربت  و  شد  جاری  هایمان  اشک  و  ترکید 
بیت)ع( و  کودکانش را در طول مسیر اسارت شام با 

تمام وجود حس کردیم. 
توفیق  که  خواهم  می  متعال  خداوند  از  پایان  در 
زیارت  آخر  بند  همچنین  و  عاشورا  زیارت  خواندن 
نامه اللهم الرزقنی شفاعه الحسین یوم الورود، نصیب 

همه محبان اهل بیت)ع( گردد.

یا رب الحسین، بحق الحسین، اشف 
صدر الحسین بظهور الحجه

از اینکه این فرصت را در اختیار ما قرار 
دادید بسیار سپاسگزاریم و برایتان آرزوی 

توفیق روز افزون داریم.

پیـاده روی اربعیـن، منـزلت و جـایگاه آن

نی
رخا

 امی
ان

حس
از ا

س 
عک
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نشریه نسیم دانشگاه از انتشارات روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
 به منظور بهره مندی از مهارت های دانشجویان در 
رشــته ها و مقاطع مختلف دانشــگاهی اقدام به 

جذب خبرنگار افتخاری می کند.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی 
از نحوه همکاری می توانند همه روزه در ساعات 
اداری به طبقه چهارم ســاختمان اندیشــه، اتاق 

400  مراجعه کنند. 

 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 031-35354049 

   پذیرش آگهی و تبلیغات:
031-35354049

 صندوق پستی:
81595-158 

 پیامک: 
3000828486

 نشانی:
 اصفهان،خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

 مدیر مسئول:  دکتر احمد علی فروغی ابری
 سردبیر:  اصغر عالمیان

   طراح و صفحه آرا: حسین صفری
    همکاران این شماره: احسان ا... مسیبی، منصور یقینی، محمود بدیعی، 

مهری پسته چیان
  نسخه الکترونیکی : رامین ساوج

h t t p : / / n a s i m . k h u i s f . a c . i r

دایره پذیرش آگهی و تبلیغات جایی برای 
معرفی فعالیت های تجاری و آموزشی شما

پیامک، تلویزیون شهری، بنر،
پوستر و ماهنامه نسیم دانشگاه

    09132375442   031-35354049 
دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه

آزاد  دانشگاه  دانشجویان  و  کارکنان  استادان،  از  جمعی 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با حضور در راهپیمایی 
روز 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی، با فریاد »مرگ 
بر آمریکا«  جنایات ضد بشریت آمریکا را محکوم کردند.
این راهپیمایی که از میدان انقالب اصفهان و در امتداد 
ادامه داشت  مسیر خیابان کمال اسماعیل تا پل خواجو 

اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارکنان  و  دانشجویان  استادان، 
دانشجویان  خیل  با  همراه  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
دانشگاه ها و دانش آموزان و مردم شهیدپرور اصفهان 
اسرائیل«،  بر  »مرگ  آمریکا«،  بر  »مرگ  فریادهای  با 
»مرگ بر انگلیس« و »مرگ بر سازشکار« مبارزه الهی، 
دستگاه  با  اسالمی  امت  عقالنیت  بر  مبتنی  و  منطقی 
استکباری و شیطانی آمریکا و دنباله های جیره خوار آن 

را بار دیگر به منصه ظهور رساندند.
در این مراسم مجید کمالی از کارمندان دانشگاه و مدیر 
خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  فرهنگی  حوزه  برنامه  فوق 
آبان   13 ا...  یوم  اهمیت  درباره  دانشگاه  عمومی  روابط 
و مبارزه با استکبار شیطانی در آموزه های دینی گفت: 

13 آبان روز استکبار ستیزی و روز مبارزه با آمریکا و روز 
اتحاد امت اسالمی ایران در مقابل شیطان بزرگ است 
و روحیه انقالبی ملت ایران در مقابله و مبارزه با آمریکا 
هیچ تفاوتی با آبان سال 58 و ایام تسخیر النه جاسوسی 

نکرده است. 
وی افزود: هنوز آمریکا و اسراییل دشمن اصلی اسالم، 
با  هم   کنار  در  ما  همه  وامروز  است  بشریت  و  ایران 
تا خشم  ایم  همزبانی و تحت فرمان والیت جمع شده 
خود را به نقض حقوق ملت ها توسط دستگاه استکبار 
و  اسالم  قدرت  دهنده  نشان  این  و  کنیم  ابراز  جهانی 

ایران است. 
کمالی افزود: امیدوارم سالهای سال این مراسم تا ریشه 

کن شدن ظلم و فساد در عالم ادامه داشته باشد انشا ء 
ا...  و پرچم امت اسالم برسد بدست آقا امام زمان) عج(. 
بیان اخیر  مدیر فوق برنامه فرهنگی دانشگاه در مورد  
آمریکا   با  »مذاکره  فرمودند:  که  رهبری  معضم  مقام 
منفعتی که  دارد و  به خاطر ضررهایی که  ممنوع است 
اصال ندارد«، گفت: در سیاست خارجی خط قرمز ملت ما 

از ابتدا آمریکا بوده و هست و     
به  را  آمریکا  هنوز  و  هستیم  آقا  فرمان  به  گوش  ما   
بشریت  یک  شماره  خمینی)ره(دشمن  امام  فرمایش 
میان  فرقی  هیچ  و  هستیم  والیت  تابع  ما  و  دانیم  می 
دانشگاهیان امروز و جوانان انقالبی سال 1358 در مبارزه 

با آمریکا و دنباله های او وجود ندارد.

حضور استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه در راهپیمایی  یوم ا... 13 آبان ،،


