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مقام معظم رهبری:

همه جا چیزی شــبیه بسیج هســت, تنها به این درخشندگی, به این 
فراگیری, به این زیبایی, به این فداکاری, من در جایی سراغ ندارم.
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علیرضـــا مختاری همامی دانشـــجوی تربیت 
بدنی دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد اصفهان 
ســـهمیه  کســـب  به  موفق  )خوراســـگان( 
برزیل گردید. پارالمپیـــک 2016  مســـابقات 

واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه  فناوری  رشد  مرکز  فناوران 
اصفهان)خوراسگان( دستاوردهای خود را در بیست و یکمین 
دوره نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اتوکام 
در آبان ماه 94 در محل دایمی نمایشگاه های استان اصفهان 

ارائه کردند.

کسب سهمیه پارالمپیک برزیل توسط 
دانشجوی تربیت بدنی 

واحد اصفهان)خوراسگان(

علوی فاضل خبر داد:
با اتمام دوره بورسیه های 

دکتری تا یکسال آینده؛ بروز 
شکوفائی عظیم علمی در 

دانشگاه آزاد اسالمی 

ارائه دستاوردهای واحد 
اصفهــان)خوراسگان( در 

بیست و یکمین نمایشگاه 
بین المللی اتوکام اصفهان 94

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

تفکر بسیجی در میدان تولید علم

از نخستین روزهای پیروزی، انقاب اسامی 
ایران ـ که حرکتی الهام گرفته از اسام ناب 
محمدی)ص( است ـ با توطئه های گسترده 
و سازمان یافته دشمنان اسام روبرو گردیده 
گستردگی  و  انقاب  اهداف  عظمت  است. 
توطئه های دشمنان، از همان ابتدا ایجاب می 
کرد که انقاب برای حفظ و صیانت از ارزشها 
و اهداف، در برابر شبیخون ابرقدرت ها از خود 

دفاع کند. 
فرمان  با  اسامی،  انقاب  پیروزی  از  بعد 
و  حفظ  جهت  در  حرکتی  امام)ره(،  حضرت 
حراست دستاوردهای انقاب و پیروزی بزرگی 
که نصیب امت اسامی شده بود، درون اقشار 
میلیونی بوجود آمد و بسیج مستضعفین شکل 
گرفت. بنیانگذار جمهوری اسامی در این باره 
می فرمایند: »قضیه بسیج، همان مسأله ای 
است که در صدر اسام بوده است این مسأله 
جدید نیست، در اسام سابقه داشته است و 
چون مقصد ما اسام است، باید هر جوانی یک 
نیرو باشد برای دفاع از اسام و همه مردم و هر 
کسی در هر شغلی که هست مهیا باشد برای 

جلوگیری از کفر و هجوم بیگانگان«
تصور  آنچه  از  بیش  اما  بسیج  شجره طیبیه 
می شد منشاء خیرات و برکات برای انقاب 
کردن  خنثی  در  جدی  حضور  شد؛  اسامی 
توطئه های دشمنان بیرونی و داخلی انقاب 
حضور  انقاب،  پیروزی  اوایل  در  اسامی 
مقدس  دفاع  دوران  در  فداکارانه  و  عاشقانه 

و تقدیم دهها هزار شهید در این میدان، حضور 
و  سازندگی  های  عرصه  در  ناپذیر  خستگی 
در  آگاهانه  حضور  اسامی،  ایران  پیشرفت 
میدان های جنگ فرهنگی، حضور مقتدرانه در 
آوردگاههای نبرد فکری و عقیدتی و در یک کام 
تشکیل سدی پوالدین بر پایه بصیرت و ایمان 
در مقابل جنگ نرم دشمنان و خطر نفوذ برای 

استحاله درونی نظام.  
در این میان اما نقش بسیج و تفکر بسیجی در 
عرصه تولید علم و نهضت علمی کشور نقشی بی 
بدیل و کم نظیر است. بدون شک ضریب رشد 
باالی علمی جمهوری اسامی و ارتقاء جایگاه و 
رتبه کشور در تولید علم جهان، جز بر پایه و مبنای 

تفکر بسیجی و جهادی تحقق نیافته است.
دانشمندان امروز ایران اسامی در حوزه تحقیقات 
بنیادی،  های  سلول  فناوری،  نانو  ای،  هسته 
بیوتکنولوژی، ورود در عرصه فضا، تجهیزات و 
زیر ساخت های دفاعی، فناوری اطاعات، سایبر، 
پزشکی، نفت، عمران، مدیریت، کشاورزی و دهها 
فداکارانه،  عاشقانه،  ای  روحیه  با  دیگر  عرصه 
آگاهانه، خستگی ناپذیر و مقتدرانه بر پایه بصیرت 

و ایمان، میادین علم و دانش را در می نوردند.
در  هم  نورانی؛  و  مقدس  راه  این  عملیاتی  رمز 
تحقق و ایجاد، هم در تداوم و استمرار و هم در 
حفظ جایگاه و موقعیت های به دست آمده، تنها و 

تنها یک کلمه است؛ »تفکر بسیجی«. 
انقاب  معظم  رهبر  از  نورانی  جمات  این  و 
همت  بلند  »بسیجی  است:  مطلب  این  گویای 
اعتای  بزرگ و در حد  او  است، خواسته های 
کشور است .... بسیجی بودن، یعنی فعال بودن، 
در میدان عمل رفتن، تن به حادثه دادن، خالص 
بودن، برای اهداف متعالی کار کردن، ... از لذتهای 
شیرین زیر دندان هر انسان به راحتی چشم می 
پوشد. بسیجی آرمانگرا، با اخاص، با گذشت و در 

هر میدانی تن به کار بده است«   

3 صفحه

هفته بسیج را به تمامی شاگردان مکتب عشق و لشکریان مخلص خدا 
تبریک می گوییم

دومین همایش بررسی اندیشه های 

عالمه محمد تقی جعفری
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مسؤول نهاد رهبری دانشگاه آزاد استان اصفهان:

شما دانشجویان قدر خود را بدانید که به یکی از دانشگاههای 
بزرگ گام نهاده اید 

االسام  حجه  رسانی:  اطاع  و  عمومی  روابط 
جلسه  در  میردامادی  مجتبی  سید  المسلمین  و 
واحد  در  جدید  ورودی  دانشجویان  توجیهی 
اصفهان)خوراسگان(: شما قدر خود را بدانید که در 
یکی از دانشگاههای بزرگ گام نهاده اید، دانشگاهی 
دکتر  دانشگاه  ریاست  است،  زبانزد  مدیریت  در  که 
فروغی رئیس هیأت امناء استان واقعًا انسان پرکار 

و پرتاشی هستند.
مسؤول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسامی استان 
اصفهان خطاب به بیش از 2000 تن از دانشجویان 
درس  از  هدف  بدانیم  باید  گفت:  جدید  ورودی 
رسیدن چیست؟ هدف  عالی  مقامات  به  و  خواندن 
از حیات چیست و برای چه آفریده شده ایم؟ انسان 
تکاملی  و سیر  و حرکت  آفریده شده  نطفه  از یک 
به  آسیاب  مانند  نباید  انسان  شود،  می  شروع  اش 
دور خودش بگردد، باید کارها نتیجه بخش باشد و 

فلسفه زندگی بکارگیری استعدادهاست.
یک  گفت:  انیشتین  زندگی  به  اشاره  با  میردامادی 

تاش  کمال  به  رسیدن  برای  که  هایی  انسان  از 
به  که  است  انیشتین  مشهور  دانشمند  است  کرده 
رغم دستاوردهای بزرگ علمی تنها 12% مغز خود 
را بکار گرفته بود، وی یک روز به این نتیجه رسید 
که باید مسلمان شود و به خواندن نهج الباغه روی 
در خدمت  و  کرد  مسافرت  ایران  به  و سپس  آورد 
نتیجه  این  به  وی  آورد،  اسام  بروجردی  ا...  آیت 

رسیده بود که باید تسلیم خداوند شود.
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه موفق شدن 
دانشجو افتخاری بزرگ برای خانواده و خود دانشجو 
امروز  خانواده شما  اظهار کرد:  است  تمام جامعه  و 
از قبولی شما خوشحالند و شما باید از این موقعیت 

مطلوب به نحو کامل استفاده کنید.
حجه االسام میردامادی گفت: عبادتی باالتر از علم 
نیست، تحصیل علم باید با نیت باشد، دانشجو باید 
برود دنبال درس خواندن و فعالیتهای دانشجو باید 
فرهنگی باشد و دانشجو نباید محل درس را با محل 
دام و معرکه ها که  بیفتد در  و  بگیرد  اشتباه  دیگر 
به  را  تمام حواس خود  باید  او  بخواند  نتواند درس 

درس خواندن متمرکز کند.
زاده  حسین  سرهنگ  برنامه  این  دیگر  سخنران 

بود.  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
وی ضمن تبریک قبولی دانشجویان ورودی جدید 
با اشاره به بیانی از مقام معظم رهبری، گفت: سه 
از؛  است  عبارت  جوانان  زندگی  در  موفقیت  اصل 

تحصیل، تهذیب و ورزش.
در  من  خدمت  دوره  بیشترین  افزود:  زاده  حسین 
پلیس آگاهی بوده است که بدلیل شکایات مردمی 
نفر  تا100   80 بین   روزانه  داده  رخ  جرائم  یا  و 
دستگیری داشتیم که 80% آنها جوانان و نوجوانان 
بین 18 تا 25 سال بودند حال آنکه جوانان در این 
سنین باید برای جامعه مفید باشند، آنها نباید زندان 

و دستنبد و مجازات را تجربه کنند.
ارائه گزارشی تصویری آموزشی اظهار کرد:  با  وی 
را جوانان و  اجتماعی  موضوع مهارت های زندگی 
آنچه که بعنوان تهدیدها و آسیب ها است باید جدی 
و  الکلی  مشروبات  مخدر،  مواد  موضوع  در  بگیرند 
اشتباه  آخرین  و  اولین  آنها  از  برخی  که  آن  مانند 
به مواد مخدر  اکثر جوانانی که مبتا  است و غالبًا 
می شوند و معتاد نامیده می شوند اغلب تنها با یک 
مبتا  و  کنند  می  عادت  مواد  این  به  استعمال  بار 

می شوند.

طه هاشمی در همایش عالمه جعفری در واحد اصفهان:

باید در دانشگاه کرسی های عالمه شناسی ایجاد شود
هاشمی:  طه  رساني:  اطاع  و  عمومي  روابط 
که  است  این  دهیم  انجام  باید  ما  که  کاری 
گروههای آموزشی ـ پژوهشی را درباره آثار استاد 
عامه فعال سازیم، کرسی های عامه شناسی 
در  ایشان  منابع  از  و  کنیم  ایجاد  دانشگاه  در 
دانشجویان  و  گردد  استفاده  تکمیلی  تحصیات 

را به آن منابع ارجاع دهیم.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسامی 
که در همایش ققنوس اندیشه، یادبود هفدهمین 
سالروز عروج عامه محمدتقی جعفری، در واحد 
اصفهان)خوراسگان( سخن می گفت، اظهار کرد: 
لوازمی  شوند،  می  وارد  جوامع  در  واژگان  همه 
که بتوانیم تحقق پیام و واژه ای از قرآن و دین 
عامه  چون  خبرگانی  بوسیله  کنیم  فراهم  را 
محمدتقی جعفری است، به اعتقاد من الزمه این 
باشد،  انسان جانشین خدا  این است که  مفاهیم 
انسان جانشین خداست که کار خدائی بکند، بشر 
هنوز مانده تا در همه ابعاد بتواند چنین کند اما 
را گم  راه  داده که  نشان  را  خداوند چشم هایی 

نکنیم.
اخاق  فلسفه  و  اول کام  افزود: اصل  هاشمی 
است و پیامبران و بزرگان همه به این اصل اشاره 
و تأکید کرده اند بشر به زیور اخاق آراسته شود، 
برپایه  جعفری  محمدتقی  عامه  های  اندیشه 

همین اصل اخاقی است و در جامعه ای که از 
دروغ، تهدید و تبعیض و تفاوت بحث شود اگر از 
حیات طیبه سخن گفته شود حرفی¬گزاف است.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسامی 
جعفری  تقی  محمد  عامه  شخصیت  درباره 
عنوان کرد: خداوند نمونه ای از انسانهای کامل 
خلق کرده است و در طول تاریخ نمونه هایی به 
جامعه معرفی کرده است نمونه های علمی، ادبی 
و هنری و انسانهایی¬که نمونه های موفقی بوده 
اواخر  این  در  و   ... و  ها  خیام  عطار،  مانند  اند 
خصوص  به  انسانها  همه  برای  جعفری،  عامه 
دانشگاه ها این تلقی باید ایجاد شود که آنها هم 

می توانند و باید به این مراتب برسند.

هاشمی با ذکر خاطره ای گفت: در اوایل انقاب 
که دانشگاه تعطیل شد به خاطر دارم که از محضر 
استادانی مانند عامه استفاده می شد و دوره ای 
بود که در مدرسه سپهساالر انجام می شد ـ که 
و  ـ  گرفت  نام  مطهری  مدرسه شهید  به  بعدها 
ایشان اندیشه شناسی نهج الباغه را می گفتند 
و شخصیت حضرت علی)ع( را شناساندند و آن 
موقع بود که ما و دوستان پی به شخصیت ایشان 

بردیم.
شناساندن  در  افزود:  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
شخصیت هایی مانند عامه جعفری تنها نباید به 
این جلسات و همایش ها بسنده کرد، ما طرحی 
شخصیت  و  مشاهیر  شناساندن  برای  داریم 
فیلسوفان،  شامل  که  عامه  مانند  بزرگی  های 
باشد  می  متبحر  ادیبان  و  عارفان  هنرمندان، 
واحد   400 در  افراد  این  از  نفر   2500 امروز  و 
دانشگاهی شناسایی شده اند و باید تمرکز روی 
این اساتید و نخبگان نمود و این اندیشه باز تولید 
شود و متناسب با مقتضیات جامعه و نیاز جامعه 
به گونه ای عرضه شود که مخاطبین خود را پیدا 
کند، اگر امام از دین نام می برد و در متن زندگی 
مردم راه پیدا می کرد مقتضیات و نیاز جامعه را 

می دانست.

علوی فاضل خبر داد:

پایان موفقیت آمیز ممیزی رشته های تحصیالت تکمیلی 
واحدهای دانشگاهی کشور

ممیزی  فرآیند  رسانی:  اطاع  و  عمومی  روابط 
تمامی  تکمیلی  تحصیات  های  رشته  کلیه 
علمی  رویکردی  با  کشور  دانشگاهی  واحدهای 

و جهادی با موفقیت به پایان رسید.
مجتبی علوی فاضل که در آخرین جلسه ممیزی 
رشته ها در واحد اصفهان)خوراسگان(سخن می 
اقدام  یک  این  افزود:  مطلب  این  بیان  با  گفت، 
کشور  عالی  آموزش  حوزه  در  فرد  به  منحصر 
دهنده  نشان  و  بوده  کیفی  ممیزی  این  است، 
آن است که جوسازی های صورت گرفته علیه 
دانشگاه فاقد پایه و اساس علمی است و دانشگاه 

آزاد اسامی عاوه بر توسعه تحصیات تکمیلی 
نسبت به رعایت کیفت های استاندارد و قانونی 

اهتمام جدی دارد.
آزاد  دانشگاه  نظارت  و  سنجش  مرکز  رئیس 
های  دانشگاه  داریم  توصیه  ما  گفت:  اسامی 
برای  هم  دولتی  غیر  و  دولتی  از  اعم  دیگر 
و  نمایند  طی  را  فرآیند  همین  خود  های  رشته 
در دانشگاه آزاد اسامی این آمادگی وجود دارد 
که تجربیات خود را در این خصوص به وزارت 

علوم  منتقل نماید. 
این ممیزی ها مشخص  با  افزود:  فاضل  علوی 
واحدهای  در  خوبی  علمی  توان  که  گردید 
و  دارد  وجود  اسامی  آزاد  دانشگاه  دانشگاهی 
نادیده  ارزشمند مصداق  این توان  نادیده گرفتن 
گرفتن یکی از سرمایه های مهم کشور در حوزه 

آموزش عالی است چرا که دانشگاه آزاد اسامی 
جهان  حضوری  دانشگاههای  بزرگترین  از  که 
است پس از این ممیزی ها با اطمینان می توان 
از  با برخورداری  آزاد اسامی  گفت که دانشگاه 
از معتبرترین دانشگاه  این ظرفیت عظیم علمی 

هاست. 
 وی ضمن تأکید بر این که این اقدام یک اقدام 
جهادی در حوزه نظارت بر کیفیت آموزش عالی 
بود ابراز کرد: در اینجا الزم می دانم از تاش و 
زحمات همه واحدهای دانشگاهی که با دقت و 
سرعت کار کردند صمیمانه سپاسگزاری کنم و 
این باعث اعتماد بخشی به مسئولین دانشگاه و 
بیشتر  نفس  به  اعتماد  و  استادان  و  دانشجویان 
در توسعه آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسامی 

خواهد گردید. 

روابط عمومي و اطاع رساني: دومین همایش ملی ققنوس اندیشه، یادبود 
آبان  ماه سال  هفدهمین سالگرد عروج عامه محمدتقی جعفری)ره( 24 

جاری در دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( 
و دبیر دومین همایش ملی ققنوس اندیشه اظهار داشت: عامه محمد تقی 
از جمله  زمینه  نظیر معاصر است که در 170  اندیشمندان کم  از  جعفری 

فلسفه، عرفان، هنر، حقوق و بسیاری از رشته های دیگر مهارت داشت.
روح  دمیدن  دانشجویی،  های  جمع  در  فعال  حضور  اسماعیلی  رضا 
از  را  با مخاطب  پرسش گری به دانشجویان و تکریم و برخورد محترمانه 
خصیصه های عامه جعفری دانست و ادامه داد: یکی از اشکاالت موجود 
اندیشمندی  شخصیت های  معرفی  به  کمتر  که  است  این  دانشگاه ها  در 
نظیر عامه جعفری پرداخته شده است، این شخصیت ها دارای اندیشه ها و 

گفتاری هستند که می تواند اسوه خوبی برای جوانان باشند.
و  ایشان  فرزندان  و  برادر  خانواده عامه جعفری،  اسماعیلی تصریح کرد: 
جمعی از شاگردان عامه مهمانان ویژه این همایش ملی بودند و همچنین 
از بسیاری از دانشجویان، طاب و پژوهشگران برای حضور در این همایش 

دعوت شده بود.
وی گفت: از مجموع 30 مقاله ارسالی به دبیرخانه این همایش، 10 مقاله 
آراء عامه  و  اندیشه ها  در خصوص موضوع  مقاالت  این  که  بودند  جدید 

جعفری)ره( به رشته تحریر درآمده است.
از عامه  نشده  منتشر  آثار  از  اثر  دو  اسماعیلی خاطرنشان کرد: همچنین 
و  جعفری«  عامه  دیدگاه  از  هنرمند  و  »هنر  عنوان  با  یکی  جعفری)ره( 

دیگری با موضوع فلسفه مدرن رونمایی شد.
وی اضافه کرد: سعی ما آن است تا فضایی ایجاد کنیم که استادان، حوزویان 
و دانشجویان در آثار عامه تفکر و تفقه کنند تا مسیری برای ورود این 

اندیشه ها به عرصه دانشگاه و حوزه باز شود.
رضا اسماعیلی اظهار داشت: امیدواریم با برگزاری این گونه همایش ها و 
اجرای برنامه های جانبی و فرهنگی به خوبی شخصیت عامه جعفری)ره( 
و دیگر بزرگان را معرفی کنیم چرا که در حال حاضر جامعه به شدت به 

افکار این چهره های برجسته علمی و اخاقی نیازمند است.

واحد اصفهان)خوراسگان( 
میزبان یادبود هفدهمین 

سالگرد عروج عالمه
محمدتقی جعفری)ره(

,,

,,
بازدید هیأت کارشناسان و 

ارزیابان وزارت بهــداشت 
از گروه مامــایی واحد 

اصفهان)خـوراسگان(

ممتحنه  هیات  اعضای  کارشناس،  رسانی:  اطاع  و  عمومی  روابط 
شورای  نماینده  همراه  به  بهداشت  وزارت  مامایی  رشته  ارزشیابی  و 
راهبردی رشته مامایی دانشگاه آزاد اسامی از گروه مامایی دانشگاه 

آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( بازدید به عمل آوردند.
وزارت  کارشناس  مساح،  نسرین  دکتر  را  بازدیدی  گروه  اعضای 
ممتحنه  هیات  اعضای  والیانی  دکتر  و  کهن  شهناز  دکتر  بهداشت، 
نکاوندی،  دکتر  بهداشت)بورد(،  وزارت  در  مامایی  رشته  ارزشیابی  و 
نماینده شورای راهبردی رشته مامایی دانشگاه آزاد اسامی تشکیل 

می دادند.
اسامی  آزاد  دانشگاه  ریاست  دفتر  در  منظور  این  به  که  نشستی  در 
دانشگاه؛  مسئولین  از  تعدادی  حضور  با  و  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
معاونین  و  ریاست  آموزش،  مدیرکل  فناوری،  و  پژوهش  مدیرکل 
آموزشی ـ دانشجویی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی،  مدیر 
گروه مامایی، مسئول برنامه ریزی کارآموزی ها و اعضای هیات علمی 
گروه مامایی تشکیل گردید، دکتر فروغی ضمن خیر مقدم به هیات 
همراه، به معرفی اجمالی و موفقیت های آموزشی، پژوهشی دانشگاه 

آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( پرداخت.
در ادامه، گروه اعزامی از بخش های مختلف دانشکده؛ دفتر ریاست، 
معاونت ها، اتاق اساتید، دفاتر کارشناسان آموزشی، پژوهشی، اداری، 
مرکز  موالژ،  کتابخانه،  دانشجویان،  و  اساتید  سایت  ها،  امور کاس 

مهارت های بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی بازدید کردند.
و  مامایی  گروه  علمی  هیات  اعضای  حضور  با  ای  جلسه  همچنین 
برگزار  مامایی  کارشناسی  رشته  متفاوت  های  ورودی  دانشجویان 

گردید و اعضای گروه اعزامی به سؤاالت حاضرین پاسخ دادند.
بالینی  گروه اعزامی به منظور آشنایی با یکی از مراکز مهم آموزش 
دانشجویان مامایی، در بیمارستان غرضی حضور یافته، از بخش های 

مختلف این بیمارستان بازدید کردند.
در انتهای این برنامه گروه بازدیدی جلسه ای با هیات رئیسه دانشکده 
رشته  آموزش  کیفیت  افزایش  جهت  هایی  پیشنهاد  و  نموده  برگزار 

مامایی ارائه نمودند.

در پنجمین جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی صورت گرفت:

کسب مقام سوم ربات های امدادگر هوایی 
توسط تیم به ربات واحد اصفهان)خوراسگان(

پنجمین  در  رسانی:  اطاع  و  عمومی  روابط 
المللي رباتیک جام دانشگاه  دوره مسابقات بین 
از   )BehRobot( ربات  بِه  تیم  امیرکبیر، 
آزاد اسامي واحد اصفهان)خوراسگان(  دانشگاه 
هاي  ربات  لیگ  در  سوم  مقام  به کسب  موفق 
ابعاد  با  پرنده  ربات  این  گردید.  هوایی  امدادگر 
 5 سرعت  با  پرواز  قابلیت  متر،  سانتی   50*50
متر بر ثانیه، ارتفاع پروازی 500 متر، حمل بار، 
تشخیص چهره افراد، تشخیص حروف و بارکد را 
داراست. پروژه ربات پرنده از سال 93، با حمایت 
دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان )خوراسگان( 
و با همت دانشجویان مهندسی برق و کامپیوتر 
آغاز شد. و پس از گذشت دو سال مراحل هوشمند 
سازی و خودمختاری را نیز طی نموده است و به 
سمت هوشمندی و خودمختاری در حال حرکت 
است. اعضاي تیم تحقیقاتي ربات امدادگر هوایی 
آزاد اسامي واحد اصفهان)خوراسگان(  دانشگاه 

عبارتند از: 
• دکتر مجید دلشاد

• مهندس محمدرضا محدث کسایي
• مهندس علي احمدي

• مهندس احسان شهري
• مهندس مسعود قضاوی خوراسگانی



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و نهم 
آذر ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و نهم 
آذر ماه 1394
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بازدید اعضای کانون فرهنگی و اجتماعی»نهال نو« از مرکز »محمودیه«
روابط عمومی و اطاع رســـانی: دانشـــجویان 
نهال  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی  کانـــون  عضو 
نـــو دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد اصفهان 
معلولین ذهنی  نگهداری  از مرکز  )خوراســـگان( 

آوردند. عمـــل  به  بازدید  محمودیـــه 
در ایـــن بازدید که با هماهنگـــی حوزه معاونت 

دانشـــگاه صورت گرفت،  دانشجویی و فرهنگی 
عاوه بر همـــدردی با خانواده هـــای معلولین 
ذهنی، دانشـــجویان بـــا انـــواع معلولیت های 

شدند. آشـــنا  تخصصی  بصورت  ذهنی 
در ایـــن برنامه بـــا مذاکرات صـــورت گرفته 
بیـــن مدیریت مرکز معلولیـــت ذهنی محمودیه 

و دبیـــر کانون نهـــال نو، مقرر شـــد همکاری 
و تعامـــات کانون فرهنگـــی و اجتماعی نهال 
نـــو دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد اصفهان 

)خوراســـگان( با ایـــن مرکز توســـعه یابد.

علوی فاضل در واحد اصفهان)خوراسگان(:

با اتمام دوره بورسیه های دکتری تا یکسال آینده؛ بروز شکوفائی عظیم 
علمی در دانشگاه آزاد اسالمی 

روابـــط عمومـــی و اطاع رســـانی: دانشـــگاه آزاد 
اســـامی عاوه بر اعضای هیأت علمـــی که دارد، 
یک پشـــتوانه عظیم به نام بورســـیه هـــای دکتری 
و مربیـــان در حـــال تحصیل دارد که بـــا اتمام دوره 
قابل  افزایش  و  آینـــده  تا یکســـال  آنهـــا  تحصیل 
ماحظـــه در تعداد اعضـــاء هیأت علمـــی با مرتبه 
در  علمی  استادیاری شـــاهد یک شـــکوفائی عظیم 
دانشـــگاه آزاد اســـامی خواهیم بـــود واین موضوع 
توان دانشـــگاه آزاد اســـامی را در جهت توســـعه 

کند. می  مضاعـــف  تکمیلی  تحصیـــات 
رئیـــس مرکز ســـنجش و پذیـــرش دانشـــگاه آزاد 
اســـامی با بیان ایـــن مطلب افزود: توســـعه پایدار 
دانشـــگاه آزاد اســـامی مستلزم توســـعه در مقاطع 
کارشناســـی ارشـــد و دکتری اســـت و توسعه رشته 
هـــا در مقطع تحصیـــات تکمیلی مســـتلزم وجود 
امکانـــات بویژه اعضـــای هیأت علمـــی الزم برای 

هاست.  رشـــته  اینگونه 
اینکه توســـعه تحصیات  با بیـــان  علوی فاضـــل 
تکمیلـــی مبتنی بر توانائی دانشـــگاه آزاد اســـامی 
میرزاده و سیاســـت هـــای مدیریتی  با حضور دکتر 
ایشـــان و حمایت های همیشـــگی حضرت آیت ا... 
دانشگاه  امنای  هیأت  رئیس  رفســـنجانی  هاشـــمی 
مبنی بر اســـتفاده از توان و اســـتعداد دانشگاهی، در 
دســـتور کار قرار گرفته اســـت افزود: سیاست توسعه 
تحصیات تکمیلـــی بعنوان یکـــی از محوری ترین 
سیاســـتهای دانشـــگاه  از ســـال 92 آغاز شد و این 

دارد.  ادامه  کمـــاکان  فرایند 
و  راســـتا کارممیزی  اظهار کـــرد: در همیـــن  وی 
ارزیابی رشـــته ها بر حســـب دســـتور جناب آقای 
دکتر میرزاده از اواســـط مهرماه ســـال جاری شروع 
شـــد و امـــروز در اصفهان بـــا اتمـــام کار ارزیابی 
رشـــته های اســـتان های اصفهان، چهـــار محال و 
بختیاری و اســـتان یـــزد کار بخوبی انجام شـــده و 
کار ارزیابـــی همه رشـــته های دانشـــگاه در مقاطع 
تحصیات تکمیلی در سراســـر کشـــور بـــا موفقیت 

رســـید.  پایان  به 
رئیـــس مرکز ســـنجش و پذیـــرش دانشـــگاه آزاد 
اســـامی عنوان کـــرد: این کار یک اقـــدام جهادی 
در دانشـــگاه آزاد اســـامی بود که بـــا همدلی همه 
واحدهـــای دانشـــگاهی با کیفیت و دقـــت در زمان 
کوتاه انجام شـــد و نمـــره حاصل از ایـــن ارزیابی و 
ممیزی کام دانشـــگاه آزاد اســـامی را شیرین کرد. 
وی در خصـــوص ارزیابی رشـــته هـــای تحصیات 
تکمیلی گفت: رشـــته های ارزیابی شـــده در ســـه 
دســـته قرار مـــی گیرند؛ دســـته اول رشـــته های 

آموزشـــی در حد کامل هســـتند کـــه در بعضی از 
اعضـــای هیأت علمی  این رشـــته ها حتی ظرفیت 
به مراتب بیشـــتر از ســـایر دانشـــگاه ها حتی بیشتر 
از دانشـــگاه های دولتی اســـت که تـــوان علمی و 
ظرفیـــت علمی آنها حتـــی جلوتر از دانشـــگاههای 
دولتی اســـت، دســـته دوم  رشـــته هایی هســـتند 
کـــه حداقـــل شـــرایط الزم را دارد اما مـــا به این 
حـــد اکتفا نمـــی کنیم بلکـــه انتظار داریـــم در آن 
رشـــته ها تقویـــت کادر هیأت علمی به ســـرعت 
انجام شـــود و دســـته سوم رشـــته هایی هستند که 
ســـرمایه گـــذاری الزم برای آنها انجام شـــده و هم 
اکنون دارای اعضای بورســـیه هســـتند و واحدهای 
دانشـــگاهی موظف شـــده اند نســـبت بـــه تقویت 
ســـریع کادر هیأت علمـــی خود در این رشـــته ها 

کنند. اقدام 
رئیـــس مرکز ســـنجش و پذیـــرش دانشـــگاه آزاد 
اســـامی افزود: در مجموع رشـــته هایی که ارزیابی 
شـــده اند در دفترچه آزمون قرار می گیرند و  ســـایر 
رشـــته هایی که واحدها ملزم شـــده اند نســـبت به 
جذب هیأت علمی برای آن رشـــته هـــا اقدام کنند، 
در هر مرحلـــه ای که بتوانند این شـــرایط را تکمیل 
کننـــد ما بـــه عنوان رشـــته های تائیـــد قطعی در 

نظر مـــی گیریم. 
علـــوی فاضـــل اظهار کـــرد: دانشـــجویانی که در 
رشـــته های مختلف دانشـــگاه آزاد اســـامی درس 
می خوانند نگرانی نداشـــته باشـــند چـــرا که کلیه 
انجام شـــده  قانونی  بـــا مجوزهای  ما  پذیرش های 
اســـت و نگاه ما در ارزیابی ســـال 94-93 با نگاهی 
رو بـــه جلو اســـت و هیـــچ ارتباطی بـــا پذیرش 

ندارد و دانشـــجویان خیالشان  های قبلی دانشـــگاه 
از اعتبـــار پذیرش راحت باشـــد و اگر رشـــته ای را 
ما نیاز بـــه تقویت تشـــخیص بدهیم ایـــن مربوط 
بـــه ادامه پذیرش هســـت و الزاماتی کـــه ما از نظر 
کیفـــی برای آن رشـــته قائل شـــده ایـــم ولی این 
هیچ ارتباطی نســـبت به تحصیل دانشـــجویان ندارد 
و از آن شـــرایطی که فکرمی کردیم جلوتر هســـتیم.
وی تأکید کرد: دانشـــگاه آزاد اســـامی این حق را 
دارد کـــه از تمـــام ظرفیتهای قانونی کشـــور برای 
توســـعه کمی و کیفی کشور اســـتفاده کند و اینکه 
بعضی هـــا دانشـــگاه آزاد اســـامی را محدود می 
کننـــد و دانشـــگاه آزاد اســـامی را دارای حق نمی 
دانند درســـت نیســـت، اگر قانـــون را رعایت کنند 
دانشـــگاه محق اســـت که توســـعه کمی و کیفی 
بیشتری داشـــته باشـــد و جا دارد از ریاست محترم 
هیأت امنای دانشـــگاه آزاد اســـامی آیت اله هاشمی 
رفســـنجانی و مدیریت مؤثر دکتر میرزاده و همکاری 
هـــای خوب دولـــت تدبیر و امید به ویژه آن دســـته 
از مســـؤولین محترم وزارت علوم که بـــا دید مثبت 
و درک درســـت با ما همـــکاری کرده اند تشـــکر 

 . یم نما
اســـامی در  آزاد  دانشـــگاه  داد:  ادامه  علوی فاضل 
راســـتای همـــکاری هـــای متقابل، بـــه مجموعه 
آمـــوزش عالی کشـــور در جهـــت ارتقـــاء کیفیت 
خدمات شـــایانی کـــرده، بحث تجمیـــع واحدهای 
علـــوم و تحقیقـــات گامی بـــود که دانشـــگاه آزاد 
اســـامی اجرایی کرد و 41 واحد دانشـــگاهی علوم و 
تحقیقـــات را با مراکز اســـتانی را تجمیع کرد، جذب 
اعضـــای هیأت علمی بـــا وجود بار مالی ســـنگینی 

کـــه دارد، بعنوان یک کار کیفی اســـتمرار دارد، بحث 
توزیـــع بومی دوره های تحصیـــات تکمیلی و دنبال 
کـــردن عدالت آموزشـــی در تحصیـــات تکمیلی، 
جذب نیروهـــای نخبه در داخل کشـــور و جلوگیری 
از خـــروج نیروهای متخصص از کشـــور که همواره 
مـــورد تأکید و توجه مقـــام معظم رهبـــری بوده و 
بالتبع جلوگیـــری از نفوذ بیگانـــگان از طریق جذب 
و بهـــا دادن به نخبگان کشـــور و مـــوارد دیگر از 

افتخارات دانشـــگاه آزاد اســـامی است. 
رئیـــس مرکز ســـنجش و پذیـــرش دانشـــگاه آزاد 
امید در  و  اســـامی گفت: رشـــد رضایت منـــدی 
مردم بـــا توجه بـــه مراجعـــه خانواده هـــا و تائید 
برنامـــه های دانشـــگاه بـــا امضـــای 242 نماینده 
ساها  طرح  توســـعه  و  اســـامی  شـــورای  مجلس 
ـ کـــه با ایـــن اقدام بیـــش از 12 هـــزار کارگاه و 
را در تمامی واحدهای دانشگاهی کشور،  آزمایشـــگاه 
به عنـــوان توان علمـــی خودمان با بدنـــه آموزش 
عالی به مشـــارکت گذاشـــته ایم تا همه دانشـــگاه 
های کشـــور بتوانند از این امکانات اســـتفاده کنند ـ 

کمـــک به آمـــوزش عالی بوده اســـت. 
علـــوی فاضل در خصـــوص روند قانونـــی تصویب 
رشـــته ها اظهار کرد: رویه این اســـت که درخواست 
تصویب رشـــته ها با شـــرایط مقـــرر قانونی الزم از 
طریق پرتـــال وزارت علوم ثبت می شـــوند و وزارت 
علوم باید در زمان مقرر رســـیدگی کنـــد و چنانچه 
وزارت علوم نتوانـــد این وظیفه قانونـــی را در زمان 
مقـــرر انجام دهد تصویب رشـــته ها برابـــر قانون از 
روش دیگری با اســـتفاده از ظرفیـــت وزارت علوم و 
شـــورای عالی انقـــاب فرهنگی دنبال خواهد شـــد 
کما اینکه هم اکنون بیش از 2000 رشـــته دانشـــگاه 
آزاد اســـامی بیشـــتر از 1 یـــا 2 ســـال در انتظار 
اســـت و قریب 4000  مانده  وزارت علـــوم  تصویب 
رشـــته ما در وزارت علوم مســـکوت مانده و وضعیت 

دارد.  نامشخص 
رئیـــس مرکز ســـنجش و پذیـــرش دانشـــگاه آزاد 
اســـامی عنوان کرد: در جلســـه ای کـــه در اواخر 
اســـفند ماه ســـال قبـــل با وزیـــر علوم داشـــتیم 
آموزش عالی  اقتصـــاد  به مقوله  درخواســـت کردیم 
غیر دولتی توجه شـــود امـــا می بینیم کـــه به این 
مباحـــث کمتـــر توجه می شـــود، همه مـــا برای 
خدمت بـــه نظام و مـــردم کار می کنیـــم و انتظار 
داریـــم بقیه مســـئولین هم کمک کنند و کســـانی 
که با دانشـــگاه آزاد اســـامی خیلی مهربان نیستند 
بایـــد به قول شـــهید بهشـــتی)ره( بیشـــتر انصاف 

داشـــته باشند. 

کارگاه مقاله نویســـی و مهـــارت در تاالرجنبی 
امیرکبیـــر بـــا حضـــور دکتـــر فرهـــادی و با 
همکاری انجمـــن علمی علـــوم تربیتی برگزار 

 . ید گرد
در ایـــن کارگاه مباحثـــی از جمله قســـمت های 

مختلف یـــک مقاله و پیشـــینه پژوهش و روش 
تحقیـــق و مواردی بـــرای یک مقالـــه خوب و 
بحـــث و نتیجـــه گیری مطرح شـــده اســـت که 
این کارگاه با اســـتقبال بســـیار خـــوب و فراتر 
از انتظـــار دانشـــجویان مقاطع کارشناســـی و 

کارشناســـی ارشـــد مواجه گردید. 
هدف از این کارگاه آشـــنایی الزم برای نوشتن 
یـــک مقاله خوب و شـــناخت یـــک مقاله معتبر 
از یـــک مقالـــه نامعتبر بـــوده اســـت. در پایان 
این دوره به شـــرکت کننـــدگان گواهی حضور 

با امضای ریاســـت دانشـــگاه ارائه گردید. 

به همت انجمن علمی علوم 

تربیتی برگزار گردید

برگزاری کارگاه مقاله 

srarch نویسی و مهارت

,,

در مسابقات جهانی قطر صورت گرفت:

کسب سهمیه پارالمپیک برزیل توسط دانشجوی تربیت بدنی 
واحد اصفهان)خوراسگان(

روابط عمومي و اطاع رســـاني: علیرضا مختاری 
آزاد  دانشـــگاه  بدنی  تربیت  دانشـــجوی  همامی 
اســـامی واحد اصفهـــان )خوراســـگان( موفق 
 2016 پارالمپیک  مســـابقات  ســـهمیه  به کسب 

گردید. برزیل 
این قهرمان کشورمان در مســـابقات دو و میدانی 
جانبـــازان و معلولین جهان کـــه در قطر برگزار 

گردید ضمن کســـب مقـــام چهـــارم موفق به 
 2016 پارالمپیک  مســـابقات  ســـهمیه  کســـب 

برزیـــل گردید.
مســـئولین و دانشـــجویان دانشـــکده تربیـــت 
اصفهان  واحـــد  اســـامی  آزاد  دانشـــگاه  بدنی 
های  افتخارآفرینی  جهـــت  بـــه  )خوراســـگان( 
مختاری طی مراســـمی از وی اســـتقبال کردند 
و ضمـــن تبریک ایـــن موفقیت بـــزرگ، برای 
آرزوی موفقیت کردند. ایشـــان در تمامی میادین 

الزم به ذکر اســـت مختاری همامی دانشـــجوی 
تربیـــت بدنـــی دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد 
اصفهـــان )خوراســـگان( و عضو تیـــم ملي دو  و 
میداني جانبـــازان و معلولین کشـــورمان پیش از 
این نیز در مســـابقات پاراآســـیایی کـــه در آبان 
جنوبی  کـــره  اینچئون  در  گذشـــته  ســـال  ماه 
برگـــزار گردید توانســـته بـــود کاروان جمهوری 
اســـامی را در دو رشـــته پرتاب دیسک و پرتاب 

کند.  مدال طـــا  وزنـــه صاحب 

میردامادی در همایش ققنوس اندیشه:

علم منهای دین تروریست 
تربیت می کند

روابـــط عمومی و اطاع رســـانی: حجه االســـام میردامادی: 
علـــم منتهای دین، خشـــونت اســـت و این علـــم در دنیای 

غـــرب، بی رحمانه تروریســـت تربیـــت می کند. 
مســـؤول دفتر نهاد رهبری دانشـــگاه آزاد اســـامی اســـتان 
یادبود  اندیشـــه، هفدهمین  ققنوس  اصفهان که در همایـــش 
ســـالگرد عروج عامـــه محمدتقی جعفری ســـخن می گفت، 
با بیـــان این مطلب افـــزود: ســـخن گفتن دربـــاره عامه 
جعفری بســـیار دشـــوار و نه تنهـــا حقیر بلکه همـــگان نیز 
نمـــی توا ننـــد عظمت شـــخصیت ایشـــان را توصیف کنند 
و چگونه مـــی توان در مقابل این شـــخصیت عـــرض اندام 

. د نمو
وی دربـــاره ســـوابق زندگـــی عامه جعفری گفـــت: عامه 
جعفری از خانـــواده ای فقیر در تبریز بـــود، برخوردار از مادری 
دانشـــمند و پدری که شـــغل بســـیار مقدس نانوایی داشت، 
بدون وضـــو آرد را خمیر نمی کرد او ســـواد نداشـــت و پای 

هـــر منبری همـــه چیز را حفـــظ می کرد.
میردامـــادی اظهار کرد: عامـــه  تا چهارم دبســـتان در خانه 
نزد مادرشـــان آموزش دید و هنگامی کـــه تحصیات ابتدائی 
تمام شـــد یکی از علما تشـــویق کرد ایشـــان به حوزه تهران 
و قـــم بروند و پـــس از عزیمت به نجف اشـــرف و طی دوره 
های فقـــه و اصول، در 23 ســـالگی حکم اجتهـــاد گرفت و 

شد.  مجتهد 
امـــام جمعه موقـــت اصفهان اظهـــار کرد: خلوص، ســـاده 
زیستی، دعاهای بعد از نماز و اســـتمداد از روح امیرالمومنین)ع( 
و توجهـــات معنوی بســـیار کار ســـاز بود که بتـــوان عامه 
را یک انســـان بســـیار بزرگ و مانـــدگار نماید، کســـانی که 
تصور می کنند فلســـفه زندگـــی فقط مال و مادیات اســـت 
در فکر خودشـــان هاک شـــده اند، دانشـــمندان باقی هستند 

تـــا زمانی که روزگار باقی اســـت. 
میردامادی با اشـــاره به فرمایشـــات اخیر مقـــام معظم رهبری 
در جمع رؤســـای دانشـــگاههای کشـــور گفت: رهبر معظم 
انقاب اســـامی تداوم ســـرعت پیشـــرفت علم و اســـتمرار 
حرکت علمی را برای تعالی کشـــور بســـیار ضروری دانســـتند 
و فرمودند برای غنی ســـازی هســـته ای مرحله ســـخت تا 
همـــان 20 درصـــد بود و غنی ســـازی تـــا 99 درصد پس از 
این مرحله مســـیر همواری اســـت و البته دیدیـــم که غربی 
ها بـــرای تأمین ســـوخت رآکتـــور تهران چه پیشـــنهادات 

نمایند.  تحمیـــل  خواســـتند  می  باری  خفت 
مســـؤول دفتر نهاد رهبری در دانشـــگاه آزاد اســـامی استان 
اصفهان در خصـــوص کار فرهنگی در دانشـــگاه گفت: همان 
گونـــه که مقام معظـــم رهبری فرمودنـــد کار فرهنگی اردوی 
مختلط و برگزاری کنســـرت نیســـت مگر غربی هـــا از این 

اختاط ها چه ســـودی بردنـــد که ما بخواهیـــم ببریم. 
الزم بـــه ذکـــر اســـت هفدهمین مراســـم ســـالگرد عروج 
ملکوتـــی عامه محمدتقـــی جعفری با حضور اندیشـــمندان، 
علمـــا و اعضـــای خانـــواده عامه و با شـــرکت گســـترده 
اســـتادان و دانشـــجویان در دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد 

شـــد. برگزار  اصفهان)خوراســـگان( 
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چهـارمین همایش مـلی ایـده های نو در مهندسی بــرق در واحد 
اصفهان)خوراسگان( برگزار شد

همایش  چهارمین  رساني:  اطاع  و  عمومي  روابط 
دانشگاه  در  برق  مهندسی  در  نو  های  ایده  ملی 
شد.  برگزار   اصفهان)خوراسگان(  واحد  سامی  آزاد 
ضمن  همایش،  دبیر  دلشاد  مجید  همایش  این  ابتدای  در 
خیر مقدم و خوش آمد گویی به حاضرین عنوان کرد: هدف 
دانش% که  است  این  ساالنه  همایش  این  برگزاری  از  ما 
جویان بتوانند از ایده های نو در مهندسی برق استفاده کنند 
ایجاد شود که برای مقاله ها و تحقیقات خود  و فضاهایی 
مثمرثمر واقع شود و سکویی برای ژورنال های معتبر باشد. 
پذیرفته  وارد  مقاالت   %68 همایش،  این  در  افزود:  دلشاد 
داوران  نظر  جلب  به  موفق  مقاالت   %32 و  شدند 
ایجاد  داوری  برای  را  روالی  کردیم   سعی  البته  و  نشدند 

معتبر  سایت  در  مقاالت  و  نشود  ضایع  کسی  حق  تا  کنیم 
می  مـایلند   که  کسانی  و  شود  می  ماندگار  و  شده  نمایه 
کنند.  دریافت  را  کنفرانس  الملل  بین  گواهی  توانند 
فناوری  و  علم  روزافزون  توسعه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
موجب  توسعه  این  در  برق  مهندسین  رنگ  پر  حضور  و 
نمود  پیدا  افزونی  روز  اهمیت  رشته  این  که  است  گردیده 
جمله  از  دنیا  سراسر  در  دانشجویان  از  زیادی  تعداد  و 
گردند. تحصیل  به  مشغول  رشته  این  در  عزیزمان  میهن 
امید  برق گفت:  مهندسی  در  نو  ایده های  ملی  دبیر همایش 
خاقانه  ذهن  گردیدن  شکوفا  موجب  کنفرانس  این  است 
نیاز  و  گردد  برق  مهندسی  محققان  و  استادان  دانشجویان، 
و  نو  های  ایده  به  گرامی  اساتید  و  دانشجویان  که  است 
در  افزود:  وی  نمایند.  توجه خاص  نیز  زمینه  این  در  خاقانه 
اختتامیه این همایش به مقاالت برتر جایزه و لوح برتر اهداء 
خواهد شد و در ژورنالهای معتبر مانند %%%  چاپ می شود.

,,
به میزبانی واحد اصفهان)خوراسگان(؛

نخستین همایش ملی »پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم 19 و 20 اسفند 94

همایش  اولین  رئیس  رساني:  اطاع  و  عمومي  روابط 
و  اجتماعی  آسیب های  از  دانش مدار  »پیشگیری  ملی 
وقوع ُجرم« گفت: نخستین همایش ملی در این رابطه 
به میزبانی دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان در 19 و 

20 اسفندماه جاری برگزار می شود.
احمدعلی فروغی اظهار کرد: سازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسامی با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه، اولین همایش ملی »پیشگیری 
به  را  و وقوع جرم«  اجتماعی  آسیب های  از  دانش مدار 

آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان(  رئیس دانشگاه 
خاطرنشان کرد: محققین و عاقمندان می توانند حداکثر 
تا پایان آذر ماه مقاالت خود را به بخش همایش های 
به  اصفهان)خوراسگان(  اسامی  آزاد  دانشگاه  تارنمای 

نشانی:
http://pishgiri.khuisf.ac.ir ارسال کنند و 
نحوه تدوین مقاله در این سایت مشخص شده است و 
بر اساس ساختار پیش بینی شده می توانند مقاله خود را 

از این طریق ارسال نمایند.
مرحله   19 مذکور  سایت  در  کرد:  تصریح  فروغی 
پیش بینی شده است که عاقمندان می توانند به صورت 

میزبانی دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( 
برگزار می کند.

قانون اساسی، قوه  بر اساس  آنجایی که  از  افزود:  وی 
قضائیه رسالت پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد 
این قوه در صدد است تا با برگزاری همایش   های علمی 
و استفاده از دیدگاه استادان و نخبگان دانشگاهی در این 
بعنوان  همایش  این  لذا  بردارد،  موثری  گام های  زمینه 
اولین همایش در این موضوع با همکاری دانشگاه آزاد 
اسامی و معاونت اجتماعی قوه قضائیه در تاریخ  19 
واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه  در  جاری  اسفندماه   20 و 

اصفهان)خوراسگان( برگزار خواهد شد.

لحظه ای مراحل بررسی مقاله خود را رصد کنند.

عملکرد کانون فارغ التحصیالن در  
سال 1393

• عضویت حدود 150 نفر از فارغ التحصیان در کانون
• حضور در نمایشگاه کودک و نوجوان  پل شهرستان 
با عنوان »نوجوان ، رایانه ، خانواده »به مدت یک هفته 
که غرفه کانون فارغ التحصیان رتبه برتر را به خود 

اختصاص داد. ) تیرماه 93(
مدیران  سطح  در  خاق  مدیریت  سمینار  برگزاری   •
ارشد با هدف آموزش تکنیک های مدیریت  در تاالر 

بزرگ هتل آسمان )مرداد ماه 1393(
هدف  با  اصفهان  در  استارتاپ  سمینار  دوره  اولین   •
و  خاقیت  های  مهارت  کسب  ذهن  مهارت  آموزش 
نوآوری و آشنایی با راه اندازی کسب و کار موفق در 

اتاق بازرگانی ) شهریور 1393(.
• برگزاری همایش رایگان راهکارهای ارتقا توانمندی 
از  استفاده  با  درآمد  وکسب  وشغلی  فردی  های 

.PROGRAM EVALUATION
• برگزاری 15دوره پیاده سازی شبکه های کامپوتری 
 100 از  بیش  شدن  التحصیل  وفارغ  سیستم  امنیت  و 

نفرشرکت کننده.
وفارغ  حسابداری  تخصصی  دوره   10 برگزاری   •

التحصیل شدن بیش از 50 نفر شرکت کننده.
ذهن  مهندسی  های  تکنیک  دوره  یک  برگزاری    •

NLP   با حضور بیش از 100 نفر شرکت کننده.
از 60  بیش  با حضور  تقویت حافظه  دوره  برگزاری   •

نفر شرکت کننده.
• معرفی بیش از 50 نفر  از فارغ التحصیان در رشته 
های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

عضو کانون به بازار کار .
• راه اندازی سایت کانون در نیمه اول سال 93.

• فعال شدن در سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه در 
نیمه اول سال 93.

عملکرد کانون فارغ التحصیالن 
دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان 
) خوراسگان ( نیمه اول سال 1394

در  التحصیان  فارغ  از  نفر   100 حدود  عضویت   -1
کانون

به  دانشگاه  این  التحصیان  فارغ  کانون  معرفی   -2
در  گندم  گل  کشوری  نشریه  در  مصاحبه  صورت 

فروردین ماه 1394
3- اعزام یک گروه 40 نفره از اعضای کانون به همراه 
انجمن حفاظت از محیط زیست با عنوان طبیعت گردی  
اردی   3 تاریخ  کاشان  نیاسر  به   علمی  گردش  جهت 

بهشت 94
4- اعزام یک گروه35  نفره از اعضای کانون به دشت 
از  انجمن حفاظت  به همراه  سرخدره شهرستان خوی 
بین  در  گردش  و  گردی  طبیعت  زیست جهت  محیط 
 10 تارخ  در  الله سرخ  از  پرشده  زمین  جریب  هزارها 

اری بهشت 94
5- اعزام حدود 50 نفر از اعضای کانون جهت بازدید 

از نمایشگاه بین المللی تهران  19 اردی بهشت 94
6- بازدید از نمایشگاه کانی های قیمتی و نیمه قیمتی 

و کارخانه فراوری سنگ های تزیینی 6خرداد 94

امام حسین )ع( به  باخیریه نذر اشتغال   7- همکاری 
مدیریت آقای مقدم رئیس کارخانجات اصفهان مقدم

استان  آفرینی  کار  و  اشتغال  گروه  با  همکاری   -8
اصفهان به مدیریت مهندس مهدی شایان

9- برگزاری یک دوره حسابداری پیشرفته در تابستان 
 94

10- برگزاری یک دوره کامپیوتر ICDL(( تابستان94
11- برگزاری 4 دوره حسابداری حرفه ایی در تابستان 

94
برنامه های تنظیم شده شش ماهه دوم سال 94

1- بازدید از نمایشگاه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
در دانشگاه صنعتی اصفهان آبان ماه 94

2- بازدید از نمایشگاه کانی های قیمتی و نیمه قیمتی 
و کارخانه فراوری سنگ های تزیینی آذرماه 94

در  دانشجویان  اشتغال  )اهمیت  سمینار  برگزاری   -3
حین تحصیل ( با حضور آقای مقدم مدیرعامل موسسه 

خیریه نذر اشتغال امام حسین )ع( و رئیس کارخانجات 
اصفهان مقدم آذرماه 94

4- برگزاری کاس های حسابداری و کامپیوتر و زبان 
انگلیسی به صورت مستمر تا پایان سال 

آدرس و شماره های تماس

جهت  التحصیان   فارغ  و  دانشجویان  اطاع  جهت 
عضویت در کانون  و استفاده از تسهیات آن و شرکت 
در دوره های مهارتی ، بازدید ها ، اردوها ، نمایشگاهها 

، سمینارها و همایش ها 
kanoon.fr@khuisf.ac.ir:ایمیل

شماره دفتر:031-35354090
kanoonfr.blogfa.com:وباگ

رشد  مرکز  فناوران  رسانی:  اطاع  و  عمومی  روابط 
فناوری دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( 
دستاوردهای خود را در بیست و یکمین دوره نمایشگاه 
بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اتوکام در آبان 
ماه 94 در محل دایمی نمایشگاه های استان اصفهان 

ارائه کردند.
کامپیوتر  المللی  بین  نمایشگاه  دوره  یکمین  و  بیست 
محل  در   94 ماه  آبان  در  اتوکام  اداری  اتوماسیون  و 
دایمی نمایشگاه های استان اصفهان و با حضور 104 
خدمات  افزار،  نرم  افزار،  های سخت  زمینه  در  غرفه 
و  الکترونیک  تجارت  خدمات  پژوهشی،  و  آموزشی 
با  اطاعات  تبادل  فضای  امنیت  و  داده  های  شبکه 
حضور مسؤولین و مدیران دستگاه های اجرایی استان 
و رؤسا و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 

های مختلف کشور آغاز به کار کرد.
مطرح  دانشگاههای  حضور  با  که  نمایشگاه  این  در 
فناوری  رشد  مرکز  فناوران  گردید،  برگزار  استان 
به  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه 
با  که  پرداختند  ذیل  شرح  به  خود  دستاوردهای  ارائه 
قرار  مسئولین  و  بازدیدکنندگان  زیاد  بسیار  استقبال 

گرفت: 

• تحقیق ، پژوهش و انجام انواع پروژه های داده کاوی 
و تحلیل داده ها ، پردازش تصویر ، بینایی ماشین

اعضای  علمی  شناسنامه  تدوین  و  تهیه  افزار  نرم   •
ارتقای  روند  در  بهبود  جهت  دانشگاه  علمی  هیئت 

علمی اساتید
با برگزاری نمایشگاه، پنج سمینار تخصصی  همزمان 
استان،  ای  رایانه  صنفی  نظام  سازمان  همکاری  با 
اصفهان،  دانشگاه  اصفهان،  شهرداری  فاوا-  سازمان 
صنعتی  دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده 
اصفهان، دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسامی واحد 
کامپیوتر  مهندسی  دانشکده  و  اصفهان)خوراسگان( 
و  عناوین  با  آباد  نجف  واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه 
سخنرانان  لیست  که   شد  برگزار  متنوع  موضوعات 
واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه  سخنرانی  عناوین  و 

اصفهان)خوراسگان(  به شرح زیر می باشد:
• آقای مهندس قاسمی - پایگاه داده های توزیع شده 

و کاربرد آنها
در  پیشرفته  مفاهیم   - تقی¬زاده  مهندس  خانم   •

طراحی وب
• آقای دکتر بهزاد سلیمانی - رایانش ابری و کاربرد 

آنها در سازمانها

دانشگاهی  همراه  اتوماسیون  افزار  نرم  اولین  تولید   •
)Android , ios , windows phone( ایران

• نرم افزار فارنیتا وب استودیو برای تولید آناین وب 
برنامه  بدون  سازمانی  پرتال های  و  فروشگاه  سایت، 

نویسی
• راه اندازی موتور جستجوی نشریات علمی

• سیستم تحلیل متن مقاالت برای نشریات و مجات 
علمی

• تولید انواع بازی های رایانه ای برای سیستم عامل 
های دسکتاپ و موبایل

ایجاد  نمایشگاه  از  دوره  این  های  تفاوت  جمله  از 
 IT پاویون علمی با حضور دانشگاه های دارای رشته
در استان اصفهان، حضور شرکت های مطرح در زمینه 
اینترنت حضور  امنیت و  افزار،  افزار، نرم  های سخت 
شرکت  حضور  و  معروف  برندهای  نمایندگان  بیشتر 

های دانش بنیان و مراکز رشد بود.

ارائه دستاوردهای واحد اصفهــان)خوراسگان( در بیست و یکمین نمایشگاه 
بین المللی اتوکام اصفهان 94

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

بخش دوم

آینه
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حضور حجه االسام والمسلمین قرائتی در دانشگاه1383 
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11 فرهنگ و اندیشهفرهنگ و اندیشه10

نور مشـچ خوشنویسی؛ میرعماد الحسنینور مشـچ خوشنویسی؛ میرعماد الحسنی

سیفی  حسنی  سادات  از  ابراهیم  فرزند  عماد  میر 
قزوینی و ملقب به عمادالملک است و در حدود سال 
961 متولد و در سال 1024 در اصفهان به شهادت 
حسین  محمد  واسطه  بی  شاگرد  او  است،  رسیده 
تبریزی بود و بعدها از خطوط استادانی چون میرعلی 
هروی، سلطان علی مشهدی و بابا شاه اصفهانی و 
مالک دیلمی مشق کرده و در 15 سال آخر عمر خود 
امروز، هنوز  تا  بجای گذاشت که  از خود  ای  شیوه 
یگانه و بی نظیر است و در نهایت اعجاز و صفا و 

شأن قرار دارد.
میر عماد، شاگردان بی واسطه زیادی تربیت کرده که 
می توان نورالدین محمد الهیجی، عبدالرشید)خواهر 
گوهرشاد)دختر  میر(،  ابراهیم)فرزند  میر  میر(،  زاده 
صالح)فرزند  محمد  و  ابوتراب  عبدالجبار،  میر(، 

ابوتراب( را نام برد.
میرعماد بواسطه مناعت طبع، آزادگی و اتکا به هنر 
خود و بی اعتنایی به دنیا مورد حسد رقبای خود واقع 
شد و همین امر باعث دشمنی شاه عباس اول با او و 

نیز سبب قتلش شد.
آغاز  از  خوشنویسان،  و  شناسان  خط  نظر  اتفاق  به 
اختراع خط نستعلیق تا مدت یک قرن و نیم، پهلوان 
و  بود  هروی  میرعلی  خط  این  خوشنویسی  عرصه 
این  استاد  یکتا  به  مدت  این  در  مطلق  میر  عنوان 

خط، میرعلی هروی اطاق می شد.
میرعماد پایه این هنر زیبا را در جایی نهاد که دست 
هیچ آفریننده ای چه در مدت دو قرن قبل از او  و 
چه در طی چهار قرن بعد از او بدان جایگاه نرسیده 
و تا این زمان چشم مادر دهر چنان نور چشمی را 
خوشنویس  هزاران  میان  از  میرعماد  است.  ندیده 
و  کردند  خودنمایی  قرن    6 مدت  در  که  نستعلیق 
سرآمد  گذشتند  و  یادگارگذاشتند  به  خود  از  آثاری 
همه گردید و حد این خط را به سرحد اعجاز رسانید 
دیگر  بازار  رونق  که  رسید  جایی  به  هنر  این  در  و 
استادان را بشکست میر عماد در لطافت قلم و قدرت 
کتابت »ید بیضا« می کرد و خط وی بدون اصاح 

هم استوار و خوش اندام بود.
میرعماد، هم حفی را نمکین می نوشت و هم جلی را 
استوار و شیرین، شیوائی خط و شهرت میر به جایی 
رسید که موضوع شعر شعرا گردید و قطعات متعدد  
در وصف خط وی سروده شد، از جمله »میرعبدالغنی 
در  میر،  معاصر  شعرای  و  خوشنویسان  از  تفرشی« 
یک رباعی ری را به بهترین وجهی ستود و چنین 

سروده است؛
 

ات کلک تو رد نوشتن اعجاز نماست
                    ربمعنی اگر لفظ کند انز رواست

 ره داریه رتا ات فلک حلقــه بگوش 
ـد رتا مدت ایـام بهـاست                    رهمّ

ممالک  در  حیاتش  زمان  در  میر  خط  حسن  آوازه 
و  ایران  در  را  خطوطش  قطعات  و  دوید  اطراف 
هندوستان و عثمانی به بهای زر خرید و فروش و 
خود  کتابخانه  در  او  خطوط  بوجود  عصر  پادشاهان 

مباهات می کردند. 
در دوران صفوی که هنرهای زیبا به اوج ترقی رسید 
و صدها بلکه هزاران هنرمند در رشته های مختلف 
مانند تذهیب، مینیاتور، کتیبه نگاری، کاشی¬کاری 
و کتاب نویسی و جلد سازی، قالی بافی و ... روی 

کار آمدند و آثارگرانبهایی به یادگار گذاشتند.       
با اینکه هنرمندان بی مانندی مانند بهزاد و رضای 
هست  و  بوده  گیر  عالم  شهرتشان  که  عباسی 
یک  هیچ  که  داشت  اذعان  باید  کردند،  خودنمایی 
همه  این  با  نکردند،  حاصل  را  میرعماد  شهرت 
که  چنان  میر،  سرگذشت  که  است  عجیب  شهرت 

درخور مقام و اهمیت اوست روشن نیست.
اند؛  گفته  میرعماد  توسط  خط،  فراگیری  نحوه  در 
کرسی  بر  تبریز  در  حسین  محمد  سید  که  زمانی 
به  خود  خط  تکمیل  برای  است  نشسته  خط  تعلیم 
تبریز سفر کرد و در محضر استاد به فرا گرفتن رموز 
خط نستعلیق پرداخت و چندی با ارادت به فرا گرفتن 
رموز خط مشغول بود تا روزی قطعه ای از خطوط 
خود را به استاد نشان داد. ما محمد حسین وقتی 
قطعه را دید به میر گفت: »اگر چنین توانی نوشت، 
بنویس وگرنه قلم فرو گذار« وقتی میر به استاد گفت 
قطعه  ام، ما محمد حسین  نوشته  را خود  این  که 
خط و روی میر را بوسید و به او گفت : »تو امروز 
استاد خوشنویسانی« و همین سخن در حکم جواز 
و تصدیق تکمیل تحصیل میرعماد بود. پس میر از 
عثمانی  به خاک  روایتی  به  و  بست  بر  تبریز رخت 
حجاز  تا  هنر،  گلستان  قول صاحب  به  و  کرد  سفر 
هم رفت و بازگشت و در قزوین بکار کتابت و قطعه 

نویسی پرداخت.
در سال 1008 ق که شوکت دولت صفوی به اوج 
ترقی رسید و اصفهان مرکز دانشمندان و هنرمندان 
گردید، به اصفهان سفر کرد و پس از آنکه توانست 
به دربار شاه عباس راه یابد عریضه ای نوشت و به 
عرض شاه عباس رسانید. این مکتوب هم اکنون در 
کتابخانه ملی پاریس ضبط و عکس آن در کتابخانه 
ملی تهران است. ظاهراً شاه پس از استحضار از مفاد 
این نامه و اطاع از هنر خوشنویسی میر، وی را به 
میر  و  است  ساخته  خشنود  خود  از  و  خوانده  دربار 
بعضی قطعات خود را با اشعاری در مدح شاه آرایش 

داده و از جمله نوشته؛ 

یا تو این شاه ردویش دوست  خدا
                  هک آسایش خلق رد ظل اوست

رش رباو رنگ شاهی و جـاه   بدا
             رب اوج فلک ات بود مهر و ماه

اما رفته رفته مهر شاه بر میر فروتر شد و تفقد شاه 
استاد  خوشنویسی  در  نیز  او  که  عباسی  علیرضا  به 
بود فزون تر می گردید تا آنجا که گویند وقتی شاه، 
شمعدان در دست گرفت تا علیرضا در روشنایی آن 
کتابت کند، میر افسرده و دلگیر می شد مخصوصًا 
که می دید شاه علیرغم وی، علیرضا را بر می¬کشد 
و کسی را بر او برتری می نهد که در خور آن نیست 
و شاید اشارتی به همین نکته و خطاب به شاه است 

که در قطعه ای نوشته است؛ 

تو آن نهال سعادت ربنکو ثمری
                هک ره هک آمده رد خدمت تو یافته بار

هب غیر من هک بجز بار دل نیافته ام 
                گناه بخت من است آزموده ام صد بار

و  رسانیدند  شاه  سمع  به  میرعماد  معاندین  را  این 

البته به طبع شاه موافق نمی آمد تا وقتی که گویند 
شاه هفتاد تومان برای میر فرستاد و درخواست کتابت 
شاهنامه ای کرد و پس از یک سال کسی فرستاد که 
اگر کتاب تمام شده باشد بیاورد، میر، هفتاد بیت که 
از اول شاهنامه نوشته بود تسلیم کرد و پیغام داد که 
وجه سر کار زیاده بر این کفاف نکرد، شاه را این معنی 

ناخوش آمد و ابیات را پس فرستاد.
میر در همان مجلس هر بیت آن را با مقراض تکه پاره 
و به شاگردان خود  بخشش کرد و شاگردان به ازاء 
هر بیت یک تومان خدمت کردند و اندکی بر نیامد که 
هفتاد تومان فراهم گردید و آن را تحویل فرستاده شاه 
کرد. چون شاه از ماجرا آگاه شد بیشتر رنجیده خاطر 
گردید و کینه وی در دل گرفت. ایضًا چون میرعماد 
به تسنن مشهور و متهم بود و تعصب شاه عباس در 
بر  مزید  حادثه  این  بود،  رسیده  غلو  درجه  به  تشیع 
علت و منتهی به قتل¬ میرگردید. شاه عباس گفت: 
کسی نیست مرا از دست این مرد خاص کند یا کسی 

نیست مرا از دست این سنی نجات دهد.
واقعًا معلوم نیست مقصود شاه عباس از ادای یکی از 
عبارات مذکور، قتل میر بوده باشد یا نه. مقصود بیک 
مسگر قزوینی رئیس قبیله شاهسون قزوین، سحرگاه 
همان شب، هنگامی که میر به غسل جمعه می رفت 

او  به خانه  به دعوت مقصود بیک  یا همان شب که 
آمد، جمعی از اوباش را وا داشت تا در تاریکی میر را 
کشتند، چون روز برآمد و شاه از واقعه آگاه شد بسیار 
دریغ خورد و فرمان داد تا قاتل میر را بیابند و سیاست 

کنند.

ن عشق می طلبند   نشان خون شهیدا
             حذر کن از گل بنمای دست نگین را

بر  وی  جوارح  روز،  تا  میر  قتل  از  پس  حال  هر  به 
را  آن  آوری  جمع  جرات  کسی  و  بود  زمین  روی 
از خوشنویسان  اصفهانی  ابوتراب  تا سرانجام  نداشت 
شهیر و شاگرد و خلیفه میر عماد دست به آن کار زد 
هنگام تشییع به امر شاه به جنازه میر تعظیم فراوان 
امراء و حتی بعضی  او  و  از شاگردان  شد و گروهی 
شاهزادگان در آن مراسم شرکت کردند و جنازه میر را 

در مسجد مقصود بیک بخاک سپردند.
خبر قتل میر در سراسر ایران و هندوستان و عثمانی 
مجالس  شهرها،  بعضی  در  و  شد  منتشر  بزودی 
از جمله جهانگیر  پا کردند،  به  را  عزاداری مرگ میر 
پادشاه هندوستان بود که بسیار تأسف خورد و مجلس 
عزا بیاد میر برپا کرد و گفته بود که اگر زنده میر را به 

من می دادند هم وزن او جواهر می دادم. 
مستقلی  شیوه  خود  عمر  آخر  سال   10 در  میرعماد 
آورده است که استواری خط میر علی و ماحت خط 
بابا شاه را در بر دارد و در عین حال روش خاص و 
از  اسلوبی است که پس  این همان  و  مستقلی است 
350 سال دیگر کسی نتوانست به آن نقطه ای بیفزاید 

یا از آن نکته ای بگیرد.
معدود  جمله  از  و  نظر  بلند  و  آزاده  مردی  میرعماد 
می  دوست  هنر  نفس  برای  را  هنر  که  بود  کسانی 
داشت و برای دست یافتن به منظور معنوی و رسیدن 
بحد غائی هنر خود، خود و اطرافیان را فراموش می 
کرد، چنانچه آورده اند که میر در مدت 3 سال 6 بار 
وقت آن را یافته بود که موی خود بسترد، روابط میر 
با شاگردان خود چنان بود که ایشان از عالم استاد و 

شاگردی به مرادی و مریدی یافته بود.
که  نیست  دست  در  ای  قرینه  یا  دلیلی  گونه  هیچ 
تشیع  از  و  باشد  بوده  تسنن  اهل  پیرو  عماد  میر 
روی¬گردانیده باشد، بلکه قرینه ای برای تمایل وی 
نام  ذکر  جا  هر  که  است  دست  در  شیعه  مذهب  به 
پیامبر مسلمین را برده از آن به تعظیم نام برده و در 
از خلفای راشدین برده  هیچ جا دیده نشده که نامی 
باشد و هر جا نامی از حضرت امیرالمومنین علی بن 

کرده  ذکر  را  آن  شیعه  طریق  به  آورده،  ابیطالب)ع( 
را  و  خود  نوشته  را  نامه حضرت علی)ع(  مناجات  و 
مشرف به کتابت آن داشته و در قطعه ای شیوا چنین 

مشق کرده است؛ 

علی اهلل فی کل االمور توکلی 
            و بالخمس اصحاب العبا توسلی

از آثار میر عماد می توان به؛ 1. آداب المشق میر عماد 

الحسنی، 2. مناجات نامه حضرت علی)ع(، 3. دیوان 
حافظ، 4. مناجات نامه خواجه عبدا... انصاری، 5. تحفه 
الملوک، 6. سبحه االبرار جامی و دهها قطعه و سیاه 

مشق بی نظیر را نام برد.

منابع : کتاب کلک مشکین
مجموعه آثار اولین جشنواره خوشنویسی جهان اسام

مقاله دکتر مهدی بیانی ) میرعماد الحسنی (

        ,,
میرعماد الحسنیمیرعماد الحسنی

       گردآوری و تحقیق : منصور یقینی
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در حج تمتع امسال همکار عزیزمان، پیش کسوت و یار قدیمی دانشگاه، جناب آقای حاج اکبر تاجی افتخار حضور در 
سرزمین وحی را داشتند و با کوله باری از معنویت و صفا در کمال سالمت به میهن بازگشتند. در این شماره برآن شده 

ایم ضمن مصاحبه ای با این عزیز، یک بار دیگر فاجعه منا و حوادث حج امسال را از زبان ایشان مرور کنیم.

از  کنید،  معرفی  را  خودتان  لطفاً   
چه سالی در این واحد دانشگاهی مشغول 
به کار شده اید و تاکنون در کدام بخش ها 

فعالیت داشته اید؟
این  در   1366 ماه  اسفند  از  تاجی  اکبر  اینجانب 
دانشگاه با سمت مسئول آموزش معلمان مشغول کار 
شدم. کاسهای این رشته تا تابستان 67 در دانشگاه 
اصفهان در دانشکده علوم تربیتی و مجتمع کاسی 
دانشگاه تشکیل می شد. در سال 68 به سمت مدیر 
آموزش دانشگاه منصوب شدم، در مدت تصدی این 
مسئولیت، دانشگاه دارای چند ساختمان اداری شد، 
شماره4  ساختمان  جی،  خیابان  در  واقع  دبیرخانه 
فروغی)حاج  خانم  حاج  خانه  کشاورزی(،  )دانشکده 
ساختمان  تجربی،  علوم  رشته  آزمایشگاه  صغری(، 
سالن  و  معماری  کاسهای  تشکیل  محل  آبشار 
برنامه ریزی دانشگاه  پذیرائی منزل مسکونی، دفتر 
آقای  های  راهنمایی  با  که  بود  ایام  همین  در  بود. 
دکتر فروغی، ریاست محترم دانشگاه، تصویب رشته 
های تحصیلی دانشگاه شروع شد و در هر 2 ماه به 
طور متوسط 2 بار بدون حق ماموریت اداری، برای 
از مهم  رفتم. یکی  تهران می  به  تصویب رشته ها 
ترین اتفاقات این دوره، واگذاری 52 هکتار از زمین 
های فضای شرق اصفهان توسط شهردار وقت آقای 
ملک مدنی بود که با پیگیری مجدانه دکتر فروغی 
از این  و تحمل سختی ها، موجب شد که دانشگاه 
برهه حساس عبور کند و اگر همت بلند و عشق نبود 
به هیچ عنوان محل دفن زباله ها و نخاله های شهر 

اصفهان تبدیل به این که هست نمی شد.
بعد از مدیریت آموزشی دانشگاه مسئول راه اندازی 
کشاورزی  دانشکده  فعلی  محل  آموزشی،  مجتمع 
کاسهای   71 سال  در  خداوند  یاری  با  که  شدم 
پنج دبیرستان و هنرستان ـ که آن هم  از  دانشگاه 
بعد از ساعت 5 بعد از ظهر تشکیل می شدـ  به محل 

ملکی اختصاصی خود انتقال یافت.
به عاوه در مدیریت قراردادهای آموزشی، مسئولیت 

برنامه ریزی رشته های حقوق، معماری و همزمان 
مسؤولیت دفتر سنجش و نظارت انجام وظیفه نموده 
ام، در این زمان دانشگاه با 52 سازمان و اداره مانند 
مخابرات، دانشگاه علوم پزشکی، اداره راه و ترابری، 
کمیته و سپاه، اداره دارائی، اداره کشاورزی، دفترخانه 
حقوق،  های  رشته  در   .... و  رسمی  اسناد  های 

کشاورزی، حسابداری و ... قرارداد آموزشی داشت.

توفیق  امسال  اینکه  به  توجه  با   
اید  داشته  را  تمتع  حج  مناسک  در  حضور 
خوانندگان  برای  معنوی  سفر  این  از  لطفا 

بگویید.
مکه  به  تشرف  شد  من  نصیب  امسال  که  توفیقی 
معظمه بود، حسی که در این سرزمین داشتم درک 
های  انسان  سرزمین  بود،  خداوند  وجود  عظمت 
هدایت  برای  خداوند  طرف  از  که  پاکی  و  مقدس 
ابوالبشر،  آدم  سرزمین  اند،  شده  برگزیده  بشریت 
الهی،  نور  چهارده  و  محمد)ص(  ....و  ابراهیم،  نوح، 
تعالیمی  و  آداب  السام، سرزمین  علیهم  معصومین 
انسانیت  و رسم  راه  مبّین  و  الهی  نماد عبودیت  که 
و حق طلبی و پرستش خالصانه معبود است؛ طواف، 
نماز، سعی صفا و مروه، مقام ابراهیم، حلق و تقصیر، 
وقوف در عرفات، مشعر، جمرات و قربانی و مدفن 

هزاران برگزیده و پیامبر حضرت دوست.

از  زیادی  تعداد  امسال  حج  در   
هم  از  تن  از 480  بیش  از جمله  و  حجاج 
حادثه  در  را  خود  جان  مظلومانه  ما  وطنان 
بروز  زمان  در  در  شما  دادند.  دست  از  منا 

این حادثه در چه شرایطی بودید؟
روزی که فاجعه منا اتفاق افتاد کاروان ما رمی جمرات 
را انجام داده بود و در برگشتن شاهد انبوه آمبوالنس 
های سعودی بودیم که آژیر کشان به سمت جمرات 
می رفتند، خبر رسید چند نفر بعلت ازدحام جان باخته 
اند ولی بعد از مدت کوتاهی از کاروان های مجاور 
به ما می گفتند 25 نفر از همسفران ما هنوز نیامده 
اند، 30 نفر از کاروانیان ما هنوز نیامده اند، 15 تن 

نیستند، .... 
خانمی تنها و مضطرب سر خیابان مشرف به خیابان 
های جمرات در انتظار شوهر خود بود، تعدادی منتظر 
برادر و خواهر، عده ای چشم به راه پدر بزرگ و مادر 

انتظار  در  برخی  شاید  و  مادر  منتظر  جوانی  بزرگ، 
همسفر خود بودند ... و نیامدند، ... )اشک در چشمان 

آقای تاجی حلقه می زند و آرام آرام می گرید(
می  ادامه  خود  بغض  خوردن  فرو  و  دقایقی  از  )بعد 
از  را  فاجعه  این  که  کسانی  بعد  روز  در   ... دهد( 
نزدیک دیده بودند، یا به نوعی در حاشیه آن بودند 
و جان سالم به در برده بودند، یا مجروح شده بودند، 
این ورطه خطرناک و  از  برای رهایی  می گفتند ما 
برای نجات جان خود از چادرها باال رفتیم و از فرط 
تشنگی آب کولرها را که بسیار گرم بود می خوردیم، 
چند نفر دیگر هم مثل ما خود را نجات می دادند اما 
چون امدادگری نبود، می دیدیم که اجساد بر زمین 
افتاده جان دارند و زیر دست و پاها عده ای تکان می 

خورند که متاسفانه کاری از ما بر نمی آمد.
خانمی می گفت شوهرم به هر زحمتی بود با تاش 
های  نرده  کنار  به  فشرده،  جمعیت  بین  از  مرا  زیاد 
فشار  تحمل  برای  که  من  رساند،  خیابان  حاشیه 
جمعیت با یک دست میله های نرده را گرفته بودم، 
ناگهان دست دیگرم از دست شوهرم رها شد و او با 

فشار جمعیت رفت و .... و دیگر او را ندیدم ..... 
تعدادی می گفتند چون حوله های احرام حجاج پس 
از آب پاشی ماشین های آب پاش، خیس و سنگین 
شده، به دست و پای آنها پیچیده و قدرت تحرک را 
از آنها گرفته و این یکی از علل کشته شدن تعدادی 
زائران  از  یکی  ما  کاروان  در  است.   بوده  زائران  از 
همراه همسفر برادر خود و به اتفاق مسئول و روحانی 
کاروان برای شناسایی جسد برادر خود رفته بودند و 
این در زمانی بود که وزیر بهداشت و مسئول حجاج 
ایرانی در مکه حضور داشتند، به گمان خود جسد را 
اعام  هفته  یک  از  بعد  ولی  بودند  کرده  شناسایی 
فرد جزو  این  و  نیست  او  برادر  به  متعلق  شد جسد 
مفقودین است ولی خوشبختانه بعد از پیگیری زیاد 
قبل شناسایی  از  را که  در محل دیگری جسد وی 
مواقع چه  جور  این  در  کنید  تصور  یافتند،  بود  شده 

شرایط سختی را باید خانواده ها تحمل می کردند.

 
در  دقیقا  را  این حادثه  بروز  علت   

چه می دانید؟ 
سوء  یا  مدیریت  عدم  با  ارتباط  در  زیادی  سواالت 

انسانی  فاجعه  این  بروز  در  ها  سعودی  مدیریت 
برای همه مطرح بوده و هست، در مدتی که زائرین 
محرم هستند، در مکه، در عرفات، مشعر، جمرات 
حیوانات  اذیت  و  آزار  از  حج،  احکام  طبق  منا،  و 
از چیدن برگ  باشند و حتی  اگر موذی هم  حتی 
گیاهی منع شده اند اما آیا در حالتی که مأموران و 
مسئوالن سعودی یا دوربین های آنها در همه جا؛ 
در چادرها، در ماشین ها، در خیابان ها، در معابر، 
کوپترهای  هلی  حتی  و  دارند  حضور  ها  جاده  در 
آنها که مثل ملخ، باالی سر حجاج دور می زنند آیا 
نمی توانستند از کشتاری که اتفاق افتاد جلوگیری 
از  توانستند  نمی  کوپترها  هلی  این  آیا  کنند؟!! 
هجوم جمعیت زائران در یک خیابان، موضوعی که 
قطعًا که از باال می دیده اند، با هماهنگی مسئوالن 
در  تعمدی  اگر  کنند؟!!،  جلوگیری  زمینی  امنیتی 
و  است  محرز  تقصیر  و  کوتاهی  حتما  نبوده،  کار 
باید  سعودی  کفایت  بی  دولت  از  غیر  کسی  چه 
مسئولیت این کشتار بی رحمانه را جوابگو باشد؟!!

حال و هوای کاروان ها و حجاج   
در چند روز بعد از این فاجعه چگونه بود؟

را  توجه حجاج  که  منا چیزی  فاجعه  بروز  از  قبل 
به خود جلب کرده بود حضور مأمورین و نیروهای 
پلیس بسیار جوانـ  که شاید مسن ترین آنها بیشتر 
از 22 سال نداشت ـ در مراسم حج امسال بود و 
این ها مسؤولیت راهنمایی و هدایت زائران را بر 
عهده داشتند!! و البته بسیار هم بی ادبانه و خشن 
برخورد می کردند، تا قبل از هشدار و تذکر مقتدرانه 
مقام معظم رهبری به مسؤولین سعودی عربستان، 
اهانت  بسیار  ایرانی  حجاج  با  آنها  مأمورین  رفتار 
آمیز و تحقیر آمیز بود حتی با قربانیان و بازماندگان 
قرابنیان منا، اما پس از موضع انقابی و مقتدرانه 
رهبر معظم انقاب اسامی، رفتار سعودی ها تغییر 
یافت و حجاج مظلوم در آن سرزمین غریب، سایه 
حمایت ولی فقیه را بر سر خود احساس کردند و با 
کام ایشان، بار دیگر به یاد رشادت های دالورانه 
امام خمینی افتادم که بارها و بارها فرموده بودند؛ 
اگر  آورد،  فرود  تسلیم  سر  نباید  زورگو  مقابل  در 

روزی زورگویان عالم از شما تعریف کردند، ببینید در 
کجا اشتباه کرده اید، و کلمات دیگری که از ایشان 
و  با خواهش  بخواهیم  که  وقتی  تا  بنابراین  هست، 
تمنا و لبخند با اردوگاه استکباری و با این مرتجعین 
آمریکای  و  صهیونیسم  مزدوران  نقش  که  سعودی 
جهانخوار را در منطقه بازی می کنند، صحبت کنیم، 

اوضاع بهتر از این نخواهد شد.

منا، حادثه سقوط  از فاجعه  پیش   
این  در  داد  رخ  مسجدالحرام  در  جرثقیل 

خصوص هم اگر مطلبی دارید بفرمایید.
در مورد سقوط جرثقیل باید بگویم، یک زائر که در 

و حرف آخر؟  
حرف آخر اینکه افتخار من در زندگی این است که در 
کنار ریاست محترم دانشگاه، معاونین محترم، رؤسای 
های  گروه  محترم  مدیران  ها،  دانشکده  محترم 

سقوط  شاهد  نزدیک  از  صائقه  و  باران  و  باد  موقع 
ابراهیم  جرثقیل بود می گفت من در نزدیکی مقام 
بودم که بارندگی شروع شد، یادم آمد که پدرم می 
گفت اگر در مکه بودید و بارندگی شد اگر توانستید، 
نزدیک ناودان طا باشید که آنجا ثواب دارد و دعا 
ناودان  زیر  به  را  خود  و  شدم  بلند  است،  مستجاب 
طا رساندم، همین که از مکانی که نشسته بودم به 
سمت ناودان رفتم، دکل جرثقیل که به اندازه پهنای 
یک تانک بود دقیقا در همان جایی که نشسته بودم 
سقوط کرد و عده زیادی از زوار در حال طواف و در 

مقابل چشمان ما کشته شدند.
جدا  برای  عربستان،  مسؤولین  دکل،  سقوط  از  بعد 
اطراف  رواق های  از ساختمان  بدنه جرثقیل  کردن 
کعبه و مهار کردن آن، از پایه جرثقیل تا ارتفاع حدود 
در  باید  امر  کارشناسان  کردند.  ریزی  بتن  متر،   65
مورد چگونگی این سقوط و نحوه مهار جرثقیل نظر 
بدهند اما آنچه که در این حادثه نیز مسلم و مشهود 
است بی کفایتی و عدم مدیریت مسؤولین عربستان 

است.

آموزشی، مدیران محترم اجرائی، همکاران آموزشی، 
اداری مالی، تدارکات، دانشجوئی، پژوهشی، مزرعه، 
فرهنگی، انتظامات، حراست، روابط عمومی و ... در 
ادوار مختلف و همه کسانی که برای سربلندی این 
دانشگاه موثر بوده و هستند و توانسته اند دانشگاه را 
در داخل و خارج کشور پر آوازه سازند، توانسته ام به 
عنوان عضوی کوچک خدمتی ناچیز داشته باشم و 
از همین جا برای تمام کسانی که از بین ما به دیار 

باقی رفته اند، علو درجات و غفران الهی آرزو دارم.

از اینکه این فرصت را در اختیار نسیم 
دانشگاه گذاردید بسیار سپاسگزارم.

مقام معظم رهبری: فاجعه منا نباید فراموش شود

 بازخوانی فاجعه منا از زبان یکی از شاهدان عینی 

گفت و گوگفت و گو

این سرزمین داشتم درک  حسی که در 
سرزمین  بود،  خداوند  وجود  عظمت 
از طرف  انسان های مقدس و پاکی که 
برگزیده  بشریت  هدایت  برای  خداوند 

شده اند.

جلب  خود  به  را  توجه حجاج  که  چیزی 
نیروهای  و  مأمورین  حضور  بود  کرده 
مسن  شاید  که  ـ  جوان  بسیار  پلیس 
نداشت  سال   22 از  بیشتر  آنها  ترین 
ها  این  و  بود  امسال  حج  مراسم  در  ـ 
را  زائران  و هدایت  راهنمایی  مسؤولیت 
بی  هم  بسیار  البته  و  داشتند!!  بر عهده 

ادبانه و خشن برخورد می کردند

رهبر  مقتدرانه  و  انقالبی  موضع  از  پس 
سعودی  رفتار  اسالمی،  انقالب  معظم 
آن  در  مظلوم  حجاج  و  یافت  تغییر  ها 
سرزمین غریب، سایه حمایت ولی فقیه 

را بر سر خود احساس کردند .

در  بودند؛  فرموده  بارها  و  بارها  امام خمینی 
مقابل زورگو نباید سر تسلیم فرود آورد، اگر 
روزی زورگویان عالم از شما تعریف کردند، 
کلمات  و  اید،  کرده  اشتباه  کجا  در  ببینید 
دیگری که از ایشان هست، بنابراین تا وقتی 
با  لبخند  و  تمنا  و  خواهش  با  بخواهیم  که 
اردوگاه استکباری و با این مرتجعین سعودی 
آمریکای  و  صهیونیسم  مزدوران  نقش  که 
جهانخوار را در منطقه بازی می کنند، صحبت 

کنیم، اوضاع بهتر از این نخواهد شد.

مسئوالن  و  مأموران  که  حالتی  در  آیا 
سعودی یا دوربین های آنها در همه جا؛ 
در چادرها، در ماشین ها، در خیابان ها، در 
معابر، در جاده ها حضور دارند و حتی هلی 
سر  باالی  ملخ،  مثل  که  آنها  کوپترهای 
حجاج دور می زنند آیا نمی توانستند از 
کشتاری که اتفاق افتاد جلوگیری کنند؟!!
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 انجمن علمی حقوق؛ میدانی برای بروز استعدادهای حقوقی و قضایی

لطفا خودتان را معرفی فرمایید.
در   1372 خرداد  متولد  هستم  بروجنی  طاهری  مسیح 
خانواده ی  یک  آخر  فرزند  و  بروجن  زیبای  شهرستان 
امروز که خودم مقیم اصفهان و خانواده  تا  نفره.  شش 
و  بروجن  شهرهای  در  زندگی  هستند،  رشت  مقیم  ام 
شهرکرد را تجربه کرده ام همچینین توفیق داشتیم که 
به همراه خانواده چند سالی را مهمان کریمه اهل بیت 
حضرت فاطمه معصومه)س( در شهر مقدس قم باشیم 

و در حال حاضر دانشجوی ترم 7 رشته حقوق هستم.

آیا به رشته تحصیلی خود عالقه مند هستید؟
بله بسیار زیاد، تحصیل در رشته ی حقوق همیشه یکی 
خدا  لطف  به  که  بود  من  نوجوانی  دوران  آرزوهای  از 
امروز محقق شده و به خاطرش شکر گزار حضرت حق 

همواره بوده و خواهم بود.

چرا این رشته را انتخاب نموده اید؟
بر می  انتخاب رشته ی حقوق توسط من  اولین جرقه 
گردد به دوران ابتدایی، در آن مقطع سریال تلویزیونی 
ای با نام خانه سبز از تلویزون پخش می شد که در آن 
مرحوم استاد خسرو شکیبایی نقش یک وکیل را بازی 
می کرد از آن زمان بود که من به حضور در قامت یک 
دانش آموخته رشته ی حقوق عاقه پیدا کردم. بعدها در 
دوران راهنمایی همواره معلمان بزرگوارم اصرار داشتند 
به  حتما  خودم  های  استعداد  و  عایق  به  توجه  با  که 
علوم انسانی و یا هنر تئاتر رو بیارم. در دوران دبیرستان 
به  ام روز  با مطالعات غیر درسی ای که داشتم عاقه 
ملت،  تکلیف، حق  چون حق،  مفاهیمی  عرصه  به  روز 
اول  سال  پایان  در  و  شد  بیشتر  و...  حاکمیت  تکالیف 
بین تحصیل در هنرستان و رشته ی علوم انسانی، علوم 
انتخاب  انسانی را با هدف تحصیل در رشته ی حقوق 
کردم و پس از شرکت در آزمون سراسری در رشته علوم 
اسامی  آزاد  دانشگاه  و حقوق  دانشگاه گیان  سیاسی 
واحد اصفهان)خوراسگان( پذیرفته شدم که بدون تردید 

تحصیل در رشته ی حقوق را انتخاب کردم.

از چه زمان وارد فعالیتهای فوق برنامه و بطور 
ویژه وارد انجمن علمی حقوق شدید؟

حضور در عرصه فعالیت های فوق برنامه از همان دوران 
از  و  بود  برخوردار  باالیی  جذابیت  از  من  برای  ابتدایی 

می  آماده  مختلف  های  نقش  در  حضور  برای  را  خود 
کنیم. فعالیت های دانشجویی گرچه قابل قیاس با بازی 
های کودکانه نیست و یک رسالت مهم و حیاتی جهت 
رشد و تعالی جامعه است اما به نوبه ی خود یک تمرین 
نیز برای حضور در عرصه ی فعالیت های شغلی در آینده 

است به تعبیری دیگر، عرصه فعالیت دانشجویی عرصه 
ای است که افراد، تجربیات ارزشمندی کسب می کنند 
در حالی که هزینه های ناکامی در آن به مراتب کمتر از 

عرصه فعالیت های شغلی حرفه ای است.

اصوال آیا دانشجو می تواند مسئولیت پذیر باشد؟
پاسخ سوال شما قطعا و بطور قاطع بله است، دانشجویان 
از اول انقاب و حتی قبل از آن همیشه در تمام عرصه 
ها اثبات کردند که شایسته ی اعتماد هستند و از توان 
مسوولیت پذیری باالیی برخوردار بوده اند مگر نه این 
که دانشجویان با پذیرش مسوولیت در پیروزی انقاب 
اینکه  نه  مگر  داشتند،  سزایی  به  نقش  مقدس  دفع  و 
توانسته  دانشجویان  از جانب  پذیرش مسوولیت  امروزه 
در عرصه های  پیشرفت های چشمگیری  به  را  کشور 
علمی برساند؟ دانشجو قطعا می تواند مسوولیت بپذیرد 
دانشگاه  و  کشور  مسوولین  آیا  پرسید  باید  مقابل  در  و 
می توانند از این پتانسیل عظیم به نحو درست استفاده 

کنند یا خیر؟

در انجمن علمی شما چه فعالیتهای انجام می گیرد؟
های  نیاز  که  تاشیم  در  حقوق  علمی  انجمن  در  ما 
بحث  جلسات  برگزاری  طریق  از  را  دانشجویان  علمی 
و  علمی  بازدید  کارگاه سخنرانی، همایش،  دانشجویی، 
انتشار نشریه علمی تامین نماییم. در این راستا تاکنون 
از  بازدید  مرکزی،  زندان  از  بازدید  چون  هایی  برنامه 
قانون  بررسی  و  نقد  جلسه  اسامی،  شورای  مجلس 

همان دوران به انجام فعایت هایی چون اجرای نمایش 
و برگزاری صبحگاه و یا جشن های مناسبتی مشغول 

بودم. 
در دبیرستان ضمن ادامه ی فعالیت های دیگر به فعالیت 
و  پرداختم  پانا  خبرگزاری  و  آموزی  دانش  سازمان  در 
کردم.  می  دنبال  جدیت  با  را  تئاتر  فعالیت  همچنان 
تعدادی  همراه  به  یک  ترم  اوایل  از  هم  دانشگاه  در 
را  منشور  دانشجویی  تیم  ها  همکاسی  و  دوستان  از 
تشکیل دادیم که در عرصه مطالعات علمی فرا کاسی 
فعالیت داشتیم و یکی از خروجی های آن هم بررسی 
ایران و فرانسه بود که به  تطبیقی نظام حقوق اساسی 
صورت کنفرانس ارایه شد. کمی بعد بنا به پیشنهاد استاد 
انجمن  انتخابات  در  نجفی  دکتر  آقای  جناب  گرانقدر 
انتخابات  علمی حقوق شرکت کردم و نفر اول در این 
شدم سپس به وسیله هیئت رییسه انجمن علمی، وظیفه 

دبیری انجمن به من محول شد.

چه امتیازی داشتید که به عنوان دبیر انجمن 
علمی شناخته شدید؟

هایی  ویژگی  چه  یا  امتیازاتی  چه  بنده  شخص  اینکه 
برای  حقوق  دانشکده  دانشجویان  توسط  که  داشتم 
به  دادن  پاسخ  که  است  سوالی  شدم  انتخاب  دبیری 
دوستان  همان  باید  و  است  خارج  من  عهده ی  از  آن 
پاسخ دهند اما اگر بخواهم بگوییم حداقل شرایطی که 
باید دبیران انجمن های علمی داشته باشند از نظر من 
چیست، صرف نظر از اینکه بنده واجد آن شرایط هستم 
یا خیر باید عرض کنم که دبیر یک انجمن دانشجویی 
باید نخست دارای عاقه به فعالیت باشد چرا که تعهد 
به مجموعه ناشی از عاقه به مجموعه است. در ثانی 
بهتر است که سابقه ی فعالیت های تیمی و گروهی را 
نظر  در  باید  دانشجویی  دبیر هر مجموعه  باشد،  داشته 
داوطلبانه  به صورت  او  جایگاه  گرچه  که   باشد  داشته 
کند  می  ایجاد  را  تکالیفی  او  برای  اما  آمده  دست  به 
عرصه  در  باید  و  است  دانشجویان  حقوق  از  منتج  که 
شاخصه  از  دیگر  یکی  کند.  عمل  شایسته  خدمت،  ی 
و  باال  عمومی  روابط  کار  این  تصدی  برای  مهم  های 
قابلیت مناسب برقراری ارتباط با دیگران است. قابلیت 
های مدیریتی و توان اداره ی بحران ها و مشکات نیز 
از مهم ترین خصایص دبیران انجمن هاست همچنین 

دوران  در  مسؤولیت  پذیرش  شما  نظر  به 
خواهد  وی  درآینده  تاثیری  چه  دانشجویی 

داشت؟
جامعه  در  است.  برخوردار  بسزایی  تاثیر  از  شک  بدون 
شناسی مبحثی داریم تحت عنوان تمرین نقش، به این 
صورت که از کودکی با بازی هایی که انجام می دهیم 

مرحوم  ارجمند  استاد  همایش  اسامی،  مجازات  جدید 
دکتر کاتوزیان به مناسبت درگذشت ایشان، کارگاه های 
 6 انتشار  و  تخصصی  های  کمیسون  جلسات  علمی، 
از سوی  را  و...  »داد«  نشریه تخصصی حقوقی  شماره 

انجمن صورت گرفته است.

علمی  انجمن  در  دانشجویان  عضویت  نحوه 
حقوق چگونه است؟

گونه  هیچ  بدون  حقوق  علمی  انجمن  در  عضویت 
شرایط خاصی و تنها با طی مراحل عضویت برای تمام 

دانشجویان حقوق بامانع است.

علمی  انجمن  جلسات  برگزاری  برای  آیا 
محدودیت مکانی ندارید؟

در اوایل فعالیت خود کمی از جانب برخی سروران مورد 
مناسبی  و  مشخص  محل  جلسات  و  بودیم  لطفی  کم 
نداشت معموال از کاس های خالی، فضای سبز دانشگاه 

یا طبقه همکف ساختمان اندیشه استفاده می کردیم

 کمی بعد به لطف سرکار خانم دکتر زینب پورخاقان و 
حمایت ایشان از مجموعه، دفتر جلسات دانشکده حقوق 
جالب  که  بود  ما  جلسات  محل  حقوق  گروه  دفتر  یا  و 
است بدانید که البته استفاده از اتاق جلسات نیاز به تایید 
سه نفر در دانشکده داشت که در نوع خود بسیار جالب 

بود فلذا معموال از همان دفتر گروه حقوق که لطف خانم 
دکتر پورخاقان دسترسی به آن آسان تر بود استفاده می 
کردیم. باز هم شاید جالب باشد که بدانید دفتر انجمن 

علمی حقوق با حدود 300 عضو، یک اتاق یک متر و 
انجمن  در  خوبمان  دوستان  با  که  بود  متر  دو  در  نیم 
علمی حسابداری به شراکت استفاده می کردیم که آن 
هم به علت اینکه تشخیص داده شد که یک آبدارخانه 
در دانشکده کم است و نیاز به دو آبدارخانه داریم توسط 
دو  و  گرفتند  ما  از  را  مکان  آن  دانشکده  وقت  رییس 
ترمی را باز هم با حمایت مدیر گروه محترم حقوق تنها 
اتاق گروه حقوق داشتیم که محل  یک میز در گوشه 
در  معموال  ها  فعالیت  و  بود  انجمن  سیستم  نگهداری 
راهرو دنبال می شد. اکنون نیز در گوشه راهرو طبقه 
دوم در حصر تعدادی پارتیشن قدیمی در فضایی یک و 

نیم متر عرض و سه متر طول مقیم هستیم.

انتظارات شما از دانشگاه چیست؟
که  است  مساله  این  دانشگاه  از  ما  انتظار  ترین  مهم 
فعالیت  بار  بر درس،  دانشجویانی که عاوه  به  نسبت 
نگاه  یک  با  کشند،  می  دوش  به  نیز  را  برنامه  فوق 
منصفانه حمایت کند و از سخت تر کردن راه فعالیت 
های دانشجویی، از آنچه که اکنون هست بپرهیزد. به 

طور کلی فضای 
دانشگاه را برای فعالیت، خوب ارزیابی می کنم اما الزم 
است با تمکین به قانون از اعمال نظرهای سلیقه ای به 
شدت پرهیز شود. نکته ی مهم دیگر نیز این است که 
نگاه دانشگاه باید به تمام فعالین برابر باشد و از امتیاز 
دهی به فعالین خاص اجتناب شود. طیف گسترده ای 
با  خوبی  برخورد  همواره  دانشگاه  کادر  و  مسوولین  از 
فعالین دانشجویی دارند اما متاسفانه هستند تعداد اندکی 
که نسبت به ما فعالین دانشجویی کمی کم لطفی دارند 
که امیدواریم این دوستان نیز با هدف حمایت بیشتر از 
فعالیت های دانشجویی رویه خود را تغییر دهند. در این 
انجمن  مشکات  مهمترین  از  همواره  کار  دفتر  میان، 
ها بوده که امیدوارم با توجه به امکانات خوب دانشگاه 
این معضل مرتفع شود و البته جا دارد که از جناب آقای 
دکتر پیام نجفی معاونت محترم پژوهش و فناوری به 
انجمن های علمی  از  پدرانه شان  خاطر حمایت های 

تشکر کنم.

مزایــای دانشگاه بـــرای دانشجویان عضو 
انجمن های علمی چیست؟

فعالیت در انجمن های علمی برای دانشجویان منجر به 
افزایش سطح علمی و تحقیقاتی و کسب تجربه اجرایی 
و اداری آنان می شود و این فعالیت صرفا یک فعالیت 
خودجوش است و مزایای منحصر به فرد خاصی در این 
زمینه وجود ندارد یا اگر هم که هست بنده مطلع نیستم. 
تنها موردی که به نظرم می رسد یک عدد مجوز تردد 

خودرو برای دبیر هر انجمن است.)لبخند( 
 

به  توجه  با  شما  با  استادان  برخورد  نحوه 
مسئولیتتان در انجمن چگونه است؟

همواره برخی از استادان ما را حمایت و تشویق می کنند 
که همین جا قدردان زحمات این بزگواران هستم. اما 
تعدادی از اساتید گرانقدر نیز هستند که شاید عرصه ی 
فعالیت های انجمن علمی دانشجویی برای آنها شناخته 
شده نباشد و طبعا نیاز دارد که انجمن در این خصوص 

با برنامه هایی حوزه فعالیت های خود را بیشتر معرفی 
نماید.

حرف پایانی؟ 
و  عزیز  همکاران  زحمات  از  بینم  می  الزم  خود  بر 

بزرگوارم در انجمن علمی حقوق نهایت سپاس و 
قدردانی را داشته باشم که بدون شک هر موفقیتی را 
که تا امروز انجمن علمی حقوق داشته حاصل زحمات 
از  همچنین  است.  ارزشمند  تیم  این  های  فداکاری  و 
پورخاقان  زینب  دکتر  خانم  گرانقدر  استادان  زحمات 
مدیریت محترم گروه حقوق و جناب آقای دکتر جعفری 
فشارکی مدیریت سابق گروه قدردانی و تشکر می نمایم 
و نیز از مدیرکل محترم روابط عمومی دانشگاه جناب 
آقای مهندس صالحی مسئول  و جناب  عالمیان  آقای 

محترم دبیرخانه انجمن های علمی سپاسگزارم. 
و  گرانقدر  مسئوالن  افزون  روز  تاش  با  است  امید 
دانشجویان عزیز با افزایش میزان فعالیت و کاهش پیچ 
مطلوب  کیفیت  و  سرعت  با  بتوان  اداری  های  خم  و 
مقدس  رسالت  بیشتر  چه  هر  تحقق  راستای  در  تری 

دانشجویی گام برداریم ... انشااهلل

گفتگویی صمیمانه با مسیح طاهری بروجنی دبیر انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان(

در دوران راهنمایی نیز به رویه سابق 
روی  بر  بیشتری  تمرکز  و  داده  ادامه 
توفیق  مقطع  این  در  داشتم.  تئاتر 
تعزیه  چون  هایی  برنامه  که  داشتم 
خوانی وبرگزاری مراسم هفتگی زیارت 

عاشورا را در مدرسه انجام دهیم.

انقالب و حتی قبل  از اول  دانشجویان 
از آن همیشه در تمام عرصه ها اثبات 
کردند که شایسته ی اعتماد هستند و از 
توان مسوولیت پذیری باالیی برخوردار 
بوده اند مگر نه این که دانشجویان با 
پذیرش مسوولیت در پیروزی انقالب و 
داشتند،  به سزایی  نقش  دفع مقدس 
مگر نه اینکه امروزه پذیرش مسوولیت 
از جانب دانشجویان توانسته کشور را 
به پیشرفت های چشمگیری در عرصه 

های علمی برساند؟

قابل  گرچه  دانشجویی  های  فعالیت   
و  نیست  کودکانه  های  بازی  با  قیاس 
و  رشد  جهت  حیاتی  و  مهم  رسالت  یک 
خود  ی  نوبه  به  اما  است  جامعه  تعالی 
یک تمرین نیز برای حضور در عرصه ی 

این فعالیت های شغلی در آینده است دانشگاه  از  ما  انتظار  ترین  مهم 
مساله است که نسبت به دانشجویانی 
فوق  فعالیت  بار  درس،  بر  عالوه  که 
برنامه را نیز به دوش می کشند، با یک 
نگاه منصفانه حمایت کند و از سخت تر 
از  دانشجویی،  های  فعالیت  راه  کردن 

آنچه که اکنون هست بپرهیزد.

همواره برخی از استادان ما را حمایت 
و تشویق می کنند که همین جا قدردان 

زحمات این بزگواران هستم.

,,
آینهآینه
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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،

شهناز یزدانی، فروغ یزد خواستی
  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 
اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه

در واحد اصفهان)خوراسگان( صورت گرفت:

استقبال دانشجویان از پخش مستقیم دیدار تیم 
ملی ایران و گوام در تلویزیون شهری 

روابط عمومی و اطاع رسانی؛ دیدار تیم ملی فوتبال 
تلویزیون  طریق  از  مستقیم  بصورت  گوام  و  ایران 
شهری دانشگاه پخش گردید که این اقدام با دانشگاه 

مواجه شد. 
با توجه به زمان پخش مستقیم این مسابقه  با ابتکار 
اداره کل  روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه آزاد 
فوتبال  مسابقه  )خوراسگان(،  اصفهان  واحد  اسامی 
تلویزیون  طریق  از  مستقیم  به صورت  گوام  ـ  ایران 

شهری دانشگاه پخش گردید و دانشجویان در حالی 
که به صورت سرپا نظاره گر این رقابت ها از تلویزیون 
شهری در میدان دانشگاه بودند، پس از به ثمر رسیدن 
گل های ایران غریو شادی سر دادند و موجی از نشاط 

و غرور فضای دانشگاه را فرا گرفت.
اطاع  و  روابط عمومی  اداره کل  است  به ذکر  الزم 
کلیه  نیز  این  از  پیش  دانشگاهی  واحد  این  رسانی 
مسابقات فوتبال و والیبال را با توجه به ساعت پخش 
شهری  تلویزیون  طریق  از  دانشجویان  برای  آنها 
از  به صورت مستقیم پخش کرده است که  دانشگاه 
جام  مسابقات  مستقیم  پخش  به  توان  می  جمله  آن 

ملت های آسیا در سال گذشته اشاره کرد.

در انتخابات اتحادیه صورت گرفت:

انتخاب دبیر تشکل امیرالمومنین)ع( به 
عنوان دبیر اجرایی اتحادیه تشکل های 

دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 

اعضای منتخب شـــورای مرکزی اتحادیه تشـــکل 
اسامی  آزاد  دانشـــگاه  سیاســـی  اســـامی  های 
بـــرای تعییـــن جایگاه هـــر عضو و تبیین مســـیر 
فعالیت، تشـــکیل جلســـه دادند در این جلسه طبق 
آراء مأخوذه، علی گلشـــاه دبیر تشـــکل سیاســـی 
اسامی  آزاد  دانشـــگاه  امیرالمومنین)ع(  دانشجویی 
به  آراء  اکثریـــت  با  اصفهان)خوراســـگان(  واحـــد 
عنوان دبیـــر اجرایی ایـــن اتحادیه انتخاب شـــد.
اتحادیه تشـــکل های اســـامی سیاســـی دانشگاه 
آزاد اســـامی، موســـوم به اتحادیـــه اول، از قدیم 
تریـــن و با نفوذ تریـــن اتحادیه های دانشـــجویی 
کشـــور می باشـــد، با توجه به برگـــزاری انتخابات 
شـــورای مرکزی در مجمع عمومی ایـــن اتحادیه و 
انتخاب 13 عضو شـــورای مرکزی از ســـوی رای 
دهنـــدگان، پـــس از تائیـــد نهائی ایـــن انتخابات 

توســـط شـــورای نظارت بر فعالیـــت اتحادیه های 
تشـــکل دانشـــجویی، شـــورای معین، مقرر گردید  
13 عضـــو منتخب برای بدســـت آوردن کرســـی 

دهند.  جلســـه  تشـــکیل  اتحادیه  این  های 
برابر آراء شـــمارش شـــده در این جلســـه: نصراله 
احمدی به عنـــوان دبیرکل، آرش افســـری نژاد به 
عنوان قائـــم مقام، علی گلشـــاه به عنـــوان دبیر 
اجرایـــی، نازیا  انصاری پور به عنوان ســـخن گو، 
امینه صفاری بـــه عنوان دبیر همایش و ســـمینار، 
علی صالحـــی به عنـــوان دبیر سیاســـی، محمود 
ذاکری به عنـــوان دبیر تشـــکیات، وحید صادقی 
بـــه عنوان دبیـــر مالـــی و مابقی اعضـــاء بعنوان 

عضو شـــورای مرکزی انتخاب شـــدند.
ضمن  امیرالمومنین)ع(  دانشـــجویی  سیاسی  تشکل 
اعضـــاء منتخب،  برای  آرزوی موفقیت  و  تبریـــک 
امیـــد دارد تا بار دیگـــر فعالیت های دانشـــجویی 
مبتنی بر بینش آزاد سیاســـی در ســـطح دانشـــگاه 

یابد. افزایش  هـــای 

,,

 آذر ماه روز دانشجو، روز خروش 

دانشجویان بیدار علیه نظام سلطه 

آمریکای جهانخوار، گرامی باد
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