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مقام معظم رهبری:
روز 22 بهمن و راهپیمائی 22 بهمن مظهر اقتدار ملی اســت؛ مظهر اقتدار ملت 
ایران است؛ مظهر حضور مردمی و اراده و عزم ملی ملت ایران است که مرد و زن 
و پیر و جوان، در همه ی شرائط به خیابان ها می آیند و خودشان را در سرتاسر 

کشور در مقابل چشم بینندگان قرار می دهند؛ این خیلی باعظمت است.
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استانی  امنای  هیات  جلسات  تشکیل 
و  داده  استانها  به  بیشتری  اختیارات 

امور را تسهیل کرده است.

شود  می  شکوفا  زمانی  انسان  رشد 
که بتواند با رازهای خلقت آشنا شود 
پژوهشی مکمل  کار  میان  این  در  و 
کارآفرینی است و باید در این رابطه 

سرمایه گذاری کرد.

نماینده ولی فقیه در جلسه 

هیأت امنای استان اصفهان:
امضای تفاهم نامه 

همکاری های علمی و 
پـژوهشی میان واحد 
اصفهان)خوراسگان( و 

شهرداری اصفهان

دکتــر زرهانی معاون 
دانشگـــاه و ریاست 

سازمــان سمـا

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

قدرانقالبمانرامیدانیم

سی و هفت سال از پیروزی شکوه مند انقالب اسالمی می گذرد. 
این انقالب پدیده ای الهی و مبارک بود که در اواخر قرن بیستم، 
جهان را به لرزه درآورد و نور امید را در دل مسلمانان و مستضعفان 
عالم روشن کرد. اکنون پس از گذشت قریب به چهار دهه از عمر 
گرانمایه این شجره پر امید، نیکوست دستاوردهای آن را فراموش 
نکنیم پرداخته شود تا برخی نینگارند که به سادگی به بار نشسته و 
در حفظ آن کوشا تر باشند. این انقالب عظیم، دستآوردهای فراوانی 
در داخل و خارج از کشور داشته و سال ها طول می کشد تا همه آثار 
و نتایج این پدیده الهی آشکار و مورد تحلیل قرار گیرد. در اینجا به 

پنج دستاورد مهم اشاره می شود؛ 
۱. حاکمیت اسالم بر پایه والیت فقیه: پیروزی انقالب اسالمی در 
ایران بر عقیده باطل »جدایی دین از سیاست« خط بطالن کشید 
و نهضت اسالم را تبدیل به پدیدهای منسجم و جهانی کرد. امام 
خمینی )ره( در قیام خود؛ تنها به مبارزه با حکومت غاصب و ضد 
اسالمی شاه اکتفا نکرد بلکه به منظور ایجاد حاکمیت الهی بر اساس 
موازین اسالم )در عمل( اصل مقدس والیت فقیه را مطرح و زمام 
امور جامعه اسالمی را خود در دست گرفت و رهبری سیاسی ـ 
مذهبی را عینیت بخشید و توانست چهره مخدوش جهان اسالم را 
اصالح کرده، تأثیر فوقالعاده ای بر جهان اسالم و کشورهای جهان 

سوم بگذارد. 
۲. ارتقاء مشارکت سیاسی و آگاهی های مردم: امام خمینی )ره( 
با آگاهی های فراوانی که به مردم می دادند و با اعتمادی که به 
مردم داشتند، حاکمیت بر سرنوشت مردم را به خودشان سپردند 
از جمله آن ها همه پرسی تعیین نوع نظام جمهوری اسالمی، همه 
پرسی قانون اساسی، انتخابات خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری 
و نمایندگان مجلس است که همه این انتخابات در   همان سال اول 
انقالب برگزار شد. این کار غیر مترقبه فقط و فقط به جهت حضور 

آگاهانه مردم در صحنه های متعدد انقالب بوده است. 
۳. کسب استقالل و آزادی: علت اصلی عقب ماندگی و بدبختی 
مردم مسلمان جهان، در سر سپردگی و وابستگی حکومتهای آن ها 

به استکبار است و راه رهایی از این بدبختی، کسب استقالل است در 
جهان امروز بعضی از کشور ها فرمانده هستند و بعضی فرمانبر. کشور ما 
نیز قبل از انقالب کشوری وابسته به خصوص آمریکا و غرب بود به 
طوری که در هیچ موردی ما به خود متکی نبودیم. ولی این ملت تصمیم 
گرفت با همتی مردانه استقالل سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و 
فکری خودش را به دست آورد و خودش برای خودش فکر کند و 

تصمیم بگیرد. 
۴. سیاست خارجی مبتنی بر اصل نه شرقی و نه غربی: از اصول مسلم 
و خدشه ناپذیر حاکم بر سیاست خارجی که در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی به آن تصریح شده، اصل » نه شرقی نه غربی« است. زمانی که 
جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود و شاه نیز به عنوان یکی 
از مهره های اصلی آمریکا در خاورمیانه، سیاستهای تجاوزگرانه غرب و 
به خصوص آمریکا را پیاده می کرد، بقیه ی کشورهای مسلمان و جهان 
سوم نیز چارهای نمی دیدند جز اینکه تحت سیطره ی یکی از دو قطب 
حاکم زمان قرار بگیرند. انقالب اسالمی در چنین موقع حساسی با شعار 
نه شرقی نه غربی نظام سلطه در جهان را درهم شکست و در مقابل 
دشمنان، چون کوهی استوار ایستاد و استقالل خود را حفظ کرد. امام 
راحل )ره( دربارهی این سیاست می فرمایند: » ما نه تحت حمایت آمریکا 
و نه تحت حمایت شوروی و نه تحت حمایت هیچ قدرتی نیستیم. آن 
چیزی که شما می خواستید، جمهوری اسالمی بود. آن چیزی را که شما 
می خواستید نه شرقی نه غربی بود و این حاصل است این را حفظش 

کنید. « 
۵. تحقیر آمریکا: جنایت و ستمگری های آمریکا نسبت به مردم ایران 
چه قبل و چه بعد از انقالب. آن قدر زیاد هست که امام خمینی )ره( 
از آمریکا به عنوان شیطان بزرگ یاد می کردند به همین جهت مبارزه 
با این غول استعمارگر همواره یکی از اصول عمده ی سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران در طول مبارزات ملت قهرمان ایران بوده است. 
در طول نیم قرن گذشته، هیچ حادثه ای به اندازه  انقالب اسالمی 
نتوانسته به حیثیت بین المللی آمریکا ضربه وارد کند. سقوط رژیم 
شاهنشاهی که به عنوان مدافع و حافظ منافع آمریکا در منطقه عمل 
می کرد، اخراج ده ها هزار کار شناس و مستشار آمریکایی از ایران، خروج 
از پیمان سنتو که برای حفظ منافع آمریکا تشکیل شده بود، اشغال النه 
جاسوسی و دستگیری دیپلماتهای جاسوس و ده ها نمونه دیگر از جمله 
موارد تحقیر آمریکاست. نامشروع اعالم کردن اسرائیل و به رسمیت 
نشناختن مذاکرات صلح خاورمیانه و اعالم مبارزه تا سرنگونی این رژیم 
غاصب که از حمایتهای همه جانبه ی غرب و به خصوص آمریکا 
برخوردار است، از دیگر محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری 

اسالمی به شمار می رود.
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فرا رسیدن 22 بهمن سالگرد پیروزی انقالب اسـالمی
 گــرامی بــاد

درجلسههیأتامنایاستاناصفهاندانشگاهآزاداسالمیمصوبشد:

بودجه سال 95، سند آمایش و برنامه ششم استان اصفهان
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فروغیدرجمعمدیرانروابطعمومیاستاناصفهان:

پیشرفت و اعتبار هر سازمان منوط به حضور روابط عمومی 
پویا و موفق است  

مشترک  نشست  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
آموزشی  مراکز  و  واحدها  عمومی  روابط  مدیران 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با حضور دکتر 
احمدعلی فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
عمومی  روابط  مدیرکل  عالمیان  اصغر  و  اصفهان 

استان به میزبانی واحد اصفهان، برگزار شد.
در این جلسه احمدعلی فروغی رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی استان اصفهان ضمن خیر مقدم به حاضرین 
و  حیات  تداوم  در  ها  عمومی  روابط  امروزه  گفت: 
افزایش بهره وری سازمان ها نقش محوری و حیاتی 
دارند. بازاریابی و معرفی دستاوردهای هر سازمان از 
وظایف اصلی روابط عمومی هاست و اگر موسسات 
و  تبلیغات  برای  را  خود  درآمد  درصد   90 تا  حتی 
ارتباط با افکار عمومی هزینه کنند باز هم کم است. 
وی با اشاره به خاطره ای از دوره تحصیل خود در 
خارج از کشور عنوان کرد: زمانی در مجله تایمز که 
آن روزها تا ۴0 میلیون نسخه هم تیتراژ داشت، در 
آموزشی کودکان  لوازم  تولید کننده  پشت جلد یک 
بود  کرده  تضمین  خود  تبلیغ  در  و  بود  زده  تبلیغی 
این  از  آموزشی کودکان  هر مهد کودک و مؤسسه 
وسایل استفاده کند تا  ۲۵ درصد در افزایش هوش 
بچه ها مؤثر خواهد بود. شاید تبلیغ پشت جلد مجله 
تایمز هزاران دالر هزینه داشت، اما شرکت تولیدی 
این تجهیزات می دانست با معرفی محصوالت خود، 
در کمتر از چند ماه دهها، بلکه صدها بار بیشتر سود 

خواهد کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در بیان 
روابط  به  توجه  کرد:  بیان  ها  عمومی  روابط  نقش 
های  مزیت  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  عمومی 
سازمان  به  عمومی  روابط  که  چرا  دارد  بیشماری 
و  برنامه  با  و  پویا  عمومی  روابط  و  دهد  می  اعتبار 
تواند  تا  ۱00 درصد می  را  نگر، موفقیت ها  آینده 

تضمین کند.
فروغی گفت: در دانشگاه رویکرد روابط عمومی باید 
جدید  های  زمینه  شناسایی  و  دانشجو  بیشتر  جذب 
علمی و فناوری برای تحقق درآمدهای جدید باشد، 
اگر یک سازمان تولیدی روابط عمومی خوبی داشته 
باشد درآمد و فروش خوبی هم خواهد داشت و در 
دانشگاه هم دانشجویان بیشتری را خواهیم توانست 

جذب نماییم.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با اشاره 
واحد  عمومی  روابط  کل  اداره  موفق  تجربیات  به 
جذب  در  اخیر  های  سال  در  اصفهان)خوراسگان( 
دانشجو اظهار کرد: روابط عمومی مرکز ثقل و نقطه 
البته در این  اعتماد و اعتماد سازی در جامعه است 
میان  هماهنگی  و  خوب  ارتباط  اصلی  شرط  میان 
دانشگاهی  واحد  و  سازمان  مدیر  و  عمومی  روابط 
و  ها  واقعیت  باید  آورد،  بوجود  اعتماد  باید  است، 
دستاوردهای علمی دانشگاه را را به خوبی نشان داد 

و اخبار باید به موقع ارسال و پخش شوند.
مدیر  اساسی  ویژگیهای  از  شجاعت  افزود:  فروغی 
در  نباید  عمومی  روابط  مدیر  است،  عمومی  روابط 
داشته  رودبایستی  با کسی  خود  های  رسالت  انجام 
باشد، مدیر روابط عمومی باید بتواند در تحقق اهداف 
سازمان در قالب گزارش و مصاحبه، معاونین، رؤسای 
دانشکده ها و مدیران مختلف را در راستای وظایف 

پاسخگوی  آنها  تا  بکشد  چالش  به  شان  محوله 
واحد هم  مدیر  البته  باشند،  مسؤولیت های خویش 

باید به خوبی حمایت کند.
وی گفت: روابط عمومی کارش متمایز باید باشد و به 
مهندسی خبر و تاثیرگذاری اخبار تولیدی باید توجه 
داشته باشد، روابط عمومی دیده بان دانشگاه است 
هستند  که  گونه  همان  را  ها  عیب  صداقت  با  باید 
بگوید و از تکرار خطاها در سازمان به ویژه در محیط 
عمومی  روابط  کار  کند،  جلوگیری  دانشجویی  های 
ها فقط تهیه خبر و گزارش نیست، روابط عمومی در 
پیشرفت یک تشکیالت موثر است و اعتبار سازمانی 
آن تشکیالت است و این در گرو درست انجام دادن 

وظیفه است. 
برنامه اصغر عالمیان مدیرکل روابط  این  ابتدای  در 
عمومی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، هدف 
از برگزاری این نشست را هم اندیشی مدیران روابط 
عمومی واحدهای دانشگاهی استان در جهت ارتقاء 
جایگاه  بررسی  تجربیات،  انتقال  کارآمدی،  سطح 
های  بخشنامه  از  پس  ها  عمومی  روابط  سازمانی 
اخیر، بررسی راهکارهای جدید در جذب و پذیرش 
برای  جدید  درآمدهای  سنجی  امکان  و  دانشجو 
های  ظرفیت  از  استفاده  با  دانشگاهی  واحدهای 
فناورانه و دانش بنیان و جایگاه روابط عمومی ها در 

این حوزه اعالم کرد.
در ادامه برنامه تعدادی از مدیران و مسؤولین روابط 
واحدهای؛  عمومی  روابط  مدیران  جمله  از  عمومی 
مبارکه، دهاقان، شهر مجلسی، لنجان، خمیی شهر، 
نائین،  شهرضا،  آباد،  دولت  چادگان،  شهر،  شاهین 
به   ... کاشان  واحد  عمومی  روابط  نماینده  و  هرند 
ارائه  پیشنهاداتی  و  پرداختند  طرح دیدگاههای خود 

کردند.      

روابط عمومی و اطالع رسانی: دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه 
هیات  دبیرخانه  رئیس  همراه  به  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد 

امناي استان به  صورت سرزده از واحد نائین بازدید نمودند.
بررسی مسائل و مشکالت  به منظور  آنا،  به گزارش خبرنگار 
واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
و نظارت و ارزیابی عملکرد آنها، دکتر احمد علی فروغی رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان به اتفاق دکتر امیر رضا 
به صورت  استان اصفهان  امنای  دبیرخانه هیات  رئیس  نقش 
سرزده از واحد نائین بازدید کرد و از نزدیک در جریان عملکرد 

آموزشی، پژوهشی و عمرانی این واحد قرار گرفت.
فروغی درباره اهداف این بازدید به خبرنگار آنا گفت: هدف از 
انجام این بازدیدها، بررسی دقیق و میدانی مسائل و مشکالت 
و  است  اصفهان  استان  در  دانشگاه  آموزشی  مراکز  و  واحدها 
تداوم نظارت و ارزیابی عملکرد واحدها از مهم ترین اولویت های 

مدیریتی هیأت امنای استانی است.
در جریان این بازدید، نشستی صمیمي با اعضای هیأت رئیسه و 
کارکنان واحد در محل سالن جلسات ساختمان مرکزی برگزار 
گردید. در ابتداي این نشست دکتر ستاری رئیس واحد نایین 
که  استان  مسئوالن  به  مقدم  خیر  و  گویی  آمد  ضمن خوش 
برای اولین بار به صورت سرزده از این واحد دانشگاهی بازدید 
نمودند، گزارشی از وضعیت کنونی واحد و سیاست های اتخاذ 
شده هیأت رئیسه واحد در جهت توسعه تحصیالت تکمیلي و 

ارتقاي سطح کیفي آموزش و پژوهش در واحد ارائه نمود. 
دکتر فروغی حضور سرزده خود را جلوگیری از تشریفات اداری 
مشکالت  با  نزدیک  آشنایی  و  ها  هزینه  کاهش  راستای  در 
بیان نمود و با اظهار خشنودی از اقدامات انجام یافته در این 
واحد دانشگاهي، رهنمودهاي سودمندي را در خصوص اهتمام 
مسئولین واحد در نظارت مستمر بر کیفیت آموزش و پژوهش 
ارائه  تکمیلي  تحصیالت  هاي  دوره  به  خاص  توجه  ویژه  به 

نمود. 
در ادامه این نشست دکتر نقش، رئیس دبیرخانه هیات امناي 
استان ضمن قدرداني از تالش هاي صورت گرفته در این واحد 
انگیزه  و زحمات فراوان کارکنان و اساتید، وحدت، همدلي و 
هاي عالي در کار را عوامل کلیدي و مهم در مدیریت بحران 
و بهبود بهره وری برشمرد.  وي همچنین بهبود شاخص هاي 
مالي واحد در سال هاي اخیر را نشانه کنترل هزینه هاي زائد 
کلیه  در  بیشتر  افزایي  هم  با  کرد  امیدواري  اظهار  و  دانست 
ارکان واحد، آینده اي روشن و متعالي در این واحد دانشگاهي 

که از قدیمي ترین واحدهاي استان است متجلي شود.
در  را  و مشکالت خود  واحد مسائل  کارکنان  پایان جلسه  در 
زمینه های مختلف مطرح و سپس پیشنهادات و راهکارهای 

الزم برای رفع موانع از سوی مسئولین استان ارائه گردید. 

درادامهبازدیدهایاستانیصورتگرفت:

حضور سر زده رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمي 
استــان اصفهان در 

واحـد نایین 

طیمراسمیدرواحداصفهان)خوراسگان(: 
نماینده ریاست عالی دانشگاه در تشکل های سیاسی اسالمی استان اصفهان معارفه شد

روابط عمومی و اطالع رسانی: طی مراسمی و با حضور 
دکتر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  مرکزی  سازمان  نماینده 
حمید دوازده امامی عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی 
به  اصفهان)خوراسگان(  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی 
تشکل  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست  نماینده  عنوان 

های سیاسی اسالمی استان اصفهان معارفه گردید.
سید  المسلمین  و  االسالم  برنامه حجت  این  ابتدای  در 
مجتبی میردامادی مسؤول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان ضمن تبیین جایگاه استان 
وجود  و  کشور  فرهنگی  و  سیاسی  عرصه  در  اصفهان 
استان  این  در  قدرت  پر  فرهنگی  سیاسی  تشکل های 
شادابی  و  نشاط  حفظ  با  باید  دانشجویی  جنبش   گفت: 
معظم  مقام  بیانات  به  توجه  با  را  خود  فعالیت های  خود 
رهبری و در چهارچوب قانون اساسی و مصوبات شورای 

عالی انقالب فرهنگی گسترش دهد. 
سیاست،  به  پیش  از  بیش  باید  امروز  افزود:  میردامادی 
باشیم چرا  داشته  توجه  تولی  و  تبری  و  دوست شناسی 
که دشمن با جنگ نرم فضای فرهنگی ما را مسموم و 

آلوده کرده است.
اند؛  فرموده  که  رهبری  معظم  مقام  بیان  اشاره  با  وی 
دانشجو باید سیاسی و انقالبی باشد و درک زمان داشته 
در  باید  تشکلها  های  فعالیت  تمام  کرد:  اظهار  باشد، 
برنامه  البته  و  گیرد  انجام  آزاد  کرسی  بصورت  دانشگاه 
های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تشکل ها باید تحت 

نظر هیئت نظارت باشد.

مسؤول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان افزود: از آفات فعالیت های دانشجویی برگزاری 
اردوهای مختلط است که از نظر همه مراجع حرام و نباید 
هیچ اردوی مختلطی انجام گیرد. وی با اشاره به فعالیت 
های علمی و تحقیقاتی کشور گفت: امروز دانشگاه آزاد 
کشور  دانش  و  علم  حوزه  در  آبرومندی  چهره  اسالمی 
با  که  اصفهان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ویژه  به  و  است 
اند  بوده  زیادی  افتخارات  منشاء  فروغی  دکتر  مدیریت 
پانزده  از  بیش  که  دانشگاه  این  پزشکی  دندان  رشته  و 
و  آزاد  چه  ایران  کل  های  دانشگاه  بین  در  است  سال 
تبریک  با  میردامادی  است.  آورده  اول  رتبه  دولتی،  چه 
انتصاب دکتر دوازده امامی افزود: خوشحالیم اگر عزیزی 
می رود عزیز دیگری می آید ما از آقای شجاعی خاطره 
ایشان  قانونی  ایشان و عملکرد  تعهد  داریم  های خوبی 
جدا رضایت بخش بود ولی امروز خدا را شکرمی کنیم 

که یک شخصیت دینی  انقالبی دیگر دکتر دوازده امامی 
این مسئولیت مهم را به دست می گیرد. در این برنامه 
که احمدعلی فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
امنای  هیئت  دبیرخانه  رئیس  نقش  رضا  امیر  اصفهان، 
مرکزی  سازمان  از  نیا  محمودی  و  کریمیان  و  استان 
دانشگاه و تعدادی از رؤسا و معاونین فرهنگی واحدهای 
دانشگاه  رئیس  فروغی  احمدعلی  داشتند،  حضور  استان 
دوازده  به  تبریک  ضمن  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد 
امامی گفت: دانشگاه باید رو به جلو حرکت کند، به روز 
باشد و دانشجو باید در آن تحرک و نشاط الزم را داشته 

باشد.
موقع  به  برگزاری  بر  عالوه  ها  تشکل  افزود:  فروغی 
انتخابات تشکیالتی اعضای شورای مرکزی، فعالیت های 
سیاسی و فرهنگی خود را با توجه به بیانات مقام معظم 
رهبری و در چارچوب قانون اساسی و مصوبات شورای 

عالی انقالب فرهنگی ارتقا داده و از تفرقه و کم کاری 
درحوزه فعالیت خود بکاهند. 

وی اظهار کرد: در دانشگاه باید رسالت فرهنگی، علمی، 
اقتصاد و پژوهش همه باهم دیده شوند و این حوزه ها به 
هیچ وجه منفک از یکدیگر نمی باشند، تشکلها باید در 
دانشگاه پویا باشند و به نظر من بهترین پل ارتباطی میان 

دانشجو و تشکل ها می تواند اساتید باشند. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان ضمن تقدیر از 
توانمندی های دوازده امامی گفت: او رشد یافته در همین 
واحد دانشگاهی است که این امر افتخاری ارزشمند برای 
ماست. در ادامه برنامه دکتر دوازده امامی طی سخنانی 
آزاد  دانشگاه  فعال  دانشجویی  سیاسی  تشکلهای  گفت: 
هر  پویایی  برای  کشور  سراسر  واحدهای  در  اسالمی 
و  سیاسی  عرصه های  در  دانشجویی  جنبش  بیشتر  چه 

فرهنگی مورد حمایت مادی و معنوی دانشگاه هستند.
وی با تبیین وظایف هیأت نظارت ابراز کرد: وظیفه هیات 
رسیدگی  هم  و  است  نظارتی  هم  تشکل ها  بر  نظارت 
عمکرد  بر  آتی  برنامه های  در  است  قرار  و  تخلفات  به 

تشکلهای استان نظارت بیشتری صورت بگیرد، 
سیاسی  تشکل های  دبیران  جلسه  این  در  همچنین 
استان اصفهان  آزاد اسالمی  اسالمی واحدهای دانشگاه 
فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  با  جداگانه  بطور  کدام  هر 
سیاسی و فرهنگی تشکل متبوع خود، به تحلیل فضای 
پرداخته،  استان  سیاسی  فعالیت های  عرصه  در  موجود 
مشکالت موجود در بستر فعالیت های سیاسی در استان و 

دانشگاه آزاد اسالمی را تشریح کردند.

فروغیدرشورایاستانیزنانفرهیخته:

در دوران نرم افزارها، دیگر بهانه ای 
برای عدم دخالت زنان در فعالیت های 

جامعه نداریم

بلکه  نیست  افزار  دوران سخت  دیگر  ما  عصر  فروغی:  دکتر 
بهانه ای  افزارها و فناوری ها است و دیگر  دوره توسعه نرم 

برای عدم دخالت زنان در کارها و در اجتماع نداریم.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی واحد اصفهان: رئیس 
جلسه  سومین  در  که  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسالمی استان سخن می 
چشمگیر  تحوالت  زمان  در  افزود:  مطلب  این  بیان  با  گفت 
علمی و صنعتی و قرار گرفتن در عصر فناوری ها، نقش زنان 
افزار  دوره سخت  دیگر  و  است  نمایان شده  بیشتر  جامعه  در 
نیست بلکه دوره توسعه نرم افزارها و فناوری ها است و این 

بهانه دیگر نیست که خانم ها را در کارها دخالت ندهیم.
جامعه  در  زنان  جایگاه  اهمیت  کرد:  اظهار  فروغی  احمدعلی 
ما سطح  ایرانی  اسالمی  جامعه  در  و  دانست  زیاد  العاده  فوق 
افزون  روز  و حضور  باالست  العاده  فوق  ها  خانم  تحصیالت 
دانشجویان زن در دانشگاه ها به ما ثابت می کندکه زنان از 

فعالیت های علمی تحصیالتی باالیی برخوردار هستند.
استاد تمام گروه علوم تربیتی عنوان کرد: ویژگی خانم ها که 
بسیار مهم است آینده نگری آنهاست و به این  ویژگی خانم ها 
باید بسیار توجه کرد و بر همین مبنا باید فعالیت خانم ها را در 

مسیر مثبت گرایی دانست و مورد حمایت قرار داد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با اشاره 

به خدمات علمی و پژوهشی خانم دکتر فروغ مرتضائی نژاد به 
عنوان یکی از مدیران موفق زن در دانشگاه آزاد اسالمی گفت: 
ایشان به عنوان یک خانم نمونه و فعال طی ۲0 سال مدیریت 
این  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  ریاست  بعنوان  خود 
دانشگاه، اقدامات بسیار چشمگیری انجام داده اند و نخبگان 

زیادی را به بخش کشاورزی کشور تقدیم کرده اند.
فروغی در پایان سخنان خود با تجلیل از فعالیت های شورای 
زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، از زحمات 
به عنوان یک  پرستگاری  پیگیری های خانم دکتر سهیال  و 

مدیر زن موفق تشکر ویژه کرد.
بر اساس تعالیم اسالمی و تاکیدات ائمه اطهار)ع(، حفظ کرامت 

و منزلت زن از اهمیت بسزایی برخوردار است

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  جلسه  این  در 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با تاکید بر حفظ جایگاه 
زن در جامعه گفت: در نظام آفرینش، همواره توازن بر قرار بوده 
و زن در این نظام، از حقوقی یکسان مانند مرد برخوردار بوده و 
بر اساس تعالیم اسالمی و تاکیدات ائمه اطهار)ع(، حفظ کرامت 

و منزلت زن از اهمیت به سزایی برخوردار است.
اشاره  با  میردامادی  المسلمین سید مجتبی  و  االسالم  حجت 
به سفارشات دین مبین اسالم و آیات قرآن کریم بویژه آیات 
کمک  باید  مرد  و  زن  گفت:  زنان  درباره  نساء  مبارکه  سوره 
همدیگر و در کنار هم باشند و به نظر من نباید درباره معرفی 
خانم ها و فعالیت های ایشان در جامعه جنبه تدافعی بگیریم. 
میردامادی زنان را سرچشمه محبت و عاطفه و احساسات ناب 
معرفی کرد و شجاعت و قوی بودن را از خصوصیات مردان 
دانست و اظهار کرد: پیشرفت و تعالی دانشگاه آزاد اسالمی در 
جهت کمک به پیشرفت و تعالی علمی و فناوری کشور عزیز 
و  است  تعالی  رضایت حق  در جهت کسب  و  ایران  اسالمی 
چشمگیرتر  تحوالت  شاهد  فرهیخته  زنان  حضور  با  امیدوارم 
و سازنده تری در دانشگاه باشیم. ضرورت حضور زنان را در 
جامعه کمتر از مردان نمی دانیم در این جلسه رئیس دبیرخانه 
هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان نیز با سخنانی 
با تأکید بر نقش شایسته و قابل تامل زن در فرهنگ اسالمی 
جامعه  در  زن  اسالم،  مبین  دین  تاکیدات  اساس  بر  گفت: 
مدیریت  عمده  و  خطیر  وظیفه  سه  انجام  به  موظف  اسالمی 

خانواده، تربیت فرزند صالح و حفظ عفت عمومی است.

را  زنان  اهمیت حضور  و  افزود: ضرورت  نقش  امیررضا  دکتر 
های  آموزه  بر  و عالوه  دانیم  نمی  مردان  از  کمتر  جامعه  در 
اسالمی، علم هم ثابت کرده است هیچ تفاوتی در زن و مرد 
و  فرهیخته  مخترع،  دانشمند،  توانند  می  دو  هر  بلکه  نیست 

صاحب قلم و کاشف شوند.
نقش از حمایت های دکتر فروغی و خانم دکتر پرستگاری و 
اساتید دیگر در موضوع شورای زنان فرهیخته استان قدردانی 
کرد و گفت: ارزش نهادن به شخصیت زن نکته ای است که 
از  و هدف  شده  رعایت  دانشگاهی  واحد  این  در  بسیار خوب 
تشکیل شورای زنان فرهیخته، اقدام ارزشمندی برای پیشرفت 
و تعالی دانشگاه آزاد اسالمی است. جامعه ی ما نیازمند نهادینه 
فرهیخته  بانوان  توانمندی  درباره ی  میدانی  باور  یک  سازی 
فرهیخته  زنان  شورای  رئیس  جلسه  این  ابتدای  در  است 
از  گزارشی  ارائه  اصفهان ضمن  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
فعالیت های انجام شده توسط شورای راهبردی زنان دانشگاه 
آزاد اسالمی، اهداف و وظایف شوراهای استانی را تبیین کرد 
و گفت: جامعه ی اسالمی ایرانی ما نیازمند نهادینه سازی یک 
باور میدانی درباره ی توانمندی بانوان فرهیخته است تا بتواند 

نگاه جامع نگر قرآن کریم را به زن، جامه ی عمل بپوشاند. 
تنظیم  خواستار  جلسه  کار  دستور  در  پرستگاری  سهیال  دکتر 
برای  استان  فرهیخته  زنان  شورای  اجرایی  فعالیتهای  برنامه 
سال ۱۳9۵ در ابعاد همایشی، کارگاه ها و نشست های علمی و 
تعریف و اجرای طرح های پژوهشی متناسب با نیازهای منطقه 

ای زنان واحدهای دانشگاهی استان شد.

نمایندهولیفقیهدرجلسههیأتامنایاستاناصفهان:

نقش دانشگاه آزاد اسالمی در پیشبرد امور فرهنگی قابل توجه است

و  ولی فقیه  نماینده  طباطبایی نژاد  یوسف  سید  آیت اهلل 
امام جمعه استان اصفهان در حاشیه جلسه هیأت امنای 
تشکیل  گفت:  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
جلسات هیات امنای استانی اختیارات بیشتری به استانها 

داده و امور را تسهیل کرده است.
به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 
خواندن  مثبت  با  نژاد  اهلل طباطبایی  آیت  اسالمی،  آزاد 
جلسات هیأت امنای استانی در دانشگاه آزاد اسالمی بیان 
کرد: با تشکیل این جلسات اختیارات بیشتری به استانها 

داده شده و کار مسوالن دانشگاهی استان ها را راحت تر 
کرده است.

در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نقش  نژاد  اهلل طباطبایی  آیت 
پیشبرد امور فرهنگی استان اصفهان را مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: بدون شک دانش و علم در پیشرفت استان و به 
تبع آن کشور نقش بسزایی دارد و از آنجا که واحدهای 
در  اصفهان  استان  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  زیادی 
حال فعالیت است نقش این دانشگاه در تربیت جوانان و 

پیشبرد امور فرهنگی استان قابل توجه است.
امام جمعه اصفهان دورنمای فعالیت دانشگاه آزاد اسالمی 

در آینده را روشن ارزیابی کرد.

،،
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درجلسههیأتامنایاستاناصفهاندانشگاهآزاداسالمیمصوبشد:

بودجه سال 95، سند آمایش و برنامه ششم استان اصفهان

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رئیس  میرزاده  دکتر  حضور  با 
و  ولی فقیه  نماینده  طباطبایی نژاد  یوسف  سید  آیت اهلل 

امام جمعه استان اصفهان و سایر اعضا برگزار شد.
به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 
آزاد اسالمی، دکتر میرزاده در این جلسه با تبریک میالد 
و  وحدت  هفته  آغاز  )ص(،  عبداهلل  بن  محمد  حضرت 
مسیحیان،  تمام  به  )ع(  مسیح  حضرت  میالد  تبریک 
گفت: در این جلسه مقرر شده برنامه بودجه سال ۱۳9۵ 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان بررسی و گزارشی 
برنامه  و   ۱۳9۳ سال  بودجه  در  استان  این  عملکرد  از 

های در دست اجرا سال ۱۳9۴ ارائه شود.
برنامه آمایش آموزشی سرزمینی  با اشاره به تهیه  وی 
عالی  شورای  به  آن  تقدیم  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
 ۳۱ با  برنامه  این  داشت:  اظهار  فرهنگی،  انقالب 
تهیه  ها  استان  پیشنهادات  اساس  بر  و  استانی  برش 
شده است همچنین در این برنامه گرایش ها و فعالیت 
های واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در تمام استان ها 
و  صنعت  اقلیم،  توانایی،  امکانات،  نیازها،  به  توجه  با 

خدمات حوزه استان پیش بینی شده است.
دکتر میرزاده با بیان اینکه برنامه ۵ ساله ششم و برنامه 
افق ۱۴0۴ دانشگاه آزاد اسالمی نیز در دست تهیه است، 
گفت: در برنامه افق ۱۴0۴ دانشگاه، فعالیت های استان 
آنها در نظر گرفته شده که  ها بر اساس توانایی های 
به تدریج در هیات های امنای استانی مطرح می شود.

فلسفه  کرد:  نشان  خاطر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
تشکیل هیات های امنای استانی در دانشگاه واگذاری 

حداکثر امور و اختیارات بیشتر به استان ها است.
دکتر میرزاده با اشاره به 70هزار عضو هیأت علمی تمام 
وقت، نیمه وقت و مدعو دانشگاه آزاد اسالمی گفت: از 

وقت  تمام  علمی  هیات  عضو  نفر  هزار   ۳۵ تعداد  این 
دانشگاه و مابقی اعضای هیات علمی، اساتید دانشگاه 
های دولتی هستند که یکی از مزیت های این دانشگاه 

محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه جذب ۲0 هزار عضو هیات علمی 
دانشگاه  اصلی  های  برنامه  از   96 سال  پایان  تا  دیگر 
دو سال گذشته ۱0  در  راستا  این  در  بیان کرد:  است، 
هزار عضو هیات علمی جذب شده و در دو سال آینده 

نیز ۱0 هزار نفر دیگر جذب خواهند شد.
دکتر میرزاده در ادامه با اشاره به طرح سامانه آزمایشگاه 
های همکار دانشگاه آزاد اسالمی) ساها( ، گفت: ساها 
با دارا بودن 7600 آزمایشگاه و ۳۴00 کارگاه، درواقع 
سامانه  افزار  نرم  که  است  ملی  بزرگ  آزمایشگاه  یک 
این طرح نیز توسط دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی 

نوشته شده است.
استفاده  برای  کرد:  تاکید  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
از این سامانه، هیچ محدودیتی حتی برای دانشجویان 
غیر دانشگاه آزاد اسالمی نیز وجود ندارد و هرکسی از 
هرجای کشور می تواند به آن دسترسی داشته باشد و از 

خدمات آن استفاده کند.
غیر  درآمدهای  ایجاد  برای  جدید  راهی  ساها  طرح 

شهریه ای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در 
زمینه اجرای طرح ساها موفق عمل کرده است، گفت: 
طرح ساها می تواند به راهی برای ایجاد درآمدهای غیر 
شهریه ای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی تبدیل شود.

انداز  چشم  سند  براساس  اینکه  بیان  با  میرزاده  دکتر 
کشور  دانشجویان  درصد   ۳0 که  شده  مقرر   ۱۴0۴
تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  در   ۱۴0۴ سال  پایان  در 
مشغول به تحصیل باشند، گفت: دانشگاه آزاد اسالمی 
خوشبختانه در این زمینه پیشرو بوده تا پایان سال 9۴ 
به این مهم دست می یابد و از لحاظ تعداد دانشجو، به 

افق چشم انداز ۱۴0۴ می رسد.
وی در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: در راستای تأمین 
رفاه اساتید، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی 
دانشگاه  اصلی  های  برنامه  از  دولتی  دانشگاههای  با 

است که این امر تا پایان سال 96 محقق خواهد شد.
دکتر میرزاده تاکید کرد: مسئوالن و مدیران در دانشگاه 
تا حد ممکن هزینه های جاری خود  باید  اسالمی  آزاد 
را کاهش دهند و جلب کمک های مردمی از مواردی 
شود.  توجه  آن  به  آتی  سال  بودجه  در  باید  که  است 
زیرا این موضوع از جمله مصوبات شورای عالی انقالب 

فرهنگی نیز هست.
وی با بیان اینکه یکی از وجوه درآمد در دانشگاههای 
تمامی  در  گفت:  است،  مردمی  کمکهای  جلب  دنیا، 
ما  و  است  فعال  خیریه  بنیاد  دنیا  بزرگ  های  دانشگاه 
هم در دانشگاه آزاد اسالمی باید به دنبال این موضوع 

باشیم.
جزء  بنیان  دانش  اقتصاد  و  مقاومتی  اقتصاد  به  توجه 

برنامه های اصلی دانشگاه است
دکتر میرزاده خطاب به مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی 
های  طرح  بودجه  درصد  دو  گفت:  اصفهان،  استان 
درصد  دو  و  ورزشی  امور  بودجه  درصد  دو  فرهنگی، 
استان  بودجه  برنامه  در  باید  دانشجویی  حوزه  بودجه 

لحاظ شود.
مقام  فرمایشات  اساس  بر  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
معظم رهبری الزمه خودکفایی میهن اسالمی توجه به 
اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان است، خاطر نشان 
کرد: این موضوع بحمداهلل به عنوان یک برنامه اصلی 
در تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در دست اقدام 

است.
زمینه  در  اصفهان  استان  بودجه  است  ذکر  به  الزم 
و  منابع  از حیث  و  تومان  میلیارد  و هزینه ۴00  درآمد 
هیات  اعضای  تایید  مورد  تومان  میلیارد  مصارف ۵00 
توسعه  سند  همچنین  گرفت.  قرار  استان  این  امنای 
واحدهای دانشگاهی استان مبتنی بر آمایش سرزمینی 
و برنامه ششم استان با اصالحاتی تصویب شد و مقرر 
شد اصالحاتی که مدنظر جلسه بود در کمیسیون دائمی 
هیات امنای استان مطرح شود، تایید کمیسیون دائمی 
هیات امنا به منزله مصوبه هیات امنا باشد و به استحضار 

اعضای هیات امنا برسد.

دومین جلسه بررسی طرح 
دهکده سـالمندان                         

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان ) خوراسگان ( برگزار شد

دکتر جمالی نژاد شهردار اصفهان گفت : این طرح سنگین است . قدری باید 
سبک شود فضائی در کنار دانشگاه مدنظر بود ولی تغییر کاربری نمی توان داد 
و جزو کمربند سبز بود و جزو فضاهای عمومی است . منطقه ای که پیشنهاد 
ما است . باغ تندرستی است که برای احداث این دهکده مناسب است هرچند 
بهتراست در این زمینه بحث و تبادل نظر شود. دکتر فروغی در خصوص 
دهکده سالمندان بیان کرد : در سال 80 به این فکر افتادیم با همکاری 
مهندس تاکی طرح جامع تهیه شد مهندس سیف الهی هم خیلی زحمت 
کشیدند . سالمندان چند گروه هستندتعدادی مستقل و نیمه آگاهند و تعدادی 
نه مستقل و نه آگاهند و تعدادی مستقل و آگاهند. سالمندان باید احساس 
آرامش کنند و اوقات فراغت داشته باشند و جائی باشند که کرامتشان حفظ 
شود و از نظر تفریحی و پزشکی تامین باشند. همه انسانها به دنبال عاقبت به 
خیری هستند و انشاءا... این طرح تحقق می یابد. زمینی نیز در کنار دانشگاه 

داریم که پیشنهاد می کنیم بازدید نمائید و نظر خود را بیان کنید.
مهندس زرگر درخصوص این طرح بیان کرد طرح بسیار خوب و عالی و جامع 
است و این جمع حاضر دولتی – مردمی و دانشگاهی است . مهندس سمیعی 
طرحی که ارائه دادند بسیار دقیق و خوب بود و نشان می داد که روی طرح 
کار شده بود – ایشان انسان عالی – دلسوز – دقیق هستند و حساسیت این 
کار بر همه روشن است . در ا مر ظرفیت سازی کار دولت حمایت و رفع موانع 
است و هموارکردن راه – وی گفت : کرامت انسانها از ابتدای نطفه انسان 
تا وقتی که بمیرد و بعد از آن باید حفظ شود وی خاطرنشان کرد خودمان 
هم این مسیر را طی می کنیم و چند سال دیگر هم خودمان می توانیم از 
امکانات این طرح استفاده کنیم . زمانی بازنشستگان آب را دعوت کردیم 
حدود ۳0-۲0  نفرشان از من تشکر کردند و گفتند تا حاال ما را در خانه آدم 
حساب نمی کردند مسائل بازنشستگان خیلی متنوع است باید نیازهای واقعی 
آنها را دید ما باید نظرات سالمندان را هم در احداث دهکده لحاظ کنیم چون 

برای آنان کار می کنیم .
مهندس سمیعی در خصوص طرح گفت : وی عنوان کرد بزرگواران نظرهای 
حمایتی خوبی را به ما گفتند . در سوره روم از سالمندان یادمی شود – رسیدن 
به طرحی اصولی براساس هدف اصلی طرح دهکده تفریحی – اقامتی 
سالمندان را به صورتی پیاده کنیم که الگوئی شود برای بقیه وی گفت : 
در گذشته حمایت از سالمندان می کردند و خانواده ها مراقبت از سالمندان 
را واجب می شمردند ولی اکنون اوقات فراغت کاهش پیدا کرده – هزینه 
های زندگی و مسکن باال رفته – اعتبار و منزلت سالمندان کاهش پیدا کرده 
– دوران بازنشستگی با دوره سالمندی یکسان شده است . نباید خانه نشینی 
سالمندان اتاق انتظار برای مردن شود. جایگاه سالمندان باید حفظ شود. وی 
گفت: به ازای هر ۱۴ نفر یک سالمند داریم این آمار رو به افزایش می رود. 
سالمندان نقش مؤثری در سرمایه های اجتماعی دارند و هرچقدر سرمایه 

را بها بدهیم کمک می کند در جهترسیدن به پایداری و مدیریت شهری .
در بحث پردیس خانواده ها – ما باید یک پایگاهی طراحی کنیم جدای از 
خانه سالمندان – آالن جو به صورتی است که مردم می گویند پدر و مادرم را 
خانه سالمندان بگذارم جواب مردم را چه بدهم ؟ آما آنها به مراقبت بیشتری 
نیاز دارند . آنها را باید امکان دهیم و در همان شرایط هم بتوانند با خانواده 
هایشان زندگی کنند. سالمندی که به بازنشستگی ورود پیدا می کند دنیای 
تجربه است که بتوانیم ارتباط با نسل جوان را حفظ کنیم و در مناطق شهری 
اصفهان کسری دهیم . سالمندان باید از نظر اجتماعی – جسمی – اقتصادی 

درگروههای خود طبقه بندی شوند .
وی گفت : خانه سالمندان موجود به لحاظ عدم حمایت های دولتی اکثراً تغییر 
کاربری داده شده ، اصول معماری و زیبا شناختی در آن رعایت نشده است 
– جهت دار نیست – مشکل آنها شرایط نامناسب محیطی برای سالمندان و 
نامناسب بودن شرایط روحی سالمندان است و باید یک مدیریت تغییر ایجاد 
کنیم . در گذشته بر اساس صرفاً رده سنی سالمندان طبقه بندی می شدند و 

این خیلی جالب نیست . 
6 و یا 8 نفر در یک خوابگاه در نظر گرفته شده است و باید جنبه اقتصادی 
اجتماعی را هم لحاظ کنیم . سالمندان نابینا و فاقد حرکت و آنهایی که 
دچار فراموشی شده اند و کسانی که فاقد حرکت و کنترل هستند وسایت 
هم قابلیت توسعه داشته باشد و با شهر اصفهان فاصله کمی داشته باشد. 
برخورداری از آب و هوا و شیب مناسب و مالیم و وجود فضای سبز که 
الزامات سایت است . دور بودن از سرو صداهای ناهنجار و دسترسی سریع 
و آسان باید لحاظ شود. باید به محورهای ۱- خدماتی اداری    ۲- فرهنگی 
مذهبی    ۳- تفریحی توانبخشی اهمیت دهیم و عناصر سایت را بر اساس 
این محورها بچینیم . ساختمان های خوابگاهی – سوئیت – ویال و ویژگیهای 

جسمی که سالمندان دارند در این طرح لحاظ شده است . 
در این جلسه پروفسور نفیسی – مهندس صمصام شریعت – حجه االسالم 
طاهری – مهندس سیف الهی – مهندس امینی – مهندس رضائی – 
مهندس صرامی – آقای عامری و مهندس نصر و دیگران نظرات خود را در 

رابطه با دهکده سالمندان عنوان کردند. 

بهمنظورتوسعهپژوهشهایکاربردیصورتگرفت:

امضای تفاهم نامه همکاری های علمی و پـژوهشی میان 
واحد اصفهان)خوراسگان( و شهرداری اصفهان

نامه  تفاهم  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
همکاری علمی، پژوهشی، آموزشی و فناوری میان 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  اصفهان  شهرداری 

اصفهان)خوراسگان( منعقد شد.
واحد  اسالمی  آزاد  فناوری  و  پژوهش  معاون 
با هدف توسعه پژوهش  اصفهان)خوراسگان( گفت: 
جامعه  نیازهای  به  پاسخگویی  و  کاربردی  های 
رفع  و  شهری  مدیریت  نیازهای  ساختن  برطرف  و 
های  همکاری  نامه  تفاهم  شهروندان،  مشکالت 
حوزه  میان  فناوری  و  آموزشی  پژوهشی،  علمی، 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( و معاونت برنامه ریزی، پژوهش 
و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان منعقد گردید.

به  که  نامه  تفاهم  این  در  افزود:  نجفی  پیام  دکتر 
است  رسیده  طرف  دو  پژوهشی  معاونین  امضای 
تبادل  تجربیات،  انتقال  در  کردند،  توافق  طرفین 
آزمایشگاهی  امکانات  از  استفاده  اطالعات،  و  آمار 
انتشار  و  فناوری  انتقال  در  همکاری  تحقیقاتی،  و 
دستاوردهای علمی و فناوری و انتشار تالیفات و کتب 
امکانات  و  ها  از ظرفیت  و مجالت علمی مشترک 

یکدیگر استفاده نمایند.
واحد  اسالمی  آزاد  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اصفهان)خوراسگان( اظهار کرد: هدف اصلی در این 
تفاهم نامه بکارگیری ظرفیت های متقابل دانشگاه 
و شهرداری، برای حل و اجرای مسائل شهری است 

این تفاهمنامه، زمینه ساز قراردادها و طرح های  و 
تفاهم  این  افزود: همچنین در  بعدی می شود. وی 
استفاده  بر  طرفین  آموزشی  های  زمینه  در  نامه 
های  دوره  برگزاری  آموزشی،  فضاهای  از  متقابل 
و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در  ای  رشته  بین  جدید 
برگزاری  مدت،  کوتاه  های  دوره  برگزاری  دکتری، 
آزمون های استخدامی و ارتقایی شهرداری و تدوین 
سرفصل دروس تخصصی مورد نیاز شهرداری تاکید 
نامه،  تفاهم  این  اساس  بر  است. نجفی گفت:  شده 
اعالم  ضمن  شود  می  متعهد  اصفهان  شهرداری 
دانشگاه  به  فناوری  و  آموزشی  تحقیقاتی،  عناوین 
های  پروژه  نیاز  مورد  مالی  های  هزینه  تامین  و 
تحصیالت  دانشجویان  های  نامه  پایان  از  مصوب، 
تکمیلی حمایت کند، همچنین دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان)خوراسگان( متعهد گردید که با فراهم 
به  شهرداری  کارکنان  تحصیل  ادامه  شرایط  سازی 
ارائه  و  محور  پژوهش  دکتری  های  دوره  صورت 
در  اطالعاتی  و  آموزشی  و  فناوری  علمی،  خدمات 
زمینه های تخصصی، طرح های پژوهشی و فناوری 

مورد نیاز شهرداری را اجرایی کند.
واحد  اسالمی  آزاد  فناوری  و  پژوهش  معاون 
این  انعقاد  با  کرد:  نشان  اصفهان)خوراسگان( خاطر 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  شهرداری  قرارداد، 
دوره  برگزاری  در  توانند  می  اصفهان)خوراسگان( 
های آموزشی کوتاه مدت به صورت مشترک، دوره 
دوره  اجرای  الکترونیکی،  صورت  به  آموزشی  های 
های جدید بین رشته ای در سطوح کارشناسی ارشد 

و دکترا همکاری کنند.

شش تن پژوهشگر واحد 
اصفهان )خوراسگان( 

برتر استان شدند
روابط عمومی و اطالع رسانی: شش تن از پژوهشگران دانشگاه 
پژوهشگران  عنوان  به  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد 

بر تر استان اصفهان، مورد تقدیر قرار گرفتند. 
با حضور استاندار،  در جشنواره پژوهشی استانداری اصفهان که 
شخصیت های  دیگر  و  تحقیقاتی  مرکز  و  دانشگاه ها  رؤسای 
از  تن  شش  شد،  برگزار  اصفهان  دانشگاه  محل  در  استانی 
پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( به 
عنوان پژوهشگران بر تر استان مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند. 
در این مراسم از میان 60 پژوهشگر معرفی شده از دانشگاه های 
آزاد  نور،  پیام  دولتی،  دانشگاههای  اصفهان،  استان  مختلف 
اسالمی و سایر موسسات تحقیقاتی، ۳0 نفر برگزیده شدند که 
از این تعداد 6 نفر پژوهشگران بر تر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان )خوراسگان( بودند. 
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بر تر  پژوهشگران  اسامی 
)خوراسگان( به این قرار است؛ مریم قاسمی، عضو هیات علمی 
گروه معماری، سوسن صادقیان عضو هیات علمی گروه پزشکی، 
غالمرضا منشئی عضو هیات علمی گروه روان شناسی، مریم گل 
نباتات، مرجان  آبادی عضو هیات علمی گروه زراعت و اصالح 
میرزائی  حسن  زهرا  و  جوان  پژوهشگران  باشگاه  عضو  پدیدار 

عضو باشگاه پژوهشگران جوان.

شورای عالی استانی همایش پیشگیری دانش مدار از وقوع جرم تشکیل جلسه داد

روابط عمومی و اطالع رسانی:  شورای عالی استانی اولین همایش 
در  و وقوع جرم،  اجتماعی  آسیب های  از  مدار  دانش  پیشگیری 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(،  تشکیل جلسه 

داد. 
در ابتدای این جلسه دکتر احمدعلی فروغی رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی استان اصفهان و رئیس اولین همایش ملی پیشگیری 
امروزه  گفت:  جرم  وقوع  و  اجتماعی  آسیب های  از  مدار  دانش 
در نظامهای حقوقی و اجتماعی دنیا با برنامه های منظم علمی، 
آسیب های  و  جرم  از  پیشگیری  مقوله  در  را  موثری  گام های 

اجتماعی برداشته اند. 
تفاهم  مبنای  بر  همایش  این  برگزاری  اینکه  بیان  با  فروغی 
نامه ای است که قوه قضائیه با هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی 
منعقدکرده است افزود: همایش پیشگیری دانش مدار از آسیب های 
اجتماعی و وقوع جرم بعنوان اولین همایش ملی در این سطح، 
با مشارکت دانشگاه آزاد اسالمی و قوه قضائیه به میزبانی واحد 
اصفهان )خوراسگان( برگزار می گردد و در این همایش درنظر است 
با استفاده از مقاالت و دیدگاههای نخبگان و اندیشمندان این حوزه 

نسبت به یافتن راههای علمی پیشگیری از جرم اقدام کرد. 
در این جلسه اصغر عالمیان دبیر اجرائی همایش با ارائه گزارشی 
از پیشرفت کارهای اجرایی صورت گرفته در همایش، اظهار کرد: 
در این همایش با مکاتبه صورت گرفته با بیش از ۱۳00 دانشکده 
حقوق، جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت، حوزه های علمیه، 
فرماندهی  زندان ها،  کل  اداره  تحقیقاتی،  مراکز  ها،  دادگستری 
تامین  و  تعاون، کار  ادارات  بهزیستی،  ادارات  استان ها،  انتظامی 

اجتماعی کشور، جهت فراخوان مقاله و حضور در همایش صورت 
گرفته و تاکنون ۲۵000 نفر از تارنمای همایش بازدید کرده اند و 

بالغ بر ۲۲0 نفر در این همایش ثبت نام کرده اند.
ادامه دکتر محمدرضا قنبری دبیر کمیته علمی همایش در  در 
خصوص نحوه ارزیابی و داوری مقاالت گفت: با توجه به تمهیدات 
با  مرتبط  اساتید  برجسته ترین  بین  از  داوران  هیأت  شده  اتخاذ 
موضوع و محورهای همایش برگزیده شده اند و با توجه به سامانه 
نرم افزاری همایش، کلیه داوری ها بصورت اینترنتی صورت خواهد 

گرفت. 
قنبری افزود: در حاشیه این همایش ۳ کارگاه تخصصی پیش 
بینی شده است که با استفاده از استادان مجرب نسبت به آموزش 
آخرین رهیافت های علمی و عملی در حوزه پیشگیری از جرم 

اقدام خواهد شد. 
در ادامه این جلسه هر یک از حاضرین به فراخور موضوعات مرتبط 

با سازمان متبوع مطالبی ارائه کردند. 
دکتر سعید صادقی مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: این 
اداره کل آمادگی دارد تا تمام ظرفیت اجرائی سازمان بهزیستی 
موضوع  با  مرتبط  غیردولتی  نهادهای  و  سمن ها  بویژه  استان 

پیشگیری از جرم را در این موضوع فعال نماید. 
در ادامه رمضان امیری مدیرکل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی 
و تربیتی استان با ارائه آماری از وضعیت زندانهای استان اظهار کرد: 
این اداره کل آمادگی دارد در بخشهای علمی و اجرائی همایش و 
ایجاد غرفه هایی از سوی زندانیان در روزهای برگزاری همایش، 
همکاری نماید و با تدوین مقاالت کاربردی با موضوع پیشگیری از 

جرم، بر غنای علمی همایش بیافزاید. 
همچنین سرهنگ جهانگیر کریمی معاونت اجتماعی و پیشگیری 

انتظامی استان اصفهان گفت: از آنجائی که  از جرم فرماندهی 
نیروی انتظامی بطور مستقیم با مقوله جرم در جامعه درگیر است 
انتظار آن است که همایش نتایج علمی و کاربردی داشته باشد، لذا 
پیشنهاد مشخص ما آن است که درکنار کمیته داوران، کمیته ای 
از میان  بتوان  تا  برداری« تشکیل شود  با عنوان »کمیته بهره 
مقاالت بهترین و کاربردی ترین شیوه های نوین پیشگیری از جرم 

را استخراج کرد و مورد استفاده قرار داد. 
سید حمید هاتف الحسینی معاون صدا و سیمای استان نیز در 
استانی  سیمای  و  صدا  کامل  آمادگی  اعالم  ضمن  جلسه  این 
برای پوشش کامل برنامه های مرتبط با همایش عنوان کرد: باید 
واقعیت های جرم و آسیب های اجتماعی از طریق اطالع رسانی 
در جامعه بازگو شوند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، 
اطالع رسانی درست و بجا می تواند از بسیاری از جرائم پیشگیری 
کند و این سازمان آماده است با برنامه سازی از طریق صدا و سیما 

و نشست های تخصصی و کار شناسی در این حوزه همکاری کند. 
در ادامه سید محمد صائب مدیرپژوهشی دفتر تحقیقات فرماندهی 
انتظامی استان، احمدرضا پرنده معاون مدیرکل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی و مونس استادی کار شناس سیاسی فرمانداری اصفهان 
درخصوص ظرفیت ها و قابلیت های سازمان متبوع خود به منظور 

همکاری در همایش نکات ارزشمندی بیان کردند. 
شایان گفتن است: اولین همایش ملی پیشگیری دانش مدار از 
آسیب های اجتماعی و وقوع جرم در تاریخ های ۱9 و ۲0 اسفند 
ماه سال جاری با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم 
قوه قضائیه و معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه آزاد اسالمی و به 
میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( برگزار 
خواهد شد، مهلت ارسال مقاالت این همایش ۱۲ بهمن 9۴ خواهد 

بود.

،،



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهل و یکم 
بهمن ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره چهل و یکم 
بهمن ماه 1394
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مرکز تحقیقات بیابان زادئی واحد اصفهان 
)خوراسگان( مجوز فعالیت گرفت

روابط عمومی و اطالع رسانی: مرکز تحقیقات بیابان زدایی 
از سوی  آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(  دانشگاه 

معاونت پژوهش و فناوری محوز فعالیت دریافت کرد. 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
به  توجه  با  افزود:  خبر  این  اعالم  با  اصفهان)خوراسگان( 
مطالعات  زمینه  در  دانشگاهی  واحد  این  پژوهشی  سوابق 
هیأت  توسط  کار شناسی  بررسی های  از  پس  زدائی  بیابان 
امنای استان اصفهان و سازمان مرکزی و بررسی تجهیزات 
و امکانات این واحد دانشگاهی مجوز مرکز توسط معاونت 

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی صادر شد. 
پیام نجفی اظهار کرد: این مرکز در حال حاضر در جهت 
و دویست  میلیارد  مالی یک  پرداخت  با  و  ریزگرد ها  تنزل 
ریاست  فناوری  معاونت  سوی  از  حمایت  ریال  میلیون 
است  گرفته  قرار  خشکسالی  بردن  ازبین  جهت  جمهوری 
سرمایه گذاری  و  اقتصاد  راهبردی  شورای  جلسه  در  و 
دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی از طرح تولید »نانورس« 
برای  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
اعالم  زدایی  بیابان  و  بادی  فرسایش  ریزگرد ها،  با  مبارزه 

حمایت شد. 
نجفی با بیان اینکه مرکز تحقیقات بیابان زدائی در پایلوت 
اندازی شده  راه  حاضر  حال  در  مربع  متر  وسعت ۳00  به 
استاد  احمد جاللیان  دکتر  مرکز  این  رئیس  اولین  و  است 
»نانو  افزود:  است،  شده  تعیین  خاک  شناسی  گروه  تمام 
نانو  فناوری  از  استفاده  با  که  است  محصولی  نام  رس« 

می تواند در ثبیت شن های روان و جلوگیری از بیابان زایی، 
داشته  جدی  تأثیری  ریزگرد ها  پراکنش  و  بادی  فرسایش 
ریاست  نانو  توسعه  ستاد  توسط  که  رس«  »نانو  و  باشد 
جمهوری، مورد تأیید علمی قرار گرفته است و در قالب ۲ 
اختراع در سازمان مالکیتهای صنعتی به ثبت رسیده است، 
توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( به 
شکل غیر صنعتی تولید شده تا باعث جلوگیری از فرسایش 
با  را  کشور  امروز  که  شود  ریزگردهایی  با  مقابله  و  خاک 

بحران زیست محیطی مواجه ساخته است. 
جغرافیایی کشورمان  موقعیت  به  توجه  با  کرد:  اظهار  وی 
که در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و همچنین 
توسط  آمده  وجود  به  مشکالت  و  بیابان ها  سطح  افزایش 
ریزگرد ها و همچنین مطالعه منابع روز دنیا بر آن شده ایم 
این  رفع  در  نانورس  از  استفاده  و  تولید  تکنولوژی  از  تا 
مشکالت یاری بگیریم و مرکز تحقیقات بیابان زدایی در 

این خصوص می تواند بسیار مؤثر باشد.

معاونصندوقنوآوریوشکوفاییکشوردرواحداصفهان:

طرح تولید بذر واحد اصفهان ) خوراسگان ( 
در اولویت سرمایه گذاری است 

مهندس رحیمی معاون صندوق نوآوری و شکوفائی کشور 
در بازدید از طرح دانش بنیان تولید بذر در واحد اصفهان 
کشور  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق   : گفت  )خوراسگان( 
خاص  پیچیدگی  کند  می  مرور  بنیانی  دانش  طرحهای 
دارند  ، ماموریت ما برای دانشگاهها بر اساس برنامه ریزی 
مشخص است و البته فعالیت های  پژوهشی جزء الینفک 

این ماموریت است .
به فن  را  آموزش  و  بسیار مهم است  فناوری   : وی گفت 
باید تبدیل کرد تا محصوالت تولیدی صادر شود ،  آوری 
و دانشگاههائی بیشتر توانایی جذب تسهیالت را دارند که 
فن آوری بیشتری داشته باشند ، رحیمی افزود : طرح دانش 
بنیان تولید بذرهای هیبریدی در واحد اصفهان ) خوراسگان 
را  طرحهایی  صندوق  و  دارد  مزیت  دیگر  طرحهای  بر   )
حمایت می کند که مورد تائید باشد و مجوزهای اولیه را 
گرفته باشد و صندوق در صورتی وارد عمل می شود که 
ایده و طرح دانش بنیان و بصورت شرکت مصوب باشد و 

در این صورت ما در کنار پژوهشگر هستیم .
نگین  مورد  در  و شکوفایی کشور  نوآوری  معاون صندوق 

بذر دانش گفت : این شرکت تائیدیه اولیه را دارد ، ابتدا ما 
باید سبد نمونه سازی داشته باشیم  و چند نمونه برای بازار 
باید ارائه شود تا بازار را با این محصول آشنا کنیم و سبد 
تولید متنوع است ، در ارائه وام نیز باید تضمین داده شود ، 
گفته شده که دانشگاه تضمین الزم را می دهد ، بهتر است 
این طرح در فاز اول محدودتر شود و سرمایه گذاری خیلی 
وسیع نباشد البته شرکت هائی که تازه تاسیس می شوند 

تضمین ملکی نمی خواهند .
در این جلسه مهندس اقتداری رئیس مرکز تحقیقات بذر 
و آزمایشگاه دبل هاپلوئیدی واحد اصفهان ) خوراسگان ( 
گرفته  درنظر  با ۳00 هکتار  بذر  تولید  برای   . کرد  عنوان 
شده است و برای این منظور نیاز به حمایت مالی و اعتباری 
توانیم  می  ساله   ۵ اجرای  و  ساله   ۳ تنفس  با  ما  و  است 
بازپرداخت را شروع کنیم و در عرض ۳ سال وام را پرداخت 
می کنیم ، وی به فرایند کشت فلفل ، هنداونه و خربزه و 
خیار اشاره کرد و توضیحاتی داد که بذرها این صیفی جات 
بسیار گران است و ما با مطالعات علمی که روی این بذرها 
انجام می شود هزینه خرید بذر را هنگام تولید بسیار کاهش 

خواهیم داد .
در این جلسه دکتر پیام نجفی – معاون پژوهش و فناوری 
آزاد اسالمی واحد اصفهان ) خوراسگان ( درباره  دانشگاه 
پیشرفتهای این واحد  دانشگاهی گفت : در این دانشگاه ۱۲ 
مرکز تحقیقات و ۱0 دانشکده مصوب فعالند ، آزمایشگاهای 
در   : گفت  وی   ، است  زا  درآمد  بخشهای  جزو  پژوهشی 
دارای  ما  دانشگاه  زایی  درآمد  و  تحقیقات  توسعه  راستای 
یک واحد گاوداری مجهز ، یک واحد پیشرفته مرغداری ، 

بامشارکتواحداصفهان)خوراسگان(:

دومین همایش انجمن کـواترنری در 
اصفهان برگزار شد

در  کواترنری  علوم  کاربردی  علمی  همایش 
همایش  دومین  و  محیطی  فرایندهای  شناخت 
اصفهان  واحد  مشارکت  با  ایران  کواترنری  انجمن 

)خوراسگان( برگزار گردید. 
واحد  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
»کواترنر  گفت:  همایش  این  علمی  دبیر  اصفهان، 
دوران  از  مهمی  بخش  و  دوران  آخرین  عنوان  به 
زمین شناسی شناخته می شود؛ زیرا انسان در این دوره 
سازه های  تمام  و  است  گذاشته  زمین  عرصه  به  پا 
انسانی و فعالیت بشر و اکوسیستم گیاهی و جانوری 
آخرین  و  است  شده  تشکیل  کواترنری  حیطه  در 
خشکی هایی که پدیدار شده نیز مربوط به این دوره 

است.« 
افزود:  همایش  این  علمی  دبیر  حجازی  حسن 
سازمان  همایش،  این  کنندگان  برگزار  مهم ترین 

آزاد  دانشگاه  اصفهان،  دانشگاه  کشور،  زمین شناسی 
اسالمی اصفهان و انجمن کواترنری ایران هستند و 
در این همایش ۱00مقاله دریافت شده که 60 درصد 

از آن ها مورد پذیرش قرارگرفته است. 
اصفهان  واحد  زمین شناسی  عضو هیات علمی گروه 
)خوراسگان( هدف از اجرای این همایش را این گونه 
عنوان کرد: »این همایش مسیری را باز می کند که 
همه علوم مرتبط با کواترنری هم پیمان و هم مسیر 
کنیم،  کاربردی  را  کواترنری  علوم  بتوانیم  تا  شوند 
باستان شناسی،  جغرافیا،  زمین شناسی،  زمین،  علوم 
دو  از  را  فعالیتشان  می توانند  و...  خاک شناسی 
و  مطالعه  مورد  و  بررسی  تاکنون  قبل  سال  میلیون 

پژوهش های جدید قرار دهند.« 
در روز دوم این همایش که میهمانانی از ۱۵ استان 
داشتند،  حضور  مختلف  دانشگاه های  از  و  کشور 
و  گاوخونی  تاالب  یاس،  دره  لردگان،  از  میهمانان 

زفره با حضور متخصص بازدید کردند.

واحد پرورش زنبور عسل و گلخانه های تولیدی می باشد ، 
بوردهای تخصصی و سالنهای بزرگ سمینارها  ، مجالت 

انگلیسی ، ژورنالها و دهها شرکت معیار دانش را داریم . 
این دانشگاهها بعالوه پروژه هایی  : در  نجفی اظهار کرد 
برای پسماند و پساب ، طرحهائی برای آلودگی هوا داریم 
،  در بتون مرکز تحقیقات داریم ، مرکز تحقیقات سلولهای 
بنیادی دندان ، طب سنتی ، دوره های طب سنتی و ۵0 
تیم و شرکت و موسسه از سال 8۴  شکل گرفته است و 
مرکز رشد این دانشگاه به تائید وزارت علوم رسیده است .

زرهانیدرواحداصفهان)خوراسگان(:

کار پژوهشی مکمــل کارآفرینی است و باید در این رابطـه 
سرمایه گذاری کرد

معاون  زرهانی  دکتر  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
دانشگاه و ریاست سازمان سما گفت: رشد انسان زمانی 
شکوفا می شود که بتواند با رازهای خلقت آشنا شود 
و در این میان کار پژوهشی مکمل کارآفرینی است و 

باید در این رابطه سرمایه گذاری کرد.
هفته  بزرگداشت  همایش  دومین  در  که  زرهانی 
پژوهش سما استان اصفهان با عنوان پژوهش، مهارت، 
کارآفرینی در تاالر امیرکبیر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
منشاء  افزود:  گفت،  می  سخن  اصفهان)خوراسگان( 
تمدن گذشته انسان های متفکر و حقیقت جو بوده اند 
و همان گونه که قرآن کریم می فرمایند »آیا کسانی 

که می دانند با آنهایی که نمی دانند برابرند؟«
در این جلسه که مدیرکل آموزش و پرورش و روسای 
معاونین  و  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  نواحی 
شخصیت  دیگر  و  استان  دانشگاهی  واحدهای  سما 
های استانی حضور داشتند، ریاست سازمان سما، تعلیم 
و تربیت را شناخت و پرورش استعدادها و رشد علمی 
و عقالنی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: دین اسالم 
دینی چند بعدی است و باید زمینه رشد استعدادها را با 
تعلیم و تربیت فراهم سازیم و نقش مدرسه و خانه در 

این راستا بسیار مهم و اساسی است.
دانشگاه  به  متعلق  سما  مدارس  داد:  ادامه  زرهانی 
قرار  مدارس  این  سر  بر  علمی  هیأت  سایه  و  است 
مدارس  بزرگان،  دیگر  و  پیاژه  که  گونه  و همان  دارد 
را وابسته به دانشگاه ها می دانستند و بر همین اساس 

توانستند تحقیق کنند، بر نقش دانشگاه آزاد اسالمی و 
سازمان سما در جهت تقویت رویکرد علمی تحقیقاتی 

دانشجویان و دانش آموزان تأکید کرد.
پژوهشی  دستاوردهای  از  بازدید  در  من  افزود:  وی 
استان  سمای  در  آنها  های  نوآوری  و  آموزان  دانش 
اصفهان شگفت زده شدم و سما وقتی سما است که 
پژوهش سرا باشد و مطالعات علمی داشته باشد و بتواند 
از همان کودکی استعدادهای پنهان و تفکر و تعقل و 
این  اجتماعی شدن دانش آموزان را پرورش دهد، در 
صورت جامعه ای با انسان های رشید، عاقل، صاحب 
بصیرت و از جمیع اینها جامعه ای متمدن داشته باشیم، 
جامعه ای که مغز متفکر داشته باشد بادهای شدید آن 

را تکان نمی دهد.

سما  آموزشکده  بدنی  تربیت  رشته  دانشجوی  کیانی  جالل 
 ۲0۱6 المپیک  انتخابی  مسابقات  در  )خوراسگان(  اصفهان 
هندبال حضور داشته وبه همراه این تیم به مقام نایب قهرمانی 
آسیا دست یافتند.این موفقیت ارزنده را خدمت تمامی همکاران 

،اساتید،دانشجویان عزیز تبریک عرض می نماییم.

دانشجوی آموزشکده سما 
اصفهان )خوراسگان( در 

مسابقات المپیک 2016 هندبال

اصفهان  سه  سما  دبیرستان  اول  ی  دوره  آموزان  دانش 
)خوراسگان( در مسابقات ورزشی آموزش و پرورش ناحیه سه 
با شایستگی ، موفق به کسب مقام قهرمانی و مقام اول دوبل 

بدمینتون گردیدند.
 اسامی بازیکنان : محمد حسین مطاعی،مهران فالمرزی،خشایار 
جناب  مربیگری  با  ساالری  آخوندی،رامتین  نظری،سهیل  شاه 

آقای ارسن دار.
آموزان  همکاران،دانش  تمامی  خدمت  را  ارزنده  موفقیت  این 

وخانواده ی گرامیشان تبریک عرض می نماییم.

افتخار آفرینی دانش 
آموزان دبیرستان سما در 

مسابقات بدمینتون

،،

،،
جلسه آموزش خانواده ،دبستان ۲سما بعداز ظهر روز یک 
شنبه هشتم آذر ماه در محل سالن اجتماعات حوزه ی 
معاونت سما واقع در مجتمع اداری امیرکبیربرگزارشد. 
هدف از برگزاری این جلسه آشنایی بیشتر اولیا دانش 
آموزان با برنامه های آموزشی،تربیتی،اخالقی،بهداشتی 
جریان  در  اولیا  اینکه  ونیز  آموزان  دانش  وسالمت 
وضعیت هوشمند سازی مدرسه و ارتباط آنها از طریق 
فرزندان  ومدرسه  بامعلم،مدیر،کالس  افزار سمیم  نرم 

خود قرارگیرند،بود.
در این همایش خانم امین الرعایا مدیر دبستان ضمن 
خیر مقدم به اولیا وتسلیت به مناسبت اربعین ، هدف 
از  جاری  تحصیلی  سال  جدید  های  برنامه  اجرای 
قبیل،آموزش فلسفه به کودکان،آموزش لگو،نرم افزار 

سمیم را بیان نمودند.
مرکز  رئیس  و  دانشگاه  معاون  مدنیان  آقای  سپس 
اهمیت  پیرامون  اصفهان،  سما  فرهنگی  و  آموزشی 
پیشرفت  برای  مدرسه  با  اولیا  هماهنگی  و  اطالع 
اخالقی، تربیتی وآموزشی دانش آموزان مطالبی مطرح 
و  به کودکان  فلسفه  آموزش  برنامه جدید  به  راجع  و 
بودند  دیده  رابطه  این  در  معلمان  که  هایی  آموزش 
توضیحاتی دادند. وی گفت آموزش فلسفه به کودکان 
بلکه  آن  رایج  معنای  به  فلسفه  آموزش  به مفهوم  نه 
های  درس  درتدریس  معلمان  که  است  این  منظور 
مختلف به رویکرد خوب فکر کردن و اندیشیدن،خوب 

استدالل کردن، درست قضاوت کردن و اینکه دانش 
آموزان کال« یادگیری را یاد بگیرند تا بتوانند در طول 
نمودند.  اشاره  باشند،  گیرنده  یاد  همواره  خود  عمر 
آموزش  مساله  با  رابطه  در  برآن  گفت عالوه  مدنیان 
فلسفه به کودکان ،در برنامه هفتگی کالس ها ساعتی 
وتحلیل  تجزیه  رویکرد  با همان  گویی  قصه  برای  را 
شده  گنجانده  آموزان  دانش  طرف  از  ها  قصه  شدن 
است. آقای دکتر نیستانی بیوگرافی از دوران تحصیل 
خود ارائه نمودند وموفقیت علمی حاضر خود را مدیون 
نحوه اندیشه پدرومادرشان که با توجه به عدم موفقیت 
بهداشت  به  همواره  ابتدایی  دوره  در  تحصیلی  های 
روانی وشرایط سنی اوتوجه داشته اند،می دانستندو این 
دادند.هدف  حاضرقرار  اولیا  برای  تاکید  مورد  را  مهم 
تعلیم و تربیت را تحویل یک انسان تکامل یافته از نظر 
معنوی وعقلی به جامعه مطرح نمودند وبرای این اتفاق 
باید باور غلط خانواده،معلم،مدرسه و جامعه که هدف 

تعلیم و تربیت را موفق شدن درکنکور و آزمون های 
تیز هوشان و المپیادها می دانند تغییر کند. چون این 
باور غلط عالوه بر اینکه کودکی را ازبچه ها گرفته، 
است.  داده  کاهش  شدت  به  جامعه  در  را  اخالقیات 
تحصیل  افراد  از  بسیاری  دهد  می  نشان  تحقیقات 
کرده و حتی موفق در زمینه تحصیلی از مهارت های 

ارتباطی و حل مساله برخوردار نیستند. 
نرم  از  اولیا  آشنایی  منظور  به  یزدی  مهندس  آقای 
تربیتی  و  آموزشی  وضعیت  از  اطالع  و  سمیم  افزار 
فرزندانشان به صورت غیر حضوری و آنالین، ضمن 
ارائه و آموزش الزم به صورت  تهیه بروشور الزم به 
اندروید  نسخه  نصب  خصوص  در  نمودند.  تصویری 
برنامه نیز توصیه های الزم به اولیا را مطرح نمودند و 
همچنین دراین جلسه به قابلیت های نرم افزار برای 

استفاده دانش آموزان نیز اشاره شد.
 در این جلسه کد و رمز ورود نرم افزار سمیم توسط 
آموزگاران هر پایه به والدین ارائه گردید و به منظور 
آشنایی بیشتر اولیا با مباحث آموزش تفکر به کودکان 
و همچنین ترویج فرهنگ کتابخوانی نمایشگاه کتابی 

در جنب سالن آموزش خانواده دایرگردید.

جلسه آموزش خانواده، دبستان 2سما برگزارشد 

سما



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهل و یکم 
بهمن ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره چهل و یکم 
بهمن ماه 1394

9 نسیم ات نسیم8 نسیم ات نسیم

خبــــــرنـــــسیـــــم تــــــــا نــــــسیــــم خبـــــر
گرامیداشت 22 بهمن 

در قاب نسیــــــم تا نسیــــــــم
گرامیداشت 22 بهمن 

در قاب نسیــــــم تا نسیــــــــم

22 بهمن ماه 1385

22 بهمن ماه 221387 بهمن ماه 1387

22 بهمن ماه 1387 22 بهمن ماه 1388

22 بهمن ماه 1388

22 بهمن ماه 1391

22 بهمن ماه 1392

22 بهمن ماه 1391

22 بهمن ماه 1391

22 بهمن ماه 1392



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهل و یکم 
بهمن ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره چهل و یکم 
بهمن ماه 1394

11 10
بااستقبالگستردهدانشجویانبرگزارشد:

برنامه ی گرامیداشت روز دانشجو توسط تشکل سیاسی 
دانشجویی الغدیر

ایام  با  همزمان  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
دانشجویی  سیاسی  تشکل  دانشجو  روز  گرامیداشت 
الغدیر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
اقدام به برگزاری جشن باشکوهی نمود که با استقبال 

گسترده دانشجویان مواجه شد.
در این برنامه که در سالن 800 نفره امیرکبیر دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار گردید به 
دلیل مراجعه ی بیش از حد دانشجویان برای حضور در 
سالن و عدم ظرفیت کافی، تمامی ورودی های منتهی 

به سالن بسته شد.
در این برنامه بخش های مهیج و متنوعی اجرا گردید؛ 
تئاتر،  ناشنوایان(، تقلید صدا،  دستان گویا)گروه هنری 

مسابقه، حرکات نمایشی با توپ که تشویق دانشجویان 
برنامه  این  قوت  نقاط  از  البته  و  داشت  همراه  به  را 
استفاده از گروه های هنری و اجرایی با تجربه و مجری 
صدا و سیمای استانی، مکارمی بود که سبب شد برنامه 

با این تعداد شرکت کننده به خوبی اجرا شود.
پژوهشی  معاون  اسماعیلی  پژمان  دکتر  برنامه  این  در 
استانداری اصفهان به عنوان سخنران در باب جنبش 
استقبال  با  که  پرداخت  سخن  ایراد  به  دانشجویی 
از ریاست  ادامه نماهنگی  دانشجویان مواجه شد و در 
محترم جمهوری و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پیرامون 
جنبش دانشجویی برای دانشجویان به نمایش در آمد 

که مورد پسند و تشویق دانشجویان قرار گرفت. 
در این برنامه که دکتر احمدعلی فروغی رئیس دانشگاه 
رضا  دکتر  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد 
نادی  دکتر  دانشجویی،  و  فرهنگی  معاون  اسماعیلی 
معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان، مجتبی کمال 

حضور  کارمندان  از  بسیاری  و  استان  گزینش  مدیر 
ریاست  عالی  مشاور  شریفی  سعید  مهندس  داشتند، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( و دبیر 
در  گسترده  مشکالت  به  سخنانی  طی  الغدیر  تشکل 
برگزاری چنین برنامه هایی اشاره و جنبش دانشجویی 
مشکالت  و  ها  ضعف  به  و  تشریح  را  آن  وظایف  و 

موجود اشاره نمود.
از نکات قابل توجه این برنامه نظم جلسه با وجود بیش 
تشکل  اعضای  که  بود  سالن  در  دانشجو  هزار  دو  از 
دانشگاه نقش  فیزیکی و حراست  نیروهای حفاظت  و 
انتهای  تا  ابتدا  از  داشتند.  نظم  برقراری  در  ای  عمده 
محترم  ریاست  به  خطاب  طومار  عدد  دو  نیز  مراسم 
در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  محترم  ریاست  و  جمهوری 
مقابل در ورودی با هدف بیان درد دل های دانشجویان 

فراهم شده بود که با استقبال دانشجویان روبرو شد.

برایدومینسالپیاپیصورتگرفت:

احراز رتبه برتر استان در اقامه نماز توسط واحد اصفهان)خوراسگان(
روابط عمومی و اطالع رسانی: دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( برای دومین سال متوالی در اقامه 
نماز، از بین مؤسسات، سازمان ها و دستگاه های اجرائی 

استان اصفهان، رتبه برتر را از آن خود کرد.
آزاد  دانشگاه  نماز  اقامه  ستاد  دبیر  شریعتی  محسن 
خبر  این  اعالم  با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
اقامه  ستاد  توسط  آمده  عمل  به  ارزیابی  در  افزود: 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اصفهان،  استان  نماز 
اصفهان)خوراسگان(، برای دومین سال متوالی رتبه برتر 

اقامه نماز را کسب نمود.
وی اظهار کرد: به همین مناسبت از طرف رسول زرگرپور 
استاندار اصفهان در جلسه شورای اداری استان، با حضور 
محترم  ریاست  ویژه  نماینده  رضایی  محمدحسین 
جمهوری در اقامه نماز، آیت اله یوسف طباطبایی نژاد 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان و رضا جدیدی 
مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان و دیگر مقامات و 
مسؤولین استانی حضور داشتند، لوح تقدیری به نمایندگی 
از دانشگاه به دکتر احمدعلی فروغی ابری رئیس دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، تقدیم شد.
در این جلسه زرگرپور با تاکید بر اینکه مدیران باید جزء 
اولین افرادي باشند که در نماز جماعت حضور مي یابند، 
و  کارمندان  شدکه  خواهد  باعث  امر  این  اظهارداشت: 
ارباب رجوع نیز به اقامه ي نماز جماعت اهمیت دهند و 
شاهد برگزاري نمازجماعتي باشکوه و با ابهت در ادارات 

باشیم.
وي با اشاره به اینکه در جلسات از شهرداران درخواست 
شده است که در اوقات شرعي مختلف، صداي اذان در 

تمامي میادین شهر پخش شود، افزود: متاسفانه در این 
از یکهزار میدان  امر مقداري کوتاهي صورت گرفته و 
به گوش  میدان  در ۳00  تنها  اذان  روح بخش  صداي 

مي رسد.
زرگرپور افزود: یکي از نشانه هاي یک شهر اسالمي این 
است که در هنگام نماز، نغمه ي زیباي اذان در تمام شهر 

به گوش برسد.
ي  ویژه  ي  نماینده  رضایي،  حسین  محمد  همچنین 
رئیس جمهور در امر نماز نیز در این جلسه گفت: اجالس 
در  ارزیابي دستگاه هایي که  با  ارتباط  در  نماز هرساله 
امر نماز فعالیت کرده اند برنامه ریزي مي شود وامسال 

اجالس هاي کالن استاني برگزار مي شود.
نماینده ي ویژه ي رئیس جمهور در امر نماز با بیان اینکه 
بازنگري در برنامه ها توسط ارزیابان صورت مي گیرد، 
گفت: این کار قبال در سطح کالن صورت مي گرفت و 
امسال در سطح استان ها انجام مي شود که معموال ستاد 
اقامه ي نماز و استانداران در کنار هم بحث نظارت و 

ارزیابي بر دستگاه ها را انجام مي دهند.
وي افزود:  استان اصفهان در امر نماز بسیار غني است و 
مي تواند با توجه به ظرفیتهاي موجود الگویي براي دیگر 
استان ها باشد و با مجموعه ي اقدامات صورت گرفته 

اصفهان در امر نماز رتبه ي خوبي را درکشور به خود 
استان  اجرایي در  برنامه ي  اختصاص داده است و هر 
باید الگویي باشد که در اختیار دیگر استان ها قرار گیرد.

نماینده ي ویژه ي رئیس جمهور در امر نماز افزود: زمینه 
و  است  مهیا  الزم  هاي  حمایت  و  شرعي  حقوقي،  ي 
مسئولین باید از این سفره ي پربرکت استفاده کنند و در 

صف اول نماز حضور یابند.
نیز  اصفهان  ي  جمعه  امام  و  فقیه  ولي  ي  نماینده 
مهمترین دستور دین مقدس اسالم را نماز خواند و افزود : 
بعد از ایمان به خدا هیچ کاري باالتر از نماز نیست و در 

قرآن نیز نماز مقدم بر زکات ذکر شده است.
آیت اهلل طباطبایي نژاد افزود: نماز قطب راهنما است و 
افراد و  باالتر مي رود نظم وجودي  نماز  هرچه مراتب 

جامعه نیز بهتر خواهد شد.

بخش  بـرگــزاری 
مســابقات  کتبی 

قـــرآن  سراسری 
وعترت)ع( در واحد 
اصفهان)خوراسگان(

روابط عمومی واطالع رسانی: بخش کتبی بیست و یکمین 
ویژه  وعترت)ع(  قرآن  آموزشی  سراسری  مسابقات  دوره 
اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی همزمان با سراسر 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  کشور 

برگزار گردید.
در این آزمون بیش از ۴000 نفر داوطلب خواهر و برادردر ده 
رشته متنوع قرآنی به رقابت پرداختند. به ۵ نفر از منتخبین 
گرفت.  خواهد  تعلق  ای  ارزنده  نقدی  هدایای  رشته  هر 
همچنین افرادی که حد اقل ۵0 درصد نمره را کسب نمایند، 
۲ نمره به یکی از دروس عمومی معارف در نیمسالهای اول 

،دوم و یا تابستان به نتخاب داوطلب  اضا فه خواهد شد.
اعطای لوح تقدیر با امضاء رییس واحد از دیگر هدایای این 
دوره می باشد و از بین کلیه شرکت کنندگان تعدای به قید 
اعزام  رایگان  بصورت  مقدس  مشهد  زیارتی  سفر  به  قرعه 
بخشهای  کتبی،  بخش  بر  دوره عالوه  این  شد.در  خواهند 
هنری، شفاهی و پژوهشی از بین داوطلبان استاد، دانشجو 
و کارمند در زمان بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری برگزار 

خواهد شد.

درگفتگوباقلمکاریمطرحشد:

جزئیات نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه آزاد اصفهان)خوراسگان(
روابط عمومی و اطالع رسانی:  دانشگاه آزاد اسالمی 
مقطع  در  رشته   ۲8 در  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
دانشجو  آزمون  بدون  ناپیوسته  و  پیوسته  کارشناسی 

می پذیرد.
گفت:  اصفهان)خوراسگان(  واحد  آموزشی  معاون 
بر  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  مرکزي  سازمان  سیاست هاي  اساس 
اسالمي و به منظور فراهم کردن بستر مناسب جهت 
پیشرفت علمي جوانان و عالقمندان به ادامه تحصیل، 
به صورت محدود اقدام به پذیرش بدون آزمون دانشجو 
در برخي از رشته ها جهت نیمسال دوم سال تحصیلي 

9۵-9۴ مي کند.
دانشجویان  پذیرش  کرد:  اظهار  قلمکاری  غالمرضا 
و  پیوسته  کارشناسی  مقطع  در  ورودی  آزمون  بدون 
ناپیوسته به صورت تمام وقت در ۲8 رشته انجام می 

گیرد که نوع پذیرش آنها تمام وقت می باشد.
واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  آموزشی  معاون 
شهریه  هزینه  خصوص  در  اصفهان)خوراسگان( 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
موسسه  عنوان  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  درآمدهای 
غیر انتفاعی از محل شهریه دانشجویان و کمک هاي 
مردمی تأمین می گردد، لذا از دانشجویان در آغاز هر 
نیمسال تحصیلی مبلغی به عنوان شهریه ثابت و مبلغی 
متغیر  شهریه  عنوان  به  درسی  واحد  هر  ازاي  به  نیز 

قلمکاری با تشریح شرایط پذیرش بدون آزمون گفت: 
داشتن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه یا گواهي پایان 
مدرک  و  متوسطه  جدید  نظام  دانشگاهي  پیش  دوره 
نام  ثبت  جهت  ناپیوسته  کارشناسي  براي  دیپلم  فوق 
بدون آزمون برای دانشجویان الزامي است و ثبت نام 
اساس  بر  فقط  آزمون  بدون  رشته هاي  در  داوطلبان 
از طریق  و  اسالمي  آزاد  دانشگاه  آزمون  دفتر  ضوابط 
مي شود.  انجام   www.azmoon.org آدرس 
دوم  نیمسال  براي  تنها  دوره  این  در  دانشجو  پذیرش 
تحصیلي 9۵- 9۴ معتبر بوده و پذیرفته شدگان امکان 

دریافت می گردد که میزان آن قبل از شروع هر سال 
تحصیلی با تصویب هیأت امناي استانی دانشگاه اعالم 
می شود و این مقررات براي تمامی دانشجویان در تمام 
مقاطع تحصیلی و براي نظام آموزشی تمام وقت یا پاره 
البته در همین  وقت بطور یکسان اعمال می گردد و 
راستا به منظور رفاه حال دانشجویان، صندوق رفاه و 
بیمه دانشجویی، وام هایی را به صورت قرض الحسنه 
در اختیار دانشجویان می گذارد  که این وام ها را می 
توان به دو دسته؛ تسهیالت مالی دانشجویی و منابع 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری تقسیم کرد. 

نخواهند  را  بعدي  نیمسال هاي  در  تاخیر  با  نام  ثبت 
داشت.

برای  رشته  تغییر  و  انتقال  و  نقل  خصوص  در  وی 
کرد:  اظهار  ورودی  آزمون  بدون  دانشجویان 
هیچ  می شوند  پذیرفته  آزمون  بدون  که  دانشجویانی 
گونه نقل و انتقال و یا تغییر رشته ای نمی توانند داشته 
باشند البته متقاضیان تحصیل باید توجه داشته باشند 
کشور به تمام رشته های علمی نیاز دارد و قرار نیست 
همه دانش آموزان به تحصیل در یک سری از رشته 
و  ها  رشته  انواع  به  ترغیب شوند، کشور  های خاص 
توانمند  التحصیل  فارغ  بایستی  دارد؛  نیاز  تخصص ها 
در تمامی رشته ها داشته باشیم از علوم انسانی و علوم 

تربیتی گرفته تا مهندسی و کشاورزی و ... .
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  افزود:  قلمکاری 
های  مهارت  افزایش  منظور  به  اصفهان)خوراسگان( 
اخیر  دو سال  در  با صنعت  را  ارتباط خود  دانشجویان 
صنایع  با  مشترک  های  کارگاه  و  کرده  تقویت  بسیار 
مهم کشور همچون ذوب آهن و فوالد مبارکه داشته و 
در زمینه های کشاورزی و دامپروری همیشه پیشگام 
بوده است، فارغ التحصیالن ما همان چیزی هستند که 
بازخورد صنعت  از  است؛ همیشه  آن  دنبال  به  صنعت 
استقبال می  نیاز تخصص های گوناگون  برای اعالم 

کنیم.

روابط عمومی و اطالع رسانی: دومین شورای تخصصی 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی در دانشگاه آزاد اسالمی 
استان اصفهان با حضور دکتر فروغی، در دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( برگزار گردید.
آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی  دکتر  این جلسه  ابتدای  در 
اسالمی استان اصفهان و دبیر هیات امنای استان، نکات 
با  ترم  پایان  امتحانات  برگزاری  در خصوص  را  مهمی 
رعایت عدالت و استاندارد های آموزشی، نظم و مقررات 
و  نمود  ارائه  کاملی  توضیحات  اساسی  محور  چهار  در 
دانشگاه و حاصل تالش  آبروی  به عنوان  امتحانات  از 
بی وقفه اساتید، دانشجویان و کارکنان در طول یک ترم 

یاد نمود.
در این جلسه که معاونین آموزشی واحدهای دانشگاهی 
استان حضور داشتند، امیر رضا نقش سرپرست دبیرخانه 
اصفهان ضمن  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنا  هیات 
تاکید بر کیفیت و دقت در برگزاری امتحانات، خواستار 
در  آموزشی  معاونین  سوی  از  کاربردی  پیشنهاد های 
در  و  شد  آموزشی  فرایندهای  بهبود  و  کیفیت  راستای 
مصوب  آموزشی  تقویم  رعایت  به  رویه  وحدت  جهت 
و تالش بیشتر نسبت به گذشته در دهه چهارم حیات 

دانشگاه، این دهه را دهه تکامل نامید. 
به  توجه  با  گفت:  رشته ها  تصویب  خصوص  در  نقش 
پیگیری های مکرر و درخواست واحد ها تمامی رشته های 

عملکرد مدیران گروه ها در این خصوص نظارت دقیق 
داشته باشند.

آن  فرآیند  و  علمی  هیات  جذب  خصوص  در  نقش 
درون  جذب  نمود:  اعالم  و  ارائه  را  کاملی  توضیحات 
و  حذف  کلی  طور  به  علمی  هیات  اعضای  سازمانی 
شود  داده  استان ها  به  بیشتری  اختیارات  گردیده  مقرر 
تصمیم  علمی  هیات  انتقاالت  و  نقل  خصوص  در  تا 
گیری نهایی در استان گرفته شود و بدین منظور سامانه 
ویژه ای هم در آینده راه اندازی خواهد شد تا جابجایی 
اعضای هیات علمی تسهیل گردد و در ضمن هرگونه 
ماموریت یا انتقال هیات علمی در نیمسال دوم ممنوع 

می باشد.

پذیرش  ظرفیت  است  الزم  و  گردید  مصوب  موجود 
رشته ها کنترل و در حدود اختیارات استان قرار داده تا 
ادامه  خود  حیات  به  بتوانند  نیز  مرکز  از  دور  واحدهای 

دهند.
با  کرد:  تاکید  استان  امنای  هیات  دبیرخانه  سرپرست 
عنایت به اینکه تعدادی از واحد ها برای اولین بار اقدام به 
پذیرش دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی نموده اند، 
الزم است از دیگر واحدهای با سابقه، تجربه های الزم را 
به دست آورند و برای متصدیان آموزشی خود دوره های 
بازآموزی ارائه کنند و در وب سایت واحد ها ضمن معرفی 
امکانات واحد، معرفی اعضای هیات علمی، سر فصل و 
بر  آموزشی  معاونین  و  گیرد  قرار  رشته ها  ترمی  برنامه 

وی در خصوص ثبت نام ورودی های جدید گفت: شروع 
در  هویت  احراز  و  نام  ثبت  بدون  دانشجو  تحصیل  به 
و  بوده  ممنوع  شرایطی،  هر  تحت  آزمون  مرکز  سایت 
تخلف محسوب می گردد و جابجایی در نیمسال شروع 
و  نیست  پذیر  امکان  عنوان  هیچ  به  نیز  تحصیل  به 
با عوامل خاطی برخورد  مطابق اعالم سازمان مرکزی 

انضباطی می گردد.
آموزش  تخصصی  شورای  رئیس  هادی  دکتر  ادامه  در 
از تالش و همکاری  وتحصیالت تکمیلی ضمن تقدیر 
واحدهای دانشگاهی واستان در تصویب رشته های جدید 
این زمینه نسبت به سال قبل پیشرفت قابل  کفت: در 

توجهی داشته ایم.
آموزش و تحصیالت تکمیلی  رئیس شورای تخصصی 
دوم  نیمسال  آموزشی  تقویم  در  رویه  وحدت  خواستار 
مستمر  جلسات  برگزاری  و   9۴-9۵ تابستان  دوره  و 
در  و  شدند  علمی  هیات  اعضای  و  گروه ها  مدیران  با 
به  نامه ای  ارسال  و  سازمانی  درون  جذب  خصوص 

معاونت محترم آموزشی دانشگاه مطالبی ارائه نمود.
در پایان این جلسه سئواالت حاضرین مطرح و پاسخ های 

مربوطه ارائه گردید.

،،دومین جلسه شورای تخصصی آموزش و تحصیالت تکمیلی استان اصفهان تشکیل جلسه داد

،،
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تودیع و معارفه مدیر سابق و جدید تدارکات واحد اصفهان)خوراسگان(

معارفه  و  تودیع  مراسم  اطالع رسانی:  و  روابط عمومی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  تدارکات  جدید  و  سابق  مدیران 

واحد اصفهان)خوراسگان( انجام شد.
رئیس  فروغی  علی  احمد  دکتر  برنامه  این  ابتدای  در 
با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

در ادامه حبیبی ضمن تشکر از حمایت های همیشگی 
دکتر فروغی گفت: در ابتدا من به عنوان حسابدار در این 
دانشگاه استخدام شدم و با گسترش دانشگاه مسئولیت 
مرحوم  فوت  از  وپس  شدم  پذیرا  را  تری  جدید  های 
اعتباریان درآذر ماه 8۴ به سمت مدیر تدارکات منصوب 
شدم و خوشحالم که در طول ۳دهه خدمت خود توانستم 
خداپسندانه در این دانشگاه کار کنم وهم اکنون با افتخار 
وسربلندی و از همه مهم تر با سالمت کامل وارد دوران 

بازنشستگی شوم.
آزاد  اداری و مالی دانشگاه  دکتر حسین شریفی معاون 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( ضمن تقدیر و تشکر 

دوره مسئولیت  در  عباسعلی حبیبی  از زحمات  سخنانی 
به  مختلف  های  سمت  در  گذشته  سال   ۳0 طی  خود 
خصوص مدیریت تدارکات  تقدیر و تشکر  و علی باقری 
را به عنوان مدیر جدید تدارکات شایسته احراز این پست 

دانست و برای او آرزوی موفقیت نمود.
فروغی گفت: بازنشستگی مرحله ای جدید و تحولی نو در 
زندگی هرفردی است و هرگز به معنای پایان مسئولیت 
پذیری نخواهد بود بلکه بازنشستگی مرحله انتقال تجربه 
حبیبی  جناب  امیدوارم  و  است  دیگر  نسل  به  نسلی  از 
بتواند تجربیات خود رابه دیگر کارمندان دانشگاه منتقل 
نمایند و ارتباط خود را همچنان با دانشگاه حفظ نمایند.

از مدیر سابق تدارکات گفت: باتوجه به توانمندی های 
برای  مناسبی  بسیار  جایگزین  ایشان  باقری  علی  آقای 

وی می باشند .
خود  نوبه  به  رئیسه  هیئت  اعضای  کلیه  جلسه  این  در 
از  تدارکات  جدید  مدیر  باقری  علی  به  تبریک  ضمن 
تالش های عباسعلی حبیبی در دوره مدیریت تدارکات 

تقدیر کردند.
در پایان این مراسم به رسم یادبود هدیه ای به عباسعلی 

حبیبی تقدیم شد.

مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک، در واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد
روابط عمومی و اطالع رسانی: به همت گروه خاکشناسی 
با  و  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
همکاری شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران مراسم و 
مرکز تحقیقات کشاورزی استان مراسم گرامیداشت روز 

جهانی خاک در این دانشگاه برگزار شد.
روز  با  مصادف  دسامبر   ۵ روز  جهان  در  که  آنجایی  از 
داشته  گرامی  خاک  جهانی  روز  عنوان  به  ماه  آذر   ۱۴
می شود، به همین مناسبت مراسمی علمی ـ تخصصی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  خاکشناسی  گروه  میزبانی  به 
خاک  علوم  انجمن  دعوت  و  اصفهان)خوراسگان( 
امیرکبیر  تاالر  جنبی  سالن  در  اصفهان(  ایران)شعبه 
برگزار  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

گردید. 
در ابتدای این مراسم دکتر حمید قیومی محمدی رئیس 
شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران در اصفهان برنامه 
ها و اهداف انجمن مزبور و شعبه استانی را برای حضار 
دانشکده  دانشجویان  و  مندان  عالقه  همه  از  و  تشریح 
دعوت  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  های 
نمود با عضویت در انجمن مزبور تالش های نهادمند و 
علمی خود را در جهت پایداری خاک ها و زمین ریخت 
های استان منسجم تر نمایند و همسو با دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی استان و با همگرایی بیشتر، مساعی خود 
را برای حفاظت و بهره برداری بهینه و پایدار از خاک ها 

افزون تر نمایند.
استاد  و  انجمن  عضو  جاللیان  احمد  دکتر  همچنین 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، با اعالم 

دستیابی  جهت  غذایی  عناصر  تلفیق  جامع،  ای  توصیه 
را  بهداشت جامعه  و  زیست و سالمتی  به حفظ محیط 

پیشنهاد کرد. 
این مراسم مهندس کامران صفوی سرپرست مرکز  در 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رشد 
این  رشد  مرکز  فعالیت های  مورد  در  گزارشی   ارائه  با 
دانش  های  شرکت  ثبت  و  تاسیس  مراحل  دانشگاه 
بنیان، ثبت اختراعات و نوآوری ها، کارآفرینی و حمایت 
های فکری، مادی و معنوی دانشگاه و معاونت ریاست 
چگونگی  درباره  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  جمهوری 
پیگیری و  راهکارهای میان بُر جهت تجاری سازی و 

راهیابی به فن بازارها را برای حضار توضیح داد. 
دکتر مهران هودجی عضو انجمن و دانشیار دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( نیز در این مراسم طی 
آن  ارتباط  و  پزشکی  زمین  موضوع  تبیین  به  سخنانی 

گفت:  آن  پیامدهای  و  خاک  فرسایش  مورد  در  هشدار 
استان  های  دشت  در  ها  خاک  پایداری  به  توجهی  بی 
امنیت غذایی را تهدید خواهد نمود و در سرآب حوضه 
های آبی، پایداری حوضه های آبخیز و تامین آب حوضه 
های آبگیر و آبریز و نیز تامین آب شهرها و دشت های 

کشاورزی را به چالش خواهد کشید. 
و  ها  خاک  از  حفاظت  برای  را  جامعی  برنامه  جاللیان 
ارکان حوضه های آبریز پیشنهاد نمود و خواستار توجه 

عاجل و بیشتر به منابع خاک ها و اراضی استان شد.
انجمن علوم خاک  ادامه دکتر محمود صلحی عضو  در 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  علمی  هیئت  عضو  و  ایران 
و  میزان  وضعیت  اصفهان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
توزیع عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، 
مس، و منگنز در خا کهای استان و ایران را مورد ارزیابی 
قرار داد و با حدود بحرانی این عناصر مقایسه کرد و در 

به  توجه  با  و  پرداخت  محیطی  زیست  های  آلودگی  با 
آن در چرخه  و نقش  آلودگی های خاک  اهمیت بحث 

زیست انسان، دام و گیاه نکات مهمی را بیان داشت.
به  بنا  خاک،  جهانی  روز  مراسم  های  برنامه  دیگر  از 
علوم  گروه  و  انجمن  استانی  شعبه  مشترک  پیشنهاد 
اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خاک 
از استاد و پیشکسوت فرهیخته علوم خاک دکتر شاپور 
حاج رسولیها تجلیل به عمل آمد و لوح تقدیر و هدیه ای 

به ایشان اهدا گردید. 
در پایان مراسم و با حضور سخنرانان و دکتر ناصر هنرجو 
مدیر گروه علوم خاک، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد 

و به سواالت دانشجویان و حضار پاسخ داده شد.
در پایان دکتر قیومی از همکاری دکتر احمد علی فروغی 
اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
دکتر پیام نجفی معاون پژوهشی دانشگاه آقای و دکتر 
دکتر  و  کشاورزی  دانشکده  رئیس  نژاد  مرتضایی  فروغ 
عطا  میترا  دکتر  و  خاک  علوم  گروه  مدیر  هنرجو  ناصر 
آبادی و دکتر الهام چاوشی و اعضای شاخه دانشجوئی 
مراسم  برگزاری  در  همکاری  و  میزبانی  بدلیل  انجمن، 

بزرگداشت روز جهانی خاک تشکر شد. 
علمی،   های  فعالیت  زمینه  در  انجمن  استانی  شعبه 
با  انجمن  اعضای  تعامل  و  همگرایی  و  سازی  فرهنگ 
دانشگاه اعالم آمادگی کرد  و نشانی پست الکترونیکی 
زیر جهت ارتباط عالقمندان با شعبه استانی انجمن علوم 

خاک ایران اعالم گردید:  
 soilscience.sssi.isf@gmail.com 

آشنایی با مرکز تحقیقات گلخاهن ای

همت  ۱۳8۳با  سال  در  ای  گلخانه  تحقیقات  مرکز 
دکتر  آقای  جناب  دانشگاه  محترم  ریاست  تالش  و 
ریاست  روزی  شبانه  ممارست  و  پیگیری  و  فروغی 
دکتر  خانم  سرکار  کشاورزی  دانشکده  محترم 
مرتضایی نژاد تاسیس و از سال ۱۳86 عمال کار خود 
را در دو بخش تحقیقاتی تولیداتی صیفی و گل شاخه 

بریده آغاز نمود.
کل فضای موجود بالغ  بر ۱۵000 متر مربع می باشد 
به  مربع  متر  حدود۱۳۵00  فضا  مقدار  این  از  که 

گلخانه ها اختصاص دارد. 
در بخش تحقیقاتی صیفی جات سه باب گلخانه فعال 
می باشد که در حال حاضر تحت نظر مرکز تحقیقات 
تولید و اصالح بذر دانشگاه اداره می شود.که به تحقیق 
فلفل  گلخانه ای،  خیار  هیبرید  بذور  روی  بر  تولید  و 

وگوجه اختصاص دارد.

بریده شاخه گل گلخانههای بخش
بشرحزیرخدمتتانبهعرضمیرسانم:

1(گلخانهگلژربرا
با بیش از ۱۱ رنگ متنوع و روز دنیا در فضایی بالغ 
بر ۱۲00متر مربع، که پایه های موجود که جایگزین 
پایه های قدیمی شده به شیوه کشت بافت تولید شده 

و محصول یک شرکت دانش بنیان داخلی می باشد.
گل تولیدی در این گلخانه به شهادت قراین موجود 
یکی از بهترین و با کیفیت ترین گل های شاخه بریده 
سه  حاضر  حال  در  می باشد.  اصفهان  بازار  در سطح 
پایان نامه ارشد در این گلخانه در حال اجرا می باشد.

2(گلخانهگلرز
گل رز پر طرفدار ترین، زیبا ترین ، و عامه پسند ترین 
پر  و  اولین  دنیا  جای  همه  در  می باشد.  دنیا  گل 
مصرف ترین گل شاخه بریده جهت اغلب مجالس و یا 

هدیه دادن حتی بصورت تک شاخه گل رز می باشد.

گوشت خوار قرار دارد.
6(سالنهایتحقیقاتیارشد

کامل  امکانات  با  هم  از  مجزا  سالن  پنج  مجموع 
معادل  فضایی  با  ورطوبتی  گرمایشی،  سرمایشی، 
و  ارشد  دانشجویان  اختیار  در  که  مربع  متر   ۱۵00

دکتری گرایش های مختلف کشاورزی قرار دارد.
7(سالنگلهایآپارتمانی 

درفضای معادل ۵00 متر مربع به تولید و تکثیر بعضی 
از ارقام گل وگیاهان آپارتمانی اختصاص یافته است.

8(گلخانهتحقیقاتیکارشناسی
اختیار  در  مربع  متر   ۱000 معادل  فضایی  در  که 
گلخانه ای  تولیدات  گرایش  کارشناسی  دانشجویان 

قراردارد.

تجهیزاتوامکانتگلخانهها
برایفصولگرمسال

جهت خنک سازی، تهویه مطبوع و نیز تامین رطوبت 
مورد نیاز درفصول گرم سال گلخانه ها به دو سیستم 

مجهز هستند.
1(سیستمفوگر

و  الکتریکی  موتور  یک  از  استفاده  با  سیستم  این 
میکرون  حد  در  را  مخزن  داخل  آب  نازل،  تعدادی 
در هوای اطراف پراکنده می کند که عالوه بر تامین 
نیاز موجب کاهش دما وخنک تر شدن  رطوبت مورد 

دمای داخل گلخانه ها می گردد.

گلخانه رز این مرکز در فضای حدود ۱۵00 متر مربع با 
بیش از ۲700 پایه رز از ارقامی مانند آنجلینا ، دلسویتا، 
فیستا، رد وان ،در پنج رنگ مختلف، که اصل پایه ها 
محترم  ریاست  تاکید  با  اما  بوده  اکوادری  و  هلندی 
دانشکده و کمک و راهنمایی های ایشان موفق شدیم 
پایه های جدید را در خود مرکز تکثیر و تولید کنیم که 
از نظر راندمان تولید و نیز کیفیت سرگل و ارتفاع ساقه 
که سه شاخص مهم برای گل رز بحساب می آید قابل 

رقابت با پایه های مادر می باشد.
3(سالنآلستر

گل آلستر حدود دو سال است که بجمع تولیدی مرکز 
اضافه شده، فضای حدود ۵00 متر مربع در کنار سالن 
رز ،با چهار رنگ، این گل هم طرفداران خاص خود 
را دارد. پایه های اولیه گیاه به تعداد چند عدد گلدان 
نادری  دکتر  آقای  جناب  مرکز  وقت  مدیریت  توسط 

تهیه و سپس تکثیر آن انجام شد.
4(گلخانهآنتوریوم

با مساحتی در حدود ۱000 متر مربع با ۴000 پایه گل 
و نه رنگ متنوع و بسیار زیبا که تماشای آن پرنده 
از  به تحسین  و  آورد  پرواز در می  به  را  آدمی  خیال 

خالق این همه زیبای وا می دارد.
5(سالنارکیده

زیبا  و  کوچک  کلکسیونی  آنتوریوم  گلخانه  کنار  در 
جای  خود  در  را  ارکیده  گلهای  از  گونه  هفت  شامل 
خانواده  از  نادر  گیاهان  از  یکی  آن  کنار  در  و  داده 

2(سیستمفنوپد
سیستمی به روز که در اکثر نقاط دنیا از آن استفاده 
در  منتهی  دارد  آبی  کولر  شبیه  عملکردی  می شود. 
ابعاد بسیار بزرگ. این سیستم نقش بسزای درکاهش 

دمای گلخانه دارد.

سیستمگرمایشی
بهینه  مصرف  و  انرژی  به  مربوط  مباحث  به  باتوجه 
سیستم  گذشته  سال  در  هزینه ها  کاهش  نیز  و  آن 
بخاری های مرکز از نوع بیرون نصب بود و بسیار پر 
هزینه و نا کارآمد بود با بخاری های کم مصرف داخلی 
تعویض شد که نقش بسزای هم در کاهش مصرف 

انرژی و هم هزینه های تعمیراتی داشت.
زنده  موجود  با  وکار  است  زنده سخت  موجود  با  کار 
بی زبان حساس بسیار سخت تر اما با این حال لذت 
خاص خود را دارد .خار گل رز درد ناک است اما به 
لذت زیبایی گل آن و مهم تر از آن لبخند و احساس 
نقش  دیگران  لب  بر  گل  آن  دیدن  از  که  رضایتی 
می  بندد می ارزد. کسانی که در این حرفه فعال هستند 
باید تمام وقت و انرژی خود را در اختیار این موجودات 
و  زمان  تغذیه،  نحوه  و  نوع  مواظب  باید  دهند.  قرار 
میزان تغذیه و آفات و بیماری ها ونحوه مبارزه با آنها 
باشد زیرا کوچک ترین غفلت خسارات جبران ناپذیری 

را بدنبال دارد. 
به هر حال این مجموعه افتخار دارد که با راهنمایی 
توجه  و  کشاورزی  دانشکده  عالیه  ریاست  هدایت  و 
ویژه ایشان به امر آموزش علمی و عملی دانشجویان 
عزیزان  این  در خدمت  رشته های مختلف کشاورزی 
بوده و خواهد بود. این مرکز اگر نگوییم بی نظیر یکی 
ایران  سطح  در  دانشگاهی  مراکز  نظیر ترین  کم  از 
می باشد که تحسین بسیاری از بازدید کنندگان و حتی 
منتقدان را برانگیخته است و این همه مرهون درایت 
و  دانشگاه  این  مدیریتی  سیستم  نگری های  آینده  و 
در راس آن ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر 

فروغی می باشد.
امید آنکه بتوان عالوه بر وظیفه ذاتی مان که خدمت 
سایر  خدمت  در  بتوانیم  است  دانشجویان  به  رسانی 

همکاران و اعضای هیات علمی بوده و باشیم.

،، ،،
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درشورایدانشگاهآزاداستاناصفهانتصویبشد:

ضرورت تشکیــل کمیته ای برای افـزایش بهره وری و کاهش هزینه هـا

آزاد  دانشگاه  شورای  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
اسالمی استان اصفهان با حضور دکتر احمدعلی فروغی 
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، در واحد 

اصفهان)خوراسگان( تشکیل جلسه داد. 
رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان با اعالم این مطلب افزود: این جلسه به منظور 
بررسی طرح های درآمدزای دانش بنیان، ارزیابی عملکرد 
واحدها، بررسی وضعیت مالی واحدها )ارائه راهکارهای 
افزایش  راهکارهای  و  ده(  زیان  واحدهای  برای  عملی 
حضور  با  واحدها  سطح  در  ها  رشته  آموزشی  کیفیت 
استان و رؤسای واحدهای  رؤسای شوراهای تخصصی 

دانشگاهی عضو تشکیل گردید.
دکتر  جلسه  این  ابتدای  در  کرد:  اظهار  نقش  امیررضا 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیات  دبیر  فروغی 
اصفهان پیرامون وضعیت دانشگاه آزاد استان و ضرورت 
برنامه ریزی از سوی روسای کمیسیون های تخصصی 
هماهنگی  اهمیت  بر  و  کرد  ایراد  توضیحاتی  استان، 
ریزی  برنامه  معاونت  با  ها  کمیسیون  مسئولین  بیشتر 

حل  برای  عملی  و  علمی  راهکارهای  ارائه  و  استان 
مشکالت موجود بر مبنای خردگرایی در واحدها و مراکز 

دانشگاهی تاکید نمود. 
نقش گفت: در این جلسه محمدعلی نادی معاون برنامه 
برنامه ریزی در واحدها  اهمیت  به  استان نسبت  ریزی 
ارائه  و کارشناسی توضیحاتی  مبنای علمی  بر  مراکز  و 
نمودو در ادامه مصوباتی در خصوص برنامه ریزی جهت 
برگزاری کارگاههای آموزشی در واحدها با هدف افزایش 
هدف  با  عمرانی  شورای  تشکیل  علمی،  مقاالت  تعداد 
پیگیری اخذ اسناد مالکیت قطعی اراضی تحت تصرف 
افزایش بهره  واحدها و تشکیل کمیته ای در خصوص 
وری و کاهش هزینه های واحدها و مراکز با این رویکرد 

که هر سه ماه یک بار نسبت به اقدامات انجام گرفته به 
شورای برنامه ریزی گزارش دهد.

نقش عنوان کرد: از دیگر مصوبات این جلسه می توان 
راهکارهای  تدوین  ضرورت  کرد؛  اشاره  موارد  این  به 
و  پژوهشی  کمیسیون  سوی  از  اجرایی  و  عملی 
به  علمی  هیات  اعضای  تشویق  برای  استان  آموزشی 
این  در  پیشنهاداتی  ارائه  و  درآمدزا  های  فعالیت  انجام 
خصوص به سازمان مرکزی دانشگاه، برنامه ریزی الزم 
برای استفاده از نیروهای متخصص در کمیسیون های 
تخصصی، برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح روسا 
و معاونین و مدیران مالی برای تجزیه و تحلیل مالی و 
بودجه عملیاتی از طریق استان و تهیه نرم افزار تجزیه و 

هم  مشترک  نشست  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسؤولین  اندیشی 
دانشگاه  دانشگاهی  های  واحد  اساتید  بسیج  و  رهبری 
در  فروغی  دکتر  با حضور  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد 
برگزار  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

شد. 
المسلمین  و  االسالم  حجت  جلسه  این  ابتدای  در 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  جانشین  حیدری  عباسعلی 
اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  معظم رهبری 
اساتید  بسیج  و  نهاد  اندیشی  گفت: جلسه مشترک هم 
فرصتی گرانقدر را برای هم افزایی این مجموعه مهم در 

اختیار قرار می دهد.
ابراز  دانشجو  روز  آذر،   ۱6 روز  گرامیداشت  با  حیدری 
کرد: ۱6 آذر روزی است که دانشجویان در مقابل نظام 
روز  روز،  این  و  ایستادند  امریکا  سلطه  نظام  و  استبداد 
نظام  بویژه  بیگانه  دخالت  با  مقابله  و  ستیزی  استکبار 

سلطه آمریکا در امور ملت مسلمان ایران است.

استان  آزاد اسالمی  نهاد رهبری دانشگاه  جانشین دفتر 
اصفهان افزود: جنبش استکبار ستیز ۱6 آذر ادامه یافت 
و با رهبری حضرت امام )ره( و پس از آن مقام معظم 
ستیز  دین  رویکردهای  با  مقابله  به  قدرت  با  رهبری 

استکبار جهانی برخاست.
حیدری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار 
سالم  فضایی  را  دانشگاه  فضای  کرد  تالش  باید  کرد: 
باید  انقالب فرمودند  کنیم و همانگونه که رهبر معظم 
سالم  فضای  و  فضای محبت  دانشگاه  و  جامعه  فضای 

باشد.
مسؤول  دوست  احسان  علیرضا  جلسه  این  ادامه  در 
با  سخنانی  طی  اصفهان  استان  اساتید  بسیج  سازمان 
موضوع »مذاکره و نفوذ« گفت: روز ۱6 آذر از ایام مهم 
در تاریخ انقالب اسالمی است، یاد شهدای این روز را که 
در اعتراض به حضور معاون رئیس جمهور وقت امریکا 

قربانی شدند گرامی می داریم.
بسیجی  استادان  حضور  از  تشکر  با  دوست  احسان 
نمایندگی  نهاد  دفتر  مسؤولین  و  دانشگاهی  واحدهای 
مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، 
هدف از برگزاری نشست مشترک میان نهاد رهبری و 

بسیج اساتید را به عنوان دو نهادی که بطور مستقیم در 
عرصه دانشگاه زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می 
نمایند، هم افزایی و اتخاذ نقش مکمل و وحدت بخش 

در فعالیت ها دانست.
مسؤول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان با تأکید بر 
خصوص  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  نگرانی  ابراز 
جدی  ای  قضیه  دشمن  نفوذ  گفت:  دشمن  نفوذ  قضیه 
است و امریکایی ها با طرح مذاکره بدنبال نفوذ در ارکان 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ....کشور هستند.
احسان دوست افزود: امریکایی ها سه راهبرد را در قبال 
جمهوری اسالمی در پیش گرفته اند؛ راهبرد اول »مهار 
جمهوری اسالمی« است، امریکایی ها با این پیش فرض 
که جمهوری اسالمی قطب اول راهبرد منطقه ای است 
وارد مذاکره شده اند، امروز فرماندهی معنوی و الگویی 
بیداری اسالمی در جهان اسالم جمهوری اسالمی است 
و عرصه مذاکره و تعامل با جمهوری اسالمی با راهبرد 

مهار جمهوری اسالمی صورت می گیرد.
رفتار  در  »تغییر  دشمن،  دوم  راهبرد  کرد:  اظهار  وی 
از  برخی  امروز  است،  اسالمی«  جمهوری  مدیران 
خوش  آمریکا  با  رابطه  به  اسالمی  جمهوری  مسؤولین 

این بسیار مسأله عجیب و در عین حال  بین هستند و 
خطرناکی است و راهبرد سوم آمریکا در قبال جمهوری 
اسالمی ایران، »تغییر ساختار« است که از طریق تغییر 

ساختار سیاسی و فرهنگی دنبال می شود.
احسان دوست عنوان کرد: موضوع نفوذ در کنار مذاکرات 
ها  امریکایی  توجه  مورد  بسیار  برجام  از  پس  بویژه  و 
در  را  این موضوع  آمریکا  استکباری  نظام  البته  و  است 
قالب چهار دستور کار مدنظر دارد؛ اجبار، محدودسازی از 
طریق اجبار در حوزه اقتصاد و فشارهای دیگر، استخدام 
مجذوب  نهایتًا  و  امریکا  با  همکاری  مستعد  نیروهای 
خود  سود  به  عمومی  افکار  ذائقه  تغییر  هدف  با  سازی 
که از این طریق و با انجام کارهایی در صدد جذب افکار 

عمومی هستند. 
مسؤول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان تأکید کرد: 
باید نهضت های بصیرت افزایی در دانشگاه ها افزایش 
یابد هم در حوزه نفوذ و هم در حوزه انتخابات، چرا که 
بسیج اساتید اصول گراست زیرا انقالب اسالمی مبتنی 
به  این  اما  است  گرفته  شکل  اسالمی  اصول  پایه  بر 
معنای اصول گرایی در قالب یک حزب و گروه نیست و 
در ماههای آینده اولویت اول بسیج اساتید برنامه های 
ماه  دی  نهم  روز  میان  این  در  و  است  افزایی  بصیرت 
که روز بصیرت ملت ایران در مقابل فتنه انگیزی های 
دشمن و دنباله های داخلی آنان بود بسیار حائز اهمیت 

است.

تحلیل مالی بصورت تحت وب و دیگر موارد.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد روسای کمیسیون ها 
گزارشات خود  واحدها،  بر عملکرد  نظارت  در خصوص 
را هر سه ماه یک بار به شورای برنامه ریزی و اقتصاد 
دانش بنیان استان ارائه نمایند و حداقل هر ماه یک بار 
شورای برنامه ریزی  و اقتصاد دانش بنیان در یکی از 
واحدهای استان تشکیل شود و فرایند روشن و دقیقی 
برای تصویب طرحهای دانش بنیان و درآمدزا تعریف و 

به واحدها اعالم گردد.

درواحداصفهان)خوراسگان(برگزارشد: 
نشست مشترک نهاد رهبری و بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان

گیر کشتی فرزند مقرب مهران شدیم خبر با
برجستهایرانواصفهان)پهلوانمقرب(هماکنوندر

رشتهتربیتبدنیاینواحددانشگاهیمشغولبهتحصیلمی
باشدودرزمینهآموزشکشتیبهصورترایگانبهعالقمندانآموزش

تابهقلمخودوبهجهتآشنایینسل ازایشانخواستیم ازاینرو میدهد،
جوانبااینپهلوانارزندهزندگینامهایشانرادراختیارنسیمدانشگاهقراردهد.

پهلوان مقرب در سال ۱۳۱۱ در شهر اصفهان پا به عرصه وجود نهاد. از زمان کودکی عالقه زیادی به ورزش و 
زورآزمایی داشت و در همان موقع بیشتر اوقات در میان گرد و خاک با هم بازی های خودکشتی می گرفت و پشت تمام آن 

ها را به زمین می رساند و روی همین اصل بچه ها او را پهلوان محل می نامیدند. به قدری که بزرگتر شد و پا به سن جوانی 
گذاشت دوستان او به وی اطالع دادند که از تهران یک مربی کشتی نام آشنا به اصفهان آمد. همان روز باتفاق آنان به سالن 
مخصوص کشتی که در هنرستان صنعتی بود رفتند و آن مربی کسی نبود جز استاد علی اصغر سعادتی. وی به سالن رفت و با 
پیشنهاد دوستان خود بی درنگ وزنه ای را به باالی سر برد که مورد تشویق آن مربی قرار گرفت و به پیشنهاد خود ایشان به 
کشتی با او پرداخت و آن مربی جویای نام او شد و به او گفت اگر به تمرین کشتی بپردازی در آینده نزدیک از قهرمانان خوبی 
خواهی شد. از همان لحظه زنده یاد پهلوان مهدی مقرب آمادگی خود را اعالم و زیر نظر آن مربی به تمرین کشتی پراخت. پس 
از سه ماه تمرین جز تیم اصفهان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور انتخاب و در آن مسابقات قهرمانی کشور شد. پس از 
شش ماه طبق دعوت فدراسیون کشتی کشور جهت شرکت در مسابقات انتخاب تیم ملی ایران به پایتخت دعوت شد و در آن 
مسابقات با قویترین کشتی گیران کشور در وزن سوم مسابقه داد و به عضویت تیم ملی در اولین دوره مسابقات کشتی جهان 
در هلسینکی اعزام شد و بین ۱6 نفر به مقام قهرمانی دست یافت و سپس در سال ۱۳۳۴ در وزن چهارم به مسابقات قهرمانی 
جهان در ورشو انتخاب گردید. وی اولین ورزشکاری بود که از اصفهان پای به مسابقات بین المللی و جهانی گذاشت و مجری 

فن یک دست و یک پا بود و در کشتی آزاد، فرنگی و باستانی در سال های زیادی حائز رتبه اول در کشور بود. قابل 
ذکر می باشد دنیای کشتی کمتر کسی را به خود دیده که با گذشت کمتر از یکسال از زمان روی آوردن به 

کشتی پای به میادین جهانی بگذارد و در پنج وزن در ایران ، کشتی آزاد و فرنگی قهرمان باشد. وی 
اولین داور در اصفهان و از مربیان مطرح در کشور بودند و بنیانگذار کالس کشتی ناشنوایان 

در اصفهان بودند و خدمات شایسته ای برای شهر و کشور خود به ارمغان آوردند. 
در  ناباوری  عین  در   7۴/۱۲/۲0 تاریخ  در  نامی  پهلوان  این  انجام  سر 

بیمارستان صدوقی اصفهان چشم از جهان فروبست.

زنده یاد پهلوان مهـــدی مقــــرب
        قهرمان اسبق کشتی جهان

پس از سه ماه 
تمرین جز تیم 
اصفهان جهت 

شرکت در 
مسابقات قهرمانی 
کشور انتخاب و 
در آن مسابقات 
قهرمانی کشور 

شد. پس از 
شش ماه طبق 

دعوت فدراسیون 
کشتی کشور 

جهت شرکت در 
مسابقات انتخاب 
تیم ملی ایران 

به پایتخت دعوت 
شد...

وی اولین 
ورزشکاری بود 
که از اصفهان 

پای به مسابقات 
بین المللی و 

جهانی گذاشت 
و مجری فن یک 
دست و یک پا 

بود ...

،، گفت و گو،،

نخستین تیم اعزامی به اولین دوره مسابقات کشتی جهان در سال ۱۳۳0

تیم ملی کشتی ایران در مسابقات جهانی با حضور مهدی مقرب 

بهترتیبازراست:گیوهچی،یعقوبیردیفوسط:زندی،مقربردیفپایین:تختی،نوری
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جذب خبرنگار افتخاری می کند.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی 
از نحوه همکاری می توانند همه روزه در ساعات 
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400  مراجعه کنند. 
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 تلفن:
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   پذیرش آگهی و تبلیغات:
031-35354049

 صندوق پستی:
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 پیامک: 
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 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

  نسخه الکترونیکی : رامین ساوج

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

گردان 8۲۱ بالل نیز یکی دیگر از یگانهای پرسنل داوطلب 
هوا نیروز بود که برای نبرد  در جبهه های حق علیه باطل 
تشکیل شده بود تا دوشا دوش سایر رزمندگان دشمن متجاوز 

را  از سرزمینهای اشغالی میهن اسالمی بیرون برانند.
و  پرسنل  انتخاب  و  آموزش  برای  خود  یگان  در  حقیر  این 
جمله  از  و  کردم  می  ایفا  را  نقشی  آنها  با  همراهی  افتخار 
پرسنل داوطلب دوستی داشتم بنام ناصر زانیان زاده که فردی 
شایسته و با توجه به اینکه دوران سربازی خود را قبل از ورود 
به کادر ارتش جزو سربازان گارد ) گارد شاه معلون ( بود و 
بسیار ورزیده بود ، چندین بار ایشان خود را برای حضور در 
یگانهای داوطلب قبلی معرفی می کرد ولی به واسطه اهمیت 
شغلی و عدم جایگزین در غیبت او در یگان خدمتی اش خالء 
ایجاد می شد ، فرمانده یگان مربوطه با اعزام وی موافقت 
نمی کرد ، برادر ناصر از مسئله بسیار ناراحت و غمگین بود 
تا اینکه با تشکیل گردان بالل ایشان نزد من آمد و از من 
خواست فکری برای او بکنم ، به او گفتم ناصرجان تو راه 
را اشتباه می روی تو باید بروی پیش کسی که وقتی اراده 
کند هیچ قدرتی نمی تواند مانع او بشود ، با تعجب گفت پس 
اونو بمن معرفی کن ، آخه خیلی این مسئله تو روحیه ام اثر 
گذاشته خصوصًا اینکه خودم بچه آبادانم و نمی تونم بیام در 
کنار رزمندگان حضور پیدا کنم ، گفتم ناصرجان آیا تصمیمت 
قطعی است و همه فکرهایت را کرده ای ؟ چون رفتن همه ما 
با خودمان است ولی برگشت مان با اوستا کریم است . اخمی 
کرد و گفت یعنی میخواهی بگی من می خوام بیام اونجا با 
گلوله و توپ ها تو میدان جنگ بازی کنم ، ایوا...، به او گفتم 
ناصرجان آخه یک موضوع دیگر هم هست، خدا بما رحم می 
کنه که تو همراه مان نیایی میدونی چرا ؟ با تعجب گفت : 
نه ! گفتم اگه تو با این قد و هیکل مجروح یا شهید بشی 
ده پانزده نفر باید دستشون برای جابجایت بند بشه ، خنده 
ای کرد و گفت : حاال شاید قطعه قطعه شدم و زحمتتون کم 
شد ، به او گفتم ناصرجان دو نفر که بهت گفتم خودت هم 
خوب اونو می شناسی و هر روز هم در خونه اش میری فقط 
کافیه با خلوص نیت خواسته ات را بهش بگی ، برو امشب 
نماز شب بخون و مرادتو بهش بگو ، ناصر با دستش به شانه 
ام کوبید و گفت : ای با مرام ، فکرم را مشغول کرده بودی 
و هرچی فکر می کردم خدایا این چه کسی را میگه به عقلم 
نمی رسید ، از حرف من بسیار خوشحال شد و مرا در آغوش 
گرفت و خداحافظی کرد و رفت ، دو روز بعد از دیدار با ناصر 
بما اطالع دادند که یکی از فرماندهان دسته بعلت بیماری در 
بیمارستان بستری شده و چون بایستی عمل جراحی روی او 

کردیم هرچه از اهواز دور می شدیم وسعت ایرانی هائی که 
نیروهای متجاوز عراق به خانه و کاشانه هموطنان مظلوممان 
بیار آورده بودند آشکارتر می شد و شور هیجان ما را برای 
بر  آنچه  از  برابر می کرد و  با دشمن متجاوز چندین  مقابله 
سر هموطنانمان آمده بود اشک غم از چشمانمان جاری شد ، 
کم کم آفتاب در حال غروب بود و بدون استفاده از روشنایی 
خودروها مجبور شدیم که تا صبح در روستایی بنام ابوحمیزه 
ویران شده  آتش سالحهای سنگین دشمن  زیر  نیز  آن  که 
بود اطراق کنیم ، نماز را در مسجد آن روستا که نیمه ویران 
برای خودش  بهمراه همرزمان خواندیم و هرکس  بود  شده 
بعد  ساعت  چند   ، بود  آرمیده  ای  گوشه  در  و  کرد  خلوتی 
بما اطالع دادند که سردار شهید علی صیاد شیرازی نیز که 
شخصًا با خواسته داوطلبانه این یگانهای داوطلب به تقاضای 
پرسنل موافقت  کرده بود در جمع ما حاضر خواهد شد ، آن 
شهید بزرگوار در جمع ما حاضر شد و با شمع وجود روحانی 
اش جمع رزمندگان را روشنایی بخشید و پس از قدردانی از 
با شعار جنگ  ابراز نصایح و رهنمودهای الزم  و  رزمندگان 
با  رزمندگان  و  داد  به سخنان خود خاتمه  پیروزی  تا  جنگ 
تکرار این شعار بیعت خود را با آن شهید بزرگوار که سلسله 
بیعت  بود  )ره(  بت شکن  قوا خمینی  فرماندهی کل  مراتب 

کردند .
فردای آن روز پس از اقامه نماز صبح ، به سمت محل تعیین 
شده حرکت کردیم ، پس از ورود به محل استقرار تقسیمات 
پرسنل در گروههای کوچک و تعیین پستهای نگهبانی بعمل 
آمد و بالفاصله مشغول ساخت سنگرهای دسته جمعی برای 
امان ماندن از سالحهای سنگین دشمن شدیم و با چنان شور 
ترین  باشکوه  را می ساختیم که گویا  و شوقی آن سنگرها 

انجام بگیرد نمی تواند ما را همراهی کند و مشکل این است 
که با این وقت تنگ کسی را نداریم جایگزین او بنمائیم یک 
لحظه یادم به برادر ناصر افتاد ، به مسئولین امر گفتم با توجه 
به ضیق وقت هرکسی هم داوطلب شود ، زمان برای آموزش 
او تنگ است و جایگزین برای او بسیار با اهمیت است و در 
ادامه گفتم یکی از پرسنل را می شناسم که برای جایگزینی 
آموزش  به  نیاز  و  بوده  گارد  سرباز  قباًل  است چون  مناسب 
آمدن  با  یگانش  فرمانده  که  است  این  فقط مشکل   ، ندارد 
فرد  ارشدترین  که  واحدمان  فرمانده   ، کند  نمی  موافقت  او 
پادگان بود گفت : جبهه خیلی مهمتر و واجب تر است و از 
من خواست فرد مورد نظر را معرفی کنم و بدین ترتیب برادر 
ناصر را معرفی کردم و طبق دستور رده مافوق فرمانده یگان 
او به دستور صادره عمل کرد ، وقتی به برادر ناصر خبر دادند 
و به سراغ من آمد گویا شادترین خبر زندگیش را به او داده 
اند ، مرا در آغوش گرفت و از شوق گریه سرداد و گفت: خدا 

را شکر که جوابم را داد.
به  ناصر  برادر  خواست  می  خداوند  آنجائیکه  از  خالصه 
آرزویش برسد الجرم پذیرفتند که آن عزیز جزو پرسنل یگان 
بما  اعزام  زمان  و  رسید  فرا  موعود  روز   ، گیرد  قرار  اعزامی 
اعالم شد ، دالورانی که داوطلب شده بودند تا جان برکف           
در کنار سایر برادران خود  در جبهه حاضر شدند از شوق و 
شعف ، حال دگری داشتند ، خوب می دانستند به ضیافتی             
می روند که امکانش لقاءا... است ،روز اعزام فرا رسید و پس 
همکاران  با  خداحافظی  و  نیایش  و  دعا  مراسم  برگزاری  از 
خوزستان  کربالی   ، حسین  عاشقان  میعادگاه  راهی  خود 
شدیم ، پس از ورود به اهواز محل استقرارمان را که تنگه 
نظر حرکت  مورد  نقطه  بسوی   ، بود مشخص کردند  چزابه 

بناها را می سازیم و آنقدر شیفته این کار بودیم که خستگی 
راهی برای غلبه بر ما پیدا نکرد .

ساخت سنگرها در زیر باران توپ خمپاره دشمن که در منطقه 
می بارید به پایان رسید ولی به حول و قوه الهی آسیبی به 

کسی نرسید .
مدتی را در خط مقدم جبهه چزابه و تپه های رملی ابوشعیب 
بما  بعد  یکماه  انیکه حدود  تا  کردیم  پدافند سپری  بصورت 
اعالم شد باید به منطقه دارخوین اعزام شویم ، پس از ورود 
به منطقه دارخوین در جلساتی که برگزار شد موضوع عملیات 
بیت المقدس را به ما اعالم کردند ، بسیار جالب بود و سریع 
چون قبل از غروب آفتاب ما به منطقه دارخوین رسیدیم و 
بشود  متوجه  کسی  اینکه  بدون  گذراندیم  آنجا  در  را  شب 
زرهی  خودروهای  و  تانک  از  نه  است چون  درکار  عملیاتی 
خبری بود و نه از حمل و نقل سالحهای سنگین ، خالصه 
از جلسه توجیهی  بسیار خوشحال شدیم و پس  این خبر  با 
که برای فرماندهان جهت آشنایی و چگونگی ورود به منطقه 
 ۱۳ ساعت  حدود  تا  و  شد  برگزار  عملیات  نحوه  و  عملیاتی 
طول کشید به محل استقرار یگانهای خود برگشتیم و پس از 
صرف نهار و اقامه نماز به نیروهای خود اعالم کردیم تا به 
تجهیزات انفرادی خود مجهز شوند و هنوز کسی نمی دانست 
که چه عملیات بزرگی در انتظار آنهاست ، حدود ساعت ۱۵ 
آرایی  صف  بازدید  برای  و  بودند  شده  آماده  نیروها  همگی 
عملیات  موضوع  آنها  به  که  بود  موقع  آن  در   ، بودند  کرده 
آسمان  اوج  به  رزمندگان  اکبر  ا...  ، صدای  اعالم کردیم  را 
گوش  و  رساندند  مالئک  گوش  به  را  خود  شادی  و  رسید 
شیطان رجیم را کر کردند ، چنانکه نیروهای متجاوز عراقی 
را آن شیطان پلید نتوانست از عملیات رزمندگان اسالم مطلع 
سازد پس از توجیه نیروهای خود پیاده به راه افتادیم ، زمان 
از حدود ۵ ساعت راه پیمایی  را  احساس نمی کردیم پس 
به غرب کارون یعنی نقطه ایکه از آنجا بایستی پس از زدن 
بر  ارتش  مهندسی  نیروهای  توسط    PMP شناور  پلهای 
روی رودخانه کارون و آماده شدن آن ، عملیات آغاز می شد 
در زیر آتش توپ و خمپاره دشمن ورود خروشان کارون که 
گویا او نیز از این خبر به تالطم افتاده بود و در تاریکی شب 
سنگرسازان  بهمراه  ارتش  زمینی  نیروی  مهندسی  دالوران 
را تمام کردند و ما  پلها  پی سنگر جهادگران دالور ساختن 
به همراه نیروهایمان که پس از آن راه پیمایی طوالنی هر 
کدام از خستگی در گوشه ای آرامیده بودیم در ساعت ۱۲:۳0 
)ع(  طالب  ابی  ابن  علی  رمز  با   6۱/۲/۱0 جمعه  روز  بامداد 

عملیات افتخارآفرین بیت المقدس را آغاز کردیم...

به یاد همه شهدا و رزمندگان اسالم باالخص شهدا و رزمندگان گردان 821 بالل جمعی هوانیروز اصفهان

تا خدا نخواهد برگی از درختی نمی افتد

ادامه در شمـاره بعد ...

جهت دریافت کارت تخفیف سینماهای:

سـاحــل . قــــدس . سپـاهـان 
خــــانواده . فــــرهنگیان . سوره 
یاسمــن شاهیــن شهر . بهمـن کاشان

به دفتر اداره کل روابط عمومی دانشگاه مراجعه نمایید.


