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مقام معظم رهبری:

حماسه نهم دى، از این منظر کاماًل شبیه صدر اسالم و همچنین روزهاى پیروزى انقالب 
اســت؛ در این روز، مردم بر اســاس وظیفه دینى خود به میدان آمدند تا نشــان دهند 
برخالف تبلیغات فتنه گران، مردم ایران ضمن پایبندى به نظام جمهورى اسالمى، از عزم 

و اراده دینى استوار برخوردارند.
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کارگاه تشریح روند اجرایی فرآیند بازنگری در برنامه 
فریدون  حضور  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  استراتژیک 
و  طرح  مدیران  و  واحد  رؤسای  رودپشتی،  رهنمای 
برنامه و بودجه واحدهای دانشگاهی استان اصفهان، 

در واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.

رضا امرالهی نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسالمی 
در هیأت امنای استان اصفهان با اشاره به موضوع 
بسیاری  دستاوردهای  اتمی  انرژی  گفت:  برجام 

برای کشور داشته است و ...

آموزش عـالی نمی تواند بدون 
دانشگـاه آزاد اسالمی ادامه فعالیت 

بدهد

برای اولین بار در ایران:

طرح احداث دهکده سالمندان 

با وسعت 40 هکتار؛ با 

مشارکت شهرداری و واحد 

اصفهان)خوراسگان(

دستاوردهای انرژی اتمی کشور 
مدیون تالش صادقانه کارشناسان 

این حوزه است

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

راز ماندگاری حماسه 9 دی 

حرکت عظیم مردمی در 9 دی روی 
واقعی مردم را نشان داد. وقایعی که 
افتاد،  اتفاق   88 سال  عاشورای  در 
اثبات کرد که عده ای با نفوذ در میان 
معترضین، با سوء استفاده از نجابت و 
در  اسالمی  جمهوری  تحمل  قدرت 
واقع با اسالم ناب محمدی)ص( سر 
برای  آزمونی  دی   9 و  داشتند  ستیز 
مدعیان  از  واقعی  مؤمنین  سنجش 

ایمان بود. 
نهم دی ماه حماسه تاریخ ساز ملت 
بزرگی بود که نه تنها دنیا را مات و 
مبهوت ساخت بلکه دشمنان این ملت 
که  اهداف شومشان  به  رسیدن  از  را 
همان براندازی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی بود نا  امید ساخت. شاید آن 
می کرد  تصور  کسی  کمتر  روز ها 
وقوع  به  عظیمی  حماسه  چنین  که 
عنایات  و  پروردگار  اما دست  بپیوندد 
خاصه حضرت ولی عصر)عج( در پرتو 
روشنگری های مقام عظمای والیت، 
و  ناکام ساخت  را  استکباری  دستگاه 

مردم  وحدت  تجلی  به  را  ماه  دی  نهم 
انقالبی ایران بدل ساخت.

دقت در جزئیات رویداد نهم دی بخشی 
به  دانشگاهی  نخبگان  وظایف  از  مهم 
باید  دانشگاهی  جامعه  و  می رود  شمار 
فارغ از شعار زدگی و سیاست زدگی به 
انتخابات  از  پس  حوادث  کالبدشکافی 
این  نتایج  و  پرداخته   88 سال  قانونی 
نماید.  عرضه  جامعه  به  را  مهم  رویداد 
در این فضا اما تشکیل و تکوین فضای 
موسسات  و  دانشگاه ها  در  آزاداندیشی 
آموزش عالی ضرورتی است که تداوم و 
تقویت آن می تواند بر روشنی ابعاد این 

ماجرا بیافزاید . 
ماندگاری  بر  انقالب  فرزانه  رهبر  تأکید 
 9 راهپیمایی  در  امت  حماسی  حرکت 
این  فوق العاده  اهمیت  از  نشان  دی، 
حضور آگاهانه در تاریخ انقالب اسالمی 
دارد. ایشان در دیدار مردم قم در سالگرد 
قیام 19 دی می فرمایند: روزهای سال، 
همه  خود  خودی  به  و  طبیعی  طور  به 
این  هستند،  انسانها  این  همند؛  مثل 
اراده     ها و مجاهدتهاست که یک روزی 
را از میان روزهای دیگر بر مي کشد و 
آن را مشخص مي کند، متمایز مي کند، 
متفاوت مي کند و مثل یک پرچمی نگه 
میدارد تا راهنمای دیگران باشد، ..... نهم 
دی با دهم دی فرقی ندارد؛ این مردمند 
که ناگهان با یک حرکت .. برخاسته ی 
از بصیرت، دشمن     شناسی، وقت     شناسی و 
حضور در عرصه ی مجاهدانه،  روز نهم 

دی را هم متمایز مي کنند.

3 صفحه

معاون وزير كشاورزي:
 واحد اصفهان)خوراسگان( در بین دانشگاه هاي 

کشـور در جـایگاه خـاصي قـرار دارد

شهادت مظلومانه آیت ا... نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان 
را به دست جالدان سعودی تسلیت می گوئیم. 
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با هدف همدردی انجام شد:

تسلیت جمعی از مسؤولین و دانشجویان واحد اصفهان)خوراسگان( به حاضرین در غـرفه واحد نجف آباد

روابط  مدیرکل  فناوری،  و  پژوهش  معاون  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
و  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رسانی  اطالع  و  عمومی 
از  نمایندگی  به  پژوهش  هفته  نمایشگاه  در  حاضر  دانشجویان  از  تعدادی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  و  کارکنان  استادان،  رئیسه،  هیأت 
اصفهان)خوراسگان(، با تقدیم گل به کارکنان و دانشجویان حاضر در غرفه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد حادثه واژگونی اتوبوس و جان باختن دو 

تن از دانشجویان را به ایشان تسلیت گفتند. 
برای  فروغی،  دکتر  تسلیت  پیام  ابالغ  با  نجفی  پیام  دکتر  برنامه  این  در 

مجروحین این حادثه آرزوی بهبود و سالمتی نمودند.
الزم به ذکر است اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف 
آباد که از اصفهان به سمت نجف آباد در حرکت بود در روز 15 آذر ماه به دلیل 
لغزندگی جاده، در گردنه کمربندی خمینی شهر به سمت نجف آباد واژگون شد 
و دو تن از دانشجویان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز مجروح شدند.

   

روابط عمومی و اطالع رسانی: اولین دهکده سالمندان 
ایران با وسعت 40 هکتار با مشارکت شهرداری اصفهان 
در  واحد اصفهان)خوراسگان(،  آزاد اسالمی  دانشگاه  و 

مجاورت این دانشگاه احداث می شود.
با  منظور  همین  به  که  ای  جلسه  در  فروغی  دکتر 
حضور شهردار اصفهان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( برگزار شد گفت: خیلی خوشحالم 
که این واقعه دارد اتفاق می افتد، چند سال پیش این 
ایده با توجه به مشکالت اجتماعی و جمعیت رو به رشد 
ایده  یک  قالب  در  هستیم  روبرو  آن  با  که  سالمندی 

دانش بنیان مطرح شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان افزود: هم 
اکنون بالغ بر 700 هزار سالمند در شهر اصفهان داریم 
و تا سال 1400 با حجم بسیار باالیی از سالمندان روبرو 
هستیم، تحقیقاتی که در جهان در این زمینه شده این 
به  امید  توجه شود  به سالمندان  است که هرچه  گونه 
زندگی در جوانان زیاد می شود و هرچه به سالمندان 
بسیار  مساله  این  و  کنیم  می  ضرر  شود  توجهی  کم 

پراهمیت و بزرگ است.

مهندس  با  بار  اولین  را  این طرح  گفت:  فروغی  دکتر 
کار  نخبه  دانشجوی  نفر  یک  و  معماری  استاد  تاکی 
کردیم و من هم مشاور بودم، برای این طرح 10000 
خیلی  را  طرح  این  ما  و  شده  بینی  پیش  جمعیت  نفر 
دقیق انجام دادیم و اگر این طرح الگو شود همه استان 

ها باید انجام دهند.
دکتر فروغی عنوان کرد: در این طرح ما سالمندان را در 
سه گروه طبقه بندی کرده ایم؛ بعضی آگاهی دارند و 
کاماًل متحرکند، بعضی آگاهی دارند و متحرک نیستند 

و بعضی نه آگاهی دارند و نه متحرکند.
مادر  و  پدر  برای  ها  خانواده  اصفهان  در  افزود:  وی 
فداکاری می کنند و آنها را در شرایط خاص نگهداری 
می کنند، گاهی خود سالمندان طلب مرگ می کنند و 
بعضی دختران و پسران هنگامی که از اداره می آیند و 
پدر و مادر را در این حالت می بینند طلب مرگ برای 

آنها می کنند و این بسیار دردناک است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
با تأکید بر اهمیت این طرح گفت: این طرح بسیار بزرگ 
است و متناسب با شرایط سالمندان بوده و افرادی که 
متحرک هستند و آگاه هستند باید روزها در مرکز باشند 
و شب ها به منزل بروند، حتی هتل در طرح پیش بینی 

شده، در این طرح برای هر 3 نفر یک نفر پرستار پیش 
بینی شده و 3000 پرسنل برای اداره این ها نیاز است 
یعنی 10000 نفر را 3000 نفر اداره کنند، در این طرح 
آنها  واقعی  نیاز  اساس  بر  درمانگاه  و  کلینک  پزشک، 
پیش بینی شده است و در مجموع کار ارزشمندی است.
ادامه این جلسه دکتر جمالی نژاد شهردار اصفهان  در 
در خصوص این طرح گفت: این کار ارزشمندی است، 
تشکیل شده  زیادی  قابلیت های  از  سالمندان  دهکده 
های  سالن  اداری،  خوابگاه،  مسکونی،  های  کاربری 
های  تفرجگاه  و  هتل  تفریحی،  فضاهای  گردهمایی، 
ویالهایی  و  خصوصی  و  عمومی  فضاهای  و  مختلف 

زیبا و ...
طرح  این  محاسن  از  افزود:  نژاد  جمالی  دکتر 
فارابی  بیمارستان  الزهرا)س(،  بیمارستان  با  نزدیکی 
احداث  مزایای  از  و  باشد  می  پزشکان  شهرک  و 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مجاورت  در  طرح  این 
نزدیکی  بدلیل  اصفهان)خوراسگان(، کاهش هزینه ها 

به شهر و وجود فضای سبز است.
عالقمند  شدت  به  من  کرد:  اظهار  اصفهان  شهردار 
هستم که این طرح عملیاتی شود هر چند ممکن است 
هزینه آن چند صد میلیارد باشد اما می توان با ایجاد 

برای اولین بار در ايران:

طرح احداث دهکده سالمندان با وسعت 40 هکتار؛ با مشارکت شهرداری و 
واحد اصفهان)خوراسگان(

حرکت  به  را  کار  خصوصی  بخش  مشارکت  و  سهام 
انداخت و این یک پروژه 8-7 ساله است، و بهتر آن 
است که بخش خصوصی پشت این قضیه باشد مانند 
ایجاد هتل، فضاهای تجاری و سیتی سنتر تا بتوان به 
پیشرفت آن امیدوار بود وگرنه سرنوشت آن مانند سایر 
پروژه هایی خواهد شد که از بودجه عمومی استفاده می 

کنند اما هنوز به اتمام نرسیده اند. 
دکتر جمالی نژاد گفت: این دستور دین است که به افراد 
خیلی  سنی  مقطع  این  باشید   داشته  کرامت  باید  پیر 
سخت است همه ما هم این مسیر را داریم می رویم، 
افراد پیر را دیده ایم و بدترین چیز این است که انسان 

احساس کند زیادی است و بدون منظور زنده است.
در این جلسه دکتر پیام نجفی معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(در این 
با  دانشگاه،  با  سالمندان  دهکده  مجاورت  گفت:  باره 
توجه به مرکز تحقیقات پرستاری سالمندی از اولویت 
های دانشگاه است و با توجه به فعالیت شرکت دانش 
طب  موضوع  دانشگاه،  این  در  الصادق)ع(  طب  بنیان 
به  سالمندی  پردیس  کنار  در  توانیم  را هم می  سنتی 
اجرا درآوریم و این طرح 3000 اشتغال زائی ایجاد می 

کند و این یک بحث کامال دانش بنیان است.

معاون وزير كشاورزي:

 واحد اصفهان)خوراسگان( در بین دانشگاه هاي کشور در جایگاه خاصي قرار دارد

روابط عمومي و اطالع رساني: معاون توسعه مدیریت 
جریان  در  کشاورزي  جهاد  وزارت  انساني  منابع  و 
واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  بذر  تولید  پروژه  از  بازدید 
اصفهان)خوراسگان(، گفت: همیشه تالش این دانشگاه 
در  زیربنایي  تحقیقاتي  هاي  پروژه  اجراي  جهت  در 
اکنون شاهد  و هم  است  بوده  پیشرفت کشور  راستاي 
آن هستیم که این واحد دانشگاهي در بین دانشگاههاي 

کشور در جایگاه خاصي قرار دارد.          
و  مدیریت  توسعه  معاون  جوادي  علي  محمد  مهندس 
منابع انساني وزارت جهاد کشاورزي افزود: ما از دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( خاطرات زیادي 
داریم و دکتر فروغي همواره دیدشان رو به توسعه است.
و  دانشگاه  این  تالش  همیشه  اینکه  بیان  با  جوادي 
دکتر فروغي پیشرفت کشور بوده است، اظهار کرد: هم 
بین  این  واحد دانشگاهي در  اکنون شاهد آن هستیم 
دانشگاههاي کشور در جایگاه خاصي قرار دارد و البته 
اگر کارها در جهت حل مشکالت کشور باشد جایگاهش 

خاص مي شود و باید مورد حمایت باشد.
جهاد  وزارت  انساني  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
هاشمي  اله  آیت  هاي  تالش  از  تقدیر  با  کشاورزي 
در  اسالمي،  آزاد   دانشگاه  براي  وي  همکاران  و 
واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  بذر  ملي  پروژه  خصوص 
زمان  باید  کارها  قبیل  این  گفت:  اصفهان)خوراسگان( 
بندي شود و نکته بسیار مهم این است که میزان بذري 
که در کشور قرار است تولید شود یک دهم بذر وارداتي 
مي باشد که بسیار مهم است و ما بنا داریم این پروژه را 

که مشکل کم آبي مرتفع گردد.
اقتصاد  با سیاست هاي  امر همگام  این  افزود:  قاسمي 
مالي  منابع  ساالنه  متأسفانه  چون  باشد  مي  مقاومتي 
گردد  مي  بذرها  گونه  این  واردات  زیادي صرف  بسیار 
و لذا در ضرورت این کار هیچ شکي نیست پس بومي 
سازي جزیي از سیاست هاي دولت مي باشد اما نکته 
دیگر رقابت پذیري است چون مصرف کننده قیمت بذر 
داخلي و خارجي را مقایسه مي کند و به مارک توجهي 

ندارد. 
اصفهان  استان  کشاورزي  جهاد  سازمان  مدیرکل 
دردانشگاه  دوستان  که  است  این  داریم  که  خواهشي 
هاي  بخش  به  را  خود   تولیدات  نتایج  گزارش  سریعًا 
تحقیقاتي ما ارسال نمایند تا ما نیز به طور کامل مطلع 

مورد حمایت قرار دهیم.
سازمان  مدیرکل  قاسمي  مهندس  برنامه  این  ادامه  در 
که  خوشحالیم  گفت:  اصفهان  استان  کشاورزي  جهاد 
امروز در این جلسه حضور داریم از زماني که در سازمان 
فرایند  این  و  طرح  این  یافتیم  حضور  کشاورزي  جهاد 
واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  محوریت  و  همکاري  با  را 
آغاز کردیم و  اصفهان)خوراسگان( به صورت مشترک 
در این راستا یک تقسیم کار دو طرفه صورت گرفت که 
باشد. متأسفانه محدودیت  ذکر چند نکته ضروري مي 
منابع آب داریم و نیاز به کشت در فضاي بسته و کشت 
ریزي  برنامه  استان  در  کار  این  و  داریم  متراکم  هاي 
شده و به جد دنبال مي گردد. پس طبیعي است نیاز به 
سرمایه گذاري در سطح کار گلخانه اي داریم تا زماني 

باشیم، هرچند که در این همکاري چندساله بسیار خوب 
پیش رفته ایم و این افتخار به نام اصفهان و دانشگاه 
و  ماند  خواهد  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمي  آزاد 
را  طرح  این  کردن  اجرایي  راستاي  در  کامل  آمادگي 

داریم . 
واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغي  دکتر 
تولید  نیز در سخناني عنوان کرد:  اصفهان)خوراسگان( 
بذرهاي هیبریدي و گلخانه اي با این کیفیت و استاندارد 
در کشور براي اولین بار در این دانشگاه صورت گرفته 
است که مؤسسه امین شرکت تحقیقاتي خانم دکتر گل 
آبادي و مهندس اقتداري مجري این طرح بوده اند  و 
البته از مختصات این بذرها این است که سازگار با نقاط 

خشک و نیمه خشک است. 

،،

در بزرگداشت روز حسابدار صورت گرفت:

تقدیر ویژه از خدمات دکتر فروغی ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

مناسبت  به  رسانی:  واطالع  عمومی  روابط 
بزرگداشت  همایش  دومین  حسابدار  روز 
روز حسابدار در تاالر شهدای ارتش برگزار 

گردید.
شهردار  حضور  با  که  همایش  این  در 
اصفهان، تنی چند از اعضای شورای شهر، 
بازرگانی،  اتاق  دارایی،  اداره  استانداری، 
از  کثیری  جمع  و  مالیاتی  امور  سازمان 

این  به  عالقمند  دانشجویان  و  حسابداران 
احمدعلی  دکتر  از  گردید  برگزار  رشته 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست  ابری  فروغی 
واحد اصفهان)خوراسگان( به پاس 30 سال 
فعالیت ارزنده آموزشی و پژوهشی تقدیر به 

عمل آمد.
فروغی  احمدعلی  دکتر  است  گفتن  شایان 
ابری از چهره های ماندگار استان اصفهان 
در سال 1388 و دارنده مدال طالی مدیریت 
فرانسه در سال2014 می  از کشور  کیفیت 

باشد.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهلم 
دی ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره چهلم 
دی ماه 1394

5 4

اخذ مجوز نهایی تصویب 
»دانشکده فنی و مهندسی«

روابط عمومی و اطالع رسانی: با پیگیریهای مستمر حوزه ریاست، 
آموزشی مجوز  برنامه ریزی  اداره مطالعات و  و  آموزشی  معاون 
نهایی تصویب »دانشکده فنی و مهندسی« دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان)خوراسگان( اخذ گردید. 
دکتر فروغی با اعالم این خبر گفت: این مجوز از سوی سرپرست 
مرکز امورآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی به 
این واحد ابالغ شده است و جا دارد این موضوع حائز اهمیت را 
را به تمامی استادان، کارکنان و دانشجویان محترم به ویژه رشته 

های فنی و مندسی تبریک بگویم.

طباطبايی حکیم در واحد اصفهان)خوراسگان(:

امنیت و افتخارات امروز کشورمان را مرهون فداکاری شهدا و 
ایثارگران هستیم

و  ریاست  مشاور  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
ایثارگران دانشگاه آزاد اسالمی  مدیرکل امور شاهد 
ترین  شایسته  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  گفت: 
افتخارات  و  امنیت  امروز  و  هستند  دانشجویان 
این عزیزان و  پدران  را مرهون فداکاری  کشورمان 

شهدا و ایثارگران هستیم.
محمدتقی طباطبایی حکیم با بیان اینکه این افتخار 
ایثارگران و  یادگاران  این  امروز در جمع  ماست که 
جانبازان هستیم، افزود: ان شاا ... بتوانیم حق امانت 

داری را نسبت به فرزندان شاهد و ایثارگر ادا کنیم.
ایثارگران دانشگاه آزاد اسالمی  مدیرکل امور شاهد 
و  شاهد  دانشجویان  گردهمایی  چهاردهمین  در  که 
ایثارگر دانشگاه آزاد اصفهان)خوراسگان( سخن می 
گفت، ابراز کرد: نمی توان زحمات آیت ا... هاشمی 
دوران  در  را  ایشان  بدیل  بی  نقش  و  رفسنجانی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  تاسیس  پیشنهاد  و  مقدس 
همزمان با دوران مقدس و فرصتی که این دانشگاه 

به جوانان انقالبی داده است، فراموش کرد.
واحد  بزرگ  دستاوردهای  به  اشاره  با  طباطبایی 
زیربنایی  تحقیقات  توسعه  در  اصفهان)خوراسگان( 
پیشرفت  گفت:  بنیان  دانش  های  شرکت  ایجاد  و 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  چشمگیر  های 
های  تالش  زحمات  نتیجه  را  اصفهان)خوراسگان( 
به  به شما  دانم و  ناپذیر دکتر فروغی می  خستگی 
عالیه  تحصیالت  برای  دانشگاه  این  انتخاب  خاطر 
تبریک می گویم و درود خداوند بر شما عزیزان که 

گام در عرصه آموزش عالی نهاده اید. 

،،
فروغی در اجتماع استادان بسیجی دانشگاه آزاد استان اصفهان:

اهمیت بسیج و احترام به بسیجی و تفکر بسیجی در ملت ایران نهادینه شده است 

امروز  فروغی:  دکتر  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
امنیت کشور عزیزمان جمهوری اسالمی ایران با توجه 
مقایسه  قابل  مردم،  بسیجی  تفکر  و  بسیج  حضور  به 
از  بسیاری  فعلی کشورهای منطقه و حتی  با وضعیت 

کشورهای جهان نیست.
در  که  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
دانشگاهی  واحدهای  بسیجی  استادان  بزرگ  اجتماع 
افزود:  آنان سخن می گفت،  و خانواده های  و  استان 
امروز در ارزیابی برکات بسیج در کشور شاخص های 
از  یکی  داد:  قرار  ارزیابی  مورد  توان  می  را  برجسته 
کشور  هر  در  که  است  امنیت  بحث  ها  شاخص  این 
و در هرجا مطرح است، امنیت به یمن حضور بسیج و 
فرهنگ بسیجی در کشور ما از شاخص های باالتری 

در کشور داریم و انواع دانشگاه ها را هم داریم که این 
باعث افتخار ماست و باعث پیشرفت علمی کشورمان 
است و این نیست مگر با اتکاء به تفکر بسیجی و تفکر 
راهبردی »ما می توانیم« که امام راحل)ره(، آن را به 

ما آموخته است.

و  دانند  می  پرقدرت  را  که خود  به کشورهایی  نسبت 
خود را عامل اصلی امنیت می دانند، برخوردار است.

فروغی عنوان کرد: شاخص دوم وضعیت آموزش عالی 
در کشورمان است که در اوایل انقالب، 1360 فقط 40 
دانشگاه بیشتر نداشتیم اما االن بیش از 3000 دانشگاه 

دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
در تبیین شاخص سوم ارزیابی برکات بسیج در کشور 
اقتصادی  قدرت  پنج  آمدن  مذاکره  میز  پای  به  گفت: 
و سیاسی دنیا در موضوع هسته ای، نشان از فرهنگ 
فشارهای  و  ها  تحریم  مقابل  در  ایران  ملت  مقاومت 
زورگویان دارد که این هم ریشه در تفکر بسیجی مردم 
داشته و از افتخارات ماست و این کشور با این روحیه 
این چنین قدرت مقاومت را در مقابل نظام استکباری 
بویژه  ایثارگران  تمام  از  دارد  جا  البته  و  است  یافته 
جانبازان و شهیدان کشور که در مقابل دشمن سر فرود 

نیاوردند به نیکی یاد کنیم و به آنان افتخار کنیم.
فروغی افزود: امروز توجه به جایگاه و اهمیت بسیج و 
احترام به بسیجی و تفکر بسیجی در ملت ایران نهادینه 
شده است و الزم است از همین جا هفته بسیج را به 
بویژه  نقاط کشور  تمام  در  بسیجیان  و  تمام مسؤولین 

استادان بسیجی دانشگاههای کشور تبریک بگویم.
در ادامه این جلسه حجه االسالم جاللی معاون حوزه 
علمیه استان اصفهان درباره هفته بسیج و بسیجیان به 

ایراد سخنرانی پرداخت. 

،،
به دانشجوی معماری واحد اصفهان )خوراسگان( 

اعطا شد:

دیپلم افتخار و مدال 
نقـره از مسـابقات 

اختراعـات اروپا

روابط عمومی و اطالع رسانی: به طرح دانشجوی ارشد 
معماری واحد اصفهان )خوراسگان ( در جشنواره نوآوری 
نقره  مدال  و  افتخاری  دیپلم  )رومانی(  اروپا  اختالعات 

تعلق گرفت .
طرح یاسمن فرحزاده در جشنواره اختراعات اروپا 2015 

مفتخر به دریافت دیپلم افتخاری و مدال نقره گردید .
در این طرح فرحزاده تاالر شهر بندرعباس را طراحی 
کرده است، این تاالر که از ساده ترین حجم شروع شده 
است با توجه به عملکردها ، زوایای زیبایی به آن داده 

شده است .
وی گفت: با توجه به کمبودی که دراین زمینه در کشور و 

نشان دادن توانایی مشارکت مردم در امور دولتی استفاده 
شود و در عین حال با ایجاد الیه هایی روی شفافیت نما 
، نمایانگر ایجاد حریم ها در این روابط شده ام ، از آن 
جایی که مجموعه به عنوان مرکزیت چند ارگان است 
به صورت میدان شهری طراحی شده است که قابلیت 
تجمع افراد  در سایت مجموعه نیز وجود داشته باشد که 
اینجانب طرح خود را برای شرکت در مسابقه اختراعات 
اروپا در رومانی ارسال کردم و موفق به کسب دیپلم و 

مدال نقره از این مسابقه شدم .

شهرهای ما احساس می شده تصمیم گرفتم طراحی خود 
را در این زمینه ارائه نمایم ، موضوع طراحی تاالر شهر 
بندرعباس است که در واقع عملکرد آن ایجاد واسطه 

)نمایندگی( بین ملت و ارگان های مهم دولت است .
فرحزاده افزود: در این طرح سعی شده از ساده ترین فرم 
هندسی ) معماری ( یعنی مربع استفاده شود که با توجه 
به عملکردها و کاربری هر قسمت کالبد و فرم آن تغییر 
یافته ، بعنوان مثال ایجاد شیب و تو رفتگی برای نشان 

دادن ورودی مجموعه صورت  گرفته است .
از آن جایی که این ساختمان می بایست رابطه بین مردم 
و دولت را نشان دهد سعی شده در نما از شفافیت برای 

ريیس بنیاد شهید و امور ايثارگران استان اصفهان:

پویاترین نهضت ها از قبل از انقالب تاکنون نهضت روحانی و دانشجو است

کریمی:  سردار  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
تاکنون  انقالب  از  قبل  از  ها  نهضت  پویاترین 
نهضت روحانی و دانشجو است و یکی از شاخصه 
و  است  گری  مطالبه  دانشجویی  نهضت  های 
مهمترین مطالبه دانشجویان باید ترویج فرهنگ 
فرهنگ  مطالبه  و  جامعه  در  شهادت  و  ایثار 

استکبار ستیزی باشد.  
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
اصفهان که در چهادهمین گردهمایی دانشجویی 
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسالمی 

با  گفت،  می  سخن  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
و شهادت،  ایثار  فرهنگ  افزود:  این مطاب  بیان 
و  و گذشت  دارد  به  همراه  را  تواضع  و  گذشت 
جرم  و  بزه  که  است  آن  اثرش  کمترین  تواضع 
را در جامعه می کاهد، زندان ها را خالی و تولید 
امنیت می کند و توسعه این ماموریت در سطح 
دانشگاه و عموم جامعه بر عهده دانشجویان است 
و چه بهتر که فرزندان ایثارگران و شهدا پرچم دار 

این حرکت باشند.
عبداهلل کریمی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ 
استکبار ستیزی گفت: امروز به برکت مجاهدت 
شهدا و ایثارگران و مقاومت ملت ایران در مقابل 
و شما می  از تک تک من  آمریکا  نظام سلطه، 
یکی  حرفمان  و  هستیم  یکی  وقتی  تا  و  ترسد 
ایم،  ایستاده  رهبر  سر  پشت  اتحاد  با  و  است 

دشمن از ما هراس دارد، دشمنی که برای مذاکره 
با ما پیش شرط می گذاشت.

استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس   
حسینی  اربعین  ایام  گرامیداشت  ضمن  اصفهان 
تاثیر  بیشترین  هرکس  کرد:  بیان  بسیج  هفته  و 
خداوند  و  است  حکیم  گذارد  می  دیگران  بر  را 
تاثیر را در جهان  حکیم مطلق است و باالترین 
بال دارد،  خلقت گذاشته و می گذارد، حکیم دو 
بال شناخت و بال عمل، ایثارگر و مقام شهادت 
در زمره این تعریف است و بیشترین تاثیرگذاری 

را بر دیگران دارد.
پیروزی  ضامن  که  عظیم  حرکتی  افزود:  وی 
کلید  یک  است  مقدس  دفاع  سال   8 و  انقالب 
واژه است و افتخار می کنیم که پدران ما مروج 

آن کلید واژه بودند و آن »ایثار« است.
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7 ژپوهش و فناوری6

در مسابقات كاراته قهرمانی استان اصفهان صورت گفت:

کسب پنج عنوان برتر و مدال های رنگارنگ 
توسط کاراته کاران واحد اصفهان)خوراسگان(

قهرمانی تیم واحد اصفهان)خوراسگان( 
در مسابقات استانی بدمینتون برادران

آزاد  دانشکاه  تیم  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با کسب پنج عنوان 
دهمین  قهرمانی  عنوان  رنگارنگ  های  مدال  و  برتر 
دوره  مسابقات کاراته برادران  قهرمانی دانشگاه های 

آزاد اسالمی استان اصفهان را از آن خود کردند.
قهرمانی  برادران   کاراته  مسابقات  دوره   دهمین 
به میزبانی  استان اصفهان  آزاد اسالمی  دانشگاه های 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مجلسی و حضور هفت تیم 
از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان برگزار 

شد.
واحد  اصفهان)خوراسگان(،  واحد  تیم  این مسابقات  در 
شهرضا و واحد تیران به ترتیب اول تا سوم شدند و تیم 
دانشکاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( با کسب پنج 

عنوان به عنوان قهرمانی دست یافت.
اسالمی  آزاد  دانشکاه  تیم  اعضای  مسابقات  این  در 
را  زیر  های  مدال  شدند  موفق  اصفهان)خوراسگان( 
طال؛  مدال  انفرادی؛  کومیته  بخش  در  آورند.  بدست 
مرتضی  نقره؛  مدال   ،75 وزن  در  سلطانیان  عماد 
هاشمیان در وزن84، مسعود صالحی در وزن84، علی 
در  برنز؛ علیرضا جعفری  و مدال  در وزن 60  قضاوی 
محمد  طال؛  انفرادی؛  کاتای  بخش  در  و    67 وزن 
آزاد، محمدرضا  آقایان محمد  تیمی؛ طال؛  آزاد، کاتای 

سعیدی، سجاد حیدری رقبا.
اسالمی  آزاد  دانشکاه  تیم  مربی  است  ذکر  به  الزم 
تیم  اصفهان)خوراسگان( احسان شاه قلی و سرپرست 

مهدی مهرابی هستند.

بدمینتون  مسابقات  رسانی:  واطالع  عمومی  روابط 
استان  اسالمی  آزاد  های  دانشگاه  قهرمانی  برادران 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  تیم   4 شرکت  با  اصفهان 
تاریخ  در  کاشان  و  اصفهان  مبارکه،  شهر،  خمینی 

برگزار گردید.
از دانشگاه  انفرادی آقای علیرضا محمدی  در قسمت 
در  و  سوم  مقام  اصفهان)خوراسگان(  اسالمی  آزاد 
حسین  و  ابراهیمی  مهدی  آقایان  نفره  دو  قسمت 

هاشمیان مقام دوم را کسب نمودند.

در پایان و در رده بندی تیمی تیم دانشگاه آزاد اسالمی 
آزاد اسالمی  اول، دانشگاه  اصفهان)خوراسگان(، مقام 
خمینی شهر مقام دوم و دانشگاه آزاد اسالمی کاشان 

مقام سوم را بدست آوردند.
موسوی،  علی  ابراهیمی،  مهدی  آقایان:  تیم  اسامی 
آقای  تیم  علیرضا محمدی، حسین هاشمیان و مربی 

مهدی صباغ.

با صعود به قله كلیمانجارو:

فتح بام آفریقا توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 

روابط عمومی و اطالع رسانی: امین دهقان دانشجوی 
کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی 
آبان سال جاری توانست  واحد اصفهان)خوراسگان( در 
بام قاره آفریقا قله  5895 متری کلیمانجارو را فتح کند. 
این قله که یکی از قلل هفتگانه جهان است، با ارتفاع 
نزدیک به 6000 متر بلندترین ارتفاع قاره های اروپا و 

آفریقا است و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.  

آفریقا، قله کلیمانجارو، حرکت کردم. 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کوهنورد  دانشجوی 
مسافتی  طی  از  پس  کرد:  اظهار  اصفهان)خوراسگان( 
صبح   6:15 ساعت  نهایت  در  طوالنی  و  دار  شیب 
که  حالی  در  شد  فتح  کلیمانجارو  زیبای  قله   94/8/5
دمای روی قله 10- درجه بود و بدون امکانات و لباس 

مناسب کوهنوردی صعود امکان پذیر نبود.  
دهقان عنوان کرد: پس از گرفتن چند عکس یادگاری با 
دیگر همنوردان ایرانی و خارجی از قله به طرف پناهگاه 
پایین حرکت نمودیم و در نهایت پس از 5 روزی که در 
کوهستان کلیمانجارو بودم به هتل محل اقامت در شهر 

آروشا رفتم. 

قله  این  به  خود  صعود  چگونگی  خصوص  در  دهقان 
گفت: در تاریخ 94/8/1 از طریق پرواز هوایی از تهران 
تانزانیا شدم. پس  آنجا سپس عازم کشور  از  به قطر و 
پیاده  ساعت  چند  با  کلیمانجارو  کوهستان  به  ورود  از 
و  رسیدیم  متر   2700 ارتفاع  به  اول  پناهگاه  به  روی 
پس از یک شب استراحت در آنجا، صبح زود به حرکت 
خود ادامه داده و بعد از ظهر به پناهگاه دوم 3700 متر 

رسیدیم و شب را همانجا بیتوته کردیم.  
دهقان افزود:  فردای آن روز مجددا پس از چند ساعت 
متری   4700 ارتفاع  به  سوم  پناهگاه  به  کوهپیمایی 
رسیدم و تمرینات الزم را انجام دادم. ساعت 11 شب با 
توکل به خدا کوله قله خود را آماده نموده و به سمت بام 

امین دهقان افزود: دو روز نیز به سافاری و بازدید حیات 
و  طبیعت  از  بکری  و  زیبا  مناظر  و  رفتم  آفریقا  وحش 
پرداختم.  عکاسی  به  و  نمودم  مشاهده  وحش   حیات 
همچنین از قبایل ماسایی دیدن کردم.  طبیعت عجیب 
و زیبا و همچنین زندگی ساده و فقیرانه مردم آفریقا قلب 
هر انسانی را بیشتر به خدا نزدیک می کرد، در پایان این 
و شعارم همیشه  برگشتم  اسالمی  عزیز  میهن  به  سفر 

این است: به امید فتح قله های اخالق و انسانیت.
در  نیز  پیش  ماه  سه  حدود  دهقان  است:  گفتن  شایان 
متری  قله 5642  به  به صعود  موفق  ماه گذشته  مرداد 
البروس)بام اروپا( شده بود  که پوشیده از برف و یخچال 

های چند هزار ساله است. 

،،
امرالهی در جلسه هیأت امنای اصفهان: 

دستاوردهای انرژی اتمی کشور مدیون 
تالش صادقانه کارشناسان این حوزه است

نماینده  امرالهی  رضا  رسانی:  واطالع  عمومی  روابط 
ریاست دانشگاه آزاد اسالمی در هیأت امنای استان 
اصفهان با اشاره به موضوع برجام گفت: انرژی اتمی 
دستاوردهای بسیاری برای کشور داشته است و همان 
طور که در دوران دفاع مقدس عده ای برای دفاع از 
مرزهای میهن اسالمی داوطلبانه به جنگ رفتند در 
کار  کارشناسان صادقانه  از  بسیاری  نیز  اتمی  انرژی 
آنها  ما مدیون  و  برسیم  این دستاوردها  به  تا  کردند 

هستیم.
امرالهی با بیان اینکه این دستاوردها در مسیر قوانین 
برخی  آنکه  رغم  به  افزود:  هست  و  بوده    NPT
کشورها ادعا می کردند ایران  قصد ساخت بمب اتمی 
دارد، اما هرگز چنین نبوده است و حتی می توان قسم 
خورد که همه کارشناسان انرژی هسته ای ایران حتی 

به این موضوع هم هیچ گاه فکر نکرده اند.
نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسالمی در هیأت امنای 
استان اصفهان اظهار کرد: اگر در موضوع هسته ای 
دانش فنی ما قوی نبود، ما  را  خیلی اذیت می کردند 
و این دستاوردها باعث شد که تا حدی استقالل پیدا 
کنیم و این بار اول بوده که کشور ما به عنوان یک 
معامله گر در حوزه هسته ای در دنیا مطرح شود، ما 
اورانیم غنی شده که به روسیه دادیم پولش را گرفتیم 

و بابت کیک زرد و غنی سازی پولش را گرفتیم، این 
ضرر  عنوان  هیچ  به  ما  کشور  شد  باعث  دستاوردها 
نکند و این اولین بار بوده که از دانش فنی کشور پول 

به دست آمده است. 
ارائه  درباره  امناء  هیأت  اعضای  جلسه  این  ادامه  در 
پژوهشی  آموزشی،  های  شاخص  از  آماری  گزارش 
مراکز  تأسیس  تقاضاهای  بررسی  استان،  عمرانی  و 
تقاضاهای  بررسی  استان،  واحدهای  در  تحقیقاتی 
طرح های پیشنهادی دانش بنیان، بررسی و تصویب 
و   93 سال  مصوب  بودجه  تطبیقی  مقایسه  گزارش 
واحدهای  مشکالت  و  مسائل  ارائه  و  عملکردها 

مبارکه و شهر مجلسی بحث وگفتگو شد. 
پور  زرگر  دکتر  نشست،  این  در  است  گفتن  شایان 
میر  مجتبی  سید  االسالم  حجه  اصفهان،  استاندار 
دامادی مسؤول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی 
امنای  هیأت  دبیر  فروغی  دکتر  اصفهان،  استان 
رئیس  طالبی  هوشنگ  دکتر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
دانشگاه اصفهان و نماینده وزیر علوم، دکتر غالمرضا 
و  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  اصغری 
محلوجی  حسین  مهندس  بهداشت،  وزیر  نماینده 
عضو هیأت امنای استان اصفهان، دکتر محمد ربانی 
مهران  دکتر  اصفهان،  استان  امنای  هیأت  نماینده 
مجلسی عضو هیأت امنای استان اصفهان، مهندس 
و  اصفهان  استان  امنای  هیأت  عضو  عمادی  جلیل 
دکتر امیررضا نقش سرپرست دبیرخانه هیأت امنای 

استان اصفهان حضور داشتند. 

رهنمای رودپشتی در واحد اصفهان)خوراسگان(:

آموزش عـالی نمی تواند بدون دانشگـاه 
آزاد اسالمی ادامه فعالیت بدهد

روابط عمومی و اطالع رسانی: کارگاه تشریح روند اجرایی 
فرآیند بازنگری در برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی 
و  واحد  رؤسای  رودپشتی،  رهنمای  فریدون  حضور  با 
مدیران طرح و برنامه و بودجه واحدهای دانشگاهی استان 

اصفهان، در واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
آزاد  دانشگاه  بنیان  دانش  اقتصاد  و  برنامه ریزی  معاون 
اسالمی با بیان اینکه امروز دانشگاه آزاد اسالمی بزرگترین 
در  فروغی  دکتر  افزود:  است  جهان  حضوری  دانشگاه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با تالش 
خود و به رغم تمام سخت گیری ها، رشته های تخصصی 
دندانپزشکی را در این دانشگاه دایر کرده است و در واحد 

نجف آباد هم رشته های پزشکی خیلی خوبی داریم.
رهنمای رودپشتی ادامه داد: امروز تصویر ذهنی دانشگاه 
بسیار  تصویر  اصفهان)خوراسگان(  واحد  از  اسالمی  آزاد 
مثبتی است که علت آن هم مدیریت تالشگر و خستگی 

ناپذیر ریاست این واحد، دکتر فروغی است.
نداشته  وجود  مدیریتی  تدبیر  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی   
باید  نتیجه  در  داشت  نخواهد  وجود  متفاوتی  باشد، حس 
عالوه بر داشتن انضباط مالی که اصل بسیار مهمی است، 
برنامه آمایش به عنوان موضوعی جدی با توجه به امکانات 

و منابع و ظرفیت های موجود، مورد توجه قرار گیرد.
آزاد  دانشگاه  بنیان  دانش  اقتصاد  و  برنامه ریزی  معاون 
در  تکمیلی  تحصیالت  توسعه  خصوص  در  اسالمی 
دانشگاه آزاد اسالمی گفت: با تدابیر اندیشیده شده در این 

دو سال، دکتری تخصصی را از 16 درصد به 22 درصد 
افزایش داده ایم و دانشگاه می تواند با قابلیت هایی که 

دارد این روند را به نحو چشمگیری ارتقاء بخشد.
برای  که  ملی  درگزارش  کرد:  اظهار  رودپشتی  رهنمای 
ریاست محترم جمهوری فرستاده ایم، اشاره کرده ایم که 
توجه  مورد  را  ملی  منافع  و  ملی  اقتصاد  بخواهیم  ما  اگر 
قرار دهیم باید به موضوع و نقش دانشگاه آزاد اسالمی در 

توسعه آموزش عالی توجه کنیم.
آزاد  دانشگاه  بدون  تواند  نمی  عالی  آموزش  افزود:  وی 
بعنوان یک  را  این  باید  ما  و  بدهد  فعالیت  ادامه  اسالمی 
باور ملی بپذیریم و باید جایگاه خودمان را بدانیم و نقش 
خودمان را ایفا کنیم و البته می توانیم به کمک یکدیگر 
با یک برنامه منسجم به اهداف متعالی مبتنی بر واقعیت 

ها برسیم. 
آزاد  دانشگاه  بنیان  دانش  اقتصاد  و  برنامه ریزی  معاون 
اسالمی توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در توسعه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  اساسی  راهبرد  را  عالی  آموزش 
تحصیالت  توسعه  و  عالی  آموزش  سرزمینی  آمایش  در 

تکمیلی دانست.
و  طرح  دفتر  مدیرکل  بدیعی،  یک روزه  کارگاه  این  در 
در  را  نکاتی  نیز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بودجه  و  برنامه 
خصوص اهمیت برنامه استراتژیک دانشگاه و محور بودن 

برنامه های مدون در امور جاری دانشگاه بیان کرد.
کدام  هر  کننده،  شرکت  کار شناسان  و  مدیران  ادامه  در 
فرآیند  شدن  اجرایی  درخصوص  را  خود  دیدگاه های 

بازنگری در برنامه استراتژیک دانشگاه ابراز کردند.
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خبــــــرنـــــسیـــــم تــــــــا نــــــسیــــم خبـــــر

برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو توسط تشکل الغدیر

همکاران عزیز در حال آماده سازی سالن تربیت بدنی جهت برگزاری مسابقات قرآن و عترت

جلسه آغاز به کار کمیته ساها 6 گرامیداشت روز جهانی معلولین

جلسه هماهنگی کمیته دانشجویی همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی ووقوع جرم

حضور موفق دانشگاه در نمایشگاه هفته 
پـــژوهش و فنـــــاوری استان اصفهـــان

حضور استاندار در غرفه واحد اصفهان )خوراسگان(

حضور شهردار در غرفه واحد اصفهان )خوراسگان(
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11 فرهنگ و اندیشهسما10

بمناسبت هفته گرامیداشت کتاب نمایشگاهی 
در دبیرستان دوره اول سما 3 برپا شد

دهمین جلسه شورای معاونین سما استان 

تأسیس و راه اندازی مدارس سما در استان 
اصفهان سال تحصیلی 94-95

مراسم جشن تغذیه سالم در دبیرستان 
سما 3 برگزار شد 

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان 
دوره اول سما3 برگزار شد 

در این مراسم دانش آموزان هرکدام یک عدد سیب 
بر  و دسته جمعی  نمادین  و بصورت  آورده  به همراه 
لزوم تغذیه سالم و مصرف میوه جات در زندگی روزانه 

تأکید و آن را برای نوجوانان امری ضروری دانستند. 
در این مراسم مدیریت دبیرستان سما در سخنانی از 
از  آموزشگاه  در  تغذیه  جهت  خواست  آموزان  دانش 

مواد غذایی سالم و مقوی و مغذی استفاده نمایند.
آموزان  دانش  پرشور  حضور  با  که  انتخابات  دراین 
همراه  بود کاندیداها ضمن تبلیغات محیطی در محل 

آموزشگاه برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی سالم را 
تجربه کردند دیگر دانش آموزان نیز چگونگی انتخاب 

افراد شایسته را آموختند.

با  کتاب  عنوان   450 از  بیش  نمایشگاه  این  در 
موضوعات مختلف، متناسب با مقطع سنی  در معرض 
. این نمایشگاه بمدت  دید دانش آموزان قرار گرفت 

دانش  و  بود  دایر  آموزشگاه  این  در محل  هفته  یک 
اموزان می توانستند کتابهای مورد عالقه خود را ازاین 

نمایشگاه خریداری نمایند.

مراكز  توسعه  راستای  در  اصفهان  استان 
وضعیت  بررسی  به  ،مبادرت  سما  آموزشی 
رابطه  دراين  نمود  استان  های  شهرستان 
با واحدهای دانشگاهی مستقر درشهرستان 
،تیران  ،شاهین شهر،فريدن  اردستان  های 
اندازی  راه  خصوص  در  تا  مذاكره  وكرون 
مراجع  طريق  از  را  الزم  اقدامات  مدرسه 
ذيربط بعمل آوردند، كه اين كار نهايتاً،منجر 
به راه اندازی دو دبستان در واحدهای فريدن 

به  دلیل  به  واحدها  وبقیه  گرديد  واردستان 
آموزان  دانش  تعداد  نرسیدن  نصاب  حد 
،راه اندازی را به سال تحصیلی آينده موكول 
دارای  های  واحد  تعداد  نمودند.بنابراين 
مراكز آموزشی سمادر سال تحصیلی جاری 
از 6واحد به 8 واحد افزايش يافت .عالوه بر 
آن واحدخمینی شهر مبادرت به راه اندازی 
مباركه  ،واحد  وپسرانه  دخترانه  دبستان   2
موفق به راه اندازی يک هنرستان فنی حرفه 
ای وواحد شهرضا موفق به راه اندازی يک 
گزارش  نمودند.اجمال  اول  دوره  دبیرستان 
 6 جديد  تحصیلی  سال  در  كه  اين  مزبور 
واحد آموزشی سما در اين استان به مجموع 

32 واحد آموزشی قبلی اضافه گرديد.

حضور  با  استان  سما  معاونین  شورای  جلسه  دهمین 
ریاست شورای سیاستگذاری ،دبیر شورا و معاونین سما 
سما  سیاستگذاری  شورای  دبیرخانه  محل  در  استان 
برنامه  تدوین  ضرورت  به  توجه  داد.با  جلسه  تشکیل 
تنها  راهبردی ششم سما و زمان محدود آن مقرر شد 
برنامه  تدوین  روش  ،تبیین  شورا  این  جلسه ی  دستور 
جلسه  این  در  نیز  میهمانانی  دلیل  همین  .به  باشد 

دکتر  جناب  میهمانان  این  ی  جمله  .از  داشتند  حضور 
نادی معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی ودانش بنیان 
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان( و مسئولین 
تدوین برنامه در واحدهای سما استان بودند که در بخش 
اول جلسه مراحل وچگونگی تدوین برنامه  توسط جناب 
اقامه  از  پس  که  دوم  بخش  در  و  تشریح  نادی  دکتر 
نماز وصرف ناهار صورت گرفت ،سیاست های مشخص 
مورد  شورا  اعضای  توسط  سما  سازمان  سوی  از  شده 
بحث وبررسی قرار گرفت ودر نهایت سیاست های مورد 
توافق اعضا به عنوان سیاست های حوزه معاونت های  

سما استان اصفهان به تصویب رسید .

،،

بازدید هیأت کارشناسان و ارزیابان وزارت بهداشت از گروه مامایی واحد اصفهان)خوراسگان(

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

اصفهان)خوراسگان( بازدید به عمل آوردند.

مدیر گروه مامایی، مسئول برنامه ریزی کارآموزی ها و 
اعضای هیات علمی گروه مامایی تشکیل گردید، دکتر 
معرفی  به  همراه،  هیات  به  مقدم  خیر  ضمن  فروغی 
اجمالی و موفقیت های آموزشی، پژوهشی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( پرداخت.
در ادامه، گروه اعزامی از بخش های مختلف دانشکده؛ 
دفتر ریاست، معاونت ها، اتاق اساتید، دفاتر کارشناسان 
سایت  ها،  کالس  امور  اداری،  پژوهشی،  آموزشی، 
مهارت  مرکز  موالژ،  کتابخانه،  دانشجویان،  و  اساتید 
بازدید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در  بالینی  های 

کردند.

اعضای گروه بازدیدی را دکتر نسرین مساح، کارشناس 
والیانی  دکتر  و  کهن  شهناز  دکتر  بهداشت،  وزارت 
در  مامایی  رشته  ارزشیابی  و  ممتحنه  هیات  اعضای 
وزارت بهداشت)بورد(، دکتر نکاوندی، نماینده شورای 
تشکیل  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مامایی  رشته  راهبردی 

می دادند.
در نشستی که به این منظور در دفتر ریاست دانشگاه 
حضور  با  و  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد 
و  پژوهش  مدیرکل  دانشگاه؛  مسئولین  از  تعدادی 
فناوری، مدیرکل آموزش، ریاست و معاونین آموزشی 
ـ دانشجویی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی،  

علمی  هیات  اعضای  حضور  با  ای  جلسه  همچنین 
گروه مامایی و دانشجویان ورودی های متفاوت رشته 
کارشناسی مامایی برگزار گردید و اعضای گروه اعزامی 

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

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

افزایش کیفیت آموزش رشته مامایی ارائه نمودند.

پروژه  افتتاح  آئین  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
دانشگاه  خواهران  خوابگاه  بازسازی  و  عمرانی  های 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با حضور کلیه 
مسئولین دانشگاه و دانشجویان ساکن خوابگاه برگزار 

گردید.
معاون  اسماعیلی  رضا  دکتر  مراسم  این  شروع  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  دانشجوئی 
کارکنان  و  مسئولین  کلیه  از  اصفهان)خوراسگان( 
این  با  زیربنایی  و  مهم  پروژه  این  در  که  دانشگاه 

معاونت همکاری نمودند تشکر نمود.
دانشجوئی ضمن  رفاه  نادری مدیرکل  ادامه دکتر  در 
بیان این که پروژه بازسازی خوابگاه کار بسیار عظیم و 
مهمی در جهت ارائه خدمات مطلوب تر به دانشجویان 
خوابگاه است، به تشریح عملیات انجام شده پرداخت 

همزمان ايام  روز دانشجو صورت گرفت:

آئین افتتاح پروژه های عمـرانی و بــازســازی 
خوابگـاه خواهران واحـد اصفهان)خوراسگان(

که به موارد شاخص آن شامل تعویض کامل سیستم 
شوفاژ  سیستم  کامل  نوسازی  خوابگاه،  مصرفی  آب 
خانه، تعویض رادیاتورهای تمام اتاق ها، مقاوم سازی 
کامل  نقاشی  خوابگاه،  فلزی  سازه  های  ستون  تمام 
خوابگاه  آسانسور  اندازی  راه  و  نصب  و  طبقه همکف 
بطور خاصه  دانشگاه  از همه مسئولین  و  نموده  اشاره 
ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 

بدلیل تالش در جهت انجام این پروژه تشکر کرد.
به  خوابگاه  دانشجویان  از  یکی  برنامه  این  ادامه  در 
نمایندگی از سایر دانشجویان نیز از زحمات مسئولین 

دانشگاه در این خصوص قدردانی کرد.  
حوزه  کارکنان  از  نفر  چند  از  برنامه  این  انتهای  در 
قدردانی  لوح  اهداء  با  فرهنگی  دانشجویی  و  عمرانی 

گردید.

رئیس شورای فرهنگی و دانشجويی استان اصفهان تاكید كرد: 

لــزوم حفظ صـدر نشینی جـایگاه استان اصفهان 
در برنامه های قرآنی 

و  مسئوالن  مشترک  نشست  رسانی:  واطالع  عمومی  روابط 
کارشناسان کانون های قرآن و عترت واحدها و مراکز آموزشی 

دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان برگزار گردید. 
شورای  رئیس   زند  جاللی  علیرضا  دکتر  نشست  این  در 
تخصصی فرهنگی دانشجویی استان اصفهان، با اشاره به در 
پیش بودن برگزاری بیست و یکمین دوره از مسابقات قرآن 
و عترت بر لزوم برنامه ریزی و فراهم نمودن شرایط مناسب 
قرآنی  برنامه  بزرگترین  در  دانشجویان  و  اساتید  برای حضور 

آموزش عالی کشور تاکید کرد.
دکتر علیرضا جاللی زند با اشاره به اینکه نسل جوان نیازمند 
حمایت و هدایت برای ورود به یادگیری و درک قرآن هستند، 
هادیان  و  مدیران  عنوان  به  قرآنی  همکاران  داشت:  اظهار 
قبال دانشجویان مکلف هستند مسیر  برنامه های قرآنی، در 

و زمینه فعالیت و ورود آنها را در 
مهیا  قرآنی  های  برنامه  عرصه  
کنند چرا که ضمیر انسان بالفطره 

مستعد و پذیرای حقیقت است.
جوانان  اینکه  به  اشاره  با  وی   
روحیه کنجکاوی، حقیقت طلبی 
و آرمان گرایی دارند و این روحیه 
دانستن  به  که  شود  می  موجب 
پنهان  زوایای  کشف  و  بیشتر 
مختلف  متون  معانی  و  حقیقت 
این  در  گفت:  شوند.  مند  عالقه 
کار  ای  گونه  به  باید  خصوص 
دانشجویان  اعتقادات  که  شود 
حقیقت  یافتن  و  علم  بر  مبتنی 

باشد تا با توجه به فضای کنونی با کوچکترین شبه منجر به لغزش 
و سقوط نشوند. و در یافته های خود ثابت قدم باشند.

پیش  قرآنی  های  برنامه  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
به زودی  اظهار داشت  اشاره و  استان  آزاد اسالمی  دانشگاه  رو در 
کل  اداره  همکاری  با  دانشجویان  هنری  آثار  از  نمایشگاهی 
قرار  مردم  دید  معرض  در  کوثر  تاالر  در  اسالمی شهرستان  ارشاد 
صحیفه  جشنواره  ساالنه  دو  نامه  آیین  همچنین  و  گرفت.  خواهد 
مورد  استان  عترت  و  قرآن  کارگروه  در  صاعد(که  سجادیه)قرآن 
بازبینی قرار گفته برای اجرایی شدن در نیمسال دوم ابالغ خواهد 

شد.
یادآور می شود این نشست که به مدت دو ساعت به طول انجامید 
در خصوص برنامه های قرآنی بحث وتبادل نظر صورت گرفت و به 

پرسش های حاضران پاسخ داده شد.
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13 گفت و گوگفت و گو12

استـــاد محمد بّنـــا؛
 مردی برای تمام فصول

از رزمندگان دوران دفاع مقدس هم  از همکاران عزیز که  با یکی  این شماره  در 
هستند صحبت کرده ایم. محمدرضا اعتباریان بنای دانشگاه است، او به انجام خدمت 
در محیط دانشگاه می بالد و در قبال زحماتی که برای کار سخت بنایی می کشد، به 

کسب روزی حالل افتخار می کند. با هم پای صحبت هایش می نشینیم.

معرفی  كامل  بصــورت  را  خودتـان  لطفــا   
كنید؟

به نام خدا، اینجانب محمدرضا اعتباریان در سال 1346 در خانواده 
را  خود  تحصیالت  شدم.  متولد  خوراسگان  شهر  در  مذهبی  ای 
هستم،  پسر   2 و  دختر   2 دارای  بردم،  پایان  به  سیکل  مقطع  در 
روی  بنایی  کار  به  سالگی   14 از سن  تحصیل  از  فراغت  از  پس 
آوردم و در حال حاضر به عنوان بنای دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( مشغول بکار هستم.

فرزندانتــان به چه كاری مشغــول هستند؟

دخترم اولم 22 ساله دانشجوی ممتاز دانشگاه اصفهان دانشجوی 
رشته حسابداری است، فرزند دومم پسر است که با مدرک کاردانی 
و  است  دانشگاهی  پیش  است، سومی دختر که  اکنون سرباز  هم 

چهارمی هم پسر است که دانش آموز دوم ابتدایی است. 

شدايد  دانشگاه  وارد  است  سال  چند 
فعالیت  ها  بخـش  كــدام  در  وتــاكنــون 

داشته ايد؟
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  که  هست  سالی  ده  حدود   
اصفهان)خوراسگان( مشغول کار بنایی شده ام و در بخش عمرانی 
دانشگاه و بخش تعمیر و نگهداری انجام وظیفه می کنم، در ضمن 
با بسیج کارکنان دانشگاه هم در ارتباط هستم و سعی می کنم در 
برنامه های فرهنگی و مذهبی آنان حضور فعال داشته باشم زیرا 
ام  بوده  در جبهه  روزهایی که  یاد  به  مرا  بسیجیان  کنار  در  بودن 

می اندازد.

 آيا خـاطره ای از روزهــايی كه در جبهه بوديد 
داريد؟

سال 63 که در جبهه بودم خاطرم هست در منطقه عملیاتی شط العرب سنگر 
می ساختیم و گونی ها را می چیدیم و به کمک نیروهای بسیجی با چوب های 
الوار زیر ریل قطار}تراورس{ و درهای پلیتی و پالستیک دودی آن ها را می 
پوشاندیم. بعلت همزمان بودن با وقت نماز به نماز پرداختیم. در این اثنا دشمن 
پالستیک ها را با دوربین دید و محل را با گلوله و خمپاره 120 زیر آتش گرفت 
و مجبور شدیم روی پالستیک ها را با خاک پوشاندیم و بعد از آن دیگر  گلوله 

ای نزدند.

خاطره دیگر یادم هست در گردان امیرالمومنین)ع(، گروهان علی اصغر در حالی 
که فقط 16 سال داشتم من و یک نفر دیگر بنام محمدی از دولت آباد دیده بان 
بودیم. ساعت 12 نیمه شب تا 2 بعد از نیمه شب فرمانده دستور داده بود به شعاع 

15 متر از اطراف سنگر را تیر اندازی کنید تا دشمن نگوید کسی 
از نیرو است و آماده  در سنگرها نیست و تصور کند سنگرها پر 
باش هستند. در یکی از شب ها عراقی ها با خمپاره 60 دور تا 
دور سنگر را زدند و ما دو نفر بودیم که در سنگر پناه گرفته بودیم 
اما شدت حرارت انفجار خمپاره ها به حدی بود که در تمام بدن 
احساس سوختگی داشتیم و در حالی که سنگرها از ترکش خمپاره 
هیچگونه  ما  ولی  بود  شده  پاره  ها  گونی  و  بود  رفته  بین  از  ها 
خراشی هم بر نداشتیم و فرمانده ما که آقای شیرازی بود آمد ما 
را به پشت خط به بیمارستان صحرائی منتقل کرد و این معجزه 

ای بود که من دیدم. 

چقدر به كارتان عالقمند هستید و خود را به آن 
وابسته می دانید؟ 

هدفم  و  ام  بوده  حالل  روزی  آوردن  بدست  دنبال  همیشه  من 
کارکردن و زحمت کشیدن بوده است، اگرچه بنایی سختی های 

خود را دارد اما من این شغل را دوست دارم. 

آيا در زمینه كارتان تجربه قبلی هم داشته ايد؟

بله از دوران نوجوانی به این حرفه روی آورده ام و 34 سال است 
ام که حدود 10  در همه کارهای ساختمانی تجربه کسب کرده 

سال آن را در دانشگاه هستم.

و  بیرون  در  شغل  اين  میان  های  تفاوت  چه 
داخل دانشگاه هست؟

دانشگاه یک محیط فرهنگی است که در آن دانشجویان به تعلیم 
و تربیت می پردازند، من هم دوست دارم به نوبه خود خدمتی به 
این عزیزان کنم، فکر می کنم اجر معنوی کار در دانشگاه بیشتر 

از کارکردن در خارج از دانشگاه است.

تا حاال در حین كار با خطـری مواجه شداه ايد؟

هر حرفه ای به نوبه خود با خطراتی مواجه است، اما در حرفه بنایی و 
تعمیرات ساختمانی در گرمای تابستان و در سرمای شدید زمستان باید در 

فضای باز مشغول کار باشیم و البته من خود را با این شرایط وفق داده ام، 
بارها شده است که دست هایم از سرمای شدید زخمی شده، کارکردن در 
ارتفاع، کار با آتش)هنگام ایزوگام کاری( و کار با دستگاه فرز سنگبری از 

دیگر خطرات این حرفه است.

آيا تاكنون اشتبــاهی در شغل تان رخ داده است؟
ام  با تجربه ای که در کار دارم سعی کرده  با لطف خداوند و  بحمداهلل 

اشتباهی نکنم که جبران ناپذیر باشد. 

چه انتظــاری از دانشگــاه در قبال خدماتی كه می 
كنید داريد؟

از مسئولین عزیز دانشگاه کمال تشکر را دارم که این 10 سال به اینجانب 
لطف داشته اند و این وظیفه را به من محول کرده اند.

دانشگاه  در  كـار  روزهـــای  از  ای  خاطــره  آيا 
داريد؟

بله یک روز قرار بود برای بازدید، گروهی خارج از دانشگاه به ساختمان 
می  مترکابینت سنگ  باید30  دندانپزشکی  ساختمان  بیایند  دندانپزشکی 
با عنایت خدا ساعت7/30 صبح کارکابینت  بازدید  از  شد، یک روز قبل 
سنگ را شروع کردم و تا ساعت 11 شب آن را تمام کردم، وقتی کار تمام 
شد آن قدر صورتم پر از گرد و خاک و خاک سنگ شده بود که غیر از دو 
چشم، چیز دیگری از من پیدا نبود البته همان شب مسئولین آمدند و از 
تالشم که کار را یک روزه تمام کرده ام لذت بردند، خوشحالی مسؤولین 

از کارم، تمام خستگی ام را از بین برد.

مهم ترين شاخصه پیشرفت در كار چیست؟
در انجام هر کاری انسان همیشه باید به خدا توکل کند و با پشتکار ادامه 

دهد که وقتی وظیفه خود را به نحو احسن انجام داد تمام سختی ها برایش 
شیرین می شود.

چند نفر در اين زمینه با شما همکاری دارند؟
و  عمرانی  محترم  معاون  منش،  تیموری  مهندس  آقای  من،  مسئولین 
آقای مهندس فوقی، رئیس محترم اداره تعمیرات و نگهداری می باشند، 
کارهای بنایی را با آقای اصغر جوانمرد همکار عزیزم انجام می دهم، از 

هر سه نفر ایشان کمال تقدیر را دارم.

اگر به عقب باز گــرديد آيـا باز هـم همین شغل را 
انتخاب می كنید؟

بله، وقتی می بینم از کارهای ساختمانی که انجام می دهم مسئولین و 
دانشجویان لذت می برند مثاًل وقتی آجر فرش هایی را که در مسیر رفت 
این  کنند  از من تشکر می  آنها  انجام می دهم  است  دانشجویان  آمد  و 

رضایت آنها، اراده مرا برای خدمت به این دانشگاه بیشتر می کند.

به چه میزان با نشريه نسیم دانشگاه ارتباط داريد؟

اخبار دانشگاه  از  با مطالعه آن  بتوانم شب ها  باعث شده که  این نشریه 
مطلع شوم، از شما و همکارانتان که برای تهیه این نشریه زحمت می کشید 

سپاسگزارم.

و حرف آخر؟

جا دارد مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات جناب آقای دکتر فروغی 
عمرانی  محترم  معاون  بویژه  محترم،  معاونین  دانشگاه،  محترم  ریاست 
دانشگاه، دفتر تعمیرات و نگهداری و فنی، مسؤولین محترم اداری، مسؤول 
محترم خدمات و همه کارکنان دانشگاه در تمام قسمت ها تقدیم دارم و 

سالمتی آنها و خانواده هایشان را از خداوند متعال استمداد می نمایم.

یاد  به  مرا  بسیجیان  کنار  در  بودن 
روزهایی که در جبهه بوده ام می اندازد.

حالل  روزی  آوردن  بدست  دنبال  همیشه 
بوده ام و هدفم کارکردن و زحمت کشیدن 
بوده است، اگرچه بنایی سختی های خود را 

دارد اما من این شغل را دوست دارم. 

فکـــر می کنم اجــــر معنــــوی کار در 
دانشگاه بیشتر از کارکردن در خــارج 

از دانشگاه است.
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در بازديد از واحد اصفهان)خوراسگان( صورت گرفت:

آشنایی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی با دستاوردهای دانشگاه 

دانشجویان  از  جمعی  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
رشته روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  اصفهان  استان  های 

اصفهان)خوراسگان( بازدید کردند.
دانشکده  در  حضور  با  دانشجویان  گروه  بازدید  این  در 
تحقیقاتی،  مراکز  تحقیقاتی،  گلخانه های  دندانپزشکی، 
آزاد  دانشگاه  های  بخش  دیگر  و  تاالرها  ها،  دانشکده 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( از نزدیک با امکانات، 
آزاد اسالمی آشنا  قابلیت ها و توانمندی های دانشگاه 

شدند.
کاربردی  علمی  دانشگاه  عمومی  روابط  دانشجویان 
و  مدیران  از  بعضا  که  اصفهان  استان  های  شهرداری 
ادارات و سازمان های  کارشناسان روابط عمومی های 
استان اصفهان هستند، پس از بازدید از  مجموعه اداره 
کل روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه، در جلسه ای 
با حضور مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی واحد 
اصفهان)خوراسگان( در جریان دستاوردها و فعالیت های 

دانشگاه آزاد اسالمی قرار گرفتند. 

گویی  آمد  خوش  ضمن  عالمیان  اصغر  جلسه  این  در 
و  شده  فراهم  فضای  به  توجه  با  گفت:  دانشجویان  به 
پرورش،  و  آموزش  نواحی  با  آمده  عمل  به  هماهنگی 
بازدیدهای گروهی زیادی در طول سال از سوی دانش 
آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از دانشگاه آزاد اسالمی 
دانش  تا  گیرد  می  صورت  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
رشته های  و  دانشگاه  با  نزدیک  آشنایی  آموزان ضمن 
باز  دیدی  با  بتوانند  رشته  انتخاب  هنگام  در  تحصیلی، 

انتخاب مناسبی داشته باشند. 
عالمیان اظهار کرد: بازدید گروهی دانشجویان دانشگاه 
های دیگر از دانشگاه آزاد اسالمی اتفاق مبارکی است 
و  بازدید امروز یک ارتباط بین دانشگاهی است که می 
تواند در آشنایی دیگر دانشگاه ها با امکانات و ظرفیت ها 
و سطح فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه آزاد 

اسالمی بسیار مؤثر باشد.
آزاد  دانشگاه  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
اسالمی استان اصفهان با اعالم آمادگی دانشگاه برای 
برگزاری تورهای دانشجویی بازدید از دانشگاه با هدف 
آشنایی با توانمندی های دانشگاه آزاد اسالمی، به تبیین 
به  کشور  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تاسیس  چگونگی 
ا... هاشمی رفسنجانی و حمایت حضرت  پیشنهاد آیت 

امام خمینی )ره( پرداخت.
عالمیان با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسالمی هم اکنون 
با برخورداری از صدها واحد و مرکز داخلی و چند واحد 

بین المللی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان 
شناخته می شود، افزود: تربیت بیش از سه میلیون دانش 
آموخته در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی، اشتغال 
به تحصیل قریب به 60 درصد دانشجویان کشور در این 
از  بیش  جذب  کشور،  علم  تولید  باالی  سهم  دانشگاه، 
اشتغال  و  علمی  هیأت  قالب  در  متخصص  هزار  چهل 
به کار هزاران کارمند، جلوگیری از خروج میلیاردها دالر 
خارجی  های  دانشگاه  در  تحصیل  برای  کشور  از  ارز 
منابع  عظیم  خیل  حضور  تداوم  برای  بستری  ایجاد  و 
کم  و خدمات  دستاوردها  از  داخل،  در  ارزشمند  انسانی 

نظیر دانشگاه آزاد اسالمی به ایران اسالمی است.
به  سپس  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تأسیس  تاریخچه  ذکر 
در  دانشگاه  این  گفت:  و  پرداخت  اصفهان)خوراسگان( 
آبان 1360 با همت دکتر احمدعلی فروغی ابری تأسیس 
و  ایشان  ساله   30 های  تالش  و  زحمات  با  و  گردید 
به جایگاه کنونی رسیده است، دانشگاهی  همکارانشان 
ها  بهترین  جزو  کشور  دانشگاههای  بندی  رده  در  که 
است و در میان واحدهای دانشگاهی در زمینه فعالیت 
های تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان و سطح کیفی 

آموزش از پیشتازان محسوب می شود.
خود  سؤاالت  طرح  به  دانشجویان  جلسه  این  ادامه  در 
در خصوص فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه 
پرداختند. مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی در پاسخ 

به سؤال یکی از دانشجویان در مورد نحوه تأمین هزینه 
های دانشگاه آزاد اسالمی گفت: دانشگاه آزاد اسالمی 
تأمین  منبع  تنها  و  نیست  مند  بهره  عمومی  بودجه  از 
درآمد  از  که  است  دانشجویان  شهریه  دانشگاه،  بودجه 
و  و ساز، حقوق  باید هزینه های ساخت  آن  از  حاصل 
دستمزد، انجام تحقیقات، برنامه های فرهنگی، ورزشی، 
دوره  در  البته  و  شود  پرداخت   ... و  جاری  های  هزینه 
ریاست  میرزاده  دکتر  راهبردی  های  سیاست  با  جدید 
عالی دانشگاه ، مسیر تحقق درآمدهای ناشی از فعالیت 
های دانش بنیان و تحقیقاتی هموار شده و افق روشنی 

را در پیش روی دانشگاه قرار داده است.
در پایان این برنامه دانشجویان به دعوت دکتر فروغی 
ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
با حضور در سالن غذاخوری دانشجویان، ناهار را میهمان 

این واحد دانشگاهی بودند. 
دیدگاه  بر  مطلوبی  تأثیر  بازدید  این  است  گفتن  شایان 
بازدید  پایان  در  ایشان  از  بسیاری  و  داشته  دانشجویان 
خود ضمن تشکر از مسؤولین واحد اصفهان)خوراسگان( 
بازدید  این  با  که  دانشگاه  ریاست  فروغی،  دکتر  بویژه 
موافقت کردند، افزایش سطح آگاهی خود از دانشگاه آزاد 
ارزنده آن در حوزه  اسالمی و فعالیت های کم نظیر و 
آموزش عالی کشور، در نتیجه این بازدید چند ساعته را 

، بسیار مؤثر قلمداد کردند.

دكتر فروغی:

اگر بخواهیم در جهـان جایگاهی داشته باشیم باید به پـژوهش 
اهمیت دهیم

آزاد  دانشگاه  رئیس  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
اسالمی استان اصفهان در مورد اهمیت جایگاه پژوهش 
گفت: اگر بخواهیم در جهان جایگاهی داشته باشیم باید 
به پژوهش اهمیت دهیم و پژوهش از روز اول دبستان 

باید شروع شود.
احمدعلی فروغی ابری که در دومین همایش بزرگداشت 
پژوهش،  عنوان  با  اصفهان  استان  سما  پژوهش  هفته 
آزاد  دانشگاه  امیرکبیر  تاالر  در  کارآفرینی  مهارت، 
گفت،  می  سخن  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
گفت:  اساتید  و  گرامی  میهمانان  به  مقدم  خیر  ضمن 
پیشرفت  این همه  با  پرسند چرا  اغلب می  دانشجویان 
تکنولوژی هنوز بسیاری از فناوری های جدید اجرا نمی 
شوند و همچنان بسیاری از فعالیت ها به روش سنتی 
است که باید گفت بکارگیری روش های جدید مستلزم 

مطالعه و پژوهش است.
رئیس شورای سیاست گذاری سما استان اصفهان عنوان 
کرد: از مهمترین اشکاالت ما در نظام آموزشی، حافظه 
پروری است و ما با این روش سال ها نتیجه نگرفته ایم، 
باید تفکر و فکر را تربیت کنیم و با این روش آموزشی 
را متحول کنیم،  آموز  توانیم فکردانشجو و دانش  نمی 

باید فکر کردن را به دانشجویان بیاموزیم.
استاد تمام علوم تربیتی افزود: معلم باید رشد دانش آموز 
را از نظر فکری ارتقاء دهد، در این میان باید راهبردهای 
فکری را بررسی کنیم، باید دانشجو و دانش آموز را وادار 

به فکرکردن کنیم.
فروغی با بیان اینکه حافظه بطور طبیعی در اثر گذشت 
زمان از بین می رود گفت: در یک آزمایش در سال های 
انتخاب  را  انگلیسی  زبان  دانشجویان  از  نفر  چند  قبل 
کردیم و از آنها امتحان گرفتیم و بعد از 20 روز نمره 18 
آن ها 12 و یا 13 شد و نمره 12 آنها 8 شد، بنابراین 
باید کاری کرد که مطالب در ذهن دانشجو بصورت تفکر 

باقی بماند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با طرح این 

کرد:  عنوان  است  معنی  چه  به  تفکر  ابعاد  که  پرسش 
در  باید  ما  است  پذیر  امکان  کار  این  انسانی  علوم  در 
به  وادار  را  دانشجو  و  کنیم  طرح  مسأله  تدریس  حین 
تصمیم گیری کنیم و خالقیت را به او بیاموزیم و مسائل 
را  امتحان  فرصت  تدریس  در  کنیم،  مطرح  را  جدیدی 

ایجاد کنیم.
دکتر فروغی در مورد جایگاه پژوهش گفت : اگر بخواهیم 
در جهان جایگاهی داشته باشیم باید به پژوهش اهمیت 
از روز اول  باید  بدهیم و توجه به تحقیقات و پژوهش 
دبستان شروع شود و در مدارس کار گروهی باید همراه 

با پژوهش باشد.
ابوسعید  اسرارالتوحید  کتاب  از  مطلبی  به  اشاره  با  وی 
می  اگر  ها  »انسان  خوانیم؛  می  کتاب  این  در  گفت: 
خواهند از نظر روانی سالم باشند دو چیز را باید فراموش 
کنند و دو چیز را نباید فراموش کنند، اما آن دو چیزی 
که باید فراموش کنند اول آنکه؛ کسی که به شما ظلم 
کرد فراموش کنید تا تبدیل به کینه نشود و دوم آنکه؛ 
اگر شما به کسی خوبی کردید فراموش کنید و آن دو 
دوم؛  و  اول؛ خداوند  کنند،  فراموش  نباید  که  را  چیزی 
مرگ را« بر این اساس اگر قدرت کوتاه آمدن در مسائل 

را داشته باشیم نشانه خردمندی است.
شورای  دبیر  مدنیان  رحیم  سید  مراسم  این  ابتدای  در 
واحد  سما  معاون  و  اصفهان  استان  سما  سیاستگذاری 
در  حاضرین  از  تشکر  ضمن  اصفهان)خوراسگان( 
دانش  نفر   5200 حدود  حاضر  حال  در  گفت:  مراسم 
آموز در 40 مدرسه و 5700 دانشجوی دختر و پسر را 
این شش  از  پیش  و  داریم  استان  آموزشکده  چهار  در 
استان معاونت  آزاد اسالمی  دانشگاه  از واحدهای  واحد 
ابتدای مهر ماه  9 واحد دانشگاهی  از  سما داشتند که 
دارای حوزه سما و تا مهر سال آینده مجموعا 12 واحد 

دانشگاهی دارای حوزه سما خواهند بود.
وی درباره نقش سما در جامعه عنوان کرد: من معتقدم 
باشد،  غیردولتی  و  انتفاعی  غیر  مدرسه  یک  نباید  سما 
پژوهش،  محوریت  با  آموزشی  ای  موسسه  باید  سما 
با  همراه  آموزش  کار  باید  و  باشد  کارآفرینی  و  مهارت 
مهارت باشد و در این صورت آموزش ماندگار  می شود.
رونمائی  از  پس  همایش  این  در  است  ذکر  به  الزم 
سما،  برتر  پژوهشگران  از  سما،  الکترونیک  مجله  از 
کارکنان، دانشجویان و دانش آموزان ممتاز تجلیل و با 

اهدای جوایزی از آنها تقدیر شد.

،،

در  که  فروغی  دکتر  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
چهاردهمین گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در سالن امیرکبیر 
این دانشگاه سخن می گفت، خطاب به دانشجویان شاهد 
و ایثارگر اظهار کرد: امنیت به برکت پدران شما که سینه 
را سپر کردند و در مقابل ابرقدرتها ایستادگی کردند بدست 

می آید و این از هر چیزی باالتر است.
اصفهان)خوراسگان(   واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
گفت: قدرت امروز جمهوری اسالمی مدیون خون شهدا 
خیلی  هواپیماها  و  ها  موشک  کردند  ثابت  آنها  است، 
اثربخش نیستند و این ایثارگری و مقاومت یک لت است 

که نقش تعیین کننده دارد.

وی افزود: اکنون کشور ایران به اقتداری رسیده است که 
ابرقدرتها بر سر یک میز با ایران مذاکره می کنند و این 

نتیجه عظمتی است که شما و پدران شما آفریده اند.
دکتر فروغی در مورد تحریم ها و مقاومت مردم در مقابل 
آن گفت: دشمنان فکر می کردند با تحریم ها می توانند 
اثر  در  اما  بیاندازند،  پا  از  را  اسالمی  جمهوری  و  مردم 
ایران، مملکت پابرجا ماند و هیچ  مقاومت ملت قهرمان 
کشوری امروز به خود اجازه نمی دهد نگاه چپ به ایران 

کند.
اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  دبیر 
عنوان کرد: دیروز برادران و پدران ما تالش کردند مملکت 
را از تجاوز بیگانه مصون نگه دارند و به دفاع پرداختند و در 

این راه مقدس عده ای مانند شهداء با تمام قوا دفاع کردند 
و جان خود را دادند و عظمت را به کشور هدیه کردند و 

عده ای به مقام جانبازی و آزادگی نائل شدند.
دکتر فروغی با تأکید بر اهمیت و جایگاه عاقبت بخیری 
افزود: آسان ترین و ارزان ترین کار برای عاقبت بخیری 
این است که عظمت کاری که پدران شما آفریدند را در 

ذهنمان بیاد بیاوریم و همیشه به آنان احترام بگذاریم.
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
ایثارگر که  از دانشجویان شاهد و  پایان سخنان خود  در 
با عالقه در چهاردهمین گردهمایی دانشجویان شاهد و 

ایثارگر شرکت کردند تشکر کرد .

فروغی در جمع دانشجويان شاهد واحد اصفهان:

شهداء جان خود را دادند و عظمت را به کشور هدیه کردند 

همزمان با ایام گرامیداشت روز دانشجو تشکل سیاسی 
دانشجویی 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 
برای  دانشجویان  حد  از  بیش  ی  مراجعه  دلیل  به 
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؛ 
صدا،  تقلید  ناشنوایان(،  هنری  گویا)گروه  دستان 
تشویق  که  توپ  با  نمایشی  حرکات  مسابقه،  تئاتر، 
قوت  نقاط  از  البته  و  داشت  همراه  به  را  دانشجویان 
با  اجرایی  و  از گروه های هنری  استفاده  برنامه  این 
تجربه و مجری صدا و سیمای استانی، مکارمی بود 
به  کننده  شرکت  تعداد  این  با  برنامه  شد  سبب  که 

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

قرار گرفت. 
رئیس  فروغی  احمدعلی  دکتر  که  برنامه  این  در 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دانشجویی،  و  فرهنگی  معاون  اسماعیلی  رضا  دکتر 
دانش  اقتصاد  و  ریزی  برنامه  معاون  نادی  دکتر 
بسیاری  و  استان  گزینش  مدیر  کمال  بنیان، مجتبی 
شریفی  سعید  مهندس  داشتند،  حضور  کارمندان  از 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست  عالی  مشاور 
اصفهان)خوراسگان( و دبیر تشکل الغدیر طی سخنانی 
به مشکالت گسترده در برگزاری چنین برنامه هایی 
اشاره و جنبش دانشجویی و وظایف آن را تشریح و به 

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

دانشجویان روبرو شد.

با استقبال گسترده دانشجويان 

برگزار شد:

بـرنــامه ی 
گرامیداشت روز 
دانشجو توسط 
تشکل سیاسی 

دانشجویی الغدیر



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهلم 
دی ماه 1394

16

نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(|  دوره جدید|  شماره  چهلم| دی ماه 1394

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

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

400  مراجعه کنند. 

 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 031-35354049 

   پذیرش آگهی و تبلیغات:
031-35354049

 صندوق پستی:
81595-158 

 پیامک: 
3000828486

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

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

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

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

شهناز یزدانی، فروغ یزد خواستی
  نسخه الکترونیکی : رامین ساوج

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

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

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

    09132375442   031-35354049 
اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه

از  متشکل  داوطلب،  یگانهای  از  یکی  جندا...  گردان 
گردان  این  همراه  به  بود.  اسالم  لشگر  مردان  دالور 
غیور  هموطنان  و  اسالمی  میهن  حریم  از  دفاع  برای 
ضد  تهاجمات  و  تعرضات  از  تا  شدیم  کردستان  عازم 
انقالب خود فروخته جلوگیری کنیم، از آنجائی که همه 
رزمندگان عاشق وصال معبود خود بودند و رسیدن به 
این آرزو را در شهادت می دانستند و ----------

  --
با آغاز هر محرم حماسه ایثار حضرت اباعبدا... حسین 
دل  در  حسرت  این  باوفایش  یاران  و  السالم  علیه 
شیفتگان راه حق و آزادی زنده می شدکه کاش بودیم 
و در رکاب ساالر شهیدان شمشیر می زدیم و شهید می 
شدیم، حاال خدای عز و جل بر ما موهبت کرد تا تحت 
فرمان روح ا... بت شکن)ره( راهی برای رسیدن به آن 

آرزوی دیرینه خود بیابیم.
گرچه  کردم  می  عرض  همرزمانم  به  اما  حقیر  این 
شهادت فوز عظیمی است که همه آرزوی نیل به آن 
شیرینی  با  همراه  است  بهتر  آن  شیرینی  اما  داریم  را 
به هالکت رساندن دشمنان انقالب و مملکت اسالمی 
باشد، از این رو وظیفه خود می دانستم بعنوان سرپرست 
خانواده  نگران  چشمان  که  بدانم  امانتی  را  آنان  آنها، 

هایشان در انتظار بازگشت آنهاست.
به همین جهت نهایت تالش را برای آموزش آنها در 
مبارزه با دشمن و حفاظت از خودشان بکار می بردم، 
تلخ و شیرین سپری می  با خاطرات  پرماجرا  روزهای 
و  نبرد  انقالب  ضد  نیروهای  با  گاهی  از  هر  و  شد 
ماموریتمان  محل  که  را  ای  منطقه  داشتیم.  درگیری 
از مناطق استراتژیکی بود که ضد انقالب  بود و یکی 
با دالوری  بود  برقرا رکرده  پایگاه هایی  در حوالی آن 
رزمنده  برادران  سایر  و  جندا...  یگان  اسالم  رزمندگان 

بحول و قوه الهی از شر آن خود فروختگان امن گردید. 
کردیم  ترک  را  منطقه  یافت  خاتمه  ماموریتمان  وقتی 
با  تا  ماندند  باقی  مقر  در  ما  همرزمان  از  تعدادی  ولی 
تحول  و  تحویل  می شدند  ما  جایگزین  که  نیروهایی 

انجام دهند.
قرار شد وقتی کارشان تمام شد به من اطالع بدهند تا 
کامیون نظامی برای انتقال آنها بفرستم، ساعاتی بعد به 
وسیله بی سیم با من تماس گرفتند و آمادگی خود را 
برای ملحق شدن بما اعالم کردند، من راننده کامیون 
رعایت  با  کردم  سفارش  او  به  و  زدم  صدا  را  یگان 
انتقال  برای  بود  منطقه  آن  مختص  که  ایمنی  نکات 
گفتگوی  یگان که  افراد  از  تعدادی  برود.  همرزمانمان 
من و راننده را می شنیدند نزد من آمدند و درخواست 

کردند بهمراه کامیون بروند، به آنها گفتم ..............
برای این کار نیست، آنها از نزد من رفتند ولی یکی از 
افراد باقی ماند و به من گفت اگر اجازه بدهید من بروم 
گذاشتم  جا  سنگر  در  که  را  رادیولوژی سرم  و عکس 
بیاورم)چند روز قبل از خاتمه ماموریتمان آن سرباز که 
به  را  او  بود سردرد شدیدی داشت که  ا...  بیت  نامش 
گرفته  رادیولوژی  عکس  سرش  از  و  بردم  بیمارستان 
بودند( به راننده خودرو گفتم به همسنگرهای بیت ا... 

از قول من بگو عکس مربوط به رادیولوژی بیت ا... را 
جای  بر  ا...  بیت  هنوز  دیدم  بیاورند  و  کنند  پیدا  حتمًا 
سنگر  شنهای  کیسه  الی  را  عکس  گفت  و  ایستاده 
شوخی  به  نکنند.  پیدایش  است  ممکن  و  ام  گذاشته 
عکس  تا  بگو  برادران  به  علی،  برادر  گفتم  راننده  به 
رادیولوژی بیت ا... را پیدا نکرده اید حق برگشت ندارید. 
با  بود  مومن  و  محجوب  بسیار  سربازی  که  ا...  بیت 
من  نزد  از  خواست  و  انداخت  پائین  را  خجالت سرش 
برود، یک لحظه تحت تاثیر سیمای معصومانه او قرار 
گفتم  و  گذاشتم  او  شانه  روی  دست  خنده  با  گرفتم، 
من که می دانم برای اینکه همراه دوستت باشی می 
خواهی بروی ولی من برای حفاظت از خودت مانع می 

شدم و به او اجازه دادم همراه کامیون برود. 
افراد  راننده  بجز  دادم  نمی  اجازه  اینکه  از  مقصود من 
دیگری با کامیون بروند این بود که جاده ای که باید 
کامیون می رفت بسیار ناامن بود چون افراد ضد انقالب 
به خودروهای در حال تردد کمین می زدند و یا آنها را 
مورد اصابت آرپی جی قرار می دادند، به همین جهت 
باقی  پرسنل  آوردن  برای  کامیون  که  بود  این  فکرم 
پیش  برایش  ای  حادثه  اگر  لذا  برود،  باید  حتمًا  مانده 
بیاید بهتر است افراد دیگری ----------------

---- همراهش نباشند.
به هر حال، بیت ا... همراه کامیون راهی شد، حدود دو 
باقی مانده برگشتند دیدم همه  ساعت بعد که پرسنل 
گریانند، پرسیدم چه شده، پیکر مطهر و غرقه به خون 
بیت ا... را که درون جیپ بود نشان دادند، چنان از این 
صحنه شوکه شدم که تا چند ساعت مبهوت مانده بودم 
و مرتبًا به آن لحظه فکر می کردم که چرا تحت تاثیر 
بیت ا... قرار گرفتم و عاطفه ام عقلم را تسلیم کرد تا 

اجازه بدهم او برود.
را  زیادی  پیکرهای مطهر شهدای  در جبهه  اینکه  با   
دیده بودم ولی اینکه تغییر تصمیم من سبب بشهادت 
رسیدن بیت ا... شده بود چنان مرا متاثر کرد که سالها 
بمن  وجدانم  بارها  ولی  بود  همراهم  آن  اندوه  و  غم 
نهیب می زد که در آن لحظه، عقل تو تسلیم عاطفه 
ات نشد، بلکه عقلت تسلیم اراده خداوند متعال شد و آن 
خداوند بود که بیت ا... را برای شهادت طلبید، با این ندا 
تا حدودی آرامش می گرفتم و به خود می گفتم، پسر!! 
شهید بیت ا...  امانت خداوند بود که او را بدین تقدیر 

پس گرفت نه امانت خانواده اش.

به یاد شهید معزز بیت ا.... یاوری، سرباز دالور گردان جندا... هوانیروز اصفهان

وقتی هک خدا او را طلبید عقل من تسلیم شد   اواقت رب من تلخ و آخرت رب او شیرین شد خاطره از دانشجو: فروزنده

نسیم دانشگاه اشعار، دست نوشته ها و 
خاطرات فرزندان استادان و کارکنان را 

با افتخار منتشر می نماید.


