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مقام معظم رهبری:
فرهنگ از اقتصاد هم مهم تر اســت. چرا؟  چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما 
تنّفس میکنیم؛ شما ناچار هوا را تنّفس میکنید، چه بخواهید، چه نخواهید؛ اگر این هوا 
تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ 

یک کشور مثل هوا است؛ اگر درست باشد، آثاری دارد.
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رشته  التحصیل  فارغ  هاکوپیان  بنیتا 
که  دانشگاهی  واحد  این  پرستاری 
هم اکنون به عنوان پرستار در آمریکا 

مشغول به کار است گفت:

دانشگاه  رئیس  فروغی  احمدعلی  دکتر 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در 
دومین اجالس مدیر شایسته ملی برگزیده 
شد و تندیس، لوح اهتمام و نشان عالی 

این همایش به وی اهداء گردید.

واحد اصفهان )خوراسگان( ميزبان همايش ملي پيشگيري 

دانش مدار از آسيب هاي اجتمـاعي و وقــوع جرم

اولين همايش ملي كشت سلول 

و بافت گياهي ايران در واحد 

اصفهان)خوراسگان(

 برگزار مي شودآخرين مهلت 

ارسال مقاالت ۲۵ اسفند

افتخار می كنم در دانشگاهی 
تحصيل كرده ام كه در خارج از 
ايران كامال شناخته شده است 

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

تجربه ثابت کرده است که پیشگیري در بسیاری از موضوعات از جمله در 
معضالت فردی و اجتماعی، همواره بهتر از درمان است. در مقوله جرم، 
بزهکاری و آسیب های اجتماعی نیز، فرصت ها و هزینه هایي که براي 
تعقیب، رسیدگی، کیفر و مجازات مجرمین صرف مي شود به مراتب سنگین 
تر و گزاف تر از هزینه های پیشگیري است و به عالوه پیشگیری از بار 
سنگین رواني منفي بر جامعه مي کاهد و محیط امني را به وجود مي آورد.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم از زاویه ای می تواند امری 
تربیتی در حوزه فردی و اجتماعی تلقی شود. در این میان اما نقش تربیت 
و آموزش صحیح کودکان و نوجوانان در محیط اجتماعي در تامین امنیت 
جنایي این قشر در آینده اجتماعي ایشان نقش به سزایي دارد. بنابراین باید با 
تقویت بنیه آموزشي و تربیتي، در غناي شخصیتي و رواني این قشر مستعد 
کوشید. سرمایه گذاري بلند مدت و سودآوري که به مراتب ساده و کم هزینه 
تر از جرم زدایي کیفري است. تحقیقات نشان مي دهد بیشتر مجرمین و 
بزهکاران در دوران کودکي از مراقبت هاي الزم و مناسب برخوردار نبوده اند. 
در خانواده و در مقایسه با خواهران و برادران خود احساس بي کفایتي، 
خودکم بیني و عدم موفقیت داشته اند. در دوران تحصیل دچار ضعف درسي 
و ناسازگاري بوده اند . نخستین قدم در مهار خشونت در جامعه ارائه برنامه ها 
و فعالیت هاي مستمر براي آگاه سازي عموم به خصوص خانواده هاست. 
در همین حال بسیاري از محققان تعلیم و تربیت ضمن تأکید بر اهمیت 
آگاه سازي عموم، در زمینه علل افزایش رفتارهاي خشونت آمیز نوجوانان و 
افزایش جرم، نظام هاي آموزشي را به عنوان یکي از نهادهاي مؤثر و مسئول 

به چاره جویي با این معضل اجتماعي به یاري مي طلبند.
پیشگیری از آسیب های اجتماعی فرآیندی پیش از تعقیب و دستگیری 
است، اقداماتی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و دقیق است که قبل 
از ورود پلیس و دستگاهی قضایی باید از سوی دست اندرکاران حوزه تعلیم 
و تربیت و فرهنگ و آموزش بطور جدی دنبال شود.  استفاده از دیدگاه 
اندیشمندان و نخبگان بویژه صاحبنظران و استادان دانشگاهی می تواند در 
این حوزه بسیار مؤثر باشد. برگزاری همایش های علمی مشترک از سوی 
دانشگاه و نهادهای متولی امنیت جامعه اعم از پلیس و دستگاه قضایی، 
تشکیل اتاق های فکر مشترک، بررسی پدیده های مجرمانه فراگیر که مانند 
بیماری های واگیر در جامعه، سالمت امنیتی اجتماع را به مخاطره انداخته 
است و بهره گیری از نظرات جامعه شناسان، روان شناسان، حقوقدانان و 
علمای رشته های علوم تربیتی، مدیریت و ... گامی مؤثر در پیشگیری از 
جرم می تواند باشد. »اولین همایش پیشگیری دانش مدار از آسیب های 
اجتماعی و وقوع جرم« فرصتی را فراهم ساخته است تا مدیران امنیت 

جامعه در دستگاه قضایی با بهره گیری از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی قابل 
اعتنای صاحبنظران بویژه دانشگاهیان، درصدد شناسایی الگوهایی علمی و البته 
با امید به کاربردی بودن آنها، گامی هر چند کوچک در مسیر پیشگیری در این 
حوزه برداشته شود. در این همایشـ  که از جمله محورهای تفاهم نامه مشترک 
دانشگاه آزاد اسالمی با قوه قضائیه محسوب می شود و از سال 1393 اجرای 
آن به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( سپرده شده است ـ  با 
اهداف برجسته؛ تبیین مبانی نظری پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع 
جرم، دستیابی به راهکارهای اثربخش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
و وقوع جرم و ایجاد تعامل و هماهنگی میان موسسات آموزشی، پژوهشی با 
سازمان ها و نهادهای مرتبط با پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم 
در تاریخ های 19 و 20 اسفند ماه 1394 به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان(    برگزار شده است، دریافت انبوه مقاالت تخصصی در حوزه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم، نشان از اهتمام و البته دغدغه 
اندیشمندان کشور به این مهم دارد. در اینجا الزم می دانم از حمایت های بی 
دریغ دکتر حمید میرزاده ریاست محترم دانشگاه، دکتر محمد الفت معاونت محترم 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی 
معاونت محترم پژوهش و فناوری، مهندس یاسر هاشمی رئیس دفتر محترم 
ریاست هیئت امنای مرکزی، دکتر داود ثمری مدیرکل محترم دفتر ارتباط با 
صنعت و جناب آقای احمد مکری مشاور محترم فرهنگی دفتر هیأت امنای 
دانشگاه آزاد اسالمی که حقا با دلسوزی و وقت گذاری و جلسات مکرر ما را در 

امر برگزاری این همایش یاری رساندند بی نهایت سپاسگزاری کنم.

و البته باید بطور ویژه تقدیر کنم از جناب آقای اصغر عالمیان مدیرکل روابط 
عمومی و دبیر اجرایی این همایش و گروه اجرایی دانشجویی ایشان، که با 
زحمات چندین ماهه خود امکان شکل گیری و برگزاری این همایش را فراهم 

آوردند.
همچنین از زحمات سایر همکاران برگزاری این همایش، استانداری، فرمانداری، 
شهرداری، فرماندهی انتظامی، اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، 
سازمان بهزیستی و شبکه استانی صدا و سیما و بطور اخص از همکاران خودم در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(؛ معاونت پژوهش و فناوری، اداری 
و مالی، تدارکات، عمرانی، دانشجویی و فرهنگی، حراست، حفاظت و انتظامات، 

فناوری اطالعات، خدمات،  و دیگر عزیزان قدردانی نمایم.

احمدعلی فروغی ابری
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

و رئیس همایش

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم اعالم کرد:

واحد اصفهــان )خوراسگان( مقام اول كشور در 

معيــار فعــاليت های اجتمــاعی و اقتصادی

ایام شهـــادت حضرت فاطمه زهــــــرا ســــــالم ا... علیها 
را تسلیت عرض می نماییم.

اعطای نشان عـالی مدير 
شـــايسته ملی به رئيس
 واحد اصفهان)خوراسگان(
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باشگاه پژوهشگران واحد اصفهان)خوراسگان( باز 
هم جزو برترين های كشور شد

پژوهشگران  باشگاه  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نخبگان  و  جوان 
اصفهان)خوراسگان( برای چندمین سال پیاپی در جمع  

باشگاه های برگزیده کشور قرار گرفت.

سراسری  اجالس  شانزدهمین  افتتاحیه   آیین  در 
خدمات  از  کشور  جوان  پژوهشگران  باشگاه  روسای 
باشگاه پژوهشگران جوان واحد اصفهان و سیزده واحد 
دیگر تجلیل شد. شانزدهمین اجالس سراسری باشگاه 
لغایت 16  روزهای 14  نخبگان  و  پژوهشگران جوان 

بهمن ماه 1394 در شهر ساری برگزار شد.

واحد اصفهان )خوراسگان( ميزبان همـــايش ملي پيشگيري 
دانش مدار از آسيب هـــاي اجتمـــاعي و وقــوع جرم

اصفهان  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  رئیس 
مرکزي  سازمان  همکاري  با  گفت:  )خوراسگان( 
دانشگاه آزاد اسالمي با همکاري معاونت اجتماعي 
نخستین  قضائیه،  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیري  و 
آسیب هاي  از  دانش مدار  پیشگیري  ملي  همایش 
اجتماعي و وقوع جرم در این واحد برگزار مي  شود.

دکتر احمدعلي فروغي اظهار کرد: این همایش ملي 
 ،)ISC( اسالم  جهان  علوم  استنادي  پایگاه  در  که 
دانشگاه  جهاد  علمي  پایگاه  و  سیویلیکا  پایگاه 
مشارکت  با  است  قرار  است،  شده  نمایه   )SID(
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیري  و  اجتماعي  معاونت 
واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  میزباني  به  و  قضائیه 
تخصصي  محور   16 در  اسفند   20 و   19 اصفهان 

برگزار شود.
اسالمي  آزاد  دانشگاه  امناي  هیات  دبیر  گفته  به 
استان اصفهان، این همایش در محورهاي تخصصي 
پیشگیري  دیدگاه  از  آرماني  جامعه  ویژگي هاي 
جایگاه  جرم،  قوع  و  و  اجتماعي  آسیب هاي  از 
در  جرم  وقوع  و  اجتماعي  آسیب هاي  از  پیشگیري 

دانشگاه در کاهش  آموزه هاي دیني، نقش حوزه و 
جرم،  قوع  و  و  اجتماعي  آسیب هاي  از  پیشگیري 
پیشگیري  در  جامعه شناختي  و  روانشناختي  عوامل 
اجتماعي و و قوع جرم، نقش سبک  از آسیب هاي 
و  و  اجتماعي  آسیب هاي  از  پیشگیري  در  زندگي 
آسیب هاي  از  پیشگیري  در  رسانه  نقش  قوع جرم، 
اجتماعي و و قوع جرم، نقش خانواده در پیشگیري 
نظام  نقش  جرم،  قوع  و  و  اجتماعي  آسیب هاي  از 
در  مدارس  و  کودک  مهدهاي  در  تربیت  و  تعلیم 
جرم،  وقوع  و  اجتماعي  آسیب هاي  از  پیشگیري 
آسیب هاي  از  پیشگیري  و  اجتماعي  سرمایه هاي 
اجتماعي و و قوع جرم، تاثیر حمایت از بزه دیدگان و 
قربانیان پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي و و جرایم 
در پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي و و قوع جرم، 
و  آسیب دیدگان  کردن  بازاجتماعي  و  اصالح  نقش 
بزهکاران در پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي و و 
سایبري  فضاي  تهدیدهاي  و  فرصت ها  جرم،  قوع 
در پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي و و قوع جرم، 
شیوه ها و راهکارهاي نوین پیشگیرانه از آسیب هاي 
اجتماعي و جرایم در حاشیه شهرهاي بزرگ، نقش 
شهرسازي در پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي و و 
قوع جرم، عدالت اجتماعي و پیشگیري از آسیب هاي 
اجتماعي و و قوع جرم، سمن ها و نهادهاي مردمي 
جرم  قوع  و  و  اجتماعي  آسیب هاي  از  پیشگیري  و 

برگزار مي شود.

دانش مدار  پیشگیري  ملي  همایش  نخستین  رئیس 
بر  بالغ  افزود:  وقوع جرم  و  اجتماعي  آسیب هاي  از 
300 مقاله تخصصي به دبیرخانه علمي این همایش 
واصل شده است که پس از بررسي در هیأت داوران 
میان  این  از  که  شده  پذیرفته  مقاله   240 از  بیش 
حدودا 40 مقاله بصورت ارائه و 200 مقاله بصورت 

پوستر ارائه خواهد شد.
فروغي اظهار کرد: در مراسم افتتاحیه و اختتامیه این 
همایش ملي سخنرانان برجسته اي از قوه قضائیه، 
استادان برجسته حوزه و دانشگاه و نیروي انتظامي 

به ایراد سخنراني خواهند پرداخت.

،، ،،
دوميــن نمايشگـــاه تخصصي تـــاكسيــدرمي در 

واحــد اصفهــان )خــوراسگان(

معرفي  و  تاکسیدرمي  تخصصي  نمایشگاه  دومین 
گونه هاي زیست محیطي کمیاب با همکاري گروه 
اصفهان  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  زیست  محیط 
)خوراسگان( و شهرداري اصفهان از سوي »شرکت 
دانش بنیان زیست گردشگري آواي گیالر« از 1۵ 
تاالر  در  هفته  یک  مدت  به  ماه  اسفند   21 لغایت 

فردوسي این دانشگاه برگزار خواهد شد. 
دانشگاه  منابع طبیعي  و  دانشکده کشاورزي  رئیس 
آزاد اسالمي واحد اصفهان )خوراسگان(، با اعالم این 
خبر افزود: معرفي گونه هاي جانوري بویژه گونه هاي 
عرصه هاي  انقراض،  خطر  معرض  در  و  کمیاب 
زیستي آن ها و تأکید بر ضرورت صیانت از محیط 
زیست کشور، از اهداف برگزاري این نمایشگاه است 
علمي  انجمن  زیست،  گروه محیط  با همکاري  که 
ناژوان  پرندگان  باغ  و  زیست  محیط  دانشجویي 
شهرداي اصفهان و با همت و تالش شرکت دانش 
بنیان زیست گردشگري آواي گیالر برپا خواهد شد. 
اینکه  به  عنایت  با  کرد:  اظهار  مرتضایي نژاد  فروغ 
این نمایشگاه در بعد تخصصي و عمومي با رویکرد 
دانش  و  دبیران  معلمان،  براي  زیست  محیط  حفظ 
از  باالیي  اهمیت  تحصیلي  مختلف  مقاطع  آموزان 
ارسال  ضمن  باشد،  داشته  مي تواند  آموزشي  نظر 
تمامي  به  نمایشگاه  این  اطالعیه هاي  و  پوستر 
مدارس اصفهان، از مدیرکل محترم سازمان آموزش 
اعزام  با  است  شده  درخواست  استان  پرورش  و 
گروههاي دانش آموزشي به همراه مربیان خود، از 

این نمایشگاه بازدید کنند.

اساتید  با حضور  معماری  همایش  رسانی:  واطالع  عمومی  روابط 
معماری  بزرگداشت  سالروز  پاسداشت  به  معماری  دانشجویان  و 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  و شهرسازی 

برگزار شد.
آزاد  دانشگاه  رئیس  ابری  فروغی  احمدعلی  دکتر  مراسم  این  در 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( ضمن خیرمقدم به مدعوین و 
دانشجویان گفت: یک نفر که از فرودگاه وارد شهر و کشوری می 
شود و به اطراف خود نگاه می کند هویت آن شهر و کشور را می 

تواند از طریق معماری اطراف آن بیابد.
دکتر فروغی با بیان اینکه نظم و انضباط در معماری بسیار حائز 
اهمیت است افزود: هر چیزی در معماری باید سرجای خویش قرار 
گیرد و اساتید و دانشجویان باید این رشته را پر اهمیت تلقی کنند 

و برگزاری این بزرگداشت ها اهمیت فوق العاده ای دارد. 
و  معماری  روز  بزرگداشت  ستاد  دبیر  شاهدی  بهرام  دکتر  سپس 
شهرسازی و مدیرگروه رشته معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
درباره  گفت:  معماری  رشته  اهمیت  درباره  اصفهان)خوراسگان(  
اهمیت جایگاه معماری همین بس که در منابع فقهی ما به موضوع 
معماری توجه شده است و همان گونه که در کاوش های باستانی 
از  جهان  معماری  با  مقایسه  در  ایران  معماری  است،  شده  دیده 
ویژگی های فوق العاده ای برخوردار است،  فرم های فوق العاده، 
ستون های بلند و تزئینات گوناگون که هر یک در عین سادگی 

معرف شکوه معماری ایران زمین است.
افزود:  شهرسازی  و  معماری  جهانی  روز  تبریک  ضمن  شاهدی 
میراث  ترین  غنی  گفتار،  نه  است  عمل  زبان  زبان،  ترین  فصیح 
و همه  است  ایران  در  معماری و شهرسازی  از جمله هنر  جهان 
که  دارد  افراد  تربیت  در  ریشه  بشر  معنوی  و  مادی  پیشرفتهای 
ریشه آن در ایمان و معرفت نشأت گرفته است و کشور ما مدیون 

استادانی است که در مسیر معرفت چراغ را روشن نگه داشته اند.
در ادامه دکتر مهدی حجت معاون اسبق سازمان میراث  فرهنگی، 
درباره ماهیت معماری گفت: معماری  صنایع دستی و گردشگری 
فضاهایی را بوجود می آورد که رفتار و حاالت ما را شکل سازی 
می کند بعنوان مثال پله ها، پاها را حرکت می دهد و جاهائی که 
صندلی است افراد باید بنشینند و معماری سالن رفتار ما را شکل 
می دهد معمار دستور می دهد و همه افراد ناگزیرند اطاعت کنند 
و معماری به زندگی ما شکل می دهد و این موضوع علم معماری 
است، شکل معماری هدف نیست، وسیله ای برای رسیدن به هدف 

است، جمال محل تجلی کمال است.
وی افزود: حیف نیست از ما انسان ها، ما باید ظرفی درست کنیم 

برای مرغ باغ ملکوت و دنبال کمال باید باشیم.
در پایان این مراسم که دکتر عبداله جبل عاملی و مهندس شیخ 
االسالم از استادان ارشد معماری نیز حضور داشتند، از برگزیدگان 
تقدیر شد و گواهی حضور در همایش به شرکت کنندگان اهداء 

شد.
الزم به ذکر است در کنار این همایش نمایشگاهی از هنر ماکت 
بازدیدکنندگان  استقبال  مورد  که  بود  شده  دائر  معماری  سازی 

قرارگرفت.

همايش معماری در روز 
بزرگداشت معماری و 
شهرسازی برگزار شد

در جلسه انعقاد تفاهم نامه با واحد اصفهان)خوراسگان( عنوان شد: 

رئيس اتاق بازرگانی اصفهــــان: برای من اين همه رشــد و بالندگی در 
واحد اصفهان)خوراسگان( غيرقابل تصور بود 

اتاق صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی استان اصفهان 
)خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  با 

تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند. 
اتاق و واحد اصفهان، دکتر  ابتدای جلسه مشترک  در 
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی 
تحقق  برای  را  زیادی  »راه  گفت:  )خوراسگان( 
)خوراسگان(  اصفهان  واحد  امروز  مانند  دانشگاهی 
تالش  و  کار  سال ها  مشکالت  تحمل  پیموده ایم، 
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امروز  همکاران، 
)خوراسگان( را به یکی از مهم ترین دانشگاههای کشور 

تبدیل کرده است. «
این  تاسیس  با  اولیه  مخالفت های  به  اشاره  با  فروغی 
واحد دانشگاهی در شهر اصفهان اظهار کرد: »در ابتدا 
اما  بودند  مخالف  دانشگاه  به  زمین  این  واگذاری  با 
پیگیری های فراوان و پافشاری زیاد موجب شد شهردار 
وقت آقای ملک مدنی موافقت کنند و ما زمین کنونی 
نخاله های ساختمانی  تخلیه  را که محل  دانشگاه  این 
اقدام  آن  ساخت  به  و  گرفتیم  تحویل  بود  اصفهان 

کردیم.« 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
با اشاره به پروژه های علمی و فناوری در دست اقدام 
بذر  تولید  مهم  پروژه  »امروز  گفت:  دانشگاه  این  در 
بعنوان  نانورس  تولید  پروژه  گلخانه ای،  محصوالت 

سازمان  اصلی  همکاری  ریزگرد ها،  با  مقابله  فناوری 
استاندارد ها  تدوین  در  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد 
تولیدات  بویژه  تولیدات  ارزیابی  در  آزمایشات  انجام  و 
و  اندازی  راه  همچنین  و  کشور  خوراکی  و  غذایی 
مرجع شاخص  بعنوان  فرهنگی  نظام  سازمان  تاسیس 
در تعریف و تبیین استانداردهای فرهنگی از مهم ترین 

فعالیت های این دانشگاه است.«
دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
 ۷0 بر  بالغ  اصفهان  واحد  در  »امروز  افزود:  اصفهان 
شرکت و تیم دانش بنیان به انجام تولیدات دانش بنیان 

خود مشغولند و محصوالت ارزنده ای را به بازار عرضه 
کرده اند.« 

در ادامه این جلسه سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس 
اتاق صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی استان اصفهان 
گفت: »امروز با حضور در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
و  رشد  همه  این  بگویم  باید  )خوراسگان(  اصفهان 
بالندگی مرهون عمق نگرش و دید دوراندیشانه دکتر 

فروغی است.« 
سید عبدالوهاب سهل آبادی افزود: »این همه پیشرفت 
و رشد و توسعه واحد اصفهان برای من قابل تصور نبود 

و ای کاش این امکان وجود داشت که این دانشگاه را 
گلباران کنیم.« 

وی با تجلیل از خدمات برجسته دکتر فروغی در عرصه 
آموزش عالی استان و کشور، وی را استاد برجسته آموزش 
عالی ایران خواند وعنوان کرد: »توقع من آن است که 
این تفاهم نامه به زودی عملیاتی شود و همانگونه که 
امروز در دنیا اتاق های بازرگانی بزرگ ترین همکار خود 
را دانشگاه می دانند و با همکاری دانشگاه ها در توسعه 
و رونق فضای تولید و کسب و کار فعالیت می کنند، این 
تفاهم نامه هم بتواند با استفاده از ظرفیت های علمی، 
تحقیقاتی و آموزشی واحد اصفهان بر رونق اقتصادی 

استان تاثیرات محسوسی داشته باشد.«
این  با  »امیدوارم  گفت:  آبادی  سهل  عبدالوهاب  سید 
تفاهم نامه و استقالل واحد اصفهان برای راه اندازی 
افزایش  شاهد  دانشگاه  این  در  اتاق  نمایندگی  دفتر 
مهارت آموزی و هدایت فارغ التحصیالن این دانشگاه 
پیشبرد  و  کارآفرینی  و  کار  و  کسب  و  شغل  تولید  به 
خوب  ظرفیت های  از  بعالوه  و  باشیم  کشور  اهداف 
واحد اصفهان در زبان آموزی در رشته های فرانسه و 

انگلیسی بتوانیم بخوبی بهره برداری کنیم.« 
در این جلسه طرفین با امضای تفاهم نامه ای بر توسعه 
انسانی  نیروی  تربیت  زمینه  در  مشترک  همکاریهای 
نامه ها،  پایان  از  حمایت  اقتصاد،  و  صنعت  نیاز  مورد 
استفاده از کتب و منابع علمی دانشگاه، حضور فعاالنه 
فکر  اتاقهای  و  کمیسیون ها  در  علمی  هیأت  اعضای 
آزمایشگاهی  امکانات  از  بهره مندی  بازرگانی،  اتاق 
مشترک  پروژه های  انجام  اصفهان،  واحد  پیشرفته 
تحقیقاتی با مالکیت معنوی مشترک و... تاکید کردند.

در کنگره مدیر شایسته ملی صورت گرفت:

اعطای نشان عـالی مدير شـــايسته ملی به رئيس
 واحد اصفهان)خوراسگان(

دکتر احمدعلی فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
شایسته  مدیر  اجالس  دومین  در  اصفهان)خوراسگان( 
ملی برگزیده شد و تندیس، لوح اهتمام و نشان عالی این 

همایش به وی اهداء گردید.  
اجالس مدیر شایسته ملي با شعار استقرار نظام شایستگي 
در سازمان ها، رهبري و رفتار سازماني، مدیریت صنعت و 
تجارت در شرایط متفاوت زماني و اقتصادي و همچنین 
بررسي تجارب مدیریتي با حضور مدیران کلیه وزارتخانه 
ها، ارگان ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي و غیر دولتي 
در عرصه اقتصاد و موسسات و نهادهاي مالي از جمله 
بانک ها، موسسات اعتباري و شرکت هاي بیمه در مرکز 

همایش هاي بین المللي صدا و سیما برگزار شد.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  از  همایش  این  در 
اصفهان)خوراسگان( به دلیل فعالیت و توسعه در فعالیت 
های پژوهشی و فناوری، اقتصاد دانش بنیان، اثر بخشي 

و تفکر استراتژیک که از محورهاي اصلي این همایش 
نیز بود، تقدیر به عمل آمد و تندیس مدیر شایسته ملي 

به وی اهداء شد.
هدف  با  ملي  شایسته  مدیر  یکصد  از  تجلیل  کنگره 
در  ساالري  شایسته  استقرار  انتظار  مورد  نتایج  بررسي 
ارائه دستاوردهاي پژوهشي  ایران،  اقتصادي  بنگاه هاي 
محققان و پژوهشگران مدیریت در خصوص راهکارهاي 
جایگزیني نظام مدیریت مبتني بر علوم روز مدیریت به 
جاي مدیریت سنتي، تبیین ابعاد مختلف مدیریت جهادي 
با حضور صاحب نظران و اساتید مدیریت، ارج نهادن به 
ایران، فرصت  مدیریت  پیشکسوتان  و  بزرگان  تجربیات 
ارتباط مستقیم بین مدیران ارشد مجموعه هاي توانمند 
افزایش سهم  سازي جهت  زمینه  و  و خصوصي  دولتي 
با حمایت  اقتصادي  بخش خصوصي در مدیریت کالن 

انجمن مدیریت ایران تشکیل شده است.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهل و دوم 
اسفند ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره چهل و دوم 
اسفند ماه 1394
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برگزاری بخش كتبی مسابقـــات سراسری قرآن وعتــرت)ع( در 
واحد اصفهان)خوراسگان(

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

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار گردید.
در این آزمون بیش از 4000 نفر داوطلب خواهر و 
برادردر ده رشته متنوع قرآنی به رقابت پرداختند. 
به ۵ نفر از منتخبین هر رشته هدایای نقدی ارزنده 
ای تعلق خواهد گرفت. همچنین افرادی که حد 
به  نمره   2 نمایند،  را کسب  نمره  درصد  اقل ۵0 
های  نیمسال  در  معارف  عمومی  دروس  از  یکی 
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 قرعه به سفر زیارتی 
مشهد مقدس بصورت رایگان اعزام خواهند شد.در 
این دوره عالوه بر بخش کتبی، بخشهای هنری، 
شفاهی و پژوهشی از بین داوطلبان استاد، دانشجو 
سال  ماه  اسفند  و  ماه  بهمن  زمان  در  کارمند  و 

جاری برگزار خواهد شد.

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم اعالم کرد:

واحد اصفهان )خوراسگان( مقام اول كشور در معيار فعاليت های اجتماعی و اقتصادی

بر اساس رتبه بندی دانشگاه های آزاد کشور که از سوی 
است،  شده  منتشر  اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، در معیار 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی مقام اول و در مجموع 
پس از واحد علوم  و تحقیقات در رتبه چهارم قرار گرفت.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی  احمدعلی 
استنادی  پایگاه  اعالم  از  نقل  به  اصفهان)خوراسگان(، 
علوم جهان اسالم )ISC( با اعالم این خبر اظهار کرد: 
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کشور بر اساس شاخص ها 
وزرای  فوق العاده  نشست  ششمین  مصوب  معیارهای  و 
خبرگان  توسط  که  اسالمی  کشورهای  عالی  آموزش 
رتبه بندی  مورد  شده اند،  تدوین  و  تهیه  رتبه بندی،  علم 
قرار گرفته اند و در میان دانشگاه های آزاد کشور، واحد 

اصفهان در رتبه چهارم قرار گرفته است.
امتیازات  انتشار  بر  عالوه  رتبه بندی  این  در  افزود:  وی 
کل و رتبه هر دانشگاه، امتیازات دانشگاه ها در معیارهای 
و  تسهیالت  بین المللی،  وجهه  آموزش،  پژوهش، 
قرار  توجه  مورد  نیز  اقتصادی  ـ  اجتماعی  فعالیت های 
مهمترین  جزو  که  نیز  پژوهش  معیار  در  و  است  گرفته 
توسط  می آید،  حساب  به  دانشگاهی  ماموریت های 
شاخص هایی چون تعداد مقاالت، میزان استنادات نسبت 
هیات  اعضای  به  نسبت  مقاالت  میزان  مقاله،  هر  به 
علمی، نرخ رشد مقاالت و استنادات و ثبت نامه ها مورد 

ارزیابی قرار گرفته است.
کشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه های  اینکه  بیان  با  فروغی 
 200۷-2012 سال  مقاالت  تولیدات  از  16درصد  حدود 
کشور  را به خود اختصاص داده اند، تصریح کرد: دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( بر اساس گزارش 
)ISC(در  اسالم  استنادی علوم جهان  پایگاه  سرپرست 

بعد شهرت بین المللی که میزان و سطح بین المللی بودن 
دانشگاه ها را منعکس می کند به عنوان چهار واحد برتر 

کشور شناخته شده است.
اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
که   ISC رتبه بندی  شاخص   23 کرد:  خاطرنشان 
بین المللی،  وجهه  آموزش،  و  پژوهش  کلی  معیار  پنج 
مورد  را  اقتصادی  ـ  اجتماعی  فعالیت های  و  تسهیالت 
در  را  متنوعی  و  وسیع  اطالعات  می دهند،  قرار  ارزیابی 
اختیار دانشگاه های کشور قرار می دهد که ضمن کمک 
خویش،  و ضعف  قوت  نقاط  شناسایی  در  دانشگاه ها  به 
مهمترین منبع اطالعاتی است که لحاظ کردن صحیح 
دانشگاهی،  برنامه ریزی های  و  سیاستگذاری ها  در  آن ها 
ارتقای رتبه و عملکرد علمی دانشگاه ها در سطح ملی و 

فراملی را تضمین می کند.
پژوهشی  های  سیاست  خصوص  در  فروغی  احمدعلی 
واحد اصفهان)خوراسگان( گفت: در حال حاضر در عصر 
فناوری زندگی می کنیم و دوران صنعتی، فرا صنعتی و 
عصر اطالعات را پشت سر گذاشته ایم، و در این دوران  

تغییر  کشور  سازمان های  سایر  مانند  دانشگاه ها  رسالت 
عرضه  وظیفه  فقط  دانشگاه ها  دوران  این  در  و  می کند 
نیروی انسانی به جامعه را به عهده ندارند، بلکه دانشگاه 
باید در این دوره، نیروی کارآفرین وارد بازار کند و الزم 
بازار کار شود،  وارد  استخدام شونده  اینکه  به جای  است 

دانشگاه ها استخدام کننده را به جامعه عرضه کنند.
فروغی با تاکید بر اینکه باید تفکری به جز درس خواندن 
سال هاست  داشت:  بیان  شود،  ایجاد  دانشگاه  در  صرف 
که تفکر عرضه نیروی کارآفرین به بازار در دانشگاه های 

جهان ایجاد شده است و در واقع دانشگاه ها با توجه به 
بحث کارآفرینی مسئله اشتغال در کشور را حل کرده اند و 
هر دانشجو بعد از فارغ التحصیلی نه تنها برای خود، بلکه 

برای دیگران هم بتواند شغل ایجاد کند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دانشگاه 
بدون  شیرینی  تولید  گفت:  زمینه  این  در  اصفهان  آزاد 
از  نوعی گیاه توسط یکی  از  استفاده  با  از شکر  استفاده 
عرضه  و  بسته بندی  یا  و  اصفهان  واحد  در  دانشجویان 
گیاهان داروی توسط دانشجویان واحد اصفهان، مصداق 

کارآفرینی است.
رئیس دانشگاه آزاد اصفهان با اشاره به اینکه این واحد 
است،  آورده  در  عملی  حالت  به  را  ایده هایی  دانشگاهی 
واحد  در  گلخانه ای  محصوالت  بذر  تولید  کرد:  تصریح 
اصفهان از اقدامات مهم صورت گرفته در واحد اصفهان 

است.
فروغی در این خصوص بیان داشت: در گذشته نیاز کشور 
و  تأمین می شد  خارج  از  ای  گلخانه  بذر محصوالت  به 
منظور  این  به  دالر  یک میلیون  حدود  در  حداقل  رقمی 
واحد  در  بذرها  این  تهیه  با  اما  می شد  خارج  کشور  از 
اصفهان، ان شاء اهلل در آینده دیگر نیازی به خرید بذر از 

خارج و خروج ارز از کشور نیست.
با  پایان  در  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
اشاره به جایگاه باالی علمی این دانشگاه نیز گفت: واحد 
اصفهان عالوه بر داشتن این حجم از فعالیت در زمینه 
کارآفرینی از نظر علمی نیز در جایگاه مطلوبی قرار دارد.

مراسم گراميداشت روز پرستار در دانشکده دندانپزشکی

مراسم گرامیداشت روز پرستار در دانشکده دندانپزشکی با حضور پرستاران و 
رئیس دانشکده ، دکتر سعید آذربایجانی، برگزار گردید.

تبریک میالد حضرت زینب کبری)س(،  این مراسم ضمن عرض  وی در 

مقدس  ای  حرفه  را  پرستاری  و  دانسته  استقامت  و  صبر  مظهر  را  ایشان 
برشمرد و خاطر نشان کرد: پرستاری هنر درک مصائب ،دردها و نامالیمات 

دیگر انسانهاست.
در پایان این مراسم از یکایک پرستاران قدردانی بعمل آمد. پرسش و پاسخ 
و  کتاب  به همراه  و هدیه  اهدای شاخه گل  دانشکده،  رئیس  با  پرستاران 

گرفتن عکسهای یادگاری از دیگر برنامه های این مراسم بود.

پرستار فارغ التحصیل واحد اصفهان)خوراسگان( شاغل در آمریکا:

افتخار می كنم در دانشگاهی تحصيل كرده ام كه در خارج از ايران كامال شناخته شده است 

در  که  ام  کرده  تحصیل  دانشگاهی  در  کنم  می  افتخار 
خارج از ایران کامال شناخته شده است واین امر را مدیون 

اساتید بزرگی چون دکتر ناجی می باشم.
به مناسبت میالد حضرت زینب )ص( و روز پرستار جشن 
بزرگی روز 3شنبه در تاالر امیر کبیر این واحد دانشگاهی 
پرستاری  رشته  دانشجویان  و  اساتید،کارکنان  حضور  با 

برگزار گردید.
واحد  این  پرستاری  رشته  التحصیل  فارغ  هاکوپیان  بنیتا 
آمریکا  در  پرستار  عنوان  به  اکنون  هم  که  دانشگاهی 
به کار است گفت: من ورودی سال ۷۵ و فارغ  مشغول 
التحصیل سال ۷9 این واحد دانشگاهی هستم از دو جهت 
امروز بسیار شگفت زده شدم اول به خاطر پیشرفت و روند 
رو به رشدی که در دانشگاه دیدم و دیگر این که پس از 
دانشکده  دانشجویان  و  استادان  در جمع  دوباره  ها  سال 
پرستاری این واحد دانشگاهی هستم. افتخار می کنم که 

کند و این مهم ترین شاخصه تفاوت میان پرستاران ایران 
و خارج از کشور می باشد

وی در پایان خاطر نشان کرد افتخار می کنم در دانشگاهی 

در این دانشگاه و دانشکده درس خوانده ام چون مرا از روز 
اول برای کار و تالش تربیت کرد.

های  توانایی  به  ایران  از  خارج  در  گفت:  هاکوپیان 
پرستاران ایرانی واقف هستند و مدرک پرستاری دانشگاه 
آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( بسیار شناخته شده است 
از این رو به جهت کار در آمریکا به مشکل چندانی برخورد 

نکردم و در آزمون های استخدامی موفق عمل کردم.
تفاوت  دنیا  نقاط  سایر  با  ایران  در  پرستاری  افزود:  وی 
ابزار  دارد به عنوان مثال در خارج از ایران پرستار بدون 
ابزار  انجام کار نیست و  و امکانات به هیچ وجه قادر به 
از کار پرستاری  ناپذیر  و وسایل به عنوان جزیی جدایی 
دیگر  بگیرید  پرستار  از  را  ابزار  اگر  و  محسوب می شود 
گونه  این  ها  آموزش  چون  ندارد  کار  انجام  برای  توانی 
است در حالی که در ایران پرستاران حتی بدون ابزار هم 
توانایی پیشبرد امور را دارند چون  شیوه آموزش در ایران 
پرستاران را کامال توانمند و با اعتماد به نفس تربیت می 

تحصیل کرده ام که در خارج از ایران کامال شناخته شده 
است واین امر را مدیون اساتید بزرگی چون دکتر ناجی 

می باشم.

فروغی:

ارتقاء كيفيت آموزشی را نبايد 
فدای توسعه رشته ها كرد

»مهم ترین هدف ما این است که  ارتقاء کیفیت آموزش در دانشگاه آزاد 
اسالمی را نباید فدای توسعه رشته ها کنیم.«

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر احمدعلی فروغی که در چهل و 
هشتمین نشست کمیته گسترش استان اصفهان در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( سخن می گفت، افزود: »ما لزوما و حتما باید در 
کیفیت های آموزشی استانداردهای الزم را در نظر بگیریم و بر اساس نیاز 

جامعه، رشته ها را ایجاد کنیم.«
کرد:  اظهار  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیات  دبیر 
بحث  در  ویژه  به  استانداردهای الزم  باید  ها  رشته  کیفی  توسعه  »برای 
تامین هیأت علمی با مرتبه استادیاری به باال اقدام گردد و از واحدهای 
دانشگاهی استان درخواست کرد که رشته ها را بر اساس آمایش و نیاز 

استانی و نیازهای جامعه درخواست کنند.«
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت و جایگاه 
اصفهان  استان  امنای  دبیرخانه هیئت  از  تکمیلی،  دوره های تحصیالت 
خواست نظارت و ارزیابی بیشتری در زمینه عملکرد واحدهای دانشگاهی 

در امر تحصیالت تکمیلی داشته باشند.
آزاد  »دانشگاه  کرد:  ابراز  فجر،  ا...دهه  ایام  گرامیداشت  ضمن  فروغی 
و  است  اسالمی  انقالب  عظیم  دستاوردهای  و  برکات  از  یکی  اسالمی 
فرهنگی  و  پژوهشی  آموزشی،علمی،  اعتالی  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

کشور نقش بسزایی ایفا کرده است.«
شایان گفتن است؛ در این جلسه 80 پرونده واحدهای استان مطرح و مورد 

بررسی قرار گرفت.

با حضور مقامات استانی صورت گرفت: 

برپايی نمايشگاه دستاوردهای 
كانون های فرهنگی واحد اصفهان

واحد  آزاد اسالمی  دانشگاه  نمایشگاه دستاوردهای کانون های فرهنگی 
اصفهان)خوراسگان( با حضور مسؤولین و مقامات استانی، در این دانشگاه 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا: در این نمایشگاه سه روزه 8 غرفه شامل 
غرفه کانون های؛ قرآن و عترت، رادیو و فن بیان، کانون فارغ التحصیالن، 
انواع  غرفه سالمت، غرفه مشاوره، غرفه صنایع دستی، غرفه خوراک و 

دسر و غرفه نشریه و مجله به ارائه دستاوردهای خود پرداختند.
ایام پیروزی  این نمایشگاه که به مناسبت  از رویدادهای جالب توجه در 
برپا  اخیر  روزهای  در  فرهنگ،  و  انقالب  جشنواره  حاشیه  در  و  انقالب 
شده بود، برپایی ۵ غرفه زیر نظر کانون فرهنگی و اجتماعی »نهال نو« 
شامل  که  بود  دانشگاه  فرهنگی  های  کانون  ترین  فعال  و  بزرگترین  از 
غرفه های سالمت، مشاوره، صنایع دستی، خوراک و دسر و غرفه مجله 

و نشریه می شد.
ارزانی  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت  حضور  با  که  نمایشگاه  این 
دکتر  و  رئیس  فروغی  دکتر  استان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
آزاد اسالمی واحد  رضا اسماعیلی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
سازمان  فرهنگی  بازرسان  توسط  بود،  شده  افتتاح  اصفهان)خوراسگان(، 

مرکزی دانشگاه بازدید و مورد استقبال قرار گرفت.
حمایت  و  ها  کانون  عضو  دانشجویان  تالش  با  نمایشگاه  این  برپایی 
مسئوالن فرهنگی در مدت سه روز مورد استقبال کم نظیر دانشجویان 

قرار گرفت.

،،



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهل و دوم 
اسفند ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره چهل و دوم 
اسفند ماه 1394
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دکتر میرزاده طي بخشنامه اي تاکید کرد:

كشت گلخانه اي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي 
براي توليد محصوالت كشاورزي مورد نياز كشور

ابالغ  طي  اسالمي  آزاد  دانشگاه  رئیس  میرزاده  دکتر 
بخشنامه اي تاکید کرد: در راستاي تامین درآمدهاي غیر 
شهریه اي و نقد کردن امکانات معطل دانشگاه، واحدهاي 
اراضي  یا  شفا  طرح  اراضي  در  اسالمي  آزاد  دانشگاهي 
مازاد خود که داراي آب براي کشت و زرع هستند هرچه 
سریعتر نسبت به کشت گلخانه اي براي تولید محصوالت 

کشاورزي مورد نیاز کشور اقدام کنند. 
دانشگاه  عمومي  روابط  و  ریاست  حوزه  مرکز  گزارش  به 
به روساي  میرزاده  بخشنامه دکتر حمید  در  اسالمي،  آزاد 
استان  امناي  هاي  هیات  )دبیران  استان  مراکز  واحدهاي 
مراکز  و  واحدها  روساي  مستقل  جامع  واحدهاي  ها(، 

آموزشي و سازمان سما دانشگاه آزاد اسالمي آمده است:
مرکزي  امناي  هیات   94/11/۷ مصوبه   ۵ بند  به  توجه  با 
راستاي  در  و  امنا  رئیس محترم هیات  پیشنهاد  اساس  بر 
امکانات  کردن  نقد  و  اي  شهریه  غیر  درآمدهاي  تامین 
معطل دانشگاه مقرر شد واحدهاي دانشگاهي آزاد اسالمي 
در اراضي طرح شفا یا اراضي مازاد خود که داراي آب براي 
کشت و زرع هستند هرچه سریعتر نسبت به کشت گلخانه 
اي براي تولید محصوالت کشاورزي مورد نیاز کشور اقدام 
کنند. بر این اساس الزم است نسبت به تهیه طرح علمي 
فارغ  اساتید،  مشارکت  با  رشته  این  نخبگان  مشورت  با 
التحصیالن دانشگاه و بخش خصوصي از متخصصین این 
اقتصاد  شوراي  در  طرح  تصویب  به  نسبت  و  اقدام  رشته 
و  استان  امناي  هیات  دائمي  کمیسیون  و  بنیان  دانش 
تشکیل شرکت دانش بنیان کشت محصوالت گل خانه اي 
اقدام و نتیجه پیشرفت کار را با جزئیات امر به این جانب 

اعالم فرمایند.
سمپوزیوم  :دومین  رساني  واطالع  عمومي  روابط 
شهردار  نژاد  جمالي  دکتر  حضور  با  ورزش  و  علم 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  ریاست  فروغي  اصفهان،دکتر 
واحد اصفهان)خوراسگان( وجمع کثیري از عالقمندان 
امیرکبیردانشگاه  درتاالر  ۵اسفند  مورخ  4شنبه  روز 

آزاداسالمي واحد اصفهان)خوراسگان(برگزار شد
ورزش  سازمان  سرپرست  انصاري مهر  مسعود 
شهرداري اصفهان گفت:نسبت کل فضاهاي ورزشي 
مربع  سانتي متر  اصفهان، 33  در شهر  به شهروندان 
است و در برابر جمعیت 2 میلیون و 100 هزار نفري 
در  ورزشي  فضاي  هزارمترمربع   ۷00 اصفهان،  شهر 

این شهر وجود دارد.
فرهنگ سازي  و  الگوسازي  نقش  به  اشاره  با  وي 
از  ورزش  سهم  نسبت  افزود:  خانواده ها  در  ورزش 
لحظات زندگي  هر شهروند اصفهاني، تنها 8۵ ثانیه 

است.
سهم  و  شهروندي  ورزش  اهمیت  به  انصاري مهر 
ورزش در سبد خانواده، اثرات آن در افزایش شادابي 
و سرزندگي و روابط درون خانوادگي و جلوگیري از 
بیماري ها اشاره کرد و گفت: از جمعیت 2 میلیون و 
100 هزار نفري شهر اصفهان فقط 100 هزار نفر به 

مدت 30 دقیقه در روز  فعالیت بدني دارند.
یک  جاري  هزینه هاي  به  ورزش  سهم  نسبت  وي 
و  کرد  اعالم  تومان  هزار   100 را  اصفهاني  خانواده 
بیان داشت: این مبلغ در خانواده هاي برخوردار ۵00 
در  و  تومان  هزار   100 برخوردار  نیمه  تومان،  هزار 

خانواده هاي غیربرخوردار تنها 10 هزار تومان است.
سرپرست سازمان ورزش شهرداري اصفهان تصریح 
هر  که  مي شود  نتیجه  رقم  این  بستن  جمع  با  کرد: 
شهروند اصفهاني در طول سال مبلغ 3۷ هزار تومان و 
در یک روز 100 تومان براي ورزش کردن اختصاص 

مي دهد

مسعود انصاری مهر در دومین 
سمپوزیوم علم و ورزش:

نسبت سهـم ورزش از 
لحظات زندگي  هـر 
شهروند اصفهاني، تنها 

۸۵ ثـانيه است

معاون علوم پزشکي دانشگاه 
آزاد اسالمي:

دانشگــــاه آزاد 
اسالمي در حــوزه 
علوم پزشکـي هيات 
علمي جذب مي كند

معاون علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي با اشاره 
به انتشار فراخوان جذب هیات علمي این دانشگاه 
از 19 دي ماه سال، گفت: متقاضیان باید  با مراجعه 
به سامانه جذب هیات علمي علوم پزشکي دانشگاه 
آزاد اسالمي به آدرسjazb.med.iau.ir  ثبت 

نام کنند. 
عمومي  روابط  و  ریاست  حوزه  مرکز  گزارش  به 
به  ابطحي  سیدعلي  دکتر  اسالمي،  آزاد  دانشگاه 
تسریع در فرایند جذب هیات علمي علوم پزشکي 
تالش  گفت:  و  کرد  اشاره  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
شد تا طول زمان جذب هیات علمي علوم پزشکي 

دانشگاه آزاد اسالمي به حدود 4 ماه تقلیل یابد.
اسالمي  آزاد  دانشگاه  پزشکي  علوم  معاون 
زمینه  در  را  خود  نیازهاي  دانشگاهي  واحدهاي 
حوزه  گفت:  اند،  کرده  اعالم  علمي  هیات  جذب 
علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي به منظور تامین 
مدارک  دارندگان  بین  از  نیاز  مورد  علمي  هیات 
دکتراي تخصصي، بورد تخصصي و فوق تخصصي 
داروسازي،  پزشکي،  پایه  علوم  هاي  رشته  در 
ارشد  کارشناسي  مدارک  و  بالیني  و  دندانپزشکي 
در رشته هاي پرستاري و مامایي )با شرایط خاص( 

دعوت به همکاري مي کند.

اولين همايش ملي كشت سلول و بافت گياهي ايران در واحد اصفهان)خوراسگان(
 برگزار مي شودآخرين مهلت ارسال مقاالت ۲۵ اسفند

اولین کنفرانس ملي کشت سلول و بافت گیاهي ایران، 
آزاد اسالمي  به میزباني دانشگاه  اردیبهشت ماه 9۵  در 

واحد اصفهان )خوراسگان( برگزار مي گردد. 
ملي  کنفرانس  اولین  رساني:  اطالع  و  عمومي  روابط 
انجمن  مشارکت  با  ایران  گیاهي  بافت  و  سلول  کشت 
کشت سلول و بافت گیاهي ایران و دانشگاه آزاد اسالمي 
به   9۵ ماه  اردیبهشت  در  )خوراسگان(  اصفهان  واحد 

میزباني واحد اصفهان )خوراسگان( برگزار مي گردد. 
منابع  و  کشاورزي  دانشکده  رئیس  مرتضایي نژاد  فروغ 
طبیعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان )خوراسگان( 
تاریخ هاي  در  کنفرانس  »این  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
29 و 30 اردیبهشت ماه 9۵ در محورهاي؛ رویان زایي 
و  گیاهي  بافت  و  سلول  کشت  مصنوعي،  بذر  تولید  و 
گیاهان،  پرآوري  و  ازدیادي  ریز  گیاهان،  سازي  بهینه 
کشت سلول و بافت، تولید فرآوري هاي زیستي و زیست 

فن آوري کشت پروتوپالست برگزار خواهد شد.« 
دبیر علمي همایش اظهار کرد: »این کنفرانس ملي به 
صورت تخصصي با پیشنهاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
ایران  گیاهي  بافت  و  سلول  کشت  انجمن  به  اصفهان 
قرار  انجمن مورد موافقت  با  برگزاري مشترک  بصورت 
گرفت و رئیس همایش دکتر علیرضا ایران بخش، رئیس 
پیام  دکتر  اجرایي  دبیر  مجد،  احمد  دکتر  علمي  کمیته 
نجفي، دبیر اجرایي اینجانب و مسئول برگزاري کارگاه ها 

آقایان پرفسور احمد مجد پدر علم زیست شناسي ایران و 
پرفسور علیرضا ایران بخش رئیس انجمن کشت سلول و 

بافت گیاهي ایران و تجلیل از ایشان خواهد بود.« 
ارسال مقاالت به  این سؤال که زمان  وي در پاسخ به 
اسفتد   1۵ تا  مقاالت  »ارسال  گفت:  است؟  چه صورت 
ماه 94 است که البته در جلسه نشست انجمن در تهران 
ماه 94  اسفند  تا 2۵  مقاالت  ارسال  زمان  پیشنهاد شد 
تارگاه  به  با مراجعه  تمدید شود و عالقمندان مي توانند 
همایش ملي کشت سلول و بافت گیاهي ایران به نشاني: 
مقاالت  ارسال  به  نسبت   CPTC. khuisf. ac. ir
 online به صورت  تارگاه همایش  و  اقدام کنند  خود 
پذیرش مقاله دارد و داوري ها انجام و در 9۵/1/20 نتیجه 

داوري ها اعالم مي شود.« 

دکتر حسینعلي اسدي مي باشند.« 
مرتضایي نژاد در خصوص برنامه هاي جنبي این همایش 
جمله  از  متعددي  برنامه هاي  همایش  »دراین  گفت: 
سوماتیک  زایي  جنین  شامل؛  تخصصي  کارگاه هاي 
ثانویه،  متابولیت هاي  استخراج  مصنوعي،  بذر  تولید  و 
دستگاه هاي  با  آشنایي   ،RNA و   DNA استخراج 
پیشرفته از جملهAFM، برنامه ریزي شده است و یک 
نمایشگاه تخصصي از دستگاه هاي مرتبط با بیوتکنولوژي 
و کشت بافت و همچنین بیوراکتورهاي زیستي در کنار 

همایش دایر خواهد بود.« 
بافت  و  سلول  کشت  ملي  کنفرانس  اولین  علمي  دبیر 
گیاهي ایران افزود: »از مهم ترین رویدادهاي این دعوت 
کشور  گیاهي  بافت  و  سلول  کشت  پیشکسوت  دو  از 

عنوان  کارگاه ها  و  نام  ثبت  هزینه  درباره  مرتضایي نژاد 
انجمن  اعضاي  براي  همایش  در  »هزینه شرکت  کرد: 
هزار   80 انجمن  عضو  دانشجویان  تومان،  هزار   100
تومان و دانشجویان غیر عضو انجمن 1۵0 هزار تومان 
براي  تخصصي  کارگاه هاي  در  نام  ثبت  هزینه  و  است 
انجمن  غیر  اعضاي  و  تومان  هزار   ۵0 انجمن  اعضاي 

100 هزار تومان مي باشد.« 
دبیر اولین همایش ملي کشت سلول و بافت گیاهي ایران 
درباره فعالیت هاي انجمن کشت سلول و بافت گیاهي و 
چگونگي عضویت در این انجمن، توضیح داد: »انجمن 
کشت سلول و بافت گیاهي به پیشنهاد دکتر ایران بخش 
به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري شکل گرفت و در 
حال حاضر انجمن کشت سلول و بافت گیاهي ایران با 
فعالیت  اسالمي  آزاد  دانشگاه  و  علوم  وزارت  هماهنگي 
رئیس  و  است  خود  فعالیت  سوم  سال  در  انجمن  دارد. 
ایران بخش بودند و  انجمن در دوره قبلي دکتر علیرضا 
در مجمع عمومي سال 94 که در پنجم اسفند تشکیل 
گردید ایشان مجددأ به ریاست انجمن انتخاب شدند و 
انجمن  سامانه  به  مي توانند  عضویت  براي  عالقمندان 
پست  یا  و   www. IAPCTC. com نشاني:  به 

gmail.com@IAPCTC2015الکترونیک
مراجعه کنند ضمنا دکتر سورمه قریب ماتروسیان مسئول 

بخش ثبت نام در انجمن هستند.«

توسط بسیج اساتید انجام شد:

تماس تلفنی با پرويز پرستويی و اكران اختصاصی 
» باديگارد « در واحد اصفهان )خوراسگان(

اطالع  و  عمومي  روابط  كل  اداره  همكاري  با 
بسيج  و  فرهنگي  اساتيد،معاونت  رساني،بسيج 
ابراهيم  ساخته  دانشگاه،باديگارد آخرين  دانشجويي 
حاتمي كيا در ۲سانس اختصاصي روزيكشنبه۹اسفند 
ماه در تاالر امير كبير اين واحد دانشگاهي به نمايش 

در آمد.
گسترده  بسيار  استقبال  با  كه  ها  اكران  اين  در 
اساتيد،كاركنان ،دانشجويان و جمعي ازخانواده هاي 
با  تلفني  ارتباط مستقيم  برگزار گرديد  محترم شهدا 
پرويز پرستويي برقرار شد. پرستويي ضمن خوشحالي 
با  خوراسگان  اصفهان  واحد  در  فيلم  اين  اكران  از 
اشاره به نقش خود در اين فيلم  گفت : اين شخصيت 
ها در كشور ناشناخته نيستند و با كمي دقت  دركنار 

خودمان حضور آنان را احساس مي كنيد. 

وي اضافه كرد : باديگارد بعدهاي مختلفي دارد كه 
مانند  افرادي  گذاشتيم،  نمايش  به  را  آن  وجه  يك 
حيدرذبيحي ها در همه صحنه هاي حساس در كنار 
شخصيت ها همچنان وجود دارند بدون اينكه ديده 

شوند يا كسي آنها رابشناسد. 
به گفته پرستويي ،حيدر ذبيحي در اين فيلم مي گويد 
كنيم كه  دفاع  نظام  از شخصيت  تا  ايم  آمده  ما  كه 
نظام  حفظ  براي  افراد  اين  كه  است  همينطور  واقعا 
زندگي مي كنند. الزم به ذكر است اولين اكران فيلم 
كوتاه مسير بهشت به تهيه كنندگي اداره كل روابط 
عمومي و اطالع رساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اصفهان)خوراسگان( پيش از فيلم باديگارد اكران و 

از عوامل ساخت اين فيلم تقدير به عمل آمد

انتخــاب پــروژه بــرون دانشگــاهي 
واحـد اصفهان)خوراسگان( به عنوان پروژه 

بر تر زمين شناسي كشور

برون دانشگاهي گروه زمین شناسي  پروژه 
اصفهان  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
و  ملي  گردهمایي  سوي  از  )خوراسگان( 
به  زمین  علوم  المللي  بین  كنگره  دومین 
 ۹۴ سال  زمین شناسي  بر تر  پروژه  عنوان 

كشور برگزیده شد. 

اختتامیه  مراسم  در  رساني:  اطالع  و  عمومي  روابط 
کنگره  دومین  و  ملي  گردهمایي  چهارمین  و  سي 
زمین شناسي  سازمان  در  زمین  علوم  المللي  بین 
اساتید،  حضور  با  که  کشور  معدني  اکتشافات  و 
برگزار  خارجي  و  داخلي  محققین  و  متخصصین 
اصفهان  استان  یکپارچه  زمین شناسي  نقشه  گردید، 

و  طرح(  )مجري  نیا  ارفع  رامین  دکتر  توسط  که 
دکتر واچیک هایرایطیان و دکتر سید حسن حجازي 
)همکاران طرح( در سال جاري در قالب اولین پروژه 
برون دانشگاهي گروه زمین شناسي تهیه گردیده، به 
کشور  در   94 سال  زمین شناسي  بر تر  نقشه  عنوان 
به مجري طرح و عضو گروه  لوح سپاس  معرفي و 
اصفهان  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  زمین شناسي 

)خوراسگان( اهدا گردید. 
 :1 نقشه  وشش  پنجاه  اطالعات  از  پروژه  این  در 
استفاده شده  اصفهان  استان  زمین شناسي   100000
این  است.  گردیده  تهیه  آن   GIS یکپارچه  نقشه  و 
زمین  علوم  اطالعات  بانک  اولین  عنوان  به  پروژه 
پتانسیل هاي  ارزیابي  در استان اصفهان بوده که در 
معدني و اقتصادي، مخاطرات طبیعي، مسائل زیست 

محیطي و... مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

،،

،،
به مناسبت روز نیروی هوایی صورت گرفت: 

بازديد جمعی از كاركنان و دانشجويان واحد اصفهان از 
پايگاه هوايی شهيد بابايی

ارتش  هوایی  نیروی  روز  ماه  بهمن   19 با  همزمان 
جمهوری اسالمی ایران جمعی از کارکنان و دانشجویان 
از  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
بازدید  اصفهان  بابایی  شهید  هوایی  پایگاه  نمایشگاه  
در  اصفهان:  آنا  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به  کردند. 
خلبان  مردان  دالور  به  گل  اعطای  با  که  بازدید  این 
مسئولین  از  سلیمانی  سرگرد  بود  همراه  هوایی  نیروی 
برگزاری این نمایشگاه ضمن خوش آمدگویی و معرفی 
 14 اف  جنگنده  گفت:  نمایشگاه  مختلف  های  قسمت 
که هم اکنون در این نمایشگاه مشاهده می کنید فقط 
ایران و دیگری  ارتش دنیا قرار دارد یکی  اختیار 2  در 
توسط  جنگنده  این  تحمیلی  جنگ  طول  در  و  آمریکا 
که  طوری  به  شد  استفاده  بسیار  ارتش  هوایی  نیروی 
نیروی  برابر  پیروزی    ۵0 جنگ  نخست  ماهه   6 در 

هوایی عراق بدست آوردند، این هواپیماها توسط واحد 
مهندسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
به روز رسانی گردیده و هم اکنون نیز روزانه و بسته به 

شرایط، پرواز مختلفی دارند.
در این نمایشگاه قرارگاه پدافند خاتم االنبیاء نیز برخی 
از تجهیزات نظامی خود را جهت بازدید عموم قرار داده 
بود. الزم به ذکر است در روز 19 بهمن 13۵۷ همافران 
متعهد نیروی هوایی ارتش با حضور در اقامتگاه بنیانگذار 
و رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( در 
مدرسه رفاه، با ایشان بیعت کردند و سندی از افتخار، 
حماسه، رشادت و ایمان را در انقالب اسالمی به ثبت 
نیروی  روز  روز 19بهمن  مناسبت  به همین  و  رساندند 

هوایی ارتش نام گرفته است.  
 

جناب حجت االسالم محمد محمدزاده

و  عنایت  از  فراوان  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
زحمات ریاست محترم واحد انتخاب شایسته 
کل  مدیر  سمت  به  را  جنابعالی  ارزشمند  و 
فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تبریک عرض  اصفهان)خوراسگان( صمیمانه 
در  گذشته  همچون  است  امید   ، نماییم  می 
دانشگاه  در  اسالمی  ناب  فرهنگ  اعتدال 
رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  با  مطابق 

حفظه ا... موفق و پیروز باشید.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان

سید مجتبی میردامادی



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهل و دوم 
اسفند ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
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بازديد معاون آموزشی وپژوهشی سازمان سما 
از آموزشکده پسرانه اصفهان )خوراسگان(

تجليـل از برگـزيدگان نخستيـن آزمـون 
هماهنگ سما

یزدان  آقای   94 ماه  بهمن   11 مورخ  یکشنبه  روز 
به  سما   سازمان  وپژوهشی  آموزشی  معاون   پناه 
رئیس  و  سما  معاون  مدنیان  آقای  جناب  اتفاق 
مرکز آموزشی وفرهنگی سما اصفهان )خوراسگان(
اصفهان  سما  پسرانه  ای  حرفه  فنی  آموزشکده  از 

)خوراسگان( بازدید داشتند.
ابتدا با حضور ریاست ومعاونان آموزشکده جلسه ای 

برگزار و در خصوص موضوعات مختلف آموزشکده 
جهت استحضار آقای یزدان پناه تبادل نظر گردید.
با حضور  سپس جلسه ای مشابه در دفتر مدرسان 
در  و  تشکیل  وکارشناسان  مدرسان  از  تعدادی 
از  نمودند.پس  صحبت  آموزشی  مسائل  خصوص 
آن از بخش های مختلف آموزشکده بازدید شد .از 
جمله بازدیدهای مورد اقبال آقای یزدان پناه کارگاه 
های برق بود که آن را خوب ارزیابی نموده واذعان 
سایر  احتمالی  نیاز  به  تواند  می  آموزشکده  داشتند 
سفارش  تقبل  خصوص  کشوردر  های  آموزشکده 
تابلوهای برق جهت آموزش دانشجویان پاسخ دهد.

،،،،،،
وآموزگاران  ،معاونان  مدیران  حضور  با  نشستی  در 
)خوراسگان( اصفهان  واحد  سما  های  دبستان 
معاونت  اداری  حوزۀ  کارکنان  از  جمعی  وهمچنین 
سما از برگزیدگان نخستین آزمون هماهنگ معلمان 

مدارس سما تجلیل به عمل آمد.
ماه جاری  بهمن  روز شنبه دهم  آئین که در  این  در 

معاون  مدنیان  آقای  شد  14:30برگزار  ساعت  در 
دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما اصفهان 
آموزشی  اهداف  به تفضیل در خصوص  )خوراسگان( 
مدارس  معلمان  هماهنگ  آزمون  ونخستین  سما 
و وضعیت  معلمان  بیمۀ  ها وحق  پرداخت  سما،نحوۀ 
نیز  وهمکاران  گفت  سخن  آنان  ومعیشتی  رفاهی 
کردند.در  مطرح  را  خود  وسئواالت  نظرات،دیدگاهها 
پایان این مراسم از معلمانی که دانش آموزان آنها در 
هر پایه عالوه بر رتبۀ اول،امتیاز بسیار خوب را کسب 

نمودند مورد تشویق قرار گرفتند.

ديدار آقای يزدان پناه معاون آموزشی 
وپژوهشی سازمان سما از دبستان ۲ اصفهان

سازمان  وپژوهشی  آموزشی  معاون  پناه  یزدان  آقای 
اتفاق آقای  به  سما در سفری یک روزه به اصفهان 
آموزشی  سازمان  ورئیس  دانشگاه  ،معاون  مدنیان 
فرهنگی سما اصفهان )خوراسگان(در دبستان سما 2 
حضور یافتند واز نزدیک با فعالیت های این دبستان 

آشنا شدند.
به  راجع  سئواالتی  پناه  یزدان  آقای  بازدید  این  در 

آموزش،معلمان،دانش  مدرسه،وضعیت  ادارۀ  نحوۀ 
آموزان،برنامه ها،طرح ها وابتکارات ،فضای فیزیکی 
ومعلمان  مدیر  ومشکالت  ومسائل  مدرسه  وامکانات 
مطرح کرد ودرهر مورد تبادل نظراتی صورت گرفت. 
در پایان این دیدار معاون آموزشی پژوهشی سازمان 
وبه  نمود  تشکر  ومعلمان  مدیر  های  تالش  از  سما 
دانش  روانی  امنیت  حفظ  درجهت  کرد  توصیه  آنان 
آموزان وخانواده ها بیش از پیش اهتمام داشته باشند 
وبا مشاهدۀ نشانه هایی از برخی ناهنجاری ها،بدون 
داوری  پیش  آنان  درمورد  علمی  وپژوهش  بررسی 
نکنند وانگیزه های رشد وپیشرفت را در آنان تقویت 

نمایند.

تجديد ميثاق سما با شهيدان انقالب اسالمی
کار از  فجر جمعی  مبارک  دهۀ  از  روز  اولین  با  همزمان 
کنان،مدیران،دبیران،آموزگاران،دانشجویان ودانش آموزان 
مدنیان  رحیم  سید  آقای  اتفاق  به  سما  ومدارس  مراکز 
سما  فرهنگی  آموزشی  سازمان  ورئیس  دانشگاه  معاون 
در گلستان همیشه  با حضور  )خوراسگان(  اصفهان  واحد 
مصفای شهدای اصفهان با آرمان های آن عزیزان تجدید 

پیمان کردند.
این کاروان پس از حضور در گلستان شهدا در محل قطعۀ 
شهدای گمنام ومظلوم استقرار یافتند وبا نثار شاخه های 

گل راه نورانی آنان را گرامی داشتند.
تبریک سی وهشتمین  این محل،ضمن  آقای مدنیان در 
ونام  یاد  انقالب اسالمی وگرامی داشت  پیروزی  سالگرد 
وخاطرۀ شهیدان خطاب به حاضران گفت،استان اصفهان 
اسالمی  انقالب  تقدیم  شهید  هزار  وسه  بیست  از  بیش 
کرده که به نسبت جمعیت در کل کشور بی نظیر است 
شهیدان  آرمان  پاسداشت  در  را  ما  رسالت  موضوع  ،این 
یادآور شد  به جوانان  ایشان خطاب  کند.  تر می  سنگین 
سال  در  آمدند  نائل  شهادت  فیض  به  که  کسانی  اغلب 
درجه  آن  ودارای  بردند  می  سر  به  جوانی  نخست  های 

عقیده  فدای  را  که جان خویش  بودند  اجتماعی  تعهد  از 
وکشور کردند واسباب آرامش ما واستقالل کشور را فراهم 

ساختند.
معاون سما دانشگاه افزود:من هرگز روزی را که شهدای 
کنم  نمی  فراموش  را  شدند  دفن  قطعه  این  در  گمنام 
ومظلومیت این شهیدان همواره در ذهن من جاری است 
وهیچ یک از ما این شرف وبزرگ منشی وایثارها را نباید 

فراموش کنیم.
با تجلیل از عالمان بزرگی که در این گلستان دفن  وی 
خدمات  داشتند  وجنگ  انقالب  در  بزرگی  ونقش  هستند 
برنامه  این  پایان  به ذکر است که در  آنان را ستود الزم 
حاضران عالوه برحضور برمزار شهدای گمنام،فرماندهان 
وردانی  خرازی،کاظمی  سرافراز  شهیدان  جمله  از  شهید 
اشرفی  شهید  تربت  بر  منا  شهیدان  وهمچنین  پور 
اصفهانی،مرحوم آیت ا... ارباب،مرحوم آیت ا...سید جالل 
الدین طاهری اصفهانی ومرحوم علی اکبر پرورش حاضر 
ادای  آنان  واالی  مقام  به  نسبت  فاتحه  قرائت  وبا  شدند 

احترام کردند. 

بازديد آقای يمينی مديــر امـور مدارس 
ســازمان سمــا

در  سما  سازمان  مدارس  امور  یمینی،مدیر  آقای 
در  حضور  با  جاری  سال  ماه  بهمن  دهم  شنبه  روز 
از  وشهرمجلسی  مبارکه،شهرضا  های  شهرستان 
یکشنبه  روز  ودر  کرد  بازدید  تأسیس  تازه  مدارس 

اردستان  به شهرستان  عزیمت  با  ماه  بهمن  یازدهم 
،دبستان پسرانۀ سما آن واحد را مورد بازدید وبررسی 

قرارداد.
مورد  حسب  بازدیدها  از  هریک  در  همچنین  وی 
توصیه هایی به مسئوالن مربوطه جهت بهبود روند 

فعالیت ها ارائه نمودند.

سماسما

هفتمين جلسۀ شورای سياستگذاری سما برگزار شد

هفتمین جلسۀ شورای سیاستگذاری سما با شرکت تمام 
اعضا،در محل سالن جلسات معاونت سما واحد اصفهان 
یزدان  آقای  که  جلسه  این  در  شد  برگزار  )خوراسگان( 
پناه معاون آموزشی سازمان سما وآقای یمینی مدیر امور 
مدارس این سازمان هم حضور داشتند،ابتدا آقای مدنیان 
گزارش مبسوطی از روند توسعۀ مراکز وآمار دانش آموزان 
مقایسه  ودر  داد.  ارائه  جاری  سال  در  سما  ودانشجویان 
آمار سال قبل اعالم نمود که واحدهای زیر مجموعه  با 
دانش  رشد  اصفهان  استان  سما  سیاستگذاری  شورای 
نیز  آنان  دانشجویی  اند ورشد  داشته  آموزی حدود 20./. 
6./. بوده است که در این رابطه از سوی ریاست محترم 
سازمان سما از تالش های بعمل آمده قدردانی شده است.
وی همچنین به توفیقات ورزشی سما به توفیقات ورزشی 
قدر  که  سیاستگذاری  شورای  دبیرخانه  ونیز  استان  سما 
دانی ریاست محترم سازمان سما را به دنبال داشته است 
اشاره نمود واز اعضای قبلی شورای سیاستگذاری آقایان 
دکتر طالبی وشهریاری که به جهت تغییر در دستورالعمل 
توفیق بهره مندی از حضور آنان برای شورا میسر نیست 

تشکر وقدردانی نمود.
سیاستگذاری  شورا ی  محترم  رئیس  فروغی  دکتر  آقای 
ومقایسه  آزاد  دانشگاه  رشد  به  اصفهان  استان  سما 
پیروزی  از  قبل  با  ها  ودانشگاه  دانشجویان  تعداد 
ازنظر اجتماعی  آثار وبرکات حاصله  انقالب پرداختند واز 
به  گفتند.همچنین  سخن  علمی  مراکز  این  واقتصادی 
وضعیت کنونی واحد دانشگاهی اصفهان)خوراسگان( که 
آزاد اسالمی سراسر کشور جایگاه  دانشگاه های  بین  در 
ویژه ای دارد اشاره نموده واز زحمات بی دریغ کلیه دست 

پتانسیل سما واحد  به  اندر کاران تشکر نمودند.همچنین 
اصفهان)خوراسگان( به واسطه دارا بودن زمین 6هکتاری 
آموزشی  بزرگ  مجتمع  به  آن  وتبدیل  دانشگاه  جنب  در 

خبر دادند.
ابراز خوشنودی به  درادامه جناب آقای یزدان پناه ضمن 
دلیل حضور درجلسه وجمع دوستان،نوید دادند که سازمان 
دانشگاه  مرکزی  سازمان  های  معاونت  از  یکی  به  سما 
تبدیل شد.همچنین به تعامل بسیار نزدیک سازمان سما 
به  دانشگاه  عالی  ریاست  که  واهمیتی  مرکزی  وسازمان 
مدارس وآموزشکده های سما می دهند اشاره نمودند چرا 
که ایشان معتقدند یکی از نکات بسیار زیبای مدرسه داری 
پیوند آن با دانشگاه می باشد وباید سعی شود این پیوند 

را مستحکم نمود.
سپس جناب آقای یمینی مدیر امور مدارس سما که عضو 
میهمان این جلسه بودند گزارشی از توزیع دانش آموزان در 
دوره های تحصیلی ارائه نمود وسپس به بررسی مدارس 
از  پرداختند.  اند  بوده  ده  زیان  متوالی  سال  سه  که  سما 
جمله واحدهایی که در زمره این مدارس قرار می گیرند 

واحد دهاقان ومبارکه می باشد.
مذکور  شورای  عضویت  به  جدیدا«  که  ای  حمزه  آقای 
شورای  جلسۀ  گردید.در  موفقیت  آرزوی  اند  آمده  در 
استان  از مدارس  آندسته  سیاستگذاری سما در خصوص 
که سه سال متوالی زیان ده بوده اند تصمیم گیری الزم 
دبیرخانه  بودجه  تأمین  انجام شد وهمچنین در خصوص 

سما مصوبه ای به تأیید شورا رسید.
همچنین روند توسعۀ سما درسطح واحدهای استان مورد 
این  از تالش هایی که در  بررسی قرار گرفت وبا تشکر 

زمینه صورت گرفته بر تداوم آن تأکید شد.
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شرکت دانش بنیان سالمت گستران آرایان)سهامی خاص( به شماره 
ثبت 38۷19 و شناسه ملی 10260۵633۵۷ و به نشانی دانشگاه 
و  شرکتها  ثبت  اداره  در  اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی  آزاد 
موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده  ودر تاریخ 1388/08/19 با 
هدف گسترش محصوالت غذایی و قنادی سالم شروع به فعالیت 

نموده است.
و  گزسازي  و  شیریني  صنعت  و  غذایی  صنایع  رشته  در  که  این 
گیاهان دارویي فعالیت می کند، در پاییز 1391 موفق به  عضویت 
در مرکز رشد فنآوري گیاهان دارویي و عضویت در انجمن علمي 

گیاهان دارویي شده است. 
این شرکت که در سال 1388 توسط چهار نفر از دانشجویان مقطع 
چندین  اختراع  ثبت  به  مفتخر  اکنون  هم  شده  تأسیس  کارداني 
با  دانشجویي  هاي  اسپیناف  غالب  در  و  باشد  مي  ویژه  محصول 
اختراع  ثبت  با  محصوالتي  تولید  زمینه  در  بزرگتر  هاي   شرکت 
تولید   به  اقدام  و  همکاري  ها،  شرکت  و  اعضاء  بین  مشترک 
محصوالتي از جمله گز و لوز و سوهان بدون قند وی  ژه افراد دیابتي 

داشته است .
از گذشت شش  آرایان پس  بنیان سالمت گستران  شرکت دانش 
سال از زمان تشکیل  تاکنون موفق به عضویت فعال در انجمن 

پژوهشگران جوان و  باشگاه  دارویي و عضویت در  علمي گیاهان 
آزاد  عضویت در مر کز رشد و فن آوري گیاهان دارویي دانشگاه 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( شده است
هم اکنون اعضاء شرکت از نظر جایگاه تحصیلي در مقاطع باالتري 
نسبت به زمان بدو تاسیس، قرار گرفته اند و از جمله موفقیت های 
این شرکت، راه اندازی اولین فروشگاه اینترنتی و اخذ نماد اعتماد 
الکترونیک در زمینه تولید شیرینی جات و اخذ مجوز دانش بنیانی 
از ستاد توسعه گیاهان دارویی ریاست جمهوری و شرکت مستمر در 
جشنواره علم تا عمل و جشنواره گیاهان دارویی ریاست جمهوری   

و ...می باشد. 
دانش  ایده  دارای  های  شرکت  از  گستران  فناوری سالمت  واحد 
ازاد  دانشگاه  دارویی  گیاهان  فناوری  رشد  مرکز  در  مستقر  بنیان، 
و  تولید  زمینه  در  و  باشد  می  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
پری  جات  شیرینی  و  سالم  غذایی  محصوالت  پیرامون   تحقیق 
و  استویا  گیاه  با  قند  بدون  جات   شیرینی  و  پروتئینه  و  بیوتیک 
های  شیرینی  و  دارویی  گیاهان  سایر  با  شده  غنی  های  شیرینی 
و  دیابتی  بیماران  برای  که   ... و  اسپیرولینا  دریایی  جلبک  حاوی 
بیماران سیلیاکی و سایر افراد دارای رژیم های غذایی خاص و سالم  

قابل مصرف است، فعالیت دارد .

شرکت دانش بنیان سالمت گستران آرایان دارای ثبت اختراع در 
دارویی می  گیاهان  با  غنی شده  بدون شکر  زمینه شیرینی جات 
باشد و در چندین جشنواره از جمله جشنواره علم تا عمل ریاست 
جمهوری و جشنواره نوآوران، مبتکران و مختران شرکت نموده و 
حائز رتبه برای تولید شیرینی های بدون شکر گیاهی و برنده مدال 
طال از کشور کرواسی شده است و محصوالتی را تحت نظر انجمن 
علمی گیاهان دارویی و مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی طراحی 
و تولید کرده است و موفق به اخذ موافقت اولیه از جهاد کشاورزی 
تکمیل مجوزهای  در حال  و  تجارت شده  معدن،  اداره صنعت،  و 

تولید صنعتی می باشد.
با توجه به آمار روز افزون امراض و  دیابت در سطح استان و کشور 
این طرح و  سالم سازی مواد  به  لزوم توجه  تغذیه،  و وجود سوء 

غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
میزان اشتغال زایی این شرکت در مرحله اول به طور مستقیم 6 نفر 

و از 10 تا 1۵ نفر اشتغال جنبي و غیر مستقیم ایجاد کرده است.
برخی از انواع محصوالت تولیدی این شرکت عبارتند از: »شیرینی 
قند  بدون  لوز  »شیرینی  قند(«،  بدون  پروتئینه  اسپروتویا)شیرینی 
غنی شده با گیاهان دارویی«، »شیرینی سوهان بدون شکر«، »گز 

بدون شکر پروتئینه شده«

شیرینی های بدون قند:

محصولی پر طرفدار از شركت دانش بنيان سالمت گستـــران 
آرايان واحد اصفهان)خوراسگان(

زمینه كاری:
صنایع غذایی و گیاهان دارویی )صنعت مواد 

قندی و شیرینیجات(

ماهیت : تولیدی
هدف :

 ایجاد اشتغال با  تولید طیف جدید و گسترده ای از 
محصوالت غذایی سالم و بدون نگهدارنده و افزودنی 
های شیمیایی  که با گیاهان دارویی مجاز غنی شده 

اند.
با استعانت از خداي متعال هم اینک در راستاي توسعه 
و گسترش فرهنگ مصرف گیاهان دارویي و آشنایي 
دارویي،و  گیاهان  و  با طب سنتي  جامعه  آحاد  بیشتر 
استفاده بهینه از این نعمتهاي الهي در راستاي حفظ 
وارتقاء سطح سالمت جامعه و پیشگیري از بیماري ها 
تالش کردیم ،و  پیوندي  بین صنایع غذایي و صنعت 
سنتي  طب  و  دارویي  گیاهان  برداري  بهره  و  تولید 
این صنایع  تلفیق دستاوردهاي  از  ایم و  ایجاد نموده 
در راستاي کاربردي کردن مصرف گیاهان دارویي در 

محصوالت غذایي ، استفاده کرده ایم.  
غذایي  مواد  تولید  در  تنوع  ایجاد  کارو  این  باانجام  و 
اي  تغذیه  ارزش  با  تولید محصوالت غذایي جدید  و 
گیاهان  براي  جدید  مصرف  بازارهاي  ایجاد  و  باالتر 
توجیه  را  ارزشمند  محصوالت  این  کشت  دارویي، 

پذیرتر کرده، و امید است در سال هم دلی و 
هم زبانی دولت و ملت  با حمایتهاي ارگانها ونهادهاي 
ذیربط زمینه اي براي اجرای ایده هاي جدید و ایجاد 

اشتغال پایدار  شویم .
رشد  مرکز  همکاری  با  که   ارائه  قابل  محصوالت 
اسالمی  ازاد  دانشگاه  دارویی  گیاهان  فناوری 
خـــوراسگان  و شرکت دانش بنیان سالمت گستران، 
به مدیریت   آقایان مهندس کیاني و نگیني   تهیه 
و تولید شده است. و با ایده اي نو موجب پیوند بین 
دارویي و صنایع غذایي شده است و موجب  گیاهان 

و  سالم  محصوالت  از  وسیعي   طیف  آمدن   بوجود 
جدید غذایي و گیاهي که فاقد هر گونه مواد سنتتیک 

و شیمیایي است، خواهد شد.
 سایر محصوالت شامل :

1- ارائه محصوالت بدون قند حاوي عصاره و اسانس 
طبیعي گیاهان دارویي

 2- انواع حلوا گیاهي بدون قند ، انواع بستني بدون 

انواع  گیاهي،  مربا  و  دسر  ،انواع  گیاهي  شیر 
جات  شیریني  انواع   ، گیاهي  قند  بدون  پیچ  انگشت 

گیاهي و سنتي) گز و سوهان و مسقطي و لوز و ... (
3- تولید انواع شیرینی بدون قند گیاهی برای اولین 
،که  با روش های خاص  کم حرارت  که  است   بار 
از لحاظ مدت زمــان حرارت دهی و روش فراوری، 
ویژه می باشد ،  که موجب حفظ کیفیت  و مواد موثره 
ی عصاره های گیاهی استفاده شده در این  محصول 
شده است. و  در این محصوالت نوع  فرموالسیون 
متفاوت  معمول  تولید  دیگر  روشهای  با  اولیه  مواد  و 

جایگزین  های  کننده  شیرین  از  استفاده  با  و  است. 
تولید  استویا  گیاه  ویژه  به  و  ایزومالت  کنار  در  شکر 

شده است. 

این سری محصوالت را برای اولین بار طراحی  نموده 
دارای  و  ندارد  خارجی  و  داخلی  نمونه  هیچ  و  ایم 

قابلیتی و مزایای منحصر به فردی   می باشد  :

محصـوالت فوق متناسب با مزاج های مختلف 
تهیه می شود و برای افراد دیابتی و افراد عادی قابل 

استفاده است. 
و  است  شده  سازی  غنی  دارویی  گیاهان  توسط  و 
مشابه  محصوالت  به  نسبت  کمتری  کالری   میزان 
بازار دارد و نوع ترکیبات ان با مزاج افراد  موجود در 

متناسب است...
با کاربرد گیاهان دارویي در مواد غذایي و استفاده از 
اثرات مفید آن در برقراري تعادل مزاجي و سایر اثرات 
از جمله افزایش ماندگاري مواد غذایي  شده است و 
اثر  نداشتن  غذایي  مواد  رنگ  و  طعم  در  بخشي  اثر 
و  دارویی  گیاهان  با  ها غنی شده  دندان  بر  تخریبی 

بدون هر گونه مواد نگهدارنده شیمیایی...
تولید سوهان بدون قند توسط مخترعین همین طرح 
اختراع شده  انجام شده و به شماره   69۷29  ثبت 
است.   ونیز فرموالسیون و روش تولید  شیرینی لوز 
،منحصرا  دارویی  گیاهان  با  شده   غنی  شکر  بدون 
توسط نویسنده گان این طرح به شماره ثبت ۷9899 
استویا  از گیاه  استفاده  از آن  بعد  و  اختراع شده  ثبت 

توسط بیماران دیابتی رواج پیدا نمود.

معــرفی شیرینی اسپــروتویا )غنی شـده 
با گیاهان دارویی و جلبک دریایی پروتئینه(:

* این محصول با استفاده از بهترین مواد اولیه طبیعی 
مشابه  انواع  به  نسبت  و  است  شده  فراوری  و  تهیه 
دارای ارزش غذایی بیشتر و کالری کمتری می باشد.

* موجب تخریب مینای دندان نمیشود.
های  آمینه  ،اسید  پروتین  از  باالیی  درصد  حاوی   *

ضروری، آهن ، ویتامین ب 12 و .. می باشد 
* برای افراد عادی و افراد دارای رژیم سالمت گیاهی 

و  بیماران دیابتی و سیلیاکی قابل مصرف می باشد.

* دارای طعــــم و عطری دلنشین و آرامش 
بخش می باشد.

* فاقد هرگونه مواد شیمیایی و فاقدشکر و  آرد  و 
گلوکز می باشد.

 

امام صادق )ع( : همان خدایی كه شفا را در 
داروهای تلخ قرارداده قادر است با شیرینی 

بیماران را شفا دهد.

ترکیبات: ایزومالت، عصاره گیاه استویا ، عصاره جلبک 
بادرنجبویه  گیاه  عصاره   ، نارگیل  پودر  اسپیرولینا، 
ترکیبات  سایر  و  گالب   ، زعفران   ، دارچین  هل،   ،
گیاهی    این محصول در شرکت سالمت گستران 
آرایان و با همکاری مرکز رشدفناوری گیاهان دارویی 
تحقیقات   مرکز  و  خوراسگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان تهیه و به شماره 
انجمن  موردتایید  و  است   اختراع شده  ۷8899ثبت 

علمی گیاهان دارویی  اصفهان می باشد.
هدف گروه در راستای ارتقائ سطح سالمت مصرف 
کنندگان و اضافه کردن ارزش افزوده به محصوالت 
و  ها   سراجاقي  انواع    تولید   طریق  از  منطقه 
ارگانیک  صورت  به  که  مرتبط  قنادی  محصوالت 
شده  سازی  غنی  دارویی  گیاهان  با  و  میشوند  تهیه 

اند مي باشد.  
محصوالت قنادی از جمله گز و سوهان و لوز و ...که 

جزء صنایع بومی و سنتی شهر اصفهان است 
و از دیر باز در میان مردم اصفهان به عنوان پذیرایی 
در میهمانی ها و جشن ها و به طور روزمره به عنوان 
یک میان وعده مغذی مورد استفاده قرار میگرفته و 
به عنوان سوغات  مناسبی در سایر شهرها ی ایران 
و در بازار های داخلی و خارجی مطرح می باشد . و 
از جایگاه خوبی در میان مصرف کنندگان برخوردار 
است واکثر مردم هنگامي که محصوالت قنادي و به 
ویژه   سراجاقي ها  در دسترس شان باشد در صورتي 
که منع مصرف پزشکي نداشته باشند به میزان زیادي 
تمایل به  مصرف آنها دارند.  با توجه به این که در 
این طیف از محصوالت ما هیچ گونه مواد شیمیایی 
استفاده نشده است و جزء ترکیبات آن از  گیاهان و 
مواد طبیعی استفاده شده است و جایگاه ویژه ای از 
از  تجربه  تلفیقی  با  لحاظ  ارزش تغذیه ای دارد و 
گذشتگان و علم و خالقیت کنوني با اصالحات انجام 
شده بر روی شیرینی های سنتی موجب غني سازي 
کالری  نتیجه  در  و  شده  محصوالت  سازي  سالم  و 
کمتر و مواد مغذی بیشتری به بدن می رساند و از 
برای  ما  چاقی جلوگیری می کند و محصول جدید 
افراد دیابتی  و بیماران مفید می باشد .  و می تواند  با 
ایجاد تنوع در محصوالت و بسته بندي در بین سطح 

گسترده تری از مردم خواهان داشته باشد .

دستــــاوردها :
و  عصاره  حاوي  قند  بدون  محصوالت  ارائه   -1

اسانس طبیعي گیاهان دارویي
2-  انواع حلوا گیاهي بدون قند ، انواع بستني بدون 
انواع  ،انواع دسر و مربا گیاهي،  شیر و شکر گیاهي 
انگشت پیچ بدون قند گیاهي و دارویی ، انواع شیریني 
جات گیاهي و سنتي) گز و سوهان و مسقطي و لوز 

و ... (
3-  تولید انواع شیرینی بدون قند گیاهی برای اولین 
بار است  که با روش های خاص  کم حرارت ،که از 
لحاظ مدت زمان حرارت دهی و روش فراوری، ویژه 
می باشد،  که موجب حفظ کیفیت  و مواد موثره ی 
این  محصول  استفاده شده در  عصاره های گیاهی 
شده است. و  در این محصوالت نوع  فرموالسیون 
با روشهای دیگر تولید معمول متفاوت  اولیه  و مواد 
جایگزین  های  کننده  شیرین  از  استفاده  با  و  است. 
تولید  استویا  گیاه  ویژه  به  و  ایزومالت  کنار  در  شکر 

شده است. 

این سری محصوالت برای اولین بار طراحی  نموده 
دارای  و  ندارد  خارجی  و  داخلی  نمونه  هیچ  و  ایم 

قابلیتی و مزایای منحصر به فردی  می باشد:
محصوالت فوق متناسب با مزاج های مختلف تهیه 
قابل  عادی  افراد  و  دیابتی  افراد  برای  و  شود  می 

استفاده است. 
و  است  شده  سازی  غنی  دارویی  گیاهان  توسط  و 
به محصوالت مشابه  نسبت  کالری  کمتری  میزان 
موجود در بازار دارد و نوع ترکیبات ان با مزاج افراد 

متناسب است...

و  غذایي  مواد  در  دارویي  گیاهان  کاربرد  با 
مزاجي  تعادل  برقراري  در  مفیدان  اثرات  از  استفاده 
و سایر اثرات از جمله افزایش ماندگاري مواد غذایي 
و اثر بخشي در طعم و رنگ مواد غذایي  نداشتن اثر 

تخریبی بر دندانها 
مواد  گونه  هر  بدون  و  دارویی  گیاهان  با  غنی شده 

نگهدارنده شیمیایی...
تولید سوهان بدون قند توسط مخترعین همین طرح 
مورد استفاده قرار گرفته است و به شماره   69۷29  

ثبت اختراع شده است.   
و نیز فرموالسیون و روش تولید  شیرینی لوز بدون 
دارویی، منحصرا توسط  با گیاهان  شکر غنی شده  
نویسنده گان این طرح به شماره ثبت ۷9899 ثبت 
اختراع شده و بعد از آن استفاده از گیاه استویا توسط 

بیماران دیابتی رواج پیدا نمود.

حامیان:
 

انجمن علمی گیاهان دارویی شاخه اصفهان

مركز رشد فناوری گیاهان دارویی دانشگاه 
ازاد خوراسگان

 
،،



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهل و دوم 
اسفند ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره چهل و دوم 
اسفند ماه 1394

15 ژپوهش و فناوری14

رئیس دانشگاه آزاد اصفهان)خوراسگان( در گفت وگوی تفصیلی با فارس:

دفتر اجاره ای كه تبديل به يکی از بزرگ ترين دانشگاه های ايران شد
 )كرباسچی مخالف راه اندازی دانشگاه آزاد در اصفهان بود(

احمدآقا  حاج  گفت:  اصفهان  آزاد  دانشگاه  رئیس 
او  به  و  گرفتند  تماس  طاهری  آیت اهلل  با  خمینی 
كاری  چنین  برای  ما  خود  را  افراد  این   كه  گفتند 
بدون  كه  نمی شود  پیدا  كسی  هیچ  پیداكرده ایم، 

هیچ دستمزدی بیاید رئیس دانشگاه شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، احمدعلی فروغی ابری 
تنها رئیس واحد دانشگاه آزاد در کشور است که از سال 1366 
و ابتدای ساخت این واحد دانشگاهی تاکنون بر مسند ریاست 
این دانشگاه مانده و هنوز هم در حال فعالیت است؛ وی در 
سال 1338 از دبیرستان هاتف اصفهان موفق به اخذ دیپلم 
متوسطه شد و با طی یک دوره یک ساله تربیت معلم در سال 

1340 به استخدام آموزش و پرورش شهرستان اراک درآمد.
آزاد  دانشگاه  تاسیس  سالگرد  نهمین  و  بیست  آستانه  در 
اسالمی اصفهان در گفت وگویی تفصیلی با احمدعلی فروغی 
این  شکل گیری  تاریخچه  به  اصفهان  آزاد  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه و نقش آن در تبدیل علم به ثروت پرداختیم که در 

ادامه می خوانید:

فارس: از تحصیلتــــان شـــروع می  كنیم، در چه 
دانشگاهی درس خوانده اید؟

سال  در  معلمی  شغل  ادامه  سپس ضمن  و  بودم  معلم  ابتدا 
134۷ با شرکت در کنکور سراسری آن دوره موفق به ورود به 
دانشگاه اصفهان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی شدم و از 
همان سال به آموزش و پرورش اصفهان منتقل تا ضمن ادامه 

خدمت تحصیالت دانشگاهی خود را نیز ادامه دهد.

فارس: تدریس را از چه زمانی آغاز كردید؟
در سال 13۵1 موفق به اخذ مدرک لیسانس شدم و بالفاصله 
با شرکت در یک دوره یک ساله در دانشگاه اصفهان و تحت 
نیز  را  عنوان دوره مشاوره و گذراندن 16 واحد دوره مذکور 
با موفقیت به پایان رساندم و پس از مدت 14 سال خدمت 
دبیر  تربیت  دانش سرای  در  خدمت  فراخوان  طرح  اساس  بر 
مدرس  عنوان  با   13۵۵ سال  در  کرمان  تاسیس  تازه  فنی 

دانش سرای عالی به آن شهرستان منتقل شدم.

چگونه  كشور  از  خارج  در  شما  تحصیالت  فارس: 
بوده است؟

به علت عالقه زیاد به ادامه تحصیل و کسب مدارج باالتر به 
ادامه تحصیل  همراه تعدادی از همکاران واجد شرایط برای 
عازم کشور آمریکا شدم و در سال 1361 با اخذ درجه دکترا 
به  الزامًا  و  بازگشتم  به کشور  آموزشی  برنامه ریزی  رشته  در 
علت اخذ بورس از دانشگاه کرمان در آن دانشگاه شروع به 

تدریس کردم.

فارس: از چـــه سالی در دانشگاه اصفهان تدریس 
كردید؟

دانشگاه  این  به  اصفهان  دانشگاه  موافقت  با  در سال 1362 
منتقل و تاکنون به امر تدریس و تحقیق ادامه می دهم.

چه  از  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فارس: 
سالی و چگونه شکل گرفت؟

به یاد دارم که در سال 136۵ واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 
شهر  نزدیک  در  اما  بود  شکل گیری  حال  در  نقاط  همه  در 
اصفهان هیچ واحدی وجود نداشت؛ در دانشگاه اصفهان پس 

همان مکان است؛ همچنین هنرستانی را در خیابان جی برای 
برگزاری کالس ها اجاره کردیم.

فارس: تاكنون چند رشته در دانشگاه آزاد اصفهان 
تاسیس كرده اید؟ در حال حاضر عالوه بر تدریس 

چه فعالیت هایی دارید؟
و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  دوره  در  تحصیلی  رشته   ۷۵
دکتری تاسیس کرده ام؛ عالوه بر تدریس تعدادی از دروس 
دانشگاهی، در دوره های ارشد، دکتری و راهنمایی پایان نامه 
معتبر  مجله  دو  مدیرمسئولی  می کنم؛  فعالیت  دانشجویان 
دانش  عنوان  با  اصفهان  آزاد  دانشگاه  در  پژوهشی  و  علمی 
و پژوهش در علوم تربیتی و دانش و پژوهش در روانشناسی 

را برعهده دارم.

فارس: در روزهای اخیر دانشگــــاه شما چه رتبه 
برتری را كسب كرده است؟

دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان در رتبه بندی که توسط سازمان 
کشور  عالی  آموزش  پژوهش های  دفتر  و  اسالمی  کنفرانس 
به  موفق  اسالمی  آزاد  دانشگاه   3۵0 بین  در  می شود  انجام 
کسب رتبه اول کشور شده است. با اخذ مجوز برای چندین 
پژوهشکده زمینه را برای کارآفرینی در بازیافت و پژوهشکده 
به  نسبت  بار  نخستین  برای  و  کردیم  فراهم  غذایی  صنایع 

ایجاد مرکز توسعه آموزش و تحقیقات اقدام کرده ایم.
فارس: چه زمانی بازنشسته شدید؟

تا سال 1382 به صورت نیمه وقت در دانشگاه آزاد مشغول به 
فعالیت بودم اما به دلیل گرفتاری های زیاد در سال 1382 از 
دانشگاه دولتی بازنشست شدم و فقط در دانشگاه آزاد اسالمی 

فعالیت کردم.

فارس: به نظر شما رسالت اصلی دانشگاه ها و كاربرد 
و  كارآفرینی  چیست؟  كشور  هر  برای  آن ها  اصلی 
تبدیل علم به ثروت در دانشگاه ها چقدر مهم است؟
مسائل  می کردم  تحصیل  آمریکا  کشور  در  که  پیش  سال ها 
این  جمله  از  که  می شد  مطرح  آنجا  دانشگاه های  در  جالبی 
نباید نیروهای استخدام شونده  مسائل این بود که دانشگاه ها 
وارد بازار کار کنند بلکه باید نیروهای استخدام کننده را وارد 
به وجود  ما  در ذهن  این سوال  زمان  آن  در  کنند؛  کار  بازار 
می شود  مگر  است؟  ممکن  چیزی  چنین  مگر  که  می آمد 
کار  برای  شعبه  ایجاد  و  کند  عرضه  انسانی  نیروی  دانشگاه 

فقط وظیفه دولت است.
از  ما  اگر  و  است  همین  حقیقت  که  شده ایم  متوجه  حال 
همان سال ها شروع کرده بودیم و نیروی استخدام کننده در 
در  این  و  بودیم  موفق تر  بسیار  می کردیم  تربیت  دانشگاه ها 
به  راجع  که  است  سال   ۵-4 تنها  ایران  در  که  است  حالی 
شرکت های دانش بنیان سخن به میان می بریم و کار می کنیم. 
فکر  به   1383 سال  از  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
راه اندازی شرکت های دانش بنیان بود و هم اکنون در این امر 
دیگر  که  است  حالی  در  این  و  است  کرده  پیشرفت  بسیار 
 1392 سال  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشگاهی  واحدهای 

کلنگ شرکت های دانش بنیان خود را زده اند.

فارس: دانشگاه آزاد اصفهــــــان چقدر در زمینه 
شركت های دانش بنیان اقدام كرده است؟

تولید بذر خیار، گوجه و فلفل درختی کار یکی از شرکت های 
دانش بنیان دانشگاه آزاد اصفهان که در حال راه اندازی است 
اقتصادی  کالن  طرح های  از  یکی  جزء  اقتصادی  نظر  از  و 
ملی کشور قرار گرفته و به عنوان یک صنعت مهم محسوب 
می شود؛ ما برای کشاورزی، بذر را از خارج وارد کشور می کنیم 
و طبق آمار رسمی ساالنه حدود یک میلیارد دالر ارز از کشور 

خارج می شود.

فارس: به نظر شما دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان در 
چه وضعیتی است؟

اسالمی  آزاد  دانشگاه  حاضر  حال  در  خوشبختانه 
از لحاظ  اصفهان)خوراسگان سابق( در وضعیت بسیار خوبی 
رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  پیش  چندی  است؛  علمی 
اساتید  جمع  در  صراحتا  دانشگاه  این  از  بازدید  در  جمهور 
بازدید  دولتی  دانشگاه   80 از  تاکنون  من  گفتند  دانشگاه ها 
دانش بنیان  و  تحقیقاتی  کارهای  نظر  از  هیچ کدام  اما  کردم 
نیز  گذشته  هفته  دو  نبودند.  پیشرفته  دانشگاه  این  اندازه  به 
گزارشی از شرکت های دانش بنیان این دانشگاه به وی ارائه 
دادم که دستور اعطای وام کم بهره از صندوق فناوری ریاست 
بذر  تولید  کارخانه  ایجاد  برای  تا  کردند  ابالغ  را  جمهوری 

اسالمی اصفهان انتخاب شدید؟
طرف  از  نفر  چهار  دانشگاهی،  اساتید  از  متشکل  هیئتی  در 
آزاد خوراسگان  نامزدهای ریاست دانشگاه  جاسبی به عنوان 
که  برگزینید  را  فروغی  ترجیحا  که  گفتند  اما  شدند  انتخاب 
دانشگاه  این  در  رئیس  نخستین  عنوان  به  بنده  هم  نهایتا 
فعالیت  به  شروع   1366 سال  آبان  سوم  از  و  شدم  انتخاب 

کردم.

فارس: معاونانتان را خودتان انتخاب كردید؟
در آن موقع که شرایط جنبه مشورتی محلی داشت چندین نفر 
به عنوان معاون به بنده پیشنهاد شد که قاعدتا نباید این گونه 
باشد و رئیس باید مستقال معاونان خود را انتخاب کند، اما من 
در جریان نبودم که افرادی که به من برای معاونت پیشنهاد 
شده اند از چه جناحی هستند و ظاهرا از جناح چپ بودند؛ این 
در حالی بود که افراد حاضر در جلسه چیزی به من در این 

رابطه نگفتند.

فارس: چند معاونت به شما تحمیــل شده بود؟ این 
افراد چه كسانی بودند؟

سپس افرادی به دکتر جاسبی مراجعه کردند و اعتراض خود 
را به وی در مورد انتخاب نفراتی برای معاونت اداری مالی و 
آموزشی در دانشگاه آزاد خوراسگان اعالم کردند، جاسبی هم 
به حزب چپ  فعالیت  اجازه  بود،  به حزب راست  نزدیک  که 
پایان کار نبود و در دانشگاه  را نمی داد و مخالفت کرد. این 
برخی گمان کردند که شخص فروغی موافق حضور این افراد 
است که برای اعتراض نزد آیت اهلل طاهری، امام جمعه وقت 

آن زمان رفتند.

فارس: واكنش امام جمعه وقت اصفهان چه بود؟

ماست  اختیار  در  گلخانه ای  بذرهای  تمامی  تولید  تکنولوژی 
را در کل کشور  بذرها  این  توزیع  از هم اکنون می توانیم  که 
آغاز کنیم؛ خوشبختانه 300 هکتار زمین در شهرک گیاهان 
دارویی مدرس، برای تولید بذر در اختیار دانشگاه آزاد اسالمی  

و  و ساز سوله ها  به ساخت  باید شروع  که  است  گرفته  قرار 
گلخانه های متعدد برای تولید بذر کنیم.

فارس: آیا این بذرها فقط نیاز كشور را تامین خواهد 
كرد و یا به كشورهای دیگر هم صادر می شود؟

بذرهای تولید شده پس از فرآوری های الزم در داخل کشور 
توزیع شده و پس از رفع نیاز داخل کشور، به خارج از کشور 
صادر خواهد شد که این باعث ایجاد هزاران شغل می شود؛ 
درآمد حاصل از تولید بذر گلخانه ای در دانشگاه آزاد اصفهان 
پس از سه سال فعالیت به بعد بین 300 تا ۷00 میلیارد تومان 

خواهد بود.
یک کیلو بذر خیار درختی به طور معمول در بازار برابر با 10 
میلیون تومان و یک کیلو بذر گوجه فرنگی معادل 1۵0 میلیون 
تومان  میلیون   240 کیلویی  نیز  درختی  فلفل  بذر  و  تومان 
توسط  تولیدشده  درختی  گوجه فرنگی  و  خیار  بذرهای  است. 
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان مطابق با آب و هوای ایران و 
کنترل شده و مقاوم در برابر آفات است و این درحالی است که 
در دیگر گلخانه ها شرایط اینگونه نیست و از بیم ورود آفات 

حق باز گذاشتن درب گلخانه را ندارند.

فارس: اصفهان یکی از آلوده ترین شهرهای كشور 
است، آیا دانشگاه آزاد اصفهان برای جلوگیری از 

آلودگی هوا اقدامی كرده است؟
یکی از مصیب های کشور ما گرد و غباری است که از طرف 
غرب کشور و کشور عراق وارد می شود که متاسفانه تاکنون 
اقدامات کافی برای جلوگیری از آن نشده است، همه جا از 
آلودگی صحبت شده ولی هیچ کار قابل قبولی صورت نگرفته 

است.
عنوان  با  ماده ای  استخراج  با  اصفهان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
که  خاک شناسی  گروه  در  خاک رس  از  برگرفته  »نانورس« 
معدن آن نیز در شهر زفره)در نزدیکی شهر اصفهان( است از 

ریزگردها جلوگیری خواهد کرد.

از هم اندیشی با همکارانمان به این نتیجه رسیدیم که واحدی 
استانداری  مجوز  نیازمند  اما  کنیم  احداث  اصفهان  شهر  در 
بودیم؛ بدین ترتیب به غالمحسین کرباسچی، استاندار وقت 
آن زمان اصفهان پیشنهاد کردیم و ایشان صراحتا گفت که 

من چنین اجازه ای را در اصفهان به شما نخواهم داد.

فارس: دلیل آن را هم گفتند؟
اسالمی  جمهوری  حزب  »ما  که  گفت  من  به  کرباسچی 
شعبه  می خواهید  شما  حاال  کردیم،  منحل  زحمتی  چه  با  را 
جدیدی در دانشگاه آزاد اسالمی بزنید؟ خیر ما چنین اجازه ای 

نمی دهیم«.

پیگیری  باز هم  آیا شما  ندادند،  پس مجوز  فارس: 
كردید؟

زمان  آن  شهردار  غفران،  به  استاندار،  از  ناامیدی  از  پس 
خوراسگان مراجعه کردیم )در آن زمان شهرداری خوراسگان 
از اصفهان مستقل بود( و از وی مجوز راه اندازی دانشگاه آزاد 
اسالمی را در شهر خوراسگان به عنوان یک شهر فرهنگی 
خواستار شدیم. گفتم که پول، زمین و نیرو را فراهم می کنیم.

فارس: نظر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی كشور چه بود؟
آزاد  دانشگاه  رئیس  جاسبی،  دکتر  به  و  رفتم  تهران  به 
دانشگاه  واحد  راه اندازی  با  کرباسچی  که  گفتم  اسالمی 
مجوز  ارائه  با  سریعا  اما وی  کرده  مخالفت  اصفهان  در  آزاد 
موافقت کرد و دستورات الزم را داد که نهایتا با همان نامه و 
همکاری شهرداری در سال 1366 دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خوراسگان )اصفهان فعلی( شکل گرفت.

فارس: شما چگونه به عنوان ریــاست دانشگاه آزاد 

میوه های گلخانه ای هزینه شود.

بیشتر  بذر، ممکــــن است  كارخانه تولید  فارس: 
توضیح دهید؟

 این کارخانه بزرگ به زودی در دانشگاه آزاد اصفهان افتتاح و 
راه اندازی می شود. از نظر من 40 هکتار گلخانه خواهیم داشت 
اما برخی همکاران ما در این زمینه معتقد به احداث 20 هکتار 
گلخانه برای آغاز کار هستند. اولین بذر تولید شده بذر خیار 
درختی خواهد بود که با همین مقدار مساحت زمین می توانیم 
بذر مورد نیاز خیار درختی در کل ایران را تامین کنیم چراکه 

مقدار آن معادل 20-30 تن بذر خیار درختی خواهد بود.
30 تا 40 درصد این بذر تبدیل به محصول می شود که قابل 
رقابت با بذرهای تولید شده در دنیا از جمله آمریکاست چراکه 
بی نیاز از هرگونه سموم گیاهی است؛ این بذر هم اکنون در 
30-40 نقطه کشور در حال کاشت است. این بذر در دانشگاه 
آزاد اصفهان در حد نمونه تولید شده که در صورت تولید در 
40 هکتار زمین می توانیم بذر مورد نیاز کل کشور را تولید و 

توزیع کنیم.

فارس: تولید بذر گلخانــــه ای چه اهمیتی دارد و 
زمینه  این  در  سالی  چه  از  اصفهان  آزاد  دانشگاه 

شروع به فعالیت كرده است؟
گلخانه ها روز به روز در حال توسعه و تبدیل به یک صنعت 
اصلی به نام صنعت گلخانه ای هستند؛ واردات بذر به کشور 
دو عیب بزرگ داشت، یکی خروج ارز از کشور بود و دیگری 
و  هلند  آلمان،  ایسلند،  اقلیم  با  متناسب  که  بود  بذری  ورود 
دیگر کشورهای اروپایی بود و متناسب با شرایط اقلیمی ایران 
متعدد  نیازمند سمپاشی های  وارداتی  بذرهای  نبود؛ همچنین 
آسیب های  با  سمپاشی  بر  عالوه  گاها  و  بود  رشد  دوره  در 

جدی مواجه می شد.
پیش  سال   4 اصفهان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  متخصصان 
موفق به تولید بذر گیاهی در گلخانه های این دانشگاه شدند 
و این در حالی است که 20 سال زمان برای تولید بذرهای 
این دانشگاه دارای یک  بود؛  گلخانه ای پیش بینی شده شده 
هکتار و نیم گلخانه است که هم برای تحقیقات و هم برای 

تولیدات بذر مورد استفاده قرار می گیرد.

به من گفتند که »فالنی چرا  و  احضار کردند  را  ایشان من 
طاغوتی  ها را دور خود جمع کرده ای؟«.

فارس: شما بعد از این واكنش چه كردید؟
من به دفتر جاسبی رفتم و داستان را نقل کردم و گفتم که 
کار کردن در اصفهان بسیار سخت است. وی سریعا مطالب 
نیز به  انتقال دادند و وی  به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  را 
حاج احمدآقا خمینی گفتند که آیت اهلل طاهری مخالف رشد 
و فعالیت دانشگاه آزاد خوراسگان هستند. سپس حاج احمدآقا 
نیز  خویشاوندی  نسبت  -که  اصفهان  جمعه  امام  با  خمینی 
خود  را  افراد  این   که  گفتند  او  به  و  گرفته  تماس  داشتند- 
که  نیست  کسی  هیچ  کرده ایم،  پیدا  کاری  چنین  برای  ما 
بدون هیچ دستمزدی بیاید و رئیس دانشگاه شود و دانشگاه 
بسازد و آن را شکل دهد. امام جمعه وقت اصفهان تا حدود 
زیادی کوتاه آمدند و در نماز جمعه از راه اندازی این دانشگاه و 

اعتراضات سخنی به میان نبردند.

فارس: پس رابطه شما همچنان با امام جمعه وقت 
خوب نبود؟

ولی  رفتم  دیدار وی  به  وقتی مجددا  با گرفتن  بعد  ماه  یک 
برخالف بار اول بسیار من را تحویل گرفتند و احترام گذاشتند. 
با  شهری  جمعه  امام  اگر  گفتم  طاهری  اهلل  آیت  به  خطاب 
جایی مخالف باشد که آن نهاد پیشرفتی نمی کند، این دانشگاه 
در این شهر از اهمیت زیادی برخوردار است؛ سپس وی گفت 
حق با شما بود اما متاسفانه اشخاصی دور من جمع شدند و 
بدگویی شما را کرده و ذهن من را نسبت به شما تغییر دادند 

اما حاال شما را کامال قبول دارم.

فارس: مردم هنوز فکر می كردند شما با امام جمعه 
وقت اختالف دارید؟

من در همان دیدار خطاب به امام جمعه وقت گفتم برای ورود 
دانشجویان به دانشگاه کنکور برگزار می کنیم اما مردم فکر 
می کنند شما همچنان مخالف دانشگاه هستید، لطف کنید و 
در مقابل دوربین صدا و سیما این ذهنیت مردم را تغییر دهید؛ 
چند روز بعد وی با حضور در دانشگاه از حوزه امتحانی بازدید 

کردند که خبر این حضور نیز در رسانه ملی پخش شد.

فارس: در ابتدای كار چقدر امکانات داشتید؟
کردیم،  اجاره  خیابان جی  در  ساختمانی  ابتدا  کار  آغاز  برای 
دفتر کار من در زیرزمین این ساختمان بود که باالی سر آن 
یک الستیک فروشی فعالیت می کرد، این مغازه هنوز هم در 

این ماده با استفاده از دستگاهی پس از پاشیدن روی سطح 
به  شد  خواهد  ریزگردها  حرکت  از  جلوگیری  باعث  ماسه 
گونه ای که پس از انجام این کار، ریزگردها روی سطح زمین 
تثبیت شده و در مقایسه با مالچ پاشی از مزایای بسیار بهتری 

برخوردار است چراکه گیاهان را از بین نمی برد.
این طرح در دو نقطه کشور پایلوت شده یکی در خوزستان و 
یکی در اطراف اصفهان که از آلودگی جلوگیری خواهد شد؛ 
تایید  مورد  وسیع تر  اجرای  برای  این طرح  دیگر  ماه  یک  تا 

نهادهای مربوطه قرار خواهد گرفت.

فارس: در علوم پزشکی و داروسازی چه اقداماتی 
در دانشگاه آزاد اصفهان انجام شده است؟

مسئله آنتی ژن ها یکی از دیگر اقداماتی است که در دانشگاه 
که  همانطور  است،  پیگیری  حال  در  شدت  به  اصفهان  آزاد 
می دانید ویروس ها و بیماری های زیادی مانند سرطان، ایدز 
و تب مالت در حال رشد و تکثیر هستند که هر کدام از این 
را  بیماری  بتواند آن  تا  آنتی ژن است  نیازمند یک  ویروس ها 
نیازمند  یا  بیماری ها  این  از  برای جلوگیری  مهار کند چراکه 

آنتی ژن هستیم و یا واکسن.
در حال حاضر به دلیل سرعت ازدیاد ویروس ها، آنتی ژن های 
کشورهای  دیگر  از  واکسن ها  و  می شود  کشور  وارد  زیادی 
جهان خریداری می شود و این در حالی است که از سه سال 
آزاد  دانشگاه  پزشکی  بخش  در  ما  همکاران  تاکنون  پیش 
اصفهان اکثر آنتی ژن ها را کشف کرده و تولید می کنند که از 
جمله آن آنتی ژن بیماری ماالریا، ایبوال و تب زرد و همچنین 

تولید واکسن آبله است.
در این شرایط به محض حمله شیمیایی و میکروبی از طرف 
دشمن برای آلوده کردن کشور آنتی ژن آن را به کار می گیریم 
را شناسایی و  آنتی ژن مورد نظر  نبود آن، فورا  و در صورت 
تولید خواهیم کرد و به صورت واکسن عرضه خواهیم کرد و 

این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

دانشگاه آزاد اصفهان در دندان پزشکی هم  فارس: 
دانشکده  وضعیت  از  است  ممکن  دارد،  فعالیت 

دندان پزشکی این دانشگاه توضیح دهید؟
زیست فناوری  زمینه  در  مهمی  تحقیقاتی  و  علمی  کارهای 
دانشگاه آزاد اصفهان صورت گرفته است، همکاران ما در این 
دانشگاه شدیدا در حال فعالیت بر روی کارهای تحقیقاتی و 
علمی هستند. همه ساله آزمون نخبه های دندانپزشکی توسط 
دانشجویان  برای  آموزش پزشکی  وزارت بهداشت، درمان و 
سال سوم تحصیلی در 18 دانشکده دندانپزشکی کشور برگزار 
می شود که از این تعداد دو دانشگاه آزاد است و در 1۷ سال 
متوالی دانشگاه آزاد اصفهان رتبه نخست را در این جمع از آن 
ایران  خود کرده است. 10 رشته تخصصی دندان پزشکی در 
وجود دارد که وزارت بهداشت مجوز همه این 10 تخصص را 

به دانشگاه آزاد اصفهان اعطا کرده است.

فارس: به نظرتان دانشگاه آزاد نجف آباد برای شما 
با  را در مقایسه  این دانشگاه  رقیبی جدی است؟ 

دانشگاه آزاد اصفهان چگونه می بینید؟
دانشگاه آزاد نجف آباد حدود 4-۵ سال زودتر از دانشگاه آزاد 
به  دانشگاه  این  از  دیرتر  یکسال  اما  گرفته  شکل  اصفهان 
اعتبار  این نشان دهنده  انتخاب شد که  عنوان دانشگاه جامع 
آزاد  دانشگاه  به  نسبت  اصفهان  آزاد  دانشگاه  علمی  بیشتر 
برنده  اصفهان  آزاد  دانشگاه   2013 سال  در  است.  نجف آباد 
نظر گرفتن سه شاخص  در  با  دانشگاه جهان  بهترین  جایزه 
شد، که این معیارها شامل  کیفیت سطح علمی، نوآوری در 

علم و رضایت مشتریان است.
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فارس،  گزارش  به 
)خوراسگان( که در سمت شرقی و مجاور شهر اصفهان واقع 
شده است، روز سوم آبان ماه 1366 به تصویب هیأت امنای 

دانشگاه آزاد اسالمی رسید.
این واحد دانشگاهی از دوم بهمن ماه همان سال با پذیرش 
۵10 دانشجو در چهار رشته تحصیلی آغاز به کار کرد و در 
با حدود 21 هزار نفر دانشجو در مقاطع دکتری  حال حاضر 
و  کارشناسی  ارشد،  کارشناسی  حرفه ای،  دکتری  تخصصی، 
نفر  از 300  بیش  با  را  پژوهشی خود  فعالیت علمی  کاردانی 
 900 و  وقت  نیمه  نفر   32 و  وقت  تمام  علمی  هیات  عضو 
ادامه می دهد  نفر عضو حق التدریس در 110 رشته آموزشی 
این دانشگاه فارغ التحصیل  از  و تاکنون بیش از۵0 هزار نفر 

گردیده اند.

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

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

400  مراجعه کنند. 
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 تلفن:
 031-35354049 

   پذیرش آگهی و تبلیغات:
031-35354049
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به دشتی که چند کیلومتر جلوتر  پلهای شناور و  از  با عبور 
در مقابلمان خطوط پدافندی عراقیها قرار داشت و در پشت 
 ، وارد شدیم  بود  اهواز – خرمشهر  قدیم  آنها جاده  خاکریز 
روبرو              رزمندگان  غافلگیرانه  هجوم  با  عراقیها  آنجائیکه  از 
شده بودند بدون هدف باران گلوله توپها و خمپاره های خود 
گلوله  سفیر  صدای  آوردند  می  فرود  عملیاتی  منطقه  در  را 
وضوح  به  را  گذشتند  می  سرم  نزدیکی  از  که  سبک  های 
احساس می کردم ، با توجه به تاکتیکهای نظامی که از قبل 
در  که  موارد  اینگونه  در  تا  داشتیم  هماهنگی  خود  افراد  با 
زمین مسطح و بدون موانعی که در مقابل تیر مستقیم دشمن 
قرار                          می گیریم و حفاظتی نداریم به شیوه 
خیزهای پنج ثانیه متوسل شده و خود را به خاکریز دشمن 
نزدیک می کردیم و هنگامی که برای بعد از دو یا سه مرتبه 
برمی  جای  از  پیشروی  برای  و  گرفتم  قرار  زمین  روی  که 
خواستم در مقابلم پیکر مطهر شهیدانی بر زمین افتاده بود که 
بر اثر اصابت ترکش توپ و خمپاره دست و سر و پایشان قطع 
شده بود ، ناگهان ندای پلیدی به من نهیب زد که بلند نشو ، 
می خواهی کجا بروی ، اینها را نمی بینی که چه شده اند ، 
سرنوشت تو هم همین است به خانواده ات فکر کن ، به زن 
و بچه ات فکر کن ، شاید باور نکردنی باشد ولی در کمتر از 
چندم ثانیه خود را دیدم که تشییع جنازه ام می کنند و مادرم 
و همسر و دخترانم گریان به دنبال تابوتم حرکت می کنند ، 
با صدای یکی از افرادم بخود آمدم . برادر .............................. 
چکار کنیم منتظر شما هستیم ، در جای خود میخکوب شده 
بودم قدرت برخاستن نداشتم  گوشهایم که تا آن لحظه گویا 
کر شده بود با صدای اهلل اکبر رزمندگان که در منطقه پیچیده 
بود ناگهان باز شد               آن صداهای اهلل کبر تا عمق 
وجودم نفوذ کرد و نفس شیطانی را سرکوب کرد و ندایی بمن 

توان حرکت داد .
پیشروی  به  همرزمانم  با  و  برخاستم  زمین  از  تکبیرگویان 
بسوی نیروهای عراقی که در پشت خاکریز پناه گرفته بودند 
به هجوم خود ادامه دادیم ، بحول و قوه الهی  با به هالکت 
که  اسالم  رزمندگان  سایر  بهمراه  عراقی  نیروهای  رساندن 
در سایر جناح ها به مواضع دشمن حمله کرده بودند ، جاده 
خرمشهر به تسخیر درآمد ، در حال استقرار و تحکیم مواضع 
برای مقابله با پاتکهای دشمن شدیم ، ساعاتی بعد نیروهای 
پیاده زرهی عراق پاتکهای خود را آغاز کردند ، دالور مردان 
ارتشی و بسیجی که آرپی جی زن بودند تکبیرگویان و بی 

شیطانی مرا بر زمین میخ کوب کرده بود درخاطرم زنده شده 
خیلی ناراحت شدم و از خداوند طلب مغفرت کردم و بخودم 
گفتم بیچاره اگر در آن لحظه کشته می شدی  و دیرتر با 
ندای اهلل اکبر رزمندگان هوشیار می گشتی در آخرت جواب 
شهدا را چه می خواستی بدهی و این فکر خیلی آزارم می 
داد بنحوی که وقتی برای ادامه معالجه به اصفهان اعزامم 
کردند ، حاضر نشدم در بیمارستان بستری شوم و ابتدا با عصا 
شروع کردم به راه رفتن و سپس عصاها را کنارگذاشتم و به 
به چند  تا چند متر   ، به تمرین  کمک همسرم شروع کردم 
متر و لنگ لنگان توانستم ظرف سه روز بدون عصا راه بروم 
، همسرم گفت چرا اینکار را می کنی پایت ترکش خورده و 
مشکل  برایت  بعداً  است  ممکن  و  دیده  صدمه  استخوانش 
بایستم و بروم روی  ندارد که  امکان  او گفتم  به  ایجاد کند 
تخت بیمارستان بخوابم چون برادری سیاهی را که دیدم که 
با یک پا به جبهه آمده بود و در عملیاتها شرکت می کرد و 
این برای من شرم آور است که بخواهم روی تخت بخوابم 
و همرزمان در جبهه بجنگند و بدین ترتیب حدود یک هفته 
بعد مجدداً در منطقه عملیاتی حضور یافتم ولی از هر کسی 
سراغ برادر ناصر را گرفتم اطالعی از او نداشت ، در غیاب 
من عزیزانی چون عنایت ا... ترک و سرباز مقصودی نیز به 
با  المقدس  بیت  اینکه عملیات  از  بعد  بودند  رسیده  شهادت 
آزادی خرمشهر به پایان رسید از خرمشهر به اهواز آمدیم تا 
فردای روز بعد به اصفهان برگردیم ، در خواب مجدداً همان 
صحنه ای را که قباًل برایتان شرح دادم که در ابتدای عملیات 
برایم حادث شده بود را دیدم به لحظه ای که اهلل اکبر گفتم 
و با همرزمانم بسوی مواضع عراقیها هجوم بردیم رسیدم ، 
ناکهان در منطقه عملیاتی چیزی بجز یک درب کوچک که 
پرده ای از آن آویزان بود ندیدم ، وقتی مقابل آن رسیدم پرده 
کنار رفت تا خواستم وارد شوم احساس کردم کسی دستم را 

پروا از کشته شدن در آن دشت باز به مقابله با تانکها شتافتند 
از جمله این دالوران اسالم ، سرباز شهید مقصودی بود که 
با   ، رسید  به شهادت  المقدس  بیت  عملیات  دوم  مرحله  در 
درگیری                    آرپی جی زنها با تانکها و نفربرهای 
نیروهای  بسوی  آنها  از  پشتیبانی  به  رزمندگان  عراقی سایر 
عراقی هجوم بردند و نیروهای عراقی با کشته و زخمی های 
زیاد و تانکها و نفربرهای منهدم شده پا به فرار گذاشتند و 
بعد  ساعت  چند   ، گرفتیم  اسارت  به  نیز  را  آنها  از  تعدادی 
مجدداً عراق پاتک دیگری را آغاز کرد و ابتدا با آتش بسیار 
سنگین توپخانه خطوط پدافندی ما را زیر آتش گرفت ، در 
حالیکه به همرزمانم با فریاد راهنمایی می کردم که چگونه 
با صدای سفیرگلوله توپ و خمپارهائی که   ، موضع بگیرند 
در چه  بسویمان روان بود و تشخیص می دادیم که حدوداً 
مسافتی از ما اصابت می کنند فقط فرصت دراز کشیدن به 
زمین را پیدا کردم و در همان لحظه چند متر آن طرف تر 
برادر ناصر را دیدم که در دود گلوله توپ و یا خمپاره هائی 
ناپدید شد و خودم هم درد  که در کنارش فرود آمده بودند 
پایم ترکش  و متوجه شدم  احساس کردم  پایم  در  را  شدید 
خورده است ، پس از فرو نشستن دودی که بر اثر گلوله های 
سالحهای سنگینی که در نزدیک برادر ناصر اصابت کرده بود 
او را غرقه بخون از پا تا به سر دیدم که چند متر آن طرف تر 
از من افتاده بود ولی نمی دانستم که زنده است یا شهید شده 
، تعدادی از افراد آمدند تا ما را به آمبوالنسهائی که برای جمع 
آوری مجروحان آمده بودند انتقال دهند  به آنها گفتم اول 
مجروهائی که زخمهایشان شدیدتر است را  انتقال بدهند که 
همین کار را کردند و این حقیر و چند تن از رزمندگان دیگر 
که از ناحیه دست و پا آسیب دیده بودیم بعداً انتقال یافتیم ، 
وقتی به بیمارستان رسیدم و تحت مراقبتهای پزشکی اولیه 
ندای  با  عملیات  هنگام  که  ای  همان صحنه   ، گرفتم  قرار 

گرفت به آن سمت نگاه کردم بانویی را دیدم که صورتش با 
حجابی پوشیده بود ، در حالیکه هنوز دست من در دستش بود 
با دست دیگر مسیری را به من نشان داد به سمتی که اشاره 
می کرد نگاه کردم ، عینًا صحنه ای از کربال را که روایت می 
کنند و پیکرهای مطهر شهدای کربال و ساالر شهیدان را که 
اسبش باالی سرش ایستاده بود را دیدم ، آن بانوی بزرگوار 
که نفهمیدم کدامیک از عزیزان اهل بیت بود سمت دیگر را 
به من نشان داد که همان صحنه نبرد رزمندگان با دشمنان 
متجاوز بود و سپس به نقطه ای در میان آن دو صحنه به 
طواف  حال  در  حجاج  و  بود  کعبه  خانه  که  داد  نشان  من 
بودند و در همان حال صدای اذان در گوشم طنین انداز شد 
با  همزمان  مسجد  اذان  و صدای  بیدار شدم  زده  هیجان  و 
صدای اذانی که در خواب دیده بودم هماهنگ شده بود و از 
خواب برخاستم ، نمازم را خواندم و از دیدن آن خواب خدای 
خود را شاکر شدم چون فهمیدم اگر زمانی که نفس اماره با 
ندای شیطانی مرا بر زمین میخکوب کرده بود اگر کشته می 
پیدا می  بودم و چه عاقبتی در آخرت  شدم در ظاهر شهید 
خانه  و  عملیاتی  منطقه  و  حسینی  کربالی  صحنه  و  کردم 
کعبه را که آن بانوی مطهره در خواب بمن نشان داد فهمیدم 

که خداوند در حق من چه لطف و کرمی کرده است .
برادر  کردم سراغ  که  کاری  اولین  اصفهان  به  ورود  از  پس 
در  و  است  زنده  که  گفتند  بمن   ، گرفتم  را  ناصر  عزیزم 
بیمارستان بستری می باشد ، به مالقاتش رفتم و با دیدن او 
باز هم آیت دیگری از معجزات الهی را دیدم به او گفتم برادر 
مثل  ولی  ببینمت  شهدا  گلزار  در  که  بودم  آمده  من  عزیزم 
اینکه گلوله های توپ و خمپاره عراقیها هم حریفت نشده اند 
و او را در آغوش گرفتم و به عظمت خداوند بیش از پیش 
سرتسلیم فرود آوردم و جالب این بود که برادر ناصر بین دو 
گلوله سالح سنگین بدنش از پشت و جلو از پنجه پا تا بسر 
مورد اصابت ترکشهای بیشماری قرارگرفته بود وقتی عکس 
رادیولوژی او را نگاه کردم مثل غربال بود ولی یکی از این 
با ۷0–  و  بود  نکرده  او اصابت  اندامهای حیاتی  به  ترکشها 
جانبازی در قید حیات است ، برادر ناصر با ترکشهای بسیاری 
که به او اصابت کرده بود زنده ماند ، در حالیکه عزیزی را 
دیدم که با اصابت ترکشی به ابعاد دو میلیمتر به یک عضو 
حساس بدنش به شهادت رسید ، مجدداً خوابی که دیده بودم 
برایم تداعی شد و به عظمت و قدرت خداوند بیش از پیش 
را که همیشه  این مطلب  و  آوردم  فرود  تسلیم  و  سرتعظیم 
مومنین به آن معتقد هستند که تا خداوند نخواهد برگی از 
درختی نمی افتد را بخاطر آوردم ) از یک آیه مرتبط برای 

حسن ختام استفاده شود (

به ياد همه شهدا و رزمندگان اسالم باالخص شهدا و رزمندگان گردان ۸۲1 بالل جمعی هوانيروز اصفهان

تا خدا نخواهد برگی از درختی نمی افتد

سال 1395 مبارک باد


