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مقام معظم رهبری:

نســل دانش پژوه و محقق و پژوهنده ى كشور ما بداند؛ امروز اگر برترى 
علمى با غربى هاست، در آينده ى نه چندان دورى با همت و اراده ى شما 

مى توان كارى كرد كه فردا آنها از شما ياد بگيرند.
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پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیر نظامی است و 
با اجرای آن می توان از بسیاری از خسارت ها 
و تلفات جلوگیری نمود، در این امر کلیه نهادها 

حتی عموم مردم نیز مشارکت دارند.

تیم بتن ثامن دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراسگان( رتبه دوم و سوم مسابقات ملی انجمن 

بتن )ICI( کشور را به خود اختصاص داد.

کنیم  توجه  ریزی  برنامه  اصل  به  اگر  فروغی: 
کیفیت فعالیت ها هم بهبود می یابد و در نتیجه 
تقاضای دانشجویان برای استقبال از رشته های ما 

افزایش پیدا می کند.

حیدری در واحد اصفهان:
پدافند غیرعامل در تمام دنیا باید 

بصورت بسیار جدی دنبال شود

موفقیت های پی در پی تیم بتن 
ثامن واحد اصفهان)خوراسگان( در 

مسابقات ملی

جلسه روسای واحدهای 
دانشگاه آزاد اسالمی استان 

اصفهان برگزار شد

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

اقتصاد دانش بنیان و  جایگاه 
آن در اقتصاد مقاومتی

دانشگاه های نسل سوم را دانشگاه های 
کارآفرین و مرکزی برای تبدیل ایده های 
تجاری  و  فناوری  محصوالت  به  علمی 
می شناسند. امروزه با تغییر الگوی رشد 
اقتصادی کشورها، سهم سرمایه انسانی 
چشم گیری  رشد  اقتصاد  در  متخصص 
نرخ  افزایش  منظور  به  کشورها  و  یافته 
و  دانش  سهم  افزایش  اقتصادی،  رشد 
را در دستور کار خود  اقتصاد  فناوری در 
قرار داده اند. شرکت های موفق و بزرگ با 
افزوده  بر دانش و فناوری، ارزش  تسلط 
بسیاری برای کشورهای خود به ارمغان 
می آورند به طوری که درآمد شرکت های 
دانش بنیان برتر دنیا، از درآمد بسیاری از 
پیش  است.  بیشتر  نیز  نفتی  کشورهای 
تا سال  که  است  این  از  ها حاکی  بینی 
دنیا  اقتصاد  درصد   ۹۰ از  بیش   ۲۰۳۰
متکی بر محصوالت دانش پایه باشد که 
این امر نشان از اهمیت فناوری و دانش 

در اقتصاد دارد.
در کشور ما نیز اهمیت استفاده از دانش 
فاصله  و  اقتصادی  توسعه  در  فناوری  و 
گرفتن از خام فروشی مورد توجه برخی 
اقتصادی  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران 
توجه،  این  نتیجه  و  گرفته  قرار  کشور 

در  ارزشمند  دستاوردهای  به  دستیابی 
بیو،  فناوری  نانو،  فناوری  حوزه های 
برخی  و  هسته ای  بنیادی،  سلولهای 
حوزه های دیگر بوده است. اما ازآن جایی 
در  فناوری  و  دانش  سهم  افزایش  که 
اقتصاد بصورت دولتی پایدار نخواهد بود 
و اقتصاد دانش بنیان باید بر پایه توانمندی 
بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان 
اتفاق بیفتد، لذا حل مشکالت عدیده این 
اقتصاد  تحقق  نخسِت  گام  شرکت ها 

دانش بنیان در کشور خواهد بود.
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در 
این حوزه و سیاست های دولت در توجه 
به حوزه فعالیت های دانش بنیان، دانشگاه 
آزاد اسالمی نیز با تشکیل شورای راهبردی 
اقتصاد دانش بنیان، توجه به حمایت از ایده 
های علمی نخبگان دانشجویی و استادان 
دانشگاهی را برای تولید محصوالت دانش 

بنیان در دستور کار قرار داده است.
البته در این دانشگاه از سال 1۳84 با برنامه 
ریزی صورت گرفته حمایت از ایده های 
دانش بنیان به عنوان یک موضوع حیاتی 
اندازی  با راه  و مورد توجه قرار گرفته و 
مرکز رشد واحد های فناوری گامی مهم 
در این عرصه برداشته شده است و امروز 
به شکرانه الهی و با سپاس از تالشهای 
همکاران و دانشجویان صاحب ایده، بالغ 
با ایده های دانش  بر 7۰ تیم و شرکت 
بنیان به فعالیت در این مرکز مشغولند و 
توانسته اند در میان دانشگاه های کشور 
جایگاه قابل اعتنایی برای خود رقم بزنند. و 
این راه رو به گسترش و توسعه خواهد بود 
و دانشگاه از تمامی عالقمندان به فعالیت 

در این میدان حمایت می کند.     

5 صفحه

همانا من قیام نکردم مگر برای اصالح امت جدم و برپایی امر به معروف و نهی از منکر
حضرت امام حسین علیه السالم

دیدن امکانات و تــوانمندی های واحـد 
اصفهان)خوراسگان( واقعًا مرا غافلگیر کرد
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فروغی:

روحیه ی علمی و جهادی دکتر میرزاده، در دو سال اخیر 
منشاء تحوالت بزرگی در دانشگاه بوده است

روابط عمومی و اطالع رسانی: فروغی: مدیریت 
تحول گرا و روحیه علمی و جهادی دکتر میرزاده 
عالی  ریاست  ایشان  که  اخیری  سال  دو  در 
دانشگاه را بر عهده دارند، منشاء تحوالت مهمی 

در دانشگاه آزاد اسالمی بوده است.
اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 
با اعالم این مطلب افزود: همان گونه که اخیراً 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی ریاست محترم هیأت 
امنای دانشگاه آزاد اسالمی قریب به این مضمون 
گفتند که؛ در ایران از نظر مدیریت، کمتر کسی را 
مانند آقای دکتر میرزاده سراغ داریم، حضور دکتر 
میرزاده در این دو سال در دانشگاه در بعد توسعه 

تحصیالت تکمیلی، گسترش مراکز رشد، حرکت 
ارتقاء  بنیان،  دانش  درآمدهای  تحقق  سمت  به 
... شاهد تحوالت چشمگیری  و  آموزش  کیفیت 

بوده ایم.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
قابل  اتفاق  کرد:  اظهار  اصفهان)خوراسگان( 
دانشگاه  در  میرزاده  دکتر  مدیریتی  دوره  اعتنای 
آزاد اسالمی که به صورت برجسته تری در حال 
در  جمعی  خرد  و  اندیشه  به  اعتماد  است،  بروز 
قالب شوراهای راهبردی و مشورتی و استفاده از 
اعضای هیأت علمی دانش آموخته خود دانشگاه 
کلیدی  های  سمت  تصدی  برای  اسالمی  آزاد 
از  برخی  شاهدیم  اکنون  هم  که  است  دانشگاه 
معاونین سازمان مرکزی از همین سنخ هستند و 
بدلیل آشنایی با ساختار و مقررات و ادبیات کاری 
دانشگاه آزاد اسالمی منشاء خدمات مهمی شده 
اند که بعضًا در تاریخ دانشگاه کم نظیر بوده است.
احمد علی فروغی در خصوص توجه به کارکنان 
این دو  این دو سال عنوان کرد: در  دانشگاه در 
سال عالوه بر توجه ویژه دکتر میرزاده به اعضای 

در  استادان  های  دریافتی  ترمیم  و  علمی  هیأت 
زحمت  قشر  به  دولتی،  دانشگاههای  با  مقایسه 
ویژه  توجه  هم  علمی  هیأت  غیر  کارکنان  کش 

صورت گرفته است.
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  دبیر 
از  تقدیر  و  شناسایی  بستر  ایجاد  افزود:  اصفهان 
آسان  تحصیل  زمینه  تسهیل  نمونه،  کارمندان 
کارکنان  جذب  امکان  کردن  فراهم  کارکنان، 
دانش آموخته دروه دکتری در کادر هیأت علمی 
از آن جمله  فرزندان ممتاز کارمندان  از  تقدیر  و 

است.
رشد  شتاب  افزایش  که  این  بر  تأکید  با  فروغی 
علمی کشور منوط به توسعه تحصیالت تکمیلی 
توسعه  به  ویژه  توجه  میرزاده  دکتر  گفت:  است 
تحصیالت تکمیلی و با کیفیت داخلی را نه تنها 
راه میانبر پیشرفت علمی کشور می دانند بلکه آن 
را مانع از خروج سرمایه های ارزشمند انسانی و 
مادی از کشور تلقی می کنند و دراین مسیر البته 
سال  دو  در  گرفته  های صورت  ریزی  برنامه  با 

اخیر، شاهد تحوالت چشمگیری بوده ایم.

جلسه روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان برگزار شد

روابط عمومی و اطالع رسانی: جلسه روسای واحدهای 
به  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دانشگاه  دبیر  ابری  فروغی  احمدعلی  دکتر  ریاست 
اصفهان  واحد  رئیس  و  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد 
تاالر همایش های  در محل سالن جنبی  )خوراسگان( 
این  در  شد،  برگزار  دانشگاه  این  امیرکبیر  المللی  بین 

برود  باال  واحدها  همه  کیفیت  اگر  شد  یادآور  فروغی 
تعادل مطلوبی ایجاد می شود و تقاضای نقل و انتقال 
پایان سخنان  دانشجویی به حداقل می رسد ، وی در 
خویش برای همه روسای واحدها آرزوی موفقیت کرد .
پس از سخنان دکتر فروغی دستور جلسه با سخنرانی 
دکتر محمدعلی نادی اعالم شد و  وی به تبیین اهمیت 
توجه به طرح جامع آموزش استان و نقش روسا و معاونین 
واحدها برای تحقق آن پرداخت ، معاون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی دانش بنیان واحد اصفهان ) خوراسگان ( 
خاطر نشان کرد شورای عالی انقالب فرهنگی به دنبال 

دانشگاه  تشکیالت  شدن  استانی  فروغی  دکتر  جلسه 
آزاد اسالمی را فرصتی برای تسهیل تماس ها و امکان 
برنامه  افزود هدف  هماهنگی بهتر و سریعتر دانست و 
های جاری رسیدن به نظم است و اگر به اصل برنامه 
ریزی توجه کنیم کیفیت فعالیت ها هم بهبود می یابد 
و در نتیجه تقاضای دانشجویان برای استقبال از رشته 

های ما افزایش پیدا می کند .
ایشان خاطرنشان کرد فراموش نکنیم که همواره افکار 
عمومی و بویژه دانشجویان به رفتار ما نمره می دهند 
دکتر   ، باشیم  توجه  بی  آن  به  نسبت  توانیم  نمی  که 

تاسیس رشته هایی است که نیاز کشور را تامین کند و 
با توجه به امایش سرزمین و اقلیت های بومی و منطقه 

ای کارگشا باشد .
توسعه   ، آموزشی  جامع  در طرح  که  یادآور شد  ایشان 
تحصیالت تکمیلی و توسعه رشته های بین رشته ای 

مورد توجه قرار گرفته است .
تشکیالت  در  بودجه  و  برنامه  موضوع  کرد  تاکید  وی 
جدید استانی بسته می شود و تنظیم واحدی آن مطرح 
نیست و همه ما باید تالش واحدی را برای ارائه بهترین 

عملکرد در این زمینه داشته باشیم .

فروغی:
نقش دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه آموزش عالی و تربیت متخصصین مورد نیاز کشور بی بدیل است

روابط عمومی و اطالع رسانی: نخستین جلسه شورای 
اداری و مالی استان اصفهان با حضور احمدعلی فروغی 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه، فروغی دبیر هیأت امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان با تاکید بر ضرورت امکان 
دسترسی آسان واحدهای دانشگاهی به شورا و ارتباط 
مستمر میان واحدها و شورای تخصصی اداری و مالی 
آموزش  توسعه  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نقش  گفت: 
بدیل  بی  کشور  نیاز  مورد  متخصصین  تربیت  و  عالی 
منابع و ظرفیت های  این موضوع  به  با توجه  و  است 

استان  مالی  اداری و  برنامه های شورای تخصصی  از 
اصفهان است .

نظارت  و  پایش  نقش  اهمیت  به  اشاره  با  میرطاوسی 
گفت  دانشگاهی  واحدهای  مالی  صحیح  عملکرد  در 
بودجه  های  ردیف  از  انحراف  هرگونه  از  پیشگیری   :
ساالنه واحدها و جلوگیری از هرگونه انحراف ، رخت و 
پاش و خطا در هزینه کرد منابع مالی از رسالت جدی 

معاونین اداری و مالی واحدهای دانشگاهی است .
با توجه به   : افزود  اداری و مالی واحد شهرضا  معاون 
برنامه ریزی صورت گرفته در آینده نزدک کارگاههای 
تخصصی برای ارتقاء سطح آموزشی معاونین اداری و 
مالی و مدیران مالی واحدهای دانشگاهی استان برگزار 
خواهد شد، همچنین در این جلسه نادی معاون برنامه 
ریزی و اقتصاد دانش بنیان واحد اصفهان)خوراسگان( 
در خصوص ضرورت دقت واحدها در تنظیم و طراحی 

واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی، سرمایه ای ملی است 
و باید با مدیریت صحیح بر این منابع و تدبیر امور بویژه 
در صرفه جوئی منابع مالی، موجبات رشد هرچه بیشتر 

و بالندگی دانشگاه را فراهم ساخت .
باید از زحمات شورای تخصصی مالی   : فروغی افزود 
مالی  های  بررسی  و  تحلیل  امر  در  بویژه  اداری  و 
آقای  عمل  ابتکار  از  و  قدردانی  دانشگاهی  واحدهای 
سلیمانی در طراحی نرم افزار مربوط به تحلیل وضعیت 

مالی واحدها قدردانی کرد .
شورای  رئیس  میرطاوسی  حمیدرضا  سید  ادامه  در 
تشکر  ضمن  اصفهان  استان  مالی  و  اداری  تخصصی 
دانشگاهی  مالی واحدهای  و  اداری  معاونین  اهتمام  از 
استان در توجه به جلسات شورا اظهار کرد : توجه به 
تحقق اهداف و رسالت های دانشگاه بویژه در فعالیت 
های دانش بنیان و تمرکز بر درآمدهای غیرشهریه ای 

ی  نحوه  کرد:  اشاره  خود  پیشنهادی  کار  سازمان 
به  توجه  و  دانشگاهی  مراکز  و  واحدها  سازماندهی 
با  خصوص  این  در  دانشگاه  باالدستی  های  سیاست 

توجه به بخشنامه های جدید باید مدنظر باشد .
نادی عنوان کرد: توجه به مدیریت منابع مالی واحدهای 
دانشگاهی بویژه هزینه های جاری و ضرورت توجه به 
راهبرد  بنیان  دانش  های  فعالیت  طریق  از  درآمدزایی 
جدی دانشگاه آزاد اسالمی است که باید با برنامه ریزی 
و حمایت از ایده های علمی جدید به مرحله عملیاتی 

برسد.
اداری  شورای  تخصصی  کمیسیون  سه  جلسه  این  در 
شامل  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مالی  و 
تخصصی  کمیته   ، سنوات  اصالح  تخصصی  کمیته   :
تخصصی  کمیته  و  کارکنان  شغلی  و  رفاهی  خدمات 

تخلفات اداری تشکیل گردید .

فروغی در نخستین همایش جرائم در فضای مجازی:

دانشجویان بصورت حفظی کار می کنند، زمانی می توانیم موفقیت حاصل 

کنیم که تفکر  را جایگزین حافظه کنیم

امروزه  فروغی:  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
فضای مجازی همه گیر شده و حتی کودکان هم 
این  این فضا استفاده می کنند، نمی شود در  از 
خصوص محدودیت ایجاد کرد بلکه باید با برنامه 

ریزی و آموزش این حوزه را هدایت کرد.

واحـــــد  اســالمـی  آزاد  دانشــگاه  رئیس 
اصفهان)خوراسگان( که در آئین افتتاحیه نخستین 
فضای  در  جرائم  تخصصی  آموزشی  همایش 
مجازی سخن می گفت، افزود: ما تردیدی نداریم 
زیادی  خسارات  تواند  می  مجازی  فضاهای  که 
تواند  می  را  ای  عدیده  و مشکالت  کند  وارد  را 
برای همه ایجاد کند و باید از سوی دستگاههای 
مرتبط از جمله شورای عالی مجازی برای مقابله 

با آسیب های فضای مجازی اقدام کرد.
اهمیت  تبیین  به  علمی،  تحلیلی  ارائه  با  فروغی 
جایگاه تفکر پرداخت و اظهار کرد: در فرآیندهای 
است،  حافظه   روی  ما  تأکید  ایران  در  آموزشی 
توجه  باید  اما  داریم،  حافظه  با  ارزیابی  روش 
داشت که برای تربیت، استفاده از حافظه طوری 
قرار دهد،  تاثیر  را تحت  ما  افکار  تمام  که  باشد 
باید روی تفکر کار کنیم، مهارتهای تفکر را باید 

بدانیم چیست، یک معلم آشنا به تفکر راهبردهای 
تفکر را  می داند و آن را باید به دانشجو و دانش 
آموز خود منتقل کند. دبیر هیأت امنای دانشگاه 
اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد 
راهبردهای تفکر عبارتند از؛ تصمیم گیری، حل 
مسأله، مفهوم سازی، عنوان کرد: بایدکمک کنیم 
بکار  را  مورد  سه  هر  خود  تدریس  در  معلمین 
گیرند ولی متاسفانه در مدارس ما اینگونه نیست 
در دانشگاههای ما اینگونه نیست، دانشجویان ما 
توانیم  زمانی می  کنند،  کار می  بصورت حفظی 
را  تفکر  حافظه  بجای  که  کنیم  موفقیت حاصل 
تفکر  با  کنیم،  تربیت  را  تفکر  کنیم،  جایگزین 
فردی، عاقل می شویم، تفکر که نداریم راهی جز 

تن دادن به هجمه های فرهنگی نداریم.
واحد  تربیتی  علوم  گروه  تمام  استاد 
تفکر  قدرت  باید  افزود:  اصفهان)خوراسگان( 
کند،  کار  وقتی  فکر  کنیم،  زیاد  را  دانشجویان 

این  فرزندان  و  کند  رفتار  چگونه  گیرد  می  یاد 
که  اند  شده  مجازی  فضای  محو  قدر  آن  دوره 
از  را  تنها در یک آسیب چشمی، چشمانشان  نه 
دست می دهند، بلکه مهارت تفکر را نیز نخواهند 
ها،  دانشگاه  و  مدارس  این خصوص  در  آموخت 
سهم بسیار مهمی دارند و باید فضائی ایجاد کنند 
که جوانان کار آفرینی و ایده آفرینی ایجاد کنند و 

رسانه ها در این مورد نقش اساسی دارند.

بصورت  رفتار  تغییر  البته  کرد:  تأکید  فروغی 
زمان  رفتاری  تغییرات  تدریجی شکل می گیرد، 
خصوصیات  خواهد،  می  پیگیری  خواهد،  می 
به  بستگی  تغییرپذیری  و  است  تدریجی  رفتاری 
نیست،  جور  یک  ما  خوی  و  خلق  دارد،  عادت 
و  مزاج  دموی  مزاج،  صفراوی  مزاج،  سوداوی 
این  بر  و  هستند  آدمی  طبح  چهار  مزاج  بلغمی 

اساس هرکس اخالقش با دیگر یکسان نیست.

،، اولین شماره ماهنامه »چاره« ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی با مطالب متنوع و رویکردی مبتنی بر پرداختن 
به امور صنفی و رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد 

اسالمی، به همت مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی منتشر شد. 
به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، 
اولین شماره ماهنامه داخلی »چاره« که برگرفته از چهار حرف اول 
شعار اصلی دکتر میرزاده )همگامی و همراهی، همدلی و همکاری( 
است با سرمقاله ای به همین عنوان از ریاست دانشگاه، گفتگویی 
انتخاب کارمند  از روند  زیباکالم، گزارشی  با دکتر صادق  خواندنی 
نمونه دانشگاه آزاد اسالمی، صفحات ویژه طنز و کارتون و ده ها 

مطلب خواندنی دیگر منتشر شد.

دکتر دعاگویی رییس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 
در مقدمه خود بر این ماهنامه آورده است: »چاره، به عنوان اولین 
هیات  اعضای  و  کارکنان  ارزشمند  و  پرشمار  جامعه  نشریه صنفی 
این  باور جمعی  و  تا حس  اسالمی می کوشد  آزاد  دانشگاه  علمی 
خیل عظیم را بیش از پیش تقویت کند. چاره می خواهد فارغ از نگاه 
های مدیریتی و سیاسی، بستری برای نشان دادن سهم و»هویت« 
واقعی این جامعه باشد و بکوشد که آیینه تمام نمای همه کسانی 
باشد که با کمترین ادعا در اوج دلسوزی، صبورانه حرکت امروز و 

فردای دانشگاه را رقم می زنند«.
چاره،  فرهنگی  و  صنفی  ماهنامه  شماره  نخستین  در  است  گفتنی 
استفاده کارمندان و اعضای هیات علمی  مطالبی خواندنی و مورد 
نظیر راهنمای استفاده از امکانات اقامتی – رفاهی دانشگاه، گفتگو 
با فرهاد قائمی ستاره والیبال ایران و دانشجوی واحد گرگان، گفتگو 
با دکتر مسلم رستمی معاون آموزشی واحد کرمانشاه، گفتگو با علی 
یاموسا قهرمان پرتاب وزنه جهان و کارمند واحد اهواز، اخبار موفقیت 
موفقیت  اخبار  گذشته،  ماه  در  علمی  هیات  اعضای  و  کارکنان 
فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی، آثار ادبی و هنری کارکنان، 
و  پژمان جمشیدی، صفحات سالمت  و  رشیدی  لیلی  از  خاطراتی 

بهره وری، جدول، سودوکو و ... را از نظر خواهید گذراند.

با  کارمند«  »صدای  پیامکی  سامانه  بار  نخستین  برای  همچنین 
شماره ۳۰۰۰۳۰۰14۹ ویژه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و مطالب 
کارکنان در مجله چاره راه اندازی شده است که بی واسطه، صدای 
شما در ماهنامه کارکنان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان خواهد 

بود.

راه های ارتباطی با مجله چاره نیز:

و   chareh.iau@gmail.com - chareh@iau.ac.ir
شماره تلفن ۰۲147۳5۲6۳1 است که پذیرای مطالب و نظرات شما 

پیرامون مسائل صنفی و فرهنگی کارکنان است.

اولین شماره ماهنامه »چاره« 
ویژه کارکنان و اعضای هیات 

علمی منتشر شد

،،
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توسط دکتر میرزاده

افزایش تخفیف شهریه ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ شد

آزاد اسالمی در راستای تکریم کارکنان و  دکتر میرزاده رییس دانشگاه 
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان سما و فراهم کردن 
تخفیف  بخشنامه  آنان  خانواده  اعضای  تحصیل  ادامه  برای  تسهیالت 
تحت  فرزندان  و  همسر  نیز  و  علمی  هیات  اعضای  و  کارکنان  شهریه 

تکفل آنان در هر نیمسال ابالغ کرد. 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مرکز  گزارش  به 
دبیران   ( استان  مرکز  واحدهای  روسای  به  که  بخشنامه  این  موضوع 
هیات های امنای استانها( واحدهای علوم و تحقیقات تهران و نجف آباد، 
روسای واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ 
شده، افزایش تخفیف شهریه ویژه خانواده کارکنان و اعضای هیات علمی 

دانشگاه و اصالح بند دو بخشنامه 8۰/415۹6۲ مورخ 8۹/1۰/1۹ است.
و  کاردانی  مقطع  در  تخفیف  افزایش  میزان  بخشنامه،  این  اساس  بر 
کارشناسی ) اعم از پیوسته و ناپیوسته( برای کارکنان و همسر و فرزندان 
تحت تکفل آنها از 1۰ درصد به ۲۰ درصد و برای اعضای هیات علمی 
و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از 5 درصد به ۲۰ درصد، در مقطع 

از  آنها  فرزندان تحت تکفل  و  کارکنان و همسر  برای  ارشد  کارشناسی 
1۰ درصد به 15 درصد و برای اعضای هیات علمی و همسر و فرزندان 
تحت تکفل آنها از 5 درصد به 15 درصد، در مقطع دکتری حرفه ای برای 
کارکنان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها میزان تخفیف از 1۰درصد 
به 1۰ درصد و برای اعضای هیات علمی و همسر و فرزندان تحت تکفل 
آنها از 5 درصد به 1۰ درصد و در نهایت در مقطع دکتری تخصصی برای 
کارکنان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از 1۰ درصد به 1۰ درصد و 
برای اعضای هیات علمی و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از 5 درصد 

به 1۰ درصد می باشد.
شایان ذکر است اقدام اخیر در راستای تکریم و اعتالی کارکنان دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  نمونه  کارمندان  انتخاب  بخشنامه  جمله  من  اسالمی  آزاد 
به  ملی  بانک  تسهیالت  تومان  میلیارد  ششصد  بر  بالغ  اعطا  اسالمی، 
کارکنان و اعضاء هیات علمی، بازنگری در حق فنی و تخصص کارکنان، 

انتشار نشریه صنفی چاره و... می باشد

،،
روابط عمومی و اطالع رسانی: همایش پدافند غیرعامل 
با حضور سردار حیدری معاون پدافند غیرعامل کشور 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 

برگزار شد.
دانشجوی  تشکل  همت  به  که  برنامه  این  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امیرالمومنین)ع( 
غالمعلی  سردار  شد،  برگزار  اصفهان)خوراسگان( 
حیدری معاون پدافند غیرعامل کشور در جمع کثیری 
از دانشجویان، استادان و کارکنان در تاالر بین المللی 
در  که  خوشحالم  خیلی  گفت:  دانشگاه  این  امیرکبیر 
خدمت رئیس، دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( هستم.
غیر  پدافند  کرد:  ابراز  کشور  غیرعامل  پدافند  معاون 
دنبال  جدی  بسیار  بصورت  باید  دنیا  تمام  در  عامل 
شود، ابتدا باید در باب تعریف پدافند غیرعامل به این 
نکته اشاره کرد که نوعی دفاع غیر نظامی است و با 
اجرای آن می توان از بسیاری از خسارت ها و تلفات 
عموم  حتی  نهادها  امرکلیه  این  در  و  نمود  جلوگیری 

مردم نیز مشارکت دارند .

به  کدام  هر  که  اصفهانی  شهید  هزار   ۲۳ از  حیدری 
را  آنان  نام  و  یاد  و  کرد  یاد  اند  کرده  خدمت  کشور 
گرامی داشت و افزود: شهدا الگوی ما انسان ها هستند 

و دانشجویان باید راه شهدا را ادامه دهند. 
وی با ذکر یکی از خاطرات دوران دفاع مقدس پرداخت 
و گفت: یکی از سربازان گمنام و موثر در آبادان فردی 
به نام دریاقلی بود که کار او امور ضایعاتی و اوراقچی 
خودروهای فرسوده بود. او زمانی که دشمن از طرف 
ذوالفقاریه به آبادان حمله کرده بود خود را با دوچرخه 
پنچر  دوچرخه اش  اینکه  وجود  با  و  رسانید  آبادان  به 
به  را  خود  دوان  دوان  و  پیاده  پای  با  ولی  بود  شده 
فرماندهی سپاه آبادان رسانید و گفت بطرف ذوالفقاریه 
بروید، عراقی ها بطرف بهمن شیر رفتند و عبور کردند 
خیلی  بود،  شهرکرد  و  اصفهان  چادگان  اهالی  از  او 
معروف نبود و بعد از ۳ روز مجروحیت شهید شد، او 
آوردند و در قطعه ۳6 بهشت زهرا دفن  تهران  به  را 
کردند، برادرش با نشانه ای که تبر در دستش خورده 

بود او را شناسائی کرد.
پدافند  کرد:  اظهار  کشور  غیرعامل  پدافند  معاون 
ای  رایانه  های  تیم  دارد  مختلفی  راههای  غیرعامل 
می توانند ویروس ها را شناسائی و از هنگ سیستم ها 

حیدری در واحد اصفهان)خوراسگان(:

پدافند غیرعامل در تمام دنیا باید بصورت بسیار جدی دنبال شود
جلوگیری کنند، تب برفکی، آنفوالنزا مرغی، ابوال و ... 
به دست انسان گسترش پیدا می کند، تهدیدات ساخته 
و  جلوگیری  خطرات  از  باید  پس  است  انسان  دست 
مثال  بعنوان  کنید،  مقابله  آنها  با  بروز  صورت  در  یا 
منشاء مشکالت ناشی از ریزگردها همین خشک شدن 
درختان می باشد پس نیاز به آگاهی، علم و توانایی در 

مقابله با خطرات داریم.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری پدافند غیرعامل 
را چراغ راه و دفاع را جزئی از هویت یک ملت زنده 
می دانند عنوان کرد: کارشناسان غربی بر این باورند 
مراکز  دارند،  خصوصیت  سه  ما  ای  هسته  مراکز  که 
هسته ای ایران 1. دارای فن آوری بومی هستند، ۲. 
پراکندگی این مراکز گسترده است، ۳. ساختار آنها در 

عمق است.

افتد  اتفاق می  امیدی دشمن زمانی  نا  حیدری گفت: 
که ما بتوانیم به هر طریق مستحکم باشیم، کشور ما 
از اقتدار و جایگاه باالئی برخوردار است و بدون ایران 
هیچ مذاکره ای در منطقه انجام نمی گیرد و ما نباید 
به وضعیت فعلی رضایت داشته باشیم بلکه باید روز به 

روز شرایط کنونی را ارتقاء بخشیم.
معاون پدافند غیرعامل کشور من خیلی خوشحالم که 
این دانشگاه در این زمینه پیش قدم است، پیشنهاد می 
مورد  افراد  از  سامرایی  رفیق  سرلشکر  خاطرات  کنم 
تحلیل  و  درتجزیه  او  بخوانید  را  حسین  صدام  وثوق 
خود به بسیاری از نکات و کمک های سایر کشورها 
به عراق اشاره می کند، پس از خواندن این کتاب قطعًا 
افتخار  مقدس  دفاع  ساله   8 تاریخ  به  بیش  از  بیش 

خواهید کرد.
را  غیرعامل  پدافند  کنم  می  توصیه  گفت:  حیدری 
مستحکم  کاماًل  خطرات  مقابل  در  تا  کنید  نهادینه 
ریاست  بخصوص  عزیزان  کلیه  از  پایان  در  باشید، 
و  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
با  همایش  این  در  که  عزیزی  دانشجویان  همچنین 
عالقه و اشتیاق حضور پیدا کرده اند تشکر و قدردانی 

می نمایم، به امید اقتصاد و سربلندی هر روز ایران.

رئیس  فروغی  علی  احمد  همایش  این  ابتدای  در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( ضمن 
غیرعامل  پدافند  معاون  حیدری  سردار  به  آمد  خوش 
کشور گفت: پدافند غیرعامل، میهن عزیزمان ایران را 

از هرگونه مخاطرات و صدمات حفظ می نماید.
پیش  اقدامات  مثل  غیرعامل  پدافند  افزود:  فروغی 
گیرانه ای است که در منزل انجام می دهیم تا دچار 
این  در  مثال  بعنوان  نشویم،  مشکالت  و  مخاطره 
دانشگاه اقدامات پیش¬گیرانه بسیاری صورت گرفته 
تا احیانًا سبب بروز مشکل برای دانشجویان و کارکنان 
نشود مثل نصب یک ژنراتور برق که در مواقع قطع 
سراسری برق مشکل خاموشی در دانشگاه را رفع می 
با  آب  منبع  یک  ساخت  جهت  ریزی  برنامه  یا  کند، 
ظرفیت 5۰۰/۰۰۰ لیتر که عماًل ما را در مواقع قطع 
از  ای  نمونه  ها  این  کند  می  بیمه  روز   ۲ بمدت  آب 

پدافند غیرعامل در دانشگاه می باشد .
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
کشور  یک  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  کرد:  اظهار 
پس  باشد  می  دانشگاه  یا  خانه  یک  از  فراتر  بسیار 
استحکام کلیه امور نظامی و کشوری بقای آن کشور 

را تضمین می کند.

مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی:

دیدن امکانات و توانمندی های واحد اصفهان)خوراسگان( واقعا مرا غافلگیر کرد

روابط عمومی و اطالع رسانی: علیرضا مصدق مدیرکل 
منظور  به  امروز  صبح  اسالمی  آزاد  دانشگاه  حقوقی 
آزاد  دانشگاه  حقوقی  راهبردی  شورای  در  شرکت 

اسالمی استان  اصفهان وارد اصفهان شد.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  ورود  ابتدای  در  مصدق 
فروغی  احمدعلی  همراهی  با  اصفهان)خوراسگان(، 
نقش  رضا  امیر  استان،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
رییس دبیرخانه هیئت امنا، پیام نجفی معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
واحد  این  حقوقی  دفتر  مدیر  حامدیان  مهدی  محمد  و 

دانشگاهی با حضور بر سر مزار شهدای گمنام این واحد 
مقام  به  فاتحه  و  نثار گل  با  و  یافته  دانشگاهی حضور 

شامخ شهیدان ادای احترام کردند.
در ادامه، مصدق با حضور در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی 
پژوهشگاه  فناوری،  های  واحد  رشد  مرکز  از  دانشگاه 
دانشکده  غذایی،  صنایع  تحقیقات  مرکز  مرکزی، 
دندانپزشکی و برخی از شرکت های دانش بنیان بازدید 

و از نزدیک در جریان روند کار آنان قرار گرفتند.
با  کوتاهی  مصاحبه  در  مصدق  بازدید،  این  پایان  در 
بسیار  دانشگاهی  واحدهای  من  گفت:  آنا  خبرنگار 
زیادی را تاکنون بازدید کرده ام ولی با دیدن امکانات و 
توانمندی های این واحد دانشگاهی واقعا غافلگیر شدم 

واین همه توانمندی مرهون زحمات چندین ساله دکتر 
فروغی و تیم کاری ایشان است.

اینجا  ابراز کرد:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مدیرکل حقوقی 
از نظر من یک واحد دانشگاهی بسیار پیشرفته، مدرن 
و پویا می باشد که حکایت از ثبات مدیریت و پشتکار 
های  حوزه  و  دارد  فروغی  دکتر  ناپذیری  خستگی  و 
مختلفی را که امروز بازدید کردم حوزه های بسیار دقیق 
و پیشرفته ای هستند و همه چیز از نظر من در این حوزه 
ها عالی بودند و خیلی خوشحالم که توانستم این واحد 

را از نزدیک ببینم.
مصدق افزود: پیش زمینه ذهنی من قبل از حضور در این 
واحد دانشگاهی بسیار متفاوت با اکنون بود، همیشه بین 

دوستان وقتی صحبت از واحد خوراسگان می شد تصور 
من این بود که واحدی است که در حاشیه شهر اصفهان 
واقع شده که خیلی شاخصه های بارز پژوهشی و علمی 
ندارد، اما حقیقتا فکر می کنم این واحد دانشگاهی در 
واقع  استان ها مظلوم  دانشگاهی سایر  بین واحد های 
باید مدیران در سازمان مرکزی توجه ویژه ای  شده و 
به این واحد داشته باشند. وی تأکید کرد: نمره من به 
این واحد دانشگاهی نمره بسیار باالیی است شاید تعیین 
یک عدد خاص به عنوان نمره ایجاد شبهه کند اما نمره 
این واحد از نظر من عالی است و در پایان باید بگویم 
من این واحد را واحدی کامل دیدم و به دانشجویان این 
واحد می گویم باید به تحصیل در این واحد افتخار کنید.

موفقیت های پی در پی تیم بتن ثامن واحد اصفهان)خوراسگان( در مسابقات ملی
دانشگاه  ثامن  بتن  تیم  روابط عمومی و اطالع رسانی: 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( رتبه دوم و سوم 
مسابقات ملی انجمن بتن )ICI( را به خود اختصاص 

داد.
در سیزدهمین دوره مسابقات تکنولوژی ساخت و تولید 
بتن گرامیداشت)استاد احمد حامی( که در اوایل مهر ماه  
سال جاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت 
برگزار شد ۳61 دانشجو در قالب 1۰6 تیم شرکت کننده 
از ۳5 دانشگاه کشور در 5 رشته تخصصی به رقابت با 

یکدیگر پرداختند.
آزاد  دانشگاه  ثامن  تیم  راهنمای  استاد  زارعی  علیرضا 
خبر  این  اعالم  با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
بتن  از مسابقات که در رشته های  این دوره  در  گفت: 
  )EPD( مرغ  تخم  محافظ  سازه  مقاومت،  پر  سبک 
واحد  این  از  تیم   ۲ گردید،  برگزار  خمشی  شبه  تیر  و 
دانشگاهی به سرپرستی سعید نریمانی در بخشهای بتن 
مقام  ترتیب  به  خمشی  سبک  تیر  و  پرمقاومت  سبک 

سومی و دومی را کسب کردند.
ثامن(   ( تیم  نام  با  دانشگاه  این  منتخب  تیم  اعضای 
نریمانی  سعید  راهنما،  استاد  زراعی  علیرضا  از:  عبارتند 
سرپرست تیم، رضا عزیزی و رسول آبدار و علی افیونیان 

که موفق شدند در رشته بتن سبک پر مقاومت از میان 
رتبه  سراسری  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه   ۲6 از  تیم   ۳۹
سوم و در رشته  تیر شبه خمشی از میان ۳5 تیم از 16 
دانشگاه آزاد و سراسری رتبه دوم را به خود اختصاص 

دهند .
این دوره از مسابقات که با حضور و داوری استاد هرمز 
فامیلی رئیس انجمن بتن ایران، علی اکبر رمضانیان پور 
استاد تمام وقت دانشگاه امیرکبیر، محمد شکرچی زاده 
استادیار دانشگاه تهران و رئیس تحقیقات راه و مسکن و 

شهرسازی ایران و محسن تدین استادیار دانشگاه بوعلی 
همدان و دبیر کنفرانس ملی بتن ایران برگزار شده بود، 
با ساخت  واحد اصفهان  آزاد اسالمی  دانشگاه  بتن  تیم 
 kg/m۳ بتن سبک پرمقاومت ، دارای وزن مخصوص
از  ارزشمند  145۰ و مقاومت ks/cm۲ ۳7۰ رکوردی 

خود به ثبت رساند و رتبه سوم را احراز نمودند .
لوح  تقدیم  ضمن  برگزیده  های  تیم  از  تقدیر  آئین  در 
تقدیر و اختصاص جوایز نقدی، اعضای تیم بتن دانشگاه 
بتن  انجمن  آزاد اسالمی واحد اصفهان به عضویت در 
کارشناسی  مقطع  در  آزمون  بدون  ورود  مجوز  و  نائل 

ارشد رشته عمران را دریافت نمودند .
در این دوره از مسابقات، در رشته بتن سبک پر مقاومت 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان رتبه اول، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد مرند رتبه دوم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان رتبه سوم و در رشته تیر سبک خمشی موسسه 
آموزش عالی غیرانتفاعی آل طه رتبه اول، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان رتبه دوم و دانشگاه آزاد نجف آباد 

رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.
سعید نریمانی سرپرست تیم بتن دانشگاه آزاد اسالمی 
تالش  حاصل  را  موفقیت  این  کسب  اصفهان،  واحد 
مستمر اعضای این تیم ملی بمدت ۳ ماه دانست و گفت 

: اعضای این تیم موفقیت خود را بعد از لطف پروردگار 
منان، مدیون راهنمائی های سید علیرضا زارعی استاد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان می داند.
زمینه  در  متعددی  مسابقات  ساله  همه  است  گفتنی 
تکنولوژی ساخت وتولید بتن در کشور برگزار می شود 
انجمن  این زمینه توسعه  که مهمترین مسابقه ملی در 
استاد  بزرگداشت  در  و  ماه هر سال  مهر  در  ایران  بتن 

)احمد حامی( اجرا می شود.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و هفتم 
مهر ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و هفتم 
مهر ماه 1394

7 ژپوهش و فناوری6 سما

عنوان : زندگی دوباره سنگ ها
تالیف: سمیه بصیری

عنوان : همایش حجاب 
معاونت فرهنگی و پژوهشی 

عنوان : وسایل نقلیه مدرن الکتریکی، هیبرید الکتریکی و پیل سوختی
ترجمه: محمدعلی عباسیان - رسول چراغی

sas عنوان: تجزیه و تحلیل طرح های آزمایشی با استفاده از نرم افزار
تالیف:  احمدرضا گل پرور

عنوان : جست و جو در اینترنت 
تالیف: نرگس کشت آرای - شهرام شهبازی - علیرضا یوسفی

عنوان : اصول و مبانی کشاورزی پایدار
تالیف: علی سلیمانی

از انتشارات علمی واحد اصفهان )خوراسگان(اتزه اهی نشر

برگزاری کارگاه آموزش فلسفه به کودکان
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سما  معاونت  ابتکار  به 
نظر  وسعت  تحقق  هدف  با  و  )خوراسگان(  اصفهان 
همکاران آموزشی سما و آشنایی بیشتر آنان با مفاهیم 
درآنان  الزم  مهارت  وایجاد  تربیت  و  تعلیم  کلیدی 
برای آموزش فلسفه به دانش آموزان کارگاه آموزشی 
فلسفه به کودکان با حضور مدیران، معاونان آموزشی 

سما  دبستان  محل  در  ابتدایی  مدارس  آموزگاران  و 
۳ برگزار شد. در این کارگاه که تاکنون ۳ جلسه آن 
ها  سرفصل  به  استناد  به  حیدری  دکتر  شده  برگزار 
وموضوعات مطرح شده توضیحات الزم را به شرکت 

کنندگان ارائه داد.

تـأثیر معمـاری بـر تفکـر انسـان

به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای سما 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(،جلسه 
 « انسان  برتفکر  معماری  »تأثیر  عنوان  با  سخنرانی 

جاری  سال  مهرماه  ویکم  ،بیست  شنبه  سه  روز  در 
دخترانه  آموزشکده  وبصری  سمعی  سالن  محل  در 
سما با حضور جمعی از مدرسان ودانشجویان برگزار 
شد،دراین جلسه دکتر مسعود حسامیان به ایراد سخن 

پرداخت.

افتخار آفرینی دانشجویان آموزشکده فنی وحرفه ای 
سما پسرانه در مسابقات ورزشی کشور

فنی  های  آموزشکده  دانشجویان  ورزشی  مسابقات 
وحرفه ای سما سراسر کشور در بخش پسران شهرستان 
از  اصفهان  استان  اعزامی  تیم  که  برگزار شد  درچالوس 
این  درجریان  سما  پسران  ای  وحرفه  فنی  آموزشکده 

رقابت موفق به کسب این مقام ها شد:

• در شته تنیس روی میز رتبه اول کشور.
• دررشته والیبال ،رتبه سوم کشور.

• دررشته تنیس روی میز ،رتبه دوم انفرادی توسط شایان 
عبدی 

خبرهای کوتاه از دبستان سما

خبرهای کوتاه از دبستان سما

خبرهای کوتاه از دبستان سما

خبرهای کوتاه از دبیرستان 
دوره اول سما 

خبرهای کوتاه از دبیرستان 
دوره اول سما 

•  به مناسبت هفته دفاع مقدس ،دانش آموزان پایه های 
پنجم وششم این دبستان به اتفاق تنی چند از مسئوالن 
مدرسه ومعلمان راهی گلستان شهدای اصفهان شدند وبا 
قرائت فاتحه بر مزار شهدا یاد وراه آنان را گرامی داشتند.
• مراسم جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور با شور 

ونشاط واستقبال وسیع دانش آموزان مدرسه در تاریخ 
هفتم مهرماه در محل دبستان برگزار شد ودانش آموزان 

کمک های نقدی خودرا به نیازمندان اهدا کردند.
•  مراسم جشن عید  سعید غدیر با حضور دانش آموزان 
ومعلمان دبستان وبا اجرای مراسم مدیحه سرایی،نمایش 
آموزان در محل  ا... توسط دانش  امین  زیارت  وقرائت 
نمازخانه مدرسه برگزار شد. دراین آیین حجت االسالم 
به  توضیحاتی  غدیر  واقعه  درباره  فقیهی  والمسلمین 

حاضران ارائه کرد.
• به مناسبت هفته نیروی انتظامی سروان یزدان منش 
از پرسنل این نیرو با حضور در مدرسه خدمات نیروی 
انتظامی را برای دانش آموزان تشریح کرد ودر مورد راه 

های مقابله با تخلفات ومتخلفات توضیحاتی ارائه نمود.

• به مناسبت عید سعید غدیر درمراسمی از دانش آموزان 
سید مدرسه تقدیر به عمل آمد وجوایزی به آنان اهدا شد.
• به مناسبت روز جهانی کودک،مراسمی درهتل آسمان 
پایه اول مدرسه سما  با حضور دانش آموزان  اصفهان 

شماره ۳ برگزار شد.

• به مناسبت هفته نیروی انتظامی وآشنایی دانش آموزان 
با وظایف وخدمات این نیرو مراسمی با شعر خوانی یکی 
آموزان  ودانش  حضوردبیران  با  درمدرسه  همکاران  از 

برگزارشد.
• مراسم جشن عید غدیر با شرکت شور انگیز دانش 
درمحل  ویژه  های  برنامه  واجرای  ودبیران  آموزان 

دبیرستان برگزار شد.
• مراسم جشن عاطفه ها با اهدای کمک های دانش 
نیازمندان  به  نقدی  وغیر  نقدی  صورت  به  آموزان 

برگزارشد.

• مراسم جشن بازگشایی با اجرای برنامه های ویژه و 
شاد همزمان با اولین روز سال تحصیلی جدید درمحل 

محوطه دبیرستان برگزار شد.
• مراسم جشن عید سعید غدیر وجشن عاطفه ها طی دو 

برنامه جداگانه در مدرسه برگزار شد.
همزمان  دبیرستان  اولیاءومربیان  انجمن  اتتخابات   •
با تشکیل مجمع عمومی برگزار شد وبا رای مستقیم 
اولیاء،اعضای انجمن جدید به مدت یکسال انتخاب و 

معرفی شدند.

مراسم جشن بازگشایی پیش دبستانی ودبستان سما ۲ 
همزمان با اولین روز سال تحصیلی با حضور معلمان 
ودانش آموزان وجمعی از اولیا با شور وهیجان فراوان 

برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مدیر مدرسه عید تعلیم وتربیت را به 
دانش آموزان ومعلمان تبریک گفت وضمن بیان تذکرات 
الزم برای شروع سال تحصیلی ،معلمان هر کالس را 
به دانش آموزان معرفی کرد .در ادامه با توجه به تقارن 
شروع سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس ،آقای صفدری 
از رزمندگان دوران مقدس وآقای ذوالفقاری ،معاون این 
واحد آموزشی که سابقه حضور در جبهه را داشتند به 
بیان خاطراتی از دوران حماسی پرداختند .در پایان دانش 
آموزان کالس بندی شده وبه اتفاق آموزگاران خود راهی 

کالس های درس شدند.

،،
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9 نسیم ات نسیم8 نسیم ات نسیم

خبرنـــــسیـــــم تــــــــا نــــــسیــــم خبر

برگزاری کالس درسی آمادگی دفاعی در کنار مقبره شهدای گمنام

مراسم دعای عرفه افتتاح سایت دانشکده پرستاری و مامایی توسط دکتر ابطحی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

حضور دکتر ابطحی در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و ماماییاستقبال دانشجویان و کادر آموزشی از حضور دکتر ابطحی در دانشکده پرستاری و مامایی

ثبت نام دانشجویان ورودی جدیداستقبال کم نظیر دانشجویان از جشن عید سعید غدیر تشکل دانشجویی الغدیربرگزاری جلسه تدوین رشته مهندسی عطاری

دیداردانشجویان ویتنامی رشته زبان فارسی با ریاست دانشگاه

جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود علوم تربیتی مراسم غبارروبی مقبره شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس

عکس یادگاری از جلسه عقد تفاهم نامه با اتحادیه گلخانه داران
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عناوین فعالیت های دفتر مدیریت  فوق برنامه  فرهنگی درشهریور 
ومهرماه سال جاری

در  هنری  فرهنگی،  های  کانون  انتخابات  برگزاری   -1
شهریور و مهر ماه سال جاری به شرح  ذیل:

 کانون صنایع دستی
کانون گردشگری

کانون فیلم وعکس
کانون موسیقی

کانون گفتمان  دانشجویی
کانون دوبالژ

کانون نشریات دانشجویی
کانون تئاتر

کانون رادیو
2- تهیه بسته فرهنگی  ویژه دانشجویان جدید الورود

3- برگزاری غرفه های کانون های فرهنگی هنری تشکل 
دانشجویی کانون های هالل احمر در محل سالن فردوسی 

در زمان ثبت نام ها 

با موضوع غدیر درمقابل ساختمان  اجرای فرش شنی   -4
اندیشه در اعیاد غدیر وقربان

5- ارائه فرم استعدادیابی فرهنگی هنری به دانشجویان 
جدید الورود

توسط  غدیرخم  عید  ویژه  دانشجویی  جشن  برگزاری   -6
تشکل دانشجویی الغدیر

7- برگزاری دعای عرفه درجوار شهدای گمنام و توزیع آش 
نذری توسط هیات محمد رسول ا.. ومعاونت فرهنگی

قبور  جوار  در  مقدس  دفاع  ویژه  نمایشگاه  برپایی   -8
شهدای گمنام

»مامایی-پرستاری«  التحصیلی  فارغ  جشن  برگزاری   -9
همراه با برنامه های ویژه فرهنگی

10- برگزاری جشن فارغ التحصیلی »دندانپزشکی« همراه 
با برنامه های ویژه فرهنگی

دوبالژ،  کانون  توسط  دانشگاه  در  بار  اولین  برای   -11
نظر  زیر  خوانی  ونمایش  دوبله  تخصصی  دوره  برگزاری 

استاد نجف پور

با توجه به سختی کار در انبار و تخصصی 
بودن آن انتظار دارم که اهمیت کارکرد 
مجموعه افرادی که در انبار کار می کنند، 

در سازمان مورد توجه قرارگیرد.

نسیم دانشگاه: لطفا خودتان را معرفی کنید؟

توابع  از  روستایی  در   1۳4۰ متولد  یوسفی  بهمن 
بدنیا  کارگری  خانواده  در  بیک(  )مقصود  شهرضا 
از  یکی   ، هستم  خواهر   ۲ و  برادر   4 دارای  و  آمدم 
برادران عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان و یک نفر 
کارشناس انرژی اتمی و ۲ نفر دیگر شغل آزاد دارند ، 
خواهران خانه دار و پدر در قید حیات و مادر در سال 

1۳56 فوت نمود.
به  روستا  از  خانواده  کل  ابتدائی  مقطع  آخر  درسال 
را در مقطع  بقیه تحصیالت  اصفهان مهاجرت کرد. 
راهنمایی و دبیرستان در اصفهان گذراندم و پس از 
پایان تحصیالت دبیرستان در سال 1۳6۰ به خدمت 
پایان   ( را  سربازی  خدمت  سال   ۲ و  شدم  اعزام 
به  همزمان  اشتغال  لحاظ  به  پایان  تا   )1۳6۲ سال 
تحصیالت در همان کرمان خدمت نمودم و پس از 
مجروحان  مداوای  و  امدادگری  مدتی  خدمت  پایان 
جنگی در بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان بودم و 
بعد از جنگ در یک شرکت خصوصی مشغول بکار 
با توجه  ادامه  با عنوان کارمند ساده و در  ابتدا  شدم 
به عملکرد خود بعنوان سرپرست کارگاه مدت 7 سال 
تعطیلی شرکت قطع  بعلت  بعدها  و  نمودم  همکاری 

همکاری گردید.

نسیم دانشگاه: تحصیالت شما در چه رشته ای بوده 
لطفا در این خصوص و در رابطه مقاطع تحصیلی خود 

مطالبی را بفرمایید.
بعد از اخذ دیپلم و قطع تحصیل ) بعد از 18 سال ( 
کاردانی  مقطع  در  آزاد  دانشگاه  آزمون  در  و شرکت 
و  شدم  پذیرفته  شهر  خمینی  واحد  ابتدایی  آموزش 
آزاد  دانشگاه  در  کارشناسی  مقطع  در  بالفاصله 
و  بکار  اشتغال  ضمن  و  شدم  پذیرفته  خوراسگان 
نمودم  اخذ  را  کارشناسی  مدرک  خانوادگی  زندگی 
با شغل  همزمان  تحصیل  است  توضیح  به  که الزم 
و مسئولیت بسیار سخت بود که با درایت و همکاری 

خانواده و پشتکار اینجانب این امر محقق گردید.

نسیم دانشگاه: از روز اول کاریتون خاطره ای دارید؟
دانشگاه شدم ولی چون  وارد  آموزش  با سمت متصدی 
آن زمان به دالیلی انتظامات دانشگاه سازماندهی مناسبی 
نداشت ،مسئولیت من و چند نفر از همکاران در انتظامات 
تیزبینی و نکته سنجی من  این مسئولیت  با  قرارگرفت. 

تست شد.

نسیم دانشگاه: فرایند گرفتن یک کاال از انبار چیست و 
چه زمانی طول می کشد که کاال را تحویل دهید؟

نسیم دانشگاه: چه سالی ازدواج کردید و هم اکنون 
چند فرزند دارید و فرزندانتان به چه کاری مشغولند؟

پسر  فرزند   ۲ دارای  و  نمودم  ازدواج  در سال 1۳68 
ارشد  فرزاد یوسفی در مقطع کارشناسی   ، باشم  می 
دوم  فرزند  و  باشد  می  مشغول  سبز  فضای  طراحی 
بهنام یوسفی در رشته تربیت بدنی مشغول به تحصیل 
در رشته فوتسال و عضو تیم لیگ برتر کاشی نیلو می 
باشد و فرزندان ضمن تحصیل و ورزش بصورت نیمه 

وقت شاغل می باشند.

استخدام  دانشگاه  در  که  شد  چه  دانشگاه:  نسیم 
شدید؟آیا پیش از استخدام در دانشگاه جای دیگری 

هم کار کرده اید؟
در سال 1۳7۳ در آزمون استخدامی دانشگاه شرکت 
نمودم و پس از آزمون از طرف دانشگاه دعوت به کار  
به  در سال 1۳74  اداری  مراحل  و ضمن سیر  شدم 
استخدام دانشگاه درآمدم در ابتدای اشتغال با عنوان 
همکاران  از  نفر   ۳ با  و  استخدام  آموزش  متصدی 
انتظامات  در  شیفت  مسئول  بعنوان  استخدامی 
با  تعاونی مصرف  دانشگاه مشغول شدم و سپس در 
عنوان مسئول فروش همکاری می نمودم و از سال 
مشغول  انبارها  اداره  رئیس  و  مسئول  بعنوان   1۳84

می باشم .

نسیم دانشگاه: چگونه وارد بخش انبار شدید؟ 
انتظامات و شرکت  ام در  به عملکرد کاری  با توجه 
و  و لطف مسئولین وقت،  و شناخت  تعاونی مصرف 
برخورداری حقیر از مسئولیت اداره انبارها به اینجانب 
واگذار گردید امانتداری و دقت و البته این مسئولیت 
بسیار خطیر و حساس می باشد و اغلب مسئولیت ها 
در دانشگاه پس از پایان وقت اداری تمام می شود، 
مسئولیت اداره انبارها در کلیه اوقات شبانه روز ذهن 

و فکر را مشغول می نماید.

نسیم دانشگاه: مختصر توضیحی از کاری که در انبار 
انجام می دهید بفرمایید؟

انبار بخشی از دانشگاه است که کلیه تجهیزات دانشگاه 
را  آزمایشگاهها  تجهیزات  تا  جزئی  امکانات  ازجمله 
شامل می شود. ورود و خروج تجهیزات از انبار شروع 
می شود. صدوررسید کاال که تحویل داده می شود و 
حواله ای که از طریق انباراست، پروسه سختی دارد. 

نسیم دانشگاه: چقدر از کارتون رضایت دارید؟ و چه 
کنید  می  دانشگاه  به  که  خدمتی  قبال  در  انتظاری 

دارید؟
خدمات  چون  جانبی  مسائل  و  کار  از سختی  جدای 
خوبی ارائه می دهم خدا رو شکر راضی هستم. انبار 
یک کار تخصصی است و مدیریت خاص خودش را 
دارد. انتظار دارم سختی کار و اهمیت مجموعه انبار 
و کسانی که در انبار کار می کنند در سازمان  دیده 

شود.

آیینـه فرهنگ و اندیشه

بهمن یوسفی از سال 1373 در دانشگاه استخدام شده و از سال 1384 بعنوان رئیس اداره مرکزی انبارهای 
دانشگاه به انجام خدمت مشغول هستند. 

در ادامه تهیه گزارش از فعالیت های همکاران عزیز در بخش های مختلف دانشگاه این بار به سراغ یکی از 
زحمت کش ترین و قدیمی ترین کارکنان دانشگاه رفته و با وی مصاحبه ای صمیمانه انجام داده ایم. با هم پای 

صحبت های این عزیز می نشینیم.

از سال گذشته فرم درخواست کاال و کلیه مراحل آن از 
طریق اتوماسیون اداری انجام می شود. بعد از تایید شدن 
فرم های درخواست در انبارهیچ وقفه ای وجود ندارد و 
اگر کاال موجود باشد در اولین فرصت حتی یکروزه کاال 

را تحویل همکاران می دهیم.

*: فرایند تحویل کاال در گذشته واالن چه تفاوتی داشته؟ 
می  انجام  دستی  صورت  به  درخواست  فرم  گذشته  در 
به  وفرد  شود  صادر  حواله  که  بود  این  مستلزم  که  شد 
دنبال امضا برود یا برای تصویب درخواست کاال مراحل 

انبـار مرکـزی آوردگاه مدیریت هزینـه ها

،،
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با حضور نیازی صورت گرفت:

معارفه مدیر و رابط جدید گزینش دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان

معارفه  و  تودیع  اطالع رسانی: جلسه  و  روابط عمومی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  گزینش  جدید  و  قدیم  مدیران 
مدیرکل  نیازی  محمدرضا  حضور  با  اصفهان  استان 

مرکز گزینش دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد. 
در این جلسه محمدرضا نیازی گفت: تودیع یعنی ودیعه 
دادن و سپردن مسؤولیت و امانت به دیگری و این به 

معنای وداع نیست.
مدیر  الحسینی  نیکزاد  هادی  سید  اینکه  بیان  با  وی 

کنند که عرصه فضای آموزشی علم و دانش و ساحت 
شود  سعی  باید  لذا  و  نشود  آلوده  تربیت  تعلیم  مقدس 
نحوه  آمد  بوجود  ها  آسیب  اگر  و  نیاید  بوجود  آسیب 
برخورد با آن را باید بدانیم، نگاه اغماضی جایش اینجا 
امانت  دانشگاه  دست  در  مردم  این  فرزندان  نیست، 
هستند و باید مصون از هرگونه آسیب باشند و با خاطر 

فارغ به کسب علم بپردازند.
مدیرکل مرکز گزینش دانشگاه آزاد اسالمی گفت: البته 
در کار گزینشی تجسس ممنوع و خالف شرع است و 
شاهد  بعضا  که  است  بدی  و  منفی  نکات  از  تجسس 
روش  این  از  دانشگاه  مدیریتی  پیشین  دوره  در  بودیم 
استفاده می شده است و تجسس در قرآن به شدت نهی 

شده است » و ال تجسسوا » .
وی خطاب به مسئولین گزینش استان اصفهان گفت: 

سابق و رابط گزینش استان اصفهان به دالیل شخصی 
و با توجه به درخواست و پیشنهاد خودشان و با رضایت 
افزود:  است،  بوده  مسؤولیت  این  تحویل  خواهان  خود 
وی از نیروهای خدوم دانشگاه هستند و البته به دلیل 
مرخصی  سال  یک  خواهان  شخصی  مشکالت  برخی 
بدون حقوق شده اند و هر زمان که اراده کنند، دانشگاه 
خدمات  و  تجربیات  از  گیری  بهره  آماده  اسالمی  آزاد 

وی خواهد بود.
دانشگاه  به مجتبی کمال مدیر جدید  تبریک  با  نیازی 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( و رابط گزینش 
ورود  بدو  در  دانشجویان  کرد:  اظهار  اصفهان  استان 
پرورش فکری مناسب ندارند و این دانشجویان با بستر 
استادان هستند و  اختیار  فکری دست نخورده خود در 
مسئولین باید فضای دانشگاه را بگونه ای سالم سازی 

خودتان بدنبال کشف فساد نروید، باید گزینش طوری 
در  را،  افراد   خود  نه  بگیریم  را  افراد  دست  که  باشد 
زندگی افراد حق تجسس وجود ندارد، مدرک سازی بر 

علیه افراد باید جمع شود و ممنوع است.
این جلسه احمدعلی فروغی رئیس دانشگاه  ابتدای  در 
آزاد اسالمی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت و جایگاه 
گزینش در دانشگاه، صیانت از سالمت محیط دانشگاه 
را منوط به نیروی انسانی متعهد و سالم دانست و نقش 

گزینش را در تحقق این مهم بسیار حیاتی برشمرد.   
در پایان این برنامه از سوی برخی واحدهای دانشگاه و 
از سوی واحد اصفهان و از طرف مرکز گزینش دانشگاه 
آزاد اسالمی به رسم تقدیر هدایایی به نیکزاد الحسینی 
اهداء شد و از زحمات چندین ساله ایشان تقدیر و تشکر 

بعمل آمد و حکم مجتبی کمال ابالغ گردید.

،،

تصمیم گیری به طول می انجامید ولی االن از طریق 
اتوماسیون اگرمراحلش درست انجام شود بهتر است.

نسیم دانشگاه:  شیفت شب هم دارید؟
ها  سازمان  داخل  که  صورت  اون  به  شب  شیفت 
آمده  پیش  گاها  ولی  نداریم  انبار  در  مصطلح هست 
براساس ضرورت کاالیی در اسرع وقت تحویل داده 
شود ، همکارانم مراجعه می کنند و تحویل می دهند.

نسیم دانشگاه:  تا حاال از انبار سرقت شده است؟  اگر 
اتفاق افتاده چطور پیگیری کردید؟

سرقتی  است  بسته  صورت  به  که  انبار  مجموعه  در 
این طبیعی  که  داشتیم  روباز  انبار  ولی یک  نداشتیم 
است چون حفاظی نداشته ربایش داشتیم ولی توسط 
توسط  و  شد  مشاهده  شده  تعبیه  که  هایی  دوربین 

انتظامات پیگیری شده و به نتیجه هم رسید.

نسیم دانشگاه: کاالهای نگهداری شده در انبار اغلب 
چه چیزهایی هستند؟ آیا نیاز کل دانشگاه را برطرف 

می کند؟
تامین  انبار  طریق  از  دانشگاه  نیاز  مورد  اقالم  کلیه 
انبار  در  که  است  نیاز  کاالها  از  بعضی  می شود 

مثل  هستند  مصرف  مکررمورد  که  شود  نگهداری 
کاغذ، خودکار و از این قبیل وسایل. ما برآورد سالیانه 
یا شش ماهه داریم و طبق آن کاال را  تهیه و توزیع 
می کنیم ولی بعضی اقالم تک موردی هستند که این 
تامین  براساس درخواست آن قسمت  تک موردی ها 
می شود و بالفاصله که به انبار تحویل داده می شوند، 

ما مستقیما تحویل آن حوزه می دهیم.

نسیم دانشگاه: زیر مجموعه شما چند نفر هستند که 
در سازماندهی انبار با شما همکاری دارند؟

نفر خدمات داریم که  نفر همکار و یک  انبار سه  در 

از  نفرخارج  دو  و   ، هستیم  کار  مشغول  انبار  داخل 
مجموعه که یکی در مجموعه دندانپزشکی و دیگری 

در مجموعه رفاه دانشجویی انجام وظیفه می کنند.

چه  به  انبار  کاالهای  بندی  تقسیم  دانشگاه:  نسیم 
شکل است؟

صورت  به  ما  و  دارد  را  خودش  خاص  سیستم  انبار 
تفکیکی یازده انبار جداگانه و یک انبار امانی داریم که 
جمعا دوازده انبار می شود. درکل یک انبار است اما از 

لحاظ سازمانی به صورت جداگانه است.

سرهنگ مرتضوی در همایش جرائم در فضای مجازی:

نقش این جلسات برای کنترل و امنیت فضای سایبری 
برای شهروندانمان ارزشمند و بی بدیل است 

روابط عمومی و اطالع رسانی: رئیس پلیس فتا استان 
اصفهان در اولین همایش جرائم در فضای مجازی که 
)خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
برگزار شد گفت: نقش این گونه جلسات برای کنترل 
شهروندانمان  برای  سایبری  فضای  امنیت  تبیین  و 
ضعف  فضا  این  در  و  است   بدیل  بی  و  ارزشمند 
آموزشی زیاد دیده می شود که باید از طریق همین 

همایش ها این ضعف آموزشی جبران گردد.
امام  افزود:  مطلب  این  بیان  با  مرتضوی  سرهنگ 
یعنی  باش  زمانه خودت  فرزند  اند  فرموده  صادق)ع( 
هماهنگ با زمانه خودت باش، فضای مجازی یعنی 
بصورت  مجازی  فضای  در  که  اطالعاتی  مجموعه 
دارد  هم  برکاتی  فضا  این  و  شود  می  تبادل  روزمره 
که در صورت استفاده صحیح می توان از آن برکات 

بهره مند شد.
وی اظهار کرد: فضای سایبر اخالق جامعه را تحت 
را  ما  فرهنگ  بخواهیم  آنکه  بی  و  داده  قرار  تاثیر 
مهندسی می کند و در این میان با توجه به ارتکاب 
جرائم مختلف، پیگیری جرائم در این فضا با توجه به 

قوانین کشورها با هم فرق می کند.

مرتضوی گفت: مقام معظم رهبری در جایی فرموده 
اند »اینترنت یکی از نعمتهای مهم الهی است« و از 
آنجایی که ایران یکی از کشورهای پرکاربرد اینترنت 
مورد  این  در  بتوانیم  باید  است  مجازی  فضای  و 
استفاده صحیح را آموزش دهیم چراکه جهان آینده، 
جهانی مجازی ، هوشمند با ماهیت فرهنگی همراه با 
بحران هویت است، این قدرت در دست کسی است 

که مدیر این جامعه باشد.
کرد:  عنوان  اصفهان  استان  فتا  پلیس  فرماندهی 
جرم  کشف  نیستند،  ای  العاده  فوق  آدمهای  هکرها 
و  هستند  گمنام  و  است  ممکن  غیر  موارد  برخی  در 
ناشناس عمل می کنند، مجرمین سایبری از نظر سواد 
و  اثرگذاری  حوزه  هستند،  سنتی  مجرمین  از  باالتر 
اثرپذیری جرم در فضای مجازی بسیار گسترده است 
ما شاهدیم افرادی که فقط 1۲ سال دارند هکر شده 
اما هنوز تحصیالت ندارند و این ضعف آموزشی  اند 
این  ها  آموزش  گسترش  با  باید  و  است  شهروندان 

ضعف را تا آنجا که ممکن است حل کنیم.
مرتضوی افزود: فضای سایبری اخالق و فرهنگ ما را 
دستکاری می کند، فضای سایبری تنش های رفتاری 

را زیاد می کند و تعادل رفتاری را  از بین می برد.

مدیرکل حراست دانشگاه آزاد استان اصفهان:

توجه دانشجویان به پدافند 
غیر عامل بسیار مطلوب و 

ارزشمند است

روابط عمومی و اطالع رسانی: برگزاری جلسه پدافند غیر 
عامل بعنوان یک حرکت دانشجوئی اقدامی بسیار مطلوب 

و ارزشمند است.
در  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  حراست  مدیرکل 
عرض  عامل ضمن  غیر  پدافند  دانشجویی  نشست  ابتدای 
برنامه  در  کنندگان  شرکت  و  مدعوین  کلیه  به  مقدم  خیر 
گفت: سردار حیدری نیز خود از خانواده شهدا و فرزند شهید 
می باشد و مدتی مسئولیت سپاه اصفهان را عهده دار بودند 

که نشان از تجربه و کارائی ایشان دارد. 
محمدجواد فرهنگ با بیان این مطلب افزود: دفاع و پایداری 
ملی بعهده تک تک آحاد مردم است و البته طی 5 سال اخیر 
فعالیت های خیلی خوبی در این واحد  دانشگاهی در این 
عرصه صورت گرفته است که از جمله می توان به برگزاری 
دوره پدافند غیرعامل با 1۲ ساعت کالس ضمن خدمت، با 

سرفصل های مشخص برای مدیران دانشگاه اشاره کرد.
وی اظهار کرد: معاونت فرهنگی دانشگاه نیز در سال گذشته 
کتاب راهبردهای جنگ نرم را تدوین کرده اند و این مسیر را 
برای ما در امر پدافند غیر عامل هموار ساخته اند و همچنین 
برگزاری همایش مدیریت جهادی در اسفند ماه سال گذشته 

از دیگر برنامه های دانشگاه در این عرصه می باشد.
مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
همچنین انتشار کتابی تحت عنوان کنکاش در بیوتروریسم 
از آثار این واحد  دانشگاهی است که امروز در همین برنامه 
پدافند غیر عامل  با حضور سردار حیدری معاونت سازمان 

رونمایی گردید.
فرهنگ افزود: در این واحد، دفتر پدافند غیرعامل در فضای 
این دفتر هم  ایم و مسئولیت  اندازی کرده  راه  را  سایبری 
اکنون بر عهده یکی از اعضای هیأت علمی دکتر سلطان 
آقائی است و با یاری خداوند متعال و با همکاری دانشجویان 
بخش کامپیوتر در آینده ای نزدیک، دفتر تست نفوذ را هم 

راه اندازی خواهیم کرد که در نوع خود بی نظیر است.
اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  حراست  مدیرکل 
عنوان کرد: همانگونه که بهتر از من می دانید حوزه پدافند 
غیرعامل حوزه ای اقتصادی و درآمد زا نمی باشد و برای 
از سردار حیدری  لذا  به بودجه دارد،  نیاز  برنامه ها  پیشبرد 
خواهشمندیم بودجه این امر را جزوی از بودجه پژوهش قرار 

دهند تا دوستان با انگیزه بیشتری به کار بپردازند.
فرهنگ در پایان سخنان خود از دست اندرکاران برگزاری 
امیرالمومنین)ع(  دانشجوئی  تشکل  از  بویژه  همایش  این 

بدلیل برگزاری این برنامه تقدیر و تشکر بعمل آورد .

مدیران و کارکنان حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( با برگزاری مراسمی از زحمات و خدمات چندین ساله 

دکتر علیرضا جاللی زند معاون سابق این حوزه تجلیل کردند.

در این مراسم کارکنان حوزه معاونت دانشجویی واحد اصفهان)خوراسگان( با تهیه و تقدیم لوح و هدایایی از 
زحمات و تالشهای ایشان در طول 5 سال تقدیر کردند.

متن لوح اهدایی از قرار زیر است:
بسمه تعالی

هر آنکس خدمت جانان به جان کرد             به گیتی نام خود را جاودان کرد

جناب آقای دکتر علیرضا جاللی زند 
معاون ارجمند دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان(

خاطر ما مسرور خاطرات سالیانی است که در سایه مدیریت بی بدیل حضرتعالی 
همراه و همگامتان بوده ایم. قدردان زحمات و دعاگوی همیشگی شما هستیم. رفتار 
مهربانانه، منش بزرگوارانه و تعالیم ارزشمندتان چون چراغی فراروی حال و آینده  
ما خواهد بود. به پاس زحمات بی شائبه شما نهایت سپاس و قدردانی کارکنان حوزه 

معاونت دانشجویی را خدمت حضرتعالی  ابراز می داریم.    
لطف حق یار و ساقی کوثر یاور شما باشد

                                                              
                                                                                                 
پرسنل حوزه معاونت دانشجویی
                                                                              تابستان 1۳۹4

عباسعلی  آقای  جناب  گرامی،  همکار 
از  غم  در  را  وارده  مسیبت  حبیبی 
تسلیت  مکــرمه  والــده  دادن  دست 
می گوییم و برای آن مادر شهید پرور 

از رب غفور طلب مغفرت داریم.

هیئت رئیسه، استادان و کارکنان دانشگاه

با مصوبه هیأت ممیزه صورت گرفت :

ارتقاء مرتبه علمی 
دکتر فروغی از 

دانشیاری به استادی

هفتمین  و  پنجاه  در  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
احمدعلی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ممیزه  هیأت  جلسه 
فروغی سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 

از دانشیاری به استادی ارتقاء مرتبه یافت.
در این جلسه که به ریاست دکتر حمید میرزاده برگزار 
هیأت  عضو  فروغی  احمدعلی  علمی  مرتبه  گردید 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تربیتی  علوم  گروه  علمی 

اصفهان)خوراسگان( به استادی ارتقاء یافت.
در ابالغیه مرتبه استادی فروغی چنین آمده است: 

گروه  دانشیار  ابری  فروغی  علی  احمد  دکتر  آقا  جناب 
اموزشی برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در 
خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به استادی، موضوع در 
ممیزه  هیأت   ۹4/6/8 مورخ  نشست  هفتمین  و  پنجاه 

دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
تاریخ ۹4/6/8،   از  اسن حکم  به موجب  تبریک  ضمن 
به مرتبه استادی گروه آموزشی مربوطه در دانشگاه آزاد 
اسالمی ارتقاء می یابید. امید است در مرتبه جدید نیز 
با تأییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر 
و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و 
دانشجویان عزیز بوده و در توسه علم و دانش گام های 

مؤثرتری بردارید.

،،

ایام سوگواری امام حسین )علیه السالم( تسلیت 



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و هفتم 
مهر ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و هفتم 
مهر ماه 1394
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جوان ترین دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

در نشستی صمیمانه و علمی با جوان ترین دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( مصاحبه ای 
انجام داده ایم. اقبال سعیدی که در دهه سوم از زندگی خود به درجه دانشیاری ارتقاء یافته است با ثبت 

نوآوری های گوناگون و مقاالت متعدد در زمینه بیوتکنولوژی علوم دام به این مرتبه علمی رسیده است.

این محقق  از تجربیات  برای بهرمندی  نسیم دانشگاه 
برای  را  زمینه  ایشان  با  گفتگوی صمیمانه  جوان طی 

رونمایی از یک تجربه خالق فراهم نموده است.

و  کنید  معرفی  را  خودتون  لطفا  دانشگاه:  نسیم 
بفرمایید اهل کجا هستید و رشته تحصیلیتون چیست؟

به نام خدا من شاهین اقبال سعیدی ابواسحاقی هستم و 
اهل روستای ابواسحاق از شهر فالرد که جزو شهرستان 

لردگان استان چهار محال بختیاری هستم.

نسیم دانشگاه: مجرد هستید یا متاهل ؟ چند فرزند 
دارید؟

سال 84 ازدواج کردم و دو فرزند چهار وشش ساله دارم.

نسیم دانشگاه: رابطه شما با فرزندانتان چطور است؟
یکی  شود،  می  سپری  دانشگاه  در  من  وقت  بیشتر 
بازی  هم  که  کنم  می  وقت  ظهرها  از  بعد  دوساعت 
فرزندانم شوم. با آن ها فوتبال بازی می کنم، نقاشی 
می کشم و یکسری قول هایی به ایشان می دهم که 

باید به آن ها عمل کنم.

نسیم دانشگاه: مقطع ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان 
را در کجا و چگونه گذراندید؟

عمده مقطع ابتدایی و راهنمایی را در روستای ابواسحاق 
را در  از مقاطع  از هر کدام  گذراندم ولی تقریبا ۲سال 
مال  شهر  در  نیز  را  دبیرستان  کردم،  سپری  لردگان 

الخلیفه گذراندم.

نسیم دانشگاه: خاطره شیرینی از این دوران دارید؟
و  بازی  نشاط،  و  از شور  پر  من  برای  دوران  این  کل 
بازیگوشی بود. وهر شیطنتی داشتم بجز درس خواندن.

آمد که تصمیم  پیش  نسیم دانشگاه: چه شرایطی 
گرفتید وارد دانشگاه شوید؟

گذراندم  می  کردن  بازی  فوتبال  به  را  وقتم  بیشتر 
از  بعد  بخوانم  درس  من  که  داشتند  اصرار  پدرم  ولی 
خود  با  پدر،  خواسته  این  مقابل  در  زیاد  مقاومت های 
گفتم بد نیست که من درس هم بخوانم و به خواسته ی 
تصمیم  پس  بدهم  تحصیل  وادامه  کنم  عمل  پدرم 
گرفتم درسم را ادامه بدهم ببینم چه اتفاقی می افتد؛ 
شاید پدرم درست گفته باشد. سال اول کنکور شرکت 
کردم و رتبه من ۳۰17 شد که رتبه خوبی نبود و هیچ 
جا قبول نمی شدم ولی بعد که اصرار پدرم را دیدم ودر 
خودم می دیدم که می توانم رتبه بهتری کسب کنم 
در ۳ ،4 ماهی که برای مرحله دوم کنکور وقت داشتم 
من حتی یک روز هم از خانه بیرون نیامدم و هر روز 
درس میخواندم و همان سال رشته علوم دامی دانشگاه 

صنعتی اصفهان قبول شدم.

نسیم دانشگاه: دوره لیسانس دوره شر و شور بودن 
دانشجویان است، از این دوران چه خاطره ای دارید؟

دوره لیسانس برای من دورانی بود که تازه وارد شهر 
اصفهان شده بودم، دوستانی پیدا کرده بودم که همه هم 

سن وسال خودم بودند، افکارشان خیلی به من نزدیک 
بود. بیشتر وقت را به بازیگوشی می گذراندیم وشب تا 
صبح درخوابگاه که دنیایی بود جدا بیدار کنار هم بودیم. 
یا به ورزش هایی مثل پینگ پونگ، بدنسازی، شنا و از 
این قبیل ورزش ها می پرداختیم  و کمتر سر کالس ها 
حاضر می شدیم و در اصل ، اثر درس در این دوران 
خیلی کم رنگ بود. صمیمی ترین دوستان من از دوره 

لیسانسم هستند. 

از ادمه تحصیل در مقطع  نسیم دانشگاه: هدفتون 
کارشناسی ارشد چه بود؟

سال سوم لیسانس بودم که به این جمع بندی رسیدم 
که در این دوره کار خاصی انجام ندادم و حتی معدل من 
زیر 14 بوده است وهیچ کاری هم یاد نگرفتم بنابراین 
پذیرش  هرچند  بدم  تحصیل  ادامه  گرفتم  تصمیم 
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی در سال 8۰-7۹ هم 
خیلی کم بود ، به نظر می رسید که برای من قبولی در 
باشد.  دانشگاه غیر ممکن  این  ارشد  مقطع کارشناسی 
عالوه بر اینکه با دوستانم  همراه بودم و با آنها وقت 
می گذراندم سعی کردم ازسال سوم هر شب ۲ الی ۳ 
ساعت درس بخوانم. در سال چهارم بیشتر وقتم را در 
کتابخانه می گذراندم وبطوری که 5-4 ساعت به سالن 
مطالعات می رفتم ومشغول درس خواندن می شدم؛ به 
تهران  دانشگاه  این طریق رشته ژنتیک و اصالح دام 

قبول شدم.

نسیم دانشگاه: آیا مقاله و نشریه ای در این مقطع 
شروع  زمانی  چه  از  را  علمی  مقاالت  نوشتن  داشتید؟ 

کردید؟ 
کارشناسی  دوران  از  من  تحصیلی  دوران  اصل  در 
ارشد شروع شد و کارشناسی برای من جنبه مقدماتی 

داشت وچون در این دوران باید تمرینات روزانه تحویل 
گرفتم.  خواندن  درس  به  تصمیم  بطورجدی  می دادیم 
اینکه درس  یا  بازار کار شوم  یا وارد  من ۲ راه داشتم 
بخوانم چون همزمان در یک شرکت مرغ مادرگوشتی 
نهایت  در  بودم؛  کارگاه  مدیر  و  بودم  کار  به  مشغول 

تصمیم به درس خواندن گرفتم.
می  خواندن  درس  برای  را  وقتم  تمام  دوم  سال  از 
ای  مقاله  ارشد  مقطع  در  حساب  این  با  ولی  گذراندم 
ندادم و وقتی وارد مقطع دکتری شدم از کارهای ارشدم 

مقاله ارائه دادم. 

به چه صورت  نحوه مطالعات شما  نسیم دانشگاه: 
بوده است؟

ابتدایی عمده درس خواندن من سر کالس  دوران  از 
بود به طوری که وقتی معلم درس می داد من تجزیه 
با معلم وارد بحث می شدم و در  تحلیل می کردم و 
گرفتم.  یاد می  کامل  به طور  را  مطالب  پایان کالس 
برای  از کالس  ارشد وقتی خارج  تا دوران کارشناسی 

درس خواندن نمی گذاشتم. از دوران بعد به دلیل رقابت 
بیشتر مجبور به مطالعات بیشتر بودم. برای امتحان زبان 
دانشگاه تهران به مدت 5 ماه فشرده مطالعه داشتم به 
طوری که آن قدر کتاب ها را خوانده بودم که قبل از باز 
کردن کتاب فصل را برای خودم مرور می کردم ونکات 
به  داشتم  ایراد  اگر  و  کردم  می  یادداشت  را  امتحانی 
سراغش می رفتم وگرنه فصل بعدی را مرور می کردم 
اینکه در سال 8۲ رتبه اول زبان دانشگاه تهران را  تا 
کسب نمودم. به دلیل رقابت شدید که ۲ نفر در دانشگاه 
دراین  داشت  پذیرش  آزاد  دانشگاه  در  نفر   ۳ و  تهران 

مقطع چندین بار یک کتاب را می خواندم.

نسیم دانشگاه: این مقاالت در ژورنال های خارجی 
چاپ شده است؟

به  را  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  دکتری  مقطع  در 
دانشگاه  ژورنال  در  که  کردم  تهیه  مقاله  صورت 
خوراسگان به صورت فارسی چاپ شد و بعد دو مقاله 
رویان  پژوهشکده   ISI ارائه کردم ودر ژورنال  فارسی 
به  شروع  همکاران  از  یکی  با  آن  از  بعد  و  شد  چاپ 
نوشتن مقاله انگلیسی کردم ودر سال ۲۰1۰ اولین مقاله 
انگلیسی را با یکی از همکارانم نوشتم و از سال ۲۰1۰ 
در کنار همکاری با دوستان، خودم هم شروع به نوشتن 
مقاله    ۲5،  ۲۰15 سال  تا  و  کردم  انگلیسی  مقاالت 
انگلیسی نوشتم که عمدتا در ژورنال های رده اول به 

چاپ رسیده است.

و  چیست  دانشگاه  در  شما  سمت  دانشگاه:  نسیم 
نحوه استخدام شما در دانشگاه چگونه بوده است؟

و  شدم  قبول  تهران  دانشگاه  دکتری  که   8۳ سال  در 
برای بورس در اینجا اقدام کردم وبعد از موافقت بورسیه 
چون همزمان علوم تحقیقات هم قبول شدم در دانشگاه 
بورسیه  با   84 سال  در  کردم.  شرکت  تحقیقات  علوم 
استخدام رسمی شدم تا سال 87 که دکتری تمام شد. 
دانشکده  پژوهشی  مدیر  باسمت   88 سال  ابتدای  از 
کشاورزی و با سمت استادیاری همکاریم را با دانشگاه 
ادامه دادم تا خرداد سال۹4 که تا هم اکنون که بعنوان 

مدیر قطب ترانژنزیز دانشگاه مشغول فعالیت هستم.

نسیم دانشگاه:  شما جوان ترین شخصی هستید که 
در این دانشگاه به مرتبه علمی دانشیاری رسیدید،چطور 
شد که در این سن به این مرتبه علمی رسیدید و هم 

اکنون چه احساسی دارید؟
برای دانشیار شدن یکسری شرایط آموزشی ، اجرایی و 
پژوهشی الزم است و با توجه به اینکه شرایط پژوهشی 
کار  کتاب،  اختراعات،  ثبت  مقاالت،  چاپ  لحاظ  از  را 
بود  خوب  نسبتا  کارها  قبیل  واین  پژوهشی  حوزه  در 
کردم  اقدام  دانشیاری  برای  پیش  سال  یک  بنابراین 
شد  نهایی  من  دانشیاری  خردادماه  در  خوشبختانه  که 
و حکم دانشیاری من مربوط به خردادماه امسال است .
نسیم دانشگاه: چه شرایطی باعث زدن جرقه اختراع 

در ذهن شما شد ؟
انجام دادم  را در پژوهشکده رویان  نامه دکتری  پایان 

و یک دوره به صورت همکار به موسسه اگری سرچ 

نیوزلند رفتم در آن جا با افراد رده اول دنیا آشنا شدم و 
مشاهده کردم که کارهایی که آن ها انجام می دهند 
داشته  نوآوری  دنیا  سطح  در  باید  که  هست  کارهایی 
باشد وتکرار کارهای بقیه نیست و انجام یکسری اصول 
اثبات  و  فرد  هر  یادگیری  برای  ابتدا  گزارشات  وتکرار 
به  صورت یک  وباید  است  دیگران  گزارشات  صحت 
چالش باشد و یک مشکل را حل کند. در آنجا با این 
دیدگاه آشنا شدم و از آن به بعد روی پروژه هایی کار 
کردم که بتواند یک معضل را حل کند، بتواند یک ایده 

جدیدی را در آن زمینه علمی ارائه بدهد.

را  اختراعتون  از  ای  خالصه  لطفا  دانشگاه:  نسیم 
برای ما بفرمایید؟

در سال 84 تا هم اکنون در زمینه انتقال ژن و تکنولوژی 
پروژه  تولید مثل مشغول کار هستم و در همان  های 
دکتری به یک محیط کشتی رسیدیم که می توانست 
بدون تولید جنین آزمایشگاهی، بدون اینکه سلول های 
حمایت کننده تخمک را داشته باشیم، همه شرایط را 
که  کنیم  ایجاد  است  مشخص  کامال  که  محیطی  در 
تخمک را به مرحله بلوغ برساند تا بتواند به یک جنین 
نبود  دلیل  به  کنیم.  پیدا  دست  انتقال  برای  مطلوب 
تکنولوژی  از   MICRO INJECTION دستگاه 
هایی ساده  با بازدهی مناسب جهت انتقال ژن استفاده 
انتقال ژن  اینکه حوزه تکنولوژی  با توجه به  کردیم و 
این  اهلی در موسسات خیلی محدوداست  در حیوانات 
نوآوری  عنوان  به  و  است  بوده  مناسب  انتقال  روش 
محسوب می شود . مثال تکنولوژی انتقال ژن از طریق 
طریق  از  مرغ  جنین  به  ژن  انتقال  تکنولوژی   ، بیضه 
Transfration  جنین بوده است. هم چنین تغییر 
جنسیت در جوجه از ماده به نر بازدهی مناسبی داشته 
است. بنابراین به دلیل محدودیت ها کار ماجنبه نوآوری 

داشته است. 

اختراع تجاری  این  از نظر شما  آیا  نسیم دانشگاه: 
خواهد شد؟

ابداع   و  کنیم  می  کار  تکنولوژی  ابداع  سطح  در  ما 
کمک  دستی  روش  به  ژن  انتقال  های  تکنولوژی 
می کند که ژن های مختلفی را انتقال دهیم و همین 

روش انتقال می تواند جنبه تجاری داشته باشد.
نسیم دانشگاه: آیا استفاده نکردن از دستگاه های 

انتقال ژن درصد خطا را باال نمی برد؟
درMICRO INJECTION ژن در جنین تزریق 

می شود ولی به طور دستی ژن در نزدیکی جنین منتقل 
دارد  جذبی  خاصیت  جنین  اینکه  دلیل  به  و  شود  می 
هایی  تکنولوژی  از  استفاده  ما  کار  و  بلعد  می  را  ژن 
است که از سدهای ممانعت کننده از ورود ژن به داخل 
ژنوم میزبان جلوگیری شود پس درصد خطا در روش 
  Micro injection کمتر از روش  Handeling

خواهد بود.

ایده  در  دانشگاه  شما،  دیدگاه  از  دانشگاه:  نسیم 
سازی دانشجویان چقدر موثر است؟ 

دانشگاه می تواند بستر را آماده کند یعنی امکانات الزم 
آماده کند. دانشجو در مقطع  برای تحقیق محققان  را 
کارشناسی یا فاقد ایده است یا ایده هایی خام دارد. یا 

ایده ها ضعیف است یا باالتر از تکنولوژی های 
روز دنیاست بنابراین اساتید باید ایده های دانشجویان 
دانشجو  باشند  مناسب  ها  ایده  این  اگر  کنند.  بالغ  را 
می تواند از آن ها به عنوان موضوع پایان نامه استفاده 
کند و گاهی در حین کار به ایده های جدیدی خواهد 

رسید.
و  آزمایشگاه  و  کند  فراهم  را  بستر  این  باید  دانشگاه 

بودجه موادآزمایشگاهی را دراختیار دانشجو بگذارد.

نسیم دانشگاه: چه راه حلی برای ایجاد ایده های 
خالق در ذهن دانشجویان دارید؟

دانشجویان باید یاد بگیرند چگونه فکر کنند و چگونه 
به مسائل نگاه کنند. در انتخاب موضوع یا قبال طراحی 
را  کار  ادامه  بندی  وجمع  مطالعه  از  وبعد  باشد  شده 
با  دنیا  در  چالش  یکسری  وجود  با  ویا  کند  پیگیری 
چالش  آن  اولیه  اصول  انجام  با  مناسب  منابع  بررسی 
را حل کند. با یاد دادن اینکه دانشجو بعد از فکر کردن 
ازنتایج  برآورد  باید  آزمایش کند  پردازی طراحی  وایده 

بدست آمده و ثبت نتیجه کار را هم یاد بگیرد.

نسیم دانشگاه: از نظر شما یک فرد معمولی میتواند 
یک مبتکر و مخترع شود؟

مبتکرها افراد معمولی هستند ونیازی نیست که ما حتما 
ویژگی خاصی داشته باشیم تا مبتکر شویم. اگر هرکس 
در هر زمینه ای که کار می کند تمرکز داشته باشد ودر 
آن زمینه مطالعه کند و در آن زمینه فکر کند می تواند 

خالقانه وارد شود. 
در  تاثیری  اختراعاتتون  و  ابتکارات  نسیم دانشگاه: 
زندگی روزمره شما داشته و آیا دیدگاهتون را به زندگی 

آینده تغییر داده است؟
جنین  با  بیشتر  کنم  می  کار  من  که  ای  رشته  چون 
ایجاد  تخمک  و  اسپرم  لقاح  از  هم  جنین  و  دارد  کار 
می-شود و یک فردی از تکثیرتک سلول رخ می دهد 
می  فرد  این  که  فرد  خلقت یک  از شروع  ما  بنابراین 
تواند یک حیوان یا یک انسان باشد را می توانیم ببینیم 
تاثیر  خیلی  زندگی  به  نسبت  من  دیدگاه  روی  این  و 
ها  ژن  کل  اینکه  وجود  با  مثال  برای  است.  گذاشته 
در بدن یک فرد ثابت هستند اما در زمان تولد هرفرد 
یکسری ازژن ها بیان می شوند ابتدا ژن های بنیادی 
و  شوند  می  خاموش  ها  ژن  آن  ادامه  در  ولی  هستند 
نهایتا مجموعه ژن های دست، پا، قلب وغیره است که 
مسئولیت ساخت یک قلب را دارد یا مسئول ساخت ۲ 
انسان،  این روند تکاملی در  بیشتر و  نه  چشم است و 

حیوان و حتی گیاه مثل معجزه خواهد بود. 

المللی  بین  های  کنفرانس  در  آیا  دانشگاه:  نسیم 
شرکت کرده اید؟

بله مثل بقیه همکارانم منم درکنفرانس های ملی و بین 
المللی شرکت میکنم.

بین  کنفرانس های  در  تفاوتی  دانشگاه: چه  نسیم 
المللی و ملی می بینید؟

ملی  ملی عمدتا روی دستاوردهای  در کنفرانس های 
تاکید می شود وسعی هم بر این هست که از استادهای 
برجسته کشوردعوت شود و از تعداد محدودی از اساتید 
های  کنفرانس  در  ولی  میشود  دعوت  المللی هم  بین 
تا کنون محققین  المللی دستاوردهایی هست که  بین 
جا  آن  در  و  بیاورند  بدست  اند  توانسته  دنیا  سطح  در 
شما می توانید دستاوردهای خودتون را با علم روز دنیا 

مقایسه کنید.

برگذار  پرقدرت  برای  پیشنهادی  دانشگاه:  نسیم 
شدن کنفرانس های ملی دارید؟

و  شود  دعوت  برجسته  اساتید  از  کنفرانس  هر  در  اگر 
تخصصی به موضوع نگاه شود و همچنین در آن زمینه 
از استادانی که صاحب نظر هستند و حتی  از خارج از 
کشور دعوت شود بهتر خواهدبود.  چون هر کنفرانسی 
شود  سعی  است  بهتر  و  دارد  مختلف  موضوع  چندین 
دانشگاه  از  را  اساتید  همه  بطوریکه  بزنند  فراخوان 
دانشجویان  به  هم  ها  آن  و  کند  درگیر  مختلف  های 
ها  کنفرانس  این  تعداد  کنم  می  پیشنهاد  کنند.  ابالغ 
در سال به حداقل ممکن برسد یعنی در سال، ما یک 
باشد  معتبر  خیلی  که  ملی  در سطح  کنفرانس  دو  الی 
بیشتر نداشته باشیم نه اینکه تنوع زیادی داشته باشیم 
برای  مساله  مهمترین  کند.  پیدا  کاهش  کیفیت  که 
کنفرانس ها نیزتامین بودجه است. زمانی می توانیم از 
محققین برتر دنیا دعوت کنیم که هزینه الزم را داشته 

باشیم.

نسیم دانشگاه: چقدر در روز نشریه و مقاله مطالعه 
می کنید؟

می  نوشتن  مقاله  و  خواندن  مقاله  به  را  وقتم  عمده 
گذرانم.

به  شما  های  نوآوری  از  تعداد  چه  دانشگاه:  نسیم 
بازنگری  حال  در  ها  آن  از  تعداد  وچه  رسیدند؟  ثبت 

است؟
دلیل  به  بقیه  ولی  است  رسیده  ثبت  به  کارها  از  دوتا 
ثبت  پروسه  بودن  وطوالنی  زمان  و  نیرو  محدودیت 

اختراع  به صورت مقاله چاپ شده است.

شما  مثل  درسی  لحاظ  از  فرزندان  دانشگاه:  نسیم 
هستند؟ آیا فرزندان خود را به ایده سازی ترغیب می 

کنید؟ 
اکثرا فکر می کنند که فرزندانشون باید مثل خودشون 
جدا  قضیه  این  از  هم  من  احتماال  کنند  پیدا  پرورش 
اهل  خیلی  پایین  مقطع  در  فرزندانم  اگر  بود.  نخواهم 
گیرم.  نمی  ها  آن  به  ایرادی  نباشند  خواندن  درس 
با  پردازند  می  بازیگوشی  و  بازی  به  اگر  دارم  تمایل 
به آن ها  اما  بدهند.  انجام  را  این کار  دیدگاه خالقانه 
سخت نمی گیرم چون جامعه وطبیعت به آن ها آموزش 

خواهند داد.

نسیم دانشگاه: برنامتون برای آینده چیست؟
مجوز رسمی قطب ترانسژنزیز به دانشگاه آزاد اسالمی 
کارو  موضوع  این  اهمیت  و  است  شده  داده  اصفهان 
ایده های ما را منسجم تر ساخته است و امیدواریم که 
رتبه علمی  بهتر و  بودجه  با  تا  باعث شود  این شرایط 
باالتر ایده های بهترو نوآوری های متعدد و روابط بین 

المللی باالتری را داشته باشیم.
آینده  سال   ۲ در  قراراست  آتی  های  برنامه  طی  و 
به  ژن  انتقال  حوزه  در  را  دنیا  روز  های  تکنولوژی 
معرض اجرا برسانیم وبا حمایت وسرمایه گذاری دولت 

به مرحله تجاری سازی برسانیم.

اقبال سعیدی: دانشگاه می تواند بستر 
و  کند  آماده  محققان  تحقیق  برای  را 
امکانات الزم را درخصوص ایجاد ایده 
اساتید  نماید. همچنین  فراهم  نو  های 
بلوغ  به  را  دانشجویان  ایده های  باید 
رسانند و اگر این ایده ها مناسب باشند 
عنوان  به  ها  آن  از  تواند  می  دانشجو 
موضوع پایان نامه استفاده کند و البته 
دانشجویان باید یاد بگیرند چگونه فکر 

کنند و چگونه به مسائل نگاه کنند.

مبتکرها  دانشگاه:  جوان  دانشیار 
افراد معمولی هستند و نیازی نیست 
داشته  خاصی  ویژگی  حتما  ما  که 
باشیم تا مبتکر شویم. اگر هرکس 
کند  می  کار  که  ای  زمینه  هر  در 
زمینه  آن  در  و  باشد  داشته  تمرکز 
مطالعه کند و در آن زمینه فکر کند 
می تواند خالقانه به توسعه و تحول 

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

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

400  مراجعه کنند. 

 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 031-35354049 

   پذیرش آگهی و تبلیغات:
031-35354049

 صندوق پستی:
81595-158 

 پیامک: 
3000828486

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

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

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

   طراح و صفحه آرا: حسین صفری
    گروه هماهنگی: احسان ا... مسیبی، منصور یقینی، محمود بدیعی

  نسخه الکترونیکی : رامین ساوج
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