
 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و پنجم 
مرداد ماه 1394

1

http://nasim.khuisf.ac.ir نشریه داخلی روابط عمومی | دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( |دوره جدید |  شماره سی و پنجم | مرداد ماه 1394 | 16 صفحه | 300 تومان 

مقام معظم رهبری:

محيط دانشگاه، بايد محيط دينى باشــد. بايد اين را تأمين كنيم. و اين نمى شود، مگر 
اين كه شــما كه رؤسا و مسئوالن دستگاههاى دانشگاهى كشور هستيد ... صددرصد با 
تعصب دينى و انقالبى و پايبندى شديد و اصرار بر اين كه بايد دين حاكميت پيدا كند و 

چترى بر زندگى محيط دانشگاه بزند، اين هدف را تعقيب كنيد.
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آزاد اسالمی  معاون سنجش و پذیرش دانشگاه 
این  در  دانشجو  آزمون  بدون  پذیرش  جزئیات 

دانشگاه را تشریح کرد.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( از 
سوی پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه 
در  پردازی  نظریه  کانون  عنوان  به  اسالمی  آزاد 

حوزه امنیت فرهنگی انتخاب گردید.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
کارشناسي  مقاطع  در  آزمون  بدون  پذیرش  گفت: 
ارشد و دکتري تخصصي در دانشگاه آزاد اسالمی، بر 
اساس ضوابط معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه، 

ویژه فارغ التحصیالن ممتاز است.

جزئیات پذیرش بدون آزمون دانشجو در 

دانشگاه آزاد اسالمی

انتخاب واحد اصفهان )خوراسگان( 
بعنوان کانون نظریه پردازی در حوزه 

امنیت فرهنگی

در دانشگاه آزاد اسالمی پذیرش بدون 
آزمون در مقاطع کارشناسي ارشد و 

دکتري تخصصي ویژه فارغ التحصیالن 
ممتاز است

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

مزایای تغییر ساختار

آزاد اسالمی به عنوان بزرگترین  دانشگاه 
دانشگاه آزاد جهان از گسترش و توسعه ای 
افزون  طی  و  شده  برخوردار  کننده  خیره 
تا  گرفته  ها  شهر  کالن  از  سال   30 بر 
شهرستان های کوچک کشور شبکه وسیع 
فزاینده  مطالبه  به  و  شده  اندازی  راه  آن 
جوانان برای ورود به آموزش عالی و ادامه 
پاسخی  دلخواه  های  رشته  در  تحصیل 

درخور داده است.
و  جمعیت  رشد  نرخ  کاهش  دنبال  به 
دولتی  های  دانشگاه  گسترش  همچنین 
آموزش عالی که  و موسسات غیرانتفاعی 
مطالعه  بدون  و  تامل  بی  دوره،  یک  در 
راه  سر  بر  را  مشکالتی  و  آمد  وجود  به 
نظام آموزش عالی کشور قرار داد و رشد 
مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای 
مواجه،  اکنون  که  است  طبیعی  بزرگ 
کاهش استقبال از مراکز کوچک دانشگاه 
همت  با  که  چند  هر  باشیم  اسالمی  آزاد 
هایی  راه  توان  می  هم  هنوز  خالقیت  و 
برگزید تا این مراکز بتوانند به فعالیت خود 
در  را  عالی  آموزش  چراغ  و  دهند  ادامه 
نگه  روشن  جمعیت  وکم  کوچک  مناطق 

دارند.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  عالی  مدیریت  اما 
این  ساختار  به  بازنگری  در  است  مدتی 
عنوان  با  هایی  طرح  ارائه  و  دانشگاه 
تجمیع 1 و 2 و 3 در اندیشه چابک سازی 
هاست  هزینه  در  جویی  صرفه  و  کاری 
دهد.  افزایش  را  وری  بهره  نرخ  بتواند  تا 
این  مدیریت  شدن  استانی  راستا  این  در 
استان  هر  مسئولیت  واگذاری  و  دانشگاه 
نوینی  فصل  استان  مرکز  واحد  ریئس  به 

به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فعالیت های  در 
وجود اورده است . به نظر می رسد روسای 
محترم واحد ها و مراکز از این پس الزم 
است دید واحدی را به دیدگاه استانی ارتقا 
بخشند و به مصالح کمی و کیفی دانشگاه 
در سطح استان و حتی کشور یبندیشند و 

در این زمینه طرحی نو دراندازند.
یک  ها  مسئولیت  شدن  فدرالی  تجربه 
دار  ریشه  و  عمیق  اجتماعی  ی  مطالبه 
و  مردم  وقتی  است  بوده  جهان  تاریخ  در 
مقدرات  تعیین  در  که  کنند  باور  مدیران 
بر  مسئولیتی  و  دارند  سهمی  خویش، 
انگیزه ی  با  گرفته  قرار  آنان  عهده ی 
بیشتری فعالیت می کند و تمام همت خود 
را به کار میگیرند تا توانمندی های خویش 
اشتراک  به  عمومی  مصالح  جهت  در  را 
عظیمی  نیروی  افزایی  هم  با  و  بگذارد 
کار  به  پیشرفت  و  خدمت  و  کار  برای  را 
روشن  و  دور  افق های  به  باید  ما  گیرند. 
فردا بیندیشیم و توسعه پایدار را در تحقق 
برنامه ریزی استراتژیک جست و جو کنیم. 
این رسالت بزرگ دانشگاه است و مرکزی 
این  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  وسعت  به 
ارتباط از مسئولیت سنگین تری برخوردار 
می باشد . ما باید درمان مشکالت امروز 
تربیت   ، علم  تولید  با  را  جامعه  فردای  و 
کردن  آماده  و  توانمند  متخصص  نیروی 
مدیران و کارشناسانی گرانمایه پیدا کنیم 
و در اختیار آنان بگذاریم. برای نشان دادن 
حقانیت راه خویش ، برای اثبات خدمت به 
مردم، برای اعتالی نظام اسالمی ، برای 
جلب اعتماد افکار عمومی، برای ادامه ی 
مقتدرانه در عرصه های جهانی و  حضور 
برای مقابله ی موثر با نقشه های شومی 
و  ملت  این  علیه  جهانی  های  قدرت  که 
کشور همواره داشته اند ما به دانشگاه های 
که  نیازمندیم  نگر  آینده  و  پیشرو  پویا، 
در  همکاران  ی  همه  اهتمام  با  انشاا... 
حاصل  هدف  این  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
می شود و درخت عظم علمی دانشگاهیان 

به بار می نشیند.
 

 هفتــه کــرامت گــرامی بــاد

ستاری:
بسیار خوشحالم که فرصت دست داد از واحد 

اصفهان)خوراسگان( بازدید نمایم
8 صفحه
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معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی تشریح کرد:

جزئیات پذیرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی

اسالمی  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  معاون 
این  در  دانشجو  آزمون  بدون  پذیرش  جزئیات 

دانشگاه را تشریح کرد. 
پذیرش  و  سنجش  معاون  فاضل،  علوی  دکتر 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
در  مطلب  این  بیان  با  ایسنا،  دانشگاهی  سرویس 
آزاد  دانشگاه  در  آزمون  بدون  پذیرش  خصوص 
کاردانی  مقاطع  در  آزمون  بدون  پذیرش  گفت: 
سامانه  از طریق  ناپیوسته  و  پیوسته  کارشناسی  و 
ثبت نام الکترونیکی معاونت سنجش و پذیرش به 

آدرس www.azmoon.org انجام می شود.
با  است  الزم  ها  دوره  این  داوطلبان  گفت:  وی 
معاونت  الکترونیکی  نام  ثبت  سامانه  به  مراجعه 
های  محل  رشته  از  اطالع  و  پذیرش  و  سنجش 
ضمن  و  اقدام  خود  نام  ثبت  به  نسبت  دوره  این 

واحد  به   ، نام  ثبت  تاییدیه  از  چاپی  نسخه  تهیه 
دانشگاهی مورد نظر مراجعه کنند.

تمام  در  سامانه  این  اینکه  بیان  با  فاضل  علوی 
براساس  داوطلبان  است،گفت:  فعال  سال  طول 
زمان ثبت نام و تقویم آموزشی دانشگاه در اولین 

نیمسال تحصیلی شروع به تحصیل خواهند کرد.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  معاون 
مقاطع  در  آزمون  بدون  پذیرش  اینکه  بیان  با 
فارغ  ویژه  تخصصی  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
التحصیالن ممتاز است،گفت: زمان ثبت نام در این 
دوره ها در آذرماه هرسال خواهد بود و اعالم نتایج 
آن برای مقطع کارشناسی ارشد طی دو مرحله در 
بهمن ماه و شهریور ماه و برای دکتری تخصصی 

در شهریور ماه هرسال انجام می شود.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  معاون 
دوره  متقاضیان  تحصیل  خصوص  در  همچنین 

آزاد  دانشگاه  در  آزمون  بدون  تخصصی  دکتری 
اسالمی به ایسنا گفت: در دوره دکتری تخصصی 
نامه  پایان  نمره  معدل،  از  حاصل  امتیاز  براساس 
و مقاالت و تولیدات علمی رتبه بندی و براساس 
امتیاز مکتسبه به گروه تخصصی مربوطه  اولویت 
اولویت  براساس  و  معرفی  علمی  مصاحبه  برای 
به  پذیرش  ظرفیت  به  توجه  با  و  نهایی  امتیاز 

واحدهای دانشگاهی مجری معرفی خواهند شد.
پذیرش  کرد:  تاکید  پایان  در  فاضل  علوی 
فارغ  ویژه  ارشد  کارشناسی  مقطع  آزمون  بدون 
التحصیالن دانشگاه آزاد است، درحالی که پذیرش 
بدون آزمون دکتری تخصصی محدودیتی به لحاظ 
دانشگاه محل صدور مدرک پایه ندارد. همچنین در 
دوره های بدون آزمون مقاطع تحصیالت تکمیلی 
داوطلبان موظفند در رشته همنام و یا متجانس با 

مقطع پایه خود ثبت نام کنند.

رئیس واحد اصفهان)خوراسگان(خبر داد:

ارائه تسهیالت قرض الحسنه بلند مدت به دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
و  کارمزد  بدون  های  وام  و  تسهیالت  ارائه  از  اصفهان)خوراسگان( 
قرض الحسنه بلند مدت به منظور تسهیل در پرداخت شهریه تحصیلی 

دانشجویان در دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد.   
احمد علی فروغی در خصوص هزینه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی 
عنوان  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  درآمدهای  اینکه  به  باتوجه  گفت: 
دانشجویان و کمکهاي مردمی  از محل شهریه  انتفاعی  موسسه غیر 
تأمین می گردد، لذا از دانشجویان در آغاز هر نیمسال تحصیلی مبلغی 
به عنوان شهریه ثابت و مبلغی نیز به ازاي هر واحد درسی به عنوان 
از شروع هر سال  شهریه متغیر دریافت می گردد که میزان آن قبل 
تحصیلی با تصویب هیأت امناي استانی دانشگاه اعالم می شود و این 
مقررات براي تمامی دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی و براي نظام 

آموزشی تمام وقت یا پاره وقت بطور یکسان اعمال می گردد.
دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
در همین راستا به منظور رفاه حال دانشجویان، صندوق رفاه و بیمه 
دانشجویی، وام هایی را به صورت قرض الحسنه در اختیار دانشجویان 
مالی  به دو دسته؛ تسهیالت  توان  را می  وام ها  این  می گذارد  که 

دانشجویی و منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری تقسیم کرد. 
در  افزود:  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
کوتاه  دسته  سه  به  زمانی  مدت  نظر  از  ها  الحسنه  قرض  اول  گروه 
مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردند؛ قرض الحسنه کوتاه 
مدت حداکثر 6 ماه، قرض الحسنه میان مدت حداکثر 12 ماه و قرض 
الحسنه بلند مدت حداکثر  60ماه. فرصت تسویه خواهند داشت و البته 
قرض الحسنه هاي کوتاه مدت و میان مدت در زمان تحصیل دانشجو 

تسویه می گردند.
فروغی اظهار کرد: بر این اساس  وامهاي کوتاه مدت 3 تا 6 ماهه بدون 
بهره بوده و تا پایان هر ترم تحصیلی تسویه حساب می شوند و وامهاي 
میان مدت، به دانشجویانی تعلق می گیرد که براي بازپرداخت نیاز به 
بیمه  و  رفاه  اعتبارات شعب صندوق  از محل  و  دارند  بیشتري  مهلت 
دانشجو  اختیار  در  دانشجویان واحدها طبق ضوابط و مقررات مربوط 

گذاشته می شود و در زمان تحصیل دانشجو تسویه می گردد.
در خصوص  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیئت  دبیر 
وامهای  وامهاي بلند مدت گفت: این دسته از وام ها از دو مأخذ منابع 

داخلی و  منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تأمین می شوند و  این 
نوع تسهیالت در اختیار دانشجویانی قرار می گیرد که در حین تحصیل 
قادر به تأمین و پرداخت شهریه و اقساط قرض الحسنه خود نمی باشند 
و پس از اتمام دوره تحصیل بصورت اقساطی اقدام به تسویه وام خود 

خواهند کرد.
دانشگاه  در  کرد:  ابراز  الحسنه  قرض  های  وام  سایر  مورد  در  وی 
به  نیز  دیگری  های  وام  شده  گفته  های  وام  بر  عالوه  اسالمی  آزاد 

دانشجویان اختصاص داده می شود که انواع این وام ها عبارتند از؛ 
- وام کمک هزینه اجاره، بابت تأمین بخشی از هزینه تحصیلی قابل 

پرداخت براي مدت یک بار در طول تحصیل، 
مسکن  اجاره  از  بخشی  تأمین  بابت  مسکن،  هزینه  کمک  وام   -
دانشجویان در طول مدت تحصیل و صرفًا جهت مسکن دانشجویان 

غیر بومی و با بازپرداخت 12 ماهه، 
- وام  کمک هزینه ازدواج که این وام از محل منابع صندوق رفاه و 
بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق می گیرد که در زمان دانشجویی 
اول  ازدواج  جهت  و  تحصیل  طول  در  بار  یک  و  باشند  شده  متأهل 
پرداخت می شود. دانشجویان حداکثر یک سال پس از تاریخ عقد نامه 

فرصت دریافت وام مذکور را دارند.
در  بستري  جراحی،  عمل  جهت  صرفًا  وام   این  ضروری،  وام   -

بیمارستان، هزینه دارویی بیماریهاي خاص و زایمان می باشد.

آزمون کتبی تفسیر سوره مبارکه حدید برگزار شد

در راستای اجرای طرح قرآنی رمضان بهار 
تفسیر  مسابقه حضوری  کتبی  آزمون  قرآن 
چشمگیر  استقبال  با  حدید  مبارکه  سوره 
اساتید و کارکنان دانشگاه در تاریخ 5 مرداد 
ماه 1394در محل سالن امتحانات دانشگاه 
 ) اصفهن)خوراسگان  واحد  اسالمی  آزاد 

برگزار گردید. 
در این آزمون که بصورت  سی سئوال چهار 
گزینه ای  ودرو عدد سئوال تشریحی برگزار 
گردید، کارکنان و اساتید به رقابت پرداختند 
از محل  انتخاب و هدایایی  برتر  نفرات  که 

بودجه فرهنگی به آنان داده خواهد شد.
ضمنا افرادی که در آزمون فوق حد نصاب 
معادل 16  نمایند  را کسب  امتیاز  60درصد 

همین  با  آموزشی  کارگاه  گواهی  ساعت 
عنوان دریافت خواهند نمود.

همچنین به نفرات برتر که در رشته حفظ نیز شرکت 
نمایند به رسم یاد بود هدایایی اهدا خواهد شد.

با انتخاب فدراسیون فوتبال ایران صورت گرفت:
کارشناس تربیت بدنی واحد 

اصفهان)خوراسگان(، بهترین داور 
لیگ برتر فوتبال ایران شد

سید احمد صالحی کارشناس اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
برترین های چهاردهمین دوره لیگ  اصفهان)خوراسگان( در مراسم معرفی 
برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عنوان بهترین داور و نشان سوت طالیی 

را از آن خود کرد.
این مراسم در بخش معرفی بهترین داور فصل، یداهلل جهانبازی، سید  در 
احمد صالحی و سید حسین زرگر نامزد بودند که اصفهانیان رییس کمیته 
داوران فدراسیون فوتبال، سید احمد صالحی را به عنوان بهترین داور لیگ 

چهاردهم معرفی کرد. 
اصفهانیان پیش از اهدای جایزه صالحی گفت: با توجه به اینکه داوران رکن 
متاسفانه  آنان شود که  به  بیشتری  توجه  باید  فوتبال کشور هستند،  اصلی 

دیده نمی شوند. 
منصوری،  محمدرضا  و  محمدی  عیوض  تورج  ظهیری،  حسن  همچنین 
محمدرضا  که  بودند  چهاردهم  لیک  داور  کمک  بهترین  بخش  نامزدهای 
فوتبال  برتر  لیک  چهاردهم  فصل  داور  کمک  برترین  عنوان  به  منصوری 

ایران معرفی شد.
شایان ذکر است سید احمد صالحی دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی 
و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش و تربیت بدنی بوده و از سال 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  بدنی  تربیت  کارشناس  عنوان  به  تا کنون   1379

واحد اصفهان)خوراسگان( مشغول به کار می باشد.
وی با دارا بودن درجه داوری ملی از سال 1374 داوری فوتبال را به صورت 
حرفه ای شروع کرده و از سال 1386 تا کنون در لیگ برتر فوتبال ایران بیش 

از 160 بازی را داوری نموده است.
صالحی پیش از این نیز در سال 1386 به عنوان پدیده جوان داوری لیگ 
برتر شناخته شده و دو سال نیز کاندیدای قضاوت شهرآورد پایتخت بوده و 

جزء برترین داوران فوتبال ایران از نظر آمادگی جسمانی می باشد.
در  را  این موفقیت  آنا گفت: کسب  با خبرنگار خبرگزاری  در مصاحبه  وی 
و  استادان  مادر،  پدر،  زحمات  مدیون  بعد  و  متعال  خداوند  الطاف  از  ابتدا 
ریاست  ابری  فروغی  دکتر  آقای  جناب  بخصوص  مسووالن  حمایت های 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( می دانم.

حوزه معاونت فرهنگی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار کرد:

کارگاه آموزشی حجاب و عفاف و راهکارهای گسترش آن در جامعه و دانشگاه 

آموزشی یک روزه حجاب  روابط عمومی و اطالع رسانی: کارگاه 
آزاد  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  حوزه  توسط  عفاف  و 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه آزاد اسالمی 
از  »حجاب«  افزود:  خبر  این  اعالم  با  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
ایراني اسالمي  ارزنده ترین نمودهاي فرهنگي، اجتماعي در تمدن 
مي باشد که پیشینه آن به قبل از ورود اسالم مي رسد، اما در فرهنگ 
اسالمي به اوج تعالي و منتهاي ارزش و اعتبار خود مي رسد. حجاب 
اسالمي مي باشد  تعالیم  در  ارزشي مهمي  پدیدة  مذهبي  و عفاف؛ 
و توجه به زمینه هاي فرهنگي اجتماعي به عنوان بستر آن بسیار 
شایسته و الزم مي نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش هاي 

بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. 
سید محسن شریعتی اظهار کرد: در کنار شرایط مساعد اجتماعي، 
براي ارزش تلقي کردن و الگوپذیري این فرهنگ، نیازمند دروني 

شک  بدون  مي باشد.  افراد  وجود  در  آن  شدن  نهادینه  و  سازی 
رسیدن به این هدف، نیازمند مشارکت و توجه جدي همة نهادها و 

دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند مي باشد. 
آزاد  دانشگاه  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  احیای  ستاد  رئیس 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( عنوان کرد: تدوین برنامه جامع 
به روز  و  الگوسازی  به ضرورت  توجه  با  فرهنگ عفاف و حجاب 
کردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور در 
محیط های دانشگاهی از ضروریات اجرای این دوره های آموزشی 

می باشد.
اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  حوزه  راستا  دراین  افزود:  شریعتی 
برگزاری  درصدد  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه کارمندان دانشگاه با عنوان حجاب 
و عفاف و راهکارهای گسترش آن در جامعه ودانشگاه بوده است 
فرهنگی  معاون  ریاحی  االسالم  حجت  توسط  نیز  کارگاه  این  و 
اسبق ستاد احیای استان و رئیس کنونی سازمان تبلیغات اسالمی 

شهرستان  لنجان برگزاری شد .

مدیرکل روابط عمومی واحد اصفهان اعالم کرد:

با توجه به اتمام ظرفیت رشته روانشناسی، داوطلبان عالقه مند در رشته علوم تربیتی ثبت نام کنند

عالمیان در گفت  وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا: با توجه به استقبال بسیار 
خوب و گسترده داوطلبین از رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( و تکمیل ظرفیت برخی رشته ها از جمله رشته 
روانشناسی، دفتر روابط عمومی این دانشگاه از داوطلبین عالقه مند به رشته 
روانشناسی خواست، با توجه به ظرفیت های باقیمانده، در رشته های نزدیک 

به روانشناسی مانند علوم تربیتی ثبت نام کنند.
مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی واحد اصفهان)خوراسگان( با اعالم 
این مطلب افزود: دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( بر اساس 
سیاست های اعالمی سازمان مرکزی دانشگاه اقدام به پذیرش بدون آزمون 
دانشجو در 29 رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته خود نموده که با توجه 

به استقبال خوب داوطلبین ظرفیت برخی رشته ها تکمیل شده و یا در حال 
تکمیل شدن است.

اصغر عالیمان اظهار کرد: در میان رشته های بدون آزمون اعالمی، رشته های؛ 
انگلیسی، زبان فرانسه، علوم تربیتی، روانشناسی، حسابداری، تربیت  زبان 
گلخانه ای،  تولیدات  مهندسی  کامپیوتر،  مهندسی  ورزشی،  علوم  بدنی، 
مهندسی شهرسازی و علمی کاربردی معماری و برخی گرایشات مهندسی 

کشاورزی، با استقبال خوبی مواجه بوده اند.
عالمیان با بیان اینکه جایگاه علمی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( در میان واحدهای دانشگاهی کشور و حتی در مقایسه 
با  از دانشگاه های دولتی در وضعیتی مطلوبی قرار دارد، گفت:  با بسیاری 
توجه به زمان باقیمانده و ظرفیت های خالی در برخی رشته های دیگر این 
دانشگاه، داوطلبین عزیز می توانند در اسرع وقت با مراجعه به سایت مرکز 

آزمون دانشگاه نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.   

عضو هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( عنوان 
پیش  ماه  یک  از  دانشگاه  این  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  دفتر  کرد: 
تاکنون با تشکیل ستادی، عالوه بر پاسخگویی حضوری و تلفنی به سؤاالت 
تخصصی داوطلبین، با برگزاری نشست های مشترک با کارشناسان مشاوره 
خبری  نشست  چندین  برگزاری  و  اصفهان  پرورش  و  آموزش  تحصیلی 
و  مالی  مدیرکل  و  آموزشی  معاون  و  دانشگاه  رئیس  با حضور  مطبوعاتی 
اطالع رسانی های مستمر در مطبوعات و خبرگزاری های ملی و محلی، 

زمینه ارتقاء سطح اگاهی داوطلبین عزیز را فراهم کرده است.
در  اصفهان)خوراسگان(  واحد  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
این  ابراز کرد:  این دانشگاه  از رشته های  خصوص تکمیل ظرفیت برخی 
دانشگاه در صدد است با مذاکراتی که با معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه 
انجام شده است ظرفیت پذیرش را در برخی از رشته ها که تقاضای باالیی 

داشته اند، افزایش دهد.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و پنجم 
مرداد ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و پنجم 
مرداد ماه 1394
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معاون پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد:

انتخاب واحـد اصفهــان )خوراسگـان( بعنوان کانون 
نظریه پردازی در حوزه امنیت فرهنگی 

آزاد  دانشگاه  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
سوی  از  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
آزاد  دانشگاه  فرهنگی  میان  مطالعات  پژوهشکده 
اسالمی به عنوان کانون نظریه پردازی در حوزه 

امنیت فرهنگی انتخاب گردید.

حسنعلی احمدی معاون پژوهشکده مطالعات میان 
فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی که در نشست هم 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  استادان  اندیشی 
اصفهان با عنوان فرهنگ و امنیت ملی جمهوری 
مطلب  این  اعالم  با  گفت  می  سخن  اسالمی 

اعضای  انتخاب  با  زودتر  چه  هر  امیدوارم  افزود: 
ثابت این کانون و آغاز به کار آن شاهد برگزاری 

کرسی های نظریه پردازی در این حوزه باشیم.
با عنوان  اندیشی  است نشست هم  شایان گفتن 
فرهنگ و امنیت ملی جمهوری اسالمی با حضور 
مدعوین و اعضاء هیئت علمی گروههای مدیریت 
روابط  و  سیاسی  علوم  فرهنگی،  ریزی  برنامه  و 
بین الملل، جامعه شناسی و .... واحدهای دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان در محل سالن جانبی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  امیرکبیر  المللی  بین  تاالر 

واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
مدیر مطالعات و پژوهش های فرهنگی دانشگاه 
اعالم  با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد 
این خبر افزود: در این جلسه پس از تالوت آیاتی 
اسماعیلی  رضا  سخنان  با  برنامه  کریم،  قرآن  از 
اصفهان  واحد  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
به  مقدم  خیر  عرض  از  پس  وی  آغازگردید. 

حوزه  در  فرهنگ  نقش  خصوص  در  حاضرین، 
عنوان  را  مطالبی  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت 

کرد.
نشست  این  ادامه  در  گفت:  کاظمی  حسین 
مطالعات  پژوهشکده  معاون  احمدی  حسنعلی 
میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی ضمن تشکر 
واحد  واجتماعی  فرهنگی  معاون  و  رئیس  از 
این  برگزاری  جهت  به  اصفهان)خوراسگان(، 
نشست، به تبیین جایگاه فرهنگ و لزوم اهمیت 
آن در زندگی اجتماعی و ارتباط آن با امنیت ملی 

جمهوری اسالمی ایران پرداخت.
اهمیت  احمدی  ادامه  در  کرد:  اظهار  کاظمی 
موضوع  با  پردازی  نظریه  های  کرسی  برگزاری 
امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با حضور 
استادان فرهیختگان واحد اصفهان)خوراسگان( را 
مورد تأکید قرار داد و در پایان جلسه به سواالت 

استادان پاسخ داد.

،،
در گفتگوی تفصیلی معاون آموزشی واحد اصفهان )خوراسگان( با ایمنا مطرح شد:

جزئیات نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه آزاد اصفهان

اصفهان  آزاد  دانشگاه  آموزشی  معاون 
مقطع  رشته   24 در  دانشجو  پذیرش  گفت: 
در  ورودی  آزمون  بدون  پیوسته  کارشناسی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان انجام می 

شود.
 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان بر اساس سیاست هاي 
سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي و به منظور فراهم 
کردن بسترهاي مناسب در جهت پیشرفت علمي جوانان 
و عالقمندان به ادامه تحصیل، به صورت محدود اقدام 
ها  رشته  از  برخي  در  دانشجو  آزمون  بدون  پذیرش  به 
نماید؛  مي   94-95 تحصیلي  سال  اول  نیمسال  جهت 
غالمرضا  دکتر  با  تفصیلی  گفتگویی  رابطه  همین  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آموزشی  معاون  قلمکاری 

اصفهان داشتیم.

اصفهان  آزاد  دانشگاه  آزمون  بدون  پذیرش 
شامل چند رشته و چه مقاطعی است؟

مقطع  در  ورودی  آزمون  بدون  دانشجویان  پذیرش 
انجام  رشته   24 در  وقت  تمام  صورت  به  کارشناسی 
باشد،  می  وقت  تمام  آنها  پذیرش  نوع  که  گیرد  می 
در  ناپیوسته  کارشناسی  آزمون  بدون  پذیرش  همچنین 
تربیت دبیر  5 رشته شامل علمی-کاربردی حسابداری، 
فنی حسابداری، علمی کاربردی معماری، آموزش علوم 
انجام  کامپیوتر  افزار  نرم  تکنولوژی  مهندسی  و  تجربی 

می شود.

اساساً چرا بدون آزمون دانشجو می پذیرید؟
ها  رشته  از  برخی  در  پذیرش  جامعه  فراخور  اساس  بر 
با تقاضای کمتری مواجه شده ولی در مجموع پذیرش 
برای  مغتنمی  فرصت  دانشگاه  ورودی  آزمون  بدون 
بسیاری از کسانی است که می خواهند در یک محیط 
علمی سطح باال و با کیفیت تحصیل و به آموخته های 
خود اضافه کنند، لذا دانشگاه آزاد اصفهان این فرصت را 
به بسیار از داوطلبانی که به هر دلیل فرصت حضور در 
آزمون سراسری را نداشته اند می دهد تا از این شرایط 

بهره مند گردند.

رشته  تغییر  و  انتقال  و  نقل  شهریه،  وضعیت 
برای دانشجویان بدون آزمون ورودی چگونه 

است؟
وارد  آزمون  بدون  که  دانشجویانی  برای  شهریه  هزینه 
دانشگاه آزاد اصفهان می شوند همانند دیگر دانشجویان 
توانند  نمی  وجه  هیچ  به  آنها  اما  شود  می  محاسبه 
هیچگونه نقل وانتقال و یا تغییر رشته ای داشته باشند؛ 
دانشگاه آزاد اصفهان با ارائه سرمایه های باالی علمی 
الورود  دانشجویان جدید  پذیرای  تجهیزات تخصصی  و 

است.

آزمون  بدون  دانشجویان  پذیرش  شرایط 
چیست؟

داشتن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه یا گواهي پایان 
دوره پیش دانشگاهي نظام جدید متوسطه و مدرک فوق 
بدون  نام  ثبت  جهت  پیوسته  کارشناسي  براي  دیپلم 
آزمون برای دانشجویان الزامي است و ثبت نام داوطلبان 

دفتر  اساس ضوابط  بر  فقط  آزمون  بدون  رشته هاي  در 
www. آزمون دانشگاه آزاد اسالمي و از طریق آدرس
azmoon.org انجام مي شود. پذیرش دانشجو در این 
دوره تنها براي نیمسال اول تحصیلي 95-94 معتبر بوده 
و پذیرفته شدگان امکان ثبت نام با تاخیر در نیمسال هاي 

بعدي را نخواهند داشت.

دانشگاه آزاد اصفهان چند صندلی خالی دارد؟ 
آیا دانشگاه آزاد اصفهان کمبود دانشجو دارد؟

خوشبختانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان از جمله 
و  دانشجو  کمبود  با  که  است  آزاد  دانشگاه  های  واحد 
صندلی خالی مواجه نیست چرا که با پذیرش دانشجویان 
های  صندلی  دارد  زیادی  متقاضی  که  دکتری  و  ارشد 
خالی پر خواهد شد لذا پذیرش بدون آزمون که در اکثر 
دانشگاه ها برگزار می شود صرفًا فرصتی برای کسانی 
است که به دالیل خاصی در کنکور موفق نبودند ولی 
عالقمند به تحصیل در یک دانشگاه معتبر علمی است.
دلیل تعدد رشته های دانشگاهی و افزایش آنها چیست؟
قرار نیست همه دانش آموزان به تحصیل در یک سری 
ایجاد  به  نیاز  از رشته های خاص ترغیب شوند، کشور 
انواع مختلف رشته ها و تخصص ها را دارد؛ بایستی فارغ 
التحصیل توانمند در تمامی رشته ها داشته باشیم از علوم 
انسانی و علوم تربیتی گرفته تا مهندسی و ... تا در آینده 

چرخ مملکت بچرخد.

ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اصفهان چطور 
بوده است؟

دانشگاه آزاد اصفهان ارتباطش را با صنعت در دو سال 
اخیر بسیار تقویت کرده، کارگاه های مشترک با صنایع 
مهم کشور همچون ذوب آهن و فوالد مبارکه داشته و 
پیشگام  همیشه  دامپروری  و  کشاورزی  های  زمینه  در 
بوده است، فارغ التحصیالن ما همان چیزی هستند که 
صنعت  بازخورد  از  همیشه  است؛  آن  دنبال  به  صنعت 
می  استقبال  گوناگون  های  تخصص  نیاز  اعالم  برای 

کنیم.
دانشگاه  توسط  اساتید  ارزشیابی  نوین  طرح 

آزاد اصفهان به چه صورتی می باشد؟
کیفی  ارتقای  هدف  با  اساتید  ارزشیابی  جامع  طرح 
از  است  عبارت  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  آموزشی 
طرح ارزیابی اساتید به عالوه طرح ارزیابی دانشجویان 

از  هم  اساتید  طرح،  این  در  دارد.  کلی  مزیت  دو  که 
از  هم  و  شوند  می  ارزیابی  پژوهشی-آموزشی  لحاظ 
به  پژوهشی  مباحث  که  است  بدیهی  پژوهشی،  لحاظ 
راحتی با معیارهایی همچون مقاالت علمی قابل اندازه 
گیری است ولی مقیاس سنجش فعالیت های آموزشی 
پیچیدگی های خاص خود را دارد که ارزیابی آن با تعریف 

جدیدی در دانشگاه آزاد اصفهان در حال اجراست.

تفاوت این طرح با دیگر طرح های ارزشیابی 
چیست؟

هم  و  کند  می  ارزیابی  را  خود  هم  استاد  طرح  این  در 
دانشجویان را و در کنار آن دانشجویان و مدیر گروه نیز 
استاد را ارزشیابی می کنند که نتیجه آن نشان خواهد داد 
هر استاد از نظر کمی و کیفی چقدر انگیزه برای تدریس 
و بروز رسانی اطالعات و بار علمی خود دارد که ما به 
عنوان مجری این طرح، فعالیت آموزش اساتید را در کنار 
فعالیت های پژوهشی وی ارزیابی می کنیم.طرح شیوه 
ای  مجموعه  حقیقت  در  آموزشی  کیفیت  ارزیابی  های 
از فعالیت های آموزشی و پژوهشی در راستای انتخاب 
استاد نمونه است که به ما در انتخاب و ادامه همکاری 
یا عدم همکاری با اساتید کمک می کند؛ اطمینان داریم 

استقبال خوبی از این طرح در سطح ملی خواهد شد.

شکل  چه  به  ارزشیابی  طرح  اجرای  نحوه 
خواهد بود؟

این طرح که به صورت پرسشنامه الکترونیکی از طریق 
دیگر  به  نسبت  است  استفاده  قابل  دانشگاه  وبسایت 
است  تر  جامع  و  تر  دقیق  تر،  کامل  بسیار  ها  دانشگاه 
چرا که هم برای اساتید به نوعی خود ارزشیابی است و 
هر استادی خودش را بازبینی می کند و هم دانشجویان 
نظرات  البته  که  دهند  می  قرار  ارزیابی  مورد  را  استاد 
شود.  می  بررسی  ویژه  صورت  به  ممتاز  دانشجویان 
دانشجویان،  ارزیابی  تجمیع  با  ارزشیابی  جامع  سیستم 
اساتید و مدیران گروه ها برآیندی از آنها گرفته و نهایتًا 
یک خروجی به ما می دهد تا متوجه شویم ارزیابی استاد 
از عملکرد خودش چقدر به ارزیابی مجموع دانشجویان 

نزدیک است و مطالبقت دارد.

هر  برای  ترم  یک  در  شهریه  تقریبی  میزان 
رشته چقدر است؟

هزینه تحصیل برای هر دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی 
مقطع  به  بسته  ترم  هر  در  )خوراسگان(  اصفهان  واحد 
تا 15 میلیون تومان  از 700 هزار تومان  تحصیلی وی 
این در حالی است که سال گذشته میزان  متغیر است، 
هنوز  اما  شد  اضافه  درصد   15 آزاد  دانشگاه  شهریه 
نشده  ابالغ  ما  به  برای سال جدید  ای  افزایش شهریه 
است. شهریه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی رشته 
و  میلیون   3 با  برابر  اصفهان  آزاد  دانشگاه  دندانپزشکی 
200 هزار تومان می باشد که این میزان نسبت به مقطع 
کارشناسی معماری تقریبًا دوبرابر است. میانگین میزان 
شهریه در گرایش های فنی و مهندسی در این دانشگاه 
حدوداً برابر یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد.
منابع  و  کشاورزی  دانشکده  دستاوردهای  و  اهمیت  از 

طبیعی در این دانشگاه بگویید.
این دانشکده  با 9 رشته مهندسی در مقطع کارشناسی، 
7 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته دکتری 
دارای 63 نفر عضو هیأت علمی است که از این تعداد 
می  وقت  نیمه  نفر عضو   9 و  وقت  تمام  نفر عضو   54
باشند؛ تعداد دانشجویان این دانشکده حدوداً 2600 نفر 
)کارشناسی 2432، کارشناسی ارشد 247 و دکتری 12( 
می باشد که معادل همین تعداد دانشجو تا کنون از این 
های  فعالیت  جمله  اند.از  شده  التحصیل  فارغ  دانشکده 
پژوهشی این دانشکده عبارت است از: اجرای 88 طرح 
برون  داتنشگاهی و 63 طرح پژوهشی  پژوهشی درون 
دانشگاهی خاتمه یافته و 39 طرح پژوهشی در حال اجرا 
توسط اعضای هیأت علمی، چاپ بیش از 32 جلد کتاب 
اعضای هیأت علمی، چاپ  تخصصی کشاورزی توسط 
 210 و  داخلی  مجالت  در  پژوهشی  علمی  مقاله   110

مقاله ISI در ژورنالهای خارجی می باشد.

دیگر  با  را  دانشکده  این  تجهیزاتی  چه 
دانشکده های کشاورزی دانشگاه های کشور 

متمایز می کند؟
می  تحقیقاتی  آموزشی  مزرعه  دو  دارای  دانشکده  این 
باشد که مزرعه شماره یک با مساحتی بالغ بر 32 هکتار 
دارای گاوداری صنعتی 100 رأسی، گوسفند داری 200 
رأسی، مرغداری 5000 عددی، زنبورداری و ... و مزرعه 
و هسته  دار  دانه  میوه  درختان  با  هکتار   4 با   2 شماره 
دار و پایه های گیاهان دارویی می باشد. گلخانه شیشه 
ای تحقیقات گیاهان زینتی و آپارتمانی، گلخانه پرورش 
مساحت  به  مجموعًا  کوانست  گلخانه  باب   13 و  قارچ 
تحقیقات  مرکز  ایجاد  منظور  به  مربع  متر   15000
این  است.  شده  ساخته  ای  گلخانه  تولیدات  آموزش  و 
دانشکده با تولید بذر خیار، گوجه و فلفل دلمه ای رنگی 
ایران را در رتبه هشتم تولید کننده بذر در جهان قرار داده 
که درآمد باالیی از طریق فعالیت پژوهشی دانشگاه برای 

ما خواهد داشت.

انتصاب عضو هیات  علمي واحد 
اصفهان)خوراسگان( به عنوان مدیر 

امور حقوقی شهرداری اصفهان

طي حکمي از سوي دکتر جمالي نژاد شهردار کالن شهر اصفهان، مسعود 
حیدري عضو هیات  علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( 

به سمت مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان منصوب شد. 
جرم  و  جزا  حقوق  دکتری  مقطع  در  را  خود  تحصیالت  حیدري  مسعود 
شناسی دانشگاه قم ادامه داده است از سوابق اجرایي وي که وکیل پایه 
یک دادگستري نیز مي باشد، مي توان به مشاور حقوقی استاندار اصفهان به 
مدت هشت سال، ریاست دانشگاه آزاد اسالمي واحد هرند به مدت چهار 
سال، مدیر امور حقوقي دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان به مدت سه 
سال، معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( 
از  دانشگاه  چهار  منطقه  معامالت  کمیسیون  عضو  سال،  چهار  مدت  به 
سال 85 تاکنون و همکار نیمه وقت سازمان بازرسي کل کشور از سال 86 

تاکنون اشاره کرد.
 ،isi با دارا بودن 20 مقاله مقاله منتشر شده در مجالت  مسعود حیدري 
علمی و پژوهشی و علمی و تخصصی، پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه 
قم در سال 1390، عضو مجمع مشورتی کانون وکالی دادگستری استان 
حقوقی  کارشناسان  مصلحت  تشخیص  دبیرخانه  اصلی  عضو  اصفهان، 
کانون  معامالت  کمیسیون  عضو  اصفهان،  استان  اجرایی  دستگاه های 
باالترین  بوده و در حال حاضر دارای  استان اصفهان  وکالی دادگستری 

درجه ارائه خدمات حقوقی ایران با عنوان مستشار می باشد.
جمالي نژاد، در قسمتي از حکم انتصاب مدیر امور حقوقي خود خطاب به 
حقوقي  مسایل  گستردگي  و  اهمیت  به  نظر  است:  آورده  حیدري  مسعود 
اشرافي که  و  و تجربیات جنابعالي  تعهد، تخصص  به سوابق  با عنایت  و 
به مباحث حقوقي دارید به موجب این حکم به سمت مدیر امور حقوقي 

شهرداري اصفهان منصوب مي شوید.
در این حکم تاکید شده است؛ امید است با تکیه بر اصول علمي، تالش 
و  شهري  خدمات  روانسازي  تحقق  در  جهادي  مدیرت  به  روزي  شبانه 
حقوقي و پیشبرد منویات عالیه مقام معظم رهبري که تاکید و تصریح بر 

همدلي و همزباني فرموده اند موفق و موید باشید.

از سوی آستان قدس رضوی صورت گرفت:

انتخاب جمال رحیمی کارمند واحد اصفهان به عنوان مداح 
آستان مقدس امام رضا)ع(

جمال  رضوی)ع(  قدس  آستان  سوی  از  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
رحیمی کارمند دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( به عنوان 

مداح آن آستان مقدس برگزیده شد.
جمال رحیمی که از نوجوانی به کار مداحی مشغول است، از سال 1374 
به صورت رسمی در جلسات و هیئت های مذهبی خوراسگان به اجرای 
برنامه پرداخته است. وی از سال 1375 کارمند دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( است که در کنار کار خود از سال 1380 به عنوان مداح 
کاروان در امور حج و زیارت با بعثه مقام معظم رهبری همکاری نزدیک 
داشته و بارها توفیق تشرف به عتبات عالیات و مکه و مدینه را داشته است. 
وی در تشریح چگونگی انتخاب خود بعنوان مداح آستان قدس رضوی)ع( 
گفت: در سال 1388 در سفری که به مکه داشتم با یک عکاس از مشهد 
مقدس آشنا شدم وی چندین عکس از من گرفت و پس از سفر عکسها را 
برای من ارسال کرد. این دوستی ادامه داشت تا اینکه در سال 1390 در 
سفری که به اصفهان آمد، به من پیشنهاد داد اگر دوست داری در حرم 
امام رضا)ع( برنامه اجرا کنی از برنامه هایی که قبال داشته ای، چند سی 
دی یا نوار بدهید تا به دفتر امور فرهنگی آستان قدس رضوی)ع( شما را 

معرفی نمایم. 
رحیمی ادامه داد: در سال 1391 پس از تشرف به مشهد مقدس به دفتر 

ارائه دادم  امور مداحان آستان مراجعه نمودم و یک درخواست کتبی هم 
همراه با یک سری مدارک و پس از آن گاهًا به صورت تلفنی پیگیری می 
نمودم و بحمدا... پس از بررسی و برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی آستان 
قدس، مورد پذیرش واقع و از اصفهان بعنوان مداح آن آستان به منظور 
اجرای برنامه از طرف آستان قدس رضوی در استانهای مختلف کشور و 

نهایتًا درحرم رضوی انتخاب شدم.
این مداح اهل بیت)ع( افزود: پس از آن از دفتر امور مساجد آستان قدس 
تماس گرفتند و اعالم نمودند جهت تکمیل پرونده به مشهد مقدس بروم 
و حقیردر جلسه افتتاحیه طرح شوال تا محرم جلسات»مقتل« ویژه مداحان 
اهل بیت)ع( که از طرف مرکز آموزش مداحی استان زیر نظر برادر بزرگوار 
فغانی پور و دوستان دیگر برگزار می شود هم مورد تقدیر قرار گرفتم و 
بیت)ع( حاج محمد گالبکیر»مداح و خادم  اهل  از دست مداح  ای  هدیه 
حرم امام رضا)ع(« دریافت کردم ، که الزم می دانم در این خصوص از این 

عزیزان تشکر و قدردانی نمایم.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  کل  اداره 
اصفهان)خوراسگان(، انتخاب این همکار عزیز را به تمامی همکاران و به 
ویژه مردم شهید پرور و والیتمدار استان اصفهان تبریک و تهنیت عرض 

می نماید.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و پنجم 
مرداد ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و پنجم 
مرداد ماه 1394
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عنوان : مجموعه مقاالت سومین همایش تخصصی گروه زبان و ادبیات فرانسه
گرد آورندگان: شادی خاتمی - شیوا خیابانی

عنوان: راهنمایی متخصصین ورزشی برای ارتقای سالمت
ترجمه: فرزانه تقیان

عنوان : دومین همایش تخصصی گروه زبان و ادبیات فرانسه
گردآوری: شادی خاتمی

عنوان : فیزیولوژی گیاهی
نویسندگان: فروغ مرتضایی نژاد - امیرطاهر شیرانی

از انتشارات علمی واحد اصفهان )خوراسگان(اتزه اهی نشر

به گفته دکتر احمدعلی فروغی در دانشگاه آزاد اسالمی:
در دانشگاه آزاد اسالمی پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي 

ویژه فارغ التحصیالن ممتاز است

آزاد  دانشگاه  رئیس  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( گفت: پذیرش بدون 
آزمون در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي در 
دانشگاه آزاد اسالمی، بر اساس ضوابط معاونت سنجش 

و پذیرش دانشگاه، ویژه فارغ التحصیالن ممتاز است.
احمد علی فروغی با اعالم این مطلب افزود: زمان ثبت 
سال  هر  ماه  آذر  در  معمول  بطور  ها  دوره  این  در  نام 
خواهد بود و اعالم نتایج آن براي مقطع کارشناسي ارشد 
تابستان و  پایانی زمستان و  طي دو مرحله در ماههای 
براي دکتري تخصصي در اواخر تابستان هرسال انجام 

مي شود. 
اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  دبیر هیأت 
اظهار کرد: با توجه به سیاست های معاونت سنجش و 
پذیرش دانشگاه، به منظور تسهیل فرصت ادامه تحصیل 

شرایطی  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  ممتاز  التحصیالن  فارغ 
در نظر گرفته شده که به دانش آموختگان ممتاز مقطع 
کارشناسی، امکان ادامه تحصیل بدون آزمون را در مقطع 

کارشناسی ارشد می دهد. 
دکتري  دوره  متقاضیان  تحصیل  خصوص  در  وی 
افزود:  اسالمي  آزاد  دانشگاه  در  آزمون  بدون  تخصصي 
پذیرش بدون آزمون در دوره دکتري تخصصي براساس 
و  مقاالت  و  نامه  پایان  نمره  معدل،  از  حاصل  امتیاز 
امتیاز  اولویت  اساس  بر  و  بندي  رتبه  علمي  تولیدات 
مکتسبه و پس از قبولی در مصاحبه علمي توسط گروه 

تخصصي مربوطه خواهد بود. 
مقطع  آزمون  بدون  پذیرش  اینکه  بر  تأکید  با  فروغی 
آزاد  دانشگاه  فارغ التحصیالن  ویژه  ارشد  کارشناسي 
اسالمی است، در حالي که پذیرش بدون آزمون دکتري 
صدور  محل  دانشگاه  لحاظ  به  محدودیتي  تخصصي 
مدرک پایه ندارد و لزوما داوطلبان دوره هاي بدون آزمون 

مقاطع تحصیالت تکمیلي موظفند در رشته همنام و یا 
نام کنند، عنوان کرد:  پایه خود ثبت  با مقطع  متجانس 
بر  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  ممتازین  پذیرش  شرایط 
اساس حداقل معدل مورد نیاز مقطع کارشناسی است که 
هر ساله عدد حداقلی این معدل بطور جداگانه برای رشته 
های غیر علوم انسانی و رشته های علوم انسانی توسط 

معاونت سنجش و پذیرش اعالم می گردد.
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
در خصوص پذیرش بدون آزمون دانشجو در دوره های 
کارشناسی این دانشگاه اظهار کرد: با توجه به محدودیت 
ظرفیت رشته های کارشناسی بدون آزمون این دانشگاه، 
داوطلبین عزیز ثبت نام خود را به تعویق نیاندازند و در 
اسرع وقت نسبت به ثبت نام در این رشته ها اقدام کنند.
فروغی در خصوص تکمیل ظرفیت رشته روانشناسی این 
بدون  روانشناسی  رشته  ظرفیت  چه  اگر  گفت:  دانشگاه 
آزمون این دانشگاه در همان روزهای نخستین به اتمام 

علوم  رشته  نزدیک  بسیار  شباهت  به  توجه  با  اما  رسید 
تربیتی به این رشته داوطلبین عالقمند می توانند رشته 
علوم تربیتی را انتخاب کنند که رشته تحصیلی من هم 

علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی است. 

مدیر گروه باغبانی واحد اصفهان)خوراسگان(: 

گسترش تولیدات گلخانه ای، زمینه اشتغال باالیی را در جامعه ایجاد کرده است

روابط عمومی و اطالع رسانی: مدیر گروه رشته مهندسی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  باغبانی  علوم  گرایش  کشاورزی 
واحد اصفهان)خوراسگان( اهمیت این رشته و و وضعیت 

بازار اقتصادی آن را تبیین کرد.
دانشکده  علمی  هیأت  عضو  پور  جعفر  مهرداد 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
از  یکی  اصفهان  استان  گفت:  اصفهان)خوراسگان( 
سطح  در  باغبانی  محصوالت  تولید  مناطق  مهمترین 
کیفیت  و  تولید  سطح  هست.  و  بوده  مطرح  کشور 
استان  در  آن  تبع  به  و  کشور  در  باغبانی  محصوالت 

پهناور اصفهان همیشه مد نظر قرار گرفته است. 
پهناور  استان  در  باغبانی  محصوالت  افزود:  پور  جعفر 
اصفهان قدمتی دیرینه و سطح زیر کشت قابل توجهی 
داشته و دارد. نامناسب بودن مواد گیاهی قابل دسترس 
نهال،  تولید  عملی  و  فنی  دانش  کمبود  و  کننده  تولید 
گیاهچه و بذر مطلوب در عرصه تولید محصوالت باغبانی 
و از دیگر سو، آهکی بودن خاک در این منطقه با اقلیم 
متوسط  خاک،   pH بودن  باال  خشک،  نیمه  و  خشک 
محصوالت  پرورش  مناسب  خاک  بودن  سنگین  به  رو 
باغی و نهایتًا کمبود آب هم از نظر کمی و هم کیفی، 
مشکالت و نابسامانی¬های متعددی را در امر تولید و 
پرورش این محصوالت ارزشمند در سطح استان و البته 

در سطح کشور به وجود آورده است. 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  باغبانی  علوم  گروه  مدیر 
اصفهان)خوراسگان( اظهار کرد: با توجه به این شرایط 
تنها راه حل این مشکل و در جهت نیل به هدف مهم و 
مقدس حل مشکالت تولید در این بخش از کشاورزی،  
و  مختلف  مقاطع  در  که  است  متخصصینی  تربیت 
استفاده  با  بتوانند  باغبانی  علوم  مختلف  گرایش¬های 
از دانش روز و تجربه کسب شده خود تولید اقتصادی و 
قابل صدور محصوالت باغبانی را امکان پذیر ساخته و از 
طرفی در امر آموزش، تحقیق، مدیریت و برنامه¬ریزی 
و  نمایند  فعالیت  باغبانی  علوم  رشته  بهبود  و  توسعه 

ارائه  توانمندی  کاربردی  و  عملی  حرفه¬ای،  بصورت 
را  زحمت¬کش  کنندگان  تولید  به  مناسب  راهکارهای 

داشته باشند. 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  افزود:  پور  جعفر 
مرکز  در  گرفتن  قرار  واسطه  به  اصفهان)خوراسگان( 
در  مختلف  های  ظرفیت  داشتن  و  کشور  و  استان 
شامل  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  زمینه¬های 
در  متخصص¬  و  مجرب  اساتید  داشتن  اختیار  در 
آموزشی-  مناسب  فضاهای  متفاوت،  گرایش¬های 
با  آباد  خاتون  پژوهشی   - آموزشی  مزرعه  پژوهشی، 
مساحت 32 هکتار و کلکسیون تخصصی علوم باغبانی 
با مساحت قریب 4 هکتار، سالن¬های پرورش  گورت 
 – آموزشی  گلخانه¬های  مجموعه  خوراکی،  قارچ 
مربع  متر   15000 قریب  سطح  با  تولیدی  و  پژوهشی 
انواع  توت¬فرنگی،  زینتی،  محصوالت  محتوای  با 
سبزی  خوار،  گوشت  گیاهان  بریده،  شاخه  گل¬های 
بادمجان،  گلخانه¬ای،  گوجه¬فرنگی  )خیار،  صیفی  و 
کشت  آماده  گیاهچه¬های  انواع  تولید  و  کاهو  فلفل، 
تخصصی  حوزه  در  تولید  مختلف  زمینه¬های  در 
محصوالت باغبانی(، آزمایشگاه-های گسترده و مجهز 
مورد  دستگاه¬های  و  تجهیزات  پیشرفته¬ترین  به 

نیاز  مورد  آزمایشگاهی  اندازه¬گیری¬های  جهت  نیاز 
دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و همکاران عضو 
هیات علمی درون دانشکده و همچنین در اختیار بودن 
فضای مناسب تحت عنوان پژوهشکده مرکزی دانشگاه، 
گلخانه شیشه¬ای به عنوان کلکسیونی از گیاهان برگ 
زینتی و آپارتمانی، گلدار گلخانه¬ای و امکان سرویس 
دیرینه  به  عنایت  با  و  دانشجویان  آموزش  امر  دهی 
در  باغبانی  علوم  متخصصین  تربیت  سال  سی  قریب 
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که در حال حاضر 
بخش قابل توجهی از مسئولیت¬های اداری، اجرایی و 
مدیریتی را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی 
در سطح شهرستان و استان را دارا می¬باشند، در نظر 
دارد در امر تربیت متخصصین در این حوزه از علم در 
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 
با همتی بیشتر و عزمی راسخ¬تر و در اولویت قرار دادن 
اقدام  تئوری،  آموزش¬های  بر  عملی  آموزش¬های 
نماید. با این امید که بتواند رسالت خود را به عنوان یک 
مرکز آموزش عالی در حوزه تخصصی علوم باغبانی در 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در واحدی از دانشگاه 
آزاد اسالمی به عنوان یک مرکز توانمند آموزش عالی در 
سطح کشور به نحو مطلوبی به اتمام برساند، ان شاءا...      

الزم به ذکر است که دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
با  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
پژوهش  مطالعه،  با هدف  باغبانی  علوم  گروه  محوریت 
و کسب تجربه عملی در زمینه تولیدات گلخانه ای شامل 
سبزی، گل های زینتی و میوه خارج از فصل و آموزش 
روش های مناسب تولید آنها و طرح های صحیح جهت 
در  گلخانه  مناسب  مدیریت  و  گلخانه ها  ساز  و  ساخت 
رشته ای از علوم دانشگاهی تحت عنوان رشته مهندسی 
گلخانه ای  تولیدات  گرایش  باغبانی  علوم  کشاورزی- 
عالی سطح  آموزش  در مجموعه¬های  بار  اولین  برای 
کشور اقدام به تعریف سرفصل آموزشی دوره کارشناسی 
توسعه  و  از تصویب در شورای گسترش  نمود که پس 
و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مرکزی  سازمان  رشته¬های 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نهایی شورای گسترش  تایید 
نیمسال  از  برنامه¬¬ریزی،  سال¬ها  از  پس  فناوری 
اولین  که  نمود  دانشجو  به جذب  اقدام  اول 1391-92 
کاربردی  و  ارزشمند  رشته  این  آورد  دست  و  محصول 
تابستان 1394 به عرصه تولید وارد خواهند شد که  در 
و  دانشکده کشاورزی  و  گروه  افتخارات  از  زرینی  برگ 
منابع طبیعی این واحد دانشگاهی است. تولیدات گلخانه 
به  و  باغبانی  علوم  مهم  بخشهای  از  یکی  بعنوان  ای 
منظور بهرهگیری از حداقل منابع تولید و حصول درآمد 
پهناور مطرح  استان  این  در  تولیدکنندگان  برای  مکفی 
را  خود  پژوهشی  طرحهای  محققین  همچنین  است. 
میتوانند در محیط گلخانه به سبب امکان کنترل شرایط 
محیطی بخوبی اجرا نمایند. با توجه به توسعه روزافزون 
گلخانهها در جهان و ایران و به جهت ارتقاء سطح تولید 
و کیفیت محصوالت تولیدی در این زمینه با عنایت به 
استان  در سطح  نیمه خشک کشور که  و  اقلیم خشک 
به حد اعال قابل مشاهده است، تربیت متخصصینی که 
بتوانند با استفاده از دانش فنی خود تولیدات گلخانه ای را 
اقتصادی و بهینه نمایند و از دانش به روز در این زمینه 
که از فناوری باالیی نیز برخوردار است، استفاده نمایند، 
گروه  این  علمی  هیات  رسالت همکاران عضو  و  هدف 

بوده است. امید که در این مسیر سرافراز بوده باشند.
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یادگـــارینسیم تا نسیم

نسیم ات نسیم

ستاری:
بسیار خوشحالم که فرصت دست داد از واحد اصفهان)خوراسگان( بازدید نمایم

ستاری  سورنا  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
رأس  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  حضور  با  هیأتی 
های  طرح  از  از  را  خود  بازدید  اصفهان)خوراسگان( 

دانش بنیان این دانشگاه آغاز کرد.
واشقانی  ابراهیم  حضور  با  که  سفر  این  ابتدای  در 
فراهانی و معاون استانداری اصفهان انجام شد، ستاری 
دانش  های  فعالیت  خصوص  در  گفت:  سخنانی  در 
تفاهیم  میرزاده  دکتر  با  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  بنیان 

نامه های داریم و بر اساس آن تفاهم نامه برنامه ریزی 
هایی کرده ایم و داریم پیش می رویم. 

ستاری اظهار کرد: برنامه جدی ما در حمایت از طرح 
تولید ثروت  با هدف تجاری سازی و  های تحقیقاتی 
درآمدهای  از  ای  عمده  بخش  که  نحوی  به  است 
دانشگاه آزاد اسالمی از این محل باش و به تدریج از 

دریافت شهریه کاسته شود. 
باید  افزود:  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
در طرح ها به نحوی برنامهریزی شود که بتوانیم 80 
تا 85 درصد بودجه دانشگاه را را از محل تولید ثروت 
دانش بنیان تأمین کرد و اولویت های ما در حمایت از 

اینگونه طرح ها خواهد بود. 
در  دانشگاهها  دنیا  در  امروزه  اینکه  بیان  با  ستاری 
تولید ثروت، بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی کشور 
خود را به خود اختصاص داده اند عنوان کرد: ما باید 
اشتغال،  که  بیاموزیم  مان  دانشجویان  و  فرزندان  به 

استخدام نیست و باید خود دانش آموختگان، کارآفرین 
و تولید گر و ثروت آفرین باشند.

باید  گفت:  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
فرهنگ تولید ثروت ناخالص ملی درکشور بر پایه علم 
و دانش باشد، باید این نگرش که ثروت دولت با پول 
نفت و خام فروشی باشد تغییر کند و باید استادان در 

این خصوص نگاه جدیدی داشته باشند.
بنیان  دانش  های  فعالیت  زمینه  در  افزود:  ستاری 
از نظر قانونی هیچ محدودیتی وجود ندارد و  استادان 
استادان می توانند با افتخار با راه اندازی شرکت های 
دانش بنیان سهم بزرگتری در تولید ثروت داشته باشند.
های  ایده  از  حمایت  در  دانشگاه  نقش  تبیین  در  وی 
در  باید  بنیان  دانش  های  شرکت  گفت:  بنیان  دانش 
دانشگاه متولد شوند و در بازار و در جامعه رشد کنند و 
بالنده شوند چراکه تمام ایده های علمی باید ایده های 

ثروت ساز از پایه دانش و علم باشد. 

ستاری در خصوص حمایت از ایده های علمی دانش 
بنیان دانشگاه آزاد اسالمی عنوان کرد: ما در معاونت 
بنیان  ایده های دانش  از  علمی و فناوری در حمایت 
سهمی را به دانشگاه آزاد اسالمی اختصاص داده ایم 
و رویکرد اصلی ما در معاونت فناوری، بحث تجاری 

سازی است. 
ستاری گفت: از اینکه امروز فرصت حضور در دانشگاه 
ام  یافته  را  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد 
های  فعالیت  و  ها  طرح  از  بازدید  و  خوشحالم  بسیار 

دانش بنیان این دانشگاه را امروز انجام خواهم داد.
و  پژوهشی  معاون  نجفی  پیام  جلسه  این  ابتدای  در 
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
با ارائه گزارشی به تبیین طرح های مهم دانش بنیان 
با  مقابله  برای  نانورس  طرح  جمله  از  دانشگاه  این 
ریزگردها، تولید بذرهای هیبریدی محصوالت گلخانه 

ای و تولید واکسن و جندین طرح دیگر پرداخت.

مراسم افتتاحیه  و آغاز به کار انجمن علمی علوم تربیتی،،



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و پنجم 
مرداد ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و پنجم 
مرداد ماه 1394
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امام جعفر صادق )ع( در پگاه روز جمعه یا دوشنبه هفدهم ربیع األول 
سال 80 هجری، معروف به سال قحطی، در مدینه دیده به جهان گشود. 
اما بنا به گفته شیخ مفید و کلینی، والدت آن حضرت در سال 83 هجری 
اتفاق افتاده است. لیکن ابن طلحه روایت نخست را صحیح  تر میداند و 
ابن خشاب نیز در این باره گوید: چنان که ذراع برای ما نقل کرده، روایت 
امام )ع( در دوشنبه  نخست، سال 80 هجری، صحیح است. وفات آن 
روزی از ماه شوال و بنا به نوشته مؤلف جنات الخلود در 25 شوال و به 
روایتی نیمه ماه رجب سال 148 هجری روی داده است. با این حساب 
می توان عمر آن حضرت را 68 یا 65 سال گفت که از این مقدار 12 سال 
و چند روزی و یا 15 سال با جدش امام زین العابدین )ع( معاصر بوده و 
19سال با پدرش و 34 سال پس از پدرش زیسته است که همین مدت، 
دوران خالفت و امامت آن حضرت به شمار میآید و نیز بقیه مدتی است 
که سلطنت هشام بن عبد الملک، و خالفت ولید بن یزید بن عبد الملک 
و یزید بن ولید عبد الملک، ملقب به ناقص، ابراهیم بن ولید و مروان بن 

محمد ادامه داشته است.

القاسم  کنیه مادر امام )ع( را ام فروه گفته  اند. برخی نیز کنیه او را ام 
نوشته و اسم او را قریبه یا فاطمه ذکر کرده  اند. کنیه آن حضرت ابو عبد 
اهلل بوده است و این کنیه از دیگر کنیه  های وی معروف تر و مشهورتر 
اسماعیل  ابو  را  حضرت  آن  کنیه  برخی  گوید:  طلحه  بن  محمد  است. 
دانسته  اند. ابن شهر آشوب نیز در کتاب مناقب می  گوید: آن حضرت 
مکنی به ابو عبد اهلل و ابو اسماعیل و کنیه خاص وی ابو موسی بوده 

است.

لقب امام صادق )ع(
آن حضرت القاب چندی داشت که مشهورترین آنها صادق، صابر، فاضل 
را صادق  او  بود،  راستگو  و گفتار  بیان  در  آنجا که وی  از  بود.  و طاهر 

خواندند.

فضایل امام جعفر صادق )ع(

مناقب آن حضرت بسیار است که به اختصار از آنها یاد می  کنیم. فضایل 
امام صادق بیش از آن است که بتوان ذکر کرد. جمله ای از مالک بن 
از جعفر بن محمد، هیچ  امام مشهور اهل سنت است که: »بهتر  انس 
چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و در هیچ قلبی خطور نکرده است.« 
از ابوحنیفه نیز این جمله مشهور است که گفت: »ما رأیت افقه من جعفر 
بن محمد« یعنی: »از جعفر بن محمد، فقیه تر ندیدم.« و اگر از زبان خود 
آن حضرت بشنویم ضریس می گوید: امام صادق در این آیة شریفة: کل 
شیء هالک اال وجهه، یعنی: »هر چیز فانی است جز وجه خدای متعال،« 
آیینه ای که  یعنی »ماییم  یوتی اهلل منهم«  الذی  الوجه  فرمود: »نحن 
خداوند از آن آیینه شناخته می شود.« بنابراین امام صادق )ع( فرموده 

است او آیینه ذات حق تعالی است.

شیخ مفید در ارشاد می نویسد: علومی که از آن حضرت نقل کرده  اند به 
اندازه  ای است که ره توشه کاروانیان شد و نامش در همه جا انتشار یافت. 
دانشمندان در بین ائمه )ع( بیشترین نقل ها را از امام صادق روایت کرده 

 اند. هیچ یک از اهل آثار و راویان اخبار بدان اندازه که از آن حضرت بهره 
برده  اند از دیگران سود نبرده  اند. محدثان نام راویان موثق آن حضرت را 
جمع کرده  اند که شماره آنها، با صرف نظر از اختالف در عقیده و گفتار، 

به چهار هزار نفر می رسد.

نقل شده  )ع(  امام صادق  از  که  است  احادیثی  روایات،  بیشترین حجم 
است، اهمیت معارف منقول از جعفر بن محمد )ص( به میزانی است که 
شیعه به ایشان منسوب شده است: ”شیعه جعفری“. کمتر مسئله دینی 
)اْعم از اعتقادی، اخالقی و فقهی( بدون رجوع به قول امام صادق )ع( 
قابل حل است. کثرت روایات منقول از امام صادق )ع( به دو دلیل است:

یکی اینکه از دیگر ائمه عمر بیشتری نصیب ایشان شد و ایشان با شصت 
و پنج سال عمر شیخ االئمه محسوب می شود )148 – 83 هجری(، و 
دیگری که به مراتب مهمتر از اولی است، شرائط زمانی خاص حیات امام 
صادق )ع( است. دوران امامت امام ششم مصادف با دوران ضعف مفرط 
امویان، انتقال قدرت از امویان به عباسیان و آغاز خالفت عباسیان است. 
امام با حسن استفاده از این فترت و ضعف قدرت سیاسی به بسط و اشاعه 
معارف دینی همت می گمارد. گسترش زائدالوصف سرزمین اسالمی و 
مواجهه اسالم و تشیع با افکار، ادیان، مذاهب و عقاید گوناگون اقتضای 
تبیین،  به  بهترین وجهی  به  )ع(  امام صادق  و  جهادی فرهنگی داشت 
تقویت و تعمیق “هویت مذهبی تشیع” پرداخت. از عصر جعفری است 
که شیعه در عرصه های گوناگون کالم، اخالق، فقه، تفسیر و… صاحب 
امام صادق )ع( در حدی است  هویت مستقل می شود. عظمت علمی 
که ائمه مذاهب دیگر اسالمی از قبیل ابوحنیفه و مالک خود را نیازمند 
به استفاده از جلسه درس او می یابند. مناظرات عالمانه او با ارباب دیگر 
ادیان و عقاید نشانی از سعه صدر و وسعت دانش امام است. اهمیت این 
)ع(  الشهداء  سید  خونین  قیام  از  کمتر  )ع(  صادق  امام  فرهنگی  جهاد 

نیست.

امام و فقه اسالمی

جعفر  به  منسوب  است  مشهور  جعفری  فقه  به  که  امامیه  شیعه  فقه  ـ 
صادق )ع( است. زیرا قسمت عمده احکام فقه اسالمی بر طبق مذهب 
شیعه امامیه از آن حضرت است و آن اندازه که از آن حضرت نقل شده 
است از هیچ یک از )ائمه( اهل بیت علیهم السالم نقل نگردیده است. 
 4000 به  اند  کرده  روایت  او  از  که  ثقه  راویان  اسامی  حدیث  اصحاب 

شخص بالغ دانسته اند.

ـ در نیمه اول قرن دوم هجری فقهای طراز اولی مانند ابوحنیفه و امام 
مالک بن انس و اوزاعی و محدثان بزرگی مانند سفیان شوری و شعبه 
بن الحجاج و سلیمان بن مهران اعمش ظهور کردند. در این دوره است 
که فقه اسالمی به معنی امروزی آن تولد یافته و روبه رشد نهاده است. و 
نیز آن دوره عصر شکوفایی حدیث و ظهور مسائل و مباحث کالمی مهم 

در بصره و کوفه بوده است.
ـ حضرت صادق )ع( در این دوره در محیط مدینه که محل ظهور تابعین 
ومحدثان و راویان و فقهای بزرگ بوده، بزرگ شد، اما منبع علم او در 

فقه نه »تابعیان« و نه »محدثان« و نه »فقها« ی آن عصر بودند بلکه 
او تنها از یک طریق که اعالء و اوثق طرق بود نقل می کرد و آن همان 
از طریق پدرش امام محمد باقر )ع( و او از پدرش علی بن الحسین )ع( 
و او از پدرش حسین بن علی )ع( و او از پدرش علی بن ابیطالب )ع( 
و او هم از حضرت رسول )ص( بود و این ائمه بزرگوار در مواردی که 
روایتی از آباء طاهرین خود نداشته باشند خود منبع فیاض مستقیم احکام 

الهی هستند.

مزار شریف امام صادق در بقیع

آثار امام صادق )ع(:
ایشان  خود  مستقیم  کتابت  عصر،  معهود  عادت  به  )ع(  امام  آثار  غالب 
ایشان است.  بعدی مجالس  بازنوشت  یا  )ع(  امام  امالی  غالبا  و  نیست 

بعضی از آثار نیز منصوب است و قطعی الصدور نیست.

1- از آثار مکتوب امام صادق )ع( رساله به عبداهلل نجاشی )غیر از نجاشی 
رجالی( است. نجاشی صاحب رجال معتقد است که تنها تصنیفی که امام 

به دست خود نوشته اند همین اثر است.
2- رساله ای که شیخ صدوق در خصال و به واسطه اعمش از حضرت 

روایت کرده است شامل مباحث فقه و کالم.
3- کتاب معروف به توحید مفضل، در مباحث خداشناسی و رد دهریه که 

امالء امام )ع( و کتاب مفضل بن عمر جعفی است.
روایت مفضل بن عمر است و همانند  نیز  آن  االهلیلجه که  4- کتاب 
توحید مفضل در خداشناسی و اثبات صانع است و تماما در بحاراالنوار 

مندرج است.
)ع( و  امام صادق  به  الحقیقه که منسوب  مفتاح  الشریعه و  5- مصباح 
بعضی از محققان شیعه از جمله مجلسی،  صاحب وسایل )حرعاملی( و 

صاحب ریاض العلما، صدور آن را از ناحیه حضرت رد کرده اند.
6- رساله ای از امام )ع( خطاب به اصحاب که کلینی در اول روضه کافی 

به سندش از اسماعیل بن جابر ابی عبداهلل نقل کرده است.
7- رساله ای در باب غنائم و وجوب خمس که در تحف العقول مندرج 

است.
8- بعضی رسائل که جابربن حیان کوفی از امام )ع( نقل کرده است.

9- کلمات القصار که بعدها به آن نثرالدرد نام داده اند که تماما در تحف 
العقول آمده است.

موسی  امام  فرزندش  به  خطاب  وصایای حضرت  از  فقره  چندین   -10
احول،  نعمان  جعفر  ابی  جندب،  بن  عبداهلل  شوری،   سفیان  )ع(  کاظم 

عنوان بصری،  که در حلیه االولیاء و تحف العقول ثبت گردیده است.

 همچنین ادعیه امام صادق )علیه السالم( )الصحیفة الصادقیة و الصادصیة 
بزرگوار پنجم  امام  از دو  ادعیه معتبره ای است که  الجامعة(: مجموعه 
امام  و ششم )علیهماالسالم( در کتب روایی شیعه وارد شده و دانشگاه 
صادق )ع( آن را به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه همزمان 
منتشر  )ع(  امام جعفر صادق  و  اسالم )ص(  اکرم  نبی  میالد مسعود  با 

کرده است.

حضرت معصومه علیها السالم بیست و پنج سال بعد از تولد امام رضا علیه 
السالم در اول ذی قعده سال 173 ه . ق . دیده به جهان گشود و در دهم، 

یازدهم، یا دوازدهم ربیع الثانی 201 ه . ق . وفات یافت . 
پدرش امام موسی بن جعفر علیهما السالم و مادرش بانویی پاکیزه بنام نجمه 
بود که با نامهای تکتم، خیزران، اروی، ام البنین، طاهره، سمانه، شقراء، سکن 

و صقر نیز از وی یاد شده است . )1( 
بانوی بزرگوار نزد اهل بیت علیهم السالم  این  در مقام و منزلت و جایگاه 
همین بس که امام صادق علیه السالم فرمودند: »اال ان للجنة ثمانیة ابواب 
ثالث منها الی قم فیها امراة هی من ولدی اسمها فاطمة بنت موسی، تدخل 
بشفاعتها شیعتی الجنة باجمعهم; )2( آگاه باشید بهشت هشت در دارد که سه 
در آن به سوی قم است . بانویی از فرزندان من در آنجا وفات می کند که 
نامش فاطمه دختر موسی است . همه شیعیان ما به شفاعت او وارد بهشت 

می شوند .« 
همچنین امام رضا علیه السالم درباره آن حضرت فرمودند: »من زارها عارفا 
بحقها فله الجنة; )3( هر کس او را - در حالی که حقش را می شناسد - 

زیارت کند، بهشت برای اوست .« 
در این مقاله، به مناسبت تولد حضرت معصومه علیها السالم به بیان کراماتی 

از آن بانوی بزرگوار خواهیم پرداخت . 
کرامات حضرت معصومه علیها السالم 

کرامات حضرت معصومه علیها السالم زبانزد خاص و عام است . در طول 
تاریخ وجود مقدس این بانوی کرامت در قم، بیماریهای زیادی با عنایت او 
برطرف شده، مشکالت علمی عالمان حل گردیده و گره از کار گرفتاران باز 
شده است . در این نوشته مختصر برآنیم تا چند خاطره از کرامات آن بزرگوار 

را به مناسبت وفات حضرتش بازگوییم . 
1 . حریم حضرت معصومه: 

حضرت آیت اهلل اراکی نقل می کردند: »آقای شیخ حسنعلی تهرانی رحمه اهلل 
)جد مادری آقای مروارید( - که از علمای بزرگ و شاگردان فاضل میرزای 
علوم  تحصیل  به  نجف  در  سال   50 حدود  و  شدند  می  محسوب  شیرازی 
اشتغال داشتند، برادری داشت به نام حاج حسینعلی شال فروش که از تجار 
بازار بود و در تمام مدتی که حاج شیخ مشغول تحصیل بودند، ایشان ماهی 
50 تومان به او شهریه می داد تا این که برادر تاجر فوت می کند و جنازه او 

را به قم حمل می کنند و در آنجا دفن می نمایند . 
حاج شیخ حسنعلی )که در اواخر عمر در مشهد ساکن بودند( تلگرافی از فوت 
السالم  علیه  رضا  به حضرت  و  به حرم مشرف شده  مطلع می شود،  برادر 
عرض می کنند: »من خدمت برادرم را یک بار هم نتوانستم جبران نمایم جز 
همین که بیایم اینجا و از شما خواهش کنم که به خواهرتان حضرت معصومه 

علیها السالم سفارش ایشان را بفرمائید، کمکی به برادرم بکند .« 
همان شب یکی از تجار که از قضیه اطالع نداشت، خواب می بیند که 
به حرم حضرت معصومه علیها السالم مشرف شده است . در خواب به 
او می گویند: »حضرت رضا علیه السالم به قم تشریف آوردند، یکی 
برای زیارت خواهرشان و یکی برای سفارش برادر حاج شیخ حسنعلی 

به حضرت معصومه علیها السالم .« 
او معنای خواب را نمی فهمد و آن را با حاج شیخ حسنعلی در میان 
می گذارد و ایشان می فرماید: »همان شب که شما خواب دیدی، من 
)درباره برادرم( به حضرت رضا متوسل شدم و این خواب شما درست 
این  شنیدن  از  پس  خوانساری  تقی  محمد  سید  آقا  مرحوم   ». است 
خواب فرمود: »از این خواب استفاده می شود که قم در حریم حضرت 
معصومه علیها السالم است . باید حضرت امام رضا علیه السالم به قم 
را به حضرت  برادر حاج شیخ حسنعلی  تشریف فرما شوند و سفارش 
بفرمایند و اال خود حضرت امام رضا علیه السالم مستقیما در کار مداخله 
نمی کنند; چون این در محدوده حضرت معصومه علیها السالم است و 

مداخله در این محیط نمی شود . )4( « 
2 . عنایت حضرت به زوار مرقدش: 

آقای شیخ عبداهلل موسیانی از حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی 
نقل کردند: »شب زمستانی بود که من دچار بی خوابی شدم; خواستم 
حرم بروم; دیدم بی موقع است; آمدم خوابیدم و دست خود را زیر سرم 
گذاشتم که اگر خوابم برد، خواب نمانم; در عالم خواب دیدم خانمی 
وارد اطاق شد . قیافه او را به خوبی دیدم ولی آن را توصیف نمی کنم 
. او به من فرمود: »سید شهاب! بلند شو و به حرم برو، عده ای از زوار 

من پشت در حرم از سرما هالک می شوند، آنها را نجات بده .« 
ایشان می فرماید: »من به طرف حرم راه افتادم; دیدم پشت در شمالی 
هندوستان  یا  پاکستان  اهل  زوار  ای  عده  آستانه(  میدان  )طرف  حرم 
)با آن لباسهای مخصوص خودشان( در اثر سردی هوا پشت در حرم 
دارند به خود می لرزند; در را زدم، حاج آقا حبیب - که جزو خدام حرم 
بود - با اصرار من در را باز کرد; من از مقابل )جلو( و آنها هم پشت 
سر من وارد حرم شدند و در کنار ضریح آن حضرت به زیارت و عرض 
تهجد وضو  و  نماز شب  برای  و  خواستم  آب  من هم  پرداختند;  ادب 

ساختم . )5( « 
3 . امام زمان علیه السالم در کنار حرم: 

در کتاب انوار المشعشعین آمده است: »شخصی به نام سید عبد الرحیم 
که مورد وثوق بود، گفت: در عالم خواب دیدم در قبرستان بزرگ قم 
جمعیت بسیاری هستند . در این هنگام شخص بزرگواری را - که سوار 
 . آمد، مشاهده نمودم  بازارچه می  از  را که  او   . بود - دیدم  اسبی  بر 

پشت سر آن سوار، شخصی گفت: »این سوار، حضرت حجت علیه السالم 
می باشد .« تا این خبر را شنیدم، سراسیمه به دنبال آن حضرت شتافتم; دیدم 
آن حضرت به صحن مطهر آمد و در آنجا پیاده شد . صحن خلوت بود; کسی 
را جز آن حضرت و شخصی که همراه بود، در آنجا ندیدم، مشاهده کردم که 
آنها عبور کردند تا به صحن عتیق رسیدند، افسار اسب را به دست من دادند 

تا آن را نگهدارم . 
با خود گفتم: »نگهداشتن اسب خوب است یا همراه حضرت بودن؟ سرانجام 
همراهی حضرت را برگزیدم و افسار اسب را به دست همان شخص که همراه 
امام بود، دادم و خودم به دنبال حضرت روانه شدم، دیدم حضرت وارد حرم شد 

و در باالسر مرقد حضرت معصومه علیها السالم توقف کرد . 
هیچ کس از خدام نبودند . پیش خودم فکر کردم آیا به حضور حضرت بروم یا 
نروم؟ در کنار رواق ایستادم; صدای آن حضرت را می شنیدم، اما چیزی نمی 
فهمیدم . پس از مدتی آن حضرت از حرم بیرون آمد و من نیز از حرم بیرون 
آمدم و پشت سر او به راه افتادم . ناگهان ناپدید شد و هرچه جستجو کردم، 

دستم به دامنش نرسید و از فیض حضور آن بزرگوار محروم گشتم . )6( « 
4 . شفای بیماری: 

آیت اهلل اراکی قدس سره می فرمود: دستم باد می کرد و قاش می شد و 
تا تیمم کنم، چون وضو نمی  باید خاک تیمم همراهم می بود  لذا همیشه 
توانستم بگیرم و معالجات هم تاثیر نمی کرد . تا اینکه به حضرت معصومه 
علیها السالم متوسل شدم و ملهم شدم که دستکش دست کنم و چنین کردم، 

خوب شد . )7( « 
5 . ادای دین و گشایش در زندگی: 

حاج آقا تقی کمالی، از خدام آستانه مقدسه می گوید: »در سال 1302 ه . ق . 
در آستانه مقدسه متحصن شده و پناهنده به آن بانوی معظم بودم و در یکی 
از حجرات صحن نو منزل داشتم، روزگارم به تلخی و سختی سپری می شد 
و کامال تحت فشار بی پولی و نداری قرار گرفته بودم; زندگانی را با قرض 
از کسبه اطراف حرم می گذراندم، تا اینکه یک روز بعد از ادای فریضه صبح 

دمت بی بی مشرف شدم و وضع خود را به عرض رساندم . 
در این حال دیدم کیسه پولی روی دامنم افتاد، مدتی صبر کردم، به خیال 
اینکه شاید این کیسه پول مال زوار محترم باشد تا به صاحبش رد نمایم; 
دیدم خبری نشد، فهمیدم که مرحمتی خانم است; به حجره خود برگشتم; 
را  بدهیهایم  ابتدا  بود;  آن  در  تومان  چهار  مبلغ  کردم،  باز  را  کیسه  وقتی 
اینکه روزی  تا  پرداختم و به مدت چهارده ماه خرج کردم و تمام نمی شد 
حضرت حجة االسالم حرم پناهی تشریف آوردند و از وضع زندگی من جویا 
شدند، من موضوع را اظهار نمودم . در همان ایام به آن عطیه خاتمه داده 

شد . )8( «

تهیه کننده :حجت االسالم والمسلمین سید محمد محمد زاده
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13 آیینـه12 ژپوهش و فناوری

دکتر فروغی در جمع گروهی از مشاوران تحصیلی مدارس استان اصفهان عنوان کرد:

راهبرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی، تربیت دانش آموختگان کارآفرین است 

با  که  نشستی  طی  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
حضور مشاوران تحصیلی آموزش و پرورش مدارس 
اصفهان با اعضای هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی 
ظرفیتهای  شد  برگزار  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
آموزشی و تحقیقاتی این واحد دانشگاهی تشریح شد.
مشاوران  از  تن  از شصت  بیش  که  نشست  این  در 
مدارس  مشاوران  و  پرورش  و  آموزش  تحصیلی 
فروغی  علی  احمد  بودند،  حاضر  اصفهان  متوسطه 
های  مؤلفه  به  اشاره  با  گویی،  آمد  خوش  ضمن 
و  تمهیدات  کشور،  در  دانشجو  پذیرش  و  جذب 
فناوری  و  پژوهشی  آموزشی،  جدید  سیاستهای 
فعالیت،  چهارم  دهه  در  را  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
بر  ثروت  تولید  و  بنیان  دانش  محصوالت  گسترش 
دانش  پرورش  کرد:  اظهار  و  ارزیابی  تحقیقات  پایه 

آموختگانی کارآفرین و نداشتن دغدغه ی شغلی پس 
آزاد  دانشگاه  اهداف  از  تحصیلی  ی  دوره  پایان  از 
اسالمی است و شاهد براین مدعا، رسیدن به مدارج 
باالی علمی در ایران و حتی خارج از کشور توسط 

دانش آموختگان این دانشگاه است. 
در  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 
دستاوردهای  و  ها  توانمندی  تشریح  ضمن  ادامه 
آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
ایجاد  هدف  با  افزود:  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
اشتغال دانش بنیان برای فارغ التحصیالن در رشته 
فناوری  واحدهای  رشد  مرکز  اولین  مختلف،  های 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشگاهی  واحدهای  درمیان 
سراسر کشور در سال 1384 در این واحد تأسیس شد 
برق،  مانند  متفاوت  و در حال حاضر در حوزه های 
 85 از  بیش   ... و  پزشکی  لیزر،  شیمی،  کشاورزی، 
شرکت دانش بنیان مشغول فعالیت هستند و محققان 
حاضر در این مرکز در حال تحقیق و بررسی پروژه 
های عظیم ملی و استانی مثل پروژه مقابله با پدیده 
ریزگردها با فناوری نانورس و پروژه احیای رودخانه 

زاینده رود با روشهای علمی هستند. 
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 

از مرحله ی شعار  خاطر نشان ساخت: این دانشگاه 
و تبلیغات عبور کرده و پا به مرحله ی اجرا و دست 
و پنجه نرم کردن با مشکالت پیش روی و عملیاتی 
شدن علم و اجرایی کردن تحقیقات محققان گذاشته 
است و گام های مهمی در خصوص فراهم نمودن 
بسترهای اشتغال زایی و مهجوریت زدایی رشته های 

دانشگاهی برداشته است.
تحصیلی  مشاوران  از  که  انتظاری  گفت:  فروغی 
متوسطه  مدارس  مشاوران  و  پرورش  و  آموزش 
آگاه سازی متقاضیان و  برای  می رود آن است که 
مشتاقان علم در مقاطع تحصیالت عالیه نه تنها برای 
انتخاب همه ی رشته ها به طور متناسب،  نیازهای 
تمرکز  با هدف  بلکه  باشند  داشته  نظر  مد  را  کشور 
مشاوره  داوطلبین،  به  خاص،  هایی  رشته  در  زدایی 
صحیح و دلسوزانه دهند و واقعیات و توانمندی های 
تسهیالت  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  و  علمی 
تحصیلی این دانشگاه را به درستی به خانواده ها و 

داوطلبین منتقل کنند.
در ادامه ی این جلسه، معاونین آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی، دانشجویی و فرهنگی، پژوهش و فناوری و 
به  کدام  هر  مالی  امور  و  آموزشی  امور  مدیران کل 

ارائه توضیحاتی در خصوص  صورت جداگانه ضمن 
بخش های ذیربط، به سؤاالت حاضرین پاسخ دادند. 
پس از اتمام این نشست مشاوران تحصیلی آموزش 
و پرورش و مشاوران مدارس متوسطه اصفهان ضمن 
حضور در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد 
در  نزدیک  از  اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی 
جریان فعالیت های این مرکز و اقدامات اشتغال زای 
مبتنی بر فعالیت های دانش بنیان و تولید ثروت از 
علم قرار گرفتند و توضیحات کارشناسی رئیس این 

مرکز را مورد استماع قرار دادند. 
روابط  دفتر  همت  با  برنامه  این  است  گفتن  شایان 
آزاد اسالمی واحد  دانشگاه  عمومی و اطالع رسانی 
مدیرکل  دفتر  همکاری  با  و  اصفهان)خوراسگان( 
آموزش و پرورش استان اصفهان برنامه ریزی و اجرا 
گردید و با استقبال کارشناسان شرکت کننده مواجه 
کنندگان خواهان  کلیه شرکت  نحوی که  به  گردید 
با  مشترک  های  نشست  اینگونه  مستمر  برگزاری 
نواحی اصفهان  حضور تمامی مدیران و کارشناسان 
و شهرستان های استان بصورت جداگانه به منظور 
آشنایی با توانمندی های دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( شدند.

،،
فرآیند جذب و ثبت دانشجویان 

در گفت و گو با مدیر کل آموزش دانشگاه
اشاره:

در سال تحصیلی 94-93 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( با بی سابقه 
ترین آمار دانشجویی در طول عمر خود مواجه شد و فصلی نو در فعالیت های این واحد 
دانشگاهی که در سراسر ایران به عنوان یک دانشگاه کیفی شناخته می شود، رقم 
خورد. به طور طبیعی این وضعیت در سال آینده تحصیلی هم تکرار می شود و خیلی  از 
دانشجویان با ثبت نام در رشته های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه وارد این محیط 

دانشگاهی خواهند شد.
به  آموزش  کل  مدیر  کیانی  آقای حسین  با  دانشگاه  آموزش  از وضعیت  آگاهی  برای 

گفت وگو نشستیم که از نظرتان می گذرد:

واحد  این  سابقه  پر  مدیران  از  یکی  که  کیانی  آقای 
دانشگاهی است آمار رشته های مختلف در مقاطع دکترا 

و کارشناسی ارشد را به این شرح اعالم کرد:
در مقطع دکترای تخصصی دندانپزشکی، 9 رشته داریم 
ما  دندانپزشکی  رشته های تخصصی  از کل  واقع  در  و 
تنها یک رشته را هنوز تاسیس نکرده ایم که بسیار قابل 

توجه است.
در مقطع دکتری تخصصی PHP 42 رشته و در مقطع 
در  داریم.  دائر  رشته  یک  دندانپزشکی  عمومی  دکتری 
مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 74 رشته در این دانشگاه 
فعال است، این آمار در مقطع کارشناسی 33 رشته و در 

مقطع کارشناسی ناپیوسته 4 رشته است.
معماری،  های  رشته  از  دانشگاه  آموزش  کل  مدیر 
مهندسی برق قدرت، الهیات و معرف اسالمی با گرایش 
فلسفه و کالم اسالمی، علوم اقتصادی، مدیریت آموزشی، 
حشره  دام،  تغذیه  نباتات،  اصالح  عمومی،  روانشاسی 
دکتری  مقطع  در  همگی  کاربردی  ریاضی  و  شناسی 
یاد کرد که امسال تصویب و ابالغ شد و در سال آینده 
راه اندازی خواهد شد که از این تعداد 2 رشته معماری و 

مندسی برق قدرت مربوط به علوم و تحقیقات می باشد.
وی همچنین از 3 رشته حسابداری، علوم و صنایع غذایی 
و زمین شناسی به عنوان رشته هایی نام برد که امسال 
در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسیده و به زودی 

راه اندازی خواهد شد.
را  دانشگاه  گذشته  سال  دانشجویان  تعداد  کیانی  آقای 
21000 نفر اعالم کرد که حدود 4000 نفر آنان مربوط 

به واحد علوم و تحقیقات بوده اند.
ایشان آمار اعضای هیأت علمی دانشگاه را نیز به شرح 

زیر برشمرد:
اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی 24 نفر  -

 41 دانشیاری  مرتبه  با  علمی  هیأت  اعضای   -
نفر

اعضای هیأت علمی با مرتبه استادیاری 207   -
نفر

اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی 90 نفر  -
زمینه  این  در  دکتری  بورسیه  با  هم  نفر   10 همچنین 

همکاری می کنند.
تعداد  خصوص  در  دانشگاه  دانشجویی  کل  مدیر 

دانشکده ها نیز خاطرنشان کرد، در حال حاضر این واحد 
نیز  دانشکده   3 و  است  دانشکده   7 دارای  دانشگاهی 
آخرین مراحل تصویب و تاسیس خود را می گذرانند و 
امیدواریم 3 دانشکده فنی و مهندسی، زبان های خارجی 
و مدیریت افتتاح شوند که در آن صورت تعداد دانشکده ها 

به 10 می رسند.
وی با تأکید بر اینکه سالهاست این واحد دانشگاهی به 
عنوان یک دانشگاه کیفی و با اعتبار در سطح کشور و 
نباید  عنوان  هیچ  تحت  ما  و  شده  شناخته  جهان  حتی 
و  استادان  علمی  و سطح  کنیم  کمیت  فدای  را  کیفیت 
دانشجویان خود را باال نگه داریم آن دسته از رشته هایی 
می  آن  وارد  سراسری  کنکور  طریق  از  دانشجویان  که 
و  پرستاری  دندانپزشکی،  های  رشته  شامل  را  شوند 
و  کشاورزی  برق،  معماری،  عمران،  حقوق،  مامایی، 
های  رشته  که  شد  یادآور  و  کرد  معرفی  غذایی  صنایع 
دانشگاهی  واحد  این  مامایی  و  پرستاری  و  دندانپزشکی 
با رتبه های باالی کنکور سراسری برای عالقه مندان 
به  که  افزود  ایشان  این وصف  با  است.  دسترسی  قابل 
در  گذشته  سال  شدیم  مجبور  ما  فراوان  استقبال  دلیل 
این رشته اضافه بر ظرفیت به جذب دانشجو بپردازیم که 
مقرراتی  با  مغایرت  دلیل  به  دندانپزشکی  در رشته  البته 
که ورزات بهداشت و درمان اعالم کرده بود دانشجوی 
اضافی ثبت نام و جذب نکردیم.آقای کیانی در خصوص 
جذب دانشجو در رشته های بدون آزمون هم گفت: در 
رشته های روانشناسی عمومی، حسابداری، تربیت بدنی، 
استقبال  با  در سال گذشته  و شهرسازی  انگلیسی  زبان 
زیادی مواجه شدیم و اضافه بر ظرفیت ثبت نام کردیم در 
سایر رشته های بدون آزمون نیز در حدود ظرفیت اعالم 

شده به جذب دانشجو پرداختیم و در چند رشته محدود 
کشاورزی نیز کمتر از حد ظرفیت ثبت نام داشتیم.

نحوه  و  زمان  خصوص  در  دانشگاه  آموزش  کل  مدیر 
ثبت نام دانشجویان سال آینده نیز اینگونه توضیح داد:

جذب  سراسری  آزمون  طریق  از  که  هایی  رشته  در 
و  هستند  رشته  انتخاب  حال  در  دانشجویان  می شوند، 
قرار است نتایج نهایی در نیمه اول شهریور ماه از سوی 
از  پس  که  شود  اعالم  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
مشخص شدن اسامی پذیرفته شدگان دانشجویان از 20 
باید یا از طریق مراجعه حضوری به  تا 30 شهریور ماه 
دانشگاه و یا سامانه الکترونیکی دانشگاه ثبت نام کنند و 

پس از تکمیل پرونده به انتخاب واحد بپردازند.
ایشان در مورد رشته های بدون آزمون هم افزود: سایت 
دانشگاه برای این رشته ها حدود یکماه است که باز شده 
الکترونیکی  سامانه  به  مراجعه  با  توانند  می  داوطلبان  و 
 20 تا   15 های  تاریخ  فاصله  در  و  کنند  رشته  انتخاب 

شهریور تکمیل پرونده و انتخاب واحد داشته باشند.
قبل  سال های  دانشجویان  خصوص  در  کیانی  آقای 
از  رشته  این  یا  که  یادآور شد  نیز  دانشگاهی  واحد  این 
صورت  به  ماه  شهریور   18 تا   14 تاریخ  از  دانشجویان 
حداقل  پرداخت  با  و  کنند  می  واحد  انتخاب  اینترنتی 

شهریه ثابت ثبت نام خود را تکمیل می نمایند.
مدیر کل آموزش دانشگاه درپایان خاطر نشان کرد که 
تاسیس  دنبال  به  حاضر  حال  در  دانشگاهی  واحد  این 
و  عمران  های  گرایش  در  جمله  از  دیگری  های  رشته 

حقوق است که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد.

حضور فعال واحد اصفهان )خوراسگان( در:
ششمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها، آموزشکده های علمی – حرفه ای و تجهیزات آموزشی

اشاره:
ششمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها، آموزشکده های علمی – حرفه ای و تجهیزات آموزشی از تاریخ 25 تا 29 مرداد ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین 
المللی استان اصفهان برپا شد. در این نمایشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( نیز با تجهیز یک غرفه 60 متر مربعی در محل سالن شیخ بهایی این 
نمایشگاه حضوری فعال داشت. برای آگاهی از امکانات ارائه شده در این نمایشگاه با آقای مهندس سجاد مقدس پور، مسئول شورای راهبردی و دبیر کل انجمن های علمی 

دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان( گفت و گویی انجام دادیم که از نظرتان می گذرد.

واحد  اســـــالمی  آزاد  دانشگـــاه  غـــرفه 
اصفهان)خوراسگان(

این غرفه دانشکده ها  به گفته مهندس مقدس پور در 
و گروه های مامایی و پرستاری، دندانپزشکی، عمران، 
دانش  شرکت  و  کشاورزی   ، کامپیوتر  و  برق  معماری، 

بنیان آبگینه حضوری فعال داشتند.
انجمن  کل  دبیر  و  راهبردی  شورای  مسئول  گفته  به 
های علمی دانشگاه در بخش مامایی، واحد های مشاوره 
بروشورهای  توزیع  همراه  به  بارداری  مشاوره  ژنتیک، 
انجام تست  انجام می شد. در بخش پرستاری،  مربوط 
بینایی، قد و  قند خون، فشارخون و معاینات مربوط به 
وزن ارائه می شد به همراه توزیع بروشورهای آموزشی.

شامل  دندان  و  دهان  خدمات  دندانپزشکی،  بخش  در 

معاینه و بهداشت به انجام می رسید. در بخش عمران، 
نخستین  پلیمری  آسفالت  و  بتون  دستاوردهای  آخرین 
های  سازه  نمایش  همچنین  شد  عرضه  کشور  در  بار 
هیأت  اعضای  تالیفات  و  انتشارات  آخرین  و  ماکارونی 

علمی گروه به نمایش درآمد .
های  ماکت  بهترین  از  هایی  نمونه  معماری،  بخش  در 
گروه و یک سازه خیلی خاص به شکل پاویون نخستین 
بار در غرفه ارائه شد که مورد توجه حاضران قرار گرفت.
در بخش کشاورزی و فضای سبز طراحی و اجرای طرح 
فرش گل و ساخت تراریومها و ایجاد برکه طبیعی برای 

حاضران بسیار جذاب و قابل توجه بود.
زمینه  در  دستاوردها  آخرین  کامپیوتر،  و  برق  بخش  در 
نرم  و  عامل  های  سیستم  ویژه  های  کیت  ساخت 

افزارهای اندروید و مشاوره تحصیلی در رشته های برق 
و کامپیوتر ارائه شد.

و شرکت آبگینه نیز، محصوالت ارگانیک تولیدی خود را 
در غرفه واحد عرضه کرد. 

همچنین در یک ابتکار دیگر برای اولین بار رادیو باران در 
غرفه فعال شد و تولید و پخش برنامه های زنده و جذاب 
به  فرآیند  این  بود و در  ایجاد کرده  را  دلپذیری  فضای 
معرفی کامل توانمندی های واحد اصفهان)خوراسگان( 

می پرداخت.
شیخ  سالن  در  که  شد  یادآور  پور  مقدس  مهندس 
آزاد  دانشگاه  غرفه  از  استقبال  بیشترین  بهایی 
اصفهان)خوراسگان( صورت گرفت و بازدید کنندگان نیز 
از امکانات و خدمات ارائه شده در این غرفه ابراز رضایت 

می کردند. وی در پایان از همکاری و لطف، جناب آقای 
دکتر احمدعلی فروغی، رئیس دانشگاه، دکتر پیام نجفی 
معاون پژوهشی ، آقای مهندس صالحی و آقای مهندس 
پژوهشکده  ریاست  کرمی  علی  سید  آقای  خواجه، 
دانشجویی شهید شهریاری و همچنین محمد سبزعلی، 
قدر  و  تشکر  نادری  وحید  و  بلوکی  شش  محمد  علی 

دانی کرد.
ایشان همچنین از مساعدت بی دریغ خانم شبنم، خانم 
خانم  بابایی،  آقای  فدوی،  خانم  ادیب،  آقای  فلسفین، 
زاده  زرگر  خانم  طالبی،  آقای  حیدری،  خانم   ، ساوج 
برگزار  غیرمستقیم  و  مستقیم  که  همکارانی  دیگر  و 

کنندگان نمایشگاه را یاری کردند سپاسگزاری کرد.
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 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و پنجم 
مرداد ماه 1394
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 دوره جدید 
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مرداد ماه 1394
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پس از  2 ساعت بازدید صورت گرفت:
اعالم حمایت معاون فناوری رئیس جمهور از طرح های دانش بنیان واحد اصفهان

معاون  ستاری  سورنا  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
دانشگاه  در  با حضور  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی 
دو  مدت  به  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد 
دانشگاه  این  بنیان  دانش  مهم  های  طرح  از  ساعت 

بازدید کرد.
در این بازدید در ابتدا ستاری با حضور در پژوهشگاه 
پزوهشگاه  این  تحقیقاتی  های  آزمایشگاه  از  مرکزی 
بازدید کرد و ضمن ستودن اقدامات این مراکز تحقیقاتی 
و تحسین تجهیزات خوب آن از دکتر واشقانی خواست 
واحد  تحقیقاتی  آزمایشگاههای  که  شود  داده  ترتیبی 

معاونت  آزمایشگاهی  سامانه  به  اصفهان)خوراسگان( 
علمی و فناوری ریاست جمهوری متصل شود تا امکان 
ارسال پژوهش ها و تحقیقات و حمایت از تجهیزات 

آزمایشگاهی این دانشگاه فراهم باشد.
رئیس جمهور همچنین پس  فناوری  و  معاون علمی 
برای  آنتی ژن گفت:  تولید واکنش  از طرح  بازدید  از 
از بخش پژوهش و تحقیقات کمک خواهیم  حمایت 
های  وام  توسعه  صندوق  از  انبوه  تولید  برای  و  کرد 

مناسب خواهیم داد.
دابل  آزمایشگاه  در  حضور  با  همچنین  ستاری  سورنا 
امور  جریان  در  نزدیک  از  پژوهشگاه  این  هاپلوئیدی 

تحقیقاتی تولید بذرهای گلخانه قرار گرفت.
عبدالرضا اقتداری رئیس مرکز تحقیقات بذر دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در توضیحاتی 
گفت: طرح تولید تجاری بذرهای خیار گلخانه ای را از 
شش ماه پیش شروع کرده ایم و در حال حاضر آماده 
تولید انبوه هستیم و به همین منظور زمین بزرگی به 
دستور استاندار در اختیار قرار گرفته است تا تولید انبوه 

بذر را آغاز کنیم.
تولید  بر  عالوه  بذر  تولید  کار  اینکه  بیان  با  اقتداری 
است،  جامعه  سالمت  حفظ  ضامن  اشتغال  و  ثروت 
سازگاری  بدلیل  دانشگاه  این  تولیدی  بذرهای  افزود: 
بیماری  و  آفات  مقابل  در  ایران  محیطی  شرایط  با 
نحو  به  شرایط  این  با  و  داشته  بیشتری  مقاومت  ها 

چشمگیری از مصرف سموم کاسته خواهد شد.
وی اظهار کرد: این نوع بذرها نسبت به مشابه خارجی 
و  داشته  محصول  در  بیشتری  بازدهی  درصد   50
تاکنون 340 رقم از این بذرها تولید شده که 30 رقم 
را برای بررسی بیشتر انتخاب کرده ایم و نهایتًا 5 رقم 

را پس از تولید انبوه وارد بازار خواهیم کرد.
نانو برای  پایه فناوری  بر  نانورس که شیوه ای  طرح 
مورد  های  طرح  دیگر  از  است  ریزگردها  با  مقابله 
در  بود.  رئیس جمهور  فناوری  و  معاون علمی  بازدید 
این بازدید محققان با راه اندازی تونل باد میزان تأثیر 

نانورس در تثبیت ریز گردها را به نمایش گذاردند.
ستاری در خصوص این طرح گفت: با اجرای آزمایشی 

دانشکده  رئیس  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
رشته  تنوع  به  توجه  با  گفت:  اصفهان)خوراسگان( 
به  افروزن جامعه  روز  نیاز  و  های مهندسی کشاورزی 
کشاورزی،  های  فعالیت  توسعه  نتیجه  در  و  غذا  تولید 
عالقمندان رشته های مهندسی کشاورزی نگران آینده 
شغلی خود نباشند و با انگیزه رشته مورد عالقه خود را 

انتخاب کنند.
فروغ مرتضایی نژاد دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه 
شاید  افزود:  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد 
در  اشتغال  که  کنند  وانمود  گونه  این  جامعه  در  برخی 
دولت  توسط  استخدام  به  منوط  کشاورزی  های  رشته 
تربیت دانش  فرآیند  به  نگاه جدید  با  آنکه  است، حال 
آموختگان دانشگاهی و لزوم کارآفرین بودن آنان، خود 

دانش آموختگان قادر خواهند بود با ایده های خود تولید 
شغل و ثروت نمایند.

آزاد  دانشگاه  در  امروز  کرد:  اظهار  نژاد  مرتضایی 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، دانشجویان و دانش 
موختگان گرایشات مختلف مهندسی کشاورزی زیر نظر 
استادان و محققین توانسته اند در مرکز رشد واحد های 
را تجاری  ایده های علمی خود  دانشگاه،  این  فناوری 
سازی نمایند و تولیدات خود را وارد بازار نمایند و از این 

طریق تولید ثروت کنند.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( عنوان کرد: کارگاه 
تولید انواع دم نوش های گیاهی، کارگاه تولید شرینی 
مرکز  ارگانیک،  محصوالت  توسعه  قند،  بدون  های 
فعالیت  دهها  و  ای  گلخانه  بذرهای  تولید  و  تحقیقات 
با تالش  امروزه  از جمله دستاوردهایی است که  دیگر 
خود دانشجویان و دانش آموختگان در این دانشگاه در 

حال انجام است و درآمدهای سرشاری نیز از قبل این 
فعالیت ها نصیب خود کرده اند.

اندیشه  این  در  تغییر  لزوم  بر  تأکید  با  نژاد  مرتضایی 
که اشتغال مساوی با استخدام است، افزود: دیگر این 
یک  در  شدن  استخدام  با  مساوی  شغل  که  اندیشه 
غیر  و  خارج  رده  از  است،  و خصوصی  دولتی  سازمان 
باید  التحصیل  فارغ  خود  امروزه  و  است  اعتنا  قابل 
و  لزوم حمایت ها  البته  و  باشد  کارآفرین  و  شغل ساز 
این  در  بانکهای عامل هم  و  دانشگاه  مالی  تسهیالت 

خصوص اهمیت باالیی دارد.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد 
همین  بر  گفت:  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
اساس شناخت داوطلبین عزیز از رشته ها و گرایشات 
شایانی  کمک  تواند  می  کشاورزی  مهندسی  مختلف 
روی  همین  از  و  باشد  داشته  آنان  آگاهانه  انتخاب  به 
این  کشاورزی،  مختلف  های  رشته  گروههای  مدیران 

این فناوری در گستره ای به مساحت 30 تا 40 هکتار 
و با اعالم آمادگی استانداری اصفهان 50 درصد بودجه 
را تخصیص خواهیم  ریزگردها  با  مقابله  اجرای طرح 

داد و حمایت خواهیم کرد.
رشد  مرکز  در  همراه  هیأت  و  ستاری  ادامه  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  واحدهای 
این  در  ستاری  یافتند.  حضور  اصفهان)خوراسگان( 
برنامه طرح تولید داروهای گیاهی که امکان جایگزینی 
با داروهای خارجی وارداتی را دارند، طرح درمان زخم 
های دیابتی با استفاده از الروهای مگس، طرح توسعه 
تولیدات ارگانیک محصوالت کشاورزی و پروژه تولید 
تجهیزات لیزر و تجهیزات برقی آزمایشگاهی را مورد 

بازدید قرار داد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از گلخانه های 
تولید  کارگاه  ای،  گلخانه  خیار  بذرهای  انبوه  تولید 
تولید محصوالت غذایی  دارویی، خط  دم نوش های 
فراسود و شیرینی های بدون قند را مورد بازدید قرار 

داد و از این طرح ها ابراز مسرت کرد. 

،،

رئیس دانشکده کشاروزی واحد اصفهان)خوراسگان(:

عالقه مندان رشته های مهندسی کشاورزی نگران آینده شغلی خود نباشند
رشته ها را بصورت مجزا معرفی کرده اند.

برای دومین سال پیاپی صورت گرفت:
انتخاب روابط عمومی واحد اصفهان )خوراسگان( به عنوان روابط عمومی برتر استان 

در بخش » روابط عمومی الکترونیک « و » اطالع رسانی انتشارات «

آزاد اسالمی واحد  دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه 
اصفهان)خوراسگان( برای دومین سال پیاپی در جشنواره ساالنه 
روابط عمومی های استان اصفهان حائز کسب دو رتبه برتر شد.

روابط  دفتر  داوران جشنواره،  رای  اساس  بر  و  این جشنواره  در 
دو  در  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی 
بخش روابط عمومی الکترونیک و اطالع رسانی و انتشارات به 
لوح  به دریافت  برگزیده شد و مفتخر  برتر  رابط عمومی  عنوان 

تقدریر و تندیس در هر دو بخش گردید.
شایان گفتن است دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( تولید فیلم های مستند، تولید 
انتشار  انتشار نشریه،  اخبار و گزارشات از فعالیت های دانشگاه، 
ویژه نامه ها و کاتالوگ ها و فعالیت های متنوع جانبی دیگر مانند 
بصورت  دانشگاه  از  آموزان  دانش  بازدید  امکان  نمودن  فراهم 
فعالیت ها و دستاوردهای  بازتاب  از  قابل توجهی  هفتگی سهم 

دانشگاه مورد تخصیص داده است .

بخش اطالع رسانی و ااشتنرات

بخش روابط عمومی الکترونیک



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
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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

   مدیر اجرایی: شهرام صانعی
   طراح و صفحه آرا: حسین صفری

 عکس:  احسان مسیبی،  منصور یقینی
 نسخه الکترونیکی : رامین ساوج

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

به دفتر روابــط 
عمومی دانشگاه 

مراجعه نمایید.

پذیرش دانشجو بدون آزمون در
دانشگـــاه آزاد اسالمـــی 
واحد اصفهان)خوراسگان(

اساس  بر  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
سیاست های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی و به منظور فراهم 
کردن بسترهای مناسب در جهت پیشرفت علمی جوانان و عالقمندان 
آزمون  بدون  پذیرش  به  اقدام  محدود  بصورت  تحصیل،  ادامه  به 
دانشجو در برخی از رشته ها جهت نیمسال اول سال تحصیلی 95-

94 می نماید.
- داشتن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه یا گواهی پایان دوره پیش 
برای رشته های کارشناسی پیوسته  نظام جدید متوسطه  دانشگاهی 
و مدرک فوق دیپلم برای کارشناسی ناپیوسته جهت ثبت نام الزامی 

است. 
- ثبت نام داوطلبان در رشته های بدون آزمون بر اساس ضوابط دفتر 
 www.azmoon.org آزمون دانشگاه آزاد اسالمی و از طریق آدرس

انجام می شود.
- پذیرش دانشجو در این دوره تنها برای نیم سال اول تحصیلی 95-
نیم  در  تاخیر  با  نام  ثبت  امکان  شدگان  پذیرفته  و  بوده  معتبر   94

سال های بعدی را نخواهند داشت.
به  آزمون  بدون  های  رشته  از  اطالع  جهت  توانند  می  عالقمندان   -
آدرس   به  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سایت  

ac.ir.khuisf.www مراجعه نمایند.

جناب آقای دکتر پیام نجفی، معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو شورای راهبردی اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان 
تعالی  و  پیشرفت  ارزشمندتان  به سوابق  توجه  با  است  امید  و  گفته  تبریک  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

دانشگاه آزاد اسالمی را در این عرصه محقق فرمائید.

هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(

سرکار خانم دکتر فروغ مرتضایی نژاد
ریاست محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

ارتقاء حضرتعالی را به مرتبه دانشیاری که نشان از توان علمی و تحقیقاتی جنابعالی دارد، تبریک 
می گوئیم و از خداوند متعال کسب موفقیت های بیشتر برایتان مسئلت می نمائیم.

اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه

جناب آقای اصغر عالمیان، مدیرکل محترم روابط عمومی و اطالع رسانی

کسب عنوان روابط عمومی برتر استان اصفهان در حوزه های اطالع رسانی و انتشارات و روابط 
عمومی الکترونیک در استان اصفهان، برای دومین سال پیاپی موجب مسرت و مباهات گردید این 

افتخار را که با تالش جنابعالی و همکارانتان بدست آمده است تبریک می گوئیم.
هیأت تحریریه نشریه نسیم دانشگاه

همکار گرامی جناب آقای حاج جمال رحیمی

انتخاب شایسته شما بعنوان مداح منتخب آستان قدس رضوی )ع( باعث سرور و خرسندی همکاران 
شما گردید. این افتخار را به شما تبریک می گوئیم و از شما در توسالت و برنامه های مذهبی تان 

التماس دعا داریم.

از طرف هیأت رئیسه و استادان و کارکنان دانشگاه

جناب آقای دکتر مرتضی سامتی

با تأسف و تأثر ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را به حضور جنابعالی، خانواده و بستگان 
محترم تسلیت عرض نموده، از پیشگاه خداوند کریم برای آن عزیز آسمانی رحمت واسعه 

الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر جزیل مسألت می نماییم. 

اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی

میالد هشتمین ستاره آسمان والیت و امامت مبارک باد


