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 مه��ر ، ب��وی مهربان��ی 
می دهد !

مهر، ماه مهربانی
تاالر فردوسی  شهریور 1391

 ماه مه��ر ، م��اه مهربانی ، م��اه طلوع 
اندیش��ه های ناب از پنج��ره ای رو به 
سوی نور شرقی که همواره دل و جان 
طالبان علم را نوازش می دهد و رایحه 
ی خ��وش آن چن��ان جانفزاس��ت که 
عاشقان کوی دلدادگی در وادی دانش 

را مست خود می سازد .
این روزها همه چیز درحال نو ش��دن 
اس��ت گویی طلیعه بهاری دیگر از راه 
رس��یده اس��ت با این تفاوت که نشئه 
تازگ��ی آن از ت��ورق اندیش��ه ها رقم 
می خورد و دانش��گاه ب��ه عنوان مأمن 
س��بدهای یاس ، علم ورزی را مجنون 

خود می سازد. 
آری زمان در گذر است تا شروع فصلی 
دوباره ش��کل بگیرد بلن��دای روز ، به 
کوتاه��ی آن گره می خ��ورد و بلندای 
شب به گیسوان ش��ب نشینی اندیشه 
فخ��ر می فروش��د تا ب��ا ش��روع بهار 
 تقویمی در فرجام ماه مهربانی  ، زوال 
جهل به بل��وغ علم اکتس��ابی متجلی 

گردد. 
ان��گار همین دی��روز بود که در س��د 
کنک��ور کوچ��ه و پ��س کوچ��ه های 
اضطراب را می پیمودید تا شاید از این 
راه توش��ه ای برچینید ک��ه این اتفاق 
نیز میسر افتاد و امروز به مدد خداوند 
پروانه ها ، دعای خیر گل های تزویج و 
همتی عاشقانه به دانشگاه راه یافتید تا 
کامتان سیراب از نغمه ی صور دانایی 

گردد. 
تحریری��ه نس��یم دانش��گاه صمیمانه 
حضور گرم شما دانش��جویان گرانقدر 
را ب��ه خان��ه دوم گرام��ی م��ی دارد و 
زیباترین درودها را  از اولین آش��نایی 
نث��ار می کند ، تا بدانید در صورتی که 
تمایل به هم نشینی  اندیشه ها داشته 
باش��ید ، همراه��ی صمیمی در خلوت 

شما خواهد بود . 
 دانش��جویان عزی��ز، دانش��گاه همواره 
محلی اس��ت برای تعام��ل و گفتگوی 
تزکی��ه  آن  حاص��ل  ک��ه  س��ویه  دو 
نف��س و توام��ان با آن حکم��ت را در 
ب��ردارد ، پ��س در آغازی��ن روزه��ای 
مه��رورزی ب��ا مه��ر ، اندیش��ه ه��ای 
قرآنی را چاش��نی تفکرات انسانی قرار 
 دهی��د تا در ای��ن رهگ��ذر ازتوفیقات 

بی نصیب نمانید. 
در پای��ان ضم��ن تبری��ک مج��دد به 
واسطه قبولی در مقطع دیگر تحصیلی 
، مسئوالن دانش��گاه حضور سبزتان را 
به نظاره می نشینند تا آنکه در آینده ای 
نه چندان دور جشن دانش آموختگی تان 

را پایکوبی نمایند . ) ان شاء اهلل ( 

  مهندس منصور حسن زاده

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت : به لطف و یاری خداوند 
متعال علی رغ��م افزایش تورم در 
کشور امس��ال برای حدود 
ی��ک میلی��ون و 400 هزار 
دانش��جوی ورودی قدی��م 
که بی��ش از 90 درصد 
ن  یا نش��جو ا د
آزاد  دانش��گاه 
را  اس��المی 

شامل می ش��ود ،  هیچ گونه افزایش شهریه ای نداشته 
 ای��م و ب��رای ورودی های جدید تنها ح��دود پنج درصد 
ش��هریه ها افزایش می یابد. دکتر فرهاد دانشجو با اشاره 
به اینکه با ایجاد منابع مالی جدید در انتهای س��ال دوم 
و ابتدای س��ال س��وم مدیریتم تخفیف شهریه برای کل 
دانشجویان دانشگاه اعمال خواهد شد ، افزود : البته بخش 
از قولی را که برای کاهش ش��هریه ها داده بودیم زودتر از 
موعد مقرر محقق شد و امسال از اول مهرماه دانشجویان 
کاردانی و کارشناس��ی ناپیوس��ته تا 20 درصد تخفیف 

شهریه خواهند داشت . وی یادآور شد:  همچنین تمامی 
دانش��جویان دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی 10 
میلیون تومان وام قرض الحسنه در سال تحصیلی دریافت 
خواهند کرد که ارزش آن بیش از 20 درصد تخفیف است 
. رئیس دانشگاه آزاد اس��المی اطالع رسانی نادرست در 
خصوص افزایش ش��هریه ها را از سوی برخی از رسانه ها 
، حاشیه سازی و تشویق اذهان عمومی را عملی ناصواب 
دانست و بر توجه به اصول حرفه ای و اخالقی خبرنگاری و 
همچنین لزوم دقت و صحت اخبار منتشر شده تاکید کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد:

عدم افزایش شهریه دانشگاه آزاد اسالمی در سال جاری

دانشجويان گرامي، فرزندان عزيزم
نس��یم مهرماه د یگر بار وزیدن گرفته اس��ت تا ما از کانون با صالبت خانواده به پایگاهي 
سرشار از کوشش و همت و به معبد علم و ایمان یعني دانشگاه وارد شویم. مکان و محلي 
که بذر دانش و علم در آن افش��انده شده و باغباناني در مسند و کسوت استادي در کشت 
و داش��ت و پرورش آن همت گماش��ته اند تا به تدریج این بذر به نهالي رعنا تبدیل شود و 
چرخ نیلوفري را به تحسین وادارد و ما را از تاریک خانه جهل و ناداني به روشنکده آگاهی 
و بیداري سوق دهد . مهم آن است که بتوانیم جایگاه خود را در این روند تشخیص دهیم و 
گام هاي درستي برداریم. سعادت و پیشرفت در گرو تشخیص صحیح و قدم برداشتن 
در مسیر درست است پدر و مادراني که ما را زاده اند و تربیت او لیه ما را بر عهده 

گرفته اند و س��پس مربیاني که پرچم آموختن را در فضاي فکر ما برافراشته اند و سوخته 
اند تا ما را بس��ازند همه در همین بزرگراه بالندگي و تکامل ره سپرده اند.مهر بر شما به و 
یژه بر رهپویاني که امسال به صحن پرشور دانشگاه وارد شده اند و خویش را به زیور دانش 
آراسته اند و لباسی از جنس نور بر تن کرده اند و قلبي پر از عشق و اراده و ایمان به همراه 
آورده اند تا شیارهاي مغزشان عمیق تر گردد و دنیا را فراخ ببینند و دل هایشان دریایي تر 
شود. مبارك باد.امید است در سالي پربار با زباني پر از صداقت و سري پرشور و اندیشه اي 
نو و گام هایي بلند و دستاني پرتالش در راه نیل به آمال و آرزوهایتان موفق و مؤید باشید.     
دكتر احمد علي فروغي ابري
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان)اصفهان(

پیام رئیس واحد خوراسگان)اصفهان( به مناسبت سال جدید تحصیلی

معاون��ان طلوع مهر، نوید شکوفایی اندیشه ها و  رئی��س  ه��ای  پی��ام 
دانشگاه به مناس��بت سال جدید 

تحصیلی

برگزاری کارگاه آموزش��ی مدیران 
مدارس سما

اه��داف و برنام��ه ه��ای معاون��ت 
فرهنگی دانشگاه

اساسنامه کانون تعامل خانواده و 
دانشگاه

نقشه و راهنمای طبقات ساختمان 
های اداری و آموزشی دانشگاه

معرف��ی بخ��ش ه��ای زیرمجموعه 
آوری  ف��ن  و  پژوه��ش  معاون��ت 

همراه با رئوس فعالیت ها

معرف��ی ط��رح ه��ا و پ��روژه های 
عمرانی دانشگاه

ه��ای  فعالی��ت  آم��اری  گ��زارش 
کلینی��ک مرکز مش��اوره و خدمات 
روانشناختی دانشگاه در سال 90

مل��ی مطالعات  فراخ��وان همایش 
فرهنگی ایران 1404

همواره حسین مقتدا بایدمان      تا پاک شود زمین ز ابناء یزید                 
هفته دفاع مقدس گرامی باد.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان نمونه 
بحمداهلل دانشگاههای ما از استاد مؤمن، از دانشجوی مؤمن و از مدیران مؤمن سرشار است؛ ... البته 
به ش��ما دانشجوها می گویم س��نگربان این سنگر )دانشگاهها( شمایید مواظب باشید خاکریزهایتان 
سس��ت نش��ود دایم خاکریزها را ترمیم کنید. خاکریزها، خاکریزهای فرهنگی و فکری است اینها را 

ترمیم کنید. خودسازی فکری و اخالقی و انقالبی درونی دانشجویان یک فریضه است.
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سال جدید تحصیلی و پیام های معاونان دانشگاه
دکتر رضا اسماعیلی

معاون فرهنگی
دکتر مسعود حیدری

معاون اداری و مالی   

محمد رضا بهمن پور
معاون سما

دکتر پیام نجفی 
معاون پژوهش و فن آوری

مهن��دس بهرام جب��ل عاملی 
معاون عمرانی

دکتر علیرضا جاللی زند
معاونت دانشجویی

خواه��ران و ب��رادران روش��ن ضمیر دانش��جو 
مهرماه ب��ه عنوان آغاز ي دیگرب��راي رو یش 
و بالندگ��ي از راه رس��یده اس��ت . فصلي که 
پرتوه��ا ي دانش، ایم��ان ، و مهرورز ي چون 
خورش��یدي فروزان بر قلمرو آدمي مي تابد و هس��تي را گرمي و حیات مي بخشد 
. ش��ور و عش��ق مي آ فریند و حرک��ت و طراوت و بالندگي را به ارمغ��ان مي آورد.  
تربیت رس��مي دوباره آغاز مي ش��ود تا مجموعه ما در مس��یري نوراني به تعالي و 
ش��کوفایي دست یابیم و با بهره مندي از انوار دانایي و معرفت از تاریکخانه جهل و 
غفلت فاصله بگیریم و ش��دن را در عین آموختن تجربه کنیم.  فرارسیدن این ماه 
برکت خیز و درخش��نده را به تمامي دانش پژوهان، اس��تادان، همکاران حوزه هاي 
اس��تادي، آموزشي، فرهنگي و کارکنان دانشگاه و همه عز یزاني که عمر خویش را 
صرف آموختن و نیل به روشنایي بیشتر کرده اند، صمیمانه تبریک عرض مي نمایم 
همکاران اینجانب در حوزه معاونت فرهنگي بازگشایي مراکز علم و معرفت را به فال 
 نیک مي گیرندو از خداوند حکیم مي خواهند تادرا ین سال بتوانندبیش از پیش به 
مسئولیت ها و رسالت هاي خویش عمل نمایند. ما گام هاي خیر شما را بر دیدگانمان 
مي نهیم و با اعتقادي وصف ناپذیر به حقوق و توانمندي هاي خیره کننده شما جوانان 
برومند و سربلند دست همکاري و یاري به سویتان دراز می کنیم. حوزه فرهنگ مأمن 
شماست و انتظار دار یم تا با حضور و مشارکت گرمتان بتوانیم فرآیندي آموزش محور، 
پژوهش گرا و فرهنگ مدار را ایجاد کنیم .در این حوزه با انبوهی از بر نامه ها مواجه 
هس��تیم. از شعر، ادب و هنر گرفته تا قرآن و موج آفریني ارزش هاي قرآني، نماز و 
جلوه هاي معنوي و عروج عرفاني، جشن و جشنواره، مسابقات، گفتگوهاي دانشجو 
یي و گفتمان علمي و فرهنگي و کرس��ي هاي آزاد اندیشي، نشر یات دانشجو یي، 
اردوها و برنامه هاي اجتماعي و نشست ها ي پرسش و پاسخ و برگزاري مراسم و آیین 
هاي دیني و ملي و مناسبت هاي متعدد، شهادت ها و والدت هاي او لیاء د ین، روز 
دانشجو و برنامه هاي دیگري که مي تواند پیوند همکاري هاي ما را مستحکم تر کند. 

سربلند و سرافراز باشید.

جای بسی خوش��وقتی است که بهار تعلیم 
و تربی��ت در س��ال 1391 مقارن با موفقیت 
شما جوانان برومند ایران زمین در راهیابی به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( 
است. جوانان ساعی و سمایی که آمده اید تا با عزمی جزم به افزایش توانمندی های علمی 
و عملی خود پرداخته و به عنوان سرمایه ای انسانی معمار بزرگ کارزار آموزش، پژوهش، 
کار و سازندگی در آینده ی ایران اسالمی باشید.بی گمان موفقیت شما پویندگان طریق 
دان��ش و پژوهش از بین صدها هزار داوطلب عالقه مند به تحصیل در آموزش عالی، 
نوید بخش انتخاب اصلح ترین افراد در ورود به مقاطع مختلف تحصیلی در واحدی از 
دانشگاه آزاد اسالمی است که به برکت الطاف بیکران الهی، همت بلند مسئولین و تالش 
بی وقفه اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان خود توانسته کارنامه ی پر برگی 
از افتخارات ملی و بین المللی را در طول حیات 26 ساله خود تدوین نماید.لذا اینجانب 
به نمایندگی از حوزه معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
)اصفهان( این موفقیت ارزشمند را به شما و خانواده گرامیتان تبریک گفته، رجاء واثق 
دارم تا با بهره گیری از تمامی امکانات موجود در این دانشگاه و با همتی مضاعف در 
بالفعل ساختن پتانسیل های خود از طریق استفاده از کتابخانه های عمومی، تخصصی 
و کتابخانه دیجیتالی، عضویت در باشگاه پژوهش گران جوان، فعالیت در انجمن های 
علمی دانشجویی، عضویت در تیم های دانشجویی همچون رباتیک، سازه های ماکارونی، 
بتن، بازی سازی رایانه ای و امثالهم، شرکت در انواع کارگاه های پژوهشی، عضویت در 
مراکز رشد واحدهای فن آوری، استفاده از مرکز توسعه آموزش و تحقیق، عضویت در 
پژوهشکده های مختلف و سایر فرصت های موجود به زودی بتوانید به عنوان سرمایه 
های ارزشمند دانشگاه آزاد اسالمی به جمع افتخارآفرینان این دانشگاه پیوسته و سهمی 
به سزا در توسعه همه جانبه کشور داشته باشید. تلفیق آموزش دروس دانشگاهی با 
توسعه توانمندی های پژوهشی به منظور تربیت دانش آموختگان کارآفرین چشم انداز 
روشنی است که در سایه توکل به ذات اقدس الهی در آینده ای نزدیک به دست خواهد 

آمد.

دانشجویان و دانش آموزان عزیز 
با طلوع مج��دد ماه مهر باردیگ��ر فضای تعلیم و 
 تربیت روش��ن می ش��ود،کالس و کتاب ها رونق 
می گیرند و جان های تشنه معرفت تازه می شوند.

باور کنیم که فصل عطش��ناکی آگاهی و دانایی فرارسیده است.باور کنیم فرصت 
هایی که صرف رش��د کردن و بیش��تر آموختن می شود از نعمت های ویژه الهی 
اس��ت که تنها نصیب انسان ش��ده و باید قدر آن را خیلی بیش از آنکه تصور می 
کنیم،بدانیم.باور کنیم پس از چند ماه تعطیلی و رکود، فصل متفاوتی در زندگی 
ما آغاز ش��ده اس��ت، این فصل برنامه ریزی ویژه خود را می طلبد.ش��اید برخی 
فکر کنند همین که هرروز موظفند سرس��اعتی به آموزشکده و مدرسه بیایند و 
 سرساعتی بروند آداب برنامه ریزی را به جای آورده اند.هر یک از ما باید با توجه به 
تفاوت های فردی نسبت به دیگران برنامه ویژه ای برای خود داشته باشیم.برخی به 
تمرین و تکرار و تمرکز بیشتری نیازمندند،برخی زمان بیشتری می خواهند،شرایط 
خانوادگی و محلی تفاوت دارد و ..... و ده ها موضوع با اهمیت تر دیگر که هرکس 
در فرآیند مدیریت خویش باید به آن همه بپردازد.مهر آن گاه مبارك خواهد شد 
که با خردادی سربلند پیوند بخورد و دانشجو و دانش آموز آن گاه سعادتمندی را 
مالقات خواهد کرد که پیوند ناگسستنی با ارزش های معرفتی پیدا کند.سرشت 
انس��ان از ازل با بالندگی و رشد آمیخته است.همکاران ما در دانشگاه و آموزش و 
پرورش با عزمی مثال زدنی و در نهایت س��المت و صالبت رفتار حرفه ای، آماده 
انجام خدمت ش��ده اند.اسب خویش را زین کرده اند تا در عرصه تعلیم و تربیت 
ترکتازی کنند.همه چیز آماده شده تا مشتاقان دانش به آرزوهای بلند خود برسند. 
دانشجو و دانش آموز به اندازه ای موفق است که توانسته باشد از این جاری زالل 
جرعه هایی بنوشد. آنان که بتوانند پیمانه ها را پرتر کنند به یقین موفق ترند.چون 
بی کران دانش تا بخواهید س��خاوتمند است،دست تنگی و دلتنگی ندارد،کسی 
را بیش��تر می پسندد و می طلبد که تش��نه تر باشد،کسی را که بخواهد سکوی 

بلندتری در فراز نردبان ترقی پیدا کند.                         ادامه در صفحه 5

به ی��اری خداوند بزرگ، س��ال تحصیلی 
دیگری آغاز می ش��ود و عالوه بر عزیزانی 
ک��ه تا پیش از این به افتخار دانش��جویی 
نائ��ل آمده اند گ��روه دیگری از جوان��ان برومند این س��رزمین تجربه 
دوران دانش��جویی را امس��ال آغاز می کنند.معاون��ت عمرانی به عنوان 
یکی از بخش های این دانش��گاه وظیفه دارد ت��ا امکانات فیزیکی الزم 
را درخدمت اس��تادان گرامی و دانش��جویان عزیز فراهم سازد. دانشگاه 
آزاد اس��المی یکی از طرح های موفق پس از پیروزی انقالب اس��المی 
 بوده که با اتکا به امکانات و مش��ارکت مردمی توانس��ته بزرگ ترین و

گسترده ترین شبکه دانشگاهی را که در خاورمیانه نظیر ندارد درسطح 
کشور ایجاد کند و به تعلیم عالی جوانان مشتاق و سرافراز کشور همت 
گمارد.دانشگاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان )اصفهان( نیز که ازسال 
1366 با ریاس��ت آقای دکتراحمدعلی فروغ��ی، چهره ماندگار آموزش 
عالی اس��تان اصفهان کارخ��ود را آغاز کرده درس��ال 1368 زمینی را 
بالغ بر 46 هکتار درش��رق اصفهان یعن��ی همین مکان فعلی خریداری 
کرد وبا احداث س��یزده ه��زار متر زیربنای آموزش��ی و امکانات جانبی 
به عنوان یک مرکز مهم دانش��گاهی ش��روع به کار ک��رد. فعالیت های 
توسعه ای دانشگاه در همه این سال ها تاکنون بی وقفه ادامه داشته به 
طوری که س��طح زمین هایی که دراختیار دانشگاه می باشد هم اکنون 
 حدود یکصد هکتار اس��ت و زیربنای س��اختمان های دانش��گاه نیز به

 178000 متر مربع رسیده است.
برنامه های توس��عه ای دانشگاه به تناس��ب همچنان و با قوت و نشاط 
کامل ادامه دارد و ما مصمم هستیم تا به یاری خداوند و کمک و حمایت 
و هدایت رئیس شایسته وارجمند وهیات رئیسه محترم دانشگاه بهترین 
امکانات را درهمه رشته ها و همه زمینه ها برای دانشجویان برومندمان 
فراهم سازیم.                                               ادامه در صفحه12

به نام آنکه هستی جان از او یافت 
دانش��گاه کانون جوشش، آفرینندگی و 
نوآوری است و دانشگاهیان ، رهنوردان 
گذر از مرز های دانش و دستیابی به ناپیداها و نادانسته هایند. کار دانشگاهیان 
با بهره مندی از فرصت ها و امکانات آموزشی و پژوهشی گوناگون ، تولید دانش 
و ارتقای سطح آگاهی و شناخت و عقالنیت در جامعه است و این خود زمینه 
آزادی و آمادگی کش��ور و گس��ترش رفاه وعدالت اجتماعی را فراهم می س��ازد. 
موفقیت ش��ما را در آزمون سراس��ری دانشگاه آزاد اس��المی تبریک می گویم . 
از اینکه از بین کلیه واحدهای دانش��گاهی ، واحد خوراس��گان را به عنوان محل 
تحصیل انتخاب نمودید موجب خرسندی است . آرزو می کنم که در پرتو عنایات 
 خداوند و همت واالی خود، دوره تحصیل موفق و رضایت بخش��ی را داشته و از 
فرصت هایی طالیی ایام دانشجوئی به شایستگی استفاده نمائید. شک نکنید که 
ایام دانش��جوئی و دوره علم جویی از زمان های مفید و ماندگار و نیکوئی زندگی 
است . دانشگاه آزاد اسالمی دستاورد مهم انقالب اسالمی و یادگار به یاد ماندنی 
حضرت امام )ره( و مصداق واقعی و اساسی تحقق اصل 44 قانون اساسی است . 
این دانشگاه صددرصد مردمی و در خدمت شما دانشجویان است . این دانشگاه در 
گستره ملی و بین المللی بیش از 440 واحد و مرکز آموزشی ، بیش از 600/000 
نفر دانشجو در حال تحصیل ، 20 میلیون مترمربع فضای آموزشی ، پژوهشی ، 
رفاه��ی و فرهنگی و 30/000  نفر هیأت علمی تمام وقت و مجموعه عظیمی از 
کتابخانه ، آزمایش��گاه ، کارگاه ، کتابخانه دیجیتال ، انجمن های علمی ، باشگاه 
پژوهشگران جوان ، تشکل های اسالمی، سیاسی و بسیج استادان و دانشجویان را 
فراهم ساخته است . ان شاء اهلل در دوره تحصیلی به تدریج با گستره فعالیت علمی 
، فرهنگی ، پژوهشی این دانشگاه آشنا خواهید شد. همه خدماتی که دانشجویان 
در این دانش��گاه دریافت می کنند به صورت الکترونیکی و اینترنتی اس��ت ) از 
انتخاب درس تا پرداخت شهریه ، اخذ نتیجه امتحانات و رزرو غذا ( صندوق رفاه 

دانشجوئی به عنوان منبع مهم در کمک مالی به شما است .  
ادامه در صفحه 3

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس        
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

اینجان��ب  به نیاب��ت از همه هم��کاران حوزه 
معاونت دانشجویی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان)اصفهان( با عرض خیر مقدم  مراتب تبریک و تهنیت خود را به مناسبت 
اهتمام و کوششی که دانشجویان ارجمند ورودی جدید در راه ارتقاء درجه علمی خود 
مبذول داشته اند اعالم نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون همه عزیزان و 
خانواده ایشان را مسئلت می نمایم.امید است با معرفی مختصری که در ادامه به استحضار 
دانشجویان خواهد رسید زمینه آشنایی و بهره مندی هرچه بیشتردانشجویان از خدمات 

ارائه شده در بخش های مختلف حوزه معاونت دانشجویی فراهم آید.
مرکز مشاوره

مرکز مشاوره واحد واقع در طبقه اول دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی است . این 
مرکز با بهره مندی از کادر مشاوران مجرب به صورت رایگان در کلیه زمینه ها از جمله 
مشاوره خانواده،تحصیلی،شغلی،ازدواج و... در خدمت دانشجویان می باشد.به این ترتیب 
دانش��جویان می توانند با مراجعه به مرکز مذکور و اخذ نوبت از مشاور دلخواه خود از 
 خدمات مورد نیاز بهره مند ش��وند. این مرکز همچنین مجهز به کتابخانه تخصصی 

می باشد که قطعاً مطالعه آنها راهگشای مشکالت دانشجویان می باشد.
سلف سرویس دانشجویی،سلف آزاد و بوفه های دانشجویی

س��لف سرویس و غذاخوری واحد در میدان امام خمینی دانش��گاه واقع شده و دارای 
دوسالن پذیرایی مجزای برادران و خواهران می باشد. این مجموعه با استفاده از تجهیزات 
مدرن و پرسنلی مجرب با رعایت موازین بهداشتی نسبت به تهیه غذای دانشجویی اقدام 
می ورزد.در این راستا سلف آزاد دانشگاه نیز با قیمتی بسیار مناسب و کیفیت عالی 
آماده پذیرایی از دانشجویان است. این سلف با محیطی دل پذیر درکنار سلف سرویس 
دانشجویی واقع شده است همچنین تعداد4 بوفه مواد غذایی ، کتاب فروشی دانشگاه و 
بوفه های ترجمه،زیراکس و سایر خدمات نوشت افزاری در سطح دانشگاه وجود دارد.                                                     
ادامه در صفحه14

دانشگاه سعادت و پیشرفت در گرو تشخیص صحیح و قدم برداشتن در مسیر درست 
است.

امس��ال نیزهمزمان با فرا رس��یدن ماه مهر ، دانش��گاه در زیر گام های آن دس��ته از فرزندان عزیز و برومند 
 این س��رزمین اس��ت که اولین روزهای حضور در این مرکز بزرگ علمی را تجربه می کنند و خاطره هایی را 
م��ی اندوزند که در تمام عمر همراه آنان خواهد ماند.آموزش واژه گس��ترده و پرمفهومی اس��ت که فرهنگ 
و معرفت بر پایه آن بنا ش��ده و همه کس��انی که مشتاقانه به دانش��گاه گرایش پیدا می کنند برای تکمیل 
آموزش عزم خویش را جزم می نمایند.معاونت آموزشی با آمادگی کامل در همه دانشکده ها و مهیا 
س��اختن امکانات جانبی و کمک آموزشی آغوش گش��اده ای است تا پذیرای همه دانشجویان و به 
ویژه ورودی های جدید باشد. کسانی که امسال به مقطعی دیگر صعود کرده اند و همه خواهش 
های معرفتی آنان بدین س��مت س��وق یافته است. از آنجا که هر یک از دانشکده ها در مقاطع 
مختلف و رش��ته های گوناگون با برنامه های متعدد و متنوعی مواجهند که گروه دانشجویان 

مخاطب خویش را پوشش می دهند ما دیگر به این موارد اشاره ای نمی کنیم.تنها آرزو می کنیم امسال هم با 
ورود نسلی پویا ، عالقه مند ، ارزش مدار و خالق مواجه باشیم تا افتخارات گذشته این واحد بزرگ دانشگاهی 
به واسطه آنان تکرار شده و با پیشرفت های بیشتری مواجه شود.تکریم استادان که هریک سرمایه ای علمی 
برای کشور و استان ما به حساب می آیند و بهره مندی سخاوتمندانه از دانش و تجارب علمی ایشان حقیقتاً 
توفیق بزرگی برای دانش��جویان ایجاد می کند خیلی زمان و س��رمایه الزم است تا شخصیت استاد گرانقدری 

تکوین یابد و نور افزای فضاهای علمی شود.
تعامل علمی بین استاد و دانشجو نقطه عطف یک محیط دانشگاهی است که امیدواریم شاهد رشد روزافزون 
آن باشیم. مقدم مبارك اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان ارجمند را به سرای نورانی دانشگاه صمیمانه 

گرامی می دارم و توفیق همواره اصحاب علم و آگاهی را از پیشگاه خداوند کریم آرزومندم.

دکتر مهران هودجی معاون آموزشی



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 3
 دوره جدید 
 شماره  سوم 
 شهریور ماه 1391

خبـرــــــــــــــــ

گرامی داشت روز کارمند در 
واحد خوراسگان ) اصفهان (

 
همزم��ان با بزرگداش��ت هفت��ه دولت 
مراسم روز کارمند با اهدا شاخه گل به 
کارکنان در واحد خوراسگان )اصفهان( 
برگزار شد. رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
واح��د خوراس��گان )اصفه��ان( دکت��ر 
احمدعل��ی فروغ��ی اب��ری در آغازین 
دقایق صبح با حضور در جایگاه ورودی 
کارکنان با اهدا شاخه گل از نزدیک روز 
کارمند را به تک تک کارکنان شریف و 

تالشگر تبریک و تهنیت گفت. 
واحد خوراسگان )اصفهان( یکی از چند 
واحد دانش��گاهی جامع در کشور است 
که در منطقه 4 دانش��گاه آزاد اسالمی 

واقع شده است . 
 

خدمات صندوق رفاه 
دانشجویان

صندوق رفاه دانش��جویان با هدف ایجاد 
تس��هیالت و امکانات مالی برای کمک 
به دانشجویان کم بضاعت  و بی بضاعت 
دانش��گاه آزاد اس��المی به منظور ادامه 
تحصیل و بهبود شرایط زندگی شروع به 
کار نموده است و امکانات مالی صندوق 

با داشتن شرایط الزم عبارت است از :
ال��ف – اعط��ای وام تأمین ش��هریه به 
دانش��جویان ) کوتاه مدت – میان مدت 

– بلند مدت ( برای شهریه متغیر
ب – اعطای وام ازدواج به دانش��جویانی 

که ضمن تحصیل ازدواج می کنند. 
ج- اعطای وام کمک هزینه تحصیلی 

د – اعطای وام ضروری 
دانش��جویان ب��رای اط��الع و آگاهی از 
تس��هیالت و رون��د دریاف��ت وام از این 
http:// صندوق م��ی توانند به س��ایت

stw.khuisf.ac.ir   در زم��ان اع��الم 
شده مراجعه و نسبت به تکمیل فرم وام 

شهریه اقدام کنند. 

اولی��ن نشس��ت مش��ورتی 
هم��کاران خان��م در واح��د 

خوراسگان ) اصفهان ( 

پیرو سلس��له نشس��ت های مش��ورتی 
کارکنان دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خوراس��گان ) اصفهان ( جلس��ه ای در 
تاری��خ 91/6/4 در مح��ل اتاق ش��وراها 
تشکیل ش��د.در این جلس��ه که رئیس 
دانشگاه،مدیر کل اموراداری ونمایندگان 
هم��کاران خانم حضور داش��تند درباره 
ایجاد فرم یکسان  در رنگ،مدل و... برای 
هم��کاران خانم بحث ش��د.الزم به ذکر 
اس��ت کمیته طراحی لباس با 4 عضو از 
حوزه معاونت های مختلف تشکیل شد. 
این کمیته به عنوان نماینده، مسئولیت 
انج��ام کارهای مرب��وط به ایج��اد فرم 

متحدالشکل را بر عهده گرفت.

ادامه از صفحه 2
پرداخ��ت وام ش��هریه کوتاه م��دت و با 
جذب تس��هیالت وزارت علوم به صورت 
بلند م��دت ، پرداخ��ت وام کمک هزینه 
تحصیل��ی و وام ازدواج در خدمت ش��ما 
اس��ت . دانش��جویان گرامی با اطمینان 
خاطر و با توکل به خداوند دوره تحصیل 
را آغاز نمائید. مدیریت دانشگاه تالش خود 
را برای تخصیص وام و تقسیط شهریه به 
کار خواهد گرفت . ان ش��اءا... در جلسات 
پرس��ش و پاس��خ و مالق��ات حض��وری 
بیش��تر با خدمات معاونت اداری و مالی 
 دانشگاه آشنا خواهید شد. امام صادق )ع( 
می فرمایند. »دوست ندارم از شما را جزء 
به دو گونه ببینم، در حال تعلیم دادن علم 

یا در حال تعلیم گرفتن علم «

پیام معاون اداری، مالی   

کارگاه های شهریورماه 91
كارگاه های برگزار شده:

1-پرورش خالقیت فردی و گروهی-ویژه کارکنان   
 تاريخ برگزاری: 4 تا 8 شهریورماه 91

 تاريخ برگزاری: 11 تا 15 شهریور ماه 1391
  مدرس:مهندس منصور حسن زاده

2-روانشناسی تربیتی-ویژه اعضای هیات علمی   
 تاريخ برگزاری: 14، 15 و 16 شهریور ماه  

  مدرس: دکتر مژگان عارفی

کارگاه های پیش بینی شده در شهریور ماه:
 مدیریت تکنولوژی-ویژه مدیران

 مدیریت عملیاتی در ستاد-ویژه مدیران
 مدیریت موثر جلسات-ویژه مدیران

 روش برقرای ارتباط موفق-ویژه اعضای هیات علمی
 اصول ومبانی کارآفرینی-ویژه اعضای هیات علمی

 اصالح فرآیندها و روش های انجام کار و توسعه فناوری 
اداری-ویژه کارکنان

 مهارت های زندگی-غیر حضوری-ویژه کارکنان
 آشنایی با پدافند غیر عامل-ویژه کارکنان

معرفی کارگاه های دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی 
با همکاری مرکز توسعه آموزش وتحقیق

رئی��س دانش��گاه در روز کارمند با اهدای ش��اخه گل از هم��کاری های آنان دانشگاه
تشکرکرد.

ثبت نام ورودی های جدید به روایت تصویر



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  سوم
4 شهریور ماه 1391

اصفه�ان )س�پاهان( مرك�ز اس�تان اصفهان، ب�ا پهنه ای ح�دود 250 
كيلومترمرب�ع، در دل ف�الت ايران قرار گرفته اس�ت. آب و هوای ش�هر 
اصفهان نيمه خش�ك و معتدل است، به طوری كه متوسط درجه حرارت 
ساالنه اين شهر حدود 16 درجه سانتيگراد و متوسط بارندگی ساالنه اين 

شهر در حدود 13 ميليمتر می باشد. 
به طور كلی، اصفهان ش�هر كم آبی اس�ت ولی به واسطه وجود رودخانه 

زاينده رود، كشاورزی در اين استان توان رشد پيدا كرده است. 
اصفهان به لحاظ واقع  ش�دن در مركز جغرافيايی ايران و با داش�تن آب 
 و هواي�ی معت�دل و خاك�ی حاصلخي�ز و آب زاينده  رود )زن�ده رود(، 

ب�وده  توج�ه  م�ورد  ب�رای س�كونت،  مكان�ی  عن�وان  ب�ه   ديرب�از   از 
اس�ت.احتماال از عص�ر ساس�انيان كه س�پاهيان )اس�پهان( در دش�ت 
حاصلخيز اطراف ش�هر گرد آمدند به اين  نام خوانده شده است. در سال 
19 ه. ق. اصفه�ان بدون جن�گ و خونريزی و با انعق�اد يك صلحنامه به 
دست س�پاهيان اسالم افتاد و جزيی از س�رزمين وسيعی شد كه اسالم 
بر آن حكومت می كرد. در دوره س�يصد ساله پس از آن، اين شهر اغلب 
دست  به  دست می شد تا اينكه در قرن چهارم هجری، در زمان آل  زيار و 
آل  بويه، به  عنوان پايتخت مورد اس�تفاده قرار گرفت. در قرن پنجم، در 
دوران س�لجوقيان، پايتخت امپراطوری وسيعی شد كه يك مرز آن رود 

سيحون و مرز ديگرش سواحل شرقی دريای مديترانه بود.
غارت وحش�يانه ش�هر به دس�ت تيمور لنگ و قتل  عام س�اكنان آن در 
س�ال 789 ه. ق. اصفهان را به وضع اس�ف باری دچار كرد.در زمان اولين 
حكمران�ان صف�وی در قرن دهم هجری، اصفه�ان از مراكز مهم تجارت، 
فرهن�گ و صنع�ت ش�د. در اواي�ل ق�رن يازده�م )1006 ه.ق.( پايتخت 
ش�اه  عب�اس از قزوين ب�ه اصفهان انتق�ال يافت. قريب ي�ك قرن  و نيم 
 اين ش�هر پايتخت سلس�له صفويه بوده و از ش�هرت جهان�ی برخوردار 

شد.

صنایع دستی اصفهانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهر اصفهان از روزگاران کهن تا کنون به نام های: آپادانا، آصف هان، اسباهان، اسپاتنا، اسپاهان، آسپدان، اسپینر، اسفاهان، اصپدانه، انزان، بسفاهان، پارتاك، پاری، پرتیکان، 
جی، دارالیهودی، رش��ورجی، س��پانه، شهرس��تان، گابا، گابیان، نصف جهان و یهودیه مشهور بوده است. در شاهنامه فردوسی نیز بارها به اصفهان )سپاهان( اشاره شده و از آن 

نام برده شده است:
ش��هر اصفهان با انتخاب ش��دن به عنوان نخس��تین پایتخت فرهنگی کشورهای اسالمی در سال 2005 در میان مردم این کش��ورها بیش از پیش مشهور گشته و گردشگران 
بسیاری را به خود جلب کرده است. این شهر از لحاظ صنایع دستی مهم ترین شهر کشور به شمار می آید که بیشتر صنایع دستی کشور اعم از قلم کاری، خاتم کاری، ترمه 
و... در آن تولید می ش��ود و گردش��گرانی که مش��تاق به تهیه سوغات ایرانی هستند تقریبا صنایع دستی و سوغاتی های تمام نقاط ایران را در حاشیه میدان نقش جهان و در 

بازار قدیمی اصفهان می توانند تهیه کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآثار تاریخي و جاذبه هاي گردشگری اصفهانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کاخ چهلستون اصفهان
عم��ارت چهلس��تون در اوای��ل ق��رن 11 ه��� .ق در می��ان باغ و مجموع��ه بناها 
و کاخهاي محوطه دولتخانه صفوي س��اخته ش��ده اس��ت . این عمارت عمدتاً به 

منظور پذیرائي رس��مي از میهمانان و سفراي 
خارجي ، طي س��ه مرحل��ه و طبق یک طرح 
واحد س��اخته شده اس��ت . نام چهلستون به 
نش��انه کثرت ستونها و انعکاس تصویر بیست 
س��تون در آب اس��تخر اس��ت .نقاش��ي هاي 
دیواري چهلس��تون زیر نظ��ر هنرمند نامدار 
عص��ر صفوي ، رضا عباس��ي با خصلت بزرگ 
نمائ��ي به ش��یوه مینیاتوره��اي ایراني انجام 

گرفته اس��ت . چهار تابلو بزرگ داخل س��الن ، صحنه هایي از میدانهاي جنگ و 
مجال��س پذیرائي پادش��اهان صفوي را نش��ان مي دهد . دو تابلو ب��زرگ میاني از 
الحاقات بعدي با موضوعات مش��ابه اس��ت که به قلم صادق نقاش باشي )هنرمند 
دوره قاجار( ترس��یم شده اس��ت . متأسفانه بسیاري از نقاش��ي هاي دوره صفوي 
در زمان حکومت ظل س��لطان ، تخریب گردیده اس��ت . از اش��عار دلپذیر نجیب 
کاشاني که به )خط محمد صالح اصفهاني( بر پیشاني ایوان ستوندار مرقوم گردیده 
، چنین مس��تفاد مي گردد که این عمارت بي نظیر در اوایل قرن 12 ه�.ق دچار 
 آتش س��وزي گردیده و در زمان ش��اه سلطان حس��ین صفوي تعمیر شده است .

مسجد شیخ لطف اله اصفهان

در ضل��ع ش��رقي می��دان امام )نق��ش جهان( 
مس��جدي قراردارد که در زمان شاه عباس اول 
صفوي ، هنگام احداث میدان و همراه با بناهاي 
اطراف آن به منظور محل عبادت و حوزه تدریس 
مرحوم ش��یخ لطف اله ، که از علما و روحانیون 
بزرگ جبل عامل در لبنان بوده ، س��اخته شده 

است . ساختمان مسجد در سال 1011 ه� .ق آغاز و در سال 1028 به پایان رسیده 
است . این مسجد داراي یک شبستان زیرزمیني است که کف گنبدخانه را از سطح 
زمین باالتر قرارداده است . به خاطر استفاده هاي خاص علمي � مذهبي از این مسجد ، 
نیازي به احداث حیاط و مناره نبوده است . گنبد بر روي هشت طاق جناغي قرار گرفته 

و لبه این طاق ها با کاشي هاي پیچ به رنگ فیروزه ، تزئین یافته است .
سطوح داخلي به ویژه محراب مسحد شیخ لطف اله از شاه کارهاي بي نظیر هنر کاشي 
کاري هفت رنگ و معرق است. در محراب دو کتیبه وجود دارد که عبارت ذیل بر آنها نوشته 
 شده است : عمل فقیرحقیر محتاج به رحمه خدا محمد رضا بن استاد حسین بنا اصفهاني .

این نوش��ته مبین آن اس��ت که استادان و هنرمندان و سازندگان بناهاي آن زمان در 
مقابل قدرت جان آفرین تس��لیم فرود آورده و هرگز نخوت و تکبر به وجودش��ان راه 

نیافته است . 

میدان نقش جهان )میدان امام( اصفهان 

زیب��ات��ری����ن  از   یک���ي 
می��دان هاي جه��ان به طول 
ح��دود 512 مت��ر و ع��رض 
در  ک��ه  اس��ت  مت��ر   160
اطراف آن اط��اق هائي در دو 
طبق��ه با یک اندازه و ش��کل 
احداث ش��ده اس��ت . تعداد 
چهار اث��ر تاریخي ب��ي نظیر 
در اط��راف میدان ق��راردارد . 
عم��ارت عالي قاپو � مس��جد 

ام��ام � مس��جد ش��یخ لطف اله و س��ر در ب��ازار قیصری��ه ، در وس��ط میدان 
اصل��ي ، زمین و دو دروازه س��نگي چوگان بوده اس��ت . می��دان امام امروزي 
یک��ي از مراک��ز خری��د صنایع دس��تي و همچنی��ن محل برگزاري بس��یاري 
 از مراس��م ملي و مذهبي اس��ت . نماز پرش��کوه جمعه در ای��ن میدان برگزار 

مي شود .

مسجد امام اصفهان 

در جبه��ه جنوب��ي میدان نق��ش جهان � 
)می��دان امام( � یکي از زیباترین مس��اجد 
جه��ان اس��الم ق��راردارد ک��ه به دس��تور 
ش��اه عباس اول ، توسط اس��تاد علي اکبر 
اصفهاني احداث گردیده اس��ت . در مرحله 
اول س��ردر اصلي و جلوخ��ان ورودي با دو 
مناره خارجي مسجد ساخته مي شود . در 

مس��جد با ورق هاي نقره و طال تزئین گردیده و مربوط به دوره ش��اه صفي ، 
جانش��ین شاه عباس اول است . در داخل مسجد یک حیاط اصلي و مرکزي ، 
ب��ا چهار ایوان و دو حیاط فرعي جانبي قراردارد . گنبد خانه جنوبي به صورت 
دو پ��وش اجرا گردیده و فضاي بین این دوگنبد ح��دود 12 متر ارتفاع دارد . 
ارتفاع گنبد خارجي از کف مس��جد 50 متر مي باش��د . کتیبه هاي مس��جد، 
توس��ط خطاطان و خوشنویس��ان معروف دوران صفویه مانند : علیرضا عباسي 
، عبدالباق��ي تبری��زي ، محمدصالح اصفهاني و محمدرضا امامي مزین ش��ده 
است. تمام سطوح جرزها و دیوارها و گنبد و مناره ها و طاق نماهاي داخلي و 
خارجي مس��جد از کاش��ي هاي هفت رنگ و معرق پوشیده شده است . نقوش 
این کاشي کاري ها )گل و بوته ها( به صورت مجرد و رمزي ظاهر مي شود .

بازار قی�ص�ریه اصفهان

س��ردر قیصریه در ش��مال میدان امام )نقش جهان( س��اخته شده است . این 
زیباترین  از  یکي   س��ردر 
نقاش��ي هاي مرب��وط به 
دوران صفویه را نشان مي 
دهد . از این سردر ، وارد 
یکي از زیباترین بازارهاي 
جه��ان مي ش��ویم . این 
ب��ازار در دوران صفوی��ه 
کاالهاي  ف��روش  مرک��ز 
گ��ران قیمت بوده اس��ت 
ش��رکت  نماین��دگان  و 

 ه��اي خارجي در این مکان داراي حج��ره هائي بوده اند . بازار اصفهان یکي از 
بزرگ ترین بازارهاي ایران است که داراي قسمت هاي مختلف مي باشد و در 
هرقسمت کاالهاي خاصي را به فروش مي رسانند . براي مثال قسمت صنایع دستي 
 ، طال و نقره ، قالي ، کفش و غیره . بازدید از همه قسمت هاي بازار ساعت ها به طول 

مي انجامد .

عمارت عالي قاپو اصفهان

این کاخ در ق��رن یازدهم هجري در 
شش طبقه احداث شده است . 

ه��ر طبقه تزئینات هن��ري خاصي را 
دارا مي باش��د . از قس��مت هاي مهم 
این کاخ ، ایوان طبقه س��وم ، حوض 
مسي، در و تاالر پذیرائي همین طبقه 
که با زیباترین نوع نقاشي و گچ بري 

تزئین شده است . 
تاالر موسیقي طبقه ششم و تزئینات 
گچ بري بي نظیر آن و اغلب کارهاي 
هنري به وسیله رضا عباسي هنرمند 
ش��ده  انج��ام  دوران  آن   مش��هور 

است .

 مسجد جامع اصفهان
شهر اصفهان در سال 24 هجري ، دین مبین اسالم را مي پذیرد و اولین مسجد رادر محل فعلي با ابعادي محدودتر در سال 156 هجري مي سازد . در قرن سوم هجري به علت گسترش شهر 
و ازدیاد جمعیت ، مسجد وسیع تري بر روي مسجد اولیه پایه ریزي مي گردد . عمده ترین سبک معماري به کار رفته در مسجد مربوط به دوره سلجوقي ، به شیوه رازي است . در این شیوه 
کاربرد آجر و ایجاد نماهاي آجري با طرحهاي گره در حد اعالء مهارت و زیبائي در نماي داخلي و خارجي گنبدهاي خاکي و نظام الملک ظاهر گشته است . گچ بري محراب او لجایتو ، تزئینات 
کاشي کاري و خطوط بنائي و مقرنس سازي هاي مختلف ایوانها همراه با کتیبه هاي خط کوفي و ثلث ، نشانگر کوشش و عالقه هنرمندان اصفهاني در بناي این مسجد مي باشد . مسجد جامع 
اصفهان را مي توان ، به حق دایره المعارف معماري و یادگارهاي با ارزش تاریخي ، فرهنگي و هنري شهر اصفهان محسوب نمود و به خاطر همین ارزش هاي نهفته اش ، حفاظت و مراقبت از آن 

، از جمله وظائف دیني ، ملي و فرهنگي همگان تلقي مي گردد . 

شهر زیبای خدا  مس��جد جام��ع اصفهان دایره المعارف معماری ش��هر اصفهان به حس��اب 
می آید.
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ادامه از صفحه 2 
امسال نیز آموزشکده ها و مدارس سما 
با اندوخته هایی ارزش��مند از سال های 
گذشته و برنامه های جدیدی که فراراه 
قرار گرفته مهیا ش��ده اند تا مش��تاقانه 
پذیرای ق��دوم پربرکت دانش��جویان و 
دانش آموزان عزیز باش��ند امسال ما با 
مدارس��ی مواجهیم که در دوره ابتدایی 
ی��ک پایه ب��ه آن افزوده ش��د، در دوره 
راهنمایی یک پایه از آن کاس��ته ش��ده 
و در دوره متوس��طه آم��اده تحوالت��ی 
اس��ت که در قالب تحول نظام آموزش 
و پ��رورش در آن ص��ورت م��ی گیرد.

آموزش��کده های ما نیز با رش��ته های 
جدید و دانشجویان متنوع تری مواجهند 
و یک آموزشکده دیگر نیز به آمار مراکز 
تحت پوشش واحد خوراسگان)اصفهان( 
افزوده شده است.امسال همچنین طرح 
مدارس هوش��مند در م��دارس ابتدایی 
با پوش��ش کامل اجرا خواهد ش��د این 
مه��م به م��وازات برنامه های وس��یع و 
 اصلی آموزش و پرورش و س��ازمان سما 
 می باش��د که در دس��تور کار قرار دارد. 
ان ش��ااهلل همه ش��ما موفق و س��ربلند 
باش��ید تا جمع ما بتواند به راهبردهایی 

که برای خود تعریف کرده،برسد. 

خبـرــــــــــــــــ

بوی مهر

پیام معاون سما

 سراینده : علیرضا صادقی

 باز ه��م مه����ر وکالس و م�یز و درس
ب��از ه����م دوری زم����ادر، ب��از ترس

 باز ه���م بوی کت��اب و م��درس�����ه
یک بغ��ل دل��واپ��سی از هن��دس���ه

 مثل آه��و ش����اد در صح�را و دش��ت 
چن��د ماهی عم��ر در ب��ازی گذش��ت

باز مه��رو جام����ه ای ن��و ب��ر تن���م
از کن���ار م���ادرم دل م��ی کن�����م

 وقت پی��وند کت���اب و ک��یف ش���د
موق��ع مش��ق ش��ب و تکلی��ف ش��د

می روم س����وی گچ وتخت���ه س��ی��اه
پشت س����ر در پ���ای تخته صد نگ�اه

حال ش����وق هم��کالس��ی ه�ا ودرس 
می ب����رد از این وج����ودم ل�رز وترس

لی��ک ش��ادم چونک��ه ماه درس ش���د
گ��رم��ی دس��ت معل���م لمس ش��د

خس��تگ��ی های��م همه ب��رب��اد رف�ت
آنهم��ه دلواپ���س��ی از ی����اد رف���ت

بوس��ه ب��ر دس���ت مع��لم می زن���م 
از س��خ��اوت ه�����ای او دم می زن��م

غص���ه ودل���واپس��ی ت��اری�ک ب���اد 
م��اه مه��ر ومدرس�����ه تبری���ک ب�اد

به مناسبت 
»میالد با سعادت آقا علی بن موسی الرضا)ع(«

زي�ارت  ب�رای  بهج�ت  آي�ة اهلل   توصي�ه  
امام رضا)ع(

 »أأدخل یا حج��ة اهلل: ای حجت خدا، آیا وارد 
شوم؟«

ب��ه قلبتان مراجعه کنید و ببینید آیا تحولی در 
آن به وجود آمده و تغییر یافته است یا نه؟ اگر 

تغییر حال در شما بود، حضرت علیه السالم به 
شما اجازه داده است. 

زی��ارت امام رضا علیه الس��الم از زی��ارت امام 
حس��ین علیه الس��الم باالتر اس��ت، چ��را که 
 بس��یاری از مس��لمانان به زیارت امام حس��ین 
علیه الس��الم می روند. ولی فقط شیعیان اثنی 
عش��ری به زیارت حضرت امام رضا علیه السالم 
می آیند.بس��یاری از حضرت رضا علیه الس��الم 
سؤال کردند و خواس��تند و جواب شنیدند، 
 در نجف، در کربال، در مش��هد مقدس،

- هم همین طور - کس��ی مادرش را 
به کول می گرفت و به حرم می برد. 

چیزهای عجیبی را می دید.
ملتفت باش��ید! معتقد باشید! شفا 
دادن الی ماش��اءاهلل! به تحقق پیوسته. یکی از 
معاودین عراقی غده ای داش��ت و می بایس��تی 
م��ورد عمل جراحی ق��رار می گرفت. خطرناك 
بود، از آقا امام رضا خواس��ت او را ش��فا بدهد، 
شب حضرت معصومه علیهاالسالم را در خواب 
دید که ب��ه وی فرمود: »غده خوب می ش��ود، 

احتیاج به عمل ندارد!« ارتباط خواهر و برادر 
را ببینید که از برادر خواسته خواهر جوابش 

را داده است.
هم��ه زیارتنامه ه��ا م��ورد تأیید هس��تند. 
 زیارت جامع��ه کبی��ره را بخوانید. زیارت 
امی��ن اهلل مهم اس��ت. قلب ش��ما- این 
زی��ارات را بخوان��د. ب��ا زب��ان قلب خود 
بخوانی��د. الزم نیس��ت حوائج خود را در 
محضر امام علیه السالم بشمرید. حضرت 
علیه الس��الم می دانند! مبالغه در دعاها 
نکنید! زیارت قلبی باش��د. امام رضا )ع( 
ب��ه کس��ی فرمودند: »از بعض��ی گریه ها 

ناراحت هستم!«
کسی وارد حرم حضرت رضا علیه السالم 
شد، متوجه شد َسیدی نورانی در جلوی 
او مش��غول خواندن زیارتنامه می باش��د، 
نزدیک او ش��د و متوجه ش��د که ایشان 
اس��امی معصومین - س��الم اهلل علیهم - 
را ی��ک یک با س��الم ذک��ر می فرمایند، 
هنگام��ی که به نام مب��ارك امام زمان � 

ع��ج- رس��یدند س��کوت کردند! 
آن ک��س متوج��ه ش��د که آن 
س��ید بزرگوار خ��ود موالیمان 
 امام زمان- س��الم اهلل علیه و 

ارواحنا له الفداء- می باشد.

در آستانه آغاز سال تحصیلی 92-91 چهاردهمین 
ش��امل  م��دارس  مدی��ران  آموزش��ی   کارگاه 
مناطق 4و5 س��ما در نیمه اول ش��هریورماه سال 
 1391 به مدت 3روز در مش��هد مق��دس برگزار 

شد.
در این کارگاه که در محل هتل آراد مشهد برپاشد، 
مدیران مدارس ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان به 
بررس��ی وضعیت موجود و مطلوب، موانع موجود 
و راهکاره��ای رفع آن برای رس��یدن به ش��رایط 
بهت��ر در عرصه فعالیت های آموزش��ی،فرهنگی ، 

پژوهشی ، تربیت بدنی پرداختند.
به گزارش خبرن��گار ما در مراس��م افتتاحیه این 
کارگاه آقای یزدان پناه معاون هماهنگی سازمان 
س��ما و سرپرست مناطق 4 و 5 س��ما با تقدیر از 

تالش های مدیران مدارس 
ب��ه تش��ریح اه��داف مورد 
نظ��ر پرداخ��ت. در ادام��ه 
برنام��ه ش��رکت کنندگان 
کارگ��روه   3 قال��ب  در 
و  ابتدایی،راهنمای��ی 
بررسی مسائل  به  متوسطه 
و مشکالت و یافتن راه حل 
های الزم در زمینه مسائل 

بدن��ی  تربی��ت  و  آموزشی،پژوهش��ی،فرهنگی 
پرداختند و در مراسم اختتامیه نماینده هر یک از 

کارگ��روه ها، حاصل 
مذاک��رات خود را به 
جلس��ه ارائه دادند تا 
راهکاری  عن��وان  به 
آین��ده  س��ال  در 
تحصیلی مورد توجه 

قرار گیرد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت 
که در بعدازظهر روز 
اول آثار منتخب جشنواره های فیلم های مستند 
م��دارس مناطق 4 و 5 به نمایش درآمد که مورد 

توج��ه حاضران قرار گرفت و اولین تجربه مدارس 
س��ما در این زمینه با اس��تقبال مواجه ش��د. در 
همین ارتباط با تأکید و پی گیری سرپرس��ت این 
دو منطق��ه فیلم های منتخب پس از طی مراحل 
قانونی و تکمیل فرم های مربوط به جشنواره معتبر 
فیلم رشد که از سوی وزارت آموزش و پرورش در 
عرصه ای جهانی برگزار می ش��ود،معرفی شدند.

برمبن��ای ای��ن گزارش ب��ه جز کارگاه ه��ا که در 
محل مدرس��ه شاهد فردوس��ی شهرستان مشهد 
تش��کیل شد. س��ایر برنامه ها در محل هتل مورد 
اقامت ب��ه اجراء درآمد و در خ��الل برنامه ها نیز 
حاضران با تشرف به بارگاه ملکوتی حضرت ثامن 
 االئمه)ع( از برکات زیارت آن امام همام برخوردار 

شدند.

س��ما  دختران��ه  ای  حرف��ه  و  فن��ی  آموزش��کده 
خوراس��گان)اصفهان(همزمان با ایام سالروز شهادت 
حضرت امام جعفر صادق)ع( رئیس مذهب جعفری 
اق��دام به برگ��زاری مس��ابقه گوهر صداق��ت برای 

استادان ،کارکنان و دانشجویان نموده است.
شایان ذکر است ش��رکت کنندگان پس از دریافت 
سؤاالت و تکمیل پاس��خنامه مربوط  آن را به دفتر 
فرهنگ اس��المی آموزشکده ارائه می کنند و نفرات 
برتر همزمان با س��الروز میالد خجسته امام رضا)ع( 
مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و جوایز ارزنده ای به 

آنان اهداء خواهد شد.  

آموزش��کده فن��ی و حرف��ه ای دختران��ه س��ما در 
آستانه انتشار اولین شماره ماهنامه علمی،پژوهشی 
 خ��ود اق��دام ب��ه اع��الم فراخ��وان مقال��ه نم��وده

 است.
براس��اس این خبر استادان و پژوهشگران می توانند 
مقاالت علمی خویش را در رش��ته های مهندس��ی 
ارائ��ه نمایند تا پس از بررس��ی و انتخاب از س��وی 
کمیته داوران در نوبت چاپ قرار گیرد. این اقدام به 
منظور تکمیل حلقة فعالیت های علمی آموزش��کده 
و رشدتالش های تحقیقی اس��تادان و پژوهشگران 

صورت گرفته است.

ط��ی  خوراس��گان)اصفهان(  س��ما  پس��رانه   دبیرس��تان 
اعالمیه ای که در محل پایگاه اطالع رس��انی آن مدرس��ه 
به نمایش درآمده راه اندازی وب س��ایت جدید دبیرستان 
را اعالم کرده اس��ت. این وب س��ایت ب��ا ویژگی اتصال به 
پرتال جدید در حال بارگذاری می باشد و به همین منظور 
دبیرس��تان از اولیاء و دانش آموزان دعوت کرده تا به این 

منظور همکاری کنند.
الزم به ذکر است که نحوۀ تعامل بین عوامل خانه و مدرسه 
در مدارس س��ما به گونه ای طراحی ش��ده که اغلب امور 
به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی 
انجام می پذیرد تا به عنوان حرکتی پیشروانه زمینه های 

هماهنگی با پیشرفت های دنیای مدرن فراهم شود.

س��ال تحصیل��ی جدید در تاریخ بیس��ت و شش��م 
شهریور ماه س��ال جاری در آموزشکده های فنی و 

حرفه ای خوراسگان)اصفهان( آغاز شد.
 براس��اس این گزارش به منظور آشنایی دانشجویان 
ب��ا نحوۀ فعالیت ه��ای خود و هماهنگی بیش��تر با 
برنامه های آموزش��کده ها و اس��تفاده حداکثری از 
ساعات مفید آموزشی س��ال تحصیلی جدید زودتر 

در آموزشکده ها آغاز شد. 
آمادگ��ی  ب��ا  ه��ا  آموزش��کده  ترتی��ب  بدی��ن 
کام��ل فص��ل پوی��ای عل��م و دان��ش را ش��روع 
 کردن��د و ب��ه گرم��ی پذی��رای دانش��جویان عزیز 

شدند.

با توجه به هوش��مند س��ازی مدارس ابتدایی که از آغاز سال 
تحصیلی جدید در مدارس سما به اجراء در خواهد آمد اولین 
جلسه کارگاه آموزشی برد هوشمند و تولید محتوای الکترونیک 
ویژه مربیان پیش دبستانی و آموزگاران پایة اول مدارس منطقه 
4 س��ما در روز پنج شنبه مورخ 91/06/23 در محل دبستان 
ش��ماره 2 واحد خوراس��گان)اصفهان( برگزار ش��د.در بخش 
نخست این کارگاه قسمت های مختلف سخت افزاری و نرم 
افزاری برد هوشمند، دیتاپروژکتور و دوربین مداربسته تشریح 
 شد و دربخش دوم شرکت کنندگان نمونه های تدریس را با 
بهره مندی از برد هوشمند تمرین کردند. جلسات بعدی کارگاه 
مذکور که مربوط به چگونگی تولید محتوا می باشد در مهر ماه 

سال جاری برگزار می شود. 

آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما خوراسگان )اصفهان( اقدام به برگزاری 
مسابقه ای با عنوان تولید پیامک با محتوای  نهج البالغه نموده است. در این 
مس��ابقات که در سطح دانشجویان برگزار می شود 110 حکمت از کتاب 
ش��ریف نهج البالغه علی )ع( ارائه ش��ده تا شرکت کنندگان با بهره مندی 
 از لطافت طبع و ذوق و س��لیقه خویش و نکته سنجی هایی که در روحیة 
مردم ما موج می زند اقدام به تهیه و تولید پیامک هایی زیبا و پر محتوا نمایند.

الزم به ذکر است که برای شرکت در این مسابقه دست کم یک و حداکثر 
سه پیامک از سوی هریک از شرکت کنندگان تهیه و ارائه می شود و پس 
از بررسی هیأت داوران،بهترین پیامک ها انتخاب و به برگزیدگان هدایایی 
چون کمک هزینه عتبات عالیات،مشهد مقدس و دیگر جوایز تعلق می گیرد. 
حکمت های مورد مس��ابقه مشتمل بر 110 عنوان در پایگاه اطالع رسانی 
آموزشکده پسران همراه با ترجمه درج شده تا شرایط بهره مندی از آن تسهیل 

شود.  

اعالم مسابقه گوهر صداقت 

فراخوان مقاله علمی 

راه اندازی وب سایت جدید دبیرستان سما 

آغاز سال تحصیلی در آموزشکده های سما  

برگزاری اولین کارگاه آموزشی برد هوشمند

اعالم مسابقۀ تولید پیامک 

برگزاری کارگاه آموزشی مدیران مدارس سما 

 فیلم های مس��تند مدارس س��ما به جش��نواره بین المللی فیلم رش��د معرفی سما
شدند.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  سوم
6 شهریور ماه 1391

 در جری��ان برگ��زاری بیس��تمین اج��الس سراس��ری نم��از دو مقال��ه از 
خانم ها مریم غزالی و مرجان امجد از واحد خوراس��گان به عنوان مقاله 
برتر انتخاب ش��د واز سوی رئیس س��تاد اقامه نماز کشور لوح تقدیری 

به آنان اهداء گردید.

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( اقدام به برگزاری 
مسابقه وبالگ نویس��ی با موضوع نماز ویژه استادان ، کارکنان و دانشجویان نموده 

است.
عالقه مندان به شرکت دراین مسابقه می توانند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی 

معاونت فرهنگی به نشانی :http:\\farhangi.khuisf.ac.ir مراجعه نمایند.

معاونت فرهنگی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان )اصفهان( 
همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی اقدام به فعال سازی کانون سرود 
و نغمه های اس��المی نموده اس��ت. از عالقه من��دان به عضویت دراین 
کانون دعوت می ش��ود برای ثبت نام به دفتر مدیریت امور فرهنگی و 

فوق برنامه واحد مراجعه نمایند.

خبـرــــــــــــــــ
ه��ای  برنام��ه  و  اه��داف 

معاونت فرهنگی دانشگاه 
 

 توس��عه و تعمیق مبان��ی عقیدتی ، 
معرفتی و سیاس��ی در محیط دانشگاه 

آزاد اسالمی 
 ارتقاء و توسعه فرهنگ و ارزش های 
اسالمی در محیط دانشگاه آزاد اسالمی 
 توسعه و تعمیق اندیشه های دینی و 
سیاس��ی حضرت امام خمینی ) ره ( و 

مقام معظم رهبری 
 افزای��ش فعالیت های دان��ش افزا و 

ایمان افزا 
 افزایش نفوذ فرهن��گ و ارزش های 

اسالمی در محیط دانشگاه آزاد 
 تربیت دانش آموختگان ، پژوهشگران 

و استادان متدین 
و  جوان��ان  مل��ی  هوی��ت  تقوی��ت   
دانشجویان متناسب با فرهنگ اسالمی 

ایرانی و آرمان های انقالب اسالمی 
 ، اندیش��ی  آزاد  فرهن��گ  تروی��ج   

خردورزی و نقادی و نقد پذیری 
 توسعه الگوهای ایرانی – اسالمی در 

تحقق ارزش های اسالمی و انقالبی
 مقابل��ه با جریانات انحرافی ، خرافات 

و موهومات در حوزه فرهنگی 
 توسعه الگوهای ایرانی – اسالمی در 

تحقق ارزشهای اسالمی و انقالبی 
 ایجاد درك مش��ترك از چش��م انداز 
20 س��اله جمه��وری اس��المی ایران و 
طرح مهندس��ی فرهنگی دانشگاه آزاد 

اسالمی 
 گس��ترش حمایت مادی و معنوی از 

ابتکارات در حوزه فرهنگ 
تقویت نهاد خانواده 

 ، خودب��اوری  فرهن��گ  گس��ترش   
خوداتکایی ، خالقیت و نوآوری ، اعتماد 

به نفس 
 توس��عه آم��وزه های مه��ارت محور 
در ح��وزه اخالق و رفتار و ش��یوه های 

زندگی فرد و اجتماعی 
 تعام��ل در عرص��ه ه��ای مختل��ف 
فرهنگی با مراکز داخل و خارج دانشگاه

توسعه فعالیت های پژوهش محور
 ارتقای کیفیت در فعالیت های حوزه 

فرهنگی تا حد حرفه ای و استاندارد 
نظ��ارت اث��ر بخش ب��ر فعالی��ت های 

فرهنگی در حوزه دانشگاه 
و  مناس��بات  تحکی��م  و  تقوی��ت   
کارکردهای فرهنگی با رویکرد اسالمی 

– ایرانی
 تقویت و توس��عه حضور و مشارکت 
اندیش��ه وران و دانش��جویان در عرصه 

سیاسی – اجتماعی و فرهنگی 
 تقویت زیر س��اخت های انس��جام و 

همبستگی در محیط دانشگاه 
 چابک س��ازی فراین��د فعالیت های 
فرهنگ��ی با رویک��رد توانمندس��ازی و 

اصالح ساختارهای مدیریتی 
 ارتق��ای ح��وزه فرهنگی ب��ا تقویت 
جای��گاه و منزل��ت آن و ج��ذب منابع 

انسانی دانا ، متعهد ، انقالبی و خالق
 شناس��ایی و جذب نخبگان فرهنگی 
 و س��اماندهی آن��ان در تش��کل ه��ا و 

کانون های فرهنگی

 فعال سازی کانون های شهروند مسئول 
با هدف و توسعه فرهنگ امر به معروف و 

نهی از منکر در دانشگاه
 انج��ام ام��ور ثب��ت ن��ام دانش��جویان 

ورودی جدید
 اجرای دستورالعمل های ارجاعی توسط 

ستاد امر به معروف استان
 تشکیل مستمر جلسات شورای امر به 

معروف و نهی از منکر
 دعوت از سخنرانان و تشکیل میزگرد با 

موضوع حجاب و عفاف در دانشگاه

برنامه های ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر دانشگاه

رئوس برنامه های دفترفرهنگ 
اسالمی دانشكده ها

رئوس فعاليت ها و برنامه های 
ستاد اقامه نماز دانشگاه

 برگزاری جشنواره با موضوع علم و دین ، جایگاه علم و هویت دینی با رویکرد جهانی 
شدن و متفکران کالم و اعتقادات

 برگزاری همایش یک روزه از شخصیت های ماندگار جامعه برای شناساندن و عمیق 
نمودن تفکر اندیشمندان در جوانان. این همایش با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه 

انجام می شود.
 نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح دانشگاه

 برنامه ریزی با هدف بهبود وضع مس��جد دانش��گاه برای برگزاری جلسات مختلف و 
آگاهی و ایجاد شور و هیجان معنوی در سطح دانشگاه

 همکاری در تعیین استادان برتر با رویکرد فرهنگی و ارزشیابی استادان به لحاظ قوت 
فرهنگی و ارزشی درکالس

 همکاری در تعیین بهترین دانش��جویان با رویکرد فرهنگی و ارزشیابی اعتقادی آنان 
و بررسی موثر بودن فرد در میان دانشجویان 

 برگزاری کالس های آموزش ضمن خدمت کارکنان با موضوع نماز و احکام مبتال به با مجوز 
معاونت آموزش نیروی انسانی

 برگزاری مسابقات فرزندان کارکنان و آموزش غیرحضوری کارکنان
 ثبت نام معتکفین در ایام البیض و برگزاری مراسم اعتکاف

 برگزاری مراسم اعیاد و  وفات ائمه هدی )ع( و مناسبت های مذهبی در نمازخانه
 هماهنگی با  دفتر برنامه ریزی آموزش��ی برای تدوین کالس های ترم تحصیلی و عدم تالقی 

وقت کالسها با وقت نماز جماعت
 تشکیل جلسات شورای اقامه نماز در طول سال

 فراخوان و تبلیغات و جمع آوری آثار هنری ، تجسمی با موضوع نماز جهت شرکت در نمایشگاه منطقه ای
 برگزاری جشنواره اذان ، تواشیح و مناجات در اردیبهشت ماه با همکاری کانون  قرآن و عترت )ع(

 انجام توسعه فعالیت های پژوهشی با محوریت نماز
 انتشار نشریه تخصصی نماز با  نام بشری ) به صورت ساالنه (

 حضور در جلسات ستاد اقامه نماز استان و اجرای دستورالعمل های ستاد استان
 فعالیت های تبلیغاتی نصب بنر و پارچه با محوریت نماز

 فعالیت های مربوط به نماز جماعت خوابگاه
 برگزاری جشن تکلیف ویژه فرزندان همکاران

 7-ش��رکت در مراسم اس��تقبال از آقای مهندس 
مجید فقیه از اس��تادان درس ق��رآن کریم واحد در 
بازگش��ت از برگزاری چهارمین دوره مسابقات قرائت 
قرآن کریم ویژه دانشجویان مسلمان جهان که نامبرده 

رتبه اول در این بخش را کسب کرده است.

چکیده ای از فعالیت های کانون قرآن و عترت 
در سال تحصیلی 90-91

 1-انتش��ار نشریه  قرآنی منادی با مطالب جذاب 
قرآنی مذهبی به صورت فصل نامه )هرس��ال چهار 

شماره(

 2-تشکیل گروه پژوهشی ویژه خواهران و برادران به 
ص��ورت جدا گانه و ارائه این پژوهش ها با موضوع نام 
گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری که در طی 
14 سال متوالی واحد خوراسگان)اصفهان( در سطح 

منطقه 4 رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

 3-ارائه بیش از 50 گروه آموزشی درس روخوانی 
ق��رآن کریم وی��ژه دانش��جویان خواهر و ب��رادر به 
تفکیک جنس��یت ویژه نیم س��ال های اول ،دوم و 
تابس��تان  ومعرفی اس��تادان خواهر و برادر و تهیه 

منابع تدریس.

 4-برگزاری مس��ابقات سرا س��ری قرآن و عترت 
در 4 بخش کتبی ،ش��فاهی،هنری و پژوهشی ویژه 
دانش��جویان ،اس��تادان و کارکنان دانشگاه در سه 

مرحله واحد ، منطقه و کشور.

 5-برپای��ی نمایش��گاه ه��ای داخلی، اس��تانی و 
بین المللی با موضوع قرآن و دس��تاوردهای قرآنی 
دانشگاه )کانون قرآن و عترت دانشگاه در سال 90 
به عنوان واحد برتر کش��وردر نوزدهمین نمایشگاه 

بین المللی قرآن تهران انتخاب شد(

 6-تجهی��ز بانک س��یدی،کتاب،نوار کاس��ت و 
اینترن��ت و اه��داء فص��ل نام��ه صحیف��ه مبین و 
نشریات قرآنی به اس��تادان و دانشجویان فعال در 

حوزه قرآن.

 10-هم��کاری با س��ایر دس��تگاه ها 
در اجرای جش��نواره ه��ا و برنامه های 
قرانی در سطح دانشگاه مانند دانشگاه 
اصفهان،ستاد اقامه نماز،اداره اوقاف و...

 8-برگ��زاری محاف��ل انس ب��ا قرآن کری��م ویژه 
دانش��جویان در ط��ول ترم و کارکن��ان در طول ماه 

مبارك رمضان )همه ساله(.

 9-برگزاری کالس تفسیر قرآن کریم 
برای پرسنل )تفسیر سوره واقعه( برای 

دانشجویان)نهضت تفسیر (

 11-اع��زام دانش��جویان قرآن��ی در اردوه��ای 
منتخبین دانش��جویی در اردیبهشت 91 به مشهد 

مقدس

 12-برگزاری دومین جش��نواره اذان، تواش��یح 
،مناج��ات ومداحی بین اس��تادان دانش��جویان و 
کارکنان دانشگاه در دو مرحله واحدی و منطقه ای

 13- نصب اطالعیه،چاپ بروش��ور و بنر ،تراکت 
وپارچه به مناس��بت های مل��ی مذهبی با موضوع 

قرآن کریم.

فرهنگ و اندیشه بیش از پنجاه گروه آموزشی درس روخوانی قرآن کریم برای 
دانشجویان ارائه شده است.
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درآس��تانه آغاز س��ال جدید تحصیلی کانون تئاتر دانشگاه فعالیت خود 
را آغاز می نماید. 

از عالق��ه من��دان ب��ه عضویت درای��ن کانون دعوت می ش��ود ت��ا برای 
 ثبت ن��ام به دفت��ر مدیریت فرهنگی و ف��وق برنامه دانش��گاه مراجعه 

کنند.

معاونت فرهنگی دانشگاه اعالم کرد : آن دسته از دانشجویانی که در مقطع کارشناسی 
ارشد و دکتری تحصیل می کنند چنانچه پایان نامه های خویش را با موضوعات فرهنگی: 
شامل قرآن و عترت )ع( ، نماز ، حجاب و عفاف و امربه معروف ونهی از منکر با هماهنگی 
این معاونت انجام دهند عالوه بر برخورداری از حمایت معنوی و فکری کمک هزینه 
تایپ وتکثیر به میزان سیصدهزارتومان از محل بودجه فرهنگی دریافت خواهند کرد.

ستاد عمره دانشجویی  
ثبت نام – قرعه کش��ی – تکمیل وتحویل م��دارک – برگزاری کنگره – 

تحویل ملزومات سفر عمره – ارائه سفرنامه

خبـرــــــــــــــــ

 راه ان��دازی و فع��ال ک��ردن مرک��ز 
مطالعات میان فرهنگی 

 برگزاری همایش رسالت دانشگاه در 
مقابل جنگ نرم به صورت منطقه ای 

 برگزاری جلسات کرسی های نظریه 
پردازی ب��ه صورت ماهان��ه و پیگیری 

مصوبات آن 
 انتش��ار چهار عنوان کتاب راهنمای 
 مدیری��ت و برنام��ه ری��زی فرهنگ��ی 

فعالیت های دانشجوئی 
 اخ��ذ مج��وز انتش��ار فصلنام��ه ت

تخصصی – فرهنگی 
 برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی 

فرهنگی با رویکرد دانشجوئی 
 ایج��اد و س��رویس ده��ی اخب��ار و 
فعالیت های فرهنگی در سایت معاونت 

فرهنگی 
 ایجاد خبرنامه فرهنگی – الکترونیکی 
وی��ژه  آموزش��ی  کارگاه  برگ��زاری   
س��ردبیران و هیأت تحریریه نش��ریات 

دانشجوئی 
 راه ان��دازی کان��ون تعامل دانش��گاه 

و خانواده 
 برگزاری مراسم تجلیل از فرهیختگان 
علمی و فرهنگی در سطح دانشجوئی ، 

استادان و کارکنان 
 برگ��زاری جلس��ه میزگ��رد پلیس و 
دانش��جو برای  بررس��ی آس��یب های 
اجتماعی همراه با برگزاری نمایش��گاه 
تحت عنوان هش��دارها و آس��یب های 

اجتماعی
 اج��رای مس��ابقات فرهنگ��ی وبالگ 
نویس��ی و مقاله نویس��ی با موضوعات 

فرهنگی

 گزارش اردوی سیاحتی – زیارتی به 
مقصد قم و جمکران – همدان – شیراز 

– ابیانه و ... به تفکیک خواهر و برادر
 برگزاری اردوی س��یاحتی – زیارتی 
به مقصد مشهد مقدس ویژه منتخبین 
درص��د   ی��ک  نس��بت  ب��ه  دانش��گاه 

دانشجویان
 برگ��زاری اردوی توجیه��ی )جلس��ه 
توجیه��ی ( وی��ژه دانش��جویان ورودی 

جدید
ب��ا  هن��ری  نمایش��گاه  برگ��زاری   

موضوع آزاد
 برگ��زاری مس��ابقات کتابخوان��ی به 
مناس��بت های ده��ه مب��ارك فجر – 
رحل��ت ام��ام خمین��ی )ره(  محرم و 

انقالب اسالمی – آزاد
 برگ��زاری اردوی زیارتی مرقد مطهر 

امام خمینی )ره( خرداد ماه
 برگزاری جشن ویژه در دهه فجر

 برگزاری کالس��های آموزشی هنری 
ش��امل نقاشی – س��یاه قلم – مشبک 
– معرق – خوشنویس��ی  ف��ن بیان – 

داستان نویسی خالق
 برگزاری میزگردهای دانش��جویی با 
موضوعات مختلف فرهنگی – اعتقادی 
– سیاس��ی بهداش��ت – مهدوی��ت – 

روانشناسی – اجتماعی و ...

رئوس فعالیت ها و برنامه های 
مدیریت مطالعات و پژوهش های 

فرهنگی

رئوس فعالیت ها و برنامه های 
مدیریت امور فرهنگی و فوق 

برنامه

رئوس فعاليت های ستاد احيای امر 
به معروف و نهی از منكر دانشگاه

 تشکیل جلسات شورای مربوط 
 برگزاری همایش سالیانه باموضوع

  برگزاری نمایشگاه امر به معروف و نهی از منکر درسطح منطقه 4 باموضوع حجاب وعفاف
 تحقیق وپژوهش وجمع اوری اثارپژوهش حجاب وعفاف  

 برگزاری مسابقات حضوری وغیرحضوری کتابخوانی 
 حمایت از پایان نامه هاباموضوع حجاب وعفاف 

 برگزاری مسابقه نقاشی فرزندان پرسنل واستادان با موضوع حجاب و عفاف
 برگزاری کارگاه اموزشی ضمن خدمت ویژه کارکنان 

 تشکیل کانون حریم نور
 اقدامات تبلیغی

 انجام نظرسنجی واسیب شناسی 
 برگزاری گفتمان وجلسات سخنرانی 

 تبلیغات پیرامون حجاب وعفاف درسطح دانشگاه
 شرکت درنشست های کارشناسی استان  

 مشارکت دربرگزاری همایش شهروندمسئول 
 تشکیل کانون شهروندمسئول

اساسنامه  کانون تعامل خانواده و دانشگاه

 كسب رتبه اول رشته قرائت قرآن كريم در چهارمين دوره مسابقات 
بي�ن الملل�ی دانش�جويان مس�لمان جهان توس�ط اس�تاد ارجمند 
مجيد فقيه دولت آبادی را به رياس�ت محترم دانش�گاه ، استادان و 

دانشجويان فرهيخته صميمانه تبريك و تهنيت عرض می كنيم. 
روابط عمومی دانشگاه 

فرهنگ و اندیشه

خجسته ميالد با سعادت 
معصومه  فاطم�ه  حضرت 
و  دخت�ران  روز  و  )س( 
بر شيفتگان  كرامت  دهه 

سلوک نبوی مبارک باد.

فصل اول  

1- مقدمه 
به منظورارتقاء کیفیت خدمات آموزش��ی وپژوهشی 
وافزای��ش کارآرایی دانش��گاه درعرصه های فرهنگی 
وتربیت��ی وایجاد ه��م افزایی بین دانش��گاه وخانواده 
کانون تعامل خانواده ودانشگاه که دراین اساسنامه به 

طورعموم کانون نامیده  می شود تشکیل می شود .
2. اهداف :

باالبردن س��طح ارتباط دوجانبه بین دانشگاه وارکان 
آن شامل مدیریت ، استادان ، کارکنان واعضای هیئت 
علم��ی و خانواده دانش��جویان و افزایش پش��تیبانی 
والدین به عنوان بهترین منبع حمایتی از دانشجویان 

و اطالع رسانی به خانواده برای نیل به :
 سازگاری بهتر با شرایط جدید ) دورشدن دانشجو 
و خانواده از یکدیگر ( به دلیل تحصیل در دانش��گاه و 

زندگی خوابگاهی
 آشنایی با مقررات و شرایط آموزشی دانشگاه.

 پی��ش گیری از آس��یب های روان��ی – اجتماعی 
دانشجویان.

 ایج��اد ارتباط و ش��ناخت متقابل میان دانش��گاه، 
دانشجویان و خانواده آنان. 

 پی ریزی روابط والدین دانش��جویان با فرزندانشان 
بر پایه صحیح و افزایش مهارت های ارتباطی والدین 

با دانشجو.
 آشناسازی والدین با وظایفشان در برهه ای جدید 

و حساس از زندگی فرزندانشان.
 کمک به افزایش همدلی فردی خانواده با فرزندانشان.

 آینده نگری پیرامون امکانات ش��غلی دانشجویان و 
به��ره گیری از امکانات خان��واده و زمینه های جذب 

دانشجو در کار )کارآفرینی(.
 بهره گیری از آرا و اندیشه والدین فرهیخته در عرصه 

علم و فرهنگ و اتخاذ تصمیمات مناسب در دانشگاه.
 ایجاد فضای روحانی و معنوی در دانشگاه و خانواده 

برای رشد علمی و عملی دانشجویان.
 افزایش حمای��ت اجتماعی دانش��جویان از طریق 

بهبود کیفیت ارتباط خانواده آنان.
 ایجاد کانال ارتباطی دانش��گاه با خانواده به منظور 
اطالع رس��انی در پیش��گیری از بحران ها، ش��رایط 

اضطراری و استرس های زندگی دانشجویی.
 آش��نا نمودن خان��واده ها با بخش ه��اي مختلف 

دانشگاه و قوانین و مقررات مربوط
 آشناس��ازي خان��واده با وظای��ف در برهه جدید و 

خطیر زندگي فرزند در دوران دانشجویي

 کمک به افزایش همدلي خانواده با دانشجو
 آشنایي والدین با ویژگي هاي دوران جواني

 آشنایي با مقررات و شرایط آموزشي دانشگاه
 آشنایي با مقررات و شرایط خوابگاه هاي دانشجویي

 افزای��ش آگاهي و مهارت اولیاء در زمینه مس��ائل 
مربوط به زندگي دانشجویي 

 کمک به سازگاري بهتر دانشجو با محیط از طریق 
ارتباط با خانواده ها

 شناسایي استعداد و توانمندي دانشجویان از طریق 
تعامل با خانواده ها

 آشنایی و تعامل بیشتر خانواده و دانشگاه در جهت 
رش��د و تعالی علمی و معنوی دانش��جویان و نیل به 

اهداف فرهنگی و علمی دانشگاه.
 حضور خانواده در کنار دانشجو و ارتباط با دانشگاه 
می تواند ضمن کمک به پیشرفت تحصیلی ، آرامش 

خاطر خانواده را فراهم کند. 
 پیگیری مش��کالت خانواده در امور دانش��جویان از 
جمله : آموزشی ، روان شناختی و پیش گیری از بروز 

آسیب های اجتماعی.
 شناخت ظرفیت های بالقوه دانشجویان و به االجرا 
در آوردن آنه��ا با هماهنگی و همکاری بین خانواده و 

دانشگاه.
 ایج��اد و حفظ ارتباط والدین با دانش��گاه به عنوان 
یک پشتوانه اجتماعی مناس��ب برای دانشجویان در 

جهت رشد علمی و فرهنگی آنان حائز اهمیت است
3. دامنه فعاليت:

دامنه فعالیت این موسس��ه بدین شرح است. )باتوجه 
 ب��ه اه��داف ، بودجه وسیاس��ت های مرک��ز تعیین 

می شود(
نشانی و مكان كانون: 

مح��ل اصل��ی ای��ن کان��ون دانش��گاه آزاداس��المی 
واحدخوراس��گان اس��ت  . کان��ون می توان��د بااخذ 
 مجوز ازدانشگاه درش��هراصفهان دفترشعبه تاسیس 

نماید .
سرمایه اولیه مرکز:

مدت فعاليت : 
مدت فعالیت درچارچوب مقررات دانشگاه آزاداسالمی 

نامحدود است .
تابعيت: 

کان��ون دارای تابعی��ت ایران��ی ب��وده ودرچارچ��وب 
 آئی��ن نامه ه��ا ومق��ررات دانش��گاه آزاداس��المی و

 جمهوری اس��المی م��ی تواندتعامل وارتباط داش��ته 
باشد .

چگونگ��ی تامین منابع مالی و کاالهای مصرفی مورد 
نیاز

فصل دوم 

اعضای هيئت موسس مركز:
ش��رایط عضویت در مرکز: کارکن��ان واعضای هیئت 
علمی دانشگاه آزاداسالمی ودانشجویان ووالدین آنان 
 که دردانش��گاه به تحصیل اشتغال داش��ته ودارند و

می توانند به عضویت کانون درآیند .
ساختار:

 الف(مجمع عمومی
 ب( هیئت مدیره

 ج( بازرسی
مجمع عمومی:

هيئت مديره كانون:
کانون پس از تش��کیل اولین مجمع عمومی ازطریق 
انتخاب��ات انجام می ش��ود ترکیب هیئ��ت مدیره 3 

نفرازدانشگاه ، 3نفرازوالدین ودبیرکانون 
 1.اعضای هیئت مدی��ره از میان اعضای عالقه مندو 
فعال مجمع عمومی توسط این مجمع انتخاب می شود.

 2.اعض��ای هیئ��ت مدیره به مدت 2س��ال انتخاب 
می شوند.

 3.کلیه فعالیت های تش��کیالتی بر عهده ی هیئت 
مدیره می باشد.

 4.اعضای هیئت مدیره  5 نفر می باشند.
بازرسی:

 1. بازرس از میان اعضای مجمع عمومی وخارج از 
هیئت مدیره انتخاب می شود.

 2. بازرس موظف است بر کلیه فعالیت های اعضای 
هیئ��ت مدیره وعام��الن اجرایی و حس��ن انجام آن 
نظارت داش��ته باشدو هر گونه کمبود یا نقصانی را به 

هیئت مدیره گزارش دهد. 
 3. هر یک از رؤسای واحدهای مختلف اجرایی ملزم 

به پاسخ گویی به بازرس هستند.
فصل سوم  

شرح وظايف
وظایف مجمع عمومی:

 1. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان.
تبصره:افزاي�ش تعداد اعض�ای هيئت مديره به 

نظر و رای مجمع عمومی بستگی دارد.
 2. اس��تماع و رس��یدگی به گزارش هیئت مدیره و 

بازرسان.
 3. بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های هیئت مدیره.

 4. تصویب تغییرات در اساسنامه.
 5. عزل بعضی یا کل اعضای هیئت مدیره و انتصاب 

اعض��ای علی البدل و انتخاب تعداد کس��ری اعضای 
هیئت مدیره تا برگزاری مجمع عمومی سالیانه.

وظایف اعضای هیئت مدیره:
واحد طرح وبرنامه:

 1. برنامه ریزی در خصوص امور مختلف .
 2. تهی��ه وتنظی��م فرم ها و طرح ه��ای مورد نیاز 

برای موسسه .
 3. ارائه گزارش به هیئت مدیره .

تبص�ره 1: برنام�ه ه�ا وط�رح ه�او ف�رم های 
پيش�نهادی الزم اس�ت به تأَييد هيئت مديره 

برسد.
تبصره 2: واحد طرح وبرنامه می تواند رأس�اً در 
خصوص بند های 1و2 به هيئت مديره پيشنهاد 

دهد.
تبص�ره 3: الزم اس�ت برنامه می بايس�ت زمان 

بندی مشخص ومناسب داشته باشند.
واحد مالی:

 1. اخ��ذ ثبت کلیه درآمد ها و کمک های مالی در 
دفتر ویژه به عهده واحد مالی است.

 2. حسابرس��ی امور و هزینه های صورت گرفته نیز 
به عهده واحد مالی است.

 3. ارائه گزارش به هیئت مدیره در پایان هر ماه باید 
توسط رئیس واحد مالی انجام پذیرد. 

 4. مهر موسس��ه نزد رئیس واح��د مالی نگهداری 
می شود.

 5. دریاف��ت ح��ق عضوی��ت اعض��ا بایس��تی ت��ا 
 بیس��تم هرماه پای��ان یابد و به واح��د مالی پرداخت 

شود.
 6.  ه��ر گونه پرداختی باید در ازای دریافت فاکتور 

باشد.
 7. ه��ر گونه پرداختی باید به تصویب هیئت مدیره 

رسیده باشد.
 8.  مانده صندوق تحت هیچ ش��رایطی نباید کم تر 

از100/000تومان باشد.
 9. هیئت مدی��ره و واحد مالی الزامی برای مصرف 

کردن کلیه در آمد های ماهیانه ندارد.
 10.مان��ده ه��ر ماه به عنوان پس انداز در حس��اب 

صندوق ذخیره می شود.
 11.رئیس واحد مالی الزاماً باید عضو هیئت مدیره 

باشد.
 12.رئیس واحد مالی می تواند برای پیش��برد امور 
فرد یا افرادی را با تأیید هیئت مدیره به عنوان بازوی 

اجرایی به کار گیرد.
 13.سال مالی مطابق با سال شمسی بوده و همواره 

با پایان سال ختم می شود.

   تش��کیل کان��ون تعامل خان��واده و دانش��گاه از ابتکارات واحد خوراس��گان 
)اصفه��ان( اس��ت ک��ه ب��ا توجه به نق��ش خطی��ر خان��واده در تامین س��عادت 
فرزندانش��ان راه اندازی شده که در این بخش با اساسنامه و اهداف آن بیشتر 

آشنا خواهید شد.

کانون تعامل خانواده و دانشگاه ابتکاری در خدمت دانشجویان 
به حساب می آید.
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گاه آزاد اسالمی  گان) اصفهان(دانش واحد خوراس

راهنما نقشه عمومی و راهنمایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(
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راهرو سمت راست طبقه
آسانسور

روبروی 
راهرو سمت چپ آسانسورآسانسور

 روابط عمومی چهارم
 گزينش  حراست

 دفتر رياست
 اتاق جلسات و 

شوراها

دفتر حقوقی
دفتر حراست

دبيرخانه محرمانه

سوم

 حوزه معاونت پژوهش�ی  
 حوزه معاونت سما 

 باشگاه پژوهشگران جوان  
 دفت�ر ارتباط ب�ا صنعت و 

جامعه 
 امور آموزشی و اداری سما 

 دبيرخان�ه انجم�ن های  
علمی و جشنواره ها 

 امورمق�االت و طرح های 
پژوهشی و پايان نامه ها

 طرح و برنامه ريزی بودجه
  سمعی بصری

  حوزه معاونت  
فرهنگی

 اتاق جلسات
معاونت  حوزه   

عمرانی 

 س�تاد اقامه نماز و امربه 
معروف

 كانون قرآن و عترت )ع( 
 رييس اداره انتظامات 

 مديري�ت ام�ور پژوهش 
های فرهنگی 

 مديريت امور فرهنگی و 
فوق برنامه  

و  تعمي�رات  ريي�س   
نگهداری ساختمان 

 دفتر فنی 

دوم

 اداره كل امور اداری 
 تداركات 

 دبيرخانه مركزی  
 پزشك معتمد 

 كارگزينی كاركنان 
  بايگانی اداری - كاركنان 

 نامه رسانی 
 اداره خدمات 

ام�ور  و  ش�اهد  س�تاد   
ايثارگران

معاونت  حوزه   
اداری و مالی  

 اتاق جلس�ات 
و  اداری  مع�اون 

مالی 

 اداره كل امورمالی 
حسابداری  

 صندوق رفاه دانشجويی

اول

 حوزه معاونت آموزشی
  اداره كل آموزش

  دفتر س�نجش و نظارت  
 اداره امتحانات

  دفتر برنامه ريزی

مشاوره  مركز   
ه�ای  فعالي�ت 

پژوهشی

 حوزه معاونت دانشجويی 
 اداره كل امور دانشجويی 

 رفاه دانشجويی 
 اداره فارغ التحصيلی 

 كارگزينی هيأت علمی 
 دفتر فروغ سبز 

 نقل و انتقاالت دانشجويی

همكف 

 اداره ف�ن آوری و اطالعات 
 اطالع رسانی و اينترنت

 IT پشتيبانی و  
 نماينده شركت پيمانكار 

خدمات 

 در ورودی 
انتظامات 

 واحد ترافيك

 انتشارات مركزی دانشگاه   
 گروه برق

  آزمايشگاه كنترل  
 آزمايشگاه الكترونيك  

آزمايشگاه ميكرپروسسور
های  ماش�ين  آزمايشگاه 

الكترونيك

راهنما

راهنمای طبقات ساختمان اندیشه 
)بخش اداری دانشگاه(

مجتمع مركزی ) دانشكده كشاورزی ( :
 طبقه همكف : تش��کل دانش��جویی الغدیر ، مجموعه آزمایش��گاه ها ، تاالر شهید 

مطهری ، پایگاه بسیج امام حسین )ع( 
 طبقه اول : رییس دانش��کده کش��اورزی ، آموزش کشاورزی ، دفتر مجله پژوهش 

در کشاورزی گروه های رشته کشاورزی 
 ساختمان هفتم تير ) دانشكده پرستاری و مامايی ( : 

آزمایش��گاه بیوش��یمی ، رییس دانشکده پرس��تاری و مامایی، تعاونی مصرف ، دفتر 
تایپ و تکثیر 

 دانشكده دندانپزشكی : 
دفترهای رییس ، معاونین ، گروه های آموزش��ی دانش��کده ، دفتر فرهنگ اس��المی 

خواهران 
 ساختمان پانزده خرداد )دانشكده علوم پايه ( : 

گروه زمین شناسی ، گروه معارف ، گروه شیمی محیط زیست ، گروه ریاضی ، پایگاه 
بسیج شهید مطهری ، کانون سکوی آزاد اندیشی

   دانشكده علوم انسانی و حقوق :
گروه حس��ابداری ، گروه حقوق ، گروه الهیات ،گروه علوم اقتصادی ، پایگاه بسیج 

امام حسن )ع(
 ساختمان دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی :

رییس دانش��کده علوم تربیتی ، آموزش تحصیالت تکمیلی ، دفتر مش��اوره ، 
گروه علوم تربیتی ، گروه روانشناس��ی ، گروه فلس��فه ، گروه امور فرهنگی ، 
گروه مدیریت دولتی ، گروه مدیریت آموزش��ی ، گروه زبان انگلیسی ، گروه 

زبان فرانسه ، تاالر پژوهش ، پایگاه بسیج شهید چمران 
 دانشكده معماری :

گروه معماری 
 مجموعه فرهنگی :

مسجد ، قبور شهدای گمنام ، کتابخانه ، دفتر تایپ و مدیریت آموزشی 
 تاالر پذيرايی و مهمانسرا :

مرکز رشد و فن آوری ، مرکز توسعه آموزش و تحقیق ، مرکز تعاون 
و کارآفرینی ، سالن غذاخوری دانشجویان ، مهمان سرا، سلف آزاد

 مجتمع بزرگ ورزشی :
دانش��کده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، مجموعه های سالن های 
سرپوشیده ورزشی ، مجموعه میدان های روباز ورزشی ، میدان 

چمن فوتبال و دو میدانی ، کتابفروشی 
 پژوهشكده : روبروی تاالر فردوسی

نقشه عمومی و راهنمایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(
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حوزه معاونت پژوهش و فناوری 

حوزه معاونت پژوهش و فنآوری با پش��تیبانی س��ایر حوزه های دانشگاه در طی سال های مختلف موفق شده است      
افتخارات مختلفی کسب نماید که به برخی از این افتخارات به شرح زیر پرداخته می شود:

انتخاب رئیس دانشگاه دکتر احمدعلی فروغی ابری به عنوان چهره ی ماندگار پایتخت فرهنگ و  تمدن ایران اسالمی 
و تقدیر ریاس��ت محترم جمهوری از ایش��ان، چاپ حدود 1500 مقاله ISC , SCOPUS , ISI  و علمی پژوهش��ی در 

سال های اخیر و رشد حدود 200 درصدی در آن
ارائه حدود 2000 مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی و ملی در طی سال های اخیر

ثبت بیش از 100 اختراع توس��ط اس��تادان و دانش��جویان این دانش��گاه و همچنین کس��ب رتبه های برتر در مسابقات و 
اختراعات بین المللی و ملی از جمله مسابقات اختراعات نورنبرگ آلمان، کرواسی، مالزی، سوئیس، کوهرنگ )بنیاد نخبگان( 

و المپیاد اختراعات دانشگاه آزاد اسالمی
 حضور فعال و مؤثر تیم های دانش��جویی در مس��ابقات مختلف و کس��ب رتبه از جمله مس��ابقات ربوکاپ در س��طح ملی و

 بین المللی ، مسابقات بتن و سازه های ماکارونی 
 کسب عنوان برترین واحد جامع در حوزه ی پژوهش و فنآوری در جشنواره ی فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی  در سال 90

 کسب عنوان برترین مدیر پژوهشی در دوازدهمین جشنواره وزارت علوم در سال 90
 کس��ب 100 عن��وان مقام برتری تنها از آذر 89 تا آذر 90 در جش��نواره ها و مس��ابقات و المپی��اد های معتبر ملی و  

منطقه ای
 کسب باالترین تعداد پژوهشگر برتر در استان اصفهان در بین دانشگاه های دولتی و آزاد اسالمی استان اصفهان در سال های 89 و 90
 کس��ب باالتری��ن تع��داد ط��رح برگزیده در جش��نواره علم  تا عمل ریاس��ت جمه��وری س��ال 90 و 91 در بین 

دانشگاه های  دولتی و آزاد استان اصفهان
 حضور مؤثر و فعال در نمایشگاه های تخصصی و پژوهشی و کسب عنوان واحد دانشگاهی برتر در نمایشگاه پژوهشی

 وزارت علوم در سال 90
 چ��اپ بی��ش از 200 عنوان کتاب در س��ال ه��ای اخیر و انتخاب 4 کتاب ب��ه عنوان کتاب برتر اس��تان اصفهان در 

جشنواره های هفته کتاب.
 صدور مجوز رتبه علمی پژوهشی برای 3 مجله دانشگاه از سوی وزارت علوم

 انتخاب مرکز رشد دانشگاه به عنوان مرکز رشد برتر دانشگاه آزاد اسالمی در طی سال های 89 و 90
 کسب موفقیت های متوالی در جشنواره های کسب و کار دانشگاه های استان

 دارای بیشترین برگزیدگان جشنواره نخبگان بسیجی استان در سال های 89 و 90 در بین دانشگاه های استان
 کس��ب عناوی��ن در جش��نواره های ش��هید مطهری، ابوریح��ان، دانش��جویان نمونه، هدای��ت، خوارزمی، ش��یخ بهایی و 

حضرت علی اکبر )ع( در طی سال های متمادی توسط دانشجویان و استادان این دانشگاه
 افتخار آفرینی مس��تمر باش��گاه پژوهش گران جوان، رئیس و اعضای آن درانتخاب برترین های باش��گاه طی  سال های 

متمادی
 میزبانی ده ها س��مینار، همایش، کنفرانس بین المللی و ملی به صورت متناوب که از جمله در س��ال 90 می توان  به 

 برگزاری معتبرترین المپیاد مخترعان در کشور و همایش بین المللی شهروند مسئول اشاره نمود .
 انتخاب دانشگاه به عنوان دانشگاه نمونه از سوی خانه صنعت و معدن جوان استان

 انتخاب دانشگاه به عنوان برترین دانشگاه آزاد اسالمی در رتبه بندی OIC در سال 2007

010203

0405

آزمایشگاه ها و کارگاه ها:
    

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( در حال حاضر با یکصد و 
بیست فضای آزمایشگاهی، کارگاهی و روباز امکانات بسیار مناسبی را برای 
فعالیت های پژوهشی و آموزشی برای استادان، دانشجویان و سایر محققان 
فراهم کرده است. بخشی از این فضاها صرفاً به فعالیت پژوهشی اختصاص 
داده شده است که با توجه به تجهیزات خریداری شده آماده سرویس دهی 

به پژوهش گران دانشگاه و سایر مؤسسات پژوهشی است.
 آزمایش��گاه های پژوهش��ی دانش��کده کش��اورزی در رش��ته های تخصصی مختلف، 
آزمایش��گاه پژوهشی زمین شناسی، مجموعه آزمایش��گاه های گروه مهندسی عمران 
شامل آزمایشگاه های بتن، مصالح ساختمانی، مکانیک خاك، مقاومت مصالح، مکانیک 
سیاالت و هیدرولیک، آزمایش��گاه های گروه برق شامل الکترونیک، مدار اندازه گیری، 
ماشین کنترل، ریز پردازنده، تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی نظیر اسیلوسکوپ های 
 دیجیتال، فانکشن ژنراتور های دیجیتال و دستگاه های اندازه گیری LRC متر دیجیتال، 
ماژول های کنترلی، کنترل دما، کنترل سطح مایعات، کنترل فشار و کنترل دور موتور، 
کلینیک های مختلف دندان پزشکی از جمله کلینیک جامع نگر که کار سرویس دهی به  

9 برد تخصصی دندان پزشکی را بر عهده دارد از دیگر امکانات این آزمایشگاه ها است.
پژوهشگاه مرکزی دانشگاه در اردیبهشت سال 1391 با 2500 متر مربع زیر بنا به منظور 

انجام فعالیت های پژوهشی توسط حوزه پژوهشی دانشگاه افتتاح شد.
پژوهشگاه عالوه بر بخش اداری، سالن کنفرانس، سایت کامپیوتر، انبار مواد شیمیایی، 
پاویون پژوهش��گران دارای دوازده مرکز تحقیقات و ش��ش اتاق دستگاهی می باشد که 
طراحی آن منحصر به فرد و کامالً کاربردی اس��ت. در هر اتاق دس��تگاه که تنها یکی 
از دس��تگاه ها از جمله جذب اتم��ی، Hplc، GC، GC- MSDو ..... در آن مس��تقر 
گردیده است کارشناسی ویژه با آموزش کافی مستقر گردیده است و تمام نیازهای مراکز 
تحقیقات در آن زمینه کاری را مرتفع می سازد بنابراین اطالعات گزارش شده از صحت 

و دقت مناسبی برخوردار است.

ک��ز  ا تحقیقاتی و مهمترین آزمایشگاه های پژوهشی:مر

مركز تحقيقات و آموزش گلخانه ای: این مرکز با مساحت 13500 متر 
گلخانه یکی از وسیع ترین مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه تولیدات گلخانه 
ای است و بستر بسیار مناسبی برای تحقیقات در زمینه تولیدات گلخانه 
ای است. در حال حاضر در این گلخانه در زمینه تولید بذرخیار پارتنوکارپ، 
گونه های مختلف گیاهان ارکیده، رز، ژربرا، گیاهان گوشتخوار و همچنین  
گونه های مختلف خیار درختی، گوجه فرنگی گلخانه ای، توت فرنگی و فلفل تحقیق می 
شود.مركز تحقيقات اعتياد پژوهشی: این مرکز که با همراهی مراکز مهم دولتی استان 
اصفهان از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان راه اندازی شده است در حال 
حاضر با هیأت امنایی مرکب از مدیران کل استان و با حمایت این دستگاه ها در زمینه 

طرح های تحقیقاتی مرتبط با پیشگیری از مواد مخدر فعالیت دارد.
مركز تحقيقات پس�ماند و پس�اب: این مرکز با مجوز سازمان مرکزی از سال 1378 
فعالیت خود را آغاز کرد ضمن جهت دهی به تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی، بستر بسیار مناسبی بوده است تا برخی از طرح های برون دانشگاهی 
مرتبط با پسماند و پساب در این واحد دانشگاهی با موفقیت انجام شود. راه اندازی مجله  
Recycling of Organic Waste ب��ه ص��ورت بین الملل��ی و با مجوز وزارت علوم و 
به صورت مش��ترك با مؤسسه Springer از جمله موفقیت های این مرکز است. مرکز 
تحقیقات مذکور در س��ال 88 موفق به کسب مقام دوم ایده های نو در جشنواره استان 

اصفهان شد.
مركز مكاترونيك )سيس�تم های هوشمند(: مرکز مکاترونیک دانشگاه که در حال 
حاضر از س��ازمان مرکزی مجوز آزمایشگاه تخصصی مکاترونیک را دریافت نموده است 
 در حال حاضر در چندین س��ایت پژوهش��ی مشغول فعالیت می باشد و ضمن تشکیل 
تیم های دانشجویی که در لیگ های مختلف مسابقات روبوکاپ حائز رتبه های برتری شده 
اند در زمینه طرح های تحقیقاتی و تجاری سازی نیز فعالیت های بسیار موفقی داشته 
 ،Iranopen اند. کس��ب عناوینی همچون کسب مقام در جشنواره خوارزمی، مسابقات

مسابقات کشور های آلمان، آمریکا، چین، اتریش و سنگاپور از جمله این افتخارات است.
مركز آزمايشگاه های تخصصی بيوتكنولوژی: این مرکز دارای تجهیزات کامل نظیر 
Real Time PCR ، PCR، الکتروفورز، نانو اسپکتروفتوتر و دیگر تجهیزات تحقیقاتی 

مرتبط با تست های ژنیتیکی در زمینه های انسانی، جانوری و گیاهی است.
مركز آزمايش�گاهی معتمد محيط زيس�ت: این مرکز در دانش��کده کشاورزی و با 
مجوز س��ازمان محیط زیست آزمایش��ات مختلف آب و خاك را در زمینه های مختلف 
انجام می دهد. تجهیزاتی نظیر BOD متر، COD متر، یون متر، اس��پکتروفتوتر تک 
 ،)GC(شعاعی، اسپکتروفتوتر دو شعاعی، اسپکتروفتوتر جذب اتمی، کروماتوگرافی گازی
کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال )GC-Mass( و س��ایر تجهیزات متعارف آنالیز آب و 

خاك  و گیاه از جمله تجهیزات این مرکز است.
مرك�ز آموزش و تحقي�ق )ERDC(: این مرکز در حال حاض��ر در زمینه دوره های 
مختلف تخصصی مهارت های پژوهشی برای استادان، دانشجویان و سایر مراکز متقاضی 
برگزاری دوره های تخصصی و پژوهشی فعالیت دارد. برگزاری بیش از 50 کارگاه تخصصی 

پژوهشی در سال 89 از جمله دستاوردهای این مرکز است.
مركز مش�اوره فعاليت های پژوهش�ی: این مرکز با مجوز معاونت پژوهشی دانشگاه 
آزاد اسالمی در سال 1389 با هدف حمایت از پژوهشگران جوان در جهت ارتقاء کیفیت 
تولیدات علمی راه اندازی و در حال حاضر پاس��خ گوی ده ها تقاضای مربوط به اصالح 

مقاالت، ترجمه، تصحیح، مشاوره علمی حضوری، مشاوره آماری و غیره است.
انتشارات:

این دانشگاه دارای انتشارات فعال می باشد به طوری که تا کنون حدود 200 عنوان کتاب 
به چاپ رسیده که در این تعداد 40 عنوان آن مربوط به سال 90 می باشد. کتاب های 
چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه از کیفیت علمی مطلوبی برخوردار است و بر همین 

اساس در جشنواره های کتاب عنوان برگزیده به صورت متناوب کسب شده است.
psco.khuisf.ac.ir   :وب سایت

برخي شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان:

به طور کلي جوانان 15 تا 30 ساله )در مقطع دکتري تا 35 ساله( که از نظر تحصیلي 
داراي معدل باالیي بوده و یا داراي سوابق علمي- پژوهشي مستندي همچون 
 ارائة مقاله در محافل و نشریات علمي، اختراع، اکتشاف و امثالهم باشند مي توانند 
بر اساس آیین نامة عضویت در این باشگاه به یکي از دفاتر آن در واحدهاي 
جوان  پژوهشگران  باشگاه  رسمي  عضویت  به  و  مراجعه   دانشگاهي 
در آیند. برخي از شرایطي که مي توان به استناد آنها به عضویت در این باشگاه در آمد به شرح 

زیر مي باشد: 
دانش آموزانی که میانگین معدل دو سال متوالی آنان 19 و باالتر در مقطع راهنمایی و 18/5 و 

باالتر در مقطع دبیرستان شد.
 داشتن معدل 18 و باالتر در دو نیم سال تحصیلي در رشته هاي زیر مجموعة علوم انساني 

دانشگاه ها
 داشتن معدل 17 و باالتر در دو نیم سال تحصیلي در رشته هاي زیر مجموعة علوم تجربي 

دانشگاه ها
 داشتن معدل 16 و باالتر در دو نیم سال تحصیلي در رشته هاي زیر مجموعة ریاضي فني 

دانشگاه ها 
کسب رتبة اول در آزمون امتحان جامع علوم پایة رشته هاي علوم پزشکي

کسب رتبة اول در یک مقطع و رشتة تحصیلي دانشگاهي در زمان فارغ التحصیلي
چاپ حداقل یک مقالة علمي- پژوهشي در مجالت علمي معتبر و یا ارائة حداقل دو مقاله در 
کنفرانس هاي علمي معتبر براي متقاضیاني که در مقطع پایین تر از دکتري تخصصي تحصیل 

مي کنند و حداقل معدل 15 را دارا مي باشند.
عالقه مندان مي توانند متن کامل آیین نامه هاي تسهیالت و امتیازات اعضاء باشگاه پژوهشگران 
  WWW.BPJ.IR جوان  همچنین آیین نامه عضویت در این باشگاه را در پایگاه اینترنتي
مطالعه و یا به دفتر  باشگاه واقع در ساختمان اندیشه – طبقه سوم- اتاق 313 مراجعه فرمایند. 

     Email:yrc@khuisf.ir                  2566تلفن هاي تماس:9- 5354001-0311 داخلي

باشگاه پژوهشگران جوان:

از آنجا که دانش��گاه آزاد اس��المي بخش مهمي از رسالت آموزش 
و پ��رورش فرزندان میهن اس��المي را عهده دار اس��ت و با توجه 
به اهمیت رشد و ش��کوفایي استعدادهاي جوان کشور؛ شناسایي 
جوانان مس��تعد، حمایت، تقویت و هدایت آنه��ا به منظور ارتقاء 
س��طح دانش و بروز خالقیت ها و نوآوري هاي آنان تأثیر به س��زایي در نیل به 
اهداف این دانش��گاه خواهد داشت. لذا دانشگاه آزاد اسالمي از پاییز سال 1378 
با تأس��یس باشگاه پژوهشگران جوان در تمامي واحدهاي خود در تالش است تا 
تسهیالت و امکانات ویژه اي را از این طریق در اختیار جوانان خالق، کارآفرین، 

مؤلف و عالقه مند به پژوهش فراهم سازد. 
برخي امتیازات عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

اولویت در استخدام به عنوان هیأت علمي و یا کارمند دانشگاه آزاد اسالمي
ام��کان دریافت کمک هزینة ارائة مقاله در همای��ش هاي مختلف علمي داخلي 

و خارجي 
امکان دریافت جایزه به ازاي چاپ مقاله در مجالت مختلف علمي

اعطا تسهیالت مالي برای چاپ و انتشار کتاب های تدوین شده توسط اعضاء
امکان انجام طرح هاي پژوهشي توسط اعضا

امکان استفادۀ رایگان از کارگاه ها و دوره هاي آموزشي برگزار شده
امکان شرکت در بازدید هاي علمي پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان

امکان بهره مندي از تخفیف شهریه براي اعضاء فعال باشگاه پژوهشگران جوان
امکان اس��تفادۀ ف��وق الع��اده از امکانات آزمایش��گاهي و پژوهش��ي واحد هاي 

دانشگاهي

تعریف کاربران شبکه
مدیریت پورتال دانش��گاه که ش��امل بخش هایی همچون سیستم مدیریت 
محتوا، فرم ساز الکترونیکی، سیستم پیام کوتاه و سیستم پرداخت الکترونیکی 
می باشد و تاکنون به غیر از وب سایت اصلی فارسی و انگلیسی دانشگاه بیش 
از 50 زیر سایت جهت دانشکده ها، معاونت ها، گروه ها، انجمن ها، همایش ها 

و بخشهای مختلف دانشگاه ایجاد شده است.
راه اندازی سرویس E-mail دانشگاهی جهت استادان، کارکنان و دانشجویان

 RFID راه اندازی سیستم اتوماسیون تغذیه بر پایه کارت های هوشمند
راه اندازی سرویس های مختلف روی شبکه مثل WSUS، فایروال و .....

راه اندازی نرم افزار ویروس کش تحت شبکه با لیسانس معتبر
راه اندازی سیستم مانیتورینگ جهت ثبت وقایع وکنترل تجهیزات شبکه

System Center نصب و راه اندازی نرم افزارهای
پشتیبانی سخت افزاری ونرم افزاری کلیه سیستم های دانشگاه که بالغ بر 700 دستگاه کامپیوتر 

است که 240 عدد آن متصل به شبکه آموزشی شهریه ، مالی و اینترنت می باشد.
اتصال خوابگاه و اداره نقلیه به ش��بکه Wireless دانش��گاه جهت استفاده از شبکه آموزشی و 

اینترنت
افزایش پهنای باند اختصاصی ش��بکه اینترنت دانش��گاه به 20 مگابایت و مدیریت پهنای باند 

اینترنت در شبکه محلی دانشگاه
راه اندازی سایت اینترنت در ساختمان های اندیشه،  علوم تربیتی، کتابخانه مرکزی، دانشکده 

پرستاری و مامایی
راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس دانشگاه

طراحی و ایجاد شبکه Wireless دانشگاه به تعداد 20 نقطه 
توسعه شبکه محلی دانشگاه در تمام ساختمان های دانشگاه             
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0708 06
مرکز همایش ها و جشنواره ها

حوزه معاونت پژوهش��ی دانشگاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان در برگزاری جشنواره ها و سمینارها 
بسیار فعال است، به طوریکه در سال حدود 15 همایش در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و داخلی 
و چندین جشنواره و نمایشگاه برگزار کرده است. این واحد دانشگاهی در حال حاضر با داشتن سالن 
بزرگ فردوس��ی با کاربری اجتماعات و نمایشگاه با وس��عت 2450 مترمربع، سالن مطهری با ظرفیت 300 نفر، 
 سالن پژوهشی با ظرفیت 110 نفر و چندین اتاق جلسات و  کارگاه آموزشی، آماده ارائه خدمات به  همایش ها و 
 جش��نواره ها می باش��د. ضمناً مرکز  همایش های بین المللی امیر کبیر دانش��گاه دارای سالن اصلی با ظرفیت

 700 نفر به همراه 5 سالن جنبی در آذرماه 1389 راه اندازی شد.

معرفی مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه:
ه��دف از راه ان��دازی این مرکز، مطالعه، طراحی، توس��عه، پیاده س��ازی، پش��تیبانی و 
مدیریت سیستم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه با استفاده از فناوری های روز در زمینه 
 اطالعات و ارتباطات و ایجاد بستر مناسب و مطمئن ارتباطی برای کلیه پرسنل دانشگاه 
می باش��د. جهت دس��تیابی به اهداف مشخص ش��ده، این مرکز با اس��تفاده از تصمیمات مهم شورای 
تخصصی فناوری اطالعات و همچنین پش��تیبانی ش��ورای راهبردی فناوری اطالعات که متش��کل از 
رییس و معاونان دانش��گاه اس��ت، اقدام به بهره مندی از فناوری اطالعات و انجام پروژه ها و طرح های 

مطرح می کند. 

پروژه های انجام شده توسط مرکز 

راه اندازی بس��تر ش��بکه استاندارد با 
ارتباطات فیبر نوری 

تجهی��ز و راه ان��دازی ات��اق س��رور 
استاندارد و مجهز 

راه اندازی دامین دانش��گاه برای دسترسی کاربران 
شبکه به مرکز داده دانشگاه

پژوهش و فناوری در سال 90معتبرترین المپیاد مخترعان کشور در این 
واحد دانشگاهی برگزار شد
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تازه هـای نشـر

 شناخت الکترونیک خودرو مقدمه ای بر علوم باغبانی کتاب تغذیه گیاه و کشت بدون خاک

 فنون پیشرفته در مدیریت کشت بدون خاک )کاربردی( کتاب هیدرولوژی مهندسی)1( کتاب هیدرولوژی مهندسی)2(

091011
مرکز رشد و واحدهای فناوری:  

    
مرکز رشد و واحدهای فنآوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
)اصفهان( از سال 1384 به عنوان مرکز رشد واحدهای فنآوری دانشگاه 
آزاد اسالمی با همکاری شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت خود 
را آغاز نمود و در حال حاضر با حمایت از 30 شرکت و هسته فنآوری به 
فعالیت خود در حوزه های مختلف فنی مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی 
و فنآوری های پیشرفته ادامه می دهد. عالوه بر مرکز رشد مذکور، مرکز رشد تخصصی 
گیاهان دارویی با مجوز وزارت بهداش��ت و درمان س��ال 1388 راه اندازی شد و در حال 
حاضر بیش از 10 طرح و هسته فنآوری با حمایت وزارت بهداشت در حال فعالیت است. 
به عالوه مرکز رشد تخصصی کشاورزی با امضای تفاهم نامه  مشترك با مرکز تحقیقات 
 کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی در حال راه اندازی می باشد.این مرکز به دانشجویان و 
 ف��ارغ التحصیالن دارای ایده های قابل تجاری س��ازی خدمات اعتباری، علمی و اداری 

می دهد. 
tic.khuisf.ac.ir:وب سایت

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه:

این دفتر تعامل بس��یار مطلوبی با دستگاه ها و  مؤسسات دولتی و 
خصوصی دارد و تا کنون موفق ش��ده تا ده ها تفاهم نامه و قرارداد 

بین دانشگاه ها و این مرکز برقرار نماید. 
در ح��ال حاضر طرح هایی ب��ا مجتمع فوالد مبارک��ه، ذوب آهن، 
 پاالیش��گاه، س��ازمان پارك ه��ا و فضای س��بز، س��ازمان بازیافت 
ش��هرداری اصفهان، سازمان محیط زیست، س��ازمان فرهنگی تفریحی استانداری، 
 مدیری��ت و برنام��ه ری��زی اس��تانداری، وزارت علوم، س��ازمان جهاد کش��اورزی، 
 س��ازمان صنایع دس��تی کشور ،  ش��رکت آب    فاضالب ،  سازمان آب منطقه ای،

 آم��وزش و پ��رورش راه آه��ن ، ص��دا و س��یما و غی��ره منعق��د ش��ده و اعتب��ار 
 پژوهش��ی قرارداده��ای بس��ته ش��ده رقم��ی مع��ادل پان��زده میلی��ارد ری��ال 

است.
 Oci.khuisf.ac.ir  :وب سایت

انجمن های علمی:

انجم��ن های علمی، ادبی و هنری زمینه مناس��ب برای فعالیت های 
علمی و کس��ب تجربه مدیریتی را برای دانش��جویان فراهم می آورد. 
این انجمن ها متش��کل از 27 انجمن مصوب زیر نظر مرکز راهبردی 
انجمن ها مش��غول فعالیت هستند.کس��ب مقام دوم س��ازه های زیبا 
در مس��ابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان توسط تیم 
مهراز انجمن های علمی عمران، حضور فعال و مؤثر تیم های سازه ماکارونی و بتن 
انجمن علمی عمران در مسابقات کشوری و منطقه ای، حضور گسترده انجمن های 
علمی در نمایش��گاه هفته پژوهش و ارائه دستاوردهای انجمن های علمی، برگزاری 
س��مینارها و سخنرانی های علمی تخصصی، کارگاه ها و دوره های آموزشی، بازدید 
های علمی، نمایش��گاه های تخصصی و انتشار نشریه های علمی تخصصی، خبرنامه 
ها و گاهنامه ها و... از جمله دس��تاوردهای انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد خوراسگان )اصفهان( به حساب می آید.

1213
کتابخانه:

    
کتابخانه مرکزی دانشگاه با بیش از 200000 جلد کتاب و بیش از 700 عنوان مجله التین، 415 عنوان مجله فارسی، 
3830 جلد پایان نامه فارسی و 27300 جلد پایان نامه التین در دو طبقه به مساحت 2200 متر مربع که مخزن آن در 
طبقه اول و   سالن های مطالعه مجزا در طبقه دوم و مجهز به سیستم جستجوی کامپیوتری برای کلیه مراجعه کنندگان 
اس��ت. همچنین در حال حاضر دانشکده های دندان پزشکی، پرستاری و کشاورزی دارای کتابخانه تخصصی مستقل  
هستند. به عالوه دانشگاه در حال حاضر عالوه بر کتابخانه دیجیتال مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی دارای دفتر تأمین منابع 

علمی است که ماهیانه پاسخگوی صدها تقاضای کتاب و مقاله مورد نیاز استادان و دانشجویان است.
    lib.khuisf.ac.ir  :وب سایت

مجالت:

این دانشگاه دارای 5 مجله علمی پژوهشی به شرح زیر است:
مجله Research in Agricultural Science  نمایه در CABI و ISI )انگلیسی(

مجله دانش و پژوهش در برنامه ریزی درسی دارای مجوز علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی دارای مجوز علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

مجله Recycling of organics waste in Agriculture دارای مجوز علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری 
)انگلیسی( به صورت مشترك با مؤسسه Springer چاپ می شود.

مجله دانش و پژوهش در علوم زبان انگلیسی که فعالیت خود را از زمستان 90 آغاز کرده است.

موفقیت در جشنواره و نمایشگاه ملی 
)) علم تا عمل ((

پانزده طرح دانش�گاهی دانش بنيان دانش�گاه آزاد اس�المی 
واحد خوراسگان ) اصفهان ( برگزيده شد: 

 س�ومين جش�نواره و نمايش�گاه مل�ی )) علم تا عم�ل (( 13 
شهريور ماه در مصلی بزرگ امام خمينی  گشايش يافت.در اين 
جش�نواره كه با حضورمعاونان علمی،فناوری و مركز همكاری 
های فناوری رياست جمهوری برگزارشد ، 15 طرح دانش بنيان 
استادان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد  خوراسگان 
) اصفه�ان ( به عنوان ط�رح های برگزيده اس�تان اصفهان به 
جش�نواره راه يافت .در اين جشنواره 3124 طرح دانش بنيان 
ثبت نام كردند كه 1420 طرح انتخاب و در 31 غرفه استانی در 
نمايشگاه عرضه شد.طرح های مذكور در حوزه های كشاورزی 
، محيط زيست ، فنی و مهندسی و پزشكی دستاوردهای خود 

را   ارائه دادند كه در جدول مقابل معرفی شده اند: 

عنوان طرح نام و نام خانوادگی ردیف

استفاده از آب ازن زنی شده در آبياری كشت های گلخانه ای 1 نجمه صمدی

توليد محيط كشت بافت گياهی بهينه سازی شده با بهره گيری از فناوری نانو كامران صفوی 2

تغيير جنسيت جوجه های ماده به نر در راستای بهبود راندمان اقتصادی مزارع پرورش جوجه های گوشتی محمد محمدرضايی 3

توليد محصوالت كشاوزی ارگانيك هادی رضايی 4

فرمول غذايی زايشی هيدروپونيك توت فرنگی زيبا اسدی 5

فرآوری ضايعات درخت خرما و استفاده از آن به عنوان بستر كشت هيدروپونيك احمد محمدی قهساره 6

حذف كروم از پساب با استفاده از نانوكامپوزيت زئواليت – مگنتايت/آهن  ميترا عطاآبادی 7

)smc( تهيه و توليد كود آلی تخصصی از كمپوست برگشتی مهرداد جعفرپور 8

ركوردر صنعتی بدون كاغذ حسين اقبالی بابادی 9

تصفيه پساب صنعتی با استفاده از تكنيك اليه نازک غذايی و بستر خرده آجر احمد ياوری 10

جايگزينی ورمی كمپوست حاصل از ضايعات قارچ به جای خاک پوششی در بستر خاک ظهراب سلحشوری 11

دمنوش تركيبی تخصصی 100درصد طبيعی سيداميررضا طاهايی 12

مخزن هوشمند پسماند خشك شهاب خزائلی 13

تشك لگن دار ويژه افراد بستری علی انصاری 14

محلول گياهی تقويت كننده ی موی سر بر پايه گياهان داروئی بومی ايران مرجان پديدار 15

واحد خوراسگان)اصفهان( دارای پنج مجله علمی پژوهشی پژوهش و فناوری
می باشد.
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دانش��گاه آزاد اس��المی در سطح کش��ور و خاور 
میانه گس��ترده ترین شبکه دانشگاهی را به خود 
اختص��اص داده و در ط��ول س��ال ه��ای پس از 
انقالب در همه ابعاد از توسعه شگرفی برخوردار 

شده است . 
کافی اس��ت فرآیندهای توس��عه ای یکی از این 
واحدها را مرور کرده و با تسری آن به کل کشور، 

شاهد عظمت این کار شوید. 
دکتر احمدعلی فروغی ابری رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خوراس��گان ) اصفهان ( به عنوان 
بنیان گ��ذار این واح��د تاکنون چندی��ن بار به 
تحوالت و س��یرتکمیلی رش��د و تکوین دانشگاه 

اشاره کرده است . 

وی که بیس��ت و پنجمین س��ال ریاست خود را 
ب��ر این واحد تجربه م��ی کند می گوید: » اولین 
کالس ه��ای دانش��گاه در م��دارس آم��وزش و 
پرورش تشکیل شد و بعدها زمین دانشگاه فعلی 
را ک��ه در آن زمان محل تخلیه زباله های ش��هر 
اصفهان ب��ود خریداری کردیم و امروز با پذیرش 
 نزدیک به س��یزده هزار دانشجو به عنوان یکی از  
دانش��گاه های جام��ع از اعتب��ار و جایگاهی واال 

برخوردار شده ایم«. 
برای کس��ب اطالع بیش��تر از چگونگی مراحل و 
پیش��رفت های فیزیکی دانش��گاه فرصتی پیش 
آمد تا در خدم��ت مهندس جبل عاملی ، معاون 
عمرانی واحد خوراس��گان ) اصفهان ( باش��یم و 

در نشستی صمیمانه پاسخ سئواالت خود را بیابیم . 
 مهن��دس جب��ل عامل��ی خاطر نش��ان س��اخت : 
» ای��ن واح��د در س��ال 1366  ب��ا ریاس��ت آقای 
 دکت��ر فروغ��ی راه ان��دازی ش��د دوس��الی را در 
ساختمان های اجاره ای آموزش و پرورش گذراند و از 
 سال 68  عمده فعالیت های آن در مکان فعلی متمرکز 

شد. 
زمینی که در اختیار دانش��گاه ق��رار گرفت بالغ 
بر 46 هکتار اس��ت که س��اختمانی ب��ا زیربنای 
س��یزده هزار متر مربع در آن احداث شد و طی 
س��الیان بعد با افزایش دانش��جویان، رشته ها و 
دانش��کده ها طرح های توس��عه ای به تناس��ب 
نیاز به تدریج به اجرا درآمد. این طرح ها ش��امل 

دانش��کده ها ، س��اختمان اداری ، آزمایشگاهی 
، کارگاه��ی ، فضاه��ای ورزش��ی و تفریح��ی ، 
گلخان��ه ای ، توس��عه مراکز تحقیقاتی ، س��الن 
اجتماعات ، س��الن امتحانات ، سالن غذاخوری ، 
 خوابگاه ها ، پارکینگ ، محوطه س��ازی و ... بوده 

است . 
زی��ر بن��ای کنون��ی س��اختمان های دانش��گاه 
درمجم��وع ب��ه 178000 مترمرب��ع رس��یده و 
مجموع زمین های تملک شده دانشگاه به اضافه 
فضای مجتمع آموزشی سما و مزرعه خاتون آباد 
وگ��ورت و ویالهای جادگان بالغ بر یکصد هکتار 
اس��ت که همگی برای ارتقاء سطح علمی جوانان 
عزیز این کش��ور و سربلندی کش��ور اسالمی ما 

بسیار تاثیر گذار است. 
مهن��دس جبل عامل��ی اف��زود :  در حال حاضر 
تاکیدمان این اس��ت که عملیات س��اختمانی با 
نهای��ت بهره من��دی از تکنولوژی نوین باش��د تا 
هم درج��ه ایمن��ی آن افزایش یابد ه��م نهایت 
صرفه جویی در مصرف انرژی صورت گیرد و هم 
بهترین و بیشترین اس��تفاده از فضاهای احداثی 

انجام شود. 
معاون عمرانی واحد خوراسگان ) اصفهان ( تاکید 
کرد کس��انی که ش��اهد اجرای عملیات گسترده 
ساختمانی در دانشگاه هستند گاهی با تغییراتی 
مواجه می ش��وند و شبهه و س��ؤاالتی برای آنان 
ایجاد می شود که ما حاضریم فرصت هایی را پیدا 

 دانشگاه آزاد اسالمی در سطح كشور و خاور ميانه گسترده ترين شبكه دانشگاهی را به خود اختصاص داده و در طول سال های پس از انقالب در همه ابعاد از توسعه شگرفی برخوردار شده است . 
كافی است فرآيندهای توسعه ای يكی از اين واحدها را مرور كرده و با تسری آن به كل كشور، شاهد عظمت اين كار شويد. 

دكتر احمدعلی فروغی ابری رئيس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( به عنوان بنيان گذار اين واحد تاكنون چندين بار به تحوالت و سيرتكميلی رشد و تكوين دانشگاه اشاره كرده است . 
وی كه بيست و پنجمين سال رياست خود را بر اين واحد تجربه می كند می گويد: » اولين كالس های دانشگاه در مدارس آموزش و پرورش تشكيل شد و بعدها زمين دانشگاه فعلی را كه در آن زمان محل تخليه 

زباله های شهر اصفهان بود خريداری كرديم و امروز با پذيرش نزديك به سيزده هزار دانشجو به عنوان يكی از  دانشگاه های جامع از اعتبار و جايگاهی واال برخوردار شده ايم«. 

توسعه و عمران در دانشگاه
در گفت و گو با مهندس بهرام جبل عاملی معاون عمرانی واحد خوراسگان )اصفهان(

توسعه و عمران طرح احداث س��اختمان دانش��کده فنی و مهندس��ی با زیر 
بنای 30/000 متر مربع در دست مطالعه است
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کنیم و توضیحات الزم را برای تنویر افکارعمومی 
ارائ��ه دهی��م . به عن��وان مثال تغییرات��ی که در 
س��اختمان اندیشه طی سال گذشته ایجاد شد به 
 این دلیل بود که برای طبقه هم کف این ساختمان 
کاربری پارکین��گ و انباری پیش بینی و طراحی 
ش��ده بود م��ا بعدها با مس��ئله کمب��ود فضاهای 
تصمی��م  و  ش��دیم  مواج��ه  آموزش��ی  و  اداری 
گرفتی��م تا فضاهایی در همی��ن مجموعه با تغییر 
کارب��ری متمرکز ش��ود و برای تأمی��ن پارکینگ 
از فض��ای دیگری اس��تفاده کنیم . ب��ه دنبال این 
تصمی��م با تغییراتی که انجام ش��د طبقه هم کف 
از حال��ت انب��اری و پارکینگ خارج ش��دو به کل 
س��اختمان اندیش��ه الحاق یافت و بخ��ش از آن 
 حت��ی به دپارتمان ب��رق و کامپیوتر که از کمبود 
فضاهای آموزش��ی رنج می ب��رد اختصاص یافت 
 که اینک در آن مس��تقر می باش��ند ت��ا بعدها با

  گس��ترش و تکمیل س��اختمان های دانش��کده 
نیزمرتف��ع  مش��کل  ای��ن  مهندس��ی  و   فن��ی 

شود. 
آقای جبل عاملی ادامه داد : با گس��ترش دانشگاه 
تقریباً ما در همه دانش��کده ها ب��ا کمبود کالس 
و امکان��ات جانبی مواجهیم ک��ه تأمین آن زمان 
و اعتب��ارات زیادی می طلبد و تاکنون توانس��ته 
ای��م با احداث مجموعه ه��ای جدید و  یا تکمیل 
و ترمیم و تغییر کاربری ساختمان های موجود به 
 بخشی از این نیازها پاسخ دهیم ولی هنوز کفایت 
نمی کند و طرح های زیادی را در  دست مطالعه 

و اقدام داریم .

 وی در زمین��ه فرآین��د تأمی��ن نی��از فیزیک��ی 
دانشکده ها و معاونت ها افزود : نیازهای آموزشی 
از طریق رؤسای دانش��کده ها به معاونت عمرانی 
منعکس می ش��ود ، س��پس این نیازها در بخش 
مدیریت طرح و برنامه مورد اولویت بندی قرار می 
گیرد ، در ادامه مجوز آن از کمیس��یون معامالت 
اخ��ذ می ش��ود ، ط��رح آن از طریق مهندس��ین 
مش��اور در خ��ارج از دانش��گاه تهیه می ش��ود ، 
س��پس پیمانکار مربوط با رعایت تشریفات قانونی 
تعیین می ش��ود و عملیات اجرایی آغاز می گردد 
که در تمام مراح��ل آن دفتر فنی بر نحوه اجرای 
آن نظ��ارت می کند و در پایان پس از رس��یدگی 
صورت وضعیت ها ، از سوی معاونت اداری و مالی 

دانشگاه پرداخت ها صورت می گیرد .
مهندس جب��ل عاملی با بیان خوش��امدگویی به 
دانش��جویان جدی��د در این س��ال تحصیلی آرزو 
ک��رد که با به��ره برداری تدریج��ی از پروژه های 

بتوانیم  احداث  حال  در 
شرایط مناسبی را برای 
همه دانش��جویان ایجاد 
با فراهم آوردن  کنیم و 
برای  امکانات الزم  بهتر 
 رش��د روز افزون آنان به 
تالش های خ��ود ادامه 

دهیم .
ایش��ان همچنین پروژه 
های دانش��گاه را در سه 

بخش پروژه های به بهره برداری رسیده طی سال 
اخی��ر، پروژه های در حال احداث و پروژه های در 

دست مطالعه و اقدام را  اینگونه معرفی کرد :

 1-پروژه های به بهره برداری رسيده:
  افتتاح کلینیک جامع نگر دانشگاه در سال گذشته 
با زیربنای 3800 متر مربع شامل آزمایشگاه های 
مجهز به امور تحقیقاتی در س��طح بسیار عالی که 
می تواند در فرآیند پژوهش��ی دانش��جویان عزیز 

بسیار تأثیرگذار باشد.
- س��اخت و اح��داث زمی��ن ورزش��ی تنی��س 
مرب��ع  مت��ر   1700 مس��احت  ب��ه  رختک��ن  و 
. اس��ت  قرارگرفت��ه  اس��تفاده  م��ورد   ک��ه 

اح��داث پارکین��گ سرپوش��یده در دو 
مکان به مس��احت حدود 
ش��ش هزار مترمربع که 

عملیات آن تقریباً تمام ش��ده و ب��ه بهره برداری 
رسیده است .

احداث رس��توران و بوفه دانش��جوئی به مساحت 
حدود 500 متر مربع

محوطه س��ازی اطراف س��اختمان اداری دانشگاه 
که عملیات اجرائی آن در س��ال ج��اری به اتمام 

خواهد رسید .

 2- پروژه های در دست اجرا :
اح��داث نمایش��گاه بزرگ دانش��گاه ب��ا زیربنای 
ح��دود 5000 مترمرب��ع که تا حد اتمام س��فت 
کاری پیش��رفت فیزیکی داش��ته و امیدواریم  تا 
 س��ال آین��ده بتوانیم ش��اهد بهره ب��رداری از آن 

باشیم.
- احداث س��وله پایل��وت برای اس��تفاده 

دانش��جویان 

زیربن��ای 17000  ب��ا  غذای��ی  صنای��ع  رش��ته 
 مترمرب��ع که ه��م اکنون درمرحله س��فت کاری 

است.
- اح��داث مرکز تحقیقات گیاه��ان گلخانه ای با 
زیربن��ای 850 مترمربع که ب��ه زودی مورد بهره 

برداری قرار خواهد گرفت.
زیربن��ای  ب��ا  درس  ه��ای  کالس  اح��داث   - 
ح��دود 300 مترمرب��ع با تغییر کاربری بخش��ی 
از س��الن ورزش��ی به منظور رفع نیاز دانش��کده 
 تربی��ت بدن��ی ب��ه کالس درس درس��ال جدید 

تحصیلی
- توسعه گسترش و طرح الحاقیه ساختمان علوم 

انسانی و حقوق با زیربنای حدود 300 مترمربع
بازس��ازی وتعمیر سالن شهید مطهری با زیربنای 

600 مترمربع
- تعمیر ونقاش��ی س��قف ودیواره��ای کالس ها 
و س��الن س��اختمان هفتم تیر و س��اختمان علوم 
تربیت��ی درحدود 10000 

مترمربع 
 2 وتعمی��ر  بازس��ازی   -
 واح��د از س��وئیت ه��ای 
تجهی��ز  و  مهم��ان س��را 
مهمان س��را به آسانس��ور 

برای رفاه میهمانان

 3-پ�روژه ه�ای در 
 دس�ت مطالع�ه و اقدام

  
- س��اختم��ان بس��ی��ج دانش���ج��ویی ک��ه در 
 زمین��ی ب��ه مس��احت 520 مترمرب��ع اح��داث 
می شود و عملیات س��اختمانی آن به زودی آغاز 

می شود.
- آماده س��ازی طرح و نقشه های محوطه سازی 
اط��راف کلینیک جام��ع نگر به مس��احت حدود 
4000 مترمربع که عملیات آن به زودی آغاز می 

شود.
- ط��رح اح��داث ی��ک مرک��ز کامپیوتر )س��ایت 
دانش��جویی( که در دست مش��اور است وعملیات 
آن ب��ا زیربنای ه��زار مترمربع درس��ال تحصیلی 

آینده اجرا می شود.
 - ط��رح اح��داث کتابخان��ه و س��الن مطالع��ه

 دانشجویان خوابگاه در دست اقدام است و درسال 
آینده  تحصیل��ی 

عملی��ات آن با زیربنای 500 مترمربع درمجاورت 
خوابگاه آغاز می شود.

- طرح احداث س��اختمان بزرگ دانش��کده فنی 
ومهندسی با زیربنایی به وسعت 30 هزارمترمربع 
در دس��ت مطالعه اس��ت که پس از تامین اعتبار 

الزم درآینده اجرا می شود.
- طرح اح��داث و گس��ترش س��الن امتحانات با 
زیربنای 800 مترمربع درمجاورت سالن فردوسی

طرح احداث مجتمع بزرگ آموزش��ی سما شامل 
آموزش��کده ه��ای فن��ی و حرف��ه ای دخترانه و 
پس��رانه و م��دارس دختران��ه و پس��رانه درهر 3 
دوره تحصیل��ی با امکانات وس��یع جانبی درحال 
 مطالع��ه اس��ت ک��ه پ��س از تامین اعتب��ار الزم 

درآینده اجرا می شود
- بازس��ازی تریا و محوطه سازی باغ زیتون برای 

استفاده و رفاه خواهران دانشجوی دانشگاه 
- جانمای��ی و طراح��ی و س��اخت تعاونی مصرف 

کارمندان و دانشجویان دانشگاه
- جانمای��ی و طراحی مس��جد بزرگ دانش��گاه با 
اس��تفاده از کمک های خیران مردمی که درحال 

پیگیری ازطرف معاونت فرهنگی می باشد.
ای��ن اقدامات و بس��یاری دیگر از ط��رح های در 
دس��ت مطالع��ه حاص��ل ابتکارات و ت��الش های 
رئیس محترم دانش��گاه و هم��کاران معاونت های 
اداری،مالی و عمرانی دانش��گاه اس��ت که به نوبه 
 خ��ود از مس��اعی بی دری��غ همه آن��ان قدردانی 

می کنم.
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در گزارش عمرانی دانش��گاه که درهمین شماره از نشریه 
نس��یم دانشگاه درج شده فهرس��ت کاملی از فعالیت های 
عمرانی انجام شده ، درحال انجام و در دست مطالعه اقدام 

ارائه ش��ده که ان ش��اء ا.. مورد مطالعه ش��ما عزیزان قرار 
خواهد گرفت. هرچند که با ورود شما به دانشگاه خودتان 
شاهد خواهید بود که درجای جای آن کار و تالش و انجام 
پروژه های عمرانی ادامه دارد و ما برآنیم تا در کوتاه ترین 
زمان ممکن این امکانات را تکمیل و دراختیار دانشکده ها 

، اس��تادان و دانش��جویان قرار دهیم.اگر اجرای طرح های 
عمرانی خلل واش��کالی برای برخی از ش��ما ایجاد کرده و 
یا س��بب مزاحمت هایی برای بعضی از بخش ها ش��ده از 
محضر همگان پوزش می طلبیم و امیدواریم هرچه زودتر 

پیشاپیش محیط خوشایندی را برای شما فراهم کنیم.

مق��دم ش��ریفتان را به قلم��رو دانش و معرف��ت وحقیقت 
صمیمانه گرامی می دارم و امیدوارم بتوانید مجموعه ای از 
بهترین خاطرات و روزهای زندگی خود را دراین فضا گرد 
 آورید و این آموزه ها اندوخته مناس��بی برای همه عمرتان 

باشد. 

 واحد خوراسگان)اصفهان(، دانشگاهی بزرگ با:  
- یکصد هکتار مساحت 

- 178000 متر مربع زیر بنا 
- طرح های متعدد برای توسعه بیشتر

در بخ��ش عمرانی طرح های زیادی در حال مطالعه و اقدام توسعه و عمران
است.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  سوم
14 شهریور ماه 1391

خبـرــــــــــــــــ
پیام معاونت دانشجویی
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اداره تربیت بدنی
روب��روی  س��ینا  اب��ن  خیاب��ان  در  اداره   ای��ن 
دانشکده کشاورزی واقع شده و مجموعه ای است بی 
نظیر از امکانات ورزشی و تاسیسات و فضاهای مورد 
نیاز)سالن چندمنظوره به ابعاد90×40 و تعداد 10 سالن 
جنبی و زمین چمن و پیست دو و میدانی و آزمایشگاه 
های مجهز،دیواره صخره نوردی،سالن بدنسازی مجهز 
و امکانات ورزشی ویژه نابینایان ( طبیعتاً به واسطه 
وضعیت مناسب ذکر شده غالب مسابقات کشوری 
و منطقه ای ورزشی در این واحد دانشگاهی برگزار 
ش��ده و در رده بندی صورت گرفته رتب��ه اول را در 
ابعاد مختلف در سطح واحدهای منطقه چهار به خود 
اختصاص داده است.دانشجویان می توانند با مراجعه 
به مسئولین مستقر در اداره مذکور از امکانات مختلف 
 این اداره استفاده نمایند ضمناً در این ارتباط تسهیالت 
ویژه ای برای قهرمانان ورزش��ی در نظر گرفته شده 

است.
خوابگاه

خواب�گاه دانش�جويی خواه�ران: این واحد 
دانش��گاهی در جنوب غربی سایت دانشگاه واقع 
شده و با عنایت به تعمیرات و تجهیز مداوم انجام 
گرفته در سال های مختلف از امکانات و وضعیت 
بی نظیری برخوردار است عالوه بر فضای داخل 
ساختمان اطراف خوابگاه حصارکشی انجام شده و 
در فضای آن امکانات مختلف ورزشی و تفریحی 
مورد نیاز دانشجویان قرار دارد همچنین خوابگاه 
دارای سالن مطالعه و اتاق تلویزیون و سایر فضاها و 

امکانات مورد نیاز می باشد.
دفتر فروغ سبز

برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسالمی با راه اندازی 
این دفتر تمامی خدمات مورد نیاز دانشجویان نابینا 
و کم بینا به سهولت و به صورت رایگان در اختیار 
این دسته از دانشجویان قرار می گیرد این دفتر در 
حوزه معاونت دانشجویی واقع در ساختمان اندیشه 

دانشگاه می باشد.
ستاد شاهد و امور ایثارگران

این دفتر در سال 1380 شروع به فعالیت نموده و 
در حال حاضر به تعداد 873 نفر دانشجویان شاهد 
، جانباز و آزاده در سطح دانشگاه از طریق برگزاری 
اردوهای مختلف ،مسابقات،سایر خدمات مشغول 
فعالیت رسانی می باش��د.و تاکنون موفق به اخذ 
عناوین ارزنده ای در سطح مسابقات شده است.این 
ستاد در طبقه دوم ساختمان اندیشه واقع شده است.

اداره فارغ التحصیلی
ای��ن اداره وظیف��ه انجام ام��ور فراغت از تحصیل 
دانشجویان را به عهده دارد. تاکنون حدود 41500 
نفر از این واحد دانش��گاهی در مقاط��ع کاردانی 
تا دکترای تخصص��ی فارغ التحصیل ش��ده اند.
دانشجویان تا پایان تحصیل خود نیازی به خدمات 

این اداره نخواهند داشت.
سایر تسهیالت دانشجویی:

تخفيف شهريه : بر اساس دستورالعمل های موجود 
پس از احراز شرایط، دانشجویان می توانند از تخفیف 

شهریه در نیمسال های مختلف بهره مند شوند. 
كار دانشجويی : دانشجویان متقاضی همکاری با 
بخش های مختلف دانشگاه پس از ارائه درخواست 
خود به اداره امور دانشجویی دانشگاه واقع در حوزه 
معاونت دانشجویی ضمن کسب تجارب ارزنده از 
این طریق بخشی از هزینه های ادامه تحصیل خود 

را تامین می نمایند.
اياب و ذهاب: 

با هماهنگی های صورت گرفته با تاکس��ی رانی و 
اتوبوس رانی شهری ایاب و ذهاب دانشجویان بدون 
مشکل انجام می شود.همچنین به منظور ایاب و 
ذهاب دانشجویان به شهرك های مختلف)ملک 
شهر،بهارستان،فوالدشهر و ... ( تعدادی دستگاه مینی 
بوس و اتوبوس در نظر گرفته شده که برای کسب 
اطالعات بیشتر دانشجویان می توانند با مراجعه به 
اداره رفاه دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی نسبت 

به هماهنگی های الزم اقدام نمایند.
فعالیت های دانشجویی

 این واحد دانشگاهی دارای پایگاههای متعدد بسیج 
دانشجویی در سطح دانشگاه ،3 تشکل دانشجویی 
ب��ه اس��امی الغدیر،زینب)س(،امیرالمومنی��ن)ع( 
و کانون دانش��جویی ه��الل احمر می باش��د که 
 دانش��جویان با مراجع��ه به دفتر آنه��ا و عضویت 
می توانند همزمان با ادامه تحصیل در فعالیت های 
مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی نیز  شرکت نمایند..

 لطفاً خودتان را معرفی بفرماييد :
اینجانب محمدرضا بابادی متولد 1359 در رش��ته ورزش��ی تکواندو فعالیت دارم ودرحال حاضر دانشجوی کارشناسی ورودی 78 در رشته تربیت 

بدنی واحد خوراسگان هستم.
 از كودكی به چه رشته ورزشی عالقه مند بوده ايد و كارجدی و نيمه حرفه ای ورزش را از كی و در چه رشته ای آغاز كرديد ؟
از کودکی به رشته های فوتبال و رزمی عالقه مند مند بودم ودرسال 1372 رشته ورزشی تکواندو را در کانون فرهنگی ورزشی معراج شروع کردم.
 پرداختن به فعاليت های ورزشی چه ارزش افزوده ای در زندگی شما ايجاد می كند و فكر می كنيد از اين جهت چه تفاوت هايی 

با كسانی داريد كه رويكردی به ورزش ندارند ؟
پرداختن به فعالیت های ورزشی باالخص ورزش حرفه ای ورزشکار را در مشکالت وموانعی که در زندگی شخصی او پیش می آید 
محکم واس��توار می س��ازد. اعتقاد به خدا را در فرد به طورگسترده ای پرورش می دهد و می تواند الگویی برای نوجوانان و جوانان 

و اطرافیان خود باشد.
 آيا فعاليت های ورزشی و قهرمانی خللی در برنامه های درسی شما ايجاد كرده يا سبب تقويت آن شده است ؟

چون اینجانب در رش��ته تربیت بدنی تحصیل می کنم نه اینکه لطمه ای به ورزش یا درس اینجانب نزده بلکه باعث توس��عه و 
پیشرفت در هر دوی اینها شده است.

 مسابقات اخير در چه سطحی برگزار شد و شما چه موفقيت و مقامی درآن به دست آورديد ؟
 اینجانب از س��ال 76 تاکنون به مدت 15 س��ال در مس��ابقات قهرمانی کشور حضور داش��ته ام و ازسال 1380 تا 1389 
10 مدال طالی لیگ کشور را به دست آورده ام همچنین دارای مدال طال و برنز ارتش های جهان درسال 2008 و در 
سئول کره جنوبی و مدال طالی باشگاه های آسیا در سال 2010 درتهران هستم و سابقه بیش از 15 عنوان از مسابقات 
بین المللی را دارم. درسال 1390 به عنوان بهترین مبارزه گر لیگ برتر تکواندو شناخته شدم و همچنین درتیم های 
آس��تان قدس رضوی ، ذوب آهن اصفهان ، س��ایپای تهران ، دانشگاه آزاد اسالمی ، فوالد ماهان سپاهان ، حفاری گاز 

اهواز و هم اکنون نیز درتیم مس کرمان درلیگ برتر تکواندو کشور سابقه مسابقه دارم.
 چه كسانی در رشد فعاليت های ورزشی شما نقش داشته اند؟

در درجه اول توکل به خدا که باالترین توکل هاس��ت و در درجه بعدی اراده و عزم ش��خصی و حمایت پدر و مادر و باالخص 
مادرم عامل پیشرفت و ماندگاری اینجانب در ورزش شده است.

 زندگی با ورزش را دريك جمله توصيف كنيد ؟
برای شخص من زندگی بدون فعالیت ورزشی بی معنی و پوچ است.

اعتیاد به ورزش بحثی است که هم اکنون نظر روان شناسان ورزشی در دنیا را به خود معطوف کرده است و به قول آنان یک ورزشکار 
حرفه ای درطول عمر خود 2 بار از دنیا می رود یک بار وقتی ورزش قهرمانی و حرفه ای را کنار بگذارد و یک بار وقتی حیات معمولی 

خود را تمام می کند.
 ممنون از لطف شما واينكه وقت گران بهای خود را در اختيار ما قرار داديد.

گفت و گو با محمدرضا بابادی قهرمان تکواندو و دانشجوی کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه

جدول شماره 3جدول شماره 2جدول شماره 1

تعداد مراجعين)بر حسب تأهل(تعداد مراجعين)بر حسب مقطع تحصيلی(تعداد مراجعين

مجردمتأهلجنسدكتریكارشناسی ارشدكارشناسی پيوستهكارشناسی ناپيوستهكاردانی ناپيوستهكاردانی پيوستهجنستعدادجنس

181987زن10097213263زن1168زن

31108مرد00124141-مرد139مرد

2121095جمع100109614664جمع1307جمع

جدول شماره 4

تعداد مراجعين بر حسب نوع مشكل

سايرمتاركهبيماریاقتصادیارتباط فردی واجتماعیروانپزشكیشغلیتحصيلیمددكاریخانوادگیازدواج وزناشويیعاطفی،روانیجنس 

260228780168451091090134037زن

01-3336702053610مرد

293264850188501451100134038جمع

آمار مراجعان به کلینیک مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه

تازه های نشر مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی

دانش/دانشجو از ابتدا تاکنون حدود 41500 نفر از مقطع کاردانی تا دکترای تخصصی از این 
واحد دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند.
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    معاونت اداری و مالی

دانشکده  دندانپزشکی    معاونت پژوهشی و فناوری

دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

کارگزینی هیات علمی

مرکز رشد واحدهای فناوری

چهارمین کنگره بین المللی روان تنی چهارمین کنگره بین المللی روان تنی)انگلیسی( سایت اصلی دانشگاه سایت اصلی دانشگاه)انگلیسی(

جشنواره ها و همایش های دانشگاه همایش بین المللی شهروند مسئول اولین کنگره بین المللی بازیافت

تسهیالت رفاهی و تفریحی روابط عمومی نشریه نسیم دانشگاه

مرکز توسعه کارآفرینی و تعاون مرکز توسعه آموزش و تحقیق دفتر ارتباط با صنعت

دانشکده  کشاورزی گروه عمران گروه  کامپیوتر

دانشکده  علوم انسانی و حقوق دانشکده  پرستاری و مامائی

   معاونت دانشجویی   معاونت فرهنگی   معاونت آموزشی

معرفی وب سایت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(آیینه
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