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تولدت مبارک 

ش��روع یک نقط��ه تقویمی همیش��ه با 
گذر ایام ش��کل م��ی گیرد ب��ه گونه ای 
که چش��م ها بدنبال گذر ماه ها هستند 
تا ش��اید با نگاه مجدد ب��ه تقویم با پیدا 
ک��ردن روز و ماه مربوط��ه چرخش یک 
س��اله شمس��ی را جش��ن بگیرن��د و به 
واسطه آن ش��ور و هیجان خاطره شروع 
یک پدیده را مرور کنند ، آری سوم آبان 
ماه 1366  بود که دانش��گاه  آزاد اسالمی                        
در  )اصفه��ان(  خوراس��گان   واح��د 
ش��رقی ترین نقطه پایتخ��ت فرهنگ و 
تمدن ای��ران اس��المی فعالی��ت خود را 
 آغاز کرد. آن زمان پردیس دانشگاه فقط 
چهار دیواری بیش��تر نداشت که آن هم 
فقط برای محافظت از گذر شرق اصفهان 
بود  اما امروز این واحد دانشگاهی بیست 
و پنجمی��ن س��الگرد خ��ود را در حالی 
س��پری می کن��د که جوان��ی برومند در 
عرصه علم ودانایی اس��ت، امروز دانشگاه 
بال��غ بر 12000 نفر دانش��جو در مقاطع 
دکت��رای تخصص��ی ، دکت��رای حرف��ه 
ای ، کارشناس��ی ارش��د ، کارشناس��ی 
و فعالی��ت علمی ، پژوهش��ی خ��ود را با 
ح��دود 300 نفر عضو هی��أت علمی در 
111 رش��ته آموزشی ادامه می دهد. این 
 دانش��گاه در طی س��ال ها فعالیت خود ، 
موفقیت های چشم گیری در حوزه های 
مختلف پژوهشی، آموزش��ی، فرهنگی و 

ورزشی داشته است .   
 OIC در س��ال 1386  در رتب��ه بندی 
رتب��ه اول را در بی��ن دانش��گاه های آزاد 

اسالمی کسب نموده است . 
کس��ب مقام ه��ای برت��ر در جش��نواره 
اختراع��ات جهان��ی از جمل��ه نورنبرگ 
آلمان ، کرواس��ی و سوئیس ، کسب مقام 
برتر جش��نواره های خوارزمی، جشنواره 
حض��رت علی اکبر )ع(، ش��هید مطهری، 
هدای��ت، ش��یخ بهایی و جش��نواره های 
پژوهش��ی در س��طح مل��ی و اس��تان از 
 جمل��ه ای��ن موفقیت هاس��ت . همه این 
قابلیت ها باعث ش��ده که دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد خوراسگان ) اصفهان ( به 
عنوان یکی از دانش��گاه های برتر استان 
و کشور مطرح و به پاس سال ها خدمت 
صادقانه رئیس این واحد دانشگاهی آقای 
دکتر احمدعلی فروغی اب��ری  به عنوان 
چه��ره مان��دگار دانش��گاهی در پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اس��المی ) س��ال 
1388(  و نیز مس��ئول پاسخگو از منظر 
  )1390 اصفهان)س��ال  اس��تان  رس��انه 
معرف��ی ش��ود.موضوع حائ��ز اهمیت آن 
 است که همه انسان ها آرزوهایی دارند و 
 انسان های موفق کسانی هستند که بتوانند 
آرم��ان های خویش و جامعه ای را که در 
آن زندگی می کنند بیشتر و بهتر محقق 
س��ازند. و دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خوراس��گان )اصفهان( یک��ی از بارزترین 
همین آرمان های به نتیجه رسیده است 
که امیدواریم درخت تنومند آن تا بلندای 
 ثریا رش��د کن��د و به باروری خ��ود ادامه 
بیس��ت  دانش��گاه  نس��یم  دهد.تحریریه 
و پنجمی��ن س��الروز تاس��یس این مرکز 
پژوهش و تحقیق کش��ور را صمیمانه به 
دانشجویان ، استادان و کارکنان فرهیخته 

تبریک می گوید.  

  مهندس منصور حسن زاده
m.hasanzadeh@khuisf.ir

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید)کارشناسی و ارشد(

دفاع مقدس، حماسه ای جاودان

رشد 20 درصدی تعداد دانشجویان آموزشکده های سما

معرفی مرکز همایش های بین المللی امیرکبیر دانشگاه

فرازی از پیام برائت از مشرکین مقام معظم رهبری)ره(
خ��دا را س��پاس ک��ه ح��ج را همچ��ون ذخی��ره ای تمام نش��دنی و چش��مه ای همیش��ه جوش��ان و چون جویب��اری زالل و مس��تمر 
 ب��رای ام��ت خال��ده ق��رار داد که در هر ح��ال آن که بشناس��د و قدر داند ت��وان اس��تفاده از آن را خواه��د داش��ت و آن را داروی این 

بیماری های مهلک خواهد ساخت.
و خدا را سپاس که بر ملت شایسته ایران رحمت آورد و دل تفتیده مشتاقان مهجور و مصدود و محصور را با جرعه وصال، آرامش بخشید 
و جان مبتهج از انوار معرفت و لبریز از شوق زیارت را لبیک اجابت گفت،بندگان مخلص را به لطفی ویژه نواخت و وعده نصرت مومنان 

را انجاز کرد و خانه خود را جایگاه طائفین و عاکفین قرارداد.
روزهاي حج، روزهاي امید و نوید است. از سویي شكوه همبستگي میان مسافران خانه توحید، در دل ها امید مي آفریند، و از سویي طراوت 

یافتن جان ها به برکت ذکر الهي، گشایش درهاي رحمت را نوید مي دهد.
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همزم��ان با اولین روز مهر ماه  جلس��ه توجیهی 
دانش��جویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان ) اصفهان ( از ساعت 8 صبح 
در محل س��الن اجتماعات فردوسی دانشگاه و با 
حضور دکتر کامران از نمایندگان مردم اصفهان 
در مجلس ش��ورای اسالمی ، رئیس و جمعی از 
اعضای هیئت رئیس��ه دانشگاه ، حجه االسالم و 
المسلمین میردامادی امام جمعه موقت اصفهان 
و مس��ئول دفتر نه��اد نمایندگی مق��ام معظم 
رهبری در دانش��گاه های اس��تان و با شرکت پر 

شور دانشجویان برگزار شد. 
دکتر کامران س��خنران نخستین این مراسم بود 
وی با تبریک هفته دفاع مقدس به روح پر فتوح 
شهیدان گرانقدر جنگ تحمیلی درود فرستاد و 

به ویژه از شهیدان عرصه دانشگاه تجلیل کرد.
او افزود: ش��ما دانش��جویان در واق��ع میدان دار 
آینده کش��ور می ش��وید ، یادتان باش��د که زیر 
ساخت هر موفقیت و پیشرفتی اخالق است. وی 
خطاب به دانشجویان حاضر در سالن گفت: شما 
جوان هستید و باید بدانید آنچه برایتان می ماند 
رفتار درست و مقبولیت اجتماعی است. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه 
داد ک��ه حت��ی علم هم بای��د درخدمت اخالق 

باشد تا فجایعی مانند هیروشیما اتفاق نیفتد . 
بنده در دانشگاه تهران تدریس دارم و باید اذعان 
کنم که متأسفانه دانش��جویان دوره دکترای ما 
آنگونه که باید درس نمی خوانند که این مسائل 

باید رفع شود. 
وی یادآور ش��د که ما در برنامه پنجم توس��عه ، 
احکام خوبی برای علم و فن آوری و توس��عه آن 
دیده ای��م.  دکتر کامران خاطر نش��ان کرد که 
خوشبختانه دانشگاه آزاد در قلمرو توسعه علمی 
و تحقیقاتی کش��ور فرصت ه��ای خوبی ایجاد 
کرده اس��ت و همین امتیاز می تواند در خدمت 

گسترش فرصت های شغلی هم باشد. 
 وی اظه��ار امی��دواری ک��رد ک��ه بتوانی��م از 
ظرفیت ه��ای برنامه پنجم اس��تفاده کنیم و از 
جمل��ه در زمینه تخصی��ص 3 درصد  از بودجه 
به رون��ق پژوهش اهتمام داش��ته باش��یم. من 
تصورم این است که خود دانشجویان هم در این 
خص��وص توجه و دقت دارند و می توانند کار را 

جلو ببرند. 
 ایش��ان در پای��ان س��خنان خ��ود آرزو کرد که

  بتوانی��م از تجرب��ه ه��ای دف��اع مق��دس در 

 مسیر توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کنیم .
دکت��ر احمدعل��ی فروغ��ی ابری ریی��س واحد 
خوراس��گان ) اصفه��ان ( س��خنران بعدی این 
مراس��م بود وی با تبریک هفته دفاع مقدس به 
خدم��ات جانبازان فداکار و خانواده های ایثارگر 
درود فرستاد و از ایشان و همچنین هیأت رئیسه 
دانشگاه، رؤسای دانشکده ها، کارکنان دانشگاه، 

دانشجویان عزیز و دیگر حاضران تشکر کرد . 
وی اف��زود: ما ای��ن افتخار را داریم که بس��یج 
دانشجویی این دانشگاه اولین گروهی بودند که 

در روستاها حاضر شدندو کمک کردند.
چهره ماندگار فرهنگی استان گفت: خوشبختانه 
ش��ما وارد دانش��گاهی ش��ده اید که در س��طح 
کش��ور مطرح اس��ت و موفقیت های آن ناشی 
از زحم��ت های اس��تادان و دانش��جویان عزیز 
بوده و دلس��وزی هایی که خانواده های محترم 
داشته اند. شما نس��بت به خانواده های خویش 
متعه��د هس��تید و الزم اس��ت ک��ه ب��ا تالش 
خویش آنها را خوش��حال کنید و آنها هم راضی 
نیستند که کمترین مش��کلی برای فرزندانشان 
ایجاد ش��ود. ایش��ان ادامه داد که من باور دارم 
 که ش��ما جوانان عاقلی هس��تید ودرک باالیی

 دارید ، خوش��ا به حال کس��انی که به این رشد 
 درونی رسیده اند ، باور کنید در زمان ما زندگی 

کردن س��اده نیست و با مش��کالتی همراه است 
، ترس��یم برنامه برای حف��ظ حیثیت اجتماعی 
مش��کل اس��ت پس باید کار و ت��الش کنید. ما 
و خانواده و فامیل ش��ما همه ب��ه دنبال تأمین 
موفقیت ش��ما هس��تیم و کوش��ش م��ی کنیم 
 ت��ا زمین��ه ه��ای الزم را فراهم س��ازیم . افراد 
ه��دف های متفاوتی دارن��د. برخی فقط به فکر 
پول هس��تند، بعضی م��ی خواهند ب��ه جامعه 
خدم��ت کنن��د، ع��ده ای در ه��ر ش��غلی که 
هس��تند در اندیش��ه خدمت ب��ه جامعه علمی 
ان��د اما چی��زی را که باید بدانید این اس��ت که 
ام��روز ارزش س��واد تغیی��ر یافته اس��ت. امروز 
شاخص با س��وادی ورود به دانشگاه است با هر 
مدرکی، یکی از لوازم باس��وادی تس��لط بر زبان 
دیگ��ری به ج��ز زبان مادری اس��ت و همچنین 
 مه��ارت اس��تفاده از کامپیوتر و کس��ی که این 
ویژگی ها را نداشته باشد در دنیای امروز باسواد 

به حساب نمی آید. 
در اینج��ا الزم می دان��م تا اش��اره ای به دلیل 
تأس��یس دانش��گاه آزاد اسالمی داش��ته باشم . 
اط��الع دارید که در دهه 60 ، جمعیت کش��ور 
جوان بود ، بعضی از کشورها 20 درصد جمعیت 
ج��وان دارند . این نس��بت در ای��ران 50 درصد 
اس��ت . خوب وقتی پنج��اه درصد جمعیت یک 
کش��ور نیاز به مدرس��ه و تحصیل داشته باشند 
،هزینه ه��ای باالیی را می طلبد. با مش��کالتی 
که درکشور وجود داشت دولت توان تأمین این 
هزینه ها را نداش��ت ، س��اختمان های آموزشی 
کافی نبود ، دانشگاه های دولتی ظرفیت الزم را 
نداش��تند . حداکثر پذیرش دانشجو در هر سال 
70 ه��زار نفر بود در حال��ی که یک میلیون نفر 
در کنکور ش��رکت می کردن��د . بقیه اگر پولدار 
 بودن��د برای ادام��ه تحصیل به خارج از کش��ور 
م��ی رفتند ، برخ��ی به ص��ورت غیرقانونی و به 
شکل بسیار نامناسبی که در شأن انسان نیست 
از کش��ور خارج می شدند ، برخی به دام اعتیاد 
و مواد مخدر می افتادند. واقعاً خانواده ها نگران 
بودند. شرایط ما اینچنین بود و برای تأمین نیاز 
 کش��ور نیروه��ای تحصیل کرده بیگان��ه را وارد 
می کردیم ، پزشک از پاکستان و هند و بنگالدش 
م��ی آوردیم . این برای ما واقعاً زش��ت بود که با 
این فرهنگ غنی نتوانیم به تأمین نیازهای خود 
بپردازیم . تعداد دانشجویان ما از چهل هزار نفر 
در سال 60 هم اکنون به سه میلیون و چهارصد 

هزار نفر رسیده است . 
روش��ن اس��ت مملکتی که تصمیم م��ی گیرد 
پیش��رفت کند و به مراتب باال دس��ت یابد باید 
هنر حل مش��کالت   خود را داشته باشد؛ لذا در 
سال 61 دانش��گاه آزاد اسالمی تأسیس شد که 
 برای تأمین اولی��ه آن حضرت آیه ا... خامنه ای

 ی��ک میلی��ون تومان کم��ک کردن��د و اکنون 
 به اینجا رس��یده ای��م که مالحظه م��ی کنید.

در سال تأسیس دانشگاه آزاد امواج انقالب هنوز 
ادام��ه داش��ت و فروکش نکرده ب��ود که جنگ 
تحمیل��ی و عوارض آن هم اضافه ش��د ، تحریم 
اقتص��ادی اتفاق افت��اده ب��ود ، حمایت جهانی 
گس��تردهای از دول��ت متخاصم ع��راق صورت 
می گرف��ت به طوری که در میان اس��یرانی که 
 ای��ران گرفت اتباع کش��ورهای متع��ددی دیده 

می شدند .
هواپیماه��ای فوق پیش��رفته آن روز در خدمت 
دول��ت عراق ب��ود ، آواک��س ، فانت��وم و ترنادو 
انگلیس بر سر مردم بمب می ریختند ، در چنین 
فضایی مستوالن وقت کشور با  درکی صحیح از 

شرایط و نیاز روز کشور به فکر افتادند.
دکتر فروغی افزود : بعضی دانشگاه دولتی قبول 
می ش��دند می رفتند و ثبت ن��ام می کردند اما 
برخی هم به رش��ته خود عالقه ای نداش��تند ، 
اکنون اغلب ش��ما با توجه به رش��ته های مورد 
عالقه خویش وارد این دانش��گاه شده اید و این 
امکان قابل توجهی اس��ت ، جمله ای از چرچیل 
نقل می کنن��د که کار فرهنگی را هرگز تعطیل 
نکنید لذا در آن شرایط دشوار جنگی و اقتصادی 
دانش��گاه آزاد اسالمی تأس��یس شد تا به عنوان 

یکی از نهادهای مهم کشور مطرح باشد .
الزم می دانم اش��اره کنم ک��ه واقعاً هزینه های 
دانشگاه دولتی با دانشگاه آزاد قابل مقایسه نیست 
و ما واقعاً با هزینه های بس��یار کمتری دانشگاه 
را اداره کرده ایم درحالی که دستاوردهای علمی 
و فرهنگی قابل توجهی هم داشته ایم به عنوان 
نمونه رشته دندانپزشکی ما مدت 14 سال است 

که رتبه اول کشور را حفظ کرده است .
رئی��س دانش��گاه ادام��ه داد : جوانی ک��ه وارد  
دانشگاه می شود و به مقام دانشجویی می رسد  
در واقع فردی فرهیخته است و باید رفتار جدید  
دانشجویی را پیشه کند وی سپس به مواردی از 
ویژگی های فرهیختگ��ی از جمله باوقار بودن ، 
از عقل و درایت اس��تفاده کردن ، افزایش قدرت 
تحمل ، عالقه مندی به کسب علم ، انتقادگری 
و انتق��اد پذیری ، رعای��ت ادب و اخالق وتکریم 

استادان و کارکنان اشاره کرد. 
دکت��ر فروغی گف��ت : ما دانش��جویان مختلفی 
داری��م از مس��یحی و ک��رد و بل��وچ و دیگ��ر 
ملی��ت ها بای��د بدانیم که همه ایرانی هس��تیم 
 و هم��ه آنه��ا قاب��ل احت��رام و دارای ارزش واال 
هستند.چهره ماندگار فرهنگ استان اصفهان در 
 پایان س��خنان خویش تذکراتی به دانش��جویان 

داد.
او خاطر نش��ان ساخت که دانش��جویان رعایت 
شئون اخالقی و اسالمی را بکنند و برخی عملی 
 انج��ام ندهند که خدای نخواس��ته حکم تعلیق 

برای آنان صادر شود.

برداشتن نخستین گام ها در مسیر فرهیختگی

امروز شاخص با سوادی ورود به دانشگاه است با هر مدرکی ، یکی از لوازم باسوادی تسلط بر زبان دیگری به جز زبان مادری است و همچنین 
مهارت استفاده از کامپیوتر و کسی که این ویژگی ها را نداشته باشد در دنیای امروز باسواد به حساب نمی آید. 
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رعای��ت رفتاره��ای اجتماعی از دیگ��ر مواردی 
بود که ایش��ان به آن اش��اره ک��رد: مثاًل بدون 
هماهنگ��ی وارد کالس نش��وید ، اگر دوس��تی 
دارید و می خواهید او را به دانش��گاه بیاورید با 

مسئوالن مربوط هماهنگی نمایید.
نم��از جماع��ت ش��رکت کنی��د،   در مراس��م 
انجمن های علمی، بس��یج دانش��جویی، کانون 
ق��رآن و عت��رت،  باش��گاه پژوهش��گران جوان 
و مراک��ز دیگ��ر از تش��کل هایی هس��تند که 
دانش��جویان به فراخور عالقه و نیاز خود  در آن 
ثب��ت نام کنند و فعالی��ت اجتماعی و فرهنگی 
داش��ته باش��ند، وی همچنین دانشجویان را به 
همکاری با مرکز رش��د و   شر کت های دانش 

بنیان ترغیب کرد.
ایشان در پایان توصیه پدرانه ای به دانشجویان 
کرد و گفت : اگر مش��کلی با استادان ، کارکنان 
یا دانشجویان دارید سریعاً آن را منعکس کنید 
تا رس��یدگی ش��ود ، دانش��گاه باید محل امنی 
برای همگان باش��د ، س��عی کنید آیین نامه ها 
را مطالعه کنید و با مقررات آش��نا ش��وید و به 
آن عم��ل نمایید ، به هر ح��ال اگر افراد خیلی 
مع��دودی بخواهن��د هم��کاری نکنند و س��وء 
اس��تفاده هایی داشته باش��ند اهرم هایی برای 
کنت��رل آنها وجود دارد ک��ه امیدواریم هیچگاه 

به استفاده از آن نیاز پیدا نکنیم .
حجه االسالم والمس��لمین میردامادی مسئول 
دفت��ر نه��اد نمایندگی مقام معظ��م رهبری در  
دانش��گاه های اس��تان در ادامه این مراس��م به 

ایراد سخن پرداخت .
وی ابت��دا ای��ام خجس��ته دهه کرام��ت را که 
آغ��ازش والدت با س��عادت کریم��ه اهل بیت 
حض��رت فاطمه معصوم��ه)س( و پایانش میالد 
مسعود و مبارک حضرت ثامن الحجج)ع( است 
و همچنی��ن هفت��ه دفاع مق��دس را که عزت و 
قدرت اسالم و ایران را در معرض ظهور قرار داد 

به حاضران تبریک گفت .
امام جمعه موقت اصفهان خاطرنش��ان ساخت 
که واحد خوراس��گان حقیقتاً چون خورشیدی 
در آسمان واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی سایر 
دانش��گاه های استان می درخشد. وی موفقیت 
دانش��جویانی را ک��ه در این دانش��گاه پذیرفته 
ش��ده اند به آنان و خانواده هایش��ان که چنین 
فرزندان��ی را تربی��ت ک��رده ان��د تبریک گفت.

حجه االس��الم والمس��لمین میردامادی افزود: 
 امروز می خواهم اجماالً به اینکه فلسفه زندگی 

چیست اش��اره کنم  او ادامه داد: حضرت علی 
)ع( می فرمایند : خدا رحمت کند کسی را که 
فک��ر کند از کجا آمده، به کج��ا می رود و چرا 
افریده شده است ، همه ما می دانیم خداوند ما 
را آفریده اس��ت تا به کمال برسیم ویک زندگی 
بسیارش��کوهمند را در جه��ان آخ��رت تجربه 
نمایی��م. خداون��د کریم ازاینکه م��ا به کمال و 

پیشرفت و فالح برسیم لذت  می برد.
مس��ئول دفت��ر نه��اد نمایندگی مق��ام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان خاطرنشان کرد 
بخشی از فرآیند رسیدن به کمال جبری است. 
م��ا خاک بودیم ، نطفه ش��دیم ، علقه ش��دیم 
 و...  این مربوط به همه انس��ان هاست. خداوند 
می فرماید ما انسان را آفریدیم ، چشم و گوش 
و درک و ه��وش ب��ه او دادی��م ، آزادی را از او 
س��لب نکردیم ، که یک نعمت همگانی اس��ت. 
بنده تصور می کنم که فلس��فه زندگی یعنی با 

توکل به خدا به کمال برسیم.
 ش��ما به اختیار می توانید یک دانشجوی فکور 
و بلند مرتبه ش��وید ویا برعکس . ما به هرحال 
 درمس��یرکمال هس��تیم، نردبان��ی را طراح��ی 
می کنی��م که اهرم آن علم اس��ت و علم یکی 
از ابزاره��ای نی��ل به کمال اس��ت. ب��ا علم می 
توانید به س��مت کمال جهش پیدا کنید. خوب 
که دقت کنیم خیل��ی از نعمت ها و فرصت ها 
وسایلی برای رسیدن به کمال هستند. هرکس 
 در هر رش��ته ای تالش می کن��د ، اگر مخترع 

اس��ت ، اگر سیاس��ی اس��ت و ... باید به کمال 
بیندیش��د و دراین مسیر حرکت کند تا جایگاه 
آخرتی او هم همینطور باشد. من به دانشجویان 
 عزی��ز توصی��ه می کنم ک��ه با عبارت ش��ریف 
بس��م ا.. کالس را آغ��از کنند ونی��ت کنند که 
خدای��ا مرا با یاد خودت وارد این دانش��گاه کن 
تا همواره به یاد تو باش��یم. ایش��ان تاکید کرد 
ک��ه خداوند ش��ما را از رحم های م��ادر خارج 
ک��رد درحالی که هیچ نمی دانس��تید اما هدف 
آن اس��ت که به کمال برسید و بدانید که کمال 

اصلی رسیدن به تقوی است. 
ام��ام جمعه موقت اصفه��ان گفت: واجب ترین 
واجب��ات برای ش��ما تحصیل اس��ت والبته در 
کن��ارآن باید تزکیه نفس هم باش��د. تا از گناه 
پرهی��ز نکنیم نمی توانیم به رس��تگاری آخرت 
برس��یم. ما در دوران جنگ نرم به سرمی بریم 
که به مراتب خطرناک تر از تهاجم نظامی است 
و دشمنان درمقابل جوانان ما دام هایی از قبیل 
 تریاک ، شیش��ه ، مواد مخدر و ... قرار داده اند. 
ماهواره ها ، سخنان و سم پاشی های منحرفان 
اثرات مخربی بر روح و روان ش��ما دانشجویان 
عزیز می تواند داش��ته باش��د که باید هوش��یار 

باشید.
وی دانش��جویان را ب��ه مش��ارکت در کرس��ی 
 های آزاداندیشی و اس��تفاده از بحث های آزاد 
 فرا خواند و افزود : بدانید که دشمن بیدار است 

و با تمام قدرت خ��ود می جنگد ما هم با تمام 
دنیای آن��ان می جنگیم تا به لطف الهی برآنان 
چیره ش��ویم و شما امروز می توانید با تحصیل 
و تهذی��ب، توطئه های آنها را خنثی کنید. وی 
در پایان به دانش��جویان توصیه کرد از دوستی 
ب��ا اف��راد نامطمئن و ش��یادان پرهی��ز کنید تا 
خداوند س��بحان درهای رحمتش را به س��وی 

شما بازکند.
پایان بخش جلسه توجیهی دانشجویان ورودی 
جدید س��خنان سرهنگ حس��ین زاده، رییس 

آگاهی استان اصفهان بود.
وی گفت : براس��اس پژوهش های انجام ش��ده 
مردم ش��هرهایی که بیش از دویس��ت هزار نفر 
جمعی��ت دارند دچار آس��یب ه��ای اجتماعی 
و تهدیدهای بیش��تری هس��تند.رییس آگاهی 
اس��تان اصفهان افزود: جوانی، سرشار از فرصت 
های کمیابی اس��ت که باید قدرآن را به خوبی 
بدانی��د و توجه داش��ته باش��ید گاه��ی اولین 
اش��تباه ، آخرین اشتباه خواهد بود.حسین زاده 
تاکید کرد : درموضوع جرائم خود ش��خص نیز 
مقصراست وگاهی زمینه های جرم را فراهم می 
 آورد.ای��ن مقام انتظامی اس��تان گفت : هرگونه 
رابطه ای باید برمبنای عقل استوار و پایدار باشد 
 واگراین مناس��بات احساس��ی شد زود شکست

 

می خورد.
وی به مواردی از دام هایی که درمسیر راه مردم 
و به ویژه جوانان اس��ت اشاره کرد و خاطرنشان 
کرد که با ش��رکت های هرمی ارتباطی نداشته 
باش��ید؛ زیرا اینها مرکز کالهبرداری است. او از 
س��یگار به عنوان دروازه ورود به مواد مخدر یاد 
ک��رد وتاکید کرد از آن دوری کنید. ایش��ان به 

آماری درهمین زمینه اشاره کرد وگفت:
50 درص��د ط��الق ها و 70 درص��د محکومین 
زندان ها را کسانی تشکیل می دهند که از مواد 

مخدر استفاده کرده اند.
گفتنی اس��ت که جلس��ه توجیهی دانشجویان 
 ورودی جدید حدود ساعت 13 به کارخود پایان

داد. 
جلس�ه توجیهی دانش�جویان کارشناسی 

ارشد
 جلسه توجیهی دانش��جویان دوره کارشناسی 
 ارش��د  دانشگاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان 
) اصفه��ان ( در  روز پنجش��نبه 7 مهرم��اه 91  
و در آس��تانه خجس��ته زاد روز حض��رت ثامن 
الحجج)ع( با حضور ریی��س و برخی از اعضای 
هیأت رئیس��ه و مدیران دانشگاه در محل سالن 

امیرکبیر واحد برگزار شد .
 در ای��ن جلس��ه پ��س از تالوت آیات��ی چند از 
کالم ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی    
دکتر احمدعلی فروغی رئیس دانش��گاه پش��ت 

تریبون قرار گرفت و به ایراد سخن پرداخت.
وی با تبریک فرخنده میالد با سعادت حضرت 
رض��ا )ع ( و هفت��ه دفاع مق��دس و خیر مقدم 
به دانش��جویانی که در مقطع کارشناسی ارشد 
پذیرفته ش��ده اند گفت : یکی از رس��الت های 
دانشگاه تحقق رشد فرهنگی کسانی است که با 

این مرکز بزرگ علمی سروکار دارند .
 ایش��ان با اش��اره ب��ه موفقیت ه��ای این واحد  
دانش��گاهی افزود : دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
خوراس��گان )اصفهان( در چندی��ن زمینه رتبه 
اول دانش��گاه های کش��ور را دارد ، از جمله در 
س��ال 90 در حوزه پژوه��ش در بین چهارصد  
دانشگاه رتبه اول را به دست آورد و در سال 91 
معاون پژوهشی دانش��گاه به عنوان یکی از سه 

فرد برگزیده کشوری اعالم شد .

ما به هرحال درمسیرکمال هستیم، نردبانی را طراحی می کنیم که اهرم آن علم است و علم یکی از ابزارهای نیل به کمال است. با علم می توانید به سمت کمال جهش پیدا کنید. خوب که دقت کنیم خیلی از نعمت ها و فرصت ها وسایلی 
برای رسیدن به کمال هستند. هرکس در هر رشته ای تالش می کند ، اگر مخترع است ، اگر سیاسی است و ... باید به کمال بیندیشد و دراین مسیر حرکت کند تا جایگاه آخرتی او هم همین طور باشد.
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در رش��ته دندانپزش��کی چهارده سال است که 
مقام اول را در بین دانش��جویان سراس��ر کشور 
کس��ب م��ی کند و امس��ال ه��م ی��ازده نفر از 
دان��ش آموختگان این رش��ته در برد تخصصی 

دندانپزشکی پذیرفته شده اند .
چهره ماندگار علمی و فرهنگی استان ادامه داد 
ک��ه ما به عنوان الگوه��ای فرهنگی باید مطرح 
باش��یم ، توانمندی علمی و تخصصی خویش را 
 باال ببریم ، به اصل فرهیختگی توجه کنیم و برای
 رسیدن به آن از هیچ تالشی فروگذار نباشیم .

این دانشگاه تنها واحدی در کشور است که یک 
موسس��ه اعتباری را برای تأمین نیازهای مالی 
استادان،پرس��نل و دانش��جویان تأسیس کرده 
اس��ت ، در زمینه فعالیت های عمرانی نیز این 

واحد از دانشگاه های موفق کشوربوده است.
اخیراً خبرنگاری نزد من آمد و سوال کرد:»بعد 
از 26 س��ال مدیریت در  دانش��گاه چه تصوری 
از دانش��گاه دارید؟«» گفتم ی��ک معجزه اتفاق 

افتاده است.«
اینج��ا محلی متروک و بال اس��تفاده بود ، حاال 
همان طور که مش��اهده می کنی��د تا این حد 
آباد ش��ده و رونق پیدا کرده و با دفن پیکرپاک 
5 ش��هید گمنام اعتبار و ارزش یافته است و در 
هر حوزه ای که ش��ما دقت کنید پیشرفت های 

خوبی به دست آورده ایم .
در زمینه موفقیت های پژوهشی که عرض کردم 
و این ها دستاوردهایی است که تاثیر خود را بر 
 اقتصاد کش��ور  هم می گذارد مثاًل ما در عرض 
3 س��ال و نی��م توانس��تیم بذر خی��ار درختی 
س��االنه را کشف کنیم و این ابتکار ارزشمند در  

دانشکده کشاورزی ما اتفاق افتاد .
رئیس واحد خوراسگان ) اصفهان ( خاطرنشان 
کرد : اکنون که ش��ما به این فضای دانشگاهی 
وارد ش��دید اگر در جایی ح��س کردید خدای 
نخواسته ظلمی از طرف استادان یا کارکنان به 
شما ش��ده بالفاصله ما را در جریان  قرار دهید 
ب��رای تحصی��الت خویش حتماً برنامه داش��ته 
باشید و برنامه های درسی را  در اولویت زندگی 
خود قرار دهید زیرا در این دانش��گاه مقررات و 
آئین نامه های آموزش��ی دقیقاً اجرا می شود ، 
اگ��ر به اندازه الزم  ب��ه درس بپردازید نیاز پیدا 
نمی کنید تا کس��ی کمبود نمره شما را جبران 
کن��د ، بدانی��د که حض��ور دانش��جو در کالس 
الزامی است و از این ترم حضور و غیاب ماهیانه 
انجام می شود . اس��تاد نحوه عملکرد  دانشجو 
را ب��رای ما تعیین می کن��د و انتظار داریم که 
شما به ویژه در این مقطع تحصیلی ویژگی های 

فرهیختگی را  از دست ندهید 
دکت��ر فروغ��ی در بخش دیگری از س��خنانش 
گف��ت : انظار عمومی ما را ب��ه عنوان فرهیخته 
تلق��ی م��ی کنند و  در همین ح��د از ما انتظار 

دارند ، تحمل باال و قدرت انتقاد  از ویژگی های 
فرهیختگی است .

قبول کنید که یک سامانه ارزشیابی الزم است 
تا هر یک از ما از خویش مراقبت کنیم ، انسان 
همواره در معرض خطر اس��ت ، در همین حال 
اس��تادان به دانش��جویان نمره می دهند و آنها 
را  ارزش��یابی م��ی کنن��د . ما هم ب��ا همکاری 
دانش��جویان ، اس��تادان را مورد ارزشیابی قرار 

می دهیم .
وی ی��ادآور ش��د اگر م��ی خواهی��د  در  دوره 
دکتری قبول ش��وید از همین اآلن باید کارتان 
را شروع کنید .  ما خوشبختانه در این دانشگاه 
 به س��طحی رس��یده ایم ک��ه تمام مق��االت و 
کت��اب ها  را می توانیم تهیه کنیم تا می توانید 
مطالعه کنید و به دانش خود بیفزایید تا محتاج 
کپی کردن مقاالت نشوید ، متأسفانه در کشور 
م��ا قانون کپ��ی رایت وجود ن��دارد و این نقص 

بزرگی به حساب می آید
  دکتر فروغی با اشاره به برخی دیگر از امکانات 
و دس��تاوردها افزود : ما در این دانش��گاه مرکز 
رشد فناوری راه اندازی کرده ایم تاکنون حدود 
60 ایده تجاری مطرح ش��ده که هزینه های آن 

هم تامین می ش��ود. در مراکز پژوهشی ما قارچ 
 ضد دیابت تولید ش��ده ، ق��ارچ مکمل غذایی . 
ای��ن ه��ا ایده ه��ای جدی��دی به حس��اب می 
آید بنابراین نباید احس��اس خس��تگی کنیم و 
قصوری در کارها ایجاد ش��ود. ش��ما در شرایط 
حساس��ی به س��ر می برید. در گذشته در این 
دانش��گاه کارشناسی ارش��د وجود نداشت. هم 
اکنون 35 رش��ته ارش��د درحال تصویب است. 
در دندانپزشکی 10 رشته تخصصی وجود دارد 
که 9 رش��ته آن دراین دانشگاه مجوز داده شده 

است.
رییس دانشگاه در پایان یادآور شد که بنده 52 
سال است که توفیق دارم درخدمت آموزش این 
کش��ور باش��م وتاکنون انگیزه ام کاهش نیافته 
اس��ت. وقتی انگیزه باش��د توان جسمی انسان 
هم زیاد می ش��ود. وی تاکید کرد: دفتر من به 
روی همه دانش��جویان عزیز باز است تا مسائل 

ومشکالت خود را مطرح کنند.
در ادامه برنامه مس��ئول نه��اد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانش��گاه های استان اصفهان 
ب��ا تبریک ده��ه کرامت هفته دف��اع مقدس و 
ورود دانشجویان جدید به دانشگاه گفت : شعار 

محوری انقالب ما استقالل ، آزادی ، جمهوری 
اس��المی بود. امروز س��ی وچند س��ال از وقوع 
انقالب اسالمی می گذرد و مردم با رای خویش 
رئی��س جمه��ور و نماینده مجل��س را انتخاب 
می کنن��د. عده ای م��ی گفتند چرا اس��المی 
باش��د ومردمی نباش��د؟ ش��عار دیگر ما آزادی 
ب��ود. آزادی کالم ، بیان ، اعتق��اد در چارچوب 
مصلحت جامعه . بعضی ها می گفتند که یعنی 
هرکس��ی هرکاری که می خواه��د بکند ، چرا 
درمورد اس��رائیل و رژیم صهیونیس��تی آزادی 
نیس��ت ؟ آیا اینکه به اشرف مخلوقات حضرت 
 محم��د مصطف��ی )ص( توهی��ن ش��ود آزادی

اس��ت ؟ این که معنی آزادی نیست. آزادی در 
حیطه کرس��ی های آزاداندیش��ی معنا پیدا می 
کن��د، جائی که نقد ونظر کارشناس��ی و علمی 
مطرح باشد. استقالل هم سومین شعار محوری 
انق��الب ما بود که تنها در اس��تقالل سیاس��ی 
محدود نمی ش��ود. ما اگر بخواهیم به استقالل 
واقعی برس��یم باید اس��تقالل علمی پیدا کنیم 
واین از رهگذر توس��عه و فعال شدن دانشگاه ها 

ممکن می شود.
حجه االس��الم والمس��لمین میردامادی افزود : 

دانش��جو واقعاً باید جوینده علم باش��د زیرا گم 
شده مس��لمان علم اس��ت و اگر علم در ستاره 
ثریا باش��د ما باید آن را به هر قیمت بیابیم وفرا 
بگیریم.پیامبر بزرگوار ما تاکید فرموده از گهواره 
تا گور در پی فراگیری دانش باشید و دانشمند 
نامدار اسالمی ابوریحان بیرونی تا آخرین لحظه 

احتضار هم علم آموزی را ترک نکرد.
خداوند کریم درقرآن م��ی فرماید : »آیا گمان 
می کنید ما ش��ما را بیهوده آفریده ایم ؟« دنیا 
و آخرت مربوط به هم هس��تند. دنیا ابزار کمال 
آخرت اس��ت. فرد عال��م در قیامت مقام واالیی 
دارد. س��عی کنید علم را از اس��تادان فرا گیرید 
زیرا پیامبر )ص( هم س��فارش کرده اند: علم را 
از مردان علم بگیرید و من خوش��حالم که شما 
دریک مرکز خوب و موفق دانش��گاهی پذیرفته 
ش��ده اید.دراین دانش��گاه کالس ها منظم و با 
برنامه برگزار می ش��ود. ش��ما هم توجه داشته 
باش��ید ک��ه در کنار عل��م تذهیب ه��م وجود 
داش��ته باش��د. برای روزی که به محضرخداوند 
می رس��یم روزی ک��ه مال و اوالد ه��م به درد 
انس��ان  نمی خورد.امام جمع��ه موقت اصفهان 
اف��زود : معیاره��ای اخالقی را رعای��ت کنید ، 
بدانید حس��ادت و غ��رور بدترین آفت اس��ت. 
نمازت��ان را اول وقت بخوانی��د ، از قرآن فاصله 
نگیری��د که کت��اب نجات اس��ت. بع��داز نماز 
خاضعانه دعا کنید.علم آموزی هم فقط با تالش 
و کوش��ش به دس��ت نمی آید واین تالش باید 
با نور و معنویت همراه ش��ود که خداوند کریم 
هرکس طالب آن ش��ود ب��ه او اعطا می فرماید.
مس��ئول نه��اد نمایندگی مق��ام معظم رهبری 
در دانش��گاه های اس��تان اصفهان یادآور ش��د: 
مالحظ��ه کنید اکن��ون دنیا در برابر پیش��رفت 
های هس��ته ای ما مانده اس��ت ای��ن به خاطر 
توجه م��ردم ما به خدا و لط��ف خداوند متعال 
اس��ت. نماز اول وقت رمز موفقیت اس��ت وشما 
هم اگر می خواهید موفق باشید خدا را فراموش 
 نکنید. نقل ش��ده که در آخ��رت برخی بندگان 
می گویند : »خدایا ما در دنیا چش��م داش��تیم 
 چ��را االن کوری��م.« م��ی گویند ش��ما خدا را 
نمی دیدید ولی هم��ه چیز را می دیدید واالن 
ب��ه این وض��ع دچار ش��ده اید.حجه االس��الم 
والمسلمین میردامادی در پایان گفت: کشور ما 
چهارمین کشور به لحاظ رشد علمی و پیشرفت 
است و شما بدانید هر چه برای خدا انجام شود 

ارزش دارد و ارزش آن جاودان می ماند.
این جلس��ه با اجرای چند برنام��ه جنبی پایان 

یافت.

اگر می خواهید  در  دوره دکتری قبول شوید از همین اآلن باید کارتان را شروع کنید .  ما خوشبختانه در این دانشگاه به سطحی رسیده ایم که تمام مقاالت و  کتاب ها  را می توانیم تهیه 
کنیم تا می توانید مطالعه کنید و به دانش خود بیفزایید

برای تحصیالت خویش حتمًا برنامه داشته باشید و برنامه های درسی را  در اولویت زندگی خود قرار دهید زیرا در این دانشگاه مقررات و آئین نامه های آموزشی دقیقًا اجرا می شود ، اگر 
به اندازه الزم  به درس بپردازید نیاز پیدا نمی کنید تا کسی کمبود نمره شما را جبران کند
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گ��روه ک��ر دانش��گاه آزاد اس��المي 
واح��د خوراس��گان )اصفه��ان( ب��ه 
سرپرستي آقاي شهسواري و جمعي 
از دانش��جویان گروه تئاتر این واحد 
به سرپرس��تي آقاي عطایي به اتفاق 
گروه فرهنگي عرشیان یک اپرا تئاتر 
را با محوری��ت امام رضا )ع( از تاریخ 
پنجم مهرماه به مدت 10 شب در باغ 
نور اصفهان به روي صحنه بردند. این 
اپرا تئاتر صحن��ه هایي چون زیارت، 
شفا، ش��فاعت و ضمانت را اجرا کرد 
 که با اس��تقبال بي نظیر تماشاچیان 

رو به رو شد.
محمد اس��ماعیل عطائ��ی دبیر تئاتر 
انجم��ن هم��ای س��عادت دانش��گاه 
در ارتب��اط با موضوع اپ��را تئاتر امام 
رض��ا )ع ( گفت: اپرا تئات��ر، تلفیقی 
از نوازندگی موس��یقی سنتی، پخش 
نریشن  و موسیقی پاپ، اجرای کرال 
از طرف گ��روه کر و نمایش بازیگران 

فرم می باشد.
وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد: ما در 
ای��ن کار س��عی ب��ر آن داش��تیم تا 
 ضام��ن آهو ب��ودن امام رض��ا )ع (، 
صحنه س��ازی ورود ج��ن و انس به 
داخل ضری��ح، ورود ارواح ش��هدا به 
داخل ضریح برای زیارت امام رضا)ع ( و 
مستجاب الدعوه  بودن امام رضا را به 

تصویر بکشیم.
وی در ادامه اذعان داشت: امیدواریم 
اپ��را تئات��ر ام��ام رض��ا )ع ( فضای 
مناس��بی برای ش��ناخت دقیق امام 

مهربانی ها باشد.
شهس��واری مدی��ر گ��روه ک��رال در 
ای��ن ارتباط گفت: در ای��ن اپرا تئاتر 
موسیقی برای بیان اعتقادات مذهبی 
بوده و این کاری است که کمتر اجرا 
می شود. همچنین وی اذعان داشت: 
معضل همیش��گی ما بودجه و هزینه 
اس��ت که به یاری خداوند، شهرداری 

اصفهان حمایت گر گروه بود.

موسیقی برای بیان 
احساسات 

انقالب اسالمی ایران انفجار نور بود که پرتو این 
نورالهی اکنون سرتاسرجهان اسالم را فراگرفته 
اس��ت ودیده جهانی��ان امروز ش��اهد بیداری 
اسالمی درکشورهای اسالمی ومنطقه است ، 
دشمنان اسالم وانقالب تمام تالش های خود را 
شبانه روز طی این 32 سال انقالب، انجام داده 
اند تا شعله های این نورالهی راخاموش سازند 
اما به فضل الهی این نورپرفروغ ترش��ده است. 
 دش��منان انقالب واسالم امروزه باساخت فیلم 
اهانت آمیز به س��احت مق��دس پیامبراعظم 
موه��ن  ه��ای  کاریکات��ور  وترس��یم  )ص( 
کین��ه دیرینه خ��ود را بار دیگ��ر بارز 
نمودن��د و خش��م مس��لمانان جهان 
 رابرانگیخته ومس��لمانان جهان را به 

خیابان ها کشاندند . 
1-مادانشگاهیان ،اساتیدودانشجویان دانشگاه 
آزاداسالمی واحدخوراسگان انزجاروبرائت خود 
را ازعامالن اصلی این اهانت یعنی صهیونیسم 
خونخ��وار و آمری��کای جنایتکاراع��الم م��ی 
داریم وبرلزوم تداوم خش��م امت اسالمی علیه 
استکبارجهانی طبق فرامین مقام معظم رهبری 

تاکید می کنیم .
2- ما دانش��گاهیان ، اس��اتید و دانش��جویان 
دانشگاه آزاداس��المی واحدخوراسگان براتحاد 
وهمبس��تگی مس��لمانان جهان برای خنثی 
 نم��ودن فتن��ه های دش��منان اس��الم تاکید 

می کنیم.
3- م��ا دانش��جویان دانش��گاه آزاد اس��المی 

واح��د خوراس��گان ب��ر بصیرت دانش��جویی 
تاکی��د ک��رده و دفاع هم��ه جانبه خ��ود را از 
 مواضع صحیح و اصول انقالب و اس��الم اعالم 
می داریم . اس��تکبار جهانی بداند با این کارها 
نمی تواند عزت اس��الم و مقدس��ات اسالمی 
را بش��کند. امروز بیش از ی��ک میلیارد و نیم 
 انس��ان مس��لمان در این ک��ره خاکی زندگی 
م��ی کنند و نس��بت به اس��الم و مقدس��ات 
اس��المی و وجود مقدس خات��م االنبیاء )ص( 
بسیار حساس بوده وجان و روح و تمام هستی 
خویش را فدای پیامب��ر رحمت و هدایت می 

نمایند.
  درپایان مادانش��جویان ، کارکنان واس��تادان 
دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د خوراس��گان 

باتبعیت محض ازمقام عظمای والیت ورهبری 
حض��رت آی��ت اهلل العظم��ی االم��ام خامنه 
ای )مدظل��ه العالی(آمادگ��ی خودرادردف��اع 
هم��ه جانب��ه از س��احت اس��الم، انق��الب 
اس��المی وپیامب��ر اعظم وخان��دان مطهرش 
 وائم��ه اطهار)ع( اع��الم داش��ته واین حرکت 
 توهی��ن آمیز راب��ه قلب عالم ام��کان حضرت 
بقیه اهلل االعظم امام زمان )عج ( ونایب برحقش 

مقام معظم رهبری تسلیت عرض می کنیم . 
استادان ، کارکنان ،تشکل های سیاسی ، بسیج 
دانشجوئی ، هیئت های مذهبی ، کانون های 

فرهنگی وهنری 
معاونت فرهنگی دانش�گاه آزاداس�امی 

واحدخوراسگان 

به منظ��ور محکومیت اهانت به س��احت مقدس رس��ول 
خدا )ص(، اس��تادان ،  پرس��نل و دانش��جویان دانش��گاه 
آزاد اس��المي واح��د خوراس��گان )اصفه��ان( ب��ه صورت 
خودجوش دس��ت به یک گردهمای��ي در میدان امام )ره( 
 دانش��گاه زده و در این مراسم با قرائت بیانه اي این عمل 
نفرت انگیز را دسیسه اي مشترک از صهیونیسم خونخوار 

و آمری��کاي جنایت کار دانس��تند و نف��رت خود را از این 
عم��ل اع��الم کردن��د. در این مراس��م تع��داد کثیري از 

استادان، پرسنل و دانشجویان حضور داشتند.

بیانیه دانشگاهیان دانشگاه آزاداسالمی واحدخوراسگان)اصفهان( 
در محكومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبراعظم )صلوات اهلل علیه(

نیمروز سه ش��نبه 11 مهرماه سال 1391 مصادف با 
هفته دفاع مقدس در س��الن امیرکبیر دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( همایشی با حضور 
پرسنل و دانش��جویان این دانش��گاه به همت هیئت 
دانش��جویي حض��رت امیرالمومنی��ن )ع( و معاون��ت 

فرهنگي دانشگاه  برگزار شد.
الزم به ذکر اس��ت در این همایش س��ردار مهدوی و 
نورالدین عافی راوي کتاب “نورالدین پس��ر ایران" به 
ایراد سخنرانی پرداختند.                                                                                            
به گفته  نورالدین عافی  س��خت ترین روزهای جنگ 
روزه��ای اول بود چرا که ما آم��وزش ندیده بودیم و 
آم��اده نبرد نبودیم در حالی که دش��من یک س��ال 
خودش را آماده کرده بود.                                                                          
وی اف��زود: ش��هدای اول جن��گ،  مردمی ترین ش��هدا 
هس��تند . وی در ادام��ه گف��ت: ما در جن��گ کوتاهی 
کردی��م که این باعث ش��د رهبر کبیر انقالب اس��المی 
ج��ام زهري بنوش��ند که تلخ��ی آن هن��وز در وجودم 
 جری��ان دارد ام��ا در ح��ال حاض��ر خوش��حالم ک��ه 
توانس��ته ام قلب رهبرم را ش��اد و از میهن اسالمی دفاع 
کن��م. کاظمی دبیر اجرائی هیئ��ت امیرالمؤمنین )ع( 
گفت:  با اشاره به این که رهبر معظم انقالب اسالمی 
معی��ار اصلی ب��رای جوانان  را الگوس��ازی می دانند، 

بهترین الگو شهدا هستند.
 همچنی��ن وی در ادام��ه  در ارتب��اط با مش��کالت و 
معضالت برنامه اذعان داش��ت : بودجه تعیین شده را 
براي برگ��زاري این همایش هن��وز در اختیار ما قرار 

نداده اند.

 برپای��ي غرفه ه��اي فرهنگ��ي )21 غرف��ه( در زمان 
ثب��ت ن��ام از دانش��جویان ورودي جدی��د درمقاطع 

کارشناسي وکارشناسي ارشد
از52 شهریورماه 19 تا 3 مهرماه 19

غرفه هاي فعال
نهادمقام معظم رهبري . بس��یج دانشجویي . سکوي 
آزاد اندیش��ي . کانون نش��ریات دانش��جویي . کانون 
سرود ونغمه هاي آسماني . هیئت مذهبي دانشجویي 
امیرالمومنین)ع( . تش��کل دانشجویي الغدیر . تشکل 
دانش��جویي امیرالمومنین)ع( . تش��کل دانش��جویي 

حضرت زینب )س(

اهداف
استقبال از دانشجویان ورودي جدید مقطع کارشناسي 
و کارشناسي ارشد و آش��نا نمودن این دانشجویان با 

حوزه معاونت فرهنگي 
جذب وپذیرش دانش��جویان جدید در مراکز فرهنگي 

دانشجویي
بازتاب فعالیت هاي فرهنگي گذش��ته و اطالع رساني 
درباره اهداف وفعالیت هاي آینده در معاونت فرهنگي  

به دانشجویان وخانواده محترم ایشان

 بازدیدکنندگان
 رئیس محترم دانشگاه

معاونین ومسئولین محترم دانشگاه

ی جوانان 
شهدا بهترین الگو برا

ی جاودان
س، حماسه ا

دفاع مقد

محكوميت اهانت به ساحت مقدس رسول اهلل )ص(

شرکت در راه پيمایی استانی
 به گزارش خبرنگار نسیم دانشگاه از حوزه معاونت 
فرهنگی، دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  واحد 
خوراس��گان ) اصفهان( پس از انج��ام راه پیمایی 
خود جوش خود  در محکومیت اهانت به س��احت 

مقدس رس��ول ا... )ص( و قرائ��ت قطعنامه پایانی 
به س��یل معترضان استانی پیوس��تند و همراه با 
دیگر اقشار جامعه این رفتار نفرت انگیز را محکوم 

کردند .

بدون تردید تشکل های دانشجویی نقش به سزایی 
در حضور به هنگام و نش��ان دادن حساسیت های 
الزم اجتماعی دارند تا ثابت شود که دانشگاه زنده 
و متعهد و دانش��جویان مومن و هوش��یار با رصد 

کردن مس��ائل سیاس��ی ، فرهنگی و اجتماعی به 
عنوان قشر پیش��گام جامعه چگونه می توانند در 
مقابل هجمه فرهنگی دشمنان ایستادگی نمایند 

و از ساحت ارزش های دینی پاسداری کنند.
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        كاخ هشت بهشت اصفهان 

كاخ هشت بهشت در ميان باغ بلبل، داخل مجموعه دولتخانه دوره صفوي 
در زمان حكومت شاه سليمان )در نيمه دوم قرن 11 هجري قمري( ساخته 
ش��ده است. موقعيت ممتاز باغ و عمارت هشت بهشت به گونه اي بوده كه 
ورودي ه��اي ب��اغ از كليه اضالع آن انجام مي گرفته اس��ت. در جنوب باغ 
هشت بهشت در زمان شاه سلطان حسين، مجموعه مدرسه و كاروان سرا و 
بازارچه احداث ش��ده است . نام هشت بهشت عمدتاً در اصطالح زمان خود  
به معناي هش��تي يا ورودي بهشت بوده است . عمارت هشت بهشت در دو 
طبقه و بر روي يك كرس��ي با ازاره س��نگي ساخته شده و تركيب احجام و 
فضاه��اي معماري به گونه اي ماهرانه و متناس��ب انجام گرفته اس��ت . در 
وس��ط س��اختمان، فضاي اصلي و مركزي قرار دارد كه در پالن به صورت 
 هش��ت ضلعي اس��ت. ارتباط دو طبقه از طريق دو دس��تگاه راه پله انجام 
مي گيرد كليه س��طوح ايوان هاي هش��تي مركزي ، اتاق ه��ا و راهروها، با 
سبك هاي متنوعي تزيين شده است . از جمله خصوصيات منحصر به فرد 
اين عمارت ، حوض مرواريد و آبشار ايوان جنوبي است كه آب آن از حوض 

فوقاني تأمين شده است. 

            پل خواجو اصفهان 

در قس��مت ش��رق رودخان��ه زاينده رود،پ��ل خواج��و از آث��ار دوره صفويه در 
 س��ال 1060 هج��ري، مص��ادف ب��ا زندگ��ي ش��اه عب��اس دوم احداث ش��ده 

است . 
پ��ل خواج��و در طراحي قديم براي چندين منظور در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
قسمت فوقاني براي حركت سريع و عبور كالسكه ها و چهارپايان بوده در حالي 
ك��ه بخش تحتان��ي عمدتاً براي حركت آرام و توقف و تأم��ل عابرين پياده بوده 
است. قسمت زيرين تماماً از سنگ و مالت ساروج ساخته شده و دهانه هاي عبور 
آب به صورت بند با تخته هاي قطور چوبي قابل كنترل بوده و با بس��تن كامل 
 دهانه ها س��طح آب در قسمت غربي پل باال آمده و درياچه كوچكي را به وجود 
آورده اس��ت . در س��مت ش��رقي ، پلكان هاي سنگي انس��ان را تا حد تماس با 
آب ب��ه پايين هداي��ت مي كند . ضمن اين كه اين پل��كان ها خود محلي براي 
نشستن و لذت بردن از مناظر طبيعي مي باشد . در قسمت مركزي پل، عمارت 
بيگلربيگي در طبقه فوقاني و در دو طرف راهروي پل براي پذيرائي و تشريفات 
رس��مي ساخته شده است كه اتاق هاي آن در دوره هاي مختلف با نقوش رنگ 

طاليي تزيين شده است.

            سي وسه پل اصفهان

 زمان��ي ك��ه اصفه��ان به عن��وان مرك��ز حكومت دول��ت صفوي��ه انتخاب 
مي ش��ود، گس��ترش ش��هر به طرف جن��وب متمايل مي ش��ود. و عنصر 
مه��م شهرس��ازي در آن ط��رح ، مح��ور چه��ار باغ ب��وده ك��ه از دروازه 
دول��ت به س��وي جنوب اح��داث مي ش��ود و حدود 6 كيلومت��ر طول آن 
بوده اس��ت. اين خياب��ان الزام��اً از رودخانه عبور مي كن��د و به اين علت 
 معم��اران آن زم��ان، پ��ل اله ورديخان را كه به س��ي و س��ه پ��ل معروف 
 م��ي باش��د ب��ر روي زاين��ده رود و منطب��ق ب��ر مح��ور چهارب��اغ ايجاد 
م��ي كند. زم��ان احداث پل درحد فاصل س��الهاي 1008 تا1011 هجري 
قمري بوده و طول آن 300 متر و عرض آن 14 متر مي باش��د. اين پل از 
معماري بس��يار زيبا و متناسب برخوردار اس��ت ، نظم طوالني دهانه هاي 
آن ، ابهت و وقار خاصي در آن به وجود آورده اس��ت . در طرفين س��طح 
فوقاني ، دو راهروي سرپوش��يده س��اخته ش��ده كه هم در زمستان و هم 
 در تابس��تان سرپناه مطمئني براي عابرين مي باش��د . پل اله ورديخان را 
 مي توان نتيجه مطلوب تركيب فنون در مهندسي با هنر معماري محسوب 

كرد.

 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  چهارم
 مهرماه 1391

در ق��رن 11 هج��ري و در دوران صفويه، در سراس��ر 
ايران و در نقاط بس��يار حس��اس ، كاروان س��راهاي 
بس��يار زيبا احداث ش��د ك��ه در نوع خ��ود در جهان 
 ب��ي نظي��ر هس��تند. در حقيقت م��ي ت��وان گفت: 
كاروان س��راهاي مورد نظر براي توس��عه گردشگري 
 ب��ه وي��ژه جهانگردي تج��اري م��ورد اس��تفاده قرار 
م��ي گرفت و اماكن بس��يار مناس��بي ب��راي اقامت و 

مبادله كاال به حس��اب مي آمدند . از قرن 12 هجري 
به بعد اين كاروان س��راها مورد بي مهري قرار گرفتند 
و بس��ياري ازآنها نيمه ويران ش��دند. ب��ه دليل مكان 
 مناس��ب كاروان س��راها و اس��تحكام آنها، تعدادي از 
آن ها برای اس��تفاده هاي مختلف بازسازي شدند . از 
جمله تبديل يك كاروان س��را در درون شهر اصفهان 
به يك هتل بي نظير و زيبا. در طي 3 س��ال گذش��ته 

ب��ه ابتكار رئيس س��ازمان ايرانگردي تع��دادي از اين 
كاروانس��راها مورد مرمت و بازس��ازي قرار گرفتند تا 
آن ها را به اماكن اقامتي و پذيرايي براي گردش��گران 
ايران��ي و خارجي آماده كنند.از جمله كاروان س��رای 
عباسی در 40 كيلومتری جاده اصفهان به تهران يكی 
از آنهاست اخيرا اقداماتی صورت گرفته تا اين كاروان 
سرا به عنوان يك واحد اقامتی مورد استفاده مسافران 

ق��رار گيرد و اين ابتكار به ديگر كاروان س��راها نيز به 
تدريج تعميم پيدا كند تا به اين وسيله توجه بيشتری 
در حف��ظ و نگهداری آنها صورت گيرد و از ويرانی آن 
جلوگيری ش��ود.الزم به ذكر اس��ت اين مجموعه تنها 
بخش كوچكی از ظرفيت های تاريخی ش��هر اصفهان 
را به طور اجمال معرفی نمود زيرا در اين شهر تاكنون 

بيش از 2000 اثر تاريخی به ثبت رسيده است. 

سراي عباسي ، 
كاروان

واحد اقامتي و پذيرائي جديد
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 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهارم 
7 مهرماه 1391

جشن شکوفه ها 
در مدارس ابتدایی

به گزارش خبرنگار ما مراس��م جشن 
شکوفه ها هم زمان با مدارس سراسر 
کشور در روز چهارشنبه 29 شهریورماه 
 91 و در آستانه سال جدید تحصیلی

  در مدارس ابتدایی سما 2و سما3 برگزار 
شد.

در ای��ن جش��ن دانش آم��وزان دوره 
آمادگی و پایه اول دبس��تان به اتفاق 
اولی��ا خود در مدرس��ه حضور یافتند 
و هم��راه ب��ا  برنام��ه ه��ای ج��ذاب 
و متن��وع در جری��ان برنام��ه ه��ای 
 خود در س��ال جدی��د تحصیلی قرار 

گرفتند.
اغل��ب  گ��زارش،  همی��ن  براس��اس 
ش��اد  ای  روحی��ه  آم��وزان  دان��ش 
داش��تند و از ه��ر نظ��ر ورودش��ان 
 را ب��ه فض��ای جدی��د  آموزش��ی با 
روحی��ه ای خ��وب آغ��از کردن��د و 
 معدود دان��ش آموزانی ک��ه به دلیل 
وابس��تگی ه��ای ش��دید عاطف��ی و 
عوام��ل دیگر تغییر محی��ط را کمتر 
م��ی پذیرفتند با اج��رای برنامه های 
متنوع و گیرای دو مدرس��ه به تدریج 
ب��ا محیط انس پیدا کرده و هماهنگ 

می شوند.
گفتنی اس��ت حضور اولی��ا در اولین 
گام ورود بچ��ه ها به مدرس��ه کمک 
ش��ایان توجه��ی ب��ه فراه��م آوردن 
 زمینه های پذیرش آنان در مدرس��ه 
می کن��د.در ای��ن جش��ن همچنین 
نوآموزان و دانش آم��وزان با معلمان 
و مربیان خود آشنا شدند و مسئوالن 
مدرسه با اهدای شاخه گل و هدایایی 
از مهمان��ان کوچول��و و عزی��ز خ��ود 

استقبال کردند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت مراس��م جش��ن 
ش��کوفه ه��ا همه س��اله چن��د روز 
مان��ده ب��ه آغ��از س��ال تحصیلی در 
 مدارس ابتدایی سراس��ر کشور برگزار 
می ش��ود ت��ا با آغ��از فعالی��ت های 
رس��می م��دارس، خللی در س��اعات 
آموزش��ی دانش آموزان ایجاد نش��ود 
و آنان بتوانند حداکثر اس��تفاده را از 
 فرصت های تحصیلی خویش داش��ته 

باشند.
تصاوی��ر گوی��ای این جش��ن خاطره 

انگیز و زیبا است.

 داود رییس��ی سرپرس��ت آموزش��کده فن��ی و 
حرفه ای پسرانه س��ما در مصاحبه با خبرنگار 
نسیم دانشگاه به تشریح ثبت نام نیمسال اول 
92-91 در روزه��ای چه��ارم و پنجم مهرماه 
پرداخ��ت. وی از رش��د 20 درص��دی تع��داد 
دانش��جویان ثبت نامی نسبت به سال گذشته 
در ثبت ن��ام نیم س��ال اول 92-91 خبر داد. 
عضو ش��ورای آموزشی آموزش��کده علت رشد 
تعداد دانش��جویان ثبت نامی را افزایش تعداد 
رش��ته های ارائه شده در آموزشکده نسبت به 
سال گذش��ته اعالم کرد. وی خاطر نشان کرد 
با توجه به اس��تقبال دانش��جویان ثبت نام در 
روزهای ششم و هش��تم و نهم مهر نیز تمدید 
ش��د. داود رییس��ی در پایان اف��زود : عالوه بر 
افرایش تعداد رشته هایی که امسال اضافه شد 
) الکتروتکنی��ک و تربیت بدنی (  ، بخش��نامه 
مج��وز ثبت نام بدون کنکور س��ازمان س��ما و 
همچنین گسترش دامنه ثبت نام دیپلمه های 
نظری ، علت اصلی افزایش این آمار بوده است. 
الزم به ذکر اس��ت که ثبت نام در آموزش��کده 
فنی و حرفه ای سما نیز امسال با رشد مطلوبی 

مواجه بوده است. 

داود رییسی سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما در مصاحبه با خبرنگار نسیم دانشگاه 
به تش��ریح  تجهیز کارگاه های الکتروتکنیک در آموزش��کده های س��ما پرداخت. وی از تجهیز و 
تکمیل کارگاه های برق  نس��بت به س��ال گذش��ته در آموزش��کده خبر داد. عضو شورای آموزشی 

آموزش��کده علت  این تجهیز را افزایش رش��ته الکترو تکنیک به رش��ته های موجود در آموزشکده 
نسبت به سال گذشته اعالم کرد. وی خاطر نشان کرد که با توجه به استقبال دانشجویان در ثبت 

نام این رشته،4 کارگاه مجهز برای دانشجویان دایر شد  . 

سرپرست آموزشکده پسرانه سما

تجهیز و راه اندازی کارگاه های الكتروتكنیک در آموزشكده های سما 

رشد 20 درصدی تعداد 
 دانشجویان ثبت نامی در 
نیم سال اول 91-92

در حال حاضر دو آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه و 
دخترانه زیر نظر معاونت سما دانشگاه  آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان )اصفهان( فعالیت می کند که هر یک در پنج 
رشته به جذب دانشجو می پردازند و از امکانات خوبی هم 
برخوردارند.

سرپرست آموزشکده پسرانه سما

طلوع مهر ، فصل شكوفایي گل هاي علم و معرفت 
بر همه دانش دوستان و خردورزان مبارك باد.

 روز چهار شنبه29شهریور91 جشن شکوفه ها با حضور 
اولی��ا و دان��ش آموزان پایه هاي اول و آمادگي با ش��ور و 
نش��اط فراوان برگزار ش��د و دانش آم��وزان و نوآموزان با 
آموزگار کالس خودش��ان و محیط مدرسه آشنا شدند و 

سپس به آنان هدیه و یک شاخه گل اهدا شد.

  جش��ن عاطفه ه��ا  روز چهارش��نبه 5 مهرماه 91 در 
دبس��تان س��ما2 برگزار و دان��ش آم��وزان و نوآموزان 
ب��ا ش��ور و اش��تیاق وص��ف ناپذی��ری در ای��ن ام��ر 
 خداپس��ندانه شرکت کرده و به دانش آموزان نیازمند و 

زلزله زدگان آذربایجان کمک نمودند.

برگزاری جش��ن شکوفه ها باحضور دانش آموزان پایه اول و 
آمادگی به همراه والدین  گرامیشان

حضور مدیر کل آموزش 
 و پرورش استان 

در دانشگاه

مدیرکل آم��وزش و پرورش اس��تان 
با حضور در دانش��گاه آزاد اس��المی 
واح��د خوراس��گان)اصفهان( با دکتر 
فروغ��ی ریی��س دانش��گاه دی��دار و 
 گف��ت و گو کرد و درخصوص تحکیم 
هم��کاری های آم��وزش و پرورش و 

دانشگاه مذاکره کردند.
آق��ای عاملی��ان همچنین ب��ا معاون 
سما دانش��گاه در دفتر ایشان مالقات 
ک��رد و از نزدیک در جریان چگونگی 
فعالی��ت های مراکز و مدارس س��ما 
قرار گرف��ت. وی همچنین با عزیمت 
ب��ه مح��ل اح��داث مجتم��ع عظیم 
آموزش��ی فرهنگی سما واقع در ضلع 
جنوبی دانش��گاه ابراز امیدواری کرد 
که گس��ترش چنین مراک��زی بتواند 
 ب��ه کیفی��ت تعلی��م و تربیت نس��ل 

آینده ساز کمک کند.
گفتنی است زمین اختصاص یافته به 
مجتمع بزرگ آموزشی فرهنگی سما 
حدود 6 هکتار اس��ت ک��ه با احداث 
 آن، هم��ه آموزش��کده ه��ای فنی و 
حرفه ای و مدارس سما در آن استقرار 
خواهن��د یاف��ت و امکان��ات جانب��ی 
 مطلوبی برای آنان در نظر گرفته شده 

است. 
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مرکز همایش های بین المللی امیرکبیر دانش��گاه 
آزاداسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( در آذرماه 
1389 همزمان با اولین س��مپوزیوم  بین المللی 
دندانپزشکی ایران به گنجایش 880 نفر با چشم 
ان��دازی زیب��ا و منحصر به ف��رد در فضایی کاماًل 

فرهنگی و آکادمیک افتتاح شد.
این س��الن با در اختیار داش��تن فضایی مناس��ب 
 ب��ه منظور برگ��زاری س��مینارها و کنگ��ره های 
بین المللی، مل��ی و منطقه ای و با برخورداری از 
امکانات منحصر به فرد و منابع انس��انی متخصص 
همراه با کادری مجرب و با سابقه در امور برگزاری 
کنگره ها و سمینارهای فرهنگی،هنری،اجتماعی 
ب��ه طور حتم از جمله مناس��ب ترین مکان ها در 

کالن شهر اصفهان است.
این س��الن گردهمایی با برخورداری از سیس��تم 
امور اداری ق��وی به انضمام به روزترین تجهیزات 
کامپیوت��ری ، س��معی و بص��ری زیر نظ��ر حوزه 
معاونت پژوهش��ی دانش��گاه و با امکانات س��الن 
اصل��ی به گنجای��ش 700 نفر ،دو س��الن جنبی 
90 نف��ره و یک س��الن نمایش��گاهی ب��ه همراه 
دو س��الن پذیرای��ی، آم��اده خدم��ت رس��انی به 
تمام��ی گروه ه��ای برگزار کنن��ده همایش های 
 علم��ی و تخصصی در س��طح اس��تان و کش��ور 

است.

دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(

مرکز همایش های بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( از نظر موقعیت مکانی در ساختمان اندیشه )سازمان اداری و اجرایی 
دانشگاه( قرار گرفته و درگاه آن مستقل و در عین حال مرتبط با بخش های اداری این مجموعه است.

این مرکز دارای یک سالن اصلی، 5 سالن جانبی و 6 اتاق می باشد که با عنوان های تمرین و گریم برادران و خواهران، ترجمه و فرمان نامیده شده و 
امکانات الزم در هر یک به کار گرفته شده است.

مـرکـز همـــایش هـای بين المللی اميـرکبيـر
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 وظایف مرکز همایش های 
بین المللی امیرکبیر

 تنظی��م تقوی��م کاری و تدوی��ن خط مش��ی 
برگزاری هر یک از همایش ها؛

 جمع آوری تقاضای برگزاری همایش ها؛
 برنامه ریزی، اجرا و برگزاری همایش های ملی 

و بین المللی
 اط��الع رس��انی گس��ترده در س��طح مل��ی و 
بی��ن الملل��ی به منظ��ور برگ��زاری همایش ها، 
از طری��ق درج اطالعی��ه های فراخ��وان  و ارائه 

اطالعات در سایت دانشگاه؛
 طراح��ی، چاپ و تکثیر انتش��ارات م��ورد نیاز 
همایش مانند بروش��ور، پوستر، کتاب و خالصه 

مقاالت؛
 جم��ع آوری مق��االت علم��ی و تحقیقاتی به 
منظ��ور ارائه در همایش ه��ا و برنامه ریزی برای 
بررس��ی و انتخاب مقاالت توسط اعضای کمیته 

علمی همایش؛
 برنام��ه ری��زی و س��ازماندهی ام��ور مرتبط با 
ش��رکت کنندگان هر همایش از جمله ثبت نام، 
تأمی��ن امکانات مورد نیاز، پذیرایی و تس��هیالت 

شرکت در همایش
 انج��ام هماهنگ��ی ه��ای الزم از نظ��ر زمان و 

امکانات؛
 انج��ام ام��ور س��معی و بص��ری ه��ر ی��ک از 

همایش ها
 بررسی و ارزشیابی هر یک از همایش ها از دید 

شرکت کنندگان
 تهیه گزارش عملکرد سالیانه؛

 امکانات مرکز همایش 
امیرکبیر

 سالن اصلی با ظرفیت 700 نفر
 سالن جنبی A با ظرفیت 90 نفر
 سالن جنبی B با ظرفیت 90 نفر

 سالن نمایشگاه )گالری نمایش( با فضای 233 
متر

 سالن پذیرایی A با فضای 200 متر
 سالن پذیرایی B با فضای 200 متر

 اتاق تمرین خواهران
 اتاق تمرین برادران

 اتاق گریم خواهران
 اتاق گریم برادران

 دو اتاق ترجمه هم زمان
 اتاق فرمان

 سالن اصلی

س��الن اصل��ی همایش ب��ه مت��راژ 900 متر و با 
ظرفیت 700 نف��ر در دو طبقه، قابلیت برگزاری 
 همای��ش، جش��نواره و کارگاه ه��ای آموزش��ی 
مراس��م های فرهنگی و هنری را به همراه پخش 

فیلم دارا می باشد.
 س�الن دارای دو ورودی مجزا به ش�رح زیر 

می باشد:
ورودی اصل��ی س��الن همای��ش در در ش��رقی 

ساختمان اندیشه 
ورودی غربی در طبقه دوم ساختمان اندیشه

امکانات سالن اصلی

الف( تجهیزات و امكانات داخل سالن 
تمامی فضای س��الن آکوستیک بوده و در نتیجه 
هنگام اج��رای برنامه هیچ گون��ه تداخل صوتی 

صورت نمی گیرد.
س��الن دارای یک صحنه نمای��ش به متراژ 125 
متر می باش��د که توسط یک پرده به دو قسمت 

مجزا )تمرین و نمایش( تقسیم می شود.
روی صحن��ه نمای��ش ی��ک میز 7 نف��ره 3 تکه 
مخصوص هیأت رئیس��ه به همراه 2 عدد تریبون 

واقع شده است. 
صحنه نمایش مجهز به نور عمومی و اختصاصی 

می باشد.
سالن دارای سیس��تم ضبط تصاویر )4 دوربین( 
در زوایای مختلف با قابلیت کنترل از اتاق فرمان 

می باشد.
 تمامی نقاط س��الن مجهز به اینترنت بی س��یم 

می باشد.
صحن��ه مجهز به پرده اکران ثابت به ابعاد 9 متر 
در 8 متر با قابلیت پخش فیلم و تصاویر بر روی 

آن می باشد.
ارس��ال تصاویر و صوت از روی صحنه نمایش به 
ات��اق فرمان به منظور ضب��ط و مونتاژ هم زمان 

امکان پذیر است.
 قابلیت تماس بی سیم با عوامل اجرایی در اتاق 
فرمان به منظور هماهنگی الزم امکان پذیر است.

ب( سیستم صوتی
ب��ا درنظ��ر گرفتن کاربری س��الن اصل��ی مرکز 
همای��ش ب��رای اجرای س��خنرانی، کنس��رت ، 
نمایش فیلم و کارگاه های آموزش��ی با استفاده 
از تکنیک Line Array باندها به صورت معلق 
در قس��مت های راست و چپ صحنه نمایش به 
سمت تماش��اگران و مخاطبان قرار گرفته است 
و برای تولید حجم کاف��ی صدا به هنگام اجرای 
موسیقی یا س��خنرانی 2 عدد Subwoofer بر 

روی صحنه نمایش تعبیه شده است.
اس��تفاده هم زم��ان از 15 میکروفون باس��یم به 
هم��راه 3 میکروفون بی س��یم و یک میکروفون 
یق��ه ای، یکی دیگر از امتیازات سیس��تم صوتی 

سالن همایش می باشد.
ج( اتاق فرمان

و   DVD Player توس��ط  تصاوی��ر   نمای��ش 
دوربین های مستقر در سالن بر روی پرده ی اکران؛

ارتب��اط صوت و تصویر توس��ط سیس��تم ویدیو 
کنفرانس با دیگر نقاط؛

تصاوی��ر  ضب��ط  سیس��تم  روی  ب��ر   کنت��رل 
)4 دوربین(، داخل سالن؛

 DV  ضبط هم زمان صدا و تصویر بر روی فیلم
و DVD؛ 

و   Visualizer از  ارس��الی  تصاوی��ر  نمای��ش 
سیستم کامپیوتری بر روی پرده اکران؛

اج��رای فایل ه��ای صوتی و تصوی��ری با فرمت 
ات��اق  از   VCD  ،DVD  ،MP3 ،DV ه��ای 
 فرمان بر روی پرده اکران و سیستم صوت سالن 

همایش
سیس��تم ترجمه هم زمان دارای 30 عدد گوشی 
 س��بک بی س��یم ب��ا توانایی ترجم��ه ی دوزبان 

) اتاق ترجمه(؛ 
امکان ارتباط بی سیم به منظور بر قراری ارتباط 
ب��ا عوامل اجرایی بر روی صحنه نمایش یا داخل 

سالن؛
د( سامانه هوشمند مدیریت، کنترل و ثبت 

)RFID( دسترسی
سیستم مدیریت پذیرش و صدور مدرك:

این سیس��تم قابلیت صدور مدارک افراد ذینفع 
در همایش از جمله برگزارکنندگان )پرس��نل( و 

شرکت کنند گان )میهمانان( را دارا می باشد.
فرآیند اطاعات پایه: 

این فرآیند امکان ثبت اطالعات پایه و مدیریتی 
 سیس��تم را به مدیریت س��الن و ی��ا کاربر مجاز 

می دهد.

 این امكانات گزینه های زیر را شامل می شود:
ثبت همایش؛

ثبت گواهینامه؛
ثبت اسکان و پذیرایی؛

ثبت ان��واع س��رویس ه��ای جانب��ی و هدایای 
تبلیغاتی؛

ثبت انواع دوره ها و کارگاه های آموزشی؛
ثبت اسامی شرکت کنند گان و سخنرانان؛

امکان ثبت امتیاز دهی ب��ه منظور فعالیت های 
همایش؛

- فرآیند پذیرش و ترخیص میهمانان:
ای��ن فرآین��د ب��ا ورود میهمان��ان در همایش و 
 پذی��رش آنان توس��ط پرس��نل همایش ش��روع 
م��ی ش��ود و پ��س از اج��را، ترخی��ص و صدور 

گواهینامه برای ایشان پایان می یابد.
-فرآیند شرکت در دوره ها و کارگاه:

در این فرآیند با ورود میهمان به کارگاه نام او به 
عنوان شرکت کننده ثبت می شود.

-فرآیند اس�تفاده از امكانات تدارك دیده 
در همایش از قبیل تغذیه ، اینترنت و غیره.

-فرآیند دریافت هدایا.
-فرآیند صدور گواهینامه.

-فرآین�د انج�ام نظر س�نجی و گزارش�ات 
همایش.

 مقررات و ضوابط استفاده از 
سالن همایش امیر کبیر

 ب��ا توجه ب��ه ظرفیت س��الن )700 نفر(، رزرو 
 س��الن تنها ب��ه منظ��ور همایش های��ی صورت 
م��ی گیرد که تعداد ش��رکت کنن��دگان حداقل 

300 نفر باشند.
 واح��د متقاضی بای��د حداق��ل 20 روز قبل از 
تاریخ برگزاری همایش نس��بت ب��ه رزرو تلفنی 
 س��الن اقدام کنند و پس از آن حداکثر به مدت 
5 روز از تاریخ تماس نسبت به ارسال فرم تکمیل 

شده به مدیریت سالن دانشگاه اقدام کنند.
 واحد متقاضی باید ضمن درخواست کتبی، یک 
نفررا به عنوان نماینده تام االختیار مشخص کند 
که تمامی امور مربوط ب��ه همایش با هماهنگی 

ایشان انجام شود.
 با توجه به اهمیت اس��امی و تع��داد مدعوین، 
واح��د متقاضی می باید در درخواس��ت اولیه به 
طور دقیق تعداد و اسامی مدعوین را به مدیریت 

سالن دانشگاه ارسال کند. بدیهی است مسوولیت 
ناشی از ارسال فرم های ناقص به عهده ی واحد 

متقاضی می باشد.
 برنام��ه همایش بای��د حداقل یک هفته قبل از 
زمان برگزاری به مدیریت سالن ارسال شود. هر 
گونه تغییر در برنام��ه باید حداقل 2 روز قبل از 

برگزاری مراسم به اطالع رسانده شود.
 برنامه ی ارائه ش��ده توس��ط واح��د متقاضی 
به صورت کامل توس��ط اپراتور  س��الن اجرا می 
 ش��ود و حضور افراد در محل اتاق فرمان ممنوع 

می باشد.
 تمام��ی برنام��ه های اجرا ش��ده در س��الن به 
ص��ورت خودکار ضبط می ش��ود؛ لذا در صورت 
عدم تمایل به ضبط برنامه ها با مدیریت س��الن 

دانشگاه هماهنگ شود.
 ه��ر گون��ه فیلمبرداری و عکاس��ی، خ��ارج از 
امکانات سالن همایش باید با هماهنگی مدیریت 
س��الن دانشگاه انجام ش��ود و استفاده از دوربین 

شخصی و موبایل ممنوع می باشد.
 تمامی امور دبیرخانه ای همایش اعم از ثبت نام 
مدعوین، تکثیر و توزیع جزوه و....... به عهده واحد 
متقاضی می باش��د و مدیریت س��الن دانشگاه در 
این خصوص هیچ  گونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

 ورود ه��ر گونه مواد غذایی و خوراکی به محل 
سالن همایش ممنوع است و پذیرایی از مدعوین 
در س��الن های جنبی و با توج��ه به فضا و زمان 

مشخص شده انجام می شود.
 ن��وع پذیرای��ی از مدعوین در قال��ب ضوابط بر 

اساس قرارداد منعقده انجام خواهد شد.
 موارد خاص امنیتی )حضور مهمانان خارجی و 
گروه های خبری( باید با دفتر حراس��ت دانشگاه 
هماهنگ شده و به مدیریت سالن دانشگاه اعالم 

شود.
 در تمامی زمان اجرای برنامه اس��تفاده از تلفن 

همراه مجاز نمی باشد.
 هر گونه دخل و تصرف در وس��ایل موجود در 
 س��الن همایش و ورود و خروج وس��ایل ممنوع 

می باشد.
 رعایت نظم و انضباط و ش��ئونات اس��المی در 
زمان برگزاری مراسم به عهده واحد متقاضی می 

باشد.
 حفظ و نگه داری از وس��ایل موجود در س��الن 
به عه��ده واحد متقاضی می باش��د و در صورت 
 ب��روز خس��ارت ، واح��د متعه��د به جب��ران آن 

می باشد.

مـرکـز همـــایش هـای بين المللی اميـرکبيـر



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  چهارم
10 مهرماه 1391

رشته های جراحی دهان و فک و 
صورت از لحاظ وسعت و تنوع مطالب، 

از جایگاه ویژه ای برخوردار است و 
 روند سریع رشد آن در زمینه تئوری و 

تکنیک های جراحی ایجاب می کند که 
دندانپزشکان خود را با پیشرفت های جدید 

وفق داده و همگام با زمان حرکت نمائید.
کتاب1:

مشکالت حین عمل و بعد از عمل:
عوارض کشیدن دندان، زیاد و متنوع هستند 

و ممکن است حتی هنگامی که حداکثر مراقبت 
انجام می شود نیز اتفاق بیفتد.این مشکالت به 
دو گروه اصلی تقسیم می شوند:مشکالت حین 

عمل و مشکالت بعد عمل...

کربوهیدرات، چربی و پروتئین
طبقه بندی نقش آن در سالمتی

چه مقدار، چه نوع و چگونه قبل، 
هنگام و پس از تمرین مصرف شوند

ویتامین ها و مواد معدنی
طبقه بندی، نقش آنها در سالمتی، نیاز روزانه و 

تولید انرژی ورزشکاران
آب

تعادل آب، نیاز روزانه و نقش هیدراتاسیون 
قبل، هنگام و پس از تمرین
مکمل ها و کمک های نیروزا

نقش و نیازمندی ورزشکاران
تغذیه خاص

در سفر، افراد و محیط ها خاص

دبیرخان��ه نخس��تین کنفران��س و 
جشنواره ملی ایران خالق با ارسال 
گواهینامه اش��تهار ب��ه خالقیت و 
نوآوری برای دانش��گاه آزاد اسالمی 
)اصفه��ان(  خوراس��گان  واح��د 
ابری رییس  دکتراحمدعلی فروغی 
 دانشگاه را شایسته تقدیر و تجلیل 

دانست.
 درمتن این گواهینامه آمده اس��ت 
ک��ه براس��اس نتای��ج ارزیابی های 
صورت گرفته توس��ط هیات داوران 
اولین دوره جایزه ملی ایران خالق 
درسال 1391، دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراسگان بنا برامتیاز کسب 
ش��ده موفق به دریافت گواهینامه 
 اش��تهار ب��ه خالقی��ت و ن��وآوری 

شد.
ب��ه همین خاطر ل��وح تقدیری نیز 
برای آق��ای دکتر احمدعلی فروغی 
 اب��ری ب��ا امض��ای مجی��د جهانی 
دبیرکل و جلی��ل صمدآقایی دبیر 
کنفرانس  نخس��تین  علمی  کمیته 
و جش��نواره مل��ی ای��ران خ��الق 
ارس��ال ش��ده اس��ت. این موفقیت 
را ک��ه در ادام��ه سلس��له توفیقات 
قبل��ی ای��ن واح��د دانش��گاهی به 
 دس��ت آم��ده، ب��ه جن��اب آق��ای 
دکت��ر احمدعل��ی فروغ��ی رییس 
مدی��ران،  عم��وم  و  دانش��گاه 
کارکن��ان ، اعضای هی��ات علمی و 
دانش��جویان و جامعه علمی استان 
 اصفه��ان صمیمان��ه تبریک عرض 

می کنیم.

پنجمین جشنواره فن آوري نانو طي روزهاي 
س��یزدهم تا هفدهم مهرماه در س��الن خلیج 
 فارس محل دایمي نمایش��گاه هاي بین المللي 

تهران برگزار شد. 
در این جش��نواره دانش��گاه آزاد اس��المی به 
صورت متمرکز به ارائه دستاوردهای تعدادی 
 از واحدهای دانش��گاهی از سراس��ر کش��ور 

پرداخت. 
مرکز رش��د فناوری دانش��گاه آزاد اس��المی 
واح��د خوراس��گان )اصفهان( ب��ا ارائه چهار 
 فناوری در حوزه نانو در این نمایشگاه شرکت 

کرد.
دس��تاوردهای ارائ��ه ش��ده توس��ط مرک��ز 
رش��د فناوری دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خوراس��گان )اصفه��ان( عبارتن��د از: بهین��ه 
س��ازی محیط کشت بافت گیاهی با استفاده 
از فن��اوری نان��و )ارائ��ه دهن��ده: مهن��دس 
کام��ران صف��وی(، بررس��ی اثر اس��تفاده از 
نان��و رس )NanoClay( در جلوگی��ری از 
فرس��ایش بادی و کاهش بیاب��ان زایی )ارائه 

 دهن��ده : مهندس مرج��ان پدی��دار(، تولید 
س��رامیک های نانو زئولی��ت کلینوپتیلولیت 
طبیعی برای حذف فلزات سنگین و آمونیوم 
موجود در پساب های شهری و صنعتی )ارائه 
دهنده : مهندس محمدجواد عسگری(، حذف 
کروم از پس��اب با اس��تفاده از نانوکامپوزیت 
زئوالیت- مگنتایت/ آه��ن صفر )ارائه دهنده 
: مهن��دس میترا عطاآبادی(. این نمایش��گاه 
م��ورد بازدید بس��یاری از مقامات کش��وری 
و مس��ئولین دانشگاه آزاد اس��المی از جمله 
 دکتر صمدی مدیر کل ارتباط با صنعت قرار 

گرفت. 

افتخاری دیگر برای دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(
دریافت گواهی نامه اشتهار 

به خالقیت و نوآوری

حضور فعال 
مرکز رشد دانشگاه در جشنواره نانو

 مقدمه ای بر اکتشاف 
ذخایر معدنی

 کتاب تغذیه گیاه و کشت بدون 
خاک

 راهنمای جامع تغذیه 
ورزشکاران

 فنون پیشرفته در مدیریت 
کشت بدون خاک

 اصول زمین شناسی،اکتشاف، 
حفاری و بهره برداری نفت و گاز

 مجموعه مقاالت همایش ملی ایده 
های نو در حسابداری و حسابرسی

تازه هـای نشـر

فعالیت های پژوهشی دانشكده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 74 طرح پژوهش��ی درون دانشگاهی و 30 طرح پژوهشی برون 
دانش��گاهی خاتمه یافته و 59 طرح پژوهش��ی درحال اجرا توس��ط 

اعضای هیات علمی؛
 چاپ بیش از 22 جلد کتاب تخصصی کش��اورزی توسط اعضای 

هیات علمی؛
 چاپ 110 مقاله علمی پژوهشی درمجالت داخلی و 210 مقاله 

ISI  در ژورنال های خارجی؛
 برگزاری کارگاه تولید جنین و انتقال آن با مشارکت پژوهشکده 

رویان برای اولین بار در ایران؛
 برگ��زاری س��ه کنگره مل��ی بازیاف��ت و اس��تفاده از منابع آلی 

تجدید شونده در کشاورزی؛
 برگزاری شش��مین دوره همایش ملی ایده های نودر کشاورزی 

در سال 1390؛
 ارائ��ه مقاله در 600 همایش داخل��ی و 80 همایش بین المللی 

خارج از کشور؛
 Journal of Research انتش��ار مجله علمی پژوهشی با نام 

in Agricultural Science؛
 انتش��ار مجله پس��ماند و پس��اب و چاپ الکترونیک آن توسط 

انتشارات Springer با نام :
 Journal of Recycling Of Organic Waste in

Agriculture؛
 عقد تفاهم نامه با موسس��ه تحقیقاتی AgResearch نیوزیلند 

و عقد تفاهم نامه با سازمان بازیافت، سازمان پارک ها و فضای سبز 
، ذوب آهن و ش��هرک علمی تحقیقاتی اصفهان و ایجاد زمینه های 
ارتباط با س��ازمان محیط زیست ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی ، مرکز تحقیقات کشاورزی ، حوزه پژوهشی 
ش��هرداری اصفه��ان ، اس��تانداری اصفهان ، ش��بکه پژوهش و فن 
 آوری استان ، ش��رکت فوالد مبارکه ، شرکت شهرک های صنعتی 

شرکت های گیاهان دارویی و موسسه تحقیقات شیالت ایران؛
 ایجاد پنج هسته تحقیقات کاربرد کشاورزی در مرکز رشد دانشگاه

 راه اندازی مرکز بیوتکنولوژی کشاورزی؛
 ایجاد مرکز تحقیقات پسماند و پساب؛

 اخذ مجوز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی؛
 ایج��اد انجم��ن ها و هس��ته های علمی در گ��روه های مختلف 

دانشکده با هدف؛
- برگزاری دوره های تئوری و عملی درباره مسائل علمی؛

- برگزاری اردوهای آموزش��ی و آشنایی با مراکز علمی و تحقیقاتی 
مرتبط با رشته؛

 233 جلد پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده و 96 جلد پایان 
نامه درحال اجرا در مقطع کارشناس��ی ارش��د تا نیمسال اول سال 
1391 و 8 جل��د پایان نامه درح��ال اجرا در مقطع دکتری تا پایان 

نیمسال اول سال 1391؛
 ایج��اد مرکز تخصصی کش��اورزی با هماهنگی س��ازمان جهاد 

کشاورزی استان اصفهان؛

کتاب مقدمه ای بر اکتشاف ذخایر معدنی 
تالیف برجسته ترین اساتید دانشگاه و 

متخصصان بین المللی رشته اکتشاف 
ذخایر معدنی می باشد.انتشارات دانشگاهی 
بلک ول در سال 2006 میالدی این کتاب را 

پس از تجدید نظر نویسندگان برای دومین بار 
به چاپ رسانیده است.مولفین تالش کرده اند 
نتایج تجربیات علمی و عملی خود را به تفصیل 
در یازده فصل به زبانی ساده به دانشجویان و 

کلیه عالقه مندان به اکتشاف ذخایر معدنی بیان 
نمایند. اقتصاد ذخایر معدنی، کانی شناسی ذخایر 

اقتصادی،زمین شناسی و مدل سازی ذخایر معدنی، 
اکتشافات مقدماتی،از پی جویی تا پیش امکان 

پذیری، سنجش از دور، روش های ژئوفیزیکی،ژئو 
شیمی اکتشافی، اطالعات اکتشافی،روش های 
ارزیابی و ارزیابی پروژه از عناوین فصول این 

کتاب می باشد.

کتاب فنون پیشرفته در مدیریت 
کشت های بدون خاک، به عنوان 

یک کتاب کارآمد علمی و کاربردی، با 
استفاده از بهترین منابع علمی و به روز جهان 

و براساس سال ها تجربه نویسنده،تالیف 
شده است که مطالعه آن برای دانشجویان و 

کارشناسان عالقه مند به کشت های بدون 
خاک،همچنین گلخانه دارانی که قصد دارند 

از طریق کشت های بدون خاک، محصوالتی با 
عملکرد و کیفیت باال تولید نمایند، بسیار مفید 

خواهد بود.
این کتاب مباحث کاملی در خصوص محیط 
کاشت، روش و محاسبات الزم در آبیاری 

گیاهان، همچنین محاسبات و عوامل موثر بر 
تغذیه گیاهان و معرفی سیستم های کاشت 

بدون خاک را، به طور کاربردی در اختیار 
خوانندگان قرار می دهد.  

محورهای همایش:
حسابداری سرقفلی و دارائی های 

غیرمنقول
حسابداری طرح های بازنشستگی و بیمه و نحوه 

گزارشگری آنها
گزارشگری سود و زیان تسعیر ارز و دستاوردهاو 

خسارات ناشی از صادرات ارزی
دارائی های برون ترازنامه ای و حسابداری ساختگی

گزارش گری ابزارهای مشتقه و تعهدات و بدهی های 
جانبی

حسابداری زیان های احتمالی ناشی از مسائل محیطی 
و توسعه پایدار

میزان سرمایه گذاری گزارش گری تحت وب بر 
استفاده  کنندگان

کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت مانند JIT در 
بخش خدمات

مقایسه تکنیک های حسابداری مدیریت در بخش های 
تولیدی و بخش های خدماتی

تولید ناب به عنوان یک فلسفه و ...

کتاب زمین شناسی نفت)جلد اول(
برگردان کتاب اصول زمین شناسی، 
اکتشاف، حفاری و بهره برداری نفت 

و گاز است که توسط دکتر نورمن،ج،هاین استاد 
زمین شناسی نفت دانشگاه تالسا تالیف گردیده 

است. این کتاب جهت تدریس در دوره کارشناسی 
رشته زمین شناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد 

مهندس نفت در گرایش های مختلف، مهندسی 
معدن و سایر رشته های مرتبط و همچنین کارکنان 

غیر متخصص در صنعت نفت بسیار مناسب می 
باشد. این کتاب در 12 فصل اصول زمین شناسی 

مربوط به منشا و طرز تشکیل نفت و گاز مهاجرت 
و تشکیل کله های نفتی و گازی، خواص فیزیکی 
و شیمیایی نفت و گاز، سنگهای مخزن و سنگهای 

پوشش را به زبانی بسیار ساده برای دانشجویان و 
عالقه مندان به صنعت نفت و گاز بیان می دارد.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهارم 
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راس��تای  در  دانش��گاه  عمران��ی  معاون��ت 
 تامی��ن نیازبخش ه��ای گوناگون دانش��گاه 
فعالی��ت های متعددی را تاکنون انجام داده 
و پروژه ه��ای زیادی را هم در دس��تور کار 
دارد که درش��ماره گذشته نسیم دانشگاه به 
معرفی عمومی آن پرداختیم. از این ش��ماره 
برآنیم تا با تمرک��ز برهریک از این پروژه ها 
مش��خصات فنی و کاربردی آن را ارائه کنیم 
تا کاربران درجریان اقداماتی که برای تامین 

امکانات آنان صورت می گیرد قرار گیرند.
یکی از پروژه های در دست احداث ساختمان 
معماری و نمایش��گاه است که در زمینی به 
وس��عت 2 هزار و 400 مترمربع. زیربنای 5 
هزار و 100 مترمربع و زیربنای مفید 4 هزار 

و 400 مترمربع ساخته می شود.
ای��ن مجموع��ه ک��ه درخدم��ت دانش��کده 
مکم��ل  توان��د  م��ی  اس��ت   معم��اری 
نیازمندی های دانش��کده مذکور باشد. الزم 
به ذکراست که دانش��کده معماری دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد خوراسگان )اصفهان( به 
لحاظ کیفی از سطح بسیار باال و قابل قبولی 
برخوردار اس��ت و با توجه به اینکه اصفهان 
را ب��ه لحاظ کث��رت حضور ونق��ش آفرینی 
مهندس��ان شهرمهندس��ان نیز می خوانند 
این دانش��کده توانس��ته بس��یاری از دانش 
آموخت��گان خود را در حیطه های اجرایی و 
عملیاتی و مدیریتی اس��تان و کشور معرفی 

کند.

مش��خصات فنی وکارب��ردی این پ��روژه را 
در گف��ت وگو با مهن��دس کیومرث کریمی 
، مدیرپ��روژه مورد بررس��ی ق��رار دادیم که 

ازنظرتان می گذرد:
مهندس کریمی مشخصات این پروژه را این 

چنین توصیف کرد:
در طبقه همکف: یک کتابخانه با مس��احت 
250 مت��ر و دوس��الن مطالع��ه مخص��وص 
دختران و پسران هریک به مساحت 55 متر 
مربع واقع ش��ده است، 6 کالس 50 متری و 
چهارآتلیه 75 متری ، یک س��الن اسالید و 
نمایش فیلم به مساحت 160 مترمربع ویک 
مجموعه ش��امل دفتر استادان ، مدیرگروه و 
اتاق جلس��ات به مس��احت 150 مترمربع و 
همچنین س��رویس های بهداش��تی ازبخش 

های مختلف این طبقه به حساب می آید.
مهندس کریمی افزود این پروژه در دوطبقه 
احداث می ش��ود که طبقه اول آن نیزشامل 
نمایش��گاهی برای آث��ار دایمی به وس��عت 
180 مترمرب��ع ، دفتر اس��تادان ، مدیرگروه 
و اتاق جلس��ات با مس��احت 150 مترمربع 
و دو نمازخان��ه خواهران و ب��رادران هریک 
با زیربن��ای 75 مترمرب��ع و امکانات جانبی 
ش��امل : کفش کن ، وضوخان��ه و... تعداد 8 
کالس 50 متری ، چهار آتلیه 75 متری،یک 
س��الن کامپیوتر به مس��احت 140 مترمربع 

می باشد.
وی ادام��ه داد ک��ه دو آسانس��ور نیز دراین 

پ��روژه درنظر گرفته ش��ده که یک��ی از آنها 
باربر است.

مشخصات ظاهری:
این س��اختمان ب��ه گفته مهن��دس کریمی 
 از نظ��ر نم��ا با دیگر س��اختمان ه��ا دارای 

تفاوت های کلی است.
از جمل��ه اینک��ه ی��ک نورگیر ب��ام به طول 
ح��دود 60 مترمربع و به عرض 12 مترمربع 
ب��ه صورت نی��م کره تعبیه ش��ده که حالت 
کشویی دارد وبا نیروی برق قابل جابه جایی 

است تا امکان تهویه هوا درآن فراهم شود.
 همچنی��ن نم��ای س��اختمان، ترکیب��ی از 
س��نگ های گرانیت مشکی نطنز و صلصالی 

به اضافه آجر آذرخش قم می باشد.
س��نگ فرش کف س��اختمان نی��ز از جنس 
س��نگ هرس��ین به اضافه تراورتن شکالتی 

کاشان است.
مهن��دس کریم��ی در تش��ریح دیواره��ای 
س��اختمان گف��ت: دیوارها به دلیل س��بک 
ب��ودن و برخ��ورداری از خصوصی��ت عایق 
صوتی و حرارت��ی و صرفه جویی در مصرف 
سوخت تمامی از جنس 3D Panel )پانل 
مش��بک عای��ق دار( احداث ش��ده و جنس 
دیواره��ای داخل��ی نمایش��گاه ه��م از آجر 

آذرخش قم است.
ازدیگر، شخصات این ساختمان می توان به 
آب نمای سراسری طبقه همکف اشاره کرد 
که ازجنس مصال��ح GRP )فایبرگالس( وبا 

طراح��ی ویژه و زیبا، تن��وع فوق العاده ای به 
ساختمان بخشیده است.

مدی��ر پ��روژه افزود در طراحی س��قف پروژه 
از بلوک س��بک و پل��ی اس��تایرن )یونولیت 
 کندس��وز( اس��تفاده ش��ده و در ک��ف همه 
بخ��ش ها هم پوک��ه لیکای صنعت��ی که در 
سبک س��ازی سازه نقش به س��زایی دارد به 

کار رفته است.
در و پنجره ها :

پنج��ره های این پروژه درهمه قس��مت ها از 
جنس UPVC اس��ت که با بهترین کیفیت 
درمقابل صوت و حرارت عایق اس��ت، درهای 
ورودی ساختمان فلزی است و درهای داخلی 

نیز چوبی و سکوریت پیش بینی شده است.
مهندس کریم��ی در مورد هزین��ه های این 
پ��روژه نیز گفت که ح��دود 10 میلیارد ریال 
تاکنون هزینه شده و حدود 15 میلیارد ریال 
دیگر نیز تا تکمیل نهایی هزینه خواهد ش��د 
و برآورد ما این اس��ت که تا یک س��ال دیگر 
بتوانیم آن را برای بهره برداری نهایی تحویل 

دهیم.
الزم به ذکراس��ت که این پروژه خصوصیات 
فن��ی ریزتر و دقیق تری هم دارد که ارائه آن 
برای خوانن��دگان غیرتخصصی فاقد ضرورت 
است و دراین گزارش سعی شده تا به مواردی 
اش��اره کنیم که برای کارب��ران و خوانندگان 

اهمیت دارد.

این مجموعه که درخدمت 
 دانشکده معماری است 
 می تواند مکمل 
نیازمندی های دانشکده 
مذکور باشد. الزم به 
ذکراست که دانشکده 
معماری دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان 
)اصفهان( به لحاظ کیفی از 
سطح بسیار باال و قابل قبولی 
برخوردار است و با توجه 
به اینکه اصفهان را به لحاظ 
کثرت حضور ونقش آفرینی 
مهندسان شهرمهندسان نیز 
می خوانند این دانشکده 
 توانسته بسیاری از 
دانش آموختگان خود را در 
حیطه های اجرایی و عملیاتی 
و مدیریتی استان و کشور 
معرفی کند.

آشنایی با پروژه ساختمان معماری و نمایشگاه دانشگاه

پالن طبقه همکف

پالن طبقه اول

نمای شرقی

نمای جنوبی

آب نمای داخلی پروژه
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ابوالفضل شریعتی
معدل:خیلی خوب

امیر حسین اروجی 
معدل:خیلی خوب

امیر حسین کریمی
معدل:20

امیر محمد اشرفی 
معدل:خیلی خوب

امیر ارسالن فروزنده شهرکی 
معدل:19.68

امیر حسین شفیعی 
معدل:خیلی خوب

آیدا کوررنگ بهشتی 
معدل:خیلی خوب

آیدا فوقی 
معدل:19.94

آوا ترک زاده 
معدل:خیلی خوب

آیال هودجی 
معدل:خیلی خوب

بهاره مالکی پور اصفهانی 
معدل:خیلی خوب

بهراد جعفر پور 
معدل:در حد انتظار

بهنوش گرامیان 
معدل:خیلی خوب

پرهام پزوه 
معدل:19.92

سمانه ملکوتی خواه 
معدل:19.95

سید محمد صالحی ابری 
معدل:خیلی خوب

سید محمد آریا تبعیدیان خوراسگانی  
معدل:خیلی خوب

سروش اصفهانیان 
معدل:خیلی خوب

ساسان صدیقی مورنانی 
معدل:خیلی خوب

زینب کمال 
معدل:خیلی خوب

زهرا سادات طباطبائی 
معدل:خیلی خوب

زهرا دهقانی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه ایوبی 
معدل:خیلی خوب

علیرضا قادری 
معدل:خیلی خوب

علیرضا غالمی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه رحیمی 
معدل:خیلی خوب

صبا نصر اصفهانی 
معدل:20

عارف حسینی 
معدل:20

عسل السادات یزدانیان 
معدل:خیلی خوب

علی اسماعیلی 
معدل:خیلی خوب

کسری توالییان 
معدل:20

متین دهقانی 
معدل:20

متین حیدری 
معدل:خیلی خوب

کورش گلبان 
معدل:20

کیا فیروزه  
معدل:خیلی خوب

کیانا کرمانی 
معدل:خیلی خوب

کیمیا تقیان 
معدل:خیلی خوب

کیمیا کمالی 
معدل:خیلی خوب

حسین حیدری 
معدل:خیلی خوب

حامد زارعی 
معدل:19.82

حامد دوازده امامی 
معدل:خیلی خوب

حسین شریفی 
معدل:خیلی خوب

حنانه جمشیدی 
معدل:19.85

دانیال محمدی اطهر 
معدل:خیلی خوب

دانیال منتظری
معدل:خیلی خوب

ریحانه  ابراهیمی 
معدل:20

شهریار فروغی ابری 
معدل:خیلی خوب

صالح کمالی 
معدل:خیلی خوب

صبا حسن زاده 
معدل:خیلی خوب

شکیبا کرمانی 
معدل:خیلی خوب

سیده  شهرزاد حسینی  
معدل:20

سیده  ریحانه حسامی 
معدل:خیلی خوب

علی سمیرمی 
معدل:20

علی دائی کریم زاده 
معدل:20

فاطمه یقینی 
معدل:خیلی خوب

علی عبدالهیان 
معدل:خیلی خوب

علی قاسمی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه محمدی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه کمال 
معدل:20

فاطمه قره داغی 
معدل:20

فاطمه فشارکی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه زهرا یزدانی 
معدل:خیلی خوب

ماهیار وهابی مقدم 
معدل:20

مائده شفیعی 
معدل:خیلی خوب

مبین محی الدین جعفری 
معدل:20

ماهان صباغ لنگرودی 
معدل:20

محمد امین کریمی 
معدل:خیلی خوب

محمد مهدی ابراهیمی 
معدل:خیلی خوب

محمد علی حیدر پور 
معدل:خیلی خوب

محمد شهاب ملکی 
معدل:خیلی خوب

محمد رضا ضیاء 
معدل:خیلی خوب

محمد رضا رحیمی 
معدل:19.68

محمد جواد عابدی 
معدل:خیلی خوب

محمد رضا غالمی 
معدل:خیلی خوب

مرضیه سادات صالحی  
معدل:خیلی خوب

مطهره جاودان نژاد 
معدل:خیلی خوب

محدثه مومنی 
معدل:خیلی خوب

محمد جواد حسن زاده  
معدل:20

 دوره
ابتدایی

نیکو برکتین
معدل:خیلی خوب

معرفی فرزندان ممتاز همکاران دانشگاه
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ملیکا آزاد مرد 
معدل:خیلی خوب

ملیکا آقایی جشوقانی 
معدل:خیلی خوب

مهبد دادخواه تیرانی 
معدل:20

مهتا کریمی 
معدل:خیلی خوب

مهدی اسماعیلی 
معدل:خیلی خوب 

مهدی امینی 
معدل:خیلی خوب

مینا رنگرز 
معدل:20

مهروی مدرسی 
معدل:20

مهسا زمانی 
معدل:خیلی خوب

رعنا محجوبی پور 
معدل:19.86

زهرا ایوبی 
معدل:19.73

حدیث خانی 
معدل:20

ثمین لطیفی 
معدل:19.69

پوریا کمالی 
معدل:20

پارسا فزوه 
معدل:19.84

پارسا رحمانی 
معدل:20

مهدی عبادی منش 
معدل:خیلی خوب

مهدی محسنی 
معدل:خیلی خوب 

مهدی نجفی 
معدل:خیلی خوب

نریمان طاهری نژاد 
معدل:خیلی خوب

امین حاجیان 
معدل:19.56

نگار چنگانیان 
معدل:20

آیگین برات زاده 
معدل:20

نگین مالکی 
معدل:خیلی خوب

بهار شیرانی 
معدل:19.57

نیلوفر سادات صالحی  
معدل:خیلی خوب

بهنود سلیمانی 
معدل:19.61

هانیه فاتحی 
معدل:خیلی خوب 

سجاد اسدی قارنه 
معدل:20

نیما برکتین 
معدل:19.94

سید امیر حسین حسامی 
معدل:19

لیال احمدی 
معدل:19.96

هدی اروجی 
معدل:19

زهرا علیزاده 
معدل:19.94

هانیه جعفری  
معدل:20

سید مهدی طباطبایی 
معدل:19.07

کیانا دکتر صفایی 
معدل:19.70

ملیکا سادات میرصفیان 
معدل:19.38

زهرا ساعی 
معدل:19.80

هیوا موالیی نسب 
معدل:19.61

سارا عبدیزدان 
معدل:19.50

علیرضا عبدیزدان 
معدل:19.74

امیر محمد نصیری 
معدل:19.93

ملیکا جوانمرد 
معدل:19.96

سیده غزل مرتضوی 
معدل:19.61

نیلوفر خبازی 
معدل:19.98

سیده طهورا احمدی 
معدل:19.20

محسن منصوری 
معدل:19.55

ارمغان فروزنده شهرکی 
معدل:19.42

یاسمن رحمانی 
معدل:19.18

شیوا صالحی 
معدل:19.70

نیکا فیروزه 
معدل:19.54

علیرضا ضیاء
معدل:19.88

محمد حسین مالکی پور اصفهانی  
معدل:19.94

ایمان کریمیان 
معدل:18.71

یلدا السادات تبعیدیان 
معدل:19.05

علی اصغر علیزاده 
معدل:19.51

نوگل طاهری نژاد 
معدل:20

کیمیا توالئیان 
معدل:19.43

معراج ملکوتی خواه 
معدل:19.96

بهاره گرامیان 
معدل:19.73

علی فرجی  
معدل:19.72

میالد کوهی 
معدل:20

مائده قضاوی 
معدل:19.06

معصومه قره داغی 
معدل:20

حمید قاسمی 
معدل:19.67

علی کیانی  
معدل:20

میالد امینی 
معدل:19.63

مریم جوانمرد 
معدل:19.94

مهدی حیدری 
معدل:20

رضا دباغی 
معدل:19.32

بهاره بهارلوئی 
معدل:18.65

رضا صنایعی 
معدل:19.76

یگانه حنائی نژاد 
معدل:خیلی خوب

دوره
راهنمایی

 دوره
دبیرستان

دوره
دانشگاه

معرفی فرزندان ممتاز همکاران دانشگاه
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 لطفًا خودتان را معرفی بفرمائید .
 اینجانب محمد تقی حاتمی دانشجوی ترم آخر کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی در  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان هستم

 از کودکی به چه رشته های ورزشی عالقه مند بوده اید و کار جدی و نیمه حرفه ای ورزش را  از کی و در چه رشته ای آغاز کرده اید؟
در رش��ته های مختلف ورزش��ی به خصوص رزمی فعالیت داش��ته و در چند رش��ته رزمی دارای مدرک می باشم و به رشته های توپی نیز عالقه مند بوده ام و 

حتی در تیم فوتبال تربیت اصفهان در سال 1368 بازی می کردم و رشته تخصصی من که حدود 30 سال در آن فعالیت دارم تکواندو می باشد
 لطفًا کمی در مورد رشته ورزشی خود توضیحاتی را ارائه دهید؟

تکواندو شامل یک رشته ورزشی جامع و کامل می باشد که در دو بخش مسابقات آن برگزار می شود
اول: بخش مبارزات با کیوروکی که همان درگیری های فیزیکی است.

دوم: بخش پوم س��ه یا فرم که حرکات نمایش��ی می باش��د که تخصص اینجانب در بخش پومسه می باشد، تکواندو کار می بایست در هر دو زمینه فوق 
آگاهی الزم را داشته باشد تا بتواند به نتایجی دست پیدا کند  و اینجانب در هر دو قسمت دارای عناوین می باشم .

 پرداخت�ن به فعالیت های ورزش�ی چه ارزش افزوده ای در زندگی ش�ما ایجاد می کند و فکر می کنی�د از این جهت چه تفاوت هائی با 
کسانی دارید که رویکردی به ورزش ندارند؟

از نظر وضعیت مالی تاثیر آنچنانی نداشته است اما از نظر اجتماعی و ارتباط با دیگران بسیار تاثیرگذار می باشد و خیلی خوشحالم که جزء ورزشکاران 
برجسته کشور می باشم، پرمسلم است کسانی که با ورزش عجین هستند  در همه مسائل زندگی فاصله هایی را با کسانی که با ورزش نیستند دارند .

 آیا فعالیت های ورزشی و قهرمانی خللی در برنامه های درسی شما ایجاد کرده یا سبب تقویت آن شده است؟
نه فعالیت ورزشی هیچ خللی در برنامه های درسی من ایجاد نکرده و حتی باعث گردیده که از نظر روحی آماده تر شده و در  درسهایم نیز موفق باشم .

 در مسابقات اخیر در چه سطحی برگزار شد و شما چه موفقیت و مقامی در آن بدست آوردید؟
آخرین مسابقه بین المللی که شرکت کردم در سال 2011 در کشور روسیه بوده که توانستم عنوان نایب قهرمانی جهان را بدست آورم.

چه کسانی در رشد فعالیت های ورزشی شما نقش داشته اند ؟
خانواده نقش به س��زایی داش��ته اند با توجه به متأهل بودن و داش��تن دو فرزند همسرم نقش به س��زائی داشته است و همچنین تالش و زحمت مربیانم نقش 

زیادی داشته است.
 زندگی با ورزش را در یک جمله توصیف کنید.

زندگی با ورزش یعنی آرامش و آسایش در زندگی
 لطفًا مقام و مدال هایی را که تاکنون به دست آورده اید ذکر کنید.

 نایب قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در سال 2004 در کره جنوبی؛
 نایب قهرمانی جهان در سال 2006 در کره جنوبی؛

 قهرمان جهان در سال 2007 در کره جنوبی؛
 قهرمان جهان در سال 2008  در ترکیه؛
 قهرمان جهان در سال 2009 در مصر؛

 سوم جهان در سال 2009 در مصر؛
 نایب قهرمان جهان در سال 2010 در ازبکستان؛

 سوم جهان در سال 2010 در ازبکستان؛
 قهرمان آسیا در سال 2010 در قزاقستان؛

 نایب قهرمانی جهان در سال 2011 در روسیه؛
      ضمناً در تیم های فوالد ماهان سپاهان و استان اصفهان در لیگ برتر کشور به عنوان سرمربی انجام وظیفه نموده ام .

پیروز عرصه های جهانی
در گفت و گو با دانشجوی قهرمان جهان در رشته پومسه تکواندو

بر بلندای امید
)معرفی فرزندان موفق کارکنان دانشگاه(

زهرا صادقی

 کارکنان تالش��گر دانش��گاه در بخش زندگی خانوادگی نیز تجربه ها و دس��تاوردهای ارزنده ای دارند، به ویژه در تربیت فرزندانش��ان 
موفقند. 

ما ضمن دعوت از همه همکاران برای معرفی مس��تند موفقیت های فرزندان دلبندش��ان از این شماره سعی می کنیم تا با اختصاص 
ستونی تالش این عزیزان را قدردان باشیم . 

در این شماره دانش آموز زهرا صادقی فرزند آقای محمود صادقی یکی از کارکنان بخش نقلیه که نزدیک به20 سال 
است با دانشگاه همکاری دارند مهمان ما شده است. 

زهرا صادقی متولد 31 تیرماه 1385  است و هم اکنون در پایه اول ابتدایی دبستان شهید چراغی ناحیه 2 
آموزش و پرورش اصفهان تحصیل می کند. 

موفقیت او در عرصه ورزش اس��کیت اس��ت که از تابستان سال 89  آن را در باشگاه نقش جهان و زیر 
نظر مربیانی چون خانم همایونی و زنده یاد خانم هاشمی آغاز کرده است. 

زهرا تک فرزند خانواده اس��ت، روحیه ای ش��اد و شلوغ دارد و از نظر درسی نیز کوشا و پویاست و به گفته 
پدرش اگر به ورزش نمی پرداخت از پس شیطنت های او بر نمی آمدیم. 

زهرا خانم خیلی زود وارد مسابقات قهرمانی شده است و با شرکت در مسابقه داخلی باشگاه نخستین بار مقام دوم را به دست آورد. او به 
خاطر مسائل درسی تمرین های خود را تا فروردین ماه سال 90 قطع کرد و پس از شروع دوباره آن توانست برای اولین بار در مسابقات 

استانی شرکت کند و به مقام سوم برسد. 
حدود یک ماه و نیم بعد در مسابقات اسکیت دانشگاه هنر شرکت کرد و موفق به کسب مقام دوم شد. در فاصله کوتاهی مجدداً در همین 

مسابقات حضور یافت و مقام اول را از آن خویش کرد. 
این مسابقات زمینه ای شد تا خودش را برای شرکت در مسابقات کشوری آماده سازد که در تیرماه امسال در طرقبه مشهد و در شهریور 

ماه در ارومیه برگزار شد که در آن حضور یافت و با حریفانش به رقابت پرداخت. 
وی همچنین در مس��ابقات لوئیجینو در شهرس��تان بروجن که بین اسکیت بازان استان های اصفهان و چهار محال و بختیاری انجام شد 

به مقام دوم رسید. 
از خاطرات تلخ زهرا این است که در ابتدای راه یکی از مربیان خوب و دلسوزش را به نام خانم هاشمی را که تنها 25 بهار از عمر کوتاهش 
گذشته بود در اثر یک عارضه از دست داد ، مربی ارزشمندی که خانواده اش برای رضای خدا حاضر شدند با هدیه برخی اعضای بدنش 

افراد دیگری را از مرگ حتمی نجات دهند و به این صورت یاد و خاطره او را زنده نگه دارند. به یادبود این مربی فقید مس��ابقاتی نیز 
با حضور ورزشکارانی از استان اصفهان و استان چهار محال و بختیاری برگزار شد که در آن مسابقات نیز زهرا با اختالف 3 صدم 

ثانیه نس��بت به نفر اول به مقام دوم رس��ید. همچنین زهرا صادقی در مس��ابقات کشوری که باحضور گروه سنی متولدین سال 
های 83 و 84  و 85 برگزار شده بود به عنوان یکی از کم سن و سال ترین افراد شرکت کننده مقام چهارم را به دست آورد 
و ش��گفتی همگان را برانگیخت. اما زهرا هنوز در اول راه اس��ت و تا رسیدن به قله های موفقیت روزهای در خشان دیگری را 

در پیش دارد که امیدواریم در آینده شاهد سربلندی بیشتر او و خانواده اش باشیم.

زهرا هنوز 
در اول راه 
است و تا 
رسیدن به 
قله های 
موفقیت 
روزهای 
در خشان 
دیگری را 
در پیش 
دارد که 
امیدواریم 
در آینده 
شاهد 
سربلندی 
بیشتر او و 
خانواده اش 
باشیم . 



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهارم 
15 مهرماه 1391

  امکانات مجازی با گام هایی بلند در حال تس��خیر عرصه علم و 
فرهنگ است تا فرآیند انقالب ارتباطات و اطالعات تکمیل شود 
و در مسیری متفاوت نسبت به گذشته قرار گیرد. ما در قرن ها و 
سال های گذشته با روندی بسیار کندتر از امروز از فصل حاکمیت 
فرهنگ ش��فاهی و مکتوب گذر کرده ای��م نه اینکه کارکرد های 
این دو فرهنگ از بین رفته باشد اما تنوع در ابزارها و حیطه های 
فرهنگی از خصوصیات فرهنگ به شمار می آید و البته به تناسب 
زمان هرچند گاه جلوه های از ابزارهای فرهنگی ظهور می کند و 

بر امکانات دیگر سایه وسیطره  می افکند. 
بدیهی اس��ت مراکز دانش��گاهی و آموزش عال��ی کانون حرکت 
 پیش��روانه انق��الب ارتباط��ی و اطالعاتی به حس��اب  می آیند و 
بی دلیل نیس��ت که سیستم ها و سامانه ها هر روز در این راستا 

سازماندهی و تجهیز می شوند.
برای آگاهی از چگونگی فعالیت و امکانات وب سایت های دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد خوراسگان ) اصفهان( برآنیم تا در هر شماره 
ضمن معرفی یکی از این وب سایت ها بافردی که مدیریت آن را 

بر عهده دارد گفت و گویی انجام دهیم . 
در این ش��ماره با معرفی وب س��ایت اصلی فارس��ی و انگلیسی 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان ) اصفهان ( که به عنوان 
پایگاه جامع اطالع رس��انی عمل می کند با آقای علیرضا مهرنظر 
یکی از کارشناس��ان بخش اطالعات، آمار و کامپیوتر که مدیریت 

این وب سایت را بر عهده دارند گفت و گویی انجام داده 
ایم که از نظرتان می گذرد .

آقای علیرضا مهرنظر مدت 13 سال است که در بخش 
اطالع رسانی ، اینترنت و سامانه های اطالعاتی دانشگاه 
مش��غول می باش��د. همچنین به عنوان دبیر ش��ورای 
تخصصی فناوری اطالعات خدمت می کند. مترجم زبان 
انگلیسی است و دوره های متعدد تخصصی را در ارتباط 
با IT گذرانده اس��ت و وب س��ایت انگلیسی دانشگاه را 
به عنوان پایگاهی که در س��طح بین المللی زمینه های 
تعامل را با جهان علم را برقرار می س��ازد به طور کامل 

مدیریت می کند. 
ایش��ان به اتفاق خانم اصغر زاده ، کاردان کامپیوتر که او 
هم نزدیک به 8 س��ال اس��ت سابقه کار را در این بخش 

دارد به فعالیت خود ادامه داده است. 
آقای مهرنظر بخش خود و وب سایت دانشگاه را این گونه معرفی 

می کند. 
این بخش دانش��گاه پای��گاه اطالع رس��انی، اینترنت و س��امانه 
ه��ای اطالعاتی اس��ت، به طوری که رس��الت اطالع رس��انی را 
ت��ا حدود زیادی از طریق وب س��ایت و س��امانه پیام کوتاه انجام 
 م��ی دهیم ، ارتباطات اینترنتی و ایمیل را پش��تیبانی می کنیم، 
وب س��ایت های انگلیسی و فارس��ی را مدیریت می کنیم و انواع 
اطالعی��ه ه��ای خبری ، طراح��ی ، تصاویر ویژه مناس��بتی را به 
کاربران ارائه می دهیم. هر یک از حوزه معاونت های دانش��گاه و          
دانشکده ها نیز برای خود زیر سایت هایی دارند که مدیریت کلی 

آن بر عهده ما قرار گرفته است. 
معرفی وب سایت دانشگاه 

 روی ن��وار طوس��ی رنگ یا منوی افقی س��ایت، مجموع��ه ای از 
لینک ها قرار دارد . از جمله معرفی دانشگاه ،  ریاست، آلبوم تصاویر 
دانشگاه ، هیأت علمی ، همایش ها ، مناقصه و مزایده ، تماس با ما 

و ... و لینک تور مجازی که اخیراً راه اندازی شده است. 
دو لین��ک فناوری اطالع��ات و روابط عمومی به دلیل اس��تفاده 
گس��ترده از آن، به روز اس��ت و آخرین اخبار و اطالعات روی آن 
 قرار می گیرد و سایر لینک ها به نسبت نیاز پشتیبانی اطالعاتی 
می شوند. الزم به ذکر است سایت فناوری اطالعات کامالً از طریق 

این بخش پشتیبانی و مدیریت می شود . 
پایین نوار منوی افقی، س��خن روز و تصاویر اسالیدی برنامه ها و 

مناسبت های روز ارائه می شود . 
در بخش ورود اعضا که مخصوص کارمندان و اس��تادان دانشگاه 
است، همکاران اداری و آموزشی می توانند توسط نام کاربری و رمز 

عبور شخصی خویش، فیش حقوقی خود را چک کنند. 
  آق��ای مه��ر نظر افزود: ما س��عی ک��رده ایم تا با ق��راردادن کل 
لینک های دانش��گاه در این وب س��ایت ، آنها را به صورت طبقه 

بندی شده در اختیار عالقه مندان قرار دهیم . 
در س��مت چپ وب سایت دانشگاه ، اخبار و اطالعیه های جدید 

دانشگاه درج می شود. 
درهمین قسمت لینک وب سایت انگلیسی دانشگاه قابل دسترسی 
اس��ت که ب��ا هدف معرفی ب��رون مرزی دانش��گاه،  اس��تادان و 

دانشجویان خارج از کشور طراحی شده است .
در این سایت تالش شده تا استانداردهایی که برای ارزیابی دانشگاه 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد عرضه ش��ود و لینک های دیگر که 

کاربران می توانند با ورود به آن اطالعات الزم را کسب کنند.
 در وب س��ایت انگلیس��ی دانش��گاه همچنین اخب��ار مربوط به 

همایش های ملی و بین المللی منتشر  می شود. 
در بخش پایینی س��ایت، عنوان سامانه دانشجویی قرار گرفته که 
سعی شده تا لینک های مستقیم مورد نیاز و استفاده دانشجویان 

در این قسمت طراحی و ارائه شود. 
مثالً لینک دانشجویان ورودی جدید که حدود یک ماه از برقراری 

آن می گذرد نزدیک به 30 هزار مرتبه کلیک شده است. 
 کارب��ران م��ی توانند از طریق لین��ک معاونت های دانش��گاه به 

زیرسایت های این حوزه ها نیز دسترسی پیدا کنند.
دانش��کده ها هم لینکی شبیه معاونت ها دارند که مدیریت کلی 
 آن ب��ر عهده ماس��ت ولی تغییرات و ورود اطالع��ات آن بر عهده 

دانشکده ها می باشد.
برای بقیه بخش ها هم در صورت نیاز و درخواس��ت، زیرس��ایت 
ایجاد کرده ایم که رابط یا مدیر آن را آموزش داده ایم تا خودشان 
سایت را اداره کنند در لبه سایر بخش ها 12 لینک از قسمت های 

مختلف دانشگاه قرار گرفته است . 
در بخش » خدمات « نیز 14 قس��مت در نظر گرفته شده که به 
استادان و دانشجویان خدمات الکترونیکی ارائه می کند که نسخه 

الکترونیکی نشریه نسیم دانشگاه نیز در همین بخش قرار دارد. 
در تب یا لبه » ارتباطات « پایگاه های خبری رسانه ها و دانشگاه 
آزاد اس��المی، دفتر رهبری، ریاست جمهوری و دولت قرار گرفته 
که در حال گسترش به مراکز دیگر نیز هست و ما تصمیم داریم تا 

دسترسی ها را افزایش دهیم .
در بخش دیگر دفترچه تلفن دانش��گاه دیده شده که شماره های 

داخلی و خارجی دانشگاه در آن قرار دارد.
در این بخش دانشگاه امکان ارائه انتقادات و پیشنهادات 
و حتی طرح پرس��ش و پاس��خ و ارتباط با بخش های 
مختلف دانشگاه برای کاربران درنظر گرفته شده است.  
در لب��ه » لین��ک های مفید « س��عی ش��ده تا لینک 
دانش��گاه های دولتی ، آزاد ، علمی کاربردی ، پیام نور 
و... همچنین سایر لینک های مرتبط به صورت دسته 

بندی شده قرار گیرد. 
آق��ای مهرنظ��ر ادام��ه داد که ع��الوه ب��ر مدیریت و 
پشتیبانی وب سایت دانشگاه ، خدمات ایمیل دانشگاه، 
تعری��ف کاربران و پش��تیبانی از آنان، ارس��ال پیامک 
 ه��ای انبوه، طراحی فرمه��ای الکترونیکی و همچنین 
 پیگیری مس��ائل و مش��کالت مربوط ب��ه اینترنت هم

  از دیگ��ر مس��ئولیت ه��ای بخ��ش م��ا به حس��اب 
می آید. 

آشنایی با وب سایت دانشگاه 
دانشگاه آزاد اسامی واحد خوراسگان)اصفهان(
Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch
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جستجو

معاون آموزشی واحد خوراسگان )اصفهان( خبر داد:
ثبت نام ورودی های جدید در نیم سال اول 92-91 افزایش داشت

ثبت نام ورودی های جدید نیمس��ال اول 92-91 در مقاطع کارشناس��ی از 
تاریخ 25تا 30 ش��هریور ماه و مقاطع کارشناس��ی ارشد و دکتری از تاریخ 
1 ال��ی 3 مهرم��اه و ثبت نام تکمی��ل ظرفیت در تاریخ 18 ت��ا 19 مهرماه 
در دانش��گاه  انجام ش��د. دکتر مهران هودجی از رشد ثبت نام ورودی های 
جدید در نیمس��ال اول 92-91 در دانش��گاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
)اصفهان( خبر داد. معاون آموزشی دانشگاه علت افزایش ثبت نام دانشجویان 
 ورودی 91 را تالش ه��ا و پیگیری ه��ای انج��ام ش��ده در خصوص تصویب 
رش��ته های جدید در مقاطع مختلف در س��ال گذش��ته دانس��ت. عناوین 
رش��ته های تازه تاس��یس  در مقطع کارشناسی : حس��ابداری- حسابرسی، 
حسابداری-دولتی، حسابداری-مالیاتی، تربیت بدنی-ورزش همگانی، تربیت 
بدنی-رفتار حرکتی، تربیت بدنی-بیومکانیک ورزشی، در مقطع کارشناسی 
ارش��د: تربیت بدن��ی و علوم ورزش��ی-رفتار حرکتی، تربی��ت بدنی و علوم 
ورزشی-روانشناسی ورزشی،  تربیت بدنی و علوم ورزشی-حرکات اصالحی 
و آسیب شناسی، مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی-

مدیریت سیستمهای اطالعات مدیریت، مدیریت دولتی-تشکیالت و روشها، 

مدیریت دولتی-مدیریت تحول، مهندس��ی کشاورزی-حشره شناسی، علوم 
باغبانی-فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصوالت باغی، علوم باغبانی-

فیزیولوژی و اصالح س��بزی ها، عل��وم باغبانی-فیزیولوژی و اصالح درختان 
می��وه، علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصالح گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری، 
عل��وم باغبانی-فیزیولوژی و اص��الح گل و گیاهان زینتی، عل��وم باغبانی-

بیوتکنول��وژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی، زمین شناس��ی- چینه و 
فس��یل شناسی، زمین شناسی- س��نجش از دور زمین شناختی، الهیات و 
معارف اس��المی-فقه و مبانی حقوق اسالمی و در مقطع دکتری تخصصی: 
دندانپزش��کی-رادیولوژی دندان و فک و صورت، دندانپزشکی-بیماری های 
دهان و تشخیص، دندانپزشکی-پاتولوژی فک و دهان، خاکشناسی- فیزیک 
و حفاظت خاک. درمجموع 6 رش��ته در مقطع کارشناس��ی، 17 رش��ته در 
مقطع کارشناس��ی ارش��د و 4 رش��ته در مقطع دکتری تخصصی در س��ال 
گذش��ته مصوب ش��ده است. ایش��ان در خاتمه از کلیه روس��ای و معاونین 
آموزشی دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی و همه همکارانی که در امر 

ثبت نام همکارانی نمودند تشکر و قدردانی نمود.

برگزاری جلسه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

خبر کوتاه خبر کوتاه

جلس��ه مدیران گروه های آموزش��ی دانش��گاه با حضور هیات رئیسه دانشگاه، 
روس��ا، معاونین آموزش��ی دانش��کده ها و مدیران گروه های آموزشی در تاریخ 
16 مهرماه در س��الن جانبی ت��االر بین المللی امیر کبیر برگزار ش��د. رییس 
 دانش��گاه ضم��ن تش��کر از تمام��ی همکارانی ک��ه در ثبت نام نیمس��ال اول

 92-91 همکاری کردند، از کس��ب عنوان اش��تهار، خالقیت و نوآوری توسط 
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( در جشنواره ایران خالق در 
بین تعداد زیادی از دانش��گاه ها، موسس��ات خبر داد و گفت: کسب تقدیر نامه 
خالقی��ت و نوآوری افتخ��اری دیگر، بود که بر برگ زرین افتخارات دانش��گاه 
الص��اق ش��د. وی در ادامه تصریح کرد: کس��ب این عن��وان نتیجه زحمات و 
تالش های همه همکاران از آغاز تاس��یس تا زمان حاضر اس��ت که همگی در 
آن س��هیم هستند. رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( در 
پایان با تشریح طرح ارزشیابی استادان از دانشجویان گفت: این طرح به عنوان 
بهترین ش��یوه امر به معروف علمی اس��ت که به ص��ورت نمونه در تعدادی از 
دانش��گاه های کشور در حال اجرا اس��ت. در ادامه دکتر مهران هودجی معاون 
آموزش��ی دانشگاه ضمن تش��کر از زحمات همه همکاران در ثبت نام نیمسال 

اول  92-91 به تشریح آیین نامه ها و قوانین جدید آموزشی پرداخت.

یک��ی از برنامه هایی که در جلس��ه توجیهی دانش��جویان 
ورودی جدید دوره های کارشناس��ی و کارشناسی ارشد به 
آن پرداخته شد و مورد توجه حاضران قرار گرفت ، اجرای 
سه قطعه آهنگ توسط گروه کر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراس��گان )اصفهان( بود.این گروه در اجرایی شکوهمند 
و تاثیرگذار س��ه قطع��ه با نام های : س��تاره های خاکی ، 
پرواز و ایران را که به مناس��بت هفته دفاع مقدس و ورود 

دانش��جویان جدید به عرصه علم و فرهنگ تهیه شده بود 
تقدیم حاضران کردند.الزم به ذکراست که سرپرستی این 
گروه را آقای شهسواری برعهده داشت و اجرای گروه نیز به 

صورت سمفونی و پلی فونی انجام شد.
برای آشنایی بیشتر با چگونگی کاراین گروه هنری با یکی 
از دست اندرکاران گفت و گویی انجام داده ایم که  ان شاء 
ا.. در شماره بعدی نسیم دانشگاه از نظرتان خواهد گذشت.

به گزارش خبرنگار ما در معاونت فرهنگی دانشگاه مراسم 
جش��ن تکلی��ف 18 نفر از فرزن��دان کارکنان و اس��تادان 
دانش��گاه که به سن تکلیف رس��یده اند در روزهای پایانی 
مهرماه در محل پژوهش��ی واقع در دانشکده علوم تربیتی 
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد خوراس��گان)اصفهان( برگزار 

شد.

در ای��ن برنامه معنوی که اولیای دانش آموزان و تنی چند 
از مسئوالن دانش��گاه هم حضور داشتند برنامه های ویژه 
ای ب��ه اجرا درآمد ت��ا خاطره این جش��ن در ذهن دانش 

آموزان ماندگار شود.
در پای��ان هدایایی به دانش آم��وزان که اولین لحظه های 

روحانی تکلیف و تشرف را تجربه می کنند اهدا شد.

برگزاری آیین جشن تكلیف فرزندان کارکنان دانشگاهگروه کر دانشگاه و اجرای سه قطعه زیبا
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تاریخ انتشار: 7 مهر 1391 ساعت 12:23

خبرگزاری آنا: مش��اور وزیر علوم گفت: بر اساس 
تحقیقات انجام ش��ده در پایگاه ه��ای اطالعاتی 
جهانی، پیش بینی ش��ده است که ایران تا سال 
2018 در تولی��د عل��م و دانش به مق��ام چهارم 

جهان ارتقا خواهد یافت.
به گزارش گروه دانش��گاه خبرگزاری آنا، رس��ول 
ملک فر با اشاره به تجمیع مرکز بین المللی علوم 
و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، پارک علم 
و فناوری و دانش��گاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 
کرمان اظهار داشت: تجمیع این مراکز بر اساس 

سیاست های نظام آموزش عالی و گسترش کیفی 
مراکز علمی بوده اس��ت که از 3 س��ال پیش در 
دس��تور کار شورای گس��ترش آموزش عالی قرار 
داش��ت. وی گفت: تجمیع مراکز آموزش��ی برای 
ارتقای س��طح کیفی آنها و در راستای فرمایشات 
مق��ام معظ��م رهب��ری و تحق��ق ش��عار اقتصاد 

مقاومت��ی، اص��الح الگوی مص��رف، کار و همت 
مضاعف، جه��اد اقتصادی و تولید ملی و حمایت 
از کار و س��رمایه ایرانی انجام می گیرد. ملک فر 
اف��زود: در ح��ال حاضر 4 میلی��ون و 400 هزار 
دانش��جو در مراکز آموزش عالی کش��ور در حال 

تحصیل هستند. 

معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها از آغاز ثبت نام ازدواج های دانشجویی در هفته آینده 
خبر داد.حجت االسالم والمسلمین میرمجید سید قریشی معاون 
فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
در گفت وگو با فارس، از آغاز ثبت نام ازدواج های دانشجویی در 

دانش��گاه ها خبر داد و گفت: ثبت نام  ازدواج های دانش��جویی از 
هفته آینده به صورت سراسری در کشور آغاز می شود. قریشی 
در مورد نحوه برنامه های آموزش��ی ازدواج های دانش��جویی نیز 
تصریح کرد:  هر دانشگاه به صورت مستقل برنامه های آموزشی 
را ب��رای زوجین برگزار می کند. معاون سیاس��ی فرهنگی نهاد 

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها در مورد برگزاری 
مراسم ازدواج های دانشجویی، اظهار داشت: مراسم ازدواج های 
دانشجویی توسط دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها و با همکاری 
دانشجویان برگزار می شود و در صورتی که دانشگاه بتواند، برای 
سفر مشهد مقدس زوج های دانشجو اقدام خواهند کرد. قریشی 

در مورد تفاوت ثبت نام ازدواج های دانشجویی امسال با سال های 
گذشته نیز تصریح کرد: در سال های گذشته به صورت متمرکز 
ثبت نام ازدواج  های دانشجویی انجام می شد، ولی امسال هر مرکز 
دانشجویی به صورت مستقل بر اساس وضعیت دانشگاه ها برنامه 

ازدواج دانشجویی را برگزار می کند.

تاریخ انتشار: 8 مهر 1391 ساعت 13:48
خبرگزاری آنا:2 هزار و 500 جلد کتاب از مجموعه 
ش��خصي محمد مهدي مظاهري معاون فرهنگي و 
رییس منطقه چهار دانش��گاه آزاد به واحد علوم و 

تحقیقات اصفهان اهدا شد. 
ب��ه گ��زارش خبرنگار آن��ا، مظاهري در پاس��خ به 
خبرن��گاران درباره ای��ن مطلب گفت:  گس��ترش 

فرهن��گ کتاب خواني و نش��ر می��راث فرهنگي و 
 علمي کشور از فعالیت هاي فاخر فرهنگي محسوب 
مي ش��ود ک��ه تحق��ق آن نیازمند هم��ت واالي 
فرهیختگان و فرزانگان اس��ت، آم��وزه هاي دیني 
و فرهنگي ما همواره بر نش��ر عل��م و دانش تأکید 
ورزیده و اجراي آن ب��ر عهده تمامي اهل فرهنگ 
و دانش اس��ت. وي افزود: تجهیز کتاب خانه هاي 

واحدهاي دانش��گاهي نیز همچون احداث و تجهیز 
مس��اجد، اهمی��ت دارد و تأمین مناب��ع مورد نیاز 
دانش��گاهیان برای پیش��برد اهداف علمي دانشگاه 
با همکاري استادان و دانشجویان سرعت مي یابد. 

مظاه��ري در پایان با اهداي 2 ه��زار و 500 جلد 
کتاب از مجموعه ش��خصي خویش ابراز امیدواري 
ک��رد این مجموع��ه که متش��کل از منابع حوزه و 

دانشگاه در موضوعات مختلف علوم قرآني، فرهنگي 
و سیاس��ي اس��ت و از دوران تحصیالت حوزوي و 
آکادمیک این جانب تا کنون گردآوري ش��ده است 

مورد استفاده دانشگاهیان قرار گیرد. 
مظاه��ري پیش تر مجموعه کت��اب هایي نفیس و 
ارزش��مند به کتابخانه هاي دیگر دانش��گاه ها اهدا 

کرده بود.

تاریخ انتشار: 11 مهر 1391 ساعت 15:24
خبرگزاری آنا: مدیرکل تس��هیالت اعتباری و مالی 
 دانش��گاه آزاد اس��المی گفت: در س��ال تحصیلی 
عل��وم 300  وزارت  اعتب��ارات  س��همیه   90-91
میلی��ارد ری��ال اعالم و پرداخت ش��ده اس��ت. به 
 گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محمدی حس��ین 
س��دهی نیا، مدیرکل تس��هیالت اعتباری و مالی 
دانشگاه آزاد اس��المی در بخش دیگری از سخنان 
خود تاکید با بیان اینکه در سال تحصیلی 91_90 
س��هیمه اعتبارات وزارت عل��وم 300 میلیارد ریال 
پرداخت ش��ده است، اظهارداش��ت: تکلیف شهریه 
دانش��جو در زمان ثبت نام باید مش��خص شود، نه 
زمان امتحان و به واحدها اعالم کردیم که در زمان 
امتحان به هیچ وجه نباید به دلیل بدهی با دانشجو 
برخورد کند و اگ��ر چنین اتفاقی بیفتد ما با واحد 

برخورد می کنیم چرا که دانش��جو به اندازه کافی 
اس��ترس امتح��ان دارد و ما بای��د کمک کنیم که 
دانش��جو در فضای آرام به ادامه تحصیل خود فکر 
کند؛ بنابراین واحدها به گونه ای باید رفتار کنند که 
در زمان امتحان دانشجو به مشکل برنخورد. سدهی 
نیا همچنین ادامه داد: تمام تالش��مان را می کنیم 
که در ابتدا دانش��جویانی که بضاعت مالی کمتری 
دارند از دریافت تس��هیالت بهره مند ش��وند و در 
همین ارتباط پرسش��نامه هایی در ابتدای ثبت نام 
به دانشجو داده می شود و پس از بررسی در کمیته 
موضوع پرداخت تسهیالت انجام می گیرد که حق 
کس��ی اجحاف نش��ود. وی همچنین با بیان اینکه 
دکتر دانش��جو تاکید دارند که ب��رای تامین منابع 
مالی صندوق، فشار روی شهریه ها نباشد، گفت: به 
همین دلیل برای ورودی های جدید دانش��گاه 20 

درصد تخفیف ش��هریه برای دانشجویان کاردانی و 
کارشناسی درنظرگرفته شده است و به همین دلیل 
مناب��ع دیگری در نظرگرفته ایم تا فش��ارها برروی 
ش��هریه ها نباشد. س��دهی نیا در بخش دیگری از 
س��خنانش اذعان داش��ت که به منظور جلوگیری 
از تمرکزگرایی در صندوق اختیارات بیش��تری به 
مناطق داده شده است که دانشجو به مرکز مراجعه 
نکند. وی با اش��اره به محدودیت منابع مالی برای 
پوش��ش کامل همه درخواس��ت ها ارائه تسهیالت 
خاطرنش��ان کرد: با تصمیم ریاست دانشگاه آزاد و 
عقد قرارداد با بانک صادرات قرار شده است که این 
بانک مبلغ 1500 میلیارد ریال با س��قف وام 100 
میلیون ریال برای دانشجوهای دکترا به متقاضیان 
تس��هیالت ارائه کند.س��دهی نیا همچنین تاکید 
کرد که البته س��قف ارائه تسهیالت به دانشجویان 

در مقاطع تحصیلی در دانش��گاه آزاد متغیر است و 
براساس میزان شهریه ها این میزان متفاوت است 

که از این راه به دانشجو کمک بیشتری می شود.
مدیرکل تس��هیالت اعتباری و مالی دانش��گاه آزاد 
اس��المی با اش��اره به برخی معوقات وام های ارائه 
شده اعم از افراد در حال تحصیل و فارغ التحصیل، 
گفت: با موافقت هیات امنا دانشگاه آزاد اسالمی و 
پس از بررس��ی کمیته تسهیالت کسانی که واجد 
شرایط باشند و توانایی پرداخت اقساط وام را ندارند 
این وام ها تبدیل به وام های بلند مدت تبدیل می 
ش��ود. یعنی قب��ل از این تصمی��م وام ها 30 ماهه 
پرداخ��ت می ش��د و از این پس اقس��اط وام های 
 بلند مدت 60 ماهه هس��ت و کسانی هم که سرباز 
می ش��وند پس از پایان دوران خدمت سربازی می 

توانند اقساط وام خود را پرداخت کنند.

تاریخ انتشار: 8 مهر 1391 ساعت 13:00
خبرگ��زاری آنا:آیت اهلل س��بحانی گفت: دانش��گاه 
آزاد اسالمی توانست مشکالت ورود دانشجویان به 
دانش��گاه را حل کند. به گ��زارش خبرنگار آنا، آیت 
اهلل س��بحانی در دی��دار با اعض��ا دبیرخانه مرکزی 
تش��کل های اسالمی سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی 
با بیان اینکه تاسیس دانشگاه آزاد توانست مشکالت 
ورود دانشجویان به دانشگاه را حل کند تاکید کرد: 
باید بیشتر به مس��ائل اسالمی توجه شود. آیت اهلل 
س��بحانی تاکید کرد: علم و دی��ن باید در کنار هم 
باشند، علم محرک است و اسالم این علم را کنترل 
می کند تا این علم در مسیر رستگاری بشر باشد در 

غیر این صورت این علم ش��یطانی است. این استاد 
حوزه علمی��ه قم بیان کرد: تفکیک جنس��یتی در 
دانش��گاه ها به معنای بی احترامی به جنس��یت ها 
نیس��ت در واقع این دو غرایض، افکار و تجربه های 
متفاوتی دارند که تجربه نشان داده اگر در کنار هم 
باشند نه علم رش��د می کند و نه اسالم. وی افزود: 
هر جنس��یتی باید در رشته ای تحصیل کند که به 
درد او و زندگی و ش��خصیت او بخورد. جنس مرد 
برای کار های سخت است و جنس زن برای کارهای 
ظریف و در تعیین رش��ته ها باید به آن توجه کرد.

سبحانی در ادمه سخنان خود با اشاره به فیلم موهن 
صهیونیستی- آمریکایی گفت: این هرزگی و لودگی 

سازندگان آنان را نشان می دهد چرا که تمام رجال 
آسمانی در تمام ش��رایع محترم هستند، آنها قبل 
از آنکه به ما ضرری برس��انند خودش��ان را بی آبرو 
ک��رده اند چرا که جامعه بش��ری این را می فهمد، 
آزادی بی��ان چ��ه ربطی دارد به هتاکی. بر اس��اس 
این گزارش، مدیر کل تشکل های اسالمی سیاسی 
دانش��گاه آزاد اسالمی نیز در این دیدار هدف اصلی 
و نخست تشکل ها دانشجویی دانشگاه آزاد را انجام 

کار اسالمی و بعد سیاسی دانست.
 مجتب��ی اکب��ری مدی��ر کل دبیرخان��ه مرک��زی 
تش��کل های اسالمی سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی 
ب��ا ارائه گزارش��ی از برنام��ه های ص��ورت گرفته 

از س��وی این دبیرخان��ه به بیان برنامه های س��ال 
 جدی��د تحصیلی این دبیرخان��ه پرداخت. مدیر کل 
تشکل های اسالمی سیاس��ی دانشگاه آزاد اسالمی 
از عضویت 104 هزار نفر از اس��اتید و دانش��جویان 
در تش��کل های دانش��جویی خبر داد . وی گفت در 
حال حاضر بیش از 300 هیئت مذهبی، 170 تشکل 
استادان و 270 تشکل دانش��جویی در این دانشگاه 
فعال هستند. در انتهای این دیدار سند مطالبات مقام 
معظم رهبری از دانشجویان که توسط این دبیرخانه 
تهیه و تنظیم شده است به آیت اهلل سبحانی تقدیم 
شد. این سند شامل مطالبات مقام معظم رهبری از 

سال 1367 تاکنون از دانشجویان می باشد. 

ملک فر خبر داد:

از سوی معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمی

تسهیالت اعتباری و مالی دانشگاه آزاداسالمی عنوان کرد:

آیت اهلل سبحانی:

ارتقای ایران تا سال 2018 به مقام چهارم جهان در تولید علم 

آغاز ثبت نام ازدواج های دانشجویی

2500 جلد کتاب به واحد علوم و تحقیقات اصفهان اهدا شد

واگذاری برخی اختیارات به مناطق دانشگاهی برای جلوگیری از تمرکزگرایی

دانشگاه آزاد اسالمی مشكل ورود دانشجویان به دانشگاه را حل کرد

فراخوان
نش��ریه نسیم دانش��گاه از انتش��ارات روابط عمومی 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان )اصفهان( 
 به منظور بهره من��دی از مهارت های دانش��جویان در 
رش��ته ها و مقاطع مختلف دانشگاهی اقدام به جذب 

خبرنگار افتخاری نموده است.
عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیشتر و آگاهی از 
نحوه همکاری ها می توانند همه روزه در ساعات اداری 
به طبقه س��وم س��اختمان اندیشه )س��ازمان اداری و 

اجرایی دانشگاه(، اتاق352 مراجعه نمایند. 
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