
همیش��ه دیباچه ره آوردها در گذر 
زم��ان ب��ه عب��ور از گذرگاهی ختم 
می ش��ود که با گذشت زمان و مرور 
خاطرات ش��یرین یا تلخ آن سال ها، 
ماه ها و س��اعت ها را ب��ا ثانیه ها از 
دریچه ی ذه��ن عبور می دهد و به 
ن��اگاه ش��ادی و غم ب��ر چهره نقش 
می بن��دد ، انگار همی��ن دیروز بود 
ک��ه دیباچه زم��ان برایم��ان هویت 
دانش��جویی را رقم زد و به واس��طه 
قبول��ی در کنکور که البته آن روزها 
برای ورود به آن بایس��تی شاهنامه 
فردوسی را مرور می کردی  و  پس 
از آشنایی با شخصیت رستم دستان 
با گش��ودن درب های مختلف مهر 
دانشجویی بر کارت شناسایی نقش            
می بس��ت ،آن گاه  مفتخر به عنوان 
دانشجویی می ش��دی ، تازه شروع 
راه بود باید س��ر و ص��ورت ظاهری 
 را منطب��ق ب��ا الگ��وی دانش��گاهی 
می کردی بدون آنکه پیش درآمدی 
از زاویه نگاه دانشجویی داشته باشی 
، ام��ا هرچ��ه بود طی یک��ی دو ترم 
فرهیختگی را با تمام وجود حس می 
کردی و به هویت ش��کل گرفته مان 
می بالیدیم و هرکجایی از ش��غل و 
رسته مان می پرسیدند با افتخار می 
گفتیم » دانش��جو « هستیم . براین 
باور و اندیش��ه بارها در منزلگاه های 
اجتماعی جس��ورانه وارد عرصه می 
شدیم تا همه بدانند دانشجویی برای 
ما باوری است که تمام زندگیمان با 

آن عجین است . 
آن اواخ��ر ک��ه داش��تیم ب��ه دانش 
آموختگی نایل می شدیم و به صفوف 
مهندسین ، پزشکان و ... می پیوستیم 
، باز دوست داشتیم عنوان دانشجویی 
را هنوز  می داشتیم ، چه بسا عده ای 
در پی کسب این عنوان باز هم به روند 
دانش��جو بودن خود ادامه می دادند و 
مقاطع باالتر را سپری کردند تا شاید 
اغنای واژه ، باور آنها را برای رس��التی 

باالتر آماده سازد...
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یاد باد آن روزگاران 
یاد باد 

بایستی کشور را به آن پایه ای که الزم است برسانید. این مسئولیت عظیم نسل جوان روشنفکرتحصیل کرده این کشور است. عقب ماندگی های کشور ،  
نتیجه بی اعتقاد کردن قشر تحصیل کرده به فرهنگ و دانش خودی است . امروز آن دورانی است که باید به ابزار دانش و معرفت و تالش علمی ، کاری 
کنیم که عقب افتادگی های تحمیلی دوران طوالنی سلطه استبداد در این کشور ، جبران شود. آن دورانی که نگذاشتند استعدادها شکوفا شود. نگذاشتند 
هویت اصلی و حقیقی این ملت ، خود را نشان دهد . به تبع ورود کاالهای صنعتی که نتیجه پیشرفت علم و صنعت غرب بود ، در همه چیز ، آن را به 
غرب وابسته کردند. کاالهای فکری و فرهنگی را وارد این کشور کردند و به اولین کاری که دست زدند ، بی اعتقاد کردن قشر تحصیل کرده این کشو 
به موجودی خودش بود ، به فرهنگ خودی ، به رسم و آداب خودی ، به دانش خودی ، به استعداد شکوفا و درخشانی که در نسل ایرانی وجود داشت . 

گفت و گو با معاون دانشجویی 
دانشگاه

موفقیت های جوان نوآور و خالقانجمن تاتر همای سعادت
دانشگاهی و دانشجویی 

دانشکده)کشاورزی، 
دندانپزشکی،پرستاری و 

مامایی، علوم ورزشی و گروه 
معماری(

جلوه ای از بوستان دانشآگاهی تا بی نهایت...نمایشگاه آثار هنری
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درخشش ستارگان دانشگاهی بر سپهر نیلگون 
ایران اسالمی

نشریه داخلی روابط عمومی | دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( |دوره جدید |  شماره ششم  | آذر ماه 1391 | 16 صفحه | 100 تومان 

16آذر، روز دانشجو گرامی باد

در تاریخ 24 آبان اعالم ش��د که نیکسون معاون 
رئی��س جمهور آمریکا از ط��رف آیزنهاور به ایران 
طرفدار تثبیت اوضاع و قواي آزادي ش��ده است« سیاسي امیدبخش��ي را که در ایران نصیب قواي مي آید. نیکسون به ایران مي آمد تا نتایج »پیروزي 

)نق��ل از نط��ق آیزنهاور در کنگ��ره آمریکا بعد از 
کودتاي 28 مرداد( ببیند.   

                         ادامه در صفحه3
پیشینه روز دانشجو به روایت مرکز اسناد انقالب اسالمی

سوسوی ستارگان                  هیاز بارقه             خورشیدی کیست؟      

رودی ست هب طول جاری آگاهییک لحظه نبوغ، با همه کواتهی       



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  ششم
2 آذر ماه 1391

 جناب آقای دکتر جاللی زند با تشکر از جناب عالی که در این گفت 
و گو شرکت فرمودید .

مختصری از ) چارت تش�کیالتی معاونت دانش�جویی و بخش 
های زیر مجموعه و شرح وظایف ( هر یک بفرمائید .

مرکز مشاوره
مرکز مش��اوره واح��د واقع در طبقه اول دانش��کده عل��وم تربیتی و 
روانشناسی اس��ت . این مرکز با بهره مندی از کادر مشاوران مجرب 
)22 مش��اور در مقط��ع دکتری و مابقی مقطع کارشناس��ی ارش��د(

ب��ه صورت رای��گان در تمامی زمین��ه ها از جمله مش��اوره خانواده، 
تحصیلی، ش��غلی، ازدواج و... در خدمت دانش��جویان اس��ت.به این 
ترتیب دانشجویان می توانند با مراجعه به مرکز و اخذ نوبت از مشاور 
دلخواه خود از خدمات مورد نیاز بهره مند شوند. این مرکز همچنین 
مجه��ز به کتابخانه تخصصی اس��ت که قطعاً مطالعه آنها راهگش��ای 
مشکالت دانش��جویان می باشد.مرکز مش��اوره این واحد دانشگاهی 
 با 100 س��اعت مش��اوره در هر هفت��ه از فعال ترین مراکز مش��اوره 

دانشگاه های کشور است.

سلف سرویس دانشجویی،سلف آزاد و بوفه های دانشجویی
سلف سرویس و غذاخوری واحد در میدان امام خمینی دانشگاه واقع 
ش��ده و دارای دوسالن پذیرایی مجزای برادران و خواهران است این 
مجموعه با اس��تفاده از تجهیزات مدرن و پرس��نلی مجرب با رعایت 
موازین بهداش��تی نسبت به تهیه غذای دانشجویی اقدام می کند.در 
این راس��تا سلف آزاد دانش��گاه نیز با قیمتی بسیار مناسب و کیفیت 
عالی آماده پذیرایی از دانش��جویان است این سلف با محیطی دلپذیر 
درکنار س��لف سرویس دانشجویی واقع شده است. همچنین تعداد4 
عدد بوفه مواد غذایی، کتابفروش��ی دانش��گاه و بوف��ه های ترجمه، 
 زیراکس و س��ایر خدمات نوش��ت افزاری در س��طح دانشگاه موجود 
م��ی باشد.س��لف س��رویس ای��ن واح��د دانش��گاهی ب��ا دارا بودن 
 س��الن مجزای ب��رادران و خواه��ران به مس��احت 1800 مترمربع و 
2 س��ردخانه زیر صف��ر و باالی صفر هر کدام ب��ه گنجایش10 هزار 
کیلو و ظرفیتیک هزار و س��یصد  پنجاه نف��ر و بهره مندی از جدید 
ترین دس��تگاههای پخت و آماده س��ازی غذا در خدمت دانشجویان 

گرانقدر است.  

اداره تربیت بدنی
این اداره در خیابان ابن سینا روبروی دانشکده کشاورزی واقع شده و 
مجموعه ای است بی نظیر از امکانات ورزشی و تاسیسات و فضاهای 
م��ورد نیاز)س��الن چندمنظوره به ابعاد90 در40 و تعداد 10 س��الن 
جنبی و زمین چمن و پیس��ت دو و میدانی و آزمایشگاه های مجهز، 
دیواره صخره نوردی، سالن بدنسازی مجهز و امکانات ورزشی ویژه 
نابینایان ( طبیعتاً به واس��طه وضعیت مناس��ب ذکر ش��ده غالب 
مس��ابقات کشوری و منطقه ای ورزش��ی در این واحد دانشگاهی 
برگزار ش��ده و در رده بندی صورت گرفت��ه رتبه اول را در ابعاد 
مختلف در سطح واحدهای منطقه چهار به خود اختصاص داده 
است.دانش��جویان می توانند با مراجعه به مسئولین مستقر در 
اداره مذکور از امکانات مختلف این اداره اس��تفاده کنند ضمناً 
در این ارتباط تسهیالت ویژه ای برای قهرمانان ورزشی در نظر 

گرفته شده است.

امکانات و تاسیس�ات ورزش�ي قابل اس�تفاده طبق ضوابط 
دانشگاه 

 1- س��الن بزرگ ورزش��ي چند منظوره به ابعاد 90در40 داراي 
3 زمین هندبال برای اس��تفاده در رشته هاي هندبال، بسکتبال، 

والیبال،
 فوتس��ال، آمادگي جسماني و بدمینتون 3 تیم مجزا به صورت 

همزمان
 2- سالن بدنساي وپرورش اندام داراي ست کامل دستگاههاي 

بدنسازي 
 3-س��الن کش��تي مجهز به تش��ک مخصوص و س��رویس 

بهداشتي ) دوش آب گرم مجزا(
 4- سالن ژیمناستیک مجهز به ست کامل وسایل مورد نیاز 

و سرویس بهداشتي مجزا
 ۵-سالن رزمي مجهز به تشک اختصاصي

 ۶-س��الن تنیس روي میز شامل 12 دس��تگاه میز تنیس 

روي میز 
 ۷-آزمایش��گاه تربیت بدني ویژه دانشجویان کارشناسي ارشد تربیت 

بدني مجهز به تمامی امکانات آزمایشگاهي ورزشي
 8-زمین چمن و پیست دو و میداني استاندارد ۶ بانده 

  9- تاسیس��ات رو باز ورزش��ي جهت اس��تفاده برادران دانشجو در
رشته هاي فوتسال ) زمین آسفالت( ، هندبال ، والیبال، بسکتبال، 

 )4 زمین مجزا ( و یک زمین تنیس

خوابگاه
خوابگاه دانش��جویی خواهران این واحد دانش��گاهی در جنوب غربی 
س��ایت دانش��گاه واقع ش��ده و با عنایت به تعمیرات و تجهیز مداوم 
انجام گرفته در س��ال های مختلف از امکانات و وضعیت بی نظیری 
برخ��وردار اس��ت عالوه بر فضای داخل س��اختمان اط��راف خوابگاه 
حصارکش��ی انجام شده است و در فضای آن امکانات مختلف ورزشی 
و تفریحی مورد نیاز دانش��جویان قرار دارد. همچنین خوابگاه دارای 
س��الن مطالعه و اتاق تلویزیون و س��ایر فضاه��ا و امکانات مورد نیاز 
است.این خوابگاه دارای مس��احت2۶۵1 متر مربع در 4 طبقه و 90 

اتاق است.

دفتر فروغ سبز
برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسالمی با راه اندازی این دفتر تمامی 
خدمات مورد نیاز دانشجویان نابینا و کم بینا به سهولت و به صورت 
رایگان در اختیار این دس��ته از دانش��جویان قرار می گیرد این دفتر 
 در حوزه معاونت دانش��جویی واقع در س��اختمان اندیش��ه دانشگاه 

است.

ستاد شاهد و امور ایثارگران
این دفتر در س��ال 1380 شروع به فعالیت کرده و در حال حاضر به 
تعداد 8۷3 نفر از دانشجویان شاهد ، جانباز و آزاده در سطح دانشگاه 
از طری��ق برگزاری اردوهای مختلف، مس��ابقات، گردهمایی و س��ایر 
خدمات مش��غول فعالیت است.الزم به ذکر اس��ت این ستاد تاکنون 
موفق به اخذ عناوین ارزنده ای در س��طح مس��ابقات شده است.این 

ستاد در طبقه دوم ساختمان اندیشه واقع شده است.

اداره فارغ التحصیلی
این اداره وظیفه انجام امور فراغت از تحصیل دانش��جویان را به عهده 
دارد. تاکن��ون حدود 4۶ هزار نفر از این واحد دانش��گاهی در مقاطع 
کاردانی تا دکترای تخصصی فارغ التحصیل شده اند. این اداره عهده 
 دار ص��دور م��دارم، تاییدیه ه��ای تحصیلی، ریز نم��رات ، امور طرح 

رشته های پزشکی و اتمام معافیت تحصیلی مشمولین است.

اداره امور دانشجویی:
این اداره عهده دار وظایف متعددی به شرح زیر است:

کار دانشجویی : دانشجویان متقاضی همکاری با بخش های مختلف 
دانش��گاه پس از ارائه درخواس��ت به اداره امور دانش��جویی دانشگاه 

ضمن کس��ب تج��ارب ارزن��ده از این 
طری��ق بخش��ی از هزینه ه��ای ادامه 

تحصیل خود را تامین می کنند.

ایاب و ذهاب: 
با هماهنگی های صورت گرفته با تاکس��یرانی و اتوبوس��رانی شهری 
ای��اب و ذه��اب دانش��جویان ب��دون مش��کل انجام می ش��ود. )۷۵ 
دس��تگاه مینی ب��وس و اتوبوس و 2۶ دس��تگاه تاکس��ی( همچنین 
 ب��ه منظ��ور ای��اب و ذهاب دانش��جویان به ش��هرک ه��ای مختلف 
)ملک شهر،بهارستان،فوالدشهر و ... ( تعدادی مینی بوس و اتوبوس 
 در نظر گرفته ش��ده اس��ت که برای اطالعات بیش��تر، دانش��جویان 
می توانند با مراجعه به اداره رفاه دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی 

نسبت به هماهنگی های الزم اقدام کنند.
      

کمیته انضباطی و ارشاد دانشجویی
حف��ظ قداس��ت و حرمت دانش��گاه عالوه ب��ر انجام ام��ور فرهنگی 
نیازمند ابزارهایی همچون کمیته انضباطی و ارشاد دانشجویی است 
 در ای��ن خصوص با عنایت به تقدم عقلی و ش��رعی ارش��اد بر تنبیه 
)باس��تناد به آیه ش��ریفه انا ارسلناک شاهداً و مبش��را و نذیرا ( و به 
منظ��ور حفظ کرامت دانش��جویان عزیز و کاه��ش مراجعات کمیته 
انضباط��ی دانش��گاه و انجام فریضه امر به مع��روف و نهی از منکر به 
پیشنهاد معاون محترم دانشجویی دانشگاه جناب آقای دکتر جاللی 
زند کمیته ارش��اد دانش��گاه برای اولین بار در این واحد دانش��گاهی 
تش��کیل ش��د که تاکنون خدم��ات ارزنده ای را در راس��تای آگاهی 
بخشی به داشجویان ایفا کرده اس��ت.همچنین پیشنهادهای فراوان 
و س��ازنده ای در خصوص اصالح آیین نامه انضباطی دانش��جویی به 
س��ازمان مرکزی دانشگاه ارائه شده اس��ت که بعضی از آنها پذیرفته 

شده و به اجرا گذاشته شده است.

صدور کارت تغذیه و کارت دانشجویی
به منظور س��هولت ارائه خدمات مختلف دانش��جویی به همت جناب 
آقای دکتر جاللی زند و س��ایر مس��ئولین دانش��گاه سیس��تم تغذیه 
و صدور کارت دانش��جویی در اس��رع وقت و نهای��ت دقت از طریق 
اتوماس��یون انجام می گیرد. در این ارتباط در حداقل زمان ممکن و 
با حداقل مراجعه دانش��جویی خدمات مذکور ارائه شده است.الزم به 
ذکر اس��ت با توجه به توانمندی نرم افزاری و خرید سخت افزارهای 
مورد نی��از و پیش بینی ه��ای انجام گرفته در آینده نزدیک س��ایر 
 خدمات دانش��جویی نیز صرف��اً از طریق همی��ن کارت ارائه خواهد 

بود.

انتقال و مهمان دانشجویی
تع��داد دانش��جویان انتقال��ی و مهمان ب��ه واحد و از واحد به س��ایر 
واحدهای دانش��گاهی در هر ترم آمار قابل مالحظه ای از دانشجویان 
را در بر می گیرد. خوش��بختانه به س��بب س��طح کیفی رشته های 
مختلف تحصیلی واحد خوراس��گان غالب این دانش��جویان متقاضی 
ورود به واحد خوراس��گان هس��تند زمان درخواست انتقال و مهمان 
دانش��جویان برای نیم س��ال اول هر س��ال تحصیل��ی 1۵ آذر ماه تا 
1۵بهمن و برای نیم س��ال دوم سال تحصیلی 1۵ خرداد لغایت 1۵ 
ش��هریور است.خوشبختانه به گواه بازرسی های انجام گرفته و اظهار 
نظر کتبی و شفاهی مس��ئولین دانشگاه آزاد اسالمی برخالف حجم 
باالی دانشجویان انتقال و میهمان )بالغ بر ۵00 نفر در هر ترم( امور 
انتقال و میهمان این واحد دانش��گاهی تاکنون به نحو احسن و بدون 
کوچکترین مش��کلی صورت گرفته است به طوری که در این ارتباط 
واحد خوراس��گان مورد تشویق کتبی س��ازمان مرکزی دانشگاه آزاد 

اسالمی قرار گرفته است.

جشن های فارغ التحصیلی
به منظور ارج نهادن به زحمت های دانش��جویان و خانواده گران قدر 
آنها در صورت درخواس��ت و تمایل دانش��جویان فارغ التحصیل این 
مراس��م به نحو شایس��ته ای برگزار می شود در این خصوص تمامی 

هماهنگیهای الزم توسط حوزه معاونت دانشجویی انجام می شود.

کانون هالل احمر
این کانون  از فعال ترین کانون های دانش��جویی هالل احمر کش��ور 
می باشد . از جمله برنامه های این کانون می توان به برگزاری کالس 
امداد و نجات، برنامه اهداء خون و کمک به زلزله زدگان را نام برد.

معرفی حوزه دانشجویی واحد خوراسگان)اصفهان(
در گفت و گو با دکتر جاللی زند
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کانون فارغ التحصیالن
یکی از معدود کانون های فعال فارغ التحصیلی منطقه چهار 
می باش��د که با برگزاری کالسهای کنکور مقاطع تکمیلی و 
س��ایر خدمات وظیفه مهمی در راس��تای ارتقاء تحصیالت و 

اشتغال فارغ التحصیالن عهده دار است.

نظام وظیفه
تمام��ی مراحل ص��دور معافیت تحصیلی و س��ایر امور نظام 

وظیفه دانشجویان را عهده دار است.

2-لطفًا چند مورد از دانش�جویان یا  دانش آموختگان 
 سرش�ناس دانش�گاه را ک�ه ت�الش و موفقی�ت آنه�ا 

می تواند الگوی دیگران باشد را معرفی بفرمائید .
حس��ین حافظ القرآن ) نویس��نده کتاب برتر سال کشور ، با 

عنوان معماری آمریکا در قرن بیستم (
آرش متقی ) رتبه دوم و سوم کشوری جشنواره خوارزمی (

الهام قانونی ) مقام اول طراحی قرآنی مسابقات کشوری (
شاهین گوانجی ) احراز مقام دوم اختراعات جهان در آلمان (

3-جن�اب آقای دکت�ر فروغی در همایش بازگش�ایی 
دانشگاه فرمودند که دانشجو کسی است که باید باور 
کند شأن فرهیختگی یافته و باید  در این جهت تالش 

کند ، شما چه تعریفی از دانشجو دارید؟
دانش��جو یعنی چرا طالب علمی که آینده در دس��ت اوست 
قطع��اً چنین فردی با تحصیل علم و تذهیب آینده کش��ور و 

خودش را  در دست خواهد داشت .

4-آی�ا برنام�ه خاصی ب�رای 16 آذر روز دانش�جو در 
 ح�وزه معاون�ت دانش�جویی ی�ا مجموع�ه دانش�گاه
 پیش بینی و برنامه ریزی ش�ده اس�ت ؟ لطفًا توضیح 

دهید .
جلساتی در این خصوص با مدیریت استانداری اصفهان برگزار 
شد ، تالش همه مس��ئولین برگزاری مراسم بزرگداشتی در 
خور برای دانش��جویان گرانقدر است، بدیهی است برگزاری 
مراس��م امس��ال از حیث چگونگی با توجه به ه��م زمانی با 
 ایام س��وگواری اباعبدا... با سال های گذشته متفاوت خواهد 

بود.

5- شما قطعًا با  دانشگاه های معتبر استانی و کشوری 
ارتب�اط های�ی دارید ، با توجه به اطالعات و ش�ناخت 
جن�اب عالی جایگاه واحد خوراس�گان ) اصفهان ( در 
 ح�وزه دانش�جویی در ای�ن مقیاس گس�ترده چگونه

 است ؟
منصفانه تر خواهد بود که این س��وال از س��ایرین پرس��یده 
ش��ود چه اینکه در ص��ورت انتقاد می توانس��ت مایه ارتقا و 
 اص��الح در حوزه دانش��جویی گ��ردد با این حال به اس��تناد 
بازرس��ی های بعمل آم��ده و اذعان و اقرار مس��ئولین و در 
مقام قیاس با س��ایر دانش��گاه ها حوزه دانشجویی این واحد 
چه از حیث فعالیت پرس��نلی و خدمات رفاهی – دانشجویی 
ارائه ش��ده و چه از حیث ش��ور و نش��اط و روحیه همکاری 
 دانش��جویان در بین س��ایر دانش��گاه های اس��تان س��رآمد 
است که این مسئله مرهون بهره مندی اینجانب از تجربیات 
ارزن��ده همکاران مجرب حوزه و همکاری س��ایر مس��ئولین 

دانشگاه است.

6- ب�ه  نظ�ر جن�اب عالی اگ�ر بخواهی�م برآیندی از 
دغدغه ها و مشکالت یا آرزوها و مطالبات دانشجویان 
این دانشگاه ارائه دهیم به چه موضوعاتی می رسیم؟

 مطالب��ات دانش��جویی طیف وس��یعی از مطالب��ات را در بر 
م��ی گیرن��د و لیکن آنچ��ه مربوط به حوزه تح��ت مدیریت 
اینجان��ب اس��ت بهره مندی هر چه بیش��تر دانش��جویان از 
خدم��ات رفاه��ی – دانش��جویی اس��ت ، در ای��ن خصوص 
امیدوارم با بهره مندی از نظرات ارزشمند دانشجویان موفق 

به کسب رضایت این عزیزان باشیم .

 7-برنامه های آتی حوزه معاونت دانشجویی چیست؟ 
گس��ترش و بهبود خدمات ارائه ش��ده در زیر مجموعه های 
حوزه از جمله خوابگاه ، اداره    تربیت بدنی ، سلف سرویس 
و ... و پیگیری ایجاد فضاهای مورد نیاز دانشجویان در سطح 
دانش��گاه   ) خدمات مورد نی��از در قالب بوفه ها ، ایجاد باغ 

مطالعه بانوان ، ایجاد فضاهای مطالعه و ... (

8-معم�والً مدیران گفته هایی دارند که پرس�ش های 
خبرنگاران گاهی آن را پوشش نمی دهد   جناب عالی 

در این زمینه چه حرف هایی دارید .
گرچ��ه خدمات ح��وزه دانش��جویی واحد بارها م��ورد تائید 
و تش��ویق مس��ئولین مختلف دانش��گاه آزاد اس��المی قرار 
گرفته اس��ت با این حال هیچ ش��وقی باالتر از این نیست که 
دانش��جویان واحد که در واق��ع هدف غایی ارائه این خدمات 
هس��تند از کیفیت خدمات راضی باش��ند ب��ه همین خاطر 
امی��دوارم ای��ن عزیزان در هر چ��ه بهتر اداره ک��ردن حوزه 

دانشجویی ما را از نقطه نظرات ارزنده خود محروم نکنند.

 ادامه از صفحه1
در مقابل دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم 
گرفتن��د که در فضاي حکوم��ت نظامي بعد از 
کودتاي س��یاه، هنگام ورود نیکسون، نفرت و 
انزجار خود را به دس��تگاه کودتا نش��ان دهند. 
دو روز قب��ل از آن واقعه تلخ )14 آذر( زاهدي 
تجدید رابطه با انگلس��تان را رسما اعالم کرد و 
قرار ش��د که »دنیس رایت« ، کاردار س��فارت 
انگلستان، چند روز بعد به ایران بیاید. از همان 
روز 14 آذر تظاهراتي در گوشه و کنار به وقوع 

پیوست
 که در نتیجه در بازار و دانش��گاه عده اي دست 
گیر ش��دند. این وضع در روز 1۵ آذر هم ادامه 
داشت. و بیشتر اعتراض ها از دانشکده پزشکي 
و داروس��ازي و حقوق و علوم آغاز ش��د. صبح 
شانزده آذر، هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان 
متوجه تجهیزات فوق العاده س��ربازان و اوضاع 

غیر عادي اطراف دانشگاه شده، وقوع حادثه اي 
را پیش بیني مي کردند. فضا بش��دت آبس��تن 
ح��وادث و درگیري بود. بعد از گذش��ت مدتي 
براي جلوگی��ري از تن��ش و درگیري چندین 
دانشکده تعطیل اعالم ش��د و در ادامه سراسر 
دانش��گاه به دس��تور رییس دانش��گاه تعطیل 
گردید. نیروهاي نظامي رژیم که بش��دت رفت 
و آمد دانشجویان را کنترل کرده و در این بین 
عده اي را نیز دستگیر نموده بودند, با حضور در 
کالس یکي از اس��اتید دانشکده فني )مهندس 
شمس استاد نقشه کشي( زمینه اعتراض را در 
کالس درس ایجاد کردند. آنان قصد داش��تند 
دو دانش��جو را که ظاهرا به حضور نظامیان در 
دانش��گاه اعتراض داش��تند را دستگیر نمایند. 
دس��تگیري دو دانش��جو کالس را به هم زده، 
دانش��جویي دیگر بر روي نیمکت کالس فریاد 
مي زند: "آقا ما چقدر بي عرضه هستیم. چقدر 

بدبخت هس��تیم. این کالس نیست، این درس 
نیس��ت. یک عده اي بدون اینکه از اس��تاد و از 
کادر دانشگاه اجازه بگیرند وارد کالس مي شوند 
و هیاهو در مي گی��رد. تف به این کالس و تف 
به این مملکت!" دانش��کده فني به هم مي ریزد 
و در محاص��ره کامل نظامی��ان قرار مي گیرد و 
به یکباره فرمان آتش صادر شده و دانشجویان 
در صحن طبقه اول به خون مي غلطند عده اي 
زخمي ش��ده و در این میان س��ه دانش��جو به 
نامهاي قندچي و بزرگ نیا و ش��ریعت رضوي 
به ش��هادت مي رسند. همان روز 1۶ آذر پلیس 
توس��ط رادیو اعالم کرد: "عده اي از دانشجویان 
در کالسهاي درس نشس��ته بودند و به پلیس 
چه��ره خش��ني نش��ان مي دادن��د و پلیس را 
مس��خره مي کردند و این باعث شده که پلیس 
به واکنش بیفتد. پلیس قصد زدن دانشجویان 
را نداش��ت ولي دانش��جویان ب��ه پلیس حمله 

کردند و مي خواس��تند اسلحه ش��ان را بگیرند. 
پلیس در قالب دفاع این کار را کرده و قصدش 
زدن دانشجویان نبوده اس��ت." فرداي آن روز 
شاه تیمسار مزیني را براي دلجویي به دانشگاه 
مي فرس��تد تا خودش را از ای��ن گناه و تقصیر 
تبرئ��ه کند. وي با خانواده هاي ش��هدا مالقات 
مي کند و در دانشگاه به ظاهر از اساتید و روسا 
عذرخواهي مي کند. دو روز بعد از واقعه 1۶ آذر، 
نیکس��ون به ایران آمد و در همان دانشگاه، در 
همان دانشگاهي که هنوز به خون دانشجویان 
بي گن��اه رنگین بود دکت��راي افتخاري حقوق 

دریافت کرد. 
روز 1۶ آذر به عنوان روز مقاومت و ایستادگي 
دانش��جویان این س��رزمین در برابر اس��تعمار 
غ��رب و اس��تبداد و خودکامگ��ي در دفت��ر 
 تاری��خ این س��رزمین به یادگار ثب��ت گردیده 

است. 

 ادامه از صفحه1
و خود را برای س��اختن ایرانی سرافراز مهیا 

کنند.
 زمان گذشت که دانشجوهای دیروز به بلوغ 
اندیش��ه رس��یدند ، آرمان خواهی ، عدالت 
طلبی ، ش��جاعت و تعهد رامش��ق هر روزه 
خود می کردن��د و تکامل خود را با مدرک 
دکت��ری ،  مهندس��ی و ... به جش��ن فارغ 
التحصیلی نشس��تند تا دانشجویان دیروز ، 

مدیران امروز شوند . 
امروز با دیدن تقویم رومیزی ، روزشمار 16 
آذر ، یاد خاطرات آن دوران را  مرور کردم و 
از خود پرسیدم  این مرور خاطره در همین 
فرجه کوتاه ، چه شیرینی ها و تلخی ها  را 
از ذهن��م گذر داد اما یک س��ؤال در ذهنم 

تداعی شد و از خود پرسیدم :
آیا دانش��جوی ام��روز » همان دانش��جو با 

ذهنیت دانشجوی دیروز « است ؟؟
آیا رس��الت دانش��جویان با گ��ذر زمان نیز 

تغییر یافته است ؟؟
آیا دانشجویان به هویت مستقل دانشجویی 

خود می بالند؟ 
و ده ها آیا و چرا در ذهنم تداعی شد ...

که امیدوارم دانشجویان عزیز با مطالعه این 
نوشتار در پی پاسخ آن باشند. 

در پای��ان اینجان��ب برخ��ود الزم می دانم 
به نمایندگی تحریریه نس��یم دانشگاه این 
روز عزیز را صمیمانه به ش��ما دانش��جویان 
ارجمن��د تبریک گفت��ه و از خداوند متعال 

توفیق روزافزونتان را طلب بنمایم. 
یا علی مدد 

یاد باد آن روزگاران یاد باد 

پیشینه روز دانشجو به روایت مرکز اسناد انقالب اسالمی

با توجه به احساس نیاز برای تخصیص محل مناسبی برای اجتماع دانشجویان دختر به منظور مطالعه یا 
استراحت و بهره مندی از خدمات جنبی ، مسئوالن دانشگاه تصمیم گرفتند تا بوفه زیتون دانشگاه را با انجام 

تغییراتی به این پروژه اختصاص دهند.
در این راستا مقدمات الزم برای تبدیل محوطه و امکانات این بوفه به باغ مطالعه خواهران انجام شده و 
انتظار می رود در آینده ای نزدیک این مکان در اختیار دانشجویان دختر قرار گیرد تا بتوانند از تسهیالت 

آن به طور ویژه استفاده نمایند. 

بنابر پیشنهاد معاون دانشجویی دانشگاه سلف آزاد دانشگاه در جوار سلف سرویس دانشجویی با بهره مندی 
از فضای مناسب و مطلوب راه اندازی شده است که با ظرفیت 120 نفر آماده ارائه غذاهای متنوع با کیفیت 

مطلوب و قیمت مناسب به دانشجویان عالقه مند است . 
سلف مذکور بنابر تعریفی که در خصوص کاربری آن صورت گرفته دارای سرویس دهی آزاد و بدون 
آن  از خدمات  مراجعه  به محض  و  قبلی  بدون هماهنگی  توانند  دانشجویان می  و  است   محدودیت 

بهره مند شوند. 

راه اندازی سلف آزاد  باغ مطالعه خواهران راه اندازی می شود. 

خبر کوتاهخبر کوتاه
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ایران ، سرزمین پر رونق هنر است و اصفهان 
قلب تپنده هنر ایران زمین ، هر جوانی برای 
آینده خویش راهی را انتخاب می کند ولی 
این س�بب نمی شود تا اس�تعدادهای چند 
وجهی خ�ود را نادیده بگی�رد و به پرورش 

آنها نپردازد. 
مهم�ان م�ا در این گفت و گ�و آقای محمد 
ظهی�ری ن�ژاد اس�ت . وی دانش�جوی ترم 
آخر رش�ته مهندس�ی کش�اورزی گرایش 
زراعت در دانش�کده کش�اورزی دانش�گاه 
آزاد اس�المی واحد خوراس�گان)اصفهان(

کارشناس�ی  مقط�ع  در 

است. هر چند می خواستیم که در خصوص 
ویژگی ها و موفقیت های ایش�ان در رشته 
تحصیلی اش نیز اطالعاتی کسب کنیم اما او 
بیشتر می پسندید که در مورد رشته هنری 
اش صحبت کند چرا که اساس�اً ما وی را در 
محل نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه 

برای این مصاحبه صید کرده بودیم.
آقای ظهیری کار هنری خود را در رشته نقاشی 
رنگ روغن دنبال می کند . وی از س��ال 82  به 
صورت حرفه ای این کار را شروع کرده و دارای 
مهارت تجربی است اما دوره هایی هم نزد استاد 

کیانزاد دیده است . 
وی ب��ه م��ا گفت که عالق��ه به نقاش��ی تقریباً 
 از دوره راهنمای��ی در ذه��ن م��ن جوان��ه زد و 
طراحی های ابتدایی خود را از آن موقع ش��روع 
ک��ردم . او اف��زود : در حال حاض��ر در مجموع 
ح��دود ۷0 تابل��وی نقاش��ی کار ک��رده ام که 
موضوعات متف��اوت و متنوعی دارد اما طبیعت 
و مسائل اجتماعی سوژه های اصلی من است از 
این جوان دانش��جو خواستم تا تعریف خود را از 

نقاشی ارائه دهد.
گفت : نقاشی هنر خوب دیدن طبیعت و جامعه 
است . نکته جالب در زندگی این جوان هنرمند 
این اس��ت که هی��چ یک از اعض��ای خانواده او 
گرایش هن��ری ندارند و جوانه های هنر تنها بر 
ساقه های سبز استعدادهای وی روئیده است. 

 شرکت در نمایشگاه ها
نق��اش ماه��ر م��ا تاکن��ون ی��ک نمایش��گاه 
اختصاص��ی در کتابخان��ه مرکزی ش��هرداری 

اصفه��ان تش��کیل داده و در نمایش��گاه ه��ای 
 گروه��ی دوبار درنگارخانه کوثر و چند بار هم در 
نمایش��گاه های دانشگاه شرکت کرده است و هم 
اکن��ون نیز یک اثر از خود و 3 اثر از هنرجویانش 
را در نمایش��گاه آث��ار هنری دانش��جویان واحد 
خوراسگان ) اصفهان ( شرکت داده است . الزم به 
ذکر است که این نمایشگاه به مدت یک هفته در 
یکی از سالن های جانبی تاالر همایش های بین 
المللی امیر کبیر دانشگاه در حال برگزاری است. 
آق��ای ظهیری می گوید: هرچند کار هنری را با 
ه��دف درآمد زایی انجام نم��ی دهم ولی گاهی 
مش��تری هایی برای کارهایم پیدا می ش��ود و 
گران ترین تابلویی که تاکنون به فروش رسانده 
ام ح��دود ۵00 ه��زار توم��ان بوده اس��ت و در 

مجموع از درآمد این رشته هم رضایت دارم .
 

 تربیت هنرجو
با اینکه آقای ظهیری نژاد هنر را تجربی آموخته 
است اما این سبب نشده تا هنرش را به دیگران 
آم��وزش ندهد. او هم اکنون یک کالس آموزش 
نقاشی با همکاری معاونت فرهنگی در دانشگاه 
تش��کیل داده است و حدود 20 هنرجو دارد که 
از پیش��رفت های شگرف آنان بس��یار راضی به 
نظ��ر می رس��د. او در این مورد یادآور ش��د که 
من عقیده دارم در بین جوانان باید استعدادیابی 
 کنی��م و موانع��ی مانن��د هزینه های س��نگین 

کالس های هنری را از میان برداریم . 
به همین دلیل نیز یک کالس با هزینه مناس��ب 
در دانش��گاه تش��کیل داده ایم که به لطف الهی 

پر بار بوده است . 

چشم اندازهای زیبا 
از قاب تابلوهای دانشجویی

دانشجو و هنر

روح نا آرام انسان همواره در تالش برای بازگشت به مبدأ و نشیمنگاه ابدایی 
خویش است . بازگشت به جایی که در آن جز زیبایی نبوده و نیست و مکان 
و زمان��ی ب��رای پلیدی در آن راه ندارد .« اما چه حیف که این رس��یدن به 

آسانی میسر نمی شود و راه طوالنی است و پر خطر .
و این گونه اس��ت که انس��ان در غم فراغ از بهشت و معشوق مویه می کند 
و در ه��ر ح��ال زیبایی جان و مکان را در نظر می اورد و در حس��رت دیدار 

دوباره می سوزد. 
و از برای آنکه این جمال فراموشش نشود آن را به قالب دیداری و شنیداری 
در آورده و در برابر دیدگان خود و دیگران می نهد که ای مردم معشوق من 
زیباس��ت و دوس��تار زیبایی و در مکانی زیبا و آنچه من تصویر کردم زائیده 
حس و اندیش��ه من خاکی است از آن همه زیبایی ، هرچند ناگویا و مشتی 

ناچیز از خروار ، خروار.
بدانی��د اگر خالق از روح خود در وجود من دمید من نیز برای خلق این اثر 
از روح خودمای��ه گرفت��ه ام و ج��ان خود را در آن به عاری��ه نهاده ام ، پس 
دوس��تش دارم که گوشه ای از جان جهان است برای تسالی دل مردم این 

جهان . 
و به طبع » آنچه در این قالب نگنجد ماندگار نیس��ت « و فراموش ش��دنی 

است. 
حال با این انگیزه دانش��جویان این واحد آمده ان��د تا آثار هنری خود را به 
دیدگان دوستان و دوستاران هنر بسپارند تا بلکه در این ماندگاری دیگران 
را نیز سهیم کنند و بگویند انسان هنر خداوند است و هنر نهایت روح انسان 

پس بهعشق معشوق به نظاره بنشینید. 
ب��ه همت کانون صنایع دس��تی دانش��گاه به سرپرس��تی آقای اش��رف و با 
هماهنگی معاونت فرهنگی دانش��گاه ، نمایش��گاهی از آثار هنری و صنایع 
دس��تی از روز دوش��نبه یازدهم آذرماه س��ال جاری در یکی از سالن های 

جنبی مرکز همایش های بین المللی امیر کبیر برگزار شد. 
این نمایشگاه بازتابی از احس��اس درونی دانشجویان ، استادان و کارمندان 

این واحد است که با استقبال بازدیدکنندگان روبرو شد. 
در برپایی این نمایش��گاه خانم ها : اس��دی ، آبکار ، خس��روی ، سلطانی و 
نادری همکاری بی دریغی داش��تند که تالش ه��ای هنرمندانه آنان را می 

ستاییم .  

گوشه ای از بهشت
نمایشگاه آثار هنری



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  ششم 
5 آذر ماه 1391

تأتر از مرز زندگی فراتر است

به آنان که با هدف معروفیت به تاتر آمده اند توصیه می کنم تاتر را برای این هدف انتخاب نکنند
  من هر چه در تاتر بیشتر پیش می روم حس می کنم وارد دنیای ناشناخته تری شده ام و تصور
می کنم که تاتر از مرز زندگی فراتر است و امیدوارم روزی به قله های آن برسم

کارشناس��ان تعلیم و تربیت عقی��ده دارند که دنیا و 
اس��تعدادهای جوانی محدودیت بردار نیس��ت . اگر 
بسترها و زمینه ها فراهم شود یک جوان به طور هم 
زمان می تواند اس��تعداد و توانمندی های خویش را 
درعرص��ه های مختلف بروز دهد و مرزهای موفقیت 

را درنوردد.
به مناسبت روز دانشجو و با هدف آشنایی با گروهی 
از جوان��ان هنرمند، این بار پای س��خن  آقای محمد 
اسماعیل عطایی نشسته ایم . او دانشجوی ترم هفت 
رشته مهندسی کش��اورزی گرایش علوم دامی است 
که در دانشکده کشاورزی واحد خوراسگان ) اصفهان 
( تحصی��ل می کن��د و آنچنان ش��یفته هنر که افق 
تحصیالت تکمیلی خود را هنرهای نمایشی قرار داده 
است . وی هم اکنون دبیر انجمن تأتر همای سعادت 
است که انجمن رسمی تأتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خوراسگان ) اصفهان ( به حساب می آید.

انجمن تأتر دانشگاه 
آقای عطایی درباره تاریخچه انجمن تأتر دانشگاه طی 
س��ال های اخیر می گوید : انجمن تأتر در فروردین 
س��ال 89  به صورت یک کانون تأتر ش��کل گرفت. 
در اردیبهش��ت 90 که من دبیر انجمن تأتر تش��کل 
دانشجویی امیر المومنین بودم با همکاری کانون تأتر 
دانش��گاه کاری را با عنوان » آوازی نرم برای جهان «  
به اجرا درآوردیم که نقش اول آن نمایش )جهان( را 
خودم بر عهده داشتم و پس از آن در خردادماه همان 
سال به دعوت معاون فرهنگی دانشگاه در انجمن تأتر 

همای سعادت کارم را آغاز کردم . 
این نمایش در واقع اولین کاری بود که در محل تاالر 
ش��هید مطهری دانشکده کش��اورزی به روی صحنه 

رفت . 
وی افزود : این کانون تا اس��فندماه سال 90 
به صورت مح��دود اداره می ش��د و از نظر 
تش��کیالتی تنها یک دبی��ر و یک معاون 
داش��ت ولی از فروردین ماه س��ال 91 ، 
انجمنی تش��کیل دادیم که هم اکنون 
نیز فعال اس��ت و چارت تش��کیالتی 
نس��بتاً گسترده ای دارد. این انجمن 
افرادی را به عنوان دبیر ، مسئوالن 
آم��وزش، گری��م ، روابط عمومی 
، ثبت نام ، ت��دارکات ، طراحی 
دکوراسیون و لباس ، فرهنگی- 
تفریحی، برنام��ه ریزی بانک 
و  ط��راح��ی  نمایش��نامه، 
فیلم  گالری  گ��رافی��ک، 

 و سرپرس��ت گوین��دگان به کار گرفته اس��ت که در 
 نمایش ه��ای مختل��ف پش��تیبانی الزم را به عمل 

می آورند. 

معرفی نمایش ها 
به گفته دبیر انجمن تأتر همای س��عادت ، این گروه 
تاکنون چندین نمایش را به روی صحنه برده است که 

به معرفی اجمالی آن می پردازیم . 
نمایش » آوازی نرم برای جهان « با موضوع اجتماعی 

و درام. 
نمایش طنز » مشاعره تلخ و شیرین « که به مناسبت 
میالد با سعادت امام رضا )ع( در واحد دانشگاهی پیام 

نور شهر وزوان به اجرا درآمد. 
س��وگواره نمایشی » موسم عاشقی پروانه ها « که در 
واقع نوعی تغزیه کالس��یک بود که به مناس��بت ماه 
مح��رم به مدت 10 روز در تاالر فردوس��ی دانش��گاه 
در دی ماه س��ال گذش��ته به روی صحنه رفت . این 
سوگواره ، 3۵ بازیگر اصلی و 1۵ نفر عوامل فنی داشت 

که در نوع خود گسترده بود. 
 نمای��ش طن��ز » گالدیاتوره��ا «که در چند جش��ن 
فارغ التحصیلی دانشجویان و همچنین جشن بزرگی 
که از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه در تاالر امیر کبیر 
برگزار شده بود ، به اجرا درآمد. این نمایش به مناسبت 
میالد خجسته حضرت زهرا )ص( در دانشگاه صنعتی 

اصفهان نیز اجرا شد. 
نمایش » بوبو.... نونو ... و اکس��یر محبت «  با موضوع 
اجتماعی در اردیبهشت ماه سال 91  به مدت 3 روز 

در تاالر امیر کبیر دانشگاه اجرا شد. 
همایش طنز که به مناس��بت نیمه شعبان در کانون 
فرهنگی بس��یج امام صادق )ع( واقع در خیابان کاوه 

به اجرا درآمد. 
نمای��ش » نیم��ی دون��م « که در جش��ن 
 بزرگ عی��د غدیرخم در تاالر 
امیر کبیردانشگاه 

به روی صحنه رفت . 
آقای عطایی خاطر نشان کرد : چون ما از اجرای این 
نمایش ها هدف های خیرخواهانه ای را نیز دنبال می 
کنیم نمایش های » گالدیاتورها و نیمی دونم « را در 
کانون اصالح و تربیت به روی صحنه بردیم . همچنین 
با همکاری گروه اپرا تأتر عرشیان که بزرگترین گروه 
اپرای کش��ور و اولین گروه اپرای اصفهان متشکل از 
دانش��جویان واحد خوراسگان ) اصفهان (، است . اپرا 
تأتر شکوهمند امام رضا )ع( را به مدت 10 روز در باغ 

نور اصفهان اجرا کردیم . 

برنامه های آینده 
به گفته آقای عطایی انجمن تأتر همای سعادت چهار 
پروژه دیگر را در دست تهیه دارد که به زودی به اجرا 

درخواهدآمد. 
ساخت فیلم نیمه بلند » ضیافت جهنمی« که موضوع 
آن اجتماعی اس��ت و در آن به بررس��ی مش��کالت 
دانش��جویان در خوابگاه ها پرداخته شده است ، این 
کار که به نویسندگی و کارگردانی آقای حامد توسلی 
به اجرا درمی آید در مرحله فیلم برداری و تولید است.

تولی��د نمایش » تولدی دیگر« ک��ه موضوع آن طنز 
اجتماعی اس��ت و به نویس��ندگی و کارگردانی آقای 
محمد وطن خواه اجرا می شود و هم اکنون در مرحله 

تمرین است . 
 س��اخت نمای��ش » عروس��ی م��راد « ک��ه ب��از هم 
 طنز اجتماعی اس��ت و به نویس��ندگی و کارگردانی 
صحن��ه  روی  ب��ه  خ��واه  وط��ن  محم��د   آق��ای 

می رود. 
نمای��ش » اوهام « با محوریت مبارزه با مواد مخدر و 
دخانیات که به نویس��ندگی خانم مریم آرمان نژاد و 
کارگردانی آقای محس��نی اجرا می ش��ود و البته اپرا 
تأتر عظیم عاش��ورا که امیدواریم ب��ا همکاری گروه 
س��مفونیک آوازی دانشگاه در اواخر 

محرم امسال آن را به روی صحنه ببریم . 

فعالیت های آموزشی 
به گفته دبیر انجمن تأتر همای سعادت ، این انجمن 
ب��ه منظور تربیت در زمینه فعالیت های نمایش��ی و 
همچنین پاسخگویی به مطالبات دانشجویان در این 
زمین��ه، اقدام به اجرای چندین دوره آموزش��ی کرده 

است . 
اج��رای کالس های آموزش نمایش��نامه نویس��ی به 

سرپرستی استاد ذاکر زاده؛ 
اجرای کالس های آموزش گریم؛ به سرپرستی استاد 

محمد وطن خواه و خانم مهره کش؛ 

برنامه های آموزشی آینده 
دوره آموزش بازنگری به سرپرس��تی استاد توسلی و 

استاد کریمی 
 برگ��زاری کالس ه��ای ف��ن بی��ان به سرپرس��تی 

خانم ها کریمی و امیداهلل 
در پای��ان ای��ن گف��ت و گ��و آق��ای عطای��ی تاکید 
 ک��رد ک��ه من به ص��ورت تجربی ب��ا کار تأتر آش��نا 
شده ام و در این راه آقایان امیر لطفی ، بهمن گرامی، 
مرتضی ریحانی و عرشیا شفیعیون به من کمک زیادی 

کردند. 
دبیر انجمن همای س��عادت افزود : من عالقه وافری 
 ب��ه کار تأتر و بازیگ��ری دارم و معتقدم که همه دنیا 
 صحن��ه ای اس��ت که انس��ان ه��ا در آن نقش بازی 

می کنند که البته این نقش ها حقیقی است . 
وی ادامه داد که بازیگری در تأتر و سینما با هم خیلی 
فرق می کند و تأتر خیلی جدی و زنده از س��ینما به 
حس��اب می آید. آقای عطایی عقیده دارد که اگر ما 
موضوع امر به معروف و نهی از منکر را در صحنه تأتر 
متمرکز کنیم در انتقال این مفاهیم و رفتاری کردن 

ارزش های دینی خیلی موفق تر خواهیم بود. 

تأتر نقش برجس��ته ای در ایج��اد ارتباط و پیدایش 
مهارت ها و آمادگی برای دس��ت و پنجه نرم کردن با 

مشکالت زندگی ایفا می کند. 
دبیر انجمن تأتر دانش��گاه می گوی��د: از آمدن روی 
صحن��ه هرگز انتظار معروفیت ندارم و به آنها هم که 
چنی��ن توقعی دارند توصیه می کنم تأتر را برای این 
هدف خود انتخاب نکنند . من هرچه درتأتر بیش��تر 
پی��ش می روم حس می کنم وارد دنیای ناش��ناخته 
تری ش��ده ام و تصور می کنم که تأتر از مرز زندگی 
فراتر است و امیدوارم که روزی به قله های تأتر برسم 
و بتوانم از زحمات همه کسانی که یاری گر من در این 

راه بوده اند به گونه ای شایسته تقدیر و تشکر کنم.

مسئول ثبت نام و برنامه ریزی : مصطفی زمانی 
مسئول گریم برادران : محمد وطن خواه 
مسئول گریم خواهران :  الهه مهره کش
مسئول روابط عمومی : محسن کریمی 

مسئول طراحی و گرافیست: امیرعلی شفیعیون 
مسئول طراحی صحنه و لباس :  پگاه پیراسته 

مسئول آموزش : حامد توسلی 
مسئول فرهنگی تفریحی :  مجید شمس

مسئول آرشیو فیلم و عکس : مهران آقا بابایی 
مسئول بانک نمایشنامه :  شهریار توکلی 

مس�ئولین تدارکات :  ای��وب جعفری – مهدی 
خسرو خواه

مسئول ثبت نام خواهران : فرنوش شکرریز
سرپرست گویندگان : فاطمه امیداله 

سرپرست انجمن :  نحمد اسماعیل عطایی 

دانشجو و هنر



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  ششم
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 در ش�ماره گذشته نسیم دانش�گاه با آقای شهسواری سرپرس�ت گروه سمفونیک 
 آوزای دانش�گاه آزاد اس�المی واحد خوراس�گان ) اصفه�ان (  در خصوص اهداف و

  برنام�ه ه�ای این گ�روه صحبت کردیم . در این ش�ماره به مناس�بت روز دانش�جو 
گفت و گوهایی را با دو نفر از اعضای این گروه انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد:

سجاد مقدس پور دانشجوی ترم پنجم رشته مهندسی عمران که 
مدت 2 سال است با گروه سمفونیک آوزای همکاری می کند. 

وی می گوید: از طریق فراخوان معاونت فرهنگی با این گروه آشنا 
شدم و قبل  از ورود به دانشگاه در دوره دبیرستان در گروه های 

سرود آموزشگاهی و آزاد فعالیت داشتم .
وی از اس��تاد خودش در رش��ته آواز یعنی آقای س��عید شمس 
به ش��کوهمندی یاد کرد و کار خ��ودش را مدیون زحمت های 
ایشان دانست و یادآور شد که آقاس شمس دانش آموخته رشته 

موسیقی از دانشگاه تهران است . 
نظرش را در مورد اپرا و اینکه چه حسی دارد جویا شدیم، گفت 
: ای��ن کار جدیدی بود که در اصفهان تاکنون اجرا نش��ده بود و 
به طور طبیعی مردم عادی نمی توانس��تند ارتباط زیادی با آن 
برقرار کنند تا بتواند تأثیر زیادی روی آنان ایجاد کند؛ اما پیوند 
گروه ما با ارزش های مذهبی و معنوی خیلی زود توانس��ت این 
کمب��ود و نقصان را جبران کند و اج��رای اپرای امام رضا ) ع( از 
این دیدگاه تجربه جدید و شیرینی بود که لذت معنوی مضاعفی 

به ما هم بخشید. 
وی در خص��وص آین��ده اش در خص��وص موس��یقی و رش��ته 
تحصیل��ی اش متذکر ش��ده: دوس��ت دارم ای��ن کار را در کنار 
 رش��ته تحصیلی خ��ودم ادامه دهم و در همی��ن مدت کوتاه هم 
توانسته ام دانش و تجربه خود را در زمینه موسیقی افزایش دهم. 

از ایش��ان خواس��تم تا از موفقیت های رشته تحصیلی اش هم 
بگوی��د او ادام��ه داد، من در رش��ته خودم در گروه س��ازه های 
ماکارونی عضویت داش��تم که در سطح کش��وری و منطقه ای 
توانس��تیم موفقیت هایی کس��ب کنیم، همچنین در مسابقات 
طراحی ومحاسبات س��ازه ای نیز موفق شدیم تا در قالب گروه 
مهندسی فراز به کشور فرانسه عزیمت کرده و به رقابت بپردازیم . 
آق��ای مقدس پ��ور عقی��ده دارد که موس��یقی خال��ص ترین 
 هنرهاس��ت که با زب��ان خودش رابط��ه خوبی با م��ردم برقرار 
می کند و قیود و محدودی��ت هایی که در مورد هنرهای دیگر 

وجود دارد در این رشته به چشم نمی خورد. 
موس��یقی نغمه پرندگان برای همه ما آش��نا و اغلب دلنشین و 
گوش��نواز است از این دانش��جوی هنرمند پرسیدم آیا به نظر او 

پرندگان موسیقی دان هستند؟ 
در پاسخ توضیح داد : می توانم بگویم نغمه پرندگان هم موسیقی 
طبیعی و ارزشمندی اس��ت و خدایی که این حس و توانایی را 
در همه موجودات ایجاد کرده و آن را مدیریت می کند در واقع 
خالق این هنر اصیل و تاثیرگذار است، همان خدایی که در کنار 
انبوه نعمت هایش حس زیبایی شناسی را هم در ما ایجاد کرده 

است. 
عضو گروه سمفونیک آوازی دانشگاه درمورد انتظارش از موسیقی 
گفت : دوس��ت دارم با هنر متعهد و موس��یقی به همان اهدف 
واالیی که روح انس��ان تشنه آن است برسم و به نیازهای درونی 
خود پاسخی شایسته بدهم . سؤال بعدی ما از آقای مقدس پور 
ای��ن بود که در موقع اجرا از مخاطب��ان و حاضران چه انتظاری 
دارید،  گفت : دوست دارم که حاضران برای زحمتی که کشیده 
شده اس��ت ارزش قائل باش��ندو واکنش هایی به هنگام داشته 
باش��ند تا در اجرای ما ایرادی وارد نشود و همچنین انتظار دارم 
که فراتر از خود اجرا به اهدافی که برای آن تعیین شده بیندیشند 

و تمرکز کنند. 
این دانشجوی هنرمند در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد که 
ممکن است برای دیگران یک روز در سال روز دانشجو باشد ولی 
برای ما که دانش��جو هستیم همه روزهای دوران دانشجویی در 
واقع روز دانشجو است که نظیری برای آن پیدا نمی شود و باید 

تا می توانیم قدر آن را بدانیم و از 
در  ک��ه  های��ی   فرص��ت 

اختی��ار مان ق��رار گرفته 
است استفاده کنیم . 

عضو گروه س��مفونیک آوازی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان ) اصفهان ( که با او به گفت و گو پرداختیم خانم 
ش��هره دادخواه تهرانی، دانشجوی ترم 6 کارشناسی رشته 
مامایی اس��ت. او نیز به مدت 2 س��ال با این گروه همکاری 
داشته و از طریق فراخوان معاونت فرهنگی دانشگاه به این 

گروه پیوسته است . 
او گفت : س��المت این گروه و اطمینان من و خانواده ام از 
اهداف مقدسی که این گروه دنبال می کند سبب شد تا در 

پیوستن به این گروه مشکل خاصی نداشته باشم . 
 خان��م دادخ��واه تهرانی در مورد س��وابق هن��ری خودش 
می گوید :  در گروه های سرود مدارس فعالیت داشتم ، با 
کانون بسیج هنرمندان هم همکاری کرده ام که این کانون 
زیر نظر اس��تاد شمس اداره می شد . در کالس های مربی 
گری س��رود هم ش��رکت کرده و دوره های��ی دیده ام و به 
دنبال آن چند گروه سرود دانش آموزی را هدایت کرده ام 
که در مس��ابقات موفق شدند و در زمینه هنرهای نمایشی 
نیز دوره هایی دیده ام و سوابقی هم در این زمینه دارم . به 
ط��وری که پس از گذراندن دوره مربی گری تأتر در کانون 
هنرمندان اصفهان گروهی را تش��کیل دادیم و توانس��تیم 
 در جش��نواره دفاع مق��دس رتبه اول را به دس��ت آوریم . 
 از او خواس��تم ت��ا نظ��رش را راجع ب��ه اپرا بگوی��د : او به 

صحب��ت های رهبری در این زمینه اش��اره کرد که هرچه 
در قال��ب هنر بگنجد ماندنی اس��ت و ما برای حفظ ارزش 
های فرهنگی ، اخالقی و اجتماعی خود نیاز به گس��ترش 

هنر داریم .
از این دانشجوی هنرمند نیز خواستم تا نظرش را در مورد 

موسیقی آب بیان کند : 
پاس��خ حکیمانه ای داد و گفت : صدای باران قشنگ است 
ولی نه برای بچه ای که کفش پاره دارد. صدای آب در واقع 
نثر آهنگینی از تجلی وجود خداست. وی یادآور شد که به 
نظ��ر من نباید دنبال آیات خداوند فقط در قرآن گش��ت و 

همه هستی پر از آیات الهی است . 
در ادامه به شوخی گفت : این صداها را که گفتم صداهای 
طبیعی آب اس��ت وگرنه بعضی از صداها مانند چک ، چک 

شیرآب اعصاب آدم را خرد می کند!
خان��م دادخ��واه تهران��ی در مورد رش��ته اش یادآور ش��د 
 ک��ه خیلی رش��ته تحصیل��ی خ��ودم را دوس��ت دارم و با 

عالقه مندی آن را دنبال می کنم . 
وی افزود : موسیقی را هم برای این انتخاب کرده ام که به 
نظرم بهترین مفاهیم و مضامین را در بهترین شکل ممکن 
می توانیم در قالب موس��یقی به م��ردم ارائه دهیم و حتی 
برای ما هم که اجرا کننده آن هستیم خیلی آرامش بخش 
و آموزنده اس��ت. م��ا تجربه کرده ایم که ب��ا این آرامش و 
دانش دیگر وظایف را می توانیم بهتر انجام دهیم و من باور 
دارم ک��ه عضویت در این گروه تأثیر مثبتی در  درس هایم 
هم ایجاد کرده است و موفقیت هایم شاهد این مدعاست؛ 
ب��ه طوری ک��ه مقاله ای را در رش��ته ام ارائ��ه داده ام که 
به صورت پوس��تر پذیرفته شد و هم اکنون نیز در 
تدارک یک طرح پژوهش��ی هستم تا این 
پروژه را تا مقصد نهایی دنبال 

کنم. 
عضو گروه سمفونیک 
آزاد اسالمی  دانشگاه 
خوراس��گان  واح��د 
تاکید کرد دوست دارم 
تا هنر موسیقی را به موازات 
رش��ته تحصیلی خود و با هدف 
رسیدن به آرمان های واال دنبال کنم .

در پایان از ایش��ان نیز خواستم تا نظرش 
را در مورد روز دانشجو بیان کند :که در دو 
جمله گفت :  ای کاش می دانستیم دانشجو 

کیست و چیست؟
تا قدر این فرصت ارزنده زندگی را بیشتر متوجه 

می شدیم.

موسیقی باران زیباست برای...

این دو عضو گروه سمفونیک دانشگاه در پایان با تاکید بر این نکته که این حق همه اعضای گروه بود که بتوانند دیدگاه ها و 
نظرات خود را بیان کنند، محدودیت های نسیم دانشگاه را در این مورد پذیرفتند و با قدردانی از تالش های خالصانه همه اعضای 
گروه به ویژه آقای دکتر شهسواری که سرپرستی گروه را بر عهده دارد صمیمانه سپاسگزاری کردند و خاطر نشان ساختند به حق 

نقش آقای شهسواری در موفقیت این گروه بسیار برجسته و پر اهمیت است و مساعی خستگی ناپذیر ایشان غیر قابل انکار...

                      شهره دادخواه تهرانی                  سجاد مقدس پور

دانشجو و هنر
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- Strategy, Collaboration, Robot motion and Motion control.
- Image processing, machine vision and pattern recognition.
- Signal Processing and voice recognition.
- Computer Architecture and Digital Design.
- Learning of high level behaviors of a middle size soccer robot.
- Decision making system for a multi robot team.
- Artificial Neural Network and Multi agent systems.
- Wireless Network communication.
- System Design Based  on Microcontroller , ARM,AVR.

 مدی��ر فنی مرک��ز رباتیک و هوش مصنوعی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان )خوراسگان(.

 کس��ب رتب��ه اول در دهمی��ن دوره جش��نواره ج��وان خوارزم��ی- بخش 
ربات های انسان نما.

 کسب مجوز حضور در مسابقات جهانی ربوکاپ در کشورهای آلمان 200۶، 
آمریکا 200۷، چین 2008،اتریش 2009.

 کس��ب عنوان قهرمانی در اولین دوره مسابقات ملی رباتیک در سال 138۷
)ربات های انسان نما(.

 کس��ب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات بین المللی ربوکاپ چین در سال 
200۷ )ربات های فوتبالیست سایز متوسط(.

 کسب عنوان قهرمانی در س��ومین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ ایران 
در سال 138۷ )ربات های فوتبالیست سایز متوسط(.

 کس��ب عنوان نایب قهرمانی در دومین دوره مس��ابقات بین المللی ربوکاپ 
ایران در سال 138۶ )ربات های فوتبالیست سایز متوسط(.

 کس��ب عنوان نایب قهرمانی در اولین دوره مس��ابقات ملی رباتیک در سال 
138۷)ربات های فوتبالیست سایز متوسط(.

 کس��ب عن��وان پژوهش��گر نمون��ه دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اصفهان 
)خوراسگان( در سال 138۷.

 کس��ب عنوان دانش��جوی نمونه در رش��ته کامپیوتر دانش��گاه آزاد اسالمی 
اصفهان )خوراسگان( در سال 138۷.

 کس��ب مقام برتر در چهاردهمین جش��نواره هنر و ادبیات دینی در س��ال 
.138۷

 کسب مقام دوم در سیزدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی در سال 138۶.
 کس��ب عنوان برگزیده در اولین جش��نواره برگزیدگان نوآوری و شکوفایی 

استان اصفهان در سال 138۷.
 دارای طرح برگزیده در اولین جشنواره طرح کسب و کار دانشجویی استان 

اصفهان با نام تجاری سازی مرکز رباتیک و هوش مصنوعی .
 کسب جایزه بهترین ابتکار سال 2009 از گروه روباتهای صنعتی و انتشارات 
امرالد انگلس��تان به خاطر س��اخت و طراحی ربات خودکار و ارائه در کنفرانس 
 .)Climbing and Walking Robots( CLAWAR2009 بین المللی
 CLAWAR2009 کس��ب عن��وان بهترین مقال��ه در کنفرانس بین الملل��ی

)Climbing and Walking Robots(
 کس��ب عنوان قهرمانی در سومین دوره مس��ابقات سراسری ربوکاپ شیراز 

در سال 1390
 کس��ب عنوان قهرمانی در هفتمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ ایران 

در سال 1391 )ربات های انسان نما سایز نوجوان(.

ف
تاریخ شروع و خاتمهنوع طرح )داخلي / ملي(سفارش دهندهمسئولیت در طرحعنوان طرحردی

84-8۷ملیدانشگاه آزاد واحد خوراسگانمدیر فنیربات های فوتبالیست سایز متوسط1

8۷ملیدانشگاه آزاد واحد خوراسگانمدیر فنیربات های انسان نما سایز کوچک2

8۷داخلیدانشگاه آزاد واحد خوراسگانمدیر فنیطراحی و پیاده سازی تیم شبیه ساز فوتبالیست دوبعدی مبتنی بر هوش مصنوعی و شبکه های عصبی3

8۶-8۷داخلیدانشگاه افسری امام )ع(تحلیلگر وبرنامه نویسطراحی و پیاده سازی سیستم هدف گیری هوشمند با استفاده ار لیزر و پردازش تصویر دیچبتال4

8۶-8۷داخلینیروگاه برق درچهتحلیلگر وبرنامه نویسطراحي سنسور مبدل جریان الکتریکي به فشار هوا۵

8۷داخلیِبهروش پرداز سپاهانتحلیلگر وبرنامه نویسطراحي سخت افزار و نرم افزار دستگاه برش دوبعدی جهت برش فیبر مدار چاپی۶

8۶-8۷داخلیآموزش و پرورش ناحیه2سرپرستسرپرست رباتیک دانش آموزی۷

8۶-8۷داخلیِبهروش پرداز سپاهان نرم افزار و مدیر اجراییطراحي و پیاده سازي نرم افزار جامع قرآن همراه با ترجمه گویا، تفسیر ، ادعیه، )ارمغان عشق(8

8۵-8۶داخلیبهروش پرداز سپاهان برنامه نویس طراحي و پیاده سازي نرم افزار جامع قرآن )کوچ(9

طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص و قرائت پالک خودرو با استفاده از  مورفولوژی هندسی و 10
دانشگاه آزاد واحد خوراسگان- گروه مطالعات علمی ، نرم افزار پردازش تصویر رنگی.

8۷داخلیکامپیوتر

طرح هاي علمی، پژوهشي و صنعتی پایان یافته

 طراحي و راه اندازي آزمایشگاه یا کارگاهابتكار، نوآوري و اختراع

تاریخ ثبتمحل ثبتوضعیت تولیدع��نوان ابتکار، نوآوري و اختراع

طراحی و ساخت سیستم تشخیص پالک 1
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت تولید شدهخودرو

8۷/4/4صنعتی ایران

ربات حمل کننده مواد منفجره در محیط 2
تولید نشدههای پر خطر

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت 
8۷/4/4صنعتی ایران

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت تولید نشدهربات نگهبان با مکانیزم شلیک اتوماتیک3
8۷/4/4صنعتی ایران

8۷/4/4اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت هاتولید نشدهربات جهنده4

دستگاه عالمت خوان مبتنی بر پردازش تصویر و ۵
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت تولید شدههوش مصنوعی

8۷/4/4صنعتی ایران

تولید شدههدف گیر سریع الکترونیکی۶
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت 

8۶/3/21صنعتی ایران

۷
طراحی و ساخت دستگاه قفل کننده سیگنال 

 جهت 
مبدل های جریان الکتریکی به فشار هوای 

پنوماتیک
تولید شده

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت 
 صنعتی 

ایران
8۶/3/21

نام آزمایشگاه یا کارگاه آموزشي یا بخش 
جدید

تاریخ طراحي 
اسامي همکاران اصلي محل ایجادیا راه اندازي

راه اندازی مرکز رباتیک و هوش مصنوعی 
بخش ربات های فوتبالیست سایز متوسط .
Middle Size Soccer Player Robot

تابستان-1384
مرکز رباتیک 
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

خوراسگان

دکتر غالمرضا شریفی، 
دکتر امیر حسن منحمی، 
سید حمیدرضا محدث 

کسایی ، سید محمدرضا 
محدث کسایی، حسین 
وحید،  محمد رحیمی 
محسن توکلی، محسن 

طاهری،

راه اندازی مرکز رباتیک و هوش مصنوعی 
بخش ربات های انسان نما سایز کوچک.

Humanoid Soccer Robot-Kid size
تابستان-138۷

مرکز رباتیک 
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

خوراسگان

سید حمیدرضا محدث 
کسایی

سید محمدرضا محدث 
کسایی

راه اندازی مرکز رباتیک و هوش مصنوعی 
بخش شبیه ساز فوتبالیست 2 بعدی.

2D-Soccer Simulation Robot
تابستان-138۷

مرکز رباتیک 
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

خوراسگان

سید حمیدرضا محدث 
کسایی

سید محمدرضا محدث 
کسایی،

علی احمدی

معرفی دستاوردهای علمی پژوهشی سید محمد رضا محدث کسایی دانش آموخته واحد خوراسگان)اصفهان(

 ادامه در صفحه 10

ی
صيل

ح
ت ت

عا
طال

   ا
    

    
    

    
    

    
    

    
  

1388- فوق لیسانس کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتر ، دانشگاه اصفهان
138۷-1383 :مهندس��ی کامپیوتر گرایش نرم افزار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

)خوراسگان(
1383-1382 :پیش دانشگاهی، مرکز پیش دانشگاهی شهید دکتر بهشتی، اصفهان

1382-13۷9 :دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان شهید دکتر بهشتی، اصفهان
 -Microsoft Certification System Engineering )MCSE(: 1383-1384

شرکت باربُد، اصفهان
 Certification of Wireless Network Administrator:  1383-1384

)CWNA(- شرکت باربُد، اصفهان



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  ششم
8 آذر ماه 1391

در این شماره تریبون )) اختراعات (( به معرفی مخترع جوان دیگری به نام خانم مرجان پدیدار دانشجوی 
دوره دکتری خاکشناسی، گرایش پیدایش و رده بندی خاک از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( اختصاص دارد .
وی دارای پنج اختراع ثبت ش��ده و از بنیان گذاران مرکز فناوری و رش��د ترنم س��بز س��پاهان است. همه 

اختراعات خود را در مقطع دکتری انجام داده و به ثبت رسانده است .
وی درباره اولین جرقه های اختراعی که به ذهنش رس��یده می گوید : من مس��ئول کمیته پذیرش المپیاد 
مخترع��ان و مبتکران در این واحد  دانش��گاهی بودم و تا آن زمان حت��ی به ذهنم هم خطور نمی کرد که 
روزی در این راه قرار گیرم. آشنایی با دانشجویان مخترع و مبتکر در این المپیاد سبب شد تا با فضای ایده 
پردازی آش��نا ش��وم و در این راه رییس مرکز رشد هم خیلی به ما کمک کرد تا اینکه طی دو سال اخیر به 

طور جدی  وارد حیطه اختراعات شدم و توانستم یافته های خود را به ثبت برسانم .
خانم پدیدار افزود : حتی موضوع پایان نامه من هم جدید و به روز اس��ت و در ایران س��ابقه ندارد و تصور 
 م��ی کن��م از نیازهای جامعه امروز به ش��مار می آید، به همین دلیل به ذهنم رس��ید ک��ه در گام اول این 

پایان نامه را به نام خودم به ثبت برسانم .
این دانش��جوی خ��الق و پویا عضو یک خانواده پنج نفره اس��ت و خواهرش وکیل دادگس��تری و برادرش 

مهندس برق است و پدر و مادری که هستی خود را فدای پرورش فرزندانی شایسته کرده اند.
ایش��ان با توضیحات خودش مقدمه ما را کامل کرد و به ش��رح و توصیف هر یک از اختراعاتش پرداخت که 

توجه شما را به آن جلب می کنیم.
اینجانب دوران کارشناس��ی خود را با رتبه اول در دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان سپری کرده و 
مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه بوعلی سینا همدان به پایان رساندم و هم اکنون مشغول به تحصیل 
 در دوره دکتری در دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان می باش��م. اینجانب در طی دوران تحصیل 
فعالی��ت ه��ای علمی پژوهش��ی مختلفی از جمله چ��اپ مقاله در مج��الت ISI، چاپ چندی��ن مقاله در 
کنفرانسهای بین المللی مصر، چین و امارات  و همچنین کنفرانس های داخلی داشته ام. عضو مرکز رشد 
واحدهای فناوری و همچنین مرکز رشد گیاهان دارویی دانشگاه هستم و  در جشنواره علم تا عمل 1391 
 جزء منتخبین دانشگاه بوده و در دومین المپیاد مخترعین، مبتکرین دانشگاه آزاد جزء منتخبین ایده برتر 

بودم. 
پای��ان نام��ه دکتری اینجان��ب به راهنمایی جناب آقای دکتر جاللیان به بررس��ی اثر اس��تفاده از نانو رس 
 )NanoClay( در جلوگی��ری از فرس��ایش بادی، کاه��ش بیابان زایی و بهبود کیفیت خاک های ش��نی 
می پردازد و دو اختراع زیر در رابطه با این پژوهش در س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور ثبت گردیده 

است.
 کاربرد نانو رس های مونت موریلونیت در بیابان زدایی

 کاربرد نانو رس های مونت موریلونیت دربهبود کیفیت خاک های شنی
همچنین اینجانب دارای اختراعات دیگری به شرح زیر می باشم:

 بهینه سازی محیط کشت بافت گیاهی با استفاده از نانو ذرات
 غنی سازی بستر کشت با استفاده از روغن ماهی

 تولید انواع کود آلی با استفاده از نانو ذرات آهن )نانو کمپوست(

آشنایی با جوان نوآور و خالق 
)مرجان پدیدار(

اهداف طرح عبارتند از:

 تولید کود نانو بیولوژیک در دامپروری های 
کوچک تا بزرگ

 جایگزین کردن کود نانو بیولوژیک به جای 
کود شیمیایی و دامی

 کارآفرینی و اش��تغال مفی��د در واحدهای 
کوچک

 اشاعه فرهنگ مصرف مواد بیولوژیک 
اس��تفاده ازفضاهای بدون استفاده درکشور 

از جمل��ه گلخانه ها، دامداری ها، پرورش قارچ 
وکارخانه های صنعتی و انبارها

 استفاده از زباله تر و پسماندهای کارخانجات 
صنایع غذایی

 افزای��ش قابلیت جذب عناصر کود توس��ط 
گیاه

 افزای��ش تخلخ��ل در توده ک��ود به منظور 
تبادل هوا و کامل شدن تجزیه 

 افزای��ش کیفیت ک��ود و در نتیجه افزایش 
کیفیت محصول

 کاهش دوره پروسه تولید
مزایای این اختراع عبارتند از :

  ب��ا توجه ب��ه قابلیت دسترس��ي کودهاي 
آلي مانند کمپوس��ت زباله شهري و همچنین 
فراوان��ي ضایعات پوس��ته هاي اکس��ید آهن، 
صنایع فوالد سازي کش��ور می تواند پتانسیل 
خوبي برای غني س��ازي از این ترکیبات باشد 
تا ضمن افزایش کیفیت کودهای آلي و کمک 
ب��ه بهب��ود حاصلخیزي خاك ه��اي آهكي، با 
 روش نس��بتاً ارزان مشكل تغذیه آهن را دراین 

خاك ها کنترل نمود.
  آهن قابل دس��ترس در خاك توس��ط نانو 

ذرات اکسید آهن، افزایش مي یابد.
س��وپر جاذبه با جذب آب باع��ث حاللیت نانو 
 ذرات اکس��ید آه��ن ش��ده و نیاز آبی��اري کم 

مي شوند.
 نان��و ذرات آه��ن در کمپوس��ت گرانول��ه 
گوگ��ردی، باعث کالته ش��دن آه��ن و کاهش 
PH خاك و افزایش فراهمي آهن قابل جذب 

در خاك و گیاه مي شود. 

  نان��و ذرات آهن در کمپوس��ت باعث ایجاد 
تخلخل بیش��تر و در نتیجه فض��ای بازتر برای 
تب��ادل هوا و اکس��یژن در توده می ش��ود که 
در این صورت میكرو ارگانیس��م ها در شرایط 

هوازی اقدام به تجزیه توده می کنند.
 وجود نان��وذرات آهن در کمپوس��ت باعث 
افزای��ش س��طح تماس ات��م ه��ا و مولكول ها 
ش��ده ودر نتیجه میزان واکنشها زیاد می شود. 
بنابراین تجزیه کامل تر انجام ش��ده و کیفیت 

کود افزایش می یابد.

زمینه فنی اختراع:
همه می دانند که خاک های س��بک نه تنها آب 
را درخودنگ��ه نمی دارند بلکه ک��ود و موادغذایی 
 نیزبه راحتی از دس��ترس ریش��ه خارج شده و به 
آب های زیرس��طحی منتقل می شوند، درنتیجه 
گیاه��ان دراین خاک ها همواره ضعیف هس��تند 
وبه ان��واع بیماری ها و آف��ات )ازجمله کرم های 
سرشاخه خوار(گرفتارمی شوند. درسالهای گذشته 

برای اصالح خاک های ش��نی ، از کود دامی ، کاه 
وکلش یا خاک رس بطور موقت استفاده می شد 
ام��ا ام��روزه باتوجه به افزایش چش��م گیر هزینه 
های حمل وکارگری دیگر از این روش اس��تقبال 
نمی شود. اس��تفاده ازموادشیمیایی جدید مانند 
سوپرجاذب نیز به علت قیمت های هنگفت دوام 
کم و آلودگی محیط زیست قابل توصیه نمی باشد. 
برای حل این مشکالت بهتر است که از ترکیبات 

طبیعی استفاده شود تا عالوه بر رفع این مشکل، 
باعث بهبود خصوصیات خاک ش��ده و مشکالت 

زیست محیطی نیز بر جای نگذارد. 
بیان مسئله:

در خاک هاي ش��ني 8۵-90 درصد ش��ن وجود 
 دارد، بافت این خاک ها ش��ني یا شني لوم است.  
خ��اک هاي ش��ني معم��والً بافت س��بک دارند، 
در نتیجه بس��یار نفوذ پذیرن��د. ظرفیت و قدرت 

نگه��داري آب در خاک هاي ش��ني کم بوده و در 
نتیجه زود خش��ک مي ش��وند. خاک هاي شني 
ب��ه علت ع��دم وجود م��واد کلوئی��دي که باعث 
چس��بیدن ذرات به یکدیگر مي شوند، ساختمان 
فیزیکي خوبي ندارند. خاک هاي شني زودگرم و 
سرد مي شوند. و در نتیجه برای حذف مشکالت 
موجود در طرح حاضر از کانی های رسی خاک در 
ابعاد نانو برای اصالح بافت خاک و بهبود کیفیت 

حاصلخیزی خاک استفاده شده است.
مزایای اختراع: 

این ماده طبیعی با داشتن ظرفیت تبادل کاتیونی 
 ب��اال و ابع��اد نانومت��ری، نه تنه��ا آب را به خوبی 
نگه می دارد بلکه خودشامل موادغذایی مورد نیاز 
گیاه مانند پتاسیم و سیلیس��یم است، شرایط را 
برای جذب س��ایر عناصر غذائی فراهم می کند و 
ومی تواند باعث بهبود.بافت خاک های شنی شود.

عنوان اختراع:

تولید  انواع کود آلی با استفاده از نانوذرات آهن)نانوکمپوست(

عنوان اختراع:

کاربرد نانو رس های مونت موریلونیت در بهبود کیفیت خاک های شنی

اختراعات
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پژوهش در حوزه بیابان و بیابان زدایی با هدف شناسایی ساز و کارهای حفاظت و بازسازی پایدار اندوخته ها و منابع آبی و خاکی کشور بسیار اهمیت دارد. نانورس با ساختار نانو به عنوان پیوند دهنده 
خاک از ذرات معدنی خاک استفاده می کند که باعث بهبود حفاظت از خاک شده و از بیابان زایی و گرد و غبارهای ناشی از آن جلوگیری می کند. اعتقاد بر این است که عملکرد و هزینه این فناوری به 
مراتب بهتر از هر فناوری است که تا به حال برای احیای بیابان و تثبیت شن های روان به کار برده شده است.

 محیط کش��ت بافت گیاهی به منظور کشت 
قطع��ه ای از باف��ت گی��اه و دس��تیابی ب��ه 
گی��اه کامل انجام می ش��ود. در این اختراع 
از عل��م نانو تکنول��وژی در راس��تای بهینه 
س��ازی محیط کش��ت استفاده ش��ده است. 
ب��ه منظور بهینه س��ازی این محی��ط از نانو 
بارگ��ذاری  کلینوپتلولی��ت  زئولی��ت  ذرات 
 ش��ده با ی��ون روی اس��تفاده ش��د. محیط 
کش��ت های مورد استفاده برای کشت بافت 
گیاهی غنی از مواد غدایی می باشد. عناصر 

پر مصرف مانن��د گوگرد، نیتروژن، فس��فر، 
پتاسیم و عناصر کم مصرف مانند مس، روی، 
آه��ن و منگنز. همچنین قنده��ا یا هیدرات 
های کرب��ن و ویتامین ها نیز در این محیط 
ق��رار دارند. وجود این عناصر همان گونه که 
برای رشد گیاهان مفید است می تواند برای 
رش��د عوامل بیماری زا نیز مناس��ب باش��د. 
باتوجه به این مس��ئله بر آن شدیم تا از نانو 
ذرات زئولیت کلینوپتلولیت بارگذاری شده با 
یون روی برای حذف آلودگی استفاده کنیم.

کاربرد اختراع:
با توجه به نیاز جامعه بش��ری به غذا و همچنین 
تقاضا ب��رای افزایش کم��ی و کیفی محصوالت 
تولیدی تکنیک کش��ت بافت گیاهی مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت و در س��طح بین المللی از آن 
اس��تفاده می شود. محیط کش��ت مورد استفاده 
در ای��ن تکنی��ک در مع��رض آلودگی ق��رار می 
گیرد و آلودگی ایجاد ش��ده مانع رش��د گیاه می 
ش��ود. با بهینه س��ازی محیط کش��ت از طریق 
نانو ذرات زئولیت کلینوپتلولیت بارگذاری ش��ده 

با یون روی توانس��تیم ب��روز آلودگی در محیط 
کش��ت را مهار کنیم و هم اکن��ون می توان این 
محیط کش��ت فاق��د آلودگی را در س��طح بین 
 الملل��ی ارائه کرد تا م��ورد اس��تفاده محققان و 

تولید کنندگان محصوالت کشاورزی قرار گیرد.
مزایای اختراع:

این اختراع دارای مزایای متعددی است از جمله:
 تولید محیط کش��ت بهینه سازی شده با نانو 
ذرات زئولیت کلینوپتلولیت بارگذاری شده با یون 

روی برای اولین بار

 نکردن ایجاد آلودگی در محیط کش��ت بافت 
گیاهی

 تکثیر بیشتر گیاهان از طریق تکنیک کشت 
بافت گیاهی

 افزایش س��رعت رش��د گیاهان تولیدی از راه 
تکنیک کشت بافت گیاهی

 امکان تولید تجاری محصول در س��طح بین 
المللی

 کاه��ش میزان اتالف وقت و هزینه محققان و 
تولید کنندگان

بیابان زایی و تخریب خاک س��ومین چالش مهم 
جامعه جهانی در قرن 21 بوده و بعد از دو چالش 
تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین قرار گرفته است. 
در حال حاضر ح��دود ۶/3 میلیارد هکتار از 2/۵ 
میلیارد هکتار اراضی خش��ک جه��ان که بالقوه 
قابلیت تولید نیز دارن��د، مبتال به انواع تخریب و 
انحطاط هستند. حدود ۷0 درصد از اراضی خشک 
جهان که بالغ بر 2۵ درصد وسعت کل اراضی کره 
زمین نیز می شود، متاثر از پدیده بیابان زایی است 
که حدود یک ششم جمعیت کل جهان را در خود 
جای داده است. در حالی که سهم ایران از خشکی 
جهان 2/1 درصد است اما 4/2 درصد بیابان های 

جهان را در خود دارد .  مطالعات انجام شده موید 
این است که بیش از 100 میلیون هکتار از اراضی 
کش��ور در معرض پدیده بیابان زایی ق��رار دارد. 
یک��ی از مهم ترین بحران هاي زیس��ت محیطی 
در مناطق خش��ک و نیمه خشک پدیده مخرب 
 بیابان زایی و فرس��ایش بادي می باشد که وقوع 
طوفان ه��اي گرد و غبار و حرک��ت ریزگردها از 
پیامدهاي آن محسوب می شود. وسعت خسارات 
این پدیده تنها محدود به تهدید اراضی کشاورزي 
و مناط��ق صنعتی نبوده، بلکه ب��ا مختل کردن 
زندگی عادي ش��هروندان، آشکارا تبدیل به یک 
تهدید جدي زیست محیطی شده و واکنش افکار 

عمومی را به دنبال داشته است .
 از این رو پژوهش در حوزه بیابان و بیابان زایی، با 
هدف شناسایی ساز و کارهاي حفاظت و بازسازی 
پای��دارِ اندوخته ها و منابع آبي و خاکي  کش��ور، 
بسیار اهمیت دارد. نانو رس با ساختار نانو به عنوان 
 پیوند دهنده خاک، از ذرات معدنی خاک استفاده 
مي کند که باعث بهبود حفاظت از خاک شده و از 
بیابان زایی و گرد و غبارهای ناشی از آن جلوگیری 
می کند. اعتقاد بر این است که عملکرد و قیمت 
این فناوري به مراتب بهتر از هر فناوري است که 
تا به حال براي احیاي بیابان و تثبیت ش��ن های 

روان به کار برده شده است.

کاربرد اختراع:
 در ای��ن اخت��راع ب��ا ب��ه کار ب��ردن نان��و ذرات 
 رس ه��ای مونتموریلونای��ت ب��رای جلوگی��ری از 

بیابان زایی می توان به اهداف زیر رسید:
مزایای اختراع:

 جلوگی��ری از توف��ان ش��ن   جلوگی��ری از 
گ��رد و غبار و ریز گرده��ا   تهدید حاصلخیزي 
خاک )ش��ور ش��دن اراض��ي (   مدفون ش��دن 
آبادي ها در زیر توده های ش��ن و ماس��ه    باال 
 آمدن بس��تر رودها بر اثر ورود ماس��ه   پر شدن 
کان��ال ه��ای آبرس��اني و قن��وات   وارد ش��دن 
صدمات��ي ب��ه تأسیس��ات نظام��ی و صنعتي    

مس��دود کردن جاده های ارتباط��ي و خطوط راه 
آه��ن   جلوگی��ری از بیابان زای��ی باعث بهبود 
س��اختمان و بافت خاک ش��ده و خاکدانهس��ازی 
را افزای��ش م��ی دهد، از هدر رف��ت آب جلوگیری 
 کرده و محیط مناس��بی برای رش��د گی��اه فراهم 
می کند. جلوگیری از انتشار ناشی از وزش باد بر 
روی مواد اولیه کارخانجات فوالد، مس و آلومینیوم  
 انباش��تن و ذخیره کردن دی اکس��ید کربن در 
خاک های شنی که توسط سوسپانسیون نانو رس 
اصالح می ش��ود و در نتیجه ب��ه جلوگیری از گرم 
ش��دن کره زمین کمک می کند.    آلوده شدن 

محیط زیست و در خطر افتادن سالمت اهالي

عنوان اختراع:

بهینه سازی محیط کشت بافت گیاهی با استفاده از نانو ذرات زئولیت کلینوپتلولیت بارگذاری شده با یون روی زمینه 

عنوان اختراع:

کاربرد نانو رس های مونت موریلونیت در بیابان زدایی

در این روش بس��تر کش��ت گیاه��ی به منظور 
 تکثی��ر گیاه��ان در ش��رایط گلخانه اس��تفاده 
می ش��ود. در ای��ن اختراع از دان��ش روز دنیا 
استفاده شده تا غنی سازی بستر کشت گیاهی 
با مواد افزودنی مفید که سرش��ار از اسید های 

چرب امگا 3 است، انجام شود.

با توجه به اینکه تم��ام مواد مورد نیاز گیاهان 
 توس��ط مواد موجود در بس��تر کش��ت تامین 
می ش��ود و گیاه تحت نظارت محقق از عناصر 
و مواد موجود استفاده می کند، برآن شدیم تا 
بر مس��ئله کمبود امگا 3 که نیاز انس��انی بشر 
است و بس��یار به سالمت افراد کمک می کند 

بپردازیم و از این رو غنی س��ازی بسترکش��ت 
گیاهی با استفاده از روغن ماهی را انجام دادیم.

کاربرد اختراع:
ب��ا انج��ام این اختراع می توان بس��تر کش��ت 
جدیدی را معرفی کرد که در سطح بین المللی 
تا کنون ارائه نش��ده اس��ت. با توجه به بس��تر 

کش��ت غنی سازی ش��ده، گیاهان تولید شده 
از ای��ن راه دارای عملک��رد بهتری خواهند بود 
و در نتیجه تعداد زی��ادی از محققان متقاضی 

استفاده از آن شد.
مزایای اختراع:

این اختراع مزای��ای زیادی دارد که تعدادی از 

آنها عبارتند از:
 امکان کاهش آلودگی بستر کشت

 اس��تفاده از امگا 3 توس��ط گی��اه و افزایش 
توان سنتزی

 تولید بستر کشت غنی سازی شده با امگا 3
 افزایش مقاومت، نسبت به گرمای محیط

عنوان اختراع:

استفاده از روغن ماهی در بستر کشت گیاهی در راستای غنی سازی با امگا 3

اختراعات
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 خان��م قربانی فر با تش��کر از ش��ما ک��ه در این 
گفت و گو شرکت فرمودید :

لطفًا رزومه ای از خودتان ارائه نمائید؟
با سالم و عرض ادب خدمت شما و همه دوستان 
عزی��ز، دیپلم خود را در رش��ته علوم تجربی اخذ 
نمودم و به دلیل عالقه زیادی که به رشته حقوق 
داشتم در کنکور گروه علوم انسانی شرکت نموده 
و در سال 1379  دوره کارشناسی را در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان (  شروع 
ک��ردم. در س��ال 1382  ای��ن دوره را ب��ه اتمام 
رسانده و با ش��رکت در کنکور کارشناسی ارشد 
در سال 1384  در رشته حقوق ، دانشگاه شهید 
بهشتی پذیرفته شدم . پس از اتمام آن مقطع در 
س��ال 1388  مقطع دکتری حقوق خصوصی را 
در دانش��گاه علوم و تحقیق��ات تهران آغاز نموده 
و هم اکنون دانش��جوی مقطع مذکور و در حال 

نگارش رساله دکتری هستم .

به نظر ش�ما یک دانش�جو چگونه می تواند 
مراح�ل فرهیختگی را تجرب�ه کند و به آن 

برسد؟
به نظر من مهمترین عامل در موفقیت انسان در 
ه��ر کاری من جمله درس خواندن اول داش��تن 
انگی��زه و انتخاب یک هدف درس��ت اس��ت و به 
دنب��ال آن پش��تکار و جدیت در رس��یدن به آن 

هدف . 
ق��وی و هدف��ی  انگی��زه  ی��ک دانش��جو   اگ��ر 
مسلم داشته باش��د اما تالشی در جهت رسیدن 
به آن ننماید آن ه��دف و انگیزه هرچند محترم 
 و قاب��ل تقدی��ر اس��ت اما ب��ی فای��ده و بی ثمر 

است. 
اگر هر دانش��جو از  روز اولی که وارد دانشگاه می 
شود حداقل روزی دو ساعت برای هدفی که دارد 

وق��ت بگذارد بی تردید موفق می ش��ود ، هر چه 
بیشتر تالش کند و بیش��تر وقت بگذارد موفقت  
او چش��مگیرتر خواهد بود ، تالش و پشتکار رمز 
موفقیت است . اگر برای رسیدن به هدفی تالش 
کنید اگر همه آن هدف را نیز به دس��ت نیاورید 
 مطمئ��ن باش��ید که ب��ه قس��متی از آن خواهد 

رسید. 

یک خاطره خوب از دوران دانشجویی خود 
بیان کنید.

تمام دوره دانش��جویی من پ��ر از خاطرات خوب 
و به یاد ماندنی اس��ت لحظه ب��ه لحظه آن برایم 
زیبا بوده و هس��ت و شاید به همین خاطر است 
که آرزو دارم تمام عمرم را در دانشگاه و در کنار 

دانشجویان بگذارنم .
ام��ا یک��ی از مهمترین و ب��ه یاد مان��دی ترین 
روزهای دانش��جویی من روزی ب��ود که  مرحوم 
دکتر مهدی ش��هیدی در دانش��گاه خوراس��گان 
ب��ه کالس درس ما تش��ریف آوردن��د و برای ما 
چنددقیقه ای صحبت کردند. فکر می کنم درس 
حقوق مدنی 2  داشتیم ولی آن  روز یادم هست 
خیلی خوش��حال بودم که س��رکالس ما تشریف 

آوردند.

اس�تاد خ�وب چ�ه  ی�ک  نظ�ر ش�ما   ب�ه 
ویژگ�ی های�ی دارد و ش�ما از کدامی�ک از 
اس�تادان دوران تحصیل خوی�ش به عنوان 

الگو یاد می کنید؟
به نظر من یک اس��تاد خ��وب وبه طور کلی یک 
معلم خوب باید قبل از هر چیز بتواند با دانشجوی 
خود یک ارتباط دوستانه و دلسوزانه داشته باشد 
، استاد خوب مثل پدرومادر که بچه های خود را 
دوست دارند وموفقیت آنها درآینده آرزوی قلبی 
وافتخارش��ان است ، باید دلس��وز و نگران آینده 

علمی ش��اگردانش  باشد. یک استاد خوب خود را 
مس��ئول آینده علمی دانشجوی خود هم در برابر 
خداو هم دربرابر اجتماع می داند. اگرهر اس��تادی 
درتعلی��م وتربیت دانش��جویانش این مس��ئولیت 
 را مدنظر داش��ته باش��د من مطمئن��م که درهر 
رشته ای که باشد آینده آن رشته برایش مطلوب 
است و از استانداردهای علمی برخودارخواهد بود. 
همه اس��تادان م��ن درهمه مقاط��ع تحصیلی به 
نوع��ی برای من الگو بوده اند ومن خود را مدیون 
و وام دار هم��ه آنه��ا می دانم. از ام��ام علی )ع( 
 حدیث��ی اس��ت که حض��رت فرم��ود: » هرکس 
کلم��ه ای به من بیام��وزد مرا بن��ده خود کرده 
است « ومن از اس��تادانم نه کلمات ، نه جمالت 
بلکه درس ها آموخته ام. با وجود الگوبودن همه 
استادانم ، استاد ارجمند و بزرگ مرد علم حقوق 
آق��ای دکترنجاد علی الماس��ی که راهنمایی من 
در نگارش رس��اله را نیز تقبل فرمودند به عنوان 

الگوی ویژه مد نظر دارم.

بهترین دانش�جوی ش�ما چ�ه ویژگی هایی 
دارد و چقدر به آینده او دل بسته اید؟

من بهترین دانش��جو را فردی م��ی دانم که اول 
رعایت ادب واحترام به کالس و اس��تاد را بنماید 
و دوم درس خ��وان واهل مطالعه باش��د با عالقه 
درس و مطال��ب کالس را پیگی��ری کند و ضمن 
حض��ور مرتب س��رکالس ، درخص��وص درس ، 
پیش مطالعه نیز داش��ته باش��د. به نظرم چنین 
دانش��جویی قطعاً آین��ده علمی خوب��ی خواهد 
داش��ت. اگر قصد ادامه تحصیل داش��ته باشد به 
همی��ن ترتیب می تواند تا مدارج باالتر نیز پیش 
رود و اگر قصد ورود در بازار کار را داش��ته باشد 

درکارخود متخصص خواهد بود.

واحد دانش�گاهی خوراس�گان در س�اختار 

موفق زندگی ش�ما چه نقش�ی داش�ته 
است؟ 

بس��یار موثر بوده م��ن دراین دانش��گاه و با 
راهنمای��ی های اس��تادان آن عالقه مند به 
ادامه تحصیل در مدارج باالتر رش��ته حقوق 
ش��دم وبه نظرم انگیزه ابتدایی با حضور در 
محیط علمی این دانشگاه وتشویق استادان 

این دانشگاه درس ایجاد شد.

شما از دانش�جویان خود چه انتظاری 
دارید؟

صمیمان��ه انتظ��ارم دارم از ثانی��ه های با 
ارزش عمر و جوانی خود حداکثر اس��تفاده 
را بنمایند. درس بخوانند ، مطالعه داش��ته 
باش��ند و بدانند که این فرصت هرگز تکرار 

نخواهد شد.

به مناس�بت روز دانش�جو با توجه به 
تجربی�ات خودت�ان چه پیام�ی برای 

دانشجویان دارید؟
 بدانند که از صمی��م قلب تک تک آنها 
را دوس��ت دارم و موفقیت تک تک آنها 
آرزوی قلبی من است. هیچ وقت برای 
ش��روع دیرنیس��ت ، با خود نگویند از 
فردا – هفته آینده یا س��ال آینده ، نه 
از همی��ن االن و از همی��ن ثاینه اراده 

کنند و ش��روع کنند ومطمئن باشند که 
موفق خواهندشد.

درآخر ضمن تبریک روز دانشجو از رئیس ومدیریت 
محترم دانشگاه خوراسگان و خدمتگزاران آن دانشگاه 
کمال قدردانی وتشکر را داشته وضمن آرزوی موفقیت 
برای همه دانش��جویان و دانش پژوهان آن دانشگاه 
 توفیق روزاف��زون آنها را از خداوند بزرگ مس��ئلت 

دارم.

آشنایی با دانش آموخته و عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و حقوق خانم مریم قربانی فر )دانشجوی دوره دکتری(
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ذهن از اندیشه رستن کاسـه ای لبریـز بود
فصل فصـل روزگار ما چرا پائیز بود

هرچه کردیم از دل و جان آخرش غم بود و غم
زندگی چون مجلس ختمی مالل انگیــز بود

شـوق پرواز و رهـایی بود در دل های ما
حیف چنگال عقاب تیــره روزی تیز بود
رنج دوران در دل ما زار می زد که چه شد

آرزوهایی کـه از آزادگی لبریز بود
جان سپردن ها برای کـه برای چـه خدا
سادگی قلب مـا همواره دست آویز بود
مردگانی در لباس زندگان بودیم و شعر

سال ها در انتظار روز رستاخیز بود

یزدان رضایی

کاش می شد باز مثل بچگیا 
از رو دیوارتون سرک بکشم

واسه ی تو که پشت پنجره ای 
روی دیوار شاپرک بکشم

یا که عمدا بیفتم از دیوار 
دلهره تو نگات پیدا شه

بعد چن لحظه باز برگردم 
تا دوباره سگرمه هات واشه

پشت من عرض کوچه رو رد شی 
من شریک لواشکت باشم

تو زیر سقف کاغذیم باشی 
من بابای عروسکت باشم

کاش بزرگتر نمی شدیم هیچ وقت 
بچه بودیم واسه همیشه

من پسر بچه ی لب دیوار 
تو همون دختر دم شیشه

مسعود آقایی 

دستای تنهای منو چشم خودم دیده و بس
میوه ی خیس چشممو دست خودم چیده و بس
بیشتر شبیه معجزه س این که تو این حال و هوا

هنوز به جونم میخرم رنج کشیدن نفس
انگاری سنگینه نگام حتی رو تصویر خودم
رشته ی مو رو صورتم شبیه میله ی قفس

شدم یه شبتاب غریب تو پیله ی ترس و عذاب
برای پروانه شدن نداره راه پیش و پس

رفتن و موندن این روزا فرقی نداره واسه من
اگرچه تو فکر همه تفاوتش یه عالمه س

حق با تو بود . کوره چشام هیچی به جز تو 
نمیخوام

خیره نگاهی دلم نه درد من درد همه س
من و دل و فکر و خیال لمس سکوت و انتظار

بدون تو زندگیو حتی نمی کنم هوس

سعید قائد امینی

 من را ببخش بابت این شعرواره ام
 این آسمان تار و تهی از ستاره ام

 من را ببخش ، بابت از نو سرودن و
 تکرار دوست دارمت ای ماه پاره ام

 باور کنی َو یا نکنی، دل بدست توست
 این بار تا کجا بکشانی دوباره ام 

 دست خودم که نیست اگر دلسپرده ام
 در بند زلف توست دل پاره پاره ام

 وقتی که کیمیای محبت به دل نشست
 در التهاب ثانیه ها من چه کاره ام ؟!

 گیسوی یار راه پس و پیش بسته است
 جز صید دام و دانه شدن چیست چاره ام

 در راه عشق شکوه ز تیر بال خطاست
 آتش بزن به جان و دل پر شراره ام

 چشم تو گفت این غزل نو رسیده را
باور کن ای غزال که من ،هیچ کاره ام...

فـواد چیت ساز 
دانش آموخته دانشکده کشاورزی

 در راه مانده ایم و سواری نمانده است
 از رّدپای رفته غباری نمانده است

 از شهرهای یخ زده بیرون زدیم و باز
 کوهّی و سرپناهی و غاری نمانده است

 ماندیم تا بیاید و بر ما گذر کند
 دیر است آنقدر که مزاری نمانده است

 تقویم ها ورق ورق از ما جدا شدند
 تا سالهای سال بهاری نمانده است

 هر صبحمان دو پنجره پر بود از انار
 هی دست می بریم و اناری نمانده است

 قرآننخوانده های مسلمان نما شدیم
 بر این بهانه ایم که قاری نمانده است

 یا اینکه مرد ندبه ما را نیامده است
 یا آمده است گاه و گداری ، نمانده است

 بر جمکران ندبه شدن خط کشیده ایم
 آدینه قرار مداری نمانده است

 یک روز هم می آید و می بیند آن سوار
تنها نماز خوانده و یاری نمانده

محسن ناصحی
دانش آموخته رشته حسابداری

دستای تنهای منو چشم خودم دیده و بس
میوه ی خیس چشممو دست خودم چیده و بس
بیشتر شبیه معجزه س این که تو این حال و هوا

هنوز به جونم می خرم رنج کشیدن نفس
انگاری سنگینه نگام حتی رو تصویر خودم

رشته مو رو صورتم شبیه میله ی قفس
شدم یه شبتاب غریب تو پیله ی ترس و عذاب

برای پروانه شدن نداره راه پیش و پس
رفتن و موندن این روزا فرقی نداره واسه من

اگرچه تو فکر همه تفاوتش یه عالمه س
حق با تو بود . کوره چشام هیچی به جز تو نمی خوام

خیره نگاهی دلم نه درد من درد همه س
من و دل و فکر و خیال لمس سکوت و انتظار

بدون تو زندگیو حتی نمی کنم هوس

مهناز ریحانی

دانشجو وشعر
گل شاخه هایی از انجمن ادبی دانشجویی بهار
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معدلنام ونام خانوادگی
 آب

17/26سلطانی میترا
17/19پاک نژاد مرضیه

16/03اسماعیلی پرزانی نیلو فر
خاک شناسی

16/71کیانپور لیر هارانی لیال  
16/38خوش گفتار مائده

16/16نادری رارانی اسماعیل 
ارشد شیمی و حاصل خیزی

16/95برنجکوب مریم
16/73اموزگار پور فرد ارمغان

16/55بلوچستانی اصل زهرا
ارشد پیدایش ،رده بندی و ارزیابی خاک

15/95جم ریز شیرازی پگاه
15/93علیجانی مینا

15/86آزادی پور شبنم
زراعت و اصالح نباتات

16/91کیانی جمال
16/70مهدوی مجتبی

16/61قیومی محمدی نوشین
ارشد اصالح  نباتات

18/05عابدی سهر فروزانی رضا
17/58کیقبادی کورش
16/24عبداللهی صادق

ارشد زراعت
17/52حقیقی مهدی

17/40کمالی اندانی نجمه
17/28مختاری علی رضا

صنایع غذایی
18/49کالهی پریسا

18/24مهمان دوست اصفهانی مریم
18/10حجتی فر فهیمه

ارشد صنایع غذایی
18/87صمصام شریعت  نسرین السادات

18/27لک مژگان
17/58حمیدی سعیده

علوم باغبانی
16/91نریمانی محمد رضا

16/46طوسی زاده  منصوره السادات
16/34مختاری هرندی زهرا

علوم باغبانی – تولیدات گلخانه ای
17/05کرمی نیلوفر
16/33احمدی زهرا

علوم دامی
17/72اعرابی محمد رضا

17/66حسین پور محمد آبادی حسین
ارشد  علوم  تغذیه دام

18/80گوینده جالل الدین
18/54شیروانی احسان
17/79روشنگر فرشید

ارشد اصالح دام
18/19رشیدی خوراسگانی فرزاد

16/95فروغی ابری محسن
ارشد علوم دامی

19/39فغان نهال
18/06یعقوبی زهرا

17/68پناه پور درشوری زینب
ارشد فیزیو لوژی 

18/14رشادی نژاد شاهین
17/90صفایی منش فرزاد

17/34شجاعی سیامک
گیاه پزشکی

18/77مرتضی پور کیانا
17/89بابا لو مریم

17/43احمدی حسین
ارشد حشره شناسی

18/36نصیری کاکلکی راضیه
18/27رضا سر پیری فرهاد

17/29صبری اسفرجانی عرفانه
منابع طبیعی محیط زیست

17/58تکش مهسا
17/17ادودی جلفایی رویا

16/80امینی پزوه حسن

نام و نام خانوادگی نام شرکت مستقر
عنوان ثبت اختراعطرح/ ایدهمدیرعامل/ مسئول

 مخزن هوشمند پسماند خشک)مخصوص بطری های شهاب خزائلیپوساسازه
پلی اتیلنی و قوطی های فلزی(

 مخزن هوشمند پسماند خشک مخصوص بطری های پلی اتیلنی و قوطی های فلزی
 ایستگاه تفکیک و فرآوری اتوماتیک پسماند شهری در مبدا

 تولید انواع کود آلی با استفاده از نانوذرات آهن )نانوکمپوست(
 دستگاه خردکن ویژه لیوان یک بار مصرف

تولید محصوالت پوست و مومرجان پدیدارنانو رس
 استفاده از روغن مایع در بستر کشت گیاهی

 بهینه سازی محیط کشت بافت گیاهی با استفاده از نانوزئولیت
 استفاده از نانورس به منظور جلوگیری از فرسایش خاک

 استفاده از نانورس به منظور پاالیش خاک های آلوده به عناصر سنگین
ساخت و تولید مواد موردنیاز بیوتکنولوژی و کشت بافتاحمد محمودیبیوسنتز

ساخت بوم های چند بعدی با پارچه های مخملی و ابریشمی در اشکال مختلف  و رنگ های مختلف متناسب با موضوع نقاشیمریم شهریاررنگین بوم

مبارزه با برخی از بیماری های گیاهی توسط اسانس گیاهان هادی مهر سروشپارس نوآور
دارویی

 دستگاه کمکی ناشنوایان با LCD و ویبراتور
 صرفه جویی در مصرف آب در آبگرمکن های دیواری به وسیله مخزن مجهز به پمپ 

گردشی، ترمومتر دیجیتال و شیر برقی
 بهینه سازی مصرف سوخت در بخاری خانگی

 دستگاه حافظ مقررات پلیس
 استفاده از آب ازن زنی شده در آبیاری کشت های گلخانه ای-نجمه صمدی-
 حذف کروم از پساب با استفاده از نانوکامپوزیت زئوالیت – مگنتایت/آهن-میترا عطاآبادی-

تصفیه پساب صنعتی با استفاده از تکنیک الیه نازک غذایی احمد یاوریشارستان سبز
 تصفیه پساب صنعتی با استفاده از تکنیک الیه نازک غذایی و بستر خرده آجرو بستر خرده آجر

پرورش کرم خاکی برای تولید مکمل های غذایی طیورسید امید هوایینگین سبز
تولید دم نوش های گیاهی و میوه ای ترکیبی و تخصصی 100 درصد طبیعیسید امیررضا طاهاییثمین سبز

آنوش حمیدپورگیاه شفای اسپادانا
1- تهیه و تولید کود آلی تخصصی از کمپوست برگشتی )smc(  2- جایگزینی ورمی کمپوست حاصل از ضایعات قارچ به جای خاک پوششی در بستر خاکظهراب سلحشور

 ساخت فرآورده های مکمل غذایی و دارویی بر پایه ناصر پور سعیدفناوری قارچ ایران
قارچ های خوراکی- دارویی

 روشي جدید ساخت مکمل غذایي ویتامین D بر پایه قارچ هاي خوراکي- دارویي
 سیستم صنعتی غنی سازی ویتامین D در قارچ های خوراکی- دارویی

تولید محصوالت گیاهان داروییمحمد حامد کیانیافراز تجارت آرن
 ماشین کاشت دستی چند منظوره مجهز به مکانیزه سنجش خودکار مواد و سوراخ کن چرخشی

  قراردادن بذور و مواد دانه ای در عمق مناسبی از خاک
 ساخت دستگاه تست IC های سری TTL با حداقل سخت افزار

 روش تولید جدید نان با ارزش غذایی مطلوب )کماج( و مدت زمان ماندگاری باال

دانشجویان موفق دانشکده کشاورزی در عرصه های مختلف
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دانش
فعالیت های پژوهشی

گروه آب
عسل سلطانی: رتبه س��وم کشوری تیم سازه های 

ماکارونی

گروه خاک شناسی
میترا عطاآبادی: ثبت اخت��راع تولید نانوکامپوزیت 
زئوالیت- مگنتایت برای حذف فلز س��می کروم از 

پساب های صنعتی،تالیف کتاب  
 Biomonitoring of airborne heavy

 metal contamination/ Air pollution
مقاله ISI با عنوان؛

Evaluation of airborne heavy metal 
contamination by plants growing 
under industrial emission
Environmental Engineering and 
Management Journal 

محمدجواد عسکری:ثبت اختراع
تولید س��رامیک های نان��و زئولیت کلینوپتیلولیت 
طبیعی برای حذف فلزات سنگین و آمونیوم موجود 

در پساب های شهری و صنعتی
جایگزین کردن گیاه کتیرا به جای آگار در محیط 

کشت بافت گیاهی
استفاده از نانو ذرات کلینوپتیلولیت در گیاه پاالیی 

خاک های آلوده به آالینده های نفتی
چاپ مقاله ISI با عنوان

Antifungal effect of the extract of 
propolis on the growth of three 
species of Epidermophytonfluco-
sum, Trichophyton violaseum an-
dTrichophyton tonsorans in labo-
ratory environment.  Journal of 
Pharmacy and Pharmacology)IF:0(

پریسا مختاري: مقاالت مختلف ISI با عناوین:
1-Use of magnetic measures to assess 
soil redistribution following defores-
tation in hilly region. Journal of Ap-
plied Geophysics )IF: 1.5)
2- Soil organic carbon pools in 
particle-size fractions as affected by 

slope gradient and land use change in 
hilly regions, western Iran. Journal of 
Mountain Science. )IF: 1.00)
3-Soil aggregation and organic car-
bon as affected by topography and 
land use change in western Iran. Soil 
and Tillage Research )IF: 2.42)
4- Determination the factors explain-
ing variability of physical soil organic 
carbon fractions using artificial Neu-
ral Network. International Journal of 
Soil Science. )IF=0(

گروه صنایع غذایی
نیره قلی پور: پوستر  تاثیر ریز کپسول پوشانی بر بقا 
و رهایش عطر و طعم در محصوالت غذایی )همایش 

ملی بهداشت و غذا شیراز(
حبیب ااهلل صالحی س��ده: ثبت اختراع الکترودهای 
حفره دار یا شیاردار شده کوره های قوس الکتریکی 

و روش سرد کردن آن

گروه علوم باغبانی
زیبا اسدی ثبت ابداع فرمول غذایی در کشت بدون 

خاک توت فرنگی
ثب��ت  پ��ور:  حس��ین  زاده  اصفهان��ی  مهت��اب 
افزای��ش  و  پی��از  س��ریع  تولی��د   اخت��راع 
 متابولیت ه��ای ثانویه گیاه دارویی موس��یر ایرانی

)Allium hirtifolium Boiss( به همراه جوانه 
زنی بذر برای اولین بار با اس��تفاده از تکنیک کشت 

بافت
محسن شاه قلی:پوس��تر برتر دهمین کنگره علوم 

باغبانی در لیسبن پرتقال
اخت��راع  ثب��ت  خوراس��گانی:  عس��گری   امی��د 
ریز ازدیادی گیاه دارویی کرفس کوهی با اس��تفاده 
از روش جدی��د ضدعفونی ریز نمونه همراه با روش 
رفع خواب بذر برای اولین بار با به کارگیری تکنیک 

کشت بافت
ناصرقلی بهشتی منش: مقام اول رشته تولیدات باغی 
در هشتمین دوره مسابقات علمی عملی دانشجویان 

مراکز آموزش جهاد کشاورزی
ندا آقاجانی: رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد علوم 

باغباني گرایش فیزیولوژی پس از برداشت 91 
سرور مرتضوی: : رتبه دوم آزمون کارشناسی ارشد 
علوم باغباني گرایش فیزیولوژی پس از برداشت 91

گروه علوم دامی
احمد محمودی: دارای 10 پتنت ثبت جهش مربوط 
به ژن  PRKAG1 در س��ایت بی��ن المللی ژنوم 
)NCBI( و چندین مقاله علمی پژوهشی در کنگره 

های علوم دامی
حمیدرضا امینی: رتبه س��وم کارشناس��ی ارش��د 
سراس��ری و دارای دو مقال��ه ISI وچندین مقاله و 

طرح پژوهشی 
حمیدرضا عسگریان: ثبت اختراع دستگاه شیردهی 

اتوماتیک گوساله ها
امی��ر زرگران: دو مقاله در کنگره علوم دامی ایران و 

پذیرفته شده در آزمون دکتری سال 91
گروه فضای سبز

مهناز خلج: طراح سومین فرش گل جهان و اولین 
در خاور میانه به مساحت 800 متر مربع در محالت 
به مناس��بت عید غدیر خم با مشارکت شهرداری 
شهرستان محالت و ایستگاه  تحفیفات گل وگیاهان 

زینتي و شرکت تعاوني گل وگیاهان زینتي   

گروه گیاه پزشکی
 مریم شاه نظری:چاپ مقاله در مجله ISI در امریکا 

)Green Nano Technology( با عنوان
Using of body   composite nanohy-
droxyapatite and extracted chitin in 
osteosyntease in human 

فاطمه عدنانی: ارائه مقاله در همایش منطقه ای در 
زمینه علمی کاربردی

محمد رض��ا ذوالفقاری:گواهی ثب��ت ثبت اختراع 
دستگاه اصالح خاک های آهکی

لوح افتخار اولین جشنواره ابتکارات و ایده های برتر 
کشور

گواهی نامه جوان برتر در اولین جشنواره جوان ایرانی

فعالیت های فرهنگی،هنری و ورزشی
گروه علوم باغبانی

ندا آقاجانی: داور، مربی و ناجی غریق شنا

طیبه مقدسی: مربی اسکیت و کوهنوردی

گروه علوم دامی
امین ربانی: عضو تیم قایقرانی جوانان کشور در رشته 

کانوپولو
صادق برات��ی: عضو تیم والیبال دانش��گاه و دارنده 

چندین مقام در مسابقات کشوری

گروه گیاه پزشکی 
فرنوش رستگار: تقدیرنامه از رییس جمهور در زمینه 

تئاتر وهنر
 رکس��انا رازقیان: مقام س��وم آس��یایی قای��ق رانی 
آب های خروشان هند و مقام دوم اساللوم اندونزی

الناز کلبی ها: مقام دوم دو ومیدانی
زهرا حاجیان: مقام اول آمادگی جسمانی
مریم جابری فر: مقام دوم استانی هندبال

علیرضا جنگجو: مقام دوم استانی کونگ فو توآ 
سعید هاش��می فراز: مدال طالی مسابقات کشتی 

فرنگی استان
احسان مالوردی: مدال طالی مسابقات کونگ فو توآ 

استان
امیر عابدین زاده: مربی درجه سه پرورش اندام

شقایق دانیار زاده: مربی دو ومیدانی
فاطمه عدنانی: رتبه های برتر منطقه ای، استانی و 

کشوری در زمینه قرائت قرآن کریم

گروه محیط زیست

عاطفه س��لیمانی: قهرم��ان و مربی کاراته اس��تان 
اصفهان

فرشته مرادی: مقام چهارم تنیس روی میز
حسن امینی: مربی کاراته

فدراس��یون  وداور  مرب��ی  قهرم��ان،   عموئی��ان: 
کیک بوکسینگ ایران

نوابی: مسئول مجله طنز دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان

رضا ربیعی: دانش��جوی رشته فضای سبز در ورزش 
کبدی در سال 138۶

مقام اول استانی، سال1388 
مقام سوم در مسابقات چند جانبه شهرستان شاهین 

شهر

دانشجویان ممتاز کشاورزی

رضا ربیعی: دانشجوی رشته فضای سبز، در ورزش کبدی در سال 138۶ مقام اول استانی، در سال 1388 مقام سوم در مسابقات چند جانبه شهرستان  شاهین شهر را به دست آورد.
طرح آقایان ظهراب سلحشور، آنوش حمیدپور و خانم ها مرجان عشاقی، مهنوش توکلی و نیلوفر برومند: در جشنواره علم تا عمل سال 91 موفق به کسب رتبه برتر استان شد.

خانم نرگس السادات دهدشتی: دانشجوی رشته طراحی فضای سبز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه موفق شد در همین رشته در سال 88 مقام استانی و مقام سوم کشوری را به دست آورد.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  ششم 
13 آذر ماه 1391
دانشکده علوم ورزشی

فعالی��ت ه��ای آموزش��ی دانش��کده عل��وم ورزش��ی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، به زمان تاسیس 
و ش��روع به کار دانش��گاه در س��ال1366 ب��ر می گردد. 
دانش��جویان بر اس��اس مصوبه س��تاد انق��الب فرهنگی 
موظف بوده و هستند که دو واحد درس تربیت بدنی 1 و 
2 را در دو ترم مجزا اخذ و با موفقیت بگذرانند. درسال 
1372 ب��ه عنوان دومین دانش��گاه آزاد اس��المی اقدام 
به پذیرش دانش��جو در مقطع کارشناس��ی ارش��د رشته 
تربی��ت بدن��ی و علوم ورزش��ی کرده و در س��ال 1382 
با امکانات وس��یع و گس��ترده ای که در دانش��گاه فراهم 
ش��د در مقطع کارشناس��ی تربیت بدنی و علوم ورزش��ی 
دانشجو پذیرفت و 4 س��ال بعد یعنی سال 1386 مقطع 
کارشناس��ی ناپیوسته نیز اضافه ش��د. در سال 1386 با 

کسب مجوز از س��ازمان مرکزی دانشگاه به عنوان اولین 
دانش��گاه آزاد اسالمی در دو گرایش فیزیولوژی ورزشی 
و مدیریت ورزش��ی دانش��جو پذیرفت و سپس در سال 
1390 ب��از هم به عنوان اولین دانش��گاه آزاد اس��المی 
گرای��ش روانشناس��ی ورزش��ی را در مقطع کارشناس��ی 
ارش��د را تاسیس و در همان س��ال نیز رشته های رفتار 
حرکت��ی و ح��رکات اصالح��ی و آس��یب شناس��ی در مقطع 
کارشناس��ی ارش��د را ارائه کرد. این دانشکده همچنین 
فعالیت های خود را توس��عه داده و سال 1391 عالوه بر 
آم��اده کردن 5 کالس مجزا و کتابخانه تخصصی مجوز های 
الزم در خصوص ایجاد مقطع دکتری در رشته فیزیولوژی 
ورزشی را اخذ کرد و مقدمات الزم نیز در خصوص ایجاد 
 و نش��ر یک نشریه تخصصی فراهم ش��ده است. توسعه 

رش��ته ه��ای دیگ��ر مقط��ع دکت��ری و نی��روی انس��انی و 
 فیزیکی از طرح های پیش روی این دانش��کده می باشد. 
فعالیت های آموزش��ی تا س��ال 1388 تحت عنوان گروه 
آموزش��ی اداره در 1388 موفق به اخذ مجوز قطعی برای 
دانش��کده ش��د و از آن زمان تمام فعالیت های آموزشی 
تحت عنوان دانش��کده انجام می پذیرد.این دانشکده در 
ح��ال حاضر بیش از 700 دانش��جو در مقاطع کاردانی به 
کارشناس��ی ، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد در 6 
گرایش و مقطع دکت��ری فیزیولوژی دارد. مزیت هایی از 
جمله اساتید با سابقه و نام آور، امکانات وسیع و مدیریت 
کارآمد و س��ابقه 20 س��اله در آموزش تحصیالت تکمیلی 
این دانش��کده را به عنوان یکی از مراکز آموزشی بسیار 

موفق و قطب علمی در علوم ورزشی تبدیل کرده است.

 فرناز سرگل زایی                                                      

 شیال فشارکی فرد

 آنا فیاضیان   

حجت شعر  بافیون                                                                                              

صدیقه خواست خدایی

    نرجس مهوری

محمد رفعتی فرد

عباس ظهیری

   لیال حاجبی پور

مریم ذوالفقاری

دانشجویان موفق دانشکده

 دانشجوی کارشناسی فیزیولوژی ورزشی
 معدل 19/09

 دارای احکام قهرمانی در رشته های آمادگی جسمانی،  تکواندو 
و دومیدانی در مسابقات کشوری

  دانشجوی کارشناسی فیزیولوژی ورزشی                                                
  معدل 18/20                                                                       
  مربیگ��ری درج��ه 2 و داوری درجه 3 تنیس 

روی میز                          
  شرکت در مسابقات آسیایی دانش آموزی چین
  شرکت در مسابقات آسیایی جوانان کره جنوبی

  شرکت در مسابقات تورنمنت آمریکا
  شرکت در مسابقات تورنمنت هند
  شرکت در مسابقات جهانی ژاپن

 مقام اول آسیای میانه 

زهرا بابایی

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی                                     
 معدل 19/50 

 مربیگ��ری درجه 1 و کاپیتان اس��بق تیم ملی 
والیبال

 دانشجوی کارشناسی فیزیولوژی ورزشی
  معدل17/33

 عضو تیم فوتبال پاالیشگاه نفت اصفهان
دارای مدرک آمادگی جسمانی  و مربیگری بدنسازی

 فارغ التحصیل فیزیولوژی ورزشی
 معدل 18/64                                                             

 مربیگری  درجه 3 والیبال و فوتسال
 مربیگری D آسیایی فوتبال

و  س��پیدان  ه��ای  دانش��گاه  م��درس   
پیام نور شیراز

ISI ارائه یک مقاله 
 ارائ��ه مقاله در همایش بی��ن المللی قلب و 

عروق خاورمیانه 

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی                                           
 معدل 18/85

 طراح کارت های آموزشی حرکت شناسی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی                                                                     
 پذیرفتلله شللده دکتری ورزش و سللامت 

دانشگاه علوم پزشکی یزد
CSI و 4 مقاله ISI دارای2 مقاله 

 دانشجوی کارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و 
سازمانی رشته ورزشی : ورزش های رزمی

 مربی گری و داوری درجه 1 ملی
 مربی گری و داوری بین المللی

 10 دوره قهرمان کشور
 قهرمان مس��ابقات آماتور کیک بوکس��ینگ 

ترکیه 2009
 قهرمان مسابقات کیک بوکسینگ و موی تای 

حرفه ای ترکیه 2010
 dexiM  ( ای  قهرم��ان مب��ارزات حرف��ه   

AMM ) strA laitraM  دوبی 2010
 dexiM( ای  حرف��ه  مب��ارزات  قهرم��ان   

AMM)strA laitraM  دوبی 2011
 نائب قهرمانی در مس��ابقات حرف��ه ای جهانی 
)AMM)strA laitraM dexiM ابوظبی 2011
 دارای رده بندی جهانی در مبارزان حرفه ای

 نویس��نده اولین آئی��ن نامه برگ��زاری لیگ 
ورزش های رینگی در ایران

 رئیس کمیته فنی هی��أت ورزش های رزمی 
استان اصفهان

 دانشجوی رشته حرکات اصالحی و آسیب شناسی                                                    
 معدل 18/31

  اختراع  دس��تگاه گام شمار و همچنین دستگاه 
سنجش نا هنجاری های زانو، پاشنه پا و انگشتان

 کسب رتبه برتر همایش ملی تجارب نوین تربیتی
  انجام 3 پروژه تحقیقاتی

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
 معدل 18/55

 دارای کارت داوری درجه 2 در رشته دومیدانی
 دارای کارت مربیگری در رشته های دو میدانی، 

 اسکیت، بسکتبال، آمادگی جسمانی، دارت و گلف

 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی 
 معدل 18 

 دارای مدرک مربیگری بسکتبال، آمادگی 
جسمانی، ایروبیک و برای تونیک

 معرفی ورزش برای تونیک از زبان خانم 
فرناز سرگل زایی 

 برای تونیک، ورزش جدیدی اس��ت که در 
سال 2008 توس��ط "یاسمن مویدی" ابداع و 
در فرانسه ثبت ش��د و اخیراً در وزارت ورزش 
به رس��میت شناخته شده اس��ت. این ورزش 
  briall :بر مبنای ج��دول 6 خانه ای" ب��رای
“خط نابینایان طراح ش��د و توسط مبدع آن 
طی جلسه ای در دانشگاه خوراسگان با حضور 
اساتید دانش��کده علوم ورزش��ی معرفی و بر 
روی یک نابینا اجرا ش��د. به کمک این روش 
نابینایان بدون نیاز به یک مربی شخصی و به 
کمک یک مربی آگاه به این شیوه می  توانند 
با تصور این جدول بر روی زمین با حرکات پا 
و یا تصور آن در فضای اطراف با حرکات دست 
بطور هماهنگ و گروهی ورزش کنند. قابلیت 
این ورزش این است که برای همه افراد جامعه 
نه تنها نابینایان و در سطوح مختلف مبتدی، 
متوسطه، پیشرفته و برای بیماری های خاص 
نیز انجام پذیر است و می تواند بر عملکردهای 
ذهنی و ش��ناختی افراد)حافظه، تمرکز(موثر 
باش��د و اکنون چند پژوه��ش در ورزش برای 
تونیک برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسالمی 
خوراس��گان زیر نظر خانم دکتر مش��کاتی در 

حال انجام است.

دانش

 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی                                                                         
 معدل 18/18                         

 رشته تحصیلی : روانشناسی صنعتی وسازمانی
 موضوع : رشته ورزشی دو و میدانی 

 مهارتها : مسابقات ورزشی آموزشگاه های ناحیه 
3، اصفهان ، ماده 3000  متر، مقام دوم، سال 86-87

 مسابقات آموزشگاه های ناحیه 3، اصفهان، ماده 
امدادی ، مقام سوم، سال 85-86

 مسابقات دانشجویی منطقه 4  دانشگاه های آزاد، 
ماده 5000 متر، مقام چهارم ، سال 90-91

 مسابقات دانشجویی منطقه 4  دانشگاه های آزاد، 
ماده 1500 متر، مقام پنجم، سال 90-91

 مسابقات آموزشگاه های کل استان اصفهان ، مقام 
دوم تیمی، دو صحرا نوردی، سال 85-86 

حامد شاهمرادی

   مریم نزاکت الحسینی



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  ششم
14 آذر ماه 1391

توفیقات دانشكده پرستاری و مامایی 
 ثب�ت دو اختراع و کس�ب مدال برنز 
دومی�ن المپی�اد مخترعی�ن و مبتکرین 
و برگزی�ده جش�نواره جهادگ�ران علم و 
فناوری س�ازمان بس�یج علمی پژوهشی 
و فناوری توس�ط دانش�جوی کارشناسی 

ارشد پرستاری
آق��ای صف��ر عل��ی اس��ماعیلی، دانش��جوی 
کارشناس��ی ارش��د پرس��تاری موفق شد دو 
اختراع ارش��مند تحت عناوین: لوله تراشه دو 
کافه ساکش��ن دار )برای پیشگیری از عوارض 
موضعی لوله تراش��ه های ی��ک کافه معمولی( 
و حفاظ امنیتی تیوب هدایت ش��ونده را برای 
پیش��گیری از صدمات ورزش زمستانی تیوب 
س��واری را در اداره کل ثب��ت اختراع��ات و 
مالکی��ت صنعتی به ثبت برس��اند. با ارائه این 
دو اخت��راع در دومی��ن المپی��اد مخترعین و 
مبتکرین که از س��وی دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان که از 21 تا 23 مهر ماه 90 
در سطح ملی برگزار شد، موفق به کسب مدال 
برنز از این المپی��اد گردید. این مخترع جوان 
همچنین، در س��ومین جش��نواره جهادگران 
علم و فناوری س��ازمان بسیج علمی پژوهشی 
 و فن��اوری ک��ه در آذر م��اه 1390 برگزی��ده 
 ش��د، ب��ه عن��وان محق��ق برگزی��ده انتخاب 

شد. 

 کس�ب رتبه برتر مق�االت در کنگره 
بی�ن المللی ایدز توس�ط دان�ش آموخته 

ارشد پرستاری
در اولی��ن کنگره بین الملل��ی ایدز و پنجمین 
کنگ��ره ملی ایدز ک��ه در تاریخ 1 ت��ا 4 آبان 
م��اه 91 توس��ط مرکز ایدز ای��ران با همکاری 
دانش��گاه علوم پزش��کی تهران برگزار شد؛  از 
بین 68 مقاله پذیرفته ش��ده در بخش پوستر، 
مقاله برگرفته از پایان نامه خانم لیدا ساسانی 
دانش آموخته کارشناس��ی ارشد پرستاری به 
راهنمای��ی جناب آقای دکتر ناجی و مش��اوره 
جن��اب آق��ای دکتر عاب��دی و س��رکار خانم 
دکتر طایری به عنوان 4 پوس��تر برتر همایش 

شناخته شد.

 کس�ب رتبه س�وم در می�ان مقاالت 
منتخ�ب س�یزدهمین کنگره پژوهش�ی 

سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 
ارش�د  توس�ط دانش�جوی کارشناس�ی 

پرستاری
خان��م الهام داس��تان پ��ور دانش��جوی مقطع 
کارشناس��ی ارش��د پرس��تاری موف��ق ش��د 
در س��یزدهمین کنگ��ره پژوهش��ی س��الیانه 
دانش��جویان علوم پزشکی کش��ور که در مهر 
 م��اه 91 در ش��هر باب��ل برگزار ش��د ب��ا ارائه 
مقاله ای تحت عنوان »بررس��ی مقایس��ه ای 
تاثیر ژل الوورا و کرم س��یلور س��ولفا دیازین 
بر التهابات حاد پوستی ناشی از رادیوتراپی با 
الکترون پس از ماس��تکتومی« در بین مقاالت 
ارائه شده به صورت س��خنرانی و پوستر رتبه 

سوم را کسب کند. 

 کس�ب رتبه برتر مقاالت ارائه ش�ده 
در همایش دانشجویی حاکمیت بالینی و 

ارتقای مستمر کیفیت
خانم آزیتا مهمدی کربالیی دانشجوی مقطع 
کارشناس��ی ارش��د پرس��تاری موفق شد در 
همایش دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقای 
مس��تمر کیفیت که در اردیبهشت ماه 91 در 
شهر تبریز برگزار ش��د با ارائه مقاله ای تحت 
عنوان »دانش و نگرش پرس��تاران ش��اغل در 
بیمارس��تان های دولتی« به راهنمایی خانم 

راهنمایی دکتر شایس��ته صالحی  و 
حیدرعلی  دکتر  آقای 
مقاالت  بین  در  عابدی 

ارائه شده به 
صورت سخنرانی به کسب رتبه 

برتر نایل شود.

تولد  اخت�راع کی�ف   
 Midwifery مامای�ی)
توس�ط    )Birth Bag
دانش�جوی کارشناسی 
دانش�گاه  مامائ�ی 
واح�د  اس�امی  آزاد 
خوراسگان )اصفهان( 

رفیع��ی  مین��ا  خان��م 
دانش��جوی کارشناس��ی 
آزاد  دانش��گاه  مامای��ی 
خوراسگان  واحد  اسالمی 

)اصفهان( موف��ق به ارائه کی��ف تولد مامایی 
ش��ده اس��ت که تا به حال هیچ نمونه داخلی 
و خارجی نداش��ته اس��ت. جن��س این کیف 
از آلومینی��وم، س��بک، قابل شستش��و و غیر 
س��می می باش��د و داخل آن کامال برای نگه 
 داری وس��ایل مختلف مورد نی��از یک مامای 
حرفه ای جاس��ازی ش��ده اس��ت. تمامی ابزار 
مامائ��ی نیر طبق آخرین دس��تور العمل های 
علمی و از نمونه های جدید تهیه ش��ده است 
.کی��ف دارای اتیکت معرفی وس��ایل و تعداد 
اس��ت.با روکش پالس��تیکی غیر قابل نفوذ در 
برابر آب و ... اس��ت که بررسی محتویات کیف 
و رفع نواقص را توس��ط مام��ا امکان پذیر می 
س��ازد. بروشور راهنمای اس��تفاده از وسایل ، 
تاریخ مصرف ، نحوه اس��تریل کردن وسایل و 
جایگزین کردن مواد مصرفی و معرفی خدمات 
پشتیبانی نیز در کیف تولد ماما موجود است. 
با اس��تفاده از این کیف ه��ر ماما می تواند در 
زم��ان زایمان ه��ای اورژانس و ی��ا زایمان در 

منزل اقدام کند.

 آغ�از به کار مجدد انجمن های علمی 
دانشجویان پرستاری و مامایی

انجمن علمی دانش��جویان پرستاری و مامایی 
تش��کلی غیر دولتی و وابسته به دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد خوراسگان است. اولین مجمع 
عموم��ی این انجمن در تاریخ 26 اس��فند ماه 
82 برگزار ش��د و پ��س از آن با تالش جمعی 
از دانش��جویان مستعد این انجمن به کار خود 
ادام��ه داده اس��ت. در خرداد م��اه 91 پس از 
وقفه ای چن��د ماهه و تفکی��ک انجمن های 
علم��ی پرس��تاری و مامای��ی مج��دد این دو 
انجمن با حضور اعضای جدید ش��روع به کار 
ک��رد. از فعالیت های ای��ن دو انجمن نوپا در 
 بدو تش��کیل می توان ب��ه حضور فعال در روز 
ثبت نام دانشجویان ورودی جدید اشاره کرد. 
هدف از ش��کل گیری مجدد ای��ن انجمن به 

شرح زیر است: 
- توس��عه س��طح اطالعات علمی دانشجویان 

پرستاری و مامایی
- ایج��اد روحی��ه پژوه��ش و فعالی��ت های 

تحقیقاتی در دانشجویان 
- تشویق دانشجویان برای شرکت در مسابقات 
و سمینارها و کنفرانس های علمی دانشجویی

- ترغیب دانشجویان به خود آموزی
ایجاد روحیه همکاری و تعاون دانشجویی

- معرف��ی مجالت، کتاب ها و س��ایت 
دانش��جویان  برای  های تخصص��ی 

پرستاری – مامایی
- برقراری ارتباط با سایر مراکز 
پژوهشی دانشجویی  علمی – 
مانند انجم��ن های علمی و 

باشگاه پژوهشگران جوان 
فرهن��گ  تحکی��م   -
بر  مبتن��ی  دانش��جویی 
ارزش ه��ای انس��انی و 
اس��المی که به منظور 
رس��یدن ب��ه اه��داف 
خود از راهکارهای زیر 

استفاده می کند:
برگ��زاری کالس های 

آموزشی فوق برنامه
- برگزاری کارگاه های 

آموزشی

- برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی
انتشار اخبار و مقاالت علمی 

- معرفی تازه های علمی و انتشار آن در قالب 
گاهنامه تپش

- طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی
- برگزاری نمایش��گاه های علمی، فرهنگی و 

تخصصی
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه ای��ن دو انجمن در 
دانش��کده پرس��تاری و مامایی تشکیل شد و 
ش��رایط عضوی��ت در آن ش��امل: تکمیل فرم 
عضویت، ی��ک قطعه عکس 4 × 3 رونوش��ت 

کارت دانشجویی است.

 حضور پررنگ دانش�جویان پرستاری 
و مامای�ی دانش�گاه آزاد اس�امی واحد 
نمایش�گاه  پنجمی�ن  در  خوراس�گان 
تخصص�ی دانش�گاه ها و مراک�ز آموزش 

عالی
پنجمین نمایشگاه دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عال��ی، آموزش��گاه های علم��ی و کاربردی و 
تجهی��زات آموزش��ی از 24 آبان ماه در محل 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان  آغاز 
به کار کرد. در این رویداد علمی – اقتصادی 
که دانش��گاه های سراس��ری و مراکز آموزش 
عال��ی اعم از دولتی، آزاد اس��المی، پیام نور، 
غیر انتفاعی و علمی و کاربردی، دانش��کده ها 
و پژوهشکده های علمی تخصصی و موسسات 
کم��ک  و  آموزش��ی  تجهی��زات  پژوهش��ی، 
آموزش��ی، مراکز کارآفرینی، آموزش��گاه های 
پژوهش��ی،  و  علم��ی  نش��ریات   آزاد، 
پ��ارك ه��ای رش��د و فن��اوری، انجمن های 
علمی و پژوهشی، انتش��ارات، آموزشگاه های 
کنک��ور و زب��ان ش��رکت داش��تند؛ ش��اهد 
حض��ور غرفه دانش��جویان انجمن های علمی 
پرس��تاری و مامایی دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد خوراس��گان نی��ز بودی��م. در این غرفه 
آثار علمی دانش��جویان و اس��اتید دانش��کده 
پرس��تاری و مامایی و فعالیت های پژوهشی 
این دانش��کده عرضه شد. همچنین نسبت به 
آموزش های بهداشتی، اندازه گیری قد، وزن، 
توده بدنی و فش��ارخون مراجعین اقدام شد و 
 پمفلت های آموزشی در اختیار مراجعین قرار 

گرفت.

دانش



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  ششم 
15 آذر ماه 1391

بیماران  به  این مرکز  و کیفیت و هزینه های خدماتی که در  پور: حجم  مالکی  دکتر 
ارائه می شود بی نظیر است و انصافا این دانشکده از افتخارات دانشگاهی استان 

به حساب می آید.
رشته   9 در  را  تخصصی  دستیار  نفر   70 حاضر  حال  در  دانشکده  این  کلینیک  در  ما 

تخصصی سازمان دهی کرده ایم که رقم بسیار قابل توجه و ارزشمندی است.

دانشکده دندانپزشکی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( 
 از موف��ق ترین دانش��کده ه��ا در نوع خود به حس��اب می آی��د که در 
اندازه های کشوری موفقیت های بسیار ارزشمندی به دست آورده است.

از جمل��ه این موفقیت ها م��ی توان به قبولی تمام دانش��جویان آن در 
امتحانات برد تخصصی س��ال جاری اشاره کرد که تعداد 11 نفر از آنان 

در چهار رشته مختلف تخصصی پذیرفته شدند 
یکی از ویژگی های این دانشکده این است که از 11 رشته تخصصی که 
در دندانپزشکی تعریف شده 9 رشته آن فعال است و به تربیت دانشجو 

می پردازد .
در ش��ماره های آینده نسیم دانشگاه خوانندگان محترم را با بخش های 
گوناگون و برنامه های گس��ترده این دانش��کده آش��نا خواهیم کرد در 
این ش��ماره به مناسبت روز دانش��جو در گفت و گوهای کوتاهی با یکی 
از پژوهش��گران نمونه دانش��کده در زمینه دندانپزشکی و همچنین دبیر 

انجمن علمی دندانپزشکی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد .
الزم به ذکر است که 3 نفر از پژوهشگران این دانشکده به نام های: دکتر 
محمدرض��ا مالکی پور ،   دکتر مریم کریمی و دکتر مریم زارع جهرمی 
طی 3 سال اخیر پژوهشگر نمونه استان در زمینه دندانپزشکی شده اند.

 دکتر محمد رضا مالکی پور
در ابتدا پای س��خن دکتر مالکی پور نشستیم که در سال 89 پژوهشگر 

نمونه استان شده است .
او عض��و هیأت علمی تمام وقت گروه ترمیمی و مواد دندانی دانش��کده 
دندانپزشکی واحد خوراس��گان )اصفهان( است که این عضویت از سال 

1378 شروع شده است .
وی تحصیالت دوره عمومی و تخصصی خود را در دانشکده دندانپزشکی 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گذرانده و موفق ب��ه اخذ برد تخصصی 

شده است .
ایشان دارای فعالیت های اجرایی و تخصصی فراوانی است که انجام امور 
آموزش��ی دانشکده ، عضویت در شورای پژوهشی ، چندین سال فعالیت 
ب��ه عنوان مدیرگروه از این جمله اس��ت و در ح��ال حاضر نیز به عنوان 

معاون تخصصی دانشکده مشغول انجام فعالیت است.
وی با حدود 50 پایان نامه به عنوان اس��تاد راهنما و مش��اور ، همکاری 
ک��رده و حدود 40 مقاله تخصصی در نش��ریات معتبر به چاپ رس��انده 

است .
 دکت��ر مالک��ی پور همچنی��ن در جش��نواره هدایت با 2 پای��ان نامه در 

گروه های ترمیمی و پروتزهای دندانی ش��رکت کرده که رتبه اول را به 
دست آورده است .

جش��نواره هدایت ، جشنواره معتبری اس��ت که معموالً همه دانشکده 
های دندانپزش��کی کش��ور اعم از آزاد و دولتی در آن شرکت می کنند.

موضوع یکی از پایان نامه های وی ، بررسی چند روش استحکام بخشی 
در ترمیم دندان های درمان ریش��ه ش��ده و پایان نامه دیگر با عنوان : 
بررس��ی اثر هیتوپاتالوژیک چند ماده باندینگ است که به بررسی روش 
تقویت دندان های درمان ریشه شده و اثرات پالپی )مواد چسباننده( در 

ترمیم دندان ها می پردازد .
دکتر مالکی پور با تقدیر از مدیران دانش��گاه و دانش��کده دندانپزشکی 
اضاف��ه کرد که حج��م و کیفیت و هزینه خدماتی ک��ه در این مرکز به 
بیماران ارائه می ش��ود بی نظیر است و انصافاً این دانشکده از افتخارات 

دانشگاهی استان به حساب می آید .
وی یادآور ش��د که ما در کلینیک این دانش��کده در حال حاضر 70 نفر 
دس��تیار تخصصی را  در 9 رشته تخصصی س��ازمان دهی کرده ایم که 

رقم بسیار قابل توجه و ارزشمندی است.

 خانم نازنین گوانجی 
گفت و گوی بعدی ما با خانم نازنین گوانجی اس��ت که دانش��جوی ترم 

دهم و دبیر انجمن علمی دندانپزشکی دانشکده است.
او در م��ورد ای��ن انجمن م��ی گوید : هر دو س��ال یکبار 
انتخابات��ی برای انتخ��اب اعضاء انجمن برگزار می ش��ود 
دانش��جویان این رشته رای می دهند و 4 نفر را به عنوان 
عضو اصل��ی انجمن انتخ��اب می کنند س��پس 4 نفرات 
منتخب بین خودش��ان رای گیری کرده و دبیر انجمن را 

مشخص می کنند.
 برنامه های انجمن 

خانم دکت��ر نازنین گوانجی در م��ورد برنامه های انجمن 
علمی دندانپزشکی این گونه توضیح داد :

- برگ��زاری کارگاه ه��ای آموزش��ی ، علم��ی و 
فرهنگی از جمله مقاله نویس��ی، ایمپلنت 

، عکاسی و غیره
- بازدی��د از مراک��زی مانند 

انتقال خون،  س��ازمان 
تولی��دات  خان��ه 

مواد دندانی و غیره
- برگزاری س��مینارهای علمی مانند : اهمیت دندان های شیری و سمینار 

طب فیزیکی دندانپزشکی )که برگزار شده یا در حال برگزاری است(
- برگزاری مسابقه Wax up  )باز سازی شکل دندان روی موم (

- شرکت در نمایشگاه هایی که سالی دوبار در محل نمایشگاه های بین المللی 
 استان اصفهان برگزار می شود، یکی به مناسبت هفته پژوهش و دیگری 

نمایشگاه تجهیزات آموزشی و مراکز آموزش عالی
خانم گوانجی گفت : در دو سال اخیر ما در این نمایشگاه ها بسیار فعال 
و موفق ظاهر شده ایم به طوری که دانشجویان این دانشکده مراجعین 
را معاینه رایگان می کردند و در مواردی که الزم بود آنها را برای انجام 

درمان به دانشکده ارجاع می کردند .
عالوه بر این، پاس��خ به س��واالت مراجعان و ارائه مش��اوره به آنان تهیه 
بروش��ورهای آموزش��ی با عنوان های : ترس از دندانپزش��کی ، اهمیت 
دندان های ش��یری ، ایمپلنت ، کاش��ت نگین و ... و توزیع آن در بین 

عالقه مندان در برنامه کاری ما بوده است .
ارائه همین خدمات س��بب شد تا دانش��کده دندانپزشکی دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد خوراسگان ) اصفهان ( پر بازدید کننده ترین غرفه را به 
خود اختصاص دهد و توس��ط تیم های ارزیاب مس��تقر در نمایشگاه به 

عنوان رتبه اول در بین سایر شرکت کنندگان انتخاب شود .
الزم به ذکر اس��ت که فعالیت های این دانش��کده و موفقیت های مکرر 
دانشجویان آن در سطح کشوری به قدری متنوع و گسترده است که 
در این مختصر نمی شود به آن پرداخت و ما به خوانندگان 
فرهیخت��ه و عزیزمان وعده م��ی دهیم که در 
ش��ماره های آینده نس��یم دانشگاه با تهیه 
و ارائه گزارش هایی بتوانیم آئینه راس��ت 
نمای��ی از این ت��الش ها و دس��تاوردها 

باشیم .

چگونه مروارید درخشان می شود؟

دانش
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16
فراخوان

نش��ریه نسیم دانش��گاه از انتش��ارات روابط عمومی 
دانش��گاه آزاد اس��امی 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 کرده است.
عاقه مندان برای کس��ب اطاعات بیشتر و آگاهی از 
نحوه همکاری می توانند همه روزه در ساعات اداری به 
طبقه سوم ساختمان اندیشه )سازمان اداری و اجرایی 

دانشگاه(، اتاق 208  مراجعه کنند. 

خانم امجد:
پیوندی تفکیک ناپذیر بین هنر و معماری وجود دارد و دانشجویی 
که حداقل در یکی از رشته های هنری، دستی نداشته باشد 
چندان نمی تواند در معماری موفق باشد.
من عاشق این رشته بوده ام و گواهی می دهم که استادانم و 
همچنین مسئوالن دانشگاه تمام تالش خود را برای موفقیت و 
کیفیت بخشی به این رشته انجام داده اند.

معماری- با آدم ها، منطق، سنت و روانشناسی در تماس است

یک��ی از بخ��ش ه��ای موفق و س��رآمد واحد 
دانشگاهی خوراسگان ، گروه معماری آن است 
که در س��اختمان دانش��کده فنی ومهندس��ی 

ومعماری واقع شده است.
این گروه ب��ا توجه به کث��رت وکیفیت دانش 
آموختگانی که طی س��ال های گذشته تربیت 
کرده و به مقصد رس��انده است از شهرتی ویژه 
درسطح استان وحتی کشور برخوردار است به 
طوری که اغلب دس��تگاه های اجرایی مرتبط 
ب��ا فعالیت ه��ای عمرانی درس��طوح مختلف 
چ��ه درس��طح مدیران وچ��ه کارشناس��ان از 
ف��ارغ التحصیالن این گروه به��ره های وافری 
می برند، به عنوان مث��ال درحال حاضر آقای 
مهن��دس محم��ودزاده مدیرکل راه ومس��کن 
وشهرسازی اس��تان ، آقای مهندس ابراهیمی 
مدیرعامل شهرجدید مجلسی ، آقای مهندس 
ستاری رییس شهرس��ازی شهرجدیدمجلسی 
و... از دان��ش آموختگان این گروه هس��تند به 
گفته مهندس سجاد مدیرکل نوسازی مدارس 
اس��تان ، بدنه اصلی تیم فنی ومهندس��ی آن 
اداره کل را دانش آموختگان واحد خوراسگان 
تش��کیل می دهن��د که طی پنج س��ال اخیر 
درمس��ابقات معماری وفنی س��ازمان نوسازی 
کشور توانسته اند بیشترین وبهترین افتخارات 
و رتبه ها را کس��ب کنند. به طور قطع بخش 
خصوصی وش��رکت های متعدد س��اختمانی 
وعمران��ی ازف��ارغ التحصی��الن این دانش��گاه 
به��ره بیش��تری برده ان��د وبخ��ش بزرگی از 
ف��ارغ التحصی��الن در حوزه ه��ای مدیریتی 
وکارشناسی آن مرکز سرافرازنه وبا مهارت کار 

می کنند.
آق��ای مهن��دس تیم��وری من��ش مدیرگروه 
معماری این واحد دانش��گاهی که چهارس��ال 
سابقه معاونت عمرانی دانشگاه را نیز درکارنامه 
خود دارد وازقدیمی ترین مدیران این دانشگاه 

است به خبرنگار ما گفت :
رش��ته  در  دانش��جو   4۷0 حاض��ر  درح��ال 
کارشناسی پیوس��ته ، 4۶8 دانشجو در رشته 
مهندس��ی تکنولوژی ، 94 دانش��جو درحوزه 
علم��ی – کاربردی وتعداد 181 دانش��جو نیز 
درمقطع کارشناسی ارش��د این گروه مشغول 
به تحصیل هس��تند که درمجموع 1213 نفر 

را شامل می شود.
این تعداد دانش��جو با بهره مندی از مساعدت 

علمی 91 نفر از اعضای هیات علمی این گروه 
 ک��ه 10 نفرآن��ان تمام وقت هس��تند آموزش 

می بینند.
ب��ه گفته مهن��دس تیموری من��ش این گروه 
دارای 18 آتلیه با تجهیزات کامل ویک کارگاه 
مجهز ماکت س��ازی وامور ساختمانی است. از 
مزایای هی��ات علمی این گروه آن اس��ت که 
تع��داد زیادی از اعض��ای آن دانش آموختگان 
سال های گذش��ته همین دانشگاه هستند که 
بس��یار توانمند وموفق به کار تدریس اشتغال 
دارند. الزم به ذکراس��ت که این گروه درحال 
انجام تش��ریفات قانونی برای تبدیل ش��دن به 
یک دانشکده مستقل اس��ت. به مناسبت روز 
دانش��جو فرصت را غنیمت شمردیم و با یکی 
از اعضای هیات علمی که از دانش آموختگان 
گروه هس��تند وهمچنین یکی از دانش��جویان 
موف��ق فعلی گفت وگویی انج��ام داده ایم که 

ازنظرتان می گذرد:

  مهندس مرجان امجد

خانم مهندس مرجان امجد از فارغ التحصیالن 
گروه معم��اری دانش��گاه آزاداس��المی واحد 
خوراسگان )اصفهان( است . وی دارای مدرک 
کارشناس��ی ارشد معماری اس��ت که درسال 
13۷9 ازاین واحد دانش��گاهی فارغ التحصیل 
شده واکنون به عنوان عضو هیات علمی تمام 

وقت گروه مشغول به خدمت است.
همس��رخانم امجد ،آقای دکتری ستاری است 
که درمقدمه این گزارش به نام وسمت ایشان 

اشاره کرده ایم.
همچنین پدرایش��ان ازچهره های سرش��ناس 
ورزش��ی اس��تان اس��ت که او نیز س��ال های 
متمادی خدمات قابل توجهی دراین دانش��گاه 

داشته است.
ازخانم امجد خواس��تم تا با کوتاه ترین جمله 
معم��اری را تعری��ف کند و او درپاس��خ گفت: 

آفرینش فضا
گفتیم تا از ش��رایط گذشته ودوران تحصیلش 

بگوید،گف��ت : دانش��جویان دوره های اول 
مش��کالت زیادی داش��تند که ب��ه لحاظ 
کمبود ش��دید فضا وامکانات دانش��گاهی 
درآن زم��ان با آن مواج��ه بودند ولی ما 
بهترین دوران زندگ��ی خود را درهمان 

زمان تجربه کردیم. استادان بسیار ارزشمندی 
درآن مقط��ع گزینش ش��ده بودن��د و روابط 
استادی و ش��اگردی را کریمانه و با بهره وری 
باال ب��ه انجام می رس��اندند. من عاش��ق این 
رش��ته بوده ام و گواهی می دهم که استادانم 
وهمچنین مس��ئوالن دانش��گاه تم��ام تالش 
خود را برای موفقیت وکیفیت بخش��ی به این 
دانشگاه انجام داده اند، به طوری که اگر اکنون 
 تمام ح��وزه ه��ای دولتی وبخ��ش خصوصی 
دس��ت کم دراس��تان اصفهان بررس��ی شوند 
خواهید دید که فارغ التحصیالن این دانشگاه 
چه شبکه عظیمی ازخدمت وکارعلمی را ارائه 

می کنند. 
هراس��تادی از دانش��جویان خ��ود انتظاراتی 
دارد وخان��م مهن��دس امجد م��ی گوید: من 
از دانش��جوی رش��ته معماری انتظار دارم که 
ب��ا عالقه مندی وارد این رش��ته ش��ود ، تمام 
توان خود را به کار گیرد وتالش کند واهمیت 

تکریم استاد را از یاد نبرد.
خانم امجد معتقداس��ت ک��ه پیوندی تفکیک 
دارد  وج��ود  هنرومعم��اری  بی��ن  ناپذی��ر 
ودانش��جویی که حداقل دریکی از رشته های 
هنری دس��تی نداشته باشد نمی تواند چندان 
درمعماری موفق باشد. وی نگرانی خود را نیز 
دراین م��ورد مخفی نمی کند که درگذش��ته 
اهالی هنربیش��تربه س��مت معم��اری گرایش 
داشتند ولی به نظر می رسد هم اکنون افرادی 
هم هس��تند که فقط ب��رای گرفتن مدرک به 
این رش��ته آمده که این مطلوب نیس��ت . وی 
در خصوص شیوه های گزینش دانشجو عقیده 
دارد بازک��ردن همه درها ب��رای اینکه هرکس 
می خواه��د مدرکی بگیرد بیاید س��بب افت 
کیفی این رش��ته خواهد ش��د که عوارض آن 
درآین��ده نمایان  می ش��ود. بای��د محدودیت 
باش��د تا بهترین ها بیاین��د و درآینده بتوانند 
با دانش ومهارت کافی بهترین خدمات را ارائه 

کنند.
آق��ای مهندس تیم��وری منش درب��اره خانم 

مهن��دس امج��د گفت : ک��ه ما حدود 
12 س��ال پیش تنه��ا دونفر از 

آموختگان   دان��ش 

رتب��ه های اول خ��ود را جذب هی��ات علمی 
کردیم ک��ه یکی ازآنان خان��م مهندس امجد 
بودند. ایشان همچنین یادآور شد که بسیاری 
از اس��تادان به خاطر عشق وعالقه وایمانی که 
ب��ه کار خود دارن��د با ما هم��کاری می کنند 
وگرن��ه م��ی دانیم ک��ه دس��تمزدهای کنونی 

ناچیزاست و جاذبه ای برای آنان ندارد.
خان��م مهن��دس امجد می گوید م��ن درحال 
حاض��ر دروس عمل��ی طراح��ی معم��اری را 
تدریس می کنم و تاکید می کند که مادرحال 
حاضر دانش��جویان بس��یارخوبی داریم و کفه 
میانگین کیفی خوب ها قطعاً  سنگین تراست 
و امیدهای زیادی به آنها بس��ته ایم که بدون 
ان��کار شایس��تگی دیگران می توان��م از خانم 
خدادادی دراین زمینه به نیکی یاد کنم ، وی 
در پایان این گفتگو به مناس��بت روز دانشجو 
همه دانش��جویان را به عالق��ه مندی وتالش 

تاکسب موفقیت نهایی دعوت کرد.

  دانشجوی ممتاز ، مطهره بکایی

دربخ��ش دوم گف��ت وگوی خود پای س��خن 
یکی از دانش��جویان ممتاز مقطع کارشناس��ی 
این گ��روه نشس��تیم. خان��م مطه��ره بکایی 
دانشجوی سال آخر رش��ته معماری است که 
چهارسال پیش با آنکه در رشته فیزیک هسته 
ای دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شده بود اما 
رش��ته معماری واحد خوراسگان را برای ادامه 

تحصیل برگزید.
مه��ارت  و  ذوق  دارای  درکارنقاش��ی  وی 
 خاصی اس��ت وخودش می گوی��د که همین 
عالقه مندی وهمچنین رضایت خانواده مرا به 

سمت معماری سوق داد.
او در مورد رش��ته اش اینگون��ه نظر می دهد: 
 م��ن معماری را دوس��ت دارم زیرا ب��ا آدم ها 

، منطق ، س��نت و روانشناس��ی درتماس است 
ویک رش��ته میان رشته ای ، جامع و جهانی به 
حساب می آید. وی می افزاید کارهای عملی این 
رشته را بیشتر می پسندم وازطرح لذت خاصی 

می برم.
خان��م بکای��ی درخص��وص عوام��ل موفقی��ت 
دانش��جویان درای��ن رش��ته یادآور می ش��ود : 
یک دانش��جوی خوب معماری کسی است که 
پیشاهنگ باشد، از دانش همگان نهایت استفاده 
را ببرد ، از همه منابع جدید استفاده کامل کند 
و خودش را محدود و محصور عالقه های جزئی 

نکند.
او هم از تعداد زیاد دانش��جویان جذب شده در 
سال های اخیر گله دارد ومی گوید، واقعاً عرصه 
دارد برای فعالیت های کیفی کم می شود واین 

نگران کننده است.
ازایشان خواستیم تا توصیه ای به هم رشته های 
خود داشته باش��د ، او گفت : درمعماری تجربه 
خیلی مهم اس��ت ، باید تا می توانند کارعملی 
کنند ،تئوری و پرسش کافی نیست و کارکردن 
وآزمودن خیلی اهمیت دارد به ویژه درکش��ورما 
که تئ��وری درآموزش ها ح��رف اول را می زند 
واین فرهنگ می تواند در رشته ما خسارت بارتر 

باشد.
ازخانم مطهره بکایی پرس��یدم چ��ه تعریفی از 
معماری داری گفت : معماری یعنی درون آدم و 

حباب شخصیت درظرف کالبد.
 او م��ی گوید قص��د ادامه تحصی��ل دارد وبرای 
آین��ده اش ترجی��ح می دهد که ه��م کارحرفه 
ای را دنب��ال کند و هم ب��ه تدریس بپردازد زیرا 
معتقد است استادی ، انجام رسالت علمی است 
که ما نباید آن را فراموش کنیم وهمان طور که 

آموخته ایم آن را به دیگران نیز بیاموزیم.
درپایان خواس��تم تا آنچه می خواهد دل تنگت 
بگو، گفت:» امیدوارم معماری ما روزی به ش��کوه 
معماری دوران صفوی برس��د زیرا اس��تعداد جوان 

ایرانی این ظرفیت و قابلیت را دارد«.
الزم به ذکراس��ت ک��ه به گفته 
معم��اری  مدیرگ��روه 
دانش��گاه، خانم مطهره 
تم��ام  در   بکای��ی 
ترم ها  از دانشجویان 

ممتاز بوده است.


