
حضور محفل انس است  
و   دوستان جمعند

و ان یکاد بخوانید   
و  بر فراز کنید

ب��ه  نیس��ت  ب��د  مواق��ع   گاه��ی 
بهان��ه ای دور هم جمع ش��ویم، چه 
خوبس��ت دور ه��م جمع ش��دن ها 
مناس��بت نداشته باش��د و در تقویم 
روزمرگ��ی به دنبال م��اه ها و روزها 
 نگردیم و بدون مناسبت در ساحت 
اسم ها، رسم ها را از یاد نبریم. انگار 
همین دی��روز بود یل��دای تقویمی 
با "نس��یم" از گذر زمان گذش��ت و 
پژوهش واژه ها را پش��ت س��ر نهاد 
 تا گرمی بزرگداش��ت هفته پژوهش 
گرمی بخش اندیش��ه ه��ای ناب و 
 نخب��گان جامع��ه دانش��گاهی و با 
گام ه��ای اس��توار،کام های تش��نه 
ش��یفتگان علم و طالب��ان فرهنگ 
ایرانی را س��یراب نمایند، همه چیز 
مهیا بود ت��ا دوباره ق��اب خاطرات، 
لحظ��ات مان��دگاری را ب��ا حض��ور 
رونمایی  رس��انه  اندیشمند  اصحاب 
نمای��د و محف��ل ان��س ب��ا حضور 
حامی��ان عرصه قلم ش��کل گیرد و 
همگ��ی بدون هیچ مناس��بت تقویمی 
 در یک ش��ب سرد زمس��تانی با تورق 
اندیش��ه ه��ا در بخش ه��ای مختلف 
دانش��گاه، فصلی مان��دگار را در اذهان 
عموم��ی و افکار خود جمع��ی، بهارانه 
زینت بخش��د. آری 19 دی ماه بود که 
تمامی ارباب رسانه اعم از خبرگزاری ها، 
رس��انه های مکت��وب و غیرمکتوب 
میهم��ان اندیش��مندان تولی��د علم 
 ش��دند تا بر صفحه کاغذ گفته ها و 
ناگفته ه��ای علمی را منقوش افکار 
 عمومی نمایند و در  فضای صمیمی از 
دغدغه های مس��ئولین بش��نوند و 
گفتمان مردم��ان را با نگاهی دقیق 
به گوش مس��ئوالن برسانند تا همه 
بگوییم که گفتم��ان، حاصل فضای 
تعامل��ی اس��ت ک��ه به واس��طه آن 
هنجارها در باورها  شکل می گیرد.

به جرأت می توانم بگویم در س��ابقه 
حرف��ه ای دوازده س��اله ای ک��ه در 
کسوت خبرنگاری در روابط عمومی 
دانش��گاه داشته ام همواره دغدغه ام 
این بوده اس��ت که عالوه بر رسالت 
شغلی و کارمند بودن،  با صداقت در 
گفتار، کردار و رفتار، اخبار دانش��گاه 
را صادقان��ه به مردم این س��رزمین 
فارغ از هیاهوهای اجتماعی برسانم و 
خداوند متعال را به واسطه این لطف 

بی منتها همواره شاکرم.
در پای��ان ب��ر خ��ود الزم م��ی دانم 
 ب��ه عن��وان ف��ردی ک��ه در کن��ار 
تحریریه نسیم دانشگاه قلم فرسایی 
می کند  به نیابت از تمامی همکاران 
حضور خالصانه این عزیزان را مجدداً 
پ��اس نهم و از خداوند متعال توفیق 
روز اف��زون خبرن��گاران ای��ن مرز و 
بوم را در جای جای میهن اس��المی 

خواهانم.

عزت مدام و اندیشه تان مستدام
یا علی مدد

http://nasim.khuisf.ac.ir

اگر ما  معنای دانشجو و مفاهیمی که مندرج در عنوان دانشجو است به دقت مورد مالحظه قرار بدهیم باید نسبت به سرنوشت قشر دانشجو خیلی 
حساس شویم که هستیم.چه خودمان دانشجو باشیم چه استاد ، چه از مسئوالن آموزش عالی کشور ، چه از مسئوالن کشور و چه آدم معمولی 

باشیم که داریم در خیابان راه می رویم اگر بدانیم دانشجو یعنی چه ، باید نسبت به سرنوشت دانشجو خیلی حساس باشیم . 
این عناوین و مفاهیمی که در کلمه دانشجو گنجانده شده ، خیلی مهم است به همین دلیل اگر دانشجو از لحاظ جهت گیری فکری و سیاسی 
دچار انحراف باشد ، مصیبت بزرگی خواهد بود. اگر هدف دانشجو این باشد که درس بخوانم برای این که زندگی شخصی خودم را مثالً آباد کنم ، 

بقیه هرچه شد ، بشود خطر خیلی بزرگی است.
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  صفحه2

 رییس دانشگاه
در ارزیابی که مدتی پیش از س��وی چند نهاد معتبر 
و مس��تقل اجرایی کشور انجام شد واحد خوراسگان 
در بین 430  دانش��گاه آزاد اسالمی کشور با اختالف 
600  امتیاز نسبت به رتبه دوم ، مقام اول را به دست 
آورده اس��ت . دانش��جویان رش��ته دندانپزشکی این 
واحد در آزمون جامعی که هر س��ال از سوی وزارت 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود و 
رشته های پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی را در بر 
می گیرد طی پانزده س��ال اخیر رتبه اول را کس��ب 

کرده اند. 

 معاون آموزشی 
- در این واحد دانشگاهی در 108 رشته تحصیلی 
دانش��جو پذیرفته ایم که 32 رش��ته آن کارشناسی 
پیوس��ته ، 4 رشته کارشناس��ی ناپیوسته، 53 رشته 
کارشناس��ی ارشد ، 18 رش��ته دکتری و یک رشته 

دکترای حرفه ای است.
- تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه 271 

نفر اس��ت که در کنار 34 نفر از اعضای نیمه وقت و 
400 نفری که به عنوان حق التدریس همکاری می 
کنند، گروه بزرگ 700 نفری استادان این مجموعه 

دانشگاهی را تشکیل می دهند. 

 معاون پژوهشی 
- هم اکنون ما به ش��اخص 1/8  مقاله به ازای هر 
عضو هیأت علمی در س��ال رس��یده ایم که توفیق 

قابل توجهی است . 
- پژوهش��گران این واحد توانس��ته اند در س��ال 
گذش��ته تع��داد 180 مقال��ه را در کنفرانس های 

مختلف بین المللی ارائه دهند.
 C3 اخیراً موضوع اصالح بذر گندم و تبدیل بذر -
به C4  در این واحد دانش��گاهی در حال مطالعه 
است که یک پروژه مهم ملی به حساب می آید. 

  معاون عمرانی
زیر بنای کنونی ساختمان های دانشگاه در مجموع 
به  178 هزار متر مربع رسیده و مجموع زمین های 

تملک شده دانشگاه به اضافه فضای مجتمع آموزشی 
سما و مزرعه خاتون آباد و گورت و ویالهای دانشگاه 

در چادگان بالغ بر 100 هکتار است. 

 معاون مالی و اداری 
ما برای تأمین رفاه بیشتر دانشجویان ، استادان و 
همکاران این واحد اقدام به تأسیس مؤسسه مالی 
– اعتباری سروش مهر کرده ایم که زیر نظر بانک 
مرکزی فعالیت م��ی کند و از طریق صندوق رفاه 

دانشجویی تاکنون 3875 عدد وام داده ایم . 
- ب��رای حفظ هزین��ه تعادلی غذای دانش��جویان 
خوش��بختانه تنه��ا واحد دانش��گاهی هس��ت که 
بخش��ی از گوشت قرمز و س��فید مورد نیاز سلف 
س��رویس ها را از محل پرورش��گاه ه��ای دامی و 
آموزش��ی خودمان تامین می کنی��م و اخیراً وارد 

مرحله تولید ماهی هم شده ایم.

 معاون فرهنگی 
- اس��تراتژی فرهنگی واحد خوراس��گان بر اساس 

س��ه اصل آموزش محور ، پژوهش گرا ، و فرهنگ 
مدار بنا شده است . 

- در س��ه س��ال متوالی این واحد دانش��گاهی به 
لح��اظ فعالیت های فرهنگی در س��طح واحدهای 

منطقه 4 مقام اول را به دست آورده است. 
 - ی��ک پ��روژه ب��زرگ ن��رم اف��زاری را ب��ا هدف 
موج آفرینی قرآنی در دس��تور کار داریم تا بتوانیم 

به تولید و توسعه کار فرهنگی بپردازیم. 

 معاون دانشجوئی 
- این واحد دانش��گاهی از ابتدای تأسیس تاکنون 
41 هزار فارغ التحصیل در مقاطع مختلف داش��ته 

است. 
- در ح��ال حاضر مرکز خدمات مش��اوره ای ما از 
مساعدت و همکاری 25 نفر از کارشناسان به طور 
روزان��ه بهره می گیرد و به ارائه خدمت می پردازد 
و در یک فرآیند فعال مش��اوره ای در هفته 3 روز 
مش��اوران به درون خوابگاه می روند و به بررس��ی 

مشکالت دانشجویان می پردازند. 
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بازدید رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
آشنایی با گروه عمراننگاه مساوی، موقعیت های برابرورود به قلمرو خالقیت با گام های بلنداز غرفه واحد خوراسگان)اصفهان(

شرکت 97 هزار دانشجو در امتحانات فعالیت ها و افتخارات مرکز رشد و فناوری
نیم سال اول 91-92

با تصویب وزارت علوم از سال آینده 
پذیرش دانشجوی مقطع  کارشناسی ارشد و دکتری 

آزمایشگاه های گروه عمران، 
پیشرفته و کم نظیر



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  هشتم
2 دی ماه 1391

 موفقیت های واحد خوراسگان

بخش دوم س��خنان رییس این واحد دانشگاهی به 
ارائه توضیحاتی کلی و معرفی شاخص های موفقیت 
دانش��گاه اختصاص یافت وی گفت: در این دانشگاه 
ره صد س��اله یک ش��به طی ش��ده است و همگان 
ش��اهد هس��تند که این مرکز برای جوانان عزیز ما 
چه رونقی یافته اس��ت و ای��ن مرهون لطف الهی و 
فداکاری مجموع همکاران دانش��گاه از ابتدا تاکنون 
بوده و م��ن واقعاً فکر می کنم معج��زه ای در این 

زمینه رخ داده است. 
دکتر فروغی ادامه داد: مابیس��ت وشش سال پیش 
با همکاری برخی ازدس��تگاه های اجرایی به مدت 
3 ماه تالش کردیم تا زمین اینجا را تسطیح کنیم. 
و اجرای برنامه های بعدی سبب شد که هم اکنون 
این مکان هم دانشگاه است و هم زیارتگاه و به نظر 
من گاهی زمین هم مثل انسان باید شایستگی هایی 
داشته باشد تا ارزش پیدا کند که زمین دانشگاه این 

ویژگی را داشت. 
وی افزود: یکی از دس��تاوردهای ما این است که در 
ارزیاب��ی که مدتی پیش از س��وی چند نهاد معتبر 
و مس��تقل اجرایی کش��ور انجام ش��د، ای��ن واحد 
دانشگاهی در بین 430  دانشگاه آزاد اسالمی کشور 
با اختالف 600 امتیاز نس��بت ب��ه واحد رتبه دوم ، 

مقام اول را به دست آورده است.
همچنین دانشجویان رشته دندانپزشکی این واحد 
در آزم��ون جامع��ی که هر س��ال از س��وی وزارت 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود 
و دانشجویان رشته های پزش��کی، دندانپزشکی و 
داروسازی را در برمی گیرد طی پانزده سال متوالی 

رتبه اول را کسب کرده اند. 
ایش��ان خاطر نش��ان کرد: در کش��ور ما 10 رشته 
تخصصی دندانپزش��کی تعریف ش��ده که در حال 
حاضر ما در 9 رش��ته آن فعال هستیم در حالی که 
برخی دانشگاه های دولتی یک رشته از آن را ندارند 
و دهمین رشته تخصصی دندانپزشکی را نیز از سال 

آینده راه اندازی می کنیم . 
رییس دانشگاه با اشاره به موفقیت های مکرر مرکز 
رش��د فناوری، فعالیت های فرهنگی، باشگاه دانش 
پژوهان جوان در سطح کشور و...  خاطر نشان کرد: 
این واحد همچنین به عنوان یکی از بهترین دانشگاه 

ها از نظر کیفیت خدمت رسانی به فرزندان شاهد و 
ایثارگر انتخاب شده است. 

 حوزه معاونت آموزشی 

در ادامه این نشس��ت خبری دکتر مهران هودجی، 
معاون آموزشی دانش��گاه افتخارات این حوزه را بر 

شمرد.
وی گفت: از بهمن ماه سال 66 این واحد دانشگاهی 
با جذب 510 دانشجو فعالیت خود را آغاز کرد و هم 
اکنون حدود 14 هزار دانشجو را در مقاطع مختلف 

تحصیالت عالی و تکمیلی تحت پوشش دارد. 
ایش��ان ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر 35 درصد  از 
دانشجویان ما در مقطع تحصیالت تکمیلی مشغول 
به تحصی��ل هس��تند و در 108 رش��ته تحصیلی 
دانش��جو پذیرفته ایم که 32 رشته آن کارشناسی 
پیوس��ته، 4 رشته کارشناسی ناپیوسته، 53  رشته 
کارشناس��ی ارشد، 18 رش��ته دکتری و یک رشته 
دکترای حرفه ای اس��ت. ضمن آنکه تعداد 92 نفر 

رزیدنت دندانپزشکی در این واحد حضور دارند. 
دکتر هودجی تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت 
دانش��گاه را  271  نف��ر اعالم کرد ک��ه در کنار 34 
نف��ر از اعضای نیمه وقت و 400 نفری که به عنوان 
حق التدریس همکاری می کنند، گروه بزرگ 700 
نفری اس��تادان این مجموعه دانشگاهی را تشکیل 

می دهند. 
معاون آموزشی دانشگاه افزود: 75 درصد  از اعضای 
هیئت علمی دارای مدرک دکتری و باالتر هس��تند 
که در ایران کم نظیر است و نسبت استاد به دانشجو 

نیز در این واحد یک به 45 است. 
وی ادام��ه داد: اعتب��ار علم��ی و موفقیت های این 
دانش��گاه سبب ش��ده تا کمیته تخصصی گسترش 
اس��تان در اینجا تشکیل ش��ود و ما در این کمیته 
همه رش��ته های مختلف دانش��گاه های استان را 
آمای��ش کرده ایم و به دس��ته بندی و قطب بندی 

آن پرداخته ایم. 
از س��وی دیگر تعداد 5 رش��ته جدید که در کشور 
وجود نداشته است توس��ط همکاران هیئت علمی 
تعریف و تدوین ش��ده که عبارتند از: کارشناس��ی 
تولیدات گیاهان گلخانه ای، شیمی محیط زیست، 
کش��ت بدون خاک، تربیت مربی فوتبال، تکواندو و 

هندبال و بیوتکنولوژی تولید مثل دام.
دکت��ر هودج��ی خاط��ر نش��ان ک��رد ک��ه دای��ر 
 ک��ردن 13 رش��ته دیگ��ر را نیز اخیراً ب��ه تصویب 
رس��انده ایم که 3 رشته آن در مقطع دکتری و 10 

رشته کارشناسی ارشد بوده اند. 
او گفت : از افتخارات دیگر دانش��گاه این اس��ت که 
75 درصد  دانش��جویان آن ب��ه مقاطع تحصیالت 
 تکمیل��ی  رس��یده ان��د و امس��ال اولی��ن گ��روه 
رزیدن��ت های ما به تعداد 11 نف��ر در امتحان برد 

تخصصی با رتبه های خوب قبول شده اند. 
وی ویژگ��ی ه��ای دیگ��ر ای��ن واحد دانش��گاهی 
را اینچنی��ن بی��ان ک��رد ک��ه 28 نف��ر از اعضای 
 هیئ��ت علمی م��ا یعنی ح��دود 10 درص��د را از 
دانش آموختگان این دانش��گاه تش��کیل می دهند 
و تع��داد زیادی از مدیران دانش��گاهی و اجرایی در 
سطح کشور از فارغ التحصیالن این دانشگاه هستند. 
معاون آموزشی دانشگاه در پایان یادآور شد که ما از 
معدود دانش��گاه هایی هستیم که اسم آن در کتاب 
دانش��گاه های مورد تایید یونسکو به ثبت رسیده و 
برای همین م��درک دانش آموختگان این واحد در 
عرصه جهانی قابل قبول است و دانشجویان ما برای 

ادامه تحصیل با مشکل مواجه نمی شوند. 

 حوزه معاونت پژوهشی

در ادامه این نشست یکی از خبرنگاران از توفیقات 
پژوهش��ی دانش��گاه س��ؤال کرد: دکتر پیام نجفی 
معاون پژوهش��ی دانش��گاه گفت: در س��ال 2011  
  228  SCOPUS ،ما 223 عدد ISI تعداد مقاالت
عدد  ISC 251 عدد و مقاالتی که در همایش های 

بین المللی ارائه شده 188 عدد بوده است. 
وی اف��زود:  ه��م اکنون ما به ش��اخص 1/8  مقاله 
به ازای هر عضو هیئت علمی در س��ال رسیده ایم 
که توفیق قابل توجهی اس��ت و در سال 2011  در 
ارزیابی کل دانش��گاه های دنیا بر اساس ارزشیابی

google scholar  رتب��ه حدود  1500 دنیا را به 
دس��ت آورده ایم و فعالیت های ما برای رسیدن به 

جایگاه های شایسته تر ادامه دارد. 
ایش��ان پشتیبانی دانشگاه را از طرح های پژوهشی 
مطلوب ارزیابی کرد و گفت که تاکنون 250  طرح 
پژوهشی با پشتیبانی دانش��گاه انجام شده که این 

پیشرفت ها مرهون آن بوده است. 
دکتر نجفی با اش��اره به فعالیت وسیع پژوهشگران 
این واح��د در کنفران��س های بی��ن المللی اعالم 
 ک��رد که م��ا از این حضور وس��یع و پوی��ا حمایت 
می کنیم به طوری که در س��ال گذشته 80 نفر از 
همکاران هیئت علم��ی در کنفرانس های خارج از 
کشور شرکت کرده اند  و توانسته اند تا تعداد 180 

مقاله را در کنفرانس های مختلف ارائه دهند. 
مع��اون پژوهش��ی دانش��گاه در بخ��ش دیگ��ری 
از گ��زارش خ��ود اع��الم کرد ک��ه ما در س��ال به 
 ط��ور متوس��ط ح��دود 30 همای��ش و کنفرانس 
بی��ن المللی را به صورت مس��تقل یا با مش��ارکت 
مراک��ز دیگر برگزار می کنی��م و در آینده برگزاری 
این کنفرانس ها را در دستور کار داریم از جمله این 
کنفرانس ها همایش ملی بحران آب در اردیبهشت 

ماه و همایش زبان انگلیسی در اسفند ماه است. 
دکت��ر نجف��ی در پاس��خ خبرن��گاری که س��ؤال 
ک��رد برای کار بس��ت نتیجه ای��ن همایش ها چه 
اقداماتی صورت پذیرفته گفت: رس��الت دانش��گاه 
 انج��ام کار علم��ی در ای��ن زمین��ه اس��ت و دیگر 
ارگان ه��ا و مراکز مرتبط باید بهره برداری از آن را 
در دس��تور کار خود قرار دهن��د و ما تنها به تولید 
علم و ارائه راه حل علمی می پردازیم ولی برگزاری 
نمایشگاه های جانبی و نمایش��گاه های فناوری از 
دیگر اقدامات این دانشگاه در حوزه کاربردی کردن 
علم است در همین راستا برگزاری نمایشگاه فناوری 
مدیریت آب در اردیبش��هت م��اه در کنار همایش 

بحران آب از آن جمله است.
وی در خصوص ارتباط دانش��گاه با صنعت گفت: ما 
در ح��ال حاضر حدود 230 ق��رار داد با کارخانه ها 
و مؤسس��ات مختلف داریم که البته تاکنون چندان 

برای دانشگاه درآمد زا نبوده است. 
معاون پژوهشی دانشگاه به موفقیت های گروه رشد 
فناوری ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، رکورد 
شکنی پژوهشگران استان با کسب 12 رتبه استانی 
و همچنین توفیق پژوهش��گران بس��یج اس��تادان 
با کس��ب 7 رتبه اس��تانی، رونمای��ی از چند طرح 
پزوهشی، رکورد شکنی تیم سازه ماکارونی دانشگاه 
و ... اشاره کرد و افزود که این مجموعه از افتخارات 

در نوع خود بی نظیر و تحسین انگیز است. 
دکتر نجفی به توانمندی ها و امکانات پژوهش��گاه 

دانش��گاه اش��اره کرد و اینک��ه این مرک��ز به طور 
از  بخش��ی  در  را  ه��ای خ��ود  فعالی��ت   نس��بی 
حوزه ها آغاز کرده اس��ت و با به��ره برداری کامل 
از آن به عنوان یکی از مجهزترین آزمایش��گاه ها و 
مراکز تحقیقاتی می تواند نیازهای مراکز مختلف را 
به خوب��ی تأمین کند و این خدمت هم اکنون آغاز 

شده است. 
وی در خص��وص نق��ش ای��ن واح��د دانش��گاهی 
در قب��ال تحری��م ها گف��ت: در بخ��ش تحریم ها 
مرکز رش��د فناوری دانش��گاه فعال اس��ت و تولید 
م��واد و امکاناتی را در دس��تور کار قرار داده اس��ت 
 ک��ه در تحریم ها با آن مش��کل پیدا ک��رده ایم و 
پایان نامه های ما هم تا حدود زیادی در حال سوق 

یافتن در این جهت است. 
او خاط��ر نش��ان ک��رد ک��ه در بخش نه��اده های 
کشاورزی، تولیدات و اختراعات قابل توجهی داشته 
   C3 ایم و اخیراً موضوع اصالح بذر گندم، تبدیل بذر
به C4  در حال مطالعه است که یک پروژه ملی به 
حس��اب می آید و به طور طبیع��ی نیاز به حمایت 
های کالن ملی دارد هرچند که در بخش اس��تانی 

حمایت هایی از آن صورت گرفته است. 
همچنی��ن در موض��وع س��لول ه��ای بنی��ادی و 
بیوتکنولوژی پیشرفت های خوبی را به دست آورده 

ایم که در هر حال تکمیل این پروژه ها هستیم. 

 حوزه معاونت عمرانی

مهندس جبل عاملی معاون عمرانی دانش��گاه نیز 
در مورد فرآیند تکوین فیزیکی دانشگاه گفت: این 
واحد  در سال 1366 تأسیس شده است، دو سالی 
را در س��اختمان های اجاره ای آموزش و پرورش 
گذراند و از س��ال 68 عمده فعالی��ت های آن در 

مکان فعلی متمرکز شد.
وی اف��زود زمین��ی ک��ه در اختیار دانش��گاه قرار 
گرف��ت بالغ بر 46 هکت��ار بود که س��اختمانی با 
زیربن��ای 13 ه��زار مترمربع در آن احداث ش��د 
وطی س��الیان بعد با افزایش دانشجویان، رشته ها 
و  دانش��کده ها، طرح های توس��عه ای به تناسب 
نیاز و اعتبارات به تدریج به اجرا درآمد که ش��امل 
دانش��کده ها ، س��اختمان اداری، آزمایش��گاهی، 
تفریح��ی،  و  ورزش��ی  فضاه��ای   کارگاه��ی، 

به منظور معرفی فعالیت و دستاوردهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( به افکار عمومی و اطالع رسانی مناسب در این زمینه، نشست خبری رییس و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( با اصحاب رسانه ، خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی اصفهان در محل سالن جلسات دفتر رییس دانشگاه برگزار شد. 

در مقدمه این جلسه که بیش از پنجاه نفر از اهالی رسانه های مختلف حضور داشتند، پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید دکتر احمدعلی فروغی ابری، رئیس دانشگاه به ایراد سخن درباره 
اهمیت اطالع رسانی و تبلیغات پرداخت و خاطر نشان کرد: با اینکه توجه به این موضوع هزینه به حساب نمی آید بلکه نوعی سرمایه گذاری است ولی ما هنوز به قدر کفایت به آن نپرداخته ایم . 

وی افزود :  برخی از صنایع و شرکت های بزرگ در کشورهای پیشرفته بخش قابل توجهی از سود خود را صرف تبلیغات و اطالع رسانی می کنند زیرا ارزش آن را باور کرده اند. 
دکتر فروغی ادامه داد که خوشبختانه این واحد دانشگاهی ارتباط خوب و گسترده ای با رسانه های گروهی دارد و شاید به همین علت بوده است که اینجانب در سال گذشته از سوی اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان به عنوان مسئول پاسخگو انتخاب و معرفی شده ام . 
رییس دانشگاه در ادامه به برخی از ویژگی های یک خبرنگار و یک رسانه خوب و موفق اشاره کرد و در خصوص هر یک از آنها توضیحاتی ارائه داد.

در نشست خبری با هیئت رییسه دانشگاه:

تشریح دستاوردها و موفقیت های دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  هشتم 
3 دی ماه 1391

گلخان��ه ای، توس��عه مراک��ز تحقیقات��ی، س��الن 
اجتماع��ات، س��الن امتحانات، س��الن غذاخوری، 
خوابگاه ه��ا، پارکینگ، محوطه س��ازی و ... بوده 

است.
کنون��ی  زیربن��ای   : گف��ت  عمران��ی   مع��اون 
س��اختمان های دانشگاه در مجموع به 178 هزار 
مترمربع رسیده و مجموع زمین های تملک شده 
دانش��گاه به اضافه فضای مجتمع آموزشی سما و 
مزرع��ه خاتون آباد و گورت و  ویالهای دانش��گاه 
در چادگان بالغ بر 100 هکتار اس��ت وی س��پس 
به معرفی پروژه های بهره برداری شده، در دست 

اجرا و در دست مطالعه و اقدام پرداخت.
در همی��ن زمین��ه دکت��ر فروغ��ی ی��ادآور ش��د 
ک��ه امس��ال درآم��د کل ای��ن واحد ح��دود 23 
 میلی��ارد تومان بوده که تقریب��اً معادل یک پنجم 
دانش��گاه های دولتی هم سطح است. ما به خاطر 
حف��ظ کیفیت آموزش از تعداد قابل توجه اعضای 
هیأت علمی اس��تفاده کرده ایم و از کل درآمدها 
حدود 70 درصد آن به پرداخت حقوق و دستمزد 
اختص��اص می یابد و ح��دود 30 درصد نیز صرف 
هزینه های دانش��گاه و اعتبارات عمرانی می شود 
و از آنج��ا که این می��زان درآمد تکافوی هزینه ها 
را  نمی کند مجبور هس��تیم ت��ا برای اتمام پروژه 
ها از تسهیالت بانکی اس��تفاده کنیم که با وجود  
دشواری هایی که دارد این کار  را  با جدیت دنبال 

می کنیم.
دکت��ر حیدری، معاون اداری و مالی دانش��گاه در 
بخش بعدی با ارائه گزارشی پاسخگوی خبرنگاران 

بود.

 حوزه معاونت مالی و اداری

دکتر حیدری در خصوص نحوه تس��هیم ش��هریه 
دانش��جویی بین واحد ، منطقه 4  دانش��گاه آزاد 
اس��المی و سازمان مرکزی توضیحاتی ارائه کرد و 
گفت: بر اساس ضوابط، تمام شهریه دانشجویی به 

اعتبارات ما تعلق نمی گیرد.
وی افزود : ما برای تأمین رفاه بیشتر دانشجویان، 
اس��تادان و همکاران این واحد اقدام به تأس��یس 
موسس��ه مالی – اعتباری س��روش مهر کرده ایم 
که زیر نظ��ر بانک مرکزی فعالی��ت می کند و از 
طریق صندوق رف��اه دانش��جویی تاکنون 3875 

مورد وام داده ایم ، معاون مالی و اداری دانش��گاه       
خاطرنش��ان ک��رد  در س��ال گذش��ته م��ا حدود 
 2/5 میلی��ارد تومان وام به دانش��جویان پرداخت 
کرده ایم و امسال نیز تاکنون 800 میلیون تومان 

وام پرداخت شده است.
وی اف��زود: ما ب��رای تکمیل پروژه ه��ای عمرانی 
مجبوریم از تس��هیالت بانکی اس��تفاده کنیم که 
فرآیند دش��واری دارد با این وجود  در حال حاضر 
ماهیانه 90 میلیون تومان قسط وام می دهیم که 
 از س��ال آینده این مبلغ ب��ه 200 میلیون تومان 

می رسد.
 او خاط��ر نش��ان ک��رد: م��ن ب��ا قاطعی��ت اعالم 
م��ی کنم که م��ا تاکنون حتی یک دانش��جو هم               
 نداش��ته ای��م که به خاط��ر مش��کالت هزینه ای 
ثبت نام نش��ده باش��د و مطابق مقررات به نحوی 

مشکالت افراد حل شده است.
دکت��ر حیدری در پاس��خ ب��ه س��والی در ارتباط 
با هزینه غذای دانش��جویی اعالم ک��رد : با وجود 
ت��ورم و افزایش نرخ انواع مواد خوراکی ما س��عی 
کردی��م تا ای��ن هزینه ه��ا کمتر به دانش��جویان 
تحمیل شود، وی افزود: خوشبختانه ما تنها واحد  
دانش��گاهی هستیم که گوشت قرمز و سفید مورد 
 نیاز س��لف س��رویس ه��ا  را تا ح��دودی از محل 
پرورش��گاه های دامی و آموزش��ی خودمان تأمین 
 م��ی کنیم و اخی��راً وارد مرحل��ه تولید ماهی هم 
شده ایم و عس��ل هم در مزرعه آموزشی دانشگاه 
تولید می ش��ود  او گفت: ع��الوه بر اینها تولیدات 
گلخان��ه ای گل و ان��واع س��بزیجات و تا حدودی 
تولید میوه از مزایایی است که ما از آن برخورداریم 
 و دانش��جویان م��ا علم��ی کارب��ردی آم��وزش 
می بینند. برنامه های تولیدی وس��یع دیگری نیز 
 در دستور کار داریم که ان شاء اهلل در آینده از آن 
بهره مند خواهیم ش��د و اینها بیش��ترین بهره را 

برای دانشجویان ما خواهد د اشت.
 در ادام��ه ای��ن نشس��ت خب��ری دکت��ر علیرضا 
جاللی زند معاون دانش��جویی دانشگاه گزارشی از 

برنامه و  ویژگی های این حوزه ارائه کرد.

 حوزه معاونت دانشجویی 

ب��ه گفته دکتر جاللی زند ای��ن حوزه بخش های 
مختل��ف مش��اوره ای ، نظارت��ی و تعدیل��ی را در  

دستور کار دارد.
وی گفت: در حال حاضر مرکز خدمات مشاوره ای 
ما از مس��اعدت و همکاری 25 نفر از کارشناسان 
 ب��ه طور روزان��ه بهره می گیرد و ب��ه ارائه خدمت 
می پ��ردازد و در ی��ک فرآیند فعال مش��اوره ای 
 در هفت��ه 3 روز مش��اوران ب��ه درون خوابگاه ها 
می روند و به بررس��ی مشکالت آنان  می پردازند، 
او ادام��ه داد ک��ه در حدود 600 نفر دانش��جو در 

خوابگاه دختران اسکان دارند.
مع��اون دانش��جویی دانش��گاه ب��ه معرفی س��ایر 
بخش ها و دس��تاوردهای این حوزه پرداخت وی          
 اع��الم ک��رد: از ابت��دا تاکنون ما ح��دود 41 هزار 

فارغ التحصیل در مقاطع مختلف داشته ایم.
وی ب��ا اش��اره به ابت��کارات این حوزه به تش��ریح 
چگونگی تش��کیل دفتر فروغ س��بز ویژه نابینایان 
و  کم بینایان پرداخت وخاطر نش��ان ساخت، این 
واحد که در بین دانشگاه های دیگر بی نظیراست              
ه��م اکنون با راه اندازی 3 اس��تودیو، منابع علمی 
را ب��رای ت��وان خواهان این واحد قابل دس��ترس            
اختی��ار  در  آن  گاه��ی خدم��ات  و  کن��د   م��ی 

دانشگاه های دیگر نیز قرار می گیرد.
او خاطرنشان کرد که تشکل های مختلف دانشجویی 
تحت نظر این حوزه تش��کیل ش��ده ان��د و برنامه 
 های آنان با مس��اعدت معاونت فرهنگی پیگیری 
می ش��ود و در همین ارتباط بسیح دانشجویی به 
خاطر کیفیت فعالیت ها س��ال گذشته رتبه برتر 

کشور  را به دست آورد.
معاون دانشجویی دانشگاه گفت: ما در حال حاضر 
14 پایگاه پراکنده بس��یج در بخش های گوناگون 
دانش��گاه داریم و یک تشکل دانش��جویی نیز در  
داخل خوابگاه خواه��ران در زمینه های فرهنگی 
فعالی��ت می کند و اردوه��ای هجرت نیز از جمله 
پرت��الش ترین و موفق ترین اردوه��ا  در موضوع 

خدمات رسانی به مناطق محروم بوده اند.
آخرین بخش این نشست خبری به گزارش و ارائه 
موفقیت های معاون فرهنگی دانش��گاه اختصاص 

پیدا کرد.

 حوزه معاونت فرهنگی

دکت��ر رض��ا اس��ماعیلی مع��اون فرهنگ��ی ای��ن 
واح��د دانش��گاهی گف��ت: اس��تراتژی فرهنگ��ی 

 واح��د ما  بر اس��اس س��ه اص��ل آم��وزش محور، 
پژوهش گرا، و فرهنگ مدار بنا ش��ده اس��ت و این 
واحد دانش��گاهی از جمله معدود دانش��گاه هایی 
اس��ت که برنامه راهب��ردی را در هم��ه زمینه ها 

تعریف کرده است.
وی گفت: به اعتقاد من فرهنگ ، چسب چسبنده 
حلق��ه ه��ای بخش ه��ای مختلف در دانش��گاه و 
 جامعه اس��ت و م��ا در برنام��ه های خ��ود علم و 
علم گرای��ی را به عنوان یک ارزش واالی فرهنگی 
م��ورد هدف ق��رار داده ای��م و از نق��اط قوت کار 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان این است که 
محور فعالیت های فرهنگی، دانشجویان هستند و 
اغلب برنامه ها با مش��ارکت خود آنان تهیه، تولید 

و ارائه می شود.
معاون فرهنگی دانشگاه به ابتکار این واحد  در  راه 
اندازی کانون تعامل خانواده و دانشگاه  اشاره کرد 
که به موضوع آسیب شناسی قطع یا کاهش ارتباط 
این دو نهاد با اهمیت می پردازد و تقویت آن را به 

عنوان یک هدف در دستور کار دارد.
دکتر اس��ماعیلی در مورد گروه ارکستر سمفونیک 
آوازی و گروه های نمایشی دانشگاه گفت: کیفیت 
این گروه ها که نس��بت به واحدهای دیگر اگر بی 
نظیر نباش��د کم نظیراس��ت، در حدی است که با 
گ��روه های کام��اًل حرفه ای بیرون دانش��گاه قابل 

رقابت است .
وی ب��ه برنامه های این حوزه در خصوص توس��عه 
فعالیت های مذهبی و دینی پرداخت و اعالم کرد 
که س��ه سال متوالی اس��ت که این واحد به لحاظ 
فعالیت های فرهنگی در س��طح واحدهای  منطقه 

4 مقام اول را به دست آورده است.
ایش��ان با اعالم رقم خیره کننده 30 هزار شرکت 
کننده در مس��ابقات قرآن و عترت منطقه 4 که  3 
هزار نف��ر آن مربوط به این واحد ب��وده اند افزود: 
پروژه ب��زرگ نرم افزاری را با ه��دف موج آفرینی 
قرآنی در دس��تور کار داریم ت��ا بتوانیم به تولید و 
توسعه کار فرهنگی بپردازیم و در اینجا الزم است 
از مبتک��ر این طرح )) زنده ی��اد دکتر پیراینده (( 

معاون فرهنگی سابق دانشگاه یادی بکنیم.
دکتر اس��ماعیلی به پژوهش فرا تحلیل اعتیاد که 
دراین حوزه صورت گرفته اش��اره ک��رد و افزود: با 
ص��رف هزین��ه ای بالغ بر 14 میلی��ون تومان این 
پژوه��ش انجام ش��د و همچنین موفق ش��دیم تا  

راه حل های پیش��گیری از اعتیاد را به مس��ئوالن 
آموزش و پرورش ارائه کنیم.

معاون فرهنگی دانش��گاه در م��ورد طرح تفکیک 
جنسیتی نیز گفت: در کالس های عمومیتفکیک 
 س��ازی جنس��یتی انجام ش��ده اس��ت و ما سعی 
ک��رده ایم در ح��د ممکن از اس��تادان هم جنس 
در کالس ها اس��تفاده کنیم و موضوع تفکیک در 
اردوها و بازدیدها نیز به طور کامل رعایت می شود.
ایش��ان در خص��وص کمب��ود اعتب��ارات ب��رای 
اجرای طرح های گوناگون خاطر نش��ان س��اخت،               

هنر مدیریتی در بی پولی به اثبات می رسد.
دکتر اس��ماعیلی در پایان خطاب ب��ه خبرنگاران 
گفت: موضوع توس��عه رشته های روزنامه نگاری را 
در دس��تور کار قرار داده ایم ول��ی هنوز به نتیجه 

مورد نظر نرسیده ایم.
در ادامه دکتر فروغی، رییس دانش��گاه در پاسخ به 
س��والی در خصوص اخالق در  دانشگاه گفت: تنها 
واحدی هس��تیم که از س��ال 83 تاکنون استادان 
م��ا در کن��ار نمرات درس��ی، نمره اخ��الق نیز به 
دانش��جویان می دهند و همین سبب شده است تا 

این واحد  دانشگاهی آرام و بی مساله باشد.
وی افزود: ما به دنبال آنیم که تربیت بر آموزش در 
فعالیت های ما مقدم ش��ود و عملکرد  دانشجو به 

جای پایان ترم در پایان هر ماه کنترل شود.
این مجموعه از موفقیت ها سبب شده تا در هر ترم 
با انبوهی از درخواس��ت های دانشجویان  مهمان 
مواجه ش��ویم تا حدی که در برخی رش��ته ها این 
درخواس��ت ها به دو برابر ظرفیت رش��ته نیز می 

رسد.
پایان بخش این نشس��ت خب��ری توضیحات دکتر 
طغیانی مدیر پژوهش��ی دانشگاه بود، وی گفت: از 
3 سال پیش موضوع رتبه بندی پژوهشی استادان 
را در این واحد ش��روع کرده ایم و اس��تادان تمام 
وقت را هر س��ال بر اس��اس فعالیت پژوهش��ی 3 
س��ال اخیرش��ان رتبه بندی می کنی��م وآنان نیز 
از مزای��ای آن برخ��وردار می ش��وند و نفرات برتر 
 در جش��نواره پژوهش��ی س��الیانه مورد تقدیر قرار 

می گیرند.
وی اف��زود: طرح رتبه بندی به اس��تادان محدود و 
خالصه نمی ش��ود و دانشجویان مقاطع تحصیالت 
تکمیلی نیز در این فرآیند مورد س��نجش قرار می 

گیرند.

استاد/دانشجو/کارمندرتبه  رشته هنری  رشته تحصیلي نام ونام خانوادگی 

كارمند»نقاشيپژوهشيالهام ماست بندزاده

دانشجودومعكاسيحقوقالله سلطاني

»»ماكت سازيسعید حق شناس

»»داستان نویسيزبان انگلیسیحدیث سلیمیان ریزي

»»نمایشنامه رادیویينرم افزارفاطمه امیداله

»»رمان دوزيعلوم تربیتيمهین شریعتي

»»بافتنيپرستاريزهرا آقایي

كارمند»خوشنویسيروابط  عموميمنصور یقیني

»سوم»مدیركل امور اداريمنصور حسن زاده

دانشجو»نقاشيزبان انگلیسیفرحناز نوروزي

»»خاتم كاريمصطفي حاجي ابراهیمي

»»شعرحقوقمجتبي قاري

»اولمقاله نویسيمریم موسوي

»دومتذهیبروان شناسیفرزانه خداداد

افرادی که درنمایشگاه آثارهنری منطقه 4 دانشگاه آزاد اسالمی، با محوریت نماز، حجاب و عفاف حائزرتبه شدند
فرهنگ و اندیشه

استاد/دانشجو/کارمندرتبه  رشته هنری  رشته تحصیلي نام ونام خانوادگی 

دانشجواولحصیربافيحسابداريسجاد اشرف

»»نقاشيكامپیوترنادره نادري

»»مشبكحقوقفاطمه  شاملي

»»نما فیروزهحسابداريزهرا نظري

»»معرقدندانپزشكیسهیال امین الرعایا

»»گلدوزيعلوم تربیتيعصمت محمدي

»»خوشنویسيزبان انگلیسیایمان نظیري

»»قالي بافيزهرا مرداني

»»خوشنویسيشهرزاد باقري فرد

»»قالي بافيزهرا آقاجاني

»سوم      بافتنيپرستاري زهره قزلسفلي

»»پولك دوزيصنایع غذایيشیدا صادقي

استاد»مقاله نویسيعلوم تربیتيزهره سعادتمند

استاد»مقاله نویسيعلوم تربیتيفایزه تقي پور

نشس��ت تخصصی علمی وفرهنگی باموضوع آس��یب شناس��ی فرهنگ عزاداری عاش��ورا ومراس��م سوگواری حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین )ع( باس��خنرانی جناب آقای دکتردوازده امامی ومداحی یکی ازمداحان اهل بیت )ع( درتاریخ اول 

آذر 91  در تاالرپژوهش دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاداسالمی واحدخوراسگان برگزار شد. 

مراسم س��وگواری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( همراه باسخنرانی حجت االس��الم والمسلمین سیدمصطفی میرلوحی 
پژوهش��گردینی ومدیرکل روابط عمومی اموربین الملل دانش��گاه امام صادق )ع( و باحضور جمعی ازاساتید، دانشجویان 

وکارکنان درمورخ 2 آذرماه 91 درمحل نمازخانه دانشگاه آزاداسالمی واحدخوراسگان برگزارشد.

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(  نشست تخصصی علمی وفرهنگی باموضوع آسیب شناسی فرهنگ 
عزاداری عاشورا همراه بامراسم سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  هشتم
4 دی ماه 1391

بر فراز مراتب علمی و پژوهشی

 نام و نام خانوادگی : ایلناز سجادیان   
دانشجوي دکتراي روانشناسي در دانشگاه اصفهان  

  عضو بنیاد ملي نخبگان ایران)دانش آموخته رتبه اول 
و دریافت جایزه سطح دو بنیاد(

عضو باش��گاه پژوهشگران جوان دانش��گاه آزاد اسالمی 
خوراسگان به شماره عضویت32997

 عضوس��ازمان نظام  روانشناسی و مش��اوره جمهوري 
اسالمي ایران 

  معرفي ش��ده به عنوان اس��تعداد درخش��ان از سوي 
دانشگاه اصفهان در س��ال1383 در مقطع کارشناسي با 

معدل 18/67
  کسب رتبه اول کارشناسی ارشد روانشناسي بالیني از 

دانشگاه  اصفهان در سال 1385 با معدل 18/62
  عض��و هی��أت تحریری��ه فصلنامه علم��ي- تخصصي 
دانش��جویي توس��عه علوم رفتاري دانش��گاه اصفهان)از 

بهار1388 تا کنون(.
  انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه استان در سال 1388 
در پنجمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی 

و فناوری های نو، )استان اصفهان: آذرماه 1388(
  انتخاب کتاب تألیفی ب��ا عنوان» درمان اختالل 
وسواس فکري- عملي با تأکید بر رویکرد نوین ذهن 
آگاهی« به عنوان کتاب برگزیده در همایش تجلیل 
از خادمان فرهنگ مکتوب اس��تان اصفهان از طرف 
اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی در آذر ماه سال 1390.

طرح های تحقیقاتی

تدوین كتابچه هاي راهنماي آموزشيتألیفات

فهرست مقاالت ارائه شده به صورت سخنرانی در همایش های منطقه ای، كشوری و بین المللی

  1( رابط��ه  افس��ردگي و ان��زواي اجتماعي  با 
میزان اس��تفاده از اینترن��ت در بین کاربران جوان 
 و نوجوان ش��هر اصفهان« در سال 1383-1384

)همکار اصلی طرح خاتمه یافته(.
  2(وضعیت موجود دانش��گاه آزاد اسالمي واحد 

میمه به منظور ارائه راهکارهایي برای رس��یدن به 
وضعیت مطل��وب در س��ال 1385) همکار اصلی 

طرح خاتمه یافته(.
  3( هنجاریابی همزمان تس��ت خودراهبری در 
یادگیری فیش��ر با تست خودراهبری در یادگیری 

گاگلیلمین��و در بی��ن دانش��جویان دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد خوراس��گان و نجف آباد در س��ال 

1387 )همکار اصلی طرح خاتمه یافته(.
  4(رابط��ه بین اعتیاد و هوش هیجاني معتادان 
در حال ترک  ش��هر اصفه��ان پائیز 1388)همکار 

اصلي طرح خاتمه یافته(.
  5( رابط��ه بی��ن افس��ردگي و ه��وش هیجاني 
دانشجویان پائیز 1388 )همکار اصلی طرح خاتمه 

یافته(.
 6( تدوی��ن برنام��ۀ اس��تراتژیک دانش��گاه آزاد 

اس��المي واحد میمه، پائی��ز 1388)همکار اصلی 
طرح خاتمه یافته(.

  7( بررسی علل موفقیت و عدم موفقیت مراکز 
دانش��گاه آزاد منطق��ه چهار-1390)همکار اصلی 

طرح خاتمه یافته(.

 1(کت��اب چ��اپ ش��ده تألیفی ب��ا عن��وان»روش تحقیق  
کاربردي در علوم انس��اني« با همکاري آقاي دکتر محمدعلي 
 ن��ادي،  ناش��ر: دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د خوراس��گان

)اصفهان(.
 2( تألیف کتاب با عنوان »درمان اختالل وس��واس فکري- 

عملي ب��ا تأکید بر رویک��رد نوین ذهن آگاهی« چاپ ش��ده 
توس��ط دانشگاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان)اصفهان( و 
انتخ��اب کتاب به عن��وان کتاب برتر اس��تان همایش تجلیل 
از خادم��ان فرهن��گ مکت��وب)آذر 1390( از طرف اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

وس��واس- اخت��الل  درم��ان  عمل��ی  راهنم��ای   )1  
 اجبار.

 2( راهنمای آموزشی اختالالت یادگیری.

 3( راهنمای آموزشی اختالل بیش فعالی- کم توجهي.
 4( معرفي مواد مخدر جدید.

 5( راهنمای چگونگی مطالعه و یادگیری دانش آموزان.

  1( ارائه مقاله به صورت سخنراني با عنوان»تعلیم 
و تربیت آس��یب زا« در همایش منطقه اي آس��یب 
شناس��ي خانواده در دانش��گاه آزاد خوراس��گان )29 

فروردین 1384(.
  2( ارائه مقاله به صورت سخنراني و انتخاب مقاله 
ب��رای  چاپ کامل  با عن��وان »روان درماني در قلمرو 
مذهب« در همایش کش��وري علم و دین )دانش��گاه 

تهران، 15و12 اردیبهشت 1384(.
  3( ارائه مقاله به صورت س��خنراني  و چاپ کامل 
مقال��ه با عنوان »جرائم اینترنتي  علیه اطفال و نقش 
مش��اوره ناجا در پیش��گیري از این نوع آس��یب های 
اجتماعی« در همایش بررس��ی نقش روانشناس��ي،  
مشاوره و مددکاري اجتماعي در تأمین و توسعه امنیت 
اجتماعی )دانشگاه تربیت مدرس تهران، 8 و 9 اسفند 

1384(، صص465-431.
  4( ارائ��ه مقال��ه به صورت س��خنراني ب��ا عنوان 
»روان درمانگ��ري معن��وي« در اولی��ن همایش بین 
المللي  علم و دین )تهران، سالن اجالس سران، 11-

14 اردیبهشت 1385(. 
 5(  ارائه مقاله به صورت سخنراني و انتخاب مقاله به 
عنوان مقاله برتر  با عنوان »سوء رفتار با کودک و نقش 
پیش��گیرانه مدارس« در چهارمین همایش کشوري 
باش��گاه پژوهش��گران جوان)دانش��گاه آزاد اسالمي 

خوراسگان  26 و 27 بهمن 1384(.
  6(  ارائ��ه مقال��ه به صورت س��خنراني ب��ا عنوان 
»بررس��ي نیمرخ رواني کاربران اینترن��ت« در اولین 
همایش سراس��ری تکنولوژي، ارتباطات و بهداش��ت 
روان )دانشگاه علوم پژشکی اصفهان، 1و2 تیر 1385(.

  7( ارائه مقاله به صورت سخنراني با عنوان »ارتباط 
بی��ن یادگیری خودراهبر با مقاط��ع تحصیلی)بعد از 
علوم پایه و دوره اینترنی( در بین دانشجویان پزشکی 
و دندانپزش��کی دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفهان« 
درپنجمین همایش کشوري باشگاه پژوهشگران جوان 

خرمشهر )29 و 30 آذر 1385(.
  8( ارائ��ه مقال��ه به صورت س��خنراني ب��ا عنوان 

»بیماریه��ای سایکوس��وماتیک و جو س��ازمانی« در 
همایش ملي ب��زه دیدگان دنیای کار )دانش��گاه آزاد 

خوراسگان، 5 و6 اسفند 1385(.
 9(  چ��اپ کام��ل مقاله با عنوان »بررس��ی میزان 
گرایش های دینی دانش��جویان دانشگاه آزاد اسالمی 
خوراسگان »در مجموعه مقاالت همایش منطقه ای 
بزرگداشت ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسالمی )سوم 

دی 1385( صص347-327.
 10( ارائه مقاله به صورت سخنراني با عنوان »رابطه 
بین هوش هیجاني و سبک هاي رهبري مدیران« در 
سومین همایش تازه هاي تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد 

اسالمي خوراسگان ) هفته پژوهش، 29 آذر 1386(.
  11(ارائه مقاله به صورت سخنراني با عنوان »تبیین 
تأثیر مولفه هاي هوش هیجاني و ویژگي هاي جمعیت 
شناختي بر س��المت رواني دانشجویان دانشگاه پیام 
نور اصفهان« در همایش منطقه اي بهداش��ت رواني 
دوران رشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد نایین)6 اسفند 

.)1386
 12( ارائ��ه مقال��ه به صورت س��خنراني ب��ا عنوان 
 »رابطه هوش هیجاني و افس��ردگي در دانش��جویان 
 دانش��گاه ه��اي آزاد اس��المي ته��ران« در همایش 
منطقه اي بهداش��ت رواني دوران رش��د دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد نایین)6 اسفند 1386(.
 13( ارائه مقاله به صورت سخنراني و انتخاب مقاله 
ب��رای چاپ کامل آن با عن��وان  »عوامل موثر برتعهد 
معلمان به فعالیت هاي یادگیري غیر رسمي« در اولین 
همایش بین المللي آموزش و یادگیري غیر رس��مي 
دانشگاه فردوسي مشهد)10و12 اردیبهشت  1387(.

 14( ارائ��ه مقال��ه به صورت س��خنراني ب��ا عنوان 
»تحلیل اکتش��افي روابط س��بکهاي رهبري باس با 
مولفه هاي وجدان کاري کارکنان شرکت عمران آبشار 
اسپادانا وابس��ته به تعاون« در اولین کنگره دوساالنه 
روانشناسي صنعتي و سازماني دانشگاه اصفهان)19 و 

18 اردیبهشت 1387(.
 15( ارائ��ه مقال��ه به صورت س��خنراني ب��ا عنوان 

»تحلیل روابط س��اده و چندگانه بین رضایت شغلي 
و تعهد عاطفي، هنجاري و عقالني کارکنان رستوران 
هاي ش��هر اصفه��ان« در اولی��ن کنگره دوس��االنه 
روانشناسي صنعتي و سازماني دانشگاه اصفهان)19و 

18 اردیبهشت 1387(.
  16( ارائ��ه مقال��ه به صورت س��خنراني در کنگره 
بین المللي انس��تیتو مدیریت هندوس��تان در س��ال 

2005: تحت عنوان

 17( ارائ��ه مقال��ه به صورت س��خنراني و چاپ کامل 
مقاله با عنوان »تربیت ش��هروندان در ش��هر سالم«در 
 اولین همایش علمي شهر سالم شاهین شهر اصفهان 

)1 تیر ماه 1387(.
 18( ارائه مقاله به صورت سخنراني و چاپ کامل مقاله 
با عنوان» بدرفتاري با کودکان به مثابه یک بزه انساني و 
نقش اهرم هاي بازدارنده« در همایش ملي راهکارهاي 
مواجه��ه علمي و عملي ب��ا بزه دی��دگان و بزهکاران، 
دانش��گاه آزاد اس��المي واح��د خوراس��گان)اصفهان(

)9و8آبان 1387(صص99-129
 19( ارائ��ه مقاله به صورت س��خنراني و چاپ کامل 
 مقاله با عنوان»خالقیت و تحلیلي بر س��یر پژوهش��ي  
دهه هاي اخی��ر در ایران: رویکردي جامع به اندیش��ه 
 TRIZ،خالق« در اولین کنفرانس ملي خالقیت شناسي
و مهندس��ي و مدیریت ن��وآوري ایران، مرکز توس��عه 

خالقیت و نوآوري، تهران)15 و15 آبان 1387(.  
 20(ارائه سخنراني در هفته پژوهش دانشگاه اصفهان 
با عنوان»ذهن آگاهي روش��ي نوین در درمان اختالل 

وسواس-اجبار«) آذر ماه 1387(.
 21(ارائ��ه مقاله به صورت س��خنراني و چاپ کامل 
 مقال��ه ب��ا عن��وان »طراحي ش��بکه ه��اي یادگیري 
م��ادام العم��ر در آم��وزش عال��ي« دانش��گاه دولتي 

شهرکرد)14 و15 اسفند 1387(. 
 22( ارائه مقاله به صورت س��خنراني و چاپ چکیده 
مقاله با عنوان »تحلیل مس��یر الگ��وي روابط کیفیت 
زندگي و ویژگي هاي شخصیتي با وابستگي به اینترنت 

در بین کاربران شهر اصفهان« دومین کنگره سراسري  
پژوهش هاي روانشناسي بالیني، انستیتو روانشناسي 

بالیني، تهران)29بهمن-1 اسفند1387(.
 23( ارائه مقاله به صورت س��خنراني و چاپ چکیده 
مقاله  با عنوان»تحلیل مسیر الگوي اکتشافي معنا داري 
زندگي با سازه هاي پیشایندي و پسایندي آن در بین 
دانشجویان دانشگاه اصفهان« همایش ملي معناداري 

زندگي، دانشگاه اصفهان)15 و 16اردیبهشت 1388(.
 24( ارائه مقاله به صورت س��خنراني و چاپ چکیده 
مقاله  با عنوان »تحول ادراکي دانشجویان از معناداري 
زندگي و سازه هاي دروني آن در دانشگاه« همایش ملي 
معناداري زندگي، دانشگاه اصفهان)15 و 16اردیبهشت 

.)1388
 25( ارائ��ه مقاله به صورت س��خنراني و چاپ کامل 
مقاله با عنوان«تحلیل اکتش��افی رابطه  بین خالقیت 
 و اعتماد به نفس دانش��جویان دانش��گاه « در سمینار 
منطقه اي روانشناس��ي و جامعه معاصر دانش��گاه آزاد 

اسالمي واحد  نایین )20 و 21 اردیبهشت 1388(.
 26( ارائ��ه مقاله به صورت س��خنراني و چاپ کامل 
مقاله با عنوان « تأثیر اکتشافي رضایت شغلي بر تعهد 
س��ازماني معلمان دوره متوس��طه ش��اهین شهر« در 
سمینار منطقه اي روانشناسي و جامعه معاصر دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد  نائین )20 و 21 اردیبهشت 1388(.
 27( ارائ��ه مقاله به صورت س��خنراني و چاپ کامل 
مقاله با عنوان همبستگي هوش هیجاني با افسردگي: 
الگوي پیش بیني افس��ردگي بر اس��اس عناصر هوش 
هیجاني در س��مینار منطقه اي روانشناس��ي و جامعه 
معاصر دانش��گاه آزاد اس��المي واحد  نایین )20 و 21 

اردیبهشت 1388(.
 28( ارائه مقاله به صورت سخنراني و انتخاب مقاله 
ب��رای چاپ کامل مقال��ه با عنوان»تحلیل اکتش��افي 
رواب��ط بی��ن راهبرده��اي یادگی��ري خودتنظی��م با 
حمایت اجتماعي)خانوادگي( و مهارت هاي تحصیلي 
دانش��جویان« دانش��گاه فردوس��ي مش��هد)23 و24 

اردیبهشت 1388(.

 29(ارائ��ه مقاله به صورت س��خنرانی در س��ومین 
همایش ملی نخبگان جوان با عنوان»مطالعه تطبیقی 
مدل ها و رویکردهای مدیری��ت دانش به منظور ارائه 
م��دل عدالت محور مدیریت دانش در دانش��گاه ها: با 
تأکید بر نقش کلیدی نخبگان« تهران: سالن اجالس 

سران اسالمی6 و7  آذر ماه 1388(.
 30( ارائه مقاله به صورت سخنرانی و انتخاب مقاله 
به عنوان مقاله برتر در همایش ملی ارتقا سطح سالمت 
زنان و دختران با عنوان»روابط س��اده و چندگانه بین  
معناداري زندگي با شکوفایي روانشناختي و بهزیستي 
معنوي دانش��جویان دختر« )ش��هرکرد:5و6 اس��فند 

.)1388
 31( ارائ��ه مقاله به صورت س��خنرانی  در همایش 
ب��ا  الملل��ی روانشناس��ی، دی��ن و فرهن��گ  بی��ن 
عنوان»تحلیل روابط بین معناي معنوي با  بهزیس��تي 
معنوي، ش��ادي ذهني، رضایت از زندگي، ش��کوفایي 
روانش��ناختي، امید به آین��ده و هدفمندي در زندگي 

دانشجویان«)تهران:24و26 اردیبهشت 1390(.
 32( ارائ��ه مقال��ه به صورت س��خنرانی در همایش 
مل��ی کاربرد علوم ذهن م��دار در جامعه ایران با عنوان 
»ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و رفتارهای مطلوب 
اجتماعی: آزمون الگوی اثرات تعدیل کنندگی متغیرهای 

جمعیت شناختی«)اصفهان: 3 خرداد 1390(.
 33( ارائه مقاله به صورت سخنرانی در همایش ملی 
همایش یافته هاي علوم شناختي در تعلیم و تربیت با 
عنوان»تبیین ارتباط بین قابلیت شناختی و تقلب در 
آزم��ون های چند گزینه ای در بین دانش��جویان: یک 
مرور سیستماتیک«) دانشگاه فردوسی مشهد:)2و3 آذر 

.)1390
 34(  ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان»تأثیر 
روش درمان گروهی شناختی رفتاری مدیریت درد بر 
کاه��ش عالئم چند بعدی و فاجع��ه آفرینی درد زنان 
مبتال به کمردرد شهر اصفهان« در چهارمین همایش 
بین المللی سایکوسوماتیک)دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خوراسگان:26-28 مهر ماه 1391(.

A NEW PARADIGM IN 
MANAGEMENT:Parasitic Management

  1( »ذهن آگاهي روشي نوین در درمان اختالل 
وس��واس-اجبار«  چاپ ش��ده در مجله پزشکی- 
اجتماعی هوم)مرکز بهداش��ت و درمان دانشگاه 
صنعتي اصفهان(، س��ال چهارم، شماره یازدهم، 

بهار86، صص45-41 .
  2( »معنویت درماني1« چاپ ش��ده در مجله 
پزش��کی اجتماعی هوم)مرکز بهداشت و درمان 
دانشگاه صنعتي اصفهان(، س��ال چهارم، شماره 

چهاردهم، زمستان86، صص41-33 .
  3( »معنویت درماني2« چاپ ش��ده در مجله 
پزش��کی اجتماعی هوم)مرکز بهداشت و درمان 
دانش��گاه صنعتي اصفهان(، س��ال پنجم، شماره 

پانزدهم، بهار87، صص30-26 .
 4(موس��یقي درمان��ي« چاپ ش��ده در مجله 
پزش��کی اجتماعی هوم)مرکز بهداشت و درمان 
دانش��گاه صنعتي اصفهان(، س��ال پنجم، شماره 

شانزدهم، تابستان و پائیز 87، صص33-31(.
  5( »روانشناس��ي شهروندي  زنان« چاپ شده 
در  ماهنامه مش��رق زمین، سال اول، شماره نهم، 

آذر ماه1384، صص31-29. 
  6( »تحلی��ل رواب��ط س��اده و چندگانه مولفه 
هاي هوش هیجاني با س��المت رواني دانشجویان 
دانش��گاه پیام نور اصفهان«چاپ ش��ده در نشریه 
علمي-تخصص��ي به��روان، انجم��ن علمي گروه 

روانشناس��ي دانش��گاه اصفهان، دوره دوم شماره 
ششم، اسفند 1387، صص 145-129.

  7(»نگاه��ي نو به نظریه ه��اي نوین در تحول 
اخالقي« چاپ شده در فصلنامه علمي- تخصصي 
دانشجوي توسعه علوم رفتاري دانشگاه اصفهان، 
س��ال اول، ش��ماره 3-2، بهار و تابستان 1388، 

صص61-47.
  8(»آس��یب شناسي و بازس��ازي تفکر در باب 

تربیت جنس��ي«)چاپ شده در نش��ریه علمي-
تخصصي بهروان، انجمن علمي گروه روانشناسي 
دانشگاه اصفهان، دوره دوم شماره هفتم و هشتم، 

بهار و تابستان 1388، صص 16-38(.
 9»بررس��ی علل روانش��ناختی کاهش اعتماد به 
نفس دختران در ارتباط با تناسب اندام خود« )چاپ 
شده در مجله خبری، آموزشی، پژوهشی سالمت و 

توسعه، شماره چهارم 1390، صص29-28(.

مقاالت علمي-پژوهشي، ترویجي و آموزشي سایر مؤسسات

 ادامه در صفحه 5

 اشاره: خانم ایلناز سجادیان دانش آموخته دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان( در مقطع کارشناسی و عضو باشگاه پژوهشگران این 
دانشگاه بوده است که هم اکنون در حال گذراندن دوره های تکمیلی است و در مقطع دکترای روانشناسی در دانشگاه اصفهان تحصیل می کند، مسیر زندگی و تحقیقی ایشان برای 

دانشجویان الهام بخش و الگوست.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  هشتم 
5 دی ماه 1391

 1( » رابطه توکل به خدا و سایر رهیافت هاي مقابله 
اي در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان« 
)چاپ ش��ده( فصلنامه  دانش وپژوهش درروانشناسی 
دانشگاه خوراسگان، سال هشتم، شماره 30، زمستان 

1385، صص51-70.
خ��ود  س��نجش  مقی��اس  هنجاریاب��ي   «  )2  
م��ورد در   )SDLRS(یادگی��ري در   راهب��ري 

 دان��ش آم��وزان دخت��ر دبیرس��تان ه��اي ش��هر 
 اصفهان« )چاپ ش��ده در فصلنامه علمي- پژوهش��ي 
نوآوري های آموزش��ی تهران، سال پنجم، شماره 18، 

زمستان 1385، صص111-134(.
درم��ان  در  آگاه��ي  ذه��ن  روش  تأثی��ر   «  )3  
زن��ان مبت��ال ب��ه اخت��الل وس��واس- اجب��ار ش��هر 
اصفه��ان« )چاپ  ش��ده در مجله علمي- پژوهش��ي 
مطالعات تربیتي و روانشناس��ي دانش��گاه فردوس��ي 

 ،1387 س��ال  اول،  ش��ماره  نه��م،  دوره   مش��هد، 
صص127-142(.

 4( »روابط ساده و چندگانه باورهاي دنیای عادالنه و 
ناعادالنه با وضعیت روانی افراد«  )چاپ شده در مجله 
علمي- پژوهشي روانشناسی معاصر انجمن روانشناسی 
ایران تهران، دوره 3، شماره ا، 1387،  صص 42-33(. 
 5( » ارتباط بین افسردگي و انزواي اجتماعي کاربران 
اینترنت جوان و نوجوان )28-18 سال( شهر اصفهان« 
)چاپ شده در نشریه علمي- پژوهشي آموزشي و اطالع 
رس��اني مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانش��گاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداش��تي درمانی استان اصفهان، 

دوره 3، شماره 1 و2، سال 1385، صص33-38(.
 6 ( »فعالی��ت ه��ا، بازدارن��ده ه��ای محیط��ی و 
ویژگي هاي فردي مؤثر بر یادگیري غیررسمي معلمان 
شهر اصفهان« )چاپ شده در فصلنامه علمي- پژوهشي 

نوآوریهای آموزش��ی تهران، س��ال هشتم، شماره 30، 
تابستان 1388، صص157-188(.

 7(»تحلیل مسیر رابطه بین ویژگي هاي شخصیتي 
 و  وابس��تگي ب��ه اینترنت با کیفیت زندگ��ي کاربران 
کافي نت هاي ش��هراصفهان« )چاپ ش��ده در نشریه 
علم��ي- پژوهش��ي آموزش��ي و اطالع رس��اني مرکز 
تحقیق��ات عل��وم رفتاری دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداش��تي درمانی استان اصفهان، شماره 15 

بهار1389(.
 8(» اعتباریابي پرسش��نامه گرایش هاي اجتماعي 
مطلوب در بین  دانش��جویان« )چاپ ش��ده در مجله 
جامعه شناسي کاربردي دانش��گاه اصفهان، سال 21، 

شماره پیاپی)38(، شماره دوم، تابستان 1389(.
 9(» تحلیل اکتش��افی تأثیر شاخص های وضعیت 
روان��ی افراد بر باورهای دنیای ناعادالنه آنها« )پذیرفته 

ش��ده به عنوان مقاله کوتاه در مجله علمي- پژوهشي 
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران )فصلنامه اندیشه 

و رفتار سابق()کد مقاله:1243(.
 10(» اعتباریابي مقیاس آمادگي براي خود راهبري 
در یادگیري براي دانشجویان پزشکي و دندانپزشکي« 
)چاپ شده در مجله علمي- پژوهشي  ایراني آموزش 

در علوم پزشکي دوره11-تابستان1390.
 11( » بررس��ی س��اختار عاملی، روایی، اعتبار و 
هنجاریاب��ی مقیاس ابع��اد س��ازمان یادگیرنده در 
دانش��گاه: دانش��گاه یادگیرن��ده« )چاپ ش��ده  در 
فصلنامه علمي- پژوهش��ي علوم تربیتی دانش��گاه 

تبریز، شماره 12، 1390(.
 12(» ساختار عاملی، روایی، اعتبار و هنجاریابی 
مقی��اس قابلیت یادگیری س��ازمانی در بین دبیران 
دوره راهنمای��ی ش��هر اصفه��ان« )چاپ ش��ده در 

فصلنام��ه علمي- پژوهش��ي نوآوریهای آموزش��ی 
ته��ران، ش��ماره40، س��ال 10، زمس��تان 1390، 

صص105-130(.
 13(» عوامل شناختی و هیجانی موثر بر کمردرد 
مزمن زنان: تبیین نق��ش باورهای اجتناب- ترس، 
فاجع��ه آفرین��ی درد و اضطراب« )چاپ ش��ده در 
نش��ریه علمي- پژوهشي آموزش��ي و اطالع رساني 
مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتي درمانی استان اصفهان،دوره 9، 

شماره 5،.1390 ، صص1-12.
 14( » مقایس��ۀ تحول ش��ناختي دانشجویان در 
 ادراک از معناداري در زندگي«) چاپ شده درمجله 
علمي- پژوهش��ي دانش و پژوهش در روانشناس��ی 
کاربردی، س��ال س��یزدهم، ش��ماره1، بهار1391 ، 

صص18-27(.

مقاالت علمی – پژوهشی

فهرست مقاالت ارائه شده به صورت پوستر در همایش های كشوری و بین المللی
 1(ارائه مقاله با عنوان »نقش مشاوره و روانشناسي 
دیني در تشکیل و اس��تحکام خانواده« در همایش 
کش��وري تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن 

)قم، 11اسفند 1384(. 
 2( ارائ��ه مقال��ه  با عن��وان »اینترن��ت و انزواي 
اجتماعي در کاربران نوجوان و جوان شهر اصفهان« 
در دومین کنگره انجمن روانشناس��ي ایران )تهران، 

19و21 اردیبهشت 1385(.
 3( ارائه مقاله با عنوان »رابطه افسردگي وسالمت 
روان در کارب��ران اینترن��ت« در اولی��ن همای��ش 
سراس��ری تکنولوژي،  ارتباطات و بهداش��ت روان 

)دانشگاه علوم پژشکی اصفهان ، 1و2 تیر 1385(.
 4( ارائ��ه  مقاله با عن��وان »نقش عوامل مذهبی 
و معنوی��ت در درمان افس��ردگی«  در همایش بین 
الملل��ي نقش اصفهان در توس��عه عل��وم، فرهنگ 
و تمدن اس��المی دانش��گاه اصفه��ان )22و20 آذر 

.)1385
 5( ارائ��ه  مقال��ه با عنوان »رابط��ه آمادگی برای 
خودراهب��ری در یادگی��ری ب��ا تعه��د س��ازمانی و 
ویژگیهای  جمعیت ش��ناختی و س��ازمانی مدیران 
و معاون��ان« در کنگره ملی  روانشناس��ی و جامعه 

دانشگاه آزاد اسالمی رودهن )16 اسفند 1385(.
 6( ارائه  مقاله با عنوان »ارتباط مدیریت هیجان، 
معیار مکان کنترل اینترنتی و میزان اجتماعی بودن 
زن��ان کاربر اینترنت ش��هر اصفهان ب��ا مولفه های 
دموگرافی��ک آنان « در کنگره ملی  روانشناس��ی و 
جامعه دانش��گاه آزاد اس��المی رودهن )16 اسفند 

.)1385
 7( ارائ��ه مقال��ه با عن��وان »رابطه بین س��المت 

روانی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان مقطع 
متوسطه ش��هر اصفهان در سال 85-1384« هفته 

پژوهش دانشگاه اصفهان )سال 1385(.
 8( ارائه مقاله با عنوان »اثربخش��ی آموزش ایمن 
س��ازی در مقابل اس��ترس بر ارتقای سالمت روان 
اجتماع محور زنان شهر اصفهان« در اولین همایش 
سراس��ری علوم انس��انی و س��المت )دانشگاه علوم 

پژشکی اصفهان ، 6 و 7 آذر 1386(.
 9(ارائ��ه مقال��ه ب��ا عن��وان »جامعه و گس��تره 
روانشناس��ی س��المت در ه��زاره س��وم« در اولین 
همایش سراس��ری علوم انسانی و سالمت )دانشگاه 

علوم پژشکی اصفهان ، 6 و 7 آذر 1386(.
 10( ارائ��ه مقال��ه با عنوان »ت�أثیر اکتش��افي جو 
سازماني بر انگیزش ش��غلي کارکنان سازمان تأمین 
اجتماعي« در دومین همایش سراسري  روانشناسی و 
جامعه دانشگاه آزاد اسالمی رودهن )13 دي 1386(.

 11( پذی��رش چکیده  مقال��ه با عنوان»یادگیری 
غیر رسمی و سازمان یادگیرنده: ریشه ها، چالش ها 
و کاربردها« در اولین همایش بین المللي آموزش و 
یادگیري غیر رسمي دانشگاه فردوسي مشهد)18و 

19اردیبهشت ماه 1387(.
 12( چ��اپ کامل مقال��ه با عنوان»مه��ارت هاي 
اساسي شهروندي در ش��هر سالم«در اولین همایش 
علمي شهر سالم شاهین شهر اصفهان)1 تیر 1387(.

 13( چاپ کامل مقاله با عنوان شناسایي و تحلیل 
معیاره��اي همس��رگزیني دانش��جویان در همایش 
منطق��ه اي ازدواج و خان��واده )کارکردها- تهدیدها- 

راهبردها( دانشگاه شهرکرد)6و7 شهریور 1387(.
 14(ارائ��ه مقاله و  چاپ کامل مقاله با عنوان»تأثیر 

آموزش مهارت هاي روانش��ناختي هم��راه با دارو در 
مقایس��ه با دارودرماني ص��رف در کاهش گرایش به 
مصرف مواد در معتادان شهر اصفهان«در همایش ملي 
راهکارهاي مواجهه علمي و عملي با بزه دیدگان و بزه 
کاران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان)اصفهان(

)8 و 9 آبان 1387(صص480-490.
 15( ارائ��ه مقاله ب��ا عنوان »تحلیل��ي بر عوامل 
موثر در س��المندي موفق« در س��مینار سراس��ري 
سالمندي و پزشکي سالمندان دانشگاه علوم پزشکي 

اصفهان)13 و 14 اسفند 1387(.
 16( ارائه مقاله با عنوان »تحلیل ساده و چندگانه 
رابطه بین کیفیت زندگي و ویژگي هاي شخصیتي 
س��المندان ش��هر اصفهان« در س��مینار سراسري 
سالمندي و پزشکي سالمندان دانشگاه علوم پزشکي 

اصفهان)13 و 14 اسفند 1387(.
 17( ارائ��ه مقاله و انتخاب مقاله برای چاپ کامل 
در مجموع��ه مقاالت با عنوان »تحلیلي بر مش��اوره 
خانواده با رویکرد اسالمي« در همایش ملي نوآوري 
و نظریه پردازي فرهنگي در مشاوره و روان درماني 
با رویکرد اسالمي، دانش��گاه اسالمي واحد خمیني 

شهر)15 اسفند 1387(.
 18( ارائه و چاپ کامل مقاله با عنوان »اعتباریابي 
و پایایي سنجي مقیاس یادگیري خودراهبر: ابزاري 
نوین درآموزش عالي«، دانشگاه دولتي شهرکرد )14 

و 15 اسفند 1387(.
 19( ارائه مقاله با عنوان »آس��یب شناسي طالق 
و اثرات س��وء آن بر ابعاد روان��ي- عاطفي و تربیتي 
فرزندان«  در همایش ملي آس��یب شناس��ي رواني 
و اجتماعي دانش��گاه آزاد اس��المي واحد رودهن)1 

اسفند1387(.
 20( ارائ��ه مقاله با عنوان »ذهن آگاهي روش��ي 
نوین در درمان اخت��الالت رواني)با تأکید بر درمان 
اختالل وس��واس-اجبار(«  در همای��ش ملي روان 
درماني و مش��اوره)نظریه پردازي و کاربرد( دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد رودهن)15 اسفند1387(.     
 21( ارائ��ه مقال��ه با عنوان »آس��یب شناس��ي و 
بازس��ازي  تفکر در باب تربیت جنسي در محتواي 
دروس آموزش و پرورش با محوریت اس��المي«  در 
همایش ملي مش��اوره خانواده و بهداش��ت جنسي 

دانشگاه تهران)30 و 31 اردیبهشت 1388(.
 22( ارائ��ه مقال��ه ب��ا عنوان»پی��ش بین��ي نوع 
 اعتی��اد بر اس��اس مولفه ه��اي ه��وش هیجاني و 
ویژگ��ي ه��اي جمعیت ش��ناختي معتادان ش��هر 
اصفهان« در همایش منطقه اي آس��یب شناس��ي 

اجتماعي دانشگاه شهرکرد)تیر 1388(.
 23( ارائ��ه مقاله ب��ا عنوان »تحلیل��ي بر عوامل 
معنوی و فردی موثر بر نش��اط و ش��ادکامي دانش 
آم��وزان دختر دوره متوس��طه ش��هر اصفهان« در 
دومی��ن همایش علمي دانش��جویان روانشناس��ي 
دانش��گاه ش��هید بهش��تی تهران)31 فروردین و 1 

اردیبهشت 1389(.
 24( ارائه مقاله با عنوان »نقش تعدیلی متغیرهای 
جمعیت ش��ناختی  در رابطه بین رضایت ش��غلي و 
تعهد سازمانی پرستاران« در دومین همایش علمي 
دانش��جویان روانشناس��ي دانشگاه ش��هید بهشتی 

تهران)31 فروردین و 1 اردیبهشت 1389(.
 25( ارائ��ه مقاله ب��ا عنوان»نق��ش ویژگی های 
جمعیت شناختی بر ابعاد  سالمت روان دانشجویان 

ورودی جدی��د دانش��گاه اصفه��ان و رابط��ه آن با 
راهبردهای مقابله با اس��ترس آنها در بدو ورود« در 
پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان تهران 

)22و23 اردیبهشت 1389(. 
 26( ارائ��ه مقال��ه با عنوان»ش��ناخت رابطه بین 
س��المت روان و امی��د به آین��ده با تعدی��ل اثرات 
بهزیستی وجودی، انگیزش، تعالی معنوی، حمایت 
مذهبی و اعم��ال و نگرش مذهبی در بین کارکنان 
یک کارخانه صنعتی« در دومین کنگره دوس��االنه 
روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد خوراسگان)اصفهان( )اسفند 1389( 
 27( ارائه مقاله با عنوان»تاثیر اش��تغال بر میزان 
اس��ترس زنان ش��اغل در ادارات دولتي و خانه دار 
شهر اصفهان در دومین کنگره دوساالنه روانشناسی 
صنعتی و س��ازمانی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 

خوراسگان)اصفهان( )اسفند 1389( 
 28( ارائ��ه مقال��ه با عنوان»تحلیل��ی بر ضرورت 
حجاب در جامعه اسالمی: با تأکید بر قرآن و منابع 
اس��المی« در همایش ملی  عفاف و حجاب و نقش 
آن در توسعه مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

پایدار بانوان« دانشگاه اصفهان)اسفند1389(.
 29( ارائه مقاله با عنوان »تبیین های روانشناختی 
در درمان کمردرد مزمن« در س��ومین همایش بین 
المللی سایکوس��وماتیک، دانش��گاه علوم پزش��کی 

اصفهان) 4و6  خرداد1390(.
30( ارائ��ه مقال��ه با عن��وان» مروری ب��ر عوامل 
روانش��ناختی مرتبط با کمردرد مزمن« در سومین 
همایش بین المللی سایکوسوماتیک، دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان) 4و6  خرداد1390(.

 ادامه از صفحه 4

دستاوردهای انجمن علمی گروه مهندسی عمران

تی��م های دانش��جویی گروه عمران که از س��وی 
انجمن علمی این گروه س��ازمان دهی می ش��وند 
تاکنون چندین بار با شرکت در مسابقات مختلف 
از جمله س��ازه ه��ای ماکارونی، بتن��ی و فوالدی 
صاح��ب رتبه های مختلفی در س��طح اس��تان و 
کش��ور شده اند که برای آش��نایی با فعالیت ها و 
دستاوردهای این گروه گفت وگویی انجام داده ایم 

با دبیر این انجمن که از نظرتان می گذرد:
معرفی دبیر انجمن علمی 

آقای حس��ن استادی دانش��جوی ترم هفت گروه 
مهندسی عمران دانشگاه، دبیر انجمن علمی این 
گروه است که سرپرستی تیم های سازه ماکارونی 
را نی��ز بر عهده دارد  وی در پی انجام انتخابات با 
رأی مستقیم دانشجویان این گروه به عنوان دبیر 
انجمن انتخاب ش��د و از ابت��دای مهرماه به طور 

رسمی کار خود را در این سمت آغاز کرد. 
 آشنایی با انجمن علمی گروه 

از جمل��ه فعالی��ت های انجمن علمی مهندس��ی 
گ��روه عم��ران نظ��ارت و پیگی��ری فعالیت های 
مس��ابقات،  عرص��ه  در  دانش��جویان   مختل��ف 
جش��ن ها و برنام��ه ها و نحوه دریاف��ت اعتبارات 

است. 
 دبی��ر انجم��ن علم��ی گ��روه در این ب��اره گفت: 
تی��م ه��ای مختلف برای ش��رکت در مس��ابقات 
 ب��ه انجم��ن معرف��ی  م��ی ش��وند و پ��س از 
بررس��ی هایی که ما انجام می دهیم به حمایت از 
آنان برای ش��رکت در مسابقات و کسب موفقیت 

می پردازیم. 

وی افزود: اعتبارات مس��ابقات از س��وی دبیرخانه 
انجمن ه��ای علمی دانش��جویی واق��ع در حوزه 
معاونت پژوهشی تأمین می شود و فرآیند استفاده 
از این اعتبارات بدین گونه است که ما برای اعزام 
هر تیم به طور میانگی��ن حدود 500 هزار تومان 
 ب��ه صورت تنخ��واه گردان پرداخ��ت می کنیم و 
پیگی��ری ه��ای الزم را انجام می دهیم تا س��ایر 
اعتب��ارات از طری��ق س��ازمان مرک��زی تأمین و 

پرداخت شود. 
او خاط��ر نش��ان کرد: هدف م��ا در انجمن علمی 
گ��روه این اس��ت که فرآین��د علم تا عم��ل را در 
برنامه آموزش��ی دانشجویان تقویت کنیم و هرگز 
نگرشی تفریحی و تفننی به مسابقات نداریم و به 
همین دلیل به جرأت م��ی توانم بگویم تیم های 
زیرپوشش این انجمن به لحاظ علمی و مهارتی در 
کش��ور حرف اول را   می زنند و از توانمندی قابل 

توجهی برخوردارند. 
آق��ای س��تاری گف��ت: اولین تیمی که توانس��ت 
ش��بیه سازی س��ازه ها را در این واحد دانشگاهی 
 انج��ام ده��د تی��م آریانا ب��ود که ب��ا ن��رم افزار
 sap 2000  ای��ن پ��روژه را ب��ه انجام رس��اند و 
سرپرستی آن نیز با خود من بود، سپس تیم های 
دیگری شکل گرفتند و موفقیت های ارزشمندی 

کسب کردند. 
دبیر انجمن علمی گروه ضمن تقدیر از اس��تادانی 
که گ��روه را حمای��ت کردند، از مس��اعدت های 

ارزشمند دکتر زارعی تقدیر و تشکر کرد.
و  ه��ا  برنام��ه  از  برخ��ی  ب��ه  ادام��ه  در   وی 

موفقیت های تیم های این گروه اشاره کرد:
 برگ��زاری مراس��م تجلیل از اعض��ای تیم های 
برگزیده مهندس��ی عمران دانشگاه با حضور دکتر 
حس��ین چی از س��ازمان مرکزی ، دکتر فروغی و 
دیگر مس��ئوالن این واحد دانش��گاهی و مهندس 
حس��ام ن��ژاد  مع��اون اداری و مالی ش��هرداری 
اصفهان که این آیین با ش��رکت بیش از 50 نفر از 
برگزیدگان و مدعوین در یکی ازسالن های جنبی 
تاالر امیر کبیر دانشگاه برگزار شد و در پایان لوح 
ه��ای تقدیری ب��ا امضای دکتر فروغ��ی و رییس 
س��ازمان مهندسی س��اختمان اصفهان به افتخار 

آفرینان اهدا شد.
 کس��ب عنوان نایب قهرمانی مس��ابقات مکعب 
فش��اری در زمینه سازه های ماکارونی توسط تیم 

آرامیس در سال 91 
 کسب عنوان سومی مسابقات کشوری پل های 
ماکارونی در گرایش راندمانی توسط تیم آریانا در 

سال 91 
 ش��رکت در مس��ابقات کش��وری س��ازه های 
ماکارونی مش��هد و شهرکرد و کسب رکورد 440   
کیلوگ��رم در گرایش راندمانی و 240 کیلوگرم در 

گرایش سنگین با ارائه طرح شبیه سازی. 
الزم به ذکر اس��ت که در مراس��م رکورد ش��کنی 
تی��م آرامیس در هفته پژوه��ش در محل دایمی 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، استقبال 
گس��ترده ای از سوی حاضران در محل نمایشگاه 
صورت گرفت و توانمندی این گروه مورد تقدیر و 

تحسین آنان واقع شد.

آقای اس��تادی به معرف��ی دس��تاوردی دیگر  از 
ای��ن گ��روه پرداخ��ت و اف��زود: موفق ش��ده ایم 
ت��ا دس��تگاهی را به مرحل��ه طراحی و س��اخت 
 برس��انیم ک��ه ای��ن امکان را ب��رای ما ب��ه وجود 
می آورد تا بتوانیم مس��ابقات کش��وری تیم های 

سازه ها را در اصفهان برگزار کنیم. 
این دستگاه که با راهنمایی علمی و همکاری آقای 
مهن��دس پورحاجی، آقای رس��ول ق��ادری و آقای 
محمود کریمی و مساعدت مالی مهندس سعادتی 
س��اخته شد، قادر اس��ت بار را به صورت کششی 
به انواع س��ازه های ماکارونی و فوالدی وارد کند، 
عالوه بر آن که کاربرد زیادی هم در آزمایش��گاه 

های عمران دارد. 
وی در پایان به دانشجویان گروه مهندسی عمران 

توصیه کرد: م��ن به عنوان دبیر انجمن 
علمی به دوستانم توصیه می کنم 

اولویت آن��ان پرداختن به درس 
باشد و در کنار آن اگر بتوانند و 

وقت و توانایی داشته باشند 
تا تی��م های��ی از این نوع 

تشکیل دهند یا وارد تیم 
های تشکیل شده شوند 
ت��ا به تدری��ج،  قدرت 
مهارت و یادگیری آنان 
تقویت می ش��ود و در 
آینده کارآیی بیشتری 
در رش��ته خود داشته 

باشند. 

هدف ما در انجمن علمی گروه 
عمران این است که فرآیند علم 

تا عمل را در برنامه آموزشی 
دانشجویان تقویت کنیم و هرگز 

نگرشی تفریحی 
و تفننی به 
مسابقات 
نداریم.
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اولین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اساتید بسیجی استان اصفهان روز پنجشنبه 7 دی ماه 91 در محل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار 
و از ۲۴ استاد بسیجی دانشگاه های این استان تجلیل شد.

این جش��نواره با هدف آش��نایی اس��تعدادها و توان بالقوه اساتید بس��یجی برای به کارگیری در سطوح مختلف استانی و کش��وری، ایجاد انگیزه در زمینه 
تحقیقات کاربردی، فراهم کردن فضایی رقابتی در بین کانون های بسیج اساتید و معرفی نقش اساتید در جامعه در زمینه تولید علم برگزار شد.

این جش��نواره با ش��عار » نوآوری، شکوفایی، قدرت علمی و فناوری، تولید ملی« در س��طح اساتید بسیجی استان در رشته های علوم انسانی، علوم فنی و 
مهندسی ، علوم پایه، علوم کشاورزی، هنر و معارف اسالمی برگزار شد.

در این جش��نواره از ۲0 اس��تاد بس��یجی رش��ته های علوم تربیتی، تاریخ، زبان و ادبیات فارس��ی، مددکاری اجتماعی، برق، صنایع، مهندسی آبخیزداری، 
کشاورزی و زراعت، علوم دامی، خاک شناسی، شیمی پلیمر، فیزیک، علوم جانوری، ریاضیات، شیمی و بیوشیمی، تجلیل شد.

همچنین از سه نفر اساتید فعال در حلقه های علمی بسیج اساتید و یک نفر از اساتید به عنوان استاد برگزیده در حوزه اقتصاد مقاومتی تجلیل شد.
هفت نفر از برگزیدگان این جش��نواره، ش��امل آقایان دکتر محمد علی نادی )علوم تربیتی و روانشناس��ی(، دکتر مهرداد مدرس��ی ) علوم جانوری(  دکتر 
ش��اهین اقبال س��عید ) کش��اورزی و علوم دامی( دکتر مجید طغیانی )علوم دامی( ، دکتر عبداله هادی )علوم پایه(، دکتر مجید دلشاد )فنی و مهندسی(، 

دکتر علی خوش فطرت )فعال در حلقه های علمی (از استادان بسیجی دانشگاه خوراسگان )اصفهان( بودند.
تع��داد تالیف��ات و ترجمه، انجام تحقیقات کاربردی، اختراع و نوآوری، همکاری موثر در زمینه فناوری و کار آفرینی، همکاری در انتش��ار مجالت علمی و 

پژوهشی ؛ طراحی و راه اندازی آزمایشگاه، واحد پژوهشی و کتابخانه های تخصصی از مالک های داوری این جشنواره بود.
همزمان با این جشنواره،  نمایشگاهی نیز از پژوهش و نوآوری های اساتید بسیجی برگزار شد. 

با انتخاب 7 نفر از استادان بسیجی واحد خوراسگان:
کسب افتخار در اولین جشنواره پژوهشی استادان بسیجی استان 

مراس��م افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی در روز دوشنبه 25 آذرماه 
س��ال جاری در محل دانش��گاه آزاد اس��المی واحد تهران مرکز با حضور رییس دانشگاه آزاد اسالمی دکتر 

فرهاد دانشجو برگزار شد.
در این مراس��م که تنی چند از مس��ئولین دانشگاه آزاد اسالمی از جمله دکتر افشار معاون پژوهشی و دکتر 
ثمری مدیر کل ارتباط با صنعت حضور داشتند.رییس دانشگاه از غرفه مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد خوراسگان)اصفهان( در نمایش��گاه دستاوردهای دانشگاه آزاد اسالمی که حضوری فعال 

داشت بازدید کرد.

بازدید رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
از غرفه مرکز رشد فناوری واحد خوراسگان )اصفهان(

دکتر مجید طغیانی

دکتر مجید دلشاد

دکتر شاهین اقبال سعید

دکتر عبداله هادی

دکتر محمد علی نادری دکتر  مهرداد مدرسی دکتر علی خوش فطرت
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دهه های گذشته شاهد یک بحث جالب و مسئله ساز بوده است و آن این که کدام یک از مدل های ساختاری به بهترین وجه 
شخصیت انسان را شرح می دهد. تمرکز اصلی این کتاب بر الگوی پنج عاملی شخصیت و طرح این الگو در قالب پرسشنامه 
NEO-PI.R می باشد. تئوری پنج عاملی تالش دارد نتایج تحقیقات مربوط به این الگو را در قالب عبارت های جامع سیستم 

شخصیتی ملموس کند و این تئوری نخستین تالش برای بهبود محاسبات مربوط به ساخت و تغییر شخصیت است و در عین حال روشن 
کننده سایر تحقیقات بین فرهنگی نیز می باشد...

مقاله مهندس رضا شهابی و همكاران با عنوان 
 The Assessment of Atmospheric Pollution of Heavy
 Metals with the Help of Ornamental Plants in Isfahan
Landscape

ف��ارغ التحصی��ل کارشناس��ی ارش��د مهندس��ی کش��اورزی-علوم باغبانی 
 »گیاه��ان زینت��ی« در ژورن��ال تخصص��ی ISC گیاهان زینتی ب��ا عنوان

Journal of Ornamental and Horticultural Plants در م��اه 
ژانویه 2013 چاپ شد.

جناب آقای دكتر غالمرضا شریفی
رئی�س محت�رم دانش�كده عل�وم ورزش�ی واح�د 

خوراسگان)اصفهان(
با مس��رت انتخاب جنابعالی را به عضویت ش��ورای پژوهشی 
مرکز تحقیقات بازتوانی قلب پژوهشکده قلب و عروق اصفهان 
صمیمانه تبریک عرض نموده ، توفیق روزافزونتان را از پیشگاه 

حضرت حق آرزومندیم . 
تحریریه نسیم دانشگاه   

تقدیر استاندار از مسئول گزینش واحد خوراسگان 
اس��تاندار اصفهان به مناس��بت 15 دی ماه س��الروز صدور 
فرم��ان تاریخ��ی حضرت ام��ام ، با ص��دور تقدیرنامه ای از 
خدم��ات صادقانه و تالش های متعهدانه آقای س��ید هادی 
نیکزاد الحسینی مسئول گزینش دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراس��گان ) اصفه��ان (  در جهت تحقق اه��داف متعالی 
 نظام مقدس جمهوری اس��المی و اج��رای منویات حضرت 
آیت ا... العظمی امام خامنه ای در سال 1391 تقدیر و تشکر کرد. 

تازه های نشر
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شروع ثبت نام پذیرش دانشجوی بدون آزمون در آموزشکده های سما

آموزشکده دخترانبرگزاری کارگاه آموزشی پرتال

به گزارش رسیده پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع کاردانی پیوسته برای ترم بهمن 91 از سوی آموزشکده های فنی و حرفه ای پسرانه و دخترانه سما آغاز شد.
بر این اساس این آموزشکده ها از بین دارندگان مدرک دیپلم نظام قدیم و نظام جدید هنرستان و دبیرستان در  رشته های معماری، کامپیوتر، حسابداری، الکترونیک و تربیت بدنی به صورت بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

گفتنی است که برای دانشجویان ورودی جدید، تخفیف دانشجویی درنظر گرفته شده است.

یک دوره کارگاه آموزشی پرتال که از سوی مرکز آموزشی سما شهرستان نیشابور برای تمام مدارس 
س��ما طراحی و تهیه ش��ده طی س��ه روز در آذر ماه س��ال جاری در محل دبیرستان سما خوراسگان 

برگزار شد.
در این کارگاه که مدیران و کارکنان مدارس مناطق 1 ، 4 و 16 سما حضور داشتند شرکت کنندگان 

با سازماندهی در 4 گروه مختلف با نحوه بارگذاری اطالعات بر روی این پرتال آشنا شدند.

 همزمان با هفته پژوهش یک دوره مسابقه مقاله نویسی با موضوع تاثیر ورزش در باال بردن میزان مهارت های 
زندگی در بانوان برگزار شد و دانشجوی رشته تربیت بدنی آموزشکده دختران به نام فرناز کاظمی موفق به کسب 

عنوان نویسنده مقاله برتر شد.
 در جریان برگزاری دومین دوره مسابقات دو و میدانی غرب آسیا خانم عاطفه الیقی از دانشجویان آموزشکده 
فنی و حرفه ای دخترانه سما خوراسگان موفق شد در رشته دوی امدادی 4×400 متر مدال طال و در رشته 400 
متر با مانع زنان مدال نقره این مس��ابقات را کس��ب کند. آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما خوراسگان در 

اطالعیه ای موفقیت این دانشجوی ورزشکار را تبریک گفته است .
 آموزش��کده فنی و حرفه ای دخترانه س��ما نتایج مسابقه کتابخوانی از کتاب )) مدیریت زمان (( نوشته مهدی 
 نیل��ی پ��ور  را  اعالم کرد که بر اس��اس آن دو نفر از دانش��جویان این آموزش��کده به نام ه��ای الهه دهقان پور و 

مریم کاویانی با کسب حداکثر نمره ممکن به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

راهنمایی سما 3
 یکی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی سما 3 به نام دانیال بلوچستانی با شرکت در مسابقات کتابخوانی مدارس 

راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه 3 موفق شد مقام دوم این مسابقات را بدست آورد .
 چهارنفر از دانش آموزان مدرسه راهنمایی 3 موفق شدند در مسابقات معارف اسالمی مدارس راهنمایی ناحیه 3  
رتبه های برتر را کسب کنند . بر اساس این گزارش حسین ساسانی با کسب رتبه اول رشته نهج البالغه و راهیابی 
به مرحله استانی ، کوشا ناجی با کسب رتبه سوم رشته انشای نماز ، کورش حسینی با انتخاب به عنوان نفر برگزیده 

رشته احکام و پارسا سازش با انتخاب به عنوان نفر برگزیده رشته احکام موفق به کسب این افتخارات شده اند .
 دانش آموزان پایه س��وم مدرس��ه راهنمایی سما 3  با شرکت در برنامه نماز وحدت و جشن تکلیف هماهنگی که 
از س��وی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 در محل گلزار ش��هدای اصفهان برگزار شده بود این آئین به یاد ماندنی و 

مقدس را در زندگی معنوی خویش تجربه کردند .

حوزه معاونت سما

به گزارش معاونت سما جلسه ای با شرکت مدیران مدارس، کارشناسان امور مالی مدارس و آقای یزدان پناه سرپرست مناطق 4 و 5 سما ، معاون هماهنگی ، معاون منابع انسانی ، مدیرکل امور مالی و مدیر طرح، برنامه و بودجه و تشکیالت سازمان سما در آذر ماه 
سال جاری در محل سالن اجتماعات آموزشکده فنی و حرفه ای سما خمینی شهر برگزار شد. در این جلسه مسایل مالی مدیران و حسابداران مدارس در حضور مسئوالن بررسی شد و سواالت و ابهامات آنان رفع شد.

تشکیل جلسه مشترک با حضور مدیران مدارس و کارشناسان امور مالی مدارس

راهنمایی سما 2
 به مناسبت هفته پژوهش و با هدف آشناسازی دانش آموزان با نقش اصفهان در نهضت مشروطیت  دانش آموزان 

مدرسه راهنمایی سما 3  به خانه مشروطیت و آثار تاریخی شهر اصفهان رفتند و توضیحات الزم به آنها ارائه شد.
 به منظور مشللارکت وسللیع دانش آموزان در مسابقات معارف اسللامی و قرآنی، مدرسه راهنمایی سما 2  حدود 
 و محتوای مسللابقات علمی معارف و اسللامی شللرکت کنندگان در مرحله اول این مسللابقات را  اعام کرده اسللت. 

دانش آموزان می توانند با مراجعه به وب سایت آموزشگاه اطاعات الزم را کسب کنند.

دبستان سما 2

دبستان سما 3
 به مناسبت هفته تغذیه سالم و  با هدف آموزش دانش آموزان در ارتباط با اهمیت سالمت غذا برنامه ویژه ای در 

دبستان سما 3 به اجرا درآمد.
در ای��ن برنام��ه دانش آموزان تمامی پایه ها در حیاط مدرس��ه حضور یافتن��د و در ضیافت همگانی تغذیه هماهنگ 
و س��الم ش��رکت کردند در این مراس��م به دانش آموزان فرصت داده شد تا با س��لیقه خویش ماکارونی آماده شده را 

تزئین کنند.
 برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با فرآیند تولید غذای سالم دبستان سما 3  دانش آموزان پایه اول را به کارخانه 
ش��یر پاستوریزه فرستاد، در این برنامه کارشناسان و مس��ئوالن کارخانه با برشمردن اهمیت و ارزش غذایی شیر در 

خصوص نحوه فرآوری و همچنین پاستوریزه کردن شیر توضیحات الزم را به دانش آموزان ارائه کردند.

دبستان سما 3
 دبستان سما 2 به روال سال های گذشته و با هدف آشنا ساختن دانش آموزان با فرهنگ و سنن ایرانی و تحکیم پیوند و 
محبت های خانوادگی، آیین س��نتی ش��ب یلدا  را با تدارک برنامه های ویژه در مدرسه اجرا کرد.در این مراسم که 
مورد توجه حاضران واقع شد،دانش آموزان با نشستن به دور کرسی و استفاده از برنامه های به اجرا درآمده عکس 

یادگاری گرفتند و این لحظه های زیبا را جاودان کردند.

همزمان با هفته ملی تغذیه سالم و اهمیت سالمت تغذیه در رشد کودکان و نوجوانان از سوی دبستان سما 2  یک جلسه 
آموزشی با حضور جمعی از اولیای دانش آموزان برگزار شد.در این جلسه خانم دکتر طاهری متخصص تغذیه با ارائه آموزش 

و توصیه های الزم توجه حاضران را به اهمیت برنامه های غذایی جلب کرد.

دبستان سما 2
 پنجمین جلس��ه آموزش خانواده از سوی دبستان سما 2 با 
موضوع نقش والدین در اصالح رفتار نابهنجار با شرکت جمعی از 
اولیای دانش آموزان در  دبیرستان سما برگزار شد. در این جلسه 
آقای رفیعی کارش��ناس ارش��د روان شناسی و مشاور کلینیک 
خانواده آموزش و پرورش با ارائه روش های اصالح رفتار،  خانواده 

ها را به پیگیری این موضوع دعوت کرد.

 به منظور نظارت و اهتمام به س��المت دانش آموزان، برنامه 
معاینه چش��م نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه اول 
دبستان سما 2  به اجرا درآمد ، در این برنامه آقای پاینده یکی از 
اولیای دانش آموزان که اپتومتریست است با استفاده از دستگاه 
ویدئورتینوسکوپ به بررسی وضع بینایی نوآموزان و دانش آموزان 
پرداخت و پیگیری های الزم را به مسئوالن مدرسه توصیه کرد.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  هشتم
8 دی ماه 1391

براساس ضوابط، مراکز رشد دو فرآیند را طی می کنند.
دوره رشد مقدماتی که در آن می بایست تیم های متقاضی استقرار در مرکز رشد به تکمیل ایده مبتنی بر فناوری که دارای رویکرد اقتصادی است بپردازند. به گفته رییس مرکز رشد واحد، در این 

دوره تیم ها، سازمان و برنامه کاری واحد فناوری خود را  در راستای نیل به اهداف تجاری تکمیل می کنند این دوره به لحاظ زمانی بین شش تا نه ماه به طول می انجامد.
دوره رشد: در این دوره گروه علمی – تجاری در قالب یک شرکت حقوقی به مرکز رشد معرفی می شود، از ویژگی های این دوره ها رسیدن گروه های علمی متقاضی به بلوغ علمی و فنی ، بلوغ مالی و 

بلوغ سازمانی و مدیریتی است .



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  هشتم 
9 دی ماه 1391

 اشاره
مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
به عنوان اولین مرکز رش��د دانشگاه  آزاد اسالمی کشور 
 در سال 84  راه اندازی و تاکنون توانسته است با کسب 
عنوان های متعدد کشوری و استانی  و ثبت بیش از 40 
ش��رکت دانش بنیان و معرفی مخترع جوان و برگزیده 
افتخارات فراوانی در کارنامه خود  به ثبت برساند که در 

نوع خود بی نظیر است .
ابتکار تأس��یس این مرکز پژوهش��ی و علمی به همین 
 جا ختم نش��د بلکه در ادامه این مرکز موفق شد مجوز 
راه اندازی دومین مرکز رشد با عنوان مرکز رشد فناوری 
گیاهان دارویی را در س��ال 89 از طریق وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی اخذ کند.
برای آش��نایی بیشتر با اهداف و دستاوردهای این مرکز 
گفت و گویی را با مسئول مرکز، مهندس کامران صفوی 

انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد

 آشنایی با مسئول مركز
اولین مسئول این مرکز دکتر پیام نجفی معاون پژوهشی 
فعلی دانش��گاه بوده که این مسئولیت را تا سال 87  بر 
عهده داش��ت از آن سال مس��ئولیت مرکز به مهندس 
کامران صفوی س��پرده ش��د که از مخترع��ان جوان و 
پویاست و موفق به ثبت اختراعات متعدد و چاپ مقاالت 
مختلف ISI شده است و تاکنون مسئولیت های مختلف 

ملی و استانی را تجربه کرده است.
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد  در رشته بیوتکنولوژی 
از دانش��گاه صنعتی اصفهان اس��ت و دوره کارشناس��ی 
خویش را در رشته مهندسی کشاورزی با گرایش زراعت 
و اصالح نباتات در  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 

گذرانده است.

 اهداف مركز رشد
به گفته رییس مرکز در واقع رس��الت اصلی مرکز رشد 
 حمای��ت از اف��راد نخبه و کارآفری��ن ب��رای راه اندازی 
ش��رکت ها و موسس��ات نوبنیاد فن��اوری )NTBF( و 

شرکت های کوچک و متوسط )SME( است.
هزینه های باالی راه اندازی و کسب تجربه توسط افراد، 
بس��یاری از آنها را از ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان 

منصرف می سازد .
 مهن��دس صف��وی اف��زود: مراکز رش��د با ه��دف ارائه 
مش��اوره های تخصصی و دراختیار قرار دادن بس��یاری 
از امکانات مانند فضای اداری، آزمایشگاهی و همچنین 
تأمین بخش��ی از اعتبارات مورد نیاز ب��رای افراد فناور و 
کارآفرین ، مخاطرات را کاهش می دهد و موفقیت آنان 
را در مسیر رسیدن به اهداف علمی و عالی خود تضمین 

می کند.

 دوره های مركز رشد
براساس ضوابط، مراکز رشد دو فرآیند را طی می کنند.

دوره رش��د مقدمات��ی که در آن می بایس��ت تیم های 
متقاضی استقرار در مرکز رشد به تکمیل ایده مبتنی بر 
فناوری که دارای رویکرد اقتصادی است بپردازند. به گفته 
رییس مرکز رش��د واحد، در این دوره تیم ها، سازمان و 
برنام��ه کاری واحد فناوری خود را  در راس��تای نیل به 
اهداف تجاری تکمیل می کنند این دوره به لحاظ زمانی 

بین شش تا نه ماه به طول می انجامد.
دوره رش��د: در این دوره گروه علمی – تجاری در قالب 
یک ش��رکت حقوقی به مرکز رش��د معرفی می شود، از 
ویژگی ه��ای این دوره ها رس��یدن گ��روه های علمی 
متقاضی به بلوغ علمی و فنی ، بلوغ مالی و بلوغ سازمانی 

و مدیریتی است .
ب��ه گفته مهندس صفوی ، در حال حاضر تعداد واحد و 
ش��رکت فناوری مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی و 

40 واحد و شرکت فناوری در مرکز رشد عمومی دانشگاه 
خوراسگان ) اصفهان (  تحت پوشش قرار گرفته اند .

 افتخارات مركز
کس��ب مقام برتر مراکز رشد فناوری کشور در جشنواره 
پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سال 1391

کس��ب مقام برتر مراکز رشد کش��ور توسط این واحد از 
سال 88 تاکنون

 ثبت حدود 100 اختراع توس��ط اعضای هیأت علمی، 
دانش آموختگان و دانش��جویان دانشگاه از ابتدا تاکنون، 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که حدود  10 اخت��راع دیگر نیز در 
حال گذراندن مراحل قانونی برای بهره مندی از شماره 

ثبتی است.
 کسب مقام های اول ، دوم و سوم جشنواره طرح کسب 

و کار دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 88 تاکنون.
 چاپ چندین کتاب توسط اعضای مرکز رشد فناوری

 کس��ب چندی��ن مدال توس��ط مخترعی��ن مرکز در 
جشنواره های آلمان ، لهستان و سوئیس.

 کسب عنوان های برتر استان در جشنواره علم تا عمل 
نهاد ریاست جمهوری در سالهای 90 و 91

 کسب عنوان های فناور برتر استان توسط اعضای مرکز 
رشد از سال 88 تاکنون.

 کس��ب تائیدیه های علمی اختراعات در موارد متعدد 
توسط بنیاد نخبگان و همچنین ش��ورای نوآوری های 

علمی دانشگاه آزاد اسالمی.
 کس��ب عناوین برتر در جش��نواره ه��ای ملی مانند 

جشنواره فکر برتر و ...
 ش��رکت فعال در جش��نواره های گوناگون کش��وری 
و بازدید و تحس��ین مس��ئوالن کش��ور از دستاوردهای 
مخترعین و ش��رکت های دانش بنیان مستقر در واحد 

رشد.
به گفته مهندس صفوی با توجه به ش��تابی که به ویژه 
از س��ال گذشته در بخش اختراعات این مرکز شاهد آن 
هس��تیم به نظر می رسد که آینده بس��یار درخشان و 
افتخار آمیزی در انتظار مرکز رشد و فناوری دانشگاه باشد 
و جوانان نوآور ما بتوانند توانمندی های فکری خویش را 

در عرصه های کشوری و جهانی مطرح کنند.

 مفهوم مركز رشد
 در ادبی��ات کارآفرین��ي، انکوباتوره��ا در زم��ره زی��ر 
س��اخت هاي فني قرار م��ي گیرن��د و چارچوب هایي 
هس��تند که ب��راي پرورش ی��ا ایجاد کس��ب و کارهاي 
کوچک تاس��یس مي ش��وند. انکوباتور، فض��اي اداري، 
فن��ي و آزمایش��گاهي هم��راه ب��ا خدم��ات حمایتي با 
 حداق��ل هزین��ه را ب��راي ش��رکت ه��اي نو پ��ا فراهم 
مي کند و همچنین شبکه سازي و برخي خدمات جانبي 
را ب��راي آنها تامین مي نماید. در واق��ع انکوباتورها ارائه 
 کننده فضا، خدمات حمایتي و تجهیزات مشترک براي 
ش��رکت هاي کارآفرین هس��تند تا بتوانند کارآفرینان 
و ش��رکت هاي کوچک را در ایجاد و توس��عه موسسات 
خود یاري کنند. مطالعات انجام ش��ده بر روی عملکرد 
موسسات نوپای فناور )NTBF( و شرکت های کوچک 
و متوس��ط )SME( نش��ان دهنده نقش موث��ر آنها در 
کارآفرینی و توس��عه فناوری و اقتص��ادی جوامع از یک 
س��و و خطر ناپایداری آنها در سالهای ابتدایی تاسیس از 
س��وی دیگر است. هزینه های باالی راه اندازی خصوصاً 
در زمین��ه های فناوری و نیز فقدان تجربه از جمله مهم 
ترین مخاطرات این موسس��ات است که بسیاری از فارغ 
التحصیالن دانش��گاه ه��ا را از راه اندازی یک موسس��ه 
خصوصی منصرف می کند. مراکز رش��د یا انکوباتورها با 
هدف کاهش این مخاطرات و تضمین موفقیت موسسات 
نوپا و تقویت نقش مثبت آنهادر کارآفرینی در بسیاری از 
کشورها جهان تجربه شده اند مرکز رشد واحدهای علم 

و فناوری مرکزی است با مجموعه ای از فعالیت ها که در 
آن کار آفرینان و موسسات کوچک و متوسط به اطالعات 
و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات با ارزش 
افزوده باال دسترسی دارند. این مجموعه از خدمات زمینه 
 ش��کل گیری رشد و توسعه موسس��ات نوپای فعال در 
زمین��ه های فناوری با جهت گی��ری اقتصادی را فراهم 
Technology Incub - )کند. مرکزرش��د فن��اوری

tor(مرکزی است تحت مدیریت متخصصان حرفه ای 
که با ارائه خدمات حمایتی پیوس��ته و قابل دسترس��ی 
 و همچنین ارائه مش��اوره ه��ای الزم، ایجاد و توس��عه 
حرفه های جدید توس��ط کارآفرینان در قالب موسسات 
 نوبنی��اد فع��ال و به منظور توس��عه اقتص��ادی فعالیت 
می کند.آنگونه که در اس��ناد س��ازمان جهاني مالکیت 
فکري )WIPO( آمده، مراکز رش��د طرح هایي مبتني 
بر نوآوري هستند که از کادر مدیریتي کوچکي تشکیل 
شده و داراي مکان فیزیکي و تسهیالت مشترک هستند. 
انکوباتوره��ا معم��وال” در کنار یک مرک��ز تحقیقاتي یا 
دانش��گاهي که خدمات پش��تیباني )اعم از فني یا غیر 
فن��ي( را ب��راي تبدیل )یا پرورش( یک ن��وآوري یا یک 
اختراع به یک ش��رکت صنعتي ارائه مي کند تاس��یس 
مي ش��وند. در سرتاس��ر جهان این نکته پذیرفته شده 
اس��ت که مراکز رش��د ابزارهاي مطمئن��ي براي تبدیل 
نوآوري ها و دستاوردهاي تحقیقاتي به محصوالت و نیز 
 ترغیب کارآفریني و توسعه تکنولوژیک به ویژه در حوزه 

فناوري هاي پیشرفته هستند.

 انواع مراكز رشد
مراکز رشد را می توان از ابعاد مختلف تقسیم بندی کرد. 

عمده این تقسیم بندی ها عبارتند از:
 از نظر رویکرد اقتصادی 

 از نظر سرمایه گذاری و مدیریت 
 از نظر موقعیت استقرار 

 از نظر وابستگی سازمانی 
 از نظر زمینه تخصصی موسسات 

ایده مرکز رش��د در ارائه خدمات، فراهم کردن مجموعه 
امکانات مورد نیاز موسس��ات و ایجاد شرایط بهره گیری 
مش��ترک از این امکانات اس��ت. این امکانات از حداقل 
تجهیزات پایه شروع شده و گاهی دامنه آن به تجهیزات 
تکنیکی و تخصصی گس��ترش می یابد.خدمات اسکان، 
اطالع رس��انی، اداری، فنی و تخصصی، آزمایش��گاهی و 

کارگاهی از این دسته اند.

 مزایای وجود مراكز رشد
ش��اخص تری��ن مزیت، ق��رار گرفتن محقق��ان در یک 
فضای پژوهشی اس��ت، که تبادل افکار مستمر با دیگر 
 محققان و موسسات تحقیقاتی در کنار یکدیگر را موجب 
می ش��ود. اف��زون بر این اس��تفاده از خدمات اس��کان، 
پ��روژه یاب��ی، اطالع رس��انی، خدمات آزمایش��گاهی و 
عمومی و اعتب��ار تحقیقاتی، فرصتهای دیگری اس��ت 
 که می ت��وان از آن بهره مند ش��د. گروههای مختلفی 

می توانند از مزایای مرکز رشد استفاده کنند.

 دوره رشد مقدماتی 
تیمهای متقاضی استقرار در مراکز رشد که در شناسایی 
و تثبیت ایده محوری ابهاماتی داش��ته و یا برای تکمیل 
تیم کاری و شناخت بازار نیاز به زمان داشته باشند و یا 
هنوز موسسه حقوقی ثبت نکرده اند، می توانند به عنوان 
هس��ته های فناوری برای ورود به دوره رش��د مقدماتی 

اقدام کنند. 
 معیارهای پذیرش در دوره رشد مقدماتی 

 ایده مبتنی بر فناوری و با رویکرد اقتصادی 
 تیم کاري مناسب 

 برنامه کاری 

 مشخصات دوره رشد مقدماتی 
خدمات مشاوره ای علمی، بازرگانی، حقوقی و مدیریتی 

ارائه آم��وزش های الزم در زمینه های روش تاس��یس 
واحدهای شغلی کوچک،مهارت های کارآفرینی، آشنایی 
با ریسک و ریس��ک پذیری، نحوه تدوین طرح کسب و 

کار و . . . 
 ارزیابی مستمر تیم ها و نظارت بر روند رشد آنها 

طول دوره: 6 ماه تا 9 ماه 
 ارائه خدمات پشتیبانی) اسکان، اطالع رسانی، خدمات 

فنی، تخصصی و بازاریابی و حمایت های مالی( 

 محور فعالیت تیم ها در دوره رشد مقدماتی 
 تثبیت ایده 

 شناخت بازار 
 تکمیل تیم کاری 

 کسب هویت حقوقی و ثبت موسسه یا شرکت 
مرکز رش��د واحد های فناوری مرکزی اس��ت که با ارائه 
خدمات مادی و معنوی از ایجاد و توس��عه فناوری های 
جدید و در قالب واحد های نوپا حمایت می کند. خدمات 
حوزه اداری مرکز برای تش��کیل واحد ه��ای فناوری و 

افزایش تولیدات علمی و فناوری عبارتند از:
 تامین فضای فیزیکی واحد های فناوری
 رایزنی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی 

 ارائه خدمات حقوقی، مالی، اعتباری، بازاریابی
 ارائه آموزش ها و مشاوره های تخصصی

 بررسی ایده های نو و فناور در تمامی گرایش ها برای 
تکمیل ایده

 مشاوره در راس��تای تکمیل کاربرگ های مرکز رشد 
فناوری برای بررسی و کارشناسی

 پذی��رش واحد های فناور برای اس��تقرار در مجموعه 
مرکز رشد فناوری دانشگاه.

 نظارت بر واحد های فناوری مس��تقر در مرکز رش��د 
فناوری

 رایزن��ی با ارگان ها و س��ازمان های مرتبط با فعالیت 
واحد های فناوری در راستای کمک به اجرایی کردن ایده 

ها در بعد تجاری
 حمایت از دانش��جویان و فارغ التحصیالن برای ایجاد 

نوآوری، خالقیت و ثبت اختراعات
 راه ان��دازی مراکز رش��د تخصص و رایزن��ی با وزارت 

بهداشت و علوم برای اخذ مجوز مرکز رشد
 رایزن��ی ب��ا ش��رکت ه��ای فناوری ب��رای اس��تقرار 

واحد های توسعه و تحقیق در مرکز رشد فناوری. 

 مزایای ویژه این مركز: 
 عقدتفاهم نامه با ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
و ارائه خدمات آن شهرک به موسسات مصوب از جمله 
اختصاص اعتبارات مالی، خدمات مشاوره ای حقوقی و 

اعتباری 
 امکان اختصاص امکانات ویژه به هسته های تخصصی 
در زمینه کش��اورزی با توجه به وج��ود مراکز تولیدات 
گلخانه ای دانشگاه به وسعت1/3 هکتار، مراکزتحقیقات 
زراعی، آزمایشگاه های پژوهشی و گلخانه تحقیقات قارچ 
 ام��کان برگ��زاری دوره ها و کارگاه های آموزش��ی به 

واسطه مجاورت با مرکز تحقیق و آموزش دانشگاه 
 مجاورت با مرکز بزرگ دانش��گاهی و امکان اس��تفاده 
ازپتانسیل علمی استادان، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، 
فضاهای پژوهشی، کتابخانه مرکزی دانشگاه، دسترسی به 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه 
 امکان ارتباط با دس��تگاه ه��ای دولتی و خصوصی که با 
دانشگاه برای طرح های تحقیقاتی عقد تفاهم نامه داشته اند 
 مجاورت با ش��هر بزرگ اصفه��ان و همچنین امکان 

استقرار درسایرمراکزرشد شهرک علمی تحقیقاتی

این راه بی نهایت
 فعالیت ها و افتخارات مرکز رشد فناوری واحد خوراسگان)اصفهان(
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اشاره :
پژوهش��گر و نوآور پرانرژی و خستگی ناپذیر خانم 
دکت��ر اله��ام زمانی پ��زوه در این ش��ماره مهمان 
ماس��ت تا به معرفی فعالیت های علمی، پژوهشی 

و دستاوردهای ارزنده وی بپردازیم.
وی هم اکنون به عنوان دستیار تخصصی سال اول 
گ��روه بیماری های دهان و دن��دان، فک و صورت 
در ح��ال تکمی��ل تحصیالت عالی در  دانش��کده 
دندانپزش��کی واحد خوراس��گان)اصفهان( اس��ت 
و تاکن��ون عالوه بر فعالیت های گس��ترده علمی 
و پژوهش��ی دو اخت��راع ثبت ش��ده را در کارنامه 

درخشان خود  دارد .
آشنایی بیشتر با دكتر الهام زمانی پزوه:

ایشان در معرفی خودش می گوید: در دوران قبل 
از دبستان به گفته پدر و مادرم سرشار از شیطنت و 
شیرین کاری بودم و به واسطه حافظه خوبم مطالب 
زی��ادی را حفظ می ش��دم، در دوره دانش آموزی 
فعالیت های درس��ی ارضایم نمی کرد و همواره در 
جشنواره ها و مسابقات مختلف شرکت می کردم تا 

به نیازهای درونی خودم پاسخ داده باشم.
او عض��وی از ی��ک خان��واده پنج نفره اس��ت که 
پ��دری ب��ا ش��غل آزاد ، م��ادری خان��ه دار ، برادر 
بزرگتر ب��ا مدرک کارشناس��ی ارش��د معماری و 
برادر کوچکتر  دانش��جوی دندانپزش��کی و همکار 
خواهر در تدوین مقاالت علم��ی دیگر اعضای آن 
را تش��کیل می ده��د جالب آنکه ب��رادر بزرگتر تا 
مقطع کارشناس��ی و دو فرزن��د  دیگر این خانواده 
 موف��ق، تحصیالت خ��ود را در واحد خوراس��گان 

)اصفهان( به انجام رسانده اند.
ای��ن دانش��جوی خ��الق، عالق��ه وی��ژه ای ب��ه 
وی  گفت��ه  ب��ه  و  دارد  قانون��ی  دندانپزش��کی 
 این رش��ته مانن��د پزش��کی قانون��ی کاربردهای 
فوق العاده ای در تشخیص جرائم و شناخت مجرمان 
دارد که در کش��ورهای پیش��رفته از کاربرد زیادی 
برخوردار است ولی هنوز در کشور ما آن چنان که 
شایسته است استفاده نمی شود وی افزود: در حال 
حاضر من به اتفاق دکتر قدوسی همکاری ویژه ای را 
در این بخش آغاز کرده ایم و مراجع قانونی مواردی 
 را ب��ه ما در این زمینه برای اظهارنظر علمی ارجاع 

می دهند.
ایشان می افزاید : مثالً فردی با گاز زدن یک سیب 
نشانه هایی از خود بر جای می گذارد تا ما از نحوه 
ش��کل و س��اختمان دندان های او پی به هویتش 
ببریم و مواردی از این قبیل که در نوع خود جالب 

توجه است .
 خان��م دکت��ر زمان��ی هم��کاری های ب��ی دریغ 
دکتر متقی و دکتر قدوس��ی را ک��ه نقش موثری 
در پیش��رفت و موفقیت های او داشته اند ستود و 
همچنی��ن از حمایت های بی ش��ائبه دکتر نجفی 
که همواره نیازهایش را بیش از حد انتظار برآورده 
کرده است و مرکز رشد و فناوری واحد خوراسگان 

) اصفهان ( قدردانی کرد.
فعالیت های علمی و پژوهشی

ترجمه و تألیف کتاب
خانم دکتر الهام زمان��ی، در ترجمه و تألیف چهار 
جلد کتاب که س��ه عنوان آن تاکنون انتشار یافته 
و یک عنوان در حال چاپ اس��ت مشارکت داشته 
اس��ت ، از جمل��ه: ترجمه کتاب مس��یرهای پالپ 
2010  ) دو جلد رفرنس تخصصی رش��ته درمان 
ریشه دندانپزشکی(، ترجمه و تألیف کتاب جراحی 
دهان که  در دومین جشنواره کشوری دندانپزشکی 
دکت��ر احمد هدایت مقام دوم را به دس��ت آورد و 
همچنین در جش��نواره انتخاب اثر برگزیده استان 
در سال جاری مورد تقدیر قرار گرفت ، تألیف کتاب 
مش��کالت حین و بعد از جراحی دن��دان و تألیف 
کتاب در  دس��ت چاپ تشخیص و درمان دردهای 

ناحیه صورت و دهان
مقاالت ISI با عنوان:

- ارائه و چاپ مقاله با عنوان:
Dental Health in Chemical Warfare 
Victims in Iran                     "
-indian dental  research)ISIدر ژورنال 
IF:0.6(

- ارائه و چاپ مقاله با عنوان:
 Assessment of the 
Relationship between Stress 
and Temporomandibular Joint 
Disorder in Female Students before 
University Entrance Exam )Konkour 
Exam(” در زورنالdental research 
journal)ISI(

مقاالت ISC  با عنوان:
- ارائه و چاپ مقاله با عنوان: تش��خیص هویت با 
اس��تفاده از آزمون معنی دار بودن نس��بت فواصل 
یکسان در تصاویر مختلف از یک شخص در ژورنال 

)ISC(پزشکی قانونی
- ارائ��ه و چاپ مقاله با عنوان: میزان رعایت اصول 
علمی اخالق در پژوه��ش در پایان نامه های فارغ 
التحصیالن دانش��کده ی دندانپزش��کی دانش��گاه 
آزاد اس��المی خوراس��گان، 1383-88 در زورنال 

)ISC(دندانپزشکی دانشگاه اصفهان
 ارائه و چاپ مقاله با عنوان: عوامل موثر در پیش آگهی 
 کوفتگی)کانکاش��ن( دندان درپیگیری کوتاه مدت 

.)ISC(در ژورنال پزشکی قانونی

سیس�تم هوش�مند ارگونومی�ك صندل�ی 
دندانپزشكی)تابوره(

)شماره و تاریخ ثبت اختراع:70982  -1390/5/15(
ستون فقرات از سه انحنای متحرک تشکیل شده 
اس��ت، قوس گردن، قوس س��ینه و قوس کمر. در 
ای��ن می��ان قوس کم��ر کلید حف��ظ موقعیت دو 
انحنای دیگر اس��ت و پیش��گیری از درد و صدمه 
به ش��انه و گردن هم بس��ته به حفظ سالمت این 
قوس اس��ت. امروزه مش��اغلی که حالت استاتیک 
 طوالن��ی ی��ا دینامی��ک ناصحیح اف��راد را موجب 

دندانپزشکانی که برای سالمت بیمارانشان تالش می کنند در گروه بسیار پرخطر ابتال به بیماری های ستون فقرات قرار 
می گیرند. برای حل این مشکل تا به امروز تمرکز بر روی ساخت صندلی و یونیت های دندانپزشکی ارگونومیک بوده است 
که دندانپزشک را در بهترین و ایده آل ترین موقعیت قرار دهد؛  ولی نکته مهم این است که حتی پیشرفته ترین طراحی 

ارگونومیک صندلی در صورت عدم استفاده صحیح و عادت غلط کاربر)دندانپزشک( به موقعیت نادرست نشستن، در 
نهایت بدون فایده خواهد بود. هدف ازاین طرح ،ارائه سیستم هوشمندی است که با اتکا به سنسور هایی که در پشتی 
و نشیمنگاه صندلی قرار می گیرند و تماس یا عدم دنداپزشک را به یک پردازنده مرکزی منتقل می کنند، موقعیت غلط 

نشستن را تشخیص داده و به دندانپزشک با اخطار صوتی یادآوری می کند.

ورود به قلمرو خالقیت با گام هایی بلند

گفت و گو با دکتر الهام زمانی پزوه
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می شوند رشد فراوانی کرده اند. انقباضات استاتیک 
و دینامیک در حد پایین عضالت بدن در اثر فعالیت 
به مدت طوالنی، شرایط نوروماسکوالری ایجاد می 
کند که ب��ه درد های عضالن��ی متعاقب اختالالت 
تروماتیک ،اختالالت عضالت اسکلتی یا آسیب های 
کششی تکرار شونده منجر می شود. دندانپزشکانی 
که برای سالمت بیمارانشان تالش می کنند در گروه 
بسیار پرخطر ابتال به بیماری های ستون فقرات قرار 
می گیرند. برای حل این مش��کل تا به امروز تمرکز 
بر روی س��اخت صندلی و یونیت های دندانپزشکی 
ارگونومیک بوده است که دندانپزشک را در بهترین و 
ایده آل ترین موقعیت قرار دهد؛  ولی نکته مهم این 
است که حتی پیش��رفته ترین طراحی ارگونومیک 
صندلی در صورت عدم استفاده صحیح و عادت غلط 
کاربر)دندانپزشک( به موقعیت نادرست نشستن، در 
نهایت بدون فایده خواهد بود. هدف ازاین طرح ،ارائه 
سیستم هوشمندی است که با اتکا به سنسور هایی 
که در پش��تی و نشیمنگاه صندلی قرار می گیرند و 
تماس یا عدم دنداپزشک را به یک پردازنده مرکزی 
منتقل می کنند، موقعیت غلط نشستن را تشخیص 
 داده و ب��ه دندانپزش��ک با اخطار صوت��ی یادآوری 

می کند.
ماهیت سیس��تم هوش��مند ارگونومی��ک صندلی 
دندانپزش��ک)تابوره( ی��ک س��ری سنس��ور ه��ای 
 حس��اس ب��ه تم��اس و فش��ار اس��ت ک��ه تعداد 
 آن ها ب��رای صندلی های مختلف متفاوت اس��ت. 
سنس��ورهای در تماس ب��ا بدن فرد ق��رار گرفته و 
سنسورهای فشار در وزن های تعیین شده در مدار 
فعال می شوند. در یک پردازنده مرکزی میزان تماس 
فرد با صندلی و میزان فشار وارده مورد پردازش قرار 
م��ی گیرد و در صورتی ک��ه تماس فرد با صندلی و 
میزان فشار وارد بر صندلی در مدت زمان معین  به 
میزان استاندارد ارگونومیک نباشد، سیستم هوشمند 
ب��ا اعالم اخطار ف��رد را از موقعیت غلط عادتی خود 

مطلع می کند.
تابوره های دندانپزش��کی ان��واع مختلفی دارند ولی 
در طراحی همه تابوره های اس��تاندارد دندانپزشکی 
 معیار های ارگونومیک خاصی لحاظ می شود که در 
دانشکده های دندانپزشکی سراسر دنیا این معیار ها 
 برای نشستن روی تابوره ها به دانشجویان آموزش داده 

می شود.
سیستم هوشمند تابوره دندانپزشكی: 

می تواند بر اس��اس نوع تابوره به صورت اختصاصی 
برای آن طراحی ش��ود یا اینکه با توجه به اش��کال 
محدود تابوره های دندانپزشکی استاندارد، به صورت 

پرتابل قابل استفاده برای انواع تابوره ها تولید شود.
سیستم پرتابل تابوره دندانپزشكی: 

سیستم پرتابل یک کاور دوالیه درست بر اساس  سایز 
بزرگترین تابوره های موجود در بازار است که دو قسمت 
 افقی و عمودی تابوره دندانپزش��کی را به طور کامل 
 م��ی پوش��اند. سنس��ور ه��ا ب��ه تعداد مش��خص
 )ب��ر اس��اس وزن میانگی��ن اف��راد جامع��ه تعداد 
 سنسور ها برای وزن هفتاد و پنج کیلو در نظر گرفته 

م��ی ش��ود( ب��ر روی تابوره ق��رار می گیرن��د. این 
سنس��ور ه��ا در نهایت تم��اس را به یک آی س��ی 
برنام��ه ریزی ش��ده مخابره می کنن��د. در این آی 
 س��ی تع��داد تم��اس ها و م��دت تماس پ��ردازش 
می شود و بر اس��اس آن مدار اخطار روشن شده یا 

اینکه خاموش می ماند.
در ارگونومی دندانپزش��کی، پش��ت دندانپزش��ک 
بای��د ب��ا تابوره)صندل��ی دندانپزش��کی( در تماس 
کافی باش��د،ران های دندانپزش��ک باید در تماس 
ب��ا تابوره باش��د و نش��یمنگاه دندانپزش��ک  حجم 
 حداکث��ر تاب��وره را اش��غال کند. در این سیس��تم، 
ری��زی  برنام��ه  ط��وری  مرک��زی   پردازن��ده 
  می ش��ود که  در ص��ورت عدم تماس پنجاه درصد 
سنس��ور های قس��مت عم��ودی تابوره با پش��ت 
دندانپزشک و عدم تماس هفتاد و پنج درصد قسمت 
افقی تابوره با  نشیمنگاه دندانپزشک به مدت بیشتر 
از 45 ثانیه، مدار اخطار را فعال کند و دندانپزش��ک 
را متوجه موقعیت غلط نشست خود کند. )مدت 45 
ثانیه به دلیل حداکثر زمان برای جابجایی محدود، 
بلند شدن و نشستن، برداشتن ابزار و ... لحاظ شده 
اس��ت تا ازبوق  اخطارهای مداوم  و نابجا خود داری 

شود.(
در صورت��ی ک��ه همه سنس��ور ها چه در قس��مت 
عمودی و چه در قسمت افقی صندلی دندانپزشکی  
از تم��اس خ��ارج ش��وند)به منزل��ه بلن��د ش��دن 
دندانپزشک از روی صندلی( در این صورت سیستم 
 پردازن��ده مرک��زی اخط��ار را همچن��ان غیر فعال 
می کند و از اخطار خطا جلوگیری شود )بعد از 10 

دقیقه سیستم اتوماتیک خاموش می شود(.
پردازنده مرکزی و سیس��تم اخط��ار) که می تواند 
ی��ک ب��وق منقطع و افزایش��ی ب��ر اس��اس تعداد 
 سنس��ور هایی که  از تماس خارج می شوند باشد( 
می تواند در خارج از سیستم و کاور و در زیر تابوره یا 

پشت تابوره قرار بگیرد.
ب��ا توجه به ل��زوم کنترل عفون��ت در محیط های 
دندانپزش��کی و احتمال آلودگی سیستم هوشمند 
ب��ا خون،بزاق و اب��زار آلوده،جن��س کاور دوالیه که 
سنس��ور ها در بین دوالیه آن تعبیه می شوند باید 
 از جنس��ی باش��د که مان��ع نفوذ مایع��ات و تماس 
آن ها با سیس��تم سنس��ور ه��ا و مدارها ش��ود. در 
ضم��ن خ��ود کاور در عی��ن راحتی دندانپزش��ک 
موج��ب س��ر خ��وردن دندانپزش��ک از روی تابوره 
نش��ود و قاب��ل ض��د عفونی ک��ردن هم باش��د به 
طوری که بت��وان از ضد عفونی کننده های محلول 
 ب��ر روی آن اس��تفاده ک��رد. پالس��تیک ضخیم با 
پرز های فاصله دار و ریز )به دلیل ضد عفونی ساده 
تر و ممانعت از س��رخوردن( و یا س��ایر محصوالت 

پتروشیمی می تواند برای این منظور استفاده شود.
تاب�وره  ثاب�ت  اختصاص�ی  ه�ای  سیس�تم 
دندانپزش�كی: در این سیس��تم، کارخانه سازنده 
تابوره می تواند سنس��ور ها ی سیس��تم هوشمند 
تماس و فشار را زیر الیه پوشش صندلی تعبیه کند تا 
قسمت پردازنده و اعالن اخطار صوتی را هم زیر تابوره 

تعبیه کند تا نیاز به کاور پرتابل برطرف می شود. این 
سیس��تم برای هر تابوره به طور اختصاصی طراحی 
می شود. اصول طراحی موقعیت سنسور ها با توجه 
به محدودیت ارگونومیک حرکات دندانپزشک، تغییر 
چندانی نمی کند ولی با توجه به شکل خاص صندلی، 
مس��احت نش��یمنگاه و زاویه و میزان گودی پشتی 
 ممکن است سنس��ور های لمسی در موقعیت های 
دقیق تری بر اساس فرم طراحی صندلی به کار گرفته 
شوند. همچنین می توان به جای سنسور های لمس، 
سنسور های نوری در پشتی صندلی ها استفاده کرد 
که در هر دو صورت خروجی نهایی سیس��تم اخطار 
به دندانپزشک هنگام فاصله گرفتن تکیه گاه از پشت 
دندانپزش��ک در مدت زمان معین است تا با اصالح 
پوزیشن دندانپزش��ک قوس های کمری دوباره در 

موقعیت ارگونومیک خود قرار گیرند.
سیس��تم هوش��مند ارگونومیک صندلی می تواند 
ب��رای انواع م��دل ه��ای صندلی ش��امل: صندلی 
دندانپزشک)تابوره(، صندلی های سالن های مطالعه، 
ادارات، کافی نت ها و ... ساخته شود. همچنین این 
سیس��تم می تواند به طور اختصاصی توس��ط تمام 
کارخانه ه��ای تولید کننده به ص��ورت اختصاصی 
برای صندلی های تولیدی طراحی و س��اخته شود. 
با توجه به رواج ش��غل هایی که اف��راد را به کار در  
موقعیت های ثابت مانند پشت کامپیوتر یا روی یک 
صندلی وا می دارند، و افزایش بیماری های س��تون 
فقرات به دلیل همین شغل های دوران مدرنیته، در 
مقیاس صنعتی این طرح می تواند ارزش کاربردی 

در مشاغل مرتبط داشته باشد.
در حوزه دندانپزشکی، به طور واضح این سیستم چه 
به صورت پرتابل و چه به صورت از پیش تعبیه شده، 

در صندلی های استاندارد طرحی کاربردی است.
مزایاي این اختراع عبارتند از:

 - تغییر عادات غلط پوزیشن دندانپزشکان و کاهش 
احتمال بیماری های س��تون فق��رات که در نهایت 
منجر به افزایش عمر کاری دندانپزشکان خواهد شد.
- این طراحی س��اده با فن��اوری داخلی ،در مقیاس 
صنعت��ی قابل عرض��ه اس��ت و عالوه ب��ر برطرف 
 کردن نی��از داخل��ی، توانای��ی عرض��ه در مقیاس 
بین المللی به عنوان یک ایده ابداعی محتمل است.

نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون.«
 »ما دانشمندانیم و شیعیان ما دانشجو هستند.«

»من لم یش��کر المخلوق لم یشکر الخالق« تشکر از 
پدر و مادرم، آقای دکتر متقی و آقای دکتر قدوسی 

به خاطر زحمات بی دریغشان.
س��خن آخر: ب��ه حقیقت,زندگي,صحن��ه یکتایي 
هنرمندي ماس��ت و به واقع,کسي که نتواند در این 
صحنه نغمه اي ساز کند که دیگرانش بسپارند به یاد 

,عمر عزیز را بر باد سیرده است.
))زندگي صحنه یکتایي هنرمندی ماست

صحنه پیوسته بجاست
هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد((

ورود به قلمرو خالقیت با گام هایی بلند
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شرکت 97000 دانشجو در امتحانات نیم سال اول تحصیلی 91-92
 نسیم دانشگاه

به گفت��ه س��عید صالح��ی ریی��س اداره کل 
امتحان��ات دانش��گاه امتحانات نیم س��ال اول 
92-91دانش��گاه از روز یکشنبه مورخ 17 دی 
م��اه 91 ش��روع و تا روزچهارش��نبه مورخ 11 
بهمن ماه 91 ادامه خواهد داشت. در این مدت 
حدود 1800 جلس��ه امتحان با حضور تقریبی 
امتحانات  نفردانشجوبرگزارمی ش��ود.   97000
درپنج حوزه امتحانی ش��امل: سالن فردوسی، 
دانشکده کش��اورزی، دانش��کده علوم انسانی، 
دانش��کده معماری ودانش��کده علوم تربیتی با 
نظارت مس��تمر دکتر مه��ران هودجی معاون 
آموزش��ی و اکب��ر تاجی مس��ئول دفترنظارت 
وارزیابی و سرپرس��تی حسین کیانی مدیرکل 
آموزش برگزار می ش��ود. وی در ادامه اس��امی 
همکاران در زمان برگزاری امتحانات را به شرح 

زیر اعالم کرد:
آقای��ان  از:  عبارتن��د  ه��ا  ح��وزه  روس��ای 
سیدجوادصالحی) سالن فردوسی(، سیدعبداله 
ارجن��گ) دانش��کده کش��اورزی(، مهن��دس 
فرهادواقعی) دانش��کده معم��اری(، احمدرضا 
عب��ادی من��ش ) دانش��کده علوم انس��انی( و 

اکبرمحمدرضایی) دانشکده علوم تربیتی(. 

مس��ئولین حضوروغیاب حوزه ه��ا عبارتنداز: 
آقای��ان مه��دی ملکوت��ی خ��واه ، مهن��دس 
عبدالمحمد اسماعیلی،س��عیدقنبری ،مهندس 
ابوالفض��ل محمدرجبی،مهندس محمدمهدی 
ش��هری ،رس��ول احمدی  ومهندس احس��ان 

وارثی. 
ایش��ان اقدامات کلی که توسط اداره امتحانات 
درهرس��ال تحصیلی درس��ه نوبت )نیم س��ال 
اول،دوم وتابس��تان( انجام می  ش��ود را به س��ه 

دسته تقسیم کرد:
الف-اقدامات قبل از برگزاری امتحانات

1- تنظیم دفتر امتحانات با همکاری سه اداره 
شامل اداره امتحانات آقای سعید صالحی، آقای 
عل��ی اصغریزدانی، س��رکارخانم زهرالس��ادات 
فاطم��ی و س��رکارخانم اکرم قاس��می ، دفتر 
برنامه ری��زی مهندس رامین س��اوج،  س��رکار 
خان��م لیال صبور و دفت��ر انفورماتیک مهندس 
مجید مختاری و مهندس صفورا زمانی. تمامی 
اطالعات مرب��وط به امتحانات در هر س��اعت 
ش��امل مکان برگزاری امتحانات در حوزه های 
مختل��ف، عناوین امتحانی، اس��امی اس��اتید، 
تعداد دانش��جویان هر درس و شماره صندلی 

دانشجویان در دفتر امتحانات مشخص می شود. 
دفتر مذکور به تع��داد الزم تکثیر و در اختیار 
مسئولین دانشگاه قرار گرفته و مسئولین دقیقا 

در جریان برگزاری امتحانات هستند.
2-یک ماه قبل از شروع امتحانات ابالغ اساتید 
که درآن زمان بندی امتحانات و دس��تورالعمل 
اجرایی وجود دارد ازطریق اداره امتحانات صادر 
وبعد از بررسی های الزم، توسط مدیران گروه 

آموزشی تحویل اساتید می شود.
3-پی��ش بینی م��کان امتح��ان دو هفته قبل 
از ش��روع امتحان��ات ب��ه گونه ای ک��ه حوزه 
های امتحانی از نظر نور-گرمایش-س��رمایش 

وسروصدا کامال“مناسب باشد. 
4- تنظی��م کارت ورودب��ه جلس��ه امتحانات 
دوهفته قبل از ش��روع امتحان��ات به گونه ای 
ک��ه در کارت مذکور روز و س��اعت هر امتحان 

و شماره صندلی دانشجو وجود داشته باشد.
5- فراهم کردن امکان تایپ فارسی والتین یک 
هفته قبل ازشروع امتحانات درمحلی که کامال 

قرنطینه باشد.
6- آم��اده کردن محلی قرنطین��ه برای تکثیر 

سواالت امتحانی.

7- تامی��ن مراقب ب��ه تعدادکاف��ی برای همه 
جلسات امتحانی.

8- ممهورکردن پاس��خنامه ه��ای امتحانی به 
مهرنیم سال مربوطه برای جلوگیری ازهرگونه 

سوء استفاده احتمالی.
9- برگ��زاری جلس��ه توجیهی ب��رای تمامی 
مس��ئولین برگزاری امتحانات باحضور معاونان 

محترم آموزشی ودانشجویی.
10- ح��ذف درس دانش��جویانی ک��ه غیب��ت 

کالسی داشته اند.
ب- اقدامات در زمان برگزاری امتحانات

1-باز کردن در ح��وزه های امتحانی20دقیقه 
قبل ازشروع امتحانات.

2- جلوگیری ازورود دانش��جویان بدون کارت 
ورود به جلسه به جلسه امتحان.

3- ش��روع کردن ب��ه موقع امتحان��ات وانجام 
حضوروغیاب توسط مسئولین حضوروغیاب به 
گونه ای که تعدادحاضرین درجلس��ه با تعداد 
امضاهای موجود درفهرس��ت حض��ور و غیاب 

مطابقت داشته باشد.
4-تنظیم صورتجلس��ه وثبت اس��امی غایبین  
امتحان��ی و هرگون��ه موردی که ممکن اس��ت 

درآینده نیازبه استنادبه آن باشد.
ج- اقدامات بعدازبرگزاری امتحانات

روزبعدازبرگزاری  بایدحداکثرهفت  1-اس��اتید 
امتحان، نمرات خودرادرس��ایت دانشگاه ثبت 
کند و ب��رای تاییدب��ه اداره امتحانات مراجعه 
کنندپیگیری این امربه عه��ده اداره امتحانات 

است.
2- ح��ذف درس دانش��جویانی که درجلس��ه 

امتحان غایب بوده اند.
3- انتق��ال نم��رات از وب به داخل ن��رم افزار 

دانشگاه وپرینت نمرات برای تایید استاد.
4- تحویل گرفتن اوراق امتحانی ازاساتید.

5- ارس��ال نمرات هر رش��ته ب��رای مدیرگروه 
مربوطه و رییس دانشکده برای تایید.

6- ارس��ال صورتجلس��ه تخلف��ات ب��ه کمیته 
انضباطی واعالم نتیجه آن به مس��ئول آموزش 

رشته برای اعالم به دانشجو.
او در خاتمه گفت: تمامی مراحل ذکر ش��ده به 
جزم��واردی که درداخل ح��وزه امتحانی انجام 
 م��ی ش��ود، در اداره امتحانات وتوس��ط آقای 
علی اصغریزدانی، خانم زهرالس��ادات فاطمی و 

خانم اکرم قاسمی انجام می شود.

اعالم زمان ثبت نام نیم سال دوم 92-91 از سوی اداره کل آموزش دانشگاه
بنابر اعالم اداره کل آموزش دانشگاه ثبت نام نیم سال دوم 92-91 از تاریخ شنبه 7 بهمن الی پنج شنبه 12 بهمن ماه است. با توجه به انجام ثبت نام به صورت دانشکده ای دانشجویان می توانند برای مشاهده زمان دقیق ثبت نام به 

پایگاه اینترنتی معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی http://edu.khuisf.ac.ir  و یا بخش اطالعیه های ثبت نام پایگاه اینترنتی اصلی دانشگاه به نشانی http://www.khuisf.ac.ir مراجعه کنند.

17-1213 تا 8روز /ساعت

دانشجویان رشته های زبان انگلیسی،زبان فرانسه- زبان شناسی همگانی  ،زمین شناسی ،ریاضی  شنبه  91/11/07   
وشیمی محیط زیست

دانشجویان  دانشکده  تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشجویان دانشکده 
دندانپزشکی،پرستاری ومامایی

دانشجویان دانشکده حقوق و علوم انسانی  )ورودی 90و91(دانشجویان دانشکده حقوق و علوم انسانی   )ورودی 89 وقبل از آن(یکشنبه  91/11/08  

دانشجویان  دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی )ورودی 90 و91(دانشجویان  دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی    )ورودی 89 وقبل از آن(دوشنبه  91/11/09  

دانشجویان رشته های مهندسی  )کامپیوتر- برق –عمران-معماری( )ورودی 90و91 (دانشجویان رشته های مهندسی  )کامپیوتر- برق –عمران-معماری( )ورودی 89 وقبل از آن( چهارشنبه  91/11/11  

دانشجویان  دانشکده علوم تربیتی،روانشناسی )ورودی 90 و91 (دانشجویان دانشکده علوم تربیتی،روانشناسی    )ورودی 89 وقبل از آن (پنجشنبه  91/11/12  

در ضمن دانشجویانی که در ساعت تعیین شده موفق به انتخاب واحد نشوند  می توانند از ساعت 18 همان روز تا 7 صبح روز بعد با مراجعه به سایت مربوط انتخاب واحد کنند.

دانش
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برای نیم سال دوم 92-91  واحد خوراسگان )اصفهان(

اعالم اسامی تکمیل ظرفیت داوطلبان کارشناسی ارشد در 14 رشته تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(

اس��امی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارش��د در 14 رش��ته تحصیلی در نیم س��ال دوم 92-91 دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
خوراس��گان )اصفهان( از س��وی مرکز آزمون دانش��گاه آزاد اسالمی اعالم شد. بر اس��اس اعالم این سازمان زمان ثبت نام 
روزهای 17و18 دی ماه اس��ت و این داوطلبان از بهمن ماه مش��غول به تحصیل می ش��وند. رئیس اداره پذیرش و ثبت نام 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( شرایط، مدارک مورد نیاز و چگونگی ثبت نام را به شرح زیر اعالم کرد:

۱۶-۱۳ عصر )برادران(۱۲ – ۸ صبح )خواهران(روز و تاريخ

رشته های گروه علوم انسانی و پرستاریرشته های گروه علوم انسانی و پرستارییکشن��به91/1۰/17

رشته های کشاورزیرشته های کشاورزیدوشنبه91/1۰/18

پذیرفته شدگان ذخیره های تکمیل ظرفیتپذیرفته شدگان ذخیره های تکمیل ظرفیتسه شنبه91/1۰/19

م�دارك الزم جهت ثبت نام: اصل شناس��نامه عکس دار و دوب��رگ تصویرازتمام صفحات آن، اصل کارت ملي ودو برگ 
تصوی��ر آن،  عکس 4×۳ ش��ش قطعه، اصل مدرک کارشناس��ی به ع��الوه ریز نمرات و یک برگ تصوی��ر آن )ویژه مقطع 
کارشناس��ی ارش��د(،  مدارک نظام وظیفه براي پذیرفته شدگان مرد ) در صورت داشتن پایان خدمت یا معافیت دائم ارائه 

اصل ودو برگ تصویر آن الزم است(
در خاتمه مهندس سیدمصطفی سجادی  عناوین رشته های تکمیل ظرفیت را به شرح زیر اعالم کرد:

 آم��وزش زبان انگلیس��ی، مترجمی زبان انگلیس��ی، ام��ور فرهنگی-برنامه ریزی ام��ور فرهنگی، ام��ور فرهنگی-مدیریت 
امور فرهنگی، پرستاری، علوم اقتصادی، مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصالح گل و گیاهان زینتی، 
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصالح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری، مهندسی کشاورزی-علوم 
باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی، مهندس��ی کش��اورزی-علوم و صنایع غذایی، مهندسی 
 کش��اورزی-علوم دامی گرایش تغذیه دام، مهندس��ی کش��اورزی-علوم دامی گرایش فیزیولوژی، مهندس��ی کش��اورزی-

اصالح نباتات و مهندسی کشاورزی-زراعت.

با تصویب وزارت علوم از سال آینده 

پذیرش دانشجوی 
مقطع کارشناسی ارشد 

و دکتری در دو رشته

با مصوب ش��دن دورش��ته  محیط زیست 
در مقط��ع کارشناسی ارش��د و زراع��ت در 
مقطع دکت��ری از س��وی وزارت علوم، این 
واحد دانش��گاهی از س��ال آین��ده از طریق 
آزمون های ورودی مقطع کارشناسی ارشد و 
دکتری در این دو رشته دانشجو می پذیرد. 
دکتر مهران هودجی از ارس��ال هفت رشته 
کارشناس��ی ارشد و سه رش��ته دکتری به 
وزارت علوم ب��رای تصویب نهایی خبر داد. 
معاون آموزشی دانشگاه عناوین رشته های 

ارسالی را به شرح زیر اعالم کرد:
در مقطع کارشناس��ی ارش��د رش��ته های: 
ش��یمی دارویی، بیوتکنولوژی کش��اورزی، 
ریاض��ی گرای��ش ریاضی��ات مال��ی، زمین 
شناس��ی زیس��ت محیطی، علوم تصمیم و 
مهندس��ی دانش، مدیریت مناطق بیابانی، 
بیوتکنولوژی زیس��ت فناوری پزشکی و در 
مقطع دکترای رشته های معماری، مدیریت 

آموزشی، اقتصاد سالمت.

به نام یگانه فروزنده فروغ مهر در دل ها
اشاره:

دفتر فروغ سبز از بخش های زیر مجموعه معاونت 
دانش��جویی واحد خوراسگان است که تشکیل آن 
ابتکاری به همت این واحد دانش��گاهی بوده است. 
گام های شکل گیری دفتر را با هم مرور می کنیم

یك گام به جلو :
23 مهرم��اه 1384 در پرت��و ف��روغ یگانه فروزنده 
فانوس هستی دفتر فروغ سبز ، نخستین دفتر ویژه 
خدمات رس��انی به دانشجویان نابینا و کم بینا در 
دانش��گاه های آزاد اسالمی کشور با هدف تسهیل 
آموزش ، ارتقای س��طح فعالیت ها در عرصه های 
گوناگ��ون و ایجاد زمینه های مناس��ب برای گویا 
س��ازی منابع علمی و دانشگاهی برای این عزیزان 

افتتاح شد. 
گام دوم:

برگزاری س��الیانه شب ش��عر ، با حضور شاعران ، 

نویسندگان و اهل ذوق و اندیشه ، به مناسبت 23 
مهرماه روز جهانی عصای سپید از سال 85 تا 88.

برگزاری سالیانه میزگرد علمی با حضور کارشناسان 
واستادان روانشناسی ، علوم تربیتی و جامعه شناسی 

در روز جهانی عصای سپید با موضوع های :
-بررسی دالیل ضعف نگرش برخی از افراد جامعه 

نسبت به نابینایان و کم بینایان 23 مهر 89
-بررس��ی عوام��ل پدید آورنده مش��کالت عاطفی 

نابینایان و کم بینایان در خانواده ها :23 مهر 90
-آسیب شناسی و بررسی مشکل اشتغال نابینایان و 

کم بینایان : 24 مهر 91.
سومین گام:

انتش��ار ویژه نامه علمی ، فرهنگی و ادبی از س��ال 
87 . به قلم دوس��تان نابینا و کم بینا و تعدادی از 
هم��کاران و یاران همدل ، با نگاهی به قله های پر 
فروغ آن سوی افق و روشنایی بخشیدن به دیدگانی 

که دیدگان نابینایان را بی فروغ می پندارند.

گام چهارم :
و  ه��ا  فعالی��ت  غرف��ه  برپای��ی 

ب��رای  ه��ا  نمایش��گاه  در  ه��ا  توانمن��دی 
 آش��نایی دانش��جویان و بازدی��د کنن��دگان ب��ا 
توانای��ی های گوناگون دوس��تان نابینا و کم بینا از 

سال 78.
پنجمین گام:

گام ش��ادی و تندرس��تی 12 آذر 87 . افتت��اح 
امکانات تربیت بدنی وی��ژه نابینایان و کم بینایان 
برای نخس��تین بار در دانشگاه های کشور و سپس 
برگزاری سالیانه مس��ابقه های ورزشی در دوگروه 

خواهران و برادران  از سال 88.
گام ششم :

اردوی سالیانه علمی و تفریحی به مزرعه دانشگاه ، 
برای آش��نایی دوستان نابینا و کم بینا با طبیعت و 
درک و لمس زیبایی های آن ، در فصل اوج زیبایی 

ها ، بهار،از سال 88.

هفتمین گام  :
برگزاری نشست علمی ، به مناسبت 12 آذر 

ماه روز جهانی معلوالن از سال 90.
با موضوع های :

-راه کارهای ایجاد انگیزه و خود باوری ، 12 آذر 90
-آسیب شناسی و بررس��ی مشکالت درون گروهی 

نابینایان و کم بینایان 13 آذر 91.
گام هشتم :

14 تیرم��اه 91 ویک نخس��تین میزگ��رد ادبی به 
مناس��بت روز قلم با حضور و مشارکت نویسندگان 
،متفکران و صاحبان قلم واندیشه با موضوع بررسی 

جایگاه کنونی ادبیات داستانی در جامعه ایران.
 س��وار بر زورق تفک��ر و خالقیت ، هم��راه با امواج 
دانایی ، به س��وی ساحل ش��کوفایی پارو زدیم تا در 
پرتو فروغ آن ، به اندیش��ه ها غنا بخشیم که غنای 
اندیش��ه هایمان ، غنای قلم ،غنای ویژه نامه دفتر و 

غنای نگاهمان است.
نهمین گام: 

س��اعت نه صبح روز سه شنبه5 دی ماه 19 ،در پرتو 
فروغ مهربانی مهربان ترین مهربانان ، وبا نگاه به راه 

بی پایان کهکشان رشد وتعالی ، جوشش و کوشش
افتتاح سه استودیوی اگوستیک دیجیتال ، با حضور 
رییس دانش��گاه و مع��اون دانش��جویی و جمعی از 
مدیران ، کارمندان و دانش��جویان ، با پوشش رسانه 
ها ، انعکاس در صدا و سیما و سایت های خبرگزاری.
 گامی در مسیر ارتقا سطح کیفی گویا سازی منابع 

علمی و دانشگاهی.
امید ، همچون شمعی است که در دل می تواند، بدل 

به خورشیدی شود.
امید ما ، شس��ته شدن چش��م ها و تغییر نگاه ها به 

عزیزان نابینا و کم بینا است .
آنها فقط یک چیز می خواهند

نگاه مساوی و موقعیت های برابر.

آرزوی کم بینایان و نابینایان:

نگاه مساوی، 
موقعیت های برابر



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  هشتم
14 دی ماه 1391

افتخارات تیم آرامیس
تی��م آرامیس تاکنون با ش��رکت در مس��ابقات 
مختلف کشوری و اس��تانی موفقیت های زیادی 
به دس��ت آورده اس��ت که از جمل��ه می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
کس��ب مقام اول مسابقات س��ازه های ماکارونی 

شهرداری اصفهان در سال 89
کس��ب مقام دوم مسابقات س��ازه های ماکارونی 

دانشگاه آزاد اسالمی در کاشان در سال 89
کسب مقام چهارم مس��ابقات سازه ماکارونی در 

دانشگاه صنعتی بابلسر در سال 90
کس��ب مقام سوم کشوری مس��ابقات سازه های 
ماکارونی دانش��گاه آزاد اس��المی در شهرکرد در 

سال 90
کس��ب مقام چهارم کش��وری خاوران مشهد در 

سطح دانشگاه آزاد اسالمی در سال 90

کسب مقام دوم کشوری سازه های ماکارونی در 
دانشگاه فردوسی مشهد در سال 91

ركورد شكنی در هفته پژوهش 
آق��ای دوک ب��ر در خصوص رکورد ش��کنی تیم 
آرامی��س در هفت��ه پژوهش خاطر نش��ان کرد: 
به مناس��بت هفته پژوهش نمایش��گاه وسیعی با 
شرکت س��ازمان ها و دانش��گاه های مختلف در 
محل نمایشگاه های دایمی استان اصفهان برگزار 
شده بود که تیم ما در غرفه دانشگاه آزاد اسالمی 
واح��د خوراس��گان ) اصفهان ( حض��ور یافت و 
 موفق ش��د با س��ازه خود اقدام به رکورد شکنی 

کند.
وی در خص��وص مش��خصات س��ازه گفت: وزن 
س��ازه 400 گ��رم ب��ود ک��ه طراح��ی آن از نوع 
شبیه سازی س��ازه های مکعب فشاری گسترده 

 به حس��اب می آید و ما توانس��تیم به وسیله آن 
وزن��ه هایی را با مجموع 710  کیلوگرم در مدت 
10 دقیقه روی آن قرار دهیم با اینکه این رکورد 
ش��کنی در جریان مسابقات صورت نگرفته است 
ام��ا آقای متی��ن دوک بر در این ب��اره گفت: ما 
در مس��ابقات کشوری مش��هد که همین امسال 
برگزار ش��د وزن س��ازه خ��ود را از 300 گرم به 
400 گرم ارتقاء دادیم . در آن مس��ابقات با سازه 
300 گرم��ی تیم مقام اول توانس��ته بود حداکثر 
450 کیلوگ��رم رکورد بزند و ما با 400 کیلوگرم 
مقام دوم را به دس��ت آوردی��م و تنها با افزایش 
100 گرمی سازه نسبت به آن مسابقات اکنون به 
رکورد 710 کیلوگرم رس��یده ایم که یک رکورد 
کشوری به حساب می آید و برابر اطالعات اولیه 
این رک��ورد حتی فراتر از رکورد جهانی هس��ت 
ول��ی چون اطمین��ان نداری��م آن را اعالم نکرده 

ایم وی افزود: از مس��ئوالن دانشگاه انتظار داریم 
 تا این تیم را برای ش��رکت در مس��ابقات جهانی 
س��ازه های ماکارون��ی حمایت و ی��اری کنند تا 
بتوانی��م به یاری خداوند رکورد جهانی آن را نیز 

به نام کشور عزیزمان به ثبت برسانیم .
وی درخص��وص برنامه های آین��ده تیم آرامیس 
ادام��ه داد: م��ا درگرایش های دیگ��ر نیز مصمم 
هس��تیم تا سازه های جدیدی را طراحی و تولید 
کنیم و به وسیله آن به رکوردهای باالتری دست 

یابیم . 
وی با تشکر از مساعدت های دکتر خوش فطرت 
و دکتر امامی افزود: به هرحال ما دانشجو هستیم 
و بضاعت مالی چندانی نداریم و انتظار اس��ت که 
هزین��ه های مربوط به این س��ازه به ما پرداخت 
ش��ود تا توان و انگیزه بیشتری برای برنامه های 

آینده داشته باشیم.

آرامیس، تیم رکورد شکن سازه ماکارونی 

 آشنایی با مدیرگروه عمران 
دکتر خوش فطرت مدیرگروه عمران دارای دکترای 
عمران در گرایش آب از دانش��گاه شیراز است و در 
سال 1390 موفق به اخذ مدرک دکترای خود شده 
است . او مقطع کارشناسی ارشد را در همین گرایش 
در س��ال 82  در دانشگاه صنعتی اصفهان گذرانده 
 و دوره کارشناس��ی ایش��ان هم در رشته مهندسی 
عمران – عمران در دانش��گاه صنعتی ش��ریف طی 

شده است. 
ایشان می گوید: زمینه کاری من در بخش مدیریت 
منابع آب در حوزه زاینده رود است که کار تحقیقاتی 
و مدل س��ازی منابع آب این حوزه را انجام داده ام 
و در زمینه اس��تفاده از مدل های عددی برای حل 
معادالت امواج کم عمق ساحلی پژوهش هایی دارم. 
وی که از س��ال 83  به عن��وان هیأت علمی گروه 
عم��ران همکاری داش��ته اس��ت درس گرایش آب 
را در ای��ن گ��روه تدریس می کن��د و بیش از یک 
 ماه اس��ت که به عن��وان مدیرگروه منصوب ش��ده 

است.
 معرفی گروه عمران 

به دنبال ضرورت هایی که احس��اس می ش��د و به 
موازات توس��عه رشته های مختلف در دانشگاه گره 
عمران از مهر ماه س��ال 83  با پذیرش دانشجو در 

مقطع کارشناسی عمران فعالیت خود را آغاز کرد.

به گفته دکتر خوش فطرت این گروه در نظر دارد تا 
به زودی در مقطع کارشناسی ارشد هم کار خود را 
آغاز کند. وی افزود: این گروه از ابتدای تشکیل تاکید 
و تمرکز خود را بر حفظ کیفیت بنا نهاده و در این 
 زمینه کامالً موفق بوده است و هم اکنون از بهترین 
 گ��روه ه��ای ای��ن واح��د دانش��گاهی به ش��مار 
می آید و تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیالن آن 
درمقطع کارشناسی ارش��د در دانشگاه های دیگر 
پذیرفته ش��ده اند و بعضی از آنان به مقطع دکتری 
هم رسیده اند که با توجه به مدت کوتاهی که از عمر 
تشکیل گروه می گذرد، این موفقیت ها کم نظیر و 

ارزشمند است. 
بن��ا ب��ر اظهار مدی��ر گروه عم��ران ه��م اکنون 2 
 نف��ر با رتبه اس��تادیاری، 3 نفر بورس��یه دکتری و 
2 نفر مربی اعضای تمام وقت هیأت علمی این گروه 

را تشکیل می دهند. 

 آزمایشگاه های گروه عمران 
دکت��ر خ��وش فط��رت خاط��ر نش��ان س��اخت 
 ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه ل��زوم کس��ب مه��ارت های 
حرفه ای دانشجویان این رشته همزمان با تأسیس 
گ��روه در س��ال 83  اندیش��ه تأس��یس و تجهیز 
آزمایش��گاه های مناسب در دس��تور کار بوده است 
که با تالش ه��ای صورت گرفته به ویژه از س��وی 

مهندس جبل عاملی معاون عمرانی دانشگاه و تیم 
همراهانشان این هدف در سال 86  با افتتاح مجموعه 
آزمایش��گاه های عمران تحقق یافت به طوری که 
تحقیقاً عرض می کنم این مجموعه آزمایش��گاهی 
با بهترین و معتبرترین دانش��گاه های دولتی کشور 
 قاب��ل رقابت اس��ت و به دلیل آنک��ه تجهیز آن در 
سال های اخیر اتفاق افتاده است امکانات آن گاهی 
از همان دانش��گاه ها نیز بهتر و به روزتر و متناسب 
با فناوری نوین اس��ت که از مزی��ت های این واحد 
دانشگاهی به ش��مار می آید. همین امکانات سبب 
شده است تا آزمایشگاه گروه عمران به دیگر گروه ها 
نیز از جمله گروه معماری، مهندسی آب کشاورزی 
گروه فضای سبز کشاورزی و ... سرویس دهی کند. 

 مسابقات دانشجویی 
دانش��جویان فعال و با نش��اط این گروه با تشکیل 
تی��م های مختل��ف علم��ی و عملیات��ی از جمله 
بتن، س��ازه ه��ای ماکارون��ی و پل ه��ای فوالدی 
کش��ور  دانش��جویان  سراس��ری  مس��ابقات  در 
 ش��رکت ک��رده ان��د و موفق به کس��ب  مقام های 
قابل توجه و ارزش��مندی شده اند که درگفت و گو 
ب��ا بعضی از اعضای این تیم درجریان موفقیت آنان 

قرار گرفتیم.
دکتر خوش فطرت در پایان این گفت و گو به چند 

نکته دیگر هم اشاره کرد. 
وی اف��زود: از نظر امکانات 
سخت افزاری گروه ما هم 
اکنون هیچ کمبودی ندارد 
و از نظ��ر کیفیت تدریس 
دروس مختل��ف هم تاکید 
داری��م که س��رفصل های 
دروس مصوب وزارت علوم 
را در این رش��ته ارائه کرده 
و کامالً رعایت کنیم و من 
ش��خصاً عقیده دارم که با 
توجه به تجارب اینجانب در 
سه دانشگاه بزرگ کشور ما 
دقیق��اً این س��رفصل ها را 
رعایت کرده ایم که نتیجه 
آن ه��م ب��ازده خوبی بوده 
است که دانش آموختگان 
ما داشته اند و توانسته اند 

تحصیالت تکمیلی خود را در دانشگاه های معتبر و 
بزرگ کشور ادامه دهند. 

از س��وی دیگر همین کیفیت و بازدهی سبب شده 
اس��ت تا تعداد زی��ادی از دانش��جویان ما در حین 
تحصیل در دفتر ش��رکت های مختلف مهندس��ی 

پذیرفته شده و به کار مشغول شوند. 

م��ا هم اکن��ون برنام��ه ای را در دس��تور کار خود 
ق��رار داده ای��م تا انجم��ن فارغ التحصی��الن گروه 
را تأس��یس کنی��م و سیاس��تی را اتخ��اذ کنی��م 
 ت��ا ارتب��اط آن��ان با م��ا قط��ع نش��ودو بتوانیم از 
موفقیت ها و موقعیت های آنان کسب اطالع کرده 
و تا آنجا که ممکن است از ظرفیت های علمی آنها 

هم به ضرورت استفاده کنیم.

آشنایی با گروه عمران
  اشاره :

یکی از گروه های فعال و موفق دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان (، گروه عمران است که حدود هشت سال از عمرتشکیل و تأسیس آن در این واحد می گذرد.
حرکت شگفت انگیزی که در دوره صفویه درمعماری اصفهان آغاز شد که حاصل آن بر پا شدن ده ها اثر تاریخی و افتخار آمیز معماری بود، نهضتی را در این شهر پایه گذاری کرد تا جوانان بسیاری به این رشته 

و رشته های مربوط گرایش پیدا کنند به طوری که اکنون، اصفهان را شهر مهندسان هم می خوانند. 
 معماری وعمران الزم و ملزوم و مکمل یکدیگر به حساب می آیند. معماری رویکردی جدی به ارزش های هنری و زیبایی شناختی دارد و عمران مصداقی بر مفهوم مهندسی است. مهندس یعنی کسی که هندسه 
 می داند و علم هندس��ه، علم اندازه گیری و میزان، حس��اب و کتاب اس��ت و چه کس��ی می تواند تصور کند که احداث بناهای پیچیده و منظم عصر حاضر بدون ضروریاتی که علم عمران به دنبال آن اس��ت تحقق 

می یابد. 
برای آشنایی بیشتر با فعالیت و دستاوردهای گروه عمران این واحد دانشگاهی گفت وگویی را با مدیر این گروه ترتیب داده ایم که از نظرتان می گذرد.

اشاره :
در خبرهای هفته پژوهش که در شماره قبلی نسیم دانشگاه به آن پرداختیم آمده بود که تیم آرامیس متشکل از پنج نفر از دانشجویان رشته عمران دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( موفق شدند در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان اقدام به رکورد شکنی کنند.
برای آگاهی بیشتر از این اقدام ارزشمند که به لحاظ علمی حائز اهمیت است و آشنایی بیشتر با فعالیت ها و افتخارات تیم آرامیس با یکی از اعضای این گروه 

آقای متین دوک بر گفت و گویی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد:
به گفته آقای متین دوک بر، تش��کیل تیم آرامیس به چندین س��ال قبل در بیرون از دانش��گاه باز می گردد و با فارغ التحصیل ش��دن اعضای آن از حدود دوسال 

ونیم پیش فعالیت خود را در قالب این تیم و  زیر پوشش این واحد دانشگاهی ادامه دادیم . 
وی افزود : اعضای این گروه را آقای متین ملکوتی دانش��جوی ترم هفتم گروه عمران به اتفاق آقایان سیدس��پهر نیکویی، حمید صادقی، بهنام افش��ار و خودم که 

همگی دانشجویان ترم پنجم گروه هستیم تشکیل می دهند. 
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آزمایشگاه گروه عمران 
ب��ه گفته مهن��دس جبل عامل��ی از همان 
س��ال 83 در محل پیش بینی شده ای در 
 محوطه دانش��گاه ، س��وله ای به مس��احت

12 ه��زار مت��ر مربع ب��ه منظور اس��تقرار 
مجموعه آزمایش��گاهی گروه عمران احداث 
ش��د. در ادامه و در مشاوره با اعضای هیأت 
علم��ی گروه و طراحی آنان، طرح تقس��یم 
بن��دی فض��ای داخلی و اختص��اص حدود 
400 مترمرب��ع ب��ه فضای اداری و س��ایت 
کامپیوت��ری در دو طبق��ه جانمایی و اجرا 

شد. 
در فاصله کوتاهی با توجه به تأکید مدیریت 
دانش��گاه و حمایت آنان، اعتب��ار مورد نیاز 
برای خرید تجهیزات آزمایش��گاهی مربوط 
تأمین و بر اس��اس نظر اعضاء هیأت علمی 
گروه و امکانات مورد نیاز فراهم شد و پروزه 
تجهیز آزمایش��گاه در س��ال 85 تکمیل و 

بهره برداری از آن آغاز شد. 
در حال حاضر این مجموعه آزمایشگاهی از 
بخش های مختلفی تشکیل شده است که 
عبارتند از: آزمایشگاه ئیدرولیک، آزمایشگاه 
مقاومت مصالح ، آزمایشگاه مکانیک خاک 
و آزمایش��گاه تکنول��وژی بت��ون و مصالح 
س��اختمانی ک��ه در کن��ار آن یک س��ایت 
کامپیوتری و مجهز به ویدئو پروژکتور برای 
تدری��س مطلوب واحده��ای نظری احداث 

شده است. 
کاربرد این امکانات به گونه ای است که در 
هر یک از این بخش ها اس��تادان متخصص 
همان آزمایشگاه که دروس نظری را تدریس 
 م��ی کنند به آم��وزش عملی دانش��جویان 

می پردازند. 

الزم به ذکر اس��ت اگر چ��ه در حال حاضر 
در این واحد دانش��گاهی دانشجویان گروه 
 عم��ران ت��ا مقط��ع کارشناس��ی پذی��رش 
تجهی��زات  و  امکان��ات  ام��ا  ش��وند  م��ی 
آزمایش��گاهی آن ب��ه ط��ور کام��ل در حد 
اس��تاندارد و مطابق با فناوری های نوین و 
در حد دانش��گاه های بزرگ و معتبر کشور 
اس��ت که قابلی��ت های آن درح��د مقاطع 
کارشناس��ی ارش��د و دکترای تخصصی نیز 
هست و امید اس��ت در آینده با راه اندازی 
مقاط��ع تحصی��الت تکمیل��ی از امکان��ات 
پیشرفته این آزمایش��گاه ها استفاده بهینه 
ش��ود. از معاون عمرانی دانشگاه خواستیم 
تا کارب��رد هر یک از این آزمایش��گاه ها را 
توضیح دهد ایش��ان با تأکید بر اینکه ارائه 
توضیحات کامل در خصوص هر یک از این 
آزمایش��گاه ها در حیطه اطالعات استادان 
مربوط اس��ت ولی به طور مختصر برای هر 

یک از آن ها توضیحاتی داد. 
 آزمایشگاه ئیدرولیك 

دراین آزمایش��گاه دانش��جویان اطالعات و 
پارامتره��ای ئیدرولیک��ی جریان س��یاالت 
را محاس��به و مش��اهده  می کنند و نتایج 
حاص��ل از آزمای��ش های انجام ش��ده را با 
 مفاهی��م تئوری��ک آن مورد مقایس��ه قرار 
م��ی دهن��د و ب��ا انج��ام آزمای��ش و کار 
عملی نتای��ج عینی را مش��اهده می کنند 
 و بر مه��ارت ه��ای عملیاتی آن��ان افزوده 

می شود. 
آزمایشگاه مقاومت مصالح 

آموزش عملی و کاربرد در این آزمایش��گاه 
می تواند ش��امل همه قطعات فلزی باش��د 
 که در ماش��ین ها و دستگاه های صنعتی و 

سازه ای مورد استفاده قرار می گیرد. 
در این آزمایش��گاه نمون��ه فلزی را از لحاظ 
میزان سختی و مقاومت آزمایش می کنند 
و با اندازه گیری و س��نجش استحکام آن با 
قطعه ای که در طراحی به کار برده ش��ده 
اس��ت، از نظر ایمنی و کاربردی بررسی می 
کنند ک��ه آیا قطعه مورد نظر تحمل نیرو و 
تنش هایی که ممکن است بر آن وارد شود 

را داردیا نه.
این سنجش ها توسط ماشین ها و امکانات 
مختلف آزمایش��گاهی انجام می شود که به 
طور عمده آزمایش کش��ش، پیچش، تست 
ضربه، خم��ش یا خیز در قطعات با مقیاس 

متناسب را شامل می شود. 
 آزمایشگاه مكانیك خاک 

مهندس��ین عمران ک��ه درگی��ر طراحی و 
اجرای پ��روژه های عمران��ی بر روی خاک 
هستند باید بتوانند با انجام محاسبات دقیق 
ایمنی و امکان بهره برداری از س��ازه مورد 
نظرش��ان را فراهم س��ازند و کار مطمئنی 
را به انجام برس��انند. لذا قب��ل از انجام این 
محاسبات الزم است تا رفتار مکانیکی خاک 
همانند فوالد و بتون کاماًل مشخص شود. به 
عنوان مثال واکنش خاک در هنگام برش و 
تحکیم یا موقع عبور آب از آن مورد مطالعه 
قرار می گیرد تا س��ازه ای که بر روی خاک 
احداث می ش��ود بتواند با اطمینان بارهای 

وارده را تحمل کند. 
در ای��ن آزمایش��گاه نیز خوش��بختانه تمام 
امکان��ات، لوازم و تجهیزات آموزش��ی مهیا 
ش��ده و در اختیار دانش��جویان قرار گرفته 

است. 
 آزمایشگاه تكنولوژی بتون 

به باور همه دس��ت ان��درکاران پروژه های 
ساختمانی، بتون از مصالح اصلی در ساخت 
ان��واع بناهای کش��ور به حس��اب می آید و 
به همی��ن اعتبار چگونگی س��اخت و بهره 
من��دی صحیح و اقتص��ادی از آن به دانش 
و امکانات��ی نیاز دارد تا بهترین اس��تفاده از 

آن صورت گیرد. 
مواد اصلی بتون ش��امل س��یمان، ش��ن و 
ماسه اس��ت که خوش��بختانه به وفور قابل 
دس��ترس اس��ت اما اگر فناوری الزم برای 
 ساخت بتون با  دوام، استاندارد و مطابق با 
آئین نامه های معتبر وجود نداش��ته باشد، 
ای��ن ماده نم��ی تواند مقاوم��ت های پیش 
 بینی ش��ده و م��ورد انتظار را در س��اخت 

سازه ها تأمین کند. 
در آزمایش��گاه تکنولوژی بت��ون هدف آن 
اس��ت که با س��اخت نمونه ه��ای مختلف 
آزمایشگاهی به دانش��جویان مهارت تولید 
بتون اقتصادی و استاندارد برای رسیدن به 
مقاوم��ت دلخواه و مورد نی��از آموزش داده 

شود.
دانشجویان رشته مهندسی عمران با وقوف 
ب��ه اطالعات و تجربیات آزمایش��گاهی این 
درس و باورمندی نس��بت ب��ه تأثیر آن در 
آینده ش��غلی خ��ود، توجه خاص��ی به این 
آزمایش��گاه دارن��د و تاکنون توانس��ته اند 
در قال��ب تیم ه��ای مختل��ف، تحقیقات و 
دس��تاوردهای خوبی در این زمینه داش��ته 

باشند.
در ضم��ن ب��رای آگاه��ی از کیفیت تالش 
دانشجویان الزم است تا در گفت و گوهای 
آن��ان  کار  ارزش  و  اهمی��ت  از  مس��تقلی 

اطالعات جامعی ارائه شود. 

اشاره :
پذیرش دانشجو در رشته مهندسی عمران در دانشگاه آزاد اسالمی واحدخوراسگان از سال 1383  آغاز شد و این واحد دانشگاهی مانند اغلب رشته های دیگر از همان ابتدا 

تالش کرد تا با به کار گیری استادانی مجرب نسبت به ارتقا کیفی دانشجویان این رشته اقدام کند. 
از همان سال نخست انبوهی از متقاضیان ادامه تحصیل در این رشته در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسالمی شرکت کردند و در حد ظرفیت این واحد پذیرفته شدند که با 

توجه به اهتمام مسئوالن دانشگاه برای تدارک مطلوب این رشته سرمایه گذاری الزم برای راه اندازی آزمایشگاه و کارگاه های مناسب با دانش روز انجام شد. 
برای آشنایی بیشتر با ویژگی و امکانات آزمایشگاهی گروه مهندسی عمران گفت و گویی انجام داده ایم با مهندس جبل عاملی معاون عمرانی دانشگاه ومدیر و سرپرست این 

آزمایشگاه ها که از نظرتان می گذرد.

آزمایشگاه های گروه عمران ، پیشرفته و کم نظیر

مجموعه آزمایشگاهی 
گروه عمران دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان)اصفهان( 
به طور کامل در حد 

استاندارد و مطابق با 
فناوری های نوین و 

 در حد 
دانشگاه های بزرگ 
و معتبر کشور است 

که در حد مقاطع 
کارشناسی ارشد 

و دکترای تخصصی 
نیز هست و امید 
است در آینده با 
راه اندازی مقاطع 

تحصیالت تکمیلی از 
امکانات پیشرفته این 
آزمایشگاه ها استفاده 

بهینه شود.

 آزمایشگاه مکانیک خاک

 آزمایشگاه هیدرولیک آزمایشگاه مقاومت مصالح

 آزمایشگاه تکنولوژی بتون
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نشریه نسیم دانشگاه از انتشارات روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( 
 به منظور بهره مندی از مهارت های دانشجویان در 
رش��ته ها و مقاطع مختلف دانش��گاهی اقدام به 

جذب خبرنگار افتخاری کرده است.
عالق��ه مندان ب��رای کس��ب اطالعات بیش��تر و 
آگاه��ی از نحوه همکاری می توانند همه روزه در 
 س��اعات اداری به طبقه دوم س��اختمان اندیشه 
)س��ازمان اداری و اجرایی دانشگاه(، اتاق 208  

مراجعه نمایند. 

آمادگی بدنی 
با توجه به اینکه این رشته آمادگی بدنی فوق العاده 
و پیوسته ای را می طلبد آز آقای ظهیری خواستیم 
تا در خصوص فرآیند این آمادگی جس��مانی بیشتر 
توضیح دهد. او گفت: من حداقل روزی دو س��اعت 
تمرین س��نگین و فش��رده دارم و در زمان نزدیک 
به مس��ابقات ای��ن تمرین ها به روزی پنج س��اعت 
در روز افزای��ش می یابد. این تمرین ها برحس��ب 
 ض��رورت های��ی ک��ه مربی��ان و خودم تش��خیص 
 می دهی��م در فضاه��ای مختلف آزاد و س��النی و 

باش��گاه ه��ای مختلفی ک��ه از امکانات 
متفاوت��ی برخوردارند انجام می ش��ود، 
ضم��ن آنکه اصوالً آدم فعالی هس��تم و 
ه��ر روز هفته از صبح زود تا نیم ش��ب 
 کار م��ی کن��م و ش��غلم نی��ز مرتبط با  

فعالیت های ورزشی است. 

برنامه درسی 
این دانش��جوی ورزش��کار که اخیراً در 
مقطع کارشناسی ارش��د روان شناسی 
 ورزش��ی نی��ز پذیرفت��ه ش��ده اس��ت 
م��ی گوید: روان شناس��ی صنعتی را به 
دلیل عالق��ه به روان شناس��ی انتخاب 
ک��رده ام و با توجه به حج��م تمرینات 
روزان��ه و کاره��ای متراکم��ی که دارم 
ط��وری عادت کرده ام ک��ه درس را در 
کالس و دانشگاه خیلی خوب یاد بگیرم 
و ق��درت فراگیری خوب��ی هم دارم چرا 
ک��ه می دانم در خ��ارج از اوقات کالس 
وقت��ی برای��م نمی ماند ک��ه بخواهم به 
کار درس��ی بپردازم. با این روش نمرات 
درسی نس��بتاً خوبی هم دارم به طوری 
که دوس��تانم تعجب  م��ی کنند چگونه 

می توانم همه واحدهایم را پاس کنم.

اخالق ورزشی 
اغلب کس��انی که از دور ناظ��ر رفتار و 
حرکات رزمی کاران هستند همواره این 
سؤال یا دغدغه را دارند که چه تضمینی 
وجود دارد که ورزشکاران این رشته در 
صحن��ه های جدی زندگی گاهی از این 
فنون برای برتری خود استفاده نکنند و 
آس��یب های جدی به طرف مقابل خود 

وارد نکنند. 
این موض��وع س��ؤالی بود ک��ه از آقای 

ظهیری پرس��یدیم، او پاسخ داد، بر خالف تصوری 
 ک��ه وج��ود دارد، به ط��ور طبیعی کس��انی که در 
رش��ته های خش��ن، کار ورزش��ی می کنند عمدتاً 
روحی��ه لطیفی برخوردارند که این لطف خداس��ت 
چون اگر روح هم خش��ن باش��د انس��ان یک جنبه 

حیوانی پیدا می کند و شاید هم بدتر. 
وی اف��زود: م��ن ش��خصاً در مورد اخ��الق خیلی 
ب��ا خودم کار کرده ام و رش��ته ای ه��م که در آن 
تحصیل می کنم به این عزم من کمک زیادی کرده 
اس��ت . به این منظور سعی کرده ام آستانه تحریک 
و تحم��ل خود را باال بب��رم به طوری که هم اکنون 
حس می کنم این آستانه اخالقی باالتر رفته است. 
روحیه گذش��ت را در خودم پرورش داده ام و اینکه 

با لبخن��دی از کنار خیلی از مس��ائل بگذرم و باور 
کرده ام اگر با کسی درگیر شوم چون نبردی نابرابر 
و ناجوانمردانه اس��ت خودم ب��رای خودم بی ارزش 
می ش��وم. حتی اتفاق افتاده ک��ه در جایی باید در 
براب��ر چند نفر از خود دفاع می کردم و بحث حمله 
و تهاجم هم در کار نبوده است باز به گونه ای عمل 
ک��رده ام ک��ه در کوتاه ترین زمان خ��ودم را از آن 
جمع جدا کنم تا ضرورتی پیدا نکند که بخواهم از 
فنون رزمی علیه آنان استفاده کنم و برایم هم مهم 

نیست که آنان در مورد من چه فکری می کنند. 
از طرف��ی ورود به دنیا و کار خیر به 
تلطیف روح انس��ان منجر می شود. 
هم اکنون مهم ترین برنامه زندگی 
م��ن کاری اس��ت که ب��ا بچه های 
Autism  ش��روع کرده ام و خیلی 
ه��م ب��ه آن عالقه دارم، پیش��رفت 
ای��ن بچه ها فوق العاده و تحس��ین 
برانگی��ز اس��ت و در روحیه من هم 
تاثیر زیادی گذاش��ته است جا دارد 
از دکتر آقایی که این عرصه را برای 
من با عالقه مندی و پیگیری گشود 

قدردانی کنم. 

آرزوها 
 آق��ای ظهی��ری در ب��اره خ��ودش 
می گوید: م��ن کمال گرا یا به قول 
روان شناس��ان کام��ل گرا هس��تم 
و در زمین��ه درس��ی تصمی��م دارم 
ت��ا ان ش��اءا...  ت��ا س��طح دکتری 
ادام��ه تحصی��ل دهم و ای��ن دوره 
ب��ا طرح��ی ک��ه در خص��وص   را 
 بچه های Autism  دارم به پایان 

برسانم. 
از نظر ورزش��ی هم به دست آوردن 
کمربن��د بزرگ ترین س��ازمان دنیا 
را ه��دف ق��رار داده ام آن هم نه به 
خاطر شهرت آن بلکه برای رساندن 
س��طح توانائ��ی و مهارت��ی خود به 

درجه عالی. 
 ه��م اکن��ون ب��ه لط��ف خ��دا در 
تس��ت های آمادگی جسمانی ثابت 
شده که بهترین وضعیت را در رشته 
خودم در کشور دارم و آرزومندم که 

خودم را به خودم ثابت کنم. 
آرزوی بزرگ دیگرم س��المت پدر و 
مادرم اس��ت. آنها نقش بزرگی در موفقیت ورزشی 
و درس��ی من داش��ته اند به خصوص پ��درم که از 
جوانی تاکنون پیوسته با ورزش مأنوس است و کار 

می کند. 
برای هنرجوهای خ��ودم هم آرزوهایی دارم و چند 
نفر از آنها خیلی مس��تعد هس��تند و پشتکار خوبی 
هم دارند. هم روی تکنیک آنها و هم اخالق آنان به 
طور جدی کار می کنم تا ان شاء ا... آنها هم موفق 

شوند و به سطوح باال برسند. 
این رزمی کار پرکار می افزاید: من تاکنون چندین 
هزار نف��ر را در کالس های مختل��ف آموزش داده 
 ام. ه��م اکنون س��ی نف��ر به صورت حض��وری در 
کالس های من هستند و آموزش می بینند که بعضی 

 از آنان را مربیان همین رش��ته تشکیل 
م��ی دهند و چن��د صد نف��ر را نیز به 
صورت غیر حضوری مش��اوره می دهم 
و کارم را ه��م اکن��ون بیش��تر بر روی 

استعدادهای خاص متمرکز کرده ام. 
رس��م  ب��ه  پای��ان  در  ظهی��ری   آق��ای 
حق شناسی از استادانش نام می برد و زحمات آنان 
را می س��تاید. در رش��ته جودو  در بخش درگیری 
نزدیک، استاد بختیاری، در رشته کیک بوکسینگ 
دکتر س��یداحمد معین ش��یرازی در تهران، ارشاد 
س��لیمی مربی بدن س��ازم که دانش��جوی همین 
دانشگاه اس��ت و افراد دیگری که همگی بر گردنم 
حق دارند. وی از دو هنر جوی آینده ساز خود هم 

که امید زیادی به آنان دارد نام می برد. 
محسن وفا دار که ده سال است او را تحت آموزش 
گرفته و امید اسماعیلی که پانزده سال دارد و شش 
س��ال است که به طور جدی در حال آموزش است 
و فوق ستاره نوجوانان اصفهان به حساب می آید. 
دانش��جوی ورزش��کار ما این گفت و گ��و را با یک 

رباعی از خیام نیشابوری به پایان برد.
در کودکی یک چند به استاد شدیم

 یک چند ز استادی خود شاد شدیم 
پایان سخن شنو که ما را چه رسید
از خاک برآمدیم و بر باد ش����دیم

خالصه سوابق ورزشی
مربیگری و داوری درجه 1 ملی

مربیگری و داوری بین المللی
داوری بین المللی از 3 سازمان معتبر جهانی

10دوره قهرمان کشور
قهرمان مسابقات آماتور کیک بوکسینگ ترکیه 

2009
قهرمان مسابقات کیک بوکسینگ و موی تای 

حرفه ای ترکیه 2010
قهرمان مبارزات حرفه ای ترکیب هنرهای 

 )Mixed Martial Arts( MMA رزمی
دوبی 2010

قهرمان مبارزات حرفه ای ترکیب هنرهای 
 Mixed Martial( MMA رزمی

Arts( دوبی 2011
نایب قهرمانی در مسابقات حرفه ای 

  MMA جهانی ترکیب هنرهای رزمی
)Mixed Martial Arts( ابوظبی 

2011
دارای رده بندی جهانی در مبارزان 

حرفه ای
نویسنده اولین آیین نامه برگزاری 
لیگ ورزش های رینگی در ایران

رییس کمیته فنی هیأت ورزش های 
رزمی استان اصفهان

مدیر فنی تیم های منتخب کیک 
بوکسینگ استان اصفهان

سرمربی تیم منتخب کیک بوکسینگ 
استان اصفهان در المپیاد ایرانیان

بیش از 50 تقدیرنامه به دلیل بسط و 
گسترش هنرهای رزمی

مبدع به کارگیری فنون روانشناسی در داوری 
کیک بوکسینگ

می خواهم خود م را به خودم ثابت کنم

- من شخصا 
در مورد اخالق 
خیلی با خودم 
کار کرده ام و 

رشته ای هم که 
در آن تحصیل 
می کنم به این 
عزم من کمک 

زیادی کرده 
است.

- ورود به دنیای 
کار به تلطیف 

روح انسان منجر 
می شود. هم 

اکنون مهم ترین 
برنامه زندگی 

من کاری است 
که با بچه های 

Autism شروع 
کرده ام و خیلی 
هم به آن عالقه 
دارم، پیشرفت 
این بچه ها فوق 
العاده و تحسین 

برانگیز است 
و در روحیه من 
هم تاثیر زیادی 
گذاشته است.

  اشاره:
        عباس ظهیری دانشجوی ترم آخر رشته روان شناسی صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( از چهره های موفق ورزشی است که در این 

شماره با او به گفت و گو نشسته ایم.
او م��ی گوید من در رش��ته های آموزش بوکس / کیک بوکس��ینگ / فول کنتاک��ت و MMA  که ترکیبی از هنرهای رزمی اس��ت و آزادترین روش 

مبارزاتی دنیا به حساب می آید تدریس و فعالیت ورزشی خود را متمرکز کرده ام.
وی در توضیح کامل تر این رشته افزود:  در این رشته بهترین رزمی کارهای دنیا دعوت می شوند و من اولین رزمی کاری هستم که از ایران 

در مسابقات این رشته شرکت کرده ام و در رده بندی جهانی سازمان های  حرفه ای نیز حضور دارم.
این ورزش��کار جوان ادامه داد که به دلیل عالقه مندی از دوران کودکی ورزش رزمی را آغاز کرده ام و حدود بیس��ت و ش��ش س��ال 

 اس��ت که در گرایش های مختلف آن تجربه اندوخته ام و پس از کس��ب مقام های مختلف داخلی و خارجی از دو س��ال پیش به دنیای 
حرفه ای وارد شده ام.


