
دربهارآزادی 
جای شهدا خالی

 س��ی وچهارمین به��ار آزادی انقالب 
شکوهمند اس��المی ایران یادآور مرور 
خاط��رات مردم این س��رزمین اس��ت 
ک��ه در پرت��و عنای��ات حض��رت حق 
 ج��ل اعل��ی و رهب��ری حض��رت امام 
خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران توانستند حکومت شاهنشاهی را 
منسوخ کنند و پرچم سبز علوی را علم 
و دستار سرخ علوی را بر پیشانی با رقم 

جاودانگی نقش جبین نمایند.
 با مرور س��ی و چهار س��ال از عمر انقالب 
می توان بحران های مختلفی را متصور شد.
آری در زمان های مختلف فداکاری های 
مردمان این سرزمین را می توان بر قاب 
اندیشه ها مرور کرد که گذر از هر کدام 
آنها آهنگ رش��ادت های این مردمان 
را در ماهور جاودانگی س��از می نماید. 
جدای از هشت سال جنگ تحمیلی که 
ویرانگی ه��ای آن در جای جای میهن 
اس��المی هنوز اس��لیمی های کهنگی 
تجاوز را ترسیم می نماید ، تحریم های 
اقتصادی از یک سو و تهاجم فرهنگی از 
سوی دیگر هنوز که هنوز است سایه آن 

بر ایران زمین افکنده است.
اما آنچ��ه بیش از هر چی��ز دیگری به 
چش��م می خورد هم��ت مردانه اهالی 
سرای مهر است که تحت هیچ شرایطی 
از آرمانهای امام راحل جدا نمی شوند و 
با گام های استوار در مسیر اقتدار ایران 

قدم برمی دارند.
ام��روز حضور نخب��گان در عرصه های 
جه��اد علمی می تواند مش��تی محکم 
بردهان زورگویان غرب وشرق باشد که 
همواره درکمین این مردمان نشسته اند 
والبته دلسوزی مسئولین و ارج نهادن به 
شعور اهالی ایران زمین می تواند وحدت 

و همدلی را مضاعف نماید.
ام��روز بیش��تراز ه��ر زمان��ی نیازمند 
مش��ارکت وخرد جمع��ی اصحاب امام 
خوب��ی ها هس��تیم ت��ا در راهپیمایی           
22 بهمن بار دیگر نقشه شوم مستبدان 
زورگوی زمانه را نقش برآب کنیم وبرای 
 34 امی��ن ب��ار میثاق خ��ود را با رهبر 
فرزان��ه مان حضرت آی��ت اهلل العظمی 
خامنه ای مدظله العالی تحکیم بخشیم.
در پایان تحریریه نس��یم دانش��گاه یاد 
و خاطره ش��هدای پی��روزی انقالب را 

صمیمانه گرامی می دارد.
شهدا جایتان خالی  یادتان مانا 

 یا علی مدد

http://nasim.khuisf.ac.ir

انقالب شکوهمند ارزش ها با هدایت بزرگ مردی که حقیقت همیشه زنده تاریخ است به پیروزی رسید 
تا در عرصه زمامداری عصر ما طرحی نو در اندازد و جان و دل تش�نگان عدالت و ش�یفتگان وارستگی و 
معنویت را برباید. نهالی که با خون پاک ش�هیدان س�رافراز انقالب اسالمی آبیاری شد و اکنون به عنوان 
درختی تناور دستگیر حق طلبان همه جهان است و با دستاوردهای شگرف خود باورهای جدیدی را در 

ذهن و ضمیر جهانیان آفریده است.
 سی و چهارمین سالگرد پیروزی امیدآفرین انقالب اسالمی مبارک باد.

  مهندس منصور حسن زاده
m.hasanzadeh@khuisf.ac.ir
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  صفحه7و8  صفحه2

افتتاح پروژه شماره 3 شرکت 
تعاونی مسکن دانشگاه

هم داستانی علم و هنر در اثبات 
اصالت معماری ایران و اسالم

به گزارش دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان استان 
اصفهان ، بیست و چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور 
جوانان اس��تان در تاریخ یازدهم دیماه س��ال جاری در 
محل استانداری اصفهان و با حضور تمام اعضاء تشکیل 

شد.
در این جلسه محمد جواهری مدیرکل ورزش و جوانان 

و دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان مأموریت این 
اداره کل را فرابخشی ، راهبردی و نظارت دانست و تأکید 
کرد در راس��تای رس��التی که بر عهده داریم برنامه ای 
تدوین شده که در اولویت آن بحث هویت جوانان است 
که در این بین هویت ش��غلی ، بدنی ، دینی و غیردینی 
مالک قرار گرفته و در راس��تای تحقق بخشیدن به این 
مهم ، برنامه های پیشنهادی به دستگاه ها ارائه نموده ایم

در ادام��ه هر ی��ک از اعضاء نقطه نظرات خ��ود را بیان 
کردند ، دکتر فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراس��گان ) اصفهان ( نیز گفت : در برنامه ریزی برای 
جوانان باید به ساختار خانوادگی توجه ویژه ای شود   وی 

همچنین مقوله تغییر پذیری را نیز در جوانان مهم عنوان 
کرد وگفت : در مسائل فرهنگی و اجتماعی ، اگرافرادی 
دیر تغییر می کنند به لحاظ فیزیولوژیکی اس��ت و باید 

برای آنها وقت بیشتری اختیار شود .
دکتر فروغی همچنین به رس��الت س��نگین مدرسه و 
دانش��گاه در حوزه جوانان اش��اره کرد و افزود : اگر این 
دو نهاد رس��الت خود را به درستی ایفا کنند بسیاری از 

مسائل از جمله تهاجمات فرهنگی رفع می شود.
وی همچنی��ن از جمله ایراده��ای وارد بر نظام آموزش 
عموم��ی و آم��وزش عالی را حافظه پ��روری و تأکید بر 
حافظه عنوان کرد و یادآور ش��د : این در حالی است که 

توجه به رشد تفکر در جوانان می تواند به آگاه سازی آنها 
در مباحث دیگر فرهنگی کمک کند .

وی خاطر نشان کرد در دو نهاد آموزش عالی و آموزش و 
پرورش باید تربیت بر تعلیم مقدم شود و با این شیوه به 

فضای سالم فرهنگی در جامعه دست یابین .
ایشان در بخش دیگری بحث نشاط شهروندی را حلقه 
مفق��وده مباحث فرهنگی در جامع��ه و در بین جوانان 
برش��مرد و گفت : باید شرایط ایجاد نشاط در هر شهر 

و مکان فراهم شود .
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( 

در پایان بر ایجاد امید  در جوانان تأکید کرد .

 روزشمار وقایع انقالب اسالمی 57

بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی از واحد خوراسگان )اصفهان(
 صفحه5
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اعزام چهار گروه دانشجویی به 
عتبات عالیات

  صفحه14و15

هماهنگ با تپش لحظه های زندگی، 
دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر فروغی : 
باید  در جوانان امید 

ایجاد کنیم 
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 نسیم دانشگاه

 به گزارش ش��رکت تعاونی مسکن دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد خوراس��گان )اصفهان( 
پ��روژه ش��ماره 3 ش��رکت تعاونی مس��کن 
واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  کارکن��ان 
خوراس��گان )اصفه��ان( ک��ه در زمینی به 
مس��احت 710 مترمرب��ع و زیربنای 3064 
مترمربع س��اخته ش��ده در ایام ا.. دهه فجر 
 انقالب اس��المی افتتاح و به به��ره برداری 

می رسد.
مهن��دس امید خواجه رئی��س هیات مدیره 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( با اعالم 
ای��ن خبر افزود : این مجتمع مس��کونی که 
در بل��وار ارغوانیه و در فاصله چندصدمتری 

دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان 
)اصفهان( واقع ش��ده ، دارای 18 دس��تگاه 
آپارتم��ان دوخوابه ، ی��ک طبقه پارکینگ ، 
نی��م طبقه انباری ، دو حی��اط اختصاصی ، 
یک حیاط عمومی ، البی و سوئیت نگهبانی 
است که در مجموع در 7 طبقه احداث شده 
و دو دستگاه آسانسور نیز برای انتقال افراد 

و بار درآن پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه درساخت این مجتمع 
از مرغوب تری��ن مصالح موجود بهره گیری 
ش��ده اضافه ک��رد : ب��ا اس��تفاده از پنجره 
های UPVC و شیش��ه ه��ای دوجداره ، 
دیوارهای جانبی عایق کاری ش��ده و امثال 
آن س��عی ش��ده تا موضوع بهینه سازی در 

اس��تفاده از انرژی به ش��کل مطلوبی دراین 
مجموعه رعایت شود.

مهندس خواج��ه درخصوص نحوه واگذاری 
واحده��ای مذکور ب��ه اعضاء این ش��رکت 
تعاونی گف��ت : کار ارزش گذاری واحدهای 
مختل��ف این مجتمع براس��اس قیمت تمام 
ش��ده توس��ط هیات کارشناس��ان رس��می 
دادگس��تری اصفهان صورت گرفته و جلسه 
انتخاب و واگذاری واحدهای مذکور براساس 
امتیازات کس��ب شده اعضاء )براساس مبلغ 
و زمان س��رمایه گذاری( در دهه فجرامسال 
برگ��زار ش��ده و کلی��د واحده��ا دراختیار 

همکاران واجد شرایط قرار می گیرد.
زحم��ات  از  قدردان��ی  ب��ا  ادام��ه  در  وی 

مدیرعامل وسایر اعضاء هیات مدیره شرکت 
تعاونی مسکن دانشگاه در ساخت این پروژه 
از حمایت ه��ای بی دریغ رئیس دانش��گاه 
و مع��اون مال��ی و اداری ک��ه ب��ا پرداخت 
وام س��اخت مس��کن مس��اعدت الزم را به 
همکاران به عمل آوردند ستایش کرد وصبر 
وشکیبایی اعضاء این پروژه را در سال های 

اخیر مورد تحسین قرارداد.
مهن��دس امید خواجه درپای��ان توضیحات 
خ��ود به دیگر فعالیت های ش��رکت تعاونی 
مس��کن کارکنان دانشگاه اشاره کرد واظهار 
داش��ت مراحل نازک کاری پروژه شماره 4 
ش��رکت تعاونی مس��کن کارکنان دانشگاه 
نیز در بلوار ارغوانیه با س��رعت قابل قبولی 

 درح��ال انج��ام اس��ت و ان ش��اء ا.. ط��ی 
 م��اه های آینده آماده تحویل و بهره برداری 

می شود.
گفتن��ی اس��ت پ��روژه ش��ماره 1 ش��رکت 
تعاونی مس��کن کارکنان دانش��گاه با عنوان 
» مجتمع مس��کونی جی« و پروژه ش��ماره 
2 این ش��رکت تعاونی با عن��وان » مجتمع 
مس��کونی سروستان « درسال های گذشته 
توس��ط ش��رکت تعاونی مس��کن کارکنان 
دانش��گاه احداث و درمجم��وع به 82 نفر از 
 همکاران واگذار ش��ده است که با احتساب 
واگذاری های پروژه ش��ماره 3 ، این شرکت 
از  یکصدنف��ر  مس��کن  تاکن��ون  توانس��ته 

همکاران دانشگاه را تامین کند.

شمارش معکوس برای افتتاح پروژه شماره 3 شرکت تعاونی مسکن دانشگاه آغاز شد

12بهمن 1357 
 "امام  خمینی")س( پس از 14 س��ال دوری از وطن 
در میان اس��تقبال پر شور و میلیونی مردم به ایران باز 
گش��تند. روزنامه کیهان طول صف جمعیت استقبال 

کننده را 33 کیلومتر اعالم کرد. 
 در حالی که مراس��م ورود حض��رت" امام "به طور 
مستقیم از تلویزیون پخش می شد، نظامیان با یورش 
به این س��ازمان از ادامه پخ��ش آن جلوگیری کردند. 
این امر چنان مردم را خشمگین کرد که برخی از آنها 

تلویزیونی های خود را شکستند. 
  "امام  خمین��ی")س( پس از ورود به تهران از میان 
انبوه جمعیت استقبال کننده به سوی قطعه شهدا در 
بهش��ت  زهرا رفتند و در آنجا طی یک نطق تاریخی و 
مهم دیدگاه های خود را درباره شاه، دولت، مجلسین، 

ارتش و برنامه های آینده در کشور اعالم فرمودند. 
 امام خمینی:سلطنت خالف حقوق بشر است

 رئیس شهربانی تهران ترور شد
13بهمن 1357 

 خبرگزاری فرانسه:یک ژنرال ارتش به دیدار امام رفت
 امام:دولت را بزودی معرفی می کنم

 صف یک کیلومتری در اطراف منزل امام
 امام : دولت فعلی فاسد و غیر قانونی است و باید برود
 بختیار:اوضاع امروز نتیجه 25 سال دیکتاتوری است

یک مقام ساواک ترور شد
14ـ بهمن1357

 تعیین اعضای شورای انقالب از سوی امام خمینی
 امام: دولت را بزودی معرفی خواهم کرد 

 امام خمینی در جمع همافران نیروی هوایی به دولت 
بختیار هشدار دادند که کنار برود.

 انقالب ایران به کشورهای عرب سرایت کرد 
 بختیار: اوضاع امروز نتیجه 25 سال دیکتاتوری شاه است 
  ش��هردار تهران اس��تعفای خود را به امام خمینی 

تسلیم کرد
  امام   خمینی: دولت فعلی غاصب و غیرقانونی است 
و باید کنار رود. افراد ارتش فرزندان ما هستند و باید به 

دامان ملت باز گردند. 
15بهمن 1357 

 بختیار:اجازه تشکیل دولت موقت نمی دهم
 زد و خورد موافقان و مخالفان رژیم در تربت جام

 موسسه آموزشی فرح بنام علی شریعتی نامیده شد
 یک مقام فرماندار نظامی:اجتماعات با نظم و آرامش 

آزاد است
 تلگرام آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی به امام خمینی 

 نوفل لوشاتو : قلب ایران در اینجا می تپد
 یک مشت خاک فرانسه،از سوی ساکنان نوفل و شاتو 

به امام خمینی هدیه شد
 مذاکرات آمریکا و انگلیس درباره ایران

 لغو قرادادی ده میلیاردی خرید اسلحه ایران از آمریکا
کارکنان نخست وزیری اعتصاب کردند

 پرسنل سازمان جغرافیای کشور به دیدار امام رفتند.
16بهمن 1357

 تعیین مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت 
موقت توسط امام خمینی

 کارکنان نخست وزیری در جهت همبستگی با ملت 
ایران، اعتصاب کردند.

 تحصن کارمندان وزارت خارجه علیه اردشیر زاهدی
 طالقانی: فرماندهای پایگاه های هوایی باید به مردم 

پاسخ مناسب بدهند.
 رییس سیا:ناکامی سیا در ایران جدی بود

 کیسینجر:می ترسم حوادث ایران به سایر کشورهای 
دوست دولت آمریکا سرایت کند.

17 بهمن 1357 
 امام خمینی در جمع خبرنگاران در مورد دولت موقت 
و وجوب اطاعت از آن سخنرانی کردند و به پرسش های 

خبرنگاران پاسخ دادند.
 امام در جمع روحانیون و پرسنل نظامی ضمن اندرز 
ب��ه ارت��ش و دولت غاصب، تبعی��ت از دولت موقت را 

تکلیف همگان دانستند
 پرواز بی سابقه فانتوم ها و هلی کوپترها بر فراز تهران

 امام خمینی:اگر دولت کنار برود آشفتگی ها را حل 
می کنیم.

 جلسه مجلس با شدید ترین تدابیر امنیتی: الیحه   
انحالل ساواک و محاکمه وزرا تصویب شد.

 نخست وزیر با هلی کوپتر به مجلس رفت.

 اعضای شورای انقالب و دولت موقت اعالم شدند.
 طالقانی:حکومت اسالمی در انحصار هیچکس نیست.

18بهمن 1357 
 دول��ت انقالبی وزارتخانه ها را توس��ط کارمندان به 

دست می گیرد
 مالقات گروهی از نظامیان با امام خمینی

 بازرگان در دفتر جدید نخست وزیری موقت مستقر شد
 ژنرال هایزر از ایران رفت

 اردشیر زاهدی اسناد سفارتخانه را ربوده است
 طالقان��ی: نامه های جعلی تهدی��د آمیز تحریکات 

عوامل رژیم سابق است.
 س��رهنگ ش��کوری، رییس آجودانی س��تاد لشکر 
شصت و چهار رضائیه، به هنگام رفتن به پادگان، اعدام 

انقالبی شد. 
 آیت اهلل العظمی گلپایگانی:ارتش باید به ملت ملحق 

شود.
 روحانی��ون و مردم زنجان و بخش های تابعه در یک 
راهپیمایی بی س��ابقه پنجاه هزار نفری، حمایت قاطع 
خود را از امام خمینی و نخست وزیر منصوب او اعالم 

داشتند. 
 آسوشیتدپرس خبر داد: »دیپلمات های غربی نزدیک 
به ارتش معتقدند که ژنرال ها به این نتیجه رسیده اند 

که برای کودتا قوی نیستند.« 
 رادیو لندن و رادیو مسکو، هر دو خبر دادند: »صدها 
تن از افسران سابق، از جمله چند تن از امرای ارتش که 
به علت مخالفت شاه از ارتش اخراج شده اند، پشتیبانی 

خود را از آیت اهلل خمینی اعالم کردند.« 
 فرمان��دار نظام��ی تهران به این دلی��ل که مردم به 
مقررات حکومت نظامی اهمیت نمی دهند، ساعات منع 

عبور و مرور را کاهش داد. 
 سیزده نفر دیگر از نمایندگان مجلس استعفا دادند. 

 مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد از اوضاع ایران 
اظهار نگرانی کرد. 
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 جمعی از پرسنل نیروی هوایی با انجام رژه و خواندن 
سرود در مقابل حضرت امام، با حرکت، اسالمی مردم 

ایران و رهبری نهضت اعالم همبستگی کردند. 

 ستاد ارتش، عکس روزنامه کیهان مبنی بر رژه افسران 
نیروی هوایی در مقابل حضرت امام را تکذیب کرد. 

 در درگیری های گرگان، پنج نفر کش��ته و یازده نفر 
مجروح شدند. 

 خانواده افسران بازداشتی نیروی هوایی، همچنان با 
ادامه تحصن، تهدید به اعتصاب غذا کردند. 

 ش��ریف امامی که از طرف دادستانی ممنوع الخروج 
شده بود، از کشور گریخت. 

 مردم به بازرگان رای اعتماد دادند
 بختیار : من و بازرگان می توانیم توافق کنیم.
 تکذیب کودتای ارتش علیه بختیار و بازرگان

20بهمن 1357
 با حمله مأموران گارد به پادگان نیروی هوایی تهران، 
جنگ خیابانی آغاز ش��د. به گفته همافران، وقتی که 
رادیو اعالم کرد فیلم ورود امام خمینی )ره( بعد از اخبار 
تلویزیون نمایش داده خواهد شد، آنها در سالن پادگان 
اجتماع کردند. با ظاهر ش��دن تصویر حضرت امام بر 
صفحه تلویزیون، طنین صلوات س��الن را پر کرد و در 
این هنگام، افراد گارد به سوی آنها تیراندازی کردند و 

درگیری آغاز شد. 
 اجتم��اع مردم در کن��ار خوابگاه هماف��ران نیروی 
هوایی که از س��اعت ده ش��ب آغاز شده بود همچنان 
ادامه یافت. ترس مردم این بود که در صورت پراکنده 
شدن، نیروهای گارد، بار دیگر به همافران حمله کنند، 
لذا از دفتر حضرت امام کسب تکلیف کردند و دفتر امام 

توصیه کردند که پراکنده نشوید. 
 در ای��ن هن��گام مردم ب��ه کوچه های اط��راف پناه 
بردند اما مأمورین توانستند یکصد و پنجاه و دو نفر را 
 دستگیر و به محل استقرار حکومت نظامی در یکی از 
کالنت��ری های ته��ران منتقل کنند. ) ظاه��را اولین 
کالنتری که به دست مردم افتاد همین کالنتری بود.( 
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 نبرد های خونین واحدهای مسلح در تهران

 از این پس، خبر س��قوط کالنتری ها به دست مردم 
یکی پس از دیگری به گوش می رسد. 

 کالنتری های تهران نو، )چهارده و ش��انزده و بیست 
و یک و نه( و نارمک )ده و یازده( و ش��هر ری، سقوط 

کرده و همچنین یک هلی کوپتر گارد در آسمان تهران، 
ساقط شده است. 

 فرمان��دار نظامی ته��ران در اعالمیه ش��ماره چهل 
خود، س��اعات حکوم��ت نظامی را از س��اعت چهار و 
نیم بعدازظهر تا س��اعت پنج صبح افزایش داد. پس از 
شدت گرفتن حمالت مردم به کالنتری ها و پادگان ها، 
فرماندار نظامی تهران در همین روز ساعت منع عبور و 
مرور را تا ساعت 12 ظهر افزایش داد. یعنی مردم تنها 
از س��اعت 12 تا چهار و نیم بعدازظهر اجازه خروج از 

منازل خود را دارند.
 حضرت امام خمینی حکومت نظامی اعالم ش��ده 
از طرف فرماندار نظام��ی تهران، را ملغی اعالم کردند 
و فرمودند : "اعالمی��ه امروز حکومت نظامی خدعه و 
خالف شرع است و مردم به هیچوجه به آن اعتنا نکنند 
... اخطار می کنم که اگر دس��ت از این برادر کش��ی بر 
ندارند و لشگر گارد به محل خودش برنگردد ... تصمیم 

آخر خود را به امید خدا می گیریم." 
 همچنی��ن دولت موقت، اعالمیه حکومت نظامی را 

یک توطئه توصیف کرد. 
 پیام فوری آیت اهلل طالقانی:به طرفین نبرد :به س��رباز
خانه ها  برگردید امام خمینی: من هیچ سخنگویی ندارم
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 تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه 

 شبه کودتای نظامی در هم شکسته شد
 م��ردم تس��لیحات را تصرف کردند و اس��لحه ها و 

مهمات آن را بردند
 اخطار شدید امام خمینی : دستو جهاد هنوز صادر 

نکرده ام ولی تصمیم آخر را می گیرم.
 امام : اعالمیه حکومت نظامی خدعه و خالف شرع 

است به آن اعتنا نکنید.
 مردم برای دفاع از انقالب در سراسر شهر سنگر بسته اند

کالنتری ها تصرف شدند
 ب��ازرگان: اعالمیه فرمان��داری نظامی توطئه علیه 

انقالب است
 بختیار: من برای مذاکره آماده هستم

 نخس��ت وزیری،مجل��س ش��ورای مل��ی ،مجلس 
سنا،ژاندارمری،شهربانی و رادیوتلویزیون سقوط کرد.

روزشمار وقایع انقالب اسالمی در سال 1357
 12 تا 22 بهمن



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  نهم 
3 بهمن ماه 1391

 بر اس��اس گزارش معاونت فرهنگی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( چهار 
گروه از دانش��جویان رشته های مختلف این 
دانش��گاه در  روز بهمن ماه جاری به عتبات 
عالیات و زیارتگاه ها و امکان مقدس کش��ور 
عراق اعزام می ش��وند ، برای آگاهی بیشتر از 
این سفر زیارتی گفت و گویی انجام داده ایم 
با آقای محمد کاظمی دبیر هیأت دانشجویی 
امیرالمومنین)ع( دانش��گاه که از تشکل های 

فعال دانشجویی به شمار می آید.
وی که دانشجوی ترم پنجم رشته مهندسی 
عمران اس��ت در این باره گفت: برای تقویت 
و توس��عه فضای دینی و فرهنگی دانشگاه از 
س��ال گذشته پیشنهاد دادیم تا کاروان هایی 
از دانش��جویان داوطلب ای��ن واحد به امکان 
متبرکه و مقدس��ه اعزام ش��وند، برای اولین 

در سال گذشته و در قالب ب��ار ای��ن کار 
اعزام دو کاروان انجام 
شد و برای اینکه 
به  ای   لطم��ه 

کار درس دانش��جویان وارد نشود و انگیزه ای 
برای اس��تقبال آنان فراهم گ��ردد ، تعطیلی 
بین ترم را برای این اعزام انتخاب و پیشنهاد 
کردیم. وی افزود: س��ال گذشته دو کاروان به 
تفکیک خواهران و برادران به عتبات عالیات 
اعزام ش��دند که هر یک از آنها متشکل از 38 

دانشجو بود.
آقای کاظمی خاطر نش��ان ک��رد: با توجه به 
اس��تقبال وس��یع دانشجویان امس��ال شمار 
کاروان ه��ای اعزام��ی را  ب��ه چه��ار کاروان 
افزایش دادیم که مراحل قانونی آن با تائید و 
 نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانش��گاه های استان انجام ش��ده است، وی 
گفت: این سفر یک هفته به طول می انجامد 
که ش��رکت کنن��دگان در آن 3 روز در نجف 
اشرف، 3 روز در کربالی معلی و یک روز هم 
درکاظمین استقرار می یابند، ایشان ادامه داد: 
برای ارتقا س��طح آگاهی شرکت کنندگان از 
اصول و آداب زیارت و همچنین فلسفه حاکم 
بر آن، چهار جلس��ه توجیهی برای حاضران 
در سالن امیرکبیر دانش��گاه برگزار کردیم و 
همچنین با معرفی کتاب خصایص الحسین 
و برگ��زاری آزمون��ی از مطال��ب آن و ب��ر 
اساس امتیاز کسب شده توسط هر یک 
از دانش��جویان، افراد اعزامی را انتخاب 

کردیم.
وی ب��ا قدردانی از هم��کاری خوب و 
صمیمانه رییس دانشگاه دکتر فروغی، 
مع��اون فرهنگی   دکتر اس��ماعیلی و معاون 
 پژوهش��ی دکتر نجف��ی خاطر نش��ان کرد، 
برنامه های وس��یع فرهنگی ب��رای این اعزام 
پیش بینی ش��ده است تا دانش��جویان عزیز 
بتوانن��د حداکثر بهره مندی را  از این س��فر 

داشته باشند.

آقای کاظم��ی گفت: دانش��جویان با بدرقه 
از س��وی مسئوالن دانش��گاه و خانواده ها از 
محل گلس��تان ش��هدای اصفهان به منطقه 
ش��لمچه اعزام می ش��وند و پ��س از تجدید 
میثاق با ش��هیدان ای��ن منطقه به ترتیب به  
نجف )اش��رف(، کربالی معل��ی و کاظمین 
اع��زام خواهند ش��د و ما ب��رای اینکه تمام 
مراح��ل این س��فر را آگاهانه رص��د کنیم، 
اق��الم فرهنگی زیادی را پی��ش بینی کرده 
ایم که در طول س��فر و بر حس��ب ضرورت 
در اختی��ار اعضای ای��ن کاروان قرار دهیم ، 
از جمله تهیه و ارائه بروش��وری از گلس��تان 
ش��هدای اصفهان تا ش��لمچه ، ارائه بروشور 
دیگری از ش��لمچه تا نجف اشرف و از نجف 
اشرف تا کربال و بروشور دیگری هم از نجف 
اش��رف تا کربال در اختیار آن��ان قرار خواهد 
گرفت ک��ه در آن اطالعات الزم در خصوص 
امام��ان مدف��ون در هر یک از ای��ن اماکن و 
همچنین مساجد و مراکز متبرکه درج شده 
اس��ت و در نهایت بروشوری هم از کاظمین 
به اصفهان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت 
ک��ه در آن توصی��ه ه��ا و راهکارهایی برای 
بهره مندی حداکثری از این س��فر ارائه شده 
است ، همچنین یک مس��ابقه کتاب خوانی 
 نیز در طول س��فر برگزار می کنیم و جوایز 
ارزن��ده ای چ��ون ق��رآن کری��م و برخ��ی 
 هدای��ای دیگر به برگزی��دگان تعلق خواهد 

گرفت.
تحویل کت��اب های معرف��ی اماکن متبرکه، 
نقش��ه جامع اماکن مذکور ، فهرست علمای 
مدفون در س��رزمین های مقدس ، کتاب ها 
و CD هایی ش��امل ادعیه و آداب حضور در 
 این ام��کان از دیگر برنامه های ما به ش��مار

می آید.

تأمین هزینه سفر
آق��ای کاظمی در مورد تأمین هزینه و کمک 
هزینه این س��فر برای دانشجویان گفت که با 
پیگی��ری های زیادی که انجام دادیم، از چند 
کانال از جمله: بان��ک ملی ایران و بانک ها و 
موسس��ات مالی دیگر مانند  بانک مهر ایران 
، موسسه مالی نیمه ش��عبان و صندوق رفاه 
دانش��جویی بی��ن 300 تا 500 ه��زار تومان 
وام ق��رض الحس��نه فراهم ش��د و در اختیار 
دانش��جویان قرار گرفت که البت��ه هر یک از 
دانش��جویان با توجه به محدودیت هایی که 
وجود  داش��ت می توانس��تند از تس��هیالت 
حداکثر دو مرکز اس��تفاده کنن��د و در اینجا 
جا دارد از مس��اعدت ارزش��مند صندوق رفاه 
دانش��جویی که با تصویب مسئوالن دانشگاه 
بیش��ترین همکاری را در این زمینه داشتند 

تشکر و قدردانی کنیم.
ایش��ان ادامه داد: برای تأمین موارد امنیتی و 
حفاظتی کاروان ها نیز پیش بینی های الزم 
انجام ش��ده است و عالوه بر هماهنگی کامل 
با وزارت امور خارجه، س��ازمان حج و زیارت 
و سازمان مسئول در کش��ور عراق و نظارتی 
ک��ه بعثه مقام معظم رهبری بر این کار دارند 
 کاروان ب��ا اس��کورت در کش��ور ع��راق تردد 

می کنند تا حادثه ای برای آنها ایجاد نشود.
آقای کاظمی اضافه کرد : هتل های تخصیص 
یافته به کاروان ها نیز بس��یار مناس��ب است 
که با بهترین امکان��ات و نزدیک ترین فاصله 
به حرم خدمات الزم را به دانش��جویان عزیز 
ارائ��ه می کنند.و روحانیون محترم کاروان ها 
نیز در قالب برنامه های مش��خصی که گاهی 
به طور مشترک برای همه کاروان ها و گاهی 
به صورت اختصاصی برای هر کاروان به اجرا 
درمی آید  در اختیار دانشجویان خواهند بود.

اعزام چهار گروه دانشجویی به عتبات عالیات

به گزارش معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
)اصفه��ان( اولین فیلم تولی��دی دانش��جویان این واحد 
دانشگاهی با عنوان:" ما همه تنهاییم" آماده اکران است 
و در ایام دهه فجر انقالب اسالمی به روی پرده می آید.

 ب��رای آش��نایی بیش��تر ب��ا ویژگی ه��ای ای��ن فیلم و 
دس��ت اندرکاران آن با آقای حامد توس��لی ، نویسنده، 
کارگردان و یک��ی از بازیگران فیلم گفت وگویی انجام 

داده ایم که از نظرتان می گذرد.
حامد توس��لی، دانش��جوی ترم هفتم رشته حقوق در 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان)اصفهان( 
اس��ت. وی دوره فیلمنام��ه نویس��ی و فیلم 
س��ازی را در انجم��ن س��ینمای ج��وان 
گذرانده و دوره بازیگری را نیز با استاد 

امین تارخ طی کرده است. 
آق��ای توس��لی در م��ورد موض��وع 
 فیلم م��ی گوی��د: درای��ن فیلم از 
آسیب های اجتماعی که دختران 
دانشجوی ساکن در خوابگاه های 
دانش��جویی ممکن است گرفتار 
آن شوند پرداخته ایم وی افزود: 
مدت زمان این فیلم 40 دقیقه 
است و مراحل پیش تولید آن 
را از مردادماه سال جاری آغاز 
کرده ایم، مدت 4ماه نوش��تن 
فیلم نامه به طول انجامیده و تاکنون 
در مجموع 6 ماه برای تولید این فیلم 
وقت گذاشته ایم که هنوز ادامه دارد.

ایشان به دوس��تانش توصیه می کند 
که بدانند این اولین تجربه فیلم سازی 
در این دانش��گاه است و عالقه مندان 

م��ی توانند این راه را بدون ه��راس ادامه دهند و تولید فیلم را با 
همه زحمت هایی ک��ه دارد آنقدر بزرگ نبینند که از پس انجام 

آن برنیایند.
ای��ن دانش��جوی هنرمند ادام��ه داد: من از دبیرس��تان عالقه به 
کارس��ینما داش��تم و دراین زمینه فعالیت می ک��ردم و به لطف 
خدا وارد این دانش��گاه که ش��دم فضا را برای تولید فیلم مساعد 
یافتم و با تالش و پیگیری همه جانبه موفق ش��دیم تا این پروژه 
را به انجام برس��انیم. وی با قدردانی از حمایت های دانش��گاه به 
ویژه معاونت فرهنگی ، خانواده و دوستان همکارش افزود، هزینه 
تولید این فیلم بیش از برآورد اولیه ما بود و دانش��گاه نیز حدود 
ده میلیون ریال به ما کمک کرد، امیدواریم این واحد دانشگاهی 
درکنار حمایت های معنوی ، حمایت مادی مضاعفی را در دستور 

کار خود قرار دهد.
آقای توسلی در مورد نحوه تامین تجهیزات مورد نیاز برای تولید 
این فیلم گفت: دوربین و سایر تجهیزات را از شرکت های بیرون 

کرایه کرده ایم.
این دانش��جوی هنرمند درپایان همکاران صحنه و پش��ت صحنه 

خود را اینگونه معرفی کرد:
بازیگران : پگاه پیراس��ته ، فرزانه ابطحی ، ندا طاهری زاده ، علی 

رحیمی ، محمد اسماعیل عطایی.
عوامل پش��ت صحنه: تصویرب��ردار: میثم باقری ، 

دس��تیار تصویربردار: امیر ش��یرانی، صدابردار: 
علی سیدی  منشی های صحنه: فرزانه ابطحی 
و ندا طاه��ری زاده و طراحی صحنه و لباس: 

حامد توسلی و  پگاه پیراسته.

اکران اولین فیلم دانشگاه

بنا به گزارش معاونت فرهنگی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان 
)اصفهان( تش��کل های فرهنگی و هنری دانشجویان به مناسبت ایام ا.. 
دهه فجر انقالب اس��المی، ویژه برنامه هایی را به اجرا در می آورند ، بر 

این اساس :
-  برپایی نمایش��گاه عکس وکتاب به مدت یک هفته ازتاریخ41 تا 91 
بهمن ماه در خیمه ای که کنار ورودی ساختمان اندیشه برپا شده است 
این نمایش��گاه شامل مجموعه ای اس��ت که از سوی شورای هماهنگی 

سازمان تبلیغات اسالمی به این مناسبت انتشار یافته است.
- گروه س��مفونیک آوازی دانش��گاه با اجرای بیست نفر از اعضای خود 
، قطعات��ی را با عنوان س��مفونی س��تاره های خاکی آماده کرده اس��ت 
ک��ه به هم��راه چند قطعه منتخب از س��مفونی های گذش��ته آن را در           

برنامه های مختلف به اجرا درخواهد آورد.
-  برپایی نمایشگاه عکس با گوشی تلفن همراه با موضوعیت ایام ا... دهه 

فجر وانتخاب بهترین آثار و تقدیر ازنفرات اول تا سوم
- برگزاری یک دوره مس��ابقات تئات��ر خیابانی با موضوع نقش جوانان و 

دانشجویان در انقالب به همراه تقدیر از گروه های برتر

برنامه های دانشجویان 
به مناسبت ایام ا.. 

دهه فجر

توضیح :
در ش��ماره قبلی نسیم دانشگاه مصاحبه ای با دکتر خوش فطرت مدیرگروه 
عمران دانشگاه انجام دادیم که ایشان دربخشی ازآن به همکارانی اشاره کرد 
که درتاس��یس و پی ریزی آزمایشگاه های گروه عمران نقش محوری داشته 
اند که الزم اس��ت از تالش های مهندس س��عادتمند که بیش��ترین نقش را 
دراین زمینه داش��ته و همچنین همکاری مهن��دس پاک نژاد و دکتر خوش 
فطرت یاد کنیم و همت واالی آنان را در راه اندازی این آزمایشگاه ارزشمند 

بستاییم.
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دبستان شماره 2 

راهنمایی سما3

یــک دوره مســابقه ماشــین هــای بادکنکــی در 
 محــل دبســتان ســما 2 برگزار شــد که طــی آن 
دانــش آمــوزان پایــه دوم ایــن واحد آموزشــی 
 بــا ماشــین های دســت ســاخته خــود بــه رقابت 

پرداختند. 

به گزارش دبستان سما 2 ، نمایشگاهی از آثار دانش آموزان 
شرکت کننده در جشنواره جابربن حیان در آستانه ایام ا... دهه 
فجر انقالب اسالمی در محل دبستان شماره 2 سما برگزار شد 
 که نماینده حوزه معاونت سما و همچنین دانش آموزان همه 
پایه ها از آن بازدید کردند. الزم به ذکر است این نمایشگاه به 
مدت 3 روز در مدرسه دائر بود و پس از انجام مراحل داوری، 
دو طرح منتخب به اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 ارسال شد 

تا با پروژه های برگزیده دیگر مدارس به رقابت بپردازد. 

دانش آموزان مدرسه راهنمایی 3 در مسابقات معارف اسالمی در سطح مدرسه شرکت کردند و نفرات زیر با شرکت 
در مسابقات ناحیه 3 آموزش و پرورش و رقابت با سایر دانش آموزان رتبه های برتر ناحیه را به دست آورند و به 
مرحله استانی این مسابقات راه یافتند،برگزیدگان رشته های مختلف عبارتند از: حسین ساسانی)رتبه اول رشته نهج 
 البالغه، راهیابی به مرحله استانی(،کوشا ناجی)رتبه سوم ، رشته انشای نماز(،کورش حسینی)نفر برگزیده رشته احکام(

پارسا سازش)نفر برگزیده رشته احکام(

حضــرت  ســعادت  بــا  میــالد  خجســته  بــا  زمــان   هــم 
رســول اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع(  مراسم جشنی 
در محل دبستان سما 2 ، با شرکت دانش آموزان و کارکنان 
مدرســه برگزار شــد و از حاضران پذیرایی به عمل آمد . 
ضمنًا به همین مناسبت نوآموزان آمادگی و دانش آموزان 
پایه اول این واحد آموزشــی در مراســم جنگ شــادی که 
 در تاالر فرهنگیان اصفهان برگزار شــده بود شــرکت و از 

برنامه های آن استفاده کردند .

به گزارش مدرسه راهنمایی سما 3 ، اعضای تیم بدمینتون این واحد آموزشی با شرکت در مسابقات بدمینتون مدارس آموزش و 
پرورش ناحیه 3- اصفهان با کسب هشت مدال نقره و برتر در رقابت های تیمی و انفرادی افتخار آفریدند.اعضای این تیم را دانش 
آموزان سپهر مقدس ، برنا زواره ، محمد رضایی ، پویا دهقانی و افشین حیدری تشکیل می دهند . مدیریت مدرسه راهنمایی سما 

3 با صدور اطالعیه ای این موفقیت را تبریک گفته است .

برگزاری مسابقه ماشین های بادکنکیبازدید از مراحل اجرای طرح قدس برپایی نمایشگاه جشنواره جابر بن حیان

 برگزاری مسابقات معارف اسالمی در مدرسه

جشن میالد در مدرسه

افتخار آفرینی در مسابقات بدمینتون ناحیه 3

قرآن   ( قدس  طرح  اجرایی  مراحل  آغاز  به  توجه  با 
 در سما ( که در مدارس سما سراسر کشور برگزار 
می شود آقای جباری ناظر منطقه 4 سما از روند اجرای 
این طرح در پایه های مختلف دبستان سما 2 بازدید 
کرد. الزم به ذکر است که این برنامه های بازدیدی 
همه ساله با هدف نظارت کیفی بر اجرای طرح قدس 
دانش  بین  در  قرآنی  فرهنگ  تا  گیرد  می  صورت 

آموزان و آینده سازان با قوت گسترش یابد.

راهنمایی سما 2

به گزارش مدرسه راهنمایی سما 2  یکی از دانش آموزان این واحد 
قهرمانی  مسابقات  در  شرکت  با  سروش  امیرعلی  نام  به  آموزشی 
کاراته که در دیماه سال جاری از سوی هیأت کاراته استان اصفهان 
برگزار شده بود به مدال نقره دست یافت ، مدیریت این مدرسه با 

صدور اطالعیه ای این موفقیت را تبریک گفته است 

مدرسه راهنمایی سما 2 ، همچون سال های گذشته با بهره مندی از یک مربی ویژه 
اقدام به تشکیل یک گروه سرود همگانی با عضویت همه دانش آموزان مدرسه 
نموده است تا از جمله در ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمی در مراسم جشن این 
مناسبت به اجرای برنامه بپردازند ، این گروه چند سرود را درباره امام هشتم )ع( 
و امام زمان )عج(  را در دستور کار قرار داده اند تا به نحو باشکوهی آن را به اجرا 

درآورند.

معرفی منتخبان مسابقات معارف اسالمی به ناحیهاجرای سرود همگانی در مدرسه افتخار آفرینی ورزشی یکی از دانش آموزان

مسابقات معارف اسالمی در  رشته های قرائت ، حفظ و مفاهیم قرآن کریم، 
اذان ، احکام و نهج البالغه در سطح مدرسه راهنمائی سما 2 برگزار شد و 
برگزیدگان هر رشته برای رقابت با  دانش آموزان سایر مدارس به اداره 

آموزش و پرورش ناحیه 2 معرفی شدند.

دبستان شماره 3 

سما  مدارس  در  خانوده  آموزش  جلسات  برگزاری  ادامه  در 
از  جمعی  با حضور  خانواده  آموزش  جلسه  یک   3 دبستان سما   ،
اولیاء و با تدریس استاد مهدی زاده با عنوان والدین اثر بخش 
و خانواده یادگیرنده برگزار کرد که طی آن اولیای دانش آموزان 

سئواالت خود را مطرح کردند و پاسخ های الزم ارائه شد. 

به گزارش دبستان سما 3 ، جشنواره جابربن حیان متشکل از آثار دانش آموزان 
دبستان سما 3 در محل مدرسه بر پا شد و آثار ارائه شده در آن از سوی مدیریت 
مدرسه و دو تن از آموزگاران پایه ششم مورد داوری قرار گرفت و آثار منتخب برای 

رقابت در سطح ناحیه 3  آموزش و پرورش به آن اداره معرفی شد. 

جلسه آموزش خانواده در دبستان سما 3 هماهنگی در استقرار سرویس مدرسه تشکیل نمایشگاه جشنواره جابربن حیان
با توجه به تنگی معابر ماشین رو در اطراف مدارس و پیشگیری از مزاحمت 
برای ساکنان منازل اطراف طرحی در دبستان سما 3  به اجرا درآمد که طی 
آن سرویس های رفت و آمد دانش آموزان به طور منظم در پایان ساعت 
کار مدرسه درمحوطه مدرسه استقرار می یابند و در کوتاه ترین زمان ممکن 

به سوی مناطق مورد نظر حرکت می کنند تا رفاه همسایگان مختل نشود
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به گ��زارش معاون��ت پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خوراس��گان ) اصفه��ان ( دکت��ر عبدال��ه افش��ار مع��اون پژوه��ش و 
فناوری دانش��گاه آزاد اس��المی به اتف��اق دکتر ثم��ری مدیرکل دفتر 
ارتب��اط ب��ا صنع��ت وجامع��ه ای��ن دانش��گاه در روز نهم بهم��ن ماه 
ج��اری پ��س از زیارت قب��ور مطهر ش��هیدان گمنام انقالب اس��المی 
 در دانش��گاه از بخ��ش های مختلف ح��وزه معاونت پژوهش��ی بازدید 

کردند. 

در ای��ن برنامه ک��ه جمعی از مس��ئوالن واحد دانش��گاهی نیز حضور 
داش��تند، از آخرین دس��تاوردهای پژوهش��ی دندانپزش��کی و توسعه 
 تجهی��زات و امکان��ات آن دانش��کده، پژوهش��گاه مرکزی دانش��گاه و 
بخ��ش های گوناگون آن، س��ایت مکاترومیک، مجموع��ه گلخانه های 
مرکز تحقیقات گلخانه ای و دس��تاوردهای ش��رکت های دانش بنیان 

مستقر در مرکز رشد و فناوری دانشگاه مورد بازدید شد. 
در هنگام بازدید مسئوالن پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی از مرکز رشد 

و فناوری این واحد، اعضای مرکز مذکور از معاون پژوهش��ی دانش��گاه 
خواستند شرایطی فراهم ش��ودتا امکان عرضه دستاوردهای این واحد 
به س��ایر واحدهای دانش��گاهی فراهم ش��ود و همچنی��ن برای عرضه 
محصوالت ش��رکت های  دانش بنیان دانشگاه به واحدهای دانشگاهی 

دیگر تمهیدات الزم ایجاد شود. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت مجموعه این دس��تاوردها مورد توجه مس��ئوالن 

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی قرار گرفت. 

بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی از واحد خوراسگان )اصفهان(

بر اس��اس گزارش کمیته برگزاری هشتمین نمایشگاه پژوهش 
و فناوری اس��تان اصفهان پنج غرفه از دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد خوراس��گان ) اصفهان ( به خاطر حضور فعال طرح های 
ن��و و جذب مخاطب و اجرای نمایش��گاهی به عن��وان برترین 
غرفه های دس��تاوردهای پژوهشی استان اصفهان در نمایشگاه 

پژوهش و فناوری استان انتخاب شدند.
 ای��ن غرفه ها ش��امل: غرف��ه گروه زمی��ن شناس��ی، رباتیک،

 سازه های ماکارونی،دندانپزشکی و کشاورزی است.
ب��رای هر یک از گروه های منتخ��ب گواهی نامه ای با امضای 
س��ید مه��دی ص��دری، مدیر کل دفت��ر آم��وزش  و پژوهش 
اس��تانداری اصفهان صادر شده و معیارهای امتیاز آور آن غرفه 

درج شده است.
بر این مبنا، گروه زمین شناس��ی با معیارهای ) ارائه طرح های 
ن��و – حضور فعال – آراس��تگی ظاه��ری –  جذب مخاطب (، 
گروه کش��اورزی با معیارهای ) پویایی – آراس��تگی ظاهری – 
ج��ذب مخاطب –  حضور فعال – ن��و آوری طرح ها ( ، گروه 
دندانپزش��کی ب��ا معیارهای ) ارائه خدم��ات عمومی –  جذب 
مخاط��ب – حض��ور فع��ال و ارائه طرح های نو (، گروه س��ازه 
ماکارونی با معیارهای ) ارائه و اجرای طرح های نمایشگاهی و 
حضور فعال( و گروه رباتیک با معیارهای ) حضور فعال – ارائه 
طرح های نو – جذب مخاطب – اجرای نمایش��گاهی ( به این 

افتخارات دست یافته اند.
الزم به ذکر است که امسال عالوه بر موفقیت غرفه های مذکور 
27 نف��ر از اعض��ای هبأت علمی و دانش��جویان در حوزه های 
پژوه��ش و فناوری به رتبه های ارزش��مندی دس��ت یافتند و 

به لحاظ تعداد رتبه های به دست آمده رکورد شکنی کردند.

این کتاب بر اساس منابع جدید علم فیزیولوژی گیاهی تنظیم شده 
است . مجموعه حاضر شامل هفت فصل مختلف : مقدمه ای بر 

علم فیزیولوژی گیاهی ، آب و اهمیت آن ، رابطه آب وخاک وگیاه ، 
جذب و انتقال مواد محلول در گیاهان ، تغذیه گیاهان ، فتوفیزیولوژی و 
تنظیم کننده های رشد گیاهی است . این کتاب می تواند به عنوان منبع 

اصلی درس فیزیولوژی گیاهی دانشجویان رشته های کشاورزی در مقطع 
کارشناسی به ویژه رشته های باغبانی ، تولیدات گلخانه ای و گیاه پزشکی 

باشد . در این کتاب سعی شده است مطالب بر اساس سرفصل درس 
فیزیولوژی گیاهی دانشجویان رشته های کشاورزی تنظیم شود ،  تا بتواند 

بر اساس سرفصل مطالب به طور فشرده ، علمی وکاربردی  و همچنین منبع 
مناسبی برای  آزمون های کارشناسی ارشد نیز مفید واقع شود.

 یکی از منابع معدنی بسیار مهم کنونی کانسارهای گرمابی است که برای 
 بهره برداری از این ذخایر معدنی نیازبه دانش بسیار باالیی از 

 زمین شناسی و علوم وابسته به آن می باشد . این اطالعات را به خوبی 
می توان در کتاب )) فرآیندهای گرمابی و سامانه های کانسار ساز (( یافت ، 

پروفسور فرانکو پیراژنو یکی از مشهورترین متخصصین و صاحب نظران ذخایر 
گرمابی در دنیا و مولف این کتاب با ارزش است. این کتاب با نگاهی نو و بیشتر 

 منشأیی  به بررسی سامانه های کانه زایی گرمابی و محیط های تشکیل آنها 
می پردازد ، این کتاب در سال 2009 میالدی توسط انتشارات معروف و 

دانشگاهی اشیرینگر به چاپ رسید . کتاب در دوازده فصل و در 1243 صفحه 
در   قطع رحلی منتشر شده است که به ناچار در سه جلد به ترتیب ترجمه و چاپ 

خواهد شد...
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 حوزه مدیریت و به خصوص روانشناسی مدیریت یکی از مهم ترین 
 حوزه های مطالعاتی در عرصه ی مسائل انسانی است. اما اکثر 

کتاب هایی که دراین زمینه نوشته شده است رویکرد علم و عمل یا 
دانش و کاربرد را کمتر به صورت یک جا مورد توجه قرار داده اند. کتاب حاضر 

ضمن مطرح کردن مباحث مدیریتی سه ویژگی عمده را در پاسخ به نیاز خوانندگان 
دارا می باشد یکی این که کتاب حاضر به ساده ترین و روان ترین شکل ممکن 

مسائل را قابل درک ساخته و دوم اینکه تالش کرده مباحث به صورتی مطرح شود 
که کاربردی بودن آن ها کاماًل محسوس باشد. عالوه بر این دستورالعمل هایی که 

دراین کتاب آموزش داده شده است به خوبی قابل اجرا هستند ویژگی های مورد 
نظر به گونه ای با یکدیگر عجین شده اند که خواننده عالقه مند را آنچنان تحت 

تاثیر قرار می دهد که نمی تواند از مطالعه آن خود را رها سازد...

تازه هـای نشـر

انتخاب پنج غرفه دانشگاه 
به عنوان رتبه برتر

ساخت نخستین بازی دوبعدی فرش ایران در مرکز رشد فناوری 
واحد خوراسگان )اصفهان(

ساخت نخس�تین بازی دوبعدی فرش 
ایران در مرکز رش�د فناوری دانش�گاه 
خوراس�گان  واح�د  اس�المی  آزاد 

)اصفهان(
پژوهش��گران اصفهانی نخس��تین بازی دو 
بعدی ایرانی را با عن��وان بازی فرش ایرانی 

ساختند.
دکترپیام نجفی معاونت پژوهش��ی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( در 
ای��ن باره بیان کرد،که صنعت بازی س��ازی 
رایانه ای از صنعت سینما پیشی گرفته و به 
و از آن عن��وان یک ابزار فرهنگی در تمامی 
نظام ها اس��تفاده شده است. در حال حاضر 
بازی های جدید به عنوان یک ابزار تهاجمی 
توس��ط نظام های س��لطه علیه کشورهای 

جهان سوم استفاده می شود.
 ه��دف اصل��ی ای��ن نظام ه��ا تهاج��م در 
حوزه های سیاس��ی، فرهنگ��ی، مذهبی و 
اجتماعی به ویژه ارزش های اخالقی اسالمی 

کشورمان است.
به گفته ایش��ان، با توجه ب��ه این وضعیت 
خطیر، مناسب ترین دفاع در مقابل این نوع 
تهاجم، استفاده از اسلحه همسان است که 
بازی ایرانی اسالمی می تواند مناسب ترین و 

بهترین اسلحه باشد.

فرزین طرقی سرپرست تیم، کم اطالعی و 
نبود آش��نایی کافی و کامل بازی س��ازان و 
جوانان ایرانی از تاریخ کهن، معاصر، عناصر 
ملی و بازی های بوم��ی و محلی را یکی از 
مشکالت در این عرصه دانست وگفت: این 
اقدام پژوهشی و ملی، عالوه بر شناخت کافی 
جوانان از اساطیر و شخصیت های ارزشمند، 
دانش بازی آنها را در این عرصه افزایش می 

دهد.
وی تصری��ح کرد: معرفی ش��خصیت های 
منحصر به فرد تاریخی و سیاس��ی از جمله 
مبارزان تاریخ کهن ومعاصر شخصیت های 
قرآنی و ادبی مانند قهرمان های شاهنامه و 
آش��نایی با صنایع دستی و هنرهای سنتی 
ویژه ای��ران نظیر فرش وس��فال تعدادی از 

موضوعات این بازی سازی است.
فرزین طرقی، بهنام زاهدی و امیر حس��ین 
احمد زاده، پژوهشگران این طرح خاطرنشان 
کردند که بر اس��اس فرمایشات مقام معظم 
رهبری درسال تولید ملی، حمایت از کار و 
سرمایه ایرانی، در نظر دارند در برنامه خود 
ش��روع به س��اخت بازی دیگری کنند، که 
اطالعات کامل آن را در گزارش های بعدی 
بیان می کنند. از زحمات مدیر گروه محترم 
رشته ی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خوراسگان)اصفهان( خانم مهندس کیمیایی 
و اس��تاد بزرگوار مهندس علی سلیمانی که 
در این عرصه کمک های به س��زایی به این 

پژوهشگران داشتند قدردانی کردند .
از ویژگی های فنی بازی 

شبیه سازی فیزیکی:
برخورد ها که بین اجس��ام در بازی صورت 
می گی��رد ابتدا با توج��ه به قوانین فیزیک 
تجزیه و تحلیل ش��ده، سپس عکس العمل 
مناسب نشان داده می شود، همین امر باعث 
ش��ده است تا بازی از نظر بصری و انیمشن 
بس��یار زیب��ا و روان جلوه کن��د. در صورت 
برخورد، با توجه به جهت و شدت برخورد، 
جسم منحرف شده و همچنین افکت جرقه 

تولید می شود.
نور پردازی:

ب��ازی دارای نور پردازی منحص��ر به فرد و 
واقعی است، بر خالف بسیاری از بازی ها که 
با قرار دادن یک دایره ش��فاف زرد رنگ نور 
پردازی ایجاد می کنند، این بازی با استفاده 
از ترکیب اع��داد حاصل از رنگ نور با اعداد 
الیه های زیرین نور پ��ردازی طبیعی را به 

وجود می آورد.
سیستم ذرات:

یک سیستم کار آمد در بازی طراحی شده 

اس��ت که می تواند ذراتی مثل جرقه، گرد 
و خ��اک،دود و غیره را با س��رعت ش��گفت 
آوری پ��ردازش کرده و رن��در کند. حاصل 
این اعمال جزئیات ش��گفت انگیزی اس��ت 
که با دقت کردن به بازی مشاهده می شود؛ 
 مثال دود و آتش پشت دیوار یا اجسام جمع 
می ش��ود و از آن عبور نمی کند، یا اجسام 
معلق در صورتی که در وزش باد قرار بگیرند، 

تغییر جهت می دهند.
 سیس�تم ارتق�اء و ش�خصی س�ازی 

کاراکتر:
یکی از نکات جالب در بازی، امکان شخصی 
س��ازی کاراکتر اس��ت. با امتیازات کس��ب 
ش��ده در بازی می توانید برای کاراکتر خود 
تجهی��زات جدید بخرید، ش��کل و رنگ آن 
را ع��وض کنید. ش��کل بدنه، پ��ره، تعداد و 
قدرت تفنگ ها، وزن تیر ها، خط س��المت 
و انرژی،قدرت موتور، تع��داد  پره ها را می 
توانید ارتقا دهید مثال می توانید تعداد تفنگ 
های خود را افزای��ش دهید و برای حرکت 
بهتر از دو پره اس��تفاده کنید، ولی این کار 
باعث سنگین ش��دن وزن سفینه می شود، 
 پس نیاز پیدا  می کنید که موتور را نیز ارتقا 

دهید.
            ادامه در شماره  بعد



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید
 شماره  نهم

6 بهمن ماه 1391
تا بلنداي توانایي انسان 

پیش درآمد:
امروز با مخترع جوان دیگري آشنا مي شویم که ذهن پویا و سیال او در پدید آوردن ایده هاي 

نوین تحسین انگیز است.
هادي مهر ســروش؛ دانش آموخته رشــته مهندســي زراعت از دانشــگاه آزاد اســالمي واحد 
خوراسگان )اصفهان( که در مقطع کارشناسي ارشد همین رشته در تهران پذیرفته شده و در 

اندیشه بازگشت و ادامه تحصیل در همین واحد دانشگاهي است.
وقتــي بــا وي در خصــوص اختراعاتــش به گفت و گو نشســتیم در شــگفت بودیــم که چگونه 
 یــک جــوان مي تواند در بهار زندگي اش تا این اندازه موفق باشــد و با فهرســت باال بلندي از 

طرح هاي مختلف و نوآورانه قابلیت و نبوغ خود را به اثبات برساند.
چهار اختراع ثبت شــده ، حدود هفت ایده تکامل یافته در حوزه هاي نظامي و عمراني و بیشــتر 
از پانزده طرح خالقانه به ویژه در بخش کشــاورزي ما رابه این باور رســاند که این دانشــجوي 
سربلند هر روز در کار خلق طرحي جدید وبي سابقه است و از چشمه استعدادهاي او هر لحظه 

پدیده اي ارزشمند مي تراود.
بدون تردید این سرمایه هاي انساني هر روز کشور ما را بلند مرتبه تر مي کنند و به اوج عزت 

و اقتدار مي رسانند.
مهندس هادي مهر سروش با تجلیل از همکاري هاي بي دریغي که مسئوالن این واحد دانشگاهي 
به ویژه دکتر فروغي و دکتر نجفي و مرکز رشــد فناوري دانشــگاه از او داشــته اند گفت: این 
فرآیندها به صورت ســازمان یافته، کامل و جامع نیاز ما را کفایت نمي کند و من حقیقتًا عقیده 
دارم اگر اختراعات ثبت شــده ام به مرحله ســرمایه گذاري و تولید انبوه برســد با بهره مندي 
درآمد حاصل از آن مي توانم سایر طرح هایم را به سرانجام برسانم و آنچه را که مي توانم در 

خدمت کشو عزیز و مردم سربلند آن قرار دهم.
 ایــن انگیزه و اســتعداد متراکم به واقع قابل ســتایش اســت و جا دارد هر فــرد و نهادي که 
مي تواند به تکریم و حمایت چنین جواناني بپردازد که از ســرمایه هاي بي بدیل این کشــور به 

حساب مي آیند.

و  كاربرده�ا   ، ثب�ت ش�ده  اختراع�ات   
افتخارات

1- دستگاه حافظ مقررات پليس
2- دستگاه كمكي ناشنوايان

3- دس��تگاه كاهش مصرف ان��رژي در بخاري 
هاي خانگي

4- دستگاه كاهش مصرف آب در آبگرمكن هاي 
خانگي

 مقام های كسب شده:
كسب مدال نقره در مسابقات جهانی اختراعات 

نورنبرگ)آلمان(2010 
كسب  مدال نقره در مسابقات جهانی اختراعات 

ژنو )سوئيس (2010
كسب مدال نقره در مسابقات جهانی اختراعات 

كره 2010
كس��ب 2 مدال نقره جهانی در مسابقات جهانی 

كشور نورنبرگ )آلمان( 2009 
رتبه اول در جش��نواره دانش��جويی بس��يج در 

بخش پزشكی 1389
كس��ب مدال نقره در اولين المپياد اختراعات و 
ابداعات دانشگاه های آزاد سراسر كشور 1389

نف��ر برگزي��ده در دومي��ن همايش پژوهش��ی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 1389

رتبه اول در جشنواره نظم و امنيت كشور1388 
رتبه اول در جش��نواره دانش��جويی بس��يج در 

بخش المپياد علمی 1388

دستگاه حافظ مقررات پليس
اين دس��تگاه به صورت يك گيرن��ده در داخل 
خودرو نصب مي ش��ود و تخلفاتي مانند نبستن 
كمربن��د ايمني ، س��رعت غير مج��از ، عبور از 
چراغ قرمز ، نزذن راهنما ، بوق زدن در محدوده 
بيمارستان و … را با درج تاريخ ، محل و ساعت 

تخلف ثبت مي كند.
ظرفيت اين دستگاه به گونه اي است كه قابليت 
پوش��ش دادن س��اير تخلفات را ني��ز دارد و از 

كاربرد قابل توجهي برخوردار است.

 افتخارات :
- كس��ب رتب��ه اول كش��ور در س��ال 88 در 
جش��نواره نظم و امنيت كش��ور از سوي نيروي 

نيروي انتظامي
- كس��ب م��دال نق��ره در مس��ابقات جهان��ي 

اختراعات كشورهاي سوئيس و آلمان
- كسب مدال نقره در اولين جشنواره اختراعات 

دانشگاه آزاد اسالمي كشور در سال 89
- كسب مدال برنز در مسابقات جهاني اختراعات 

كره جنوبي
- كس��ب رتبه اول در جش��نواره بس��يج استان 

اصفهان در بخش المپيادهاي علمي

دستگاه كمكي ناشنوايان
اين دس��تگاه به عنوان دومين اختراع اين جوان 
دانش��جو به صورت يك مچ بند به دس��ت فرد 
ناش��نوا بسته مي ش��ود و اصواتي را كه اين فرد 

تا به حال قادر به شنيدن آن نبوده به او منتقل 
مي س��ازد تا از آن با خبر ش��ود. اين صداها مي 
تواند مانند صداي گري��ه كودك ، زنگ خانه يا 
آيف��ون و … و از اين قبيل باش��د. به گفته وی 
اين اختراع به مرحله ساخت نمونه آزمايشگاهي 

رسيده اما توليد انبوه آن مقدور نشده است.
 دس�تگاه كاهش مصرف ان�رژي در بخاري 

هاي خانگي
اين دستگاه به گونه اي طراحي شده است كه با 
نصب يك سيس��تم جذب كننده حرارت در آن، 
گرما را به فض��اي پايين منتقل كرده به طوري 
كه ابتدا به طور كامل محيط اطراف خود را گرم 
مي كند و س��پس حرارت به سمت باال مي رود 
كه بر اساس برآوردهاي انجام شده، اين سيستم 
س��بب ش��ده اس��ت تا بيش از پنجاه درصد در 
مصرف گاز در اين بخاري ها صرفه جويي انجام 
ش��ود. با توجه به كاربرد وسيع بخاري گازي در 
سطح كشور در مجموع صرفه جويي بسيار قابل 
توجهي در مصرف انرژي كشور انجام مي شود.

اين دس��تگاه ني��ز پ��س از پايان تولي��د نمونه 
آزمايش��گاهي به مرحله توليد انبوه رس��يده كه 

مانند موارد ديگر با مشكالتي مواجه است.
 افتخارات :

با توجه به اينكه زمان زيادي از س��اخت و ثبت 
قانون��ي آن نمي گ��ذرد مراحل ش��ركت آن را 
در نمايشگاه نوآوري و ش��كوفايي كشور كه در 
بهمن ماه جاري برگزار مي شود فراهم كرده ام 
تا اينكه به تدريج در سطوح ديگر هم ارائه شود.

دس�تگاه كاهش مص�رف آب در آبگرمكن 
هاي خانگي

مش��كلي كه هم اكنون آبگرمك��ن هاي ديواري 
و همچني��ن ش��وفاژهاي خانگي ب��ا آن مواجه 
 هس��تند اين اس��ت ك��ه چند لحظ��ه اي طول 
مي كشد تا  آب گرم مورد انتظار ماآماده شده و 
مورد استفاده قرار گيرد كه همين مسأله سبب 
هدر رفتن بخش مهمي از آب آن هم در كش��ور 
ما كه از منابع بسيار محدود آب برخوردار است، 

مي شود.
ب��ه گفته مهن��دس مهر س��روش، سيس��تمي 
در اي��ن دس��تگاه تعبي��ه و نصب ش��ده اس��ت 
كه س��بب مي ش��ود ب��ا ب��از كردن ش��ير آب 
گ��رم بالفاصل��ه آب گ��رم، در اختي��ار مصرف 
 كنن��ده ق��رار گي��رد و برآورده��اي ما نش��ان 
م��ي دهد كه با اس��تفاده از اين دس��تگاه، براي 
ي��ك خانواده پنج نف��ره در طول يك روز پنجاه 
ليت��ر صرفه جويي صورت م��ي گيرد كه باز هم 
مجموعه اي��ن صرفه جويي ب��راي كل كاربران 
خيلي قابل مالحظه اس��ت و به ويژه در كش��ور 

ما مي تواند بسيار مفيد واقع شود.
اي��ن جوان خالق م��ي گويد: اين ط��رح را نيز 
تاكنون در جش��نواره اي ش��ركت ن��داده ام كه 
اميد اس��ت در آينده ش��رايط آن فراهم ش��ود، 
نمونه آزمايش��گاهي آن توليد شده اما به دليل 
 مشكالت سرمايه گذاري به توليد انبوه نرسيده

 است. 
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دکتر مهران هودجی معاون آموزش��ی دانش��گاه اعالم 
ک��رد با توجه ب��ه درجه واح��د دانش��گاهی )جامع( و 
کیفیت رش��ته های تحصیلی در این واحد دانش��گاهی 
بر اساس نظر س��ازمان مرکزی و واحد آزمون دانشگاه 
آزاد اسالمی و همچنین هماهنگی با رییس واحد، این 
واحد دانش��گاهی از پذیرش دانشجو در تمامی مقاطع 

تحصیلی به صورت بدون آزمون مستثنی شد.

انجام ثبت نام نیمسال دوم 92-91 دانشگاه با شرکت بیش از 11000 دانشجو

تهران مرکزي علوم و تحقیقات تهران تهران شمال تهران سما تهران دندانپزشکي تهران داروسازي تهران پزشکي تهران جنوب سما اندیشه سما تهران سما گروه 
1

پرند کرج شهریار شهرري ورامین
رودهن سما پاکدشت سما ورامین سما کرج گروه 

قیام دشت2 اسالمشهر سما رودهن سما اسالمشهر

دماوند شیراز قزوین خوراسگان مشهد قم تبریز سما سهند سما قزوین سما مشهد سما شیراز سماخوراسگان سماتبریز گروه 
3

سما ساري سما زنجان سما رشت سما تنکابن سما بابل سما اهواز سما ارومیه سما اراک

 گروه
4

سما نجف آباد سما الهیجان سما کیال کال سما اردبیل سما گرمسار سما گرگان سما سمنان سما کوچصفهان
سما همدان سما یزد سما بندرعباس سما کرمان سما قائم شهر سما شاهرود سما ساوه سما نوشهر و چالوس

ساوه ساري زنجان رشت تنکابن دامغان اهواز ارومیه اردبیل اراک نوشهرو چالوس نجف آباد بندرعباس
علوم و تحقیقات اهواز بابل الهیجان گرمسار گرگان یزد کرمان کاشان شاهرود کرمانشاه همدان قائم شهر سمنان

سما نیشابور سما علي آباد سما سبزوار سما دزفول سما خرم آباد سما تاکستان سما ابهر سما آمل

گروه

5

سما مرند سما سنندج سما رامسر سما کازرون سما بروجرد سما بندانزلي سما میاندوآب سما آستارا

آستارا تاکستان رامسر فسا دهاقان علوم و تحقیقات فارس دزفول خرم آباد بوئین زهرا آملر بندر انزلي بروجرد سما شهرکرد سما مرودشت

نیشابور مرند نراق هشترود ابهر شبستر دزفول فیروزکوه شهرکرد مرودشت  خمیني
شهر کازرون فالورجان میاندوآب  علي آباد

کتول شهرضا سبزوار بجنورد سنندج

سما قوچان سما فیروزآباد سما مراغه سما زاهدان سما شیروان سما بیرجند سما ارسنجان سما آزادشهر

گروه6

سما نور سما مالیر سما گالیکش سما کاشمر سما دلند سما خوي سما بوشهر سما ایالم

شیروان نائین فیروزآباد آزادشهر تربت حیدریه گنبدکاووس یاسوج نهاوند سما خمین سما یاسوج سما تربت حیدریه

خوي مبارکه تفرش بیرجند مالیر بوشهر جهرم بهبهان خمین بناب میبد  شهر
مجلسي ایالم زاهدان استهبان سوادکوه ارسنجان

کلیبر نور نکا نایین میمه تویسرکان مراغه محالت آبادان و خرمشهر گلپایگان مشکین 
شهر قوچان کاشمر

بهشهر هرند ملکان  بستان
آباد ایلخچي اشکدز اسکو سما تفت سما هرند سما ممقان سما مسجدسلیمان سما گناباد

 گروه
ممقان7 بیضا قروه اسفراین مسجد

سلیمان گناباد قائنات  دولت
آباد آذرشهر سما مهریز سما درگز سما داراب سما قائنات

ممسني تفت کوار بندر گز  هادي
شهر فراهان بروجن خاروانا  شاهین

دژ سروستان لنجان مهریز رودسر درگز زواره  فومن
وشفت بم داراب خدابنده ورزقان جویبار

سما سراب سما گچساران سما تالش سمامهاباد سما فردوس سما خلخال سما جیرفت سما تربت جام

 گروه
8

اهر اقلید اردکان اردستان آشتیان آباده بافت گچساران سما میانه سما شوشتر سما رودبار سما آباده

رامهرمز دهدشت درود خلخال سلسله و دلفان  حاجي
آباد جیرفت جاسب تربت جام تالش بیجار بوکان بندر دیلم بردسکن باغملك

کوهدشت کنگاور کمیجان فریدن فردوسس صوفیان شوشتر سیرجان سراب خامنه سپیدان زرقان زاهدشهر رودبار رودان

ایذه رفسنجان هریس انار گرمي هیدج نطنز ني ریز مینودشت میناب میانه مهاباد ماهشهر

طبس المرد الرستان گناوه نقده قشم سما قشم سما زرند سما سوسنگرد سما امیدیه سما ابر کوه
 گروه
زابل9 خورموج بردسیر بندرلنگه پارس آباد

بافق ایذه اندیمشك ماکو عجب 
شیر الیگودرز اسالم آباد ابرکوه امیدیه دشتستان

صحنه زرند سقز صفاشهر سلماس شهربابك سوسنگرد

گروه
کهنوجدره شهر ایرانشهرتایبادچابهارخارکخاشاوزکنگانسراوانخنج10

ماده1)ج�دول هم ت�رازی( : براس��اس این ماده 
دانش��جویان می توانن��د طبق جدول ه��م ترازی 
واحدهای دانش��گاهی در صورت موافقت واحدهای 
مبدا و مقصد تا یک گروه باالتر انتقال و تا دو گروه 
باالتر میهمان شو.ند بدیهی است انتقال و میهمانی 
دانشجویان از گروه های باالتر به پایین جدول بدون 
محدودیت و صرفاً با کسب موافقت واحدهای مبدا و 

مقصد صورت خواهد گرفت.

زمان درخواست ها: نیمسال اول سال تحصیلی: 
15 آذرماه تا 15 بهمن است ودرنیمسال دوم سال 

تحصیلی: 15خرداد لغایت 15 شهریور است.
م�اده 2)ازدواج دخت�ران(: در ص��ورت ازدواج 
دختران پس از ثبت ن��ام در آزمون امکان انتقال و 
میهمانی آنها به تمام واحدهای دانش��گاهی امکان 

پذیر می باشد.
چنانچه زمان ازدوج قبل از قبولی باش��د انتقال این 

دس��ته از دانشجویان به گروه یک جدول هم ترازی 
 من��وط به احراز نمره آخری��ن فرد قبولی در مقصد 

است.
م�دارک مورد نیاز:اصل و کپی قباله، اصل و کپی 
شناس��نامه زوجین،نامه از دفترخان��ه محل وقوع 
عقد،گواهی سکونت یا اشتغال به کار همسر در شهر 

مورد تقاضا،تصویر کارت ملی زوجه
ماده 3)چند دانش�جویی(: در صورت اشتغال 

به تحصیل 3 دانش�جوی مجرد در دانش�گاه 
آزاد اس�المی امکان انتقال و یا میهمانی یکی 
از س�ه نفر به محل اش�تغال به تحصیل دیگر 
عضو خانواده میسر می باشد. ضمناً چنانچه دو 
نفر از اعضاء خانواده دانشجو باشند انتقال و یا 
میهمان�ی انها منوط به احراز نمره آخرین فرد 

قبول شده در واحد مقصد است.
مدارک مورد نیاز:گواهی اشتغال به تحصیل سایر 

اعضاء خانواده ،اصل و کپی شناسنامه دانشجویان و 
والدین،کپی کارت ملی درخواست کننده

 م�اده 4)بیماری خاص(: ش��امل بیم��اری های 
صعب العالجی می ش��ود که امکان مداوا در ش��هر 
محل تحصیل وجود نداشته باشد. در این خصوص 
فرد با ارائه پرونده پزشکی خود و انجام معاینات اولیه 
در واحد دانش��گاهی به کمیسیون پزشکی سازمان 

مرکزی ارجاع داده خواهد شد.

شرایط انتقال و میهمان در مقطع کارشناسی

 بناب��ر اع��الم مدی��ر کل آموزش دانش��گاه 
ثبت نام نیمسال دوم 92-91 از تاریخ شنبه 
7 تا پنج شنبه 12 بهمن ماه با شرکت بیش 
از 11000 دانشجو انجام شد. حسین کیانی 
اف��زود در ثبت ن��ام نیمس��ال دوم 91-92 
دانشگاه در رشته های آموزش زبان انگلیسی، 
مترجم��ی زبان انگلیس��ی، ام��ور فرهنگی-
برنامه ریزی ام��ور فرهنگی، امور فرهنگی-

مدیری��ت ام��ور فرهنگی، پرس��تاری، علوم 
اقتصادی، مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی 
گرایش فیزیولوژی و اص��الح گل و گیاهان 
باغبانی  کش��اورزی-علوم  مهندسی  زینتی، 
گرایش فیزیولوژی و اصالح گیاهان دارویی، 
ادویه ای و عطری، مهندسی کشاورزی-علوم 
باغبان��ی گرای��ش بیوتکنول��وژی و ژنتیک 
مولکول��ی محص��والت باغبانی، مهندس��ی 

کش��اورزی-علوم و صنایع غذایی، مهندسی 
کش��اورزی-علوم دامی گرای��ش تغذیه دام، 
مهندس��ی کش��اورزی-علوم دام��ی گرایش 
فیزیول��وژی، مهندس��ی کش��اورزی-اصالح 
کش��اورزی-زراعت  مهندس��ی  و  نبات��ات 
پذیرش دانش��جوی جدید داشت. وی خاطر 
نش��ان کرد برای رفاه دانشجویانی که موفق 
به ثبت نام نش��ده اند با مس��اعدت معاونت 

آموزش��ی دانش��گاه روز س��ه ش��نبه مورخ 
17 بهم��ن ماه جهت ثبت ن��ام این گروه از 
دانشجویان تعیین گردید. الزم به ذکر است 
این دانشجویان می توانند با مراجعه به پایگاه 
اینترنتی معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی 
"http://edu.khuisf.ac.ir  و ی��ا نش��انی

 http:// register.khuisf.ac.ir نس��بت 
به ثبت نام اقدام کنند.

معاون آموزشی دانشگاه:
دانشگاه از پذیرش دانشجو به صورت 

بدون آزمون مستثنی شد
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 آموزش اجرای طاق های رومی و ضربی و چفد پنج اوهفت تند، ایجاد 
تناسبات انسانی در بناهای مرتفع سنتی،اجرای کلمبو، هره چینی و کار با 

مالت گچ و نوعی گوشه سازی.

 آموزش اجرای طاق به صورت کاربندی در نوع خود یکی از ظریف ترین 
و پرکارترین طاق هاست که در حد توان و امکان در این کارگاه اجرا 

شده است.

اجرای چفدهای پنج او هفت چفدهای مازه ای و طاق های شیب دار مانند سقف های آب انبار

 پیاده کردن نقشه و تقسیمات هشت ضلعی و اجرای هشتی، پوشش 
به صورت گنبد و رینگ زیر آن.

 اجرای انواع چفدهای ثالثی، دسته سبدی)نیم بیضی(،جناغی، مازه ای 
و اجرای نوعی از پشتبند برای جلوگیری از رانش طاق.
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درس کارگاه مصالح و ساخت 
آق��ای طالب��ی در توضیح ای��ن درس گفت : درس 
کارگاه مصالح و س��اخت مربوط به رشته معماری 
در مقتطع کارشناس��ی پیوسته است که به صورت 
2 واحد کارگاهی ارائه می شود و هدف آن آشنایی 
عملی دانش��جویان با برخی مواد و مصالح ، افزایش 
توانایی و مهارت آنان در ساختن اشیاء و درک نقش 
مواد و مصالح در ش��کل گیری آثار معماری است . 
ب��ه گفت��ه وی : این درس تا قبل از س��ال 85  در 
این دانش��گاه مانند اغلب دانش��گاه ها و شاید همه 
دانشگاه های کشور به صورت محدود ، کم هزینه و 
ناقص ارائه می ش��د و دانشجو تنها با مواد و مصالح 
حجم س��ازی و گاهی ماکت سازی آشنا می شد و 
فعالی��ت خود را در آن متمرک��ز می کرد و در این 
کالس ه��ا به واقع خبری از مصالح س��اختمانی به 

صورت واقعی و در حد کار اجرایی نبود.
خوشبختانه این واحد دانشگاهی که در اغلب رشته 
ها راهبردی کیفیت گرا و پیشگامانه دارد توانست 
در س��ال 1385  امکاناتی فراهم آورد تا این درس 
به صورت مؤثر و کارآمد برای دانشجویان معماری 
ارائه و اجرا شود و دانشجو بتواند از مصالح واقعی در 
اندازه های واقعی و اجرایی استفاده کند و در پایان 

به مهارت و باوری برسد که عالوه بر آشنایی با مواد 
و مصالح حجم س��ازی و ماکت س��ازی ، با مفاهیم 
دیگری مانند پیاده کردن نقشه ، دیوار و انواع آن ، 
پیوند در و دیوار ، مالت و انواع آن اعم از س��نتی یا 
غیر س��نتی ، طاق ،قوس ، چفد و انواع آن و .... نه 
در حد شناخت بلکه در اندازه یادگیری ، کار کند. 
م��درس ای��ن درس افزود : برای دس��تیابی به این 
هدف ، مس��ئوالن ژرف نگر و دلس��وز دانش��گاه ، 
کارگاهی وسیع و مجهز به کالس سمعی و بصری ، 
انبار ، امکانات کارگاهی و مصالح ساختمانی از قبیل 
آجر و شن و ماسه و سیمان و گچ و خاک ... تدارک 
دیدند و همچنین ش��رایطی ک��ه بتواند با توجه به 
ویژگی ه��ای هنری و بیانی آن به صورت تئوری و 

عملی این درس ارائه شود. 

چگونگی انجام عملیات کارگاهی
همه س��اله بر تعداد ورودی های دانش��جویان این 
رش��ته افزوده شده و معماری رش��ته ای است که 
دانش��جویان دختر اقبال بیشتری به آن نشان می 
دهن��د که البته انجام کاره��ای واقعی عملی با این 

گروه دشوارتر است .
به گفته مهن��دس طالبی عملیات کارگاهی ایجاب 

می کند تا تعداد  دانشجویان در هر سکشن از 16 
نفر تجاوز نکند تا کیفیت کار به نحو مطلوب انجام 
شود اما افزایش تعداد  دانشجویان در سال های اخیر 
و برخی عومل دیگر سبب شده تا گاهی کالس ها با 
بیش از 25 نفر نیز تشکیل شود که البته این مطلوب 
 و مناسب کار ما نیست و به کیفیت کار لطمه وارد 
می س��ازد که امیدواریم مس��ئوالن دانشگاه چون 
گذش��ته در این ارتباط نیز تمهیدات الزم را اتخاذ 

کنند.
مهندس طالبی ادامه داد که دانشجویان این رشته 
در ابتدای ورود به کارگاه معماری هیچگونه آشنایی 
ب��ا ابزار و مصالح و اصطالحات س��اختمانی به ویژه 
نوع س��نتی آن ندارند به طوری که اغلب حتی در 
محیط مس��کونی و پیرامون خود نیز اگر مصالحی 
بوده به آن توجهی نکرده اند ، بنابر این ما ناچاریم 
کار را ابت��دا ب��ا معرفی ابزارها و کارب��رد هر یک از 
آنها و همچنین ش��ناخت هر یک از مصالح و موارد 
استفاده آن آغاز کنیم و در ادامه به شناساندن انواع 
دیوار و پیوند در دیوارهای با ضخامت های متفاوت 

بپردازیم .
در این فرآیند طی چندین جلس��ه تمرینات عملی 
انواع دیوارها به اجرا درمی آید تا مهارت و آشنایی 

الزم برای دانشجویان حاصل شود .
پس از آن شناسایی و کار با انواع مالت ها و کاربرد 
آنها در دستور کار قرار می گیرد تا مقدمات کارهای 
اجرایی به صورت انس��جام یافت��ه برای اجرای یک 

طرح سنتی آماده شود .
مهندس طالبی خاطرنشان کرد : در این مرحله ما 
ب��ه آموزش انواع قوس ، قالب ، چفد ، طاق ، تویزه 
و ... کارب��رد انواع مصالح از نظر زیبایی و بیانی می 
پردازیم و دانشجویان را با مجموعه کارهایی که در 

این زمینه الزم است آشنا می کنیم .
و در ادام��ه آموزش انواع کاربندی ، رس��می بندی 
، گنبد و اصطالح��ات مربوط نیز صورت می گیرد 
و در پایان چند جلس��ه هم به آش��نایی با احجام و 
ابزارهای الزم اختصاص می یابد ، الزم به ذکر است 
که این آموزش ها کاماًل ملموس و عملیاتی اس��ت 
و دانش��جو لباس کار می پوش��د ، تجربه می کند 

، محاسبه می کند ، اش��تباهات خود را تصحیح 
می کند ، امکان خالقی��ت و نوآوری دارد ، 

با زحمت ها و ظرافت های کار آش��نا می 
شود و می آفریند و لذت می برد و خالق 
نقش هایی می ش��ود که تا پیش از این 

تصور آن هم برای او ممکن نبود .

به گفته مهندس طالبی ، وقتی کسی به این کارگاه گام 
 می نهد حس می ند به نمایشگاهی وارد شده که انواع 
سبک های معماری گذشته و رایج ایران اسالمی به 
دست دانشجویانی تازه کار و عالقه مند خلق شده تا 
چشم ها با تحسین و تعجب به تماشای آن بپردازند 
 و به اس��تعداد و توانایی ویژه جوان ایرانی شهادت 

دهند.

اشاره :
درس کارگاه مصالح و ساخت از دروس بنیادی رشته معماری به ویژه 

در مقطع کارشناسی است که در اغلب مراکز دانشگاهی به دلیل 
فقدان یا نقصان امکانات الزم به صورت ناقص و اغلب تئوری ارائه 

می شود. از آنجا که معماری رشته حساسی است که دانش آموخته آن 
باید دارای مهارت عملیاتی باشد تا بتواند در محیط کار بهترین گزینه 

ها را برای بنای احداثی خود بشناسد و انتخاب کند. افزایش شناخت 
و مهارت دانشجویان این رشته از اهمیت به سزایی برخوردار است. 

همین ضرورت سبب شد تا مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان )اصفهان( در اقدامی کم نظیر در بین دانشگاه های کشور 
از سال 1385  با احداث سوله ای به مساحت 1300 مترمربع کارگاه 
مصالح و ساخت را در این گروه راه اندازی کنند که تاکنون توانسته 

است در خدمت صدها دانشجوی این رشته قرار گیرد و بهره وری 
آموزشی آنان را ارتقاء بخشد . جایگاه شایسته تاریخی شهر اصفهان 

در معماری ایجاب می کند که ادامه دهندگان راه اسالف پر افتخار 
این رشته بتوانند در این عصر و اعصار آینده به مراتب علمی و هنری 

وکیفی معماری اعتبار ببیشتری ببخشند و آثار ارزشمند دیگری را  
بیافرینند که دنیا را به شگفتی وا دارد. در اینجا الزم است از اهتمام 

رئیس دانشگاه آقای دکتر احمدعلی فروغی ابری ، هیأت رئیسه و 
مهندس بهرام جبل عاملی و دکتر تیموری منش مدیر گروه معماری 

دانشگاه که در کار تهیه و تدارک این کارگاه تالش های بی شائبه ای را 
به ثمر رسانده اند تقدیر و تشکر نماییم . 

برای آشنایی بیشتر با این کارگاه گفت و گویی را با آقای طالبی مدرس 
درس کارگاه مصالح و ساخت انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد. 

در کارگاه انواع چفدهای مازه ای و تیزه دار و انواع 
گوشه سازی ها معرفی و اجرا گردیده که رضایت خاطر 

دانشجویان و همکاران را دربر داشته است.

 معرفی کارگاه گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(
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ابوالفضل شریعتی
معدل:خیلی خوب

امیر حسین اروجی 
معدل:خیلی خوب

تینا رنجبر 
معدل:20

مریم بهرامیان 
معدل:18.89

امیر حسین کریمی
معدل:20

سید محمد امین حسینی 
معدل:خیلی خوب

امیر محمد اشرفی 
معدل:خیلی خوب

سید فرزین حسینیان 
معدل:خیلی خوب

امیر ارسالن فروزنده شهرکی 
معدل:خیلی خوب

شادرخ آرین مهر
معدل:خیلی خوب

امیر حسین شفیعی 
معدل:خیلی خوب

عارفه  طغیانی 
معدل:خیلی خوب

آیدا کوررنگ بهشتی 
معدل:خیلی خوب

آیدا فوقی 
معدل:خیلی خوب

آوا ترک زاده 
معدل:خیلی خوب

آیال هودجی 
معدل:خیلی خوب

بهاره مالکی پور اصفهانی 
معدل:خیلی خوب

بهراد جعفر پور 
معدل:در حد انتظار

بهنوش گرامیان 
معدل:خیلی خوب

پرهام پزوه 
معدل:19.92

سمانه ملکوتی خواه 
معدل:خیلی خوب

سید محمد صالحی ابری 
معدل:خیلی خوب

سید محمد آریا تبعیدیان خوراسگانی  
معدل:خیلی خوب

سروش اصفهانیان 
معدل:خیلی خوب

زینب کمال 
معدل:خیلی خوب

زهرا سادات طباطبائی 
معدل:خیلی خوب

زهرا دهقانی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه ایوبی 
معدل:خیلی خوب

علیرضا قادری 
معدل:خیلی خوب

علیرضا غالمی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه رحیمی 
معدل:خیلی خوب

صبا نصر اصفهانی 
معدل:20

عارف حسینی 
معدل:20

عسل السادات یزدانیان 
معدل:خیلی خوب

علی اسماعیلی 
معدل:خیلی خوب

کسری توالییان 
معدل:20

متین دهقانی 
معدل:20

متین حیدری 
معدل:خیلی خوب

کورش گلبان 
معدل:20

کیا فیروزه  
معدل:خیلی خوب

کیانا کرمانی 
معدل:خیلی خوب

کیمیا تقیان 
معدل:خیلی خوب

کیمیا کمالی 
معدل:خیلی خوب

حسین حیدری 
معدل:خیلی خوب

حامد زارعی 
معدل:19.82

حامد دوازده امامی 
معدل:خیلی خوب

حسین شریفی 
معدل:خیلی خوب

حنانه جمشیدی 
معدل:خیلی خوب

دانیال محمدی اطهر 
معدل:خیلی خوب

دانیال منتظری
معدل:خیلی خوب

ریحانه  ابراهیمی 
معدل:20

شهریار فروغی ابری 
معدل:خیلی خوب

صالح کمالی 
معدل:خیلی خوب

صبا حسن زاده 
معدل:خیلی خوب

سیده  شهرزاد حسینی  
معدل:20

سیده  ریحانه حسامی 
معدل:خیلی خوب

علی سمیرمی 
معدل:20

علی دائی کریم زاده 
معدل:20

فاطمه یقینی 
معدل:خیلی خوب

علی عبدالهیان 
معدل:خیلی خوب

علی قاسمی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه محمدی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه کمال 
معدل:20

فاطمه قره داغی 
معدل:20

فاطمه فشارکی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه زهرا یزدانی 
معدل:خیلی خوب

ماهیار وهابی مقدم 
معدل:20

مائده شفیعی 
معدل:خیلی خوب

مبین محی الدین جعفری 
معدل:20

ماهان صباغ لنگرودی 
معدل:20

محمد امین کریمی 
معدل:خیلی خوب

محمد مهدی ابراهیمی 
معدل:خیلی خوب

محمد علی حیدر پور 
معدل:خیلی خوب

محمد شهاب ملکی 
معدل:خیلی خوب

 دوره
ابتدایی

نیکو برکتین
معدل:خیلی خوب

غزل ارفع نیا
معدل:خیلی خوب

شکیبا کرمانی 
معدل:خیلی خوب

ساسان صدیقی مورنانی 
معدل:خیلی خوب

فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه
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ملیکا آزاد مرد 
معدل:خیلی خوب

ملیکا آقایی جشوقانی 
معدل:خیلی خوب

مهبد دادخواه تیرانی 
معدل:20

مهتا کریمی 
معدل:خیلی خوب

مهدی اسماعیلی 
معدل:خیلی خوب 

مهدی امینی 
معدل:خیلی خوب

مینا رنگرز 
معدل:20

مهروی مدرسی 
معدل:20

مهسا زمانی 
معدل:خیلی خوب

مهدی عبادی منش 
معدل:خیلی خوب

مهدی محسنی 
معدل:خیلی خوب 

مهدی نجفی 
معدل:خیلی خوب

رضا نوروزی پزوه 
معدل:خیلی خوب

محمد صالحی 
معدل:خیلی خوب

مهدی قربانی خاتون آبادی  
معدل:خیلی خوب

نریمان طاهری نژاد 
معدل:خیلی خوب

شادی قاسمی 
معدل:20

فاطمه برنجیان 
معدل:خیلی خوب

محمد مهدی شایان نژاد 
معدل:خیلی خوب

نگار چنگانیان 
معدل:20

شیبا قاسمی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه رستمی 
معدل:خیلی خوب

محمدرضا غالمی 
معدل:خیلی خوب

نگین مالکی 
معدل:خیلی خوب

ابالفضل زمانی 
معدل:خیلی خوب

مائده جعفریان 
معدل:خیلی خوب

مریم خدادادیان 
معدل:خوب

آیدا دهقانی 
معدل:خیلی خوب

محدثه بدیعی منش 
معدل:خیلی خوب

مریم طغیانیان 
معدل:خوب

حسین موسوی پذیر 
معدل:خیلی خوب

محمد صالح امینی 
معدل:خیلی خوب

مهدی جعفریان 
معدل:خیلی خوب

نیلوفر سادات صالحی  
معدل:خیلی خوب

هانیه فاتحی 
معدل:خیلی خوب 

یگانه حنائی نژاد 
معدل:خیلی خوب

علی ساعدی 
معدل:خوب

محمد متین کریمی 
معدل:خیلی خوب

نرگس جمالی 
معدل:خوب

سید امیر حسین سجادی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه اغالیی 
معدل:خیلی خوب

محمد مهدی رحمانی 
معدل:خیلی خوب

نیکتا کدخدایی 
معدل:خیلی خوب

رعنا محجوبی پور 
معدل:19.86

زهرا ایوبی 
معدل:19.73

حدیث خانی 
معدل:20

ثمین لطیفی 
معدل:19.69

پوریا کمالی 
معدل:20

پارسا فزوه 
معدل:19.84

پارسا رحمانی 
معدل:20

سجاد اسدی قارنه 
معدل:20

لیال احمدی 
معدل:19.96

زهرا علیزاده 
معدل:19.94

کیانا دکتر صفایی 
معدل:19.70

زهرا ساعی 
معدل:19.80

علیرضا عبدیزدان 
معدل:19.74

سیده غزل مرتضوی 
معدل:19.61

محسن منصوری 
معدل:19.55

شیوا صالحی 
معدل:19.70

محمد حسین مالکی پور اصفهانی  
معدل:19.94

علی اصغر علیزاده 
معدل:19.51

معراج ملکوتی خواه 
معدل:19.96

علی فرجی  
معدل:19.72

معصومه قره داغی 
معدل:20

علی کیانی  
معدل:20

مهدی حیدری 
معدل:20

رضا صنایعی 
معدل:19.76

آیگین برات زاده 
معدل:20

طراوت تابش 
معدل:19.90

بهار شیرانی 
معدل:19.57

بهنود سلیمانی 
معدل:19.61

محمد رضا ضیاء 
معدل:خیلی خوب

محمد رضا رحیمی 
معدل:خیلی خوب

محمد جواد عابدی 
معدل:خیلی خوب

محمد رضا غالمی 
معدل:خیلی خوب

مرضیه سادات صالحی  
معدل:خیلی خوب

مطهره جاودان نژاد 
معدل:خیلی خوب

محدثه مومنی 
معدل:خیلی خوب

محمد جواد حسن زاده  
معدل:20

 دوره
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آرین غیاثی 
معدل:خیلی خوب

مریم سادات حسینی 
معدل:20

الناز ناظوری 
معدل:خوب

امیر مهدی نوری 
معدل:خیلی خوب

امیر رضا ایرج 
معدل:20

دانیال شیرانی 
معدل:خیلی خوب

زهرا زلقی 
معدل:20

مسعود یوسف 
معدل:20

مائده حمیدیا 
معدل:20

کیمیا کیمیایی پور
معدل:خیلی خوب

مهرگان شهریاری 
معدل:خیلی خوب

نگار سهرابی 
معدل:20

یکتا شاهرخ 
معدل:خیلی خوب

شیما ایرج 
معدل:19.39

سید رضا حسینی 
معدل:خیلی خوب

ساناز رضا پور 
معدل:خیلی خوب

زهرا قیصری 
معدل:20

سید سپهر فرشته نژاد 
معدل:خیلی خوب

عرشیا مردانی 
معدل:خیلی خوب

عرفان بدیعی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه کیانی 
معدل:خیلی خوب

کیمیا شیروانی راد 
معدل:20

فائزه قیصری 
معدل:19.93

پارسا ناجی 
معدل:19.96

امیر مومنی 
معدل:19

کوشا ناجی 
معدل:19.86

پویا زمانی اصل 
معدل:19.83

زهرا قیصری 
معدل:19.13

دوره 
راهنمایی )سما(
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زهرا احمدی 
معدل:19.43

حمید قاسمی 
معدل:19.67

رضا دباغی 
معدل:19.32

هدی اروجی 
معدل:19

ملیکا سادات میرصفیان 
معدل:19.38

یاسمن رحمانی 
معدل:19.18

مائده قضاوی 
معدل:19.06

بهاره گرامیان 
معدل:19.73

کیارش تابش 
معدل:19.25

یلدا السادات تبعیدیان 
معدل:19.05

بهاره بهارلوئی 
معدل:18.65

مهسا اعتباریان 
معدل:18.63

حسین جوادی 
معدل: 18.14

ریحانه نیک روش 
معدل:18.87

پگاه نقره ئیان 
معدل:18.27

سید امیر حسین حسامی 
معدل:19

سید مهدی طباطبایی 
معدل:19.07

سارا عبدیزدان 
معدل:19.50

ملیکا جوانمرد 
معدل:19.96

سیده طهورا احمدی 
معدل:19.20

علیرضا ضیاء
معدل:19.88

کیمیا توالئیان 
معدل:19.43

مریم جوانمرد 
معدل:19.94

نیما برکتین 
معدل:19.94

امیر هنرجو
معدل:19.81

امین جمالی 
معدل:19.51

هانیه جعفری  
معدل:20

هیوا موالیی نسب 
معدل:19.61

امیر محمد نصیری 
معدل:19.93

مهناز اعتباریان 
معدل:19.70

نسرین مومنیان هرندی  
معدل:19.50

نیلوفر خبازی 
معدل:19.98

زهرا سلطانی 
معدل:19.50

محمد جواد شیرانی 
معدل:19.50

ارمغان فروزنده شهرکی 
معدل:19.42

نیکا فیروزه 
معدل:19.54

علی عباسی 
معدل:19.50

سیده زینب حسینی 
معدل:19.61

نوگل طاهری نژاد 
معدل:20

فاطمه باقری 
معدل:19.76

البرز رنجبر
معدل:19.90

میالد کوهی 
معدل:20

فائزه زمانی پزوه 
معدل:19.50

میالد امینی 
معدل:19.63

مهشاد حسینی 
معدل:19.85

امین حاجیان 
معدل:19.56

 دوره
دانشگاه

 دوره
دبیرستان

دوره 
ابتدایی 

)سما(

فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه
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 سال استخدام؟ 1376 با شانزده سال سابقه کار
  از چه زمانی خوشنویسی را آغاز کردید؟

در سال 1367 خدمت استاد فرزانه رسیدیم و چلیپایی را به ایشان نشان 
دادم که کاغذ آن را خودم رنگ کرده بودم.واژه ها را به شکل زیبایی جذب 
کاغذ شده بود و می درخشید.استاد با دیدن آن به وجد آمد و ابراز خرسندی 
کرد و با تاکید مشوق من شد که این کار را ادامه دهم، بدون اختیار آن اثر 
 را از من خواست و من نیز با کمال میل آن را تقدیم ایشان کردم و شادی 

زاید الوصفی در من ایجاد شد.
 اولین اثری که مورد توجه استادتان واقع شد کدام است؟

روزی با قلم پنج سانتی متری جلی عبارت »به نام خداوند جان و خرد « 
را نوشتم و چون اولین باربود که چنین توفیقی یافته بودم خیلی شادمان 
شدم و در من تاثیر گذاشت.شب هنگام یکی از استادان بزرگ خوشنویسی 
ایران را در خواب دیدم که به منزل ما آمده بودند و این اثر را تایید کردند 

و مرا برای ادامه کار تشویق ...
 چ�ه اثرش�ما از ابتدا تا کنون بیش�تر گل ک�رده و مورد توجه 

خودتان واقع شده است؟
تابلوی مرغ باغ ملکوت را بیشتر از بقیه آثارم دوست دارم.

 در چه رش�ته هایی از خوشنویسی تا کنون خویش را آزموده 
اید؟

نسخ و نستعلیق
 س�بک ش�ما به کدامیک از س�بک های اس�تادان گذشته یا 

معاصردر هنر خوشنویسی نزدیک است؟
من بیش��تر آثارسیاه مشق استاد میرزا غالمرضا اصفهانی خوشنویس نام 
آوردوره قاجار را مورد توجه قرار داده ام و از حاضران نیز شیفته آثار استاد 

علی شیرازی هستم و گرایش خاصی به شکسته نستعلیق دارم.
 ب�ا چه اس�تادانی تا کن�ون کار ک�رده اید و از آنها سرمش�ق 

گرفته اید؟
به نام آقای محمود خانی خوشنویسی را آغاز کردم و بعد از محضر استاد 
علی فرزانه که از مشاهیر انجمن خوشنویسان اصفهان هستند بهره ها برده 

ام که این شاگردی حدود دو دهه است که همچنان ادامه دارد .
 به جز خوشنویسی به چه هنرهای دیگری عالقه دارید و آیا در 

آن زمینه ها همکاری کرده اید؟
من به هنر نقاشی عالقه ای بسیار دارم ولی به صورت حرفه ای آن را دنبال 
نکرده ام فقط گاهی از رنگ و نقش در زمینه و حاشیه خوشنویسی هایم 

استفاده می کنم .

آی�ا در خل�ق آث�ار خوی�ش دچ�ار ب�ی خواب�ی ش�بانه ه�م 
ش�ده اید. مثالً اینکه نیمه های ش�ب از خواب بیدار شده باشید 
و هنرتان گل کرده باش�د و شما را به یک آفرینش بدیع کشانده 

باشد؟
بله ش��بی در نیمه های شب از خواب بیدار شدم و با وجود آنکه برق بود 
از چراغ نفتی استفاده کردم،آنرا افروختم و زیر نور آن عبارت »لوالک لما 
خلقت الفالک« را نوشتم انگار نور چراغ از مرکب سیاه عبور می کرد و مرا 

با خود از میان تاریکی و نور می برد .
چند فرزند دارید؟چند ساله و کالس چندم؟

دو فرزند دختر دارم ، فاطمه که ده ساله است و در پایه چهارم درس می 
خواند و عارفه که نوزاد است و تنها دو ماه از عمر او می گذرد .

 همسرتان شاغل هستند یا خانه دار؟ شاغل
 کدامیک از اعضای خانواده راه شما را ادامه می دهند؟

بچه ها که هنوز کوچکند و خانم هم گرایشی به این رشته ندارند 
 کدامیک از اعضای خانواده به هنر ش�ما عالقه بیشتری نشان 

می دهند؟
فرزند دخترم که در کالس چهارم درس می خواند 

 چه تعریفی از هنر دارید؟
هنر عشق است و رنج، روزنه ای که احساس را تجسم می بخشد و انواعی 

گوناگون دارد.
 خوشنویسی چگونه روح و جان شما را اقناع می کند؟

خوشنویس��ی در واق��ع م��ا را از عال��م م��ادی ب��ه عال��م معنا م��ی برد 
انگاردیگرخ��ودت نیس��تی. در ح��س و تمرک��ز فقط فرم��ان می دهی، 
خل��ق م��ی کن��ی و ب��ه باط��ن کلمات پ��س می ب��ری دیگ��ر معنایی 
 ظاه��ری در خیال��ت نق��ش نم��ی بن��دد و در عم��ق کلم��ات مح��و 
می شوی، همچون کبوتری که در آسمان خیال به پرواز در می آید و راهی 

را می یابی تا لحظه ها را ثبت کنی .
 بهترین هدیه شما به دیگران چه بوده است و به چه کسی آن 

را هدیه داده اید؟
تابلویی بود که در آن شانزده دایره »ن«دریک خط مستقیم قرار داشت و 
من آن را به پدرم تقدیم کردم. »شد آن جان جهان دامن کشان چون از 

چمن بیرون روال شد جان مرغان چمن گویی زتن بیرون شد«
 بهترین هدیه ای که تاکنون گرفته اید و از چه کسی؟

بهترین هدیه ای که تا کنون گرفته ام از خداوند کریم بوده و چیزی نبود 
به جز همسرو فرزندانم و او را شاکرم به خاطر این همه لطف و مهربانی اش 

 
 فهرس�ت رتبه و مقام هایی که تا کنون در هنر خوشنویس�ی 

به دست آورده اید؟
تا کنون در نمایشگاه های مختلفی بصورت انفرادی یا جمعی شرکت کرده 
ام و مقام هایی هم به دس��ت آورده ام از جمله نمایشگاه انفرادی دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد خوراسگان، نمایشگاه جمعی موزه هنرهای معاصر و 

نمایشگاه جمعی حوزه هنری اصفهان و…
 اما فهرست رتبه هایی که کسب کرده ام 

-کسب رتبه دوم اولین نمایشگاه سراسری دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 
کشور در واحد نجف آباد سال 1378 در رشته نستعلیق

-کس��ب رتبه اول مس��ابقات سراس��ری قرآن و عترت در سال 1377 در 
رشته نستعلیق 

-کسب رتبه اول مس��ابقات علمی فرهنگی و هنری دانشگاهیان منطقه 
چهار در سال 1385 در واحد خمینی شهر در رشته نستعلیق

-کسب رتبه اول خط نسخ و رتبه دوم خط نستعلیق در مسابقات منطقه 
ای آثار علمی و فرهنگی و هنری واحد میبد در سال 1388 

-کسب رتبه اول مسابقات منطقه ای آثار علمی فرهنگی و هنری در سال 
1389 در واحد شهرضا در رشته نستعلیق 

-کس��ب رتبه دوم در مسابقات منطقه ای آثارعلمی – فرهنگی و هنری 
واحد شهرکرد در سال 1390 در رشته خط نستعلیق)سیاه مشق(

-کسب رتبه دوم مسابقات منطقه ای آثار علمی ، فرهنگی و هنری در سال 
1391 در واحد دهاقان در رشته خط نستعلیق 

 بیشتر دوست دارید چه مطالبی را خوشنویسی کنید؟
بیشتر اشعار حافظ و سعدی و مناجات نامه خواجه عبداله انصاری و…

 آیا مجموعه مکتوبی  تا کنون از آثارتان انتشار داده اید؟
سال ها قبل چهل حدیث را همراه با معانی آن از امامان معصوم به چاپ 
رس��انده ام و گاهی سر مش��ق های نستعلیق بنده بصورت پراکنده چاپ 

شده است.
 تا کنون چند تابلو خلق کرده اید؟

شمار مش��خصی را در ذهن و خاطر ندارم تابلوهای زیادی بوده است که 
تعدادی موجود و بخشی را نیز هدیه داده ام.

 آنچه می خواهد دل تنگت بگو
در پایان سالمت و موفقیت برای همگان و همچنین پیشرفت هنری عالقه 

مندان و شیفتگان هنر را آرزو می کنم.

خوشنویس��ی از هنره��ای ن��اب ایرانیان اس��ت ک��ه از دیر ب��از به آن 
پرداخت��ه ان��د و در ه��ر دوره ای بزرگان��ی در س��پهر پرس��تاره آن 
درخش��یده اند و آثار چش��م نوازی از خویش برجای نهاده اند .در بین 
اعض��ای محترم هئیت علمی، کارکنان و دانش��جویان ای��ن واحد بزرگ 
دانش��گاهی نی��ز افرادی هس��تند که هن��ر خوی��ش را در این عرصه 
آزموده اند و به افتخاراتی نائل ش��ده اند که نش��ریه نسیم دانشگاه 

برخ��ود الزم می داند تا به تدریج ای��ن آفرینش گران خوش 
ذوق را شناس��ایی کرده و به معرف��ی آنان بپردازد.در این 

 ش��ماره به معرفی همکار هنرمندمان منصور یقینی که 
سال هاست در مدیریت روابط عمومی دانشگاه اشتغال 
دارد و به متانت و فروتنی معروف است می پردازیم 

و با ویژگی های هنر ایشان آشنا می شویم.

گفتگو با همکارهنرمند منصور یقینی
عبور شبانه از میان نور و تاریکی 

هنر
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دانشکده پرستاری و مامایی
ب��ه گفته دکت��ر ناج��ی تصویب قطع��ی این 
دانش��کده توس��ط وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی و طی مراحلی دشوار و دقیق 
انجام ش��ده اس��ت.وی افزود : اغلب دانشکده 
ها ابتدا از وزارت  بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی تائیدیه مش��روط می گیرند ولی این 
واح��د به دلیل پتانس��یل های خوب و کافی و 
امکانات قابل قبول توانسته است طی 3 مرحله 
بازدید جامع علمی که در دو دهه اخیر صورت 
گرفته از همان ابتدا تائیدیه قطعی کسب کند. 
ریی��س دانش��کده پرس��تاری و مامایی واحد 
خوراس��گان ) اصفه��ان( خاط��ر نش��ان کرد: 
ما در حال حاضر س��ه گروه آموزش��ی شامل: 
کارشناس��ی ارش��د پرس��تاری ، کارشناس��ی 
مامایی و کارشناسی پرستاری داریم که رشته 
کارشناس��ی ارشد پرس��تاری فقط در 2 واحد 
دانش��گاه آزاد اس��المی خوراس��گان)اصفهان( 
شامل اصفهان و تهران پزشکی دایر شده است. 

 اعضای هیئت علمی :
دانش��کده پرس��تاری و مامایی در حال حاضر 
 دارای 18 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت شامل:

 1 اس��تاد ، 2 نفر دانشیار ، 6 نفر استادیار و 9 
نفر مربی با مدرک فوق لیس��انس است که 6 
نفر از مربیان در حال حاضر بورس��یه دکتری 
هس��تند. همچنین تع��داد 14 نفر ب��ه عنوان 
کارشناس آموزشی و کارمند در این دانشکده 

اشتغال دارند. 
امکانات دانشکده 

ای��ن دانش��کده 11 آزمایش��گاه دارد ک��ه 2 
آزمایشگاه آن تخصصی و مربوط به درس های 

تخصصی است .
این آزمایشگاه ها عبارتند از :

 مهارت های پرستاری 
 مهارت های مامایی 

 فیزیولوژی
 میکروبیولوژی

 بافت شناسی 
 بیوشیمی 

 انگل شناسی 
 آناتومی

 ایمنولوژی
 آسیب شناسی

 ویروس شناسی 
درای��ن مجموعه همچنین یک مرکز تحقیقات 
تحت عنوان بیوتکنولوژی دایر شده و در اختیار 

استادان و دانشجویان است . 
از دیگر امکانات این دانش��کده می توان به یک 
کتابخان��ه تخصصی با ذخیره ح��دود 14 هزار 
جلد کتاب به  زبان های فارس��ی و انگلیس��ی، 
2 پای��گاه  اینترنتی با پتانس��یل 10 دس��تگاه 
رایان��ه وتجهی��زات جانب��ی، س��الن کنفرانس 
ب��ا ظرفی��ت 40 نفر و 9 کالس ک��هً  مجهز به 
ویدئو پروژکتور و امکانات فناوری و سیس��تم 

wireless است اشاره کرد. 
دان�ش  و  تعداددانش�جویان 

آموختگان 
به گفته دکتر ناجی در سال 

71  حدود 50 نفر دانشجو 
در رشته پرستاری و سال 
در  تع��داد  همی��ن  بعد 
رشته مامایی جذب این 
دانش��کده شدند که در 
جمعیت  حاض��ر  حال 
دانش��جویی این مرکز 
دانشگاهی به یک هزار 
دانش��جو  نفر  و 100 
رسیده است که تعداد  
178 نف��ر از آنه��ا در 
کارشناس��ی  مقط��ع 
ارشد پرستاری ، 460 
نف��ر در کارشناس��ی 
  430 و  پرس��تاری 
نف��ر نی��ز در مقط��ع 

کارشناسی مامایی به تحصیل اشتغال دارند. 
همچنین تعداد دانش آموختگان این دانشکده 
از ابت��دا تاکنون بالغ بر یک هزار 660 نفر بوده  
اس��ت که اکثر آنان جذب مراکز بهداش��تی و 
درمانی یا آموزشی ش��ده اند. رییس دانشکده 
پرستاری و مامایی واحد خوراسگان )اصفهان( 
افزود : با توجه به امکان اش��تغال مناسبی که 
برای دانش آموختگان رش��ته های پرستاری و 
مامایی در س��طح کش��ور وجود دارد همچنان 
اس��تقبال خوب��ی برای ادامه تحصی��ل در این 
رش��ته از سوی جوانان مش��اهده می شود 
ب��ه طوری که همه س��اله 
تعداد داوطلبان تحصیل 
در این رشته ها افزایش 
یافته اس��ت ب��ه طوری 
ک��ه از جمل��ه در مقطع 
کارشناس��ی ارش��د این 
تعداد  س��اله  همه  واحد 
حدود ی��ک هزار و 300 
ت��ا ی��ک ه��زار و پانصد 
نف��ر داوطلب تحصیالت 
تکمیل��ی بوده اند که در هر س��ال تنها امکان 
ج��ذب ح��دود 3 درصد از آنان وجود داش��ته 

است.
ضمن آنکه بر اس��اس آمارهای رسمی، مراکز 
درمانی کشور حدود 40 درصد کمبود پرستار 
مواجه هستند بنابراین هرگونه سرمایه گذاری 
در ای��ن رش��ته و فراه��م آوردن امکان جذب 

دانشجوی بیشتر از هر نظر قابل توجه است. 
دکتر ناجی در خصوص برنامه های آینده این 
دانش��کده یادآور ش��د که ما در حال پیگیری 
برای کس��ب مجوز تأسیس مقطع کارشناسی 
ارش��د مامایی و همچنین PHD پرس��تاری،  
توسعه فضای دانشکده ، افزایش اعضای هیأت 
علمی و افزایش ظرفی��ت گرایش های مقطع 
کارشناس��ی ارشد هستیم که امیدواریم هرچه 
نتیجه  ب��ه  زودتر 

برسد. 
فرآیند کار آموزی :

رییس و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری 
و مامایی واحد خوراس��گان ) اصفهان ( گفت: 
ع��الوه بر امکانات مناس��بی ک��ه در محل این 
دانش��کده فراهم ک��رده ای��م هماهنگی های 
مطلوبی نیز با دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
و سازمان تأمین اجتماعی استان صورت گرفته 
اس��ت تا ش��رایط الزم برای اجرای برنامه ها و 
دوره های کارآموزی دانشجویان این دانشکده 
فراهم ش��ود. به طوری که در ه��ر ترم بالغ بر 
23 هزار س��اعت کارآموزی در مراکز بهداشتی 
و درمانی اس��تان برای این دانشجویان توسط 
حدود 80 نفر کادر آموزش��ی برگزار می شود 
و به جز بیمارس��تان های الزه��را)س( و دکتر 
شریعتی ، سایر بیمارستان های بزرگ اصفهان 
برای اج��رای دوره های کارآم��وزی همکاری 
دارند. ضمن آنکه ح��دود 35 مرکز و درمانگاه 
بهداش��تی و درمانی نیز تس��هیالت و امکانات 
الزم را ب��رای کارآموزی دانش��جویان ما فراهم 

آورده اند. 
همایش ها ، افتخارات ، اختراعات 

دکتر ناجی افزود : تاکنون 20 همایش منطقه 
ای و مل��ی به صورت مس��تقل یا با مش��ارکت 
س��ازمان های مربوط در دانشکده برگزار کرده 
ای��م و هم اکن��ون در حال تدارک هس��تیم تا 
در خرداد ماه س��ال 92 نیز بیس��ت و یکمین 
همایش تخصصی را در سطح ملی برگزار کنیم.

وی در ادام��ه از افتخارات متعدد اعضای هیأت 
علمی و دانش��جویان این دانشکده سخن گفت 
و به مواردی از آن که تنها در سال 91 حاصل 

شده است به این شرح اشاره کرد :
- کس��ب رتبه برتر پژوهشی اس��تان اصفهان 
در علوم پزشکی توس��ط دکتر قدوسی معاون 

پژوهشی دانشکده
- کس��ب رتبه س��وم مقاالت در س��یزدهمین 
کنگره پژوهش��ی دانش��جویان علوم پزش��کی 

کشور در سطح ملی در شهرستان بابل.
- کسب رتبه اول پوستر در کنگره بین المللی 

ایدز در دانشگاه علوم پزشکی تهران
- کسب رتبه برتر پوس��تر در دومین همایش 
ملی قرآن پژوهی و طب در شهرستان ارومیه 

- کس��ب رتب��ه برت��ر مق��االت در همای��ش 
دانش��جویی حاکمیت بالینی و ارتقا مس��تمر 

کیفیت در دانشکده علوم پزشکی تبریز
- کس��ب رتبه پوستر برتر در پنجمین سمینار 

سراسری پرستار، ماما و پژوهش
- رئیس دانشکده پرستاری و مامایی همچنین 
گف��ت: در زمین��ه اختراع��ات نی��ز تاکن��ون 
دس��تاوردهای قابل قبولی داش��ته ایم که سه 
مورد آن عبارتند از: اخت��راع کیف همراه ماما 
، اخت��راع لوله تراش��ه دو کافه ساکش��ن دار و 
اختراع حفاظت امینیتی تیوپ هدایت شونده 
برای پیشگیری از صدمات ورزش زمستانی که 
در دومین المپیاد مخترعین و مبتکرین کشور 
در س��ال 90 موفق به کس��ب مدال برنز شد و 
همگی توسط دانشجویان این دانشکده به ثبت 

رسیده است.
س��ه اختراع مذکور دانشجویی و یک مورد هم 
مربوط به یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه 
است با عنوان فرآیند ساخت عصاره الکلی بره 
موم جهت ممانعت از رشد و فعالیت 01 گونه 

قارچهای درماتوفیتی بیماری زا. 
الزم به ذکر اس��ت که برای آگاهی بیش��تر از 
ویژگی، ضرورت و چگونگی کاربرد کیف ماما با 
مبتکر این طرح گفت و گوی جداگانه ای انجام 

داده ایم که از نظرتان می گذرد. 

اشاره :
دانشــکده پرستاری و مامایی به عنوان دومین دانشــکده مصوب این دانشگاه پس از دانشکده 
مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی، در ســال 1371 در ســاختمانی به مســاحت 2هزار و 800 

مترمربع که در دو طبقه احداث شده کار خود را آغاز کرده است . 
در این شماره در گفت وگویی با دکتر سید علی ناجی ، رییس دانشکده با فهرستی از دستاوردهای 

وسیع و ارزشمند این مرکز آشنا می شویم .

دکتر ســید علی ناجی، کار خود را از بدو آغاز به کار دانشــکده در ســال 71  به عنوان مدیرگروه 
پرستاری به صورت نیمه وقت شروع کرده است. 

وی از ســال 76  به طور تمام وقت در خدمت این دانشــگاه قرار گرفت و پس از تصویب چارت 
سازمانی و قانونی دانشکده در سال 84  به عنوان رییس دانشکده منصوب شد.

ایشان دارای مدرک کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، کارشناسی ارشد در 
  AUHS از راه دور از دانشگاه PHD رشته آموزش پرستاری از دانشگاه تربیت مدرس و مدرک

در رشته آموزش – گرایش پرستاری در سال 2008  است.

هماهنگ با تپش لحظه های زندگی
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 در حال حاضر جمعیت دانشجویی دانشکده 
پرستاری و مامایی به یک هزار و 100 نفر 
رسیده است که تعداد 178 نفر از آنها در 
مقطع کارشناسی ارشد پرستاری، 460 نفر 

در کارشناسی پرستاری و 430 نفر در مقطع 
کارشناسی مامایی به تحصیل اشتغال دارند.تعداد 
دانش آموختگان ای دانشکده نیز از ابتدا تا کنون 

بالغ بر یک هزار و 660 نفر بوده که اکثر آنان 
 جذب مراکز بهداشتی، درمانی یا آموزشی 

شده اند.
 ما در حال پیگیری برای کسب مجوز تاسیس 

 PHD مقطع کارشناسی ارشد مامایی و همچنین
پرستاری، توسعه فضای دانشکده، افزایش 

 اعضای هیئت علمی و افزایش ظرفیت 
گرایش های مختلف مقطع کارشناسی ارشد 

هستیم.

فصلی دیگر از نوآوری 
دانشجویان واحد خوراسگان 

)اصفهان(
“کیف ابزار خدماتی همراه ماما”

خان��م مینا رفیعی دانش��جوی ترم 
هش��تم مقطع کارشناسی در رشته 
مامای��ی اس��ت که اب��داع گر کیف 
ابزار خدماتی همراه ماما  اس��ت که 
مراحل ثبت آن به عنوان نوآوری و 
ابداع در حال طی شدن است، برای 
کسب اطالع از امتیازات و چگونگی 
کارب��رد این کیف گف��ت و گویی با 
ایشان انجام داده ایم که از نظرتان 

می گذرد.
خان��م رفیعی گف��ت: ب��رای انجام 
زایمان طبیعی در ش��رایط خاص و 
غیربیمارستانی وس��ایل و امکاناتی 
الزم است که تاکنون مجموعه این 
وس��ایل در اختیار کارب��ران نبود و 
بایستی هرچند قلم آن را  از جایی 
تهیه می کردند م��ا با طراحی این 
کیف ش��رایطی فراهم کردیم تا در 
هر محیط غیربیمارس��تانی زایمان 
طبیعی بدون مش��کل انجام شود و 
یا بیمار تح��ت مراقبت مطمئن به 

مرحله سزارین برسد.
وی اف��زود: هم اکنون ب��ا توجه به 

هزینه های س��نگین بیمارس��تانی 
در اغلب مناطق دنیا ، کش��ورهای 
 در حال توس��عه به دنب��ال اجرای 
طرح هایی برای تسهیل زایمان در 
منزل هس��تند، یا گاهی ش��رایطی 
پیش م��ی آید که زایم��ان به طور 
اضطراری انجام می شود و یا بر اثر 
حوادث طبیعی و غیرطبیعی مانند 
سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادفات 
و ... بیماران دسترسی به بیمارستان 
ندارند. در تمام این موارد برای آنکه 
س��المت مادر و کودک به مخاطره 
نیفتد الزم است که امکانات الزم از 
قبل فراهم شده باشد که این بسته 

اقدامی در این راستا است.
از خان��م رفیع��ی س��وال کردیم با 
توجه به کارب��رد امکانات این کیف 
 ب��رای زایمان ه��ای طبیعی چگونه 
م��ی ش��ود از وقوع طبیع��ی بودن 
زایم��ان اطمین��ان حاص��ل ک��رد 
تا بت��وان پی��ش بین��ی الزم را در 
م��ورد فراه��م کردن ای��ن کیف به 
انج��ام رس��اند، وی گف��ت: به طور 
طبیعی در س��ونوگرافی س��ه ماهه 
اولی��ه ب��ارداری قاب��ل تش��خیص 
 اس��ت که زایمان طبیع��ی صورت 
م��ی گیرد و ی��ا غی��ر از آن، با این 

وصف گاهی در ماه ها و هفته های 
 آخر ب��ارداری جنین دچار چرخش 
غی��ر طبیعی  می ش��ود که امکان 
زایم��ان طبیعی را تضعیف می کند 
و همان طور که توضیح داده ش��د 
این کی��ف امکاناتی دارد که زایمان 
طبیع��ی ب��ا آن مقدور اس��ت و در 
مورد زایمان ه��ای غیر طبیعی نیز 
می توان اقداماتی را به انجام رساند 
تا بیمار در شرایط مطمئن و تحت 

مراقبت به بیمارستان برسد.
ایشان با تقدیر از مدیرگروه مامایی 
این واحد  دانشگاهی خانم دشتی، 
خاطر نش��ان کرد که ایده اولیه این 
طرح و فرآین��د مراحل ثبتی آن با 
ایش��ان  همت، راهنمایی و هدایت 
ارائه ش��د که الزم اس��ت به عنوان 
یکی از اس��تادانی ک��ه از اطالعات 
 خوب و جامع و مهارت های مناسب 
حرفه ای برخوردارند نیز از ایش��ان 

تشکر ویژه داشته باشیم.
ای��ن دانش��جوی ن��وآور  در مورد 
مش��خصات و امکان��ات ای��ن کیف 
گفت: جنس این کیف آلومینیومی 
و در ابع��اد 30 در 50  س��انتی متر 
طراحی شده است و دارای خاصیت 
ضد آب و ضد حریق و قابل شستشو 

هم است وی در مورد امکانات کیف 
نیز توضیح داد که تمام وسایل یک 
زایمان کامل در آن پیش بینی شده 
که از جمله می توان به: اکس��یژن، 
آبنوبگ نوزاد، ماسک های اکسیژنه، 
فشارسنج و گوش��ی، ست زایمان، 
داروها،زنجیره سرما برای نگهداری 
داروها، س��رم، سند، وسایل برانول، 
انواع سرنگ، گالو، هدلمپت، سونی 
کیت، تب سنج مادر و نوزاد، لباس 
مخصوص زایمان، دستکش استریل 

و ... اشاره کرد .
ایش��ان همچنی��ن از حمایت های 
مرک��ز رش��د فن��اوری ای��ن واحد  
دانش��گاهی تش��کر کرد و در مورد 
خودش یادآور ش��د که  قصد  دارد 
در مراحل تحصیالت تکمیلی خود 

را نیز به انجام برسانم.
تئوری��ک  و  علم��ی  س��طح   وی 
آموزش ها را در این واحد دانشگاهی 
خ��وب ارزیاب��ی کرد و یادآور ش��د 
 ک��ه کارهای عمل��ی م��ا اغلب در 
زایش��گاه های بیمارس��تان غرضی، 
نج��ف آب��اد، زرین ش��هر و مبارکه 
انج��ام می ش��ود و فعالی��ت های 
درمانگاهی نیز بیش��تر در محدوده 

شهر اصفهان متمرکز شده است.
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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 کنند. 

توضیحاتتعداد توزیع »تقریبی«معرفی نامهردیف

سینماهای اصفهان، کاشان ، 1
شاهین شهر

به علت توزیع منظم ، امتیاز چاپ معرفی نامه تخفیف سینماهای ساحل ، ایران ، خانواده ، و فلسطین به 3760عدد معرفی نامه تخفیف 1 نفره و 300عدد معرفی نامه 2 نفره
این واحد دانشگاهی واگذار شده است.

شامل باشگاه های: انرژی، بانو، ماه بانو و خانه بدنسازی160عددباشگاه های بدنسازی و ایروبیك2

توزیع معرفی نامه خرید پوشاک از اول آذرماه430 عددخرید پوشاک خانواده3

هر کارت مخصوص 4 نفر »1خط« است410عددباشگاه بولینگ4

شامل باشگاه کارتینگ پارساو جوان64 عدد کارت تخفیف 4 نفره، 17 عدد کارت تخفیف 2 نفرهباشگاه کارتینگ5

شامل پینت بال ساده پرسپولیس و جنگلی جوانمجموعا 142 عددپینت بال6

مجموعا2132 عدد ویژه سانس آزاد و 27 عدد برای آموزش شنااستخرهای ستاره و زمرد7

شامل سرزمین عجایب ، شهربازی ناژوان ، پارک های بادی غدیر ، دانیال ، گلها و شادی پارکمجموعا 612 عددشهربازی، پارک های بادی و شادی8

ویژه خواهران39 عددخانه اسکیت ، یوگا و ژیمناستیك9

کارت تخفیف سینما 4 بعدی به صورت گروهی است140 عدد کارت تخفیف سینما 4 بعدی و 309 عدد معرفی نامه تخفیف سینما 5 بعدیسینما 4 بعدی و 5 بعدی10

شامل رستوران 4ستاره آراخوان تنها نمایندگی فست فود شاورما در اصفهان ، رستوران و پیتزا پردیسمجموعا 1600 عددرستوران ، پیتزاو غذای آماده11

توزیع کارت تخفیف تحویل پروژه برای دانشجویان رشته معماری و عمران با تخفیف بیشتری انجام گرفتمجموعا800 عددخرید کتاب تایپ و تکثیر12

آق��اي کریم��ي دانش��جوي ت��رم س��وم مقطع 
 کارشناس��ي ارش��د در رش��ته حق��وق ج��زا و 
جرم شناس��ي از دانشکده حقوق و علوم انساني 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان است.
مس��ئول این تشکل دانشجویي مي گوید: بسیج 
دانشجویي این واحد داراي یک بخش مرکزي و 
14 پایگاه در دانش��کده ها و بخش هاي مختلف 
این دانش��گاه اس��ت و اهداف خود را در راستای 
رهنمودهای��ي که رهبر معظم انقالب اس��المي 
حض��رت آی��ت ا… خامنه اي مط��رح کرده اند 

انجام مي دهد.
حوزه مرکزي این تش��کل از 60 شوراي مختلف 
تش��کیل شده که 30 ش��ورا مربوط به برادران و 
30 ش��ورا نیز مربوط به خواهران دانشجو است 
که فعالیت هاي گس��ترده اي را در دس��تور کار 

دارند.
همچنی��ن واحده��ا و کانون ها دیگ��ري نیز در 
س��ازمان این تش��کل وجود دارد که به تناسب 
نی��از، انج��ام وظیفه مي کنند ک��ه در خصوص 
واحدها مي توان به واحد نیروي انس��اني، آمار و 
پش��تیباني، برنامه ریزي و مالي و … اشاره کرد 
و کانون ها نیز ش��امل: کانون نوسازي معنوي – 
کانون فرهنگي ادبي و هن��ري، کانون مطالعات 

فکري، فرهنگي و سیاسي و … است.
عرصه هاي دیگري نیز در س��ازمان این تش��کل 
وجود دارد ک��ه به صورت مس��تقل برنامه ها و 
اهداف خود را دنبال مي کنند که عبارتند 

از :
 کان�ون س�کوي آزادي: که 
موضوع طرح کرس��ي ه��اي آزاد 

اندیشي را در دانش��گاه، مدیریت و برنامه ریزي 
مي کند.

  هیئت دانشجویي الزهراء : که در خوابگاه 
خواهران مس��تقر اس��ت و برنامه ه��اي دیني و 

فرهنگي را سازماندهي و اجرا مي کند.
  پژوهش�کده بس�یج دانش�جویي: ک��ه 
فعالیت هاي پژوهشي را در عرصه هاي مختلف 
 دنب��ال مي کن��د و موفقیت ه��اي قابل توجهي 
 را نی��ز در کارنام��ه خ��ود ب��ه ثب��ت رس��انده 

است.

افتخارات:
دانش��گاهي  واح��د  ای��ن  دانش��جویي   بس��یج 
فعالیت هاي شایس��ته و افتخارات ارزش��مندي 
 را در س��طوح مختل��ف کس��ب ک��رده ک��ه به 

نمونه هایي از آن اشاره مي کنیم:
 کسب مقام اول استان طي سه سال در سطح 

بسیج دانشجویي دانشگاه ها 
 کسب مقام اول کشور

 افتتاح اولین پژوهشکده بسیج دانشجویي در 
سطح استان

 پیش��گامي در عرص��ه راه ان��دازي کرس��ي 
 ه��اي آزاد اندیش��ي که م��ورد تأیی��د معاونت 
سیاس��ي – امنیتي اس��تانداري اصفهان ، سپاه 
استان و مسئوالن این دانشگاه  واقع شده است.

 برگ��زاري پانزده دوره از اردوهاي جهادي در 
مناط��ق محروم که افتخار اج��راي اولین اردوي 
جهادي کش��ور نیز به نام این واحد ثبت ش��ده 

است.
 تش��کیل کارگروه هاي تخصص��ي از جمله: 

فرهنگي، پزش��کي، دندانپزش��کي، بهداش��تي، 
کش��اورزي )زراع��ت، عل��وم دام��ي و باغباني(، 
عمران، مش��اوره و روانشناس��ي، علمي و … تا 
فعالیت ها به صورت منس��جم و کارشناسانه به 

انجام برسد.

نوآوري ها: 
بسیج دانشجویي این واحد در طول فعالیت خود 
ابتکاراتي را به اجرا در آورده اس��ت که بعضاً کم 
س��ابقه یا بي سابقه بوده است که به نمونه هایي 

از آن مي پردازیم:
 گ��روه هاي جه��ادي اعزامي این تش��کل به 
مناط��ق مح��روم ب��راي رفع ریش��ه اي و فوري 
مش��کالت این مرک��ز تنها مرکزي بوده اس��ت 
ک��ه مقام��ات بلن��د پایه اس��تان را حض��وراً به 
 آن مناط��ق دع��وت ک��رده ت��ا ب��ه کمبودها و 
نارس��ایي ها ب��ا س��رعت و جامعیت بیش��تري 

رسیدگي شود.
 راه اندازي یونیت س��یار دندانپزش��کي براي 

خدمات رساني به مناطق محروم
پیشگامي و ابتکار عمل در برگزاري اردوهاي 
جهادي به طوري که عملکرد این نهاد به عنوان 
نمون��ه و پایلوت مورد توج��ه قرار گرفته و از آن 

تقدیر شده است.
طرح احداث س��اختمان حوزه ب��ا دورنمایي 
گسترده و جامع که اولین نمونه در سطح کشور 
است و در زمیني به مساحت 4 هزار متر مربع و 
زیر بناي 540 متر مربع در دو طبقه با همکاري 
دانشگاه و سپاه که پس از کسب موافقت منطقه 
4 دانش��گاه آزاد اسالمی و اخذ مجوز از سازمان 

مرکزي مراحل پایاني ساخت خود را مي گذراند 
و طب��ق ق��رارداد در اردیبهش��ت م��اه 92 بهره 

برداري از آن آغاز مي شود.
الزم به ذکر اس��ت، بر اس��اس گفته آقاي کریمي 
احداث س��اختمان حوزه تخصصي بسیج به حدي 
مورد توجه ق��رار گرفته که عالوه بر بازدید رییس 
کل بسیج دانشجویي کش��ور از آن، سردار جزني 
مشاور ارشد فرماندهي کل سپاه پاسداران و فرمانده 
قرارگاه غرب کوثر خاتم االنبیاء، س��ردار جانشین 
س��پاه صاحب الزمان اس��تان و مهن��دس رضایي 
فرمانده بسیج دانشجویي استان از نزدیک از مراحل 
اجراي این طرح بازدید کرده اند و مورد اس��تقبال 

رئیس دانشگاه قرار گرفته اند.
به گفت��ه رییس بس��یج دانش��جویي دانش��گاه 
با اح��داث ای��ن ح��وزه تخصصي، پای��گاه هاي 
بس��یج در س��طح دانش��کده ها به عنوان بازوان 
 اجرایي حوزه به فعالی��ت خود ادامه مي دهند و 
برنامه ریزي الزم انجام شده تا بخش هایي مانند:

 شوراي تبیین مواضع بسیج دانشجویي،
 شوراي اندیشه ورزي اردوهاي جهادي،

 پژوهش��کده بسیج دانشجویي و بخش هایي 
از جمله ارتباط با صنعت ، تحول علوم انس��اني 

و کانون ها
در حوزه تخصصي استقرار یابند و با بهره مندي 
از امکانات وس��یع آن به گس��ترش فعالیت هاي 

خود بپردازند.
الزم به ذکر است بسیج دانشجویي فعالیت هاي خود 
را در عرصه هاي علمي ، فرهنگي و پژوهشي متناسب 
با سرفصل هایي که رهبري معظم انقالب ترسیم مي 
کنند متمرکز کرده و در خدمت مراکز دانشگاهي است.

پیشگام در نوآوري، تالش و خدمت
  اشاره :

در یکي از شــماره هاي قبلي نشــریه نســیم دانشــگاه خوانندگان عزیز نشــریه را با مشخصات و ویژگي هاي ســاختمان مرکزي بسیج در دانشجویي دانشــگاه آزاد اسالمي واحد 
خوراسگان )اصفهان( که از مراکز نمونه کشور به حساب مي آید آشنا کردیم و در این شماره با توجه به فعالیت هاي گسترده بسیج دانشجویي این واحد دانشگاهي گفت و گویي انجام 

داده ایم با آقاي محمد مهدي کریمي مسئول بسیج دانشجویي واحد تا شما را بیشتر در جریان راهبردها و برنامه هاي این تشکل دانشجویي قرار دهیم.

آمار توزیع معرفی نامه های تخفیف در فصل پاییز

نوآوری های بسیج 
دانشجویی واحد 

خوراسگان)اصفهان(:
- راه اندازی یونیت 

سیار دندانپزشکی 
برای خدمات رسانی 

به مردم مناطق 
محروم

- پیشگامی و ابتکار 
عمل در برگزاری 

اردوهای جهادی به 
طوری که عملکرد این 

نهاد به عنوان نمونه 
مورد توجه قرار 

گرفته و از آن تقدیر 
شده است

- طرح احداث 
ساختمان حوزه با 

دورنمای گسترده و 
جامع که اولین نمونه 
در سطح کشور است

بسیج دانشجویی واحد خوراسگان)اصفهان(؛

ارائه این خدمات از سوی مدیریت روابط عمومی دانشگاه به همکاران و دانشجویان ادامه دارد


