
باد بهاری ، مجنون 
شیدایی گل شد!

جادوی زمان نرم نرمک اندیشه مانایی 
را با قنوت عشق برگوش صفه هستی 
نجوا کرد تاس��پید جامه زمس��تان با 
تبس��م س��بز بهار، خود را مهیا برای 
غنودن ارغوانی تا س��ال دیگر نماید و 
گذر صفحات تقویم را مرور خاطرات 
تلخ و ش��یرین این مردمان، تا سالی 
دیگر نماید، چ��ه زود زمان می گذرد 

و ما نیز در گذر زمان ...
چه زیبا، برف شادی ها را با تولد بهاری 
دیگر بر سر می نشانیم شاید پختگی 
اندیش��ه راهگش��ای دانایی بر جوهره 

عالم هستی گردد. 
ای کاش در این گذر تقویمی بایدها و 
نبایدهایمان را مرور می کردیم شاید 
در این کنکاش، نگرش نوین  دس��ت 

مایه ی تعالی روحمان می گردید. 
دیروز، امروز و فرداهایمان مکرر، تکرار 
نمی گش��ت و اندیشه امروزی بهتر از 
دی��روز و فردایی بهت��ر از امروز ثانیه 
ش��مار بی قراری لحظه های نوآوری 
و خالقیت می گردید و همگی با هم 
برای پویی��دن در جهت تعالی تعالیم 
اس��المی و آمیزه های معنوی همگام 

می شدیم. 
راس��تی گل واژه ی نوروزی متبس��م 
از کدام س��نت است که بر باورها گل 
نمود بدون اینکه تفهیم اوراق اندیشه 

نو دوستی گردد. 
یا نه!

م��ا درک م��ان قاص��ر از مفاهی��م 
دوس��ت داشتن شده اس��ت که همه 
چیزم��ان ب��ا ن��رخ ارز و مس��کوکات  
 عجین ش��ده اس��ت. چه خ��وب بود 
شب نشینی های یلدایی مان به ثمر 
می نشست و یکدلی و تفاهم، مونس 
و همدم اوقات با هم بودنمان می شد 
تا دیگر بیش از این تلخی هایمان زهر 

نوش تفرق نمی گشت. 
آری بهار آماده ی طنازی است شاید 
بهانه های آن آشفتگی باد ربیع باشد 
تا مجنون وار بید زمس��تانی مردمان 
شرقی را بلرزاند و اندیشه تحول را  به 

بلوع بنشاند و همگی با هم بخوانیم:
یا مقلب القلوب و االبصار                         

یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحول و االحوال                         

حول حالنا اال احسن الحال 

http://nasim.khuisf.ac.ir

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

در دومین همایش ملی شهر اسالمی عنوان شد؛

شهر اسالمی، شهری سرشار از تربیت، فضائل و 
سجایای اخالقی است 
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 ادامه در صفحه 2

نوروز از نگاه مقام معظم رهبری :
 به نظر من آن چه که ملت ایران در باب عید نوروز انجام داده اس�ت ، یکی از زیباترین وشایس�ته ترین کارهایی اس�ت 
که می ش�ود با یک مراس�م تاریخی وس�نتی انجام داد. اول سال شمس�ی ما ایرانی ها ، یعنی اول بهار، عید نوروز است. 
 اوالً ملت ایران افتخار دارد که س�ال شمس�ی او هم س�ال هجری است. یعنی همچنان که س�ال قمری ما از مبدأ هجرت 
خاتم االنبیاء )ص( است، سال شمسی ما هم از مبدأ هجرت است. بقیه ملت های مسلمان برای سال شمسی خود، از سال 
میالدی استفاده می کنند ولی ما ایرانی ها هجرت نبی اکرم را هم مبدأ سال قمری قرار دادیم، هم مبدأ سال شمسی، این 

مطلب به نظر من نشانگر هنر وعشق وعالقه ایرانی به تعالیم مقدس اسالم و به آثار مطهر ومقدس نبوی است.

در شهر اسالمی الزم است به ظاهر 
و باطن شهروندان و همچنین پیدا و 

پنهان شهرها توجه شود

ما با مداخالت به هنگام و موثر می توانیم 
دانشجویان ضعیف و مشروط را به صف 
مقدم فعالیت های دانشگاهی بازگردانیم 

رسالت ما، ارائه درس زندگی 
است

شهر اسالمی جز با تعاون و تعامل 
همه مبتکران مسلمان و نهادهای 
علمی و فرهنگی شکل نمی گیرد

خوشنویسی، راز و نیاز و سیر و 
سلوک الی ا... است

همکاران، استادان، دانش��جویان عزیز با فرا رسیدن 
به��ار و آغاز رس��تاخیز گل و س��بزه و طبیعت برگ 
دیگری از منشور فرهیختگی و تالش شما رقم خورد 
و به لطف خداوند این واحد دانش��گاهی توانس��ت با 
ش��تاب و کیفیت مطلوبی به رسالت های خود عمل 

کند. 
 هم��ه م��ا میث��اق نانوش��ته ای را نگاش��ته و امضاء 
کرده ایم تا با همکاری یکدیگر به توسعه علم، معرفت 
 و تعال��ی اخ��الق و کرامت بپردازیم. کوش��ش های 

پر ثمری که طی بیس��ت و ش��ش س��ال گذشته در 
این دانش��گاه صورت گرفته اقدام مقدسی در همین 

جهت بوده است. 
ما اگر بخواهیم فهرس��تی از دستاوردها و افتخارات 
اس��تادان، دانش��جویان و همکاران را در عرصه های            
بین المللی،  ملی، منطقه ای و استانی تنها در طول 
همین س��ال تحصیل��ی تهیه کنیم ش��اید به ده ها 
مورد برس��د که برای تحقق ه��ر بند آن عزم واالیی 
برافراش��ته شده است که حقیقتاً جای تقدیر، تشکر 

و تحسین دارد. 
بنابرای��ن به قول ش��اعر ش��وریده ، صائ��ب تبریزی 

»مبارک شمایید و ایام از شما برکت یافته است«.
بر خ��ود الزم می دان��م از صداقت، ت��الش، همت، 
استعداد، درایت، وظیفه شناسی و روشن بینی شما 

صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
س��فیران علمی این دانشگاه اکنون در سراسر جهان 
به گس��ترش دانش و بینش مشغولند و چه منزلتی 
بلن��د مرتبه ت��ر از اینکه ما همچنان مش��عل پر نور 

معرفت را در دس��ت داریم و باس��یاهی های جهل و 
ب��ی خبری و تباهی های غفلت و بی اخالقی مبارزه 

می کنیم. 
از پیش��گاه خداوند کریم آرزومندم که همچنان در 
س��ال جدید و س��ال های آتی ای��ن کاروان بیداری 
را ب��ه لطف خود تا س��ر منزل مقص��ود بدرقه کند 
 و ش��ما نیز با کمال سالمت و س��رافرازی به همراه 
خانواده های عزیزتان رهنورد بزرگراه رس��تگاری و 

سعادتمندی باشید. ان شاء ا...

پیام تبریک دکتر احمد علی فروغی ابری، رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان( به مناسبت سال نو

دومی��ن همای��ش ملی ش��هر اس��المی از س��وی 
دبیرخانه دایمی شهر اس��المی مستقر در معاونت 
فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان و با مشارکت 
 14 نهاد علمی و فرهنگی اس��تان، در محل س��الن 
همایش های بین المللی  امیر کبیر دانش��گاه آزاد 

اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( برگزار شد. 
در مراس��م افتتاحیه این همایش که جمع کثیری 
از مدی��ران و مس��ئوالن، کارشناس��ان، اس��تادان، 
دانشجویان و نمایندگان رسانه های جمعی حضور 
داشتند دکتر سقائیان نژاد شهردار اصفهان با طرح 
موض��وع در این زمینه گف��ت: از دغدغه های دهه 
چه��ارم انقالب اس��المی که از س��وی مقام معظم 
رهبری ب��ه عنوان دهه پیش��رفت و عدالت نامیده 
ش��ده از جمله این اس��ت که ش��هرهایی که ما در 
 آن زندگ��ی م��ی کنی��م، چگونه باید باش��د و چه 

ویژگی هایی داشته باشد. 
در کشور ما بیش از 70 درصد  جمعیت شهرنشین 
هس��تند که این آمار درکالن شهرها به 85 درصد 
می رس��د و ما باید برای ای��ن جمعیت انبوه حتماً 
برنامه ای داش��ته باش��یم که نیاز دینی مردم ما را 

تأمین و تضمین کند.
شهردار اصفهان افزود : شهر اسالمی شهری است که 
در ترازوی آن سنت و دین در کنار پیشرفت و توسعه 
ومظاهر مدرن شهری، موازنه ایجاد کرده تا با هویت 

ما عجین باشد...

افتتاح مؤسسه عام المنفعه و شرکت تعاونی 
طب الصادق)ع(

پنجمین جشننواره پژوهشی و فناوری 
واحد خوراسگان)اصفهان( 

چشم انداز دیگری از اختراع و نوآوری

افتخار آفرینی در دومین جشنواره  روز ملی  برگزاری همایش ملی مطالبات فرهنگی ایران 1404
مهندسی استان اصفهان

برپایی نمایشگاه تاکسیدرمی در واحد 
خوراسگان )اصفهان(
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ادامه از صفحه 1
در کش��وری که همه ساختارهای حکومت اسالمی 
اس��ت و مردم آن معتق��د و پایبند ب��ه فرهنگ و 
اعتقادات اسالمی هس��تند حتماً باید شهر آن هم 

اسالمی باشد. 
دکتر س��قائیان نژاد با طرح این س��ئوال که ش��هر 
اسالمی چگونه ش��هری است؟ الگوی آن چیست؟ 
چه س��ابقه تاریخی دارد؟ ویژگ��ی و امتیازات آن 
چگونه است؟ چه ظاهر و باطنی دارد. زندگی مردم 
در آن چه وضعی دارد. رفتار مردم، امنیت، اقتصاد، 
محیط زیست، آراستگی ظاهر، مدرن سازی، نقش 
م��ردم، وضعیت جوان��ان، پویای��ی و خالقیت آن 
چگونه اس��ت؟ خاطر نشان کرد: این ها موضوعاتی 
است که به طور جدی می توانیم به آن بپردازیم. 

ش��هردار اصفهان تأکید کرد: البته ما دنبال آرمان 
شهر اسالمی نیستیم چون دسترسی به آن امکان 
پذیر نیس��ت،  بلکه به دنبال یک الگوی عملیاتی و 

قابل دسترس و تحقق هستیم. 
به نظر ما اسالم دکترین زندگی  و سازندگی است 
و مهندسی شهر اسالمی جز با تعاون و تعامل همه 
مبتکران مسلمان ونهادهای علمی و فرهنگی شکل 

نمی گیرد. 
وی افزود: اصفهان، پیش��رو تش��کیل شهر اسالمی 
اس��ت، این را س��وابق و آث��ار درخش��ان تاریخی 
نش��ان  آن  فرهنگ��ی  ه��ای  ارزش  و  مظاه��ر   و 
م��ی دهد و ش��اید بر همی��ن مبنا هی��أت دولت، 
دبیرخانه دایمی معماری اس��المی را در این شهر 

مستقر کرده است. 
دکتر سقائیان نژاد با بر شمردن اهداف این همایش 
در تحقق ش��هر اس��المی از جمل��ه : تبیین مبانی 
اندیشه اس��المی در ش��کل گیری فضای کالبدی 
ش��هر اس��المی، مطالعه ویژگی های کالبدی شهر 
اصفهان، مقایسه شهر اس��المی با شهرهای مدرن 
دنیای غرب و تبیین الگوهای جدید ش��هر اسالمی 
گفت: تاکنون 8 نشس��ت تخصص��ی در این زمینه 
برگزار شده است که تشکیل این همایش در همان 

مسیر است.
ایش��ان خاطر نش��ان کرد: استقبال 
بس��یار خوب��ی از  فراخ��وان ای��ن 
همای��ش صورت گرفته اس��ت که 
 بی��ش از 700 مقاله به 
   دبیرخان��ه آن 

رس��یده که طی 2 روز برگ��زاری این همایش 31 
مقاله آن ارائه خواهد شد. 

س��خنران بع��دی مراس��م افتتاحیه دکت��ر منتظر 
القائم، عضو هیأت علمی دانش��گاه اصفهان و دبیر 
علمی این همایش بود. وی با اس��تناد به آیه 126 
سوره بقره به این دعای حضرت ابراهیم )ع( اشاره 
کرد که در آن از خداوند ایجاد ش��هر امن و دارای 
مدنیت خواسته شده اس��ت تا ایمان آورندگان در 

آن به رفاه و آسایش برسند. 
دبیر علمی همایش افزود: نظام س��ازی سیاس��ی، 
اقتص��ادی، فرهنگ��ی و اجتماع��ی ب��دون تعیین 
راهبردهای مطلوب بر اس��اس آموزه های اسالمی 

ممکن نمی شود. 
 وی خاطر نشان کرد که جامعه سازی، انسان سازی و 
دع��وت  گان��ه  س��ه  اص��ول  از  س��ازی  تم��دن 
آن  پرت��و  در  ت��ا  اس��ت  ب��وده  اله��ی   انبی��ا 
انسان های خودآگاه و خدا آگاه تربیت شوند. دکتر 
منتظر القائم ادامه داد که متأس��فانه در شهرهای 
مدرن امروز، دنیا گرایی و بریدن از آس��مان تبلیغ 
می ش��ود در حالی که ما در ش��هر اسالمی کاهش 
گرای��ش به مادی��ات و تقویت ارتباط با آس��مان و 

خداوند را دنبال می کنیم. 
دبی��ر علمی همایش در پای��ان تأکید کرد که همه 
مظاهر ش��هر اس��المی در واقع مس��یر تس��لیم و 
ارتباط با خدا را هموار می س��ازد. وی با اش��اره به 
تبیین اصول ش��هر اس��المی گفت: با تالش دست 
ان��درکاران این همایش در کت��اب چکیده مقاالت 
که به همین مناسبت آماده شده است تعداد 169 
 چکی��ده از مقاالت منتخب را انتش��ار داده ایم که 
می تواند مورد استفاده عالقه مندان و پژوهشگران 

قرار گیرد. 
دکتر قالیباف شهردار تهران، مهمان ویژه و سخنران 
بع��دی این همایش ب��ود. وی با درود به روان پاک 
ش��هدا و امام شهیدان و به ویژه روح تابناک شهید 
خ��رازی که در س��الگرد ش��هادت آن بزرگوار قرار 
داریم گفت: ما هرچه داریم از شهداست، مدیریت 
و اخالص، فداکاری و بزرگواری و بسیاری از فضائل 

انسانی را از آنان آموختیم. 
شهردار تهران افزود: در این جمع علمی و اجتماع 
فرهیخت��گان م��ن به ط��ور خالص��ه فرازهایی از 
تجربیات خودم را در حوزه مدیریت ش��هری بیان 

می کنم.

دکتر قالیباف خاطر نش��ان کرد ک��ه در ارتباط با 
ش��هر و شهرنش��ینی دو دغدغه اصلی وجود دارد 

یکی خود شهر است و دیگری، شهروندان.
در ای��ن ارتباط باید توجه داش��ته باش��یم که هر 
ش��هر دو ویژگ��ی پیدا و پنه��ان دارد همانطور که 
ش��هروندان آن هم دارای ظاهر و باطنی هس��تند؛ 
بنابراین در شهر اسالمی الزم است به ظاهر و باطن 
ش��هروندان و همچنین پیدا و پنهان شهرها توجه 

شود. 
وی تاکید کرد: در هنگام خلقت انسان، انسانیت و 
آزادگی نیز به او اعطا ش��د، پ��س آزادی و آزادگی 
و انس��انیت در ذات آدمی است و کسی جز خدا به 
انس��ان این موهبت ها را نمی دهد و باید مراقبت 
کنیم تا کس��ی اینه��ا را از ما نگیرد یا آس��یبی به 
آن وارد نس��ازد. بر این مبنا حیات هر ش��هری به 
انس��انیت شهروندان آن مربوط می شود  زیرا روح 
هر جامعه اسالمی در انس��انیت نهفته است و این 
انس��انیت و آزادگی زمانی حفظ می شود که نوعی 
هدایت قدس��ی وجود داشته باش��د و این هدایت 
قدس��ی درگرو بهره مندی از برکات اسالم ، قرآن 

و توجه به روایات و احادیث معصومین )ع( است.
دکت��ر قالیباف گفت: ما اگ��ر دنبال جمال و جالل 
درش��هرمان هس��تیم این امتیاز بزرگ با توجه به 
اس��المیت و انس��انیت به دس��ت می آی��د و چاره 

دیگری هم وجود ندارد.
ایش��ان ادامه داد: یادمان باش��د اول باید به ش��هر 
درون توج��ه کنی��م، ش��هری سرش��ار از تربیت و 
فضایل و س��جایای اخالقی که اگر تحقق پیدا کند 
 در شهر بیرون نیز عقالنیت، فضیلت و عدالت تجلی 

می یابد.
شهردار تهران خاطرنشان کرد که یکی از اشکاالت 
ما این اس��ت که ارزیاب��ی های خ��ود را برمبنای 
نگاه اس��المی انج��ام نمی دهیم؛ مث��اًل در نگاه ما 
مدیرخوب کس��ی است که خوب پل وتونل بسازد، 
خوب سد بسازد، مترو بسازد، زباله جمع کند و ... و 
در واقع پیدای شهر را اصالح کند. اما در قضاوت ما 
اینکه چگونه بین باطن انسان و پنهان شهر ارتباط 
برق��رار کند، چندان جایگاهی ن��دارد. اینکه کاری 
کن��د تا زمینه های بروز آس��یب های اجتماعی از 

بین برود چندان مهم نیست.
وی افزود: پیشرفت مادی بدون شک الزم و مطلوب 
اس��ت وباید برای رس��یدن به آن تالش کنیم ولی 

یادمان نرود که این یک وس��یله اس��ت، نه هدف، 
بلکه هدف رشد وتعالی شهروندانی است که درشهر 
زندگ��ی می کنن��د و میزان ارزیابی ی��ک مدیرنیز 
دریک جامعه اس��المی درحدی اس��ت که بندگان 

بتوانند خدا را هرچه بهتر و بیشتر عبادت کنند.
ایش��ان این سئوال را مطرح کرد که آیا امروز هدف 
ما رس��یدن به یک ش��هر مدرن است یا شهری که 
درآن عبادت خدا را رونق دهیم و باید جهت گیری 

ها را به درستی بشناسیم.
ش��هردار ته��ران تأکید ک��رد: پس برای رس��یدن 
به یک شهراس��المی باید درظاهر انس��ان و پیدای 
شهر و باطن شهروندان وپنهان شهر حضوری مؤثر 
داش��ته باش��یم. زیرا دریک جامعه اسالمی، زیست 
مؤمنانه درسایه اصالح روابط و مناسبات اجتماعی 
ممکن اس��ت و ما هم در شهرداری تأکید داریم تا 
این س��ازمان را ازیک مرکز خدمات��ی به یک نهاد 

اجتماعی تبدیل کنیم.
وی یادآور شد: اگر درشهری فقر بیاید جهل و فساد 
هم خواهد آمد و دراین صورت ما با ش��هر اسالمی 

خیلی زاویه و فاصله پیدا می کنیم.
ایش��ان مهم ترین چالش رسیدن به شهراسالمی را 
درکش��ور ما نبودن توازن بین دانش های تئوریک 
قوی و قابل توجه و روش های سنتی و عقب افتاده 
در حوزه عملیاتی و کاربردی دانس��ت و تأکید کرد 
که تنه��ا در پرتو مدیریت جهادی و اس��المی می 
توانیم این معضل را حل کنیم تا کارآمدی دین در 

همه شئون ثابت شود و جلوه کند.
در ادامه این مراس��م پیام حضرت آیت ا.. هاش��می 
ش��اهرودی به همایش توس��ط آیت ا.. عبدالهادی 
ش��اهرودی نماین��ده مجل��س خب��رگان رهب��ری 

دراستان گلستان قرائت شد.
ب��ه  ظه��ر  ت��ا  افتتاحی��ه  مراس��م  دوم  بخ��ش 
س��خنرانی های دکتر بلخاری عض��و هیأت علمی 
 دانش��گاه ته��ران و فرهنگس��تان هن��ر، مهن��دس 
نقره کار، رییس دانش��کده معماری دانش��گاه علم 
وصنع��ت و دکت��ر نق��ی زاده، عضو هی��أت علمی 
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران 

اختصاص یافت.
در بعدازظهر روز نخست نیز 3 کمیسیون تخصصی 
)الف، ب، ج ( طی دو نوبت تشکیل شد و محورهای 
مرب��وط را مورد بررس��ی ق��رارداد که جلس��ات این 

نشست تا ساعت 18 به طول انجامید.

شهر اسالمی، شهری سرشار از تربیت، فضائل 
و سجایای اخالقی است 

در دومین همایش ملی شهر اسالمی عنوان شد؛

مثل لحظه ای که باغ، رد رتنم رتاهن شکواف می شود، لحظه اهیتان رپ از شکوفه باد.
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برگزاری همایش ملی مطالبات فرهنگی ایران 1404 
درواحد خوراسگان )اصفهان(

س��خنران نخس��ت ای��ن همایش دکت��ر فروغی 
واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  ریی��س  ب��ود. 
خوراس��گان)اصفهان( با اشاره به اهمیت مطالبات 
فرهنگ��ی که پرداخت��ن ب��ه آن از تأکیدات مقام 
معظم رهبری است؛ رشد فرهنگی را برای جهان 
اسالم الزم دانس��ت و خاطرنشان کرد: از آنجا که 
کار فرهنگی بسیار ظریف و حساس است متولیان 
این کار باید خصوصیاتی داشته باشند که با اتکای 

به آن بتوانند از عهده کار خطیر خود برآیند. 
صب��وری و دارا بودن آس��تانه تحمل باال به دلیل 
نتیج��ه تدریج��ی در کار فرهنگ��ی، الگ��و بودن 
متولی��ان فرهنگی به لح��اظ اخالقی و اعتقادی و 
علمی و التزام به تقدم تربیت بر تعلیم، آش��نایی 
با موضوعات فرهنگی به لحاظ تحصیلی و تجربی، 
مخاطب ش��ناس بودن و توجه به نیاز، ش��رایط و 
تفاوت مخاطبان و آش��نایی ب��ا روش های دقیق 
و مؤثر آم��وزش فرهنگی، از جمله م��واردی بود 
ک��ه دکتر احمد علی فروغ��ی به عنوان پیش نیاز 

متولیان فرهنگی برآن تأکید کرد.
وی همچنین اف��زود:  برای اینکه کار فرهنگی به 
نتیجه برسد و مؤثر واقع شود باید زیرساخت های 
الزم به وجود آید که در این خصوص می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:

 فراهم کردن شرایط ادامه تحصیالت دانشگاهی 
ب��رای هم��ه عالق��ه مندان ت��ا به تدری��ج معدل 

فرهیختگی در جامعه افزایش یابد. 
 کارآفرینی که به جای دولت ، نهادهای مربوط 
جامعه باید دراین کار پیش قدم ش��وند و از نقش 
 حمایتی دول��ت بهره ببرند از جمله دانش��گاه ها 
می توانند در این زمینه تأثیر فوق العاده ای داشته 
باش��ند و از طریق ایده پروری، تشکیل نهادهای 
دانش بنیان و تقویت حوزه های پژوهشی، مشاغل 
ارزش��مندی را در جامعه به وجود آورند و بخش 
قابل توجهی از سرمایه های علمی کشور را به کار 
گیرند و دولت نیز با تخصیص تس��هیالت مناسب 

زمینه شکوفایی و رونق آنان را فراهم کند. 
 تأمین مس��کن، هرچند در س��ال ه��ای اخیر 
برنامه های بزرگی برای تأمین مسکن مردم فراهم 
شده است اما دولت باید بداند که صالح نیست خود 
 را در اجرایی��ات اینگونه طرح ها درگیر کند بلکه 
 با ارائه تسهیالتی که به تدریج به صندوق دولت باز 
می گردد، مردم و ش��رکت ه��ای خصوصی را به 

گسترش تأمین مسکن ترغیب کند. 
 تدوین برنامه های مدون و مش��خص فرهنگی 
که از آن با عنوان مهندس��ی فرهنگی جامعه نام 

برده می شود.

 تربیت کارگ��زاران واجد صالحی��ت و توانمند 
بازنگری در دروس و مواد آموزش��ی برای تقویت 

پژوهش، کارآفرینی، اعتقادات، خود باوری و ...
 ارتق��ا کیفیت دانش��گاه ها که م��ی تواند گره 
گش��ای خیلی از مسائل فرهنگی باشد و حتی ما 
در ای��ن زمینه می توانیم با مداخل��ه به هنگام و 
مؤثر، دانشجویان ضعیف و مشروط را تقویت کنیم 
و آن��ان را به صف مقدم فعالیت های دانش��گاهی 

بازگردانیم. 
 شکستن انحصار فعالیت های فرهنگی به چند 
نفر و مشارکت وسیع استادان و صاحب نظران در 

گسترش برنامه ها و پروژه های فرهنگی. 
دکتر فروغی در پایان با تش��کر از همه حاضران، 
از ت��الش همه افراد و نهادهایی که در برپایی این 

همایش مساعدت کردند قدردانی کرد. 
حجه االسالم و المس��لمین حاج آقا میردامادی، 
مس��ئول دفتر نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری 
در دانش��گاه های آزاد اس��المی اس��تان اصفهان، 
س��خنران بعدی این همایش بود وی با تش��کر از 
دکتر فروغی که با تش��کیل چنین همایش هایی 
در هر س��ال در ح��دی که مربوط ب��ه این واحد 
دانشگاهی اس��ت اجازه نمی دهد چشم اندازهای 
فرهنگی نظام، مورد غفلت و فراموش��ی قرار گیرد 

به اهمیت موضوع فرهنگ پرداخت. 
وی گفت: انبیاء الهی قبل از هر چیز در اندیش��ه 
 اص��الح فرهنگ ب��وده ان��د. از دی��دگاه فرهنگ 
انسان ساز اسالم، هدف از زندگی فقط دنیا نیست؛ 
بلک��ه این جهان مقدمه آخرت اس��ت . دنیا فقط 
 خانه مجازی است و آخرت خانه حقیقی به شمار 
م��ی آید و اگر پیوندی بین دنیا و آخرت اس��ت با 
این دیدگاه برقرار شده که دنیا محلی برای کشت 

است و آخرت مکانی برای برداشت. 
ام��ام جمع��ه موقت اصفه��ان خاطر نش��ان کرد: 
متأسفانه تالش دنیای امروز برای پرداختن بیشتر 
و توس��عه مادیات اس��ت، آنهم کوششی که اغلب 
در جهت س��لطه، زورگویی، جنایت و بی عدالتی 
است که مصداق بارز آن کشورهایی مانند آمریکا 

و اسرائیل هستند. 
وی یاد آور شد که ما نمی گوییم دنیا را فراموش 
کنید؛ اما بدانیم دنیا هدف نیس��ت و تنها بخشی 
از دنیاگرایی ما که به منظور رضایت خدا باشد در 

آخرت ارزش دارد.
حجه االسالم والمسلمین میردامادی افزود: کمال 
و شخصیت انسانی تنها از راه گسترش فرهنگ و 
معنویت ممکن اس��ت و ب��ه همین دلیل ما طبق 
 فرم��وده قرآن تهذی��ب و تزکیه را مق��دم بر علم 

می دانیم. 
مس��ئول دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان تأکید کرد: انقالب اسالمی 
در طول حیات سی و چهار ساله خود کار فرهنگی 
زیادی کرده اس��ت اما باید توجه داشته باشیم که 
نیازمند گس��ترش کیفی فرهنگ هستیم که این 
تالش مضاعفی را به ویژه از س��وی دانشگاهیان و 

دانشجویان می طلبد. 
 حاج آق��ای میردام��ادی گفت: الزم اس��ت تا به 
تأثی��ر پذی��ری و جذابی��ت کار فرهنگی بیش��تر 
بیندیش��یم چرا که کار فرهنگی ب��ا اعماق وجود 
انسان کار دارد و حرکتی صوری و ظاهری نیست. 
در ادامه این همایش دکتر فرزانه، پیام دکتر صمد 
مؤمن باهلل، معاون فرهنگی دانش��گاه آزاد اسالمی 

را به این شرح قرائت کرد. 
        ادامه در صفحه 4

 اشاره :
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان)اصفهان( در راس��تای 
رس��الت ه��ای فرهنگی خود با هم��کاری چند نهاد دانش��گاهی و اجرایی 
همایش مطالبات فرهنگی ایران 1404  را در محل س��الن همایش های 

بین المللی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان )اصفهان( برگزار 
کرد. این همایش با حضور حجه االسالم و المسلمین حاج آقای میردامادی 
امام جمعه موقت اصفهان و مس��ئول نه��اد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانش��گاه های اس��تان اصفهان و دکتر فروغی رییس دانش��گاه آزاد 

اس��المی واحد خوراس��گان ) اصفهان ( برگزار ش��د. تنی چند از رؤسای 
دانشگاه های آزاد اسالمی منطقه چهار کشور، معاونان، رؤسای دانشکده 
ها و گروه هاو دیگر مس��ئوالن و کارکنان دانشگاه خوراسگان)اصفهان(، 

استادان و دانشجویان حضور داشتند.

مراس��م افتتاح مؤسس��ه عام المنفعه ترویج س��المت و 
ش��رکت تعاون��ی دانش بنیان ط��ب الص��ادق)ع( در روز 
 چهارش��نبه م��ورخ 25 بهم��ن م��اه 91 در مح��ل تاالر 
بین المللی امیرکبیر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 

)اصفهان( و با همکاری س��ازمان جهاد کشاورزی و منابع 
طبیعی اس��تان و مجمع خیرین کارآفرین باقرالعلوم )ع( 
برگزار شد. در آیین افتتاحیه این مراسم که با حضور بیش 
از 300 نفر از خیرین اس��تان و کش��ور برگزار شد، دکتر 

فروغی ریاست دانشگاه، دکتر پیام نجفی معاون پژوهش 
و فناوری دانش��گاه و رییس مؤسسه و همچنین مهندس 
نصر رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان و مهندس 
میردام��ادی و رؤس��ای کارگ��روه های این موسس��ه در 

ارتباط با اهمیت موضوع س��المت و اهداف این مؤسسه و 
همچنین شکل گیری صندوق قرض الحسنه طب الصادق 
)ع( س��خنرانی کردند. در پایان این مراسم از تندیس این 

مؤسسه رونمایی انجام کردند.

 )با محوریت گیاهان دارویی، غذای سالم و ارگانیک و طب سنتی(

افتتاح اولین مؤسسه عام المنفعه 
ترویج سالمت و شرکت تعاونی دانش بنیان طب الصادق )ع(

                                                                            بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک/ شاخه اهی شسته، باران خورده پاک، عیداتن مبارک 
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اولین تأتر خیابان��ی در ایام دهه 
فج��ر در دانش��گاه آزاد اس��المی 

واحد خوراسگان ) اصفهان ( برگزار شد.
این نمایش با عنوان ))رزم دایناسورها(( 
ی��ک طنز اجتماعی اس��ت ک��ه موضوع 
حذف یارانه ها و آثار آن را به نقد کشیده 

است.
ب��ه گفت��ه حس��ین زمانی، نویس��نده و 
کارگ��ردان ای��ن تات��ر ک��ه دانش��جوی 
رش��ته شیمی محیط زیس��ت این واحد  
دانش��گاهی اس��ت کار تهیه و تولید این 
قطعه هنری حدود ش��ش ماه کار برده و 
دو نفر بازیگر آن در واقع چهار نقش را به 

اجرا در می آورند.
وی اف��زود: این تاتر اولی��ن کار خیابانی 
است که در دانشگاه تولید شده است، یک 
بار در روزهای دهه فجر آن را  در جلوی 
ساختمان اندیشه اجرا کرده ایم و برای بار 
دوم دانشجویان دانشکده کشاورزی شاهد 
 اج��رای آن در محوطه بیرون دانش��کده 

بوده اند.
زمان��ی در خصوص تف��اوت های اجرای 
صحن��ه ای و خیابانی گف��ت: در اجرای 
 خیابانی تأثیر بر بیننده بیش��تر و 

واقعی تر اس��ت زیرا فاصل��ه ای بین اجرا 
کنندگان و بازدیدکنندگان نیس��ت و به 
نظر می رس��د همه آنها در صحنه حضور 

دارند .
یکی دیگر از ویژگی ه��ای این نوع اجرا، 
اتفاقات غیرقابل پیش بینی آن است، مثاًل 
تماشاچی از بازیگر سئوال می کند، او را 
به چالش می کش��د و با او ارتباط بهتری 
برق��رار می کند و با توجه به نقادانه بودن 
ای��ن نوع ارتباط ها، تأثیرگ��ذاری آن نیز 

افزایش می یابد.
در نمای��ش خیابانی بازیگ��ر لزوماً عین 
نمایشنامه را  اجرا نمی کند و به ضرورت 
و با توجه به نیاز خود و مخاطب تغییراتی 
در آن اعم��ال می کن��د و بداهه گویی از 
ل��وازم این نوع اجرا به ش��مار می آید که                    
ب��ه طور طبیعی مهارت زیاد بازیگر را نیز 

می طلبد.
از خصوصیات دیگ��ر تأتر خیابانی، مدت 
زمان کمت��ر اجرا و همچنین هزینه نازل 
آن اس��ت . در تأت��ر خیابان��ی خیل��ی از 
امکانات��ی که در تأتر صحنه ای مورد نیاز 
است به چشم نمی خورد و همین ویژگی 
به وضعیت اقتصادی کار دانش��جویی نیز 

نزدیک است.
محل اجرای تات��ر خیابانی باید در منظر 

مش��اهدات عموم و در معرض رفت و آمد 
و مراجعات مردم باش��د. بلیط فروش��ی و 
تش��ریفات ندارد. تماشاچیان ایستاده کار 
 را مش��اهده می کنن��د و گاهی فراموش 
می کنند که کجا هستند و چه می کنند.

از آنجا که دقت و تمرکز روی نمایشنامه 
این نوع تأتر نیس��ت بای��د تبحرکافی در 
بازیگران به وجود آید تا به کس��ی توهین 
نش��ود و قالبی برای ارائه انتخاب شود که 
تماشاچی بتواند  در پس ظواهر حرکات و 
گفتارها به دغدغه های ریشه ای بیندیشد.

نویس��نده و کارگردان تأتر خیابانی »رزم 
دایناس��ورها« از حمایت ه��ای بی دریغ 
معاون فرهنگی دانش��گاه  مدیر فعالیت 
های فوق برنام��ه معاونت فرهنگی، اداره 
تدارکات و دیگر اف��رادی که با این گروه 
همکاری داشته اند و همچنین سرپرست 
کانون تاتر دانش��گاه، محمد اس��ماعیل 
عطایی ک��ه از هیچ مس��اعدتی فروگذار 

نکرده است قدردانی کرد.
و در پایان به معرفی بازیگران این نمایش 

پرداخت:
محمد وطن خ��واه در نقش پهلوان غالم 
و همس��ر رضا س��بزی ف��روش و مجری 
تلویزیون مصطفی زمانی در نقش مکمل 

رضا سبزی فروش

ادامه از صفحه 3
پیام معاون فرهنگی آقای دکتر صمد مؤمن باهلل 
ب�ه همایش » مطالبات فرهنگی ای�ران 1404« 

بهمن ماه 1391 واحد خوراسگان )اصفهان(
گوناگون��ی اندیش��ه ه��ا و د ی��دگاه ه��ا در جوامع 
مختل��ف و حت��ی در ی��ک جامع��ه اساس��ی ترین 
دلی��ل ب��رای طراحی قوانی��ن اجتماعی اس��ت که 
 راه س��عادت و در براب��ر آن ش��قاوت، گاه آن چنان 
نزدیک و مش��ابه به یکدیگر اس��ت که بازشناس��ی 
آنه��ا بر پای��ه دانش و با حضور نخب��گان و صاحبان 
 اندیشه امکان می یابد و از همین روست که طراحی 
برنامه های راهبردی و آینده پژوهی سخت اهمیت 

می یابد.
در ای��ن می��ان فرهنگ از مهم تری��ن و فراگیرترین 
بخش هایی اس��ت که همواره  به عنوان ش��اخصی 
اصل��ی قلمداد می گ��ردد و برنامه های دیگر بر پایه 
توفیق آن ، س��نجیده می ش��ود. وضعیت گذشته، 
حال و آینده در بخش فرهنگی بس��یار اهمیت دارد 
و صاحب نظران در دانش مدیریت فرهنگی همواره 
تالش می کنند تا با تحلیل گذش��ته حال دورنمایی 
برای آینده ترس��یم نمایند. همه فرهیختگان حاضر 
 در ای��ن همایش گرانس��نگ آگاهند که خاس��تگاه 
سیاس��ت های کلی فرهنگی در کشور، شورای عالی 
انقالب فرهنگی و مصوبات این ش��ورا است. فرهنگ 
جامع��ه ایران در اف��ق 1404  ویژگی هایی دارد که 
در هفت محور در این شورا به تصویب رسیده که به 

برخی  از آن ها اشاره می کنیم. 
1- برخوردار از هویت اسالمی ایران انقالبی، مبتنی 
بر عقالنیت اسالمی، متمسک به قرآن وعترت، ایمان 
وعمل صالح ، پاس��دار میراث های ارزش��مند ایرانی 
و زب��ان و ادبیات فارس��ی، متعهد به نظام جمهوری 
اسالمی و والیت فقیه و آرمان های امام خمینی)ره( 
و رهنمودهای مقام معظم رهبری برخوردار از روحیه 

مقاومت ، ایثار ، جهاد ، شهادت و استکبار ستیزی 
2- دس��ت یافته به نظام فراگیر و منسجم فرهنگی،  
مبتن��ی بر نظام فرهنگی طراحی ش��ده با تحول در 
س��اختارها، فرایندها و نهاده��ای مردمی و دولتی با 
رویکرد ایجاد انس��جام، هم افزایی، ارتقاء کارآمدی و 
محوریت مشارکت مردمی و بهره مندی از نهادهای 

اصیل دینی.
4- هدای��ت گر تمامی ش��ئون جامعه مهندس��ی و 
مدیریت نظام های سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی با توجه به مبانی، ارزش ها و اصول مذکور در 
سند چشم انداز از دیدگاه  ویژگی ها جایگاه نخست 

در عرصه های:
1-4- فرهن��گ بهره مند از معنوی��ت دینی، کرامت 
 انس��انی، خان��واده مح��ور، امی��دوار و آین��ده نگ��ر، 
پر نشاط، خود باور، فعال و خطرپذیر، جمع گرا و ملتزم 

به نهادهای اجتماعی و حضور مسئوالنه درجامعه.
2-4- هن��ر، مبتنی ب��ر حکمت اس��المی، تحکیم 
بخش ایمان و احیاگر فطرت بش��ر وعدالت مردمی،           
مروج اخالق و متعهد به ارزش های انقالب اسالمی و 

گسترش بخش هنرهای سنتی. 
3-4- تعلیم و تربیت، مبتنی بر فلسفه ونظام تعلیم 
و تربیت اس��المی، شکوفایی اس��تعدادها، خالقیت،               

تعقل و تحقیق 
عل��م و فن��اوری، مبتن��ی ب��ر فرهن��گ   – 4-4 

اسالمی – ایرانی و نقشه جامع علمی کشور. 
5-4- ارتباطات و رس��انه، حض��ور تعیین کننده در 
فضای نوین ارتباطات و اطالعات مبتنی بر ارزش ها.

شعائر اسالمی و اصل مسئولیت اجتماعی و بهره مند 
از نهادهای اصیل ارتباطی – تبلیغی بازآفرینی شده

5- پیشتاز در اخالق و رفتار حسنه
5-1- اقتص��ادی، دارای وج��دان کاری ، روحی��ه 
همکاری و کارجمعی، کارآفرین و رضایت مند مبتنی 
بر الگوی صحیح مصرف و اتقان و استواری در عمل.

5-2- سیاس��ی، برخ��وردار از وحدت و امنیت ملی، 
عدالت محوری، استقالل فرهنگی و آزادی مسئوالنه،  

مشارکت سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی. 
5-3-  اجتماعی، برخ��وردار از مودت، اخوت، تعاون 
و س��ازگاری اجتماعی، با نش��اط و س��ر زنده، دارای 
صداقت، اعتماد، اطمینان و انس��جام اجتماعی باال، 

منضبط و قانون گرا.
5-4- فرهنگ��ی، عامل به احکام و مناس��ک دینی، 
مأنوس با ق��رآن کریم، بهره من��د از عفت عمومی، 

نمادها و آیین های اسالمی – ایرانی. 
6- تعامل فرهنگی سازنده در سطح جهانی، مبتنی 
بر شوق آفرینی نسبت به اسالم ناب محمدی )ص(، 
صلح و امنیت جهانی، حقوق فطری و طبیعی انسان 
ها ، رفاه عمومی، اخالق و معنویت، عدالت و امید به 

فرجام نیک جهان. 
7- الهام بخش امت اسالمی، مبتنی بر مردم ساالری 
دینی و الگوهای کارآمد پیش��رفت، منادی وحدت و 

همگرایی اسالمی. 
بدیهی اس��ت هر دس��تگاه و نهاد با توجه به ماهیت 
فعالیت ه��ای خ��ود اولویت های مش��خصی برای 
سیاس��ت های  اتخاذ شده در نظر می گیرند و بدان 

اهتمام می ورزد.
چش��م انداز معاونت فرهنگی دانشگاه در افق 1404 
ب��ا تأکید ب��ر پژوهش محوری و ایم��ان افزایی مؤثر 
در رش��د و توس��عه فرهنگ و ارزش های اس��المی 
در محیط دانش��گاه وجامعه ایران و پیشتازدر تولید 
نظریه و اندیش��ه در حوزه دین و مهندسی فرهنگی 
و مدیریت فرهنگی ترس��یم ش��ده است. حرکت بر 
مبنای مدیریت راهبردی در حوزه فرهنگ، محوریت 
ق��رآن وعترت و اندیش��ه های امام خمین��ی )ره(  و 
رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب ، استفاده از ظرفیت 
های علمی و پژوهش��ی کشور، مش��ارکت مناطق، 
واحدها و مراکز در تدوین و اجرای راهبردها و برنامه 

ها، تعامل سازنده با مراکز علمی و فرهنگی با هدف 
بهره گیری از مزی��ت های رقابتی موجود ، معطوف 
نمودن برنامه ها و فعالیت ها به ارتقاء کیفیت و نشاط 
 در محیط دانشگاه،  حمایت هدف مند و نظام مند از 
خالقیت ها در حوزه فرهنگی دانشگاه، از دیگر اولویت 

های بخش فرهنگی دانشگاه است . 
این جانب میالد با تبریک والدت  امام حسن عسگری 
)ع(  امیدوارم برگ��زاری این گونه همایش ها زمینه 
هدفمند ش��دن هرچه بیشتر فعالیت های فرهنگی 
و پرهیز از موازی کاری های نه چندان س��ودمند را 

فراهم آورد. 
دکتر رضا اسماعیلی دبیرعلمی همایش ))مطالبات 
فرهنگ��ی ای��ران (( در حاش��یه مراس��م افتتاحیه 
به خبرنگار نس��یم دانش��گاه گفت:نق��ش فرهنگ 
در س��طوح کالن اقتص��ادی، اجتماعی و سیاس��ی 
جامع��ه باید تبیین ش��ود، همچنین ای��ن نقش در 
س��طوح میانی یعنی س��ازمان ه��ا و نهادها نیز باید 
 م��ورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و این همه س��بب 
نمی ش��ود تا ما نس��بت به این پدی��ده مهم و نحوه 
تاثیرگ��ذاری آن در زندگی اجتماعی و ش��هروندی 

اهتمام نداشته باشیم.
برای تحقق این اهداف با در نظر گرفتن اینکه س��ند 
توس��عه جمهوری اس��المی در اف��ق 1404 تدوین 
ش��ده و به عن��وان یک س��ند فرادس��تی در عرصه 
نظ��ر و عم��ل مورد توجه ق��رار می گی��رد، موضوع 
تبیین مطالبات فرهنگ��ی در ایران 1404 به عنوان 
موضوعی ضروری تش��خیص داده ش��ده و در تبادل 
نظر با شورای فرهنگی منطقه 4 پژوهشکده مطالبات 
میان فرهنگی و دانشگاه های آزاد اسالمی منطقه و 
همچنین پژوهشکده هنرهای سنتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی جلس��ات دبیرخانه علمی با حضور 
صاحب نظران تش��کیل شد و پس از تعیین محورها 
با هماهنگی حوزه معاونت پژوهشی، زمان برگزاری 

همایش مشخص شد.
در فرآیند اجرایی همای��ش ابتدا فراخوان به صورت 
 مکت��وب و الکترونیک��ی ص��ورت گرف��ت، ب��ا همه 
دانش��گاه ها مکاتبه انجام ش��د و موضوع در شورای 
فرهنگی منطقه و در جلسات مسئوالن دفاتر فرهنگ 

اسالمی مطرح شد.
ماحصل این اطالع رس��انی دریافت 25 مقاله بود که 
از این تعداد 5 مقاله به عنوان اثرات برتر انتخاب شد 
که 4 مقاله آن در مراس��م پایانی همایش ارائه شد و 
جوایزی به برگزیدگان اهدا ش��د. وی ابراز امیدواری 
کرد که مجموعه مقاالت و سخنرانی های ایراد شده 
به همراه پیام معاون فرهنگی دانش��گاه آزاد اسالمی 
 در مجموع��ه کتاب مقاالت انتش��ار یابد و در اختیار 

عالقه مندان قرار گیرد.
عنوان مقاالت برگزیده به شرح ذیل است:

انسان سالم در ایران 1404 توسط دکتر اصغر آقایی 
دانش��یار گروه روان شناسی دانش��گاه آزاد اسالمی 
پنجاه مطالبه فرهنگی مقام معظم رهبری از جامعه 
فرهنگ و هنر توسط آقای محمد نوید متقی مبانی 
هستی شناختی تحقق هویت اس��المی– ایرانی در 
ایران 1415 توس��ط محمد لعل علیزاده، اس��تادیار 
دانش��گاه پیام نور، گروه علوم سیاس��ی و همچنین 
حمید رجب نژاد، کارشناس ارشد جامعه شناسی و 

مدرس دانشگاه پیام نور.
اجرای فعالیت های فرهنگی، مهارت های مدیریتی 
برای برنامه ریزی فرهنگی توس��ط محمد حس��ین 
پسندیده، کارشناس ارشد رشته مدیریت فرهنگی و 
عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان )اصفهان(، رضا اس��ماعیلی، عضو 
هیأت علم��ی گروه برنامه ریزی فرهنگی دانش��گاه 
آزاد اس��المی واحد خوراس��گان )اصفهان( و حسین 
کاظمی کارشناس دفتر مطالعات فرهنگی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(.

اجرای اولین نمایش خیابانی 
در  دانشگاه

آگاه��ی  هن��ر،  تکری��م  منظ��ور  ب��ه 
پژوهش��گرانه از س��رمایه ه��ای تاریخ 
 هن��ر ای��ران و آش��نایی با امتی��ازات و  
ویژگی های هنر اصیل خوشنویس��ی، 
اولین جلس��ه از سلس��له نشست های 
تخصص��ی هنر خوشنویس��ی در محل 
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان( 
برگزار ش��د. در این جلسه که جمعی از 
خوشنویسان استان حضور داشتند استاد 
علی فرزانه از خوشنویس��ان برجس��ته 
اس��تان و کشور طی س��خنانی حاصل 
پژوهش های خویش را  ارائه کرد. وی در 
خصوص خوشنویسان دوران معاصرگفت: 
 ب��ا آنک��ه تع��داد آن��ان در مقایس��ه با  
دوره های دیگر بیش��تر شده است و به 
ظاهر نسبت به چاپ و انتشار آثار قدما 
اهتمام الزم را داشته اند ، ولی در خصوص 
مطالعه و تحقیق در مورد خطوط قدما و 
نیز شهامت بررس��ی آثار دیگران اقدام 
قابل توجهی صورت نگرفته اس��ت. وی 
با اشاره به سلوک هنری خود در زمینه 

خوشنویس��ی گفت: صداق��ت جوهره 
حرک��ت در فرد خوش��نویس اس��ت و 
آنچه انس��ان ه��ا را متعالی م��ی کند، 
صداقت در گفتار، رفتار و اعمال اس��ت.
وی تلم��ذ در محضر اس��تاد را برای هر 
هنرجوی��ی ض��روری خوان��د و تصریح 
کرد: کس��انی هس��تند که بیست سال 
مش��ق می کنند اما تحولی در آنها رخ 
 نم��ی دهد چرا که درک محضر اس��تاد 
نکرده اند. دکتر علی فرزانه با اش��اره به 
اجتهاد هنری و رساله های ارزشمندی 
که در این خصوص نوش��ته شده  است 
گفت: ای��ن مجموعه ها به طور پراکنده 
انتش��ار می یابد و هنوز س��ازمان یافته 
نیس��ت، ما باید توجه داشته باشیم که 
خوشنویس��ی را به عنوان یک علم و با 
هدفمندی یاد بگیری��م. وی در ادامه با 
اشاره به این مطلب که در قدیم استادان 
 گذش��ته خود را مل��زم به ارائه رس��اله 
می دانس��تند تأکیدکرد: اجتهاد هنری 
امری تعریف شده در هنرمندان گذشته 
بود و همه برای رس��یدن به آن مجدانه 
تالش م��ی کردند.ایش��ان اف��زود: هم 
اکنون شصت س��ال از پیشینه انجمن 
خوشنویسان می گذرد باید توجه داشته 
باش��ید کار خوشنویسی ابتدا از تحقیق 

آغاز می شود و با تحقیق باید ادامه یابد،  
باید حرکات و فنون را از کسانی که قباًل 
ای��ن راه  را  رفته اند ی��اد گرفت باید از 
تفریحات و برخ��ی تعلقات عبور کنیم، 
خوشنویس��ی راز و نیاز و سیر و سلوک 
 الی اهلل اس��ت پ��ای بندی ب��ه اخالق و
من��ش ه��ای اس��المی درآن مس��تتر 
اس��ت .وی تصریح کرد: هنرمندان باید 
دلهایش��ان از کینه مبری باش��د و خط 
را نردبان کمال تلقی کنند تا آثارش��ان 
جاودانه بماند.وی اف��زود: در اواخر دوره 
صفوی نسخ و شکس��ته به اوج رسید و 
در ای��ن مقطع زمانی نیریزی و  درویش 
عبدالمجید طالقانی شاهکار کرده اند و 
به نظر خیلی از صاحب نظران، درویش 
کاری کرد که دس��ت  هیچ بشری به آن 
نمی رسد. استاد فرزانه نقطه عطف خط 
نستعلیق را دوره قاجاریه دانست و گفت: 
می��رزا غالمرضا اصفهان��ی، میرزا کاظم 
تهرانی، میرحس��ین، محمدرضا کلهر و 
عماد الکتاب الس��یفی افرادی هس��تند 
که در این دوره خط نس��تعلیق را رواج و 
شاهکارهای هنری را ماهرانه خلق کردند.
ایشان در نشست س��بک خوشنویسان 
دوره قاجار را به س��ه شیوه تقسیم کرد 

و در مورد هر یک توضیح داد.

دکتر علی فرزانه مدرس انجمن خوشنویسان اصفهان:

خوشنویسی ، راز و نیاز و سیر و سلوک الی اهلل است

دنیا را ربایتان شاد شاد و شادی را ربایتان دنیا دنیا آرزومندیم
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هیأتی متش��کل از 4 فرانس��وی  با عنوان گروه دوستی ایران و فرانسه به سرپرستی خانم یاسمن مؤیدی در تاریخ 
21 بهمن ماه جاری از قس��مت های مختلف واحد خوراس��گان )اصفهان( از جمله دانش��کده زبان های خارجه، 

کتابخانه مرکزی و مرکز تولیدات گیاهان گلخانه ای  بازدید کردند.

 در تاری��خ 17 بهم��ن م��اه جاری هیأتی متش��کل از س��ه نفر از اعضای هیأت رئیس��ه دانش��گاه بص��ره عراق از 
قسمت های مختلف واحد خوراسگان )اصفهان( بازدید کردند.

 ایش��ان در نشس��تی ب��ا معاون پژوهش و فناوری و رییس دانش��کده تربی��ت بدنی و علوم ورزش��ی این واحد در 
همکاری های فی مابین در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی گفتگو  و تبادل نظر کردند.
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تازه هـای نشـر

همزمان با بزرگداش��ت خواجه نصیرالدین طوسی، 
اندیش��مند نام آور تاریخ علم و بزرگ مرد مهندسی 
ایران، دومین جش��نواره روز ملی مهندس��ی استان 
اصفهان در اس��فند ماه س��ال جاری در محل سالن 
اجتماع��ات اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان با حضور 
جمعی از مدیران، اندیشمندان و نقش آفرینان عرصه 

مهندسی استان در  رشته های مختلف برگزار شد.
در این جشنواره که از سوی سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت اس��تان اصفهان با همکاری مرکز آموزش 
بازرگانی و همچنین انجمن خدمات مهندسی استان 
برگزار ش��د، بر اساس ضوابط تعیین شده مهندسان 

برتر انتخاب و معرفی شدند و از آنان تقدیر شد.
یکی از برگزیدگان این جش��نواره، مهندس مجتبی 
تیم��وری منش مدیرگ��روه معماری دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( بود که از مدیران 
 با س��ابقه و تالش��گر این واحد  دانشگاهی به شمار 
می آی��د و به عنوان مهندس برتر پیش کس��وت از 

ایشان تقدیر شد.
مهندس س��عید ش��ریفی میرآبادی از دانش��جویان 
گ��روه ب��رق و الکترونیک این واحد  دانش��گاهی به 
عنوان مهندس برتر اس��تان در حوزه مهندسی برق 
و الکترونیک در س��ال 1391 برگزیده ش��د و مورد 
تقدیر قرار گرفت.در لوح تقدیری که به هر یک از این 

افتخارآفرینان اهدا شد و به امضای دکترمظفرانصاری 
رییس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان 
اصفهان و رییس جشنواره روز ملی مهندسی استان 
اصفهان رسیده، آمده است، اکنون که در بزرگداشت 
خواجه نصیرالدین طوسی، بزرگ مرد مهندسی ایران 
 و در دومین جش��نواره روز ملی مهندس��ی استان، 

اصفهان ) اس��فند ماه 91 ( فرصت شایسته ای برای 
ارج نهادن به اراده و تالش ش��ما در عرصه مهندسی 
فراهم شده است، این لوح سپاس به پاس زحماتتان 
برای توس��عه و پیش��برد خدمات مهندس��ی استان 
اصفه��ان و رش��د و آبادانی کش��ور عزیزمان تقدیم 

حضورتان می گردد.

افتخار آفرینی در دومین جشنواره روز ملی مهندسی استان اصفهان

بازدید گروه دوستی فرانسه و ایران 
از واحد خوراسگان ) اصفهان( 

بازدید هیأت رییسه دانشگاه بصره عراق از دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(

چه افساهن زیبایی، زیبارت از واقعیت، نخستین روز بهارگویی نخستین روز آفرینش

برگزیدگان پنجمین جشنواره پژوهشی و فناوری واحد خوراسگان)اصفهان(
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دانشکدهنام خانوادگينام ردیف

علوم انسانیشریفي  رنانيحسین26

علوم پایههایراپطیانواچیک27

دندانپزشکیکرمي نوگورانيمریم28

علوم تربیتیقلي  زادهآذر29

کشاورزی اقتداریعبدالرضا30

پرستاری و ماماییقدوسيآرش31

کشاورزی جاللي زندعلیرضا32

پرستاری و ماماییصالحیشایسته33

دندانپزشکیزارع جهرمیمریم34

کشاورزی قلمکاريغالمرضا35

علوم انسانیبختیاری گوه سرخیصادق36

فنی و مهندسیعباسیانمحمدعلي37

علوم تربیتیکشتي آراينرگس38

علوم پایهتوسلی کجانیمجید39

کشاورزی تبعیدیان خوراسگانیسیدعلي40

پرستاری و ماماییناجيسیدعلي41

کشاورزی پیرستانياکبر42

کشاورزی گل آباديمریم43

کشاورزی فروزنده  شهرکيامیرداور44

علوم تربیتیسعادتمندزهره45

تربیت بدنیشریفيغالمرضا46

کشاورزی محمودي    اسماعیل47

علوم انسانیرنجبرهمایون48

معماریقاسمي  سیچانيمریم49

برگزاری پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( 

 اشاره :
پنجمین جش��نواره پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان 
)اصفهان( در روز س��ه ش��نبه 24 بهمن ماه ج��اری در مرکز همایش ه��ای بین المللی 

امیرکبیر این واحد برگزار شد. 

 در ای��ن جش��نواره تمامی اعضای هیات علم��ی تمام وقت واحد خوراس��گان)اصفهان( 
بر اساس امتیاز فعالیت های  پژوهشی 3 سال اخیر خود )91-1389( شامل: مقاالت 
مجالت، همایش ها، تالیف یا ترجمه کتاب، طرح های پژوهشی داخلی و برون دانشگاهی 

و ثبت اختراعات مطابق با آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی ارزیابی شدند.

اسامی استادان دارای رتبه A  و باالتر بر اساس امتیاز

عنوان نامردیف

دانشمند برگزیده پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) ISC(دکتر محسن گلپرور1

مولف برتر در حوزه کتابدکتر سیدحمید آتش پور2

فناور برترمهندس عبدالرضا اقتداری5

پژوهشگر برتر در بین کارشناسان دانشگاهمهندس حسین امینی6

گروه آموزشی برترگروه آموزشی روان شناسی7

گروه آموزشی برترگروه آموزشی علوم دامی8

گروه آموزشی برترگروه آموزشی مدیریت آموزشی9

دانشکده برتردانشکده علوم تربیتی و روان شناسی10

دانشکده برتردانشکده کشاورزی11

دانشکده برتردانشکده پرستاری و مامایی12

دانشکدهنام خانوادگينام ردیف

علوم تربیتیگلپرورمحسن1

کشاورزی سلیمانيعلي2

کشاورزی گلپروراحمدرضا3

علوم تربیتینادي خوراسگانيمحمد علي4

کشاورزی مدرسيمهرداد5

کشاورزی اقبال سعیدی ابواسحقیشاهین6

کشاورزی طغیاني  خوراسگانيمجید7

علوم تربیتیآتش پورسیدحمید8

علوم پایههادی وینچهعبداهلل9

کشاورزی هودجيمهران10

علوم تربیتیآقایی جشوقانیاصغر11

کشاورزی نجفيپیام12

تربیت بدنیتقیانفرزانه13

کشاورزی جعفرپورمهرداد14

کشاورزی محمدي قهسارهاحمد15

پرستاری و ماماییعابديحیدرعلي16

علوم پایه پزشکیطهمورث  پورآرزو17

علوم تربیتیشا طالبي حسین آباديبدري18

علوم پایهنصراصفهانيعلي  خان19

کشاورزی نادري درباغشاهيمحمدرضا20

علوم تربیتیمهدادعلي21

فنی و مهندسیدلشادمجید22

کشاورزی رادنژادهادي23

کشاورزی مرتضائي  نژادفروغ24

علوم تربیتیاعتباریاناکبر25

اسامی فناوران، گروه های آموزشی و دانشکده های برتر )بر اساس فعالیت 
پژوهشی 3 سال اخیر اعضای هیات علمی(

با تو از خاطره اه سرشارم، جشن نوروز تو را کم دارم
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چشم انداز دیگری از اختراع و نوآوری
در این ش��ماره پنجره ارتباطمان را برای مش��اهده چش��م انداز زیبا و رعنای جوانان س��رافراز 
کش��ور به س��وی دانش آموخته ای برومند و نوآور به نام مهندس میثاق پرندنیا گش��وده ایم. 
ایش��ان تحصیالت خود را در س��ال 89  تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی 

گرایش خاک شناس��ی در دانش��کده کش��اورزی و منابع طبیعی واحد خوراسگان ) اصفهان ( به 
پایان رسانده و با گذراندن دوران خدمت به میهن اسالمی هم اکنون مهیای پیوستن به مقاطع 

باالتر علمی و تحصیلی است. 

معرفی اختراعات 
مهن��دس پرندنیا تاکن��ون دو اختراع خود را 
ثب��ت قانونی کرده اس��ت و ب��ه مرحله نیمه 
صنعتی رسانده تا شرایط کاربری عملی آن را 
فراهم سازد که به معرفی هر یک می پردازیم. 
 دس�تگاه تصفی�ه فاض�اب ش�هری با 
بهره مندی از تکنیک الیه نازک غذایی 
و بستر زقولیت: وی در مورد امتیازات این 
دس��تگاه گفت:  تکنیک الیه نازک غذایی در 
واقع نوعی روش کشت بدون خاک است که 
در آن از محلول های غذایی استفاده می شود 
که به جای هزین��ه کردن زیاد برای خرید یا 
تولید آن از فاضالب اس��تفاده کردیم. ضمن 
آنکه کاربرد آن تکنیک می توانست یک منبع 
آلوده کننده محیط زیست هم باشد. استفاده 
 از فاض��الب ای��ن مزی��ت را دارد ک��ه تأمین 
هزین��ه ای ب��رای آن الزم نیس��ت و آن را 
برای مصارف کش��اورزی تصفی��ه می کنیم 
 و ب��ه م��وازات آن یک گیاه اقتص��ادی تولید 
می شود که در جای خود استفاده می شود. 
به گفته این جوان ن��وآور، نوع این گیاه را ما 
برگ بو انتخاب ک��رده ایم که دارای مصارف 
زینتی، صنعتی و پزشکی است و از هر جهت 

می تواند حلقه بهره وری را کامل کند. 
ای��ن تکنی��ک در  از  اف��زود: اس��تفاده  وی 
پاالیش��گاه اصفهان آغاز شد و از فاز تحقیقاتی 

عبور کرده و وارد فاز نیمه صنعتی ش��ده است 
در مرک��ز تحقیق��ات گلخان��ه ای ای��ن واحد 
دانش��گاهی در قس��مت تصفی��ه آب کش��ت 
 هیدروپونیک گلخانه گل رز این طرح را به اجرا 

درآورده ایم ونتیجه مثبتی از آن گرفته ایم. 
به گفت��ه این دانش آموخته پویا، این دس��تگاه 
 قابلی��ت کاه��ش ب��ار میکروب��ی و ب��ار آل��ی 

فاضالب را در حد استانداردهای جهانی دارد. 
دس�تگاه تصفیه ش�یرابه کمپوس�ت با 
اس�تفاده از تکنیک الیه نازک مغذی بر 

بستر چیپس چوب.
به گفته میثاق پرندنیا، فرآیند عملکردی این 
سیستم تقریباً مانند اختراع قبلی است با این 
تفاوت که به جای فاضالب از شیرابه تولیدی 
کارخانه کمپوس��ت استفاده می شود و بستر 

آن هم از چیپس چوب است. 
وی تاکی��د ک��رد: این سیس��تم نی��ز با عبور 
از ف��از تحقیقات��ی به صورت نیم��ه صنعتی 
در پاالیش��گاه اصفه��ان در حال اجراس��ت و 
امیدواری��م هرچه زودتر ب��ه مرحله صنعتی 

برسد.
بنابر اظه��ار آقای پرندنی��ا، دوره همکاری با 
پاالیش��گاه اصفهان بیش از یکسال است که 
ادامه دارد و این دو طرح با مش��ارکت کامل 
دکتر پیام نجف��ی و مهندس احمد یاوری به 

اجرا درآمده است. 

ایش��ان با توج��ه به ض��رورت معرف��ی این 
اختراعات به مراکزی که مبتال به مش��کالتی 
نظی��ر این هس��تند خاطر نش��ان ک��رد که 
 ب��ه ه��ر ح��ال ورود ب��ه تولی��دات صنعتی 
هزین��ه هایی در بردارد ک��ه خیلی از جوانان 
از عهده تأمی��ن آن برنمی آیند و هرچند در 
این واحد دانش��گاهی حمایت و پش��تیبانی 
 خوبی از تالش علمی دانش��جویان و استادان 
می ش��ود اما کافی نیست و مسئوالن کشور 
 دس��ت کم از زاویه کارآفرین��ی و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان باید جدی تر به این 

موضوع نگاه کنند. 
این دانش آموخته موفق که نگرش��ی جدی 
و عمیق نس��بت ب��ه علم دارد خاطر نش��ان 
 کرد: ب��رای آینده در نظ��ر دارم تا در حیطه 
فعالیت های پژوهش��ی به مش��کالت صنایع 
کش��ور بیش��تر بپردازم و به وی��ژه چگونگی 
مبارزه با آلودگی های صنعتی را در دس��تور 
کار خوی��ش قرار داده ام. همچنین برای حل 
یکی از مش��کالت پاالیشگاه اصفهان در حال 

انعقاد قرارداد الزم هستم.
رزومه: 

- اجرای طرح پژوهشی و اجرایی برای اصالح 
کیفیت پساب و کاهش oil پوند 8 پاالیشگاه 

اصفهان.
- طراح��ی بس��ته تصفی��ه فاض��الب مرکز 

فرماندهی انتظامی استان اصفهان.
- همکاری با ش��رکت ملی  پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، ش��رکت پاالیش و 
نفت اصفهان در طرح " ارزیابی کیفیت پساب 
خروج��ی ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان به 

لحاظ  کاربرد در فضای سبز"  1390
- ارا ئ��ه طرح ب��ه منظور از بی��ن بردن بوی 
نامطبوع ناشی از فاضالب سپتیک تانک بتنی 

ایستگاه دوم تله کابین صفه اصفهان
- اجرای طرح پژوهش��ی ب��ه منظور اصالح 
کیفیت ش��یرابه تولی��دی کارخانه بازیافت و 
تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان با استفاده 

NFT از سیستم
- اج��رای طرح پژوهش��ی به منظ��ور اصالح 
کیفیت فاضالب دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خوراس��گان )اصفهان( با اس��تفاده از سیستم 

NFT
- اج��رای طرح پژوهش��ی ب��ه منظور اصالح 
کیفی��ت پس��اب گلخان��ه هیدروپنیک گل 
رز دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان 

NFT اصفهان( با استفاده از سیستم(
ثبت اختراع:

- تصفیه فاضالب شهری با استفاده از تکنیک 
الیه نازک غذایی و بستر زئولیت

- تصفیه ش��یرابه کمپوس��ت  با اس��تفاده از 
تکنیک الیه نازک غذایی و بستر خرده چوب

 تکنیک الیه نازک غذایی در واقع نوعی روش کشت بدون خاک است که در آن 
محلول های غذایی استفاده می شود که به جای هزینه کردن زیاد برای خرید یا تولید آن 
از فاضالب استفاده کردیم، ضمن آنکه کاربرد آن تکنیک می تواند یک منبع آلوده کننده 
محیط زیست هم باشد و استفاده از فاضالب این مزیت را دارد که تامین هزینه ای برای 
آن الزم نیست، آن را برای مصارف کشاورزی تصفیه می کنیم و به موازات آن یک گیاه 

اقتصادی نیز تولید می شود.
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مرکز تحقیقات گلخانه ای،پیشرو و کم نظیر

گلخانه ارکیده گلخانه آنتاریوم
دراین گلخانه گیاهان خانواده آنتاریوم ، ارکیده 
و نوعی از گیاهان گوشتخوار وجود دارد. گیاه 
آنتاریوم دست کم 26 گونه زینتی دارد. برای 
نگهداری آنتاریوم الزم اس��ت از گلخانه ای با 
تهویه مناس��ب که رکود هوا وکمبود اکسیژن 
نداشته باشد اس��تفاده شود و به همین دلیل 
الزم اس��ت درای��ن گلخانه از سیس��تم های 

رویکرد  ای��ن  با  استفاده شود.خاصی 
باید تنظیم شده ن��ور دراین گلخانه ها 
محیط باش��د و ب��ا توجه به  حاکمیت 

رطوبتی  و  گ��رم 
ح��دود 70 ت��ا 
درص��د   80
کارتولی��د این 
تا حدودی  گیاه 
نظر  به  س��خت 
می رسد که با 

درنظر داش��تن وجود امکانات پیشرفته دراین 
گلخان��ه ب��رای پ��رورش آنتاریوم ه��م اکنون 
محصوالت ای��ن گلخانه با کیفیتی عالی تولید 
می شود که مورد توجه بسیاری از فروشندگان 

این گل واقع شده است.
دراین مرک��ز عالوه بر ایجاد بهترین ش��رایط 
رش��د گیاه هم اکنون تحقیقاتی بر روی دوام 
گل شاخه بریده آن انجام شده است که سبب 
ش��ده تا دوام آن به دوبرابر حد معمول برسد 
که با توجه به فرمول های غذایی جدید تولید 
شده توسط کارشناس��ان مرکز ضمن افزایش 
طول عمر گل ش��اخه بریده ، طول س��اقه نیز 
افزایش یافته و کیفیت و درخشندگی گل آن 
نیز بهتر وبیش��تر شده اس��ت. به طور معمول 
تکثیر این گیاه از طریق قلمه س��اقه و کشت 
بذر درخاک انجام می ش��ود ول��ی هم اکنون 
درآزمایش��گاه های دانشکده کش��اورزی این 
دانشگاه تکثیر آن ازطریق کشت بافت صورت 
م��ی پذیرد که نتیجه آن ب��ه این روش تولید 
گیاهان عاری از ویروس با کیفیتی عالی است 
ک��ه عالقه مندان ب��رای  تهیه ای��ن پایه ها و 
اح��داث واحدهای تولید آنتاریوم می توانند از 

این مرکز کمک بگیرند. 

ارکیده از گل های بس��یار زیبا و گران قیمت 
به حس��اب می آید ک��ه پ��رورش آن نیاز به 
اطالعات وسیع در باره شرایط رشد و مشکالت 
پرورش��ی دارد  گیاهان این گلخانه نیز از نظر 
 ن��ور ، دم��ا و رطوبت تاب��ع ش��رایط ویژه ای 
می باشند. الزم است هر کدام از انواع گونه های 
ارکیده در ش��رایط خاص پرورش داده ش��وند 
 ک��ه برای ایجاد این زمینه ه��ا گلخانه باید به 
سیس��تم های خاصی مجهز باشد تا از لحاظ 

طول ش��اخه، قطر گل و عطر بهترین عملکرد 
را به وجود آورد. 

هم اکن��ون در ای��ن گلخان��ه در زمینه تهیه 
بهترین نوع بستر کشت، ش��رایط گلخانه ای 
مناس��ب ، فرمول غذایی ویژه تحقیقات قابل 
توجهی صورت گرفته و برای رشد هرچه بهتر 
این نوع گیاه شرایط داشت ویژه ای مورد نیاز 

است. 
تقس��یم س��اقه های زیر زمینی از روش های 

تکثیر این گیاه اس��ت ولی همانن��د آنتاریوم 
عالقه مندان می توانند از طریق کش��ت بافت 
نیز گیاه��ان عاری از وی��روس را از این مرکز 
تهیه کنند. با توج��ه به زیبایی و قیمت گران 
این گیاه به دلیل ش��رایط نگهداری دش��وار، 
ارکیده در ایران و جهان طرفداران زیادی دارد 
و این مرکز آم��اده هرگونه همکاری در زمینه 
انتقال دان��ش و تکنیک های خاص مورد نیاز 

آن به افرادی که مایل به تولیدند است.

ها 
ه 

خان
 گل

ی
رف

مع

به گفته خان��م دکتر مرتضایی نژاد، رییس دانش��کده 
مهندسی کش��اورزی ومنابع طبیعی این دانشگاه، فکر 
ایجاد این مرکز درس��ال 1383 دراین دانش��گاه آغاز و 
مراحل اجرایی آن طی چند س��ال انجام شد و مراحل 
اجرایی آن طی چند سال انجام شد. درسال 1385 این 
مرکز به بهره برداری رس��ید. دراین مرکز که حدود 15 
جریب مس��احت دارد 8 گلخان��ه مجزا با ابعاد مختلف 
پیش بینی ش��ده که انواع تولیدات گلخانه ای از جمله 
گل های ش��اخه بری��ده، گل ها و گیاه��ان آپارتمانی، 

س��بزیجات و صیفی جات .... و گیاه��ان دارویی درآن 
تولید می شود.

به گفته خان��م دکتر مرتضایی نژاد این مرکز بیش��تر 
 هدف آموزش و تحقیق��ات را دنبال می کند وتاکنون 
پژوه��ش های خاص��ی درآن انجام گرفت��ه و بیش از 
50 پایان نامه درمقاطع کارشناس��ی ارش��د و دکتری 
درآن انجام ش��ده اس��ت، به عالوه طرح های پژوهشی 
ملی درآن به انجام رس��یده و همین طور آن دس��ته از 
کارهای پژوهش��ی که می تواند جنبه تجاری پیدا کند 

و در خدمت ش��رکت ه��ای دانش بنیان ق��رار گیرد. 
بنابراین اینجا بستر مناسبی است برای کارآفرینی دانش 
آموختگان رشته کش��اورزی و مراکز رشدی که دراین 
بخش شروع به کار کرده اند و در راستای پژوهش های 
بنیادی که انجام شده اس��ت. به عالوه برای دوره های 
 مختلف از جمله گیاهان هیدروپونیک، ممکن است شما 
گلخانه هایی را دیده باشید که طرح های خاکی دارند 
ولی دراین مرکز همه بس��ترها هیدروپونیک است که 
تغذی��ه درآن ازطری��ق آب انجام می ش��ود و ما تغذیه 

کنترل ش��ده را دراینجا داریم. بنابراین همه تحقیقات 
ما در راستای گیاهانی است که در شرایط هیدروپونیک 
می توانند رشد کنند و فعالیت هایی به این منظور انجام 

شده است.
 از ویژگ��ی ه��ای دیگ��ر ای��ن مرک��ز کنت��رل آفات و 
بیماری های و حشرات از طریق مبارزه بیولوژیک است 
و هیچگونه کود و سمومی مصرف نمی کنیم. همچنین 
جنب این مرکز کش��ت های بینابی��ن را داریم که در 
آن کش��ت بافت انجام می ش��ود که در واقع تحقیقات 

 و پژوه��ش هایی ک��ه در زمینه گیاه��ان خاص انجام  
می شود از طریق کشت بافت به این گلخانه ها انتقال 

داده می شود و وارد پروسه تولید می شود.
مهن��دس دکترصفایی سرپرس��ت س��ابق ای��ن مرکز 
نی��ز با ارائ��ه توضیحاتی گفت : مطمئن باش��ید مرکز 
 تحقیقات گلخانه ای پاس��خگوی نیازه��ا و اهداف آتی 
دست اندرکاران این رشته خواهد بود و برای سربلندی 
وسرافرازی کشور می توانیم گام های ثابت و استواری 

برداریم.

مرکز تحقیق��ات گلخانه ای دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد خوراسگان)اصفهان(، درسال 1383 به همت 
مسئوالن دانش��گاه راه اندازی شده است و با دارا 
بودن امکانات مناس��ب  می تواند در زمینه مس��ائل 
پژوهشی و آموزشی درحوزه تولیدات گلخانه ای به 

عنوان مرکزی پویا و فعال ایفای نقش کند.
وجود 13 هزار و 500 مترمربع گلخانه: متناس��ب با 
 ش��رایط محیطی کشور که شامل چهارگلخانه آموزش 

گل های گلخانه ای و 5 گلخانه پژوهشی – تحقیقاتی 
م��ی باش��د. تحقی��ق، آم��وزش، پژوه��ش و تولی��د 
محصوالت گلخانه ای با استفاده از هدایت استادان 
مجرب دانش��گاه های اس��تان، اس��تفاده از امکانات 
گسترده آزمایشگاهی وپژوهش��ی دانشگاه و مرکز 
تولید گل هایی نظیر ارکی��ده، رز، آنتاریوم، میخک، 
ژربرا و گیاهان گوش��ت خوار و تکثیر و پرورش آنها 
با س��بک ه��ای مختلف، تولید ت��وت فرنگی و صیفی 

جاتی نظیر خیار، گوجه، فلفل و بادمجان بدون دخالت 
سموم دفع آفات. تولید محصوالت ارگانیک: آموزش 
 تولیدات گفته شده به دانشجویان، کارآموزان و تمام 
عالق��ه من��دان ب��ه ص��ورت دوره ه��ای آموزش��ی، 
نام��ه ه��ای کارشناس��ی ارش��د در  پای��ان   انج��ام 
ای��ن  مس��تقیم  ارتب��اط  و  مختل��ف  ه��ای   زمین��ه 
طرح ها با واحدهای صنعتی زیر نظر استادان مجرب 
اس��تان، انجام تمامی طرح های پژوهشی گلخانه ای 

و انجام تمامی طرح های پژوهش��ی گلخانه ای اعضاء 
 هیات علمی دانش��گاه و انجام چندین طرح از س��ایر 
دانش��گاه ه��ا و نهاده��ا. تکثی��ر پایه ه��ای مالینگ 
پذیرفت��ه ش��ده در مرک��ز رش��د فناوری ع��اری از 
وی��روس به صورت کش��ت باف��ت و فعالیت اعضای 
مرکز توس��عه و رش��د ب��ه منظور تولی��دات گیاهان 
داروی��ی از جمله فعالیت های این مرکز به حس��اب 

می آید.
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اهداف آینده:
تجهیز گلخانه ها به ص��ورت کاماًل مدرن، بدون دخالت نیروی 
انس��انی و کاماًل به ص��ورت مکانیزه و کامپیوت��ری، تولید انواع 
گل ها از طریق کش��ت بافت در آزمایشگاه های بیوتکنولوژی و 

کشت بافت دانشگاه.
 اح��داث ی��ک گلخانه ی��ک ه��زار مترمربعی شیش��ه ای کاماًل 

مدرن به صورت تمام اتوماتیک و کنترل ش��رایط گلخانه از راه 
دور به وسیله اینترنت با مشاهده از طریق وب کم. 

الزم ب��ه ذکر اس��ت که مح��دوده مرکز تحقیق��ات گلخانه ای 
ب��ه مس��احت 15 ه��زار مترمربع اس��ت که ح��دود  13 هزار 
 و 500 مترمرب��ع آن مس��احت گلخان��ه ه��ای موج��ود در آن

است. 
با توجه به عالقه ش��دید مردم برای پرورش گل و صیفی جات 

 ب��ه صورت گلخانه ای و اینکه اهمیت دادن به این عالقه باید از
 برنامه های س��ازمان جهاد کشاورزی باش��د ولی دانشگاه آزاد 
اس��المی واح��د خوراس��گان)اصفهان( با مش��ارکت جمعی از 
اس��تادان اقدام به تأسیس رشته گیاهان گلخانه ای برای اولین 
 ب��ار در ایران در مقطع کارشناس��ی کرده اس��ت. دانش��جویان 
عالق��ه مند از س��ال جاری جذب این واحد ش��ده اند و در این 
 مرک��ز به صورت تئوری و عمل��ی آموزش می بینند ضمن آنکه 

گلخانه دارها نیز به دنبال جدیدترین اطالعات علمی در زمینه 
پ��رورش و نگهداری گل ها هس��تند و همچنی��ن افرادی بدون 
برخ��ورداری از تحصیالت و صرفاًبه منظور داش��تن عالقه برای 
تأسیس گلخانه نیاز به آموزش و یادگیری به صورت علمی و عملی 
 دارند. این مرکز اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کند تا 
 ش��رایط الزم ب��رای آم��وزش هم��ه عالق��ه من��دان فراه��م 

شود.

گلخانه رزگلخانه ژربرا گلخانه توت فرنگی و صیفی جات

این گلخانه مخصوص تحقیق بر روی کشت صیفی جاتی همچون گوجه فرنگی، 
فلف��ل دلمه ای ب��ا رنگ های متنوع ، بادمجان و خیار اس��ت ک��ه همه از انواع 
داربس��تی هس��تند و اهمیت هر یک از آنها در آداب غذایی و طرز کاش��ت آن 
 چیز جدیدی نیس��ت ولی تأکید برتولید ارگانیک آن اس��ت. کسانی که مایل به 
راه اندازی این نوع گلخانه ها باشند و در این زمینه نیاز به مشاوره داشته باشند 

می توانند با این مرکز تماس بگیرند. 

تولید گل ش��اخه بریده رز از زمان های دور بسیار 
رایج بوده اس��ت ولی توجه به ارقامی با عملکرد باال 
و تحقیق بر روی ش��ناخت 
ب��رای  کارهای��ی  راه 
ش��اخه  طول  افزایش 
ط��ول  افزای��ش  گل، 
غنچ��ه گل و دوام گل 
شاخه بریده به صورتی 
که تا س��ه برابر گل های 
رز موج��ود در ب��ازار دوام 
داش��ته باش��د از تحقیقات 

حال حاضر این مرکز است.
س��اخت فرمول ه��ای غذایی و 
ب��رای جذب  روش های��ی 
شدن هرچه بهتر گل ها 
از نظر رنگ نیز از جمله 
فعالیت ه��ا در این بخش به 

حساب می آید. 
الزم به ذکر اس��ت که کاش��ت 
 در ای��ن گلخانه ها ب��ه صورت 
وی��ژه ای انج��ام م��ی ش��ود و 
 ب��دون خاک اس��ت و هم اکنون 
آن  در  تولی��د ش��ده  گل ه��ای 
طرفداران زیادی برای خرید دارد. 

 این گونه از گل های ش��اخه بریده ای دیگری اس��ت ک��ه تحقیق برای تولید 
واریته ه��ای جدید از طریق هیبرید کردن واریته ه��ای موجود در این مرکز 
انجام شده و هم اکنون چندین واریته جدید تولید شده است که در آینده ای 
نه چندان دور معرفی و پس از ثبت آنها اطالع رس��انی خواهد ش��د. همچنین 
راه کارهایی برای افزایش طول عمر رز  شاخه بریده انجام شده که طول عمر 

آن را به حدود 25 روز رسانده است. 
افزایش طول شاخه گل، افزایش قطر طبق گل و استحکام ساقه نیز از مواردی 

است که می توانیم به عالقه مندان آموزش دهیم.

به ترتیب از راست به چپ: مهندس لیال امانی، مهندس مصطفی دهقانی، محمدرضا باقریان، مهندس علیرضا شریفیان، حسین هاشمی، اصغر نوروزی، محمد اهلل دادی، حمید عموآقایی، علی کاویانیان، علی اکبر حبیبی
»مسئول مرکز: دکتر داود نادری قمی«
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دبستان  سما 

از  ایجاد شادی و نشاط و تغییر روحیه دانش آموزان پس  به منظور 
امتحانات نوبت اول و همچنین تقویت تربیت اجتماعی ، مسئولیت پذیری 
و نقش آفرینی در آنان ، دبستان سما 2  طی چند نوبت دانش آموزان  
پایه های مختلف را به باغ غدیر اصفهان اعزام کرد و با اجرای برنامه 

هایی مفرح و متنوع روز خاطره انگیزی را برای آنان رقم زد. 

دبستان سما 2 برای تقدیر از تالش ها و موفقیت های دانش آموزان پایه های 
مختلف تحصیلی این مدرسه در نیمس��ال اول سال تحصیلی 92-91 مراسم 
 روز تش��ویق را برگزار کرد و در برنامه ای شاد و متنوع از  دانش آموزان برتر 
پایه های مختلف تقدیر کرد. این ابتکار سبب می شود تا دانش آموزان تفاوت 
تالش وکاهلی را متوجه شوند و با همت بیشتری ادامه  فعالیت های خویش را 

تا پایان سال جدی بگیرند. 

برگزاری اردو در دبستان سما 3 شرکت در مراسم جشن جنگ شادی روز تشویق در دبستان سما 2

هماهنگی  با   2 سما  دبستان  ششم  و  پنجم  های  پایه  آموزان   دانش 
شادی  جنگ  مراسم  در  اصفهان   3 ناحیه  پرورش  و  آموزش  مدیریت 
برگزار  اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزی  سالگرد  مناسبت  به   که 
مند  بهره  آن  متنوع  و  های جذاب  برنامه  از  و  کردند  بود شرکت   شده 

شدند. 

راهنمایی سما 2

راهنمایی سما 3

مراسم جشن بیست و چهارمین 
انق��الب  پی��روزی  س��الگرد 
اس��المی با مش��ارکت و اجرای 
فعال دان��ش آم��وزان و انجام 
مسابقات و سرگرمی در مدرسه 
راهنمایی سما 2 برگزار شد.در 
ای��ن برنامه به دان��ش آموزان 
برگزیده جوایزی اهدا ش��د و با 

توزیع شیرینی از آنان پذیرایی به عمل آمد. 

با پایان یافت��ن امتحانات نوبت اول 
و صدور کارنامه ها و معرفی نفرات 
ممتاز مدرسه راهنمایی سما 3- در 
مراسمی با حضور مسئوالن و دبیران 
مدرس��ه از دان��ش آم��وزان ممتاز 
درسی پایه های مختلف تقدیر کرد و 

جوایزی را به آنان اهدا کرد.

ب��رای تقویت روحی��ه مش��ارکت پذیری و 
پذیرش مس��ئولیت دردانش آم��وزان در 
آخرین روز از بهمن ماه سال جاری طرح مدام 
) مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه (  
در مدرسه راهنمایی سما 2 به اجرا در آمد 
و دان��ش آم��وزان اداره بخش های مختلف 
مدرسه را بر عهده گرفتند و یک روز کار و 

فعالیت رسمی را تجربه کردند. 

محمد ادب جو دانش آموز مدرس��ه 
راهنمایی سما 3 به عضویت در رده 
نوجوانان تیم ملی ایران انتخاب شد 
و کاپیتانی این تیم نیز به او واگذار 
شد. این موفقیت کشوری که در نوع 
خود حائز اهمیت است سبب ترغیب 
بیش��تر دان��ش آموزان به ش��رکت 

درفعالیت های ورزشی می شود .

جشن انقالب در مدرسه 

تقدیر از دانش آموزان ممتاز

اجرای طرح مدام در مدرسه 

شرکت در مسابقات جهانی تنیس 

کسب مقام اول نهج البالغه

عضویت درتیم فوتسال ناحیه 

یکی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی سما 
2 ب��ه ن��ام ابوالفضل یگانه نیا با ش��رکت در 
مس��ابقات حفظ نهج البالغه  رتب��ه اول را در 
سطح آموزش و پرورش ناحیه 2- اصفهان به 

دست آورد .
این واحد آموزشی طی صدور اطالعیه ای این 
موفقی��ت را به وی و خانواده ایش��ان تبریک 

گفته است .

یک��ی از دان��ش آم��وزان مدرس��ه 
راهنمای��ی س��ما 3 ب��ه نام حس��ین 
ساس��انی به عنوان نفر برگزیده به 
عضوی��ت تیم فوتس��ال آم��وزش و 
پ��رورش ناحیه 3 اصفه��ان انتخاب 
شد تا در مسابقات آینده این تیم به 

همراه سایر اعضاء شرکت کند. 

آث��ار منتخب دانش��جویان ودانش آموزان 
س��ما واحد خوراس��گان ) اصفه��ان ( در 
نمایش��گاهی که در محل سالن دبیرستان 
س��ما خوراس��گان ) اصفهان ( برپا شد به 

نمایش درآمد. 
پی��ش از این در هر یک از آموزش��کده ها 
و مدارس تحت پوش��ش س��ما خوراسگان 
پس از اعالم فراخ��وان و جمع آوری آثار، 
نمایش��گاه های مستقلی بر پا شد و ضمن 
بازدید کارکنان و دانش آموزان از آن آثار، 
داوران به انتخاب اثره��ای برتر پرداختند 

و آن را ب��ه این نمایش��گاه فرس��تادند. در 
ای��ن مرحله نیز داوری انجام خواهد ش��د 
و بهتری��ن و قوی ترین آث��ار به پنجمین 
جش��نواره فرهنگی و هنری دانش��جویان 
 و دان��ش آموزان منطقه 4 کش��ور معرفی 
می شود تا برترین های منطقه نیز انتخاب 

و معرفی شوند. 
الزم به ذکر اس��ت این نمایشگاه در نیمه 
دوم اس��فند م��اه س��ال جاری بر پا ش��د 
 ک��ه م��ورد توجه بازدی��د کنن��دگان قرار 

گرفت. 

برای دومین سال متوالی:برپایی نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و دانش آموزان سما 
 تقدیر از عملکرد مالی سما در سال 90

برپایی نمایشگاه آثار پژوهشی  
دانش آموزان سما 

به همت معاونت سما دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
 )اصفهان(، نمایش��گاهی از آثار فعالیت های پژوهش��ی 
دانش آموزان مدارس س��ما واحد خوراسگان )اصفهان( 
در محل س��الن دبیرس��تان س��ما این واحد برگزار شد 
و بازدی��د کنن��دگان از نزدی��ک در جری��ان تالش ها و 
 توانمن��دی های پژوهش��ی دانش آموزان س��ما آش��نا 

شدند.

براس��اس ارزیابی به عمل آمده از س��وی 
معاون��ت پش��تیبانی س��ازمان س��ما در 
زمین��ه عملک��رد مالی هم��ه واحدهای 
کش��ور در س��ال 90، معاونت سما واحد 
خوراس��گان)اصفهان( موف��ق به کس��ب 
عنوان واحد برتر ش��د. ای��ن موفقیت که 
برای دومین س��ال متوالی به دست آمده 
در جریان برگ��زاری گردهمایی مدیران 
و کارکنان واحدهای امور مالی س��ما در 
کش��ور که در اسفندماه س��ال جاری در 
شهرستان چالوس برگزار شد، اعالم شد.

در لوح سپاس��ی که به همین مناس��بت 

خط��اب ب��ه مع��اون دانش��گاه و رئیس 
واح��د  فرهنگ��ی  و  آموزش��ی  مرک��ز 
خوراس��گان)اصفهان( از س��وی هوشنگ 
مکتبی معاون پش��تیبانی س��ازمان سما 
صادر ش��ده، آمده اس��ت: تالش و همت 
واالی مدیریت و کارکنان واحد که موجب 
کسب عنوان برتر در زمینه عملکرد مالی 
سال 90 بوده را تبریک عرض نموده و به 
پاس این زحمات ارزنده از کلیه همکاران 
در ام��ور مالی تقدیر و تش��کر می گردد. 
امید آنک��ه در راه اعت��ال و تحقق اهداف 
سازمان بیش از پیش موفق و موید باشید.

عطر رنگس، رقص باد، رنم رنمک می رسد اینک بهار، خوش هب حال روزگار
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وی که در زمینه رش��ته تخصصی خود نیز اطالعات 
قاب��ل توجهی دارد، در س��ابقه کارهای انتش��اراتی 
وتألیفاتی خویش نمونه های موفق دیگری را تدوین 
و عرضه کرده است. که می توان به »گاهنامه شهدا« 
که در خصوص ش��هدای خوراس��گان تهیه و انتشار 
یافته و کتابی با عنوان: »آثار وگفتارگذش��تگان« که 
منتش��ر ش��ده و کتابی دیگری با عنوان: »گذری بر 
تاریخچه اساتید جامعه شناسی محیط زیست« که 
در حال انتشار است اشاره کرد. مدیر مسئول نشریه 
»بشری« آقای سید محمد حسین مهدوی، مسئول 

ستاد اقامه نماز دانشگاه است. 
آقای فرح نسب انگیزه و فرآیند خویش را در تدوین 

نشریه بشری اینگونه بیان می کند:
سپاس و س��تایش مخصوص خداوند یکتایی است 
که پروردگار جهانیان است. همانگونه که می دانیم؛ 
نمازهای 5 گانه به ما راه را نشان می دهند، تا راه را 
گم نکرده و به کمال مطلوب برس��یم. همانطور که 
اگر کس��ی برای ما کاری هر چند ناچیز انجام بدهد، 
وظیفه خود می دانیم که از او تشکر کنیم، پس باید 
از خداون��د که ما را آفریده و نعمت های گوناگون در 

اختیارمان قرار داده اس��ت تشکر کنیم و این تشکر 
از طریق خواندن نمازس��روقت ، امکان پذیر است. ما 
س��اعت ها به دیدن برنامه ه��ای مختلف تلویزیون، 
 س��ینما و ... می نش��ینیم،  پس می توانیم حداکثر 
5 دقیقه از وقتمان را به خواندن نماز و تشکر از خداوند 
 متع��ال اختصاص دهی��م. در خواندن نم��از، رازها و 
 هدف هایی وجود دارد که انسان را به راه راست هدایت 
می کند. همانگونه که در قرآن می خوانیم:  )یاد خدا 

آرامش بخش دل هاست(. 
با خواندن نماز، خداوند متعال را فراموش نمی کنیم 
و وجودش را هم��واره حس می کنیم و هر کجا که 
باش��یم ، خداوند با ماست و حاضر و ناظر به حساب 
 م��ی آید. بنابرای��ن از انجام گناه و منک��رات، دوری 
می جویی��م و خاضعانه در پیش��گاه خداوند متعال 

ایستاده و به رکوع و سجودش می پردازیم. 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند/  تا تو نانی 

به کف آری و به غفلت نخوری
همه از بهر تو سرگش��ته و فرمانبردار/  شرط انصاف 

نباشد که تو فرمان نبری 
هدف از نگارش چنین نشریه ای، احساس خوبی بود 

که خداوند در تمامی مراحل زندگی به من بخشید.
همیشه یار و یاورم بود تاهیچ گاه اعتماد به نفسم را 
از دست ندهم و به بیراهه کشیده نشوم؛ همانطور که 
در آیه 45 س��وره عنکبوت می خوانیم: » ان الصاله 
تنهی عن الفحش�اء و المنکر« ) نماز ، انسان را از 

فحشا و منکر نهی می کند.(
همیشه احساس��م را از نگاه به آسمان، سبزی برگ 
درختان، طراوت گل های رنگارنگ و نس��یم بادهای 
بهاری، گرفته ام و هر روز بیشتر و بیشتر به عظمت 

خداوند تبارک وتعالی، پی می برم. 
ک��ه  دانش��گاهیم  رش��ته  انتخ��اب   دلی��ل 
مهندسی– منابع طبیعی و محیط زیست است ، هم 
همین بود. هر روز به راز نهفته طبیعت خداوند بیشتر 

می اندیشم و راسخ تر می شوم.
نماز یاد خداست، به انسان آرامش می دهد، تقدیر و 
سپاسگزاری از الطاف خداوند است و زمینه پرهیز از 
گناه را در انس��ان فراهم می کند. تأکیدی بر نظافت 
 و س��المتی اس��ت، موجب انضباط و وقت شناسی  
می ش��ود و دارای آثار وحدت بخش اجتماعی است.

این ها دالیلی بود که باعث ش��د دس��ت به نگارش 

س��النامه ای تحت عنوان بشری )که مژده و بشارتی 
است برای خواندن نماز(  بزنم. الزم به ذکر است که 
این کار حاصل 6 م��اه فعالیت و مطالعه کتاب های 
مختلف بوده اس��ت مطالب داخل نشریه به صورت 
خوانا و روان نگاشته شده است به طوری که خواننده 
با خواندن مطالب خسته نشود. تمامی مطالب با ذکر 
منابع در زیر هر بخش آورده ش��ده اس��ت از مطالب 
تکراری و مشابه در نشریه هایی با این عنوان پرهیز 
شده و بیش��تر به مطالبی که معضل کنونی جامعه 
است، پرداخته ش��د. راهکارهایی از طرق مختلف و 
پیوند با خداون��د از دریچه های علمی و قرآنی داده 
شده است که خوانندگان آن ها را در زندگی کنونی 
خود، خانواده، اطرافیان و فرزندانشان کاربردی وعملی 
سازند. هم چنین از تأثیرات نماز بر انواع بیماری ها، 
چگونگی تالش برای این ک��ه کودکانمان را به نماز 
عالقه مند س��ازیم، بررس��ی نماز در ادیان مختلف، 
احادیث و ش��کیات نماز، فوای��د نمازهای مختلف از 
جمله نماز ش��ب، دل نوشته ها، معرفی کتاب و نرم 

افزار، مطالب کامل و مفیدی آورده شده است. 
وی در پایان از تمام کسانی که در تهیه این نشریه به 

نوعی همکاری داش��ته اند تشکر و قدردانی کرد. در 
این فهرست آقای فرح نسب از پدر بزرگوارش، رییس 
دانشگاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان )اصفهان( و  
معاون فرهنگی دانش��گاه، مدیر مس��ئول نش��ریه، 
مهران نجار زاده که در کار طراحی مش��ارکت کرده 
 اس��ت، هم��کاران تحریریه خانم ها مهت��اب آهار و 
شیوا تنهایی، مدیر امور فوق برنامه معاونت فرهنگی، 
آقای کمالی، دبیر کانون نشریات، خانم الهام کریمی، 
 دکتر رادن��ژاد، مدیرگ��روه محیط زیس��ت و خانم 
دکتر چمنی که مش��وق او بوده اند نام برده و رسم 
حق شناسی را در مورد همه آنان به جا آورده است. 
خدایا دستم به آسمانت نمی رسد اما تو که دستت به 

زمین می رسد ، بلندم کن.

رتبه اول نشریات به واحد خوراسگان ) اصفهان ( رسید 
 اشاره :

به دنبال برگزاری نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارکنان شاغل در واحدهای 
مس��تقر در منطقه 4  دانش��گاه آزاد نش��ریه ای با عنوان » بش��ری « از دانشگاه آزاد 
اس��امی واحد خوراس��گان ) اصفهان (  رتبه اول این نمایشگاه را دربخش نشریات به 

دست آورد و مورد تقدیر قرار گرفت.

نمایشگاه مذکور که با موضوع » نماز ، حجاب و عفاف « برپا شده بود، اغلب به گزینش 
آثاری پرداخت که درهمین زمینه درنمایشگاه شرکت کرده بودند. 

در این شماره گفت وگویی را با آقای امیر فرح نسب، سر دبیراین نشریه که دانشجوی 
مهندس��ی منابع طبیعی در گرایش محیط زیست از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 

واحد خوراسگان ) اصفهان ( است انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد.

این نشریه حاصل 6 ماه فعالیت و مطالعه 
کتاب های مختلف بوده است. مطالب آن به صورت 

خوانا و روان نگاشته شده است به طوری که خواننده 
با خواندن آن خسته نشود. مطالب با ذکر منابع در 

زیر هر بخش آورده شده است و از موضوعات 
تکراری و مشابه در نشریه هایی با این عنوان 

پرهیز شده و بیشتر به مطالبی که معضل کنون جامعه 
است پرداخته شد.هدف از نگارش چنین نشریه ای، 

احساس خوبی بود که خداوند در تمامی مراحل زندگی 
به من بخشید.

س��جاد اش��رف از جمله این دانش��جویان اس��ت که در ترم پنجم رشته 
حسابداری دانش��گاه خوراس��گان )اصفهان( تحصیل می کند و دغدغه 
و دل مش��غولی ه��ای زیادی درخصوص هن��ر دارد. او از فرزندان پاک و 
ساده کویراس��ت واز روس��تای هفتومان منطقه خورو بیابانک برخاسته 
با پدری که لیس��انس روان شناس��ی دارد و بازنشس��ته دانش��گاه علوم 
پزش��کی اس��ت ، مادری خانه دار و اهل هنر وصنایع دس��تی و برادرانی 
 که دانش��جو هس��تند ودرح��ال ادامه تحصی��ل. با او در م��ورد هنرش، 
عالق��ه من��دی هایش، ت��الش و احساس��اتش به گفت و گو نشس��تیم 
ک��ه از نظرت��ان م��ی گ��ذرد. ای��ن هنرمند کویرنش��ین م��ی گوید که 
حدود 7 س��ال اس��ت ک��ه وارد کار هنری ش��ده ام و اگرچه به رش��ته 
حصیرباف��ی عالق��ه خاص��ی دارم اما از ابتدا س��اختن اش��کال مختلف 
 به وس��یله اس��فند را از مادرم آموختم و درکن��ار حصیربافی به آن هم 
می پ��ردازم. وی می افزاید: تاکنون 3 نمایش��گاه از آث��ارم درمحل این 
 واحد دانش��گاهی برپا کرده ام و یا در کنار دیگر آثار هنری دانش��جویان 
آفرین��ش های خ��ود را ارائه کرده ام و از این رهگذر در نمایش��گاه های 
س��طح منطقه 4 دانشگاه آزاد هم شرکت کرده ام و رتبه اول را به دست 

آورده ام.
ضمن آن که درنمایش��گاه یونس��کو نیز قصد حضور داشتم که متأسفانه 

نتوانستم به موقع مراحل آن را  طی کنم.
حصیربافی

 حصیربافی یکی از رش��ته های صنایع دس��تی است که مواد اولیه آن از 

برگ های نخل خرما تهیه می شود و همچنین ماده دیگری به نام مالر 
که استحکام زیادی دارد و از تنه نخل خرما گرفته می شود.

او ادام��ه می ده��د که مدت زمان الزم برای بافتن یک حصیر بس��تگی 
 ب��ه ان��دازه و ابع��اد آن و همچنی��ن کار و ظرافت��ی ک��ه روی آن انجام 
م��ی ش��ود دارد. وی تأکید می کند که کار هن��ری را از خانواده به ویژه 
 مادرم و همچنین اطرافیان به صورت خودجوش و براساس عالقه مندی 
 آموخت��ه ام و امی��دوارم درآین��ده با مراجعه به اس��تادان و ش��رکت در 
کالس های مربوط سطح کیفی آثارم را باال ببرم. آقای اشرف که مسئولیت 
کانون صنایع دس��تی دانشگاه را نیز عهده دار است می افزاید: هدف من 
این اس��ت که به سهم خویش صنایع دستی را زنده نگه دارم، چندان به 

درآمد حاصل از عرضه آثارم نمی اندیشم و بیشتر درفکر ارائه و شناساندن 
آن هستم. وی با ابراز نگرانی از جایگاه جهانی هنرناب ایرانی ادامه داد که 
 متأسفانه ما هنوز آن گونه که شایسته است قدر هنر و هنرمندان خویش را 
نم��ی دانی��م و ب��رای تقوی��ت و حمای��ت آن��ان و معرف��ی هنرهایمان 
کارجدی و س��ازمان یافته ای نکرده ایم. ایش��ان با اشاره به فعالیت های 
 کانون صنایع دس��تی دانش��گاه گفت ک��ه در نظر داریم، با اس��تفاده از 
توانمندی ها و مشارکت دانشجویان هنرمند درآینده کالس هایی را برای 
سایر دانشجویان برگزار کنیم. آقای اشرف درخصوص احساسش درمورد 
هنر افزود: به نظر من هنر محصول شکوفایی روح و اندیشه انسان است و 
روح خاصی درهنر دستی دمیده شده واین هنر را مانند سایر جلوه های 
هنری زنده کرده اس��ت، به همین دلیل می تواند با انسان ها و فرهنگ 
جامعه ارتباط برقرار کند. ش��ما هرگز یک اثر ماش��ینی را نمی توانید با 
یک آفرینش دستی مقایس��ه کنید.بنابراین درهمه دنیا کارهای دستی 

از محصوالت ماش��ینی ارزشمندتر 
است. 

آقای اشرف درپایان با تشکراز حمایت 
های دکتراس��ماعیلی وآقای کمالی از 
دانشجویان: فرزانه اسدی، راحیل آبکار 

اصفهانی، الله سلطانی و خانم نظری 
که در برپایی نمایش��گاه هنری اخیر 
مشارکت داشتند تقدیر وتشکر کرد.

به هنر عشق می ورزم

پیش درآمد 
خیلی از دانشجویان 

به موازات رشته های 
تحصیلی، جلوه ها و 

مهارت های هنری خویش 
را نیز بروز می دهند و 

ذهن بینندگان را نسبت 
به درون شوریده و 

پرغوغای خود حساس 
می کنند و گاهی این 

عالقه مندی ها و مهارت 
ها تا جایی پیش می رود 

که آموخته های رشته 
تحصیلی آنان در حاشیه 

قرار می گیرد و تمام 
اوقاتشان در متن جاذبه 
ها و آفرینش های هنری 

واقعیت پیدا می کند.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  دهم
12 اسفند ماه 1391

رسالت ما ، ارائه درس زندگی است
 اشاره :

  تأس��یس دانش��کده عل��وم تربیتی و روانشناس��ی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان ) اصفهان ( به س��ال 1381 ب��از می گردد، 
دانشکده ای که ویژگی های خود را دارد و طی دهه اخیر صدها دانشجو را در مقاطع مختلف تحصیلی تربیت کرده و به عرصه خطیر کار تربیتی 

و آموزشی فرستاده است.
برای آشنایی بیشتر با فعالیت های این دانشکده در این شماره پای سخن دکتر سید هاشم گلستانی که ریاست این مرکز مهم علمی را برعهده 

دارد نشسته ایم.

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی واحد خوراسگان)اصفهان(:

 معرفی رییس دانشکده :
 دکتر سید هاشم گلستانی دانش آموخته رشته 
فلس��فه و حکمت اسالمی اس��ت که تحصیالت 
خود را در س��ال 1346  در  دانش��گاه تهران به 
پایان برده و دوره های کارشناس��ی و کارشناسی 

ارشد را هم در همان دانشگاه گذرانده است.
ریاس��ت دوره لیسانس ش��بانه و سپس ریاست 
دانش��کده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان از جمله 
مس��ئولیت ه��ای وی قبل از ش��روع ب��ه کار در  
دانش��کده علوم تربیتی خوراس��گان بوده است. 
 وی ح��دود 4 س��ال نیز از درس و بحث اس��تاد 

شهید مرتضی مطهری سود جسته است.
دکتر گلس��تانی دارای مرتبه استاد تمامی است 
و در س��ال 1381 نی��ز ب��ه عنوان اس��تاد نمونه 
کش��وری انتخاب ش��ده و پس از بازنشستگی از 
دانش��گاه اصفهان در سال 1365 به دانشگاه آزاد 
 اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان( دعوت به کار 
می ش��ود. در س��وابق خویش 3 سال فعالیت به 
عنوان معاون آموزش��ی را داراس��ت و هم اکنون 
حدود 8 س��ال است که ریاس��ت دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناسی واحد خوراسگان )اصفهان( 

را عهده دار است.
ب��ر  اف��زون  کش��وری  نمون��ه  اس��تاد   ای��ن 
 فعالی��ت ه��ای آموزش��ی و اجرای��ی، در عرصه 
فعالیت های پژوهش��ی نیز ت��الش گرانقدری را 
به ثمر رس��انده که حاصل آن انتش��ار 8 عنوان 
کتاب و انتش��ار و ارائه بیش از چهل عنوان مقاله 
 در کنفران��س ه��ا و مجالت علمی – پژوهش��ی 

بین المللی است.
از کت��اب های او م��ی توان به: »عل��ل و درمان 
بیم��اری های روحی« »منط��ق قدیم و جدید« 
»فلس��فه علوم« »فلسفه اس��المی در  دو جلد و 
در 800 صفحه« »کلیات فلس��فه و علم کالم« و 
»تاریخ تفکر معاصر« را نام برد. او عالوه بر ایفای 
این مس��ئولیت در این سن و سال کار تدریس را  
رها نکرده و بیش از 10 س��اعت در هفته، فلسفه 
وکالم، منطق، حکمت متعالیه و فلس��فه تعلیم و 

تربیت را تدریس می کند.
دکت��ر گلس��تانی در زندگ��ی خانوادگی خویش 
نی��ز موفق بوده و فرزندان ارزش��مندی را تربیت 
کرده و به جامعه تحویل داده اس��ت. پسر بزرگ 
وی پزشک اس��ت و دختر بزرگش دکترای علوم 
آزمایشگاهی از دانشگاه شهید پزشکی تهران اخذ 
کرده و هم اکنون در همین رش��ته اشتغال دارد، 
فرزند سومش دختر و دارای مدرک فوق لیسانس 
کامپیوتر از دانشگاه تربیت مدرس تهران است و 
آخرین فرزندش، پسر و دارای مدرک کارشناسی 
ارش��د در رش��ته مهندسی پزش��کی از تهران و 
دکترای همین رش��ته از کانادا اس��ت که پس از 
اتمام تحصیالت عالقه مند به بازگشت و فعالیت 

در کشور است.
 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی:

این دانش��کده از پرس��ابقه ترین دانش��کده های 
این دانش��گاه اس��ت که از بدو تأس��یس اقدام به 
پذیرش دانش��جو در رش��ته های مرتبط کرده و 

بیش  اکن��ون  از 2هزار و 200 دانش��جو هم 
ح��دود 35  نفر اعضای هیأت علمی دارد. 
دانش��کده  را تش��کیل م��ی دهند ای��ن 

نف��ر   آن��ان تم��ام وقت و  ک��ه 31 
     

4 نف��ر پ��اره وقت هس��تند و از این تع��داد 25 
نف��ر دارای م��درک دکتری و 10 نف��ر با مدرک 
 کارشناس��ی ارش��د با ما هم��کاری م��ی کنند. 
رش��ته های مختلفی در این دانش��کده دایر شده 
اس��ت که به تناس��ب در س��طوح کارشناس��ی، 
کارشناسی ارش��د و دکتری به پذیرش و تربیت 

دانشجو مشغولند.
 گروه های آموزشی :

- گ�روه آموزش�ی علوم تربیتی: در س��طح 
کارشناس��ی در  2 گرای��ش: پیش دبس��تانی و 
دبس��تانی و همچنی��ن مدیری��ت و برنامه ریزی 
آموزشی فعالیت می کند و در مقطع کارشناسی 
آموزش��ی،   )مدیری��ت  گرای��ش   4 در  ارش��د  
برنامه ری��زی آموزش��ی، برنامه ریزی درس��ی، 
 تاری��خ و فلس��فه آم��وزش و پرورش( دانش��جو 

می پذیرد.
-گ�روه آموزش�ی روانشناس�ی: در مقط��ع 
کارشناس��ی با 2 گرایش روان شناسی صنعتی و 
روان شناس��ی سازمانی دانش��جو می گیرد و در 
سطح کارشناسی ارش��د  2 گرایش روانشناسی 
عمومی، و روان شناس��ی صنعتی و س��ازمانی را 

پوشش می دهد.
- گ�روه آموزش�ی مدیریت دولت�ی: که در 
4 گرای��ش مدیریت و برنام��ه ریزی فرهنگی در 

مقطع کارشناسی ارشد فعالیت می کند.
- گروه فلسفه غرب: که در مقطع کارشناسی 

ارشد دانشجو می گیرد.
به گفته رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
از مجموع رش��ته های تعریف شده روان شناسی، 
این دانش��کده تنها رش��ته روان شناسی کودکان 
استثنایی را ندارد که آن هم به دلیل عدم استقبال 

دانشجویان دایر نشده است.
این دانش��کده همچنین در رش��ته های فلس��فه 
تعلیم و تربی��ت، برنامه ریزی درس��ی و مدیریت 
 آموزش��ی ت��ا مقط��ع دکت��ری دانش��جو جذب 

می کند.
 افتخارات :

دکتر س��ید هاشم گلس��تانی در ادامه به برخی 
افتخارات این دانشکده اش��اره کرد و افزود: این 
دانش��کده در حوزه پژوهش در مقایس��ه با سایر 
دانشکده های این دانشگاه در طول دو سال اخیر 

رتبه اول را به دست آورده است.
ب��ه عالوه دکتر محس��ن گل پ��رور، عضو هیأت 
علمی این دانشکده در س��ال گذشته پژوهشگر 
برتر حوزه علوم انس��انی در س��طح کش��ور بوده 
اس��ت که این ارزیابی منحصر به دانش��گاه های 
آزاد اس��المی نبوده و دانشگاه های دولتی را نیز 
دربرگرفته است. به گفته ایشان، اگر بخواهیم به 
رزومه استادان این دانشکده بپردازیم و به حجم 
و سطح مقاالتی که در کنفرانس های بین المللی 
و مجالت علمی و پژوهش��ی دنیا ارائه شده است 
شاید صدها صفحه الزم باشد تا تنها فهرست آنها 

را معرفی کنیم.
 طرح های توسعه:

بناب��ر اظهار دکتر گلس��تانی، این دانش��کده به 
نس��بت ظرفیت فضای فیزیکی همچنان قابلیت 
پذیرش دانش��جو در رش��ته های مرتبط را دارد 
که اگر ظرفیت آن نیز افزایش یابد ما می توانیم 
به توس��عه پذیرش و رشته های دایر به ویژه در 
مقاطع تحصیالت تکمیلی بیش��تر بیندیش��یم، 
ام��ا در حال حاضر درنظر داری��م تا با راه اندازی 
کتابخان��ه تخصصی دانش��کده که بس��یار الزم 

 اس��ت و از ضروریات رش��ته های نظری به شمار 
م��ی آید و همچنی��ن فعال ک��ردن انجمن های 
علمی دانش��جویی در رشته های علوم تربیتی و 
روان شناس��ی به کیفی سازی فعالیت های خود 

بیندیشیم.
 مشکالت و چالش ها :

رئی��س دانش��کده علوم تربیتی و روان شناس��ی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( 
در ادامه موضوعات این نشست خاطرنشان کرد: 
مشکالت ما بیش��تر در ارتباط با نیروهایی است 
 ک��ه در  دانش��کده تربیت می ش��وند و آموزش 
م��ی بینن��د ک��ه آن را می ت��وان ب��ه دو بخش 
 تقس��یم کرد. بخش اول مش��کالت عام بیش��تر 
دانش��گاه هاست که همان اش��تغال است و بازار 
کار نم��ی تواند این همه دانش آموخته فرهیخته 
ای را ک��ه ب��رای تعلی��م و تربیت آنان س��رمایه 
گ��ذاری علم��ی و مادی ش��ده ج��ذب کند و به 
طور طبیعی قش��ر تحصیل کرده ما دچار انفعال 
 و افس��ردگی می ش��وند و بخش دوم نیز ناظر بر 
بی مه��ری های اس��ت که در حق رش��ته های 
علوم انس��انی صورت می گی��رد و اگر ما خود را 
در آوردگاه ه��ای علم��ی دنیا فع��ال می دانیم و 
اگ��ر متکی به علم و فرهن��گ بومی می خواهیم 
در این رقابت ها س��ربلند و سرافراز شویم و می 
 خواهی��م با تهاجمات فرهنگ��ی بیگانگان مقابله 
پیروزمندانه ای داش��ته باش��یم، چاره ای نیست 
جز آنکه نگرش خویش را نسبت به علوم انسانی 

اصالح کنیم و به تقویت و توسعه آن بپردازیم.
 تغییر محتوی:

از دکتر گلس��تانی خواستیم تا با توجه به عزمی 
که ب��رای تغییر محتوای درس��ی در حوزه علوم 
انس��انی به وجود آمده است دیدگاه های خویش 

را مطرح کند.
ایش��ان در این زمینه گفت: بنده به عنوان کسی 
که ه��م تحصیالت اس��المی و ه��م تحصیالت 
تخصصی دارم ش��اید بتوان��م داوری منصفانه ای 

در این زمینه داشته باشم.
 اول آنک��ه بای��د قب��ول کنیم که عل��وم در همه 
رشته ها، پدیده ای جهانی است و مرز جغرافیایی 
ن��دارد، مثاًل ما فیزیک هن��دی، عربی یا اروپایی 
نداری��م بنا برای��ن در این س��طح تغییر و تحول 
خاص��ی متص��ور نیس��ت مگرآنکه دانش��مندان 
اس��المی با تالش خود بر توس��عه علوم جدید و 
کش��ف مجهوالت موجود و ارائه نظریات واثبات 
فرضی��ات جدید به نام خ��ود و با دیدگاه خویش 

بیفزایند.
در ثانی واقعاً الزم اس��ت که نس��ل دانشگاهی ما 
از می��راث و ارزش های فرهنگی ایران اس��المی 
آگاهی بیشتری  کس��ب کنند که در این زمینه 
بای��د قبول کنی��م کوتاهی هایی ص��ورت گرفته 

است.
بن��ده در این زمینه معتقدم احی��ای فرهنگی از 
رهگذر تقویت و ش��ناخت دین و مذهب، ادبیات 
و عرفان، پزشکی و علوم دیگر که ثمره تحقیقات 
ارزنده دانشمندان مس��لمان ایرانی است ممکن 

می شود.
 و جمع بین این دو مقوله می تواند تحول مثبتی 
در سیستم آموزشی ما در تمامی سطوح باشد و 

هرگز نباید دچار افراط و تفریط شدیم.
 مرکز مشاوره :

به گفته رییس دانشکده، مرکز مشاوره و خدمات 
روان ش��ناختی دانش��گاه نیز از نظ��ر مکانی در 

 همی��ن دانش��کده واقع ش��ده اس��ت و از 
همکاری های بی دریغ اس��تادان این دانش��کده 
 س��ود می جوی��د ک��ه در ادامه این گ��زارش با 
فعالیت های آن مرکز  نیز بیشتر آشنا می شویم.

 توصیه های عمومی:
وقتی انس��ان با استادی که در طول سالیان دراز 
در حوزه علم و تعلیم و تربیت مو سپید کرده اند 
مواجه می شود، می پسندد تا  با گرفتن پندهایی 
از ایشان، ره توشه ای برای خود به دست آورد تا 
از حاصل این همه تجربیات ارزش��مند برخوردار 

شود.
دکتر گلستانی در ابتدا توصیه ای به همه عوامل 
تعلیم و تربیت می کند حواسمان جمع باشد که 
تربیت استبدادی نداش��ته باشیم چون محصول 
آن افراد خش��نی خواهند ش��د که ب��رای خود و 
اجتم��اع خطرناکن��د. البته وج��ود عوامل دیگر 
همچ��ون فقر عاطفی که همه دس��ت اندرکاران 
 تعلیم و تربیت در آن دخیل هستند و همچنین 
 فق��ر اقتص��ادی، ع��وارض خطرناکی در نس��ل 
آینده س��از بروز م��ی دهد که متأس��فانه گاهی 

شاهد نشانه های تأسف بار آن هستیم.
موض��وع بع��دی مش��کالت ناش��ی از تغییر در 
مناس��بات اجتماعی و اخالقی اس��ت. متأسفانه 
 بای��د گفت ک��ه روزگار م��ا  دوره ف��رو ریختن 
ارزش هاس��ت و ارزش ه��ای دینی و اخالقی در 
جهان رو به کاس��تی می رود. در این فضا بخش 
بزرگی از نس��ل ج��وان باورهای راس��تین را رها 
کرده و به جای فضیلت، سودجویی و لذت طلبی 
را قرار داده اس��ت. بخش مهم��ی از این معضل 
مرب��وط به تحوالت جهانی اس��ت و عوارضی که 
دنیای س��رمایه داری ایجاد کرده است اما بخش 
دیگری از آن هم حقیقتاً هجوم فرهنگی است و 
ما هنوز س��امانه های مؤثری برای متقاعد کردن 
جوانانمان در خصوص چگونگی استفاده صحیح 
از پدی��ده های نوین فن��اوری همچون اینترنت، 

ماهواره، تلفن همراه و ... نداریم. 
در این خصوص نظر بنده این اس��ت که بر روی 
افزایش اعتبار و س��ندیت گ��روه های مرجع در 
اجتم��اع خودم��ان مانن��د خانواده ، اس��تادان و 
معلم��ان و ... کار کنیم که اینها می توانند نقش 
رهبری و هدایتی نس��ل نو را بیش از بقیه داشته 

باشند .
در لحظ��ه های پایان��ی این گف��ت و گو رییس 
دانشکده اشاره دیگری نیز به چند موضوع داشت 

که با هم  مرور می کنیم:
- 12 نف��ر از اعض��ای هیأت علمی دانش��کده را 
فارغ التحصیالن سال های گذشته این دانشکده 
تش��کیل می دهند ک��ه البته م��درک دکترای 
 خود را  در دانش��گاه های ته��ران اخذ کرده اند.

با توجه به ش��ناخت نزدیکی 
 ک��ه م��ن از کیفی��ت و س��طح آم��وزش ها در 
 دانش��گاه ه��ای دولتی ته��ران و اصفه��ان دارم 
می توانم قضاوت کنم که این دانش��کده از سطح 
آموزش��ی خوب و با کیفیتی برخوردار است و ما 
چیزی برای دانش��جو کم نم��ی گذاریم اما باید 
توجه داشت که متأسفانه نوعی رقابت کمی بین 
دانش��گاه ها    ب��ه وجود آمده اس��ت و اغلب به 
دنبال ارائه ارقام و آمار هس��تند که این می تواند 

برای کیفیت دانشگاه ها خسارت بار باشد.
- م��ا هرچ��ه زودتر باید تکلیف علوم انس��انی را 
مش��خص کنیم و آن را به جایگاه شایسته خود 
برگردانی��م. در جامعه ما نق��ص تربیتی زیاد به 
چشم می خورد که باید رفع شود و یادمان باشد 

که رسالت بزرگ ما  ارائه درس زندگی است.
- اگر کمبودهای فیزیکی این دانشکده رفع شود، 
ات��اق کار اس��تادان وضعیت بهت��ری پیدا کند و 
نقصان هایی که بعضاً در زمینه تأمین تجهیزات 
و امکانات داریم برطرف شود آینده بسیار بهتری 

در انتظار ماست.
- در ح��ال حاضر موازنه اس��تادان خان��م و آقا  
در این دانش��کده به ش��دت به نفع خانم هاست 
 ک��ه حدود 75 به 25 اس��ت، ش��ک ن��دارم که 
خانم ها بس��یار خوب و عالمانه و دلس��وزانه کار 
می کنن��د اما آقای��ان هم در این دانش��کده ها 
باید حضور پر رنگ تری ب��ه لحاظ تعداد نفرات 
 داشته باش��ند. در بخش دانش��جویی نیز دختر 
خان��م ه��ا تقریباً با همین نس��بت از پس��رهای 
دانش��جو بیش��ترند در مقطع کارشناس��ی ارشد 

موازنه برقرار شده است و مشکلی وجود ندارد.
مهارت زندگی وقتی در جوان ها ایجاد می شود 
ک��ه به قول افالطون، کار مربی و معلم اثر بخش 
باش��د و این اثربخش��ی مره��ون هماهنگی بین 
مدرسه و دانشگاه از یک سو و جامعه و بنیادهای 

آن از سوی دیگر است.
دکتر گلس��تانی در انتهای این گفتگو مطالب را 

اینگونه جمع بندی کرد:
کسی که وارد کار علمی می شود اعم از استاد یا 
دانشجو باید بداند که برای مملکت وجودش الزم 
و با ارزش است و می تواند به توسعه و پیشرفت 
مادی و معنوی جامعه کمک کند، در عین حال 
روش��ن اس��ت که کار پر زحمتی برعهده دارد و 
الزم اس��ت تا سال های بس��یاری را صرف علم 
و دانش کند، چنین کس��انی شایس��ته است که 
مورد حمایت قرار گیرند و قدر و منزلت اس��تاد 
و دانش��جو آنگونه که شایسته آنان است رعایت 
شود و پش��تیبانی اجتماعی، فرهنگی، معنوی و 

مالی به قدر کفایت از آنان انجام شود.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  دهم 
13 اسفند ماه 1391

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی
 اشاره :

مرک��ز مش��اوره و خدم��ات روانش��ناختی دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د خوراس��گان )اصفهان( از 
زیرمجموعه های معاونت دانشجویی دانشگاه است که خدمات خود را دربخشی از دانشکده علوم تربیتی 

و روانشناسی این واحد به مراجعان ارائه می دهد.
ب��رای آگاهی بیش��تراز نحوه و کیفیت خدمات این مرک��ز گفت و گویی انجام داده ای��م با آقای حیدرعلی          

نیک روش ، مسئول این مرکز که تقدیم حضورتان می کنیم.

 آق��ای نی��ک روش که دان��ش آموخته رش��ته 
روان شناس��ی عمومی از دانشگاه اصفهان است 
ازس��ال 79 همکاری خ��ود را با این دانش��گاه 
آغاز کرده وازس��ال 81 به عنوان مسئول مرکز 

مشاوره به فعالیت مشغول است.
 وی ک��ه بازنشس��ته آموزش و پرورش اس��ت و 
س��ال ها در مرکز مشاوره آن س��ازمان به ارائه 
خدم��ات تخصص��ی پرداخ��ت. این��ک حاصل 
تجربیات خود را دراختیار دانش��جویان وس��ایر 

مراجعان این مرکز قرار داده است.
ایشان مهم ترین فعالیت های مرکز مشاوره این 
واحد دانش��گاهی را به این ترتیب دسته بندی 

کرد:
 مش��اوره روانی و عاطفی شامل درمان ترس، 

اضطراب، افسردگی و وسواس
 ازدواج، زناشویی و خانواده
 مشاوره تحصیلی و شغلی

 آم��وزش مهارت های زندگ��ی، آموزش های 
قب��ل از ازدواج و آم��وزش بهداش��ت روان ب��ه 

صورت فردی و گروهی
 روان س��نجی و س��نجش توانمن��دی ه��ای 

یادگیری
 مشاوره حقوقی، کیفری و خانوادگی

 مشاوره اعتقادی و اختالفات خانوادگی
 خدمات روان پزشکی و دارو درمانی

 خدمات مددکاری و رفع مشکالت اقتصادی

 تهی��ه بروش��ور و تحوی��ل رای��گان آن ب��ه 
دانشجویان متقاضی

 شناسایی دانشجویان متقاضی ازدواج و انجام 
هماهنگی های الزم برای معرفی

تهیه کتاب های مورد نیاز مش��اور و مراجع در 
کتابخان��ه مرکز در زمینه ه��ای خوددرمانی به 
تعداد یک هزار و 22 جلد و استفاده متقاضیان.

آق��ای نی��ک روش در ادام��ه توضیح��ات خود 
افزود: تش��کیل این مرکز برای ارائه خدمات به 
دانش��جویان تعریف ش��ده ولی بنا به ضرورت، 
سرویس دهی ما شامل همکاران هم می شود.

مس��ئول مرکز اعالم کرد که ما به طور متوسط 
درهر م��اه به حدود 200 مراجع��ه کننده ارائه 
خدم��ت می کنیم و در طول هفته نیز از تعداد 
نوزده مش��اور شامل روان شناس بالینی، مشاور 
 تربیت��ی، مش��اور تحصیل��ی، اعتی��اد و ... بهره 

می گیریم.
همچنین یک روان پزش��ک، دونفر مش��اور در 
زمینه های مهارت های ارتباطی ویک پزش��ک 
 مش��اور را نی��ز در خواب��گاه دختران مس��تقر 
کرده ایم که به جز پنجشنبه ها و جمعه ها هر 
روز به مدت چهارس��اعت درخدمت دانشجویان 

هستند.
وی خاطرنش��ان کرد که برای جل��ب اعتماد و 
حف��ظ مس��ائل، اطالع��ات و حری��م خصوصی 
مراجعان، مشخصاتی از آنان نمی گیریم و تنها 

با تعیین یک کد برای هر یک از آنان تش��کیل 
پرونده می دهیم ومشکالتش��ان را پیگیری می 

کنیم.
آقای نی��ک روش تأکید کرد: مراجعان ما اغلب 
افرادی هستند که خویش را متعهد به پیگیری 
و رفع مس��ائل آنان م��ی دانی��م و توجه دارید 
انس��انی که به طور م��داوم با اینگونه مس��ائل 
مواجه است کار دش��واری دارد که همکاران ما 

این دشواری ها را به جان خریده اند.
مسئول مرکز، جمع بندی خدمات این بخش را 

درسال گذشته چنین توصیف کرد:
درس��الی که گذش��ت با ی��اری خداون��د کریم 
وبا اهتمام وتالش مش��اوران و روان شناس��ان 
اقدامات قابل توجهی به انجام رسیده که شامل 

موارد زیر است :
 تالیفات مرکز که ازسال 82 آغاز شده، اکنون 

به حدود 11 جلد رسیده است.
 تهی��ه وتولید چهارمین گ��زارش خدماتی از 

فعالیت های مرکز مشاوره
 تهی��ه و جمع آوری تعداد 93 مورد بروش��ور 

شغلی، تحصیلی، عاطفی، ازدواج و خانوادگی
 تش��کیل کتابخانه مرکز ب��ا تعداد یک هزار و 
22 جلد کتاب مفید و کاربردی در زمینه روان 
درمان��ی و راهنمایی های ش��خصی، عاطفی و 

راهکارهای مناسب کمک درمانی
 راه اندازی دفتر مشاوره خوابگاه خواهران

 حضور تعداد 23 نفر روان ش��ناس و مشاور با 
تجربه درطول هر هفته که جمعاً به حدود 103 
ساعت حضور درمرکز طبق برنامه های موجود 

در گزارش می باشد.
 برگزاری کارگاه های مختلف مهارتی ازقبیل 
مهارت ه��ای زندگی، آموزش قب��ل از ازدواج، 
آموزش های بهداشتی و آشنا کردن دانشجویان 

با مسائل ارتباطی
 تش��کیل جلس��ات گروه��ی وکنفرانس برای 
دانشجویان به طور عمومی وپاسخ به مشکالت 

آنان توسط مشاوران
 اش��تراک مج��الت علم��ی و تحقیق��ی برای 

استفاده در مرکز
 تهیه بروش��ور توس��ط مش��اوران با توجه به 
نوع تخص��ص هرکدام، تکثیر و قراردادن آن در 

اختیار دانشجویان به طور رایگان
 پیگی��ری مش��کالت اقتصادی دانش��جویان 
 در موق��ع ثب��ت ن��ام و اخ��ذ تخفیف ی��ا دیگر 

کمک های رفاهی به دانشجویان متقاضی
ارتباط مس��تمر مرکز مش��اوره ب��ا ارگان های 
مختلف مانند هالل احمر، س��ازمان بهزیستی، 
اس��تانداری، فرمان��داری، مجمع ام��ور بانوان و 

مؤسسات علمی تحقیقی موجود در استان
 ارتب��اط مرکز ب��ا مدیران گروه تمام رش��ته 
ه��ای موج��ود در واحد و اع��الم آمادگی برای 
 راهنمای��ی دانش��جویانی که مش��کل تحصیلی 

دارند
هم��کاری مرکز مش��اوره با متقاضی��ان ازدواج 
با دانش��جویان و پیگی��ری و تحقیق در ارتباط 

موضوع
محوره��ای  همچنی��ن  روش  نی��ک   آق��ای 
برنامه های آینده مرکز را این چنین اعالم کرد:

توسعه فعالیت های پژوهشی و پیشگیری های 
الزم در زمینه مشکالت خانواده و علت جدایی 
و ط��الق و ناهنج��اری های موج��ود اجتماعی 

دراین زمینه
 بررس��ی مش��کالت ارتباط��ی معی��وب بین 
دانشجویان پسر و دختر و تعیین اهداف کلی از 

این گونه ارتباطات
 تحقیق و پژوهش در ارتباط علت های اعتیاد 
و چرایی جذب جوانان ب��ه این گونه اختالالت 

رفتاری
 تحلیل علت های بی میلی، بی انگیزه بودن و 
نداشتن تحرک اجتماعی، فرهنگی و شغلی در 

جوانان و ارائه راهکارهای مناسب
 بررس��ی عل��ت توس��عه و افزایش مش��کالت 

روحی و روانی در نوجوانان و جوانان
 تحلیل مشکالت عاطفی جوانان و پیشگیری 
از مسمومیت های دارویی و اقدام به خودکشی

مسئول مرکز در پایان، گزارش آماری خدماتی 
مش��اوران مرکز را درس��ال تحصیل��ی 89-90 

اعالم کرد.

تعداد دانشجویان سال تأسیسمقطع تحصیلینام رسمی رشته به فارسی
فعلی

تعداد فارغ 
التحصیالن

1378271دکترافلسفه تعلیم و تربیت

1388338دکترابرنامه ریزی درسی

1383100دکترامدیریت آموزشی

13876846کارشناسی ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

13727941کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی

13717450کارشناسی ارشدبرنامه ریزی آموزشی

137214858کارشناسی ارشدمدیریت دولتی

138413044کارشناسی ارشدمدیریت فرهنگی

13848644کارشناسی ارشدبرنامه ریزی امور فرهنگی

13869328کارشناسی ارشدروانشناسی صنعتی و سازمانی

136914261کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی

137412090کارشناسیعلوم تربیتی )آموزش و پرورش پیش از دبستانی و دبستانی(

1366136130کارشناسیعلوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

1374665758کارشناسیروانشناسی صنعتی و سازمانی

سال شروع رتبه رسمی مجلهنام رسمی مجله به فارسی
انتشار

تعداد 
شماره های 

منتشر 
شده

9 شماره1390-1389علمی  پژوهشیپژوهش در برنامه ریزی درسی

20 شماره1377-دانش و پژوهش

28 شماره1382علمی پژوهشیدانش و پژوهش در علوم تربیتی

38 شماره1378علمی  پژوهشیدانش و پژوهش در روانشناسی

11 شماره1388علمی  پژوهشیدانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

ای صبا گر هب جواانن چمن بازرسی/ خدمت ما ربسان سرو گل ریحان را

معرفی نشریات علمی-پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسیآمار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به تفکیک

جدول شماره 3جدول شماره 2جدول شماره1 

تعداد مراجعین/بر حسب تأهلتعداد مراجعین/بر حسب مقطع تحصیلیتعداد مراجعین

کاردانی جنستعدادجنس
پیوسته

کاردانی 
ناپیوسته

کارشناسی 
ناپیوسته

کارشناسی 
پیوسته

کارشناسی 
ارشد

مجردمتأهلجنسدکتری

2001023زن000105212447زن1223زن

33131مرد00016130مرد164مرد

2331154جمع000121312747جمع1387جمع

آقای نیک روش:
ما به طور متوسط در هر ماه به حدود 200 مراجعه کننده 

ارائه خدمت می کنیم و در طول هفته نیز از تعداد 19 
مشاور بهره می گیریم.
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انجمن علمی محیط زیس��ت دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان )اصفهان( ب��ا همکاری مدیریت 
طرح ساماندهی پارک ناژوان نمایشگاه تاکسیدرمی 
را درمحل سالن فردوسی این واحد دانشگاهی برپا 

کرد.
این نمایشگاه که با مشارکت پژوهشکده دانشجویی 
علوم کش��اورزی شهید ش��هریاری ، انجمن علمی 
فضای س��بز وانجم��ن علمی گیاه پزش��کی برگزار 
ش��د در تاری��خ هفتم اس��فندماه ج��اری با حضور 

دکتراحمدعل��ی فروغ��ی رئیس دانش��گاه ، معاون 
دانشجویی ، رئیس دانش��کده مهندسی کشاورزی 
ومناب��ع طبیع��ی و معاونان این دانش��کده و جمع 
دیگری از مسئوالن دانشگاه افتتاح شد. در مراسم 
افتتاحیه این نمایش��گاه همچنین معاون خدمات 
ش��هری ناژوان و جمعی از کارشناسان این معاونت 

حضور داشتند. 
همزمان با گشایش نمایشگاه مذکور دانش آموزان 
یک��ی از مدارس دختران��ه از این نمایش��گاه وآثار 

ب��ه نمایش درآم��ده درآن بازدید کردند و توس��ط 
راهنمایان حاضر توضیحات الزم به آنان ارائه ش��د 
و درخص��وص اهمیت حفاظ��ت از منابع طبیعی و 
محیط زیس��ت ، حیات وحش ، روند انقراض گونه 
ه��ا و ... درح��دی که دانش آموزان متوجه ش��وند 
اطالعاتی به آنان داده ش��د. رئیس دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد خوراس��گان )اصفهان( نیز برگزاری 
این گونه نمایش��گاه ها را موج��ب تقویت فرهنگ 
س��ازی از سنین پایه دانست که  می تواند تاثیرات 

قابل توجهی درآینده داش��ته باش��د واز برپایی آن 
ابراز خشنودی کرد.

الزم ب��ه ذکراس��ت که س��ه نف��ر از دانش��جویان 
رش��ته مهندس��ی منابع طبیعی گرای��ش محیط 
 زیست این دانش��گاه به نام های سیدسعید نوابی،
  الن��از جام��ه طحاف و امین ش��فیعی ب��ه ترتیب
  ب��ه عن��وان دبیراجرای��ی ، دبیرعلم��ی و دبی��ر

اهتم��ام  آن  برپای��ی  در  نمایش��گاه   برگ��زاری 
داشته اند.

برپایی نمایشگاه تاکسیدرمی در واحد خوراسگان )اصفهان(

می آید، آرام، آرام، بهار فصل ردنگ عاطفه رد کوچه باغهاست
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ادامه از صفحه 3
بررس��ی  ب��ا ه��دف  برنام��ه ک��ه   درای��ن 
راه های الزم برای ارتقا و گسترش سالمت 
جامعه تش��کیل ش��ده بود، دکتر احمدعلی 
فروغ��ی ابری، حجه االس��الم والمس��لمین 
میردامادی و دکتر پی��ام نجفی درخصوص 
اهمیت تش��کیل ای��ن مرک��ز وحیطه های 

نظری مربوط به آن سخن گفتند.
ادام��ه دکت��ر لقمان��ی، مدیرکارگ��روه  در 
مدیرکارگروه  زینل��ی،  دکت��ر   داروس��ازی، 
گیاه پزشکی، دکتر معتمدی، مدیرکارگروه 
طب سنتی،دکترمرتضایی نژاد، مدیرکارگروه 
تغذیه سالم و دکتر شهسواری، مدیرکارگروه 
 فرهنگ��ی و درمان��ی ب��ه عنوان مس��ئوالن 
بخش های مختلف این پژوهش��کده معرفی 
ش��دند ک��ه هریک ب��ه بیان دی��دگاه های 

خویش پرداختند. 
برای آگاهی وآشنایی بیشتر با ابعاد واهداف 
ای��ن ابت��کار خیرخواهانه دانش��گاه با آقای 
غالمرضا شهس��واری مدیرکارگروه فرهنگی 
ودرمان��ی پژوهش��کده طب الص��ادق گفت 
وگویی انجام داده ایم که ازنظرتان می گذرد.

وی درای��ن زمینه گفت: س��المت موضوعی 
اس��ت که به هیچ وجه قابل تبعیض نیست 
و از مع��دود م��واردی به ش��مار می آید که 
ب��ه هیچ عن��وان نمی ت��وان تف��اوت های 
اجتماع��ی ومالی بین اف��راد جامعه را درآن 
لحاظ کرد و همین اهمیت س��بب ش��ده تا 
برای افزایش سطح کیفی خدمات و کاهش 
هزینه ها نیاز جامعه روزافزون شود که برای 
 پاسخگویی به آن الزم است تا نهادها ومراکز 
دس��ت ان��درکار اهتمام خوی��ش را افزایش 

دهند و طرحی نو دراندازند.
این موضوع س��بب شد تا در ذهن مسئوالن 
این واحد دانش��گاهی طرحی جوانه بزند که 
به تدریج شاهد رشد و بالندگی آن خواهیم 
 ب��ود به ط��وری که از چند س��ال پیش کار

گروه های مختلف تحقیقاتی برای بررس��ی 
ابعاد مختلف این طرح تشکیل شد که پس 
از جم��ع بندی آن به این نتیجه رس��یدیم 
که نیازمند تش��کیل پایگاه��ی برای جذب 
 افراد متخصص در زمینه سالمت و درمان و 
بهره مندی از وجود و دانش آنان در راستای 

هدف های پژوهشی و فرهنگی هستیم.

براین اس��اس فعالی��ت های ع��ام المنفعه 
و خیرخواهان��ه را در موض��وع تولی��د علم 
و پیش��گیری و درم��ان در حوزه س��المت 
متمرکز کردیم تا بتوانیم درسطوح مختلف 
ب��ه مقص��د واالی ارتقا س��المت نیازمندان 

دست یابیم.
بررس��ی ه��ای بیش��تر م��ا نش��ان داد که 
امتیازات طب سنتی وجایگاه آن و همچنین 
داروس��ازی گیاهی به موازات بهره مندی از 
امکان��ات طب نوین و اس��تفاده هم زمان و 
توأم��ان، بدون هی��ج قضاوت ی��ا مالحظه 
خاص��ی در م��ورد هریک از آنه��ا می تواند 

مفید ومؤثر باشد.
پ��س از انجام کارهای اولیه به یاری خداوند 
س��ه عضو این ط��رح به یکدیگر پیوس��تند 
تا ای��ن پایگاه بتوان��د با هم��کاری اعضای 
قدرتمند خود قدم های استواری را بردارد.

ب��ا توجه به نیازس��نجی ها و بررس��ی های 
دانش��گاه  اولی��ه  برآورده��ای  و  گس��ترده 
آزاد اس��المی واحد خوراس��گان )اصفهان( 
از مراک��ز خیری��ه درفهرس��ت   وتع��دادی 
بنیان گذاران این پژوهش��کده قرار گرفتند 

ت��ا با اس��تفاده از منابع و امکان��ات اجرایی 
 اس��تان فعالی��ت ها را دنب��ال کنند که این 
 تالش ها به اخذ مجوز و تأسیس بنیاد علمی 

عام المنفعه طب الصادق انجامید.
روش��ن است که مشارکت هریک از این سه 
قطب علمی واجرایی درتش��کیل این مرکز 
س��بب حصول  موفقیت ها و پیشرفت های 
ارزش��مندی دراین خصوص شده است که 
درتأمین منابع علم��ی و نیروی متخصص، 
منابع مالی، آزمایش��گاه ه��ای تحقیقاتی و 
تدارک زمینه های الزم برای تجاری سازی 
ایده ه��ا وارتباط مراکز علمی ب��ا نهادهای 

فعال عام المنفعه مؤثر خواهد بود.
آقای شهس��واری اف��زود: پس از تأس��یس 
این پژوهش��کده وتش��کیل کارگ��روه های 
 تخصص��ی وتأمین اه��داف کوت��اه مدت و 
بلند مدت تصمیم گرفتیم تا این پژوهشکده 
را معرفی کنیم که با تشکیل نشست خبری 
با اصحاب رس��انه و حض��ور مدیرعامل های 
این سه مرکز اجرایی و علمی و بیان اهداف، 
همای��ش مربوط را برگ��زار کنیم و طی آن 
اه��داف تخصصی و ش��یوه عمل مرکز را در 

زمینه های طب س��نتی، داروسازی گیاهی، 
پزش��کی و کارآفرینی به آگاهی مس��ئوالن 
اجرای��ی و علم��ی مؤثر دراس��تان وکش��ور 
برس��انیم و تالش قاب��ل توجهی برای جلب 
همکاری ها و ج��ذب کمک های تخصصی 
آن��ان آغاز ش��د و توانس��تیم ب��ه مفاهمه و 

توافقی کلی با اغلب آنان دست یابیم.
مدیرکارگروه فرهنگی و درمانی پژوهشکده 
در ادامه خاطرنشان کرد: درحال حاضر این 
پژوهش��کده تمام بس��ترهای الزم را آماده 
کرده اس��ت و ازتمام اف��رادی که می توانند 
درمورد ارتقا س��المت جامعه و ابعاد علمی، 
اجرایی و فرهنگی مربوط به آن با موضوعات 
 پیش��گیری و طب س��نتی، تغذیه س��الم و 
گی��اه پزش��کی و درمان طب نوی��ن، ایده و 
طرحی ارائه دهند ویا به نوعی با ما همکاری 
و مشارکت داشته باشند می خواهیم تا این 
مرکز را ی��اری کنند تا بتوانیم با ش��تاب و 
کیفیت قابل قبولی این کار ارزشمند علمی،  
خدمات��ی و عام المنفعه را که به گس��ترش 
 عدال��ت در تأمی��ن س��المت م��ردم کمک 

می کند به سرانجام برسانیم.

معجزه خاک   

موج طرب و عشق نهانست در این خاک
هر ذره ز خورشید جهانست در این خاک    

هر برگ درختی که در آغوش بهار است
سر دفتر صاحبنظران است در این خاک    

گر چشم بصیرت به حقیقت بگشایی
گل نیز ز آتش نفسانست در این خاک     

آفاق پر از سفره پرنبض الهی است
صد جلوه خورشید عیانست در این خاک    

هر غنچه این باغ زبانی است ز توحید
چون باد صبا مشک فشانست در این خاک    

هر برگ شقایق که در او خون بهار است
از داغ دل الله نشانست در این خاک    

هر گل به چمن جلوه گه شاهد غیبی است
           پیوسته بهار است و خزان است در این خاک

خاموش)شهیرا( که در این گلشن هستی
بلبل به چمن نغمه زنان است در این خاک    

      مصطفی هادوی)شهیر اصفهانی(

در پیشگاه بهـار
بنویسید که انسانکده غارت شده است
و به تقدیر خدابنده خیانت شده است
بنویسید جهان رنگ به خون می بازد

بنویسید که در خانه جنایت شده است
از در و بام زمان غربت و غم می بارد

بی کسی حس غریبی است که عادت شده است
شهر آیینه پرستان پر سنگ است و زمین

زخمی پنجه دستان لجاجت شده است
بنویسید و به پیشانی شب مهر کنید

" از تپش های شب معجزه غفلت شده است "
زخم بدخیم بشر را غزلی مرهم نیست

رسم دنیا حسد و کینه و نفرت شده است
ننویسید شما ها . نه ! خودم می گویم

که دلم تنگ کمی حس رفاقت شده است
اینهمه جمعه شد و آمدنت دیر شد و

هی دعای دل ابلیس اجابت شده است
تو که خوبی و زبان همه را می دانی

اگر امروز دلم اهل شکایت شده است
نگرانم که کسی چشم به راهت مانده ؟!
کسی آیا دم رفتن نگرانت شده است ؟

اعظم قرائتی)مهمان(

اگر فرزند می گیرد بهانه
که می خواهد ز تو ماشین و خانه

بیاموزش که راه کار او چیست
چنین درخواست از بابا نکو نیست

خدایت خلق بنموده نه بابا
برو درخواست از دادار بنما
نیاز خویشتن را با خدا گو

که دعوت می کند از بندگان او
اگر آزار بنمودی پدر را

سعادت نیست بهرت در دو دنیا
نظام این جهان بر این مدار است
رفاه از بعد کوشش بر قرار است

توان داری اگر باید کنی کار
وگرنه می شوی بر خلق سربار
نکرده کار، گر دادت پدر مال

اگرچه می شوی زان مال خوشحال
ولی انگیزه کوشش نداری

ز کار سخت میگردی فراری
اگر در حال رشدی و کمک کرد

کند تشویق زین کارش مشو سرد
جوان باید نماید سعی و کوشش

بگیرد دیگران را زیر پوشش
اگر چشمش به دست دیگران بود

کجا عزت برای این جوان بود
اگر خادم به پیری ناتوانی

بدان غفلت نمودی در جوانی
جواد مهرشاد)مهمان(
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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. 

به مناسبت بیست و چهارمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند 

انقالب اسالمی ایران مراسم 
جشن با شکوهی، با حضور 

خانواده بزرگ دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان 
)اصفهان( در محل سالن 

فردوسی این دانشگاه برگزار 
 شد. در این مراسم که 

خانواده های محترم مدیران، 
کارکنان و اعضای هیأت علمی 

دانشگاه شرکت داشتند، 
رییس دانشگاه این ایام 

مبارک را به حاضران تبریک 
گفت و برنامه های شاد و 

متنوعی به اجرا درآمد که 
مورد توجه حاضران قرار 

گرفت. همچنین از فرزندان 
ممتاز همکاران با اهدای لوح 

و جایزه تقدیر شد. در این 
 مراسم با شکوه نزدیک به 
3 هزار نفر شرکت کردند. 

همکاران ما جلوه هایی از این 
آیین را از نگاه دوربین برای 

شما انتخاب کرده اند که از 
نظرتان می گذرد.

جشن 
انقالب اسالمی 

در سالن فردوسی 
دانشگاه 

آسمان آبی و ارب سفید، ربگهای سبز بید،عیداتن مبارک

بازدید دانش آموزان از بخش های علمی، پژوهشی و خدماتی دانشگاه


