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مقام معظم رهبری:

اولين انقالبى كه با مردم ش�روع كرد، با مردم ادامه داد، حرف خود را عوض 
نكرد، راه خود را تغيير نداد و اهداف خود را كم و زياد نكرد، انقالب اسالمى 

ايران است. 

4 2 صفحه12 صفحه صفحه

12 صفحه

سرمقاله

زنده و جاوید باد، یاد شهیدان ما

انقالب  برکت  پر  عمر  از  سال  و شش  سی 
این  و  گذشت  ایران  اسالمی  شکوهمند 
فرزندانش  استقامت  و  پایمردی  با  انقالب 
سر  پشت  را  خطرناکی  های  گردنه  توانست 
در  متعدد  موانعی  برداشتن  میان  از  با  و  نهد 
جهت رسیدن به راهبردهای خود تالش کند. 
وقتی از پدیده ای به عنوان انقالب اسالمی 
دفاع می کنیم به این معنا نیست که مطلق 
اتفاقات انقالب درست بوده و ضعف و نقصان 
و کاستی در کار نبوده است . به طور طبیعی 
برخوردار  متنوعی  و  وسیع  ابعاد  از  انقالب 
جنبه  همه  توانست  نمی  هیچکس  و  است 
های آن را با توجه به رویداد های غیرقابل 
پیش بینی مدیریت کند. اما توجه به شاخص 
ها، سنجش پیشرفت ها، براورد توطئه ها و 
کار کشنی ها، تخریب زیر ساخت هایی که 
این نظام وارث آن شد و مقاومت دولت ها و 
جریان هایی که ظهور این پدیده را با منافع 
خود در تضاد می دیدند این برآیند را برای ما 
انقالب اسالمی در واقع  روشن می کند که 
این  برای  الهی  و یک عطیه  کثیر  یک خیر 
کشور و مردم و حتی حق جویان پهنه گیتی 
بود. در ایام دهه فجر برخی رسانه ها در حوزه 
آموزش عالی به انتشار آمار تطبیقی از وضعیت 
فعلی این حوزه نسبت به گذشته پرداختند که 
دقت و تامل در آن کافی است تا به قضاوت 
منصفانه ای از برکات انقالب اسالمی برسیم 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  نقش  میان  این  در  و 
نهاد  این  و  است  برجسته  و  ممتاز  بسیار 

خدمات  از  تجلیل  با  اصفهان  مردم  نماینده 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
بویژه  همگانی  تالش  مرهون  را  خدمات  این 
واحد  این  ریاست  اخیر  دهه  سه  زحمات 

دانشگاهی دکتر فروغی دانست

خوشبختانه مسئله ى فنّاورى نانو یک تجربه ى 
موّفقی است براى کشور ما و نشان دهنده ى 
این است که وقتی یک مجموعه ى عالقه مند 

و دلسوز و بامعرفت به کار متمرکز میشوند

 هشت مرکز تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی با حضور 
با حضور  استاندار اصفهان و بصورت ویدئو کنفرانسی 
دکتر  و  دانشگاه  رئیس  میرزاده،  حمید  دکتر  همزمان 
دانشگاه  در  دانشگاه  پزشکی  مقام  قائم  باقر الریجانی 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( آغاز به کار کرد. 

سالک در واحد اصفهان تأکید کرد:

ضرورت همخوانی خروجی 
دانشگاه ها با نیاز جامعه

بازدید رهبر معظم انقالب 
اسـالمی از نمــایشگاه 
دستاوردهای فناوری نانو

افتتـاح همـزمان هشـت مرکز 
تحقیقاتی علـوم پــزشکی در 

واحد اصفهان)خوراسگان(

دانشگاهی موفق شد در عرصه های  بزرگ 
تاسیس  علمی،  هیأت  کارگیری  به  و  تربیت 
توسعه  گوناگون،  رشته های  متعدد  و  متنوع 
و  ها  دانشگاه  احداث   ، تکمیلی  تحصیالت 
دانشکده های متعدد در سطح کشور با هدف 
ایجاد عدالت آموزشی در حوزه آموزش عالی 
و حتی آموزش متوسطه و ابتدایی، تولید علم، 
، گسترش  بنیان  دانش  تاسیس شرکت های 
و  کتب  متعدد  تالیف  تحقیقات،  و  پژوهش 
منابع علمی، راه اندازی هزاران آزمایشگاه و 
کارگاه و پژوهشگاه و مراکز نمونه تحقیقاتی 
و آموزش و خدماتی و تربیت ده ها هزار مدیر 
های  دستگاه  برای  متخصص  کارشناس  و 
مختلف اجرایی کشور و همچنین برای مراکز 
و  کند  کارستان  کاری   ، دولتی  غیر  حقیقی 
کشور  عالی  آموزش  عرصه  در  را  نو  فصلی 

بگشاید.
به طور طبیعی ما اگر هر بخشی از مقدرات 
کنیم  مقایسه  گذشته  با  و  مطالعه  را  کشور 
ها  پیشرفت  از  وسیعی  حجم  با  کمابیش 
مواجه خواهیم شد که اینهمه به لطف الهی، 
به  و  کشور  این  شایسته  فرزندان  دست  به 
است  شده  حاصل  اسالمی  انقالب  برکت 
به طوری که این پیشرفت ها ظرفیتی را در 
کشور ما ایجاد کرده که اتحاد بخش بزرگی 
از نظام سلطه علیه ما و اعمال انواع تحریم 
این ملت  نتوانسته  تهدید ها و فشارها  ها و 
تعقیب  از  را  او  و  درآورد  زانو  به  را  استوار 

اهداف بلندش باز دارد.
به روح پرفتوح معمار و بنیانگذار کبیر انقالب 
اسالمی حضرت امام خمینی )ره( و شهیدان 
جانفشانی  و  فرستیم  می  درود  سرافراز 
ایثارگران سربلند و خانواده های معزز شهدا و 
همه خادمان به کشور و نظام را ارج می نهیم 
و برای سکاندار و رهبر معظم انقالب اسالمی 
حضرت آیت ا... خامنه ای آرزوی سالمت و 

توفیق روز افزون داریم.

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

کتاب استاد واحد اصفهان)خوراسگان(
کتـاب برگـزیده سال کشور

سالـروز پـیروزی انـقالب اسالمی گرامی باد
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سالک در واحد اصفهان تأکید کرد:

ضـرورت همخوانی دانش 
آموختگـان و خـروجـی 
دانشگاه ها با نیازهای جامعه

در ایام ا... دهه فجر برگزار شد:

کـرسی آزاد اندیشی آینده 
پژوهـی در افـق های آینده 

انقالب اسالمی 

فروغی عنوان کرد: 

مدیریت جهادی علمی 
ترین، کامل ترین و 

}}کارآمدترین شیوه مدیریت 
تحت عناوینی مانند مذاکره و صلح امام حسین)ع( با دشمن 
و  کرد  انتقاد  شدت  به   ... و  حرام  های  موسیقی  ترویج  و 
فرهنگی  مسؤولین  بویژه  دانشگاه  متعهد  مدیران  هوشیاری 

را در نظارت بر برنامه ها مورد تأکید قرار داد.
آزاد  دانشگاه  خدمات  از  تجلیل  با  اصفهان  مردم  نماینده 
مرهون  را  خدمات  این  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
تالش همگانی بویژه زحمات سه دهه اخیر ریاست این واحد 
دانشگاهی دکتر فروغی دانست و گفت: دکتر فروغی بعنوان 
تعالی  برای  را  خود  وجود  تمام  تنها  نه  فداکار  انسان  یک 
این دانشگاه وقف کرده اند بلکه در تعبیری باالتر به تأسی 
برای توسعه علم و دانش  را  امام معصوم)ع( خود  از روایت 
نصب کرده اند و امروز داشتن دانشگاهی با 24000 دانشجو 
و بیش از 50000 نفر فارغ التحصیل، کار بسیار بزرگی است 

و جای تقدیر دارد.
دانشگاه،  مستند  فیلم  نمایش  از  پس  جلسه  این  ابتدای  در 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با ارائه 
اقدامات علمی و تحقیقاتی  گزارشی ضمن تبیین خدمات و 

این دانشگاه به فعالیت بیش از 60 تیم و شرکت دانش بنیان 
دانشگاه  در  هیبریدی  بذر  تولید  پروژه  تشریح  به  و  اشاره 
پرداخت، فروغی تصریح کرد: در حال حاضر تولید بذرهای 
هیبریدی در انحصار هشت کشور صنعتی جهان است و این 
دانشگاه از  8 سال پیش با سرمایه گذاری در این خصوص 
درخصوص  هیبریدی  بذرهای  تولید  برتر  تکنولوژی  به 

محصوالت سیفی دست یافته است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( گفت: 
ایده های جدید  دانشگاه،  این  فناوری  مرکز رشد واحدهای 
دانشجویان و نخبگان را مورد حمایت و راهنمایی قرار می 
دهد تا آن ایده تبدیل به یک محصول دانش بنیان شود و با 
تخصیص بودجه، امکانات و فضای الزم بستر تولید انبوه آن 

محصول علمی را فراهم می سازد. 
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان برنامه 
حمایت  و  علم  تولید  حوزه  در  گرفته  صورت  های  ریزی 
واحد   این  در  را  بنیان  دانش  های  شرکت  و  محصوالت  از 
دانشگاهی بسیار گسترده و وسیع دانست و اظهارکرد: امروز 
داروی ضد  مانند  زیادی  داروهای  دانشگاهی  واحد   این  در 
دیابت، دم نوش های درمانی و ... از طریق رشد ایده های 

علمی به تولید انبوه رسیده است .
به  توجه  ضرورت  فرهنگی  های  برنامه  به  توجه  با  فروغی 
تربیت و تزکیه اخالقی دانشجویان را از دغدغه های جدی 
هر  در  داد:  توضیح  و  دانست  های  برنامه  در  دانشگاه  این 
توسط  دقیق  فرایند  یک  در  دانشجویان  تحصیلی  نیمسال 
استادان، نمره انضباطی و نمره اخالقی دریافت می کنند و 
این نمره در ارزیابی انضباطی دانشجویان بسیار حائز اهمیت 

است.
در این جلسه معاونین فرهنگی، پژوهش و فناوری، اداری و 
مالی، آموزشی و علوم پزشکی هر کدام بطور جداگانه به ارائه 

گزارشی از فعالیت های حوزه متبوع خود پرداختند.

که  است  آن  ما  احساس  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
خروجی دانشگاهها، امروز بر رشد آمار بیکاران تحصیل کرده 
و  آموختگان  دانش  باید  آنکه  حال  است،  افزوده  جامعه  در 
به  خود  بالفاصله  که  باشند  نیروهایی  دانشگاهها  خروجی 
کارآفرینی و تولید شغل و حرفه و تأمین نیازهای جامعه اقدام 

کنند.
حجت االسالم دکتر سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی که در جمع اعضای هیأت رئیسه و مدیران 
می  سخن  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
سیاستهای  به  اشکال  این  افزود:  مطلب  این  اعالم  با  گفت 
مستلزم  این  و  گردد  می  بر  ایران  در  عالی  آموزش  کالن 
آزاد  دانشگاه  در  باید  شما  و  است  زمینه  این  در  بازنگری 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با هدف الگوسازی کاری 
کنید که هر دانشجوی فارغ التحصیل از این دانشگاه مستقیما 
برای  و  کار مشغول شود  به  کارآفرین خود،  و طرح  ایده  با 

عده ای دیگر اشتغال زایی کند.
طرح  با  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
برخی دیگر از مشکالت و آسیب های آموزش عالی کشور 
اظهار کرد: نتیجه عدم توجه به این موضوع، گسترش بیکاری 
در جامعه، به تعویق افتادن ازدواج جوانان، گسترش جرائم، 
طغیان، خشونت و سرخوردگی فارغ التحصیالنی است که با 
مدارک دانشگاهی وارد جامعه می شوند اما فاقد شغل اند و 
خود نیز با تکیه بر دانش فرا گرفته قادر به تدارک حرفه و 

شغلی نیستند.
از میدان  را  پا  باید  اینکه  بر  تأکید  با  حجت االسالم سالک 
گفت:   وارد شد  عمل  عرصه  به  و  نهاد  فراتر  و کالم  حرف 
و  آب  موضوع  جهان  آینده  جدی  های  چالش  از  یکی 
گیری  بهره  با  توانید  تا می  کنم  توصیه می  و من  غذاست 
از متخصصین و محققین خود در موضوع کشاورزی و تولید 
اقتصاد  گروه  و  کنید  کار  آب  منابع  مدیریت  و  تامین  و  غذا 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( تمام تالش 
خود را برای تعریف اقتصاد بدون نفت بکارگیرد و در اقتصاد 

مقاومتی الگوسازی کند. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ضمن بر شمردن اقسام 
امروز  توطئه های دشمن در عرصه دانشگاهها عنوان کرد: 
دانشجویان  بویژه  جوانان  برای  دینی  آموزشهای  توسعه 
طبق  دهم  می  پیشنهاد  من  و  دارد  ناپذیر  انکار  ضرورتی 
فرمایشات رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... خامنه ای باید 
در دانشگاهها اواًل: فهم دینی عمیق و ثانیًا: بصیرت سیاسی 
جوانان در برنامه ها مورد توجه باشد و به صورت روزافزون 

توسعه داده شود.
ابراز نگرانی از اوضاع فرهنگی حاکم بر برنامه های  وی با 
در  کشور  فرهنگی  بودجه  جدی  کاهش  از  کشور،  فرهنگی 
بودجه سال 94 بویژه در بخش هایی مانند نماز، از پرداختن 
و  اسالمی  تعالیم  با  مغایر  برنامه هایی  به  دانشگاهها  برخی 
آموزه های اهل بیت)ع( و تحریف وقایع قیام امام حسین)ع( 

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ همایش ملی »مدیریت جهادی 
از تئوری تا عمل« با حضور استادان، فرهیختگان و محققین 
استان  اساتید  بسیج  مشترک  با همکاری  و  برجسته کشوری 
اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در 

تاالر بین المللی امیرکبیر این دانشگاه برگزار شد. 

این همایش یک روزه، احمدعلی فروغی، رئیس دانشگاه  در 
آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( ضمن ارائه مختصات 
را، علمی ترین،  علمی مدیریت جهادی،   مدیریت جهاد ی 
کامل ترین و کارآمدترین شیوه مدیریت قلمداد کرد و گفت: 
با  که  است  اهمیت  با  بسیار  تخصصی  مفهوم  یک  مدیریت 
توجه به موقعیت کنونی کشور و اینکه ایران اسالمی در آستانه 
و  فناوری  علمی،  اقتصادی،  مختلف  های  عرصه  در  جهش 

صنعتی است، باید بیش از گذشته، مورد توجه قرار گیرد.
و  غریزی  توانایی  مدیریت  دارند  اعتقاد  برخی  افزود:  فروغی 
باید توجه داشت که مدیریت در جای خود،  اما  فطری است 
یک مفهوم تخصصی است  که بسیار حائز اهمیت است و در 

ایران، خیلی به مقوله مدیریت توجه نشده است.
رکن  مهمترین   » اخالص   « مقدم:  طهرانی  محمد   دکتر 
شخصیت شهید حسن طهرانی مقدم بعنوان یک مدیر جهادی 

موفق، بود.
همایش  ویژه  میهمان  که  مقدم  طهرانی  حسن  شهید  برادر 
»مدیریت جهادی از تئوری تا عمل« در دانشگاه آزاد اسالمی 
از  پس  افزود:  گفت،  می  سخن  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
برای  که  انقالب  معظم  رهبر  مقدم،  طهرانی  شهید  شهادت 
دیدن خانواده وی رفته بودند، خطاب به پسر شهید فرمودند: 
پدر تو یک مدیر طبیعی بود با مدیریت جهادی موفق شده بود 

صدها استاد دانشگاه، دکتر و مهندس را مدیریت کنند.
طهرانی مقدم گفت: شهید حسن طهرانی مقدم همیشه با وضو 
بود، او همیشه به نماز اول وقت، اهتمام داشت، نماز جمعه و 
زیارت عاشورا را ترک نمی کرد، از مستمندان دستگیری می 
انقالب تشریف آورده  این دیداری که رهبر معظم  کرد و در 
بودند، خطاب به خانواده ایشان فرمودند: او سراپا اخالص بود 

و در مسؤولیت ها گمنام بود.
اصفهان:  استان  اساتید  بسیج  رئیس  احساندوست  علیرضا 
دهنده  نشان  و  اسالمی  انقالب  از  برآمده  جهادی  مدیریت 

هویت اسالمی ما در فضای بین الملل و داخل کشور است.
تا  تئوری  از  جهادی  »مدیریت  همایش  در  که  احساندوست 
)خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  عمل« 
ما  مدیریت  در  افزود:  مطلب  این  بیان  با  گفت،  می  سخن 
بر  مبتنی  مدیریت  کنیم،  دنبال  را  زیربنایی  باید یک طراحی 
عقالنیت بریده  از نظام توحیدی  نمی تواند نظام اسالمی را 

به سوی اهداف خود هدایت کند. 
انقالب  از دل  باید  را طراحان،  مدیریت  این  کرد:  اظهار  وی 
با  علمی  و  تحقیقاتی  های  حوزه  و  کنند  طراحی  اسالمی 
گرایش مدیریت، این توان را دارند البته این نیازمند به اقدامات 
عملی است، و ما با نگاه خودباوری این توان را داریم که در 

کار منسجم و تشکیالتی  هدایت شویم.

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ به مناسبت فرارسیدن ایام اهلل 
دهه فجر انقالب اسالمی کرسی آزاد اندیشی با موضوع آینده 
اسالمی،  انقالب  آینده  های  افق  فرهنگ،  حوزه  در  پژوهی 
آزاد  با حضور استادان و فرهیختگان دانشگاهی در دانشگاه 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، برگزار شد.

علمی  هیأت  عضو  اسماعیلی  رضا  کرسی،  این  ابتدای  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  و 
و  میهمانان  به  آمدگویی  خوش  ضمن  اصفهان)خوراسگان( 
مدعوین برنامه، به تبیین سوابق پژوهشی وآثار علمی دکتر 
عیوضی و همچنین موضوع کرسی و آثار آن در دانشگاه و 

جامعه پرداخت.
در این برنامه که به همت حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد و 
اصفهان حضور  استان  دانشگاههای  استادان  از  زیادی  جمع 
داشتند محمدرحیم عیوضی از استادان برجسته دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد قزوین مطالبی را در تبیین جایگاه این مبحث 

بیان نمود.
و  دانست  انسانها  را در فطرت  پژوهی  آینده  ریشه  عیوضی، 
ابراز کرد: همه انسانها بطور فطری آینده پژوه هستند یعنی 
خواهد  اتفاقی  چه  آینده  در  بدانند  خواهند  می  همه  اینکه 
نیست  فردا  رقابت  و  است  امروز  رقابت  آینده  ساختن  افتاد، 
و همچنین تنظیم چشم اندازها، ریشه در آینده پژوهی دارد 
که از اهمیت باالیی برخوردار است، این رخدادها هستند که 
آینده را می سازند و انقالب اسالمی ایران یکی از مهمترین 
رخدادهای جهان بود که از 15 خرداد سال 42 شروع و در 
بسیاری  توانست  و  رسید  پیروزی  به   57 سال  بهمن    22
دستخوش  را  بر جهان  حاکم  سیاسی  فرهنگی،  معادالت  از 

تحوالت جدی نماید.

مشروح اخبار در شماره آینده ...
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فناوری  و  پژوهش  معاون  رسانی؛  اطالع  و  روابط عمومی 
از  استفاده  نظر،  تبادل  هدف  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
تجربیات و بررسی امکان همکاری های مشترک با حضور 
اقدامات  در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جریان 
ای  جلسه  در  و   گرفت  قرار  شهرک  این  دستاوردهای  و 
درباره  تحقیقاتی  و  علمی  این شهرک  مدیران  با  مشترک 
به  فناوری  و  پارک های علم  و  بنیان  دانش  فعالیت های 

گفت و گو پرداخت.
در این جلسه واشقانی فراهانی معاون پژوهشی و فناوری 
آزاد اسالمی  اقدامات دانشگاه  آزاد اسالمی گفت:  دانشگاه 
در توسعه مراکز رشد و پارک های فناوری در گام نخست 

در راستای فرهنگ سازی در این حوزه است.
وی با اشاره به لزوم حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان 
موضوع  در  تاکنون  اسالمی  آزاد  دانشگاه   متاسفانه  گفت: 
توسعه مراکز رشد و پارک های فناوری از نظر زمانی عقب 
از ریسک  با سهیم شدن  مانده است و قصد رساندن خود 
تأکید می کنم همه  باز هم  را پذیرفته است که  مشارکت 
سازی  فرهنگ  برای  ریسک  این  پذیرش  و  اقدامات  این 
است اگرچه سیاست توسعه مراکز رشد و پارک های فناوری 
را با حساسیت خاص و اعمال نظارت های دقیق علمی و 

محتوایی، پیش خواهیم برد.
بخشی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  افزود:  فراهانی  واشقانی 
نزدیک  و  محوری  آموزش  از  گذر  برای  و  است  نظام  از 
آمده  توفیقات به دست  به تجربیات و  به کارآفرینی  شدن 
توسط شهرک های موفقی مانند شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان، نیازمند است.
و  علمی  شهرک  معاون  امیدی  جلسه  این  ابتدای  در 
تحقیقاتی با ارائه گزارشی از فعالیت های این مجموعه به 
تشریح فرآیند نحوه حمایت از ایده های علمی در مراحل 
پارک  در  تولدی محصول  و  رشد  مقدماتی،  گانه رشد  سه 
صنعت  با  ارتباط  مدیرکل  ثمری  داود  ادامه  در  پرداخت. 
دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به پیشرفت های این شهرک 
طی سالیان اخیر گفت: ما امروز اینجا هستیم تا از تجربیات 
مدیران این مجموعه در دانشگاه آزاد اسالمی بهره ببریم و 
از آنجایی که  رویکرد دانشگاه آزاد اسالمی در دوره مدیریت 

جدید توجه به توسعه فناوری است، ما هم سعی کرده ایم 
مسیر تجاری سازی علم را در پیش گیریم و پیشنهاد می 
تحقیقاتی  شهرک  این  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  میان  کنم 
تفاهم نامه ای برای همکاری های بیشتر به امضاء برسانیم.

ثمری اظهار کرد: در حال حاضر 53 مرکز رشد در دانشگاه 
آزاد اسالمی وجود دارد و رویکرد دانشگاه به سمتی است 
اقتصاد  نگاه  در  را  دانش  و  علم  از  ثروت  تولید  بستر  که 
مقاومتی توسعه دهد و ما در این 53 مرکز رشد 420 واحد 
فناور مستقر داریم و به دنبال این موضوع هستیم که آماری 

از درآمدهای حاصله داشته باشیم.
سپس کشمیری مدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با اشاره به پر بار بودن این گونه جلسات گفت: قطعا این 
مسیری که ما طی کردیم مسیر قابل نقد و قابل اصالحی 
است که دانشگاه آزاد اسالمی می تواند این موضوعات را 
مورد استفاده قرار دهد. به طور مثال دانشگاه آزاد اسالمی 
خود منبع نیروی انسانی مورد نیاز خویش را تأمین می کند 

و این یک امتیاز به حساب می آید.
او در ادامه گفت: این اقدامی که در این شهرک انجام دادیم 
روزی با یک ایده کوچک در اصفهان شروع شد و البته در 
فضایی به این پیشرفت رسیدیم که تولید ثروت از دانش و 

علم قابل دفاع نبود.
کشمیری با مثبت ارزیابی کردن جهت گیری دانشگاه آزاد 
آزاد  دانشگاه  گفت:  بنیان  دانش  اقتصاد  به سمت  اسالمی 
اسالمی یکی از سرمایه های کشور است که به درستی این 
اما تفاوت جدی بین دو حوزه  راه را در پیش گرفته است 

آموزش و دانش بنیان دارد که باید به دقت بررسی شود.
مدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: توصیه ای 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  کشان  زحمت  و  مدیران  به  من  که 
دارم این است که برای محتوا اهمیت ویژه ای قائل شوند 
زیرا محتوا است که باعث پیروزی و شکست در این حوزه 
می شود اما نقطه مشترکی که می توان برای دانشگاه دید 
این است که اگر دانشجویی برای تبدیل علم به ثروت خود 
به خارج برود یک امتیاز منفی محسوب می شود اما اگر در 
داخل کشور علم و دانش خود را تبدیل به صنعت کند یک 

امتیاز ویژه برای دانشگاه محسوب می شود.

واشقانی فراهانی در بازدید از شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان:

دانشگاه آزاد اسالمی سیاست 
توسعه مراکز رشد و پارک های 
فناوری را با اعمال نظارت های 

علـمی و محتـوایـی پیش 
خواهد برد

دهه  اهلل  ایام  با  همزمان  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
نامه خاطرات و خون دل معمارانقالب  مبارک فجر »ویژه 
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی   معاونت   توسط  اسالمی« 

آزاداسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( منتشر شد.
ششمین  و  سی  گرامیداشت  مناسبت  به  نامه  ویژه  این 
با  مبارک دهه فجر  درایام  اسالمی  انقالب  سالگردپیروزی 
از  ایشان  دل  خون  نیز  و  راحل)ره(  امام  از  زیبا  خاطراتی 
متحجرین و تبیین تحجر در کالم امام راحل)ره( و بیانات 
دانشجویان  و  استادان  استفاده  جهت  رهبری  معظم  مقام 

محترم تهیه و تنظیم گردیده است.                    
همچنین ویژه نامه تدبیر و امید به مناسبت اولین سفراستانی 

اصفهان)خوراسگان(  استان  به  امید  و  تدبیر  دولت  کاروان 
منتشر شد.

مجموعه حاضر شامل بیان انتظارات دانشگاهیان و اهل نظر 
و اندیشه از رئیس جمهور و نیز تبیین واژه تدبیر و ضرورت 
آن و جایگاه تدبیر در فرهنگ اسالمی و در پایان به بررسی 
واژه تدبیر و امید از کالم مقام معظم رهبری پرداخته است.

در این ویژه نامه بادرج متن کامل حکم تنفیذ رئیس جمهور 
و نیز متن کامل سخنان دکتر حسن روحانی و نکات کلیدی 
رابه  همگان  توجه  امید  و  تدبیر  دولت  اخالقی  منشور  در 

مفاهیم مهم دراین دولت جلب می نماید. 

معاونت فرهنگی واحد اصفهان)خوراسگان( منتشر کرد:

ویژه نامه »خاطرات و خون دل معمار 
انقالب اسالمی«/همزمان با ایام دهه 

مبارک فجر 
{{

کسب عنوان ارزشمند قهرمانی توسط تیم تنیس 
روی میز برادران در بیستمین دوره مسابقـات 

قـهرمانی استان

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ در مسابقات قهرمانی واحدهای دانشگاهی 
برادران دانشگاه  آزاد اسالمی استان اصفهان تیم تنیس روی میز  دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، با غلبه بر تیم های حریف به مقام 

قهرمانی دست یافت.
در این دوره از مسابقات که با شرکت هشت تیم آغاز گردید، پس از انجام 
قرعه کشی، تیم ها در دو گروه قرار گرفتند که تیم دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان)خوراسگان(، با تیم واحدهای دانشگاهی شهرضا، نجف آباد و 
مجلسی هم گروه شد وپس از انجام بازی های درخشان خود، به عنوان تیم 

اول به مرحله بعدی راه یافت.
در این مرحله تیم تنیس بازان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، 
با تیم دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر روبرو شد و پس از شکست این 

تیم به فینال راه یافت.
با  اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تیم  فینال  بازی  در 

به مقام قهرمانی  آزاد اسالمی واحد کاشان  پشت سر گذاشتن تیم دانشگاه 
دست یافت.

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  برادران  میز  روی  تنیس  تیم  اعضای 
اصفهان)خوراسگان( عبارتند از؛ سجاد حسینی، مهرشاد پوده، علی سجادی، 

طیب مرادی، فرج اهلل مزین)مربی(، سید احمد صالحی)سرپرست(.
آزاد  دانشگاه  از  پوده  مهرشاد  نیز  انفرادی  بازی های  در  است  گفتن  شایان 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( قهرمان شد.

ویژه نامه خاطرات و خون دل
معمار انقالب اسالمی

تدبیر و امید زمینه ساز 
نصرت الهی
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» ما نیاز داریم به اینکه پیشرفت کنیم؛ ما احتیاج داریم. . .  ما باید خودمان 
را تقویت کنیم و خودمان را به اقتدار الزم برسانیم. «

رهبر معظم انقالب از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو بازدید کرد. ایشان در 
ایراد فرمودند مشروح سخنان معظم له به  بازدید سخنان مهمی را  انتهای این 

این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 

 امروز روز بسیار خوب و مطلوبی بود برای من به خاطر مشاهده ی کار برجسته ای 
که در زمینه ی فّناوری نانو بحمداهلل در کشور شکل گرفته و پیش میرود. البّته 
را  زحمات  این  که  محترمی  اشخاص  و  گرفته  انجام  که  کارهایی  این  یکایک 
و  تشّکر  ابراز  جداگانه  که  هستند  این  درخور  کردند،  را  کارها  این  و  کشیدند 

سپاسگزاری و دعا برای پیشرفت برای آنها انجام بگیرد.
و  ما  کشور  برای  است  موّفقی  تجربه ی  یک  نانو  فّناوری  مسئله ی  خوشبختانه 
نشان دهنده ی این است که وقتی یک مجموعه ی عالقه مند و دلسوز و بامعرفت 
پیش  برنامه  با  را  کار  و  خاّصی  نقطه ی  یک  روی  بر  میشوند  متمرکز  کار  به 
میبرند، پیشرفتهای محسوس و جهش واری در آن کار به وجود می آید. پیشرفت 
کار فّناوری نانو در واقع برای ما عالوه بر اینکه خودش ارزش دارد، از این جهت 
هم که یک نمونه ای است که ما بتوانیم در همه ی کارهای کشور از این نمونه 
تبعّیت کنیم و آن را معیار قرار بدهیم، برای ما ارزش دارد. ما تقریبًا ده سال پیش 
و موضوع  دادند  به من  گزارشی  داشتیم؛  نانو یک مالقاتی  با مجموعه ی ستاد 
نانو را برای ما تشریح کردند؛ مشغول شدند و پیشرفت کردند. امروز خوشبختانه 
کار  یعنی  آمده؛  به وجود  جهش  تحقیقی  و  علمی  مقوله ی  این  در  ما  می بینیم 
به صورت جهشی پیش رفت. خدای متعال را شکر میگزاریم که یک چنین اتّفاقی 
افتاده؛ مهم این است که شما ببینید عوامل این پیشرفت جهشی چه بوده است، 
این عوامل را بایستی نگه دارید؛ وجود برنامه ی خوب، ثبات در مدیرّیت، اهتمام 
به فرهنگ سازی و گفتمان سازی. این چیزی که اخیراً من دیدم که این جوانهای 
دانش آموز دنبال این کار هستند و دارند این مسئله را در حّدی که از توانایی های 
مختلف  بخشهای  برای  یا  میکنند  دنبال  است  باالتر  ما  دانش آموزهای  معمول 
مهّم  خیلی  گفتمان سازی  این  است؛  گفتمان سازی  این  گرفته،  انجام  کارهایی 
باید  بیاید که  به وجود  اندیشه  این  این گفتمان،  این فکر،  یعنی در کشور  است. 

از  بگوییم  نمیخواهیم  است؛  مهم  خیلی  نانو  خب،  کرد.  دنبال  را  نانو  مسئله ی 
همه ی مسائل کشور، از همه ی مسائل فّنی مهم تر و باالتر است؛ نه، ] اّما[ یکی 
از مسائل مهم پیشرفت علمی و فّنی کشور است؛ ما این را الگو قرار بدهیم برای 
کارهای گوناگونمان و همین عوامل پیشرفت را که به بعضی از آنها اشاره کردم، 
حفظ کنیم؛ یعنی برنامه را روزبه روز تکمیل کنیم. موّفقّیتها ما را غّره نکند؛ این 
خیلی مهم است. خوشبختانه در این ده سال پیشرفتتان خیلی خوب بوده؛ یعنی 
شما از رتبه ی پایینی در دنیا رسیده اید به رتبه های باال؛ به رتبه ی هفتم دنیا مثاًل 
رسیده اید؛ خب، این خیلی چیز مهّمی است ولیکن این ما را وادار نکند به اینکه 
قانع بشویم به وضعی که هست و همین وضعّیت موجود را بخواهیم حفظ کنیم؛ 
نه، پیش بروید و فکر پیشرفت روزافزون در این رشته را رها نکنید. استعدادهای 
گوناگونی هم جذب خواهند شد؛ االن همین پسرها و دخترهای جوانی که اینجا 
من میبینم، خیلی استعدادهای خوبی هستند؛ اگر این موضوع برای اینها مطرح 
نمیشد، این باب برای تحقیقات اینها باز نمیشد و این استعداد بُروز نمیکرد. ما 
خیلی از استعدادها را که در کشورمان وجود دارد نمی شناسیم؛ میدان را باز کنیم 
برای اینکه این استعدادها شناخته بشوند و بیایند. ما امروز خیلی احتیاج داریم به 
کار؛ ما یک عقب ماندگی تاریخی و یک فقر تاریخی در زمینه های علمی و تحقیقی 
داریم. درست است که امروز شتاْب علمی ما در دنیا در درجه ی اّول است و در 
واقع شتاب علمی از متوّسط خیلی خیلی باالتر است لکن هنر این شتاب حّداکثر 
این است که ما را از این عقب ماندگی تاریخی و از این فقر تاریخی یک مقداری 
جلو بیاورد. ما باید این قدر این کار را ادامه بدهیم که برسیم به صفوف مقّدم؛ چرا 
میگوییم صفوف مقّدم؟ چون هم امکانش را داریم، هم نیازش را داریم. این همه 
استعداد خوب در کشور ما هست؛ یعنی متوّسط استعداد در کشور ما از متوّسط 
استعدادهای  ثابت شده و جزو مسلّمات است.  این  باالتر است؛  استعداد در دنیا 
فراوانی داریم که این استعداد بایستی بُروز کند و نتیجه بخش ]  شود[. ثانیًا ما نیاز 
داریم به اینکه پیشرفت کنیم؛ ما احتیاج داریم. می بینیم که منش مستقّل سیاسی 
و اجتماعی و فکری ملّت ایران و جمهوری اسالمی موجب میشود که قدرتمندان 
دنیا، صاحبان قدرتهای زورگو با ما دشمنی کنند؛ این دشمنی در خیلی از جاها دارد 
خودش را بُروز میدهد. خب، وقتی که این همه دشمنی با ما میشود، باید خودمان 

را تقویت کنیم و خودمان را به اقتدار الزم برسانیم.

خواهش  من  و  رفته  پیش  خوب  زمینه ها  همه ی  در  حاال  تا  کارها  خوشبختانه 
میکنم نگذارید که این چیزهایی که عوامل پیشرفت در اینجا بوده به هم بخورد؛ 
این مسئله ی ثبات مدیرّیت، تکمیل برنامه، دوری از فضاهای سیاسی. یعنی از 
میکنید  مشاهده  که  سیاسی ای  انگیزه های  این  که  است  این  کارها  مهم ترین 
نفوذ کند؛ حیف است، خراب میکند. و  این مجموعه  نگذارید در  بیرون هست، 
همین طور که تاکنون بحمداهلل خوب بوده، همین طور خوب نگه دارید و نگذارید] 
خراب شود[. و آقای دکتر سّتاری هم اینجا حضور دارند و میتوانند کمک کنند 
برای پیشرفت اینجا. همین طور که حاال در این نمودار نشان داده شد که بودجه 
نسبت به مشابهات آن در دنیا خیلی کم بوده، یک مقداری بیشتر پرداخته بشود 
به این قضّیه. و ان شاءاهلل خدای متعال هم کمک کند؛ ما هم دعا میکنیم به شما؛ 
هم دعا میکنیم که ان شاءاهلل خداوند کمک کند. اگر زنده بودیم، باز بعد از یک 
اگر ما هم  با پیشرفتهای بیشتری؛ و  فاصله ای شماها را خواهیم دید ان شاءاهلل 
نبودیم، ان شاءاهلل کشور پیشرفتهای شما را خواهد دید. و این مسئله ی هدایت کار 
به سمت بازار و ثروت که در این گزارشها من یک جا مالحظه کردم، خیلی مهم 
است؛ یعنی کاری بشود که این شرکتهای دانش بنیان به معنای واقعی کلمه بتوانند 
از این محصول استفاده کنند، از این فکر استفاده کنند؛ این موجب میشود که کار 
علمی شما و تحقیقاتی شما در محیط زندگی مردم تأثیر خود را نشان بدهد؛ این 

تضمین پیشرفت کار شما است ان شاءاهلل. زنده باشید.

بازدید رهبر معظم انقالب 
اسـالمی از نمــایشگاه 
دستاوردهای فناوری نانو

قهرمانی  بدمینتون  مسابقات  در  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
با  واحد خمینی شهر  در  اصفهان که  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاههای 
شرکت هشت تیم در سه قسمت تیمی و یک نفره و دو نفره آزاد برگزار 
شد، تیم بدمینتون برادران دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
با  نفره  دو  در قسمت  و همچنین  مقام سوم  تیمی  در قسمت  توانست 
شرکت بازیکنانی همچون حسین هاشمیان و محمد ادیبی، موفق شدند 

مقام سوم را کسب کنند.

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  برادران  بدمینتون  تیم  اعضای 
اصفهان)خوراسگان(، مهدی اعمی، محمد ادیبی، طالب عصمتی، مهدی 
ابراهیمی، حسین هاشمیان)مربی (و سرپرست آقای علی مرادی هستند 
که ضمن تبریک به این عزیزان، برای تیم سربلند تیم بدمینتون برادران، 

آرزوی موفقیت در تمامی میادین را داریم. 

کسب عنوان مقام سومی 
توسط تیـم بدمینتون برادران 

در بیستمین دوره مسابقات 
قهـرمـانی استـان

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی تصریح 
کرد:  الزم است واحدهای دانشگاهی در هر استان جایگاه علمی و حقوقی خود را تعیین 
و تثبیت کرده و از تمام توان و ظرفیت های خود برای ایجاد پارک علم و فناوری استفاده 

کنند. 
 

فناوری  و  پژوهش  شورای  جلسه  و ششمین  هشتاد  در  فراهانی  واشقانی  ابراهیم  دکتر 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
برگزار شد، گفت: خوشبختانه استان اصفهان دارای ظرفیت های بسیار مناسب و توجیه 
کامل اقتصادی برای راه اندازی و تاسیس پارک علم و فناوری بوده و اهتمام و جدیت در 

آغاز به کار این پارک در شرایط کنونی دانشگاه آزاد بسیار ضروری و حیاتی است.
حقوقی  و  علمی  جایگاه  استان  هر  در  دانشگاهی  واحدهای  است  کرد: الزم  تاکید  وی 
خود را تعیین و تثبیت کرده و از تمام توان و ظرفیت های خود برای ایجاد پارک علم و 
فناوری استفاده کرده و توجه داشته باشند در این راه ممکن است حتی با مخالفت ها و 

مقاومت هایی روبه رو شوند.
معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان هم گفت: با توجه به برنامه های 
مدونی که از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تدوین شده است، باید از این موقعیت در 

راستای تحقق اهداف و برنامه های مورد نظر ریاست دانشگاه استفاده کنیم.
دکتر حسین فقیهیان افزود: معاون پژوهشی واحد ها، رسالت های بزرگی بر دوش دارند و 
در انجام این رسالت ها الزم است شورای های پژوهشی را از قوی ترین و کارآمد ترین افراد 
انتخاب کنند تا برای تحقق هدف حوزهٔ پژوهشی دانشگاه که   همان تبدیل دانشگاه های 

نوع اول به نوع سوم یعنی دانشگاه های مولد و کارآمد است، موفق عمل کنند.
داوود  دکتر  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهش  معاون  فراهانی  واشقانی  نشست  این  پایان  در 
ثمری رئیس مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه و دکتر علیرضا ایرانبخش 
پاسخگوی سواالت حاضر  دانشگاه  کارگاهی  و  آزمایشگاهی  دفتر شبکه های  مدیر کل 
واحد  گلخانه های  و  آزمایشگاه ها  مجموعه  از  بازدیدی  نشست  این  حاشیه  در  بودند. 

اصفهان )خوراسگان( از سوی دکتر ایرانبخش صورت گرفت.

واشقانی فراهانی در واحد اصفهان:

واحدهای دانشگاهی جایگاه علمی خود 
را  در استان ها تعیین و تثبیت کنند

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ دیدارهای ایران ـ بحرین و ایران ـ قطر بصورت مستقیم 
دانشجویان  استقبال  با  اقدام  این  که  گردید  پخش  دانشگاه  شهری  تلویزیون  طریق  از 

دانشگاه مواجه شد. 
با توجه به زمان پخش مستقیم مسالبقات فوتبال جام ملت های آسیا با ابتکار دفتر روابط 
عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، مسابقه فوتبال 
ایران ـ بحرین و ایران ـ قطر به صورت مستقیم از طریق تلویزیون شهری دانشگاه پخش 
تلویزیون  از  ها  رقابت  این  گر  نظاره  به صورت سرپا  که  حالی  در  دانشجویان  و  گردید 
شهری در میدان دانشگاه بودند، پس از به ثمر رسیدن گل های ایران غریو شادی سر 

دادند و موجی از نشاط و غرور فضای دانشگاه را فرا گرفت.

در واحد اصفهان صورت گرفت:

پـخش مستقـیم دیدارهـای 
جام ملت های آسیا از طریق تلویزیون 

شهری دانشگاه 



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و نهم 
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روابط عمومی و اطالع رسانی؛ دومین جلسه شورای مرکزی  
پیگیری  هدف  با  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  ادوار  مجمع 
و  بسیجی  آموختگان  دانش  میان  انسجام  تداوم  و  برنامه ها 
بسیج  مختلف  های  دوره  مسؤولین  حضور  با  ایشان  خانواده 

دانشجویی برگزار شد.

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  مسؤول 
اصفهان)خوراسگان( و دبیر مجمع ادوار با اعالم این خبر افزود: 
ادوار  مجمع  رئیس  فرهنگ،  محمدجواد  حضور  با  جلسه  این 
توکلی، عضو شورای  نوید  دانشجویی،  اولین مسئول بسیج  و 
میرمعصومی، عضو شورای  جواد  و سید  ادوار  مجمع  مرکزی 

سطح  ارتقاء  برای  مرکزی  ساختن  فراهم  ایشان،  خانواده  و 
بر مبنای آموزه های قرآنی و اهل بیت)ع(،  فکری و معنوی 
پیگیری مطالبات همه جانبه بر مبنای حقوق شهروند اسالمی، 
تالش در جهت پاسداری از آرمان ها و دستاوردهای انقالب 
اسالمی و اندیشه های حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم 

رهبری)دام ظله( از مهمترین اهداف مجمع ادوار است.
نعیمی افزود: یکی از برنامه های این مجمع، برگزاری جلسات 
با استقبال کم نظیر اعضا برگزار  به صورت فصلی است، که 
دانش  از  بسیاری  که  هستیم  آن  شاهد  امروز  و  می شود 
آموختگان بسیجی دانشگاه پس از اتمام دوره تحصیالت خود 
منشاء  کشور  و  استان  در  مهمی  جایگاه های  و  ها  سمت  در 

ادوار و رامین نعیمی، عضو شورای مرکزی و  مرکزی مجمع 
دبیر مجمع ادوار، تشکیل گردید.

بسیج  ادوار  مجمع  اعضای  اینکه  بیان  با  نعیمی  رامین 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی 
شامل دانش آموختگان بسیجی می باشند که از ابتدای تاسیس 
در  این  از  پیش  مجمع  این  اند،گفت:  داشته  حضور  دانشگاه 
قالب هیئت دانشجویی الزهرا)س( به پیگیری اهداف خود می 
پرداخت اما از ابتدای مهر ماه سال جاری با عنوان جدید فعالیت 

خود را به طور رسمی آغاز نموده است.
دبیر مجمع ادوار بسیج دانشجویی در تبیین اهداف مهم این 
مجمع اظهار کرد: ایجاد انسجام میان دانش آموختگان بسیجی 

خدمات هستند و توانسته اند موجب افتخار و سربلندی بسیج 
دانشجویی و این دانشگاه باشند.

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  مسؤول 
بدلیل  فروغی  دکتر  از  قدردانی  ابراز  با  اصفهان)خوراسگان( 
حمایت همیشگی از برنامه های بسیج دانشجویی و برنامه های 
آبان  در  ادوار  مجمع  گذشته  جلسه  کرد:  عنوان  ادوار  مجمع 
ماه گذشته با حضور دکتر فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر  المسلمین  و  االسالم  اصفهان)خوراسگان(، حجت  واحد 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده  سالک 

دیگر مسئولین و اعضای مجمع برگزار گردید. 

با هدف پیگیری برنامه ها صورت گرفت:

برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی  مجمع ادوار 
بسیج دانشجـویی واحـد اصفهـان)خـوراسگان(

فناوری  رشد  مرکز  عضو  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
اختراع  با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
قاشق موزیکال و چراغ دار ویژه کودکان موفق به کسب عنوان 
اختراع برتر در بخش نمایشگاهی نخستین جشنواره تجلیل از 

پژوهشگران سمایی گردید.
در نخستین جشنواره تجلیل از پژوهشگران سمایی از مرضیه 
و  موزیکال  قاشق  اختراع  با  که  مخترعی  دانشجوی  فاتحی 
چراغ دار ویژه کودکان، بعنوان مخترع برگزیده تقدیر به عمل 
آمد. فاتحی در توضیحاتی اظهار کرد: انگیزه من از اختراع این 
قاسق، تشویق کودکان بهانه گیر و بازیگوش برای خوردن غذا 
بوده است و باید گفت با این اختراع، مادران دیگر نگران غذا 
نخوردن و بازیگوشی کودکان خود نباشند زیرا قابلیت های این 

قاشق باعث تشویق کودکان به خوردن غذا خواهد شد.
است،  نداشته  قبلی  نمونه  اختراع،  این  اینکه  بیان  با  فاتحی 
افزود: هنگام ورود این قاشق به دهان کودک، بطور خودکار 
شروع به نواختن موزیک های زیبا می کند و با چشمک زدن 

های پیاپی موجب شادی او می گردد.
عضو مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

این قاشق  قابلیت های  اصفهان)خوراسگان( در تشریح دیگر 
گفت: از قابلیت های این قاشق هوشمند آن است که بدلیل 
داشتن سنسورهای دمایی، گرمای غذا را با پخش نور و موزیک 
نشان می دهد، اگر دمای غذا باال باشد به محض برخورد قاشق 
به چشمک زدن می کنند  با غذا تمامی چراغهای آن شروع 
باشد تنها دو چراغ آن  اگر دمای غذا برای کودک مناسب  و 
روشن می شوند و با این قابیلت دیگر نیازی به سنجش داغی 

یا سردی غذا توسط مادر نیست.
دانشجوی ترم سوم کارشناسی ناپیوسته حسابداری عنوان کرد: 
ثبت  کشور  اختراعات  اداره  در   82949 شماره  به  اختراع  این 
شده است و هم اکنون با یک شرکت داخلی تولید کننده لوازم 
قرارداد  انعقاد  و  مذاکره  حال  در  آن  انبوه  تولید  برای  کودک 
فناوری  های  واحد  رشد  مرکز  است  گفتن  شایان  هستیم. 
اولین  بعنوان  آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(  دانشگاه 
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی از سال 1384 کار خود را آغاز 
کرده و هم اکنون 85 تیم و شرکت دانش بنیان در این مرکز 

به فعالیت مشغولند.

مادران دیگر دلواپس غذا نخوردن کودکان خود نباشند:

قاشق موزیکال و چراغ دار/ اختراعی در واحد اصفهان)خوراسگان( برای کــودکان بهانه گیر

حضور  با  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
همکاری  نامه  تفاهم  فراهانی  واشقانی  ابراهیم 
مشترک بین دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  و  )خوراسگان( 

اصفهان به امضای طرفین رسید.
در ادامه جلسه مشترک و بازدید ابراهیم واشقانی 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  فراهانی 

علمی  شهرک  از  همراه  هیأت  و  اسالمی  آزاد 
بین  همکاری  نامه  تفاهم  اصفهان  تحقیقاتی  و 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به امضاء 
احمدعلی فروغی رئیس این واحد دانشگاهی و 

مهدی کشمیری مدیریت آن شهرک رسید.

واشقانی فراهانی در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

دانشگـاه آزاد اسالمی سیاست توسعه 
مراکز رشد و پارک های فناوری را با 
اعمال نظارت های علمی و محتوایی 

پیش خواهد برد
{
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اسالم هراسی ) علت ااهنت هب پیامبر اکرم صل ا... علیه وآله (

اسالم  هراسی

مسلمانان  و  اسالم  علیه  تبعیض  یا  پیش داوری  پدیده  به 
اسالم هراسی گفته می شود.این اصطالح از اواخر دهه1980 
پدیده  رشد  سبب  شد.اسالم هراسی  رایج  دنیا  زبان های  در 
اسالم ستیزی به معنی تقابل با اسالم و فرهنگ اسالم گرایانه 
در برخی جوامع شده است. سابقه این اصطالح به دهه 1980 
بازمی گردد، اما پس از حمالت 11 سپتامبر 2001 استفاده ی 
بیشتری از آن شد. مؤسسه ی رانیمد تراست در انگلستان که 
 1997 در  می پردازد،  کشور  این  در  نفرت  و  تبعیض  امر  به 
اسالم هراسی را ترس و نفرت از اسالم و بنابراین ترس و نفرت 
از همه مسلمانان تعریف کرد و ابراز داشت که این اصطالح 
و  اجتماعی  اقتصادی  زندگی  از  مسلمانان  و طرد  تبعیض  بر 
عمومی کشور نیز داللت دارد. همچــنین اســالم هــراســی 
در بردارنده این برداشت است که اسالم فاقد ارزش مشترک با 
دیگر فرهنگ هاست، در مقایسه با غرب در موقعیتی فرودست 
قرار دارد، و بیش از آنکه دین باشد، یک ایدئولوژی سیاسی 

است.

علت اهانت به پیامبر اکرم )ص(

هدف غرب از توهین به حضرت محمد )ص( چیست؟
چه کشورهای از این کار سود می برند؟

برای روشن شدن پاسخ چند نکته را متذکر می شویم:
1- سابقه ی تاریخی این نوع توهین ها:

ای  تازه  مسئله ی  اسالم )ص(  پیامبر  و  )ع(  انبیا  به  توهین 
نیست، بلکه دارای سابقه ی تاریخی طوالنی است، چنان که 

قرآن حکیم، آن را با بیانات متعددی بیان نموده است:
الف- توهین از نوع استهزاء و تمسخر: »دریغا بر این بندگان؛ 
ریشخند  را  او  که  آن  مگر  نیامد،  آنان  بر  ای  فرستاده  هیچ 

می کردند )1(
ب- توهین از نوع تهمت و نارواگویی: بدین سان بر کسانی 
که پیش از آنها بودند، هیچ پیامبری نیامد جز آن که گفتند: 

ساحر یا دیوانه ای است )2(

ج: نسبت جادوگری، دروغ گویی، نابخردی و شاگرد 
بشر بودن به انبیا )ع( و به نبی خاتم )ص( دادن.)3(

البته اعتراض و توهین به انبیا )ع( و نبی خاتم )ص( 
در  و  است،  نداشته  شده  بیان  مطالب  به  اختصاصی 
مثال:  است،  شده  می  بیان  نیز  دیگری  های  قالب 
چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟ چرا معجزه به دست 
نمی  نازل  ما  بر  فرشته  افتد؟ چرا  نمی  به جریان  ما 
چرا  شود؟  نمی  نازل  ما  سران  بر  وحی  چرا  شود؟، 
خدا و فرشته را برای ما احضار نمی کنی؟ چرا پیامبر 
همچون بشر به دنبال کار و کاسبی به بازار می رود؟ 

عوامل فکرى و روانی این توهین ها:

)4( قرآن حکیم، توهین به انبیا )ع( و نبی خاتم )ص( 
را به کافران، منکران، ستمگران، و جاهالن)5( نسبت 
مشاهده  قابل  هم  امروزه  چیزی  چنین  و  دهد  می 
شاهد  غربی  ی  جامعه  در  امروزه  اگر  یعنی  است؛ 
توهین به پیامبر اسالم )ص( هستیم، این کار از سوی 
نشریاتی صورت می گیرد که از سوی استکبار جهانی 

و صهیونیستی اداره می شوند.
دالیل این نوع توهین ها، با نگاهی گذرا به زندگی

انبیا )ع( و نبی خاتم )ص(، و زندگی کافران، ستمگران 
و سران آنها، به دست خواهد آمد:

الف- در حالی که انبیا )ع( مردم را دعوت به بندگی ذات
 حق تعالی، حق شناسی، حق جویی و حق پرستی

 می کردند،)6( سران کفر و ظلم مردم را برای خود
 و به سوی خود تا حد خدایی دعوت می کردند.)7(
ب- انبیا )ع( همواره در پی گسترش عدالت بودند)8(

 اما سران کفر و ظلم، به خود اجازه هر گونه تصرف
 در حقوق و اموال مردم را می دادند)9(

ج- انبیا )ع( الگوی ارزش هایی دینی و انسانی
 و در پی احیا و زنده کردن آنها بودند،)10( امــا

 سران کفر و ظلم در پی گسترش و افزایش ظلم
 و فساد در جامعه)11(

د- انبیا )ع( همواره دلسوز، خیرخواه، همراه و همدرد 
مردم و در پی خدمت به مردم بودند،)12( اما سران 
کفر و ظلم در پی عقب ماندگی مردم و خدمت به خود 

تالش می کردند)13(
ه- انبیا )ع( اهل مدارا و دعوت مردم به وحدت، در 
عین حال اهل مخالفت با سلطه گری و سلطه پذیری 
بودند،)14( اما سران کفر و ظلم، اختالف انگیزی میان 
اتهامات،  تبلیغات،  انواع  با  مخالفان  سرکوب  مردم، 
تهدیدها، خشونت ها، قتل مخالفان و تحریف ادیان 

به نفع خود را در دستور کار خود داشتند.)15(
گفت:  توان  می  شده  بیان  مطالب  به  عنایت  با   .3
امروزه اهداف سران کفر و ظلم در موارد زیر خالصه 

می شود:
الف ـ مبارزه با اسالم و جلوگیری از محبوبیت اسالم 
و پیامبر آن و تالش به منظور عدم گرایش ملت ها 
به  آنان  منـافع  رهــگذر  این  از  تا  اسالم  سوی  به 

خطر نیافتد.
توضیح این که اگر چه ایمان به همه انبیا )ع( همانند ایمان به 
نبی خاتم در دین اسالم الزم است، اما ویژگی نبی خاتم )ص( 
و  کامل  دین  دارای  که  است  آن  پیامبران  آخرین  عنوان  به 
جامع همه ی ادیان الهی است، دینی که گرد و غبار گذر قرون 
بر روی آن ننشسته است و مورد دستبرد، تغییر و تحریف قرار 
همه  گر  احیا  بلکه  است،  زنده  خود  تنها  نه  و  است  نگرفته 

انبیا)ع( و ادیان گذشته است.

بدیهی است که اگر ایمان و عمل همه جانبه به دین نبی خاتم 
در جهان اسالم یا جهان بشریت، پدیدار شود دیگر جایی برای 

سلطه و ستم وجود نخواهد داشت.
و از این جهت ستمکاران امروزی در تالش اند که این نور را 
خاموش نمایند در حالی که تاریخ بهترین گواه است بر این 
که علیرغم آن همه تالش، محبوب ترین انسان ها، نبی خاتم 

)ص( است.
»بگو حق آمد و باطل نه کاری را می تواند آغاز کند نه دوباره 

به انجام رساند)16(
حق آمد و باطل رفت، به درستی که باطل رفتنی است)17(

از شکست طرح های  افکار عمومی و ملت ها  انحراف  ب- 
سیاسی و نظامی در منطقه ی خاورمیانه مخصوصا در مقابله با 
مقاومت مردم فلسطین و مقاومت حزب اهلل لبنان و سرپوش 
های  نیرنگ  و  ها  دسیسه  و  ناشایست  عملکرد  به  نهادن 
سیاسی که در همه جهان دارند و ...، تا در پرتو انحراف افکار 
با  توأم  و  ننگین  های  سیاست  به  بتوانند  تر  راحت  عمومی، 

نیرنگ خود، استمرار ببخشند.
با  مقابله ی همه جانبه  برای  افکار جهانی  زمینه سازی  ج- 
دولت جمهوری اسالمی ایران که ام القرای جهان اسالم است.

هراس غرب از پیشروي اسالم در اروپا است
پیشروي  از  غرب  هراس  )ص(  اکرم  پیامبر  به  اهانت  علت 
اروپا است و به خیال واهي خود مي خواهند مانع  اسالم در 

گسترش اسالم شوند.

از  خود  ي  جانبه  همه  حمایت  با  که  غربي  فتنه  سران 
تروریست ها، دستان خود را به خون مردم مظلوم و بي گناه 
عراق آلوده کرده اند مدعي مبارزه با ترورسیم شده و با این 
بهانه ها مي خواهند موج جدیدي از اسالم هراسي را در دنیا 
و  ثابت کرد ترس  به همگان  بیندازند.این حرکت آن ها  راه 
اوج  همان  این  اروپاست؛  در  اسالم  پیشروي  از  آنان  هراس 

سقوط اخالق و جنایت غرب است.
محمد  حضرت  اسالم  شان  عظیم  پیامبر  به  اهانت  علت 
مصطفي )ص( تنها به خاطر ترس این بزدالن از اسالم بوده 
و چون مي داند با اسالم نمي تواند مقابله کرده و بجنگد در 
با گسترش شبکه هاي ماهواره اي  جبهه هاي جنگ نرم و 
مي خواهند اسالم و تفکر ناب اسالمي را از مسلمانان جهان 

بگیرند.

باید به این مزدوران و مستکبران بگوییم سخت در اشتباه بوده 
و نمي تواند با این اقدامات  اسالم را از جهانیان بگیرند و باید 
بداند با این اقدامات تنها به تعداد مسلمانان افزوده خواهد شد 

چرا که مردم جهان را کنجکاو تا اصل اسالم را درک کنند.
به  ما  پیام  و  کرده  محکوم  را  اقدام  این  نیز  مادانشگاهیان  
است  این  جهاني  پوشالي  هاي  قدرت  ابر  و  مستکبران  این 
که امت مسلمان همیشه بیدار بوده و در صحنه حاضر شده و 
پشتیبان والیت فقیه خواهیم  ماند و این اقدامات تنها چهره 
پلید غرب را نشان داده و راهي در جهت گسترش اسالم ناب 

محمدي  است.

حجت االسالم و المسلمین سید محمد محمدزاده

اشاره: در پی پروژه وسیع اسالم هراسی و اهانت به مقام واالی پیامبر مکرم اسالم  از سوی دنیای غرب، برای شناخت ریشه های این 
اقدام شیطانی از حجت االسالم سید محمد محمد نژاد خواستیم تا تحلیلی را در این زمینه ارائه دهد که از نظرتان می گذرد. 
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بـــه عمــوم جــوانـــان
در اروپـا و امریکای شمالی

پیام مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد 
کرد که درباره ی آنــها مستقیمًا با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب 
خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می انگارم، 
بلکه به این سبب که آینده ی ملّت و سرزمینتان را در دستان شما میبینم و نیز 
حّس حقیقت جویی را در قلبهای شما زنده تر و هوشیارتر می یابم. همچنین در 
این نوشته به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمیکنم، چون معتقدم که 
آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده اند. سخن من 
با شما درباره ی اسالم است و به طور خاص، درباره ی تصویر و چهره ای که از 
اسالم به شما ارائه میگردد. از دو دهه پیش به این سو ــ یعنی تقریبًا پس از 
فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی ــ تالشهای زیادی صورت گرفته است تا این 
دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و 
غرب  سیاسی  تاریخ  در  طوالنی  سابقه ای  متأّسفانه  آن،  از  بهره گیری  و  نفرت 
دارد. من در اینجا نمیخواهم به »هراس های« گوناگونی که تاکنون به ملّتهای 
انتقادی  بر مطالعات  با مروری کوتاه  بپردازم. شما خود  است،  القاء شده  غربی 
غیر  رفتارهای  جدید،  تاریخنگاری های  در  که  می بینید  تاریخ،  پیرامون  اخیر 
صادقانه و مزّورانه ی دولتهای غربی با دیگر ملّتها و فرهنگهای جهان نکوهش 
از دوره ی استعمار  از برده داری شرمسار است،  اروپا و امریکا  شده است. تاریخ 
سرافکنده است، از ستم بر رنگین پوستان و غیر مسیحیان خجل است؛ محّققین 
و موّرخین شما از خونریزی هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و 
یا به اسم ملّیت و قومّیت در جنگهای اّول و دّوم جهانی صورت گرفته، عمیقًا 

ابراز سرافکندگی می کنند.
این به خودی خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخشی از این 
فهرست بلند، سرزنش تاریخ نیست، بلکه از شما میخواهم از روشنفکران خود 
بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی 
باید معطوف  بازنگری در وجدان جمعی،  چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا 
به گذشته های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهّمی همچون شیوه ی 
برخورد با فرهنگ و اندیشه ی اسالمی، از شکل گیری آگاهی عمومی جلوگیری 

می شود؟
»دیگری«،  از  موهوم  ترس  و  نفرت  ایجاد  و  تحقیر  که  میدانید  بخوبی  شما 
من  اکنون  است.  بوده  ستمگرانه  سودجویی های  آن  تمام  مشترک  زمینه ی 
نفرت پراکنی،  بپرسید که چرا سیاست قدیمی هراس افکنی و  از خود  میخواهم 
این بار با شّدتی بی سابقه، اسالم و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار 
قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسالمی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ 
مگر چه معانی و ارزشهایی در اسالم، مزاحم برنامه ی قدرتهای بزرگ است و چه 

منافعی در سایه ی تصویرسازی غلط از اسالم، تأمین میگردد؟ پس خواسته ی 
اّول من این است که درباره ی انگیزه های این سیاه نمایی گسترده علیه اسالم 

پرسش و کاوش کنید.
تبلیغات  و  پیشداوری ها  به سیل  واکنش  در  که  است  این  من  دوم  خواسته ی 
منفی، سعی کنید شناختی مستقیم و بی واسطه از این دین به دست آورید. منطق 
سلیم اقتضاء میکند که الاقل بدانید آنچه شما را از آن میگریزانند و میترسانند، 
چیست و چه ماهّیتی دارد. من اصرار نمیکنم که برداشت من یا هر تلّقی دیگری 
از اسالم را بپذیرید بلکه میگویم اجازه ندهید این واقعّیت پویا و اثرگذار در دنیای 
امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه، 
تروریست های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسالم به شما معرفی 
کنند. اسالم را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اّول آن بشناسید. با اسالم 
آشنا شوید.  بزرگ آن )صلّی اهلل علیه وآله و سلّم(  پیامبر  قرآن و زندگی  از طریق 
من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیمًا به قرآن مسلمانان مراجعه 
کرده اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسالم )صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( و آموزه های انسانی و 
اخالقی او را مطالعه کرده اید؟ آیا تاکنون به جز رسانه ها، پیام اسالم را از منبع 
دیگری دریافت کرده اید؟ آیا هرگز از خود پرسیده اید که همین اسالم، چگونه 
و بر مبنای چه ارزشهایی طّی قرون متمادی، بزرگترین تمّدن علمی و فکری 

جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفّکران را تربیت کرد؟
بین  و سخیف،  موهن  چهره پردازی های  با  ندهید  اجازه  میخواهم  شما  از  من 
شما و واقعّیت، سّد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بیطرفانه را 
از شما سلب کنند. امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته 
است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. اگر چه 
هیچکس به صورت فردی نمیتواند شکافهای ایجاد شده را پر کند، اّما هر یک از 
شما میتواند به قصد روشنگرِی خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف 
بر روی آن شکافها بسازد. این چالش از پیش طراحی شده بین اسالم و شما 
جوانان، اگر چه ناگوار است اّما میتواند پرسش های جدیدی را در ذهن کنجکاو 
و جستجوگر شما ایجاد کند. تالش در جهت یافتن پاسخ این پرسش ها، فرصت 
مغتنمی را برای کشف حقیقت های نو پیش روی شما قرار میدهد. بنابراین، این 
فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از اسالم از دست ندهید تا 
شاید به یمن مسئولّیت پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ 
تعامل غرب با اسالم را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده تر به نگارش درآورند.
سیّدعلی خامنه اى
93/11/1

یاووز اوزوگوز )Yavuz Özoguz( از دیگر اندیشمندان 
این  است.  گفته  نامه سخن  این  درباره  که  ایست  برجسته 
اندیشمند آلمانی- ترک تبار در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا 
در برلین گفت: آنچه بیش از هر چیز در این نامه به چشم 
می خورد، خطاب شیوا، مستقیم و بدون واسطه معظم له با 
زبان خاص به جوانان کشورهای غربی است، لذا همین امر 
موجب شد تا این نامه دقایقی پس از ظهور در وب سایت 
دفتر رهبری، در بسیاری از پایگاه های اینترنتی جهان و حتی 

آلمان نیز قرار بگیرد.
نام  بیداری «  فراخوان  نوعی »  به عنوان  را  نامه  این  وی 
می برد و اذعان می کند: در فضای کنونی بسیاری از جوانان 
غربی احساس مطلوبی نسبت به زندگی روزانه خود ندارند 
ناامید و مایوس  و در واقع از سیاست های زمامداران خود 
از  دیگر  یکی  ساکِن غرب  مسلماِن  اندیشمنِد  این  هستند. 
وجوه برجسته دیگر این نامه را دعوت از جوانان برای تعمیق 
گفت وگوهای دینی میان آنها و درک معنی اسالم واقعی 

می داند. وی بر این نظر است که جوانان می توانند با کمک 
این نامه، گفتمان های بین ادیان و نیز گفتمان های درون 
دینی را به قدری تعمیق ببخشند که سرانجام به ارتقای صلح، 

دوستی و عدالت میان ملل بیانجامد.

و  نویسنده   )Stefan Landman( لندمن  استفان   
محقق امریکایی نیز ضمن بیان اینکه فهمیدن و دانش با 
رهبر  پیام  خواندن  شود،  می  آغاز  سخت  حقایق  یادگیری 
و  اسالم  از  صحیح  درک  برای  را  ایران  اسالمی  انقالب 
آشنایی با حقایق آن نه فقط به جوانان، بلکه به همه اقشار 

جوامع اروپایی و امریکایی توصیه می کند.

 ،)Charles Taliaferro( تالیافرو  چارلز  پرفسور 
استاد دانشگاه و عضو انجمن فیلسوفان آمریکا نیز در مصاحبه 
با یکی از خبرگزاری های جمهوری اسالمی ایران، تمرکز 
که  داند  می  آنهایی  کشاندن  چالش  به  را  نامه  این  اصلی 

قصد دارند اسالم را دینی خطرناک و ناقض حقوق دیگران 
معرفی کنند. ایشان در تحلیل این نامه بیان می دارد: برداشت 
آیت اهلل خامنه ای درباره اسالم و مسیحیت بسیار عمیق و 

هوشیارانه است.

و  تحلیلگر   ،)kevin barrett( برت  کوین  پرفسور 
پژوهشگر آمریکایی درباره پیام رهبر معظم انقالب اسالمی 
به جوانان اروپایی غربی و امریکای شمالی بیان داشت: امروز 
مفتخرم به اینکه پیام رهبر معظم انقالب اسالمی ایران، سید 
علی خامنه ای را برای جوانان غربی منتشر کنم که از جوانان 
غربی خواسته است تسلیم شرطی  سازی  های اسالم  هراسانه 
جوامعشان نشوند، بلکه به جای آن مستقل فکر کنند. شاید 
برای برخی از خوانندگان، اینکه یک رهبر اسالمی خواستار 
تفکر آزاد است، جای تعجب داشته باشد. در غرب، معمواًل 

چنین تصور می شود که آزاداندیشان با مذهب مخالفند. 

بازتاب های بین المللی پیام رهبری در کالم اندیشمندان و رسانه های غربی
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نــسـیــم تـــــــــــــــــا نــســیــم نسیم خبر

نسیم ات نسیم

مراسم غبار روبی مزار شهدا - 1393 دیدار مسئولین دانشگاه استامبول ترکیه  با ریاست دانشگاه - 1393

کارگاه 1روزه سامانه جامع پژوهش و فناوری - 1393

جلسه ستاد آزمون دکتری - 1393 برگزاری نشست امر به معروف و نهی از منکر در دانشکده کشاورزی - 1393

بازدید استاندار اصفهان از مرکز تحقیقات بذر دانشگاه - 1393



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و نهم 
 بهمن ماه 1393

9

یادگـــارینــسـیــم تـــــــــــــــــا نــســیــم

جشن پیروزی انقالب اسالمی

نسیم ات نسیمنسیم ات نسیم

جشنی متفاوت در دهه فجر امسال، با حضور شاد خانواده محترم کارکنان
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
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نشست مشترک رؤسا ودبیران شوراهای سیاستگذاری سما

سیاستگذاری  ودبیران شوراهای  رؤسا  نشست مشترک 
وچهارشنبه  شنبه  سه  روزهای  در  کشور  سراسر  سما 
مورخ  7 الی 8 بهمن ماه در سازمان سما  برگزار شد. 
در حاشیه برگزاری این نشست صبح روز چهارشنبه 8 
بهمن ماه با حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه ای تدارک دیده 
امام  والدت  تبریک  با  دیدار  این  در  .ایشان  بود  شده 
از  مجموعه ای  سما  سازمان  گفت:  عسگری)ع(  حسن 

امام  مطهر  حرم  در  که  ای  جلسه  در  حاضران  سپس 
راحل ترتیب داده شده بود با حجت االسالم والمسلمین  
ابراز  ضمن  ایشان  داشتند.  دیدار  خمینی  حسن  سید 
از حضور در جمع صمیمی کارکنان سمایی  خوشحالی 
ام در خدمت  توانسته  امروز  این که  از  عنوان داشت:» 
و  فرهیخته  محترم،  ریاست  ویژه  به  و  گرامیان  شما 
توانمند سازمان سما  جناب آقای دکتر قلی زاده، باشم 
مسرور و خوشحالم.« وی در ادامه سخنان خود اظهار 
داشت:»بزرگان ما کسانی هستند که کتاب هایی در باره 
از  است.  زهد  کتاب  موضوع  اساسًا  و  اند  نگاشته  زهد 

دانش آموزان در سنین ابتدایی تا دانشجویان را در اختیار 
دارد که اهمیت و حساسیت فعالیت های این سازمان را 

دو چندان می کند.
از  تقدیر  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
مسؤولین اسبق دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان سما در 
ایجاد و گسترش کمی و کیفی فعالیت  های این سازمان 
اظهار داشت: »خوشبختانه اساسنامه جدید سازمان سما 
مرکزی  امنای  هیأت  در  جامعه  امروز  نیاز  با  متناسب 
دانشگاه آزاد اسالمی به تصویب رسیده است که  باعث 

می شود کارها کیفی تر از گذشته انجام شود.«

نظر امام تفکر از زهد و عبادت نیز اولی است و حتی در 
روایات داریم که یک ساعت تفکر مساوی با هفتاد سال 

عبادت است .« 
در ادامه ریاست سازمان سما وچند تن از رؤسای شورای 
ارائه  و  ایراد سخنرانی  به  ها  استان  سما  سیاستگذاری 
گزارش پرداختند. دکتر صافی دستجردی رئیس شورای 
جلسه  این  در  نیز  اصفهان  استان  سما  سیاستگذاری 
سمااستان  حوزه  عملکرد  وضعیت  از  گزارشی  ارائه  به 
جماعت  نماز  اقامه  با  جلسه  پرداختند.سپس  اصفهان  

ظهر وصرف ناهار به اتمام رسید.

برگزاری جشن دانش آموختگی 
در آمــوزشـکـده دختـرانه

جشن دانش آموختگی دانشجویان ترم آخر و دانشجویان آموزشکده   
فنی و حرفه ای سما دختران اصفهان روز پنجشنبه 9 بهمن ماه 93 همزمان با 
میالد باسعادت حضرت امام حسن عسگری)ع( و آغاز دهه فجر انقالب اسالمی، 
گردید.  برگزار  بصری  و  سمعی  سالن  محل  در  آموزشکده  مسئولین  حضور  با 
مراسم با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید و سرود ملی جمهوری اسالمی ایران 

آغاز گشت. سپس خانم ناجی ریاست آموزشکده به ایراد سخنرانی برای حضار 
اساتید و کارآفرینان موفق آموزشکده، تجربیات و  از  پرداختند و دکتر میسمی 
موفقیتهای خود را در اختیار دانشجویان قرار دادند. در ادامه سه نفر از دانشجویان 
آموزشکده به اجرای موسیقی پرداختند و یکی از نونهاالن، سرودی را قرائت کرد. 
در پایان، لوح تقدیر وجوایز ارزنده به دانشجویان ممتاز)معدل کل 18 به باال( و 

لوح یادبود به کلیه دانشجویان اهدا شد.

همکار گرامی جناب آقای مهندس مظاهری
ضایعه درگذشت  پدر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم.

»خداوند متعال روح پاکشان را با موالیش علی )ع( محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.«                                           همکاران حوزه معاونت سما اصفهان )خوراسگان(



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و نهم 
 بهمن ماه 1393

11 ز چشم اندا

معاون فرهنگی دانشگاه خطاب به رئیس جمهور:

حیات تمدن اصفهان در 
گـرو زاینده رود است

بسم اهلل الرحمن الرحیم

آن را که فضل دانش و تقوا مسلم است         
هر جا قدم نهد قدمش خیر مقدم است

به سپاهان ، خطه ی آسمانی علم و فرهنگ، به خاستگاه مدنیت 
افراشته ی ایران اسالمی، عرصه همیشه ی عشق و ایثار، زادگاه 

انقالب اسالمی، شهر مردمان سخت کوش، 
شهر افراز مندان هنرمند ، هنرمندان دانشور،  عالمان  و دانشوران 
آمدید،   خوش  تجارت،  و  اقتصاد  و  هنر  و  صنعت  شهر  متعهد، 

اصفهانی که امام الله ها در وصفش فرمودند:
روز  یک  در  که  یابید  می  اصفهان  چون  شهری  دنیا  »کجای 

سیصد و هفتاد شهید تقدیم انقالب نماید.«
اصفهان با بیش از هزاران سال تاریخ زنده ی  اندیشه و انگیزه، 
مختلف  های  دوره  در  خود،  انسانی  و  جغرافیایی  ساختار  بر  بنا 
تاریخی نقش کلیدی در همه ی رخدادهای سیاسی و اجتماعی 
ایران و حتی جهان اسالمی داشته است  و به جرات می توان 
گفت آفرینش فکر و ایده ی سیاسی و اجتماعی در بیشتر دوره ها، 
دست آورد اندیشمندان این خطه بوده است. صرف نظر از نقش 
اصفهان طی دوره های تاریخی، در دوران معاصر از دوران قاجار 
انقالب اسالمی و صحنه های  دفاع مقدس، نقش  تا پیروزی 

تعیین کننده ی مردم اصفهان حقیقتی انکار ناپذیر است .
جناب آقای رئیس جمهور، مردم اصفهان از شما درخواست دارند، 

اصفهان همچنان شهر فرهنگ، هنر و تمدن باقی بماند.
در اولویت نخست از دولت شما انتظار داریم  به عنوان مهمترین 
ایران،  مرکزی  منطقه  در  آب  بر  مبتنی  تمدن  استقرار  عامل 
تا  سرچشمه  از  را  رود  زاینده  آب  بخش  حیات  جریان  استمرار 
پایاب تضمین فرمایید. حیات تمدن اصفهان در گرو زاینده رود 

است. زاینده رود و اصفهان نه تنها متعلق 
به تمدن اسالمی و ایرانی بلکه متعلق به 

تمدن جهان است.
هنر  اهل  تمامی  دوم،  ی  مرتبه  در 
تفکر،  و  اندیشه  اصحاب  فرهنگ،  و 
اسالم  تعالیم  و  قرآنی  فرهنگ  مروجان 
سیره  و  نبوی  سنت  مروجان  رحمانی، 
و  )ره(  خمینی  امام  روش  راه  و  علوی 
رهبر فرزانه ی  انقالب اسالمی، مبلغان 
فرهنگ علمی- دینی، ایفاگران نقش در 
عرصه های تئاتر ، آیین های نمایشی و 
سینما، نقاشان چیره دست و زیبا اندیش، 
و  موسیقی  خوش  ی  رایحه  نوازندگان 
دهندگان  نشر  و  دانایی  دهندگان  اشاعه 
کتاب این یار مهربان، زبان گویای مردم 
مردم  تیزبین  چشمان  و  مطبوعات  در 
آفرین در  اندیش اصفهان و هنر  ظریف 
رسانه های مکتوب، صوتی و تصویری، 
تولید  و  تجسمی  هنرهای  آفرینشگران 
کنندگان صنایع هنری و دستی و شاعران 
نیک طبع انتظار دارند که دایره خیال و  
اندیشه ی ایشان، آسان تر  به پرواز درآید 
و فضای مناسب برای تولید معنا و  خلق 
ی  دهنده  زینت  فرهنگی  محصوالت 

زندگی ایرانیان و جهانیان گردد.
از شما درخواست داریم فرهنگ و هنر را 
دولتی نکنید، قافله ساالر دولت فرهنگی 
دولت  ی  نامه  میثاق  براساس  باشید. 
تدبیر و امید و برنامه های انتخاباتی خود، 
هنری  و  فرهنگی  نهادهای   و  انجمن 
را  فرهنگ  و  هنر  اصحاب  از  متشکل 
میدان دهید و آنان را سامان بخشید، به 
طوری که مجامع و تشکل های هنری 
باشند  ساز  تصمیم  فرهنگی  موسسات  و 
و  یار  و  رهنما  هادی،  را  شما  مدیران  و 
به  ای  موزه  شهر  اصفهان،  باشند.  یاور 
را  گردشگری  است،  شهر  تمام  وسعت 
فرهنگ  اقتصاد  و  دهید  قرار  اولویت  در 
ی  برنامه  در  و  بخشید  رونق  را  هنر  و 
بیست ساله اصفهان را از شهر صنعتی و 
پیامدهای منفی آن  به شهر فرهنگ و 
هنر تبدیل کنید. ما از گنج بزرگ معنوی 
و میراث عمیق تمدنی و فرهنگ  خالق 
آن  مزایای  و  مواهب  از  اما  برخورداریم، 
دیار  در  ایم.  گردشگران  مانده  محروم  
در   . خواهند  می  تازه  هوای  اصفهان 
افتخار  اصفهان  ها  فرهنگ  گفتگوی 
دارد.  را  شهر   14 با  خوانندگی  خواهر 
که  دارد  را  ظرفیت  این  عزیز  اصفهان 

اصفهـان  چون  دنیا شهری  کجای 
یابید که در یک روز سیصد و  می 

هفتاد شهید تقدیم انقالب نماید.
فرهنگ و هنر را دولتی نکنید، قافله 

ساالر دولت فرهنگی باشید.

و  باشد  کشور  فرهنگی  سیاسی  مرکز 
شکوهمندانه  بازگشت  دار  طلیعه  شما 
دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسالمی 
استان  در  فجر  مبارک  دهه  در  ایران 

اصفهان باشید .
ساز  زمینه  داریم  درخواست  شما  از 
اندیشی  هم  برای  مرکزی  گیری  شکل 
در  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  همکاری  و 
ایران  بخش  اعتال  که  باشید  اصفهان 
تصمیم  ی  عرصه  در  و  باشند  اسالمی 
سازی و تصمیم گیری و نظارت مددیار 
شما در دولت باشند و  به عنوان کانونی 
برای تعامل سازنده با جهانیان و گفتگوی 
بین فرهنگ ها و ارتباط بین ملت ها در 
خدمت انقالب اسالمی قرار گیرند.جهت 
فناورهای  و  ابزارها  مهم،  این  تحقق 
تولید  تغییر در روش و  نوین فرهنگی و 
پاسداشت  در  است.  مناسب  محتوای 
حقوق شهروند فرهنگی و نهادینه کردن 
شما  دولت  انشاءاهلل  ورزید.  اهتمام  آن 
و  شهروندان  فرهنگی  حقوق  ی  الیحه 
تکریم آفرینشگران فرهنگی و هنری را 
تقدیم  هنر  و  فرهنگ  اهل  همکاری  با 
استمرار  بنماید.  اسالمی  شورای  مجلس 
و پایداری دولت فرهنگی از خداوند برای 
شما طلب توفیق داریم . رجاء واثق دارد 
سال  خود  که  دانشمند  جمهور  رئیس 
فرهنگی  راهبردی  مدیریت  سکاندار  ها 
کشور بوده اند،  نظر هر چه مساعدتر به 
سند توسعه فرهنگ و هنر استان داشته و 
در این این زمینه چون همیشه پشتیبان 
خادمین فرهنگ و هنر این خطه باشند . 
بر این اساس اقتضا دارد در برش استانی 
، برخی اهداف و  برنامه های توسعه  در 
جدی  طور  به  زیر  فرهنگی  راهبردهای 
گیرد:  قرار  ویژه  اهتمام  و  توجه  مورد 
از  بسیاری  حل  کلید  که  باوریم  این  بر 
فناوری  و  اجتماعی  و  اقتصادی  مسایل 
است.  فرهنگ  به  بنیادین  توجه  گرو  در 
بر همین اساس راهبردهای زیر پیشنهاد 

و  هنرمندان 
فرهیختگان 
اصفهـان در 
حیات  تاریخ 
فرهنــگی 
خــویـش 
افتخـارهای 
برای  فراوان 
ایران اسالمی 

آفریده اند

می گردد:
در  دینی  اصیل  فرهنگ   توسعه  و  تعمیق   *

جامعه
و  مدیریت  در  مردمی  حداکثری  مشارکت   *

اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری
* استقرار تفکر راهبردی و برنامه محوری در 

نظام های مدیریت فرهنگی و هنری
پایش  و  رصد  الگوی  استقرار  و  طراحی   *

فرهنگی و هنری
رتبه  و  استاندارد  الگوی  استقرار  و  طراحی   *
بندی محصوالت و خدمات فرهنگی و هنری 

در طراز معیاری های ملی و جهانی
و  دینی  رسوم  و  ها  آیین  توسعه  و  تقویت   *
پیوندهای  تحکیم  رویکرد  با  محلی  و  بومی 

فامیلی و اجتماعی
* طراحی و استقرار استاندارد اماکن فرهنگی 

و هنری
با  پویا،  فرهنگی  سازمان  به  یابی  دست   *
انسانی  منابع  با  و  پایدار  اعتباری  پشتوانه 

متخصص ، متعهد توانمند و با انگیزه
پایه ی  بر  هنری  و  فرهنگی  خدمات  ارائه   *
از  گیری  بهره  با  برابر   دسترسی  و  فرصت 

فناوری نوین
برای  فرهنگی  پیوست  استقرار  و  طراحی    *

پروژه های مهم و بزرگ استان
* تقویت و تحکیم نقش و کارکرد مسجد به 

از هزاران سال  بیش  با  اصفهان 
تاریخ زنده ی  اندیشه و انگیزه

عنوان محور اصلی توسعه ی فرهنگی و هنری
اشتراک گذاری دستاوردهای  به  و  دانش  الگوی مدیریت  استقرار   *

فرهنگی و هنری
جناب رئیس جمهور:

در پایان اصحاب فرهنگ و هنر استان انتظار دارند، اصفهان با همه ی 
شود،  دیده  ایران  ی  آینده  در  اش  پیشینه  و  تبار  و  منزلت  و  مقام 
خویش  فرهنگی  حیات  تاریخ  در  اصفهان  فرهیختگان  و  هنرمندان 
افتخارهای فراوان برای ایران اسالمی آفریده اند، همچنان پا به پای 
دولت تدبیر و امید آماده ی همکاری و تعامل با دولت و نظام اسالمی 
هستند و امید دارند از توان، فکر، مهارت و اندیشه ی ایشان در  توسعه 

ی فرهنگی و هنری کشور بهره گرفته شود.
هنرمندان و فرهیختگان این مرز و بوم با وجود این که با مشکالت 
های  مولفه  باالی  های  هزینه   ، امکانات  کمبود   ، معیشتی  فراوان 
فرهنگی و هنری، سردی بازار محصوالت فرهنگی، کمبود اعتبارات 
نهادهای مرتبط روبرو هستند، ولی از هیچ تالشی برای ارتقای فرهنگ 
و هنر استان فرو گذار نخواهند کرد و همواره توفیق و سربلندی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، سرافرازی رهبر بزرگوار انقالب اسالمی و 
پیروزی و موفقیت دولت مردان و ریاست محترم جمهور کارآزموده  را 

از خداوند متعال خواستارند.

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس         که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

اشاره:
همزمان با سیزدهمین سفر استانی هیأت دولت تدبیر 
ایثارگران  از  به استان اصفهان، جمع کثیرى  امید  و 
کردند  دیدار  روحانی  دکتر  با  استان  برگزیدگان  و 
فرهنگی  معاون  اسماعیلی  رضا  دکتر  دیدار  این  در 
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اجتماعی  و 
از سوى اصحاب فرهنگ  نمایندگی  به  )خوراسگان( 
و هنر به ایراد سخنرانی پرداخت که متن سخنرانی 

ایشان از نظرتان می گذرد:



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و نهم 
بهمن ماه 1393
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با حضور دکتر میرزاده صورت گرفت:

حمایت شورای راهبردی دانش بنیان از طرح »نانو رس« 
واحد اصفهان )خوراسگان(

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ در جلسه 
شورای راهبردی اقتصاد و سرمایه گذاری 
با  که  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بنیان  دانش 
حضور دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه 
شورا  این  اعضای  دیگر  و  اسالمی  آزاد 
»نانورس«  تولید  طرح  از  شد،  برگزار 
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
ریزگردها،  با  مبارزه  برای  )خوراسگان( 
اعالم  زایی  بیابان  و  بادی  فرسایش 

حمایت شد.
طرح تولید »نانورس« که توسط دانشگاه 
)خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد 
به شکل غیر صنعتی تولید شده تا باعث 
با  مقابله  و  خاک  فرسایش  از  جلوگیری 
با  را  کشور  امروز  که  شود  ریزگردهایی 
ساخته  مواجه  محیطی  زیست  بحران 

است.
دکتر میرزاده در خصوص این طرح گفت: 
شرایط  این  در  کشور،  نیاز  به  توجه  با 
ملی  سطح  در  طرح  این  که  است  الزم 
با  طرح  این  است  الزم  و  شود  انجام 
حالت  از  و  شود  انجام  باالتری  ظرفیت 
اجرا شود  حالت صنعتی  به  نیمه صنعتی 
که سرمایه این طرح توسط دانشگاه آزاد 
اسالمی و با مشارکت بخش خصوصی و 

پژوهش های محققان، تامین می شود.

مخترع نانورس افزود: با توجه به اهمیت 
جغرافیایی کشورمان که در منطقه خشک 
همچنین  و  شده  واقع  خشک  نیمه  و 
به  مشکالت  و  ها  بیابان  سطح  افزایش 
همچنین  و  ریزگردها  توسط  آمده  وجود 
از  تا  آن شدیم  بر  دنیا  روز  منابع  مطالعه 
نانورس در  از  استفاده  و  تولید  تکنولوژی 

رفع این مشکالت یاری بگیریم. 
پدیدار در توضیح نتایج حاصل از عملکرد 
بعمل  تحقیقات  در  افزود:  محصول  این 
آمده، نمونه هایی از خاک تپه های شنی 
دشت خارا تهیه گردید و به منظور بررسی 
عملکرد نانو رس در تثبیت خاکهای شنی 
استفاده  آزمایشگاهي مورد  باد  تونل  یک 
بادسنج  توسط  باد  سرعت  گرفت.  قرار 
باد  سرعت  شد.  کنترل  و  گیري  اندازه 

نام  رس«  »نانو  است  گفتن  شایان 
فناوری  از  استفاده  با  است که  محصولی 
نانو می تواند در ثبیت شن های روان و 
بادی  زایی، فرسایش  بیابان  از  جلوگیری 
و پراکنش ریزگردها تأثیری جدی داشته 

باشد. 
دوره  التحصیل  فارغ  پدیدار  مرجان 
دکتری خاکشناسی دانشگاه آزاد اسالمی 
نانو  مخترع  و  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
محصول  این  در  گفت:  توضیح  در  رس 
شود  می  استفاده  طبیعی  ترکیبات  از 
معضل  رفع  باعث  اینکه  بر  عالوه  تا 
بیابانزایی،حرکت شنهای روان و پراکنش 
خصوصیات  بهبود  باعث  شود،  ریزگردها 
خاک شده و مشکالت زیست محیطی نیز 

بر جای نگذارد. 

 10 ارتفاع  در  تحقیق  در  استفاده  مورد 
ثانیه  بر  متر   18/7 زمین  سطح  متری 
تنظیم  ساعت  بر  کیلومتر   67/32 معادل 
شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین طرح 
آزمایشی نشان داد که در نمونه شاهد با 
افزایش سرعت باد، میزان فرسایش خاک 
بطور معنی داری افزایش یافته است و در 
غلظت  با  نانورس  از  شده  اسپری  نمونه 
3 گرم در لیتر برای استفاده در یک متر 

مربع بهترین نتیجه را در تثبیت داشت.
اجرای  در  اینکه  بیان  با  پدیدار  مرجان 
این طرح، دکتر احمد جاللیان، دکتر پیام 
نجفی، دکتر مجید عبدوس و دکتر ناصر 
هنرجو با وی همکاری داشته اند گفت: با 
توجه به نتایج حاصله اجرای این طرح از 
نظر اقتصادی و علمی برای کشور توجیه 
پذیر بوده و همچنین توان اجرای آن در 
سطح منطقه می تواند برای کشور عالوه 
وارد  ریزگردهای  قطعی  مشکل  رفع  بر 
شده از کشورهای همجوار موجب افزایش 

درآمدهای ارزی کشور نیز خواهد شد. 
الزم به ذکر است این اختراع توسط ستاد 
معاونت  جمهوری،  ریاست  نانو  توسعه 
پژوهــشی اصفـــهان)خوراسگان( مورد 
تأیید علمی قرار گرفته است و در قالب 2 
به  مالکیتهای صنعتی  اختراع در سازمان 

ثبت رسیده است.

در سی و دومین جشنواره صورت گرفت:

اثــر تـألیفی عـضو هـیأت عـلمی واحـد 
اصفهان)خوراسگان( کتاب برگزیده سال کشور

هشت  مجموعه  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
ایران«  معماری  آثار  فرهنگ  »گنجینه  جلدی 
علمی  هیأت  عضو  زاده  پهلوان  لیال  تألیفی  اثر 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  معماری  گروه 
اصفهان)خوراسگان( در سی و دومین جایزه کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران، جایزه اثر برگزیده 

در بخش معماری را به خود اختصاص داد.

لیال پهلوان زاده که لوح تقدیر خود را از دستان 
ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن 
روحانی دریافت کرده است، در این باره گفت: این 
کتاب در طول 11 سال و در 8 جلد تالیف گردیده 
معماری  میراث  ایران،  معماری  آثار  بررسی  به  و 
صنعتی معاصر ایران، معماری استان اصفهان، یزد 
و در نهایت کارخانه های ایران و جهان پرداخته 

است.
جلدی  هشت  مجموعه  در  افزود:  زاده  پهلوان 
برای  که  ایران«  معماری  آثار  فرهنگ  »گنجینه 
دومین بار از سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی 
است،  شده  منتشر  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
معماری  آثار  فرهنگ  »گنجینه  کلی  عنوان  با 

ایران«، درباره معماری صنعتی ایران است. 
پهلوان زاده همچنین اظهار کرد: نخستین بخش 
استان  معماری  به  جلد  پنج  در  مجموعه  این 
صنعتی  »معماری  دارد.  اختصاص  اصفهان 
مجلدات  عنوان  اصفهان«  استان  ایران:  معاصر 
اول و دوم این مجموعه است. همچنین »اسناد 
عنوان  اصفهان«  کارخانه های  روزنامه های  و 
مجلدات سوم، چهارم و پنجم این مجموعه است 
و دو جلد ششم و هفتم این مجموعه به معماری 
صنعتی استان یزد اختصاص دارد و در نهایت جلد 
هشتم و پایانی آن نیز درباره کارخانه های مرمت 

شده ایران و جهان است.

مجموعه  این  نخست  چاپ  گفت:  زاده  پهلوان 
در سال گذشته با شمارگان هزار نسخه از سوی 
بود  شده  منتشر  نظر«  باغ  »معمارخانه  انتشارات 
سال  یک  به  نزدیک  گذشت  از  پس  اکنون  و 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  انتشارات  سوی  از 

اصفهان)خوراسگان( تجدید چاپ شده است.
آزاد  دانشگاه  معماری  گروه  علمی  هیأت  عضو 
خصوص  در  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
جلدی  سه  مجموعه  افزود:  خود  جدید  تألیفات 
اصفهان«  شهر  تاریخی  مدارس  نگاری  »مستند 
نگاری  »مستند  جلدی  دو  کتاب  همچنین  و 
جدیدترین  اصفهان«  شهر  تاریخی  حمام های 
پژوهش های من است که تا پایان اسفند 1393 از 
سوی انتشارات »معمارخانه باغ نظر« در دسترس 

عالقمندان و مخاطبان عزیز قرار خواهد گرفت.
دوره جایزه  دومین  و  در سی  است  شایان گفتن 
برتر  اسالمی، جایزه کتاب  کتاب سال جمهوری 
اسالمی  جمهوری  محترم  ریاست  توسط  سال 
به هشت نفر از برگزیدگان، اهدا شد که عناوین 

مؤلفین و کتب برتر به شرح زیر است:  

االحادیث  مجمع  کتاب  محسنی،  آصف   محمد 
المعتبر 

 احمد امامی، کتاب جامع گیاه دارویی، 

معماری  آثار  فرهنگ  زاده، گنجینه   پهلوان  لیال 
ایران

 سعید حمیدیان، کتاب شرح شوق

 همایون مطیعی، زمین شناسی درون چاهی

موسوی  سیدکاظم  بزرگ،  تهران   دانشنامه 
بجنوردی

شهید  موسوعه  کتاب  ناشر  ناطقی،  اوسط   علی 
ثانی

جالل ستاری، ترجمه کتاب جامعه شناسی تئاتر

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر و همگام با 
دوازده واحد دانشگاهی کشور، هشت مرکز تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی با 
حضور استاندار اصفهان و بصورت ویدئو کنفرانسی با حضور همزمان دکتر حمید 
در  دانشگاه  پزشکی  مقام  قائم  الریجانی  باقر  دکتر  و  دانشگاه  رئیس  میرزاده، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( آغاز به کار کرد.  
این هشت مرکز شامل مراکز تحقیقاتی سم شناسی، بیو مواد، گیاهان دارویی، 
بیوفوتونیک)لیزر در دندانپزشکی(، ارتقاء سالمت سالمندان، دندانپزشکی قانونی، 

سلولهای بنیادی فک و دندان و مرکز رشد گیاهان دارویی است.
با  همزمان  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  شده  یاد  مراکز 
پزشکی  دانشگاهی  واحدهای  در  دیگر  تحقیقاتی  مرکز  و  طرح  پنجاه  از  بیش 
مشهد،  یزد،  کرمان،  خمین،  مشهد،  کرج،  دندانپزشکی،  دارویی،  علوم  تهران، 
کازرون، ساری، سما  و با پیام دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
کشور از طریق ویدیو کنفرانس و توسط استاندار اصفهان به بهره برداری رسید.

در  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مرکزی  پژوهشگاه  رئیس 
از  دانشگاه  این  مرکزی  پژوهشگاه  گفت:  تحقیقاتی  مراکز  این  گشایش  آیین 
اکنون دارای 12 مرکز تحقیقاتی و شش  هشت سال قبل تأسیس شده و هم 

اتاق دستگاهی است.
محمد مهدی قیصری با بیان اینکه طراحی و فعالیت این پژوهشگاه در سطح 
استان و کشور منحصر به فرد است، افزود: مرکز تحقیقاتی سم شناسی به آنالیز 

مواد مختلف و آلودگی در آب، خاک و هوا می پردازد.
مرکز  این  در  شده  استفاده  آزمایشگاهی  های  دستگاه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تحقیقاتی دارای فناوری های باالست و نخستین بار در استان اصفهان تجمیع 
شده است، اظهار کرد: این مرکز مورد توجه بخش های مختلف از جمله حوزه 

سالمت استان و اداره کل استاندارد و ایمنی است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در مرکز تحقیقاتی سم شناسی 35 آنالیز مختلف 
را می توان روی آب انجام داد، تصریح کرد: ما نخستین مرکز در استان اصفهان 

و چهارمین مرکز در کشور در زمینه سم شناسی هستیم.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( نیز در 
این آیین گفت: این دانشگاه عالوه بر مجوز مراکز تحقیقاتی پزشکی، پیش از این 

موفق به دریافت مجوز برای مراکز تحقیقاتی بذر و بتن نیز شده است.
و  فک  بنیادی  های  سلول  تحقیقاتی  مرکز  اندازی  راه  به  اشاره  با  نجفی  پیام 
با پژوهشگاه رویان و ویژه  نامه مشترک  دندان افزود: این مرکز حاصل تفاهم 

دندانپزشکی است.
موفق   1390 سال  در  دارویی  گیاهان  رشد  مرکز  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
به دریافت مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد، اظهار کرد: 
تاکنون 75 شرکت دانش بنیان در این مرکز رشد مستقر شده که تعدادی از آنها 

به تولید انبوه و صادرات به قاره های دیگر از جمله آفریقا رسیده اند.
دندانپزشکی  حوزه  در  نیز  را  لیزر  و  مواد  بیو  تحقیقاتی  مرکز  دو  فعالیت  نجفی 
پزشکی  همکاری  با  نیز  قانونی  دندانپزشکی  تحقیقاتی  مرکز  گفت:  و  دانست 
قانونی استان اصفهان و با برخورداری از پیشرفته ترین دستگاه ها ایجاد شده 

است.
وی فعالیت دو مرکز تحقیقاتی ارتقاء سالمت سالمندی و گیاهان دارویی را نیز 
در جهت سالمت جامعه دانست و افزود: در مرکز گیاهان دارویی که با همکاری 

خیران ایجاد شده به بحث طب سنتی نیز توجه ویژه شده است.
شایان گفتن است دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با داشتن مراکز 
تحقیقاتی، دهها شرکت دانش بنیان، حدود 3000 مقاله علمی و صدها عنوان 

کتب منتشره خود از جایگاهی مهم در کشور برخوردار است.

گامی بلند در عرصه تحقیقات و فناوری:

افتتاح همزمان هشت مرکز 
تحقیقاتی علوم پزشکی در 
واحد اصفهان)خوراسگان(



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
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فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی که 
در  معتبر  پژوهشی  علمی-  نشریات  از  یکی 
حوزه علوم تربیتی کشور است. اولین شماره 
خود را در پاییز سال 1378 با عنوان »دانش 
و پژوهش« به سردبیری دکتر یارمحمدیان و 
مدیر مسئولی دکتر احمدعلی فروغی ابری به 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امتیازی  صاحب 
خوراسگان )اصفهان( در حوزه روانشناسی و 
سال  بهار  در  رسانید.  چاپ  به  تربیتی  علوم 
عنوان  با  شدن  تخصصی  راستای  در   1383
به  تربیتی«  علوم  در  پژوهش  و  »دانش 
صورت فصلنامه ایی با تعداد هشت مقاله در 
هر شماره به کار خود ادامه داد و در نوزدهمین 

گزینه  دانشجویان  و  اساتید  پژوهشگران، 
حوزه  در  مقاله  ارسال  جهت  انتخابی  اول 
برنامه  در  پژوهش  نشریه  درسی  برنامه 
در  آنکه  با  نشریه   این  است.  درسی  ریزی 
بعضی مخالفت ها  و  زیاد  با دشواریهای  ابتدا 
دریافت  را  نشریات  کمسیون  مجوز  توانست 
حوزه  در  افتخاری  به  اکنون  هم  ولی  نماید 
اکنون  تربیتی کشور بدل شده است و  علوم 
گام هایی استواری جهت دریافت نمایه های 
بین المللی را بر می دارد که این موفقیت ها 
جز در سایه تالش، همدلی و همکاری همه 

دوستان امکان پذیر نشده است.

 97 دارای  اکنون  هم  نشریه  این  رسانید.  چاپ  به  کشور  علمی 
ایران  در سرتاسر  معتبر  دانشگاههای  از  و متخصص  فعال  داور 
از  و  شد  خریداری  نشریه  جهت  ایی  سامانه   1388 سال  است. 
سال 1390 تاکنون کل فرایند ارسال مقاله بوسیله نویسندگان و 
داوری مقاالت و چاپ آن به صورت الکترونیک انجام می شود. از 
بهار 1390 تاکنون 1486 مقاله در سامانه ثبت شده است که 192 
مقاله منتشر شده است. تعداد زیاد مقاالت ثبت شده در سامانه 
نشان از اقبال جمعی به این نشریه دارد که این مساله سبب شده 
باشند.  داشته  عنایت  نشریه  دوماهنامه شدن  به  تحریریه  هیات 
خوشبختانه این نشریه توانسته است با تسریع فرایند داوری در 
و  باشد  علوم  وزارت  نشریات  کمسیون  آمد  روز  نشریات  زمره 
جلو  فصل  نشریه یک  انتشار  در   ، مقاالت  کیفیت  ارتقاء  ضمن 
نویسندگان،  برای  گفت  توان  می  اطمینان  با  اکنون  هم  باشد. 

شماره این نشریه  که در پاییز سال 1387 به چاپ رسید در تداوم 
کمسیون  از  مجوز  دریافت  منظور  به  شدن  تخصصی  سیاست 
نشریات وزارت علوم تحقیقات و فن آوری به عنوان »دانش و 
پژوهش در علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی« تغییر نام داد. تمام 
دست اندرکاران  این نشریه معتقد بودند با سیاستگذاری درست 
بینانه می توان ضمن کسب مجوز از کمسیون نشریات  و واقع 
وزارت علوم اقبال جامعه علمی کشور را به ارسال مقاله به این 
انجام  این جهت رایزنی های متعددی  از  نشریه دو چندان کرد 
گرفت تا در نهایت ارتباط با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 
میسر گشت و یکی از مجوزهای علمی پژوهشی این انجمن را 
که دانشگاه های مطرح ایران دنبال می کردند به خود اختصاص 
در  »پژوهش  عنوان  با  را  خود   28 شماره   1390 بهار  در  و  داد 
برنامه ریزی درسی« و درجه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات 

دکتر نرگس کشتی آرای
مدیر داخلی فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی

واحد  نخبگان  و  جوان  پژوهشگران  باشگاه  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
برترین  جمع  در  را  خود  جایگاه  متوالی  دوره  چندمین  برای  اصفهان)خوراسگان( 

باشگاههای کشور حفظ کرد.
در آیین اختتامیه پانزدهمین اجالس سراسری روسای باشگاههای پژوهشگران جوان 
و نخبگان کشور مهندس امید خواجه به عنوان رییس برتر باشگاه پژوهشگران جوان 
و نخبگان کشور معرفی و از خدمات چند ساله ایشان در این باشگاه تجلیل شد. دفاتر 
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحدهای علوم و تحقیقات تهران، تبریز، تهران 
این  برگزیده  باشگاههای  دیگر  از  همدان  و  اراک  بندرعباس،  جنوب،  تهران  شمال، 
باشگاه پژوهشگران  پانزدهمین اجالس سراسری روسای  بودند. گفتنی است  اجالس 
جوان و نخبگان کشور با حضور تنی چند از مسوولین کشوری، مسوولین دانشگاه آزاد 
اسالمی، روسای باشگاه پژوهشگران جوان و مسوولین بنیاد ملی نخبگان به میزبانی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس برگزار شد. 

ژپوهش و فناوری

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی
نشریه معتبر علمی - پژوهشی دانشگاه های کشور

از انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

برای چندمین سال پیاپی صورت گرفت:

درخشـش باشـگاه پـژوهشـگران جـوان واحـد 
اصفـهان)خوراسـگان( در جـایگاه برتـریـن هـا



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و نهم 
بهمن ماه 1393

ژپوهش و فناوری14

اتزه اهی نشر

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی بازاریابی شبکه ای سالم و ناسالم و تحلیل جرم شناختی جرایم اقتصادی
نویسندگان: مهدی جلیلیان - مسعود حیدری

عنوان: فرآیندهای گرمابی و سامانه های کانسارساز
ترجمه: علی خان نصر اصفهانی 

عنوان: راهنمای مطالعه اصولی بناهای تاریخی وعوامل آسیب در آن ها
نویسنده: گ.دآنجلیس دوسات

مترجم: بهنام پدرام

عنوان: معرفی هورمانهای گیاهی
نویسندگان: فروغ مرتضایی نژاد - مهتاب اصفهانی زاده حسین پور

عنوان: پرورش عناب در شرایط خشک و نیمه خشک
نویسنده: حسینعلی اسدی قازنه

عنوان: مجموعه مقاالت - دکتر سید احمد تویسرکانی
تدوین و گردآوری: دکتر اعظم رجالی و فائزه طالقانی

از انتشارات واحد اصفهان )خوراسگان(
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مدیـرکـل صـدا و سیـمای استـان اصفهـان:

ضرورت نـهایت  بهـره برداری از فرصت 
گرانقدر  برگزاری اجالس آسایهل 2015

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ باید با برنامه ریزی دقیق و همه جانبه 
نگر، از فرصت گرانقدر حضور روسای بیش از 190 دانشگاه مهم جهان 
در اجالس بین المللی آساهیل 2015 در ایران و به میزبانی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( نهایت بهره برداری را بعمل آورد.  

سیمای  و  صدا  استانی  شبکه  جدید  مدیرکل  افزادی  احمدی  مسعود 
هدف  با  ایشان،  با  همراه  هیات  و  فروغی  دکتر  دیدار  در  که  اصفهان 
تبریک انتصاب وی سخن می گفت، افزود: برگزاری اجالس با اهمیت 
آسایهل 2015 با حضور استادان و فرهیختگان کشورهای مختلف جهان، 
فراهم  ایران  عالی  آموزش  برای عرصه  را  زیادی  تواند ظرفیتهای  می 

نماید.
احمدی با تأکید بر آمادگی شبکه استانی اصفهان بر هر گونه همکاری 
در بازتاب اجالس بین المللی آسایهل 2015 اظهار کرد: صدا و سیمای 
و  داند  بر خود فرض می  این خصوص  در  را  استان هرگونه همکاری 
به  نسبت  خبری،  های  مصاحبه  بهتر  بازتاب  برای  نماید  می  پیشنهاد 
احداث و راه اندازی استودیوی ویژه خبری در واحد اصفهان)خوراسگان( 

اقدام شود.

مدیرکل شبکه استانی اصفهان خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی 
با اتکاء به توانمندی های باالی خود می تواند دروه های 3 تا 6 ماهه 
مشترک را با دانشگاههای شرکت کننده در همایش آسایهل بویژه در 
مبحث آموزش زبان فارسی، آموزش معماری اسالمی و ... در دستور کار 

خود قرار دهد.
به ظرفیت های  توجه  با  اصفهان  استانی  اینکه شبکه  بیان  با  احمدی 
|آسایهل  اجالس  های  برنامه  پوشش  به  نسبت  توانست  خواهد  خود 
سازمان  محترم  معاونت  همکاری  با  سیما  المللی  بین  های  شبکه  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  که  شناختی  برابر  گفت:  نماید،  پیگیری 
اصفهان)خوراسگان( بدست آورده ام، بطور حتم این دانشگاه، اجالسی 
افتخار  برگزار خواهد نمود و مایه  را در خرداد ماه  با کیفیت  آبرومند و 

جمهوری اسالمی خواهد شد.
آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی  احمدعلی  مشترک  نشست  این  ابتدای  در 
معرفی  به  کوتاه  گزارشی  ارائه  با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
دانشگاه، رشته ها، فناوری ها و دستاوردهای تحقیقاتی و دانش بنیان 
دانشگاه پرداخت که با تحسین و استقبال مدیرکل صد و سیمای استان 

همراه شد.
فروغی گفت: امروز به جرأت می توانم بگویم که دانشگاه آزاد اسالمی 

با  که  است  فناور  و  کارآفرین  دانشگاه  یک  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
کل  در  است  توانسته  بنیان  دانش  تیم  و  شرکت   80 از  بیش  فعالیت 

دانشگاه آزاد اسالمی، مقام نخست را در این حوزه از آن خود نماید.
محمدجواد  فناوری،  و  پژوهش  معاون  نجفی،  پیام  که  نشست  این  در 
فرهنگ مدیر حراست، اصغر عالمیان مدیر روابط عمومی واطالع رسانی 
و محمدحامد کیانی مسؤول امور بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
در  توضیحاتی  ارائه  به  یک  هر  داشتند  حضور  اصفهان)خوراسگان(، 

خصوص اهمیت اجالس آسایهل 2015 پرداختند. 
در پایان این جلسه طرفین بر توسعه همکاری های متقابل و تشکیل 
کارگروه مشترک برای پوشش خبری و تصوری اجالس آسایهل 2015 

توافق کردند. 
شایان گفتن است مسعود احمدی افزادی مدیرکل جدید شبکه استانی 
اصفهان دارای مدرک دکتری ادیان و عرفان تطبیقی است و پیش از 
این در شبکه های مختلف تلویزیونی، رادیویی و خبری سوابق حرفه ای 
برنامه سازی و رسانه ای دارد و مدیریت شبکه تهران، مدیریت رادیو 
جوان، مدیرکلی صدا و سیمای مرکز گلستان و مدیرکلی رادیو البرز از 
مهمترین سوابق مدیریتی وی در سازمان صدا و سیما به شمار می آید.

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ به منظور هماهنگی 
بیشتر در میزبانی اجالس بین المللی آساهیل 2015، 
جلسه مشترکی با حضور مدیران، روسا ی ادارات و 
مسؤولین بخش های مختلف دانشگاه آزاد اسالمی 
فروغی  دکتر  حضور  با  اصفهان)خوراسگان(  واحد 

برگزار شد .
آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی  دکتر  جلسه  این  در 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( به تبیین اهمیت 
برگزاری اجالس آساهیل 2015 و به میزبانی دانشگاه 
آزاد اسالمی اشاره و اظهار کرد: رویکرد دانشگاه آزاد 
اسالمی با حضور دکتر میرزاده بعنوان ریاست عالی 
عرصه  در  دانشگاه  فعالیتهای  توسعه  دانشگاه،  این 
در  دانشگاه  این  عضویت  و  است  المللی  بین  های 
آسیا گامی مهم  دانشگاههای جنوب شرقی  انجمن 

در این باره محسوب می شود.
در  میرزاده  دکتر  عضویت  به  اشاره  با  فروغی  دکتر 
بعنوان  ایشان  انتخاب  و  انجمن  این  مدیره  هیأت 
بهتر  هرچه  ضرورت  بر  انجمن  این  اول  معاون 
برگزار شدن اجالس آساهیل 2015 به میزبانی واحد 

اصفهان)خوراسگان( تاکید کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  مهم  اقدامات  از  گفت: 
های  زمینه  در  اوگاندا  در  علمی  گذاری  سرمایه 

بذرهای  تولید  پروژه  کشاورزی،  و  دندانپزشکی 
متنوع  بنیان  دانش  محصوالت  تولید  و  هیبریدی 
دیگر است که با هماهنگی همه بخشها و پشتیبانی 

شما عزیزان این فعالیت ها، رو به گسترش است.
با  نیز  فناوری  و  پژوهشی  معاون  نجفی  پیام  دکتر 
امروز  جهان  در  دانشگاه  مفهوم  تحول  بر  سخنانی 
دانشگاههایی  را   امروز  دانشگاههای  و  کرد  اشاره 
ضرورت  بر  و  دانست  محور  محصول  و  کارآفرین 
در  دانشگاه  اقدامات  از  حمایت  به  مدیران  توجه 
توسعه فعالیتهای دانش بنیان، تأکید کرد. همچنین 
محمدجواد فرهنگ مدیرحراست دانشگاه نیز ضمن 
و  همبستگی  ضرورت  بر  مدیران  زحمات  از  تقدیر 
همفکری مدیران در اجرای برنامه های مهمی مانند 
اجالس آساهیل 2015 و سرمایه گذاری دانش بنیان 
حوزه  در  دانشگاه  ورود  و  مختلف  های  عرصه  در 

آفریقا، تاکید کرد.
روابط  مدیر  عالمیان  اصغر  جلسه  این  ابتدای  در 
اصفهان)خوراسگان(،  واحد  رسانی  اطالع  و  عمومی 
سال  اجالس  برگزاری  درباره  را  کاملی  توضیحات 
آسیا،  شرق  جنوب  دانشگاههای  انجمن   2015
آساهیل 2015 به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( ارائه داد .

به منظور هماهنگی بیشتر صورت گرفت:

جلسه مشترک مدیران، روسای ادارات 
و مسؤولین بخش های مختلف در آستانه 

برگزاری اجالس آساهیل  2015

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

جذب خبرنگار افتخاری می کند.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی 
از نحوه همکاری می توانند همه روزه در ساعات 
اداری به طبقه چهارم س��اختمان اندیش��ه، اتاق 

400  مراجعه کنند. 

 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 031-35354049 

   پذیرش آگهی و تبلیغات:
031-35354049

 صندوق پستی:
81595-158 

 پیامک: 
3000828486

 نشانی:
 اصفهان،خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

 مدیر مسئول:  دکتر احمد علی فروغی ابری
 سردبیر:  اصغر عالمیان

   مدیر اجرایی: شهرام صانعی
   طراح و صفحه آرا: حسین صفری

 عکس:  احسان مسیبی،  منصور یقینی
 نسخه الکترونیکی : رامین ساوج

h t t p : / / n a s i m . k h u i s f . a c . i r

جهت دریافت کارت تخفیف سینماهای:
سـاحل . قـدس . سپـاهـان 
خـانواده . فـرهنگیان . سوره 
یاسمن شاهین شهر . بهمن کاشان

به دفتر روابط عمومی دانشگاه مراجعه نمایید.

تولیدی دانشگاه با روش کاشت، نگهداری و تولید گلهای شاخه 
بریده مانند؛ ژربرا، رز، آنتوریوم، آلستر و میخک، آشنا شدند و 
آنان  برای  را  راهنمایی الزم  مربوطه  کارشناسان  و  مهندسین 

ارائه کردند.
در پایان این بازدید، دانش آموزان و مربیان همراه آنان، جهت 
گمنام  شهدای  مزار  بر  شهدا  با  میثاق  تجدید  و  احترام  ادای 
برای  را  فاتحه، علو درجات  با قرائت  یافتند و  دانشگاه حضور 

شهدای عزیز انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی آرزو کردند. 
الزم به گفتن است با برنامه ریزی صورت گرفته توسط دفتر 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط 
اصفهان  مدارس  آموزان  دانش  تاکنون  اصفهان)خوراسگان(، 
بویژه دبیرستانهای نمونه و مراکز پیش دانشگاهی، با حضور در 
دانشگاه، ضمن آشنایی با رشته های تحصیلی این دانشگاه از 

امکانات آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی بازدید کرده اند.

دانش آموزان قرآنی اصفهان با حضور خود، 
فضـای دانشـگاه را معطـر کـردند

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ گروهی از دانش آموزان دبستان 
با  اصفهان  پرورش  و  آموزش  ناحیه 5  دارالقرآن یک  دخترانه 
از بخش های  روابط عمومی و اطالع رسانی،  دفتر  همکاری 
مختلف دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( بازدید 

کردند. 
دانشکده  در  حضور  با  قرآنی  آموزان  دانش  بازدید،  این  در 
دندانپزشکی با مشاهده چند فیلم کوتاه و استماع نکات علمی 
های  روش  آخرین  با  آنها  با  گفتگو  و   متخصصین  زبان  از 

مراقبت از بهداشت و سالمت دهان و دندان آشنا شدند.
یک  دارالقرآن  دخترانه  دبستان  آموزان  دانش  بازدید،  این  در 
های  شاخه  و  دندانپزشکی  رشته  با  آشنایی  ضمن  اصفهان، 
و صحیح  علمی  روش  عملی،  بصورت  رشته،   این  تخصصی 

مسواک زدن را، آموختند. 
کشاورزی  علوم  با  آموزان  دانش  آشنایی  منظور  به  همچنین 
تحقیقاتی  های  گلخانه  های  گلخانه  در  حضور  با  باغبانی  و 


