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مقام معظم رهبری:

عزیزان من، فرهنگ از اقتصاد مهم تر اس�ت.چرا؟ چون فرهنگ به معنای هوایی اس�ت 
که ما تنفس می کنیم ش�ما ناچار هوا را تنفس می کنید چه بخواهید، چه نخواهید. اگر 
این هوا تمیز باش�د آثاری دارد در بدن ش�ما اگر این هوا کثیف باش�د آثار دیگری دارد، 

فرهنگ یک کشور مثل هواست.

12 3 صفحه4 صفحه صفحه

16 صفحه

سرمقاله

بهار، شورانگیز، امیدبخش

سال 93 هم به توفیق الهی به پایان رسید 
اگر چه بخشی از سال تحصیلی 93-94 
باقی مانده است. این سال نیز گذشت تا 
برگ دیگری از عمر ما، کارنامه زندگی ما و 
همچنین حاصل تالش و کوشش و اندیشه 
ما ورق بخورد و فرصتی به دست آمده تا به 

ارزیابی آنچه کرده ایم بپردازیم.
به  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تردید  بدون 
یکی  اصفهان)خوراسگان(  واحد  آن  تبع 
به  را  خود  های  ترین سال  توفیق  پر  از 
المللی  بین  و  لحاظ موقعیت های علمی 
سپری کرد و در این ماه ها با برنامه ریزی 
، دقت و سرعت خود را آماده می کند تا 
کنفرانس معتبر آسایهل را در خرداد ماه 
از  که  افتخاری  کند.  برگزار  جاری  سال 
بین همه دانشگاه های کشور نصیب واحد 
اصفهان)خوراسگان( شده است. امیدوارم 
همه رسانه های ملی و محلی و دانشگاهی 
آنچنان که شایسته این کنفرانس بزرگ 
است به رسالت اطالع رسانی خود عمل 
کنند و نسبت به انعکاس وقایع، اهداف و 
دستاوردهای آن از هیچ کوششی فروگذار 
از راه می رسد و  بهار  اینک که  ننمایند. 
طراوت و سرسبزی و شکوفایی ، خّرمی 
و نشاط ، همه گیر می شود و طبیعت با 
اعتدال بهار همه را می نوازد و بالندگی را به 
زندکان بشارت می دهد. الزم میدانم تا فرا 

دانشکده  مختلف  بخشهای  از  ویتنامی  هیأت 
دندانپزشکی، پژوهشگاه مرکزی و گلخانه های 
آزاد اسالمی واحد  تولیدی دانشگاه  تحقیقاتی و 

اصفهان)خوراسگان( بازدید کردند.

دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان واحد اصفهان)خوراسگان( 
از اول تا سوم خرداد ماه سال 1394 میزبان کنفرانس 

2015 انجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرق آسیا 
)ASAIHL( خواهد بود.

برتر  قلم  صاحبان  و  خادمان  از  تجلیل  مراسم   
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با 
حضور استادان و مسؤولین استان اصفهان در این 

دانشگاه برگزار شد.

بازدید سفیر و  معاون وزیر 
علوم جمهوری ویتنام از واحد 

اصفهان)خوراسگان(

کنفرانس بین المللی
انجمن موسسات آموزش عالی 

جنوب شرق آسیا

همایش تجلیل از خادمان و صاحبان 
قلم برتر واحد اصفهان)خوراسگان(

رسیدن سال نو را به همه همکاران محترم 
اعم از مدیران، استادان و کارکنان دانشگاه 
صمیمانه  عزیز  دانشجویان  همچنین  و 
دلیل  به  امسال  نمایم.  عرض  تبریک 
تراکم حضور شورانگیز دانشجویان ، همه 
فداکارانه کمک کردند تا پر جمعیت ترین 
سال تاریخ دانشگاه با صحت و سالمت و 
آبرومندی مدیریت شود و در این راه برخی 
واقعاً از جان مایه گذاشتند که از همگان 
از صمیم قلب سپاسگزاری می کنم. این 
ازدحام از آن جهت مبارک و نوید بخش 
است که نشان از جنبشی فراگیر در راه 
توسعه علم و فضیلت و فرهنگ می دهد و 
ما وقتی مشاهده می کردیم که در همه جای 
دانشگاه کالس های ارزشمندی برپا شده و 
فرآیند علم آموزی رونق یافته جداً خرسند 
می شدیم. همچنین به لحاظ فعالیت های 
را  تحرکی  پر  سال  دانشگاه  عمرانی، 
زیادی  های  الحاقیه  گذاشت  سر  پشت 
احداث  دانشگاه  های  جوار ساختمان  در 
شد. دانشکده زیبا و با شکوه معماری و 
شهرسازی به بهره برداری رسید، محیط 
با تحوالت زیادی مواجه شد و  دانشگاه 
انجام  به  ارزشمندی  و  پرشمار  کارهای 

رسید و یا در حال انجام است.
همچنین موفقیت های دانشگاه در حوزه 
آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی فرهنگی 
در سطوح بین المللی و ملی ادامه یافت و بر 
کارنامه افتخارات دانشگاه برگ های زرین 
دیگری افزوده شد. در آستانه سال 94 از 
خداوند کریم می خواهم به لطف و عنایت 
خود به همه ما توان و امکان دهد تا این 
مسیر نورانی را همچنان با شتاب و انگیزه  
بپیماییم و به توفیقات بیشتری دست یابیم.

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

یکم تا سوم خرداد - واحد اصفهان)خوراسگان( میزبان اجالس آسایهل 2015

با حضور مسؤولین کشوری و استانی صورت گرفت: 

افتتاح نمایندگی شورای همکاری های اقتصادی ایران 
و آفریقا در واحد اصفهان )خوراسگان(
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با حضور فرماندهی انتظامی استان صورت گرفت:

تاسیس دفتر گروه پژوهشی دانش انتظامی در واحد 
اصفهان)خوراسگان(

با  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
نیروی  فرماندهی  سردار  حضور 
دفتر  اصفهان،  استان  انتظامی 
انتظامی  دانش  پژوهشی  گروه 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
اندازی  راه  اصفهان)خوراسگان( 

شد. 

این دفتر به منظور استفاده از ظرفیت های 
علمی محققین، استادان و دانشگاهیان با 
هدف بهره مندی از آخرین دستاوردهای 
حقوق  روانشناسی،  های  رشته  در  علمی 
و جرم شناسی، مدیریت، علوم پزشکی و 
... است، با رویکرد حمایت از طرح های 
دانش  با  مرتبط  موضوعات  با  تحقیقاتی 
آزاد  دانشگاه  در  پلیسی  امور  و  انتظامی 
مورد  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 

بهره برداری قرار گرفت.

حضور  با  که  دفتر  این  افتتاح  آئین  در 
و  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی 
دکتر  گرفت،  صورت  ایشان  معاونین 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی 
ارتباط  گفت:  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
گذشته  از  انتظامی  نیروی  با  ما  علمی 
امور  در  و  است  بوده  نزدیک  بسیار 

تحقیق و پژوهش امروزه نقش  انتشارات 
در کسب  البته  است،  اهمیت  حائز  بسیار 
ها،  ماهواره  نقش  توان  نمی  اطالعات، 
در  اما  انگاشت  نادیده  را   ... و  مجالت 
مقابل ماهواره ها باید فرهنگ سازی شود 
که افراد جامعه جذب سریال ها و فیلم ها 
و برنامه های ناسالم آنها نشوند و فرهنگ 

غرب غالب نشود.
دفتر  تالشهای  از  تمجید  ضمن  فروغی 
تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان 
»فصلنامه  انتشار  منظور  به  اصفهان، 
افزود:  انتظامی«  دانش  تخصصی 
همکاری  با  سریعتر  چه  هر  امیدواریم 
و  پژوهش  معاون  پیگیری  و  محققین 
در  فصلنامه  این  دانشگاه،  این  فناوری 

رتبه علمی ـ پژوهشی قرار گیرد شود.
سردار  آقاخانی  عبدالرضا  جلسه  این  در 
فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان 
رئیس  پور  آتش  درخواست سید حمید  با 
روانشناسی،  و  تربیتی  علوم  دانشکده 
فناوری  و  پژوهش  معاون  نجفی  پیام 
و  فرهنگی  معاون  اسماعیلی  رضا  و 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اجتماعی 
اصفهان)خوراسگان(  به منظور گسترش 
دسترسی  در  بویژه  مشترک  همکاریهای 
شناسی  آسیب  برای  پلیسی  آمارهای  به 
موضوعات  دیگر  و  جامعه  در  اعتیاد 

موافقت نمود.

ناجا  فرمانده  آقاخانی  عبدالرضا  ادامه  در 
دانشگاه  کرد:  اظهار  اصفهان  استان 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد 
داشته  مناسبی  همکاری  ما  با  همیشه 
سنجش  و  ارزیابی  مالک  قباًل  است، 
و  ارعاب  و  ببند  و  بگیر  پلیس  فعالیت 
معیار  االن  ولی  بود  پلیس  در  خشنونت 
ارزیابی پلیس ارتقاء علمی پلیس است و 
این نتیجه ارتباطات با مراکز علمی بوده 

است.
آقاخانی با بیان اینکه دفتر تحقیقات علمی 
ایم  کرده  ایجاد  است  سال  چند  را  ناجا 
افزود: در سال 1393 پلیس فتای استان 
کسب  را  کشور  در  اول  رتبه  اصفهان، 
دانشگاه  بین  مثبت  تعامل  و  است  کرده 
و نیروی انتظامی در رفع بزهکاری ها و 
کاهش جرائم بسیار تأثیر گذار بوده است. 
فرمانده پلیس استان خاطر نشان کرد: اگر 
دستاوردهای  آخرین  با  پلیس  تجربیات 
بار  به  مهمی  نتایج  شود  آمیخته  علمی 
باال  برای  موضوع  این  و  آورد   خواهد 
اقدامات  در  تعقل  و  تفکر  سطح  بردن 
پلیس،  رفتار  ارتقاء  و  است  موثر  پلیسی 
و   سازی  فرهنگ  با  مگر  نیست  میسر 

ارتقاء علمی.

آقاخانی گفت: امروز، جامعه پلیس خوش 
اخالق و خوش رفتار می خواهد نه پلیس 

در  باید  ما  و خشونت،  ارعاب  با  همراه 
کمک  برای  دانشگاهیان  جذب  بحث 
به پلیس در انجام مأموریت های خود 
راه  با  بتوانیم  انشاءالهب  و  باشیم  موثر 
اندازی دفتر گروه پژوهش های دانش 
انتظامی اصفهان در تحقق این موضوع 
فصلنامه   « امیدواریم  و  باشیم  موثر 
کمک  با  انتظامی«  دانش  تخصصی 
دانشگاه  محققین  و  استادان  حمایت  و 
آزاد اسالمی ضمن رونق علمی از مربته 
علمی ـ تخصصی به علمی ـ پژوهشی 
ارتقاء یابد و در تالش هستیم که این 

اتفاق بیفتد.

گروههای  میان  است  ذکر  شایان 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آموزشی 
انتظامی  نیروی  و  اصفهان)خوراسگان( 
های  همکاری  پیش  سالها  از  استان 
نزدیک علمی ـ تحقیقاتی وجود داشته 
دانش  تخصصی  فصلنامه   « و  است 
فرماندهی  سوی  از  که  انتظامی« 
انتظامی استان منتشر می گردد به مدیر 
مسؤولی عبدالرضا آقاخانی فرمانده ناجا 
احمدعلی  سردبیری  و  اصفهان  استان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی 
جمله  از  )خوراسگان(،  اصفهان  واحد 

این همکاری ها محسوب می گردد.  

روابط عمومی و اطالع رسانی: رئیس موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی 
بذر و نهال کشور و دبیر ستاد ویژه گیاهان دارویی و طب سنتی در راس 
هیاتی کارشناسی از پروژه های تولید بذر و فرآوری گیاهان دارویی در 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان( بازدید کرد.

در این دیدار که با حضور رئیس واحد دکتر فروغی و معاونین پژوهشی 
و آموزشی وی و اعضای هیأت رئیسه دانشکده کشاورزی برگزار شد، 
فروغی ضمن خوش آمدگویی به هیأت بازدید کننده سیر شکل گیری و 
تکامل دانشگاه از ابتدا تاکنون و پروژه های دانش بنیان شاخص دانشگاه 
را  پارتنوکارپ  بذر  تولید  پروژه  برون مرزی و  فعالیت های  از جمله  را 

تشریح کرد. 
سپس محمدحسن عصاره رئیس موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر 
و نهال کشور و دبیر ستاد ویژه گیاهان دارویی و طب سنتی و هیئت 
همراه با حضور در محل پژوهشگاه مرکزی دانشگاه، از آزمایشگاه های 

تولید بذر و گلخانه های تولیدی بازدید کردند. 
همچنین عصاره، از کارگاه های تولیدی شیرینی و دمنوش های گیاهی 
بدلیل  فروغی  دکتر  ساله   28 های  تالش  از  قدردانی  و ضمن  بازدید 
و  ثبت  تحقیقات،  موسسه  نمود:  عنوان  مناسب  های  زیرساخت  ایجاد 
گواهی بذر و نهال کشور تمامی ظرفیت های خود را در جهت رشد و 
تعالی پروژه های با فناوری باالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

)خوراسگان( بکار خواهد گرفت.

با اعالم حمایت صورت گرفت:

بازدید رئیس موسسه بذر 
کشور از طرح های بذر در 
،،واحــد اصفـهـان

روابط عمومی و اطالع رسانی: در ایام تعطیالت نوروز و مصادف با ایام فاطمیه)س(
با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  جهادی  گروه 
حضور در مناطق محروم اقدام به انجام خدمت رسانی و زدودن گرد محرومیت از 

مناطق محروم استان کهگیلویه و بویر احمد خواهد کرد. 
اعالم  با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  مسئول 
این خبر افزود: گروه جهادی این مجموعه که یکی از با سابقه ترین و جامع ترین 
گروه های جهادی کشور است از 28 اسفندماه سال جاری با عنوان »مشق عشق« 
، مصادف با دهه فاطمیه )س( آغاز به کار می کند و این فعالیت تا 14 فروردین ماه 

سال آینده ادامه خواهد داشت.
محمدهادی ایزدی در رابطه با برگزاری اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی این 
دانشگاه گفت: گروه جهادی حضرت زهرا)س( بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان)خوراسگان( امسال با حضور 110 نفر از دانشجویان با عنوان »مشق 
عشق« به مناطق محروم فریدن و یاسوج اعزام می شوند. وی اظهار کرد: این اردو 
خارجی  و  داخلی  فرهنگ  گروه  و  کشاورزی  عمرانی،  بهداشتی،  تیم های  حضور  با 
برگزار خواهد شد که کار گروه بهداشتی شامل مجموعه خدمات پزشکی، پرستاری، 
دندانپزشکی و مامایی است و با توجه به امکانات تدارک دیده شده و حمایت های 
روستاها  در  با گردش  دندانپزشکی  یونیت سیار  فروغی، سه  دکتر  دانشگاه،  ریاست 

اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی به روستائیان خواهند کرد.
ایزدی در رابطه با برنامه های فرهنگی این اردو گفت: در حوزه فرهنگی شش مبلغ 
شامل سه مبلغ برادر و سه مبلغ خواهر با حضور در روستاها به تببین مسائل عقیدتی 
با برنامه ریزی صورت گرفته و بهره گیری از حضور  و فرهنگی خواهند پرداخت و 
روانشناسان متخصص در حوزه کودکان، خانه موقت کودک ایجاد و به ارائه خدمات 

ویژه به این عزیزان همت خواهد شد.
اشاره  با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  مسئول 

با  این گروه  امسال گفت:  اردوی جهادی  در  کارشناسی کشاورزی  به حضور گروه 
و  داران  باغ  و  برای کشاورزان  زمینه کشاورزی  در  برگزاری کالس های تخصصی 
بومی های منطقه نسبت به بهبود روش های بهینه کشاورزی و آبیاری با هدف صرفه 

جویی در منابع آب و افزایش بازدهی محصوالت کشاورزی اقدام می کنند.
نشان  خاطر  است،  اردو  این  از  دوره  دوازدهمین  امسال  اینکه  به  اشاره  با  ایزدی 
با دهه  اسفند ماه جاری و مصادف  از 28  نام حضرت زهرا)س(،  به  اردو  این  کرد: 
فاطمیه)س( آغاز به کار می کند و این فعالیت تا 14 فروردین ماه سال آینده ادامه 

خواهد داشت.
وی در پایان گفت: تربیت کادر جهادی از مواردی است که هفته ها بلکه ماهها قبل 
از اردو به آن پرداخته شده و در انتخاب افراد به تخصص، مهارت های فردی،تعهد و 
برخورداری از انگیزه خدمت  توجه شده است، چراکه دانشجویان باید به این توانایی 
رسیده باشند که بتوانند در قالب گروه جهادی به فعالیت بپردازند و تاثیرگذاری الزم 

را در این زمینه داشته باشند. 

با حضور در مناطق محروم کشور: 
»مشق عشِق« گروه جهادی بسیج دانشجویی واحد اصفهان)خوراسگان( در ایام فاطمیه )س(

به مناسبت هفته درختکاری برگزار شد: 

نشست تخصصي روز درختکاری در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفـهان)خوراسگان( 

روابط عمومی و اطالع رسانی: همایش ملی 
روز درختکاري به همت انجمن علمي گروه 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  زیست  محیط 
چشمگیر  استقبال  با  )خوراسگان(  اصفهان 
دانشکده  ریاست  حضور  با  و  دانشجویان 
قاسمي  نژاد،  مرتضایي  فروغ  کشاورزي 
استان  اداره کل محیط زیست  فني  معاون 
نژاد مدیر گروه محیط زیست  و هادي راد 
در مقابل دانشکده علوم پایه برگزار گردید.

 در ابتداي این  نشست قاسمي ضمن خیر 
ارزش  به  دانشجویان  و  مدعوین  به  مقدم 

تاثیرات  به  ادامه  در  پرداخت  ملي  روز  این 
و  انسان  زندگي  در  درختان  کاشت  مثبت 
تهدید هاي زیست محیطي موجود و نقش 
ما در الودگي هوا اشاره و خاطر نشان کرد: 
تبیین و ترویج فرهنگ درختکاري  به  باید 
بیش از پیش بپردازیم تا الگویي براي براي 

فرزندان خود شویم.
دانشجویان  توسط  نشست  این  پایان  در 
نهال هاي درخت در سطح دانشگاه کاشته 

شد. 

بازدید سفیر و  معاون وزیر علوم جمهوری 
ویتنام از واحد اصفهان)خوراسگان(

روابط عمومی و اطالع رسانی: هونگ تک سفیر جمهوری 
ویتنام در تهران در صدر هیاتی از وزارت علوم آن کشور از 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( بازدید کردند. 
رئیس  فروغی  احمدعلی  را  ویتنامی  دیدار که هیات  این  در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( همراهی می 
نمود ضمن بازدید از مرکز رشد واحدهای فناوری و شرکت 
از  آریان  گستران  سالمت  و  آُرن  تجارت  افراز  بنیان  دانش 
شورای همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا بازدید کردند و با 

محصوالت و ماموریت های آنها آشنا شدند.

دندانپزشکی،  دانشکده  مختلف  بخشهای  از  ویتنامی  هیأت 
تولیدی  و  تحقیقاتی  های  گلخانه  و  مرکزی  پژوهشگاه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( بازدید کردند.
خرسندی  ابراز  ضمن  ویتنام  سفیر  بازدید  این  پایان  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  باالی  های  توانمندی  از 
اصفهان)خوراسگان( در حوزه دندانپزشکی، گیاهان دارویي و 
روابط بین الملل، خواستار افزایش تعامالت فی ما بین سفارت 
متبوعش و دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان )خوراسگان( 
دانش  محصوالت  حوزه  در  تجاری  روابط  گسترش  جهت 

بنیان و واردات تکنولوژی از واحد اصفهان)خوراسگان( شد.

با همکاری معاونت فرهنگی و دانشکده کشاورزی 

برگزار شد:

جشن میالد حضرت فاطمه 
زهـــــــرا)س( در دانشــگاه 
روابط عمومی و اطالع رسانی: به مناسبت میالد با سعادت دخت نبی مکرم 
و  کشاورزی  دانشکده  در  والدت،  جشن  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  اسالم 

مسجد دانشگاه برگزار شد.
به مناسبت میالد با سعادت دخت نبی مکرم اسالم حضرت فاطمه زهرا)س( 
جشن والدت، در دانشکده کشاورزی و مسجد دانشگاه همراه با برنامه های 
متنوع از جمله مولودی خوانی پخش سرودهای مذهبی همچنین پذیرایی از 

دانشجویان، کارکنان و اساتید  برگزار گردید.
)س(  زهرا  حضرت  زندگی  شرح  فرهنگی  ی  مسابقه  مناسبت  همین  به 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  زن  مقام  بزرگداشت  هفته  مناسبت  به 
اصفهان)خوراسگان(برگزار شد و به پنج نفر از نفرات برگزیده به قید قرعه، 

هدایای نفیسی از طرف معاوت فرهنگی دانشگاه اهدا شد.
حجت االسالم و المسلمین ضرغامی در ابتدای این  مراسم با سخنانی به 
تبیین شخصیت و زندگی حضرت فاطمه)س( پرداخت، در ادامه، جعفری و 
زارعی از دانشجویان  دانشگاه، با مولودی خوانی و دکلمه خوانی فضا معنوی 

خاصی به مراسم بخشیدند.
شخصیت پر برکت حضرت زهرا )س( بررسی پیرامون زندگی حضرت زهرا 
)س( و تحلیل شخصیت این بزرگوار به ما نشان می دهد که نقش  مادری 
و نقش بانوان در خانواده و جامعه بسیار با اهمیت است لذا گرامیداشت روز 
میالد این بانوی بزرگوار در واقع تالشی در جهت افزایش آگاهیهای جامعه 
نسبت به نقش های مؤثر و پویای زنان در خانواده و جامعه در راستای تکریم 

مقام زن و مادر است.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و یکم 
فروردین ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و یکم 
فروردین ماه 1394
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با حضور اساتید و مسؤولین استانی صورت گرفت: 

همایش تجلیل از خادمان و صاحبان قلم برتر واحد 
اصفهان)خوراسگان(

از  تجلیل  مراسم  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
خادمان و صاحبان قلم برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
مسؤولین  و  استادان  حضور  با  اصفهان)خوراسگان( 

استان اصفهان در این دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم که با رونمایی رسمی از اثر برگزیده سال 
ایران«  معاصر  صنعتی  معماری  »میراث  کتاب  کشور 
تألیف لیال پهلوان زاده و کتاب »خانه های اصفهان« 
تألیف مریم قاسمی و کتاب »مسجد جامع اصفهان« 
ویروس  »اصول  کتاب  و  عاملی«  جبل  عبدا...  تألیف 
همراه  پور  طهمورث  آرزو  تألیف  پزشکی«  شناسی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی  دکتر  بود، 
اصفهان)خوراسگان( با سخنانی ضمن تقدیر و تجلیل 
از نویسندگان این آثار برتر به تببین جایگاه کتاب در 

عرصه فرهنگ و آموزش پرداخت.
فروغی گفت: روانشناسان و جامعه شناسان اعتقاد دارند 

افراد آگاهی داشته  اگر  افراد بسیار مهم است،  آگاهی 
را محقق  جامعه  و  اهداف خود  توانند  بهتر می  باشند 
آگاهی  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل  درباره  اگر  کنند، 
کافی داشته باشیم زودتر به اهداف خود خواهیم رسید 

و ضریب اطمینان فرهنگی جامعه، باالتر می رود. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
اظهار کرد: رسانه های جمعی آگاهی درست و نادرست 
باشد  صحیح  مردم  اعتقادی  زیربنای  اگر  دهند،  می 
گیرند  نمی  قرار  ای  ماهواره  های  برنامه  تاثیر  تحث 
چراکه  هاست،  آگاهی  انتقال  رسانه  بهترین  کتاب  و 
از  امکاناتی  زند،  می  آسیب  کمتر  ها  چشم  به  کتاب 
قبیل کامپیوتر و ... یک نوع اعتیاد و عادت نادرست می 
آورد ولی کتاب اینگونه نیست و این مضرات را ندارد و 
کتاب تابع زمان نیست، کتاب دردسرکمتری نسبت به 

بقیه وسایل ارتباط جمعی دارد. 
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
و  استادان  توسط  که  ارزشمندی  آثار  میان  در  افزود: 
تألیف  اخیر  سالهای  در  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای 
شده است، کتاب »مجموعه فرهنگ آثار معماری ایران 
ـ میراث معماری صنعتی معاصر ایران«  بهترین کتاب 
سال شناخته شده و از دست رئیس جمهور تقدیر شده و 
جایزه گرفته است که برای دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( افتخار بزرگی است و البته بهترین 
آثار تألیفی استادان این دانشگاه هم در جای خود بسیار 
ارزشمند هستند و امیدواریم در سالهای آتی مورد توجه 

داوران جشنواره کتاب سال قرار گیرد. 
نظام  سازمان  اسبق  رئیس  بهبهانی،  جلسه  این  در 
مهندسی اصفهان هم با اظهاراتی به اثرات پژوهش و 
انتظاراتی که مدیریت شهری از پژوهش دارد صحبت 
کرد. وی عنوان کرد: موضع کتاب فرهنگ آثار معماری 
ایران، نو و جدید بود و با بیان تاریخچه ای سیر جامعه 
اصفهان از کشاورزی به سمت صنعتی شدن را خیلی 
جالب و کامل تبیین نموده و در این کتاب ارزشمند به 
حلقه مفقوده این سیر، از بعد معماری صنعتی به خوبی 

پرداخته شده است. 
بهبهانی گفت: در این کتاب مؤلف با کارگران قدیمی 
مصاحبه کرده و از روی نکاتی که انها گفته اند بخش 
بازسازی  را  کارخانجات  ساختمان  شده  تخریب  های 
کرده و در این زمینه زحمات بسیار زیادی کشیده شده 
و اسناد ملی و جستجو و جمع آوری عکس هایی که 
از قدیم عکس وجود داشته و این کتاب شایسته این 

رتبه بود. 
افزود:  اصفهان  مهندسی  نظام  سازمان  اسبق  رئیس 
کتاب  این  مطالب  ولی  است  تکرای  پژوهشها  بعضی 

نو و تازه است و باید به آن توجه شود، این کتاب در 
حوزه معماری و شهرسازی است و همه ما می دانیم 
که سر و کار معماری با انسان و محیط است و انسان 
باید به  باشد و  باید  موجود پیچیده ای است و ظرفی 
انسانی  علوم  های  خواسته  به  شود،  توجه  آن  مسائل 
باید  فرهنگ  اساس  بر  کشور  توسعه  شود،  توجه  باید 
باشد و در این مسیر باید به مکاتب فلسفی توجه شود 
به  اصفهان  تاریخ  از  اصفهان که بخشی  مانند مکتب 

آن وابسته است .
وحید پور رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی اصفهان 
امیدوارم  اظهار کرد:  و  بود  این جلسه  بعدی  سخنران 
جبل  استاد  پیگیر  تالش  با  که  اصفهان  جامع  مسجد 
عاملی ثبت جهانی شد، روزی شاهد ثبت جهانی خانه 
های قدیمی اصفهان و کارخانه های صنعتی اصفهان 
معماری  کتاب»میراث  به  سال  جائزه  اهدای  و  باشیم 
صنعتی معاصر ایران« از دست ریاست محترم جمهوری 

برای این شهر و کل کشور افتخار بزرگی است.
در پایان این مراسم استاد هادوی)شهیر اصفهانی( شاعر 
بلند آوازه اصفهانی شعری زیبا قرائت کردند و صاحبان 
فروغی  دکتر  دست  از  ای  ویژه  جوائز  مذکور  تألیفات 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 

دریافت کردند. 

،،

ستاد  گردهمایی  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
آزاد  دانشگاه  در   1393 اسفندماه  ایثارگر  و  شاهد 
در  شد.  برگزار  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
دانشجویان  جمع  حضور  با  که  همایی  گرد  این 
زنده  با  برگزار شد  جانبازان  و  معظم شهدا  خانوده 
پاسداشت  و  گرانقدر  شهدای  خاطر  و  یاد  کردن 
دفاع  سال  هشت  عرصه  جانبازان  مردی  غیرت 
زنان   و  مردان  این  شور  پر  های  آیین  با  مقدس 

نقش مهر،  بر دل و جان نگاشتند.
آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی،  دکتر  آقای   جناب 
ضمن  در  )خوراسگان(   اصفهان  واحد  اسالمی 
ما،  افتخارات  از  گفتند:  همایی  گرد  این  برگزاری 
نتیجه  اینجا هستیم  امروز  ما  اگر  حضور شماست. 
فداکاری های پدران  شماست که با ایثار جان خود 
ارمغان  به  امروز  جامعه  برای  را  امنیت  و  ،آرامش 

باالترین  ما  گرانقدر  شهدای  افزود:  ایشان  آوردند. 
ایران  اسالمی  جمهوری  استحکام  برای  را  هزینه 
و  بخیری  عاقبت  جهت  انسانی  هر  دادند.  انجام 
کند  پرداخت می  را  ای  نفس هزینه  و  روح  تعالی 
که در این راستا شهیدان بیشترین هزینه را که جان 
الهی  قرب  به  نیل  و  خداوند  راه  در  را  بود  خود  

پرداختند. 
و  دانست  شهادت  نوعی  را  جانبازی  فروغی  دکتر 
رسیدن به این مرتبه را بسیار سخت شمرد. ایشان 
اعمال  و  داعش  تروریستی  گروهک  به  اشاره  با  
مسلمین  و  اسالم  برای   را  گروهک  این  منفورانه 
مهر  سراسر  اسالم  دین  افزود:  وی  دانست.  مضر 
و  دیانت  تعالی،  برای  است  والزم  است؛  ورحمت 
طرح  با  ایشان  شود.  گرفته  بکار  هم  با  عقالنیت 
سوال ابعاد تفکر چیست ؟ از اساتید، معلمان و جمع  

حاضر خواست که برنامه ریزی با دیانت و عقالنیت 
را در همه امور توامان به کار بنند.

و جانبازان  گفت:  فرزندان شهدا  با خطاب  ایشان 
ماندن و حضور شما  در این جمع به واسطه رشادت 
چرا  رساندند؛  انجام  به  پدرانتان  که  است  عظیمی 
که این جنگ جنگ ایران و عراق نبود بلکه جنگ 
ایران  با کل دنیا بود. و این گوهر ارزشمند پیروزی 
را باید قدر دانست و با  الهام از رشادت پدران باید 

بتوانید در جامعه حاضر تاثیر گذار باشید.
جناب آقای قریشی رئیس اداره شهدا و ایثار گران  

در جمع حضور داشتند.
در پایان این گردهمایی ، جمع حاضر با حضور بر 
مزار شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس با ذکر 
ایثارگران تجدید  آرمان شهدا و  با  بار دیگر  فاتحه 

میثاق کردند.

برگزاری گردهمائی ستاد شاهد و ایثارگر واحد اصفهان)خوراسگان(

در رقابت های لیگ رباتهای انسان نما صورت گرفت: 

آریانا، ربات انسان نمای واحد اصفهان)خوراسگان( و 
فرزند ایران زمین، بر فراز سکوی افتخار 

دهمین  در  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
دوره مسابقات بین المللي روبوکاپ آزاد ایران، 
تیم رباتیک انسان نماي دانشگاه آزاد اسالمي 
مقتدرانه  دیگر  بار  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
موفق به کسب مقام قهرماني در رقابت های 
بزرگ  سایز  نما  انسان  رباتهاي  لیگ  فنی 

گردید.
با حضور  جهان  روباتیک  مغزهاي  ماراتن  در 
345 تیم ایراني و خارجي از 14 کشور جهان، 
در دهمین دوره مسابقات بین المللي روبوکاپ 
دانشگاه  نماي  انسان  رباتیک  تیم  ایران،  آزاد 
دیگر  بار  اصفهان)خوراسگان(  اسالمي  آزاد 
سایز  نما  انسان  رباتهاي  لیگ  قهرماني  مقام 
خود  به  را  فنی  های  رقابت  بخش  در  بزرگ 

اختصاص داد.
دهمین دوره رقابت هاي روبوکاپ آزاد ایران 
مي  خاورمیانه  روباتیک  رخداد  بزرگترین  که 
با  درخشان،  آینده  یادگیري،  شعار  با  باشد 
شرکت  هاي  تیم  میان  فشرده  بسیار  رقابتي 
کننده از کشورهاي مختلف به کار خود پایان 

همچون  هایي  تیم  ها  رقابت  این  در  داد. 
سوییس،  آلمان،  انگلستان،  کانادا،  آمریکا، 
هلند، بلژیک، کلمبیا، مصر، چین، تایلند، هند، 
پاکستان و ... حضور داشتند که به مدت سه 
روز از تاریخ 19 لغایت 21 فروردین ماه 1393 
المللي  بین  هاي  نمایشگاه  دایمي  محل  در 

تهران با یکدیگر به رقابت پرداختند.
ربوکاپ  مسابقات  دوره  دهمین  است  گفتني 
آزاد ایران در 24 لیگ شامل لیگ ربات هاي 
و  متوسط  سایز  فوتبالیست  نما،  انسان 
کوچک، امدادگر واقعي، ربات خانگي، نمایش 
پرنده،  ربات  استاندارد،  ربات هاي  دانشجویي، 
بعدي، شبیه ساز  و سه  دو  فوتبال  شبیه ساز 
عامل امداد، ربات امدادگر مجازي، مین یاب 
 ... و  یاب  مین  فني  رقابت  دستي،  و  خودکار 
برگزار مي شود، که در این میان لیگ انسان 
نما از آن جهت که مرکز توجه صنعت و جامعه 
علمي جهاني رباتیک است، از اهمیت باالیي 

برخوردار است.
نما  انسان  رباتهاي  تحقیقاتي  تیم  اعضاي 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( 
عبارتند از: 

دکتر مجید دلشاد )سرپرست تیم(
مهندس محمدرضا محدث کسایي)کارشناس 

ارشد معماري کامپیوتر(
مهندس علي احمدي )کارشناس نرم افزار(

ارشد  )کارشناس  شهري  احسان  مهندس 
الکترونیک( 

مهندس سامان صراف )کارشناس الکترونیک(
ارشد  )کارشناس  قضاوی  مسعود  مهندس 

الکترونیک(
سپهر صراف )دانشجوی کارشناسی کامپیوتر(

آزاد  دانشگاه  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط 
ضمن  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمي 
این  کسب  عزیزان  این  به  افتخار  و  مباهات 
برای  و  گفته  تبریک  تیم  اعضای  به  را  مقام 
موفقیت  آرزوی  ها  عرصه  تمامی  در  ایشان 

دارد.

های  کانون  ملی  همایش  هماهنگی  جلسه  چهارمین  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
آزاد  دانشگاه  دانشگاهی  واحدهای  علمی  های  انجمن  و  دانشگاهی  نشریات  فرهنگی، 
اسالمی با عنوان »فرهنگ، هنر و اندیشه« با حضور اعضای شورای سیاستگذاری، حبیب 
اهلل اسماعیلی مدیرکل ارتباطات فرهنگی و نشریات، محمد شکراهلل زاده ، رئیس اداره 
نشریات و بدرالسادات طلوعی، رئیس اداره کانون های فرهنگی و اجتماعی، در دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
در این جلسه با حضور هیأت اجرایی، فرهنگی و علمی دانشگاهی شامل: دبیرهمایش، 
رضا اسماعیلی، دبیر علمی گردهمایی، حمید دوازده امامی و دبیر اجرایی همایش، مجید 
کمالی و جمعی از مسئولین دانشجویی فعال این واحد به برنامه ریزی زمان افتتاحیه و 
اختتامیه همایش و هماهنگی برای برگزاری گارگاههای آموزشی، ثبت نظر در خصوص 
مصوبات  بررسی  و  واحد  این  دانشجویی  مسئوالن  از  جمعی  معارفه  جدید،  های  ایده 

جلسات قبلی پرداخته شد.
های  کارگاه  و  عمومی  کارگاههای  بخش  دو  در  کارگاهها،  شد  مقرر  نشست  این  در 
کارشناسان  و  دانشجو  گروه  دو  )برای هر  کارگاههای عمومی  برگزار شوند؛  اختصاصی 
وتکالیف  کارگاه »حقوق  و  فعالیتهای گروهی«  ریزی  برنامه  و  کارگاه »مدیریت  شامل 
فعالیتهای دانشجویی« و کارگاههای اختصاصی شامل کارگاههای »اصول برنامه ریزی 

 ، دانشجویی«  های  فعالیت  و  هنری  یابی  ، »سوژه  فرهنگی«  های  کانون  استراتژیک 
)فعالیتهای  گروهی  کار  در  ای  حرفه  »اخالق   ، مجازی«  جهان  در  ای  رسانه  سواد   «
دانشجویی(« ، »کارآفرینی و اصول کسب و کار« ، »اصول نویسندگی و ویراستاری« ، 
»اصول تیتر و گرافیک در نشریات دانشگاهی« ، »اصول و فنون مذاکره و زبان بدن« و 

» نقد و مناظره«.   
شایان گفتن است بزرگترین گردهمایی سراسری کارشناسان، دبیران کانون های اندیشه، 
فرهنگی، هنری، نشریات دانشجویی و انجمن های علمی دانشجویی واحدهای دانشگاهی 
دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور با هدف آگاهی از آخرین ضوابط و مقررات و تقویت 
قابلیت ها و مهارت های فردی و جمعی دانشجویان از 19 تا 23 اردیبهشت 1394، به 
میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار خواهد شد و با توجه به 
برنامه ریزی صورت گرفته این رویداد بزرگ فرهنگی علمی در مجموعه بزرگ فرهنگی 
تفریحی شهید بهشتی)ره(، باغ ابریشم اصفهان برگزار می شود و از تاریخ 18 اردیبهشت 

ماه به تدریج پذیرش میهمانان انجام خواهد شد.
در این همایش که با شرکت 1300 دانشجو و کارشناس فرهنگی از 400 واحد دانشگاهی 
کشور برگزار خواهد شد، ریاست عالی دانشگاه دکتر میرزاده و معاونین فرهنگی و پژوهشی 
دانشگاه و معاونین فرهنگی اجتماعی واحدهای دانشگاهی منتخب، حضور خواهند داشت.

به منظور تکمیل برنامه ریزی ها صورت گرفت: 

چهارمین جلسه هماهنگی گردهمایی بزرگ »فرهنگ، هنر و اندیشه« در واحد اصفهان)خوراسگان(

معاونت فرهنگی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار کرد:

کرسی آزاد اندیشی با موضوع 
سواد رسانه ای 

روابط عمومی و اطالع رسانی: کرسی آزاد اندیشی با موضوع سواد رسانه ای به همت 
دفتر فرهنگ اسالمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و با حضور دکتر دوازده امامی 
و دکتر تقی پور از اعضای هیت علمی دانشگاه و در جمع دانشجویان مشتاق این حوزه 

محل تاالر پژوهش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید. 
در ابتدای این برنامه خانم دکتر تقی پور ضمن تعریف اصطالح سواد رسانه ای و اهداف 
صاحبان رسانه ها و دولت ها، ماهواره ها، شبکه های اجتماعی و غیره ... از مخاطبین 
خود خواست که در مقابل این رسانه ها همچون انسان های دست و پا بسته نباشند و در 
مقابل خوراک فرهنگی که از طریق این رسانه ها در جامعه توزیع می شود حساس باشند.

تقی پور در ارتباط با برخورد با هر شبکه همیشه با یک حساسیت و بدون بدبینی گفت: 
و  هنجارها  جابجایی  و  سازی  عادی  و  سازی  جریان  مقابل  در  منطقی  تحلیل  یک  با 
ناهنجاریها مقابله کنیم و برای خود و خانواده خود حق انتخاب قائل باشیم واجازه ندهیم 

هر خوراکی با هرفرهنگی وارد اجتماع ما شود.
وی در ادامه ضمن برشمردن اصول رسانه تاکید کرد: رسانه ها به خودی خود بد یا خوب 
نیستند و این نحوه استفاده ا ست که خوب یا بد را نشان می دهد ما سعی کنیم مصرف 

کننده چشم و گوش بسته نباشیم و بهترین پیام های رسانه را دریافت کنیم.  
در این برنامه دکتر دوازده امامی رفتارها، نگرش ها و باورها را از الیه های مهم فرهنگ 
بر شمرد و اهمیت دادن به تمام الیه های پیدا و پنهان فرهنگ را برای ساختار یک 
فرهنگ را موثر و مهم دانست و تاکید کرد: جامع دیدن این الیه ها باعث شکل گیری 

سبک زندگی و رفتارهای افراد در سطح جامعه می شود.
دوازده امامی گفت: مهمترین حوزه جنگ نرم فضای مجازی و رسانه است، جنگ نرم در 
چهارده حوزه ی سایبری، رسانه، هنر، عملیات روانی، قانون، زبان، ورزش، گردشگری، 
معاشرت، آموزش، شیطان پرستی، علم و علم گرایی فعال می باشد و در این حوزه از 
روش هایی مثل چهره سازی و اشاعه ضد ارزشها، برنامه ریزی برای آینده، اشاعه فساد 
و فحشا، قداست زدایی بوسیله تغیر نگرش برای تسلط بر جوامع دیگر استفاده می کنند.

وی سواد رسانه را همچون رژیم غذایی دانست وتاکید کرد: نفوذ رسانه ذره ذره در انسان 
رسوخ می کند و باید مراقب خانواده خود در مقابل این تغییرات آرام از طریق میهمان 

ناخوانده بود.
در پایان این نشست به پرسش و پاسخ و دغدغه های دانشجویان در این حوزه پاسخ 

داده شد.   
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7 فرهنگ و اندیشه6

شمارش معکوس برای برگزاری گردهمایی ملی
فرهنگ، هنر و اندیشه

اشاره:
اندیشه  و  اردیبهشت امسال میزبان گردهمایی ملی فرهنگ، هنر   ، ایران اسالمی  و تمدن  پایتخت فرهنگ   ، اصفهان 
کانون های فرهنگی، نشریات دانشجویی و انجمن های علمی دانشگاهی سراسر کشور است که به میزبانی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( برگزار میشود ، برای آشنایی با اهداف و مراحل اجرایی این گردهمایی بزرگ با مجید 

کمالی مدیر اجرایی این گردهمایی گفت و گویی انجام دادیم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.

علت میزبانی واحد اصفهان )خوراسگان(

 آقای مجید کمالی مدیر اجرایی گردهمایی در این باره به خبرنگار نشریه  
نسیم دانشگاه گفت:

با توجه به موفقیت های مستمر و ارزشمند دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
از  بازدید ها و جلساتی که  اصفهان )خوراسگان( در سال های اخیر و 
سوی معاونت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسالمی از این فعالیت ها شد به 
این نتیجه رسیدند که این واحد دانشگاهی به عنوان پایگاه فعالیت های 

فرهنگی نقش ویژه ای را ایفا می کند.
فرهنگی  معاون  عنوان  به  هاشمی  طه  دکتر  که  زمانی  در  افزود:  وی 
و  فرهنگ  تعریف  به  نسبت  دار شدند  را عهده  این مسئولیت  دانشگاه 
حیطه های فرهنگی و افق  کانون ها ، نشریات ، برنامه های هنری ، 
گردشگری و .... با تاکید بر محوریت دانشجویان اهتمام خاصی نشان 

دادند.
برای تبیین این موضوع الزم بود که یک همایش سراسری با حضور 
دست اندر کاران کشور در این زمینه برگزار شود و این تعریف تازه و 
گسترده به بحث گذاشته شود و همچنین آموزش های متناسب با آن 
برنامه ریزی و ارائه  شود تا کارشناسان و دانشجویان نسبت به آن کاماٌل 

توجیه شوند.
کار  آموزش ها در خصوص  دانشگاه محور  فرهنگی  مدیر  به گفته ی 
ای،  رسانه  استراتژی  فرهنگی،  زایی  درآمد  اشتغال،  مدیریت،  گروهی، 

تبلیغات و انتشارات، فن بیان و ارتباطات است.
آزاد  دانشگاه  فرهنگی  معاونت  های  بندی  در جمع  آور شد  یاد  ایشان 
این  برگزاری  کاندیدای  یزد  و  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی 
گردهمایی شدند که در نهایت اصفهان برگزیده شد تا ما افتخار برگزاری 

این برنامه را داشته باشیم.
تا کنون  ایجاد هماهنگی  برای  مدیر اجرایی همایش خاطر نشان کرد 
سه جلسه در اصفهان کارشناسان مربوطه و یک جلسه هم در تهران 
تشکیل شده داشتیم و برای جمع بندی نهایی به زودی جلسه دیگری را 

نیز در تهران خواهیم داشت.

مسئوالن همایش
آقای کمالی افزود: ریاست همایش با دکتر فروغی است و آقایان دکتر 
علمی  دبیر  و  همایش  دبیر  ترتیب  به  امامی  دوازده  دکتر  و  اسماعیلی 
وظیفه  انجام  اجرایی  مدیر  عنوان  به  نیز  اینجانب  و  هستند  همایش 

می کنم.

گزینش استادان برای کارگاه ها و آموزش ها
به گفته دبیر همایش، تالش زیادی صورت گرفت تا از بهترین استادان 
کشوری و استانی برای اداره ی کارگاه ها و کالس های آموزشی استفاده 

شود.

اقدامات دیگر 
ایشان یادآور شد که از پانزده اسفند ماه سایت همایش فعال و بارگذاری 
آن انجام شده است و عالقه مندان می توانند با مراجعه به آن عالوه بر 

ثبت نام ، اطالعات الزم را کسب کنند.
های  برنامه  تا  شده  هماهنگ  نشریه  و  خبرگزاری   چند  با  همچنین 
همایش را به صورت گسترده پوشش داده و منعکس کنند و دستاوردهای 

آن را هم به اطالع افکار عمومی برسانند.

از  غرفه  پنج  و  بیست  برپایی  برای  مناسبی  افزود:فضای  کمالی  آقای 
استان های مختلف کشور در نظر گرفته شده تا هر استان مجموعه ای از 

تولیدات فرهنگی و پژوهشی و نمادهای بومی خود را ارائه نماید.
ایشان گفت: در برنامه ها هم پیش بینی شده که شرکت کنندگان بعد 
از ظهرها در برنامه های متنوع هنری و ورزشی از جمله گردشگری از 
مکان های دیدنی اصفهان شرکت کنند تا این شادی و نشاط از خستگی 

و فشردگی برنامه ها بکاهد.

تقسیم بندی برنامه ها
عنوان  به سه بخش شامل  برنامه های همایش  آقای کمالی  گفته  به 

های زیر تقسیم شده است:
که  انتخابی  و  عمومی  ی  حیطه  دو  در  آموزشی  های  کارگاه   -1
دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت همایش کارگاه دلخواه خود 

را انتخاب کنند.
برنامه های فرهنگی و هنری شامل رقابت های ورزشی و جنگ   -2

های فرهنگی و هنری و ورزش های اقوام.
3- گردشگری و بازدید از اماکن تاریخی و جاذبه های طبیعی اصفهان.
همه   و  است  ها  گروه  همه  بین  ها  برنامه  این  که  است  ذکر  به  الزم 

حاضران می توانند براساس جدول زمانی از آن استفاده کنند.

پذیرش و اختتامیه 
کارشناسان  و  دانشجویان  یادآور شد که همایش  اجرایی همایش  دبیر 
فرهنگی به تناسب تعداد واحدهای کشور از جامع تا کوچک و براساس 
برگزار  اصفهان  در  اردیبهشت   21 تا   17 از  شده  انجام  بندی  سهمیه 
می شود که افتتاح مراسم روز 19 در تاالر بین المللی امیرکبیر است و 
از تاریخ 18 پذیرش و برپایی نمایشگاه های استان ها انجام می شود. 
مراسم اختتامیه هم در روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه در محل برگزاری 

همایش در مجموعه شهید بهشتی باغ ابریشم برگزار خواهد شد.

مکان برگزاری
ایشان یادآور شد با توجه به امکانات وسیع اردوگاه شهید بهشتی شهر 
ابریشم اصفهان و تعداد زیاد شرکت کنندگان و تنوع برنامه ها قرارداد 
الزم با اردوگاه شهید بهشتی منعقد شد و به توافق رسیدیم که در تاریخ 
برگزاری این همایش اردوگاه هیچ گروه دیگری را پذیرش نکند تا از هر 
جهت مکان برای برگزاری این برنامه آماده باشد وی افزود محل اسکان 
برادران در اردوگاه و اسکان خواهران در مجموعه ی خوابگاهی کوی 

امام وابسته به اردوگاه است.

تعداد شرکت کنندگان
کنندگان  برآورد مجموع شرکت  آخرین  براساس  آقای کمالی  گفته  به 
در این همایش 700 نفر هستند که حدود 500 نفر دانشجو ، 200 نفر 
کارشناسان فرهنگی و بقیه را البته مسئوالن کشوری و استانی و عوامل 

اجرایی نیز به این تعداد اضافه می شوند.
وی از دکتر میرزاده، دکتر طه هاشمی، دکتر واشقانی و جمعی از مدیران 
معاونین  و  ها  واحد  روسای  از  تعدادی  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ارشد 
فرهنگی و جمعی از مدیران استانی به عنوان مهمان ویژه این همایش 

یاد کرد.

ترکیب شرکت کنندگان
بین معاونین فرهنگی  توافقی که  براساس  افزود  اجرایی همایش  مدیر 
و  دانشجویان  بر  عالوه  است  قرار  شده  انجام  دانشگاه  پژوهشی  و 
کارشناسان فرهنگی، تعدادی از دانشجویان پژوهشی نیز از هر استان در 

قالب نماینده انجمن های علمی در این همایش حضور دارند.

ساختار اجرایی همایش
آقای کمالی در خصوص ساختار اجرایی همایش هم خاطر نشان کرد که 
پس از تصویب برگزاری یک گروه اجرایی با 12 عنوان مسئولیت تعریف 
برنامه های جداگانه کارهای خود  در  و تشکیل شد که همه گروه ها 
را پیش برده اند و حدود 6 جلسه هماهنگی داشته ایم که  گروه های 
دانشجویی در این ارتباط همکاری خوبی را با مسئولین اداری همایش 
داشته اند و در بخش هایی مهم برون سپاری کرده و از بخش خصوصی 

کمک گرفته ایم.

شت عطار نیشابوری زبرگدا
} 25 فروردین ماه  {

عطار  به  معروف  محمد  ابوحامد  فریدالدین  شیخ 
نویسنده  و  شاعر  فرید(،  به  نیشابوری)متخلص 
مشهور ایرانی قرن 6 و 7 هـ.ق. درکدکن، از توابع 
نیشابور متولد شد. در باب تاریخ تولد و مرگ وی 
اطالع دقیقی در دست نیست و روایات مختلفی 
را در حدود 540-512  او  تولد  است.  ذکر شده  
هـ.ق.  نوشته اند. دکتر شفیعی کدکنی زندگی او 
مقدمه  در  و  می داند  ایهام  و  رمز  ابهام،  از  پر  را 
احوال  »شرح  کتاب  از  نقل  به  و  »مختارنامه« 
عطار« تألیف بدیع الزمان فروزانفر تولد او را 540 
ابراهیم(،  عطار)ابوبکر  پدر  می کند.  ذکر  هـ.ق. 
پیشه عطاری داشت. عطار از آنجا که داروسازی 
را از شیخ مجدالدین بغدادی فرا گرفت و  به کار 
عطاری و درمان بیماران  پرداخت، به عطار شهره 

شد.
او تحصیالت خود را در نیشابور فرا گرفت و علوم 
زمانش را آموخت. آثار متنوع وی خود گواهی است 
او در علوم و فنون ادبی،کالم، نجوم، تفسیر  که 
و  داشته  تبحر  فقه  و سایر علوم  احادیث  و  آیات 
در علم گیاه شناسی و پزشکی استاد بوده است. 
او ذوقی عرفانی و مسلکی صوفی منشانه داشت. 
هرچند در مورد گرایش او به عرفان داستان های 
ولی   است،  شده  نقل  ها  تذکره¬  در  گوناگونی 
گرایش  علت  االولیاء«  »تذکرة  مقدمه  در  عطار 
ایشان  از   پیروی  و  عارفان  و  صوفیان  به  خود 
و  بر¬می شمرد  کودکی  دوران  از  عالقه اش  را، 

و  ایرانی(  شاعر  و  ابوالخیر)عارف  ابوسعید  نقش 
بهره گیری از دانش وی را  در این امر،  مهم و 

مؤثر می داند.
و  دنیوی  اموال  به  عّطار  زدن  پا  پشت  درباره 
را پیش گرفتن وی  تقوا  و  راه زهد، گوشه گیری 
مشهورترین  شده است.  گفته  زیادی  داستان های 
این داستان ها، آن ست که عطار در محل کسب 
خود مشغول به کار بود که درویشی از آنجا گذر 
کرد. درویش درخواست خود را با عطار در میان 
گذاشت، اما عطار همچنان به کار خود می پرداخت 
این  از  درویش  دل  گرفت.  نادیده  را  درویش  و 
رویداد چرکین شد و به عطار گفت: تو که تا این 
حد به زندگی دنیوی وابسته ای، چگونه می خواهی 
روزی جان بدهی؟ عطار به درویش گفت: مگر تو 
چگونه جان خواهی داد؟ درویش در همان حال 
کاسه چوبین خود را زیر سر نهاد و جان به جان 
او  بر  ژرف  اثری  رویداد  این  کرد.  تسلیم  آفرین 
نهاد که عطار دگرگون شد، کار خود را رها کرد 
و راه حق پیش گرفت. عطار پس از این جریان 
مرید شیخ رکن الدین اکاف نیشابوری می گردد و 
تا پایان عمر)حدود 70 سال( با بسیاری از عارفان 
گردآوری  به  و  گشته  هم سخن  خویش  زمان 

داستان های صوفیه و اهل سلوک پرداخته است.
 

او سفرهای متعددی کرد و عاقبت در زادگاهش 
اقامت گزید. برخی او را »شیخ االولیاء« و برخی 
پیری  روزگار  خوانده اند.  ثانی«  »سلیمان  دیگر  
عطار مصادف با حمله خانمانسوز مغول به ایران 
بود. درباره نحوه وفات او مشهور است که در 618 
شد،  کشته  مغوالن  دست  به  نیشابور  در  هـ.ق. 

ذکر  وفاتش  برای  متعددی  تاریخ¬های  اگرچه 
حدود  لیکن  و  است  تردید  محل  که  ¬اند  کرده 
در  مزار عطار  است.  616-637 هـ.ق. ذکر شده 
نیشابور، نزدیک مزار خیام است که در قرن 9 به 

همت امیر علیشیر نوایی تجدید بنا شد.
عطار دارای آثار متعددی است و  تذکره ¬نویسان 
روایات مختلفی در باب تعداد آن آورده اند و از 45 
تا 190 کتاب را به او نسبت داده اند که از آن جمله 
می توان به مثنوی¬های »اشترنامه«، »بلبل نامه«، 
»جوهرالذات«،  »جواهرنامه«،  »پندنامه«، 
»سی فصل«،  »خسرونامه«،  »حیدرنامه«، 
»لسان الغیب«،  هرمز«،  و  »گل  »شرح القلب«، 
»نزهت االحباب«،  »مظهرالعجایب«، 
و  »ولدنامه«  »وصلت نامه«،  »هیالج نامه«، 
»اخوان الصفا« اشاره کرد. دکتر محمدرضا شفیعی 
است  عقیده  این  بر  معاصر(  کدکنی)عطارشناس 
که بسیاری از اینها آثار عطار نیستند و آثار مسلم 
نامه«،  »اسرار  »منطق الطیر«،  از:   عبارتند  وی 
»خسرونامه«،  نامه«،  »مصیبت  نامه«،  »الهی 
و  غزلیات«  و  قصاید  »دیوان  االولیاء«،  »تذکرة 
کتاب  چند  عطار  درباره  نامه(.  »رباعیات«)مختار 
مهم نوشته شده است که مهمترین آنها، »دریای 
استاد  عطار«  احوال  »شرح  ریتر،  هلموت  جان« 
فروزانفر، »زبور پارسی« دکتر  محمدرضا شفیعی 

کدکنی و  »درباره عطار« دکتر زرین کوب است.
از  نمادی  متعدد،   آثار  خلق  واسطه  به  عطار 
فرهنگ واالی ایرانی و اسالمی به شمار می رود 
و از جایگاه ویژه ای در تاریخ فرهنگ و ادب ایران 
زمین برخوردار است. از این رو، 25 فروردین ماه 

روز بزرگداشت وی نامیده شده است.

،،
گرامیداشت مقام مادر 

و روز زن
روز شنبه مورخ22/1/94 آقای مدنیان معاون دانشگاه و رییس مرکز 
آموزشی و فرهنگی سمااصفهان)خوراسگان( طی جلسه ای  با حضور 
فاطمه  حضرت  میالد  تبریک  ضمن  سما،  معاونت  حوزه  کارکنان  
زهرا)س( به اهمیت نقش زن و مادر در جامعه و خانواده پرداخت. در 
این مراسم با اهدا گل به کارکنان خانم حوزه معاونت از زحمات آنها 
قدردانی شد. همچنین مدنیان با حضور در دبستان ها و آموزشکده 
فنی و حرفه ای دخترانه و اهدا شاخه گل از تالش های زنان شاغل 

در مراکز مذکور تجلیل نمود.

روز جهانی زمین پاک 
دوم اردیبهشت ماه

در  اردیبهشت   2 با  آوریل مصادف  در 22  ساله  پاک هر  زمین  روز جهانی 
تمام دنیا برگزار می شود و به همه مردم یادآوری می کند که نباید سیاره خود 
»زمین« را فراموش کنند. تاریخچه این مناسبت به سال 1969 و زمانی باز 
می گردد که جان مک کونل)John McConnell( عالقه مند به صلح، 
ایده برگزاری یک روز جهانی به نام روز زمین پاک را در همایش یونسکو 
درباره محیط زیست مطرح و در همان سال پرچم زمین پاک را طراحی نمود. 
دبیر کل سازمان ملل از ایده مک کونل استقبال کرد و این روز به یک روز 

جهانی در تقویم های سراسر دنیا تبدیل شد. 
در ایران نیز هم زمان با دیگر کشورهای جهان هفته زمین پاک از روز دوم 
اردیبهشت به مدت یک هفته در سراسر کشور برپا می شود و نخستین روز 

این هفته )دوم اردیبهشت ماه( به نام روز زمین پاک نامگذاری شده است.
برای دست  ای  دغدغه  و  عمده  مسائل  از  یکـی  زمیـن  آلودگـی  مسألـه   
اندرکاران محیط زیست در سراسر جهان است لذا این روز به منظور ایجاد 
آگاهی جهانی و نیز سپاسگزاری از مواهب زمین و منابع و ذخایر طبیعی آن 
طبق مراسم ویژه ای برگزار می شود. از برنامه های مهم سازمان حفاظت 
محیط زیست در این روز اقدامات مردمی و دولتی در جهت معرفی افراد و 
سازمان های موفق در این زمینه و اجرای برنامه های عمومی نظیر پاکسازی 
محیط بخصوص کوهستان ها،  پارک ها و اماکن عمومی توسط داوطلبین 

است.
در نهایت بهترین راه کمک به زمین می تواند لذت بردن از آن باشد. از خانه 

بیرون بروید و انگیزه خود را برای نجات این محیط زیبا بیشتر کنید.

سما
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عنوان : نقش دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه پایدار مشارکتهای زنان ایران
تالیف: زهره سعادتمند، احمدعلی فروغی ابری، آذر قلی زاده

عنوان :مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی
گردآورندگان: مهدی کالنتری، زهرا مسعودی نیا

عنوان : انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
گردآورندگان: نادر رهنما، محمدجواد محمدی

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

عنوان : انسان و محیط ، رویکرد روانشناختی معماری و شهرسازی
تالیف: سیده مرضیه طبائیان

عنوان : میوه کاری در مناطق معتدله
تالیف: مهرداد جعفرپور، رامین بابا دایی سامانی، مهرزاد هنرور

قدم هب قدم با آسایهلاز انتشارات واحد اصفهان )خوراسگان(اتزه اهی نشر
اشاره:

این روزها در سطح دانشگاه هر چه می بینی و می شنوی از کنفرانس آسایهل حکایت دارد.تعداد زیادی کار و تالش 
می کنند تا آبرو و اعتبار کشور را در آیینه آسایهل به نمایش بگذارند.از دغدغه های علمی و اجرایی گرفته تا آماده 
سازی فضاهای فیزیکی و محل های اسکان و نمایشگاه و برگزاری مراسم و پذیرایی و معابر دانشگاه و ... این تالش بی 
سابقه رونق خاصی به فعالیت های دانشگاه داده است. مرکز نشینان به قابلیت اصفهانی ها در برگزاری مطلوب این 
کنفرانس یقین دارند ولی سخت دقت می کنند تا در این قلمرو کمتر شناخته شده چیزی نماند که از قبل پیش بینی 
نشده و برای آن برنامه ریزی صورت گرفته نشده باشد. واقعیت این است که در برنامه هایی از این دست هیچکس 
حق اشتباه کردن ندارد و اگر خدای نخواسته یک حلقه از این زنجیره خوب عمل نکند کار بقیه را هم خراب می کند ، 
ضمن آنکه ما تجربه های کمی در تدارک و برگزاری این سطح از برنامه ها داشته ایم ، هر چند که در سطوح پایین تر 

آموزه های فراوانی در اختیار ما هست.
برای آگاهی از آخرین فعالیت های مقدماتی کنفرانس آسایهل با مهندس کیانی دبیر اجرایی کنفرانس به گفت و گو 

نشستیم که از نظرتان می گذرد.

مهندس کیانی در ارتباط با دعوت و حضور مهمانان خارجی دغدغه 
اصلی را اوضاع بی ثبات خاورمیانه دانست و تبلیغات سوئی که متاسفانه 
در اغلب رسانه های گروهی جهان علیه این منطقه و کشور ما وجود 
دارد ما تالش زیادی کرده ایم که به عالقه مندان بباورانیم که ایران 
در ثبات و آرامش کامل است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد . حاصل 
این کوشش این شده که تا کنون 121 نفر از مهمانان خارجی اعالم 
حضور کرده اند و پذیرش ما تا 15 اردیبهشت ادامه دارد و پیش بینی 
می کنیم که تا مرز 150 نفر مهمان خارجی داشته باشیم و انتظارمان 
هم در همین حد بوده است. به عالوه مهمانان ارزشمندی در سطح 
مدیران و استادان کشوری و استانی خواهیم داشت که تعداد آنان 250 
نفر خواهد بود و در مجموع این کنفرانس میزبان 400 نفر می باشد که 
ترکیبی از فرهیختگان و صاحب نظران در حوزه ی آموزش و آموزش 
رتبه  لزوما  افراد  این   ، اند  شده  دعوت  کنفرانس  این  به  الملل  بین 
های قابل توجهی در سطح درج مقاالت بین المللی دارند و صاحب 

نظریه های جدیدی در حوزه ی تعلیم و تربیت هستند .
مقاالت  کنفرانس  برگزاری  روز   3 افزود: طی  کنفرانس  اجرایی  دبیر 
برگزیده توسط صاحبان آن ها ارائه خواهد شد . وی خاطر نشان کرد 
شرکت کنندگان در این کنفرانس را می توان به 3 گروه تقسیم کرد: 
1- هیأت مدیره آسایهل   2- سخنرانان کلیدی و مدعوین بین المللی   

3- سایر شرکت کنندگان .
مهندس کیانی یادآور شد همه شرکت کنندگان گزارشی از ویژگی های 
کشور و دانشگاه های خود در این کنفرانس ارائه خواهند داد. ایشان 
تآکید کرد ، در واقع دانشگاه آزاد اسالمی از ایران تنها عضو آسایهل 
است و با توجه به اینکه هر نیم قرن یکبار نوبت به هر یک از اعضا 
بیشتر  ما  برای  کار  این  اهمیت  باشند  کنفرانس  مجری  تا  می رسد 
احساس می شود زیرا در سال 2015 نوبت به ایران رسیده که دانشگاه 
عنوان  به  را  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  مجموع  در  اسالمی  آزاد 
برگزارکننده انتخاب کرده که اعتبار بزرگی برای ما محسوب می شود .
دارند  اصفهان حضور  در  در مدتی که   : افزود  کنفرانس  اجرایی  دبیر 
به  علمی  استفاده  نهایت  فرصت  این  از  که  ایم  کرده  ریزی  برنامه 
عمل آید و تفاهم نامه هایی را با دیگر اعضای آسایهل برای توسعه 

المللی در  بین  از جمله همکاری   ، باشیم  همکاری های بعدی داشته 
حوزه های تبادل استاد و دانشجو ، برگزاری کنفرانس های مشترک، 
مشترک  های  دوره  برگزاری  و  پژوهشی  مشترک  های  اجرای طرح 

آموزشی .
به گفته ی مهندس کیانی در برگزاری این کنفرانس چند کار مشخص 

بر عهده ی واحد قرار گرفته است .
انار و رز و  1 – توسعه بی سابقه ی فضای سبز و احداث باغ های 
آالچیق ها و فالورباکس ها و باغ های عمودی و دیواره های سبز و ..
دفتر  محل  در  سرویس  سلف  جنب  اجرایی  ی  دبیرخانه  تجهیز   -2
همکاری های بین المللی دانشگاه که بسیار فعال است و هر لحظه 

وظایف خود را دنبال می کند .
3- اسکان مهمانان و ریز فعالیت های اجرایی دبیرخانه شامل ویزا ، 
پذیرش مقاالت ، آماده سازی محل های مختلفی که همایش به آن 
نیاز دارد ، پیگیری امور نمایشگاه ، گردشگری و اصفهان گردی ، تهیه  
پیش نویس تفاهم نامه ها که مدیران گروه دانشگاه در آن نقش دارند 

و فعال هستند ...
مهندس کیانی ابراز امیدواری کرد که انشاا... بتوانیم با کمترین خطا 
این کار بزرگ را به انجام برسانیم . وی یادآور شد هتل عباسی و هتل 

کوثر برای اسکان مهمانان پیش بینی و رزرو شده است .

ساختار اجرایی
به گفته دبیر اجرایی همایش، یک شورای راهبردی در سازمان مرکزی 
دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل شده که تصمیمات کالن را در این جهت 
اتخاذ می کنند و آنرا برای اجرا به ما ابالغ می نمایند . در این واحد 
دانشگاهی شورای اجرایی شکل گرفته که اعضای آن هیـأت رئیسه 
دانشگاه هستند که ابتدا لوایح اجرایی در دبیرخانه تهیه و جهت تصویب 
به شورای اجرایی رائه می شود و متناسب با وظایف حوزه های مختلف 
عمرانی ، مالی و اداری ، پژوهشی ، تدارکات ، حراست ، روابط عمومی، 
دانشجویان  و  دانشجویی  های  تشکل  خارجی،  های  زبان  دانشکده 
برای  مدیران گروه های مختلف مصوبات  فعال و همچنین  و  ممتاز 

اجرا به هر یک از آنان ابالغ می شود.

آورده همایش 
واحد  در  این همایش  برگزاری  نفع  و  آورده  مورد  در  کیانی  مهندس 
اصفهان )خوراسگان( یادآور شد ، با توجه به دید بلند دکتر فروغی برای 

المللی سخت  بین  فضاهای  به  ورود  به  ما  دانشگاه،  کیفی  گسترش 
خود  برابر  در  کنون  تا  نیز  را  هایی  افق  زمینه   این  در  و  نیازمندیم 
گشوده ایم و در عرصه هایی مانند آفریقا، آسیای جنوب شرقی، ویتنام، 

اروپای شرقی و حاشیه ی خلیج فارس فعالیت خود را آغاز کرده ایم.
در این کنفرانس موقعیتی پیش آمده تا مسئوالن 57 کشور در یک زمان 
در واحد ما تجمع کنند که بسیار مغتنم است که هم توانمندی های خود 
را به آنان بشناسانیم و هم زمینه های اقدام های مشترک علمی را با 
آنان در آینده فراهم سازیم و در واقع این 3 روز فرصتی را در اختیار 
ما قرار خواهد داد تا به عنوان نماینده توانمند اصفهان گام های خود 

را برای ورود به مجامع علمی بین المللی استوارتر و محکم تر کنیم.
وی خاطر نشان کرد که پیش بینی ما این خواهد بود که در خالل 
برگزاری کنفرانس ، بستر سازی قابل توجهی در حوزه پژوهش های 
بنیادی با دانشگاه های عضو آسایهل داشته باشیم ، همچنین آشنایی 
با این واحد دانشگاهی امکان حضور دانشجویان بین المللی را در این 

واحد فراهم می سازد .
استانداری  که  شد  یادآور  گو  و  گفت  این  پایان  در  کیانی  مهندس 
اصفهان، سازمان بین المللی یونسکو در منطقه ی ایران ، صنایع بزرگ 
کشور ، برخی دانشگاه ها و ... در برگزاری کنفرانس همکاری های 
نزدیکی با ما دارند . ایشان افزود : دلیل انتخاب این واحد دانشگاهی 
بین  تجربه  منسجم،  ساختار  کنفرانس،  برگزاری  مجری  عنوان  به 
المللی، تجربه در ایجاد فضاهای مشترک با دانشگاه های مدعو ، جامع 
بودن سطح دانشگاه ، موقعیت مکانی دانشگاه در سطح شهر اصفهان، 
توانمندی های هیأت علمی و رشته های برتر این دانشگاه در سطح 

آموزش عالی کشور دانست.
دبیر اجرایی کنفرانس تأکید کرد هر یک از شرکت کنندگان در واقع 
سفیر ما خواهند بود تا از ثبات ایران ، جاذبه های تاریخی و طبیعی 
اصفهان ، توانمندی های علمی کشورمان ، قابلیت های شهر موزه ی 
اصفهان ، همکاری های خوب دولت و ملت و ... برای جامعه جهانی 
تصور  بنده  و  دهند  انتشار  و  ببرند  خود  همراه  را  خوبی  های  نشانه 
می کنم این رویداد برای اصفهان بسیار مهم است و مسئوالن شهر 

برای برگزاری مطلوب تر آن باید خیلی جدی تر وارد میدان شوند.

،،
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المللی، تکنولوژی منجر آموزش
فراملی  پرورش  و  آموزش   ، کارکنان  و  دانشجو  انتقال   / تبادل   •

)TNE( و شعبه بین المللی دانشگاه 

برگزار کنندگان کنفرانس

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی

 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی ایران در  تهران  مستقر است. 
رشد  تاکنون،   1360 سال  در  تأسیس  زمان  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
سریعی داشته و یکی از بزرگترین دانشگاههای حضوری جهان با بیش 
از 400 واحد دانشگاهی و مراکز پژوهشی در ایران و 5 واحد دانشگاهی 
 20 حدود  در  مساحتی  دانشگاه  این  باشد.  می  جهان  نقاط  دیگر  در 
بیمارستان  اداری،  و  آموزشی  های  ساختمان  به  را  مربع  متر  میلیون 
های آموزشی، آزمایشگاهها، کارگاههای آموزشی، استودیو، زمین های 

کشاورزی و زمین های ورزشی اختصاص داده است.
از جمله مقطع  مقاطع تحصیلی  از  ای  دانشگاه طیف گسترده  این    
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته های مختلف ارائه 
می دهد که شامل رشته های: پزشکی، مهندسی، علوم، کشاورزی، 
در حال  دانشگاه  این  باشد.  انسانی می  و علوم  اجتماعی، هنر،  علوم 
حاضر حدود 1/7 میلیون دانشجو و بیش از 5 میلیون فارغ التحصیل 

دارد.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

در   1366 سال  در  واحداصفهان)خوراسگان(  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
منطقه ی شرقی شهر تاریخی اصفهان تاسیس گردید. شهر اصفهان 

درباره آسایهل
انجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرق آسیا، در سال 1956 به 
سران  با  تایلند  بانکوک  در  ای  جلسه  در  دولتی  غیر  سازمانی  عنوان 
هشت دانشگاه ایالتی در جنوب شرق آسیا تاسیس گردید. فیلد مارشال 
پیبیول سونگ کرم، نخست وزیر، حامی این بنیاد بوده وراه اندازی این 
تایلند تصویب کرد. دولت وی کمک های مالی خود  دبیرخانه را در 
را به انجمن تا زمانی که انجمن حامیان مالی دیگری پیدا کرد برای 
چندین سال ادامه داد. اخیرا، دولت تایلند عالوه بر امکانات فیزیکی، 
با کمک مالی 5000 دالری آمریکا ساالنه به حمایت از انجمن می 

پردازد. 
به  آموزش عالی جنوب شرق آسیا، کمک  انجمن موسسات    هدف 
تمایزی  به  یافتن  دست  و  خود  تقویت  برای  انجمن  عضو  موسسات 
بین المللی در آموزش، پژوهش و خدمات عمومی است تا در راستای 
این هدف، موسسات قدرت خود را با دیگر نهادها و در کل منطقه، به 
اشتراک گذارند. به طور ویژه، هدف انجمن، ترویج و توسعه موسسات، 
سازمان  دیگر  با  ارتباط  و  ای، همکاری  منطقه  هویت  پرورش حس 
های منطقه ای و بین المللی وابسته به تحقیق و آموزش می باشد. 
این انجمن به عنوان اتاق پایاپای اطالعات، فرصت های پی در پی 
برای بحث درباره ی توسعه ی علمی و عمومی و دانشگاهی، کمک 
به موسسات عضو برای استخدام و جایگزینی اعضای هیات علمی و 
کارکنان، تبادل استاد و دانشجو، توسعه ی تمهیدات همکاری در پروژه 
های خاص، گرفتن خدمات مشاوره ای از مشاوران، تقویت روابط با 
نهادهای منطقه ای و بین المللی و اطالع رسانی به نهادهای عضو را 
فراهم آورده و تحوالت و دستاوردهای متمایزی را در میان موسسات 

آموزش عالی جنوب شرق آسیا، فراهم می کند.

بنیانگذاران
Nicholas Attygalle -1، دانشگاه سیلون

 ،Air Marshal Muni M. Vejyant Rangshrisht  -2
دانشگاه چواللونگ کورن 

Dr. Lindsay Ride -3، دانشگاه هنگ کنگ
Prof. Bahder Djohan -4، دانشگاه اندونزی

Sydney Caine -5 دانشگاه ماالیا
Dr. Vidal A. Tan -6، دانشگاه فیلیپین

Dr. Htin Aung -7، دانشگاه رانگون
Prof. Nguyen-Quang-Trinh -8، دانشگاه ملی ویتنام

  

ارکان انجمن موسسات آموزش علی جنوب 
شرق آسیا

این انجمن به وسیله کنفرانس عمومی، هیئت مدیره اداری و دبیرخانه 
آن مدیریت می شود

در حاشیه ی رودخانه ی زاینده رود در مرکز ایران واقع شده و به دلیل 
وجود بناهایی تاریخی با معماری اصیل ایرانی اسالمی و بطور خاص 
ابنیه با شکوه باقی مانده از عهد صفوی، مهد موسیقی و هنر، صنایع 
دستی، فعالیت حوزه های علمیه ای با چندین قرن قدمت و مردمانی 
سختکوش و از همه باالتر دانشمندانی ، به عنوان پایتخت فرهنگی 

ایران نامیده می شود.
حدود  در  مساحتی  با  واحداصفهان)خوراسگان(  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
100 هکتار، بیش از 400 عضو هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت و 
بیش از 1000 استاد مدعو، حدود 24000 دانشجو در مقاطع کارشناسی 

و کارشناسی ارشد است.

ای  برجسته  موقعیت  از  تحصیلی  رشته   181 فعالیت  با  دانشگاه  این 
در تحقیق و تولید محصوالت دانش بنیان، از جمله 85 شرکت و تیم 
دانش بنیان در مرکز رشد واحدهای فناوری برخوردار است. در حال 
حاضر، بیش از 50000 دانشجو از این واحد فارغ التحصیل شده اند که 

بسیاری از آنها عضو انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه هستند.
دانشگاه آزاد اسالمی واحداصفهان)خوراسگان(، متشکل از 8 دانشکده 
بوده که با بیش از دو دهه فعالیت به دستاوردهای قابل مالحظه ای 
در پژوهش، آموزش و نیز فعالیت های فرهنگی ـ ورزشی دست یافته 
است. این دانشگاه در رتبه بندی سازمان کنفرانس اسالمی در سال 
1385 به عنوان بهترین دانشگاه آزاد شناخته شده و در سال 1389 
عنوان بهترین دانشگاه آزاد در پژوهش و فن آوری و عنوان بهترین 

دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی را کسب کرد.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( بیش از 3000 مقاله 
پژوهشی را توسط محققین و اعضای هیات علمی خود در مجالت؛ 
ISI , ISC ,SCOPUS منتشر کرده است. در حال حاضر، بیش 
از 500 پروژه پژوهشی سرمایه گذاری شده تکمیل و بسیاری دیگر 

1- کنفرانس عمومی
کنفرانس عمومی دارای قدرت های

های  برنامه  و  کلی  های  سیاستگذاری  برای  گیری  تصمیم  الف- 
فعالیت های این انجمن

ب- وضع قوانین 
ج- تصویب بودجه

معاون  دو  و  آن  ریاست  شامل  که  مدیره  هیئت  اعضای  انتخاب  د- 
انجمن می باشد

ه- پذیرفتن عضو جدید
می باشد.

اجالس عمومی به صورت عادی حداقل دوسال یکبار در محل و زمانی 
از قبل توسط کنفرانس عمومی تعیین شده برگزار می گردد. در  که 
موارد ضروری زمان و محل برگزاری کنفرانس می تواند با نظر ریاست 
و با رضایت هیئت مدیره تغییر کند. جلسات فوق العاده نیز با درخواست 

اعضا برگزار می گردد. 
به  باشد  می  ها  آن  نمایندگان  اعضا  از  متشکل  عمومی  کنفرانس 

طوریکه هر عضو دارای یک رای می باشد.

2- هیئت مدیره آسایهل
هیئت مدیره شامل رئیس و دو معاون اول و یک نفر از هر کشور به 
غیر از رئیس و دو معاون اول می باشد.  اعضای هیئت مدیره توسط 
نمایندگان معرفی شده موسسات عضو در کنفرانس عمومی  اکثریت 

انتخاب می شوند. 

هیئت مدیره دارای اختیارات
الف- آماده کردن برنامه کاری کنفرانس عمومی و ارائه برنامه کاری 

و بودجه که تا زمان کنفرانس بعدی پیگیری شود
ب- هدایت و کنترل فعالیت های دبیرخانه

ج- تعیین دبیر کل و خزانه دار
د- ارائه گزارش ساالنه و ارائه اضهار نامه مالی 

3- دبیرخانه
دبیر کل مسئول دبیرخانه است  و به عنوان دبیر هیئت مدیره و عضو 

تمام کمیته های انتخاب شده توسط هیئت مدیره فعالیت می نماید.
وظایف دبیر کل شا مل موارد زیر می باشد

الف- .ظایف محوله هیئت مدیره را پیگیری می کند. برنامه ریزی و 
استخدام دبیرخانه از وظایف دبیر کل است.

برای  تهیه گزارش  به هیئت مدیره و  برنامه کاری ساالنه  ارائه  ب- 
فعالیت های سال گذشته

شورای ملی
هر کشور می تواند یک شورای ملی تاسیس کند که شامل نمایندگان 
تصویب  های  برنامه  پیگیری  مسئول  که  باشد  عضوی  موسسه  هر 
شده توسط کنفرانس عمومی و هیئت مدیره می باشد.با توجه به آنچه 
های  فعالیت  تواند  می  شورا  شود   می  تصویب  مدیره  هیئت  توسط 
محلی را طراحی می نماید. آن ها می توانند با توجه به تصویب هیئت 
مدیره کمک مالی دریافت کنند. شورای ملی در کشورهای اندونزی، 
دارند  را  تعداد عضو  بیشترین  که   جایی  در  تایلند  و  فیلیپین  مالزی، 

وجود دارد.

دیگر سازمان های  مالی  انتظار کمک های  در  یا  و  تکمیل  در حال 
صنعتی و خارجی هستند. در بسیاری از موارد، فعالیت های پژوهشی 
اعضای هیات علمی به خاطر کسب عنوان عالی در مسابقات ملی و 
بین المللی مورد ستایش قرار گرفته و جوایزی را نیز دریافت نموده، که 
شامل کسب رتبه برتر در جشنواره های نوآوری بین المللی در آلمان، 
جشنواره  مانند  معتبری  ملی  رویدادهای  در  نیز  و  سوئیس  کرواسی، 

خوارزمی و شهید مطهری، هدایت و شیخ بهایی می باشد.
علمی  هیات  اعضای  انتخاب  دانشگاه،  این  دستاوردهای  دیگر  از   
دانشگاه به عنوان متخصص در بسیاری از پروژه های ملی است که در 
سال 1386 موجب دریافت جایزه مدیریت کیفیت )ISO 9001( شده 
و همچنین تقدیر از دانشجویان برای موفقیت های پی در پی و ثبت 

بیش از 120 اختراع با کمک و حمایت دانشگاه می باشد.
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار کننده بسیاری 
با حوزه ی فعالیت های  المللی و ملی مرتبط  بین  از کنفرانس های 
تحقیقاتی خود و گنگره هایی مانند: جشنواره بین المللی فیلم کودکان، 
و  عمومی  مجمع  فرهنگی،  میراث  المللی  بین  جشنواره  و  اجالس 
انجمن زنان در طیف گسترده ای بوده است. این دانشگاه به توسعه ی 
همکاری های بین المللی در آموزش، پژوهش و فعالیت های علمی 
عالقه مند بوده و در حال حاضر، پیوند های نزدیکی با چند دانشگاه 
در آفریقا  برقرار کرده که از جمله تاسیس کلینیک دندان پزشکی در 

اوگاندا و مشارکت در پروژه های کشاورزی بوده است.

با میزبانی کنفرانس آسایهل در خرداد ماه 1394، دانشگاه آزاد اسالمی 
گسترش  مورد  در  بحث  به  تا  دارد  نظر  در  واحداصفهان)خوراسگان( 
فرصت های همکاری با اعضای آسایهل، طرح های پژوهشی مشترک، 
برنامه های مفصل کارشناسی ارشد و تبادل دانشجو و اعضای هیات 

علمی بپردازد.

اتفاقات کلیدی آسایهل
1956:تاسیس در بانکوک

1957: اولین کنفرانس عمومی
1963: اولین سمینار آسایهل

1965: اولین تبادل پروفسور و اولین کتابچه
علوم  انجمن  و  آسیا  شرق  جنوب  ریاضی  انجمن  از  حمایت   :1971

جنوب شرق آسیا
 UNESCO status given :1973

1975: اولین شخنرانی آسایهل
1981: جشن نقره ای پایه گذاری آسایهل

1986:  اولین دفتر خاطرات آسایهل با خالصه آسایهل
2000: 44 امین سالگرد انجمن

کردن  المللی  بین  در  سمینار  و  عمومی  کنفرانس  امین   24  :2000
استاندارد آموزش: چالش برای انجمن آسایهل در جزیره گنتینگ 22-

24 نوامبر 2000
2001: 45 امین سالگرد انجمن

2004: 26 امین کنفرانس عمومی در فیلیپین
2006: 50 امین سالگرد انجمن

 7-5 بالب  در  آسایهل  دوباره  دعوت  در  کنفرانس  امین   27  :2006
دسامبر 2006

آسایهل 2015
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان واحد اصفهان)خوراسگان( از اول تا سوم 
خرداد ماه سال 1394 میزبان کنفرانس 2015 انجمن موسسات آموزش 
به  کنفرانس  این  بود.  )ASAIHL( خواهد  آسیا  عالی جنوب شرق 
طور مشترک از طرف سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد آکسفورد و مرکز همکاری بین الملل برنامه ریزی 
شده تا شاهد حضوری چشمگیر با چشم اندازی بین المللی باشد. محور 
اصلی کنفرانس »همکاری بین المللی و منطقه ای در تحقیقات، برنامه 

ریزی درسی و تجارب دانشجویی« است.

اهداف کنفرانس
پرورش  برای  اجتماعی  ایجاد   2015 آسایهل  کنفرانس  اصلی  هدف 
همکاری نزدیک در آموزش و پژوهش در میان دانشگاه های عضو 
آسایهل و تعامل صنایع ملی و سازمان ها در کشورهای عضو در توسعه 
مشارکت انتقال فراملی دانش با تاکید خاص بر فراهم کردن  حرفه 
های با ارزش و فرصت های کاری در مقیاس جهانی برای دانشجویان 

می باشد.

موضوع اصلی این کنفرانس« همکاری های بین المللی در پژوهش، 
برنامه ریزی و تجارب دانشجویی« می باشد

این کنفرانس همچنین زیر بخش های زیر را پوشش می دهد
• همکاری در تحقیقات، انتقال دانش و سرمایه گذاری

• دوره های مجتمع، جوایز مشترک / دوگانه، توسعه برنامه ریزی بین 

کنفرانس بین المللی

نجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرق آسیا
ا

ـگزارشـگزارش



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و یکم 
فروردین ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و یکم 
فروردین ماه 1394
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پیش درآمد:
مهندس دکتر صفایی ابتدا از خودش می گوید که از سال 79 تا کنون 
متوقف  اش  همکاری  مسئولیت  این  در  که  کوتاه  دوره  یک  جز  به 
مهمی  دوره  است.در  بوده  دانشگاه  سبز  فضای  مسئول  همواره  شد 
مسئولیت توأمان مرکز تحقیقات گلخانه ای و فضای سبز را بر عهده 
داشت که به دلیل اهمیتی که دانشگاه برای رونق آن مرکز قائل بود 
بیشتر فعالیتش در آنجا متمرکز شد هر چند که متناسب با اعتبارات 
به  سبز  فضای  ی  حوزه  در  هم  ماندگاری  اقدامات  یافته  تخصیص 

عمل آمد.
سامتی  دکتر  که  زمانی  از  است  معتقد  دانشگاه  سبز  فضای  مسئول 
مسئولیت حوزه معاونت اداری – مالی دانشگاه را بر عهده گرفت و 
به ویژه اهمیتی که کل دانشگاه برای برگزاری کنفرانس بسیار معتبر 
بهبود  به  گذشته  از  بیش  خیلی  تا  شده  موجب  است  قائل  آسایهل 
فضای سبز دانشگاه اهمیت داده شود و اقدامات اخیر که تازه شروع 
شده و در روزها و ماه های آینده اوج می گیرد ناظر براین موضوع 

است.
مهندس صفایی خاطر نشان کرد نیروهای تحت پوشش بخش فضای 
سبز به دو گروه شامل نگه داری و زیبا سازی تقسیم می شوند که از 
طریق شرکت های پیمانکاری جذب می شوند ، در بخش نگهداری ما 
میانگین 20 نفر نیرو را به کار گرفته ایم که در فصل بهار و تابستان 
به دلیل کار بیشتر این تعداد به 30 نفر افزایش می یابد و در فصول 
دکتر  آمدن  با  که  سازی  زیبا  بخش  در  شود.  می  کمتر  تعداد  سرد 
سامتی راه اندازی شده ما 9 نفر نیرو را در اختیار داریم که آموزش 
همه آنها برای آنکه با اصول نگهداری و زیبا سازی فضای سبز آشنا 
شوند تمامٌا بر عهده ماست هرچند که برای جذب و گزینش افرادی 
که در این مورد از استعداد و عالقه الزم برخوردار باشند وقت زیادی 
صرف کردیم و االن هم از توانایی و دلسوزی نیروهای به کار گرفته 

شده رضایت داریم.

طرح های در دست اجرا

باغ انار
مهندس صفایی در زمینه طرح های دردست اجرا ابتدا به احداث باغ 
انار در پشت دانشکده دندانپزشکی اشاره کرد و گفت پس از جانمایی 
با توجه به آهکی بودن خاک دانشگاه اقدام به خاکبرداری و تعویض 
خاک نمودیم و در این جهت حدود 300 کامیون خاکبرداری صورت 

گرفت و به همین اندازه نیز خاک مناسب به این محل آورده شد.
وی افزود: در حدود 1000 اصله نهال انار ایرانی را که مناسب آب و 

هوا و خاک این منطقه باشد شامل گونه های متفاوتی از نیریز فارس، 
ساوه ، شهرضا ، قم ، نجف آباد و و... تهیه کردیم و با بهره مندی از 
آبیاری  از طریق  باغبانی آن ها را کاشتیم و  پیشرفته ترین متدهای 

قطره ای شرایط الزم را برای نگهداری و پرورش آن اغاز کردیم.
اتمام است ولی هنوز جای کار و  ایشان یادآور شد این پروژه رو به 
گسترش دارد و براساس دیدگاه خاصی که آقای دکتر سامتی دارد قرار 
است محصوالت این باغ در دسترس کارکنان ، اعضای هّیات علمی 
و دانشجویان قرار داشته باشد و ضمن تامین فضای سبز دانشگاه از 

محصوالت آن به راحتی استفاده کنند.

باغ رز
مسئول فضای سبز دانشگاه دومین پروژه ی مهم دانشگاه را راه اندازی  
و باغ رز نامید که جنب ساختمان اندیشه در حال احداث است و هدف 
آن است که محوطه ای زیبا برای استراحت و رفع خستگی و تفریح 
هرکسی که با دانشگاه سر و کار دارد آماده شود. مهندس صفایی تاکید 
کرد برای احداث این باغ انواع ارقام رز را تهیه کرده ایم و گونه هایی 
از کاشان ، دماوند و بخشی هم از گونه های خارجی و رزهایی که در 
گلخانه خود دانشگاه موجود بود فراهم شده که در فاز اول 800 نهال 

و در فاز بعدی تا 2000 نهال گل را در این قسمت می کاریم.
 350 حدود  در  خاکبرداری  نیز  بخش  این  در  کرد  نشان  خاطر  وی 
است،  گردیده  آن  جایگزین  مناسب  خاک  و  شده  انجام  کامیون 
همچنین طراحی این باغ به گونه ای است که یک آالچیق در مرکز 
آن احداث شده و اطراف آن به چهار قسمت برای پیاده کردن طرح 
هایی متناسب با معماری ایرانی – اسالمی و باغ های ایرانی ، تقسیم 
تواند  می  خیلی  که  است  ای  برکه  احداث  جمله  از  که  است  شده 
باغ  این  نمایی که در جوار  به آب  توجه  با  ، همچنین  باشد  روح افزا 
برای  خوبی  بسیار  فضای  شاهد  کنم  می  فکر  است  احداث  حال  در 

کاربران باشیم.
ایشان یادآور شد فراموش نکنیم خیلی از کارکنان دانشگاه بین 8 تا 
12 ساعت روزانه در این مکان حضور دارند و الزم است برای آنان 
امکاناتی را فراهم سازیم که بتواند اندکی از فشار کار را بر روی آنان 

بکاهد و انگیزه های ایشان را تقویت نماید.

زیبا سازی محیط دانشگاه

مهندس دکتر صفایی با اشاره به اینکه توسعه و تقویت فضای سبز 
دانشگاه منحصر به این دو مورد نمی شود و ما در آینده و حتی پس 

دانشگاه  فضای  بهبود  برای  وسیعی  های  طرح  آسایهل  اجالس  از 
داریم یاد آور شد که مجموعه ای از اقدامات را به طور ویژه برای این 

کنفرانس آماده کرده ایم که از هر جهت بی سابقه است.
برای  را  دانشگاه  از چندین سال گلخانه  نشان کرد پس   وی خاطر 
اماده  اکنون  ما  نهال های  ایم و  انداخته  راه  دانشگاه  تولید گل خوِد 
است که در این گلخانه انواع جعفری زرد و نارنجی ، کوکب کوهی ، 
رعنا زیبا ، سیلور ، اطلسی بومی ، فرانکینیا ، شاه پسند ، کارپوبروتوس، 
... پرورش داده شده است که  انواع شمعدانی و   ، ، مروارید  ایبریس 

افزون بر 30 هزار نشاء آماده استفاده است.
با استفاده از تجهیزات اسقاطی سال های گذشته دانشگاه و با همت 
کارگران گروه زیباسازی و با بهره مندی از تکنیک جوشکاری فالور 
باکس های متعددی را طراحی و ساخته ایم که خالقیت قابل توجهی 
در آن به کار رفته و شاهدان از چند روز آینده به تدریج شاهد استقرار 

این فالورباکس ها در فضاهای گوناگون دانشگاه خواهند بود.
ایشان با اشاره به اینکه فعالیت ما و گروه زیباسازی از دوم فروردین 
ادامه یافته و ما فقط روز عید را در تعطیالت به سر برده ایم تاکید کرد 
دارد  قرار  ما  کار  در دستور  امیرکبیر  اطراف سالن  زیباسازی محوطه 
پایان  به  رو  سبز  دیواره ی  و  باغ های عمودی  منظور طراحی  بدین 
است که همه ی آن ها را از ضایعات تجهیزات مستعمل ساخته ایم  
با دشواری و تالش فراوان سردر بزرگی را برای سالن امیرکبیر آماده 
از  نیم آرک هم طراحی و ساخته شده که پس  ایم و تعدادی  کرده 
نصب ، باغ های عمودی را بین آنها کار می کینیم و مطمین هستیم 
این زمینه فضای بسیار چشمگیر و  با نهایی شدن طرح های ما در 

دلپذیری در دانشگاه حاکم خواهد شد.
مسئول فضای سبز دانشگاه افزود: اگر برای تامین آب مشکل خاصی 
پیدا نشود احیاء همه زمین های خاکی دانشگاه در دستور کار ما در 
آینده قرار دارد و همانطور که عرض کردم این تنها شروع کار است. 
وی با تقدیر از تالش نیروهای خود در هر گروه نگهداری و زیباسازی 
و با اشاره به طاقت فرسا بودن زحمت های آنان تاکید کرد همین که 
ما یادی از آنها بکنیم و متوجه شوند که زحمات آنان دیده می شود 
بهترین حق شناسی از کوشش های بی دریغ آن هاست که نشریه 
نسیم دانشگاه نیز با قدردانی از اهتمام همه تالشگران این عزیزان را 

به شرح زیر معرفی می کند.

اشاره:
فضای عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در ماه های اخیر متفاوت از گذشته و زیبایی در آن دیده 
می شود. برای آگاهی از کم و کیف این تحوالت با مهندس مجید دکتر صفایی مسئول فضای سبز دانشگاه به گفتگو نشستیم 

که از نظرتان می گذرد.

دانشگاه در انتظار تحولی بهاری
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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

با حضور مسؤولین کشوری و استانی صورت گرفت: 

افتتاح نمایندگی شورای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا در 
واحد اصفهان )خوراسگان(

نمایندگی  دفتر  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
شورای همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا با حضور 
شورای  امورخارجه،  وزارت  از  نمایندگانی  و  مسؤولین 
همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا، سازمان مرکزی 
دانشگاه آزاد اسالمی و مدیران استانی، در دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، افتتاح شد.
اقتصاد  این مراسم احمدعلی فروغی گفت:  ابتدای  در 
با  را  کار  نیروی  و  سرمایه  مدیریت،  عامل  سه  دانان 
اهمیت می دانند، بدون عامل مدیریت نمی توان انتظار 
اقتصادی پویا و سالم داشت، مهمترین عامل مدیریت 
است، اگر مدیریت باشد، مسائل دیگر هم سامان می 

یابد و برنامه ها به ثمر می نشیند .
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
مهم  بسیار  مدیریت  مسأله  اقتصادی  رشد  در  افزود: 
از  استفاده شود،  باید  دیگران هم  از تجربیات  و  است 
البته  و  باشد  توأم  اخالق  با  باید  مدیریت  علمی  نظر 
مشارکت  که  چرا  است  طلبی  مشارکت  رمز  اخالق، 
موفق  اقتصادی  طرح  نباشد  اگر  و  است  مهم  بسیار 

نخواهد شد.
آزاد  دانشگاه  فعالیتهای  از  گزارشی  ارائه  در  فروغی 
افریقا  شرق  در  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
صورت  های  ریزی  برنامه  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
دانشگاه،  الملل  بین  امور  معاونت  حمایتهای  و  گرفته 
درمانی  و  علمی  خدمات  صدور  برای  است  شده  قرار 
و  کنیم  تاسیس  دندانپزشکی  کلینیک  یک  اوگاندا  در 
با توجه به ارتباط بسیار خوبی که برقرار شده، مقدمات 
واگذاری یک ساختمان بیمارستانی مجهز در آن کشور 
فراهم شده و امیدواریم بتوانیم در نیجریه، کنیا و سایر 

کشورهای افریقایی مشابه این برنامه را دنبال کنیم و 
به نتیجه برسانیم.

رئیس  نایب  انصاری  اله  حبیب  مراسم  این  ادامه  در 
برای  گفت:  افریقا  و  ایران  همکاریهای  شورای  اول 
های  همکاری  شعبه  که  است  غرورآفرین  بسیار  من 
فرهنگی  ـ  تاریخی  شهر  در  آفریقا  و  ایران  اقتصادی 
اصفهان شکل می گیرد آن هم در دانشگاهی که دکتر 
فروغی 28 سال است، مدیریت آن را بر عهده دارند و 
الگویی برای همه کشور هستند و کسب نشان طالی 
از  نیز  سال 2014  در  پاریس  جهانی  کیفیت  مدیریت 
میان دهها دانشگاه برگزیده، برای ما بسیار مهم است.

میلیارد   1 حدود   با  آفریقا  قاره  کرد:  عنوان  انصاری 
برای  باالیی  های  قابلیت  کشور،   54 و  جمعیت  نفر 
کریدور  بعنوان  ایران  موقعیت  و  دارد  گذاری  سرمایه 
شمال و جنوب در این راستا بسیار حائر اهمیت است، 
وجود کانی ها، ذخائر معدنی و منابع انرژی گاز و نفت، 
ظرفیت های بالقوه فراوانی را در زمینه سرمایه گذاری 

صنعتی ایجاد گرده است.
انصاری با بیان اینکه من به عنوان عضوی از کانونهای 
ارتباط  باید  گفت:  هستم  کشور  کارفرمائی  عالی 
و  کنیم  ریزی  برنامه  افریقا  قاره  با  را  خود  اقتصادی 
گسترش دهیم، چرا که امروزه مهمترین دغدغه اقتصاد 
باید در فضای کسب و  لذا  از نفت است و  ما، جدائی 
کار امکانی فراهم کنیم تا با توسعه صادرات غیرنفتی 

سرمایه گذاری های جدیدی انجام دهیم.
افریقا  و  ایران  همکاریهای  شورای  اول  رئیس  نایب 
اظهار کرد: امروز باید ارتباط میان مراکز علمی و صنعت 
دانشگاه  از  جدا  االن  تا  ما  داد،  را گسترش  تجارت  و 
برنامه ریزی کرده ایم، بین صنعت و دانشگاه همکاری 
باید این همکاری باشد و توسعه یابد و  نبوده است و 

با افتتاح دفتر نمایندگی شورای همکاریهای اقتصادی 
ایران و آفریقا در شهر اصفهان، نصف جهان، آن هم 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، باید 
به گسترش ارتباطات میان این دو حوزه با هدف توسعه 

اقتصاد کشور نگاه دیگری نمود.
شورای  دوم  رئیس  نائب  کرباسی،  پرویز  همچنین 
همکاریهای ایران و آفریقا در این مراسم ضمن تقدیر از 
زحمات محمدحامد کیانی مشاور امور بین الملل واحد 
اصفهان)خوراسگان( و مسؤول دفتر نمایندگی شورای 
همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا به خاطر پیگیرهای 
فراوان در راه اندازی این دفتر، با ابراز سخنانی گفت: 
خوشبختانه در این دانشگاه، نوآوری موج می زند، در 
ظرفیت  به  توجه  با  آفریقا  در  گذاری  سرمایه  موضوع 
های بسیار خوبی که وجود دارد، باید بتوانیم به سرعت 
خدمات فنی و مهندسی را، سامان دهی کنیم و برای 
باید کنسرسیوم خدمات فنی تشکیل شود  این منظور 
و ما بدنبال این هستیم که کشورهای افریقایی بتوانند 

توانمندی های خود را به ظهور برسانند.

در این مراسم محمدرضا فقیهی دبیر شورای همکاریهای 
اقتصادی ایران و افریقا و کردآبادی نماینده دفتر وزارت 
امور خارجه در اصفهان هر کدام به طور جداگانه ضمن 
همکاریهای  شورای  نمایندگی  دفتر  افتتاح  تبریک 
اقتصادی ایران و آفریقا در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان(، به تشریح ظرفیت های افریقا و 
افریقا  با  بازرگانی آن و مسیر تجارت دریایی  اتاقهای 
و طرحهای افریقا و موانع و مشکالت مالی و اعتباری 
بانکی و مشکالت در این زمینه  نامه های  و موافقت 

صحبت کردند.
آخرین سخنران این مراسم محمد حامد کیانی مشاور 
مسؤول  و  اصفهان)خوراسگان(  واحد  الملل  بین  امور 

و  ایران  اقتصادی  نمایندگی شورای همکاریهای  دفتر 
آفریقا، شعبه اصفهان بود. 

کیانی گفت: راه اندازی این دفتر در اصفهان با همت و 
پیگیری های دکتر فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
امیدواریم  و  نشسته  ثمر  به  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
جمهوری  عزیزمان  کشور  برای  آن  برکات  شاهد 
اسالمی ایران باشیم چرا که این دفتر تاثیر فراوانی بر 
اقتصاد ایران و افریقا دارد و بر اساس اعالم نیازهای 
اقتصادی اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت خواهد 
آشکار  تفاوت  مقایسه  ضمن  آماری  ارائه  با  وی  بود. 
هزینه های خدمات فنی و تکنولوژیک ایران در افریقا 
های  قیمت  با  ها  اروپائی  که  خدماتی  با  مقایسه  در 
ما  گفت:  دهند  می  ارائه  کشورها  این  به  آور  سرسام 
و  کردیم  بندی  طبقه  را  افریقا  قوانین شرق  مجموعه 
ریزی  پایه  را  خود  اقتصادی  مناسبات  آن  اساس  بر 
در  دندانپزشکی  کلینیک  ساختمان  درباره  ایم،  کرده 
اوگاندا که دارای 45 اتاق و مکانی نوساز و بزرگ است 

قراردادها طراحی و برنامه ریزی شده است.
اقتصادی  نمایندگی شورای همکاریهای  دفتر  مسؤول 
پیگیری  با  کرد:  اظهار  اصفهان  شعبه  آفریقا،  و  ایران 
های انجام شده، حسابهای بانکی و بحث خزانه داری 
بزودی  و   ایم  کرده  ریزی  پایه  را  نمایندگی  دفتر 
عضوگیری شورا را از میان متقاضیان انجام می دهیم، 
اگرچه هم اکنون 10 عضو داریم و کمیته های مختلفی 
را مانند کمیته گردشگری، کمیته صنعت، کمیته معدن 
کمک  با  امیدواریم  و  ایم  کرده  دهی  سامان   .  .  . و 
خداوند متعال روز به روز بر توسعه این کار افزوده شود 
و بتوانیم زمینه صدور خدمات و تولیدات دانش بنیان 

را فراهم کنیم.
و  برگزار  پاسخ  و  پرسش  مراسم، جلسه  این  پایان  در 

مسؤولین به سواالت حاضرین پاسخ دادند .

برای دریافت کارت تخفیف سینماهای:

ســاحل

خانواده
ســـوره

شاهین شهر یاسمن 

و شاهین طالیی
شــــان

کا بهــمن 
فرهنگیان سپاهان

قـــدس
به دفتر روابــط 
عمومی دانشگاه 

مراجعه نمایید.


