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مقام معظم رهبری:

تحق�ق اهداف و آرمانهای بلند ملت احتیاج به انس�انهای صب�ور، عاقل، متدین، مبتکر، 
مهربان، شجاع، پرهیزکار، مؤدب و پرتالش دارد که »معلم« در پرورش چنین انسانهایی، 

نقش درجه اول، عمیق و ماندگار دارد.
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موسسات عضو این انجمن می توانند با یکدیگر 
اطالعتشان را به اشتراک بگذارند و حتی مبادله 

استاد و دانشجو هم داشته باشند. 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و دکتر میرزاده ریاست 
فناوری  تولیدات  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عالی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه 

آزاد اسالمی بازدید نمودند.

آموزش عالی اکنون بر سر دو راهی است و شرایط 
قرن جدید ما را مجبور ساخته تا از نقطه نظر مالی 
در محیطی ناآرام و بی ثبات فعالیت کنیم و این در 
حالی است که دانشگاهها در گذشته تا این اندازه با 

محدودیت منابع روبرو نبوده اند.

اجالس آسایهل ورود به دروازه های 
آمـوزش عـالی بیـن المـلل

بـازدیـد رئیس هیـأت امنـای 
دانشگاه از دستاوردهای فناوری 

واحد اصفهان)خوراسگان(

40 درصد از سهم آموزش عالی 
ایران در دست دانشگاههای آزاد 

قرار دارد

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

در  آسایهل  عظیم  کنفرانس  برگزاری 
رونقی  ماه  خرداد  روزهای  نخستین 
بخشید  دانشگاهی  واحد  این  به  بی سابقه 
و اینجا را کانون مورد توجه کشور و تعداد 

از کشورهای جهان کرد.
نام و آوازه اصفهان کافی بود تا مهمانان 
خارجی برای ورود به این جهان شهر سر 
پا نشناسند و مشتاقانه برای حضور در  از 
فضای  هرچند  و  کنند  شماری  روز  آن 
ناسالمی که قدرت های جهانی علیه این 
عاملی  اند  آورده  وجود  به  ملت  و  ملک 
کاهنده برای این اشتیاق بود اما این موانع 
گستردگی  و  سطح  به  تا  نشد  سبب  نیز 
کنفرانس آسایهل و جایگاه واالی اصفهان 

لطمه ای وارد شود.
خارج  را  اصفهان  هم  کنفرانس،  مهمانان 
از تصورات ذهنی خود ارزیابی کردند، هم 
اسالمی  ایران  مندی  شکوه  و  امنیت  از 
دانشگاه  امکانات  هم  و  شدند  متعجب 
خوراسگان )اصفهان( را فراتر از حد انتظار 
خویش یافتند و به همین دلیل کنفرانس 
آن  از  و  کردند  تجربه  را  انگیزی  خاطره 

توشه هایی ارزشمند برگرفتند.
به  خارجی  مهمانان  از  تعداد  این  حضور 
به  و  کشور  داخل  از  که  مهمانانی  اضافه 
کنفرانس  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ویژه 
برگزاری  پرتعداد  عاملی  و  بودند  آمده 
کردند  می  تالش  یکپارچه  که  کنفرانس 
و  متفاوت  فضای  کشیدند،  می  زحمت  و 
تحسین برانگیزی در دانشگاه ایجاد کرده 

بود که وصف ناپذیر می نمود .
برگزاری  که  باشد  این  برخی  شاید سوال 
کنفرانس آسایهل چه منافع مالی و مادی 
رسالت  اما  است؟  داشته  دانشگاه  برای 
دانشگاهی  مرکز  این  معرفتی  و  فرهنگی 

چیزی فراتر از منافعی است که برخی به 
آن می اندیشند.

در دنیا گاهی میلیاردها دالر هزینه می شود 
تا سرمایه فنا ناپذیر اعتبار و اعتماد حاصل 
و  ها  ظرفیت  تا  شود  می  هزینه  شود. 
دنیا  به  دانشگاهی  واحد  یک  قابلیت های 
و جامعه علمی جهان معرفی شود. هزینه 
دانش  تبادل  نورانی  بزرگراه  تا  شود  می 
سویه  چند  ارتباطات  و  شود  گذاری  ریل 
دانشگاهی  افزایی  هم  هدف  با  علمی 
رونق پیدا کند. هزینه می شود تا استادان 
در  را  جغرافیایی  مرزهای  دانشجویان  و 
جای  جای  در  را  دانش  قافله  و  نوردند 
به  نگاهی  کنند.  همراهی  و  مالقات  دنیا 
تفاهم نامه هایی که در متن و حاشیه این 
دهد  می  نشان  رسید  امضا  به  کنفرانس 
قابل  سطحی  در  ها  هدف  این  همه  که 
در  و  است  آمده  دست  به  ارزنده  و  قبول 
از نیمی  همه واحد های دانشگاهی بیش 
از تفاهم نامه های به امضا رسیده به این 
واحد دانشگاهی اختصاص یافت که نتایج 
ارزشمند آن در ماه ها و سال های آینده 
آنکه  بدون  ما  شد.  خواهد  تر  مشخص 
این  به  باشیم  کرده  سنگینی  های  هزینه 
دستاوردها رسیده ایم و طبعًا عرف اجرایی 
انجام  کنفرانس هایی  چنین  برگزاری 
راهبردهای  به  نیل  برای  گذاری  سرمایه 

فرهنگی و فرهنگی می باشد.
مسیر  در  کنفرانس  دبیرخانه  است  بدیهی 
تحقق مفاد تفاهم نامه ها همچنان باید به 
طور جدی به فعالیت خود ادامه دهد و با 
توجه به سمت نائب الرئیسی دکتر میرزاده 
آزاد  دانشگاه  دانشمند  و  محترم  رئیس 
شرایط  آسایهل  مدیره  هیئت  در  اسالمی 
بسیار مطلوبی برای پیگیری کارها فراهم 
برداری  بهره  نهایت  آن  از  باید  که  است 
واحد  این  است  امید  باشیم  داشته  را 
و  علمی  پویایی  استمرار  در  دانشگاهی 
پژوهشی خود همچنان بتواند برگزار کننده 
برنامه های معتبر علمی جهانی و کشوری 
ایفای نقش  باشد و در حد شأن اصفهان 

کند و بدرخشد. 

میالد منجی عالم بشریت مهدی موعود)عج( مبارک باد

آسایهل 2015، کنفرانسی به شکوهمندی ایران اسالمی 
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دکتر میرزاده: 

 40 درصد از سهم آموزش عالی ایران در دست دانشگاه های آزاد قرار دارد

روابط عمومی و اطالع رسانی: دکتر میرزاده در آئین 
افتتاحیه آسایهل گفت: به واسطه همکاری نزدیک 
با رئیس و دبیرکل آسایهل تمامی تالش خود را در 
طی دو سال آینده به کار خواهیم بست تا ظرفیتهای 
حرفهای و شبکه گسترده داخلی و بینالمللی خود را 
در راستای توسعه بیشتر آسایهل از طریق همکاری 

میان اعضاء به کار گیریم.
وی در ادامه گفت: مایلم مراتب قدردانی خود را از 
واحد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
برای میزبانی این گردهمایی مهم و از واحد آکسفورد 
 )OICC( و مرکز همکاری های بین المللی آکسفورد
از  و  اجالس  مشترک  مدیریت  و  ساماندهی  برای 
دانشگاه  بین الملل  معاونت  حوزه  دست اندرکاران 
امور اجالس،  برای نظارت مستمر بر حسن اجرای 

طی چند ماه گذشته، به عمل آورم.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کشور با یادآوری موضوع 
به  این کنفرانس »  کنفرانس تصریح کرد: موضوع 
سوی 2020 با همکاری های منطقه ای و بین المللی 
تجریبات  و  آموزشی  برنامه های  پژوهش،  حوزه  در 
دانشجویی« است که می خواهم اهمیت این موضوع 
را نه فقط برای خود و دانشگاه اسالمی بلکه برای 

حاضرین در اجالس مجددا تاکید کنم.
حمید میرزاده افزود: همچنین می خواهم در این جا 
چالش های زیادی که آموزش عالی در حال حاضر 
نه تنها در این کشور بلکه در کل دنیا با آن روبرو 
است را یادآور شوم که می طلبد گرد هم آییم و از 

مناسبی  راه حل های  اقدام جمعی  و  کانال همکاری 
برای  این چالش ها بیابیم و نقشه راهی برای نسل 

آینده ترسیم کنیم.
عالی  اموزش  مؤسسات  انجمن  ریاست  جانشین 
اکنون  عالی  آموزش  کرد:  اظهار  آسیا  شرق  جنوب 
را  ما  جدید  قرن  شرایط  و  است  راهی  دو  سر  بر 
مجبور ساخته تا از نقطه نظر مالی در محیطی ناآرام 
که  است  حالی  در  این  و  کنیم  فعالیت  بی ثبات  و 
دانشگاهها در گذشته تا این اندازه با محدودیت منابع 

روبرو نبوده اند.
انتظارات  احوال  و  اوضاع  این  در  داد:  ادامه  وی 
عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه  از  فزاینده ای 
ملی،  محلی،  سطوح  در  مشارکت  گسترش  برای 
الزم  دانشگاه ها  و  دارد  وجود  جهانی  و  منطقه ای 
های  ویژگی  با  آینده ای  برای  را  دانشجویان  است 

جهانی بیشتر آماده کنند.

کرد:  اضافه  کشور  اسالمی  دانشگاه آزاد  رئیس 
آموزشی،  برنامه های  تناسب  مسئله  با  دانشگاه ها 
کیفیت  جدید  فناوری  دانشجو،  تعداد  نگهداری 
آموزش و تدریس، توسعه مشارکت، تخصیص بودجه 
و ضرورت بهبود مدیریت و دانشگاه مواجه هستند و 

این موارد برخی از چالش های اصلی هستند.
در  مشارکت  قبیل  از  مسائلی  نباید  کرد:  تاکید  وی 
پژوهش های نوین و فعالیت های تجاری و همیاری 

دانشگاه ها به اقتصاد  ملی را از نظر دور داشت.
بلکه  و  نفر  میرزاده گفت: همچنان که صدها هزار 
میلیون ها دانشجو به دانشگاه وارد می شود از سوی 
دیگر آنها انتظار دارند دانش و مهارت هایی را کسب 
فرصت ها  از  پر  دنیای  در  را  آنها  بتواند  که  کنند 
هدایت کند، به سوی جایی که آمال و آرزوهایشان 
تحقق یابد و جایی که بتواند زندگی بهتری را برای 

خود و دیگران بسازند.
وی با بیان اینکه این نیاز دانشگاه ها به سرعت در 
حال رشد و توسعه هستند، افزود: موسسات نخبه گرا 
نظر محو می شوند و جای  از  اندک  با ظرفیت های 
خود را به مراکز آموزشی برای عموم مردم می دهد 
و در این کنفرانس نمایندگان کثیری از دانشگاه های 
قاره آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا گرد هم آمده اند تا 

این چالش ها را مورد بررسی قرار دهند.
تجربه  و  دانش  می رود  انتظار  کرد:  اضافه  میرزاده 
گسترده خود را با دیگران در میان گذارند، به امید 
اینکه دیدگاه های جدیدی در آموزش عالی بیابند و 
نه  جلو  به سمت  در حرکت  را  گفتگوی سودمندی 
نسل  مدرسان  و  محققان  برای  که  خود  برای  تنها 

آینده انجام دهند.
از  یک  هر  که  دارم  اطمینان  من  کرد:  تاکید  وی 
که  هستید  ارزشمندی  تجربه  و  تفکر  صاحب  شما 
و  دهید  قرار  دیگران  اختیار  در  را  آن  می توانید 
همچنین آمادگی دارید که در تالش برای محیطی 
از  کارکنانتان  و  محققان  دانشجویان  برای  بهتر 

تجربیات دیگران درس بگیریم.
ما  افزود:  کشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه های  رئیس 
نیز مشتاقیم از تجربیات شما بهر مند شویم و آماده 

تبدل تجربیات با شما نیز هستیم.
وی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی 32 سال پیش 
در  انتفاعی  غیر  و  مستقل  دانشگاه  یک  عنوان  به 
انقالب  از  پس  عالی  آموزش  فراینده  نیاز  به  پاسخ 
اسالمی در کشور تاسیس شد و با سرعت زیادی از 
یک ساختمان کوچک به یک دانشگاه عظیم تبدیل 

گردید.

میرزاده افزود: هم اکنون دارای بیش از 400 واحد 
دانشگاهی و مرکز تحقیقاتی در مقیاس بیش از 20 
میلیون متر مربع در سطح کشور وجود دارد که چهار 
واحد خارجی در کشورهای انگلستان، امارات متحده 

عربی، لبنان و افغانستان می باشد.
آزاد اسالمی  دانشگاه  امروزه  اینکه  به  تاکید  با  وی 
با بر عهده داشتن حدود 40 درصد از سهم آموزش 
عالی در ایران نقش کلیدی در آموزش عالی ایران 
کیفی  آموزش  حاضر  حال  در  گفت:  می کنند،  ایفا 
دانشجو  هزار   700 و  میلیون  یک  از  بیش  به  را 
مهندسی،  تکنولوژی،  انسانی،  علوم  رشته های   در 
سایر  و  پزشکی،کشاورزی  علوم  و  علوم،پزشکی 
بزرگترین  به  را  ما  و  نمایند  ایفا  مرتبط  رشته های 
دانشگاه های  بزرگترین  از  یکی  و  ایران  دانشگاه 

حضوری منظقه و جهان تبدیل کرده است.
وی گفت: بیش از 5 میلیون نفر از فارغ التحصیالن 
دانشگاه آزاد اسالمی که 50 درصد فارغ التحصیالن 
مشاغل  می دهند  تشکیل  را  ایران  عالی  آموزش 
حرفه ای و اداری کشور را بر عهده دارند و این امر 

نشان سهم بزرگ دانشگاه در اقتصاد ایران است.
میرزاده گفت: بسیاری از افراد نیز به سطوح عالی تر 
تحقیق و توسعه در داخل و خارج کشور وارد شده اند 
و پژوهشگران و دانشمندان ما واجد پروفایل علمی 
به  کتاب  و  مقاله پژوهی  که  هستند  بسیاری  فعال 

چاپ می رسانند.

وی افزود: البته در نگاهی به آینده ما قصد داریم 
که پروفایل تحقیقاتی خود را از طریق همکاری با 
سایر دانشگاه ها هم در سطح ملی و هم بین المللی 

ارتقاء ببخشیم.
بیان  کشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه های   رئیس 
تا تمامی  این فرصت استفاده می کنم  از  کرد: من 
به  تشویق  را  کنفرانس  در  حاضر  پژوهشگران 
پژوهشی  عالق  شناسایی  و  یکدیگر  با  مشارکت 

کنم.
کنم  اعالم  هستم  خرسند  کرد:  نشان  خاطر  وی   
بودجه های  واجد  دانشگاه  مختلف  واحدهای  که 
نسبتا بزرگ پژوهشی هستند که می تواند برای این 

موضوع استفاده گردد.
بار  اولین  برای  ما  کرد:همچنین  بیان  میرزاده 
دوره های دکترای پژوهش محور را عالوه بر دوره 
کردیم که شمار  راه اندازی  آموزش محور  دکترای 
زیادی از پروژه های تحقیقاتی را از جمله در صنعت 

و خدمات جذب کند.

از طریق گرنت های  این پروژه ها  وی اضافه کرد: 
تحقیقاتی،صنعتی و خدماتی بخش خصوصی تامین 

اعتبار و اجرا می شود.
آزاد اسالمی کشور گفت: در  رئیس دانشگاه های  
بین المللی  آموزش  در  بین المللی  تحوالت  راستای 
برای آموزش  ایران  و نقشه جامع علمی 15 ساله 
علوم و فناری که در سال 2009 به تصویب رسید 
تا موجبات ارتقاء اقتصاد دانش بنیان گردد و بودجه 
مصرفی تحقیق و توسعه کشور را به چهار درصد از 

GDP در سال 2030 افزایش دهند.
وزارت  العمل های  دستور  طبق  بر  همچنین  وی   
علوم هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی هم اکنون 
تعدادی از اهداف راهبری را برای دهه چهارم حیات 
ارتقای سطح  به  ناظر  که  است  کرده  ترسیم  خود 
با  و  بوده  پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت های  کیفی 
استفاده از تمامی منابعش اقدامات خالقانه و دانش 

بنیان را به کار بندد.

آزاد اسالمی  دانشگاه  میرزاده گفت:در حال حاضر 
61 مرکز رشد و 451 شرکت دانش بنیان دارد که 
تا پایان سال 2017 تعداد این مراکز به 150 مرکز 

رشد و 800 شرکت دانش بیان خواهد رسید.
یاری  را  پژوهشگران  مرکز  این  کرد:  اظهار  وی 
سود  کار  و  کسب  به  را  برتر  ایده های  تا  می کنند 
و  آورند  دست  به  شغلی  فرصت های  و  تبدیل  ده 
از  می کند  کمک  نیز  صالح  ذی  شرکت های  به 
دانشگاه  در  موجود  مشاوره  و  پژوهشی  امکانات 

بهره ببرند.
گفت:  کشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه های   رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی تحوالت بین المللی در آموزش 
عالی را هوشیارانه دنبال میطکنند و از این رو اخیرا 
طرح راهبردی 5 ساله بین المللی دانشگاه را تدوین 
نموده ایم که ما را قادر میطسازد با همکاری سایر 

موسسات به اهداف وسیع بین المللی دست یابیم.
آموزش  چالش های  بر  غلبه  چاره  تنها  افزود:  وی 
از  حمایت  و  یکدیگر  با  همکاری  طریق  از  عالی 

همدیگر در زمان مورد نیاز است.

میرزداه ما مسئولیت های مشترکی داریم و انجمن 
را  آنها  که  می دهد  را  فرصت  این  ما  به  آسایهل 

مشترک به انجام برسانیم.
وی در پایان افزود: اکنون زمان آن رسیده که اصل 
هم افزایی علوم مختلف توجه به توسعه رشته های 
چند نظمی با نگاه به تقاضای حرفه ای در بازار ملی 

و جهانی را جایگزین توسعه کالسیک کنیم.

،،
در  آسیا  جنوب شرق  عالی  آموزش  موسسات  انجمن 
سال 1956 به عنوان سازمانی غیردولتی در جلسه ای 
در  ایالتی  دانشگاه  هشت  سران  با  تایلند  بانکوک  در 

جنوب شرق آسیا تاسیس گردیده است .
هدف این انجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرق 
تقویت  برای  انجمن  عضو  موسسات  به  کمک  آسیا، 
خود و دست یافتن به تمایزی بین المللی در آموزش، 
این  راستای  در  تا  است  عمومی  خدمات  و  پژوهش 
هدف، موسسات قدرت خود را با دیگر نهادها و در کل 
این مجمع در حال حاضر  به اشتراک گذارند،  منطقه 
دارای 197 عضو می باشد که از 22 کشور جهان می 

باشند.
در معرفی ارکان انجمن موسسات آموزش عالی جنوب 
شرق آسیا باید گفت؛ این انجمن به وسیله کنفرانس 
مدیریت  آن  دبیرخانه  و  اداری  مدیره  هیئت  عمومی، 

می شود.

اجالس عمومی به صورت عادی حداقل دو سال یکبار 
در محل و زمانی که از قبل توسط کنفرانس عمومی 
تعیین شده برگزار می¬گردد اعضای آسیایی اجالس 
هندوستان،  کنگ،  هنگ  کلمبیا،  برونئی،  از:  عبارتند 
مالزی،  ژاپن،  ایران،  اسالمی  جمهوری  اندونزی، 
میانمار، فیلیپین، سنگاپور،  سری النکا، تایوان، تایلند 
تنها دانشگاه  ایران  از جمهوری اسالمی  و ویتنام که 
اعضای  و  باشد  می  انجمن  این  عضو  اسالمی  آزاد 
غیرآسیایی عبارتند از: استرالیا، بلژیک، کانادا، فرانسه، 

نیوزیلند، سوئد و آمریکا می باشند. 
بر اساس انتخابات انجام شده در سال 2014 میالدی 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی جناب آقای دکتر میرزاده 
بر همین  انتخاب شدند و  انجمن  نایب رئیس  بعنوان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  باالی  های  ظرفیت  و  اساس 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  به  ام   56 دوره  برگزاری 

دانشگاه آزاد اسالمی واگذار شده است. 
بر همین اساس و با توجه به سابقه درخشان دانشگاه 
برگزاری  در  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد 
اجالس های بین المللی برگزاری این دوره به این واحد 

دانشگاهی سپرده شده است و با توجه به ظرفیت های 
بین  در  آن  عملیاتی  و گستردگی  اجالس  این  باالی 
کشورهای عضو فرصت بسیار مناسبی جهت نمایش 
دستاوردهای ویژه فناوری و تکنولوژیک دانشگاه آزاد 
توانمندی ها به  این  اسالمی و تولید علم و صادرات 

کشورهای عضو می باشد.
الملل  بین  معاونت  با  شده  انجام  های  هماهنگی  با 
دانشگاه، ظرفیت های عملیاتی واحدها استخراج شده 
در  سعی  اجالس  روزه  دو  برگزاری  دوره  در  و  است 

امضا توافق نامه های فیمابین داریم.
کردن  عملیاتی   ،2015 کنفرانس  موضوع  به  توجه  با 
تبادل استاد و دانشجو، تبادل تکنولوژی، فعالیت های 
پژوهشی مشترک فراهم می باشد و با توجه به حضور 
فعالیت  آغاز  و  بستر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای 
باشد  می  عالی  آموزش  عرضه  در  المللی  بین  های 
یکدیگر  با  می توانند  انجمن  این  عضو  موسسات  و 
اطالعتشان را به اشتراک بگذارند و حتی مبادله استاد 

و دانشجو هم داشته باشند. 

احمدعلی فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحـد 

اصفـهـان)خـوراسگــان(

اجالس آسایهل ورود به دروازه های 
آمـوزش عـالی بیـن المـلل

معاون پژوهشی واحد اصفهان)خوراسگان(:

اجالس آسایهل زمینه ساز  رونق حضور ایران در عرصه های بین المللی است

نجفی  پیام  دکتر  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
واحد اصفهان)خوراسگان( در مصاحبه ای با خبرنگار 
موسسات  انجمن  المللی  بین  کنفرانس  ی  ویژه 
تا سوم  اول  از  که  آسیا  عالی جنوب شرق  آموزش 
خرداد ماه جاری در اصفهان برگزار می شود گفت: 
انجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرقی آسیا – 
آسایهل - یکی از معتبرترین انجمن های دانشگاهی 
در سطح جهان است که 197 دانشگاه از 22 کشور 
جهان در آن عضویت دارند و از ایران تنها دانشگاه 

آزاد اسالمی عضو انجمن مذکور است.
دو  از  ایران  توسط  برنامه  این  میزبانی  افزود:  وی 
موافقت  به  توجه  با  که  شد  پیشنهاد  پیش  سال 
آن  برگزاری  ماموریت  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به 

واگذار شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
های  ظرفیت  که  شد  آور  یاد  اصفهان)خوراسگان( 
باالی گردشگری شهر اصفهان و جاذبه ها و قابلیت 

های علمی این واحد و تجربه های ارزشمندی که 
المللی  بین  های  کنفرانس  برگزاری  خصوص  در 
وملی دارد سبب شد تا اصفهان نامزد برگزاری اولین 

اجالس اسایهل در سال میالدی جاری باشد.
نجفی خاطر نشان کرد: برگزاری این اجالس فرصت 
تا  است  اسالمی  آزاد  دانشگاه  برای  مغتنمی  بسیار 
حضور خود را در عرصه های بین المللی تقویت کند 
و به ویژه در این اجالس اهدافی مانند تعامل بین 
دانشگاه ها، تبادل استاد و دانشجو و تبادل دانش از 
رهگذر ایجاد رشته های مشترک جدید و همچنین 

طرح های مشترک پژوهشی را دنبال نماید.
این  تحقق  برای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اهداف چه فرآیندهایی پیش بینی شده گفت تفاهم 
نامه های متعددی را آماده کرده ایم که امیدواریم 
به امضا دانشگاه های مختلف برسد. همچنین برخی 
از مهمانان که زودتر وارد اصفهان شده اند در بازدید 
و  شدند  زده  شگفت  دانشگاه  این  های  ظرفیت  از 
حوزه  در  همکاری  های  نامه  تفاهم  انعقاد  خواهان 
های جدید شده اند که پیش بینی می کنیم با ورود 

سایر مهمانان این جریان بیشتر تقویت شود.
دکتر نجفی تاکیید کرد از جمله این تفاهم نامه ها 
می توان به برگزاری دوره مشترک زبان فارسی در 
با همکاری  روانشناسی  مشترک  های  دوره  ویتنام، 
همکاری  در  دامی  های  ژن  انتقال  آلمان،  دانشگاه 
بازار مشترک  ایجاد حق  نیوزلند و غیره  دانشگاه  با 
دانشگاه های عضو آسایهل که به پیشنهاد ما صورت 
گرفته و در محیط مجازی برای ارائه تولیدات فناوری 

دانشگاه فعال خواهد شد، اشاره کرد.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
واحد اصفهان)خوراسگان( یادآور شد، شهر اصفهان 
ای  العاده  فوق  های  جاذبه  از  گردشگری  لحاظ  به 
برای شهرهایی  رقیب جدی  و یک  است  برخوردار 
مثل سنگاپور، استانبول، دبی و... محسوب می¬شود 
را  استفاده  نهایت  مغتنم  فرصت  این  از  باید  ما  و 
علمی  های  کنفرانس  برگزاری  با  تا  باشیم  داشته 
منافع  بتوانیم  مدت  بلند  در  المللی  بین  پژوهشی  و 
اقتصادی، علمی و فرهنگی قابل توجهی برای کشور 

داشته باشیم.

،،



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و سوم 
خرداد ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و سوم 
خرداد ماه 1394
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با هدف استفاده از ظرفیت های دانشگاهی 

انجام شد: 

امضای تفاهم نامه همکاری میان 
کمیسیون حقوق بشر اسالمی با 

واحد اصفهان)خوراسگان(

روابط عمومی و اطالع رسانی: با هدف استفاده از ظرفیت های 
علمی و آموزشی دانشگاهیان، تفاهم نامه همکاری های مشترک 
میان کمیسیون حقوق بشر اسالمی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( به امضاء رسید. 
دانشگاه  رئیس  فروغی  احمدعلی  امضای  به  که  نامه  تفاهم  این 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( و ضیائی فر دبیر کمیسیون 
های  ظرفیت  از  استفاده  بر  طرفین  رسید،  اسالمی  بشر  حقوق 

آموزشی و پژوهشی دانشگاه در حوزه حقوق بشر، توافق کردند.
در این جلسه، ضیائی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران، 
با تأکید بر اینکه به رغم اقدامات مهمی که در مبحث حقوق بشر 
اما  گرفته،  صورت  ایران  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از 
همچنان در این موضوع نیاز به کار بیشتری هست تا در برخی 

زمینه ها شاهد مظلومیت حقوق بشر نباشیم.
دانشگاه  ریاست  کرد:  اظهار  اسالمی  بشر  حقوق  کمیسیون  دبیر 
با  گذشته  سال  یک  در  اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی  آزاد 
اسالمی،  بشر  حقوق  کمیسیون  با  مشترک  برنامه  چند  برگزاری 
دارند و  برای موضوع حقوق بشر  را  بلندی  افق دید  اثبات کرده 
نگاه ما آن است که از ظرفیت های این دانشگاه در حوزه های 

پژوهشی و تحقیقاتی، استفاده شود.
حقوق  ایجاد »کرسی  نامه،  تفاهم  این  مفاد  از  افزود:  فر  ضیائی 
حقوق  تابستانی  »مدرسه  اندازی  راه  و  معنویت«  و  عدالت  بشر، 

بشر« با هدف ارتقاء سطح آموزش های حقوق بشر، خواهد بود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسالمی با اشاره به موضوع فلسطین 
عنوان داشت: قضیه فلسطین، بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار 
و دیگر کشورهایی که در نقاط مختلف دنیا با بحران نقض ابتدایی 
ترین موازین حقوق بشری مواجه هستند، از موضوعاتی است که 

می بایست مطابق مفاد تفاهم نامه به آنها، پرداخته شود.  
در ابتدای این جلسه فروغی با ارائه گزارشی از ظرفیت های آموزشی 
و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( و تأکید 
بر کرامت و ارزش واالی انسان در تعالیم دین مبین اسالم، توجه 
به ابعاد مختلف تکریم انسان را و تالش برای آموزش این ابعاد در 

میان فرهیختگان جامعه و دانشگاهیان ارزشمند دانست.
همچنین رضا اسماعیلی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد 
تشریح  به  گزارشی  ارائه  با  اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی 
گذشته  های  ماه  در  کمیسیون  و  دانشگاه  همکاری  های  زمینه 
پرداخت و برگزاری کارگاه یک روزه آموزش حقوق بشر و استفاده 
ارزیابی  مفید  را  منظور  این  برای  دانشگاهی  استادان  از همیاری 

کرد. 

در سی و سومین سالگرد تاسیس دانشگاه: 

بـازدیـد رئیس هیـأت امنـای 
دانشگاه از دستاوردهای فناوری 

واحد اصفهان)خوراسگان(

تاسیس  سالگرد  سومین  و  سی  با  همزمان  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط   
بزرگترین دانشگاه حضوری جهان و سومین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی، 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست هیات امنای 
دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر میرزاده ریاست عالی دانشگاه آزاد اسالمی و هیات همراه از 
تولیدات فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در نمایشگاه دستاوردهای 

پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی بازدید نمودند. 
واحد  توسط  شده  ارائه  مختلف  فناوری  های  طرح  و  تولیدات  از  بازدید  این  جریان  در 
ریزگردها،  با  مبارزه  برای  رس  نانو  تولید  درمانی،  الرو  جمله  از  اصفهان)خوراسکان( 

شیرینی جات فرا سودمند و دیگر دستاوردهای ارائه شده بازدید به عمل آمد. 
واحد  مرکزی،  سازمان  مشارکت  با  که  اکسپو  آزاد  سامانه  از  نمایشگاه  این  در 
اصفهان)خوراسگان( و شرکت توسن، جهت عرضه تولیدات فناوری و خرید این محصوالت 
از طریق سامانه راه اندازی شده است بازدید به عمل آمد. تولیدات فناوری ارائه شده مورد 

توجه و دقت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

در واحد اصفهان )خوراسگان( انجام شد:

دفاع از اولین پایان 
نامه دانشجویی کشور 

با موضوع »بررسی 
تغییرات فرهنگی 
کـودکـــان«

رسانی: غالمرضا  اطالع  و  روابط عمومی   
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجوی  قجاوند، 
ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  از  اصفهان)خوراسگان( 
خود در رشته برنامه ریزی فرهنگی با عنوان »بررسی 
رابطه ی بین تماشای شبکه تلویزیونی پویا و تغییرات 
فرهنگی کودکان دبستانی ناحیه سه آموزش و پرورش 

شهر اصفهان« با درجه عالی دفاع کرد.
در این تحقیق که با هدف تعیین رابطه بین تماشای 
فرهنگی کودکان  تغییرات  با  تلویزیونی«پویا«  شبکه 
مبنای  بر  فرهنگی  تغییرات  پرسشنامه  شد،  انجام 
نظریه تغییرات فرهنگی »اینگلهارت« برای سنجش 
روایی  مورد  و  تعریف  کودکان  فرهنگی  تغییرات 

سنجی و پایائی سنجی قرار گرفت.
و  همبستگی  نوع  از  توصیفی  حاضر،  تحقیق  روش   

روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی بود.
در این پایان نامه از نرم افزار SPSS نسخه 22 به 
و  گردید  استفاده  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  منظور 
انواع آزمون های همبستگی پیرسون، تی- استیودنت، 
واریانس یک طرفه و آزمون های تعقیبی به کار رفت.
شبکه  تماشای  بین  شد،  مشخص  حاصله  نتایج  در 
مستقیم  ی  رابطه  کودکان  فرهنگی  تغییرات  و  پویا 
و معنی دار وجود دارد. در این تحقیق، تغییرات ایجاد 
شده در مؤلفه های مختلف مادی و فرامادی فرهنگی 
به واسطه ی تماشای شبکه تلویزیون »پویا« به طور 
و  قرار گرفت  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  کامل مورد 
پیشنهادات کاربردی به برنامه ریزان و برنامه سازان 

صدا و سیما ارائه شد. 
قابل ذکر است در تحقیقات قبلی، تغییرات فرهنگی 
بزرگساالن مورد بررسی قرار گرفته بود که این پایان 
نامه، اولین پژوهش نسبتًا جامع و کامل با موضوع » 
که  باشد  می  کشور  در  کودکان«  فرهنگی  تغییرات 
دانشکده  در  پور  تقی  فائزه  دکتر  خانم  راهنمایی  به 
مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان )خوراسگان( دفاع شد.

فروغی در آئین تجلیل از ایثارگران: 

ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس الگوی جامعه هستند

و  ایثارگران  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
جانبازان دوران دفاع مقدس الگوی صبر، استقامت 
و فداکاری برای جامعه ما هستند و ملت قدرشناس 

ایران اسالمی قدر این عزیزان را می داند.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی  علی  احمد 
از  تجلیل  آئین  در  که  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
استادان و کارکنان ایثارگر، آزاده و جانباز این واحد 
آن  ایثارگران،  افزود:  دانشگاهی سخن می گفت، 
داشت، جان  نیاز  اسالمی  میهن  و  اسالم  که  روز 
خود را در کف دست گرفتند و به عرصه های دفاع 
کشور  جوانان  برای  عزیزان  این  امروز  و  شتافتند 

الگو هستند.
تفحص  جدید  تشییع شهدای  به  اشاره  با  فروغی 
شده، بویژه غواصان شهید کربالی 4 اظهار کرد: 
به  بسته  دست  با  اگر  که  کردند  اثبات  شهدا  این 
دین  از  دفاع  برای  آنان  اراده  اما  برسند  شهادت 
و ناموس و میهن اسالمی خلل ناپذیر خواهد بود 
و این روزها شاهد بودید که تشییع این شهدا چه 
بویژه  جامعه  در  عاطفی  و  حماسی  وسیع  بازتاب 

در محافل جوانان کشور ایجاد کرد و رسانه های 
جهان را به شگفتی واداشت.

استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  دبر 
اصفهان گفت: درس شهدا برای ما درس ایستادگی 
قطره  آخرین  تا  زورگویان  و  متجاوزین  برابر  در 
بازماندگان  به عنوان  ایثارگران  خون است و شما 
پیام  حامل  مقدس  دفاع  سال  هشت  یادگاران  و 
دانشگاه  محیط  در  و  جامعه  در  شهیدان  نورانی 

هستید و این برای ما سرمایه ارزشمندی است.
حفظ  به  عزیز  ایثارگران  افزود:  فروغی  احمدعلی 
مقدس  دفاع  از  خود  خاطرات  نمودن  مکتوب  و 
اهتمام داشته باشند، خاطرات شما عزیزان داستان 
به  موضوع  این  و  است  فداکاری  و  ایستادگی 
فرمایش رهبر معظم انقالب گنج بی پایانی است 
که تا قرن ها می تواند برای کشور آموزنده و برای 

جوانان الگوسازی کند.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
رویدادهای  و  خاطرات  ثبت  اصفهان)خوراسگان( 
ارزیابی  اهمیت  بسیار حائز  را  دفاع مقدس  دوران 
مجاهدات  و  ها  فداکاری  ثبت  عدم  گفت:  و  کرد 
شهداء، رزمندگان، آزادگان و جانبازان دوران دفاع 
آینده خواهد داشت  این خطر جدی را در  مقدس 
که این فداکاری ها به دست فراموشی سپرده شود 

و یا حتی با تحریف مواجه کند.
مالی  و  اداری  معاون  سامتی  برنامه  این  ادامه  در 

ایثارگر،   42 حضور  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
کارکنان  و  استادان  جمع  در  را  آزاده  و  جانباز 
توان  می  که  برشمرد  عظیمی  سرمایه  دانشگاه 
اهداف  پیشبرد  بها در جهت  این سرمایه گران  از 

متعالی دانشگاه بهره برد.
سامتی افزود: امروز امنیت خود را مدیون ایثارگران 
خود  های  جانفشانی  با  که  هستیم  مقدس  دفاع 
واژه  با  دنیا  در  را  اسالمی  و جمهوری  ایرانی  نام 
استقامت و پایداری قرین کرده اند و این احساس 
امنیتی که امروز هر ایرانی به آن می بالد مرهون 

مجاهدات این عزیزان است.
سید حسین واعظی رئیس دانشکده حقوق و علوم 
انسانی هم که خود از جانبازان دوران دفاع مقدس 
ایثارگران و فرزندان  است، با سخنانی، خدمت به 
آنان را در جامعه و بویژه در دانشگاه قدرشناسی از 

فداکاری های آنان دانست.
به  حاضرین  از  برخی  صمیمی  نشست  این  در 
درخواست رئیس واحد خاطراتی را از دوران دفاع 
بر  خوبی  معنوی  تأثیرات  که  کردند  نقل  مقدس 

جلسه داشت.
آزاد  دانشگاه  ایثارگران  از  جلسه  این  پایان  در 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با اهدای کارت 
هدیه تقدیر شد و از فعالیت های علی باقری مدیر 

امور شاهد و ایثارگران، تجلیل گردید.
 

،،
استاندار اصفهان در آئین افتتاحیه 

آسایهل: 

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان از بزرگترین 
و معتبرترین دانشگاه های 

کشور است
اصفهان   : گفت  اصفهان  استاندار  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
شهری است که مارکوپولو 400 سال قبل آن را نصف جهان نامید و 
بسیاری از بازدیدکنندگان آن را  همه جهان می گویند زیرا این شهر 
دارای 20 هزار اثرتاریخی است؛ بیش از 1700 اثر ملی در آن ثبت 

شده و 5 اثر بین المللی جهان در اصفهان وجود دارد.
موسسات  المللی  بین  کنفرانس  افتتاحیه  مراسم  در  زرگرپور  رسول 
امیرکبیر  سالن  در   )2015 آسیا)آسایهل  شرق  جنوب  عالی  آموزش 
خوش آمد  ضمن  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
 گویی به میهمانان خارجی و دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی، به معرفی شهر اصفهان پرداخت و آن را  شهر گنبد های 

فیروزه ای، مناره های بلند و پل های زیبا دانست.
وی با بیان اینکه اصفهان دارای قدمت 7 هزار ساله است و 4 سال 
نیز پایتخت ایران بوده افزود: شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن اسالمی نامگذاری شده که از سال آینده به عنوان پایتخت 

گردشگری جهان اسالم معرفی خواهد شد.
به شهر  در سفراخیر  یونسکو  مدیر  ادامه گفت:  در  اصفهان  استاندار 
نامید و گفت که  دنیا  را گوهر و صدف گرانقدر تمدن  اصفهان، آن 
ایرانی ها میراث دنیا را حفظ می کنند. امروز اصفهان نه تنها دارنده 
تاریخ کشور است  بلکه صنعتی ترین استان ایران است و 15 درصد 

تولید ناخالص صنعت کشور را دارا است.
وی افزود: 70 درصد فوالد کشور و 50 درصد تولید سنگ و مصالح 
دارد  وجود  اصفهان  دراستان  طال  مصنوعات  درصد   60 و  ساختانی 
همچنین  است.  کشور  استان  دومین  علمی  بعد  از  اصفهان  واستان 
واحد   160 المللی،  بین  رتبه  با  دانشگاه   5 دارای  اصفهان   استان 

آموزش عالی و 330 هراز دانشجو در آن تحصیل می کنند.

دکتر فروغی ابری:

ضرورت جایگزینی دانشگاه های دانش محور به جای علم محور

دکتر احمدعلی فروغی ابری، رئیس دانشگاه آزاد 
راه  آیین  در  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی 
اندازی مرکز انکوباتور این واحد دانشگاهی گفت:

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان گفت: از 
مهم ترین اهداف ما حرکت از یک دانشگاه علم 
محور صرف به سمت به یک دانشگاه دانش محور 
یک  عنوان  به  پژوهشگران  و  دانشجویان  برای 

ضرورت جامعه امروزی است. 
ترین  مهم  از  داشت:  اظهار  فروغی  علی  احمد 
محور  علم  دانشگاه  یک  از  حرکت  ما  اهداف 
برای  دانش محور  دانشگاه  یک  سمت  به  صرف 

دانشجویان و پژوهشگران است .
این  میزبانی  از  خرسندی  ابراز  با  وی  همچنین 
خوراسگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  مهم  رخداد 
آسایهل  اعضای  همکاری  امیدواریم  افزود:  
دانشجویان  برای  را  خالقیت  از  سرشار  فضایی 
نسل آینده ایجاد کند و این گونه نشست ها می 
ایجاد  برای   را  مناسبی  بسیار  موقعیت های  تواند 
ایجاد  آسایهل  اعضای  با  مشترک  همکاری های 
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  کند. 

اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کرد:  اظهار 
توسعه  و  تحقیق  مرکز   14 راه اندازی  به  اقدام 
علوم  و  پزشکی  علوم  کشاورزی،  زمینه های  در 
با صنایع مرتبط کرده است  آنها  ارتباط  انسانی و 
که امیدواریم اعضاء انجمن  از برخی مراکز بازدید 
و  روشن  مشترک  های  همکاری  امکان  تا  کنند 

تبیین شود. 
وی در ادامه افزود: از مهم ترین اهداف این واحد 
راستای  در  کشور  در  عالی  آموزش  بیشتر  توسعه 
دو  در  دانشجویان  آینده  نسل  نیازهای  برآوردن 
مورد  مهارت های  و  درسی  برنامه ریزی  موضوع 

عالقه است.
فروغی ابری در تکمیل صحبت های خود افزود: 
به دلیل ارتقای سطح فعالیت های تکنولوژیکی و 
ایفای نقش فعال در استفاده از دانش اقدام به راه 

اندازی مرکز انکوباتور در این دانشگاه نمودیم.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و سوم 
خرداد ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و سوم 
خرداد ماه 1394

7 فرهنگ و اندیشهفرهنگ و اندیشه6

السالم عليک يا باَب اهللِ َو َديّاَن ِدينِه ... 

امام مهدي )عجل اهلل تعالي فرجه الشریف( در روایات
و احادیث، منبع مهم دین مبین اسالم است. به گونه اي 
بدون  و  مي آید  شمار  به  اسالمي  علوم  تمام  مادر  که 
کامل  اسالم  معارف  از  یک  هیچ  احادیث،  به  مراجعه 
نمي شود. در حوزه ي فقه, نقش اساسي با حدیث است. 
در علم کالم، تبیین جزییات با حدیث صورت مي گیرد 
و حتي در تفسیر, بدون حدیث نمي توان معناي دقیق 
آیات را درک کرد. عقل فقط مي تواند مسائل کلي را 
تبیین و اثبات کند، اما مسائل جزیي و تعیین مصداق و 
مورد، از عهده ي عقل خارج است و این نقل است که 

در این زمینه گره گشایي مي کند.
نقش  حدیث  نیز  امامت  به  مربوط  مسائل  در 
مختلف  راویان  روایي،  جوامع  در  دارد.  تعیین کننده اي 
روایت  مهدوّیت  درباره ي  حدیث  هزار  شش  از  بیش 
امام  موضوع  و  مهدوّیت  بحث  در  واقع  در  کرده اند. 
مهدي )علیه السالم( نیز, احادیث، منبع اصلي هستند 
و براي نتیجه گیري در یک موضوع باید تمام احادیث 
صرف  به  نباید  و  شود  بررسي  موضوع  آن  با  مرتبط 
دیدن یک روایت در یک موضوع، چنین نتیجه گرفت 
که نظر اسالم و روایات درباره ي آن مسأله همان است 
بعضي  در  ویژه  به  است.  آمده  روایت  یک  آن  در  که 
و  گوناگون  بسیار  روایات  مهدوّیت,  به  مربوط  مباحث 
متفاوتي نقل شده است که به بحث و بررسي سندي و 

نحوه ي جمع بندي و نتیجه گیري کلي نیاز دارد.

الف( کتاب هاي ويژه ي امام عصر )عليه السالم( 

)علیه  مهدي  حضرت  ظهور  نوید  این که  به  توجه  با 
آله  و  علیه  اهلل  خدا)صلي  رسول  شخص  را  السالم( 
سر  بر  »مهدي«  نام  ابتدا  همان  از  و  داده اند  وسلم( 
میان  در  ایشان  تولد  از  قبل  ده ها کتاب  بوده،  زبان ها 
شیعه و غیر شیعه تدوین یافته و در طول این چند قرن 
اهل سنت  و  شیعه  علماي  به هّمت  کتاب  نیز صدها 
نوشته شده است، که از آن میان به معرفي چند مورد از 

کتب علماي شیعه اکتفا مي کنیم:

ين و تماُم النِّعمة 1- کماُل الدِّ
اثر محّمد بن علي بن حسین بن بابویه قمي مشهور به 

شیخ صدوق )ت 305 ه ) است که به دعاي امام زمان 
)علیه السالم( به دنیا آمد و این کتاب را به دستور آن 
حضرت نوشت1، که از قدیمي ترین منابع روایي در این 

زمینه شمرده مي شود.

2- الغيبة
کاتب  جعفر  بن  ابراهیم  بن  محّمد  اهلل،  عبد  ابو  اثر 
نعماني مشهور به ابن ابي زینب از راویان بزرگ شیعه 
در اوایل قرن چهارم است. این کتاب در سال 342 در 

حلب نگارش یافته و 478 حدیث دارد.

3- الُفُصوُل العشرة في الغيبة
اثر ابو عبد اهلل محّمد بن محّمد بن نعمان معروف به 
شیخ مفید است. موضوع اصلي آن، پاسخ به مهم ترین 
زمان  امام  مبارک  وجود  درباره ي  که  است  شبهاتي 
است.  بوده  مطرح  ایشان  دوران  در  السالم(  )علیه 
العشرة  المسائل  این کتاب األجوبة عن  نام هاي دیگر 

و المسائل العشرة في الغیبة است.

4- أربع رساالت في الغيبة
اثر شیخ مفید است. این کتاب به روش پرسش و پاسخ 
بوده و شامل مباحث غیبت، قیام و شبهات مربوط به 

امامت حضرت مهدي )علیه السالم( است.

ة 5- الغيبة للُحجَّ
و  مهم ترین  بهترین،  از  و  است.  طوسي  شیخ  تألیف 
زمان  امام  غیبت  مسأله ي  در  شیعه  منابع  کامل ترین 
این کتاب شامل دالیل عقلي و  السالم( است.  )علیه 
ظهور،  غیبت،  السالم(،  )علیه  زمان  امام  وجود  نقلي 
)علیه  مهدي  امام  سیره ي  و  فضایل  و  ظهور  عالیم 
السالم( مي باشد. این کتاب چون در بغداد و با استفاده 
از دو کتابخانه ي بزرگ شیعه نوشته شده و مؤلف آن 
به بسیاري از اصول قدما دسترسي داشته است، اهّمیت 

فراواني دارد.

6- الُمعجُم األحاديث االمام المهدي )عليه السالم(
این مجموعه روایي نفیس و ارزشمند، با تالش گروهي 
آن  بر  گروه  این  است.  رسیده  انجام  به  محّققان2  از 
مهدي  امام  به  مربوط  روایات  توان،  حّد  در  تا  شدند 
)علیه السالم( را از کتاب هاي فریقین، جمع آوري کنند 
دهند.  قرار  عالقه مندان  و  پژوهشگران  اختیار  در  و 
حاصل این سعي و تالش پسندیده، دوره اي پنج جلدي 
است که روایات را به ترتیب معصومین )علیهم السالم( 
از وجود مقّدس پیامبر اکرم)صلي اهلل علیه و آله وسلم( 

تا آخرین معصوم فرا روي خوانندگان قرار مي دهد.

7- بحاراالنوار )جلدهای 51، 52، 53(
اثر عاّلمه محّمد باقر مجلسي.

8- منتخب االثر
تألیف آیت اهلل لطف اله صافي گلپایگاني.

ب( تواتر احادیث امام مهدي )علیه السالم(

موضوع  یک  در  مهم  بسیار  امتیازات  و  ویژگي ها  از 
نقل شده  آن  در مورد  احادیثي است که  تواتر  روایي، 
است. متواتر بودن روایات آن موضوع، باعث مي شود 
و  مطالب  و  شود  آن  به  خاصي  و  درست  توجه  که 
محتواي آن، مورد قبول واقع شده و عالوه بر اعتقاد 
به آن، در کارها و رفتار و برنامه ریزي ها به آن توجه 
گردد و به مفاد آن عمل شود. تواتر احادیث در موضوع 
و  شیعه  نزد  در  مسلّم  و  قبول  مورد  امري  مهدوّیت، 
عاّمه است؛ یعني، نه تنها شیعیان تواتر احادیث مربوط 
به امام مهدي )علیه السالم( را پذیرفته اند؛ بلکه علماي 
عامه نیز بر این مهم اعتراف کرده اند. در این قسمت 
به ذکر نام برخي از علما و دانشمندان عامه که به این 

ویژگي اشاره کرده اند مي پردازیم.

1- محّمد بن حسین آبري شافعي )م 363 ه )؛ وي در 
کتاب مناقب الشافعي چنین مي گوید:

»اخبار بشارت رسول خدا)صلي اهلل علیه و آله وسلم( 
به آمدن مهدي )علیه السالم( به دلیل کثرت مخبران 

و راویان به حد تواتر رسیده است.«
تصریح  وي  ه )؛   1103 )م  برزنجي  رسول  محّمد   -2

مي کند:
»احادیثي که بر وجود مهدي )علیه السالم( و قیام او 
در آخر الزمان و از خاندان رسول اکرم)صلي اهلل علیه 
بودن وي  السالم(  فاطمه  )علیها  فرزند  و  آله وسلم(  و 
انکار  براي  جایي  و  رسیده  تواتر  حد  به  دارند،  داللت 

آن ها وجود ندارد.«5
از اعتقاد  بارها  3- ابن حجر هیثمي )م 974 ه )؛ وي 
دفاع  السالم(  )علیه  مهدي  امام  ظهور  به  مسلمان ها 

کرده و به تواتر آن تصریح کرده است.6
4- قرطبي مالکي )م 761 ه )؛7

5- ابن قیم )م 751 ه )؛8
6- ابن حجر عسقالني )م 852 ه )؛

7- سیوطي )م 911 ه )؛9
8- شیخ محّمد بن علي صبان )م 1026 ه ).10

پي نوشت ها:
مقدمه  النعمة،  تمام  و  الدین  کمال  شیخ صدوق،   .  1

مصّنف .
طبسی  الدین  نجم  و  کورانی  علی  معظم:  اساتید   .  2

و ... .
3 . ر.ک. سید ثامر هاشم العمیدی،در انتظار ققنوس، 

صص 76 – 90 .
4 . التذکرة، ج 1، ص 701 .

5 . برزنجي، االشاعه االشراط الساعة، ، ص 87 .
6 . ابن هجر هیثم ، الصواعق المحرقه، فصل 1، ب 11، 

صص 162 – 167 .
7 . التذکرة، ج 1، ص 701 .

8 . ابن قیم، امنار امنیف، ص 135 .
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هجری   1320 الثانی  جمادی  بیستم  روز  در  خمینی  امام   
سپتامپر   24  ( شمسی  هجری   1281 شهریـور   30 با  مطابق  قمری 
ایران  مرکزی  استان  توابع  از  خمیـن  شهرستان  در   ) میالدی   1902
در خانواده ای اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـی از سالله 
زهـرای اطهر سالم اهلل علیها, روح اهلل المـوسـوی الخمینـی پـای بـر 

خـاکدان طبیعت نهاد .
 

او وارث سجایای آبا و اجدادی بـود که نسل در نسل در کار هدایت مردم 
وکسب معارف الهی کـوشیـده انـد. پـدر بزرگـوار امام خمینـی مرحوم 
آیه اهلل سید مصطفی مـوسـوی از معاصریـن مرحـوم آیه اهلل العظمـی 
میرزای شیـرازی )رض(, پـس از آنکه سالیانـی چنـد در نجف اشـرف 
علـوم و معارف اسالمـی را فرا گرفته و به درجه اجتهاد نایل آمـده بـود 
به ایران بازگشت و در خمیـن ملجإ مردم و هادی آنان در امـور دینـی 
بـود. در حـالیکه بیـش از 5 مـاه والدت امام خمینی گذشت، طاغوتیان 
و خـوانیـن تحت حمایت عمال حکومت وقت ندای حق طلبـی پـدر 
را که در برابر زورگـوئي هایشان به مقاومت بـر خاسته بـود، با گلـوله 

پاسخ گفتنـد و در مسیر خمیـن به اراک وی را به شهادت رسانـدنـد.
 

با  و  آشنا  یتیمی  رنج  با  کـودکی  اوان  از  خمینی  امام  ترتبیب  بدیـن 
مفهوم شهادت روبرو گردید. وی دوران کـودکـی و نـوجـوانی را تحت 
سرپرستی مادر مـومنه اش )بانـو هاجر( که خـود از خاندان علـم و تقـوا 
و از نـوادگان مـرحـوم آیه اهلل خـوانسـاری ) صاحب زبـده التصانیف ( 
بوده است. همچنیـن نزد عمه مکرمه اش ) صاحبه خانم ( که بانـویی 
شجاع و حقجـو بـود سپری کرد اما در سـن 15 سالگی از نعمت وجـود 

آن دو عزیز نیز محـروم گـردید .
 

هجـرت امام خمينى به قـم و تحصيل دروس تكميلـى:

اندکـی پـس از هجرت آیه اهلل العظمـی حاج شیخ عبد الکریـم حایری 
یزدی ـ رحمه اهلل علیه ـ ) نـوروز 1300 هجـری شمسـی, مطابق بـا 
رهسپـار  نیز  خمینـی  امام   ) قمـری  هجـری   1340 المـرجب  رجب 
حـوزه علمیه قـم گردید و به سرعت مراحل تحصیالت تکمیلی علوم 

حـوزوی را نزد اساتید حـوزه قـم طـی کرد.

قيام 15 خرداد:

ماه محرم 1342 که مصادف با خرداد بـود فرا رسید. امام خمینی از ایـن 
فـرصت نهایت استفاده را در تحـریک مردم به قیام علیه رژیـم مستبد 

شاه به عمل آورد .
امام خمینی در عصر عاشـورای سال 1383 هجری قمـی) 13 خرداد 
1342 شمسی ( در مدرسه فیضیه نطق تاریخـی خـویـش را که آغازی 

بر قیام 15 خرداد بود ایراد کرد.
 

در همیـن سخنرانی بـود که امام خمینی با صدای بلند خطاب به شاه 
فرمـود : آقا مـن به شما نصیحت مـی کنـم, ای آقای شاه ! ای جناب 
شاه! مـن به تو نصیحت می کنم دست بردار از این کارها, آقا اغفال 
می کنند تو را. مـن میل ندارم که یک روز اگر بخـواهند تـو بروی, 
همه شکر کنند ... اگر دیکته می دهند دستت و می گـویند بخـوان, 
در اطـرافـش فکـر کـن .... نصیحت مرا بشنـو ... ربط ما بیـن شاه و 
اسرائیل چیست که سازمان امنیت مـی گـوید از اسرائیل حـرف نزنیـد 
را  قیام  کـردن  فـرمان خامـوش  ؟ شاه  است  اسـرائیلـی  شاه  مگر   ...
شـامگاه  در  خمینـی  امام  یاران  از  زیادی  جمع  نخست  کـرد.  صادر 
14 خرداد دستگیـر و ساعت سه نیمه شب ) سحـرگاه پانزده خـرداد 
42 ( صـدها کماندوی اعزامـی از مرکز, منزل حضرت امام خمینی را 
محاصره کردند و ایشان را در حالي که مشغول نماز شب بـود دستگیر 
و سـراسیمه به تهران بـرده و در بازداشتگاه باشگاه افسـران زندانـی 
کـردنـد و غروب آنروز به زندان قصر منتقل نمـودنـد . صبحگاه پانزده 
خرداد خبـر دستگیری رهبـر انقالب به تهران, مشهد, شیـراز ودیگـر 

شهرها رسیـد و وضعیتـی مشـابه قـم پـدید آورد .
 

نزدیک ترین ندیم همیشگی شاه, تیمسار حسیـن فردوست در خاطراتش 
از بکارگیری تجربیات و همکاری زبده ترین مإموریـن سیاسی و امنیتی 

آمریکا برای سرکـوب قیام و همچنیـن از سراسیمگـی شاه و دربار و 
امرای ارتـش وساواک در ایـن ساعات پرده بـرداشته و تـوضیح داده 
است که چگـونه شاه و ژنرال هایـش دیـوانه وار فرمان سرکـوب صادر 

می کردند .
 

امام خمینـی, پـس از 19 روز حبـس در زندان قصـر به زنـدانـی در 
پـادگـان نظامـی عشـرت آبـاد منتقل شـد .

با دستگیری امام خمینی  و کشتار وحشیانه مـردم در روز 15 خـرداد 
42, قیام ظاهرا سرکوب شد. امام خمینی در حبـس از پاسخ گفتـن به 
سئواالت بازجـویان, با شهامت و اعالم اینکه هیئت حاکمه در ایـران و 
قـوه قضأیه آنرا غیر قانـونـی وفاقـد صالحیت مـی داند, اجتناب ورزید. 
در شامگاه 18 فروردیـن سال 1343 بدون اطالع قبلـی, امام خمینی 
آزاد و به قـم منتقل مـی شـود. به محض اطالع مردم, شادمانی سراسر 
و  باشکـوهـی در مـدرسه فیضیه  فرا مـی گیرد وجشن های  را  شهر 
شهر به مـدت چنـد روز بـر پا مـی شـود . اولیـن سالگـرد قیام 15 
خـرداد در سال 1343 با صـدور بیانیه مشتـرک امام خمینـی و دیگر 
مراجع تقلید و بیانیه های جداگانه حـوزه های علمیه گرامـی داشته شـد 

و به عنـوان روز عزای عمـومـی معرفـی شـد.
 

امـام خمینـی در همیـن روز ) 4 آبـان 1343 ( بیانیه ای انقالبـی صادر 
کرد و درآن نـوشت : دنیا بـدانـد که هر گرفتاری ای که ملت ایـران 
و ملل مسلمیـن دارنـد از اجـانب است, از آمـریکاست, ملل اسالم از 
اجـانب عمـومـا و از آمـریکـا خصـوصـا متنفــر است ... آمـریکـاست 
که از اسـرائیل و هـواداران آن پشتیبـانـی مـی کنـد. آمریکاست که به 
اسرائیل قـدرت مـی دهـد که اعراب مسلـم را آواره کند. افشاگری امام 
آبـان سـال  ایران را در  خمینی علیه تصـویب الیحه کاپیتـوالسیون, 

43 در آستـانه قیـامـی دوبـاره قرار داد.
 

از طـرف دیگـر به مـوجب سنـدهـایـی که بعد از پیــــروزی انقالب 
ایـن  در  شریعتمداری  آقای  همچـون  کسانـی  شد,  منتشر  اسالمـی 
زمان ) آبان 43 (از مـوقعیت و نفـوذ خـود استفاده کرده و کـوشیدنـد 
از دعوت  به سکـوت و عدم حمایت  را وادار  تا طـرفـداران خـویـش 
امام خمینی نمایند . سحرگاه 13 آبان 1343 دوباره کماندوهای مسلح 
اعزامـی از تهران, منزل امام خمینی در قـم را محاصره کردند. شگفت 
آنکه وقت باز داشت, هماننـد سال قبل مصادف با نیایـش شبـانه امام 
خمینـی بـود .حضرت امام خمینی بازداشت و به همراه نیروهای امنیتی 
هـواپیمای  فروند  یک  با  و  اعزام  تهران  مهرآباد  فرودگاه  به  مستقیما 
و  امنیتی  مامـوریـن  الحفظ  بـود, تحت  آماده شده  قبل  از  نظامی که 
امام  تبعیـد  خبـر  ساواک  آنـروز  عصـر  کـرد.  پـرواز  آنکارا  به  نظامی 
خمینی را به اتهام اقـدام علیه امنیت کشـور ! در روزنـامه ها منتشـر 

سـاخت.
 

علیرغم فضای خفقان موجی از اعتراض ها بـه صـورت تظاهرات در 
بازار تهران، تعطیلی طوالنی مدت دروس حوزه ها و ارسال طومارها و 

نامه ها به سازمانهای بیـن المللـی و مـراجع تقلیـد جلـوه گـر شد.
اقامت امام در ترکیه یازده ماه به درازا کشید در ایـن مدت رژیم شاه با 
شدت عمل بـی سابقه ای بقایای مقاومت را در ایران در هـم شکست 
و در غیاب امام خمینـی به سرعت دست به اصالحات آمریکا پسند زد. 

اقامت اجباری در تـرکیه فـرصتـی مغتنـم بـرای امام بـود تا تـدویـن 
کتـاب بزرگ تحـریـر الـوسیله را آغاز کند.

آخـريـن  دينـى  های  ارزش  و  اسالم  پيامبـر  از  دفـاع 
رويارويـى امام خمينى با غرب:

ماجـرای تـدویـن و انتشار وسیع کتاب مبتذل آیات شیطانـی نـوشته 
سلمان رشدی و حمایت رسمـی دولت های غربـی از آن سر آغازی 
و  دالیل  به  تـوجه  با  خمینی  امام   . بـود  فرهنگی  تهاجـم  فصل  بر 
سطر  چند  در ضمـن   1367  /  11  /  25 تاریخ  در  فـوق  واقعیت های 
کـوتاه با صـدور حکـم ارتداد و اعدام سلمانی رشدی و ناشریـن مطلع 

از محتوای کفر آمیز ایـن کتـاب , انقالبـی دیگـر بـر پـا کرد.

سال های آخر عمر امام خمينى و حوادث ناگوار:

چند حادثه در ایـن سال ها اتفاق افتاد که اثر آن بر روح و خاطره امام 
مظلومانه  شهادت   , حوادث  ایـن  از  یکی   . کرد  می  سنگینی  خمینی 
حجاج بیت اهلل الحرام در کنار خانه خدا و در مراسـم حج سال 1366 

بود.

در پهنه مسأل داخلی نیز شرایطـی که منجر به حذف قأم مقام رهبـری 
از سـوی امام خمینـی ) در تاریخ 8 / 1 / 68 ( گردیـد از جمله حوادث 

ناگوار دیگر بـود (
 

رحلت امـام خمينـى :

 در آستـانه نیمه خـرداد سـال 1368 خـود را در آماده مالقات عزیزی 
بـود  کرده  صرف  او  رضای  جلب  برای  را  عمرش  تمام  که  کرد  می 
و   , نشده  خـم  قدرتی  هیچ  مـقابل  در   , او  بـرابـر  در  جز  قامتش  و 
چشـمانش جز برای او گریه نکرده بـود . سروده های عارفانه اش همه 
حاکی از درد فـراق و بیان عطـش لحظه وصال محبوب بـود . و اینک 
ایـن لحظه شکـوهمنـد بـرای او , و جانــکاه و تحمل ناپذیر بـرای 
نامه اش  وصیت  در  خـود  خمینـی  .امـام  رسید  مـی  فـرا   , پیروانـش 

نـوشـته است: 

با دلی آرام و قلبـی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل 
خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به سـوی جایگاه ابــدی 
سفر می کنـم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمن 
و رحیـم می خـواهـم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصـور و تقصیر 
را در کـوتاهی ها و قصـور و  امـیدوارم که عذرم  از مـلت  بپذیـرد و 
تقصیـرها بـپذیـرنـد و بـا قــدرت و تصمیـم و اراده بــه پیش بروند.

 
 ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سیزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 
لحظه وصال بـود. قــلبـی از کار ایستـاد که میلیـون ها قلــب را بـه 

نور خدا و معنـویت احـیاء کرده بـود.

نگــاهی بـه زنـدگانی امام خمینی )ره(
به مناسبت بيست و ششمين سالگرد بنيانگذار کبير انقالب اسالمى

امام مهدی )علیه السالم( در روایات شــریفه
به قلم حجت االسالم و المسلمین محمدزاده 
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نــسـیــم تـــــــــــــــــا نــســیــم یادگـــارینسیم خبر

نسیم ات نسیمنسیم ات نسیم

آسایهل در یک نگاهآسایهل در یک نگاه

افتتاحیه کنفرانس آسایهل 2015 - تاالر امیرکبیر

دکتر میرزاده در کنار پروفسور رامالن 

نمایی از پرچم کشورهای عضو آسایهل

جلسه هیأت امناء آسایهل - هتل عباسی

اجرای زنده گروه کنسرت دانشگاه

جمعی از مهمانان کنفرانس 

حضور دکتر میرزاده در دانشکده معماری

سخنرانی دکتر میرزاده در افتتاحیه کنفرانس

نشست زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسالمی

بازدید مهمانان از موزه سیتی سنتر

پروفسور رامالن دبیرکل آسایهل

عکس یادگاری از مراسم افتتاحیه
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دکتر میرزاده در بازدید از مرکز رشد و پژوهشگاه مرکزي واحداصفهان

نمـره واحـد اصفهـــان )خوراسگـان( 20 است

میرزاده  حمید  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  معاونان  و  مدیران  رئیس،  اتفاق  به 
و  رشد  مرکز  مختلف  از بخش هاي  )خوراسگان(  اصفهان 
فناوري واحد اصفهان)خوراسگان( شامل بخشهاي گیاهان 
دارویي و طب سنتي، کشاورزي و محیط زیست، دستگاه ها 
و نرم افزارها و تولیدات شرکتهاي دانش بنیان و واحدهاي 

فناور این مرکز دیدن کرد.
واحد  رشد  مرکز  رئیس  صفوي،  کامران  مهندس 
فناوري،  مرکز  رئیس  انصاري  علي  و  اصفهان)خوراسگان( 

فعالیت ها و دست آوردهاي این مرکز را در حضور رئیس 
دانشگاه آ زاد اسالمي بیان کردند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمي در این بازدید آمادگي دانشگاه 
را براي ارائه وام با مشارکت بانک پاسارگاد به دانشجویان 

و استاداني که توانایي هاي خود را ارائه دهند، اعالم کرد.
میرزاده همچنین از بخش هاي مختلف پژوهشگاه مرکزي 
تجهیزات  با  آشنایي  بر  و عالوه  کرد  بازدید  اصفهان  واحد 
به  خطاب  پژوهشگاه،  این  آزمایشگاهي  دستگاه هاي  و 
مسئوالن واحد اصفهان براي پیوستن به شبکه آزمایشگاهي 

ساها تاکید کرد.
دانشکده  ساختمان  ادامه  در  اسالمي  آزاد  دانشگاه  رئیس 
معماري و شهرسازي و مدیریت واحد اصفهان را افتتاح کرد. 
این دانشکده در 4800 متر مربع زیربنا، داراي 32 کالس در 

دو طبقه است که دروس رشته هاي معماري و شهرسازي 
و مدیریت در مقاطع مختلف کارشناسي، کارشناسي ارشد و 

دکتري در آن تدریس مي شود.
به  توجه  اهمیت  بر  دانشکده  این  افتتاح  در حاشیه  میرزاده 
رشته معماري تاکید کرد و با توجه به موقعیت شهر اصفهان 
خواستار مشارکت دانشگاه آزاد اصفهان در شوراي معماري 
مهندس  ریاست  به  اسالمي  آزاد  دانشگاه  اسالمي  ایراني 

محسن هاشمي شد.
هاي  بخش  از  خود  بازدید  ادامه  در  آزاد  دانشگاه  رئیس 
این  اي  گلخانه  تحقیقاتي  مرکز  از  اصفهان  واحد  مختلف 
گلخانه  کشت،  رقم   300 با  خیار  بذر  تولید  شامل  واحد 
پرورش گل، رز، آلستر،میخک و ...، گلخانه فلفل دلمه اي و 

گوجه فرنگي دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت سما: 

در  آن  فیزیولوژیکی  فواید  و  ماساژ  علمی  و  اصول  کارگاه 
تاریخ 94/2/23 در محل آموزشکده فنی و حرفه ای سما 

پسران اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سما کارگاه آشنایی با نرم افزار spss و کاربرد آن در تربیت بدنی 
در تاریخ 94/2/31 در محل سایت شماره 3 آموزشکده فنی و حرفه ای سما پسران اصفهان 
)خوراسگان( برگزار شد: در این کارگاه موضوعات زیر به صورت آموزش کارگاهی ارائه شد.

SPSS اهم مطالب ارائه شده :نحوه نصب وراه اندازی نرم افزار
نحوه وارد کردن متغیر ها و کد گذاری آنها در نرم افزار مذکور 

انجام فعالیت های آمار توصیفی از قبیل محاسبه میانگین ، انحراف استاندارد و واریانس  
   Z ,T ونمرات استاندارد

رسم نمودار با نرم افزار 
روش تهیه  وساخت نورم های ورزشی با نرم افزار مذکور 

های  ارزیابی  و  اصالحی  حرکات  کارگاه  سما  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
تخصصی در ساختار قامتی در تاریخ 94/2/30 برگزار شد.

اهم مطالب ارائه شده :
نحوه ارزیابی ناهنجاری های ساختار قامتی به صورت ایستا و پویا 

ارزیابی ناهنجاری های باالتنه 
ارزیابی های ناهنجاری های پایین تنه

ارزیابی عضالت 

کارگاه  اصول علمی ماساژ و فواید  
فیزیولوژیکی آن

کارگاه آشنایی با نرم افزار spss  و کاربرد آن در تربیت بدنی

کارگاه رویکرد ویژه  حرکات 
اصالحی وارزیابی  های تخصصی 

در ساختـار قـامتی

در این کارگاه موضوعات زیر به صورت آموزش کارگاه ارائه شد.

فواید فیزیولوژیکی ماساژ 
تاثیر ماساژ بر جریان گردش خون 

تاثیر ماساژ در برطرف شدن خستگی و دفع اسید الکتیک
تاثیر درمانی ماساژ 

تاثیر ماساژ بر اسپاسم و گرفتگی و درد های عضالنی 
انواع ماساژ

،،
سما
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13 ژپوهش و فناوری12 ژپوهش و فناوری

عنوان : آیین نوشتار و آداب گفتار
مولف: احمد فاضل

عنوان :اصول حسابداری 2
تالیف: محمد علیمرادی - سید منصور یزدانیان 

عنوان : سبک زندگی - جلد اول
تحقیق: رضا اسماعیلی - حسین کاظمی

عنوان : سبک زندگی - جلد دوم
تحقیق: رضا اسماعیلی - حسین کاظمی

عنوان : مالیه عمومی
تالیف: الهام بخشایش - محمدرضا خدابخشیان نائینی

عنوان : اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی 
گردآورنده: حمیدرضا حقورد ی - مینا رئیسی

از انتشارات علمی واحد اصفهان )خوراسگان(اتزه اهی نشر

گــزارش اتمام تفاهم نامـه ی همکاری بیـن اعضا و مهمانـان کنفـرانس 
آسایهل 2015 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(

انعقاد  آسايهل  کنفرانس  دستاورد  مهمترين  اشاره: 

آسايهل  کنفرانس  های  مهمان  و  اعضا  بين  همكاری های 

2015 در دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان )خوراسگان( 

بود که فهرست تعدادی از آنها به شرح زير است:

ليست تفاهم نامه های امضا شده از قرار ذيل است:
1. امضای تفاهم نامه ی همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 

)خوراسگان( و دانشگاه ملی عال الدین کشور اندونزی
2.  امضای تفاهم نامه ی همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 

)خوراسگان( و مرکز زبان دانشگاه آکسفورد انگلستان
3. امضای تفاهم نامه ی همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 

)خوراسگان( و دانشکده ی زبان دانشگاه حکاری کشور ترکیه
4. امضای تفاهم نامه ی همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 

)خوراسگان( و دانشکده کامپیوتر دانشگاه حکاری کشور ترکیه
5. امضای تفاهم نامه ی همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 
)خوراسگان( و دانشگاه اسالمی کشور اندونزی برای گروه فنی مهندسی
6. امضای تفاهم نامه ی همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 
)خوراسگان( و دانشگاه یوام کشور مالزی برای گروه دانشکده ی فنی 

مهندسی
آزاد  دانشگاه  امارات  ی  شعبه  از  ملکوتی  و  طاهری  دکتر  آقایان   .7
اسالمی  و دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان در حد گفتگوهای تقریبا نهایی 

شده برای امضای تفاهم نامه ای در اینده ی نزدیک
گفتگوهای  نیز  دانشگاه سنگاپور  و  مالزی  ام کشور  یوپی  دانشگاه   .8
تقریبا نهایی برای امضای تفاهم نامه ی همکاری بین گروه دانشکده 
ی فنی مهندسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان و دانشگاه های 
نام برده انجام رسانیدند. مقرر شد که حداکثر تا 4 ماه اینده تفاهم نامه 

ی نهایی شده ایمیل شود.

9. همچنین متون تفاهم نامه ای بین سه واحد ارومیه، گرمسار، و بابل 
و کشورهای دیگر اماده و تحویل فرم مربوطه شد که گزارش دقیقی  

ندارم.
10.  امضای تفاهم نامه ای بین دانشگاه ازاد خورزستان و لبنان 

درخواست  نیز  معماری  محترم  گروه  مدیر  شاهدی،  دکتر  آقای   .11
آماده کردن دو متن تفاهم نامه ای برای دو دانشگاه از کشور مالزی 
نمودند که متاسفانه چون افراد عالی رتبه ی آنها حضور نداشتند تصمیم 
گرفتند با مسئولیت خود کار را پیگیری و گزارش را خدمت افراد مسئول 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان تحویل دهند.
12. تفاهم نامه ای هم در گروه روانشناسی به امضا رسید که آقای دکتر 

آتش پور در جریان هستند.
الزم به ذکر است که تفاهم نامه ها و یا گفتگوهای اولیه ی دیگری 
هم  مستقیقما با افراد مرتبط دانشگاهی ما به امضا رسیده است از طرف 
سازمان مرکزی هم تعداد زیادی تفاهم نامه همکاری منعقد شد، تفاهم 
نامه ها در سه نسخه )برای دانشگاه ما، طرف مقابل و سازمان مرکزی( 

امضا شدند و تحویل افراد مربوطه گردیدند. 

معاون واحد آکسفورد دانشگاه آزاد اسالمي خبر داد: امضاي تفاهم نامه 
همـکاري واحدهـاي دانشگـاه آزاد با دانشگـاه هاي بین المللي

گروه  خبرنگاه  با  گو  و   گفت   در  مقدم،  حیراني  حسین  دکتر   
دانشگاه خبرگزاري آنا، درباره دستاوردهاي کنفرانس آسایهل که در دانشگاه 
کنفرانس  این  گفت:  شد،  )خوراسگان(  برگزار  اصفهان  واحد  اسالمي  آزاد 
براي اولین بار خارج از منطقه جغرافیایي جنوب شرق آسیا توسط دانشگاه 

آزاد اسالمي برگزار شد.
وي در ادامه بیان کرد: پیشنهاد هایي در قالب طرح هاي توسعه اي در این 
با  اسالمي  آزاد  دانشگاه  همکاري  توسعه  جمله  از  شد؛  عنوان  گردهمایي 
دانشگاه هاي عضو این انجمن و عضویت مستقل واحد هاي جامع دانشگاه 
آزاد در گروه آسایهل که نزدیک به 40 واحد دانشگاه آزاد وارد انجمن شوند.
معاون واحد آکسفورد دانشگاه آزاد اسالمي گفت: یکي از دیگر دستاورد هاي 
مهم این مراسم ایجاد »پابلیکیشن آسایهل« بود براي دسترسي دانشگاه هاي 
غیرعضو به اطالعاتي که این انجمن جمع آوري مي کند این موضوع براي 
ایجاد همکاري ها مطرح و قرار شد کمیته اي با محوریت دانشگاه آزاد براي 
بررسي این موضوع تشکیل شود. نتیجه دیگر این گردهمایي برنامه ریزي 
افزایش ارتباط با سازمان هاي بین المللي براي جذب برند ها و بورس هاي 
خارجي جهت ایجاد همکاري بود تا دانشجویان و اساتید بتوانند در سمینار ها 

و همایش هاي بین المللي حضور داشته باشند.
این  افزود:  آسیا  شرق  جنوب  منطقه  از  خارج  اعضاي  درباره  مقدم  دکتر 
انجمن نزدیک به 35 عضو اروپایي،  امریکایي، استرالیایي و نیوزلندي دارد 
که قرار شد با همکاري دانشگاه مون پلیه فرانسه نحوه ارتباط با دانشگاه هاي 

اروپایي و استفاده از امکانات مالي برنامه ریزي شود که پیگیري این موضوع 
هم توسط یک کمیته با محور دانشگاه آزاد خواهد بود.

و  مراودات  توسعه  زمینه  با  اجالس  این  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وي 
همکاري هاي بین المللي آموزش، پژوهش و مسائل دانش بنیان در منطقه 
جنوب شرق آسیا کار مي کند دانشگاه آزاد به جز ارائه مقاالت و گزارش ها، 
تعامل  نظرات علمي درجهت  و  افکار  تعامل  و  تضارب  براي  میزگرد هایي 
اساتید  و  روسا  با حضور  موازي  طور  به  جلسه  دو  کرد.  برگزار  دانشگاه ها 
واحد هاي دانشگاه آزاد و نماینده هاي دانشگاه هاي عضو آسایهل داشتیم که 

مقدمه امضاي تفاهم نامه بین بعضي واحد هاي دانشگاه آزاد و دانشگاه هاي 
بین المللي را فراهم آورد و در   نهایت روز اختتامیه تعداد زیادي از این تفاهم 

نامه ها به امضاي رسمي رسید.
براي دانشگاه  این کنفرانس  بر مفید بودن تجربه برگزاري  تاکید  با  مقدم 
آزاد اسالمي به آنا گفت: دانشگاه آزاد اسالمي با اجراي برنامه ریزي دقیق، 
و  معرفي  کنندگان  شرکت  به  را  آزاد  دانشگاه  و  کشور  خوبي  به  توانست 
رضایت آن ها را جلب کند به خصوص که انتخاب اصفهان براي برگزاري 

این مراسم بسیار تاثیرگذار بود.
معاون واحد آکسفورد دانشگاه آزاد اسالمي با اشاره به ضرورت نیازسنجي 
واحد ها بیان کرد: با شناخت ظرفیت هاي هر واحد دانشگاه و نیاز سنجي آن 
مي توانیم برنامه ریزي دقیق تري براي تبدیل تفاهم نامه ها به قراردادهاي 
را  الگویي  دارد  قصد  آزاد  دانشگاه  آکسفورد  واحد  دهیم.  انجام  کاري 
الملل  بین  واحد هاي  براي  خود  خارجي  مقابل  طرف  با  کوتاه  گام هاي  با 
آن  از  بعد  که  کند  آماده  همکاري  شروع  براي  را  مقدماتي  که  دهد  ارائه 
بتوانیم فعالیت هاي في ما بین را افزایش دهیم زیرا دانشگاه هاي بین المللي 
بسیار محتاطانه شریک هاي علمیشان را انتخاب مي کنند تا بتوانند با آن ها 

قرارداد هاي طوالني مدت داشته باشند.
دکتر حسین مقدم در پایان از تالش هاي رئیس دانشگاه آزاد اسالمي،  رئیس 
واحد اصفهان )خوراسگان(، دکتراحمد فروغي،  دکتر نجفي، مهندس کیاني، 
مجموعه دانشگاه آزاد و دانشجویان قدرداني کرد که این کار گروهي بسیار 

خوب را با استاندارد هاي باال انجام دادند.
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به میزبانی واحد اصفهان)خوراسگان(برگزار شد:

ششمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی 
استان اصفهان

جلسه  ششمین  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیات 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  جلسات  سالن  در 

اصفهان )خوراسگان( برگزار شد.
طباطبایی  اله  آیت  حضور  با  که  نشست  این  در 
امام جمعه اصفهان، زرگر پور  نماینده ولی فقیه و 
فرهنگی  معاون  هاشمی  طه  اصفهان،  استاندار 
و  پژوهش  معاون  فراهانی  واشقانی  اجتماعی،  و 
فناوری، حجه االسالم میردامادی رئیس دفتر نهاد 
رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان و 

اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیات  اعضای  دیگر 
از  شد.  اشاره  مختلفی  موضوعات  به  شد،  برگزار 
کمیسیون  مصوبات  گزارش  موضوعات  این  جمله 
سرمایه  های  طرح  و  استان  امنای  هیات  دائمی 
گذاری در حال بررسی بود که گزارش مصوبات آن 

در پایان این جلسه اعالم خواهد شد. 
تام  نماینده  امراللهی  رضا  جلسه  این  ابتدای  در 
های  استان  در  دانشگاه  عالی  ریاست  االختیار 
اصفهان، سمنان و یزد با اشاره به ضایعه درگذشت 
برای  دانشگاه  عالی  ریاست  میرزاده  دکتر  داماد 
روح آن مرحوم طلب مغفرت و حضار را به قرائت 
فاتحه ای برای آن شادی مرحوم مغفور دعوت کرد. 
وی در ادامه به معرفی دانشگاه آزاد اسالمی استان 
و  دانشگاهی  واحد   28 گفت:  پرداخت  اصفهان 
98600 دانشجو در این دانشگاه به تحصیل اشتغال 
دارند، تعداد فارغ التحصیالن 292339  نفر، پذیرفته 

شدگان واحدها و مراکز در سال 1392،  31725 نفر 
و در سال 1393، 31645  نفر بوده اند که با افزایش 
همراه  دکتری  و  ارشد  دانشجویان  تعداد  پذیرش 

بوده است.
امرالهی با اشاره به تعداد 1901 کارمند در دانشگاه 
دانشگاه  در  دانشجو  به  کارمند  نسبت  کرد:  اظهار 
آزاد اسالمی استان اصفهان 1 به 52 است و تعداد 
های  واحد  در  مجموعا  علمی  هیأت  اعضای  کل 
به  استاد  نسبت  و  نفر   1852 استان   دانشگاهی 

دانشجو 1 به 53 می باشد.
نماینده تام االختیار ریاست عالی دانشگاه در استان 
های اصفهان، سمنان و یزد افزود: تعداد کل مقاالت 
استان اعم از ISC  ISI در سال 1393، 2052  و 
در سال 1392، 2060  عنوان بوده و فضای عمرانی 
کل استان  30120564  مترمربع و مساحت فضای 
آموزشی واحدها  753539  مترمربع است.             

،،
دبیر شورای اقتصاد دانش بنیان 

استان اصفهان خبر داد:

تصویب 22 طرح در شورای 
اقتصاد و سرمایه گذاری 

دانش بنیان اصفهان

دبیر  روابط عمومى و اطالع رسانى:    
اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانش بنیان  اقتصاد  شورای 
دانش بنیان  سرمایه گذاری  و  اقتصاد  شورای  در  طرح   22 گفت: 
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان به تصویب رسیده که پنج طرح آن 

مربوط به طرح های آموزشی است.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
ششمین  در  امروز  ظهر  مساح  احمدرضا  اصفهان)خوراسگان(، 
اظهار  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیئت  جلسه 
سرمایه گذاری  و  اقتصاد  شورای  عمر  از  حاضر  حال  در  کرد: 
دانش بنیان استان اصفهان یک سال می گذرد و در این مدت به 
از شرکت های دانش بنیان  به ویژه در بحث حمایت  نتایج خوبی 

دست پیدا کرده ایم.
سرمایه گذاری  و  اقتصاد  کمیته  جلسه   10 از  بیش  افزود:  وی 
دانش بنیان که زیرمجموعه شورای اقتصاد و سرمایه گذاری است 
تشکیل دادیم و سعی کردیم اعضای آن را از افراد متخصص و 

دانش بنیان انتخاب کنیم.
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانش بنیان  اقتصاد  شورای  دبیر 
شورای  در  طرح   22 حدود  مجموع  در  کرد:  تصریح  اصفهان 
که  که  رسیده  تصویب  به  دانش بنیان  سرمایه گذاری  و  اقتصاد 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  متعلق  آن  شده  مطرح  طرح   11

اصفهان)خوراسگان( است.
و  اقتصاد  شورای  در  شده  بررسی  طرح های  به  اشاره  با  وی 
خرما،  درخت  زائدات  فرآوری  طرح  کرد:  بیان  سرمایه گذاری 
سیستم تغذیه هوشمند گلخانه، تولید و فروش الرو مگس، تولید 
اتوماسیون  نرم  افزار  طرح  دی،  ویتامین  از  شده  غنی  قارچ های 
همراه دانشگاهی، تکمیل و راه اندازی استخر و پارک آبی و تولید 
آنتی فوم مورد استفاده در صنایع غذایی از جمله این طرح ها هستند.
در  شده  مطرح  سرمایه گذاری  طرح های  به  نیز  ادامه  در  مساح 
برق 10 مگاوات  نیروگاه  احداث  اضافه کرد: طرح  و  اشاره  شورا 
تولید  کارخانه  احداث  در  مشارکت  طرح  نایین،  در  خورشیدی 
داروهای گیاهی، طرح سرمایه گذاری در بخش گردشگری و طرح 
مشارکت در احداث پاالیشگاه در منطقه آزاد انرژی استان از جمله 

این طرح ها هستند.

با حضور طه هاشمی صورت گرفت:

رونمایی از دستاوردهای جدید مرکز رشد واحد 
اصفهان)خوراسگان( 

روابط عمومی و اطالع رسانی: با حضور   
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی، از 
دستاوردها و اختراعات جدید مرکز رشد دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( رونمایی شد.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سید  حجت االسالم  اصفهان)خوراسگان(،  واحد 
ابراهیم  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  هاشمی  طه 
واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
آزاد اسالمی، صبح امروز از مجموعه های مرکز رشد 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

بازدید کردند.
فناوری  واحد  و  دانش بنیان  شرکت   15 از  بازدید 
و  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
همچنین رونمایی از دستاوردهای خاص مرکز رشد 
این دانشگاه از جمله دستگاه لیزر، دستگاه پی.سی.آر 
و الکتروفورز که از دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه 

های  برنامه  دیگر  از  است،  بیوتکنولوژی  حوزه  در 
از  بازدید  جریان  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  معاونان 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی از 
مرکز ثبت اختراع و نرم افزار همراه دانشجو و سامانه 

وب میکرو، مجموعه ساخت واکسن ها و الرودرمانی 
)زخم( و نیز تولید دستگاه مبارزه با ریزگردها که یک 
طرح ملی است، بازدید کرد و از نزدیک با روند کار 

در آنها آشنا شد.

میرزاده در جمع فعالین دانشجویی واحد اصفهان )خوراسگان(:

تشکل های قانونی مصوب شورای انقالب فرهنگی منعی 
برای فعالیت ندارند

گفت:  کشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
شورای  مصوب  که  دانشجویی  تشکل های 
فعالیت  برای  منعی  باشند  فرهنگی  انقالب 

دانشگاهی ندارند. 
آزاد اسالمی  به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
با  امروز  ظهر  میرزاده  حمید  اصفهان،  واحد 
آزاد  دانشگاه   دانشجویی  تشکل های  نمایندگان 
اسالمی واحد اصفهان دیدار و به گفتگو پرداخت.
تشکل های  نمایندگان  از  تعدادی  دیدار  این  در 
دانشجویی،نماینده  بسیج  جمله  از  دانشجویی 
پژوهشگران  هنری،پاشگاه  و  فرهنگی  کانون 
تشکل های  مشکالت  از  پاره ای  بیان  به  جوان 

خود پرداختند.
رسیدگی به نفوذ احزاب سیاسی در قالب فعالیت 
به  توجه  سیاسی،  تشکل های  دبیرخانه  در 
تشکل های همسو،نبود شایسته ساالری و فضای 
به  دانشجویی،رسیدگی  تشکل های  در  اخالقی 

وضع مشکالت فرهنگی، توجه بیشتر به امکان 
بورس تحصیلی از جمله موارد کلی مطرح شده 

توسط تشکل  های دانشجویی بود.
و  سئواالت  به  پاسخ  در  میرزاده  حمید 
لزوم  بر  دانشجویی  تشکل های  درخواست  های 
به  رسیدن  برای  دانشجویی  تشکل   های  اتحاد 
یک نتیجه واحد تاکید کرد و افزود: حدود هفت 
دستور العمل ها  و  تصحیح  آیین نامه ها  پیش  ماه 
رسید،تصریح  تصویب  به  مصوبه  یک  قالب  در 
کرد: هیچ مانعی برای فعالیت تشکل های قانونی 

مصوب شورای انقالب فرهنگی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه حدود یک میلیون و 700 هزار 
بسیاری  هزینه  داریم،افزود:  کشور  در  دانشجو 
دانشجویی  از هزینه تحصیلی  از مدارس کشور 
زیادتر است و شهریه دانشجویی فقط 15 درصد 
عالی  که شورای  حالی  در  است  داشته  افزایش 
را  شهریه  درصدی   30 افزایش  مجوز  فرهنگی 

صادر کرده بود.
به  اشاره  با  کشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
ولی نعمت  آزاد  دانشگاه های  دانشجویان  اینکه 
دانشگاه های  درآمد  از  درصد  هستند،گفت:90 
از طریق شهریه دانشجویی تامین می شود  آزاد 

و در مورد ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان 
عادالنه برخورد می شود.

توسعه  برای  الزم  بستر  ایجاد  به  تاکید  با  وی 
اقتصادی،اجتماعی و سیاسی بیان کرد: در حال 
تحصیالت  کشور  جمعیت  از  درصد   12 حاضر 
عالیه دارند و این در حالی است که در کشورهای 
هم رده ایران حدود 30 الی 40 درصد تحصیالت 
عالیه دارند و کشور ایران همچنان جای گسترش 

تحصیالت تکمیلی دارد.
به  عالقمندان  دهیم  اجازه  نباید  گفت:  میرزاده 
آموزش عالی از کشور خارج و در کشورهای رده 
پایین مشغول به تحصیل شوند بلکه باید زمینه 
کشور  خود  در  عالیه  تحصیالت  ادامه  برای  را 
ایجاد کرد که این سرمایه انسانی از کشور خارج 

نشود.
ادامه  برای  فرد  هر  خروج  کرد:  اضافه  وی 
حالی  در  این  و  دارد  زیادی  خسارت  تحصیل 
است که طبق آمار رسمی ارائه شده ساالنه 150 

نفر از کشور خارج می  شوند.
پایان  در  کشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
اعالم کرد: با هر گونه موارد اخالقی که به دور 

از شان دانشگاه آزاد باشد برخورد می شود.    

،،
ای  نامه  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  میرزاده  دکتر   
خطاب به دکتر احمدعلی فروغی ابری رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( از تالش موفق دست اندرکاران کنفرانس 

آسایهل تقدیر کرد.

متن پيام دکتر ميرزاده به اين شرح است:

جناب آقای دکتر فروغی ابری ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراسگان(

با سالم و احترام ،
بدینوسیله تالش های جنابعالی و کلیه همکاران محترم و متعهد را در 
امر برگزاری موفق کنفرانس آسایهل در واحد اصفهان )خوراسگان( 
که نشان از اقتدار و توانمندی های دانشگاه آزاد اسالمی دارد را ارج 
نهاده و از درگاه خداوند تبارک و تعالی برای شما توفیقات روز افزون 

مسألت می نمایم.
  

   

تقــدیر دکتر میرزاده از 
دست انـدکاران برگزاری 

کنفرانـس آسایهـل



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و سوم 
خرداد ماه 1394
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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

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.

استاندار اصفهان:

دانشگـاه ها باید در توسعه شـرکت هــای 
دانش بنیان گام های بلندی بردارند

روابط عمومی و اطالع رسانی: استاندار   
اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  گفت:  اصفهان 
دانش بنیان  شرکت های  به  کمک  راستای  در 
شاخص های  به  و  بردارند  بلندی  گام های  باید 

درآمدزایی نیز توجه کنند.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
ظهر  زرگرپور  رسول  اصفهان)خوراسگان(،  واحد 
امروز در ششمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد 
دانشگاه های  کرد:  اظهار  اصفهان  واحد  اسالمی 

شرکت های  به  کمک  راستای  در  اسالمی  آزاد 
دانش بنیان باید به شاخص های درآمد و نوع طرح 

هم دقت نظر داشته باشند.
که  شد  گرفته  آن  بر  تصمیم  داد:  ادامه  وی 
دانش بنیان  شرکت های  توسعه  در  دانشگاه ها 
با توجه به حضور فعال  بلندی بردارند و  گام های 
شهرک علمی ـ تحقیقاتی که بیش از 380 شرکت 
نیز می توانند در  در آن مستقر هستند، دانشگاه ها 
به  از کمک  را  خود  منابع  از  بخشی  راستا  همین 
بلکه  تا  آورند  دست  به  دانش بنیان  شرکت های 

بتوانند در این زمینه درآمدزا نیز باشند.

در دیدار ریاست دانشگاه آزاد اسالمی کشور با 
امام جمعه اصفهان مطرح شد

دیدار  در  اصفهان  امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
ارائه  برای  گفت:  کشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست 
کار  بازار  ببینیم  و  کنیم  نیاز سنجی  باید  دانشگاه  رشته های 
و  مجلس  طرفی  از  و  دارد  نیاز  هایی  رشته  چه  به  کشور 
شورای عالی انقالب فرهنگی بر رشته های دانشگاهی نظارت 

بیشتری داشته باشند. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، 
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد، ظهر امروز در دیدار ریاست 
مشکالت  بزرگترین  از  یکی  کشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
موسسات آموزش عالی کشور را ارائه رشته های غیر متناسب 
با نیاز جامعه اعالم و اظهار کرد: برای انجام بسیاری از کارها 
نیازی به تحصیالت دانشگاهی نیست، لیکن قرار دادن شرط 
مدرک سبب می شود هزینه های گزافی بر عهده آموزش عالی 
گذارده شود و عده ای جوان عمر و سرمایه خود را خرج کنند 
هیچ  کار  انجام  برای  آینده  در  که  بگیرند  مدرکی  بتوانند  تا 

استفاده ای از آن نمی کنند.
وی افزود: این درست نیست که وقتی ما رادیولوژیست خانم 
نداریم، ده ها هزار خانم حقوقدان بیکار داشته باشیم که برای 

گرفتن این مدرک هزینه های بسیاری را متحمل شده اند.
از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
پذیرش  می شود،  شامل  را  ما  دانشگاه های  که  آسیب هایی 

دانشجو های غیر بومی است.
ادامه داد: وقتی در همه استان های کشور دانشگاه های  وی 
مختلف وجود دارد، چرا به گونه ای عمل کنیم که دختر و پسر 
شمال کشور را در دانشگاه های جنوب و فرزندان جنوبی را در 

استان های شمالی، شرقی یا غربی پذیرش کنیم.
طباطبایی نژاد، این آسیب را به نظام وظیفه نیز تعمیم داد و 
گفت: وقتی یک سرباز که در شهری غریب آموزش می بیند، 
ساعت 2 بعد از ظهر آزاد می شود و چون در آن شهر کسی 
او را نمی شناسد، ممکن است به هر عملی اقدام کند، لیکن 
را  اینکه مردم آن ها  امر در شهرهای خودشان به دلیل  این 

می شناسند، ممکن نیست.
وی بر نظارت بیشتر مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی 
بر رشته های دانشگاهی را ضروری دانست و گفت: در یک 
از شهرستان هایی که ظرفیت کافی  از  زمان بسیاری  برهه 
نداشتند، تقاضای تأسیس دانشگاه آزاد داشتند و پذیرفته شد 
امورات دانشگاه،  و حاال به جایی رسیده اند که برای گذران 
بدون آزمون و نمره نیز دانشجو می پذیرند و این آسیب است.
نماینده ولی فقیه در استان گفت:برای ارائه رشته های دانشگاه 
باید نیاز سنجی کنیم و ببینیم بازار کار کشور به چه رشته هایی 
نیاز دارد، چرا که در غیر اینصورت جماعتی را سال ها معطل 

می کنیم و هزینه های بسیاری را متحمل می شوند اما هنگامی 
که به بازار کار مراجعه می کنند نیازی احساس نمی شود.

مردم  از  عظیمی  قشر  نارضایتی  امر  این  اینکه  بیان  با  وی 
تفکیک  داشت،بر  خواهد  دنبال  به  حکومت  و  دولت  از  را 
از تحصیل  جنسیتی دانشگاه ها تأکید کرد و گفت: هدف ما 
علم، رسیدن به مقام واالی انسانی و تکامل است و مبادا به 
گونه ای برنامه ریزی کنیم که آفت های آن بیشتر از محسنات 

آن باشد.

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى کشور
سال گذشته 8 درصد از ظرفیت پذیرش دکترا پذیرفته شد.

آزاد اسالمی کشور گفت: سال گذشته 340  دانشگاه  رئیس 
که  داشتیم  دکتری  مقطع  در  تحصیالت  متقاضی  نفر  هزار 

فقط ظرفیت پذیرش 8 درصد از آن  ها محقق شد.
 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
حمید میرزاده، ظهر امروز در دیدار با امام جمعه اصفهان، به 
ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته پرداخت و اظهار 
وجود  دانشگاهی  واحد   472 بنده  مسئولیت  ابتدای  در  کرد: 
داشت که در حال حاضر با ادغام، تجمیع و یا انحالل برخی 

واحد ها 397 واحد دانشگاهی فعال هستند.
متقاضی  نفر  هزار   340 گذشته  سال  کرد:  تصریح  وی 
تحصیالت در مقطع دکتری داشتیم که فقط ظرفیت پذیرش 

8 درصد از آن  ها محقق شد.
تقاضای  کرد:  تصریح  کشور،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
مقطع کارشناسی ارشد در سال گذشته بیش از 1 میلیون نفر 

و ظرفیت پذیرش ما 30 درصد بود.
نداشتن  را  دکتری  مقطع  در  پذیرش  محدودیت  دلیل  وی 
در حد  ممتاز  کیفی  اساتید  و  پیشرفته  تجهیزات  و  کارگاه ها 
برای  نفر  هزار   150 گذشته  سال  گفت:  و  دانست  کافی 
هزینه  با  که  رفتند  کشور  از  خارج  به  دکتری  تحصیالت 

تحصیل آنها سالی 40 هزار دالر تخمین زده شده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کشور افزود: با یک حساب سر 
انگشتی می بینیم با خروج هر نفر در طول دوران تحصیل چه 

ارز فراوانی از کشور خارج می شود.
وی به آماری از کشور آمریکا اشاره کرد و گفت: در آمریکا 
تربیت یک نفر تا مقطع phd  پنج میلیون دالر هزینه دارد 
پذیرش  آمادگی  که  کرده  اعالم  آن ها  خزانه داری  وزیر  که 
سوم  جهان  کشورهای  از  دکتری  دانشجوی  نفر  هزار   100

را دارند.
میرزاده بیان کرد: ما با یارانه دولتی یک دانش آموز را از مهد 
کودک تا کارشناسی ارشد آموزش می دهیم سپس همه این 
سرمایه گذاری های ما در کشورهای دیگر به ثمر می نشیند که 

اغلب آنها به کشور باز نمی گردند.


