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مقام معظم رهبری:

 این هشت سال، مظهری از برترین صفاتی اســت که یک جامعه میتواند به آنها ببالد 
و از جوانان خودش انتظار داشته باشــد. یعنی دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر 
معنویت و دینداری است، مظهر آرمان            خواهی است، مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، 

مظهر ایستادگی و پایداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است.
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مجوز  و  گرفته  مستمر صورت  های  پیگیری  با 
صادره از وزارت محترم بهداشت، درمان وآموزش 
پزشکی، این واحد موفق به کسب مجوز پذیرش 
دندانی  پروتزهای  تخصصی  رشته  در  دستیار 

گردید.

ظرفیت  با  آشنایی  منظور  به  اوگاندا  پلیس  رئیس 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  تحقیقاتی  و  آموزشی  های 
هیأتی  رأس  در  )خوراسگان(  اصفهان  واحد 

دیپلماتیک وارد این دانشگاه شد.

نشست  سومین  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
هماهنگی پایش امور استان ها خواستار آن شد که 
مسئوالن و روسای واحدهای دانشگاهی در اجرای 
مقام  منویات  جهت  در  همواره  خود  برنامه های 

معظم رهبری و مصالح نظام گام بردارند.

معاون آموزشی واحد اصفهان خبر داد:
اعالم موافقت وزارت بهداشت با پذیرش 

دستیار در رشته تخصصی پروتزهای دندانی

به منظور توسعه همکاری های مشترک:
آغاز بازدید رئیس پلیس اوگاندا از واحد 

اصفهان)خوراسگان(

تذکر میرزاده درباره برگزاری کنسرت 
در واحدهای دانشگاهی/ انتقاد از 

ادغام آزمون سراسری و دانشگاه آزاد 
اسالمی

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

سرمقاله

بار  تحصیلی  سال  آغاز  و  مهر  پنجره 
دیگر به سوی عالی ترین چشم اندازهای 
دانایی و معرفت و آگاهی گشوده می شود 
و فصل نوین دیگری در عرصه دانش و 

پژوهش رقم می خورد.
خرسندم که دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
از  به عنوان یکی  اصفهان )خوراسگان( 
معتبر ترین دانشگاه های استان و کشور 
توفیق میزبانی همه عزیزان دانشجو به 
ویژه ورودی های اول را پیدا کرده است.

و  مجرب  بسیار  کادری  با  دانشگاه  این 
کارآزموده، امکاناتی وسیع در عرصه های 
فضا و تجهیزات که بعضًا در سطح کشور 
بی نظیر یا کم نظیر است و دانشجویانی 
فرآیند  که  حالی  در  منتخب  و  ممتاز 
آن  دانشجویان  و  استاد  دانش،  تبادل 
میدان  و  رفته  فراتر  کشور  مرزهای  از 
است  آماده  گرفته  دربر  را  جهانی  های 
تاریخ  در  را  دیگری  پرافتخار  سال  تا 

سربلندی های گذشته خود آغاز کند.
این دانشگاه نشان می دهد که  گذشته 
عالی  آموزش  مراکز  از  برخی  خالف 
و  تربیت  و  تعلیم  مقدس  جریان  با  که 
سطحی  و  صوری  برخوردی  معرفت 
می کنند و تنها به ماشین صدور مدرک 
علمی  معتبر  مرکز  این  اند،  تبدیل شده 
و  دانش  کیفیت  و  حقیقت  به  همچنان 
علم پایبند و متعهد است و خروجی های 

و  علمی  مراکز  ترین  حساس  در  آن 
مهم  های  فعالیت  آفرین  نقش  اجرایی 
در  پشتوانه  این  به  ما  هستند.  حیاتی  و 
و  ایم  یافته  حضور  جهانی  های  عرصه 
توجه جهان علم را به این دانشگاه جلب 
کرده ایم و همین جا از فرصت استفاده 
ارجمند  همکاران  به  خطاب  و  کنم  می 
هیأت علمی و کارکنان تالشگر دانشگاه 
تاکید می کنم که نرخ باالی کیفی این 
دانشگاه را با قوت و قدرت افزایش دهند 
همواره  قوت  نقطه  این  بر  تاکیدشان  و 
دانشجویان  از  همچنین  و  بماند  باقی 
در  هرگز  که  کنم  می  درخواست  عزیز 
کمند مدرک گرایی حرف خود را گرفتار 
نکنند و اکنون که با صرف هزینه هایی 
که آنرا تجمل می کنند و عمری که در 
این راه می گذرانند در مدار دانش افزایی 
استعداد های  و  زمان  از  اند  گرفته  قرار 
و  ببرند  را  استفاده  نهایت  خود  سرشار 
و  بهتر  یادگیری  و  یادگیری  اندیشه  در 

بیشتر باشند.
ارائه  در  حداکثری  تسهیالت  ایجاد 
همه  عزیز  دانشجویان  به  خدمات 
فراهم  و  رشته ها  همه  و  دانشکده ها 
تجهیزات  و  امکانات  حداکثر  ساختن 
و  انتقال  در  تا  گرانمایه  استادان  برای 
تبادل دانش بتوانند موفق تر عمل کنند 
در سرلوحه راهبردهای این دانشگاه قرار 

دارد.
را  گرامی  دانشجویان  ارزشمند  ورود 
صمیمانه  دانشگاه  مقدس  ساحت  به 
دانشجویان  مقدم  می دارم،  گرامی 
ارجمند ترم های باالتر را قدر می نهم و 
مشتاقانه از وجود ارزشمند همه عزیزان 
تحصیلی  سال  تا  کنیم  می  استقبال 
پویای دیگری را در کارنامه این دانشگاه 

و زندگی پرافتخار شما رقم بزنیم. 

 هفتـه دفـاع مقـدس گـرامی بـاد
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رهبرانقالب در دیدار جمعی از دست اندرکاران حج:
حج امسال باید ضمن حفظ عزت و کرامت ملت ایران به کانون وحدت مسلمانان جهان 

تبدیل شود

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
و سفرهای  کارگزاران حج  و  دیدار دست اندرکاران  در 
عتبات، حج را ضامن »تداوم اسالم« و مظهر »وحدت 
توجه  بر  تأکید  با  و  امت اسالمی خواندند  و عظمت« 
همزمان به ابعاد اجتماعی و فردی این فریضه بزرگ، 
کنگره  در  ایران  ملت  بخش  وحدت  تجربیات  انتقال 
عظیم حج را موجب همبستگی، همدلی و اقتدار بیشتر 

امت اسالمی برشمردند.
 

نسبت  حج  بی نظیر  خصوصیات  به  اشاره  با  ایشان 
جنبه  دو  حج  افزودند:  اسالمی  فریضه های  سایر  به 
متفاوت فردی و اجتماعی دارد که رعایت هر دو جنبه 
در سعادت دنیوی و اخروی حجاج و ملتهای مسلمان، 

تأثیر استثنایی دارد.
رهبر انقالب زیارت خانه خدا و مناسک حج را فرصتی 
بی نظیر برای تطهیر روح، نزدیکی به پروردگار و فراهم 
زائران  به  خطاب  و  دانستند  عمر  تمامی  توشه  کردن 
خانه خدا افزودند: تک تک اعمال حج را قدر بدانید و 
روح و جانتان را در سرچشمه این نعمت بزرگ، پاکیزه 

و سیراب کنید.
اجتماعی  جنبه  تشریح  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تفاوت  همه  با  ملتها  همه  به حضور همزمان  نیز  حج 
و  مکه  در  ظاهری  و  فرهنگی  مذهبی،  نژادی،  های 
فرصت  و  مظهر  حج  افزودند:  و  کردند  اشاره  مدینه 
انتقاد شدید  با  ایشان  واقعی »وحدت اسالمی« است. 
از کسانیکه با انواع روشها از جمله بزرگ کردن مفهوم 
کمرنگ  را  اسالمی  امت  اهمیت  و  حقیقت  ملّیت، 
میکنند افزودند: حج، نمونه ای معنادار از تشکیل امت 
اسالمی و فرصت بسیار بزرگ برای همزبانی، همدلی 

و ابراز همدردی مسلمانان جهان است.
فرصت  و  اسالمی  امت  عظمت  تجلی  انقالب  رهبر 
اجتماعی  از دیگر نکات مهم جنبه  را  تبادل تجربیات 
حج برشمردند و افزودند: بیان و انعکاس تجربیات مفید 
همراه  به  را  اسالمی  امت  تقویت  مسلمان،  ملتهای 
و  موثر  تجربیات  به  زمینه  در همین  ایشان  آورد.  می 
کارآمد ملت ایران در دشمن شناسی، اعتماد نکردن به 
دشمن و اشتباه نگرفتن دوست با دشمن اشاره کردند 
دریافته  برانگیز،  درکی ستایش  با  ما  مردم  افزودند:  و 
استکبار جهانی و صهیونیزم، دشمن حقیقی و  اند که 
لجوج ملت ایران و امت اسالمی اند و به همین دلیل 
در همه اجتماعات عظیم ملی و اسالمی، علیه آمریکا و 

صهیونیزم شعار داده اند.
اخیر،  سال   36 در  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
استکبار گاه دشمنی با ایران را از زبان و رفتار کشورهای 
دیگر پیگیری کرده است اما ملت ایران همیشه متوجه 
بود که این کشورها فریب خورده و آلت دستند و دشمن 

واقعی، همان آمریکا و اسرائیل است.
برخی  آمدن  ناموفق روی کار  به تجربه  انقالب  رهبر 

کردند  اشاره  کشورها  بعضی  در  اسالمی  گروههای 
و  دوست  جای  ایران،  ملت  برخالف  آنها  گفتند:  و 
خوردند.  نیز  را  اش  ضربه  و  گرفتند  اشتباه  را  دشمن 
حضرت آیت اهلل خامنه ای اتحاد را از دیگر تجربه های 
موسم  در  دیگر  ملتهای  به  ایران  ملت  انتقال  قابل 
همه  وجود  با  ایران  مردم  افزودند:  و  برشمردند  حج 
اختالفهای » عقیدتی، فکری و  سیاسی« و تفاوتهای 
قومیتی، وحدت ملی را حفظ کرده اند و قدر این نعمت 
الهی را به خوبی میدانند که  این تجربه گرانقدر باید به 

دیگر ملتهای مسلمان منتقل شود.
بهانه  به  را  کشورها  برخی  در  داخلی  درگیری  ایشان 
های مذهبی، سیاسی و حتی حزبی، نتیجه قدرناشناسی 
هیچ  با  خداوند  افزودند:  و  برشمردند  وحدت  نعمت 
ملتی، »قوم و خویشی« ندارد و اگر مردمی قدر اتحاد 
و  اختالف  بلّیه  به  را  آنها  خداوند  ندانند  را  همدلی  و 

درگیری و خونریزی دچار میکند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای توطئه های ظالمان جهانی را 
بر ضد اسالم و ایران و نظام اسالمی  یادآورد شدند و 
افزودند: آنها در واقع نه بر ضد شیعه یا ایران، بلکه بر 

ضد قرآن توطئه میکنند چرا که میدانند قرآن و اسالم، 
کانون بیداری بخش ملتهاست.

مستکبران  وقفه  بی  تالش  به  استناد  با  انقالب  رهبر 
برای دستیابی به راههای متنوع نفوذ و ضربه زدن به 
مالی  پایان  بی  حمایت  پشتوانه  به  افزودند:  مسلمانان 
در  سیاسی  و  فکری  کانون  و  مرکز  ده ها  استکبار، 
آمریکا، اروپا، فلسطین اشغالی و کشورهای وابسته، در 
حال مطالعه و بررسی اسالم و شیعه هستند تا راههای 
مقابله با عوامل بیدارساز و اقتدار آفرین امت اسالمی 
را شناسایی و عملیاتی کنند. ایشان افزودند: زورگویان 
جهانی، ایجاد خشونت و تفرقه به نام اسالم را کاماًل 
بدنام کردن دین  با  و در تالشند  میکنند  دنبال  جدی 
مبین اسالم، به جان هم انداختن ملتها و حتی ایجاد 
درگیری میان یک ملت، امت اسالمی را تضعیف کنند 
شناسانه  دشمن  و  بخش  وحدت  تجربیات  انتقال  که 
ملت ایران به دیگر ملتها در ایام حج میتواند این توطئه 

را خنثی کند.
رهبر انقالب خاطر نشان کردند: البته انتقال تجربیات 
مفید ملتها به یکدیگر در موسم حج، مخالفانی دارد اما 

به هر حال باید راه آنرا پیدا کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان 
با اشاره مجدد به لزوم توجه همزمان به ابعاد فردی و 
اجتماعی حج، تأکید کردند: مبادا حجاج محترم فرصت 
بی نظیر تنفس در شهر معّطر پیامبر و حضور عبادی 
و شوق آور در مکه معّظمه و خانه خدا را با کار بسیار 
غلط گشت و گذار در بازار و خرید کاال از دست بدهند 
و حسرت استفاده نکردن کامل از فرصت بی نظیر و 
را  النبی  و مسجد  الحرام  در مسجد  آور حضور  نشاط 

برای همه عمر بر دل خود بگذارند.
برای  تالش  همچنین،  خود  سخنان  در  انقالب  رهبر 
برگزاری حج را از زیباترین و با شکوهترین مسئولیت 
ها خواندند و با تشکر از زحمات مسئوالن حج افزودند: 
همه توان خود را برای تحقق حِج مطلوب به کار گیرید.

بازدید دکتر ابطحی معاون علوم پزشکی 
دانشگاه آزاد اسالمی از واحد اصفهان )خوراسگان(

خوشحالم که در این حوزه شرکت کردم ، دومین 
سال آزمون جامع علوم پزشکی و پیش کارورزی 

را در کشور برگزار می کنیم .
اصفهان  دانشگاه  میزبان   – شده  بندی  قطب 
آباد شرکت  بروجرد و نجف   ، )خوراسگان( است 
می کند ، در علوم پایه و پیش کارورزی 240 نفر 
در این حوزه حضور دارند ، حوزه بسیار ایمن بود، 
جلسه بسیار مناسب بود ، شاید کمتر دانشگاهی 
آرامش  با  ها  بچه   ، باشد  داشته  را  امکانات  این 
خوبی  بسیار  فرصت  هم  دانشگاه  برای  و  بودند 
بود، هوا مطلوب و مناسب و برای دانشگاه فرصت 

خوبی بود .
اول  در سال   ، بود  بسیار خوب  سال گذشته هم 
هم  امسال  پایه  علوم  در  بود  قشم  در  اول  نمره 
امیدواریم در سراسر کشور امتحانات خوب برگزار 
شود و امیدواریم امسال هم دانشجویان درخشان 

ظاهر شوند .

سیاست های معاونت دانشگاه چیست ؟
کنار  در  اصلی  برنامه  میرزاده  دکتر  دستور  طبق 
در  و  باشد  باید  کیفی هم  توسعه  و  توسعه کمی 

این خصوص پیش فرض الزم است .
در حال   ، داریم  مناسب  فیزیکی  االن فضای  ما 
بعضی  در  و  کنیم  حاضر هیأت علمی جذب می 
ایم  گرفته  مجوز   ، بود  کم  علمی  هیأت  جاها 
هیأت   200 که  داریم  علمی  هیأت  جذب 1000 

است  الزاماتی  ایم  کرده  جذب  تاکنون  را  علمی 
کارشناسی  کار   ، دهد  ارتقاء  را  ما  توان  می  که 
شده که بتدریج در هر دهه به روز شده و ارتقاء 
ارتقاء جایگاه کیفی  با  پذیری شده که هم زمان 
را  پزشکی  واحد  کند  پیشرفت  و  شود  زیاد  هم 
هم باید ارتقاء دهیم ، هم اکنون 20 رشته جدید 
رزیدنت   ، شود  بیشتر  امیدواریم  و  شده  اضافه 
بگیریم و موافقت کتبی  هم گرفته ایم و از طرف 
امیدواریم  است  بررسی  درحال  دکترالریجانی 
موافقت  پایان سال  تا  اضافه شود  رشته   50-60
کتبی وزیر را گرفته ایم و باید هماهنگ کنند که 
بتوانیم وارد رشته های تخصصی شوند ، در پایان                  
دکتر ابطحی از دانشکده دندانپزشکی پژوهشکده 

مرکزی ، پایلوت گیاهان داروئی بازدید کردند .

معاون آموزشی واحد اصفهان خبر داد:
اعالم موافقت وزارت بهداشت با پذیرش دستیار در رشته تخصصی 

پروتزهای دندانی

آموزشی  معاون  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
های  پیگیری  با  گفت:  اصفهان)خوراسگان( 
وزارت  از  صادره  مجوز  و  گرفته  صورت  مستمر 

این  پزشکی،  وآموزش  درمان  بهداشت،  محترم 
در  دستیار  پذیرش  مجوز  کسب  به  موفق  واحد 

رشته تخصصی پروتزهای دندانی گردید.

با  افزود:  خبر  این  اعالم  با  قلمکاری  غالمرضا 
واحد،  ریاست  توسط  گرفته  های صورت  تالش 
حوزه معاونت آموزشی، حوزه علوم پزشکی و اداره 
مطالعات و برنامه ریزی آموزشی و با توجه به نامه 
علوم  معاونت   94/5/13 مورخ   86/5380 شماره 

مجوز شماره  اسالمی طی  آزاد  دانشگاه  پزشکی 
بهداشت،  وزارت  از   94/5/6 مورخ   500/1254
به  موفق  واحد  این  پزشکی،  وآموزش  درمان 
رشته تخصصی  در  دستیار  پذیرش  مجوز  کسب 

پروتزهای دندانی گردید. 
و  استادان،کارکنان  به  را  موفقیت  این  وی 
دست  و  عوامل  بویژه  دانشگاه  دانشجویان 

اندرکاران حوزه علوم پزشکی تبریک گفت. 

روابط عمومی و اطالع رسانی: رئیس پلیس اوگاندا در جریان   
جمهوری  اصفهان)خوراسگان(:  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  بازدید 
بسیار  واقعًا شهر  دنیاست و اصفهان  برتر  ایران جزو کشورهای  اسالمی 

زیبائی است.
با هیئت  اوگاندا در جلسه مشترک  پلیس جمهوری  کاله کاییهورا رئیس 
رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(با اعالم این مطلب 
افزود: در دولت پیشین ریاست جمهوری اسالمی ایران از اوگاندا بازدید 
بیمارستانی در کشور  اوگاندا  بهداشت  ایران و وزارت  با همکاری  و  کرد 
اوگاندا تاسیس گردید که همین بیمارستان باعث استحکام بیشتر روابط 

با ایران شد.
کرد:  اظهار  اصفهان)خوراسگان(  واحد  میزبانی  از  تشکر  ضمن  کاییهورا 
بسیار مایل بودم به شهر تاریخی و زیبای اصفهان سفرکنم چرا که ایران 

جزو کشورهای برتر دنیاست و اصفهان واقعًا شهر بسیار زیبائی است.
رئیس پلیس اوگاندا گفت: اخیراً با صحبت هایی که با مسئولین دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در جریان سفر هیأت اعزامی این 
دانشگاه به اوگاندا داشته ایم، وزارت بهداشت ما آمادگی کامل خود را برای 
همکاری در راه اندازی بیمارستان دندانپزشکی کامپاال با همکاری دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( اعالم کرده است.
رئیس پلیس اوگاندا با تأکید بر اینکه این سفر اولین گام برای گسترش 
انجام  میان طرفین  زیادی  باید سفرهای  کرد:  عنوان  است  ها  همکاری 

شود و نشست های مشترک با موضوع فعالیت های علمی تشکیل شود.
کاییهورا در این نشست که فرماندهان عالی نیروی انتظامی استان اصفهان 
هم حضور داشتند، گفت: با همین رویکرد، پیشنهادی در ذهن ما ایجاد 
شد که با همکاری جمهوری اسالمی ایران در اوگاندا آکادمی پلیس ایجاد 
نگرفته است و درصدد هستیم  اوگاندا هنوز جان  پلیس در کشور  کنیم. 
پلیس ایران بطور مشترک با اوگاندا دانشکده ای در اوگاندا تاسیس کنند 
و دو کشور با هم همکاری کنند تا این آکادمی هرچه سریعتر به نتیجه 

برسد و تقویت شود.
پیش از سخنرانی رئیس پلیس کشور اوگاندا، محمد احمد کیسوله، سفیر 
و  معاونین  و  ریاست  از  تشکر  و  تقدیر  ایران ضمن  در  اوگاندا  جمهوری 
مدیران واحد دانشگاهی اصفهان)خوراسگان( به خاطر برپایی این جلسه، 
دکتر  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست  سفر  به 
احمدعلی فروغی به کشور اوگاندا اشاره کرد و این سفر را نشانه تفاهم و 

همکاری متقابل بین دو کشور دانست.
در ابتدای این برنامه احمدعلی فروغی ضمن خیر مقدم به میهمانان حاضر 
در جلسه و تشکر از همکاران برای برپایی این مراسم، حضور رئیس پلیس 
دانسته و  آزاد اسالمی  دانشگاه  برای  افتخاری  را،  اوگاندا و همکارانشان 
با اشاره به اینکه در اوگاندا با احترام بسیار با هیأت ایرانی برخورد کردند 
گفت: جمهوری اوگاندا برای راه اندازی بیمارستان تخصصی دندانپزشکی، 
ساختمان مجهزی را در اختیار ما قرار داده است و طبق برنامه ریزی های 
انجام شده و پس از اخذ مجوز ریاست محترم دانشگاه دکتر میرزاده، باید 

دوره های آموزشی و مقوله درمان را در آن بیمارستان شروع کنیم.
فروغی با تشکر از سرهنگ حسین زاده جانشین فرماندهی نیروی انتظامی 
نیروی  و  اوگاندا  پلیس  های  همکاری  گسترش  افزود:  اصفهان  استان 
توسعه  زمینه  مختلف  های  زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی 

همکاری های دانشگاهی و علمی را میان دو کشور تسهیل خواهد کرد.

رئیس پلیس اوگاندا در واحد اصفهان)خوراسگان(:

جمهوری اسالمی ایران جزو 
کشورهای برتر دنیا است

پلیس  رئیس  رسانی:  اطالع  و  روابط عمومی 
های  ظرفیت  با  آشنایی  منظور  به  اوگاندا 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  تحقیقاتی  و  آموزشی 
هیأتی  رأس  در  )خوراسگان(  اصفهان  واحد 

دیپلماتیک وارد این دانشگاه شد.
منظور  به  اوگاندا  پلیس  رئیس  کاییهورا  کاله 
تحقیقاتی  مختلف  بخشهای  از  بازدید 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آموزشی  و 
توسعه  منظور  به  و  اصفهان)خوراسگان( 
راستای  در  ویژه  به  مشترک  های  همکاری 
کلینیک  اندازی  راه  نامه  تفاهم  اجرایی شدن 
آزاد  دانشگاه  دندانپزشکی  درمانی  اموزشی 
اسالمی واحد اصفهان در کامپاال صبح امروز 

وارد این دانشگاه شد.
سر  بر  با حضور  کاییهورا  برنامه  این  آغاز  در 
مقام  به  نسبت  دانشگاه  گمنام  شهدای  مزار 
شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای 

احترام کرد.
سفیر  کیسوله  احمد  محمد  بازدید  این  در 
اوگاندا در جمهوری اسالمی ایران و تنی چند 
اوگاندا،  پلیس  و  دولت  پایه  بلند  مقامامات  از 
و  جانشین  و  کنند  می  همراهی  را  کاییهورا 
به  اصفهان  استان  ناجا  فرماندهی  معاونین 
منظور استقبال از هیأت اوگاندایی در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، حضور 

یافته اند.
پس  اوگاندا  پلیس  رئیس  است  ذکر  به  الزم 
اوگاندا  سیاسی  مقام  مهمترین  کشور  وزیر  از 

محسوب می شود.

به منظور توسعه همکاری های مشترک:

آغاز بازدید رئیس پلیس اوگاندا از واحد اصفهان)خوراسگان(

،، ،،
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نشست  سومین  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
که  شد  آن  خواستار  استان ها  امور  پایش  هماهنگی 
اجرای  در  دانشگاهی  واحدهای  روسای  و  مسئوالن 
برنامه های خود همواره در جهت منویات مقام معظم 

رهبری و مصالح نظام گام بردارند.
آنا، دکتر میرزاده  به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری 
با  استانها  امور  پایش  هماهنگی  نشست  سومین  در 
اشاره به اجرای طرح تجمیع در دانشگاه آزاد اسالمی 
خاطر نشان کرد: این طرح با هدف کاهش بروکراسی، 
صورت  سازمانی  سازی  چابک  و  ها  هزینه  کاهش 
گرفته است، البته ایرادهای جزیی در برخی از قسمت 
های آن وجود دارد که باید برای تقسیم کار بازنگری 

در آن صورت گیرد.
سالن  در  کنسرت  برگزاری  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
به  خطاب  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  از  یکی 
گفت:  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  استانی  مراکز  روسای 
از  خارج  از  ها  برنامه  گونه  این  برگزارکنندگان  اگرچه 
این  در  که  است  این  ما  انتظار  اما  اند،  بوده  دانشگاه 
فضای سیاسی آکنده از حسادت و دخالت کاری نکنیم 

که به حیثیت دانشگاه و نظام لطمه وارد شود.
میرزاده با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسالمی همواره 
خطوط قرمز نظام را رعایت کرده، به روسای واحدهای 
دانشگاهی تذکر داد تا همواره در جهت منویات مقام 

معظم رهبری و مصالح نظام گام بردارند.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه دانشگاه آزاد 
اسالمی جز توسعه علمی، پژوهشی، فناوری و خدمت 
به ایران اسالمی و اعتالی نام آن هدفی ندارد، افزود: 
اسالمی طرحی  آزاد  دانشگاه  که  آنجایی  از  دارم  باور 
است که با نیت خالص بزرگانی چون آیت اهلل هاشمی 

تاسیس شده است، خداوند نیز ما را در مقابل معاندان 
حمایت می کند.

وی در این اجالس یک روزه که بیش از هشت ساعت 
روسای  نظرات  شنیدن  از  پس   ، انجامید  طول  به 
آنجایی  از  گفت:  استانها،  مراکز  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
باید در  آزاد اسالمی دانشگاهی است که  که دانشگاه 
باید اسالمی  ما هم  باشد وجه غالب  اندیشی  آزاد  آن 
باشد به همین سبب نباید اجازه دهیم که قرآن کریم 

در برنامه های دانشگاه مهجور بماند.
قرآن  مسایل  در  اندیشی  آزاد  های  کرسی  برگزاری 

پژوهی
دکتر میرزاده با بیان اینکه وجه اسالمی دانشگاه آزاد 
اسالمی ایجاب می کند، مضامین قرآن کریم در صحنه 
های علمی و اعتقادی ما پررنگ تر شود، گفت: توجه 
به قرآن کریم نباید منحصر به قرائت آن باشد اگرچه 
سعی  باید  اما  است  برکت  و  خیر  مایه  نیز  امر  همین 
شود با برگزاری مباحث علمی برگرفته از علوم قرآنی و 
برگزاری کرسی هایی در این باره به کشف تکنولوژی 

های ناشناخته اهتمام ورزیم.
برگزاری  بر  دانشگاه حضوری جهان  بزرگترین  رئیس 
در  پژوهی  قرآن  مسایل  در  اندیشی  آزاد  کرسی های 
در  پژوهش  گفت:  و  کرد  تاکید  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

قرآن کار دانشگاه هاست.
مراکز  از  امور  زدایی  تمرکز  بر  تاکید  با  وی همچنین 
استانها ،از روسای مراکز استانها خواست تا برای اشراف 
بیشتر بر امور محوله، نظارت مستقیم و دقیق بر امور 

واحدها داشته باشند.
دکتر میرزاده همچنین در این جلسه به موضوع احکام 
واحدها  از روسای  اشاره کرد و گفت:  واحدها  روسای 
انتظار می رود نسبت به قطعی کردن احکام سرپرستی 
روسای واحدها اقدام کنند تا آناننیز برای اجرایی کردن 

برنامه ها و اهداف دانشگاه انگیزه بیشتری پیدا کنند.
ادغام آزمون ها باعث تضییع حق داوطلبان شد

وی همچنین به ادغام آزمون دانشگاه آزاد اسالمی با 
دانشگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: برگزاری آزمون 
مشترک جفای بزرگی به داوطلبان و خانواده های آنان 
بود، چرا که بسیاری از داوطلبان ممکن است به دلیل 
استرس و یا اتفاقات غیرمنتظره نتوانند در تنها آزمون 
کشور شرکت کنند، حذف آزمون مجزای دانشگاه آزاد 

اسالمی شانس آنان را از بین برد.
دانشگاه  در  پزشکی  توسعه  بر  تاکید  با  میرزاده  دکتر 
زمینه همکاری خوبی  آزاد اسالمی گفت: خوشبختانه 
سایر  حل  برای  است،  شده  ایجاد  بهداشت  وزارت  با 
مشکالت مانند تجهیز بیمارستانهای موجود در مراکز 
پیداکردن راهکارهای مالی نظیر  به دنبال  نیز  استانها 

اخذ وام هستیم.
گفت:  استانها  مراکز  روسای  به  خطاب  همچنین  وی 

اجرای طرح های ماندگار فرهنگی، ساها و شفا تضمین 
با  باید  خاطر  همین  به  است،  دانشگاه  آینده  کننده 
جدیت بیشتر و همدلی، همراهی و همگامی با یکدیگر 
در پیش بردن این برنامه سعی مضاعفی داشته باشیم.

اجرای  در  داد:  ادامه  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییس 
کارهای تحقیقاتی باید میزان ریسک پذیری خودتان را 

باال ببرید در غیراینصورت موفق نخواهید شد.
افزوده شدن حق مرتبه علمی اعضای هیات علمی در 

سنوات بازخریدی یا پایان خدمت
دکتر میرزاده همچنین در این نشست از افزوده شدن 
سنوات  در  علمی  هیات  اعضای  علمی  مرتبه  حق 
خبر  علمی  هیات  اعضای  خدمت  پایان  یا  بازخریدی 
داد و گفت: در بخشنامه ای که به این منظور تدوین 
ازای هر سال یک  شده است، مزایای آخر خدمت به 
ماه براساس آخرین حکم حقوقی با احتساب حق مرتبه 

علمی، قابل محاسبه و پرداخت است.

در سومین نشست هماهنگی پایش امور استان ها بیان شد؛
تذکر میرزاده درباره برگزاری کنسرت در واحدهای دانشگاهی/ انتقاد از ادغام آزمون 

سراسری و دانشگاه آزاد اسالمی

به  توجه  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط   
خبرها و آمار آب های شیرین کشور و محدودیت های 
و  خشکسالی  خطرناک  عواقب  و  آب  منابع  در  جدی 
رشته  به  توجه  لزوم  آن،  ناپذیر  جبران  های  خسارت 
علوم و مهندسی آب را دو چندان کرده و بر ارزش این 

رشته در میان رشته های مرتبط با آب می افزاید.
برنامه  افزود:  مطلب  این  اعالم  با  نژاد  فروری  بهنام 
ماده  این  بهینه سازی مصرف آب،  برای  ریزی دقیق 
و  افزون  روز  نیاز  منابع،  محدودیت  بخش،  حیات 
نگاه مهندسی در حوزه  لزوم داشتن  افزایش جمعیت، 
آب را آن قدر ارزشمند و ضروری کرده است که نیازی 

به دلیل و برهان ندارد.
وی اظهار کرد: در راستای تامین نیروی انسانی متعهد 
منظور  به  و  زهکشی  و  آبیاری  رشته  در  متخصص  و 
الزم  زهکشی  و  آبیاری  زمینه  در  خودکفایی  به  نیل 
است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از 
دانش و تجربیات خود در توسعه و رشد اقتصادی کشور 
از طریق باال بردن راندمان استفاده از منابع آب و خاک 
برنامه  و  آموزش  و  تحقیقات  امور  در  و  کرده  دخالت 

ریزی و طراحی و زهکشی نیز خدمت نمایند.
مدیر گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( افزود: یکی از اهداف اصلی 
آب  مهندسان  از  نسلی  تربیت  رشته،  این  تأسیس  از 
و  همکاری  برای  را  الزم  توانایی  و  آشنایی  که  است 
مسایل  سر  بر  رشته ها  سایر  متخصصان  با  گفتمان 

مربوط به آب دارا باشند.
بر  رشته عالوه  این  فارغ التحصیالن  کرد:  عنوان  وی 
از  یکی  در  تخصصی  دانش  به  آب،  علوم  پایه  دانش 
)مانند آب شهری،  با آب  زمینه های تخصصی مرتبط 
و  زهکشی  مهندسی  آبی،  سازه های  کشاورزی،  آب 
رشته  یک  در  پایه  اطالعات  و  دانش  به  یا  و  غیره( 
رشته های  سایر  انسانی،  علوم  رشته های  )مانند  دیگر 
غیره( مسلط خواهند  و  برق  کامپیوتر،  مانند  مهندسی 
بود. فروری نژاد در خصوص بازار کار این رشته گفت: 
خواهند  قادر  آب  مهندسی  و  علوم  فارغ التحصیالن 
سازمان  در  تحصیلی،  خوشه های  از  کدام  هر  در  بود 
نیرو)شرکت  وزارت  تابعه  شرکتهای  کشاورزی،  جهاد 
شرکتهای  فاصالب(،  و  آب  شرکت  و  منطقه ای  آب 
مختلف  زمینه های  در  پیمانکاری  و  مشاور  مهندسین 
مربوط به آب )مانند آبرسانی، آبیاری و زهکشی و ... 
به عنوان کارشناس مطالعات و مهندس ناظر( مشغول 

به کار شوند. 
مدیر گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسالمی 
رشته  عنوان  کرد:  اظهار  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
»علوم و مهندسی آب« عنوانی نسبتا جدید است که 
دانشگاه  در  آب  کشاورزی  مهندسی  رشته  جایگزین 
تغییر عنوان  این جایگزینی فقط یک  البته  و  ها شده 
نیست بلکه برنامه درسی این رشته به طور کامل مورد 
بازنگری اساسی قرار گرفته و در بهمن ماه 1391 به 
تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده است.

و  علوم  رشته  درسی  برنامه  در  افزود:  نژاد  فروری 
مهندسی آب، 13 خوشه تخصصی تعریف شده و در هر 
خوشه بین 22 تا 24 واحد درسی پیش بینی شده است 
که دانشجو می تواند به صورت کامال اختیاری و بنا به 
عالقه خود و شرایط دانشگاهی که در آن تحصیل می 

کند یکی از این خوشه ها انتخاب کند.
و  آبیاری  خوشه  شامل  ها  خوشه  این  افزود:  وی 
زهشکی، سازه های آبی، مدیریت منابع آب، هواشناسی 
مهندسی  و  آب  اطالعات،  فناوری  و  آب  کشاورزی، 
و  آب  توسعه،  و  آب  کشاورزی،  و  آب  زیست،  محیط 
اقتصاد، آب و حکمرانی، آب و حقوق، آب و مهندسی 
سیستم و همچنین مهندسی آثار و سازه های تاریخی 
آبی هستند و فعال این 13 خوشه برای رشته علوم و 

مهندسی آب به تصویب نهایی رسیده است.
وی ادامه داد: مهندسی آب یکی از رشته های دانشکده 
کشاورزی است که پذیرفته شدگان در این رشته باید 
پلی  رشته  این  واقع  در  و  باشند  داشته  ریاضی  دیپلم 
فارغ  که  کشاورزی  و  عمران  های  رشته  بین  است 
التحصیالن رشته قادرند مسائل فنی عمران را در زمینه 
کشاورزی به کار گیرند و فارغ التحصیالن این رشته 
می توانند در طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار، 
طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی و مسائل مربوط 
به سدها فعالیت کنند و بیشتر در زمینه نظارت و اجرا و 

در بحث آبهای زیرزمینی فعالیت دارند.
فروری نژاد با بیان اینکه رشته مهندسی آب بازار کار 
دارد  کشاورزی  های  رشته  سایر  به  نسبت  مناسبی 
افزود: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی رشته علوم 
در دوره چهارساله  باید  پذیرفته شوند  و مهندسی آب 
بگذارنند  را  درسی  واحد   140 مجموعا  خود  تحصیل 
علوم  های  واحد درس   24 آن عمومی،  واحد   22 که 
پایه، 59 واحد درسی تخصصی رشته است و می توانند 
از خوشه  درسی  واحد   24 حداکثر  و  واحد   15 حداقل 
واحد درس های  تا 14  پنج  بین  و همچنین  انتخابی 
انتخابی رشته را در کنار شش واحد کارورزی بگذرانند.
آزاد  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  علمی  هیأت  عضو 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( گفت: مدرک فارغ 
با  آب  مهندسی  و  علوم  رشته  کارشناسی  التحصیالن 
همین عنوان و بدون ذکر گرایش و خوشه صادر می 
شود اما در ریز نمرات و کارنامه آنان، واحدهای درسی 

و خوشه های انتخابی آنها مشخص خواهد بود.
آزاد  دانشگاه  آب  مهندسی  گروه  است:  گفتن  شایان 
امکانات  دارای  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
آزمایشگاهی از قبیل آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک 
می باشد.  نقشه برداری  و  زهکشی  و  آبیاری  سیاالت، 
ضمنًا این دانشگاه دارای مرکز تحقیقات آب می باشد 
که در جهت حل معضالت مرتبط با کمبود منابع آب 
تخصصی  رشته  متخصصان  کمک  با  استان  و  کشور 
و  است  ترویجی  و  تحقیقاتی  فعالیت  حال  در  آب 
و  علوم  رشته  تخصصی  های  شاخه   در  دانشگاه  این 
مهندسی آب در مقطع کارشناسی، مبادرت به پذیرش 

دانشجو بدون آزمون نموده است. 

روابط عمومی و اطالع رسانی: مدیر گروه   
آزاد  دانشگاه  دامی  علوم  گرایش  کشاورزی  مهندسی 
اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(گفت: امروزه صنایع 
مرتبط با علوم دامی بعد از صنعت نفت از سود آورترین 
فعالیت های افتصادی کشور است و حتی در کشوری 
فعالیت  سایر  کنار  در  حرفه  این  متحده  ایاالت  مانند 
های مرتبط با کشاورزی، باالتر و سود آورتر از صنعت 

نفت نیز می باشد.
مهندسی  رشته  کار  بازار  تبیین  در  فروزنده  داور  امیر 
علوم دامی افزود: برخی معتقدند که علوم دامی، رشته 
ای است که برای شهرنشینان خیلی جالب توجه نمی 
باشد، اما امروزه با پیشرفت روز افزون تمامی ممالک 
غرب و شرق جهت داشتن توسعه پایدار و اقتصاد سالم 
تولیدی  های  فعالیت  دامان  به  دست  باید  ناچار  به 

کشاورزی شد. 
فروزنده با ابراز تأسف از آنچه در دید عموم نسبت به 
این رشته وجود دارد، اظهار کرد: رشد دامپروری نیازمند 
می  سنتی  دامپروری  در  علمی  تحول  و  شدن  مدرن 
باشد و این رشته  از لحاظ بازار کار نیز با پیشرف علوم 
و توجه به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 

زمینه گسترش و اشتغال زایی زیادی دارد.
دامی  علوم  گرایش  کشاورزی  مهندسی  گروه  مدیر 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( گفت: 
رشته علوم دامی مجموعه علوم و فنونی است که در 
زمینه تغذیه و بهداشت، ژنتیک و اصالح، فیزیولوژی 
مورد  طیور  و  اهلی  حیوانات  پرورش  و  مدیریت  و 
استفاده قرار می گیرد و این رشته تحصیلی در 4 مقطع 
تحصیلی جداگانه به تربیت دانشجو می پردازد. مقطع 
دامی،  تولیدات  تکنولوژی  های  رشته  شامل:  کاردانی 
و  گاو  پرورش  تکنولوژی  طیور،  پرورش  تکنولوژی 
گاومیش، تکنولوژی پرورش زنبور عسل و تکنولوژی 
رشته  شامل:  کارشناسی  مقطع  مرتع،  در  دام  پرورش 
دامی،  تولیدات  مهندسی  دامی،  علوم  مهندسی  های 
پرورش  مهندسی  گاومیش،  و  گاو  پرورش  مهندسی 
طیور، مقطع کارشناسی ارشد شامل: رشته های تغذیه 
مدیریت  دام،  فیزیولوژی  دام،  اصالح  و  ژنتیک  دام، 
دکترای  مقطع  و  پرورش طیور  دامپروری،  واحد های 
ژنتیک  دکترای  دام،  تغذیه  دکترای  شامل:  تخصصی 
و اصالح دام، دکترای فیزیولوژی دام،دکترای پرورش 

طیور. 
مرتبط  صنایع  جایگاه  و  اهمیت  به  اشاره  با  فروزنده 
نیاز  مورد  پروتئین  تأمین  کرد:  عنوان  دام  علوم  با 
اقتصادی و در عین  از عمده مشکالت  کشور همواره 
تولیدات  و  است  بوده  هزینه  پر  های  فعالیت  از  حال 
جوامع  نیاز  مورد  پروتئین  تأمین  منبع  بهترین  دامی، 

کشاورزی  دانشکده  علمی  هیأت  عضو  است.  بشری 
دامی  علوم  گروه  افزود:  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده 
 1366 سال  در  را  خود  فعالیت  اصفهان)خوراسگان( 
همزمان با تاسیس دانشکده کشاورزی با پذیرش 43 
دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز نمود. در سال 1372 
مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اخذ 
و از سال 1390 در 3 گرایش  تغذیه دام، فیزیولوژی 
این  در  دانشجو  تربیت  به  طیور  و  دام  نژاد  واصالح 
مقطع می پردازد و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری 
تخصصی علوم دامی)PhD( از سال 1393 در گرایش 

تغذیه دام آغاز گردیده است. 
واحد  دامی  علوم  گروه  گفت:  فروزنده 
های  موفقیت  ها  سال  این  طی  اصفهان)خوراسگان( 
چشمگیری را در عرصه فعالیت های  علمی و پژوهشی  
نفر در  التحصیلی 1650  فارغ  از آن خود کرده است. 
مقطع کارشناسی و 300  نفر در مقطع کارشناسی ارشد 
از این گروه تخصصی و ورود به عرصه فعالیت های 

تجاری از جمله این فعالیت ها است. 
دامی  علوم  گرایش  کشاورزی  مهندسی  گروه  مدیر 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( افزود: 
کسب رتبه اول در سال 88 و کسب رتبه دوم پژوهش 
فعالیت واحدهای  دانشگاه،  در سالهای 89، 90 و 91 
صنعتی و آموزشی؛ گاوداری صنعتی 100رأسی، گوسفند 
گوشتی  مرغداری  داری،  زنبور  رأسی،   200 داری 
5000 قطعه ای، سالن جوجه کشی 3000 قطعه ای، 
آزمایشگاه تعیین ارزش  مواد خوراکی دام، آزمایشگاه 
علوم  پژوهشی  آزمایشگاه  و  دام  فیزیولوژی  و  تشریح 
دامی و انجام فعالیت های علمی پژوهشی متنوع؛ چاپ 
بیش از150 مقاله در مجالت معتبر ISI، چاپ بیش از 
160 مقاله در مجالت علمی پژوهشی، تألیف و ترجمه 
بیش از از13 عنوان کتاب، ارائه و چاپ بیش از از180 
مقاله در کنفرانس های  بین المللی، ارائه و چاپ بیش 
اجرای32  و  داخلی  های   کنفرانس  در  مقاله   300 از 

طرح تحقیقاتی از دیگر اقدامات این گروه است.
فروزنده با تأکید بر اینکه داوطلبین این رشته بصورت 
آگاهانه و با انگیزه وارد این رشته شوند اظهار کرد: فارغ 
التحصیالن علوم دامی می توانند در زمینه های مختلف 
فعالیت نمایند؛ اشتغال در مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی 
و یا آزمایشگاهی بخش دولتی و یا خصوصی، سرمایه 
گذاری با استفاده از تسهیالت بانکی ارزان قیمت برای 
دام،  خوراک  مرغداری،  گاوداری،  بزرگ  ایجاد صنایع 
صنایع شیر و گوشت به خوبی فراهم است. عالوه بر 
این با توجه به بستر مناسب در بخش  صنعت، امکان 
ایجاد مراکز مشاوره ای و خدماتی توسط متخصصین 

این رشته وجود دارد.

زاده  پهلوان  لیال  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
اصفهان)خوراسگان( و دانشجوی مقطع دکتری مرمت 
ابنیه دانشگاه هنر اصفهان به عنوان دانشجوی نمونه 

کشوری برگزیده شد.
لیال پهلوان زاده دانشجوی مقطع دکتری مرمت ابنیه 
دانشگاه هنر اصفهان است وی مدرک کارشناسی ارشد 
معدل  با  دانشگاهی  واحد  همین  از  را  خویش  پیوسته 
درخشان  استعداد  سهمیه  از  استفاده  با  و  اخذ   16:43
مقطع دکتری را در سال1392 آغاز نموده که با معدل 
19:50 تاکنون رتبه اول گروه خویش را دارا می باشند.
در عرصه پژوهش تا کنون 7 مقاله علمی ـ پژوهشی 
در  کنفرانسی  مقاله  عنوان   19 المعارف،  دایره  و 
سمینارهای ملی و بین الملل از وی چاپ و ارائه گشته 
از  ترجمه   5 و  کتاب  عنوان   7 تالیف  همچنین  است، 
ایران«)2جلد(  جمله »میراث  معماری صنعتی معاصر 
و اجرا و همکاری در انجام 7 طرح پژوهشی از دیگر 

فعالیت های ایشان است.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  جایزه  کسب 
حوزه معماری با کتاب »گنجینه فرهنگ آثار معماری 
ایران« )مجموعه 8جلدی( در سال 1393 و انتخاب به 

عنوان پژوهشگر برتر استان اصفهان در حوزه معماری 
در همین سال از افتخارات اوست.

عضو  به  توان  می  فرهنگی  های  فعالیت  عرصه  در 
کانون قرآن و عترت و کسب رتبه دوم مقاله نویسی 

در مسابقات قرآنی کانون قرآن و عترت اشاره داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان،   
طی حکمی اصغر عالمیان را به سمت مدیرکل روابط 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رسانی  اطالع  و  عمومی 

اصفهان و واحد اصفهان منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از اصفهان، با توجه به 
بخشنامه اخیر ریاست دانشگاه آزاد اسالمی در ارتباط 
با تفکیک روابط عمومی ها و دفاتر ریاست و همچنین 
ارتقای آن به سطح اداره کل در واحدهای دانشگاهی 
مراکز استان ها و واحدهای جامع و به استناد موافقت 
سرپرست مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 

آزاد اسالمی، این انتصاب صورت گرفت.
روابط  برای مدیرکل  احمدعلی فروغی  در حکم دکتر 
آمده  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی 
تجربه  و  سابقه  تعهد، تخصص،  مراتب  به  نظر  است: 
به  رسانی،  اطالع  و  عمومی  روابط  حوزه  در  جنابعالی 
سمت مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان و واحد اصفهان منصوب 
با  و  متعال  خداوند  به  توکل  با  است  امید  می شوید، 
انجام  در  قانونمندی  و  کاری،امانت داری  صداقت 

وظایف محوله و مربوط موفق و مؤید باشید.

شایان گفتن است دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
از 27 واحد و مرکز دانشگاهی، حدود  با داشتن بیش 
70000 دانشجو و 1200 عضو هیأت علمی تمام وقت 
از مهمترین استان های دانشگاه آزاد اسالمی است.   

به گزارش آنا، عالمیان عضو هیأت علمی گروه حقوق 
با گرایش حقوق عمومی بوده و سوابق علمی و اجرایی 

قابل اعتنایی در کارنامه وی به چشم می خورد.

انتخاب عضو هیئت علمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
به عنوان دانشجوی نمونه دکتری کشور

انتصاب مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد 
اسالمی استان اصفهان و واحد اصفهان)خوراسگان(

مدیر گروه تخصصی آب واحد اصفهان:
محدودیت منابع آب کشور، لزوم توجه به 
رشته علوم و مهندسی آب را، دو چندان 

کرده است

مدیر گروه مهندسی علوم دامی واحد اصفهان: 
صنایع مرتبط با علوم دام بعد از صنعت نفت 
از سودآورترین فعالیت های اقتصادی است
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7 ژپوهش و فناوری6

عنوان : محیط زیست جلد اول
تالیف: ناصر حاجیان

عنوان : روش های تحقیق در مدیریت ورزشی - جلد یک
ترجمه: قاسم رحیمی - علیرضا زمانی 

عنوان : نظریه های شخصی
مولفین: سید حمید آتش پور - فلور خیاطان - حسین احمدی - موسی عسگریان

عنوان: محیط زیست جلد دوم
تالیف: ناصر حاجیان

عنوان : مجموعه مقاالت فرهنگی رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز
مجری: معاونت فرهنگی و پژوهشی

عنوان : تشخیص و درمان دردهای ناحیه صورت و دهان
نویسندگان: ابوالفتح حسین زاده - احمد متقی - عباس حقیقت - الهام زمانی

از انتشارات علمی واحد اصفهان )خوراسگان(اتزه اهی نشر

فروغی خبر داد:

اولین همایش ملي پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم 
19 و 20 اسفند ماه در واحد اصفهان)خوراسگان(

ملی  همایش  اولین  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع 
جرم با مشارکت قوه قضائیه و دانشگاه آزاد اسالمی در 
تاریخ های 19 و 20 اسفند ماه به میزبانی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار خواهد شد.
»همایش  افزود:  خبر  این  اعالم  با  فروغی  احمدعلی 
و  اجتماعی  های  آسیب  از  مدار  دانش  پیشگیری  ملی 
آخرین روش ها و شیوه  بررسی  با هدف  وقوع جرم« 
های علمی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع 
جرم با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد 
اسالمی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه در 19 و20 اسفند ماه دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار خواهد شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
اظهار کرد: مطالعات و برنامه ریزی برای برگزاری این 
و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  پیش  سال  دو  از  همایش 
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
این همایش  است  امید  و  است  گرفته  قضائیه صورت 
با استقبال خوبی که از سوی محققین و استادان حوزه 
علوم اجتماعی انجام خواهد شد، بتواند نقش مؤثری در 

کاهش ارتکاب جرائم در جامعه داشته باشد.

مدار  دانش  پیشگیری  ملی  همایش  اولین  رئیس 
توجه  با  گفت:  جرم  وقوع  و  اجتماعی  های  آسیب  از 
)دام  ای  خامنه  العظمی  ا...  آیت  حضرت  تأکیدات  به 

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  دبیر 
اولین   محورهای  خصوص  در  اصفهان)خوراسگان( 
های  آسیب  از  مدار  دانش  پیشگیری  ملی  همایش 
این  محورهای  کرد:  ابراز  جرم  وقوع   و   اجتماعی 

همایش عبارتند از:
1- ویژگی های جامعه آرمانی از دیدگاه پیشگیری از 

آسیب اجتماعی و وقوع جرم
از آسیب اجتماعی و وقوع جرم  2- جایگاه پیشگیری 

در آموزه های دینی
از  پیشگیری  کاهش  در  دانشگاه  و  حوزه  نقش    -3

آسیب اجتماعی و وقوع جرم
4- عوامل روانشناختی و جامعه شناختی درپیشگیری از 

آسیب اجتماعی و وقوع جرم
5- نقش سبک زندگی در پیشگیری از آسیب اجتماعی 

عزه(، رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص ضرورت 
پیشگیری از جرم در جامعه و اهتمام قوه قضائیه به این 
امر، دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان بزرگترین مجموعه 
آموزش عالی در ایران، با همکاری قوه قضائیه پیگیری 
این مورد بسیار مهم را وجهه همت خود قرار داده است 
اندیشمندان  و  نخبگان  دیدگاه  از  بهره¬گیری  با  تا  
و  وارده  مقاالت  قالب  در  دانشگاه  و  حوزه  استادان  و 
را  همایش  اهداف    به   دستیابی  راههای  سخنرانی، 
های  آسیب  از  پیشگیری  نظری  مبانی  تبیین  شامل؛ 
اجتماعی و وقوع جرم، دستیابی به راهکارهای اثربخش 
و  وقوع جرم  و  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  در 
آموزشی،  موسسات  میان  هماهنگی  و  تعامل  ایجاد 
پژوهشی با سازمان ها و نهادهای مرتبط با پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم را، تحقق بخشد.

و وقوع جرم
6- نقش رسانه در پیشگیری از آسیب اجتماعی و وقوع 

جرم
و  اجتماعی  آسیب  از  پیشگیری  در  خانواده  نقش   -7

وقوع جرم
و  کودک  مهدهای  در  تربیت  و  تعلیم  نظام  نقش   -8

مدارس در پیشگیری از آسیب اجتماعی و وقوع جرم
آسیب  از  پیشگیری  و  اجتماعی  های  سرمایه   -9

اجتماعی و وقوع جرم
بزه دیدگان و قربانیان آسیبهای  از  تاثیر حمایت   -10
و  اجتماعی  آسیب  از  پیشگیری  در  جرایم  و  اجتماعی 

وقوع جرم
11- نقش اصالح و بازاجتماعی کردن آسیب دیدگان 
و  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  در  بزهکاران  و 

وقوع جرم
در  سایبری  فضای  تهدیدهای  و  ها  فرصت   -12

پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم
13- شیوه ها و راهکار های نوین پیشگیرانه از آسیبهای 

اجتماعی و جرایم در حاشیه شهرهای بزرگ
14- نقش شهرسازی در پیشگیری از آسیب اجتماعی 

و وقوع جرم
اجتماعی  آسیب  از  پیشگیری  و  اجتماعی  15- عدالت 

و وقوع جرم
16-سمن ها و نهادهای مردمی و پیشگیری از آسیب 

اجتماعی و وقوع جرم
شایان گفتن است زمان برگزاري »اولین  همایش ملی 
پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و  وقوع  
ارسال  مهلت  و    1394 ماه  اسفند   20 و   19 جرم«  

مقاالت 30 آذر ماه 1394 خواهد بود. 

روابط عمومی و اطالع رسانی: علوم تربیتی از ماهیت میان 
رشته ای برخوردار است و از روانشناسی، جامعه شناسی، 
آمار، اقتصاد و مدیریت و فلسفه، مفاهیم بسیاری را اقتباس 
نموده است. علوم تربیتی متکی بر دانش روانشناسی و 
اقتصاد آموزش عالی بر مفاهیم علم اقتصاد مبتنی است. 
ماهیت میان رشته ای علوم تربیتی موجب جامعیت این 
علم گشته است. رشته علوم تربیتی در 3 گرایش در این 
واحد دانشگاهی تدریس می شود و از قدیم ترین و با سابقه 

ترین رشته های این واحد داشگاهی است.

گرایش  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی؛ آینده ای درخشان 
و موقعیت شغلی بسیار متنوع

گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی یک رشته میان 
روانشناسی،  رشته های  از  تلفیقی  که  است  رشته ای 
و  خارجی  زبان  آمار،  مدیریت،  فلسفه،  جامعه شناسی، 
فراهم  سو  یک  از  گرایش  این  هدف  می باشد.  مشاوره 
ساختن فرصت های یادگیری هرچه بیشتر برای گروه های 
عالقه مند به یادگیری و از سوی دیگر تربیت نیروی انسانی 
کل  در  است.  کشورها  اقتصادی  توسعه  نیاز  مورد  ماهر 
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بر فعالیت های 
یاددهی و یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در 
رفتار یاد گیرنده و ارزیابی میزان تحقق این تغییرات است. 
بر  می تواند عالوه  راحتی  به  گرایش  این  فارغ التحصیل 

تنوع شغلی و آینده بسیار خوبی را برای فارغ التحصیالن 
خود ایجاد می کند

گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی؛ کار در 
حساس ترین مقطع آموزشی

آموزشی که از زمان تولد آغاز و تا شروع اولین کار رسمی 
دبستان در پایان ششمین سال زندگی کودک ادامه می یابد، 
بسیار مهم است. زیرا کودکان در چنین سال هایی، مراحل 
مهم و حساس زندگی خود را از نظر شخصیتی،  اجتماعی 
و آموزشی پشت سر می گذرانند و در واقع 6 سال اولیه 
شخصیت  شکل گیری  و  هوش  رشد  لحاظ  از  زندگی 
دورانی سرنوشت ساز است. از سوی دیگر آموزش وپرورش 
و  آموزش  نظام  حلقه های  از  حلقه  مهم ترین  دبستانی 
مراحل  در  دوره  این  در  کودکان  و  است  کشور  پرورش 
بسیار مهم رشد جسمانی،  عاطفی، ذهنی به سر می برند، 
باید  از آموزش و پرورش  از همین رو توجه به این دوره 
آموزش  باشد. هدف گرایش  برخوردار  اولویت خاصی  از 
متخصصانی  تربیت  دبستانی  و  پیش دبستانی  پرورش  و 
است که بتوانند قوای جسمی،  عاطفی، روانی،  اجتماعی 
پرورش  را  دبستانی  و  پیش دبستانی  کودکان  اخالقی  و 
دهند. فارغ التحصیل این گرایش عالوه بر کار در آموزش 
و پرورش و مهد کودک ها و آمادگی ها در صورت داشتن 
سرمایه  الزم می تواند مجوز تأسیس مهد کودک و آمادگی 
را بگیرد و در این زمینه به طور خصوصی فعالیت کند. 

برنامه ریزی  مراحل  کشور،  یک  آموزشی  پیش بینی های 
با  و  کند  ترسیم  را  آن  اجرای  بر  مدیریت  و  آموزشی 
برای  خوبی  مشاور  و  راهنما  آموزشی،  بهتر  روش های 

یادگیرندگان باشد.
امروزه آموزش با همه جنبه های زندگی ما ارتباط تنگاتنگ 
دارد و هر اندازه که جامعه ما پیچیده تر شود، آموزش و 
پرورش نقش مهم تری در حل مسائل آتی و رشد انسان ها 
پیدا می کند. به همین دلیل موقعیت های شغلی بسیاری 
برای فارغ التحصیالن این گرایش وجود دارد. تا جایی که 
آموزشی  برنامه ریزی  و  مدیریت  کارشناسان  از  بسیاری 
آینده شغلی این گرایش را در کشور ما، بسیار امیدبخش 
و ایده آل می دانند و معتقدند که فارغ التحصیالن مدیریت 
و برنامه ریزی آموزشی باید آینده خود را در فردا ببینند. 
چون کشور ما، یکی از کشورهای در حال رشد و توسعه 
است و بدون بهره گیری از شاخه های مختلف آموزشی، 
حاضر  حال  باشد.در  داشته  جانبه  همه  توسعه  نمی تواند 
فارغ التحصیالن این گرایش در درجه اول جذب آموزش 
و پرورش می شوند. تعدادی نیز در سازمان های دولتی از 
جمله سازمان های مدیریت وبرنامه ریزی و برنامه وبودجه 
فعالیت می کنند. گفتنی است که فارغ التحصیالن مدیریت 
و برنامه ریزی آموزشی مجوز تأسیس آموزشکده های درسی 
ومراکز مشاوره را دارند و در صورت داشتن سرمایه الزم،  
می توانند در این زمینه فعالیت کنند.در مجموع این گرایش 

همچنین می تواند در مراکز مرتبط با کودکان مانند کانون 
پروش فکری کودکان و نوجوانان یا سازمان بهزیستی به 

عنوان کارشناس حضور داشته باشد.
صبور،  استثنائی؛  کودکان  پرورش  و  آموزش  گرایش 

پرحوصله و عالقمند
کودکان و دانش آموزان استثنایی به پنج گروه عقب  مانده 
ذهنی و معلول جسمی، ناشنوا و نیمه شنوا، نابینا و نیمه بینا، 
ناسازگار و تیزهوش تقسیم می شوند و در هر گروه شرایط 
خاصی برای تعلیم و تربیت آنها وجود دارد. هدف از آموزش 
فرصت های  آوردن  فراهم  استثنایی  کودکان  پرورش  و 
مناسب و امکانات آموزشی ویژه برای این دسته از کودکان 
است. در این گرایش به کودکان دارای مشکالت ذهنی 
و جسمی بیشتر پرداخته می شود و متخصصان کودکان 
استثنایی تالش می کنند تا با توجه به ویژگی های عقالنی 
و جسمانی آنان ، توانایی های ذهنی و جسمی آنها را به 

حداکثر برسانند.
فارغ التحصیالن این رشته می توانند به عنوان دبیر یا مربی 
و  ذهنی(  استثنایی)عقب مانده  دانش آموزان  مدارس  در 
فعالیت کنند  مراکز نگهداری کودکان عقب مانده ذهنی 
همچنین می توانند کارشناس گزینش و تشخیص کودکان 
وزارت  قبیل  از  گوناگون  مؤسسات  در  ذهنی  عقب مانده 

آموزش و پرورش و سازمان  بهزیستی کشور شوند.

به بهانه پاسخ به سؤاالت مکرر داوطلبین:  

رشته تحصیلی علوم تربیتی؛ هم روانشناسی است، هم مدیریت
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یادگـــارینسیم تا نسیم آزمون ارتقاء دندانپزشکي در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 

برگزار شد

روابط عمومی و اطالع رسانی: آزمون 
نفر  با شرکت 58  دندانپزشکي  ارتقاء 
دندانپزشکي  دانشکده  دستیاران  از 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 

اصفهان)خوراسگان( برگزار گردید.
محمدرضا  نظارت  با  آزمون  این 
مالکي پور معاون تحصیالت تکمیلي 
دانشکده دندانپزشکي به عنوان نماینده 
دبیرخانه شوراي آموزشي دندانپزشکي 
آزمون،  مراحل  کلیه  بر  تخصصي  و 
در سالن های جانبی تاالر بین امللی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امیرکبیر 

اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
گفتنی است آزمون ارتقاء دستیاری به 
طور رسمی از سال 1391 در 9 گرایش؛ 

پریودانتیکس،   اطفال،  ارتودنسی، 
تشخیص،  رادیولوژی،  اندودانتیکس، 
جامعه نگر،ترمیمی،جراحی، در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
برگزار می گردد و همه ساله آمار قابل 
فوق  آزمون  در  واحد  این  از  قبولی 

پذیرفته می شوند.
این  برگزاری  از  هدف  پور  مالکي 
دستیاران  کامل  آمادگی  را  آزمون 
بورد  آزمون  به  ورود  برای  تخصصی 
جهت  یادگیری  افزایش  و  تخصصی 
دروس گذرانده شده می باشد و لزوما 
می  تحصیل  مشمول  دستیاران  همه 

بایست دراین آزمون شرکت نمایند.
دانشکده  است  ذکر  به  الزم 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دندانپزشکی 
عنوان  به  اصفهان)خوراسگان(  واحد 

در  دندانپزشکی  دانشکده  دومین 
مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی در سال 
گروه  اولین  و  گردید  تاسیس   1372
دانشجویان آن در مهرماه 1378 فارغ 

التحصیل گردیدند. 
در  تاکنون  دانشکده  این  دانشجویان 
اند  توانسته  متوالی  دوره  از 15  بیش 
امتحانات  ممتاز  مقام  یا  و  اول  مقام 
نمایند  کسب  را  کشوری  پایه  علوم 
فارغ  از  زیادی  تعداد  همچنین  و 
دوره  در  دانشکده  این  التحصیالن 
کشور  دانشگاههای  تخصصی  های 
پذیرفته شده اند که بعضا پس از اتمام 
دوره تخصصی به عنوان عضو هیات 
علمی در دانشکده های کشور مشغول 

به کار می باشند.

گسترش  هدف  با  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
هر  های  توانمندی  از  استفاده  و  مشترک  همکاریهای 
یک از طرفین، تفاهم نامه همکاریهای مشترک میان 
و  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
منعقد  اصفهان  آهن  ذوب  ورزشی  ـ  فرهنگی  باشگاه 

گردید.
محمد  امضای  به  که  نامه  تفاهم  این  بموجب 
محمدرضایی به نمایندگی از باشگاه فرهنگی ـ ورزشی 
ذوب آهن اصفهان و احمدعلی فروغی ابری به نمایندگی 
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( منعقد 
گردیده است طرفین بر گسترش همکاریهای فی مابین 
پژوهشی  و  آموزشی  ورزشی،  فرهنگی،  های  حوزه  در 

تاکید کرده اند.
جزئیات  به  بند   13 در  نامه  تفاهم  این  یک  ماده  در 
بندهای  اهم  که  است  اشاره شده  نامه  تفاهم  موضوع 
مذکور به این شرح است: اجرای فعالیت های ورزشی 
مشترک دانشگاه و باشگاه، تربیت نیروی انسانی متخص 

در قالب دوره های مصوب، برگزاری سمینارها و دوره 
اندازی و تکمیل  ...، راه  های تخصصی کوتاه مدت و 
نیاز باشگاه،  و تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی مورد 
استعدادیابی برای رشته های ورزشی مورد نیاز باشگاه، 
ریزی  برنامه  نظام  قالب  در  اجرایی  و  علمی  همکاری 
فرهنگی، هدایت و حمایت از پایان نامه های تحصیلی 
خدمات  ارائه  دکتری،  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در 
مشاوره ای فرهنگی و ورزشی به باشگاه و استفاده از 
دانش مطالعات گروه سنجی در حل مشکالت و ارتقاء 

عملکرد تیم های ورزشی باشگاه.

با هدف گسترش همکاری ها انجام گرفت
امضای تفاهم نامه همکاری باشگاه ذوب آهن و 

واحد اصفهان)خوراسگان(

روابط عمومی و اطالع رسانی: مراسم تودیع و معارفه 
آزاد  دانشگاه  مالی  و  اداری  جدید  و  سابق  معاونین 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( انجام شد.
در ابتدای این برنامه احمد علی فروغی رئیس دانشگاه 
از  سخنانی  اصفهان)خوراسگان(با  واحد  اسالمی  آزاد 
خود  مسئولیت  دوره  در  سامتی  مرتضی  دکتر  زحمات 
پذیرش  و  کرد  تشکر  مالی  و  اداری  معاون  سمت  در 
را  شریفی  حسین  دکتر  توسط  حوزه  این  مسئولیت 

تبریک گفت.
داشتن تخصص  با  اینکه دکتر شریفی  بیان  با  فروغی 
اقتصاد پولی و جوان بودن امید است با توان افزون تری 
اقدام  حوزه  این  در  دانشگاه  اهداف  پیشبرد  به  نسبت 

نماید.
نوبه خود  به  رئیسه  اعضای هیئت  کلیه  این جلسه  در 
از  مالی  اداری  جدید  معاون  شریفی  به  تبریک  ضمن 
تالش های دکتر سامتی در دوره مسئولیت تقدیر کردند.
در پایان این مراسم به رسم یادبود هدیه ای به دکتر 

مرتضی سامتی تقدیم شد.

در حاشیه جلسه هیئت رئیسه صورت گرفت:

تودیع و معارفه 
معاونین سابق و جدید 
اداری و مالی واحد 
اصفهان)خوراسگان(

امروزه فضای  روابط عمومی و اطالع رسانی: فروغی: 
مجازی همه گیر شده و حتی کودکان هم از این فضا 
استفاده می کنند، نمی شود در این خصوص محدودیت 
ایجاد کرد بلکه باید با برنامه ریزی و آموزش این حوزه 

را هدایت کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
آموزشی  همایش  نخستین  افتتاحیه  آئین  در  که 
گفت،  می  سخن  مجازی  فضای  در  جرائم  تخصصی 
افزود: ما تردیدی نداریم که فضاهای مجازی می تواند 
خسارات زیادی را وارد کند و مشکالت عدیده ای را می 
تواند برای همه ایجاد کند و باید از سوی دستگاههای 
با  مقابله  برای  مجازی  عالی  شورای  جمله  از  مرتبط 

آسیب های فضای مجازی اقدام کرد.
فروغی با ارائه تحلیلی علمی، به تبیین اهمیت جایگاه 
آموزشی  فرآیندهای  در  کرد:  اظهار  و  پرداخت  تفکر 
ارزیابی  روش  است،  حافظه   روی  ما  تأکید  ایران  در 
اما باید توجه داشت که برای تربیت،  با حافظه داریم، 
استفاده از حافظه طوری باشد که تمام افکار ما را تحت 
مهارتهای  کنیم،  کار  تفکر  روی  باید  دهد،  قرار  تاثیر 
تفکر  به  آشنا  معلم  یک  چیست،  بدانیم  باید  را  تفکر 
راهبردهای تفکر را  می داند و آن را باید به دانشجو و 

دانش آموز خود منتقل کند.
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
از؛ تصمیم  اینکه راهبردهای تفکر عبارتند  به  اشاره  با 
گیری، حل مسأله، مفهوم سازی، عنوان کرد: بایدکمک 
بکار  را  مورد  سه  هر  خود  تدریس  در  معلمین  کنیم 
در  نیست  اینگونه  ما  مدارس  در  متاسفانه  ولی  گیرند 
دانشگاههای ما اینگونه نیست، دانشجویان ما بصورت 
حفظی کار می کنند، زمانی می توانیم موفقیت حاصل 
تفکر  کنیم،  جایگزین  را  تفکر  حافظه  بجای  که  کنیم 
را تربیت کنیم، با تفکر فردی، عاقل می شویم، تفکر 
که نداریم راهی جز تن دادن به هجمه های فرهنگی 

نداریم.
استاد تمام گروه علوم تربیتی واحد اصفهان)خوراسگان( 
فکر  کنیم،  زیاد  را  دانشجویان  تفکر  قدرت  باید  افزود: 
وقتی کار کند، یاد می گیرد چگونه رفتار کند و فرزندان 
نه  اند که  این دوره آن قدر محو فضای مجازی شده 
تنها در یک آسیب چشمی، چشمانشان را از دست می 
دهند، بلکه مهارت تفکر را نیز نخواهند آموخت در این 
خصوص مدارس و دانشگاهها، سهم بسیار مهمی دارند 
و باید فضائی ایجاد کنند که جوانان کار آفرینی و ایده 
آفرینی ایجاد کنند و رسانه ها در این مورد نقش اساسی 

دارند.
تدریجی  بصورت  رفتار  تغییر  البته  کرد:  تأکید  فروغی 
خواهد،  می  زمان  رفتاری  تغییرات  گیرد،  می  شکل 
پیگیری می خواهد، خصوصیات رفتاری تدریجی است 
و تغییرپذیری بستگی به عادت دارد، خلق و خوی ما 
یک جور نیست، سوداوی مزاج، صفراوی مزاج، دموی 
مزاج و بلغمی مزاج چهار طبح آدمی هستند و بر این 

اساس هرکس اخالقش با دیگر یکسان نیست.

فروغی در نخستین همایش جرائم در فضای مجازی:

دانشجویان بصورت حفظی کار 
می کنند، زمانی می توانیم 

موفقیت حاصل کنیم که تفکر  را 
جایگزین حافظه کنیم

مراسم اختتامیه تله فیلم جدایی با حضور ریاست محترم دانشگاه و عوامل فیلم از جمله 
هنرمند پیشکسوت کاظم افرندنیا
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در  سما  گذاری  سیاست  تشکیل  شورای 
استان ها مبتنی بر راهبردها در این زمینه 
اشاره  اهداف  این  رؤس   به  لطفا  بوده 

فرمایید. 

مقرر  جهت  بدان  حقیقت  در  سیاستگذاری  شورای 
که  شود  تشکیل  کشور  استان های  در  که  شد 
از  بخشی  حداقل  و  شود  تمرکز  کاهش  موجب 
سازمان  در  اینکه  جای  به  اقدامات  و  تصمیمات 
طریق  از  و  استانها   در  شود  انجام  تهران  و  سما 
وظیفه  شورا  راستا  این  در  شود.  عمل  شورا  این 
مدت  میان  های  برنامه  تهیه  به  نسبت  که   دارد 
های  آموزشکده  و  مدارس  برای  مدت  بلند  و 
این شورا در  نماید.  اقدام  استان  به سما در  وابسته 
افراد در مسئولیت های گوناگون،  انتصاب  خصوص 
ظرفیت  تصویب  آموزشکده ها،   و  مدارس  تاسیس 
جدید،  رشته های  نیز  و  آموزشکده ها  دانشجویی 
نظارت بر فعالیت های گوناگون آموزشی، فرهنگی 
و پژوهشی، نظارت بر مسایل مالی و  ترازنامه های 
که  ای  نامه  آئین  طبق  استان  در  واحدها  سالیانه 
برای شورای سیاستگذاری استانی سما تدوین شده 
که  ترکیبی  با  خوشبختانه  دارد  وظیفه  و  مسئولیت 
و  دارد  اصفهان  استان  سما  سیاستگذاری   شورای 
افراد با تجربه  و خیریه ا ی که عضویت این شورا 
را دارند می توان  امید فراوان داشت که مدارس و 
آموزشکده های سما استان آینده ای روشن و انشاءاله 

موفتی را پیش رو داشته باشند. 
باید عرض کنم  اما در خصوص آموزشکده ها هم 
برنامه ریزی ها و تالش هایی که همکاران من  که 
داشته اند،  معطوف به این است که با توجه به شرایط 
ویژه ا ی که اکنون وجود دارد اینکه در بسیاری از 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی با افت بعضًا زیاد 
دانشجو مواجه هستیم انشاءاله سال تحصیلی آینده، 
تعداد سال تحصیلی  به  ما حداقل  آموزشکده های 
افق های  البته ما  باشند.  که گذشت دانشجو داشته 
آینده را نیز رصد می کنیم و با توجه به تغییراتی که 
در نظام آموزشی و برنامه های وزارت آپ وجود دارد 

چوب  صنایع  و  اموراداری  رشته های  نیز  نجف آباد 
رسیده  تصویب  به  و   داده اند  پیشنهاد  استان  به  را 
است و انشاء اله این رشته ها به مجموعه رشته های 
نجف آباد  و  اصفهان، خمینی شهر  های  آموزشکده 

افزوده می شود.  

در ارتباط با موضوع احداث مجتمع جدید 
و  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  ر  د  سما  
تامین منابع  مالی آن چه اقداماتی صورت 

گرفته است؟

دانشگاه  کنار  در  زمین خریداری شده  در خصوص 
آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(  و  متعلق 
به سما باید گفت که چند ماهی است از طریق اداره 
که  هستیم  آن  سند  مشکل  حل  پیگیر  اسناد  ثبت 
امیدواریم به زودی با توجه به فعالیت هایی که انجام 
شده این مشکل حل شود. چون که تا مشکل سند 
حل نشود، با توجه به نظر سازمان مرکزی سما ما 
نمی توانیم احداث ساختمان بر روی زمین را آغاز 
کنیم. از سوی دیگر در چند ماه گذشته بررسی هایی 
فاز  در  نهایتًا  که  مطالعاتی  و   است  آمده  عمل  به 
اول باید به سراغ احداث آموزشکده برای دختران و 
پسران برویم. البته با در نظر داشتن دو مساله اول 
اینکه این دو  آموزشکده به گونه ای طراحی شوند 
که در عین جدا بودن در بعضی از  فضاها مشترک 
باشند تا هنگام استفاده اداره آن آسان تر و ضمنًا به 
لحاظ ساخت و ساز و همینطور نیز هزینه های جاری  
در هنگام استفاده به توان صرفه جویی هایی داشت 
و از منابع  مالی  و انسانی استفاده بهتری نمود، اما 
زمین  روی  بر  آموزشکده  احداث  اینکه  دوم  مساله 
موجود  که حدوداً 6 هکتار می باشد به گونه ای باشد 
به  نیز  دبیرستان  احداث دبستان و  برای  نمایی  که 
عمل آید و بنابراین از این زمین با توجه به موقعیتی 
البته هم  بشود.  کامل  و  مطلوب   استفاده  دارد  که 
تا  امیدواریم  و  هستیم  نقشه  تهیه  حال  در  اکنون 
آماده شدن نقشه مشکل سند زمین نیز حل شود و  
با یاری خدا کار احداث ساختمان جدید آموزشکده 
پسران و دختران سما اصفهان آغاز شود و آموزشکده 
امیریه و خیابان پروین  های که اکنون در شهرک 
البته  دایر هستند به ساختمان جدید منتقل  شوند. 
شده  تامین  اکنون  ساختمان  هزینه  کل  از  بخشی 
مابقی نیز با برنامه ر یزی ها و پیش بینی هایی که 

شده در طول زمان ساخت تامین می گردد.  

باید خود را  تطابق و دهیم و متناسب با آن برنامه 
ریزی های مناسب داشته باشیم.  

فنی  آموزشکده  چند  اندازی  راه  تاکنون 
دستور  در  را  دختران  و  پسران  حرفه ای 
کار قرار داده اید و این آموزشگاه در کدام 

شهرستان ها دایر خواهد  شد؟ 

گفت  باید  جدید  آموزشکده  تاسیس  با  ارتباط  در 
فالورجان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  که 
پیشنهاد تاسیس آموزشکده  فنی حرفه ای را داده اند 
شورای  جلسه  آخرین  تصویب  به  پیشنهاد  این  که 
زیر  نیز  آن  رشته های  که  رسید  سما  سیاستگذاری 
گروه رشته های کشاوری و علوم دامی می باشد و 
برای طی مراحل نهایی به سازمان سما ارسال شد. 
سما  های  معاونت  اینکه  به  توجه  با  امیدواریم  ما 
کرون  و  تیران  قبیل  از  آزاد  دانشگاه  واحد  چند  در 
فریدن، شاهین شهر و اردستان در حال شکل گیری 
است و انشاء اله سال تحصیلی آینه در سطح مدرسه 
و دانش آموزی فعالیت خود را آغاز می کنند. پس 
این  های  ظرفیت  و  وضعیت  به  توجه  با  آن  از 
تاسیس  دانشگاهی شاهد  واحدهای  و  شهرستان ها 
و راه اندازی آموزشکده های  فنی حرفه ای سما در 

آن  واحدهای دانشگاهی می باشیم. 

آیا برنامه ای برای توسعه رشته های جدید 
در آموزشکده های دائر یا در حال تاسیس 

دارید؟ 

اصفهان  پسرانه  و  دخترانه  آموزشکده های  در 
مطالعات  بنابر  را  جدیدی  رشته های  )خوراسگان( 
کارشناسی و ارزیابی هایی که از نظر وجود داوطلب 
با عنایت به رشته های موجود در هنرستان ها و نیز 
بازارکار داشتیم و به تصویب شورای سیاستگذاری  
استان رسانده ایم و مراحل بعدی آن در حال پیگیری 

است. این رشته ها عبارتند از:  
 IT )خوراسگان(:  اصفهان  دخترانه  آموزشکده 
و  نقاشی  دوخت،  طراحی  گردشگری،  راهنمای 

عکاسی 
)خوراسگان(:  اصفهان  پسرانه  آموزشکده 
کشی   نقشه  برداری،  نقشه   ،  IT الکترونیک، 

صنعتی، گرافیک. 
همین طور آموزشکده فنی حرفه ای سما خمینی شهر 
مراحل تصویب رشته های جدید گرافیک و طراحی 
و  است  داشته  خود  آموزشکده  برای   را  دوخت 

توسعه مر اکز سما به ویژه مدارس  دخترانه  
و پسرانه  را  در کدامیک از شهرستان ها 

آغاز کرده اید؟ 

مرکز  حاضر  حال  در  دانید  می  که  طور  همان 
)خوراسگان(   اصفهان  سما  فرهنگی  و  آموزشی 
دبیرستان  واحد  نیز  دو  و  پسرانه  دبستان  واحد  دو 
که  دارد  اصفهان  شهر  سطح  در  اول  دوره  پسرانه 
این  جدید  تحصیلی  سال  شروع  برای  و   امسال 
نام  ثبت  برای  را  اولیاء  استقبال   نتوانستند  مدارس 

فرزندانشان به طور کامل پاسخ دهند. 
ساختمان   چنانچه  انشاءاله  که  ماست  برنامه  در 
مناسب فراهم  شود از یکسو مدارس مزبور را توسعه 
دهیم  و از سوی دیگر دبستان و دبیرستان دوره اول  
دخترانه  را در شهر اصفهان ایجاد کنیم. همانطور 

برای خروجی های دبیرستان پسرانه  دوره  اول.
این ها  باشیم.  داشته  پسرانه  دوم  دوره  دبیرستان  
به  امیدواریم  که  است   95 مهر  برای  برنامه 
خصوص  در  اما  شود.  محقق  الهی   قوه  و  حول 
شهرستان ها همانطور که اشاره ای ضمنی در پاسخ 
یکی از سواالت قبلی داشتم در شهرهای اردستان، 
برای  تا  تدارک اند  در  شهر  شاهین  و  تیران وکرون 
راه  را  سما  دبستان  های  جدید  تحصیلی  سال 
در  سما  فعالیت های  خدا  یاری  به  و  نمایند  اندازی 
زیر مجموعه واحدهای  دانشگاهی شهرهای مزبور 

آغاز گردد. 

آینده چند واحد  در مهرماه سال تحصیلی 
شهرستان ها  در  سما  جدید  آموزشی 

فعالیت خود را  آغاز خواهد کرد؟  

کردم  عرض  قبلی  سوال  پاسخ  در  که  طور  همان 
و  آینده  مهر  برای  که  می رسد  نظر  به  مجموع  در 
سال تحصیلی 95-94 مجموعًا  دو مدرسه جدید در 
شهرستان های فریدن، خمین شهر، شهرضا، مبارکه، 
اردستان، تیران و کرون و شاهین شهر آغاز به کار 

خواهند نمود. 

آزمون  بدون  رشته های  تاسیس  وجود  با 
کیفیت  ارتقاء  و  حفظ  برای  اقداماتی  چه 
کار  دستور  در  پژوهشی  و  آموزشی  کار 

قرارگرفته است؟

از مواردی که همیشه مطرح می شده  ببینید  یکی 

به  ورود  چگونگی  مساله  دارم  یاد  به  من  و  است 
آموزش عالی، چگونگی تحصیل و باالخره چگونگی 
به  را  آن  غالبًا  و   است  بوده  التحصیل شدن  فارغ 

قیف تشبیه می کردند و مثال می زده اند. 
می گفتند  ورود  به آموزش عالی به مانند این است 
لوله قیف وارد شوی  از طرف تنگ و  که بخواهی 
و البته کار سختی است، اما فارغ  التحصیل شدن 
از طرف  خروج  همچون  عالی  آموزش  از  خروج  و 
دیگر قیف یعنی دهانه قیف است که این هم البته 
کار سختی نیست. به نظرم می رسد اکنون با توجه 
به توسعه آموزش عالی در ایران اعم از دانشگاه های 
دولتی، پیام نور، غیر دولتی و به ویژه دانشگاه آزاد، 
حالتی که با مثال قیف مطرح می  شد تغییر پیدا کرده 
می تواند  که  نیست  بدی  چیز  تنها  نه  امر  این  که 
مطلوب باشد به این جهت که ورود به آموزش عالی 
اما مهم  آنچه  تقریبًا همه ممکن شده است.  برای 
ساعات  تعداد  استاد،  لحاظ  به  که  است  این  است 
آموزشی هر درس در یک ترم، سرفصل ها، امتحان 
رعایت  دانشجویان  آموخته های  از  ارزشیابی  و 
بفهمانیم  دانشجو  به  و  باشیم  داشته  را  استانداردها 
سطح  هر  در  مدرک  داشتن  فعلی  شرایط  در  که 
و  داشته ها  است  مهم  آنچه  نیست.  مهم  چندان 
با  بتواند  که  است  التحصیل  فارغ  فرد  توانایی های 
هست  که  رقابت هایی  و  توانایی ها  و  داشته ها  آن 

جذب بازار کار شود. 
و  دریافت  را  مطلب  این  دانشجو  و  شد  چنین  اگر 
نیز متوجه شد که آنچه موجب موفقیت و پیشرفت 
در تحصیل است بیش از آنچه که مرهون استعداد، 
هوش  و مسایلی از این قبیل باشد. مرهون تالش 

می باشد و قطعًا ماب باید به این اعتماد و استقبال 
مردم پاسخ  مناسب دهیم و نسبت به آموزش صحیح 
و همه جانبه فرزندان آنان اهتمام داشته باشیم و  از 
که  بدانیم  باید  ما  ننماییم.  دریغ   کوششی  هیچ  
فرزندان  را  امروزی  آموزان  دانش  می خواهیم  اگر 
پاسخگوی  بتوانند  آنان  و  کنیم  تربیت  خود  زمان 
اجتماعی  و  فردی  لحاظ  به  خود  زمان  نیازهای 
باشند، باید عالوه بر اینکه مطالب درس را خوب و 
با یادگیری کامل به آنان منتقل کنیم باید آنان را به 
دو سالح عقالنیت و اخالق مجهز کنیم تا بتوانند 
دینداری،  افرادی  زمان  با  متناسب  و  زمان  هر  در 
اخالقی و عقالنی باشند مسیرهای درست را از آنچه 
ناصواب است تشخیص  دهند و در زندگی شخصی، 
خانوادگی و کاری افرادی مفید و موثر باشند. قطعًا 
با چنین وضعیتی است که سعادتمندی دنیا و آخرت 

را برای خود تامین می نمایید. 

کادر  تقویت  برای  مدونی  برنامه  سما  آیا 
هیات علمی خود در آموزشکده ها دارد؟ 

آموزشکده ها  سما  تعداد حیات علمی  در خصوص 
اصفهان )خوراسگان( باید اشاره کنم که تعداد افراد 
برابر  دو  آینده  تحصیلی  سال  در  ما  علمی  هیات 
می شود به این صورت که از 3 نفر به 6  نفر افزایش 
موجود  شرایط  به  توجه  با  گفت  باید  البته  می یابد. 
تالش بیشتر به این محور متمرکز است که بتوانیم 
نیازهای خود را برای تدریس دروس مختلف و در 
رشته های متفاوتی که داریم از نیروهای زن و مرد 
واحد شرایط به عنوان استاد حق التدریس استفاده 

توجه داشتن  در کالس  و  دانشجوست  و کوشش 
خالل  در  می کنم  فکر  استاد.  تدریس  هنگام  و 
پاسخی که به سوال شما دادم عالوه بر اینکه مساله 
رشته های بدون آزمون و وضعیت فعلی آموزش های 
را توضیع اجمالی دادم اقداماتی که باید انجام داد و 
یا مورد توجه قرار داد تا کیفیت مورد توجه باشد و 

نیز ارتقاء یابد را نیز عرض کردم.  
ما  مجموعه  در  که  گذاشت  ناگفته  نباید  البته 
خوشبختانه با همکاری  روسای آموزشکده ها  دیگر 
عوامل و استفاده از ظرفیت شوراهایی که وجود دارد  
از قبیل شورای آموزشی، شورای پژوهش  و شورای 
به  توجه  با  موثری  اقدامات  آموزشکده ها  فرهنگی 
همان استانداردهایی که در آغاز پاسخ به این سوال 
مطرح کردم داشته ایم و مطمئن هستم انشاءاله در 
سال تحصیلی آینده با وضعیت  بهتر و کیفی تری 

مواجه باشیم. 

در  نام  ثبت  رشد  میزان  از  شما  برآورد 
آموزشکده ها و مدارس سما در سال آینده 

تحصیلی چگونه است؟ 

به نظر می رسد در مجموعه مدارس سما در استان 
اعم از اصفهان و شهرهای دیگری  که مدارس سما 
در آن ها دایر است که عبارتند از نجف آباد، خمینی 
شهر، شهرضا، مبارکه، دهاقان و شهر مجلسی رشد 
حدود 20درصدی دانش آموز برای مهر آینده و سال 
تحصیلی 95-94 مواجه باشیم که این رشد با توجه 
به وضعیت  کل دانش آموزی استان رشد بسیاری 
خوبی باشد و نشان از اعتماد مردم به مجموعه  ما 

نماییم. شاید این راهکار ما را بیشتر به  اهداف خود 
و نیز جذب بیشتری فارغ التحصیالن دانشگاه ها  و 

اشتغال کمک و یاری نماید.  

برنامه  آیا  جدید  مدارس  اندازی  راه  با 
مشخصی برای جذف و استخدام  نیروهای 

جدید وجود دارد؟  

دایر  ارس  مد  از  اعم  خود  مدارس  برای  اصواًل  ما 
می  نیرو  جذب  صورت  سه  به  جدید  مدارس  یا  و 
مامور  نیروهای  از  محدود  بسیار  البته  اول  کنیم: 
آموزش و پرورش دوم از طریق نیروهای بازنشسته 
آموزش و پرورش و سوم جذب نیروهای آزاد عالوه 
ما  مدارس  نیروهای  از  تعدادی  شد  گفته  آنچه  بر 
را نیروهایی تشکیل می دهند که استخدام رسمی 
تعریف  نیرو  برای جذب  را  روندی  ما  سما هستند. 
نیروهای  نتیجه و ماحصل آن جذب  ایم که  کرده 
کارآمدتر توانمندتر و مطابق با برنامه ها و اهدافی 
باشند که به لحاظ آموزشی و تربیتی برای مدارس 
سما مشخص و معین کرده ایم. امیدواریم  همکاران 
ما چه همکاران سابق و چه همکاران جدید  عزیز 
العین قرار دادن  اله فعالیت خود را با نصب   انشاء 
اهداف و برنامه های مدارس سما در سال تحصیلی 
جدید آغاز و ادامه دهند و با بهره گیری از دوره های 
داشت  خواهیم  گذشته  سیاق  به  که  افزایی  دانش 
و بهره مند بودن از فرهنگ معلمی مطلوب معلمی 
این  سازان  آینده  و  عزیز  آموزان  دانش  برای  موثر 

ملک و ملت باشند. 
 

طرح توسعه سمـا در استان اصفهـان  در گفـت و گو با دبیر شورای  سیاستگذاری سما استان 

اشاره: 
پیش از یکسال  از عمر تشکیل شورای سیاستگذاری سما در استان  اصفهان می گذرد و رئیس این شورا برنامه های ویژه ا ی را 
برای  توسعه سما  در سطح استان پیگیری کرده و به توفیقات قابل توجهی هم دست یافته است. برای آگاهی از برنامه های توسعه 
،،سما با آقای سید رحیم مدنیان  دبیر شورای  سیاستگذاری  سما استان اصفهان گفت و گویی انجام داده ایم که از نظرتان می   گذرد. 



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و ششم 
شهریور ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و ششم 
شهریور ماه 1394

13 آیینـه12 ژپوهش و فناوری

 
شرکت دانش بنیان سالمت گستران آرایان 
به گفته مهندس نگینی این شرکت در سال 1388 
این  در  آن  استقرار  زمان  از  یکسال  و  تاسیس شده 
دانشگاه می گذرد و از اولین شرکت هایی بوده که 
مجوز دانش بنیایی را از ستاد توسعه فناوری گیاهان 

دارویی ریاست جمهوری دریافت کرده است. 
مدیر عامل شرکت برای ارائه توضیحات بیشتر افزود: 
اینجانب در دو رشته صنایع غذایی و گیاهان دارویی 
هدف  با  و  شده ام  کارشناسی  مدرک  اخذ  به  موفق 
بدون  و  گیاهی  شیرینی های  انواع  تولید  دادن  قرار 
قند تعداد 6 نفر از دانش آموختگان این دو رشته را 
به کارگرفته ایم  این شرکت را راه اندازی کرده و به 

تجاری سازی محصوالتمان پرداخته ایم.

تولید انواع شیرینی جات گیاهی و بدون قند 
این  محصوالت  ترکیب  مورد  در  نگینی  مهندس 
افراط  به مشکالتی که  توجه  با  یادآور شده  شرکت 
در مصرف آرد و شرکت و گلوکز برای عموم مردم 
ایجاد کرده و می کند ما با تحقیقات گسترده ای اقدام 
تولیدی خود  از شیرینی جات  ماده   3 این  به حذف 

کردیم. 
به  استویا  از جمله  دارویی  گیاهان  از  آن  به جای  و 
عنوان  به  اسپرونیا  و همچنین  کننده  عنوان شیرین 
گیاهان  و  محصول  غذایی  ارزش  دهنده  افزایش 
دیگری مثل نعنا فلفی باد رنج بویه، به لیمو و دارچین 
به عنوان نگهدارنده و طعم دهنده محصوالت استفاده 
کردیم تا بدینوسیله بدون آنکه سالمت مردم به خطر 
بیفتد و کالری بدن آنها افزایش غیر متعارف پیدا کند 
افزایش  به گونه ای  نیز  را  تولیدات  زمان ماندگاری 

دهیم که ضرری را متوجه مصرف کنندگان نکنند. 

کاربرد تولیدات
مصرف  موارد  مورد  در  شرکت  عامل  مدیر 
شیرینی جات خاطر نشان کرد: عالوه بر عموم مردم 
که به سالمت خود توجه ویژه دارند و می توانند بدون 
هیچ مشکلی از این محصوالت استفاده کنند به طور 
ویژه شیرینی جات گیاهی و بدون قند برای بیماران 
الغری  رژیم  دارای  که  کسانی  و  سیلیاکی  دیابتی، 

هستند بسیار مفید و موثر است.
 

میزان کالری
آنچه به ارزشمندی محصوالت شرکت کمک می کند 
50درصد  حدود  که  است  آن  کالری  پایین  میزان 
ارزش  و  دارد  کالری  بازار  معمولی  شیرینی جات 

غذایی آن هم به دلیل ترکیبات خاصی که در آن به 
کار رفته بیشتر است. 

بسته بندی و عرضه به بازار 
روزانه  حاضر  حال  در  ما  می گوید:  نگینی  مهندس 
500 بسته انواع شیرینی جات تولیدی خود را بسته 
توجه  با  بندی  بسته  که  کنیم  می  عرضه  و  بندی 
در  کرده ایم  مستقر  کارگاه  در  که  آالتی  ماشین  به 
بهداشتی  شرایط  از  و  شود  می  انجام  دانشگاه  خود 
فروش  شد  یادآور  وی  است  برخوردار  هم  خوبی 
محصوالت خود را از طریق سایت اینترنتی و مراکز 
بخش خودمان در سطح شهرستان هایی مانند تهران، 

سنندج، ایالم و ... انجام می دهیم. 

یزد  و  مانند اصفهان  ایشان افزود: در شهرهایی 
می شود  تولید  زیاد  معمولی  شیرینی جات  آن  در  که 
هنوز استقبال زیادی از محصوالت ما نمی کنند و در 
انجام  تا فرهنگ سازی الزم  ارتباط الزم است  این 
متاسفانه  که  است  مشخص  آنهم  ضرورت  و  شود 
بیماری های  و  به دیابت  ابتال  این شهرها میزان  در 
کلیوی به شکل معناداری بیشتر است و مردم باید به 

فکر سالمت خود باشند. 
تنوع تولیدات 

این جوان مبتکر و کارآفر ین در مورد تنوع  تولیدات 

استقبال مردم خواهد شد  افزایش  شرکت که سبب 
بدون  گز  انواع  حاضر  حال  در  ما  که  کرد  یادآوری 
با  که  قند  بدون  لوز  شیرینی  شده،  پروتئینی  و  قند 
بدون  خوراکی  سوهان  شده،  غنی  دارویی  گیاهان 
کالری و محصوالت  کاکائو کم  قند، شکالت های 
یار  به آن کمک زیست  بیوتیک که اصطالحًا  پری 
گفته می شود و برای تقویت سیستم ایمنی بدن موثر 
است. تولید می کنیم.  و  محصوالت دیگری را ارائه 
داده ایم که مبتکر صدور  مجوز آن  از اداره نظارت  
بر غذا و دارو هستیم تا تولید و عرضه آنرا آغاز کنیم. 

مزایای دیگر شیرینی جات بدون قند
الزم  شد  داده  توضیح  این  از  پیش  آنچه  بر  عالوه 
طوری  استفاده  مورد  ترکیبات  در  که  است  ذکر  به 
عمل کرده ایم که طعم آنها هم پوشانی داشته باشد 
و مراحل فرآوری  به گونه ای پیش برود که مورد 
رضایت و پسند ذائقه های مختلف  شود، ضمن آنکه 
از کالری کمتری برخوردار است سبب تجزیه  چون 

مینای دندان نمی  شود.  

طرح های توسعه
به گفته مهندس نگینی یکسال پیش که این مکان 
در  دانشگاه برای تولید و عرضه محصوالت در اختیار  
ما قرار گرفت، با آوردن امکاناتی آنرا تجهیز  کردیم و 

گــامی در مسیـــــر تــأمین ســالمت

جلسه تودیع وتکریم ازخدمات آقای احمد صافی رئیس 
سابق شورای سیاستگذاری سما اصفهان ومعارفه دکتر 
آزاد اسالمی  ابری رئیس دانشگاه  احمد علی فروغی 
واحد اصفهان)خوراسگان( ودبیر هیات امنای استان به 
عنوان رئیس جدید شورای مذکور بعدظهر روز شنبه 
همایش های  مرکز  جنبی  سالن  محل  94/6/28در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کبیر  امیر  المللی  بین 

اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
سیاستگذاری  شورای  اعضای  که  جلسه  این  در 
استان،تنی چند از اعضای هیات رئیسه دانشگاه،جمعی 
از روسای ادارات آموزش وپرورش استان، معاونت سما 
نجف آباد به همراه رئیس آموزشکده و مدیران مدارس 
اصفهان  واحد  مدارس  و  ها  آموزشکده  روسای  و 
)خوراسگان( و خمینی شهر و جمعی دیگر از مهمان ها 
معاون  مدنیان  رحیم  سید  آقای  ابتدا  داشتند،  حضور 
دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد 
اصفهان)خوراسگان( با تجلیل ازخدمات ارزنده ی آقای 
خصوص  در  ایشان،  مدیریتی  باالی  توان  و  صافی 

توضیحاتی  کشور  در  سما  ساختار  تغییر  چگونگی 
ارائه داد و ابراز امیدواری کرد که در زمان مسئولیت 
آقای دکتر فروغی نیز کار توسعه کمی وکیفی سما با 
سرعت و شتاب الزم دنبال شود. در ادامه این برنامه 
آقای احمد صافی با تشکر از همکاری های بی دریغ 
سیاستگذاری  شورای  اعضای  و  دانشگاه  مدیریت 
را  آمده  بدست  توفیقات  سما  اندکاران  دست  همه  و 
محصول همین همکاریها برشمرد.و طرح تجمیع در 
ارزیابی  ومفید  الزم  طرحی  را  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

وآن را امری اجتناب ناپذیر خواند. 
بود  فروغی  دکتر  سخنان  برنامه  این  بخش  پایان 
آقای  با  خود  ودوستی  همکاری  دیرین  سابقه  از  که 
صافی سخن گفت وسپاسگزاری از دلسوزی و مساعی 
ارزنده ی ایشان ، دستاوردهای دوره ی اخیر را کم نظیر 
وتحسین انگیز برشمرد.وی با بیان خاطراتی از دوران 
متناسب  در مدارس  تحصیالت خود، ضرورت تحول 
با مقتضیات زمان را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد 
برسد که  کیفیت  از  به حدی  مدارس سما  روزی  که 
داوطلبان برای ثبت نام در آن از یگدیگر سبقت بگیرند 

و این کار شدنی و ممکن است.

در اجرای طرح تجمیع دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفت:

معرفی رئیس جدید شورای سیاستگذاری سما استان اصفهان

اشاره: 
با تشکیل و رشد شرکت های دانش بنیان که دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( یکی از پیشروان آن 
در سطح کشور به شمار می آید زمینه برای خالقیت، نوآوری، اختراعات، بومی سازی دانش، تولید علم و فناوری و ... 
بسیار فراهم شده است و هر روز شاهدیم که جوانان مبتکر ما پنجره های تازه ای به سوی عرصه های جدید می گشایند و 
جلوه های نوینی از توانمندی های ایرانی را بروز می دهند. اطالع یافتیم که یکی از شرکت های پیش گام دانش بنیان که 
حدود یکسالی است در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( استقرار یافته به نام سالمت گستران آرایان 
به موفقیت های ارزشمندی در خصوص تجاری سازی ابتکارات خود رسیده است. برای آگاهی از چگونگی این توفیقات 

گفت و گویی با آقای مهندس امید نگینی مدیر عامل این شرکت انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد.

اکنون در نظر داریم.  
تا امکانات و تجهیزات را توسعه دهیم  و در فرآیند 
داشته  بیشتری  مشارکت  دانشگاه  با  توسعه  طرح 
انجام  و  تجهیزات  گذاری  قیمت  مراحل  لذا  باشیم 
کار کارشناسی در این زمینه در حال پیشرفت است و 
امیدواریم شاهد موفقیت های بسیار بهتری در آینده 

باشیم.  

توسعه پژوهش ها
مدیر عامل شرکت این را هم اضافه کرد که با توجه به 
کار و تولیدات نوآورانه ای که داریم در جهات مختلف  
احساس  ما  کار  در  کاماًل  پژوهش  توسعه  به  نیاز 
می شود تا شناخت بسیار بهتر  و گسترده تری از این 

دنیای ناشناخته داشته باشیم و به دستاوردهای بیشتر 
و بهتری برسیم لذا در حال پیگیری هستیم تا مجوز 
تاسیس پژوهشگاهی را در این زمینه بگیریم که البته 
دانشگاه می تواند در این خصوص  همکاری خوبی 

با ما داشته باشد. 

طرح های جدید
مهندس نگینی در مورد طرح ها و برنامه های آینده 
شرکت نیز یادآور شد که برای گسترش بازاریابی از 
جمله بازاریابی مویرگی و اینترنتی  طرح های جدیدی 
را در دستور کار قرار داده ایم همچنین آمادگی داریم 
مراسم  پذیرایی  برای  را  خود  تولیدی  پک های  تا 
سفارش  الگوی  با  حتی  و  دهیم  ارائه  مجالس  و 

دهندگان می توانیم تولید محصول داشته باشیم.
 

قیمت محصوالت 
مدیر عامل شرکت با اشاره به اینکه تولیدات ما شامل 
نشان  خاطر  است  قند  بدون  و  عادی  شیرینی جات 
تابع   قیمتی  نظر  از  ما  معمولی  شیرینی جات  کرد. 
قیمت گذاری بازار است ولی شیرینی جات بدون قند 
دارد  بر  در  که  ای  و هزینه  اولیه  مواد  نوع  دلیل  به 

20درصد گرانتر محاسبه می شود.  

رتبه ها و عناوین
مهندس نگینی در پایان این گفت و گو به رتبه هایی 
در  آرایان  گستران  سالمت  شرکت  تاکنون  که 

جشنوراه های مختلف کسب کرده اشاره کرد و گفت: 
ریاست  عمل  تا  علم  جشنواره  در  مستمر  حضور 
عنوان  با  2 طرح   ارائه  با  سال    2 جمهوری  طی 
منتخبان استان- کسب  مدال طال از کشور کرواسی 
سال  در  شیراز  مخترعان  و  مبتکران  جشنواره  در 
ریاست  دارویی  گیاهان  جشنواره  در  حضور    2014
جشنواره  در  حضور  گذشته،  سال  در  جمهوری 
منطقه ای  کوهرنگ در آذرماه سال 93  به مدیریت 

بنیاد نخبگان و ... رتبه های دیگر.  

،،
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یادی از تالشگران  بی نام و نشان
اشاره:

ارتباطات،  الکترونیک و مخابرات آنقدر در زندگی مردم این دوران تنیده شده که کسی وجود آنرا به صورت  غیر اختیاری احساس 
نمی کند هر  چند نبود و نقصان آن بسیار عذاب آور و محسوس است. یک واحد بزرگ دانشگاهی مانند واحد اصفهان )خوراسگان( با 
بیش از بیست هزار دانشجو و چند صد عضو هیات علمی و مدرس و گستردگی های ویژه و ارتباطات بین ا لمللی، بین دانشگاهی و بین 
بخشی حتما نیازمند یک شبکه قوی و کارآمد مخابراتی است که بتواند نیازهای دانشگاه را مطابق با مقتصیات زمان پاسخ گوید و تامین 
کند.  برای آگاهی از شبکه مخابرات دانشگاه با آقای احمد علیمرادی که مسئولیت این شبکه را بر عهده دارد و چندین سال است که 

به عنوان پیمانکار، خدمات مخابراتی به دانشگاه ارائه می دهد  گفت و گویی انجم دادیم که از نظرتان می گذرد. 

شبکه مخابرات دانشگاه  

نصیری  یاد  زنده  یاد  و  نام  ذکر  با  علیمرادی  آقای 
فر که قبل از ایشان این مسئولیت را عهده دار بوده 
این  مخابرات  پیمانکار  تاکنون   77 سال  از  می گوید 
واحد دانشگاهی هستم و دفتر کارما در محل دانشکده  

کشاورزی قرار دارد.  

در  اپراتور  دو  افزود:  همکارانش  خصوص  در  وی  
 6 تا    4 از ساعت  از ظهر  بعد  نفر  یک  و  روز  طول 
با  وی  می کنند.  دهی  سرویس  را  دانشگاه  مخابرات 
تشکر از خانم   ها  الهام جعفری و سمیه صادقی از 
تالش های بی دریغ آنان تقدیر کرد و یادآور شد که 
همکار دیگری به نام آقای مهران صادقیان کارهای 
شبکه را  انجام می دهد و با دلسوزی در حال فعالیت و 
کوشش است. مسئول مخابرات دانشگاه خاطر نشان 
کرد ما در حال حاضر 750 خط داخلی داریم که 420 
خط آن فعال است همچنین 215  خط شهری داریم  
که 48 خط آن روی دستگاه تلفن خانه  نصب است 
و 167 خط آن هم تلفن مستقیم واحدهای  مختلف 

است که در اختیار آنان قرار دارد. 

آقای علیمرادی افزود: 

وظایف  تشریح  در  ایشان  می کنیم.  پشتیبانی  نیز  را 
جابه جایی ها  که  کرد:  نشان  خاطر  وهمکارانش  خود 
را در داخل دانشگاه ها برعهده داریم، همچنین وصل 
تماس های بیرونی به داخل و تماس های داخلی به 
هم  را  شبکه  پشتیبانی  و  دهیم  می  انجام  را  بیرون 

آقای صادقی پیگیری می کند. 

دانشگاه  مخابراتی  توسعه  طرح  به  علیمرادی  آقای 
مخابرات  توسعه  دنبال  به  ما  گفت:  و  کرد  اشاره 
بار  فیبرنوری  طریق  از  تا  هستیم  دانشگاه  داخلی 
ترافیکی تماس را کاهش دهیم که در این صورت هم 
اپراتورهای ما راحت تر می شوند و هم خدمات بهتری 

را به کار بران ارائه می دهیم. 

ما کل تلفن های همراه اعضای محترم هیات علمی، 
داریم  اختیار  در  را  خدماتی  نیروهای  و  کارکنان 
پیشبرد  به  و  کنیم  برقرار  بهتر  را  ها  ارتباط  تابتوانیم 
و تسهیل فعالیت ها در درون دانشگاه کمک کنیم و 
حتی در این زمینه خدمات الزم را به دانشجویان عزیز 

هم ارائه می کنیم. 

تحقیقات  و  علوم  واحد  الحاق  با  اینکه  بیان  با  وی 
کار  حجم  خوراسگان  واحد  به  منطقه  مدیریت  و 
بر  عالوه  که  شد  یادآور  یافته  افزایش  ما  خدمات  و 
سیستم مرکزی در حال حاضر چند دستگاه سانترال 
راهم در دفتر رئیس دانشگاه، دانشکده دندانپزشکی، 
آنها  که  داریم  رشد  ومرکز  ریزی  برنامه  معاون  دفتر 

خاطره
مسئول مخابرات دانشگاه یادآور شد چون ما در مرکز 
ارتباط  این  ارتباطات هستیم و سال های متمادی در 
هم  زیادی  خاطرات  طبعًا  داشته ایم  خدمت  توفیق 

داریم که به دو مورد از آن اشاره می کنیم. 
- فکر می کنم ایام عید سال 77 یا 78 بود که ما در 
پشت بام دانشکده کشاورزی در حال تعمیرات بودیم 
که آقای دکتر فروغی به اتفاق مرحوم دکتر اعتباریان 

آمدند و از کار ما دیدن کردند.
برای  بزرگواری کردند و  بازدید دکتر فروغی  این  در 
هزار  یک  مبلغ  می شد  انجام  که  زحماتی  از  تقدیر 
مبلغ  از  نظر  صرف  که  دادند  عیدی  بنده  به  تومان 
دلگرمی  سبب  خیلی  ایشان  شناسامه  حق  رفتار  آن 

بنده شد. 
بیل  بود که  این  از سال ها  - خاطره دیگر در یکی 
مکانیکی در جریان حفاری های خود کابل مخابرات را 
قطع کرده بود و ارتباط های تلفنی کاماًل مختل شده 
بود که ما دو شبانه روز تالش کردیم تا توانستیم در 
حداقل زمان کابل را تعمیر و ارتباط ها را برقرار کنیم. 
ایشان در پایان با تذکر این نکته که پس از این همه 
سال همکاری دلسوزانه که به دلیل نوع کار در واقع  
که  چند  هر  و  هستیم  هم  دانشگاه  اسرار  محرم  ما 
به استخدام دانشگاه در نیامده ایم اما انتظار داریم که 
عزیزان مسئول در دانشگاه ما را جزئی از این خانواده 
به شمار آورند، به اتاق تلفخانه که سالهاست تعمیرو 
نوسازی نشده توجه کنند و ظاهر آنرا اصالح کنند و 
اگر گاهی تسهیالت و امتیازاتی به کارکنان می دهند 
وی  نبرند.  یاد  از  و  باشند  داشته  نظر  در  هم  را  ما 
همچنین افزود کارکنان مرکز مخابرات تابع قانون کار 
هستند و از تمام حقوق و مزایای خود در این ارتباط 

برخوردار می شوند. 

شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
 ،1357 سال  در  ایران   اسالمی   انقالب   پیروزی   وقوع 
آورد  وجود  به  اساسی  تغییرات  خاورمیانه،  منطقه  در 
رژیم  سوی  از  تحمیلی  جنگ  شروع  آن  مهم ترین  که 
رییس  که  سال ها  آن  در  بود.  ایران  علیه  عراق،  بعث 
جمهورعراق یعنی صدام حسین، به دنبال توسعه قدرت 
خود در منطقه بود به فکر براندازی دولت نوپای جمهوری 
ریشه  کرد؛  خاطرنشان  باید  البته  برآمد.  ایران  اسالمی 
و  صفویه  حکومت  دوران  به  کشورعراق  طلبی  توسعه 
پیدایش اختالف مرزی بین ایران و عراق و ادعای عراق 

بر حاکمیت خوزستان می رسید.
رژیم سرنگون شده ی عراق در سال های اولیه پیروزی 
ایران، به محض مشاهده سقوط رژیم  انقالب اسالمی 
را  فرصت  ایران،  در  آمریکا  موقعیت  تضعیف  و  پهلوی 
برای یک حمله نظامی مناسب دید و دست به تحریکات 
مرزی زد و عنوان کرد که خوزستان جزیی از عراق است.
به دنبال این ادعا، دولت عراق  در 26 شهریور 1359 با 
تسلیم  یادداشتی  رسمی  به  سفارت  جمهوری  اسالمی  ایران  
در بغداد، اعالم  کرد که  اعالمیه  الجزایر و عهدنامه های  
مربوط  به  مرز مشترک  و حسن  همجواری  و 3 پروتکل  
و پیوست های  آن  و دیگر موافقت نامه ها و یادداشت های  
انضمامی  به  این  عهدنامه  را یک جا و یک  جانبه  فسخ  
مقابل  در  حسین  اقدام، صدام  این  از  پس  است .  کرده  
دوربین های تلویزیون عراق، قرارداد 1975 الجزایر را که 
در آن عراق حاکمیت ایران بر خوزستان را به رسمیت 
سال  همین  شهریور  در 31  و  کرد  پاره  را  بود  شناخته 
هواپیماهای اشغالگر عراقی شهرهای خرمشهر و آبادان 
تحمیلی  جنگ  بدین ترتیب  و  بستند  گلوله  رگبار  به  را 
رژیم بعث عراق با به کارگیری توان نظامی و با عبور از 
مرزهای بین المللی و تجاوز به خاک سرزمین ایران آغاز 
شد. رژیم بعث عراق که فکر می کرد پیروز میدان است به 
اشغال خرمشهر و و محورهای جنوبی ایران پرداخت، اما 
پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، رزمندگان ایرانی در 
پی فرمان بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ایران، حضرت 
امام خمینی )ره(، با تمام قوا به مقابله با تجاوز اشغالگران 
در 3 خرداد  را  به ترتیب خرمشهر  توانستند،  و  پرداختند 
و  تیر 1361   23 در  را  ایران  جنوب  محورهای   ،1361
منطقه سومار را در تاریخ 9 مهر 1361 آزاد کنند و شهر 
»مندلی« عراق را به تصرف خود گیرند. تصرف خاک 
مندلی در عراق تنها بخش تصرفی توسط نیروهای ایرانی 
نبود، بلکه رزمندگان ایرانی در تاریخ 9 آبان 1362، طبق 
یک برنامه ریزی دقیق نظامی تا نزدیکی بصره پیشروی 

کردند.
در این جنگ ارتش اشغالگر عراق، نه تنها به طور گسترده 
از جنگ افزارهای شیمیایی علیه کردهای سرزمین خود 
مردم  بر  مرگبار  ادوات  این  از  بلکه  می کردند  استفاده 
برخی  براساس  کردند.  استفاده  نیز  ایران  نظامیان  و 
از  با استفاده  آمار منتشره؛ در طول جنگ، ارتش عراق 
سالح های شیمیایی حدود 100 هزار، مرد، زن و کودک 

را به قتل رساند.
تاریخ هشت ساله  با تمام فراز و نشیب های موجود در 

ُدَول عضو به حل اختالفات بین المللی خود از راه های 
مسالمت آمیز به نحوی که صلح و امنیت بین المللی و 
عدالت به مخاطره نیفتد، با حکم به این که در منازعه ما 
بین ایران و عراق زمینه صلح حاصل شده است، با اقدام 

براساس مواد 39 و 40 منشور ملل متحد:
1 ـ خواستار آن است که به عنوان یک قدم اولیه جهت 
حل و فصل )مناقشه( از راه مذاکره، ایران و عراق یک 
آتش بس فوری را رعایت کرده، به تمامی عملیات نظامی 
در زمین، دریا و هوا خاتمه داده و تمامی نیروهای خود 
المللی  بین  شده  شناخته  مرزهای  به  درنگ  بدون  را 

بازگردانند.
2 ـ از دبیرکل درخواست می کند که یک تیم ناظر ملل 
و  بس  آتش  بر  نظارت  و  تأیید  بررسی،  برای  را  متحد 
از دبیرکل  نماید و همچنین  اعزام  نیروها  عقب نشینی 
درخواست می نماید با مشورت طرفین درگیر، تدابیر الزم 
را اتخاذ نموده، گزارش آن را به شورای امنیت ارائه نماید.
3 ـ مصرانه می خواهد اسرای جنگی آزاد شده و پس از 
قطع مخاصمات فعال کنونی، براساس کنوانسیون سوم 
ژنو 12 اوت 1949، بدون تأخیر به کشور خود بازگردانده 

شوند.

فرماندهان شهید
پیرزی  از  پس  ایران،  علیه  عراق  تحمیلی  جنگ  وقوع 
رویداد  دومین   ،1357 سال  در  ایران  اسالمی  انقالب 
با  که؛  به شمار می رود. هرچند  این  معاصر  تاریخ  مهم 
تجاور وحشیانه ارتش بعث عراق به سرزمین پهناور ایران 
خسارات های جانی و مالی فراوانی را در پی داشت ولی 
در عین حال، این وریداد به جهانیان نشان داد که ملت 
ایران در هر شرایط و سختی حاضر به عقب نشینی از 
مقابل متجاوزان و ظالمان نخواهد بود و حضور گسترده 
و داوطلبانه اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و 
دانشجویان در کنار نیروهای ارتش و نیروهای مسلح در 
میدان جنگ هشت ساله تحمیلی عراق علیه ایران، خود 

محکم ترین سند این ادعا است.
پیرزی  از  پس  ایران،  علیه  عراق  تحمیلی  جنگ  وقوع 
رویداد  دومین   ،1357 سال  در  ایران  اسالمی  انقالب 
با  که؛  به شمار می رود. هرچند  این  معاصر  تاریخ  مهم 
تجاور وحشیانه ارتش بعث عراق به سرزمین پهناور ایران 
خسارات های جانی و مالی فراوانی را در پی داشت ولی 
در عین حال، این وریداد به جهانیان نشان داد که ملت 
ایران در هر شرایط و سختی حاضر به عقب نشینی از 
مقابل متجاوزان و ظالمان نخواهد بود و حضور گسترده 
و داوطلبانه اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و 
دانشجویان در کنار نیروهای ارتش و نیروهای مسلح در 
میدان جنگ هشت ساله تحمیلی عراق علیه ایران، خود 

دفاع مقدس، سرانجام قطعنامه 598، که هشتمین قطنامه 
شورای امنیت سازمان از ابتدای تجاوز علنی رژیم بعثی 
عراق به سرزمین ایران به شمار می رفت در تاریخ 27 تیر 
1367 با قبول جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید. 
قطع نامه های قبلی به علت جهت گیری های ناعادالنه 
در طول جنگ، از سوی ایران رد می شد ولی این قطعنامه 
جمهوری  موافقت  مورد  مثبت  نکات  داشتن  دلیل  به 

اسالمی ایران قرار گرفت.
شورای امنیت در تاریخ 18 آذرماه 1370، طی گزارشی 
دریافت  متحد  ملل  سازمان  وقت  دبیرکل  جانب  از  که 
کرده بود، عراق را به عنوان متجاوز جنگ معرفی کرد و 

عراق را موظف به پرداخت غرامت جنگ به ایران نمود.
همچنین؛ بدنبال پذیرش قطع نامه 598، مبادلهٔ اسیران 
تاریخ 26 مرداد 1369 آغاز شد و  از  نیز  بین دو کشور 
به  سال  دو کشور حدود 12  بین  اسیران  تبادل  جریان 
طول انجامید. آخرین گروه اسرای جنگی ایرانی و عراقی 
در تاریخ 26 اسفندماه 1381 به طور همزمان مبادله شدند.

بدین ترتیب هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه، با تمام 
فراز و نشیب های فروانی که داشت با قبول آتش بس از 
سوی ایران به اتمام رسید، ولی با این حال، با گذشت 
فداکاری های  و  رشادت ها  و خاطرات  یاد  هنوز  سال ها، 
زنان و مردان این مرز شهید پرور هنوز در خاطره ها باقی 
مانده و خواهد ماند. به همین منظور برای گرامی داشت 
یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس، هفته آغازین جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران یعنی 31 شهریور تا 7 مهرماه 
را در تقویم جمهوری اسالمی ایران، هفته دفاع مقدس 

نامگذاری کرده اند.

متن قطع نامه ۵۹۸:
شورای امنیت، با تأیید مجدد قطعنامه 582 خود به سال 
علی  که  این  از  عمیق  نگرانی  ابراز  با  میالدی،   1986
رغم در خواستهایش برای آتش بس، منازعه بین ایران 
و عراق به شدت سابق با تلفات شدید انسانی و تخریب 
ادامه منازعه،  آغاز و  از  ابراز تأسف  با  ادامه دارد،  مادی 
همچنین با ابراز تأسف از بمباران مراکز صرفاً مسکونی 
غیرنظامی، حمالت به کشتیرانی بی طرف یا هواپیماهای 
کشوری، نقض قوانین بین المللی انسان دوستانه و دیگر 
قوانین ناظر بر درگیری مسلحانه، بویژه کاربرد سالحهای 
ابراز  با  ژنو،   1925 پروتکل  الزامات  برخالف  شیمیایی 
نگرانی عمیق نسبت به احتمال تشدید و گسترش بیشتر 
منازعه، مصمم گردید به تمامی اقدامات نظامی بین ایران 
و عراق خاتمه بخشد، معتقد شد که می باید یک راه حل 
جامع، عادالنه، شرافتمندانه و پایدار بین ایران و عراق به 

دست آید.
تعهد همه  ویژه  به  مفاد منشور ملل متحد،  یادآوری  با 

محکم ترین سند این ادعا است.
براساس آمار منتشره از سوی بنیاد شهید اسالمی؛ آمار 
نفر  و 15  هزار  مقدس 188  دفاع  شهدای هشت سال 
است که از این تعداد 235/171 نفر در جبهه های جنگ و 
780/16 نفر بر اثر حمالت هوائی و توپ خانه ای دشمن 

به شهرها و مناطق مسکونی به شهادت رسیده اند.
تعداد 770/132 نفر از شهدا مجرد یعنی 71 درصد و بقیه 
متاهل بوده اند، 44 درصد شهدا در گروه سنی 16 تا 20 
سال و 30 درصد در گروه سنی 21 تا 25 سال، 8 درصد 
در گروه سنی 26 تا 30 سال و بقیه در سایر گروه های 

سنی قرار دارند.
میانگین سن شهدا در زمان شهادت در حدود 23 سال 
سنین  سایر  به  نسبت  ساله   20 شهدای  و  است  بوده 

بیشترین نسبت را داشته اند.
درصد  بسیجی، 19  درصد  مقدس 45  دفاع  از شهدای 
 23 بودند،  کادر  و  وظیفه  شامل  که  سپاه  نیروهای 
نیروی های ارتش که شامل نیروهای کادر و وظیفه بودند، 
8/2 درصد از نیروهای انتظامی و 3/1 درصد از نیروهای 

جهاد سازندگی بوده اند.
وضعیت شغلی شهدا در زمان شهادت بدین صورت بود 

که:
45/3 درصد شهدای دارای شغل نظامی و انتظامی، 9/2 
آموز، 1/3  دانش  درصد  مشاغل کشوری، 18/5  درصد 
آزاد و 1/2 درصد  درصد روحانی، 18/1 درصد مشاغل 

دانشجو.

مهم ترین عملیات های که در طول هشت سال 
دفاع مقدس انجام گرفت عبارتند از: عملیات پل 
نادری، عملیات سوسنگرد، عملیات نصر، عملیات ضربت 
ذوالفقار، عملیات توکل، عملیات بازی دراز،  عملیات امام 
علی )ع(، عملیات فرمانده کل قوا، عملیات رجایی و باهنر، 
عملیات  القدس،  طریق  عملیات  االئمه،  ثامن  عملیات 
اهلل )ص(، عملیات  الفجر، عملیات محمد رسول  مطلع 
رمضان،  عملیات  المقدس،  بیت  عملیات  المبین،  فتح 
عملیات مسلم بن عقیل، عملیات محرم، عملیات والفجر 
1، عملیات والفجر 2، عملیات والفجر 3، عملیات والفجر 
4، عملیات خیبر، عملیات عاشورا، عملیات بدر، عملیات 
عملیات   ،9 والفجر  عملیات   ،8 والفجر  عملیات  قادر، 
کربالی 1، عملیات کربالی 2، عملیات فتح 1، عملیات 
 ،6 کربالی  عملیات   ،5 کربالی  عملیات   ،4 کربالی 
عملیات تکمیلی کربالی 5، عملیات کربالی 7، عملیات 
کربالی 8، عملیات کربالی 10، عملیات نصر 7، عملیات 
نصر 8، عملیات بیت المقدس 2، عملیات بیت المقدس 
3، عملیات والفجر 10، عملیات بیت المقدس 4، عملیات 

بیت المقدس 6، عملیات بیت المقدس 7.

بـرگی از دفتــر هشت سال دفــاع مقـدس

،،
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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 
رشــته ها و مقاطع مختلف دانشــگاهی 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 ســاختمان اندیشــه، اتاق 

400  مراجعه کنند. 

 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 031-35354049 

   پذیرش آگهی و تبلیغات:
031-35354049
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روابط عمومی و اطالع رسانی: با صدور حکمی از سوی 
احمدعلی فروغی و با استناد به نامه دکتر علوی فاضل 
رئیس مرکز هماهنگی امور استان ها و هیأت های امنای 
بعنوان  نقش  رضا  امیر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  استانی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  دبیرخانه  سرپرست 

واحد اصفهان منصوب گردید. 
آزاد  دانشگاه  دانشگاهی  واحدهای  رؤسای  شورای  در 
اسالمی استان اصفهان که با حضور سرپرست دانشگاه 
و  فروغی  احمدعلی  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد 
رؤسای واحدهای دانشگاهی استان و رؤسای شوراهای 
بعنوان  نقش  امیررضا  گردید،  برگزار  استان  تخصصی 
رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان اصفهان معرفی شد. 
آزاد  دانشگاه  سرپرست  فروغی  جلسه  این  درابتدای 
اسالمی واحد اصفهان ابراز داشت: طرح تجمیع 2 طرحی 
نوآورانه و مبتنی بر درایت بود که آثار این طرح در چابک 
منابع  و  امکانات  در  وری  بهره  ارتقاء  و  دانشگاه  سازی 

دانشگاه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
دبیرهیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با 
اشاره به نزدیکی به آغاز سال تحصیلی جدید و ضرورت 
استان  دانشگاهی  واحدهای  در  آموزشی  رعایت ضوابط 
افزود: قدرت معلم در اجرای فرآیندهای آموزشی است و 
همکاران از جلسات اول تکلیفشان را با دانشجو روشن 
کنند، 3 جلسه غیبت دانشجو با نظر استاد باید باشد، اگر 
همین 3 جلسه غیبت با نظر استاد نباشد استاد این اختیار 

را دارد که به دانشجو بگوید درس را حذف کند. 
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با 
تأکید بر اهمیت عنصر نظم به عنوان یک عنصر بسیار 

مهم و اساسی در ارتقاء کیفیت آموزشی، اظهار کرد: من 
به عنوان یک معلم در جلسه کالس پس از اتمام تدریس 
اگر  کنم  می  سؤال  را  جلسه  همان  مطالب  دانشجو  از 
درس را بلد بود مثبت می گذارم و اگر بلد نبود، منفی 
می گذارم و اگر 2 الی 3 نفر جواب ندادند، متوجه می 
اصالح خود  پی  در  و  ام  نداشته  نفوذ کالم  شوم خودم 

برمی آیم.
فروغی با ضروری دانستن صیانت از امنیت روانی حاکم 
باید  دانشگاه  محیط  گفت:  دانشگاهی  های  محیط  بر 
محیطی سالم برای رشد و شکوفایی علمی و شکوفایی 
استعدادها باشد و الزمه تحقق این هدف تأمین امنیت 
رعایت  باید  دانشجویان  راستا،  این  در  و  است  روانی 

این  در  حجاب  رعایت  و  بکنند  را  اخالقی  شئونات 
خصوص بسیار حائز اهمیت است.

دبیرخانه  سرپرست  نقش  امیررضا  جلسه  این  ادامه  در 
هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ضمن 
کرد:  ابراز  جواداالئمه)ع(  حضرت  شهادت  ایام  تسلیت 
امیدوارم با توجه به حسن اعتمادی که سازمان مرکزی 
این  در  را  خود  وظیفه  بتوانم  داشته  من  به  دانشگاه 

مسؤولیت خطیر به بهترین شکل انجام دهم.
روحیه  با  و  بدهیم  به دست هم  اگر دست  گفت:   وی 
صداقت و همدلی حرکت کنیم خواهیم توانست در میدان 
کار از بحران ها عبور کنیم و جایگاه خود را حفظ کنیم، 
و  است  مالی  چالش  دانشگاه،  مشکل  بزرگترین  اکنون 

همه استانها درگیر این موضوع هستند. 
نقش اظهار کرد: استان اصفهان 170 مرکز آموزش عالی 
دارد و از این میان 27 واحد دانشگاه آزاد اسالمی در جای 
عالی  آموزش  در عرصه  ای  برجسته  نقش  استان  جای 
استان دارد و البته در شرایط کنونی ما با یک افت جدی 
دانشجو مواجه هستیم و باید دست به دست هم بدهیم و 

مشکالت را یک به یک حل کنیم.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  دبیرخانه  سرپرست 
تخصصی  شوراهای  نقش  بر  تأکید  با  اصفهان  واحد 
هیأت امنای استانی گفت: همکاری و کمک شوراهای 
تخصصی را در دبیرخانه استان حتمًا الزم داریم، شوراها 
و  داشت  هایی خواهیم  بندی  باشند، جمع  تر  فعال  اگر 
تعمیم  استان  واحدهای  تمام  با  را  کاربردی  های  ایده 

خواهیم داد.
استانی، کمیسیون  امنای  در ساختار هیأت  افزود:  نقش 
دائمی هیأت امنا را داریم که کارش نظارت بر مصوبات 

وجلسات هیأت امناء است و 
عملکردها  ارزیابی  بر  نظارت  نظارتی،  های  اولویت  در 

است.
شایان گفتن است امیر رضا نقش دانش آموخته دکتری 
اجرائی وی  کارنامه  در  و  است  پژوهی  آینده  تخصصی 
ریاست واحد لنجان و ریاست واحد دولت آباد به چشم 
مقاطع  که  است  جوانی  مدیران  از  نقش  خورد.  می 

تحصیلی خود را در دانشگاه آزاد اسالمی گذرانده است.
در پایان این جلسه از زحمات دکتر فقیهیان رئیس سابق 
لوح  و  قدردانی  اصفهان  استان  امنای  هیأت  دبیرخانه 

سپاسی به ایشان اهدا شد.

رئیـس دبیـرخانه هیـأت امنـای استـان اصفهان معـارفه شد

زرها جان
تو فرشته ای هستی که امسال به سن تکلیف رسیده ای و سعادت عبادت و بندگی خدا را پیدا کرده ای، 
اکنون در بلند آسمان لطف و مهربانی خدا بهتر می توانی پرواز کنی و به موفقیت و رستگاری برسی، جشن 

تکلیف بر تو و همه نو بندگان خوب خدا مبارک باد.
» از طرف خانواده زهرا صادقی «

اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست  فروغی  دکتر  آقای  جناب 
انتصاب شایسته حضرتعالی بعنوان رئیس شورای سیاستگذاری سما استان 

اصفهان تبریک می گوییم و برای حضرتعالی آرزوی توفیق روز افزون را داریم.

اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی

جناب آقای دکتر فروغی ارتقاء مرتبه علمی حضرتعالی را به درجه استادی 
تبریک می گوییم.

اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی

بعنوان  حضرتعالی  شایسته  انتصاب  نقش  امیررضا  دکتر  آقای  جناب 
را  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  دبیرخانه  رئیس 

تبریک می گوییم.
اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی

جناب آقای دکتر صافی دستجردی بدین وسیله از زحمات و تالش های 
اصفهان  استان  سما  سیاستگذاری  شورای  ریاست  دوره  در  جنابعالی 

تقدیر و تشکر می نماییم.
اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی


