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مقام معظم رهبری:

محيط دانشگاه، بايد محيط دينى باشــد. بايد اين را تأمين كنيم. و اين نمى شود، مگر 
اين كه شــما كه رؤسا و مسئوالن دستگاههاى دانشگاهى كشور هستيد ... صددرصد با 
تعصب دينى و انقالبى و پايبندى شديد و اصرار بر اين كه بايد دين حاكميت پيدا كند و 

چترى بر زندگى محيط دانشگاه بزند، اين هدف را تعقيب كنيد.
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رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در پایان با ارج نهادن 
به این تالش ها، برای دکتر فروغی و همکاران 
وی توفیقات روز افزون را از درگاه خداوند تبارک 

و تعالی مسألت کرده است. 

ساختار  ابالغی  بخشنامه  به  توجه  با  دعاگویی 
آزاد  دانشگاه  آموزشی  مراکز  و  واحدها  سازمانی 
بزرگ،  بزرگ،  بسیار  جامع،  درجه   5 در  اسالمی 

متوسط و کوچک و مراکز آموزشی گفت: ...

نیازمند  شهیدان  پیام  به  امروز  ایران،  عزیز  ملّت 
است؛ احتیاج به این پیام دارد. ملّت ما احتیاج دارد 
به این پیام امیدبخش، این پیام افشاگر، این پیام 
که  معنوی  روحّیه ی  و  معنوی  ابتهاج  از  سرشار 

شهدا به ما میدهند.

تقدیر میرزاده از برگزاری موفق کنفرانس 

آسایهل در واحد اصفهان )خوراسگان( 

ارتقاء و تثبیت جایگاه سازمانی روابط 
عمومی واحدها در ساختار تشکیالتی 

جدید دانشگاه آزاد اسالمی

رهبر معظم انقالب: 
مّلت عزیز ایران، امروز به پیام 

شهیدان نیازمند است

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

بهشتی، در قامت یک ملت

دفتر  انفجار  فاجعه  یادآور   ، تیرماه 
و  اسالمی  جمهوری  حزب  مرکزی 
انقالب اسالمی،  شهادت مرد بزرگ 
شهید مظلوم دکتر بهشتی و 72 تن 

از یاران شهید آن بزرگوار است.
تأمل  قابل  زاویه  دو  از  حادثه  این 
تروریسم و حقوق  اول مسئله  است. 
به  غرب  فرهنگ  متأسفانه  که  بشر 
چندین  دارد.  ای  گانه  دو  نگاه  آن 
اسالمی  کشورهای  در  است  سال 
گناه  بی  مردم  از  گروه  گروه  تقریبًا 
قربانی تروریسم می شوند و مدیریت 
شیطانی استکبار در پشت صحنه آن 
بر همگان ثابت شده و دنیای متمدن 
نشان  آن  برابر  در  موثری  واکنش 
نمی دهد ولی اگر یک غربی زخمی 
تبلیغاتی  های  دستگاه  تمام  بردارد 
می شوند.  بسیج  او  از  حمایت  در 
دفتر  رحم  بی  عامالن  نیز  اکنون  و 
اسالمی  جمهوری  حزب  مرکزی 
تحت حمایت غرب به مظلوم نمایی 

مشغولند.
عظیم  شخصیت  به  توجه  دوم  نگاه 
به  و  فاجعه  این  شهدای  از  بسیاری 
ویژه شهید مظلوم دکتر بهشتی است 
امام فقیدمان، او یک  که به فرموده 

ملت بود برای ملت ما.
بهشتی  دکتر  ویژگی  بزرگترین 
و  منظم  رفتار  و  یافته  سازمان  تفکر 
زبانزد عام و  بود که  تشکیالتی وی 
خاص است. او در این راستا الگو ها 

برجای  خود  از  را  هایی  یادگیری  و 
تا همیشه  ما  اسالمی  نظام  که  نهاد 
می تواند از آن بهره بجوید. تردیدی 
دوران  در  اسالمی  نظام  که  نیست 
متناظری  اخیر  های  قرن  و  معاصر 
بگیرد  الگو  آن  از  بتواند  که  نداشته 
الگوهای  تدوین  به  باید  خودش  و 
عنوان  پرداخت.  می  نظر  مورد 
قانون  تدوین  و  اسالمی  جمهوری 
مدنی  های  نهاد  به  توجه  و  اساسی 
اهداف  به ضرورت  که  تشکیالتی  و 
از  ماه های پس  اولین  نظام در  این 
پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفت 
و حیطه های وسیع نظری در ارتباط 
دنیای  در  اسالمی  نظام  تعریف  با 
اقداماتی  ترین  مهم  جمله  از  معاصر 
بهشتی  بود که در تکوین آن شهید 
یا  و  ایفا کرد  را  اول  آن نقش  یا در 
حساب  به  آنها  ارکان  ترین  مهم  از 

می آمد. 
مراتب  به  توجه  با  که  است  روشن 
جهادی  و  مدیریتی  تقوایی،  علمی، 
جز  پاداشی  هر  گرانمایه  شهید  آن 
مقام واالی شهادت و معامله با خدا 
حضور  برکات  اما  نبود  او  خور  در 
کوتاه مدت وی در ماه های نخستین 
پس از پیروزی انقالب اسالمی نشان 
داد که گنج حضور وی در سال های 
توانست  می  اندازه  چه  تا  نیز  بعد 
وجود  از  را  نظام  و  کشور  و  مردم 
اینجانب  و  سازد  منتغع  گرانقدرش 
از رسالت های  اعتقاد دارم که یکی 
سلوک  و  اندیشه  بازخوانی  دانشگاه 
عزیزانی چون شهید بهشتی است تا 
ما بهتر بتوانیم نسبت به ویژگی های 
فکری و سبک زندگی اجتماعی آنان 
شناخت پیدا کنیم و آنرا برای توسعه 
کشور و اعتالی نظام اسالمی به کار 

گیریم.
   

 سالروز فاجعه هفتم تیر و شهادت دکتر بهشتی گرامی باد

دبیر هیأت امنای استان اصفهان:

در ساختار جدید، شوراهای تخصصی نقش 
مؤثری در پیشبرد اهداف دانشگاه خواهند داشت 
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عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مرکز  گزارش  به 
به  توجه  با  دعاگویی  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
بخشنامه ابالغی ساختار سازمانی واحدها و مراکز 
جامع،  درجه   5 در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آموزشی 
مراکز  و  کوچک  و  متوسط  بزرگ،  بزرگ،  بسیار 
آموزشی گفت: بخشنامه حاضر پس از تایید ریاست 
محترم دانشگاه و توسط معاونت برنامه ریزی ابالغ 
ریاست  تاکید  و  توجه  اساس  بر  که  است  شده 
محترم دانشگاه بر نقش کلیدی و ماموریت های 
حوزه روابط عمومی جایگاه سازمانی این حوزه از 
وضعیت مناسب و قابل قبولی برخوردار خواهد بود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد حوزه ریاست و روابط 
عمومی در ساختار تشکیالتی جدید، جایگاه روابط 
عمومی در واحدهای جامع اداره کل ، بسیار بزرگ 
دفتر  کوچک  و  اداره  متوسط  و  بزرگ   ، مدیریت 
ریاست و روابط عمومی پیش بینی شده است، که 
تصویب  به  گرفته  صورت  پیگیری  با  خوشبختانه 
کارگروه ذیربط و نهایتا ریاست عالیه دانشگاه رسید.
عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مرکز  سرپرست 
ماه   21 طی  اینکه  بیان  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  جدید،  مدیریت  دوران  در  و  گذشته 
از  بیش  ارتقاء  و  ساماندهی  مسیر  در  اسالمی 
پیش علمی و سازمانی در حرکت بوده و اقداماتی 
همچون دو طرح تجمیع صورت گرفته در همین 
نحوه  جدید  بخشنامه  ابالغ  گفت:  راستاست 
سازماندهی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد 
اسالمی اقدامی متناسب با نیازها و ماموریت های 
روز دانشگاه و گامی در جهت تحقق طرح تجمیع 

دو و متناسب با اهداف این طرح است.
روابط  اخیر  جایگاه  با  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
و  علمی  رویکرد   ، مراکز  و  واحدها  عمومی 
بر  آنها  گذاری  اثر  و  ها  عمومی  روابط  تخصصی 
حوزه مخاطبین باالخص جامعه کارکنان و اعضاء 
و  التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  علمی،  هیات 
آزاد اسالمی بیش  متقاضیان تحصیل در دانشگاه 

از پیش ارتقا یابد.
روابط  جدید  وظایف  شرح  و  ها  ماموریت  ابالغ 

عمومی های واحد های دانشگاه آزاد اسالمی
دعاگویی همچنین با تشریح برنامه های پیش روی 
مرکز حوزه ریاست ، از برگزاری نشست سراسری 
آزاد  دانشگاه  های  واحد  عمومی  روابط  مسئولین 

اسالمی در شهریور ماه خبر داد.
عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مرکز  سرپرست 
دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه از جمله وظیفه 
روابط  نیز  و  ریاست  حوزه  در  همکاران  اصلی 
انتقال و تبیین صحیح و به موقع دیدگاه  عمومی 
راه  از  است،  دانشگاه  مدیریت  نظرات  نقطه  و  ها 
اندازی آزمایشی سامانه روابط عمومی های واحدها 
نهایی آن در نشست  و مراکز دانشگاه و رونمایی 
های  واحد  عمومی  روابط  مسئولین  سراسری 

دانشگاه آزاد اسالمی در سال جاری خبر داد.
و  ها  العمل  دستور  نمودن  اجرایی  و  ابالغ  وی 
شرح وظایف روابط عمومی واحدها را که در قالب 
نشست  و   69 اجالس  تخصصی  های  کمیسیون 
مدیران روابط عمومی واحدهای مراکز استان ها به 
دست آمده است را از اولین اقدامات پیش رو برای 
نزدیک کردن و یکسان سازی الگوهای اجرایی در 
حوزه روابط عمومی واحدها در عین حفظ استقالل 

آنها خواند.
وی همچنین برگزاری موفق برنامه ها و اجالس 
در  واحدها  و  مرکزی  سازمان  در  سراسری  های 
همچون  ای  منطقه  و  المللی  بین   ، ملی  سطوح 
جشنواره فرهیختگان که با حضور ریاست محترم 

جمهور و ریاست محترم هیات امنا و هیات موسس 
دانشگاه و بدون کمترین حاشیه صورت گرفته را 

نشانه ای از توانمندی این مجموعه بر شمرد.
دعاگویی انتشار اولین نشریه سراسری کارکنان و 
ایشان  را توسط خود  اعضاء هیات علمی دانشگاه 
 « عنوان  با  دانشگاه  روابط عمومی  با همکاری  و 
واحدها  سانی  اطالع  های  سامانه  پایش   ، چاره« 
و مراکز، تقویت سامانه های اطالع رسانی ،چاپ 
در  مرکزی  سازمان  خبرنامه  غیرمتمرکز  توزیع  و 
سطح واحدها را از جمله اقدامات در دست اجرای 

این حوزه برشمرد.
رصد و پیگیری مستمر اجرای دستورات و بخشنامه 

های ریاست دانشگاه

وی در ادامه با تشریح اینکه الزمه دست یابی به 
اهداف تعیین شده توسط هیات امنا محترم دانشگاه 
های  برنامه  کامل  و  صحیح  اجرای  و  همراهی 
بر ضرورت  واحدهاست  تمامی  توسط  تعیین شده 
ارزیابی میزان تحقق اهداف و برنامه های دانشگاه 
نظرات  نقطه  و  برنامه ها  پایش میدانی  و  و رصد 
توسط  موردی  و  کلی  به صورت  دانشگاه  ریاست 
اداره کل نظارت و پیگیری حوزه ریاست خبر داد 
وگفت: تعدد و تنوع ایده ها و برنامه های ریاست 
نظام  بازتعریف  به  نسبت  تا  شد  موجب  دانشگاه 
پیگیری در حوزه ریاست دانشگاه اقدام کنیم که با 
همکاری مدیریت های ذیربط مستمرا و به شکل 
کلی و موردی اجرای دقیق دستورات و بخشنامه 
های ریاست دانشگاه را به جد پیگیری خواهیم کرد

،،،،
دعاگویی خبر داد: 

ارتقاء و تثبیت جایگاه سازمانی روابط عمومی واحدها در ساختار 
تشکیالتی جدید دانشگاه آزاد اسالمی 

ابالغ ماموریت ها و شرح وظایف جدید روابط عمومی های واحد های دانشگاه آزاد اسالمی

بازدید هیات بورد پرستاری 
وزارت بهـداشـت از 
دانشکـده پـرستاری

دکتر  قبلی،  هماهنگی  با  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
ارزشیابی  عباس زاده و دکتر احمدی، اعضای هیات ممتحنه و 
پرستاری )بورد ( وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خانم 
دکتردرخوش، رابط وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی، خانم 
دکتر نصرآبادی رئیس اداره خدمات پرستاری و مامایی دانشگاه 
قلمکاری،  دکتر  ریاست،  فروغی  دکتر  با  همراه  اسالمی،  آزاد 
با همراهی  پزشکی  علوم  معاون  عابدی،  دکتر  آموزشی،  معاون 
هیات رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان(، از این دانشکده بازدید به عمل آوردند.
ریاست،  دفاتر  شامل؛  دانشکده  امکانات  و  فضا  بازدید،  این  در 
معاون آموزشیـ  دانشجویی، مدیران گروه کارشناسی پرستاری و 
مامایی و کارشناسی ارشد پرستاری، اداره آموزش، اداره پژوهش 
ارزیابی  بررسی  مورد  سالمندی  پرستاری  تحقیقات  مرکز  و 

نمایندگان وزارت بهداشت قرار گرفت.
همچنین دفاتر استادان، کالس ها، کتابخانه اختصاصی، سایت 
اختصاصی دانشجویان، سایت دانشکده، مجموعه آموزش مهارت 
های بالینی، آزمایشگاه ها، دفتر انجمن علمی دانشجویان، دفتر 
آموزش و توسعه پزشکی )EDO( و مدارک و مستندات مربوط 

مورد بازدید قرار گرفت. 
فارابی  و  چمران  بیمارستان  در  بازدید  گروه  اعضای  ادامه،  در 
حضور یافتند و با دانشجویان کارآموز این دانشکده گفتگو نمودند 
این برنامه، جلسه گفتگوی اختصاصی اعضای  و آخرین مرحله 

گروه بازدید با دانشجویان دانشکده بود. 
در  کار  کیفیت  افزایش  برای  گروه  این  پیشنهادات  ترین  مهم 
دانشکده، جذب کافی هیات علمی به ویژه هیات علمی بالینی، 
علمی  رتبه  ارتقای  جهت  علمی  هیات  اعضای  بیشتر  تالش 
و  مامایی  ارشد  تکمیلی  تحصیالت  مجوز  کسب  برای  خویش 
دانشجو  پذیرش  تعادل مناسب در  و  آینده  در  پرستاری  دکتری 

بود.

آموزشی  معاون  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و 
اصفهان)خوراسگان( از تصویب سه رشته دکتری و 
یک رشته کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی 

خبر داد. 

با  افزود:  خبر  این  اعالم  با  قلمکاری  غالمرضا 
معاونت  حوزه  توسط  گرفته  صورت  پیگیریهای 
مجوز  دانشگاه،  این  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی 
راه اندازی رشته های دکتری مهندسی برق ـ قدرت، 
کالم  و  فلسفه  ـ  اسالمی  معارف  و  الهیات  دکتری 
اسالمی و دکتری معماری و همچنین مجوز رشته 
کارشناسی ارشد حسابداری از سوی شورای گسترش 
آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر 
و ابالغ گردید. معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و 

دکترحمید  رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
نامه  اسالمی طی  آزاد  دانشگاه  رئیس  میرزاده 
های  تالش  از  فروغی،  دکتر  به  خطاب  ای 
صورت گرفته در امر برگزاری موفق کنفرانس 
آزاد  دانشگاه  در   2015 آسایهل  المللی  بین 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( تقدیر کرد.
تالش  به  اشاره  با  میرزاده  حمید  نامه،  دراین 
های کلیه کارکنان متعهد دانشگاه آزاد اسالمی 

موفقیت  برگزاری  اصفهان)خوراسگان(،  واحد 
را   2015 آسایهل  المللی  بین  کنفرانس  آمیز 
آزاد  دانشگاه  های  توانمندی  و  اقتدار  از  نشان 

اسالمی ارزیابی کرده است.
ارج  با  پایان  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
نهادن به این تالش ها، برای دکتر فروغی و 
درگاه  از  را  افزون  روز  توفیقات  وی  همکاران 

خداوند تبارک و تعالی مسألت کرده است. 
المللی  بین  کنفرانس  است  یادآوری  به  الزم 
آسایهل 2015 )انجمن مؤسسات آموزش عالی 
از  بیش  رؤسای  حضور  با  آسیا(  شرق  جنوب 
90  دانشگاه از قاره های آسیا، اروپا، آمریکای 

شمالی، آفریقا و اقیانوسیه و صدها میهمان از 
دانشگاهی کشور و سازمان مرکزی  واحدهای 
دانشگاه، به مدت 2 روز از دوم تا سوم خرداد 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  میزبانی  به  ماه 

اصفهان)خوراسگان(، برگزار گردید. 
میان  نامه  تفاهم  دهها  مهم  کنفرانس  این  در 
اروپا،  از  هایی  دانشگاه  و  داخل  دانشگاههای 
گسترش  منظور  به  آمریکا  و  اقیانوسیه  آسیا، 
همکاری های مشترک به امضاء طرفین رسید 
و در جلسه هیأت امنای آسایهل که در اصفهان 
برگزار شد، دانشگاه آزاد اسالمی از سال 2016 

به عنوان رئیس این انجمن برگزیده شد.

طی نامه ای به فروغی صورت  گرفت :

تقدیر میرزاده از برگزاری موفق کنفرانس آسایهل در واحد 
اصفهان )خوراسگان( 

رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان اصفهان:

در طرح تجمیع 2 هیأت امناء با رویکردی فعال تر 
به اداره امور خواهند پرداخت 

رسانی:  اطالع  و  عمومی  روابط 
برابر بخشنامه جدید صادره و طرح 
استان  هماهنگی  ستاد   ،2 تجمیع 
با  استانی  امنای  هیأت  و  حذف 
رویکردی فعال تر و پویا تر به اداره 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امور 

خواهد پرداخت.
دبیرخانه  رئیس  فقیهیان  حسین 
آزاد اسالمی  دانشگاه  امنای  هیأت 
استان اصفهان با اعالم این مطلب 
از نقاط قوت این بخشنامه،  افزود: 
تخصصی  شوراهای  اندازی  راه 
شوراها  این  تشکیل  که  است 
البته  و  است  انتخاباتی  بصورت 
از  هم  تخصصی  های  کمیسیون 

دیگر ارکان ساختار جدید است .
امنای  هیأت  دبیرخانه  رئیس 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
گیری  شکل  کرد:  اظهار  اصفهان 
تشکیالتی  تر ساختار  هرچه سریع 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
بیشتر  هرچه  پیگیری  به  اصفهان 
واحدها  مطالبات  و  ها  خواسته 

خواهد انجامید .
شوراهای  تشکیل  گفت:  فقیهیان 

اهمیت  از  میان  این  در  تخصصی 
شوراهای  است،  برخوردار  باالیی 
تخصصی در پیشبرد سیاست های 
توسط شوراهای  اتخاذ شده  کالن 
در  مرکزی  سازمان  در  راهبردی 
موثر  مربوطه،  تخصصی  حوزه 
هم  ما  انتظار  البته  و  بود  خواهند 
این شوراها  آن است که منتخبین 
جلسات  منظم  تشکیل  به  نسبت 
شوراها و انجام وظایف خود همت 

گمارند .
وی عنوان کرد: عالی ترین شورای 
استان  شورای  استان،  در  اجرایی 
دبیر  عضویت  بر  عالوه  که  است 
دبیرخانه،  رئیس  و  امناء  هیأت 
و  تخصصی  شوراهای  روسای 
این شورا،  استان در  معاون سمای 

عضویت خواهند داشت.
دبیر  حضور  با  که  ای  جلسه  در 
و  رؤسا  شرکت  با  و  امناء  هیأت 
دانشگاهی  واحدهای  معاونین 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
از  پس  شد،  تشکیل  اصفهان 
خصوص  در  نظر  تبادل  و  تبیین 
ساختار جدید دانشگاه آزاد اسالمی 

شوراهای  روسای  ها،  استان  در 
فناوری،  و  پژوهش  مالی،  و  اداری 
و  دانشجویی،فرهنگی  آموزشی، 
ورزشی و شورای عمرانی، در یک 
شدند.  برگزیده  عمومی،  انتخابات 
زیر  قرار  به  منتخبین  مشخصات 

است؛ 
رئیس شورای اداری و مالی؛ دکتر 
معاون  میرطاوسی  حمیدرضا  سید 

اداری و مالی واحد شهرضا، 
رئیس شورای فرهنگی، دانشجویی 
جاللی  علیرضا  دکتر  ورزشی؛  و 
واحد  دانشجویی  معاون  زند، 

اصفهان)خوراسگان(، 
مهندس  عمران؛  شورای  رئیس 
تقی مهندس، معاون عمرانی واحد 

خمینی شهر،
فناوری؛  و  پژوهش  شورای  رئیس 
دکتر پیام نجفی معاون پژوهش و 
فناوری واحد اصفهان)خوراسگان(،

و  آموزشی  شورای  رئیس 
عبداله  دکتر  تکمیلی؛  تحصیالت 

هادی، سرپرست واحد مبارکه. 

رئیس شورای فرهنگی، دانشجویی و ورزشی استان اصفهان عنوان کرد:

حضور گسترده دانشگاه آزاد اسالمی در 
دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان اصفهان

روابط عمومی و اطالع رسانی: دانشگاه آزاد اسالمی 
با ارائه پژوهش های قرآنی، پایان نامه های قرآنی، 
و  قرآنی  مقاالت همایش های  نشریات،  مجموعه 
فرهنگی، تالیفات اساتید و دانشجویان در حوزه قرآن 
اساتید و دانشجویان  افزارهای قرآنی  نرم  و عترت، 
دوازدهمین  در  نگاه  یک  در  قرآنی  های  برنامه  و 
نمایشگاه قرآن و عترت استان اصفهان حضور فعال 

دارد. 
علیرضا جاللی زند با اعالم این مطلب افزود: حضور 
استانی، فرصتی  نمایشگاه  در  آزاد اسالمی  دانشگاه 
مناسب برای آگاهی جامعه از فعالیت های خوب و 
منحصر به فرد دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه قرآن 

و عترت است.
رئیس شورای فرهنگی، دانشجویی و ورزشی دانشگاه 
برگزاری  به  اشاره  با  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد 
آن  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عترت  و  قرآن  مسابقات 
را در نوع خود بی نظیر خواند و افزود: در واحدها و 
مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
به عنوان پیشتاز این مسابقات بیش از بیست و پنج 

هزار نفر از اساتید، دانشجویان و کارکنان در بخش 
ادبیات دینی و  های مختلف کتبی، شفاهی، هنر و 

پژوهش های دینی شرکت نموده اند.
وی همچنین با اشاره به اینکه فعالیت های قرآنی 
حجم  وکمی  کیفی  لحاظ  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
گسترده ای دارد که  امکان ارائه همه آثار در غرفه 
زودی  به  کرد:  نشان  خاطر  ندارد،  وجود  نمایشگاه 
نمایشگاهی از آثار منتخب هنری و تجسمی اساتید 
استان اصفهان  آزاد اسالمی  دانشگاه  دانشجویان  و 
فرهنگ  کل  اداره  عترت  و  قرآن  اداره  همکاری  با 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان در تاالر کوثر برای 

بازدید عموم مردم دائر خواهد شد. 
برکت  و  خیر  پر  ماه  با  همزمان  است  ذکر  شایان 
استان  نمایشگاه قرآن و عترت  رمضان دوازدهمین 
اصفهان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان افتتاح و دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان به نمایندگی از واحدهای دانشگاهی در این 

نمایشگاه  شرکت می نماید.
یادآور می شود در طول برگزاری نمایشگاه دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان اقدام به برگزاری مسابقه 
قرآنی در محضر نور نموده و هر شب به ده نفر از 

برگزیدگان هدایایی به رسم یادبود اهداء می گردد.

نظر به ظرفیت های موجود در مجموعه هیأت علمی 
و امکانات آموزشی و پژوهشی این واحد دانشگاهی، 
بر 24 رشته  بالغ  و  از 22 رشته دکتری جدید  بیش 
کارشناسی ارشد جدید نیز در شورای گسترش وزارت 
علوم مراحل تصویب را طی می کنند که در صورت 
ابالغ مصوبه هر کدام نسبت به اطالع رسانی اقدام 
خواهد شد. شایان گفتن است در حال حاضر دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( بدون احتساب 
کارشناسی  رشته  دکتری، 73  رشته  دارای 50  سما، 
 19500 از  بیش  و  کارشناسی  رشته   37 و  ارشد 

دانشجو است.

معاون آموزشی واحد اصفهان)خوراسگان( خبر داد:

اعالم موافقت وزارت علوم با سه رشته جدید دکتری در واحد اصفهان)خوراسگان(



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  سی و چهارم 
تیر ماه 1394

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره سی و چهارم 
تیر ماه 1394
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رهبر معظم انقالب: 

مّلت عزیز ایران، امروز به پیام شهیدان نیازمند است

گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدار خانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای 
استان تهران )در دهمین روز ماه مبارک رمضان 1436 در حسینیه ی امام خمینی رحمه اهلل(

یکی از برکات انقالب اسالمی، بازتولید 
زمان  این  در  اسالمی  اساسی  معارف 
را  بزرگ  معارف  این  از  خیلی  است. 
لکن  داشتیم  ذهنها  در  و  کتابها  در  ما 
را مجّسم  معارف  این  انقالب اسالمی 

کرد و تحّقق عینی داد.
زنده کننده ی  و  برانگیزاننده  نقش 
مسلِم.  اجتماعی  نظام  در  شهادت 
کسانی  به  میدهند  بشارت  شهیدان 
من  مثل   - نشدند  ملحق  آنها  به  که 
و شما - که در این راه نه بیم هست، 
بهجت  هست  هرچه  هست؛  اندوه  نه 
است،  نشاط  است،  ابتهاج)3(  است، 
درس  این  است؛  امید  است،  روحّیه 
تاریخ  در مجموعه ی  این درس  است. 

جمهوری اسالمی تکرار شد؛
نبود؛  کوچکی  حادثه ی  تیر  هفتم   
مدیران برجسته ی مؤثِّر حاضر در نظام 
کردن،  نابود  یکجا   - را  نفر   72  - را 
مثل  شخصّیتی  که  ظاهر.  حسب  به 
است؛  اینها  میان  در  بهشتی  شهید 
بود،  زمان  نوادر  جزو  بهشتی  شهید 
جزو کسانی بود که نظیر او را انسان در 

نسلهای پیاپی کمتر پیدا میکند.
از آثار این حادثه، نشاط معنوی و ابتهاج 
حادثه،  این  آثار  از  بود.  مردم  معنوی 
رسوخ  و  قّوت  و  قدرت  دادن  نشان 
انقالب، در اعماق جامعه بود؛ دشمنان 
دیدند  کردند؛  را  خودشان  کار  حساب 
این حادثه ای که در هر کشوری اتّفاق 
می افتاد آن نظام را متالشی می کرد، 

به تعبیر بعضی دوستان، خوب است این 
هفتم تا دوازدهم تیر را هفته ی »حقوق 
واقعًا  بکنیم.  اعالم  آمریکایی«  بشر 
حقوق بشر آمریکایی در این چندروز در 
کشور ما یک چیز واضح و بارزی است 

. و از این قبیل الی  ماشاءاللَّ
آن کسانی که امروز سعی می کنند از 
این هیوال - که سیاستهای آمریکایی و 
سیاستهای بعضی از دنباله روان آمریکا 
معّرفی  موّجهی  چهره ی  یک   - است 
اینها  میکنند؛  خیانت  دارند  اینها  کنند، 
که  کسانی  این  میکنند.  جنایت  دارند 
میکنند،  کتمان  را  روشن  حقیقت  این 
زیر  در  را  خباثت آلود  دشمنی  این 
اینها دارند  پرده های توجیه میپوشانند، 
خیانت میکنند به این ملّت. کشور ما و 
ملّت ما احتیاج دارد دشمن را بشناسد، 

عمق دشمنی را بفهمد.
ملّت عزیز ایران، امروز به پیام شهیدان 
پیام  این  به  احتیاج  است؛  نیازمند 
پیام  این  به  دارد  احتیاج  ما  ملّت  دارد. 
پیام  این  افشاگر،  پیام  این  امیدبخش، 
روحّیه ی  و  معنوی  ابتهاج  از  سرشار 
و  میدهند.  ما  به  شهدا  که  معنوی 
ملّت، مدیون شهدا است و مدیون شما 
خانواده های شهدا است؛ همه مدیونیم. 
آن کسانی که این را کتمان کنند، آن 
شهیدان  نام  نیستند  حاضر  که  کسانی 
نام  هرجا  و  بشود  برده  عظمت  به 
برده  شهدا  نام  یا  بشود  برده  شهیدی 
بشود و تجلیلی از شهدا بشود کأنّه به 
آنها دارند زخم میزنند، اینها بیگانگان از 
مصالح این ملّتند؛ اینها اجنبی اند؛ حاال 
شناسنامه ]شان [ ایرانی است اّما در واقع 
ایران یک رو و  ملّت  با  اینها  اجنبی اند؛ 

یک دل نیستند.

به استحکام بیشتر ملّت ایران منتهی شد؛ فهمیدند که با این انقالب 
نمی شود خشن برخورد کرد، جواب نمیدهد؛ این را احساس کردند.

 از جمله ی آثار مهّم این حادثه در طول زمان تا امروز، افشاگری است؛ 
افشاگری قدرتهای استکباری مّدعی حقوق بشر همان کسانی که این 
این کشور مرتکب شدند،  را در  را و جنایات تروریستی دیگر  جنایت 
آزادانه در کشورهای اروپایی و آمریکا مشغول حرکتند؛ با مسئوالن و 
سران آن کشورها مالقات میکنند، برای آنها سخنرانِی حقوق بشری 
مّدعیان حقوق  که  داد  نشان  این  باالتر؟  افشاگری  این  از  میگذارند! 
دورویی  و  نفاق  از  حّدی  چه  در  تروریسم،  با  ضّدیت  مدعیان  بشر، 
و دروغگویی قرار دارند؛ این را امروز همه دارند در مقابل چشمشان 

می بینند.
امروز هم شهدا در حال تقویت روحّیه ی ملّت ایرانند. همین چند روز 
قبل از این، 270 شهید وارد تهران شدند و شما دیدید چه حادثه ای 
درست شد؛ چه شوری، چه هیجانی! نقطه ی مقابل دلسردی ها، نقطه ی 
مقابل نومیدی ها، نقطه ی مقابل رکود و رکونها؛)6( تحّرک، آمادگی، 

شوق، عشق، آرمان گرایی؛ این کار شهدا است.

این کتابهایی را که مربوط به زندگی شهدا است، بنده گاهی میخوانم؛ 
از  میگیرم  روحّیه  بنده  میگیرم،  بنده درس  است؛  حقیقتًا درس دهنده 
بودند،  اینها چه شخصّیت هایی  این کتابها؛ نشان میدهد که  خواندن 
چه روحّیاتی داشتند، چه عظمتی داشتند، چه خدمتی کردند با این ایثار 

خودشان؛ جان خودشان را کف دست گرفتند وارد میدان شدند.
این را همه بدانند: امروز کشور به شناخت دشمن [نیاز دارد[. دشمن 
را بشناسیم؛ دشمنان جهانی که خودشان را به وسیله ی انواع و اقسام 
اقالم آرایشِی رسانه ای و تبلیغاتی بزک می کنند و در مقابل چشم قرار 

می دهند، بشناسیم؛ آمریکا را بشناسیم.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  اسالمی،  آزاد 
اسالمی با بیان این مطلب گفت: حفظ محیط زیست به 
عنوان یکی از اولویت های پژوهشی در برنامه راهبردی 

پژوهش و فناوری این دانشگاه است.

کنسرسیوم  اینکه  به  اشاره  با  فراهانی  واشقانی  دکتر 
از  ریزگردها  پدیده  با  مبارزه  برای  آزاد اسالمی  دانشگاه 
واحد  پژوهشگران  افزود:  است،  شده  تشکیل   93 اسفند 
خوراسگان، اقدام به تولید ذرات نانو رس کردند که همراه 
با محلول خاصی روی سطح زمین پاشیده می شود و به 
نحو موفقیت آمیزی می تواند ریزگردها را مهار کند و هم 
با  نانورس  ذرات  خرید  برای  اصفهان  اکنون، شهرداری 
دانشگاه آزاد اسالمی قرار داد بسته تا به صورت میدانی از 

این محصول در شرق شهر اصفهان استفاده کند.
و  خورشیدی  باطری  از  استفاده  گسترش  افزود:  وی 
سامانه آبیاری فضای سبز با سیستم فاضالب در تمامی 
این  اقدامات  دیگر  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای 

دانشگاه برای حفاظت از محیط زیست می باشد.
واشقانی از برنامه های در حال اجرای مدیریت دانشگاه 

و  داد  خبر  نیز  کاغذ  مصرف  کاهش  برای  اسالمی  آزاد 
یکی  است.  شده  انجام  راستا  این  در  اقدام  دو  افزود: 
برای  الکترونیکی  سامانه  اندازی  راه  اقدامات،  این  از 
مکاتبات اداری است که در سازمان مرکزی از حدود یک 
واحدهای  سایر  در  اکنون  هم  و  پیش شروع شده  سال 

دانشگاهی نیز در حال گسترش است.
به گفته معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی، 
این اقدام نه تنها به لحاظ مالی برای دانشگاه آزاد اسالمی 
سودمند است بلکه مصرف کاغذ را نیز در دانشگاه پایین 

می آورد.
واشقانی با تاکید بر اینکه محیط زیست به صورت امانت 
در اختیار بشر است، گفت: یک ماه پیش از سوی دکتر 
به تمام واحدهای  آزاد اسالمی  میرزاده ریاست دانشگاه 
کاغذ  حجم  کاهش  برای  که  شد  ابالغ  دانشگاه  این 

ها  نامه  پایان  نگارش  در  کاغذ  طرف  دو  از  مصرفی، 
استفاده شود.

و  کوچک  صفحات  شامل  که  ها  نانورس  است  گفتنی 
 100 قطر  و  1نانومتر  حدود  ضخامت  به  رسی  نامنظم 
نانومتر می باشند، مواد منحصر به فردی هستند که به 
عنوان مواد افزودنی برای ساخت نانوکامپوزیت ها و بهبود 
قابل توجه خواص مواد پلیمری به کار می روند. نانورس 
از  کم)کمتر  مقادیر  با  و  شده  آماده  خوبی  به  که  هایی 
می  شوند،  می  اضافه  پلیمری  ترکیب  یک  به   )%5
خیلی  تفاوت  )بدون  پلیمری  های  نانوکامپوزیت  توانند 
خصوصیات  که  کنند  تولید  پالستیک(  ظاهر  در  زیاد 
بسیار برجسته ای مانند وزن سبک تر، خواص ضدخش 
پذیری  اشتعال  و  گازها  برابر  در  عبورناپذیری  و خواص 

کمتر دارند

دکتر واشقانی فراهانی مطرح کرد:

اقدامات دانشگاه آزاد اسالمی برای مهار ریزگردها با تولید ذرات نانورس

جدیدی رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان:

از برکــات انقالب اسـالمی 
توسعه فرهنگ اقامه نماز در 

دانشگاه هاست
از  استان اصفهان:  نماز  اقامه  روابط عمومی و اطالع رسانی: رییس ستاد 
برکات و دستاوردهای انقالب اسالمی ایران ایجاد مساجد و نمازخانه ها و 

توسعه فرهنگ اقامه نماز در فضای دانشگاه های کشور است.
رضا جدیدی رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان با بیان این مطلب افزود: 
بود،  با سیاست های ضد اسالمی که در پیش گرفته  پهلوی  رژیم سابق 
مانع از انجام فرائض در محیط های عمومی مانند ادارات و دانشگاه ها می 
شد و به یاد دارم در دانشگاه اصفهان در زمان رژیم طاغوت حتی یک اتاق 
کوچک برای اقامه نماز نبود و حتی وقتی برای رفع این مشکل به رییس 
امور  این  گفت:  جواب  در  دانشگاه  وقت  رییس  کردیم،  مراجعه  دانشگاه 

مربوط به دانشگاه نیست.
برترین  از  یکی  عنوان  به  حالل  روزی  کسب  اهمیت  تبیین  در  جدیدی 
عبادات، با ذکر داستانی از حسن بصری اظهار کرد: لقمه حالل و کسب 
روزی حالل مهم ترین جهاد مومن و از برترین عبادات است و انسان مومن 

باید تمام همت و تالش خود را در این زمینه به کار گیرد.
رییس ستاد اقامه نماز استان در ادامه گفت: فعالیت های ستاد اقامه نماز 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( و تالش های دبیر  ستاد 
خاصی  برتری  و  ویژه  جایگاه  از  استان  کل  در  دانشگاه  این  نماز  اقامه 
برخوردار است و ما همیشه این دانشگاه را به عنوان دانشگاه الگو برای تمام 

دستگاه های اجرایی استان معرفی می کنیم.
معاونان  و  رییس  با  همراه  عصر،  و  ظهر  جماعت  نماز  اقامه  از  پس  وی 
فرهنگی و پژوهش و فناوری و جمعی از مدیران دانشگاه با حضور در مزار 
شهدای گمنام دانشگاه نسبت به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرده و 

قرائت فاتحه نمودند.
شایان گفتن است جدیدی رییس ستاد اقامه نماز استان به منظور بازدید 
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نماز  اقامه  ستاد  های  فعالیت  از 
در جمع  واحد  این  اجتماعی  ـ  فرهنگی  معاونت  به دعوت  و  )خوراسگان( 

نمازگزاران دانشگاه حضور یافته بود.

دبیر هیأت امنای استان اصفهان:

در ساختار جدید، شوراهای تخصصی نقش مؤثری در پیشبرد اهداف دانشگاه خواهند داشت 

روابط عمومی و اطالع رسانی: با تحقق طرح تجمیع 2 
و تشکیل شوراهای تخصصی در ساختار جدید استانی 
دانشگاه آزاد اسالمی و با شرح وظایف مشخص شده، 
برداشته  دانشگاه  امور  پیشبرد  برای  بسیار مهمی  گام 

خواهد شد.
آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  دبیر  فروغی  احمدعلی 
استان اصفهان که در جمع رؤسا و معاونین  اسالمی 

کاهش هزینه ها و چابک سازی هرچه بیشتر دانشگاه 
با ارائه طرحی و تصویب هیأت امنای محترم مرکزی 
دانشگاه آزاد اسالمی و بر اساس مصوبه شورای عالی 
دانشگاه  هماهنگی  ستاد  تشکیالت  فرهنگی،  انقالب 
و  وظایف  کلیه  و  حذف  استانها  در  را  اسالمی  آزاد 
استان  مرکز  واحد  به  را  بخش  آن  های  مسؤولیت 

سپردند.
یافت  راههایی  هم،  همکاری  با  باید  افزود:  فروغی 
که از زیان دهی واحدهای زیان ده جلوگیری شود و  
واحدها را به سمت و سوی استقالل مالی و موفقیت 

در بخش درآمدها و هزینه ها سوق داد. 
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 

استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشگاهی  واحدهای 
اصفهان سخن می گفت افزود: ساختار جدید به دلیل 
در  سازی  چابک  و  بوروکراسی  حجم  جدی  کاهش 
را  بیشتری  نظارت  امکان  آنکه  بر  عالوه  امور،  اداره 
دانشگاهی  واحدهای  فعالیت های  بر  استان  از سوی 
بسیار  نیز  ها  کیفیت  ارتقاء  در  ساخت،  خواهد  فراهم 

مؤثر خواهد بود.
در این جلسه که با هدف ایجاد هماهنگی الزم میان 
واحدهای دانشگاهی و دبیرخانه هیأت امناء در راستای 
ابالغ ساختار جدید دانشگاه آزاد اسالمی استان تشکیل 
شده بود، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
منظور  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست  کرد:  ابراز 

در پایان از زحمات کلیه عزیزان در برگزاری انتخابات 
شوراهای تخصصی تشکر کرد و با توصیه به اعضای 
منتخب شورای های تخصصی خواست با صداقت و 
فراهم  را  الهی  نصرت  جلب  زمینه  خدمت،  در  عشق 

آورند.
معاونین  و  روسا  جلسه  اولین  است  گفتن  شایان 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشگاهی  واحدهای 
اصفهان به منظور انتخاب اعضای شوراهای تخصصی 
استان اسصفهان با حضور احمدعلی فروغی ابری دبیر 
هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در 
ازاد اسالمی واحد  دانشگاه  امیرکبیر  المللی  بین  تاالر 

اصفهان)خوراسگان(، تشکیل گردید .

،،

را  خود  هفتگی  جلسات  اسالمی،  جمهوری  حزب 
تیرماه  هفتم  یکشنبه  روز  می کرد.  برگزار  یکشنبه ها 
1360 نیز یکی از جلسات هفتگی حزب در دفتر مرکزی 
حزب واقع در سرچشمه تهران با حضور جمعی از اعضای 
حزب، نمایندگان مجلس و وزرای دولت برگزار شد…..
خود  نفوذی  عامل  توسط  تا  بودند  کرده  سعی  منافقین 
»محمدرضا کالهی« تا آن جا که ممکن است، مسووالن 
به  را  و شخصیت های برجسته نظام جمهوری اسالمی 
اما  ببرند.  بین  از  انفجار  این  در  و  بکشانند  قتلگاه  این 
از  نظام  برجسته  شخصیت های  و  مسووالن  از  برخی 
محمد  دکتر  وزیر(،  )نخست  رجایی  محمدعلی  جمله 
جواد باهنر، آیت الل هاشمی رفسنجانی، حجت االسالم 
علی اکبر ناطق نوری، آیت الل مهدوی کنی، آیت الل علی 
در  دالیلی  به   … و  اوالدی  حبیب الل عسگر  قدوسی، 
ترک  را  جلسه  انفجار  از  قبل  یا  نداشتند  حضور  جلسه 

کرده بودند.
حال  در  بهشتی  دکتر  که  درحالی   21 ساعت  حدود 
مرکزی  دفتر  در  قوی  بسیار  بمب  دو  بود،  سخنرانی 
حزب منفجر شد که بر اثر شدت انفجار قسمت هایی از 
ساختمان فرو ریخت و یک محوطه به ابعاد 10 در 10 
متر در هم ریخت و آوار 2 متر از سطح زمین برجسته 
بود. شیشه های ساختمان های اطراف نیز کاماًل خرد شد. 
مردم  از  نفر  انفجار، صدها  از  پس  ساعت  نخستین  در 
تهران در خیابان های اطراف دفتر مرکزی حزب اجتماع 
کردند و آمبوالنس ها بی امان در رفت و آمد بودند. سقف 

بتونی دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی بر اثر انفجار 
بمب به کلی فرو ریخته بود و ده ها نفر زیر آوار مدفون 
شده بودند. اکثر مجروحین و شهدا که به آمبوالنس ها 
وجه  هیچ  به  و  بودند  خون  در  غرق  می شدند،  حمل 

شناخته نمی شدند.
این حادثه  بیمارستان هایی که شهدا و مجروحین  کلیه 
مامورین  طرف  از  شدت  به  بود،  یافته  انتقال  آن ها  به 

کمیته ها کنترل می شد.
این  تا  رسید:  خبر  طرفه  بیمارستان  از   22/  30 ساعت 
متالشی  کلی  به  آن ها  پیکر  که  شهید  هشت  ساعت 
شهدا  از  یکی  و  شده اند  برده  بیمارستان  این  به  شده 
آقای طباطبایی نماینده مجلس شورای اسالمی است و 
هویت هفت نفر دیگر هنوز مشخص نشده است. در این 
بیمارستان همچنین 20 مجروح بستری است که حال 

مزاجی هشت نفر از آنان وخیم است.
در فاصله ساعت 23 تا 24، بیست و چهار جسد از زیر آور 
خارج شدند و ساعت 24 در حالی که نیروهای امدادگر 
حادثه  در محل  کمیته  و  پلیس  سپاه،  ارتش،  از  مرکب 
بودند. محوطه دفتر حزب پر از افرادی بود که برای امداد 
به محل  را  اول حادثه خود  از لحظات  و کمک رسانی 
رسانده بودند و این ازدحام سبب ناهماهنگی هایی در امر 

کمک رسانی شده بود.
ساعت 24 با اعالم نیاز به خون از سوی بیمارستان های 
بودند،  پذیرفته  را  مجروحین  و  مصدومین  که  تهران 
عده ای از مردم در مقابل بیمارستان ها اجتماع کردند تا 

خون اهداء کنند.
اورژانس  مصدومین،  و  مجروحین  نجات  عملیات  در 
تهران حدود یکصد نفر از مجروحین را به بیمارستان های 
عده ای  نیز  و  داد  انتقال  فیروزگر  و  طرفه  سینا،انقالب، 
توسط سایر ارگان ها به دیگر بیمارستان ها انتقال یافتند. 
عده ای از مجروحین هم به بیمارستان های دیگری چون 
جرجانی، نجمیه، بازرگانان، شفا، یحیائیان، سوانح شماره 

5 و امیراعلم انتقال داده شدند.
ماموران  از  تن  ده ها  ماه،  تیر  هشتم  بامداد  نیم  ساعت 
پاسداران،  سپاه   ،10 و   9 اسالمی  انقالب  کمیته های 
به  امداد آتش نشانی  و  ماموران نجات  ارتش، دژبان و 
همراه گروهی از مردم با تالش زیادی و با بیل و کلنگ 
و حتی دست، مشغول کنار زدن خروارهاخاک و تیرآهن 
و تکه های بتون و آسفالت سقف بودند تا اجساد شهیدان 

راه انقالب اسالمی و مجروهان را بیرون بیاورند.
و  ارگان ها  به  مربوط  که  کسانی  تالش  این  ضمن 
بتوانند  که  می کردند  سعی  بودند،  مختلف  نهادهای 
از  اطالع  برای  خیلی ها  کنند.  پیدا  را  بهشتی  آیت الل 
سرنوشت این مرد بزرگ، بی تاب بودند. حتی آن ها که 
مجروح بودند و تنشان زیر آوار بود، در همان حال اولین 
بودند،  آمده  آن ها  کمک  به  که  کسانی  از  سوال شان 

وضعیت دکتر بهشتی بود.
با تمام تالشی که شده بود تا ساعت 5 /1 بامداد هشتم 
تیر، اطالعی از وضعیت آیت الل بهشتی در دست نبود. 
و  است  برده  در  به  سالم  جان  ایشان  می گفتند  عده ای 

بیمارستان  از سرشان مجروح شده که به  فقط قسمتی 
منتقل شده است و عده ای عقیده داشتند که ایشان قبل 
از انفجار از محل سالن خارج شده است، اما هشت صبح، 

رادیو خبر شهادت آیت الل بهشتی را اعالم کرد.
را  قانونی  پزشکی  تهران در ساعت هشت صبح،  مردم 
افراد  و  پاسداران  و  بودند  گرفته  میان  در  نگینی  چون 
کمیته ها حفاظت از پزشکی قانونی را به عهده داشتند و 
کنترل عبور و مرور خیابان های اطراف را زیر نظر داشتند. 
انبوه نوحه خوان و سینه زنان شعار می دادند که  جمعیت 
– خمینی  امروز  روز عزاست   – امروز  عزا، عزاست،   «
بت شکن، صاحب عزاست امروز«. » می ُکشم، می کشم، 
آن که برادرم کشت«، »مرگ بر آمریکا،مرگ بر اسرائیل، 

مرگ بر منافق«.
ساعت 9 صبح )۸ /4 /1360( اطراف پزشکی قانونی تا 
میدان سپه و از خیابان امیرکبیر تا میدان بهارستان مملو 
از مردمی بود که ناباورانه رادیوهای ترانزیستوری خود را 
به گوش چسبانده و یا گروه گروه دور یک روزنامه صبح 
حلقه زده و مشغول شنیدن و یا خواندن خبر این فاجعه 

دلخراش بودند.
انقالب، در  پاسداران  از  در ساعت 5 /9 صبح، گروهی 
دست های  روی  را  بهشتی  آیت الل  پای  مچ  که  حالی 
را به موج جمعیت عزادار و  بلند کرده بودند، خود  خود 

فاجعـه هفتـم تیــر )بـه منـاسبت سالـروز ۷ تیـر(
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اشاره:
نزدیک به یکسال از انتصاب آقای سیدرحیم 
رئیس  و  سما  معاونت  عنوان  به  مدنیان 
سازمان آموزشی – فرهنگی سما واحد اصفهان 
)خوراسگان( می گذرد. وی در مراسم معارفه 
در  سما  برای  روشنی  های  مشی  خط  خویش 
برای  کرد.  اعالم  اجرایی  های  ریزی  برنامه 
انجام  به  این مورد  از اقداماتی که در  آگاهی 
رسیده گفت و گویی با ایشان انجام داده ایم 

که از نظرتان می گذرد.

با  ارتباط  در  شما  اصلی  های  گذاری  هدف 
سما شامل چه مواردی بوده است؟

در روزهای نخست کار خود به عنوان معاونت سما این 
واحد دانشگاهی برنامه ها و ماموریت هایی را اعالم 

کردم که بار دیگر آنها را یادآوری می کنم:
علمی  های  دستاورد  از  تا  ایم  گرفته  تصمیم  ما   -1
و  های  پژوهش  حاصل  که  کشور  خارج  و  داخل 
و  تعلیم  حوزه  نظران  صاحب  و  دانشمندان  تجربیات 
تربیت است با توجه به مقتضیات زمان و نیاز مخاطبان 

استفاده کنیم.
2- در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در عرصه 
تعلیم و تربیت با توجه به حساسیت ها و ظرفیت هایی 
این کار وجود دارد دقیق تر و علمی تر عمل  که در 
مشارکت  و  همــاهنگی  مهــم  اصــل  به  و  کنیم 

دست اندرکاران این حوزه توجه ویژه داشته باشیم.
وزارت  های  برنامه  همراه  خود  وظایف  حوزه  در   -3
و  عرف  همینطور  و  سما  سازمان  پرورش  و  آموزش 
قرار  خود  دائمی  کار  دستور  در  را  ها  خانواده  مطالبه 
قوانین و  با  به اصالح و تکمیل آن متناسب  دهیم و 

نیازها بپردازیم.
جمله:  از  پرورش  و  آموزش  مبنایی  نکات  به   -4
فکر  مهارت  اخالق،  و  معنویت  خالقیت،  عقالنیت، 
کردن و زندگی کردن، توانایی دسترسی به اطالعات 
و مواد خام و دانش بشری و توانایی ارزیابی و قضاوت 
که پایه و محور همه فعالیت ها در سطوح مختلف از 
دبستان تا آموزشکده هاست بپردازیم و به عالوه توسعه 
مهارت های فنی و حرفه ای دانشجویان آموزشکده را 

به عنوان یک موضوع کلیدی مورد توجه قرار دهیم.
در اینجا الزم می دانم تا موضوع معنویت و اخالق را 
بیشتر توضیح دهم. مسئله دین و آموزه های دینی و 
این  به  توجه  با  دانشجویان  و  آموزان  دانش  دینداری 
نکته کلیدی که پیامبر گرامی اسالم )ص( گفتند که 
بسیار  ام،  شده  مبعوث  اخالق  مکارم  اتمام  برای  من 

حائز اهمیت است.
در واقه آنچه ما از نظر مناسک دینی انجام می دهیم 
سازد  رهنمون  اخالق  و  معنویت  سوی  به  را  ما  باید 
این  بر  عالوه  شود.  دسترس  قابل  سعادتمندیمان  تا 
تا  دبستان  دوره  از  محور  پرورش  آموزش  ضرورت 
دانشگاه مورد باور جدی ما بوده و سعی کردیم در این 

یکسال برنامه ها بر همین پایه دنبال شود.
5- موضوع دیگر توجه به سالمت روانی  و جسمی 

زنده  قول  به  که  است  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
از  و  اکتسابی  نیز  مسئله  این  نژاد  شعاری  دکتر  یاد 
باید  کودکی  دوران  از  و  است  آموختنی  مهارت های 
آموزش داده شود تا آنان با بهره مندی از این توانایی 

بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.

در حال حاضر مدارس سما و آموزشکده های 
تحت پوشش این واحد دانشگاهی به لحاظ 
تعداد دانش آموز و دانشجو و هیأت علمی، 
معلمان و کارکنان در چه موقعیتی قرار دارد؟

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سما  معاونت  حوزه  در 
 2500 حدود  حاضر  درحال  )خوراسگان(  اصفهان 
حدود  و  پسران  و  دختران  آموزشکده  دو  در  دانشجو 
900 دانش آموز در 2 دبستان و دو دبیرستان مشغول 
تحصیل هستند. مجموع کارکنان و استادان و معلمان 
مدارس و آموزشکده ها بالغ بر 450 نفر است که به 
مشغول  وقت  پاره  و  وقت  نیمه   ، وقت  تمام  صورت 
فعالیت هستند و بخشی از انان از نیروهای رسمی سما 
به حساب می آیند و سایرین بر اساس ضوابط قانون 
کار جذب شده اند که خوشبختانه با ساز و کاری که 
دولتی  غیر  مراکز  سایر  نسبت  به  ایم  کرده  اختیار  ما 
نیروهای ما از وضعیت درآمدی مطلوبی برخوردارند. با 
این وصف هدف گذاری های ما به گونه ای است که 
در آینده شرایط از این هم بهتر شود و همچنین تعداد 
آموزان  دانش  آن  تبع  به  و  ها  آموزشکده  و  مدارس 
ما  پیدا کند.هرچند  افزایش چشمگیری  دانشجویان  و 
 20 حدود  افزایش  با  نیز  آینده  تحصیلی  سال  برای 

درصد برای ثبت نام مدارس مواجه بوده ایم.

با توجه به برنامه های مورد اشاره اقدامات 
سما در طول یکسال گذشته برای تحقق این 

برنامه ها شامل چه مواردی بوده است؟

ما سعی کرده ایم به دو کار اصلی به موازات یک دیگر 
بپردازیم یکی اینکه روال قبلی فعالیت ها را تا حدودی 
حفظ کنیم تا کارها دچار وقفه نشود و به موازات آن 
هایی  برنامه  و  ها  فعالیت  نقد  و  تعریف  باز  دنبال  به 
در  کردیم  سعی  و  ایم  بوده  مدارس  و  ها  آموزشکده 
جهات مختلف مسائل را خوب ببینیم و تحلیل کنیم و 

برنامه مدونی را در نظر بگیریم.
برای تحقیق این موضوع می توانم به موارد زیر اشاره 

کنم:
پراکنده  از  تا  سما  مدارس  بین  هماهنگی  ایجاد   -
ها  هماهنگی  این  از  دسته  یک  شود،  پرهیز  کاری 
بین همه مدارس سما از جمله دبستان ها و دبیرستان 
هاست که الزم بود از رویه مشخصی برخوردار باشند 
و  ها  برنامه  که  دوره  هم  مدارس  بین  دیگر  دسته  و 
فعالیت های سلیقه ای وجود نداشته باشد در این ارتباط 

صاحب  با  مشورت  از  و  شد  برگزار  متعددی  جلسات 
نظران مجرب استفاده کردیم تا به خط مشی یکسان 
و مشخصی برسیم و هدف مشترکی را در دستور کار 
قرار دهیم. این مـوارد شـــامل ساعات درس رسمی 
مدارس،  فعالیت  خاتمه  و  زملن شروع  برنامه،  فوق  و 
ساعات  تغذیه،  نماز،  صبحگاه،  برنامه  چگونگی 
به  توجه  با  کردیم  تالش  و  شود  می   ... و  استراحت 
اصولی که در فلسفه کار تربیت برآنها تاکید وجود دارد، 
آموزان و هدف هایی  دانش  نیاز و ظرفیت و مصالح 
که برای خود تعریف کرده ایم برنامه ها را سازماندهی 

کنیم.
که  هایی  بررسی  و  مطالعات  با  دیگر  جهت  در    -
صورت گرفت به تدوین بسته های آموزشی، تربیتی، 
های هدف  گروه  نیاز  با  متناسب  فرهنگی  و  اخالقی 
به  بسته  این   93-94 تحصیلی  سال  در  و  پرداختیم 
و  گرفت  قرار  توجه  مورد  و  شد  مدارس  وارد  تدریج 
اشکال روال های گذشته جنبه اصالحی به خود گرفت 
ای  گونه  به   94-95 تحصیلی  سال  در  است  قرار  و 
کامل تر، جامع تر، منسجم تر و هماهنگ تر به اجرا 
درآید که امیدوارم با اجرای آن تحقیق هدف ها ممکن 

تر شود.
- ما از روز اول در نظر داشتم تا نگاهمان به سما به 
عنوان یک آموزش و پرورش کوچک جامع و فراگیر 
باشد و به همین اعتبار تلقی ما این شد که یک کار 
کیفی و الگو را در این مجموعه پایه گذاری کنیم و در 
واقع با الگو پردازی بپردازیم. و جدا از برخی تبلیغات 
و جار و جنجال ها و انحرافاتی که در موضوع توسعه 
شبه  فرآیندی  و  آمده  وجود  به  دولتی  غیر  مدارس 
تجارتی را ایجاد کرده یک کار واقعی و ثمر بخش و 
متناسب با شأن تعلیم و تربیت را پایه گذاری کنیم که 
اطمینان دارم با تالش همکاران خوبمان این رسالت 

میسر خواهد شد.
تعریف  ما  های  هدف  در  که  تکالیفی  از  یکی   -
تحصیلی  و  تربیتی  مشاوره  به  توجه  موضوع  شد 
به  را  سامانه  این  که  بود  دانشجویان  و  دانش آموزان 
طور جدی تقویت کردیم تا مخاطبان عزیزمان بتوانند 
به عنوان یک امکان تاثیر گذار و مفید از آن استفاده 

بهتر و بیشتری داشته باشند.

نوآموزان  به  توجه  خصوص  در  شما  تلقی 
چه  جهت  این  در  و  چیست  دبستانی  پیش 

برنامه هایی را در نظر گرفته اید؟

به نظر ما نوآموزان کسانی هستند که در فاصله بین 
دو حلقه خانواده و محیط مدرسه قرار گرفته اند و به 
نه کامال خاونوادگی است و  آنان  نیاز های  یک معنا 
نه مدرسه ای بلکه باید تعریف بینابینی از آن داشت. 
گروه  این  برای  ما  گذشته  سال  از  اساس  همین  بر 
حساس و به شدت در معرض آسیب برنامه های ویژه 

ای را تعریف کردیم که شامل بهبود فضای فیزیکی 
کالس ها، تجهیزات و برنامه های آنان در طول هدف 
مفید  تجهیزات  شود.  می  آنها  مربیان  مهارت  ارتقا  و 
و  شدند  مجهز  ها  کالس  شد،  خریداری  موثری  و 
این  تصورم  و  ایم  کرده  تحلیل  دقت  به  را  برنامه ها 
آینده، سال  تحصیلی  گروه، سال  این  برای  که  است 

خوبی در سما خواهد بود.

آموزشی  فضای  سازی  شاداب  موضوع  آیا 
تنها  نیاز  مورد  امکانات  و  تجهیزات  تهیه  و 
منحصر به نوآوران پایه پیش دبستانی بوده 
نیز  دانشجویان  و  آموزان  دانش  برای  یا  و 

اقداماتی به عمل آمده است؟

این موضوع  اینکه حقیقتًا  برای  است  به جایی  سوال 
که  چند  هر  بوده  ها  دوره  و  ها  پایه  برای  ما  راهبرد 
ممکن است تکمیل آن تا رسیدن به وضعیت مطلوب 
مدتی طول بکشد اما در عین حال به وضعیت مدارس 
شادابی  و  افزاری  سخت  لحاظ  به  ها  آموزشکده  و 
فضاهای درون آموزشگاهی برای ایجاد آرامش توجه 
با  اخیر  ماه  چند  در  هدف  همین  با  ایم  داشته  جدی 
به  ریال  میلیارد  یک  بر  بالغ  ای  هزینه  اختصاص 
مدارس  کامپیوتر  تجهیزات  و  اینترنت  سامانه  تجهیز 
با  دادیم.  کار  این  به  سروسامانی  ها  آموزشکده  و 
تعریف مدارس  باز  به  نظر کارشناسان  از  بهره گیری 
هوشمند پرداختیم و به هدف هایی رسیدیم و به دنبال 
به گونه ای پیش  فرآیندهای مدارس  آن هستیم که 
برود که مدرسه هوشمند فقط یک شعار و عنوان دهان 
، معلم  از اختصاصات آن دانش آموز  نباشد و  پر کن 
در  را  آن  های  قابلیت  و  کنند  استفاده  بتوانند  اولیا  و 
الهی  به لطف  به کار گیرند که  با یکدیگر  هماهنگی 
واحد  این  سما  مدارس  در  آینده  مهر  از  سامانه  این 

دانشگاهی راه اندازی خواهد شد. 

چه  در  کیفی  های  حیطه  در  شمـا  فعالیت 
زمینه هایی بوده است؟

ما باور داریم که اصوال آموزش و پروروش، یک کار 
کیفی محسوب می شود و اگر به فضا و  تجهیزات و 
امکانات هم اشاره می کنیم برای بستر سازی تحقق 
این رسالت کیفی است در این جهت چند کار مشخص 

در دستور کار ما بوده است.
از مشاغل  برای هر یک  ارزیابی  فرم های  تدوین   -
تا  مدیر  از  ای  آموزشکده  درون  و  ای  مدرسه  درون 

سایر کارکنان به طوری که قرار است هر سال 2 بار 

،،
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مخاطبان ما مورد ارزشیابی قرار گیرند 
که  کسانب  از  برنامه  یک  عنوان  به  و 
داشته  باالتری  نمره  بهترو  عملکرد 
باشند به نحو شایسته ای تقدیر شود تا 
عماًل دو اصل مهم همکاری و رقابت 
سازنده در مراکز سما رواج و رونق پیدا 

کند.
ایجا  ما  های  برنامه  از  دیگر  یکی   -
تعادل و هماهنگی بین معلمان هم پایه 
در هر دو از مدارس سما بوده است به 
مشترکی  و  منظم  جلسات  که  طوری 
تا اطالعات و  ایم  را سازماندهی کرده 
تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و 
مبادله کنند و نوعی هم افزایش داشته 
باشند که نتایج خوبی در برداشته است.

- فرم واحد و جامعی را برای بازدید از 
آنرا  کردیم.  تهیه  ها  و کالس  مدارس 
در اختیار چند معلم متخصص و مجرب 
این  که  داشتیم  تأکید  و  دادیم  قرار 
باشد  داشته  آموزشی  جنبه  تنها  فرم ها 
و حالت اداری پیدا نکند که دچار تبعات 
به عنوان  افراد در واقع  این  آن شویم. 
مشاور معلمان در مدارس حضور یافتند 
آنرا محرمانه  و اگر به نکته ای رسیدند 
مدارس  مدیران  یا  ما  آنکه  بدون  حتی 
و  شوند  می  یادآور  معلمان  به  بدانند 
به  اشاره  بدون  عمومی  جلسات  در  یا 
می  متذکر  را  موضوع  مصداق  و  مورد 
شوند که بسیار موثر و کمک کننده بود. 
نکته  این  به  است  الزم  جا  همین  در 
و  کالس  از  بازدید  که  کنم  اشاره  نیز 
مدارس هرگز به معنای عدم اعتماد به 
روش و کار معلمان نیست. به هر حال 
هر انسانی برای رسیدن به تکامل موانع 
دارد که شاید خودش  و ظرفیت هایی 
متوجه آن نباشد و فردی که از بیرون 
نظاره گر رفتارهاست ممکن است بهتر 
به شخصیت آن برسد وگرنه من در این 
بسیار  ما  معلمان  که  دریافتم  یکسال 
تالشگر، متعهد، دلسوز و توانمند هستند 

و شائبه ای در کار آنان وجود ندارد.
- تدوین و اجرای دوره ها و کارگاه هایی 
و  مدارس  معلمان  افزایی  دانش  برای 
مدرسان آموزشکده ها داشته ایم که با 
توجه به نیاز سنجی که از آنان داشتیم 
این کارگاه ها برنامه ریزی و اجرا شد 
آینده  قرار گرفت و سال  توجه  و مورد 
در  اجرا  به  آن  تکمیلی  های  دوره  هم 
خواهد آمد . برای  اداره این کالس ها و 
کارگاه ها از استادان توانمندی استفاده 
آن هم رضایت بخش  باز خورد  و  شد 
بود و تأثیرات مطلوبی در بهبود وضعیت 
آموزشی داشت که امیدوارم با تداوم آن 

به نتایج بهتری برسیم.

آیا برای جذب معلم و استاد در 
مشخصی  ضوابط  سما  مدارس 

وجود دارد؟

ضوابطی  هم  گذشته  از  حال  هر  به 
باال  برای  ما  ولی  است  داشته  وجود 
بیشتر  انضباط  ایجاد  و  کار  دقت  بردن 
با  گذشته  ماه  چند  در  همکاران،  در 
پیگیری به تدوین آیین نامه و ضوابطی 

برای جذب معلمان و استادان در مراکز 
آیین  این  سما پرداختیم. فرآیند تدوین 
نامه به گونه ای بود که کار را از سطح 
آموزشکده ها شروع کردیم.  مدارس و 
نظرات به حوزه معاونت ارائه می شود و 
در جلسه ای با حضور کارشناسان این 
حوزه و مدیران مدارس معیارها تطبیق 
نظر  مورد  افراد  انتخاب  و  شده  داده 

نهایی می گردد.

بر  تأکید  به  مصاحبه  ابتدای  در 
آموزش پرورش محور پرداختید، 
در این خصوص چه برنامه هایی 

به اجرا در آمده است؟

آموزش  به  توان  نمی  است  بدیهی 
پروژه  یک  عنوان  به  محور  پرورش 
دانیم  می  پروسه  یک  آنرا  و  کرد  نگاه 
به  تحصیلی  سال  طول  تمام  در  که 
پیدا  تحقق  باید  ها  آموزش  موازات 
گذشته  سال  در  ما  وصف  این  با  کند 
از هفته پژوهش شروع  چند ماه زودتر 
به برنامه ریزی کردیم تا در این هفته 
بتوانیم برنامه هایی در مدارس، معاونت 
و استان داشته باشیم. برنامه هایی که 
پیش  نوآموزان  بتواند  رویکرد  این  با 
آخر  های  ترم  دانشجویان  تا  دبستانی 
به  صوری  نگاهی  و  دهد  پوشش  را 
پژوهش در آن نشود و حقیقت پرسش 
محوری در فعالیت های آموزشی مورد 
هرحال  به  گیرد.  قرار  جدی  توجه 
نتیجه آن شد که در هفته پژوهش در 
سالن  محل  در  همایشی  گذشته  سال 
اجتماعات خانه معلم شماره 3 اصفهان 
برگزار کردیم. 2 نفر از استادان دانشگاه 
پیرامون موضوع خالقیت در این جلسه 
توجه  مورد  بسیار  که  کردند  سخنرانی 
سایر  و  معلمان  و  استادان  شد.  واقه 
جلسه  این  در  سما  اندرکاران  دست 
حاضر بودند و به گونه ای برنامه ریزی 
کوچک  پژوهشگران  همه  که  کردیم 
توجه  مورد  همایش  در  بزرگمان  تا 
من  برداشت  که  گیرند  قرار  تشویق  و 
این است برگزاری این مراسم تأثیر به 
و  پژوهش  گرفتن  جدی  برای  سزایی 
توسعه آن در بین همکاران، دانشجویان 

و دانش آموزان داشت.
را  ای  جلسه  مراسم  همین  ادامه  در 
روسای  و  مدارس  مدیران  حضور  با 
حوزه  کارشناسان  و  ها  آموزشکده 
معاونت برگزار کردیم و در آن به آسیب 
پرداختیم  پژوهشی  مسائل  شناسی 
دسته  های  حوزه  در  را  مشکالت  و 
بندی کردیم و به دنبال آن در جلسات 
متعددی به بررسی موضوعات پرداختیم 
از  مورد  چندین  تدوین  آن  حاصل  که 
از  بود که پس  عناوین پژوهشی مبتال 
در  تا  شد  ابالغ  همکاران  به  تصویب 
پژوهش های آینده مورد توجه و تمرکز 
آینده  شماره  در  گیرد.انشاا...  قرار  آنان 
های  ریزی  برنامه  به  دانشگاه  نسیم 
استان  در  سما  سیاستگذاری  شورای 

اصفهان می پردازیم.

مصاحبه با دکتر مدنیان 
ادامه

رمضان اسمی از اسماء الهی می باشد و نباید آن را به تنهایی ذکر کرد مثال ً بگوییم رمضان آمد یا رفت، بلکه باید گفت ماه رمضان آمد، 
یعنی ماه را باید به اسم اضافه نمود. در این زمینه هشام بن سالم از حضرت امام محمد باقر )علیه السالم( نقل روایت می نماید و می گوید: ما 
هشت نفر از رجال در محضر حضرت ابی جعفر امام باقر )علیه السالم( بودیم، پس سخن از رمضان به میان آوردیم. امام علیه السالم فرمود: 
نگویید این است رمضان و نگویید رمضان رفت و یا آمد، زیرا رمضان نامی از اسماء الل است که نمی رود و نمی آید که شی ء زائل و نابود 
شدنی می رود و می آید، بلکه بگویید ماه رمضان، پس ماه را اضافه کنید در تلفظ به اسم، که اسم، اسم الل می باشد، و ماه رمضان ماهی 
است که قرآن در او نازل شده است و خداوند آن را »مثل« و »عید« قرار داده است همچنانکه پروردگار بزرگ، عیسی بن مریم )سالم الل 
علیه( را برای بنی اسرائیل مثل قرار داده است، و از حضرت علی بن ابی طالب )علیه السالم( روایت شده که حضرت فرمود: شما به راستی 

نمی دانید که رمضان چیست )و چه فضائلی در او نهفته است!(
واژه رمضان و معنای اصطالحی آن : رمضان از مصدر »رمض« به مفهوم شدت گرما و تابش آفتاب بر رمل... معنا شده است. انتخاب چنین 
واژه ای به راستی از دقت نظر و لطافت خاصی برخوردار است چرا که سخن از گداخته شدن است و شاید به تعبیری دگرگون شدن در زیر 
آفتاب گرم و سوزان نفس و تحمل ضربات بی امانش، زیرا که رمضان ماه تحمل شدائد و عطش می باشد، عطشی ناشی از آفتاب سوزان یا 
گرمای شدید روزهای طوالنی تابستان و عطش دیگر حاصل از نفس سرکشی که پیوسته می گدازد و سوزشش به راستی جبران ناپذیر است. 
در مقایسه این دو سوزش، دقیقا ً رابطه عکس برقرار است، بدین مفهوم که نفس سرکش با چشیدن آب، تشنه تر می گردد وهرگز به یک 

جرعه بسنده نمی کند و پیوسته آدمی را در تالش خستگی ناپذیر جهت ارضای تمایالت خود وا می دارد. 
منابع : 

1- بحار االنوار، جلد 96، ص 376، طبع اسالمیه 
2- بحار االنوار، ج 96، ص 377، طبع اسالمیه

رمضان انمی از انمهای خدا

باز آمدی به بزم باده نوشان شکیبا که دالرام 
عاشقان شوی. 

باز آمدی که دل بری و جان بیاوری و نسیم 
صبح صفا در گیسوی مهرخان بیفکنی. 

زیبا  چه  و  انیس  نیکو  چه  و  یار  مهربان  چه 
ماه  ای  اغماض،  و  اهل غمزه  ای  منی  ندیم 

بی مثال! 
به  باز  و  انگاشتی  ندیده  و  بودم  بدی  ندیم 

سراغم آمدی! 
و  خوانی  می  ملکوت  میهمانی  به  مرا  دوباره 
شرم، زبان اجابتم بسته است و بغض حسرت 
بی  نای  از  رهایی  راه  خویش،  ی  گذشته  از 

نوایی ام می کاود. 
جفا کردم، از تو وفا دیدم. 

رویم  به  عفو  ابواب  و  بستم  رویت  به  دیده 
دلدارمان  رحمت  سفیر  عاشقانه  و  گشودی 

شدی. 
اشک انابه و لهیب دل و التهاب نگاهم ببین و 
ببخشای و سالم صمیم مرا دوباره پذیر و نامه 

ی ضیافت از من دریغ مدار! 
تو رسول نگار و عشوه ی عرش و کرشمه ی 

احسان حبیب من و بشارت عنایت اویی.
ای ماه دالرای صائمان، رمضان!

به سراچه ی قلب غریبم خوش آمدی! 
مهجوری من از راه فائزین قدر، حرمان هماره 

من است و دلجویی تو می جویم. 
بسان  هاللت  و  دارم  می  دوست  را  سحرت 

ابروی یار است
و شبانگاهت عطر نیایش موالدارد. 

عطش تو عاشورایی است و صیام، میثاق ما با 
قیام یاران نینواست. 

و  است  ایمانیان  فرحت  طلوع  تو،  غروب 
خرسندی دوست؛ و طلوعت غروب رذیلت و 

ریمنی در آفاق انفاس روزه دار. 
رمضان، ای موسم غفران و غوغای عفو! 

انس  محفل  و  جویان  علی  جمع  ضیافت  تو 
عاشقان موالیی! 

عطشناکی ما در رؤیت هالل تو، عطش دیدار 
امیر عدل و عاطفه، علی )ع( است. 

می  تو  آسمانی  های  لحظه  از  والیت  نکهت 

خیزد و جان را به جنان والیان می خوانی. 
و  زیبا  محفل  و  عظما  ضیافت  این  از  عجبا 

نشور بی همتا!
اینک آیا بانگ چاووش رحمت را می شنوی؟ 
مباد از کاروان نیایشگران و نمازگزاران و سخا 
حسرت  و  حرمان  ندیم  و  افتی  جدا  صفتان 

شوی. 
در ماه مهرورزان و در ساحل زیبای ایمانیان، 
آماده ی آن شو که تن به دریای ناپیدا کرانه 
وادی  در  طاهران  همپای  و  بسپاری  قدر  ی 
فطر پا گذاری و آنگاه به مدینة االیثار عاشورا 

رسی.
پروردگارا! 

صیام و افطار و سحر و نیایش و نماز و قنوت 
و سجود و رکوع مان، بهانه ی تماشای یک 

نگاه ناز توست؛ دریغ مان
مدار. تشنه ی آب و گرسنه ی طعام نیستیم. 
ما تشنه دیدار توییم ای نور زمین و سماوات! 
سیه روییم و در سپیدی بحر عنایت خویش، 
خوان  بر  پاکیزه  دلی  با  و  کن  مان  غسیل 

ضیافت رمضان، اذن جلوس مان ده.

شکرا که انتظاری تلخ به سرآمد و وصل شیرین 
یار، حاصل شد. 

اینک سپیده، غالیه دان عطر نیایش می شود. 
عطش رمضان، تذکار عطش عاشوراست. 

را  )ع(  حسین  داران،  روزه  خشک  های  لب 
زمزمه می کنند. 

ایثار  دریای  وصال  شوق  تشنگان،  کام  تلظی 
اباالفضل )ع( در ساحل ارادت است. 

رمضان، مقدمه ی محرم است. 

قدر، دروازه ی شهر نینواست. 
صائمین، طالیه  و  است  قیام  طلیعه ی  صیام، 

داران سپاه قائم آل یاسین )عج(.
در بهار وصل سالکانیم و توفیق حضوری دوباره 
در حلقه ی صالحان و دلدادگان دالرام یافته ایم 

و این شایان شکر در آستان خالق است. 
دل هایمان را فرش راه یار می کنیم و با سوز 
عاشقانه و ترنم واژه های زالل وحی، قدوم بهار 
خوشامد  را  دالن  بهاری  وصل  فصل  و  یاران 

می گوییم. در ماه قربت و غفران، حجاب های 
ظلمت و نور، زدوده شده، جمال بی مثال نگار 
شد.  خواهد  هویدا  دلدادگان،  دیدگان  رواق  در 
بیایید حضورمان در میهمانی خدا را باور کنیم، 
غبار خود از خود بروبیم و در جریده ی رمضان 

ثبت نام کنیم. 
یاران رمضان و یاوران عاشورا! 

گوارایتان باد خوشگواری ضیافت نور. 
ای میهمانان ملکوت! التماس دعا. 

ماه مبارک رمضان، با شکوه و شوکتی شگرف، 
می  آغوش  شرافت،  مشتاقان  روی  به  دوباره 
با هالل محرابی  اش، هلهله  ی اهل  و   گشاید 
و  غفران  غوغای  و  انگیزد  می   پروا  و  پارسایی 
ضمیری  با  اینک  و  می  آغازد  هدایت  همایش 
بهاران  قدوم  در  عاشقانه  نیازی  و  شادمانه 
غنچه های  طبیعت،  حرارت  این  در  معنویت 
غنوده در پرچین پرهیز می  افشانیم و هم آوا با 
موالی منتظران، خوش آمدش می  گوییم. شکرا 
که دوباره ابواب بهشت را گشودند و دریغا اگر با 
بال بصیرت به اوج رحمت و رهایی نرویم و از 

این فرصت فرید فیض، بهره  ور نشویم.
یک سال، با فراز و فرود بسیار، رهسپاری نمودیم 
و در راه روشن آیین آسمانی  مان گام نهادیم و 
وجودمان  معنوی  ذخایر  از  طریق  طی  این  در 
ایمان باطن به سوی  با محرک  سود جستیم و 
حرکت  به  را  خویش  ظاهر  قوای  الهی،  اهداف 
واداشتیم و اینک ماه مبارک رمضان، هنگامه   ای 
است که می  توانیم ذخایر درون را غنی سازیم و 
ریزش های نفسانی را با رویش  های سبز » صبر« 
 و »صلوة«  جبران نماییم. لغزشگاه ها و کژراهه 
 ها آنگاه رخ می  نمایند و آدمی را به خود فرامی 
و  شود  آغاز  نفسانی  ذخایر  کاهش  که   خوانند 
توان حرکت  های پیش رونده از رهروان سلب 
گردد. گویا با تشریع روزه برای اهل ایمان، خالق 
یکتا اراده فرموده که هر سال با انباشت ذخایر 
در صراط  سلوک  و  سیر  توان  از  معنوی،  نوین 
مستقیم کاسته نشده و با امداد از روشنایی روزه 
فطرت  فانوس  فطر،  فروزندگی  و  نیایش  نور  و 

انفس، پدیدار و پایدار بماند.
روزه، آموزه  هایی دارد که هر کدام از آنها دریایی 
از معنا و معنویت را به موج وامی  دارد و به اوج 

عزت می  رساند. روزه، هدفداری و غایت طلبی 
را در انسان تقویت می  کند و او را به این باور 
از  نباید  مطلوب  به  نیل  برای  که  می  رساند 
تأمل  سطح  هراسید.  مشکل  ها  و  دشواری  ها 
و تحمل برای روزه  داران، بسیار باالست. هدف 
و  متعال  قادر  زیباست؛ قرب  و مقصودشان هم 

ایصال به منشأ قدرت مطلق.
تن  از  پرهیز  و  افزون  روز  کوشایی  و  تالش 
آسایی و خویش را در حصر » عسر«  قرار دادن تا 
به » یسر«  نائل شدن، از دیگر آموزه  های رمضان 
العسر یسرا«.  در بطن معسرت  است؛ » فاّن مع 
و سختی، آسانی و گشایش، نهان است و برای 
استحصال گوهر آسایش ، باید در قعر اقیانوس 
دشواری غوطه  ور شویم و با کند و کاو بسیار، 
به  را  آن  کرامت  کنز  و  بگشاییم  نفس  صدف 

دست آوریم. 
از  پرهیز  و  روح  فرسایش  از  بازدارندگی 
تنیدن  از  رهایی  و  منیت  مرداب  در  فروغلتیدن 
تارهای روزمره گی در اطراف قلب و اندیشه نیز 
برای  آسمان  از  و صیام  است که صبر  ارمغانی 
و  گذشته  بازبینی  نیز  و  آورند؛  می   زمین  اهل 
بر  افزون  رمضان،  آینده.  در  مراقبت  نفسانی 
و  مراقبتی  دیدگاه  خودسازی،  فرصت  اعطای 
روی  به  را  خویش  نفسانیت  به  نسبت  انتقادی 
روزه  داران می  گشاید و با کاستن تعلقات دنیایی، 
نورانیت و بصیرتی را به دنبال می  آورد که می 
را  اعمال و کردار گذشته  الهی،  نگاهی  با   توان 
با دیده  آنها  واکاوی نمود و به زشتی و زیبایی 
نیروی  و  نگریست  خودبینانه  غیر  و  انصاف   ی 
حراست و مراقبت قوی و بازدارنده را در وجود 
نگاه  تا  باور رسید که  این  به  و  آورد  پدید  خود 
برطرف  نفس  اعوجاج  و  عیب  نباشد،  انتقادی 
نخواهد شد؛ و این امر برای آنانی زیبنده  تر است 
که واجد مسؤولیتی سیاسی یا اجتماعی هستند، 

تا با جزم انگاری به اعمال خود نگاه نکنند بلکه 
به دیده  ی اصالح و  اعمال و عملکرد خود  به 
انصاف بنگرند و روش ها ومنش های مذموم را 
کنار بگذارند و خدمت خالصانه را وجهه  ی همت 
خود سازند و بر خواهش های نفسانی، غلبه کنند 
و نعمات دنیوی را برای مردم بخواهند و خود به 

قدر کفایت، بسنده نمایند.
نکته  ی آخر؛ همان گونه که روح جمع  گرایی و 
هم اندیشی در فرائض و مناسک دینی همانند 
و  جمعه  نمازهای  و  خمس  زکات،  حج،  جهاد، 
جماعات حاکم است، روزه نیز از این قاعده  ی 
زیبا مستثنا نیست. گر چه ظاهر روزه، فریضه  ای 
انفرادی است اما نتیجه و ثمره  ی آن به گونه  ای 
است که راه استقرار مساوات و عدالت اجتماعی 
را هموار می  سازد، روحیه  ی بی  تفاوتی نسبت 
می  بین  از  را  ها  مسکنت   و  ها  محرومیت   به 
 برد، طعم گرسنگی و فقر را در کام تمام اقشار 
جامعه می  پراکند، همگان را از اسراف و مصرف 
گرایی بازمی  دارد، اطعام و انفاق به نیازمندان و 
محضر  در  ها  انسان  نگری  یکسان  و  یکسانی 
مقدس ربوبی را می  آموزد؛ » اللهم اغن کل فقیر، 
اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان ...« 
 اینها ادعیه   ای است فرا ملیتی با محتوای جهانی 
بودن  روزی  آرزومند  و  منتظر  اینکه  و  نگری، 
نقاط  تمام  در  نیازمندی  و  گرسنگی  و  فقر  که 
دنیا ریشه کن شود؛ در واقع آرزومند فرا رسیدن 
موعود  مهدی  گستر  عدالت  و  جهانی  حاکمیت 

ارواحنا فداه.
رمضان،  مبارک  ماه  حلول هالل  آستانه  ی  در 
تمام  به  را  فرا رسیدن موسم هدایت و همدلی 
مؤمنان و منتظران فرج آل محمد )ص( تهنیت 

می   گوییم.

رد مهمـانی ملکوت

آموزه روزه

خدا را بی نهایت شاکریم که از خزانه ی موهبت و الطاف بی کران خود 
بر ما منت نهاد تا دگرباره بتوانیم این ماه پر برکت و پر فضیلت را درک 
نماییم؛ ماهی که خداوند متعال در شأن آن می فرماید: »شهر رمضان 
الذی انزل فیه القرآن هدی لناس و بینات من الهدی و الفرقان...« )ماه 
رمضان )ماهی است( که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن 
و هدایت و جدا ساختن حق از باطل ، قرآن نازل شده است.( و در ادامه 
آیه می فرماید: »فمن شهد منکم الشهر فلیصمه...« )پس هر که این 
ماه را دریابد، باید که در آن روزه بدارد.( این قسمت از آیه نیز تأکید بر 
وجوب روزه، در این ماه دارد ولی با این وجود، مریضان و مسافران را 
)بر اساس احکامی که در شرع مقدس موجود است( از این امر عظیم 
مستثنا دانسته و روزه داری را از آنان ساقط می نماید و این امر واجب را 
در هنگام سالمتی و فراغت از سفر بر آنان واجب نموده تا کاستی های 
خود را جبران نمایند؛ »و من کان منکم مریضا ً او علی سفر فعدة من 
ایام اخر« )وهر کس که بیمار یا در سفر باشد به همان تعداد از روزهای 
دیگر روزه بگیرد.( و دلیل این امر را سهل و آسان گرفتن پرورگار بر 
بندگانس می خواند، به طوری که در ادامه آیه می فرماید: »یرید الل 
العسر...« )خداوند برای شما آسانی و راحتی  الیسر وال یرید بکم  بکم 
می خواهد و خواهان سختی برای شما نیست.( و بندگان خویش را امر 
باید  العده...« )و  به تکمیل کسری روزه هایشان می نماید؛ »ولتکملو 
که آن شمار )یعنی روزه هایی که به علت های ذکر شده نگرفته اید( 
را تکمیل کنید.( و در ادامه می فرماید: »ولتکبروالل علی ما هدیکم و 
لعلکم تشکرون« )و خدا را بدان سبب که راهنمایی تان کرده است، به 

بزرگی یاد کنید و باشد که سپاسگزار باشید.( )1(

دلیل نامیده شدن این ماه به عنوان ماه رمضان
در این رابطه اشاره می نماییم به حدیثی از رسول مکرم اسالم )ص( که 
فرمودند: »انما سمی الرمضان النه یرمض الذنوب« )رمضان بدین سبب 
رمضان نامیده شده است که گناهان را می سوزاند.( )4( با توجه به این 
حدیث درمی یابیم که در ماه مبارک رمضان، گناهان بندگان آمرزیده 
شده و توبه آنان پذیرفته می گردد، و مهم ترین دلیل نامیده شدن این 
همانا  )ص(  اسالم  گرامی  رسول  بیان  به  رمضان،  ماه  عنوان  به  ماه 
آمرزیده شدن گناهان در این ماه است. حال شاید در اینجا سؤالی در 
ذهن تداعی گردد که مگر در ماه های دیگر، گناهان انسان آمرزیده نمی 
شود؟ که در پاسخ باید گفت بلی آمرزیده می شود ولی در ماه مبارک 
رمضان که ماه میهمانی خداوند است، به نحو افزون تر که غیر قابل 
وصف است توبه ها پذیرفته و گناهان آمرزیده می شود. جنانچه پیامبر 
اعظم )ص( در مورد ارزش و برتری این ماه فرمودند: »اگر بنده ارزش 
ماه )مبارک( رمضان را بداند، آرزو می کند که سراسر سال ، رمضان 
باشد.« )5( این در حالی است که آن حضرت، آن قدر بر حرمت و ارزش 
این ماه تأکید می فرمودند که هر عاقلی باید در نگهداری حرمت این 
ماه کوشیده و کوتاهی نورزد، به طوری که پیامبر اعظم )ص( در حدیثی 
دیگر فرمودند: »ال تقولوا رمضان بان رمضان اسم من اسماء الل تعالی 
و لکن قولوا شهر رمضان.« )نگویید رمضان، چون رمضان یکی از نام 

های خداوند متعال است، بلکه بگویید ماه رمضان.( )6(
سعی کنیم تا می توانیم از این ماه پر برکت غافل نشویم. هنگامی که 
بررسی  وارد شده،  ماه مبارک رمضان  را که در شأن  روایات متعددی 
نموده و در آن کمی تأمل نماییم، خواهیم دید که در این روایات تأکید 
بسیاری بر این امر شده است که بندگان باید سعی داشته باشند این ماه 
را با همان غفلتی که در ماه های گذشته به سر می برده اند، سپری 
آن  از  غفلت  که  ساز  سرنوشت  است  ماهی  ماه،  این  که  چرا  ننمایند، 
موجب شقاوت و بدبختی انسان می گردد، چنانچه امام صادق )ع( در 
سفارش به فرزندانش در هنگام حلول ماه مبارک رمضان می فرمودند: 
» فاجهدوا انفسکم فان فیه تقسم االرزاق تکتب االجال و فیه یکتب 
وفد الل الذین یفدون الیه وفیه لیلة العمل فیها خیر من العمل فی الف 
شهر« )جان های خود را به تالش و کوشش وا دارید، زیرا در این ماه 
روزی ها قسمت و اجل ها نوشته می شود و در آن نام های میهمانان 
خدا که بر او وارد می شوند نوشته می گردد، در این ماه شبی هست که 

عمل )عبادت( در آن از عمل )عبادت( هزار شب بهتر است.(

گاران رمضان رست

فرهنگ و اندیشه فرهنگ و اندیشه
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آشنایی با معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
 در گفتگو با دکتر محمد علی نادی

آشنایی با دکتر محمد علی نادی
مدیریت  رشته  در  را  خود  کارشناسی  دوره  نادی  دکتر 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  آموزشی  ریزی  برنامه  و 
نیز در  را  خوراسگان گذرانده و مدرک کارشناسی ارشد 
آزاد  دانشگاه  دانشگاه  از  آموزشی  ریزی  برنامه  رشته 
ایشان  است  کرده  دریافت  خوراسگان  واحد  اسالمی 
تحقیقات  و  علوم  واحد  از  نیز  را  خود  دکتری  مدرک 
است.  کرده  دریافت  آموزشی  مدیریت  رشته  در  تهران 
دکتر محمد علی نادی این سوابق اجرایی را در کارنامه 

خود دارد. 
و  تربیتی  علوم  دانشکده  پژوهشی  اداره  رئیس   -
روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان در فاصله 

سال های ۸۸ تا 90
- مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت آموزش 

همین واحد دانشگاهی در سالهای 90 و 91 
- رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در سالهای 91 تا 93
- چندین عنوان کتاب، بیش از صد عنوان مقاله و ارائه 
مقاالت علمی- پژوهشی در بیش از ۸0 همایش داخلی 
و خارجی محصول زندگی پربار علمی این استاد برجسته 
بوده است که  تنها به چند عنوان از کتاب های ایشان 

اشاره می کنیم: 
نظریه های مدیریت در آموزش عالی- مقدمه ای بر روش 
تحقیق در علوم انسانی – اصول و روش های آموزش 
و پرورش تطبیقی- مدیریت سازمان ها با رویکرد جامعه 
برنامه  تجاری)برند(-  عالمت  روانشناسی   – شناختی 

ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش. 
دکتر نادی این گفت و گو را با مقدمه ای اینچنین آغاز 

کرد. 
آنچه دانشگاه های بزرگ دنیا را در رتبه بندی های بین 
المللی، موثر، صاحب نام و به عنوان برند معرفی می کند 
وجود برنامه های بلند مدت و حمایت جدی مدیران ارشد 
این دانشگاه ها از نظام برنامه ریزی در فعالیت آنهاست. 
بودجه  و  برنامه  به  هر چند ممکن است مسائل مربوط 
اما  بگیرد  خود  به  ستادی  شکل  بنیان  دانش  اقتصاد  و 
این موضوع ثابت شده که هیچ دانشگاهی بدون تصویر 
مشخص از آینده خود نمی تواند موفق شود و توفیق در 
عرصه بین المللی مرهون تالش و دستیابی به شاخص 
برنامه  وجود  و  المللی  بین  بندی  رتبه  های  نظام  های 

برای رسیدن به این شاخص هاست. 
وی در تعریف این معاونت افزود : در سازمانهای بدون 
برنامه هیچ موفقیتی حاصل نمی شود لذا در این دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  مدیریت  تغییر  دنبال  به  و   92 سال  در 
که  شد  ابالغ  و  طراحی  ریزی  برنامه  معاونت  اسالمی، 
هم اکنون ۸ وظیفه اصلی بر عهده آن قرار گرفته است. 

های  پست  با  بنیان  دانش  اقتصادی  امور  مدیریت  و 
کارشناس اطالعات و آمار، کارشناس سرمایه گذاری و 

کارشناس اقتصاد دانش بنیان. 
وی در خصوص حیطه وظایف این دو مدیریت نیز گفت: 
در سطح برنامه و بودجه تمام موضوعات مربوط به پیش 
بینی بودجه، پایش و عملیاتی کردن بودجه انجام و رصد 
بنیان  دانش  اقتصادی  امور  مدیر  سطح  در  شود.  می 
تشکیل  بنیان،  دانش  های  طرح  به  مربوط  مسائل  هم 
شورای دانش بنیان، ارزیابی طرح های ارائه شده از واحد 
و  دهی  سازمان  و  گذاری  سرمایه  بر  نظارت  استان،  و 

تجاری سازی آنها پیگیری و انجام می شود. 
دانش  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون  گفته  به 
بنیان دانشگاه عالوه بر وظایف پیش گفته با استناد به 
با  ها  برنامه  تمام  بینی  پیش  فرآیند  ارزیابی،  بخشنامه 
میزان تحقق هر یک مقایسه و میزان پیشرفت و یا عدم 
تحقق یا علل انحراف هر یک از اهداف مورد نظر توسط 

این معاونت گزارش و پیگیری می شود. 
کاماًل  ای  حوزه  معاونت  این  کرد:  تاکید  نادی  دکتر 
نامه  شیوه  اساس  بر  که  آید  می  حساب  به  تخصصی 
انتصاب از سوی سازمان مرکزی دانشگاه اسالمی تمام 
دانش  بین  از  معاونت  این  گرفته شده  کار  به  نیروهای 
ریزی   برنامه  اقتصاد،  مدیریت،  های  رشته  آموختگان 
و  انتخاب  ها  رشته  این  با  مرتبط  گرایش های  سایر  و 

منصوب شوند. 

کیف  و  کم  خصوص  در  سواالتی  به  پاسخ  در  ایشان 
سازماندهی نیروها بر اساس طرح تجمیع 2  تاکید کرد: 
حفظ شان و منزلت و جایگاه پرسنلی و حقوق کارکنان 
در چارچوب منافع فردی و سازمانی جزو وظایف اصلی 
این معاونت است و در حال حاضر این واحد دانشگاهی 
تصمیمی در ارتباط با تعدیل نیروها ندارد با این وصف 
تکالیف  از  تجمیع  های  طرح  های  سیاست  از  بسیاری 
تصمیمات  که  زمانی  در  و  آید  می  به حساب  مدیریتی 
از سوی  ابالغ شود  و  رسیده  تصویب  به  و  نهایی شود 
که  نادی  دکتر  شد.  خواهد  اعالم  استان  واحد  رئیس 
سازمان  با  بوجه  و  برنامه  مشاور  عنوان  به  سالهاست 
راهبردهای  در خصوص  کند  می  همکاری  نیز  مرکزی 
استراتژیک  برنامه  در  نیزگفت:  بنیان  دانش  اقتصاد 
دانشگاه در سال 1394، 16 درصد درآمد ها بایستی غیر 
سال  در  و  شده  ابالغ  موضوع  این  که  باشد  شهریه ای 
های بعد بیشتر از این خواهد شد و ممکن است به 20 
درصد هم برسد. به همین لحاظ تمرکز بر روی شرکت 
های دانش بنیان، تجاری سازی، و رشد مراکز فناوری 
خواهد بود و به طور طبیعی نقش اعضای هیات علمی 
و همچنین موضوع سرمایه گذاری بر روی امور تجاری 

سازی از گذشته خیلی بیشتر خواهد شد. 

الزم به ذکر است بر اساس مصوبه 1394/4/16 شورای 
مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی، این معاونت یعنی معاونت 
برنامه ریزی ومعاونت امور اقتصادی دانش بنیان ادغام 

شد و مسئولیت واحدی را بر عهده گرفت.
 

اجماالً به وظایف 8 گانه این معاونت در سطح 
واحدهای دانشگاهی اشاره می کنم: 

- برنامه ریزی و نظارت بر مصوبات دانشگاه و ارزیابی 
مستمر از آن 

- جمع آوری و سازماندهی اطالعات و بررسی مدیریت 
شاخص های جدید مربوط به سنجش عملکرد و ارزیابی 

و تعالی سازمانی واحد. 
بازخورد  و  ارزشیابی  اجرا،  ریزی،  برنامه  نیازسنجی،   -
هیات  از  اعم  کارکنان  مدت  کوتاه  آموزشی  های  دوره 
علمی، بورسیه ها و مدیران با هدف توانمند سازی منابع 

سازمانی و استقرار مدیریت توانمند. 
- تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، 
تدوین بودجه ساالنه، مطالعه و بررسی و اقدام و رسیدگی 

به سایر امور مرتبط با برنامه ریزی و بودجه ریزی. 
برای  مدت  کوتاه  کاربردی  های  دوره  برگزاری   -

موسسات و سازمان های بیرونی. 
- توجه به مدل و برنامه های آتی مربوط به دانشگاه های 

آینده. 
بندی  طبقه  سازمانی،  و  تشکیالتی  نظام  استقرار   -
مهندس  به  رویکرد  با  آن  اجرای  بر  نظارت  مشاغل، 

ساختار، نمودار سازمانی، مشاغل و ... 
- برنامه ریزی بر امور اقتصادی دانش بنیان و تجاری 

سازی دانش 
به گفته دکتر نادی این مجموعه وظایف این معاونت بر 
شده  ابالغ   94/4/16 تاریخ  در  مربوط  بخشنامه  اساس 
به  با توجه  به عالوه  از همان زمان الزم االجراست.  و 
مسئولیت این واحد دانشگاهی به عنوان بزرگترین واحد 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، مسئولیت پیگیری 
تمام وظایف محوله در ارتباط با دیگر واحدهای استان 
ریزی  برنامه  معاونت  باشد.  این حوزه می  بر عهده  نیز 
دانشگاه همچنین خاطر نشان کرد ارزیابی عملکرد تمام 
آزاد  دانشگاه  رئیس  به  مربوط  گزارش  ارائه  و  ها  حوزه 
اسالمی استان  و همچنین سازمان مرکزی نیز در زمره 

وظایفی است  که این معاونت بر عهده دارد. 
دکتر نادی یادآور شد: برای این معاونت دو سطح مدیریتی 
شامل مدیر برنامه و بودجه و مدیر امور اقتصادی دانش 
بنیان تعریف شده است که در حال حاضر هر مدیریت 
3 پست سازمانی به این شرح در اختیار دارد که البته با 
توجه به گستردگی فعالیتها این امر قابل گسترش است: 
مدیریت برنامه و بودجه با پست های کارشناس بودجه، 
کارشناس برنامه ریزی و کارشناس تلفیق برنامه و بودجه 

ایشان خاطر نشان کرد: در گذشته تاکید بر حصول 
افزایش  و  دانشجو  شهریه  طریق  از  دانشگاه  آمد  در 
نرخ رشد  به کاهش  توجه  با  اما  است  بوده  آن  دوره ای 
جمعیت و طبعًا کاهش تعداد دانشجو سیاست ها تا حدی 
تغییر کرده است و برای تامین منابع درآمدی عالوه بر 
تالش برای افزایش دانشجو به ویژه در دوره تحصیالت 
تکمیلی به تدریج توسعه و درآمد زایی مراکز تحقیقاتی، 
شرکت های دانش بنیان و از این قبیل  سناریوها مورد 
هدف خواهد بود. لذا یکی از برنامه های آتی، بستر سازی 
مناسب برای رشد شرکت ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه 
بتوانیم  تا  باشد  شده  محرز  آنها  زایی  آمد  در  که  است 
بدون دغدغه منابع مالی الزم را برای تامین هزینه های 
جاری و سرمایه ای تامین کنیم که این رویکرد سیاست 
به  ارتباطی  لزومًا  و  دنیاست  بزرگ  دانشگاه های  اغلب 
مشکالت خاص ما ندارد و ما باید خیلی زودتر از این ها 
به آن می پرداختیم هر چند این واحد در عرصه مباحث 

دانش بنیان زبان زد دیگر واحدهاست.
به  که  دولتی  دانشگاه های  حتی  افزود:  نادی  دکتر 
برای  اخیراً  هستند  متکی  دولتی  اعتبارات  و  بودجه ها 
های  دوره  تاسیس  به  خود  های  بودجه  کسری  جبران 
شبانه و برخی برنامه های جنبی در آمدزا روی آورده اند 
و در مواردی از میزان کمک و تسهیالت دانشجویی نیز 

کاسته اند. 
به  توجه  با  شد:  آور  یاد  دانشگاه  ریزی  برنامه  معاون 
از  دانشگاهی  واحد  این  که  جایگاهی  و  کیفی  رویکرد 
را  توانیم کیفیت  گذشته های دور داشته ما هرگز نمی 
فدای مسائل دیگر کنیم بنابراین در ارتباط با تشکیالت، 
چارت سازمانی و هزینه ها و سیاست های آتی و چشم 
تاکید است و  به کیفیت مورد  آینده موضوع توجه  انداز 
نواقصی که هم اکنون در این زمینه با آن مواجه هستیم 

در حال رفع است. 
- دکتر نادی در خصوص چگونگی نگاه دانشگاه به طرح 
ها و شرکت های پر در آمد و کم در آمد نیز گفت ما هر 
طرح و مرکزی را با توجه به ویژگی های خودش مورد 

توجه قرار می دهیم.
درآمدزایی برای ما مهم است ولی اینجا به هر حال یک 
مرکز دانشگاهی است و ما به ارزش علمی و تحقیقاتی 
با  هماهنگی  در  و  داریم  مخصوص  توجه  نیز  طرح ها 
معاونت پژوهشی و اداری و مالی آنها را تدبیر و حمایت 

می کنیم. 
های  بخش  تمامی  اهتمام  و  همراهی  ادامه  در  وی 
حفظ  و  المللی  بین  تعالی  به  رسیدن  برای  را  دانشگاه 
مالک  که  داشت  بیان  و  دانست  ضروری  ها  داشته 
آینده  از  تصویری  ترسیم  دانشگاهی  واحدهای  موفقیت 
و جایگزین کردن برنامه ریزی بجای برنامه روزی است.

اشاره: 
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان از حوزه هایی است که تقریبًا نوبنیاد به 
حساب می آید و به نسبت معاونت های دیگر عمر چندانی از آن نمی گذرد. این معاونت 
رویکرد  با  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  عنوان  به  میرزاده  حمید  دکتر  استقرار  دنبال  به 
تحول گرایی که تیم جدید مدیریتی دانشگاه داشتند تعریف و ابالغ شد و تکالیف جدیدی در 

واحدهای دانشگاهی و استانها بر عهده آن قرارگرفت. 
برای آشنایی با وظایف این حوزه در گفت و گویی با دکتر محمدعلی نادی، معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( شرکت 

کردیم که از نظرتان می گذرد:  ،،
آشنایی با دکتر ناصر حاجیان

علمی  هیات  وقت  تمام  عضو  حاجیان  ناصر  دکتر 
که  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
در گروه عمران فعالیت دارد دارای دکتری هیدرولوژی 

و منابع آب است.
وی مدرک کارشناسی خود را در رشته آب از دانشگاه 
صنعتی اصفهان، مدرک کارشناسی ارشد را در همین 
رشته از دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرک دکتری 
واحد  از  آب  منابع  و  هیدرولوژی  گرایش  در  را  خود 
 ۸0 درسال  و  کرده  دریافت  تهران  تحقیقات  و  علوم 

فارغ التحصیل شده است. 

تالیفات وی شامل: 
- هیدرولوژی مهندسی تئوری- کاربردی 
- آب های زیر زمینی تئوری- کاربردی 

- موفقیت و تکنولوژی فکر با استفاده از تکنیک های 
)NLP( مهندس ذهن

با  همراه  آبی  های  سازه  و  سد  مهندسی  اصول   -
معرفی نرم افزاری در این ارتباط 

در خصوص قرآن و روانشناسی از دیگر امتیازات این 
استاد پر کار است که ما به خاطر اهمیت موضوع به 

مطالعات ولی در خصوص زاینده رود می پردازیم: 

زاینده رود 
دکتر حاجیان در این زمینه می گوید: رشته اصلی من 
آب است و بیشتر مرتبط با منابع آب هستم و در این 
زمینه 1200 صفحه گزارش مشاوره ای انجام داده ام 
و در قراردادهای مختلف شرکت کرده ام و از نظر فنی 
در جلسات متعدد فنی پروژه ها به تعبیر خود محاکمه 
شده ومحاکمه کرده ام. وی تاکید می کند افتخار دارم 
که کشاورز زاده ام و مسائل مربوط به کشاورزی و آب 
را با تمام وجود درک کرده ام. ایشان در فرازهای متعدد 
مکرر  را  او  یاری  دست  و  برخدا  توکل  مصاحبه  این 
تاکید می کند و می افزاید: ازدیدگاه مهندسی مشاور، 
مشاور بوده ام و از دیدگاه اجرایی چون فرزند کشاورز 
هستم  در نهایت همه مطالعات بنده از فیلتر طبقات 
گرفته  خود  به  واقعی  صورت  و  گذشته  الذکر  فوق 
است. وی در خصوص مطالعاتش درباره زاینده رود می 
گوید اینجانب در 2 سال اخیر بر اساس اسناد موجود 

- توانمندی های ویژه EXCEL در مهندس و اقتصاد 
می شود . همچنین وی ده عنوان کتاب آماده چاپ 
دارد که برخی از آنها در حوزه تخصصی خود، برخی در 
زمینه قرآن، نماز، روانشناسی و یا تلفیقی از آنهاست. 

کتاب های در دست تالیف ایشان نیز شامل 6 عنوان 
در زمینه های کامپیوتر، شهرسازی، و قرآن است. وی 
در زمینه دیدگاه ها و مطالعات خود 5 همایش مستقل 
برگزار کرده و در رزومه خویش 6 عنوان از توانمندی 
های خویش را معرفی نموده است و در مجوعه ای 
های  طرح  و  شده  شناسایی  معضالت  به  بندی   17
پژوهشی کاربردی که اجرا شده و یا در روند پژوهش 
مقاالت  از  تعدادی  همچنین  است.  پراخته  باشد  می 
داخلی  در همایش های  عنوان که  ایشان شامل 14 
ارائه شده معرفی گردیده است. سوابق متعدد اجرایی، 
عترت  و  قرآن  مسابقات  در  ودوم  اول  رتبه   2 کسب 
شرکت  بار   2 تنها  حاصل  که  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
باموضوع  دیدگاهی  بوده، طرح  مسابقات  این  در  وی 
آلودگی فکری در یک کتاب ملی مربوط به آب برای 
نخستین بار، موفقیت صددرصدی در ارتباط با تربیت 
دانشجویان مقاطع مختلف، انجام کار وسیع مطالعاتی 

و قابل ارائه که مقرر بوده مطالبی را در ارتباط با زاینده 
متعددی  و  مختلف  افراد  با  کنم  ارائه  و  مطالعه  رود 
خبره،  کارشناسان  کشور،  مدیران  و  مسئوالن  از 
زاینده رود  و  زیست  محیط  دوستداران  و  کشاورزان 
مرتبط بوده ام و با آنان جلسات متعددی داشته ام و 
به ثبت نظرات آنان پرداخته ام که حجم آن به اندازه 

4 کتابچه شده است. 
در  شرکت  بار  هر  از  پس  دیگر  اقدامی  در  همچنین 
جلسه و همایشی همه مطالب و مقاالت مطرح شده را 
در کوتاهترین ممکن و بعضا همان شب بررسی نموده 
واهم مطالب آنرا استخراج و مشخص می کردم تا در 
جمع بندی های خود مورد استفاده قرار دهم. در این 
اینکه صاحب  با  ارتباط هرگز قائم به فرد نبوده ام و 
نظر هستم اما سعی کردم ازدیدگاه های افراد مختلف 
بهره بگیرم که این موضوع به جامعیت تالیفات بنده 
کمک زیادی کرده است و البته اذعان دارم که هنور 
این مجموعه نقض های زیادی دارد و الزم است کار 

بسیار بیشتری روی آن انجام شود. 
حاصل تحقیقات بنده در خصوص زاینده رود به طرح 
کارشناسانه ای 37 سوال مربوطبه مشکالت زاینده رود 

اشاره: 

زاینده رود بی آب یا کم آب زخمی است که تن اصفهان زیبا را می رنجاند. 
این رود پر خاطره که تاریخی جهان آشنا را در دل خود دارد این سال ها 
هم به خاطر تغییر اقلیم و بیشتر سوء مدیریت، روزهای تلخ و غم انگیزی 

را می گذراند که هرگز زیبنده تمدن سربلند اصفهان نیست. 
برای بررسی عالمانه چرایی حال زاینده رود و اینکه آیا برای نجات آن راه 
حل هایی وجود دارد به نام دکتر ناصر حاجیان برخوردیم وی که استادیار 
و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( و 
دارای مدرک دکتری آب است به مطالعات وسیع و بی سابقه ای در این 
زمینه پرداخته که انعکاس آن می تواند ارائه طریقی برای کسانی باشد 
که در فکر چاره جویی برای درمان زاینده رود هستند. دکتر حاجیان با 
استعماری است  علم  انحصاری در یک رشته  آنکه تحصیالت  به  اعتقاد 
که از سوی غرب به ما تحمیل شده تا افکار و اندیشه های ما را به نفع 

و  محقق  فرد  هر  توسط  علم  متوازن  توسعه  به  کنند.  مدیریت  خویش 
از رشته های دیگر سبب  آگاهی  اعتقاد دارد  و  دانشمند معتقد است 
وسعت بینش و دانش انسان می شود و به همین دلیل حکیمان گذشته 
انسان های بسیار عالم و عامل و موفقی بوده اند که ما نباید آن الگو را 

از دست بدهیم. 
رویکرد دکتر حاجیان سبب شده تا وی عالوه بر رشته تخصصی خود در 
قابل  تالیفات  و  مطالعات  نیز   ... و  روانشناسی  و  اسالمی  معارف  حوزه 
بیشتر  گزارش  این  در  دارد  ادامه  کماکان  که  باشد  داشته  توجهی 
در  تا  برآنیم  و  شد  خواهیم  اشنا  محقق  استاد  این  دستاوردهای  با 
شماره های آینده با طرح سوال هایی که در مورد زاینده رود وجود دارد 
به درج پاسخ هایی که ایشان برای آن یافته بپردازیم چرا که اصفهان و 
زاینده رود حق بزرگ و متقابلی نسبت به یکدیگر دارند که مراکز علمی 
و بویژه دانشگاه ها رسالت مهمی در کشف و شناخت این حقوق برعهده 

دارند. 

حـدیث زاینــده رود
در گفتگو با دکتر حاجیان، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
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و یافتن پاسخ علمی برای آن بوده به طوری که برای 
خاصی  که هدف  ام  کرده  تدوین  ای  مقاله  سوال  هر 
را در برداشته که در یک جدول تمام سواالت عنوان 
نتایج به دست آمده و  مقاله، هدف اصلی تهیه مقاله، 
و  پژوهشی  تواند موضوع طرح های  عناوینی که می 
پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باشد 
این  از  گوید:  می  حاجیان  دکتر  ام  کرده  مشخص  را 
تعداد سوال حدود 20 مورد آن مرتبط با رشته تخصصی 
بوده که مقاالت آن تهیه شده و در سمینارهای  بنده 
مختلف و مرتبط با بحران آب مورد پذیرش و ارائه قرار 
گرفته است و آن دسته که مربوط به رشته ام نبوده از 
آن چیکده ای آماده و ارائه کرده ام تا افراد دیگر بتوانند 

به تحقیق و تکمیل آن بپردازند. 
را  ها  واقعیت  باید  ما  کند  می  نشان  خاطر  ایشان 
که  داریم  ای  رویه  اغلب  دانشگاهیان  ما  بپذیریم. 
آنرا  حتی  و  کنیم  می  تهیه  موضوعی  در  را  ای  مقاله 
در کنفرانس های بین المللی ارائه می کنیم که ارتباط 
چندانی با مشکالت جامعه و تگناهای مردم ندارد که 
ام و همین مساله  این مساله همواره رنج برده  از  من 
که  بپردازم  رود  زاینده  واقعی  مشکل  به  تا  شد  سبب 
برای  الگویی  تواند  می  کاربردی  مطالعه  این  فرآیند 
را  جامعه  اصلی  مشکالت  حل  که  باشد  پژوهشگران 
اولویت  کم  دست  یا  و  دهند  قرار  خود  کار  دستور  در 
آنان به جای پرداختن به مسائل عام و جهانی و غیر 
ملموس توجه به مشکالت جامعه و کشوری باشد که 
به  نیز  را  خود  دانشجویان  و  کنند  می  زندگی  آن  در 
اخیراً  که  می شود  یادآور  وی  دهند.  سوق  سمت،  این 
را  ما  از هم وطنان  تعدادی  منطقه ای جان  یک سیل 
گرفت و خسارات مالی فراوانی هم به بار آورد. بنده به 
عنوان یک متخصص هیدرولوژی نوک پیکان تقصیر 
را متوجه فردی می دانم که مطالعات مربوط  به سیل 
آن پروژه ها و داده ها را انجام داده است. زیرا ما وقتی 
در زمستان بدون استفاده از لباس مناسب از خانه خارج 
می شویم طبعًا سرما می خوریم خالق هستی سرما و 
گرما و زلزله و سیل و ... را بر اساس حکمت خود به 
تدبیر الزم  نیاز خود  با  متناسب  باید  ما  و  آورده  وجود 
کائنات  به  و  باشیم  داشته  را  آن  با  مواجه شدن  برای 
ناکرده  خدای  نکند  پس  نگیریم.  دیگرخرده  مسائل  و 
بدون آنکه خودمان بدانیم یا بخواهیم قاتل باشیم و اگر 
ما مطالعات دقیق مربوط به رشته و کار خود را خوب 
انجام ندهیم چنین عواقب تاسف باری پیش می آید که 

باید فردای قیامت پاسخگوی آن باشیم.  
کنم  می  سعی  و  شوم  می  اصلی  بحث  وارد  اینجا  از 
در  را  خویش  های  یافته  و  مطالعات  فشرده  طور  به 

خصوص زاینده رود معرفی کنم. 

و تالیفات زیر را تهیه و آماده کردم. 

تمام  شامل  رود  زاینده  های  داده  های  پایگاه   -1
با  همراه   1391 تا   132۸ سال  از  رود  این  اطالعات 

تحلیل گرافیکی آن. 
2- مشکالت زاینده رود، پرسش ها و پاسخ ها 

مطالبی  شامل  یک  جلد  رود  زاینده  جامع  مرجع   -3
مرتبط با شناخت زاینده رود و مسائل آن. 

زاینده  خشکی   دو  جلد  رود  زاینده  جامع  مرجع   -4
رود از دیدگاه فنی و حقوق بین الملل که با توجه به 
اینکه مشکل زاینده رود با راهپیمایی و امثال آن حل 
نمی شود و باید آنرا از طریق قوانین و حقوق و سیستم 
قضایی دنبال کنیم. در این بررسی بنده به این نتیجه 
حوزه  این  فنی  مسائل  اغلب  دانان  حقوق  که  رسیدم 
با  چندان  نیز  بخش  این  کارشناسان  و  دانند  نمی  را 
اطالعات حقوقی آشنایی ندارند. و رویکرد بنده در این 

تالیفات نزدیک کردن این دو دیدگاه به یکدیگر بود. 
نقدهای  در  که  کرده ایم  عادت  ما  من  باور  به   -5
راه  کمتر  و  کنیم  تمرکز  اشکاالت  بر  بیشتر  خود 
پس  بنده  نقیصه  این  از  گذر  برای  دهیم  ارائه  حلی 
را  راهکارهایی  ام  کرده  تالش  مشکالت  شناخت  از 
تاکنون  که  ارائه دهم  رود  زاینده  برای حل مشکالت 
با  ای  مجموعه  در  که  است  شده  ارائه  راهکار    160
عنوان )خشکی زاینده رود، پیامدها و راهکارها( تدوین 
گردیده. از ویژگی ما این مجموعه آن است که برای 
هر مورد ازاین راهکارها اولویتی 3 مرحله ای به لحاظ 
استراتژیک )کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت( ارکان 
همراه   .... و  دهنده  پیشنهاد  کننده،  هماهنگ  مربوط، 
با شرح چند صفحه ای ارائه شده است. به امید اینکه 
توانسته باشم خود را به گونه ای پروگرام کرده باشم که 
برای هر مشکل راه حلی نیز پیشنهاد بدهم و تصورم 
مجموعه  همین  اینجانب  اثر  بهترین  که  است  این 

عملیاتی است که کاربرد زیادی دارد. 
روزی  کنند  می  رانندگی  که  کسانی  اغلب  مانند   -6
رانندگی  و  راهنمایی  افسران  از  یکی  جریمه  قبض  با 
مواجه شدم، کمی ناراحتی بر من غلبه کرد و پرداخت 
فراموش  آنرا  کلی  به  اینکه  تا  انداختم  تاخیر  به  آنرا 
به  کردم  بررسی  را  مدارکم  که  مدتی  از  پس  کردم، 
این قبض رسیدم ناراحتی گذشته را نداشتیم به همین 
دلیل اندکی در آن تامل کردم و دریافتم که بی دلیل 
را  مختلفی  قبض کدهای  آن  در  ام  نشده  هم جریمه 
مشاهده کردم و دریافتم که هر کد مربوط به یک نوع 
از تخلفات است وقتی خوب دقت کردم دریافتم جریمه 
بر اساس کد و مستندات انجام شده است که حتی بنده 
را متقاعد کرده است. به صورت ناخودآگاه اینجانب این 
ایده را در ذهن آوردم که آیا خشکی زاینده رود معلول 

تذکر اول

- امثال بنده که ادعا و یقین داریم که در دایره هستی 
نقطه ای هم به حساب نمی آییم و با هر حجم و کیفیت 
کاری، باز هم در واقع کاری نکرده ایم و آنچه انجام 
شده لطف خدا و کمک فرهیختگان جامعه بوده است 
باید به یاد داشته باشیم که فرزانگانی در این  همواره 
مقاالت،  پژوهش ها،  با  توانند  می  که  هستند  جامعه 
تحقیقات و تالیفات خود گره از کار فرو بسته این مردم 
رود  زاینده  مشکالت  زمینه  در  و  بگشایند.  مملکت  و 
و سایر گرفتاری  ها ارائه طریق داشته باشند و از این 

رسالت نباید عدول کنند. 

تذکر دوم

بندی  اولویت  کشور،  مشکالت  درست  تشخیص   -
مختلف  های  رشته  فرهیختگان  بر  آن  بندی  دسته  و 
است.  پوشی  چشم  و  انکار  قابل  غیر  ضرورتی  علمی 
برسیم  که  هم  علمی  پیشرفت  از  ای  درجه  هر  به  ما 
عمل  درست  و  خود خوب  های  گذاری  در هدف  اگر 
نکنیم بهره چندانی به مردم نرسانده ایم. امثال بنده اگر 
به عالی ترین درجات علمی هم برساند و چندین سال 
دیگر فرزندان این کشور از ما سوال کنند که چه شکلی 

از کشور حل کرده اید البد  دو پاسخ بیشتر نداریم. 
الف- کشور ما در زمینه رشته من مشکلی نداشت که 

اصاًل قابل قبول نیست. 
اولویت کار  در  اول جهان  به مشکالت  ب- رسیدگی 

من بود که هرگز قانع کننده نمی تواند باشد. 
مشکالت  هنگام  به  و  درست  تشخیص  بنابراین 
زندگی  آن  در  که  کشوری  منافع  به  دادن  اولویت  و 
می کنیم و بومی سازی علوم و به کار گرفتن آن در 
سطوحی فراگیر و موثر و قراردادن الگوهای موفقی در 
این زمینه فرا راه های اهالی علم و معرفت و پژوهش 
از تکالیف اجتناب ناپذیر ماست که امیدوارم همه به آن 

واقف باشیم. 

گام هایی رو به جلو 
اینجانب با هدف حل مشکل خشکی زاینده رود در ابتدا 
با توجه به این قاعده اسالمی که» من اعرف نفسه فقد 
اعرف ربه« که از شناخت خود به شناخت خداوند کریم 
می توان رسید و با اعتقاد به اینکه تبلور اصل شناخت 
در آموزه های دینی ما موج می زند سعی کردم مدارک 
عمومی  دانش  ارتقاء  در  تا  سازم  فراهم  را  تالیفاتی  و 
اولین  زیرا  بردارم.  و تخصصی جامعه و خواص گامی 
گام برای حل یک مشکل از جمله خشکی زاینده رود 
مطالعاتی  کار  به  نیاز  که  است.  مشکل  علت  شناخت 
وسیعی داشته و دارد در این جهت به فضل الهی منابع 

یک تخلف است یا نه؟ به خاطر می آورم روزهایی که 
های  رودخانه  معلمم  خواندیم.  می  جغرافیا  مدرسه  در 
آورد  برایش  مثال  یک  کرد  می  تعریف  که  را  دائمی 
در  اکنون  متاسفانه  که  بود  رود  زاینده  رودخانه  آن  و 
قرن 21 شاهد خشکی آن هستیم این به معنای تخلف 
ودستبرد در طبیعت است. مگر ما در آموزه های دینی 
خود نداریم که در امانت نمی توان دخل و تصرفی کرد. 
کره زمین، محیط زیست و همه مواهب طبیعی امانتی 
در اختیار این مردم وکشور است که باید به احسن وجه 
آنرا تحویل نسل های بعد بدهیم و با این دیدگاه الزم 

است مسائل زاینده رود هر چه زودتر حل شود. 
رانندگی  و  راهنمایی  جریمه  قبض  از  گرفتن  الگو  با 
به این فکر افتادم شاخصی برای تخلفات و انحرافات 
قانونی در منابع آب با رویکرد زاینده رود آماده کنم. در 
برای  و  بندی کردم  را دسته  تخلفات  تمام  این جهت 
هر یک کدی مشابه برگه جریمه اختصاص دادم. برای 
تکمیل این ایده نیاز به مستندات و مدارکی بود چون 
شرعًا در مقابل آن احساس مسئولیت می کردم و باید 
ناحیه   3 به  را  رود  زاینده  آنکه  نتیجه  بودم.  پاسخگو 
از سد زاینده رود تا شهر  از سر آب تا سد زاینده رود 
اصفهان و از اصفهان تا پایاب یا به عبارت دیگر تاالب 
 3 این  از  متعددی  بازدیدهای  کردم.  تقسیم  گاوخونی 
کردم  تهیه  زیادی  های  آوردم. عکس  به عمل  ناحیه 
موجود  های  پتانسیل  و  تخلفات  سازی  مستند  به  و 
پرداختم. به انتخاب عکس ها و اسناد انتخاب کردم و 
روی آنها کد تخلف را مشخص کردم. که ماحصل آن 
کتاب بسیار مستندی شد با عنوان: خشکی زاینده رود 

از سراب تا پایاب در ترازوی قضاوت قانون 
به صورت مصوب و با شرح مختصر که در حال تدوین 

است. 
به  اقدام  مبرم  نیاز  اساس  بر  دیگر  اقدامی  در   -7
عنوان  با  رود  زاینده  برای  ای  نقشه  شیت   6 تهیه 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  که  کردم  مختلف  های 
اتاق  در  اگر  که  کرد  چاپ  آنرا  )خوراسگان(  اصفهان 
هر  یا  و  رود  زاینده  دوستدار  خبره  کارشناس  هر  کار 
فرد عالقه مند نصب شود با کمال میل آنرا می پذیرد 
و استفاده از آن را برای دیگران نیز تجویز می کند. در 
این شیت ها اطالعات مورد نیاز زاینده رود به صورت 
تصویری ارائه شده است و کششی را در بیینده ایجاد 
می کند که دنبال تکمیل اطالعات خود برود و در واقع 
با مفهوم عظیمی که  انتظار می کند  ایجاد  در کاربرد 
در آموزه های دینی ما وجود دارد زیرا کسی که منتظر 
مثبتی  جهت  در  گام  و  کند  می  تالش  همیشه  باشد 

می گذارد که امیدوارم ثمر بخش باشد. 
این  بیشتر  تشریح  به  آینده  های  شماره  در  اله  انشاء 

پژوهش ها خواهیم پرداخت. 

برخی از افتخارات 
و کتــاب هـای
دکتر ناصر حاجیان

گریان رساندند و غریو شیون ده ها هزار نفر از حاضران 
در خیابان های اطراف پزشکی قانونی با دیدن مچ پای 
این مرد بزرگ که در جریان حادثه انفجار قطع شده بود، 

بلند شد.
پیکرهای  تشییع  مراسم   ،1360 تیرماه   9 سه شنبه  روز 
حزب  مرکزی  دفتر  بمبگذاری  واقعه  شهدای  پاک 
جمهوری اسالمی از مقابل مجلس شورای اسالمی آغاز 
بود  شده  پوشیده  سیاه  پارچه  با  مجلس  دیوارهای  شد. 
از  بود.  امام خمینی  به شعار و تصاویر شهدا و  و مزین 
نخستین ساعات بامداد جمعیت عزادار در مقابل مجلس 
را  آمریکایی  این عمل غیرانسانی مزدوران  آمده و  گرد 
محکوم کردند. انبوه مردم به حدی بود که گذر به سوی 
مجلس امکان نداشت و تعدادی از وزراء و نمایندگان که 
می خواستند به مجلس بروند، موفق نشدند. لحظاتی پس 
از ساعت ۸ صبح، آیت الل اکبر هاشمی رفسنجانی رییس 
مجلس شورای اسالمی به یکی از بالکن های ساختمان 
مجلس آمد. جمعیت با دیدن او یکپارچه شور شد و شعار 
» عزا، عزاست امروز، روز عزاست امروز، بهشتی قهرمان 
پیش خداست امروز«، » هاشمی، هاشمی، بگو برادرت 
و  تبریک  ضمن  مجلس  رییس  و  دادند  و…سر  کو« 
مردم  عموم  و  خانواده های شهدا  به  فاجعه  این  تسلیت 
از جمله شهید  از خصوصیات شهیدان  عزادار، گوشه ای 
بهشتی را برشمرد. پس از اتمام سخنان آیت الل هاشمی 
رفسنجانی، مراسم تشییع آغاز شد. دسته موزیک که از 
قبل در جلوی مجلس قرار گرفته بود، شروع به نواختن 
مارش عزا کرد و جمعیت گریه کنان و بر سر زنان شروع 
به شعار دادن کردند و جمعیت داغدار همراه آمبوالنس ها 

رهسپار بهشت زهرا شدند.

پیدا  حضور  زهرا  بهشت  در  قبل  ساعت ها  از  مردم 
از دست رفته عزاداری  کرده بودند و در سوگ عزیزان 
می کردند. با ورود ماشین های حامل پیکرهای شهیدان، 
پوشاند.  را  زهرا  بهشت  حسین،  یا  حسین،  یا  غریو 
پیکرهای شهیدان را به غسالخانه بردند و هر لحظه بر 
افزوده می شد و مردم در  شدت شیون و زاری جمعیت 
دسته های مختلف به عزاداری و سینه زنی پرداخته بودند 
و شعار می دادند برای دفن شهدا، مهدی بیا، مهدی بیا. در 
قطعه 24 بهشت زهرا، ۸1 قبر کنده شده بود که جایگاه 
شهید آیت الل بهشتی در وسط قرار داشت. پیکرها را در 
حالی که ده ها تن زیر هر کدام » ال اله اال الل « گویان 
حرکت می کردند به طرف قطعه 24 آوردند. فشار جمعیت 
هر لحظه بیشتر می شد و جمعیت مانند دریای خروشانی 
به حرکت درآمده بود. همه می خواستند برای آخرین بار 
با یاران امام و امت دیدار کنند. فشار بیش از حد جمعیت، 
امکان دفن پیکرهای شهدا را نمی داد و این مساله به روز 

بعد موکول شد.
روز چهارشنبه 10 تیر 1360، با آن که اعالم قبلی نشده 
بود از صبح زود صدها هزار نفر از مردم تهران در بهشت 
تاثرات و  پیدا کردند و در میان شدیدترین  زهرا حضور 
اندوه مردم، پیکرهای شهدای مظلوم فاجعه هفتم تیر به 

خاک سپرده شد.
و  تاثر  از  آکنده  فضایی  در  تیرماه،   10 چهارشنبه  روز 
 27 صندلی های  در  سرخ  گل های  که  حالی  در  و  تالم 
داد.  جلسه  تشکیل  مجلس  داشت،  قرار  شهید  نماینده 
و  برانکارد  روی  بر  نمایندگان مجروح  از  تعدادی  وجود 
دشمنان  و  ایادی  تمام  به  مجلس  در  چرخدار  صندلی 
از جانب  ثابت کرد که هیچ جنایت و خدعه ای  انقالب 

آنان مانع حرکت امت انقالبی ایران نمی شود.
در رابطه با شهادت آیت الل بهشتی و 72 تن از یاران 
امام شخصیت ها، احزاب و گروه ها و نهادهای  با وفای 
انقالبی، تلگرام ها و اطالعیه هایی صادر کردند. همچنین 
از سوی جمعیت های مختلف  مجالس متعدد سوگواری 
در سراسر کشور برپا شد. روز 13 تیرماه نیز از سوی امام 
خمینی مجلس ترحیم و تحلیل از شهید آیت الل بهشتی 
اعضای  و  نخست وزیر  حضور  با  یارانش  از  تن   72 و 

از  تن  هزاران  و  مجلس  نمایندگان  امام،  فرزند  دولت، 
مردم در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد.

تاریخ  در  اسالمی  جمهوری  حزب  مرکزی  دفتر  انفجار 
هفتم تیرماه 1360 منجر به شهادت آیت الل دکتر محمد 
حسینی بهشتی دبیرکل حزب و 72 تن از یاران امام که 
اکثر آن ها مسوولیت هایی را در اداره امور کشور بر عهده 
داشتند به شهادت رسیدند که از آن جمله 4 وزیر و 27 

نماینده مجلس بودند. عده ای نیز مجروح شدند.

فاجعـه هفتـم تیــر )بـه منـاسبت سالـروز ۷ تیـر(

گزارشگزارش
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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:
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 سردبیر:  اصغر عالمیان

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

 عکس:  احسان مسیبی،  منصور یقینی
 نسخه الکترونیکی : رامین ساوج
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برای دریافت کارت تخفیف سینماهای:

ســاحل

خانواده
ســـوره

شاهین شهر یاسمن 
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فرهنگیان سپاهان

قـــدس
به دفتر روابــط 
عمومی دانشگاه 

مراجعه نمایید.

همکار ارجمند جناب آقای مهرداد دادخواه

با تأسف و تأثر درگذشت نا به هنگام همسر گرامیتان را به حضور جنابعالی و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده برای آن زنده یاد رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر 

جزیل مسألت می نماییم.

اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه

همکار ارجمند جناب آقای حمیدرضا حق وردی

با تأسف ضایعه پدر همسر گرامیتان را به حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن زنده یاد رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسألت 

می نماییم.

اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه

جناب آقای دکتر احمدعلی فروغی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان که نشان از 
توانمندی مدیریتی، تجارب درخشان و مرتبه واالی علمی و شخصیتی جنابعالی را صمیمانه تبریک 

عرض نموده و از پیشگاه خداوند کریم توفیق روزافزونتان را آرزومندیم.

اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه

بدون تردید پوشش اسالمي براي زنان، از ضروریات 
دین مقدس اسالم است، چنان که آیات متعددي از 
قرآن بر این مطلب داللت دارند.1 از طرفي مسأله 
حجاب یکي از جنجالي ترین مسائل دنیاي دیروز و 
امروز است، به ویژه مدعیان طرفداری حقوق بشر، 
.... که با عنوان کردن »تساوي حقوق زن و مرد«، و 
غربزدگان پوشش را براي زن دست و پاگیر دانسته، 
و آن را برخالف آزادي قلمداد و به عنوان حمایت 
از حقوق زن، مطرح مي نمایند، این مسأله را بسیار 
حّساس نموده است، در صورتي که پوشش اسالمي 
تحلیل  و  تجزیه  مورد  ابعادش  مجموع  در  باید  را 
قرار داد، که با توّجه به مجموع، به نفع زن و جامعه 
تضادي  و  نیست  گیر  پا  و  دست  تنها  نه  و  است، 
پوشش  حفظ  عین  در  زنان  بلکه  ندارد،  آزادي  با 
اجتماعي  فعالّیت هاي  برترین  مي توانند  اسالمي، 
آزادي هاي صحیح  چارچوب  در  و  باشند،  داشته  را 
زیرا  گردند،  بهره مند  خود  آزادي  از حق  مقبول،  و 
حجاب در اسالم به معناي پرده نشیني نیست، بلکه 
به معناي پوششي معقول براي جلوگیري از فساد، 
امروز در جمهوري  ما  و حفظ کرامت زن است، و 
اسالمي ایران مي بینیم که زنان در همه صحنه ها و 
عرصه ها، از مجلس قانون گذاري گرفته تا آموزش 
در  مي توانند  ادارات،  و  بیمارستان ها  و  پرورش  و 

و تالش  کار  به  اسالمي،  پوشش  چهارچوب حفظ 
بپردازند، بي آن که حجاب اسالمي براي تالش هاي 
آنان، مشکلي ایجاد کند، و حّق آزادي صحیح آنها 

را تضییع نماید.
بر  تأکید  با  »حجاب  واژه  مورد  در  مطهري  شهید 
مفهوم پوشش بیان مي کنند : »کلمه ي حجاب هم 
به معني پوشیدن است و هم به معني پرده و حاجب 
. بیشتر استعمالش به معني پرده است . این کلمه از 
آن جهت مفهوم پوشش مي دهد که پرده وسیله ي 
پوشش است ، و شاید بتوان گفت که به حسب اصل 
لغت هر پوششي حجاب نیست ، آن پوششي حجاب 
نامیده مي شود که از طریق پشت پرده واقع شدن 
صورت گیرد . در قرآن کریم در داستان سلیمان ، 
غروب خورشید را این طور توصیف مي کند : »َحّتي 
تَورات بالحجاب«3 ، )سوره ص :آیه 32 ( »تا آن 
وقتي که خورشید در پشت پرده مخفي شد .« ، پرده 

ي حاجز میان قلب و شکم را »حجاب« گویند .(
زنان مومن و انقالبی جامعه با گام گذاشتن در مسیر 
آرمانهای امام خمینی)ره( و اندیشه های مقام معظم 
رهبری از باورها و ارزش های اسالمی دفاع کرده 
انقالب  اعتالی  و  رشد  مسیر  در  حجاب  باحفظ  و 

اسالمی گام بر می دارند.

نماز،  اقامه  ستاد  واجتماعی/  فرهنگی  معاونت 
کانون شهروند مسئول  دانشگاه ازاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان(

21 تیرماه روز ملی عفاف وحجاب 
گــرامی باد


