
به بهانه عید رمضان

روزه��ای آینده عید فط��ر از راه خواهد 
رسید. »عید«، »فطر«؛ عید از ریشه عود 
بمعنای بازگش��ت و فطر همان فطرت 
الهی انسان اس��ت و عید فطر بازگشت 

انسان به فطرت الهی خویش.
آری! پ��س از یک ماه حضور در ضیافت 
الهی چه هدیه ای باالتر از بازگش��ت به 
فطرت خدایی و ای��ن عیدی مؤمنینی 
است که در این میهمانی از سفره نعمت 
میزبان خوشه ها چیده و بهره ها برده اند.
خوشا به حال آن میهمانانی که مشمول 

دعای قنوت فطرند؛ 
و ادخلن�ی فی کل خی�ر ادخلت فیه 

محمداً و آل محمد
در روز عیدی گرفتن از میزبان ضیافت، 
با چش��مانی اشک آلود می خواهیم که 
پ��روردگارا! عیدی م��ا را ورود به تمام 
خی��رات و برکاتی قرار ده که عزیزترین 
مخلوق��ات خود، محمد و آلش را در آن 

خیرات وارد نمودی.
و چه زیبا گفت آن یار واصل؛

طلوع عید فطر، طلوع آدم اس��ت از قعر 
ظلمت گن��اه؛ مبارک ب��اد صبحی که 
خورشید و انسان، هر دو پس از سیاهی، 
آغاز می شوند بارالها! عید مرا، میهمانی 
خداحافظ��ی با ملکوت قرار مده که من 
برای ادام��ه تحصیل تو، ام��روز را قرار 
داده ام تا برای مع��راج روحم، پلکانی از 
روزهای عمرم بسازم. چه شیرین است 
رس��یدن به بام رضایت ت��و، آن هنگام 
که زیر آس��مان، در قن��وت نماز عیدم 
دس��ت نیازم را پر از شفقت می کنی و 
مرا تهی دست باز نمی گردانی! می دانی 
که دستاویزی جز س��فارش های ائمه 
معصومین علیهم الس��ام ن��دارم که از 
تهی دس��تان، جز وام گرفت��ن از آبروی 

محمد و آل او بر نیاید.
یا اهل التقوی و المغفره!

 نمی دانم در امتحان تو از قبول شدگانم 
یا نه؟ اما کارنامه لرزان چش��م ترم را بر 
گونه هایم ببین که توان س��یلی خشم 
تو را ندارد. اکنون که نشس��تن بر خوان 
روزه تو، قلبم را ش��کننده کرده اس��ت، 
بازگش��ته ام تا به ُمهر تأیید، ِمهر و امید 
را از تو طلب کنم. مب��ادا پس از امروز، 
در روزمرگی ها غرقه ش��وم و عهدم را با 
تو تا رمضانی دیگر نگاه ندارم! عید فطر، 
منزلی است برای پوشیدن بهترین لباس 
روح در موسم دیدار تو، تا مگر پسندت 

افتم و در بند بندگی ات اسیر شوم!
یا اهل الکبریاء و العظمه!

اکنون که خورش��ید عید س��ر می زند، 
چش��م  انتظارم تا از جود و جبروت تو، 
خود را میان اهل رحمت و مغفرت بیابم 
که این شعف، از تصور بخشش توست؛ 

نه از تجسم اعمالم!

http://nasim.khuisf.ac.ir
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اندیشه خالق در خدمت رفع محرومیت هااولین کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی برگزاری همایش های سبک زندگی در اسالم، پاسخ به 
دانشکده دندانپزشکی همچنان بر سکوی افتخارندای مقام معظم رهبری است
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مقام معظم رهبری:
خداوند بزرگ را شکر و سپاس می گوییم که توفیق درک یک ماه مبارک رمضان دیگر و توفیق 
به�ره من�دی از برکات آن را به ما عنایت فرمود.یکی از وظایف انس�ان این اس�ت که بعد از هر 

نصرت و تفضل الهی، تضرع و توسل به خدا را افزایش دهد.
م�اه رمض�ان که ماه رحمت و مغفرت الهی و ماه انابه و توبه اس�ت با هم�ه برکات و ادعیه و اعمال 
خود زمینه ساز توجه و تضرع بیشتر انسان به خداوند متعال است که همه باید از این فرصت 

بزرگ و استثنایی بیشترین بهره را ببریم.

مقام معظم رهبر
خداوند بزرگ را شکر

به�ره من�دی از برکات آن را به ما عنایت فرمود.یکی از وظایف انس�ان این اس�ت که بعد از هر 
نصرت و تفضل الهی، تضرع و توسل به خدا را افزایش دهد.

م�اه رمض�ان که ماه رحمت و مغفرت الهی و ماه انابه و توبه اس�ت با هم�ه برکات و ادعیه و اعمال 
خود زمینه ساز توجه و تضرع بیشتر انسان به خداوند متعال است که همه باید از این فرصت 

بزرگ و استثنایی بیشترین بهره را ببریم.

  جلس��ه مشترک نمایندگان منتخب شورای اسالمی شهر اصفهان با هیات رییسه دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان به منظور 
بهره مندی از نظریات متخصصین دانشگاهی در برنامه ریزی شهری.

 :رئیس واحد خوراسگان گفت: دانشگاه آزاد 
اس��امی با نقش آفرینی مؤث��ر در بیش از یک ربع 
ق��رن فعالیت خود در عرصه آموزش عالی کش��ور، 
خدمات چشمگیر و بی شماری را به ایران اسامی 

تقدیم نموده است.
 فروغی ابری که در جلس��ه مشترک هیئت رئیسه 
واحد خوراسگان با اعضای منتخب شورای اسامی 
شهر اصفهان س��خن می گفت، افزود: از مهمترین 
ویژگیه��ای اصفهان امروز، تحصی��ل بیش از 250 
هزار دانش��جو در این ش��هر است و دانش��گاه آزاد 
اسامی با حضور برجسته و تأثیرگذار خود در بیش 
از یک ربع قرن گذش��ته، توانس��ته با نقش آفرینی 
در عرصه آموزش عالی، ع��اوه بر تربیت نیروهای 
متخصص مورد نیاز این خطه از س��رزمین اسامی 
، تولی��دات علمی قابل توجه��ی را به جامعه عرضه 

نماید.
دبیر هیأت امنای دانش��گاه آزاد اس��امی اس��تان 
اصفه��ان، ضمن تش��ریح فعالیتها و دس��تاورهای 
آموزش��ی و پژوهش��ی افتخارآفرین دانش��گاه آزاد 
اس��امی واحد خوراسگان و تفاهم نامه های علمی 
با دانش��گاههای معتبر جهان و عضویت در اتحادیه 

دانش��گاههای جهان اس��ام، گفت: ش��هر اصفهان 
ب��ا برخ��ورداری از قابلیته��ای فرهنگ��ی، تاریخی، 
گردش��گری و صنعتی، امروز ب��ه یکی از مهمترین 
کان ش��هر های کشور و حتی جهان اسام تبدیل 

شده است.
فروغی ابری خطاب به اعضای شورای اسامی شهر 
اصفهان، اظهار داشت: البته آسیبهای بالقوه مهمی، 
این شهر را که از شهرهایی است که به ثبت جهانی 
هم رسیده، در معرض تهدید قرار داده که برخی از 
آنها مانند؛ کمبود مناب��ع آبی و کاهش جریان آب 
زاینده رود، توسعه صنعتی بی رویه بویژه گسترش 
صنایع مادر � که خطرات زیست محیطی زیادی را 
در پی داش��ته اس��ت � مهاجرت های بی رویه، که 
خود از تبعات منفی توس��عه صنعتی است، ترافیک 
شدید در مراکز شهری، گسترش روز افزون جمعیت 
شهری و کاهش جمعیت روستایی، نداشتن برنامه 
ای منس��جم برای توسعه صنعت توریسم و ... است 
که رفع این آس��یب ها، برنامه ریزی جدی و تاش 
شبانه روزی مسؤولین ش��هر، بویژه اعضای شورای 

اسامی شهر را می طلبد.
رئیس واحد خوراس��گان با تأکید بر اینکه استفاده 

از ظرفیته��ای علم��ی دانش��گاهی و به��ره گیری 
از نظری��ات متخصصی��ن و کارشناس��ان برای حل 
مشکات اصفهان یکی از راههای مفید است، افزود: 
امروز اصفهان یک ش��هر دانشگاهی است و حضور 
چشمگیر متخصصین دانش��گاهی و تحصیل دهها 
هزار دانشجوی جوان در این شهر  فرصتهای زیادی 

را در اختیار مسؤولین قرار داده است. 
فروغ��ی ابری با انتق��اد از تبعات زیس��ت محیطی 
صنای��ع بزرگ بوی��ژه صنایع معدن��ی و فلزی برای 
ش��هر اصفهان و اقلیم طبیعی آن، خواستار کاهش 

عوارض اینگونه صنایع شد. 
رئیس واحد خوراسگان در پایان سخنان خود ضمن 
عرض خیر مقدم مجدد به اعضای ش��ورای اسامی 
اصفهان، از زحمات و تاش��های ایشان بویژه در امر 
زیباس��ازی ه��ای روز افزون و پاکیزگ��ی و نظافت 
مثال زدنی ش��هر اصفهان تقدیر نمود و گفت: این 
دستاوردها نبوده است مگر با همت و کار مسؤولین 

شهرداری و اعضای شورای اسامی شهر اصفهان.
در ابتدای این جلس��ه، اس��ماعیلی معاون فرهنگی 
واحد خوراسگان، ضمن بیان شمه ای از دستاوردها 
و افتخارات واحد، بویژه افتخارات فرهنگی دانشگاه، 

خواس��تار تغییر در نگرش مدیریت شهر و استفاده 
از رویکرد فرهنگی در برنامه ریزی شهری شدند.

در این جلسه که اکثریت منتخبین شورای اسامی 
شهر اصفهان حضور داشتند، عباس حاج رسولیها، 
رئیس این شورا و نیز رسول جهانگیری از منتخبین 
ش��ورا، با ابراز خرس��ندی از حضور در این نشست 
مش��ترک، ضمن تقدیر از تاش��های دانشگاه آزاد 
اسامی واحد خوراسگان، ابراز داشتند: بهره گیری 
از ای��ده ه��ا و طرحهای متخصصین دانش��گاهی و 
بکارگیری آن در برنامه ریزی ها از مهمترین اهداف 
شورای اس��امی شهر اصفهان است و در این میان 
با توجه به قابلیتهای علمی واحد خوراسگان، یقیناً 
شورای ش��هر، خود را بی نیاز از نظریات و مشاوره 

های فنی و تخصصی این دانشگاه نمی داند.
سایر اعضای منتخب ش��ورای اسامی اصفهان نیز 
ه��ر کدام بصورت جداگانه، از برگزاری این جلس��ه 
اظهار رضایت کرده و خواس��تار تداوم و برپایی این 
گونه جلسات بصورت متناوب در هر شش ماه یکبار 

شدند.
در انته��ای این جلس��ه و همزمان ب��ا اذان مغرب، 
میهمان��ان در ضیافت افطاری دانش��گاه، ش��رکت 

کردند.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  سیزدهم
2 تیر ماه 1392

 :مع��اون پژوه��ش و فن��اوری واحد خوراس��گان از 
برگزاری اولین همایش ملی »چشم ان�داز اقتص�اد ای�ران با 
 رویکرد حم�ایت از تولی�د مل�ی« در آذر ماه سال جاری خبر 

داد.
پیام نجفی با اعام این خبر که این همایش با تاش گروه 
علوم اقتصادی واحد خوارسگان، در 28 آذرماه سال جاری 
در ت��االر امیرکبیر واح��د، برگزار خواهد ش��د، از زحمات 
تمام��ی عواملی که در قالب کمیته ه��ای علمی و اجرایی 
در تدارک این همایش، به فعالیت مشغول هستند، به ویژه 
 دکتر همایون رنجبر مدیر گروه علوم اقتصادی واحد، تشکر 

کرد.
نجفی گف��ت: یکی از مهم ترین موضوع��ات محافل علمی 
و پژوهش��ی کش��ور همواره چش��م انداز اقتصاد ایران بوده 
است، تا جایی که این موضوع به عنوان اصلی ترین دغدغه 
سیاس��تگذاران و عامان اقتصادی کشور قلمداد می شود. 
در همین راس��تا، هدف اصلی برگزارکنندگان این همایش، 
 پرداخت��ن ب��ه رویک��رد حمای��ت از تولید ملی ب��ه عنوان 
اصل��ی ترین هدف و موتور محرکه اقتصاد ایران اس��ت؛ لذا 
ضم��ن ارائه آخرین و جدیدترین دس��تاوردهای تحقیقاتی تاش بر این است که در این گردهمایی علمی � پژوهشی، 

پژوهش��گران ای��ن عرصه، نتای��ج قابل اس��تفاده ای برای 
مخاطبین این همایش فراهم ش��ود و گام موثری در تبیین 

اهمیت و ضرورت پژوهش در این حوزه برداشته شود.

 عض��و کمیته پژوهش و فناوری منطقه 4، اظهار داش��ت: 
محورهای این همایش؛ تولید ملی و اش��تغال، تولید ملی و 
س��رمایه گذاری، تولید ملی و بازرگانی خارجی، تولید ملی 
و خصوصی سازی، تولید ملی و نقش دولت و تولید ملی و 
نقش صنعت گردشگری است که اعضای کمیته های علمی 
و اجرایی ب��رای فراهم کردن مقدمات این همایش تاکنون 

بیش از 3 جلسه برگزار کرده اند.
نجفی از تمام پژوهشگران عاقمند به شرکت در این همایش 
ملی دعوت کرد برای ثبت نام در همایش، برابر مهلت مقرر، 
حداکثر تا تاریخ 2۶ مهرماه ۹2، نسبت به ثبت نام و ارسال 
مقاالت خود اقدام کنن��د. مع�اون پژوهش و فناوری واحد 
خوراسگان با اعام اینکه، نتایج داوری مقاالت دریافتی در 
۱8 آب��ان ماه ۹2، اعام و مق���االت برتر همایش در مجله 
الکترونیک��ی ویژه همایش نیز منتش��ر خواهند ش��د، ابراز 
 داشت: عاقه مندان با مراجعه به سایت همایش به نشانی:

 www.np.khuisf.ac.ir  و یا با رجوع به س��ایت اصلی 
واح��د خوراس��گان ب��ه نش��انی: www.khuisf.ac.ir و 
انتخ��اب عنوان همایش ه��ا از نوار منوی ب��اال، می توانند 
ضمن دریافت راهنمای ارسال مقاالت و دستورالعمل های 

موجود، نسبت به کسب اطاعات بیشتر اقدام کنند. 

در آذر ماه سال جاری در واحد خوراسگان)اصفهان( برگزار خواهد شد:
اولین همایش ملی »چشم انـداز اقتصـاد ایـران با رویکرد حمـایت از تولیـد ملـی«

 : اولی��ن کنگ��ره ملی فن��اوری ه��ای نوین در 
 علوم دامی با همکاری دانش��گاه ه��ا، مراکز تحقیقاتی و 
س��ازمان های اجرایی در محورهای تغذیه، فیزیولوژی، 
ژنتی��ک و اصاح ن��ژاد دام و طی��ور، در 2۹ و 30 آبان 
 ماه س��ال ج��اری در واحد خوراس��گان برگ��زار خواهد 

شد.
 مدیرکل پژوه��ش و فناوری واحد خوراس��گان و دبیر 
علم��ی این کنگره، با اعام این خبر اف��زود: با توجه به 
رش��د روز افزون پژوهش و نوآوری در صنعت دامپروری 
کش��ور و به منظ��ور ارائه دس��تاوردهای جدید و ایجاد 
تعام��ل بین محققین و فعاالن ای��ن صنعت، گروه علوم 
دامی دانشگاه آزاد اسامی واحد خوراسگان، تصمیم به 
برگزاری اولین کنگ��ره ملی فناوری های نوین در علوم 
دامی با همکاری دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان 
های اجرایی در محورهای تغذیه، فیزیولوژی و ژنتیک و 

اصاح نژاد دام و طیور گرفته است. 
مجی��د طغیانی با بیان اینکه محورهای این کنگره ملی، 
ش��امل: تغذیه طیور، تغذیه دام، فیزیولوژی دام و طیور، 
ژنتیک و اصاح نژاد دام و طیور و بیوتکنولوژی در علوم 
دامی است، اظهار داشت: واحد خوراسگان با برخورداری 
 از رش��ته ه��ای مرتبط با عل��وم دامی مانن��د: دکتری 
حرفه ای دامپزش��کی، علوم دامی و زیس��ت شناس��ی 
جانوری، فعالیت های علمی و پژوهش��ی چشمگیری را 

در این عرصه انجام داده است.
  دبی��ر علم��ی کنگ��ره مل��ی فن��اوری ه��ای نوین در 
علوم دامی، از تمام پژوهش��گران عاقه مند به ش��رکت 
در ای��ن کنگ��ره ملی دعوت کرد برای کس��ب اطاعات 

بیشتر، ثبت نام و ارسال مقاالت علمی خود، حداکثر تا 
 تاریخ 5 مهرماه ۹2، به سایت اینترنتی کنگره به نشانی

 http://www.ntas.ir  مراجعه کنند.
 طغیانی ضم��ن اعام تاریخ ۱0 آبان ماه ۱3۹2 بعنوان 
تاریخ اعام نتایج نهایی داوری مقاالت، ابراز داش��ت: در 
حاش��یه این کنگ��ره دو روزه، برنامه های متنوعی برای 
ش��رکت کنندگان تدارک دیده ش��ده اس��ت. به ویژه با 
توجه به اینکه این رویداد علمی در ش��هر زیبا و تاریخی 
اصفهان اتفاق می افتد، در نظر اس��ت ت��ا با هماهنگي 
هتل هاي خوب اصفهان ش��رایط و تسهیات ویژه اي را 

براي شرکت کنندگان در کنفرانس فراهم کنیم. 
 مدی��رکل پژوه��ش و فناوری واحد خوراس��گان اظهار 
امی��دواری کرد که با اتکا ب��ه خداوند متعال و همکاری 
محققین و پژوهش��گران عاقه من��د، بتوانیم کنگره ای 
غن��ی از محتوای علم��ی و برخوردار از دس��تاوردهای 

شایسته برای ایران عزیز اسامی برگزار کنیم.

 : ب��ا امض��ای تفاه�م نامه مش��ترک میان واحد 
خ�وراس��گان و سازمان عمران شهرداری اصفهان، مرکز 

تحقیق�اتی بتن و راه سازی راه اندازی خواهد شد.
مع��اون پژوهش و فن��اوری واحد خوراس��گان با اعام 
این خبر افزود: این مرکز با مجوز رس��می وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فناوری به صورت مش��ترک توس��ط واحد 

خوراسگان و شهرداری اصفهان، ایجاد خواهد شد.
 پیام نجفی اظهار داش��ت: به منظور گس��ترش فرهنگ 
و روحی��ه ارتب��اط صنع��ت و دانش��گاه و نیز اس��تفاده 
از ظرفی��ت های علم��ی و عملیاتی طرفی��ن و با هدف 
ایج��اد زمینه ای برای حمایت و هدای��ت پایان نامه ها 
و موضوع��ات تحقیقی دانش��جویان تحصیات تکمیلی 
به س��وی موضوعات کاربردی در امر بت��ن و راه، مرکز 

تحقیقاتی بتن و راه سازی ایجاد خواهد شد.
 نجف���ی با بی��ان اینکه ای��ن تفاهم نام�ه ب��ه امض�ای 
مش��ترک دکتر احمد علی فروغی اب�ری، رییس واح�د 

خوراس��گان و مهن��دس اصغر کش��اورز راد، مدیر عامل 
سازمان ش��هرداری اصفهان رسیده اس��ت، گفت: برابر 
این تفاهم نامه، مقرر ش��د، واحد خوراس��گان نسبت به 
پیگیری اخذ مجوز وزارت علوم و تحقیقات و نیز معرفی 
س��ه نفر از دانشگاه، به عنوان اعضای هیأت مدیره مرکز 

تحقیقات اقدام کند.
نجفی گفت: طرف مقابل هم متعهد شد ضمن همکاری 
در خصوص اخذ مجوزه��ای قانونی، دفتری را در محل 
مجتمع  تولیدی بتن سازمان عمران شهرداری واقع در 
منطقه صفه اصفهان، به مرکز تحقیقات اختصاص دهد.

 قابلیت های علمی اس��اتید و دانش��جویان گروه عمران 
واحد خوراس��گان و آزمایش��گاه مجهز و بسیار پیشرفته 
این گ��روه، در کنار فعالیت های چش��مگیر تحقیقاتی 
در س��ال های اخیر، توجه سازمان های عمرانی به ویژه 
ش��هرداری اصفهان را به انجام پروژه های مش��ترک با 

واحد خوراسگان، جلب کرده است.

در آبان ماه سال جاری، واحد خوراسگان)اصفهان( برگزار خواهد کرد:
اولین کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی

برای راه اندازی پژوهشکده بتن و راه سازی:
امضای تفاهم نامه بین شهرداری اصفهان و 

واحد خوراسگان 
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 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  سیزدهم 
3 تیر ماه 1392

 نسیم دانشگاه

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی:  
برگزاری همایش های سبک زندگی در اسالم، 

پاسخ به ندای مقام معظم رهبری است 

در راستای تحقق درآمدزایی از فعالیت های جانبی صورت گرفت:
فروش مازاد محصوالت کشاورزی واحد خوراسگان)اصفهان(  

 : نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: برگزاری سلس��له همایش های ملی سبک زندگی در 
امی، پاسخی مناسب و در �امی، پاسخی مناسب و در �امی، پاسخی مناسب و در  �ام توسط دانشگاه آزاد اس��ام توسط دانشگاه آزاد اس� ام توسط دانشگاه آزاد اس��ام توسط دانشگاه آزاد اس�� �اس��اس�
اب اساب اسامی در خصوص سبک  اخور به ندای رهبر معظم انقاخور به ندای رهبر معظم انقا

زندگی است. 
ام س��ید ناصر موس��وی الرگانی ک��ه در اولین �ام س��ید ناصر موس��وی الرگانی ک��ه در اولین �ام س��ید ناصر موس��وی الرگانی ک��ه در اولین  �حجه االس��حجه االس�
نشس��ت علم��ی و اجرای��ی همایش س��بک زندگ��ی امام 
جعفرصادق )ع( در واحد خوراس��گان، س��خن می گفت، با 
ام این مطلب افزود:  ائمه اطهار )ع(  همه نور واحدند و �ام این مطلب افزود:  ائمه اطهار )ع(  همه نور واحدند و �ام این مطلب افزود:  ائمه اطهار )ع(  همه نور واحدند و  �اع��اع�
تبیی��ن زندگی هر ی��ک از آن امامان معصوم )ع(  می تواند 

برای جامعه الگویی مناسب باشد. 
موس��وی الرگانی اظهار داش��ت: امام صادق )ع(  خود یک 
چهره دانش��گاهی و مؤس��س بزرگترین دانشگاه زمان خود 
ب��وده اند: بنابراین ارائه س��بک زندگی آن امام معصوم )ع(،  
نقش مؤثری بر س��بک زندگی دانشگاهیان می تواند داشته 
باش��د. نحوه تحصیل، نحوه تدریس، ش��اگرد پروری، نقش 
تربیتی اس��تاد و ... زمینه های مناسبی هستند که می توان 
از ام��ام صادق )ع( الگوبرداری و به دانش��گاهیان امروز ارائه 

کرد. 
انماینده مردم فانماینده مردم فاورجان گفت: امروزه بس��یاری از رفتارهای 
امی است؛ نوع �امی است؛ نوع �امی است؛ نوع  �رایج در جامعه، تحت تأثیر الگوهای غیراس��رایج در جامعه، تحت تأثیر الگوهای غیراس�
پوشش، خوراک، جش��ن ها و مراسمات خانوادگی، زندگی 
ش��خصی، مدیریت و ... عمدتاً برگرفت��ه ازمدل های غربی 

است.
عض��و مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان تصری��ح کرد: در 
ااصااصاح س��بک زندگی همه ما مس��ؤولیت داری��م. همه باید 
از درون خان��واده این ام��ر مهم را آغاز کنی��م. در خانواده، 
باید مراقب برنامه های زندگی خود باش��یم تا خدای ناکرده 
مجری مدل ها و روش های غیر دینی در زندگی های خود 
اامی را از خانواده اصاامی را از خانواده اصاح  امی را از خانواده اص�امی را از خانواده اص� �نباش��یم. اگر حجاب و پوشش اس��نباش��یم. اگر حجاب و پوشش اس�

کنیم، آنگاه شاهد تحول اساسی در جامعه خواهیم بود. 
موس��وی الرگان��ی در پای��ان ضم��ن تقدی��ر از اقدام��ات 
فرهنگی صورت گرفته توس��ط واحد خوراس��گان در زمینه 
حجاب، فرهنگ س��ازی منع اس��تفاده از سیگار و .... افزود: 
بای��د اینگونه اقدام��ات به عنوان الگوهای رفتاری به س��ایر 

دانشگاه های کشور نیز، تسری یابد.
دراین نشس��ت که با حضور رییس واحد خوراس��گان، مدیر 
فرهنگ��ی منطقه 4، معاون فرهنگی این واحد و برخی دیگر 
از مدیران فرهنگی واحدهای منطقه 4 برگزار ش��د، رییس 
واحد خوراسگان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگی 
واحد خوراسگان، عنوان داشت: برنامه های فرهنگی زیادی 
ادر خصوص اصادر خصوص اصاح س��بک زندگی دانشجویان در این واحد 

به اجرا درآمده است. 
فروغی ابری اظهار داش��ت: برخی از این اقدامات  با رویکرد 
فرهن��گ س��ازی بوده اس��ت. به عن��وان مثال ب��ا توجه به 
داوم در �داوم در �داوم در  �فرهنگ سازی های صورت گرفته و نظارت های م�فرهنگ سازی های صورت گرفته و نظارت های م
رأت می توان گفت هیچ �رأت می توان گفت هیچ �رأت می توان گفت هیچ  �خصوص اس��تعمال س��یگار، به ج�خصوص اس��تعمال س��یگار، به ج
د خوراسگان، سیگار نمی کشد. �د خوراسگان، سیگار نمی کشد. �د خوراسگان، سیگار نمی کشد.  �دانشجویی در محیط واح�دانشجویی در محیط واح

ام �ام �ام  �ریی��س ش��ورای فرهنگی واحد خوراس��گان افزود: اس��ریی��س ش��ورای فرهنگی واحد خوراس��گان افزود: اس�
برنام��ه های بس��یار مترقیانه ای برای زندگ��ی دارد، وقتی 
ام یک س��اعت تفک��ر را برابر ب��ا هفتاد س��ال عبادت �ام یک س��اعت تفک��ر را برابر ب��ا هفتاد س��ال عبادت �ام یک س��اعت تفک��ر را برابر ب��ا هفتاد س��ال عبادت  �اس��اس�
می داند، این یک نگاه بس��یار مترقیانه اس��ت که حاکی از 
انگاه عمیق و بلند اسانگاه عمیق و بلند اسام در ارتقا کیفیت شیوه زندگی است. 

ادبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسادبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسامی استان اصفهان ضمن 
تبریک به پایه گذاران این سلس��له همایش ها گفت: حوزه 
امعاونت فرهنگی س��ازمان مرکزی دانش��گاه آزاد اسامعاونت فرهنگی س��ازمان مرکزی دانش��گاه آزاد اسامی با 
ارائه این طرح توانس��ته است، بس��تر احیای تفکر و اندیشه 

اسبک زندگی اساسبک زندگی اسامی را در دانشگاه فراهم کند.
مدیر فرهنگی منطقه 4 و معاون فرهنگی واحد خوراس��گان 
نیز در این جلس��ه به صورت جداگانه به تبیین دیدگاه های 
خ��ود در خصوص همایش س��بک زندگی ام��ام صادق )ع( 

پرداختند.
ام بیگی مدیر فرهنگ��ی منطقه 4 گفت: از نظر �ام بیگی مدیر فرهنگ��ی منطقه 4 گفت: از نظر �ام بیگی مدیر فرهنگ��ی منطقه 4 گفت: از نظر  �حجه االس��حجه االس�
ام��ام صادق )ع(، یک اس��تاد خوب باید 23 ویژگی داش��ته 
باشد که مهمترین آنها عبارتند از: شاگرد پروری، احترام به 
ادانشجو، مربی بودن و نقش موثر در تربیت اخادانشجو، مربی بودن و نقش موثر در تربیت اخاقی دانشجو 
داش��تن، ش��اخص بودن از نظر علمی، شاخص بودن از نظر 

ااخااخاقی و ....
بیگی اف��زود: از آنجایی که حوزه علمی��ه اصفهان با قدمت 
طوالنی، سابقه ارزش��مندی در تربیت علمای بزرگ داشته 
اس��ت به همین دلیل همایش سبک زندگی امام صادق )ع( 

به این استان اختصاص داده شد.
معاون فرهنگی واحد خوراس��گان نیز در این جلسه با ارائه 
گزارش��ی از اقدامات ص��ورت گرفته در راس��تای برگزاری 
همایش س��بک زندگی امام صادق )ع( گفت: از مقاله هایی 
که ب��ه دبیرخانه همایش خواهند رس��ید مقاالت برگزیده، 
مش��خص و دو مقاله از اس��اتید، س��ه مقاله از دانشجویان 
و ی��ک مقال��ه از کارکنان به صورت س��خنرانی ارائه خواهد 

شد.
 اس��ماعیلی ب��ا بیان اینک��ه برنامه ه��ای فرهنگی و هنری 
ار داشت: �ار داشت: �ار داشت:  �راحی ش��ده است، اظه�راحی ش��ده است، اظه راحی ش��ده است، اظه�راحی ش��ده است، اظه� �متنوعی برای همایش ط�متنوعی برای همایش ط
رمایش��ات مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی، �رمایش��ات مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی، �رمایش��ات مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی،  �ف�ف
مبن��ای برگزاری سلس��له همایش های س��بک زندگی در 
ااسااسام است و امیدواریم این گونه همایش ها، گامی هر چند 

کوچک، در تبیین زندگی ائمه اطهار )ع( باشد. 
گفتنی اس��ت همایش س��بک زندگی امام ص��ادق )ع( در 
تاریخ 24 دیماه س��ال جاری در محل س��الن همایش های 

بین المللی امیرکبیر واحد خوراسگان، برگزار خواهد شد.

واح��د  ج��اری  زراع��ی  س��ال  :در   
خوراس��گان، مازاد محصوالت زراعی و دامی 
مزرعه آموزشی خود را به قیمت روز، در بازار 

به فروش رسانید.
ا معاون اداری و مالی واحد خوراسگان با اعا معاون اداری و مالی واحد خوراسگان با اعام 
این مطلب افزود: در سال زراعی جاری، مازاد 
محصوالت متنوع مزرعه آموزشی تحقیقاتی 
اواحد، با کیفی��ت و کمیت مطلوب، عاواحد، با کیفی��ت و کمیت مطلوب، عاوه بر 
تأمین نیازهای داخلی، به قیمت مناسب در 

بازار مصرف به فروش رسیده است.
 حیدری اظهار داش��ت: در این دوره، 53 تن 

گن��دم و جو، با بازدهی 8/5 تن گندم و ۶/5
تن ج��و در هر هکتار، ۱00 رأس گوس��فند 
پرواری، ۱2 هزار قطع��ه ماهی قزل آال، 25

رأس گوساله و روزانه هزار لیتر شیر مرغوب 
گاو، تولید شده است. 

 وی گف��ت: در ش��ش ماه گذش��ته، مزرعه 
آموزش��ی تحقیقاتی واحد، توانس��ته اس��ت 
اعاعاوه بر تأمین گوش��ت گرم مورد نیاز سلف 
سرویس دانش��جویی، مازاد تولیدات خود را 
در ب��ازار عرضه کند. همچنی��ن مازاد ماهی 
تولید شده، برای رفاه حال اساتید و کارکنان 

به قیمت مناسب در فروشگاه تعاونی مصرف 
دانشگاه عرضه شده است.

 عض��و کمیته اداری و مالی منطقه 4، افزود: 
عمده علوف��ه و خوراک مورد نیاز گاوداری و 
دامپروری، در خود مزرعه تولید می ش��ود و 
در این زمینه مقدمات کشت ذرت علوفه ای 

را برای امسال فراهم کرده ایم. 
 حی��دری ادام��ه داد: بخش مرغ��داری این 
مزرع��ه نی��ز، ب��ا ظرفی��ت اس��می 8 هزار 
قطع��ه م��رغ، در ن��وع خ��ود از مجهزترین 
مرغ��داری های منطقه اس��ت ک��ه در کنار 

آن، دس��تگاه جوجه کشی با ظرفیت 5 هزار 
اجوجه تعبیه ش��ده که عاجوجه تعبیه ش��ده که عاوه بر اس��تفاده در 
طرح ه��ای تحقیقات��ی دانش��جویان، مازاد 
جوجه های تولی��دی آن، چندین بار در هر 
ترم، توس��ط س��ایر مرغداری ه��ا  خریداری 
می شود. وی اظهار امیدواری کرد، در صورت 
اموفقیت واحد در اخذ تس��هیاموفقیت واحد در اخذ تس��هیات، با توجه به 
برنام��ه ریزی انجام ش��ده، در آینده نزدیک، 
شاهد ارتقا تجهیزات مکانیزه مزرعه باشیم.  

 مزرعه آموزشی تحقیقاتی واحد خوراسگان 
با 33 هکتار مس��احت و برخورداری از، یک 

واحد گاوداری صنعتی، یک واحد دامپروری، 
یک واحد مرغداری، تجهیزات جوجه کشی، 
پ��رورش زنبور عس��ل، اس��تخر دو منظوره 
ذخیره سازی آب و پرورش ماهی، زمین های 
قابل کشت، کانال های آب رسانی، تجهیزات 
او ادوات کشاورزی مکانیزه و ...، عاو ادوات کشاورزی مکانیزه و ...، عاوه بر آنکه 
به آم��وزش های دروس عملی دانش��جویان 
گروه کش��اورزی می پ��ردازد، تولیدات قابل 
اماماحظه ای دارد که توانس��ته با درآمدهای 
حاصل��ه، مخارج م��ورد نیاز خ��ود را تأمین 

کند. 

دکتر فروغی:
اسالم برنامه های بسیار 
مترقیانه ای برای زندگی 

دارد. وقتی اسالم یک 
ساعت تفکر را برابر 70 

سال عبادت می داند، این 
یک نگاه بسیار مترقیانه و 
حاکی از نگاه عمیق و بلند 

دین ما در ارتقاء کیفیت 
زندگی است.
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 : مع��اون بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگران اس��تان اصفه��ان گفت: 
امی واحد خوراسگان، در �امی واحد خوراسگان، در �امی واحد خوراسگان، در  �س��ال های متوالی اس��ت که دانش��گاه آزاد اس��س��ال های متوالی اس��ت که دانش��گاه آزاد اس�
میان ۱70 دانش��گاه و مرکز آموزش عالی دولتی، آزاد و غیر انتفاعی استان 
اصفهان، در زمینه خدمت به دانش��جویان شاهد و ایثارگر و فرزندان ایشان، 

همواره دانشگاه برتر استان بوده است. 
قریش��ی که در جلس��ه معارفه مدیر جدی��د امور ش��اهد و ایثارگران واحد 
خوارس��گان سخن می گفت، ضمن تشکر ویژه از خدمات واحد خوراسگان، 
افزود: واحد خوراس��گان قبل از تصویب آیین نامه امور ش��اهد و ایثارگر، از 
س��ال 80 با ایجاد دفتری با این نام و ارائه خدمات ویژه به فرزندان شاهد و 

ایثارگر، اولین دانشگاهی است که در کشور به این مهم همت گمارد. 
وی با تجلیل از زحمات دکتر فروغی ابری رییس واحد خوراس��گان، ایشان 
را مدیر نمونه در زمینه خدمت به خانواده ایثارگران دانست و اظهار داشت: 
در س��ال 8۹ واحد خوراسگان، مفتخر به دریافت لوح تقدیر از معاون رییس 
جمهور و رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران ش��د و در س��ال ۹۱ موفق به 
کس��ب عنوان خادم ترین دانش��گاه در عرصه خدمت به دانشجویان شاهد و 

ایثارگر شد.
 در این مراس��م سردار جانباز، مصطفی دافعیان، مشاور استاندار اصفهان در 
ام��ور ایثارگ��ران نیز، با تقدیر از اقدامات واحد خوراس��گان در خدمات ارائه 
اشده به دانشجویان شاهد و ایثارگر، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اساشده به دانشجویان شاهد و ایثارگر، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسامی واحد 

خوراسگان، عرصه خدمت به ایثارگران است. 
در ابتدای این مراس��م، رییس واحد خوراس��گان، ضمن عرض خیر مقدم به 

میهمانان برنامه، و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، خدمت به خانواده شهدا 
و ایثارگران را از افتخارات واحد خوراسگان دانست و افزود: شهدا و ایثارگران 
حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند و خدمت به این عزیزان کمک به نشر 

اارزش های اساارزش های اسامی در جامعه است. 
 فروغی ابری افزود: مهم ترین فلس��فه وجودی ما، خدمت به خانواده معظم 
ش��هدا و ایثارگران است و بر همین اساس هم واحد خوراسگان از سال 80

غ آیین نامه دانشجویان شاهد و ایثارگر، فعالیت اغ آیین نامه دانشجویان شاهد و ایثارگر، فعالیت اغ آیین نامه دانشجویان شاهد و ایثارگر، فعالیت  ایعنی س��ال ها پیش از ابایعنی س��ال ها پیش از اب

خ��ود را در خدم��ت به این عزیزان آغ��از کرد و تا امروز با پوش��ش ۱200
دانشجو، به رسالت خود ادامه داده است.

در ادامه این مراس��م حکم صادره از سوی حسین نصیرزاده، مشاوره ریاست 
او مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اساو مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسامی، به آقای علی باقری 
غ شد. اغ شد. اغ شد.  ابابوکانی، به عنوان مدیر امور شاهد و ایثارگران واحد خوراسگان، ابابابوکانی، به عنوان مدیر امور شاهد و ایثارگران واحد خوراسگان، اب
 باق��ری بابوکان��ی که از س��ال 84، افتخ��ار خدمت در دفتر امور ش��اهد و 
ایثارگ��ران واحد خوراس��گان را دارد، در این برنامه ضم��ن بیان برنامه ها و 
دیدگاه های خود برای خدمت به دانش��جویان شاهد و ایثارگر، در گزارشی، 
اه��م فعالیته��ای دفتر امور دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر را، به این ش��رح 
تبیین ک��رد: برگزاری ۱۱ گردهمایی، 4 دوره جش��ن فارغ التحصیلی ویژه 
دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر، ۱2 اردوی زیارتی مش��هد مقدس، 2 اردوی 
راهی��ان ن��ور، 2 اردوی زیارت��ی س��وریه، 4 اردوی زیارتی ق��م و جمکران، 
ا م��دال طا م��دال طا، 3 م��دال نقره و 3 مدال برنز در مس��ابقات ورزش��ی  کس��ب 4
ااس��تان، کس��ب مدال طااس��تان، کس��ب مدال طای مسابقات لیگ روبات انس��ان نما، کسب مدال 
نقره جش��نواره خوارزمی، کس��ب عنوان برترین س��تاد ش��اهد و ایثارگران 
در س��طح واحدهای منطقه 4 از 88 تاکنون، دریاف��ت لوح تقدیر از معاون 
رییس جمهور و رییس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران کش��ور در سال  8۹، 
کس��ب عنوان خادم ترین دانشگاه در خدمت به فرزندان شاهد و ایثارگر در 
س��ال ۹۱، دریافت لوح تقدیر از رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، 
ادریافت لوح تقدیر از معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسادریافت لوح تقدیر از معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسامی و ده ها افتخار 

دیگر. 

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:
پیشتاز خدمت به فرزندان شاهد و ایثارگر است واحد اصفهان )خوراسگان(،

ب��ا  همزم��ان   :  
دندانپزش��کی  ه��ای  دانش��کده 
سراس��ر کش��ور، آزم��ون ارتق��ا 
دستیاری دندانپزشکی، در واحد 

خوراسگان، برگزار شد.
دندانپزش��کی  دانش��کده  رییس 
واحد خوراسگان با اعام این خبر 
افزود: در این آزمون، دانشجویان 
دندانپزشکی  دوره های تخصص 
بمنظور کس��ب امتیاز الزم برای 
ارتق��ا به دوره ه��ای باالتر، مورد 

ارزیابی علمی قرار می گیرند.
 س��عید آذربایجانی ب��ا این توضیح که این دومین س��ال 
پیاپی اس��ت که این آزم��ون به صورت همزمان توس��ط 
دبیرخان��ه ش��ورای تخصص��ی وزرات بهداش��ت درمان و 
آموزش پزش��کی، در تمامی دانش��کده های دندانپزشکی 
سراسر کشور برگزار می ش��ود، اظهار داشت: در دانشگاه 
آزاد اس��امی، تنها دو دانش��کده دندانپزشکی یعنی واحد 
 دندانپزشکی؛ تهران و واحد خوراسگان، میزبان این آزمون 

هستند.
موسس اولین شوراي سیاس��ت گذاري امور دندانپزشکي 
کش��ور، با بی��ان اینک��ه قبول��ی در ای��ن آزم��ون، برای 
دانش��جویان ت��رم آخ��ر دوره تخصص، معی��ار معرفی به 

آزم��ون بورد تخصصی کش��ور 
اس��ت، گفت: در ای��ن آزمون 
دوره  اول  س��ال  دانش��جویان 
بایس��ت حداقل  تخصص، می 
سال  دانش��جویان  درصد،   35
دوم 45 درصد و دانش��جویان 
سال سوم 55 درصد نمره الزم 
را کسب کنند تا امکان ارتقا به 
س��ال تحصیلی باالتر را داشته 

باشند.
آذربایجانی افزود: در دانشکده 
دندانپزش��کی واحد خوراس��گان، از ۱0 گرایش تخصصی 
دندانپزش��کی، ۹ رش��ته تخصصی دندانپزشکی با مصوبه 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، دایر است که 
در حال حاضر ۶7 دانشجو در این دوره های تخصصی، به 

تحصیل اشتغال دارند.
دوره ه��ای تخصصی دندانپزش��کی واحد خوراس��گان، به 
عنوان فوق دکتری دندانپزشکی، باالترین مقطع تحصیلی 
این واحد دانش��گاهی ب��وده که در ۹ گرای��ش تحصیلی: 
اندودانتیکس، پریودانتیکس، جراحي دهان، فک و صورت، 
ارتودانتیک��س، بیماري هاي دهان، پاتولوژي فک و دهان، 
ترمیمي، رادیولوژي دندان، فک و صورت و دندانپزش��کي 

کودکان، به تربیت متخصص می پردازد.

 : گروهی از دانشجویان دندانپزشکی واحد خوراسگان 
)اصفه��ان(، همزمان با روز می��اد حضرت علی اکبر )ع(، به 
درم��ان رای��گان تع��دادی از ایتام و کودکان بی سرپرس��ت 

پرداختند.
ای��ن گ��روه از دانش��جویان، از س��ال گذش��ته در حرکتی 
خودجوش اقدام به راه اندازی و تأسیس خیریه ای موسوم به 
»دپارتمان ارتقا سامت مروارید« کرده اند. مهم ترین هدف 
ای��ن دپارتمان درم��ان رایگان بیماری ه��ای دهان و دندان 
نیازمندان، ایتام و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است.

 در ای��ن دپارتم��ان، دانش��جویان ت��رم آخ��ر دوره دکتری 

دندانپزش��کی و یا دانش��جویانی ک��ه دوره تخصص خود را 
م��ی گذرانند، ب��ا حض��ور در کلینیک دندانپزش��کی واحد 
به م��داوای رایگان نیازمندان می پردازن��د. هزینه های این 
اقدام خداپس��ندانه از س��وی خیرین تأمین شده است و به 
 هیچ عن��وان از بودج��ه دانش��گاه در این خص��وص هزینه 

نمی شود.
همزمان با میاد حضرت علی اکبر )ع(، برای بار دوم، تعداد 
25 نفر از ایتام و کودکان بی سرپرست به طور کامًا رایگان، 
 در کلینیک واحد، توس��ط این دانش��جویان مورد مداوا قرار 

گرفتند.

همزمان با سراسر کشور:
 برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری دندانپزشکی 

در واحد خوراسگان )اصفهان(   

توسط دانشجویان دندانپزشکی واحد خوراسگان انجام شد:

 درمان رایگان گروهی از ایتام و کودکان بی سرپرست

 :رییس واحد خوراس��گان که در مراسم تجلیل از اساتید و 
کارکنان ایثارگر واحد سخن می گفت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
ایثارگری شهدا، جانبازان و آزادگان، افزود: هر انسانی باید در هر زمان 
آمادگی الزم را برای هزینه دادن در دفاع از ش��رافت خود و دین و 
 ارزش ها داشته باشد و شهیدان بیشترین هزینه را که جانشان بود، 

داده اند.
فروغی ابری اظهار داش��ت: رفتار و مشی ش��هدا و همه ایثارگران 
انقاب اس��امی به ویژه ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، امروز 
باید برای همه، به  ویژه دانشگاهیان، اساتید، کارکنان و دانشجویان 
الگو باشد. در این مراسم فروغی ابری ضمن اهدای هدیه و تجلیل 
از یکایک اس��اتید و کارکنان ایثارگر واحد خوراس��گان، ایش��ان را 
 ش��هدای زنده خطاب ک��رد و گفت: این روحی��ه ایثارگری باید به 

خانواده ها تس��ری یاب��د و موجب تحول در خانواده ها ش��ود. در 
ادامه ای��ن برنامه معاون اداری و مالی واحد خوراس��گان، با تقدیر 
از رش��ادت و جوانمردی ش��هدا و ایثارگران، عنوان داشت: تمامی 
خدماتی را که به این عزیزان ارائه می کنیم، جزو وظایف ش��رعی 
و قانون��ی خ��ود می دانی��م و ب��رای آن هیچ گونه منت��ی نداریم. 
حیدری افزود: ش��هدا و ایثارگران با اه��دای جان خود، جمهوری 
اس��امی را بیم��ه کردن��د و ما آس��ایش و امنیت ام��روز و اقتدار 
 نظام اس��امی را مره��ون خون ش��هدا و جانبازیه��ای ایثارگران 

می دانیم.   
گفتنی اس��ت این برنامه در آس��تانه ماه مبارک رمضان و بمنظور 
اهدای هدایای مصوب دانشگاه آزاد اسامی برای کارکنان و اساتید 

ایثارگر دانشگاه انجام شد. 

رییس واحد اصفهان)خوراسگان(:
شهداء ارزشمندترین موجودی خود را که جانشان بود در راه شرف و اعتالی جمهوری اسالمی فدا کردند
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برگزاری دومین جشنواره فیلم های مستند مدارس و دانشکده های سما
سمامعاونت 

به گزارش معاونت س��ما دانش��گاه آزاد اسالمی 
واح��د خوراس��گان )اصفهان( دومین جش��نواره 
فیلم های مدارس و دانش��کده ه��ای فنی و حرفه ای 
منطقه 4 س��ما در روز یکشنبه 16 تیرماه 92  از ساعت 
8 و 30دقیق��ه  تا 16 و 30 دقیقه  در س��الن آمفی تأتر 
�الدانشگاه آزاد اس��الدانشگاه آزاد اس��المی واحد خمینی شهر برگزار شد. در 
جش��نواره امس��ال که در 3 بخش: دانشجویی/ دانشکده 
28 فیلم مس��تند آموزش و  و مدارس برگزار ش��د جمعاً
پرورش شرکت داش��تند که هیأت داوران طی فرآیندی 
ک��ه از روزهای قبل آغاز ش��ده بود فیلم های رس��یده را 

بازبینی کردند و فیلم ه��ای برگزیده به مرحله حضوری 
دعوت ش��دند و با حضور تهیه کنندگان آنها و همچنین 
روس��ای دانش��کده ه��ا،  مدی��ران م��دارس و جمعی از 
مس��ئوالن منطق��ه 4  ای��ن فیلم ها به نمای��ش درآمد و 
در پای��ان آثار برتر معرف��ی و از تولیدکنندگان آن تقدیر 

شد.  
الزم به ذکر اس��ت فیلم های منتخب به س��ازمان س��ما 
معرفی شدند تا ترتیب شرکت آنان در جشنواره آموزشی، 
تربیتی فیلم رش��د که از س��وی وزارت آموزش و پرورش 

برگزار می شود فراهم شود.

نام واحد آموزشیرتبهنام کارگرداننام فیلمردیف

دانشکده فنی حرفه ای خمینی شهراولداو جبار زارعدانشجو یا تملق جو ؟۱

دانشکده فنی حرفه ای دخترانه خوراسگاندومشیما مراد پورثبت نام2

دانشکده فنی حرفه ای خمینی شهرسومپوریا افشاریک قدم تا مرگ3

نام واحد آموزشیرتبهنام کارگرداننام فیلمردیف

دانشکده فنی حرفه ای پسرانه خوراسگان اولسید مهدی نریمانی دست خدا ۱

دانشکده فنی حرفه ای دخترانه شهرکرددومیوسف اکبری نشانه های پنهان 2

دانشکده فنی حرفه ای خمینی شهرسومشهره احمدی کارآفرینان 3

نام واحد آموزشیرتبهنام کارگرداننام فیلمردیف

دبستان دخترانه مبارکه اولزهرا ایرانپوراز تخم مرغ به مرغ ۱

دبستان پسرانه شماره ۱ شهرضا دومنسرین سیدی سفالگری2

دبستان پسرانه شماره 3 خوراسگان سومنسرین بهمن پورحلقه سوم 3

دبستان دخترانه شهرضاسوم فاطمه رجایی سمنو4

دبستان پسرانه دهاقان شایسته ی تقدیراحمدرضا ذوالفقاری سنگ 5

دانشجویان

مدارس

دانشکده

المپیاد کش��وری تربیت بدنی سما در  دو بخش 
دانش��جویان و کارکنان در تیرماه س��ال ۹2 به 
میزبانی منطقه 2 س��ما در واحد ابهر برگزار شد. 
در این المپیاد  دانش��جویان و کارکنان ش��رکت 
کننده به طور جداگانه در چند رش��ته ورزش��ی 
به رقابت پرداختند که در پایان تیم های منطقه 
4 سما به افتخاراتی به شرح زیر دست یافتند. 

بخش دانشجویی:
کس��ب مقام دوم  توسط تیم فوتسال، مقام اول 

انفرادی در رش��ته تکواندو، مق��ام دوم انفرادی 
در رش��ته تکواندو، کسب 2 مقام سوم در رشته 

کشتی.
بخش کارکنان:

کس��ب مق��ام اول توس��ط تی��م تنی��س روی 
میز،کس��ب مقام دوم توس��ط تیم والیبال، مقام 
اول دوب��ل تنیس روی میز، مق��ام دوم انفرادی 
تنیس روی میز، مقام سوم دوبل تنیس روی میز 

و مقام سوم انفرادی تنیس روی میز.

افتخار آفرینی در المپیاد کشوری تربیت بدنی

کسب رتبه عالی در ارزشیابی جامع مدارسبرگزاری جلسه سخنرانی با موضوع ناهنجاری اندام ها

کسب مقام قهرمانی آسیاجشن دانش آموختگی در  دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه

گروه تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما با 
همکاری بخش پژوهش، جلسه ای با موضوع بررسی 
ناهنجاری ه��ای اندام ها و راه های برطرف کردن 

آن به وس��یله تربیت بدنی و  ورزش برگزار کرد. در این برنامه 
که با استقبال وسیع دانشجویان مواجه شد، خانم انیسه فنایی 

کارشناس ارشد تربیت بدنی سخنرانی کردند.
به گزارش دبس��تان س��ما )3( در جریان فرآیند 
ارزش��یابی جامع مدارس غیردولتی که از س��وی 

اداره آموزش و پرورش ناحیه 3  انجام شد ، آمادگی و دبستان 
سما 3 توانست رتبه عالی را به خود اختصاص دهد . آموزشکده

دخترانه

سما3دبستان 

راهنمایی 
سما3

ب��ه گزارش روابط عمومی دانش��کده فنی و حرفه ای دخترانه 
سما جشن فارغ التحصیلی دانشجویان این دانشکده همزمان 
با س��الروز والدت با سعادت حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان 
92 خرداد ماه 92 خرداد ماه 92  با حضور مسئوالن  29در روز چهارشنبه مورخ 29در روز چهارشنبه مورخ 29
دانش��کده در محل سالن س��معی و بصری برگزار شد. در این 

�الجش��ن پس از ت��الجش��ن پس از ت��الوت آیاتی چن��د از کالم ا... مجید و پخش 
�الس��رود ملی جمهوری اس��الس��رود ملی جمهوری اس��المی و سرود س��یما ، خانم ناجی 
رییس دانشکده و خانم صفوی مدیر امور دانشجویی سخنرانی 
کردند سپس برنامه مولودی خوانی به اجرا درآمد و در پایان از 

دانشجویان ممتاز با  اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.

به گزارش مدرس��ه راهنمایی س��ما 3  در جریان 
برگزاری مس��ابقات تنیس قهرمانی آسیا در  رده 
نوجوانان، یکی از دانش آموزان پایه سوم این واحد 

آموزشی به نام امیر محمد ادب جو موفق شد مقام قهرمانی 
 تنیس تک نفره و نایب قهرمانی تنیس دو نفره را به دس��ت 

آورد.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  سیزدهم
6 تیر ماه 1392

اشاره:
کشاورزان از زحمتکش ترین اقشار جامعه محسوب می شوند و 
در طول تاریخ این افتخار را داشته اند که با عرق جبین وتالش 

برای خانواده خود تامین خستگی ناپذیر لقمه حالل 
روزی همیشگی شان کنند و رزق حالل 

باشد.
حال اگر اندیشه وران ما برای رفع مسائل و مشکالت آنان و 

تسهیل در حرفه ایشان اقدامی کنند حلقه و چرخه خوبی ها و 
پاکی ها تکمیل می شود و گل انسانیت می شکفد.

در بخش معرفی مخترعان در این شماره در خدمت دکتر 

رمضانعلی محمودیه استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده 
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( 

هستیم تا در خصوص 8 اختراع ثبت شده و یک اختراع در حال 
مطالعه ایشان که عموماً به منظور رفاه و منافع کشاورزان کم 

بضاعت است، اطالعاتی را به خوانندگان عزیز ارائه دهیم.

آشنایی با دکتر رمضانعلی محمودیه
دکتر رمضانعلی محمودیه اس��تادیار دانشکده 
کش��اورزی و مناب��ع طبیع��ی دانش��گاه آزاد 
اس��امی واحد خوراسگان )اصفهان( است که 
از س��ال 82 به عنوان عضو هیأت علمی تمام 
وقت در این دانش��کده فعالی��ت می کند. وی 
 مدرک دکت��ری خ��ود را  درگرایش مکانیک 
ماش��ین ه��ای کش��اورزی از واح��د عل��وم و 
تحقیق��ات ته��ران در س��ال 85 گرفته، دوره 
کارشناس��ی ارش��د را در همی��ن گرایش در 
دانش��گاه ش��یراز و دوره کارشناسی را نیز در 
گرایش ماش��ین های کش��اورزی در دانشگاه 

شهید چمران اهواز به پایان برده است.
ایش��ان همچنی��ن با مش��ارکت برخ��ی دیگر 
از پژوهش��گران مقاالتی را ب��ا عناوین زیر در 
مجات علمی – پژوهشی به چاپ رسانده اند 

از جمله:
مقال��ه »تاثی��ر خاک ورزی و س��ر زن��ی بوته 
بر خ��واص فیزیکی و س��ختی س��طحی غده 
 ه��ای س��یب زمینی« ک��ه در مجل��ه فناوری 
ماش��ین ه��ای کش��اورزی در س��ال ۹۱ درج 
 ش��ده و ب��ا مش��ارکت رمضانعل��ی محمودیه، 
سعید مینایی، محمد علی قضاوی خوراسگانی 

و مرتضی الماسی تدوین شده است.

مقاله »بررس��ی اثر چهار ن��وع خاک ورز اولیه 
ب��ر برخی خصوصیات کیفی غده های س��یب 
زمینی« ک��ه با مش��ارکت محمدعلی قضاوی 
خوراس��گانی، رمضانعل��ی محمودی��ه و عل��ی 
خدامی تدوین ش��ده و در مجل��ه پژوهش در 

کشاورزی در سال 88 به چاپ رسیده است.
مقال��ه »اث��ر روش ه��ای خاک ورزی و س��ر 
 زن��ی بوته ب��ر خ��واص مکانیکی باف��ت غده 
س��یب زمینی« که ب��ا مش��ارکت رمضانعلی 
محمودی��ه، محمدعل��ی قض��اوی و مرتض��ی 
الماسی در مجله پژوهش و سازندگی در سال 

8۶ به چاپ رسیده است.
ام��ا نقط��ه اوج فعالیت های ای��ن محقق خاق 
مربوط به نظریه، اکتشاف، نوآوری و اختراع های 

وی می باشد که عناوین آن بدین شرح است:
 ۱3۹2 »تولید پودفریت با استفاده از کوره دوار« 
پیش��گامان: رمضانعلی محمودی��ه و عبدالرضا 

محمودیه
 ۱3۹2 »مخزن تولید ورمی کمپوس��ت با 

جریان محوری«
پیش��گامان: رمضانعل��ی محمودیه و ش��هرام 

محسنی نیاری
 ۱38۹ »پی��ش برغلت��ان با چه��ار درجه 

آزادی قابل استفاده در مزارع کشاورزی«
پیشگامان: رمضانعلی محمودیه

 ۱38۹ »ماش��ین کاش��ت دس��تی چن��د 
منظ��وره مجهز به مکانیزم س��نجش خودکار 

مواد با موزع مسطح سوراخ دار«
پیشگامان: رمضانعلی محمودیه

 ۱38۹ »ماش��ین کاش��ت دس��تی چن��د 
منظ��وره مجهز به مکانیزم س��نجش خودکار 

مواد با موزع میله شیار دار«
پیشگامان: رمضانعلی محمودیه 

 ۱387 »ماش��ین کاش��ت دس��تی چن��د 
منظ��وره مجه��ز ب��ه مکانیزم غیر همس��وی 

سنجش خودکار مواد با سوراخ کن«
پیشگامان: رمضانعلی محمودیه

 ۱387 »خ��اک ورز برگردان دار  دو طرفه 
مواد جدید با خیش دو سویه«

پیش��گامان: رمضانعل��ی محمودی��ه و محمود 

درستکار سیانی
 ۱38۶ »ماش��ین کاش��ت دس��تی چن��د 
منظ��وره مجهز ب��ه مکانیزم خ��ودکار مواد و 
سوراخ کن چرخشی به منظور قرار دادن بذور 

و مواد  دانه ای در عمق مناسبی از خاک«
پیشگامان: رمضانعلی محمودیه و حامد کیانی

آق��ای دکت��ر محمودیه که مبتک��ر یک بازی 
فک��ری برگرفته از اختراعات رش��ته تخصصی 
خود نیز هس��ت که در کان��ون پرورش فکری 
ک��ودکان و نوجوان��ان ب��ه ط��ور جداگانه به 
 ثبت رس��یده وی در م��ورد اختراع��ات خود 

می گوید:
مجموعه این اختراعات با رویکرد کاهش هزینه 
و به صورت بومی به ویژه برای کش��اورزان کم 
درآمد انجام ش��ده است. از آنجا که پایان نامه 
کارشناس��ی ارش��د من، ماش��ین های کاشت 
 ب��ود، همین موضوع س��بب ش��د ت��ا بر روی 

ماشین های کاشت دستی متمرکز شوم.
از مزیت های این نوع ماشین کاشت می توان 
به قیمت ارزان آن، قابلیت اس��تفاده در مزارع 
کوچک و مخصوص کشاورزان کم درآمد اشاره 

کرد.
به گفته وی، این ماش��ین ه��ا در واقع مقدمه 
ای برای ساخت ماشین های کامًا اتوماتیک و 

دقیق برای مزارع گسترده است.
عضو هیأت علمی دانش��کده کشاورزی افزود: 
بع��د از انج��ام تحقیق��ات س��ال 88 در دوره 
کارشناسی ارشد که با هدف ارتقا دقت کاشت 
در بقایای محصوالت کشاورزی صورت گرفت، 
به طراحی یک ماشین کاشت دستی رسیدم و  

آن را با انجام مراحل قانونی به ثبت رساندم.
ویژگی این ماش��ین چنان اس��ت که به خاطر 
مکانی��زم ه��ای متح��رک زیادی که داش��ت، 
اش��کاالتی را  ایجاد کرده بود که س��عی کردم 
در اختراع��ات بعدی به تدری��ج این معایب را 
رف��ع کنم و به تکمیل ط��رح بپردازم. در واقع 
اختراع��ات اینجانب به نوع��ی مکمل یکدیگر 
اس��ت و همه ای��ن اقدامات منج��ر به طراحی 

چهار ماشین کاشت دستی دیگر شد.
ای��ن چرخ��ه ک��ه در راس��تای بوم��ی کردن 

کش��اورزی و کمک به کش��اورزان کم درآمد 
ص��ورت می گیرد، تبدیل به س��اخت یک نوع 
))خاک ورز برگردان دار  دو طرفه(( ش��د که 
نس��بت به گاوآهن های موجود سبک و ارزان 
قیم��ت بود برای همین، امکان خرید آن برای 
کش��اورزان با درآمد پایین ممک��ن بود. دکتر 
مسعود گفت: از دیگر اختراعات، »تولید ورمی 
 کمپوس��ت« بود ب��ا تجهیزاتی ک��ه متمایز از 
روش های تولید س��نتی در کش��ور ماس��ت و 
عملکرد بهت��ری را هم ایجاد می کند، در این 
زمینه ی��ک مخزن تولید ورمی کمپوس��ت را 
طراحی کردم که معایب روش های سنتی در 
آن نبود و به صورت پیوسته می شود مواد آلی 
را به آن اضافه ک��رد و در یک فرآیند زمان بر 
پس از تولی��د محصول می توان آن را به طور 

پیوسته استخراج کرد.
هر چند در بخ��ش جداگانه مربوط به معرفی 
اجمالی هر ی��ک از اختراعات توضیحات الزم 
را  ارائ��ه می کنم؛ اما الزم به توضیح اس��ت با 
توجه به آشنایی بنده با تجهیزات ثابت زراعی 
در جری��ان یک همکاری دیگر توانس��تیم یک 
سیس��تم  »پودر فری��ت« را طراحی کنیم که 
س��بب شد یک سیستم پیوس��ته از لحظه ای 
که مواد اولیه وارد می شود تا زمانی که تولید 
پودر فریت صورت می گیرد به صورت پیوسته 

انجام شود.
دکتر محمودیه خاطر نشان کرد: در کشاورزی 
دقیق سعی بر آن اس��ت که بذری که از گیاه 
تولید می ش��ود به طور دقیق در محل خاصی 
قرار داده ش��ود و در واقع ماشین های کاشت 
طراحی شده به نوعی در این زمینه دقیق کار 

هستند.
در ماش��ین های اولی��ه مکانیزم های متحرک 
لغ��زان زیادی اس��تفاده ش��ده بود ک��ه عمر 
 دستگاه را پایین می آورد و هزینه تولید را باال 
 م��ی برد. ب��ا تغیی��ر مکانی��زم م��وزع جدید، 
بخش های متحرک زیادی حذف شد و امکان 
استفاده از دستگاه برای انواع مختلفی از بذرها 

در شرایط مختلف فراهم آمد.

معرفی دستاوردهای دکتر رمضانعلی محمودیه 

اندیشه خالق در خدمت رفع محرومیت ها

در طول تاریخ این افتخار را داشتهدر طول تاریخ این افتخار را داشته
برای خانواده خود تامین خستگی ناپذیر لقمه حالل

روزی همیشگی شان کنند و رزق حالل 
پاکی ها تکمیل

در بخش معرفی

مجموعه این اختراعات با رویکرد کاهش هزینه و به صورت بومی به ویژه برای 
کشاورزان کم درآمد انجام شده است. به همین دلیل بر روی طراحی 

ماشین های کاشت دستی متمرکز شدم.
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»ماش��ین کاش��ت دس��تي چن��د منظوره 
مجهز به مکانیزم سنجش خودکار مواد و 
سوراخ کن چرخشي به منظور قرار دادن 
ب��ذور و مواد دانه اي در عمق مناس��بي 

از خاک«
پیش�گامان: رمضانعل�ي محمودیه و حامد 

کیاني، 1386
خاصه توصیف اختراع: یک ماش��ین کشاورزی 
به منظور اس��تقرار دانه یا مواد دانه ای در عمق 
معین��ی از خ��اک اختراع ش��د. این ماش��ین را 
ی��ک نفر حمل و تمام��ی نیروهای الزم برای به 
حرک��ت درآوردن مکانیزم های آن را تأمین می 
کند. کاربر دس��ته های ماش��ین را با دو دست 
گرفت��ه و ماش��ین را در محل��ی که قرار اس��ت 
م��واد دانه ای در خ��اک اس��تقرار یابند با یک 
حرکت چرخش��ی رو به پایین فش��ار می دهد. 
در پایین ترین قس��مت ماشین، نوک مخروطی 
 دس��تگاه در خ��اک یک س��وراخ تمی��ز ایجاد 
می کند. همزمان با حرکت رو به پایین دستگاه، 
مکانیزم سنجش فعال ش��ده و مقدار معینی از 
مواد موجود در مخزن را که در باالترین قسمت 
دس��تگاه تعبیه ش��ده اس��ت گرفته و به داخل 
لوله س��قوط که تا نزدیکی خاک کشیده شده، 
انتق��ال می دهد. پس از پایین آمدن دس��تگاه، 
فن��ر حلقه ای که با حرکت رو به پایین فش��رده 
ش��ده است، با برداش��تن فشار دس��ت کاربر از 
روی دس��ته های ماش��ین ک��ه روی مخزن قرار 
دارد، ماش��ین را به وضعیت اولی��ه خود بر می 
گرداند. مواد موجود در لوله س��قوط به س��مت 
س��وراخ ایجاد ش��ده هدایت می ش��ود. قسمت 
پاشنه ماشین در پایین ترین نقطه و در تماس با 
س��طح خاک حین عمل، مجموعه را روی خاک 

استقرار می دهد.

»خاک ورز برگردان دار دو طرفه س��وار 
جدید با خیش دو سویه«

پیش�گامان: رمضانعل�ی محمودیه، محمود 
درستکار سیانی، 1387

خاصه توصیف اختراع: یک خاک ورز برگردان 
دار دوطرفه به منظور انجام عملیات خاک ورزی 
اختراع شد. صفحات برگردان مانند این دستگاه، 
خاک را در مس��یر رفت تراکتور در یک سمت و 
هنگام برگش��ت نیز در همان جهت خاک های 
برش خ��ورده و برگردانده ش��ده مس��یر رفت، 
ب��رش داده و ب��ر م��ی گرداند. این ماش��ین به 
 صورت سوار به اتصال س��ه نقطه تراکتور وصل 
می ش��ود و می توان تعداد خی��ش های آن را 
کم ی��ا زیاد ک��رد و عمق ب��رش و عرض برش 
آن را تغیی��ر داد. در ای��ن ماش��ین، تنها از یک 

ردیف خیش اس��تفاده ش��ده که کار دو ردیف 
 خی��ش را در خ��اک ورز دوطرفه ب��ا وزن انجام 

می دهد.

»ماشین کاشت دستی چند منظوره مجهز 
به مکانیزم غیر همسوی سنجش خودکار 

مواد با سوراخ کن« 
رمضانعلی محمودیه، 1387

خاص��ه توصیف اختراع: این ماش��ین مش��ابه 
ماش��ین کاشت اول می باش��د با این تفاوت که 
همزمان با حرکت رو به باالی مخروط، دستگاه 
مکانیزم س��نجش مقدار معینی از مواد موجود 
در مخ��زن را که در باالترین قس��مت دس��تگاه 
تعبیه ش��ده است گرفته و به داخل لوله سقوط 
که تا نزدیکی خاک کش��یده ش��ده، انتقال می 
دهد. پس از پایین آمدن دس��تگاه، فنر حلقه ای 
که با حرکت رو به پایین فش��رده شده است، با 
برداش��تن فشار دس��ت کاربر از روی دسته های 
ماش��ین که روی مخ��زن قرار دارد، ماش��ین را 
ب��ه وضعیت اولیه خود بر م��ی گرداند و نیروی 
الزم برای به حرکت در آوردن مکانیزم سنجش 
بذر را تامین می کند. مواد جاری ش��ده در لوله 
 س��قوط به سمت س��وراخ ایجاد ش��ده هدایت 
می ش��ود. قسمت پاشنه ماشین در پایین ترین 
نقطه و در تماس با سطح خاک در حال عملیات 
ف��وق، مجموعه را روی خاک اس��تقرار می دهد. 
ماش��ین حاضر برای اولین ب��ار در دنیا با چنین 

مکانیزمی طراحی و ساخته شده است.

»ماشین کاشت دستی چند منظوره مجهز 
به مکانیزم سنجش خودکار مواد با موزع 

میله شیاردار«
رمضانعلی محمودیه، 1389

خاص��ه توصیف اختراع: یک ماش��ین کاش��ت 
دس��تی چند منظوره مجهز به مکانیزم سنجش 
خودکار مواد با موزع میله شیاردار در زمینه فنی 
کشاورزی به منظور استقرار دانه یا مواد دانه ای 
در عمق معینی از خاک اختراع ش��د. دس��تگاه 
ه��ای موجود از اجزای متح��رک زیاد، به حالت 
نشس��ته  یا  با حداقل دو کارگر طی دو مرحله 
عمل کاشت را انجام می دهد یا مکانیزم سنجش 
خودکار مواد در آنها وجود ندارد. ماشین حاضر 
را یک نفر حمل می کند و تمامی نیروهای الزم 
برای ب��ه حرکت درآوردن مکانی��زم های آن را 
تأمین می کند. کاربر دس��ته های ماش��ین را با 
دو دست گرفته و ماش��ین را در محلی که قرار 
است مواد دانه ای در زیر سطح آن استقرار یابند 
با یک حرک��ت عمودی رو به پایین فش��ار می 
دهد. نوک مخروطی یا هرمی پایین دستگاه در 

بستر قابل نفوذ یک حفره ایجاد می کند؛ سپس 
با کشیده ش��دن اهرمهای محرک موزع توسط 
کاربر، مکانیزم س��نجش مق��دار معینی از مواد 
موج��ود در مخزن را گرفت��ه و پس از رهاکردن 
اه��رم ها به زی��ر بخش تحتانی ک��ه تا نزدیکی 
خاک کشیده شده است، انتقال می دهد. پس از 
پایین آمدن دس��تگاه فنر حلقه ای که با حرکت 
رو به باال فش��رده شده اس��ت، با برداشتن فشار 
دس��ت کاربر از روی اهرم های ماشین که روی 
مخزن و زیر دسته های آن قرار دارد، ماشین را 
به وضعیت اولیه خود بر می گرداند. مواد جاری 
ش��ده در لوله سقوط به سمت س��وراخ، پس از 
باال کشیدن اهرم های محرک موزع و باز شدن 
س��وراخ انتهایی دس��تگاه به داخل حفره ایجاد 

شده هدایت می شوند. 

»ماشین کاشت دستی چند منظوره مجهز 
به مکانیزم سنجش خودکار مواد با موزع 

مسطح سوراخ دار«
رمضانعلی محمودیه، 1389

خاص��ه توصیف اختراع: یک ماش��ین کاش��ت 
دس��تی چند منظوره مجهز به مکانیزم سنجش 
خودکار مواد با موزع مسطح سوراخ دار در زمینه 
فنی کش��اورزی به منظور اس��تقرار دانه یا مواد 
دانه ای در عمق معینی از خاک اختراع گردید. 
دس��تگاه های موجود را باید به حالت ایس��تاده 
استفاده کرد یا حداقل با دو کارگر عمل کاشت 
را انجام داد و مکانیزم سنجش خودکار مواد در 
آنها وجود ندارد. ماشین حاضر را یک نفر حمل 
می کند و تمامی نیروهای الزم برای به حرکت 
درآوردن مکانی��زم ه��ای آن را تأمین می کند. 
کاربر در حالت نشس��ته اهرم و دسته ماشین را 
با یک دس��ت گرفته و ماش��ین را در محلی که 
قرار است مواد دانه ای در زیر سطح آن استقرار 
یابند با یک حرکت چکش��ی رو به پایین فش��ار 
می دهد. نوک نیم مخروطی پایین دس��تگاه در 
بستر مزبور یک سوراخ ایجاد می کند. همزمان با 
فشار اهرم دستگاه، دِر نیم مخروِط داخل سوراخ 
باز شده و دانه به داخل سوراخ سقوط می کند، 
مکانیزم سنجش خودکار دانه نیز همزمان مقدار 
معینی از مواد موج��ود مخزن را گرفته و با رها 
ک��ردن اهرم ب��ه داخل لوله س��قوط انتقال می 
 دهد. پس از برداشتن فشار دست کاربر، یک فنر 
 ن��واری ماش��ین را ب��ه وضعی��ت اولی��ه خ��ود 
 ب��ر می گردان��د. م��واد ج��اری ش��ده در لول��ه 
 س��قوط به سمت س��وراخ ایجاد ش��ده هدایت 
 م��ی ش��ود و در انته��ای بس��ته نی��م مخروط 
منتظ��ر  بع��دی  س��وراخ  در   ب��رای س��قوط 

می ماند.

»پیش بر غلتان با چهار درجه آزادی«
رمضانعلی محمودیه، 1389

خاصه توصیف اختراع: به سبب وجود مشکات 
عملی در کاهش کارکرد ماشین های کشاورزی 
در م��زارع حاوی بقایای س��طحی، یک پیش بر 
غلتان با چهار درجه آزادی س��اخته شده است 
که به ماش��ین های کاشت و خاک ورزی منضم 
می ش��ود. در ماشین کاشت،  قبل از ورود شیار 
بازکن عمل برش س��طح خ��اک را انجام داده و 
امکان نفوذ ش��یاربازکن را تا عمق مناس��ب به 
داخل بستر مورد نظر میسر می کند و در عمل 
خاک ورزی نیز امکان نفوذ بهتر ادوات به داخل 
خاک را فراهم م��ی آورد. این پیش بر عاوه بر 
حرک��ت دورانی در چهار جهت باال، پایین، چپ 
و راس��ت، آزادی حرکت دارد و سطوح ناهموار 
مزرع��ه را می پیمای��د و از طری��ق یک محور به 
 قاب هر واحد ماش��ین های کش��اورزی متصل 

می شود.

»مخزن تولید ورمی کمپوس��ت با جریان 
محوری«

پیش�گامان: رمضانعلی محمودیه -شهرام 
محسنی نیاری، 1392

خاص��ه ای از توصی��ف اخت��راع: ب��ا توجه به 
افزای��ش ضایعات مواد آلی و ض��رورت بازیافت 
این محصوالت، تولید کود آلی مناسب با کمک 
نوع خاصی از کرم های خاکی مورد توجه است. 
در این اختراع یک مخزن طراحی ش��ده اس��ت 
به گون��ه ای که ضایعات آلی از دهانه فوقانی به 
مخزن آن تغذیه ش��ده و کرم ها در الیه فوقانی 
فعالیت می کنن��د و پس از هضم مواد و تبدیل 
آن به کمپوس��ت با افزودن الی��ه آلی بعدی به 
الیه جدیدتر رفته و فرایند را تداوم می بخشند. 
پس از پر ش��دن مخزن، ورمی کمپوست تولید 
شده در بخش پایینی توسط یک خردکن دستی 
خرد شده و مواد خرد شده پس از جدا شدن از 
قسمت فوقانی و گذشتن از صفحه مشبک کف 
مخزن از آن خارج شده و در ظرف زیر آن جمع 
آوری شده و بسته بندی می شوند. همزمان که 
مواد از انتها تخلیه می شود به سطح مواد مخزن 
الیه جدی��د دیگری از مواد هضم نش��ده اضافه 
می ش��ود و این سیکل به صورت مداوم و تحت 

شرایط کنترل شده ادامه می یابد.

»روش تولید فریت با اس��تفاده از کوره  
دوار«

 – محمودی�ه  رمضانعل�ی  پیش�گامان: 
عبدالرضا محمودیه، 1392

خاص��ه ای از توصیف اختراع: فریت ماده اولیه 

کارخانه های آهنرباسازی است که تولیداتشان 
در صنای��ع مختلف مانن��د، صنای��ع الکتریکی 
اس��تفاده می شود و امروزه این ماده و مشتقات 
آن در سطح گس��ترده ای وارد کشور می شود. 
ب��ا توجه ب��ه باالرفت��ن قیمت ان��رژی و نیروی 
انسانی، نیاز به روشی است که با حداقل مصرف 
انرژی، نیروی انسانی و سرمایه، بیشترین تولید 
را داش��ته باش��یم. در این روش پس از توزین، 
 م��واد اولی��ه داخل آس��یاب گلول��ه ای ریخته 
می شوند تا کاما مخلوط و آسیاب شوند. سپس 
با اس��تفاده از پمپ هوا، مواد داخل مخزن انبار 
می ش��ود و از آنجا داخل لوله دواری که سرراه 
دودکش کوره دّوار قرار دارد تزریق می ش��ود تا 
به ش��کل گلوله در آیند و وارد آن ش��وند مواد 
مدت��ی در دمای باال می مانند ت��ا واکنش الزم 
انجام ش��ود. س��پس مواد از انتهای کوره خارج 
ش��ده و لوله های دّواری آنها را به سمت آسیاب 
هدای��ت م��ی کند و طی آن خنک می ش��ود و 
به ورودی آس��یاب گلوله ای می ریزد و پس از 
آن وارد الک دّوار می ش��وند. پودر حاصل داخل 
سیلوی انبار سپس بسته بندی شده و پودرهای 
زبرتر از وس��ط الک بیرون ریخته تا به آس��یاب 

برگشت داده شود.

»جورچین مغناطیس��ی با مبنای لوزی در 
زمینه پرسپکتیو« 

رمضانعلی محمودیه، 1389
خاص��ه طرح اس��باب بازی: به منظور توس��عه 
فرهن��گ اس��تفاده از ب��ازی و س��رگرمی های 
س��الم و حصول ارزش های آموزشی، اخاقی و 
اجتماعی سالم، یک اسباب بازی که از دو بخش 
تخته با جنس پایه آهنی و قطعات مغناطیس��ی 
با ش��کل پایه و غالب لوزی اس��ت، ساخته شد. 
فرد با استفاده از الگوهای موجود یا تجسم های 
ذهنی خود با کنار هم قراردادن قطعات مختلف 
رنگی، طرح های مختلفی را بر روی تخته ایجاد 
می کند. این اس��باب بازی درحال ارزیابی علمی 

است.

»راکتور تولید ورمی کمپوس��ت مجهز به 
هم زن«

درح�ال   –  1392 محمودی�ه،  رمضانعل�ی 
تکوین

خاص��ه ای از توصی��ف اخت��راع: ای��ن راکتور 
مش��ابه مخزن اول می باش��د با ای��ن تفاوت که 
در ضم��ن حرکت خرد کن، ه��م زن به حرکت 
درآم��ده و موجب اخت��اط و تهویه مواد داخل 
 راکت��ور می ش��ود و فرآیند را بهبود و تس��ریع 

می بخشد.

در واقع اختراعات اینجانب به نوعی مکمل یکدیگر بوده است و همه این اقدامات منجر به طراحی چهار ماشین کاشت 
دستی دیگر شد.

این چرخه که در راستای بومی کردن کشاورزی و کمک به کشاورزان کم درآمد صورت می گیرد، تبدیل به ساخت یک نوع 
»خاک ورز برگردان دار دو طرفه سوار جدید با خیش دو سویه« شد که نسبت به گاو آهن های موجود سبک تر و ارزان 

قیمت تر بود برای همین امکان خرید آن برای کشاورزان با درآمد پایین ممکن شده است. 



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  سیزدهم
8 تیر ماه 1392

  

آشنایی با رییس دانشکده
دکت��ر س��عید آذربایجان��ی، ریی��س دانش��کده 
دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسامی واحد خوراسگان 
) اصفهان ( که از س��ال ۹۱ به این سمت منصوب 
شده دانش آموخته دکتری تخصصی ارتودنسی از 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 78  است.

وی که با رتبه اس��تادیار بخش ارتودنسی فعالیت 
می کند پایان نامه تخصصی خود را با عنوان: 

بررس��ی میانگین ش��اخص ه��ای س��فالومتری 
 رادیوگرافی��ک جانبی بافت س��خن دانش آموزان 
۶ تا ۱7 س��ال دارای اکنوژن نرمال شهر اصفهان 

ارائه داده است.
فهرس��ت روزمه علمی و اجرایی دکتر آذربایجانی 

به شرح زیر است:
 مع��اون فرهنگ��ی و دبی��ر جهاد  دانش��گاهی در 

سال های ۶۶ تا ۶7؛
تاسیس، سازماندهی و راه اندازی و مدیریت مراکز 
تحقیقاتی، درمانی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید 

بهشتی از سال ۶8 تا 7۱؛

کارشناس ارش��د  دبیرخانه آموزش دندانپزشکی 
و تخصصی وزارت بهداش��ت و درم��ان و آموزش 

پزشکی از سال 72 تا 73؛
کارش��ناس دفتر امور دندانپزشکی وزارت از سال 

72 تا 73؛
عضو کمیته س��ه نفره )) ط��رح ملی – تحقیقاتی 

دندانپزشکی وزارت (( در سال 73؛
وس��س و عضو اولین شورای سیاست گذاری امور 

دندانپزشکی کشور در سال 73
طراح و نویسنده و مجری طرح ادغام مراقبت های 
بهداش��تی دهان و دندان در ش��بکه مراقبت های 

اولیه بهداشتی کشور در سال 73؛
 عض��و کمیته علمی و کمیته اج��رای طرح ادغام 

)PPCH(  از سال 74 تا 75؛
تدوی��ن و تش��ریح نظام س��طح بن��دی خدمات 

دندانپزشکی کشور در سال 73؛
طراح��ی، تدوین و تاس��یس و تجهیز اولین مرکز 
دندانپزش��کی جامعه نگر )افضل( و مدیریت آن از 

سال 7۹ تا 82؛

عضو هیأت موسس و رییس هیأت مدیره انجمن 
 ارتودنتیس��ت های ایران ش��اخه اصفهان از سال

 83 تا ۹۱؛
قائ��م مقام دبی��ر و عضو هیأت علم��ی چهارمین 
کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران  در سال 83؛

دانشکده دندانپزشکی
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسامی واحد 
خوراس��گان در سال 73 در ساختمان اولیه شروع   
به کار کرده و به تدریج توسعه یافته به طوری که 
ه��م اکنون در مجموعه بناهایی به وصعت 5200 

مترمربع فعالیت  می کند.
اولی��ن دوره دان��ش آموختگان این دانش��کده به 
 س��ال 7۹ باز می گ��ردد و با توجه به گس��ترش 
فعالیت های دانشکده طرح توسعه آن تا مساحت 
2ه��زار  مترمربع دیگر آماده و مکان آن جانمایی 
شده که به محض تامین اعتبار عملیات ساختمانی 

آغاز خواهد شد.
دکتر آذربایجانی با ارائ��ه آمار جامعی از امکانات، 

فعالیت ها و افتخارات این دانش��کده افزود: ما در 
 ۱۱ بخش عموم��ی به تربیت دکت��ری حرفه ای 
م��ی پردازیم و در ۹ بخش تخصصی، متخصصین 
رشته های مختلف دندانپزشکی را با سطح باالی 

علمی تربیت می کنیم.
وی ب��ا اعام اینکه در حال حاضر ۱4۶ دس��تگاه 
یونی��ت دندانپزش��کی ب��رای کاره��ای درمانی، 
۹۶ دس��تگاه مین��ی یونی��ت ب��رای فعالیت های 
آموزش��ی و پری کلینیک، ۶ دستگاه رادیوگرافی 
فعال در بخش رادیولوژی، یک دس��تگاه اس��کن 
کامپیوتری تصویرهای رادیوگرافیک و 30 دستگاه 
میکروس��کوپ ف��وق الع��اده پیش��رفته در بخش 
پاتولوژی دانش��کده در اختیار داریم، ادامه داد که 
بخش های ۱0 تا ۱4 نفره در آن فعالیت می کنند.

رئیس دانش��کده دندانپزش��کی خاطرنشان کرد: 
سطح علمی دانشکده ما خیلی باالست به طوری 
که سالهاس��ت که در امتحانات بورد تخصصی که 
توس��ط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برگزار می ش��ود رتبه اول را به دست می آوریم و 

در امتحانات بورد تخصصی س��ال گذشته نیز ۱۱ 
نفر از ش��رکت کنندگان دانش��کده دندانپزشکی 
واحد خوراس��گان قبولی صد در صد را به دس��ت 
آوردن��د که تعدادی از آن��ان رتبه های تک رقمی 

داشتند.
دکتر آذربایجانی گفت: در این دانش��کده تنها در 
طی سال ۹0 و ۹۱ تعداد 7 کتاب تخصصی تالیف 

شده است.
وی افزود: در کلینیک دندانپزش��کی روزانه 300 
نف��ر یونیت خدم��ات ارائه م��ی دهی��م و تعرفه 
های ما نس��بت به مراک��ز دولتی و حتی کلینیک 
دندانپزش��کی دانش��کده دندانپزش��کی دانشگاه 

اصفهان خیلی پایین تر است.
ایش��ان با ارائه چند جدول اطاعات آماری یادآور 
ش��د که مراجعان ما ش��امل پرس��نل دانشگاه و 
 خان��واده ه��ای آن��ان و همچنین مراجع��ان آزاد 
می باش��د که بر اس��اس نوبت دهی هایی که در 
هر بخش انجام می ش��ود بتدریج مراجعه کرده و 

خدمات الزم را دریافت می کنند.

دانشکده دندانپزشکی 
همچنان برسکوی افتخار

 اشاره :
دانش��کده دندانپزش��کی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( از ش��هرتی ملی برخوردار است و اگر پشتیبانی علمی 
این دانش��کده از واحد امارات را هم به آن بیفزاییم و به نقش برجس��ته آن در ارائه مقاالت علمی در کنفرانس های بین المللی توجه 

کنیم بی اغراق نمی توانیم از نام آوری جهانی آن هم صرف نظر کنیم.
در این گزارش ویژه که در گفت و گوی خبرنگار نس��یم دانش��گاه با رییس دانشکده دکتر سعید آذربایجانی حاصل شده  شما مالحظه 
خواهید کرد که به اس��تناد آمار و ارقام، رتبه ها و موفقیت ها، حجم باالی خدماتی، تجهیزات و امکانات و س��طح علمی و حرفه ای این 
دانش��کده در چ��ه جایگاه واالیی قرار دارد و در بخش های آموزش��ی و خدماتی چه حجم وس��یعی از خدم��ات را ارائه می کند، حضور 
چشمگیر دانشجویان این دانشکده در آزمون های بورد تخصصی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرکت همه 
دانش��کده های دندانپزش��کی دولتی و آزاد کشور برگزار می شود و موفقیت تحس��ین برانگیز آنان در رقابت با دیگر دانشکده ها و 
دانشجویان موید این واقعیت است که این دانشکده از سطح علمی فوق العاده خوبی برخوردار است و از افتخارات واحد خوراسگان  

)اصفهان( و علوم پزشکی اصفهان محسوب می شود.
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 در مجموع هفتاد نفر از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان( با قبولی در

 آزمون های دستیاری تخصصی به تفکیک اندو دانتیکس، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان، ارتودنتیکس، پرستودنتیکس، 
پریودنتیکس، رادیولوژی، بیماری های دهان و دندان، جراحی دهان، فک و صورت و پاتولوژی موفقیت بزرگی به دست آورده اند.

 امکانات و تجهیزات آموزش�ی دانش�کده 
دندانپزشکی

- مساحت س��اختمان دانشکده: 500 متر مربع - 
تعداد طبقات: 2 طبقه

- تعداد بخش های عمومی:11بخش
- تعداد بخش های تخصصی: 9بخش

- تعداد یونیت ها: 146 دستگاه
- تعداد مینی یونیت ها: 98 دستگاه

 بخش های عمومی
تعداد یونیت بخش عمومی

13اندو

13ترمیمی

11اطفال

10جراحی

9ارتو

13پروتز

7بیماری های دهان

14درمان جامع

تجهیزاتبخش عمومی

6 دستگاه پری اپیکالرادیولوژی

پاتولوژی

تجهیزاتپری کلینیک

48 مینی یونیتپروتز
9 موتور آویز

4 تریمر
1 ویبراتور

32 مینی یونیتاندو/ترمیمی
آلگاماتور 1

16 مینی یونیتآرتو/ اطفال

 بخش های تخصصی
تعداد یونیتبخش تخصصی

5اندو
7ترمیمی

6اطفال

3جراحی

9ارتو

4بیماری های دهان

5پریو

تجهیزاتبخش تخصصی

دستگاه OPG، CBCTرادیولوژی

26 دستگاه میکروسکوپپاتولوژی

 کتابخانه
موجودی کتب کتابخانه: 9500 جلد

مجالت التین: 90 عنوان
مجالت فارسی: 10 عنوان

پایان نامه عمومی: 630 عنوان

پایان نامه تخصصی: 15 عنوان
تعداد اعضا: 500 نفر

 بخش رایانه و اینترنت:
استفاده از اینترنت بدون محدودیت

WI-FI استفاده از خدمات
امکان استفاده از خدمات online برای دستیابی 

به مقاالت مجالت

 تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت:
تعدادگروه

2جراحی

2پاتولوژی

2جامعه نگر

6پریو

5اندو

3بیماری های دهان

5پروتز

6اطفال

7ترمیمی

3رادیولوژی

5ارتو

 تعداد اعضای هیات علمی پاره وقت دانشکده:
تعدادگروه

1پاتولوژی
1بیماری های دهان

1ترمیمی

1رادیولوژی

  تعداد اعض�ای هیأت علمی حق التدریس 
دانشکده

تعدادگروه

6جراحی

2جامعه نگر

6اندو

5پروتز

1اطفال

1ترمیمی

2رادیولوژی

3ارتو

 تعداد  دانش�جویان عمومی از ورودی 86 
تا 91

تعدادورودی

59مهر ماه 1386

28بهمن ماه 1386

59مهر ماه 1387

35مهر ماه 1388

42مهر ماه 1389

43مهر ماه 1390

40مهر ماه 1391

  جمع کل دانشجویان عمومی : 306 نفر
 تعداد  دانشجویان تکمیلی : 14 نفر

 افتخارات آموزشی دانشکده دندانپزشکی
موفقیت دانش��جویان ف��ارغ التحصیل دانش��کده 
دندانپزش��کی در آزمون های دستیاری تخصصی 

به تفکیک رشته های تخصصی

تعدادرشته

9اندودانتیکس

15دندانپزشکی ترمیمی

7دندانپزشکی کودکان

5ارتودنتیکس

4پرستودنتیکس

4پریودنتیکس

10رادیولوژی

6بیماریهای دهان و دندان

4جراحی دهان ، فک و صورت

8پاتولوژی

 افتخارات آموزشی دانشکده دندانپزشکی
- کسب رتبه اول سرکارخانم دکتر شیرین امینی 
در جش��نواره آموزش��ی وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی ب��رای ارائ��ه روش های نوین 
آموزشی در رش��ته پریودنتیکس در فروردین ماه 

89؛
 - کس��ب رتب��ه دانش��یاری دکتر محم��د کتابی، 

دکتر محمدرضا مالکی پور، دکتر مریم کرمی؛
- کس��ب رتبه های برتر علوم پایه کشوری توسط 

دانشجویان دندانپزشکی در 15 دوره؛
 - کس��ب رتب��ه اول علوم پایه کش��وری توس��ط 
خانم ها: میترا کرباسی در سال 87 ، شیوا شیرانی 

سال 89 ، پریسا هاشمی در سال 84؛
- برگزاری برنامه های آموزش مداوم دندانپزشکی 
جهت دندانپزش��کان عمومی توسط اعضاء هیأت 

علمی از سال 1383 تاکنون؛
- برگ��زاری 7 دوره جامع آم��وزش ایمپلنت های 
دندانی برای دندانپزش��کان عمومی و متخصصان 
توسط اعضاء هیأت علمی از سال 86 تا سال 91؛

تخصص�ی  ه�ای  رش�ته  تصوی�ب   س�ال 
دانشکده دندانپزشکی

سال تصویبرشته

1387پریودانتیکس – اندودانتیکس

دندانپزشکی ترمیمی
 ارتودنسی 

دندانپزشکی کودکان

1388

1389رادیولوژی دهان ، فک و صورت

بیم��اری ه��ای دهان، آس��یب 
شناسی دهان، فک و صورت

1390

1391جراحی دهان ، فک و صورت

 تعداد فارغ التحصیالن به تفکیک بخش

تعدادرشته

6پریودانتیکس

6اندودانتیکس

2دندانپزشکی ترمیمی

2دندانپزشکی کودکان

 آمار قبولی در بورد تخصصی

سالتعدادگروه

2پریو
1390 1اندودانتیکس

3پریو
1391 3اندودانتیکس

2ترمیمی

2کودکان

 رتبه های بورد تخصصی

سالرتبهگروهنام و نام خانوادگی

51390پریودکتر امیدمقدس

4ترمیمیدکتر سمانه عالیی
1391

7کودکاندکتر مرتضی سالکی

ارس��الن  امیر  دکتر 
نوایی

8اندو

پژوهش�ی دانش�کده   گ�زارش عملک�رد 
دندانپزشکی

عملک��رد: رتب��ه برت��ر پای��ان نام��ه تخصص��ی 
پریودنتیکس سومین جش��نواره علمی و پژوهش 
دندانپزشکی شهید هدایت، احراز کنندگان: دکتر 

وحید اصفهانیان، سال:81؛
پایان نامه برتر )راهنمایی( کش��وری در چهارمین 
جش��نواره علمی و پژوهش��ی دندانپزشکی شهید 
 هدای��ت، اح��راز کنن��دگان: دکت��ر محمدرض��ا 

مالکی پور، سال:1382؛
پایان نامه برتر کش��وری در چهارمین جش��نواره 
علمی و پژوهش دندانپزشکی شهید هدایت، احراز 
کنندگان: دکتر محمدرضا مالکی پور )راهنمایی(، 

دکتر مریم زارع )مشاور(، سال:82؛
ترجمه کتاب مواد دندانپزش��کی ترمیمی کریک، 
رتبه س��وم در پنجمین جشنواره علمی و پژوهش 
 دندانپزش��کی ش��هید هدایت، اح��راز کنندگان: 

دکتر مهرداد برکتین، سال:83؛
مقاله برتر در هشتمین جشنواره علمی و پژوهش 
 دندانپزش��کی ش��هید هدایت، اح��راز کنندگان:

دکتر مریم کرمی، سال:86؛
مقال��ه برتر در نهمین جش��نواره علمی و پژوهش 
دندانپزشکی شهید هدایت، احراز کنندگان: دکتر 

سوسن صادقیان، سال:87؛
اس��تفاده از م��دل حیوانی )کله گوس��فند( برای 
دانش��جویان  در  پریودنت��ال  جراح��ی  آم��وزش 

 در جش��نواره آموزش پزش��کی ش��هید مطهری، 
احراز کنندگان: دکتر شیرین امینی، سال:89؛

رتبه دوم ترجم��ه و تألیف ، کتاب جراحی دهان، 
فک و صورت در جشنواره هدایت، احراز کنندگان: 

دکتر احمد متقی، سال:90؛

 پژوهشگران برتر

سالپژوهشگر

سالهای 90 و 88دکتر مریم زارع

 دکتر محمدرضا 
مالکی پور

سال 89

سال 90دکتر مریم کرمی

 کت�ب تألیف و ترجمه ش�ده اعضای هیأت 
علمی دانشکده دندانپزشکی

- فرهنگ اصطالحات ایمپلنت های دندانی، مولف 
و مترج��م: دکتر مهدی کتاب��ی، دکتر مهدی ولی 

زاده، سال 88؛
- فرهن��گ لغ��ات و اصطالح��ات پریودونتولوژی، 
مول��ف و مترجم: دکتر محم��د کتابی، دکتر امید 

مقدس، سال 89؛
- کارب��رد پیوندهای اس��تخوانی داخل دهانی در 
ایمپلنتولوژی، مولف و مترجم: دکتر امید مقدس، 

دکتر محمد کتابی، سال 89؛
پال��پ 2010 مول��ف و مترج��م:   - مس��یرهای 
زارع،  مری��م  دکت��ر  خبی��ری،  مس��عود   دکت��ر 

دکتر کمال امینی و همکاران، سال 90؛
- جراح��ی ده��ان، مولف و مترج��م: دکتر احمد 
متق��ی، دکتر ابوالفت��ح حس��ین زاده، دکتر الهام 

زمانی، سال 90؛

 کت�ب تالیف و ترجمه ش�ده اعضای هیأت 
علمی دانشکده

- مبان��ی درمان های پروت��زی ایمپلنت، مولف و 
مترجم: دکتر غالمرضا طباخیان، سال90؛

- آشنایی با مراحل ساخت پروتز پارسیل متحرک، 
مولف و مترجم: دکتر منیره نیلی،سال1390

-جراح��ی ده��ان، مول��ف و مترجم:دکت��ر احمد 
مقتی،دکت��ر ابوالفتح حس��ین زاده، دکت��ر الهام 

زمانی، سال90؛
- آشنایی با مراحل البراتواری و کلینیکی ساخت 
پروت��ز کامل، مولف و مترج��م: دکتر منیره نیلی، 

سال91؛
- پیزوس��رجری: اصول و موارد کارب��رد، مولف و 
مترج��م: دکتر محمد کتاب��ی، دکتر امید مقدس، 

سال91؛
- عفون��ت پ��ری ایمپلن��ت: اتیولوژی، تش��خیص 
و ط��رح درم��ان، مول��ف و مترجم: دکت��ر وحید 

اصفهانیان، سال92؛

 همایش ها
- سمینار دو روزه ایمپلنت )خرداد 81(

کش��ور  دندانپزش��کی  دانش��جویان  همای��ش   - 
)خرداد 87(

انجم��ن  الملل��ی  بی��ن  س��مپوزیوم  اولی��ن   -
پریودنتولوژی ایران )آذر 89(

- همایش های دانشجویی مینا )89-88-87(

 طرح های پژوهشی
- اجرا شده ) از سال 82تا85 (: 8 عنوان

- در حال اجرا: 11 عنوان
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کتاب راهنمای متخصصین ورزشی برای ارتقای سالمتی که با همکاری 
کالج پزشکی ورزشی آمریکا منتشر شده است، شما را قادر می سازد 
تا برنامه های فعالیت ورزشی را طبق آخرین تحقیقات برای پیشگیری 
از بیماری های مزمن طراحی و انجام دهید. عالوه بر این، این کتاب به شما 

نشان می دهد که چگونه برای افراد مبتال به بیماری های مزمن با خیال 
راحت برنامه فعالیت ورزشی طراحی کنید.

ویژگی هایی که به شما برای طراحی موثر برنامه فعالیت ورزشی کمک 
می کند: تصاویر مفاهیم پیچیده متن را روشن می سازد و نکات کلیدی، 

مفاهیم مستخرج شده از متن است که برای به خاطر سپردن مهم هستند 
و ...

روان شناسی شهری به عنوان عرصه ای که در این کتاب به آن 
پرداخته شده از یک سو با روان شناسی اجتماعی و از سوی دیگر با 

جامعه شناسی و روان شناسی محیط مرتبط می باشد.روان شناسی 
شهری مطالعه انسان ها در محیط و روابط شهری است. این رشته در باب 
اعتقادات،احساسات و رفتار مردم در عرصه تعامالت اجتماعی، به مطالعه 
می پردازد. در واقع روان شناسی شهری استفاده از نظریه ها، روش ها، 

اصول و یافته های پژوهشی روان شناسی در زمینه درک رفتار شهری 
انسان ها و توضیح و حل مشکالت اجتماعی آنها است. این دانش مورد 
تایید ما تالش می کند، دانش منظمی را در خصوص رفتار انسان ها در 

عرصه شهری پایه ریزی کند.

 این کتاب که به نیت جبران کاستی ها در زمینه مرمت و بازسازی آثار سنگی 
نگاشته شده، ماحصل تالش و کنکاش بسیار در شرایطی است که با وجود 

آثار و محوطه های سنگی فراوان در ایران، فقدان منابع و ماخذ جامع و نوین 
در این زمینه، به ویژه به زبان فارسی محققین و عالقه مندان به مطالعه جدیدترین 

مواد و روش ها را با تنگناهای شدیدی مواجه کرده است.
از دیگر سو، گذر زمان بسیار از تالیف اندک منابع موجود، امکان استفاده از بسیاری 
مطالب این کتب را دشوار یا حتی ناممکن ساخته است. از این رو با توجه به فقدان 

دانش و اطالعات کافی و کم و کاستی های غیر قابل کتمان در زمینه منابع نوین و 
نیاز بسیار در خصوص آشنایی با جدیدترین روش های مرمت و بازسازی آثار سنگی 

کتاب حاضر برای پر کردن خال موجود، پرداخته است.

اداره سازمان های پیچیده، مسایل پیچیده، اهداف پیچیده و دنیای پیچیده، به 
انسان های پیچیده نیاز دارد. انسان های پیچیده نیز در سازمان های پیچیده 

پرورش می یابند. سیستم های اجتماعی که مرزهای خود را به روی این تغییرات 
سریع و تحوالت بزرگ باز می کنند، به خود فرصت می دهند که به بلوغ پیچیدگی دست 
یابند.سیستم های بسته و متصلب،همچنان ساده باقی می مانند و در نتیجه اعضای آنها 

نیز فرصت یادگیری  را برای اداره جهان پیچیده نخواهند داشت. ما نیاز به مدیرانی 
داریم که قدرت اداره سازمان های پیچیده و شرایط بی نظمی و آشوب را داشته باشند، 

بنابراین سازمان ها باید اقدام به باز کردن مرزهای خود به روی تحوالت و تغییرات 
بیرونی و افزایش تعامالت بیرونی  کنند تا اعضای آنها در پیچیدگی، فرصت پیچیده شدن 

را به دست آورند. بدون انسان های پیچیده قادر به اداره پیچیدگی نیستیم و بدون 
وجود بستر پیچیده، قادر به پرورش انسان های پیچیده نمی باشیم
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از آنجا که وجود کتاب های زبان تخصصی در ارتقا درک مفاهیم 
متون تخصصی می توانند نقش عمده ای را ایفا کنند. کتاب 

حاضر شامل مناسب ترین لغات و اصطالحات از متون و منابع 
متداول رشته حسابداری می باشد. مطالب این کتاب با هدف تقویت 
مهارت دانشجویان رشته حسابداری در استفاده از منابع علمی و فنی 

رشته حسابداری و درک بیشتر مطالب و فراگیری مفاهیم تخصصی 
گردآوری شده است. ضمنا در هر فصل از کتاب تمریناتی برای درک 

بهتر مطالب نیز ارائه شده است.

امروزه استفاده از طرح های آزمایشی در تحقیقات رشته های مختلف 
علوم زیستی از جمله کشاورزی، زیست شناسی، پزشکی، دامپزشکی، 

اقتصاد، جامعه شناسی و غیره از اهمیت خاصی برخوردار است. این 
کتاب به شیوه ای کامال کاربردی تجزیه و تحلیل و همچنین تفسیر داده های 

حاصل از طرح های آزمایشی را در قوی ترین و معتبرترین نرم افزار آماری دنیا 
sasکه تحت عنوان sasکه تحت عنوان sas شناخته می شود مورد آزمایش قرار می دهد.

مجموعه حاضر سرفصل درس کاربرد کامپیوتر در تجزیه های آماری را برای 
دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز کارگاه های آموزشی به صورت 

کامل پوشش می دهد... 

تازه هـای نشـر

جشنواره گل و گیاه، گیاهان دارویی و فضای سبز شهری از تاریخ 2 تا 6 اردیبهشت ماه 1392در 
محل دایمی نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان برگزار ش��د. در این نمایشگاه تعدادی از 
ش��رکت های فناوری مس��تقر در مرکز رشد به ارئه دس��تاوردهای خود پرداختند. این نمایشگاه 

مورد اس��تقبال تعداد زیادی از مسئولین کشوری و ش��هرداران استان های مختلف قرار گرفت و 
دس��تاوردهای ارائه شده توسط شرکت های فناوری این مرکز مورد استقبال ویژه بازدیدکنندگان 

واقع شد.

شرکت مرکز رشد در جشنواره گل و گیاه، گیاهان دارویی و فضای سبز شهری

یکی از مهم ترین بحران هاي زیس��ت محیطی در 
مناطق خش��ک و نیمه خشک پدیده مخرب بیابان 
زایی و فرس��ایش بادي است که وقوع طوفان هاي 
گ��رد و غب��ار و حرکت ریزگرده��ا از پیامدهاي آن 
محس��وب می ش��ود. فرس��ایش بادی می تواند به 
عنوان یک مس��ئله در هر مکانی که خاک سست، 
خش��ک، لخت یا تقریباً برهنه اس��ت و سرعت باد 
از س��رعت آستانه برای ش��روع حرکت ذرات خاک 
بیش��تر باش��د، به وقوع بپیوندد. ضرورت بررس��ی 
مش��کالت کنترل ش��ن ه��ای روان در بس��یاری 

 از کش��ورهای توس��عه یافته، منجر ب��ه پایه ریزی 
برنام��ه هایی به ص��ورت خاص ب��رای احیا مجدد 
تثبی��ت  و  خ��اک  حفاظ��ت  گیاه��ی،   پوش��ش 
تپه های شنی شده است. اگرچه تثبیت بیولوژیکی 
ش��ن های روان پایدارترین روش تثبیت محسوب 
می ش��ود، لیک��ن در بس��یاری از موارد اس��تقرار 
گونه های گیاهی مس��تلزم تثبیت اولیه ش��ن های 
روان می باش��د. بنابرای��ن تلفیق روش های تثبیت 
مکانیکی و ش��یمیایی با تثبیت بیولوژیکی ضروری 
اس��ت. در حال حاضر براي بیاب��ان زدایی اغلب از 

ترکیبات نفتي مانند مالچ اس��تفاده مي ش��ود. این 
کار مضرات بس��یاري دارد؛ زیرا اوالً مالچ یک ماده 
نفتي اس��ت که ترکیب طبیعي محیط زیس��ت را 
به ه��م مي زند، ثانیاً عملیات مالچ پاش��ي نیازمند 
تجهی��زات و نی��روي انس��اني زیادي اس��ت؛ چون 
این ماده ش��بیه قیر اس��ت و بای��د در محیط ابتدا 
گرم و س��پس روي خاک پاشیده ش��ود که هزینه 
 حم��ل از مبدا تا منطقه عملیات��ي نیز به آن اضافه 
م��ي ش��ود. در طرح موج��ود تصمیم گرفته ش��د 
ک��ه از ترکیب��ات طبیعی اس��تفاده ش��ود تا عالوه 

 بر اینک��ه باعث رفع معض��ل بیاب��ان زایی،حرکت 
ش��ن های روان و پراکنش ریزگردها ش��ود، باعث 
بهبود خصوصیات خاک ش��ده و مش��کالت زیست 
محیطی نیز ب��ر جای نگذارد. نان��و رس محصولی 
است محیط زیست دوست و طبیعی که با استفاده 
از فناوری نانو از کانیهای رس��ی استخراج می شود. 
فن��اوري نانو درب��اره راه هاي جدید س��اخت مواد 
صحبت مي کند و ه��دف آن تولید اجزای کوچک 
تر، ارزان تر، سبک تر و سریع تر با کارایي بهتر است 
که از مواد اولیه و انرژي کمتري استفاده مي کنند. 

در این طرح از ذرات نانو رس به عنوان یک پوشش 
و همچنین یک ماده س��یمانی به منظور چسباندن 
ذرات ش��ن و ایجاد یک بستر مناسب برای تثبیت 
بیولوژیکی استفاده می شود. مطالعات آزمایشگاهی 
انجام شده بیانگر اثر مثبت اسپری نانو رس بر روی 
خاک های ش��نی، درجهت تثبی��ت خاک و مبارزه 
با بیابان زایی می باش��د. در راستای تجاری سازی 
این طرح دانش بنیان مطالعات اولیه در منطقه آزاد 
قش��م صورت گرفته که امید است در آینده نزدیک 

شاهد اجرای این طرح در منطقه مذکور باشیم.

امکان سنجی اجرای طرح استفاده از نانورس برای تثبیت خاک در منطقه آزاد قشم



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  سیزدهم 
11 تیر ماه 1392

 :با صدور پروانه فعالیت »موسسه ترویج سالمت 
طب الصادق )ع(«، از سوی استانداری اصفهان، اولین 
پژوهشکده مردم نهاد با موضوع طب سنتی و گیاهان 
دارویی، فعالیت خود را در واحد خوراسگان آغاز کرد. 
دکتر احمدعلی فروغی ابری افزود: این مؤسس��ه، یک 
نهاد خیریه با اهداف پژوهشی، تحقیقاتی و کارآفرینی 
�الدر زمینه س��الدر زمینه س��المت اس��ت که در 4 کار گروه تخصصی 
»طب س��نتی«، »غذای س��الم«، »گیاهان دارویی« و 

»داروسازی«، فعالیت می کند.
دبیر هیأت امنا دانش��گاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
ادامه داد: سرپرس��ت هر یک از 4 گروه این مؤسس��ه، 
از اس��اتید برجس��ته و اعضای هیأت علمی دانش��گاه 

هستند.
ذای �ذای �ذای  �وی هدف از تأس��یس این مؤسس��ه را، ترویج غ�وی هدف از تأس��یس این مؤسس��ه را، ترویج غ
سالم، احیای طب س��نتی، ترویج فرهنگ کارآفرینی 
در زمینه طب اسالمی، حمایت از شرکت های دانش 
بنی��ان که در این زمینه فعالیت م��ی کنند، برگزاری 
س��مینارها و کارگاه های ترویج��ی، انجام طرح های 
پژوهش��ی ع��ام المنفع��ه، هدایت خیرین به س��وی 
کارآفرینی در بخش طب س��نتی، حمایت از تولیدات 
دارویی س��نتی و درمان های اسالمی دانست و افزود: 
ان��ی این مجموعه خیریه واحد خوراس��گان اس��ت �ان��ی این مجموعه خیریه واحد خوراس��گان اس��ت �ان��ی این مجموعه خیریه واحد خوراس��گان اس��ت  �ب�ب
که با هم��کاری دیگر نهادهای مردم��ی مانند خیریه 
رینی باقرالعل��وم )ع(، به این کار همت گمارده �رینی باقرالعل��وم )ع(، به این کار همت گمارده �رینی باقرالعل��وم )ع(، به این کار همت گمارده  �کارآف�کارآف

است.
رییس واحد خوراس��گان با بیان این که طب س��نتی، 
دانشی آمیخته با هنر و ذخیره ای برخاسته از حکمت 
اسالمی ایرانی بوده و توانایی الزم را برای حّل بسیاری 
از معضالت در عرصه بهداشت، پیشگیری، تشخیص و 
درمان دارا است و یکی دیگر از اهداف مهم ایجاد این 
مؤسسه را اش��تغال زایی در زمینه طب سنتی، تولید 
و کش��ت گیاهان دارویی و ترویج ش��یوه های درمانی 

سنتی قلمداد کرد.
دکتر فروغی اب��ری افزود: همانگونه که دانش��مندان 
ای��ن عرصه م��ی گویند، طب س��نتی ایران، ریش��ه 
ای ده هزارس��اله دارد ک��ه انس��ان را فق��ط از بع��د 

م��ادی نمی نگ��رد؛ بلکه ب��ه ابعاد دیگر وج��ود او به 
عن��وان خلیفه اله��ی نیز توج��ه دارد. در این دیدگاه، 
�الحفظ س��الحفظ س��المت، مق��دم بر درم��ان اس��ت و توجه به 
روش زندگ��ی و تأمین هوای س��الم، تغذیه درس��ت، 
فعالی��ت کافی، اس��تراحت به ان��دازه و تعادل حاالت 
�روح��ی �روح��ی � روان��ی، ش��عار ط��ب س��نتی ایران اس��ت.

وی از همه کس��انی که با نیات خی��ر قصد خدمت را 
ب��ه عرصه بهداش��ت و درمان جامع��ه دارند دعوت به 
همکاری کرد و ادامه داد: موسسه ترویج سالمت طب 
الص��ادق)ع(، ای��ن آمادگی را دارد ک��ه از میان عالقه 
مندان فعالیت در این امر خیر، با هر رشته و گرایشی 

که باشند، عضوگیری کند.

آغاز به کار اولین پژوهشکده طب سنتی و گیاهان دارویی در واحد خوراسگان)اصفهان(

 :در راس��تای گس��ترش همکاری فرا دانش��گاهی و منطقه ای و همچنین هم افزایی ظرفیت های علمی، تفاهم 
 نامه همکاری بین دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان و انجمن روانشناسی ایران )ش��عبه استان اصفهان(، منعقد 

شد.
دکتر پیام نجفی با اعالم این مطلب افزود: این تفاهم نامه علمی با هدف همکاری در انجام فعالیت های تحقیقاتی اعم از : 
طرح های پژوهشی، مشارکت در حوزه های فناوری، مشارکت در زمینه امور کارآفرینی دانش بنیان، برگزاری همایش ها 
و کارگاه های تخصصی مشترک، همکاری در زمینه انتشار مجالت، گردهمایی علمی و هم اندیشی، مشارکت در انتقال 

فناوری و همکاری های علمی و آموزشی، به امضای طرفین رسیده است.
نجفی اظهار داش��ت: گروه روانشناس��ی واحد خوراسگان، با برخورداری از اساتید با سابقه و رشته گرایش های متنوع در 
مقاطع مختلف تحصیلی، از کارشناسی تا دکتری تخصصی، از گروه های فعال، پرکار و معتبر روانشناسی کشور محسوب 

می شود. 
وی گفت: در حال حاضر واحد خوراسگان، مجله علمی پژوهشی»دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی« را با مشارکت 

و همکاری انجمن روانشناسی ایران منتشر می کند. 
عضو کمیته پژوهش و فناوری منطقه 4 ادامه داد: اولین کارگاه مشترک انجمن روانشناسی ایران و واحد خوراسگان، با 
حضور اساتید برجسته و صاحب نام روانشناسی استان اصفهان، چندی پیش در واحد خوراسگان برگزار شد. وی همچنین 

یکی از اهداف مهم انعقاد این تفاهم نامه را، ایجاد تسهیالت الزم برای عضویت اساتید و دانشجویان روانشناسی واحد 
خوراسگان، در انجمن روانشناسی ایران دانست.

امضای تفاهم نامه همکاری 
با انجمن روانشناسی ایران 

شرکت فعال مرکز رشد فناوری 
در جشنواره محصوالت غذایی ارگانیک

 :جشنواره محصوالت غذایی ارگانیک به عنوان 
بخشی از جشنواره ملی غذا و نوشیدنی ها از تاریخ 10 
تا 14 تیر ماه 92 در محل برج میالد تهران برگزار شد. 
در این جش��نواره محصوالت غذایی و نوشیدنی های 
متنوع به بازدید کنندگان ارائه شد. با توجه به اینکه 
مرکز رش��د فناوری دانش��گاه دارای محصوالت 

متن��وع در ح��وزه ش��یرینی جات و نوش��یدنی های 
گیاهی می باشد، در این جشنواره حضور چشمگیری 
داش��ت. بسیاری از محصوالت ارائه شده توسط مرکز 
رش��د دانش��گاه، برای اولین بار در تهران عرضه شد 
 و از این رو بس��یار مورد توج��ه بازدید کنندگان قرار 

گرفت.

حضور چشمگیر مرکز رشد فناوری 
واحد خوراسگان)اصفهان( 
در نمایشگاه تجهیزات و 

مواد آزمایشگاهی 

بازدید معاون پژوهشی واحد 
تهران غرب از مرکز رشد فناوری 

واحد خوراسگان)اصفهان(

بازدید مدیر کل واحدهاي برون مرزي 
دانشگاه آزاد اسالمي از مرکز 

رشد فناوری واحد خوراسگان)اصفهان(

در راس��تای اجرای راهبردهای نقش��ه جامع علمی کش��ور و برنامه 
پنجم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور اولین نمایشگاه 
تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی س��اخت ایران در تهران برپا ش��د و 
ب��ا توجه به لزوم گس��ترش زیرس��اخت های نظام عل��م، فناوری و 
نوآوری کشور و نقش مهم تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و ضرورت 
توانمند سازی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه تولید و تجاری 
س��ازی تجهی��زات و مواد آزمایش��گاهی و با عنایت به رش��د اخیر 
متخصصان داخلی در حوزه س��اخت تجهیزات آزمایشگاهی و مواد 
تحقیقاتی و از طرف دیگر نیاز محققین و پژوهش��گران دانش��گاهی 
به به��ره گی��ری از تجهیزات مذکور، تش��کیل این نممایش��گاه از 
اهمیت زیادی برخوردار اس��ت این نمایش��گاه توس��ط معاون اول 
ریاس��ت جمهوری همچنین رییس بنیاد ملی نخبگان افتتاح ش��د. 
دکتر رحیمی اس��تقبال از این نمایشگاه را بی سابقه خواند. در این 
نمایشگاه شرکت بهروش پرداز سپاهان به همراه واحدهای فناوری 
بیوماش��ین و بیوسنتز به ارائه دستاوردهای خود پرداختند که مورد 

استقبال شرکت کنندگان در نمایشگاه قرار گرفت. 

دکتر مدنی معاون پژوهشی واحد تهران غرب در تاریخ 19 تیرماه 92 از مرکز 
رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان بازدید کرد. در این بازدید 
بیش از 20 واحد و شرکت فناوری به ارائه توانمندی ها و دستاوردهای علمی 
و فناوری خود پرداختند. امید است این بازدید به منظور افزایش تعامالت این 

دو واحد دانشگاهی موثر واقع شود. 

دکتر انگجي به همراه دکتر قائم مقامی از مرکز رشد فناوری دانشگاه بازدید کردند. 
 مع��اون ح��وزه ام��ور بی��ن المل��ل دانش��گاه ضم��ن بازدی��د از دس��تاوردهای 
ش��رکت ه��ای دانش بنی��ان مس��تقل در این مرکز گف��ت: واحد خوراس��گان با 
برخورداری از امکانات پیش��رفته تحقیقاتی و پژوهشی قابلیت پذیرش دانشجوی 
خارجی را بالقوه دارد. در جریان این سفر، گفتگوهای مفیدی برای تجاری سازی 
 محص��والت به عمل آمد و ش��رکت های مس��تقر از رهنمودهای ارزنده ایش��ان 

بهره مند شدند. 



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  سیزدهم
12 تیر ماه 1392

آشنایی با مدیرمسئول فارم مرغداری
دکتر س��یدعلی تبعیدی��ان دارای دکترای تغذیه 
طیور از دانشگاه صنعتی اصفهان است که مقاطع 
کارشناسی و کارشناس��ی ارشد خود را در همین 
رش��ته در واحد خوراس��گان )اصفه��ان( گذرانده 
و هم اکنون حدود 14 س��ال اس��ت که به عنوان 
مدیرمسئول فارم مرغ داری این مزرعه تحقیقاتی 

به فعالیت مشغول است. 
وی در س��ال 76 دفاع کارشناس��ی ارشد خود را 
انجام داده و در همان سال به عنوان مربی در این 
واحد دانشگاهی به استخدام درآمده است، سپس 
در سال 82 در مقطع دکتری در دانشگاه صنعتی 
اصفهان پذیرفته شده و در سال 87 موفق به اخذ 

مدرک دکترای تخصصی شده است. 
مدیر مس��ئول فارم م��رغ داری مزرعه تحقیقاتی 
دانشگاه در چهار دوره متوالی از پژوهشگران برتر 
دانش��کده بوده و تاکنون بیش از30 مقاله ISI و 
ISC تالیف ودر نشریات علمی و پژوهشی داخلی 
و خارجی به چاپ رسانده و بیش از 50  مقاله در 
کنفران��س ها و همایش های مل��ی و بین المللی 

داخلی و خارجی ارائه داده است. 
واحد مرغ داری:

واح��د م��رغ داری مزرع��ه تحقیقاتی دانش��کده 
کش��اورزی واحدخوراسگان حدود 14 سال پیش 
در س��النی به مس��احت 500 مترمربع و ظرفیت 
اسمی 5 هزار قطعه جوجه راه اندازی شده است. 
ای��ن واحد از ویژگی های برجس��ته ای برخوردار 
اس��ت به ط��وری که س��ازه آن از جدیدترین نوع 
س��اختمان های بدون پنجره است که در صنعت 
جدید مرغداری بر آن تاکید دارند. این واحد مرغ 
داری مجهز به سیس��تم تهویه طولی که بهترین 
راندمان را در صنعت مرغ داری گوشتی ایجاد می 

کند است. 
همچنی��ن س��امانه دان خ��وری و آب خ��وری 
س��الن اتوماتیک اس��ت و به خاطر استقرار آن در 
مجموع��ه مزرعه تحقیقات��ی از امکانات آب و گاز 
شهر اس��تفاده می کند که به ویژه در بخش گاز، 
سیس��تم های گرمایش��ی س��الن از ای��ن مزیت 
برخوردارند که گرم��ای حدود 36 تا 37 درجه را 
که برای پ��رورش جوجه ها به وی��ژه در روزهای 
اول زندگی مرغ داری دمایی حیاتی و الزم اس��ت 
ایجاد کند و از طریق بخاری های تمام اتوماتیک 
قادر باشیم در شرایط گوناگون به تغییر و تنظیم 

دما بپردازیم. 
برخورداری از برق س��ه فاز)ژنراتور جهت تاسیس 
برق اضطراری(، انبار مجهز در مجاورت سالن برای 
تخلی��ه و نگهداری انواع جیره های غذایی تجاری 
و تحقیقات��ی، ترازوهای بس��یاردقیق الکترونیکی 
با قابلیت تش��خیص هزارم گرم برای تعیین انواع 
اج��زای ریزمغ��زی جیره ه��ای غذایی، آس��یاب 
چکشی که متناسب با مراحل تغذیه جوجه های 
گوش��تی دانه های آنها را آماده می سازد، میکسر 
) مخلوط کن ( و باالبر، این واحد مرغ داری را در 

حد بسیار مطلوب و ایده آلی مطرح کرده است.
به گفته دکتر تبعیدی��ان این واحد، تحقیقاتی – 
تجاری تعریف شده است و در هر صورت خروجی 
آن گوش��ت مرغ بدون آنتی بیوتی��ک یا هرگونه 

افزودنی غیر مجاز است. 
وی تاکید می کند که مرغ های پرورش یافته در 
این واحد پس از کش��تار وزنی در حدود 2کیلو و 
300 گرم دارند  و در هر دوره پرورش مرغ حدود 
12 هزار و 500 تن گوش��ت مرغ تولید می ش��ود 
که در اختیار تعاونی مصرف دانش��گاه و رستوران 

دانشگاه قرار می گیرد تا استفاده شود.
به گفته مدیر مس��ئول فارم مرغ داری تمام لوازم 
و امکانات تحقیقاتی فارمی برای انجام پروژه ها و 
پایان نامه یا علوم تحقیقاتی دانش��جویان مقاطع 
ارش��د و دکتری در این واحد موجود اس��ت که از 

جمله می توان به: 
پ��ن ه��ای آزمایش��ی، قف��س ه��ای متابولیکی، 
ترازوهای دقیق وزن کش��ی، دس��تگاه سانتریفوژ، 

انواع سمپلر و تجهیزات خون گیری اشاره کرد.
دکتر تبعیدی��ان درباره دوره ه��ای جوجه ریزی 
در ای��ن واحد نیزگفت: در طول س��ال 4 تا 5 بار 
جوجه ریزی در س��الن انجام می ش��ود که عالوه 
براس��تفاده تج��اری از آن، در ه��ر دوره تعداد 5

دانشجوی کارشناسی ارشد و در طول سال حدود 
ً دوره آموزشی و تحقیقاتی خود 
دانشجوی کارشناسی ارشد و در طول سال حدود 

ً
دانشجوی کارشناسی ارشد و در طول سال حدود 

25 دانشجو عمال
را نی��ز در ای��ن مجموعه طی م��ی کنند و همین 
موضوع سبب شده اس��ت تا در طول فعالیت این 
مرغ داری، صدها دانش��جوی مقاطع کارشناس��ی 
ارشد و دکتری بتوانند پروژه های تحقیقاتی خود 
را در این واحد به انجام برس��انند. به همین دلیل 
تاکنون این امکان فراهم شده است تا ده ها مقاله 
ISIمعتبر ISIمعتبر ISI با ضریب های پایه مؤثر باال از خروجی 
پروژه های تحقیقاتی این مرغ داری باش��د که از 

HOT Paperاین میان چند مقاله به عنوان HOT Paperاین میان چند مقاله به عنوان HOT Paper یا 
مقال��ه داغ در ژورنال های جهانی از این مجموعه 
معرفی ش��ده که بدون تردی��د موفقیتی بی نظیر 

محسوب می شود.
بنابر اظهار مدیرمسئول فارم مرغ داری یکی دیگر 
از فعالیت های مهم این سالن، آموزش دانشجویان 
درمقطع کارشناس��ی برای واحد درس��ی پرورش 
جوجه های گوشتی است. این دانشجویان بایستی 
ب��رای انجام عملیات درس مذکور یک دوره کامل 
م��رغ داری را به صورت ش��بانه روزی در س��الن 
سپری کنند که این موضوع به موازات انجام پروژه 
ه��ای تحقیقاتی دانش��جویان تحصیالت تکمیلی 

انجام می شود.
آم��وزش حرفه ای و کاربردی دانش��جویان مقطع 
کارشناس��ی ای��ن امکان را ب��ه آنها م��ی دهد تا 
پ��س از ف��ارغ التحصیلی و حت��ی در حین فارغ 
التحصیلی بدون هیچ اضطراب و با اعتماد به نفس 
کام��ل بتوانند در این صنع��ت فعالیت کنند و به 
صورت مستقل یا مش��ارکتی، سالن های پرورش 
مرغ های گوشتی را تاسیس یا به اجاره در آورده و 

نسبت به تولید مرغ گوشتی اقدام کنند.
دکتر تبعیدی��ان در خصوص طرح های توس��عه 
این واحد نیز خاطر نش��ان کرد که تاکید مدیریت 
دانشگاه و دانشکده این است که بتوانیم یک سالن 
مس��تقل نیز برای پرورش مرغ تخم گذار تأسیس 
کنیم که م��کان یابی و مراح��ل مقدماتی آن در 
مزرعه انجام ش��ده است و امیدواریم هرچه زودتر 

مراحل اجرایی آن آغاز شود.
بعض��ی  درم��ان  چگونگ��ی  درخص��وص  وی 
بیم��اری های جوجه ه��ا افزود:  ما ب��ه گونه ای 
برنام��ه ریزی ک��رده ایم ک��ه پیش��گیری مقدم 
بر درمان باش��د و با تمهید امکاناتی س��عی کرده 
ایم تا جوجه ها مبتال به بیماری نش��وند و تا حد 
99درص��د هم موفق بوده ایم. با این وصف تجویز 
ً مطابق با اس��تانداردها 
درص��د هم موفق بوده ایم. با این وصف تجویز 

ً
درص��د هم موفق بوده ایم. با این وصف تجویز 

دارو و آنتی بیوتیک کامال
�الواصول علم��ی و با رویکرد حفظ س��الواصول علم��ی و با رویکرد حفظ س��المت کامل 
مصرف کننده ها انجام می شود تا مشکلی نداشته 

باشیم.
ایشان یادآور شد که تغذیه جوجه ها باید به گونه 
ای باشد که همه مواد و ترکیبات موردنیاز تغذیه 
ای آن��ان تأمین ش��ود؛ از جمله آنک��ه پروتئین و 
کال��ری آنها از طریق ترکیب س��ویا و ذرت تامین 
می ش��ود که مقدار قابل توجهی از آن در همین 

مزرعه کش��ت و برداشت می ش��ود و این موضوع 
نی��ز از ویژگ��ی ه��ای کار مرغداری به حس��اب 

می آید. 
مدیر مس��ئول فارم م��رغ داری گفت:  در مواقعی 
که جیره ها به صورت تجاری تنظیم می ش��ود ما 
جیره نویس��ی را به گونه ای تعریف می کنیم که 
مرغ در هنگام کشتار دارای کمترین میزان چربی 
در حفره شکمی باشد که این موضوع از مطالبات 

اصلی مصرف کنندگان گوشت مرغ است. 
وی تاکی��د کرد که اغلب م��رغ داری ها در هفته 
آخ��ر منجر به کش��تار م��رغ، از میزان س��ویا که 
پروتئی��ن مرغ را تامین می کن��د می کاهند و به 
می��زان ذرت که ایجاد کالری می کند می افزایند 
وزن مطلوب آنان با صرفه اقتصادی بیشتر حاصل 
ش��ود. همین مس��أله س��بب می ش��ود تا میزان 
انباش��ت چربی در حفره ش��کمی م��رغ افزایش 
یابد و این کار غلطی اس��ت ولی متأس��فانه انجام 

می شود. 
ایش��ان خاطر نش��ان کرد: جوجه ی��ک روزه این 
واح��د از کارخان��ه های جوجه کش��ی خریداری 
می ش��ود و پس از انتقال به م��رغ داری حداکثر 
ب��ه م��دت 42 روز پ��رورش داده ش��ده و ب��ه 
به��ره برداری می رس��د که این م��دت در تولید 
مرغ گوش��تی با امکانات مدرن با اختصاص دادن 
38 تنظیم ش��ده و پلت تا حدود 38 تنظیم ش��ده و پلت تا حدود 38 ً

مرغ گوش��تی با امکانات مدرن با اختصاص دادن 
ً

مرغ گوش��تی با امکانات مدرن با اختصاص دادن 
جیره های کامال

روز نیز قابل تقلیل است و توصیه می شود که این 
کاهش هم تا حد امکان انجام شود. 

وی در خصوص کیفیت گوش��ت جوجه های نر و 
م��اده نیز گفت: کیفیت گوش��ت جوجه های نر و 
ماده قبل از رس��یدن به دوره بلوغ تفاوتی ندارد و 
ً جوجه ها در مدت زم��ان 42 روز هرگز به 
ماده قبل از رس��یدن به دوره بلوغ تفاوتی ندارد و 

ً
ماده قبل از رس��یدن به دوره بلوغ تفاوتی ندارد و 

اص��وال
مرحله بلوغ جنس��ی نمی رس��ند و گوشت آنها از 

نظر کیفیت تفاوتی نمی کند. 
دکترتبعیدیان در خصوص معیارهای خرید جوجه 
یک روزه از فارم های تولیدکننده نیز یادآور ش��د 
که ما تأکید داریم گل��ه های مرغ مادر از هر نوع 
بیم��اری که قابل انتقال به جوجه ها باش��د پاک 
باشند تا جوجه ها در مراحل بعدی رشد با مشکل 
مواجه نش��وند. همچنین بررسی کارت بهداشتی 
�الجوجه ها و تائید س��الجوجه ها و تائید س��المت آن ازسوی دامپزشک و 
45 تا 45 تا 45 گرم یعنی حدود  دارابودن میانگین وزنی 40
دو س��وم وزن تخم مرغ اولیه ازدیگر معیارهای ما 

برای انتخاب وخرید جوجه اولیه است.

مدیر مس��ئول ف��ارم مرغ داری ای��ن واحد گفت:  
بدون تردید این واحد در سطح استان از نظر تعداد 
پروژه های تحقیقاتی و س��طح آموزش در بخش 
تحقیقاتی، حرف اول – تحقیقاتی، حرف اول – تحقیقاتی، حرف اول  مرغ داری های آموزش��ی 
را می زند و از نظر کیفیت گوشت هم تولیدات ما 
از بهترین ها محسوب می شود و مصرف کنندگان 
بارها به تفاوت طعم و مزه این تولیدات نس��بت به 

دیگر تولیدات مشابه  اشاره کرده اند. 
ایش��ان اظهار داش��ت: با وجودی ک��ه ما توصیه 
م��ی کنیم مردم از مرغ ه��ای فاقد آنتی بیوتیک 
اس��تفاده کنند اما متأس��فانه این نوع گوشت ها 
کمتر در دسترس مردم قرار دارد و برخی هم تنها 
به آن رویکرد تج��اری دارند و از آنجا که امکانات 
تش��خیصی در کش��ور ما برای جداسازی گوشت 
های دارای آنت��ی بیوتیک یا فاقد آن وجود ندارد 
گاهی سوء استفاده هایی در این زمینه انجام می 

شود.
دکت��ر تبعیدیان در پاس��خ به این س��ؤال که آیا 
پ��روژه هایی ب��رای پ��رورش مرغ ه��ای بومی و 
بهره مندی از روش های سنتی پرورش مرغ نظیر 
آنچ��ه در گاوداری همین مزرعه انجام می ش��ود 
دارید گفت: ما تاکنون این پروژه ها را تجربه نکرده 
ایم وعلت آن هم این اس��ت ک��ه مرکز تحقیقات 
و سازمان جهاد کش��اورزی در حال بررسی روی 

موضوع می باشد.
وی همچنین یادآور ش��د که اگ��ر ما نمونه هایی 
ً در برخی جوجه ها مش��اهده 
وی همچنین یادآور ش��د که اگ��ر ما نمونه هایی 

ً
وی همچنین یادآور ش��د که اگ��ر ما نمونه هایی 

از بیم��اری را احیانا
کنی��م بالفاصل��ه س��الن را تحت قرنطین��ه قرار 
م��ی دهی��م و اقدام��ات الزم را ت��ا رفع مش��کل 
پیگی��ری می کنی��م، ول��ی امکانی ب��رای غربال 
گری م��وارد بیمار از س��الم در اختی��ار نداریم و 
این مس��أله به لح��اظ تنوع بیماری ه��ا و کثرت 
جوجه ها درس��الن و نبودن امکان تشخیص همه 

موارد شاید امکان پذیر نباشد.
ایش��ان در پای��ان ب��ا تقدی��ر از هیئ��ت رئیس��ه 
دانش��گاه و رییس دانش��کده و مدیر گ��روه علوم 
دام��ی و هم��ه عوامل��ی ک��ه در موفقی��ت ای��ن 
واح��د س��همی غیرقاب��ل انکار داش��ته ان��د ابراز 
امی��دواری کرد که انش��اء ا...  در آین��ده بتوانیم 
طرح های توس��عه خود را به اجرا درآوریم و حتی 
در آین��ده ای نزدی��ک به واس��طه ای��ن امکانات، 
دانش��جویان دوره دکتری نیز در این واحد جذب 

شوند.

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی واحد اصفهان )خوراسگان( 

  اشاره:
مزرعه تحقیقاتی دانش��کده کش��اورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
امی واحد خوراسگان ) اصفهان ( از جامع ترین و غنی ترین �امی واحد خوراسگان ) اصفهان ( از جامع ترین و غنی ترین �امی واحد خوراسگان ) اصفهان ( از جامع ترین و غنی ترین 
مجموعه های تحقیقاتی اس��تان و کشور است که واحدهایی همچون، 
مرغ��داری، گاوداری س��نتی و صنعتی، دامداری، زنب��ورداری، تولید 

انواع محصوالت کشاورزی و ... را در خود گرد آورده است. 
برای آش��نایی بیش��تر ب��ا فعالیت های ای��ن مزرعه نمون��ه در چند 
شماره هر یک از واحدهای تحت پوشش آن را معرفی می کنیم. 
در این شماره با دکتر سید علی تبعیدیان مدیرمسئول فارم 
مرغ��داری مزرعه به گفت و گو نشس��ته ایم که از نظرتان 

می گذرد:

داری مرغمرغ اول: واحد بخش

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی واحد اصفهان )خوراسگان( 

  اشاره:
مزرعه تحقیقاتی دانش��کده کش��اورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

�آزاد اس��آزاد اس��
مجموعه های تحقیقاتی اس��تان و کشور است که واحدهایی همچون، 
مرغ��داری، گاوداری س��نتی و صنعتی، دامداری، زنب��ورداری، تولید 

انواع محصوالت کشاورزی و ... را در خود گرد آورده است. 
برای آش��نایی بیش��تر ب��ا فعالیت های ای��ن مزرعه نمون��ه در چند 
شماره هر یک از واحدهای تحت پوشش آن را معرفی می کنیم. 
در این شماره با دکتر سید علی تبعیدیان مدیرمسئول فارم 

بخش

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی واحد اصفهان )خوراسگان( 



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  سیزدهم 
13 تیر ماه 1392

نماز خانه
 نم��از خانه دانش��گاه با بهره مندی از س��بک معماری 
امی و به ویژه ب��ه کارگیری رنگ فیروزه �امی و به ویژه ب��ه کارگیری رنگ فیروزه �امی و به ویژه ب��ه کارگیری رنگ فیروزه  �اس��اس� ایرانی – 
ای در گنبد و گلدس��ته ها و بخش��ی از پیکره بنا که از 
ویژگی ه��ای خاص بناهای مذهبی اصفهان اس��ت در 

سال 79 به بهره برداری رسیده است. 
س��اختمان نماز خانه در مجموع 3 ه��زار و 300  متر 
مرب��ع زیربن��ا دارد که 1 هزار و 100 مت��ر مربع آن به 
س��الن نمازخانه ویژه خواه��ران و ب��رادران اختصاص 
اختی��ار  در  آن  زیری��ن  و  فوقان��ی  طبق��ه  و  یافت��ه 
اکتابخان��ه مرکزی دانش��گاه ق��رار گرفته اس��ت. عاکتابخان��ه مرکزی دانش��گاه ق��رار گرفته اس��ت. عاوه 
ب��ر ای��ن وضوخانه،  س��رویس بهداش��تی، کفش کنی 
و آبدارخان��ه از دیگ��ر بخ��ش های این بنا به حس��اب 
می آید که در هر دو سمت نمازخانه خواهران و برادران 

تعبیه شده است.
در داخ��ل نمازخانه ی��ک محراب برای ام��ام جماعت 
پیش بینی ش��ده اس��ت و سیس��تم صوتی، روشنایی و 
سرمایش��ی آن پاس��خگوی همه نیازه��ا در این زمینه 
اس��ت،  نمازخانه با س��جاده فرش های زیبایی مفروش 
ش��ده و مانند دیگر مس��اجد ایران قس��مت خواهران و 
برادران با پرده ضخیمی از یکدیگر تفکیک شده است. 
در جلوی ورودی نمازخانه محوطه سازی زیبایی همراه 
ب��ا حوض و باغچه های گل صورت گرفته اس��ت که در 
وس��ط آن آرامگاه 5 ش��هید گمنام دوران دفاع مقدس 
امی و �امی و �امی و  �دردل بنای��ی که آن هم برگرفته از معماری اس��دردل بنای��ی که آن هم برگرفته از معماری اس�
به ویژه رنگ فیروزه ای اس��ت استقرار یافته است. این 
بنای یادبود نیز در س��ال 82  به بهره برداری رس��یده 

است. 
س��اختمان نمازخانه دانش��گاه که کانون برگزاری نماز 
جماع��ت و دیگ��ر برنام��ه ه��ای مذهبی به مناس��بت 

ه��ای مختل��ف اس��ت در می��دان مرکزی دانش��گاه و 
مقابل س��اختمان اندیش��ه واقع شده اس��ت و از یخش 
ه��ای زیرمجموع��ه معاون��ت فرهنگ��ی ب��ه حس��اب 

می آید. 

گفت و گو با حاج حسین قضاوی نسب:
حاج حسین قضاوی نسب از نیروهای شرکتی است که 
با سابقه 14 س��ال در واحد خوراسگان کار می کند. او 
که در بخش معاونت فرهنگی به انجام خدمت مشغول 
اس��ت از همان ابتدای ورود به دانشگاه به عنوان خادم 

مسجد انجام وظیفه کرده است.

خودش می گوید:
ابتدا در محل س��ابق نمازخانه دانش��گاه کارم را شروع 
کردم و از13 س��ال پیش که مس��جددر محل فعلی راه 

اندازی شد در اینجا کارم را شروع کردم. 
خدمت در مس��جد و به نمازگزاران ل��ذت خاصی دارد 
هرک��س کاری می کند تا خان��ه خدا رونق پیدا کند ما 
هم کاری که از دس��تمان برمی آی��د را این گونه انجام 

می دهیم. 
حاج حس��ین م��ی گوی��د: در این مس��جدکار نظافت، 
پذیرایی، کنترل سیس��تم صوتی و برق و روش��نایی بر 
عهده من اس��ت. بیش��تر وقت ها مکبر هم هستم و در 

روزهای خاصی که مراس��می هس��ت یا به دلیل حضور 
مس��افران از این محل نیز برای استراحت آنها استفاده 
می ش��ود بنده هر کاری که از دس��تم برآید انجام می 

دهم. 
حاج حس��ین،  این پیرمرد عاش��ق و عابد م��ی افزاید: 
از آنجا که در محیط دانش��جویی هس��تیم، در مسجد 
برای عبادت جوانان عزیز همیشه باز است ولی سیستم 
گرمایش��ی و سرمایش��ی و روش��نایی در مواق��ع نماز 
اجماعت و مراس��م وگاهی کاجماعت و مراس��م وگاهی کاس هایی که در این مکان 

تشکیل می شود روشن می شود. 
آقای قضاوی نس��ب که هم اکن��ون یک دختر و دو نوه 
دختری، یک پس��ر و یک نوه پس��ری و دو پسر مجرد 
دیگر دارد با دلتنگی می گوید: یک پسر 15 ساله خود 

را چند سال پیش بر اثر حادثه ای از دست داده ام.
ح��اج حس��ین از س��فرهای زیارتی خود ه��م یاد می 
کرد که در س��ال 70 به حج واجب مش��رف شده و در 
ا  توفیق زیارت کربا  توفیق زیارت کربا را پیدا کرده و بارها هم  س��ال 91
مهمان مرقد امام هش��تم)ع( بوده اس��ت و از همه آنها 
ه��م خاطرات خوب��ی در ذهن دارد. از او پرس��یدم که 
چه کس��انی تاکنون امامت جماعت مس��جد دانشگاه را 
عهده دار بوده اند که ایش��ان از حاج آقا فراهینی، حاج 
آقا ربانی امام جمعه شهر خوراسگان، حاج آقا ضرغام و 
حاج آقا محمد زاده یاد کرد که هر یک در مدتی امامت 

جماعت ثابت یا موقت نمازخانه را عهده دار بوده اند. 
از حاج حس��ین درمورد خاطراتش س��ؤال کردم،گفت: 
یک شب س��اعت 2 نیمه ش��ب از من خواستند که به 
مس��جد بیای��م. مهمانان زیادی آم��ده بودند و من باید 
به آنها خدمت می ک��ردم همچنین در ایام عید بعضی 
از س��الها ش��ب و روز در مسس��جد حضور داشته ام و 

مسافران نوروزی را تدارک می کردم. 

تا قله های ربّنا
اشاره :

رمض��ان ، ماه رونق قرآن ، نماز و نیایش اس��ت و به تبع آن قرآن ، نماز و نیایش اس��ت و به تبع آن 
مس��اجد و نمازخانه ها نیز از انبوه نمازگزاران و کثرت برنامه های 
عب��ادی رونق می یابد وحال و هوای��ی دیگر می گیرد. همین عامل 
س��بب می شود تا دست اندرکاران مس��اجد هفته یا دهه قبل از 
ورود به ماه مبارک رمضان را به غبار روبی و آماده س��ازی مساجد 
بپردازن��د و زمین��ه حضور پرش��ور نمازگزاران ونیای��ش گران را 

فراهم سازند. 
نقط��ه اوج حض��ور مؤمنی��ن در نمازخان��ه ه��ا و مس��اجد ،  لیال��ی اوج حض��ور مؤمنی��ن در نمازخان��ه ه��ا و مس��اجد ،  لیال��ی 
قدر اس��ت که رس��تاخیز از بندگان خدا برپا می ش��ود و انس��ان 
چنی��ن رونق��ی آرزو م��ی کن��د ک��ه ای کاش همیش��ه مس��اجد از چنی��ن رونق��ی آرزو م��ی کن��د ک��ه ای کاش همیش��ه مس��اجد از چنی��ن رونق��ی 
س��ر به برخ��وردار بودن��د و نمازگ��زاران تنه��ا در مقاطع��ی خاص س��ر به برخ��وردار بودن��د و نمازگ��زاران تنه��ا در مقاطع��ی خاص س��ر به 
تنهای��ی خانه های خدا مس��جد نمی زدن��د و همواره فکری به حال تنهای��ی خانه های خدا مس��جد نمی زدن��د و همواره فکری به حال تنهای��ی خانه های خدا 

می کردند.

مس��اجد همواره به دست کسانی اداره می شوند اما نمازخانه ها و مس��اجد همواره به دست کسانی اداره می شوند اما نمازخانه ها و مس��اجد همواره به دست کسانی اداره می شوند 
که چندان نام و نش��انی ندارند و اصوالًً کسی برای نام و نشان در 

این مکان ها کار و خدمت نمی کند.
فرصت رمضان امسال را غنیمت شمردیم تا ضمن معرفی اجمالی 
مس��جد دانشگاه آزاد اسالمی واحدخوراسگان ) اصفهان ( با خادم مس��جد دانشگاه آزاد اسالمی واحدخوراسگان ) اصفهان ( با خادم 
با صفای این مکان مذهبی که حدود 14 س��ال است که این سمت 

را بر عهده دارد گفت و گویی داشته باشیم. 

نش��ریه آفتاب مهربانی از انتشارات کانون انتشارات معاونت 
فرهنگی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان)اصفهان( 
ویژه نامه ای را به مناس��بت ماه مبارک رمضان منتشر کرد 

ه است.
ای��ن ویژه نام��ه به 3 ده��ه ماه مبارک تقس��یم ش��ده که 
ب��ا توج��ه ب��ه موضوع��ات و مناس��بت ه��ای آن، مطالب 
 مناس��بی در آن درج ش��ده اس��ت. متن های مندرج شامل 
مناجات ها، مطالب علمی، اصول س��المت در ارتباط با روزه 

داری، احادیث و روایت های مرتبط، ... می باشد.
 نویس��ندگان و گردآورن��دگان نوش��ته ه��ای این ش��ماره 
خانم ها الهام کریمی، محسن سیفی، امید فرح نسب و نوژان 
س��ترگی هس��تند. در یکی از مطالب این نشریه که به قلم 
خانم الهام کریمی نوش��ته ش��ده، در مورد عید سعید فطر 

آمده است:
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
چادر نماز س��فیدم هنوز بر س��رم اس��ت و بع��د از خواندن 
نم��از صبحم هنوز به مهر و تس��بیح و دعای )ی��ا علی و یا 

عظی��م ...( خی��ره مانده ام. باورم نمی ش��ود که تمام ش��د، 
 ب��اورم نمی ش��ود که مهمانی خ��دا به پایان رس��ید، باورم 
نمی ش��ود که دعای هر روز ماه رمضان تمام شد، بر سر دو 
راه��ي آمدن عید رمضان و رفتن م��اه رمضان بالتکلیفم. از 
آمدن این عید، دل ش��اد باش��م یا از رفتن آن ماه،  محزون؟ 

نمی دانم!
صبر کن ببینم، ناشکری میکنی! ماه مهمانی تمام شد، قبول، 
اما بندگی تو در مقابل خالقت که به پایان نرسیده، رسیده!؟
 ام��ا هی��چ ی��ک از م��ا نبای��د فرام��وش کنیم ک��ه  هنوز 
 بنده ایم و هنوز به لطف بی نهایت خداوند ایمان داریم. فقط 
نمی دانیم، هیچ یک از ما نمی دانیم که آیا  در امتحان الهی 

از قبول شدگانیم یا نه؟ که ای کاش باشیم...
تنها چیزی که نگرانم می کند، شکستن عهدیست که همه 
ما با خدا بس��ته ایم، می ترس��م. می ترسم پس از امروز، در 
روزمرگی ها غرق ش��ویم و عهدمان را با پروردگار مهربان تا 

رمضانی دیگر نگاه نداریم. الهی! تو خود کمکمان کن.
 گوش کن، تو هم می ش��نوی؟!  صدای��ی می آید، صدایی 
که خیلی خیلی نزدیک است. صداي پاي عید مي آید،  عید 
فط��ر، عیدی که پاک ترین و عیدترین عیدهاس��ت؛ چرا که 
پ��اداش یک ماه عبادت و شست وش��وي ج��ان در نهر پاک 

رمضان است.
عی��د فطر، عید پای��ان یافتن رمضان نیس��ت، عید برآمدن 
انس��اني نو از خاکسترهاي خویش��تن خویش است، چونان 

ققنوس که از خاکس��تر خویش دوباره متولد مي شود. پس 
چرا باز دلتنگی؟! چرا محزون نشسته ای؟! مگر گوش هایت 
صدای اهلل اکبر را از مسجد محل نمی شنود؟! برخیز، برخیز 
و ح��ق بندگی به جا آور، برخی��ز و این همه دودلی و ترس 
را بش��ور و به یاد خدا وضو س��از و روانه مس��جد عشق شو،  
مگر نمی شنوی بوی بهار عرفان را، مگر نمی شنوی صدای 

پرستوهای بندگی را، برخیز...
 و س��الم ب��ر فطر و چش��م های روش��ن که ب��ر روی همه 
پلیدی ها بسته مانده اند و به انوار تابناک عالم قدس، گشوده 
شده اند، سالم بر هوایی که رنگ دروغ و تهمت از آن رخت 

بربسته اند.
اما خدا را بی نهایت شاکرم که از خزانه موهبت و الطاف بی 
کران خود بر من منت نهاد تا دگرباره بتوانم این ماه پر برکت 
و پر فضیلت را درک کنم؛ ماهی که خداوند متعال در ش��أن 
آن می فرماید: »ش��هر رمضان ال��ذی انزل فیه القرآن هدی 
لن��اس و بینات من الهدی و الفرقان...«،  )ماه رمضان )ماهی 
اس��ت( که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روش��ن و 
هدایت و جدا ساختن حق از باطل،  قرآن نازل شده است.(

آری، حال که یک ماه میهماني خدا گذشت، ماه خودسازي 
و مبارزه با نفس س��پري شد، خوش��ا آنان که از آن ضیافت 
و این مبارزه، س��ربلند و پیروز برآمدن��د و اینک مؤمنان به 
شکرانه این سربلندي و پیروزي، عید مي گیرند و به یکدیگر 

شادباش مي گویند.

انتشار ویژه نامه 
ماه مبارک رمضان

دبیر این کانون خانم سمانه محبوبیان فارغ التحصیل 
وی  باشد.  مي  خوراسگان  دانشگاه  از  غذایي  صنایع 
گفت: هدف از تشکیل این کانون تولید و سازماندهي 
خبرهاي درون و برون دانشگاهي براي باال بردن سطح 
اطالعات دانشجویان در عرصه هاي مختلف فرهنگي، 
این  افزود:  محبوبیان  باشد.  مي  و...  هنري  سیاسي، 
هاي  دانشگاه  وسیما،  صدا  با  تعامل  منظور  به  کانون 
به  در سطح کشور  و  به صورت حقیقي  استان  سطح 
صورت مجازي اقداماتي در نظر دارد. بزگزاري کالس 
هاي خبرنگاري و استفاده از دانشجویان عالقه مند و 
مستعد از دیگر اقدامات این مرکز خواهد بود. امید است 
به خواست حق تعالي خالء وجود این مرکز با اقدامات 
شود.                                                                                                                                     صحیح و دقیق به بهترین وجه پر 

تشکیل کانون خبرنگاران 
 زیر نظر معاونت فرهنگي دانشگاه 

 آزاد اسالمي واحد خوراسگان)اصفهان(  
در خرداد ماه 1392 
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اشاره :
در این ش��ماره از صفحه ورزش، پای س��خن یکی دیگر از دانش��جو قهرمانان این واحد  دانش��گاهی به نام خانم نگار همایونی نشس��تیم و از فرآیندهای درس 
آموز ورزشی ایشان و موفقیت های ارزنده ای که به دست آورده و تجاربی که آموخته بهره بردیم. برای آنکه جوانان عزیز ما بدانند که هر یک چه توانمندی 
های نهفته و ارزشمندی دارند و هرکس با تالش و برنامه ریزی می تواند به چه قله های بلندی از موفقیت و پیشرفت برسد توصیه می کنیم که این مجموعه 

گزارش ها  را مطالعه کنند و زندگی و ارزش های وجودی خویش را جدی تر بگیرند.

رشد انسان مرزی ندارد

قهرم�ان  دانش�جوی  ب�ا  آش�نایی   
خانم نگار همایونی

کارش��ناس  همایون��ی،  ن��گار  خان��م 
تربیت بدنی را  در دانش��کده علوم ورزش��ی 
واحد خوراس��گان گذران��ده و هم اکنون در 
مقطع کارشناسی ارشد رش��ته روانشناسی 
ورزش��ی در همین دانش��کده ب��ه تحصیل 

اشتغال دارد.
رشته تخصصی ورزشی ایشان اسکیت است 
که ت��ا مرحله عضویت در تیم ملی، کس��ب 
مق��ام س��وم آس��یایی و مربی گ��ری  پیش 
رفت��ه و مراتب ورزش حرفه ای را طی کرده 
اس��ت. خانم همایونی فرزن��د کوچکتر یک 
خان��واده چهارنفره اس��ت که نق��ش خواهر 
بزرگتر خ��ود را در پیش��رفت فعالیت های 
ورزشی اش موثر می داند و سپاسگزار پدر و 
مادری اس��ت که مشوق وی در این راه بوده 

اند.

 موفقیت های ورزشی
85ای��ن دانش��جوی قهرمان در س��ال 85ای��ن دانش��جوی قهرمان در س��ال 85 و در 
جریان برگزاری مس��ابقات آس��یایی که در 
کش��ور چین تایپه برگزار شد، توانست مقام 

ارزشمند سوم آسیا را به دست آورد.
88 ت��ا 88 ت��ا 88 عضوی��ت تیم ملی  وی از س��ال 82
اس��کیت بانوان ایران را داشته است. ایشان 
86درسال 86درسال 86 نیز از سوی این واحد  دانشگاهی 
درمسابقات کشوری شرکت کرده و در رشته 
های 200، 300 و 1000 متر، سه رتبه اول و 
کاپ قهرمانی را کسب کرده است. همچنین 

در جری��ان برگ��زاری مس��ابقات آمادگ��ی 
جسمانی دانشجویی که در شهرستان ورامین 
برگزار ش��ده مقام س��وم را به دس��ت آورده 

است.
به گفته این ورزش��کار جوان و پر تالش وی 
در  دوره دانش آموزی نیز در رشته های دو 
و میدانی و آمادگی جس��مانی مدارس، مقام 

قهرمانی مسابقات را کسب کرده است.

فعالیت ها و فرآیندهای ورزشی
خان��م نگارهمایون��ی در ادام��ه ای��ن گفت 
و گ��و ب��ه خبرنگار نس��یم دانش��گاه گفت: 
حدود 18 سال اس��ت که در زمینه اسکیت 
تمری��ن و فعالی��ت م��ی کن��م و ب��ه دلیل 
محدودی��ت هایی که ب��رای ورزش بانوان از 
نظر امکانات وجود دارد، س��عی کردم که در 
س��اعت های خلوت در پیست های عمومی 
تمرین��ات خ��ود را پیگی��ری کن��م و خوب 
می دانم که هر انسانی اگر بخواهد کار ورزش 
را حرفه ای و جدی دنبال کند، سختی های 
زیادی را باید به جان بخرد و صبر و پشتکار 

داشته باشد.
این دانش��جوی ورزش��کار اف��زود: از مربیان 
خ��وب م��ن در دوره حض��ور در تی��م ملی 
به��ره مندی از یک مرب��ی ایتالیایی بود که 
حدود ی��ک ماه با ما کار ک��رد و حاصل آن 

رتبه آسیاسی سال 85 بود.
وی خاطر نش��ان کرد که در کن��ار فعالیت 
ورزشی حدود 10 سال است که به کار مربی 
گری اس��کیت پرداخته ام و همزمان حدود 

7 سال است که به عنوان مدرس این رشته 
فعالی��ت می کن��م و کار مربی گ��ری را نیز 
زیرنظر هیأت اسکیت استان اصفهان دنبال 

کرده ام.
ایش��ان ادامه داد که در ح��ال حاضر تعداد 
30 نفر ش��اگرد دارم که از رده سنی 5 سال 
ت��ا بزرگس��ال در تیم نقش جه��ان تمرین 
می کنند و برای مسابقات قهرمانی رده های 
مختلف تالش می کنیم و حدود 20 نفر هم 
شاگرد مبتدی داریم که مراحل مقدماتی را 

می گذرانند.
وی ب��ا بی��ان اینکه ازتماش��ای مس��ابقات 
اس��کیت نمایش��ی نیز خیلی لذت می برم 
به رش��ته م��ورد عالق��ه دیگر خ��ود یعنی 
هندبال نیز اش��اره کرد وافزود که در زمینه 
مربی گری و داوری هندبال نیز فعالیت دارم.

خان��م همایون��ی اف��زود: چیزی ک��ه من را 
خوش��حال می کند، این اس��ت که ده سال 
پی��ش ک��ه کار مربی گری را آغ��از کرده ام 
اکنون ش��اهدم که اغلب ش��اگردانم در این 
دوره خودش��ان مربی شده اند و از اینکه در 
کنار آنها کار م��ی کنم خیلی لذت می برم، 
از جمله ش��اگردی داشتم به نام خانم سحر 
غیور که ایش��ان هم در مسابقات آسیایی به 
مقام سوم رس��ید و دوره کارشناسی خود را 
هم در همین واحد دانشگاهی گذرانده است.

این دانش��جوی قهرمان خاطرنشان کرد که 
ً ارزان نیست و من هم 
این دانش��جوی قهرمان خاطرنشان کرد که 

ً
این دانش��جوی قهرمان خاطرنشان کرد که 

وسایل اسکیت معموال
س��عی کرده ام با رویک��رد اقتصادی و حرفه 
ای ط��وری عمل کنم که ب��رای تأمین آنها 

مش��کالتی را به خان��واده ام تحمیل نکنم و 
وابسته به کسی نباشم.

 برنامه های آینده
خان��م همایونی در م��ورد برنامه های آینده 
خ��ود گفت: ب��ه موفقی��ت های بیش��تر و 
مقام های ارزنده تری فکر می کنم و در حال 

برنامه ریزی برای دستیابی به آن هستم.
در زمین��ه مرب��ی گ��ری هم عالق��ه دارم تا 
تجارب بیش��تری را کسب کنم چون خودم 
در س��ن کم مربی شدم و نقش مربی را هم 

خیلی مهم می دانم.
خانم همایون��ی در پایان ای��ن گفت وگو از 
اینکه در واحد خوراس��گان درس می خواند 
ابراز خرس��ندی کرد و تأکید کرد که شرایط 
این دانش��گاه عالی اس��ت و برای من که در 
واح��د دیگ��ری مهمان ب��ودم ای��ن تفاوتها 
ً قاب��ل قیاس اس��ت و فک��ر می کنم 
واح��د دیگ��ری مهمان ب��ودم ای��ن تفاوتها 

ً
واح��د دیگ��ری مهمان ب��ودم ای��ن تفاوتها 

�الکام��الکام��ال
زمینه های خوبی برای افزایش سطح دانش 

در این واحد وجود دارد.
وی با بیان اینکه مربی اس��کیت در کش��ور 
زی��اد داری��م این انتق��اد را مط��رح کرد که 
متاس��فانه اغل��ب مربی��ان این رش��ته کار 
خ��ود را به لحاظ علم��ی و آکادمیک دنبال 

نمی کنند.
ایش��ان برنامه ریزی برای آینده زندگی خود 
را اینگون��ه توصیف کرد ک��ه به اخذ مدرک 
کارشناس��ی ارش��د روانشناس��ی و دکتری 
رش��ته ورزش��ی خودم به طور ج��دی فکر 

می کنم.
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درس دانش��گاهی به نام خانم نگار همایونی نشس��تیم و از فرآیندهای درس دانش��گاهی به نام خانم نگار همایونی نشس��تیم و از فرآیندهای درس 
آنکه جوانان عزیز ما بدانند که هر یک چه توانمندی 
موفقیت و پیشرفت برسد توصیه می کنیم که این مجموعه 

مش��کالتی را به خان��واده ام تحمیل نکنم و 

خان��م همایونی در م��ورد برنامه های آینده 
خ��ود گفت: ب��ه موفقی��ت های بیش��تر و 
مقام های ارزنده تری فکر می کنم و در حال 

برنامه ریزی برای دستیابی به آن هستم.
در زمین��ه مرب��ی گ��ری هم عالق��ه دارم تا 
تجارب بیش��تری را کسب کنم چون خودم 
در س��ن کم مربی شدم و نقش مربی را هم 

خانم همایون��ی در پایان ای��ن گفت وگو از 
اینکه در واحد خوراس��گان درس می خواند 
ابراز خرس��ندی کرد و تأکید کرد که شرایط 
این دانش��گاه عالی اس��ت و برای من که در 
واح��د دیگ��ری مهمان ب��ودم ای��ن تفاوتها 
 قاب��ل قیاس اس��ت و فک��ر می کنم 
زمینه های خوبی برای افزایش سطح دانش 

وی با بیان اینکه مربی اس��کیت در کش��ور 
زی��اد داری��م این انتق��اد را مط��رح کرد که 
متاس��فانه اغل��ب مربی��ان این رش��ته کار 
خ��ود را به لحاظ علم��ی و آکادمیک دنبال 

ایش��ان برنامه ریزی برای آینده زندگی خود 
را اینگون��ه توصیف کرد ک��ه به اخذ مدرک 
کارشناس��ی ارش��د روانشناس��ی و دکتری 
رش��ته ورزش��ی خودم به طور ج��دی فکر 

خانم نگار همایونی در سال 85 و در جریان برگزاری مسابقات آسیایی که در کشور چین برگزار شد توانست مقام ارزشمند سوم آسیا را به 
دست آورد. وی از سال 82 تا 88 عضویت تیم ملی اسکیت بانوان ایران را داشته است و همچنین در جریان برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی 

دانشجویی که در شهرستان ورامین برگزار شد مقام سوم کشور را به دست آورده است.
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 مقدمه
در خص��وص کاربرد بتن غلتک��ی ) بتن متراکم 
ب��ا غلتک یا RCC ( م��ی توان بتن غلتکی را به 
عنوان ترکیبی از مصالح اصالح شده با سیمان و 

بتن ویبره در نظر گرفت.
در بتن غلتکی نیز مانند اس��اس اصالح ش��ده با 
سیمان، از مصالح خش��ک استفاده می شود که 
رطوبت آنها به منظور امکان پذیر س��اختن عمل 
تراک��م با اس��تفاده از غلتک )ش��کل 1( کاهش 
داده ش��ده است. اولین گزارش مربوط به ساخت 
روسازی بتنی به سال 1865 در اسکاتلند بر می 
گردد. اولین نمونه های جدید از روس��ازی های 
RCC  در اس��پانیا، در حدود سال 1970 در راه 
های کم ترافیک اجرا ش��د، تا پایان سال 1990 
کل سطوح ساخته شده از این نوع روسازی بالغ 
بر 12 میلیون متر مربع بوده که نزدیک به نیمی 
از آن در اس��پانیا واقع شده است. دالیل بسیاری 
برای استفاده گسترده از RCC  وجود دارند: اوالً 
برای ساخت آنها نیاز به دستگاه خاصی نیست و 
روسازی های RCC  را می توان با دستگاه هایی 
که معموالً در دس��ترس هس��تند و برای مقاصد 
دیگ��ر نیز به کار می روند اجرا کرد، عالوه بر این 
ساده بودن عملیات ساخت، نیاز کمتر به نیروی 
انسانی و نرخ تولید باال منجر به صرفه جویی قابل 
توجهی در مقایس��ه با سایر انواع روسازی ها می 
شود همچنین با درنظر گرفتن کاربرد RCC  در 
مقاوم سازی رو سازی های موجود، این روسازی 
ها به علت پایداری و اس��تحکام س��اختار مصالح 
س��نگی پس از تراکم، امکان بازکردن سریع راه 
به روی ترافیک را فراهم می س��ازند. همان گونه 
که انتظار می رود روسازی های RCC  در حال 
حاضر اش��کاالتی دارند همواری س��طح حاصل 
شده توسط دس��تگاه های موجود برای ترافیک 
پر س��رعت هنوز رضایت بخش نیست به طوری 
که همچن��ان اجرای یک الیه بتن آس��فالتی به 
ضخامت چند سانتی متر بر روی آنها الزم است، 
از س��وی دیگ��ر الزم به ذکر اس��ت که به کمک 
دس��تگاه های جدی��د بهبود کیفی��ت رانندگی 
قابل دس��تیابی اس��ت، به عالوه عملیات ساخت 
  RCC بای��د به دقت کنترل ش��ود، زیرا عملکرد

به تغییرات رطوبت و همچنین تراکم نامناس��ب 
بسیار حساس اس��ت کمبود اطالعات مربوط به 
عملکرد بلند مدت عامل دیگری اس��ت که مانع 
استفاده از RCC   در بعضی کشورها می شود.

 مصالح و طرح اختالط
درخصوص مصالح س��نگی، به منظور جلوگیری 
از ج��دا ش��دن دان��ه ه��ا و همچنی��ن ب��رای 
تس��هیل فرآین��د اخت��الط و بهب��ود هم��واری 
س��طح، یک رون��د عموم��ی به س��مت محدود 
 ک��ردن ان��دازه درش��ت تری��ن دانه ب��ه 22/20 
میلی متریا حتی کمتر مش��اهده ش��ده اس��ت، 
ی��ک م��ورد اس��تثنا راه ه��ای ک��م ترافی��ک 
س��اخته ش��ده در اس��پانیا هس��تند ک��ه در آن 
مصال��ح س��نگی ت��ا 38 میل��ی متر نیز ب��ه کار 
 رفت��ه اند ولی بایس��تی اش��اره کرد ک��ه در این 
روس��ازی ها س��طح رویه با ماله ه��ای مکانیکی 
پرداخت شده اس��ت. این کار باعث می شود که 
فضای خالی که بعداً در سطح ایجاد شده پرشود.

همانند مصالح س��نگی اصالح ش��ده با سیمان، 
میزان آب معموالً در محدوده 4/5 تا 6/5 درصد 
اجزای خشک می باشد. برای تعیین نسبت آب، 
2 روش مختل��ف را می ت��وان دنبال کرد، روش 
های تراکم مانند آزمایش اصالح ش��ده پروکتور 
ی��ا آزمایش های��ی که از چکش ل��رزه ای کانگو 
اس��تفاده می کنن��د. با متراکم ک��ردن نمونه در 
درصد رطوبت ه��ای مختلف رابطه ای بین وزن 
مخصوص خشک و درصد رطوبت Rcc  برقرار می 
کنن��د. درصد رطوبت بهینه به عنوان قله )راس( 
 منحن��ی رطوبت – تراکم تعریف می ش��ود، در 
آزمایش های روانی مانند دستگاه سنجش روانی 
ویب اصالح ش��ده یا دس��تگاه RA  س��وئیدی 
ی��ک روانی بهینه تعیین ش��ده اس��ت که در آن 
معموالً نمونه تازه س��اخته شده در معرض تاثیر 
 مرک��ب لرزش و ب��ار اضافی بر روی س��طح قرار 

می گیرد.

RCC روش های طراحی روسازی های 
 در بیش��تر کش��ورهایی که RCC بدون پوشش 
 باقی می ماند، روس��ازی ه��ای RCC  به همان 

روش هایی که برای بتن های معمولی به کار می 
رود طراحی می شوند.

 روس��ازی های RCC  ب��ه خصوص در  راه های 
کم ترافیک و مناطق صنعتی اغلب بدون پوشش 
اجرا می شوند. لبه های طولی اغلب نقاط ضعف 
روس��ازی های RCC  را  در راه ها تشکیل می 
دهند، زیرا عمل تراکم در این قسمت ها به دلیل 
نداش��تن تکیه گاه جانبی به درستی انجام نمی 
ش��ود؛ بنابر این اجرای عرض بیشتر برای چنین 
راه هایی نس��بت به روسازی هایی از جنس بتن 

ویبره بسیار مفیدتر خواهد بود.

 اختالط و حمل و نقل
آس��یاهای مخلوط کن با جریان دایم  دس��تگاه 
های اختالط بتن و در بعضی موارد کامیون های 
مخلوط کن به کار برده می ش��وند. یک گرایش 
عمومی به سمت استفاده از کارخانه های دایمی 
با تولید باال که س��یمان افزودن��ی در آنها تحت 
کنترل دقیق است وجود دارد، زیرا می توان آنها 
را به راحتی به محل منتقل کرده و کار گذاشت، 
ضمناً ظرفیت تولید نسبتاً باالیی نیز دارند. اگر از 
کارخانه هایی که برای تولید مصالح اصالح شده 
با س��یمان طراحی شده اند اس��تفاده شود اغلب 
بای��د به منظ��ور فراهم کردن فض��ای الزم برای 
س��یمان بیش��تر مورد نیاز در RCC  تغییراتی 
اعمال ش��ود برعکس در  دس��تگاه های اختالط 
بتن باید میزان خروجی کاهش داده ش��ود، زیرا 

RCC به زمان اختالط بیشتری نیاز دارد.
هنگام��ی که از دس��تگاه های پرداخت یا س��ایر 
انواع دس��تگاه های روسازی اس��تفاده می شود 
بسیار مهم اس��ت که برای جلوگیری از تشکیل 
برآمدگی ها و فرورفتگی ها در س��طح روس��ازی 
نهایی، خروجی دس��تگاه امکان حرکت پیوسته 
دستگاه به جلو را فراهم آورد. چنانچه برای شکل 
گیری ریسه در مقابل دستگاه پخش کن از بتن 
تازه اس��تفاده شود کار دستگاه های تراز خودکار 
یا غلتک های جاده صاف کن اصالح شده دارای 
قالب لغزان نیز راحت تر خواهد ش��د. به منظور 
اطمینان از تراکم مناس��ب در تم��ام عمق الیه، 
ضخام��ت کل RCC  ریخته ش��ده نباید از 25 

س��انتی متر تجاوز کند. در بعضی موارد یعنی در 
م��واردی که ضخامت RCC  قرار اس��ت پخش 
ش��ود از محدوده عمل دس��تگاه پرداخت بیشتر 

باشد.

 تراکم
   RCC معم��والً توس��ط ی��ک غلتک لرزش��ی 
س��نگین و در بس��یاری از موارد ب��ه همراه یک 
غلت��ک چ��رخ الس��تیکی متراکم می ش��ود. در 
غلت��ک های لرزش��ی توصیه می ش��ود که وزن 
ثاب��ت در هر س��انتی متر از ع��رض خطی چرخ 
غلت��ک از 30 کیلوگ��رم کمتر نباش��د  در حالی 
که در غلتک چرخ الس��تیکی ب��ار هر چرخ باید 
 حداق��ل 3 تن و فش��ار تماس��ی آن باید حداقل

زدن  غلت��ک  الگ��وی  باش��د.    MPa  0/8  
ش��امل 2 عب��ور ثاب��ت )ی��ک حرک��ت رف��ت 
ریخت��ه  ت��ازه  مصال��ح  روی  ب��ر  برگش��ت(  و 
 ش��ده برای ش��کل دادن ب��ه آن می باش��د که 
با چندین عبور لرزش��ی معموالً چهار یا بیش��تر 
دنبال می ش��ود تا زمانی که تراکم الزم به دست 

آید.
با مشاهده رفتار بتن تازه تحت عبور غلتک های 
  RCC .ثابت می توان به قابلیت تراکم مصالح پی برد 
 با روانی مناسب به صورت یکنواختی تغییر شکل 
می دهد، اگر RCC  تر باش��د س��طح آن براق 
و خمیری به نظر می رس��د و RCC زیر فش��ار 
غلتک و حتی پا رفتار االس��تیک از خود نش��ان 
خواه��د داد. برعکس اگر RCC  خیلی خش��ک 
باشد سطح آن غبارآلود و دانه دانه به نظر خواهد 
رسید و حتی ممکن است در راستای افقی تحت 
برش ق��رار گیرد، بناب��ر این ضروری اس��ت که 

تغییرات میزان آب به شدت محدود شود.
متراک��م کردن لبه های کن��اری، موضوع مهمی 
است برای دستیابی به نتایج خوب الزم است که 
 ی��ک قید جانبی محکم و باثبات مانند جدول در 
خیابان های ش��هری، از قب��ل در محل قرار داده 
شود، در غیر این صورت تراکم و مقاومت کاهش 
خواهد یافت بعضی از کارها در زمینه ش��کل لبه 
های کناری موفقیت آمیز نبوده است. وقتی شانه 
برای راه تعبیه می ش��ود توصیه می شود که به 

طور مش��ترک با الیه RCC  متراکم ش��ود. در 
این حالت الگوی غلتک زنی شامل یک بار عبور 
غلتک ثابت بر روی درز اس��ت، به صورتی که دو 
سوم از طول چرخ بر روی الیه بتنی و باقیمانده 

بر روی شانه قرار  می گیرد.
از خش��ک ش��دن بتن ضم��ن عمل تراک��م باید 
جلوگیری ش��ود. این اقدام احتیاطی در روسازی 
های چند خطه که در آن یک نوار کناری متراکم 
نش��ده می ماند تا الیه مجاور پخش شود، شدیداً 
توصیه می ش��ود در آب و ه��وای گرم و توفانی، 
ممکن اس��ت الزم باش��د که ب��رای مرطوب نگه 
داشتن مصالح تا زمان شروع عمل پرداخت مرتباً 

بر روی سطح آب اسپری شود.

 عمل آوری و محافظت از سطح
کاه��ش مقدار آب در مخلوط های RCC  تاثیر 
 زیادی بر روی زمان عمل آوردن دارد. این کار باید در 
سریع ترین زمان ممکن پس از اتمام تراکم آغاز 
ش��ود، اگر قرار باش��د که RCC بدون پوش��ش 
باقی بماند معموالً عمل آوردن با آب در طی یک 

هفته انجام می شود.

RCC عملکرد روسازی های 
 ب��ه طور کلی رفتار روس��ازی ه��ای RCC  در 
تمام ان��واع کاربردهای آن رضای��ت بخش بوده 
اس��ت. عدم موفقیت های مش��اهده شده را می 
توان به نامناس��ب بودن عملیات س��اخت مانند 
تراکم ناکافی یا از دس��ت دادن رطوبت نس��بت 
داد. در روس��ازی هایی که به درستی اجرا شده 
اند معموالً نمونه های گرفته شده از راه مقاومت 

باالیی را نشان داده اند.

 نتیجه گیری 
 برای ترافیک کم س��رعت، بتن غلتکی می تواند 
یک انتخاب مناسب در بسیاری از کشورها باشد 
که به نس��بت روسازی های بتن معمولی موجب 
صرف��ه جویی قابل مالحظ��ه ای در هزینه های 
اجرا می شود، به خصوص زمانی که دستگاه های 
خاص مورد نیاز برای فرآیند ساخت در دسترس 

نباشند.

ابتکار بتن غلتکی جایگزینی مناسب برای آسفالت معابر
 بنا به تصویب کمیس��یون معامالت دانشگاه مقرر شد عملیات 
زیرس��ازی و روس��ازی خیابان مجاور آزمایشگاه عمران و سوله 
صنعت��ی به ط��ول ح��دود 160 متر انجام ش��ود که پ��س از تکمیل 
زیرس��ازی ش��امل خاک ریزی، میکس، آب پاشی و تراکم خاک، بنا به 
پیش��نهاد حوزه معاونت عمرانی و تالش و پیگیرهای مستمر ریاست 

دانشگاه جناب آقای دکتر فروغی و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 
جن��اب آقای دکت��ر نجفی و با هماهنگ��ی بعمل آمده بین ش��هرداری 
اصفهان و دانش��گاه آزاد اسالمی واحد خوراس��گان، مقرر شد برای 
اولین بار در اس��تان اصفهان برای روس��ازی راه به جای آسفالت، از 
بتن RCC  اس��تفاده ش��ود، لذا پس از تکمیل زیرس��ازی و موافقت 

معاونت محترم عمرانی دانشگاه و مهندس ناظر طرح عملیات اجرایی 
بت��ن RCC  در تاری��خ 18 تیرم��اه 92  انجام ش��د ک��ه مختصری از 
مش��خصات فنی و اجرای��ی بتن های RCC  که توس��ط آقای مهندس 
کریمی تدوین و تنظیم ش��ده اس��ت به ش��رح زیر از نظر خوانندگان 

خواهد گذشت.

010203

برگ��زاری امتحان جام��ع در مقطع دکتری رش��ته های مختلف 
اعالم تقویم آموزشی نیمسال اول 93-92   اعالم روزهای تعطیل در  نیمسال تابستان 92دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(

دکتر مهران هودجی معاون آموزش�ی دانشگاه با اعالم این خبر 
اظهار داش�ت: امتحان جامع دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه 
�المطاب�ق ج�دول زمانبندی اع�المطاب�ق ج�دول زمانبندی اع�الم ش�ده در خ�رداد و تیرماه، با 
همکاری اداره نظارت و ارزیابی دانش�گاه و مدیر گروه آموزشی 

مربوطه برگزار شد. 
نماینده تام االختیار آزمونهای دانش�گاه در پایان گفت: دانش�جویان 
دکتری با کس�ب نمره قبولی در این آزم�ون میتوانند پایان نامه خود 
را اخ�ذ کنند و در صورت 2 ب�ار مردودی در این آزمون، امتحان مجدد 

منوط به مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی میباشد. 

حس�ین کیانی، مدیر کل آموزش دانش�گاه ش�روع ثبت 
نام نیمس�ال اول س�ال تحصیلی 93-92 را از تاریخ 16تا 
20 ش�هریور ماه 1392 اعالم کرد. ایشان همچنین شروع 
13ها را 13ها را 13 دی ماه و  23ها را  23ها را  23 شهریور ماه و پایان کالس کالس
برای رشتههای پزشکی 20 دی ماه و شروع امتحانات نیمسال اول 
15 را 15 را 15 دی ماه اعالم کرد و اظهار داشت: ثبت نام دانشجویان  92-93
همانند نیمسالهای گذش�ته به صورت دانشکدهای انجام خواهد 

شد.

بنابر اعالم اداره کل آموزش دانش�گاه و در راس�تای 
اجرای بخش�نامه مورخ 8 تیرماه 92 سازمان مرکزی 
دانش�گاه آزاد اسالمی به منظور ارزش گذاری به ایام 
و برخورداری از معنویات و عبادات خاص ماه مبارک 
رمض�ان و آرزوی توفی�ق طاعات و عب�ادات، تمامی 
کالسهای نیمس�ال تابستان 92 دانش�گاه از تاریخ 5 تا 19 تیرماه 
92 مطابق بخشنامه مذکور تعطیل میباشد. الزم به ذکر است بعد 
از تعطیالت مذکور کالسهای تابس�تان مطاب�ق زمان بندی اعالم 

شده قبلی برگزار خواهد شد.

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

جذب خبرنگار افتخاری کرده است.
عالق��ه مندان ب��رای کس��ب اطالعات بیش��تر و 
آگاه��ی از نحوه همکاری می توانند همه روزه در 
س��اعات اداری به طبقه دوم س��اختمان اندیشه 
)س��ازمان اداری و اجرایی دانشگاه(، اتاق )س��ازمان اداری و اجرایی دانشگاه(، اتاق 208

مراجعه کنند. 

همزمان با زاد روز میالد منجی عالم بشریت مهدی موعود)عج( صورت گرفت:
برگزاری مراسم جشن و سرور در مسجد واحد اصفهان )خوراسگان( 

 : در آستانه میالد مسعود حضرت ولیعصر عج اهلل تعالی فرجه الشریف، مراسم جشن 
وسرور و مولودی خوانی با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان، در مسجد واحد خوراسگان 

برگزار شد.
 در ای��ن مراس��م ک��ه بین نماز جماع��ت ظهر و عصر برگزار ش��د، مداح اه��ل بیت )ع( به 
مدیحه س��رایی و مولودی خوانی پرداخت و از نمازگزاران با ش��ربت و ش��یرنی پذیرایی به 
عم��ل آمد. ای��ن برنامه به همت حوزه معاونت فرهنگی و با هم��کاری کارکنان واحد برگزار 

شد.
همچنین صبح امروز، کارکنان حوزه اداری و مالی واحد خوراسگان در حرکتی خودجوش و 
با هزینه ش��خصی خود، ضمن تزئین راهروهای حوزه اداری و مالی ساختمان مرکزی واحد، 
اقدام به توزیع ش��یرینی و ش��ربت در سطح دانش��گاه بودند. در این برنامه کارکنان واحد به 

صورت دسته جمعی اقدام به خواندن دعای سالمتی امام زمان )عج( کردند.

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی برگزار کرد :

کارگاه آموزشی رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار
 به همت دفتر مطالعات و آموزش نیروی انس��انی دانشگاه 
امی واح��د خوراس��گان)اصفهان(، کارگاه رف��اه �امی واح��د خوراس��گان)اصفهان(، کارگاه رف��اه �امی واح��د خوراس��گان)اصفهان(، کارگاه رف��اه  �آزاد اس��آزاد اس�
کارکنان و ش��رایط فیزیکی محیط کار بم��دت 5 روز در 
محل مهمانسرای این واحد  دانشگاهی با حضور کارکنان 

برگزار شد.
در این کارگاه شرکت کنندگان با ضرورت و اهمیت توجه 
به ش��رایط فیزیکی،  ارتباط حقوق و دس��تمزد با شرایط 
امحیط کار،  قوانین اس��تخدام در دانش��گاه آزاد اسامحیط کار،  قوانین اس��تخدام در دانش��گاه آزاد اسامی و 

مس��ایل رفاه��ی،  امکانات فضای کار،  مس��ائل مربوط به 
بهداش��ت روانی محیط کار و آشنایی با قوانین و مقررات 

ارفاهی دانشگاه آزاد اسارفاهی دانشگاه آزاد اسامی آشنا شدند.
در این کارگاه که در فضای صمیمی دایر ش��د همکاران از 

نزدیک با همدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مدرس این کارگاه، مهندس منصور حس��ن زاده، مدیرکل 
امور اداری و منابع انس��انی این واحد  دانش��گاهی یکی از 
اهداف اصل��ی برگزاری این دوره را تبیین ش��اخص های 

محی��ط روانی و اجتماعی کار ذکر کرد و افزود: حوزه اداره 
کل امور اداری و منابع انسانی این واحد  دانشگاهی سعی 
ب��ر ایجاد همکاری صمیمانه بین کارکن��ان دارد و اعتماد 

متقابل بین کارکنان و مدیران الزمه این شاخص است.
وی در ادامه تاکید کرد: راس��تی و درستی،  احساس غرور 
و افتخار از کار ب��ه نبودن تبعیض به ارتقا کیفیت زندگی 
کاری کارکنان و مش��ارکت آن در تصمیم گیری از جمله 

عواملی است که باید به آن توجه و اهتمام داشت.

وی در پای��ان ب��ا بی��ان این مطل��ب که ارتق��ای فرهنگ 
س��ازماندهی محی��ط کار م��ی تواند نقش به س��زایی در 
رفاه کارکنان داش��ته باش��د تصریح کرد: س��اختار سازی 
او حض��ور فن��اوری اطاو حض��ور فن��اوری اطاعات در محیط کار م��ی تواند  در 
افزای��ش راندم��ان کاری و به��ره وری مفید فای��ده واقع 
4316شود.الزم به ذکر است این کارگاه با شناسه 4316شود.الزم به ذکر است این کارگاه با شناسه 4316 به مدت 
24 ساعت با مسؤولیت اجرایی دوره آقای مسعود نوروزی 

در محل مهمانسرای این واحد  دانشگاهی برگزار شد.

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(

 مدیر مسئول:  
دکتر احمد علی فروغی ابری

 سردبیر:  اصغر عالمیان
 مدیر اجرایی:  شهرام صانعی

 مدیر هنری:  زهرا دلپاک یگانه
 همکاران این شماره:  سید علیرضا صالحی، مهدی سلیمی،رامین ساوج، 

مجید کمالی،  محمد حسن جمشیدی، فروغ یزدخواستی، زهرا دهقان نیری، 
شهناز یزدانی، محمد حیدری، سید علی محی الدین جعفری

 ایمیل: 
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن: 
 0311-5354060-5354089 

 صندوق پستی: 
81595-158 

 پیامک:  
3000828486

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

دانشگاه


