
ذی الحج��ه م��اه امتحان��ات نهایی و 
دش��وار خداشناسی اس��ت، موسمی 
ک��ه خداوند تب��ارک و تعالی بهترین 
ش��اگردان درگاه  بندگ��ی اش را می 
آزماید و ایمان و اعتقاد آنان را محک 

می زند.
کنگره ح��ج با همه ش��کوهمندی و 
جاودانگ��ی اش آغ��ازی حماس��ی و 
پرعظم��ت داش��ته اس��ت و ابراهیم 
در مت��ن این بلن��د مرتبگ��ی چون 
 خورش��یدی تابناک تا آستانه قیامت 
می درخشد، بت شکن بزرگ تاریخ به 
عش��ق معبودش آتش کینه دشمنان 
را به جان می خرد و سرکش��ی های 
نفسش را مهار می کند تا در گلستان 
رضایت خداوند بیارامد اما خالقش بار 
دیگر و در صحنه سهمگین دیگری او 
را می آزماید تا همه ما فراموش نکنیم 
ت��ا آخرین لحظه حیات مس��ئولیم و 
بای��د از خویش مراقب��ت کنیم و در 
این عرصه  هاجر نیز سرشار از عاطفه 
مادرانه، عطشناکی فرزندش را بر می 
تابد و به امید عاشقانه های معبودش 
فاصل��ه های صفا و مروه را پی در پی 
درمی نوردد و س��عی م��ی کند تا در 
صف��ای رضایت خدایش حل ش��ود، 
در آن حماس��ه پرتوی از فطرت پاک 
و ش��فاف الهی در س��یمای ابراهیم و 
اسماعیل و هاجر جلوه می کند و این 
آئینه تا س��پیده دم قیام��ت در برابر 
خداجویان راس��تین قرار می گیرد تا 
دست کم س��الی یکبار خویش را به 
زالل زمزم عشق بس��پارند و طهارت 
روح را تجربه کنند، نسخه دیگری از 
آن واقعه ش��هر آشوب س��الها بعد در 
غدیر اتفاق می افت��د تا درجه ایمان 
و  وف��اداری مدعیانی دیگ��ر آزموده 
ش��ود خاتم االنبی��اء ؛ خاتم االوصیاء 
را ب��ه دلهای ش��یفته حض��رت رب 
الرحمن هدیه م��ی کند و از آنجا که 
نور را با تاریکی س��ازگاری نیس��ت و 
س��پیدی در متن سیاهی نمی گنجد 
و زالل طه��ور اله��ی بر بس��تر عبور 
 شیطانی جاری نمی شود، خیلی زود 
بهانه جویی ها آغاز می شود و پیمان 
شکنان از میثاق با رسول مکرم اسالم 
)ص( دست می کشند و عنان بندگی 
را به اهریمن می س��پارند و شایسته 
تری��ن بن��ده خداون��د و اول مس��لم 
عالم را خانه نش��ین می کنند و رود 
رسالت رس��ول را به ضایعات ذهن و 
ضمیر ناپاک خویش می آالیند تا در 
این صحنه نظاره گران، هم س��یمای 
س��ربلندان آزمون الهی را به تماش��ا 
بنشینند و هم سرافکندگی مردودین  
ای��ن ابتالی س��خت را ببینن��د و در 
چیس��تی و چرای��ی آن فکرت کنند، 
این سلسله ثابت کرد که امامت ادامه 
توحید است و کسانی که جریان امامت 
را ت��اب نمی آورند با بی کران توحید 
مشکل دارند و یکسره اصول را به بوته 
 غفلت سپرده اند و به مکتب شیطان 

گرویده اند. 

http://nasim.khuisf.ac.ir
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 ادامه در همین صفحه

به جهان خرم از آنم 
که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم 

که همه عالم از اوست

  دکتر احمد علی فروغی ابری/مدیر مسوول

دکتر حمید میرزاده در پیامی به جشنواره منطقه ای "غدیر" 
واحد علوم و تحقیقات تاکید کرده است : بردباری، حق طلبی، 
پرهیز از افراط و تفریط، اعتدال، انصاف، مبارزه با جهل و عوام 

فریبی از جمله آموزه های مهم مکتب غدیر است.
 به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رس��اني دانشگاه آزاد 
اس��المي، در پی��ام دکتر حمید میرزاده رئیس دانش��گاه آزاد 
اس��المی و رئیس این واحد دانش��گاهی به جشنواره منطقه 
ای "غدی��ر" واحد علوم و تحقیقات، آمده اس��ت: الَْیْوَم یَِئَس 
ُهْم َواْخَشْوِن الَْیْوَم أَْکَملُْت  َِّذیَن َکَفُرواْ ِمن ِدیِنُکْم َفاَل تَْخَش��وْ ال
لَُکْم ِدیَنُکْم َوأَتَْمْمُت َعلَْیُکْم نِْعَمِتي َوَرِضیُت لَُکُم اإلِْساَلَم ِدیًنا 
)المائده، 3(. بقاي اعتال و گس��ترش آیین اس��الم، بی تردید 
مرهون رخداد بی مانند و تکرار ناش��دنی غدیر اس��ت که در 
پ��ی آن حقانیت و عصم��ت امامت تعریف می گردد و حجت 
ب��ر همگان، اهل حق و باطل تمام می نماید و بگونه ای ابعاد 
زندگی بشری را متحول می سازد که برخی، عظمت آن را تاب 

نیاورده و راه انکار می پویند.
در بخ��ش دیگری از این پیام آمده اس��ت: حوادث دردناک و 
ناگ��وار پس از رحلت پیامبر اک��رم )ص( هر چند کام پیروان 
مکتب امامت را تلخ نمود اما غدیر، مکتبی پدید آورد که آموزه 
های آن تا به امروز باقی اس��ت. بردباری، حق طلبی، پرهیز از 
افراط و تفری��ط، اعتدال، انصاف مبارزه با جهل و عوام فریبی 
از جمل��ه آموزه های مهم این مکتب اس��ت که عصاره آن را 
بر مجموعه گران س��نگ نهج البالغه می توان یافت. آن چه 
ام��روز بر عهده محافل علمی و فرهنگی اس��ت اتخاذ رویکرد 
علمی و پژوهش��ی در بررسی رویدادهای تاریخ اسالم به ویژه 
رویدادهایی است که می توانند منشاء اتحاد یا تفرقه باشند از 
آن ج��ا که بهره گی��ری ار دیدگاه های مختلف در این زمینه 
ضامن استواری و استحکام تحقیق است ایجاد فرصت مناسب 
برای بیان آزادانه و تحلیل دیدگاه های مختلف اهمیت فراوان 

دارد.
در این پیام تاکید ش��ده اس��ت: تحمل افکار و اندیش��ه های 
نامواف��ق و پرهیز از تفس��یر به رای در ای��ن زمینه باعث می 
ش��ود نظیر بس��یاری از نا بهنجاری ها و بداخالقی هایی که 
جهان اس��الم امروز ش��اهد آن اس��ت جای خود را به ثبات و 
 آرام��ش به فرهنگ عمومی مترقی بدهد. بهره گیری از آثار و

 اندیشه های پژوهشگران منصف و انتخاب شیوه های صحیح 
علمی و پژوهش��ی از دیگر ابعاد مه��م این عرصه قلمداد می 
گ��ردد چرا که تنها اقناع می توان��د راه حل اختالف عقاید و 
س��الیق باش��د و تندی و تعصب کورکورانه در این راه، ابزاری 

ناکارآمد است.
 در پایان این پیام آمده است: اینجانب ضمن تشکر از معاونت 
فرهنگی دانش��گاه و منطقه 8 دانش��گاه و دس��ت اندرکاران 
برگزاری ای��ن همایش در واحد علوم و تحقیق��ات، امیدوارم 
دس��تاوردهای حاصل از آن موجب رضای خداوند س��بحان 
 و زمینه س��از معرفی هر چه بیش��تر فرهنگ امامت و والیت 

باشد.

درپیام رئیس دانشگاه آزاد اسالمی به جشنواره 
منطقه ای »غدیر« واحد علوم و تحقیقات: 

بردباری، حق طلبی، پرهیز از 
افراط و تفریط از آموزه های مهم 

مکتب غدیر است

مقام معظم رهبری:
تقوي�ت روح اخ�وت و همدلي درس بزرگ حج اس�ت. در اينجا حتي جدال و درش�ت گويي 
با ديگران ممنوع اس�ت. پوش�ش يکس�ان و اعمال يکسان و حرکات يکس�ان و رفتار مهربان 
 در اينج�ا ب�ه معني برابري و برادري همه آن کس�اني اس�ت که به اين کان�ون توحيد معتقد و 
دلبس�ته اند. اين پاس�خ صريح اس�ام به هر آن فکر و عقيده و دعوتي است که گروهي از 

مسلمانان و معتقدان به کعبه و توحيد را از دايره اسام بيرون بداند.

آغاز به کار دبیرخانه 
اولین سمپوزیوم بین المللی 

گردشگری ورزشی در 
واحد اصفهان)خوراسگان( 

11

در ششمين نمايشگاه فناوري نانو 
اتفاق افتاد: 

بازدید مقامات کشوری از 
دستاوردهای واحد اصفهان 

)خوراسگان(

10 صفحهصفحه

سالن های غذاخوری، 
رستوران های آزاد، بوفه ها، 
کتابفروشی، پارکینگ، نانوایی
 مـراکز خدمات رفاهی 

دانشجویان 
8 و9 صفحه

 ادامه در صفحه آخر

رئی��س اداره ف��ارغ التحصی��الن واح��د گفت: 
مجم��وع تعداد دانش آموختگان دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان(، در مقاطع 
مختل��ف تحصیل��ی؛ ف��وق دکت��ری، دکت��ری 
تخصصی، دکتری عمومی، کارشناس��ی ارش��د 
پیوس��ته و ناپیوس��ته، کارشناس��ی پیوس��ته و 
ناپیوس��ته  و کاردانی  پیوس��ته و ناپیوسته  به 

عدد 50243 نفر رسید. 
رس��ول رنگرز با اعالم این خب��ر افزود: آمار این 
فارغ التحصیالن به تفکیک به این ش��رح است: 
فوق تخصص دندانپزش��کی 27 نف��ر، دکترای 
تخصصی 44 نفر، دکترای عمومی دندانپزشکی 
599 نفر، کارشناس��ی ارش��د ناپیوسته 5143 

نفر،کارشناسی ارشد پیوسته 394 نفر،
کارشناس��ی پیوس��ته 25187 نفر، کارشناسی 
ناپیوس��ته 6380 نفر، کاردانی ناپیوسته 5764 

نفر، کاردانی پیوسته 6708 نفر.
رئی��س اداره ف��ارغ التحصیالن دانش��گاه آزاد 
اس��المی واح��د اصفهان)خوراس��گان( اظه��ار 
داشت:  صدور مدارک دانشگاهی از اموری است 
که به دقت، صحت و سرعت نیاز دارد و بازبینی 
سوابق تحصیلی، نمرات، رعایت سرفصلها، پیش 
نیازها و مش��خصات فردی دان��ش آموخته باید 

بسیار دقیق انجام شود.
رنگرز با بیان اینکه در صدور مدارک تحصیلی، 
دقت، مهمترین جای��گاه را دارد و مغایرت یک 
عدد و یا ی��ک حرف باعث عدم تأیید مدرک از 
س��وی سازمان مرکزی دانشگاه می شود، خاطر 
نشان ساخت: مدت زمان صدور مدارک در این 
دانش��گاه، بس��ته به حجم و تعداد پرونده های 
واصل��ه از حوزه آموزش متفاوت اس��ت. پس از 
برگ��زاری امتحان��ات معم��وال حج��م باالئی از 

پرون��ده ها تحویل می گ��ردد که معموال صدور 
مدارک ی��ک هفته به طول م��ی انجامد اما در 
بقیه ایام س��ال در فاصله زمانی دو تا سه روزه، 
مدرک تحویل می شود.البته از این بابت بسیار 
خوشحال هستم که تاکنون نگذاشته ایم دانش 
آموخته ای موقعیتی ش��غلی ی��ا تحصیلی را به 

جهت تأخیر در صدور مدرک از دست بدهد. 
واح��د  التحصی��الن  ف��ارغ  اداره  رئی��س   
اصفهان)خوراس��گان( افزود: آمارها گویای این 
واقعیت هستند که ما هر روز نسبت به روز قبل 
وضعیت بهتری داش��ته ایم. ب��ه طور مثال آمار 
تعداد فارغ التحصیل س��الیانه نسبت به سالهای 
اولیه تأس��یس دانش��گاه رش��دی 10 برابری را 
نش��ان می دهد و در حالی که به نسبت، تعداد 

کارکنان این بخش کمتر شده است...

شهردار اصفهان در ديدار با هيأت رئيسه واحد اصفهان:

خدمات دکتر فروغی الگویی برای جامعه دانشگاهی کشور است



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  پانزدهم
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 نسیم دانشگاه

 : ش��هردار اصفهان گفت: تالش ها و زحمات برجس��ته فروغی 
ابری هم در تأسیس و هم در کسب موفقیت های دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان، الگویی برای جامعه دانشگاهی کشور است. 
شهردار اصفهان که در دیدار هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان با وی س��خن می گفت، با بیان ای��ن مطلب، افزود: خدمات 
علم��ی واحد اصفهان درتربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه و 

انجام پروژه های تحقیقاتی برجسته، زبانزد است. 
 س��قائیان نژاد اظهار داشت، قابلیت های علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان، بویژه حضور اس��اتید برجس��ته معماری این دانشگاه 
بهتری��ن فرص��ت را برای ایجاد و تأس��یس رش��ته های م��ورد نیاز 
شهرداری های اس��تان، در گرایشات معماری و شهرسازی تا مقاطع 

باالی تحصیالت تکمیلی، فراهم ساخته است. 
 ش��هردار اصفهان خاطر نش��ان س��اخت: مقدمات تدوی��ن بیش از 
 15 رش��ته میان رش��ته ای برای تربیت نی��روی متخصص مورد نیاز 
ش��هرداری ها، فراهم ش��ده اس��ت و در صورت آمادگی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان، می توان با تشکیل کار گروه مشترک، اجرای 
بخشی از این رشته ها را به این دانشگاه سپرد. 

 س��قائیان نژاد با اشاره به سفر رییس س��ابق دانشگاه آزاد اسالمی و 
معاونین ایشان به اصفهان در مرداد ماه امسال و اعالم آمادگی حوزه 
معاونت آموزش��ی دانش��گاه برای راه اندازی دانشگاه شهرداری های 
کش��ور، افزود: در دیداری که با هیأت رئیس��ه دانشگاه در آن سفر به 
عمل آمد، توافق اولیه برای تأسیس دانشگاه شهرداری های کشور در 
ش��هر اصفهان، با مشارکت شهرداری اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی 
می��ان طرفین صورت گرفت و امیدواریم با حضور دکتر میرزاده که از 
مدیران توانمند و با سابقه اجرایی کشور است این فرآیند دنبال و به 

نتیجه برسد. 
 در ای��ن جلس��ه که اعضای هیأت رئیس��ه واحد اصفه��ان به منظور 
تبریک انتخاب مجدد دکتر س��قائیان نژاد از س��وی شورای اسالمی 
ش��هر بعنوان شهردار اصفهان به دفتر ایشان رفته بودند، فروغی ابری 
با ارائه گزارش��ی از فعالیت های دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

گفت: این دانش��گاه از جمله واحدهای دانش��گاهی کشور است که با 
تالش اس��اتید، کارکنان و دانشجویان خود، رتبه های متعدد علمی و 
پژوهشی برتر را در سطح دانشگاه های کشور به خود اختصاص داده 
اند و در ارزیابی اخیر پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، توانسته است 
رتبه هش��تم در حوزه علوم انسانی را با تالشهای محمدرضا گل پرور 

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی، کسب کند.
 فروغی ابری با قدردانی از خدمات چشمگیر شهرداری اصفهان، افزود: 
سقائیان نژاد شهرداری هنر دوست، با ذوق، مردمی و مدیری  توانمند 
اس��ت که به حق با برنامه های کم نظیر خود، اصفهان را به ش��هری 

زیبا، تمیز و منظم تبدیل کرده است. 
  گفتن��ی اس��ت در ای��ن جلس��ه مذاکرات��ی در خصوص تأس��یس 
ش��رکت های دانش بنیان با مشارکت دانش��گاه و شهرداری اصفهان 
و نی��ز راه اندازی کار گروه فرهنگ و معم��اری میان طرفین صورت 
گرفت که مقرر ش��د نمایندگانی از س��وی دو طرف این موضوعات را 

پیگیری نمایند. 

شهردار اصفهان در ديدار با هيأت رئيسه واحد اصفهان:

خدمات دکتر فروغی الگویی برای جامعه دانشگاهی کشور است
گسترش  علم،  تولید  علمی،  جهاد   :  
فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی، با تکیه بر 

روحیه بسیجی ضرورت امروز جامعه ما است.
 رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان که در 
نشست تخصصی مدیران پژوهشی کانون های 
بسیج اساتید دانشگاه های استان اصفهان، سخن 
می گفت، افزود: امروزه و بلکه در ادوار مختلف 
زندگی بشر، علم، کلید نجات بخش جوامع و 
قدرت بالمنازع در رقابت ها بوده است و چه زیبا 
گفته است شاعر ایرانی: توانا بود هرکه دانا بود.

توانایی نتیجه بالفصل دانایی است.
که  علمی  جایگاه  داشت:  اظهار  ابری  فروغی 
اخیر  های  سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
شبانه  مجاهدات  نتیجه  است،  کرده  کسب 
روزی اندیشمندان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، 
که  است  جوانی  غالباً  محققین  و  دانشجویان 
 در پاسخ به ندای »نهضت تولید علم و جنبش 
اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  افزاری«  نرم 
مجاهدانه وارد میدان تولید علم شده اند و این 
افتخارات را برای کشورمان رقم زده اند.دبیر هیأت 
امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
اما ظرفیت ها و استعدادهای بی انتهای جوانان 
محقق و پژوهشگر ما، به ما جرأت می دهد که 
همانگونه که مقام معظم رهبری بارها فرموده اند، 
با شهامت اعالم کنیم این تازه ابتدای راه است 
و جامعه علمی ایران اسالمی باید خود را برای 
رسیدن به قله های علم جهان آماده کند. فروغی 
با اشاره به بیان رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه 
روزی خواهد رسید که مسیر جریان علمی جهان 
تغییر خواهد کرد و  کشورها برای دستیابی به علم 
و دانش جدید، چاره ای جز فراگیری زبان فارسی 
نخواهند داشت، خاطر نشان ساخت: نیاز حیاتی 
جامعه ما رشد علمی است و حرکت علمی باید 
جهاد گونه باشد و تشکیل »حلقه های علمی« 
توسط اساتید بسیجی دانشگاه ها اقدامی صحیح 

و اصولی در پاسخ به این نیاز است. 
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییس 
پژوهشی  های  فعالیت  تشریح  با  )خوراسگان( 
و تحقیقاتی واحد اصفهان، به تفاهم نامه های 
معتبر  های  دانشگاه  با  اصفهان،  واحد  علمی 
اتحادیه  در  دانشگاه  این  عضویت  و   جهان 
اشاره کرد و گفت:  اسالم  دانشگاه های جهان 
پروژه های تحقیقاتی صورت گرفته در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان، پروژه هایی مهم و 
ارزنده است. در این دانشگاه در همه گروه های 
آموزشی اساتید و محققین کارهای بزرگی انجام 
داده اند که می توان به کشف اخیر یعنی پروژه 
از  استفاده  بدون  اهلی  حیوانات  به  ژن  انتقال 
دستگاه ریزتزریق اشاره کرد. مؤسس دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان افزود: این روش ابداعی برای 
اولین بار در دنیا صورت گرفته است و در صورت 
تجاری سازی، انقالبی در تولیدات دامی محسوب 
می شود. وی همچنین با اشاره به ارزیابی جدید 
صورت گرفته توسط پایگاه استنادی علوم جهان 
اسالم)ISC( گفت: در ارزیابی اخیر صورت گرفته 
 )ISC( توسط مرکز استنادی علوم جهان اسالم
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان در میان 20 
دانشگاه برتر کشور، به عنوان رتبه هشتم در تولید 
دکتر محمدرضا  و  انسانی شناخته شده   علوم 
گل پرور عضو هیأت علمی این دانشگاه، به عنوان 
و  تألیف  پر  دانشمندان  میان  در  هشتم   رتبه 
شناخته  انسانی  علوم  حوزه  در  استناد   پر 
با حضور مدیران  این نشست که  اند. در  شده 
پژوهشی کانون های بسیج اساتید دانشگاههای 
استان اصفهان و به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی 
احسان  برگزار شد،  اصفهان )خوراسگان(  واحد 
استان  اساتید  بسیج  سازمان  رییس  دوست 
اصفهان، با تقدیر از تالشهای علمی و دستاوردهای 
برجسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان در 
زمینه تولید علم و پرورش نیروهای متخصص 
مورد نیاز کشور، از میزبانی این نشست تشکر کرد 
و زحمات فروغی ابری، ریاست این دانشگاه را قابل 
تقدیر دانست.رئیس سازمان بسیج اساتید استان 
اصفهان، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب 
اسالمی در خصوص جهاد علمی و لزوم تولید علم 
در همه رشته ها و عرصه ها افزود: یکی از برنامه 
های بسیج اساتید برای تحقق دانشگاه اسالمی و 
شناسایی و جذب نخبگان و جلب همکاری آنان در 
راستای نیازهای کشور، تشکیل حلقه های علمی 

استاد محور در دانشگاه ها  است.

دکترفروغی ابری:
جهاد علمی با تکیه بر روحیه 

بسیجی ضرورت امروز 
جامعه ماست 

جناب آقایان دکتر احمد فروغی ابری، 
دکتر هاشم گلستانی، دکتر منوچهر مصری پور 

و دکتر مهران هودجی بدینوسیله انتصاب 
شایسته شما را به عنوان اعضای کمیته 

منتخب واحد اصفهان)خوراسگان( 
وابسته به هیات ممیزه مرکزی 

دانشگاه آزاد اسالمی تبریک عرض 
می نماییم و توفیق روزافزونتان را در 

انجام وظایف محوله از پیشگاه 
خداوند کریم آرزومندیم.

درخشش دانشجویان واحد اصفهان در بخش هنری 
مسابقات سراسری قرآن و عترت 

 : دانشجویان واحد اصفهان )خوراسگان( در بخش هنری مرحله نهایی مسابقات سراسری آموزشی 
قرآن و عترت)ع(، رتبه های برتر را به خود اختصاص دادند.

مسؤول کانون قرآن و عترت واحد اصفهان )خوراسگان( با اعالم این خبر افزود: در هجدهمین دوره از مسابقات 
سراسری آموزشی قرآن وعترت)ع(، بخش هنری، داوطلبان به رقابت با یکدیگر پرداختند که دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(  مفتخر به کسب رتبه های برتر در رشته های وبالگ نویسی، 

قالی بافی، مشبک و داستان نویسی شدند.
محمدرضا ولی، اسامی دانشجویانی را که که در دوره های هفدهم و هیجدهم موفق به کسب رتبه های برتر 

شدند به شرح زیر اعالم کرد:
مهدی یار دیار، رشته وبالگ نویسی، رتبه اول در سطح کشور.

محسن شریفی، رشته قالی بافی، رتبه دوم در سطح کشور.
سهیال امین الرعایا، رشته مشبک، رتبه اول در سطح کشور.

محمد رضا حجازی، رشته داستان نویسی،رتبه سوم در سطح کشور.
 مسؤول کانون قرآن و عترت واحد اصفهان با ابراز تشکر از این بزرگواران، گفت: من الزم می دانم کسب این 
افتخارات را به دکتر احمد علی فروغی ابری، ریاست دانشگاه، اساتید و دانشجویان فرهیخته واحد، صمیمانه 

تبریک و تهنیت عرض نماییم.

دیدار هیأت تحریریه نسیم دانشگاه با رئیس واحد
 : هیأت تحریریه نش��ریه نسیم دانشگاه، در روز سه شنبه 17 
مهر ماه س��ال جاری، با دکتر احمدعلی فروغی ابری، رییس دانشگاه 
آزاداس��المی واحد اصفهان )خوراس��گان( و مدیر مسؤول این نشریه 

دیدار کردند.
در ابتدا این دیدار اصغرعالمیان، مدیر روابط عمومی و اطالع رس��انی 
دانشگاه و سر دبیر نشریه، گزارشی از چگونگی تکوین، انتشار و توزیع 
و بازتاب های مناس��بی که این نش��ریه در س��طح کشور ایجاد کرده 
است ارائه داد. وی گفت: در حال حاضر این نشریه در بین 437 واحد 
دانشگاهی و مراکز مهم فرهنگی کشور توزیع می شود و تمام شماره 
های آن در کتابخانه های ملی ایران، مجلس شورای اسالمی، دانشگاه 
تهران، دانشگاه اصفهان و کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان، آرشیو 
و مستند شده و در اختیار اهالی فرهنگ و تحقیق قرار گرفته است.

در ادام��ه آقای صانع��ی، مدیر تحریریه و اجرایی نش��ریه نیز در باره 
اهمیت رس��انه مکتوب و شأن واال و حرفه ای نشریه نسیم دانشگاه، 

گزارشی را مطرح کرد.
دکتر احمدعلی فروغی ابری، مدیرمس��ؤول نشریه، با تشکر از تالش 
های ارزشمند هیأت تحریریه گفت: این نشریه از ابتدا با انرژی تمام 
فعالیت خود را  آغاز کرد و هم اکنون نیز بحمدا... رو به پیشرفت است 

و به رسالت و مسؤولیت های خود به خوبی عمل می کند.
رییس دانشگاه افزود: ما در علوم تربیتی سرنخ هایی داریم که اگر آن 
را به دست بیاوریم و پیگیری کنیم، می توانیم به اغلب مسائل تربیتی 
پی ببریم به طوری که اگر محرک ها درس��ت باش��د، نتایج خوبی به 

بار می آید و انگیزه ایجاد می کند. ایجاد انگیزه س��بب رشد فعالیت 
ها شده و فعالیت، به یادگیری تبدیل می شود. در واقع رفتارهای هر 

شخص نتیجه مستقیم یادگیری او است.
مدیرمس��ئول نش��ریه خاطرنش��ان کرد: ما، هم عالم ب��ی خرد و هم 
خردمند بی علم داریم؛ ولی بهترین حالت آن اس��ت که بتوانیم عالم 
خردمند تربیت کنیم. چنین فردی می تواند با درایت علم را به عمل 
تبدی��ل کند. تردی��دی وجود ندارد که از چنین ش��خصیتی خداوند 
متع��ال حمای��ت معنوی می کن��د و چنین آدمی، ه��م حرمت پیدا 
م��ی کند و هم اعتبار و  با چنین س��رمایه ای فرصت خدمتگزاری و 

اثربخش��ی بیشتری برایش فراهم می شود. وی با اشاره به اتفاقی که 
اخیراً برای واحد اصفهان)خوراس��گان( پیش آمد، علت را بی اخالقی 
و بی انصافی دانس��ت که بحمدا... نتیجه آن را خداوند تعالی به نفع 
جبهه ای قرار داد که مظلوم واقع شده بود. ایشان با اشاره به اهمیت 
آگاه��ی، آن را عاملی دانس��ت که به فرد ام��کان می دهد تا راه را  از 

چاه باز شناسد.
دکتر فروغی به دس��ت اندرکاران نشریه توصیه کرد، صفحه ای را در 
نش��ریه به خانواده و اهمیت آموزش مه��ارت های زندگی اختصاص 
دهید و در این راه از کارشناسان دانشگاه کمک بگیرید و راهکارهای 

ارزشمندی را به مخاطبان ارائه دهید.
ایش��ان همچنین به اهمیت جایگاه تنبی��ه در اصالح رفتار پرداخت 
و حدود و ش��رایط تنبیه را برش��مرد و تأکید کرد که در تنبیه نباید 
کمترین خدشه ای به شخصیت فرد خاطی وارد شود تا در او نسبت 
ب��ه تغییر رفتار، ایجاد مقاومت نش��ود. وی درباره  برخورد صحیح با 
بعضی اعتراض های جوانان و دانشجویان یادآور شد: ما در یک تعامل 
عالمانه می توانیم همه چیز را  اصالح کنیم و هرگز نباید به رفتارهای 

خشن و دور از شأن انسانی روی بیاوریم.
رییس دانشگاه در پایان، اعضای هیأت تحریریه را به ادامه تالش برای 
مس��تند سازی، تاریخ نگاری و آگاه سازی مخاطبان نشریه فرا خواند 
و ب��رای آنان آرزوی موفقیت ک��رد. وی همچنین از اهتمام مهندس 
منصور حسن زاده، بنیانگذار این نشریه و همچنین مساعی بی دریغ 

اصغر عالمیان، سردبیر فعلی نشریه، قدردانی کرد.

اداره روابط عمومی و اطالع رسانی 
واحد اصفهان)خوراسگان(



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  پانزدهم 
3 مهر ماه 1392

 : عضو باش��گاه پژوهشگران جوان 
دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اصفهان 
)خوراسگان(، به عنوان سخنران کلیدی، 

به کنوانسیون جهانی ژن دعوت شد. 
کنوانس��یون جهان��ی ژن آبان ماه س��ال 
2013 ب��ا حض��ور برندگان جای��زه نوبل 
جهان��ی و برتری��ن دانش��مندان دنیا در 
کش��ور چین به مدت ی��ک هفته برگزار 
می ش��ود، این کنوانسیون بزرگ ترین و 
مهم ترین گردهمایی دانشمندان دنیا در 

زمینه زنتیک است.
شاهین گوانجی عضو باشگاه پژوهشگران 
واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  ج��وان 
اصفه��ان و مخترع اصفهان��ی در گفتگو 
با رواب��ط عموم��ی دانش��گاه، گفت: در 
ای��ن کنوانس��یون ک��ه در کش��ور چین 
درش��هر هایک��و برگزار می ش��ود، برای 
نخس��تین بار از کش��ور ایران از اینجانب 
به عنوان س��خنران کلیدی با دعوت نامه 
رسمی از هیات رییس��ه این کنوانسیون 
دعوت ش��ده است و برای تضمین حضور 
اینجانب تاکنون چندین بار  از سوی این 
کنوانس��یون به صورت مستقیم خواهش 
شده است که حتماً در این برنامه حضور 
داشته باشم و به ارائه سخنرانی بپردازم.

 گوانج��ی ک��ه کارشناس��ی مهندس��ی 
واح��د  در  را  خ��ود  پزش��کی  گی��اه 
اصفهان)خوراس��گان( گذران��ده و دانش 
آموخته دوره فوق لیسانس بیوتکنولوژی 
دانش��گاه اصفهان اس��ت، افزود: موضوع 
سخنرانی که برای من توسط کنوانسیون 
جهانی ژن درنظر گرفته شده  اختراعات 
و تکنول��وژی های نوی��ن در علم ژنتیک 
و بیوتکنول��وژی ب��وده و برنامه های این 
جلسه بررس��ی مش��کالت عل��م ژنتیک 
و بیوتکنول��وژی، المپیک و اس��تفاده از 
تکنول��وژ ی های نوین پزش��کی درآن و 
بررسی های اخالقی در علم ژنتیک است.

عضو باش��گاه پژوهشگران جوان دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان، اظهار داشت: 
این کنوانسیون بزرگ ترین و مهم ترین 
گردهمایی دانش��مندان دنی��ا در زمینه 
ژنتیک و بیوتکنولوژی است که برندگان 
جای��زه نوبل و دانش��مندان برتر دنیا در 
زمینه بیوتکنول��وژی در آن حضور دارند 

و سخنرانی خواهند کرد.
گوانج��ی اف��زود: این کنوانس��یون همه 
 س��اله در یکی از کش��ورهای دنیا برگزار 
می گ��ردد که چهارمین نشس��ت آن به 
میزبانی کش��ور چین برگزار می ش��ود و 
یک��ی از مه��م ترین رخداد ه��ای علمی 
 دنیا است که دانشمندان این حوزه جمع 

می شوند.
  دانش��مند جوان کشورمان خاطر نشان 
کرد: س��خنرانی هر یک از دانش��مندان 
توسط هیات رییس��ه کنوانسیون جهانی 
ژن برنامه ریزی ش��ده اس��ت و به اطالع 
آن��ان رس��یده اس��ت و در پای��ان ای��ن 
کنوانسیون قرار اس��ت مشکالتی که در 
جهان در زمینه ژنتی��ک و بیوتکنولوژی 
وجود دارد، به صورت یک سند راهبردی 
آماده و به مراکز و س��ازمان های مختلف 

دنیا ارسال شود.

افتخاری ديگر برای عضو باشگاه 
پژوهشگران جوان واحد اصفهان

حضور در کنوانسیون جهانی 
ژن به عنوان سخنران کلیدی

 : ص��د ها تن از دانش��جویان واحد اصفهان 
)خوراس��گان( با تجمع در مقابل ساختمان اداری 
این دانش��گاه، ضمن تاکید بر ل��زوم حفظ ثبات و 
آرامش دانشگاه در آغاز سال تحصیلی ابری خواهان 
 ت��داوم مدیری��ت دکتر فروغی ابری ب��ر این واحد 

شدند.
 در این تجمع، دانش��جویان تش��کل های سیاسی 
دانش����جویی ال��غ�دی����ر، امیرالمومنی��ن)ع( و 
بسی�ج دانشج�ویی با سردادن شعار هایی همچون: 
فروغی مان��دگار حمایتت می کنیم، فروغی نمونه 
ریی��س ما می مونه  و...  از تداوم ریاس��ت فروغی 
ابری بر واحد اصفهان )خوراسگان( حمایت کردند.

در این تجمع عالوه بر تبیین خدمات فروغی ابری 
به عنوان بنیانگذار و ریاس��ت واحد خوراس��گان، 
ایش��ان را که ب��ه عنوان چهره ی مان��دگار علمی 
استان اصفهان برگزیده شده اند، پدر معنوی واحد 

دانستند.
در این تجمع یکی از فعالین دانش��جویی با حضور 
در جایگاه، گفت: ما دانش��جویان، قاطعانه از تداوم 
مدیریت ایشان بر این دانشگاه حمایت می کنیم.

دبیر بزرگترین تش��کل سیاسی دانشجویی منطقه 
4، »تشکل الغدیر«، گفت: »مداخله غیر اصولی و 

بر خالف قانون برخی از مسئولین در امور داخلی 
واحد اصفهان )خوراس��گان( و تحمیل هزینه های 
سنگین ناخواس��ته ی ناشی از برگزاری کالسهای 
واح��د عل��وم و تحقیق��ات اصفه��ان را در واح��د 
خوراس��گان عاملی برای تخری��ب وجهه علمی و 
تضعی��ف کیفیت آموزش و پژوهش این دانش��گاه 

می دانیم«.
وی اظهار داش��ت: ما دانشجویان، انتخاب شایسته 
دکتر میرزاده را به عنوان ریاس��ت جدید دانشگاه 
آزاد اس��المی تبریک می گویی��م و همانگونه که 

ایشان در اولین جلس��ه ی شورای دانشگاه عنوان 
داش��ته اند، رؤسای مناطق و واحدهای دانشگاهی 

باید از هرگونه انتصاب جدید پرهیز کنند.
این فعال دانشجویی گفت: ما دانشجویان خواهان 
ثبات و آرامش دانش��گاه در ابتدای ش��روع س��ال 
تحصیلی هس��تیم و ت��داوم مدیریت دکتر فروغی 

ابری را بر واحد خوراسگان خواستاریم.
در پایان این مراسم بیانیه ای که به امضای تشکل 
های دانشجویی الغدیر، امیرالمؤمنین )ع( و بسیج 
دانشجویی دانشگاه رسیده اس��ت، قرائت شد. در 

این بیانیه دانش��جویان حرکت اخیر صورت گرفته 
را بر خالف تدبیر دانس��ته و رعایت قانون و حفظ 
ش��أن و حرمت انس��انی را در مواجه��ه با مدیران 
متعه��دی همچون دکتر فروغی ابری، مورد تأکید 

قرار دادند. 
گفتنی است؛ در روزهای گذشته با صدور حکمی 
از س��وی محمدمهدی مظاهری ریاست منطقه 4 
دانشگاه آزاد اس��المی، احمدرضا مساح به عنوان 
سرپرس��ت واحد اصفه��ان )خوراس��گان( معرفی 
ش��ده بود که فروغ��ی ابری با ارس��ال نامه ای به 
ریاست منطقه 4 و استناد به بند  »ی«  ماده 12 
اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی، صدور حکم رییس 
واحد مرکز اس��تان را در صالحیت ریاس��ت عالی 
دانشگاه و ش��ورای عالی انقالب فرهنگی دانستند 
و ت��داوم کار خ��ود بعنوان ریی��س واحد اصفهان 

)خوراسگان( را قانونی اعالم کردند.
در این راس��تا با مصوبه شورای س��ازمان مرکزی 
دانش��گاه آزاد اس��المی، دکت��ر می��رزاده، رییس 
دانش��گاه بر تداوم ریاست دکتر احمد علی فروغی 
ابری بر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان تاکید و 
حکم صادره از سوی رییس منطقه 4 را غیر قانونی 

و فاق اعتبار دانشت.

در واکنش به اتفاقات اخير صورت گرفت؛ 
تجمع خودجوش دانشجویان در جهت حفظ ثبات و آرامش دانشگاه

 :  به همت کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( مراسم اهدای 
خون با همکاری سازمان انتقال خون استان اصفهان در 
محل کانون هالل احمر این دانشگاه انجام پذیرفت. 

 دبیر کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با اعالم این 
خبر افزود: در این مراسم که با استقبال خوب 
دانشجویان، اس��اتید و کارکنان مواجه شد، 

بیش از 90 نفر خون اهدا کردند. 
کربالی��ي با بیان اینکه برنام��ه اهداي خون 
با اس��تقرار تیم س��ازمان انتقال خون استان 
اصفهان همه س��اله دو بار در دانشگاه  انجام 

مي ش��ود و نوبت بعد هفته دوم اس��فند ماه خواهد بود، اظهار 
داشت: در این دوره در حدود 80 درصد از شرکت کنندگان در 
مراس��م اهداي خون، دانشجویان بودند و در مجموع 58 واحد 

خون از اهدا کنندگان جمع آوری شد. 
 دبیر کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( با ارائه گزارشي کوتاه از فعالیت هاي این 
کانون، گفت: کانون دانش��جویی هالل احمر واحد خوراسگان، 
فعالی��ت ه��ای خود را از س��ال 79 ب��ه عنوان اولی��ن کانون 
دانشجویی هالل احمر در استان اصفهان در این دانشگاه آغاز 
کرده است: مهم ترین اقدامات صورت گرفته توسط این کانون 

در سال گذشته عبارتند از؛ 
برگ��زاری چند دوره کالس های ام��داد و کمک های اولیه در 

قالب دوره هاي مقدماتی و پیشرفته؛ 
برگزاری مراسم اهدای خون در سطح دانشگاه؛

برگزاری کالس های آموزش طب سنتی؛
برگزاری کالس های آموزشی آتش نشانی؛

برگزاری اردوی های زیارتی فرهنگی؛
کربالی��ي در پای��ان ب��ا دع��وت از هم��ه دانش��جویان براي 
 عضویت در کانون دانش��جویی هالل احمر ابراز داش��ت: من از 
همکاری های صمیمانه و همیشگي دکتر فروغي ابري ریاست 
دانشگاه، دکتر جاللي زند معاون دانشجویی و مهندس نامجو 
مدیر امور دانشجویي که در همه برنامه ها بویژه مراسم اهداي 
خ��ون با کانون دانش��جویی هالل احمر همکاري داش��ته اند، 

کمال تشکر را دارم.

اهدای خون توسط اساتید، کارکنان و دانشجویان

: آیین نورانی دعای عرفه در روز نهم ذی الحجه 
در جوار قبور شهدای گمنام دانشگاه با حضور پر شور 
مس��ئولین، اس��اتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه، 

برگزار شد. 
دکتر اسماعیلي معاون فرهنگی دانشگاه در حاشیه این 
مراسم معنوی گفت: مراسم دعای عرفه عالوه بر ایجاد 
زمینه معنوی در فضای دانشگاه س��بب خیر و برکت 

برای محیط دانشگاهی است.
اسماعلي افزود: جوانان دانش��جو به دلیل برخورداري 
 از فط��رت پ��اک و نوراني خود، آس��ان ت��ر از دیگران 

مي توانند با معنویات و خداي مهربان انس بگیرند و به 
راز و نیاز با خالق بي همتا بپردازند.

واح��د  اس��المي  آزاد  دانش��گاه  فرهنگ��ي  مع��اون 
وابس��تگی های  از  رهای��ی  اصفهان)خوراس��گان(، 
م��ادی و دنی��وی، اعتم��اد به نف��س، ایج��اد آرامش، 
افزای��ش  اجتماع��ی،  و  اخالق��ی  آموزش ه��ای 
 ق��درت تحم��ل در مقاب��ل مش��کالت، نفي غ��رور و 
خودخواهی ها را از دستاوردهای ارزشمند دعاها به ویژه 

مناجات روز عرفه دانست.
دکتر اس��ماعیلي با اش��اره به حدیثي از رسول گرامي 

اسالم گفت: پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: »خداوند در 
هی��چ روزی به اندازه روز عرفه، بندگان خود را از آتش 

جهنم آزاد نمی کند.«
گفتني است مراسم دعاي مخصوص حضرت ابا عبدهلل 
الحسین )ع( در روز عرفه با همکاری معاونت فرهنگی 
دانش��گاه و هیات مذهبی دانش��جویی حضرت محمد 
رسول اهلل)ص( و با مداحی مداحان اهل البیت )ع( در 
جوار قبور شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد و حاضرین 
در جلس��ه به راز و نیاز با پروردگار خویش در این روز 

عزیز مشغول شدند.

طنین نوای روح  بخش دعاي عرفه در کنار قبور شهداي گمنام



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  پانزدهم
4 مهر ماه 1392

:  جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید 
دوره کارشناسی ارشد واحد اصفهان)خوراسگان(، 
با حضور حجه االس��الم والمس��لمین میردامادی 
ریی��س نه��اد نمایندگی مقام معظ��م رهبری در 
دانشگاه های اس��تان اصفهان و با شرکت رییس 
واح��د، دکتر احمد علی فروغی اب��ری، معاونین، 
رؤسای دانشکده ها، مدیران گروه و سایر مدیران، 

برگزار شد.
  در ای��ن جلس��ه حج��ه االس��الم و المس��لمین 
میر دامادی، رییس نه��اد نمایندگی مقام معظم 
رهب��ری در دانش��گاه ه��ای اس��تان اصفه��ان با 
سخنانی، دانشجویان را به حرکت در مسیر رشد 
و کمال انس��انیت و بهره گی��ری از لحطات عمر 
برای شناخت خالق هستی و عبودیت دعوت کرد.
امام جمعه موقت اصفهان، افزود: فلس��فه خلقت 
انس��ان، تکامل است. کس��ب علم بسیار فضیلت 
دارد ام��ا علم به خودی خود، هدف نیس��ت، علم 
ابزاری است برای انسان شدن و تکامل شخصیت. 
میردامادی گفت: دانش��گاه بس��تری برای تکامل 
اس��ت، اما هدف اصلی، رس��یدن به رشد انسانی 
است. هیچ دین و مکتبی به اندازه اسالم بر کسب 

علم و دانش تاکید نکرده است. اسالم می فرماید: 
»اطل��ب العلم من المهد ال��ی اللحد« ز گهواره تا 
گ��ور دانش بجوی، در اس��الم به م��ا فرموده اند: 
علم نور اس��ت؛ »من کان فی هذه اعمی فهو فی 
االخره« اعمی، آنک��ه در این دنیا کور بود در آن 
دنیا هم کور اس��ت؛ لذا هدف از علم آموزی رشد 
و تکامل شخصیت انسانی است، انسان شدن مهم 

است. 
 رییس نه��اد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اصفهان خاطر نشان ساخت: 
دانش��جویان عزیز، خدا را شاکر باشید که قدم به 
دانشگاهی گذاشته اید که دانشگاهی است موفق، 
جام��ع و تولید گر علم و دانش. جناب آقای دکتر 
فروغی ابری ریاست محترم این دانشگاه، قریب به 
30 سال است که زحمات زیادی را برای بالندگی 

این دانشگاه، کشیده اند. 
ح��اج آقا میردام��ادی افزود: افتخارات دانش��گاه 
آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان(، بسیار 
 زیاد اس��ت؛ کسب رتبه اول در 15 سال پیاپی در 
آزمون های دس��تیاری و پایه دندانپزشکی کشور 
توس��ط دانش��جویان دندانپزش��کی این دانشگاه، 

افتخار کمی نیس��ت. در سایر رشته ها نیز همین 
گونه است.

 امام جمعه موقت اصفهان خطاب به دانشجویان 
گف��ت: جوانان عزی��ز! در کن��ار تحصیل، تهذیب 
نفس را هم م��د نظر قرار دهید، به معنویت خود 
توج��ه کنید، بی توجهی به معنویت جز س��قوط 
نتیج��ه ای ندارد. نماز خ��ود را در اول وقت اقامه 
کنیم، ش��رکت در نم��از جماع��ت را در اولویت 
کاره��ای خود قرار دهید تا موفقیت همواره قرین 

شما باشد. علم و ایمان را توام داشته باشید.
عضو هیأت امنای دانش��گاه آزاد اسالمی اصفهان 
در پایان با تجلیل از اقدامات خوب فرهنگی واحد 
خوراس��گان گفت: احس��اس تعهد و عالقه دکتر 
فروغی ریاس��ت این دانش��گاه و معاونین ایش��ان 
در تش��ویق دانش��جویان محقق و مکتشف بویژه 
در تحقیقات دینی، می تواند برای ش��ما جوانان 

بسیار نوید بخش باشد.
در ابتدای این جلس��ه دکت��ر فروغی ابری رییس 
دانش��گاه، در س��خنانی ضمن گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس گفت: در سال های جنگ تحمیلی، 
عده ای با فداکاری و ایثارگری از کش��ور اسالمی 

ایران دفاع کردند. باید قدردان و قدرش��ناس این 
 ایثارگران بود، امروز جانبازان، ایثارگران و آزادگان، 
مدال های افتخار ایران اسالمی هستند. اگر نبود 
رشادت جوانان ایثارگر در دوران دفاع مقدس در 
مقابل 38 کش��ور که پشت سر رژیم بعثی صدام 
بودند، امروز ش��اهد این امنی��ت و اقتدار نبودیم. 
باید یاد و خاطره ش��هدای عزیز و همه ایثارگران 

را گرامی داشت.
دکتر فروغی گفت: من دانشجویان دوره کارشناسی 
ارش��د و دانش��جویان دوره دکتری را دانشجویان 
 حرف��ه ای م��ی دانم. من به ش��ما دانش��جویان 
م��ی گوی��م و تأکید می کن��م، بهتری��ن دوران 
عمر دوران کس��ب علم و تحصی��ل یعنی دوران 
دانش��جویی است. جوانان عزیز قدر این فرصت را 
بدانند تا بتوانند در آینده برای کش��ور خود مفید 

باشند. 
دبیر هیأت امنا دانش��گاه آزاد اس��المی اصفهان 
گفت: امروزه می گویند، منابع انس��انی از کمیاب 
ترین منابع است. امروزه منابع انسانی فرهیخته را 
در دنیا منابع کمیاب می دانند. البته راه پیشرفت 
برای انس��ان در هیچ س��نی بس��ته نیست. شما 

دانش��جویان باید فرصت حض��ور خود را در دوره 
کارشناسی ارشد قدر بدانید.

 رییس واحد اصفهان)خوراسگان( در معرفی واحد 
اصفهان)خوراسگان( اظهار داشت: افتخارات واحد 
اصفهان ام��روزه در مجامع جهانی به ویژه جهان 
اس��الم زبانزد است.کس��ب عنوان دانشمند برتر 
جهان اس��الم توس��ط هیئت علمی این دانشگاه، 
دکتر محسن گل پرور از افتخارات ماست. کسب 
15 س��ال عنوان برتر در آزمون های دس��تیاری 
علوم پزش��کی کشور و بسیاری دیگر از افتخارات 

علمی و تحقیقاتی از امتیازات این واحد است.
دکتر فروغ��ی اب��ری در تبیین اهمی��ت جایگاه 
دانشجو و اس��تاد در فرهنگ دینی اسالم، گفت: 
اس��تاد از جایگاه��ی رفیع در آم��وزه های دینی 
اسالم برخوردار است، اما اساس استادی و معملی 
صداقت اس��ت. دانش��جویان نیز باید در همه جا 
نش��ان بدهند که دانشجو قش��ر فرهیخته است. 
شخصیت دانشجویان باید نشان دهنده دانشگاهی 
ب��ودن و الگوی��ی ب��رای جامعه باش��ند و باید به 
 گونه ای باش��د که ما به دانش��جویان خود افتخار 

کنیم. 

حجه االسام و المسلمين ميردامادی: 

بی توجهی به معنویت نتیجه ای جز سقوط ندارد 

رييس دانشگاه در جمع دانشجويان ورودی جديد کارشناسی ارشد پرستاری:

هرکار خیری که انجام دهید در جایی به کمک شما خواهد آمد
 :»نتیجه زحمات انس��ان هیچ گاه از بین 
نخواهد رفت، هر کار خیری که در زندگی انجام 
دهی��د، همان کار خی��ر در جای��ی از زندگی به 

کمک شما خواهد آمد.«
دکترفروغی ابری که در جمع پذیرفته ش��دگان 
جدید رش��ته های کارشناسی ارش��د پرستاری 
واح��د اصفهان، س��خن می گفت، ب��ا بیان فوق 
افزود: از اینکه خداوند متعال به شما این فرصت 
را داده اس��ت که بهترین لحظات و ساعات عمر 
خود را به تحصیل و کس��ب علم بپردازید بسیار 

شاکر و سپاسگزار باشید.
دبیر هیأت امنای دانش��گاه آزاد اسالمی اصفهان 
 اظهار داش��ت: کاری که ش��ما پرس��تاران انجام 
می دهید بسیار با ارزش است و اجر و پاداش آن 
هم با محاس��بات مادی قابل جبران نیست و اجر 
کار ارزش��مند ش��ما را که درد انسانی دردمند را 
می کاهید و شب ها تا به صبح از بیماری مراقبت 

می کنید فقط و فقط با خدای متعال است.
دکتر فروغی ابری خطاب به دانش��جویان جدید 
دوره کارشناسی ارشد پرستاری با تأکید بر اینکه 
در تمامی امور زندگی خود نظم را حاکم س��ازید 
ت��ا همواره موفق باش��ید افزود: برق��راری نظم و 
مدیریت زمان، داش��تن عالق��ه و انگیزه باال رمز 
رسیدن به اهداف متعالی و پیشرفت انسان است.

ریی��س دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اصفهان 
)خوراس��گان( خاطر نشان س��اخت: برنده نهایی 
در مراحل مختلف زندگی کس��ی است که بیش 
از دیگران به اخالق و رعایت ش��ؤون انس��انی و 
اس��المی پایبند باشد، زیرا کس��ی که خود را در 

حسن اخالق قرار می دهد، برای همیشه خود را 
در مقابل صدمات بیمه کرده است.

دکتر فروغی ابری به دانش��جویان گفت: فرصت 
خدمت به دیگران نعمتی است که خداوند متعال 
آن را ب��ه برگزی��دگان خود عطا م��ی کند اما به 
عنوان یک تجربه شخصی به شما عزیزان، توصیه 
می کنم هر کاری که از دس��تتان س��اخته است 
ب��رای کمک به هم نوع خود انجام دهید. خدمت 
به مردم، جلب رضایت مردم، پاس��خگو بودن به 
نیازهای دیگران، مهم تری��ن عامل تداوم نعمت 

فرصت خدمت است.  
ریی��س دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اصفهان 
)خوراس��گان(، ضم��ن ارائ��ه گزارش��ی کوتاه از 
جای��گاه علم��ی و دس��تاوردهای تحقیقات��ی و 
 پژوهش��ی  واح��د خوراس��گان، افزود: م��ا باید 
فارغ التحصیالنی داش��ته باش��یم ک��ه کارآفرین 

باش��ند و خ��ود »اس��تخدام کننده« باش��ند نه 
»اس��تخدام شونده«؛ لذا دانش��جویان دوره های 
تحصی��الت تکمیلی، تولید علم و پژوهش را باید 
مهم ترین وظیفه خ��ود در دوره تحصیل بدانند. 
دانش��گاه، حمایت از ایده های علمی را رس��الت 
مهم خود م��ی داند و حوزه پژوه��ش و فناوری 
واحد اصفهان)خوراس��گان( با ایجاد بس��ترهای 
مناس��بی مانن��د، ام��کان راه ان��دازی تیم های 
تحقیقاتی و دانش بنیان از جوانان مبتکر، محقق 

و مخترع حمایت می کند.  
در حاش��یه این نشست، دکتر س��ید علی ناجی 
رییس دانش��کده پرستاری و مامایی در گفتگو با 
خبرنگار ما گفت: گروه پرس��تاری و مامایی واحد 
اصفهان، از س��ال 71 فعالی��ت خود را با پذیرش 
دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری و از سال 
72 در مقط��ع کاردانی رش��ته مامایی آغاز کرد 

و از س��ال 85 با تأیید وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی و تصویب دفتر تش��کیالت و 
روش های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 
با عنوان دانش��کده پرس��تاری و مامایی فعالیت 

خود را ادامه داد. 
وی اظهار داش��ت: این دانش��کده در حال حاضر 
ارش��د  در 5 گرای��ش در مقط��ع کارشناس��ی 
پرس��تاری،  یک رشته کارشناس��ی پرستاری  و 
یک رش��ته کارشناس��ی مامایی اقدام به پذیرش 
دانش��جو می کن��د و تاکن��ون بی��ش از 1 هزار 
دان��ش آموخت��ه رش��ته پرس��تاری در مقط��ع 
کارشناس��ی، بیش از 100 دانش آموخته مامایی 
در مقط��ع کارشناس��ی، بال��غ ب��ر 675 دان��ش 
آموخته مامای��ی در مقطع کاردان��ی و افزون بر 
50 دانش آموخته در مقطع کارشناس��ی ارش��د 
 پرس��تاری را به شایس��تگی تقدیم اجتماع کرده 

است. 
 دکتر ناجی افزود: دانش��کده پرستاری و مامایی 
از  با برخ��ورداری  واح��د اصفهان)خوراس��گان( 
کادر هی��أت علم��ی مجرب و داش��تن  امکانات 
و تجهی��زات آموزش��ی بس��یار مناس��ب مانن��د 
آزمایش��گاه های؛ میکروبیولوژی، انگل شناسی، 
ق��ارچ شناس��ی، باف��ت شناس��ی، فیزیول��وژی، 
پاتولوژی، بیوش��یمی، ایمنولوژی، س��رولوژی و  
بخش ه��ای تخصصی؛ آزمایش��گاه مهارت های 
پرستاری، آزمایش��گاه مهارت های مامایی، اتاق 
موالژ، سمعی و بصری، کتابخانه، سایت اینترنت، 
سالن کنفرانس، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی در 
س��اختمانی به مساحت 2 هزار و 600 متر مربع 
در 2 طبقه از فعال ترین دانشکده های پرستاری 
و مامای��ی در س��طح واحده��ای دانش��گاه آزاد 

اسالمی کشور محسوب می شود. 

دکتر فروغی: امروزه منابع انسانی از کمیاب ترین مناببع به حساب می آید و در دنیا منابع انسانی فرهیخته از زمره منابع کمیاب محسوب می شود. راه پیشرفت محدودیت 
سنی ندارد و دانشجویان باید در هر سنی که هستند فرصت حضور خود را در دوره کارشناسی ارشد قدر بدانند



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  پانزدهم 
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حوزه آموزش واحد اصفهان، روی منحنی صعودی پیشرفت
اشاره:

یکی از محوری ترین موضوعات در فضای دانشگاه، آموزش است، هر دانشجویی به دانشگاه قدم می گذارد برای توسعه علم و دانش و آگاهی تالش می کند و در این فرآیند سایر بخش ها 

را  هم به خدمت می گیرد. ورود به دانشگاه و ادامه تحصیالت تا مرحله اخذ مدرک و فراز و نشیب های فراوانی که در این مسیر اتفاق می افتد،  در حوزه مسؤولیت های معاونت آموزشی 

است و نقطه آغازین آن پذیرش و جذب دانشجو است که در ابتدای هر سال تحصیلی اتفاق می افتد. برای آگاهی از کم و کیف فعالیت های انجام شده در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( با دکتر مهران هودجی معاون آموزشی دانشگاه گفت و گویی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد:

در گفت وگو با معاون آموزشی عنوان شد :

دکتر هودجی گفت: اس��تراتژی اصلی م��ا در این مرحله از فعالیت های واحد 
اصفهان )خوراسگان( با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های مناسبی که از آن 
برخورداریم، توس��عه تحصیالت تکمیلی است، در حال حاضر ما در 36 رشته 
کارشناسی، 60 رشته کارشناسی ارشد و 21 رشته دکتری تخصصی، پذیرش 
دانش��جو داریم و تنها در 6 ماه گذشته، 5 رشته را در مقطع کارشناسی ارشد 
به تصویب رس��انده ایم که پذیرش دانشجو در 3 رشته شامل: آلودگی محیط 
زیس��ت، آموزش محیط زیست و زمین شناسی زیست محیطی و در 2 رشته 
برق و توس��عه و بهس��ازی منابع انسانی ان ش��اءا...  از بهمن ماه 92  اقدام به 
دانشجو در رشته دکتری آموزش زبان فرانسه نیز انجام شده است.پذیرش دانش��جو می کنیم. همچنین مراحل اخذ موافقت اولیه برای پذیرش 
وی ب��ا اعالم آمار دانش��جویان فعلی افزود: هم اکنون آمار دانش��جویی ما در 
مجموع مقاطع تحصیلی به 14 هزار 228 نفر رسیده است که با احتساب آمار 
می برند این آمار از 15 هزار نفر فراتر می رود.کس��انی که هنوز ثبت نام نکرده اند و افرادی که در مرخصی تحصیلی به سر 
ایش��ان آمار دانش��جویان را به تفکیک هر یک از مقاطع تحصیلی این چنین 

 21 نفر دوره آموزشی قراردادی؛  36  نفر دوره آموزشی پاره وقت؛  296 نفر در مقطع دکتری تخصصی دندانپزشکی؛ 348 نفر در مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی؛4593 نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته؛ 7734 نفر در مقطع کارشناسی پیوسته؛1302 نفر در مقطع کارشناسی ناپیوسته؛اعالم کرد:
معاون آموزشی دانشگاه خاطر نشان کرد که علیرغم برگزاری کنکور مشترک 
بین دانش��گاه های دولتی و آزاد  در س��ال جاری و با وجود آنکه این واحد به 
دلیل جامع بودن، در مرحله اول، جذب دانش��جوی بدون آزمون نداشت و در 
مرحله بعد نیز تبلیغ چندانی نکردیم، امسال توانستیم 4 هزار 148 دانشجو را 
بی سابقه بوده است.در رشته های مختلف جذب کنیم که این آمار در کل ادوار گذشته این واحد 
وی یادآور ش��د که از این تعداد هزار و 786 نفر در مقطع کارشناس��ی، هزار و 
823 نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، 289 نفر در مقطع کارشناسی 
ناپیوسته، 91 نفر در مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی و 159 نفر در مقطع 
رویکرد  دانشگاه به توسعه تحصیالت تکمیلی است.دکتری تخصصی ثبت نام ش��ده اند که نگاه اجمال��ی به همین آمار حاکی از 
عمران با 276 نفر، حقوق 238 نفر و معماری 223 نفر اعالم کرد.دکتر هودجی باالترین آمار جذب دانش��جویان امس��ال را به ترتیب در رشته 
ایش��ان با اش��اره به کاهش استقبال از بعضی رش��ته ها و افزایش آن دررشته 
های  دیگر خاطرنش��ان کرد الزم اس��ت که یک بازنگری کلی در رشته های 
دایر در دانش��گاه داشته باش��یم و از طریق راه اندازی رشته های میان رشته 
ای، کاربردی کردن برخی رش��ته ها که قابلیت الزم را برای این کار دارد و 
همچنین تأس��یس رش��ته هایی که تولید مهارت دانش فنی و کارآفرینی 
می کند کاس��تی های موجود را کاهش دهیم تا در آینده با مشکل مواجه 

نشویم.
وی افزود: با توجه به افزایش آمار کلی دانش��جویان، بزرگترین مشکل ما 
تأمین فضای آموزش��ی الزم است به ویژه افزودن کارگاه ها و آتلیه های 
سال جاری تا حدودی این نیاز مرتفع شود.معماری که امیدواریم با تکمیل س��اختمان جدید معماری در بهمن ماه 
معاون آموزش��ی دانش��گاه ضمن یادآوری این که جمعیت کالس های 
مقطع ارش��د و دکتری بیش از حد اضافه شده است گفت: برای کنترل 
این موضوع دو تمهید اندیش��یده شده  تا به کیفیت این دوره ها لطمه 
ای وارد ش��ود، اول آنکه بعضی  از آنها را زمان بندی کرده ایم که در 
اوقات متفاوتی به آنان سرویس آموزشی بدهیم و ثانیاً بعضی از آنها به 
چند گروه تقسیم شده اند که بتوانیم خدمات آموزشی الزم را به آنان 
ارائ��ه کنیم. وی افزود: در همین زمینه با کمبود تجهیزات هم مواجه 
هم رفع می شود.هس��تیم که با عنایت رییس دانش��گاه ان شاءا... به زودی این مشکل 
دکتر هودجی به آمار هیأت علمی مدعو در این واحد  در سال جاری 
پرداخت و گفت آمار حق التدریس های ما به بیش از 800 نفر رسید 
است و ما در مجموع هزار و 120 نفر استاد داریم که نسبت استاد به 
دانشجو در مقایسه با استانداردهای کشور وضع بسیار خوبی است.

نس��بت استاد به دانشجو در اغلب رشته ها مطابق استاندارها است 
از دکتر هودجی س��وال کردیم که ورود دانشجویان بدون آزمون استاندارد هم فراتر است. نسبت استاد به دانشجو در بعضی رشته ها این واحد دانشگاهی از چهل را  در این واحد  دانشگاهی ثابت نگه داریم. وی یادآور شد: و در بعضی هم بیش��تر اس��ت و ما س��عی کرده ایم نسبت یک به 

 

به دانشگاه آیا در آینده به کیفیت آموزش لطمه نمی زند، وی در پاسخ گفت: 
این بس��تگی به کنترل، نظارت و برنامه ریزی خود  دانش��گاه دارد. از گذشته 
ها وقتی دانشگاه های ما را با کشورهای پیشرفته مقایسه می کردند آن را به 
یک قیف تش��بیه می کردند که در کشورهای پیشرفته دانشجو از دهانه قیف 
وارد می ش��د و مراحل سختی را در ادامه تحصیل تا اخذ مدرک می گذراند؛ 
ولی در کش��ور ما با سختی وارد  دانشگاه می شوند و به راحتی آن را به پایان 
دانشگاه ها است. می رس��اند. این به دلیل عدم وجود دس��تگاه های دقیق نظارتی و ارزیابی در 
در این واحد ما در مرحله اول پذیرش بدون آزمون نداش��تیم. در مرحله دوم 
هم خیلی تبلیغات در این زمینه نکردیم؛ ولی معتقدیم که جذب دانشجو باید 
ضابطه مند باش��د و گرنه در آینده تأثیرات س��ویی بر کیفیت آموزش خواهد 
گذاش��ت و این وضعیت در ر شته های مهارتی و کاربردی از اهمیت بیشتری 
برخوردار است. الزم می دانم تا  با اشاره به یک نکته به عدم نگرانی این واحد 
در پذیرش دانش��جوی بدون آزمون یاد کنم به طوری که آمار ریزش دانشجو 
مش��روطی و اخراجی در واحد اصفهان به نس��بت منطقه باالتر اس��ت و این 
نشان دهنده جدیت و رعایت مسایل مربوط به حفظ کیفیت آموزش است که 
با این شرایط وفق داده و از سطح کیفی الزم برخوردار باشد. همکاران ما همیشه مدنظر داشته اند و دانشجو باید بداند و بتواند که خود را 
با توجه به اینکه در حال حاضر بر خالف گذش��ته که دانش��گاه، دانش��جو را  
انتخاب می کرد و با توجه به ایجاد ظرفیت های جدید در آموزش عالی اکنون 
دانش��جو، دانشگاه مطلوب خود را  انتخاب می کند. می توان پیش بینی کرد 
که واحدهایی که رعایت مسایل کیفی را نمی کنند با مشکل روبرو می شوند و 
رمز اصلی موفقیت دانشگاه ها است. با کمبود شدید  دانشجو مواجه می شوند؛ لذا در آینده، رعایت کیفیت آموزش 
وی در این زمینه افزود: سیستم آموزش عالی کشور با ایجاد بی ضابطه بعضی 
مراکز آموزش عالی دچار مش��کل ش��ده است به طوری که در حال حاضر 44 
واحد پی��ام نور، 29 واحد غیر انتفاعی، 36 واحد علم��ی، کاربردی، 25 واحد  
دانشگاه آزاد اسالمی و 6 واحد دولتی در استان اصفهان فعال هستند که 16/3 
درصد  دانش��جویان استان در دانشگاه های دولتی، 30/2 درصد در واحدهای 
پی��ام نور، 35/6 درصد  در دانش��گاه های آزاد اس��المی، 6/8 درصد در مراکز 
غیرانتفاعی، 4 درصد در واحدهای علمی، کاربردی و 4/5 درصد در آموزشکده 
ها و پژوهش��کده ها، مشغول به تحصیل هستند که واحدهای پیام نور با آمار 
هیأت علمی کم تر از 100 نفر حدود30 درصد دانش��جویان اس��تان را جذب 
کرده اس��ت. در حالی که واحدهای دانش��گاه آزاد اسالمی استان که  بیش از 
2 هزار و 400 نفر هیأت علمی دارند؛ فقط 35 درصد از دانشجویان استان را 
واحدها به خصوص واحد اصفهان )خوراسگان( است. جذب کرده اند که همین ش��اخص ب��ه تنهایی گویای کیفیت آموزش در این 
معاون آموزش��ی دانشگاه در خصوص فرآیند نیازس��نجی رشته ها هم گفت: 
از چند س��ال پیش کمیته ای با عنوان کمیته مطالعات و برنامه ریزی درسی 
تش��کیل دادیم که از نس��بت  خوبی برخوردار اس��ت و از هر گروه و دانشکده 
نماینده ای را به عضویت آن درآوردیم. سرفصل ها را بررسی کردیم. چگونگی 
تأس��یس رش��ته های بین رش��ته ای را مطالعه کردیم و به نتایج خوبی هم 
رسیدیم؛ به طوری که حاصل آن تدوین 4 رشته بین رشته ای شامل: تولیدات 
گلخانه ای که از درون رشته باغبانی متولد شده است و پذیرش دانشجوی آن 
هم اکنون از باغبانی بیش��تر اس��ت و البته خود رشته باغبانی را هم تخصصی 

کردیم و در مقطع کارشناسی ارشد برای آن 6 گرایش راه اندازی کردیم.
دومین رش��ته، رشته ش��یمی محیط زیست بود که بس��یار کاربردی است و 
نخستین بار در کشور توسط این واحد تدوین شده است. این رشته که کاربرد 

زیادی در فضاهای صنعتی دارد، به تدریج از سوی داوطلبان آموزش عالی در 
داریم و در فکر راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد آن هم هستیم.حال شناخته شدن است و ما سومین سالی است که برای آن پذیرش دانشجو 
رش��ته بعدی بیوتکنولوژی تولید مثل دام اس��ت که ترکیبی از دامپزش��کی، 
دامپروری و زیست شناسی)علوم جانوری( است که با همکاری مؤسسه رویان 
تدوین ش��ده است و مراحل تصویب آن در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد انجام 

شده و برای تصویب نهایی به وزارت علوم و تحقیقات ارائه شده است.
رشته تربیت تکنسین تعمیر و نگه داری بالگرد هم از دیگر رشته های مصوب 
م��ا بوده که به درخواس��ت هوانی��روز آن را دنبال کردیم. با ای��ن دیدگاه که 
تکنس��ین های این رشته در هوانیروز چندین هزار ساعت دوره می گذراندند؛ 
ولی به دریافت مدرک منجر نمی شد و امکان ادامه تحصیل هم نداشتند، هر 
چند مهارت الزم را پیدا می کردند، ما این رش��ته را  در س��طح   فوق دیپلم 
تدوی��ن کردیم. البته کاربرد این رش��ته فقط به هوانیروز و ارتش محدود نمی 
ش��ود و امروزه در بسیاری از س��ازمان های خدمات رسان مانند: هالل احمر، 
پلیس راه، صدا و سیما و شرکت های دولتی و خصوصی کاربرد دارد که الزم 
اس��ت مورد توجه قرار گیرد. به هر حال این رش��ته را در اس��تان به تصویب 
مرحله جذب دانشجو برسد.رس��اندیم و در حال پیگیری س��ایر مراحل قانونی آن هس��تیم تا ان شاءا... به 
دکتر هودجی در باره پاس��خگویی به درخواس��ت هایی که برای رش��ته های 
هنری وجود  دارد یادآور ش��د که اقدامات گس��ترده ای در این زمینه در حال 
انجام اس��ت از جمله آنکه معماری را در سطح مقطع کارشناسی ارشد توسعه 

 
داده ای��م. رش��ته شهرس��ازی را در مقطع کارشناس��ی دایر ک��رده ایم. برای 

 
راه اندازی مقطع دکتری معماری اقدامات الزم را انجام داده ایم. رشته نقاشی  
که در سال های گذشته در این دانشگاه وجود داشته و به دلیل بروز مشکالت 
برای تأمین هیأت علمی متخصص موفق نبود به دلیل درخواست های فراوان 
در  دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. همچنین فلس��فه هنر را مورد توجه قرار 

 
داده ای��م. طراحی ش��هری و طراحی داخلی هم از اقدام��ات بعدی ما در این 
خصوص اس��ت و بنا داریم که دانش��کده هنر و معماری را به طور مستقل به 
تصویب برس��انیم. وی در ادامه گفت: اخیراً در دیداری که با ش��هردار اصفهان 
انجام شد، موضوع تأسیس دانش��کده شهرداری را که بتواند نیازهای مختلف 
شهرداری ها را تأمین کند مطرح شد که در مرحله مذاکره قرار دارد. همچنین 
در این فرآیند انواع هنرهای دستی و تجسمی و رشته هایی مانند اکوتوریسم 
مورد مطالعه قرارگرفته اس��ت. همچنین در رش��ته های مرمت بنا و اش��یاء و 
احیای بافت های تاریخی در س��ال آینده در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو 

 

می پذیریم.
معاون آموزشی دانشگاه در ادامه به موضوع رشته های علوم ارتباطات پرداخت 
و افزود: بنا داریم در کنار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به طور مستقل 
رش��ته های علوم ارتباطات، روزنامه نگاری و مدیریت رس��انه را که متقاضی 
دانشجو داشته باشد.زیادی دارد  دایر کنیم که در س��ال 93 در مقطع کارشناس��ی ارش��د پذیرش 
حدود 51 نفر ثبت نام در این رشته داشته ایم.دکتر هودجی به آمار باالی پذیرش در مقطع ارشد پرستاری هم اشاره کرد که 
وی به استاندارد فضای آموزشی یک نفر )دانشجو( به ده متر مربع است اشاره 
کرد و یادآور ش��د که با این حس��اب ما حداقل به 140 هزار مترمربع فضای 
آموزشی نیاز داریم که برای تأمین آن اقدامات جدی باید صورت گیرد. ایشان 
اضافه می شود، از لزوم آمادگی برای تأمین نیازهای آنان یاد کرد.با پیش بینی اینکه در حدود 500 نفر دیگر در بهمن ماه به آمار دانشجویی ما 
دکتر هودجی تأس��یس دانش��کده فنی، مهندس��ی شامل: رش��ته های برق، 
کامپیوتر و عمران را به عنوان هشتمین دانشکده مصوب این واحد، از اولولیت 
های دانشگاه دانست که در حال پیگیری است. وی با اشاره به اینکه در موضوع 
توسعه، مشکل بزرگ ما تأمین فضای آموزشی است، ابراز امیدواری کرد که با 
افزایش جمعیت دانش��جویی و سیاست های مناسبی که دانشگاه آزاد اسالمی 
اتخاذ می کند تأمین این امکانات ش��تاب بهتری بگیرد؛ زیرا بر اساس ضوابط 
رسیدن  به حد نصاب 500 نفر عضو هیأت علمی، 10 دانشکده مصوب و بیش 
از 15 هزار دانش��جو و کس��ب امتیاز باالی 2000، س��بب می شود که درجه 
دانش��گاه به جامع مس��تقل ارتقاء پیدا کند. وی خاطر نشان کرد که در سطح 
کش��ور تنها واحد علوم و تحقیقات تهران این ش��رایط را دارد و ما هم در این 
رابطه از نظر تعداد دانشجو و عضو هیأت علمی همچنین امتیاز الزم، وضعیت 
مناسبی داریم و با تأمین فضای آموزشی در مدت کوتاهی می توانیم دانشکده 
درجه جامع )ج( در حال ارتقاء به درجه جامع )ب( است.های این واحد را به عدد 10 برسانیم؛ ضمن اینکه این واحد  در حال حاضر از 
دکتر هودجی در پایان از تالش ها و حمایت های رییس محترم واحد، جناب 
آق��ای دکتر فروغی و تمامی معاونین، مدیران و دس��ت ان��درکاران مجموعه 
دانش��گاه که بس��تر الزم را برای توس��عه آموزش دانش��گاه فراهم کرده اند  و 
همچنین دوس��تانی که در ماهنامه نس��یم دانش��گاه زمینه انعکاس مطلوب 

 
فعالیت ها، دستاوردها و موفقیت ها را فراهم آورده اند تشکر و قدردانی کرد.
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مدیریت فرهنگی و فوق برنامه:
 هدف از تشکیل این دفتر گسترش فعالیت های فوق برنامه، 
س��اماندهی استعدادهای دانشجویان در زمینه های فرهنگی 
و ایجاد انگیزه الزم در آنها برای کار در فضایی، جدا از رشته 
درس��ی و ورود به عرصه هایی است که احیاناً سابقه فعالیت 
در آن را نداش��ته اند و گاهی مسیر ش��غلی جدیدی را برای 

آنها می گشاید. 
کار فرهنگ��ی ظرافت های خاص خ��ود را دارد. این معاونت 
سعی کرده، دانشجویان عالقه مند را در  گروه های فرهنگی 
و هنری متعدد در داخل دانش��گاه س��ازماندهی کند به گونه 
ای که بتوانند هدف های سالم و ارزشمندی را دنبال کنند تا 
از گرایش به مؤسس��ات و مراکزی که چندان وضعیت روشن 

و مطمئنی ندارند اجتناب شود. 
در این مس��یر سعی شده است تا با ایجاد کانون های متعدد 
فرهنگی، هنری و همچنین هم��کاری نزدیک با هیأت های 
مذهبی یا تش��کل های سیاسی و بس��یج دانشجویی، تعامل 

سازنده ای با دانشجویان برقرار شود.

معرف��ی کان��ون ه��ا و مراک��ز فرهنگ��ی و هن��ری 
دانشجویی

کانون تأتر
کانون تأتر دانش��گاه، )انجمن همای سعادت( از قدیمی ترین 
کانون های هنری است کند که در حال حاضر به دبیری آقای 
محمد اسماعیل عطایی در زمینه نمایش فعالیت می کند. این 
کانون تا کن��ون کارهای ارزش��مندی را تولیدکرده و به روی 
صحنه برده اس��ت که از آن جمله می توان به، موسم عاشقی 
پروانه ها با موضوع ش��ناخت بیش��تر وقایع عاشورا اشاره کرد 
که بازتاب بسیار خوبی در دانشگاه و خارج از آن داشته است. 
همچنین نمایشی در زمینه شناخت معضالت اعتیاد با عنوان 
اوهام به کارگردانی آقای محس��نی و کار دیگری در زمینه آثار 
مخرب ماهواره و شبکه های اجتماعی بر خانواده که نخستین 
بار به صورت تأتر خیابانی اجرا شد و استقبال خوبی از آن شد 
و همچنین چند میان پرده طنز که به مناس��بت های مختلف 
اجرا شده اس��ت. با اهتمام این کانون برای اولین بار در سطح 
آن دسته از دانشگاه های آزاد که رشته فیلم ندارند، یک فیلم 
نیمه بلند با موضوع پرداختن به مشکالت اجتماعی دانشجویان 
تولید ش��د ک��ه کارگردانی آن را آقای حامد توس��لی بر عهده 
داشت و عوامل هنری و اجرایی آن هم از دانشجویان دانشگاه 
بودند. این فیلم تاکنون چند بار اکران دانشجویی داشته است 
و قرار است تا در جشنواره فیلم دانشجویی شرکت داده شود. 
برگ��زاری دوره های آموزش بازیگری، نمایش��نامه نویس��ی و 
فیلمنامه نویس��ی از دیگر فعالیت های این کانون به حس��اب 

می آید. 

کانون موسیقی دانشگاه 
دبیر این کانون، آقای غالمرضا شهسواری از دانشجویان نخبه 
رشته دندانپزش��کی دانشگاه است. با توجه به خط قرمزهای 
موس��یقی فعالیت دراین زمینه بسیار حساسی و خطیر است 
که وی به همراه س��ایر دانشجویان عضو کانون توانسته اند با 
دقت و هنرمن��دی کار خود را به گونه ای مدیریت کنند که 
اینگونه حساسیت ها به تبدیل به اعتماد سازنده شود. تولید 
و اجرای قطعاتی همچون: اپ��را تأتر امام رضا)ع( با همکاری 
ش��هرداری اصفهان و اجرای آن در باغ نور به مدت ده ش��ب 
با همکاری کانون تأتر دانش��گاه که به صورت زنده انجام شد 
و به زیباترین ش��کل، شناختی از امام رؤوف را به دست داد، 
از کارهای موفق این گروه به حس��اب می آید. س��رود ستاره 
های خاکی با موضوع دفاع مقدس، یک سرود در باره جایگاه 
روز معلم و چند قطعه دیگر با موضوعات متنوع و در س��طح 
باالی حرفه ای از دیگر تولیدات هنری این کانون به حس��اب 

می آید. 
هم اکنون نیز این گروه در حال آماده شدن برای شرکت در 
جشنواره موسیقی فجر اس��ت که در صورت احراز موفقیت، 
می تواند افتخار و اعتبار ویژه ای برای خود و دانشگاه کسب 

کند.

گروه نشریات دانشجویی
دبی��ری ای��ن کانونبه عهده خان��م الهام کریمی ب��وده که به 
دنبال فارغ التحصیل شدن ایش��ان آقای محسن سیفی این 

مس��ئولیت را بر عهده گرفته است. فعالیت در این عرصه نیز 
یکی از پرمخاطره ترین و در عین حال پرطرفدارترین برنامه 

های دانشجویی است. 
نش��ریاتی مانن��د، آفت��اب مهربانی،م��ا و ش��ما، ن و القل��م، 
چهلس��تون و عنوان های مختلف دیگر، با رویکرد اجتماعی، 
دینی ونشریه طنزکده با گرایش طنزاجتماعی و آخرین آنها 
پارازیت مثبت که در مرحله کسب مجوز قرار دارد از تولیدات 

فرهنگی این گروه به حساب می آید. 
موضوع نظارت کیفی بر چاپ نشریات نیز از این ترم بر عهده 

این گروه قرار گرفته است. 
برگزاری دوره های آموزش��ی ش��امل: فتوش��اپ، طراحی و 
صفح��ه آرای��ی، ویراس��تاری و در آین��ده نزدی��ک هم دوره 
آموزشی دیگری را با عنوان تولید نشریات دانشجویی از دیگر 

اقدامات این گروه. 

کانون صنایع دستی و آثار هنری 
دبیری این کانون را هم آقای س��جاد اش��رف عهده دار است. 
هدف از شکل گیری این کانون جذب دانشجویان عالقه مند 
به رشته های هنری است و تمامی رشته های صنایع دستی 

و هنرهای تجسمی را پوشش می دهد. 
برگزاری چندین نمایشگاه در سطح دانشگاه و منطقه و کسب 
عنوان اول منطقه در 5 سال متوالی، برگزاری نمایشگاه های 
اختصاصی مانند عکس، نقاش��ی و غیره از فعالیت های دیگر 

این کانون است. 
کان��ون صنایع دس��تی و آثار هنری همچنی��ن چندین دوره 
آموزش��ی از جمله: نقاشی رنگ و روغن، نقاشی با مداد رنگی 
را برای دانشجویان برگزار کرده است و دوره مینا و میناکاری 

را هم در دستور کار آینده خود دارد. 
کانون موسیقی سنتی 

دبیراین کانون هم آقای نش��می است و هدف از تشکیل این 
کانون جذب و سازماندهی دانشجویان عالقه مند به موسیقی 
س��نتی و اجرای قطعات موسیقی در مراسم و مناسبت های 
مختلف در دانش��گاه اس��ت. این کانون در بیرون از دانشگاه 
هم به ویژه برای مراکز خیریه و بهزیس��تی با کمترین هزینه 
ممکن برنامه هایی را اجرا کرده و از نظر انسجام گروهی یکی 

از بهترین گروه های هنری دانشگاه است. 

کانون فیلم دانشگاه 
این کانون با مسئولیت آقای محمد مهدی محمدی کار خود 
را آغ��از ک��رد و پس ار فارغ التحصیلی ایش��ان، دبیری آن را 
آقای محمدرضا عابدی عهده دار اس��ت. هدف از تشکیل این 
کان��ون اکران جدیدترین فیلم های ای��ران و جهان به همراه 
برگزاری جلس��ات نقد و بررسی آن است. تاکنون فیلم هایی 
نظیر آرگو، فیلم های منتخب شهاب حسینی و عسل بدیعی 
و فیلم های متنوع دیگر از اکران های این کانون بوده اس��ت. 
این کانون آرشیو کاملی از فیلم های منتخب جهان و ایران را 
آماده کرده است که در آینده نزدیک در ویدئو کلوپ دانشگاه 

عرضه می شود. 

دوره های آموزشی 
دانشجویی این کانون نیز شامل:  نقد فیلم و بازیگری بوده است.

کانون گفتمان دانشجویی 
دبیر این کانون خانم س��تاره جاللی اس��ت و هدف از ش��کل 
گیری این کانون ترویج گفتمان دانش��جویی و نقد و بررسی 

مشکالت دانشجویان در داخل و خارج دانشگاه است. 
این کانون یکی از پرطرفدارترین گروه ها در بین دانشجویان  
به حس��اب می آید. نقد و بررس��ی رس��انه ها و ش��بکه های 
اجتماعی که اخیراً توس��ط کانون برگزار شده، بررسی روابط 
دختر و پسر فرصت ها و تهدیدها آن، موضوع ضرورت حجاب 
و عفاف در جامعه و راهکارهایی برای ازدواج دانش��جویان که  
ب��ا همکاری دانش��کده کش��اورزی برگزار می ش��ود از دیگر 
موضوعاتی بوده که این کانون به آن پرداخته اس��ت. جلسات 
حضوری کانون هر دو هفته یکبار، در روزهای چهارش��نبه به 
صورت آزاد و دوستانه و با حضور یک کارشناس خبره مرتبط 

با موضوع برگزار می شود. 

کانون رادیو دانشجو )رادیو باران( 
دبیر این کانون خانم فاطمه امیداله اس��ت و ابتکار تش��کیل 
آن برای اولین بار در س��طح دانشگاه های آزاد با هدف آشنا 
کردن و اطالع رسانی دانشجویان با توانمندی ها، موفقیت ها 
و دستاوردها س��ایر دوستانشان توسط دانشجویان این واحد 
انجام ش��ده اس��ت. بررسی مشکالت دانش��جویان و دانشگاه 
و انعکاس صدای دانش��گاه از فعالیت ه��ای دیگر این کانون 

محسوب می شود. 
پخش برنامه های رادیو باران در چند زمینه انجام می ش��ود 
از جمله: رادیو مسجد که قبل از پخش اذان ظهر صورت می 
گیرد، اجرا و پخش برنامه هایی در سرویس های دانشجویی 
هن��گام صب��ح با ه��دف ایجاد نش��اط و ش��ادی و انگیزه در 
دانش��جویان و رادیو دانش��گاه که برنامه ه��ای آن در فضای 
عمومی و یا س��لف دانشجویی با اطالع رسانی به دانشجویان 
پخش می ش��ود. این کانون برای دسترسی بهتر دانشجویان 
ب��ه برنامه های تولیدی خود در نظ��ر دارد تا در آینده، رادیو 
اینترنتی را راه اندازی کند که در نوع خود جالب توجه است. 
س��اخت تیزر به مناسبت جشن ها و برنامه های مختلف نیز 
بر عهده این کانون اس��ت و برگ��زاری دوره های گویندگی و 
بازیگری رادیو از برنامه های دیگری اس��ت که توسط کانون 

رادیو پیگیری می شود. 

کانون خبرنگاری )خبر برتر(
ای��ن کانون ب��ه دبیری خان��م محبوبه محبوبی��ان و با هدف 
پوش��ش خبری برنامه های دانشگاه شکل گرفته است. هدف 
در این کانون تقویت مهارت دانش��جویانی است که بخواهند 
در فضای خبر و اطالع رسانی با روابط عمومی و نشریه نسیم 
دانشگاه همکاری داشته باشند تا به خوبی بتواند ارتباط الزم 
را بین بدنه دانشجویی و دانشگاه برقرار سازند. پوشش خبری 
برنامه هایی نظیر مراسم تجلیل از فعاالن فرهنگی و همایش 
مدیران و کارشناسان ستاد ش��اهد از فعالیت های اولیه این 
کانون اس��ت و به زودی دوره هایی را در زمینه خبرنویس��ی، 

روزنامه نگاری و خبرنگاری برگزار می کند. 

کانون خوشنویسی )ندای قلم9(
دبی��ر این کانون خانم مهناز نوری اس��ت و ب��ا هدف جذب 

عالق��ه مندان به هنر خوشنویس��ی در دانش��گاه و برگزاری 
دوره های خط تحریری و خط تزئینی تأس��یس ش��ده است. 
برپایی نمایش��گاه های تخصصی برای دانش��جویان و شرکت 
 در نمایشگاه های تخصصی خط در سطح منطقه و برگزاری 
دوره های آموزشی خط از برنامه های کانون خوشنویسی به 

حساب می آید. 

کانون شعر و موسیقی
کانون ش��عر و موسیقی با مس��ئولیت آقای سعید قائد امینی 
اداره می ش��ود و به نوعی با انجمن ادبی بهار که بیش از 13 
سال است در دانش��گاه فعالیت می کند، ارتباط دارد. جذب 
 ش��اعران جوان و برپایی جلس��ات شعر که به صورت هفتگی 
س��ه ش��نبه ها بر پا می ش��ود و اداره آن را اس��تاد مصطفی 

هادوی برعهده دارد از جمله برنامه های این کانون است. 
ع��الوه بر کان��ون هایی که آنرا معرفی کردی��م مدیریت امور 
فرهنگ��ی و ف��وق برنام��ه، هم��کاری نزدیکی ب��ا  مجموعه 
 ه��ای مذهبی دانش��گاه از جمله کانون مهدوی��ت به دبیری 
آقای مقضی دارد و در نشس��ت هایی مانند مهدویت و انتظار 
ب��ا این مراکز هم��کاری می کند. همچنی��ن هیئت مذهبی 
 دانش��جویی محمدرس��ول ا...)ص( ب��ه دبیری آق��ای معین 
گرک یراقی که در برپایی جش��ن س��الگرد ازدواج امام علی 
و حض��رت فاطمه )س(، دعای عرفه، مراس��م دهه فاطمیه و 
دهه محرم و پوش��ش مذهبی سایر برنامه ها و مناسبت های 

مذهبی فعالیت می کند با همکاری این مدیریت است. 
برگ��زاری اردوهای دانش��جویی ب��ه مقصد مش��هد مقدس 
 و کرب��الی معل��ی ی��ا اردوه��ای تفریحی فرهنگ��ی از دیگر 
فعالیت های این مدیریت اس��ت که با هم��کاری گروه های 

دانشجویی یاد شده انجام می شود. 
تعامل با سه تشکل فعال سیاسی دانشجویی در داخل دانشگاه 
ش��امل، تش��کل الغدیر به دبیری آقای سعید شریفی، تشکل 
امیرالمومنین)ع( به دبیری آقای جعفری و تش��کل حضرت 
زین��ب)س( به دبیری خانم صالح��ی و همکاری در برگزاری 
مراس��م فرهنگی و ارتباط مس��تمر با معاونت دانشجویی در 
اجرای برنامه هایی همچون جشن غدیر، جشن میالد حضرت 
زه��ر )س( و همایش ش��ناخت روز مباهله، بخش دیگری از 

فعالیت های مدیریت فوق برنامه است.
 ارتباط س��ازنده و مس��تمر با بسیج دانش��جویی با فرماندهی 
آق��ای محمد مهدی کریمی و همکاری با پایگاه های بس��یج 
دانش��گاه که از فعال ترین مراکز در سطح منطقه به حساب 

می آیند، از دیگر اهداف این مدیریت است. 
اع��زام اردوه��ای کارمن��دی، اس��اتید منتخ��ب فرهنگی و 
دانش��جویی به مش��هد مقدس به صورت س��الیانه، برقراری 
تورهای گردشگری ابیانه، شیراز، شرکت در جلسات مختلف 
فرهنگ��ی در س��طح دانش��گاه و ح��وزه های بی��رون از آن، 
 تشکیل ش��ورای فرهنگی دانشگاه هر دو هفته یکبار، تدوین 
فعالیت ه��ای فرهنگی در طول ترم و تنظیم تقویم فرهنگی 
فعالیت های دانش��گاه در طول نیم سال از دیگر بخش هایی 

است که این دفتر به آن می پردازد.
به گفت��ه آقای کمالی انجام این حج��م از فعالیت ها نیاز به 
س��ازماندهی یک مجموع��ه بزرگ دارد که م��ا تنها با ایجاد 
اعتماد به نفس در  دانش��جویان و مش��ارکت خوبی که بین 
خ��ود  و دانش��جویان ایجاد کرده ایم توانس��ته ایم با حداقل 
امکان��ات آن را عملیات��ی کنیم. وی از اعتم��اد به جوانان به 

عنوان یک سرمایه بزرگ نام برد.
وی پشتیبانی همیشگی آقای دکتر اسماعیلی معاون محترم 
 فرهنگ��ی دانش��گاه که زمین��ه خوبی را برای رش��د اینگونه 
فعالیت ها هم��وار می کند قدردانی ک��رد و تالش بی دریغ 
هم��کاران این معاونت و دیگر مجموعه های دانش��گاه را در 

این ارتباط ستود.
ایشان خاطرنشان کرد که هادی و حامی اول ما در همه این 
 برنام��ه ها رییس محترم دانش��گاه  جناب آقای دکتر فروغی 
می باش��ند که وجود ایشان غنیمتی برای مجموعه محسوب 
می ش��ود و اهتمام ایشان به امور فرهنگی همیشه راهگشای 

این معاونت بوده است.
آقای کمالی در پایان ضمن تشکر از خانم یوسفی و مدیریت 
قبلی این دفتر آقای س��عید امینی و تالش های بسیار ایشان 
از همه دانش��جویان به ویژه دانشجویان ورودی جدید دعوت 
کرد تا با اس��تقبال از برنامه های متنوع این مدیریت به رونق 

و پویایی هر چه بیشتر آن کمک کنند.

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه در یک نگاه
اشاره:

انسان از عالقه و استعدادهای چندجانبه و متنوعی برخوردار است و شکوفایی او در یک زمینه، 
وی را از پرداختن به سایر آنها بی نیاز نمی کند. در اطراف خود ده ها و شاید صدها نمونه دیده 
ایم که فردی در رشته ای خاص به مراتب اعال رسیده و در عین حال در یک یا چند رشته هنری 

نیز به موفقیت های ارزشمندی دست یافته است. در واقع هدایت انسان به سوی یک رشته 
در زمان ما بیشتر کاربرد یک نظم اجتماعی دارد نه اینکه شناخت جامعی از او به دست داده 

باشد. 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( نیز بر اساس رسالت خود در بخش مدیریت 

امور فرهنگی و فوق برنامه در حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه تمهیدات وسیعی اندیشیده 
است تا نیازهای گوناگون فرهنگی دانشجویان را پاسخ داده باشد. برای آشنایی دانشجویان 

عزیز به ویژه ورودی های جدید با این برنامه ها آقای مجید کمالی، مدیر امور فرهنگی و فوق 
برنامه دانشگاه توضیحاتی را ارائه داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم:

کار فرهنگی حاشیه ها و 
ظرافت های خاص خود را 
دارد و ما هم سعی کرده 

ایم با توجه به این مالحظات 
دانشجویان عالقه مند را 

در گروه های مختلف هنری 
سازماندهی کنیم.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  پانزدهم 
7 مهر ماه 1392

اشاره:
 خانواده خاستگاه همه است و ما با استفاده از غنیمت هایی که از آن اندوخته ایم، وارد حیطه 

های مختلف اجتماعی می شویم و نقشی را برای مشارکت در امور اجتماعی می پذیریم؛ اما 
گاهی عناصر خانواده با مسایلی مواجه هستند و نمی توانند تکلیف خود را آنگونه که شایسته 
مقام انسان است انجام دهند. گاهی آسیب ها و تهدیدها خرمن خانواده یا یکی از اعضای آن 

را به آتش می کشد. گاهی گذر از خانواده به اجتماع آسیب زا است. گاهی پذیرش 
نقش های اجتماعی با تهدید و مشکل مواجه می شود و ده ها، اما و اگر و مسئله دیگر که 

اجتماعات امروزی از آن رنج می برند، به خانواده نیز آسیب می رساند. همانگونه که جسم 
انسان در معرض انواع بیماری ها است و نمی توان تصور کرد که انسانی در طول عمر بیمار 
نشود و یا اگر شد به درمان او توجهی صورت نگیرد، روح و روان انسان هم به طریق اولی 
مواجه با انواع امراض و تهدیدها است که هم باید این امراض شناخته شود، هم تهدیدها 

مورد مطالعه قرار گیرد و ابعاد آن روشن شود و هم بیماری های روحی و اجتماعی به درستی 
درمان شود. این همه موضوع، علوم مهمی است که در طی قرون متمادی بشر را درگیر خود 

کرده است.

مشاوره و راهنمایی، نقش اصلی پدر و مادر

خانواده

ماهنامه نس�يم دانش�گاه برای ارائ�ه خدمات 
کاربردی به مخاطبان فرهيخته خود بنا به توصيه 
مدير مس�ؤول محترم از اين شماره مباحثی را 
در اين زمينه در دس�تور کار خ�ود قرار داده و 
در هر ش�ماره ب�ه موضوعی خواه�د پرداخت. 

م�ا در اين فرآيند از دانش و تجربه اس�تادان و 
کارشناسان خبره بهره می گيريم و اميدواريم، 
نس�يم هدايت آنان طراوت بخ�ش لحظه های 
زندگی همه عزيزان باش�د. از مخاطبان گرامی 
به وي�ژه دانش�جويان عزيز هم انتظ�ار داريم 

ت�ا  با طرح مس�ائل، ابهامات و مش�کات خود 
فرص�ت بهره من�دی بهتر و بيش�تر از راه حل 
های مشاوران ما را فراهم آورند و به خود و اين 
جامعه دانش�گاهی کمک کنند تا مش�کات را 
عالمانه درمان کنند. در اين ش�ماره در خدمت 

دکتر احمدعلی فروغی ابری رييس دانشگاه و 
مدير مس�ؤول ماهنامه نسيم دانشگاه هستيم 
تا از رهنمودهای ايش�ان در خصوص س�طوح 
 مختلف رواب�ط متقابل خانواده و فرزندان بهره 

بگيريم.

دکت��ر فروغی در زمینه نق��ش خانواده بر تربیت 
فرزن��دان م��ی گوی��د: تعام��ل خانواده ش��امل 
پ��در، م��ادر و فرزندان ب��ا جامع��ه و همچنین 
دانش��گاه که بخش��ی از جامعه به حس��اب می 
و  روانشناس��ان  آی��د هم��واره در دس��تور کار 
جامعه شناس��ان قرار داشته اس��ت تا با بررسی 
 آن ب��ه ش��کل گیری ی��ک جامعه س��الم کمک 

کنند.
دکت��ر فروغی اف��زود: اغلب، به دلی��ل نا آگاهی 
از جای��گاه  خان��واده  و نحوه تعام��ل با فرزندان 
 و چگونگ��ی برخ��ورد صحی��ح و اثربخ��ش ک��ه 
آس��یب هایی ب��ه وجود آید که گاه��ی ابعاد آن 
فاجع��ه بار اس��ت. وی به یک تقس��یم بندی در 
احادیث معتبر اس��امی اشاره کرد  و یادآور شد 
که بسیاری از احادیث که سابقه ای چندین صد 
ساله دارد با  یافته های جدید علم امروز مطابقت 
پیدا می کند. به عنوان نمونه، حدیثی وارد شده 
که دو دهه زندگی انس��ان را به س��ه دوره هفت 
ساله تقسیم می کند، در هفت سال اول کودکی 
که فرزندان ما با غلبه و اوج هیجانات احساس��ی 
مواجه هس��تند پدر و مادر ها ب��رای تربیت آنها 
وظیفه ای دارند که ب��ه گونه ای با آنان برخورد 
کنند که موجب��ات نگرانی و ناراحتی آنها فراهم 
نش��ود نه اینک��ه کارها و تمایات غل��ط آنان را 
تمکین کنن��د و یا به تقوی��ت آن بپردازند بلکه 
ب��ا دقت و ظرافت با فرزن��دان خود کنار بیایند و 
اجازه بدهند که نیازهای احساس��ی این دوران از  
زندگی بچه ها مس��تغنی ش��ود در عین حال که 

آسیبی هم به آن نرسد.
ایشان در ادامه گفت: هفت ساله دوم عمر انسان 
دارای ش��رایط حساسی است؛ چرا که به موازات 
احساس��ات، ادراکات فرزندان ما هم رش��د کرده 
اس��ت. آنان به ناچار با اجتماع تماس بیش��تری 
م��ی گیرن��د و حساس��یت کار در آن اس��ت که 
مدیریت رفتاره��ای اجتماعی تا حدود زیادی از 
دس��ت خانواده خارج می ش��ود و هر آن امکان 
دارد که آسیبی متوجه فرزندانمان شود. کودک 
در این دوره احساس استقال بیشتری می کند؛ 
در حالی که قدرت درک و استعداد عقانی او به 
اندازه کافی رشد نکرده است و نمی توان مطمئن 
بود که در برابر آس��یب ها مصونیت داشته باشد. 
بر خاف دوره قبل توصیه می ش��ود که در این 
دوره فرزن��دان از پ��در و مادر تبعیت بیش��تری 

داش��ته باش��ند تا در مقابل آسیب ها تا حدودی 
بیمه ش��وند. پدر و مادر در این دوره باید سطح 
مراقبت خود را باالتر ببرند و نظارت نامحسوسی 
ب��ر رفتارهای فرزندان خود داش��ته باش��ند و با 
توجه ب��ه ورود بچه ها در ای��ن دوره به مدارس 
و محیط های آموزش��ی، برای تضمین س��امت 
نوجوانان نقش مدارس خیلی حس��اس و خطیر 
اس��ت. با هدف مدیری��ت ای��ن دوره از زندگی، 
علم، راه حل های مناس��بی را ارائه داده اس��ت. 
اینک��ه تا می توانیم برای زندگ��ی روزانه بچه ها 
برنامه ایج��اد کنیم آنها را س��رگرم کار مفیدی 
کنی��م تا به بی راهه نرون��د، زمان حضور آنان را 
در مدرس��ه افزایش دهی��م، برنامه های متنوعی 
را ب��رای آنها پیش بینی کنی��م و به طور توأمان 
به تقویت جس��م و روح آنها بپردازیم، اگر چنین 
شد فرصت و امکانی برای خاف پیدا نمی شود. 
من در هنگام حضور در خارج از کش��ور ش��اهد 
بودم که چگونه دانش آموزان ساعت های زیادی 
در مدرس��ه  می ماندند، وقت��ی علت آن را جویا 
شدم خیلی پاسخ های منطقی دریافت کردم که 
برایم جالب ب��ود. ماحظه کنید که وقتی دانش 
آموزی به جای پنج ساعت حضور در مدرسه، ده 
س��اعت بماند هزینه های بیشتری را می طلبد؛ 
ام��ا آنها این هزینه ها را متقبل می ش��دند تا در 
مسیر سامت جامعه سرمایه گذاری کنند. آنان 
به تربیت انسان سالم فکر می کنند. اگر نوجوانی 
شخصیت سالمی داش��ته باشد سرمایه ای برای 
اجتماع خود به حس��اب می آید. ایش��ان افزود: 
هم اکنون ما ش��اهدیم که ط��رح مدارس بدون 
کیف رواج پیدا کرده است. این مدارس دو مزیت 
بزرگ دارد، یکی اینکه ساعات حضور دانش آموز 
را در مدرس��ه بیشتر و ساعات ارتباط او را  با آن 
بخش از اجتماع که قابل کنترل نیس��ت کاهش 
می دهد و همچنین س��بب می ش��ود که دانش 
آم��وز زیر نظر معلم، تکالی��ف خود را انجام دهد 
و دچار آش��فتگی در فراگیری دروس نش��ود. به 
نظر من این مدارس باید گس��ترش پیدا کنند و 
از این نظر طرح تعطیلی پنج شنبه های مدارس 
را من طرح مناسبی نمی بینم. از کجا می دانیم 
وقتی دانش آموزی به مدرسه نمی رود و اعضای 
خان��واده او هم اغل��ب به کاری مش��غولند، این 
دانش آموز به کجا می رود و با چه کسانی تماس 
پیدا می کند و در معرض چه آس��یب هایی قرار 

می گیرد. اینها مس��ائل مهمی است که آموزش 
 و پ��رورش و خانواده ها باید به آن توجه داش��ته 

باشند.
دکتر فروغی به هفت س��اله س��وم اش��اره کرد و 
گف��ت: دراین مقطع عقل و قوه ادراکات فرزندان 
ما و ب��ه اصطاح علمی درایت انتزاعی او رش��د 
کرده است و چون خودش��ان بهتر می توانند به 
خوی��ش کمک کنند، کمتر آس��یب م��ی بینند. 
در این دوره ش��رایط روان و ش��خصیتی جوانان 
م��ا کامًا تغییر کرده اس��ت و در واقع خانواده و 
معلمان، وزیر این گروه از بچه ها محس��وب می 
ش��وند؛ یعنی نقش راهنما و مشاور  را برای آنان 
دارند. با استدالل و احترام با آنها رفتار می کنند. 
آنها را در تصمیم گیری ها به حس��اب می آورند 
و در تعامل دایمی با ایش��ان هستند. از آنان نظر 
و راهنمایی می خواهند و به نظرات آنان اهمیت 
م��ی دهند. خوب که دقت کنیم در می یابیم که 
چقدر ای��ن رفتارها مهم و هدفدار اس��ت و علم 
هم کامًا به درس��تی آن پی برده اس��ت. چندی 
پی��ش خبرنگاری نزد من آمد و س��وال کرد که 
ش��ما جوان و غربت را چگونه تفسیر می کنید؟ 
به او پاس��خ دادم که اول باید بررس��ی کنیم که 
غربت چیس��ت و چه ابعادی دارد. ایشان یادآور 

ش��د: من اعتق��ادی ندارم که غرب��ت منحصر به 
دوری جغرافیای��ی دو ی��ا چند نفر با هم اس��ت؛ 
بلکه بس��یار اتف��اق می افتد که فرزن��دان ما در 
آغوش خانواده احس��اس غربت می کنند. پدر و 
مادری که آگاهی الزم را ندارند، مش��کل دارند و 
ب��ا هم اختاف پیدا کرده ان��د، در خانواده ایجاد 
 غربت می کنند. در این س��طح به فرزند توجهی 
نمی ش��ود. گاهی یک همس��ر در خانواده غریب 
واقع ش��ده اس��ت. بعضی اختافات س��طحی و 
پ��وچ که راه مصالحه و رف��ع آن را بلد نبوده اند، 
س��بب ش��ده تا یکی از آنان در انزوا و غربت قرار 
 گیرد و متأس��فانه اغلب طاق ها محصول همین 
غربت ها اس��ت. طاق میوه همی��ن بی تفاوتی 
ه��ا و بی مهارتی ها در اداره زندگی اس��ت. باید 
حواسمان جمع باشد که مشکات ساده را بزرگ 
نکنی��م تا الینح��ل جلوه کن��د و در راه رفع آن 
تاش الزم را داشته باشیم و فکر کنیم چه اتفاقی 
افتاده برای همسرانی که در ابتدای زندگی آرزو 
داش��تند در کنار یکدیگر زندگی کنند در ادامه 
نس��بت به یکدیگر حالت دفعی پیدا کرده اند. به 
خاط��ر برخی تکبرها، بد اخاقی ها، عدم کنترل 
گفت��ار و رفتار، کم ارادگی در ب��اال بردن قدرت 
تحمل و عدم مدیریت خواسته ها و آرزوها سبب 

شده اند تا در خانواده غربت فراگیر شود.
اس��تاد روان شناس��ی دانش��گاه افزود: گاهی در 
یک س��ازمان مدیر دستگاه به کارمندش توجهی 
نم��ی کند و او را دچار غربت می کند، به تدریج 
عاق��ه و انگیزه او گرفته می ش��ود و نتایج بدی 
ب��ه بار می آید؛ بنابرای��ن غربت مفهوم و مصداق 
گسترده ای دارد. خانواده ها، معلمان و استادان، 
مدی��ران و متولیان جامعه هم��ه باید  برای رفع 
آن دقت داشته باشند و تاش کنند و به مسائل 
اط��راف و کیفیت رفتارهای خ��ود توجه کرده و 
 بهترین روش ه��ا  را انتخاب کنند. برخوردهایی 
احت��رام آمیز، هم��راه با تکری��م و حمایت آمیز 
داش��ته باشند و س��طح اعتماد را با اطرافیان باال 
ببرن��د. اینجان��ب معتقدم که گاهی دو همس��ر 
ظاه��راً با هم زندگی م��ی کنند؛ ولی در عمل به 
هم اعتمادی ندارند. مهارت اعتماد س��ازی بین 
 یکدیگر را نداشته اند. شناخت درسی از هم پیدا 
نک��رده اند. باید دقت داش��ته باش��یم که تفاهم 
 و اعتم��اد س��ازی کار آس��انی نیس��ت و آگاهی 
م��ی خواهد. اراده و تصمیم  می خواهد و درایت 

و تحم��ل الزم دارد. بدانی��م که اگر توانس��تیم 
رفتارهای خود را مدیریت کنیم، قدرت سازگاری 
ب��ا اطرافیان را  هم پیدا می کنیم. باید بیاموزیم 
ک��ه اتفاقی نمی افتد ک��ه اگر بعضاً ظلمی هم به 
ما شد واکنش نشان ندهیم و آن را تحمل کنیم. 
آنچ��ه خطرناک اس��ت کوتاه نیامدن و گذش��ت 

نداشتن است.
دکت��ر فروغی در بخ��ش پایانی این قس��مت از 
س��خنان خود به مقطع دوره جوانی هم اش��اره 
کرد. اتفاق می افتد که جوانان ما بعد از بیس��ت 
 س��الگی هم تا چندین س��ال با خان��واده زندگی 
می کنن��د. اینجا هم وظیفه خانواده مش��اوره و 
ایجاد تفاهم اس��ت. نباید ج��وان را تحقیر کرد و 
به او س��رکوفت زد. تهدی��د و تحمیل و اعتراض 
آف��ت های ب��زرگ برخ��ورد ب��ا جوانان اس��ت. 
ازدواج تحمیل��ی به آنان ممکن اس��ت غیرقابل 
جب��ران باش��د. باید قبول کنیم ک��ه عقل جوان 
رش��د ک��رده و او صاح��ب ح��ق و نظر اس��ت و 
برای تصمیم��ات خود دالیل��ی دارد که ما نمی 
توانی��م گاهی آن را درک کنی��م. اگر هم اهداف 
و عایق مش��ترکی با آن��ان نداریم باید حریم ها 
را بین خ��ود نگه داریم و متوجه باش��یم همین 
که جوانی ش��اغل شد لزوماً ش��رایط ازدواج پیدا 
نم��ی کند و آمادگی های بیش��تری را برای این 
کار بای��د در خ��ود ایجاد کند. انتخاب همس��ر و 
 ش��ریک زندگ��ی او توس��ط پ��در و م��ادر کافی 

نیست. 
م��ی توانیم مش��اوره بدهی��م، نصیح��ت کنیم، 
راهنمایی کنیم؛ ولی تحمیل هرگز جایز نیست. 
جوان که دش��من خودش نیست او هم به دنبال 
بهترین شرایط برای زندگی آینده خویش است. 
ب��ه نظر و انتخ��اب او تا آنجا که دالیل روش��نی 
ب��رای مخالفت وجود ن��دارد باید اعتم��اد کرد. 
به معاش��رت ه��ای آنان با گروه همس��االن باید 
توج��ه داش��ت و این حق را از آن��ان نگرفت. امر 
و نهی مکرر و بی توجهی به نظرات آنان س��بب 
طغیان و نافرمانی و لجبازی می ش��ود. حتی اگر 
می خواهید به مس��افرتی بروید بای��د از قبل او 
را در جری��ان قرار دهید. نظ��رش را بگیرید و به 
عایقش توجه کنید. با او مش��ورت داشته باشید 
و کس��ی، عضو دیگر خانواده را مجبور به تبعیت 
از خویش نکند. یادمان باش��د نقش اصلی پدر و 

مادر، راهنمایی و مشاوره است.

 پ��در و مادری ک��ه آگاهی الزم را 
ندارن��د، مش��کل دارن��د و با هم 
اختالف پیدا کرده اند، در خانواده ایجاد 

غربت می کنند. 

 - ب��ه خاطر برخی تکبرها، بد اخالقی ها، 
عدم کنترل گفتار و رفتار، کم ارادگی در 
باال بردن ق��درت تحمل و عدم مدیریت 
خواس��ته ها و آرزوها در خانواده غربت 

فراگیر می شود.

- نبای��د ج��وان را تحقی��ر ک��رد و به او 
سرکوفت زد. تهدید و تحمیل و اعتراض 
آفت های بزرگ برخورد با جوانان است.
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سالن های غذاخوری، رستوران های آزاد، بوفه ها، کتابفروشی، پارکینگ، نانوایی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، از دیرباز برای تأمین رفاه دانشجویان اقدامات چشمگیری انجام داده است تا دانشجو  با آسودگی خاطر و بدون هیچ دغدغه  فکری 
فقط در درس خواندن خود متمرکز باشد. به هر حال زندگی دانشجویی، یک زندگی ساده و تا حدامکان مبتنی بر ارزانی است که امکانات الزم برای تحقق آن باید فراهم 

شود. 
برای آشنایی با امکانات خدماتی، رفاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، در این شماره و همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی، در گفت و گویی با مسئوالن مربوط، 

اقدام به معرفی سالن غذاخوری، رستوران آزاد، بوفه ها، نانوایی، دفاتر خدمات فنی و زیراکس و کتاب فروشی دانشگاه کرده ایم که در این شماره ااز نظرتان 
می گذرد:

مـراکز خدمات رفاهی دانشجویان 
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 سالن غذاخوری دانشگاه
ب��رای آگاهی از کیفیت فعالیت س��الن غذاخوری 
دانش��گاه، با آقای غالمحس��ین فزوه، مسؤول این 
س��الن ک��ه از کارمندان با 22 س��ال س��ابقه کار 
دانش��گاه است به گفت و گو نشستیم. وی از ابتدا 
در ام��ور دانش��جویی فعال ب��وده و دارای مدرک 

کارشناسی مشاوره است. 
ایش��ان در باره پیشینه س��الن غذاخوری دانشگاه 
گفت: قبل از احداث سالن جدید غذاخوری، یکی 
از بوفه های دانشگاه را به این منظور مورد استفاده 
ق��رار می دادیم و از س��ال 84  با اتم��ام عملیات 
س��اختمان س��الن فعلی، به این مکان نقل مکان 

کردیم. 
این رستوران دارای بخش های مختلفی از جمله، 
آشپزخانه، دو سالن غذاخوری مخصوص خواهران 
و برادران که هر کدام بخش مجزایی برای اساتید 
دارد در مجموع به مساحت 1500 مترمربع، چهار 
انب��ار در زیرزمین برای نگه داری م��واد غذایی و 
یک سردخانه 20 تنی برای نگه داری مواد غذایی 
فاسدش��دنی در شرایط بهداش��تی، همچنین یک 
حمام که در زیرزمین پیش بینی شده است و همه 
پرس��نل موظفند در ش��روع و پایان کار استحمام 
کنن��د، دو س��رویس بهداش��تی دربخش س��الن 
خواهران و برادران و ی��ک موتورخانه برای تأمین 

سرمایش و گرمایش سالن های غذاخوری است. 
آق��ای ف��زوه در خص��وص ظرفی��ت پذیرایی این 
س��الن گفت: هر یک از س��الن ها به طور همزمان 
600 نف��ر را  س��رویس دهی می کنن��د و به طور 
متوس��ط روزانه حدود 2 هزار نفر از امکانات سالن 
 استفاده می کنند. همچنین برنامه سرویس غذایی 
جش��ن ها، همایش ها و برنامه ه��ای عمومی نیز 
در این س��الن انجام می ش��ود که اگر پرس��نل به 
 اندازه کافی تأمین شود، روزانه تا 9 هزار نفر را نیز 

می توانیم سرویس دهی کنیم. 

 تجهیزات 
ب��رای افزایش به��ره وری و تأمین رف��اه کاربران، 
س��عی ک��رده ایم ک��ه در بخش ه��ای مختلف از 
امکانات مناس��ب و پیش��رفته ای اس��تفاده کنیم 
از جمله، در آش��پزخانه یک دس��تگاه سینی شور 
اتوماتی��ک، ی��ک دس��تگاه بخارپز، یک دس��تگاه 
منق��ل صنعتی ب��رای طبخ کباب، یک دس��تگاه 
س��یخ گیرکباب اتوماتیک، ان��واع یخچال و فریزر، 
پوس��ت ک��ن و  خالل کن برقی، دس��تگاه س��یخ 
شور، 16 دس��تگاه فر برای پخت برنج، 8 دستگاه 
 اج��اق پلوپ��ز، س��بزی خردکن، چرخ گوش��ت و 
 مخلوط کن برقی گوش��ت تهیه ش��ده و استفاده 

می شود. 
برای تهویه مناس��ب سالن هم، از چند سانتریفیوژ 

و دس��تگاه قوی هواس��از فر و ب��رای حفظ دمای 
متعال س��الن ها در فصل گرما از کولرهای گازی 
و پنک��ه اس��تفاده می ش��ود و برای فصل س��رما 
 نی��ز فن کوئل های تعبیه ش��ده در س��الن کاماًل  

پاسخ گوی نیاز ما در این زمینه است. 

برنامه غذایی 
برنام��ه غذای��ی به ص��ورت ماهیانه روی س��ایت 
دانش��گاه ق��رار می گی��رد و به صورت گردش��ی 
متناس��ب با فصل، لیس��ت غذاها انتخ��اب و ارائه 
می ش��ود و در خواس��ت کنندگان م��ی توانند از 
طریق سیس��تم اتوماسیون که در سالن ها، بخش 
پیمانکاری و مهمانس��را است، هر روز تا ساعت 4 

بعدازظهر غذای روز بعد خود را رزرو کنند. 

 کارکنان رستوران 
پرس��نل س��الن غذاخوری ش��امل، 2 نفر س��الن 
دار ب��رای قس��مت خواه��ران و ب��رادران، 4 نف��ر 
 تقس��یم کننده غذا، 3 نفر س��ینی شور و مسئول 
جمع آوری وس��ایل روی میز، یک نفر سرآشپز و 
یک نفر کمک آشپزاست که جمعاً در حال حاضر 
9 نف��ر نیرو داریم و به زودی یک نفر دیگر، اضافه 

خواهد شد. 

 بهداشت پرسنل و سالن 
برای تأمین بهداش��ت س��الن غذاخوری، مطابق با 
اس��تاندارد، هم پرس��نل و هم بهداش��ت محیطی 

سالن همواره در نظر بوده است. 
تمامی پرس��نل دارای کارت بهداشت و دو دست 
لب��اس فرم متحدالش��کل هس��تند. لب��اس مورد 
اس��تفاده هر یک در پایان هرروز توس��ط ماشین 
لباسش��ویی در س��الن شسته می ش��ود. هر یک 
از کارکن��ان برای نگه داری از وس��ایل ش��خصی 
خود، دو کمد در اختیار دارند که یکی به وس��ایل 
ش��خصی و یکی هم به نگه داری از وسایل کاری 

آنها اختصاص دارد. 
از نظر بهداشت محیط، هم واحد بهداشت استان و 
همچنین خانم شیروانی از دانشگاه برکار ما نظارت 
مس��تمر و دقیق دارند. س��الن ها ه��ر روز با جارو 
برقی کاماًل تمیز می شود و هر 15 روز یکبار کف 
سالن ها با مواد ضد عفونی کننده شسته می شود. 
آش��پزخانه به طور طبیعی هر روز شسته می شود 
و س��رویس های بهداشتی جانبی سالن غذاخوری 

نیز هر روز با مواد شوینده، ضدعفونی می شود.

 تأمین مواد غذایی
آق��ای فزوه در مورد چگونگ��ی تأمین مواد غذایی 

گف��ت: هرچند وقت یکبار م��واد غذایی مورد نیاز 
را ب��رآورد می کنیم و درخواس��ت های خود را به 
تدارکات اعالم می کنیم، آنها هم مواد الزم را تهیه 
ک��رده و به انبار مرک��زی تحویل می دهند و ما به 
مرور و با توجه به نیاز و ظرفیت انبار داخل س��الن 
غذاخوری، آنها را به انبار منتقل کرده و اس��تفاده 

می کنیم. 
مس��ؤول س��الن غذاخوری همچنین خاطر نشان 
ک��رد که بخ��ش عمده ای از گوش��ت م��ورد نیاز 
آش��پزخانه از ف��ارم گاوداری مزرعه که گوش��ت 
آن طرف��داران زی��ادی دارد تأمی��ن می ش��ود و 
کمبود را با خرید گوش��ت از واحد پش��تیبانی دام 
اس��تان جبران می کنیم. درزمان��ی که مرغداری 
مزرع��ه تحقیقات��ی، ظرفیت کامل پ��رورش مرغ 
 داش��ته باش��د، برای تأمین مرغ از آن واحد اقدام 

می کنیم. 
ب�رای آگاهی از چگونگی فعالی�ت بوفه های 
داخلی دانش�گاه و همچنین رس�توران های 
آزاد، نانوای�ی، کتابفروش�ی و دفات�ر فنی و 
خدماتی و پارکینگ دانش�جویی دانشگاه با 
آقای مسعود لطیفی، مسؤول امور دانشجویی 

این واحد به گفت وگو پرداختیم.

 بوفه های دانشجویی
 وی در ای��ن خص��وص گف��ت: در ح��ال حاضر 3
در  بوف��ه  ی��ک  دانش��گاه،  درمحوط��ه  بوف��ه    
 س��الن غذاخ��وری و ی��ک بوف��ه نی��ز در داخ��ل 
اخی��راً   ک��ه  داری��م  دانش��جویان   خوای��گاه 
 بوفه ها بازسازی ش��ده و از فضا و امکانات بهتری 
برخ��وردار ش��ده اس��ت. ای��ن بوفه ه��ا از طریق 
 مزای��ده س��الیانه ب��ه پیمانکاران��ی ک��ه برن��ده 
می شوند طبق شرایط واگذار می شود که از جمله  
 این ش��رلیط می توان ب��ه معیارهای بهداش��تی، 
صالحی��ت اخالق��ی، خ��وش حس��ابی، توجه به 
ش��ؤون اس��المی و رعایت قیمت ها اشاره کرد. بر 
ای��ن مبنا قیم��ت اقالم عرضه ش��ده در بوفه ها با 
مهر تأیید رفاه دانش��جویی، ب��ا تخفیف 20درصد 
 به نس��بت خرید کلی در اختیار دانش��جویان قرار 
م��ی گی��رد و  با توج��ه به افزایش ش��دید قیمت 
 ها اخی��راً 25 درصد به قیمت خری��د کلی اضافه 
 می شود. بوفه داران حتماً باید کارت بهداشتی داشته 
 باش��ند و در ط��ول فعالی��ت خ��ود بای��د رعایت 

موازین بهداشتی و نظم و ترتیب را بکنند. 

 رستوران های آزاد 
 ب��ا توجه ب��ه تف��اوت در ذائقه ه��ا و اینکه برخی 
نمی توانند از غذاهای غذاخوری دانشگاه استفاده 
کنند، در س��ال 89  دانشگاه اقدام به تأسیس یک 

رستوران آزاد با مساحت  206 متر مربع و ظرفیت 
همزم��ان 120 نف��ر کرد ک��ه در این رس��توران، 
غذاه��ای متنوع��ی با 20 ت��ا 25 درص��د قیمت 
ارزانتر نسبت به رستوران های بیرون دانشگاه، به 
درخواست کنندگان عرضه می شود. این رستوران 
که به نام "تین" نامگذاری ش��ده است، مخصوص 

سرویس دهی به دانشجویان پسر است. 
اخی��راً رس��توران آزاد دیگ��ری ب��ا ن��ام "زیتون" 
اح��داث ش��ده و در ح��ال راه ان��دازی اس��ت که 
دارای مس��احت 600 متر مرب��ع و ظرفیت 140 
نف��ر همزمان اس��ت و ای��ن ظرفیت ت��ا 200 نفر 
 ه��م قابل افزایش می باش��د. این رس��توران برای 
خدمات دهی به دانشجویان دختر اختصاص یافته 
ودارای آش��پزخانه با امکانات مناس��ب و فهرست 

غذاهایی متنوع است. 
الزم به ذکر اس��ت که اس��تقبال از رستوران های 
آزاد در حدی است که معموالً در اغلب روزها غذا 

کم می آورند. 

 واحد نانوایی
دانش��گاه برای ارائه خدمات الزم به دانشجویان و 
کارکنان اقدام به تأس��یس یک واح��د نانوایی در 
داخل دانش��گاه کرده که مانند بوف��ه ها از طریق 
مزایده به پیمانکار واگذار شده است. آرد این واحد 
از کارخانه "جرعه" تأمین می شود و آقای لطیفی 
مسؤول امور دانشجویی به عنوان رابط با اتحادیه، 
این هماهنگ��ی را انجام می دهد. این واحد از آرد 
س��بوس دار اس��تفاده می کند، نان بر اساس نرخ 
مصوبه اتحادیه به مش��تریان عرضه می شود. این 
واحد ن��ان مورد نیاز خوابگاه، س��الن غذاخوری و 
تا ح��دودی کارکنان دانش��گاه را تأمین می کند. 
ممنوعیت اس��تفاده از جوش شیرین در این واحد 

تحت کنترل است.
واحد نانوایی روزانه 3 نوبت از ساعت 6 تا 8 صبح، 
 10 ت��ا 13 ظه��ر، 16:30 ت��ا 19:30عصر، پخت 

می کند. 

 دفاتر خدمات فنی و زیراکس
در دانش��گاه 4 واحد زیراکس مس��تقر است. این 
واحدها نیز از طریق مزایده س��الیانه به داوطلبان 
واگ��ذار م��ی ش��ود. ب��ا توجه ب��ه نیازه��ای زیاد 
دانش��جویان به اینگونه خدمات، این دفاتر کمک 
زیادی به آنان میکن��د، به طوری که نرخ خدمات 
ای��ن واحدها 20 درصد زیر قیمت مصوب اتحادیه 

است. 

 کتابفروشی دانشگاه 
یک واحد کتابفروش��ی به مس��احت 50 متر مربع 

 در س��ال 80 در کنار س��الن ورزش��ی دانش��گاه 
راه اندازی ش��ده اس��ت که ب��ا هماهنگی مدیران 
گ��روه ه��ا ی آموزش��ی، کت��اب های م��ورد نیاز 
 دانش��جویان در رش��ته ه��ای مختل��ف را عرضه 
 م��ی کن��د. کتاب ه��ای در دس��ت ف��روش این 
 واح��د، براس��اس ق��رارداد پیمانکاری، بر اس��اس 
عرض��ه  مش��تریان  ب��ه  جل��د  پش��ت   قیم��ت 

می شود. 

 پارکینگ دانشجویی 
پارکینگ دانش��جویی اح��داث ش��ده در ورودی 
دانش��گاه، ه��م اکنون ب��ا ظرفیت 800 دس��تگاه 
خودرو، در اختیار دانش��جویان اس��ت که کفایت 
نیاز نمی کند و اگر اعتبارات الزم تأمین شود این 
پارکینگ قابلیت افزایش ظرفیت تا 2 هزار دستگاه 

را دارا است. 
 ای��ن پارکین��گ ه��م از طریق بخ��ش خصوصی 
و با انجام تشریفات مزایده اداره می شود؛ اما کرایه 
پارک خودروها را دانش��گاه تعیین می کند که در 
حال حاضر مبلغ آن 3 هزار ریال است و برای رفاه 
حال دانشجویان، با وجود اصرار پیمانکار، افزایش 
کرایه را نپذیرفته ایم. ساعات کار این پارکینگ از 

7 صبح تا 7 شب است. 
آقای لطیف��ی در پایان افزود: قیمت گذاری غذای 
دانش��جویی از س��وی حوزه معاونت دانش��جویی 
س��ازمان مرکزی دانش��گاه آزاد صورت می گیرد 
و قیم��ت های مص��وب به تفکیک هی��ات علمی، 
کارکن��ان پیمان��کاران و دانش��جویان ب��رای اجرا 
ب��ه ما اعالم می ش��ود. برنامه غذای��ی را خودمان 
تنظی��م و اجرا می کنیم؛ اما ب��رای هر غذا مقدار 
 م��واد مصرفی از س��ازمان مرک��زی تعیین و ابالغ 
می ش��ود؛ ولی ما سعی کرده ایم با مداخله مثبت 
در ای��ن زمینه از طریق دانش��گاه ب��رای غذاهای 
مختل��ف یارانه ای تعیین کرده و ارزش غذایی آن 

را افزایش دهیم. 
ایش��ان خاطرنش��ان کرد که مبنای ما برای ارائه 
مطلوب خدمات آزاد به دانش��جویان، رضایت آنها 
اس��ت؛ ب��ه طوری ک��ه از طریق توزی��ع فرم های 
نظرس��نجی و جم��ع آوری مس��تقیم آن توس��ط 
 ام��ور دانش��جویی، نظر، انتق��اد و پیش��نهادها را  
جمع بندی کرده و مالکی درمزایده ها مش��خص 
ک��رده ایم که 50 درصد امتی��از هر مزایده مربوط 
ب��ه رضای��ت دانش��جویان از کمی��ت و کیفی��ت 
خدمات ارائه ش��ده از س��وی مراکز خدماتی است 
 و همی��ن امر س��بب می ش��ود تا مس��ؤوالن این 
قس��مت ها، در طول سال همه تالش خود را برای 
جلب رضایت مشتریان انجام دهند و در این زمینه 
رقابت��ی را بین خ��ود ایجاد کنند ک��ه نفع آن به 

دانشجویان می رسد. 

مـراکز خدمات رفاهی دانشجویان 



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  پانزدهم
10 مهر ماه 1392

در ششمين نمايشگاه ملی فناوري نانو صورت گرفت:
بازدید مقامات کشوری از دستاوردهای واحد اصفهان)خوراسگان(

 بازدید دکتر سورنا ستاري 
معاون علمي و فناوري 

رئیس جمهور

 بازدید دکترداود ثمري 
مدیر کل ارتباط با صنعت 

دانشگاه آزاد اسالمي

 بازدید دکتر ابراهیم واشقاني 
فراهاني معاون پژوهش و 

فناوري دانشگاه آزاد اسالمي 

 بازدید دکترجعفر توفیقي 
سرپرست وزارت علوم،تحقیقات 

و فناوري 

تیم بتن دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، رتبه اول کشوری را در رشته بتن سبک 
پر مقاومت به خود اختصاص داد.

در ش��انزدهمین دوره  مسابقات تکنولوژی س��اخت و تولید بتن گرامیداشت »استاد 
احمد حامی«، که در اوایل مهر ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
رودهن برگزار شد،  349 دانشجو در قالب 102 تیم شرکت کننده از 68 دانشگاه 

کشور، در 5 رشته تخصصی به رقابت با یکدیگر پرداختند.
در این دوره از مسابقات که در رشته های؛ »بتن سبک پر مقاومت دانشجویی«، 

»س��ازه  محافظ تخم مرغ EPD«، »تیر س��بک خمشی« و »بتن غلتکی 
اقتصادی« و...، برگزار ش��د، تیم منتخب دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 

اصفهان)خوراس��گان(، به سرپرستی »احمد غیاث«، مدرس دانشگاه، 
در بخش بتن س��بک پر مقاومت به رتبه  نخس��ت این مسابقات در 

سطح کشور نائل شد. 
 اعضای تیم منتخب این دانش��گاه با نام تیم »س��امان«، آقایان؛ 

احمد غیاث به عنوان سرپرس��ت تیم، س��عید نریمانی زمان 
آبادی، علی افیونیان، حمید رضا موسایی و سید محمد 
رسول آبدار اصفهانی اعضای گروه موفق شدند از میان 
38 تیم از 31 دانش��گاه که در این رشته شرکت کرده 

بودند، مقام نخست را به خود اختصاص دهند.
 در ای��ن دوره از مس��ابقات ک��ه ب��ا حض��ور و داوری 

اس��تاد هرمز فامیل��ی رییس انجمن بت��ن ایران، 
عل��ی اکب��ر رمضانی��ان پ��ور اس��تاد تم��ام 
دانش��گاه امیرکبی��ر، محمد ش��کرچی زاده 
اس��تادیار دانش��گاه تهران و رییس تحقیقات 
 راه، مس��کن و شهرس��ازی ایران و محس��ن 
تدی��ن، اس��تادیار دانش��گاه بوعل��ی همدان 
ای��ران  بت��ن  مل��ی  کنفران��س  دبی��ر  و 

برگزار ش��ده بود، تیم بتن دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان با ساخت بتن سبک 
پر مقاوم��ت، دارای وزن مخصوص کم ت��ر کیلوگرم بر مترمکع��ب  1500 و مقاومت  
کیلوگرمن بر سانتی متر مربع400 رکوردی ارزشمند از خود به ثبت رساند و رتبه اول 

این رشته را احراز کرد. 
در آیین تقدیر از تیم های برگزیده، ضمن تقدیم لوح تقدیر و اختصاص جوایز نقدی، 
اعضای تیم بتن دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان به عضویت در انجمن بتن ایران 
نائل شدند و مجوز ورود بدون آزمون به مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران را 

دریافت کردند. 
در این دوره از مس��ابقات در رشته بتن س��بک پر مقاومت پس از تیم 
بتن دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آباد و دانشگاه دولتی قم، به ترتیب مقام های دوم و سوم 

را به خود اختصاص دادند.
 احمد غیاث سرپرست تیم بتن دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفه��ان، کس��ب این موفقیت را حاصل تالش مس��تمر 
اعضای این تیم طی مدت 3 ماه دانست و گفت: اعضای 
ای��ن تیم موفقیت خود را بع��د از لطف پروردگار منان، 
مدی��ون راهنمایی ه��ای محمدرضا  افتخار اس��تادیار 

دانشگاه صنعتی اصفهان می داند.
گفتنی اس��ت؛ همه ساله مسابقات متعددی 
در زمین��ه تکنولوژی س��اخت و تولید 
 بتن در کش��ور برگزار می شود که 
مهم تری��ن مس��ابقه مل��ی در این 
زمینه توسط انجمن بتن ایران در 
مهر ماه هر س��ال و در بزرگداشت 
اج��را  »احمدحام��ی«    اس��تاد 

می شود. 

توفیق تیم بتن واحد اصفهان)خوراسگان( در مسابقات ملی بتن ایران:

کسب رتبه اول کشوری در رشته بتن سبک پر مقاومت

غرفه دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان )خوراسگان( 
در شش��مین جش��نواره فناوری نانو با استقبال چشمگیر 
بازدیدکنن��دگان بوی��ژه مقام��ات و مس��ؤولین علم��ی و 

آموزشی کشور مواجه شد.
در این نمایشگاه که از 13 تا 17 مهر ماه جاری در محل 
دائمی نمایش��گاه های بین المللی ته��ران برگزار گردید 
و س��خنران مراس��م افتتاحیه آن، دکتر محمد نهاوندیان 
رئی��س دفت��ر رئیس جمهور ب��ود، 171 ش��رکت و نهاد 
دولتی، 21 دانش��گاه و پژوهش��گاه، 5 نهاد بین المللی، 7 
پارک عل��م و فن آوری و مرکز رش��د، 23 نهاد ترویجی، 
9 نش��ریه و 12 آزمایش��گاه تخصصی، به مدت 5 روز در 
بخش های گوناگون نمایشگاه به ارائه دستاوردهای خود 

در زمینه فن آوری نانو پرداختند.
 دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان( در 
این نمایش��گاه برخی از دس��تاوردهای نان��و فناوری خود 
را از قبی��ل؛ »محیط کش��ت بافت گیاهی بهینه س��ازی 
ش��ده با اس��تفاده از فناوری نانو«، »اس��تفاده از نانو رس 
در جلوگی��ری از بیابان زای��ی و مبارزه ب��ا ریزگردها« و 
»اس��تفاده از نانو زئولیت در پاالیش خ��اک های آلوده« 
را ارائه داد که با استقبال بازدید کنندگان مواجه گردید.

س��تاری، معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور، توفیقی 
سرپرس��ت وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری، واش��قاني 
فراهاني معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اسالمی و 
ثمری مدیرکل ارتباط با صنعت دانش��گاه آزاد اسالمی از 

جمله این بازدید کنندگان بودند.
   مع��اون پژوه��ش و فن��اوری دانش��گاه آزاد اس��المی 

ضم��ن بازدی��د از غرف��ه دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د 
اصفهان)خوراس��گان( و دس��تاوردهای نان��و فناوری این 
دانش��گاه گفت: آوازه و تعریف تالش��ها و تحقیقات واحد 
اصفهان)خوراس��گان( را باره��ا ش��نیده ام و ان ش��اء اهلل 

بزودی از این دانشگاه بازدید خواهم نمود.
واش��قانی فراهانی که بادقت زای��د الوصفی از پروژه های 
تحقیقاتی ارائه ش��ده در غرفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( بازدید می نم��ود افزود: باید هدف 
گی��ری همه پ��روژه های علم��ی و تحقیقات��ی، توجه به 

رویکرد تجاری سازی باشد.   
در بخش بین الملل این جشنواره، کشورهای فعال حوزه 
فناوری نانو حضور چش��مگیری داش��تند که می توان به 
کشورهایی همچون روس��یه، رومانی، کره جنوبی، لبنان 
و ... اش��اره کرد. کشور رومانی دس��تاوردهای خود را در 
حوزه مواد نانوس��اختار مغناطیسی، روسیه دستاوردهای 
خود در زمینه س��رامیک های پیشرفته و نانوساختار، کره 
جنوبی محصوالت و دستاوردهای خود در حوزه نانو مواد 
و نانوس��اختارها را در معرض دید ش��رکت کنندگان قرار 

دادند. 
در مدت برگزاری نمایشگاه فناوری نانو، سفرای کشورهای 
متع��ددی از جمله برزیل، اکوادور و بولیوی و بیش از 14 
کاردار کش��ورهای مختلف از این نمایشگاه بازدید کردند. 
مراس��م اختتامیه جشنواره با حضور سورنا ستاري معاون 
علمي و فناوري ریاست جمهوري و محمدرضا عارف، عضو 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام برگزار شد و برگزیدگان 

حوزه فناوری نانو، مورد تقدیر قرار گرفتند.
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موضوع این کتاب بررسی جایگاه و منزلت واالی شهر اصفهان در 
گذار تاریخ معماری – شهرسازی و دست یابی نقش 

بی بدیل این شهر در پیشرفت تمدن اسالمی است. شهری که 
به سبب اصول و قواعد به کار رفته در شکل و ساختار آن از اهمیتی 

بسیار برخوردار است. برای درک کاملی از شهر، باید تمامی 
جنبه های گوناکون آن مانند بنیان های تاریخی، شهرنشینی، هنری، 

دینی، اجتماعی و... مورد بررسی واقع شوند. در این کتاب به جز 
بررسی اصفهان از جنبه های گوناگون هنری، دینی و...، مقوله 

شکل گیری شهر اصفهان در گذار تاریخ، برای نخستین بار با ترسیم 
نقشه هایی دقیق صورت پذیرفته است...

اغلب افرادی که به این نوع درد مبتال می شوند، به دندانپزشک 
مراجعه می کنند، در حالی که تنها برخی از دردهای 

صورتی – دهانی بادندان ها ارتباط دارند. تشخیص درد 
صورتی – دهانی یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل 

پیش روی دندانپزشک است. ایده آل آن است که بیماران از دردی 
باویژگیهای مشخصی شکایت کنند اما به ندرت اینگونه می شود. در 

بسیاری از مواردنیز هم پوشانی قابل توجهی در وقوع شرایط درد 
صورتی – دهانی وجود دارد...

»راهنمایی برای درک و مدیریت بیمارانی که از دندانپزشکی 
می ترسند« به دندانپزشکان کمک می کند که با اصول ترس، 

اضطراب و فوبیا آشنا شوند و نقش این احساسات را در به 
وجود آمدن رفتارهای نامطلوب در محیط دندانپزشکی بهتر درک کنند. 

این کتاب شامل مثال های متعددی است که به شناخت ترس و فوبیا از 
دندانپزشکی کمک می کند؛ هم چنین روش های آسان و پیشنهادات علمی 

مطرح می کند که با آن ها می توان همکاری بیمار را افزایش داد و از 
رفتار مطلوب او حین درمان اطمینان حاصل کرد...
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همزمان با آیین افتتاح دبیرخانه انجمن گردشگری ورزشی کشور روی داد:

آغاز به کار دبیرخانه اولین سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی در واحد اصفهان)خوراسگان( 
گردش��گری  انجم��ن  دبیرخان��ه  افتتاحی��ه  مراس��م 
ورزش��ی کش��ور با حض��ور فروغی اب��ری رییس واحد 
خوراس��گان)اصفهان(، خ��وش س��رور ریی��س انجمن 
گردش��گری ورزش��ی کش��ور، دبی��ر و مش��اور بی��ن 
المل��ل انجم��ن و دیگر مس��ؤولین مربوط��ه در واحد 

اصفهان)خوراسگان( برگزار شد. 
در ابت��دای این برنامه دکتر فروغی رییس دانش��گاه، با 
ارائه سخنانی، ضمن تأکید بر اهمیت ورزش در دنیای 
امروز و تأثیرات بی بدیل آن بر س��المت جسم و روان 
افراد جامعه، گردشگری ورزشی را بحثی نسبتاً نوپا در 

صنعت توریسم دانست.
در ای��ن برنام��ه رض��ا خوش س��رور، ریی��س انجمن 
گردشگری ورزش��ی کشور با قدردانی از همکاری های 
دکت��ر فروغی ابری و واحد اصفه��ان، به تبیین صنعت 

گردشگری ورزشی در دنیا پرداخت. 
رییس انجمن گردشگری ورزش��ی، با تشریح اهداف و 
برنامه های انجمن گردش��گری ورزش��ی کشور، هدف 
اصلی از برگزاری س��مپوزیوم بین المللی گردش��گری 
ورزش��ی را توس��عه این صنعت در ایران دانس��ت. وی 
گفت: در آمد حاصل از گردش��گری ورزش��ی در برخی 
کش��ورهای همسایه از درآمد نفتی کشور ما هم بیشتر 
است. خوش سرور لزوم برنامه ریزی و اقدام عملی برای 
اس��تفاده هرچه بیشتر از پتانس��یل های باالی ورزشی 
کشور را برای توسعه این صنعت در ایران خواستار شد.

همچنین خانم ش��روین جباریان رییس س��مپوزیوم و 
علی اصغر کهنس��ال، دبیر و مش��اور بین الملل انجمن 
گردش��گری ورزشی کشور و فریضه، نائب رییس هیأت 
ورزش های همگانی اس��تان اصفه��ان بطور جداگانه با 
ارائه س��خنانی هدف از برگزاری سمپوزیوم بین المللی 

گردشگری ورزشی را تشریح کردند.
در ای��ن نشس��ت، احکام دبی��ر علمی، دبی��ر اجرایی و 
مس��ؤول دبیرخانه س��مپوزیوم بین المللی گردشگری 
ورزش��ی ب��ه ترتی��ب به آقای��ان دکت��ر نم��ازی زاده، 
 دانی��ال مع��ادی و خان��م مهرن��وش اعتم��ادی، ابالغ 

شد.
گفتنی اس��ت: اولین سمپوزیوم بین المللی گردشگری 
ورزش��ی با موضوع»فرصت ها و چالش های س��رمایه 
گذاری در گردش��گری ورزش��ی«، در تاریخ های 26 و 

27 دی ماه س��ال جاری با مشارکت انجمن گردشگري 
وزارت  همگان��ِي  ه��اي  ورزش  فدراس��یون  ورزش��ي 
ورزش و جوان��ان، س��ازمان می��راث فرهنگ��ي، صنایع 
دس��تي و گردش��گري و دانش��گاه آزاد اس��المي واحد 
اصفهان)خوراس��گان( به میزبانی این دانش��گاه برگزار 

خواهد شد.
در برگ��زاری ای��ن س��مپوزیوم، اس��تانداري اصفهان، 
دانشگاه اصفهان، نیروي انتظامي، اداره کل تربیت بدني 
اس��تان و هیات ورزش هاي همگاني کش��ور همکاری 

نزدیک خواهند داشت.
دانیال معادی دبیر اجرایی این س��مپوزیوم، اهداف این 

سمپوزیوم را موارد زیر دانست: 
 - شناس��ایي ظرفی��ت ه��ا، مناب��ع ومناطق مس��تعد 

سرمایه گذاري در زمینه گردشگري ورزشی؛

- شیوه هاي جذب سرماي گذاري داخلي و خارجي در 
گردشگري ورزشی؛

- اش��تغال زای��ي و کارآفریني در صنعت گردش��گري 
ورزشي؛

- ارتقاء دان��ش، توانمندي و مهارت ه��اي کاربردي و 
عملیاتِي فعاالن مرتبط در این حوزه؛

- افزای��ش مش��ارکت بخ��ش خصوص��ي، انجمن ها و 
سازمان هاي غیردولتي در توسعه گردشگري ورزشي؛ 

معادی گفت: در این سمپوزیوم اساتید، صاحب نظران 
و کارشناسان خبره به ارائه سخنراني خواهند پرداخت. 
همچنی��ن در این رویداد علمی ع��الوه بر ارائه مقاالت 
منتخ��ب در زمین��ه محورهای س��مپوزیوم به صورت 
س��خنراني و پوس��تر، اقدامات زیر نیز ص��ورت خواهد 

گرفت: 
 - برگ��زاری کارگاه ه��اي علمي � کارب��ردي با حضور 
حرفه اي هاي گردشگري، ورزش، اقتصاد و مدیریت؛ 

- برگ��زاري نمایش��گاه جانب��ي »صنعت گردش��گري 
ورزشي«؛

- انتشار کتابچه ویژه سمپوزیوم؛ 
- انتشار ویژه نامه ویژه سمپوزیوم؛ 

- اهداي تندیس و سپاس نامه؛ 
معادی اف��زود: عالقه من��دان می توانند برای کس��ب 
اطالعات بیشتر به تارنامه)سایت( سمپوزیوم به نشانی: 

http://ISTI.khuisf.ac.ir مراجعه کنند.

دبیرخان��ه دائم��ی بح��ران آب، ب��ا ه��دف برگزاری 
همای��ش ه��ای علم��ی در زمین��ه مش��کالت آب 
کش��ور خصوص��اً ب��ا انگی��زه پیگی��ری مش��کالت 
 ح��وزه آبریز زاین��ده رود، در دانش��گاه آزاد اس��المی 

واحد اصفهان)خوراسگان( شروع به کار کرد.
مع��اون پژوهش و فن��اوری دانش��گاه آزاد اس��المی 
واح��د اصفهان)خوراس��گان( ب��ا اع��الم ای��ن خب��ر 
 افزود: در ش��هریورماه س��ال جاری، به منظ��ور تداوم 
پیگیری های علمی و پژوهشی در زمینه مشکالت آب 
کشور، خصوصاً موضوع حوزه آبریز زاینده رود، دبیرخانه 
دائمی بحران آب را با همکاری سازمان های تخصصی 

ذیربط در واحد اصفهان راه اندازی کردیم.
نجفی اظهار داشت: در اردیبهشت ماه گذشته با حضور 
فعال اس��اتید مجرب دانش��گاهی بوی��ژه متخصصین 
 گ��روه آب کش��ور، همچنی��ن هم��کاری صمیمان��ه 
دانش آموختگان و دانش��جویان رشته های مرتبط با 
علوم آب، اولین همایش ملی بحران آب در این دانشگاه 

برگزار شد. 
دانش��یار گروه علوم آب دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفه��ان افزود: در این همایش که با حمایت مدیریت 

بحران اس��تانداری اصفهان، س��ازمان آب منطقه ای 
اصفهان، س��ازمان منطقه آزد قش��م، انجمن آبیاری و 
زهکش��ی ایران و کمیته ملی آبیاری زهکش��ی ایران، 
برگزار شد، متخصصین علوم آب با ارائه سخنرانی های 
بسیار پربار و ارائه مقاالت ارزشمند، به بررسی وضعیت 

بحران آب در کشور پرداختند.
معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان خاطر نشان ساخت: در این راستا و به منظور 
تداوم تحقیقات علمی و اس��تمرار اس��تفاده از نظرات 
 کارشناس��ان کش��ور در موضوع بح��ران آب، اقدام به 

راه اندازی دبیرخانه دائمی بحران آب کرده ایم. 
دکتر نجفی ابراز داش��ت: در ادامه ای��ن اقدامات اخیراً 
قراردادی مابین دبیرخان��ه دائمی بحران آب و انجمن 
آبیاری و زهکش��ی ایران بسته شده اس��ت و در اولین 
 هم��کاری ب��ا این انجم��ن، مقرر ش��د »همایش ملی 
چالش های منابع آب و کشاورزی« در بهمن سال جاری 

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان برگزار شود. 
دکتر نجفی که عنوان مدیر برتر پژوهش��ی را در سال 
 ۱۳۹۱ به خود اختصاص داده اس��ت، افزود: با توجه به 
فعالیت های مستمر اعضای دبیرخانه و هماهنگی های 

انجام ش��ده با استانداری اصفهان و همچنین مدیریت 
بحران و س��ازمان آب منطقه ای اصفه��ان، به زودی، 
»مرکز مطالعاتی پژوه��ش آب ایران)با رویکرد زاینده 
رود(« تأسیس خواهد شد تا با فعالیت های آموزشی، 
پژوهش��ی و اقتصادی خود به یاری این دو سازمان در 
زمینه دستیابی به اهداف مشخص، بشتابد و مشکالت 
آب را با ارائه راهکارهای علمی و با استفاده از نظریات 
کارشناس��ی محققان و اساتید سراسر کش��ور، رفع و 
حضور مجامع علمی و صاحبنظران دانش��گاهی را در 

حل مشکالت کنونی پر رنگ تر کند. 
اولین همایش ملی بحران آب، ۲۵ و۲۶ اردیبهشت ماه 
جاری با ارائه بیش از ۲۶۰ مقاله در قالب س��خنرانی و 
پوسترهای علمی به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( برگزار ش��د. در این همایش دو 
روزه که جمع کثیری از مدیران اجرایی اس��تان، رؤسا 
و اس��تادان دانشگاه ها، دانشجویان و میهمانان داخلی 
و خارجی حضور داشتند، مهندس دائمی معاون وزیر 
نیرو در امورآب و آبفا، ضمن سخنانی موضوع مدیریت 
 به هم پیوس��ته منابع آب و توس��عه پایدار را تش��ریح 

کرد.

آغاز به کار دبیرخانه دائمی بحران آب، در دانشگاه
رییس کتابخانه های دانشگاه از راه اندازی کتابخانه دیجیتال واحد اصفهان، با امکان 

دانلود بیش از 12 هزار کتاب، مقاله و پایان نامه علمی خبر داد.
ابراهیم��ی گف��ت: کتابخانه دیجیتال واحد اصفهان)خوراس��گان( با ام��کان دانلود و 
دسترس��ی به بیش از 12 هزار کتاب، مقاله و پایان نامه علمی به زبان های فارس��ی 
و التین، راه اندازی ش��د. وی افزود؛ در این س��امانه اینترنتی، بیش از 50 هزار جلد 
کتاب التین، 40 هزار و 800 مقاله التین، 27 هزار و 148 پایان نامه التین و 2 هزار 
و 191 پایان نامه فارس��ی با قابلیت تورق، مطالعه و دانلود با کیفیت بس��یار مطلوب، 
جهت اس��تفاده محققین و اعضا از طریق اینترنت فراهم ش��ده است. ابراهیمی اظهار 
داشت: کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با برخورداری 
از 231 هزار و 590 جلد کتاب فارسی و التین، آرشیو 10 ساله بیش از 700 عنوان 
مجل��ه التین، 42۶ عنوان مجله فارس��ی، 27 هزار و 489 عن��وان پایان نامه التین و 
4هزار و 858 عنوان پایان نامه فارسی و بیش از 40 هزار  مقاله جدید التین یکی از 

غنی ترین کتابخانه های تخصصی کشور می باشد.
رییس کتابخانه های دانشگاه گفت: دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان با هدف ارائه 
خدمات علمی به صورت جامع و آسان بدون محدودیت زمانی و مکانی به اعضا و سایر 
محققین و دانش پژوهان اقدام به دیجیتال سازی منابع علمی مذکور با قابلیت تورق، 

مطالعه ودانلود با کیفیت بسیار باال نموده است.
ایشان خاطر نشان ساخت: عالقه مندان می توانند برای استفاده از امکانات این پورتال 
 غنی به س��ایت دانش��گاه، بخش خدمات الکترونیکی کتابخانه مرکزی و یا به نشانی: 
lib.khuisf.ac.ir مراجعه و با درخواس��ت عضویت و ایجاد پروفایل شخصی، نسبت 

به استفاده از این سامانه اقدام کنند.

کتابخانه دیجیتال واحد اصفهان راه اندازی شد
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 معرفی دکتر فروزنده
دکتر امیر داور فروزنده مس��ئول فارم گوس��فند داری مزرعه 
 تولی��د – تحقیقات��ی دانش��کده کش��اورزی واح��د اصفهان 
)خوراسگان( از دانش��جویان ورودی سال 68 همین دانشکده 
است که مقطع کارشناسی خود را در رشته دامپروری گذرانده 
اس��ت، وی مقطع کارشناس��ی ارش��د را نیز از سال 72 تا 75 
در رش��ته علوم دامی در همین دانش��کده ط��ی کرده و برای 
اخ��ذ مدرک دکتری در رش��ته تغذیه دام از س��ال 75 تا 82 
تحصی��الت خود را در واحد علوم و تحقیقات تهران طی کرده 

است.
دکتر فروزنده با استفاده از بورسیه از سال 78 به طور رسمی 
کارش را در ای��ن واحد آغاز ک��رده و به عضویت هیأت علمی 
دانش��گاه درآمده است. ایشان در عرصه پژوهش تاکنون بیش 
از 10 مقاله علمی – پژوهش��ی و ISI  و بیش از 50 مقاله در 

کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی ارائه داده است.
ارائ��ه دو طرح تحقیقاتی، راهنمایی بیش از 30 پایان نامه در 
مقاطع کارشناس��ی ارشد و همکاری در اجرای 20 پایان نامه 
به عنوان مش��اور از دیگر فعالیت های علمی ایشان محسوب 

می شود.
دکتر فروزنده از س��ال 1390 مدیرگروه علوم دامی دانشکده 
کش��اورزی دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان )خوراسگان( 

است.
 فارم گوسفندداری

فارم گوس��فندداری  در س��ال 1370  آغاز به کار کرده است. 
این فارم ش��امل: 2 آغل سرپوش��یده در قالب 3 بهار بند، یک 
س��وله نیمه باز به مس��احت تقریبی500 متر مربع، یک انبار 
200 مترمربع��ی ب��رای ذخیره س��ازی علوفه، ی��ک باب اتاق 
 کارگ��ری، یک ات��اق نگ��ه داری تجهی��زات و امکاناتی نظیر، 
قف��س های انفرادی برای طرح ه��ای تحقیقاتی دام که برای 
پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و طرح های تحقیقاتی 
درون گروه��ی از آن اس��تفاده می ش��ود اس��ت و همچنین 
 یک واحد آزمایش��گاه تخصص��ی علوم دامی که ب��رای انجام 
پایان نامه ها، کار آماده سازی نمونه ها در آن انجام می شود. 

 تيره و نژاد گوسفندان 
در حال حاضر 250  رأس گوس��فند شامل: 180 رأس میش، 
6 رأس ق��وچ مولد و ح��دود 70 رأس بره ک��ه همگی از نژاد 
خاص افش��اری هستند، در این گله وجود دارد که با توجه به 
دقت��ی که از نظر میزان خلوص روی آن انجام می ش��ود این 
گله از بهترین و خالص ترین گله های نژاد افشاری در استان 
به حس��اب می آید و از این نظر در کل منطقه معروف اس��ت. 
 عالوه ب��ر این، 50 رأس بز از نژاد »س��انن« که معروف ترین 
داری  نگ��ه  گل��ه  ای��ن  در  دنیاس��ت  ش��یری   ن��ژاد 

می شود.

 اهميت نژاد خالص
به گفته دکتر فروزنده که از س��ال 77 به مدت 15 سال است 
مسئولیت این فارم را عهده دار است، اهمیت خلوص نژادی در 
آن است که امکان کار تحقیقاتی را که مهم ترین هدف است 
فراهم می سازد. پیش از سال 77  گوسفندداری دراین مزرعه 
با نژاد خالص وجود نداش��ت و ب��ه همین دلیل کار تحقیقاتی 
هم روی آن انجام نمی ش��د؛ اما از س��ال 77  تالش کردیم تا 
با خالص کردن تدریجی گله به هدف های تحقیقاتی برس��یم. 
در این مس��یر با خریداری قوچ های خالص و اضافه کردن آن 
به گله و حذف نژادهای ناخالص توانس��تیم به نتیجه برسیم. 
ش��ایان ذکر است که فرآیند خلوص گله از طریق قوچ خالص 

انجام می شود و نیازی به تغییر میش ها نیست. 

 نژاد "افشاری" 
دکتر فروزنده با بیان اینکه نژاد گوس��فندان این فارم، افشاری 
 اس��ت در خص��وص مزایای ن��ژاد افش��اری افزود: خاس��تگاه 
نژاد افش��اری از ش��مال غرب کشورش��امل، قزوین، اردبیل و 
دامنه های سبالن است که به خاطر پتانسیل و بازدهی خوب، 

در بسیاری از نقاط کشور پرورش داده می شود. 
مزیت این نژاد شامل چند فاکتوراست: اوالً از نظر میزان رشد 
جزء نژادهای برتر کش��ور به حس��اب می آید ب��ه طوری که 

میانگی��ن افزایش وزن روزانه آن به 250  تا 300 گرم در روز 
می رس��د، ثانیاً از جمله نژادهای درشت جثه کشور محسوب 
می ش��ود به ط��وری که قوچ این نژاد ب��ه وزن حدود 110 تا 
120 کیلوگ��رم و میش آن به 90 تا 95 کیلوگرم می رس��د.  
سومین مزیت آن میزان چربی مناسب آن است به طوری که 
دنبه این نژاد باالی مفصل خرگوش��ی قرار می گیرد و از نظر 
مصرف کنندگان مطلوب و مناس��ب است. همچنین این نژاد 
نژاد آرامی اس��ت و سازگاری زیادی دارد و به خوبی با شرایط 
مختلف آب و هوایی تطبیق پیدا می کند. پنجمین ویژگی آن 
صفات مادری مناس��ب میش های آن است که به خوبی قادر 
اس��ت بره های خود را جمع کند. از دیگ��ر صفات خوب این 
نژاد چند قلو زایی اس��ت که صفت مطلوبی به شمار می آید و 

بازدهی خوبی دارد. 

 حفظ تعادل گله 
ب��ا توج��ه به تولی��د مثل قابل توج��ه این گل��ه از آنجا که ما 
راهبرده��ای کیفی را دنبال می کنیم، س��عی ش��ده تا تعداد 
گله را ثابت نگه داریم. نژاد افش��اری حدوداً سالی دو بار دوره 
ب��ارداری دارد یا دقیق تر بگوییم هر میش در این نژاد در هر 

دو سال 3 زایش دارد. 
حدود 40 درصد زایمان های این میش ها، دو قلو اس��ت که 
از نظر علمی افزایش درصد آن هم ممکن اس��ت؛ اما به دلیل 
پی��ش گفته ب��ه دنبال آن نب��وده و در پی حف��ظ تعادل گله 
 هس��تیم. در این راه در هر س��ال حدود یک سوم میش ها با 
بره های ماده جایگزین می ش��وند تا تعادل حفظ شود و مازاد 
گله سالی دوبار از طریق مزایده به فروش می رسد که با توجه 
ب��ه خل��وص و معروفیت گله معموالً در مزای��ده فروش تعداد 
زیادی ش��رکت می کنند و در این مزایده معموالً میش همراه 

با بره خریداری می شود. 
بره ها در این فارم حدود 3ماهگی از ش��یر گرفته می شوند و 
بع��د از گذراندن یک دوره 3 ماه��ه پرواربندی با وزنی حدود 
45 تا 50 کیلوگرم برای فروش به مزایده گذاش��ته می شوند. 
زایش این نژاد معموالً اواس��ط اس��فند تا اواخ��ر فروردین هر 

سال و همچنین اواخر شهریور تا اواخر مهر است. ویژگی این 
نژاد در تولید گوش��ت است و ش��یر آن فقط به مصرف بره ها 

می رسد. 

 طول عمر اقتصادی 
ط��ول عم��ر اقتص��ادی یک میش بین 6 تا 8 س��ال اس��ت و 
 تا زمان��ی در گله می ماند که راندمان خوبی داش��ته باش��د. 
میش های این نژاد از سال دوم عمر شروع به زایش می کنند 

و تقریباً 4 تا 6 سال بره آوری دارند. 
بهترین راندمان قوچ نیز 6 تا 7 س��ال اس��ت که از سال سوم 
زندگ��ی به عنوان قوچ کارآزموده، راندمان جفت گیری خوبی 
دارد و تا 7 سال به صورت فزآینده این راندمان رشد می کند. 
همان گونه که اغلب مردم می دانند، بهترین گوشت مربوط به 
گوسفندان جوان و نر است و گوشت میش به نوعی درجه دوم 
محسوب می شود که ش��امل میش هایی است که از بازدهی 

خارج می شوند. 

 کنترل همخونی 
دکت��ر فروزنده به این نکته نیز اش��اره کرد که ما اصرار داریم 
 ک��ه همخونی گله کنترل ش��ود؛ لذا ترجیح م��ی دهیم از بره 
ق��وچ های گل��ه خودمان اس��تفاده نکنیم و هر 3 تا 4 س��ال 
یک بار با خرید قوچ از گله های خالص ش��ناخته شده، خون 

جدیدی به گله وارد می کنیم. 

 نژاد بز"سانن" 
همانگونه که ذکر شد عالوه بر گوسفندان نژاد افشاری، تعداد 
50 رأس بز از نژاد سانن نیز در این فارم نگه داری   می شود. 
نگه داری همزمان بز و گوس��فند که رویه ای معمول در تمام 
دنیا به حس��اب می آید، به دلیل پیشرو بودن بز و تسهیل در 
حرکت و هدایت گله اس��ت و قرابتی که این دو نوع دام با هم 
دارند و معموالً از نظر انتقال بیماری به یکدیگر مش��کلی پیدا 

نمی کنند. 
نژاد بز س��انن یک نژاد اصالتاً سوییس��ی اس��ت که به عنوان 

بخش سوم: فارم گوسفندداری 

مزرعه آموزشی 
تحقیقاتی و تولیدی دانشگاه 

گوسفندداری پیشینه زیادی در تاریخ بشریت دارد و به خاطر فواید منحصر به فردی که در تأمین تغذیه بشر داشته، همواره مورد توجه 
بوده است. جالب آنکه تاریخ ادیان الهی سرشار از بعثت پیامبرانی است که این شغل شریف را پیشه خود ساخته و کار دنیا را به رسالت 
آخرت پیوند زده بودند. اهمیت پرورش گوس��فند در تأمین تغذیه بش��ر با افزایش جمعیت جهانی و لزوم توجه بیشتر به آن گره خورده است. در 
این مسیر نیز مانند بسیاری دیگر از پدیده ها، علم به یاری انسان شتافته تا با گذر از پرورش سنتی  دام های کوچک، در اندیشه پرورش علمی 
و صنعتی باش��ند و بهره وری بیش��تری را با برآورده ش��دن نیازهای روزافزون آدمی ایجاد کنند و در ایجاد این رویکرد جدید، دانش��گاه ها نقشی 

غیر قابل انکار دارند. 
در سومین بخش از معرفی آموزشی مزرعه تولیدی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، در این شماره در خدمت آقای دکتر فروزنده 

هستیم تا درخصوص فارم گوسفندداری با ایشان گفت وگویی داشته باشیم.
 صحبت های ش��یرین و ش��نیدنی ایش��ان و توفیقات فارم گوسفندداری سبب شد تا گفت و گوی ما با ایش��ان که مسئولیت فارم گوسفندداری را 

عهده دار هستند، مفصل تر از مصاحبه های معمول شود که توجه شما را به توضیحات ارائه شده جلب می کنیم. 
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هنر

بهترین نژاد ش��یری دنیا ش��ناخته می ش��ود و رکورد 2 هزار 
کیلوگ��رم در ی��ک دوره ش��یردهی به طور معم��ول برای آن 

گزارش می شود. 
این نژاد درسال 1344  وارد ایران شد؛ ولی در سال های قبل 
از انقالب اس��المی به تدریج حذف ش��د. بعد از انقالب مجدداً 
اقدام به ورود آن به کش��ور شد و برای افزایش سازگاری آن با 
ن��ژاد "نجدی" که یکی از نژادهای خوش بنیه و مقاوم جنوب 
کش��ور است تالقی پیدا کرد؛ بنابراین بزهای سانن موجود در 
کش��ور آمیخته های نژاد نجدی و سانن هستند که نسبت به 
نژاد نجدی تولید شیر بیشتر و نسبت به نژاد سانن از سازگاری 
بیشتری در برابر شرایط اقلیمی کشور ما برخوردارند. میانگین 
تولید ش��یر این نژاد ترکیبی در کشور ما حدود 2 کیلوگرم در 
روز است و با توجه به استقبال خوب مردم از شیر بز و اعتقاد 
مردم  ب��ه جنبه های دارویی، قیمت آن به طور متوس��ط دو 
برابر شیر گاو اس��ت. الزم به ذکر است، خواص شیر بز خیلی 
به ش��یر گاو نزدیک است با این تفاوت که برای بچه ها خوش 
خوراک تر اس��ت و افرادی که به شیر گاو حساسیت دارند به 

خوبی می توانند از این شیر استفاده کنند. 
دکت��ر فروزن��ده یادآور ش��د وقتی در آزمایش��گاه نس��بت به 
 فاکتوره��ای ش��ناخته ش��ده علمی، ش��یر ب��ز و گاو را آنالیز 
می کنیم، تفاوت معناداری بین آن دو مش��اهده نمی کنیم. با 
این وصف شیر بز برای مصرف کنندگان مزایایی دارد که شیر 

گاو از آن برخوردار نیست. 

 تاريخچه نگه داری بز در مزرعه 
پرورش بز در مزرعه در س��ال 84 ب��ا خرید 14 رأس بز ماده 
و 2 رأس بز نر ش��روع ش��د. از همان ابتدا در اندیش��ه اهداف 
اقتصادی از پرورش بز نبودیم و بیشتر تالش خود را به سمت 
تقوی��ت گله هدایت می کردیم تا کیفیت آن افزایش پیدا کند 
و در حال حاضر هم در مزرعه بیشتر به منظور آموزش و انجام 

پروژه های تحقیقاتی به پرورش بز مشغول هستیم. 

 ويژگی های توليد مثل 
در این نژاد هم با 40 تا 50 درصد دوقلو زایی مواجه هس��تیم 
که وضعیت مطلوبی به ش��مار می آید. همچنین بین 5 تا 10 
درصد، 3 قلوزایی هم در این نژاد مش��اهده می شود. با توجه 
به تلفات زیاد زایمانی که بیشتر به دلیل کمبود امکانات پیش 
می آید تعداد فروش بز ما در سال خیلی محدود است. در این 
نژاد هم جداً به دنبال حفظ تعادل گله هستیم. در حال حاضر 

نس��بت بزهای نر به ماده، 30 رأس ماده به 2 بز نر مولد 
اس��ت و تقریباً در هر دوره حدود 20 

بزغاله را هم در گله داریم.

 برنامه توسعه
ما برنامه پ��رورش اقتصادی بز 

را ارائه داده ای��م و به دنبال 
با تأس��یس  تا  آن هس��تیم 
وی��ژه  ش��یردوش،  س��الن 
دوش��ش بز، تولید ش��یر را 
هم داش��ته باشیم. بر اساس 

برآوردهای ما تولید ش��یر بز 
ب��ا توجه ب��ه قیمت مناس��ب آن 

حت��ی از ش��یر گاو ه��م اقتصادی 
تر اس��ت، ضمن آنک��ه اصوالً پرورش 

 ب��ز خیل��ی زود ب��ه صرف��ه اقتصادی 
می رس��د. امید اس��ت ب��ا تأمین 

هرچ��ه  عمران��ی  اعتب��ارات 
کار  ای��ن  بس��تر  زودت��ر 
فراه��م ش��ود و ب��ه خصوص 
اح��داث  شیردوش��ی   س��الن 

شود. 

 چگونگی تلقيح 
ب��ر اس��اس یافت��ه ه��ای علم��ی 

مصنوع��ی  تلقی��ح  مش��اهداتی،  و 

 برای گوس��فند و بز قابل انجام اس��ت؛ ول��ی به دالیلی توصیه 
نمی شود؛ زیرا تلقیح طبیعی نسبت به تلقیح مصنوعی خیلی 
کم هزینه تر اس��ت، مراکز خوب و مطمئن اصالح نژادی برای 
تهیه اس��پرم با کیفیت در کشور وجود ندارد و واردات آن هم 
معمول نیس��ت، راندمان گیرایی گل��ه در زایمان طبیعی این 
دام خیل��ی بیش��تر از تلقیح مصنوعی اس��ت و در آخر اینکه 
اسپرم گوس��فند معموالً به صورت مایع اس��تفاده می شود و 
قابلی��ت انجماد ن��دارد و بعد از انجماد راندم��ان خیلی کمی 

پیدا می کند.

 تغذيه گله 
تغذیه گل��ه در این فارم به صورت کام��اًل هدفمند دنبال می 
ش��ود. در أکثر اوقات س��ال در طول روز گله ب��ه زمین های 
مجاور گوس��فندداری اعزام می ش��ود و از پسچر علوفه مزارع 
اس��تفاده می کند و در هنگام بازگشت به جایگاه کمبودهای 

غذایی آن از طریق تغذیه دستی جبران می شود. 
تغذیه دستی شامل: س��یلوی ذرت به عنوان یک منبع خوب 
انرژی به ویژه در فصول س��رد سال که از سیلوی ذرت مستقر 
در مزرعه تأمین می شود، علوفه خشک یونجه، سبوس گندم، 

دانه جو و ذرت و مکمل های معدنی و ویتامینه است. 
دکتر فروزنده خاطر نش��ان کرد که طی دوره های سرد سال، 
گل��ه در جایگاه باقی م��ی ماند و تغذیه به صورت دس��تی از 
س��یلوی ذرت، علوفه یونجه و کنس��تانتره های معمول انجام 

می شود. 

 برنامه های آموزشی 
به گفته مس��ؤول فارم گوس��فندداری، فرآیند آموزش در این 
فارم نس��بت به أغلب دانشکده های دولتی و آزاد کشور بدون 
اغراق در س��طح باالتری قرار دارد به طوری که دانشجویان ما 
در دوره کارشناس��ی علی رغم آنکه در س��رفصل دروس آنها 
تبیین نش��ده است، می توانند ایده های تحقیقاتی خود را در 

قالب پرواربندی و تغذیه بره ها مطرح و اجرا کنند. 
در این دوره ها دانش��جویان با اصول پرورش گوس��فند از نظر 
 علمی و عملی به طور کامل آش��نایی پی��دا می کنند و حتی 

م��ی توانن��د از آموخت��ه ه��ا، یافته ها 
و تج��ارب  خوی��ش برای ایجاد ش��غل 
در آین��ده به��ره بگیرند که این ش��اید 
 در س��ایر  دانش��گاه ها با این وسعت 

و قابلیت سابقه نداشته باشد. 
دوره آموزش��ی در مزرع��ه به این صورت اس��ت ک��ه ابتدا در 
چند جلس��ه دانش��جویان با اصول پرورش دام ش��امل: نحوه 
مقیدکردن، حمل دام، عملیات س��م چینی و ش��اخ سوزی و 
عقیم س��ازی آشنا می ش��وند و بعد از آن در یک دوره حدود 
70 روزه پ��روژه تحقیقاتی خود را روی دام های مزرعه انجام 

می دهند. 

 نحوه غربال گری 
در ای��ن مزرع��ه گل��ه ب��ه ص��ورت در ه��م نگ��ه داری می 
ش��ود؛ ولی ب��رای تغذیه بره ه��ا جایگاه های تغذیه خزش��ی 
ش��امل، اس��تفاده از کنس��انتره وعلوفه با کیفی��ت، همزمان 
 ب��ا مص��رف ش��یر در نظر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه در مواقع 

لزوم از آن استفاده می شود. 

 پروژه های دانشجويان دوره تحصيات تکميلی 
پروژه های پایان نامه بس��یاری از دانشجویان دوره کارشناسی 
ارشد بر روی گوس��فندان انجام می شود. دانشجویانی که در 
ای��ن زمین��ه تاکنون کار ک��رده اند از گرایش ه��ای مختلفی 
ش��امل: تغذی��ه و فیزیول��وژی دام و اص��الح نژاد ب��وده اند و 
دانش��گاه تمام تالش خود را برای پوشش نیازهای تحقیقاتی 
این گروه از دانشجویان به کار بسته است. در دوره کارشناسی 
در واحدهای پرورش گوس��فند و بز س��الیانه حدود 100 نفر 
دانشجو آموزش می بینند و در دوره کارشناسی ارشد نیز بین 
5 تا 10 پایان نامه در هر س��ال در فارم گوسفندداری مزرعه 

به انجام می رسد. 

 واکسيناسيون 
 ب��رای پیش��گیری از بیم��اری های خ��اص، واکسیناس��یون 
دوره ای طبق نظارت س��ازمان دامپزش��کی اس��تان و زیرنظر 
اس��تادان دامپزش��کی گروه انجام می ش��ود. معموالً در گله 
بیم��اری های حادی دیده نمی ش��ود و در صورت مش��اهده 
متخصص��ان گ��روه در این زمینه اقدام��ات الزم را  انجام می 

دهند. اگر احیان��اً در گله،  برخی دام های بیماری زا وجود 

داشته باشند، در مزرعه قسمت هایی وجود دارد که بتوانیم تا 
پاک شدن آنها از بیماری، آنها را قرنطینه کنیم. 

 مشارکت در طرح های تحقيقاتی 
در این مرکز تاکنون طرح های تحقیقاتی متعددی به صورت 
 درون گروهی یا با مش��ارکت س��ایر مراکز علمی کشور نظیر، 
مؤسس��ه رویان انجام ش��ده و یا در حال حاضر در حال انجام 

و پیگیری است. 
یافته های این تحقیقات در س��طح استان و کشور و حتی در 
عرصه جهانی بازتاب گسترده و مناسبی داشته است که از آن 
جمل��ه می توان به طرح تحقیقاتی آقای دکتر ش��اهین اقبال 
س��عید با عنوان: "ام��کان انتقال ژن به حیوان��ات اهلی بدون 
اس��تفاده از ویروس و دس��تگاه ریزتزریق )میکرو اینجکشن(" 

اشاره کرد که برای اولین بار در دنیا انجام شده است. 
دکتر فروزنده در این زمینه تأکید کرد که ما همچنان آمادگی 
داریم تا طرح های تحقیقاتی بیشتری را در زمینه تغذیه دام، 
تولید مثل و اصالح نژاد انجام دهیم و تعامل خود را با س��ایر 

ارگان ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور افزایش دهیم. 
دکتر فروزنده در پایان این گفت و گو از حمایت های بیدریغ 
ریی��س و مس��ؤوالن دانش��گاه و همچنین رییس دانش��کده 
کش��اورزی، مسؤوالن و دس��ت اندرکاران مزرعه تحقیقاتی و 
 همه کس��انی که برای پیشرفت کمی و کیفی این فارم تالش 

می کنند قدردانی کرد.
وی تالش خس��تگی ناپذیر دانشجویانی را که با عالقه مندی 
پ��روژه های علم��ی و عملی خود را دنبال می کنند س��تود و 
خاطرنش��ان ک��رد: به م��وازات تأمین اعتب��ار و تأمین نیروی 
انس��انی الزم،  ما آمادگ��ی داریم تا این مجموع��ه را به گونه 
ای توس��عه دهی��م که هم کارآیی بیش��تری در ح��وزه های 
آموزشی، پژوهشی و مهارتی داشته باشد و هم اینکه در مسیر 
خودکفائی با صرفه اقتصادی توأم شود و از فرآورده های سالم 
و کم نظیر آن مردم و به ویژه همکاران عزیز بتوانند اس��تفاده 

بهتر و بیشتری داشته باشند. 
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طعم گوارای مواد غذایی سالم
تالش شرکت های دانش بنیان برای بهره مندی مردم از؛

 اشاره:
ش��رکت های دانش بنیان مس��تقر در واحدهای رش��د فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، در رقابتی تنگاتنگ، نو به نو  دستاوردهای ارزنده ای را تجربه می کنند و در قالب اختراعات نوین آن 
را به ثبت می رسانند. در این شماره با مدیر عامل شرکت دانش بنیان یکی از واحدهای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی در خصوص چند مورد اختراع او به گفت و گو نشسته ایم که از نظرتان می گذرد.

اختراعات
آقای امی��د نگینی تاکنون 

به صورت مس��تقل یا با 
همکاران��ش  مش��ارکت 
دو اخت��راع را ب��ه ثبت 
و چند  اس��ت  رس��انده 
اختراع دیگر ایش��ان هم 

در مرحله فرآیند ثبت قرار دارد 
که عبارتنداز:

1- ش��یرینی س��وهان بدون 
قند که برای بیماران دیابتی 
و س��یلیاکی و مردم عادی 
ک��ه م��ی خواهن��د مصرف 
قن��د خود را کنت��رل کنند 
کارب��رد دارد. این ش��یرینی 

گیاه��ی  ترکیبات��ی  دارای 
ازجمل��ه، عص��اره گیاه اس��تویا 

اس��ت که در سال 90 با شماره ثبت 
 69729 مراح��ل قانونی خود را گذرانده 

است.
2- سوهان بدون قند هم اکنون به تولید کارگاهی 
رس��یده و ثبت آن به صورت مش��ترک به نام آقای 
نگینی و دانش��گاه  علمی، کارب��ردی عتیق صورت 
گرفته اس��ت. تولی��د روزانه این ش��یرینی در حال 
حاض��ر 100 کیلوگرم اس��ت   و از طریق س��ایت 

اینترنتی شرکت به فروش می رسد. 
3- شیرینی لوز که بدون شکر تهیه می شود و غنی 
شده با گیاهان دارویی است. این اختراع نیز در سال 
92 با ش��ماره 79899 به ثبت رسیده و سند آن به 
صورت انحصاری به نام آقای نگینی اس��ت و تولید 
 کارگاه��ی آن در حال حاضر روزانه به 50 کیلوگرم 

می رسد.
آق��ای نگینی در خصوص این ش��یرینی می گوید: 
در بافت اصلی آن از ش��کر و آرد اس��تفاده نش��ده 
ولی می��زان کالری آن به میزان مش��ابه قندی آن 
اس��ت؛ بنابراین برای افرادی ک��ه دارای رژیم های 
الغری خاص هس��تند، مفید اس��ت. ب��ه دندان ها 
آس��یب نمی رساند چون فاقد ش��کر است و بدون 
استفاده از مواد شیمیایی سنتتیک فرآوری شده و 

با گیاه��ان دارویی کار غنی 
سازی آن به انجام رسیده 
است؛ بنابراین ماندگاری 
آن بیش از دو برابر نوع 

قندی آن است.
در ح�ال  اختراع�ات 

ثبت
1- تولی��د انگش��ت پی��چ های 
از  پیش��گیری  ب��رای  داروی��ی 
بیماری های خاص که با بهره 
مندی از الگوی انگشت پیچ 
های طب سنتی تهیه شده 

است.
2- طرح ماسک صورت که 
کاماًل پایه آن گیاهی است و 
ب��ا اس��تفاده از مجموعه ای از 

ترکیبات گیاهی تولید می شود.
3- خمیر دن��دان گیاهی که ویژگی 

های مخصوص به خود را دارد.
4- تولی��د ش��یرینی ج��ات پروتئین��ی گیاهی که 
خواص و ویژگی های آن را در آینده بیشتر معرفی 

می کنیم.
آقای امید نگینی با ابراز خرسندی از افزایش عالقه 
مندی مردم اصفه��ان به مصرف محصوالت گیاهی 
گفت که به نظر می رس��د مصرف این گونه مواد در 

اصفهان از متوسط کشور باالتر باشد.
از ایش��ان س��وال کردیم آیا در رژیم غذایی خود و 
خانواده از مواد س��الم و گیاهی استفاده می کنید؟ 
که یاد آور ش��د، سعی ما در رعایت این موارد است 
و ت��ا آنجا ک��ه بتوانیم و ممکن باش��د آن را رعایت 

می کنیم.
مدیر عامل ش��رکت دانش بنیان س��المت گستران 
آرای��ان در پایان تیم همکاران خود را در ش��رکت 

اینچنین معرفی کرد:
دکتر حس��ین زینلی )رییس انجمن علمی گیاهان 
دارویی شاخه اصفهان(، مهندس مهرداد کیانی)رشته 
گیاهان داروی��ی(، آقای حمیدرضا عنایتی )رش��ته 
صنایع غذایی(، آقای محس��ن منتظر القائم )رش��ته 

صنایع غذایی( 

آشنايی با مديرعامل شرکت 
آقای امید نگینی مؤسس و مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
"سالمت گستران آرایان" است که دارای مدرک کارشناسی 

گیاه��ان داروی��ی از مرکز علمی، کاربردی س��ازمان جهاد 
کشاورزی است و به اتفاق چند نفر از دوستان خود فعالیت 

های این شرکت را دنبال می کند.

شرکت سامت گستران آرايان
ش��رکت دانش بنیان سالمت گس��تران آرایان در سال 88 
تأس��یس شده و در سال 91 به عضویت مرکز رشد فناوری 

گیاهان دارویی واحد اصفهان درآمده اس��ت. این ش��رکت 
با هدف تولید مواد غذایی س��الم تأس��یس شده و تاکنون 

فعالیت های ارزنده ای را به ثمر رسانده است.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  پانزدهم 
15 مهر ماه 1392

 هدف از این مقاله عنوان کردن پاره ای از دستاوردهای اخیر در بتن، بتن مسلح و      
             ادامه راه در سال های آینده است.  در همین راستا به بررسی بتن های با مقاومت 
زیاد، بسیار زیاد و باالتر از MPa 100 و همچنین بتن های توانمند با  عملکرد باال خواهیم 

پرداخت. همچنین کاربرد مواد مختلف و الیاف ها برای افزایش نرمی بتن که مساله  بسیار 
مهمی در پدیده ای زلزله و بارهای دینامیکی بر روی سازه های بتنی است بیان خواهد شد   

در ادامه به بتن های بسیار کارا که نیاز  به لرزاندن ندارند و در عین حال دارای مقاومت 
زیادی هستند اشاره خواهد شد، در بخش دیگری از مقاله کاربرد بتن، به عنوان راه حلی 

برای کاهش آلودگی محیط زیست توضیح داده خواهد شد، بخش پایانی نیز به آخرین نتایج 
و کاربرد محدود آرماتورها با جنسیت های مختلف از جمله الیاف کربنی، پلیمری و پالستیکی 

اختصاص داده شده است.

س��ال های زیادی است که بتن به عنوان یک ماده ساختمانی مهم 
در ساخت و سازه های بتنی، مانند ساختمانها، سدها،  پل ها، تونل 
ه��ا، راه ها، اس��کله ها، برج ها و س��ازه های دیگر کارب��رد  دارد، در 
بی��ش تر موارد به بتن ب��ه عنوان ماده ای مق��اوم در برابر نیروهای 
فشاری نگریسته می ش��د اما انجام پروژه های وسیع تحقیقاتی بر 
روی مواد مختلف تش��کیل دهنده بتن و آزمایش بتن های مختلف 
با مواد جدید  در س��ال ه��ای آخر قرن اخیر منجر به پیدایش بتن 
هایی ش��ده است که عالوه بر تامین مقاومت، خواص دیگری از این 
م��اده مانند دوام، کارآیی، نرم��ی و مقاومت در برابر عوامل مختلف 
)آتش، ش��رایط محیطی، هوا زدگی و...( را نشان می دهند، عالوه بر 
دگرگونی و تحول در مواد تشکیل دهنده بتن، افزودن مواد دیگری 
ب��ه بتن همچون افزودنی های مختلف، ان��واع الیاف ها و حتی مواد 
زائدی که ارزش خاصی نداش��ته و باعث آلودگی محیط زیست نیز 
می شوند موجب پیدایش بتن های جدید با خواص جدید و بهبود 

یافته شده است.
در بتن مسلح عالوه بر خود بتن بر روی آرماتور نیز تحوالتی صورت 
پذیرفته است، به عنوان مثال کاربرد فوالدهای ضد زنگ برای مناطق 
بس��یار خورنده، استفاده از آرماتورهای س��اخته شده با الیاف های 
مختلف پالستیکی و پلیمری از جمله تحقیقاتی بوده است که نتایج 
اولیه سودمندی به دست داده است، لیکن کار بر روی آنها و تحقیقات 
وسیع تر و  دراز مدت برای بررسی دوام آنها هنوز ادامه داشته است 

و به قرن آینده خواهد رسید.
از بتن، به عنوان یک ماده ساختمانی مهم و با تحمل فشارهای باال 
جهت ساخت و ساز انواع سازه ها استفاده می شود، ضعف این ماده 
مهم و پر مصرف ساختمانی در مقابل کشش با قرار دادن آرماتور تا 
 حد زیادی جبران ش��ده است در س��ال های اخیر و با بررسی دوام 
سازه های بتنی مسلح، به ویژه در مناطق خورنده و سخت برای بتن، 
نظر بیش��تر کارشناسان و دس��ت اندرکاران کارهای بتنی را  به این 
مساله جلب نموده است که مقاومت به تنهایی نمی تواند جوابگوی 
کلیه خواص مربوط به بتن به خصوص دوام آن باشد و الزم است در 
طراحی بتن برای مناطق مختلف عالوه بر مس��اله مقاومت و تحمل 
بارها، طول مدت بهره دهی، پایایی و دوام آن نیز مد نظر قرار گیرد، 
در ح��ال حاضر با اضافه نمودن م��واد مختلف به بتن و تغییرات در 
طرح اختالط می توان به بتن هایی با مقاومت و دوام باال دست یافت.

موض��وع محیط زیس��ت و آلودگی آن نیز در س��ال های اخیر نظر 
جهانیان را به خود معطوف س��اخته اس��ت، کاربرد مواد و مصالحی 
ک��ه در س��اخت آن آلودگ��ی کمتری ب��ه محیط منتقل ش��ود و 
همچنی��ن برداش��ت مصالح طبیع��ی که کمتر محی��ط را تخریب 
نمای��د مورد توج��ه خ��اص ق��رار دارد، در این راس��تا محدودیت 
کاربرد س��نگدانه ها، دس��تیابی به مواد جدید و نیز استفاده از مواد 
 زائ��د کارخان��ه ها و آالینده های محیط زیس��ت در بت��ن در راس 

برنامه های تحقیقاتی پاره ای از کشورهای جهان قرار گرفته است.
عالوه بر خود بتن و مصالح تشکیل دهنده ی آن در سال های اخیر 
بر روی آرماتور مصرفی در سازه های بتنی مسلح نیز تحوالتی صورت 
گرفته است، به عنوان مثال و برای پرهیز از خطر خوردگی آرماتور، 
از فوالدهای ضد زنگ و نیز آرماتورهای ساخته شده با الیاف مختلف 
پالستیکی و پلیمری در محیط های بسیار خورنده استفاده می شود، 
کار بر روی عملکرد دراز مدت چنین موادی هنوز ادامه دارد.در این 
مقاله به چند مورد از بتن های جدید که چند سالی است از آنها در 
صنعت س��اخت و ساز برای سازه های بتنی استفاده می شود اشاره 
شده است و به مواد جدید مورد استفاده در بتن که تحقیقات روی 

آنها هنوز ادامه دارد نیز پرداخته خواهد شد.

 بتن با مقاومت زياد
 ام��روزه ب��ر اس��اس تکنول��وژی رای��ج بتن، س��اخت بتن ه��ای با 
مقاومت های فشاری زیاد و دور از انتظار که می توانند برای طراحی 
س��ازه های اجرایی رایج مورد استفاده قرار گیرند امکان پذیر است، 

اگرچه اغلب آیین نامه های بتن هنوز مقاومت بتن مورد استفاده 
در س��ازه ها را به MPa  60 محدود می کند؛ اما آیین نامه 
های جدید حدی باالتر از MPa  105 را نیز  در نظر گرفته 

 120 MPa اند )1(. س��اخت بتن های با مقاومت زی��اد و در حد
و کاربرد آن در س��اختمان های بلند در کشورهای پیشرفته ی 

دنیا رواج یافته است، این مقاومت با اضافه نمودن مواد 
 ریز و فعال به سیمان تا حدی افزایش یافته که 
 MPa بتن هایی با مقاومت های فش��اری بین

 MPa 30 تا MPa 800 و مقاومت کشش��ی بی��ن MPa 200 تا
150 در نمونه های آزمایشگاهی به دست آمده است برای دستیابی 
به چنین مقاومت هایی الزم است تغییراتی در طرح اختالط داده و 

از مواد و افزودنی های جدیدی استفاده نمود.
 از عوام��ل مهم در رس��یدن به چنی��ن مقاومت هایی، اس��تفاده از 
سنگدانه های مقاوم و کاهش حداکثر اندازه سنگدانه در مخلوط بتنی 
 برای همگنی بیشتر آن است، همچنین با استفاده از مواد بسیار ریز دانه و با 
ان��دازه های کمت��ر از دهم میکرون می ت��وان مجموعه ای متراکم 
تر و با تخلخل بس��یار کم ک��ه باالترین وزن مخص��وص را خواهد  
داش��ت تهیه نمود، در بتن های ب��ا مقاومت زیاد باید تا حد ممکن 
نس��بت آب به س��یمان )W/C( را کاهش داد ) امروزه حتی نسبت 
 W/C(=0/18(  اس��تفاده ش��ده اس��ت ( که در ای��ن حالت بعضی 
دانه های سیمان هیدراته نشده به صورت مواد ریز دانه ای پرکننده، 
 دانس��یته را افزایش می دهند و در نتیجه س��بب افزایش مقاومت 
می شوند، بدیهی است برای تامین کارآیی چنین مخلوط هایی با آب 
بسیار کم، الزم است از روان کننده ها، فوق روان کننده ها و پخش 
 کننده ذرات ریز در بتن اس��تفاده نم��ود، برای افزایش نرمی چنین 
 بتن هایی )با افزایش مقاومت، شکنندگی و تردی بتن افزایش می یابد( 
 م��ی توان به آنه��ا الیاف های کوتاه اضافه نمود، در س��اخت چنین 
بتن هایی )مقاومت در حد فوالد وباالتر ( از روش های سخت شده 
تحت فش��ار و دما برای عمل آوری بتن و تامین مقاومت اولیه زیاد 

استفاده می شود.
ج��دول 1: مش��خصات بتن به کار رفته در یک س��اختمان بلند در 

مونترال کانادا

 بتن هايی با کارآيی بسيار زياد )بتن خود متراکم(
امروزه در بعضی کشورهای جهان و به ویژه در ژاپن، بتن جدیدی با 
کارآیی بسیار باال که نیاز به لرزاندن نداشته و خود به خود متراکم 
می شود ساخته شده و در برخی پروژها اجرا شده است، با داشتن 
کارآیی بس��یار زیاد، این بتن در اجرا خطر جدایی س��نگدانه ها و 
خمیر را ندارد و در عین حال از مقاومت زیاد و دوام نسبتاً باالیی 
برخوردار است، در طرح اختالط این بتن، موارد زیر در نظر گرفته 

شده است.
میزان شن در این بتن حدود 50 درصد حجم مواد جامد بتن بوده 
و در آن ماسه به میزان 40 درصد حجم مالت استفاده شده است، 
نسبت آب به مواد ریز دانه و پودری، بر اساس خواص مواد ریز بین 
0/9 تا 1  انتخاب می شود، برای تعیین میزان نسبت آب به سیمان 
و مقدار فوق روان کننده مخصوص مصرفی با استفاده از روش میز 

روانی، مقدار بهینه با آزمون و خطا تعیین می شود.

 بتن با سنگدانه ای بازيافتی
ام��روزه با توجه به پیش��رفت جمعیت و مش��کل 

فضا درش��هرهای بزرگ برای ساخت و ساز 
الزم است س��اختمان های قدیمی 

بتنی تخری��ب و به جای آن 
س��اختمان های بلند 

احداث  جدید 
ند   ش��و

در کشور ژاپن و چند کشور اروپایی با توجه به اینکه زمین و فضای 
الزم برای ایجاد بنا ارزش ویژه ای دارد، همچنین برای جلوگیری 
از مسائل محیط زیستی که از تخریب ساختمان ها ناشی می شود 
و کاربرد مصالح آن در بنای جدید، تحقیقات وسیعی در ساخت 
بتن با س��نگدانه ای بازیافتی ( خورد کردن بتن قدیم و استفاده 
از آن به عنوان سنگدانه در بتن جدید ( در حال انجام است، به 
عنوان مثال در کشور هلند هر سال حدود 10 میلیون تن مصالح 
ناش��ی از تخریب ساختمان های بتنی که حدود 1/3 حجم بتن 
مورد نیاز در ساخت ساختمان هاست تولید می شود، قرار است 
نیمی از این مصالح در بتن های جدید اس��تفاده شوند، در حال 
 حاضر تحقیقات روی میزان جمع ش��دگی، خ��زش و دوام این 
 بتن ها ادامه دارد تا در قرن 21 کاربرد وسیع تر آن را امکان پذیر 

سازد.

 بتن ها با نرمی باال
ام��روزه کاربرد بت��ن با نرمی باالتر که بتواند تغییر ش��کل های 
زیاد را بدون شکست تحمل نماید مورد توجه قرار گرفته است، 
 تحقیق��ات وس��یعی در خصوص تامی��ن نرم��ی الزم در بتن با 
الیاف های مختلف و حتی حذف آرماتور در حال انجام است، هدف 
 از کاربرد الیاف در بتن افزایش مقاومت کششی، کنترل گسترش 
ترک ها و افزایش طاقت ) Toughness( بتن اس��ت تا قطعه 
بتن��ی بتواند  در مقابل بارهای وارده در یک مقطع ترک خورده 
 تغییر ش��کل های زیادی را پس از نقطه بیشترین تنش تحمل 

نماید.
بتن با الیاف مختلف در س��ال های اخیر در سازه های بیشتری 
 چون روس��ازی راه ها و فرودگاه ها، بتن پی های عظیم با تغییر 
ش��کل های زیاد و به ویژ در پوش��ش بتنی تونل ها به کار رفته 
اس��ت، در س��اخت پوش��ش تونل ها، بتن الیافی با  پاشیدن بر 
جداره ش��کل می پذیرد، اخیراً برای حذف ترک ها در پوش��ش 
تون��ل هایی که ب��ه صورت چند تکه پیش تر س��اخته اجرا می 
ش��ود، از بتن بدون آرماتور و تنها با الیاف اس��تفاده شده است، 
این نوع بتن س��بب حذف ترک ها در حین عمل آوری و حمل 
و نق��ل قطعات و نصب آنها ب��رای کامل کردن مقطع تونل های 

مترو شده است.
در نوع بس��یار جدید بتن الیافی که می توان به آن به بیشترین 
 نرم��ی در بت��ن رس��ید، از روش ریخت��ن دوغ��اب روی الیاف 
)SIFCON( استفاده می شود، در این روش ابتدا الیاف ریخته 
شده و سپس فضای بین آنها با مالت دوغابی پر می شود، میزان 
الی��اف در این بتن حدود 10 درصد اس��ت که ح��دود 10 برابر 
می��زان الی��اف در بتن های الیافی متداول اس��ت، با این مصالح 
الی��ه های محافظی بدون ترک و تقریباً غیر قابل نفوذ می توان 
ایجاد نمود  به علت نرمی زیاد این قطعات، ظرفیت تغییر شکل 
پذیری این قطعات به میزان ظرفیت دال های فوالدی می رسد، 
مقاومت فش��اری این نوع بتن حدود 110- 85 مگا پاس��کال و 
مقاومت خمشی حدود 45-35 مگا پاسکال است، از این قطعات 
نه تنها می توان به عنوان الیه های محافظ کوچک استفاده نمود 
بلکه در باندهای فرودگاه در برابر ضربات عملکرد خوبی نش��ان 
می دهند، در کارهای تعمیراتی دال ها  می توان از آنها به عنوان 
الیه روی بتن قدیم و بدون درز و در زمانی کوتاه استفاده نمود.

 آرماتورهای غير فوالدی در بتن
در س��الهای اخیر استفاده ی محدودی از آرماتورهای غیر فلزی 
آغاز ش��ده اس��ت و تحقیقات ب��ر روی کاربرد وس��یع تر آنها و 
عملکرد دراز مدت ای��ن نوع آرماتورها ادامه دارد، این آرماتورها 
که معروف به آرماتورهای با الیاف پالستیکی )FRP( هستند از 
الی��اف مختلفی چون الیاف شیش��ه ای )GFRP(، الیاف 
آرامی��دی )AFRP( و الیاف کربن��ی )GFRP( در 
یک رزین چسباننده تشکیل شده اند، در جدول 
2 خواص مکانیکی چن��د آرماتور الیافی که 
کاربرد پیدا کرده اند آورده شده است. 

مکانیک��ی  خ��واص   .2  ج��دول 
الیاف های مختلف

خاصی��ت عمده این آرماتورها که س��بب کاربرد آنها ش��ده اس��ت 
مقاوم��ت در برابر خوردگی آنها اس��ت که می تواند  در محیط های 
بس��یار خورنده، دوام درازمدتی داشته باشد، همچنین مقاومت باال، 
مقاومت به خستگی باال، ظرفیت  باالی تغییر شکل ارتجاعی، مقاومت 
الکتریکی زیاد و هدایت مغناطیسی کم این مواد از مزایای آنها شمرده 
می شود. البته این مواد معایبی چون کرنش گسیختگی کم، شکننده 
بودن، خزش زیاد و تفاوت قابل مالحظه ی ضریب انبس��اط حرارتی 

آنها در مقایسه با بتن را  از خود نشان می دهند.
اخیراً  از الیاف مختلف ش��بکه های بافته شده به صورت یک شبکه 
آرمات��ور در س��طح بتن برای کنترل ترک و کم ک��ردن عرض آن و 
همچنی��ن در دیوارهای نمای بتنی اس��تفاده می کنند. تحقیقات 
روی کاربرد صفحات الیاف��ی به جای صفحات فوالدی برای تقویت 
قطعات خمش��ی، تیرها و دال ها به ویژه در پ��ل ها  ادامه دارد. این 
 صفحات با رزین های اپوکسی به نواحی کششی از خارج اتصال داده 
می شوند، کاربرد صفحات با الیاف کربنی برای تقویت بیش تر رایج 
ش��ده و در چندین پل در ژاپن و در بعضی کشورهای اروپایی از آن 

استفاده شده است.

 بتن های ابداعی
 در بعض��ی م��وارد ب��ا تغیی��ر در م��واد تش��کیل دهنده بت��ن و  با 
روش های ابداعی می توان پاره ای از خواص نامطلوب بتن را حذف 
نمود، این امر منجر به پیدای��ش بتن های خاص با خواص ویژه ای 
می ش��ود، به عنوان مثال بتن های با مقاومت باال معموالً با سیمان 
زیاد، نس��بت آب به سیمان کم و اضافه و جایگزین کردن سیمان با  
دوده سیلیس ساخته می شوند، در حین عمل هیدراسیون سیمان و 
سخت شدن این بتن ها، چون آب داخل بتن کافی نیست، مقداری 
آب از س��طح خارجی به قسمت داخلی برای تکمیل عمل فوق می 
رس��د، بنا بر این بتن های با مقاومت زیاد  در س��اعت اولیه سخت 
ش��دن دچار جمع شدگی ذاتی قابل مالحظه ای می شوند، ممکن 
اس��ت اثرات منفی دیگری نظیر حساسیت به ترک خوردگی بیش 
 تر در این بتن ها مش��اهده ش��ود، این معایب را م��ی توان با روش 
ساده ای برطرف نمود، در یک عمل ابداعی می توان حدود 25 درصد 
از حجم سنگدانه را   با سنگدانه سبک وزن قبالً خیس شده جایگزین 

نمود.
ای��ن س��نگدانه ها باعث ایج��اد ذخیره آب در بتن می ش��وند 
و محیط��ی با عم��ل آوری مرطوب فراهم می س��ازند   نتیجه  
اضافه کردن س��نگدانه پیش اش��باع ش��ده به بتن با مقاومت 
 زی��اد، کاه��ش جم��ع ش��دگی ذات��ی و ک��م ش��دن و حذف 
ترک های مویی خواهد بود، همچنین تراکم و دانس��یته باالی 
بتن ه��ای با مقاومت زیاد، کاهش مقاوم��ت در برابر آتش این 
بت��ن ه��ا  را  ب��ه همراه دارد ک��ه این موضوع خ��ود یک عیب 
محس��وب می ش��ود  در دمای باال آب شیمیایی خمیر سیمان 
 بخار ش��ده ولی ب��ه علت متراکم ب��ودن بتن ب��ا مقاومت زیاد 
نمی تواند از آن خارج ش��ود، در نتیجه پوشش بتنی به صورت 
ورقه جدا ش��ده و ظرفیت بارپذیری ستون کاهش می یابد، در 
یک کار ابداعی می توان الیاف پروپیلنی به بتن اضافه نمود، در 
دمای باال الیاف ذوب ش��ده، کانال هایی برای فرار و خروج بخار 
آب از بتن فراهم می سازند و از ورقه ورقه شدن بتن جلوگیری 

می شود.

 نتيجه گيری
 در س��ال های اخیر تحول عظیمی در تکنولوژی بتن و پیدایش 
بت��ن های جدید صورت گرفته اس��ت. این تحوالت به پیدایش 
 بت��ن ه��ای ب��ا مقاومت بس��یار زیاد، بت��ن های با نرم��ی باال، 
 بتن های با آرماتورهای غیرفلزی، بتن با کارآیی بسیار زیاد، بتن با 
س��نگدانه های بازیافتی و بتن های ابداعی منجر ش��ده است.

بای��د گفت که نتایج تحقیقات س��ال های آخر ق��رن حاضر و 
ادام��ه آنها در ق��رن جدید می تواند نگرش ت��ازه ای به بتن به 
عنوان یک ماده س��اختمانی پرمص��رف بدهد، این نتایج منجر 
خواه��د ش��د تا دی��دگاه بتن، ب��ه عنوان تنها ی��ک ماده 
ب��ا مقاومت فش��اری خوب ب��ه کلی دگرگون ش��ده 
 و خ��واص جدی��د بتن ه��ای نوین، نظر بیش��تر 
دست اندرکاران پروژه های عظیم عمرانی را 

در جهان به خود معطوف سازد.

خواص بتنطرح اختالط

اسالمپ 250 میلی مترنسبت آب به سیمان 0/25

درصد هوا 4/4 درصدآب 135 لیتر

س��یمان ن��وع 1، 500 کیلوگ��رم در 
مترمکعب

مقاومت فشاری 7 روزه، 
77 مگا پاسکال

دوده س��یلیس، 30 کیلوگرم در متر 
مکعب

مقاوم��ت فش��اری 28 
روزه، 92/3 مگا پاسکال

شن با حد بیش از اندازه 10 میلی متر، 
1100 کیلوگرم در متر مکعب

مقاوم��ت فش��اری 90 
روزه، 106 مگا پاسکال

ماس��ه طبیعی، 700 کیلوگرم در متر 
مکعب

مقاومت فشاری یک ساله 
119/4 مگا پاسکال

دیرگیرکننده 1/8 لیتر در متر مکعب

فوق روان کننده، 14 لیتر در متر مکعب

مقاومت نوع الیاف
کششی

کرنش 
نهایی

)E)Gpa

165-473-34002/5-2700آرامید

E 575-35003شیشه

S 5/587-45004/5شیشه

1/6250-39001-3200کربن مدول پایین

27000/6400-2300کربن مدول باال

بتن های توانمند و ویژه
  به قلم مهندس کریمی کارشناس حوزه عمران دانشگاه

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 208  

مراجعه کنند. 

تالشی به رنگ طال 
افتخار آفرینی دانش آموز ورزشکار، مهدی امینی

 مه��دی امینی فرزن��د همکار 
امین��ی  اکب��ر  آق��ای  خوبم��ان 
از کارمن��دان دانش��گاه اس��ت که 
در پای��ه شش��م ابتدایی مش��غول به 
 تحصیل اس��ت. وی در رشته کاراته کار 
 می کند و ب��ه تازگی  در رده نونهاالن به 
موفقیت های ارزنده ای دست یافته است. 
برای آگاهی بیشتر از فعالیت های او گفت و 
گوی��ی را با وی انجام داده ایم که از نظرتان 
می گذرد. او می گوید: از 9 سالگی در رشته 
کاراته کار می کنم و در باش��گاه ش��هدای 
 پ��زوه در ح��ال گذراندن مراح��ل تکمیلی 
آموزش های خود هس��تم. عالوه بر کاراته 
مدت 2 س��ال اس��ت که والیب��ال را هم به 
ص��ورت حرفه ای دنبال م��ی کنم و در این 
زمینه بیش��تر در تیم والیبال مدرس��ه فعال 

هستم. 
از مربیانش پرس��یدیم که گف��ت: آقای طباطبائی مربی 

من در کاراته است که زحمت زیادی برایم کشیده اند.
وی افزود: تاکنون در مسابقات متعدد منطقه ای، استانی 
و کشوری ش��رکت کرده ام و در مجموع توانسته ام 12 

مدال شامل، 5 مدال طال، 5 نقره و 2 برنز کسب کنم. 
اخیراً هم در مسابقات نونهاالن کشور که در تهران برگزار 
شد در رشته کاراته با کسب رتبه اول صاحب مدال طال 
ش��دم و در رشته کاراته با کسب رتبه سوم مدال برنز را 

به دست آوردم. 
مهدی از فعالیت ورزش��ی پدرش هم س��خن گفت که 
اهل ورزش اس��ت و به کوهنوردی عالق��ه خاصی دارد. 
همچنین تنها برادرش هم که از او بزرگتر است، دستی 
در ورزش دارد و در مس��ابقات کشوری بسکتبال سما به 

مقام قهرمانی رسیده است. 
ای��ن دانش آموز فع��ال و موفق می گوید: ب��رای آینده 

تصمی��م دارم تا با ش��رکت در رده نوجوان��ان، جوانان و 
بزرگس��االن خودم را برای حضور در تیم ملی و شرکت 

در مسابقات مختلف آماده کنم. 
او همچنین در خصوص مسابقات امسال کاراته رده 

نونه��االن و عملکرد تیم اصفه��ان افزود: تیم 
اصفهان در مس��ابقات امسال توانست 25 

رتبه را در مجموع به دس��ت بیاورد که 
2 رتب��ه آن مربوط ب��ه اینجانب 

ب��ود. وی با بی��ان اینکه 
از نظ��ر درس��ی هم از 
خوب  شاگردان  جمله 
مدرسه است گفت: در 

استانی سال گذشته  مسابقات 
هم توانستم در رشته کاراته رتبه 

اول اس��تانی را در رده نونهاالن به 
دست آورم. 

مهدی از پدر و مادرش به عنوان مشوقان اصلی خود در 
ورزش یاد کرد.

 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 0311-5354060-5354089 

 صندوق پستی:
81595-158 

 پیامک: 
3000828486

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

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

 مدیر مسئول:  
دکتر احمد علی فروغی ابری

 سردبیر:  اصغر عالمیان
 مدیر اجرایی:  شهرام صانعی

 مدیر هنری:  زهرا دلپاک یگانه
 همکاران این شماره:  سید علیرضا صالحی، مهدی سلیمی،رامین ساوج، 
 مجید کمالی، سعید نامجو، محمد حسن جمشیدی، فروغ یزدخواستی، 

زهرا دهقان نیری، شهناز یزدانی، محمد حیدری، امیر فرح نسب

ادامه از صفحه يک 
 ام��ا بدلی��ل دقت و حساس��یتی که همکاران داش��ته اند، در 

سالهای اخیر حتی یک مورد هم مدرک باطله نداشته ایم. 
 وی ادام��ه داد: یکی از ویژگیهای اداره فارغ التحصیالن واحد 
اصفهان)خوراسگان( سیستم بایگانی آن است. می توان گفت 
سیستم بایگانی مدارک این واحد منحصر به فرد است یا یکی 
از بهترین هاس��ت و تاکنون بارها توس��ط مس��ؤولین سازمان 
مرک��زی و دیگر واحده��ای دانش��گاهی از آن بازدید به عمل 

آمده است.
 رئی��س اداره فارغ التحصی��الن واحد اصفهان )خوراس��گان( 
در خص��وص آم��ار تأییدیه های ص��ادره تحصیلی و ش��غلی 
برای س��ایر س��ازمانها گفت: از س��ال 1385 با دستور ریاست 
واحد، نس��بت به ثبت تأییدیه ها اقدام ش��ده و از سال مزبور 
تاکنون، تعداد تأییدیه صادره  برای اش��تغال دانش آموختگان 
س��ازمانها و نهاده��ا 6805 مورد و ص��دور تأییدیه برای ادامه 
تحصیل در مقاطع باالتر نیز 8671 مورد بوده است. البته این 
آمار بر اس��اس آمار درخواس��تهای کتبی واصله از سازمانها و 
دانشگاههای کشور بدست آمده در حالی که آمار واقعی دانش 
آموختگانی که به کاری اش��تغال یافته و یا در مقطع باالتر به 
تحصیل مش��غول ش��ده اند، یقیناً به مراتب بیشتر از آمار ذکر 

شده است.
رنگ��رز در خصوص تعداد دان��ش آموختگانی که  جهت ادامه 
تحصی��ل به خارج از کش��ور رفته ان��د افزود: آم��اری قبل از 
س��ال 1385 وج��ود ندارد اما از این س��ال تاکنون 3570 نفر 

از ف��ارغ التحصی��الن ب��رای دریافت ریز نم��رات قابل ترجمه 
مراجعه کرده اند و خوش��بختانه بر اساس ارتباط های تلفنی 
که تعدادی از این دانش آموخت��گان با اداره فارغ التحصیالن 
داش��ته اند، واحد اصفهان)خوراس��گان( ارزش و اعتبار خوبی 
در دانش��گاههای خارج از کش��ور داش��ته و دانش آموختگان 
از رعایت اس��تانداردهای آموزش��ی در واحد خوراس��گان ابراز 

رضایت داشته و یکی از عوامل مهم در پیشرفت علمی خود را 
همین موضوع عنوان می کنند.

وی ب��ا این توضیح که آخری��ن مرحله برای هر دانش آموخته 
دانش��گاهی، اداره فارغ التحصیالن است و برخورد مناسب می 
تواند خاطره ای خوب برای وی بهمراه داشته باشد، گفت: هر 
فارغ التحصیالن خود می تواند آینه ای برای انعکاس افتخارات 

دانش��گاه و مبلغی برای ارزشهای دانشگاه محل تحصیل خود 
باشد و در همین راستا در ارتباط با تکریم ارباب رجوع، سعی 
بن��ده و همکارانم همواره این بوده که هر روز بهتر از روز قبل 
عم��ل نمائیم. به نظر ما تکریم ارباب رجوع، فقط ادای احترام 
ظاهری نیست بلکه در عمل باید کار او را در نهایت دقت و در 

کوتاهترین زمان ممکن برای او انجام دهیم. 
رنگ��رز افزود: به جز ص��دور مدرک، تأییدیه ه��ا و ریزنمرات 
خدم��ات دیگری در اداره ف��ارغ التحصیلی انجام می گیرد که 
بخش��ی از آنها عبارتند از؛ معرفی دانش آموختگان رشته های 
پزش��کی به طرح و اقدامات بعدی آن تا مرحله صدور مدرک، 
تهیه پیشنویس اعالم اتمام معافیت تحصیلی فارغ التحصیالن 
مش��مول، همکاری با دفتر حراس��ت و دفتر گزینش در پاسخ 
تأییدی��ه های محرمانه، همکاری با آموزش��کده س��ما و مرکز 
زواره در ص��دور م��درک، پیگیری م��دارک المثنی و مدارک 
جعل��ی، همکاری با حس��ابداری و صندوق رفاه برای تس��ویه 

حساب و تحویل سفته های فارغ التحصیالن و ....
 رئیس اداره فارغ التحصیالن واحد اصفهان)خوراسگان( اظهار 
داش��ت: در همین ج��ا الزم می دانم از زحمات و پش��تیبانی 
های همیشگی فروغی ابری ریاست واحد، جاللی زند معاونت 
دانش��جوئی، فرهنگ مدیر حراس��ت و همکاران خود در اداره 
فارغ التحصیالن دانشگاه تشکر نمایم و به این بیت زیبا اشاره 

کنم؛
خرم آنکس که بر این صفحه پاک از همه عیب

 رقم خیر کشید و اثر خیر گذاشت

بر اساس اعام رئيس اداره امور فارغ التحصيان دانشگاه:

عبور آمار دانش آموختگان واحد اصفهان )خوراسگان( از مرز 50 هزار نفر


