
 ای��ن روزه��ا ذهن م��ردم ما سرش��ار از 
آموزه ها و عواطف حماس��ه عاشوراست. 
زنده یاد، دکتر قیص��ر امین پور در یکی 
از قطع��ات کوچک ش��عری اش س��ؤال 
می کند، آی��ا تکلیف کودکان کربال فقط 
تکرار مش��ق آب، آب، باب��ا آب، بود؟ این 
س��ؤال و سؤاالتی از این دس��ت در برابر 
باور و رفتار همه کسانی است که در پرتو 
فرهنگ حسینی بالیده اند تا اندکی بیش 
ت��ر در خصوص درس های ج��اودان آن 
حماس��ه بزرگ تأمل کنند. حتی عواطف 
حادثه عاش��ورا نیز درس های ویژه خود 
را دارد. آن ش��اعر گرانمای��ه در ج��ای 
دیگ��ری می گوید: »گفت، من هم روزی 
بزرگ می شوم و عاشق می شوم. گفتم، 
 تو هم روزی عاش��ق می ش��وی و بزرگ 

می شوی.«
دوستان کربال! امامی که در شب عاشورا 
م��ی دانس��تند که ف��ردا به اتف��اق همه 
یارانش��ان ش��هادت را در آغوش خواهند 
کش��ید، حتماً اطالع داشتند که خانواده 
ایش��ان ه��م در مع��رض خطراس��ت. از 
کودک 6 ماهه گرفته تا پیری کهنس��ال 
و رمز نقش آفرینی عاشقانه کوچک ترین 
عضو کربال، در معامله خون و شمش��یر، 
 همین پیام اس��ت که تو هم روزی عاشق 
می ش��وی و ب��زرگ می ش��وی. اگر در 
معام��الت دنیایی به هر کس پیش��نهاد 
 ش��ود تا مس��ؤولیتی را به ی��ک کودک

 6 ماه��ه واگذار کنند، با تمس��خر حتی 
جواب��ی ه��م نمی ده��د؛ ام��ا در معامله 
عاش��قانه کربال، کوچک و ب��زرگ نقش 
آفرین شدند. شهادت اوج مقام معنوی و 
الهی یک انسان است و طبق آموزه های 
ما، انس��ان تا با معرفت راهی را برنگزیده 
باش��د قطعاً  مرگش، شهادت به حساب 
نمی آی��د. کودکی که برای اداره خودش 
نیازمند قیمومت و سرپرستی پدر و مادر 
اس��ت، چون اس��ماعیل، حلقش را پیش 
کش می کند و اختی��ار جانش را نیز به 
پدر وامی گذارد تا او رضایت خدا را کسب 
کند. جنگ، خش��ن است و کشته شدن 
باالترین حد خشونت؛ اما نه برای عاشق. 
چون عاش��ق می گوید: »مرگ از عس��ل 
برایم شیرین تر است.«؛ پس کودک امام 
حسین)ع(، شیرین ترین لحظه های خود 
را طی کرد و خیلی زود بزرگ و بهش��تی 
شد. آری گناهی نداشت؛ چون در سودای 
 عش��ق، بی گناهی کم گناهی نیس��ت و 
ب��ی گناه��ان را ب��ی تأم��ل در س��رای 
 بهش��ت می پذیرن��د و "عندربهم" روزی 

می بخشند. 
اگر علی کوچک امام حس��ین)ع( شهید 
نم��ی ش��د، هیچ م��ادری حد پس��تی و 
 دناتت سپاه ابن زیاد را تا این اندازه درک 
نمی کرد. هیچ خردس��الی ب��ر قتل عام 
کربال نمی گریس��ت، هیج کودکی عاشق 
و بزرگ نمی ش��د و هیچ انسانی قبل از 
س��ن تکلیف به تکلی��ف الهی خود عمل 
نمی ک��رد. هر برگی از کت��اب بی بدیل 
کربال، سرشار از چنین درس هایی است 
و ع��زاداران آن فاجعه تاریخی، باید چون 
ش��هدا صالحیت معرفتی هم پیدا کنند؛ 
تا نام بلندش��ان در فهرس��ت ب��اال بلند 
دلدادگان امام عش��ق، ثبت و ضبط شود 
و نشانی در تاریخ آزادگی از خود بر جای 

نهند.

http://nasim.khuisf.ac.ir
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ریی��س دانش��گاه آزاد اس��المی در اولین 
گردهمای��ی مس��ئولین ورزش��ی مناطق 
ورزش��ی این دانشگاه گفت: توسعه ورزش 
علمی در دانش��گاه آزاد اس��المی از اهداف 

اصلی ماست. 
به گزارش خبرگ��زاری آنا، حمید میرزاده 
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی، با اشاره به 
اهداف و نگاه دانش��گاه آزاد اسالمی در امر 
ورزش خاطرنشان کرد: با توجه به تحصیل 
1 میلیون و اندی دانشجو که در حال حاضر 
مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی 
هس��تند نیاز پرداختن به مقوله ورزش در 

این دانشگاه به شدت احساس می شود.
وی ادام��ه داد: مقوله ورزش در کش��ور ما 
به عن��وان یک موض��وع فرهنگی و علمی 
تعبیر نش��ده اس��ت حال آنکه در رابطه با 
این موضوع کارشناس��ان باید با تحلیل ها 
و آنالیز های دقیق راهکار های مناسبی را 
جهت پیش��برد اهداف عالی ورزش کشور 

ارائه دهند.
وی اف��زود: متاس��فانه در جامع��ه جوانی 

همچون ایران نس��بت به س��ایر کشور ها 
تح��رک اندکی دارند و یک��ی از اهداف ما 
در دانش��گاه آزاد اسالمی توسعه ورزش به 

صورت علمی است.
دکتر می��رزاده عنوان کرد: دانش��گاه آزاد 
اس��المی یک برند در کشور محسوب می 
ش��ود و ما باید در عرصه ورزش قهرمانی، 
همگانی و دانشجویی نیز به عنوان یک برند 
مطرح در س��طح ملی و حتی بین المللی 
مطرح شویم و مطمئن باشید دانشگاه آزاد 
اسالمی حمایت کامل خود را از برنامه های 
 معاونت ورزش این دانشگاه به عمل خواهد 

آورد.

اولین کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی  دومین کنفرانس ایده های نو در مهندسی برق                                

سالم بر عاشقانه های کربال

دکتر میرزاده: 
توسعه ورزش علمی در دانشگاه از اهداف اصلی ماست

میرزاده  جناب آقای دکتر حمید

هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

با مسرت فراوان تصویب ریاست عالی جنابعالی بر دانشگاه آزاد اسالمی 
توسط شورای عالی انقالب فرهنگی را صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق 
روزافزونتان را در تحقق اهداف واالی این مرکز عظیم علمی و پژوهشی از 

پیشگاه خداوند کریم مسألت داریم. 
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افق روشن دندانپزشکی اجتماعی

پدافند غیرعامل؛ امری الزم و ضروری

واحد کشاورزی و زراعت درمانی برای دل دردمند آب و خاک

ش��روع به کار رش��ته های واحد بی��ن الملل 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

  دکتر احمد علی فروغی ابری/مدیر مسوول

مقام معظم رهبری:
بس�یج، عبارت اس�ت از مجموعه اي ک�ه در آن، پاکترين انس�انها، فداکارتري�ن و آماده به 
کارترين جوانان کشور، در راه اهداف عالي اين ملت و براي به کمال رساندن و به خوشبختي 
نائل کردِن اين کشور، جمع شده اند. بسیج، عبارت است از تشکیالتي که در آن، افراِد متفّرق 
و تنها، به يک مجموعه عظیم و منس�جم و به يک گروه آگاه، متعّهد، بصیر و بیناي به مس�ائل 
کش�ور و به نیاز ملت، تبديل مي ش�وند؛ مجموعه اي که دش�من را بیمناک و دوس�تان را 

امیدوار و خاطرجمع مي کند. معناي بسیج، اين است. 

14 صفحه

جوانان در اجتماع رشد می کنند
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 : با هدف گرامیداشت روز عصای سفید میزگرد علمی بررسی 
عوام��ل موفقیت نابینای��ان در عرصه های مختلف در دانش��گاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد. 
 در ای��ن میزگ��رد علمی که با حضور دانش��جویان و فارغ التحصیالن 
نابینا و کم بینا برگزار شد، رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراسگان(، با اظهاراتی ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این 
میزگرد، اظهار داش��ت: سرنوشت هر انسان برای او ترسیم شده است 
انسان های بسیاری هس��تند که ظاهرأ سالم اند؛ اما مشکالت زیادی 
در زندگی دارند. این اراده فرد است که سرنوشت او را رقم می زند نه 

سالمت یا نقص جسم انسان. 
 فروغ��ی ابری افزود: باید از الطاف الهی آنگونه که هس��ت اس��تفاده 
کنیم. نابینایی و کم بینایی برای انس��ان، نقیصه هس��ت؛ اما مطمئناً 
ش��ما توانمندی های بسیاری دارید که خداوند در جبران این نقصیه 

به شما عطا کرده است. 
 دبیر هیأت امناء دانش��گاه آزاد اسالمی اس��تان اصفهان خاطر نشان 
ساخت: انس��انی که نیتش صادق باشد، علم بیاموزد و در عمل پیاده 
کند، مهر خداوند را شامل خود ساخته است. شما هم اگر تالش کنید 
رش��د کنی��د و آموخته های خود را به کار بگیری��د مهر خداوند را در 
خود احس��اس خواهید کرد. چنین افرادی در جامعه حرمت و اعتبار 

خواهند یافت. 
 رییس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( گفت: باید 
به مصلحت خداوند متعال راضی بود. سرنوش��ت انسان ها با توکل بر 

خداوند و اراده قوی به بهترین شکل رقم خواهد خورد. 
 وی ب��ا تجلی��ل از زحم��ات مس��ؤول دفت��ر ف��روغ س��بز واح��د 
اصفهان)خوراس��گان(، اظه��ار داش��ت: آقای کرامت پور ک��ه خود از 
روش��ندالن فارغ التحصیل همین دانش��گاه هستند، با اراده و پشتکار 

خود توانسته اند اقدامات چشمگیری را در زمینه خدمت به نابینایان 
و کم بینایان انجام دهند. 

 در این مراس��م معاون دانش��جویی واحد اصفهان)خوراسگان( نیز با 
تقدیر از زحمات دفتر فروغ سبز، اقدامات صورت گرفته را در  راستای 
خدمت رسانی به دانشجویان کم بینا و نابینا، بسیار ارزشمند دانست. 
 گفتنی اس��ت: دفتر فروغ سبز مرکزی است که در سال 84 با هدف 
ارائه خدمات آموزشی تحصیلی به دانشجویان نابینا و کم بینا در واحد 

اصفهان)خوراسگان( تأسیس شده است.
عم��ده خدمات این مرکز، تبدیل کتاب ها، جزوات ومنابع درس��ی به 
صورت نوارهای صوتی و CD اس��ت. از جمله فعالیت های این مرکز 
می توان به برگزاری مس��ابقات ورزش��ی ویژه نابینایان و کم بینایان، 
برگزاری محفل ش��عر، برگزاری نمایشگاه های مختلف و نیز برگزاری 

اردوهای تفریحی و فرهنگی ویژه نابینایان و کم بینایان اشاره کرد.

با هدف گرامیداشت روز جهانی عصای سفید برگزار شد:

میزگرد علمی بررسی عوامل موفقیت نابینایان در عرصه های مختلف

 :اطالعات دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد اصفهان)خوراسگان( و تمامی بخش 
های مختلف آن پس از ماه ها تالش فنی و 
پیگیری توسط دفتر اطالع رسانی، اینترنت 
و س��امانه های اطالعاتی این دانشگاه، در 
سایت دانش��نامه جهانی ویکی پدیا، ثبت 

شد.
 مس��ؤول دفت��ر اطالع رس��انی، اینترنت و 
واح��د  اطالعات��ی  ه��ای  س��امانه 
اصفهان)خوراسگان(، با اعالم این خبر افزود: 
در راس��تای معرفی هر چه بهتر دانش��گاه 
آزاد اس��المی واحد خوراس��گان)اصفهان( 
در عرص��ه جهانی و همچنین ارتقای رتبه 
وبومتری��ک این دانش��گاه، اطالعات کامل 
دانش��گاه و معرفی بخش های مختلف آن 
پس از چندین ماه تالش فنی دفتر اطالع 
رسانی، اینترنت و سامانه های اطالعاتی، در 

سایت ویکی پدیا ثبت شد. 
علیرضا مهر نظر در این راستا اظهار داشت: 
ب��رای ثبت اطالعات یک دانش��گاه یا یک 
س��ازمان در سایت دانشنامه جهانی ویکی 
پدیا، الزم اس��ت تمام��ی مطالب مطابق با 
شاخصه های مذکور در اساسنامه ویکی پدیا 

تنظیم شوند.
مهرنظر در تش��ریح برخ��ی از مؤلفه های 
اساسنامه ویکی پدیا گفت: یکی از اساسی 
ترین اصول این اساسنامه، بی طرفانه بودن 
مطالب است. همچنین مطالب باید بدون 
نقض حقوق نش��ر دیگران نوش��ته ش��ده 
 باش��ند و برای عنوان هر موضوعی که ارائه 
می ش��ود، حتما منبع معتب��ری معرفی 
ش��ود. در صورت کپی ب��رداری مجوز حق 
کپی رایت ارائه ش��ود و... . همه این موارد 
توسط مدیران بخش های مختلف سایت 
دانشنامه جهانی ویکی پدیا بازبینی شده  و 
در صورت عدم ارائه موارد خواس��ته شده، 
مطالب تأیید نش��ده و گاهی به طور کامل 
حذف می شود. مسؤول دفتر اطالع رسانی، 
اینترنت و س��امانه ه��ای اطالعاتی واحد 
نشان ساخت:  اصفهان)خوراسگان( خاطر 
فراین��د طراحی، ثبت و به تأیید رس��اندن 
اطالعات دانشگاه به زبان انگلیسی در دانش 
نام��ه جهانی ویکی پدیا در مدت 4 ماه و با 
تماس ها و ارتباط مستمر با مدیران ویکی 
پدیا از کش��ورهای مختلف و تبادل صدها 

مکاتبه الکترونیکی انجام شده است.
   مهرنظ��ر اف��زود: هم اکن��ون اطالعات 
انگلیس��ی دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د 
اصفهان)خوراس��گان( در س��ایت دان��ش 
نامه جهانی ویکی پدیا به نش��انی زیر قابل 

مشاهده است: 
http://en.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia_talk:Articles_
for_creation/Islamic_Azad_
University_Khorasgan_
Branch_Isfahan
 مس��ؤول دفتر اط��الع رس��انی، اینترنت 
واح��د  اطالعات��ی  ه��ای  س��امانه  و 
داش��ت:  اظه��ار  اصفهان)خوراس��گان( 
در ضم��ن اطالع��ات فارس��ی دانش��گاه 
اصفهان)خوراس��گان( در س��ایت جهانی 
ویکی پدیا توسط کارشناس این دفتر خانم 
اصغر زاده به روز رسانی و تکمیل شده و با 
نشانی:  دانشگاه_آزاد_اسالمی_خوراسگان

 http://fa.wikipedia.org/wiki/
قابل دسترسی است.

اس��المی  آزاد  »دانش��گاه  واژه  چنانچ��ه 
 Islamic Azad" واحد خوراس��گان« ی��ا
 ”University Khorasgan Branch
در موتور جستجوی Google جستجو شود 
در نخستین نتایج، لینک سایت ویکی پدیا 
در باره اطالعات دانشگاه  قابل مشاهده است.

علیرضا مهرنظر خبر داد:
ثبت اطالعات واحد 

اصفهان)خوراسگان( 
در دانشنامه جهانی 

ویکی پدیا به زبان انگلیسی

 : در جلس��ه ای مش��ترک توافقات اولیه به 
منظور توس��عه همکاری های دانشگاه آزاد اسالمی 
واح��د اصفهان)خوراس��گان(، با س��ازمان حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان، در زمینه های علمی 

و فنی به عمل آمد.
معاون پژوهش��ی و فناوری واحد اصفهان، با اعالم 
ای��ن خبر افزود: با توجه به توانمندی های علمی و 
تحقیقاتی واحد اصفهان در بخش محیط زیس��ت، 
برگ��زاری چندی��ن همای��ش بین الملل��ی در این 
خصوص و نیز انتش��ار مجله بین المللی، "بازیافت 
  "International  آل��ی در کش��اورزی م��واد 
 Journal of Recycling Organic Waste
 in Agricultureک��ه عم��ده داوران و هی��أت 
تحریری��ه آن خارج��ی هس��تند و نی��ز فعالی��ت 
پژوهش��کده پسماند و پس��اب و برقراری همکاری 
های بین المللی با حوزه بالکان در خصوص محیط 
زیست، زمینه برقراری همکاری و تشریک مساعی 
دانش��گاه و س��ازمان محیط زیس��ت بیش از پیش 

فراهم شد.

نجف��ی اظهار داش��ت: در همین راس��تا، جلس��ه 
مش��ترکی با هدف توسعه همکاری ها و ایجاد اتاق 
فکر مش��ترک میان دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراس��گان(، با حضور مدیرکل س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفه��ان و هیأت 
رییسه آن سازمان در واحد خوراسگان، برگزار شد.

واح��د  ه��ای  فعالی��ت  تش��ریح  در  نجف��ی   
اصفهان)خوراس��گان(، در این عرصه با اشاره به راه 
اندازی دبیرخانه دایمی بحران آب در واحد اصفهان، 
اظهار داشت: دبیرخانه دایمی بحران آب با محوریت 
موضوع زاینده رود، فعالیت خود را از تابستان سال 
جاری با مشارکت وزارت نیرو، آغاز کرده و توانسته 
ای��م اقدام��ات مؤثری را ب��ا نگرش علم��ی در این 

خصوص دنبال کنیم.
در این جلس��ه فروغی اب��ری رییس واحد اصفهان، 
با ارائه گزارش��ی از سابقه شکل گیری دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان، گفت: توجه واحد خوراسگان 
نسبت به محیط زیست و پژوهش های کاربردی در 
این زمینه، بیش از س��ایر جاها بوده است و در این 

دانش��گاه، همایش های علمی متعددی با موضوع 
آب، محیط زیست و ... برگزار شده است.

 همچنین مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست 
اس��تان اصفهان، با س��خنانی ضمن ابراز تش��کر از 
تشکیل این جلسه، ابراز داشت: با توفیقات حاصله 
توس��ط تیم مذاکره کننده ایرانی، امروز روز خوبی 
برای جمهوری اس��المی بود و البته برای اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز روز بسیار 
خوبی است؛ زیرا اینکه توانسته ایم با  دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان، جلس��ه مش��ترک کاری و 

علمی داشته باشیم جای بسیار خوشحالی است.
کیومرث کالنت��ری، ضمن تقدیر از زحمات فروغی 
ابری در تأس��یس و مدیری��ت واحد اصفهان گفت: 
زحمات فروغی ابری، ماندگار است. جنس کارهای 
فروغی ابری از نوع کارهایی اس��ت که برای ماندن 
آن کار اس��ت ن��ه برای ماندن خ��ود و همه ما باید 
بگون��ه ای کار کنیم که کار بماند نه آنکه کار کنیم 

برای اینکه خود بمانیم.
مدیرکل س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت استان 

اصفهان، با تش��ریح فعالیت های س��ازمان محیط 
زیس��ت کشور در سال های اخیر ابراز داشت: امروز 
بی��ش از 2 میلیون هکتار از منابع طبیعی اس��تان 
تح��ت حفاظت س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
است و اس��تان اصفهان در رتبه اول صنعت کشور 
قرار دارد و به رغم رتبه برجس��ته صنعتی اس��تان، 
متأس��فانه باید گفت: مهمترین مش��کل زیس��ت 
محیطی اس��تان، عدم اس��تقرار صحیح صنعت در 
اس��تان بوده و تجمیع صنایع، ب��ر آالیندگی کالن 

شهر اصفهان افزوده است.
کالنتری با س��پاس از اقدامات واحد خوراسگان در 
موضوع��ات مرتبط با محیط زیس��ت و قابلیت ای 
باالی علمی و فنی این دانش��گاه، خواهان عضویت 
چند تن از اساتید صاحب نظر و مّبرز این دانشگاه، 
در کمیته های ارزیابی و ش��ورای پژوهشی سازمان 

حفاظت محیط زیست استان شد.
 در ادام��ه این برنام��ه مدعوین از مراکز تحقیقاتی، 
پژوهشکده ها و امکانات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان دیدن کردند.

دکتر پیام نجفی عنوان کرد:

توسعه همکاری های واحد اصفهان)خوراسگان(، با سازمان حفاظت محیط زیست استان

 : با نظر مس��اعد معاونت بین الملل دانشگاه و پیرو درخواست 
بین المللی شدن واحد اصفهان)خوراسگان(، کمیته گسترش واحدهای 
بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی با پذیرش دانشجوی خارجی در این 

دانشگاه، موافقت کرد.
رییس دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان(، با اعالم این 
خبر افزود: با پیگیری های فراوان به عمل آمده در سال های گذشته 
و تالش های صورت گرفته توسط بخش های آموزشی و پژوهشی این 
واحد دانشگاهی و بازدید کارشناسان حوزه معاونت بین الملل، مجوز 

پذیرش دانشجوی خارجی در این دانشگاه صادر شد. 
 فروغ��ی ابری ضمن ابراز تش��کر و قدردانی از زحمات و رهنمودهای 
حوزه معاونت بین الملل دانشگاه و اعضای کمیته گسترش واحدهای 
بی��ن الملل، اب��راز داش��ت: ظرفیت ه��ای علمی، حضور اس��اتید به 
 نام و صاح��ب تألیف، امکان��ات کتابخانه ای و آزمایش��گاهی، تحقق 
پژوه��ش ه��ای مهم و راهب��ردی ص��ورت گرفته در واح��د اصفهان 
)خوراس��گان( و نیز بسترهای مناس��ب آموزشی، دانشجویی و رفاهی 
موج��ود و دیگر مؤلفه های اختصاصی و عموم��ی مورد تأیید کمیته 
گس��ترش واحدهای بین الملل، زمینه موافقت و صدور مجوز پذیرش 

دانشجوی خارجی را در این دانشگاه فراهم کرد.
دبیر هیأت امناء دانش��گاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: با توجه 
به مجوز صادره، با هماهنگی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و فراهم 
کردن مقدمات اولیه ثبت نام و پذیرش، به فضل الهی از بهمن ماه سال 

جاری اقدام به پذیرش دانشجوی خارجی خواهیم کرد.
 شایان ذکر است، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، در 
حال حاضر با درجه جامع و برخورداری از 9 رش��ته دکتری تخصصی 
غیرپزش��کی، 9 رشته دکتری تخصصی پزش��کی، یک رشته دکتری 
حرفه ای پزش��کی، 50 رشته کارشناسی ارش��د ناپیوسته، 34 رشته 
کارشناسی پیوسته و 8 رشته کارشناسی ناپیوسته، در مجموع، دارای 

111 رشته تحصیلی است. 
 همچنین این واح��د دارای 316 عضو هیأت علمی تمام وقت ونیمه 
وقت است که از این تعداد  16  نفر استاد، 32 دانشیار،  155 استادیار 
و 113 مربی و بورس��یه دوره دکتری تخصصی هستند و حدود 700 
نفر عضو هیأت علمی حق التدریس نیز در این دانش��گاه مش��غول به 

فعالیت می باشند. 
تعداد دانش��کده های مصوب این واحد دانش��گاهی نیز 7 دانش��کده: 
دانش��کده کش��اورزی و مناب��ع طبیعی، دانش��کده عل��وم تربیتی و 
روانشناس��ی، دانش��کده تربیت بدنی و علوم ورزش��ی، دانشکده علوم 
انسانی و حقوق، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده دندانپزشکی و 

دانشکده فنی و مهندسی می باشند.

دکتر فروغی ابری خبر داد:

پذیرش دانشجوی خارجی از نیم سال آینده  در دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 



نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  شانزدهم 
آبان ماه 1392 3

 :کارگاه بهب��ود بهره وری و نتایج آن با حضور 
تنی چند از همکاران اداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان )خوراس��گان(، به مدت یک هفته در محل 

مهمانسرای این واحد دانشگاهی برگزار شد.
در این کارگاه، شرکت کنندگان با تعریف مؤلفه های 
به��ره وری، مبانی، فرهنگ و س��طوح مختلف بهره 

وریآشنا شدند.
مدرس این کارگاه در گفتگو با خبرنگار نسیم دانشگاه، 
یک��ی از اهداف نهایی برگزاری ای��ن کارگاه را نتایج 
حاص��ل از افزایش بهره وری در س��ازمان ذکر کرد و 
افزود: در این کارگاه سعی شده است، افراد با آشنایی 

اس��تراتژی بهبود دایم  در سازمان، بتوانند با تقویت 
کار جمعی و خود جوش از طریق نظام انگیزش��ی و 
اس��تقرار نظام پیشنهادها، بیشتر از پیش در افزایش 

بهره وری در سازمان خدمت رسانی کنند.
مهندس منصور حس��ن زاده گفت: دفع اضطراب از 
محی��ط کار با آموزش های رفتاری و توجه به امنیت 
شغلی کارکنان امکان پذیر است که به واسطه آن می 

توان بهره وری در سازمان را افزایش داد.
وی ضمن اش��اره به این مطلب که کاهش تخلفات و 
حوادث ناشی از کار می تواند جایگزین مناسب کنترل 
کیفیت با تولید کیفیت باشد تصریح کرد: بهبود بهره 

وری در  دانش��گاه آزاد اس��المی بایس��تی با تشریح 
وضعیت بهره وری از سوی مسؤولین دانشگاه همراه 
باشد تا تمامی همکاران خود را در سرنوشت دانشگاه 

سهیم بدانند و به واسطه آن مجدانه تالش کنند.
مدیرکل امور اداری دانشگاه در پایان، توفیق حاصل 
شده در این دانشگاه را مرهون زحمات ریاست دلسوز 
واحد،  دکتر احمدعلی فروغی ابری دانس��ت و افزود: 
همواره کارکنان خدوم این واحد  دانشگاهی با پشتکار 
صادقانه و تشریک مساعی با مدیران دانشگاه توانسته 
اند، جایگاه این مرکز عظیم آموزش عالی را در ایران 

اسالمی  بیش از پیش اعتال بخشند.

الزم به ذکر اس��ت این کارگاه 16 ساعته با پیگیری 
مس��عود نوروزی، کارش��ناس دفتر مطالعات نیروی 
انس��انی، به مدت     یک هفته در محل مهمانسرای 
دانشگاه تشکیل شده است. اسامی شرکت کنندگان 
در ای��ن دوره عبارت اس��ت از آقایان: اروجی، امینی، 
باقری��ان، دباغی کوپایی، دش��تی یقران��ی، دهقانی 
خوراس��گانی، دهقان��ی طالخونچه، زارعی، س��اوج، 
قضاوی، س��لیمی، شفیعی، صادقی، صالحی، صفایی 
 ارش��د، طغیانی پ��زوه، عب��ادی، غ��روی و قضاوی؛ 
 خانم ها: ثابت راس��خ، جعفری زاده، ذواالکتاف زاده و 

دوستانی؛ 

افتخاری ديگر از دانشگاه آزاد واحد 
اصفهان)خوراسگان(:

راه اندازی اولین سایت 
پژوهشی تصویری 

در دانشگاه آزاد اصفهان
برگزاری کارگاه بهبود بهره وری و نتایج آن 

 :دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان(، با استفاده از 
فناوری نانو موفق به اختراع نوعی نانورس به منظور 
تثبیت ش��ن های روان و جلوگی��ری از بیابان  زایی، 

فرسایش بادی و پراکنش ریزگردها شد. 
مرجان پدیدار فارغ التحصیل دوره دکتری خاکشناسی 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( و 
مخت��رع نانو رس، ب��ا بیان اینکه یک��ی از مهم ترین 
بح��ران هاي زیس��ت محیطی در مناطق خش��ک و 
نیمه خش��ک، پدیده مخرب بیابان زایی و فرس��ایش 
بادي است که وقوع طوفان هاي گرد و غبار و حرکت 
ریزگردها از پیامدهاي آن محس��وب می  شود و این 
موض��وع به عن��وان یک معضل، گریبانگیر بس��یاری 
از کش��ورهای جه��ان از جمله کش��ورهای در حال 
توسعه می باش��د گفت: در این محصول از ترکیبات 
طبیعی استفاده می شود تا عالوه بر اینکه باعث رفع 
معضل بیابان زایی،حرکت شن های روان و پراکنش 
ریزگردها شود، باعث بهبود خصوصیات خاک شده و 

مشکالت زیست محیطی نیز بر جای نگذارد. 
پدیدار افزود: نانو رس محصولی است، محیط زیست 

 دوس��ت و طبیعی که با اس��تفاده از فن��اوری نانو از 
کانی های رس��ی اس��تخراج می ش��ود. این طرح در 
 کش��ور فاقد نمونه مش��ابه و این تکنولوژی در سطح 

بین  المللی از رقبای معدودی برخوردار است.
فارغ التحصیل دوره دکتری خاکشناسی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، در خصوص نتایج 
مخرب بیابان زایی در جهان اظهار داشت: بیابان زایی 
مش��تمل بر فرآیندهایی اس��ت که در نتیجه عوامل 
طبیعی و عملکرد نادرس��ت انس��ان ایجاد می شود. 
جدیدترین آمارهاي گسترش بیابان  زایي، بیانگر این 
مطلب است که بالغ بر 120 میلیون هکتار از مساحت 
کشور تحت تأثیر بیابان زایي قرار دارد و 223 منطقه، 
103 شهرس��تان در 18 اس��تان به مس��احت 202 

میلیون هکتار تحت تأثیر فرسایش بادي قرار دارد. 
مخت��رع نانورس گفت: با توجه به اهمیت جغرافیایی 

کش��ورمان که در منطقه خشک و نیمه خشک واقع 
ش��ده اس��ت و همچنین افزایش س��طح بیابان ها و 
مشکالت به وجود آمده توسط ریزگردها و همچنین 
مطالع��ه منابع روز دنیا بر آن ش��دیم تا از تکنولوژی 
تولید و استفاده از نانورس در رفع این مشکالت یاری 

بگیریم. 
پدی��دار در توضی��ح نتای��ج حاص��ل از عملکرد این 
 محص��ول اف��زود: در تحقیق��ات ب��ه عم��ل آم��ده، 
نمونه هایی از خاک تپه  های ش��نی دشت خارا تهیه 
ش��د و به منظور بررسی عملکرد نانو رس در تثبیت 
خاک های شنی، ازیک تونل باد آزمایشگاهي استفاده 
شد و سرعت باد توسط بادسنج اندازه گیري و کنترل 
شد. سرعت باد اس��تفاده شده در تحقیق، در ارتفاع 
10 متری س��طح زمین، 18/7 متر ب��ر ثانیه معادل 
67/32 کیلومتر بر س��اعت تنظیم شد. نتایج حاصل 

از مقایس��ه میانگین طرح آزمایشی نشان داد که در 
نمونه شاهد با افزایش س��رعت باد، میزان فرسایش 
خ��اک به طور معنی  داری افزایش یافته اس��ت و در 
نمونه اس��پری ش��ده از نانورس، با غلظت 3 گرم در 
لیتر برای اس��تفاده در یک متر مربع بهترین نتیجه 

را در تثبیت داشت.
مرج��ان پدیدار ب��ا بیان اینکه در اج��رای این طرح، 
دکت��ر احمد جاللیان، دکتر پیام نجفی، دکتر مجید 
عبدوس و دکتر ناصر هنرجو با وی همکاری داش��ته 
ان��د گفت: با توجه به نتایج حاصله، اجرای این طرح 
از نظر اقتصادی و علمی برای کشور توجیه  پذیر بوده 
و ت��وان اجرای آن در س��طح منطقه، ع��الوه بر رفع 
مش��کل قطعی ریزگردهای وارد ش��ده از کشورهای 
همجوار، موجب افزایش درآمدهای ارزی کش��ور نیز 

خواهد شد. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، ای��ن اختراع توس��ط س��تاد 
توس��عه نانو، ریاس��ت جمهوری، معاونت پژوهش��ی 
اصفهان)خوراس��گان( تأیید علمی ش��ده و در قالب 
2 اختراع در س��ازمان مالکیت های صنعتی به ثبت 

رسیده است.

در واحد خوراسگان و با استفاده از فناوری نانو صورت گرفت: 

پایان بحران ریز گردها، اختراع نانو رس مهار کننده شن های روان

  نانورس محصولی است، محیط زیست دوست و طبیعی که با استفاده از 
فناوری نانو از کانی های رسی استخراج می شود. این طرح در کشور فاقد نمونه 

مشابه و در سطح بین المللی از رقبای معدودی برخوردار است.

 :تعداد 9 نفر از دانش آموختگان رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراس��گان(، در مقطع کارشناس��ی ارشد دانشگاه های دولتی کشور در سال 92 پذیرفته 

شدند. 
به گفته خانم دش��تی، مدیرگروه مامایی این دانشکده، رش��ته کارشناسی مامایی تا کنون دو دوره فارغ 
التحصیل داش��ته است و در واقع رش��ته کاماًل جدیدی در این دانشکده به حساب می آید؛ با این وصف 

موفقیت 9 نفر از دانشجویان این دانشکده در ورود به مقطع کارشناسی ارشد، قابل توجه است. 
اسامی پذيرفته شدگان عبارت است از: 

1- نگین خانی، رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(؛ 

2- آرزو رضایی، رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، )دانشگاه علوم پزشکی اهواز(؛
3- اکرم ثالثی، رشته کارشناسی ارشد مامایی، )دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(؛ 

4- فهیمه شادانی، رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(؛ 
5- عاطفه عبدانی، رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(؛ 

6- آزاده نیک بخت، رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، )دانشگاه علوم پزشکی آبادان(؛ 
7- مینا رفیعی، رشته کارشناسی ارشد مامایی، )دانشگاه علوم پزشکی همدان(؛ 
8- فائزه طغیانی، رشته کارشناسی ارشد مامایی، )دانشگاه علوم پزشکی تبریز(؛

9- سپیده اتحادی مقدم، رشته کارشناسی ارشد تشریح، )دانشگاه علوم پزشکی کاشان(؛ 

راهیابی 9 نفر از دانش آموختگان دوره کارشناسی مامایی به مقاطع باالتر در دانشگاه های دولتی

 :مدیر مسؤول سایت پژوهشی 
دانش��گاه در گفت و گو با نشریه نسیم 
دانش��گاه گفت: الزم م��ی  دانم قبل از 
هر چیز تش��کر ویژه ای از جناب آقای 
دکت��ر احمدعلی فروغ��ی دبیر هیأت 
امنای دانش��گاه آزاد استان اصفهان و 
رییس دانش��گاه آزاد اصفهان داش��ته 
باش��م که وجود ایشان همچون پدری 
دلس��وز برای دانش��جویان، تنها دلیل 
دلگرم��ی در فض��ای فعالی��ت  ه��ای 

دانشجویی این دانشگاه است. 
خش��ایار صدر منوچهری، ضمن اعالم 
خبر راه  اندازی اولین سایت پژوهشی 
تصویری در دانش��گاه آزاد اصفهان، در 
خصوص ای��ده این ط��رح و چگونگی 
طراحی آن گفت: طراحی این س��ایت 
از دو م��اه قبل با تالش  های ش��بانه-

روزی کارگروه��ی وی��ژه متش��کل از 
اعضای هیئت مدیره س��ایت، نماینده 
مدیر کل حراس��ت دانشگاه  های آزاد 
استان اصفهان، نماینده واحد فناوری 
اطالعات دانش��گاه و به ریاس��ت دکتر 
پیام نجفی، معاون پژوهش��ی دانشگاه 
آزاد اصفهان شروع شد. ایده ای که در 
این س��ایت برای اولین بار در کشور و 
پ��ا به پای علم دنیا به کار برده ش��ده 
است، ارائه مقاالت علمی، پژوهشی به 
صورت تصویری می  باش��د. وی افزود: 
این س��ایت که در مقایس��ه با بسیاری 
از نمون��ه  های خارجی، دقت و ظرافت 
باالتری دارد، با دس��ته  بندی مقاالت 
تصوی��ری به رش��ته  ه��ای تخصصی، 
 دسترس��ی آس��ان ت��ر کارب��ران ب��ه 
 مق��االت م��ورد نیازش��ان را فراه��م 

می کند. 
همکاران این س��ایت را اعضای هیئت 
اجرای��ی، مش��تمل بر ح��دود 50 نفر 
از دانش��جویان ممت��از دانش��گاه آزاد 
اصفه��ان و همچنین اعض��ای هیئت 
علمی، مش��تمل بر 20 نفر از اس��اتید 
و متخصصین برجسته از سراسر کشور 

تشکیل می  دهند.
وظیف��ه  اجرای��ی،  هیئ��ت  اعض��ای 
رش��ته  نماهای  پژوه��ش  گ��ردآوری 
ب��ه  تأیی��د  و  مربوط��ه   تخصص��ی 
اش��تراک  گذاری پژوهش نماهای ارائه 
ش��ده توسط کاربران را بر عهده دارند. 
در همین راس��تا، اعضای هیئت علمی 
نیز وظیفه بررس��ی پژوه��ش نماهای 
تأیید ش��ده و انتخ��اب بهترین آن ها 
را ب��رای معرف��ی در مجله تصویری بر 
عهده دارند که در پایان هر فصل ارائه 

می شود.
خش��ایار ص��در منوچه��ری، در پایان 
اعالم کرد با برنام��ه  ریزی  های انجام 
ش��ده، امید اس��ت اولین شماره مجله 
تصویری، پایان آذرم��اه 92 به جامعه 
علمی و دانشگاهی ارائه شود.قابل ذکر 
 simaresearch.com سایت  است 

هر روز در حال بروز رساني است.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  شانزدهم
4 آبان ماه 1392

حضور چشمگیر اساتید، کارکنان و دانشجویان 
دانشگاه در راهپیمایی 13 آبان

: به مناسبت گرامیداشت 
ی��وم اهلل 13 آب��ان و روز ملی 
مبارزه با استکبار جهانی، اساتید، 
کارکن��ان و دانش��جویان دانش��گاه 
آزاداس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 در راهپیمای��ی و مراس��م ای��ن روز حضور 

یافتند.
 در این برنامه که با هماهنگی معاونت فرهنگی دانش��گاه و همکاری 

 بسیج اساتید، بسیج کارکنان و بسیج دانشجویان دانشگاه تدارک دیده
ش��ده بود، جمع زیادی از دانش��جویان، اساتید و کارکنان این واحد 
دانش��گاهی در راهپیمایی و مراس��م گرامیداش��ت یوم اهلل 13 آبان 
و روز مل��ی مبارزه با راهپیمایان در این مراس��م، ضمن س��ر دادن 
شعارهای انقالبی و اصولی »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل«، 
پرچم آمریکا و اس��رائیل را به نش��انه انزجار از جنایات ضد بشری و 

ضد اسالمی دولت های مذکور به آتش کشیدند. 
 در ادامه حجه الس��الم و المس��لمین س��الک، نماینده مردم شریف 
 اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی،  با حض��ور در جایگاه که در 

 مقابل گلستان شهدای اصفهان برپا شده بود با  ارائه سخنانی ضمن ارائه 
تحلیلی از وضعیت کنونی جهان س��لطه و ضعف دستگاه استکباری 
نسبت به سال های اول پیروزی انقالب، با استناد به فرمایشات مقام 
معظم رهبری، خواهان هوش��یاری دستگاه دیپلماسی کشور نسبت 

به خدعه و فریب دشمن در مذاکرات شد.
در پایان این مراس��م به منظور تجلیل از خانواده ش��هدا، پدر و مادر 
چن��د تن از ش��هدای انقالب اس��المی و جنگ تحمیل��ی به جایگاه 
دعوت ش��دند و با حض��ور تعدادی از مس��ؤولین و نیز دکتر فروغی 

ریاست دانشگاه، از این عزیزان تقدیر شد.

 : باحض��ور مدی��ران و مس��ؤولین اس��تانی، 
3 ن��وع آس��فالت پلیم��ری، س��بز و الیاف��ی جدید 
ک��ه توس��ط محققین دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراسگان(، با مشارکت شهرداری اصفهان 
طراحی و س��اخته شده است، در خیابان 250 متری 
مقابل تاالر همایش های امیرکبیر این دانش��گاه اجرا 

شد.
احمد گلی، محقق و پژوهش��گر گروه عمران دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان و رییس پژوهشکده بتن و 
راه سازی در تشریح این نوع آسفالت جدید پلیمری 
گفت: کار تحقیقاتی نوع جدید آس��فالت پلیمری که 
با اس��تفاده از ترکیبات »پلیمر کراتون« تهیه ش��ده 
در م��دت 3 تا 4 م��اه و با همکاری س��ازمان عمران 
ش��هرداری اصفهان و در قالب پژوهش��کده مشترک 
دانشگاه و شهرداری اصفهان با عنوان پژوهشکده بتن 

و راه سازی صورت گرفته است.
 رییس پژوهش��کده بتن و راه س��ازی افزود: این نوع 
آس��فالت که نسبت به آس��فالت معمولی 20 درصد 
گران تر اس��ت؛ به دلیل دوام و قدرت کشش��ی باال و 
امکان توزیع متناس��ب فشار بر سطح آن، با ضخامت 
کم ت��ری اجرا می ش��ود و همچنی��ن از طول عمر 

باالتری برخوردار است.
 گل��ی اظه��ار داش��ت: آس��فالت پلیم��ری جدید با 
قابلی��ت های فن��ی مانند: تحمل توأم��ان دمای باال 

در روزه��ای گرم، تحمل دمای پایین در ش��ب های 
س��رد و ویژگی های پالس��تومی و االس��تومی خود 
در مقاب��ل هرگونه ت��رک خوردگ��ی و چروکیدگی 
ناش��ی از فش��ارهای وارده در پیچ های تند به دلیل 
فش��ار خودروهای س��نگین، مقاومت باالی��ی دارد و 
 همین موض��وع، ضمن افزایش طول عمر آس��فالت، 
هزین��ه های نگ��ه داری آن را به نحو چش��م گیری 
کاهش می دهد و با این قابلیت ها طول عمر آسفالت 

تا 2 برابر افزایش می یابد.
اس��تاد و پژوهش��گر گروه عم��ران واح���د اصفهان 
)خوراس��گان( ک��ه در جم��ع مدیران و مس��ؤولین 
اس��تانی میهمان واح�د اصفه�ان، س��خن می گفت، 
 اف��زود: پی��ش از ای��ن انواع��ی از آس��فالت پلیمری 
داشته ایم؛ اما در نوع جدید با استفاده از نوعی پلیمر 
کرات��ون به این قابلیت های ویژه دس��ت یافته ایم و 

ابداعی جدید محسوب می شود.
 احمد گلی خاطر نشان ساخت: در تحقیقات جدید 
برای اولین بار نوعی آس��فالت که با اس��تفاده از مواد 
بازیافتی و پس��ماند های پالس��تیکی تهیه می شود 
طراحی و ساخته شده اس��ت که این نوع آسفالت را 
به دلیل آنکه موجب حفظ محیط زیست و جلوگیری 
از ورود پس��ماندهای غیرقابل جذب پالس��تیکی در 
محیط زیست خواهد ش��د، آسفالت سبز نام گذاری 
کرده ایم و در کنار آس��فالت پلیمری در این دانشگاه 

اجرا خواهد شد.
اف��زود:  س��ازی  راه  و  بت��ن  پژوهش��کده  ریی��س 
آس��فالت الیاف��ی نیز که ب��رای دومین ب��ار در ایران 
 در این دانش��گاه اجرا می ش��ود با اس��تفاده از الیاف 
پلی آلومین ساخته شده است که از نظر هزینه تولید 
نسبت به آسفالت معمولی 30 درصد گران تر است؛ 
اما به دلیل ارتقاء قابلیت های مقاومتی آسفالت مانند: 
افزای��ش قدرت انعطاف و کاهش ترک خوری موجب 
افزایش عمر آسفالت و کاهش هزینه های نگه داری 
در دراز مدت می شود. البته از این نوع آسفالت توسط 
ش��هرداری تهران در بزرگراه ج��الل آل احمد تهران 

استفاده شده است. 
در ابتدای ای��ن برنامه که معاون عمران ش��هرداری 
اصفهان، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان(، اعضای کمیته نظارت شورای 
فنی اس��تانداری، مدیرکل دفتر فنی استان، اعضای 
ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان، قائم مقام سازمان 
راه و شهرس��ازی، ریاست س��ازمان عمران شهرداری 
اصفهان، اعضای پژوهشکده بتن و راه سازی، اساتید 
و پژوهش��گران گروه عمران و بس��یاری از مدیران و 
معاونین دستگاه های اجرایی استان، حضور داشتند 
مدعوین با حضور در »مجتمع تولیدی صفه« وابسته 
به شهرداری اصفهان، از نزدیک از خط تولید آسفالت 
پلیمری، سبز و الیافی بازدید کردند و سپس با حضور 

در دانشگاه ش��اهد اجرای آن در خیابان مقابل تاالر 
همایش های امیرکبیر بودند.

در حاشیه این برنامه، نشستی با رویکرد بررسی علمی 
این ابداعات با حضور تمامی میهمانان و مس��ؤولین 
استانی برگزار شد. در این نشست فروغی ابری رییس 
واح��د اصفهان، ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان، 
به تش��ریح فعالیت های دانشگاه در زمینه تولید علم 
و فناوری اشاره کرد و برای محققین پژوهشکده بتن 
و گروه عمران و مس��ؤولین شهرداری اصفهان آرزوی 

موفقیت کرد.
همچنی��ن مهندس رضایی، رییس س��ازمان عمران 
ش��هرداری اصفهان، در س��خنانی ضم��ن تبریک به 
محققی��ن و مبتکری��ن طرح ه��ای یاد ش��ده، ابراز 
امیدواری کرد در آینده شاهد توسعه هر چه بیش تر 
همکاری های علمی و فنی میان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( و سازمان عمرانی شهرداری 
اصفهان، در قالب پژوهشکده بتن و راهسازی و انجام 

پروژه های تحقیقاتی مشترک باشیم.
 الزم ب��ه ذکر اس��ت، پژوهش��کده بتن و راه س��ازی 
در تابس��تان س��ال جاری به صورت مشترک توسط 
س��ازمان عمران ش��هرداری اصفهان و دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان تاسیس شده است و تاکنون 
چندین پروژه مهم از جمله: بتن غلتکی، آسفالت های 
پلیمری و آسفلت سبز را طراحی و اجرا کرده است.  

برای اولین بار در ایران در واحد خوراسگان صورت گرفت: 

طراحی و اجرای 3 نوع آسفالت پلیمری، سبز و الیافی جدید 

درحضور دکتر ابتکار مطرح شد:
پیشنهاد ایجاد بانک 

ژن گیاهان بومی توسط 
دانشجوی واحد خوراسگان
 :خان��م دکتر معصوم��ه ابتکار 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت و همراهان 
به اتفاق معاونان و مش��اوران خویش 
در اولی��ن س��فر خ��ود به اس��تان ها 
وارد اصفه��ان ش��دند و در بدو ورود 
با حضرت آی��ت ا... العظمی مظاهری 

دیدار کردند.
ب��ا حض��ور  نشس��تی  در  ادام��ه  در 
نماین��دگان HSE  و ایمن��ی محیط 
زیس��ت صنای��ع و همچنی��ن اعضای 
انجمن ه��ای علم��ی و NGO های 
زیست محیطی و دانشگاهیان در باره 
مسائل محیط زیس��ت استان دیدار و 

گفتگو کردند.
دیدار با مسئوالن وکارمندان اداره کل 
محیط زیست استان و بحث و بررسی 
در باره آمایش س��رزمین ، مس��ایل و 
مش��کالت آن و همچنین شرکت در 
جلسه کار گروه آلودگی با حضور تنی 
چند از مدیران استان و NGO های 
زیس��ت محیطی در محل استانداری 
اصفه��ان از برنام��ه ه��ای دیگر خانم 

دکتر ابتکار بود.
در همی��ن جلس��ه که ب��ه موضوعات 
حوض��ه  خص��وص  در   گوناگون��ی 
زاین��ده رود و آلودگ��ی ه��ای مخرب 
پرداخته ش��د آقای امیر فرح نس��ب 
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان )خوراس��گان( به دعوت اداره 
کل حفاظت محیط زیس��ت استان و 
ب��ه نیابت از گروه محیط زیس��ت این 

دانشگاه شرکت کرد.
وی در ابت��دا ب��ا تجلی��ل از زنده یاد  
دکتر تقی ابتکار ، پدر خانم ابتکار که 
از فعاالن زیست محیطی بود سواالتی 
را مطرح کرد  اولین درخواس��ت وی 
این بود که با توجه به موضوع توسعه 
پای��دار در واقع م��ا به هم��ان اندازه 
حق بهره ب��رداری از منابع طبیعی را 
داریم که نس��ل های پس از ما دارند 
و از رئی��س س��ازمان حفاظت محیط 
زیست خواست تا در این دولت به این 

موضوع جداً رسیدگی شود.
آق��ای فرح نس��ب در ادامه ب��ه آینده 
کاری دانش��جویان مناب��ع طبیعی و 
محیط زیست اشاره کرد و در خصوص 
حیطه فعالیتی دانشگاه در این زمینه 
س��وال کرد که خانم دکت��ر ابتکار در 
پاسخ توضیح داد  دانشجویان محیط 
زیس��ت بای��د  در ارگان های مختلف 
فعالیت زیس��ت محیطی مش��غول به 
کار ش��وند تا بتوانند بر نحوه فعالیت 
زیس��ت محیطی ارگان ه��ا نظارت و 

کنترل داشته باشند.
پرسش در مورد EIA  ارزیابی اثرات 
زیس��ت محیطی و اینکه این موضوع 
در ایران کاربردی و عملیاتی نیس��ت                                  
همچنی��ن طرح س��والی در خصوص 
آمایش س��رزمین و چیدمان درس��ت 
کاربری ه��ا در کنار یکدیگ��ر و بیان 
ض��رورت تش��کیل بان��ک ژن ب��رای 
گیاهان بومی ایران که در کشور نایاب 
شده اس��ت از دیگر مس��ائلی بود که 
توس��ط این دانشجوی عالقه مند   در 

جلسه مطرح شد.
آقای فرح نسب خطاب به استاندار  در 
م��ورد کنترل اتوبوس های دود زا  در 
سطح شهر درخواس��تی ارائه کرد که 
با  پاس��خ مثبت ایش��ان مواجه شد و 
همچنین از دکتر کهرم خواس��ت تا با 
توج��ه به نقش تاالب گاوخونی که در 
یک اکوسیستم خشک و شکننده قرار 
دارد و به خوبی می تواند از گسترش 
کویر جلوگیری کند نسبت به احیای 
آن اهتمام کنند که ایشان یادآور شد 
برنامه های خوبی در این زمینه دارم.

در ای��ن برنامه ، مس��ئوالن اداره کل 
حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان نیز 

حضور داشتند.
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 :ب��ا ابتکار معاون��ت فرهنگی واحد 
روزه  ی��ک  اصفهان)خوراسگان(س��مینار 
تکنیک های موفقیت در زندگی با حضور 
اس��اتید برجسته روان شناسی و با شرکت 
گسترده دانشجویان و خانواده های ایشان 

در تاالر پژوهش این دانشگاه برگزار شد.
در این س��مینار، اساتید برجسته دانشگاه 
آقایان اصغر آقائی، س��ید حمید آتش پور 
و احسان کاظمی با ارائه سخنانی به تبیین 
موضوع موفقیت در زندگی و نقش محوری 

خانوداه در این راستا پرداختند.
در ابتدای این برنامه � که توسط کانون تعامل 
خانواده با دانشگاه، از بخش های وابسته به 
 حوزه معاون��ت فرهنگی، برگ��زار گردید.

 رضا اسماعیلی معاونت فرهنگی دانشگاه 
آزاد اس��المی واحداصفهان)خوراس��گان( 
ضمن عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان 
در ای��ن مراس��م، وتبری��ک عید س��عید 
غدیرخم به تش��ریح اهداف کانون تعامل 
خانواده با دانش��گاه پرداخت و خواس��تار 
 همکاری بیش��تر خانواده ها با دانشگاه در 
زمین��ه ه��ای مختلف فرهنگ��ی و علمی 

فرزندان خود با دانشگاه شد.
در این سمینار سخنرانان جلسه درخصوص 
ش��یوه ها و تکنیک ه��ای علمی موفقیت 
 در زندگ��ی و همچنی��ن در زمین��ه انواع 
خان��واده ها به ایراد س��خنرانی پرداختند. 
اس��اتید دانشگاه در س��خنان خود در یک 
تقس��یم بندی علم��ی خانواده ه��ا را به  
چهار دس��ته تقس��یم نمودند؛1- خانواده 
 خش��ک و سخت گیر، 2-  خانواده سهل و 
 آسان گیر،3- خانواده گسسته یا پریشان و

 4- خانواده دمکرات یا خانواده سالم. 
به گزارش آنا؛ اس��اتید حاضر در س��مینار 
س��پس به تبیین تفاوت ها و خصوصیات 
هر یک از این 4 ن��وع خانواده و تأثیر آنها 
در تربیت فرزندان و نقش آنها در کس��ب 
موفقی��ت ه��ای زندگی اعض��ای خانواده 
پرداختن��د و پس از جم��ع بندی مطالب، 
ش��اخصه های تکنیک ه��ای موفقیت در 
زندگ��ی و راهکاره��ای اساس��ی را در این 
خصوص ارائه نمودند. در پایان این نشست 
علمی که با استقبال گسترده خانواده های 
دانشجویان مواجه شد، اساتید به سؤاالت و 

پرسش های حاضرین پاسخ دادند.

معاونت فرهنگی واحد 
اصفهان)خوراسگان( برگزار کرد:

سمینار یک روزه 
تکنیک های موفقیت 

در زندگی 

 :همزم��ان ب��ا س��الروز ی��وم ا... 13 آب��ان 
م��اه، روز مب��ارزه جهانی ب��ا اس��تکبار جهانی، از 
کت��اب» راهبردهای مقابله ب��ا جنگ نرم در نظام 
دانش��گاهی« از انتش��ارات دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( طی مراسمی در مسجد 

این دانشگاه رونمایی شد.

 ای��ن کتاب ک��ه در 110 صفحه و در 4 فصل 
تدوین شده است، به بررسی موضوع جنگ نرم 

و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است. 
»م��دل راهبردی اعم��ال قدرت ن��رم غرب و 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران«، » قدرت 
نرم، چیستی، منابع، عناصر و مؤلفه های آن«، 
»قدرت نرم و گفتمان اسالمی«، »راهبردهای 
مقابله با جنگ نرم در نظام دانشگاهی«، عناوین 
فصول 4 گانه این کتاب را تشکیل می دهند. 

 ای��ن کت��اب که توس��ط گروهی از اس��اتید و 
کارشناسان عرصه ارتباطات و پدافند غیر عامل 
دانش��گاه، رضا اس��ماعیلی، علی اصغ��ر بیگی، 
محمد گلناری، محمدحسین پسندیده، محمد 
جواد فرهنگ و حس��ین کاظمی، در راس��تای 
اهداف تحقق دانشگاه اسالمی، تدوین یافته 
است، در شمارگان 2000 نسخه تهیه و 
به جامعه دانشگاهی عرضه شده است. 
فروغ��ی اب��ری رییس دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان(، 
در آیین رونمای��ی از این کتاب گفت: 
روز 13 آب��ان روز ویژه ای برای ملت ایران و 
همه آزادی خواهان جهان است. امروز دنیا به این 
نتیجه رس��یده است که سفارت خانه های آمریکا 
در کش��ورهای جه��ان، محلی برای جاسوس��ی و 

توطئه علیه ملت ها و کشورها است. 
 فروغی افزود: جوانان ایرانی اس��المی و ملت آگاه 
ما، 34 سال پیش از این، به این نقش توطئه گرانه 
و براندازانه النه جاسوس��ی آمری��کا در تهران پی 
بردند و با تس��خیر آن، از تداوم طراحی و تدارک 

توطئه های استکبار، علیه انقالب اسالمی خود، به 
نحو مؤثری جلوگیری کردند. تس��خیر النه فساد و 
جاسوسی آمریکا اثبات کرد ملت و جوانان هوشیار 
و بیدار ایران اس��المی، حداقل س��ه ده��ه از نظر 

بینش سیاسی از دیگر کشورها جلوتر هستند.
 دبیرهیأت امنای دانش��گاه آزاد اس��المی اس��تان 
اصفهان اظهار داش��ت: امروز دشمن به این نتیجه 
رسیده اس��ت که دیگر با ابزارهای جنگی و حمله 
مس��لحانه نمی توان علیه این انق��الب اقدام کرد 
از همین روی دش��من با ب��ه کارگیری روش های 
پیچیده فرهنگی و رس��انه ای و با استفاده از روش 
جنگ نرم، ب��ه مقابله با جمهوری اس��المی ایران 

برخاسته است. 
رییس دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان خاطر 
نشان س��اخت: از پیچیده ترین روش های جنگ 
نرم دش��من، طراح��ی و اجرای ش��یوه های نوین 
انحراف فکری در میان دانش��جویان و دانشگاهیان 
است و ش��اید بتوان گفت، مهمترین عرصه جنگ 
نرم، دانشگاه ها هستند از همین روی دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان با تدوین این کتاب س��عی 
کرده ضمن تبیین ابعاد جنگ نرم در دانشگاه ها، 

به راهکارهای مقابله با آن بپردازد.
گفتنی اس��ت؛ در ابتدای این مراسم که با حضور 
چش��مگیر دانشجویان در مس��جد دانشگاه برگزار 
ش��ده بود، رضا اسماعیلی معاون فرهنگی دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد اصفه��ان با ارائه گزارش��ی از 
چگونگی تدوی��ن و تألیف این کتاب گفت: پس از 
3 دهه از پیروزی انقالب اس��المی ایران و ناکامی 
اس��تکبار جهانی برای مقابله با انقالب اس��المی، 

دش��من روش های پیچیده و ظریف تری را برای 
مقابل��ه با نظام اس��المی طراحی و ب��ه موقع اجرا 
گذارده اس��ت. حفظ و تداوم بقای نظام اس��المی، 
منوط به ش��ناخت ش��یوه های جدید دش��من در 

مبارزه با جمهوری اسالمی ایران است. 
عضو گروه مؤلفین کتاب »راهبردهای س��اماندهی 
مقابله با جن��گ نرم در نظام دانش��گاهی« افزود: 
تس��خیر النه فساد و جاسوس��ی آمریکا درتهران، 
پاس��خی در خور و دندان شکن از سوی جوانان و 
ملت قهرم��ان ایران به توطئه ها و جنایات آمریکا 
در ای��ران بود. حمای��ت های هم��ه جانبه ایاالت 
متحده آمریکا از نظام س��تم ش��اهی، دسیس��ه و 
توطئه های آن کش��ور علیه انقالب اسالمی، مردم 
ای��ران و ده ها جنای��ت و خیانتی که در دهه های 
قب��ل از پیروزی انقالب اس��المی علیه ملت ایران 
صورت گرفت��ه بود، زمینه خ��روش انقالبی مردم 
را علیه النه فس��اد آمریکا در ای��ران فراهم کرد و 
ب��ه تعبیر مقام معظ��م هبری »این اقدام س��یلی 

محکمی بود درمقابل جنایات امریکا«. 
 در پای��ان این مراس��م، زارعان مس��ؤول بس��یج 
دانش��جویی دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان، 
قطعنامه کمیته دانشجویی ستاد برگزاری یوم اهلل 
13 آب��ان را قرائت کرد که فریاد تکبیرهای بلند و 
شعار مرگ بر آمریکا دانشجویان نمازگزار در تأیید 
هر بند این قطعنامه، در  فضای مسجد طنین انداز 
ش��د. در یکی از بندهای این قطعنامه آمده است؛ 
13 آبان روز فروپاش��ی هیمنه پوش��الی آمریکای 
 امپریالیس��م در براب��ر دیدگان مل��ت های جهان

 است.

همزمان با یوم اهلل 13 آبان انجام شد:

رونمایی از کتاب »راهبردهای ساماندهی مقابله با جنگ نرم در نظام دانشگاهی« 

محرم در دانشگاه به روایت تصویر
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برگزاری دومین کنفرانس ایده های نوین در مهندسی برق
دومین کنفرانس ملی ایده های نو  در مهندسی برق با حضور جمع 

کثیری از دانشگاهیان و دانشجویاندر روز 15 آبان ماه سال جاری در 
محل سالن همایش های بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

)خوراسگان ( برگزار شد.

در مراس��م افتتاحیه ای��ن همایش، ابت��دا دکتراحمدعلی 
واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  ریی��س  اب��ری  فروغ��ی 
اصفهان)خوراس��گان( و ریی��س کنفرانس در س��خنانی با 
تسلیت فرا رسیدن ایام عزاداری محرم، ابراز امیدواری کرد 
که همه بتوانیم از تجارب جاودان این حماسه بزرگ تاریخ 

بشریت درس بگیریم.
وی خاطرنشان کرد که تا 4 دهه قبل باور غالب این بود که 
دانش��گاه ها در فرآیندها و تحوالت اجتماعی نقش مؤثری 
ندارن��د؛ ول��ی از آن هنگام تا کنون هم دانش��گاه ها و هم 
جامعه در خصوص اهمیت تاثیرگذاری دانش��گاه ها باور و 

اعتقاد الزم را پیدا کرده اند.
ب��دون ش��ک رس��الت دانش��گاه این نیس��ت ک��ه دانش 
 آموختگان��ی اس��تخدام ش��ونده وارد ب��ازار کارکنند؛ بلکه 

فارغ التحصیالن باید نیروهایی اس��تخدام کننده باش��ند و 
در واقع بتوانن��د کارآفرینی کنند، به ویژه در گرایش های 
مختلف رش��ته برق که زمینه کارآفرینی های وسیع در آن 
بسیار فراهم است. از دیگر رسالت های جامعه دانشگاهی، 
فراهم ساختن ش��رایط الزم برای طرح و تسری ایده های 
جدید و حمایت از آن اس��ت تا به این وس��یله، پیش��رفت 

کشور در عرصه های مختلف تضمین شود.
ریی��س دانش��گاه اف��زود: فرام��وش نکنی��م ایران کش��ور 
توانمندی اس��ت و از اس��تعدادهای برتر فراوانی برخوردار 
اس��ت. اینجانب هنگامی که درخارج کشور ادامه تحصیل 
می دادم، در مقایسه با دانشجویان دیگر این امتیاز ایرانیان 
را کام��اًل حس م��ی کردم ، لذا باید از این س��رمایه عظیم 

استفاده کرد.

ش��ما می دانی��د ک��ه واحداصفهان با 
قدمتی 27 س��اله دانشگاهی جوان به 
حساب می آید؛ ولی پیشرفتی بسیار 
بیش تر از قدمت خود داش��ته اس��ت 
و معج��زه ای در آن اتفاق افتاده که 
یک بیابان بال استفاده اکنون به یک 
مرک��ز علمی مهم ب��ا 50 هزار دانش 
آموخته، 15 هزار دانش��جو و حدود 
500 نفر عضو هی��أت علمی تبدیل 
ش��ده  است و مزار 5 ش��هید گمنام 
در قلم��رو آن به ای��ن مرکز برکت و 

نورانیت بخشیده است.
در این مرکز بزرگ علمی، چند سال 
پیش دوس��تان ما آمدند و پیشنهاد 
کردند ک��ه حاضرن��د ب��رای تولید 
بذرهای گیاهان گلخانه ای اقدامات 
وس��یعی را آغاز کنند. این پیشنهاد 
را م��ا ابت��دا ب��ه دانش��گاه صنعتی 
اصفهان منعکس کردی��م و از آنان 
خواس��تیم تا  با مش��ارکت یکدیگر 
این رس��الت را به انجام برس��انیم. 
تولید بذره��ای گلخانه ای در حال 
حاضر به عنوان ی��ک صنعت مهم 
جهان��ی مطرح اس��ت.  رییس آن 
دانش��گاه پس از بررسی پاسخ داد 
این کار  به 20 سال زمان نیاز دارد 
و ش��رایط ما برای پیگیری این کار 
فراهم نیس��ت. پس از آن تصمیم 
گرفتی��م راس��اً ای��ن کار را دنبال 
کنی��م. دوس��تان ما ب��ا اعتماد به 
نفس و تالش کار را شروع کردند. 
50 میلیون تومان اعتبار خواستند 
که فراهم  ش��د و تنه��ا پس از 3 
س��ال و نیم، موفق به تولید بذر خیار 

درختی شدیم.
ارزش توج��ه به ایده های نو در چنین جاهایی مش��خص 
می ش��ود و باید در همه رشته ها توجه الزم به آن صورت 
گیرد. در ادامه دکتر محمد روح ا... یزدانی، دبیر کنفرانس 
به ایراد س��خن پرداخت.  وی ضمن تشکر از هیأت رییسه 
دانشگاه، اعضای کمیته علمی کنفرانس که از دانشگاه های 
مختلف همکاری کردند و دانشجویان تالش گر عضو کمیته 
دانش��جویی، در خص��وص انگیزه برگزاری ای��ن کنفرانس 
گف��ت: امروز با توجه ب��ه حرکت ش��تابان تولید دانش در 
عرصه مهندسی برق و فناوری اطالعات در دنیا، نیاز است 
تا تالش های جدی برای نیل به جایگاه شایسته کشور در 
ای��ن زمینه در عرصه بین المللی ص��ورت گیرد. در همین 
راس��تا با اس��تعانت از پروردگار متع��ال، دومین کنفرانس 
مل��ی ایده ه��ای نو در مهندس��ی برق با دع��وت از عموم 
پژوهشگران و متخصصان در رشته های مختلف مهندسی 

برق در آبان ماه س��ال 92 در دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( برگزار ش��د. در این کنفرانس تالش 
شده اس��ت تا بستر الزم برای فراهم آمدن تبادل اطالعات 
و ارائه آخرین دس��تاوردهای علمی و فناوری در محورهای 
موضوع��ی کنفرانس با مش��ارکت اس��تادان، دانش��جویان 
تحصیالت تکمیل��ی، محققان و صنعتگران کش��ور فراهم 
ش��ود تا گامی مؤثر در زمینه تولید دانش و بومی س��ازی 

فناوری های مرتبط در داخل کشور برداشته شود.
وی اف��زود: پس از دریافت مجوز برگ��زاری این کنفرانس، 
از س��ازمان مرکزی دانشگاه آزاد اس��المی، مقدمات کار را 
از س��ال 92  آغاز کردیم. اطالع رس��انی به ش��کل نس��بتاً 
مطلوبی در سراس��ر کشور انجام شد و با وجود جوان بودن 
این کنفرانس، اس��تقبال بسیار چشمگیر و خوبی از آن شد 
تا جایی که مجبور ش��دیم موعد دریافت مقاالت را چندین 
بار تمدید کنیم. با این وصف تالش کردیم تا از کیفیت کار 
کاس��ته نشود. شاخص های علمی را کاماًل رعایت کردیم و 
در فرآیند پذیرش مقاالت 3 مرحله را به طور دقیق به اجرا 
درآوردیم. در نخس��تین گام، به بررس��ی مقاالت در فضای 
اینترن��ت پرداختیم تا از کپی نب��ودن آن اطمینان حاصل 
کنی��م. در مرحل��ه دوم، کار داوری علمی و فنی مقاالت به 
انجام رسید و اینکه تا چه اندازه در آن ایده های نو مطرح 
شده اس��ت و در آخرین مرحله، به بررسی ساختار مقاالت 

به لحاظ رعایت الگوهای نوشتاری پرداختیم.
حدود 650 مقاله در س��ایت کنفرانس ثبت ش��د و پس از 
انجام مراحل الزم تعداد 325 مقاله در گرایش های مختلف 
پذیرش ش��د. 33 درصد مقاالت مربوط به گرایش قدرت، 
13 درصد مرب��وط به مخابرات، 12 درصد الکترونیک، 12 
درصد کنت��رل، 10 درص��د الکترونیک ق��درت، 8 درصد 
پردازش س��یگنال، 6 درصدIT   و 6 درصد نیز مهندس��ی 

پزشکی بود.
ضمن��اً 53 درص��د از کل مقاالت دریافتی پذیرش ش��د و 
47 درص��د از آن رد ش��د ک��ه آمار وارقام به دس��ت آمده                    
رش��د چشم گیری را نس��بت به اولین کنفرانس نشان می 

دهد.
الزم به ذکر اس��ت که بخش��ی از مقاالت پذیرفته شده به 
صورت س��خنرانی و بخشی نیز به صورت پوستر ارائه شد و 
برای غنای علمی بیش��تر کنفرانس، آقایان  دکتر کوفی گر 
و دکتر ادیب از دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان 

به عنوان سخنران کلیدی به ارائه مقاله پرداختند.
دکتر یزدانی خاطرنشان کرد که این گونه فعالیت ها سبب 
می ش��ود تا به تدریج کش��ور خود را، با حرکتی شتابان به 
خط مقدم پیش��رفت علم برس��انیم و در واقع زمینه س��از 
تولید علم شویم و بومی سازی علوم را در سرلوحه فعالیت 

های خود قرار دهیم.
در پای��ان این کنفرانس که دو روز ب��ه طول انجامید، پس 
از برگزاری نشس��ت های علمی، داوری مق��االت به انجام 
رس��ید و در مراس��م اختتامیه، مقاالت برتر با  رای هیأت 
 داوران انتخ��اب و معرفی ش��دند و از صاحب��ان آن تقدیر 

شد.
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اولین کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی

اولی��ن کنگره ملی فن��اوری های نوین در عل��وم دامی، به 
ابتکار دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان(، 
ب��ا حضور جمع��ی از مدی��ران، اس��تادان، دانش��جویان و 
پژوهش��گران سراسر کش��ور در روز های 29 و30 آبان ماه 
92 در مح��ل س��الن همایش های بین الملل��ی این واحد 

دانشگاهی برگزار شد. 
در مراس��م افتتاحیه این کنگره، ابت��دا دکتر نجفی، معاون 
پژوهشی دانشگاه به ایراد سخن پرداخت. وی ضمن عرض 
تس��لیت ایام عزاداری محرم و خیر مقدم به حاضران گفت: 
ای��ن اولین کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی در 
س��طح این دانشگاه است که به برکت آن، به طور همزمان 
 ی��ک مجل��ه علمی با همی��ن رویکرد در ای��ن واحد متولد 
می شود و به ارائه پژوهش های علمی در حوزه علوم دامی 

می پردازد.
وی افزود: دانش��گاه آزاد اس��المی افتخ��ارات زیادی را در 
نزدیک به 3 دهه از عمر فعالیت خود کس��ب کرده است و 
دانشکده کشاورزی و گروه علوم دامی، سهم به سزایی را در 
احراز این موفقیت داشته اند. کارنامه این واحد دانشگاهی 
در مقایس��ه با دانش��گاه های آزاد و دولتی سراس��ر کشور 
بس��یار ممتاز است و در اغلب ش��اخص ها، رتبه بندی ها، 
همایش ها، جش��نواره ها و مسابقات، این واحد دانشگاهی 
توانس��ته است رتبه های عالی کسب کند که تازه ترین آن 
جشنواره کشوری علم تا عمل امسال است که پژوهشگران 
ومخترعان دانشگاه توانستند به مقام های خوبی دست پیدا 

کنند. 
 ایش��ان خاطر نش��ان کرد که این توفیقات به تناوب تکرار 
می ش��ود و جالب آن که مراتب کم��ی و کیفی افتخارات، 

اغلب از   دانشگاه های معتبر دولتی هم باالتر است. 
یک��ی از فعالیت های خوب این واحد دانش��گاهی، موضوع 
توس��عه مراکز رشد و توجه به اختراعات است که به لحاظ 
کمی و کیفی از س��طح چش��مگیری برخوردار می باشد و 
توانس��ته ایم بخشی از آن را به مرحله تولید انبوه و تجاری 

سازی برسانیم. 
معاون پژوهشی دانشگاه یادآور شد: گروه علوم دامی از سال 
66 کار خود را آغاز کرده و از س��ال 72  مقطع کارشناسی 
ارشد را راه اندازی کرده است و در واقع می توانیم بگوییم 
از این منظر، جزء گروه های پیشرو است. این گروه تاکنون 
حدود 2 هزار و 400 دانش آموخته داش��ته است که اغلب 
آن��ان هم اکن��ون در مراکز مهم علمی و اجرایی اس��تان و 

کشور مشغول به کار هستند.
 ) )ISIگ��روه علوم دامی، س��هم زی��ادی در تهیه مق��االت
ب��ا ضریب تاثیر باال داش��ته اس��ت؛ در همایش های علمی 
فعالی��ت پویا و خوبی را دارا بوده و انجمن علمی این گروه، 
از فعالیت زیادی برخوردار است که تشکیل همین کنگره و 

راه اندازی مجله علمی گروه دلیل این مدعا است. 
سخنرانی ريیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

س��خنران بعدی این کنگره مهن��دس نصراصفهانی، رییس 
س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان بود. وی در ابتدا 
گفت: مایه افتخاراس��ت که اولین کنگره علوم دامی در این 

دانش��گاه شکل می گیرد. من از رییس این دانشگاه و همه 
دس��ت اندرکاران به خاطر این ابتکارات ارزشمند قدردانی 
م��ی کنم و اذع��ان دارم که این دانش��گاه در طول نزدیک 
به 3 ده��ه از فعالیت خود همواره پش��تیبان علمی بخش 
کش��اورزی استان بوده است. یکی از استادان پیش کسوت 
و معروف بخش کشاورزی کشور چهل سال پیش مقاله ای 
را به رش��ته تحریر درآورده و در آن تأکید کرده اس��ت که 
هیچ کشوری بدون توسعه کش��اورزی به توسعه اقتصادی 
نمی رس��د و کشورهای توسعه یافته ابتدا کشاورزی فعالی 
را س��ازماندهی کرده اند و آن ها که توسعه نیافتند به طور 

حتم در بخش کشاورزی ضعف و نقصان داشته اند. 
برای حصول به این هدف واال ما نیازمند به دانش و فناوری 
هس��تیم و با ضریب تغییر باال، عملکرد پایین و کم آبی که 
گرفتار آن هس��تیم, برمبنای رفتارهای گذشته نمی توانیم 

به این هدف برسیم. 
 اس��تان م��ا در س��ال ه��ای اخی��ر در بخش کش��اورزی 
سختی های زیادی را تحمل کرده است؛ اما در بخش علوم 
دامی سال های خوبی داشته ایم, به طوری که در بسیاری 
از تولی��دات و محص��والت دامی خودکفا ش��ده ایم و حتی 
محص��والت مازاد خود را به اس��تان ها و کش��ورهای دیگر 

صادر می کنیم. 
در این اس��تان بیش از 18 هزار واحد مرغداری و 50 هزار 
واح��د دامی داریم که با احتس��اب واحده��ای دامی خرد 

روستایی این آمار فراتر می رود. 
مهندس نصر خاطر نش��ان کرد: راندمان و ضریب تولید ما 
نباید پایین باش��د. رکورد شیر 80  کیلویی نشان می دهد 

که ما از ظرفیت بالقوه خوبی برخورداریم. 
 وی ب��ه چهارپای��ه اصلی دامپروری اش��اره ک��رد و گفت:  
به ن��ژادی، تغذیه، بهداش��ت ومدیریت, چه��ار پایه اصلی 
دامپ��روری مدرن اس��ت که بای��د ارتقاء س��طح هر چهار 
 پای��ه را ه��دف قرار دهی��م. در موضوع به ن��ژادی, ما روند 
موفقیت آمیزی داش��ته ایم به خصوص در حوزه دام های 
ش��یری و در بخش دام های پرواری ه��م خیلی جای کار 
داری��م و در حوزه طی��ور نیازمند بومی س��ازی و توجه به 

نژادهای اصیل خودمان هستیم. 
رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان تاکید کرد: اگر 
چ��ه این اس��تان به عن��وان یک��ی از مراکز مه��م صنعتی 
و گردش��گری کش��ور شناخته ش��ده اس��ت؛ اما در بخش 
کش��اورزی هم, پویایی الزم را داش��ته ای��م و 6 میلیون و 
 نی��م ت��ن تولید کش��اورزی در س��ال, دلیل ب��ر این مدعا 

است. 
در بخش دامپرری آمارهای افتخار آمیزی داریم. رتبه اول 
کش��ور را در تولید ش��یر با تولید یک میلیون تن در سال 
و رتب��ه اول و دوم کش��ور را در تولید گوش��ت مرغ داریم 
 و در تولی��د تخم مرغ و گوش��ت قرمز نی��ز کاماًل خودکفا 
شده ایم و به صادرات هم رسیده ایم که همه این توفیقات 
مرهون تالش خس��تگی ناپذیر بهره برداران، دانشگاه ها و 

پژوهشگران است. 
دکترنصراصفهانی در خصوص اقدامات مؤثر جهاد کشاورزی 

استان در ارتقاء سطح کیفی کشاورزی و دامپروری یادآور 
ش��د: سیاس��ت ما توسعه دامپروری اس��ت به همین دلیل 
از کل اعتبارات بخش کش��اورزی اس��تان در سال گذشته 
60 درصد آن در بخش دامی هزینه ش��ده اس��ت. توس��عه 
 واحده��ا، اس��تفاده از فن��اوری نوی��ن و توس��عه افقی از 
س��رفصل های اصلی برنامه های ما به حساب می آید. وی 
ب��ه فعالیت ی��ک واحد بزرگ تولید مرغ بومی در اس��تان 
اش��اره کرد که س��الیانه 800 هزار جوجه تولید و توزیع 
می کند. ایش��ان گفت: رکورد تولید ش��یر در کشور 32 
کیلوگرم است که در استان آن را به 35 کیلوگرم ارتقاء 
داده ایم و توانس��ته ایم حتی ش��یرخام را به کشورهای 

حوزه خلیج فارس صادرکنیم.
ایش��ان به تش��ریح سیاست های کلی س��ازمان تحت 
مدیریت خود پرداخت و افزود: توس��عه دامی مناطق 
کم تر توس��عه یافته، افزایش به��ره وری و تقویت و 
توس��عه تش��کل های دامپروری )ک��ه از قوی ترین 
اس��تان ه��ا در این بخش هس��تیم.( و س��اماندهی 
دامپروری های روس��تایی از جمله سیاست های ما 

به حساب می آید. 
وی در پای��ان خطاب به حاض��ران درکنگره گفت: 
از ش��ما انتظارات��ی داری��م تا برای ح��ل بعضی 
مش��کالتی ک��ه ب��ا آن مواجه هس��تیم، راه حل 
های علم��ی و عملی ارائه کنی��د، از جمله: ما با 

حدود 20 درصد تلفات در مرغداری های گوشتی 
 مواجه هس��تیم. اکثر نهاده های دامی ما وارداتی اس��ت. تا 
می توانی��م باید روی ضریب تبدیل کار کنیم. اصالح نژاد، 
حفظ نژاد و اصالح ژنتیک دام های بومی از نیازهای جدی 
ما اس��ت. بر روی س��ازگاری س��ازه ها با توجه به افزایش 
هزین��ه های حامل ه��ای انرژی بای��د کار کنیم و موضوع 
افزایش گوش��ت قرمز را که کاماًل ظرفیت آن را داریم باید 

در هدف اصلی خود قرار دهیم. 

سخنرانی دکتر جمالی نژاد 
سخنران بعدی مراسم افتتاحیه کنگره، دکتر جمالی نژاد، 
معاون هماهنگی امور ش��هرداری اصفهان بود که با سپاس 
از نقش پیش��گامانه واح��د اصفهان)خوراس��گان( و دکتر 
فروغ��ی در پرداختن به مباحث علمی با تأس��ف به بعضی 
از مش��کالت کش��اورزی و زیست محیطی اش��اره کرد که 
چگونه به راحتی حاصل س��ال ها کنش و واکنش طبیعت 
 را از دس��ت می دهی��م و در برابر تخریب جن��گل ها و از 
بین رفت��ن درختان، تخریب خاک، خس��ارت هایی که به 
فضاهای طبیعی وارد می ش��ود و منابع آب اقدامات جدی 
انجام نمی دهیم. بر اس��اس آمارها در کشورها، روزی 6 و 
نیم هکتار خاک حاصل خیز با کیفیت بسیار باال از بین می 
رود؛ در حالی که می دانیم  برای تشکیل یک سانت خاک 

خوب، 700 میلیون سال زمان الزم است. 
وی در پایان به اقدامات برنامه محور و قدرت و بهره مندی 
از دان��ش و فناوری پرداخت و گفت: الزم اس��ت با تکیه بر 
 دانش از حداقل امکانات حداکثر استفاده را داشته باشیم و 

بهره وری را در همه سطوح افزایش دهیم که خوشبختانه 
در اس��تان اصفهان برنامه های خوبی در این زمینه تدوین 

و اجرا شده است.

سخنرانی دکتر مجید طغیانی 
در پایان مراس��م افتتاحی��ه کنگره دکتر مجی��د طغیانی، 
دبیرعلمی کنگره گزارش مختص��ری ارائه کرد. وی گفت: 
برگزاری این کنگره در س��طح دانش��گاه های دولتی و غیر 
دولتی از تیرماه سال جاری و از طریق ارسال پوستر و بنر، 
ایمیل و وب سایت همایش اطالع رسانی شد. حدود 400  
مقاله از پژوهش��گران سراسر کشور دریافت کردیم که پس 
از بررسی های هیأت علمی 150 مقاله پذیرش شد که 40 
مقاله به صورت سخنرانی و 110 مقاله نیز در قالب پوستر 

ارائه می شود. 
محورهای ای��ن کنگره ش��امل: تغذی��ه دام، تغذیه طیور، 
فیزیولوژی دام و طیور،  ژنتیک و اصالح نژاد دام و طیور و 
بیوتکنولوژی در امور دامی تعیین ش��ده است و سخنرانان 
کلیدی کنگره، از مؤسس��ه تحقیقاتی علوم دامی کش��ور، 
دانشگاه شهرکر ، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه لرستان 

دعوت شده اند. 
وی افزود: مقاالت دریافتی، از س��طح دانش��گاه ها و مراکز 

تحقیقاتی حدود 15 استان کشور بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:
در استان اصفهان در بخش دامپروری آمارهای افتخار آمیزی داریم، رتبه اول تولید شیر کشور با یک میلیون تن در سال، رتبه اول و دوم تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و 

خودکفایی صادرات در تولید گوشت قرمز که همه این توفیقات مرهون تالش خستگی ناپذیر بهره برداران، دانشگاه ها و کشاورزان است.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  شانزدهم
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افق روشن دندانپزشکی اجتماعی)جامعه نگر(
مراکز پویای علمی کمتر به چارچوب های متداول و وظایف رسمی خود اکتفا می کنند آنان به توسعه علمی باور دارند و برای خالقیت ها و نوآوری ها حساب جداگانه ای باز کرده اند . آنان می دانند که علم ، مفهومی بی مرز و 

قلمروی بی انتهاست و هرگز کسی نمی تواند ادعا کند در این رشته علمی به انتها رسیده و دیگر جایی برای پیشرفت وجود ندارد.

اس��المی  آزاد  دانش��گاه  دندانپزش��کی  دانش��کده 
ب��ا وجود ج��وان ب��ودن از زم��ره این مراکز اس��ت. 
 مرک��زی ک��ه درنخس��تین س��الهای فعالی��ت ب��ا 
س��ابقه ترین و بزرگترین دانشکده های دندانپزشکی 
هم��اوردی خ��ود را آغاز ک��رد و در م��وارد متعددی 
گ��وی س��بقت را از آنها رب��ود ودر حوزه ن��وآوری ها 
نیز به مس��یرهایی وارد شد که در عرصه جهانی هم 
کم سابقه اس��ت. دندانپزش��کی اجتماعی یا جامعه 
نگ��ر از مصادیق این راه درخش��ان اس��ت که  اهداف 
واالی��ی را دنب��ال می کن��د و در صورتی که فرهنگ 
آن هم��ه گیر ش��ود اغلب م��ردم در اولین س��طوح 
پیشگیری مش��کل دندان های خود را حل می کنند 
 و ب��ا صرف هزینه های بس��یار کمتر عمر  طوالنی تر 

دندان های خود را تضمین می نمایند. 
برای آگاهی از تعریف، پیشینه، اقدامات و همه موارد 
مربوط به این رشته پای سخن دکتر آذربایجانی رئیس 
دانش��کده ودکترنغمه فیضی مدیر گروه دندانپزشکی 
اجتماعی نشستیم تا گزارش کاملی از این گرایش پویا 

را تقدیم حضورتان کنیم. 
دکتر آذربایجانی س��خن خود را اینگونه آغاز کرد که 

در اواخر دهه شصت موضوعی ذهن مرا به خود 
مش��غول کرد که مش��اهده مصادیق 

بیرونی آن این ذهنیت را تقویت 
می کرد. ما بررسی کردیم که 
دندانپزشکی رشته ای است 
که علیرغم جای��گاه واالی 
علمی در مقایس��ه با علوم 
دیگر با توجه به اینکه اکثر 

فعالیت های آن به صورت 
عملیات��ی  و  بالین��ی 
ش��ود.  م��ی  انج��ام 
دان��ش آموخت��گان 
آن ب��ه نوع��ی عمل 
 گ��را و مط��ب گ��را 
می ش��وند ب��ه ویژه 

ک��ه بع��داز دوران فارغ 
التحصیلی ای��ن هدف را 

ب��رای خود ق��رار می دهند 
ک��ه با انجام صحی��ح و کامل 

عملیات و خدمات دندانپزشکی 
در واقع دنداپزشک موفقی باشند. 

اشکال این رویکرد درعین مزایایی که 
دارد این است که دندانپزشک را فردگرا 
و جزئی نگر می کند و باورش می شود 
تمام مس��ئولیت او این اس��ت که تنها 
بیمارش را خوب مداوا کند و موجبات 

بهبود و رضایت وی را فراهم سازد. 
دندانپزش��کی  دانش��کده  رئی��س 
افزود: ب��ا این ذهنیت از س��ال 69 تا 
72  اینجان��ب یک ارزیابی از ش��بکه 
 خدم��ات اولی��ه بهداش��تی کش��ور 
)Primazy care Health( داشتم 

و دریافتم که خدمات دندانپزش��کی در این ش��بکه 
تعریف شده نیست و تنها درمواردی توسط بهداشت 

کاران دهان و دندان انجام می شود. 
گام اول این بود که ادغام این رشته در شبکه خدمات 
بهداشتی اولیه کشور صورت گیرد که بحمداله انجام 
شد اما مشکل در جایی مشاهده شد که دندانپزشک 
ف��ارغ التحصیل با همان نگاه فردگرا و جزئی نگر وارد 

این شبکه می شد. 
از نظ�ر ما گس�ترش بی�ش از حد بیم�اری ها و 

پوسیدگی های دندانی چند علت دارد:
ابتدا به س��طح فرهنگ بهداش��تی و نگرش مردم به 
موضوع بهداشت دهان و دندان بر می گردد. به همین 
دلیل در مکان ها و محیط های مختلف این س��طح 
دارای تفاوت هایی اس��ت، در برخی شهرها و محالت 
و روستاها با سطح فرهنگی متفاوت خرابی دندان در 
 مجموع بیشتر مشاهده می شود و در بعضی کمتر به 
عبارت دیگ��ر آگاهی در ارتباط با بهداش��ت دهان و 

دندان وجود ندارد. 

در سطح باالتر: موضوع باور است، یعنی مردم به طور 
پراکنده اطالعاتی کسب می کنند ولی نسبت به آن 
باور ندارند. این مش��کل درجامعه ما حل نشده است. 
لذا باید ابتدا دانش کافی به مردم داده ش��ود و بعد تا 
 مرحله به باور رسیدن در خصوص مراقبت ها کار شود. 
مرحل��ه س��وم:  تبدی��ل باور ب��ه عمل اس��ت. یعنی 
هر ف��ردی به گونه ای تربیت ش��ود که به س��المت 
ده��ان و دن��دان اهمی��ت بده��د و در راه آن تالش 
هم��ه  داردو  دش��واری  فرآین��د  کار  ای��ن   کن��د. 
محیط های اجتماعی و اعتقادی مثل خانه، مدرسه، 
جامعه و... برای تحقق آن باید بس��یج شوند و هر یک 
نقش خود را خوب ایفا کنند تا به تدریج این موضوع 

به یک اعتقاد تبدیل شود.
چنین ضرورت هایی ما را به فکر انداخت تا مقدمات 
تأسیس مرکزی را که بتواند سالمت دهان و دندان را 
به شیوه ای علمی و دقیق رصد کند، اطالعات تطبیقی 
و مقایسه ای را ارائه دهد، استانداردها را معرفی کند و 

مشکالت را هشدار دهد، فراهم کنیم. 
ای��ن فکر از س��ال 74 در ما جوانه زد و در س��ال 78  
توانستیم به لطف خداوند آن را پایه گذاری کنیم و نام 
مرکز را با عنوان » دندانپزشکی جامعه نگر«  انتخاب 

کردیم. 
در این راستا اعتقاد داریم باید دو کار در این مرکز انجام 
شود. ابتدا مطالعات اولیه برای ارزیابی سالمت دهان 
و دندان را انجام دهیم، یعنی رصد کردن مشکالت و 
اعالم آن. سپس در جهت گسترش 3 عاملی که گفته 
شد این مرکز بتواند گام های علمی بردارد. به همین 
دلیل نام مرکز با عنوان : مرکز تحقیقات و گس��ترش 
فراگیری سالمت دهان و دندان  RTCOH  انتخاب 

شد. 
ب��ا  را  مرک��ز  ای��ن  توانس��تیم   خوش��بختانه 
مس��اعدت های مدیران وقت دانشگاه به بهره برداری 
برس��انیم و راهبردهایی ب��رای آن معین کردیم. ابتدا 
اینکه خدمات بهداش��ت دهان و دندان در آن سطح 

بندی تعریف، تفکیک و ارائه شود. 
ثانی��اً، ی��ک مرکز کام��الً تخصصی ب��رای مطالعات 
 Reserch and Trainingبهداش��ت س��المت و
دن��دان  و  ده��ان   Center In Oral Health"

باشد. 
ثالث��اً:  برحس��ب توانایی مرکز، گروه ه��ای هدف در 
آن مش��خص شوند، وضعیت س��المت دهان ودندان 
 آن��ان م��ورد ارزیابی ق��رار گیرد، آم��وزش حضوری 
چهره به چهره به آنان داده شود و خدمات اولیه مورد 

 نیاز نیز بر حس��ب مورد در اختیار آنان قرار 

گیرد. 
ب��ا توج��ه ب��ه چنی��ن راهبردهای��ی م��ی توان��م 
 ادع��ا کنم ای��ن مرکز ب��ه عن��وان اولی��ن نمونه در 
سطح کش��ور وخاورمیانه راه اندازی شد. اصل چنین 
نگرش��ی در برخ��ی کش��ورهای پیش��رفته از جمله 
کشورهای واقع در حوزه اسکاندیناوی وجود دارد اما تا 
آنجا که من می دانم مرکز خاصی با چنین پتانسیلی 
برای تحقق آن حتی در همان کش��ور ها هم تشکیل 

نشده است. 
اق��دام بعدی ما هماهنگ ش��دن ای��ن فعالیت ها با 
آموزش و پرورش اس��ت چرا که بهترین دوره س��نی 
ب��رای آغاز مراقب��ت های دهان و دن��دان دوره پیش 
دبستانی ودبستانی است که دانش آموزان به صورت 
متمرک��ز در اختیار آموزش و پرورش قرار دارند و اگر 
آن ارگان تمهیدات الزم را در این زمینه بیندیش��د و 
به کار گیرد شرایط خوبی برای اقدامات بعدی فراهم 
می شود. از جمله آنکه بررسی شود آیا آب آشامیدنی 
مدارس از نظر حفظ س��المت دهان ودندان مناسب 
اس��ت یا نه ؟ آیا میان وعده ها و اقالم خوراکی عرضه 
شده به دانش آموزان سالم است یا مخرب؟ آیا دانش 
آموز برای نگهداری از س��المت ده��ان و دندان خود 
آموزش الزم را کس��ب کرده؟ یا ن��ه و اگر آموزش او 
کافی است ارتباطی بین آگاهی و عمل او برقرار شده و 
رفتار بهداشتی درستی دارد یا نه؟ و مدرسه در جهت 
ایجاد این باور چه اقداماتی می کند. اگر دانش آموزی 
آگاهی الزم را به دست آورده آیا باور الزم را هم برای 
مراقبت ازدن��دان هایش پیدا کرده اس��ت یا نه و در 
نهایت آیا ارزیابی می ش��ود که وی متعهد اس��ت که 
دنبال اصالح دندان خراب خود برود؟ و یا اینکه اساساً 

خودش از خرابی دندانش اطالع دارد یا نه؟
ما در مرحله بعدی مطالعات خود بررسی کردیم که اگر 
 دانشجوی ما همه آموزش ها را خوب فرا گرفته باشد 
و مهارت به کارگیری کامل آن را هم به دس��ت آورده 
 باش��د تنها یک دندانپزشک خوب ش��ده است اما از 

نظرگاه دندانپزشکی اجتماعی کمبودهایی در کار او 
مشاهده می شود از جمله این که :

1- متعهد باشد که با توجه به مشکل مشترک پوسیدگی 
دندان اغلب بیماران خود با این مشکل به جای فقط 
 مداوای فردی برخورد اجتماعی داش��ته باشد، یعنی 
دنبال چرایی ش��یوع خرابی ها هم بگردد، علت آن را 
پیدا کند و در جهت رفع آن بکوشد. به عبارت دیگر در 
واقع به جای دید فردی نگرش اجتماعی داشته باشد. 
2- وقتی به مرکزی وارد می شود اصول مدیریت مرکز 
بهداشتی-درمانی را بداند و از همه امکانات و بسترها 
برای اداره مطلوب آن مرکز و اصالح مشکالت استفاده 

کند. 
3- آموزش و تجربه او مبتنی بر استفاده از تجربیات 
دیگران هم باشد یعنی هم از تجربه دیگران استفاده 
کند و هم تجربه خود رادر اختیار جهان پزشکی قرار 
دهد. در واقع باور داشته باشد که همه چیز را همگان 
دانند و همگان حق دارند از آن استفاده کنند. چنین 

نگرشی جامعه نگر و جهانی نگر است. 
به گفته دکتر آذربایجانی گروه دندانپزشکی اجتماعی 
چنین هدفی دارد که بینش دانشجو را وسیع تر کند 
و اقدامات خود را بر آن اساس تنظیم نماید. همچنین 
به وی علم مدیریت سالمت دهان و دندان را بیاموزد 
تا بتواند در موقعیت های مختلف به خوبی ایفای نقش 
کند. مثالً  اگر به روس��تایی اعزام شد تنها در مطب 
خود ننش��یند تا بیماری از درآید، بلکه کل روستا را 
ارزیابی کند، آموزش های مختلف را بررس��ی و ارائه 
نماید، در جهت اهدافش روستائیان و افراد و نهادهای 
با نفوذ روس��تا را با خود همراه سازد تا با کمک آنان 
سطح بهداشت و سالمت افراد  ارتقاء پیدا کند و ضمناً 

خدمات فردی را هم به خوبی ارائه نماید. 
به باور ما مدارس، س��ربازخانه ها، مراکز بهزیستی و 
سایر مراکز تجمعی از نظر دندانپزشکی اجتماعی باید 
با چنین نگرشی مورد توجه قرار گیرند تا ما بتوانیم به 

اهداف اصلی خود دست یابیم. 
وی در پایان یادآور ش��د : با این دیدگاه هر س��طحی 
از درمان در واقع پیش��گیری از ابتالی بیمار به سطح 
بعدی بیماری است و توجه به پیشگیری در هر مرحله 
ای می تواند موضوعیت داش��ته باشد و الزم است تا 

درمان جویان به آن توجه کنند.
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در این ارتباط اطالعاتی نیز از خانم دکتر نغمه فیضی، مدیرگروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان افق روشن دندانپزشکی اجتماعی)جامعه نگر(
)خوراسگان( دریافت کرده ایم که از نظرتان می گذرد:

 آشنايی با دکتر فیضی
خانم دکتر نغمه فیضی، مدیرگروه دندانپزشکی اجتماعی )جامعه نگر( 
از دانش آموختگان دوره اول این دانش��کده است که دوره تخصصی 
خویش را در رش��ته دندانپزش��کی کودکان از دانشکده دندانپزشکی 
دانشگاه اصفهان گرفته و پس از فارغ التحصیلی از این مقطع به مدت 
بیش از 5 س��ال در گروه دندانپزش��کی جامعه نگر دانشگاه اصفهان 
تدریس کرده است و در حال حاضر نیز به عنوان تنها عضو تمام وقت 
گروه جامعه نگر واحد اصفهان )خوراس��گان( است که با رتبه علمی 

استادیار فعالیت می کند.

 تعريف دندانپزشکی جامعه نگر
مدیرگروه دندانپزشکی جامعه نگر گفت:

دندانپزشکی جامعه نگر، علم و هنر پیشگیری از بیماری های دهان 
و ارتقا س��المت و بهبود کیفیت زندگی از طریق تالش های سازمان 

دهی شده اجتماعی است.
وی یادآور ش��د: همان طور که از تعریف آن پیداست، این 

 علم صرفاً از طریق فعالیت های فردی نیس��ت؛ بلکه 

بیشتر از رهگذر فعالیت های اجتماعی سازماندهی شده، صورت می 
گیرد؛ بنابراین این علم با تمام علوم اجتماعی مرتبط است و از حیطه 

صرف درمانی خارج می شود.

 آشنايی با بخش دندانپزشکی جامعه نگر دانشکده
به گفته خانم دکتر فیضی، واحد دندانپزش��کی جامعه نگر، ابتدا در 
دانشکده دندانپزشکی دانش��گاه اصفهان، به صورت 5 واحد عملی و 
یک واحد تئوری، از  س��ال 85  به کریکلوم دندانپزش��کی اضافه شد 
و ایده اولیه آن در هس��ته ای که دکتر آذربایجانی، رییس دانش��کده 
دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در آن 
نقش برجسته ای ایفا کرد، شکل گرفت و سپس در تمام کشور توسعه 

یافت.
در س��ال گذشته، در کریکلوم دندانپزشکی بازنگری شد و در حیطه 
دندانپزشکی جامعه نگر، دروس اصلی و وابسته بیش تری به آن اضافه 
شد. هدف کلی از ارائه این گونه واحدها، تغییر دیدگاه دانشجویان از 

درمانگری به رویکرد پیشگیری در سطح جامعه است.
مدیرگروه دندانپزشکی جامعه نگر دانشگاه، خاطرنشان کرد: انتظار می 
رود، دانش��جویان رشته دندانپزشکی، پس از فارغ التحصیلی، نسبت 
به سالمت دهان و دندان در سطح جامعه خود مسئولیت پذیر بوده 
و بتوانند برای ارتقا س��المت و بهب��ود کیفیت زندگی جامعه تالش 
بیشتری بکنند؛ بنابراین توانمندسازی دانشجویان در برنامه ریزی و 
اجرای سیاست های پیشگیری از بیماری های دهان و دندان در سطح 

جامعه مورد نظر این گروه است.

 عناوين آموزش های دندانپزشکی جامعه نگر
دکتر فیضی در ادامه عنوان کرد:

 با توجه به وس��یع بودن فیلدکاری در این واحد، دانشجویان با انواع 
متنوعی از آموزش مواجه هس��تند که  سرفصل آموزش های آن به 

شرح زیر است: 
- انجام روش های پیشگیری، در گروه های هدف؛

آموزش بهداشت دهان و دندان، به گروه های هدف؛
- ارزیابی و غربال گری س��المت دهان و دندان، در گروه های هدف 

در سطح جامعه؛
- آشنایی با فرم های ارزیابی سالمت دهان و دندان سازمان بهداشت 

جهانی و نحوه کاربرد آن ها؛
- آشنایی با دندانپزشکی مبتنی بر ش��واهد؛ )الزم به ذکر است، 
برگ��زاری کارگاه مربوط به این عنوان درس��ی برای اولین بار 
برای این گروه تشکیل شده است و در سطح دانشگاه سابقه 

برگزاری ندارد.( 

- انجام نیاز سنجی برای دانشجویان با راهنمایی استادان و آنالیز داده 
ها و ارائه گزارش کار؛

- شرکت در فیلدهای دانشجویی در مناطقی که مردم دسترسی کم 
تری دارند؛

- ش��رکت در فیدهای مربوط به آشنایی با سیستم های سالمت در 
سطح جامعه

- بازدید گروهی دانشجویان از کارخانجات تولید کننده خمیردندان و 
مدارسی با دانش آموزان با مشکالت خاصی دندانپزشکی؛

 خدمات ارائه شده تاکنون
مدیرگروه دندانپزشکی جامعه نگر دانشگاه در این گفت و گو به گروه 
های هدفی که در س��ال های اخیر غربال گری ش��ده اند یا خدماتی 
دریافت کرده اند اش��اره کرد و گف��ت: این گروه ها عبارتند از، دانش 
آم��وزان کم توان ذهنی و حرکتی، دان��ش آموزان پایه های مختلف 
ابتدایی، مرکز دیالیز بیمارستان خورشید، دانش آموزان ناشنوا و نابینا، 

کارگران کارخانه قند و ...
وی یادآور شد، به طور مثال در ترم جاری تا به حال ودر ترم گذشته 
تع��داد یک هزار و 114 نفر از دانش آموزان مدارس ناحیه 6 اصفهان 
غربالگری شده اند و 160 نفر درمان های شیار پوش کردن را دریافت 

کرده اند و 65 نفر فلوراید تراپی شده اند.
همچنین تعداد 236 نفر دانش آموز، ارزیابی س��المت دهان و دندان 
ش��ده و ریسک پوسیدگی آن ها و اینکه در آینده چه مقدار احتمال 
پوسیدگی در دندان آن ها وجود دارد، توسط دانشجویان تعیین شده 

است. 

ع��الوه بر آن تعداد 232 دانش آموز هم آموزش های نظری و عملی 
مربوط به سالمت دهان و دندان را در محل دانشگاه دیده اند. 

دکتر فیضی در ادامه گفت: حیطه ای که به آن اش��اره ش��د، مربوط 
به فعالیت هایی بوده که تاکنون به صورت میدانی در سطح مدارس 

انجام شده است.

 امکانات بخش دندانپزشکی جامعه نگر
اتاق آموزش عملی بهداشت دهان و دندان با ظرفیت 27 نفر؛ )این اتاق 

با شروع ترم جاری تجهیز و کامل شد.(
بخش جامعه نگر با ظرفیت 14 یونیت برای انجام اعمال پیشگیری؛ 

 اعضای هیأت علمی گروه
یک نفر عضو تمام وقت و بهره مندی از همکاری 3 نفر حق التدریس 

و یک نفر مربی در حال حاضر؛

 نیازمندی های بخش
- انعق��اد قرارداد با آموزش و پرورش برای تقویت همکاری های قوی 
بین بخشی که علی رغم پیگیری های صورت گرفته هنوز به نتیجه 

مطلوبی نرسیده است؛
- تکمیل اعضای هیأت علمی تمام وقت؛

- ایجاد امکانات آموزشی متناسب با نیاز آموزشی دانشجویان شامل: 
اتاق برگزاری کارگاه مجهز به رایانه و متصل به اینترنت و سایت های 
پژوهشی فعال بین المللی، اتاق آموزش تئوری بهداشت دهان و دندان؛
-  تجهیزات و وسایل کمک آموزشی شامل: LCD،  نمودار برگردان 
ب��ه تعداد کافی،  دوربین داخل دهانی و دوربین عکاس��ی دیجیتال، 

یونیت های دندانپزشکی پرتابل برای استقرار در فیلدهای آموزشی؛ 
به گفته دکتر فیضی، در مجم��وع امیدواریم که با تالش و همکاری 
اعضای گروه و هماهنگی کامل با مسؤوالن دانشکده و دانشگاه، همان 
طور که تاکنون پیشرفت های خوبی در همه زمینه ها داشته ایم، این 
تالش ها ادامه داشته باشد تا بتوانیم آموزش های مؤثر و استانداردی 

را به دانشجویان ارائه دهیم.

 فرآيند خدمات رسانی به دانش آموزان
هنگام ورود هر گروه دانش آموزی به این بخش، ابتدا به آنان آموزش 
تئوری ارائه می ش��ود.   س��پس دانش آموزان به دو گروه تقسیم می 
ش��وند. یک گروه برای آش��نایی با آموزش های عملی به اتاق مجهز 
مربوط می روند و برای گروه دوم کارهای پیشگیری انجام می شود و 
طی همان روز جای دو گروه عوض می ش��ود تا هر دو گروه آموزش 
های کامل را فراگرفته باشند. به همین دلیل الزم است تا این دو بخش 

همزمان فعال شود.
خانم دکتر فیضی در ادامه یادآور شد که اگر یکی از مربیان بهداشت 
مدارس در گروه ما مس��تقر ش��ود تا زمانی که دانشجویان ما حضور 
ندارن��د، بتوانیم خدم��ات الزم را ارائه کنیم، ای��ن بخش می تواند با 
ظرفیت کامل به فعالیت های خ��ود ادامه دهد و همزمان 40 تا 50 

دانش آموز را پذیرش کند.
ایشان خاطرنشان کرد که چنین بخشی به طور وسیع تنها در دانشگاه 
اصفهان و این واحد دانشگاهی وجود دارد و سایر دانشگاه ها از چنین 
امکاناتی بهره مند نیستند. دانشگاه اصفهان از بهمن ماه گذشته تربیت 
متخصص دارای PHD جامعه نگر را با عنوان گروه سالمت دهان و 
جامعه آغاز کرده اس��ت و با هشت عضو هیأت علمی تمام وقت و دو 

همکار اضافه، تیم کاملی را تشکیل داده است. 
وی در  پای��ان اف��زود: من اطمینان دارم باوجود اینکه این دانش��گاه 
نس��بت به دانش��گاه هایی که از قدمت بیش��تری برخ��وردار بودند 
فعالی��ت خود را دیرتر ش��روع کرد؛ ولی در بس��یاری از زمینه ها در  
مدت کوتاهی گوی س��بقت را از آنان رب��ود، در این زمینه نیز ظرف 
دوره زمان��ی کوتاهی به پیش��رفت های بزرگی نایل خواهیم ش��د و 
 رتبه شایس��ته این دانشکده را در س��طح کشور باز هم ارتقا خواهیم 

بخشید.
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امروز کارآفرینی حلقه مفقوده »ارتباط صنعت و دانشگاه« 
می باشد، از سویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، وظیفه 
مهم فرهنگ سازی و آموزش را به عهده دارند. فرهنگ که 

مجموعه ارزش ها، باورها و نگرش ها می باشد درگرایش 
عالقه مندان کسب و کار به کارآفرینی بسیار مؤثر است. 

لذا مترصد فرصتی بودیم تا مؤلفه های فرهنگ کارآفرینی را برای 
دانشجویان، دانش پژوهان، اساتید و عالقه مندان حوزه کارآفرینی 

مشخص نماییم...

کتاب اصول و مبانی کشاورزی پایدار، کتابی است که بر اساس سرفصل 
درسی برای تدریس مبانی کشاورزی پایدار در  رشته های مختلف کشاورزی 

تألیف شده است. کلیه مباحث مرتبط با اصول و مبانی کشاورزی پایدار 
شامل تعاریف، اصول منطقی مدیریت پایدار، اصول عملیات کشاورزی پایدار و طراحی 

سیستم های کشاورزی پایدار با بکارگیری از نهاده های طبیعی با استفاده از آخرین 
یافته های علمی و در انطباق با شرایط واقعی موجود در کشور به نحو مناسبی و با زبانی 

ساده در کتاب ارائه شده است. روش ارائه مطالب به گونه ای است که خواننده، 
در عین حال که با اصول علمی کشاورزی پایدار آشنا می شود، با شیوه های عملی 

کشاورزی پایدار و کاربرد مفاهیم قابل اجرای آن نیز رو در رو می سازد...
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در این کتاب به بحث در مورد اصول، مبانی تئوری و 
شیوه های طراحی وسائل نقلیه احتراق داخلی رایج، وسایل  

نقلیه الکتریکی، وسایل نقلیه هیبرید الکتریکی و وسایل نقلیه 
پیل سوختی می پردازیم. این کتاب همچنین به طور جامع، 

مشخصه های عملکرد وسیله نقلیه، تنظیمات، استراتژی کنترل، 
روش های طراحی، مدل سازی و شبیه سازی وسایل نقلیه مدرن را 

مورد بررسی قرار می دهد. 

تازه هـای نشـر

جش��نواره ابتکارات و اختراعات تهران از تاریخ 5 تا 8 آبان ماه س��ال 92 با همکاری ش��هرداری تهران، دانش��گاه صنعتی ش��ریف، سازمان مرکز ی دانش��گاه آزاد اسالمی، دفتر نمایندگی 
فدراسیون اختراعات در ایران، اداره کل فنی و حرفه ای تهران و تعداد دیگری از سازمان ها و نهادها برگزار شد. در بخش مسابقه این جشنواره، تعداد 400 اختراع به دبیرخانه ارسال شده 
بود که حدود100 اختراع به مرحله نهایی وارد شد. تیم اختراعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، در این جشنواره موفق به کسب مدال های رنگارنگی به شرح زیر شد:

مرجان پدیدار-مدال طال، حامد کیانی –مدال نقره، کامران صفوی-مدال نقره، علی انصاری-مدال برنز،احمد محمودی-مدال برنز

افتخارآفرینی و کسب مدال های رنگارنگ 
توسط تیم مخترعین واحد خوراسگان

درخشش مرکز رشد فناوری دانشگاه در جشنواره کشوری علم تا عمل
جشنواره علم تا عمل ریاست جمهوری از تاریخ 11 تا 
14 آبان ماه س��ال جاری، در محل مصلی حضرت امام 

خمینی)ره( تهران برگزار شد. 
در این جش��نواره، 15 شرکت دانش بنیان، مرکز رشد 
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، 
در دو غرفه، دانشگاه آزاد اسالمی و استانداری اصفهان 

حضور فعال داش��تند. دس��تاوردهای ارائه شده توسط 
مرکز رش��د فناوری در این جش��نواره، م��ورد بازدید 
دکتر س��تاری، معاون محترم علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، دکتر واش��قانی، معاون محت��رم پژوهش 
و فناوری دانش��گاه آزاد اس��المی، دکتر حجتی، وزیر 
محترم کش��اورزی، مهندس قاسمی، مدیر کل محترم 

تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و دکتر زارع، رییس محترم باش��گاه پژوهشگران جوان 
 و نخب��گان دانش��گاه آزاد اس��المی ق��رار گرف��ت. در 
رتبه بندی برترین های دانش��گاه آزاد اس��المی، طرح  
"تولید و اس��تفاده از نان��و رس در جلوگیری از بیابان 
زایی« و  »فرس��ایش بادی و بح��ران ریزگردها«، ارائه 

شده توس��ط دکتر احمد جاللیان، دکتر ناصر هنر جو 
و مهن��دس مرجان پدیدار، موفق به کس��ب رتبه دوم 
ش��د. همچنین طرح "تغذیه هوش��مند گلخانه«، ارائه 
 ش��ده توس��ط دکتر احمد محمدی به عن��وان یکی از

  10 ط��رح برگزی��ده دانش��گاه آزاد اس��المی انتخاب 
شد.

مجری طرحعنوان طرحردیف

دکتر احمد جاللیان، دکتر ناصر هنرجو و مرجان پدیدارتولید و استفاده از نانو رس در جلوگیری از بیابانزایی، فرسایش بادی و بحران ریزگردها1

دکتر احمد محمدی قهسارهتغذیه هوشمند گلخانه 2

محمدحامد کیانیفرآوری و بسته بندی و استاندارد سازی گیاهان دارویی3

مریم شهریار و احمد محمودیتولید انواع محیط های کشت و بافرهای بیولوژی به صورت قرص4

امین صمدیاستفاده از ّآب ازن زنی شده در آبیاری کشت های گلخانه ای5

ظهراب سلحشوراستفاده از پساب و کمپوست برگشتی قارچ در روند تولید قارچ6

شهاب خزائلی، کامران صفوی، علی انصاری و مرجان پدیدارتولید انواع کود آلی با استفاده از نانوذرات آهن )نانوکمپوست(7
امید نگینی و مهرداد کیانیتولید شیرینی های بدون شکر غنی شده با گیاهان دارویی8
شادی طیفوری، مهدی صالحی و اعظم محمدیفرآوری کتیرا9
سید امیررضا طاهایی و دکتر علی سلیمانیکود تخصصی جهت ارتقاء شاخص های جوانه زنی بذر گیاهان10
محسن طاهریسامانه قلک11
دکتر پیام نجفی، احمد یاوریتصفیه پساب صنعتی با استفاده از تکنیک الیه نازک غذایی و بستر خرده آجر12
امید نگینی و فرزانه حجابیخمیردندان گیاهی13
مجید آقادادینرم افزار فارمیتا وب استودیو14

مهری پسته چیان و رسول نبیاستفاده از شیرابه زباله به عنوان کود و سم15
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 سوابق  و افتخارات:
- دبیر انجمن علمی گروه خاکشناسی دانشگاه چمران اهواز به مدت 

4 سال؛
- عضویت در انجمن علوم خاک ایران؛

تقدیر ش��ده به عنوان فناور برتر اس��تان اصفهان توسط استاندار در 
هشتمین جش��نواره و نمایشگاه دس��تاوردهای پژوهشی و فناوری 

استان اصفهان؛
- طرح پذیرفته ش��ده در جش��نواره علم تا عمل به صورت اشخاص 
حقیقی در س��ال 91 با عنوان "تصفیه پس��اب صنعتی با استفاده از 

تکنیک الیه نازک غذایی و بستر خرده آجر"؛
- مقام سوم جشنواره پژوهش، نوآوری و کارآفرینی تربت حیدریه در 
س��ال 91 با عنوان "تصفیه پساب صنعتی با استفاده از تکنیک الیه 

نازک غذایی و بستر خرده آجر"؛
- طرح پذیرفته شده در دهمین جشنواره ملی ایده های برتر) یزد( 
در سال 91 با عنوان "تصفیه پساب صنعتی با استفاده از تکنیک الیه 

نازک غذایی و بستر خرده آجر"؛
- ارائه مقاله با عنوان "تصفیه پساب صنعتی با استفاده از تکنیک الیه 
نازک غذایی و بستر خرده آجر" در اولین همایش ملی تصفیه آب و 

پساب های صنعتی؛
ارائه مقاله با عنوان "تصفیه پساب های مختلف با استفاده از سیستم 
Nutrient Film Technique “ در اولی��ن همایش ملی بحران 

آب؛
ثبت اختراع با موضوع “ تصفیه پساب صنعتی با استفاده از تکنیک 

الیه نازک غذایی و بستر خرده آجر” در تاریخ 
12 اردیبهش��ت ماه 91 تحت ش��ماره ثبت��ی 75705 در اداره کل 

مالکیت صنعتی؛
- طرح پذیرفته ش��ده در جش��نواره علم تا عمل به صورت اشخاص 
حقوقی در س��ال 92 با عنوان "تصفیه پس��اب صنعتی با استفاده از 

تکنیک الیه نازک غذایی و بستر خرده آجر"؛
- طرح پذیرفته ش��ده در نخستین جش��نواره اختراعات و ابتکارات 
تهران در س��ال 92 با عنوان "تصفیه پس��اب صنعتی با اس��تفاده از 

تکنیک الیه نازک غذایی و بستر خرده آجر"؛
 سوابق آموزشی:

شرکت در دوره اصول حرفه ای طراحی، مدیریت و نگه داری فضای 
سبز توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 

اصفهان و دریافت گواهی نامه رسمی؛
شرکت در دوره آموزشی پرورش قارچ توسط سازمان نظام مهندسی 
کش��اورزی و منابع طبیعی اس��تان اصفه��ان و دریافت گواهی نامه 

رسمی؛
شرکت در دوره فش��رده مقاله نویسی علمی پیشرفته توسط جهاد 

دانشگاهی واحد  صنعتی اصفهان و دریافت گواهی نامه رسمی؛
 سوابق اجرايی:

همکاری با ش��رکت ملی  پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
و ش��رکت پاالیش و  نفت اصفهان در طرح "ارزیابی کیفیت پساب 
خروجی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان به لح��اظ  کاربرد در فضای 

سبز" در سال 90؛

موافقتنامه پژوهشی پایان نامه با شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی ایران و شرکت پاالیش و نفت اصفهان با موضوع

 “استفاده از سیستم  NFTبه منظوراصالح کیفیت پساب و کاهش 
Oil پوند 8 پاالیش��گاه اصفهان” در قرار داد شماره 90-123- 51/ 

پ. ن. الف در سال 91-90؛
همکاری با طرح “استفاده ازسیستم NFT به منظور تصفیه پساب 
گلخانه، گل رز دانش��گاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان(” در سال 

90؛
اجرای طرح “اس��تفاده از سیس��تم NFT به منظور اصالح کیفیت 
پس��اب و کاهش Oil پوند 8 پاالیشگاه اصفهان” با همکاری شرکت 
مل��ی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، ش��رکت پاالیش و 
نفت اصفهان و دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در 

سال 91؛
 معرفی اختراع:

پیش��گیری از تولید فاضالب امکان پذیر نیس��ت . ولی می توان از 
فاضالب تصفیه شده به عنوان یک منبع ارزشمند آب برای مصارف 
مختلف استفاده کرد . در عین حال از آلوده شدن آب ها جلوگیری 
ک��رد و انتش��ار فاضالب در محیط زیس��ت را کاه��ش داد. تصفیه 
بیولوژیک��ی فاضالب یکی از متداول تری��ن و مقرون به صرفه ترین 
روشهای تصفیه فاضالب در دنیا است که سازگاری بیشتری با محیط 
زیست دارند. یکی از این روش ها که به تازگی مورد توجه قرار گرفته 

است استفاده از تکنیک الیه نازک غذایی )NFT(   است.
طراحی و ساخت سیستم:

سیس��تم NFT س��اخته شده ش��امل یک لوله ی کاشت از جنس 
PVC به طول 4 متر و قطر 10 سانتیمتر است . دو انتهای لوله برای 
قراردادن بستر و شستشو، قابلیت بازشدن را دارد. بستر زئولیت کف 
این لوله قرار داده ش��د روی لوله 20 سوراخ به قطر 5 سانتیمتر و با 
فواصل 20  سانتیمتری از یکدیگر ایجاد شده که محل قرار گرفتن 
گیاه است . دو انتهای لوله توسط لوله های پلی اتیلن به مخزن متصل 
شده اند یک مخزن 50 لیتری برای این سیستم درنظر گرفته شده 
است و یک پمپ کفکش برای به جریان انداختن فاضالب در سیستم 

در این مخزن قرار گرفت. 
بسترهای مورد استفاده قرار گرفته در این سیستم:

1- بستر چیپس چوب 
2- بستر خرده آجر 

3- بستر زئولیت 
علت استفاده از این سیستم و مزایای آن:

1- هزینه ساخت و نگهداری کم 
2- سادگی و مصرف انرژی کم 
3-  سازگاری با محیط زیست 
4- کارآیی باال در تصفیه پساب

5-  تصفیه پساب در زمان های مختلف 
6- امکان بازیافت بسترها

7- امکان استفاده از گونه های گیاهی مختلف
8- امکان استفاده از بسترهای مختلف در این سیستم 

9- امکان استفاده از پساب های مختلف به منظور تصفیه 
ثبت اختراع :

استفاده از این سیستم تحقیقاتی در دانشگاه خوراسگان ) اصفهان ( 
منجر به ثبت 3 اختراع با عناوین زیرگردیده است :

تصفیه فاضالب شهری با استفاده از تکنیک الیه نازک غذایی و بستر 
زئولیت 

تصفیه ش��یرابه کمپوست با اس��تفاده از تکنیک الیه نازک غذایی و 
بستر تراشه چوب 

تصفیه پساب صنعتی با استفاده از تکنیک الیه نازک غذایی و بستر 
خرده آجر

 فرآيند کاربرد صنعتی اختراع:
 بحران کمبود آب و دسترسی به منابع جدید آب از یک سو و از سوی 
دیگر آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی از طریق تخلیه فاضالب 
شهری، یکی از بزرگترین مشکالت بسیاری از کشورها است، به ویژه 

کشورهایی که در اقلیم خشک و نیمه خشک زمین واقع شده اند.
پیش��گیری از تولید فاضالب امکان پذیر نیس��ت؛ ول��ی می توان از 
فاضالب تصفیه شده به عنوان یک منبع ارزشمند آب برای مصارف 
مختلف اس��تفاده کرد؛ در عین حال از آلوده شدن آب ها جلوگیری 
کرده و انتش��ار فاضالب را در محیط زیس��ت کاه��ش داد. تصفیه 
بیولوژیکی فاضالب از متداول ترین و مقرون به صرفه ترین روش های 
تصفیه فاضالب در دنیا است که سازگاری بیشتری با محیط زیست 
دارد. یکی از این روش هایی که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است، 
استفاده از سیس��تم "Nutrient film Technique”  است. در 
این اختراع که به نام  دکتر پیام نجفی، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( و احمد یاوری، دانشجوی مقطع 

دکتری شیمی حاصلخیزی خاک این واحد، ثبت اختراع 
شده است و به سفارش شرکت پاالیش نفت اصفهان 

در محیط واقعی به اجرا درآمده، سعی شده است تا 
برای رفع آلودگی پساب پوند 8 پاالیشگاه اصفهان، 

اقدامات الزم انجام شود.
پنج تیمار، پساب بدون گیاه و بستر، پساب با گیاه 
و بدون بس��تر، پساب با گیاه و بستر زئولیت، پساب 

با گیاه و بستر چیپس چوب و پساب با 

گیاه و بستر خرده آجر در شرایط هوازی در این سیستم بررسی شد. 
گیاه استفاده شده در این تحقیق، "برگ بو" بود. در هر تیمار، 40 لیتر 
پساب به مدت 72 ساعت، در سیستم جریان یافته و در زمان های 0 
، 24 ، 48 و 72 س��اعت، از پساب در حال گردش در سیستم نمونه 
برداری انجام ش��ده است تا پارامترهای مورد نظر مربوط به کیفیت 

پساب اندازه گیری شود.
پس از بررس��ی تغییرات COD،DOB,5 و Oil، مشخص شد که 
با گذش��ت زمان، مقدارCOD، DOB,5 و Oil، کاهش یافته و این 
تغییرات در زمان 24 ساعت، درصد بیش تری از راندمان حذف را به 
خود اختصاص داده است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که چیپس 
چ��وب می تواند حتی بدون حضور گیاه هم نظ��ر ما را برای حذف 
COD،DOB,5 و Oil تأمین کند که با افزایش زمان و استفاده از 

روش های ترکیبی به نتایج بهتری نیز خواهیم رسید.
با توجه به جدول مشخصات سیستم NFT می توان نتیجه گرفت 
که مقدار چیپس چوب مصرفی برای سیستم، به شیب کانال یا لوله 

و همچنین سرعت جریان، غلظت عناصر درون پساب بستگی دارد.
چیپس چوب استفاده شده در سیستم همانند بقیه فیلترها، قابلیت 
اس��تفاده مجدد داش��ته و می توان از آن به عنوان مالچ و به عنوان 
تثبیت کننده شن های روان استفاده کرد. الزم به ذکر است که مالچ 
به ذرات ش��ن های روان چسبیده و برای پاکسانی منطقه باید یک 
الیه از خاک جدا ش��ود؛ ولی چیپس چوب به راحتی از سطح خاک 

جدا می شود.
پس��اب به دست آمده از عمل تصفیه، دارای یک میلی گرم در لیتر 
روغن) Oil = 1 PPm(  می باشد؛ در حالی که استاندارد ایران 
10 و اس��تاندارد بین المللی، PPm 5  است. این مسئله 
نش��ان دهنده ظرفیت باالی چیپس چوب در جذب 

Oil و مواد روغنی در کم ترین زمان می باشد.
گفتنی اس��ت که چیپس چوب از طریق ورقه کردن 
ش��اخ و برگ های حاصل از هرس درختان و ضایعات 
چوب به دست می آید و تهیه آن بسیار ارزان قیمت و 

مقرون به صرفه است.

درمانی برای دل دردمند آب و خاک
  اشاره :

مخترع جوانی که در این ش��ماره از نس��یم دانشگاه معرفی می ش��ود آقای احمد یاوری است. 
وی هم اکنون دانش��جوی مقطع دکتری خاکشناس��ی ، گرایش ش��یمی و حاصلخیزی خاک در دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد اصفهان ) خوراس��گان ( اس��ت که دوره کارشناسی مهندس��ی کشاورزی گرایش 
خاکشناسی را در دانشگاه شهید چمران اهواز ، مقطع کارشناسی ارشد خاکشناسی گرایش شیمی و 

حاصلخیزی خاک را نیز در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج گذرانده است .

ای��ن مخت��رع جوان اگرچه به ظاهر یک اختراع ثبت ش��ده بیش��تر ن��دارد اما اوالً با توج��ه به اینکه 
همین اختراع به مرحله اس��تفاده صنعتی رس��یده اس��ت و ثانیاً ایش��ان از س��وابق علمی و اجرایی 
چش��مگیری برخوردار است در این ش��ماره به معرفی وی پرداختیم تا هم شناختی از جلوه های ناب 
استعداد جوانان ایرانی را ارائه داده باشیم و هم پیشگامی چنین جوانان بتواند الگویی برای دیگر 
اس��تعدادهای درخشان کشورمان باشد تا ارزش ذهن و فکر خالق خود را بیشتر بشناسند و در راه 

شکوفایی آن تالش کنند. 
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 آشنایی با مزرعه 
مزرعه تولیدی، آموزش��ی و تحقیقاتی دانشکده 
واح��د  اس��امی  آزاد  دانش��گاه  کش��اورزی 
اصفهان)خوراس��گان(، 32 هکتار وس��عت دارد 
ک��ه اراضی آن از طریق دو حلقه چاه با ظرفیت 
6 اینج در س��طح وس��یعی زیر کش��ت می رود 
و در قال��ب فعالی��ت های تولیدی، آموزش��ی و 

تحقیقاتی استفاده می شود. 
ب��ا این رویک��رد، اراضی مزرعه ب��ه چند بخش 

تقسیم شده است. 
1- اراضی کشاورزی 

دراین اراضی که به آموزش عملیات کش��اورزی 
اختص��اص دارد، دانش��جویان فعالی��ت ه��ای 
 عمل��ی خود را ب��ه انجام می رس��انند. به گفته 
دکت��ر س��لیمانی، اکث��ر گرایش ها مهندس��ی 
کش��اورزی درس��ی دارند ب��ا عن��وان: عملیات 
کش��اورزی که معموالً در اغلب دانش��گاه ها به 
دلیل نبودن امکانات، با کیفیت الزم اجرا و ارائه 

نمی شود. 
از  تش��کر  ب��ا  دانش��کده  آموزش��ی   مع��اون 
دی��دگاه های بلن��د رییس دانش��گاه و مدیران 
دانش��کده که از همان ابتدای تاسیس دانشکده 
کش��اورزی زمینه ه��ای تدارک ای��ن مزرعه را 
فراه��م آورده اند اف��زود: تم��ام تجهیزات یک 
مزرعه کام��ل و مدرن در ای��ن مجموعه وجود 
دارد و دانش��جویان م��ا ب��رای انج��ام عملیات 
کشاورزی هیچ مشکلی ندارند و با عنایت هیأت 

رییس��ه دانش��گاه، تجهیزات و امکان��ات به هر 
میزان که الزم باشد به روز می شود. 

ایشان خاطر نشان کرد که با بهره مندی از این 
امکانات، در نیم سال دوم هر سال حجم بزرگی 
از عملیات کش��اورزی را به تفکیک دانشجویان 
دختر و پسر پوشش می دهیم؛ به طوری که در 
این عملیات، گروه های بیست نفره دانشجویی 
 زیر نظر اس��تاد و کارش��ناس عملیات تش��کیل 
می ش��ود. از مرحله کاشت داش��ت و برداشت 
 به طور مس��تقیم و عملیاتی آم��وزش ها را فرا 
م��ی گیرن��د و مه��ارت الزم را ب��رای تولی��د 
محصوالت��ی مانند: گندم، جو، س��یب زمینی و 
س��بزیجات مانند: اسفناج، ش��وید، برخی اقام 
حبوبات مانن��د: باقاال و گیاهان گرما دوس��تی 
مث��ل: ذرت و آفتابگ��ردان و گیاهان غنی مثل: 

کلزا و همچنین گلرنگ پیدا می کنند. 
در این فرآیند دانشجویان در قطعات مشخص، 
بزرگ و واقعی عملیات کشت را انجام می دهند 
و تمامی مراحل را زیر نظر اس��تاد و کارشناس 

تخصصی مربوط اجرا می کنند. 

 عملیات زراعی 
ب��ه گفت��ه دکتر س��لیمانی، عملی��ات زراعی با 
عملیات کش��اورزی تف��اوت دارد. این درس را  
فقط دانش��جویان رش��ته مهندس��ی کشاورزی 
زراع��ت و اصاح نبات��ات در 4 واحد عملی می 
گذرانند که در یک س��ال زراعی ارائه می شود. 

در واقع درطول دو نیم سال اول و دوم به اضافه 
تابس��تان که در مجموع سال زراعی نامیده می 

شود. 
در اینجا تفاوتی که با عملیات کش��اورزی دارد 
این اس��ت که اندازه قطعات کشاورزی بزرگ تر 
می ش��ود و تعداد گروه های دانشجویی به 15 
نفر کاهش می یاب��د. در واقع زمینی در اختیار 
دانش��جو قرار م��ی گیرد تا راس��اً همه عملیات 
کش��اورزی را انج��ام ده��د و حتی بخش��ی از 
محصول تولیدی نیز به خود دانش��جو تعلق می 
گی��رد. در این بخش وظیفه کارش��ناس درس، 
تهیه نهاده های الزم ش��امل: بذر،  کود، س��م، 
تأمین آب، اختصاص زمین و... اس��ت و اس��تاد 
تنها نق��ش نظارتی دارد. خوش��بختانه با توجه 
ب��ه کیفیت خوب عملیات کش��اورزی توس��ط 
دانش��جویان، این اعتماد را یافته ایم که بخش 
اعظ��م تولید مزرع��ه را به دانش��جویان واگذار 

کنیم. 
باید توجه داش��ته باشیم واحد گاوداری به انواع 
 علوفه نی��از دارد. ب��رای واحد گوس��فندداری، 
علوف��ه هایی نظی��ر، یونجه و ش��بدر مورد نیاز 
اس��ت. برای واحد مرغداری، نیاز به جو دارد که 
تمام این نیازها توس��ط کار تولیدی دانشجویان 
در درس عملیات زراعی تأمین می ش��ود. آنان 
ضمن آش��نایی ب��ا خصوصیات اقلی��م اصفهان، 
تولیدات زیادی نیز دارند و با زیر کش��ت بردن 
چندی��ن هکت��ار گن��دم و جو، س��یب زمینی، 

یونجه، ش��بدر و ذرت علوفه ای فعالیت خود را 
سازماندهی می کنند. همچنین اگر دانشجویی 
عاقه مند به کشت برخی گیاهان دارویی باشد 
یا مایل باشد تا شیوه جدیدی را تجربه کند این 

امکان برای او فراهم می شود. 
به گفته معاون آموزش��ی دانش��کده، در واقع ما 
دانش��جو را به واقعیتی مه��م واقف می کنیم تا 
از فرصت پیش آمده برای گذراندن درس خود 
کمال استفاده را بکند؛ زیرا اگر این امکانات در 
اختیار دانشجو نباشد، ممکن است در گذراندن 

درس مشکل پیدا کند. 
دکتر سلیمانی یادآور شد که از سال 82  درس 
عملیات زراعی، به س��رفصل رش��ته مهندس��ی 
کشاورزی زراعت و اصاح نباتات اضافه شد و از 
همان موقع ب��ا کیفیت عالی آن را ارائه کردیم؛ 
به طوری ک��ه با گذراندن آن دانش��جو مهارت 
کامل��ی پیدا م��ی کند تا در بیرون از دانش��گاه 
توان ایجاد یک فرصت ش��غلی مناسب از طریق 

زراعت را داشته باشد.

 کار با ماشین آالت کشاورزی 
عضو هیأت علمی دانش��کده کش��اورزی افزود: 
فعالی��ت دیگر این مرکز، آم��وزش عملیاتی کار 
با ماش��ین آالت کش��اورزی اس��ت. درسی در 
س��رفصل های درسی این رش��ته وجود دارد با 
عنوان: ماش��ین های کش��اورزی که یک واحد 
عمل��ی دارد و در طول ت��رم به صورت عملیاتی 

در مزرعه اجرا می ش��ود. در ای��ن کار تا جایی 
پیش رفت��ه ایم که اگر ماش��ین آالت جدیدی 
وجود داشته باشد که دانشگاه هنوز آن را تهیه 
نکرده اس��ت یا اگر روش هایی به اجرا درآمده 
باش��د که آن را اجرا نکرده باش��یم، دانشجویان 
را ب��رای بازدید از آن به م��کان هایی که امکان 
آن وجود داش��ته باشد اعزام می کنیم. در واقع 
دانشجویان به مزارع کشاورزان موفق در سطح 
اس��تان اعزام می ش��وند و از نزدیک با شیوه و 

امکانات جدید آشنا می شوند.

 ماشین آالت موجود در مزرعه
س��الن ماش��ین آالت کش��اورزی موج��ود در 
مزرعه، مجموعه کامل��ی را در درون خود دارد 
تا دانشجویان به وسیله آن به کشاورزی مکانیزه 

بپردازند. این ماشین آالت عبارتند از: 
الف–  ماشین های خاک ورزی شامل: 

- گاوآهن برگردان سوار 3 خیش؛ 
- گاو آهن بشقابی 3 خیش؛ 

- دیس��ک تاندوم– کولتیواتور ش��اخه تخت و 
فنردار ودندانه میخی؛ 

- مال��ه با ماله )س��وار و نیمه س��وار(– جوی و 
پشته بند– مرزبند– نهرکن– رتیواتور– سنگ 

جمع کن؛ 
ب–  ماشین های کاشت شامل: 

- ردیف کار خطی کار سراسر پاش و نشا کار؛
– دستگاه سیب زمینی کار نیمه اتوماتیک؛ 

مزرعه آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی 

واحد کشاورزی و زراعت 
 بخش چهارم

 اشاره:
در سه شماره گذش��ته نشریه نسیم دانشگاه 
ب��ه معرف��ی فارم ه��ای مرغ��داری، گاوداری و 
گوس��فندداری مزرعه تولی��دی، آموزش��ی و تحقیقاتی 
دانش��کده کش��اورزی دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د 

اصفه��ان )خوراس��گان( پرداختی��م. در ای��ن ش��ماره 
 و در آخری��ن بخ��ش از ای��ن نوش��تار، ب��ا آق��ای دکت��ر

علی سلیمانی، معاون آموزش��ی دانشکده کشاورزی به 
گفت و گو نشس��تیم تا اطالعات مرب��وط به فعالیت های 
بخ��ش کش��اورزی و زراعت این مزرع��ه را ارائه کنند. 

الزم ب��ه ذکر اس��ت که عالوه بر بخش ه��ای پیش گفته 
و مطالب��ی ک��ه دکتر س��لیمانی ب��ه آن پرداخته اس��ت، 
فعالیت های��ی مانند زنبورداری و پرورش ماهی نیز در 
این مجموعه انجام می ش��ود که در فرصتی دیگر به آن 

خواهیم پرداخت. 

معرفی دکتر علی سلیمانی 

   دکت��ر علی س��لیمانی عضو هی��أت علمی تمام 
وق��ت گ��روه زراعت و اص��اح نباتات دانش��کده 
کشاورزی دانش��گاه آزاد اس��امی واحد اصفهان 
)خوراس��گان( اس��ت. وی س��ال 1380 در رشته 
فیزیولوژی گیاهان زراع��ی موفق به اخذ دکتری 
تخصصی از واحد علوم و تحقیقات شده و از سال 
76 همکاری خود را به عنوان عضو هیأت علمی با 
دانش��گاه آزاد اسامی واحد اصفهان )خوراسگان( 

آغاز کرده است.
ایش��ان از س��ال 82 تا 90 به عنوان رییس بخش 
تحصیات تکمیلی دانش��گاه خدمت کرده است. 

از اس��فند س��ال 91 ب��ه عنوان معاون آموزش��ی 
دانش��کده کشاورزی فعالیت می کند و این سمت 
را همچنان عهده دار است. در سال 90  به عنوان 
پژوهش��گر برتر اس��تان انتخاب و معرفی شده و 
طی 3 س��ال متوالی رتبه اول پژوهشی دانشکده 
کش��اورزی  واحد اصفهان )خوراسگان( را به خود 
اختصاص داده اس��ت. وی همچنین در سال 91 
موفق به کس��ب رتبه دوم پژوهش��ی این دانشگاه 

شده است.
تعداد مقاالت درج ش��ده ایشان در مجات معتبر 
داخلی و خارجی بالغ بر 96 مقاله بوده است و 80 
مقاله وی تاکنون در همایش های مختلف علمی 

پذیرش شده است.
کتابی با عنوان: "اصول و مبانی کشاورزی پایدار" 

به قلم ایش��ان تألیف ش��ده و کت��اب دیگری را با 
عنوان: "دیم کاری" ترجمه کرده اس��ت. کتابی را 
با عنوان: "زراعت در شرایط تنش های محیطی" 
در دس��ت تألیف دارد و کتاب دیگری را با عنوان: 
"تغییراقلیم و مدیریت حبوبات سردسیری" برای 

ترجمه به دست گرفته است.
تاکنون با 60 پایان نامه دوره کارشناس��ی ارش��د 
به عنوان مش��اور و راهنما همکاری داش��ته و در 
9 مورد به عنوان س��ردبیر ی��ا عضویت در هیأت 
تحریریه نش��ریات علمی یا داوری مقاالت فعالیت 

علمی داشته است.
همسر ایشان نیز دانشجوی دکتری ریاضی و عضو 
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد دولت آباد 

است.



نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  شانزدهم 
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- دستگاه عمیق کار پرسی؛
ج-  ماشین های داشت شامل:

- کولیتواتور غلتان؛ 
- کولیتواتور غلتان دندان میخی؛ 

- سم پاش دستی؛
- سم پاش فرقونی و پشت تراکتوری؛ 

- سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای؛ 
- ماشین گان؛ 

- تریلی– پمپ آب؛ 
د–  ماشین های برداشت شامل: 

- کمباین برداشت گندم و برنج و جو )مجهز به 
هد شانه برداشت ذرت(؛ 

- خرمن کوب– ماش��ین برداشت سیب زمینی 
زنجیر نقاله ای؛ 

- چاپر نیمه سوار؛ 
- بسته بند علوفه مکعبی )بیلر(؛

- کاه خردکن؛ 
- یونجه چین ش��انه ای و دروگر اس��توانه ای 

دوار؛
- ریک خورشیدی؛ 

- تراکت��ور )جاندیز 6 س��یلندر– فرگوس��ن 4 
سیلندر– رومانی 4 سیلندر– فیات 3 سیلندر(

2- اراضی پژوهشی
این اراضی به طرح های پژوهشی برای اعضای 
هیأت علمی و دانش��جویان اختصاص می یابد 
و در حال حاضر دانش��جویان کارشناسی ارشد 
زراعت برای اجرای پایان نامه های خود در این 

مزرعه کمبود جدی ندارند.
ما در بخش پژوهش، دو آزمایشگاه 

 صحرای��ی در مزرع��ه داری��م ک��ه ع��اوه ب��ر 
آزمایشگاه های دانشکده و پژوهشکده دانشگاه، 
س��رویس الزم را در مزرعه به دانشجویان ارائه 

می دهند. 
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بدون مشکل 
در کنار فعالیت های خود جهت اجرای امکانات 
الزم برای اندازه گیری های مربوط به پایان نامه 
خود را در اختیار دارند. در واقع استقرار ایستگاه 
هواشناسی و آزمایشگاه های پیشرفته و امکانات 
موجود در پژوهش��کده کشاورزی، بخش مهمی 
از مشکات دانشجویان ارشد را مرتفع می سازد. 
در این ارتباط روند کار خیلی س��اده اس��ت؛ به 
طوری که دانش��جو با مراجع��ه به گروه آموزش 
مرب��وط واحد، تأییدی��ه از دانش��کده و پس از 
تصویب پروپزال دوره کارشناس��ی ارش��د، می 
تواند به راحتی این امکانات را در اختیار بگیرد. 
دکتر س��لیمانی تأکید می کن��د، این مزرعه به 
طور واقعی خودگردان اس��ت. ما با بخش علوم 
دام��ی هم��کاری داریم و آم��وزش و تحقیق به 
موازات هم نیازه��ای مزرعه را تأمین می کنند 

و حتی به درآمدزایی هم رسیده است. 
م��ا اخیراً 8 تن گندم و جو در هکتار برداش��ت 
کردیم که مازاد آن فروخته ش��د و درآمد ایجاد 
کرد و بخش هایی مانند پرورش ماهی، گاوداری، 
گوس��فندداری و مرغ��داری در ح��وزه فروش 
گوشت، درآمد زا است. فروش شیر هم داریم و 
برای آینده تولید و عرضه گیاهان دارویی نیز در 

دس��تور کار قرار گرفته است. حتی ادوات 
کش��اورزی در هنگامی 

که اراضی مزرعه به آن نیازی ندارند، اجاره داده 
می شود و درآمد ایجاد می کند. 

 کمیته های فعال در دانشکده 
معاون دانشجویی دانشکده، از 2 کمیته فعال با 
عنوان عمران و توسعه– فناوری و درآمد زایی، 
نام برد که در مس��یر تعیی��ن راهبردهای کاری 
فعالیت می کنند و با توجه به آن موقعیت های 
مناس��ب را شناس��ایی می کنیم و آن را تبدیل 
به درآمد می کنیم. در واقع اولویت نخس��ت ما 
آموزش و پژوه��ش و اولویت بعدی درآمدزایی 
اس��ت. مازاد محصول و همچنین نیروی انسانی 

آموزش دیده و ماهر درآمدزایی می کند.

  شورای مستقر در مزرعه 
3 ش��ورا در مزرعه فعالیت م��ی کند، از جمله: 
شورای امور زراعی که مسایل مربوط به کشت، 
عملی��ات کش��اورزی و زراع��ی و آب مزرعه را 
بررسی می کند. خرید نوع بذر و نوع کود مورد 
نیاز و تعیین زمین مناس��ب برای هر کشت، از 
وظایف این ش��ورا اس��ت. مدیر اجرایی مزرعه، 
مدیر امور زراعی، مدیرگ��روه زراعت و 5 نفر از 
اعضای هیأت علمی، گروه این ش��ورا را تشکیل 

می دهند. 
2 ش��ورای دیگر شامل: امور نشخوارکنندگان و 
طیور است که به بررسی مسایل مربوط به حوزه 

خود می پردازند. 

دکتر س��لیمانی تاکید کرد که مزرعه ای با این 
وسعت نیاز به نیرو و امکانات وسیع دارد؛ زیرا در 
هر بخش آن ممکن است مشکاتی بروز کند که 
باید به س��رعت رفع شود؛ مثًا در بخش زراعی 
اراضی وجود داش��ت که به دلیل کمبود آب زیر 
کش��ت نمی رفت و با تمهیداتی که اندیش��یده 
شد، بخشی از مشکات رفع شد و بخش دیگری 

نیز در حال حل شدن است. 
معاون آموزشی دانش��کده کشاورزی، در بخش 
پایانی این گفت و گو به مسایل دیگری به شرح 

زیر اشاره کرد:
- توج��ه به صنایع غذایی که س��الن پایلوت آن 
در حال آماده شدن است و در مرحله نهایی می 
توانیم محصوالت خود را با نام دانش��گاه به بازار 

عرضه کنیم. 
- ه��ر چند هدف این اس��ت که دانش��جویانی 
کارآفرین تربیت ش��وند و ن��ه نیازمند به کار، با 
این حال راه ان��دازی بخش هایی مانند، صنایع 
غذایی این ام��کان را فراهم می کنند که حتی 
از دانش آموختگان دانش��کده نیز در رشته های 

مربوط بهره مند شویم. 
 - دانش��گاه ه��ای معتب��ر دنیا رش��ته هایی را 
راه انداخته اند که از نیازهای مهم اجتماع و بازار 
کار به حس��اب می آید. م��ا هم در حال مطالعه 
هس��تیم تا بتوانی��م از این امکان نیز اس��تفاده 
مطلوب��ی ببریم. در واق��ع باید بتوانیم فرهنگ 

کارآفرینی را آموزش و توسعه دهیم. 
- فعال ک��ردن فرآیند امتیاز ده��ی به اعضای 
هیأت علمی بر مبنای ضوابط مشخص و واقعی، 
تا ارتقا آنان به پایه های علمی باالتر بر اس��اس 
ارتق��اء کیفی��ت آموزشی-پژوهش��ی و اجرایی 

صورت گیرد.
- حساس��یت ف��وق الع��اده ای روی ایده های 
جدید و اس��تقبال از آن وج��ود دارد به طوری 
که مسؤوالن دانشگاه به طور جدی و فوری آن 

را بررسی کنند.

 انتشار 3 نشریه تخصصی 
م��ا در بین دانش��گاه ه��ای آزاد کش��ور، تنها 
دانش��گاهی هستیم که در س��طح وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری دارای 3 نش��ریه تخصصی، 
یکی مربوط به بخ��ش زراعت، یکی علوم دامی 
و دیگری گیاه پزشکی و حشره شناسی است. 

دکتر سلیمانی از قطبیت این دانشکده در سطح 
دانش��گاه های آزاد اس��تان س��خن گفت و در 
مقایس��ه با دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی 
اف��زود که اگر در بعض��ی جهات از آن ها جلوتر 

نباشیم، قطعاً هم تراز هستیم. 
وی در پایان از اقدامات الزم برای راه اندازی 10 
تا 12 رش��ته جدید در دانشکده کشاورزی خبر 

داد.

تمام تجهیزات یک مزرعه کامل و مدرن در این مجموعه وجود دارد و دانشجویان برای انجام عملیات کشاورزی هیچ مشکلی ندارند و با عنایت هیأت رئیسه دانشگاه، تجهیزات و امکانات به هر میزان که 
الزم باشد به روز می شود. با بهره مندی از این امکانات، در نیم سال دوم هر سال حجم بزرگی از عملیات کشاورزی را به تفکیک دانشجویان دختر و پسر پوشش می دهیم به طوری که در این عملیات، 

گروه های بیست نفره دانشجویی زیر نظر استاد و کارشناس عملیات تشکیل می شود و از مرحله قبل از کاشت تا داشت و بعد از برداشت به طور مستقیم و عملیاتی آموزش ها را فرا می گیرند و مهارت 
الزم را برای تولید انواع محصوالت کشاورزی پیدا می کنند.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  شانزدهم
14 آبان ماه 1392

 اشاره :
در دومی��ن بخش از مباح��ث مربوط به خان��واده خدمت 
آقای دکتر احمدعلی فروغی ابری رس��یدیم و از ایشان 
در خصوص آیین دوست یابی و اینکه جوانان چه کسانی را با چه 
معیارهایی برای دوس��تی انتخاب کنند و از دوس��تی با چه کسانی 
پرهی��ز نمایند س��ؤال کردی��م. از آنج��ا که الزم��ه زندگی جمعی 
دوستی و ارتباط با دیگران است و دوست یابی باید تابع ضوابطی 

باش��د تا ثمرات خود را ظاهر سازد پرداختن به این بحث اهمیت 
پیدا می کند. اغلب ما البد این شعر را خوانده یا شنیده ایم که :

 ی��ار بد ، بدتر بود از مار بد، م��ار بد تنها همی برجان زند، یار بد 
برجان و بر ایمان زند 

چه بس��ا کسانی که از پلکان یک دوستی خوب به قله های واالیی 
از س��عادت رسیده اند و چه کس��انی در دره های مخوف دوستان 
بد س��قوط کرده اند و آبرو و نیک بختی خویش را در معرض خطر 

قرار داده اند. حقیقتاً قرار این اس��ت که یک دانشجو به عنوان 
یک نیروی مؤثر و ارزش��مند اجتماعی با انتخاب دوس��تانی خوب 
بوس��یله آنان ه��م افزایی کند و قدر خویش را ارتقاء بخش��د نه 
اینکه خدای نخواس��ته در نیمه راه جاده س��عادت به خاطر آسیب 
های یک دوس��ت بد و ناباب زمین گیر شود و ارزش های خود را 

ضایع و زائل کند. 
در این ارتباط آقای دکتر فروغی اینگونه ارائه طریق کرد

:اصوالً انسان در جمع رشد می کند و با توجه به 
اجتماعی بودن روحیه انسان و زندگی در جوامع 
امروزین که اجتناب ناپذیر است باید این اصل را 
بپذیریم که اجتمع و مغایرت های خوب و سالم 
بهترین بستر رشد جوانان به حساب می آید. بر 
این اساس باید همگان تالش کنند تا زنجیره رشد 
اجتماعی و فرهنگی جوانان تکمیل ش��ود و آنان 
برای ورود به اجتماع نیازمند دوس��تی با دیگران 
و ب��ه خصوص گروه های هم س��ال و هم جنس 
 هستند، این ش��اخص رش��د جوانان به حساب 

می آید.
بنابراین باید پذیرفت که جوان نیازمند معاشرت و 
دوست یابی است و هر عاملی که او را از مشارکت 
اجتماع��ی بازدارد مانعی بر س��ر راه رش��د او به 

حساب می آید. 
 ام��ا حق مش��ارکت اجتماع��ی ب��رای جوانان و 
دوست یابی نمی تواند به طور مطلق باشد و حتماً 
تابع ضوابطی است که اوالً در تربیت های درست 
خانوادگی باید جوانان را طوری بار آورده باش��یم 
که به انتخاب و رفتار آنان اعتماد کنیم و ثانیاً آنها 
نظارت دورادور پدر و مادر را بر دوستی های خود 
بپذیرند و موضوع نظارت با دخالت فرق می کند و 
نظارت دور را به کار بردیم برای آنکه تا می توانیم 
از دخالت دوری کنیم تا جوان احساس نکند که 
استقاللش در انتخاب دوست محدود شده است. 
یک جوان حدود 20 س��ال و باالتر حتماً قدرت 
تمیز خوب از بد را دارد و می داند که با هر کسی 
نمی شود و نمی توان معاشرت کرد و برای انتخاب 

دوست باید معیارهایی در اختیار داشته باشیم. 
به نظ��ر من یکی از ش��اخص ه��ای جوانان در 
دوس��ت یابی باید توجه به عامل شناخت باشد، 
یعنی اینکه تحقیق و بررس��ی کن��د که ویژگی 
های ش��خصیتی، اخالقی و خانوادگی فردی که 
م��ی خواهداو را به عنوان دوس��ت خود برگزیند 
چیست ؟  در این مسیر خانواده ها نقش مهمی 
دارند. وقتی ج��وان رابطه خوبی با پدر و مادرش 
داش��ته باشد و آنها هم برخورد مناسبی با فرزند 
خود برقرار کرده باشند در واقع با یکدیگر مفاهمه 
دارن��د، هم را درک می کنن��د در چنین فضای 
مطمئ��ن و با ثباتی جوان می تواند با روش های 

گوناگون در مورد دوستش تحقیق کند، خانواده 
او را بشناس��د، حتی از او دعوت کند که به خانه 
اش بیایدو با خانواده اش آش��نا ش��ود و خود نیز 
ب��ه خانه آنها ب��رود و با آنان آش��نایی پیدا کند، 
 ویژگی ها و عالیق خود را نسبت به خصوصیات و 
عالقه مندی های آنان بسنجد و بررسی کند که 
چق��در با هم همخوانی دارند. دو دوس��ت خوبی 
حتی می توانند رفتارهای نامناس��ب یکدیگر را 
اصالح کنن��د، می توانند با کمک یکدیگر هدف 
مش��ترکی را انتخ��اب کنند و برای رس��یدن به 
آن تالش نمایند. نمونه ه��ای زیادی وجود دارد 
ک��ه دوس��تانی اینچنینی در تأمی��ن و تضمین 
سعادتمندی خود و دوستانشان تا چه اندازه موفق 
بوده اند، گاهی دوس��تی دو جوان به دوستی دو 
خان��واده هم منجر می ش��ود. این اتفاق مبارکی 
است. بنابراین باید قبول کنیم شاخص شناخت 
الزمه یک دوس��تی مطلوب و پایدار است و عدم 
ش��ناخت عامل مهمی در شکست دوستی ها به 

شمار می آید.
شاخص دوم را از زبان کسی که پدر، معلم و اکنون 
رئیس یک دانش��گاه است بیان می کنیم. اینکه 
سعی کنیم در روابط خود با فرزندان جوانمان به 
آنان اطمینان و اعتمادداشته باشیم ممکن است 
در جاهایی رفتارهایی مشاهده شود که این اعتماد 
خدشه دار شود. باید سعی کنیم آن رفتارها را در 
جهت  تحکیم اعتماد اصالح کنیم نه اینکه از آنان 
سلب اعتماد نماییم. به هر حال  یک جوان تا آن 
اندازه بلوغ فکری و عقلی پیدا کرده که خیرخواه و 
صالح اندیش خودش باشد. اگر اعتماد و اطمینان 
متقابل ایجاد ش��د راه بر آس��یب های اجتماعی 
واقعاً بسته می ش��ود و جوان دور از چشم پدر و 
مادرش به راه خطا نمی رود. معیار بعدی ارزیابی 
از میزان رضایت فرزندانمان از دوستانشان است. 
گاهی دوس��تی ها تابع احساسات است، گاهی با 
دوستش��ان در ادامه دوستی رودربایستی دارند و 
پس از مدتی به اس��تمرار دوستی راغب نباشند. 
اینها باید توس��ط پدر و مادر پایش شود اگر پیدا 
کردن دوست تابع ضوابط و شرایطی است والدین 
از علت ضعف در دوس��تی ها و ی��ا قطع آن هم 
باید اطالع پیدا کنند. چرا که موضوع شکست در 

دوستی هم می تواند برای جوان آسیب زا باشد. 
کمک و حمایت پدر و مادر ممکن اس��ت به یک 
دوس��تی مطلوب و ناپایدار، ثبات ببخشد و یک 
دوستی نامطلوب را با کمترین عوارض قطع کند. 
ه��ر تصمیم عاقالنه ای در این زمینه خدمتی به 

فرزندانمان محسوب می شود. 
در زندگی اجتماعی گاه��ی فرزندمان می آید و 
می گوید می خواهم بادوس��تانم به اردو یا فالن 
مس��افرت بروم. وظیفه والدین این اس��ت که با 
گفتن یک پاس��خ آره یا نه بی تفاوت نباش��ند و 
جوان را نس��بت به تصمیم خود متقاعد سازند و 
یادر پرس��ش هایی که از او می کنند خودشان را 
نسبت به نظری که دارند قانع کنند. از او بخواهید 
اطالعات کامل را در اختیار شما قرار دهد. اینکه 
کجا می رود، با چه کس��انی م��ی رود، برای چه 
هدف��ی می رود. البته با زبان نرم و دلس��وزانه نه 
اینک��ه بخواهی��م آنان را تفتیش کنی��م. اگر بی 
تفاوت نباشیم فرزندانمان باور می کنند که باید 
در کارش��ان حساب و کتابی باشد و خیلی دنبال 

احساساتشان نباشند. 
ام��ا در این مورد توصیه ای ه��م به جوانان دارم: 
جوانان عزی��ز حتماً قبول دارند ک��ه در زندگی 
اجتماعی آس��یب ه��ا و مخاطراتی ه��م وجود 
دارد ک��ه بیش��تر جوان��ان دچار آن می ش��وند 
 و ب��رای مصونی��ت در مقاب��ل آن بای��د اقدامات 
پیشگیرانه ای داشته باشند. اگر دانشجو هستند 
اردو را با مدیریت دانش��گاه برگزار کنند و در غیر 
اینصورت از طریق سازمان های رسمی و مسئول 
کار حساب ش��ده ای را انجام دهند، سعی کنند 
اردوها را با گروه های همجنس هماهنگ و برگزار 
کنند و بدانند که در شرایط فرهنگی و اجتماعی 
ما برگزاری اردوهای مختلط آس��یب زا و مشکل 

آفرین است. 
اگر جوانی به ضرورتی نیازداش��ت تا آش��نایی و 
ارتباط��ی با جنس مخالف داش��ته باش��د حتماً 
خانواده خود و خان��واده طرف خود را در جریان 
ق��رار دهد و با نظارت آنها کار خود را دنبال کند 
زیرا ما بر اساس فرهنگ و اعتقاداتمان نمی توانیم 
روابطی که بر اساس هوسرانی و خدای نخواسته 

سوء استفاده بنا شده را بپذیریم. 

دکتر فروغی در بیان شاخص های دوست یابی به 
این نکته نیز اشاره کرد که اگر سفرهای تفریحی 
طوری برنامه ریزی شود که برخی از بزرگترهای 
خانواده نیز به اتفاق جوانان بتوانند در آن شرکت 
کنند خیلی از مس��ائل حل می ش��ود و این نوع  
دوس��تی ها که به نزدیک ش��دن خانواده ها می 
انجامد معموالً پایدار است و ممکن است سالهای 

سال ادامه پیدا کند. 
حتی در این نوع س��فرها، جوان ها می توانند در 
مواقعی در کنار هم باشند و بزرگترها هم عالیق 

خود را به اشتراک بگذارند. 
چندی پیش با خانواده ای تماس داش��تم که در 
ارتباط با ارتباط فرزندشان با یک دوست مشکل 
داش��تند به فرزند آنان توصیه کردم سعی کنید 
رابطه دوس��تانه را با پ��در و مادرتان برقرار کنید 
و ب��ه تدری��ج اعتماد آنان را جل��ب نمائید. اصل 
 آن اس��ت که ب��ه جای منع کردن ش��رایط را به 
گونه ای سازمان دهی کنیم که فرزندانمان بتوانند 

در اجتماع رشد کنند. 
تمایل ب��ه زندگی اجتماع��ی از نیازهای فطری 
ما به ش��مار می آید. وقتی می بینیم موجوداتی 
مانن��د زنب��ور عس��ل و مورچگان ب��ا آن دقت و 
 کث��رت و زیبای��ی در زندگی جمع��ی نقش ایفا 
 می کنند چگونه بپذیریم انسان با مجموعه ای از 
ویژگی ه��ای منحصر به ف��ردش نتواند زندگی 

اجتماعی موفقی داشته باشد. 
باز هم تاکید می کند در اردوها و سفرها نظارت 
پدر و مادر خیلی الزم اس��ت و این نظارت حتی 
باید شامل بعد از پایان سفر هم باشد یعنی آنکه 
نتیجه و گزارش سفر را از فرزندانشان بخواهند و 
اگر اشکالی در آن حس کردند دوستانه با وی در 
میان بگذارند تا در برنامه های بعدی تکرار نشود. 
دکت��ر فروغی خاطر نش��ان ک��رد : در هر حال 
امکان دارد که برخی جوانان تحت ش��رایطی در 
دام دوس��تان ناباب بیفتند وظیفه و هنر خانواده 
جدا کردن آنان از این شرایط است. دوستی های 
احساساتی و غیرهدف دار احتمال افتادن جوانان 
ما در دام افراد یا باندهای مضر را ایجاد می کند. 
اگر پایش خانواده قبل از این مراحل به درس��تی 
انجام می شد این اتفاق نمی افتاد، عدم مشارکت 

و نظارت خانواده در دوس��ت یابی فرزندانش��ان، 
اطمین��ان بی��ش از حد و آگاهی ک��م جوانان از 
مهارت های معاشرتی و اجتماعی از عمده دالیل 

گرفتاری جوانان در دام دوستی های بد است. 
جدا کردن جوانان از چنین دوستی هایی سخت 
ولی خیلی الزم است. باید ابتدا فرزند خودتان را 
توجیه کنید وتوس��ط او به دوستانشان یادآوری 
کنید که خانواده مطلع شده و شدیداً مراقبت می 
کنند. فراموش نشود اگر قطع یک دوستی ناسالم 
به موازات یک دوستی سالم و سازنده انجام شود 
موفق تر خواهد بود و جوان شما هم خیلی بهتر 

به آن پاسخ می دهد.
در هر حال در مس��ائل نوجوانان و جوانان نقش 
خانواده از اهمیت فراوانی برخوردار است. خانواده 
در مناسبات اجتماعی مردم ما فوق العاده اهمیت 
دارد. می خواهم عرض کنم که اولین نشانه های 
جلب اعتماد خانواده از سوی جوانان پیدا می شود 
که اگر خانواده آن را دریافت کند و تقویت نماید 
مش��کالت بعدی پیدا نمی شود و اگر ما بتوانیم 
خانواده های خوبی را برای معاشرت فرزندانمان با 
فرزندان آنان پیدا و شناسایی کنیم خدمت بزرگی 
به جوانانمان کرده ایم. بستگی به نوع مشکلی که 
ممکن اس��ت جوانان ما در دوستی های خود با 
 آن مواجه ش��وند بع��د از خانواده، اگر مدرس��ه 
م��ی رود از آن طریق، اگر دانش��گاه م��ی رود از 
طریق دانشگاه اگر در جایی کار می کند بواسطه 
محیط کارش باید حتماً موضوع پیگیری و دنبال 
شود و اگر خدای نخواسته موضوع حاد بود و در 
ح��ال ورود به عرصه های مجرمانه بود طبعاً باید 
از طریق مراجع قانونی کار دنبال شود ولی توصیه 
من این اس��ت که تا جایی که امکان دارد مسائل 
جوان��ان را به چنین حیطه هایی وارد نکنیم و از 
 ظرفیت های دیگری برای حل مشکل آن استفاده 
کنیم. ایش��ان در پایان یادآور شد اصل دوستی و 
دوست یابی نیازی کامالً ضروری برای نوجوانان و 
جوانان اس��ت و سبب رشد آنان می شود ولی به 
هر حال هر کار خوبی ممکن است آسیب هایی 
هم در بر داش��ته باش��د که به خاطر آن نباید از 
اصل کار صرف نظر کرد بلکه با آن آس��یب ها و 

رفع آن مقابله کرد. 

خانواده
جوانان، در اجتماع رشد می کنند
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 اشاره :
پدافند غیرعامل، مجموعه از اقدامات بسیار با اهمیت است که 
از ابتدای زندگی انس��ان مورد توجه بوده. این پدافند با توجه 
به ویژگی و مزیت های فراوان، در زمان حاضر نیز،نسبت به دفاع عامل، 
جای��گاه مهمی را در بین کش��ورهای جهان پیدا کرده و ه��ر روز در حال 

گسترش است. کشور ایران اسالمی ما نیز، به دلیل شرایط استراتژیک 
منطق��ه ای و بی��ن المللی، برای اینکه همیش��ه در مع��رض تهدیدات و 
آس��یب ها قرار داش��ته، از دفاع غیر عامل، به عنوان ابزاری برای حفظ 
تمامیت ارضی  و حفظ جان و مال مردم این س��رزمین استفاده می کند. 
البته چند سالی است، به دستور مقام معظم رهبری، با تشکیل سازمان 

پدافند غیرعامل، کش��ور به صورت جدی وارد این عرصه ش��ده است. 
ب��ر این اس��اس و با توجه به ق��رار گرفتن در هفته دف��اع غیرعامل، به 
منظور آش��نایی با مفاهیم، تعاریف و حوزه فعالیت این پدافند، مصاحبه 
ای ب��ا آقای محمد جواد فرهنگ، دبیر کمیته پدافند غیرعامل این واحد  

دانشگاهی ترتیب داده شده است که از نظرتان می گذرد.

پدافند غیرعامل؛ امری الزم و ضروری

وی قب��ل از پرداخت��ن به این موضوع، به ش��رح 
مقدماتی پرداخت و افزود: وجود آسیب و تهدید 
در زندگی بش��ری، اصلی غیرقابل اجتناب است 
که بش��ر از ابتدای خلقت خود با آن درگیر بوده 
و به ش��کلی مالزم همیش��گی زندگی انسان ها 
اس��ت. این خطره��ا، چه از منظ��ر طبیعی مثل: 
زلزله، سیل، طوفان و ... یا غیرطبیعی)مصنوعی(، 
س��اخته و پرداخته دست انسان باشد، زندگی ما 
را  احاطه کرده اس��ت و راهی جز مقابله، کنترل 
و محدود کردن آن نداریم. به بیان دیگر، انس��ان 
توان حذف و محو تهدیدها و آس��یب ها را ندارد؛ 
بلک��ه آن را مح��دود و کنترل می کن��د. حال با 
توج��ه به ای��ن ویژگی، بش��ر به منظ��ور کنترل 
عوامل خطرآفرین، مثل س��ایر حوزه های دیگر، 
از ش��رایط و ابزارهای س��اخته خود استفاده می 
کن��د، تا به مرور زمان، تبدی��ل به دانش و  علوم 
 متعددی در این حوزه شود. این دانش، به دنبال 
آین��ده،  در  احتمال��ی  ح��وادث  بین��ی   پی��ش 
پیش گیری از تهدید و خطر  و در صورت وقوع، 
مقابله و کاهش تاثیرات آن است. به قول معروف، 
عالج واقعه، قبل از وقوع باید انجام ش��ود. بر این 
اساس، عنصر اساسی در پیش گیری و مقابله، باال 
بردن سطح آگاهی و شناخت انسان ها نسبت به 
خطرهای  درپیش رو است؛ زیرا انسان به صورت 
فطری همیش��ه ب��ه دنبال جل��ب منفعت و دفع 
ضرر است و به محض اینکه متوجه خطری شد، 

واکنش نشان داده و از آن دور می شود. 
دبی��ر کمیت��ه پدافند غیرعامل دانش��گاه یاد آور 
ش��د: انس��ان در زندگی خود، گاهی، راه هایی را 
 ب��رای پیمودن انتخاب می کند که بعدها متوجه 
می ش��ود راه درس��تی نبوده اس��ت. قرآن کریم 
در این زمینه تصریح دارد که مش��کل انسان در 
انتخاب هدف نیس��ت؛ بلکه در تش��خیص مسیر 
اس��ت. به این معنی که هیچ کس آگاهانه در راه 
شکس��ت و بدبختی خود ق��دم برنمی دارد؛ بلکه 
در مس��یر پیدا کردن راه درس��ت، دچار خطا در 
تشخیص می ش��ود و مشکالتی برای خود ایجاد 

می کند. 
در ادامه ایشان، به شیوه قرآن در بازگویی خطا و 
اش��تباه یا ترک اوالی انبیاء الهی اشاره کرد و آن 

را عبرتی برای همه انسان ها دانست. 
وی افزود: اطالع از آسیب ها و تهدیدها، در اصل 
برای انس��ان می تواند مفید و مؤثر باش��د؛ اما از 
افراط و تفریط در این ارتباط باید خودداری شود 
و هرنوع آس��یب و تهدیدی را با هر دامنه تأثیر، 
نم��ی توان به اطالع مردم رس��اند؛ زی��را در آنان 

ایجاد تشویش و نگرانی می کند. 
پدافند غیرعامل 

آق��ای فرهنگ قب��ل از آنک��ه تعریفی از 
پدافن��د غیرعام��ل داش��ته باش��د و 

به تش��ریح مفاهی��م آن بپردازد، 
س��خن خود را ای��ن گونه آغاز 

 کرد: انس��ان در طول مدت
 4 هزار س��ال دوران ش��هر 

نش��ینی خ��ود، با خط��رات و تهدی��دات متعدد 
طبیعی مانند: زلزله، س��یل، آتشفشان، طوفان و 
... و ح��وادث غیر طبیعی که س��اخته و پرداخته 
دست بش��ر است و در رأس همه آنها جنگ قرار 
 دارد، مواجه بوده اس��ت. جالب آن که بر اس��اس 
بررس��ی های انجام ش��ده، از مجموع 1میلیون و 
 406 ه��زار روزی که در طول این 4 هزار س��ال  
بر او گذش��ته اس��ت، تنه��ا 268 س��ال را بدون 
جنگ تجربه کرده اس��ت؛ بنابرای��ن موضوعی با 
این درجه از اهمیت نمی تواند، در معادله بش��ر 
نقشی نداشته باشد. یکی از راه های ممکن برای 
مقابله با تهدیدات به ویژه در عرصه جنگ، دفاع 
عامل اس��ت ک��ه در آن از تجهی��زات و ادوات 
نظامی استفاده می شود. کشورها ارتش خود 
و نظام دفاع��ی خویش را تقویت می کنند، 
ت��ا بتوانند به عنوان یک عامل بازدارنده در 
خشونت ها از آن استفاده کنند؛ اما عیبی 
که دف��اع عامل دارد آن اس��ت که بیت 
الغزل آن خشونت است و خشونت هم 
دلپسند فطرت انسان نیست و با خوی 

او مناف��ات دارد و هم اینکه عوارض و هزینه های 
زیادی را ایجاد می کند. 

موضوع جالبی که الزم اس��ت به آن اش��اره کنم 
اینک��ه، در فرآیند یک جن��گ که بین دو یا چند 
طرف پی��ش می آی��د، تقریباً همه ط��رف ها از 
جن��گ، تلقی دفاع دارند و دف��اع در واقع توجیه 
کننده اس��تفاده از ابزارهای نظامی و به کارگیری 
خش��ونت اس��ت. از طرفی، نفس ب��ه کار گیری 
تجهیزات نظامی، با رویکردهای انس��ان دوستانه 
و صل��ح مناف��ات دارد. در جن��گ، تخریب های 
گس��ترده انجام می شود؛ مصائب زیادی بر مردم 
 تحمیل می ش��ود؛ خس��ارات های فراوانی به بار 
م��ی آید؛ مجروحی��ت و معلولیت های مقطعی و 
دایم��ی، امان را از مردم می گیرد و کش��تارهای 
انسانی جبران ناپذیری پیش می آید. وقتی پس 
از س��ال ها، شاهدیم که بمب های جنگ جهانی 
دوم، هنوز در بعضی مکان ها کش��ف می شود یا 
چندین نسل پس از بمباران فاجعه بار هیروشیما، 
هن��وز از ع��وارض آن اتف��اق وحش��تناک، متأثر 
هس��تند، در می یابیم که جنگ یا دفاع عامل، به 

هیچ عنوان خوشایند بشر نیست. 
دبی��ر کمیته پدافندغیرعامل، س��پس به موضوع 
دفاع غیرعامل پرداخت که انس��ان پس از تحلیل 
مصائب دفاع عامل، در این اندیش��ه فرو رفت که 
در مقاب��ل تهدیده��ا از روش های کم خس��ارت 
تری اس��تفاده کند. مجموعه این روش ها، دفاع 
غیرعامل نام گرفت که در آن از ابزارهای نظامی و 
خشونت های جنگ بهره گرفته نمی شود. در این 
روش، حتی می توان تا مرحله شکس��ت دشمن، 
بدون بهره مندی از ابزارهای نظامی پیش رفت. 

از مزایای دفاع غیرعامل، می توان از بشردوستانه 
بودن، صل��ح آمیز بودن، کاهش تلفات انس��انی، 
 کاه��ش خس��ارات ب��ه تأسیس��ات زیربنای��ی و 

سرمایه های کشور نام برد. 
آقای فرهنگ تعری��ف دفاع غیرعامل را این گونه 
ارائ��ه داد: مجموع��ه اقدامات غیر مس��لحانه ای 
که موج��ب افزایش بازدارندگی، کاهش آس��یب 

پذی��ری، ت��داوم فعالیت ه��ای ض��روری، ارتقاء 
پایداری ملی و تس��هیل مدیریت بحران درمقابل 
تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود، دفاع 

غیرعامل نام دارد.
ایشان در باره اهمیت دفاع غیر عامل افزود: حفظ، 
بقا و زنده ماندن نیروی انسانی به عنوان سرمایه 
اصلی کشور، صرفه جویی کالن اقتصادی با توجه 
به هزینه های گزاف تجهیزات و اقدامات نظامی، 
حفظ مراکز حیاتی نظامی، اقتصادی، سیاس��ی و 
ارتباطی در شرایط جنگ که فعالیت آن ها بسیار 
اهمی��ت دارد، باال بردن هزینه دش��من در انجام 
عملیات نظامی و بره��م زدن معادله نامتقارن به 
ضرر دش��من و ایجاد آرام��ش روانی در جامعه از 
جمله گزینه هایی اس��ت ک��ه در دفاع غیرعامل، 

حائز اهمیت است. 
 فرام��وش نکنیم، حتی رزمن��ده ای که در جبهه 
م��ی جنگد، ب��رای تأمی��ن امنیت خان��واده اش 
ب��ه آرامش روان��ی نیازمند اس��ت و  هنگامی که 
اطمینان داشته باش��د در فرآیند دفاع غیرعامل، 
زندگ��ی  مطمئ��ن  پناهگاه��ی  در  او   خان��واده 
می کنند، با خیال آس��وده می تواند به کار خود 
ادامه دهد؛ بنابراین س��اخت پناهگاه ها، سنگرها، 
حتی سیس��تم های استتار و رادار و ...، همگی از 

عناصردفاع غیرعامل به حساب می آیند. 
دبیر کمیته پدافند غیرعامل دانش��گاه یادآور شد 
ک��ه این نوع پدافند، حتی در طبیعت و در حوزه 
زندگی موجودات دیگر هم به چش��م می خورد. 
بس��یاری از موجودات برای محافظت از خود در 
مقابل صیادان و دشمنانش��ان، به پنهان س��ازی 
 و اس��تتار روی م��ی آورن��د، خود را م��رده جلوه 
می دهند، مانند الک پش��ت پوش��ش حفاظتی 
دارند ی��ا با تحرک و فرار از رویارویی با دش��من 
پرهیز می کنن��د و جنگ و مبارزه آنان با عوامل 
تهدی��د به عن��وان آخری��ن گزینه ک��ه ناچار از 
 انجام آن هس��تند اتفاق می افتد. با این توضیح، 

 پنج اقدام برای مقابله م��ی بینی��م که از 

با خطر، چهار اقدام آن غیرعامل و فقط یک اقدام 
عامل است. 

آق��ای فرهن��گ، از نمون��ه های درخش��ان دفاع 
غیرعامل، به فتح ش��هر اس��تراتژیک مکه توسط 
پیامبر مکرم اس��الم)ص( اش��اره کرد که در آن، 
رس��ول گرامی)ص(، به طورکامل از تکنیک های 
دفاع غیرعامل اس��تفاده کرد و بدون خونریزی به 

پیروزی بزرگی هم دست یافت.
وی در تایید س��خنان خود گفت: »س��ون تزو«، 
یکی از فرماندهان چینی، در 400 س��ال قبل از 
میالد، در کت��اب خود به نام "هنر جنگ" چنین 
تعریفی از جنگ کرده اس��ت: »هنرجنگ بر پایه 
فریب، نیرنگ و خدعه اس��توار اس��ت و فرمانده 
واقعی کس��ی است که به هنرهای تظاهر، استتار 
و اختفا مجهز باش��د.« یا در نمونه "اس��ب چوبی 
تراوا"، مالحظه می کنید که چگونه با هوشمندی 
و کم ترین خس��ارت ممک��ن، قلع��ه یونانی ها، 
 فتح می ش��ود. ای��ن همه، نمونه ه��ای بارزی از 

ارزش های دفاع غیرعامل است. 
دبیر کمیته دفاع غیرعامل دانش��گاه، در ادامه به 
معرفی اص��ول دفاع غیرعام��ل پرداخت و گفت: 
دفاع غیرعامل اصول��ی دارد که به مهم ترین آن 

اشاره می کنیم:
1- م��کان یابی مناس��ب انواع تأسیس��ات نظامی و 

غیرنظامی و زیر بنایی؛
2- استتار، اختفا و فریب؛

 که در آن به همگون س��ازی ادوات با محیط، شبیه 
سازی و تغییر شکل تجهیزات می پردازند تا اطالعات 

دشمن را منحرف کنند. 
3- استفاده از استحکامات و سازه های امن)طبیعی 
و غیرطبیعی(، مقاوم سازی ساختمان ها و تأسیسات 

در مقابل زلزله و سیل و...؛
  ک��ه ه��م اکن��ون در کش��ورهای پیش��رفته و 
زلزل��ه خی��ز، ای��ن امر تا ح��دی پیش رفته اس��ت 
ک��ه با وج��ود وق��وع زلزله ه��ای قوی، خس��ارات 
 اندک��ی به بار می آید. یا در موضوع نقش��ه کش��ی 
س��اختمان های جدید توصیه می شود که عالوه بر 

استفاده کامل از امکانات و تجهیزات ایمنی، راهروها 
طوری طراحی ش��ود که بتواند م��وج انفجار و آتش 
ناشی از آن را بشکند و ترکش ها به جای برخورد با 
هدف به دیوارها اصابت کند. یا سفارش می شود که 
از نماهای شیشه ای در ساختمان های بلند استفاده 
نشود؛ زیرا شکسته شدن هر یک از شیشه ها، سبب 
می ش��ود تا قطعات برنده متعددی به اطراف پرتاب 

شود که بسیار خطرناک است. 
4- مدیریت بحران؛

 اوالً بای��د بدانی��م ک��ه بح��ران یعنی، ب��ی نظمی، 
ش��کنندگی، از ه��م گس��یختگی و ب��ی ثبات��ی 
غیرمعم��ول ک��ه پس از وق��وع ح��وادث طبیعی و 
غیر طبیع��ی پیش می آی��د؛ لذا مدیری��ت بحران 
 را ای��ن گون��ه تعری��ف ک��رده ان��د: فرآین��دی که 
بتواند آس��یب ها را به حداقل ممکن برس��اند. ودر 
تعریف��ی دیگ��ر، یعنی، عل��م و هنر برنام��ه ریزی، 
س��اماندهی، هدایت و رهبری ی��ک پارچه، جامع و 
هماهنگ که ب��ا بهره گیری از ابزاره��ای دراختیار، 
تالش می کند تا خطرات ناشی از حوادث مختلف را 

بر مبنای مراحل مختلف بحران کنترل کند. 
5- آمایش سرزمین؛

 ب��ه برنامه ریزی های کالن و دورنگر توس��عه گفته 
می شود که هر کشوری که بتواند چنین افقی را به 
درستی برای خود در همه زمینه ها تعریف کند، در 
مواجهه با بحران ها، توفیقات بس��یار زیادی خواهد 

داشت.
6- اعالم خبر؛

اطالع رس��انی ب��ه موقع به م��ردم، به ط��وری که 
ه��م اضط��راب در آن��ان افزایش پیدا نکن��د و هم 
بتوانن��د از حداقل زم��ان، حداکثر فرص��ت را برای 
 نش��ان دادن واکنش های درس��ت اس��تفاده کنند. 
به��ره گی��ری از آژیره��ا، اخطاریه ها و هش��دارها، 
 از آن جمل��ه ان��د. ضم��ن آنک��ه در ای��ن بخ��ش، 
 رس��انه ها در واقع به عنوان فرماندهی عمومی عمل 

می کنند.
آقای فرهنگ، در پایان این گفت و گو تاکید کرد که 
در بحث پدافند غیرعامل، موضوع پرداختن به جنگ 
های نسل ششم، در روزگار ما اهمیت زیادی دارد و 
همه ما باید این آگاهی را داشته باشیم که در جنگ 
های جدید، دشمن در ابتدا با نیروی نظامی وارد نمی 
ش��ود؛ بلکه در ابتدا مراکز ثقل کشور را مورد تهاجم 

قرار می دهد. 
مرور وقایع تس��خیر عراق توس��ط نیروهای ناتو در 
جن��گ س��ال 1991 خلیج ف��ارس، مؤی��د همین 
موضوع اس��ت که نیروهای متحد استراتژی، نظریه 
"پنج حلقه س��رهنگ واردن" را اس��تفاده کردند و 
در ای��ن جنگ، متحدین قبل از ش��روع جنگ، 
40 هزار هدف را در اعماق س��رزمین عراق 
شناس��ایی و مورد حمله ق��رار دادند. در 
ای��ن تئوری، مراکز ثقل یک کش��ور 
شامل: مراکز فرماندهی و رهبری 
کشور، مراکز کلیدی)صنعتی، 
زیربنای��ی(،  و  تولی��دی 
زیرس��اخت ه��ای ارتباطی 
و ش��بکه ه��ای حم��ل و نق��ل، 
پش��تیبانی  سیس��تم  مردم��ی،  نیروه��ای 
 و در آخ��ر نیروه��ای نظام��ی م��ورد حمل��ه ق��رار 

می گیرند.
آقای فرهنگ خاطر نشان کرد که با توجه به اهمیت 
موضوع جنگ سایبری و جنگ نرم که در حال 
حاضر اغلب کشورها، به ویژه کشوری مانند ایران 
که در کانون دشمنی استکبار قرار دارد، بدون هیاهو 
درگیر آن هستند، در مبحث مستقلی به تشریح 
ابعاد، زوایا ، خطرات و هشدارهای آن می پردازیم؛ 
ولی در این ارتباط، هوشیار باشیم از اطالعاتی که 
در تلفن همراه و سیستم های رایانه شخصی و 
سازمانی خود داریم یا اشتراک گذاری هایی که در 
شبکه های مختلف اینترنتی کرده ایم به درستی 
حفاظت کنیم و همه راه ها را چه در سیستم 
های سازمانی و چه در سیستم های شخصی 
برای اقدام تخریبی و اختالل کننده هکرها 
ببندیم که ان شاء ا... در آینده بیش تر به 
 این موضوع خواهیم 
پرداخت.
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 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 0311-5354060-5354089 

 صندوق پستی:
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 پیامک: 
3000828486

 نشانی:
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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 می کند.
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 ساختمان اندیشه، 
اتاق 208 )دفتر نسیم دانشگاه( مراجعه کنند. 

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(

 مدیر مسئول:  
دکتر احمد علی فروغی ابری

 سردبیر:  اصغر عالمیان
 مدیر اجرایی:  شهرام صانعی

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

مجید کمالی، سید مهدی نریمانی، محمد حسن جمشیدی، فروغ یزدخواستی، 
شهناز یزدانی، محمد حیدری، سید علی محی الدین جعفری

موافقت با راه اندازی و آموزش  رشته های مجازی 
در واحد خوراسگان تصویب دانشکده فنی و مهندسی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(
معاون آموزشی دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار نسيم دانشگاه اظهار داشت: بدون ترديد آموزش از راه دور توانسته است،  بسياري 
از مسايل و مشكالت آموزش هاي حضور سنتي را به نحو مطلوب حل كند. ظرفيت محدود جذب دانشجو، انعطاف ناپذيري در 
اختصاص اوقات آموزش و يادگيري و مخارج باالی ارائه آموزش هاي حضوري از مهم ترين مسايل در نظام دانشگاهي حضوري 
است. توانايي حل مشكالتي با چنين ابعاد گسترده وعميق در آموزش عالي، تنها با رويكرد نوآورانه و آينده نگر فراهم آمده است. 
دكتر مهران هودجی بيان داشت: در راستای اهداف مذكور و با بررسی  و پيگيری های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، واحد 
الكترونيک دانشگاه آزاد اسالمی با اجرای 30 درصد از رشته های آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( به صورت 

مجازی موافقت كرد. ايشان در پايان از اعالم نام رشته ها و جزئيات اجرای اين طرح در آينده نزديک خبر داد.

دکتر مهران هودجی از تصویب دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، 
در شورای گسترش استان اصفهان خبر داد. ایشان اظهار داشت: پس از تصویب این دانشکده در شورای 
گسترش، پرونده به منظور تصویب نهایی به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی ارسال شده و مراحل 

اداری آن در حال انجام است.

نشست دانشجویی با موضوع ازدواج آسان روز دوشنبه،6 آبان ماه92 در ساعت11:30 
با حضور کارش��ناس موضوع، آقای نی��ک روش و آقای کمالی، مدیر امور فرهنگی و 
فوق برنامه و خانم جاللی، دبیر کانون گفتمان دانش��جویی، برگزار ش��د. در ابتدای 
ای��ن برنامه، گفتگوهای��ی میان دانش��جویان در باره موضوع بحث انجام ش��د و در 
ادامه  کارش��ناس برنامه به جمع بندی نهایی پرداخت و در نهایت به دلیل استقبال 

دانشجویان، تصمیم به برگزاری جلسه تکمیلی این نشست در هفته آینده شد. 
در ای��ن جمع آقای نیک روش، جوانان را به ازدواج آس��ان ف��را خواند و توضیح داد 
که ازدواج از گذش��ته تا اکنون به عنوان س��نت در همه جوامع پابرجا اس��ت. ایشان 
در ادامه افزود که اگر کمی با دید باز به مس��ایل نگاه کنیم و توقعات و انتظارات را 

کاهش دهیم، ازدواج به سهولت انجام خواهد شد.
آقای نیک روش گفت: طبق گفته پیامبراس��الم )ص(، ازدواج نیمی از ایمان است و 
مؤمن با ازدواج دین خود را کامل می کند. ایش��ان در ادامه برنامه درباره پیامدها و 
دس��تاوردهای ازدواج، از جمله، دست یافتن به نوعی آرامش روحی و روانی که مهم 
ترین نیاز هر انس��ان اس��ت صحبت کرد و گفت: افراد باید ه��دف خود را از ازدواج 

بدانند تا ازدواجی موفق داشته باشند.
الزم به ذکر اس��ت کانون گفتمان دانش��جویی، از کانون های زیر مجموعه معاونت 
فرهنگی است که هر دو هفته یکبار یک برنامه نشست با مضامین دلخواه دانشجویان 

در محیط دانشگاه برگزار می کند.

نشست دانشجویی با موضوع ازدواج آسان
به همت کانون گفتمان دانشجویی و همکاری دانشکده کشاورزی برگزار شد؛

خیلی عالقه دارم این رشته را در کشور به صورت علمی گسترش دهم و همچنین فعالیت های خود را در رشته روان شناسی ورزشی 
متمرکز کنم؛ البته در این زمینه، مقاله  هایی هم تألیف کرده و به فدراسیون اسکیت ارائه داده ام.

آنچه، شوری در نهاد ما نهاد 

با تأس�ف فق�دان م�ادر عزيزت�ان را 
تس�لیت ع�رض نم�وده از پیش�گاه 
خداوند کريم برای آن فقیده س�عیده 
رحم�ت و غفران الهی و برای ش�ما و 
عم�وم بازماندگان صب�ر و اجر جزيل 

مسألت می نمايیم.

همکار ارجمند 
جناب آقای علی حنایی نژاد

مدیریت روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه

  پیش درآمد
آق��ای حس��ین حیدری، یک��ی از دانش��جویان قهرم��ان این واحد 
دانشگاهی است که در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش 
به تحصیل اشتغال دارد. او در رشته اسکیت، 
هم به عنوان ورزشکار و هم به عنوان مربی، 
افتخارات زیادی کس��ب کرده اس��ت و می 
تواند الگوی مناس��بی برای سایر جوانان و دانشجویان 

موفق و جویای نام باشد. 
در ادامه این گزارش شما را به پیگیری این گفت وگو فرا می خوانیم.

فعالیت ها و فرآیندهای ورزشی 
آقای حی��دری به عنوان م��درس کالس ه��ای داوری، مربی گری 
فدراس��یون اسکیت، داور و مربی بین المللی اسکیت هاکی فعالیت 

می کند. 
این ورزش��کار 38 س��اله می گوید: از 15 س��ال پیش اسکیت را در 

شهرستان بروجن شروع کرده و آن را به صورت تخصصی در اصفهان 
دنبال کردم. 

وی یادآور ش��د که اسکیت تا قبل از س��ال 84  زیر نظر فدراسیون 
ورزش های همگانی بود؛ ولی از آن زمان تا اکنون، فدراسیون مستقل 

دارد. 
این دانشجو قهرمان خاطر نشان کرد: دوره مربی گری را در تهران  و  
از طریق فدراس��یون گذرانده است و در کارنامه ورزشی خود، سابقه 

مربی گری تیم استان اصفهان را در سال 92 دارد. 
آقای حیدری گفت: مدتی است که اسکیت سرعت، وارد بازی های 
آسیایی شده و در حال ورود به بازی های المپیک است و با توجه به 
رشته های متنوع و توزیع مدال های زیاد؛ اگر به طور جدی به این 

رشته نپردازیم در آینده با مشکالت زیادی مواجه می شویم. 
ایش��ان افزود: عالوه بر اس��کیت، مربی و داور رش��ته های فوتبال و 
بوکس هم هس��تم؛ ولی به دلیل اش��تغال زیاد، فقط برای بعضی از 

داوری های بوکس همکاری می کنم.
او یادآور شد که مربی تیم هایی بوده است که بازیکنان آن ملی پوش 

شده و در آن سطح فعالیت کرده اند.

 موفقیت های ورزشی
 نایب قهرمان اسکیت ماراتن پیش کسوتان کشور در سال 92؛ 

نایب قهرمانی مس��ابقات کشوری در سال 91 با تیم اسکیت استان 
اصفهان؛ 

مربی گری تیم هاکی "پرس��پولیس" شیراز و کسب مقام سوم لیگ 
اسکیت کشور؛ 

قهرمانی لیک س��رعت کشور با تیم "پرشیا نقش جهان" اصفهان در 
سال 90؛

برنامه های آینده 
آقای حیدری، درخصوص برنام��ه های آینده اش، می گوید: خیلی 
عالقه دارم این رش��ته را در کش��ور به صورت علمی گسترش دهم 
و همچنین فعالیت خود را در رش��ته روان شناس��ی ورزشی کشور 
متمرکز کنم؛ البت��ه در این زمینه، مقاله هایی هم تألیف کرده و به 
فدراس��یون اس��کیت ارائه داده ام. وی افزود: ب��رای قبولی در مقطع 

دکتری این رشته نیز، برنامه ریزی کرده ام.


