
پیام رئیس دانشگاه 
به مناسبت سال جدید تحصیلی

اعض��ای محت��رم هیات علم��ی، مدیران و 
کارکن��ان تالش��گر، دانش��جویان عزیز بار 
دیگر جام مهر از ساغر علم و دانش سرشار 
می ش��ود و خورش��ید بی غروب معرفت و 
آگاهی از مش��رق سرزمین حکمت خیز ما 
طلوع می کند ت��ا رهروان دانش و پژوهش 
س��کوی دیگری را در مسیر تکامل معنوی 
خویش فتح نمایند و سالک بزرگراه دانایی 
 ش��وند. واحد  دانشگاهی پر افتخار اصفهان 
)خوراس��گان ( در مس��یر موفقی��ت های 
 مستمر خود، سال گذشته نیز دستاوردهای 
ارزن��ده ای را در عرصه های مختلف تجربه 
ک��رد و به اعتب��ار علمی خود  در س��طح 
دانش��گاه های کش��ور و جهان افزود، بویژه 
در انتهای س��ال تحصیلی گذشته با حضور 
رئیس س��ابق دانشگاه و جمعی از بلند پایه 
ترین مسئوالن استان، هیأت امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان شکل گرفت و  
با  راه اندازی دبیرخانه آن در واحد اصفهان 
) خوراسگان ( اولین جلسه آن تشکیل شد 
تا فصل دیگری از فعالیت های ارزشمند و 

موثر در این واحد  دانشگاهی آغاز شود. 
کسانی که با چالش ها و مطالبات دانشگاهی 
و پیچیدگی های اجرایی و آموزشی آشنایند 
به ارزش اتفاقی که با تشکیل  هیأت امنای 
استانی دانش��گاه آزاد در تسهیل روندهای 
تصمیم گیری و اجرایی افتاده وقوف دارند 
که امیدواریم برکات آن مشمول همه شما 
عزیزان ش��ود. به فرزندان عزیز دانش��جوی 
خود نیز در هم��ه مقاطع تحصیلی باز هم 
سفارش می کنم که تحصیالت دانشگاهی 
فرصتی بی بدیل برای رس��یدن به مرحله 
فرهیختگی اس��ت، یک جوان دانش��گاهی 
با جوان غیر دانش��گاهی بای��د تفاوت های 
ش��خصیتی، علمی، فرهنگ��ی و اجتماعی 
محسوس��ی داشته باش��د، باید نور دانش و 
ادب و مه��ارت در ارتباط ه��ای اجتماعی 
در س��یمای او بدرخشد و روح پرسشگری 
و مطالبه علمی سراس��ر اندیشه و جان او را 

فراگیرد. 
باید فن��ون رهب��ری اجتماع��ی و هدایت 
هوش��مندانه امور جامعه به سمت وضعیت 
مطل��وب را به خوبی فرا گی��رد و بداند  در 
مس��یری پیشاهنگ ش��ده که عده زیادی 
از م��ردم جامعه ب��ه او، نظ��رات، رفتارها و 
عملک��ردش اعتماد یافته اند و از آن پیروی 
می کنند. اگر شروع سال تحصیلی فرصتی 
برای تامل در این مفاهیم و تذکر آن نباشد 
این مقطع زمانی نیز مانند هر مقطع دیگر به 
سرعت برق و باد می گذرد و ما از همراهی و 
همداستانی با آن محروم و مغفول می مانیم، 
اعضای محترم هیأت علمی     نیز رس��الت 
بزرگی ب��ر دوش دارند و در واقع حامالن و 
انتقال دهندگان میراث علمی بشر به نسل 
آینده س��از هس��تند هر قدر بتوانند به این 
وظیفه معرفتی خویش بهتر عمل کنند به 
فرآیند تکام��ل علم و تربیت عالمان جدید 
کمکی شایسته  کرده اند، دوستان پر تالش 
ما در عرصه مدیریت ها و کارکنان اجرایی 
نیز بستر ساز تحقق این ارزش های نورانی 
هس��تند، دانش��گاه چش��م و چراغ جامعه 
و مرکزی اس��ت که از آن ف��روغ امید می 
تابد، همه باید کمک کنیم تا این شأن واال 
و اعتبار ارزنده در نگاه جامعه حفظ ش��ود 
و م��ردم ارزش های دانش��گاه را باور کنند، 
موفقیت همگان را در سال تحصیلی جدید 
از پیشگاه خداوند حکمت آفرین آرزومندم.
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 صفحه 2

  دکتر احمد علی فروغی ابری/مدیر مسوول

گفتگوی اختصاصی با مدیر کل شاهد و 
ایثارگران دانشگاه آزاد اسالمی

انتصاب مدیران بر اساس 
توانمندی های علمی و تجارب آن ها، 

نه گرایشات سیاسی

جام مهر از ساغر دانش و معرفت 
لبریز می شود

توسعه علم و فناوری، بزرگترین 
رسالت دانشگاه

میرزاده انتصاب شایسته حضرتعالی را به  جناب آقای دکتر حمید
عنوان ریاست عالی دانشگاه آزاد اسالمی تبریک می گوییم.

در واحد اصفهان)خوراسگان( صورت گرفت:

 صفحه 8 و 9 صفحه 5  صفحه 3

مقام معظم رهبری:
حماس�ه  ملت ايران در دفاع مقدس، نمايش گر قله ظرفيت هاى انس�انى مردم اين س�رزمين 
خدايى اس�ت  فداكاري ها ى هش�ت س�ال دفاع مقدس  توانس�ت يك نظام الهى و معنوى و 
 مّتكى بر تفّكر و انديش�ه درس�ت و برخاس�ته از ايمان را تحكيم كند. اي�ن تجربه  درس آموز 
]دفاع مقدس [، سرمش�ق هميش�گى ملت ب�زرگ ايران و الگ�وى موفقى در برابر چش�م همه  
ملت هاى مس�لمان است. حماس�ه ى ملت ايران در دفاع مقدس، نمايش گر قله  ظرفيت هاى 

انسانى مردم اين سرزمين خدايى است.

ریاست، معاونین، اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان(
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دبیر هیأت امنای دانش��گاه آزاد اس��المی اس��تان 
اصفهان گفت: اولین جلس��ه هیأت امنای دانشگاه 
آزاد اس��المی با حضور ریاست س��ابق دانشگاه، در 

واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
فروغی ابری با اعالم این خبر افزود: در این جلس��ه 
که آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد نماینده 
ول��ی فقیه و ام��ام جمعه اصفهان، عل��ی رضا ذاکر 
اصفهانی استاندار اصفهان، محمد مهدی مظاهری 
 رئی��س منطق��ه 4، حجه االس��الم و المس��لمین 
س��ید مجتبی میردامادی رئیس نه��اد نمایندگی 
مق��ام معظ��م رهب��ری در منطق��ه 4، احمد علی 
فروغ��ی اب��ری رئیس واحد اصفه��ان و دبیر هیأت 
 امن��ای اس��تان، محم��د امی��ری ریی��س واح��د 
نجف آباد، محمد اسماعیلی همدانی گلشن نماینده 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ش��اهین شیرانی، 
نماینده وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی، 
 محمد حس��ن قیصری��ان رییس واحد مجلس��ی، 
جلیل عمادی رییس واحد اردستان و محمد ربانی 
حضور داشتند، پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید 
توسط فقیه دولت آبادی عضو هیأت علمی دانشگاه 
 و از قاری��ان بین المللی، دکتر دانش��جو به تبیین 
 وظای��ف و اختی��ارات هی��أت امناه��ای اس��تانی 

پرداخت.

دبیر هیأت امنای دانش��گاه آزاد اس��المی اس��تان 
اصفه��ان اظهار داش��ت: پس از س��خنان ریاس��ت 
دانش��گاه، اعضای هیأت امناء به بررسی آیین نامه 
داخلی هی��أت امنای اس��تان اصفه��ان پرداختند 
و بن��د بند آیی��ن نامه داخلی را بررس��ی و به رأی 
گیری گذاش��تند که در نهایت آیی��ن نامه داخلی  
 در 16 م��اده و 6 تبص��ره ب��ه تصویب هی��أت امنا 

رسید.
 فروغ��ی گفت: برابر م��اده 4 این آیین نامه، هیأت 
امنای استان، تصویب کرد هر سه ماه یکبار جلسات 
عادی و در صورت لزوم با تأیید ریاس��ت دانش��گاه 
جلس��ات فوق العاده داشته باشد. همچنین مطابق 
ماده 6 جلس��ات هیأت امنای استانی با حضور 10 
نف��ر از اعضاء، رس��میت داش��ته و تصمیمات این 
جلس��ات تا 13 نفر حاضر، با رأی موافق حداقل 7 
نف��ر و در صورت حضور بی��ش از 13 نفر، با نصاب 

اکثریت اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد.
 دبیر هیأت امنای استان اصفهان، خاطر نشان کرد: 
مطابق تبصره ماده 10 آیین نامه تصویبی، اعضای 
کمیس��یون دایمی هیأت امنای استانی، متشکل از 
9 نفر از افراد متخصص و مجرب در امور دانش��گاه 
هستند که به پیشنهاد دبیر هیأت امنای استان و یا 
اعضای هیأت امنای استانی و تصویب هیأت امنای 

اس��تان، با حکم رییس دانشگاه برای مدت دو سال 
به این سمت منصوب می شوند.

رییس واحد اصفهان افزود: در این جلس��ه، اعضای 
کمیس��یون دایمی هیأت امنای استان اصفهان که 
مسوولیت بررسی کارشناسانه و تطبیق دستور کار 
با قوانین و مقررات و سیاس��ت هاي کلي دانش��گاه 
در اس��تان را برعهده دارند، ب��ا رأی گیری اعضاء، 
انتخاب شدند که اعضای کمیسیون دایمی عبارتند 
از: احم��د عل��ی فروغی اب��ری دبیر هی��ات امناي  
اس��تان اصفهان به عنوان رییس کمیسیون دایمي،  
جلیل عمادی رییس واحد اردستان، محمد حسن 
قیصریان واحد شهر مجلسی، رضا ابراهیمی معاون 
پژوهش��ی واحد نجف آباد، مسعود حیدری معاون 
اداری مالی واحد اصفهان به عنوان عضو حقوقدان، 
احمد آذی��ن رییس واح��د دهاق��ان، محمد فقیه 
حبیبی ریی��س واحد میمه، مهران هودجی معاون 
آموزش��ی واحد اصفهان و س��عید عابدینی رئیس 

واحد دولت آباد.
ریی��س کمیس��یون دایم��ی هیأت امنای اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: همچنین در این جلس��ه اعضاي 
کمیته نظارت بر حسن اجراي مصوبات که موظفند 
با اس��تفاده از روش هاي قانون��ي، علمي، صحیح و 
بهینه و با رعایت اخالق اس��المي و با بررسي اسناد 

و م��دارك و در صورت لزوم ب��ا مراجعه حضوري، 
گزارش هاي دوره اي مورد نظر هیات امناي استان 
را به صورت مکتوب تهیه کنند، طرح ش��د و افراد 
زیر به عنوان اعضاي این کمیته با اتفاق آرا انتخاب 
 ش��دند: محم��د امیری ریی��س واحد نج��ف آباد، 
علی ش��ریف زاده رییس واحد ش��هرضا، حس��ین 
پناهی��ان عض��و هی��ات علم��ی واح��د کاش��ان، 
محمدمهدی مظاهری رییس منطقه 4 دانش��گاه و 

محمد جواد فرهنگ به عنوان عضو حقوقدان.
 در ادام��ه ای��ن جلس��ه س��وابق علم��ي و اجرایي 
سرپرست واحد نجف آباد قرائت شد و پس از بحث 
و تب��ادل نظر اعضاي هیأت امن��اء، با تبدیل حکم 
سرپرست واحد نجف آباد به رییس واحد نجف آباد 

موافقت شد.
در انتهای این نشس��ت، آی��ت اهلل طباطبایی نژاد 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان با قدردانی 
از زحمات مس��وولین دانشگاه آزاد اسالمی، با ذکر 
حدیث��ی از امام جعفر صادق )ع( »المؤمن حس��ن 
المعون��ه خفیف المؤونه« یعن��ی مومن پرکار و کم 
خرج اس��ت، خاطر نش��ان کرد: دین مبین اسالم، 
اس��راف را نمی پسندد و دوس��ت ندارد. وی تأکید 
کرد: در فعالیت های روزانه و امور مالی از اس��راف  

بپرهیزید.

در واحد اصفهان)خوراسگان( صورت گرفت:
آغاز به کار هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 

دبیر هیات امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان:

 برابر ماده 4 آئین نامه، 
هیات امنای استان تصویب 

کرد هر سه ماه یکبار جلسات 
عادی و در صورت لزوم با 

تایید ریاست عالی دانشگاه 
جلسات فوق العاده داشته 

باشد همچنین مطابق ماده 6 
جلسات هیات امنای استانی 

با حضور 10 نفر از اعضاء 
رسمیت داشته و تصمیمات 

این جلسات تا 13 نفر حاضر، 
با رای موافق حداقل 7 نفر و 
در صورت حضور بیش از 13 

نفر باتصاب اکثریت اعضای 
حاضر اتخاذ خواهد شد 
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بازديد دكتر فرهاد دانشجو از چند مركز علمى و پژوهشى واحد اصفهان 
رئیس سللابق دانشگاه آزاد اسللامی و هیئت همراه در روز 
سه شللنبه نهم مرداد ماه سال جاری از مرکز رشد فناوری 
واحللد اصفهان بازدید کللرد وی همچنیللن در روز جمعه 
اول شللهریورماه سللال 92  و به دنبال چند روز حضور در 
اصفهان و شللرکت در چند برنامه در سطح داتنشگاه های 
آزاد اسامی اصفهان و نجف اباد، از پژوهشگاه مرکزی واحد 

اصفهان را مورد بازدید قرار داد. 
در این بازدید آزمایشللگاه های آماده سازی نمونه ها، اتاق 
دستگاه ها، آزمایشگاه های مربوط به تیم های دانش بنیان 

و تیم تحقیقاتی » c4 – c3 « مورد توجه قرار گرفت. 
پژوهش های در حال انجام به گفت و گو پرداخت. هر یک از این آزمایشللگاه در خصوص زمینه ها و چگونگی         در جریان این دیدار دکتر دانشللجو با محققان و مسئوالن 

در ادامه این برنامه، دکتر دانشللجو با حضور در آزمایشگاه 
های گروه عمران واحد از جمله آزمایشگاه بتن بازدید کرد و 
با دانشجویان فعال در این بخش در خصوص دستاوردهای 

آنان به تبادل نظر پرداخت. 
کلینیک های تخصصی دانشللکده دندانپزشللکی و به ویژه 
کلینیللک جامعه نگر و تجهیزات قابل توجه آن و همچنین 
سوله های مرکز تحقیقات گلخانه ای دانشکده کشاورزی از 
دیگر مراکزی بود که مورد بازدید دکتر دانشجو و همراهان 
قللرار گرفت و ایشللان ضمن تشللکر از تاش های دسللت 
انللدرکاران هر یک از بخش ها، بللرای آنان آرزوی موفقیت 

نمود. 

 متخصصین ژنتیک دام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( توانستند به 
دنبال انجام مطالعات گس��ترده چند ساله در زمینه فراهم کردن امکان انتقال ژن به 
حیوانات اهلی بدون استفاده از دستگاه ریز تزریق )میکرواینجکشن(، برای اولین بار در 
دنیا، گوسفند ترانسژنیک دارای ژن EGFP که تولیدکننده پروتئین فلورسنت سبز 

است، تولید نمایند.
ش��اهین اقبال سعید، مدیر علمی تیم تحقیقاتی ترانسژنزیز این دانشگاه با اعالم این 
خبر، افزود: پس از انجام آزمایش های متعدد و رد تئوری انتقال ژن از طریق اسپرم و 
چاپ مقاالت مستخرج از این تحقیقات در مجالت معتبر بین المللی علم ترانسژنزیز 
و بیوتکنولوژی تولیدمثل، به این نتیجه رسیدیم که انتقال ژن به سلول های اسپرم 
ساز در داخل بیضه می تواند راه حل مناسبی برای ترانسژنزیز در حیوانات اهلی باشد. 
معاون پژوهش و فناوری دانش��کده کش��اورزی واحد اصفهان خاطر نشان ساخت: با 
توجه به اینکه استفاده از تکنیک انتقال ژن از طریق بیضه، تاکنون محدود به ایجاد 
پستانداران کوچک نظیر موش بوده است، نتایج این تحقیقات در دام های بزرگ، می 

تواند با استقبال زیادی د رمجامع بین المللی روبرو شود. 
اقبال س��عید با این بیان که مجری این پروژه عباس ابن علی، دانشجوی کارشناسی 
ارشد است، اظهار داشت: انتقال ژن به اسپرماتوزوآی گوسفند از دو طریق تزریق ژن 
و ماده ترانسفکشن در داخل لوله های سمینو فروس در یک گروه و تزریق در داخل 

اپیدیدیم در هر دو بیضه در گروه دیگر انجام شد. 
 وی گفت: نتایج این اقدام نشان داد بیش از 50 درصد از گوسفندان مورد تزریق در 

هر دو گروه نه تنها ژن را در بافت های مختلف بیضه به صورت موزائیک نشان دادند، 
بلکه اس��پرم های بالغ تولید ش��ده از آنها نیز ژن EGFP  را دریافت کرده بودند. این 

نتایج با تکنیک PCR با چندین تکرار مورد تایید قطعی تیم تحقیقاتی قرار گرفت. 
اقبال سعید با این توضیح که؛ مهمترین کاربرد این تکنیک ایجاد قوچ ها و یا مولدهای 
نری اس��ت که یک یا چند ژن خارجی دارند و می توان از آنها برای آمیزش با میش 
ها یا جنس ماده استفاده کرد و ژن را به نتاج آنها منتقل کرد، ابراز امیدواری کرد: در 
آینده نزدیک بتوانیم قوچ های دارای ژن های کاربردی نظیر ژن ماهیچه مضاعف و یا 

ژن دو قلو زایی داشته باشیم. 
 وی در تش��ریح مزایای این طرح گفت: سادگی، ارزان بودن و بازدهی باال در مقایسه 
با تکنیک میکرواینجکش��ن که بازدهی کمتر از 1 درص��د دارد، از مزایای عمده این 

تکینک است. 
 به گزارش آنا؛ معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی، ابراز داشت: در اینجا بر خود الزم 
می دانم از زحمات و حمایت های همیش��گی دکت��ر احمدعلی فروغی ابری رئیس 
دانشگاه، دکتر پیام نجفی معاون پژوهش و فناوری و دکتر فروغ مرتضایی نژاد رئیس 
دانشکده کشاورزی که در فراهم ساختن امکانات و محیط پژوهشی الزم برای اجرای 
اینگون��ه طرح های تحقیقاتی حمایت بی دریغ می نمایند، قدردانی و سپاس��گزاری 

نمایم.

براى اولين بار در دنيا توسط محققين واحد اصفهان)خوراسگان( صورت گرفت:

امکان انتقال ژن به حیوانات اهلی بدون استفاده از ویروس 
و دستگاه ریز تزریق )میکرواینجکشن(

ب��ه گزارش خبرنگار گروه دانش��گاه خبرگزاری آن��ا، حمید میرزاده 
سرپرست دانش��گاه آزاد در اولین روز کاری خود در نشستی خبری 
به سواالت خبرنگاران پاسخ داد و ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، 
گفت: خوشحالم که در اولین روز کاری با اصحاب جلسه دارم که این 
نش��ان دهنده این است به شفافیت در موضوعات اجرایی، اقتصادی، 

علمی و فرهنگی کشور معتقدم.
وی با تاکید بر برگزاری جلساتی منظم با اصحاب رسانه در روزهای 
آتی و فعالیت های کاری دانش��گاه آزاد، اظهار داش��ت: به دانشگاهی 
آم��ده ام که امام)ره( اولین حام��ی آن و مقام معظم رهبری، آیت اهلل 
هاشمی رفس��نجانی و س��یداحمد خمینی بنیان گذار و موسس آن 

بوده اند.
سرپرست دانشگاه آزاد به خدمات ارزنده جاسبی در این دانشگاه اشاره 
کرد و گفت: از مدیریت وی که ظرف 30 سال گذشته کوشش های 
مخلصانه برای توسعه علمی این دانشگاه داشته اند، قدردانی می کنم و 
مطمئنا باید توسط دانشگاه آزاد برای تجلیل از خدمات ارزنده او هر 

چند که دیر شده است مراسمی در شان جاسبی برگزار شود.
میرزاده افزود: خوش��حالم به دانش��گاهی آمده ام ک��ه از بزرگ ترین 
دس��تاوردهای علمی و فرهنگی انقالب اس��المی است و بزرگ ترین 

دانشگاه حضوری جهان را تشکیل می دهد.
وی ب��ا بیان اینکه مقابل اعضای هیات امنای دانش��گاه آزاد، فرصت 
خدمت در این دانش��گاه را پیدا کرده ام، اظه��ار کرد: روش های من 
و همکارانم بر اس��اس شفافیت و پرهیز از افراط و تفریط و مطابق با 

رهنمودهای مقام معظم رهبری خواهد بود.
سرپرس��ت دانشگاه آزاد با بیان اینکه همکاری با دولت تدبیر و امید 
جزو اصول کاری مدیریت جدید دانش��گاه اس��ت، تصریح کرد: این 

دانشگاه امانت مردم است و ما باید امانتدارهای خوبی باشیم.
می��رزاده افزود: بنده برای تقابل و کنکاش در عملکرد مدیران قبلی 
نیامده ام، بلکه برای تعامل، هم اندیش��ی، هم فکری و همدلی با همه 
افرادی که دوستدار علم و دانش هستند، به این مکان آمده ام و دست 
دوستی خود را با افرادی که مایل به توسعه علمی کشور باشند، دراز 

می کنم.
وی با تاکید بر اینکه از مشورت های جاسبی موسس دانشگاه و فرهاد 
دانشجو مدیریت قبلی استفاده خواهم کرد، خاطرنشان کرد: دانشگاه 
محیط علمی است که نباید در پشت جریان های سیاسی قرار گیرد و 
از ظرفیت های شایسته علمی و فرهنگی کشور با هر گرایش سیاسی 

استفاده خواهم کرد.

سرپرس��ت دانش��گاه آزاد با بی��ان اینکه همه 
همکاران��م را به همراهی دعوت می کنم، اظهار 
کرد: از آنجایی که دانشگاه آزاد، منافع فرزندان 
کش��ور را دربردارند، باید همه کمک کنیم که 
بتوانی��م برنامه های علم��ی و فرهنگی در این 

دانشگاه محقق شود.
وی با تاکید بر اینکه توس��عه علمی دانش��گاه 
آزاد، اصلی ترین برنامه مدیریت جدید اس��ت، 
اظهار کرد: خوش��بختانه در این مدت دانشگاه 
آزاد توس��عه کمی یافته است و در دهه چهارم 
نیز توس��عه کیفی مد نظر است که در این راه 

برنامه هایی داریم که متعاقبا اعالم خواهد شد.
میرزاده در خصوص سیاست های جدید دانشگاه 
آزاد ب��رای انتخاب مدیران و معاونان، گفت: در 
انتخاب مدیران و معاونان، توانمندی های علمی 
و تجارب آنها مد نظر است و گرایشات سیاسی 

برای ما مهم نیست.
سرپرست دانشگاه آزاد با بیان اینکه درهای واحدها و مراکز دانشگاه 
آزاد بر روی اس��اتید داخل و خارج از کش��ور باز اس��ت، اظهار کرد: 
از همکاری بانوان دانش��مند در س��طوح مدیریتی مناطق و واحدها 

استفاده می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نمی گذارم حق هیچ دانشجویی 
ضایع ش��ود، خاطرنش��ان کرد: به همه اس��اتید و دانشجویان اعالم 
می کنم اگر به هر دلیلی حقی از آنها ضایع شده است، به ما مراجعه 

کنند تا به شخصه به موضوعات آنان رسیدگی کنم.
میرزاده افزود: روسای مناطق و واحدها این مطلب را از من به عنوان 
دستورالعمل بپذیرند که نمی گذارم دانشجویی و جوانی به بهانه های 
واهی و گرایش��ات سیاس��ی، از ادامه تحصیل محروم شود و بنده در 
مقاب��ل واحدهایی که ای��ن کار را انجام دهند، می ایس��تم و با آنان 

خداحافظی می کنم.
سرپرس��ت دانش��گاه آزاد با بیان اینکه روس��ای مناطق و واحدهای 
دانشگاه آزاد تا اطالع ثانوی از انتصابات جدید خودداری کنند، اظهار 
کرد: راه دانشگاه آزاد از راه مردم جدا نیست و به عنوان یک خدمتگذار 
کارم را بر مبنای صداقت و پرهیز از سیاسی کاری و روش های دولت 

تدبیر و امید بر مبنای اعتدال ادامه خواهم داد.
وی افزود: همانطور که در همه دانشگاه های کشور شاخص های علمی 

وجود دارد،  شاخص شایستگی علمی در دانشگاه مد نظر خواهد بود، 
بنابراین افرادی که با هر روشی و بدون بلیت و شایستگی علمی، سوار 

اتوبوس دانشگاه آزاد شده اند، پیاده خواهند شد.
میرزاده با بیان اینکه دانش��گاه آزاد نهادی برای توسعه علمی کشور 
اس��ت، تصریح کرد: این دانشگاه جایی برای اس��تفاده از دوستان و 
نزدیکان نیس��ت و خبرنگاران به عنوان امین بنده باید اگر در جایی 

نارسایی دیدند، اطالع دهند تا ما رسیدگی کنیم.
سرپرست دانشگاه آزاد در خصوص وضعیت پذیرفته شدگان آزمون 
دکتری که از ثبت نام آنها و انتشار کارنامه شان ممانعت به عمل آمده 
بود،  اظهار کرد: من امروز این موضوع را متوجه شدم و به رییس مرکز 
آزمون اعالم کردم که نباید جلوی ثبت نام هیچ دانش��جویی گرفته 
شود. بنابراین از این پذیرفته شدگان ثبت نام مشروط به عمل آید تا 

همواره مسائل آنان مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ما به هیچ عنوان دانش��جوی س��تاره دار قبول 
نداریم، خاطرنشان کرد: باید ثابت شود که به چه دلیل جلوی ادامه 
تحصیل دانشجویی گرفته شده است.میرزاده با بیان اینکه همکاری 
همه جانبه با دولت تدبیر و امید جزو وظایف ماست،  اظهار کرد: بنده 
با سرپرس��ت وزارت علوم رابطه کاری و عاطفی دارم و امیدواریم که 

وی در مجلس شورای اسالمی هم رای الزم را کسب کند.
سرپرست دانشگاه آزاد در خصوص سیاست مدیریت جدید دانشگاه 

آزاد در مورد ادامه تحصیل کارکنان، گفت: در این زمینه آیین نامه ای 
وجود دارد که باید بررس��ی شود و در صورت ضرورت، اصالح شود ؛ 
چرا که بنده به شخصه با ادامه تحصیل افراد بسیار موافق هستم، اما 
باید روش اجرایی در نظر گرفته ش��ود تا به تعهدات آنها نس��بت به 

دانشگاه آزاد لطمه ای وارد نشود.
وی در خصوص نحوه فعالیت دانش��جویان در تش��کل های مختلف 
دانشگاهی،گفت: دانش��جویان با هر گرایش سیاسی در تشکل های 
خودش��ان اما در چارچوب و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 

فعالیت کنند و ما هم از آنها حمایت خواهیم کرد.
میرزاده در خصوص سیاس��ت جدید دانش��گاه آزاد در مورد شهریه 
دانشجویان،گفت: ش��هریه 92 به تصویب هیات امنا رسیده است و 
تغییری در آن ایجاد نمی شود، اما برای شهریه سال 93 باید در جلسه 

هیات امنا تصمیم گیری شود.
سرپرس��ت دانشگاه آزاد افزود: یکی از ضعف های جدی دانشگاه آزاد 
این است که 99 درصد درآمدش بر اساس شهریه دانشجویان است 
که این روش خوبی نیست و بنابراین باید بر اساس تنوع بخشی کاری 
کنیم تا از امکانات دانش��گاه آزاد و تبدیل دانش به محصول، بتوانیم 

تنوع درآمدی  ایجاد و تولید ثروت کنیم.
میرزاده در خصوص برکناری رییس دانشگاه آزاد به صورت شتابزده و 
برخالف تکذیب هایی که در این زمینه انجام شده بود، گفت: دوست 
ندارم در رابطه با گذش��ته صحبت کنم، چون نگاهم در آینده است. 
ولی شرایط جدید کشور و پیامی که مردم در انتخابات اخیر داده اند، 
ایجاب می کرد که در دانش��گاه آزاد هم این تغییر ایجاد ش��ود البته 
همانطور که فرهاد دانشجو عنوان کرد، در جلسه هیات امنا تصمیم 
بر تغییر مدیریت دانشگاه آزاد گرفته شد. هر چند وی به عنوان عضو 
هیات امنا باقی خواهد ماند و در دانشگاه آزاد نیز در مسائل مختلف 
به ما مشورت می دهد.سرپرست دانشگاه آزاد به انتشار مطالب برخی 
از رسانه ها در این زمینه که علی رغم تکذیب ها، رییس دانشگاه آزاد 
برکنار ش��د، گفت: به هیچ عنوان نامه دس��ت گرمی قبل از تشکیل 
جلسه هیات امنا، توس��ط اعضا ، برای برکناری دانشجو امضا نشده 
بود و این نامه فقط برای تشکیل جلسه با موضوعات جاری بود و در 
نامه هم عنوان شده بود و حتی برخی از رسانه ها آن را منتشر کردند.

وی افزود: همانطور که رس��انه ها عالقه مندند که مسئوالن در انتقال 
اخبار با آنها شفاف باشند، ما از رسانه ها نیز این انتظار را داریم که در 
انتقال اخبار همان شفافیت و صداقت را رعایت کنند ولی متاسفانه 

برخی از اخبار رسانه ها مهندسی معکوس می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی عنوان کرد:

انتصاب مدیران بر اساس توانمندی های علمی و تجارب آن ها، نه گرایشات سیاسی

دکتر 
میرزاده:

روسای مناطق 
و واحدهای 

دانشگاه آزاد 
تا اطالع ثانوی 

از انتصابات 
جدید 

خودداری 
کنند.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  چهاردهم
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 اولین جلسه کمیسیون دایمی هیأت امناء دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان، با حضور اعضای این 
کمیس��یون و با ش��رکت اعض��ای کمیته نظارت 
 هیأت امناء، در واحد اصفهان)خوراسگان(، برگزار 

شد.
دبی��ر هیأت امناء اس��تان و رییس واحد اصفهان 
ضمن تبریک عید س��عید فط��ر و آرزوی قبولی 
طاعات و عب��ادات همه مؤمنین ب��ه ویژه اعضاء 
حاضر، در تشریح وظایف کمیسیون دایمی هیأت 
امناء اظهار داش��ت: برابر ش��رح وظایف ابالغی و 
همچنین مطابق بخش��نامه نح��وه فعالیت هیأت 
امناهای اس��تانی، دبیرخانه هیأت امنای اس��تان 
در بزرگتری��ن واح��د مرکز اس��تان یعنی واحد 

اصفهان)خوراسگان(، تشکیل می شود.
 فروغی ابری با تأکی��د بر نقش مهم و اثر بخش 
کمیس��یون دائمی، افزود: برابر بند 9 بخش��نامه 
مذکور دبیر هیأت امن��اء، تمامی مصوبات هیأت 
امنای اس��تانی را پس از تأیید رییس دانش��گاه، 
برای رییس منطقه و نماینده تام االختیار ایشان 
در امور هیأت امناء و حس��ب مورد برای واحدها 

ارسال خواهد کرد.
در این جلس��ه که جنبه توجیهی داش��ت، دبیر 
هی��أت امن��اء اس��تان اصفه��ان گف��ت: وظایف 
کمیس��یون دایمی، بسیار حائز اهمیت است چرا 
که مطابق بند 10 بخش��نامه، مسؤولیت بررسی 
کارشناس��انه و تطبیق دستور کار جلسات هیأت 

امناء ب��ا قوانین و مقررات و سیاس��ت های کلی 
دانش��گاه، با کمیس��یون دایمی هیأت امناء است 
و ب��ه عبارت دیگر خوراك اصلی جلس��ات هیأت 

امناء را کمیسیون دایمی فراهم می کند.
  فروغی ابری اف��زود: عملکرد صحیح و مطابق با 
سیاست های دانشگاه و تدبیر مناسب کمیسیون 
دایم��ی می تواند واحدهای دانش��گاهی اس��تان 
را در مس��یر پیش��رفت و تعالی ق��رار دهد و راه 
 را ب��رای دس��تیابی به دانش ه��ای جدید فراهم 

آورد.
 در ای��ن جلس��ه که با حض��ور اعض��ای کمیته 
نظارت هیأت امناء تشکیل شد، خلیفه سلطانی، 
دبیر منطقه 4، ضمن تش��کر و تقدیر از زحمات 

فروغی اب��ری به خاطر اهتمام جدی ایش��ان در 
پیگی��ری ام��ور هیأت امنای اس��تان و تش��کیل 
 ای��ن جلس��ه، گف��ت: یک��ی از پیش��نهاداتی که 
می تواند در کمیس��یون دایمی بررس��ی ش��ود، 
تشکیل کمیته های تخصصی زیر نظر کمیسیون 
دایمی برای انجام بررسی های اولیه و کارشناسی 

در موضوعات طرح شده است.
دبی��ر منطقه 4 اظهار داش��ت: موضوعات مهمی 
مانن��د جذب دانش��جو، توزیع و توس��عه متوازن 
رش��ته ها متناس��ب ب��ا نیازهای بوم��ی و توان 
علمی هر واحد، بررس��ی وضعیت واحدهایی که 
با کاهش آمار دانش��جو مواجه شده اند، بازنگری 
در س��اختار و شیوه جذب دانشجو و نحوه جذب 

 هیأت علمی و .... از موضوعات مهمی هستند که 
می تواند در جلسات آتی کمیسیون دایمی مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گیرد. 
 در این جلس��ه س��ایر اعضاء به ارائه نظرات خود 
از جمل��ه؛ ل��زوم تهیه آیی��ن نام��ه داخلی برای 
کمیس��یون دائمی و پیشنهاد آن به هیأت امناء، 
تعیین روزهای س��ه ش��نبه صبح به عنوان زمان 
ثابت تشکیل جلسات کمیسیون، تشکیل کمیته 

های تخصصی و ...  پرداختند.
الزم به ذکر اس��ت اولین جلس��ه هی��أت امنای 
دانش��گاه آزاد اس��المی اس��تان اصفهان در روز 
س��ه ش��نبه 29 م��رداد ماه ب��ه میزبان��ی واحد 

اصفهان)خوراسگان( برگزار شد. 

برگزاری اولین جلسه کمیسیون 
دائمی هیأت امناء دانشگاه آزاد 
اسالمی استان اصفهان

در آستانه تشکیل جلسه 
هیأت امنای استانی صورت گرفت:

فروغى ابرى تشريح كرد:
اقدامات چشمگیر واحد اصفهان)خوراسگان( در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 

احمدعل��ی فرغی اب��ری رییس واح��د اصفهان 
برنام��ه ها و اقدامات آن واحد را در زمینه تحقق 
درآمده��ای غیر ش��هریه ای و اقتصاد مقاومتی، 

تشریح کرد.
 فروغی ابری گفت: عدم تناسب درآمدها و هزینه 
ه��ا در واحد اصفهان � که البت��ه باید توضیح داد 
هزینه های این واحد به لحاظ شرایط ویژه به عنوان 
یک دانشگاه برتر، چه به لحاظ توسعه بخش های 
متعدد و متنوع و چه به لحاظ فراهم کردن شرایط 
رقابت سالم با سایر دانشگاه های موفق دولتی و آزاد 
اس��المی و یا به دلیل باز کردن فضای کاری مورد 
نیاز در ارتباط با رشته ها  الزاماً،  باالست � انگیزه 
 الزم را در همکاران اینجانب برای صرفه جویی در 
هزین�ه ه�ای دانشگ�اه و شن�اس�ایی روش ه�ای 

 جدی��د ب��رای کس��ب درآم��د، ایج��اد ک��رده 
است.

دبیر هیأت امنای دانش��گاه آزاد اسالمی استان 
اصفه��ان افزود: برای این منظ��ور در این واحد، 
هزینه کردن بس��یار محتاطان��ه، رعایت کیفیت 
در خریده��ا و به کارگی��ری تجهیزاتی خاص با 
بهره وری انرژی باال و دیگر اقدامات، در دس��تور 
کار  قرار گرفته اس��ت. به ع��الوه واحد اصفهان 
 ب��ا این اعتق��اد که فارغ التحصی��الن و خروجی 
دانش��گاه های امروزی نباید نیروهایی باشند که 
انتظار اس��تخدام در جایی را داشته باشند بلکه 
خود باید کارآفرین و اس��تخدام کننده باش��ند، 

اقداماتی را برای دستیابی به این اهداف به شرح 
زیر صورت داده است؛  

 تأس��یس مرکز تحقیقات و آموزش تولیدات 
گلخان��ه ای در یک فض��ای 7 هکتاری با حدود  
ه��زار و پانصد متر مربع گلخان��ه های متعدد و 
متن��وع، که با اهداف پژوهش��ی و آموزش��ی در 
درج��ه اول و در صورت ام��کان فروش تولیدات 

گلخانه ای.
 راه ان��دازی مرک��ز ERDC )مرکز توس��عه، 
آموزش و تحقیق با محت��وای برگزاری دوره های 
متن��وع و کارگاه های آموزش��ی برای اس��اتید و 
دانشجویان و متقاضیان سایر سازمان های خارج 

از دانشگاه(. 
 تأسیس واحد توسعه کارآفرینی برای اولین بار 
در دانش��گاه های آزاد اس��المی و برای دومین بار 
در کش��ور بعد از دانشگاه صنعتی شریف با مجوز 
وزارت تعاون و ایجاد فضا برای فعالیت های درس 

کارآفرینی و ایجاد شرکت های دانش بنیان.
 ایجاد مرکز رشد فناوری و پزشکی که به نظر 
اینجانب این مرکز تحقق ساز همان تفکری است 
که دانشگاه ها باید استخدام کننده وارد بازار کار 
کنند نه استخدام شونده که تاکنون بیش از 60 
تیم دانش بنیان در این مرکز فعالیت خود را آغاز 
ک��رده اند که تا این تاریخ تعداد 25 گروه موفق 
به تأس��یس شرکت دانش بنیان شده اند و یا در 

حال اقدام و یا در حال سرمایه گذاری هستند.

مؤس��س دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان 
خاطر نشان س��اخت: در مرکز رشد پزشکی، به 
نحو گسترده فعالیت هایی صورت می گیرد که 
اخیراً دانش��گاه توانسته است به طور مشترك با 
مؤسس��ه طب الصادق )ع( اقدام به تأسیس یک 
شرکت دانش بنیان با عنوان شرکت دانش بنیان 
طب الصادق )ع( کند که در چهار محور فعالیت 
خواهد داش��ت کش��ت و تولید گیاهان دارویی، 
 اش��تغال زای��ی در زمین��ه طب س��نتی، ترویج 
ش��یوه های درمانی سنتی و حمایت از تولیدات 
دارویی س��نتی و درمان های اسالمی و به یاری 
خداوند، ایجاد مرکز رشد مستقل طب سنتی نیز 

در حال پیگیری است.
دبی��ر هیأت امنای اس��تان اف��زود: ایجاد مزرعه 
تحقیقات��ی، آموزش��ی و تولیدی ب��ا فضای 32 
هکتار که دانش��گاه با این اقدام توانسته، بخشی 
از گوشت قرمز مورد نیاز رستوران های دانشگاه، 
ش��یر توزیعی ش��رکت تعاونی مصرف و گوشت 
مرغ س��الم را تولید و سالیانه سه نوبت نیز، برای 
اس��تفاده اعضاء هیأت علمی و کارکنان تعاونی 

مصرف با قیمت مصوب عرضه می شود.
فروغی ابری با اشاره به فعالیت گاوداری صنعتی 
مزرعه دانش��گاه ب��ا برخ��وداری از حداقل 100 
رأس گاو گوش��تی و شیری در فضایی مهندسی 
و بسیار بهداش��تی � که مورد الگو برداری سایر 
مراک��ز گاوداری قرار گرفته اس��ت، گفت: مازاد 

تولی��دات علوفه و گندم و ج��و مزرعه با قیمت 
مناسب به بازار عرضه می شود. 

وی اظهار داش��ت: همچنین در این مزرعه یک 
مرکز دامپروری با ظرفیت 250  رأس گوسفند، 
 اق��دام ب��ه تولید و پ��رورش نژاده��ای اصالحی 
می کند که در ح��ال حاضر تعدادی از نژادهای 
اصالح��ی در معرض فروش عالق��ه مندان قرار 

گرفته است. 
 رییس واح��د اصفهان افزود: ب��ه منظور ایجاد 
تس��هیالت رفاهی برای دانشجویان و همکاران، 
یک مؤسس��ه مال��ی اعتباری با عنوان س��روش 
مهر، با مجوز رس��می بانک مرکزی و مساعدت 
اداره تعاون تأس��یس کرده ایم که دانش��جویان 
و همکاران و س��ایر متقاضیان سرمایه گذار چه 
س��هام دار و چه س��رمایه گذار با سپرده گذاری 
می توانند پس از 4 ماه با بهره 4 درصد به همان 
مبلغ وام دریافت کنند و این اقدام انحصاری در 
این واحد دانش��گاهی صرفاً برای رفع مشکالت 
دانش��جویان برای پرداخت ش��هریه و همکاران 
برای رفع نیازهای خود با س��هولت و بدون فوت 
زم��ان و بدون دغدغه و ضوابط س��خت بانک ها 
ص��ورت گرفته و طبق اساس��نامه و مجوز بانک 
مرکزی، این مؤسس��ه مالی و اعتباری می تواند 
در سایر واحدهای دانشگاهی شعبه داشته باشد. 
 فروغی ابری گفت: در این راستا کارهای فراوان 
دیگری هم صورت گرفته که اختصاراً مهم ترین 

آنها عبارتند از:
تولید برق داخلی با اس��تقرار دو دستگاه ژنراتور 
600 و 800 کیل��و ولت. که در صورت قطع برق 
شهر، هیچ مشکلی در روند فعالیت های دانشگاه 

ایجاد نمی شود.
ایجاد یک منبع زیر زمینی آب با نظارت سازمان 
آب و فاضالب اصفهان برای ش��رایط اضطراری. 
این اق��دام که به منظور اقتص��اد مقاومتی بوده 
اس��ت، در ش��رایط اضطراری نه تنها از تعطیلی 
دانش��گاه جلوگیری خواهد کرد بلکه از تحمیل 
هزینه های باالی خری��د آب به صورت تانکری 
برای مصارف آبیاری، بهداش��تی و ... جلوگیری 
کرده اس��ت. با این اق��دام مبتکرانه نه تنها برای 
مصارف کنونی صرفه جویی مناسبی داشته ایم 
بلکه در صورت بروز مش��کالت در آینده امکان 

مقابله با آنها را خواهیم داشت. 
پی��اده کردن س��امانه آبیاری قط��ره ای در کل 
دانش��گاه که خود در صرفه جوی��ی آب آن هم 
در ش��رایط کم آبی و بی آبی اصفهان )به لحاظ 
 خش��ک ب��ودن زاینده رود(، بس��یار کارس��از و 

بهره دهی آن مشهود می باشد. 
و  جوی��ی  صرف��ه  ب��رای  روش��هایی   اتخ��اذ 
اس��تاندارد سازی اس��تفاده از آب، برق، گاز و ... 
بر اساس توصیه های متخصصان امر که جمیع 
این اقدامات، سهم مهمی در صرفه جویی داشته 

است. 

 روابط عمومی و اطالع رس��ان واحد اصفهان: در 
حاش��یه برگزاری اولین همایش مدیران شاهد و 
ایثارگر دانش��گاه آزاد اسالمی که به میزبانی واحد 
اصفهان )خوراسگان( برگزار شد، حسین نصیرزاده 
مش��اور ریاست دانش��گاه و مدیرکل امور شاهد و 
ایثارگران  ب��ا کارکنان جانباز، ایثارگر و آزاده این 

واحد دیدار کرد.
در این مالقات که ب��ا مراجعه حضوری نصیرزاده 
به همراه دکتر شهرکي پور مدیرکل آموزش عالي 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران و دکتر فروغی ابری 
به دفاتر این بزرگواران صورت گرفت، ضمن تقدیر 
از آن��ان و ارج نهادن به مجاهدت های ایش��ان، با 
اه��دای گل از این ی��ادگاران دوران دفاع مقدس 

تجلیل به عمل آمد.
 الزم به ذکر است مدیرکل امور شاهد و ایثارگران 

دانشگاه در سخنان خود در نشست مدیران شاهد 
و ایثارگر دانش��گاه آزاد اسالمی، توجه به کارکنان 
ایثارگر را  از برنامه های ستاد امور شاهد و ایثارگر 
در دوره جدید دانس��ته و اظهار داشت: امور شاهد 

و ایثارگران دانش��گاه آزاد اس��المی عالوه بر ارائه 
خدمات آموزش��ی و دانش��جویی، وظیفه اش��اعه 
فرهنگ ایثارگری را در محیط دانش��گاه رس��الت 

خود می داند.

نصی��رزاده گفت: باید با تکی��ه بر عقبه فرهنگی و 
غنی س��ال های دفاع مقدس و ب��ا بهره گیری از 
حض��ور ایثارگران عرصه جهاد و ش��هادت به ویژه 
با اس��تفاده از حضور ارزش��مند اساتید و کارکنان 

ایثارگر ، جانباز و آزاده فضای دانشگاه ها  را معطر 
ب��ه ارزش ها و اش��اعه فرهنگ ش��هادت طلبی و 

ایثارگر کرد.
در این جلس��ه، مشاور ریاست دانشگاه و مدیرکل 
امور ش��اهد و ایثارگران یکی از مهم ترین وظایف 
مدیران و کارشناسان ش��اهد و ایثارگر واحدهای 
دانشگاهی را، شناسایی اساتید و کارکنان ایثارگر 
و حمایت از ایش��ان در تمامی زمینه ها دانس��ت 
و افزود: مهم ترین اقدام س��تاد ش��اهد و ایثارگر 
دانش��گاه آزاد اس��المی در دوره جدید، گسترش 
خدمات به ایثارگران دانشگاهی اعم از دنشجویان، 
اساتید و کارکنان است و  مأموریت اول ستاد امور 
شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسالمی در تمامی 
واحدهای کشور، ترویج روحیه و فرهنگ ایثارگری 

و شهادت طلبی در میان دانشگاهیان است.

در حاشيه اولين اجالس مديران شاهد و ايثارگر صورت گرفت:
دیدار سرزده مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسالمی با کارکنان ایثارگر، جانباز و آزاده واحد اصفهان
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آق��ای نصی��رزاده مدیرکل امور ش��اهد و ایثارگران 
دانشگاه آزاد اس��المی که برای شرکت در همایش 
مس��ئوالن و کارشناس��ان امور ش��اهد و ایثارگران 
واحدهای دانشگاه آزاد اس��المی کشور به اصفهان 
 آم��ده ب��ود  در گف��ت و گوی��ی اختصاص��ی ب��ه 
پرسش های خبرنگار نسیم دانشگاه پاسخ گفت که 

از نظرتان می گذرد:

 س�رفصل هاى اصلى دفتر امور ش�اهد و 
ايثارگران دانش�گاه آزاد اس�المى ش�امل چه 

مواردى است؟
ما  دو س��رفصل اصلی شامل فعالیت های آموزشی 
و فرهنگی داریم در کار آموزش، نظارت بر تحصیل 
دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر، تقویت بنیه علمی و 
همچنی��ن ایجاد فرصت های الزم برای ارتقاء آنان، 
تسهیل نقل و انتقاالت دانشجویان شاهد و ایثارگر 
و احیاناً  تغییر رش��ته های مورد نظر آنان و به طور 
کلی حمایت آموزش��ی از جمل��ه برنامه های ما  به 

حساب می آید.
در بعد فرهنگی، با توجه به ساختار و مأموریت این 
اداره کل که رسالت فرهنگی خاصی در نشر فرهنگ 
ایثار و شهادت و تقویت فضای معنویت و تعهد  در 
دانشگاه و مشارکت فرهنگی ایثارگران در برابر تهاجم 
 فرهنگی دش��من در عرصه دانش��گاه برعهده دارد  
برنامه هایی را  به اجرا در می آوریم. از این منظر ما در 
دوران انقالب و دفاع مقدس در میدان جنگ سخت 
 با  دشمنان درگیر بودیم پس از آن دوره جنگ نرم 
فرا رس��ید که به تعبیر مق��ام معظم رهبری درگیر 

تهاجم فرهنگی و جنگ نرم هستیم.
در ای��ن مقط��ع وظیف��ه م��ا ایجاب م��ی کند که 
ماموری��ت وی��ژه خود را بشناس��یم و ب��ه آن عمل 
کنیم، در این راس��تا  برای حراس��ت از دانشجویان 
و نش��ر فرهن��گ ایث��ار و ش��هادت در قال��ب کار 
 فرهنگ��ی ب��ه دنب��ال تاس��یس و فع��ال س��ازی 
کانون های فرهنگی هستیم. تجمیع جامعه هدف، 
ایجاد فعالیت تاثیرگذار، حفظ انسجام فرهنگی، کمک 
 به تش��کل های دانشجویی و استادان در دانشگاه با 
برنامه ریزی و هدفمندی و ایجاد کانون های علمی 
که می تواند ارزش ها و توانمندی علمی ایثارگران 
 را  ب��ه جامع��ه دانش��گاهی معرفی کن��د از جمله 

فعالیت های ما  در این زمینه به شمار می آید.
در موض��ع کانون های علمی ب��ه عنوان یک برنامه 

پای��دار، ه��دف، تقویت بنی��ه علمی دانش��جویان، 
و  پ��روری  نخب��ه  و  بالندگ��ی  فض��ای   ایج��اد 
 ع��رض اندام دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر  در این 
کانون هاس��ت تا  ارزش های وجودی آنها متجلی 

شد و آنها دیده شوند.
از ای��ن منظر جامعه هدف م��ا تعریفی دارد به این 
ش��رح که تاثی��رات به نحوی باش��د ک��ه خروجی 
دانش��گاه، س��ربازان والیت و رهبری باش��د و آنان 
بتوانن��د  در برابر تهاجم دش��من ق��درت دفاعی و 
تهاجمی داش��ته باشند و به یقین دانشجویان ما  از 

چنین ظرفیت هایی برخوردارند.

 از برگ�زارى هماي�ش مس�ئوالن ش�اهد 
و ايثارگ�ر واحده�اى دانش�گاهى دانش�گاه 
دنب�ال  را  هدف�ى  چ�ه  اصفه�ان  در   آزاد  

مى كنيد؟
ای��ن همای��ش در واق��ع اولی��ن گردهمای��ی ما با 

حضور مس��ئوالن و کارشناس��ان ش��اهد و ایثارگر 
 دانش��گاه ه��ای آزاد اس��المی کش��ور به حس��اب 
می آی��د، پس از تصویب و تثبیت س��ازمان جدید 
م��ا به این نتیجه رس��یدیم ک��ه در جمع همکاران 
ب��ه دنبال هماهنگی و همدلی، هم اندیش��ی و کار 
بهتر تخصصی باش��یم و بتوانیم اه��داف راهبردی 
ای��ن اداره کل را  در همه اس��تان ه��ا دنبال کنیم 
و مجموعه س��رفصل های کاری خ��ود را مدیریت 
کنیم، در آس��تانه س��ال تحصیلی جدی��د و آماده 
ش��دن دانش��گاه ه��ا و دانش��جویان ب��رای انجام 
 ای��ن رس��الت همای��ش را برنام��ه ری��زی و اج��را 

کردیم.

 جناب آقاى نصيرزاده پس از مس�ئوليت 
جن�اب عال�ى در اداره كل ش�اهد و ايثارگ�ر 
دانشگاه آزاد اسالمى شاهد تحوالت گسترده 
اى بوده ايم ممكن اس�ت اقداماتى كه در اين 

زمينه به عمل آمده را تشريح كنيد.
ای��ن اداره کل به موض��وع ایثارگ��ری و ایثارگران 
ن��گاه  دانش��گاهی  ب��زرگ  مجموع��ه  ای��ن   در 
وی��ژه ای دارد ک��ه مجموعه فعالیت ه��ا منجر به 
تحول س��اختاری در این بخش شد، کارهای خوب 
گذشته را  ادامه دادیم، ساختار جدید ایجاد کردیم، 
ماموریت را تعریف کردیم و به ابالغ آن پرداختیم و 
در نتیجه ساختار جدید به تصویب رسید و ماموریت 
دانشگاهی ستاد ش��اهد و ایثارگران هم در جایگاه 
عالی دیده ش��د تا به عنوان ات��اق فکر، مدیریت و 
 شرح وظایف جدیدی برای آن تعریف شود، تشکیل 
کان��ون های فرهنگ��ی و علمی، به دس��ت آوردن 
جای��گاه الزم از س��وی جامع��ه ایثارگ��ران م��ا در 
حیط��ه اس��اتید و دانش��جویان و به��ره من��دی 
 از ه��م افزای��ی آن��ان در رش��د و پویای��ی بیش��تر 
 فعالیت ها  از جمله کارهایی اس��ت که به دنبال آن 

هستیم.

از  ش�ما  تح�والت  اي�ن  ب�ه  توج�ه  ب�ا   
بخش هاى اس�تانى و  واحدهاى دانشگاه آزاد 

چه انتظار ويژه اى داريد؟
پ��س از بررس��ی ه��ای اولی��ه  قرار ش��د روس��ای 
واحده��ا متناس��ب ب��ا ای��ن جای��گاه ک��ه اب��الغ 
تنگاتن��گ داش��ته  و  ش��ده، هم��کاری مناس��ب 
 باش��ند و م��ن اطمینان دارم ک��ه ای��ن بزرگواران 
می توانند از این پتانسیل ارزشی استفاده کنند زیرا 
 روس��ای واحدها، رییس ستاد ش��اهد هم محسوب 
می ش��وند و طبعاً مس��ئولیت بزرگی در این زمینه 
دارن��د و در واقع محور عملیاتی کار ما به حس��اب 

می آیند.
م��ا امیدواریم پس از توجیه کارشناس��ان، روس��ای 
دانش��گاه ها هم هم��کاری الزم را برای راه اندازی و 
پویایی کانون های فرهنگی و علمی داشته باشند و 

در سایر برنامه ها نیز پیشاهنگ و پیشتاز باشند.

 فعاليت هاى دانش�جويان شاهد و ايثارگر 
براى اين دوران كه از سال هاى جنگ و جبهه 
عب�ور ك�رده اي�م و در واق�ع دوره عافيت به 
حس�اب مى آيد چه اثراتى مى تواند  داش�ته 

باشد؟
دانش��جوی ما وقتی در چنین فضایی تربیت شد به 
طور طبیعی می تواند در آینده کشور تاثیرگذار باشد 
و ما انتظار داریم که دانشجویان از این امکان و فضا 
و پتانسیل دانشگاه در جهت توانمند سازی روحی و 

فکری خود برای آینده کشور استفاده کنند.
ما پس از گذشت سال ها از دوران دفاع مقدس هنوز 
از ب��رکات آن زمان بهره مندیم، اگر وضع گذش��ته 
برای ما موثر بوده، ش��رایط ح��ال ما نیز برای آینده 
تاثیرگذار اس��ت با این نگاه حوزه فرهنگی دانشگاه 
آزاد باید به رس��الت های خ��ود توجه کند و برنامه 
ها را به س��طحی ارتقاء دهد ک��ه نماینده فرهنگی 
دانشگاه آزاد در مقایسه با سایر مراکز آموزش عالی 

از درخششی خیره کننده برخوردار شود.
آقای نصی��ر زاده در پایان گفت : از خدا می خواهم 
از فرص��ت و امکانی که در  دانش��گاه آزاد اس��المی 
برای رس��یدن به این هدف مهم پی��ش آمده بهره 
ببری��م و امیدواری��م بتوانیم همه آرم��ان های خود 
را به صورت قانونی و رس��می به اج��را درآوریم که 
 در نب��ود هر ی��ک از ما دچار س��لیقه های متفاوت 

نشود.

گفت و گو  با مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسالمی

همزمان با ایام ش��هادت امام جعفر بن محمد الصادق )ع(  رییس 
مذهب ش��یعه و پایه گذار فقه جعفری، در مراسمی، ورود تعدادی 
از  فرزندان کارکنان و اس��اتید واحد اصفهان )خوراسگان( به سن 

تکلیف گرامی داشته شد.
مسؤول س��تاد اقامه نماز واحد اصفهان با اعالم این خبر افزود: در 
این مراس��م که با حضور جمع کثیری از خانواده های کارکنان و 
اساتید برگزار شد، از تعداد 11 دختر و 9 پسر از فرزندان کارکنان 
و اس��اتید واحد اصفهان)خوراسگان(که به تازگی وارد سن تکلیف 
شده اند، تقدیر شد.  سید محمدحسین مهدوی، هدف از برگزاری 
این مراس��م را ایجاد انگیزه و تشویق نوجوانان تازه به سن تکلیف 
رس��یده برای درك بهتر واجبات و محرمات و زمینه س��ازی برای 
انجام فرائض دینی توس��ط این عزیزان دانست.مسؤول ستاد اقامه 
نماز واحد اصفهان با بیان اینکه این برنامه همه ساله برای آن دسته 

از فرزندان کارکنان و اساتید که به سن تکلیف رسیده اند، اجرا می 
ش��ود، اظهار داشت: در این مراسم ضمن اهداء لوح یادبود از طرف 
ریاس��ت واحد و معاونت فرهنگی، به هری��ک از این فرزندان، یک 
بسته فرهنگی و یک کارت هدیه اهدا شد.گفتنی است کارشناس 
مجری این مراس��م، حجه االس��الم کاردان پ��ور از فضالی دفتر 
تبلیغات حوزه علمیه اصفهان ضمن تبیین برنامه های دین مبین 
اس��الم برای نوجوانان، برابر روایات وارده پرهیز از هرگونه س��خت 
گی��ری بر نوجوانان در انجام فرائض دینی را مورد تأکید قرار داده، 
مطالبی را در باب تربیت اس��المی فرزندان ارائه کرد.  کاردان پور 
گفت: اس��الم عزیز از ما خواسته اس��ت همواره کودکان و فرزندان 
خود را احترام کنید و با صدای آرام با ایش��ان س��خن بگوئید. در 
حاشیه این برنامه چندین مس��ابقه فرهنگی برگزار و به برندگان 

جوایزی اهداء شد. 

همزمان با ايام شهادت رئيس مذهب شيعه صورت گرفت:
برگزاری مراسم تکلیف فرزندان کارکنان و اساتید واحد اصفهان 

ب��ه گزارش روابط عمومی واحد اصفهان؛ با صدور حکمی از س��وی 
علیرضا احسان دوست، مسؤول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان 
علیرضا جاللی زند، معاون دانش��جویی واحد اصفهان )خوراسگان( 
به عنوان مسؤول تربیت بدنی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان 

منصوب شد.
متن حکم صادره از س��وی احس��ان دوست، مسؤول سازمان بسیج 

اساتید استان اصفهان به این قرار است:
»استاد بسیجی جناب آقای دکتر علیرضا جاللی زند«، بنا به پیشنهاد 
مسؤول محترم سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، به موجب این 
حکم جنابعالی به سمت »مسؤول تربیت بدنی سازمان بسیج اساتید 

استان اصفهان« منصوب می شوید.

امید است با نصب العین قرار دادن تقوا و جهاد فی سبیل ا... و پیروی 
از والیت فقیه و عنایت کامل به موازین شرع مقدس اسالم، گام های 
موثری برای صیانت از انقالب اس��المی و دستاوردهای آن، توسعه و 
تعمیق فرهنگ و تفکر بسیجی و انجام مأموریت های محوله بردارید.

ان شاءا... 
گفتنی اس��ت دکتر علیرضا جاللی زند دانش��یار عضو هیأت علمی 
دانش��کده کشاورزی واحد اصفهان اس��ت که از سال 89 مسؤولیت 
 معاونت دانش��جویی واح��د را برعه��ده دارد. وی در عی��ن حال از 
چهره های ورزش��ی و تربیت بدنی استان و هم اکنون عضو شورای 
عالی سیاس��تگذاری و برنامه ریزی ورزش های رزمی و عضو هیأت 

رییسه هیأت جودوی استان اصفهان هستند.

   با صدور حكمى از سوى مسئول بسيج اساتيد استان اصفهان صورت گرفت:
انتصاب معاون دانشجویی واحد خوراسگان به عنوان مسؤول 

تربیت بدنی سازمان بسیج اساتید استان

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی واحد اصفهان: در راستای 
اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی 
ایران و در جهت بهره مندی مس��تمر و نهادمند از خرد جمعی و 
گس��ترش همكاری و همفكري بین موسسات و نهادهای علمی 
و اجرای��ی و ب��ا هدف ارتقاء کمی و کیف��ی برنامه ها  تفاهم نامه 
همكاری ما بین انجمن گردشگری ورزشی و دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان)خورسگان(، منعقد گردید.
مع��اون پژوه��ش و فن��اوری دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د 
اصفهان)خورس��گان( با اعالم این خبر اف��زود: هدف از این تفاهم 
نامه اس��تفاده از توانایی های علمی، پژوهشی، آموزشی و ظرفیت 
های طرفین در راس��تای پیشبرد سالمت عمومی جامعه و ارتقاء 
 روحیه شور و نشاط همگانی و نیز نمایاندن فرهنگ، آداب، رسوم و 

جاذبه های گردشگری ورزشی کشور به عموم عالقمندان است.
نجفی اظهار داشت: بر اساس این تفاهم نامه دانشگاه متعهد گردید 

اقدامات زیر را انجام دهد؛
 ت��الش در جه��ت ب��رآورد نیازهاي پژوهش��ی، آموزش��ي و ارائه 
دوره هاي آموزشي کوتاه مدت مورد نیاز انجمن گردشگری ورزشی 
تالش در جهت ارائه خدمات کارگاهي و عملی مورد نیاز به انجمن
در اولویت قراردادن عناوین تحقیقاتي پیشنهادي و یا توافق شده 

با انجمن
به��ره گی��ري از توانایي هاي انجمن جهت اج��راي فعالیت هاي 

مشترك یا اختصاصي علمی، آموزشي، پژوهشي و اجرایی
انتشار مقاالت علمي حاصل از نتایج پروژه هاي تحقیقاتي مصوب 

با نام مشترك دانشگاه و انجمن
به رس��میت ش��ناختن حق و حق��وق مادي و معن��وي انجمن 

درخصوص نتایج حاصل از فعالیت هاي مشترك
هم��كاری در برگزاری س��مینارها، همایش ه��ا، گردهمایی ها، 

نمایشگاه ها و کارگاه هاي تخصصي انجمن

وی افزود: در مقابل نیز، تعهدات انجمن به قرار زیر است:
به کارگیری و استخدام فارغ التحصیالن توانمند دانشگاهي مرتبط 

با حوزه گردشگری ورزشی براساس نیازهاي انجمن
تهیه عناوین تحقیقاتي مورد نیاز انجمن و ارسال آنها به دانشگاه

بررس��ي پروژه هاي علمی � کاربردی پیشنهادي دانشگاه و اعالم 
نتایج به دانشگاه

به رس��میت ش��ناختن حق و حقوق مادي و معنوي دانشگاه در 
خصوص نتایج حاصل از فعالیتهاي مشترك

مع��اون پژوه��ش و فن��اوری دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د 
اصفهان)خورس��گان( با بیان اینكه این تفاهم نامه به امضای رضا 
خوش سرور به نمایندگی از انجمن گردشگری ورزشی )تحت نظر 
فدراس��یون ورزش های همگانی وزارت ورزش و جوانان( و احمد 
علی فروغی ابری به نمایندگی از دانش��گاه رس��یده است، گفت: 
مدت این تفاهم نامه براي یكسال تعیین شده و در صورت رضایت 

طرفین قابل تمدید است. 
 نجفی خاطر نشان ساخت: امضای این تفاهم نامه هیچگونه تعهد 
مالي خاصي را براي انجمن و دانشگاه ایجاد نخواهد نمود و کلیه 
هزینه ها برحسب برنامه های اعالم شده بعد از بررسي و توافق در 

قرارداد منعقد می گردد.

پيام نجفى خبر داد:

انعقاد تفاهم نامه  همکاری فی مابین انجمن گردشگری ورزشی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  چهاردهم
6 شهریور ماه 1392

 اشاره:
به درس��تي که نام بردن از یکای��ك فعالیت هاي فرهنگي 
دانشگاه آزاد اس��المي واحد خوراسگان در حوصله مجموعه حاضر 
 نم��ي گنج��د و خ��ود نیازمن��د کتابي مفصل م��ي باش��د. وقتي پاي 
صحبت هاي آقاي دکتررضا اسماعیلي نشستیم و شاهد توضیحات 
ایشان به همراه نمایش اسالیدهاي فعالیت هاي فرهنگي دانشگاه 
به همراه تصاویر متنوع آن بودم با خود اعتراف کردم که نوش��تن 
ت��ك ت��ك این برنام��ه ها و ش��رح تأثیري ک��ه در فض��اي دروني و 
 بیروني دانش��گاه گذاش��ته اس��ت در ای��ن مجال ممک��ن نخواهد 

بود.بنابرای��ن در این قس��مت س��عي کردم تا به نحوي با اش��ارات 
اجمالي به فعالیت هاي متنوع و گس��ترده این معاونت از عهده حق 

مطلب برآیم.
دکتررضا اس��ماعیلي فارغ التحصیل مقطع کارشناس��ي در رش��ته 
ارتباط��ات و علوم اجتماعي و کارشناس��ي ارش��د در رش��ته جامعه 
شناس��ي و در مقط��ع دکترا در رش��ته جامعه شناس��ي ب��ا گرایش 
برنامه ریزي توسعه اقتصادي و اجتماعي از دانشگاه هاي اصفهان. 

دانشگاه عالمه طباطبائي ودانشگاه تهران هستند. 
ایشان از سال 1388 بعد از تبدیل شدن دانشگاه آزاد خوراسگان 

از واحد بس��یار بزرگ به واحد جامع و تبدیل پس��ت مسئول دفتر 
فرهنگ اس��المي دانش��گاه به معاون��ت فرهنگي، متصدي پس��ت 
مع��اون فرهنگ��ي ش��ده و در ح��وزه معاونت فرهنگي مش��غول به 

فعالیت شده است.
یکي از قوانین تصدی مس��ئولیت دردانش��گاه جامع این است که 
مع��اون فرهنگ��ي باید عضو هیئت علمي باش��د که ایش��ان از این 

شرایط برخوردار بود.
از آق��اي دکت��ر اس��ماعیلي در خص��وص زی��ر بخش ه��اي معاونت 

فرهنگي پرسیدیم و ایشان توضیح داد:

آشنايى با فعاليت هاى معاونت فرهنگى دانشگاه

برای آنان که تازه گام به عرصه دانشگاه نهاده اند

معاونت فرهنگي داراي 2 مدیریت شامل مدیریت 
فعالیت هاي فوق برنامه و مدیریت پژوهش��هاي 
فرهنگي کارشناسي قرآن و عترت و اقامه نماز و 

دفتر فرهنگ اسالمي دانشگاه است:

برنامه و فعاليت هاي دفترفرهنگ اس�المى 
دانشگاه:

- برگزاری جشنواره باموضوع علم ودین،جایگاه 
عل��م وهوی��ت دین��ی بارویکردجهان��ی ش��دن 

ومتفکران کالم واعتقادات؛
- برگزاری همایش شخصیت های ماندگار جامعه 
برای شناساندن وعمیق نمودن تفکراندیشمندان 

درجوانان؛
- نصب تابلوهای تبلیغاتی درسطح دانشگاه؛

- همکاری در تعیین اس��تادان برت��ر با رویکرد 
فرهنگی و ارزش��یابی اس��تادان ب��ه لحاظ قوت 

فرهنگی وارزشی درکالس؛ 
بهتری��ن دانش��جویان  - هم��کاری درتعیی��ن 
بارویکردفرهنگ��ی و ارزش��یابی اعتق��ادی آنان 

وبررسی موثربودن فرددرمیان دانشجویان؛ 

فعاليت هايي مديريت پژوهشهاي فرهنگي:
محور اصلي برنامه ه��اي مدیریت پژوهش هاي 
فرهنگ��ي برنام��ه ری��زي و مطالع��ات فرهنگي 
در س��طح دانش��گاه و تدوین برنامه هاي آینده 
فرهنگ��ي اس��ت. ای��ن مدیریت حلقه واس��طي 
بین دانش��گاه و گروه هاي آموزش��ي با محوریت 
 مطالع��ات فرهنگي اس��ت. عالوه ب��ر آن بخش 
اطالع رس��اني و آمار و اطالعات و س��ایت حوزه 
معاونت فرهنگي در این بخش دیده ش��ده است 
 و دیگ��ر فعالی��ت هایی ک��ه به ش��رح زیر اعالم 

می گردد.  
1-آم�ار و اطالع رس�اني در ح�وزه معاونت 

فرهنگي 
یک��ي از کارهاي مه��م در طول م��دت فعالیت 
ب��ه عنوان معاون��ت فرهنگي راه اندازي س��ایت 
فرهنگي دانش��گاه اس��ت که از بخش هاي پویا 
و ایس��تا برخوردار اس��ت بخش استاتیک سایت 
اطالعات مختلفي از حوزه مدیریت و کارشناسي 
ها ارائه مي کند و برنامه هاي فرهنگي دانش��گاه 
را اع��الم م��ي کند در بخ��ش پویا نی��ز جریان 
اط��الع رس��اني و اخب��ار فرهنگي م��ورد توجه 
ق��رار گرفته اس��ت و اطالع��ات الزم را به حوزه 
معاون��ت فرهنگي س��ازمان مرک��زی و منطقه 
ارس��ال مي کند یکي از فعالیتهاي دیگر انتش��ار 

نش��ریه رویدادهاي فرهنگي است که رسالت آن 
اطالعرس��اني است و به صورت ماهانه و بعضاً دو 
ماه یکبار منتشر مي شود. وظیفه اصلي آن ثبت 
رویدادها و اطالعرساني وآگاهی بخش است این 
نش��ریه س��عي دارد رخدادهاي فرهنگي را ثبت 
و مستندس��ازي کند. به دلیل پرهیز از طوالنی 
شدن مطلب مابقی فعالیت ها به صورت فهرست 

وار بیان می شود. 
2- راه ان��دازی وفعال کردن مرکزمطالعات میان 

فرهنگی؛ 
3- برگزاری جلسات کرسی های نظریه پردازی؛
4- برگزاری جلسات کرسی های آزاداندیشی؛ 

5- انتشارکتاب با موضوعات فرهنگی؛ 
6- راه اندازی وفعال کردن کانون تعامل خانواده 

بادانشگاه؛ 
7- اجرای مسابقات وبالگ نویسی ومقاله نویسی 

باموضوعات فرهنگی؛ 
8- برگزاری کارگاه های آموزش��ی با موضوعات 

فرهنگی؛ 
9- انتشار ویژه نامه های فرهنگی؛

10- برگزاری مراسم تجلیل ازفرهیختگان علمی 
وفرهنگی؛ 

11- برگزاری جلسات نقد و مناظره؛ 
12- برگزاری نمایش��گاه تخصصی با موضوعات 

فرهنگی؛
13- اج��رای برنامه طرح ضیافت اندیش��ه ویژه 

اساتید ودانشجویان؛  
و  همایشه��ا  و  س��مینارها  برگ��زاري   -14 

نشست هاي علمي و فرهنگي؛
یکي از دیگر فعالیت هاي مدیریت پژوهش هاي 
فرهنگي برگ��زاري همایش ها و نشس��ت هاي 
علمي و فرهنگي اس��ت به طور مثال مي توان به 
برگزاري همایش منطقه اي رسالت دانشگاهیان 
در مقابل جنگ نرم در س��ال گذشته اشاره کرد 
 همچنین با همکاري معاونت پژوهش��ي همایش 
بی��ن المللي ش��هروند مس��ئول برگزار ش��د و 
همچنی��ن مي توان به برگ��زاري همایش امر به 
معروف و نهي از منکر در دانش��گاه که با معاونت 
پژوهش��ي برگزار ش��د اش��اره داش��ت. همایش 
 اصفهان، فرهنگ و شهر سالم که دانشگاه در آن با 
برنامهه��اي متنوع��ي حض��ور داش��ته اس��ت. 
 همای��ش ه��ای تروی��ج وگس��ترش فرهن��گ 
نم��از، حجاب وعفاف ومطالب��ات فرهنگی ایران 
در1404 ازدیگرهمایش هایی بوده است که طی 

این دوسال برگزارشده است.

فعاليت هاى مديريت فرهنگى – فوق برنامه:
درح��وزه مدیری��ت فعالیت های ف��وق برنامه به 
عن��وان کانون اصل��ی فعالیت های دانش��جویی 
وحلقه اتص��ال مدیریت فرهنگی بادانش��جویان 
فعالی��ت ه��ای متعددی ص��ورت گرفته اس��ت. 
مدیری��ت فعالیت های فوق برنامه با شناس��ایی 
استعدادهای خالق در زمینه فعالیت های هنری 
ب��ه مدت 3س��ال پیاپی رتبه اول جش��نواره آثار 

هنری رابه خود اختصاص داده است 
 برای اولین باردرس��طح دانشگاه های کشوراین 
معاونت کانون دانشجویی دیگربه نام کانون رادیو 
ب��اران راراه اندازی کرد. این کان��ون که کاماًل به 
ص��ورت دانش��جویی برگزارم��ی ش��ود. بازتاب 
دهنده صدای فرهنگی دانشجودرس��طح دانشگاه 
اس��ت. اس��تفاده ازنخبگان فرهنگی درخصوص 
مجری گ��ری، بازیگری، نمایش نامه نویس��ی و 
دیگر فعالیت های رادیویی ش��ور و حال فراوانی 
رادرطیف دانشجوایجادکرده است تا بتوان دغدغه 
های فرهنگی دانشگاه را با صدای دانشجو و یا به 

صورت رادیو اینترنتی بیان کرد. 
-هماهنگی باتش��کل های سیاس��ی درخصوص 
برپای��ی مراس��م فرهنگ��ی ازدیگرفعالی��ت های 
مدیری��ت فعالیت ه��ای فوق برنامه  می باش��د. 
برپایی جش��ن های فرهنگی، مذهبی و برگزاری 
مراسم ملی، سیاسی نیازبه یک ارتباط قوی بین 
حوزه دانشجویی وفرهنگی داشت که خوشبختانه 
به وض��وح می توان این حالت رادراین دانش��گاه 

دید. 
- برگزاری اردوه��ای فرهنگی، تفریحی، مذهبی 
یک��ی دیگر از اه��داف این معاونت اس��ت که در 
این راس��تا می توان به برگزاری اردوی منتخبین 
فرهنگی به مش��هد مق��دس واردوی راهیان نور 
اش��اره کرد هرچندفضای برگزاری اردوهای یک 
روزه تفریحی فرهنگی با سیاست آشنایی هرچه 
بیشتر دانشجویان باتاریح،ملیت ومذهب نیزدراین 
دانشگاه بس��یارفعال است که می توان به اردوی 

شیراز- ابیانه واردوی کویرگردی اشاره کرد. 
باهمراه��ی  مذهب��ی  مراس��م  برپای��ی   - 
انجمن ها و تش��کل های دانشجویی به خصوص 
هیأت مذهبی دانشجویی، محمد)ص( رسول اهلل 
ازدیگ��ر اهداف معاونت بوده اس��ت. ایجاد فضا و 
روحیه مذهبی همزمان با مناس��بت های خاص 
ازجمل��ه عزاداری های ماه محرم، ماه رمضان و یا 
نیمه شعبان و وفات وتولدهای مذهبی، ازکارهایی 
بوده که این معاونت به نحواحسن درآن ورودکرده 

وبازتاب بسیارخوبی نیز در بین دانشجویان داشته 
اس��ت. برپایی خیمه دعای عرفه، کاروان س��ینه 
زنی ماه محرم، جش��ن تولد فاطم��ه الزهرا)س( 
یا برگ��زاری دهه فاطمیه ازدیگرفعالیت های این 

معاونت می باشد. 
- همکاری با بس��یج دانش��جویی وتش��کل های 
سیاسی دانش��جویی دربرگزاری مراسم سیاسی 

مذهبی ازجمله تشییع شهدا در فضای دانشگاه 
– برپای��ی بزرگداش��ت حماس��ه دف��اع مقدس 

ویادمان جانبازان و آزادگان
- ش��رکت در اردوهای جه��ادی و ایجاد روحیه 
و فض��ای انتخاباتی درمناس��بت ه��ای مختلف 
 ازدیگ��ر فعالی��ت های ای��ن معاونت اس��ت که 

می توان به آن اشاره کرد. 

نقش و جايگاه فعاليتهاي فرهنگي در ارتقاء 
توانمنديهاي دانشجويان دانشگاه

آقاي دکتر اس��ماعیلي معاون فرهنگي دانش��گاه 
معتقد است دانش��گاهي موفق است که آموزش 
مح��ور، پژوهش گ��را و فرهنگ مدار باش��د، اگر 
رویک��رد حوزه فرهنگ دانش��گاه اینگونه باش��د 
آن��گاه معاون��ت فرهنگ��ي مش��عل دار رس��الت 
روش��ني بخ��ش و تعیی��ن کننده ب��رای تبیین 
مس��یرهاي اصلي و دارای نق��ش مبنایی با دیگر 
 بخ��ش های دانش��گاه خواهد بود ک��ه فی الواقع 
مس��ئولیت ه��ای اصلي یک دانش��گاه اس��ت و 
دانش��گاه بدین وس��یله میتواند به اهداف عالیه 
خود ک��ه تربی��ت نیروهاي علم��ي متخصص و 
برخ��وردار از تعهد و متخلق ب��ه صفات اخالقي 
باش��د، دس��ت یاب��د. به همی��ن منظ��ور حوزه 
فرهن��گ ح��وزه مبنایي اس��ت، از ط��رف دیگر 
براي دانش��گاه حوزه فرهنگ عام��ل تأثیرگذار و 
 روانس��از فعالیتهاي علمي، آموزش��ي و پژوهشي 

است.
دیگ��ر رویکرد ح��وزه معاونت فرهنگ��ی، علمی 
ک��ردن فرهن��گ وبس��ط فرهنگ علمی اس��ت.

حوزه معاونت فرهنگی معتقد اس��ت که فرهنگ 
امري تخصصي اس��ت، نیاز به دانش کافي دارد و 
مس��تلزم مهارت خاصي است. براي برنامه ریزي 
و مدیریت فرهنگ��ي در حال حاضر چارهاي جز 
اس��تفاده از روش هاي علم��ي در حوزه فرهنگ 
نیس��ت زیرا نیازهاي فرهنگي قش��ر جوان بطور 
عام و دانش��جویان به طور خاص م��دام در حال 
گسترش اس��ت تنوع نیازها در حال فزوني است 
تولیدکنن��دگان و ارائه دهن��دگان آثار فرهنگي 

با نیته��ا و مقصودهاي مختلف بس��یار زیادند و 
دانش��گاه به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز باید در 
حوزه فرهنگ از سیاست گذاري و مدیریت جامع 
و برنامه ریزي متناسب با نیازهاي دانشجویان و با 
پوششي فراگیر توأم با رویکرد معنویت گرا وتعالی 

جویانه داشته باشد.

فعاليت هاى كانون قرآن وعترت)ع(:
 یکی ازمهم ترین برنام��ه های معاونت فرهنگی 
توس��عه وتعمی��ق فعالیت ه��ای قرآن��ی ودینی 
دردانش��گاه است که در ذیل به اهم آن اشاره می 

شود.
- انتشار نش��ریه  قرآنی منادی با مطالب جذاب 

قرآنی به صورت فصلنامه؛
-تشکیل گروه پژوهشی ویژه خواهران و برادران 
به ص��ورت جدا گان��ه و ارائه ای��ن پژوهش ها با 
موضوع نام گذاری س��ال ها توس��ط مقام معظم 
رهب��ری ک��ه در ط��ی 14 س��ال متوال��ی واحد 
خوراسگان در سطح منطقه 4 رتبه اول را به خود 

اختصاص داده است.
- برگ��زاری جش��نواره صحیفه س��جادیه )قرآن 
صاع��د( وی��ژه دانش��جویان، اس��اتید و کارکنان 
دربخشهای حفظ ومفاهیم وآثارهنری وپژوهشی

- ارائه بیش از 50 گروه آموزشی درس روخوانی 
قرآن کریم ویژه دانش��جویان خواه��ر و برادر به 
تفکیک جنس��یت ویژه نیم سال های اول،دوم و 
تابس��تان و معرفی اس��اتید خواهر و برادر و تهیه 

منابع تدریس؛
- برگزاری مس��ابقات سراسری قرآن و عترت در 
4 بخش کتبی، ش��فاهی، هنری و پژوهشی ویژه 
دانش��جویات، اس��اتید و کارکنان دانشگاه در سه 

مرحله واحد، منطقه و کشور؛ 
 - برپای��ی نمایش��گاه ه��ای داخلی، اس��تانی و 
بین المللی با موضوع قرآن و دستاوردهای قرآنی 
دانش��گاه )کانون قرآن و عترت دانشگاه در سال 
90 ب��ه عنوان واح��د برتر کش��ور در نوزدهمین 

نمایشگاه بین المللی قرآن تهران شرکت کرد(
- برگ��زاری محاف��ل انس ب��ا قرآن کری��م ویژه 
دانش��جویات در طول ترم و کارکنان دانشگاه به 
صورت جداگانه و تش��کیل کالس های تفس��یر 

قرآن کریم؛
- برگزاری جشنواره های قرآنی و ارتباط با سایر 

نهادها و ارگان های فرهنگی شهر؛
- نصب تابلو های هشداردهنده با مضامین قرآنی 
در معابر دانشگاه و نصب اطالعیه، چاپ بروشور، 
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معاون فرهنگی واحد اصفهان)خوراسگان( از برگزاری همایش 
 مل��ی »س��بک زندگ��ی از منظر ام��ام جعفر ص��ادق)ع(« در 
27 آذر ماه سال جاری همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه 

در این واحد خبر داد.
رضا اس��ماعیلی با اعالم این خبر افزود: جایگاه و موقعیت امام 
جعفر صادق )ع( در تبیین مکتب ش��یعه و گس��ترش تشیع، 
جایگاهی رفیع و بی بدیل است و وجه تسمیه مذهب شیعه به 

مذهب جعفری به دلیل نقش ویژه ایشان است.
اس��ماعیلی در تشریح اهداف این همایش اظهار داشت: اهداف 
همایش »سبک زندگی از منظر امام جعفر صادق)ع(« عبارتند 
از: � تبیین س��بک زندگی ازمنظرحضرت امام جعفرصادق)ع(، 
� ارائ��ه عمل��ی نمونه س��بک زندگی، � تحق��ق عینی و عملی 
 دانش��گاه اس��المی و محوره��ای ای��ن همای��ش به ق��رار زیر 

می باشند: 

- دانشگاه اسالمی ازمنظر حضرت امام جعفر صادق)ع(؛
- اخالق حرفه ای؛

- مدیریت؛
- سیاست؛
- اقتصاد؛

- فرهنگ؛
- تعلیم و تربیت؛

 - نق��د و مناظ��ره درمکت��ب حضرت ام��ام جعفرص��ادق)ع(
»کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی«؛

عضو ش��ورای فرهنگی منطقه 4 خاطر نش��ان ساخت: آخرین 
مهلت ارس��ال مقاالت 30 آبان ماه 92 تعیین ش��ده است و به 
فضل الهی ای��ن همایش در تاریخ 27 آذرماه 92 و همزمان با 
روز وحدت حوزه و دانش��گاه در ت��االر امیرکبیر واحد اصفهان 

برگزار خواهد شد.

 مع��اون فرهنگی واحد اصفهان با اع��الم اینکه پس از داوری 
مق��االت در کمیته علمی، مق��االت برگزیده در همایش ارائه و 
در مجله الکترونیکی ویژه همایش نیز منتشر خواهند شد، ابراز 
داش��ت: عالقه مندان می توانند با مراجعه به س��ایت همایش 
ب��ه نش��انی: http://sadegh.khuisf.ac.ir و یا با رجوع به 
 www.khuisf.ac.ir :سایت اصلی واحد خوراسگان به نشانی
و ورود به صفحه معاونت فرهنگی نس��بت به کس��ب اطالعات 

بیشتر اقدام کنند. 
اسماعیلی گفت: امیدواریم بتوانیم با استعانت از خداوند متعال 
و توس��ل به وجود نورانی امام جعفر صادق)ع(، با برگزاری این 
همایش، گامی هر چند ناچیز در معرفی جایگاه علمی، معنوی 
و مدیریتی رییس مذهب ش��یعه برداریم و سیره آن امام همام 
)ع( را در بع��د فرهنگ نظریه پردازی، فض��ای نقد و گفتمان 

علمی در دانشگاه ها احیا کنیم.

همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه صورت خواهد گرفت:
همایش ملی »سبک زندگی از منظر امام جعفر صادق)ع(« در واحد اصفهان)خوراسگان(

 آخرین مهلت ارسال مقاالت : 92/8/30

بنر، تراکت و پارچه به مناسبت های ملی مذهبی 
با موضوع قرآن کریم؛

 با لط��ف خداوند دانش��گاه درمس��ابقات قرآنی 
همیش��ه رتبه های باال را درس��طح منطقه اخذ 
ک��رده اس��ت و پژوهش ه��ای قرآنی ب��ه مدت 
 چندین سال به طورمستقیم حائز رتبه اول بوده 

است.

فعاليت هاى ستاداقامه نماز دانشگاه:
 درزمینه نماز دانش��گاه حساس��یت های زیادی 
وجود دارد به طوری این س��تاد که درس��ال 91 
رتبه دوم منطقه رابه خوداختصاص داده است. در 
ادامه به اهم اقدامات انجام ش��ده در عرصه اقامه 
نماز و فریضه امر به معروف و نهی از منکر اشاره 

می شود.
- حمایت از پایان نامه های دانشجویی با مضامین 

قرآنی و نماز؛
- برگزاری مراسم اعیاد و وفات ائمه معصومین)ع(؛
- برگزاری نمایش��گاه آثار هنری با موضوع نمازو 
حجاب و عفاف ویژه اساتید دانشجویان و کارکنان 

دانشگاه در سطح منطقه؛
- برگزاری مراسم جشن تکلیف فرزندان پرسنل 

و اساتید؛
- برگزاری مسابقه نقاشی و یژه فرزندان اساتید و 

پرسنل دانشگاه با موضوع نماز؛
- تش��کیل کانون جرعه ن��ور و کانون مهدویت و 
شرکت در جلسات اس��تانی نماز وامر به معروف 

و نهی از منکر؛
- تبلیغات و ثبت نام و انجام تمامی مراحل برای 

عمره مفرده دانشجویی؛
- برگزاری کارگاه های آموزش��ی ویژه پرس��نل 

دانشگاه در حوزه های قرآن و نماز؛
- انتش��ار نشریه تخصصی بش��ری بصورت سال 

نامه؛
 - تاس��یس و تجهی��ز نم��از خان��ه در تمام��ی 

دانشکده ها و تشویق پرسنل، اساتید و دانشجویان 
در امر اقامه نماز؛

ازدیگر واحدهای فعال دردانش��گاه دفتر فرهنگ 
اس��المی م��ی باش��د پاس��خگوئی به س��واالت، 
ابهامات و ش��بهات دانش��جویان ازجمله اقدامات 
موث��ر دفتر فرهنگ اس��المی به ش��مارمی آید. 
عضویت معاون فرهنگی ومس��ئول دفتر فرهنگ 
اس��المی درکمیته فرهنگ و ارش��اد دانش��گاه و 
بح��ث وگفتگ��و و ارائ��ه خدمات مش��اوره ای به 
دانش��جویان معرفی ش��ده به کمیت��ه انضباطی 
 ازدیگ��ر اقدام��ات ن��وآوری فرهنگ��ی به ش��مار 
می آید. انتش��ار ویژه نامه های مذهبی وشرکت 
درجلس��ات مربوط به نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانش��گاههای آزاد اسالمی وبرگزاری 
گفتمان های دینی از دیگر اقدامات دفترفرهنگ 

اسالمی دانشگاه می باشد.
در زمین��ه فعالی��ت های ف��وق برنامه ب��ا اتخاذ 
راهبرد مش��ارکت فعال دانشجویان خوشبختانه 
درعرص��ه هنری رخدادهای مهم��ی اتفاق افتاده 
است. تشکیل گروه س��رود و نغمه های اسالمی 
در دانش��گاه که برنامه های متعدد در قالب گروه     
س��مفونیک درس��طح ش��هر اصفهان و دانشگاه 
اجرا کرده اس��ت ازجمله رخدادهای هنری مهم 

دردانشگاه بوده است.
هن��ری  بارویک��رد  ارزش��مند  ازدیگراقدام��ات 
تش��کیل و راه اندازی گروه تئاتر همای س��عادت 
اس��ت. ازجمل��ه برنامه ه��ای موفق ای��ن گروه 
اجرای تئاترموس��م عاش��قی بامحوریت فرهنگ 
عاش��ورایی و عالوه برتئاترمذکور اجرای نمایش 
اوهام با محوریت آس��یب های اجتماعی و اعتیاد 
 اس��ت. برگزاری چندی��ن تئاترخیابان��ی ازجمله 
برنامه هایی بوده است که از استقبال دانشجویان 

برخوردار شده است. 
ح��وزه  ف��رد  ب��ه  منحص��ر   ازدیگراقدام��ات 
فعالیت های فوق برنامه ساخت وتولید فیلم نیمه 

بلند»همه ماتنهائیم« است این فیلم با محوریت 
اعتیاد و مش��کالت دانشجویان درفضای ارتباطی 
باسناریو، کارگردانی وبازیگری دانشجویان واحد 

خوراسگان تولید شد. 
برگ��زاری گفتمان ه��ای دانش��جوئی، برگزاری 
کرس��ی های آزاداندیشی ونشس��ت های علمی 
و فرهنگ��ی و دین��ی بامش��ارکت تش��کل ها و 
 هیئت های دانش��جویی و بس��یج دانش��جوئی را 
می توان جزء نقاط قوت حوزه فرهنگی درسطح 

دانشگاه های استان دانست. 
تولی��د نش��ریات متع��دد دانش��جویی، برگزاری 
 آم��وزش ه��ای فرهنگ��ی ازجمل��ه ف��ن بیان، 
فعالیت های کانون فیلم و  نقد فیلم های متعدد 
در دانش��گاه ازجمله فیلم آرگ��و از اقدامات مهم 
مدیری��ت فعالیت ه��ای فوق برنامه بوده اس��ت. 
اخذ رتب��ه اول در جش��نواره هن��ری منطقه به 
مدت 3س��ال به طور مس��تمر از دیگر افتخارات 
 ح��وزه فرهن��گ در دانش��گاه بوده اس��ت. همه 
توفیق ها ناشی از عنایات الهی و توجهات حضرت 
ولی عصر)عج( می باشد و در وهله بعد حمایت ها، 
هدایت ها و نظارت ریاست محترم و همکاری های 
هیئت رئیسه محترم وکارکنان شریف کانون های 
 فرهنگی، هنری وتشکل های دانشجوئی، بسیج و 
 هیئ��ت ه��ای دانش��جویی وهمه دانش��جویان 

می باشد.
در ادام��ه فعالیت های ای��ن مدیریت می توان به 
تاسیس کانون رادیو دانشجو)باران( اشاره کرد که 
برای اولین بار در س��طح دانشگاه های کشور این 
کار انجام می شود. از مهمترین اهداف این کانون 
رس��اندن پیام دانش��گاه به گوش مردم از طریق 
صدای رادیویی می باشد. کانون خبرنگاری )خبر 
برت��ر( و کانون خوشنویس��ی از دیگر کانون های 
این مدیریت می باش��ند که مش��غول به فعالیت 

هستند.

 فعاليت هاى ستاد احياء امر به معروف ونهى 
از منكر دانشگاه:

- فعال سازی کانون های شهروند مسئول باهدف 
و توس��عه فرهنگ امر به مع��روف و نهی از منکر 

دانشگاه؛
- انجام امورثبت نام دانشجویان ورودی جدید؛

- اجرای دس��تورالعمل های ارجاعی توسط ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه؛

- دعوت ازسخنرانان وتشکیل میزگرد با موضوع 
حجاب و عفاف در دانشگاه؛

- برگزاری نمایشگاه آثارهنری با موضوع حجاب 
وعفاف در دانشگاه؛  

 
برنامه ه�اي فرهنگي آينده ح�وزه معاونت 
واح�د  اس�المي  آزاد  دانش�گاه  فرهنگ�ي 

اصفهان )خوراسگان(:
این برنامه با برنامه هاي راهبردي حوزه معاونت 
فرهنگي، سیاست هاي فرهنگي دانشگاه و منطقه 
4 ضمن مالحظه ظرفی��ت ها و توانمندي هاي 
خاص دانشگاه خوراس��گان و استفاده از قابلیت 
 هاي علمي اساتید، دانشجویان و کارکنان با جهت 
ایم��ان افزای��ي، معنویت گرای��ي و هویت یابي 
همراه با ایجاد نش��اط و بالندگي در قش��رهاي 

دانشجویي متناسب است.
هدف اصلي برنامه هاي فرهنگي، پژوهش محوري 
و تأکید براي استعدادیابي فرهنگي است بهطوري 
 که بتوانیم اس��تعدادهاي فراوان دانش��جویي در 
حیطه هاي مختل��ف فرهنگي از جمله فرهنگ 
دین��ي، فرهن��گ اجتماعي و فرهن��گ هنري و 
تفریحي، ورزشي را شناسایي کند و دانشجویان 
از آموزش هاي مناسب برخوردار شوند و بتوانند 
مه��ارت ه��اي اجتماعي و تربیت��ي الزم را اخذ 
کنند ت��ا در آینده ب��ه عنوان ی��ک عضو فعال، 
مس��ئول، مؤثر و کارآمد درعرصه هاي مختلف 

مشارکت جدي داشته باشند.
مه��م ترین برنامه آینده حوزه فرهنگی ترس��یم 
نقش��ه جامع فرهنگی اس��ت. نقشه جامع عالوه 
برن��گاه اس��تراتژیک ب��ه آین��ده فعالی��ت های 
فرهنگی دردانش��گاه، سیاس��ت ه��ا، راهبردها، 
اقدام ها و برنامه های آینده فرهنگی را مشخص 

خواهدکرد. 
نقش��ه جامع افق چش��م انداز دانش��گاه را برای 
1404 هجری شمس��ی مش��خص می کند. این 
نقش��ه دارای س��ه محوردانش��جویی، استادان 
وکارکنان اس��ت ان شاءا... با ترسیم نقشه جامع 
فرهنگ��ی فعالی��ت ه��ای فرهنگی دردانش��گاه 
دردوبعد کمی وکیفی ارتقا خواهد یافت. از دیگر 
برنامه ه��ای آینده اجرای برنام��ه موج آفرینی 
ارزش��های قرآنی درس��طح خانواده دانش��گاهی 
اس��ت. این طرح براس��اس تکنیک موج آفرینی 
که ازجمل��ه ابزاره��ای نودرگس��ترش فرهنگ 
دینی اس��ت، طراحی شده اس��ت. براساس این 
تکنیک به تع��داد هفته های س��ال، 52 ارزش 
 قرآنی اس��تخراج شده ودانش��جویان، استادان و

خان��واده های آن��ان محت��وای موردنظردرقالب 
مقاله، فیلم، تئاتر، داستان، شعر و جمالت کوتاه، 
نقاش��ی، یا هر اثر هنری دیگ��ری تولید خواهد 
شد. و در پایان جشنواره ای دراین زمینه برگزار 
خواهد شد. هدف اصلی این پروژه بردن قرآن به 
صحنه زندگی جامعه دانش��گاهی است. از دیگر 
برنامه ها نهادینه کردن و اس��تمرارکانون تعامل 
خانواده با دانش��گاه اس��ت. راه اندازی کانون که 
جزء ابتکارات دانشگاه می باشد با هدف برقراری 
ارتباط و تعامل دانش��گاه با خانواده دانشجویان 
درزمینه های آموزش��ی، فرهنگ��ی و اجتماعی 
 و خدم��ات مش��اوره ای اس��ت. در برنامه های 
نشس��ت های متعددی با حضور اولیا و استادان 

تشکیل خواهد شد. 

از س��وی معاونت فرهنگی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفه��ان )خوراس��گان(، به منظ��ور تجلی��ل از فعاالن 
فرهنگ��ی این واحد، مراس��می در س��یزدهمین روز از 

شهریور ماه92 برگزار شد.
در ای��ن آیین ک��ه به منظور تجلی��ل از فعاالن فرهنگی 
برگزار ش��ده بود، دانش��جویان فعال فرهنگی به همراه 

خانواده های خود حضور یافته بودند.

از مهمان��ان ویژه ای��ن آیین می توان به حجه الس��الم 
و المس��لمین راش��د یزدی و آقای دکتر نجفی )معاون 
پژوهش��ی دانشگاه(، اشاره کرد. مراس��م با قرائت آیاتی 
 چن��د از کالم نوران��ی وح��ی آغاز ش��د و با س��خنرانی 
حجه السالم و المسلمین راشد یزدی مزین گشت و نیز 
با خوش آمدگویی توس��ط جناب آقای دکتر اسماعیلی 

)معاون فرهنگی دانشگاه(، ادامه یافت.

از برنام��ه ه��ای ای��ن جش��ن م��ی ت��وان ب��ه تئاتری 
 ک��ه در قال��ب طن��ز اجرا ش��د و خن��ده را ب��ر صورت 
خانواده های محترم نشاند اشاره کرد. برنامه اجرای موسیقی 
 س��نتی و اجرای رادیویی از دیگر بخش های این جشن 

بود.
ش��ایان ذکر اس��ت در این جشن نشریه ای تحت عنوان 
نش��ریه آفتاب مهربانی، ویژه جش��ن فع��االن فرهنگی 

خدم��ت خانواده های محترم عرضه ش��د، ک��ه در این 
 نش��ریه گزارش��ی از فعالی��ت های فرهنگی ارائه ش��ده 

بود.
این مراس��م با تجلیل از فعاالن فرهنگی توسط معاونت 
فرهنگی، مدیریت فوق برنامه و تعدادی از خانواده های 
فرهنگ��ی به نمایندگی اولیاء حاضر با اهدای لوح تقدیر، 

شاخه گل و کارت هدیه پایان یافت.

جشن تجلیل از فعاالن فرهنگی



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  چهاردهم
8 شهریور ماه 1392

 اشاره:
دنیای درون انس��ان، بس��ی عجیب و 
وسیع و تحسین انگیز است، بعضی در همان 
پی��چ اول می مانند و از حرکت می ایس��تند و 
ذائق��ه آنان از ش��یرینی و ل��ذت توانائی های 
همه جانبه خدا دادی بهره ای نمی برد و برخی 
دیگر هفت شهر عشق را طی می کنند و آنقدر 
محو این بی کران پر نعمت می شوند که قابل 

تصور نیست. 
صفحه اختراعات نسیم دانشگاه اغلب با چنین 
نمونه هایی س��رو کار دارد و چه نیکوست که 
دانش��جویان عزیز ما س��ری هم به این فصل 
ش��کفتن ها بزنند و توانای��ی های خود را باور 

کنند. 
مهن��دس عبدالرض��ا اقت��داری نائین��ی، مرد 
خس��تگی ناپذی��ر عرصه دان��ش و پژوهش و 
نوآوری در این ش��ماره مهمان ماست.  توصیه 
می کنیم خواننده این بخش باش��ید اطمینان 

داریم پشیمان نخواهید شد. 

تولید علم و فناوری، بزرگترین رسالت دانشگاه    انتصاب مدیر گزینش دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان

 ب��ه گزارش خبرنگار آنا از اصفهان؛ احمد علی فروغی ابری رئیس واحد اصفهان و 
دبیر هیأت امنای استان، در مراسم معارفه مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان گفت: گزینش کلیدی ترین مس��أله دانشگاه و مسؤولیت این بخش بسیار 

خطیر و سنگین است.
وی افزود: امروزه در جهان، موضوع منابع انسانی از ارزش و اهمیت باالیی برخوردار 

است و شاید بتوان گفت کمیاب ترین چیز، نیروی انسانی واجد صالحیت است. 
 فروغی ابری با بیان اینکه ارزش نیروی انسانی سالم و کارآمد از طال هم باالتر است، 
خاطر نش��ان ساخت: اگر نیروی انسانی سالم نباشد و صالحیت نداشته باشد همه 

چیز به تاراج خواهد رفت.
رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان در تشریح معیارهای انتخاب فرد سالم 
و کارآم��د گفت: فردی را که ب��رای انجام وظایف اجتماعی گزینش می کنیم باید 
از تربیت اجتماعی باالیی برخوردار باشد، باید شخصیت افراد به گونه ای باشد که 
جذابیت داش��ته باش��ند و اگر مردم به چنین فردی مراجعه کنند از مراجعه خود 
رضایت داشته باشند نه اینکه از مراجعه به وی ابراز ندامت کنند و از پیگیری امور 

خود نزد وی مأیوس و نا امید باشند.
 دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان افزود: در این خصوص اصالت 
خانوادگی هم از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، چه بسیار خانواده های اصیلی که 
فرزندان سالم به جامعه تحویل می دهند و در نقطه مقابل خانواده هایی هم هستند 

که نیروی مخرب و ناسالم به جامعه تحویل می دهند.
فروغی ابری اظهار داشت: رفتارها و گذشته فرد هم در گزینش نیروی انسانی باید 
مد نظر قرار گیرد کما اینکه میزان و نوع تحصیالت هر فرد هم متناسب با کاری که 

برای آن کار گزینش می شود، باید مورد توجه باشد.
رئیس واحد اصفهان با تأکید بر اینکه ما در یک کشور اسالمی زندگی می کنیم و 
دین رسمی مردم این کشور اسالم و مذهب شیعه جعفری است، توجه به دیدگاه 
های اعتقادی و ویژگی های اخالقی را از دیگر شاخصه های مهم در گزینش نیروی 
انسانی برش��مرد و افزود: دیدگاه های عقیدتی فرد باید مورد توجه باشد، به عالوه 
خلق و خوی انس��ان ها هم از جایگاهی مهم برخوردار اس��ت، انسان های صبور و 
بردبار برای پذیرش مس��ؤولیت های اجتماعی مناسب ترند اما افراد تند و عصبانی 
نمی توانند در مسؤولیت های اجتماعی قرار گیرند زیرا باعث نارضایتی خواهند شد.

  دبیر هیأت امنای دانش��گاه آزاد اس��المی اس��تان اصفهان گف��ت: توجه به مزاج 
انس��ان ها هم در فرآیند گزینش باید مورد توجه باش��د افرادی که دموی مزاج اند 
خیلی زود عصبی می شوند اما انسان های سوداوی غالباً منطقی و با حوصله هستند.

مؤس��س واحد اصفهان، داشتن تعصب سازمانی را از دیگر معیارها در انتخاب فرد 
شایسته دانست و افزود: اگر فردی خود را مدیون نظام و سازمان متبوع خود بداند 
با عالقه و تالش خالصانه تری به ارائه خدمت می پردازند، حال آنکه نیروهایی که 
نسبت به نظام اسالمی و سازمان متبوع، خود را مدیون ندانند از کارآمدی پایینی 

برخوردارند و بلکه صدمات جدی را وارد خواهند نمود.
 فروغی ابری در ادامه سخنان خود با این بیان که اگر انتخاب اصلح صورت پذیرد 
هم خود فرد و هم جامعه از این انتخاب بهره مند خواهند ش��د گفت: اگر انتخاب 
و گزینش خوبی نداشته باشیم و امور را بدست کسی بسپاریم که مناسب آن کار 

نباشد، اولین ضربه را به خود فرد زده ایم.
دبیر هیأت امنای استان اصفهان در پایان با اشاره به تشکیل هیأت امنای استانی، 
تشکیل گزینش استانی را اقدامی شایسته برای تسریع در امور واحدهای دانشگاهی 
 دانس��ت و انتخاب س��ید هادی نیکزاد الحس��ینی را به عنوان فردی صبور، عادل، 
مردم دار و پرتالش در س��مت مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، 

انتخابی شایسته قلمداد نمود.
در این مراس��م که با حضور تعدادی از رؤس��ای واحد و با شرکت مدیران گزینش 
واحدهای دانشگاهی استان اصفهان خلیفه سلطانی دبیر منطقه 4 ضمن تشکر از 
رئیس واحد اصفهان)خوراسگان(، گفت: تعیین مدیر گزینش استانی پس از انتخاب 
مدیر حراست اس��تانی، در راستای تکمیل ساختار اس��تانی دانشگاه آزاد اسالمی 
صورت می گیرد و در آینده نیز ش��اهد انتخاب بازرس دانشگاه آزاد اسالمی استان 

خواهیم بود.
دبیر منطقه 4 خاطر نشان ساخت: انتخاب صحیح نیروی انسانی نه تنها مهم ترین 
عامل در بالندگی سازمانی است بلکه از وارد شدن صدمات در یک سازمان جلوگیری 

خواهد کرد.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهاردهم 
9 شهریور ماه 1392

آشنايى با مهندس عبدالرضا اقتدارى نائينى 
عبدالرضا اقتداری، مدرك کارشناس��ی خود را در س��ال 1371  در رشته زراعت و 
اصالح نباتات از دانشگاه صنعتی اصفهان دریافت کرده است وی مقطع کارشناسی 
ارشد را نیز در سال 1375  در دانشگاه شیراز گذرانده و با ورود  پر نشاط به میدان 
عمل و پژوهش فعالیت های خود را پی گرفته است، حضور در کارگاه های متعدد 

در سایر کشورها  از او شخصیتی برجسته و توانمند ساخته است.
ایش��ان در حوزه فعالیت های نظری و دانش��گاهی تدریس می کند دروس مختلف 
رش��ته کشاورزی و همچنین مش��اوره پایان نامه های کارشناسی ارشد را بر عهده 
دارد و در تش��کیل و اداره کارگاه های مختلف از جمله، س��ازمان جهاد کش��اورزی 

همکاری های مستمری دارد.
فعاليت هاى اجرايى 

دبیر کمیته کش��اورزی و منابع طبیعی ش��هرك علمی و تحقیقاتی اصفهان، عضو 
هیأت علمی دانشکده کشاورزی واحد اصفهان )خوراسگان(، مسئول راه اندازی مرکز 
تحقیق��ات و آموزش تولیدات گلخانه ای، مدی��ر مرکز تحقیقات و آموزش تولیدات 
گلخانه ای، مسئول راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه، عضو کار گروه 

کش��اورزی و منابع طبیعی اس��تان اصفهان، همکار علمی سازمان جهاد کشاورزی 
 استان اصفهان و ارائه ایده وهمکاری در راه اندازی رشته جدید علوم باغبانی با گرایش 
تولیدات گلخانه ای از جمله فعالیت های علمی و اجرایی ایشان به حساب می آید. 

فعاليت هاى پژوهشى، طرح ها و مقاالت 
طرح و مقاالتی که ایش��ان تاکنون ارائه داده است نزدیک به ده مقاله می باشد که 
جملگی پتانسیل عملیاتی داشته وگره گشای مشکلی از مشکالت کشاورزی است. 
 ام��ا ایش��ان طرح ها و مقاالت متعدد دیگری هم در دس��ت اج��را دارد که عناوین 

مهم ترین  آنها به شرح زیر است:
- اس��تفاده از زئولی��ت به عنوان کود کن��د رهاکنند )SRF( عناص��ر به ویژه آهن 

درکاشت بدون خاك؛ 
 )simulation( 4 طرح مستقل در زمینه  مدل سازی آبیاری و شبیه سازی آن -
در روابط بین درجه حرارت برگ و پتانس��یل آب در خاك ) نیاز آبی ( در محصول 

خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و توت فرنگی؛ 
- تولید بذر پارتنوکارپ خیار گلخانه ای مش��ترك با س��رکار خانم دکتر گل آبادی 

)طرح منتخب جشنواره علم تا عمل از استان اصفهان(؛ 

 صد در صد بذر گلخانه های وارداتی است و این روند باید 
تغییر کند زیرا هزینه هنگفتی به کشور تحمیل می کند به 

طوری که به عنوان مثال هر کیلوگرم بذر گوجه فرنگی، 160 
میلیون تومان هزینه دربردارد و اگر هزینه سایر بذرها را هم 

به حساب آوریم به ضرورت ایجاد تحول در تولید بومی بذرهای 
مورد نیاز گلخانه ها بیشتر پی می بریم.

تولید علم و فناوری، بزرگترین رسالت دانشگاه   

مهندس اقتداری گفت عالوه بر طرح های یاد شده تاکنون 
دست کم چهار اختراع ثبت شده دارم که اجماالً هر یک از 

آنها را معرفی می کنم:
- دستگاه تش��خیص زمان آبیاری از طریق درجه حرارت 
برگ، که مش��ابه خارجی ندارد و با س��رعت بس��یار باال و 
کمتری��ن هزینه و دقت بس��یار خوب می ت��وان در زمان 
مناس��ب آبیاری را مش��خص کند و چ��ون طراحی آن به 
نحوی انجام می ش��ده که قیمت مناسبی دارد کشاورزان 
می تواند در جیب خود یکی از این دس��تگاه ها را داش��ته 

باشند. 
ایش��ان یادآور ش��د در ح��ال حاضر به اتف��اق چند نفر از 

هم��کاران گ��روه کامپیوتر مش��غول طراحی و س��اخت 
دستگاهی هستیم که فناوری این اختراع را از طریق تلفن 
همراه ممکن می س��ازد. حس��ن این کار در آن است که 
هزینه تمام ش��ده دس��تگاه برای کاربران به شدت کاهش 
خواهد یافت و اس��تفاده از امکانات آن را بس��یار تسهیل 

خواهد کرد. 
2- تولید کالت آهن با استفاده زئولیت، کالت آهن قیمت 
زی��ادی دارد به طوری که هر کیلو گرم آن حدود 50 هزار 
تومان به فروش می رش��د ما توانس��تیم نوعی از کالت را 
با اس��تفاده از زئولیت تولید کنیم که ضمن دوام بیش��تر 
در خ��اك قیم��ت هر کیلو گ��رم آن 500 تومان بیش��تر 

نباش��د یعنی یک صدم قیمت فعلی، پروتکل تولید آن را 
هم اکنون تحویل س��ازمان جهاد کشاورزی قرار داده ام و 

امیدوارم به زودی شاهد تولید انبوه آن باشیم. 
3- مخلوط کن محیط های کاش��ت بدون خاك که بدون 
آسیب رس��اندن به محیط کاش��ت به طور یکنواخت و با 

سرعت زیاد کار اختالط را انجام می دهد.
4- پنجره های خاص گلخانه ای با عنوان »پنجره های باز 
و بکسل« در حال حاضر در گلخانه ها از ریل و چرخ دنده 
در گلخانه ها استفاده می شود که خیلی زود دچار مشکل 
 می ش��ود. این ط��رح را برای دوام بیش��تر ارائه دادیم که 
هم اکنون در گلخانه های دانشگاه از آن استفاده می شود. 

معرفی اختراعات:

او معتقد اس��ت راه توسعه دانشگاه آزاد، ورود به عرصه 
فن��اوری اس��ت که با توج��ه به مش��کالت پیش روی 
دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی غیر دولتی اگر 
به این عرصه ورود پیدا نکند با مشکالت عدیده ای در 

آینده مواجه خواهد بود. 
وی در تش��ریح تولی��د فن��اوری یاد آور ش��د: فناوری 
یعن��ی تولید نیازهای کش��ور از طریق عل��م، رفع این 
نیازها ش��امل فرآیندهای پیچیده ای اس��ت که افراد 

 ع��ادی جامعه ت��وان رف��ع آن را ندارند چ��ون نیاز به 
 مجموعه ای از علوم و توانائی ها دارد. در سطح دنیا هم 
 دانش��گاه ه��ا هس��تند که به رف��ع ای��ن نیازها همت 
می گمارند. دانشگاه به عنوان موتور توسعه کشور عمل 
م��ی کنند و دولت ها توانایی توس��عه را با این مفاهیم 
ندارند. بنابراین دانش��گاه ها پیشتاز توسعه به حساب 
می آیند و توانس��ته اند نقش مؤثری هم در این زمینه 
 ایفا کنند و اگر ما بتوانیم نقش آفرین این میدان باشیم 

دانش��گاه ها و کشور هر دو پیشرفت می کنند و موفق 
خواهند شد.

 مهن��دس اقتداری در پای��ان باز ه��م از حمایت های 
ب��ی دریغ دکتر فروغ��ی قدردانی ک��رد و تأکید نمود: 
حقیقت��اً اگ��ر اراده و همت و پش��تیبانی ایش��ان نبود 
 تحقق دس��تاوردهای فعلی دانشگاه اساساً  امکان پذیر 
نمی ش��د و بنده ب��ه ش��کوهمندی و ارزش کاری که 

ایشان کرده اند، شهادت می دهم. 

 مهندس اقتداری در پایان پیشنهاد مهمی را مطرح کرد:

تالیفات

مهندس اقتداری نائینی تاکنون دو کتاب با عناوین: 
- فنون پیشرفته در مدیریت گلخانه 

- فنون پیشرفته در مدیریت کاشت بدون خاك به تالیف 
رسانده و همچنین یک طرح نظری کالن از سوی ایشان 

ب��ا عنوان:» تحول تولید غالت در کش��ور از طریق تغییر 
ساختار فتوسنتزی به الگوی چهارکربنه« ارائه شده است.

مهن��دس اقتداری در خصوص ش��روع همکاری خود با این واحد دانش��گاهی گفت: 
من در ش��هرك علمی – تحقیقاتی اصفهان فعالیت داش��تم. پس از آنکه آقای دکتر 
فروغی با کارهای بنده آشنایی پیدا کردند مرا به این واحد دانشگاهی دعوت کردند. 
از آنجا که ش��رایط فراهم نبود و از نحوه امکانات و همکاری این واحد دانشگاهی نیز 
اطالعاتی نداش��تم در پذیرش این دعوت مردد بودم تا اینکه در فاصله اندکی دوباره 
ایش��ان این پیش��نهاد را مطرح کردند. در آن زمان طرحی داشتم با عنوان »تأسیس 
مرکز تحقیقات و آموزش تولیدات گلخانه ای« که به اس��تانداری اصفهان ارائه کرده 
بودم. ایش��ان خواس��تند که بیایم و این طرح را با حمایت شخص خودشان در واحد 
اصفهان )خوراسگان( به اجرا درآورم. در سال 1380 طی حکمی مسئولیت راه اندازی 
این مرکز را به بنده محول کردند. از آنجا که بودجه ای برای این کار وجود نداش��ت 
با ارتباط های خوبی که رییس دانشگاه با مسئوالن اجرایی استان داشت با اخذ وام، 
عمده هزینه های این کار تأمین ش��د و جالب آنکه به جز آقای دکتر فروغی تقریباً 
بقیه مس��ئوالن وقت دانش��گاه با انجام این پروژه مخالف بودن��د و همکاری مطلوبی 
انجام نمی شد اما با پیگیری و مداومت توانستیم به لطف خدا مشکالت را حل کنیم. 
ما در طرح اولیه، حداقل تحقق دو راهبرد را پیش بینی کرده بودیم، یکی تولید بذر 
بود با این تحلیل که صددرصد بذر گلخانه های ایران وارداتی اس��ت و این روند باید 
تغییر کند زیرا هزینه هنگفتی به کشور تحمیل می کند به طوری که به عنوان مثال 
هر کیلوگرم بذر گوجه فرنگی تا یکصد و شصت میلیون تومان به فروش می رسد و 

دوم آموزش کارشناسان و گلخانه داران. 
وی افزود: ایده دیگر بنده ایجاد ) اولین مرکز رش��د واحدهای فناوری( در دانش��گاه 
های آزاد کش��ور بود برای این کار هم حکمی دریافت کردم آن هم در ش��رایطی که 
دولت وقت با دانشگاه آزاد همکاری مناسبی نداشت که با پیگیری آقای دکتر فروغی 
و اینجان��ب وق��ت مالقاتی از معاون فناوری وزیر علوم گرفتی��م در آنجا طرح را ارائه 
دادیم و به طور بی سابقه ای هم مجوز تأسیس مرکز دریافت شد و هم قبول کردند 
که هزینه های آن را پرداخت کنند. س��ال بعد که آقای دکتر جاس��بی به این واحد 
آمده بود، مرکز رش��د کارش را آغاز کرده بود از بنده س��ؤال کرد که ما نتوانسیتم در 

سطح دانشگاه آزاد مجوز بگیریم شما چگونه به این مهم دست یافتید ؟!
به هر حال با توجه به اعتبار تخصیص یافته از س��وی وزارت علوم از طریق س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و ایجاد ارتباط با دو نفر از معاونان آن که دارای آشنایی قبلی 

بودند، هزینه های مورد نیاز تأمین شد. 
پ��س از راه ان��دازی مرکز تحقیقات گلخانه ای، به این فکر افتادم که رش��ته ای هم 
در این زمینه تأس��یس کنیم. از این ایده هم استقبال شد ودر دانشکده کشاورزی با 

مس��اعدت دیگر همکاران ما این رشته را معرفی کردیم و با پیگیری زیاد به تصویب 
رس��اندیم به طوری که هم اکنون تنها دانش��گاهی هس��تیم که این رش��ته دانشجو 

پذیرش می کنیم. 
مهندس اقتداری خاطر نشان کرد، وجود این مرکز سبب شد تا ایده های بعدی یکی 
پس از دیگری مطرح شود، کارهای پژوهشی اوج گرفت.اکثر طرح های اینجانب برون 
دانش��گاهی اس��ت چون به خوبی می دانم که گلوگاه ها و مشکالت کشاورزی استان 
و کش��ور کجاست و بر اساس آن طرح ارائه می دهیم و با منطقی که به لحاظ عینی 

وجود دارد امکان همکاری های بیشتر و جذب بودجه فراهم می شود. 
عضو هیئت علمی دانش��کده کش��اورزی یاد آور شد بنده در کارهایم هدف خاصی را 
دنبال می کنم و آن رس��یدن به فناوری اس��ت یعنی دنبال آنم که با طرح هایم به 

فناوری جدیدی برسیم و مفهوم تولید علم هم همین است.
طرح تولید بذر خیار گلخانه ای در جشنواره علم تا عمل ریاست جمهوری به عنوان 
طرح برتر انتخاب و معرفی ش��د. به همراه این طرح یکی از اختراعات ثبت ش��ده ام 
نیز در خصوص تش��خیص زمان آبیاری از طریق درجه حرارت برگ گیاه، در المپیاد 

مخترعان کشور مدال طال گرفت.
پرداختن به این کارها تا حدی مرا به خود مش��غول کرده که به جای ادامه تحصیل 

اولویت کار خودم را به نتیجه رساندن این طرح ها قرار داده ام. 
این مخترع موفق افزود: با توجه به تجربه موفق در تولید بذر خیار گلخانه ای، طرح 
دیگری را در زمینه تولید بذر ده گیاه دیگر در کش��ور ارائه کرده ایم که برای اجرای 
آن حدود 2میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است که آن را به تصویب 
رسانده ایم و منتظر دریافت قسط اول آن هستیم تا این پروژه اساسی را آغاز کنیم. 
از آنجا که  دانشگاه آزاد یک مرکز غیر دولتی به حساب می آید مقرر شد تا تخصیص 
این بودجه از کانال  س��ازمان جهاد کش��اورزی و همکاری مدیریت راهبردی ریاست 
جمهوری صورت گیرد ولی مهم آن است که فرآیند این کار دشوار به نتیجه رسید و 

این طرح به عنوان یکی از اولویت های نخست کشاورزی استان پذیرفته شد. 
الزم به ذکر اس��ت که هزینه س��الیانه خرید این ده بذر در کشور بالغ بر 300 میلیون 
دالر است که تولید اندکی از آن هم صرفه جویی بزرگی برای کشور به حساب می آید. 
طرح دیگری هم تحت عنوان »تغییر ساختار فتوسنتزی گندم«  که یک طرح کالن 
مل��ی به حس��اب می آید و اج��رای آن می تواند انقالبی در تولی��د گندم که از اقالم 
استراتژیک کشاورزی کشور محسوب می شود، به وجود آورد. کار تصویب این طرح 
به دلیل هزینه سنگینی که در بر دارد با سرعت کمی پیش می رود اما مطمئناً اجرای 

آن موفقیت عظیمی برای کشور در بر خواهد داشت. 

مروری بر فرآیند تکامل 



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  چهاردهم
10 شهریور ماه 1392

نهمین نمایشگاه کتاب اصفهان 4 تا 9 شهریور ماه جاری در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان به 
کار خود پایان داد.

در این نمایشگاه 350 ناشر برتر اصفهان و 7 نماینده از ناشران خارج از کشور در مدت شش روز و در دو سانس صبح 
و بعدازظهر تازه ترین تولیدات خود را در حوزه نشر به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه در قالب 500 غرفه متنوع به 

ارائه کتب در زمینه های مختلف موضوعی به نمایش درآمد.
در طی برگزاری این نمایشگاه آیت ا... طباطبایي نژاد نماینده ولي فقیه و امام جمعه اصفهان در نمایشگاه کتاب 

اصفهان حضور یافت و از غرفه هاي این نمایشگاه بازدیدي کردند.
گفتنی است دربازدید حجه االسالم والمسلمین احمدسالک رییس کمیسیون فرهنگی ونماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی ازنهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان اصفهان،حجه االسالم والمسلمین محمد قطبی 

مدیرکل فرهنگ وارشاداسالمی استان اصفهان وجمعی ازدست اندرکاران این نمایشگاه وی را همراهی کردند.
انتشارات واحد خوراسگان نیز با بیش از 250 عنوان کتاب حضور فعالی در این نمایشگاه داشت که مورد توجه 

حاضران قرار گرفت.

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز 
منطق��ه ای اطالع رس��انی علوم و فناوری، دکتر مهراد سرپرس��ت 
پایگاه اس��تنادی علوم جهان اسالم اس��امی 20 دانشمند پر تألیف 
ایران در حوزه علوم انس��انی که مقاله های آنان در نش��ریات معتبر 

کشور چاپ و در SCI  نمایه سازی شده را معرفی کرد.
بر اساس این گزارش دکتر محسن گل پرور از دانشگاه آزاد اسالمی 
واحداصفه��ان ) خوراس��گان ( رتبه هفتم این ارزیابی را به دس��ت 

آورده است.
دکتر مهراد  در این زمینه خاطرنش��ان کرد : معموالً گفته می شود 
که اعضای هیأت علمی و پژوهش��گران رشته های علوم انسانی در 
حالیکه به نش��ر مقاالت تحقیقی عالقه مند هستند، بیشتر فعالیت 
ه��ای خ��ود را در قالب کت��اب انجام می دهند، ای��ن نظر تا حدود 
زیادی منطقی و علمی اس��ت اما تعداد مجالت علمی – پژوهش��ی 
رش��ته های علوم انسانی مصوب کمیسیون نش��ریات وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری که نزدیک به 600 عنوان مجله فارس��ی اس��ت 
نش��ان می دهد که تعداد این نش��ریات از مجالت سایر رشته های 
دانش��گاهی بیشتر است و کس��ب مجوز انتش��ارات مجالت علمی 
نش��ان دهنده ظرفیت های علمی در خور توجهی اس��ت که اینک 
در رشته های علوم انسانی وجود  دارد، کل نشریات مصوب وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری طبق گزارش تیر ماه 1392، 819 عنوان 
است، در حالی که دانشگاههای تهران و اصفهان در این رتبه بندی 
بیش��ترین سهم را دارند و از بین دانش��گاههای آزاد اسالمی کشور 
نیز تنها واحد اصفهان ) خوراسگان ( و  واحد اردبیل به این افتخار 

دست  یافته اند.
سرپرس��ت SCI  متذکر شده است که در بین این دانشگاهها جای 
چن��د  دانش��گاه جامع و مادر خالی اس��ت، وی افزود : ب��ا نگاه به 
این دانش��گاهها متوجه می ش��ویم که امروز در عرصه های علمی 
رقاب��ت ه��ای جدی وج��ود  دارد و دانش��گاههای متوس��ط و تازه 

تأس��یس می کوش��ند تا کیفیت آموزش و تحقیق��ات علمی خود 
را  ارتقاء دهند، حضور نویس��ندگان پرتألیف از دانش��گاه آزاد واحد 
 اصفهان )خوراس��گان( و دانش��گاه محقق اردبیل��ی موید این گفته 

است.
دانشگاههای بزرگ کشور که عمدتاً در مراکز استانها قرار دارند باید 
به این نکته توجه کنند در  دانش��گاههای بزرگ کش��ور دوره های 
تحصیالت تکمیلی زودتر تاس��یس شده و پایان نامه های تحصیلی 
بیش��تری تهیه و تدوین می شود، دانش��جویان تحصیالت تکمیلی 
موتور محرکه تولید علم به حس��اب می آیند و نبود اسامی استادان 
پر تالیف از دانش��گاههای بزرگ کشور که در  راهنمایی پایان نامه 

ها نقش بیشتری دارند جای تامل دارد.
الزم به یادآوری است که دکتر محسن گل پرور در سال گذشته نیز 

در فهرست 10 دانشمند پرتالیف کشور قرار داشت.

حضور واحد اصفهان )خوراسگان( در نهمین نم�ایشگاه 
کتاب اصفه�ان

دکتر محسن گل پرور  در جمع دانشمندان پر تألیف علوم انسانی کشور

 معرفى كتاب:
  کت��اب جس��ت و ج��و در اینترن��ت )مفاهیم و 
روش ها( همراه با آش��نایی ب��ا  پایگاه های اطالعات علمی 
الکترونیک از انتش��ارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراس��گان( اس��ت که چاپ اول آن در بهار سال جاری با 

شمارگان 2هزار نسخه به زیور طبع آراسته شده است.
ای��ن کت��اب به عنوان یک��ی از عوامل کلی��دی در پژوهش 
 های نوین کاربردی و دانش��گاهی می تواند مورد اس��تفاده 
عالق��ه مندان قرار گیرد ک��ه با  تالش ارزش��مند 3 نفر از 
پژوهش��گران، خانم دکتر نرگس کش��تی آرای،  اس��تادیار 
دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د خوراس��گان، آقای ش��هرام 
ش��هبازی، کارش��ناس ارش��د برنامه ریزی آموزشی و آقای 
دکتر علیرضا یوس��فی، دانش��یار دانش��گاه علوم پزشکی و 

خدمات درمانی اصفهان تدوین شده است.

کتاب جس��ت و ج��و در اینترنت دارای 6 فصل اس��ت که 
به ترتیب به: آش��نایی با موتورهای جس��ت و جو، ابزارهای 
جس��ت و جو  در بانک های اطالعات علم��ی الکترونیکی، 
 کتابخان��ه ه��ای دیجیت��ال، اس��تراتژی جس��ت و جو  در 
پای��گاه های اطالع��ات علم��ی الکترونیکی، جس��ت و جو 
در پای��گاه ه��ای اطالع��ات علم��ی الکترونیک��ی و پایگاه 
 ه��ای اطالع��ات علمی به زبان فارس��ی، پرداخته اس��ت و 
 در پای��ان نی��ز فهرس��ت مناب��ع در  ده صفحه درج ش��ده 

است.
مولف��ان کتاب در خصوص ضرورت تدوین و انتش��ار کتاب 
در مقدمه آن یادآور ش��ده اند که پژوهش های دانشگاهی 
س��هم مهمی در تولید علم، نوآوری و توس��عه زیرس��اختی 
اقتص��ادی، فرهنگ��ی و اجتماعی ایفا می کنن��د به همین 
منظور، در سند چشم انداز توسعه جمهوری اسالمی ایران، 

دس��تیابی به جایگاه نخست علمی در منطقه به عنوان یک 
هدف استراتژیک درنظر گرفته شده است انتشار این کتاب 
ب��ا هدف ارتقای توانایی اعضای هیأت علمی دانش��گاه ها و 
مراکز تحقیقاتی و دانش��جویان تحصیالت تکمیلی در بهره 
گیری از پایگاه های اطالعاتی و جس��ت و جو  در اینترنت 
نگارش یافته است، سعی نویسندگان کتاب بر آن بوده است 
تا نکات کلیدی استفاده از این منابع را  با زبانی ساده همراه 
با مثالهای کاربردی ارائه کنند. امید اس��ت این کتاب برای 
عالق��ه مندان به نش��ر و تولید اطالع��ات علمی، مفید واقع 

شود.
برای آش��نایی بیش��تر با اه��داف و انگیزه ها، س��یر تکوین 
 علم��ی و چگونگی تدوین این کتاب ب��ا خانم دکتر نرگس 
کشتی آرای، یکی از مولفان کتاب گفت و گویی انجام داده 

ایم که از نظرتان می گذرد.

خانم دکتر نرگس کش��تی آرای استادیار برنامه ریزی درسی، 
گ��روه علوم تربیتی در  دانش��کده روانشناس��ی و علوم تربیتی 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان )خوراسگان( است، وی 
مدرك دکترای تخصصی در رش��ته فلس��فه تعلی��م و تربیت، 
برنامه ریزی درس��ی ایران را در س��ال 87  اخذ نموده اس��ت، 
ایشان دارای تجارب حرفه ای متعددی است و تاکنون بیش از 
پنجاه مورد فعالیت حرفه ای و اجرایی در س��مت های مختلف 
و عضویت در س��ازمانهای بین المللی و کشوری داشته است و 
در سال 91 نیز به عنوان پژوهشگر نمونه دانشکده علوم تربیتی 

واحد اصفهان )خوراسگان( معرفی شده است.
خانم دکتر کشتی آرای با شرکت مداوم در بیش از 30 همایش 
علمی طی سالهای اخیر به صورت مستقل و مشارکتی به ارائه 
مقاله پرداخته و مقاالت علمی پژوهش��ی ایش��ان بیش از 30 

مقاله در مجالت تخصصی درج شده است.
ای��ن عضو هیأت علمی دانش��کده روانشناس��ی و علوم تربیتی 
واح��د اصفهان )خوراس��گان( تاکنون بی��ش از  10 مورد نیز 
سرپرستی پایان نامه های دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی 

را عهده دار بوده است.
عض��و هیأت علمی و اس��تادیار دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفه��ان )خوراس��گان( در این مورد به خبرن��گار ما گفت: در  
راس��تای سیاست دانش��گاه برای ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، 
در  زمانی که دانش��جوی دوره دکتری بودم، دوره هایی را در 
خصوص آش��نایی با پایگاه های اطالعاتی که همان کالس ها، 
انگیزه اولیه ما  برای ورود به پژوهش از پنجره این پایگاه ها و 

تدوین این کتاب شد را دایر کردند.
به نظر ما  در ش��رایط معاصر کش��ورهایی قدرتمند هستند و 

می توانن��د خود را  در خط مقدم دانش و فناوری حفظ کنند 
که امکان و مهارت کاف��ی برای بهره مندی از این پایگاه ها را 

داشته باشند.
مسئوالن پژوهشی واحد اصفهان )خوراسگان( در آن زمان این 
اهتمام را  داشتند که به عنوان تنها واحد  دانشگاهی آن دوره 

ها را برقرار کنند و خیلی خوب در این زمینه عمل کردند.
اینجان��ب تصمیم گرفتم ت��ا از این مکان حداکثر اس��تفاده را 
کنم و به همین دلیل در س��ال 88 یکی از دانش��جویان مقطع 

کارشناسی ارشد با همکاری اینجانب موضوع پایان نامه خود را  
در این زمینه قرار داد و ما  در خالل این کار بررسی کردیم که 
میزان تاثیر ارتباط با این پایگاه ها چه میزان می تواند در رشد 

علمی  به ما کمک کند.
جامعه دانش��گاهی، دانشگاه اصفهان را  برای این منظور مورد 
مطالع��ه قرار دادیم و نتای��ج خوب و امیدوارانه ای به دس��ت 

آوردیم و متقاعد شدیم که کار را دنبال کنیم.
در ادام��ه تدوین کتابی کارب��ردی در این زمینه را تدبیر کردم 

و تقریباً از سال 89  این کار  را شروع کردیم با این تحلیل که 
اگر بتوانیم سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان را 
باال ببریم می توانیم اثرات شگرفی در ارتقاء سطح کمی و کیفی 
فعالیت های پژوهشی ایجاد کنیم و در واقع در تولید علم موفق 

شویم که از اهداف سند چشم انداز توسعه کشور است. 
برای دس��تیابی به هدف ارتقاء س��واد اطالعات��ی 7 رویکرد  را 
درنظ��ر گرفتیم و هدفمان این نبود که مهارت های کاربران را 
در حد بسیار باال افزایش دهد بلکه راهبرد اولیه ما این بود که 
برای ارتقاء س��واد اطالعاتی بتوانیم کاربران کاماًل مبتدی را به 
کاربران ماهر و کارآزموده تبدیل کنیم تا  در ادامه خودشان بر 
کار مس��لط شوند و در این مسیر پیشرفت های الزم را  داشته 

باشند.
بی تردید کتاب کاستی هایی هم دارد که اغلب به دلیل محدودیت 
هایی است که با آن مواجه بودیم و به آن اشاره کردم که امیدواریم 
خوانندگان عالقه مند با پیشنهاداتی که به نویسندگان ارائه خواهند 

کرد کمک می کنند تا  در چاپ های بعدی به رفع آن بپردازیم.
الزم به ذکر است که به موازات تدوین کتاب کارگاه های آموزشی 
متعددی در سطح منطقه 4  دانشگاه  آزاد با حضور اعضای محترم 
هیأت علمی و دانش��جویان تحصیالت تکمیل��ی واحدها برگزار 
کردیم و بخش��ی از مطالب کتاب را به یافت��ه های آن کارگاه ها 

اختصاص دادیم.
هم اکنون جلد  دیگری از کتاب را  در دست تدوین داریم که ویژه 
کاربران رشته پزشکی است و با توجه به اینکه چند سالی هست 
که این درس را  برای رزیدنت های دندانپزشکی دانشگاه ارائه می 
کنیم، کتاب جدید می تواند به دانش��جویان رشته های پزشکی 

هم کمک کند.

 آشنايى با خانم دكتر نرگس كشتى آراى

تقریبا از سال 89 کار تدوین کتابی کاربردی 
را در این زمینه آغاز کردیم با این تحلیل که 

اگر بتوانیم سواد اطالعاتی اعضای هیات علمی 
و دانشجویان را باال ببریم می توانیم اثرات 

شگرفی در ارتقاء سطح کمی و کیفی 
فعالیت های پژوهشی ایجاد کنیم و در واقع 

در تولید علم موفق شویم که از اهداف 
سند چشم انداز  توسعه کشور است.

جست و جو در اینترنت
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کتاب »مقدمه ای بر اکتش��اف ذخایر معدنی« تالیف برجس��ته ترین اس��اتید 
دانش��گاه و متخصصان بین المللی رش��ته اکتش��اف ذخایر معدنی می باشد. 
انتش��ارات دانش��گاهی بلك ول در س��ال 2006 میالدی ای��ن کتاب را پس 
 از تجدید نظر نویس��ندگان برای دومین بار به چاپ رس��انیده اس��ت. مولفین تالش 
کرده اند نتایج تجربیات علمی و عملی خود را به تفضیل در یازده فصل به زبانی ساده 
به دانش��جویان و تمامی عالقه مندان به اکتش��اف ذخایر معدنی بیان نمایند. اقتصاد 
ذخای��ر معدنی، اکتش��افات مقدماتی، از پی جویی تا پیش امکان پذیری، س��نجش از 
دور، روش ه��ای ژئو فیزیکی، ژئوش��یمی اکتش��افی، اطالعات اکتش��افی، روش های 

ارزیابی و ارزیابی پروژه از عناوین فصول این کتاب می باشد....

تازه هـای نشـر

مهناز خلج، دانش آموخته دانشکده کشاورزی واحد اصفهان)خوراسگان(
گفت و گو با طراح بزرگترین فرش گل خاورمیانه با استفاده از گل های شاخه بریده

در گرماگرم تابستان 72 در پرگل ترین 
ش��هر ای��ران »محالت« پ��ا به جهان گذاش��تم، از 
خانواده ای فرهنگی و بس��یار عالق��ه مند به تحصیل در 

سال 1390 وارد دانشگاه خوراسگان)اصفهان( شدم.
پ��درم افتخ��ار آفرین��ان این مرز و ب��وم بود با رتب��ه 900 در 
رش��ته ریاضی فیزیک دانش��گاه ش��هید بهش��تی و مادرم نیز 
در رش��ته اقتص��اد تحصیل نم��وده ان��د. پدرم نیمه بیش��تر 
 حی��ات خویش را به ش��غل دبیری مش��غول ب��وده و همواره 
تحصیلکرده های زیادی را تقدیم جامعه کرده است، مادرم که 
از دیدگاه همگان هنرمند بس��یار زبده ای محس��وب می شود 
نیز دائم��اً عالوه بر آنکه به یادگیری هنرهای مختلف از جمله 
نقاش��ی مشغول بود تالش بسیاری برای فرزندانش کرد و حق 
م��ادری را برای هرکدام از ما به نحو احس��ن ادا کرد. خواهری 
دارم چن��د س��ال بزرگتر از خ��ودم که فارغ التحصیل رش��ته 
حسابداری و مانند برادر کوچکم دانشجوی رشته حقوق است.

الزم می دانم که به دلیل جدید بودن رش��ته مهندسی فضای 
سبز به خاك سر سبز وطن چند کلمه ای برای آشنایی بیشتر 
با این رش��ته توضیح دهم : این رش��ته برگرفته از مهندس��ی 
معماری، مهندس��ی باغبانی و مهندسی عمران می باشد لیکن 
تمای��ل تخصصی آن بیش��تر به باغبانی زینتی س��وق دارد. از 
طرف��ی بدلیل نزدیکی این رش��ته به معم��اری منظر ار آن به 

عنوان مهندسی طراحی منظر نیز یاد می شود.
ب��ا توجه به زادگاه اینجانب که به هلند ایران معروف اس��ت و 
از طرفی دید زیبا و بس��یار هن��ری خانواده ام از کودکی عالقه 
ش��دیدی به هنرورزی با انواع گل و گیاه داش��ته و مهندس��ی 
فضای س��بز دقیقاً خواس��ته ه��ای اینجانب را از یک رش��ته 
تحصیلی برآورده می کرد؛ لذا با ورود به این رش��ته مس��یر و 
هدف خود را مشخص کرده و با یاری آفریدگار توانستم با وجود 

مشکالت فراوان به بخش بزرگی از اهدافم دست یابم.
ب��ا ورود به دانش��گاه و طی دو ترم تحصیلی در آغاز تابس��تان 
یادگی��ری خود را به موض��وع انواع گل معطوف کرده و در این 
راس��تا با کمک های فراوان آقای مهندس سروش در ایستگاه 
تحقیقات گل و گیاه زینتی محالت مش��غول به ادامه فعالیت 

گش��تم . در همی��ن جا از زحم��ات جناب آقای 
عاب��دی کمال تش��کر و قدردانی را داش��ته و از 
خداوند منان آرزوی س��المتی هرروزه ایش��ان را 

دارم.
زندگی سرش��ار از پس��تی ها و بلندی هاس��ت 
و این مس��ئله ش��امل حال بنده نیز ش��د، یکی 
از موضوعات��ی که همیش��ه باع��ث آزار و حیرت 
اینجانب گشت کوچک شمردن این رشته توسط 
افراد نا آشنا با این رشته زیبا بود که البته تاثیری 
در روند تالش های بی وقفه من نداش��ت. از نظر 
اینجانب انس��ان در هر جایگاهی نا زمانی که به 

بهترین بودن بیاندیشد موفق خواهد بود.
آغاز ترم س��ه س��ر آغازی بر افزایش تالش هایم 
برای کسب بهترین نمرات و برترین جایگاه علمی 

در دانش��گاه نیز بود و نتیجه تمام کم خوابی ها و اضطراب ها 
به کس��ب معدل 17/50 منتهی شد که البته برای کسی که از 

زحمات خویش کاماًل آگاه است نتیجه قابل قبولی است.
ف��رش گل اتفاق زیبایی بود که در دوران تحصیلم برگ زرینی 
را در دفت��ر زندگانیم رق��م زد که توضیحات آن را می توان در 

متن مصاحبه با ایسنا مطالعه کرد:

همزمان با عید س��عید غدیر خم، ب��زرگ ترین فرش گل های 
ش��اخه بریده خاورمیانه، ب��ا حضور نماینده م��ردم محالت و 
دلیجان در مجلس ش��ورای اس��المی در شهرس��تان محالت 

رونمایی شد.
ط��راح  این ف��رش گل در گفت وگ��و با خبرن��گار خبرگزاری 
دانشجویان ایران)ایسنا(، منطقه مرکزی، گفت: نمونه کوچکتر 

این کار در ابعاد 20 مترمربع ش��هریورماه و همزمان با برپایی 
دومین کنگره هیدروپونیک در محالت اجرا شده بود.

“مهن��از خلج” اف��زود: پس از اج��رای موفقیت آمیز طرح فوق، 
بنا ش��د فرش گلی در ابعاد بزرگتر و با نیروی کار بیش��تر در 

شهرستان محالت پیاده شود.
وی تصری��ح کرد: ه��دف ما از اجرای این ط��رح آن بود که به 
واس��طه شهرت محالت به ش��هر گل ها با استفاده از گل های 

موجود در شهرستان این فرش را دایر کنیم.
خلج با اش��اره به ابعاد این فرش، گفت: این فرش گل در ابعاد 
800 مترمرب��ع و با اس��تفاده از گل ه��ای داودی در رنگ های 
متفاوت، گل های رز، کوکب، آهار و همچنین کلم های زینتی 

تزیین شده است.
مدی��ر اجرایی این طرح، اف��زود: در این فرش گل از 200 هزار 
سر شاخه گل استفاده شده و تفاوت آن با دیگر فرش گل ها در 

نوع گل های به کار برده شده در آن است.
خلج گفت: در سایر فرش های گل، از گل های کاشتنی و گلدانی 
استفاده می شده اما در این فرش از سرگل استفاده شده است.

وی اضافه کرد: سعی ما در طراحی این فرش گل بر آن بود که 
بتوانی��م نماد یک فرش ایرانی را در آن حفظ کنیم و چیدمان 

گل ها به نحوی باشد که فرهنگ ایرانی را نشان دهد.
او گفت: این پروژه با حمایت ش��هرداری، شرکت تعاونی گل و 
گیاه، ایس��تگاه تحقیقات گل و گیاه و دانشگاه مهرگان اجرایی 

شد.
گفتن��ی اس��ت، این فرش گل بزرگترین فرش��ی اس��ت که با 
استفاده از گل های شاخه بریده در خاورمیانه اجرایی شده و در 
س��طح جهان نیز سومین فرشی است که در این ابعاد طراحی 

شده است. 
تم��ام تالش های��م با کمک افراد فراوانی به بار نشس��ت، یکی 
از این افراد س��رکار خانم دکتر مرتضایی نژاد رئیس دانش��کده 
کش��اورزی اس��ت که محبت های ایش��ان همواره یاری رسان 
لحظاتم بود.یاری های ایشان با فرش گلی که مصادف با هفته 
پژوهش در نمایش��گاه بین المللی گل شهرستان اصفهان پهن 
ش��د، بیش��تر جلوه عمومی به خویش گرفت و مورد استقبال 
عموم مردم واقع گش��ت. این ف��رش در ابعاد 6 متر 
مربع در س��ال 91 توس��ط اینجانب طراحی و اجرا 
ش��د. قدردانی هایم را دس��ته دس��ته تقدیم پدر و 
مادری می کنم که هرگز تنهایم نگذاشتند و گام به 
 گام و لحظ��ه به لحظه با من بوده اند، تا ابد مدیون 
محبت هایشان هستم و داشتن لیاقت جبران حتی 

بخشی از این همه لطف را از پروردگار خواستارم.
در نهایت از تمامی کس��انی که به نوعی در پیشبرد 
اهداف��م کمکم کرده اند سپاس��گزاری ک��رده و از 
آفریدگار بزرگ آرزوی شادی هر لحظه شان را دارم، 

این را سرلوحه کار و زندگیم قرار داده ام:
" ت��ا زمانی که هدف پیش��رفت و مفید بودن برای 
 جامع��ه و هموطنانم را دارم زمی��ن و زمان کمکم 

می کنند "

جلد اول کتاب روش تحقیق دارای زمینه های برجس��ته ای در 
روش تحقیق در مدیریت ورزشی است که از جمله می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
- ارائ��ه رهنمودهایی برای یادگیری و س��اخت دانش و مهارت ها برای 

انجام تحقیق؛ 
- ارائه مثال های عملی و سودمند از شرایط واقعی در دنیای ورزش؛

- ارائه س��ازمان یافته ای از روش های تحقیق در مدیریت ورزش��ی از 
بنیادی ترین روش تا پیچیده ترین؛

- موضوعات اخالقی روز در تحقیق و گزارش آن و ...
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ام��روزه با توج��ه به ارتب��اط نزدیك قان��ون مالیات های مس��تقیم 
و حرف��ه حس��ابداری و حسابرس��ی، ش��ناخت قوانی��ن و مق��ررات 
 مرتب��ط الزم و ض��روری اس��ت. ای��ن کت��اب ب��ه تش��ریح کام��ل قان��ون 
مالی��ات های مس��تقیم و بخش��نامه های مرتبط ب��ا آن به هم��راه مثال های 
کارب��ردی پرداخته اس��ت. از ویژگی های خاص این کت��اب نگرش عمیق به 
جزئیات قانون مالیات های مستقیم به همراه بخشنامه های مرتبط با آن می 
باشد و در هر بخش از کتاب با حل تمرینات و مسائل سعی در آسان کردن 
درک مطالب برای دانش��جویان رشته حس��ابداری و داوطلبان آزمون جامعه 

حسابداران رسمی شده است.

این فرش گل در ابعاد 800 متر مربع و با استفاده از گل های داودی در رنگ های متفاوت، گل های رز، 
کوکب، آهار و همچنین کلم های زینتی تزئین شده است.در این فرش گل از 200 هزار سرشاخه گل 

استفاده شده و تفاوت آن با دیگر فرش گل ها در نوع گل های به کار برده شده است.
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مزرعه تولیدی و تحقیقاتی واحد اصفهان 
  اشاره: 

حدود پنج سال از راه اندازی فارم گاوداری مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد اصفهان)خوراسگان( می گذرد و همین مدت کافی است تا این فارم نیز مانند دیگر واحدهای تحقیقاتی این 
مزرعه ارزش های خود را نشان داده باشد. فارم گاوداری واحد اصفهان از نظر وسعت و کیفیت خدمات آموزشی و تحقیقاتی در بین دانشگاه های آزاد سراسر کشور بی نظیر و در مقایسه با  دانشگاه های دولتی کم 
نظیر است. برای آشنایی و آگاهی از کم و کیف فعالیت های این واحد با مسئول فارم دکتر سید نورالدین طباطبایی که دارای دکترای علوم دامی و عضو هیأت علمی تمام وقت دانشکده کشاورزی است و همچنین  

مهندس مصطفی شاه زیدی، کارشناس این فارم که دارای مدرک کارشناسی ارشد دامپروری است گفت و گویی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد:

هر چند که وسعت و شاید امکانات معدودی از دانشکده های کشاورزی کشور از واحد 
اصفهان)خوراسگان( بیشتر است اما به دلیل عدم دسترسی دانشجویان به این امکانات 

هرگز بازدهی آموزشی و عملیاتی که در این واحد حاصل می شود در آنجا به دست 
نمی آید و این تنها واحد دانشگاهی است که به موازات آزمون های نظری از دانشجویان 

آزمون عملی هم می گیرد.

 آشنايى با فارم گاودارى:
فکر احداث واحد گاوداری و طرح اولیه آن در واحد 
اصفهان)خوراسگان( به س��ال 76 باز می گردد که 
مکان آن در مجموع��ه مزرعه خاتون آباد جانمایی 
ش��د و با  انجام مراحل ساخت، س��وله گاوداری با 
مس��احت حدود 7 هزار متر مربع در س��ال 87 به 

بهره برداری رسید.
این فارم دارای دو بخش صنعتی و آموزش��ی است 
ک��ه بخش صنعتی آن ابتدا ب��ا 24 راس گاو از نژاد 
هلش��تاین کار خ��ود را  آغاز ک��رده و هم اکنون به 
105 راس گاو رسیده است. گاوهای خریداری شده 
به صورت آبستن از دو گاوداری آزاد سطح استان با 
مطالعه و تحقیق علمی تهیه شدند، واحد گاوداری 
صنعتی این مزرعه با هدف پرورش گاو گوش��تی و 
تولید شیر راه اندازی شد که البته این هدف فرع  بر 

رسالت آموزشی و تحقیقاتی این فارم است.
در بخش آموزشی که به صورت ده باکس جداگانه 
طراحی ش��ده و ح��دود 300 متر مربع مس��احت 
دارد، تع��داد 10 راس گاو نگهداری می ش��ود و بر 
 حسب مقتضیات آموزش در اختیار دانشجویان قرار 
می گیرد ت��ا کار مراقبت و پرورش آن را به صورت 
کارب��ردی و عملیاتی در  دوره ه��ای خاص زمانی 
دنبال کنند.  این گاوها از نظر سطح کیفی درجه 2 
محسوب می شوند و شامل گاوهای حذفی هستند 
که به دالیل مختلف از گاوداری صنعتی این فارم یا 

فارم های بیرونی جدا شده اند.
گاوهای این فارم عالوه بر مراقبت های همه جانبه 
علم��ی در مراحل مختلف، توس��ط دو دامپزش��ک 
متخص��ص کنت��رل می ش��وند و زیر نظر س��امانه 
مراقبت��ی و نظارتی دامپزش��کی اصفهان قرار دارند 
و کار واکسیناس��یون دوره ای و احیان��اً برنامه های 

درمانی روی آنان انجام می شود.
یک واحد س��ردخانه ب��رای نگهداری موقت ش��یر 
در شرایط بهداش��تی با ظرفیت 1500 کیلوگرم و 
همچنین یخچالی برای نگهداری اسپرم در شرایط 
علمی، یک دستگاه 6 واحدی شیردوش اتوماتیک، 
 چند دس��تگاه خنک کننده، آسیاب، میکسر، باالبر 

و... از دیگر امکانات این فارم به حساب می آید.
به گفته دکتر طباطبایی، گله های گاو معموالً باید  
دارای نس��بت پنجاه درصدی ماده شیری باشند و 
گوساله های نر نیز در  زمان تولد وزنی حدود 40 تا 45 
کیلوگرم دارند که پس از انجام پروسه های نگهداری 
 و رش��د وزن آنها به حدود 500 کیلوگرم می رسد.

به گفته دکتر طباطبایی در این واحد همه مواردی 
که در سرفصل های درسی دانشجویان  رشته علوم 
دامی است شامل: تزریقات، تغذیه، تلقیح مصنوعی، 
فرآیند درمانی و... در بخش آموزشی به دانشجویان 

آموزش داده می شوند.
مهندس ش��اه زیدی نیز در این زمینه افزود که در 
طول تعطیالت تابستان حدود 112 دانشجو در این 

فارم تحت آموزش های عملیاتی قرار گرفته اند.

 مراحل كشتار:
به گفته دکتر طباطبایی بهترین سن کشتار گاو نر 
در فاصل��ه 18 تا 24 ماهگی اس��ت ولی از آنجا که 
رعایت این نرم کش��تاری چندان با صرفه اقتصادی 
همراه نیس��ت اغلب کش��تارها در فاصله سنی 13 
ت��ا 15 ماهگی  انجام می ش��ود ولی در مورد س��ن 
گاوهای ماده می توان گفت که میانگین سن کشتار 

گاو ماده در ایران حدود 3/7 سال است.
مهندس ش��اه زیدی نیز خاطرنش��ان ک��رد که در 
 س��ال گذش��ته 33 راس از گاوهای این فارم کشتار 
ش��ده اند که 8 راس آن ش��امل گاوه��ای حذفی و 
بقی��ه از میان گوس��اله های نر با ح��دود وزن 500 

کیلوگرم بوده اند.
الزم به ذکر اس��ت که گاوهای ماده ای که به دلیلی 
از پروسه زایمان و شیردوشی خارج می شوند گاهی 
با وزن حدود 700 کیلوگرم برای کش��تار به فروش 

می رسند.
گوش��ت بخش قابل توجه��ی از گاوهای پرواری در 
اختیار رس��توران دانش��گاه قرار می گیرد و بقیه از 
طریق مزایده به خریداران واگذار می ش��ود و در هر 
حال کش��تار مراحل بهداشتی و قانونی خود را طی 

می کند.

 شير دوشى 
به گفته مهندس ش��اه زیدی، ای��ن گاوداری روزانه 
ح��دود 900 لیت��ر ش��یر تولید می کند که س��هم 
گوساله ها حدود 60 لیتر است و بقیه آن به فروش 

می رسد.
ش��یر گاوهای این فارم بر اساس قرارداد  در اختیار 
تعاونی وحدت قرار می گیرد و به کارخانجات تهران 

انتقال می یابد.
دکتر طباطبایی نیز یادآور ش��د که شیردوش��ی در 
 ط��ول ش��بانه روز 3 بار برای هر گاو ش��یرده انجام 
می ش��ود که این مراحل در ساعت های 6 صبح، 2 

بعد از ظهر و 10 شب صورت می گیرد.
وی تاکید کرد که فرآیند تش��خیص کیفیت ش��یر 
در ای��ران با وج��ود امکاناتی ک��ه از مرحله ابتدایی 
شیردوش��ی ت��ا تبدیل آن ب��ه دیگر ف��رآورده های 
لبنی در کارخانجات پیش��رفته و مجهز وجود  دارد 
به خوبی انجام می ش��ود ولی متاسفانه این فرآیند 
برای تشخیص کیفیت گوشت وجود ندارد و کنترل 

ناقصی روی آن صورت  می گیرد.

 كنترل بيمارى ها
مهن��دس ش��اه زی��دی افزود: ب��ه هر ح��ال گاوها  
 ه��م مانن��د دیگ��ر موجودات زن��ده، گاه��ی دچار 

بیماری هایی می شوند که هم از نظر رعایت مسائل 
بهداش��تی و تزریق ب��ه موقع واکس��ن کاماًل تحت 
کنترل هس��تند و هم مراح��ل درمانی آنها زیر نظر 
دامپزش��ک به دقت پی گیری می ش��ود اما ابتال به 
بیماریه��ای خطرناکی چون جن��ون گاوی در ایران 
س��ابقه نداش��ته و دلیل عمده آن هم اس��تفاده از 
پروتئین های گیاهی است  که تقریباً احتمال ابتال 

به این بیماری را منتفی می سازد.

 تغذيه
نگهداری گاوها در شرایط علمی ایجاب می کند که 
از بدو تولد پروس��ه تغذیه همزمان با مراحل رش��د 
به تفکیک گاوهای گوش��تی و ش��یر ده در شرایط 
خاصی انجام شود، به گفته دکتر طباطبایی، حدود 
20 تا 25 درصد علوفه مورد نیاز این فارم در مزرعه 
دانش��گاه تامین می شود و بقیه از بیرون خریداری 

می شود.
به ط��ور طبیعی جی��ره های علوف��ه ای باعث 
باال رفتن میزان چربی ش��یر می ش��ود که در 
کشور ما طرفداران زیادی دارد ولی یک جیره 
مت��وازن و اس��تاندارد باید هم��ه مالحظات 
مربوط به تامین ش��یر و گوش��ت متناسب 
با س��ن گاو را درنظر داشته باشد. هرچند 
کیفیت خ��وراك دام وابس��ته به فصل 
نیست اما با توجه به  جیره های قابل 
دسترس در فصول مختلف سعی می 

کنیم تا نیازهای غذایی را آن گونه که الزم است در 
تمام فصول تامین کنیم.

مهندس شاه زیدی از انجام 8 نوبت تغذیه در طول 
ش��بانه روز در چهار مرحله برای گاوها خبر داد تا از 

این طریق هدف های مورد نظر حاصل شود.

 كشتار و توليد و مثل
ب��رای هر گاوداری باید نس��بت معقولی بین میزان 
حذف گاو و تولید مثل در هر س��ال وجود  داش��ته 
باش��د به ط��وری که ح��دود 20 درص��د گاوهای 
شیرده در س��ال حذف شود اما میزان تولید مثل و 
نگهداری باید در حدی باش��د که نه تنها گله دچار 
کاهش کمی نشود بلکه از رشدی حدود 12 درصد 
ه��م برخوردار ش��ود که به گفته دکت��ر طباطبایی 
مالحظات و اتفاق��ات غیرقابل پی��ش بینی زیادی 
وج��ود  دارد ک��ه همه باید مورد نظر ق��رار گیرد تا 

تعادل گله حفظ شود.

 تلقيح مصنوعى
ب��ه گفته مهندس ش��اه زیدی تاکی��د هیأت علمی 
ناظ��ر بر گاوداری این اس��ت که ب��ارداری گاوها تا 
آنجا که ممکن است از طریق تلقیح مصنوعی انجام 
ش��ود زیرا در این نوع تلقیح اسپرم ها کنترل شده 
هستند و ش��رایط بهداش��تی و کیفی خوبی دارند 
و به یکس��ان س��ازی برنامه های ما  هم کمک می 
کنند  در حالی که  در لقاح طبیعی این ش��رایط به 
 سختی کنترل و حاصل می شود و مشکالتی ایجاد 
می کند که گاهی خس��ارات بار اس��ت منتهی نوع 
شرایط فیزیولوژیک برخی از گاوها به گونه ای است 
که گاهی استفاده از لقاح طبیعی را غیرقابل اجتناب 
می کند و استادان ما ناچار به تجویز آن می شوند.

البته در حال حاضر تهیه اسپرم هایی با کیفیت باال 
به شدت گران شده که استفاده آن با شرایط موجود  

دشوار و سرسام آور است.
دکتر طباطبایی نیز در مورد وضعیت اداره گاوداری 
صنعتی یاد آور شد که به هر حال گاوداری صنعتی 
صرفه اقتصادی دارد و می تواند خود گردان باش��د 
و عالوه بر ش��یر و گوش��ت، حت��ی دام هایی که از  
آب شیرین استفاده می کنند از فضوالت با کیفیتی 
برای استفاده های کشاورزی برخوردارند که معموالً 
طرفداران زی��ادی دارد و ما نیز در این واحد حدود 
30 درص��د کوده��ای گاوی را در اختی��ار مرک��ز 
تحقیق��ات گلخان��ه ای قرار می دهی��م و بقیه را به 
مش��تریان می فروشیم، ضمناً به خاطر شرایطی که 
بر چگونگی تغذیه گاوها در مراحل مختلف س��نی 
حاکم اس��ت مجبور هس��تیم تا محل نگهداری آنها 
را در ی��ک طبقه بندی خ��اص از هم جدا کنیم که 

ایجاد مشکل نکند.
با توجه به اینکه مجموع��ه کارهای مربوط به اداره 
گاوداری بسیار س��نگین و پرمشقت است الزم می 

باش��د از تالش بی منت و خس��تگی ناپذیر اعضای 
محترم هیأت علمی گروه دامپروری، آقای اعتباریان 
و دیگ��ر همکارانش��ان که ش��رایط ایده آل��ی را در 
 این فارم ایجاد کرده اند صمیمانه تش��کر و قدرانی 

کنیم.

 آموزش 
مهندس ش��اه زیدی خاطر نش��ان ک��رد که در ترم 
گذش��ته 18 گ��روه 13 تا 15 نفری ب��رای آموزش 
عملیات��ی در این فارم اس��تقرار یافتند و با توجه به 
س��رفصل های هر ی��ک از دروس خ��ود در حضور 
اس��تادان مربوط مطالب و مه��ارت های تخصصی 
را فرا گرفتن��د. وی افزود وجود مجموعه کالس��ی 
 با ظرفی��ت حدود 70 نفر در مزرع��ه کمک زیادی 
می کند تا دانشجویان پس از آگاهی از اصول نظری 
در عمل وارد بخش های مختلف ش��وند و آموخته 

های خود را در عرصه عمل تجربه نمایند. 
ایش��ان یاد آور ش��د با توجه به اینکه اینجانب دوره 
کارشناس��ی و کارشناسی ارش��د خود را به ترتیب 
در دانشگاه ش��هید چمران اهواز و صنعتی اصفهان 
که هر دو از مراکز مهم و معتبر دانش��گاهی کش��ور 
ب��ه ویژه درعرصه کش��اورزی هس��تند، گذرانده ام 
ب��ه خوبی م��ی توانم در م��ورد امکان��ات این واحد 
دانش��گاهی و مقایس��ه آن ب��ا دیگ��ر دانش��گاه ها 
قضاوت کنم. هرچند که وسعت و شاید امکانات دو 
دانش��گاه یاد ش��ده از واحد اصفهان بیشتر است اما 
به دلیل عدم دسترسی دانشجویان به این امکانات، 
 هرگ��ز بازده��ی عملیاتی که در ای��ن واحد حاصل 
می شود در آنجا به دست نمی آید و این واحد تنها 
دانش��گاهی اس��ت که به موازات آزمون های نظری 
از دانش��جویان آزمون عملی هم گرفته می شود که 
این در ارتقاء س��طح کیفی مهارت های آنان بسیار 

مؤثر است. 

 نظافت و بهداشت 
وقتی مرکزی با تولید مواد غذایی و به ویژه لبنی سرو 
کاردارد که ریسک فساد س��ریع آن خیلی باالست 
باید تمهیدات مس��تمر و بس��یار جدی بیندیشد تا 
سالمت اینگونه مواد تضمین شود. در فارم گاوداری 
واحد اصفهان نیز تمام مراحل شیردوشی و نگهداری 
موقت شیر در شرایط کاماًل بهداشتی انجام می شود 
و با اینکه 3 راه معمول برای شستش��وی دس��تگاه 
های ش��یردوش مرسوم است که می توان از یکی از 
آنها اس��تفاده کرد اما در این فارم شستش��و با هر 3 
روش طی چند مرحله انجام می ش��ود تا از آلودگی 

تولیدات به هر نحو ممکن جلوگیری شود.
 همچنین اگر بیماری خاصی دچار دام ها ش��ود به 
هی��چ وجه اج��ازه فروش، ذبح و اس��تفاده از عرضه 
گوش��ت آن داده نمی شود و صرفه اقتصادی فدای 

حفظ سالمت مصرف کنندگان می شود. 

 بخش دوم- فارم گاوداری



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  چهاردهم 
13 شهریور ماه 1392
صدای پای آب  

 اشاره:
بیماری خش��ک س��الی و لبان تفتیده زاینده رود 
که همیش��ه مژدگانی حیات و طراوت در شهر و دیار ما 
بود بهانه ای شده تا هرازچندگاه، دستگاه های دولتی 
و مراک��ز دانش��گاهی و انجمن های دوس��تدار طبیعت 
 و محی��ط زیس��ت، دس��ت به کار ش��وند و ب��ا برگزاری 
همای��ش هایی ب��ه علل و عوام��ل و پیامده��ا و احیاناً 

پیشنهاد راه حل هایی در این مورد بپردازند.
در آخری��ن روز م��رداد ماه س��ال جاری، س��میناری با 
عن��وان » صدای پ��ای آب «  به ابت��کار مجتمع آفتاب، 
 کانون بازنشس��تگان آم��وزش و پرورش شهرس��تان 
 نج��ف آب��اد و جمعی��ت دوس��تداران طبیعت )ش��اخه 
نجف آباد( برگزار ش��د و در جریان آن بسته شدن آب 
زاینده رود و اثرات مخرب آن بر محیط زیس��ت و تنوع 

زیستی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. 
در این س��مینار عالوه بر دس��ت اندرکاران مراکز یاد 
ش��ده، جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر نجف آباد، 
یک��ی از اعضای مرک��ز تحقیفات مجتمع ف��والد مبارکه 
و یک��ی از اعض��ای مرکز رش��د فناوری دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان حضور داش��تند. از سخنرانان 
این س��مینار آقای امیر فرخ نس��ب دانش��جوی رشته 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان بود 

برخی از تصاویر مربوط به 
گونه های جانوری که زیستگاه 

آنان در حواشی زاینده رود 
است حاصل ساعت ها کمین 

و تالش آقای فرح نسب 
است که در نوع خود بی نظیر 

محسوب می شود. زیستگاه ها 
و گونه هایی که به دلیل بسته 

شدن آب زاینده رودهمچون 
تاالب گاوخونی در آستانه 

نابودی و انقراض کامل قرار 
گرفته اند و در حال تبدیل  

شدن به یکی از خسارت 
بارترین پدیده های زیست 

محیطی هستند که امید است 
 مسئوالن  ارزش این 

گنج های بی بدیل را بدانند و 
 هر چه زودتر درباره آن 

چاره ای بیندیشند.

آقای امی��ر فرح نس��بدرخصوص معرفی زاینده رود و تقس��یمات 
حوضه های آبی و نحوه سهمیه بندی آب بین استان های اصفهان، 
چهارمح��ال و بختیاری و یزد، جریان س��طحی حوضه زاینده رود، 
تأمین آب ش��رب توسط این حوزه، نحوه انتقال آب از کوهرنگ به 
اصفهان از طریق تونل های اول و دوم و س��وم، تقس��یم بندی آب 
و حق آبه کش��اورزان توسط ش��یخ بهایی و تقسیم مادی ها، مهم 
ترین ش��هرهای تحت پوشش حوضه زاینده رود، نقش حوضه های 
آبخیز در توسعه و مدیریت در مناطق خشک و نیمه خشک، عوامل 
خش��ک ش��دن و بحران در »حوضه زاینده رود، تأمین آب صنایع 
مادر توس��ط حوضه زاینده رود، منابع ومصارف حوضه زاینده رود 
ط��ی 4 دهه اخی��ر، روند تغییرات مصارف بخ��ش های مختلف از 
منابع آب��ی حوضه زاینده رود طی 40 س��ال اخیر، نمودار کاهش 
ش��دید ذخیره آب س��د زاینده رود در پایان هر سال آبی طی 15 
سال اخیر، نقشه پهنه بندی خشک سالی اخیر استان از نظر اثر بر 
منابع آب زیرزمینی، معضالت اس��تانی شدن مدیریت آب، بررسی 
حوضه از لحاظ اجتماعی، سیاس��ی، اقتصادی و زیس��ت محیطی، 
ش��رح قانون توزیع عادالنه آب در س��ال 61  و بحث درباره توزیع 
ناعادالنه حق آبه برای کش��اورزان شرق اصفهان، بحث درخصوص 
دالیل اعتراض کش��اورزان ورزنه و خوراسگان به انتقال آب زاینده 
رود به صنایع استان یزد، بسته شدن آب واز بین رفتن اکوسیستم 
طبیعی حوضه و هم چنین تلف ش��دن و مهاج��رت گونه هایی از 
پرنده هایی بس��یار زیبا از این منطقه، ته نشست فاضالب و پساب 
خروجی ازکارخانه ها و پمپاژ ته مانده آب توس��ط کش��اورزان این 

حوضه، ضرر و زیان های بس��ته شدن آب، خشک شدن 500 هزار 
اصله درخت از فضای س��بز اصفهان و 420  هزار اصله درخت در 
ش��رق اصفهان در اثر خشکس��الی و باز و بسته ش��دن های مکرر 
آب، نابودی پک اکوسیستم بس��یار پایدار یعنی تاالب گاوخونی و 
از بین رفتن تنوع زیس��تی و غنای گونه ای باالی آن، اهمیت این 
تاالب به دلیل قرار گرفتن آن در اقلیمی خشک و شکننده، ویژگی 
ها و ارزش های زیس��ت محیطی ت��االب گاوخونی و عوامل تهدید 
کننده حیات این تاالب بین المللی ثبت شده درکنفرانسیون تاالب 
ها )رامس��ر( و نیز عوامل تهدید کنن��ده مرگ 400 هزار دامی که 
از عل��ف زارهای این تاالب اس��تفاده می کرده ان��د، توضیح طرح 
بهش��ت آباد و چشمه لنگان، بحث در خصوص آالینده ها و سموم 
ورودی به زاینده رود که درهر دقیقه 36  کیلوگرم مواد سمی وارد 
زاینده رود می ش��ود، بحث در خص��وص جریان متروی اصفهان و 
اثرات مخرب آن بر س��ازه سی و س��ه پل، نامه سرگشاده جمعیت 
زنان مبارزه با آلودگی های محیط زیس��ت ) ش��اخه اصفهان (  به 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اقدامات انجام شده در خصوص 
حوض��ه و طرح های تأمین آب و در پایان ارائه راهکارها و راه حل 
هایی برای متوقف کردن روند تخریب، موضوعات مفصلی ارائه داد. 
این مطالب که از طریق پاورپوینت و نمایش اسالیدها و نمودارهایی 
زیبا و منحصر به فرد ارائه ش��د. مورد توجه حاضران قرار گرفت به 
طوری که پس از آن در چند س��مینار دیگر نیز از ایشان دعوت به 
 عم��ل آمد تا حاصل تحقیقات خوی��ش را در این زمینه در اختیار 

عالقه مندان قرار دهد.

این دانش��جوی پویا و پژوهش��گر که به دو زبان فارسی و انگلیسی 
تسلط کامل دارد توانسته است اطالعات وسیعی را جمع آوری کند 

که در نوع خود تحسین برانگیز است. 
پای��ان  ب��ه  اینگون��ه  را  خ��ود  کنفران��س  نس��ب  ف��رح  آق��ای 
ای  دوره  ه��ر  در  مس��ئوالن  و  گ��زاران  سیاس��ت  ک��ه  ب��رد 
ب��د  و  خ��وب  عملک��رد  م��ورد  در  و  ان��د  تاری��خ   مهمان��ان 
آن ه��ا تاریخ قض��اوت خواهد کرد و در اص��ل میزبانان و صاحبان 
واقعی این مرز و بوم ش��ما هس��تید. به امید ایرانی همیش��ه سبز، 

هوایی همیشه پاک و زاینده رودی همیشه زنده 
لب زنده رود و نسیم بهار / رخ دستان و می خوشگوار

چنان بیخ اندوه ز دل بر کند/ که بیخ ستم خنجر شهریار
در پای��ان این کنفرانس، 3 تن از س��خنرانان از جمله آقایان دکتر 
اکرامی، دکتر پزش��کی و آق��ای امیر فرح نس��ب در میزگردی به 
سئواالت متعدد حاضران پاسخ گفتند که عضویت ایشان به عنوان 
یک دانش��جوی پژوهش��گر و پر تالش در این تیم نیز سبب افتخار 

است. 
بعضی از تصاویر مربوط به گونه های جانوری که زیس��تگاه آنان در 
حواش��ی زاینده رود بوده یا هس��ت و حاصل ساعت ها تالش آقای 
فرح نس��ب اس��ت و در نوع خود بی نظیر به حس��اب می اید که با 
توضیحاتی مختصر در این بخش به نظر خوانندگان عزیز می رسد. 
امیدواریم همه دانش��جویان ما موضوع علم و تحقیق و پژوهش را 
ج��دی بگیرند و هر لحظه بتوانند رازهای هس��تی را  رمزگش��ایی 

کنند و به اسرار بی مرز آفرینش دست یابند. 
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آشنايى با مسئول واحد ترافيك 
آقای محمد عم��و آقایی، دارای مدرك کارشناس��ی 
مشاوره و راهنمایی است که از سال 76  به استخدام 
دانش��گاه درآمده و حدود ده سال است که به عنوان 
مأم��ور واحد ترافیک فعالیت م��ی کند. وی متأهل و 

دارای یک فرزند دختر است.
شوراى ترافيك

قرار بوده که سیاست های ترافیکی دانشگاه در شورای 
ترافیک متش��کل از رییس، معاونان مال��ی – اداری، 
عمرانی، آموزشی، فرهنگی و مدیر حراست به عنوان 
دبیر ش��ورا مصوب و ابالغ شود. این شورا کار خودش 
را در س��ال 85  آغاز کرده و به گفته آقای عمو آقایی 
مصوب��ات آن از طریق مدیر حراس��ت ب��رای اجرا به 

اینجانب ابالغ می شود. 
امكانات 

 ب��ه ط��ور طبیع��ی مأم��ور واحدترافی��ک در ی��ک 
واحددانشگاهی نمی تواند امکانات زیادی داشته باشد 
با این حال در سال 83  با پیگیری های معاونت وقت 
مال��ی – اداری و آقای فرهنگ مدیر حراس��ت، برای 
خرید یک دستگاه موتور سیکلت مناسب برای واحد 
ترافیک اقدام شد و در سال 85  موتورسیکلت نسبتاً 
مناس��بی خریداری کردن��د و آن را برای انجام کامل 
گشت های ترافیکی به امکاناتی چون آژیر، پروژکتور 

و... مجهز کردیم. 
در سال 87، از شرکت سالم روسپاهان دعوت کردیم 
ت��ا برای تهیه طرح هندس��ی خیابان های دانش��گاه 
همکاری کنند. اقداماتی در این زمینه انجام شد ولی 
از آنجا که اغلب خیابان های دانشگاه استاندارد نیست، 
پیاده رو ندارد و به صورت دو طرفه در آن تردد انجام 
می شود، هزینه های زیادی در بر داشت تا بتوانیم به 
شرایط مطلوب برسیم. به هر حال آن شرکت طراحی 
خود را انجام داد، نقشه مربوط را  ارائه کردند، بخشی 
از ط��رح آنان به انجام رس��ید و بخش��ی هم به دلیل 
مشکالت تأسیساتی، امکاناتی و اعتباری معطل ماند. 

آقای عمو آقایی افزود: همزمان پیشنهاد دادم که برای 
ساماندهی امور ترافیکی دانشگاه تعدادی تابلوی عالئم 

رانندگی خریداری شود تا در مسیرهای مورد 
نظر نصب کنیم. این کار هم خوشبختانه انجام شد و 

اثرات مناسبی هم داشت.
به گفته مأمور واحد ترافیک دانش��گاه اقدام 
دیگری که انجام ش��د تهیه نقش��ه ای 
از دانش��گاه ب��ود که ب��ا هماهنگی 
انجام ش��د.  مدیریت حراس��ت 
همه اطالعاتی که در خصوص 
م��وارد ترافیک��ی الزم بود 
 روی این نقشه مشخص

 ش��د آن را تکثیر کرده و در اختیار همه کس��انی که 
مجوز تردد می گیرند قرار می دهیم. 

با برآوردهایی که انجام دادیم مش��خص ش��د که در 
بعض��ی خیابان ها تخلف��ات و تصادفات زیاد اس��ت، 
پیشنهاد نصب سرعت ش��کن دادیم که بعد از انجام 
مراحل قانونی، خریداری و نصب ش��د و همین اقدام 

سبب کاهش 70 تا 80 درصدی تصادفات شد. 
فرآيند جريمه:

آقای عمو آقایی خاطر نش��ان کرد که در گذش��ته به 
 صاحب��ان خودروهای متخلف برگ��ه اخطاریه کتبی 
می دادیم و آن را در سیس��تم رایانه ثبت می کردیم، 
پس از آن به صورت ماهیانه گزارش گیری می شد و 
آن را به مقامات ماف��وق ارائه می دادیم و با نظر آنان 
در خصوص برخورد و جریمه خاطیان تصمیم گیری 

می شد. 
از اردیبهش��ت سال 92، اخطاریه کتبی از این فرآیند 
حذف ش��د و به جای آن جریم��ه نقدی را جایگزین 
کردیم که عام��ل بازدارنده خوبی در کاهش تخلفات 

بود.
مأمور ترافیک دانش��گاه یادآورشد، مقررات 
به گونه ای تنظیم ش��ده بود که در 
موردکارکن��ان و اعضای هیئت 
علمی، 3 اخط��ار کتبی و یک 
جریم��ه انجام می ش��د و در 
مورد دانش��جویان، ب��ا اولین 
تخلف مجوز تردد آنها لغو می 
شد و آن هم به دلیل تجارب 
قبلی و کثرت دانش��جویان 
بود که اگر این سیاس��ت را 
اتخاذ نمی کردیم تخلفات 

آنان قابل کنترل نبود.
ب��ه دنبال اجرای سیاس��ت 
جدی��د در س��ال 92  نحوه 
رانندگی  با تخلفات  برخورد 
و  کارکن��ان  اس��تادان، 
دانشجویان یکسان شده و همه 

از طریق جریمه نقدی انجام می شود. 
ایش��ان همچنین افزود، کسانی که جریمه می شوند 
یک ماه فرصت دارند به بانک ملی ش��عبه دانش��گاه 
مراجعه کنند و رس��ید پرداخت جریم��ه را به واحد 
ترافیک تحویل دهند در غیر این صورت برابر تصمیم 
مدیریت دانشگاه، برای اعضای هیأت علمی و کارکنان، 
مبلغ جریمه از حقوق آنان کس��ر می گ��ردد و برای 
دانشجویان درهنگام تس��ویه حساب مجموع بدهی 

های جریمه ای آنان دریافت می شود. 
مأموريت هاى واحد ترافيك 

ب��ه گفته آقای عمو آقای��ی، اجرای همه فعالیت های 
ترافیکی درون دانش��گاه با اینجانب است که از جمله 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
در هنگام حضور مقامات در دانشگاه برنامه تشریفات را 
با همکاری انتظامات هماهنگ و اجرا می کنیم و تدابیر 

الزم را در خیابان ها به کار می گیریم.
روزانه به پارکینگ ها و خیابان ها و خودروهای پارك 
ش��ده سرکشی می کنیم و هراقدامی که برای تأمین 

امنیت آنها الزم باشد انجام می دهیم.
در بخش اداری، صدور مجوز تردد پس از احراز هویت 
و داشتن شرایط الزم، نصب برچسب، ثبت تخلفات در 
سیستم، ثبت گشت ها و مجوزها و ثبت برنامه مراسم 
و همایش ها و دفاعیات دانشجویان به انجام می رسد 
به صورت ماهیانه گزارش گیری می ش��ود و به مدیر 

حراست ورئیس اداره انتظامات ارائه می شود. 
 ب��ه محض وق��وع تصادف، بالفاصل��ه در محل حاضر 
می شویم، گزارش الزم تنظیم می شود، مدارك الزم 
اخذ می ش��ود، با پلیس راهور ب��رای اقدامات بعدی 
هماهنگ می شود و در صورت وقوع آسیب و جراحت 
جسمی با اورژانس هماهنگ می کنیم و بر تمام این 
مراحل تا رس��یدن به نتیجه نظارت الزم صورت می 

گیرد. 
درهنگام برگ��زاری کنکور و یا آزم��ون های عمومی 
که افرادی از بیرون وارد دانشگاه می شوند، همکاری 
خوبی ب��ا پلیس راه��ور داریم. درب ه��ای ورودی و 
خروجی توس��ط آنان کنترل می شود. بر امر کنترل 

ترافیکی خیابان های اطراف نظارت می کنیم و ترددها 
را زیر نظر می گیرند.

برچسب تردد:
برچس��ب تردد که به س��فارش ما توسط واحد چاپ 
دانشگاه آماده می ش��ود برای دانشجویان در هر ترم 
تغییر می کند ولی برای استادان و کارکنان به صورت 
ثابت اس��تفاده می شود. فرایند صدور مجوز نیز برای 
دانشجویان حدود 1 ماه و نیم ماه طول می کشد و ما 
با بیشترین حجم درخواست ها در مهر ماه و بهمن ماه 

هر سال مواجه هستیم. 
برخورد با تخلفات:

تخلفات خودرویی ب��ه دو بخش انضباطی و ترافیکی 
تقسیم می شود.

در بخش تخلفات انضباطی از قبیل ویراژ دادن خودرو 
و امث��ال آن، موض��وع از طریق مدیریت حراس��ت و 
انتظامات به بنده اطالع داده می شود تا نسبت به لغو 

مجوز خودروی متخلف اقدام کنم. 
در بخش تخلفات ترافیکی، با استفاده از دوربین های 
عمومی سطح دانشگاه، خودروهای متخلف را رصد و 
شناسایی می کنیم و بالفاصله به محل پارك خودرو 
مراجعه می کنیم و نسبت به صدور برگ جریمه اقدام 
م��ی کنیم و یا به نگهبان��ی درب خروجی ممنوعیت 

خروج را تا رسیدگی به تخلف اعالم می نماییم. 
ب��رای برخورد با خودروهایی ک��ه اطالعاتی از آنها در 
سیستم نداریم و مربوط به پیمانکاران و افرادی که به 
طور موقت وارد دانشگاه می شوند به وسیله قفل چرخ، 
خودرو را متوقف می کنیم. از طریق برگه اعالمیه ای از 
صاحب آن  می خواهیم به واحد ترافیک مراجعه کند و 
پس از بررسی و تذکر و انجام اقدام الزم، قفل باز شده 

و خودرو از توقیف خارج می شود. 
صدور مجوز تردد:

اس��تادان، کارکنان و دانش��جویان واجد ش��رایط می 
توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی دانشگاه، بخش 
خدمات الکترونیکی – واحد ترافیک برای اخذ مجوز 
اقدام کنند ولی برای صدور مجوز موقت که به استادان 
وکارمن��دان برای انجام کارهای اداری داده می ش��ود 
و برای دانش��جویان نیز تا حداکث��ر 10 روز صادر می 
شود باید درخواست کنندگان به واحد ترافیک مراجعه 

کنند. 
پاركينگ ها 

در حال حاضر در محدوده داخل دانشگاه 7 پارکینگ 
در اختیار خودروها است که در مجموع ظرفیت 450  
تا 500 خودرو را پاس��خ می گوید. مشکلی که داریم 
این اس��ت که پارکینگ های فعلی پاس��خگوی نیاز 
نیست، بعضی از آنها هم هنوز آسفالت نشده و خیلی 
مورد اس��تقبال قرار نمی گیرد و این پارکینگ ها هم 
دراختیار استادان و کارکنان است و دانشجویان اغلب 
درمحیط دانشگاه خودروهای خود را در حاشیه خیابان 
ها پارك می کنند و در خارج دانشگاه پارکینگ ها در 
اختیار بخش خصوصی اس��ت و حدود 2هزار خودرو 
ظرفی��ت دارد. آقای عمو آقایی خاطرنش��ان کرد که 
خوشبختانه تصادفات ما تاکنون 90 درصد خسارتی 
و تنها 10 درصد جرحی بوده که شکر خدا تصادفات 
با خسارت جبران ناپذیر تاکنون نداشته ایم و کمترین 
میزان تخلف و صدور جریمه هم در طول تابستان هر 

سال اتفاق می افتد. 
وی در پایان با تقدیر و تش��کر از مس��اعدت بی دریغ 
رییس و هیئت رییس��ه دانشگاه به ویژه معاونت های 
اداری – مالی و عمرانی و همچنین مدیریت حراست 
و اداره انتظام��ات که نقش تأثیرگذاری در بهبود امور 
ترافیکی دانشگاه داشته اند از عموم استادان، کارکنان 
و دانشجویان خواست، تا محیط دانشگاه را مانند خانه 
دوم خ��ود بدانند. مقررات و ضواب��ط را کامالً رعایت 
کنندو با ما برای اجرای قوانین همکاری الزم را داشته 
باش��ند تا ان ش��اء ا... نظم حاصله به نفع همه باشد و 
موجبات آس��ایش و آرامش همگان را فراهم سازد. ما 
هم متقابالً سعی کرده ایم که اجرای قاطعانه مقررات 
را ت��وأم با رعایت اخالق و ادب و همراه با برخوردهای 
مشفقانه و انسانی انجام دهیم تا اینگونه مناسبات در 

شأن فضای فرهنگی دانشگاه باشد. 

احتیاط، انضباط،آرامش
 اشاره:

کمتر کس��ی باور م��ی کند محدوه جغرافیایی یك دانش��گاه 
حتی در اندازه واحد اصفهان )خوراسگان( نیاز به تمهیدات ترافیکی 
 داش��ته باش��د ولی وقت��ی از محدودی��ت خیابان ها و کث��رت آمد و 
 رف��ت ه��ا و تنوع آدم هایی که با این مجموعه س��رو کار دارند اطالع 

می یابی، باورمی کنی امروزه هیچ جایی نیست که بتوان آن را فارغ از 
مقررات اداره کرد و با ما به هر حال ازدوره بدویت و عصر مناسبات 
س��اده اجتماعی که مسائل با ریش سفیدی عبور کرده ایم و بایستی 
اقتضائات دوران جدید را بپذیریم و مجموعه فعالیت های ترافیکی 
واحد اصفهان حول محور فردی می گردد به نام آقای محمد عموآقایی 

که با واسطه سیاست های هیئت رییسه را در زمینه مسائل ترافیکی 
اجرا می کند و بالواس��طه زیر نظر مدیر حراست و مسئول انتظامات 
دانشگاه فعالیت های خود را سامان می دهد. همه او را فردی پرکار و 
کم منت و خوش برخورد می دانند. روا بود که به چگونگی کار ایشان 

نیز سرکی بکشیم تا...

گفت وگو با مرد ترافيك دانشگاه 

- صدور مجوز تردد 
پس از احراز هویت و 

داشتن شرایط الزم، 
نصب برچسب، ثبت 

تخلفات در سیستم، ثبت 
گشت ها و مجوزها و ثبت 

برنامه مراسم و همایش 
و دفاعیات دانشجویان به 

انجام می رسد.
- در  محدوده داخل 

دانشگاه 7 پارکینگ در 
اختیار خودروهاست که 

در مجموع ظرفیت حدود 
500 خودرو را دارد. 

در خارج از دانشگاه هم 
پارکینگ هایی با ظرفیت 

مجموع 2000 خودرو 
وجود دارد که اداره آن 
با بخش خصوصی است.
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در ای��ن ای��ام و ب��ه منظ��ور تکری��م ه��ر چه 
 بیش��تر دانش��جویان گرانق��در ورودی جدی��د 
کمیته ای با محوریت حوزه دانشجویی  دانشگاه 
 تحت عنوان کمیته یا س��تاد اس��تقبال تشکیل 
می شود، طبعاً ستاد مذکور مشتمل از مسئولین 
ارجمند س��ایر حوزه ها نیز خواهند بود، در این 
ارتباط تمامی موارد پیش بینی ش��ده اس��ت و 
ترتیب��ی اتخاذ خواهد ش��د تا رون��د ثبت نام و 
اطالع رسانی به دانش��جویان و ارائه خدمات به 

خانواده آنها به نحو مطلوبی انجام شود.
در ای��ن خصوص و ب��ه ط��ور اختصاصی حوزه 
معاونت دانش��جویی تدارك نی��اوردن فرزندان 
 را در ای��ام مرب��وط درنظ��ر داش��ته و مترص��د 
هماهنگ��ی ه��ای الزم به منظور س��رویس دهی هر چه بهتر می باش��د، 
همچنین تمامی امکانات مرکز مش��اوره دانش��جویی دانش��گاه به صورت 
رایگان به منظور هر گونه مش��اوره و به ویژه مش��اوره تحصیلی مورد نیاز 
این دس��ته از دانشجویان در اختیار آنها قرار می گیرد، طبعاً در این راستا 

غرفه ای بدین منظور اختصاص داده خواهد شد.

 الزم به ذکر اس��ت مرکز مشاوره دانشگاه برترین مرکز مشاوره واحدهای 
دانش��گاهی بوده و در طول مدت تحصیل با به��ره مندی از مجرب ترین 
اس��تادان مشاوره استان اصفهان در خدمت دانشجویان می باشد، با توجه 
ب��ه مجموعه امکانات بس��یار خوبی که در خوابگاه خواهران دانش��گاه که 
در محوطه دانش��گاهی می باش��د تدارك دیده ش��ده اس��ت در مجموع 
این دانش��گاه از ش��رایط اقامتی مناس��بی ب��رای دانش��جویان غیر بومی 
خواهر برخوردار اس��ت، در این راس��تا غرفه ای به منظور راهنمایی های 
الزم و ثب��ت نام این دانش��جویان درنظر گرفته خواهد ش��د.  دانش��جویان 
می توانن��د با مراجعه به محل خواب��گاه از امکانات خواب��گاه بازدید کنند، 
 همچنین با وجود نبود خوابگاه برادران این دانش��جویان  به منظور کس��ب 
راهنمائ��ی های الزم با مراجعه به اداره رفاه دانش��گاه م��ی توانند از امکان 
مناسبی که در خارج از دانشگاه قابل اجاره و سکونت می باشد مطلع شوند.

الزم به ذکر است همزمان با ورود  دانشجویان جدید باغ مطالعه بانوان نیز 
در این دانشگاه با بهره مندی از فضایی مناسب و ارائه خدمات تغذیه ای و 

کافی شاپ به لطف الهی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
عالوه بر موارد ذکر ش��ده مدیریت و پرس��نل حوزه معاونت دانش��جویی 
در ای��ام ثبت نام آماده پاس��خگویی به س��واالت و راهنمائی های الزم به 

دانشجویان ورودی جدید است.

طرح هاى مورد بهره بردارى تا سال 93
1- اجرا و تکمیل ساختمان نمایشگاه با زیربنای 

حدود 5 هزار متر مربع 
2- اجرا و تکمیل باند دوم خیابان رو به روی تاالر 

امیرکبیر
3- اجرا و تکمیل دیوار شرقی بلوار ورودی دانشگاه
4- تکمیل ساختمان بسیج دانشجویی با زیربنای 

500 متر مربع
5- تکمیل ساختمان اداری و آموزشی گلخانه با 

زیربنای حدود 900 متر مربع
6- اجرا و تکمیل س��وله پایلت صنایع غذایی با زیربنای حدود هزار و هفتصد 

متر مربع

طرح هاى در دست احداث
شروع و اجرای توسعه خوابگاه دانشجویی با مساحت حدود 4 هزار متر مربع

و  اداری  مع��اون  حی��دری 
مالی م��ی گوی��د: مجموع 
هم��کاران در حوزه معاونت 
در  هم��واره  ومال��ی  اداری 
جهت تقویت و پش��تیبانی 
س��ایر بخش های دانشگاه 
گام برداشته است و با تعامل 
با س��ایر بخشها سعی بر آن 
دارن��د که بتوانن��د صادقانه 

انجام امور را تسهیل کنند. 
از آن جای��ی ک��ه دغدغ��ه 
دانشگاه  مس��ؤولین  تمامی 
ب��ه وی��ژه ریاس��ت محترم 
دانشگاه بر آن است که هیچ 
دانشجویی به دلیل مشکالت دانشجویی منع تحصیلی شود 
ای��ن معاونت با تمام توان در جهت این مهم قدم برداش��ته 
است و از طریق  وام صندوق رفاه مشکالت دانشجویان راحل 

و فصل کند. 
صندوق رفاه دانشجویی نه تنها با پرداخت وام تأمین شهریه، 
بلکه از طریق تقسیط شهریه، وام ازدواج، وام هزینه تحصیلی، 
وام اجاره مسکن و وام ضرورری دانشجویی توانسته است به 
روش های مختلف مش��کالت این قشر فرهیخته را برطرف 
کند و مؤید این تالش کسب رتبه های نخست در سال های 

متمادی توسط این اداره می باشد. 
این معاونت ضمن خیر مقدم به دانش��جویان ورودی جدید 
و خان��واده های محترم آنان با تمام وج��ود آمادگی خود را 

برای ارائه تس��هیالت مالی به ای��ن عزیزان اعالم می کند تا 
خدای ناکرده هیچ دانشجویی به دلیل مشکالت مالی منع 

از تحصیل نشود. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت وام تأمین ش��هریه وزارت علوم بعد از 
تحصی��ل نیز ) پس از تخصیص بودج��ه از نهاد ذیربط ( در 
اختیار دانشجویان قرار می گیرد تا آنها بتوانند پس از فراغت 

تحصیلی نسبت به بازپرداخت اقساط خود اقدام کنند. 
 ح��وزه امور مال��ی دانش��گاه تمامی خدم��ات دریافت ها و 
پرداخت های مالی را به صورت الکترونیک به منظور تکریم 
ارب��اب رجوع ارائه می کند و دانش��جویان از هرکجای ایران 
عزیز می توانند شهریه خود را از طریق سامانه الکترونیکی 
دانش��گاه پرداخت کنن��د. اداره امور ش��هریه در امور مالی 
پاسخگویی تمامی سؤاالت دانشجویان در خصوص شهریه 

خواهد بود. 
حوزه امور اداری در دبیرخانه با اس��تقرار اتوماس��یون اداری 

توانسته است خدمات آنالین را به دانشجویان ارائه نماید. 
حوزه تدارکات و پش��تیبانی درتمامی مناسبت های ملی و 
مذهبی اعم از جشن ها، مناس��بت های والدت و شهادت، 
ائمه معصومین، همایش ها و س��مینارها همواره آماده ارائه 

خدمات به دانشجویان می باشد. 
در پایان حوزه معاون��ت اداری و مالی ضمن تبریک مجدد 
 به تمامی قبول ش��دگان یادآور ش��د که دانش��جویان عزیز 
می توانند از طریق نشانی ذیل با معاونت اداری و مالی ارتباط 

برقرارکنند. 
       http:// edari- mali.khuisf.ac.ir
http:// refahi.khuisf.ac.ir

ت اداری و مالی   
معاون

شی  
ت آموز

 معاون

مه��ران هودج��ی، مع��اون آموزش��ی گف��ت: ب��ا 
پیگیری های صورت گرفته و مجوز سازمان مرکزی 
دانشگاه و نیز تصویب شورای گسترش آموزش عالی 
وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری، با پذیرش دانشجو 
در دو رشته کارشناسی ارشد محیط زیست گرایش 
آلودگی محیط زیست و آموزش محیط زیست و نیز 
دو رشته کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی و 

شیمی گرایش آفت کش ها موافقت شد.
عض��و کمیته آموزش��ی منطق��ه 4 با بی��ان اینکه 
ع��زم واحد اصفهان، توس��عه تحصیالت تکمیلی در 
مقاطع دکتری و کارشناس��ی ارش��د است افزود: با 
پیگیری های انجام شده، مراحل اداری را برای اخذ 
مجوز راه اندازی 16 رش��ته در مقطع کارشناس��ی 
ارش��د و 10 رش��ته در مقط��ع دکت��ری در دفت��ر 
گس��ترش آم��وزش عال��ی گس��ترش وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری دنبال کرده ایم که انش��اء اهلل در 
صورت تصویب آن رش��ته ها، خبرهای مربوط را به 

زودی اطالع رسانی خواهیم کرد.  
معاون آموزش��ی واحد اصفهان گفت: هم اکنون در 
دانش��کده کش��اورزی این واحد در رشته مهندسی 
منابع طبیعی گرایش محیط زیس��ت بیش از 250 
دانش��جو به تحصیل اش��تغال دارند، که با توس��عه 
رش��ته های مناب��ع طبیعی و گرایش ه��ای محیط 

زیس��ت درصدد هس��تیم این 
دانش��کده  از  را  ه��ا  رش��ته 
کشاورزی مس��تقل و در آینده 
نزدیک دانشکده منابع طبیعی 
و محیط زیس��ت را راه اندازی 

کنیم.
دائم��ی  کمیس��یون  عض��و 
هی��ات امنای اس��تان اصفهان 
در ادام��ه اف��زورد ب��ا توجه به 
گسترش رش��ته ها و به منظور 
ارائه هرچ��ه بهتر و باکیفیت تر 
آم��وزش عال��ی، دانش��گاه در 
س��ال 92 اق��دام ب��ه ج��ذب 

علم��ی جدی��د خواه��د  هی��ات  نف��ر عض��و   40 
کرد.

ایشان در پایان ضمن تشکر و تقدیر از پیگیری های 
ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر احمدعلی 
فروغ��ی اب��ری و همکاری ه��ای س��ازمان مرکزی 
دانش��گاه، از اعطای مجوز آم��وزش مجازی تمامی 
رش��ته های مقطع دکتری و کارشناسی ارش��د دایر 
در دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفه��ان خبر داد 
و ای��ن ام��ر را گامی بلند و ارزش��مند در راس��تای 
 آموزش عالی توس��ط واحد اصفهان در سطح کشور 

دانست.

معاونت فرهنگی   

به نام خدای))مهر((آفرین
سالم بر شما

مهرنم��اد  خورش��ید، دوس��تی ومحب��ت و دانش 
درفرهنگ ماس��ت. با طل��وع مهرم��اه، میلیون ها 
 خان��واده ایران��ی به اس��تقبال ماه فراگی��ری علم 
می رون��دو به امید فردایی بهتر فرزندان خود را به 
مدرس��ه ودانشگاه می فرستندتا روح آنان را تعادل 
بخشد و ایمان آنان را استوار و عقل آنان را شکوفا و 
قلب آنان راروشن سازد. دانشگاه میعادگاه عاشقان 
دانای��ی ومعبد پرستش��گران موحد می باش��دکه 
 درمس��یرتعلیم وتربی��ت جهادی مس��تمر را آغاز

کرده ان��د تا ضمن ش��کوفایی وتعال��ی خود برای 

 جامعه و وطن خود پیش��رفت وتوسعه رابه ارمغان 
آورند.

بدون شک برای پیش��رفت وتوسعه محیط،جامعه 
وکشورالزم است نخست خودراتربیت کنیم. انسان 
توسعه یافته انسانی است که بتواند خود را مدیریت 
 کن��د، پس الزم اس��ت به اقیانوس گس��ترده خود

پ��ی بریم ورازه��ای نهفته آن را کش��ف کرده و با 
 ش��ناخت ظرفی��ت های وج��ودی خودم��ان قدر

فرص��ت ها را بدانیم تا ان ش��اءا... فردا درحس��رت 
دیروزمان نباشیم و بیمی ازآینده به خود راه ندهیم 
برای آنکه نیافتنی ها دست یافتنی شود باید برنامه 
 داش��ت این س��خن بدان معنانیس��ت که با برنامه 

می توان همه دست نیافتنی ها را دست یافتنی کرد 
اما با قاطعیت می توان گفت که بدون برنامه بودن 
موجب می شود بسیاری از دست یافتنی ها دست 
نیافتنی شود. مس��ئوالن وکارکنان شاغل درحوزه 
فرهنگی دانش��گاه آزاداس��المی واحدخوراس��گان 
برای ایجاددانش��گاهی بانش��اط و پویا و برخوردار 
از معنوی��ت وتعهد و ایمان برنام��ه ها و تدبیرهای 
متع��ددی راپیش بینی کرده ان��د و ما انتظارداریم 
با حضورگ��رم خوی��ش درفعالیت ه��ای فرهنگی 
درایجاددانش��گاهی آم��وزش محور، پژوهش��گرا و 

فرهنگ مدارسهم موثری داشته باشیم.
در ای��ن ح��وزه فرهنگی ب��ا انبوهی از ب��ر نامه ها 

 مواجه هستیم. از شعر، ادب و هنر گرفته تا قرآن و 
و  نم��از  قرآن��ي،  ه��اي  ارزش  آفرین��ی   م��وج 
جلوه هاي معنوي و عروج عرفانی، جشن و جشنواره، 
مس��ابقات، گفتگوهای دانشجویي و گفتمان علمی 
و فرهنگي و کرس��ی هاي آزاداندیش��ي، نش��ریات 
 دانش��جویي، اردوه��ا و برنام��ه ه��اي اجتماعی و 
نشس��ت هاي پرسش و پاس��خ و برگزاري مراسم و 
آیین ه��اي دیني و ملي و مناس��بت هاي متعدد، 
ش��هادت ه��ا و والدت ه��اي اولی��اء دی��ن، روز 
 دانشجویان و برنامه هاي دیگري که مي تواند پیوند 

همکاري هاي ما را مستحکم تر کند. 
سربلند و سرافراز باشید

معاونت پژوهشی   

دکت��ر پیام نجف��ی از پژوهش می گوی��د: معاونت 
پژوهش��ی دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اصفهان 
)خوراسگان( با اعتقاد راسخ به پتانسیل های بالقوه 
نس��ل جوان و فرهیخته دانشگاهی طی سال های 
اخیر و س��از و کارهای الزم برای ورود دانشجویان 
ارجمند به فعالیت های پزوهشی را در حد توان در 

این واحد دانشگاهی فراهم ساخته است.
- تقویت فعالیت های باش��گاه پژوهش��گران جوان 
و نخب��گان ب��ه عن��وان متول��ی اصلی شناس��ایی، 
ج��ذب، هدای��ت و حمای��ت از جوان��ان فرهیخته 
 و نخب��ه، پش��تیبانی از فعالی��ت انجم��ن ه��ای 
 علم��ی دانش��جویی به عن��وان نهادهای رس��می 
فعالیت های پژوهش��ی ب��ا مدیریت دانش��جویی؛ 
حمایت از تشکیل تیم های مختلف دانشجویی در 

 زمینه رباتیک، سازه های ماکارونی، بتن، بازی سازی 
رایان��ه ای به منظ��ور عملی س��ازی آموخته های 
دروس دانش��گاهی، ارائ��ه گرانت ب��ه فعالیت های 
متنوع پژوهش��ی دانشجویی؛ برگزاری دهها عنوان 
کارگاه روش تحقی��ق، مقاله نویس��ی، فرآیندهای 
پژوهش��ی، نرم افزارهای آماری، پروپوزال نویسی، 
جستجوی پیشرفته، آش��نایی با پایگاه های علمی 
و...، حمای��ت ج��دی از تج��اری س��ازی ایده های 
علمی و طرح های کس��ب وکار در قالب مرکز رشد 
واحده��ای فن آوری و  واحد توس��عه کارآفرینی و 
تعاون دانش��گاهی، حمایت از طرح های پژوهشی 
در مراک��ز تحقیقات��ی متع��دد؛ افزای��ش کم��ی و 
کیفی عناوین کتب و نش��ریات کتابخانه مرکزی و 
کتابخانه های تخصصی دانش��کده ها؛ توسعه مرکز 

تحقیق��ات و آموزش تولی��دات گلخانه ای؛ تقویت 
ارتب��اط با صنعت وجامعه در قالب طرح های برون 
دانش��گاهی و توسعه ش��بکه اینترنت بی سیم در 
سطح دانش��گاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان تنها 
بخش��ی از اقدامات بنیادی به منظور دست یابی به 
اهداف عالیه معاونت پژوهشی این دانشگاه می باشد. 
ب��ه حمدا...  نتیجه درخش��ان هم��کاری و همدلی 
بخش های مختلف دانشگاه در بستر سازی صورت 
گرفت��ه و اعتم��اد به نفس جوانان دانش��جوی این 
دانش��گاه عبارت اس��ت از درخش��ش غرور آفرین 
نمایندگان و سفیران این واحد دانشگاهی در عرصه 
های مختلف پژوهشی از جمله جشنواره اختراعات 
نورنبرگ آلمان، کرواس��ی و س��وئیس، کسب مقام 
 ه��ای برت��ر جش��نواره ه��ای خوارزم��ی، حضرت 

علی اکبر، ش��هید مطهری، هدایت، ش��یخ بهایی و 
کسب ده ها عنوان برتر توسط باشگاه پژوهشگران 
جوان، مرکز رش��د واحدهای فن آوری، مس��ابقات 
رباتیک جهانی و بین المللی،  رش��ته های مختلف 
بتن، سازه های ماکارونی، بازی سازی رایانه ای و... 
معاون��ت پژوهش��ی دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د 
خوراسگان ضمن تبریک س��ال تحصیلی 93-92  و 
خی��ر مقدم به حض��ور دانش��جویان ورودی جدید 
این دانش��گاه آمادگی خ��ود را برای حمایت جدی 
از فعالی��ت ه��ای پژوهش��ی دانش��جویان ارجمند 
در زمین��ه ه��ای ذک��ر ش��ده را ب��ه اط��الع این 
 عزیزان رس��انده و امیدوار اس��ت طی س��ال های 
پی��ش رو آلبوم افتخارات این دانش��گاه با اوراقی از 
دستاوردهای پژوهشی این عزیزان کامل تر شود. 

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

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

مراجعه کنند. 

گزارشی از جشن فارغ التحصیلی گروه 
تکنولوژی ناپیوسته کامپیوتر – نرم افزار ورودی  سال 88 

  اشاره :
  جشن دانش آموختگی از رویدادهای ماندگار و خاطر انگیز جوانان دانشجو است، 
جش��نی که آنان را از سامانه تحصیل و آموختن به بازار کار و  واقعیت های زندگی سوق 
می دهد و فرصتی برای بهره مندی از آموخته ها، به میوه نشس��تن تالش های تحصیلی 

آنان و ایجاد بهره وری در زندگی فراهم می کند.
جوانان بسیار دوست دارند که این فصل شورانگیز  زندگی در آلبوم خاطرات آنان ثبت 

و ضبط شود و بدینوسیله بتوانند روشن ترین فصل زندگی خود را برای آینده خویش و 
احیاناً فرزندانشان برجسته سازند.

در این ش��ماره گزارش��ی از جش��ن فارغ التحصیلی دانش��جویان ورودی س��ال 88 گروه 
تکنولوژی ناپیوس��ته کامپیوتر – نرم افزار که توس��ط یکی از دانشجویان دست اندرکار 
 برگزاری این جش��ن به نام خانم مهرزاد رش��یدی تهیه ش��ده اس��ت تقدی��م حضورتان 

می شود.

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

 مدیر مسئول:  
دکتر احمد علی فروغی ابری

 سردبیر:  اصغر عالمیان
 مدیر اجرایی:  شهرام صانعی

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

زهرا دهقان نیری، شهناز یزدانی، محمد حیدری، سید علی محی الدین جعفری

در مراسم چه گذشت:
 مراس��م از س��اعت 16 ت��ا 19  در محل س��الن 
ش��هید مطه��ری دانش��کده کش��اورزی و منابع 
طبیعی دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اصفهان 

)خوراسگان( برگزار شد.
قرائ��ت قرآن مجید، اجرای س��رود مل��ی ایران، 
 سخنرانی آقای دکتر جاللی زند، سخنرانی  خانم 
مهندس کیمیایی، اجرای موس��یقی سنتی گروه 
شیدا، برگزاری مسابقه، برگزاری تئاتر، سخنرانی   
اس��تاد علی فرحیان، پخش کلیپ ی��ادگاری از 
دانش آموختگان، س��خنرانی استاد دکتر سلطان 
آقایی، اهدا لوح ها  به دانش آموختگان توس��ط 
اس��اتید گ��روه کامپیوت��ر )آقای دکتر س��لطان 
 آقایی، خانم مهندس کیمیایی،  اس��تاد فرحیان، 
اس��تاد جعفری، اس��تاد رفیعی(، اجرای مراس��م 

قس��م نامه مهندس��ی توسط اس��تاد جعفری از 
بخش های متنوع این مراسم بود.

و در پایان، مهمانان برای صرف ش��ام به س��الن 
سلف دانشگاه دعوت شدند.

سخنرانى آقاى دكتر جاللى زند:
ضم��ن س��پاس و تش��کر از تش��ریف فرمای��ی 
مدعوی��ن و اس��اتید گ��روه کامپیوت��ر و دس��ت 
ان��درکاران برگزارکنن��ده جش��ن ی��ادآور ش��د 
اینجان��ب ب��ه نمایندگ��ی از طرف آق��ای دکتر 
فروغ��ی رئی��س محترم دانش��گاه که ب��ه دلیل 
مأموری��ت موفق به حضور در جش��ن نش��دند و 
 عذرخواهی کردند، پیام شادباش ایشان را تقدیم 

می نمایم.
تبریک وی��ژه ای هم به خاطر همزمانی برگزاری 
جش��ن با  دهه مبارك فجر و میالد با س��عادت 
حضرت محمد مصطف��ی )ص( دارم، از همدلی، 
صبوری و ش��کیبایی و پشتیبانی پدر و مادران و 
اساتید که حمایت کننده دانش آموختگان بوده 

اند تشکر می کنم.
 الزم به یادآوری است که جشن فارغ التحصیلی 

نداریم، این جشن، جشن دانش آموختگی است 
زی��را این دانش آموختگان مرات��ب باالتر را طی 

خواهند کرد.
از دانش آموخت��گان که در راس هماهنگی های 
برگزاری جش��ن بودند تش��کر و عرض خس��ته 
نباش��ید  دارم زیرا  برگزاری و تدارکات جش��ن 
ب��ا برنامه ریزی از ی��ک ماه قبل ب��وده که قابل 

تحسین است.
از حضور آقای نامجو و تمامی همکاران قس��مت 
اداری تش��کر م��ی کن��م و با ف��رازی از جمالت 
ابوس��عید ابوالخیر صحبت های خود را به پایان 
می برم. دو چیز را همیش��ه به یاد  داش��ته باش: 
خ��دای متعال و قیامت را و دو چیز را همیش��ه 
فراموش ک��ن: نیکی به دیگ��ران و بدی دیگران 

به خود را.
و ب��رای همگ��ی آرزوی پیش��رفت و صح��ت و 

سرافرازی کرد.

س�خنرانى خانم مهن�دس كيمياي�ى مدير 
گروه كامپيوتر:

از تش��ریف فرمایی مدعوی��ن و برگزارکنندگان 

جشن تشکر کرده و برای همگی آرزوی موفقیت 
ک��رد و ذکر کرد که دوران دانش آموختگی برای 

کسب تجربه و تمرین صبوری است.
برگ��زار کننده اصلی جش��ن: مهرزاد رش��یدی، 

همراهان: مهدی رضا زاده، ندا رستمی
و ی��اری کنن��دگان دیگ��ر عبارتند از: محس��ن 

چنگانی، سعید کار احمدی، شادی شیوایی
مجری برنامه  )از صدا و س��یمای مرکز اصفهان( 

آقای کامیار نیستانی
از جمع مس��ئولین: آقای دکتر جاللی زند، خانم 
مهندس کیمیای��ی، آقای دکتر س��لطان آقایی، 
استاد فرحیان،استاد جعفری، استاد رفیعی، آقای 

مهندس نامجو

اسامى فارغ التحصيالن: 
مهرزاد رش��یدی، محس��ن چنگانی، مهدی رضا 
زاده، ندا رس��تمی، س��عید کار احمدی، ش��ادی 
شیوایی، فاطمه السادات موسوی، فاطمه شاهین، 
 معی��ن الدی��ن حس��ینی، علیرض��ا کاردان پور، 
نفیسه هراتیان، مریم فوالد فر، سمیه جمشیدی، 
حبیب ابراهیمی، منصوره کریمی، نگار ایرج پور، 

نیما ایرج پور،  مهسا برقی، فرزانه فرجی، محمدرضا 
س��یاهپوری، امید کرمی، نسرین نریمانی، صدف 
به نژاد، نیلوفر پیراسته، لیلی امامی، مریم یراقی، 
 مجید تمنای��ی، پرك رضایی، نس��رین علیزاده، 
سید امیر رحیمی، زهرا کیانی،   مهشاد طالکش، 
 ریحانه مزروع��ی، علی اخوان، س��میرا رحیمی، 
 فهیمه بشیری، س��میه احمدی، حمید عمومی،  
نازی رضاپور، نس��ترن کالنتر معتمدی، مصطفی 
پارس��ائی، صمص��ام رفیع زاده، ع��ذرا معصومی،  
میترا خوش نشین، سحر زاهدی، مهسا عنایتی، 
محس��ن نجومی پور، حمید س��توده، رویا پیری، 
ش��یوا جنگجوی وط��ن، س��می��را ک�دخ�دایی، 

علیرض�ا مهن�ام، زه�را ق�اری، 
 مسعود صائب، کیارش کریمیان، سمیرا نصرتی، 
داود کارگر، زهرا پور اعتصامی، سمیرا طهماسبی، 
صدیقه اردشیر پناه، فائزه قربانی، حامد عباسی، 
 علی ش��ریف، محم��د ربیعی، علیرضا س��روری، 
کاووس گشنیز جانی، مرضیه امیری،  نجمه فخر 
زارع، مرضی��ه یزدان پرس��ت، اکرم نژاد احمدی، 
غزال��ه عارفی پور، مهرناز طهماس��بی، رخس��اره 

یزدانی، شهربانو طبائی

درس ما هم تمام شد...


