
دل، حریم کبریاست 

زندگی بر مدار مادیات الجرم سبب 
می ش��ود تا آیین��ه دل آدمی که از 
س��وی مق��ام واالی کبریایی در هر 
ی��ک از ما با ش��فافیت ب��ه ودیعت 
نهاده ش��ده اس��ت دچار زنگار شود 
و زالل��ی آن کاس��ته  تجل��ی  از   و 

گردد. 
فرص��ت های ناب عب��ادت و عرضه 
ک��ردن دل و جان به چش��مه زالل 
لط��ف وعنایت خال��ق، این غنیمت 
 ب��زرگ را به ه��ر یک از م��ا ارزانی 
می کند ت��ا غب��ار دل را بتکانیم و 
جان را در برابر شیفتگی و شیدایی 

معبود درخشان کنیم.
در ق��رآن کری��م خط��اب »ی��ا ایها 
الن��اس«  20 ب��ار تک��رار ش��ده تا 
ثابت ش��ود که تعالیم الهی از میان 
هم��ه مردم عضو گی��ری می کند و 
همگان را دعوت به ضیافت هدایت 
اله��ی م��ی نمای��د، اما ب��رای آنان 
که دع��وت اولی��ه را پذیرفته اند و 
ب��ه نعمت عنای��ت پ��روردگار نائل 
آمده ان��د، وضعیت متفاوت اس��ت 
و خداون��د تعالی آن��ان را با عنایت 
 »یا ایه��ا المومنین«، 89 بار خطاب 
می کند تا معلوم ش��ود که هس��تی 
بخش زیبا ب��ا » خودی های خود«  
حرف ه��ای زی��ادی دارد و آنان را 
در مس��یر پلکان تکام��ل به مراحل 

واالتری سوق می دهد. 
م��اه مبارک رمضان، نزدیک اس��ت 
و تلنگ��ری ب��ه هر ی��ک از مؤمنین 
تا خطاب ه��ای خداوند تعالی را به 
گوش ج��ان بش��نوند و جرعه های 
نور و هدایت را بنوشند و غرفه های 
رضایت معب��ود را به تملک خویش 

درآورند. 
 انس��انی ک��ه ب��ا به��ره من��دی از 
فرص��ت ه��ای م��اه ب��زرگ خ��دا، 
متخلق به اخالق الهی ش��د، ساز و 
کار پرهی��زکاری را درجان خویش 
ج��اری کرد و در براب��ر رایحه لطف 
ب��دون  خرامی��د،  العالمی��ن  رب 
ش��ک برگزیده آس��مان می ش��ود 
 و م��دال رس��تگاری را ب��ر گ��ردن 

می آویزد. 
زیب��ای هس��تی بخ��ش در ق��رآن، 
صاحب��ان نف��س مطمئن��ه را ب��ه 
 مهمان��ی رضای��ت خوی��ش دعوت 
می کند و به آنها بش��ارت می دهد 
که شما در زمره »خودی های خدا« 
ی��ا هم��ان »فادخلی ف��ی عبادی« 
ق��رار گرفته اید و پاداش بهش��ت را 
نصیب خود س��اخته ای��د »وادخلی 
جنتی«. برادران و خواهران، رمضان 
موسمی برای تأمل و ژرف نگری در 
 همی��ن مفاهیم بلند عرفانی اس��ت. 
فرص��ت های آن را قدر بدانیم تا در 
شب قدر مشمول لطف خاص کریم 
بنده پ��رور قرار گیری��م و قدر پیدا 
کنیم و با خویش برای آیینه ش��دن 

پیمان ببندیم. 
آیینه شو صفت خوب سیرتان طلب 
جاروب کن خانه را س��پس میهمان 

طلب 
                                    التماس دعا 
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 نسیم دانشگاه

 :  مدی��رکل پژوه��ش و فناوری واحد خوراس��گان )اصفهان( با اعالم این خبر افزود: اس��تادان و دانش��جویان واحد 
خوراسگان در سال 1391 توانسته اند در مجموع 563 مقاله  SCOPUS ،ISI و ISC در مجالت معتبر خارجی به چاپ 

برسانند.
طغیانی ادامه داد: این میزان مقاله نس��بت به س��ال قبل از آن، 12 درصد افزایش نشان می دهد که با توجه به محدودیت 
هایی که به لحاظ چاپ مقاالت اس��اتید ایرانی در برخی مجالت خارجی ایجاد ش��ده اس��ت، رشد مطلوبی بوده و این روند 
همچنان ادامه دارد. به گزارش آنا:  مدیرکل پژوهش و فناوری واحد خوراس��گان )اصفهان( بسترس��ازی مناسب و حمایت 
حوزه پژوهش و فناوری واحد از اساتید و دانشجویان پژوهشگر را از دالیل این رشد دانست و گفت: واحد خوراسگان همه 
ساله برای تمامی اعضای هیأت علمی خود، اقدام به صدور کارنامه پژوهشی می کند. در این کارنامه سوابق و فعالیت های 
 پژوهش��ی عضو هیأت علمی اعم از مقاالت، کتب تألیفی، طرح های پژوهش��ی درون و برون دانش��گاهی و ... ثبت ارزیابی 
 می ش��ود. گفتنی اس��ت واحد خوراسگان)اصفهان( بر اس��اس ارزیابی های پژوهش��ی صورت گرفته و همه ساله در میان 

دانشگاه های کشور حائز رتبه های برتر شده و در جشنواره های مختلف مورد تقدیر قرار گرفته است. 

 : پروفس��ور فابریچیو اَدانی، عضو هیأت علمی دانشگاه میالن، به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری هایی علمی و 
تحقیقاتی، از واحد خوراسگان)اصفهان( بازدید کرد. 

 ریی��س پ��ارک فناوری میالن)ایتالیا( هدف خود را از این بازدید، بررس��ی امکان تبادل اس��تاد و دانش��جو و گس��ترش 
همکاری های علمی و پژوهشی میان دانشگاه میالن و واحد خوراسگان)اصفهان( دانست.

  اَدانی با حضور در مرکز رش��د و پژوهش��کده و بازدید از دس��تاوردهای علمی و تحقیقاتی واحد خوراس��گان)اصفهان(، 
تالش های صورت گرفته توس��ط اس��تادان و محققین این دانشگاه را قابل تقدیر دانس��ت. وی همچنین از گلخانه های 
تحقیقاتی و صنعتی واحد بازدید نمود و اظهار داش��ت: س��طح فعالیت های علمی و پژوهشی واحد خوراسگان)اصفهان( 

بسیار عالی است و مرا شگفت زده کرده است. 
گفتنی اس��ت به منظور بررس��ی زمینه های همکاری میان دانش��گاه میالن و واحد خوراس��گان )اصفهان(، کارگروهی 

تخصصی با حضور پروفسور اَدانی و مسؤولین پژوهشی و رؤسای دانشکده ها تشکیل شد.

مدیر کل ارتباط با صنعت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی:

دانشگاه خوراسگان)اصفهان( از واحدهای سرآمد کشور است

مدی��رکل ارتب��اط ب��ا صنع��ت دانش��گاه در 
ش��نبه،  روز  ظه��ر  از  بع��د  ک��ه   بازدی��دی 
به همراه مدیران کل حوزه پژوهش و فناوری 
دانش��گاه و هیأت رییس��ه واحد تهران جنوب 
از واحد خوراس��گان)اصفهان( داشتند، واحد 
خوراس��گان را جزء واحدهای س��رآمد کشور 
دانس��ت و افزود؛ »واحد خوراس��گان، همواره 
کم��ک حال و یاریگر حوزه پژوهش دانش��گاه 

آزاد اسالمی بوده است«.  
دکتر ثمری هدف خود را از این س��فر بازدید 
و نشس��ت مش��ترک با مدیران شرکت فوالد 
مبارک��ه و ذوب آهن اصفهان به منظور انعقاد 

تفاهم نامه هم��کاری های علمی و فنی میان 
دانشگاه و شرکت های مزبور قلمداد کرد. وی 
اظهار امیدواری کرد؛ دانشگاه بتواند همانگونه 
ک��ه با بخش نفت کنسرس��یوم همکاری های 
مش��ترک را نهایی کرده، با بخ��ش فوالد نیز 
کنسرسیوم مش��ترکی را به امضاء برساند. در 
این بازدید رییس واح��د تهران جنوب ضمن 
تقدی��ر از زحم��ات واحد خوراس��گان، عنوان 
داش��ت؛ » نام دکتر فروغی اب��ری با نام واحد 
خوراس��گان و بلکه با نام دانشگاه آزاد اسالمی 
عجی��ن ش��ده اس��ت«. وی حض��ور در واحد 
خوارس��گان را مای��ه مباهات خود دانس��ت و 

افزود: سال ها آرزو داش��تم واحد خوراسگان 
را ب��ه وی��ژه ریاس��ت آن را از نزدیک مالقات 
 کن��م و امروز ای��ن فرصت برایم فراهم ش��ده 

است. 
شمس نقش واحد خوراس��گان را در رسیدن 
به تفاهم با بخش های صنعتی استان اصفهان 
به ویژه توسعه همکاری با بخش فوالد را مهم 
ارزیاب��ی کرد. مع��اون پژوهش��ی واحد تهران 
جنوب نیز، خواس��تار گسترش همکاری های 
مش��ترک و انتق��ال تجربیات ف��ی مابین دو 
واحد دانش��گاهی با هدف هم افزایی و کمک 
به رش��د فعالیت های فناورانه دانش��گاه آزاد 

اس��المی ش��د.در ابتدای این بازدی��د فروغی 
واح��د خوراس��گان)اصفهان(،  رئی��س  ابری، 
ضمن عرض تس��لیت ایام سالگرد رحلت امام 
خمینی )ره(، بنیانگذار جمهوری اس��المی و 
آرزوی ش��ادی برای روح آن رهبر الهی، امام 
)ره( را پایه گذار تمدن بزرگ اسالمی در قرن 
حاض��ر و احیاگر روح خودب��اوری در جوانان 
مس��لمان، به ویژه جوانان ایرانی دانست. وی 
افزود: دانش��گاه آزاد اس��المی ک��ه با حمایت 
ب��ی دری��غ آن حکی��م فرزانه ش��کل گرفت، 
 نمون��ه واقعی تحقق ش��عار »ما م��ی توانیم« 
 امام )ره( است که به دست توانمند عاشقان راه 

امام )ره( و مقام معظم رهبری، مسیر بالندگی 
را با س��رعت می پیماید.فروغی ابری در ادامه 
ب��ا ارائه تاریخچه ای مختصر از ش��کل گیری 
واحد خوراس��گان، ب��ه تش��ریح فعالیت های 
علمی و پژوهش��ی واح��د پرداخت. وی تعداد 
شرکت های فعال کنونی دانش بنیان واحد را، 
 25 ش��رکت دانست و افزود؛ اگر موانع مالی و 
بوروکراس��ی های پیچیده داری در راه ایجاد 
 و توس��عه ش��رکت های دانش بنی��ان وجود 
نمی داش��ت با اطمینان می گویم مروز تمام 
 درآمد واح��د را از اینگونه ش��رکت ها تأمین 

می کردیم و احتیاج به شهریه نداشتیم.

مدیرکل پژوهش و فناوری واحد خوراسگان)اصفهان( خبر داد: 

رشد 12 درصدی تولید مقاالت علمی 
در این واحد

رییس پارک فناوری میالن)ایتالیا( در جریان بازدید از واحد 
خوراسگان)اصفهان( عنوان کرد:  

سطح فعالیت های علمی و تحقیقاتی این 
واحد بسیار عالی است 

 : ای��ن مس��ابقات ب��ه ص��ورت دوره ای از 14 ت��ا 18اردیبهش��ت ماه 
 ب��ه میزبان��ی واحد خوراس��گان با ش��رکت تیمهای��ی از واحده��ای مختلف 
منطقه 4 برگزار شد. در دوره پایانی این مسابقات تیم واحد خوراسگان)اصفهان( 

موفق شد مقام اول را کسب کند.
گفتنی است تیم واحدهای مبارکه و نجف آباد به ترتیب مقامهای دوم و سوم 

این مسابقات را کسب کردند.

کسب مقام اول مسابقات هندبال خواهران قهرمانی 
منطقه 4، توسط واحد خوراسگان)اصفهان(
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سفیر جمهوری اوگاندا در بازدید از دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(: 

کشوری را به زیبایی، آرامش و برخوردار از 
فرهنگ و تمدن باال مانند ایران نیافته ام
»محم��د احمد کیس��ولر« س��فیر جمه��وری اوگاندا به منظور آش��نایی با فعالی��ت های علم��ی، تحقیقاتی و فناوری دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 

خوراسگان)اصفهان(، در راس هیاتی از این دانشگاه بازدید کرد.
 دکتر فروغی ابری، رییس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان)اصفهان(، در نشستی مشترک، ضمن ارائه گزارش��ی جامع از تعداد دانشجویان، 

فارغ التحصیالن، اساتید و کادر علمی به تشریح فعالیت های تحقیقاتی و علمی دانشگاه و دستاوردهای آن پرداخت.
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی منطقه چهار، با بیان خالصه ای از عملکرد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه، هدف گذاری دانشگاه را تولید 

علم و امکان تجاری سازی محصوالت دانش بنیان دانست.
در ادامه این برنامه، دکتر نجفی معاونت پژوهش��ی و فناوری واحد، ضمن توصیف قابلیت های صنعتی و فنی ش��هراصفهان، گزارش کاملی از فعالیت 

های صورت گرفته در حوزه پژوهش دانشگاه به ویژه در زمینه ایجاد مرکز رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان ارائه کردند.
همچنین معاونین آموزشی و فرهنگی واحد، هرکدام به صورت جداگانه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های حوزه خود خواهان گسترش روابط علمی 

دانشگاه با کشور دوست، اوگاندا شدند.
آقای کیسولر نیز ضمن ابراز خرسندی و شعف فراوان به دلیل حضور در ایران، به ویژه سفر به شهراصفهان، این شهر را نگین درخشنده هنر و تمدن 

ایران دانست. 
 او ب��ا ابراز خش��نودی از تالش ه��ای علمی ایران به ویژه قابلیت های علمی دانش��گاه آزاد اس��المی، تبلیغات منفی صورت گرفت��ه را علیه ایران در 
رس��انه های جهان بی پایه و اس��اس خواند. ایش��ان عنوان کردند تبلیغات منفی علیه ایران، این کش��ور را به کش��وری عقب مانده، بی بهره از علم و 
 دانش، فاقد تمدن و فرهنگ و ... معرفی می نماید حال آنکه اینجانب به دلیل سفرهای زیادی که به کشورهای مختلف خاورمیانه داشته ام به جرات 

می گویم، کشوری را به زیبایی، آرامش و برخوردار از فرهنگ و تمدن باالی ایران نیافته ام.
آقای کیسولر پس از اتمام این جلسه با حضور در مجموعه دانشگاه به همراه رییس واحد و دیگر همراهان به بازدید میدانی از اماکن علمی، تحقیقاتی، 

آموزشی و رفاهی دانشگاه پرداخت.

عضو باش��گاه پژوهشگران جوان واحد خوراس��گان)اصفهان(، از بین بیش از 8 
ه��زار نف��ر مبتکر و مخترع، موفق به کس��ب عنوان جوان برت��ر علم و فناوری 

کشور شد. 
به گزارش روابط عمومی واحد خوراس��گان:  ش��اهین گوانجی، فارغ التحصیل 
رش��ته مهندس��ی گیاه پزش��کی و عضو فعال باشگاه پژوهش��گران برتر واحد 
خوراس��گان)اصفهان( اس��ت. وی که هم اکنون در حال اتمام دوره کارشناسی 
ارشد خود در رش��ته بیوتکنولوژی دانشگاه اصفهان است، تا کنون بیش از 20 
اختراع را به ثبت رس��انده و دهها عنوان برتر علمی را در ایران و جهان به خود 
 ،CSI ،ISI اختص��اص داده اس��ت. گوانجی، صاحب 150 مقاله علم��ی اعم از
علمی پژوهش��ی و ارائه مقاالت فراوانی در کنگره های علمی بیش از50 کشور 
جهان اس��ت.  صاحب عنوان جوان برتر علم و فناوری کشور در گفتگو با روابط 
عمومی واحد خوراس��گان، ضمن تش��کر فراوان از مس��ؤولین واحد خوراسگان 
 به ویژه معاون پژوهش��ی واحد، دکتر پیام نجفی و رئیس دانش��کده کشاورزی، 
خان��م دکتر مرتضای��ی نژاد، توفیقات خ��ود را مدیون حمایت ه��ای بی دریغ 
دانش��گاه آزاد اسالمی دانست و گفت:  به دعوت س��ازمان ملل متحد، در آبان 
ماه آینده در کنوانس��یون جهانی ژن که در چین برگزار خواهد شد، با موضوع 

اختراعات و فناوری، سخنرانی خواهد داشت. 

در جشنواره تخصصی حضرت علی اکبر)ع( صورت گرفت: 

  انتخاب پژوهشگرجوان 
واحد خوراسگان )اصفهان( به عنوان 

جوان برتر علم و فناوری کشور 

کسب رتبه برتر توسط صندوق رفاه 
دانشجویان واحد خوراسگان )اصفهان( 
با بررسی عملکرد سال مالی 1390، توسط هیأت امنا صندوق رفاه دانشجویان 
دانش��گاه آزاد اسالمی، واحد خوراسگان)اصفهان(، موفق به کسب رتبه برتر در 

میان واحدهای جامع کشور شد.
 صن��دوق رفاه دانش��جویان واحد خوراس��گان، با هدف حمایت از دانش��جویان 
کم بضاعت، با اعطای تس��هیالت قرض الحس��نه کمک هزینه تحصیلی، اجاره 

مسکن، ازدواج و وام ضروری، خدمات شایانی را به دانشجویان کرده است.

مبلغ وام )ریال(تعداد وامنوع وام
۳۷۲۸۲۱،۳۶۱،۶۰۰،۰۰۰تأمین شهریه

۴۲۵۰۴،۰۰۰،۰۰۰ازدواج

۳۹۱۵۲،۸۰۰،۰۰۰هزینه تحصیلي
۷۳۱،۰۰۰،۰۰۰وام اجاره مسکن

۳۶۴۹۸،۰۰۰،۰۰۰وام بلندمدت صندوق رفاه
۴۸۲۸۳۴،۷۲۶،۳۹۹،۰۱۰وام تقسیط شهریه

۴۷۹۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰وام بلندمدت وزارت علوم

۹1۵۹۶2،2۷۳،۷۹۹،۰1۰جمع

:  احمدعلی فروغی ابری که در بیس��ت و سومین 
جلس��ه کمیته تخصصی شورای گسترش منطقه 4 سخن 
می گفت، افزود:  قبل از ایجاد ش��ورای گسترش، برنامه و 
هدف مش��خصی برای تأسیس رشته ها وجود نداشت، اما 
شورای گسترش با ارزیابی دقیق نیازها و استعدادهای هر 
منطقه و هر شهر، تأسیس و ایجاد رشته های تحصیلی را 

مدیریت می کند.
 نایب رییس کمیته تخصصی ش��ورای گس��ترش اس��تان، 
 ه��دف گ��ذاری و آین��ده نگ��ری در تأس��یس رش��ته ها 
ب��ه ویژه نی��از جامعه و امکان اش��تغال ف��ارغ التحصیالن 
 را از دیگر دس��تاوردهای مهم فعالیت ش��ورای گس��ترش 

دانست.
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان ادامه 
 داد:  متأس��فانه در گذشته در برخی واحدهای دانشگاهی، 

رش��ته هایی ایجاد ش��ده اس��ت که نه تنها با نی��از بازار 
کار همخوانی نداش��ته بلکه امروز به دلیل عدم اس��تقبال 

داوطلبین از اینگونه رشته ها، فاقد دانشجو است. 
وی افزود:  باید با تش��کیل کمیته ارزیابی زیر نظر شورای 
گس��ترش، با تمام توان از ایجاد رش��ته های تحصیلی که 
با ت��وان علمی و نیازه��ای منطق��ه ای و بومی واحدهای 

دانشگاهی همخوانی ندارد، جلوگیری شود. 
فروغی ابری، بیکار شدن بخشی از کادر هیأت علمی، رکود 
مالی واحدها، بال استفاده ماندن تجهیزات آزمایشگاهی و 
کارگاهی و هدر رفت سرمایه ها را بخشی از تبعات تأسف 
بار و منفی تعطیلی برخی رشته های نامتناسب با نیازهای 
واقعی دانس��ت و اظهار امیدواری کرد، ش��ورای گسترش 

بتواند عملکرد خوبی در این زمینه از خود نشان دهد. 
در این جلس��ه مه��ران هودجی معاونت آموزش��ی واحد 

خوراسگان )اصفهان( و دبیر کمیته تخصصی شورای گسترش 
اس��تان، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در 
 کمیته تخصصی گسترش اس��تان اصفهان، نحوه تصویب 
رش��ته ها را متناس��ب با نیازها و رعای��ت آمایش آموزش 

عالی تشریح کرد.
همچنین مدیر ط��رح، برنامه و بودجه واحد خوراس��گان 
توضیح��ات کامل��ی را در زمینه چگونگی نح��وه تکمیل 
ج��دول ها و فرم ه��ای تخصصی، زمان تکمیل و ارس��ال 
آنها به سازمان مرکزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  

ارائه داد. 
بیست و سومین جلسه کمیته تخصصی شورای گسترش 
منطقه 4 در دو نوبت صبح و عصر روز 13 خرداد با شرکت 
معاونین آموزشی واحدهای منطقه 4 در واحد خوراسگان 

)اصفهان(، برگزار شد.

دکتر احمد علی فروغی ابری: 

نقش شورای گسترش استان ها  بسیار حائز اهمیت است



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  دوازدهم
4 خرداد ماه 1392

:  رییس واحد خوراسگان از آغاز مطالعات اولیه برای ایجاد نیروگاه   
خورش��یدی و احداث تأسیسات آب شیرین کن با استفاده از انرژی تابشی 

خورشید در این واحد خبر داد.
فروغ��ی اب��ری ب��ا اعالم ای��ن خب��ر اف��زود:  در جلس��ه مش��ترکی که با 
حض��ور پروفس��ور جعف��ری، اس��تاد دانش��گاه صنعتی برل��ن و متخصص 
اولی��ه  مطالع��ات  ش��د،  برگ��زار  خوراس��گان  واح��د  در   فتوولتائی��ک، 
به منظور احداث نیروگاه و  راه اندازی تأسیسات آب شیرین کن با استفاده 

از انرژی تابشی خورشید آغاز شد.
 فروغ��ی اب��ری گفت:  با توجه به ضرورت اس��تفاده از ان��رژی های نو و به 

 منظ��ور افزای��ش به��ره وری در مصرف ان��رژی، نظر به ش��رایط اقلیمی و 
تابش های مناسب خورشیدی در منطقه اصفهان، واحد خوراسگان در نظر 
دارد با همکاری دانشگاه صنعتی برلن، مطالعات الزم را برای احداث نیروگاه 

خورشیدی آغاز کند.
دبیر هیأت امناء دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان اظهار داشت:  در حال 
حاضر واحد خوراسگان دارای یک حلقه چاه بسیار عمیق است که متأسفانه 
به رغم داش��تن 8 اینج آب خروجی، آب این چاه ش��ور و غیرقابل استفاده 
اس��ت. وی گفت:  در مذاکرات صورت گرفته با پروفس��ور جعفری در صدد 
هس��تیم با احداث یک واحد آب ش��یرین کن خورش��یدی، آب چاه مذکور 

را ش��یرین و برای مصارف دانش��گاه از آن استفاده کنیم. الزم به ذکر است 
پروفس��ور جعفری پس از بازدید از آزمایش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی واحد 
خوراسگان ضمن ابراز خشنودی از پیشرفت های علمی ایران در سال های 
اخیر، ابراز داش��ت:  من دانش��گاه های صنعتی مهم ایران را بازدید کرده ام 
اما تجهیزات آزمایشگاهی و توانمندی های تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان)اصفهان( را ب��ه مراتب بهتر یافته ام. پروفس��ور جعفری 
خواستار گسترش همکاری های علمی و تحقیقاتی و برگزاری سمینارهای 
مشترک علمی میان واحد خوراس��گان)اصفهان( و دانشگاه صنعتی برلن و 

امضای تفاهم نامه مشترک میان دو دانشگاه شد.

آغاز مطالعات اولیه برای احداث نیروگاه و  راه اندازی تأسیسات آب شیرین کن 

رئیس واحد خوراسگان)اصفهان( خبر داد: 

دانش��جوی  حی��دری  حس��ن   :  
کارشناس��ی ارش��د تربیت بدن��ی و علوم 
ورزش��ی واحد خوراسگان)اصفهان( عنوان 
نایب قهرمانی نخس��تین دوره مس��ابقات 
دستجات آزاد اسکیت ماراتن پیشکسوتان 

کشور را به خود اختصاص داد.   
در نخستین دوره مسابقات دستجات آزاد 
اسکیت ماراتن پیش کسوتان کشور، تحت 
عن��وان جام والی��ت که در ته��ران برگزار 
شد، حسن حیدری دانشجوی کارشناسی 
ارش��د تربیت بدنی و علوم ورزش��ی واحد 

خوراس��گان)اصفهان( موفق ش��د با کسب 
مق��ام دوم، نای��ب قهرمان��ی ای��ن دوره از 

مسابقات را به خود اختصاص دهد. 
 در این مس��ابقات که با همکاری و تعامل 
مسئوالن بوستان والیت تهران برگزار شد، 
سعید کمالی از خراسان رضوی در جایگاه 
نخس��ت و فرهادی از مازندران، در جایگاه 
س��وم قرار گرفتند. گفتنی است، در پایان 
این مسابقه به نفرات منتخب جوایر نقدی 
و غیر نقدی و به تمامی ش��رکت کنندگان 

جوایز غیرنقدی اهدا شد.

 : ب��ه همت مرک��ز تحقیقات طب 
الص��ادق )ع( وابس��ته ب��ه دانش��گاه آزاد 
اس��المی واح��د خوراس��گان)اصفهان( و 
با مش��ارکت جمعی از مراک��ز تحقیقاتی 
و نهاده��ای مردم��ی، اولی��ن گردهمایی 
متخصصین و عالقه مندان طب سنتی در 

اصفهان برگزار شد. 
این مراس��م ب��ا حضور آی��ت اهلل مهدوی 
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان 
رهب��ری، دکتر خدادوس��ت مع��اون وزیر 
بهداش��ت، دکتر پناهی ریی��س کارگروه 
مش��ورتی طب سنتی در مجمع تشخیص 
مصلحت نظ��ام، دکتر فروغی ابری رییس 

و دکتر نجفی معاون پژوهش��ی و فناوری 
واح��د خوراس��گان)اصفهان( و جمعی از 
اساتید و پژوهش��گران در اصفهان برگزار 

شد.  
 نجف��ی معاون پژوهش��ی و فناوری واحد 
خوراس��گان در گفتگو با آنا؛ یکی از نتایج 
برگزاری این گردهمایی را، تأکید شرکت 
 کنن��دگان ب��ر ض��رورت ایجاد و توس��عه 
رشته های تخصصی طب سنتی و هدایت 
 تحقیق��ات و پژوه��ش ها به این س��مت 

دانست.
وی اف��زود:  با پیگیری های صورت گرفته 
و با هم��کاری جهاد کش��اورزی اس��تان 

اصفه��ان و بنیاد خیری��ه باقرالعلوم)ع( و 
حمایت خیرین اصفهانی، مرکز تحقیقات 
طب الصادق)ع(، از اردیبهش��ت ماه سال 
جاری زیر نظر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراس��گان)اصفهان( فعالیت خود را آغاز 

کرده است.
در این مراسم از س��وی نماینده مردم در 
مجلس خب��رگان رهبری، از دکتر فروغی 
اب��ری ریی��س و نجفی معاون پژوهش��ی 
 دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوارسگان 
به دلی��ل زحمات و تالش ه��ای مجدانه 
 در راه ان��دازی این مرک��ز تجلیل و تقدیر 

شد.   

نایب قهرمانی مسابقات دستجات آزاد 
اسکیت ماراتن پیش کسوتان کشور

به همت مرکز تحقیقات طب الصادق )ع( وابسته به واحد خوراسگان)اصفهان(:  
برگزاری اولین گردهمایی 

متخصصین و عالقه مندان طب سنتی 

ب��رای اولین ب��ار در دنیا روش��ی جدید، ارزان 
قیمت و س��ازگار با محیط زیس��ت در تصفیه 
فاضالب های صنعتی توس��ط ف��ارغ التحصیل 
دکتری خاکشناسی واحد خوراسگان)اصفهان(

ابداع شد. 
اولین فارغ التحصیل دوره دکتری خاکشناسی 
و  ش��یمی  گرای��ش  ب��ا  خوراس��گان   واح��د 
حاص��ل خی��زی، در پایان نامه خود، روش��ی 
جدید را در پاالیش لجن فاضالب های صنعتی 

از فلزات سنگین، ابداع کرد.
ش��هرام گودرزی در پایان نام��ه دکتری خود، 
ب��ا عن��وان »گی��اه پاالی��ی لجن فاض��الب از 
فلزات س��نگین نیکل، کادمیم و ... به وس��یله 
گیاه��ان آب��زی بوم��ی ش��مال خوزس��تان«، 
روش��ی ن��و را ب��رای تصفی��ه فاض��الب های 
 صنعتی از عناصر و امالح فلزی س��نگین ابداع 

کرد.
گ��ودرزی افزود:  ای��ن روش که ب��رای اولین 
ب��ار در دنیا ابداع ش��ده و م��ورد توجه مجامع 
علمی دنیا قرار گرفته، بسیار ارزان و سازگار با 

محیط زیس��ت است. در این فرآیند با استفاده 
از گیاهان آبزی بومی ش��مال خوزستان؛ مانند 
تیفا، بوریا، نی خیزران و ... به راحتی می توان 
لجن فاضالب را قبل از استفاده در کشاورزی، 
از عناص��ر فل��زی س��نگین پاالیش ک��رد و از 
آلودگی زنجیره های غذایی در محیط زیس��ت 

جلوگیری گرد. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه آزاد اسالمی اظهار 
داشت:  هم اکنون برخی از کشورهای صنعتی 
دنیا مانند؛ اس��ترالیا، آمری��کا، جمهوری چک 
و... ب��رای آش��نایی ب��ا این روش اب��راز تمایل 
 ک��رده و خواه��ان انتقال فناوری آن هس��تند.

گ��ودرزی گفت:  این تحقی��ق کاماًل کاربردی 
اس��ت و می توان با احداث س��امانه های نیزار 
مصنوع��ی در ش��هرک های صنعت��ی، جنب 
کارخانجات و صنایع بزرگ و روس��تاها، نسبت 

ب��ه تصفیه فاضالب ه��ای صنعت��ی از عناصر 
س��نگین و س��ایر آلودگی ها اق��دام و از ورود 
این گون��ه آالینده ها به زنجی��ره های غذایی 

جلوگیری کرد.
وی اف��زود:  برای انجام این پایان نامه، بیش از 
سه سال متوالی کار تحقیقاتی صورت گرفته و 
تاکنون دو مقاله در همایش های معتبر ملی و 
 IF 004/1 با ISI بین المللی ارائه و یک مقاله
از ای��ن تحقیقات به چاپ رس��یده اس��ت. وی 
ضمن تش��کر از استادان راهنمای خود در این 
پایان نامه:  مهران هودجی و محمود کلباس��ی 
و نیز استاد مشاور خود:  پیام نجفی، پایان نامه 
خود را به ملت سرافراز ایران اسالمی تقدیم و 
اظه��ار امیدواری کرد، با این اقدام بتوان گامی 
هر چن��د کوچک در صیانت و بهبود ش��رایط 

زیست محیطی برداشت.

برای اولین بار در دنیا صورت گرفت:  

ابداع روشی جدید در تصفیه لجن فاضالب های صنعتی

در فرآیند پاالیش با استفاده 
از گیاهان آبزی بومی ش��مال 
خوزس��تان مانند تیفا، بوریا، 
ن��ی خی��زران و ... ب��ه راحتی 
می ت��وان لج��ن فاض��الب را 
قبل از استفاده در کشاورزی 
س��نگین  فل��زی  عناص��ر  از 
 پاالی��ش نم��ود و از آلودگ��ی 
زنجیره ه��ای غذایی در محیط 

زیست جلوگیری کرد.
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کنکور کارشناسی ارش��د دانشگاه آزاد اسالمی در 
تاریخ های نهم، دهم و یازدهم خرداد ماه با شرکت 
19 هزار و 361 داوطلب در شش حوزه امتحانی در 
دو نوبت صبح و بعدازظهردر دانشگاه آزاد اسالمی 
واح��د خوراس��گان )اصفهان( برگزار ش��د. دکتر 
مهران هودجی معاون آموزشی واحد خوراسگان 
)اصفهان( ب��ا اعالم این خبر اف��زود از این تعداد 
داوطلب، نه هزار و 836  نفر زن و 9 هزار و 525  
نفر مرد می باشند که واحد خوراسگان)اصفهان( 
در 62 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد 

اقدام به پذیرش دانش��جو خواهد ک��رد. نماینده 
ت��ام االختیار آزمون واحد خوراس��گان)اصفهان(، 
تعداد ح��وزه های فرعی در این آزمون را ش��ش 
حوزه در دانش��کده های معم��اری، علوم تربیتی 
و روانشناس��ی، کش��اورزی و منابع طبیعی، علوم 
انس��انی و حقوق، علوم پایه و نیز سالن فردوسی 
 بیان کرده و از همکاری و مشارکت مجدانه تمام 
بخ��ش های واح��د به وی��ژه مدیریت حراس��ت 
رؤس��ای  و  واح��د  آزم��ون  حفاظ��ت  دفت��ر   و 

دانشکده ها و همکاران ایشان تشکر کرد.

معاون آموزش��ی واحد خوراس��گان )اصفهان( با اعالم این خبر 
گفت:  با موافقت س��ازمان مرکزی دانش��گاه و مج��وز صادره از 
وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری، واحد خوراس��گان، از طریق 
آزمون دکتری س��ال جاری و انجام مصاحبه ش��فاهی، اقدام به 
پذیرش دانشجو در رشته دکتری خاکشناسی، گرایش بیولوژی 
و بیوتکنولوژی کرد. دکتر مهران هودجی اظهار داش��ت:  آزمون 
مصاحبه ش��فاهی این رشته، از میان قبول شدگان بخش کتبی 
آزم��ون، در ای��ن واحد دانش��گاهی به عمل آم��د و 4 نفر حائز 

بیشترین امتیاز ش��دند که از مهر ماه سال جاری تحصیل خود 
را در این رش��ته آغاز خواهند کرد. دبیر شورای گسترش استان 
اصفهان افزود:  واحد خوراسگان با برخورداری از اساتید مجرب و 
متخصص و داشتن آزمایشگاه های پیشرفته ای مانند؛ آزمایشگاه 
بیوتکنولوژی، دستگاه های تعیین توالی ژن، الکتروفرز، پی سی 
آر، جی سی مس و آزمایشگاه مجهز سلولی مولکولی، خود بستر 
تربیت متخصص را در این رش��ته فراهم آورده است.وی عنوان 
کرد:  در واحد خوراس��گان از س��ال های پیش سه گرایش دیگر 

دکتری تخصصی خاکشناس��ی، گرایش ش��یمی و حاصلخیزی 
خاک، فیزیک و حفاظ��ت خاک و گرایش پیرایش، رده بندی و 
ارزیابی خاک، دایر بوده و متخصصینی در این گرایش ها تربیت 

و به جامعه علمی کشور تقدیم شده است. 
ایشان در خاتمه اظهار امیدواری کرد، این اقدام گامی به منظور 
اس��تفاده از تکنولوژی های برتر در ایران عزیز اس��المی باشد و 
واحد خوراسگان)اصفهان( این خدمت کوچک را به ملت سرافراز 

ایران تقدیم می کند.

حس��ین کیانی مدیر کل آموزش دانشگاه 
ش��روع ثبت نام نیمس��ال تابس��تان را از 
تاری��خ 2 تا 5 تیرماه اعالم کرد. وی اظهار 
داش��ت دانشجویان دانش��گاه و همچنین 
دانشجویان متقاضی مهمان شدن در این 
واحد دانش��گاهی می توانند  از تاریخ 25 
خردادماه برای مشاهده دروس ارائه شده 

نیم س��ال تابست��ان 92-91 به س�ایت
http :  / /register .khuisf .ac .ir

مراجع��ه کنند. ضمناً ب��ا پیش بینی های 
انجام ش��ده دانشجویان مهمان می توانند 
قب��ل از هرگون��ه اقدام با انتخ��اب گزینه 
دانش��جوی مهم��ان دروس ارائ��ه ش��ده 
در هر رش��ته را مش��اهده کنن��د. عضور 
ش��ورای آموزش��ی دانش��گاه در خاتمه، 
ش��روع کالس ه��ای نیمس��ال تابس��تان 
اع��الم  تیرم��اه  هش��تم  از  را   91-92 

کرد.

گردهمایی روس��ای مراکز رش��د دانش��گاه های 
عل��وم پزش��کی کش��ور در تاری��خ یک��م و دوم 
 خ��رداد م��اه ۱۳۹۲ در مش��هد مق��دس برگزار 

شد. 
در ای��ن گردهمای��ی دکتر صاحب��کار مدیر کل 
سیاس��تگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، مهندس قاسمی سرپرست دفتر تجاری 
سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

دکتر صابری مدیرکل دفتر توسعه سالمت وزارت 
بهداش��ت و چندتن از مدیران وزارت بهداشت به 
همراه حدود ۳۰ نفر از روسای مراکز رشد حضور 
داشتند. در این گردهمایی مهندس صفوی به ارائه 
گزارش عملکرد مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی 
پرداخت که امید است در راستای توسعه شرکت 
های دانش بنیان نتایج حاصل از این گردهمایی 

مثمر ثمر قرار گیرد.

برای سال 92 در واحد خوراسگان )اصفهان( انجام شد: 
شرکت بیش از ۱۹ هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد

اعالم عناوین دوره های آموزشی تابستانه مرکز توسعه کارآفرینی 
واحد خوراسگان)اصفهان(

گامی دیگر برای استفاده از فناوری های نو
پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی خاکشناسی در واحد خوراسگان)اصفهان(

مدیرکل آموزش دانشگاه خبر داد: 
اعالم زمان ثبت نام نیم سال تابستان ۹۱-۹۲

در گردهمایی روسای مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد:  
ارائه گزارش عملکرد مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی 

توسط واحد خوراسگان)اصفهان( 

مدیر مرکز رش��د بین المللی و رییس پارک زیس��ت فناوری منطقه آزاد قش��م، در روز دوشنبه اول اردیبهشت 
ماه سال جاری از امکانات مرکز رشد دانشگاه بازدید کردند. طی این بازدید، زمینه های مختلف همکاری مورد 
بررس��ی قرار گرفت و مقرر شد تفاهم نامه همکاری مش��ترک منعقد شود. همچنین دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراس��گان )اصفهان( و منطقه آزاد قش��م در زمینه فعالیت های پژوهشی و فناوری تفاهم نامه همکاری امضاء 
کردند. این تفاهم نامه، بین آقای مهندس حیدری پور مدیرعامل منطقه آزاد قشم و دکتر احمدعلی فروغی ابری 
رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( امضا شد و مقرر شد تا در زمینه ایجاد مراکز تحقیقاتی 

و مراکز رشد مشترک، همکاری ها بین دو مجموعه آغاز شود. 

دیدار مدیر مرکز رشد بین المللی 
و رییس پارک زیست فناوری منطقه آزاد قشم 

از واحد خوراسگان )اصفهان(

امضای توافق نامه همکاری 
ما بین مرکز رشد فناوری دانشگاه 

و مرکز رشد بین المللی قشم
پیرو تفاهم نامه س��ازمان منطقه آزاد قش��م و دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراس��گان)اصفهان( گروه اعزامی از 
طرف دانش��گاه به بررسی پتانس��یل های موجود در منطقه برای ارزیابی نحوه همکاری های متقابل پرداختند. 
در این بازدید با مس��ئولین مرکز رش��د فناوری بین المللی قشم، پارک زیست فناوری، پژوهشگاه بیوتکنولوژی 
 خلی��ج فارس و موسس��ه اس��تاندارد منطقه آزاد قش��م برای بس��ط و توس��عه همکاری های متقاب��ل گفتگو و 
رایزنی های مناسبی انجام شد. در پایان این بازدید، توافق نامه همکاری بین مرکز رشد فناوری دانشگاه و مرکز 

رشد بین المللی قشم منعقد شد که در راستای پیشبرد اهداف هر دو مرکز حائز اهمیت است. 

 Arc دوره تخصص��ی آم��وزش نرم اف��زار ،GPS دوره تخصص��ی
GIS، دوره آموزش��ی کارگاه پوس��تر، دوره آموزش��ی فتوش��اپ 
پیش��رفته، برگ��زاری دوره ه��ای آموزش��ی ن��رم افزاره��ای ب��رق 

 
 ،)Labview-MATLAB-PROTEUS-ORCAD (
برگزاری کارگاه عملی الکترونیک و کارگاه ساخت الکتروکاردیوگراف، 
برگزاری دوره آموزشی میکروکنترلرهای AVR  به صورت تئوری 
و عملی )در دو سطح مقدماتی و پیشرفته(، کارگاه آموزشی طراحی 

 و تکنی��ک های نقاش��ی، ثبت نام دوره های آموزش��ی:  گل آرایی، 
میوه آرایی، اردورساز و ساالد)پیش غذا(، ثبت نام دوره های آموزشی 
طب س��نتی، دوره های تخصصی کارورAuto CAD )دوبعدی(، 
طراحی و مدلس��ازی سه بعدی با Auto CAD، کارگاه تخصصی 
و عملیاتی طراحی وب، دوره کاربردی حس��ابداری، کارگاه آموزشی 
تولی��د تراریوم و وراریوم، دوره مدیریت دفتر حرفه ای C.P.S، دوره 

آموزشی اظهارنامه مالیاتی، دوره آموزشی پرورش قارچ خوراکی.

 در راستای استفاده از فناوری های نو پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی خاکشناسی در گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک در واحد خوراسگان)اصفهان( آغاز شد

 عناوین دوره های آموزشی تابستانه مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان به این شرح اعالم شد
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اتوماسیون اداری
حرکت در مسیر توسعه و اصالح فرآیندها

برای آگاهی بیشتر از مراحل مطالعاتی و اجرایی طرح اتوماسیون 
 اداری ب��ا دو نفر از مدی��ران اصلی این پ��روژه:   مهندس منصور 
حسن زاده مدیرکل امور اداری و مهندس محمود مالکی مدیر فن 
آوری و پژوه��ش گفت و گوهای جداگانه ای انجام داده ایم که از 

نظرتان  می گذرد: 

مهندس منصور حسن زاده
مدیرکل امور اداری دانش��گاه در گف��ت و گو با خبرنگار 
نس��یم دانش��گاه گفت:   اینجانب بیش از دو سال 
است که مس��ئولیت بخش امور اداری دانشگاه 
را عه��ده دار هس��تم و  با توجه به ش��ناختی 
که از افکار عموم��ی و ارزش های مربوط به 
تکریم ارباب رجوع داش��تم از ابتدا به دنبال 
آن ب��ودم که با اصالح فرآیندها کاری کنیم 
که مراجعان آس��یبی نبینن��د و به زحمت 
نیفتند و اصل تکریم ارباب رجوع هم اتفاق 

بیفتند.
ب��ه همین منظور س��عی کردی��م تعریف 
ش��فافی از مناس��بات اداری پیدا کنیم و 
هم��کاران را به نوع��ی از فرآیندها مطلع 
کنیم و اطالع��ات الزم را در اختیار آنان 
قرار دهیم که بتوانند با س��هولت وظایف 
خوی��ش را  انجام دهن��د،  در این ارتباط 
دو سایت با عنوان سایت اداری – سایت 
رفاهی تعریف ش��د تا همکاران بتوانند با 
مراجعه به آن اطالعات و نیازهای خود را 
تأمین کنن��د. در ادامه این روند دریافتیم 
که همکاران به مجموعه قوانین و مقررات 
جاری دانشگاه نیاز دارند تا زیرساخت این 
تحول فراهم ش��ود، لذا ب��ا همت جمعی از 
همکاران کتاب مجموع��ه قوانین و مقررات 
را تدوی��ن کردی��م و هم��ه  آزاد   دانش��گاه 
ش��یوه، نامه ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و... 
مبت��ال به آن را گرد آوردی��م که در حال حاضر 

الحاقیه س��وم آن هم به طبع رسیده و این مجموعه 
به ص��ورت مکتوب و از طریق س��ایت ب��ه همکاران 

عرضه شده است.
اولی��ن گام ما ایج��اد تحول در س��امانه انبارها بود که 
چرخه سنتی را  به چرخه نوین تبدیل کردیم و در  گام 
  GPRS بعدی در قس��مت امور نقلیه با نصب سیس��تم
روی هم��ه خودروه��ای این بخش به ص��ورت آنالین به 
کنت��رل مس��یرهایی که اغل��ب خودروهای دانش��گاه در 
آن رف��ت و آمد م��ی کنند پرداختیم تا امنیت و س��المت 
سرنش��یان و رانن��دگان تأمین ش��ود و از ظرفیت های این 

بخش استفاده بهینه صورت گیرد.
راه ان��دازی س��امانه حض��ور و غیاب تح��ت وب به صورت 
اتوماس��یون از اقدامات دیگر م��ا در این زمینه بود به طوری 
ک��ه همه کارکنان در هر لحظ��ه بتوانند حضور و غیاب خود 
را کنت��رل کنند و مدیران و مس��ئوالن هر بخش نیز بتوانند 
کنترل��ی روی افراد زیرمجموعه خود  داش��ته باش��ند، با این 
ه��دف ک��ه در پایان هر م��اه هیچ کارمندی با کس��ری کار و 
غیبت مواجه نباش��د و خودش بتواند رف��ت و آمدهای اداری 
خویش را مدیریت کند، این سامانه سبب می شود تا کارگزینی 
دیگر راس��اً مراقبتی در این زمینه نداش��ته باشد و تنها به ارائه 

مستندات و مطالبات همکاران بپردازد.
ما ب��رای آنکه بس��تر الزم را ب��رای اجرایی 
شدن اتوماس��یون فراهم کنیم سعی کردیم، 
ای��ن فرهنگ را به صورت موردی و تدریجی 
در فرآینده��ای اداری وارد کنی��م به طوری 
ک��ه به هم��کاران اع��الم کردیم ف��رم های 
 تقاضای مرخصی تش��ویقی و پ��اداش های 
ضم��ن خدمت، ارائ��ه معرفی نامه به س��ایر 
س��ازمان ه��ا و نهادها و  از ای��ن قبیل را  با 
مراجعه به س��ایت دریاف��ت کنند و روی آن 
اقدام کنند، از محاس��ن این اقدام آن بود که 
همکاران در واقع مس��ئولیت مکاتبات انجام 
شده را  خود بر عهده می گیرند و کارگزینی 
نی��ز بدون هیچ دخل و تصرفی خدمات الزم 

را به آنها ارائه می دهد.
ام��ا ب��رای اجرای جام��ع طرح اتوماس��یون 
در ابت��دا الزم ب��ود ت��ا آموزش ه��ای الزم 
 ب��ه هم��کاران داده ش��ود، بدی��ن ترتی��ب 
کارگاه هایی ب��رای دانش افزای��ی کارکنان 
 دانش��گاه تش��کیل ش��د ک��ه از جمل��ه آنها 
می توان ب��ه کارگاه اصالح فرآیندها، کارگاه 
خالقیت و کارگاه بهبود بهره وری اشاره کرد 

که توسط اینجانب اداره می شد.
رویکرد اصلی ای��ن کارگاه ها  ایجاد باور در  
ذهن همکاران برای گذر  از سیس��تم سنتی 
 به س��وی سیستم مدرن اس��ت و از آنجا که 
ب��ه ویژه در س��ازمان ها هر ن��وع تغییری با 
مقاومت همراه اس��ت این کارگاه ها توانست 
کارکنان دانش��گاه را برای ای��ن تغییر آماده 

کند.
یکی دیگ��ر از اقدامات ما ای��ن بود که همه 
درخواس��ت های مربوط ب��ه اقالم مختلف را 
تبدی��ل به ن��رم افزار کنیم که ن��رم افزار آن 
هم توسط مهندس محمد رجبی که یکی از 
همکاران دانش��گاه است تهیه شد، آن را در شورای انفورماتیک مطرح کردیم که 
نظر اجماع اعضای ش��ورای مذکور این بود که تعدد نرم افزارها موجب می شود 
ت��ا نوعی تداخل و تزاحم در فرآیندهای دانش��گاه ایجاد ش��ود و بخش های نرم 
افزاری به صورت جزیره ای و غیر هماهنگ در  دانشگاه عمل کنند و دچار نوعی 
موازی کاری ش��ویم، لذا  از ادامه آن کار صرف نظر کردیم تا اینکه با پیشنهاد و 
پیگیری اینجانب موضوع اتوماس��یون اداری مطرح شد و از یک شرکت معتبر و 
کارآزم��وده نرم افزار آن را تهیه کردیم. در همین جا الزم اس��ت از حمایت های 
ب��ی دریغ دکتر حیدری معاون اداری و مالی واحد، آقای پور راکی مدیرکل امور 
مالی و ذیحس��ابی، مهندس مالکی مدیر انفورماتیک و پژوهش، مهندس حنایی 
ن��ژاد رئیس اداره دبیرخانه و آقای نیکزاد مدیر گزینش به دلیل تالش هایش��ان 

برای تحقق این موضوع صمیمانه تشکر کنم.
در کمیت��ه تخصص��ی که ب��رای انتخاب و تائید نرم افزار مربوط تش��کیل ش��د 
 ب��ا بررس��ی دقیق، هم��ه جوانب نرم اف��زار مربوطه م��ورد توجه ق��رار گرفت و 
آقای مهندس محمود مالکی به عنوان مدیر پروژه انتخاب ش��د و از بخش های 
گوناگون دانش��گاه نیز تنی چن��د از همکاران با ابالغ رییس دانش��گاه به عنوان 
اعض��ای کمیت��ه فنی و راهبری منصوب ش��دند، به گفته مهندس حس��ن زاده، 
هدایت و پش��تیبانی ارزش��مند  آقای دکتر فروغی رییس دانش��گاه که همواره 
ب��ه منظ��ور بهبود رونده��ای اداری و اص��الح آن با جدیت عمل م��ی کنند و با 
برخوردهای مشفقانه و پدرانه خویش یاریگر ما هستند عامل مهمی در موفقیت 

این طرح بوده است.

اولین گام ما ایجاد 
تحول در سامانه 

انبارها بود که 
چرخه سنتی را 
به چرخه نوین 

تبدیل کردیم و 
در گام بعدی در 

قسمت امور نقلیه 
با نصب سیستم 
GPRS روی همه 

خودروهای این 
بخش به صورت 
آنالین به کنترل 

مسیرهایی که اغلب 
خودروهای دانشگاه 

در آن رفت و آمد 
می کنند پرداختیم 
تا امنیت و سالمت 

سرنشینان و 
رانندگان تامین 

 شود و از 
ظرفیت های این 

بخش استفاده 
بهینه صورت گیرد. 
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اشاره:  
دبیرخانه بدون کاغذ با نام علمی اتوماسیون از ضروریات عصر اطالعات و ارتباطات است که در فرآیند توسعه فناوری مورد توجه دستگاه های اداری و اجرایی قرار دارد،ازدحام 
مناسبات و مراجعات و لزوم سامان دهی آن متناسب با  باورهای علمی دوران معاصر ایجاب می کند تا همه سازمان ها و نهادها تارهای مزاحم و غیرکارآمد بروکراسی را پاره کنند 

و پنجره ای به سوی دنیای جدید و مهارت های تازه بگشایند.
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان ) اصفهان ( نیز به عنوان یکی از مراکز پیشرو علمی و آموزشی از خرداد ماه سال جاری با ایجاد بسترهای الزم سامانه اتوماسیون اداری 

را  راه اندازی کرد تا  با رفع اشکاالت جزئی آن تدریجاً  تحول قابل توجهی را در مناسبات اداری، اجرایی و مالی ایجاد کند.

پس از اس��تقرار تیم اجرایی مجری اتوماس��یون، کالس های آموزش��ی برای 
افزایش مهارت همه کارکنان اعم از مسئوالن، اعضای هیأت علمی و کارکنان 
ب��ه تدریج برگ��زار ش��د و در واقع آموزش ه��ای مقدماتی را برای آش��نایی 
اتوماس��یون اداری انجام دادی��م و در نهایت در تاریخ 18 خ��رداد ماه، پروژه 

دبیرخانه بدون کاغذ  در واحد خوراسگان)اصفهان( اجرا شد.
در اینجا الزم اس��ت از مزایای اتوماس��یون اداری به دو نکته اشاره کنیم،یکی 
صرفه جویی در وقت نیروی انسانی و دوم جلوگیری از اسراف کاغذ، به عالوه 

شفاف سازی روندهای اداری از مزیت های مهم این طرح بشمار می آید.

مهن�دس محمود مالک�ی مدیر پ�روژه اتوماس�یون اداری نیز در این 
ارتباط به سؤاالت ما پاسخ گفت: 

وی در جواب این س��ؤال که برای اجرای طرح اتوماس��یون عالوه بر آموزش 
کارکنان چه بسترهایی فراهم شده اظهار داشت:   ما چند سالی هست که به 
فکر اجرای این طرح بوده ایم، در ابتدا آنرا سیس��تمی کارآمدتر می دانستیم 
ک��ه باید به آن پرداخت ولی در حال حاضر آن��را ضروری و غیر قابل اجتناب 
می دانیم و نمی توان در فضای دنیای مجازی تنفس کرد و به ابزارها و قواعد 

آن پایبند نبود. 
اولین ش��رط برای موفقیت سیس��تم های جامع در سازمان ها، نظر مساعد و 
همکاری مدیران اصلی اس��ت که خوشبختانه ما به طور کامل از این حمایت 
برخوردار بوده ایم، س��پس آموزش مناس��ب کارکنان اس��ت که بنا بر اعتراف 
ش��رکت ارائ��ه دهنده نرم اف��زار، آموزش ما بس��یار با کیفی��ت و فراگیر اجرا 
ش��د وتقریباً همه عوامل دس��ت اندرکار 2 س��اعت کالس نظری و 4 ساعت 
 دوره عملی را از تاریخ دوم اردیبهش��ت ماه س��ال جاری به مدت 2 هفته طی 

کردند. 
 در ن��رم افزار این سیس��تم ب��رای راهنمای��ی کاربران و حل مش��کالت آنان، 
گزینه ای پیش بینی شده، با این وجود در کنار آن ما  سامانه راهنمایی سریع 
 کارب��ران را تدارک کردیم که توانس��ت ابهامات زیادی را روش��ن کند. عالوه 
بر آنکه ما از نظر سخت افزاری و امکانات، مشکلی برای اجرای طرح نداشتیم. 
نرم افزار این طرح تحت وب تعریف ش��ده و کارکنان در هر جایی می توانند 

به آن دسترسی داشته باشند.
مدیر پروژه اتوماسیون در خصوص مشکالت پیش آمده ظرف مدت 10 روزی 
که از اجرای طرح می گذرد افزود:  ما با دو دس��ته مشکل مواجه بودیم یکی 
مش��کالت قابل پیش بینی که س��بب شد اجرای آن را به تاریخ 11 خردادماه 
92 موکول کنیم و به رفع آن بپردازیم از جمله، مش��کل چارت س��ازمانی که 
حل نشده بود و تعریف دقیقی نداشت که دوستان امور اداری پیگیری کردند 

و آن را آماده کردند و فراهم ش��دن مکانی برای اس��تقرار کمیته فنی اتوماسیون در این فرجه 
زمانی.

دس��ته دوم مش��کالت بعد از اجرای طرح بود از جمله، در نرم افزار مربوط ارتباط های چارت 
سازمانی به گونه دیگری تعریف شده بود و درعمل به شکل دیگری اجرا می شد و همین سبب 
ش��ده بود تا سطح دسترس��ی افراد تغییر کند که این مش��کل تقریباً  به طور کامل حل شده 
است. مشکل دیگر عدم آشنایی برخی کاربران از امکانات سیستم بود که یا آموزش ها را کامل 
دریافت نکرده بودند، یا توجیه نش��ده بودند یا اهمیت موضوع برای آنان به خوبی روشن نشده 
بود. همچنین مس��ائلی که در فرم ها و فرآیندهای جاری وجود دارد، اما در سیستم جایگاهی 
نداشت که به تدریج آنرا حل می کنیم. مهندس مالکی در خصوص شرایط موفقیت کامل طرح 
گفت:  ادامه حمایت رییس و هیئت رییس��ه دانش��گاه از اجرای طرح، استفاده کامل همکاران 
از ساختارها و امکانات موجود که به نظر ما کفایت می کند و همچنین همکاری کامل و همه 

جانبه کارکنان با مجریان طرح از مهم ترین شرایط موفقیت طرح است. 
وی یادآور ش��د که در ارتباط با تفویض اختیار درمواردی از مجموعه وظایف یک کاربر، برخی 
افراد هنوز مشکل دارند و فکر می کنند تا آمدن خود فرد ادامه کار باید متوقف شود در حالی 

که در همه سطوح تفویض اختیار ممکن است و نباید به ایجاد اختالل منجر شود. 
مهندس مالکی در مورد چگونگی ارتباط بهتر همکاران با سامانه جدید نیز گفت:  هر تغییری 
فرهنگ خاص خود را می طلبد که به تدریج باید ایجاد شود و به نظر من استفاده تدریجی از 
سیستم و باور مزایای آن این ارتباط بهتر را فراهم می کند و اهداف طرح به دست می آید، 

ولی تا اینجای کار هم به نظر من، سطح همکاری ها خوب بوده و نسبت به نمونه های مشابه 
وضع بهتری داشته ایم. 

ایش��ان افزود:  ما بخش هایی در دانش��گاه داریم مانند:  بسیج، تشکل ها، انجمن ها و...  که در 

چارت س��ازمانی جایگاه مشخصی نداشتند؛ 
ول��ی درارتباط های واقعی هس��تند که در 
این مدت سعی کردیم با ارائه راه حل های 
موقت کار آنها را راه بیندازیم و در آینده نیز 
برنام��ه ریزی کرده ایم ت��ا جایگاه آنها را در 

سیستم تعریف و مشخص کنیم. 
وی خاطر نش��ان کرد که تاثی��ر اجرای این 
سیستم به قدری روشن و بارز است که یکی 
ازنیروهای خدماتی می گفت:  من می دانم 

چ��ه کار بزرگی انجام ش��د، زی��را برای 
پیگیری یک نامه گاهی الزم بود به ده 

ج��ا مراجعه کنیم؛ ولی اکنون با یک 
مراجعه کار حل می شود.

مدیر پروژه در پاس��خ ب��ه آخرین 
س��ؤال ما نیز در خص��وص برآورد 
هزینه ای اجرای ط��رح و میزان 
صرفه جویی نس��بت به گذشته 
 خاطر نش��ان کرد:  م��ا در این 
نرم افزار از عملکرد افراد امکان 
گزارش گیری داریم و گزارش 
تحلی��ل هزین��ه ه��ا را هم از 
بگیریم  توانیم  می  سیس��تم 
از جمله درمورد چاپ کاغذ، 
وقت  اتالف  انسانی،  نیروی 
و....  ک��ه روش��ن می کند 
ان��دازه هزینه ها  تا چ��ه 
کاه��ش یافته اس��ت. از 
دبیرکمیس��یون  جمل��ه 
معامالت م��ا می گفت:   
از زم��ان ق��رار گرفتن 
این  در  م��ا  کاره��ای 
سیستم، صرفه جویی 
قاب��ل توجه��ی ایجاد 
ش��ده به طوری که در 

یک مورد باید 60 برگ 
پرینت م��ی گرفتیم که 

دیگ��ر لزومی به انجام این کار نیس��ت، ضمن 
اینکه تقریباً همه پرینترهای ما بدون اس��تفاده 

شده که به زودی نسبت به جمع آوری آن اقدام 
می کنیم.  وی تأکید کرد س��نگین ترین فرآیند 

اداری ما اگر همه آنالین باشند ظرف کمتر از یک 
س��اعت به نتیجه می رس��د در حالی که تا پیش از 
این ممکن بود روزهای طوالنی طی ش��ود تا این کار 

به سرانجام برسد.
در پای��ان ت��الش خس��تگی ناپذی��ر ریی��س اداره 
دبیرخانه و همکارانش��ان، مدیر بخش انفورماتیک 
و پژوه��ش و کارکن��ان این بخش را می س��تایم 
ک��ه  از هم��ت هم��ه هم��کاران  و همچنی��ن 
اتوماس��یون را  صبوران��ه مش��کالت اجرای��ی 
پذیرفتن��د و در بهب��ود و حل مش��کالت این 
 ط��رح م��ا  را  ی��اری کردن��د سپاس��گزاری 

کنیم. ان ش��اا... همگی موفق و موید باشند.
در ادامه انجام امور به صورت الکترونیکی، 
رزرو ویالهای چ��ادگان به صورت آنالین 
در ه��ر بع��د زمان��ی و مکان��ی توس��ط 

کارکنان انجام می شود.

مهندس مالکی: 
هر تغییری فرهنگ 

 خاص خود را 
می طلبد که به 

تدریج باید ایجاد 
شود و به نظر من 
استفاده تدریجی 
از سیستم و باور 

مزایای آن این 
ارتباط بهتر را 

فراهم می کند و 
 اهداف طرح 

به دست می آید 
ولی تا اینجای کار به 

 نظر من سطح 
همکاری ها خوب 
بوده و نسبت به 

نمونه های مشابه 
 وضع بهتری 
داشته ایم.
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اشاره:  
 برای آن دسته از واحدهای بزرگ دانشگاهی که 
از نقاط دور و نزدیک دانش��جو می پذیرند، وجود 
خوابگاهی مناسب برای رفاه دانشجویان غیربومی، 
و به ویژه دختران، یک ضرورت و امتیاز محسوب 

می شود.
خوراس��گان  واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه 
)اصفهان( نیز بر حس��ب همین ضرورت از س��ال 
1374خواب��گاه خ��ود را برای ارائ��ه خدمات الزم 
ب��ه دختران دانش��جو راه اندازی ک��رد که از نظر 
 کیفیت فیزیکی ساختمان، امکانات و برنامه ها از 
 خواب��گاه های بس��یار خوب کش��ور به حس��اب 
می آید. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه رفاهی 
با خانم فرحناز صمدیان، سرپرست خوابگاه گفت 
و گوی��ی انج��ام داده ایم که به ص��ورت گزارش 

خبری تقدیم حضورتان می شود.
خان��م صمدیان از دان��ش آموختگان همین واحد  
دانشگاهی اس��ت که تحصیالت خود را در مقطع 
از دانش��کده   کارشناس��ی  مدیری��ت آموزش��ی 
عل��وم تربیت��ی به انجام س��انده و از س��ال76 به 

استخدام دانشگاه درآمده است.

خوابگاه دانشجویی، امکانی برای آسایش و تمرین مهارت های زندگی
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- سعی شده تا واحدهای مختلف سرپرستی و عمومی در طبقه اول جانمایی و مستقر شود و طبقات دوم تا چهارم بیشتر حالت خوابگاهی داشته باشد تا به نوعی رفاه دانشجویان بیشتر فراهم شود و آنان بتوانند هم شرایط بهتری برای درس 
خواندن داشته باشند و هم آرامش و رفاه آنان دچار مشکل نشود.

- سرپرست خوابگاه:  هر چند خود ما بعضا از خوابگاه های دیگر واحد های منطقه 4 دانشگاه آزاد بی خبر نیستیم اما به تصریح خانواده هایی که فرزندانشان در دانشگاه های دیگر بوده اند یا دانشجویان مهمان یا شرکت کنندگان در کنکور این 
خوابگاه توانسته مجموعه بسیار مطلوبی را برای دانشجویان فراهم آورد و از هر نظر دارای کیفیت خوبی است.

وی در خص��وص ای��ن مرکز می گوید: مس��احت 
خوابگاه 2651 متر مربع اس��ت که در چهار طبقه 
احداث ش��ده و ح��دود 500 نفر ظرفیت اس��کان 
دایم��ی دارد و با برخ��ورداری از 4 ات��اق مهمان 
ک��ه بیش��تر در اختیار دانش��جویان کارشناس��ی 
ارش��دی اس��ت که ی��ک ی��ا دو روز در هفته باید  
 در  دانش��گاه حاضر باش��ند،  با احتساب ظرفیت 
اتاق های مهمان، می توان گفت که ظرفیت کلی 

خوابگاه به 650 نفر می رسد.

 امکانات
 سالن مطالعه با ظرفیت 150 نفر به اضافه سالن 
مطالع��ه کوچک تری که در هر طبقه وجود  دارد 

که در مجموع 50 نفر ظرفیت مطالعه دارد.
 س��الن تلویزیون  با ظرفیت 100 نفر که با نصب 
یک دس��تگاه تلویزیون LCD  امکان بهره مندی 
را از برنامه های ش��بکه های مختلف صدا و سیما 

در اختیار عالقه مندان قرار می دهد.
 س��ایت کامپیوتر با استقرار 20 سیستم و ایجاد 
فضای الزم برای کاربرانی که می خواهند با رایانه 

شخصی کار کنند.
 اتاق مش��اور که پزشک عمومی دو روز در هفته، 
روان پزشک یک روز در هفته و مشاور روانپزشکی 
هر روز هفته در آن استقرار می یابند و به بررسی 
و رفع مش��کالت جس��می و روحی دانش��جویان 

مراجع می پردازند. 
 نمازخانه ب��ا ظرفیت 200 نفر برای اقامه نماز و 

برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری. 
 فروش��گاه ک��ه ب��ه ص��ورت داوطلبانه توس��ط 
دانش��جویان عالقه مند اداره می ش��ود و اجناس 
آن از س��وی شرکت تعاونی مصرف دانشگاه تامین 

می شود.

 آشپزخانه که در هر طبقه قرار گرفته و مجهز به 
آب سرد کن، گاز، سماور و... است.

 رخت ش��ورخانه  با استفاده از 7 دستگاه ماشین 
لباسش��ویی برای انجام خدمات شس��ت و شو در 

اختیار دانشجویان است.
 سیس��تم ایمنی ش��امل پله اضطراری، سیستم 
اطفای حریق و کپس��ول های آتش نشانی که در 

کل خوابگاه مستقر شده است.
 اتاق بس��یج ب��رای س��ازماندهی فعالی��ت ها و 

برنامه های فرهنگی و مذهبی. 
 استقرار یک دستگاه یخچال بزرگ و دو  دستگاه 
فریزر صندوقی در هر طبقه برای رفاه حال بیشتر 

دانشجویان.
 امکانات اتاق ها ش��امل تخ��ت، کمد اختصاصی 

برای هر دانشجو،  یخچال، فرش و... است.
 محوط��ه خوابگاه ش��امل: زمین ه��ای والیبال، 
بس��کتبال، هندبال و  وس��ایل ورزشی برای انجام 
نرمش و تقویت عضالت، مختلف بدن و همچنین 
زمی��ن چم��ن و فضای س��بز مناس��ب در اطراف 

خوابگاه است.
 سرپرس��تی خوابگاه به صورت شبانه روزی فعال 
اس��ت و از طریق س��امانه دقیق حض��ور و غیاب 
هوشمند و ارتباط مس��تمر با خانواده دانشجویان 
شرایط امن و مطمئنی را برای آنها به وجود آورده 

است.
 استقرار کیوسک تلفن کارتی در محوطه خوابگاه 

برای تسهیل تماس دانشجویان.
مرک��ز  ای��ن  خواب��گاه،  سرپرس��ت  گفت��ه  ب��ه 
رفاه��ی دوس��ال پی��ش م��ورد بازس��ازی ش��د،  
 تم��ام ات��اق ه��ا با س��رامیک ف��رش ش��د. درها،  
ویتری��ن ها،کمده��ا، س��رویس های بهداش��تی 
و... تعوی��ض ی��ا تعمیر ش��دند ت��ا  ای��ن خوابگاه 

 همچنان ش��رایط ایده آلی برای س��اکنین داشته 
باشد.

 وی اف��زود: ه��ر چن��د خود م��ا به ط��ور کامل از 
خواب��گاه های واحدهای منطقه 4  دانش��گاه آزاد 
بی خبر نیس��تیم اما به تصری��ح خانواده هایی که 
فرزندانش��ان در  دانش��گاه های دیگر ب��وده اند یا 
دانشجویان مهمان یا شرکت کنندگان در کنکور، 
این خوابگاه توانسته است مجموعه بسیار مطلوبی 
را برای دانش��جویان فراهم آورد و از هر نظر دارای 

کیفیت خوبی است.
خانم صمدی��ان در خصوص متقاضیان اس��تفاده 
از خواب��گاه در هر ترم خاطرنش��ان کرد:  افزون بر 
پنج برابر ظرفیت خواب��گاه، متقاضی داریم که به 
ط��ور طبیعی س��رویس دهی به هم��ه آنها امکان 
پذیر نیس��ت؛ بنابر ای��ن بر اس��اس اولویت هایی 
 که   معاونت دانش��جویی تعیین می کند، س��عی 
کرده ایم شرایط عادالنه ای را با توجه به امکانات 
فراه��م کنی��م و ب��ه ترتی��ب دانش��جویان مقطع 
کارشناسی با مسافت های دور به نزدیک و سپس 
دانش��جویان مقطع کارشناسی ارشد راه های دور 
را به ترتیب در اولویت بهره مندی از خوابگاه قرار 

دهیم.
خان��م صمدی��ان یادآور ش��د به هر ح��ال کنترل 
خوابگاه ها تابع ش��رایط حساس��ی است که بدون 
هم��کاری خانواده ها،  دانش��جویان و مس��ئوالن 
دانش��گاه ممکن نیس��ت ک��ه ما برای ه��ر یک از 
این وجوه هم��کاری تعریفی داریم از جمله: نحوه 
رفتار دانش��جو را به لحاظ رعایت نظم و نظافت و 
مق��ررات در هر ترم به دق��ت پایش می کنیم و با 
توج��ه به کیفیت همکاری او، در خصوص پذیرش 
 یا ع��دم پذی��رش وی در خوابگاه ب��رای ترم بعد 
تصمیم گیری می کنیم،  همین فرایند سبب شده 

اس��ت تا دانشجویان در انجام وظایفی که بر عهده 
دارند از هم دیگر س��بقت بگیرن��د و رقابتی برای 

بهتر شدن داشته باشند.
سرپرس��ت خواب��گاه دانش��جویان دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد خوراس��گان )اصفهان( افزود: هزینه 
خوابگاه برای هر ترم با توجه به ش��رایط اقتصادی 
توس��ط مس��ئوالن دانشگاه مش��خص و اعالم می 
ش��ود که در ح��ال حاضر ما از هر دانش��جو مبلغ 
300ه��زار ریال به عنوان ودیع��ه و یک میلیون و 
 500 هزار ریال به عنوان ش��هریه یک ترم دریافت 

می کنیم.
وی رف��ت و آمدهای دانش��جویان را کاماًل کنترل 
ش��ده اعالم کرد و گفت:  دانشجو باید با اخذ برگه 
از سرپرس��تی مرخص��ی بگی��رد و در مدت زمان 
معین ش��ده نیز مراجعت کند و تخلفات احتمالی 
در این زمینه، در پرونده آنان درج می ش��ود و هم 
خانواده ه��ا در جریان قرار م��ی گیرند و با توجه 
ب��ه تعهدی که پ��در یا مادر در ابت��دای ترم برای 
ضمانت رعایت مقررات توسط فرزندشان داده اند 

در مجموع شرایط مناسب و قابل کنترل است.
خان��م صمدی��ان درباره س��ایر دانش��جویانی که 
نتوانس��ته اند از خوابگاه استفاده کنند خاطرنشان 
ک��رد:  ک��ه خواب��گاه ه��ای خصوص��ی در بیرون 
دانش��گاه دایر ش��د که بر عملکرد آنها هم نظارت 
 می ش��ود و همچنین منازل اجاره ای که بیش��تر 
 خانواده ها با دقت و حساسیت فرزندان خود را به آنجا 

می سپارند.
ایش��ان خاطرنش��ان ک��رد: در سرپرس��تی ای��ن 
خواب��گاه م��ا از خان��م ه��ا: طباطبائی��ان، کیانی،  
علی��زاده، فخ��اری نژاد، بهم��ن پ��ور و فیاض به 
 عنوان سرپرس��ت در شیفت های مختلف استفاده 
م��ی کنیم که جا دارد از تالش های آنان قدردانی 

کنیم.
همچنی��ن ما تعداد 6 خدم��ه در اختیار داریم که 
3 نفر آنان در ش��یفت روز فعالیت می کنند و هر 
کدام مس��ئولیت یک طبقه را برعه��ده دارند و 2 
خدمه ش��ب که به صورت یک ش��ب در میان در 
خواب��گاه حاضر می ش��وند و ی��ک خدمتکار مرد 
که کاره��ای خدماتی بیرون از خواب��گاه را انجام 
می ده��د.  به این ترتیب مالحظ��ه می کنید که 
نیروه��ای خدماتی نیز در ای��ن خوابگاه به صورت 

شبانه روزی فعالیت می کنند.
 سرپرس��ت خواب��گاه تاکی��د ک��رد که ما س��عی 
کرده ایم واحدهای مختلف سرپرس��تی و عمومی 
را در طبق��ه اول مس��تقر کنیم و طبق��ات دوم تا 
چهارم بیش��تر حالت خوابگاهی داش��ته باش��د تا 
به نوعی رفاه دانش��جویان بیش��تر فراهم ش��ود و 
دانش��جویان بتوانند هم شرایط بهتری برای درس 
خواندن داش��ته باش��ند و هم آرامش و رفاه آنان 

دچار مشکل نشود.
 خان��م صمدان��ی در پای��ان ای��ن گف��ت و گ��و از 
حمایت ها و همکاری های بی دریغ همه مسئوالن 
دانش��گاه که مسائل و مشکالت خوابگاه را به دقت 
رصد می کنند و به رف��ع و رجوع آن می پردازند 
قدردانی کرد. همچنین از پش��تیبانی همه جانبه                     
دکتر جاللی زند، معاون دانش��جویی دانش��گاه و 
بخش ها و پرس��نل زیرمجموع��ه این معاونت نیز 

صمیمانه تشکر کرد.
وی از دق��ت عمل و همکاری خوب مرکز خدمات 
مش��اوره ای دانش��گاه نی��ز که رس��یدگی کاملی 
ب��ر وضعیت روحی و جس��می دانش��جویان دارند 
تقدی��ر کرد و ابراز امیدواری کرد که با گس��ترش 
امکانات خوابگاهی روزی بتوانیم پاس��خگوی همه 

متقاضیان اسکان باشیم.

خوابگاه دانشجویی، امکانی برای آسایش و تمرین مهارت های زندگی



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  دوازدهم
10 خرداد ماه 1392

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست 

آشنایی با خانم کوهرنگی ها 
وی آخرین فرزند یک خانواده پنج نفره است. تنها 
ب��رادرش دارای م��درک مهندس��ی منابع طبیعی 
ازدانش��گاه صنعتی اصفهان اس��ت و خواهرش در 
رشته مهندس��ی معماری از دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد ش��هرضا فارغ التحصیل ش��ده است و پدر و 
م��ادری که یکی ش��اغل و دیگری بازنشس��ته اند 
 و در موفقی��ت ه��ای وی نقش برجس��ته ای ایفا 
 کرده اند. این مخترع جوان که دوران دبیرستان را در 
 بهشت آئین اصفهان گذرانده و اصالتاً اصفهانی است  
می گوید:  از زمان تحصیالت متوس��طه احس��اس 
کردم که گم ش��ده ای دارم و باید به دنبال چیزی 
بگ��ردم اما حجم درس های دبیرس��تانی و محیط 
بس��ته و محدود آن مقطع تحصیلی، میدانی برای 
فعالیت به من نمی داد و تا وارد دانشگاه شدم این 

فضای مساعد را یافتم.
خانم کوهرنگی افزود:  من پذیرفته ش��ده دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد نائین بودم و س��پس به واحد 
خوراس��گان )اصفهان( منتقل شدم. در واحد نائین 
آق��ای دکتر عس��گری و آقای مهندس رش��یدی 
اولین پنجره های پیش��رفت را در مقابلم گشودند 
و پ��س از انتق��ال به واح��د خوراس��گان، محیط 
 ب��از و ش��رایط مهیا، س��بب ش��د تا ب��ه آرزوهایم 

برسم. 
در این واحد دانش��گاهی، شخص معاون پژوهشی، 
دکت��ر نجفی و همچنین مرکز رش��د فناوری و به 
ویژه مهندس صفوی خیلی از من حمایت کردند و 
نسبت به ادامه کار دل گرمم کردند و من تا حدود 

زیادی مدیون ایشان هستم. 
این دانشجوی خالق می گوید:  متأسفانه در کشور 
ما س��امانه منظمی برای انج��ام مراحل اختراعات 
وج��ود ندارد و مناس��بات، تعریف روش��نی ندارد. 
ام��کان دس��تیابی به اطالعات موثق کم و دش��وار 
اس��ت و آدم نمی داند از کجا بایدکارش را ش��روع 
کن��د و وقت و هزین��ه زیادی صرف می ش��ود تا 
 ش��خص مخترع حواش��ی کار اصلی اش را تدارک 

کند. 

 اختراعات ثبت شده: 
این مخترع پویا تاکنون موفق شده است دو اختراع 

خویش را به ثبت برساند. 
دس��تگاه فلیکرمت��ر اص��الح ش��ده V10 که 
از دانش��گاه اصفه��ان تائیدیه گرفته و به ش��ماره 
65312  در بنیاد نخبگان به ثبت رس��یده اس��ت. 
این موفقی��ت در پنجمین جش��نواره بین المللی 

نوآوری و شکوفایی استان حاصل شد.
ثبت این دس��تگاه به نام اینجانب و آقای ابوالفضل 
زرگ��ری صورت گرفت��ه اس��ت و در ادارات برق و 
نی��روگاه ها کارب��رد فراوان��ی دارد و از نظرفرآیند 
سیس��تمی در واقع مدل اصالح ش��ده نمونه های 

خارجی به حساب می آید. 

 ویژگی اختراع 
اگ��ر بخواهیم توصیفی از ویژگ��ی و امتیازات این 
اختراع به زبان ساده داشته باشیم می توان گفت:  
ش��اخص V10 یکی از روش های اندازه گیری 
فلیکر یا همان نوس��ان برق در ش��بکه های قدرت 
الکتریکی اس��ت که برای پیاده سازی درعمل، نیاز 
ب��ه حافظه با ظرفیت ب��اال و پردازنده ای قدرتمند 
دارد. معموالً در پیاده س��ازی این روش،  از تبدیل 
FFT  اس��تفاده می شود بنابراین به خاطر خطای 
نشتی فرکانس��ی درتبدیل FFT، نتایج حاصل از 
اندازه گیری فلیکر از این طریق، مش��کوک به نظر 

می رسد. 
در روش پیشنهاد ش��ده، با کمک شبکه هوشمند 
آداالین و الگوریتم بهینه س��ازی PSO  و تبدیل 
FFT، هم دقت و هم س��رعت فرآیند اندازه گیری 

افزایش یافته است.
این روش توسط سخت افزار الکترونیکی و بر پایه 
میکروکنترلر LPC2368   پیاده س��ازی ش��ده و 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
الزم به ذکر اس��ت که این دستگاه هنوز در مرحله 

تولید انبوه و صنعتی قرار نگرفته است.

 شارژ وایرلس با استفاده از مدار شکست 
عایق هوا 

این دس��تگاه نیز با شماره 78074  به ثبت رسیده 
و دارای تائیده دانش��گاه صنعتی اصفهان اس��ت و 
اخیراً در جش��نواره کوهرنگ شرکت داده شده که 
از ظواهر امر بر می آید که بتواند رتبه مناس��بی را 

به دست آورد.
خانم کوهرنگی ها درتش��ریح عملکرد این دستگاه 
می گوید:   دس��تگاه دارای دو قس��مت گیرنده و 

فرستنده است. 
گیرنده داخ��ل پریز برق قرار م��ی گیرد و جریان 
الکتریکی را با استفاده از مدار شکست عایق هوا و 
مغناطیس و تبدیل آن به امواج مغناطیس��ی، این 
امواج را به وس��یله آهن ربا جهت دار می کند زیرا 
امواج مغناطیسی از نوعی گسیختگی و پراکندگی 
 برخوردارن��د و در ای��ن فرآین��د عم��اًل متمرکز و 

جهت دار می شوند.  
فرس��تنده  نیز یک قطعه 2در2 سانتی متر  با قطر   
 1میلی متراست که داخل گوشی و پشت باطری قرار 
می گیرد و با دریافت امواج از فرس��تنده به ش��ارژ 

آن می پردازد. 
ب��ه گفته مخت��رع این دس��تگاه، نمون��ه خارجی 
 دستگاه وجود دارد، اما ما تفاوت هایی در آن ایجاد 
ک��رده ایم از جمله اینکه نمونه ها کاماًل بی س��یم 

است.

 طرح های در دست اجرا: 
خانم کوهرنگی ها به عناوین دیگر اختراعات خود 
ک��ه در مرحله تکمیل نهای��ی و انجام مراحل ثبت 

است اینگونه اشاره کرد: 
 تولید برق از دستگاه شبیه ساز پاندول نیوتون؛ 

 تولید برق از طریق شبیه ساز آونگ فوکو؛
 تولید آجر بدون نیاز مالت در ساخت و سازها؛ 
 کوچک ترین دستگاه تولید برق از امواج دریا؛ 

 تألیف کتاب: 
 ای��ن مخترع ج��وان همچنین کتاب��ی را با عنوان 
»آموزش جامع میکروکنترلرهای ARM، س��ری 
LPC17« تألیف و در 1000 نسخه منتشر کرده 
است. تدوین این کتاب توسط، نوید رشیدی انجام 
ش��ده و چ��اپ اول آن در اس��فندماه 91 توس��ط 
مؤسسه آموزش عالی فرزانگان صورت گرفته است. 

خانم کوهرنگی ها در مقدمه کتاب می نویسد: 
ام��روز میکروکنترلره��ای ARM،  ب��ا توج��ه به 
س��اختار 32 بیتی، مصرف پایین، قدرت پردازش 
ب��اال، امکان��ات متنوع، ن��ور پذیری ک��م و قیمت 
 مناس��ب، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. 
ویژگی های این نوع میکروکنترلر باعث شده است تا از 
یک سو جایگزینی قدرتمند برای میکروکنترلرهای 
 رای��ج 8 و 16 بیت��ی ش��ود و از س��وی دیگ��ر در
تلفن ه��ای همراه و رایانه ه��ای قابل حمل مورد 
استفاده شود. از آنجا که منابع آموزشی کمی برای 
میکروکنترلرها وجود دارد، الزم اس��ت تا با انتشار 
منابع آموزش��ی مناس��ب، راه برای استفاده بیشتر 
و بهت��ر از این نوع میکروکنترلره��ا و قابلیت های 

جذاب وفوق العاده آن ها باز شود. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از مقدم��ه خاطر نش��ان 
کرده این کتاب ب��ه بحث درباره میکروکنترلرهای 
ARM س��ری LPC17  پرداخت��ه که از بهترین 
و رای��ج ترین و کاربردی تری��ن میکروکنترلرهای 
ARM  به حس��اب می آیند و امکانات، س��رعت 
و قابلیت های باالتری نس��بت به دیگر رقبای خود 

دارند. 
ایشان افزوده:  در این کتاب سعی شده تا در مورد 
امکانات عمومی این نوع میکروکنترلرها که معموالً 
ب��رای هر پروژه برنامه نویس��ی باید در نظر گرفته 
شود. اطالعاتی داده شود و تالش کرده ایم تا مثال 
های برنامه نویس��ی و کاربردی، همراه با جزئیات 
برنامه نویسی را ارائه دهیم تا خواننده را با نحوه به 
کارگیری ثبات های کنترلی در متن برنامه، بیشتر 

و بهتر آشنا کنیم.
به نوش��ته مؤلف کت��اب، زبان برنامه نویس��ی این 
مجموعه، زبان C  می باش��د و فرض بر این است 
تا خواننده از قبل با مبانی این برنامه آشنایی دارد. 
افزاره��ای  ن��رم  کت��اب،  هم��راه    CD در 
 معرف��ی ش��ده به هم��راه برگ��ه ه��ای اطالعاتی 
 ARM مدل ه��ای مختل��ف میکروکنترلره��ای 
 جمع آوری ش��ده اس��ت و تمام مثال های برنامه 
نویس��ی کتاب در CD  آن هم موجود اس��ت. به 
عالوه راهنمای نصب ن��رم افزار keil  هم بر روی 

CD  قرار گرفته است.

معرفی مخترع جوان، خانم فریناز کوهرنگی ها 

اشاره:  
گروه برق والکترونیک از گروه های جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحدخوراسگان ) اصفهان (  است که 

اولین  گام ها را برای پی ریزی دانشکده فنی و مهندسی برمی دارد. 
دانشجویان این گروه، اغلب جوانان خالقی هستند که در حیطه های فنی و فناوری حرف های زیادی 
برای گفتن دارند و به نوآوری و درنوردیدن مرزهای معمول و کشف رازهای فراوان در این زمینه 

می اندیشند. 
این بار وقتی با مرکز رشد فناوری واحد تماس گرفتیم تا یکی از جوانان خالق را برای معرفی در 

صفحه اختراعات به ما معرفی کند، به نام و افتخارات خانم جوانی از این گروه برخوردیم که سری 
پر شور و عزمی آهنین دارد. 

خانم فریناز کوهرنگی ها، دانشجوی ترم 6 مقطع کارشناسی رشته برق و الکترونیک که دست 
کم دو اختراع فنی ثبت شده و بیش از چهار ایده نوآورانه در حال تکوین دارد، مولف کتابی 
در همین حوزه اس��ت و آرمان های بلندی که آینده زندگی پربار او را س��خت مشغول خود 

کرده است. 

امروزه میکرو کنترلرهای ARM، با توجه به ساختار 
32 بیتی، مصرف پایین، قدرت پردازش باال، امکانات 

متنوع، نورپردازی کم و قیمت مناسب، توجه زیادی را 
به خود جلب کرده است.
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اشاره:  
دانشکده حقوق و علوم انسانی از دانشکده های پر سابقه دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( است 

که درنخستین سال های راه اندازی این واحد دانشگاهی تشکیل شده  است، این دانشکده ابتدا  در محل فعلی 
دانشکده علوم پایه مستقر بوده سپس به مکان فعلی انتقال یافته است . 

با توجه به اهمیت رشته های مستقر در این دانشکده، کثرت اعضای هیئت علمی و دانشجویان و قدمتی که برخی 
 گروه های زیرمجموعه این دانشکده از آن برخوردارند، در این شماره از نشریه نسیم دانشگاه با دکتر سید 

 حسین واعظی، رئیس دانشکده و تنی چند از همکاران ایشان به گفتگو نشسته ایم تا گزارشی از تاریخچه تأسیس، 
فعالیت ها و افتخارات آن را تقدیم حضورتان کنیم.

آشنایی با دانشکده 
علوم انسانی و حقوق 

    معرفی رییس دانشکده 

دکتر س��ید حس��ین واعظی، رییس دانش��کده علوم انس��انی و حقوق واحد خوراس��گان 
)اصفهان(، دارای مدرک دکترای عرفان اسالمی از واحد علوم و تحقیقات تهران است که 
دوره کارشناس��ی خویش را در رش��ته الهیات، گرایش جامعه از دانشگاه تربیت مربی قم، 
دوره کارشناس��ی ارشد را در گرایش قرآن و حدیث ازهمان دانشگاه گذرانده و همچنین 
دارای مدرک کارشناس��ی ارشد در گرایش فلسفه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

است. 
ایشان از سال 72  وارد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( شده و به صورت 
حق التدریس همکاری خود را با این واحد آغاز کرده اس��ت، از س��ال 80  به عنوان عضو 
هیئت علمی نیمه وقت و از س��ال 81  به عنوان عضو تمام وقت هیئت علمی مش��غول 

شده است.  
رییس دانش��کده حقوق و علوم انس��انی از س��ال 81  به عنوان مدیرگروه الهیات کاردانی 
دینی و عربی و کارشناس��ی معارف این دانشکده منصوب ش��ده و در سال 91  در حالی 
که مدیریت گروه کارشناس��ی ارشد الهیات شاخه فقه و مبانی حقوق اسالمی را بر عهده 

داشت، ریاست دانشکده نیز به ایشان محول شده است.
دکتر واعظی دارای دو فرزند دختر اس��ت که یکی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد 
در رش��ته فیزیک ازدانشگاه صنعتی اصفهان و دیگری دانش آموخته رشته صنایع غذایی 
از همان دانش��گاه اس��ت و هم اکنون دوره کارشناسی ارش��د همین رشته را در دانشکده 

کشاورزی واحد خوراسگان )اصفهان( می گذراند. 
وی مؤلف چهار کتاب با عناوین مرغ باغ ملکوت، نس��یم طره دوس��ت، اش��ارات اهل نظر 
)که به طور مشترک با دکتر محمدرضا نصراصفهانی آن را تألیف کرده است( و ترجمه و 

توضیح زواهر الحکم است. 

    آشنایی با دانشکده 

دانشکده علوم انسانی و حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( در مرداد 
ماه سال 1387  مراحل تصویب خود را به انجام رساند و سرپرستی آن بر عهده دکتر علی 
رادان جبلی از اعضای گروه حقوق قرار گرفت و سپس در تیرماه سال 1391  ریاست آن 

به دکتر سید حسین واعظی از گروه الهیات واگذار شد. 
این دانش��کده در ح��ال حاضر حدود 2هزارو 400 دانش��جو را در 5 گروه آموزش��ی زیر 
 پوش��ش دارد که پیش��ینه بعضی رش��ته ها از جمله حقوق به بدو تأس��یس دانشگاه بر

می گردد. هزاران فارغ التحصیل این دانش��کده در مقاطع مختلف دکتری، کارشناس��ی 
ارش��د، کارشناسی و کاردانی اینک در سطح کشور به کار مشغولند و تعداد قابل توجهی 

از آنان در مناصب بزرگ و کرسی های ارزشمند تدریس، قضاوت و ... خدمت می کنند.

معرفی گروه ها 

 گروه اقتصاد که در رشته علوم اقتصادی در مقطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد 
دانشجو می پذیرد. 

تعداد دانش��جویان این گروه در مقطع دکترا 10نفر، کارشناس��ی ارشد 100نفر  و تعداد 
دانش آموختگان کارشناس��ی ارش��د 263 نفر اس��ت و مدیریت گروه نیز بر عهده دکتر 

همایون رنجبر است. 
 گروه الهیات که در رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو 
می پذیرد.  تعداد دانشجویان این گروه  در حال حاضر 52 نفر و تعداد دانش آموختگان در 
مقطع کارشناسی 552 نفراست و مدیریت گروه بر عهده دکتر سید حسین واعظی است. 
 گروه حقوق که در رشته های حقوق جزا و جرم شناسی و همچنین حقوق خصوصی تا 

مقطع کارشناسی ارشد و در رشته حقوق تا مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد. 
تعداد دانش��جویان این گروه در حال حاضر در مقطع کارشناس��ی 650 نفر و تعداد دانش 

آموختگان در همان مقطع 2740 نفر است و تعداد 316 نفر در مقطع کارشناسی ارشد که 
شامل: 315 نفر حقوق خصوصی و 24 نفر حقوق جزا و جرم شناسی می باشد و مدیریت 

گروه بر عهده دکتر محمد جعفر فشارکی است. 
 گروه حس��ابداری که در رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته 
و همچنین در رشته های حس��ابداری – حسابرسی، حسابداری – دولتی، حسابداری – 
مالیاتی در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد و در رشته علمی کاربردی حسابداری نیز 
در مقطع کارشناس��ی ناپیوسته جذب دانشجو داردکه از سال تحصیلی آینده در گرایش 
های مالی، صنعتی، دولتی، حسابرس��ی و مالیاتی از رشته علمی کاربردی حسابداری در 

مقطع کارشناسی ناپیوسته هم دانشجو می پذیرد.
مدیریت این گروه نیز بر عهده آقای محمد علیمرادی است.

تعداد دانش��جویان این گروه نیز1118 نفر در مقطع کارشناس��ی پیوسته و ناپیوسته می 
باش��د و تعداد  دانش آموختگان 1629 نفر کارشناس��ی پیوسته و 1212 نفر کارشناسی 

ناپیوسته تاکنون بوده است.
 گروه ادبیات فارس��ی که در رشته ادبیات فارسی عمومی در مقطع کارشناسی دانشجو 

می پذیرد.
تعداد دانش آموختگان  این گروه در مقطع کارشناسی تاکنون 610 نفر بوده است.

مدیریت این گروه نیز بر عهده خانم دکتر اکرم هراتیان است.
به گفته دکتر واعظی گروه مدیریت نیز که هم اکنون در  دانش��کده علوم تربیتی فعالیت 
می کند در واقع از گروه های زیر مجموعه این دانشکده است که به دلیل محدودیت های 

مکانی و... فعاًل جدا  از این دانشکده فعالیت می کند.
رییس دانشکده علوم انسانی و حقوق خاطرنشان کرد که تعداد کل دانشجویان دانشکده 
حدود 2500 نفر اس��ت که تعداد 2174 نفر در همین ترم مش��غول به تحصیل هس��تند 
و از این رقم، تعداد 486 نفر در مقطع کارشناس��ی ناپیوس��ته، تعداد 1255 نفر در مقطع 
کارشناس��ی پیوسته، تعداد 423 نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و تعداد 10 نفر 

نیز در مقطع دکتری به تحصیل اشتغال دارند.
تعداد دانش��جویان مقطع کارشناسی ارش��د نیز در رشته الهیات 50 نفر، حقوق جزا 

120 نفر، حقوق خصوصی 160 نفر و علوم اقتصادی 94 نفر است.

    اعضای هیأت علمی

تعداد کل اعضای هیأت علمی این دانشکده 40 نفر است که شامل 
 2 نفر اس��تاد تمام، 4 نفر دانشیار، 21 نفر استادیار و 13 نفر مربی 

می باش��د ک��ه از تعداد مربی��ان 5 نفر دانش��جوی دوره دکتری 
هستند.

دکت��ر واعظی همچنی��ن در خصوص تامی��ن کمبود اعضای 
هیأت علمی گفت:  در رشته های مختلف رشته های حقوق 

و الهیات درخواست های خود را  اعالم کرده ایم و در حال 
پیگیری موضوع هستیم. 

وی اف��زود:  به نظر ما این دانش��کده به لحاظ کیفی با  
دانش��کده های هم عرض و معتبر قابل رقابت است به 
طوری که هم اکنون اغلب فارغ التحصیالن آن جذب 
بازار کار ش��ده اند و در س��مت های قاضی، وکیل، 
 کار تدری��س و همچنین تص��دی مناصب مهم و 
بخش های حس��ابداری خیلی از ش��رکت های 

دولتی و خصوصی مشغول هستند.
ریی��س دانش��کده عل��وم انس��انی و حق��وق 
 خاطر نش��ان ک��رد در ارتباط با توس��عه های 

رش��ته ها هم در رش��ته های فلسفه و الهیات و 
بین رش��ته ای معماری در حال پیگیری موضوع 

هستیم که مقدمات آن فراهم شده است.
در ادامه این گفت و گو پای سخن مدیرگروه اقتصاد 

و مدیرگروه حسابداری این دانشکده نیز نشستیم.
دکتر سعید دایی کریم زاده، معاون آموزشی دانشکده که کارشناسی خود را در رشته 
اقتصاد نظری در  دانشگاه اصفهان گذرانده، مقطع کارشناسی ارشد را  در گرایش برنامه 
ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد بین الملل را  از واحد علوم 
و تحقیقات اخذ کرده است  وی از سال 75  در این واحد  دانشگاهی مشغول بوده از مهر 
ماه سال 91 به عنوان معاون آموزشی منصوب شده است. وی در خصوص ترکیب اعضای 
هیأت علمی گروه اقتصاد گفت:  در حال حاضر 5 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت شامل 
یک اس��تاد تمام و 4 اس��تادیار داریم و 4 نفر نیز شامل دو استاد تمام و دو نفر دانشیار به 

صورت نیمه وقت با ما در این گروه همکاری می کنند.
آقای محمد علیمرادی مدیرگروه حس��ابداری نیز که مدرک کارشناس��ی خویش را  از 
دانش��گاه تهران و کارشناس��ی ارشد را  در رشته حسابداری از دانشگاه تهران اخذ کرده و 
از سال 70 در این گروه مشغول شده است گفت:  این گروه از سال 68 به جذب دانشجو 
اق��دام کرده اس��ت و هم اکنون ب��رای راه اندازی دوره های تحصی��الت تکمیلی در حال 

اقدامات قانونی هستیم.
وی اف��زود:  این گ��روه دارای 9 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت ش��امل:  یک نفر دارای 

مدرک دکتری، 4 نفر دانشجوی دوره دکتری و 4 نفر مربی است.
ایش��ان خاطرنشان کرد که ما در دو مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو جذب 
می کنیم که مقطع کارشناس��ی پیوس��ته فقط مربوط به ورودی های مهر ماه اس��ت و 
ناپیوس��ته ها تا پیش از این در بهمن ماه جذب می ش��دند؛ ولی در حال حاضر در مهر و 

دوره کارشناسی ناپیوسته جذب می کنیم.بهمن دانش��جوی 



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  دوازدهم
12 خرداد ماه 1392

گروه سرود  دانش آموزان دبستان سما 2  در جریان برگزاری مسابقات سرود همگانی دانش 
آموزان مدارس ناحیه 2 آموزش و پرورش موفق شد مقام نخست این جشنواره را به دست آورد 
. مدیریت دبستان سما 2  با انتشار اطالعیه ای این موفقیت را به دانش آموزان و معلمان تبریک 

گفته است.

دانش آموزان مدرسه راهنمایی سما 3  با شرکت در یک برنامه اردوی یک روزه به باغ دارالقرآن اعزام شدند 
و از فضای زیبای طبیعی و امکانات تفریحی و ورزشی این باغ مصفا بهره مند شدند.

تاری��خ  در    2 س��ما  دبس��تان  خانگ��ی   اردوی 
26 اردیبهش��ت ماه س��ال جاری در محل اردوگاه 
شهید بهشتی شهر ابریش��م اصفهان برگزار شد. 
در ای��ن برنام��ه که اولی��ا، دانش آم��وزان و کادر 
دبستان نیز حضور داشتند برنامه های ویژه ای به 
اجرا درآمد و حاض��ران اوقات خوش و متنوعی را 

سپری کردند.

ب��ه گ��زارش مدرس��ه راهنمایی 
س��ما 3، آئین جش��ن پایان سال 
تحصیل��ی 92-91  ای��ن واح��د 
آموزش��ی با برگزاری مس��ابقات 
وی��ژه و اهدای جوایزی به دانش 
آم��وزان برتر علمی – آموزش��ی، 
و   قرآن��ی  هن��ری،   – فرهنگ��ی 
ورزش��ی در محل مدرسه برگزار 
ش��د و از تالش های همه دانش 

آموزان تقدیر شد.

مراسم جش��ن پایان سال تحصیلی دبستان 
س��ما 2  ب��ا حض��ور دان��ش آم��وزان، همه 
پایه ه��ای تحصیلی و اولیا آن��ان و همچنین 
مس��ئوالن و معلمان مدرس��ه در محل سالن 
اجتماع��ات مجموعه فرهنگی کش��ور برگزار 
شد. در این مراسم به تمام دانش آموزان و 
نوآموزان مدرسه متناسب با نیاز سنی و پایه 

ای آنان یک جلد دائره المعارف اهدا شد.
برگزی��دگان  از  همچنی��ن  آیی��ن  ای��ن  در 
مع��ارف  و  هن��ری   – فرهنگ��ی  مس��ابقات 
اس��المی، طرح ق��دس، طرح عمل��ی آموزش 
نماز، مس��ابقات علمی اندیش��مند و شرکت 
کنن��دگان در جش��نواره جابرب��ن حی��ان ب��ا 
 اهدا هدیه وتقدی��ر نامه قدردانی  به عمل 

شد.

مدرس��ه راهنمایی سما 3  با صدور اطالعیه ای اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی مدرسه را برای سال 
تحصیلی 93-92  اعالم کرد. بر اساس این گزارش تعداد 92 نفر در این آزمون مستقیماً پذیرفته شده اند 

و اسامی تعداد 45 نفر نیز به عنوان نفرات ذخیره اعالم شده است.
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کارگاه  س��ما،  معاون��ت  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
و  م��دارس  وی��ژه  مس��تند  فیل��م  تهی��ه   آموزش��ی 
آموزش��کده های فن��ی و حرفه ای منطقه 4 س��ما در تاریخ 
س��ی ام خ��رداد ماه ج��اری در محل س��الن اجتماعات مرکز 
 آموزش��ی و فرهنگ��ی س��ما  واح��د خمین��ی ش��هر برگزار 

شد .
دراین جلس��ه آقای مختاری دبیر جش��نواره فیلم رشد به 
عنوان م��درس کارگاه به ارائه توضیحات��ی درباره مراحل 
س��اخت فیلم مس��تند و انواع فیلم مس��تند پرداخت و با 

نمایش چند فیلم مستند به نقد و بررسی آنها پرداخت.

  چهار نفر از دانش آموزان دبس��تان س��ما 3  در ازمون اس��تعدادهای درخش��ان و مدارس نمونه دولتی 
پذیرفته شدند. به گزارش دبستان سما 3، امیر شایان چادگانی پور، امیر ارسالن مستأجران و محمد معین 

چنور  در آزمون استعدادهای درخشان و کسری صاحب جمع در مدارس نمونه دولتی پذیرفته شدند.
مدیریت این دبس��تان با صدور اطالعیه ای این موفقیت را به دانش آموزان، خانواده های محترم آنان و 

همچنین کادر مدرسه تبریک گفته است.

چهارمین ش��ماره از فصلنامه علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد 
خوراس��گان )اصفهان( منتش��ر ش��د. در این ش��ماره مقاالتی با عناوین:   
میراث فرهنگی و قوانین آن در ایران، بررسی تاثیر مدیریت بر خویشتن، 
شناس��ایی عوامل موثر بر رضایت مندی از رش��ته تحصیلی دانشجویان 
واحد اهواز، مهم ترین پیش بینی کننده توانایی های حل مساله ریاضی 
در  دانشجویان دختر بر اساس مدل شونفلد، متدولوژی چابک و بررسی 
روش های توس��عه آن، بررس��ی حمالت امنیتی به ابر و راههای مقابله با 
 آنها، بررس��ی درستی یابی سیس��تم های مدل شده توسط سیستم های 
چک کننده مدل، بررس��ی چالش ها و نیازمندی های امنیتی ش��بکه های 
موردی و...  به چاپ رسیده است.الزم به ذکر است این شماره از فصلنامه 

سما مربوط به فصل بهار سال 92  می باشد.

مدرسه راهنمایی سما 2  با انتشار اطالعیه ای اسامی دانش آموزان پذیرفته شده این مدرسه را  اعالم کرد،                   
بر اساس این گزارش تعداد 60 نفر به عنوان افراد پذیرفته شده و تعداد 20 نفر نیز به عنوان افراد ذخیره 

معرفی شده اند . نمرات هریک از دانش آموزان نیز در این اطالعیه درج شده است. 

برگزاری کارگاه آموزشی تهیه فیلم مستند 

موفقیت چهار نفر از دانش آموزان مدرسه

برگزاری جشن پایان سال تحصیلی

اعالم نتایج آزمون ورودی مدرسه راهنمایی سما ۳

کسب رتبه اول سرود همگانی

برگزاری اردو در باغ دارالقرآن

انتشار فصلنامه علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما

اعالم نتایج آزمون ورودی مدرسه راهنمایی سما ۲

برگزاری آیین جشن الفبا ویژه دانش آموزان پایه اول دبستان سما ۲

موفقیت ۸ نفر از دانش آموزان

برگزاری اردوی خانگی

برپایی جشن پایان سال تحصیلی ۹۱-۹۲
به گزارش مدرس��ه راهنمایی س��ما 3، تعداد 
8 نف��ر از دان��ش آموزان این واحد آموزش��ی 
در آزم��ون مدارس اس��تعدادهای درخش��ان 
پذیرفته ش��ده اند. بر اس��اس ای��ن گزارش 
دان��ش آم��وزان:  می��الد کوهی، محم��د امین 
کاظمی، پوریا رجایی، ش��ایان عدالتی، علیرضا 
بهادری، حسین ساسانی، محمدرضا صرام و آریا 
جوانی موفق ش��ده اند به مدرسه تیزهوشان 
راه یابند. مدیریت مدرسه با صدور اطالعیه ای 
این موفقیت را به   دانش آموزان، خانواده ها 

و کادر مدرسه تبریک گفته است.
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معاون فرهنگی واحد خوراس��گان)اصفهان( با اش��اره به خلق 
حماس��ه سیاسی توس��ط ملت ایران در انتخابات اخیر، اظهار 
داش��ت:  حضور حداکثری مردم در پ��ای صندوق های رأی، 

نشان از هوشیاری و آگاهی همه جانبه مردم داشت.
اس��ماعیلی ک��ه در پنجمین جلس��ه ش��ورای فرهنگی واحد 
خوراس��گان در س��ال 92 س��خن می گفت، اف��زود: انتخابات 
اخیر نش��ان داد، تبلیغات منفی دش��منان، تأثیری بر ش��ور و 
شعور حماسی ملت ایران نداشت و مردم بصیر ایران، همچون 
گذش��ته، با حضور خود، س��ایه یأس و نومی��دی را بر اردوگاه 

دشمن افکندند.
 دبیر ش��ورای فرهنگی واحد خوراس��گان، حماس��ه سیاسی 
انتخاب��ات اخیر را مره��ون رهبری های داهیان��ه مقام معظم 
رهبری دانس��ت و گفت:   نگاه حکیمانه ایش��ان در نامگذاری 
س��ال 92 به عنوان س��ال حماسه سیاس��ی، حکایت از عمق 
نگ��رش معظم له داش��ته اس��ت و م��ردم عزیز ه��م با حضور 

چشمگیر خود، حماسه سیاسی چشمگیری را رقم زدند. 
اس��ماعیلی افزود:  رمز اقتدار و پیروزی نظام اس��المی ایران، 
برخ��الف نظام ه��ای مس��تکبر و زورگو، س��الح و تجهیزات 
نظامی پیش��رفته نیست بلکه این حضور همیشگی ملت ایران 
در صحن��ه های گوناگون انقالب اس��ت که نظام س��لطه را به 

وحشت انداخته است. 
رییس جمهور تمام ملت  ایران هس��تند نه گروهی خاص. وی همان گونه که  رییس جمهور منتخب بارها گفته اند، ایش��ان   مع��اون فرهنگ��ی واح��د خوراس��گان در ادام��ه تأکید کرد:  

اظه��ار امیدواری کرد: در دولت یازدهم ش��اهد گام بلند ملت 
ایران به سوی اهداف متعالی نظام اسالمی باشیم.

 در پنجمین جلس��ه شورای فرهنگی واحد، اعضاء درخصوص 
اهداف و برنامه های اردوی استادان منتخب علمی و فرهنگی 
که از چهارم تا هفتم تیر ماه جاری، در مشهد  مقدس برگزار 
خواهد ش��د، به تبادل نظر پرداختند. در این اردوی فرهنگی 
آموزشی که در قالب اردوی استادان منتخب، با مشارکت سایر 
واحدهای منطقه 4، برگزار خواهد ش��د، س��ه کارگاه آموزشی 
از میان چند موضوع پیش��نهادی: »س��بک زندگی در تربیت 
رضوی )ع(«، »مهدویت«، »تبیین سیاس��ت ها و راهبردهای 
فرهنگی«، »رس��الت اس��تادان و چگونگی تغییر نگرش ها«، 
»ماهواره و تأثیر آن بر خانواده« و »آسیب های اجتماعی«  با 
تدریس استادان برجسته حوزه و دانشگاه، برگزار خواهد شد.  
گفتنی اس��ت در ابتدای این جلسه فروغی ابری ریاست واحد 
خوراس��گان، با س��خنانی، اهمیت جایگاه فرهنگ در دانشگاه 
را م��ورد تأکی��د قرار داد و افزود:  تهیه نقش��ه جامع فرهنگی 
دانشگاه مستلزم همکاری و مساعدت استادان است. همچنین 
حجت االس��الم محم��دزاده ریی��س دفتر فرهنگ  اس��المی 
 واح��د، ضمن بی��ان خاطره ای، به تبیین جای��گاه زیارت ائمه 
معصومین )ع( در تعالیم دین مبین اس��الم و ش��ناخت فضای 
روحانی زیارت حضرت ثامن االئمه علی بن موس��ی الرضا )ع(، 
پرداخت و اظهار امیدواری کرد استادان منتخب، حداکثر بهره 

را ازاین فرصت معنوی ببرند. 

معاون فرهنگی واحد خوراسگان )اصفهان( عنوان کرد: 
ملت ایران با حضور حماسی خود در انتخابات اخیر، یکبار دیگر اقتدار نظام 

مردم ساالر اسالمی ایران را، به رخ جهانیان کشید

در قالب اردوی اس��تادان منتخب که با مش��ارکت س��ایر واحدهای منطقه 4 برگزار می شود، یک کارگاه 
آموزشی از میان 3 موضوع پیشنهادی »سبک زندگی در تربیت رضوی)ع(، مهدویت، تبیین سیاست ها 
و راهبردهای فرهنگی، رس��الت اس��تادان و چگونگی تغییر نگرش ها، ماهواره و تاثیر آن بر خانواده و 

آسیب های اجتماعی  تشکیل می شود.

ب��ه گفت��ه دبیرکان��ون نش��ریات آفت��اب مهربان��ی، این 
کانون فرهنگی – دانش��جویی از تابس��تان سال 91  زیر 
نظ��ر    معاون��ت فرهنگی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خوراسگان)اصفهان( فعالیت خود را  آغاز کرد که از ابتدا 

مسئولیت دبیری آن بر عهده من بوده است.
اهداف کانون

برای کانون نش��ریات آفتاب مهربانی به طور عمده س��ه 
هدف تعریف شده است: 

- سازماندهی چاپ نشریات فرهنگی – دانشجویی؛
- نظارت بر چاپ نشریات؛

- برگ��زاری کالس ه��ای فوق برنام��ه در خصوص چاپ 
نشریات؛

بن��ا بر اظهار نظر خانم کریمی هر ی��ک از این هدف ها، 
فرآیندهای گس��ترده ای را در بر می گیرد و دانشجویان 
عالقه مند زیادی را تحت پوش��ش قرار می دهد که تعدد 

نشریات وابسته به کانون مؤید این واقعیت است.
نشریات کانون

ای��ن کان��ون تاکن��ون موفق ش��ده تع��داد 7 نش��ریه را 
س��ازماندهی وتدوین کند که هریک اهداف ویژه مربوط 

به خود را دنبال می کنند: 
1- نشریه »آفتاب مهربانی« با هدف ارائه اخبار، گزارشات 

و موضوعات فرهنگی  منتشر می شود.
2- نشریه »چهلس��تون« با هدف ترویج موضوعات ادبی، 

اجتماعی و مذهبی منتشر می شود.
ب��ه  پرداخت��ن  ه��دف  ب��ا  »طنزک��ده«  نش��ریه   -3
خص��وص  در  نظ��ر  و  نق��د  و  اجتماع��ی  مس��ائل 
 کاس��تی ه��ا و نیازه��ای جامع��ه و دانش��گاه منتش��ر 

می شود.
4- نش��ریه »ما و ش��ما« با هدف طرح مسائل اجتماعی 

مربوط به دانشجویان منتشر می شود.
5- نش��ریه »ن و القل��م« ب��ا هدف پرداختن به مس��ائل 

عمومی و بدون محدودیت موضوعی منتشر می شود.
6- نش��ریه »یاس��ین« با هدف طرح مسائل و موضوعات 

مذهبی، عقیدتی و اخالقی منتشر می شود.
7- نش��ریه تخصص��ی »نماز« ک��ه زیر نظر س��تاد اقامه 
نماز منتشر می ش��ود و هدف آن نهادینه کردن فرهنگ 
نمازخوانی در بین مخاطبان است. الزم به ذکر است این 
 نش��ریه به مدیر مسئولی س��ید محمد حسین مهدوی و 

سر دبیری امیر فرخ نسب در سال 91 موفق شد رتبه اول 
منطقه 4دانشگاه آزاد را به دست آورد.

و ما امیدواریم که دیگر نشریات ما نیز بتوانند  در گستره 
رقابت های فرهنگی، افتخارات بیش��تری برای دانش��گاه  

کسب کنند.
همکاران کانون و نشریات

دبیر کانون نش��ریات آفت��اب مهربانی دس��ت اندرکاران 
کانون و نشریات وابسته را  اینگونه معرفی کرد:  

 اعض��ای اصل��ی کان��ون: آقای��ان محس��ن س��یفی، امیر 
فرح نسب، سهیل گلچین، امیدعلی شفیعیون و خانم ها:  
فائزه خسرو زاده، نوژان سترگی، فاطمه امین جواهری و 

الهام کریمی می باشند.
مدیر مسئول نشریه آفتاب مهربانی: الهام کریمی

مدیر مسئول نشریه طنزکده: سعید نوایی
مدیر مسئول نشریه چهلستون: امیر اکبری

مدیر مسئول نشریه ما و شما: زهره قزلسفلی
مدیر مسئول نشریه ن و القلم: امیر فرح نسب
مدیر مسئول نشریه یاسین: معین گرک یراقی

خان��م کریمی در ادام��ه از همه دوس��تانش که در تهیه 

و تدوی��ن نش��ریات دانش��جویی هم��کاری م��ی کنند 
سپاس��گزاری کرد و س��مت هر یک از اعض��ای کانون را  

اینگونه برشمرد: 
عالوه بر خود ایش��ان که دبیری کان��ون را برعهده دارد، 
آقای محس��ن س��یفی قائم مقام، امیر فرح نسب، سهیل 
 گلچی��ن و امیر اکب��ری به عن��وان نویس��نده همکاری 
می کنند. امیر علی ش��فیعیون طراح کانون است، خانم 
فائزه خس��رو زاده، امور فرهنگی را دنبال می کند و خانم 
نوژان س��ترگی، امور روابط عموم��ی و طراحی را  انجام 

می دهد.
خان��م کریمی در پایان این گفت و گو تالش بی ش��ائبه 
دیگ��ر همکاران��ش را از جمله آقایان مهدی ش��هریاری، 
محمد ش��اه نظری، امین مالوردی، س��لمان حیدریان و 

فائزه خانم ه��ا مرضیه نیکویی، زهرا  وکیلی، 
خس��روزاده، شیوا تنهایی 

و جمع دیگری از یاران 
هم��راه را س��تود و از 
همکاری آنان تش��کر 

کرد.

معرفی کانون نشریات آفتاب مهربانی
 از زمره تشکل های فرهنگی – دانشجویی که زیر نظر معاونت فرهنگی دانشگاه فعالیت می کند )) کانون نشریات آفتاب مهربانی (( است که خانم الهام کریمی، دبیری 
آن را بر عهده دارد، برای آگاهی از کم و کیف فعالیت های این کانون و نشریاتی که زیرنظر آن منتشر می شود گفت و گویی انجام داده ایم با  خانم الهام کریمی که از 

نظرتان می گذرد: 
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از آقای کمالی در خصوص رتبه ها و افتخاراتی 
که تاکنون به دست آورده است سؤال کردیم. 
پاس��خ داد که 5 دوره درمسابقات کشوری در 
رشته های دفاع ش��خصی سالح سرد و دفاع 
ش��خصی گروهی و مب��ارزات آزاد، مقام اول 

کشور را به دست آورده است.
وی ضم��ن تاکید بر این نکته ک��ه پایه گذار 
سبک وونیام مانند اغلب رشته های رزمی که 
از کشورهای جنوب شرق آسیا هستند، کشور 
ویتنام اس��ت. مزیت این س��بک را نسبت به 
سایر رشته های رزمی در قیچی های مختلف 
از جمل��ه ناحیه کمر و گردن و... دانس��ت که 
ورزشکاران این رشته در انجام آن و همچنین 

ب��ه نمایش درآوردن س��ایر حرکات 
زیبای نمایشی مهارت ویژه ای 

دارند. 
ایش��ان افزود:    بادیگراد هم 
به دو شاخه تقسیم می شود، 

یکی بادیگراد ورزش��ی اس��ت 
و دیگ��ری بادیگ��راد نظامی که 

از س��طح باالیی برخوردار است و 
مالحظاتی دارد که نمی ش��ود آن را 

به صورت عمومی آموزش داد. 
وی ب��ه دیگر فعالیت های خود اش��اره 

کرد و اینکه در ح��ال حاضرمدیریت 
دو باش��گاه رزم��ی فت��وت و همت را 
در منطقه خوراس��گان بر عهده دارد، 

ش��ش کالس را شخصاً به صورت خصوصی و 
نیمه خصوصی اداره م��ی کند و حدود 200 
نفر از عالقه مندان به رش��ته ه��ای رزمی را 
تحت پوشش دارد که بیشتر آنها را جوانان و 

بزرگساالن تشکیل می دهند. 
 آق��ای کمال��ی ی��ادآور ش��د، نوجوانان��ی که 
عالق��ه مند ب��ه ورود به چنین س��بک هایی 
هستند الزم است تا در دوره نوجوانی آمادگی 
جسمانی الزم را به دست آورند و به پختگی و 
مهارت الزم برسند و سپس وارد سبک هایی 
مانند بادیگارد ش��وند. زیرا اغلب تکنیک های 
این س��بک خیابانی است و با سالح گرم کار 

دارد و مناسب نوجوانان نیست. 
این دانش��جوی ورزش��کار در خصوص تعداد 
تکنیک های س��بک بادی��گارد رزمی توضیح 
داد که اگر بخواهیم به تعداد تکنیک های 
این س��بک اشاره کنیم باید بدل های هر 
تکنیک را هم در نظر بگیریم که افزون 
بر س��ه م��ورد بدل 
مجموع  و   است 

آن ها تکنیک های زیادی را شامل می شود. 
اما م��ی توانم بگویم که تکنی��ک های اصلی 
ح��دود 200  م��ورد اس��ت ک��ه در مراح��ل 

گوناگون آموزش داده می شود.
آق��ای مجید کمالی، تعداد زیادی از لوح های 
قهرمانی و افتخارات خود در مسابقات مختلف 
را نیز ارائه کرد و از فعالیت و شرکت خستگی 
ناپذیر خود در سبک های مختلف رشته های 
رزم��ی خبر داد که همچن��ان ادامه دارد و در 

واقع مکمل آموزش های دانشگاهی اوست.

اخالق ورزشی 
ب��ا توجه به اینکه نوعی خش��ونت در تکنیک 
ه��ای ورزش های رزمی به چش��م می خورد 
و عدم کنترل یا رعایت نکردن اصول اخالقی 
می تواند ورزش��کاران این رش��ته ها را به بی 
راه��ه های��ی خطرناک و آس��یب زا بکش��اند 
 الزم است تا ورزش��کاران رزمی بیش از سایر 
رش��ته ه��ا روی اص��ول اعتق��ادی و اخالقی 
کارکنن��د و از ای��ن جهت ش��خصیت خود را 

بسازند.
آقای کمالی درای��ن مورد به ما گفت:   دلیل 
 اصل��ی گرای��ش م��ن ب��ه ورزش توج��ه ب��ه 

ارزش های اخالقی و قرآنی بود.
نظ��رم این اس��ت که بس��یاری 
از ورزش��کاران وارد فعالی��ت 
ه��ا و برنامه ه��ای مذهبی 

نم��ی ش��وند و درآن ش��رکت نم��ی کنن��د 
 ول��ی اگرم��ا در باش��گاه ها، درآم��وزش ها و 
رقابت ه��ا و مس��ابقات بتوانی��م برنامه های 
فرهنگی را وارد کنیم و آموزش های مناسب 
آن را ارائه دهیم به طور معمول ورزش��کاران 
جذب آن می ش��وند. از جمل��ه اگریک مربی 
ورزشی، کارفرهنگی را هم در دستور قرار دهد 
به دلیل ارتباط بسیار خوب مربی و شاگرد به 
تدریج ورزشکاران جوان به سمت ارزش های 
فرهنگی هم گرایش پیدا می کنند و تربیت و 

مهارت الزم را به دست می آورند.
برنام��ه های ما در کالس ها و باش��گاه ها به 
گونه ای تنظیم شده است در پایان هر جلسه 
تمری��ن، موضوع��ات اخالقی، حف��ظ قرآن و 
آش��نایی با قرآن را نیز کار کنیم و مربیان ما 
مکلف هستند تا اهتمام جدی روی آن داشته 
باشند. به طوری که حتی برخی از خانواده ها 
مطالبات اخالقی از فرزندانشان را به ما منتقل 
می کنند و می خواهند که در کالس ها روی 
آن تاکید ش��ود ما هم با مشارکت خانواده ها 
ای��ن موارد را دنبال م��ی کنیم واز خانواده ها 
می خواهی��م بازخوردهای آن را به ما منتقل 

سازند.
آق��ای کمالی تاکید کرد ب��ا وجود آنکه هدف 
اصلی درآموزش های ما یادگیری و اس��تفاده 
ازتکنیک های دفاعی اس��ت و به ورزشکاران 
یاد م��ی دهیم که چ��ه در دفاع ش��خصی و 

انف��رادی و چه دفاع در درگیری های جمعی،  
این اص��ول را کاماًل رعایت کنند و درجاهایی 
که الزم می ش��ود کاماًل خود را کنترل کنند 
و براعصاب و حفظ تعادل عصبی خود مسلط 
باش��ند ولی گاهی مش��اهده شده که عده ای 
از مدار خارج می ش��وند وبا اس��تفاده نابجا از 
تکنیک های آس��یب زا، ضربه های مهلکی را 
برحریفان خود وارد می سازند. این افرادی که 
متاس��فانه حدود را رعایت نمی کنند هرچند 
ب��ه نس��بت مجموع ورزش��کاران این رش��ته 
انگشت شمار به حساب می آیند ولی مواردی 
پیش آمده که متاس��فانه خود و دیگران را به 
دردس��رهای جدی انداخته اند. مشاهده این 
موارد سبب شد تا ما به آموزش های اخالقی 
و اعتق��ادی در برنامه های ورزش های رزمی 
توجه جدی داش��ته باشیم و ورزشکاران را از 

این حیث به خوبی تربیت کنیم.
ورزش��کاران هم باید بدانند ک��ه اگر تکنیک 
ه��ای فنی را ب��ه ارزش ه��ای اخالقی اضافه 
کنند به تکامل می رس��ند و تالش آنها اعتبار 

و اهمیت پیدا می کند.
درواق��ع رعای��ت موازین اخالقی س��بب می 
شود تا ورزش��کاران حدود کاربرد تکنیک ها 
را بدانن��د، ب��ه عواقب به کارگی��ری آن توجه 
جدی داشته باشند و تمام تالش خود را برای 
 قرار گرفتن درمس��یری سالم و سازنده به کار

گیرند.

الزمه تکنیک های رزمی رعایت اخالق است  

برنامه های ما در 
کالس ها و باشگاه 

ها به گونه ای 
تنظیم شده که در 

پایان هر جلسه 
تمرین، موضوعات 
اخالقی، حفظ قرآن 

را نیز کار می 
کنیم و مربیان ما 
مکلف هستند تا 

اهتمام جدی روی 
آن داشته باشند، 
به طوری که حتی 

برخی از خانواده ها 
مطالبات اخالقی از 
فرزندانشان را به 
ما منتقل می کنند 

و می خواهند که در 
کالس ها روی آن 

تاکید شود.

اشاره: 
 آق��ای مجیدکمالی، دانش��جوی رش��ته تربیت بدنی دانش��کده 
علوم ورزش��ی دانشگاه آزاد اسالمی واحدخوراسگان )اصفهان(
در گرای��ش دبی��ری تربیت بدن��ی تحصیل می کن��د و در مقطع 

کارشناسی نا پیوسته به ترم دوم رسیده است . 
رشته ورزشی حرفه ای ایشان:   ورزش های رزمی است که به 
طور مش��خص در بخش بادیگارد و حفاظت شخصی فعالیت خود 

را دنبال می کند. 
در صفحه معرفی چهره های ش��اخص ورزش��ی دانشگاه در این 
شماره به معرفی ایشان پرداخته ایم و گفت و گویی با وی انجام 

داده ایم که از نظریات می گذرد . 
این دانشجوی ورزشکار متأهل است که همسر وی خانه دار می 
باش��د ودر زمینه علوم قرآنی نیز فعالیت دارد، یک پس��ر چهار 

ساله نیز محصول این زندگی مشترک است.
آق��ای کمالی می گوی��د:    در بخش بادیگارد و حفاظت ش��خصی 
ده س��ال سابقه فعالیت حرفه ای دارد و در کنار آن رشته دفاع 

ش��خصی با س��الح سرد، ژیمناس��تیک و وونیاب را نیز دنبال می 
کند. 

ب��ه گفته او رش��ته وونی��اب درالمپی��ک بعدی پذیرفته ش��ده 
و قهرمان��ان آن در آن المپی��ک ب��ه رقابت خواهن��د پرداخت . 
این دانش��جوی ورزشکار خاطرنش��ان کرد که آقای محمدنوحی، 
رئی��س فدراس��یون ورزش های رزمی کش��ور ک��ه همزمان در 
کنفدراس��یون ورزش های رزمی آس��یا نیز عضویت دارد تالش 
زیادی برای جهانی ش��دن و ورود این رش��ته به المپیک به عمل 

آورده است . 
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 برای آشنایی با چگونگی تشکیل و فعالیت های تیم بتن گروه عمران گفت وگویی انجام داده ایم با آقای آرش صداقت دوست، دانشجوی ترم آخر رشته کارشناسی عمران 
و سرپرست تیم بتن دانشگاه که از نظرتان می گذرد.

آزمایشگاه گروه عمران و تیم بتن

مهندس بهرام جبل عامل��ی، عضو هیئت علمی 
گروه مهندس��ی عمران در خصوص آزمایش��گاه 
ای��ن گروه گفت:  دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خوراس��گان)اصفهان( از س��ال 1383  اقدام به 
جذب دانشجو در رشته مهندسی عمران در سطح 
کارشناسی کرد و از همان سال اقدام به ساخت و 
تجهیز آزمایشگاه های مورد نیاز آموزش دروس 
عملی دانش��جویان کرد و با پیگیری مس��ئولین 
 دانشگاه س��عی بر آن شد که تمامی تجهیزات و 
دس��تگاه های مورد نیاز با کیفیت مناس��ب و به 
صورت استاندارد انتخاب و خریداری شود. یکی 
از آن آزمایش��گاه های مورد استفاده دانشجویان 
ب��رای ام��ور تحقیقاتی و آموزش��ی آزمایش��گاه 
تکنولوژی بتن می باش��د که عماًل کاربرد بسیار 
وس��یعی در امور اجرائی و س��اخت و ساز دارد و 
تحت عنوان درس آزمایشگاه تکنولوژی بتن ارائه 
می ش��ود،  ب��ا توجه به آنکه مهندس��ین عمران 
در صورت��ی که در هر ش��اخه ای از امور اجرائی 
س��اختمان بخواهند به کار مش��غول شوند  الزم 
اس��ت اطالعات کاف��ی درمورد تکنول��وژی بتن 

داشته باشند. 
لذا این درس مورد اس��تقبال وسیع دانشجویان 
اس��ت و خوشبختانه سیاس��ت معاونت پژوهشی 
دانش��گاه ب��ر آن ب��وده اس��ت که دانش��جویان 

متقاضی تحقیق در ه��ر زمینه تکنونولوژی بتن 
بتوانن��د در زمان تعطیلی و وق��ت اضافی بدون 
هیچگونه مش��کلی از تمامی امکانات آزمایشگاه 
اس��تفاده کنند که ای��ن مس��أله در قالب گروه 
های مختلف تحقیق و مقاله نویسی و همچنین 
تیم های مس��ابقات کش��وری انجام گرفته است 
و خوش��بختانه دانش��جویان دراین زمینه کاماًل 
س��ربلند بوده و موفق به کس��ب رتبه های عالی 

در سطح کشور شده اند.

 تیم بتن گروه عمران 

آقای صداقت دوست می گوید مقدمات تشکیل 
این تیم یا گروه در س��ال 1389  فراهم شد و با 
پیگیری هایی که انجام دادیم دانشگاه آزمایشگاه 

ما را تدارک کرد. 
برای تش��کیل تیم درابت��دای کار افراد مختلفی 
مراجع��ه کردن��د و از بین آن��ان گزینش صورت 

گرفت و به هر حال فعالیت تیم آغاز شد.
در اولی��ن مس��ابقه ای ک��ه ش��رکت کردیم، در 
مسابقات کش��وری بود که در ش��هرکرد برگزار 
ش��د و توانس��تیم مقام چهارم را به دست آوریم 
و همین س��بب شد تا مسئوالن دانشگاه حمایت 

بیشتری از ما داشته باشند. 

 افتخارات تیم بتن 
 کسب مقام پنجم مسابقات کشوری در زنجان 

در رشته مسابقات سبک در سال 90؛
 کس��ب مق��ام دوم در مس��ابقات منطق��ه ای 

شهرداری اصفهان در سال 91؛
 کس��ب مق��اوم ه��ای اول و چهارم ب��ا دو تیم 
مجزا در مسابقات کشوری دانشگاه ها در مشهد 
مق��دس در بی��ن 160 تی��م ش��رکت کننده در 

اردیبهشت ماه 91؛
 کس��ب مق��ام اول در گرایش بتن فش��اری و 
مقام دوم و س��وم در گرایش مقاومت خمشی در 

مسابقات کشوری ساری در اسفند 91؛

 مقاالت و طرح های پژوهشی 
سرپرس��ت تیم بتن دانش��گاه اف��زود:  عالوه بر 
ش��رکت درمسابقات کش��وری و منطقه ای این 
تی��م ح��دود  15 مقاله در س��طح مل��ی و بین 
 المللی ارائه کرده و با ارائه چند طرح پژوهشی با 
شرکت ها و سازمان های مختلف مشارکت کرده 
اس��ت. ازجمله این طرح ها می ت��وان به موارد 

زیراشاره کرد: 
 س��اخت بتن مقاوم و اقتصادی با اس��تفاده از 
س��رباره های ضایعاتی کندرتر که طرح جدیدی 
به حساب می آید و تا مرحله تجاری سازی پیش 

 رفته اس��ت و تاکنون از چند ش��رکت س��فارش 
گرفته ایم.

این ط��رح برای ذوب آهن اصفهان انجام ش��ده 
است. 

 ط��رح بتن RCC  که با همکاری ش��هرداری 
اصفهان انجام شده و مراحل آزمایشی و مقدماتی 
 را پش��ت س��ر گذاش��ته و به مرحل��ه عملیاتی 
رس��یده اس��ت که اولین اج��رای آن در یکی از 
خیابان های دانش��گاه در تابس��تان سال جاری 

صورت خواهد گرفت. 
از مزایای این بتن دوام، مقاومت و هزینه مناسب 

آن است و به صورت روسازی اجرا می شود.
 ط��رح بت��ن خود متراک��م ک��ه در برابر حمله 
س��ولفات ها مق��اوم اس��ت و در مناطق جنوب 
 کش��ور کارب��رد زی��ادی دارد و همچنی��ن در

جدول های خیابانی قابلیت مناس��بی دارد. این 
طرح مراحل آزمایش��گاهی خ��ود را می گذراند 
و ه��م زمان، ب��ا مس��ئوالن ذیرب��ط در مناطق 
جنوب کش��ور و همچنین شهرداری ها در حال 
 مذاکره هس��تیم تا ویژگی ه��ای آن را به اطالع 

برسانیم. 
آق��ای صداقت دوس��ت درباره س��ایر فعالیت ها 
گف��ت:  ب��رای احداث مرک��ز تحقیق��ات بتن و 
راهس��ازی و آزمایش��گاه کنترل کیفی که پروژه 

بس��یار ارزشمندی اس��ت اقدامات خود را شروع 
کرده ایم و در مرحله اخذ مجوزهای الزم از اداره 

استاندارد و وزارت علوم هستیم. 
این دانش��جوی فعال با اش��اره به اینکه در حال 
حاض��ر دو تیم مس��ابقه ای و دو تیم تحقیقاتی 
 را س��ازماندهی کرده ایم ب��ه معرفی اعضای این 

تیم ها از ابتدا تاکنون پرداخت. 
آرش صداقت دوس��ت،  مه��دی ضرابی، مرتضی 
امینی، حمید اخوان، محس��ن مشتاقی، کسری 
رضایی فره��اد انصاری، نوید رض��ا امید قائمی، 
پیم��ان نیک��وان، حمیدرضا  ش��عرباف، توحید 
خس��روی، شهاب بهشتی، سهیل ستاری، محمد 
کریمی، رضا طاهری وعلی انگبینی.وی همچنین 
به اس��امی استادان راهنمای کار اشاره کرد  و از 
مهندس جب��ل عاملی، مهندس علی موس��وی، 
مهندس محمدرضا شعرباف، خانم دکتر سالمی 

و مهندس علی هندی نام برد. 
 ایش��ان در پای��ان گف��ت و گ��و از حمایت های 
 ب��ی دری��غ دکت��ر احمدعل��ی فروغ��ی اب��ری، 
دکتر نجفی، مهن��دس جبل عاملی، دکتر خوش 
فط��رت و آق��ای فرهنگ مس��ئول آزمایش��گاه و 
 کارگاه عم��ران تش��کر کرد و تاکی��د کرد همین 
پش��تیبانی ها سبب می شود تا انگیزه و تالش ما 

بیشتر شود. 
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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. 

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته حسابداری ورودی 8۷-88

سخنرانی آقای دکتر واعظی: 
با خ��وش آمد گویی ب��ه تمام حضار و خان��واده ها و 
دانش��جویان ورودی سال 1388 و همچنین پوزش از 
طرف آقای دکتر فروغی که نتوانستند در جشن حضور 
داشته باشند رسیدن به مرحله دانش آموختگی را به 

دانشجوین تبریک گفتند و افزود.
ب��ه من گفتند که جش��ن ف��ارغ التحصیل��ی و برای 
 من س��ؤال پی��ش آمد ک��ه مگر می ش��ود انس��ان 

فارغ التحصیل شود!
و اصالً فارغ التحصیلی یعنی چه؟ دانش��جویان جواب 

دادند از یک دوره ای فارغ التحصیل شدند. 
 هی��چ وق��ت از تحصی��ل نم��ی ش��ود رها ش��د اگر 
می شد یک روزی این اسم فارغ التحصیل را عوض می 
کردند شاید قشنگ تر بود. ایشان در ادامه به داستانی 

اشاره کرد و گفت: 
مجنون عاش��ق لیلی بود و مدت ه��ا بود که به لیلی 
نمی رسید دلیلش این بود که سوار بر شتر می شد به 
طرف خونه لیلی می رفت به خونه لیلی که می رسید 
بیهوش می ش��د. مجنون یه بچه ای داشت وقتی می 
دید افسارش رها شده بر می گشت می رفت به طرف 
بچه اش. مجنون با شتر گه شتر چرخید گه مجنون بر. 

یعنی گاهی شتر پیروز می شد گاهی مجنون. 
ش��تر اشاره می کند به بعد جسمانی ما، مجنون را به 

بعد روحانی ما. 
بع��د جس��مانی مرت��ب تمای��ل ب��ه دنی��ا داره و 
 ج��ان بس��وئی باال دس��ت ها ت��ن فکن��ده زمین در 

چنگال ها.
اگر ما افسارش را به دست بگیریم ما سوار 

این جس��م می شویم و به طبقات 

ب��اال می ریم اگر افس��ار را رها کنیم جس��م ما را می 
کشاند به دنیا و غیر معنوی و تفسیر را به عهده خود 

دانشجویان گذاشتند. 
سخنرانی آقای محمد علیمرادی: 

س��الم و خیرمقدم ب��ه اس��اتید و مدیران دانش��گاه 
 و ب��ه دانش��جویان و خان��واده هایش��ان و تبری��ک 

فارغ التحصیلی به دانشجویان. 
این گردهمایی در واقع دو منظوره است یکی به منظور 

پیشواز بهار وجشن فارغ التحصیلی. 
فارغ التحصیلی در واقع پایان راه نیست برای انسان بلکه 
شروع راه است و در واقع در باب یک مقطع قابل بیان 
و به صورت محلی مطرح کنیم خالی از اشکال نیست 
مصداق آن زگهواره تا گور دانش بجوی و دوستان باید 
دائم��اً در فکر دانش اندوزی و کس��ب علم و معرفت 
باشند باألخص تحصیالت دانشگاهی و عالیه پیدا می 
کنند و در یک رشته خاص، تخصص پیدا می کنند و با 
سرعت تولید علمی که امروزه مطرح شده پیش بروند 
که توقف جایز نیس��ت. اگر توقف صورت بگیرد دیری 
نمی پاید که می بینند که خلع سالح شده و با تغییر 
وتحول که در آن رشته رخ داده احساس می کنند که 
دیگر چیزی در دستتان نیس��ت. از رشته حسابداری 
صحبت کردند که رشته کاربردی است و باید در عمل 
به کار گرفته شود ودیگر مطالب باید مطالعه شود. باید 
درعمل به کار بیاید. اگر دانشجو به مفروضات اتکا کرده 

باشد قطعاً با مشکل مواجه خواهد شد. 
آق��ای لطفی زاده یکی از اس��اتید ح��ق التدریس 

ه  نش��گا ا هس��تند ک��ه از ایش��ان د

تش��کر می کنیم و ایش��ان به آقای علمیرادی گفتند 
دانشجویان دانش��گاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان از 

تمام دانشگاهیان دیگر یک سر و گردن باالتر ند. 
خانم راضیه ش��وقی همس��ر آقای مرادی برای جشن 
دانشجویان قطعه ای نوش��ته بودند که توسط ایشان 

قرائت شد. 
ش��وق از آن کسی است که شب را به امید سحر طی 

می کند. 
روشنایی چراغ راه عابری است که مقصد را بشناسد و 
به پایان سفری پر بار بیندیشد و فردا از آن عالمی ست 

که آنچه ره توشه خود کرده با آگاهی باشد و دانایی 
تبریک به کسی که کوله بار عشقت پر از باران و امید 

است. 
و جاده عاشقیت پر از برکت بودن و بخشیدن 

تبریک به تو که کمال را شناختی نه در یک لحظه 
بلکه در لحظه های خواس��تن و کوشیدن و درهر کجا 

که خدا باشد دست یاری گرش
آری با خدایت گفته ام همه جا و همه وقت تو را نگهدار 

باشد 
که با لغزش هر چند نا چیز 

وجودت را به نیستی سپارد هر روز 
و تو را چنان همراه باشد که ابر سیاه گه بر تو 
نباشد هرگز تا بدانی و دانایی ات را هدیه کنی.

و کالم آخر:  رمز موفقیت3 چیز است
1- ایم��ان و توکل به خ��دا   2- نیکی به 
والدین 3- تالش و کوشش بی وقفه 

و خستگی ناپذیر 
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