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مقام معظم رهبری:  
این انتخابات مهم ترین مسأله کنونی کشور است و تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این رویداد زیاد است در 
این انتخابات یک نفر با رأی ملت ، مدت چهار سال بر سرنوشت و مسائل عمده کشور حاکم می شود اما برخی 
تصمیمات وکارهای خوب یا غیر خوب این فرد ، می تواند حتی در 40 سال آینده بر کشور تاثیرگذار باشد و 
این واقعیت نشان می دهد که انتخابات ریاست جمهوری ، چقدر مهم است . با وجودی که حدود یک ماه تا 

انتخابات فاصله داریم این موضوع به یک مسأله مهم بین المللی تبدیل شده و آن را با دقت رصد می کنند.
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استاندار اصفهان  در اولین همایش بحران آب :

حیات فکری و زیستی مردم اصفهان تحت تاثیر بحران آب است
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 صفحه 2

گاه گاه��ی که دلم بهانه ی نوش��تن می گیرد، ش��روع نوش��تار را 
ب��ا یاد او پیوند می زنم تا ش��اید جان کالم ب��ا رایحه مهر و گالب 
گیس��وان اندیشه رنگ و لعابی تازه گیرد. انگار همین دیروز بود که 
روز ش��مار تقویم روزمرگی برایم روزی نو را تورق کرد تا بواس��طه 
آن فرهیختگی نخس��تین نجوای »ادب آداب دارد« را برای ورود به 
دبس��تان فرزانگان، آرام زمزمه نماید. آن روز همه خوشحال بودند 
و فرش قرمز ماه مهر پای افزار کودکان را با نقش و نگار اس��لیمی 
اصفهان نوازش می کرد تا گونه های گلگون کم رویی با استش��مام 
رایحه س��یب س��رخ معلم مهربانی فضای پر ترنم حیاط مدرسه را 

جانی مضاعف بخشد. 
و این گونه ش��د، آموختن الفبای محبت با الفبای فرزانگی کودکان 
ایران زمین پیوند خورد و مانایی یادگیری را جشن و پاکوبی کرد. 

در گ��ذر زمان، روزهایمان رنگ و بویی الفبای��ی پیدا کرد. روز اول 
را ب��ا "الفبای الف��ت"، روز دوم را با "بای" برک��ت و...گذراندیم تا با 
رس��یدن به بهار تازگی خواندن و نوش��تن را با ت��الوت » یا مقلب 
القلوب و االبصار«در پای س��فره هفت سین، غنچه های تبسم را به 
 گونه های والدین ش��کوفا نماییم تا آنها هم به برکت آموختن مان 
 دس��ت های ش��کر را به س��وی بی همتای مهر به بلن��دای قامت 
شکوفه های گیالس رو به آسمان برند. خشنودی آنان بود که زیبایی 
خواندن و نوش��تن را برایم��ان دو چندان نمود. روزهای بهاریمان با 
آتش و دانش اندوزی سپری می شد و ما در این اندیشه که چگونه 

باید شاکر اندوختن معلمان اندیشمند باشیم. 
 زیبای��ی ه��ای اصفهان با ترنم زنده رود،  کاش��ی ه��ای فیروزه ای 
نقش جهان را به تکلم وا داشت تا بگوید اسلیمی های تفکر، یادمان 
تقویمی دوازدهم اردیبهشت ماه را مزین به روز معلم کرد تا در 
آن روز دریابی��م که هنر نیز میزبان اندیش��ه ها در این روز جاودانه 
اس��ت. آرزوی کودکی ام به لطف این روز به ثمر نشس��ت و با مداد 

سرخ عاشقی برای معلم نوشتم :
ب��ا کدامین لغتی من ز ت��و تکریم کنم/به��ر آن زحمت بی حد تو 

تعظیم کنم 
ای معلم چه کنم بهر توجز اینکه به صدق/شاخه ای از گل معنا به 

تو تقدیم کنم 

مراس��م بزرگداش��ت روز معل��م با حض��ور هیات 
رییسه و اساتید  دانشگاه در تاالر بین المللی امیر 

کبیر دانشگاه برگزار شد. 
مراسم با تالوت آیاتی چند از قرآن کریم و سرود 
جمهوری اس��المی ایران آغاز شد. در ابتدا دکتر 
احمدعلی فروغی ابری رییس دانشگاه ضمن عرض 
سالم و خیر مقدم، یاد و خاطره استاد مطهری را 
 گرام��ی و روز معلم را به تمامی اس��اتید تبریک 

گفت. 

ایش��ان در ادامه ضمن یاد از رهب��ر کبیر انقالب 
اسالمی حضرت امام خمینی )ره( به عنوان معلم 
و معم��ار ب��زرگ انقالب که مطال��ب مهمی را به 
جوانان انتقال دادند، نسبت به مطالعه آثار ایشان 
تاکید کرد. وی عامل اصلی پیش��رفت یک کشور 
را مرهون و وابسته به آموزش عالی دانست و ابراز 

داش��ت اگر به آموزش عال��ی و آموزش و پرورش 
توجه ش��ود نتیجه آن تربیت افراد کارآمد و آگاه 
در جامعه اس��ت، افراد آگاهی ک��ه با بها دادن به 
مشکالت جامعه و دانستن این مشکالت به عنوان 
مش��کل خود و با احترام به خود و دیگران باعث 
کاهش مش��کالت و معضالت جامعه می ش��وند. 

چهره ماندگار اس��تان اصفهان، آم��وزش عالی را 
زی��ر بنای تمام مش��اغل و آم��وزش و پرورش را 
باعث ب��اال بردن فرهنگ جامعه دانس��ت. وی در 
پایان، چندی از افتخارات دانشگاه را از جمله اول 
ش��دن پژوهش دانشگاه در س��ال 90، اول شدن 
دانش��جویان دندانپزش��کی در 15 س��ال متوالی 

در امتح��ان، اول ش��دن 11 نفر از دانش��جویان 
دندانپزش��کی در امتحان دستیاری و برد، انتخاب 
معاون پژوهش��ی دانش��گاه به عنوان یکی از سه 
مدیر پژوهش��ی کش��ور، انتخاب شدن مرکز رشد 
دانش��گاه به عنوان برترین مرکز رش��د کش��ور و 
انتخ��اب دانش��گاه به عن��وان خ��ادم ترین واحد 
دانشگاهی در امور شاهد و ایثارگران برشمرد و در 
خاتمه از تمامی همکاران تشکر و قدردانی کرد...
       ادامه در صفحه 10

برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم باحضور استادان دانشگاه

ب��ه گفته مع��اون آموزش��ی دانش��گاه:  ط��ی نامه ش��ماره 
2/22/245344 م��ورخ 1391/12/28 ش��ورای گس��ترش 
آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجوز تاس��یس 
رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آلودگی محیط زیست 
و در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین مجوز تاسیس رشته 
زمین شناس��ی زیست محیطی در مقطع کارشناسی ارشد به 
دانش��گاه اعطا ش��د. با توجه به ابالغ این مجوز دانش��گاه از 
سال آینده در این رشته دانشجو می پذیرد. همچنین موافقت 
اصولی با تاس��یس رش��ته دکتری زبان فرانس��ه و در مقطع 
کارشناسی ارشد رش��ته های برق- الکترونیک، مرمت و احیا 
بناها، آموزش و بهس��ازی منابع انس��انی در دانشگاه، توسط 

شورای گسترش دانشگاه آزاد تصویب شد.

معاون آموزشی دانشگاه خبر داد:
اعطای مجوز تاسیس رشته مهندسی 
منابع طبیعی گرایش آلودگی محیط 

زیست در مقطع کارشناسی ارشد

گردهمایی کشاورزی زیستی

تبدیل آموزشکده های فنی و حرفه ای سما 
به دانشکده

تدریس، تحقیق، نوآوری

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته 
گیاه پزشکی

معرفی موزه 
و نمایشگاه 

حشره شناسی

آشنایی با 
دانشکده علوم پایه
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اولین همایش ملی بحران آب با محوریت دانشللگاه آزاد اسللالمی واحد خوراسگان )اصفهان( 
و همکاری و مشللارکت بیش از بیسللت مرکز علمی و دانشگاهی و اجرایی کشور درمحل سالن 

همایش های بین المللی این دانشگاه برگزار شد.
دراین همایش که طی روزهای 25 و26 اردیبهشت ماه جاری با ارائه سخنرانی ها و پوسترهای 
علمی ادامه می یابد جمع کثیری از مدیران اجرایی اسللتان ، روسللا و اسللتادان دانشللگاه ها ، 

دانشجویان و مهمانان داخلی و خارجی حضور داشتند.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
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استاندار اصفهان در اولین همایش بحران آب:

حیات فکری و زیستی مردم اصفهان تحت تاثیر بحران آب است

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا: گاهی اوقات خشکسالی و استمرار و تکرار آن شرایط 
بدتر از خشکی اقلیم را بر ما تحمیل می کند و گرنه تاریخ گذشته ایران نشان می دهد 

این کشور قرن هاست که با خشکسالی مواجه بوده که پیدایش قنات ها و بندهای آبی و 
قوسی قدیمی دلیل بر این مدعاست.

اولی��ن همایش ملی بحران آب با مرکزیت دانش��گاه 
آزاد اس��المی واحد خوراسگان )اصفهان( و همکاری 
و مش��ارکت بیش از 20 مرکز علمی و دانش��گاهی 
و اجرایی کش��ور درمح��ل س��الن همایش های           

بین المللی این دانشگاه برگزار شد.
درای��ن همای��ش ک��ه در روزه��ای 25 و26 
اردیبهش��ت م��اه جاری ب��ا ارائه س��خنرانی 
و پوس��ترهای علم��ی ادام��ه یاف��ت جمع 
کثیری از مدیران اجرایی اس��تان، روسا 
و اس��تادان دانشگاه ها، دانشجویان و 
مهمانان داخل��ی و خارجی حضور 

داشتند.
درابت��دای ای��ن مراس��م دکتر 
فروغی ابری، رییس دانش��گاه 
آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
)اصفهان( با بیان خیرمقدم 
ض��رورت  مهمان��ان  ب��ه 
توج��ه ج��دی و عالمانه 
به مش��کل آب اصفهان 
را که یکی از ده ش��هر 
ثب��ت ش��ده جه��ان 
اس��ت  یونس��کو  در 
مورد تاکی��د قرارداد 
و اف��زود:  درحال��ی 
ک��ه در بخش هایی 
ش��دت  جه��ان  از 
و  ه��ا  بارندگ��ی 
وقوع س��یل مشکل 
ساز ش��ده است در 
قسمت های دیگری 
ف��الت  جمل��ه  از 
مرکزی ایران خش��ک 
پی و کمبود آب بحران 

ایجاد کرده است.
وی ادام��ه داد: اگ��ر ط��رح 
از  آمای��ش س��رزمین درقبل 
انقالب جدی گرفته شده بود و به 
اجرا درمی آمد، ما هم اکنون شاهد 
وقوع این بحران درکش��ور نبودیم و با 
اج��رای آن دراصفهان، صنایع بزرگی که 
هم اکنون استقرار یافته است به وجود نمی 
آمد تا آب محدود و مصرفی مردم صرف تامین 
نیاز آنها شود و به اولویت ها و جانمایی طرح های 
توس��عه به صورت منطقی و برنامه ریزی ش��ده توجه 
می شد. این  تجربه ها نشان می دهد که در واقعیت های 
اجتماعی باید به ارزش علم و دس��تاوردهای آن و همچنین 
س��رمایه های اجتماعی بیش از گذشته توجه شود و دراین 
فرآیند راهی جز اهمیت بخش��یدن ب��ه آموزش و پرورش و 
دانش��گاه وجود ندارد و افراد تحصیل کرده و آگاه و توانمند 
می توانند مش��کل گشای مس��ایل جامعه باشند و با ویژگی 
های��ی که در مردم ما وجود دارد م��ن اطمینان دارم امکان 

فایق آمدن بر مشکالت کنونی وجود دارد.
دکتر فروغی خاطرنش��ان کرد: که ما نیازمند بینش و نگرش 
ملی هستیم و نباید مشکالت را کوچک و منطقه ای ببینیم 
و باید به منافع ملی توجه داشته باشیم. استان های اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری از مناسبات و پیوندهای آنچنان قوی 
و مستحکمی برخوردارند که نمی توان منافع آنها جدا از هم 
دیده ش��ود. وجود پیوندهای بس��یار سببی و نسبی و عالیق 

اقتصادی و فرهنگی مشترک از جمله این پیوندهاست.
ایشان افزود: به عنوان نمونه، ما در سال های گذشته کمک 
کردیم تا دانشگاه آزاد شهرکرد راه اندازی شود و در واقع آن 
را پایه گذاری کردیم تا اکنون به عنوان یک دانشگاه فراگیر 

و جامع به کارخود ادامه دهد. این واقعیت در اغلب زمینه ها 
وجود دارد تا مبنایی برهمکاری های آینده باشد.

پس از س��خنان دکتر فروغی، با حضور سفیر کشور اوگاندا و 
همراهان به محل مراس��م اعالم شد که همزمان با برگزاری 
این همایش قرار اس��ت یک تفاهم نامه همکاری علمی بین 
کشور اوگاندا و دانشکده کشاورزی واحد خوراسگان به امضا 

برسد.
س��خنران بعدی این همایش دکتر س��ید بهنام سروری نژاد، 
دبیر اجرایی این همایش بود که گزارشی را از مراحل تکوین 

و تکمیل همایش ارائه داد: 
وی گف��ت: با توج��ه به ش��دت گرفتن بحران خشکس��الی 
درکش��ور و به ویژه منطقه ما، با برنام��ه ریزی قبلی تصمیم 
گرفتیم تا با تالش معاونت پژوهش��ی دانش��گاه از تابس��تان 
 س��ال 91 دبیرخانه همایش را راه اندازی کنیم و با تش��کیل 
کارگروه ه��ای مختلف و همچنین جلس��ات متعدد با دیگر 
دس��تگاه های اجرایی و مراکز علم��ی مقدمات کار را فراهم 
س��ازیم. فراخوان مقاله در آذرماه س��ال 91 ازطریق س��ایت 
دانش��گاه و پوس��تری که به همین منظور تهیه و در س��طح 
کشور توزیع شد صورت گرفت که به دنبال آن 360 مقاله از 
دانشگاه ها و سازمان های ذیربط دریافت شد که با همکاری 
تعدادی از کارشناس��ان دس��تگاه های مختلف و دانشگاه ها 
تعداد 80 مقاله برای ارائه ش��فاهی و تع��داد 180 مقاله نیز 
برای ارائه به صورت پوس��تر م��ورد پذیرش قرار گرفت. الزم 
به ذکراست که س��ایر مقاالت نیز دارای ارزش علمی بودند، 
ام��ا به دلیل آنکه موضوع آن با محورهای همایش همخوانی 

نداشت پذیرفته نشد.
مهندس شیش��ه فروش، مدی��رکل مدیریت بحران اس��تان 
اصفهان سخنران دیگر مراسم افتتاحیه این همایش بود. وی 
گفت: امروز کمبود آب یک دغدغه جهانی و بین المللی است 
و در کش��ور و منطقه ما نیز باید با یک دید فرابخشی به آن 
نگریس��ته شود و خیلی از دس��تگاه ها خود را درآن سهیم و 

شریک بدانند.
ایش��ان این س��وال را مطرح کرد که آیا وقت آن نرسیده که 

حوضه های آبی پایدار شوند و به ثبات برسند؟
مدیرکل مدیریت بحران اس��تان، ریش��ه مشکالت آبی اخیر 
را عمل نکردن کش��ورهای توسعه یافته به معاهدات جهانی 
درخص��وص حفظ س��رزمین و جلوگیری از افزایش انتش��ار 

گازهای گلخانه ای دانست.
این مقام مسئول اجرایی استان خاطر نشان کرد: واقعیت این 
اس��ت که ما دچار کمبود منابع هستیم و نباید در مصرف و 
برداش��ت آن بی رویه عمل کنیم و از یاد نبریم که انرژی ها 

به شدت محدود هستند.
ایش��ان یادآور ش��د، اگر می بینید ام��روز دراصفهان زاینده 
رود ک��ه نماد هوی��ت و فرهن��گ و تاریخ این شهراس��ت و 
 قدمتی هفت هزارس��اله دارد، احیا شده به خاطر تالش ها و 
هم��کاری های نزدیکی بوده که طی س��ال های اخیر انجام 
ش��ده است. شیش��ه فروش افزود: خش��کی رودخانه ها و از 
جمل��ه زاینده رود یکی از تبعات مس��تقیم و اجتناب ناپذیر 
تخریب اقلیمی اس��ت که خود این پدیده بر تخریب بیش��تر 
اقلیم اثر س��وء می گ��ذارد. ازجمله، خش��کی زاینده رود به 
نابودی تاالب ارزش��مند گاوخونی منجر شد که درآن حدود 
50 گونه جان��وری زندگی می کردند و اکنون اثری از آن به 

چشم نمی خورد.
مدیرکل مدیریت بحران آب استان خاطرنشان کرد: ما اصل 

س��ازگاری با خشکس��الی را پذیرفته ایم و ب��ه همین دلیل 
درصرفه جویی آب و اجرای طرح های مربوط به آن پیش��تاز 
ب��وده ایم و همه تالش ک��رده اند تا تهدیده��ا دراین زمینه 

تبدیل به فرصت شود.
 وی گف��ت: ما 10 س��ال اس��ت که ب��ا خشکس��الی متناوب 
زاینده رود مواجهیم و هم اکنون 80 روس��تا در سطح استان 
را با تانکر آبرس��انی می کنیم. دراین مدت کش��اورزان عزیز 
م��ا بس��یار صبوری کرده ان��د و ما نیز توانس��تیم حدود 50 
درصد از اراضی اس��تان را به سیستم پیشرفته آبیاری قطره 
ای مجهزکنیم. اقدامات دیگری نیز دراین زمینه انجام ش��ده 
اس��ت به طوری که می توانی��م اعالم کنیم حدود 50 درصد 
مزارع ما دست کم به یکی از طرح های زیربنایی حوضه آب 

مجهز شده است.
آقای شیش��ه فروش اعالم کرد: درحالی که ما ازکمتراز یک 
هش��تم درصد بارندگ��ی جهانی برخورداریم، م��ی دانیم که 
باید س��ازگاری کنیم و درحال حاض��ر 2 میلیارد مترمکعب 
 درحوض��ه زاین��ده رود ب��ا کمب��ود آب مواجه هس��تیم، اما 
راه ح��ل هایی نیز برای جبران بخش��ی از این کمبود وجود 
دارد که در مقیاس منطقه ای و کشوری باید به آن پرداخت. 
از جمله تاکنون حدود یکهزار کیلومتر از شبکه های فرسوده 
آب استان را بازسازی کرده ایم و کشت برنج را به حدود یک 
سوم کاهش داده ایم و به طرح های بهره برداری از پساب و 

احداث پروژه های آبخیزداری اهتمام ویژه داشته ایم.
وی در پایان گفت: بدون تردید دراین مش��کالت نیز خیری 
است که شاید ما از آن اطالعی نداشته باشیم از جمله اینکه 
خشکسالی سبب شد تا ما تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم.

در ادامه مراس��م افتتاحیه، موضوع »مدیریت به هم پیوسته 
مناب��ع آب و توس��عه پایدار«، عنوان یک س��خنرانی بود که 
توس��ط مهندس دایمی، معاون وزیر نی��رو در امورآب و آبفا 

به جلسه ارائه شد.
این مقام مس��ئول وزارت نیرو گفت: بیش از دو سوم از پهنه 
کش��ور ما دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک می باشد 
ک��ه توزیع ناهمگون زمان��ی و مکانی بارش ها و منابع آب به 
عنوان یکی از ویژگی های اقلیم ایران مزید براین علت شده 

است.
وی افزود: سهم ایران از جمعیت جهان یک سوم و سهم آب 
آن 3 درصد اس��ت که این بهترین دلیل بر اثبات کمبود آب 

در کشورماست.
مهن��دس دایمی ی��ادآور ش��دکه 97 درص��د آب زمین در 
اقیانوس ها واقع ش��ده و دعوا بر س��ربخش بسیار کوچکی از 

آب شیرین است که توزیع زمانی و مکانی متعادلی ندارد.
مع��اون آب و آبف��ای وزارت نی��رو افزود: در عی��ن حال که 
کش��ورما از مناط��ق کام��اًل خش��ک جه��ان به ش��مار می 
 آی��د، ما بر روی کمربند خشکس��الی هم ق��رار گرفته ایم و 
پیش بینی های جهانی حاکی از آن اس��ت که کش��ور ما تا 
سال 2050 جزو کش��ورهای، کاماًل همراه با بحران آب قرار 

می گیرد.
مهن��دس دایمی که اس��الیدهایی را حاوی آم��ار واطالعات 
علم��ی و پژوهش��ی ارائ��ه می داد گف��ت: مدیری��ت آب به 
س��ه بخش تقس��یم می ش��ود: اول مدیریت آب بوم گرا که 
 درآن توس��عه شهرها و روس��تاها در کنار رودخانه ها صورت 

می گیرد و تمدن به تدریج شکل پیدا می کند. 
دوم مدیریت آب سازه گرا که طرح هایی چون احداث سدها 

و موتورخانه های پمپاژ و ... در حیطه آن واقع شده است.

و درنهای��ت مدیری��ت ب��ه هم پیوس��ته که عم��ر تغییر آن 
 کمت��راز 60 س��ال اس��ت. وی درتش��ریح هری��ک از ای��ن 
روش ها خاطرنشان کرد: در مدیریت بوم گرا با فراوانی منابع 
آب مواج��ه هس��تیم و در واقع دراین ش��یوه منابع بیش از 

تقاضا است. 
درمدل مدیریت س��ازه گرا، که محصول توسعه صنعتی است 
و ب��ه دنبال آن نیازها افزایش م��ی یابد، میزان مصرف بیش 
از منابع موجود ش��کل پیدا می کند ک��ه اکنون در اوج این 

وضعیت هستیم.
بنابرای��ن بهترین روش پرداختن به مدیریت به هم پیوس��ته 

است تا بتوانیم به وسیله آن به تعادلی نسبی دست یابیم.
مدیرمنابع آبی کشور افزود: گاهی اوقات خشکسالی واستمرار 
 وتکرار آن ش��رایطی بدتر از خش��کی اقلی��م را بر ما تحمیل 
م��ی کند وگرنه تاریخ گذش��ته ما نش��ان می ده��د ما قرن 
هاس��ت که با خشکسالی مواجه هستیم که پیدایش قنات ها 

و بندهای آبی و قوسی قدیمی دلیل براین مدعاست.
مهن��دس دایمی هش��دار داد: م��ا اگر به توس��عه پایدار فکر 
نکنی��م مجبوریم مناب��ع آب را تخریب کنی��م و این فاجعه 
جب��ران ناپذی��ر درحال وقوع اس��ت . وی در پایان به اهداف 
توسعه پایدار از جمله: کاهش فقر، کاهش کمبود آب، بهبود 
وضعی��ت زنان و ک��ودکان، حفاظت از اکوسیس��تم و محیط 
زیس��ت، توسعه بهداشت و... اش��اره کرد ویادآور شد که باید 

بحران کنونی را به مدیریت پیشگیری تبدیل کنیم.
دکتر ذاکراصفهانی، اس��تاندار اصفهان، سخنران آخر مراسم 
افتتاحی��ه این همایش بود . وی با قدردانی از دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد خوراس��گان )اصفهان( به ویژه دکترفروغی و 
دکترنجفی و دیگردس��ت اندرکاران و مدیران دس��تگاه های 
اجرایی مربوط اس��تان ک��ه در برپایی ای��ن همایش اهتمام 
کرده و مش��ارکت داش��ته اند افزود: در 3 سال اخیر مابیش 
از گذش��ته با پدیده خشکسالی مواجه بودیم که برای کنترل 
آن دانش��گاه ها و استادان حمایت علمی خوبی از ما به عمل 
آورده اند.ذاکر گفت: مش��کل آب هم اکنون یک معضل بین 
المللی اس��ت که در برخی از مناطق استان ما نیز، خودش را 

بیشتر نشان می دهد.
ایشان یادآور شد که مشکل خشکسالی درایران بسیار قدمت 
دارد به طوری که مبنای تئوریک قضاوت برخی از فالس��فه 
گذش��ته جهان برای کش��ورما براس��اس آن ش��کل گرفته و 
مناسبات اجتماعی و فرهنگی ما نیز بر همین اساس تعریف 
و تنظیم شده است.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: که در 
گذش��ته میرآب ها، مدیریت خرد آب را در مناطقی از کشور 
ما برعهده داش��تند که با افزایش جمعیت و گسترش شهرها 
این ضرورت به صورت گس��ترده و کالن درآمده است و نباید 
فراموش کنیم که مناس��بات کنونی نیز باید براساس چالش 

ناشی از خشکسالی و کم آبی شکل بگیرد.
وی ب��رای مقابل��ه ب��ا این مش��کل تاکید کرد که دراس��تان 
م��ا، ه��م زیرس��اخت ه��ای خوب��ی وج��ود دارد و ه��م از 
س��رمایه انس��انی ممت��ازی برخورداری��م ک��ه بای��د از این 
ظرفی��ت ها برای حل این مش��کل اس��تفاده کنیم.ایش��ان 
موض��وع مدیری��ت آب را از اولویت های مس��ئوالن اس��تان 
 دانس��ت و ب��ه وی��ژه براهتم��ام جدی ب��رای پای��داری آب 
زاینده رود تاکید کرد و افزود: ما در این س��ال ها بیش از هر 
موض��وع و زمان دیگری بر روی بحران آب س��رمایه گذاری 

کرده ایم و برای آن اعتبارات قابل توجهی تامین کرده ایم.
ذاک��ر در پایان به اجرای چند ط��رح عمرانی دراین زمینه از 
جمله تکمی��ل طرح های انتقال آب به حوض��ه زاینده رود، 
ت��الش فراگیر برای تامین منابع آب اس��تان، موضوع انتقال 
آب خلی��ج فارس به منطقه مرکزی از طریق خرید تضمینی 
آب ش��یرین انتقالی از بخش خصوصی و انتقال آب از دریای 
خزر به کاش��ان اش��اره کرد و اظهار امیدواری کرد این طرح 
ها درکوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود. استاندار اصفهان 
در پایان تاکید کرد که: حیات زیستی و فکری مردم اصفهان 

تحت تاثیر بحران آب است.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  یازدهم 
3 اردیبهشت ماه 1392

گردهمایی دانشجویان 
نخستین جلسه شورای اداری دانشگاه در سال جدیدشاهد و ایثارگر

 یازدهمی��ن گردهمائ��ی دانش��جویان ش��اهد وایثارگ��ر در روز 
 دوش��نبه 14 اردیبهش��ت م��اه 92 در س��الن همای��ش ه��ای 
بین المللی امیر کبیر دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان 
)اصفه��ان( ب��ا حض��ور ریاس��ت ومعاونین دانش��گاه و س��ازمان 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان اصفهان و مش��اور محترم 
 اس��تاندار در ام��ور ایثارگران، س��ردار افعی��ان در جمع صمیمی 

600 نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد. 
در این گرد همایی دکتر فروغی رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان ) اصفهان ( و آقای رجایی رییس سازمان بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان اصفهان درخصوص پاسداری از راه و خون 
ش��هیدان و تالش ایثارگران س��خنرانی کردند و جلسه پرسش و 
پاس��خ به صورت تریبون آزاد بین دانش��جویان شاهد و ایثارگر یا 

مسئولین دانشگاه و بنیاد شهید برگزار شد. 

نخستین جلسه شورای اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان ) اصفهان ( روز چهارشنبه 14 فروردین ماه با حضور 
رییس ، معاونین و تمامی کارمندان در محل مرکز همایش های 

بین المللی امیر کبیر برگزار شفد . 
در آئین این نشست صمیمی دکتر احمدعلی فروغی ابری ضمن 
تبریک بمناسبت فرا رس��یدن بهار طبیعت با اشاره به منویات  
مقام معظم رهبری درخصوص نام گذاری این سال تحت عنوان 
حماس��ه سیاس��ی و حماس��ه اقتصادی گفت: تمامی کارکنان 
بایستی در طلیعه شروع این سال بار دیگر عهد اخوت را تجدید 
 کنندو همگی دست در دست هم برای ایرانی آباد جهد وتالش 

نمایند. 
رییس دانش��گاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( افزود: 
بحمداله وسعت دانشگاه فزونی یافته و شهری علمی بر پا شده 
اس��ت که رس��یدگی به آن باید با دانش و پژوهش انجام شود. 

ایش��ان با اشاره به توفیقات س��ال گذشته دانشگاه تصریح کرد: 
در س��ال گذشته بخش های مختلف دانشگاه هر کدام به سهم 
خود موفقیت هایی را احرازکردند که جای بسی تشکر و سپاس 

گزاری دارد. 
وی در ادامه با اشاره به بخشنامه های ارسالی از سازمان مرکزی 
در اسفند ماه گفت: متأسفانه علیرغم میل باطنی بر اساس نامه 
سازمان مرکزی بایستی با تعدادی از همکاران که از بازنشستگان 
خدوم مراکز مختلف بودن��د و به صورت پاره وقت یا تمام وقت 
با دانشگاه همکاری می کردند، خداحافظی کنیم که این باعث 

دلتنگی همه همکاران است. 
وی در پای��ان از زحمات آقایان: اکبر تاجی، منصور دیباج، علی 
قض��اوی، احمد ضیایی، محمدرضا قیص��ری، اصغر ابن النصیر، 
محمد جواد عباس��ی، س��عید پیروان آقاس��ی، عماد موسوی و 

حیدرعلی نیک روش تقدیر و تشکر کرد. 

ب��رای آگاهی بیش��تراز اهداف برگ��زاری این 
گردهمایی با یکی از دس��ت ان��درکاران آن به 
گفت و گو نشسته ایم که از نظرتان می گذرد:

آقای هادی رضایی، لیس��انس رشته کشاورزی 
در گرایش اصالح نباتات است. وی به خبرنگار 
ما گفت: از طریق فراخوان به اس��تان هایی که 
در زمینه کشاورزی ارگانیک فعالیت های قابل 
توجهی داش��تند اطالع رسانی کردیم و از آنان 
دع��وت نمودیم تا در این گردهمایی ش��رکت 

کنند. 
آقای رضایی، هدف از برگزاری این همایش را 

در چند محور بیان کرد:
 ایج��اد ی��ک مرکز پژوهش��ی کش��اورزی 
ارگانیک در اس��تان اصفهان به مرکزیت واحد 

خوراسگان )اصفهان(؛
 برق��رار کردن ارتباط هر چه بیش��تر تولید 

کنندگان محصوالت ارگانیک با یکدیگر؛
 بررسی مش��کالت تولید و ارائه راهکارهای 

مناسب برای دفع آن؛ 
 ایجاد بازارهای مش��خص در س��طح کشور 

برای عرصه محصوالت ارگانیک؛ 
 ش��روع ب��ه کار انجم��ن تولیدکنن��دگان 

محصوالت سالم و ارگانیک استان اصفهان؛
 رونمایی از نشان مجموعه ارگانیک اصفهان 

به نام »گوکرن«
دبیراین همایش تعداد مهمانان شرکت کننده 
در همایش را ح��دود 170  نفر ذکر کرد. وی 
با اش��اره به برنامه ه��ای گردهمایی گفت: در 
بخش اول تعدادی از مس��ئوالن و کارشناسان 
در زمینه موضوع برنامه به سخنرانی کردند که 
از جمله می توان به س��خنرانی های مهندس 
بلند نظر )رییس ش��ورای زیتون ایران(، دکتر 
پی��ام نجفی، معاون پژوهش��ی دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد خوراس��گان )اصفه��ان(، آقای 
رضایی، مدیرعامل گروه گوکرن اصفهان، آقای 
مهندس باباجان��ی، اولین تولی��د کننده برنج 
ارگانی��ک ای��ران از مازن��دران،  آقای مهندس 
قربانی تولید کننده ارگانیک از استان مرکزی، 
آق��ای مهندس طاهری، ریی��س انجمن تولید 

کنن��دگان محصوالت س��الم و ارگانیک ایران، 
آقای مهن��دس جهان ش��یری، اولی��ن تولید 
کنن��ده و صادرکننده زعفران ارگانیک ایران از 

استان خراسان جنوبی، اشاره کرد. 
ب��ه گفته آقای رضایی، در کن��ار این همایش، 
نمایشگاهی از تولیدات گروه ارگانیک اصفهان 
و محصوالت تولیدی در سطح کشور به نمایش 
درآمد و غرفه ای نیز با هدف نش��ان دادن گذر 

از کشاورزی قدیم به جدید بر پا شد.
مس��ئول اجرایی گردهمای��ی همچنین خاطر 
نش��ان ک��رد: در جریان مذاکرات ای��ن برنامه، 
تواف��ق به عمل آمد تا  اس��تان ه��ای فعال با 
ارائه راهکارهای مناس��ب در زمینه کشاورزی 
زیس��تی به دیگر استان ها خدمات و اطالعات 
الزم را ارائه دهند و این همایش ها برای پایش 
و گس��ترش فرهنگ این کش��اورزی در استان 

اصفهان ادامه یابد. 
وی ب��ه نق��ش پیش��روانه اس��تان اصفهان در 

کشاورزی سالم اشاره کرد و افزود: 
کشاورزی اس��تان اصفهان از گذشته های دور 
 پیش��رو بوده اس��ت. از جمله می ت��وان نقش 
برج های کبوتر را یاد آور شد که در این استان 
از قدمتی بیش از 2 هزار سال برخوردار است. 
آق��ای رضایی گفت: حدود  3500  برج کبوتر 
دراستان اصفهان شناس��ایی شده که در حال 

حاضر 250 عدد آن باقی مانده است.
این برج ها بر اس��اس تحقیقات به عمل آمده 
برای تهیه کود پرندگان استفاده می شده است 
که هم اکنون نمونه هایی از آن در کش��ورهای 
پیشرفته اروپایی از جمله انگلستان وجود دارد 
که کاربرد آن دراین کش��ورها بیشتر مربوط به 
تولید گوشت است تا کود ولی به هرحال وجود 
برج های متع��دد در اصفهان داللت می کنند 
که این ش��هر در موضوع کش��اورزی زیس��تی 
پیشرو بوده و از طبیعت برای طبیعت استفاده 

گسترده می کرده است.
ایش��ان به تقاوت کودهای حیوانی با کودهای 
رایج اش��اره کرد وگف��ت: کودهای حیوانی اگر 
درست و به اندازه استفاده شود تکمیل کننده 

کودهای رایج اس��ت. کود پرندگان دارای مواد 
معدن��ی بیش��تری نس��بت به س��ایر کودهای 
حیوانی اس��ت و در کودهای حیوانی مواد آلی 

بیشتر است.
آق��ای ه��ادی رضایی برای آش��نایی بیش��تر 
راهبردهای کش��اورزی ارگانیک، چهارسطح را 
از تعریف هایی که درباره آن طبقه بندی شده 

اینگونه بیان کرد:
 تولیداتی که در فرآیند آن از هیچ گونه سم 
و کود ش��یمیایی استفاده نمی شود و بر حفظ 

سالمت آب و خاک تاکید دارد.
 محص��والت طبیعی که انس��ان در فرآیند 
 تولی��د آنه��ا به جز جمع آوری و بس��ته بندی 

 مداخله ای ندارد. 
 محص��والت س��الم ک��ه در تهی��ه آن از 
حداقل س��موم و کودهای شیمیایی بر اساس 

استانداردهای مجاز استفاده می شود. 
 محص��والت گواهی ش��ده که ب��ه صورت 
گزینه ای بررس��ی می شود و صرفاً یک گزینه 
مانند عدم اس��تفاده از س��موم ش��یمیایی در 
گلخانه و اس��تفاده از عوامل بیولوژیک به جای 

آن، در تولید، در نظر گرفته می شود. 

آشنایی با شرکت آبگینه زنده رود 
این ش��رکت از بخش ه��ای زیرمجموعه مرکز 
رش��د و فناوری دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خوراس��گان )اصفه��ان( اس��ت ک��ه کار آن از 
س��ال 88  ش��روع ش��ده و دارای 6 کار گروه 
 تخصصی شامل: زراعت، باغبانی، گیاه پزشکی، 
علوم دامی، صنایع غذای��ی و تولیدات گلخانه 

ای است. 
همچنی��ن  رود  زن��ده  آبگین��ه   ش��رکت 
 4 مجموعه ش��امل آموزش، تحقیقات، تولید و 
بازاریاب��ی محص��والت  و  اس��تاندارد س��ازی 
ارگانیک را زیر پوش��ش دارد. به عالوه مزرعه 
ای در شهرس��تان خمینی ش��هر به مس��احت 
3/5 هکت��ار  را در اختی��ار گرفت��ه اس��ت که 
در آن روش ه��ا و متده��ای تولید محصوالت 
ارگانیک به کار گرفته می ش��ود و برای ترویج 

 آن به مناطق مختلف اطالع رسانی الزم انجام 
می شود.

به گفته آقای رضای��ی، یک مزرعه 5 هکتاری 
نیز در منطقه فریدن اصفهان تملک کرده ایم 
که به کشت محصوالت تجاری اختصاص یافته 
و در آن انواع گیاهان دارویی مانند نعنا فلفلی، 
بابونه، کنگ��ر فرنگی و...  همچنین محصوالتی 
مانند س��یب زمینی، پیاز، خیار، گوجه و... آن 
تولید می شود س��ال گذشته اقالم تولیدی ما 
به 37 نوع رسید و برای اولین بار توانستیم در 
کش��ور تخم مرغ در حال گذار ارگانیک تولید 

کنیم.
وی ب��ا انتق��اد از مراح��ل تولی��د بس��یاری از 
محصوالت خوراکی در کش��ور که اس��تفاده از 
آن می تواند تهدید کننده سالمت مردم باشد 
خاطرنش��ان کرد: ما هم باید تولید محصوالت 
ارگانی��ک را  افزای��ش دهی��م و ه��م فرهنگ 
اس��تفاده از آن را توس��ط مردم فراگیر کنیم. 
آقای رضایی یادآور ش��د که اخی��راً خیلی ها 
س��خن از گرایش به س��مت گیاهان دارویی و 
طب س��نتی به میان می آورند ولی کشاورزی 
زیس��تی این داعی��ه را دارد که اگر محصوالت 
 م��ورد اس��تفاده مردم ب��ه ص��ورت طبیعی و 
بی ض��رر تولی��د ش��ود و در اختی��ار مصرف 
 کنن��دگان ق��رار گی��رد، اصوالً بیم��اری پیش 
نم��ی آید تا بخواهیم آن را به وس��یله گیاهان 
داروی��ی و طب س��نتی درمان کنیم. ایش��ان 
خاطرنشان کرد: ذائقه مردم در استفاده از مواد 
خوراکی خوش مزه باید به سمت مواد خوراکی 
س��الم تغییر پیدا کند هرچند که بس��یاری از 

تولیدات سالم، خوش مزه تر هم هستند.
آقای رضایی یادآور شد که هم اکنون در سطح 
کشور و از جمله استان اصفهان فروشگاه هایی 
 هس��تند که محصوالت س��الم زیس��تی عرضه 
می کنند که مردم می توانند با مراجعه به آنها 
مواد مورد نیاز خود را با آس��ودگی و اطمینان 

خاطر تهیه کنند.
ایش��ان گفت: برای دسترسی آس��ان مردم ما 
اولین بار در کش��ور یک پایگاه اطالع رس��انی 

  )www.organic center. Ir( ب��ه نش��انی
راه ان��دازی کردیم که عالق��ه مندان می توانند 
با مراجعه به آن در قس��مت بازار محصوالت از 
فهرست محصوالت ارگانیک و سالم تولیدی ما 
آگاه شوند و نام فروشگاه های عرضه کننده آن 

را در سراسر کشور پیدا کنند.
در این فهرس��ت، انواع مواد پروتئینی، س��یفی 
جات، س��بزیجات و برخی میوه جات، حبوبات 

و غالت و... معرفی شده است.
این شرکت دانش بنیان، فهرستی از خدمات و 
فعالیت های خود را به ش��رح زیر معرفی کرده 

است:
 راه اندازی سایت تحقیقاتی تولید محصوالت 

کشاورزی سالم در شهرستان خمینی شهر؛
 دریافت استاندارد تشویقی باقیمانده سموم 
از سازمان ملی استاندارد برای محصوالت سیب 

زمینی، هویج و... در سال 91؛
 راه اندازی س��ایت اینترنتی بازار محصوالت 
ارگانیک ایران و ارائه خدمات به تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان محصوالت سالم و ارگانیک
 ایجاد غرفه ها و فروش��گاههای محصوالت 

سالم در نقاط مختلف شهر اصفهان؛
 تولی��د محص��والت مختلف کش��اورزی به 
صورت س��الم و ارگانیک برای بازرگانان و صادر 

کنندگان؛
 برگ��زاری کارگاه ه��ای آموزش��ی ب��رای 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان؛
 تامین نهادها و مواد اولیه ارگانیک به منظور 

تولید محصوالت سالم و... ارگانیک؛
 آمادگی جایگزینی آفت کش های شیمیایی 
با آفت کش های ارگانیک به منظور استفاده در 

فضای سبز شهری؛
 هم��کاری ب��ا ش��رکت ه��ای بازرس��ی به 
منظور بازرس��ی محصوالت کشاورزی مطابق با 

استانداردهای بین المللی؛
 تاس��یس انجمن تولیدکنندگان محصوالت 

سالم و ارگانیک استان اصفهان؛ 
 ایج��اد یک ش��بکه آبی��اری مناس��ب بین 

تولیدکننگان سراسر کشور

اشاره :
اولیللن گردهمایللی تولیللد کننللدگان و صاحللب نظران 
کشاورزی زیستی ) ارگانیک ( استان اصفهان به ابتکار 

مرکز رشللد و فناوری دانشللگاه آزاد اسللالمی واحد خوراسللگان 
) اصفهللان ( در اوایللل اردیبهشللت ماه سللال جللاری و با حضور 
کارشناسللانی از اسللتان های مازندران، اردبیل، تهران، سمنان، 

کرمانشاه، ایالم، اصفهان، خوزستان، خراسان های رضوی، شمالی 
 و جنوبللی، فارس و قم در محل سللالن همایش هللای بین المللی 

امیر کبیر واحد خوراسگان برگزار شد .

گردهمایی کشاورزی زیستی  



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  یازدهم
44 اردیبهشت ماه 1392

»فبش�ر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.« 
)الزمر 17 و 18(

نی��از به گفتمان و نشس��ت ه��اي آزاد دانش��جویي  از جمله 
موضوعات بنیادی و مبنایی است که در محیط هاي فرهنگي 
و  دانش��گاهي به خوبي احس��اس مي ش��ود ک��ه مقام معظم 
رهبري در منویات خویش نیز  اهمیت این موضوع را تبیین و 

بر اجرای آن تأکید می کنند. 
" کانون گفتمان دانش��جویي” در عرصه دانش��جویي و فضاي 
کلي دانش��گاه   زی��ر مجموعه معاونت فرهنگی اس��ت که به 
عنوان مرکز و مهد آزاد اندیش��ي علمي با هدف پاس��خ گویی 
به شبهات و تحلیل مسایل روز دانشجویان  در فضایی علمی، 
منطقي و  باز فرهنگي به منظور ابراز عقاید ،نقد ، آزادانه فکر 

کردن و آزادانه مطرح کردن، تشکیل شد.
کانون گفتمان دانش��جویي س��عي دارد با فراه��م کردن یک 
محی��ط باز و ایمن فرهنگي سلس��له نشس��ت های��ي  درباره 
موضوعات روز برگزار کرده و از این طریق تفکر گروه دانشجو 

را که در واقع بخش مهمي را از قش��ر فرهیخته کشور تشکیل 
م��ي دهند از حالت انفعال خارج کرده و زمینه را براي رش��د 
ابعاد تفکر منطقي فراهم س��ازد. هم چنین این کانون س��عی 
بر آن دارد تا س��اختار هاي باطل عقیدتي و تفکري را در هم 

شکسته، راه  را براي تصمیم گیري صحیح هموار کند.

در نشس��ت هاي این کانون هر کس��ي با ه��ر عقیده و باوري 
میتوان��د ضمن احترام به عقاید و مرام هاي دیگران  و احترام 
به قوانین دانش��گاه، ضمن پایبندي به اصول مقدس جمهوري 
اس��المي ایران، به شیوه اي کامال آزاد و منطقي به اظهار نظر 
پرداخته ، نظریات مخالف را ش��نیده، تحلیل کرده و در پایان 

این خود افراد هس��تند که به نتیجه گیري و جمع بندي مي 
رس��ند. البته در این بین کارشناس��ان و اساتید مجرب حوزه 
و دانش��گاه ب��ه دور از ه��ر گونه غ��رض ورزي و جبهه گیري  
 در کنار دانش��جویان حضور داشته و در بحث شرکت خواهند 

کرد. 
کانون گفتمان دانش��جویي تا کنون س��ه نشست با موضوعات 
شبکه هاي اجتماعي، روابط دختران و پسران در جامعه امروز 
ای��ران  و حجاب براي خانم ها - حجاب براي آقایان با حضور 
کارشناس��اني مانند: آق��اي مهندس ایزدي، خان��م دکتر قلي 
زاده و س��ر کار خان��م دکتر کریمي ترتی��ب داده که با توجه 
به نوپا بودن کانون یاد ش��ده با استقبال خوب دانشجویان به 
خصوص در نشس��ت دوم مواجه شده اس��ت و انتظار مي رود 
در آینده فعالیت هاي کانون از صرف برگزاري نشس��ت ها فرا 
 تر رفته و با انتش��ار یک نشریه تخصصي دانشجویي، برگزاري 
کارگاه هاي آموزش��ي و کرسي هاي نقد و نظریه پردازي رنگ 

و بوي دیگري به خود گیرد.

 از س��وی دفت��ر ام��ور فوق برنام��ه معاون��ت فرهنگی 
نمایش��ی با عنوان » اوهام « در اردیبهش��ت ماه س��ال 
 ج��اری در مح��ل س��الن همایش ه��ای بی��ن المللی 
امی��ر کبی��ر دانش��گاه آزاد اس��المی واحدخوراس��گان 
)اصفه��ان( روی صحن��ه رفت. نمایش��نامه این تأتر که 
 در ارتب��اط ب��ا موضوع اعتیاد و مواد مخدر بود، توس��ط 
خانم مریم آرمان نژاد از دانش آموختگان دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد خوراس��گان )اصفهان(  نوشته شد و به 
کارگردان��ی آقای میثم محس��نی و بازیگری تعدادی از 

دانشجویان هنرمند دانشگاه آماده اجرا شد. 
به گفته کارگردان این نمای��ش، حدود 3 تا 4 ماه برای 
تهیه این کار تالش کردیم و یک تأتر تاثیرگذار و عبرت 

آموز را به دانشجویان عزیز هدیه کردیم.
وی گفت: زم��ان اجرای این نمایش ح��دود 45 دقیقه 
بودکه توانستیم آن را در 4 نوبت طی 4 روز روی صحنه 

ببریم. 
 اس��تقبال دانش��جویان از ای��ن نمایش قاب��ل توجه بود 
به ویژه در روز س��وم س��الن محل اجرا تقریباً با ظرفیت 
 کام��ل میزب��ان حاض��ران ب��ود و در روز چه��ارم نی��ز 
خانواده های محترم دانش��جویان عزیز به سالن آمدند و 

این اجرا را دیدند. تشویق های مکرر بین برنامه از سوی 
دانش��جویان و خان��واده ها مؤید این اس��ت که این تأتر 
توانسته ارتباط خیلی خوبی با مخاطبانش برقرار سازد. 

آقای محس��نی، با توجه به تأثیری که هنر می تواند در 
انتقال مفاهی��م فرهنگی، اجتماع��ی و دینی درجوانان 
داش��ته باش��د توصیه کرد که معاونت فرهنگی دانشگاه 
اهتمام بیشتری در خصوص گسترش این نوع برنامه ها 
داشته باشد و با حمایت های کافی مادی و معنوی دست 

اندرکاران را در این زمینه یاری کند. 
کارگ��ردان تأتر اوهام گفت ب��ا توجه به محدودیت های 

مالی دانشگاه ما س��عی کردیم بخش بزرگی از امکانات 
و هزین��ه ها را از محل های دیگری تامین کنیم مبلغی 
که دانش��گاه به ما پرداخت کرد بس��یار ناچیز بود وی از 
مس��ئوالن خواس��ت تا از تولید کارهای هنری حمایت 
بیش��تری انجام دهن��د، هرچند که با توج��ه به کثرت 
کارهای هنری در رش��ته های مختلف واستقبال خوب 
دانش��جویان این حمایت ها انجام می شود ولی ضرورت 

دارد که بیشتر شود. 
وی در پای��ان اس��امی بازیگ��ران این نمای��ش را به این 
ش��رح اعالم کرد: مه��دی عطایی، محمود ش��کرالهی، 

محسن اش��رفی، فاطمه خسروی، مهدی سامانی، بهاره 
خدابخش، گلدره گدری، عطیه حس��ینی، ش��کوه کاوه، 
مجتبی مهری، مس��عود توکلیان، محم��د فقیهی نیاز. 
سایر عوامل این کار نمایشی عبارتند از: سرپرست گروه: 
 محمد اس��ماعیل عطایی، نویس��نده: مریم آرمان نژاد، 
کارگ��ردان: میث��م حس��ینی، روابط عمومی: محس��ن 
 کریم��ی، طراح��ی صحن��ه و لباس: پ��گاه پیراس��ته، 
 نورپ��رداز: حس��ین زمانی، گری��م: محمد وط��ن خواه 
 و اله��ه مه��ره ک��ش، ویولونیس��ت: امی��د چیری��ان، 
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اجرای نمایش               در دانشگاه    

 ش��ماره دیگری از نش��ریه طنز دانشجویی با عنوان » طنزکده « مربوط به 
اردیبهش��ت ماه س��ال 92 انتشار یافت. این ش��ماره در 20 صفحه تهیه و 
منتش��ر شده و شامل عناوین متنوعی از جمله شعر ونثر طنز و کاریکارتور 

در موضوعات مختلف از جمله مسایل روز دانشجویی است.
صاح��ب امتیاز این مجله : کانون نش��ریات معاونت فرهنگی دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد خوراس��گان )اصفهان( است که به مدیرمسئولی و سردبیری 

سید سعید نوایی و سردبیری امین شفیعی منتشر می شود. 
مهسا تکش به عنوان مدیراجرایی همکاری دارد.

درشناس��نامه این ش��ماره طنزکده، از هس��ته علمی گروه محیط زیست، 
جمعی��ت آس��مان آب��ی )انجم��ن علم��ی محی��ط زیس��ت ( و همچنین 
دکتراسماعیلی، دکتر رادنژاد و آقای کمالی به خاطر همکاری هایی که در 

تهیه آن داشته اند تشکر شده است.

یک جلس��ه با عنوان پرس��مان دینی برای پاس��خگویی 
به س��ئواالت و ش��بهات کارکنان و دانشجویان  دانشگاه 
درارتباط با مس��ایل دین��ی در محل مرکز همایش های 
بی��ن المللی امی��ر کبیر دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 

خوراسگان )اصفهان( برگزار شد. 
در این جلسه که رئیس و جمعی از اعضای هیئت رییسه 
دانش��گاه نیز حضور داش��تند. حجه االسالم والمسلمین 
میردامادی، مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان در خصوص 
اهداف این جلس��ه س��خنرانی کردند و به پرسش های 

حاضران پاسخ گفتند. 

از س��وی دفتر مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، معاونت فرهنگی 
دانش��گاه آزاد اسالمی واحدخوراس��گان ) اصفهان ( یک نشست 
تخصصی علمی و فرهنگی با موضوع »رس��الت دانش��جویان در 
طراحی وتدوین نقش��ه جامع فرهنگی دانش��گاه آزاد اس��المی«  
همراه با هم اندیش��ی دانش��جویان فرهیخته در روز چهارش��نبه 
مورخ 14 اردیبهش��ت92 در محل تاالر پژوهشی دانشکده علوم 

تربیتی دانشگاه برگزار شد . 
در این جلس��ه دکترمحسن امینی س��خنرانی کردند و نظریاتی 
را در ارتباط با رس��الت دانش��جویان در طراحی و تدوین نقش��ه 
 جامع فرهنگی دانشگاه ارائه کرد و به پرسش های حاضران پاسخ 

گفت. 

برگزاری جلسه پرسمان دینی  انتشار نشریه طنز دانشجویی برگزاری نشست علمی و فرهنگی دانشجویی 

گزارشی از کانون گفتمان دانشجویی



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  یازدهم 
5 اردیبهشت ماه 1392

دبیرستان پسرانه سما

دانشکده دخترانه سما  

دانشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما 

به مناس��بت هفته بزرگداش��ت مقام معلم و همزمان 
با میالد با س��عادت حضرت فاطمه زهرا )س(، معاون 
سما به اتفاق کارکنان، رؤسای آموزشکده ها ومدیران 
مدارس سما در دفتر جلسات رییس دانشگاه با ایشان 

دیدار کردند. 
در ابتدای این جلس��ه، آقای بهمن پور معاون س��ما 
دانش��گاه از همکاری های بی دری��غ و همدلی های 
دکتر فروغی در مس��یر انجام کاره��ا قدردانی کرد و 
ایش��ان را معلمی فرهیخته و تم��ام عیار خواند که با 
مهربانی و تالش و دلسوزی همگان را یاری می کند. 
وی بزرگداش��ت مقام معلم را تکریم علم، تکریم حلم 
و بزرگواری و گذشت دانست و از مقام استادی دکتر 
فروغی تجلیل کرد. آقای بهمن پور دراین دیدار طی 
گزارش کوتاهی به برخی از دس��تاوردهای حوزه سما 
در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تالش همه عوامل 
این حوزه س��بب ش��ده تا درارزیابی های انجام شده، 
ما بتوانیم رتبه اول س��ما کش��ور، رتبه اول مالی سما 

درسطح کشور و رتبه اول فرهنگی در سطح کشور را 
به دست آوریم. ایش��ان خاطر نشان کرد که مدارس 
م��ا در ارزیابی های آموزش و پرورش هم در س��طح 

عالی است.ف
آقای بهمن پور به برخی از ناهماهنگی ها و مشکالتی 
که در مسیر س��ازمانی و انجام امور تشکیالتی وجود 
دارد اش��اره کرد که س��بب کندی برخی از امور شده 
اس��ت. در ادامه این دیدار دکتر فروغی با قدردانی از 
همه همکارانی که در حوزه معاونت سما و واحدهای 
تابع��ه فعالیت م��ی کنند متقاباًل  هفته بزرگداش��ت 
مقام معلم را به آنان تبریک گفت. ایش��ان به تشریح 
دستاوردها و چالش های موجود در دانشگاه پرداخت 
ک��ه در ط��ول عمر 26 س��اله تأس��یس ای��ن واحد 
دانش��گاهی همواره مشکالتی بوده است و هنر ما این 
اس��ت که بتوانی��م با تدبیر وت��الش و صبوری بر این 

مشکالت غلبه کنیم و به راه خود ادامه دهیم. 
ایشان با ذکر داستانی تاکید کرد که دو چیز را هرگز 

فراموش نکنید یکی خ��دا و دیگری مرگ. همچنین 
اگ��ر در حق کس��ی خوبی کردید س��عی کنید آن را 
فراموش کنید و اگر کسی به شما بدی کرد آن را هم 

به دل نگیرید و از یاد ببرید. 
رییس دانش��گاه از انتق��ام گیری به عن��وان بدترین 
عارض��ه ذهنی نام برد که متأس��فانه برخی دچار آن 

می شوند. 
ایشان یادآور شد که ما مشکالت بیرونی زیادی داریم 
ک��ه باید قدرت و مهارت غلب��ه بر آن را پیدا کنیم نه 

اینکه خود راگرفتار مسایل داخلی کنیم.
دکتر فروغی با تش��کر از موفقیت های به دست آمده 
که حاصل تالش همه همکاران اس��ت ابراز امیدواری 

کرد که در آینده این راه روشن ادامه یابد.
در خ��الل این مالق��ات هریک از حاضران درجلس��ه 
نیز به برخی مس��ایل و مش��کالت خود اشاره کردند 
و پیش��نهاداتی را مطرح کردند که مورد توجه رییس 

دانشگاه قرار گرفت. 

تشکیل جلسه کلینیک تربیت بدنی
 

واحد تربیت بدنی آموزشکده فنی وحرفه ای دخترانه 
سما خوراسگان ) اصفهان ( دراطالعیه ای که از سوی 
دفتر کلینیک تربیت بدنی آن آموزشکده منتشر کرد 
و از عموم دانشجویان دعوت کرده تادرجلسه کلینیک 
تربیللت بدنی که بللا موضوع ناهنجاری هللای اندامی 
، علل و عوامل و حرکات اصالحی تشللکیل می شللود 

شرکت کنند.
الزم بلله ذکر اسللت که حضور دانشللجویان رشللته 
تربیت بدنی دراین جلسه الزامی و سایر دانشجویان 

داوطلبانه اعالم شده است. 

برگزاری اردوی کوه نوردی 
 

بللا حضللور  نللوردی  یللک دوره اردوی کللوه 
دانشللجویان رشللته تربیت بدنی کلله درترم 
جاری واحد کوه نوردی را گرفته بودند برگزار 

شد.
در این برنامه که در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 
92  انجام شللد، دانشجویان به اتفاق مربیان 
خود به رشته کوه های کرکس اعزام شدند و 

به ارتفاعات این رشته کوه صعود کردند.

آموزش�کده های فن�ی و حرفه ای س�ما تبدیل به 
دانشکده شد

بر اسللاس مصوبه دانشللگاه آزاد اسللالمی که مراحل قانونی آن نیز 
به انجام رسللیده است آموزشکده های فنی و حرفه ای سما وابسته 
به واحدهای دانشللگاه آزاد اسللالمی در سراسر کشور به دانشکده 
ارتقا یافتند که از این پس تشللکیالت آنان بر همان اسللاس تعریف 
و اجرایی خواهد شللد. الزم به ذکر اسللت در حال حاضر تعداد 113  
آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه و پسرانه سما در سراسر کشور 
فعالیت می کنند که 2 مرکز آن زیرنظر دانشللگاه آزاد اسالمی واحد 

خوراسگان)اصفهان( قرار دارد. 

کسب رتبه اول در سطح
 منطقه چهار

بلله گللزارش دانشللکده فنللی و حرفه ای 
)اصفهللان(  خوراسللگان  سللما   پسللرانه 
وب سللایت این دانشکده در سطح منطقه 
چهللار دانشللگاه آزاد اسللالمی ، رتبه اول 
را به دسللت آورد. این ارزیابی بر اساس 
 مجموعلله فاکتورهللای فنللی وعملکللردی 

وب سایت مذکور بوده است. 

افتخار دیگری برای دانشکده فنی و حرفه ای سما خوراسگان 
در جریان برگزاری گردهمایی دانشکده های فنی و حرفه ای سما سراسر کشور که در محل دانشکده فنی 
و حرفه ای جنت آباد تهران برگزار شد، نتیجه ارزیابی سالیانه این مراکز اعالم شد ودانشکده فنی و حرفه 
ای دخترانه سما خوراسگان)اصفهان( با کسب باالترین امتیازدر سطح منطقه چهار رتبه ارزشمندی را به 
دست آورد. در بخشی از لوح سپاسی که از سوی دکتر سعید شفایی معاون دانشگاه و رییس سازمان سما 
خطاب به این دانشکده تنظیم و اهدا شد آمده است: »نظر به اینکه موفقیت آن مرکز در کسب باالترین 
امتیاز در سطح منطقه چهار در سال تحصیلی 92-91  مرهون تالش بی دریغ مجموعه کارکنان شریف آن 
دانشکده می باشد. بدینوسیله از زحمات مدیریت و همکاران محترم قدردانی به عمل می آید.« الزم به 
ذکر است که  خانم جمیله سادات ناجی رییس دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما خوراسگان اولین 

نفر از رؤسای دانشکده های برتر مناطق کشور بود که در این مراسم از وی تقدیر شد.

آغاز ثبت نام ط�رح آیه های 
تمدن

اطالعیه ثبت نام طرح آیه های تمدن در 
سایت دبیرستان پسرانه سما به نمایش 
گذاشته شد و طی آن از  دانش آموزان 
عالقه مند خواسللته شده دراین برنامه 

شرکت کنند.

اعالم شرایط ثبت نام در دبیرستان سما
دبیرستان پسرانه سما در اطالعیه ای شرایط ثبت نام را در پایه اول این دبیرستان، برای 
سللال تحصیلی 93-92 اعالم کرد. دراین اطالعیه آمده است: فرآیند ثبت نام از تاریخ  
15 اسللفندماه شروع شده و فقط تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد. دراین اطالعیه همچنین 
آمده اسللت: آزمللون ورودی به صورت حضللور در چهار درس )ریاضی، علوم، فارسللی، 
عمومی( به صورت تشریحی در هفته چهارم خرداد و اول تیرماه با هماهنگی متقاضیان 
برگزار می شود و پس ازآن نتیجه به متقاضی اعالم خواهد شد.این دبیرستان اعالم کرده 
شرط ثبت نام در گام اول معدل است و افرادی که واجد شرایط معدل نباشند برای انجام 

مصاحبه دعوت نخواهند شد.

دبستان سما 2راهنمایی سما 2 دبستان سما 3مدرسه راهنمایی سما 3
 اعزام دانش آموزان به خوانسار

گروهللی از دانللش آموزان مدرسلله راهنمایی سللما 2، به 
اتفللاق سرپرسللت و مربیان خللود دراردویی کلله به مقصد 
 شهرستان خوانسار برگزا شد شرکت کردند و از جاذبه های 

گلستان کوه و سرچشمه خوانسار دیدن کردند. 

 آزمون ورودی پایه اول
مدرسه راهنمایی سللما 2 با برگزاری یک آزمون ورودی که 
 در تاریخ 3 اردیبهشللت ماه انجام شللد، نسللبت به گزینش 
دانللش آموزان پایه اول راهنمایی درسللال تحصیلی آینده 
اقدام کردند. دراین آزمون سئواالتی از درس های ریاضی، 
علللوم و ادبیات مطرح شللد که دانش آموزان به آن پاسللخ 

دادند.

 برگزاری مراس�م جش�ن تکلی�ف دانش 
آموزان پایه سوم

مدرسلله راهنمایی سللما 2 همزمللان با هفته بزرگداشللت 
مقام معلم در تاریخ 17 اردیبهشللت ماه سال جاری مراسم 
شللکوهمند جشللن تکلیف دانش آموزان پایه سوم خود را 
درمحل سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه سما با برگزاری 

برنامه های متنوع به اجرا درآورد.

 جشن شکرگزاری روخوانی قرآن کریم 
همزمللان با والدت با سللعادت امللام محمد باقر)ع(،  جشللن 
شللکرگزاری روخوانی قللرآن ویژه دانش آموزان پایه سللوم 
دبسللتان سللما 2 برگزار شللد. در این برنامه حجه االسللالم 
حیدریان بخش های جذابی را برای دانش آموزان اجرا کرد و 
مراسللم با اهدای جایزه و پذیرایی از دانش آموزان به پایان 

رسید. 

 برگزاری جشن تولد همگانی 
از سللوی دبسللتان سللما 2، یک برنامه جشللن تولد همگانی 
با شللرکت همه نوآموزان آمادگی دبسللتان به اجللرا درآمد. 
 در این برنامه شللاد و متنوع بخش های مختلفی اجرا شللد و 
دانش آموزان با پوشللیدن جامه های مخصوص با کیک تولد 

عکس یادگاری گرفتند. 

 تجلیل ازمقام معلمان 
 همزمللان بللا جشللن والدت با شللکوه بانللوی دو عالللم و روز 
گرامی داشللت مقام معلم، طی مراسمی که از سوی دبستان 
سللما 2 به اجللرا درآمللد و در آن برنامه های ویللژه ای مانند 
مداحی، قرائت مقاله و سرود اجرا شد و ازخدمات ارزشمند 

و مقام واالی معلمان مدرسه تجلیل شد. 

برگزاری آزمون 
ثبت نام

مدرسلله راهنمایللی سللما 3 
برای گزینللش دانش آموزان 
در سللال  خللود  نظللر  مللورد 
پایلله  در  تحصیلللی 92-93 
اول راهنمایی در روز یکشنبه 
مللورخ 19 اردیبهشللت مللاه 
سال جاری اقدام به برگزاری 

آزمون ورودی کرد.
مللواد این آزمللون 30 درصد 
از درس علوم ، 20 درصد از 
درس پیام های آسمانی و 20 
درصد نیللز از درس بخوانیم 
و بنویسللیم )فارسی( تنظیم 
شده بود که شرکت کنندگان 

به آن پاسخ دادند.

 جشن الفبا در دبستان سما 3 
مراسللم پرشللور جشللن الفبا و پایان دوره پیش دبسللتانی با شرکت 
نوآموزان آمادگی و پایه اول دبستان سما 3 با اجرای برنامه های شاد 

و متنوع برگزار شد.

 تقدیر از دانش آموزان فعال درامور بهداشتی

همزمان با ایام بزرگداشت مقام معلم از 11 نفر دانش آموز دبستان 
سللما 3 که در سللال تحصیلی جاری درامور بهداشتی فعالیت ویژه ای 

داشتند تقدیر شد.
 تقدیر از برگزیدگان مسابقات علمی 

همزمللان با ایام بزرگداشللت مقام معلللم، از تعللدادی دانش آموزان 
دبستان سما 3  که در سال تحصیلی جاری در مسابقات علمی حائز رتبه 

شده بودند تقدیر و جوایزی به آنان اهدا شد. 

 اهدای جایزه به برگزیدگان مس�ابقات فرهنگی و 
هنری 

درمراسللم ویژه ای که همزمان با روز بزرگداشللت مقام معلم برگزار 
شد، از دانش آموزان دبستان سما 3 که در مسابقات فرهنگی و هنری 
ناحیه 3 آموزش و پرورش حائز رتبه شللده بودنللد با اهدای جوایزی 

تقدیر شد.

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم

دیدار مدیران آموزشکده ها، مدارس و کارکنان حوزه معاونت سما با رئیس دانشگاه 
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در ابت��دای این مراس��م، دکتر رادنژاد به 
س��خنرانی پرداختند و از عوامل اجرایی 
و برگزار کنندگان این نمایش��گاه تشکر 
و قدردان��ی ک��رده و ب��ر ل��زوم هر چه 
بیشترش��دن این گونه نمایش��گاه ها به 
منظ��ور ترویج فرهنگ زیس��ت محیطی 
و معرف��ی کردن اهمیت دانش زیس��ت 
محیط��ی و مش��ارکت هرچ��ه بیش��تر 

دانشجویان تاکید کردند.
و  عوام��ل  از  مراس��می  ط��ی   س��پس 
گروه های برگزار کننده این نمایش��گاه 

قدردانی شد.
گروه ها و عوامل این نمایش��گاه به شرح 

زیر می باشد:
 دبیر برگزاری: امین شفیعی

 دبیر اجرایی: سیدسعید نوابی
 دبیر علمی: الناز جامه طحاف
 مدیر اجرایی: فرانک آزیدهاک

پ��رواس،  روی��ا  اجرای��ی:  گ��روه   
سمانه محمد سلیمانی، شهرزاد شفیعی، 

م��ژگان کاظم��ی، فاطم��ه صال��ح زاده، 
نوشین شهابی و مریم جلی

  مدیر مالی: مینا شیرانی
 مدیر تدارکات: شکوفا نهایت فخار

تک��ش،  مهس��ا  ت��دارکات:  گ��روه   
مهسا پاکزاد، عاطفه سلیمانی
 مدیر طراحی: حنانه گلی

 گروه طراحی: ش��یوا صفیری، نسرین 
سالدورگر، داوود امامی، مسعود خادم

 مدیر فنی: محمد جواد بیات
 گروه فنی: امید ابراهیم زاده، اشکان 

صدری، آرش اختری، ایوب جعفری
 روابط عموم��ی: نوید گندم کار، امیر 

فرح نسب

 عکاسان: حوریه سادات حجازی، الهه 
بذرافشان، فاطمه سادات امین جواهری
مشاوران طرح: وحید نادری، فاطمه زارع

پس از برگزاری مراس��م تجلیل، دومین 
جلس��ه هم اندیش��ی و پرس��ش و پاسخ 
گروه محیط زیست با حضور مدیر گروه 
محیط زیس��ت، اعض��ای هیئت علمی و 
اس��اتید گروه انجام ش��د. دکت��رراد نژاد 
)مدی��ر گ��روه(، دکت��ر پورمقدس)عضو 
هیئت علمی( به سواالت و مسایل مربوط 
 به رش��ته برای دانش��جویان توضیحاتی 

دادند.
در این مراسم که به همت انجمن علمی 
و هس��ته علم��ی گ��روه محیط زیس��ت 
برگ��زار ش��د، از عوامل اجرای��ی کنگره 
بی��ن المللی بازیافت نیز تقدیر و تش��کر 
ش��د و در آخر این مراسم از برگزیدگان 
 و ممتازان این رش��ته که در نیم س��ال

کس��ب  را  باالی��ی  مع��دل   91-92 
کردنده اند تجلیل شد.

هدف اصلی کتاب آشنایی با فرایندهای کانسار ساز، ارائه شناخت 
بهتری از این فرآیندها و همچنین ماهیت و خاستگاه رخدادهای 
معدنی و چگونگی  جایگیری آنها در سیستم زمین می باشد. این 

کتاب برای استفاده در سطح دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی)سال 
های سوم و چهارم( یا سطح فارغ التحصیالن منظور شده است و حاوی 

اطالعاتی بنیادی در دامنه وسیعی از رشته های اصلی علم زمین، 
همچنین در علوم شیمی و فیزیک می باشد. هر چند کتاب به عنوان 

متنی مقدماتی در این زمینه در نظر گرفته شده است، اما از نظر 
پردازش موضوعات بسیار جامع و فراگیر می باشد و امید است که 

زمین شناسان فعال در زمینه مواد معدنی و صنایع وابسته بتوانند از 
این کتاب، به عنوان متنی به روز آوری شده ای از فرآیندهای تشکیل 

کانسنگ استفاده نمایند.
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در عرصه اندیشه بشر، حضور و وجود نظریه ها کمک کرده 
است تا دنیای پیچیده و و اقعیت های متداخل درهم، ساده 

شده و پیش بینی های الزم در خصوص آینده، جوامع و 
 رفتارها راحت تر صورت گیرد. کتاب حاضر ضمن ساده سازی 

نظریه های مختلف شخصیت تالش کرده است جامعیت خود را حفظ 
نماید.

 امید است با تحلیل، بازنگری و گسترش فکر و نظریه ها بتوان مباحث 
روان شناسی شخصیت را به هنر درک انسان تبدیل نمود و یافته های 

آن کلمه به صورتی روزافزون در برنامه ریزی ها، روابط بین فردی و 
تصمیم گیری های شخصی و اجتماعی به کار گرفت.

ت
صی

شخ
ی 

ها
ه 

ری
نظ

 

تازه هـای نشـر

کتللاب خانه هللای اصفهللان ترجمه دکتر مریم قاسللمی 
سللیچانی موفق به دریافت لوح ویژه دومین دوره جایزه 

کتاب معماری و شهرسازی کشور شد.
کتاب خانه های اصفهان ترجمه دکتر مریم قاسللمی سیچانی در 
دومیللن دوره جایللزه کتاب معماری و شهرسللازی، دکتر منوچهر 
مزینللی موفق به دریافت لللوح ویژه دومیللن دوره جایزه کتاب 

معماری و شهرسازی کشور شد. 
دومین دوساالنه جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر 
مزینللی، در 4 اردیبهشللت ماه 92 همزمان بللا روز جهانی کتاب 

)24 آوریل( در تهران برگزار شد. 
ایللن جایزه به همت موسسلله مطالعاتی فللرزان و انجمن مفاخر 
 معمللاری ایران از سللال 13۸۸ بنیان نهاده شللده اسللت و به 
کتاب های تالیف و ترجمه شللده در حوزه معماری و شهرسازی و 

علوم وابسته تعلق دارد.
هدف این موسسلله، بهللره وری و بهره یابللی از دانش بزرگان 
و صاحللب نظللران و نیز باال بردن سللطح کیفی تالیللف و ترجمه 
کتب معماری و شهرسللازی و گسللترش مخاطبان ایللن نوع آثار 
در فرهنگ کشللور و نیز تشللویق و ترغیب محققللان، معماران 
 و شهرسللازان جللوان بلله پژوهللش همللگام بللا ارتقللای حرفه 

است. 
در دومین دوره این جایزه 162 عنوان کتاب به دبیرخانه جایزه 

واصل شد که در 1۸ گرایش یا محور ارزیابی شد. 
گرایش آثار در مرحله نخسللت، مشتمل بر 140 عنوان ترجمه 
و تالیللف در زمینلله نوسللازی و مرمللت، محیط زیسللت، طراحی 
منظللر، تاریللخ معماری و شهرسللازی، روستاشناسللی و روسللتا 
 پژوهی، سللازه و تکنولوژی سللاخت، علوم و آمللوزش کاربردی، 
ایران شناسللی، شهرشناسللی، برنامه ریزی معمللاری، گرافیک 

شهری، طراحی معماری و معماری داخلی بوده است. 
هیئللت داوران از میان آثللار راه یافته به مرحللله نهایی، 4 اثر 
را حائللز دریافللت تندیللس زرین و سللیمین اعالم کللرد و 32 
 عنللوان، بلله ترتیب لوح برتر، لللوح افتخار و لللوح ویژه دریافت 

کردند.
همچنین در این مراسللم از 7 ناشر برگزیده در بخش عمومی و 
خصوصی که بیشللترین فعالیت را در زمینه چاپ کتب معماری 
و شهرسللازی طی سال های 91-۸9 داشته اند به عنوان ناشر 
برگزیده تجلیل شده و تعدادی از آثار هم لوح سپاس دریافت 

کردند. 
منوچهر مزینی، سال 1313 متولد شد و مهندسی معماری خود 
را از دانشللگاه ایلی نویز آمریکا در سللال 1966 دریافت کرد 
و بعد از آن به تدریس در دانشللگاه شللهید بهشللتی، دانشگاه 
تهران، دانشللگاه بوسللتن، دانشللگاه ملللک عبدالعزیللز جده و 
دانشللگاه آزاد اسالمی مشغول شللد. زنده یاد منوچهر مزینی، 
بنیللان گذار دکترای شهرسللازی در دانشللگاه تهران و شللهید 
بهشللتی بود و جزء معدود اساتید این حوزه است که 10 کتاب 
تالیفی در عرصه شهرسللازی نوشته است. از او مقاالت و کتاب 
های متعددی در زمینه معماری و شهرسللازی بر جا مانده که از 
آن جمله می توان به » زمان و معماری« ،»مقاالتی در باب شللهر 
 و شهرسللازی«، »واسللازی«، »فضا، زمان، معماری « و... اشاره 

کرد.

دانشگاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان 
)اصفهان( و منطقه آزاد قش��م در زمینه 
فعالیت های پژوهش��ی و فناوری تفاهم 
نامه همکاری امضاء کردند. در این تفاهم 
نام��ه که روز دوش��نبه اول اردیبهش��ت 
م��اه ج��اری بی��ن مهن��دس حی��دری 
 پ��ور، مدیرعام��ل منطق��ه آزاد قش��م و 
دکت��ر احمدعل��ی فروغی اب��ری، رییس 
دانشگاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان 

)اصفه��ان( امضا ش��د. مقرر ش��د که در 
زمین��ه ایجاد مراک��ز تحقیقاتی و مراکز 
رش��د مش��ترک، هم��کاری ه��ا بین دو 

مجموعه آغاز شود.
همچنی��ن مدیران مراکز رش��د و پارک 
زیس��ت فن��اوری منطقه آزاد قش��م، از 
امکانات دانش��گاه از جمله: مرکز رش��د، 
پژوهشگاه، گلخانه و آزمایشگاه ها بازدید 

کردند.

امضای تفاهم نامه همکاری بین منطقه آزاد قشم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(

مراسم تجلیل از برگزار کنندگان نمایشگاه تاکسیدرمی

با توجه به برگزاری اولین نمایشگاه تاکسیدرمی در اسفند ماه 1391 در دانشگاه ، طی مراسمی از برگزار کنندگان این نمایشگاه 
 تجلیللل شللد. این مراسللم در تاریخ 2 اردیبهشللت ماه 92 با حضللور دکتر نجفی )معاونت پژوهشللی (، خانم دکتللر مرتضایی نژاد 
 )رییللس دانشللکده کشللاورزی(، دکترجعفرپور )مدیر گروه باغبانللی(،  دکترراد نژاد )مدیر گروه محیط زیسللت(، دکتر پورمقدس

)عضو هیئت علمی گروه محیط زیست( و خانم دکتر پورسخی)عضو هیئت علمی گروه باغبانی( برگزار شد.

 دبیران نمایشگاه گروه فنی روابط عمومی و عکاسان

 گروه اجرایی
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در ماراتن مغز ه��اي روباتیک جهان، با حضور 
390 تیم از 15 کش��ور جه��ان در تهران و 
در هش��تمین دوره مسابقات بین المللی 
روب��وکاپ آزاد ای��ران، تیم رب��ات های 
انس��ان نم��ای دانش��گاه آزاد اس��المی 
خوراس��گان)اصفهان( مقتدرانه موفق به 
کس��ب 2 مقام قهرمانی در کالس های 

مختلف لیگ رباتهای انسان نما شد.
تی��م رباتی��ک دانش��گاه آزاد اس��المي 
خوراس��گان ک��ه تنه��ا تیم جه��ان در 
زمینه س��اخت همزمان هر س��ه س��ایز 
کوچ��ک، نوج��وان و بزرگس��ال رب��ات 
هاي انس��ان نما مي باش��د، با بیش از یک 
 ده��ه تجربه و س��اخت 5 نس��ل متف��اوت از 
ربات های انسان نما، نه تنها موفق به طراحی و 
ساخت بلند قدترین ربات انسان نمای ایرانی شده 
است، بلکه توانمندی خود را در رقابت با تیم های 

خارجی به اثبات رساند.
هش��تمین دوره رقابت های روب��وکاپ آزاد ایران 
ک��ه ب��زرگ تری��ن رخ��داد روباتی��ک خاورمیانه 
می باش��د با ش��عار »یادگیری، آینده درخشان« 
 ب��ه کار خ��ود پای��ان داد. در ای��ن دوره 
رقاب��ت ها تیم های ش��رکت کننده از 
15 کش��ور در لیگ ه��ای مختلف با 
یکدیگر به رقاب��ت پرداختند. در این 
رقاب��ت ها تیم هایي از آمریکا، هلند، 

ایتالیا، کلمبی��ا، ژاپن، چین، مکزیک، یونان، هند، 
پاکس��تان، ایران حضور داش��تند که به مدت سه 
روز از تاری��خ 16 ت��ا 18 فروردی��ن ماه 1392 در 
مح��ل دایمی نمایش��گاه های بی��ن المللی تهران 
ب��ا یکدیگ��ر پیکار کردن��د. مس��ابقات بین المللی 
ربوکاپ آزاد ایران از جمله معتبرترین مس��ابقات 
ش��ناخته ش��ده رباتیک در جهان است که مجوز 
آن از س��وی فدراس��یون جهانی ربوکاپ در غرب 
آس��یا و خاورمیانه به کمیته مل��ی ربوکاپ ایران 
اعطا شده اس��ت. این مسابقات از سال 1385 هر 
ساله به صورت مس��تمر در ایران برگزار می شود. 

نگاهی اجمال��ی به تعداد تیم های ش��رکت کننده 
در دوره های پیش��ین این مس��ابقات نشان دهنده 
جای��گاه ویژه آن نزد پژوهش��گران و دانش��مندان 
ای��ران و جهان اس��ت. در دوره های پیش��ین این 
مس��ابقات، بیش از 3  هزار تی��م داخلی و 60 تیم 
خارجی در قالب تیم های دانش آموزی، دانشجویی 

و پژوهشی شرکت کرده اند. 
اعضای تیم تحقیقاتی رباتهای انسان نما:

کسایي)کارش��ناس  محمدرض��ا محدث  مهندس 
ارشد معماری کامپیوتر(

ارش��د  طاهري)کارش��ناس  محس��ن  مهن��دس 

مهندسی نرم افزار(
ارش��د  رحیمی)کارش��ناس  محم��د  مهن��دس 

الکترونیک(
مهندس علي احمدي)کارشناس نرم افزار(

مهندس احسان شهري )کارشناس الکترونیک(
مهندس سامان صراف)کارشناس الکترونیک(
مهندس یوسف گرامیان)کارشناس الکترونیک(

دکتر مجید دلشاد )دکترای الکترونیک(
دکتر فرساد زمانی )دکترای هوش مصنوعی(

رباتیک علمی اس��ت که روز به روز پیش��رفت می 
کن��د، ما از علم رباتیک برای کمک به انس��ان ها 
در کاره��ای روزمره و حیاتی اس��تفاده می کنیم. 
در اماکن مختلف مانند خانه، بیمارستان، صنعت 
و ... ربات کارهای��ی را انجام می دهد که از عهده 
انسان خارج است. استفاده از روبات ها در 20 سال 
گذشته روند چش��م گیری داشته است، مخصوصاً 
در پنج س��ال گذشته استفاده از روبات ها در ابعاد 
مختلف زندگی بش��ر افزایش یافته اس��ت. امروزه 
تحقیق��ات زیادی ب��رای اس��تفاده از روبات ها در 
زمینه های دیگر نیز انجام شده است تا در بسیاری 

از کارها از حضور آنان بهره مند شویم.
در تقوی��م روبوکاپ قرار اس��ت در س��ال 2050 
تیمی متشکل از ربات های انسان نما در برابر تیم 
منتخب فوتبال انسان ها مسابقه دهد و امید است 
تیم ربات های انس��ان نمای دانشگاه آزاد اسالمی 

خوراسگان نماینده ایران در این مسابقات باشد.

آریانا بلند قد ترین ربات انسان نماي ایراني قهرمان جهان شد

اولین همایش تخصصی دفاع زیستی فرصت ها 
و تهدیدها در روز شنبه 14 اردیبهشت ماه 92 
درمحل س��الن همایش دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به همت س��ازمان جهاد دانش��گاهی 
واحد اصفهان، اس��تانداری اس��تان، اداره کل 
پدافن��د غیرعام��ل، س��ازمان پدافندغیرعامل 
کش��ور، دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان،دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( برگزار شد. 

گروه گیاه پزشکی با همکاری دانشجویان گروه 
پژوهش��ی گیاه پزشکی پژوهشکده دانشجویی 
علوم کشاورزی شهید شهریاری، انجمن علمی 
گیاه پزش��کی و هس��ته علمی گیاه پزشکی به 
عنوان نماینده دانشگاه در این همایش حضور 
یافتن��د و غرفه ای از دس��ت آوردهای علمی 
واحد پدافند زیس��تی پژوهش��کده پدافند غیر 
عامل دانش��گاه را در مح��ل برگزاری همایش 

برپا کردند. 

برپایی نمایشگاه حجم سازی دانشجویان طراحی منظر در دانشگاه

اولین همایش تخصصی دفاع زیستی، فرصت ها و تهدیدها

 نمایشگاهی از فعالیت حجم سازی دانشجویان طراحی منظر دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد خوراس��گان)اصفهان( با همت و تالش مهندس 
بهزاد باقری و مهندس فرید احمدی در کتابخانه مرکزی اصفهان 

بر پاشد.
این نمایش��گاه  به مدت 6 روز از تاریخ 7 اردیبهش��ت ماه 92 
توس��ط خانم دکترمرتضایی نژاد ریاس��ت دانشکده کشاورزی 
و نی��ز با حضور تعدادی از اس��اتید از جمله: مهندس باقری و 
مهندس احمدی افتتاح ش��د و در تاریخ 12 اردیبهش��ت ماه 

خاتمه یافت.
معرفی اریگامی و چگونگی آموزش حجم سازی توسط اساتید 

به دانشجویان از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.

همکار گرامی جناب آقای محمدجواد فرهنگ 
بدینوس�یله انتصاب شایس�ته جنابعالی را به عنوان سرپرس�ت حراس�ت 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان صمیمانه تبریک عرض کرده وتوفیق 
روزافزونتان را در انجام وظایف محوله از پیشگاه خداوند  کریم آرزومندیم.

  روابط عمومی  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( 

همکار گرامی جناب آقای اصغر عالمیان 
 بدینوس�یله انتص�اب شایس�ته جنابعال�ی را ب�ه عن�وان مدی�ر 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اس�امی واحد خوراسگان )اصفهان(  

صمیمان�ه تبریک عرض می کنم و امیدوارم که با تاش و درایت 
در مدیریت افکار عمومی و بازتاب فعالیت ها و دستاوردهای این 

واحد بزرگ دانشگاهی موفق و مؤید باشید.  
مهندس منصور حسن زاده، مدیر کل امور اداری
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بند پایان 75 درصد ازتمامی حیوانات روی زمین 
را به خ��ود اختصاص می دهند و حش��رات 90 
درصد از این گروه می باش��ند. تا به حال بیش از 
یک میلیون گونه از حش��رات شناسایی شده اند 
و احتم��ال می رود که بیش از 5 میلیون گونه از 
حشرات بر روی کره زمین وجود داشته باشند. 

رشته حشره شناس��ی کشاورزی از زیر مجموعه 
مهندسی کشاورزی است که به بررسی حشرات 
می پردازد. پیش از بررس��ی هر حش��ره ای ابتدا 
باید آن حش��ره را شناسایی کرد. برای شناسایی 
حش��رات روش ه��ای مختلف��ی از جمله کمک 
گرفت��ن از افراد متخص��ص، اس��تفاده از کتاب 
ه��ا و نرم افزارهای موجود و تطبیق حش��رات با 
نمون��ه های موجود در موزه ها و مراکز نگهداری 
و کلکس��یون حش��رات وجود دارد. م��وزه های 
جان��ور شناس��ی، گیاه شناس��ی و تاریخ طبیعی 
از مهم ترین ابزاره��ای مطالعات فونی و تکاملی 
موجودات زنده و انقراض یافته به شمار می آیند. 

بدون این موزه ها شناس��ایی فون و فلور منطقه، 
پراکن��ش گونه ه��ا، مطالعات اکولوژی��ک و بیو 
جغرافی، مطالعه روابط تکاملی و دیرین شناسی 
 و ب��ه خصوص مطالع��ات مربوط ب��ه گونه های 
زیان آور کش��اورزی بومی و وارداتی امکان پذیر 
نمی باشد. موزه های حش��رات ازجمله مراکزی 
هس��تند که با جمع آوری، شناسایی و نگه داری 
از حش��رات به دانش��جویان، محقق��ان و عالقه 
مندان امکان مطالعه را روی حشرات می دهند.

اواخر قرن س��یزدهم هجری شمس��ی )دقیق تر 
در س��ال ۱۲9۸ ه.ش.(، ش��ادروان جالل افشار، 
پس از پایان تحصیالت عالیه در روسیه به ایران 
بازگش��ت و تدریس و تحقیق در زمینه حش��ره 
شناس��ی و جانور شناس��ی را آغاز کرد. شادروان 
افش��ار در س��ال ۱۲9۸. تدریس حشره شناسی 
در مدرس��ه برزگران )س��لف دانشکده کشاورزی 
ک��رج ام��روزی( را آغاز کرد و س��پس در س��ال 
۱۳0۲ واح��د کوچکی ب��ه نام اداره تش��خیص 

محلی آف��ات و مبارزه با آنها را بنیان گذاش��ت. 
این اقدام او به واقع آغاز رس��می تحقیقات و کار 
اجرایی شناسایی، جمع آوری و مجموعه سازی 
از حش��رات ایران توس��ط خود ایرانیان به شمار 
می رود. شادروان اس��تاد جالل افشار در همین 
سال ها در دانشکده کشاورزی کرج موزه حشره 
شناسی و جانور شناسی با ارزشی، که آن را موزه 
 زیست شناسی نامید، ایجاد کرد که هنوز یکی از 
موزه های غنی و ارزش��مند کش��ور است. موزه 
جانور شناس��ی ک��رج تنه��ا به بخ��ش نمایش 
جان��وران و حش��رات مح��دود نیس��ت و دارای 
بخش های مختلفی ه��م چون موزه های جانور 
شناس��ی، گیاه شناسی و تاریخ طبیعی  است که 
از مهم ترین ابزاره��ای مطالعات فونی و تکاملی 
موجودات زنده و انقراض یافته به شمار می آیند. 
بدون این موزه ها شناس��ایی فون و فلور منطقه، 
پراکن��ش گونه ه��ا، مطالعات اکولوژی��ک و بیو 
جغرافی، مطالعه روابط تکاملی و دیرین شناسی 

موزه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان( در وسعت تقریبی 70 متر مربع در 
کنار ضلغ شرقی دانشکده کشاورزی واقع شده است. عالوه بر سالن اصلی، موزه حشره شناسی دارای یک 

اتاق نگهداری و پرورش حشرات و آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز به وسایل مورد نیاز مطالعه حشرات است.
این موزه دارای 7 ویترین مربوط به حشرات راسته های مختلف و 3 ویترین مربوط به آفات زراعی، آفات 

گیاهان جالیز و سبزی و زینتی و آفات درختان میوه می باشد..

موزه  و آزمایشگاه حشره شناسی ، تجلی گاه دانش ، آموزش و پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، تنها واحد 
دانشگاهی آزاد در استان اصفهان است که 

دانشجویان رشته گیاه پزشکی را پذیرش می کند 
و با توجه به اینکه مسئوالن این واحد در کمک به 
پیشرفت علم از هیچ مساعدتی دریغ نمی کنند با 

ورود دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حشره 
شناسی و احساس نیاز این دانشجویان به مکانی 
برای مطالعات بهتر و بیشتر رده بندی حشرات با 
پیشنهاد دکتر جاللی زند عضو هیئت علمی گروه 

گیاه پزشکی و معاون دانشجویی واحد و موافقت 
رییس دانشگاه و حمایت بی دریغ معاون اداری- 

مالی این موزه در سال 91 تاسیس شد.
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موزه  و آزمایشگاه حشره شناسی ، تجلی گاه دانش ، آموزش و پژوهش
و به خص��وص مطالعات مربوط ب��ه گونه های 
زیان آور کشاورزی بومی و وارداتی امکان پذیر 
نمی باش��د. موزه جانور شناس��ی استاد جالل 
افشار در محوطه دانش��کده پردیس کشاورزی 
کرج واقع ش��ده اس��ت. این محل ک��ه بانی آن 
مصطفی قلی بیات بود، نخس��ت با نام »مدرسه 
فالح��ت« فعالیت خود را آغاز کرد. موزه حاضر 
در سال 1309 به همت وزارت کشاورزی وقت 
و با تالش شادروان استاد جالل افشار در همین 
محل تاسیس شد و از سال 1324 تا کنون زیر 
نظر دانش��گاه تهران به فعالی��ت خود ادامه می 
دهد. موزه جانور شناس��ی کرج دارای دو طبقه 
و 17 گالری اس��ت. در این موزه می توان انواع 
جان��وران و حیوانات از ماهی های مرکب خلیج 
فارس، مرجان ها، ستاره های دریایی، انواع کنه 

و رتیل را دید.
مرحوم جالل افش��ار در سال 1322 در وزارت 
کش��اورزی آن زمان آزمایشگاه حشره شناسی 
و دف��ع آف��ات را در دو اتاق کوچک تاس��یس 
ک��رد. در س��ال 1324 چند حش��ره ش��ناس 
و گی��اه پزش��ک روس��ی از جمله الکس��اندرف 
کیریوخی��ن، چوآخین و نی��ز چند جوان دانش 
آموخته دانشکده کش��اورزی کرج از شاگردان 

افشار به این آزمایشگاه پیوستند. هر یک از این 
جوانان بعدها چهره ای نام آور در رش��ته های 
مختلف گیاه پزش��کی، حشره شناسی، بیماری 
شناس��ی گیاهی و گیاه شناسی شدند. از میان 
آنان باید مهندس قدرت اله فرح بخش نام برد، 
هم چنین ش��ادروان مهندس هایک میرزایانس 
که عالوه ب��ر تحقیقات معمول در آزمایش��گاه 
و اش��تغال به عملیات مبارزه با ملخ ها و س��ن 
گندم، جمع آوری و شناسایی حشرات ایران را 
به کمک و تش��ویق حشره شناسان روسی آغاز 
کرد. این اقدام اولین س��نگ بنا و نخستین گام 
تش��کیل موزه حش��رات عظیم امروزی وزارت 
کش��اورزی ب��ود. ش��ادروان میرزایانس در طی 
ده��ه های بع��دی با تالش و کوش��ش پیگیر و 
خس��تگی ناپذیر خود به جمع آوری، بررسی و 
شناس��ایی فون حش��رات ایران و تاسیس موزه 
حشره شناسی پرداخت . "موزه حشرات هایک 
میرزایانس" با همت مهندس هایک میرزایانس 
بنیانگذاری ش��د، که پس از درگذش��ت وی در 
سال1378، به پیش��نهاد وزیر کشاورزی وقت، 

موزه به نام ایشان نامگذاری شد.
این موزه نزدیک به 4 میلیون نمونه از حشرات 
ای��ران و چند ه��زار نمونه از حش��رات به ویژه 

پروان��ه های بزرگ و زیبای نواحی گرمس��یری 
جهان را در خود جای داده اس��ت. تا کنون بین 
20 ت��ا 25 ه��زار گونه و زیر گونه از حش��رات 
ایران موجود در موزه شناس��ایی ش��ده اس��ت. 
این م��وزه ب��زرگ دارای صدها نمون��ه تیپ از 
جمل��ه هلوتیپ، آلوتیپ و پاراتیپ های مختلف 
اس��ت که بر ارزش علمی آن می افزاید. بخش 
تحقیقات رده بندی حشرات به کمک کتابخانه 
بزرگ و گنجینه ارش��مند حشرات موزه از دهه 
های پیش مرجع رس��می تشخیص حشرات و 

آفات حشره ای بوده است
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان( 
تنها دانش��گاه آزاد اسالمی در اس��تان اصفهان 
اس��ت که دانش��جویان رش��ته گیاه پزشکی را 
پذیرش می کند و با توجه به اینکه  مس��ئوالن 
این دانش��گاه در کمک به پیشرفت علم از هیچ 
مس��اعدتی دریغ نمی کنند با ورود دانشجویان 
کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی و احساس 
نیاز این دانش��جویان به مکانی ب��رای مطالعات 
بهتر و بیش��تر رده بندی حش��رات، آقای دکتر 
جاللی زند عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی 
و معاون دانش��جویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراس��گان در سال 1391 پیش��نهاد تاسیس 

موزه حشرات را به ریاست محترم دانشگاه آقای 
دکتر فروغی  ارائ��ه داده و با موافقت و حمایت 
ایش��ان و آقای دکت��ر حیدری مع��اون محترم 

اداری مالی مقدمات تاسیس آن فراهم شد.
با مهیا شدن فضای مناسب، جمع آوری و آماده 
س��ازی نمونه های موزه حشره شناسی به خانم 
مهندس آزاده کریمی کارش��ناس ارش��د حشره 
شناسی س��پرده ش��د و ایش��ان با کمک خانم 
مهندس زمانی کارش��ناس آزمایش��گاه حش��ره 
شناسی و جمعی از دانشجویان عالقه مند تحت 
نظ��ارت دکتر جاللی زند اق��دام به طبقه بندی 

حشرات جمع آوری شده کردند. 
موزه حشره شناسی در وسعت تقریبی 70  متر 
مربع در کنار ضلع ش��رقی دانش��کده کشاورزی 
واقع ش��ده اس��ت . عالوه بر س��الن اصلی، موزه 
حش��ره شناس��ی دارای ی��ک اتاق نگه��داری و 
پرورش حشرات و آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز به 
وسایل مورد نیاز مطالعه حشرات می باشد. این 
موزه دارای7 ویترین مربوط به حش��رات راسته 
های مختلف و 3 ویترین مربوط به آفات گیاهان 
زراع��ی، آفات گیاهان جالیز و س��بزی و زینتی 
و آفات درخت��ان میوه می باش��د. در تابلوهای 
مربوط به گیاهان زراعی س��عی شده است حتی 

االمکان از نحوه خس��ارت آنها و همچنین گیاه 
مورد حمله هم نمونه قرار داده ش��ود. همچنین 
5 عدد تابلوی چوبی برای درج اطالعات مربوط 
به حش��رات و آفات مختل��ف در بین ویترین ها 
قرار داده ش��ده است. بر روی این تابلوها عکس 
حش��رات، توضیحات مربوط به زیست شناسی، 
نحوه خس��ارت آنها به محصوالت مورد استفاده 
انس��ان و پراکن��ش آنها نصب ش��ده اس��ت. در 
موزه حش��ره شناسی، حش��راتی از راسته های 
مختلف راس��ت باالن، ی��ک روزه ای ها، طیاره 
 ماننده، گوشخیزک ها، ناجوری باالن، پروانه ها 
 )روزپره ها و شب پره ها(، دوباالن، بال غشاییان،  
بال توری ها از س��طح کش��ور جمع آوری شده 
اس��ت و تعدادی هم تابلوهای حش��رات مربوط 
به مناطق گرمسیری و اس��توایی خارجی تهیه 

و نصب شده است. 
از زمان آماده س��ازی موزه عالوه بر شناس��ایی 
و جمع آوری حش��رات، فعالیت های دیگری از 
جمله پ��رورش گیاهان میزبان آف��ات، پرورش 
حش��رات، انجام آزمایش ه��ای مربوط به پایان 
 نام��ه ه��ای کارشناس��ی ارش��د، بازدی��د افراد 
عالق��ه مند به حش��رات در این م��کان جریان 

داشته است. 
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سوابق علمی و پژوهشی رییس دانشکده 
دکتر هایراپطیان دوره کارشناس��ی خود را در 
رشته زمین شناسی درسال 1376 در دانشگاه 
آزاد اس��امی واحد خوراسگان به پایان رسانده 
و بافاصله مقطع کارشناس��ی ارش��د در رشته 
زمین شناس��ی گرایش دیرینه شناس��ی را  در 
دانش��گاه اصفهان آغاز کرده و درس��ال 1378 
ای��ن مقط��ع را نیز طی ک��رده اس��ت. عنوان 
پایان نام��ه دوره کارشناس��ی ارش��د نامبرده، 
بیواس��ترانیگرافی س��نگ های دونی��ن دیرین 
درناحیه دالمه ش��مال شرقی اردکان )براساس 
 کنودون��ت ه��ا و بقای��ای مه��ره داران ( بوده 

است.
ایش��ان دوره دکتری همین رش��ته را در سال 
1382 در دانش��گاه اصفه��ان آغاز کرده و برای 
گذراندن دوران تکمیلی درس��ال های 1383، 
1385 و 1386 وارد دانش��گاه ورش��و لهستان 
می شود و درس��ال 1386 با رتبه اول و معدل 
19/43 ای��ن دوره را نی��ز به پایان می رس��اند 
عنوان پای��ان نامه این دوره: ریز بقایای ماهیان 
دونین پس��ین، کربونیفر آغازین ایران مرکزی 

بوده است.
وی ب��ه عن��وان عضو هی��ات علمی )اس��تادیار 
پایه 9( ازس��ال 1381 تاکنون با دانش��گاه آزاد 
 اسامی واحد خوراس��گان )اصفهان( همکاری 

می کند.
دکت��ر هایراپطیان تاکنون تع��داد 22 مقاله با 
نمایه ISI به رش��ته تحریر درآورده، 21 مقاله 
در س��مینارهای بین المللی ارائه کرده اس��ت، 
ویراستاری دو مجموعه مقاله را عهده دار بوده، 
3 مقاله در دس��ت تحقیق و تهیه دارد و بیش 
از 5 عنوان اکتش��اف را در کارنامه فعالیت های 

علمی خود به ثبت رسانده است و به چند زبان 
زنده دنیا از جمله فارس��ی، ارمنی، انگلیس��ی، 

روسی، آلمانی و ... تسلط دارد.
3 س��ال مدیریت گ��روه زمین شناس��ی، یک 
س��ال سرپرستی دانش��کده علوم پایه و 3 سال 
همکاری ب��ه عنوان اس��تاد ح��ق التدریس از 
جمله همکاری های ایشان در واحد دانشگاهی 

خوراسگان )اصفهان( بوده است.

دانشکده علوم پایه
ای��ن دانش��کده از س��ال69 کارخ��ود را آغ��از 
کرده و درس��ال91 به عنوان دانش��کده رسمی 
مصوب ش��ده است و هم اکنون در مرحله اباغ 
 سازمان اس��ت تا به تدریج نس��بت به استقرار 
 بخ��ش های مختل��ف آن اقدام��ات الزم انجام 

شود.
ه��م اکن��ون 3 گ��روه زمین شناس��ی، ریاضی 
وش��یمی محیط زیس��ت دراین دانشکده فعال 
اس��ت که گروه زمین شناسی و ریاضی از سال 
69 دانش��جو پذیرفته اند و گروه شیمی محیط 
زیس��ت در حدود 3 سال است که فعالیت خود 

را آغاز کرده است.
مس��احت این دانشکده که در س��اختمان 15 
خرداد دانش��گاه )محل س��ابق دانش��کده علوم 
 انس��انی ( اس��تقرار  یافت��ه 2243 مترمرب��ع 

است.
تع��داد 13 کاس درس، 4 آزمایش��گاه زمین 
شناس��ی، یک کارگاه کامپیوتر ویژه سنجش از 
دور زمین ش��ناختی و 2 آزمایش��گاه فیزیک و 
ش��یمی که درمحل دانشکده کشاورزی مستقر 
م��ی باش��د از ظرفیت ه��ای این دانش��کده به 

حساب می آید.

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان 
 دانش��جویان گروه زمین شناسی: در مقطع 
کارشناس��ی 108 نف��ر، در مقطع کارشناس��ی 

ارشد 102 نفر؛
در مقط��ع  ریاض��ی:  گ��روه  دانش��جویان   
کارشناسی 28 نفر، در مقطع کارشناسی ارشد 

85 نفر؛
 دانش��جویان گروه شیمی محیط زیست؛ در 

مقطع کارشناسی
 دان��ش آموختگان گ��روه زمین شناس��ی: 
در مقط��ع کارشناس��ی 970 نف��ر، در مقط��ع 
کارشناس��ی ارش��د: گرای��ش رس��وب 69 نفر، 

گرایش پترولوژی 40 نفر؛
 دان��ش آموختگان گ��روه ریاضی: در مقطع 
کارشناس��ی 465 نف��ر، در مقطع کارشناس��ی 

ارشد 37 نفر؛

اعضاء هیأت علمی
گروه زمین شناسی: 8 نفر

گروه ریاضی: 12 نفر
گروه شیمی محیط زیست: 6 نفر

دستاوردها
به گفته دکت��ر هایراپطیان: این دانش��کده در 
حوزه پژوهش افتخارات زیادی را کس��ب کرده 

است از جمله:
از نظر پژوهش��ی رتبه های اول تا چهارم را  در 
س��ال های اخیر داشته اس��ت و از نظر نسبت 
مقاالت علمی ISI  با IF  باال و تعداد اس��تادان 

یکی از بهترین جایگاه ها را دارد .
رییس دانش��کده علوم پایه با  اش��اره به اینکه 
دکتر علیخان نصر اصفهانی و دکتر هایراپطیان 

ب��ه عنوان اس��تادان منتخب دانش��گاه با  رتبه 
های باال ارزیابی ش��ده اند خاطرنشان کرد که 
حداق��ل 15 نف��ر از دانش��جویان دوره دکتری 
و دان��ش آموختگان این دانش��کده هم اکنون 
در کش��ورهای مختل��ف و در مراک��ز علمی و 
تحقیقاتی مش��غول فعالیت هستند که همین 
موضوع می تواند دلیلی بر س��طح علمی باالی 
این دانشکده باش��د. وی افزود: تعداد زیادی از 
دانش آموختگان دوره کارشناس��ی ارش��د این 
دانش��کده نیز هم اکنون مقطع دکتری خود را  
در دانشگاه های دولتی تهران/ اصفهان/ مشهد 

و شیراز می گذرانند.

همایش ها
دومین همایش دیرینه شناس��ی ایران در سال 
1387 با همکاری دانش��گاه آزاد اسامی واحد 
خوراسگان )اصفهان(، دانشگاه فردوسی مشهد 
و قطب فسیل شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  
در واحد خوراس��گان برگزار شد که در آن 38 
مقاله منتخب به صورت س��خنرانی و 21 مقاله 
نیز به صورت پوستر ارائه شد که از سطح علمی 

خوبی برخوردار بود .

وضعیت گروه های آموزشی
گروه ش��یمی محیط زیست با توجه به اینکه 3 
س��ال از تأس��یس آن می گذرد  در حال حاضر 
فقط در مقطع کارشناسی به فعالیت خود ادامه 

می دهد.
گروه زمین شناسی، دارای یک گرایش محض در 
مقطع کارشناسی و گرایش های زمین شناسی 
محیط زیست، س��نجش از دور زمین شناختی، 
پترول��وژی، رس��وب شناس��ی، چینه و فس��یل 

شناسی)دیرینه شناس��ی( در مقطع کارشناسی 
ارشد است و تاسیس دوره های دکترای رسوب 
شناس��ی ودیرینه شناس��ی از جمله برنامه های 
این دانشکده به شمار می آید که در حال انجام 

مراحل قانونی است.
گروه ریاضی، دارای یک گرایش ریاضی کاربردی 
در مقط��ع کارشناس��ی و 3 گرای��ش ریاض��ی 
کارب��ردی ریاضی تحقی��ق در عملیات و ریاضی 

آنالیز عددی در مقطع کارشناسی ارشد است.
برای آگاهی بیشتر از فعالیت های گروه ریاضی 
گفت و گوی کوتاهی با آقای مهندس محمدتقی 
خادمی مدیر این گروه داش��تیم . وی که دارای 
کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی از کشور 
آمریکاس��ت، دوره کارشناسی خود را  در همین 
رش��ته در  دانشگاه شیراز گذرانده است، از سال 
65 وارد  دانش��گاه آزاد اس��امی شهرکرد شده 
و از س��ال 73 به دانش��گاه آزاد اس��امی واحد 
خوراس��گان )اصفهان( انتقال یافته اس��ت. وی 
سمت هایی همچون مدیرگروه ریاضی، مدیریت 
آموزش��ی، معاونت اداری و مال��ی و قائم مقامی 
رییس دانشگاه در واحد خوراسگان )اصفهان( را 

در کارنامه فعالیت های خود دارد.
 وی در خص��وص برنام��ه های آین��ده این گروه 
می گوید: ظرفیت علمی اس��تادان ما اکنون به 
مرحله مطلوبی رس��یده اس��ت به طوری که 2 
دانش��یار و 3  اس��تادیار را در اختیار داریم. یک 
بورسیه دکتری محض، یک نفر استاد تمام جبر 
ک��ه به صورت نیمه وقت با ما همکاری می کند 
و از اول مهر س��ال جاری نیز ی��ک نفر دکتری 
ریاض��ی آنالیز به جم��ع ما افزوده می ش��ود تا 
ان ش��اا.. بتوانیم در مقطع دکتری نیز به جذب 

دانشجو بپردازیم.

اشاره :
دربخش معرفی دانش��کده های دانش��گاه آزاد اس��امی واحد خوراسگان )اصفهان( دراین ش��ماره با دکتر واچیک هایراپطیان، رئیس دانشکده 
علوم پایه گفت وگویی انجام داده ایم که ازنظرتان می گذرد. وی به طور همزمان مدیریت گروه زمین شناس��ی این دانش��کده را نیز عهده دار 

است.

دانشکده علوم پایه

ما زنده به آنیم که آرام نداریم
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- به گفته دکتر مجید میر محمد صادقی، مدیر گروه شیمی محیط زیست دانشگاه، این گروه هم اکنون در مقطع کارشناسی، گرایش های 
شیمی آلی، معدنی، تجزیه، شیمی و فیزیک را راه اندازی کرده و برای ترم آینده در گرایش شیمی دفع آفات نیز دانشجو می پذیرد و 
با توجه به کیفیت و درجه باالی علمی استادانی که در اختیار دارد در نظر دارد تا به زودی مقطع کارشناسی ارشد این رشته ها را نیز 

دایر کند.

ادامه از صفحه یک 
در ادامه دکتر مهران هودجی معاون آموزشی 
دانش��گاه روز معلم را به کلیه اس��اتید تبریک 
گفت. ایشان در ابتدا از تاسیس دفتر مطالعات 
و برنام��ه ریزی درس��ی به سرپرس��تی دکتر 
می��ر محم��د صادقی در س��ال 89 خبر داد و 
هدف از تاسیس این دفتر را بازنگری سرفصل 
رش��ته ها و توسعه رش��ته های جدید دانست. 
عضو ش��ورای مش��ورتی و سیاستگذاری دفتر 
نظ��ارت و ارزیابی دانش��گاه آزاد اس��امی در 
ادامه به دو برابر شدن رشد دانشجو در مقطع 
کارشناس��ی ناپیوس��ته و همچنی��ن افزایش 
1000 نفری دانش��جو در مقطع کارشناس��ی 
ارش��د در طول سه سال گذشته و کاهش 11 
درصدی دانش��جو در مقطع کارشناسی اشاره 

و جنسیت دانش��جویان دانشگاه را 60 درصد 
خواه��ر و 40 درصد ب��رادر بیان نمود. وی در 
ادامه به تشریح طرح ازشیابی اساتید پرداخت 
و این ارزش��یابی را حاص��ل اجتماع چهار فرم 
نظرس��نجی دانشجویان، همکاران، مدیر گروه 
و کارگزینی هیات علمی دانش��گاه بیان کرد. 
ایش��ان در خاتمه از زحمات کلیه اس��اتید در 
ارتقاء س��طح کمی و کیفی دانشگاه در سطح 

استان و کشور تشکر و قدردانی نمود.
پس از سخنان معاون آموزشی دانشگاه دکتر 
اصغ��ر آقایی به ای��راد س��خنانی در خصوص 
ویژگی های انسان سالم پرداخت. ایشان یکی 
از ویژگی های انس��ان س��الم را هنر و توانایی 
لذت بردن دانس��ت و نداش��تن این امر را در 
فرد نشانه ناس��الم بودن انسان بیان کرد. وی 

نقطه مقابل لذت بردن را زجر کش��یدن بیان 
ویکی از لذت ها را شغل و کار دانست و اظهار 
داش��ت کس��انی که از کار خود لذت نمی برند 
زجر می کشند، که این امر مسبب بیماری های 
روانی و جس��می می ش��ود. عضو هیات علمی 
گروه روانشناس��ی مشاغل خدماتی را از جمله 
پراس��ترس ترین مش��اغل اعام و آموزش را 
یکی از پراسترس ترین مشاغل دانست. ایشان 
موانع لذت بردن از کار را خود فرد، سازمان و 
عوامل فرا س��ازمانی بیان و در ادامه گفت که 
لذت بردن از کار ب��ه عنوان کار، توانایی های 
بالقوه فرد را به بالفعل تبدیل می کند. ایشان 
نش��ر دانش و تربیت انسان را یک لذت و علت 
این امر را الگو ق��رار گرفتن بیان کرد. وی در 
خاتمه ابراز داشت گاهی افراد تمام امکانات را 

دارند ولی لذت��ی نمی برند و در مقابل افرادی 
هم هس��تند که امکانات کم��ی دارند ولی از 
همی��ن امکانات ک��م هم ل��ذت می برند پس 
بایس��تی دنبال این باشیم که از امکانات لذت 

ببریم.
در انتهای جلسه حاج آقا خیر اللهی از ریاست 
دانشگاه و اساتید و معلمان تقدیر و به بررسی 
ش��غل معلم��ی از دیدگاه ش��هید مطهری در 
کتاب انس��ان و ایمان پرداخت. ایش��ان ایمان 
را نش��ان دهنده مقام انسان و علم را مشخص 
کننده جایگاه فرد از دیدگاه شهید مطهری در 
این کتاب بیان و ابراز داش��ت استاد با انتشار 
65 کت��اب تولید علم داش��تند و امام خمینی 
)ره( فرمودند کتاب های اس��تاد مطهری برای 
همه قابل اس��تفاده اس��ت. وی در ادامه گفت 

اساتید سه دسته هستند 1- اساتیدی که بال 
علم دارند 2- اس��اتیدی که ب��ال ایمان دارند 
3- اس��اتیدی که هم بال علم و هم بال ایمان 
دارن��د که اس��تاد مطهری هر دو ب��ال علم و 
ایمان راداش��تند و در س��ن 28 سالگی درجه 
اجتهاد داش��ته اند. ایش��ان در خاتمه با بیان 
این سخن که آیا فکر می کنید کسانی که دانا 
هستند و کس��انی که نمی دانند برابر هستند 

سخنان خود را به اتمام رساند.
در پایان بر اس��اس طرح ارزش��یابی به تعداد 
84 نفر از اساتید که حائز رتبه A شده بودند، 
ل��وح تقدیر اه��داء و مقرر گردی��د در میزان 
ح��ق التدری��س آنها بر اس��اس نظر ریاس��ت 
 دانش��گاه بین 30تا 50 درص��د افزایش لحاظ 

گردد.

برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم باحضور استادان دانشگاه

یکی دیگر از گروه های فعال دانش��کده 
علوم پایه گروه ش��یمی محیط زیس��ت 
اس��ت که به مدیریت آقای دکتر مجید 
میرمحم��د صادق��ی فعالیت م��ی کند، 
این گروه در دانش��گاه تقریباً نوپاست و 
 حدود کمتراز 4 سال از عمرتشکیل آن 

می گذرد.
مدیریت گروه درس��ال اول تاس��یس با 
دکتر قیصری ب��وده و هم اکنون حدود 
3 سال است که دکتر میرمحمدصادقی 

مسئولیت آن را عهده دار است.
وی که عض��و تمام وقت هی��ات علمی 

دانش��گاه اس��ت دارای مرتبه اس��تادی 
می باش��د، دوره کارشناس��ی خود را در 
رشته ش��یمی محیط زیست از دانشگاه 
تهران گرفته و مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکتری را در دانش��گاه هاوارد آمریکا 

گذرانده است.
وی درگف��ت وگ��و با ما گف��ت: طراحی 
این رشته درایران از سوی دانشگاه آزاد 
اس��امی خوراس��گان )اصفهان( صورت 
گرفته و اینجانب این رشته را از انگلیس 
در  ان��دازی  راه  ب��رای  را  آن  و  آورده 

دانشگاه های ایران بومی سازی کردم.

ایش��ان افزود: هنوز این رش��ته در بین 
جوانان ش��ناخته شده نیس��ت و نیاز به 
معرفی کامل دارد به همین دلیل تعداد 
دانش��جویان ما به حد کفای��ت و انتظار 

نرسیده است.
مدیر گروه شیمی محیط زیست دانشگاه 
خاطرنش��ان س��اخت: ما هم اکنون در 
مقطع کارشناس��ی، گرایش های شیمی 
آلی، معدنی، تجزیه، شیمی و فیزیک را 
راه ان��دازی کرده ای��م و برای ترم آینده 
در گرایش شیمی دفع آفات نیز دانشجو 
می پذیریم و ب��ا توجه به کیفیت باالی 

اس��تادانی که اختیار ک��رده ایم در نظر 
داری��م تا ب��ه زودی مقطع کارشناس��ی 

ارشد این رشته ها را نیز دایر کنیم.
پژوهش��ی  و  علم��ی  س��وابق  در 
تالیف 32 جلد  دکترمیرمحمدصادق��ی 
کت��اب ک��ه اغلب آنه��ا بهتری��ن جایزه 
کتاب س��ال را دریافت کرده و همچنین 
تالی��ف بی��ش از 70 مقال��ه ISI و ارائه 
مقال��ه در همایش های بی��ن المللی در 
م��وارد متع��دد و همچنی��ن انتخاب به 
 عنوان اس��تاد نمونه کش��وری به چشم 

می خورد.
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معرفی اختراعات
 

دستگاه شیردهی اتوماتیک گوساله 
این دس��تگاه ب��ه ش��ماره 76587  در 
س��ازمان اس��ناد و اماک کشور به ثبت 
نمایش��گاه ش��کوفایی و  رس��یده و در 
ن��وآوری که در بهمن ماه س��ال 91  در 
اصفهان برگزار شد، جزو طرح های برتر 

این جشنواره انتخاب شده است. 
دکت��ر طباطبایی خاطر نش��ان کرد که 
مراح��ل س��اخت این دس��تگاه در حال 
اتم��ام اس��ت و پیش بینی م��ی کنم تا 
ح��دود یک ماه دیگر کار آزمایش��ی آن 
انجام ش��ود و پ��س از اخ��ذ تائیدیه از 
وزارت بهداش��ت و دامپزش��کی، بتوانیم 

مجوز تولید صنعتی آن را بگیریم. 

ضرورت های کار و امتیازات دستگاه 
ای��ن عض��و هیئ��ت علم��ی دانش��کده 
کش��اورزی م��ی گوید: در جری��ان ارائه 
آموزش ه��ا جای خال��ی تغذیه صحیح 
و کامل گوس��اله مش��هود اس��ت. اغلب 
کارگران دامپروری ها در بخش گوساله 
دانی بی س��واد و کم سواد هستند و به 
همین دلی��ل دقت زی��ادی روی مقدار 

مصرف ش��یر ندارند و افزایش و کاهش 
مقدار شیر گوساله را در یک مرتبه انجام 

می دهند که درست نیست.
از س��وی دیگر دمای شیر مورد مصرف 
گوساله ها به ویژه در فصل زمستان باید 
متناس��ب با دمای دام باشد که به دلیل 
فاصل��ه موج��ود بین مکان شیردوش��ی 
و محل مصرف ش��یر، دمای آن کاهش 
می یابد وعوارضی را روی شکم گوساله 

ایجاد می کند.
 وج��ود همین مش��کل س��بب ش��د تا 
چ��اره ای برای رفع آن بیندیش��م و این 
دس��تگاه را به گون��ه ای طراحی کردم 
که قادر است گوساله را شناسایی کرده 
و مق��دار مص��رف روزانه ش��یر آن را به 
صورت اس��تاندارد به دو بخش تقس��یم 
 کند و گوس��اله را به وس��یله آن تغذیه 

کند. 
این دستگاه به طور هوشمند قادر است 
دمای ش��یر را در زمس��تان ها تا دمای 
مورد نظر افزایش دهد و ثابت نگه دارد. 
الزم به ذکر است که کارکرد این دستگاه 
با بهره مندی از دانش و سیس��تم های 
هوشمند الکترونیکی تنظیم شده است.

وی درخصوص مشخصات دستگاه افزود: 

این دس��تگاه دارای یک مخزن دوجداره 
است که سبب می شود در طول مصرف 
ش��یر دمای آن کاه��ش نیابد و ازطریق 
پم��پ وی��ک فرومتر و یک ش��یر برقی 
مقدار ش��یری که مورد نیاز است توسط 
یک دس��تگاه تخلیه به سطل غذاخوری 
گوس��اله تزریق می کن��د و در پایان به 
شکل اتوماتیک دستگاه شسته می شود.

 همانطور که در مقدمه متذکر ش��دیم، 
این دس��تگاه دارای تاییدیه معتبر بنیاد 

نخبگان کشور است.

طراحی سطل شیردهی یکبارمصرف
به گفته این استاد دانشکده کشاورزی در 
ادامه اختراع اول با مشکلی مواجه بودیم 
به نام شستشوی  سطل های غذاخوری 
گوساله که برای رفع آن سطل شیردهی 
یکبارمص��رف را طراحی کردیم وآن را با 
شماره 79180 در سازمان ثبت اسناد و 
اماک کشور به ثبت رساندیم و گواهی 
آن را در تاری��خ 27 فروردین ماه س��ال 

جاری دریافت کردیم.
دکترطباطبای��ی خاطرنش��ان کرد: این 
س��طل دوجداره اس��ت و توسط رابطی، 
یک پاس��تیک یکبارمص��رف داخل آن 

قرار می گیرد و با اس��تفاده از یک رابط 
دیگر به سرپستانک متصل می شود.

این س��امانه سبب می ش��ود تا بتوانیم 
برای هر گوس��اله با تعویض پاس��تیک 
اص��ول  رعای��ت  ضم��ن  یکبارمص��رف 
بهداشتی در هزینه زیادی که بابت مواد 
ش��وینده و ضدعفونی کننده و همچنین 
آب مصرف��ی اس��تفاده می ش��ود صرفه 

جویی کنیم.
وی تاکی��د کرد که این س��طل توس��ط 
دانشگاه صنعتی اصفهان مورد تایید قرار 
گرفته است و داوران آن در مرحله ثبت 

اختراع از این دانشگاه بوده اند.
ایش��ان در تش��ریح مزایای این اختراع 
گفت: س��رعت عمل، رعایت بهداش��ت، 
کاهش هزینه ه��ا، رفع خطای کارگران 
و ثبت اطاع��ات مراحل و میزان تغذیه 
هرگوس��اله ب��ه ص��ورت الکترونیکی در 
گاوداری ها  از جمله مزایای این طرح به 
شمار می آید. دکتر طباطبایی در پایان 
از مشارکت یکی از دانشجویان دانشکده 
به نام حمیدرضا عس��گریان دستجردی 
در به ثمر رس��اندن این دو اختراع یاد 
کرد و گفت هر دو مورد این اختراعات 
به نام بنده و ایش��ان به ثبت رسیده 

است. وی افزود: تمام همت ما این است 
ک��ه بتوانیم این دو اخت��راع را تا مراحل 
تولی��د صنعتی و ارائه آن به گاوداری ها 

پی��ش ببریم و پ��س از آن 
ب��ا تحلیل مش��کات 

دیگ��ری ک��ه احیاناً 
ه��ای  زمین��ه  در 
دارد  دیگر وج��ود  
به طراحی ابتکارات 

جدیدی بپردازیم.

اشاره:
ن��وآوری و شکس��تن قال��ب ه��ای معم��ول و 
 یافت��ن روش های��ی ب��رای ب��رون رف��ت از 
 بن بست و حل مشکات از ویژگی های انسان تراز علم 

است.
آن��ان ک��ه دانس��تنی ه��ای علم��ی را پ��ردازش و 
 تحلیل کرده اند و به ش��اه کلیدهای دیگری دس��ت 

یافته اند. 
ای��ن صفح��ه از معرفی مخترعان نس��یم دانش��گاه 
اختص��اص دارد ب��ه آق��ای دکت��ر س��ید نورالدین 
طباطبای��ی . ایش��ان در رش��ته کش��اورزی، گرایش 
عل��وم دامی به عنوان عض��و هیئت علمی تمام وقت 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد خوراسگان 

)اصفهان( فعالیت می کند. 
وی مدرک کارشناس��ی و کارشناس��ی ارشد خود را 
در همین رش��ته از دانشگاه صنعتی اصفهان کسب 

ک��رده و دوره دکت��ری را در واحد عل��وم وتحقیقات 
تهران در سال 82  به پایان رسانده است. 

ایشان دارای 12 مقاله پژوهشی و 5 طرح تحقیقاتی 
اس��ت و تاکنون 45 مقال��ه را نیز در کنفرانس های 

مختلف ارائه کرده است.
دکتر طباطبایی همکاری خود را با واحد خوراس��گان 
)اصفهان( از س��ال 74 با مدرک فوق لیسانس آغاز 

کرد. 
همس��ر وی کارشناس بهداش��ت عمومی است و در 
ش��بکه بهداش��ت اصفه��ان اش��تغال دارد، فرزند 
دخترش، کارشناس مکانیک است و تنها پسرش در 

پایه سوم متوسطه درس می خواند.
ایش��ان از اس��تادان مخترع این واحد دانش��گاهی 
به ش��مار م��ی آید که تاکنون دو اخت��راع را به ثبت 
رسانده که یکی از آنها به تایید بنیاد نخبگان کشور 

رسیده است.

فصل شکفتن 

تدریس، تحقیق، نوآوری 
راهبردهای عضو هیئت علمی 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
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خانم فاطمه امیداله دانشجوی رشته نرم افزار کامپیوتر دانشگاه 
آزاد اسامی واحد خوراسگان )اصفهان(،  دبیر این کانون و از 
دست اندرکاران اصلی راه اندازی آن است که در سوابق خود:

- کسب مقام اول در بخش بازیگری رادیویی دومین جشنواره 
رادیو جوان در سال 1391؛

- منتخب هیئت داوران در بخش برنامه سازی اولین جشنواره 
رادیو جوان در سال 1390؛

- کسب مقام برتر در جشنواره بین المللی100 در سال 1390؛
- گویندگی رادیوهای اینترنتی مختلف از جمله رادیو اینترنتی 

فرهنگ سرای رسانه وابسته به شهرداری اصفهان؛
- مدیریت استودیو باران با بیش از دو سال سابقه؛

- راه اندازی ایس��تگاه رادیویی تخصصی کودکان با نام کانون 
فرشته های بارانی برای اولین بار در کشور؛ 

 - ارائ��ه نمایش��گاهی آثار رادیویی و ش��رکت در نمایش��گاه 
بین المللی قرآن و عترت در سال های 90 و 91؛

- عضویت انجمن سینمای جوانان ایران 
- خبرنگاری و عضویت باشگاه خبرنگاران جوان؛

- مجری و گویندگی س��ازمان های مختلف از جمله سازمان 
فرهنگ��ی، تفریحی ش��هرداری اصفه��ان، اداره کل آموزش و 

پرورش و سازمان بهزیستی استان؛
- بازیگر تئاتر ازدواج سری با گروه صدای تهران؛

شرکت در اولین سمپوزیوم رسانه اثرگذار؛
- گردشگری بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های 

کودکان و نوجوانان؛
- کس��ب مقام دوم در رشته نمایش��نامه رایویی در منطقه 4 

دانشگاه آزاد و ... دارد.
برای آش��نایی با اه��داف و برنامه این کان��ون گفت وگویی با 

ایشان انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد.

کانون رادیویی صدای باران چه اهدافی را در نظر دارد؟
ای��ن کانون رادیویی برای اولین بار در دانش��گاه ها راه اندازی 
شده و هدف اصلی راه اندازی رادیو دانشگاه، آشنایی مخاطبان 
فضای مجازی با دس��تاوردهای علمی، آموزش��ی، پژوهشی و 
فرهنگی دانش��گاه آزاد اس��امی واحد خوراسگان )اصفهان(، 
همچنی��ن تعامل ب��ا پژوهش��گران، محققان و دانش��گاهیان 
فارسی زبان سراسر جهان و اطاع رسانی در مورد موضوعات 
 روز دانش��گاه ب��ه دور از هرگون��ه جه��ت گیری س��لیقه ای 

است. 
 اه��داف دیگر ای��ن کانون را ب��ه صورت فهرس��ت وار معرفی 

می کنم:
 ایجاد شادی و نشاط در فضای دانشگاه و در بین دانشجویان؛

 ترویج فرهنگ دینی مبتنی بر آموزه های مکتب فرهنگ 
ساز و انسان ساز اسام؛ 

 معرفی کامل وجامع فعالیت های دانشگاه؛ 
 اطاع رسانی و انجام رسالت خبری؛

 غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان؛ 
 ارتقا سطح اطاعات عمومی، علمی و فرهنگی؛

 برقراری و تحکیم ارتباط بین دانشجویان و دانشگاه؛ 
 بررس��ی و تحلیل و پیگیری مسائل و مشکات دانشگاه و 

دانشجویان؛ 
 پ��رورش اس��تعدادهای فرهنگی، هن��ری در زمینه های 
مجری گری، گزارش��گری، نویس��ندگی،  بازیگری و س��اخت 

موسیقی رادیویی؛ 
 مقابله با جنگ نرم؛ 

این ابتکار از چه زمانی جوانه زده ش�د و پیشنهاد اولیه 
آن مربوط به چه کسی بوده است؟

این طرح پیش از ورود به دانش��گاه خیل��ی ذهن مرا به خود 
 مش��غول س��اخته بود. عاق��ه مند ب��ودم رادیو در دانش��گاه 
رس��انه ای باشد که دانش��جویان بتوانند مشکات خود را در 
زمین��ه های مختلف به ص��ورت آزاد بیان کنن��د و از طرفی 
فعالیت های بس��یاری در دانش��گاه انجام می ش��ود که شاید 
بسیاری از دانشجویان از آن بی خبرند، به همین بهانه در مهر 
ماه س��ال 91  با ورودم به دانشگاه طرح را در قالب اساسنامه 
ای به معاونت فرهنگی دانشگاه ارائه کردم که به گرمی از آن 
اس��تقبال کرده و به منظور اجرای��ی کردن آن از هیچ کمکی 

دریغ نکردند.

 چ�ه فرآین�دی را ب�رای ب�ه ثم�ر نشس�تن آن دنبال 
کرده اید؟

در روز 23  ی��ا 24 بهم��ن 91 بود که تی��زر افتتاح کانون در 
سالن فردوسی پخش ش��د، بعد از آن در4 اسفند 91 ، رادیو 
مس��جد افتتاح شد. در واقع اولین برنامه رادیویی در مسجد و 
در محوط��ه اطراف آن در اختیار مخاطبان قرار گرفت. برنامه 
ای مذهبی با موضوع نماز که زمان پخش آن 30 دقیقه قبل 
از اذان ظهر بود و با آغاز اذان پایان پذیرفت. بعد از آن در روز 
19 فروردین 92 بنر فراخوان دعوت به همکاری دانش��جویان 
در دو مکان )ورودی اصلی و میدان اصلی دانشگاه نصب شد و 
در آن از دانشجویان عاقه مند برای همکاری با کانون دعوت 

شد که تاکنون استقبال خوبی از آن شده است.
برنامه ها از طریق هیئت مدیره کانون صدای باران و بنده که 
دبیر کانون هستم با نظارت و تائید معاون فرهنگی و مدیر امور 

فوق برنامه آماده پخش می شود. 

چرا صدای باران؟ آیا تقلیدی از ش�بکه باران بوده است یا 
با توجه به ویژگی های نس�بتاً کویری استان اصفهان این 

انتخاب می تواند نمادی از نیاز و عطشناکی باشد؟
نه ، این اس��م به هیچ وجه تقلید نیس��ت و در واقع باران 

نماد رحمت و پاکی و آرامش است و حتی صدای باران 
صدای��ی آرام��ش بخش و 

سرشار از رمز و راز است. 

آی�ا صدای ب�اران تنها به جنبه ه�ای تفریحی و اطالع 
رس�انی می پردازد و یا برنامه های چالش�ی و مسائل و 
مش�کالت دانشجویان، اس�تادان و کارمندان را نیز در 

دستور کار قرار داده است؟ 
این رس��انه دانش��جو محور اس��ت، یعنی در واقع دانشجویان 
 هس��تند که رادی��و صدای ب��اران را اداره می کن��د، پس هر 
 دغدغه ای که در ذهن آنان باشد و آنها را درگیر خود کرده باشد 

می تواند در دستور کار ما قرار گیرد. 

دراولی�ن فراخ�وان هم�کاری در زمینه نویس�ندگی، 
گویندگی، بازیگری، گزارش�گری و س�اخت موسیقی، 
استقبال دانش�جویان چگونه بوده اس�ت؟ کم، زیاد یا 

درحد انتظار؟
همانگونه که پیش بینی می کردیم اس��تقبال بی نظیر بود و 
من از همه دانش��جویانی که تا به امروز هم��راه بارانی کانون 
صدای باران نش��ده اند دعوت می کن��م تا هنوز فرصت باقی 

است بیایند و به جمع ما بپیوندند.

عالق�ه مندان از چه طریق ویا بر روی چه فرکانس�ی و 
درچه ساعت هایی می توانند شنونده برنامه های شما 

باشند؟
براساس برنامه ریزی انجام شده ، رادیو صدای باران برای 
پخ��ش برنامه های خود در چهار عرص��ه برنامه ریزی 

کرده است.
محوط��ه   و  مس��جد   

اطراف آن؛
  سلف و بوفه ها؛

  اتوبوس های داخل دانشگاه؛
 محوطه اصلی دانشگاه؛

موض��وع هرک��دام ازاین برنامه ها متناس��ب ب��ا مکان پخش 
می باش��د و ساعت های پخش رادیو س��لف و رادیو دانشگاه 
درمحدوده زمان اس��تراحت دانشجویان اس��ت رادیو اتوبوس 
زمان خاص��ی برای پخش ندارد و درواق��ع زمانی که اتوبوس 
 حرک��ت می کند، برنامه ش��روع می ش��ودو در ای��ن مورد به 
گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که وقتی اتوبوس به مقصد می 
رسد برنامه هم به پایان می رسد و در واقع درمدت زمان کوتاه 

بهترین بهره وری را خواهیم داشت.
 الزم ب��ه ذکراس��ت این برنام��ه ها از قبل در اس��تودیو ضبط 

می شود و منحصراً دانشجویی است.

اس�تودیو و دیگر امکانات ش�ما درکجا مس�تقر شده و 
نحوه تهیه برنامه های ضبط ش�ده یا زنده صدای باران 

چگونه است؟
استودیو و محل ضبط برنامه ها خارج از دانشگاه است و دست 
کم تا یک سال آینده قصد داریم، برنامه ها را به صورت ضبط 
ش��ده ارائه کنیم و پس از آن با تحلیل شرایط اگراین توانایی 
را در دانشجویان ببینیم، برنامه هایی به صورت زنده نیز تهیه 

و پخش خواهد شد.

از  دانش�گاه درحمای�ت   نح�وه هم�کاری مس�ئوالن 
راه اندازی این کانون رادیویی چگونه بوده اس�ت و چه 

کسانی بیشترین همکاری را با شما داشته اند؟
می ش��ود گفت که همه مس��ئوالن دانش��گاه برای این کانون 
زحم��ت کش��یده اند و از م��ا حمایت کرده اند م��ن به عنوان 
دبیرکان��ون و به نمایندگانی از س��وی همه دس��ت اندرکاران 
کانون از همه مس��ئوالن محترم تشکر می کنم واگر قرار باشد 
 نامی از کس��انی که بیش��ترین مساعدت را داش��ته اند ببریم 
م��ی توانم ب��ه جناب آق��ای دکتر فروغ��ی رئیس دانش��گاه، 
دکتراس��ماعیلی معاون فرهنگی، دکترحی��دری معاون مالی 
اداری دانش��گاه،آقای مهندس حس��ن زاده مدی��ر کل اداری، 
آقای کمالی مدیرامور فوق برنامه ، آقای فرهنگ مدیرحراست 
دانشگاه و ... اشاره کنم واز لطف و بزرگواری آنان قدردانی کنم.

چ�ه راهبردهای�ی ب�رای آینده ای�ن کان�ون طراحی و 
تصویب شده است؟

این راهبردها شامل دوبخش کوتاه مدت و بلند مدت است.
درچش��م انداز کوتاه مدت کانون رادیویی دانش��جویی صدای 
ب��اران، قصد داریم تا به ی��اری خداوند متعال اس��تعدادهای 
دانش��جویان عزیر را کش��ف و شناس��ایی کنی��م و در زمینه 
های فرهنگی، هنری و ... به تناس��ب از آن اس��تفاده کنیم و 
 همچنین جشنواره های مختلف رادیویی را برنامه ریزی و اجرا 

کنیم.
در بخش چش��م ان��داز بلند م��دت، برنامه ریزی ک��رده ایم 
ت��ا تولیدات و پوش��ش این کان��ون تنها محدود به دانش��گاه 
آزاداس��امی واحد خوراسگان )اصفهان( نباشد و در واقع این 
دانشگاه مولد این طرح باشد و ما بتوانیم برنامه های رادیویی 
دانش��جویی را با مدیریت و محوریت این دانش��گاه برای تمام 
دانشگاه ها داشته باش��یم. همچنین در بخش جشنواره های 

رادیویی آنها را در گستره استانی و کشوری برگزار کنیم.

آیا فک�ر می کنید دانش�جویان به عن�وان گروه هدف 
اصلی برنامه های ش�ما استقبال خوبی از برنامه هایتان 

داشته باشند؟
حتماً این طوراس��ت چرا که ما به دنبال این هس��تیم تا شور 
و نش��اط و علم و فرهنگ را از طریق این رادیو افزایش دهیم 
 اگ��ر دراین کار موفق ش��ویم به طور طبیع��ی جاذبه ها زیاد 
می ش��ود و به جرات می توانم بگویم، وقت��ی برنامه ها برای 
نصب روی س��ایت کانون قرار بگیرد به غیراز دانشجویان این 
دانش��گاه مخاطبان دیگری از دانش��گاه های مختلف و حتی  
افراد ع��ادی از کوچک و بزرگ، پیر و جوان در زمره تعامل با 

ما قرار خواهند گرفت.

صدای دانشجو  صدای بـاران 

اشاره :
معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسامی واحد 
خوراسگان )اصفهان( با هدف رشد و بالندگی 
استعدادهای فرهنگی و هنری دانشجویان و 
تقوی��ت مهارت های آنان در زمینه های مورد 
عاقه، اقدام به تشکیل کانون های تخصصی 

فرهنگی و هنری کرده است. 

یکی از این تشکل ها، کانون رادیویی صدای 
باران اس��ت که ب��رای اولین ب��ار راه اندازی 
می ش��ود و دانشجویانی را که در زمینه های 
نویسندگی، گویندگی، بازیگری، گزارشگری، 
س��اخت موس��یقی و ...  عاقه مند هس��تند 
پوش��ش می ده��د و در حوزه اطاع رس��انی 

داخلی نیز به ایفای نقش می پردازد. 

این کانون رادیویی برای اولین بار در سطح 
دانشگاه ها راه اندازی شده و هدف اصلی 
راه اندازی رادیو دانشگاه آشنایی مخاطبان 

فضای مجازی با دستاوردهای علمی، آموزشی، 
پژوهشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسامی 

واحد خوراسگان)اصفهان( همچنین تعامل با 
پژوهشگران، محققان و دانشگاهیان فارسی 

زبان سراسر جهان و اطاع رسانی در مورد 
موضوعات روز دانشگاه به دور از هر گونه 

جهت گیری سلیقه ای است.

در بخش چشم انداز بلند مدت رادیو باران 
برنامه ریزی کرده ایم تا تولیدات و پوشش 

این کانون تنها محدود به دانشگاه آزاد 
اسامی واحد خوراسگان)اصفهان( نباشد و 
در واقع این دانشگاه مولد این طرح باشد 

و ما بتوانیم برنامه های رادیویی دانشجویی 
را با مدیریت و محوریت این دانشگاه برای 

تمام دانشگاه ها داشته باشیم. همچنین 
در بخش جشنواره های رادیویی آنها را در 

گستره استانی و کشوری برگزار کنیم.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  یازدهم
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آیا تاکنون ب��ه این موضوع فکر کرده اید که هنگام 
مطالع��ه از چ��ه روش��ی اس��تفاده می کنید؟ یک 
روش مطالع��ه صحیح و اصولی می تواند بس��یاری 
از مش��کات تحصیلی را از بین ببرد. بررسی های 
به عمل آمده گویای آن اس��ت ک��ه افرادی که در 
زمین��ه تحصیل موف��ق بوده ان��د، روش صحیحی 
برای مطالعه داشتند. یادگیری مسئله ای است که 
 در سراس��ر طول زندگی انس��ان به ویژه در دوران 
دانش آموزی و دانشجویی اهمیت زیادی دارد. چرا 
که دانش آموزان و دانش��جویان همیشه در معرض 
امتحان و آزمون قرار دارند و موفقیت در آن آرزوی 

بزرگشان است.
شاید به افرادی برخورده باشید که می گویند: همه 
کتاب ها و جزوه ه��ا را می خوانم، اما موقع امتحان 
آنه��ا را فرام��وش می کنم، یا من اس��تعداد درس 
خوان��دن را ن��دارم، چون با اینکه هم��ه مطالب را 
می خوانم اما همیش��ه نمراتم پایین اس��ت و یا ... . 
بس��یاری از اینگونه مشکات به نداشتن یک روش 
صحیح برای مطالعه ب��از می گردد. عده ای فقط به 
حفظ کردن مطال��ب اکتفا می کنند، به طوری که 
یادگی��ری معنا و مفاهیم را از نظ��ر دور می دارند. 
این امر موجب فراموش شدن مطالب بعد از مدتی 
می ش��ود، در واقع آنچه اهمیت دارد یادگیری معنا 
و مفهوم اس��ت، چیزی که نمی توانیم و نباید از آن 

دور باشیم.
ب��رای آنک��ه مطلب��ی کام��ا آموخته ش��ده و با 
اندوخته های پیش��ین پیوند یاب��د، باید حتما معنا 
داش��ته باش��د، در این صورت احتم��ال یادگیری، 
بیش��تر و احتم��ال فراموش��ی کمتر خواهد ش��د. 
بنابرای��ن قب��ل از اینکه خود را محک��وم کنیم به 
نداش��تن اس��تعداد درس خواندن، کمبود هوش، 
کمب��ود عاقه، عدم تونایی و س��ایر م��وارد، بهتر 
اس��ت نواقص خود را در مطالعه کردن بیابیم و به 
اصط��اح آنها بپردازیم. در اینصورت به لذت درس 
خواندن پی خواهیم برد. اولین قدم در این راس��تا 
آن اس��ت با اندکی تفکر عادت های نامطلوب خود 
را در مطالعه یافته و س��پس ع��ادت های مطلوب 

جایگزین آن گردد.
برای تغییر ع�ادات مطالعه مراحل زیر را باید 

در نظر گرفت:
آگاهی درباره موض��وع، عاقه، ارزیابی اطاعات به 
دست آمده با در نظر گرفتن موقعیت های موجود، 
 مطابق��ت خ��ود با فکر ت��ازه و اختی��ار و قبول آن

انواع روشهای مطالعه 
 روش پ�س ختام: این روش یکی از مهمترین 
و معروف ترین روش��ه ای بهس��ازی حافظه است. 
 )PQ4R( نام این روش همانند نام انگلیس��ی آن

متشکل از حروف اول شش مرحله آن است.
 مراح�ل پیش خوانی: در این مرحله کتاب یا 
مطلب به صورت ی��ک مطالعه اجمالی و مقدماتی 
مطالعه ش��ود. از جمله موارد ای��ن مرحله خواندن 
عن��وان فصل ها، خواندن س��طحی فص��ل، توجه 
ب��ه تصاویر، خش ه��ای اصلی و فرع��ی و خاصه 
فصل ها می باش��د. ه��دف در این مرحل��ه یافتن 
ی��ک دید کلی نس��بت ب��ه کتاب و ارتب��اط دادن 
 بخ��ش های مختلف کت��اب با یکدیگر می باش��د.
 مرحله س�ؤال کردن: پس از مطالعه اجمالی 
موضوعات و نکات اصلی، به طرح س��ؤال در مورد 
آنه��ا بپردازید. این کار باعث افزایش دقت و تمرکز 

فکر و سرعت و سهولت یادگیری می گردد.
 مرحل�ه خوان�دن:در این مرحل��ه به خواندن 

دقی��ق و کامل مطالب کت��اب پرداخته، که هدف 
فهمیدن کلیات و جزئیات مطالب و نیز پاسخگویی 
به سؤاالت مرحله قبل می باشد. در مرحله خواندن 
ب��رای فهم بهتر مطالب می ت��وان از کارهایی مثل 
یادداشت برداری، عامت گذاری و خاصه نویسی 

بهره جست.
 مرحله تفک�ر: در این مرحله هنگام خواندن، 
س��اختن سؤال ها، و ایجاد ارتباط بین دانسته های 
خود، درباره مطلب فکر کنید. در این مورد نیز مهم 
ترین اصل همان بسط معنایی است. بسط معنایی 
ممکن است در مراحل پنجم و ششم نیز یعنی در 
مراحل از حفظ گفتنی و مرور کردن نقشی داشته 

باشد.
 مرحل�ه از حفظ گفتن: در ای��ن مرحله باید 
ب��دون مراجع��ه به کت��اب و از حفظ ب��ه یادآوری 
مطالب خوانده ش��ده پرداخته ش��ود و ب��ار دیگر 
به س��ؤاالتی که خ��ود فرد طرح کرده بود پاس��خ 
ده��د. در اینج��ا بای��د مطال��ب آموخته ش��ده را 
 در قال��ب کلم��ات ب��رای خ��ود ک��رده، در غی��ر 
این صورت الزم است که مجددا به خواندن مطالبی 
که آموخته نش��ده پرداخته ش��ود. مرحله از حفظ 
گفتنی در پای��ان هر بخش انجام می گیرد و وقتی 
بخ��ش های ی��ک فصل به اتمام رس��ید به مرحله 
 بعد، یعنی م��رور کردن یا آزمون وارد می ش��ویم.

 مرحل�ه مرور کردن: ای��ن مرحله، که مرحله 
آزم��ون نی��ز می باش��د، در پایان هر فص��ل انجام 
می گی��رد. در اینجا ب��ه مرور موضوع��ات اصلی و 
نکات مهم و نیز ارتباط مفاهیم مختلف به یکدیگر 
پرداخت��ه و در صورت برخورد ب��ا موضوعات مورد 
اش��کال به مت��ن اصلی ی��ا مرجع مراجعه ش��ود. 
یک��ی از راه های کمک به این مرحله پاس��خگوئی 
به س��ئواالت و تمرینات پایان فصل اس��ت، اجرای 
این مرحله می تواند مقداری از اضطراب امتحان را 

کاهش دهد.
روش دقیق خوانی: ه��دف از این مرحله این 
اس��ت که مطال��ب کامل و دقیق درک ش��ده و به 
صورتی سازمان یافته و منظم در حافظه نگهداری 
ش��ود. برخی از فنون موجود که می تواند به روش 

دقیق خوانی کمک کند عبارتند از:
تکنی�ک خالصه ب�رداری: به نوش��تن عبارت، 
 مفاهی��م و موضوع��ات کلی��دی مت��ن پرداخته، 
به ط��وری که در م��رور مطالب، با ن��گاه کردن و 
خوان��دن خاصه ها، همه مطالب خوانده ش��ده را 
یادآوری کند. یک روش بس��یار مطلوب این است 

که از خاصه ها نیز دوباره خاصه برداری شود.
تکنیک سازماندهی مطالب: این تکنیک باعث 
افزای��ش درک و س��رعت یادگیری و س��هولت در 

بازیابی مطالب آموخته شده می شود. 
برای س��ازماندهی مطالب اس��تخراج سه بخش از 

متن اصلی مورد مطالعه الزم است که عبارتند از:
موضوع اصلی: موضوعی که تمامی مطالب را در بر 
می گیرد و بقیه مطالب حول و حوش آن می چرخد.

نکته های اصلی: خطوط و اندیشه های اصلی و مهم 
هستند که در مجموع موضوع اصلی را می سازند و 

از صراحت بیشتری برخوردار است.
نکات جزئ��ی: اطاع��ات جزئی تر هس��تند که به 
صورت مثالها، نمونه ها، عک��س و تصویر اطاعات 

واقعی مطرح می گردند.
تکنی�ک عالم�ت گ�ذاری در مت�ن: در ای��ن 
تکنیک عامت هایی را ب��ر روی متن اصلی انجام 
داده، از قبیل عامت گذاری به ش��کلهای مختلف 

در متن، خط کش��یدن زیر عبارات مهم، حاش��یه 
نویس��ی و ...، این موارد بس��ته به صلیقه های افراد 
 متفاوت می باش��د. اما نکته مهم��ی که در هر نوع 
عامت گذاری حائز اهمیت است این است که، بهتر 
است همانند تکنیک سازمان دهی، مطالب را در سه 
دسته مجزا )موضوع اصلی، نکته اصلی، موارد جزئی( 
 قرار داده و آنها را با عامتهای مختلف نشان دهید.

در کنار روش مطالعه عوامل محیطی نیز در میزان 
یادگیری تأثیر دارد. یک محیط مناسب باعث توجه 

و تمرکز بهتر و بیشتری می شود.
 حذف عوامل مزاحم فکری: مواردی هس��ت 
ک��ه بخ��ش عظیمی از وق��ت و فعالی��ت ذهنی را 
موضوعاتی به خود مشغول می دارند که هیچ رابطه 
با موضوع ندارند، موضوعاتی مانند: رفتار معلمان و 
اس��تادان، افزایش ش��هریه و نوع رفت و آمد و … 
برخی از موضوعاتی هس��تند که موقع مطالعه اگر 
به آنها فکر شود از کارایی مطالعه می کاهد. برخی 
حتی خیال پردازی هایشان را موقع مطالعه انجام 
می دهند؛ که به شدت فکر را آشفته کرده و تمرکز 
را از بین می برد. توصیه کلی این است که اگر ذهن 
خود را از افکار مختلف پاک کنید تا بر روی موضوع 
مورد مطالعه تمرکز کنید، مطالعه را کنار بگذارید و 
زمانی مطالعه را شروع کنید که سرحال، عاقمند 

و متمرکز هستید.
 فراهم کردن محیط مناسب: محل و مکانی 
که مطالعه در آنجا انجام می شود باید مناسب باشد. 
منظور از محل مناسب مکانی است که آرام، ساکت 
و دور از عوام��ل مزاحم محیطی باش��د، این باعث 
تمرکز بهتر روی موضوع مطالعه می ش��ود. بعضی 
افراد محل و زمانی را برای مطالعه انتخاب می کنند 
که بس��یار ش��لوغ و پر سرو صدا اس��ت و بعضی از 
افراد رختخواب را برای مطالعه انتخاب می کنند و 
توقع یادگیری س��طح مطلوب را دارند، ولی از این 
حقیقت غافلند ک��ه این محلها بدترین محل برای 

مطالعه است.
 بارها ش��نیده ایم ک��ه دانش آموز یا دانش��جویی 
می گوید:)) دیگرحال و حوصله خواندن این کتاب 
را ندارم ((یا ))آنقدر از این کتاب خس��ته ش��ده ام 
که قاب��ل گفتن نیس��ت((ویا ))هرچقدرمی خوانم 
مث��ل اینکه کمت��ر یاد می گیریم(( و ی��ا ))10 بار 
خواندم و تکرار کردم ول��ی بازهم یاد نگرفتم(( به 
راستی مشکل چیس��ت؟ آیا برای یادگیری درس 
واقعا” باید 10 ب��ار کتاب را خواند؟ آیا باید دروس 
خود را پش��ت س��رهم مرورکرد؟ وآیا بایدده ها بار 
درس راتکرارکرد تا یادگرفت؟ مطمئنا” اگر چنین 
باش��د، مطالعه کاری س��خت و طاقت فرسا است. 
اما واقعیت چیزی دیگر اس��ت. واقعیت آن اس��ت 
که این گ��روه از فراگی��ران، روش صحیح مطالعه 
را نمی دانند و متاس��فانه در مدرس��ه و دانش��گاه 
ه��م چیزی راج��ع به چگون��ه درس خواندن نمی 
آموزند. یادگیری و مطالع��ه، رابطه ای تنگاتنگ و 
مس��تقیم با یکدیگر دارند، تا جای��ی که می توان 
این دو را الزم و ملزوم یکدیگر دانست. برای اینکه 
 می��زان یادگیری افزایش یاب��د باید قبل از هرچیز 

مطالعه ای فعال و پویا داشت.
شیوه صحیح مطالعه،چهار مزیت عمده زیر را 

به دنبال دارد:
1-زمان مطالعه را کاهش می دهد.

2- میزان یادگیری را افزایش می دهد .
3-م��دت نگهداری مطالب در حافظه را طوالنی تر 

می کند.

4- به خاطر سپاری اطاعات را آسان تر می سازد.
ب��رای داش��تن مطالع��ه ای فع��ال وپویا نوش��تن 
نکات مهم درحین خواندن ضروری اس��ت تابرای 
مرورمطال��ب، دوب��اره کتاب رانخوان��ده ودر زمانی 
کوتاه از روی یادداش��ت های خود مطالب را مرور 
کرد. یادداش��ت برداری، بخش��ی مهم و حساس از 
مطالعه اس��ت که باید به آن توجهی خاص داشت. 
چ��ون موفقیت ش��ما را تا حدود زی��ادی تضمین 
خواهد ک��رد و مدت زمان الزم ب��رای یادگیری را 
کاهش خواهد داد. خواندن بدون یادداشت برداری 

یک علت مهم فراموشی است.
شش روش مطالعه:

خواندن بدون نوشتن، خط کشیدن زیرنکات مهم، 
حاش��یه نویس��ی، خاصه نویس��ی، کلید برداری، 

خاقیت و طرح شبکه ای مغز
1- خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه 
است. مطالعه فرآیندی فعال و پویا است وبرای نیل 
به این هدف باید از تم��ام حواس خود برای درک 
صحیح مطالب اس��تفاده کرد. باید با چشمان خود 
مطال��ب را خواند، باید در زمان مورد نیاز مطالب را 
بلند بلند ادا کرد و نکات مهم را یادداش��ت کرد تا 
هم با مطالب مورد مطالعه درگیر ش��ده و حضوری 
فع��ال و همه جانبه در یادگیری داش��ت و هم در 
هنگام مورد نیاز، خصوصا” قبل از امتحان، بتوان از 
روی نوشته ها مرور کرد و خیلی سریع مطالب مهم 

را مجددا” به خاطر سپرد .
2- خط کش�یدن زی�ر نکات مه�م: این روش 
ش��اید نس��بت به روش قبلی بهتر است ولی روش 
کاملی برای مطالعه نیس��ت چ��را که در این روش 
بعض��ی از افراد به ج��ای آنکه تمرک��ز و توجه به 
یادگیری و درک مطالب داش��ته باش��ند ذهنشان 
معط��وف به خ��ط کش��یدن زیر ن��کات مهم می 
گ��ردد. حداق��ل روش صحیح خط کش��یدن زیر 
نکات مهم به این صورت اس��ت ک��ه ابتدا مطالب 
را بخوانند و مفهوم را کاما” درک کنند و س��پس 
زیر نکات مهم خط بکش��ند نه آنک��ه در کتاب به 
 دنبال نکات مهم بگردند تا زیر آن را خط بکش��ند.

3- حاشیه نویسی: این روش نسبت به دو روش 
قبلی بهتر است ولی باز هم روشی کامل برای درک 
عمیق مطالب و خواندن کتب درس��ی نیست ولی 
می تواند ب��رای یادگیری مطالبی ک��ه از اهمیتی 

چندان برخوردار نیستند مورد استفاده قرار گیرد.
4- خالصه نویس�ی: در این روش ش��ما مطالب 
را م��ی خوانی��د و آنچ��ه را که درک ک��رده اید به 
صورت خاصه در دفتری یادداش��ت می کنید که 
این روش برای مطالعه مناس��ب اس��ت و از روش 
ه��ای قبلی بهتر می باش��د چرا ک��ه در این روش 
 ابتدا مطالب را درک کرده س��پس آنها را یادداشت 
 می کنید اما بازهم بهترین روش برای خواندن نیست.

5- کلی�د برداری:کلید برداری روش��ی بس��یار 
مناس��ب برای خواندن و نوش��تن نکات مهم است. 
در این روش ش��ما بعد از درک مطالب، به صورت 
کلیدی نکات مهم را یادداشت می کنید و در واقع 
کلمه کلی��دی کوتاه ترین، راح��ت ترین، بهترین 
وپرمعن��ی ترین کلمه ای اس��ت که ب��ا دیدن آن، 
 مفهوم جمله تداعی شده و به خاطر آورده می شود .

6- خالقیت و طرح ش�بکه ای مغز: این روش 
بهترین ش��یوه برای یادگی��ری خصوصا” فراگیری 
مطالب درسی اس��ت. در این روش شما مطالب را 
م��ی خوانید بعد از درک حقیق��ی آنها نکات مهم 
را ب��ه زبان خودتان و به صورت کلیدی یادداش��ت 

می کنید و س��پس کلمات کلی��دی را روی طرح 
ش��بکه ای مغز می نویس��ید ) در واقع نوشته های 
 خ��ود را ب��ه بهترین ش��کل ممکن س��ازماندهی 
 م��ی کنید و ن��کات اصل��ی و فرعی را مش��خص 
م��ی کنید( تا در دفعات بعد به جای دوباره خوانی 
کت��اب، فقط به طرح ش��بکه ای مراجعه کرده وبا 
دیدن کلمات کلیدی نوشته شده روی طرح شبکه 
ای مغز، آنها را خیلی سریع مرور کنید . این روش 
درصد موفقیت تحصیلی ش��ما را تا حدود بس��یار 
زیادی افزایش می دهد و درس خواندن را بس��یار 
آسان می کند. و بازده مطالعه را افزایش می دهد.

شرایط مطالعه
به کارگیری شرایط مطالعه یعنی بهره وری بیشتر 

از مطالعه 
ش��رایط مطالعه، مواردی هس��تند که با دانستن، 
 ب��ه کارگی��ری و یا فراه��م نمودن آنه��ا، می توان 
مطالعه ای مفیدتر با بازدهی باالتر داشت و در واقع 
این ش��رایط به ش��ما می آموزند که قبل از شروع 
مطالعه چه اصولی را به کار گیرید، در حین مطالعه 
چه م��واردی را فراهم س��ازید و چگونه به اهداف 
مطالعاتی خود برس��ید و با دانستن آنها می توانید 
با آگاهی بیش��تری درس خوان��دن را آغاز کنید و 

مطالعه ای فعالتر داشته باشید
1- آغاز درس�ت: برای موفقی��ت در مطالعه،باید 

درست آغازکنید.
2- برنامه ری�زی: یکی از عوامل اصلی موفقیت، 

داشتن برنامه منظم است .
3- نظم و ترتیب: اساس هر سازمانی به نظم آن 

بستگی دارد.
4-حفظ آرامش: آرامش، ضمیر ناخود آگاه را پویا 

و فعال می کند.
5- استفاده صحیح از وقت: بنیامین فرانکلین، 
))آیا زندگی را دوس��ت دارید؟ پ��س وقت را تلف 

نکنید زیرا زندگی از وقت تشکیل شده است .((
6- س�المتی و تندرستی: عقل س��الم در بدن 

سالم است.
7- تغذیه مناسب: تغذیه صحیح نقش مهمی در 

سامتی دارد.
8 – ورزش: ورزش کلید عمر طوالنی است.

9-خ�واب کافی: خ��واب فراگی��ری و حافظه را 
تقویت می کند.

10 –درک مطلب: آنچه در حافظه بلند مدت باقی 
می ماند، یعنی مطالب است.

چندتوصیه مهم ک�ه بایدفراگیران علم ازآن 
مطلع باش�ند.1- حداکث��ر زمانی ک��ه افراد می 
توانن��د فکر خ��ود را روی موضوعی متمرکز کنند 
بیش از 30 دقیقه نیس��ت، یعنی باید س��عی شود 
حدود 30 دقیقه ب��ر یک مطلب تمرکز نموده و یا 
مطالعه داشت و حدود 10 الی 15 دقیقه استراحت 
 ک��رد س��پس با همی��ن روال ش��روع ب��ه مطالعه 

کرد.
2- پی��ش از مطالع��ه از ص��رف غذاه��ای چرب و 
س��نگین خ��ودداری کنید. و چند س��اعت پس از 
صرف غذا مطالعه نمائید چون پس از صرف غذای 
سنگین بیشتر جریان خون متوجه دستگاه گوارش 
می ش��ود تا به هضم و جذب غذا کمک کند و لذا 
خون رس��انی به مغز کاهش می یاب��د و از قدرت 
تفکر و تمرکز کاس��ته می شود. از مصرف دارو هم 
خ��ودداری فرمائید همچنی��ن غذاهای آردی مثل 
ن��ان و قندی قدرت ادراک و تمرکز را کم می کند 

نوشابه های گازدارهم همین طور هستند.

روش های مطالعه درست برای موفقیت در امتحان
اشاره:

امتح��ان در نظام آموزش��ی ما از س��ال های دبس��تان ت��ا پایان 

دانش��گاه معموال دلهره آور اس��ت و چالشی که دانش آموزان و 
دانشجویان گرفتار آن هستند و همین مساله سبب می شود تا 
ش��رکت کنندگان در امتحانات احیانا نتوانند از تمام دانس��تنی 
های خود اس��تفاده کنند و گاهی مطالبی را هم که می دانند غلط 

پاسخ می دهند.
عل��م روان شناس��ی، در ارتب��اط ب��ا مطالعه درس��ت و اثر بخش 
توصی��ه های متع��ددی دارد که در آس��تانه امتحانات پایان ترم 

دانشجویان به مواردی از آن اشاره می کنیم.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  یازدهم 
15 اردیبهشت ماه 1392

اشاره:
دانش��گاه بزرگی به وس��عت واحد خوراس��گان)اصفهان( که هر بخش آن مقتضیات خاص خود را دارد و به لحاظ فنی از حساس��یت و 
پیچیدگی های ویژه ای برخوردار اس��ت، نیازمند تأسیس��اتی اس��ت که هم به لحاظ فناوری و دانش فنی، روز آمد و پیش��رفته باشد 
و هم از نظر امکانات و دس��تگاه های به کارگرفته ش��ده پاس��خگوی نیازهای دانشگاه باش��د. این شبکه گسترده نیازمند یک طراحی 
جامع در حوزه تأسیس��ات اس��ت. برای آشنایی با ویژگی تأسیساتی این واحد  دانشگاهی از آقای مهندس موسوی مشاور تأسیساتی 
دانش��گاه خواس��تیم تا به طور کامل مشخصات این حوزه را تش��ریح کند که در این بخش اول به تشریح تأسیسات و امکانات شبکه 

برق رسانی دانشگاه می پردازیم.

امتیازات شبکه برق رسانی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(

 انرژی الکتریکی مورد نیاز دانش��گاه 17 سال قبل 
به می��زان 1500 کیلووات از ش��رکت توزیع برق 

منطقه ای اصفهان خریداری شده است.
ای��ن انرژی با ولتاژ 20 کیل��و ولت در ابتدای درب 
خروجی دانشگاه، در داخل ساختمان پست پاساژ 

به دانشگاه تحویل می شود.
و   )G.T( جری��ان  ترانس��فورماتور  دس��تگاه   3
 3 دس��تگاه ترانس��فورماتور ولت��اژ )P.T ( ب��رای 
اندازه گیری انرژی الکتریکی به وسیله کنتوراکتیو 

و راکتیو در داخل پست پاساژ نصب شده است.
کنتورهای اکتیو و راکتیو، انرژی الکتریکی را اندازه 
می گیرند و مبل��غ مربوط به هزینه آن همه ماهه 
توسط قبض های صادرشده از سوی شرکت توزیع 

برق اصفهان ازطریق بانک پرداخت می شود.
ان��رژی الکتریکی 20 کیلو ولت توس��ط کابل های 
کراس لینک از پس��ت پاس��اژ به داخل دانش��گاه 
)قس��مت مرکز دانشگاه( هدایت می شود و توسط 
2 دستگاه ترانسفورماتور که قدرت هر کدام 1000 
کیلوولت آمپر می باش��د به ولتاژ 400 ولت تبدیل 

می شود.
برق مورد نیاز دانش��گاه تاکنون ب��ه میزان 1300 
کیلووات دراوج بار مصرف شده و هنوز مقدار 200 
کیلووات برای ساختمان های درحال ساخت باقی 

مانده است.
ب��رای قطع و وصل و حفاظت انرژی الکتریکی 20 
کیلووات، از کلیدهای سکسیونر و دژنگتور و برای 
حفاظ��ت ترانس��فورماتور ق��درت، از رله بوفهتس 

وترمومتر استفاده می شود.
ولتاژ فش��ار ضعیف 400 ولت توس��ط کابل هایی 

به س��اختمان ه��ا و تابلوهای ب��رق توزیع هدایت 
می ش��ود. از آنجا که تمام دستگاه هایی که انرژی 
الکتریک��ی نیاز دارند مانند چراغ های روش��نایی، 
دستگاه های آزمایش��گاهی، موتورهای الکتریکی، 
موتورخان��ه ه��ا، س��ردخانه وتمام دس��تگاه های 
 برقی به وس��یله این کابل ها به منبع انرژی وصل 
می شوند؛ سطح مقطع کابل ها به گونه ای انتخاب 
شده است که افت ولتاژ، از حد مجاز تجاوز نکند و 
طرح های توسعه را هم تا اندازه ای پاسخ گو باشد.

برق ورودی به دانشگاه احتمال دارد در اثر حوادث 
مختلف قطع شود، برای تامین انرژی الکتریکی در 
این وضعیت از 2 دس��تگاه دیزل ژنراتور )دیزل ها 
کامنز، ژنراتور، مارکون و استانفورد( که در نزدیکی  
پس��ت برق نصب شده است و همیشه آماده به کار 

هستند استفاده می شود.
ای��ن دیزل ژنراتورها قادرند ب��ه طور عملی 1000 
کیل��ووات برق را در مواقع م��ورد نیاز تا یک هفته 
تامین کنند که قطعی برق بیش ازاین مدت بسیار 

بعید است.
نگهداری از سیس��تم برق 20 کیلووات و برق فشار 
ضعیف و سیس��تم دیزل ژنراتورها به عهده پرسنل 

دانشگاه می باشد.
به علت گس��تردگی فضای دانش��گاه در محدوده  
حدود 75 هکت��ار، نیاز به روش��نایی خیابان ها و 
اطراف ساختمان ها است که این روشنایی توسط 
چراغ های الک پش��تی با المپ بخار سدیم تامین 

می شود.
قابل ذکراست که المپ بخار سدیم ازنظر راندمان، 
عمر مفید و قیمت از بهترین المپ ها به حس��اب 

 م��ی آید. روش��نایی داخل س��اختمان ها توس��ط 
 المپ ه��ای فلورس��نت 40 وات و 20 وات تامین 
می ش��ود. چون المپ های کم مصرف موجود در 
بازار ایجاد هارمونیک می کند، سعی شده است که 
از این نوع المپ ها به صورت محدود استفاده شود. 
در داخل تمام چراغ های فلورسنت از خازن جبران 

کننده ضریب قدرت استفاده شده است.
کنترل بار راکتیو: به علت وجود ترانس��فورماتور 
س��لف ) باس��ت( و موتوره��ای الکتریکی جریان 
ش��بکه برق، از ولت��اژ عقب افت��اده و باعث ایجاد 
قدرت راکتیو می شود که این قدرت باید به وسیله 
خ��ازن ازبین برود. درتمام چراغ های فلورس��نت، 
خازن جبران کننده بار راکتیو نصب ش��ده اس��ت. 
برای س��ایر مصرف کننده ه��ا، 2 عدد بانک خازن 
در پست های برق به میزان حدود 600 کیلو ولت 

آمپر راکتیو نصب شده است.
خازن ها توس��ط رگوالتور و کنتاکتور به طور دایم 
در م��دار، کم و زیاد می ش��وند به ط��وری که بار 
 راکتی��و تقریباً صفر و جریان و ولتاژ با هم، هم فاز 

می باشند.
سیس�تم ارت: تمام س��اختمان ه��ا و پریزهای 
 برق دس��تگاه های برقی، به سیس��تم ارت متصل 
اس��ت. این سیس��تم توسط سیم مس��ی با سطح 
مقطع اس��تاندارد ایجاد می ش��ود. سیم مذکور به 
صفحه مس��ی با ابعاد70 در70 س��انتی متر که در 
داخل چاه ارت می باش��د وصل ش��ده اس��ت. چاه 
ارت به عمق 6 متر حفر شده واطراف صفحه مسی 
که ته چاه نصب ش��ده است، 250 کیلوگرم خاک 
بنتونت اکتیو ریخته شده و بقیه چاه توسط خاک 

زراعی پرش��ده اس��ت. به علت نبود ن��م، چاه ارت 
هرچند وقت یکبار توس��ط لول��ه ای که قبًا درآن 

کار گذاشته شده است مرطوب می شود.
اذان گ�وی اتوماتی�ک: دانش��گاه مجهز به یک 
سیس��تم اذان گوی اتوماتیک به قدرت 800 وات 
می باشد که تمام محوطه دانشگاه را ازنظر صوتی 

پوشش می دهد.
این دس��تگاه به ص��ورت خ��ودکار در هنگام وقت 
ش��رعی صب��ح، ظهر و مغرب ابتدا قرآن و س��پس 
 اذان را در محوطه دانش��گاه و ساختمان ها پخش 

می کند.
سیس�تم تلفن: دانش��گاه دارای 150 خط تلفن 
شهری اس��ت که این خطوط توس��ط کابل نوری 
به وس��یله اداره مخابرات در مرکز مخابرات تحویل 

دانشگاه می شود.
در داخل مرکز مخابرات یک دستگاه تلفن سانترال 
PCM  2000  ب��ا 700 خط تلفن داخلی و 100 
خط تلفن خارجی مشغول به کار است که به وسیله 
اضافه کردن کارت های مخصوص این دس��تگاه تا 
2000 ش��ماره قابل توسعه می باشد. این مرکز به 
همراه کابل های تلفن و کافوی های تلفن، قسمت 
های مختلف دانشگاه را از نظر سیستم تلفن های 

داخلی و خارجی تامین می کند.
در دانش��گاه دس��تگاه های��ی وج��ود دارد ک��ه 
 نبای��د ب��رق آنها به هی��چ عنوان قطع ش��ود. این 
 U.P.S دس��تگاه ها از  برق ش��هر، دیزل ژنراتور و
اس��تفاده می کنند که دراین حال��ت برق اینگونه 
دستگاه ها به هیچ عنوان تا زمانی که U.P.S سالم 

باشد قطع نمی شود.
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 دیزل ژنراتور تابلو برق

 بانک خازن
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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 گیاه پزشکی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( 

  بارالها !
تو خالق سرایی هس��تی که فرش آن از گلستان صداقت 
مزین ش��ده است .... چنانکه گل های این گلستان تنها با عطر و 
بوی محبتت و طراوت انس��انیت، اشرف مخلوقات بودن را از آن 

خود کردند...
و س��کوت غرور را معراج فروتنی خویش نهادند و ساز نجابت را 

طنین انداز سرای ربوبیت برگزیدند ...
خداوندا! مرا هم الیق سرای خلقت گردان ....

مقدمات بس��یاری برای برگزار ش��دنش داشت، 
جش��ن دانش آموختگی را م��ی گوییم. به لطف 
پ��روردگار یکی  پس از دیگری موانع را پش��ت 
سر گذاشتیم که حال به بهانه چندخطی دوباره 
یادآور خاطرات باشیم، دوشنبه 2 اردیبهشت ماه 
92 ح��ول و حوش س��اعت 17  با صوت قرآن و 
سرود ملی و قدم مبارک عزیزانمان، خانواده ها و 
اساتید شروع شد مجری پرشوری داشتیم تا این 
حد که اواسط جش��ن احساس کردم انرژی اش 
همه را با هم پیوند زده، جشن با کام اساتیدمان 
رس��ماً  آغاز شد دکترجالی، دکتر بهداد و خانم 
دکتر مرتضایی نژاد و... دکتر جالی مثل همیشه 
با تعریف و تمجید از ما رویمان را س��فید کردند 
و جش��ن را تش��کری از پروردگار می دانس��تند 
 و تقدی��ری از اس��اتید و والدی��ن و نام��ش را 

دانش آموختگی گذاشتند. 
به این امید که هرگز از علم فارغ نباشیم.

دکتر به��داد، پدر عل��م گیاه پزش��کی و آبروی 
 رش��ته ما هستند جشن گرفتن را نشان موفقیت 
م��ی دانس��تند. از والدی��ن ک��ه راه آم��وزش را 
برایمان بازگذاش��تند تش��کر کردن��د و بهترین 

س��رمایه را برای هر مملکتی مغز می دانستند و 
 یادآور ش��دند که انسان و اشرف مخلوقات بودن 
 الزم��ه اش پ��اس داش��تن ای��ن نعم��ت اله��ی 

است. 
متأس��فانه به دلیل رش��ته آفات و حشرات مضر 
کش��اورزی، این انس��ان مجبور است به نوعی از 
ته س��فره این موجودات تغذیه کند که این اصًا 
به صاح نیست. از مهمترین مشکل دنیا گفتند 
وکلی��د قفل های بس��ته ای که در دس��ت یک 
گیاه پزش��ک است. دلیل ارزشمندی رشته ما را 

ارزشمندی سامت بشر دانستند. 
خان��م دکت��ر مرتضایی ن��ژاد رییس دانش��کده 
هم یادآور ش��دند امروز که ش��ما والدین بعد از 
روز ثبت ن��ام دوباره دور هم جمع ش��ده اید ما 
 مطمئناً دانشجویان را با دست پر به شما تحویل 
 م��ی دهی��م. اش��اره ای به هم��کاران ج��وان و 
 پ��ر ان��رژی داش��تند و پیشکس��وتان ب��ه ن��ام 

ایران زمین.
و اما دکت��ر امینی عزیز! از محبت دانش��جویان 
س��پاس داشتند و دعوتش��ان را لبیک گفتند، با 
تصویر ذهنی دانشجو شوق تدریس می گرفتند 

و رش��ته خود را نخود هر آش و قوت اس��اتید را 
به انجام رس��الت آموزش می دانستند. به گمانم 
ما هم شاگردان مهمان استاد هستیم به تاریخی 
مشابه 10 مهر روز فارغ التحصیلی ایشان، ماهم 
دل از این دانشگاه نمی کنیم. فرمودند: پس از 4 
سال ارزش ها و دل بستگی های جدیدی داریم 

به راستی که چنین است.
کام آخرش��ان انرژی مثبتی داشت که سالن را 
متحول کرد. کلیپ کودکی و ایام ناب جوانیمان 
از بهترین بخش های برنامه بود. خاصه جش��ن 
پروپیمانی داش��تیم تئاتر، موس��یقی س��نتی و 
پاپ  و اهدای جوای��ز و تقدیرنامه و عکس های 
یادگاری به همراه لوح اساتید که دوست داشتیم 
هدیه ای ویژه باش��د و چن��د خطی ازکام لوئی 
پاستور بود که روی قابی چرمی نوشته شده بود. 
و در آخر پذیرایی کوچکی به رسم میهمان نوازی 
 داشتیم و در حواشی جشن، فلش های پی درپی 
 دوربی��ن ب��ود ک��ه دوب��اره برایم��ان خاط��ره 

ساخت. 
 تقریب��اً تعدادم��ان  47 نف��ری م��ی ش��د و ب��ا 
خانواده ها و اس��اتید و پرسنل حدود 200 نفری 

بودیم. در تاالر بزرگ امیرکبیر،  جمع ما فضای 
زیادی را اش��غال نمی کرد اما ان��رژی مثبت ما 
تمام س��الن را احاطه کرده ب��ود و در آخر الزم 
اس��ت تشکر ویژه ای به رس��م ادب از دوستانی 
که در برگزاری جشن پا به پای هم تاش کردند  

داشته باشیم.
خانم ها: فرنوش ش��کرریزی، س��پیده کانتری، 

فرشته زعیمی، 
نیلوفر نیک فر، 
شیدا شریفی، 

شبنم محمودی، مهسا بکا، میترا بهمن یار.
آقای��ان: مهن��دس س��عید محم��دی، مهندس  
محسن گلش��اهی، مهندس مسعود شاهنظری، 

محمد رحیمی، رضا فرزاد

اسامی فارغ التحصیالن گیاه پزشکی 88
آقایان )از چپ به راست(

فری�د  فرارونی، علیرضا حس�نی رنجبر، مس�عود ش�اه نظری، 
محمد رحیمی، قادر گنجی، محس�ن گلش�اهی، سعیدمحمدی، 
ورودی  نبات�ات  اص�الح  و  کوپایی)زراع�ت  محم�د جواه�ری 
 86(، آرم�ان رئیس�یان، امی�د گوگونان�ی، مقداد خلی�ل پرور، 
 حمی�د ایرانپ�ور،  حس�ین رنجب�ر)در عک�س حضور ن�دارد(، 

رامین شمس )در عکس حضور ندارد(
خانم ها ) ردیف 2 از چپ به راست (

 مری�م فرجی، لیال یغمائی پور،  آرزو قاس�می، فرزانه موس�وی 
ش�یما منص�ور ن�ژاد، ح�وری ش�کوهی زاده، زین�ب محبوبی، 
س�هیال طلبی، فضیلت حاجی صادقیان، ش�یدا شریفی، فرزانه 
س�لیمیان، روش�نک بهرامی، فرن�وش ش�کرریزی الر، فرزانه 
 فرج�ی،  ش�بنم محم�ودی، آرزو نس�اج پ�ور، مین�و عمومی، 

فرحناز کرمی، مرضیه غضنفرپور
خانم ها)ردیف 3 از چپ به راست(

آزاده سجده، مریم پور جوهری، زهره دهقانی، شکوفه قاسم زاده، 
س�ارا باقری، طاهره مهرفری، س�پیده کالنتری، فرشته زعیمی، 
نیلوف�ر نیک ف�ر، میت�را بهمن ی�ار، الن�از آتش، مهس��ا بکاء، 
فریناز سلیمی، سیما جباری، رها بنکدار)در عکس حضور ندارد(

گزارش دانشجویی از خانم سپیده کانتری
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