
توسعه، وابسته به پژوهش است

پژوهش به معنای ژرف کاوی و رمز گشایی از اجزاء و پدیده هایی 
است که انسان به لطف الهی از مواهب آن برخوردار شده است. 

انسان به طور فطری نیاز به آموختن و آگاهی از باطن امور دارد و 
اس��باب آن هم در کیفیت آفرینش آدمی فراهم شده است. وقتی 
ما از نعمت احساس��ات و ادارکات برخورداری��م پس می توانیم به 
رازه��ای همه موجودات زنده و غیره زند ه دس��ت اندازی کنیم و 
حتی از کره خاکی فراتر برویم و دیگر منظومه های و س��یاره ها و 
س��تارات را بکاویم تا ثابت شود که رسد آدمی به جایی که به جز 

خدا نبیند. 
در نظام آموزشی ما در مراحل مقدماتی و متوسطه محور، آموزش 
اس��ت ولی از همان زمان که کس��وت دانش آموزی به دانشجویی 
ارتقاء می یابد نقش جویندگی، جوان را در متن پژوهش و جستجو 
و ت��اش قرار می دهد. در این مرحله دیگر همه علوم آماده و مهیا 
و در یک چارچوب معین در اختیار دانش��جو قرار نمی گیرد. حتی 
اعضای هیات علمی هم مختارند تا با رعایت س��رفصل های اصلی 
ه��ر درس به حیطه هایی وارد ش��وند که ش��اید همتایان آنان در 
کاس ها و دانشکده های دیگر به آن نپردازند چون اساساً با مقوله 
پژوهش نمی توان برخوردی کلیش��ه ای داش��ت. درست است که 
انتقال آموخته ها و یافته های یک نس��ل به نس��ل های بعدی زیر 
س��اخت دانشوری است و سبب گسترش دانایی درجامعه می شود 
اما نهال پژوهش در همین بس��تر کاشته می ش��ود تا قلمروهای 
جدیدی از دانس��تنی ها در چش��م انداز تاش انسان ها قرا رگیرد. 
با این نگاه گس��ترش علم از رس��الت های آموزش به شمار می آید 
و رمزگش��ایی و تعمیق و دس��ت یافتن به عل��وم جدید در حیطه 
پژوهش قرار دارد. لذا دانشگاه ها نقش پیشگامانه ای در این زمینه 
دارن��د چرا ک��ه کار تولید علم و فناوری در فض��ای آموزش عالی 
اتف��اق می افتد و دیگ��ر مراکز در واقع مص��رف کننده دانش های 
نوین هستند. چنین رویکرد عالمانه ای سبب شده تا برنامه ریزان 
آموزش عالی در فرآیند توس��عه همه جانبه کشور اهتمامی جدی 
به مقوله پژوهش در دانشگاه ها داشته باشند که همین عامل سبب 
ش��ده تا با افزایش اعتبارات پژوهشی در همه مراکز آموزش عالی 
زمینه های گس��ترش مطالعه فراهم شود. اگر مدارس ما و سیستم 
آم��وزش و پرورش بتواند عطش به فراگیری و یادگیری و ورود به 
عرصه های بکر و ناشناخته دانش را در ذهن و ضمیر دانش آموزان 
نهادینه کند و مطالعه و تحقیق را در س��رلوحه کار آنها قرار دهد 
می توان امیدوار بود که یک نهضت پژوهش��ی در آینده ای نزدیک 
در انتظ��ار دانش��گاه ها خواهد بود که همان خ��ود مقدمه پویایی 

کانون هایی است که ارتباط باواسطه ای با علم و فناوری دارند. 
بدون تردید نقش��ه جامع علمی کش��ور به ش��رطی در اجرا موفق 
خواهد ش��د که بر محور پژوهش و گس��ترش فرهنگ آن بنا شده 
باش��د و ما حتی با نگاهی اجمالی به پیش��رفت های ش��گرفی که 
در س��ال های اخیر به دس��ت آورده ایم در خواهی��م یافت که این 
دستاوردها نیز مولود پژوهش و مراکز تحقیقاتی است و هر جا که 
تحقیق جدی گرفته شده برآیند آن موفقیت های ارزشمند علمی 

و تکنولوژیکی بوده است. 
هفت��ه پژوهش وقتی مبارک ت��ر خواهد بود ک��ه بتوانیم تحقیق 
را در مت��ن مراکز آموزش عالی خود ق��رار دهیم اتفاق مهمی که 
خوش��بختانه دانشگاه آزاد اس��امی واحد اصفهان )خوراسگان( تا 

حدود زیادی به آن دست یافته است.
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 بدانيد كه بدون تحقيق، بدون نوآوري، بدون ژرف يابي در هيچ مقوله اي انسان 
نمي تواند به هدف هاي واال دست پيدا كند. اگر ژرف يابي و پژوهش نباشد; نتيجه اش 

يك جا ايستادن، در جا زدن و با دنياي پيرامون خود به تدريج بيگانه تر شدن است.
يك ملت، با اقتدار علمى است كه مى تواند سخن خود را به گوش همه  افراد دنيا 

برساند.
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 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  هفدهم
2 آذر ماه 1392

نخس��تین کارگاه آموزش��ی مشورتی 
فن��اوری  رش��د  مراک��ز  مدی��ران 
اس��امی  آزاد  دانش��گاه  واحده��ای 
سراسر کش��ور با موضوع تهیه برنامه 
کس��ب و کار و تجاری س��ازی نتایج 
 تحقیقات��ی و ارزش گ��ذاری فناوری 
 در تاری��خ ه��ای 13 و  14 آذر ماه با
 حض��ور مع��اون پژوه��ش و فناوری
واح��د  در  اس��امی،  آزاد  دانش��گاه 

اصفهان )خوراسگان( برگزار شد. 
مع��اون پژوه��ش و فن��اوری واح��د 
اصفهان)خوراس��گان( ب��ا اع��ام این 
خبر اف��زود:  ای��ن کارگاه آموزش��ی 
در روزهای چهارش��نبه و پنج ش��نبه 
هفت��ه ج��اری 13 و  14 آذر م��اه، 
بمنظور ارتقاء سطح توانمندی مراکز 
رش��د فناوری واحدهای دانشگاه آزاد 
اس��امی سراس��ر کش��ور با ش��رکت 
مدی��ران این مراکز و بعض��اً معاونین 
پژوهش��ی واحده��ا در این دانش��گاه 

برگزار شد.
ب��ا  داش��ت:  اظه��ار  نجف��ی   پی��ام 
عنایت به اهمیت این کارگاه آموزشی، 
 برای توس��عه کارآفرینی در دانش��گاه 
دس��تاوردهای  تبدی��ل  ض��رورت   و 
تج��اری،  محص��والت  ب��ه   علم��ی 
فراهان��ی، مع��اون  واش��قانی  دکت��ر 
پژوه��ش و فن��اوری و دکت��ر ثمری، 
مدی��رکل دفت��ر ارتباط ب��ا صنعت و 
جامع��ه و تعدادی از رؤس��ای ادارات 
ح��وزه پژوه��ش و فناوری دانش��گاه 
 آزاد اس��امی در ای��ن برنام��ه حضور 

یافتند.
مع��اون پژوه��ش و فن��اوری واح��د 
اصفه��ان )خوراس��گان( گفت: در این 
کارگاه دو روزه 50 ت��ن از مدی��ران 
مراکز رشد فناوری واحدهای دانشگاه 
آزاد اس��امی سراسر کش��ور در یک 
دوره فش��رده 16 س��اعته ب��ا آخرین 
روش ها و ش��یوه های فعال س��ازی 
شرکت ها و واحدهای فناور در عرصه 
دانش��گاهی آش��نا و از سیاست های 
جدید اجرایی دانش��گاه آزاد اسامی 

در این زمینه مطلع شدند.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، مرک��ز رش��د 
آزاد  دانش��گاه  فن��اوری  واحده��ای 
اس��امی واحد اصفهان)خوراس��گان( 
 ب��ا فعالی��ت قری��ب به 60 ش��رکت 
از بی��ش  و  بنی��ان  دان��ش  تی��م   و 
 100 اخت��راع ثبت ش��ده و اس��تقرار

فن��اور ک��ه محص��والت  واح��د   47 
تولیدی خود را به بازار عرضه کرده اند، 
از فعال ترین مراکز رش��د فناوری در 
س��طح کشور است و بارها توانسته در 
جشنواره های مهم داخلی و خارجی، 
مانند جشنواره علم تا عمل، جشنواره 
جش��نواره  ابت��کارات،  و  اختراع��ات 
 ن��وآوری و ش��کوفایی، افتخار آفرینی 

کند.

با حضور معاون پژوهشى دانشگاه 
آزاد اسالمى در واحد خوراسگان:

برگزاری نخستین 
کارگاه آموزشی 

تجاری سازی 
دستاوردهای 

پژوهشی کشور 

نشست خبری اولین س��مپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی کشور با 
حضور اصحاب رس��انه در تاریخ 12 آذر ماه، با شرکت ریاست دانشگاه آزاد 
اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( و رییس انجمن گردشگری ورزشی کشور 

و سایر مسؤولین ذیربط در این دانشگاه، برگزار شد. 
دبیر اجرایی اولین سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی کشور، با اعام 
این خبر افزود: اولین س��مپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی با موضوع 
»فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در گردشگری ورزشی«، در تاریخ 
های 26 و 27 دی ماه س��ال جاری، توس��ط موسسه توسعه جهانگردي و 
گردش��گري ورزشي )گردش گس��تر نو اندیش(، با حمایت سازمان میراث 
فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري، دانشگاه آزاد اسامي واحد خوراسگان 
)اصفهان( و انجمن گردشگري ورزشي فدراسیون ورزش هاي همگاني، به 

میزبانی دانشگاه آزاد اسامي واحد خوراسگان برگزار خواهد شد.
معادی افزود: این سمپوزیوم بین المللی در نوع خود اولین همایش در زمینه 
گردش��گری ورزشی کشور است که با مش��ارکت سازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری و وزارت ورزش و جوانان، دانش��گاه آزاد اسامی، استانداری 
اصفهان، شهرداری اصفهان و دیگر نهادهای دست اندرکار، در آستانه میاد 
پیامب��ر گرامی اس��ام )ص( و آغاز هفته وحدت به میزبانی دانش��گاه آزاد 

اسامي واحد خوراسگان )اصفهان( برگزار خواهد شد.
معادی، اظهار داش��ت: این س��مپوزیوم با اهداف : 1. شناسایي ظرفیت ها، 
 منابع و مناطق مس��تعد س��رمایه گذاري در زمینه گردش��گري ورزشي؛

2. شیوه هاي جذب سرماي گذاري داخلي و خارجي در گردشگري ورزشي؛ 
3. اش��تغالزایي و کارآفریني در صنعت گردشگري ورزشي؛ 4. ارتقاء دانش، 
توانمن��دي و مهارت هاي کاربردي و عملیاتِي فعاالن مرتبط در این حوزه؛ 
5. افزایش مش��ارکت بخش خصوصي، انجمن  ها و سازمان هاي غیردولتي 
در توس��عه گردشگري ورزشي، برگزار می ش��ود و محققین و فعالین این 
عرصه در محورهای زیر مقاالت خود را به دبیرخانه علمی سمپوزیوم ارسال 

خواهند داشت: 
1- توسعه زیر ساخت ها در گردشگري ورزشي؛

2- جذب سرمایه گذار داخلي و خارجي در گردشگري ورزشي؛ 
3- ظرفیت ها و مناطق مستعد سرمایه گذاري در گردشگري ورزشي؛

4- بازار و کارآفریني در گردشگري ورزشي؛
5- نق��ش آم��وزش و پژوهش در دس��تیابي به جایگاه مطل��وب در حوزه 

گردشگري ورزشي؛

اهداف  
- شناس��ایي ظرفیت ها، منابع ومناطق مس��تعد سرمایه گذاري در زمینه 

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

اشتغالزایي و کارآفریني در صنعت گردشگري ورزشي؛ 
- ارتقاء دانش، توانمندي و مهارت هاي کاربردي و عملیاتِي فعاالن مرتبط 

در این حوزه؛
- افزایش مشارکت بخش خصوصي، انجمن ها و سازمان هاي غیردولتي در 

توسعه گردشگري ورزشي؛

محورها
 توسعه زیر ساخت ها در گردشگري ورزشي؛

 جذب سرمایه گذار داخلي و خارجي در گردشگري ورزشي؛ 
 ظرفیت ها و مناطق مستعد سرمایه گذاري در گردشگري ورزشي؛

 بازار و کارآفریني در گردشگري ورزشي؛
 نق��ش آم��وزش و پژوهش در دس��تیابي ب��ه جایگاه مطل��وب در حوزه 

گردشگري ورزشي؛

ويژگى ها
 دریاف��ت، داوري و گزین��ش بس��ته ها و طرح ه��اي توجیهي در زمینه 

گردشگري ورزشي؛
 ارائه بسته ها و طرحهاي توجیهي منتخب در زمینه گردشگري ورزشي 

)به صورت سخنراني و پوستر(؛ 
 ارائه مقاالت منتخب در زمینه محورهای سمپوزیوم )به صورت سخنراني 

و پوستر(؛ 
 ثبت طرح هاي پذیرفته شده در انجمن گردشگري ورزشي کشور به نام 

نویسنده یا نویسندگان طرح؛
 همکاري به منظور اجرایي نمودن طرح هاي تایید ش��ده توسط مراجع 

ذیصاح؛ 
 شرکت در گارگاه هاي جانبي سمپوزیوم شامل، 3 کارگاه: 

1. کارآفریني در صنعت گردشگري ورزشي؛
2. شیوه هاي جذب سرمایه گذاري داخلي و خارجي در گردشگري ورزشي؛
3. شناسایي ظرفیت ها و مناطق مستعد سرمایه گذاري در زمینه گردشگري 

ورزشي؛ 
 ارائه گواهي بین المللي شرکت در سمپوزیوم به شرکت کنندگان؛ 

 ثبت اس��امي و مش��خصات ش��رکت کنندگان در س��ي دي و کتابچه 
سمپوزیوم ؛

 حضور متخصص��ان و صاحب نظران حوزه گردش��گري، ورزش، اقتصاد 
ومدیریت؛ 

 ترجمه همزمان سخنراني ها به فارسي؛

دبيرخانه همايشات گردشگري ورزشي افتتاح شد
مراسم افتتاحیه دبیرخانه کمیته همایشات انجمن گردشگری ورزشی کشور، 
با حضور دکتر فروغی )رییس دانش��گاه آزاد اسامي واحد اصفهان(، خوش 
س��رور )رئیس انجمن گردشگری ورزشی( و جمعي از مسئولین استاني و 
کشوري ، در روز سه شنبه مورخ 2مهرماه 92، در سالن همایشات دانشگاه 

مذکور ، برگزار شد.
در ابتداي برنامه ، دکتر فروغي به تشریح اهمیت صنعت ورزش در دنیای 
ام��روز پرداخته و هدف از عقد تفاهم نامه همکاري با انجمن گردش��گری 
ورزشی را حمایت همه جانبه از توسعه صنعت گردشگري ورزشي در کشور 

دانست.
در ادامه این برنامه، رضا خوش سرور )رییس انجمن گردشگری ورزشی( با 
قدردانی از همکاری های همه جانبه دکتر فروغی و  مسؤلین دانشگاه واحد 
خوراسگان، به تبیین صنعت گردشگری ورزشی در  کشور و دنیا پرداخت. 

ایشان، هدف اصلی از افتتاح این دبیرخانه را  مدیریت و اجراي برنامه هاي 
متعدد علمي و پژوهشي  و در واقع حرکت به سوي آکادمیک کردن صنعت 
گردش��گري ورزشي و مطرح کردن کشور ایران به عنوان کشور پیشتاز در 

توسعه صنعت فوق دانست.
خوش سرور، لزوم برنامه ریزی و اقدام عملی برای استفاده هرچه بیش تر از 
پتانسیل های باالی گردشگري ورزشی کشور را برای توسعه این صنعت در 
ایران، از طریق توجه بیش تر و حمایت سازمان هاي متولي )وزارت ورزش 
 و جوانان، معاونت گردشگري( و  همچنین بخش خصوصي خواستار شد.

در ادامه جلس��ه، خانم ش��رمین جباریان  )مدیرعامل موسس��ه توس��عه 
جهانگردي و گردش��گري ورزشي(، در خصوص برگزاري اولین سمپوزیوم 
بین المللي در ایران و علی اصغر کهنس��ال )مشاور امور بین الملل انجمن 
و دبیر برگزاري سمپوزیوم( و  آقاي فریضه )نائب رییس هیأت ورزش های 

همگانی استان اصفهان( به ایراد سخنراني پرداختند.
گفتنی است؛ اولین س��مپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی با موضوع 
»فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در گردشگری ورزشی«، در تاریخ 
های 26 و 27 دی ماه س��ال جاری ، توس��ط موسسه توسعه جهانگردي و 
گردش��گري ورزشي )گردش گس��تر نو اندیش(، با حمایت سازمان میراث 
فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري ، دانشگاه آزاد اسامي واحدخوراسگان 
)اصفهان( و انجمن گردشگري ورزشي فدراسیون ورزش هاي همگانِي ، به 

میزبانی دانشگاه آزاد اسامي واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار خواهد شد.
در این نشس��ت، احکام دبیر سمپوزیوم ، دبیر علمی، دبیر اجرایی و مسؤل 
دبیرخانه سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی به ترتیب به آقایان علي 
اصغر کهنس��ال ، دکتر مهدي نمازی زاده، دانیال معادی و خانم مهرنوش 

اعتمادی، اباغ شد.
همچنین، تقدیرنامه مجید دانش مبرهن )مسؤل کمیته گردشگري ورزشي 
استان اصفهان( و سعید افشاري )مسؤل کمیته فناوري و اطاعات انجمن( 
به ترتیب بعنوان استان نمونه و کمیته نمونه در 6 ماهه اول سال 92 از سوي 

رضاخوش سرو ر اهداء شد.
در پایان نشس��ت مذکور ، مراسم افتتاح دفتر دبیرخانه همایشات انجمن 
گردشگري ورزشي توسط رضا خوش سرور  و با همراهي مسؤلین و مدعوین 

انجام شد

با حضور اصحاب رسانه:

نشست خبری اولین سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی کشور

دکت��ر احمدعل��ی فروغی ابری رئیس دانش��گاه آزاد اس��امی واحد 
خوراسگان )اصفهان( طی بازدید سر زده  از بخشهای مختلف اداری 
، مال��ی و ت��دارکات از نزدیک ب��ا نحوه انجام امور توس��ط همکاران 

بخشهای مختلف حوزه معاونت اداری و مالی مطلع گردید.
دکتر مس��عود حیدری معاون اداری و مالی دانش��گاه طی نشس��ت 
ابتدایی با  ریاس��ت دانشگاه با ارائه گزارشی از عملکرد مالی و اداری 

از چگونگی کم و کیف امور جاری مطالبی را بیان کرد.
وی ب��ا  بی��ان این مطل��ب که ح��وزه معاون��ت اداری و مالی حوزه 

ی پش��تیبان برای سایر بخش��های دانشگاه می باش��د تاکید کرد : 
قس��متهای مختلف این حوزه اع��م از مالی، اداری و تدارکات تمامی 
سعی و اهتمام خود را برای انجام خدمات هرچه بهتر به سایر بخشها 

دارند تا خدای ناکرده وقفه ای در پویایی دانشگاه اتفاق نیفتد.
در ادام��ه این بازدید، مدیران این ح��وزه ، آقایان: پور راکی، حبیبی 
و مهندس حس��ن زاده در طی مسیر بازدید از نزدیک توضیحاتی را 
برای بخشهایی که توسط ایشان بازدید می شد ارائه دادند تا ریاست 

دانشگاه بیش از پیش از نحوه ی انجام امور آگاهی یابد.

الزم به ذکر است این بازدید که به مدت دو ساعت به طول انجامید 
هم��کاران بخش��های مذکور هر کدام به نح��و جداگانه فعالیت های 

خود را برشمردند.
در پایان این بازدید ریاس��ت دانشگاه با قدرشناسی از همکاران این 
حوزه، توفیقات روز افزون همه کارکنان س��اعی را  از خداوند متعال 

خواستار شد.
گزارش تصویری این مجموعه از پیش روی خوانندگان محترم نسیم 

دانشگاه می گذرد.

بازدید سرزده رییس دانشگاه از حوزه معاونت اداری و مالی
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به مناس��بت هفته پژوهش و فناوری، دانش آموزان دبیرستان های 
نمونه اصفهان از دانش��گاه آزاد اس��امی واحد اصفهان)خوراسگان( 

بازدید کردند.
با برنامه ریزی صورت گرفته توس��ط واح��د اصفهان، دانش آموزان 
دبیرس��تانهای نمونه و مراکز پیش دانش��گاهی اصفهان از امکانات 
آموزش��ی، پژوهشی، تحقیقاتی و رفاهی دانشگاه آزاد اسامی واحد 

اصفهان)خوراسگان( بازدید کردند.
در یک��ی از ای��ن بازدیده��ا بی��ش از 100 ت��ن از دان��ش آموزان 
دبیرس��تان دخترانه پیام زهرا )س( اصفه��ان در دو گروه جداگانه، 
ب��ا حضور در دانش��گاه آزاد اس��امی واحد اصفهان)خوراس��گان(، 
در طی دو روز پیاپی از بخش��های مختلف دانش��کده پرس��تاری و 
مامائی؛ آزمایش��گاههای پراتیک، موالژ، بافت شناسی و ... بخشهای 

مختلف دانشکده دندانپزشکی؛ پروتز، بخش کودکان، بخش وسایل 
دندانپزش��کی، دانشکده معماری، دانش��کده علوم انسانی و حقوق، 
مرکز رش��د و فن��اوری و گلخانه های تحقیقاتی تولیدی دانش��گاه، 

بازدید کردند.
در این برنامه اس��اتید و مسؤولین دانشکده ها و گروههای آموزشی 
و بخش��های تحقیقات��ی، با ارائه توضیحات��ی در خصوص هر یک از 
رش��ته های تحصیلی دانشگاه و وضعیت شغلی و بازار کار هر کدام 
از رش��ته ها، دانش آموزان بازدید کننده را با چگونگی ورود به این 

رشته ها آشنا نمودند.
در پایان این سلسله بازدیدها به هر یک از دانش آموزان شاخه گلی 
از گل های تولیدی دانش��گاه اه��دا و دانش آموزان ناهار خود را در 

کنار دانشجویان در سلف سرویس دانشگاه صرف کردند.

همزمان با هفته پژوهش صورت 
گرفت:

رونمایی از تارنمای 
ستاد اقامه نماز 

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان

همزمان با هفت��ه پژوهش، از تارنمای 
س��تاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسامی 
واح��د اصفهان)خوراس��گان( با حضور 
ریاس��ت، معاون��ت فرهنگ��ی، معاون 
پژوهش و فناوری و مسؤل ستاد اقامه 

نماز این دانشگاه رونمایی شد.
فروغ��ی اب��ری ریی��س دانش��گاه آزاد 
اس��امی واحد اصفهان )خوراس��گان(

ضمن تقدیر و تش��کر از مسؤالن ستاد 
اقامه نماز دانش��گاه و معاونت فرهنگی 
در م��ورد اهمیت نماز گفت: توس��عه 
فرهنگ اقامه نماز در میان دانشجویان 
و جوانان تاثیرات شگرفی بر پیشگیری 
از ناهنج��اری های اخاقی و اجتماعی 

دارد.
  فروغ��ی ب��ا تاکی��د ب��ر اس��تفاده از 
فن��اوری ه��ای نوین به وی��ژه فناوری 
اطاعات در ترویج آم��وزه های دینی 
مانند نماز افزود: در تارنمای اقامه نماز 
بخش��ی تحت عنوان مس��ابقه و سوال 
روزانه ب��ا موضوع نماز ایجاد ش��ود تا 
دانش��جویان با مراجعه ب��ه این تارنما 
در مس��ابقه شرکت کنند و به برندگان 

جوایزی اهدا شود.
رضا اسماعیلی معاون فرهنگی دانشگاه 
ضمن تش��کر از حمایت های ریاس��ت 
دانش��گاه اظهار داشت: توسعه و ترویج 
فرهنگ نم��از از مهم ترین اهداف این 

حوزه است. 
 اسماعیلی در معرفی این تارنما بخش 
های��ی مانند نماز در آی��ات و روایات، 
ام��کان دریاف��ت کتاب های��ی درباره 
نماز، ام��کان دریاف��ت مجموعه های 
عکس و فیلم، قابلیت دریافت نرم افزار 
های متنوع با موض��وع آموزش نماز و 
همچنی��ن قابلیت اس��تفاده از اینگونه 
نرم افزاره��ا روی تلفن همراه، دریافت 
نس��خه الکترونیکی نش��ریه بشری و... 
از مه��م ترین بخش های این س��ایت 

برشمرد و ابراز امیدواری کرد.
وی در ادامه افزود: بخش های جدیدی 
نیز به آن اضافه می شود از پایان نامه 
های مرتبط ب��ا موضوع نماز در مقطع 
کارشناسی ارشد و دکتری حمایت به 

عمل می آید. 
الزم به ذکر اس��ت، در مراسم رونمایی 
از اولین تارنمای اقامه نماز دانش��گاه، 
پیام نجفی مع��اون پژوهش و فناوری، 
محسن ش��ریعتی مسؤل س��تاد اقامه 
نماز دانش��گاه، حس��ین کاظمی مدیر 
پژوه��ش ه��ای فرهنگ��ی و رس��ول 
بابای��ی دانش��جوی فع��ال در زمین��ه 
راه ان��دازی و تأس��یس ای��ن تارنم��ا، 
حض��ور داش��تند. عاقه من��دان می 
 توانن��د ب��ا مراجعه ب��ه نش��انی تارنما
http : / /namaz .khuisf .ac .ir

 از خدم��ات ای��ن تارنم��ا به��ره من��د 
شوند.

همزمان با هفته پژوهش صورت گرفت:

بازدید دانش آموزان دبیرستان های نمونه شهر از واحد اصفهان

دانشکده کش��اورزی دانش��گاه آزاد اسامی 
اصفهان)خوراس��گان( طراحی س��ردر  واحد 
ورودی دانش��کده، ش��امل: ورودی ها، معابر، 
نگهبانی و امتداد آن را به مسابقه می گذارد.

طرح های ارس��الی به این مس��ابقه بر اساس 
معیارهای��ی همچون؛ بدی��ع و خاقانه بودن 

ط��رح، تلفیق��ی ب��ودن معماری اس��امی و 
ایران��ی با معماری نوی��ن، ممتاز بودن از نظر 
روش های س��اخت، رعایت ماحظات زیست 
محیطی، ان��رژی و اقلیم��ی، اقتصادی بودن 
و انع��کاس ویژگ��ی ها و موقعیت دانش��کده 
کشاورزی در آن، مورد ارزیابی و داوری، قرار 

خواهد گرفت.
به برندگان این مس��ابقه، جوایز نفیس��ی به 
ش��رح زیر تعلق خواهد گرفت: نفر اول سکه 
تمام بهار آزادی، تخفیف ش��هریه، تقدیرنامه 
و واگذاری طراحی نقشه های فاز اول، نفرات 
دوم و س��وم نی��م س��که، تخفیف ش��هریه و 

تقدیرنامه.
داوران این مسابقه از اساتید برجسته معماری 

و مسؤولین دانشکده کشاورزی خواهند بود.
عاقه مندان برای اطاعات بیشتر می توانند 
به تارنمای دانش��کده کش��اورزی به نشانی: 

http://agri.khuisf.ac.ir مراجعه کنند.

فراخوان مسابقه طراحی سر در و نمای دانشکده کشاورزی
آخرین مهلت تحویل طرح پیشنهادی 25/بهمن/1392

کارگاه آموزش فنون اداری به همت دفتر مطالعات 
و آموزش نیروی انسانی ویژه کارکنان دانشگاه آزاد 
اس��امی واحد خوراس��گان ) اصفه��ان ( در محل 

مهمانسرای این واحد دانشگاهی برگزار گردید.
مدرس کارگاه آموزش فن��ون اداری طی گفتگو با 
خبرنگار نسیم دانشگاه هدف از برگزاری این کارگاه 
را آشنایی بیشتر همکاران اداری با اصول ارتباطات 
رسمی در سازمان عنوان کرد و گفت:  از آن جایی 
که نامه اداری تنها وسیله انحصاری ایجاد ارتباطات 
رسمی در سازمان ها می باشد و به نوعی مکاتبات 
در هر س��ازمان اسناد گویای نحوه ی اعمال، رفتار 
واکنش های اداری محسوب می شود لذا یادگیری 

آن امری ضروری و مهم محسوب می شود. 
مهندس منصور حس��ن زاده افزود:  آشنایی با انواع 
نامه های اداری، روش��های طبق��ه بندی و تنظیم 
اسناد، اصول و روش��های صحیح مکاتبات اداری و 
شناخت عوامل مؤثر در برقراری ارتباط را از عناوین 
اصل��ی دوره ذکر کرد و گفت: هرک��دام از عناوین 
مذکور نیازمند کار گروهی اس��ت که بواس��طه آن 
افراد ش��رکت کننده در کارگاهه��ا بتوانند آموخته 
قبلی را خود محک بزنند و با بررسی و مرور مجدد 

در داشته های  خود را ارتقاء دهند.
مدرس کارگاههای ضمن خدمت منطقه 4 دانشگاه 
آزاد اس��امی تصریح کرد: انج��ام مکاتبات اداری 
خوب الزمه اش آشنایی با سایر نوشته های اداری 
از قبیل بخش��نامه ها، آیین نامه ها، دستور العمل 
ها و احکام اداری است که کارکنان باید با توجه به 
رسته های شغلی خود با آن آشنایی داشته باشند. 

مدیرکل امور اداری  با اش��اره به این موضوع که در 
دنی��ا هر حرفه ای فن مربوط به خود را دارد افزود: 
دان��ش فنون اداری امری اجتن��اب ناپذیر برای هر 
سازمانی است که در آن ارتباطات حرف اول را می 
زن��د و بحمداله در این واحد دانش��گاهی همکاران 

حوزه اداری آگاهی الزم را از این فنون دارند. 
الزم به ذکر اس��ت این کارگاه با پیگیری مس��عود 

نوروزی کارشناس دفتر مطالعات و آموزش نیروی 
انس��انی به مدت 24 س��اعت ) معادل 1/5 ( واحد 

تشکیل گردید. 
اس��امی ش��رکت کنن��دگان در کارگاه عبارتند از 
خانمه��ا: مرضی��ه ذواالکتاف زاده، مری��م چراغی، 

معصومه رجب پور
آقایان: مسعود بهمن پور،سیدرسول صالحی، سعید 
قنبری، رامین ساوج، فرهاد واقعی، سید محمدرضا 
طباطبای��ی احمدرضا عبادی منش، محمد عبادی 
اصفهان��ی، رض��ا امیدی، س��یف اله زارعی، س��ید 
مصطفی س��جادی  رس��ول احمدی پزوه، مهدی 
ایمانی منش، س��یدجواد صالح��ی ابری، مصطفی 
طغیان��ی پزوه، حس��ین ابراهیمی،رمضان دهقانی، 
عبدالرزاق تق��ی زاده رارانی، مهدی ملکوتی خواه، 
س��ید محمد غروی، محم��ود صادقی، علی محمد 
قضاوی، علی اروج��ی بروجنی،کورش دباغی، علی 
اصغ��ر یزدانی، س��عید صالحی، مه��دی حامدیان  
محمدرض��ا ش��فیعی، کیوم��رث کریم��ی، مهدی 
س��لیمی، مصطفی دهقانی طالخونچه، محمدرضا 
باقریان، مهدی ش��ایان فر  احمد کریمی، علیرضا 

مهرنظر- عباس علیزاده 

کارگاه آموزش فنون اداری برگزار شد 
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 س��فیر جمه��وری اوگان��دا گفت: بای��د منصفانه 
بگویم کش��ور ایران در سال های اخیر بسیار رشد 
و پیش��رفت داش��ته اس��ت و یکی از چالش های 
مهم ایران این اس��ت ک��ه دنیا با پیش��رفت ها و 
فرصت های موجود در ایران به خوبی آشنا نیست.

محمداحمد کیسوله، س��فیر جمهوری اوگاندا در 
ته��ران که در دیدار خ��ود با فروغی، در آس��تانه 
اولین نشس��ت تخصصی بررسی فرصت های بازار 
و س��رمایه گ��ذاری دانش بنیان در ش��رق آفریقا 
)اوگاندا � کنیا( در دانش��گاه آزاد اس��امي واحد 
اصفهان)خوراس��گان( س��خن می گف��ت، افزود: 
باید منصفانه بگویم، کش��ور ایران در س��ال های 
اخیر بس��یار رشد و پیشرفت داش��ته است و من 
بخاطر این پیش��رفت های علمی و صنعتی، ایران 
را قابل تقدیر می دانم. این ظرفیت ها و توانمندی 
 ه��ای باالی کش��ور ای��ران، زمینه ه��ای فرصت 
همکاری های فراوانی را میان دو کش��ور می تواند 

رقم بزند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه، فرصت های بس��یاری بین 
ای��ران و آفریقا از نظر روابط اقتصادی وجود دارد، 
خاطر نش��ان ساخت: الزم اس��ت برای پیوستگی 
روابط متقابل بین کشورهای شرق آفریقا )اوگاندا 
و کنیا(، ایران ارتباط مس��تقیمی با این کش��ورها 
داش��ته باش��د، چرا که من به خوب��ی می دانم در 
ایران فرصت های زیادی است و ایران این ظرفیت 
را دارد که با کش��ورهای آفریقایی همکاری مداوم 

داشته باشد. 
وی اضافه کرد: همه اس��تان های ایران پیش��رفته 
هس��تند و صنایع خوبی در ای��ران وجود دارد که 
از جمل��ه این صنایع می توان ب��ه صنایع فعال در 
اس��تان اصفهان اشاره کرد که یک استان صنعتی 

است و محصوالت زیادی با کیفیت باال از اصفهان 
به سایر کشورهای دنیا صادر می شود که نشان از 

توانایی ایران در این مسأله دارد. 
س��فیر جمهوری اوگاندا با تأکی��د بر اینکه به نظر 
من یک��ی از چالش های مهم ایران این اس��ت که 
دنیا با پیشرفت ها و فرصت های موجود در ایران به 

خوبی آش��نا نیست افزود: کشورهایی که همسایه 
ایران هس��تند، می توانند فرصت های خوبی برای 
ای��ران ایجاد کنند و هم چنین کش��ورهایی مانند 
اوگاندا و کنیا نی��ز می توانند در ارتباط با ایران از 

تعامات خوبی با یکدیگر برخوردار باشند. 
وی ش��ناخت کش��ورهای آفریقای��ی را از طریق 

اینترن��ت اش��تباه مح��ض دانس��ت و گف��ت: در 
اینترن��ت در موضوع آفریقا، اطاعاتی نادرس��ت و 
ناقص به کاربران می دهند، و اینکه گفته می ش��ود 
سرمایه گذاری در کش��ورهای آفریقایی با ریسک 
باالیی همراه اس��ت، حرف نادرس��تی اس��ت، چرا 
که کش��ورهایی مانند هندوستان، آمریکا، مالزی، 
پاکس��تان و انگلس��تان در کش��ورهای آفریقایی 
سرمایه گذاری کرده اند و در این زمینه با مشکلی 

روبرو نشده اند. 
 س��فیر اوگان��دا تصریح ک��رد: با وج��ود اینکه از 
تمام دنیا در کش��ورهای آفریقایی سرمایه گذاری 
می ش��ود، آیا درس��ت اس��ت که قبول کنیم، تنها 
ایران دچار ریسک س��رمایه گذاری در کشورهای 
آفریقایی می ش��ود؟ م��ن تأکید دارم الزم اس��ت 
ای��ران در این زمین��ه برنامه ریزی کن��د، چرا که 
ای��ران از توانمندی ه��ای زیادی برخوردار اس��ت 
ک��ه می توان ب��ه عنوان مث��ال ب��ه توانمندی آن 
 در ح��وزه درم��ان و امور پزش��کی و دارو اش��اره 

کرد. 
وی افزود: ایران مهندسان و مدیران خوبی در تمامی 
زمینه ها دارد، ولی مش��خص نیس��ت چرا حتی یک 
دفتر و شرکت تجاری در آفریقا ندارند. برای حل این 
مشکات، باید روابط صمیمانه ای بین ایران و آفریقا 
ایجاد ش��ود و به همدیگر اعتم��اد کنیم تا بتوانیم از 

فرصت های اقتصادی به خوبی استفاده کنیم.
گفتنی است اولین نشست تخصصی بررسی فرصت 
های بازار و س��رمایه گذاری دانش بنیان در شرق 
آفریقا )اوگاندا � کنیا( با مش��ارکت و حضور سفیر 
و مقامات کش��ورهای اوگاندا و کنیا، در دانش��گاه 
 آزاد اس��امي واحد اصفهان)خوراس��گان( برگزار 

شد.

سفير جمهوری اوگاندا در ديدار با دكترفروغى عنوان كرد:

ظرفیت ها و توانمندی های فنی و صنعتی ایران برای دنیا ناشناخته است

 اولین نشست تخصصی بررسی فرصت های بازار و سرمایه گذاری 
دانش بنیان در ش��رق آفریقا)اوگاندا � کنیا( با مش��ارکت و حضور 
سفیر و مقامات کشورهای اوگاندا و کنیا، در دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
 در این نشس��ت تخصصی که با تالش و محوریت ش��رکت دانش 
بنیان »افزار تجارت آرن« یکی از ش��رکت های دانش بنیان  واحد 
اصفهان)خوراس��گان( در زمینه گیاهان دارویی، برگزار شد، سفیر 
جمهوری اوگاندا، قائم مقام س��فیر جمهوری کنیا به همراه هیأت 
هایی از آفریقای ش��رقی، ریاس��ت بخ��ش آفریقای��ی وزارت امور 
خارجه، ریاس��ت کمیت��ه اقتصادی ای��ران وآفریق��ا و رییس اتاق 

بازرگانی صنایع و معادن اصفهان، حضور داشتند و به طور جداگانه 
سخنرانی کردند. 

در ابتدای این نشس��ت، فروغی ابری رییس دانش��گاه آزاد اسالمي 
واحد اصفهان)خوراس��گان( با ایراد سخنان خود به زبان انگلیسی، 
ضمن ابراز خیر مقدم به مدعوین و میهمانان این نشست تخصصی، 
ب��ه معرفی ای��ران و توانمندی های فنی و صنعت��ی ایران به ویژه 
پس از پیروزی انقالب اس��المی پرداخت و دستاوردهای پژوهشی 
و فناوری دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان را برای مخاطبین 

تشریح کرد.
 فروغی ابری با اشاره به بسترهای مهم طبیعی و خدادادی، اجتماعی 
و فرهنگی آفریقای شرقی، صدور فناوری، دانش و خدمات مبتنی 
بر دس��تاوردهای پژوهشی را از سوی ایران به آن سرزمین از مهم 
 ترین و مؤثرترین زمینه های موجود برای توس��عه همکاری میان 

بخش های دانشگاهی و فناوری فی مابین برشمرد.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان گفت: امروزه بیکاری 
و بحران اقتصادی دو مشکل دنیا است که یکی از راه حل های مهم 

رفع این دو مسأله، ارتباط کشورها با یکدیگر است. 
احمدعلی فروغی ابری اظهار داشت: بعضی از کشورها دارای منابع 
مهم، بعضی دارای مزیت انس��انی و بعض��ی دیگر نیز دارای دانش 
و تکنولوژی هس��تند، بنابراین تبادل این منابع با یکدیگر پوشش 

دهنده بخش عمده ای از مشکالت اقتصادی خواهد بود. 
رییس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان( با بیان 
اینک��ه ای��ران دارای صنایع قوی و هم چنین دان��ش فنی و مزیت 

نی��روی انس��انی توانمند و متخصص اس��ت، تصری��ح کرد: بخش 
عمده ای از این مزایا در اصفهان واقع شده است و اصفهان می تواند 
از نیروهای انس��انی و بازار بالقوه کشورهای شرق آفریقا در جهت 

رشد اقتصادی استفاده کند.
 در ای��ن برنامه محمداحمد کیس��وله، س��فیر جمه��وری اوگاندا 
درته��ران، ب��ا اب��راز خرس��ندی از حض��ور مجدد خ��ود در جمع 
دانش��گاهیان دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان( 
و تش��کر ویژه از ریاس��ت این دانش��گاه گفت: من از دانشگاه آزاد 
 اس��المی واح��د اصفهان ب��ه دلیل برگزاری این نشس��ت تش��کر 

می کنم.

  در مراسم اختتاميه نشست مشترک صورت گرفت: 
نشان ملی کشورهای اوگاندا و کنیا 

به واحد اصفهان اهدا شد

نش��ان ملی کش��ورهای جمه��وری اوگاندا و جمه��وری کنیا به 
دانشگاه آزاد اسامي واحد اصفهان)خوراسگان( اهدا شد.

در مراس��م اختتامیه اولین نشس��ت تخصصی بررس��ی فرصت 
ه��ای بازار و س��رمایه گ��ذاری دان��ش بنیان در ش��رق آفریقا 
)اوگاندا � کنیا(، که با مش��ارکت دانش��گاه آزاد اس��امي واحد 

اصفهان)خوراس��گان( به مدت یک روز در این دانش��گاه برگزار ش��د، به پاس خدمات علمی و 
تاش��های این دانشگاه، نشان ملی کشورهای جمهوری اوگاندا و جمهوری کنیا به دانشگاه آزاد 

اسامي واحد اصفهان)خوراسگان( اهدا شد.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت تخصص��ی که با تاش و محوریت ش��رکت دان��ش بنیان »افزار 
تجارت آرن« یکی از ش��رکت های دانش بنیان  واحد اصفهان)خوراس��گان( در زمینه گیاهان 
دارویی، برگزار شد، سفیر جمهوری اوگاندا، قائم مقام سفیر جمهوری کنیا به همراه هیأت هایی 
از آفریقای ش��رقی، ریاس��ت بخش آفریقای وزارت امور خارجه، ریاس��ت کمیته اقتصادی ایران 
وآفریقا و رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن اصفهان، حضور داشتند و به طور جداگانه درباره 

فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان در شرق آفریقا، سخنرانی کردند. 

با مشارکت کشورهای اوگاندا و کنیا در واحد اصفهان برگزار شد:

نشست تخصصی بررسی فرصت های بازار و سرمایه گذاری دانش بنیان در شرق آفریقا

توسط ستاد امور شاهد و 
ايثارگران واحد برگزار شد:

اردوي زیارتي 
سیاحتي دانشجویان 

شاهد و ایثارگر واحد 
اصفهان در مشهد 

مقدس 

با برنامه ریزی و تاش ستاد امور شاهد 
و ایثارگران دانشگاه آزاد اسامی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( و حمایت بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان، اردوي 
زیارتي س��یاحتي دانش��جویان دختر 
ش��اهد و ایثارگر این واحد، به مدت 3 

روز در مشهد مقدس برگزار شد. 
عل��ی باقری مش��اور ریاس��ت و مدیر 
امور ش��اهد و ایثارگران دانش��گاه آزاد 
اس��امی واحد اصفهان)خوراسگان( با 
اعام این خبر افزود: در اردوي زیارتي 
سیاحتی مش��هد مقدس که با شرکت 
تع��داد 65 نف��ر از دانش��جویان دختر 
شاهد و ایثارگر واحد به مدت 3 شبانه 
روز برگزار ش��د، برنامه هاي متنوعی 

برای دانشجویان اجرا گردید.
باق��ری گفت: بخش��ی از ای��ن برنامه 
ها عب��ارت بودند از؛ حض��ور در حرم 
مطهر و زیارت حض��رت ثامن الحجج 
امام علی بن موس��ی الرضا)ع( شرکت 
در جماعات و مراس��م دع��ا و نیایش، 
برگ��زاری مراس��م زیارت عاش��ورا در 
هتل، برگزاری کارگاه آموزشی جوانان 
زم��ان(،  فراغت)مدیری��ت  اوق��ات  و 
شرکت در برنامه حرم شناسی، بازدید 
از م��وزه مرک��زی و م��وزه فرش حرم 
مطهر، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ 
بین مسئولین دانشگاه، بنیاد شهید و 
دانشجویان شاهد و ایثارگر و بازدید از 
دیگر مکانهای زیارتی و س��یاحتی در 

شهر مقدس مشهد.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
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نقطه عطف 
خانم رئيس��ي وند يكي از هزاران دانش��جويي است كه در 
 دانش��گاه آزاد اس��امي واحد اصفهان )خوراسگان( درس 
مي خواند، اما امتياز متفاوتي كه س��بب ش��د تا او را براي 
گف��ت و گو و معرف��ي فرا بخواني��م، ويژگي هاي انس��ان 

دوستانه و عزت نفس ايشان بود. 
او رواب��ط بس��يار خواهرانه اي با دانش��جوي كم بينا، خانم 
مهتاب نفيس��ي كه هم دوره اي او در اين دانش��گاه است، 
دارد. داس��تان آش��نايي و تحكيم دوس��تي اين دوبس��ي 

شنيدني و عبرت انگيز است. 
مي گويد: وقتي در مقطع كارشناس��ي ارش��د قبول شدم. 
بدون هيچگونه آش��نايي در ص��ف اول كاس با فاصله يك 
صندلي از محل نشس��تن خانم نفيسي نشسته بودم. استاد 
 در ح��ال ادام��ه درس بود و م��ن نه تنها خانم نفيس��ي را 
نمي شناختم، بلكه حتي نمي دانستم ايشان كم بيناست. 
استاد مطلبي خواست و بدون آنكه من بدانم انتظار داشت 
كه ب��راي تهيه آن من به خانم نفيس��ي كمك كنم. چون 
انتظارش برآورد نش��د، در جمع فرياد كشيد كه خانم چرا  
كمكش نمي كني ؟ چرا همكاري نمي كني؟ من با حيرت 
و ناباوري به مهتاب نگاه كردم و متوجه منظور استاد شدم 
بي درنگ، فاصله يك صندلي را از ميان برداشتم و نزديك 
او نشس��تم، در واقع اين دنيايي از فاصله بين ما دو تا بود، 
دس��تش را به گرمي گرفتم و فش��ردم و از آن پس بارش 
مهتاب در زندگي من آغاز ش��د. شروع يك رابطه خواهرانه 
و حت��ي نزديك تر، خانم رئيس��ي ون��د در اين مورد با قلم 
خودش اينجنين داستان آن آشنايي را تقرير كرده است. 

براي نخس��تين بار در آن روز، مهت��اب را ديدم. در كاس 
يك صندلي آن طرف تر نشسته بود. پس از وداع استاد، در 
شعاع پرتوئي از خورشيد كه دست هايمان را روشن ساخته 

بود؛ گفت: با من همراه مي ش��ويد؟ مقصدش فروغ بود. در 
دفتري كه رنگ نگاه ها و دس��ت هايش��ان برسان طبيعت، 
س��بز بود، آن جا را دفتر فروغ س��بز نام نه��اده بودند. اما 
سبزي آن جا گوئي با آبي آسمان گره اي ديرين خورده بود 
و سخن از پرواز بود و مرا دعوت  به همپروازی مي كردند. 
گفت��م: م��ن بالي ب��راي پريدن ن��دارم، گفتن��د: نيازي به 
بال جس��ماني نيس��ت، بر توسن انديشه بنش��ين، قلم، پر 

پرواز توس��ت براي اوج در كهكش��ان بيك��ران ادب، هنر و 
 خ��رد، و من نگاش��تم، ترجمه ايي و اثري براي انتش��ار در 

ويژه نامه ی دفتر. 
ب��ه اطرافم نگاه كردم؛ چندين و چند همپرواز ديدم، اما در 
اين همپروازي مي بايس��ت آواي دانائي نيز ثبت و ماندگار 
گر دد و من بخش��ي از آواي خرد را بر دست هاي روشني 

كه جوياي  حقيقت هستند، خواندم. 

اكنون ش��ادماني حاصل از، قلبي پر می ش��ود، نگاهي آبي 
دس��ت هايي روشن و انديش��ه ايي درخشان، بر بستر سبز 

مهرباني، واالترين و سرشارترين احساس من است. 
اما او در مورد آن برخورد علني استادش، حس خوبي ندارد 
و م��ي گوي��د: اگر من به جاي ايش��ان بودم، اي��ن تذكر را 
مخفيانه و با بيان مايم و مهربانه تري مي دادم، ولي به هر 

حال من عاقبت به خير شدم. 
ب��ه ه��ر ح��ال مهت��اب بهتري��ن احساس��اتش را ب��ه من 
س��خاوتمندانه تقدي��م م��ي كن��د ومن ه��م از دل و جان 
 هر كاري ك��ه بتوانم برايش انجام مي ده��م. با هم پيمان 
بسته ايم كه اين چنين باشيم. از او خواسته ام هر وقت، هر 
كاري كه دارد اگر از دس��ت م��ن بر مي آيد بگويد تا انجام 

دهم، صبح و شب و روز هم مهم نيست، واقعاً هر وقت. 
باور كنيد اين عزيزان توان خواه، روح بس��يار بزرگي دارند، 
ش��خصيت ش��كوهمندي براي خود س��اخته اند، همت و 
بزرگ��واري در دري��اي وجود آنان موج مي زند. اگر كس��ي 
قرار اس��ت محتاج كسی باشد، اين مائيم كه محتاج آنانيم، 
چون نداش��ته هاي بيش تري نسبت به آ نان داريم. وقتي 
كس��ي با امكاناتي كمتر بهره وري بيش��تري دارد تا كسي 
كه با امكانات بيش تر بهره وري كمتري، مش��خص اس��ت 
 كه برتري فرد اول ثابت ش��ده است. باور كنيم، نابينايان و 
كم بينايان بس��يار توانمندند، ديدگاه جامعه بايد نسبت به 
آن ها عوض ش��ود و هر جا كه حقيقي هس��ت بايد رقابتي 

هم براي استفاده از وجود اين عزيزان باشد. 
 خانم رئيس��ي وند در مورد رابط��ه خواهرانه اش با مهتاب 
مي گويد واقعاً من از او هيچ انتظاري ندارم فقط با او بودن 
و همراهي كردن با او، حس بسيار خوبي به من مي دهد. 

اي كاش اجتم��اع م��ا سرش��ار از اي��ن احساس��ات زيبا و 
شورانگيز بود. 

پیش درآمد: 

روزي ک��ه ب��راي گرفتن گزارش فعالیت هاي دفتر فروغ س��بز نزد آق��اي مهرداد کرامت پور 
رفتم، ذهنم سرشار از این حقیقت بود که دانشجویان روشندل نیاز به ترجمه ندارند، بلكه 
به عنوان یك انس��ان فقط حقش��ان را مي خواهند و با دش��واري هاي روزگار نبرد بي اماني را 

آغاز کرده اند تا چون دیگران زندگي کنند. 
در خالل گفت و گو، چشمم به تابلویي که بر روي دیوار دفتر فروغ سبز نصب شده بود افتاد 
که با خط نس��تعلیق زیبایي نوش��ته ش��ده بود، »مهرباني تنها صدایي است که نابینایان آن را 

خوب مي بینند و ناشنوایان آن را خوب مي شنوند.« 
من در این دفتر تنها با تالش هاي تحس��ین انگیز دفتر فروغ س��بز و خالفیت هاي بي بدیل و 
همت واالي دانشجویان نابینا مواجه نشدم. آنچه بیش تر حس کردم، برخورد آرامش بخش 
موج هاي نرم انسانیت با صخره هاي دلم بود و پژواکي که بزرگواري را به جانم هدیه مي کرد. 
این حس  ش��بیه برق لبخندي بود که از چهره دریا در هنگام تابش خورش��ید مي درخش��ید؛ 
ش��بیه گل برگ هایي که دست نسیم را مي بوسند؛ مانند نبض مادري که در هماهنگي کامل 
با قلب فرزند یك روزه اش مي زند؛ از جنس رابطه عاشقانه اي که بین خدا و بندگان خالص 
وجود دارد. از قبیله صدات و از قبله عبادت، ... چقدر انسانیت زیباست و چقدر بسیاري از 
ما قدر این گنجینه اي که در وجودمان به ودیعت نهاده شده را نمي دانیم.تا چه اندازه برخي 
این س��رمایه عظیم را با رفتارهاي نادرس��ت خود ضایع مي کنند؛ تا چه حد بعضي اهل کفران 

هس��تند. به راس��تي چرا لحظه اي در کنار فواره فطرت نمي نشینیم و فوران آن را مشاهده 
نمي کنیم و عبرت نمي گیریم؟ چرا براي دفاع از یك حقیقت دنبال یار و سیاهي لشگر و ابزار 
مي گردیم؟ چرا فكر مي کنیم درس انس��انیت هم آکادمیك است. باید رشته اي را پذیرفت 
و واحدهای��ي را پاس کرد و نمره اي گرفت، دانش��نامه اي دریاف��ت کرد و دیگر هیچ؟! زیاده 
نگویم. دانشجوي کم بینا، خانم مهتاب نفسیي را دانشجوي دیگري همراهي مي کرد که ابتدا 
حس کردم از اقوام نزدیك ایش��ان باش��د، ولي به زودي دریافتم که او فقط یك دوست بود 
و ماجرایي که به همه ما مي تواند درس انس��انیت، نوع دوس��تي و بزرگواري بدهد. در خالل 

گفت و گو با این دانشجوي محترم، بیش تر با فصل درخشان زندگي او آشنا مي شوید. 
خانم ریحانه رئیس��ي وند ، دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد رشته زبان شناسي در دانشگاه 
آزاد اس��المي واحد  اصفهان) خوراس��گان( است. وي مقطع کارشناس��ي خود را نیز در رشته 

زبان انگلیسي موسسه آموزش عالي غیر انتفاعي شیخ بهایي گذرانده است. 
او که اولین فرزند خانواده اش است. در اوایل انقالب در شهرستان شاهین شهر ساکن بوده 
و در ایام��ي ک��ه اغلب آبادان را ترك مي کردند به همراه خان��واده اش و به خاطر کار پدرش 

راهي آبادان شدند و در آنجا اسكان یافتند. 
خانم رئیس��ي وند مي گوید با آنكه در آن، دوران کودکي بیش نبودم، اما از س��كوت ناشي از 
مهاجرت همگاني از ش��هر و وحش��تي که بر فضاي آن حاکم بود، خاطراتي دارم. شهر تقریبًا از 
س��كنه خالي بود و اگر ایمان و مقاومت و امید نبود، س��اکنین حس مي کردند در خراب آبادی 

بي طپش زندگي مي کنند که بسیار رعب آور و دشوار بود. 

من صندلي فاصله را برداشتم، فقط همین 

فرزند برومند یکی از همکاران خوب دانش��گاه آقای س��یدعلی 
محی الدین جعفری اخیراً در مس��ابقات رباتیک دانش آموزی 

موفقیت ارزشمندی کسب کرده است.
برای آگاهی از ای��ن موضوع گفت وگوی کوتاهی با این همکار 

ارجمند انجام دادیم.
آقای جعفری می گوید: فرزندم سید مبین محی الدین جعفری 
در پایة ششم ابتدایی دبستان سما 3 اصفهان تحصیل می کند. 
وی از کودکی عالقه عجیبی به کار با ماش��ین داشت به طوری 
که اکنون ش��غل طراح��ی اتومبیل را در اف��ق آیندة خود قرار 
داده اس��ت. ایش��ان آموزش رباتیک را به صورت اصول قباًل در 
آموزشگاه فقیهی و اخیراً در مدرسه تیزهوشان فرا گرفته است.

عالقه به ماش��ین او را به سمت رباتیک و سپس مسابقات رالی 
که در همین ارتباط است سوق داده است.

آق��ای جعفری افزود ب��ر همین مبنا زبان را تا س��طوح باال فرا 
گرفته به طوری که هم اکنون به راحتی می تواند صحبت کند. 

او عقیده دارد با تکمیل آموزش زبان در رش��ته طراحی خودرو 
خیلی موفق تر می ش��ود. وی همچنین از نظر درسی هم جزو 

شاگردان خوب به حساب می آید.
آقای جعفری که مدت 22 س��ال یعنی همه دوران خدمتش را 
به عنوان مس��ئول س��معی و بصری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان) خوراس��گان( کارکرده اس��ت. می گوید من و مادرش 
خیلی  مبین را در این کار تش��ویق کرده ایم و این تش��ویق ها 

خوب هم جواب داده است.
ایش��ان خاطر نش��ان ک��رد مبین ب��رای اولین بار ب��ود که در 
مسابقات ربوکاپ تکنوکاپ 3 در سطح مدارس شرکت می کرد 
که موفق ش��د رتبه اول استانی را به دست آورد و قرار است به 
همراه دارندگان رتبه های دوم و س��وم در اسفند ماه جاری در 

مسابقات کشوری همین رشته شرکت نماید.
 ب��رای  کس��ی ک��ه گام اول را بلند برداش��ته می ت��وان گفت: 
باش تا صبح دولتت بدمد       کین هنوز از نتایج سحر است.

نخستین گام بلند



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  هفدهم
6 آذر ماه 1392

آمار کل وام های پرداختی صندوق رفاه از بدو تأسیس تا پایان مهر سال 1392

مبلغ )به ریال(تعدادنوع وام

85194241،255،880،683وام تأمين شهريه
3،346،549،859 2329وام تأمين شهريه )سما(

2081،866،562،800وام بلندمدت صندوق رفاه دانشگاه

41،576،110،582 5404 وام تأمين شهريه)وزارت علوم( بعد از تحصيل

1،135،652،000 429 وام تأمين  شهريه )بانك ملي (
739،000،000 244 وام تأمين شهريه )بانك ملت (

128،940،126،256 22831 وام تقسيط شهريه
5،658،089،300 1063 وام ازدواج

1،533،360،300 471 وام هزينه تحصيلي
115،687،000 27 وام اجاره مسكن

39،000،000 4 وام ضروري
426،206،018،780 118204 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

157512،237،300،000وام تأمين شهريه

246،000،000 18وام ازدواج
--هزينه تحصيلى

- -وام اجاره مسكن
10،000،000 1وام ضروری

495،000،000وام بلند مدت صندوق رفاه

10405،422،029،857 وام تقسيط شهريه

5،000،000،000 398وام بلند مدت وزارت علوم)مرحله هشتم(
303623،010،329،857 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

372821،361،600،000تأمين شهريه

42504،000،000ازدواج

39152،800،000هزينه تحصيلى

31،000،000 7وام اجاره مسكن
36498،000،000وام بلند مدت صندوق رفاه

482834،726،399،010 وام تقسيط شهريه
5،000،000،000 479وام بلند مدت وزارت علوم)مرحله ششم(

915962،273،799،010 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

397417،178،250،000تأمين شهريه
82902،000،000ازدواج

14101،200،000هزينه تحصيلى
6،600،000 2وام اجاره مسكن

19،000،000وام ضروری

1190،500،000وام بلند مدت صندوق رفاه

477124،471،449،710 وام تقسيط شهريه

4،600،000،000 465وام بلند مدت وزارت علوم)مرحله چهارم(

932047،358،999،710 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

416314،737،274،500تأمين شهريه

103645،839،300ازدواج

36113،854،300هزينه تحصيلى

2،337،000 1وام اجاره مسكن

12206،538،110،582وام بلند مدت وزارت علوم)سازمان مركزی مرحله اول(

630،000،000وام بلند مدت صندوق رفاه

20104،000،000وام بانك ملى

335513،687،226،620 وام تقسيط شهريه
11156،540،110،582وام بلند مدت وزارت علوم)مرحله دوم(

1001940،970،642،302 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

521421،156،308،545تأمين شهريه

104952،500،000ازدواج
13104،100،000هزينه تحصيلى

12،000،000 4وام اجاره مسكن
46419،000،000وام بلند مدت صندوق رفاه

432821،790،549،799 وام تقسيط شهريه

6،335،000،000 850وام بلند مدت وزارت علوم)مرحله سوم(

105595،769،458،344 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

408019،212،600،000تأمين شهريه
59708،000،000ازدواج

819،200،000هزينه تحصيلى
15،750،000 4وام اجاره مسكن

19201،000،000وام بلند مدت صندوق رفاه

446726،610،310،460 وام تقسيط شهريه

3،300،000،000 328وام بلند مدت وزارت علوم)مرحله پنجم(

896550،066،860،460 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

489734،212،480،000تأمين شهريه
684،000،000 57ازدواج

48204،000،000هزينه تحصيلى

48،000،000 9وام اجاره مسكن
20،000،000 2وام ضروری

13285،000،000وام بلند مدت صندوق رفاه

422،232،160،800 وام تقسيط شهريه

5،700،000،000 549وام بلند مدت وزارت علوم)مرحله هفتم(

561743،385،640،800 جمع

نیمه اول مهر سال 1392

سال 1390

سال 1388

سال 1386

سال 1387
سال 1391

سال 1389

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيالت، سيستم بانكى و 
وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختى در گروه واحدهای جامع رتبه برتر را كسب نموده است 

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيالت، سيستم بانكى و 
وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختى در گروه واحدهای جامع رتبه اول را كسب نموده است 

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيالت، سيستم بانكى و 
وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختى در گروه واحدهای جامع رتبه اول را كسب نموده است 

 اشاره:
تأمین ش��هریه و س��ایر هزینه های دانشجویی، دغدغه ای همیشگی برای دانشجویان است. در این زمینه 
صندوق رفاه دانش��جویی به مدد دانش��جویان آمده و از همه امكانات ممكن اس��تفاده کرده تا دانشجو به 

جز رس��یدن به کارهای تحصیلی نگرانی دیگری نداش��ته باشد. این صندوق در حوزه معاونت اداری-مالی 
دانش��گاه واحد اصفهان)خوراس��گان( از عملكرد مطلوب و ممتازی در دهه اخیر برخوردار بوده که از زبان 

آمار آن را ارائه می دهیم و از دست اندرکاران مربوط سپاسگزاری می کنیم.
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 دوره جدید 
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7 آذر ماه 1392

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

852023،045،540،800تأمين شهريه

54158،000،000ازدواج
22108،000،000هزينه تحصيلى

733،400،000وام بلند مدت صندوق رفاه
49151،552،000وام بانك ملى

865223،496،492،800 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

897729،749،488،000تأمين شهريه
58254،000،000ازدواج

1277،300،000هزينه تحصيلى
24146،000،000وام بلند مدت صندوق رفاه

39195،000،000 وام بانك ملى
95441،000،000وام بانك ملت

920530،862،788،000 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

686014،007،808،427تأمين شهريه
45105،000،000ازدواج

56173،000،000هزينه تحصيلى

716،200،000وام بلند مدت صندوق رفاه
239940،148،375سما

39116،500،000وام بانك ملى
724615،358،656،802 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

64217،120،200،525تأمين شهريه
5576،500،000ازدواج

2464،666،000هزينه تحصيلى
1621،125،000وام بلند مدت صندوق رفاه

832995،996،684سما
65194،000،000وام بانك ملى
90180،000،000وام بانك ملت

75038،652،488،209 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

54024،566،104،052تأمين شهريه

114114،000،000ازدواج

2040،000،000هزينه تحصيلى

55364،720،104،052 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

5920036،171،200،6تأمين شهريه

7676،500،000ازدواج

1224،000،000هزينه تحصيلى

1115،680،000وام بلند مدت صندوق رفاه

334323،127،800سما

151187،100،000وام بانك ملى

65046،662،579،000 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

42143،188،518،500تأمين شهريه

7979،000،000ازدواج

4385،300،000هزينه تحصيلى

43363،352،818،500 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

26361،907،785،364تأمين شهريه

5252،000،000ازدواج

4361،700،000هزينه تحصيلى

27312،015،485،364 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

19991،011،863،470تأمين شهريه

3027،250،000ازدواج

50110،640،000هزينه تحصيلى

20791،149،753،470 جمع

مبلغ وامتعداد وامنوع وام

661410،532،587،300تأمين شهريه

3564،500،000ازدواج

3193،600،000هزينه تحصيلى
815،657،800وام بلند مدت صندوق رفاه

9241،087،277،000سما
66187،500،000وام بانك ملى
59118،000،000وام بانك ملت

773712،099،122،100 جمع

سال 1384

سال 1385

سال 1383

سال 1381

سال 1379

سال 1380

سال 1378

سال 1377

سال1376

سال 1382

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيالت، سيستم بانكى و 
وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختى در گروه واحدهای جامع رتبه سوم را كسب نموده است 

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيالت، سيستم بانكى و 
وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختى در گروه واحدهای جامع رتبه سوم را كسب نموده است 

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيالت، سيستم بانكى و 
وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختى در گروه واحدهای جامع رتبه دوم را كسب نموده است 

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيالت، سيستم بانكى و 
وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختى در گروه واحدهای بسيار بزرگ رتبه اول را كسب نموده است 

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيالت، سيستم بانكى و 
وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختى در گروه واحدهای بسيار بزرگ رتبه اول را كسب نموده است 

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيالت، سيستم بانكى و 
وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختى در گروه واحدهای بسيار بزرگ رتبه سوم را كسب نموده است 

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيالت، سيستم بانكى و 
وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختى در گروه واحدهای بسيار بزرگ رتبه اول را كسب نموده است 

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيالت، سيستم بانكى و 
وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختى رتبه اول را كسب نموده است 

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص اعطای تسهيالت رتبه دوم را كسب نموده است 

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيالت، سيستم بانكى و 
وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختى در گروه واحدهای جامع رتبه اول را كسب نموده است 
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 اشاره:
گ��روه ب��رق و الكترونی��ك از جمله گ��روه های 
موف��ق و پوی��ا در دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان 
)خوراس��گان( است که در حال حاضر با 6 نفر عضو تمام 
وقت هیأت علمی ش��امل: 5 استادیار و یك نفر بورسیه 
دکت��ری حدود 400 دانش��جو را پوش��ش م��ی دهد و از 
س��ال 93 در گرای��ش الكترونیك در مقطع کارشناس��ی 
ارشد نیز دانش��جو می پذیرد. این گروه دارای 5 فضای 
ازمایشگاهی ش��امل : آزمایشگاه های مدار، الكترونیك، 
ماش��ین الكتریك��ی، ریز پردازن��ده و کنترل اس��ت. دو 
پژوهش��كده تحقیقات��ی برق و ان��رژی های ن��و را تحت 
پوش��ش دارد که در محل پژوهش��گاه دانش��گاه مستقر 
است و یك کارگاه برق که در سالن گروه عمران استقرار 

یافته است. 
با توجه ب��ه اینكه این گروه از همان ابتدا، اعضای هیأت 
علمی خود را از دانش آموختگان دانش��گاه های معتبری 
چ��ون دانش��گاه صنعتی اصفه��ان جذب ک��رده و در حال 
حاض��ر نی��ز 5 نفر از اعض��ای هیأت علمی گ��روه از فارغ 
التحصیالن مقطع دکتری آن دانش��گاه هس��تند، از سطح 
کیفی بس��یار خوبی برخوردار اس��ت و دانش��جویان این 
گ��روه برای ورود به مقطع تحصیالت تكمیلی اغلب موفق 
هستند. مخترع س��رافرازی که در این شماره به معرفی 
ایش��ان می پردازیم مدیرگروه ب��رق و الكترونیك آقای 

دکتر مجید دلشاد است. 

چراغ هایی که آینده را روشن می کند 

وی دوره کارشناس��ی خ��ود را در رش��ته ب��رق 
الکترونیک در دانش��گاه دولتی کاش��ان گذرانده 
و مقاطع کارشناس��ی ارش��د و دکتری را نیز در 
همین رشته در دانشگاه صنعتی اصفهان سپری 
ک��رده اس��ت. همکاری ایش��ان با دانش��گاه آزاد 
اس��امی واحد اصفهان )خوراسگان( از سال 84  
ب��ه عنوان ح��ق التدریس آغاز ش��ده و در پایان 
همین س��ال به عضویت هی��أت علمی گروه برق 

و الکترونیک در آمده است. 
دکتر دلش��اد با مرتبه علمی اس��تادیاری از سال 
85  مدیرگ��روه برق و الکترونیک دانش��گاه آزاد 
اس��امی واحد اصفهان)خوراس��گان( ش��ده و از 

فعالیت های علمی ارزشمندی برخوردار است. 

فعالیت های علمی دکتر مجید دلشاد

مسوولیت ها:
مدیریت گروه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه 

آزاد اسامی واحد خوراسگان 89-86؛
سرپرست تیم های روباتیک دانشگاه آزاد اسامی 

واحد خوراسگان89-87؛ 
داور تخصصی مرکز رش��د دانشگاه آزاد اسامی 

واحد خوراسگان 89؛
عضو مش��اور دو ش��رکت در مرکز رشد دانشگاه 
آزاد اس��امی واحد خوراس��گان و یک ش��رکت 

علمی تحقیقاتی اصفهان؛
سرپرس��ت و مش��اور تیم روباتیک انسان نما در 

مسابقات جهانی اتریش و سنگاپور؛
افتخارات:

پژوهش��گر برتر دانش��کده فن��ی دانش��گاه آزاد 
اسامی خوراسگان در سال 88 و 89؛

کسب مدال نقره اختراع در جشنواره سال 2008 
چین؛

تایی��د علمی یک اختراع توس��ط دانش��گاه آزاد 
اسامی؛ 

رتبه برتر در مقطع کارشناس��ی ارشد در گرایش 
الکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهان؛

حمایت م��ادی وزارت علوم از پایان نامه ارش��د 
ایشان؛

کس��ب مدال طا در جشنواره نوآران و مبتکران 
دانشگاه آزاد اسامی مهر 90؛

کسب مقام اول جشنواره جوان خوارزمی 87 در 
لیگ روبات های انسان نما؛

کسب مقام دوم جشنواره جوان خوارزمی 88 در 
لیگ روبات های انسان نما؛

کسب مقام سوم جشنواره خوارزمی 89 در لیگ 
روبات های انسان نما؛

کس��ب مجوز حض��ور و ش��رکت در مس��ابقات 
جهانی روب��و کاپ چی��ن2008، اتریش2009، 

سنگاپور201 و ترکیه 2011؛
 کس��ب عن��وان بهتری��ن مقال��ه در کنفران��س 
بین المللی ربوکاپ CLAWAR2009 ترکیه؛
کسب مقام قهرمانی در مسابقات ایران اپن2008؛

Publications

a) Journal PaPers َ
 High step-up zero-voltage
switching current-fed iso-

 lated pulse width modulation
  DC-DC converter
 Journal: IET Power Electronics.
)2011;4(3):316-322)ISI
Authors: Delshad, M.; Farzane-
;.hfard, H

 A New Asymmetrical DC-DC
 Converter with High Voltage
Gain
 Journal: Advances in Electrical
 and Computer Engineering.

)2011;11(2):31-36)ISI
Authors: M Delshad

 A New Asymmetrical DC-DC
 Converter with High Voltage
Gain
 Journal: International Review of
 Electrical Engineering (I.R.E.E.),.
)2011;6(1):41-47)ISI
,Authors: B.Fani, M.Delshad

 AA New Soft Switching
 Current-fed Converter With
Voltage Lifting
 Journal: International Review of
 Electrical Engineering (I.R.E.E.),.
)2011;6(1):75-79)ISI
Authors: M.Delshad1, B.Fani2

 A New Isolated Bidirectional
Buck-Boost DC-DC Converter
 Journal: International Review
 of Electrical Engineering. 2010;
))ISI
Authors: M.Delshad, B.Fani

 A new soft switched push
 pull current fed converter for
fuel cell applications
 Journal: Energy Conversion and
)Management. 2010; )ISI
Authors: Majid Delshad

A New Zero Voltage Switch-
 ing Buck-Boost Type DC-DC

Converter
Journal: Majlesi Journal of Elec-
(trical Engineering. 2010;4(1
Authors: Majid Delshad

 High step-up zero voltage
switching current-fed isolat-
ed PWM DC-DC converter

 Journal: IET Power Electronics.
;2010
Authors: M Delshad

 A New Control Scheme for
Series Compensation Tech-
nique

 Journal: International Review
 on Modelling and Simulations
(IREMOS). 2009;2(3):259
Authors: M.Delshad,M Keivan-
fard

 A Soft Switching Six Switch
 Current-Fed Converter with
Voltage Doubler

 Journal: International Review
 of Electrical Engineering.
)2009;4(3):374)ISI
Authors: M. Delshad

 Soft Switched Current-fed
 DC_DC Converter for Medium
Power Applications

 Journal: International Review of
 Electrical Engineering (I.R.E.E.),.
)2009; )ISI

,Authors: M. Delshad1

Trace Moving Function De-
 scription and Autonomous
Moving Protocol Evaluation
 Journal: International Review of
 Automatic Control (I.RE.A.CO.),.
2009;2(5):609
 Authors: H.Vahid Dastjerdi,
M.Tavakoli, M.Delshad, F.Kheiri

b) conferences

 A new active clamping
PWM DC-DC converter
 Conference: International
 Conference on Electronic
Devices, Systems and Appli-
 cations (ICEDSA), 2011. 2011;
((Speech
 Authors: Delshad, M.; Rakian,
N

 A new soft single switched
PWM DC-DC converter
 Conference: ECTI-CON2011.
(2011; (Speech
Authors: Mahdavian, M.; Del-
;.shad, M

A new soft switching current-
fed converter with high volt-
age gain
 Conference: ICEDSA2011. 2011;
((Speech
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چراغ هایی که آینده را روشن می کند 
;.Authors: Delshad, M.; Eghbali, H

A new soft switching current-
 fed converter with voltage
lift
 Conference: 8th International
Conference on Electrical Engi-
 neering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Infor-

 mation Technology (ECTI-CON),
(2011. 2011; (Speech
;.Authors: Delshad, M.; Eghbali, H

A new soft switching inter-
 leaved boost converter with
high voltage gain
 Conference: ECTI-CON2011.
(2011; (Speech
;.Authors: Delshad, M.; Shahri, E

 A New Isolated Bidirectional
Buck-Boost PWM Converter
 Conference: PEDSTC2010. 2010;
((Speech
Authors: majid delshad

A New Zero Voltage Switch-
 ing Buck-Boost Bidirectional
DC_DC Converter
Conference: Applied Electron-
(ics2011. 2010; (Speech
Authors: M Delshad-m mahdavi

 A New Active Clamping Soft
Switching Weinberg Con-
verter
Conference: 2009 IEEE Sympo-
 sium on Industrial Electronics
 and Applications (ISIEA 2009),.
(2009; (Speech
Authors: M.Delshad, B.Fani
A New Single Switch Buck-
Boost Type DC-DC Converter
Conference: 2009 IEEE Sympo-
 sium on Industrial Electronics
 and Applications (ISIEA 2009),.

(2009; (Speech
Authors: Majid Delshad

A ROBOT DESIGN AND MOD-
 ELLING CONCEPT BASED ON
OMNI-DIRECTIONAL MOBIL-
ITY
Conference: industrial ro-
(bot2009. 2009; (Speech
 Authors: M.TAHERI,
 S.H.MOHADES KASAEI,
 M.DELSHAD, S.M.MOHADES
KASAEI, N.AHMADI

 AUTONOMOUS NAVIGATION
SYSTEMS FOR MOBILE RO-
BOTS BASE ON OMNIDIREC-
TIONAL VISION SYSTEM
 Conference: industrial robot
(2009. 2009; (Speech
 Authors: S.M.KASAEI,
 S.A.KASAEI, M.TAHERI,
N.AHMADI, M.DELSHAD

 A New Active Clamping Soft
Switching Flyback Current-
fed Push-Pull Converter
 Conference: ICEMS2008. 2008;
((Speech
Authors: Majid Delshad

A New Soft Switching Cur-
 rent-fed Isolated PWM DC_DC
Converter
 Conference: Icems2008. 2008;
((Speech
Authors: 1Majid Delshad, 2Ba-
hador Fani

A New Method for Discrimi-
 nating Between Internal
 Faults and Inrush Current
Conditions in Power Trans-
formers Based on Neuro_
Fuzzy
 Conference: powereng2007.
(2007; (Speech

Authors: M. Delshad    B. Fani

 A New Method for Improved
of Power Transformer Protec-
tion Using Fuzzy Logic
 Conference: ICEMS2007. 2007;
((Speech
 Authors: M. Delshad, S. M.
Mosavian-nasab, and B. Fani

A New Zero Voltage Switch-
 ing Buck-Boost Bidirectional
DC_DC Converter
 Conference: 2010 International
Conference on Applied Elec-
(tronics.  (Speech
 Authors: Majid Delshad1,
M.Mahdavi2

اختراعات 

 دس�تگاه مب�دل DC به  DC ولت�اژ باال با 
راندمان باال

که در س��ال 87  به ش��ماره  50562  در اداره کل 
ثبت ش��رکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده 

است.
دکت��ر دلش��اد در زمین��ه قابلی��ت ای��ن اخت��راع 
م��ی گوی��د : هر سیس��تمی ی��ک منب��ع تغذیه 
م��ی خواه��د ب��ه عن��وان مث��ال ی��ک هواپیمای 
مس��افربری ح��دود 100 منبع تغذی��ه دارد، یک 
 هواپیم��ای جنگن��ده ح��دود 70  منب��ع تغذی��ه 

دارد. 
این نوع اختراعات، مربوط به اختراع یک دس��تگاه 
مستقل با کاربرد مشخص نمی باشد، بلکه قطعات 
مهم و حیاتی دس��تگاه های مختلف را شامل می 
ش��ود و در انواع صنایع از جمله صنایع پزش��کی، 

نظامی، مخابراتی،هواپیما سازی و... کاربرد دارد. 
 دس�تگاه منبع تغذیه دو طرفه افزاینده – 

کاهنده با راندمان باال
که در س��ال 89  به ش��ماره 67499 در اداره کل 
ثبت ش��رکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده 
است و همان طور که گفته شد مانند اختراع قبلی 

در صنایع مختلف کاربرد دارد. 
 دس�تگاه منبع تغذیه س�ونیچینگ با بهره 

باال و تزریق های مونیکی پایین 
که در س��ال 89 به ش��ماره 67503  در اداره کل 
ثبت ش��رکت ها و مالکیت صنعتی به چاپ رسیده 

است. 
مدیرگروه برق و الکترونیک دانشگاه در مورد کاربرد 

این دس��تگاه یادآور شد: در سیستم 
هایی ک��ه می خواهن��د هارمونیک 
پایینی داش��ته باش��د این دستگاه 

کاربرد دارد. 
 دستگاه منبع تغذیه افزاینده 

اینترلیود با تلفات پائین 
که در س��ال 89  به شماره  68547  
در اداره کل ثب��ت ش��رکت ه��ا و 
مالکی��ت صنعتی به طور مش��ترک 
ب��ه نام اینجانب و مهندس احس��ان 
ش��هری یک��ی از دانش��جویان این 

دانشگاه به ثبت رسیده است. 
کارب��رد  م��ورد  در  دلش��اد  دکت��ر 
ای��ن دس��تگاه اف��زود: کارب��رد این 
 دس��تگاه ب��ه عن��وان منب��ع تغذیه 
دس��تگاه هایی است که به ولتاژ باال 
برای تغذیه نیاز دارند، مانند دستگاه 
های تصویر برداری اش��عه X، منابع 
تغذی��ه لی��زر و بعض��ی تجهی��زات 

پزشکی. 
وی خاطر نشان کرد: این دستگاه در 
دومین المپیاد مخترعان، مبتکران و 
نوآوران کش��ور که از تاریخ 21 تا 23 

مهرماه س��ال 90 در دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 
)خوراس��گان( برگزار ش��د، مدال ط��ال را به خود 

اختصاص داد.
در جشنواره کسب و کار دانشگاه صنعتی اصفهان 
در سال 91 موفق به کسب مقام سوم این جشنواره 

شد.
در زمینه این دس��تگاه گف��ت و گوی کوتاهی هم 
با مهندس احسان ش��هری همکار دکتر دلشاد در 
این اختراع انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد:

وی ک��ه دانش آموخت��ه دوره کارشناس��ی برق و 
الکترونیک دانش��گاه خوراسگان است و هم اکنون 
در مقطع کارشناس��ی ارشد همین رشته در واحد 
نجف آباد تحصیل می کند از دوره دانشجویی خود 
در واحد خوراس��گان و اس��تادان و امکانات آن به 

نیکی یاد می کند. 
او که عالوه بر این اخت��راع، اختراعات ذیگری نیز 

دارد می افزاید:
اختراع��ی از همی��ن نوع منب��ع تغذیه ب��ا کاربرد 
متفاوت دارم که موضوعیت آن در ارتباط با رباتیک 
است و با عنوان ربات انسان نما با قابلیت تشخیص 
اجس��ام محیطی تولید ش��ده اس��ت و یکی دیگر 
دس��تگاه ضربه الکتریکی که در ربات فوتبالیست 

کاربرد دارد. 
آقای ش��هری که خواهر و برادر وی نیز در رش��ته 
های مهندسی کامپیوتر و مهندسی معدن تحصیل 
کرده اند از زحمات بی دریغ پدر و مادر و استادانش 

تقدی��ر می کند و در خصوص لوازم پیش��رفت می 
گوید: هرکس به دنبال پیش��رفت باش��د، باید این 
تح��ول را  ابتدا از خ��ودش آغاز کند و باور کند که 
اگر بخواهد، می تواند. به طور طبیعی دانشگاه می 
تواند با فراهم آوردن امکانات خوب و مناسب و ارائه 
با کیفت دروس توسط استادان ارزشمند و با سواد، 

به این فرآیند کمک شایان توجهی داشته باشد. 
در پایان این گفت وگو، دکتردلش��اد خاطر نش��ان 
کرد: تاکنون هیچیک از اختراعات معرفی ش��ده ما 
به تولید انبوه و صنعتی نرسیده و این درد مشترک 
همه نوآوران اس��ت و با اینکه می توانند بسیاری از 
نیازهای کش��ور را تأمین کنن��د و هر روز از میزان 
وابستگی ها به خارج از کشور بکاهند اما متأسفانه  
حمایت کام��ل، جامع و هدفمن��دی صورت نمی 
گی��رد و این دانش��گاه تا مرحله ای��ده پردازی و به 
س��امان رس��یدن اختراعات کمک قابل توجهی به 
استادان و دانشجویان می کند، اما پشتیبانی های 
بعدی که چندان در دس��ت دانشگاه هم نیست به 

خوبی صورت نمی گیرد.
ایش��ان تأکید کرد: ما کماکان ای��ده های نوآورانه 
 زی��ادی داری��م، ول��ی چون ب��ه نتیج��ه مطلوب 
نمی رس��یم از پرداختن آن صرف نظر کرده ایم و 
بر روی تولید و ارائه مقاالت علمی و پذیرش پروژه 
های صنعتی در فرآین��د ارتباط با صنعت متمرکز 
ش��ده ایم، زیرا تنها در این حالت اس��ت که تالش 
ه��ای علمی به بهره ب��ردای صنعتی و مفید منجر 

می شود.
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تدوین این کتاب با توجه به این واقعیت انجام گرفته است 
که بسیاری از موارد مقاوم به درمان پری- ایمپلنتیت 

نهایتا منجر به شكست ایمپلنت و خارج کردن آن می شوند. 
پیشرفت های مداوم در زمینه روش های تشخیصی و درمانی جدید 

در بسیاری از موارد امكان جلوگیری از پیشرفت بیماری را فراهم 
می کند و نیز این امكان را به بیماران می دهد که رستوریشن های 

متكی به ایمپلنت را به مدت طوالنی تری حفظ کنند...

آموزش و پرورش کلید توسعه جوامع محسوب می شود و 
موفقیت و سعادت ملت ها به کیفیت تعلیم و تربیت آنها بستگی 
دارد. امروزه تأکید بر مهارت های یادگیری، یادگیری مادام العمر 

و یادگیری چگونه یادگرفتن است. در بین منابع آموزشی، توانایی و 
صالحیت معلم در یادگیری فراگیران نقش حیاتی دارد؛ اما تغییرات عمیق 
در ساختار، برنامه درسی و جمعیت دانش آموزی، به ویژه در هزاره سوم، 

هویت حرفه ای معلمان را با بحران روبرو نموده است...
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هدف از گردآوری این کتاب ارائه مجموعه مطالبی است که 
بتواند نیازهای علمی و درسی دانشجویان و دانش پژوهان 

عالقمند به فراگیری دانش زیست شناسی را برطرف نموده و 
سبب انگیزه در این رشته در سطوح عالی برگردد. این کتاب دستور 

کار آزمایشگاهی مناسب برای دانشجویان کلیه رشته های زیست 
شناسی، علوم کشاورزی)علوم صنایع غذایی، علوم دامی(، محیط زیست 

و ... می باشد...

تازه هـای نشـر

واش��قاني فراهان��ي در واح��د اصفه��ان عن��وان کرد: 
 توس��عه کرس��ي هاي نظریه پردازي مهم ترین راه حل 

آفت زدایي از پژوهش هاي غیر کاربردي 
واش��قاني فراهان��ي گفت: راه اندازي کرس��ي هاي نظر 
پردازي براي علوم راه ح��ل مهم رفع آفت هاي عرصه 
پژوهش هاي غیر کاربردي است و ارائه درس کارآفریني 
براي دانشجویان در کلیه رشته ها به صورت اجباري یا 
حداقل اختیاري به نحو چشمگیري از پراکنده کاري ها 

و بي هدف بودن دستاورهاي پژوهشي خواهد کاست.
مع��اون پژوهش و فناوري دانش��گاه آزاد اس��امي که 
در آئین افتتاحیه نخس��تین کارگاه آموزش��ي مشورتي 
کس��ب و کار، تجاري سازي دس��تاوردهاي تحقیقاتي 
و ارزش گ��ذاري فن��اوري در دانش��گاه آزاد اس��امي 
واحد اصفهان)خوراس��گان( س��خن م��ي گفت، ضمن 
 تقدیر از طرح فکر ایجاد دانش��گاه آزاد اس��امي توسط 
آیت اهلل هاش��مي رفس��نجاني، افزود: ام��روز، ضرورت 
توج��ه به بح��ث کارآفریني براي دانش��گاه ها اهمیتي 
حیات��ي یافته اس��ت، نس��ل اول دانش��گاه ها ب��ر پایه 
 آموزش بوده، نسل دوم، آموزش و پژوهش و نسل سوم 
دانش��گاه ها، کارآفریني را محور فعالیت خود قرار داده 
ان��د و از خداوند متعال که همواره یاري کننده ما بوده 
م��ي خواهیم این توفیق را به ما بدهد تا بتوانیم در این 

مسیر هم پیشرفت کنیم.
واش��قاني فراهان��ي با ای��ن بیان ک��ه ان ش��اا... اولین 
دانش��گاهي خواهیم ب��ود که در کش��ور، دفتر تجاري 
س��ازي دستاوردهاي پژوهشي را تش��کیل خواهد داد، 

اظهار داشت: نسل چهارم دانشگاهها که در حال ظهور 
است دانش��گاههاي فن آفرین هستند و تجاري سازي 
دس��تاوردهاي پژوهشي از طریق فناوري ضروري ترین 

رسالت امروز دانشگاههاست.
در ابتداي این برنامه، فروغي ابري، رییس دانشگاه آزاد 
اس��امي واحد اصفهان)خوراس��گان( ضمن عرض خیر 
مقدم به معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسامي 
 و همراهان ایش��ان، ب��ا تأکید بر اهمیت رش��د مبتني 
بر فناوري ابراز داشت: در جهان امروز به ویژه در جوامع 
در حال توسعه، مشکات اقتصادي شدید، بیکاري، آمار 
روزافزون مشکات اجتماعي و فرهنگي از جمله طاق 
و تبه��کاري و پدیدار ش��دن پدی��ده تخریب فرهنگي، 

بستر رو در روئي ملت ها را در مقابل هم فراهم ساخته 
است و در این ش��رایط ملت هاي هشیار ضمن توسعه 
روابط خود با سایر ملل، شرایط تربیت نیروي کارآفرین 
و اس��تخدام کننده و نه اس��تخدام شونده را در اولویت 

کارهاي دانشگاهي خود باید قرار دهند.
فروغ��ي ابري افزود: س��رمایه گ��ذاري در پژوهش ها و 
تحقیقات کاربردي با دس��تاوردهاي نامعلوم، هدر رفت 
س��رمایه نیس��ت بلکه بودجه را باید در اختیاراینگونه 
محققی��ن قرار داد و اگر این ایده ه��ا به نتایج مطلوب 
رس��یدند، بستر رشد و پیش��رفت را فراهم مي سازند و 
اگر به نتیجه هم نرسیدند از هدر رفت میلیاردها تومان 
سرمایه جدید که دیگر محققین بخواهند در این مسیر 

دوباره تحقیق کنند، جلوگیري خواهد کرد. مراکز رشد 
در دانشگاهها در این زمینه حتماً گره گشا خواهند بود 
و بهترین نمونه از س��رمایه گذاري ها، س��رمایه گذاري 
در فناوریه��اي دانش بنیان خواهد بود که س��ود قابل 

توجهي را نصیب دانشگاه خواهد کرد.
داود ثم��ري مدیرکل دفتر ارتباط ب��ا صنعت و جامعه 
دانش��گاه آزاد اس��امي ضمن ارائه گزارش��ي از برنامه 
هاي دانش��گاه در توس��عه کارآفریني و ایجاد ش��رکت 
ه��اي دانش بنیان ابراز داش��ت: براي اولین بار اس��ت 
 ک��ه کارگاهي را با این موضوع و در این س��طح برگزار 
مي کنیم و البته از خدمات و زحمات واحد اصفهان که 

میزباني این کارگاه را بر عهده دارد، باید تشکر کرد.
ثمري با این خبر که در اردیبهشت 93 نمایشگاه دستاوردهاي 
فناوري و کارآفریني را خواهیم داشت، گفت: با همکاري دیگر 
بخش های ذیربط این کارگاه آموزشي را شناسه دار کرده ایم 
وضمن آنکه از شرکت کنندگان در پایان این دوره آزمون به 
 عمل خواهد آمد، گواهي معتبر نیز براي ایشان صادر خواهد 

شد.
گفتني است؛ نخستین کارگاه آموزشي مشورتي کسب 
و کار، تجاري سازي دس��تاوردهاي تحقیقاتي و ارزش 
گذاري فناوري، در روزهاي 13 و 14 آذر ماه جاري به 
میزباني دانشگاه آزاد اسامي واحد اصفهان)خوراسگان( 
و با ش��رکت بی��ش از 50 تن از مدیران مراکز رش��د و 
فناوري و برخي از معاونین پژوهش و فناوري واحدهاي 
دانش��گاهي دانشگاه آزاد اسامي سراسر کشور، در این 

دانشگاه برگزار مي شود. 

دکت��ر حمی��د می��رزاده ریاس��ت دانش��گاه آزاد اس��امی در 
چهاردهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوه��ش و فن آوری 
کشور از غرفه دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( 

بازدید کرد.
رئیس دانش��گاه آزاد اس��امی ضمن ابراز خرسندی از  حضور 
واحد اصفهان)خوراس��گان( در این نمایش��گاه از دستاوردها و 
فعالیت های پژوهشی این واحد از جمله افتخارات و دستاوردها، 
اختراعات، طرح های پژوهشی، فعالیت های باشگاه پژوهشگران 
 جوان، انتش��ارات، مجات علمی و دس��تاوردهای مرکز رشد 

واحد های فناوری، بازدید نمود.
 درای��ن بازدید، واش��قانی فراهانی مع��اون پژوهش و فناوری، 
 داود ثم��ری مدی��رکل دفت��ر ارتب��اط ب��ا صنع��ت و جامعه، 
س��ید محمدتقی طباطبائ��ی، مدیرکل مرکز اطاع رس��انی و 
روابط عمومی، کریم زارع رئیس باش��گاه پژوهش��گران جوان، 

جمشید صباغ زاده رئیس مرکز علوم و فناوری های پیشرفته، 
ریاس��ت دانش��گاه آزاد اس��امی را همراهی م��ی نمودند و با 

اختص��اص وقت خود و با امعان نظر خاصی از غرفه دانش��گاه 
آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( بازدید نمودند.

گفتنی اس��ت چهاردهمین نمایشگاه دس��تاوردهای پژوهش 
و فن��اوری کش��ور هم زمان ب��ا هفته پژوهش و ف��ن آوری با 
ش��عار »پژوهش و فن آوری کلید توس��عه پایدار« در 3 بخش 
دس��تاوردهای دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی، دس��تاوردهای 
پژوهشی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و فن بازار از تاریخ 
23 لغای��ت 27 آذر م��اه 92 ب��ا حضور بیش از 250 ش��رکت 
 کننده در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 

شد. 
این نمایشگاه با حضور اس��حاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمه��ور، رضا فرجی دانا وزی��ر علوم و فن آوری و مس��ووالن 
پژوهشی دستگاه های اجرایی و سایر دست اندرکاران این حوزه 
افتت��اح گردید و در 27 آذرماه باحضور محمدحس��ن ابوترابی 
فرد نایب رئیس مجلس ش��ورای اسامی طی مراسمی به کار 

خود پایان داد.

در چهاردهمين نمايشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری كشور صورت گرفت:

بازدید دکتر میرزاده و هیأت همراه از غرفه واحد اصفهان

معاون پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى در واحد اصفهان عنوان كرد:
توسعه کرسي هاي نظریه پردازي مهم ترین راه حل آفت زدایي از پژوهش هاي غیر کاربردي 
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دانشگاه آزاد اسامی واحد خوراسگان در نهمین دوره 
نمایشگاه هفته پژوهش 6 غرفه را با نام های دانشکده 
کشاورزی، دانشکده دندان پزشکی، دانشکده پرستاری 
و مامایی، گروه زمین شناس��ی، گروه سازه ماکارانی و 
بتن و مرکز رشد و فن آوری را به خود اختصاص داده 
بود که هر 6 غرفه بی شک از پربازدیدترین غرفه های 

این دوره محسوب می شدند.
دانش��گاه آزاد اس��امی خوراس��گان همانند هر سال 
رونمایی هایی را ویژه نمایش��گاه هفته پژوهش داشت 
که از این رو نمایی ها می توان به رونمایی از دستگاه 
 En-EN دیکش��نری   ،+ARCO ب��ازی   ،PCR

تخصصی بیماری شناس��ی گیاهی پات��وژن، نرم افزار 
پترولوژی و طرح آجر سبک با شیل اشاره کرد و گروه 
س��ازه ماکارانی آرامیس با بارگذاری 800 کیلوگرم بر 
روی سازه یک کیلو گرمی خود توانستند رکود خوبی 

را ثبت کند.
در این دوره نمایش��گاه دانش��کده های پرس��تاری و 
مامایی ودندانپزش��کی  با ارائه بروشور و معاینه نکات 
 بهداش��ت ف��ردی  و بهداش��ت دهان و دن��دان  را به 

بازدید کنندگان متذکر شدند
در این بین، غرفه دانش��کده کش��اورزی با غرفه آرایی 
متفاوت خود که توس��ط دانشجویان مهندسی فضای 

سبز صورت گرفته بود، جلوه گری خاصی را به معرض 
نمایش گذاش��ته بود به گونه ای که چش��م هر بازدید 
کننده ای را به خود خیره می س��اخت و دانش��جویان 
مهندسی کشاورزی درباره کشاورزی ارگانیک و مبارزه 

بیولوژیک به بازدید کنند گان مشاور می دادند 
گروه زمین شناس��ی نیز با ارائ��ه نرم افزار پترولوژی و 
طرح آجر س��بک با شیل از غرفه های پر بار این دوره 
نمایش��گاه محسوب می ش��د. این بین به غرفه مرکز 
رش��د می ش��ود عنوان غرفه جوان پس��ند را نیز داد، 
زی��را بازی Arco+ مورد توجه بازدید کنندگان جوان 
قرار گرفته بود و برای تس��ت ب��ازی مقابل غرفه صف 

می کشیدند.
هم��ان طور که قبا گفته ش��د، گروه س��ازه ماکارانی 
آرامیس با بارگذاری 800 کیلوگرم بر روی سازه خود 
رکود خوب��ی ثبت کردند، نکته قابل تامل این اس��ت 
که س��ازه پس از گذش��ت چند دقیقه سالم ماند و به 
دلی��ل نبودن وزنه برای بار گ��ذاری، یکی از افراد تیم 
را روی آن وزنه ها گذاش��تند اما باز هم سازه نشکست 
و در آخر بدون اینکه س��ازه شکس��ته ش��ود، وزنه ها 
را از روی س��ازه ماکارانی برداش��تن، که این مقاومت 
سازه، شگفتی حضار را برانگیخت وگروه آرامیس مورد 

تشویق قرار گرفتند.

گ��روه علوم اقتصادی ب��ا همکاری معاونت پژوهش��ی 
دانش��گاه آزاد اس��امی واحد خوراس��گان )اصفهان(، 
اولی��ن همایش ملی الکترونیکی »چش��م انداز اقتصاد 
ایران  با رویک��رد حمایت از تولید ملی« را در روز 28 
آذرماه 92 برگزار کرد. در این همایش، مقاالت ارسالی 
به دبیرخانه به س��ه صورت ارائه سخنرانی آناین، ارائه 
س��خنرانی آفای��ن و ارائه بص��ورت درج در مجموعه 

مقاالت مورد پذیرش شدند.
ش��یوه برگزاری همایش بدین ص��ورت بود که مقاالت 

پذیرش ش��ده به ص��ورت ارائه س��خنرانی آفاین یک 
هفته قب��ل از برگزاری همایش، برای ارائه س��خنرانی 
به مح��ل برگزاری همای��ش دعوت ش��ده و با حضور 
دانش��جویان گروه و تیم داوری به ارائه سخنرانی خود 
پرداختن��د. در نهایت فایل تصویری ارائه های ایش��ان 
به زودی بر روی وبس��ایت همایش قرار خواهد گرفت. 
در روز برگ��زاری همایش نیز از مقاالت پذیرش ش��ده 
به صورت ارائه س��خنرانی، دعوت شد و ارائه دهندگان 
در حضور تیم داوری، پژوهش��گران و دانشجویان گروه 

ب��ه ارائه س��خنرانی مقاله خود پرداختند. مراس��م روز 
برگزاری همایش به صورت زنده از طریق وب س��ایت 

همایش پخش شد.
 فای��ل ه��ای تصویری این مراس��م ب��ه زودی بر روی 

وبسایت قرار خواهد گرفت.
ش��ایان ذکر است شیوه برگزاری فوق در این همایش، 
برای اولین بار بود که در سطح کشور انجام می گرفت. 
در این همایش بیش از 50 دانشگاه و موسسه آموزش 
عالی و بیش از 130 پژوهش��گر شرکت کردند و 104 

مقاله به دبیرخانه ارس��ال شد که از این بین 59 مقاله 
م��ورد پذیرش کمیته علمی ق��رار گرفت. همچنین در 
این همایش، بیش از 350 نفرس��اعت فعالیت، بیش از 
2000 پیام��ک و ایمیل و بیش از 50 س��اعت مکالمه 

صورت گرفته است.
دبیر علمی همایش، جناب آقای دکتر همایون رنجبر، 
دبیر اجرایی همایش، جناب آقای دکتر حسین شریفی 
رنان��ی و قائم مق��ام دبیر اجرای جناب آقای محس��ن 

سیفی می باشند. 

با برپايى 6 غرفه انجام شد:
حضور فعال دانشگاه در نهمین دوره نمایشگاه هفته پژوهش در استان اصفهان

در واحد اصفهان برگزار شد:
برگزاری اولین همایش ملی الكترونیكی  »چشم انداز اقتصاد ایران با رویكرد حمایت از تولید ملی«
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ب��ه همت انجمن علمی حس��ابداری کارگاهی با عنوان آموزش کاربردی اکس��ل در محل تاالر پژوهش��ی 
دانشکده علوم تربیتی برگزار شد. 

در ش��روع این کارگاه که توس��ط آقای هرندی اداره می ش��د پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید 
موضوعاتی از قبیل فرمول نویس��ی در اکس��ل ، نحوه محاسبه حقوق و دس��تمزد و صورت های دیگران از 
جمله : حق عائله مندی ، بیمه س��هم کارگر ، بیمه س��هم کارفرما به صورت نظری و عملی و کاربردی ارائه 

شد و با طرح مسائل هایی روشن به بررسی موضوعات آموزشی پرداخته شد. 
در پایان این کارگاه نیز فایل تکمیل شده اکسل در اختیار دانشجویان شرکت کننده قرار گرفت تا بتوانند 

به طور کامل از آن استفاده کنند. 

کارگاه حقوق و دستمزد

برگزاری چهار کارگاه از سوی انجمن علمی حسابداری

کارگاه صورت های مالی

کارگاه مدیریت بهره وری

شب یلدا در دانشکده علوم انسانی و حقوقآموزش علمی و عملی نرم افزار حسابداری

 ب��ه هم��ت انجم��ن علم��ی حس��ابداری کارگاه��ی ب��ا عنوان 
صورت های مالی در محل تاالر پژوهشی دانشکده علوم تربیتی 

برگزار شد. 
 در ای��ن کارگاه که توس��ط اس��تاد س��لیمانیان اداره می ش��د 
صورت های مالی ش��رکت »داروسازی دکتر عبیدی« »صندوق 
مش��ترک ش��رکت های پوی��ا« و همچنین ش��رکت »آذر آب« 

بررسی شد. 
در ابتدای جلس��ه، برنامه پیش فرضی از اکسل در بین حاضران 
توزیع ش��د تا دانش��جویان آن را روی رایانه شخصی خود نصب 
کنند و در هماهنگی با اس��تاد بتوانند برنامه درس را به صورت 

عملی پیش ببرند. 
 اس��تاد س��لیمانیان در ای��ن کارگاه دانش��جویان را ب��ا نح��وه 
فرمول نویسی در اکسل برای صورت های مالی مثل تراز نامه و 
صورت سود و زیان آشنا کرد که مورد استقبال آنان قرار گرفت. 
در این برنامه که دانشجویان حسابداری در همه رشته ها حضور 
داش��تند حاضران پس از فراگیری بخش اول آموزش ها بعد از 
استراحتی کوتاه کارگاه را ادامه دادند و در بخش بعدی مطالب 
الزم در خصوص صورت های مالی و سود و زیان نیز ارائه شد. 
اس��تقبال دانش��جویان از چنین کارگاه هایی ض��رورت توجه و 

گسترش بیشتر آن را نمایان می سازد.

به همت انجمن علمی حسابداری کارگاهی با عنوان مدیریت 
 به��ره وری با ش��رکت 32 نف��ر از دانش��جویان عالقه مند در 
آذر ماه س��ال جاری در محل تاالر پژوهش��ی دانشکده علوم 

تربیتی برگزار شد. 
در این کارگاه که توسط استاد دادخواه اداره می شد تعاریفی 
از بهره وری مطرح ش��د و حاضران به تش��ریح و بررس��ی آن 

پرداختند. 
همچنین با مقایس��ه تفاوت بین کارآیی و اثربخش��ی ارتباط 
آن ب��ا اهداف س��ازمان توضیح داده ش��د و در ارتباط با بهره 
وری تصاویری از پارکینگ های کش��ور کره نمایش داده شد 
که در آن از فضاهای موجود بیش��ترین و بهترین استفاده به 

عمل آمده بود. 
در نوبت دوم کارگاه مذکور که پس از اس��تراحتی کوتاه ادامه 
یافت فواید بهره وری از جمله صرفه جویی در هزینه ها ، افزایش 
کیفیت کاال و خدمات ، ثبات قیمت ها و کاهش آن و همچنین 
افزایش س��طح رفاه عمومی جامعه مورد بررس��ی قرار گرفت. 
کارآفرینی و تعاریف آن، تعریف ش��خص کارآفرین ، آموزش 
کارآفرین و ارتباط آن با بهره وری و رمز موفقیت کارآفرینان 
و نقش دولت در توسعه آموزش کارآفرینی و توانمندی تولید 
از دیگ��ر موضوعاتی بود ک��ه در این کارگاه ب��ه آن پرداخته 
 ش��د و دیدگاه های چند اندیشمند برجسته دنیا در خصوص 

بهره وری در کارگاه مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

ب��ه همت انجمن علمی حس��ابداری کارگاهی با عنوان 
» آم��وزش علمی و عملی نرم افزارهای حس��ابداری با 
هدف کس��ب آمادگی بیش��تر برای ورود به بازار کار در 
محل تاالر پژوهشی مؤسس��ه آموزش محاسب اسپادانا 

برگزار شد. 
در این جلس��ه نرم افزار حس��ابداری ش��ایگان و تمامی 
 ص��ورت ه��ای کارب��ردی آن از جمله : گ��زارش گیری، 
سند زنی، دفتر کل، کد گذاری و ...  به طور کامل توضیح 

داده شد و آموزش های عملی مربوط به آن ارائه شد. 
در ادامه فرم هایی برای نظر س��نجی در بین ش��رکت 
کنندگان توزیع ش��د و در پایان جلس��ه نیز بروشوری 
آموزشی به همراه C.D  نرم افزا آزمایشی شایگان برای 

تمرین بیشتر دانشجویان در اختیار آنان قرار گرفت. 
دانشجویان ش��رکت کننده از مطالب ارائه شده در این 
کارگاه ابراز رضایت کردند و آقای علیمرادی مدیرگروه 

حسابداری نیز با حضور در این کارگاه مراحل یادگیری 
و آماده سازی دانشجویان را بسیار مفید ارزیابی کرد. 

گروه انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( به مناسبت شب یلدا آئینی را با پهن کردن 
سفره ای نمادین در محل دانشکده علوم انسانی و حقوقی برگزار کرد که با استقبال گرم دانشجویان و استادان و مدیران 

و کارکنان دانشگاه مواجه شد.
در این مراس��م که دکتر فروغی، رئیس واحد و دکتر نجفی معاون پژوهش��ی دانشگاه نیز حضور داشتند در خصوص این 
مراسم و سنت شب یلدا توضیحاتی ارائه شد و در پایان دکتر واعظ رئیس دانشکده و همچنین آقای علیمرادی مدیر گروه 

حسابداری از تالش اعضای انجمن حسابداری تقدیر و تشکر کردند.
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گفت و گو با مدیر همایش 
برای آگاهی بیش تر از انگیزه، اهداف و چگونگی 
برگ��زاری ای��ن همایش ب��ا دکتر ناج��ی رییس 
دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراس��گان( و مدیر این همایش 
 گف��ت و گوی��ی انج��ام داده ایم ک��ه از نظرتان 

می گذرد.
 وی در آغ��از گف��ت و گ��و خاط��ر نش��ان کرد: 
مه��م ترین انگیزه ب��رای برگ��زاری این همایش 
ضرورت توجه به آموزش علوم پزشکی بوده است. 
اینکه ما بیست و یکمین همایش پژوهشی را در 
این دانش��کده برگزار می کنی��م، مؤید این نکته 
است که این دانشکده به فعالیت های پژوهشی و 
اصل ارتقاء سالمت اهتمام جدی دارد و آن را در 

دستور کار دایمی خود قرار داده است. 
ایشان خاطر نشان کرد: در حال حاضر، کشور ما 
ب��ا کمبود 55 درصدی نیروی انس��انی در بخش 
پرستاری و مامایی مواجه است و رفع آن بر عهده 
دانش��کده هایی اس��ت که مجوز تأمین و تربیت 
نیروی انس��انی را بر عهده دارن��د. در این میان، 
سهم آموزش پزشکی برای دانشگاه آزاد در سطح 
کشور 40 درصد، تعیین شده است که این سهم 
 در بخش پرس��تاری و مامای��ی به رقم 60 درصد 
می رس��د، یعنی سهم دانش��گاه آزاد برای تربیت 
و تأمی��ن نیروی انس��انی در حوزه پرس��تاری و 
مامای��ی 60 درص��د  و س��هم وزارت بهداش��ت، 
 درمان و آموزش پزش��کی یعن��ی ظرفیت کامل 

دانشگاه های دولتی 40 درصد  است. 
از آنجا ک��ه خروجی های دانش��گاه آزاد هم، در 
واقع در اختیار نظام بهداشت و درمان کشور قرار 
می گیرند، می توان گف��ت که ما به نوعی عامل 
 اجرای��ی نظام بهداش��ت ودرمان هم به حس��اب 

می آییم. 
مدی��ر همایش تأکی��د کرد: اگر ب��ه این ظرفیت 
عظیم توجه الزم ص��ورت نگیرد، به طور طبیعی 
نتیجه آن افت س��المت مردم است و اگر اهتمام 

الزم در این زمینه انجام ش��ود به��ره آن به طور 
 مس��تقیم ارتقاء س��المت جامع��ه، نصیب مردم 

می شود.
باور ما این اس��ت که چنی��ن ظرفیتی باید بیش 
از ای��ن ها مورد توجه وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی باش��د. این وزارتخانه باید قدر 
این س��هم و خدم��ات دانش��گاه آزاد را بیش تر 
بدان��د، نظارت و حمایت بیش ت��ری از آن بکند 
و تس��هیالتی را در اختیار دانش��گاه آزاد اسالمی 

قرار دهد. 

گزارش همایش
در قال��ب بیس��ت و یکمی��ن همایش دانش��کده 
پرس��تاری و مامای��ی، ای��ن نخس��تین همایش 
ملی پژوهش ه��ای کاربردی در ارتقاء س��المت 
ب��ود ک��ه در دو روز در مرکز همای��ش های بین 
الملل��ی امیر کبیر دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( برگزار ش��د. دبیرخانه این 
همای��ش در موع��د مقرر 362  مقاله از سراس��ر 
کشور دریافت کرد که تعداد 240  مقاله، توسط 
هیأت علمی همایش پذیرش ش��د. از این تعداد، 
78  مقال��ه به ص��ورت س��خنرانی، 98 مقاله به 
صورت پوس��تر و 40 مقاله به صورت الکترونیکی 
انتخاب و ارائه ش��د و حدود 600 نفر از صاحبان 
مقاالت و س��ایر مدعوین ش��رکت کننده در این 

همایش بودند.
مقاالتی که برای سخنرانی انتخاب شده بود در 3 
س��الن جنبی امیرکبیر به طور همزمان در 2 روز 
ارائه ش��د. یک نمایشگاه جنبی هم برپا شده بود 
که غرفه های آن توسط شرکت گل دارو، مؤسسه 

علمی یاس، آزمایش��گاه میالد و آزمایشگاه دکتر 
برادران اداره می شد. 

عالوه بر این، مرکز باروری و ناباروری و آزمایشگاه 
اریت��رون هم از حامیان همای��ش بودند و در این 

زمینه همکاری کردند. 

مهمانان ویژه همایش
دکتر ناجی با قدردانی از همه ش��رکت کنندگان، 
مهمانان، حامیان و دست اندرکاران این همایش 
که کار س��نگینی را به انجام رس��اندند، مهمانان 

ویژه همایش را اینگونه معرفی کرد:
دکتر مس��عود فالحی )معاون پرس��تاری وزارت 

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی(
دکتر اس��تاد )معاون پژوهش��ی قائ��م مقام علوم 

پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی(
خان��م دکتر مداح )رئیس بورد پرس��تاری وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(
که در مراسم افتتاحیه سخنرانی کردند. 

چگونگی بهره مندی از مقاالت همایش 
به گفته مدیر همایش، اصل مقاالت در مجموعه 
کتاب��ی تدوی��ن ش��ده ک��ه ب��رای به��ره مندی 
پژوهش��گران و فعاالن عرصه بهداش��ت و درمان 
ب��ه ویژه دانش آموختگان و دانش��جویان رش��ته 
های پرس��تاری و مامایی، این مجموعه به مراکز 
آموزشی بهداشتی و درمانی سراسر کشور ارسال 

خواهد شد. 

ارزیابی همایش 
 ب��ا توج��ه ب��ه کیفی��ت مق��االت دریافت��ی از 

 دانش��گاه ه��ای ب��زرگ و معتب��ر کش��ور مانند: 
دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، 
شهید بهشتی، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، 
گلس��تان و... این همایش در سطح بسیار خوبی 
برگزار ش��د و مهمانان همای��ش نیز از این برنامه 
پژوهش��ی ارزیابی خیلی مثبتی داشتند. به ویژه 
با توجه به س��ابقه درخشان دانشکده پرستاری و 
مامایی در پرداختن به فعالیت های پژوهش��ی، از 
اینکه در این همایش یک س��الن به ارائه مقاالت 

دانشجویی پرداخته بود استقبال خوبی کردند. 

کارگاه های جانبی 
از برنام��ه های جنبی همایش مل��ی پژوهش های 
کاربردی در ارتقاء سالمت، برپایی 3 کارگاه به شرح 

زیر بود.
کارگاه زایمان بدون مداخله؛ 

کارگاه طب سنتی با رویکرد گیاهان دارویی؛
کارگاه محاسبات دارویی در پرستاری و مامایی 

نحوه فراخوان همایش؛
به گفت��ه دکترناجی، پوس��تر و فراخ��وان همایش 
 ب��ه تم��ام مراک��ز بهداش��تی و درمان��ی اس��تان و 
دانش��گاه های علوم پزش��کی دولتی و آزاد سراسر 

کشور ارسال شده است. 
همچنین موضوع برگزاری همایش از طریق پیامک 
به پرس��تاران و ماماهای سراسر کشور اطالع رسانی 
شد و از طریق ایجاد سایت اختصاصی، برای همایش 
و ثبت آن در پایگاه های اطالع رسانی معرفی خوبی 
از همایش صورت گرفت. همین اقدام س��بب شد تا 
صدا و س��یمای تهران برای پوشش خبری همایش 

اقدام کنند.

پوشش خبری 
مدیر همایش در پایان این گفت و گو از مدیریت 
روابط عمومی و اطالع رس��انی دانشگاه، سازمان 
صدا و س��یما در س��طح کشور و اس��تان و سایر 
خبرگزاری ها و مطبوعات که مراسم را به خوبی 

پوشش دادند، تشکر و قدردانی کرد.
مسعود فالحی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: فعالیت 78 
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی 
و تربی��ت بخ��ش عظیمی از نیاز حوزه پزش��کی 
کش��ور به پرس��تار، در این دانشگاه، باعث افتخار 

است.
مع��اون پرس��تاری وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
آموزش پزش��کی کش��ور که در همایش پژوهش 
ه��ای کاربردی در دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراسگان( سخن می گفت افزود: امروز 
دانشگاه آزاد اسالمی با داشتن بیش از 700 عضو 
هیئت علم��ی در گروه پرس��تاری و فعالیت 78 
دانشکده پرس��تاری و مامایی، سهم عمده ای در 
تربیت پرستاران مورد نیاز حوزه پزشکی کشور را 

بر عهده دارد.
فالحی با ارائه گزارش��ی جام��ع از وضعیت حوزه 
پرستاری کش��ور به تبیین مشکالت مهم عرصه 
تحقی��ق و پژوه��ش در ایران پرداخ��ت و اظهار 
داشت: سیر تحقیقات و پزوهش در پرستاری در 
ای��ران از دهه 50 به این س��و تحوالت زیادی به 
خود دیده اس��ت و ام��روز ما در ده��ه 90 با راه 
اندازی دوره دکتری پرس��تاری ش��اهد تحقیقات 
توصیفی، تحلیلی، مداخل��ه ای کیفی و ترکیبی 

هستیم.
فالح��ی ب��ا اب��راز خرس��ندی از حض��ور در این 
از  اصفهان)خوراس��گان(  واح��د  در  همای��ش 
زحمات و خدمات ریاس��ت این دانش��گاه و کادر 
 اجرای��ی و علمی این همایش تش��کر و قدردانی 

کرد.

بیست و یکمین همایش دانشکده پرستاری و مامایی 

همایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقاء سالمت 
 اشاره :

در فصل پر همایش دانشگاه آزاد اسالمی 
واح��د اصفهان ) خوراس��گان( ، بیس��ت و 
یکمین همایش دانش��کده پرس��تاری و مامایی نیز 
ب��ا عنوان : همایش ملی پژوه��ش های کاربردی در 

ارتقاء س��المت برگزار ش��د . با مهمانان��ی از وزارت 
بهداش��ت ، درم��ان و آموزش پزش��کی ، س��ازمان 
مرک��زی دانش��گاه آزاد و تع��داد زی��ادی از صاحب 
منصبان و کارشناس��ان بهداش��ت و درمان اس��تان 
اصفهان ، استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 

و خیل عظیم دانش آموختگان و دانشجویان رشته 
های پرس��تاری و مامای��ی به طوری که در س��اعاتی 
س��الن مراس��م افتتاحیه که در مرکز همایش های 
بین المللی امیر کبیر دانشگاه برگزار شده بود جای 

سوزن انداختن نداشت . 

  سهم دانشگاه آزاد اسالمی در بخش تربیت دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی 60 درصد و سهم 
دانشگاه های دولتی 40 درصد است. که اگر به این ظرفیت عظیم توجه الزم صورت نگیرد به طور طبیعی سبب 

افت سالمت مردم می شود.
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اشاره : 
   در ای��ن بخش از معرفی دانش��كده کش��اورزی به 
س��راغ آزمایش��گاه های متعدد و بس��یار فعال این 
دانش��كده رفتیم تا از ک��م و کیف فعالیت و خدمات 
آن ها آشنا ش��ویم. مهندس حسین امینی، مسئول 
این آزماش��گاه ها می گوید: دانش��كده کش��اورزی  
25 آزمایش��گاه در اختی��ار دارد که توس��ط 20 نفر 
کارش��ناس تمام وقت اداره می ش��ود و در هر ترم 
حدود 40 نفر کارش��ناس حق التدریس آزاد را نیز 
ب��ه کار م��ی گیرد. این آزمایش��گاه ها ک��ه کاربردی 

آموزش��ی و پژوهش��ی دارد  به دانش��جویان مقاطع 
کارشناسی و کارشناس��ی ارشد دانشكده در رشته 
های متن��وع و متعدد کش��اورزی خدمات می دهد و 
از نظر تنوع، گس��تره و کیفیت امكانات و خدمات در 
بین دانش��گاه های آزاد سراسر کشور نمونه است 
و ب��ا دانش��گاه های ب��زرگ و معتبر دولت��ی از جمله 
دانشگاه صنعتی اصفهان برابری می کند. لذا ضمن 
معرف��ی هر ی��ك از این آزمایش��گاه ه��ا، امكانات و 
نیروهای فعال در آن را برشمرده ایم که از نظرتان 

می گذرد.

امکانات آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی 

 آزمايشگاه بيماری های گياهى 
ای��ن آزمایش��گاه در زمینه آش��نایی با ان��واع بیماری های 
گیاهی، تش��خیص و روش مبارزه با هر یک از آنها فعالیت 

می کند. 
 امک�ان��ات آزم�ایش��گاه بیم�اریه��ای گی�اه���ی ش��امل: 
دستگاه های انکوباتر، سانتریفیوژ، میکروسکوپ، بینوکولر، 

آون، هودالمینارو...
نیروی متخصص: مهندس احمدرضا احمدی

 آزمايشگاه حشره شناسى
این آزمایشگاه در خصوص مطالعه انواع حشرات، شناسایی 

و چگونگی دفع آفات گیاهی فعالیت می کند. 
امکانات آزمایش��گاه گیاهی ش��امل: انواع میکروس��کوپ، 

انکوباتر، آون و....
نیروی متخصص: مهندس ژیا زمانی 

 آزمايشگاه كشت بافت 
 در ای��ن آزمایش��گاه دانش��جویان ب��ا روش ه��ای مختلف 
ری��ز ازدی��ادی گیاهان مختلف آش��نا می ش��وند. امکانات 
 آزمایش��گاه ش��امل: یخچال، اتوکاو، انکوبات��ر، pH متر، 

هود المینار و...

 آزمايشگاه پژوهشى 4
این آزمایش��گاه ویژه تمام دانش��جویان مقطع کارشناسی 
ارشد رشته های کش��اورزی مانند: خاک شناسی، باغبانی، 
زراعت، علوم دامی و... است که در آن امور مربوط به پایان 

نامه های خود را انجام می دهند. 
 EC ،متر pH ،امکانات آزمایش��گاه شامل: ش��یکر، کلدال

متر، آون و...

 آزمايشگاه پژوهشى 3
این آزمایش��گاه ویژه تمام دانش��جویان مقطع کارشناسی 
ک��ه  اس��ت  کش��اورزی  مختل��ف  ه��ای  رش��ته   ارش��د 

پایان نامه های خود را در آن به انجام می رسانند. 
امکان��ات ش��امل: EC متر، PH مت��ر، آون، ک��وره، فلم، 

اسپکتروفتومتر، بن ماری و...
نیروی متخصص: مهندس جابر فاح زاده 

 آزمايشگاه هرباريوم 
هرباریوم، موزه گیاهان خش��ک می باش��د و محلی اس��ت 
که دانش��جویان با نمونه های مختل��ف گیاهی که درواقع 

نمایانگر فلور ایران می باشند آشنا می شوند. 
نیروی متخصص: خانم دکتر کتایون پورسخی

 آزمايشگاه حاصلخيزی خاک 
 در ای��ن آزمایش��گاه، دانش��جویان با روش ه��ای مختلف 
نمونه برداری از خاک و گیاه و همچنین روش های مختلف 
تجزی��ه خاک، گیاه و کود و همچنی��ن توصیه های کودی 

آشنا می شوند. 
م��اری،  ب��ن  آون،  انکوبات��ر،  ش��کر،  ش��امل:   امکان��ات 

یخچال و...
نیروی متخصص: خانم مهندس هما قانع 

 آزمايشگاه گياه شناسى 
در این آزمایشگاه، دانشجویان با قسمت های مختلف اندام 

زایشی و رویشی گیاه آشنا می شوند. 

 آزمايشگاه آبياری 
در این آزمایش��گاه، دانش��جویان با سیس��تم های مختلف 

آبیاری آشنا می شوند.

نیروی متخصص: مهندس حسین غیور

 آزمايشگاه پژوهشى 2
این آزمایش��گاه ویژه دانش��جویان مقطع کارشناسی ارشد 

زراعت می باشد.
امکانات شامل: آون، ش��یکر، انکوباتر، ژرمیناتور، pH متر 

و...
نیروی متخصص: مهندس فرزاد فیروزه 

 آزمايشگاه پژوهشى 1
ویژه دانش��جویان کارشناس��ی ارش��د صنایع غذایی است 
 ک��ه امور مربوط به پای��ان نامه های خ��ود را در آن انجام 

می دهند.
امکانات شامل: آون، انکوباتر، اتوکاو، بن ماری، PH متر و...
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 آزمايشگاه باغبانى 
در این آزمایش��گاه، دانش��جویان با دروس مختلف تخصصی 
در زمین��ه گیاهان زینت��ی، می��وه کاری، فیزیولوژی پس از 
برداش��ت، س��بزی کاری، گیاهان دارویی آش��نا می شوند و 
کارهای عملی قابل اجرا را در گروه های آزمایش��گاهی انجام 

می دهند.
امکانات ش��امل: اتوکاو، آون، یخچال، رفراکتومتر، کولیس 

و...

 آزمايشگاه كارشناسى ارشد باغبانى 
کارشناس��ی  مقط��ع  دانش��جویان  آزمایش��گاه،  ای��ن  در 
 ارش��د گرایش ه��ای مختل��ف باغبانی، کاره��ای مربوط به 

پایان نامه های خود را انجام می دهند.
امکان��ات ش��امل: آون، ات��وکاو، کلروفی��ل مت��ر، کولیس، 

رفراکتومتر و...
نیروی متخصص: خانم مهندس مرضیه مهری 

 آزمايشگاه صنايع غذايى
در این آزمایش��گاه، تمام آزمایشات ش��یمیایی مواد غذایی، 
تکنول��وژی ش��یر و ف��رآورده ه��ای آن، روغ��ن و... انج��ام             

می شود. 
امکانات ش��امل: آون، انکوباتر، سوکسیله اتوماتیک، دستگاه 
کلدار اتوماتیک، کوره، بن ماری، pH متر، اس��پکتروفومتر، 
اتوکاو، درب بند کنس��رو نیمه اتوماتیک، روتاری، ش��یکر، 

رفراکتومتر و...
نیروی متخصص: خانم مهندس مریم اعرج شیروانی 

 آزمايشگاه صنايع غذايى 2
در این آزمایشگاه تمام آزمایشات کنترل کیفی مواد غذایی، 
آزمای��ش های مربوط ب��ه تکنولوژی قند، گوش��ت، غات و 

فرآورده های نانوایی انجام می شود. 
امکانات ش��امل: روتاری، انکوباتور، آون، بن ماری، سوکسیله 

اتوماتیک، پاریمتر، pH متر و...
نیروی متخصص: خانم مهندس آمنه عامه 

 آزمايشگاه فيزيك 1
در این آزمایش��گاه مطالعه حرکت ه��ا و تحوالت گرمایی و 

قوانین سیاالت انجام می شود. 
امکانات ش��امل: دس��تگاه حرکت پرتابی، دس��تگاه س��قوط 

 آزاد، دس��تگاه بوی��ل ماری��وت، کش��ش س��طحی، س��طح 
شیب دار مطالعات کالری متری ) گرماسنجی ( و...

نیروی متخصص: مهندس حمید لطیفی

 آزمايشگاه فيزيك 2
در ای��ن آزمایش��گاه مطالع��ه قوانین مداره��ای الکتریکی و 

مغناطیسی انجام می شود. 
امکانات ش��امل: اسلوس��کوپ، فانکش��ن، مولتی متر، سری 

مقاومت ها، خازن ها، سلف ها، اسیاتور و...

 آزمايش�گاه فيزي�ك ح�رارت و نور )زی��ر مجموعه 
آزمایشگاه های 1و 2 فیزیک(

در این آزمایش��گاه، مطالع��ه قوانین حرارت س��یاالت و نور 
هندسی و موجی انجام می شود. 

امکانات ش��امل: مجموعه عدسی ها، آینه ها، تیغه های نیمه 
شفاف، میز نوری، منبع لیزر و...

 آزمايشگاه شيمى 1
در این آزمایش��گاه، انواع آزمایش��ات ش��یمی آلی و شیمی 
فیزیک از جمله اندازه گیری ثابت های فیزیکی، تش��خیص، 
اس��تخراج، خالص سازی، مشتق سازی و تهیه از ترکیب آلی 

صورت می گیرد. 
نیروی متخصص: مهندس حبیب ا... آل مظفر

 آزمايشگاه شيمى 2
در این آزمایش��گاه، آزمایش��ات مربوط به ش��یمی تجزیه و 
ش��یمی معدن��ی در زمینه های اندازه گی��ری کیفی و کمی 
عناصر و همچنین بررس��ی خواص و تهینه از ترکیب معدنی 

انجام می شود. 

 آزمايشگاه زراعت و اصالح نباتات 
در ای��ن آزمایش��گاه، آزمایش ه��ای دروس مختلف از جمله 
فیزیولوژی گیاهان زراعی که ویژه دانش��جویان رشته زراعت 
است ارائه می شود و شاخص های زراعی گیاه گندم تشریح 

می شود. 
امکانات ش��امل: دس��تگاه اندازه گیری س��طح ب��رگ، آون، 

ترازوهای دیجیتال و...
نیروی متخصص: مهندس بهروز امامی 

 آزمايشگاه هوا و اقليم شناسى 
در این آزمایشگاه، در خصوص پارامترهای اقلیمی و چگونگی 
تعیی��ن اقلیم، مطالعات الزم انجام می ش��ود و دانش��جویان 

رشته های مختلف کشاورزی از آن استفاده می کنند. 
آزمايشگاه علف های هرز

در این آزمایش��گاه، دانش��جویان با انواع نمونه های مختلف 
علف های هرز به وسیله هرباریوم علف هرز آشنا می شوند و 
با اعزام به مزرعه دانشگاه و بازدید از ادوات کنترل علف های 

هرز مطالعات خود را تکمیل می کنند. 
نیروی متخصص: بهروز امامی 

 آزمايشگاه ميكروبيولوژی 
در ای��ن آزمایش��گاه، اقداماتی از قبیل: آش��نایی با وس��ایل 
آزمایش��گاهی میکروبیولوژی، روش های استریلیزاس��یون و 
روش س��اخت محیط های کش��ت میکروبی، آشنایی با انواع 
باکت��ری ه��ای بیماری زا و ق��ارچ های س��اپروفیت و انگل، 
آشنایی با روش های شناسایی و خالص سازی باکتری های 
بیم��اری زا و نق��ش باکتری ها در آلودگ��ی های محیطی و 
غذایی و کاربرد باکتری های صنعتی در صنعت بیوتکنولوژی 

انجام می شود. 
امکانات ش��امل: انکوباتور، اتوکاو، ش��یکر، ب��ن ماری، آون، 

میکروسکوپ نوری، انواع محیط های کشت باکتری و...
نیروی متخصص: خانم مهندس نفیسه قاسمی 

 آزمايشگاه علوم دامى 
در این آزمایش��گاه، آزمایش های دروس عمومی و تخصصی 
علوم دامی از جمله:  فیزیولوژی دام، تغذیه دام، خوراک دام، 
ژنتی��ک و اصاح نژاد و همچنین آزمایش��ات دروس عمومی 

مانند جانور شناسی ارائه می شود. 
امکانات شامل: کلدال اتوماتیک، بن ماری، آون، pH متر و...

نیروی متخصص شامل: مهندس احسان توالئیان و مهندس 
رحمت ا... باقری 

 آزمايشگاه  كارتوگرافى 
 در ای��ن آزمایش��گاه، دانش��جویان با تهیه نقش��ه، تفس��یر 
عک��س های هوایی و ماهواره ای، نرم افزارهای تهیه نقش��ه 
همچنین تشریح، رده بندی و ارزیابی خاک آشنا می شوند. 
امکانات ش��امل: GPS، استریس��کوپ و نرم افزارهای تهیه 

نقشه و...
نیروی متخصص: مهندس علی رضائی نژاد

 آزمايشگاه محيط زيست 
در این آزمایش��گاه دانش��جویان با انواع نرم افزارها، تفس��یر 
عک��س های هوایی و بازدیدهای مختلف در ارتباط با محیط 

زیست آشنا می شوند.
امکانات شامل: استریسکوپ، GPS و ...

نیروی متخصص: فرید ایرجی

 آزمايشگاه محيط زيست 
در این آزمایش��گاه دانش��جویان با طراحی کاش��ت گیاهان 
زینت��ی، طراح��ی فضاهای ش��هری و همین ط��ور مقدمات 

اسکیس و پرسپکتیو آشنا می شوند.
امکانات شامل: میزهای نوری.

 آزمايشگاه خاكشناسى 
در ای��ن آزمایش��گاه، آزمایش��ات دروس تخصص��ی رش��ته 
خاکشناسی مانند شیمی خاک، بیولوژی خاک، خاکشناسی 

عمومی، شور و قلیا انجام می شود.
امکانات شامل: شیکر، آون، بن ماری، pH متر، EC متر و...

آقای مهن��دس امینی در پایان این گفت وگو خاطر نش��ان 
ک��رد روابط بس��یار خوبی که بی��ن اعضای محت��رم هیأت 
علمی، کارکنان و دانش��جویان در بخش ه��ای مختلف این 
 دانش��کده وجود دارد عامل مهمی برای موفقیت ها به شمار 

می آید.
 در ای��ن مرکز روابط بر اس��اس احترام متقابل، دلس��وزی و 
تاش بنا ش��ده و همین موضوع س��بب شده است تا شرایط 
برای رش��د و تکامل استعدادها و توانمندی های دانشجویان 

عزیز فراهم شود.
ما در دانش��کده کش��اورزی همه امکانات و زمینه ها را برای 
 ارائ��ه کامل آم��وزش ها به ص��ورت عملی و تئ��وری فراهم 
کرده ایم تا دانش��جویان همه مقاط��ع تحصیلی از هر جهت 
مس��تغنی و بی نیاز باشند. به همین سبب دانش آموختگان 
این دانش��گاه در محیط های کار آزاد نیز اغلب بسیار موفق 
ظاهر ش��ده اند و توانس��ته اند با مهارت کافی امور حرفه ای 

مربوط به رشته خویش را پیگیری کنند. 
ای��ن دانش��کده حتی از این م��رز هم فراتر رفت��ه و خدمات 
الزم را ب��ه س��ایر دانش��گاه ها و دانش��جویانی ک��ه مایل به 
 انج��ام فعالی��ت ه��ای آموزش��ی و پژوهش��ی باش��ند ارائه 

می دهد. 

ما در دانشكده کشاورزی همه امكانات و زمینه ها را برای ارائه کامل آموزش ها به صورت عملی و تئوری فراهم کرده ایم تا دانشجویان همه مقاطع تحصیلی از هر جهت مستغنی و بی نیاز باشند. 
به همین سبب دانش آموختگان این دانشگاه در محیط های کار آزاد نیز اغلب بسیار موفق ظاهر شده اند و توانسته اند با مهارت کافی امور حرفه ای مربوط به رشته خویش را پیگیری کنند. 
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 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 0311-5354060-5354089 

 صندوق پستی:
81595-158 

 پیامك: 
3000828486

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

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. 

  اشاره :
زمان بس��یار مناس��بی برای این مصاحبه انتخاب شده اس��ت، چون در شرف برگزاری امتحانات پایان ترم نیم سال اول 93-92 هستیم و این مسئله ضرورت اطالع رسانی در 

خصوص مصادیق تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن ها را دو چندان می کند.
با توجه به اهمیت جلوگیری و برخورد با تخلفات امتحانی، در آیین نامه انضباطی دانش��گاه آزاد اس��المی و س��ایر موسسات آموزش عالی کشور، مصادیق تخلفات امتحانی به صراحت 

تبیین و تنبیهات در نظر گرفته شده نیز تعیین شده است، بنابراین نحوه برخورد دانشگاه با این موارد منطبق بر آیین نامه مذکور می باشد.
متاسفانه در بسیاری موارد دانشجویان به علت عدم آگاهی از عواقب تخلفات صورت گرفته در جلسات امتحانی،  با تبعات سنگین احكام صادر شده مواجه شده و این احكام تاثیر 
جبران ناپذیری را در سرنوشت آموزشی و حتی آینده شغلی آن ها به جا می گذارد به همین خاطر اینجانب به منظور آگاهی دانشجویان گرانقدر و جلوگیری از بروز تخلفات امتحانی  

توجه عزیزان را به موارد زیر جلب می کنم.

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(

 مدیر مسئول:  
دکتر احمد علی فروغی ابری

 سردبیر:  اصغر عالمیان
 مدیر اجرایی:  شهرام صانعی

 مدیر هنری:  زهرا دلپاك یگانه
 همكاران این شماره:  سید علیرضا صالحی، رامین ساوج، مجید کمالی

محمد حسن جمشیدی، فروغ یزدخواستی، شهناز یزدانی، محمد حیدری 
سید علی محی الدین جعفری

مصاديق تخلف،تقلب امتحانى:
 همراه داشتن دست نوشته به هر میزان حتی غیر مرتبط با مطالب امتحانی؛

 نوشتن هرگونه مطلب یا فرمول و... در پشت یا روی کارت ورود به جلسه امتحان؛
 همراه داشتن تلفن همراه روشن حتی اگر از آن استفاده ای نشود؛

 صحبت کردن با سایر دانشجویان در جلسه امتحان؛
 تبادل برگه پاسخنامه و یا سؤاالت با سایر دانشجویان؛

 استفاده غیر مجاز از وسایلی همچون ماشین حساب، کتاب، ام پی تری پلیر و... ؛
 شرکت به جای دیگری در امتحان؛

 فرستادن شخص دیگر به جای خود در جلسه امتحان؛
 هرگونه بی نظمی و عدم رعایت ضوابط جلسه امتحان؛

 خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان؛

تنبيهات در نظر گرفته شده در آيين نامه انضباطى:
 محرومیت از تحصیل به مدت دو نیم سال تحصیلی؛

 محرومیت از تحصیل به مدت یک نیم سال تحصیلی؛
 درج نمره 25 صدم برای درس مورد تخلف؛

 درج نمره صفر به عنوان نمره درس مورد تخلف؛
 توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

با توجه به تبعات س��نگین احکام فوق و قاطعیت مس��ؤلین دانش��گاه در جلوگیری 
و برخورد با تخلفات امتحانی، مجدداً از دانش��جویان درخواس��ت می کنم نسبت به 
رعایت دقیق ضوابط جلس��ات امتحانی و عدم ارتکاب مصادیق عنوان ش��ده اهتمام 
ورزند.متأس��فانه در پ��اره ای موارد تخلف صورت گرفت��ه و متعاقب آن حکم صادره 

موجبات اخراج آموزشی دانشجویان را به همراه داشته است.
به منظور رفع مشکات احتمالی دانشجویان و بهبود شرایط تحصیلی آن ها، در هر 
نیم س��ال زمانی برای درخواس��ت میهمانی موقت یا دائم دانشجویان در نظر گرفته 
ش��ده است که دانش��جویان در آن فاصله زمانی می توانند نسبت به ارائه درخواست 
خ��ود و پیگیری های الزم اقدام کنند. در این نیم س��ال مهل��ت مقرر قانونی فاصله 

زمانی 15 آذر تا 15 دیماه می باشد تبعاً به درخواستهایی که بعد از مهلت قید شده 
ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 به منظور س��هولت فرایند و آگاهی هرچه بیش��تر دانش��جویان، فرم درخواس��ت و 
 آیین نامه مربوطه عیناً در سایت حوزه معاونت دانشجویی واحد خوراسگان به آدرس 
http//student.khuisf.ac.ir  موج��ود می باش��د. متقاضیان پس از تکمیل فرم 
مربوطه و انضمام س��ایر مدارک خود می بایس��ت نسبت به ارائه آن ها به اتاق 128 

ساختمان اداری اقدام کنند.
درخواس��ت های دانش��جویان در کمیس��یون انتقاالت واحد بررس��ی و ظرف مدت 
کوتاهی نتایج آن ها از طریق آموزش رش��ته های مختلف به آگاهی دانشجویان می 
 رس��د. هر چند بخشنامه مربوطه در سایت حوزه دانشجویی در دسترس دانشجویان 

می باشد با این حال توجه دانشجویان را به موارد زیر جلب می کنیم.
1. برابر اصل کردن مدارک خاص هر دانش��جو صرفاً توس��ط اداره انتقاالت دانشگاه 

صورت گرفته و نیازی به مراجعه دانشجویان به مراجع قضایی و... نمی باشد؛
2. امکان میهمانی دانش��جویانی که فاقد ش��رایط خاص بخش��نامه نب��وده و دارای 

مشروطی بیش از یک ترم می باشند وجود ندارد؛
3. درخواس��ت دانش��جویان در مهلت قانونی تعیین شده قابل بررسی است و پس از 

اتمام مهلت قابل پذیرش نمی باشد؛
4. با توجه به تغییر بخشنامه ها امکان انتقال دائم دانشجویان نبوده و درخواست ها 

صرفاً به عنوان میهمان موقت و یا میهمان دائم قابل بررسی خواهند بود؛
5. دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر نیازی به تکمیل فرم و طی مراحل ذکر شده ندارند 

این دسته از دانشجویان با مراجعه مستقیم راهنمایی خواهند شد؛
6. میهمانی موقت دانشجویان به استان های تهران و البرز ممنوع می باشد؛

7. در تکمی��ل فرم مربوطه دقت فرمایند گزینه میهمانی دائم ش��امل دانش��جویانی 
اس��ت که حائز شرایط خاص می باش��ند .طبعاً دانشجویانی که فاقد هرگونه شرایط 

خاصی می باشند می توانند از شرایط میهمان موقت استفاده کنند؛
8. شرایط خاص تنها به شرایطی گفته می شود که در بخشنامه انتقاالت دانشجویی 
ذکر شده است و سایر مشکات و شرایط زندگی دانشجویان شرایط خاص بخشنامه 

محسوب نمی شود؛
9. دانش��جویان در ارائه گواهی اشتغال به تحصیل س��ایر اعضاء خانواده دقت کنند 
این گواهی ها در صورتی قابل اس��تناد می باش��ند که ممهور به مهر دانشگاه بوده و 
به امضاء معاون آموزشی دانشگاه باشد و گواهی دانشکده ها قابل قبول نمی باشد؛

10. ش��رایط ازدواج دختران قید ش��ده در بخش��نامه در مقاطع تکمیلی مربوط به 
دانشجویانی است که زمان ازدواج آن ها پس از قبولی در آزمون می باشد. همچنین 

ماک زمان ازدواج عقد رسمی دانشجویان است؛
11. واحد مقصد ش��خصاً توسط انتخاب و دانشگاه مس��ئولیتی در این زمینه ندارد، 
بنابراین مس��ؤلیت عواقب ناشی از عدم دائر بودن رش��ته در واحد مقصد، عدم ارائه 

دروس و.. به عهده دانشجو است.

همزمان با برگزاری امتحانات نيم سال اول: 

بازخوانی مقررات امتحانات دانشجویی


