
سبک زندگی

مراد دل ز تمنای باغ عالم چیست
به دس��ت مردم چش��م از رخ تو گل 

چیدن
قرآن که گنجینه عالی ترین معارف 
است و کتاب زندگی دنیایی و اخروی 
محسوب می شود برای آنکه در حد 
فهم و استفاده بشر قرار گیرد در واقع 
نازل شده اس��ت تا با تنزل آن برای 
مومنان قابل دریافت باشد و به قول 
مفسران، نزول قرآن تنها یک پایین 
آم��دن فیزیک��ی نبوده بلک��ه از نظر 
معنایی و محتوایی نیز چنین اتفاقی 

افتاده است.
قرآن ب��ه هم��راه عترت رس��ول ا... 
دو می��راث و امانتی ب��وده اند که در 
فقدان رحمه العالمین در دس��ترس 
ما قرار گرفته اس��ت. هنگامی که به 
سلوک و س��یره پیامبر رحمت)ص( 
و ائم��ه معصومی��ن)ع( م��ی نگریم 
مالحظه می کنیم که همان سلوک 
مطهر  و من��ور نیز تا در حد درک و 
دریافت ما نازل نشود نمی تواند مورد 
 استفاده قرار گیرد. همه ما خوانده و 
ش��نیده ایم که آن بزرگواران چگونه 
عب��ادت می کردن��د، چگونه عدالت 
 را ج��اری م��ی س��اختند، چگون��ه 
می اندیش��یدند، چگون��ه متخلق به 
مکارم اخالق بودند، چگونه عامل به 
رفتار پاک و طاهرانه بودند. به توانایی 
های خود که نگاه می کنیم خویش 
 را نات��وان از انجام چن��ان رفتارهایی 
می بینیم اما این دلیل نمی شود که 
اگر کسی استادش و مرادش چیزی 
را بهتر از او می دانس��ت، ش��اگرد و 
مرید دیگ��ر برای آموختن تالش��ی 
نکن��د و وظیفه خ��ود را پایان یافته 

تلقی نماید.
جان پیامی که بر همایش بررسی سبک 
زندگ��ی امام جعفر ص��ادق)ع( مترتب 
است همین معناست. ما الزم داریم تا به 
عنوان شیعه و پیرو آن بزرگواران رفتار 
و گفت��ار و افکار آن��ان را الگوی خویش 
قرار دهیم. زندگی خود را از روی زندگی 
کریمانه آنان نقاش��ی کنیم. از ایش��ان 
سرمشق بگیریم و در حدی که می توانید 
 مانند آنان بگوییم و بنویسیم و حرکت 

کنیم.
یادمان نرود که فرهنگ های بی گانه 
اتفاقا سبک زندگی مردم مومن ما را 
هدف قرار داده اند. آنها که در زندگی 
روشمند نیستند یا با سبکی زندگی 
می کنند که با هویت و راه ما نسبتی 
ندارد هر دو در واقع از س��بک های 
وارداتی تبعیت و تقلید می کنند چرا 
که پشت پا زنندگان به روش و هدف 
در زندگ��ی و یا آن ها که اهداف غیر 
الهی را خط مشی خود قرار داده اند 

هر دو آبشخوری در غرب دارند.
عن��وان کردیم که حتی س��ایه ای از 
س��بک و معارف ما که در حد درک 
م��ا تنزل یافت��ه بر خورش��ید روش 
های دیگران برتری دارد. این را باید 
بدانیم و باور کنیم و جوانان فرهیخته 
ما با درکی درس��ت از معارف دینی 
 آن راه نوران��ی را ف��را راه زندگ��ی 
سعادت بخش آینده خود قرار دهند.

http://nasim.khuisf.ac.ir

آنچه که براى ما مسلمان ها مهم است، این است که معرفت خود را نسبت به اسالم 
و پیغمبر گرامى اسالم، زیاد کنیم. امروز در دنیاى اسالم یکى از دردهاى بزرگ، درد 
تفرقه و جدایى است. محور وحدت عالم اسالم، مى تواند وجود مقّدس پیغمبر – نقطه 

اعتقاد همه؛ نقطه تمرکز عواطف همه انسان ها – باشد. ما مسلمان ها هیچ نقطه اى را به 
این روشنى و به این جامعیت – مثل وجود مقّدس پیغمبر – نداریم.
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 صفحه3 

  دکتر احمد علی فروغی ابری/مدیر مسوول

حضرت آیت ا... جوادی آملی:

وقتی دانشگاه اسالمی می شود که متون درسی 
اسالمی شوند

حضرت آیت اهلل جوادي آملي: در اسلالمي شدن 
 دانشلگاه حرف اصللي را دانش و متون اسلالمي 
مي زند، اگر دروس اسلالمي نباشلند، دانشلگاه 
اسالمي نیسلت، وقتي دانشگاه اسالمي مي شود 

که متون درسي اسالمي شوند.
مرجلع عالي قدر شلیعه کله در دیلدار هیأتي از 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( با 
از  یکلي  افلزود:  گفلت،  ملي  سلخن   ایشلان 

رسلالت هاي اصلي نظام اسلالمي، اسالمي کردن 
 مملکت است و مملکت دو عنصر مهم دارد؛ دانشگاه و 

حوزه.

  صفحه3  صفحه2

تجلیل از دانشمند برجسته علوم 
انسانی جهان اسالم

در مراسمی با حضور استادان و 
دانشجویان واحد اصفهان صورت گرفت:

به شیوه ای جدید و برای اولین بار در استاندار اصفهان:
ایران برگزار شد:

  صفحه2

هدف گزینش، انتخاب انسان های 
شایسته، خداباور، متعهد، صالح و 

کارآمدست

  صفحه5

اولین همایش ملی الکترونیکی
 

»چشم انداز اقتصاد ایران«
در واحد اصفهان

24 دی ماه در واحد اصفهان برگزار شد:

همایش ملی سبک زندگی 
حضرت امام جعفرصادق)ع(



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  هجدهم
رئیس مرکز توسعه آموزش 2 دی ماه 1392

پزشکى و امور دانشجویى 
دانشگاه آزاد عنوان نمود:

واحد اصفهان از 
واحدهای بسیار خوب 
دانشگاه آزاد اسالمی

اس��تاندار اصفهان گفت: مدیران دس��تگاه های اجرای��ی، گزینش را 
س��دی در برابر حرکت خود نپندارند، بلک��ه گزینش به عنوان بازوی 
توانمند مدیر می تواند در زمینه انتخاب نیروهای کارآمد و متخصص، 
 متعهد و خداباور به عنوان مشاوری امین در کنار مدیران، ایفای نقش 

کند.
رسول زرگرپور که در همایش گزینشگران استان اصفهان در دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( س��خن می گفت افزود: روز 
15دیماه روزی اس��ت که فرمان تاریخی و سرنوشت ساز حضرت امام 
رحمت اهلل علیه مبنی بر تش��کیل گزینش در س��ال 61 صادر شد و 
اساس��ی درس��ت، منطقی و متعالی را برای گزین��ش نیروها در نظام 

حکومتی کشور پایه گذاری کرد.
اس��تاندار اصفهان اظهار داش��ت: گرچه در ابتدا به دلیل توطئه های 
فراوان داخلی و خارجی، نظام نوپای اس��المی مورد هجوم قرار گرفته 
ب��ود، ولی اث��رات و برکات این فرمان قاب��ل درک و توجه بود و امروز 
 که این توطئه ها، ش��اید در اوج خودنمایی می کند، این نگاه ژرف و 
آینده نگر حضرت امام)ره( پیش از پیش مورد ستایش قرار می گیرد.

زرگر پور گفت: دش��منان این نظ��ام خواهان حذف گزینش و حداقل 
محدود ش��دن آن هستند و دوس��تان نا آگاه هم آن را بسیار مقدس 
می پندارند و هر گونه نقد به آن را بر نمی تابند، در حالی که از اوایل 
قرن بیستم که علم مدیریت پایه گذاری شد،  گزینش هم از ابزارهای 

این علم مطرح شد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه بزرگترین اختراع قرن بیستم را سازمان 
و بزرگترین س��رمایه س��ازمان را نیروی انسانی می دانند، تأکید کرد: 
جمهوری اس��المی ایران به عنوان نظام الگو برای حداقل کش��ورهای 
اس��المی، باید دارای سازمان های الگو باشد و یکی از معیارهای الگو 
ب��ودن س��ازمان، وجود نیرو های الگو اس��ت و این مهم تنها توس��ط 

گزینش و انتخاب نیروهای کارآمد و مفید امکان پذیر است.
 زرگرپ��ور گفت: در نظام اس��المی باید کارمن��دان و کارگزاران نظام 
اجرایی، افرادی صالح، متعهد، خالق، کاردان و پرتالش باش��ند، باید 
افرادی باشند که کار را عبادت تلقی کنند، افرادی باشند که مراجعه 
کننده را ولی نعمت بشناس��ند و حل مش��کالت مردم را توفیق الهی 
بدانند. البته من هم باور دارم که همه این ها را شاید نتوان در یک نفر 

مشاهده کرد، ولی سمت و سوی آن باید ایده آل باشد.
اس��تاندار اصفهان با استفاده از فرمایش��ات مقام معظم رهبری مبنی 
ب��ر اینکه، »گزینش باید هوش��مندانه، عالمانه و دقیق باش��د« یا در 
مورد گزینش��گران می فرمایند: »شما گزینشگران دل شیر دارید چرا 
 که رّد یک صالح به قدر جذب یک ناصالح س��نگین اس��ت، شاید هم 

س��نگین تر، دو طرف قضیه دشوار اس��ت،گزینش مثل صراط است، 
همان صراطی که شنیدید اینجاست آن که از مو باریک تر است و از 
شمش��یر تیزتر« اضافه کرد: بی تردید بهره گیری از مبانی اعتقادی، 
آموزه های دینی و سیره ائمه معصومین)ع( و ارتقاء صالحیت معنوی 
و علمی کارگزاران گزینش، همواره یکی از اولویت هاست که همه باید 
در این مس��یر حرک کنند چرا که ه��دف و مقصود گزینش، انتخاب 

انسان های شایسته، خداباور، متعهد، صالح و کارآمد است.
زرگ��ر پور ب��ا تأکید بر ض��رورت هماهنگی و همکاری هرچه بیش��تر 
 میان مدیران و گزینش دس��تگاه های اجرای��ی، گفت: مدیران محترم 
دس��تگاه های اجرایی در اجرای سیاس��ت های دولت تدبیر و امید در 
انتصابات خویش به ویژه پست های مدیریتی و حساس، انتخاب اصلح 
را مالک عمل قرار داده و افراد را بر اساس لیاقت، شایستگی، توانمندی 
و اعتدال آن ها منصوب نمایند. آنچه که تعامل بین گزینش و مدیران 
را قوت می بخش��د؛ حرکت هماهنگ ب��ه مثابه دوبال پرواز برای ارتقاء 
س��طوح سازمانی است، چرا که دو ش��رط الزمه کار برای انتخاب افراد 
شایس��ته اس��ت یکی بهره مندی از علم و تخصص که حیطه مدیریت 
دستگاه هاست و دیگری برخورداری از کفایت، فضایل اخالقی، تعهد و 

التزام به والیت فقیه که وظیفه گزینش ها است.
اس��تاندار اصفهان در پایان ضمن سپاس و قدردانی از برگزاری همایش 
گزینش��گران استان اصفهان هم در س��نوات قبل و هم در سال جاری، 
از زحمات و تالش های صادقانه مدیران، اعضای هسته ها،کارشناسان 
و رابطین گزینش دس��تگاه ه��ای اجرایی، مراکز نظام��ی و انتظامی و 
نهادهای انقالبی، تقدیر و تش��کر کرده و توفیق روز افزون همگی را از 

درگاه ایزدمنان خواستار شد. 
به گزارش روابط عمومی و اطالع رس��انی؛ حجه االس��الم و المس��لمین 

 ثقف��ی گف��ت: مبنای گزین��ش، عقل اس��ت. گزینش تأثیر اساس��ی بر 
آرمان ها و اهداف یک نظام و یک سازمان دارد. اگر گزینش را در ابتدای 

انقالب اسالمی نداشتیم چه بالهائی که بر سر نظام و انقالب نمی آمد. 
رییس هیأت عالی گزینش کش��ور که در همایش گزینشگران استان 
 اصفهان در دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( سخن 
می گفت، افزود: بعضی تهمت ها علیه گزینش ها وجود دارد، عده ای 
گزینشگران را تند، افراطی و ... معرفی می کنند، اما باید دید هدف از 

گزینش چیست؟ هدف از مصاحبه چیست؟ 
ثقفی با تبیین اینکه اعتقادات دینی نقش اساسی را در انجام مأموریت 
گزینشگران دارد، اظهار داشت: در گزینش ما اعتقاد داریم باید مطابق 
منویات والیت و وفق قانون، در انجام وظیفه خود، اس��تقامت داش��ته 
باش��یم. باید مصاحبه گر، تخصصی و علمی عمل کند، قدرت کشف 
حقیقت را در مصاحبه داشته باشد. محقق باید مهارت کسب اطالعات 

را داشته باشد و مصداق مسائل فرد را به دست آورد. 
رییس هیأت عالی گزینش کش��ور خاطر نشان ساخت: دراصفهان با 
وجود 15 هسته گزینش، خوب است ساالنه چند جلسه با موضوعاتی 
مانن��د مصاحبه، تحقیق، آش��نایی ب��ا مقوله های جدی��د اینترنتی و 

سایبری میان هسته های گزینش برگزار شود. 
وی تأکی��د کرد: گزینش گران باید در امر خودس��ازی خود و اهتمام 
بیش��تر به عبادات، تالش بیشتری داشته باش��ند. برابر روایات وارده 
از ائم��ه اطهار )ع(، زمس��تان، ربیع مؤمن اس��ت و چه خوب اس��ت 

گزینشگران توجه ویژه ای به معنویات داشته باشند.
ایش��ان با اش��اره به روایتی از امام رضا )ع( اهمیت مس��ؤولیت همه 
انس��ان ها خصوصاً گزینش گران را در محضر الهی مورد اش��اره قرار 
داد و گفت: فردی از امام رضا علیه الس��الم، پرس��ید:» کیف اصبحت 
یابن رس��ول ا... )ع(«، چگونه صبح کردید ای پسر رسول خدا؛ »قال: 
اصبح��ت باجل منقوص«، صبح کردم در حال��ی که وقت کمی دارم؛ 
و »عمل محفوظ«،  هر عملی که انجام دهم ثبت و ضبط اس��ت؛ »و 
الموت فی رقابنا« مرگ برگردن ما آویخته اس��ت؛ »و النار فی عقابنا« 
آتش جهنم در پی ماس��ت؛ »و ال ادری ما یفعل بنا« و ما نمی دانیم 

پس از این با ما چه خواهد شد.
 ایشان در پایان سخنان خود، جامعه اسالمی و مسلمین را دعا کرد و 

برای گزینش گران استان اصفهان آروزی موفقیت کرد.
الزم به ذکر است همایش گزینشگران استان اصفهان در روز 15 دی 
ماه همزمان با س��الروز فرمان تاریخی و سرنوش��ت ساز حضرت امام 
رحمت اهلل علیه مبنی بر تشکیل گزینش در سال 61، در دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.

استاندار اصفهان:

هدف گزینش، انتخاب انسان های شایسته، خداباور، متعهد، صالح و کارآمد است

به گزارش خبرنگار آنا؛ جبرائیل نسل 
س��راجی گفت: دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراس��گان( از امکانات 
و زیرس��اخت های پژوهشی، رفاهی و 
آموزشی مطلوبی برخوردار است و این 
واحد از واحدهای بسیار خوب دانشگاه 

آزاد اسالمی است.
رییس مرکز توس��عه آموزش پزشکی 
و امور دانش��جویان معاونت پزش��کی 
دانشگاه آزاد اسالمی که از بخش های 
مختل��ف واحد اصفهان)خوراس��گان( 
بازدی��د می کرد، با اع��الم این مطلب 
افزود: اینجانب به عنوان مسؤول توسعه 
آموزش پزش��کی و امور دانش��جویان 
دانشگاه،  بازدید از واحدهای دانشگاه 
آزاد اس��المی را از برنام��ه ه��ای مهم 
کاری خ��ود ق��رار داده ام و در بازدید 
از این واحد دانش��گاهی، آن را بس��یار 
درخش��ان و دانشکده دندانپزشکی آن 

را بسیار موفق دیدم.
نسل س��راجی که اس��تاد تمام، عضو 
هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی 
تهران ب��وده و از اواس��ط مهر ماه 92 
ب��ه ش��ورای پزش��کی دانش��گاه آزاد 
 اسالمی پیوسته اس��ت، اظهار داشت: 
فعالی��ت های ح��وزه علوم پزش��کی 
دانش��گاه آزاد اس��المی توس��ط من و 
همکارانم رصد می ش��ود و در همین 
راس��تا بازدیدهای��ی را از واحده��ای 
دانش��گاهی که رش��ته های پزش��کی 

دارند در دست انجام است.
وی گفت: در همین راس��تا از دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
بازدی��دی داش��تم و از بخ��ش ه��ای 
پژوهش��ی این دانشگاه بازدید کردم و 
واحد و دانشکده دندانپزشکی را بسیار 

درخشان دیدم.
رییس مرکز توس��عه آموزش پزشکی 
و امور دانش��جویان معاونت پزش��کی 
دانش��گاه آزاد اس��المی ضمن بازدید 
بخ��ش ه��ای اداری و س��الن ه��ای 
اجتماع��ات و بخ��ش های آموزش��ی 
و پژوهش��ی، از مرک��ز رش��د فناوری 
واح��د اصفه��ان نی��ز بازدی��د کرد و 
 خاطر نش��ان س��اخت: ایجاد و توسعه 
ش��رکت ها و محصوالت دانش بنیان، 
افق آینده دانش��گاه آزاد اسالمی است 
و خوش��بختانه واح��د اصفهان در این 

زمینه رشد چشمگیری داشته است.
نسل سراجی با تقدیر از خدمات دکتر 
فروغی به عنوان مؤسس دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان( 
اف��زود: موقعی��ت واح��د اصفه��ان با 
توجه به اینکه در مرکز ش��هر اصفهان 
 واق��ع ش��ده اس��ت و ش��هر اصفهان 
زیر س��اخت ه��ای خوبی برای رش��د 
دانش دارد، می تواند بس��تر توس��عه 
بیشتر رشته های تحصیالت تکمیلی 
و پذیرش بیش��تر دانشجو را در آینده  

در پی داشته باشد.

در مراس��می با حضور استادان و دانشجویان از دکتر محسن گلپرور، 
عضو هیأت علمی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( 
و صاحب عنوان رتبه هش��تم دانش��مندان برتر جهان اسالم در علوم 

انسانی، تقدیر شد.
در این مراس��م که با اس��تقبال گس��ترده دانش��جویان هم��راه بود، 
پی��ام نجفی معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( با ارج نهادن به جایگاه برجس��ته علمی دکتر 
گلپ��رور گفت: آثار علمی دکتر گل پ��رور به لحاظ ارجاعات در میان 
دانشمندان جهان اسالم در حوزه علوم انسانی، بیشترین ارجاعات را 

داشته است.
نجفی افزود: در مقایس��ه س��نی میان 20 دانشمند برتر جهان اسالم 
در این حوزه، فاصله سنی دکتر محسن گلپرور و سایرین بسیار زیاد 
است و جوان بودن ایشان نسبت به دیگر دانشمندان برگزیده در این 
حوزه، از نکات برجس��ته ای است که ش��خصیت علمی و تحقیقاتی 

ایشان را از این منظر متفاوت کرده است.
واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  فن��اوری  و  پژوه��ش  مع��اون 
اصفهان)خوراس��گان( اظهار داش��ت: معرفی ایش��ان به عنوان رتبه 
هش��تم دانشمندان برتر جهان اس��الم در علوم انسانی، باعث افتخار 
ایران اس��المی و دانش��گاه آزاد اسالمی اس��ت که البته دانشجویان 
 باید قدر ایش��ان را بدانند و امیدواریم س��ایر اس��اتید نیز با توجه به 
قابلیت های علمی باالیی که دارند اما کمتر شناخته شده اند، روزی 

در این س��طوح معرفی و به جامعه علمی کشور و جهان بازشناسانده 
شوند.

در این برنامه دکتر محس��ن گلپرور با حضور در جایگاه و ابراز تواضع 
و خش��وع نسبت به اس��اتید حاضر در جلسه، ضمن سخنان کوتاهی 
گفت: کسب این عنوان توسط حقیر میسر نبوده است مگر آنکه خود 
را مدیون زحمات مدیر گروه روانشناسی و معاونت پژوهش و فناوری 

واحد می دانم. 

گل پرور افزود: حمایت های بی دریغ رییس دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد اصفهان)خوراس��گان( فضای الزم را برای توس��عه تحقیقات در 

این دانشگاه فراهم ساخته است.
دانش��مند برتر جهان اسالم در علوم انس��انی اظهار داشت: پیشرفت 
علم، مستلزم فداکاری انسان هاست و تصمیم دارم تا زمانی که زنده 
هس��تم برای اعتالی علم در ایران عزیز تالش کنم و باید کاری کرد 
که جهت علم تغییر کند، باید مس��یر علم را از وضعیت کنونی خارج 
ب��ه داخل تغییر داد و آن را به مس��یر اصلی خ��ود یعنی از داخل به 

خارج برگرداند.
گلپرور ب��ا تقبیح کپی برداری صرف در ش��اخه های مختلف دانش 
 از خارج��ی ه��ا، به هم��ه دانش��جویان توصیه ک��رد: در تحقیقات و 
پژوهش ها، خودباور باشید، با جرأت و جسارت ایده های جدیدی را 
طرح و بررس��ی کنید هر چند آنکه آن ایده قباًل در جهان کار نشده 
باشد؛ این شما هستید که می توانید با ایده ها و طرح های نوی خود، 
جه��ان را در علم و دانش راهبری کنید نه آنکه منتظر بنش��ینید تا 

دیگران به ما یاد بدهند در چه زمینه هایی تحقیق کنیم.
گفتنی است دکتر محسن گلپرور، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی 
واحد اصفهان)خوراس��گان(؛ اخیراً از سوی پایگاه استنادی علوم جهان 
اسالم به عنوان رتبه هشتم از میان 20 دانشمند برجسته و پر تألیف ایران 
در حوزه علوم انسانی � که مقاله های آنان در نشریات علمی معتبر کشور 

چاپ شده و در ISC نمایه سازی شده است � برگزیده شد.

در مراسمى با حضور استادان و دانشجویان صورت گرفت:

تجلیل از دانشمند برجسته علوم انسانی جهان اسالم



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  هجدهم 
3 دی ماه 1392 به شیوه اى جدید و براى اولین 

بار در ایران برگزار شد:

اولین همایش ملی 
 الکترونیکی 

»چشم انداز اقتصاد 
ایران«

نماینده مجل��س خبرگان رهبری گفت: اگر تدابیر 
حکیمانه مق��ام معظم رهبری دام��ت برکاته نبود 
قضای��ای فتنه 88 منجر به خطرات بزرگتری برای 
نظام می شد و این هدایت های رهبر فرزانه انقالب 
و حمایت همه جانبه م��ردم بصیر و مؤمن بود که 

آتش فتنه فتنه گران را، خاموش کرد.
آیت اهلل مقتدایی که در جم��ع مداحان و مدیران 
هیئ��ات مذهب��ی اس��تان اصفه��ان در دانش��گاه 
 آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان( س��خن 
می گفت، افزود: فتنه آمریکایی اسرائیلی سال 88 
که با حضور عناصر مزدور داخلی در صدد براندازی 
نظام اس��المی بود، ش��باهت بس��یاری به کودتای 
صورت گرفته در مصر داش��ت که در قضایای مصر 
دیدیم منتخب مردم را کنار گذاش��تند و چقدر از 
مردم کش��ته ش��دند و البته هنوز هم ادامه دارد و 
اگر رهبری های حکیمانه رهبر فرزانه انقالب نبود، 

معلوم نبود این فتنه چه عواقب ناگواری برای نظام 
اسالمی ایجاد می کرد.

نماین��ده مجل��س خب��رگان رهب��ری در تبیی��ن 
مراس��مات مح��رم و صفر امس��ال گفت: امس��ال 
جلس��ات عزاداری نسبت به س��ال های گذشته از 
شور بیشتری برخوردار بود خصوصاً مراسم اربعین 
حس��ینی )ع( که با حضور چشمگیر جوانان همراه 
بود و طبق گزارش��ات موجود بیش از 20 میلیون 
زائ��ر در کربال در اربعین حض��ور یافتند و این رقم 
بی��ش از 10 برابر حضور حجاج در ایام حج اس��ت 
در حالی ک��ه حضور در کربال با خط��رات فراوانی 

همراه است.
 آی��ت اهلل مقتدای��ی با بیان اینکه ای��ن ها همه از 
تفض��الت الهی اس��ت، اظهار داش��ت: ای��ن گونه 
مراسمات نشان از رشد و گرایش به اسالم است در 
این مراسمات اهل تسنن و مسیحی ها هم شرکت 

کردند، نذورات دادند و حاجات گرفتند. اجتماعات 
مذهبی در این ایام به کوری چشم دشمنان بسیار 

زیاد بود.
 نماین��ده مجل��س خب��رگان رهبری خط��اب به 
مداحان گفت: امروز خط مقدم مبارزه با دش��منان 
اس��الم، حف��ظ و احیای ع��زاداری ه��ای محرم و 
صفر اس��ت و ش��ما مداحان به عن��وان مجاهد در 
ای��ن عزاداری ها ش��رکت کنید. در این جلس��ات 
ائم��ه اطهار )ع( حض��ور دارن��د. ام االئمه حضرت 
فاطمه زهرا )س( می فرمایند: ش��هادت حس��ینم 
به حق اس��ت و تحقق پیدا می کن��د و در آخرت 
ش��فاعت  عزاداران فرزندشان امام حسین)ع( را در 
پیشگاه خداوند تضمین فرموده اند. امام صادق)ع( 
فرم��وده اند: من این مجالس را دوس��ت دارم و در 
 این مجالس ش��رکت می کنم و مالئکه نیز شرکت 
م��ی کنن��د و خداوند کس��ی را که مس��ائل ما را 

بیان کن��د و به یاد ما بیفتد و مداحی کند و دیگران 
 گریه کنند حتی به مقدار بال مگس، گناهانش��ان را 
می بخشد ولو به اندازه آب دریا باشد. ایشان در حدیث 
دیگری می فرمایند: کسی که می گریاند و گریه کند 
برای جدمان حسین)ع( بهشت بر او واجب می شود و 

خداوند او را از یاران ما قرار می دهد.
 آی��ت اهلل مقتدایی به مداح��ان و هیئات مذهبی 
توصی��ه های مهمی کرد و خاطرنش��ان س��اخت: 
مداحان مراقب باش��ند خراف��ات و بیانات خارج از 
شرع را به دور بریزند و بیانات خارج از عرف نگویند. 
باید در این مجالس با وضو وارد شوند چون اینگونه 
مراس��مات عبادت اس��ت و عبادت را آلوده نکنیم. 
بای��د مواظب گفتار و رفتارمان باش��یم، زیرا ائمه و 
مالئکه در این مجالس ش��رکت دارن��د امیدواریم 
 ای��ن مجال��س موجب س��عادت دنی��ا و آخرتمان 

باشد.

آیت اهلل مقتدایى:

هدایت های مقام معظم رهبری و حمایت مردم، آتش فتنه 88 را خاموش کرد 

واح��د  فن��اوری  و  پژوهش��ی  مع��اون 
ب��ه  گف��ت:  )خوراس��گان(   اصفه��ان 
ش��یوه ای جدید و ب��رای اولی��ن بار در 
ایران، همایش ملی الکترونیکی با عنوان 
»چش��م انداز اقتص��اد ایران؛ ب��ا رویکرد 
حمای��ت از تولید ملی« با ت��الش گروه 
علوم اقتصادی و همکاری حوزه پژوهش 
و فناوری، در دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( برگزار شد. 
 پی��ام نجفی اف��زود: در این همایش یک 
روزه، مقاالت ارس��الی به دبیرخانه به سه 
صورت »ارائه س��خنرانی زن��ده«، »ارائه 
س��خنرانی« و »ارائه به ص��ورت درج در 
مجموعه مقاالت« پذیرش شد. وی اظهار 
داش��ت: ش��یوه برگزاری همایش بدین 
صورت بود که ارس��ال کنندگان مقاالت 
پذیرش ش��ده، به صورت ارائه سخنرانی 
آفالین یک هفته قبل از برگزاری همایش، 
برای ارائه س��خنرانی به مح��ل برگزاری 
همایش دعوت شده و با حضور دانشجویان 
گروه و تیم داوری به ارائه سخنرانی خود 
 پرداختن��د. ک��ه البت��ه پوش��ه تصویری 
ارائه های ایش��ان به زودی ب��ر روی وب 
سایت همایش قرار خواهد گرفت. نجفی 
خاط��ر نش��ان س��اخت: در روز برگزاری 
همایش نیز از مقاالت پذیرش می شود، 
به صورت ارائه س��خنرانی دعوت به عمل 
آم��د و ارائه دهن��دگان در حضور داوران، 
پژوهش��گران و دانشجویان، به ارائه مقاله 

خود به صورت شفاهی پرداختند. 
واح��د  فن��اوری  و  پژوهش��ی  مع��اون 
اصفهان)خوراس��گان( افزود: مراس��م روز 
برگ��زاری همای��ش ب��ه صورت زن��ده از 
 طریق وب س��ایت همایش پخش شد و 
پوش��ه های تصوی��ری این مراس��م نیز 
بر روی وب س��ایت ق��رار خواهد گرفت.
گفتنی اس��ت ش��یوه برگ��زاری در این 
همایش الکترونیکی، ب��رای اولین بار در 
سطح کش��ور انجام می گرفت و بیش از 
50 دانش��گاه و موسس��ه آموزش عالی و 
بیش از130 پژوهشگر شرکت داشتند و 
در مجموع 104 مقاله به دبیرخانه ارسال 
شد که از این بین 59 مقاله مورد پذیرش 
کمیته علمی قرار گرفت. همچنین در این 
همای��ش بیش از 350 س��اعت فعالیت، 
بی��ش از 2000 پیام��ک و ایمیل و بیش 
از 50 س��اعت مکالم��ه ص��ورت گرفته 
اس��ت که در مجموع ضمن برگزاری یک 
همایش ملی، در مقایسه با همایش های 
حضوری، صرفه جویی بس��یار زیادی در 
هزینه ها صورت گرفته است.نجفی ضمن 
تشکر از همه دس��ت اندرکاران برگزاری 
این همای��ش، گفت: تالش های پیگیر و 
مجدانه دبیر علمی همایش دکتر همایون 
رنجبر، دبیر اجرایی همایش دکتر حسین 
ش��ریفی رنانی و قائم مق��ام دبیر اجرایی 
محس��ن س��یفی در برگزاری این رویداد 

علمی قابل تقدیر است.

ادامه از صفحه یک
استاد جوادي آملي ادامه داد: اسالمي شدن دانشگاه 
در ردیف مهم ترین برنامه هاي نظام اسالمي است. 
اسالمي شدن دانش��گاه به یک سلسله امور فرعي 
و اصلي وابسته است. عناصر فرعي کارهاي خوبي 
است، آن عناصر فرعي مسلمان تربیت مي کند اما 

دانشگاه را اسالمي نمي کند.
 ایش��ان اظهار داش��ت: وقتي دانش��گاه، اس��المي 
 م��ي ش��ود ک��ه متون درس��ي اس��المي ش��وند. 
عده اي هنوز باور نمي کنند که ما زمین شناس��ي 
اس��المي داریم، نجوم اسالمي داریم، طب اسالمي 
داریم، مهندس��ي اسالمي داریم و سایر رشته هاي 

اسالمي داریم.
حض��رت آی��ت اهلل  ج��وادي آملي خاطر نش��ان 
س��اخت: حرف اصلي را در اسالمي شدن دانشگاه، 
دانش و متون درس��ي مي زند، اگر دروس اسالمي 
نباشند، دانش��گاه، اسالمي نیست، داشتن مسجد، 
نمازخانه، دعاي توسل، دعاي کمیل، حجاب، دفتر 
نماینده ولي فقیه و...، خوب اس��ت اما این ها ابزار 
مس��لمان پروري اس��ت این ها متدین مي سازند، 

اما دانشگاه را اس��المي نمي کنند ما مي خواهیم 
 دانشگاه اسالمي داش��ته باشیم، علم دیني داشته 

باشیم.
ایش��ان در ادامه اف��زود: تعلیم و تعل��م باید براي 
خدا باش��د، این قبیل اعمال، اعمال دیني اس��ت 
نه علوم دیني، این ها را مس��لمان انجام مي دهد 
نه دانش��گاه اسالمي. باید علوم دیني داشته باشیم 
وخروجي آن باید به نفع نظام اسالمي باشد. وقتي 
دانش��جوي ما مي بین��د علوم از غ��رب مي آیند 
خواهد پرس��ید، آیا علوم اسالمي هم داریم؟ چند 
س��ال پیش همایش��ي در مالزي برگزار شد با این 
س��ؤال که آیا علوم اس��المي داریم؟ شهر اسالمي 
داریم؟ فیزیک اسالمي داریم؟ در این همایش که 
مي خواستند علوم اس��المي را به تمسخر بگیرند 
و بخندن��د و بخندانند، گفته ش��د آی��ا دوچرخه 
 اس��المي داری��م؟ یخچال اس��المي داری��م؟ آنها 
مي خواستند در این همایش ثابت کنند که اساساً 
علوم اس��المي نداریم و نتای��ج این همایش هم به 

صورت کتاب چاپ شد.
استاد جوادي آملي اظهار داشت: ما اگر خواستیم 

 بدانی��م علم دین��ي داریم ی��ا نداریم بای��د با آن 
ب��ه صورت یک مس��أله برخورد کنیم. پاس��خ این 
مسأله را باید از کدام علم بپرسیم؟ چه کسي پاسخ 
این مس��أله را مي داند؟ آیا علم دیني داریم؟ یک 
محقق زماني مي تواند حرف علمي بزند که صورت 
مسأله را خوب بفهمد. اگر محقق صورت مسأله را 
خوب فهمید، مانند ریاضي دان و فیلسوف از چند 
راه مي تواند مس��أله را حل کند، این یعني مسأله 
را خوب فهمیده است. براي هر محققي، تشخیص 

صورت مسأله در اولویت اول است.
وي افزود: این مس��أله را که آی��ا علم دیني داریم 
یا نه، باید از کدام علم بپرس��یم؟ پاس��خ آن است 
که این صورت مس��أله را باید به علم فلسفه سپرد. 
البته فلس��فه اگر خود سکوالر باش��د، اگر فلسفه 
خود ب��ه بیراهه رفت، اولین آف��ت گرفتار خودش 
مي شود و س��ایر علوم را الحادي مي کند. اما اگر 
فلس��فه کجراهه نرفت و پذیرفت که خدا هس��ت، 
دین هس��ت، به تمام علوم جهان، خدمت مي کند 

و همه علوم عالم را دیني مي کند.
حضرت آیت اهلل جوادي آملي تأکید کرد: در عالم 

چیزي نیس��ت مگر اوصاف خدا، هر گوش��ه اي از 
عالم اوصاف خداس��ت، چیزي در عالم نیست مگر 
فع��ل خدا، چیزي در عالم نیس��ت مگر صنع خدا، 
اساساً ما علم غیردیني نداریم. زمین را خدا آفرید، 
زمان را خدا آفرید و انس��ان به عنوان مخلوق خدا 

درباره مخلوق دیگر خدا، تحقیق مي کند.
ایشان با تقدیر از پیشرفت هاي علمي کشور تحت 
رهبري رهبر معظم انقالب اسالمي افزود: امروز هر 
اقدامي خوبي که براي پیشرفت هاي کشور صورت 
مي گیرد، ث��واب اول آن نزد خداي متعال متعلق 
به امام ره، ش��هداء، جانبازان، آزادگان و ایثارگران 
است و بعد از آن شامل حال مسؤولین خواهد شد.

گفتن��ي اس��ت در ابت��داي ای��ن برنام��ه فروغي 
واح��د  اس��المي  آزاد  دانش��گاه  ریی��س  اب��ري 
اصفهان)خوراسگان( با بیان خالصه اي به تشریح 
فعالیت هاي واحد پرداخته و ضمن ارائه گزارش��ي 
از همایش س��بک زندگي از منظر امام صادق)ع(، 
 از اس��تاد ج��وادي آمل��ي خواه��ان ارائ��ه پیامي 
  به منظ��ور درج در ابتداي کتاب مقاالت همایش 

شد.

حضرت آیت اهلل جوادي آملي: 

وقتي دانشگاه، اسالمي مي شود كه متون درسي اسالمي شوند



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  هجدهم
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در جلس��ه ای مش��ترک توافقات اولیه به منظور 
توس��عه همکاری های دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( با س��ازمان حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان در زمینه های علمی و فنی 

به عمل آمد.
مع��اون پژوهش��ی و فن��اوری واح��د اصفه��ان 
)خوراس��گان( با اعالم این خب��ر افزود: با توجه به 
توانمندی ه��ای علمی و تحقیقاتی واحد اصفهان 
در بخش محیط زیست، برگزاری چندین همایش 
بین الملل��ی در این خصوص و نیز انتش��ار مجله 
بی��ن الملل��ی بازیافت م��واد آلی در کش��اورزی   
 International Journal of Recycling
 Organic Waste in Agricultureک��ه 
عم��ده داوران و هی��أت تحریری��ه آن خارج��ی 
هستند و نیز فعالیت پژوهشکده پسماند و پساب 
و برق��راری همکاری ه��ای بین الملل��ی با حوزه 
بالکان در خصوص محیط زیست، زمینه برقراری 
همکاری و تش��ریک مساعی دانش��گاه و سازمان 

محیط زیست بیش از پیش فراهم شده است.
 نجفی اظهار داش��ت: در همین راس��تا، جلس��ه 

مش��ترکی با هدف توس��عه همکاری و ایجاد اتاق 
فکر مش��ترک میان دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( با حضور مدیرکل س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان و هیأت 
رییس��ه آن س��ازمان در واحد خوراسگان، برگزار 

شد.
نجف��ی در تش��ریح فعالیت های واح��د اصفهان 
)خوراس��گان( در این عرصه با اشاره به راه اندازی 
دبیرخان��ه دایم��ی بحران آب در واح��د اصفهان، 
اظه��ار داش��ت: دبیرخان��ه دایمی بح��ران آب با 
محوری��ت موضوع زاین��ده رود، فعالیت خود را از 
تابستان سال جاری با مشارکت وزارت نیرو، آغاز 
کرده و توانس��ته ایم اقدام��ات موثری را با نگرش 

علمی در این خصوص دنبال کنیم.
در ای��ن جلس��ه فروغ��ی اب��ری ریی��س واح��د 
اصفهان با ارائه گزارش��ی از س��ابقه ش��کل گیری 
دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان گفت: توجه 
 واحد خوراس��گان نس��بت ب��ه محیط زیس��ت و 
پژوهش های کاربردی در این زمینه بیش از سایر 
جاها بوده اس��ت، در این دانش��گاه همایش های 

علمی متعددی با موضوع آب، محیط زیس��ت و ... 
برگزار شده است.

همچنین مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست 
اس��تان اصفه��ان با س��خنانی ضمن ابراز تش��کر 
از تش��کیل این جلس��ه ابراز داش��ت: با توفیقات 
حاصله توسط تیم مذاکره کننده ایرانی، امروز روز 
خوبی برای جمهوری اس��المی ب��ود و البته برای 
اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان 
نیز روز بسیار خوبی اس��ت، زیرا از اینکه توانسته 
ایم با  دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان جلسه 
مش��ترک کاری و علمی داشته باشیم جای بسیار 

خوشحالی است.
کیومرث کالنتری، ضمن تقدیر از زحمات فروغی 
ابری در تأس��یس و مدیریت واحد اصفهان گفت: 
زحم��ات فروغ��ی ابری، مان��دگار اس��ت، جنس 
کاره��ای فروغ��ی ابری از نوع کارهایی اس��ت که 
برای ماندن آن کار اس��ت نه ب��رای ماندن خود و 
همه ما باید به گونه ای کار کنیم که کار بماند نه 

آنکه کار کنیم برای اینکه خود بمانیم.
 مدیرکل س��ازمان حفاظت محیط زیست استان 

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

شهر اصفهان افزوده است.
واح��د  اقدام��ات  از  س��پاس  ب��ا   کالنت��ری، 
خوراس��گان در موضوعات مرتبط با محیط زیست 
و قابلی��ت های باالی علمی و فنی این دانش��گاه، 
خواهان عضویت چند تن از اس��اتید صاحب نظر 
و مّب��رز این دانش��گاه در کمیته ه��ای ارزیابی و 
شورای پژوهشی س��ازمان حفاظت محیط زیست 

استان شد.
 در ادامه این برنامه، مدعوین از مراکز تحقیقاتی، 
پژوهش��کده ها و امکان��ات علمی دانش��گاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان دیدن کردند.

فرمان  ماه، سالروز  بزرگداشت 15 دی  دومین جلسه کمیته همایش 
تاریخی حضرت امام خمینی ره مبنی بر تشکیل گزینش، با حضور مدیران 
و نمایندگان ادارات گزینش استان اصفهان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
 در این جلسه در ابتدا فروغی ابری رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی)ره( 
در تشکیل گزینش، این فرمان را نشان از درایت و دور اندیشی آن امام 

حکیم دانست.
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، با استفاده از بیان 
تاریخی بنیانگذار جمهوری اسالمی، مبنی بر آنکه؛ »نگذارید این انقالب 
به دست نا اهالن و نامحرمان بیفتد«، اظهار داشت: دوراندیشی و حکمت 
بالغه آن امام بصیر، با ایجاد سنگر گزینش ارکان اجرایی و عمومی کشور را 

برای همیشه، از آفت حضور عناصر ناسالم مصونیت بخشید.
بر هنجارهای  دینی  ارزش های  تأثیرگذار  نقش  تبیین  فروغی ضمن 
اجتماعی، تاثیر خانواده بر فرزندان و تاثیر مربیان بر دانش آموزان را مورد 

تحلیل قرار داد و به مدیران و کارگزاران گزینش استان گفت: در گزینش 
توجه به احترام متقابل و برخورداری از صبر و حوصله ضرورت اساسی 

است و مهم ترین هدف در گزینش باید هشدار و راهنمایی و تالش برای 
تغییر رفتار در عملکرد افراد باشد.

 سید هادی نیکزاد الحسینی، مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در این برنامه، ضمن نمایش 
نماهنگی از همایش سال گذشته، هر یک از حاضرین و شرکت کنندگان، 
به طرح دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص همایش بزرگداشت 15 دی 
ماه، سالروز بزرگداشت فرمان تاریخی حضرت امام )ره( پرداختند و در این 

خصوص تصمیماتی گرفته شد.
الزم به ذکر است، در دومین جلسه کمیته اجرایی همایش بزرگداشت 
فرمان تاریخی حضرت امام )ره( مبنی بر تشکیل گزینش، نمایندگان 
گزینش دستگاه های اجرایی استان از جمله؛ استانداری، دادگستری، سپاه 
صاحب الزمان )عج(، فرماندهی نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، دانشگاه 
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه 
کاشان، اداره کل تامین اجتماعی و مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسالمی 

استان اصفهان حضور داشتند. 

به میزبانى واحد اصفهان صورت گرفت:
دومین جلسه كمیته  برگزاری گرامی داشت فرمان امام )ره( مبنی بر تشکیل گزینش

دکتر پیام نجفى خبر داد:

توسعه همکاری های واحد اصفهان با سازمان حفاظت محیط زیست استان

واش��قاني فراهاني که در مراس��م افتتاحیه نخستین 
کارگاه آموزش��ی تج��اری س��ازی نتای��ج تحقیقات 
)مفاهیم اساس��ی، الگو و روش های متداول( در واحد 
اصفهان)خوراسگان( سخن می گفت افزود: راه اندازي 
کرسي هاي نظر پردازي براي علوم، راه حل مهم رفع 
آفت هاي عرصه پژوهش هاي غیر کاربردي اس��ت و 
ارائ��ه درس کارآفرین��ي براي دانش��جویان در تمامی 
رش��ته ها به ص��ورت اجباري یا حداق��ل اختیاري به 
نحو چشمگیري از پراکنده کاري ها و بي هدف بودن 

دستاورهاي پژوهشي خواهد کاست.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی با تقدیر 
از طرح فکر ایجاد دانشگاه آزاد اسالمی توسط آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، افزود: امروز، ضرورت توجه به بحث 
کارآفرینی اهمیتی حیاتی برای دانشگاه ها یافته است، 
نسل اول دانش��گاه ها بر پایه آموزش بوده، نسل دوم، 
آموزش و پژوهش و نسل سوم دانشگاه ها، کارآفرینی 
را مح��ور فعالیت خود قرار داده اند و از خداوند متعال 
که همواره یاری کننده ما بوده می خواهیم این توفیق 

را به ما بدهد تا بتوانیم در این مسیر هم پیشرفت کنیم.
واش��قانی فراهان��ی ب��ا ای��ن بی��ان ک��ه ان ش��اا... 
اولی��ن دانش��گاهی خواهی��م ب��ود ک��ه در کش��ور، 
دفت��ر تج��اری س��ازی دس��تاوردهای پژوهش��ی را 
 تش��کیل خواه��د داد، اظهار داش��ت: نس��ل چهارم 
دانش��گاه ها که در حال ظهور اس��ت، دانش��گاه های 
فن آفرین هس��تند و تجاری س��ازی دس��تاوردهای 
 پژوهشی از طریق فناوری، ضروری ترین رسالت امروز 

دانشگاه هاست.
در ابتدای این برنامه، فروغی ابری، ریاست دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با تأکید بر اهمیت 
رش��د مبتنی بر فناوری ابراز داشت: در جهان امروز به  
ویژه در جوامع در حال توس��عه، مش��کالت اقتصادی 
ش��دید، بیکاری، آمار روزافزون مشکالت اجتماعی و 
فرهنگ��ی از جمله طالق و تبهکاری و پدیدار ش��دن 
پدیده تخریب فرهنگی، بس��تر رو در روئی ملت ها را 

در مقابل هم فراهم ساخته است.
وی گفت: در این شرایط ملت های هشیار باید ضمن 

توس��عه روابط خود با سایر ملل، شرایط تربیت نیروی 
کارآفرین و استخدام کننده و نه استخدام شونده را در 

اولویت کارهای دانشگاهی خود قرار دهند.
دکت��ر داود ثمری، مدیرکل دفت��ر ارتباط با صنعت و 
جامعه دانشگاه آزاد اسالمی نیز در سخنانی ضمن ارائه 
گزارشی از برنامه های دانشگاه در توسعه کارآفرینی و 
ایجاد شرکت های دانش بنیان ابراز داشت: برای اولین 
بار است که کارگاهی را با این موضوع و در این سطح 
برگ��زار می کنیم و البته از خدم��ات و زحمات واحد 
اصفهان که میزبانی ای��ن کارگاه را بر عهده دارد، باید 

تشکر کرد.
ثم��ری با این خبر که در اردیبهش��ت 93 نمایش��گاه 
دس��تاوردهای فناوری و کارآفرینی را خواهیم داشت، 
گفت: با همکاری دیگر بخش های ذیربط، این کارگاه 
آموزشی را شناسه دار کرده ایم و ضمن آنکه از شرکت 
کنندگان در پایان این دوره آزمون به عمل خواهد آمد، 

گواهی معتبر نیز برای ایشان صادر خواهد شد.
 گفتنی است، نخستین کارگاه آموزشی مشورتی کسب 

و کار، تجاری س��ازی دستاوردهای تحقیقاتی و ارزش 
گذاری فناوری، با حضور بیش از 50 تن از مدیران مراکز 
رش��د و فناوری و برخی از معاونین پژوهش و فناوری 
واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور 
در این دانش��گاه برگزار ش��د. رئوس مطالب ارائه شده 
در این کارگاه عبارتند از: دانش��گاه کارآفرین و مراحل 
ایجاد آن در ایران؛ استفاده از قوانین مالکیت فکری در 
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، آشنایی با مراکز 
رشد و پارک های علمی فناوری؛ مراحل تجاری سازی 
دستاوردهای پژوهشی؛ مدیریت بازاریابی؛ ارزیابی نقش 

حساس بازاریابی)در عملکرد سازمان ها(؛
در حاش��یه این کارگاه، ابراهیم واش��قانی فراهانی، 
معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اس��المی به 
هم��راه داود ثمری، مدی��رکل دفتر ارتباط با صنعت 
و جامع��ه دانش��گاه آزاد اس��المی، دکت��ر و مدیران 
مراکز رش��د دانش��گاه های آزاد اس��المی کشور، از 
دس��تاوردهای مرکز رش��د فناوری واح��د اصفهان 

بازدید کردند.

معاون پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى عنوان کرد:

بهترین نمونه از سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری در فناوری های دانش بنیان است

همایش س��بک زندگی حض��رت امام 
جعفر ص��ادق)ع( به اهتم��ام معلونت 
فرهنگی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراسگان( در روز 25 دیماه 
در مح��ل ت��االر همایش بی��ن المللی 

امیرکبیر این دانشگاه برگزار شد.
به گزار ش خبرنگار نس��یم دانشگاه به 
نقل از دبیرخانه همایش فراخوان این 
همایش همزمان با آغاز سال تحصیلی 
93-92 از طریق س��ایت و بروش��ور و 
پوس��تر و ارس��ال آن به مراکز علمی، 
فرهنگی، دانش��گاهی و حوزوی کشور 
انجام ش��د و در این م��دت 80 مقاله 
به دبیرخانه همایش رس��ید که پس از 
بررس��ی های کمیته علمی تعداد 62 
مقال��ه م��ورد پذیرش ق��رار گرفت که 
10 مقال��ه برتر به صورت س��خنرانی 
ارائه ش��د و س��ایر مق��االت در 2 جلد 
کتاب همایش با شمارگان 600 نسخه 
به چ��اپ رس��ید و در روز همایش به 

شرکت کندگان داده شد.
همای��ش  دبیرخان��ه  اع��الم   بناب��ر 
ح��وزه ه��ای علمیه خواهران اس��تان 
اصفهان بیش��ترین اس��تقبال را از این 
همای��ش به عم��ل آوردند ک��ه نقش 
خواه��ران طلبه حوزه ه��ای ریحانه و 

فاطمه زهرا)س( برجسته تر بود.
همای��ش  ای��ن  افتت��اح  مراس��م  در 
نماین��ده مق��ام معظم رهب��ری و امام 
نه��اد  سرپرس��ت  اصفه��ان،  جمع��ه 
 نمایندگ��ی مق��ام معظ��م رهبری در 
دانشگاه های اس��تان اصفهان به ایراد 
س��خن پرداختند و پیام حجه االسالم 
و المس��لمین دکتر طه هاشمی معاون 
فرهنگی دانش��گاه آزاد اسالمی نیز به 

این همایش قرائت شد.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه این همایش با 
مش��ارکت نزدی��ک معاون��ت فرهنگی 
اس��المی  آزاد  و پژوهش��ی دانش��گاه 
واح��د اصفهان)خوراس��گان( به همراه 
نه��اد نمایندگی مق��ام معظم رهبری 
در دانش��گاه های آزاد اسالمی استان 
اصفه��ان و برخ��ی از س��ازمان ه��ای 

اجرایی استان برگزار شد.
عناوین مقاالت اول تا دهم همایش به 

شرح زیر است:
1. راضی��ه اکب��ری، رتبه اول، س��بک 
زندگ��ی ام��ام ص��ادق)ع( در ایج��اد 

فرهنگ وحدت
2. نجم��ه میری��ان، رتب��ه دوم، نقش 
زیربن��ای تربی��ت در س��بک زندگ��ی 

مطلوب از منظر امام جعفر صادق
3. رض��ا خلیل��ی، رض��ا اس��ماعیلی، 
مصطفی نجاران، رتبه سوم، شیوه های 
گسترش دانش از منظر امام صادق)ع(
4.فرش��ته جانی پور، محمد جانی پور، 
رتب��ه چه��ارم، اصول و مبانی س��بک 

زندگی علمی از منظر امام صادق)ع(
5. پروانه شمس نجف آبادی، معصومه 
والیتی نجف آبادی، احمد ربانی، الهه 
محنت��ی نجف آب��ادی، رتب��ه پنجم، 
بررس��ی تفاوت ماهیت سبک زندگی 
از دید غرب و اس��الم و منشور سبک 

زندگی از منظر امام صادق)ع(
6. سمانه جهانی، رتبه ششم، تعلیم و 

تربیت دینی در سیره امام صادق)ع(
7. دکت��ر مری��م کتابی، رتب��ه هفتم، 
تحلیل و بررسی جامعه در عصر ظهور 

در اندیشه امام صادق)ع(
8. دکتر زهرا ش��یخوند، رتبه هش��تم، 
س��بک زندگ��ی از منظر ام��ام جعفر 
صادق)ع( با رویکرد به الگوی ارتباطات 

اجتماعی
9. فاطم��ه الس��ادات آقا س��ید محمد 
قاری، رتبه نهم، سیاست از منظر امام 

صادق
اردس��تانی،  اس��ماعیلیان  زه��ره   .10
مهرداد کالنتری، رتبه دهم، روش های 

تعلیم و تربیت از دیدگاه امام صادق

همایش سبک زندگی 
حضرت امام 

جعفر صادق)ع( 
در یک نگاه
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رض��ا اس��ماعیلی گف��ت: همایش مل��ی »س��بک زندگی 
از منظ��ر حضرت ام��ام جعف��ر ص��ادق)ع(« درتاریخ 24 
دی ماه 92 از س��اعت 9 صبح در دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد اصفهان)خوراس��گان( با هم��کاری معاونت فرهنگی 
 س��ازمان مرکزی و نهاد نمایندگ��ی مقام معظم رهبری در 
دانش��گاه های آزاد اسالمی استان اصفهان و دیگر نهادهای 
اجرائی اس��تان اصفه��ان و با حضور فرهیخت��گان علمی و 

فرهنگی،  برگزار  شد.
مع��اون فرهنگ��ی دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اصفهان 
)خوراسگان( با اعالم این خبر افزود: با تأسی به فرمایشات 
مق��ام معظم رهب��ری)دام ظله( ب��ه منظور شناس��اندن و 
ترویج سبک زندگی اس��المی، سلسله همایش های سبک 
زندگی اس��المی با موضوع ترویج سبک زندگی ائمه اطهار 
علیهم الس��الم، از ابتدای سال جاری و با مدیریت معاونت 
فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی در استان های مختلف کشور 
برگزار ش��ده است و اس��تان اصفهان در واحد  دانشگاهی 
اصفهان)خوراس��گان(، میزبان همایش ملی »سبک زندگی 

از منظر حضرت امام جعفرصادق)ع(«  بود. 
رض��ا اس��ماعیلی اظهار داش��ت: اه��داف و محورهای این 

همایش ملی به قرار زیر است. 
اهلداف همایلش؛ ا-تبیی��ن  س��بک زندگ��ی از منظ��ر 
حض��رت ام��ام جعفرص��ادق)ع(، 2- ارائ��ه عمل��ی نمونه 
 س��بک زندگی، 3- تحقق عینی و عملی دانش��گاه اسالمی 
و محورهاى همایش عبارتند از؛ 1- دانش��گاه اس��المی 
ازمنظ��ر حضرت امام جعفرصادق)ع(، 2- اخالق حرفه ای، 
مدیریت، سیاست،  اقتصاد، فرهنگ، تعلیم وتربیت، 3- نقد 
و مناظ��ره در مکتب حضرت امام جعفرصادق)ع(، کرس��ی 

های آزاداندیشی و نظریه پردازی.
دبیر علمی همایش ملی »س��بک زندگی از منظر حضرت 
 ام��ام جعفرصادق)ع(«  با بی��ان اینکه این همایش در تاالر 
همایش ه��ای بین المللی امیرکبیر واح��د اصفهان برگزار 
ش��د، خاطر نش��ان س��اخت: تعداد 80 مقاله به دبیرخانه 
همایش واصل ش��ده و در کمیت��ه علمی همایش با حضور 
داوران،  مورد بررسی قرارگرفته است که از این تعداد، 10 
مقال��ه بعنوان مقاالت برتر برای ارائه به صورت س��خنرانی 

انتخاب شده است.

رضا اس��ماعیلی گفت: از نقاط برجس��ته و ک��م نظیر این 
همای��ش که مورد تأیید بس��یاری از اهال��ی دانش نیز قرار 
گرفته است، انتشار کتاب  مجموعه  مقاالت همایش است 
که با اخذ فیپا و ش��ابک و بر اس��اس مجوزهای الزم چاپ 
ش��ده و در روز همایش به شرکت کنندگان محترم تقدیم 

خواهد شد.
امام جمعه اصفهان: سبک زندگي اسالمي براي کسي 

است که خواهان این نوع زندگي است
امام جمعه اصفهان: تفاوت سلبک زندگي در جامعه 

بشري 
حاصل تفاوت تفکر هاست و سبک زندگي اسالمي باید براي 

کسي باشد که مي خواهد زندگي اسالمي داشته باشد.
آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایي نژاد که در همایش ملي 
س��بک زندگي از منظ��ر امام صادق )ع( در دانش��گاه آزاد 
اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( سخن مي گفت، ضمن 
تبریک والدت پیامبر اکرم)ص( افزود: شخصیت علمي امام 
صادق)ع( و امامتي که براي ایش��ان و سایر معصومین )ع( 
قائل هس��تیم، امام��ت ابراهیمي)ع( اس��ت. آن امامتي که 
خداوند به حضرت ابراهیم)ع( داد پس از س��ال ها رسالت 
بود و ایش��ان تا قبل از رسیدن به مقام امامت هنوز ابراهیم 
خلیل)ع( نب��ود. امیرالمومنین)ع( امامت خ��دادادي دارد 
مقامي باالتر از نبوت و رس��الت و مقام رفیق بودن با خدا. 
اگر براي امام صادق)ع(چنین امامتي را قائل هس��تیم هیچ 

حد و مرزي را نمي توان براي علم او قائل شویم.
طباطبایي نژاد اظهار داشت: از میان چهار امام اهل تسنن، 
دو تن از ایش��ان، از ش��اگردان امام صادق)ع( بودند؛ یکي 
مالک ابن انس و دومي ابوحنیفه و دو نفر دیگرشان شاگرد 
ش��اگردان امام بودند. ابوحنیفه که دو سال شاگرد امام)ع( 
بوده اس��ت، مي گوید: اگر این دو سال را شاگرد ابوعبداهلل 
جعفر بن محمد)ع( نبودم هالک شده بودم و به جایي نمي 
رسیدم. مالک ابن انس نیز در وصف زندگي امام صادق)ع(، 
مي گوید، مدتي را با جعفر بن محمد)ع( رفت وآمد داشتم، 
هر وقت به خدمتش��ان مي رسیدم، ایش��ان را ندیدم مگر 
مش��غول به س��ه کار؛ یا در حال نماز یا تالوت قرآن یا در 

حال ذکر.
نماینده ولي فقیه در اس��تان اصفهان افزود: یکي از علماي 
اهل تسنن، محمد ابن عبدالکریم شهرستاني است، ایشان 
در خص��وص ویژگي هاي امام صادق)ع( مي گوید؛ امام)ع( 
داراي علمي سر ریز و ادب کامل در حکمت و حقایق بود، 
در دنیا زاهد و اعتنا به دنیا نداش��ت، از هواي نفس به دور 

بود، به هیچ چیزي از دنیا اعتنا نداشت.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه غربي ها و شرقي ها تعاریف 
فراواني از س��بک زندگي ارائه داده اند، گفت: سبک زندگي 
روشي است که انس��ان ها براي رسیدن به اهداف خود در 
زندگي انتخاب مي کنند، البته اس��الم هدف را رسیدن به 
سعادت، عزت و س��ربلندي مي داند، منتهي تفاوت سبک 
زندگي ها به خاطر تفاوت اندیشه هاست، تا جهان بیني چه 
باشد، بستگي به افق فکري شخص دارد. بعضي ها سعادت 
 را در معنویات مي دانند، بعضي س��عادت را در تقویت روح 
 م��ي دانند مث��ل مرتاضین هندي که روح خ��ود را تقویت 
مي کنند ولو این که به جسمش��ان آس��یب برسد. گروهي 
 راه س��عادت را در مادی��ات مي دانند ن��ه معنویات، آن ها 
مي گویند، پول س��عادت م��ي آورد البته مبناي فکري آن 
ها غلط اس��ت. بعضي ها مثل فروید، سعادت را در مسائل 
جنس��ي مي داند و مي گوید همه مسائل با شهوتراني قابل 
رفع اس��ت و همه عزت انس��اني را با شهوتراني مرتبط مي 

داند.
ایش��ان ضمن اشاره به فرمایش��ات مقام معظم رهبري در 
خصوص سبک زندگي اس��المي، اظهار داشت: اسالم همه 
این ها را با هم دخیل در س��عادت م��ي داند، همه این ها 
 باید با هم باشد و مکمل هم باشند، اسالم تمامي جوانب را 
مي خواهد، به طوري که سعادت انسان، حاصل شود. کسي 

که نفس��ش را تزکیه و تصفیه نکن��د و علف هاي هرزي را 
که در وجودش هس��ت از ریش��ه در نیاورد و دور نریزد، از 
سعادت و معنویت دور مي ماند، قرآن هم بر قلع و قمع این 
آفات از نفس انس��ان، اشاره کرد و پیامبر)ص( مي فرمایند: 
کس��ي که ازدواج نکند از ما نیست و جزء نفرات اولي است 
که وارد دوزخ مي شود، زیرا ازدواج نکردن آن ها باعث مي 

شود نتوانند نفس و شهوت خود را نگه دارند.
ایشان افزود: امیرالمومنین علي)ع( مي فرمایند؛ کسي که 
با دسترنج خود، خانواده را اصالح کند مانند کسي است که 
در جبه��ه جنگ علیه باطل مي جنگد. امام صادق)ع( خود 
بیل به دس��ت مي گرفتند و کار مي کردند و مي فرمودند: 
دوس��ت دارم براي زندگي تالش کنم و براي تامین زندگي 
ع��رق بریزم. یا ایش��ان مي فرمایند؛ در ط��واف بودم و هوا 
بس��یار گرم بود و من بس��یار در حال عبادت بودم و بسیار 
ع��رق کرده بودم، پدرم امام باقر)ع( فرمود؛ چرا این قدر به 
خود زحمت مي دهي، براي بهشت رفتن و رسیدن به خدا، 
الزم نیس��ت این مقدار خود را عذاب ده��ي، باید میانه رو 
باشي و خداوند کساني را که میانه رو هستند و صادق مي 

باشند را بیشتر دوست مي دارد.
نماینده ولي فقیه در اس��تان اصفهان، با بیان اینکه اسالم، 
عبادات را که داراي نظم هستند مثل: نماز اول وقت، عامل 
تقویت روح م��ي داند گفت: جعفربن محم��د الصادق)ع(، 
کس��ي اس��ت که در دریاي معرفت ها غرق شده، ایشان به 
قله معرفت رسیده است، مقام علمي و منزلت اخالقي امام 
صادق)ع( را، هیچ کس منکر نیس��ت، س��بک زندگي امام 
جعفر صادق)ع(، به گونه اي اس��ت که در تمامي زمینه هاي 
زندگي، بهترین دس��تورات را در تغییر منش ها، رفتار ها و 
معیارها بدون محدوده زماني یا اقلیم جغرافیایي ارائه داده 

است.
ام��ام جمعه اصفهان در تبیین مق��ام علمي امام صادق)ع( 
و تربیت هزاران ش��اگرد توس��ط ایش��ان در علوم گوناگون 
 دیني افزود: امام صادق)ع( در طول زندگاني پربرکت خود، 
تالش هاي زیادي براي راهنمایي مردم به کار بستند و در 
این زمینه متحمل رنج هاي فراوان شدند، ولي چون هدف 
خدایي بوده با تمام مش��کالت جنگیده در این راه سربلند 

بیرون آمده است.
ایش��ان، دوران امامت امام صادق)ع( را، دوران بروز فتنه ها 
و آش��وب ها در جامعه اس��المي دانست و بیان کرد: جامعه 
اسالمي در دوران امام صادق)ع( از نظر سیاسي و اجتماعي 
با فراز و نش��یب ها و تحوالت مهمي روبرو بوده است و این 
دوران، دوران بي ثبات��ي سیاس��ي در جامعه اس��المي بوده 

است.
طباطبایي  نژاد، آزادي نشر اندیشه هاي گوناگون را از عوامل 
مهم زمینه ساز دانشگاه جعفري)ع( دانست و اظهار داشت: 
عوامل گوناگوني در پیدایش و گس��ترش دانشگاه جعفري 
نقش داشته اند که آزادي نشر اندیشه هاي گوناگون، یکي از 
مهمترین این عوامل است و دروس دانشگاه امام صادق)ع( 
حکمت و سرلوحه همه علوم در جامعه امروز بوده و تمامی 

علوم از این علم سرچشمه گرفته است.
نماینده ولي فقیه در استان اصفهان، برگزاري این همایش 
توس��ط دانشگاه آزاد اس��المي را مایه مباهات دانسته و از 
همه دس��ت اندرکاران این سلس��له همایش ها تقدیر کرد 
و از ریاست واحد اصفهان)خوراسگان( بدلیل برگزاري این 

همایش در سطحي قابل قبول قدرداني کرد.
گفتني است در ابتداي این همایش، فروغي رئیس دانشگاه 
آزاد اس��المي واحد اصفهان)خوراسگان(، ضمن خیر مقدم 
ب��ه مدعوین و به خص��وص آیت اهلل طباطبای��ي نژاد، امام 
جمع��ه و نماینده ولي فقیه در اس��تان اصفهان و آیت اهلل 
میردامادي مس��ؤول نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در 
دانشگاه آزاد اس��المي استان اصفهان، اظهار داشت: سبک 
زندگي ام��ام صادق)ع(، از ابعاد مختل��ف علمي، فرهنگي، 
اقتص��ادي و اجتماع��ي، بحث جامعي اس��ت، عظمت امام 

صادق)ع( بسیارحائز اهمیت است.
ایش��ان با بیان اینکه ش��اگردان امام)ع( ب��ه بیش از 4هزار 
نفر مي رس��ید گفت: بعضي از دانشجویان وقتي به محضر 
امام)ع( مي آمدند، امام از ایش��ان دع��وت مي کرد که در 
کنارش��ان بنش��ینند، اما به خاطر عظمت علم��ي امام)ع( 
از امام، گاهي س��وال نمي کردند و ایش��ان به خاطر اینکه 
بتوانند دانش��جویان را به بحث و گفتگو مش��غول کنند از 
آنان س��واالتي مي پرس��یدند و در صورتي که خود سوالي 
مي پرس��یدند از دانش��جویان برتر مي خواستند که پاسخ 

آنان را بدهند.
فروغي بیان کرد: امام صادق)ع( به رش��د عقلي و استقالل 
فکري بسیار توجه داشتند و مي فرمودند، یک ساعت تفکر 
برابر با 70 س��ال عبادت اس��ت این نش��ان مي دهد که ما 

چقدر باید به رشد تفکر و اندیشه ورزي اهمیت دهیم.
همچنین در این همایش، پیام س��یدطه هاشمي، معاونت 
فرهنگي و اجتماعي دانش��گاه، توس��ط معاون پژوهشکده 
قرآن و عترت دانشگاه قرائت شد. در این پیام، نقش علمي 
امام صادق)ع( تداوم قیام عاش��وراي حسیني)ع( و تضمین 

بخش حیات مکتب اسالم دانسته شده است.
طه هاشمي در پیام خود، ش��ور و نشاط علمي دوران امام 
صادق)ع( را زمینه س��از تضارب اندیش��ه ها و ارائه پاس��خ 
هاي آشکار و متقن از سوي امام در پاسخ به افکار ناموافق 
و انحرافي دانس��ته و همین موضوع باعث تربیت شاگرداني 
مبرز در زمینه هاي مختلف علمي در مکتب امام ششم)ع( 

شد.
معاونت فرهنگي اجتماعي دانش��گاه آزاد اسالمي، برگزاري 
سلس��له همایش هاي س��بک زندگي امامان معصوم)ع( را 
آغازي براي ترویج س��یره و روش زندگي امامان در دنیاي 
امروز و آن را شروع فعالیت هاي وسیع پژوهشي براي ارائه 
الگوه��اي رفتاري با الهام از س��بک زندگي ائمه اطهار)ع(، 
براي داش��تن یک زندگي دیني و منطب��ق با قواعد دنیاي 

مدرن، دانسته اند.
ایشان در پیام خود، مهمترین هدف دانشگاه را در برگزاري 
این همایش ها، پاسخ به مطالبه مقام معظم رهبري در تبیین 
 سبک زندگي اسالمي دانسته و در پایان از زحمات تمامي 
دست اندرکاران برگزاري این همایش تقدیر و تشکر کرده 

است.

24 دى ماه در واحد اصفهان برگزار شد:

همایش ملی سبک زندگی حضرت امام جعفرصادق)ع( 
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آنچه در این کتاب می خوانید:
- مفهوم محیط زیست و فاکتورهای تهدید کننده محیط زیست

- آلودگی ها
- نقش مترو در جلوگیری از آلودگی ها

- آلودگی آب های زیرزمینی

کتاب آناتومی عملکردی حاوی مطالب بسیار ارزشمند و مفیدی 
است که به جرات می توان گفت اولین کتاب در نوع خود 

است که به صورت بسیار حرفه ای،سیستمیک و آموزشی و 
در عین حال کاربردی به نگارش درآمده است، لذا مطالعه این کتاب 

برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری علوم پزشکی، 
علوم ورزشی و رشته های مرتبط توصیه می شود.

محورهای همایش:
- بررسی نقش الگویی اساتید در توسعه فرهنگ دینی به ویژه 

نماز
- میزان اهتمام استادان به نماز

- نقش اساتید در ترویج نماز
-عوامل جذب دانشجویان به نماز

-نماز و نقش آن در بازسازی معنوی دانشجویان...

کتاب مبانی شیمی عمومی بر اساس نیازهای دانشجویان غیر 
شیمی تنظیم و تالیف شده است.

سعی فراوان به عمل آمده تا عالوه بر خالصه کردن مطالب، 
سرفصل های مورد نیاز و پیوستگی آنها حفظ شود و به نحوی مطلوب در 

اختیار دانشجویان قرار گیرد.
در این کتاب مثال های متعددی به صورت تمرین های حل شده آورده 

شده که در برگیرنده نکات مهم مطالب مورد بحث می باشد.
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کتاب روش های زمین شناسی برای اکتشاف و استخراج مواد 
معدنی، تالیف یکی از اساتید برجسته زمین شناسی اقتصادی 
و رشته اکتشاف ذخایر معدنی می باشد انتشارات دانشگاهی 

اشپرینگر در سال 2010 میالدی این کتاب را به چاپ رسانیده است. 
مولف تالش کرده نتایج تجربیات علمی و عملی خود را به تفصیل در ده 

فصل به زبانی ساده برای دانشجویان و کلیه عالقمندان به اکتشاف 
ذخایر معدنی بیان نماید... 

محورهای همایش
1( نقش اساتید در محور توسعه و فرهنگ حجاب و عفاف
2( نقش گروه های علمی و فرهنگی و تشکل ها و بسیج 

دانشجویی در توسعه فرهنگ حجاب و عفاف
3( نقش دانشجویان در ترویج و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف

4( راهکارهای ترویج و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در سطح دانشگاه
5( جایگاه موضوع حجاب و عفاف در کتاب های درسی دانشگاه...

تازه هـای نشـر

محمد دادگان عنوان کرد: 

از توسعه گردشگري ورزشي کشور با تمام توان حمایت مي کنیم

دادگان گفت: هر فعالیتي که به توسعه گردشگري ورزشي 
کش��ور کمک کند مورد حمایت همه جانبه حوزه معاونت 

ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي خواهد بود. 
معاون ورزش��ي دانشگاه آزاد اس��المي که در جمع اعضاي 
کمیته اجرایي س��مپوزیوم بین المللي گردشگري ورزشي 
کش��ور سخن مي گفت، افزود: توسعه فعالیت هاي ورزشي 
در قالب ظرفیت گردش��گري ورزش��ي باید با اس��تفاده از 
قابلی��ت هاي فراوان طبیعت زیباي ایران اعم از کوه، دریا، 

جنگل، کویر و ... مورد اهتمام قرار گیرد.
دادگان ب��ا تبری��ک ب��ه دانش��گاه آزاد اس��المي واح��د 
اصفهان)خوراس��گان( ب��ه خاط��ر اهتمام ب��راي برگزاري 
س��مپوزیوم گردشگري ورزشي با مش��ارکت وزارت ورزش 
و س��ازمان میراث فرهنگي و گردش��گري گف��ت: در دنیا 
براي گردش��گري ورزش��ي کارهاي مهمي انجام داده اند، 
ام��ا در طبیعت ایران، نقاط بکري وجود دارد که هنوز دنیا 
با آن ها آش��نا نیست، نمونه این مناطق زیبا، جزیره زیباي 
قشم است که اگر گردشگران بخواهند با رویکرد ورزشي و 
استفاده از کوه ها، سواحل و طبیعت بکر این جزیره به آنجا 
سفر کنند، قطعا با فضاي بسیار جذابي مواجه خواهند شد. 
معاون ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي، گردشگري ورزشي را 
عاملي براي تضمین س��المتي مردم و در عین حال توسعه 
ایرانگ��ردي ب��راي عالقه مندان داخلي و خارجي دانس��ت 
 و اظه��ار داش��ت: معاونت ورزش��ي در این م��دت کوتاه با 
حمایت هاي هیأت امناء خصوصاً ریاست محترم دانشگاه، 

دکتر میرزاده، براي توس��عه ورزش در دانش��گاه، گام هاي 
مهمي برداشته اس��ت، تبدیل جایگاه اداره کل به معاونت، 
تصویب س��رانه ورزشي براي دانش��جویان به میزان هر نفر 
25 هزار تومان و اختصاص زمیني با حمایت حجه الس��الم 
و المس��لمین حاج سید حس��ن خمیني به مساحت 170 
هکت��ار ب��راي اس��تفاده در کارهاي ورزش��ي، از این قبیل 

هستند.
محمد حسین دادگان گفت: براي توسعه درآمدهاي ورزشي 
دانش��گاه، برنامه هاي مفصلي داریم و عالوه بر اس��تفاده از 
حامیان بخش خصوصي در مس��ابقات ورزشي، ورزشکاران 
خود را در تمام مسابقات داخلي و خارجي با نشان دانشگاه 
روي پیراهن و عالمت تجاري حامیان به مسابقات داخلي و 
خارجي اعزام خواهیم کرد و در نظر داریم همه مسابقات را 

با اس��تفاده از امکانات ورزشي واحدهاي دانشگاهي سراسر 
کشور در خود دانشگاه برگزار کنیم.

در ابت��داي این جلس��ه، فروغي ابري رییس دانش��گاه آزاد 
اس��المي واحد اصفهان)خوراس��گان( با ارائه گزارش��ي از 
جایگاه علمي و پژوهشي واحد اصفهان گفت: واحد اصفهان 
با بهره گیري از توانایي هاي باالي پژوهش��ي و آموزش��ي 
خود و برخوداري از زیرس��اخت ه��اي تحقیقاتي که دارد 
و ب��ه دلیل قرار گرفتن در اقلیم و طبیعت اس��تان اصفهان 
و مناطق اطراف، بهترین ش��رایط را ب��راي برگزاري اولین 
س��مپوزیوم بین المللي گردشگري ورزش��ي کشور دارد و 
دوس��تان ما در انجمن گردشگري ورزشي کشور و سازمان 
میراث فرهنگي با ش��ناخت این توانمندي، برگزاري اولین 
س��مپوزیوم بین المللي گردشگري ورزشي کشور را در این 

واحد برنامه ریزي کرده اند.
همچنی��ن دانیال معادي دبی��ر اجرایي اولین س��مپوزیوم 
بین المللي گردش��گري ورزشي کشور، ضمن ارائه گزارشي 
مختص��ر از کارهاي صورت گرفته براي این س��مپوزیوم، به 
تشریح اهداف س��مپوزیوم پرداخت و گفت: در این رویداد 
مهم علمي س��فراي بیش از 50 کش��ور جهان در تهران، با 
همکاري وزارت امور خارجه، به اصفهان خواهند آمد. ضمن 
ش��رکت در این س��مپوزیوم، مهمترین اقدامي که با حضور 
این سفرا خواهیم داشت، انعقاد تفاهم نامه هاي مشترک در 

خصوص تبادل گردشگر با موضوع ورزشي است.
معادي با بیان اینکه دبیرخانه گردشگري ورزشي کشور از 
تابستان س��ال جاري در واحد اصفهان تأسیس و کار خود 
را آغاز کرده اس��ت، افزود: در اولین سمپوزیوم بین المللي 
گردشگري ورزشي کشور که در هفته اول اردیبهشت سال 
آتي و همزمان با هفته اصفهان، برگزار مي ش��ود، 14 شهر 
خواه��ر خوانده اصفهان نیز حض��ور دارند و این همایش با 
برگزاري مسابقات پارالمیک، میان شهرهاي خواهر خوانده 

اصفهان همزمان خواهد بود.
گفتني اس��ت در این جلس��ه که در دفت��ر معاونت ورزش 
دانشگاه در تهران برگزار شد، عالوه بر فروغي ریاست واحد 
اصفه��ان، نمازي زاده رییس دانش��کده تربیت بدني، جبل 
عاملي مدیر و اس��تاد گروه معماري، نجفي معاون پژوهش 
و فن��اوري، جاللي زن��د معاون دانش��جویي، قیصري مدیر 

پژوهشکده و عالمیان مدیر روابط عمومي حضور داشتند.
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کتاب »مس��جد جامع اصفهان« ترجم��ه عبداهلل جبل عاملي، 
عضو هیأت علمي و استاد گروه معماري دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اصفهان)خوراس��گان(، به عنوان کتاب برگزیده بیس��ت 
و شش��مین دوره جایزه کتاب فصل جمهوري اس��المي ایران، 

برگزیده و شایسته تقدیر دانسته شد. 
این کتاب ارزشمند، تألیف »ائوجنیو گالدري« است که توسط 
اس��تاد عبداهلل جبل عاملي، عضو هیأت علمي و اس��تاد گروه 
معماري دانشگاه آزاد اس��المي واحد اصفهان)خوراسگان(، به 

زبان فارسي برگردانده شده است.
در این کتاب که در 440 صفحه و با ابعاد 22*29 سانتي متر 
و به صورت مش��ترک توسط انتشارات دانش��گاه آزاد اسالمي 
واحد اصفهان)خوراسگان( و مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار 
هنري)متن(، منتش��ر شده اس��ت، در 3 جلد به ارائه گزارشي 
از تاریخچه مطالعات و بررس��ي ها، اس��تحکام بخشي، مرمت 
و اقدامات مرمتي مس��جد جامع اصفهان به انضمام تصاویري 
 مبس��وط از بخش ه��اي مختلف ای��ن بناي تاریخي توس��ط 
گ��روه هاي مختلف اعزامي از ایتالیا به سرپرس��تي پروفس��ور 
معم��ار ائوجنیو گال��دري در دوره زمان��ي 1970 تا 1982 م 

پرداخته شده است.
عبداله جبل عاملي که دانش آموخته رش��ته معماري تا سطح 
دکتري از دانش��گاه دولتي رم در س��ال 1350 مي باش��د، در 
ترجم��ه کتاب »مس��جد جام��ع اصفهان« نتای��ج تحقیقات و 
بررسي هاي سازه اي و اقدامات مرمتي گروه ایتالیایي مسؤول 
مرمت این مس��جد را به سرپرستي پروفس��ور معمار ائوجنیو 

گالدري با ارائه گزارشات و تصاویر مستند تبیین کرده است.
در بررس��ي کوتاهي از س��وابق علمي و تجرب��ي عبداهلل جبل 
عاملي باید گفت، وي پس از اتمام دوره دکتري معماري خود 
در دانش��گاه دولتي رم، در س��ال 1351، ب��ه ایران مراجعت و 
مسؤولیت هاي زیادي را در رابطه با احیاء و مرمت آثار تاریخي 
به ویژه آثار اس��المي بر عهده گرفته اس��ت؛ آغاز فعالیت هاي 
حرفه اي و فرهنگي در وزارت فرهنگ و هنر و س��ازمان ملّي 
حفاظت آثار باس��تاني 1351؛ احراز مس��ئولیت ریاست دفتر 
فني سازمان ملّي حفاظت آثار باستاني اصفهان از سال 1356 
تا س��ال 1366 و احراز مدیریت اداره سازمان میراث فرهنگي 
اس��تان اصفهان از س��ال 1366 تا پایان سال 1372 از جمله 

سوابق اجرایي و مدیریتي ایشان است.
اس��تاد جبل عاملي عالوه بر انج��ام فعالیت هاي متنوع علمي 
و تجربي، ش��اگردان بس��یاري را در رش��ته ه��اي معماري و 
مرمت در دانش��گاه هنر اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اصفهان)خوراس��گان( در مقاط��ع مختل��ف تحصیل��ي اعم از 
دکتري، کارشناس��ي ارشد و کارشناس��ي، تربیت و به جامعه 

فرهنگي و هنري کشور تقدیم کرده است.
جبل عاملي را باید یکي از پیشگامان مهم مرمت آثار معماري 
اس��المي ایران دانس��ت. انجام فعالیت ه��اي تخصصي درباره 
مرمت بناهاي تاریخي مانند؛ مرمت مس��جد جامع اصفهان و 
بازسازي بخش تخریب شده آن در اثر بمباران جنگ تحمیلي، 
بازسازي بازار جنب مسجد جامع، بازسازي و مرمت بازار محله 
دردش��ت، بازسازي و مرمت سر در مس��جد آقانور، طراحي و 
نظارت حسینه شهشهان، مرمت چندین خانه تاریخي در بافت 
قدیم شهر، مرمت قسمتي از گنبد مسجد امام واقع در میدان 
امام، کف سازي فضاي گنبدخانه مسجد امام و شبستان هاي 
طرفین آن، کف س��ازي تاالر اصلي و ایوان ستون دار عمارت 
چهلس��تون، طراحي و اجراء طبقه دوم حوزه علیمه مدرس��ه 
ص��در بازار، طراح��ي و نظارت بر بازس��ازي قس��متي از بازار 
اصفهان ش��اخه ش��رقي � غربي، نظارت در امر مرمت بناهاي 
تاریخي ش��هرهاي ورزنه، نائین، نطنز، ابیانه، اردستان، زواره و 

گلپایگان مثال هایی از این قبیل هستند. 
همچنین ایشان طرح هاي تخصصي زیادي را در امر بازسازي 

 و مرمت بناهاي تاریخي داش��ته اند ک��ه مي توان به بعضی از 
آن ها اش��اره کرد؛ نظارت در امر بازسازي قسمتي از حجرات 
طبق��ه دوم میدان امام )جبهه ش��رقي و غرب��ي(؛ تهیه طرح 
مرمت��ي و نظ��ارت براج��راء مس��جد جامع ایروان در کش��ور 
ارمنس��تان، تهیه ط��رح مرمتي و نظارت بر اجراي کلیس��اي 
کاتولی��ک ه��ا در محله جلفاي اصفهان، تهی��ه طرح و نظارت 
مس��جد نوساز در محله باغ بیش��ه تبریز، تهیه طرح و نظارت 
براجراء حسینه جدید شهر گلپایگان، تهیه طرح مسجد جدید 
محل��ه محمدیه نائین، تهیه طرح و نظارت نوس��ازي حاش��یه 
شرقي خیابان چهارباغ اصفهان )مجموعه تجاري(، تهیه طرح 
و نظارت استحکام بخشي ایوان ستوندار عالي قاپو، تهیه طرح 
و نظارت استحکام بخشي از عمارت تاالر تیموري، تهیه طرح 
و مرمت موزه تپه سنگي آتشگاه اصفهان، تهیه طرح و نظارت 

محوطه و آب نماهاي باغ چهلستون. 
جب��ل عاملي خالق آث��ار ارزش��مند علمي فراوان��ي در قالب 
س��خنراني هاي علمي در کنگره هاي داخلي و خارجي، تألیف 
مق��االت و تألیف و ترجمه چندین جلد کتاب اس��ت. از زمره 

این آثار؛ بررس��ي خان��ه هاي تاریخي ش��هر اصفهان در دوره 
قاجار)ارائه ش��ده در کنگره اّول تاریخ معماري و شهرس��ازي 
ایران(، بررسي مساجد تاریخي دوره قاجاردر شهر اصفهان)ارائه 
شده در کنگره دوم تاریخ معماري و شهرسازي ایران(، معرفي 
شهر در بند در کشور روسیه با حصار و قلعه ساساني مأموریت 
یونس��کو برای ثبت جهاني ش��هر دربند)ارائه ش��ده در کنگره 
سوم تاریخ معماري و شهرسازي ایران(، متن معرفي مجموعۀ 
میدان ام��ام )نقش جهان( برای تکمی��ل پروندۀ ثبت جهاني 
میدان)معرفي ش��ده در مجلۀ میراث جهاني یونس��کو(، مقاله 
اصفهان دوره صفوي و مش��خصات ش��هر اس��المي)ارائه شده 
در کنگره ش��هرهاي اسالمي در ش��هر بیروت(، ترجمه کتاب 
عالي قاپو نوشته پروفسور گالدیري از انتشارات سازمان میراث 
فرهنگي، ترجمه کتاب لوئي کان معمار مدرن س��اکن آمریکا 
از انتش��ارات خاک، تهیه متن و اس��ناد تاریخي مسجد جامع 
اصفهان برای پرونده ثبت جهاني مس��جد در فهرست یونسکو 
و تهی��ه گزارش جام��ع مرمت بناهاي تاریخي ش��هر اصفهان 

هستند که البته اثر اخیر در دست تحریر است.

از سوي دبیر علمي کتاب فصل صورت گرفت: 
انتخاب اثر استاد گروه معماري واحد اصفهان به عنوان کتاب فصل 

با مشارکت واحد اصفهان صورت گرفت: 
برگزاري کارگاه تخصصي کاربردي قانون مجازات اسالمي جدید

کارگاه تخصص��ي کارب��ردي قانون مجازات اس��المي جدید با حضور بیش 
از 500 ت��ن از قض��ات، وکال، اس��اتید دانش��گاه و مش��اوران حقوقي قوه 
 قضائیه توس��ط مرکز مش��اوران حقوقي و وکالي قوه قضائیه و با مشارکت 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
این کارگاه که با تدریس حجه االسالم دکتر محمد مصدق، معاون قضایي 
س��ازمان قضایي نیروهاي مسلح طي دو روز اجرا شد، با استقبال کم نظیر 

حقوقدانان، قضات، وکال مواجه شد.

مصدق در این کارگاه، به تبیین قانون مجازات اس��المي جدید و تش��ریح 
 ان��واع مج��ازات ها اع��م از مجازات هاي اصل��ي، مجازات ه��اي تکمیلي، 

مجازات هاي تبعي و مجازات هاي جایگزین حبس پرداخت.
معاون قضایي س��ازمان قضایي نیروهاي مس��لح، ضمن برشمردن درجات 
هش��ت گانه مج��ازات هاي تعزی��ري در ماده 19 قانون مجازات اس��المي 
 جدی��د، ش��رایط و نحوه تقس��یم بندي هر ی��ک از جرائ��م را در درجات 

هشت گانه مذکور و آثار ناشي از هر کدام را توضیح داد. 

در این کارگاه تخصصي که با س��ؤاالت فراواني از س��وي شرکت کنندگان 
همراه بود و مدرس به یکایک آن ها پاس��خ مي داد، آثار تبعي مجازات ها 
نیز به اس��تناد ماده 25 قانون مجازات اسالمي جدید، بحث و آموزش قرار 

شد.
در پایان این کارگاه به ش��رکت کنندگان گواهي معتبر با تأیید مش��ترک 
دانش��گاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( و قوه قضائیه اعطا خواهد 

شد.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  هجدهم
8 دی ماه 1392

دکتر احمد محمدى قهساره
دکتر محمدی، متولد س��ال 1337 در شهرستان اردستان از 
توابع اس��تان اصفهان اس��ت. وی که در یک خانواده روحانی 
پرورش یافته اس��ت تحصیالت ابتدایی را در همان شهرستان 
گذرانده و برای ادامه تحصیل در مقطع متوس��طه به اصفهان 
آم��د و دیپلم خود را از دبیرس��تان قدیم��ی و نام آور صارمیه 
دریافت کرده اس��ت. وی در سال 1355 بالفاصله پس از اخذ 
دیپلم در رش��ته کشاورزی – گرایش خاکشناسی در دانشگاه 
صنعت��ی اصفهان پذیرفته می ش��ود و س��ال 1369 در همان 
دانشگاه مدرک کارشناسی ارش��د خود را می گیرد و در سال 
1369 در رش��ته خاکشناس��ی گرایش حاصلخیزی و تغذیه 
گی��اه در مقطع دکترای تخصصی در دانش��گاه تربیت مدرس 
 پذیرفته می شود و در سال 1376 موفق به اخذ مدرک دکتری 

می شود. 
وی ک��ه ه��م اکن��ون دارای رتبه علمی اس��تادیاری اس��ت. 
مس��ؤلیت های اجرایی و مدیریتی متعددی را هم تجربه کرده 
اس��ت که از آن میان می توان به س��مت های بخشدار مرکزی 
شهرستان نطنز، کارشناس امور اقتصادی و اجتماعی استانداری 
اصفهان، مشاور ش��هردار تهران، مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز ش��هرداری اصفهان، مشاور محیط زیست شهردار 
 اصفهان و معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان اش��اره 

کرد. 

- مقاالت
دکت��ر محمدی قهس��اره در ح��وزه تخصصی خ��ود تاکنون 
ده ه��ا مقال��ه در کنفرانس ه��ای داخل��ی و بین الملل��ی ارائه 
داده ک��ه بعض��اً با مش��ارکت دیگر پژوهش گران بوده اس��ت 
 ک��ه از ای��ن تع��داد 40 مقال��ه در کنفرانس ه��ای داخل��ی و
  8 مقال��ه در کنفرانس ه��ای بی��ن الملل��ی ارائ��ه ش��ده و

  28 مقال��ه نیز در مجالت علمی پژوهش��ی به چاپ رس��یده 
است. 

- طرح هاى پژوهشى تمام شده
ای��ن عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان 
)خوراس��گان( تاکنون تعداد 4 طرح پژوهش��ی را به سرانجام 

رسانده که عناوین آن عبارتند از:
1- مقایسه برخی از درختان در جذب آالینده های هوایی شهر 

اصفهان )1390(؛
2- بررسی اثرات ترکیب عناصر غذایی، فواصل زمانی محلول 
پاش��ی و PH آب آبیاری بر کیفیت و کمیت خیار گلخانه ای 

در شرایط کشت خاکی )1390(؛
3- اث��ر اختالط م��واد معدنی و آلی با خ��اک در تولید خیار 

درختی در گلخانه )1391(؛
4- اثر اندازه ذرات و دور مکپوس��تینگ پس��ماندهای درخت 

خرما بر شاخص های رشد گوجه فرنگی و میخک )1392(؛ 

تالیف کتاب
ایشان با همکای خانم مهندس نجمه صمدی در سال 1391 
کتابی با عنوان »گیاه و کش��ت ب��دون خاک« را تالیف کردند 
که توس��ط انتش��ارات دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان 

)خوراسگان( در 365 صفحه منتشر شده است. 

اختراعات
دکتر محمدی، تاکنون دو اختراع را در سال های 91 و 92 به 

شرح زیر به نام خود به ثبت رسانده است. 
1- فرآوری زائدات درخت خرما و استفاده از آن به عنوان بستر 
کشت هیدروپونیک که در تیرماه سال 91 به شماره 75897 

به ثبت رسیده است. 
2- سیستم تغذیه هوشمند گلخانه که در اردیبهشت ماه سال 

92 به شماره 79383 به ثبت رسیده است.

طرح1 ) زائدات خرما( 
در ایران کش��ت های گلخانه ای توس��عه زیادی یافته اس��ت 
 ب��ه نحوی که بر اس��اس آم��ار موجود در حال حاضر س��طح 
گلخانه های کش��ور حدود  10 هزار  هکتار بوده که حد اقل 
در یک س��وم از آن ها از بس��ترهای بدون خاک استفاده شده 
و مجبور به واردات کوکوپیت و پیت ماس از خارج از کش��ور 
می باش��ند. مطالعات چندین س��اله این جانب نشان داد که 
زائدات درخ��ت خرما با فرآوری آن م��ی تواند یک جایگزین 
مناس��ب برای کوکوپیت، پرلیت و پیت ماس در کش��ت های 

هیدروپونیک  باشد.
در جه��ان حدود یکصد میلیون نفر نخل خرما وجود داش��ته 
که بر ا س��اس آم��ار FAO ) 2002( حدود 21 درصد آن در 
ایران وجود دارد. هر اصله درخت نخل در سال 15 تا 25 برگ 
تولید می کند. طول عمر برگ نخل با توجه به شرایط متفاوت 
اقلیمی، آبی و خاکی و روش های داشت نخلستان بین 3 تا 7 
سال می باشد. برگ  های مسن وقتی که شروع به خشک شدن 
می کنند از درخت خرما هرس و قطع می ش��وند. در طول یک 
سال قریب به 15 تا 25 برگ از یک درخت باید هرس شوند. 
اف��زون بر آن، قاعده برگ و الیاف اطراف آن نیز می باید حذف 
و ه��رس ش��وند )عمل تکریب(. وزن متوس��ط هر برگ خرما 
 2 تا 3 کیلوگرم می باش��د.  وزن زائدات درختان خرما ش��امل 
برگ های هرس ش��ده و لیف خرما در ایران بالغ بر 900 هزار 
تن می باش��د که در حال حاضر نه تنها هیچ استفاده مفیدی 
از آن نمی ش��ود بلکه آتش س��وزی آن ه��ا اغلب باعث آتش 
 گرفت��ن باغات خرما و همچنین مش��کالت زیس��ت محیطی 
می ش��ود. اس��تفاده این مواد در کشت های گلخانه ای سبب 

شده تا کمک بزرگ اقتصادی به باغداران خرما شده و از خروج 
مقدار زیادی ارز جلوگیری شود.

مقدار زائدات تولیدی س��الیانه درخت خرما در کش��ور بسیار 
زیاد است و در حال حاضر استفاده مطلوبی از آن نمی شود. 

همچنین لوازم و تجهی��زات مورد نیاز طی دوره فرآوری قابل 
تهیه در کشور بوده و از نظر تکنیکی مشکلی ندارد.

1- معرفى محصول
پالم پیت، بقایای فرآوری ش��ده درختان خرما می باشد. این 
بقایا را می توان به عنوان بستر کشت در کشت های گلخانه ای 
م��ورد مصرف قرار داده و هزینه های تولی��دات گلخانه ای را 
کاه��ش داد، از طرفی اس��تفاده از پالم پیت می تواند س��بب 
بهره وری بیش��تر نخل داران کشور شود. به علت اینکه بخش 
زیادی از کربن آلی این مواد به صورت لیگنین اس��ت، تجزیه 
بیولوژیک��ی آن به کندی صورت می گیرد و بنابراین در طول 
دوره پرورش گیاه خ��واص آن تغییر نمی کند و حالت پایدار 

خود را حفظ می کند. 
بر اساس مطالعات انجام شده، ویژگی های بستر های کشت از 
جمله ظرفیت تبادل کاتیونی، قابلیت هدایت الکتریکی، وزن 
مخص��وص ظاهری و درصد خلل و ف��رج در کوکوپیت و پالم 

پیت مشابه یکدیگر هستند.

2- مزیت محصول تولید شده
مطالعات چندین ساله این جانب نشان داد که زائدات درخت 
خرما ی فرآوری ش��ده می تواند یک جایگزین مناس��ب برای 
کوکوپی��ت، پرلیت و پیت ماس در کش��ت های هیدروپونیک  
باش��د و ب��ه عنوان ی��ک محص��ول جدید معرفی می ش��ود 
 تولید این محصول و جایگزینی آن با س��ایر بسترهای کشت 
می تواند مش��کل گلخانه داران، باغداران و مشکالت ارزی را 
حل کن��د. به طور کلی مزی��ت این محصول را م��ی توان به 

صورت زیر خالصه کرد:
الف – با توجه به گس��ترش روز افزون کشت های گلخانه ای 
در کش��ور، استفاده از بستر های کش��ت بدون خاک ضروری 
 م��ی باش��د. در حال حاض��ر این م��واد از خارج وارد کش��ور 
می ش��ود و می باید سالیانه مقادیر زیادی ارز بابت واردات آن 
پرداخت کرد. اس��تفاده  از زائدات فرآوری شده درخت خرما 

می تواند از خروج ارز از کشور جلوگیری کند.
ب- در کش��ور ای��ران ح��دود 900 هزار تن زائدات در س��ال 
از باغ��ات خرم��ا تولید می ش��ود و پس از ف��رآوری می توان 
 به ح��دود 500 هزار تن بس��تر کش��ت ب��رای اس��تفاده در 
گلخانه های هیدروپونیک دس��ت یافت. کل بسترهای آلی و 

گفت و گو با استاد مخترع، دکتر احمد محمدی قهساره

داستان زیبای نوآوری و بالندگی
پیش درآمد

مهمان  غرفه اختراعات ما در این ش��ماره نس��یم دانش��گاه، آقای دکتر احمد محمدی قهس��اره 
عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان( است با کلکسیونی از افتخارات 

و دس��تاوردهای علمی و مجموعه کم نظیری از تجارب و س��وابق اجرایی در دستگاه های مختلف 
و البت��ه اختراعاتی ک��ه جایگاه ویژه ای دارد و در این بخش به معرفی هر یک خواهیم پرداخت 
امید اس��ت آش��نایی با این مخترع و محقق پر افتخار که همواره الگویی برای دانشجویان خود 

بوده مورد توجه خوانندگان عزیز قرار گیرد. 
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غیر آلی مورد مصرف در کشور در حال حاضر کمتر از 200 هزار 
تن اس��ت که می توان مازاد آن را به خارج از کشور صادر کرد و 
ب��ه یک منبع ارزآوری جدید با توجه به حجم زیاد ماده اولیه در 

کشوردست یافت.
ج- این محصول دارای خصوصیات فیزیکی و ش��یمیایی شامل 
"CEC ،EC، وزن مخص��وص ظاه��ری، تخلخ��ل کل، تخلخل 
تهویه ای، WHC ،EAW و عناصر قابل استفاده مناسب برای 

رشد گیاه است.
د- اکثر گلخانه داران آش��نایی زیادی با خصوصیات مواد وارداتی 
نداش��ته و در نتیجه در حین کار با آن دچار مش��کل می شوند. 
اس��تفاده از تولید داخلی و فن آوری داخلی می تواند مش��کالت 
گلخانه داران را مرتفع سازد و دست یابی به پشتیبانی اطالعاتی 

آنها را تسهیل کند.
ه-در حال حاضر این زائدات سوزانده می شود و مشکالت زیست 
محیطی ناش��ی از س��وزاندن این زائدات بوجود می آید استفاده 
 بهین��ه از این مواد این مش��کالت زیس��ت محیط��ی را کاهش 

می دهد.
و- تولی��د این محصول در ط��ول دوذه تولی��د و بازرگانی ایجاد 

اشتغال می کند.

طرح2 ) سیستم تغذیه هوشمند گلخانه(

در حال حاضر پرورش دهنگان گل و گیاه و صیفی و س��بزی در 
گلخانه ها دچار مش��کالت زیادی هس��تند که اختصارا به آن ها 

اشاره می شود.
ال��ف- محلول غذایی م��ی باید حاوی مقادی��ر معینی از عناصر 
ضروری برای رشد گیاه باشد. تهیه محلول غذایی و رعایت نسبت 
اخت��الط از دغدغه های مهم پرورش دهنگان گیاه اس��ت که به 
دلیل عدم محاس��بات صحیح و عدم ام��کان کنترل آن بصورت 
دستی می تواند سبب بروز کمبود یا ازدیاد عناصر دیگر یا ایجاد 

تنش به گیاه شود.
ب- کنترل ش��وری محلول نهایی که بتواند متناسب با مقاومت 
گیاه به شوری باشد بسیار با اهمیت است. هر چه غلظت عناصر 
غذایی در محلول غذایی بیش��تر باش��د، محلول شوری بیشتری 
خواهد داش��ت. اگر غلظت کم باش��د، گیاه دچار گرسنگی شده 
و رش��د به شدت کاهش یافته و اگر غلظت زیاد باشد گیاه دچار 
تنش ش��وری شده و عملکرد به ش��دت کاهش می یابد. کنترل 
همزمان ش��وری و نیاز تغذیه ای در حالت معمول بسیار دشوار 
و پیچیده اس��ت و عموما" پرورش دهندگان گیاه را دچار سر در 

گمی و در نتیجه کاهش تولید می کند. 
ج- زمان آبیاری در کشت های گلخانه ای یک فاکتور با اهمیت 
اس��ت، زیرا زیادی آبیاری س��بب هدر رفت آب و ایجاد ش��رایط 
غرقابی در اطراف ریشه می شود. در این حالت قارچ ها و آفات به 

شدت رشد کرده و گیاه ازبین می رود همچنین این شرایط سبب 
خفگی ریش��ه، عدم جذب آب و بسیاری از عناصر مورد نیاز گیاه 
 و در نهایت سبب خشکیدگی گیاه می شود. از طرفی کمبود آب 
می تواند س��بب تنش خش��کی و کاهش عملکرد شود. الزم به 
یادآوری اس��ت که در کش��ت های گلخانه ای بسته به نوع بستر 

کشت، از یک تا 5 بار در روز نیاز به آبیاری است.
د- گیاهان جذب مناسب عناصر غذایی را در pH های متفاوتی 
انجام می دهند. در کشت های خاکی محدوده 7/5- 5/5 و برای 
 کش��ت های بدون خاک محدوده 6/5- 5/5 برایpH  مناس��ب 
می باش��د. آب آبیاری در نقاط مختلف کشور دارای pH حدود 
7/8-7 می باش��د در نتیجه در این pH ،بخش زیادی از عناصر 
غذایی قابل جذب برای گیاه نبوده و راندمان کاهش می یابد. به 
همین دلیل  pH آب آبیاری می باید تنظیم ش��ود. برای تنظیم 
pH آب آبیاری از اسید استفاده می شود. مقدار اسید مورد نیاز 
می باید محاسبه و کنترل شود. در گلخانه ها با سطح متوسط تا 

بزرگ این کار دشوار و همواره با خطا همراه است.
در حال حاضر، سیس��تمی ک��ه بتواند پاس��خگوی جمعی این 
مشکالت باش��د وجود ندارد. فقط دمای گلخانه با سیستم های 
پد و فن و یا اسپری آب به طور ناقص کنترل می شود و درسایر 
بخش ها در ایران سیس��تمی وجود نداشته و به صورت دستی و 
ناقص و بر اساس تجربه، فعالیت هایی انجام شده وهمواره دچار 

مشکل هستند.

مزیت محصول تولید شده
با توجه به گسترش روز افزون کشت های گلخانه ای در کشور، در 
حال حاضر سیستمی که بتواند پاسخگوی جمعی این مشکالت 
تغذیه ای، شوری، مقدار آبیاری و دمای مناسب باشد وجود ندارد. 
با توجه به این مشکالت مزیت های این سیستم به قرار زیر است.

 الف – این سیس��تم دارای این توانمندی بوده که غلظت عناصر 
غذای��ی را در محلول نهای��ی تنظیم کند. غلظت در هر مرحله از 
رشد گیاه قابل تغییر و تنظیم می باشد. بر اساس شوری زهکش، 
سیستم به طور اتوماتیک غلظت عناصر را کاهش یا افزایش داده 
و شوری دلخواه را عمل می کند. آبیاری را براساس پتانسیل آب 
در کنار ریشه، بطور اتوماتیک استارت کرده و سبب تنظیم عنصر 
غذایی، ش��وری و آب مورد نیاز می ش��ود. pH محلول نهایی را 
براس��اس اطالعات داده شده تنظیم می کند. این سیستم دارای 
این توانمندی بوده که همه دغدغه های پرورش دهندگان گیاه را 

بر اساس اطالعات داده شده و به طور اتوماتیک حل کند.
ب- نظر به اینکه مطالعات چندین س��اله این جانب، نشان داده 
اس��ت که پرورش دهندگان گیاه در گلخانه مشکالت زیادی در 
ارتباط با عناصر غذایی، ش��وری، pH، زمان آبیاری، دور آبیاری 
 و دمای محیط دارند این محصول تولید شده می تواند مشکالت 

آن ها را رفع نماید. 
ج- ای��ن محصول یک تولید بومی و داخلی اس��ت و بر اس��اس 
محدوده تغییرات اقلیمی، شدت تابش نور و اثر آن روی شوری و 
تعرق، کیفیت آب آبیاری و امکان بهره وری گلخانه داران طراحی 

و تولید شده است.
د- با استفاده از این سیستم، مصرف آب و مواد غذایی مورد نیاز 

گیاه متوازن شده و تولید گیاه افزایش می یابد.
ه – یک سیس��تم هوش��مند و در بر گیرنده راه حل برای اغلب 

مشکالت جاری گلخانه داران می باشد.
و – این سیس��تم طراحی داخلی است و برای هر گونه تغییرات 

انعطاف پذیر است.
ز -  اکثر گلخانه داران آش��نایی زیادی با بعضی از دستگاه های 
 وارداتی نداش��ته و در نتیج��ه در حین کار با آن دچار مش��کل 
می شوند. استفاده از تولید و فن آوری داخلی می تواند مشکالت 
 گلخان��ه داران را مرتفع و دس��ت یابی به پش��تیبانی اطالعاتی 
آن ها را تس��هیل کند. خدمات بعد از تولید و فروش به سهولت 

در دسترس است.
ح – از خروج ارز جلوگیری می کند و می توان با صدور آن برای 

کشور ارزآوری داشت.
ط- در طی دوره تولید و بازرگانی ایجاد اشتغال می کند..

 سیستم تغذیه هوشمند گلخانه از این جهت دارای اهمیت است که در حال حاضر با توجه به گسترش روز افزون 
کشت های گلخانه ای در کشور، سیستمی که بتواند پاسخگوی جمعی مشکالتی از قبیل نارسایی های تغذیه ای، شوری، 

مقدار آبیاری و دمای مناسب باشد وجود ندارد که امتیازات این سیستم به چنین نیازهایی پاسخ می دهد
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گلخان��ه شیش��ه ای دانش��گاه آز اد اس��المی واح��د اصفهان 
)خورس��گان(  مانند بس��یاری دیگ��ر از ابت��کارات این واحد 

دانشگاهی در نوع  خود بسیار  مفید و جالب توجه است. 
این گلخانه حدود 400 متر مربع مساحت دارد و از سال 75  و 
در زمانی که خانم دکتر مرتضایی نژاد مدیر گروه علوم باغبانی  

بود کارش را آغاز کرده و توسعه یافته است. 
به گفته آقای دکتر جعفرپور تا پیش از تش��کیل این گلخانه، 
دانش��جویان گرایش های مختلف باغبانی، برای آموز ش های 
عملی خود دچار مش��کل بودند یا گلخانه ای او نزدیک پدیده 
بودند یا به گلخانه های معروف ش��هر اعزام می ش��دند که در 
مجموع راضی کننده نبود، بنابراین احساس نیاز کردیم طرح آن 
 را ارائه دادیم و خوشبختانه با حمایت مالی و سا زمانی مدیران

 ای��ن واح��د دانش��گاهی، 
گلخانه مس��تقل دانشگاه تاسیس و 

راه اندازی شد. 
به گفته مدیر گروه علوم باغبانی هدف اصلی از تاسیس 
 این گلخانه، اول آن بود که د انش��جویان با سازه گلخانه ای و 
ویژگی  های آن آش��نا شوند و ثانیا بتوانند پروژه های خود را 
در آن به اجرا درآورند وی افزود: ما توانسته ایم کلکسیونی از 
گیاهان گلخانه ای مانند: گیاهان گلدار، برگ  زیس��تی و سایر 
گیاه��ان به اصط��الح آپارتمانی اعم از ان��واع نادر و گونه های 

شناخته شده را در این مجموعه گرد آوریم. 
دکتر جعفر پور با تشکر از همکارانی که در سال های گذشته 
اداره گلخانه را بر عهده داشتند از خدمات مهندس دکتر صفایی 
و آق��ای دکتر نادری یاد  کرد و آقای جیحانی که امور اجرایی 
گلخانه را دنبال می کند ویکی از کارشناس��ان بس��یار فعال و 
عالقه مند که به صورت حق التدریس با د انش��کده کشاورزی 
همکاری دارد  و در باالترین سطح همکاری  در پیگیری امور 
علمی گلخانه فعالیت می کند و ایشان کسی نیست مگر خانم 
مهندس بهرامیان که حتی در  روزهای تعطیل وغیر س��اعات 
 کاری نیز با مشاوره و پیگیری های تلفنی خود مسائل گلخانه 

را تحت کنترل و نظارت دارد.
وی همچین  از  حمایت های بی د ریغ  دکتر 
فروغ��ی  و خا ن��م مرتضایی نژاد هم ق��در دانی کرد و 
پیشرفت روز افزون  کیفیت گلخانه را پشتیانی آنان دانست. 

مدیر گروه باغبانی دانش��گاه خاطر نشان کردکه ما در ارتباط 
با گیاهان عادی در واقع آز مایش��گاهی را برای دروس مختلف 
 راه اندازی کرده ایم تا دانش��جویان با مش��اهده، شناس��ایی و

 مراح��ل رش��د و تکثی��ر این ن��وع گیاه��ان در عمل آش��نا 
 ش��وند. ه��م اکنون در ح��ال انتقال این دس��ته از  گیاهان به  
گلخان��ه های  چوبی هم جوار این گلخانه هس��تیم. همچنین 
با ارائه مش��خصات علمی هریک از گیاهان اطالعات کاملی را 
برای  شناس��ایی  آنها به دانش��جویان رشته های مختلف ارائه 
می دهیم که در عین  حال بخش جالبی برای بازدیدکنندگان 

آزاد هم به حساب می آید.

مبارزه با آفات 

مب��ارزه با آفات همواره در محیط های علمی ش��ر ایط خاص 
خود ر ا دارد.کمترین اس��تفاده از سموم شیمیایی و تمرکز بر 
مبارزه بیولوژیکی و تقدیم پیشگیری بر درمان و حفظ سالمت 
دانش��جویان، از اصولی اس��ت که در فرآیند مبارزه با آفات در 

محیط های علمی به آن اقدام جدی می شود. 
در عین حال گاهی گلخانه ها با طیغان آفات مواجه می شوند 
که الزم است در حد کنترل شده و اصولی  به ناچار  از برخی 
موم ش��یمیایی اس��تفاده ش��ود که به گفته دکتر جعفرپور در 

همی��ن موارد نادر نی��ز  تمام اصول مرتبط با رعایت مس��ائل 
ایمنی و بهداش��تی رعایت می شود تا خدای نخواسته آسیبی 

متوجه دانشجویان عزیز نشود. 

توسعه گلخانه 

از مدیر گ��روه علوم باغبانی د ر خصوص برنامه های توس��عه 
گلخانه س��ئوال کردیم. وی گفت: با توجه به پیوس��تگی ما با 
گرای��ش های مختلف باغبانی و حدود 15 عنوان واحد مرتبط 
ک��ه هر ک��دام نیازهای آزمایش��گاهی ویژه خ��ود را  دارند، ما 
ب��ه گلخانه های شیش��ه ای متعددی نیاز داری��م که به دلیل 
محدودیت های اعتباری ش��رایط راه اندازی آن فراهم نش��ده 
اس��ت. با این وصف  ما س��عی کرده ایم سرویس دهی الزم را 
به رش��ته های مختلف داشته باش��یم، ازجمله حدود 7 عنوان 
درس مربوط به مهندس��ی فضایی سبز که هر کدام به 4 واحد 
آزمایشگاهی نیاز دارد که در محیط داخلی یا فضایی پیرامون 

گلخانه به آنها سرویس دهی می کنیم. 
 ایش��ان یادآور ش��د: فض��ای پیرامون��ی گلخانه، ه��م مکانی 
س��رویس دهی و آزمایشگاهی برای دانشجویان است که مورد 
اس��تفاده دانش��جویان رشته های فضایی س��بز قرار می گیرد 
و هم محیط دل انگیز آن در اختیار س��ایر دانش��جویان است 
ک��ه کاربری تفریح��ی از آن م��ی کنند. این ش��یوه در انجام 
طراحی فضایی س��بز و اجرای محوطه سازی مطلوب کمترین 
هزینه را به دانش��گاه تحمیل می کند برای آنکه زیر پوش��ش 
 پروژه های دانش��جویی اجرا می شود و اس��تفاده دوگانه پیدا 
می کند و به طور کلی کش��ت کار درخت های زینتی، کشت 
و کار ب��رگ تحاح، س��طح چین گیاهان پوشش��ی و...  حاصل 
 زحمت دانش��جویان در مس��یر تثبیت فضای س��بز اس��ت و 
کارب��ردی دائمی ومفید پیدا می کند ب��ه طوری که به عنوان 
مث��ال مهارت  چمن زنی را دانش��جویان ترم ه��ای بعد روی  
 چم��ن هایی که دانش��جویان ترم قب��ل کار کرده ان��د انجام 

می دهند. 

گیاهان آپاتمانى 

از دکت��ر جعفرپور خواس��تیم تا با توجه به ش��ر ایط حاکم بر 
شهرنش��ینی و آپارتمان نش��ینی توصیه هایی را در ارتباط با 

گیاهان آپارتمانی داشته باشد. 
وی خاطر نش��ان کرد: در واقع به خاطر محدودیت فضای سبز 
در محیط های آپارتمانی توصیه می شود که تمرکز فضای سبز 
برای ارتفاع باش��د، یعن��ی آن که در طراح��ی آپارتمان برای 
احداث یک باغ روی پشت بام پیش بینی های الزم انجام شود. 
مدیر گروه علوم باغبانی افزود: بخشی از دانش آموختگان ما با 
تاسیس ش��رکت هایی، در حال توسعه این موضوع در اصفهان 
هس��تند و تاکنون در چند آپارتمان هم پروژه باغ آپارتمانی به 

اجرا در آمده و روبه گسترش است. 
همچنی��ن امروزه روی طرح گلخانه ه��ای کوچک و پرتابل به 

گل های آپارتمانی، جان ها را شکوفا می کنند
 پیش درآمد: 

همزیس��تی انس��ان با گیاهان، هم به لحاظ حیاتی اجتناب ناپذیر اس��ت و هم نوعاً 
آدمی گرایش و عالقه ویژه ای به گیاه، پرورش، نگه داری و استفاده از آن دارد. 

اما در روزگار ما آپارتمان نش��ینی عامل مفارقه بین انس��ان و گیاه ش��ده است و آن ها هم 
که این س��د را شکس��ته اند چون اغلب آگاهی الزم را از ش��رایط زیس��ت درس��ت گیاهان 
 ندارند، آسیب های غیر قابل جبرانی به گیاهان وارد می کنند و ادامه حیات آن ها را مختل 

می سازند. 

یکی از گروهای فعال د انش��کده کش��اورزی و منابع طبیعی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان )خورس��گان(، گروه علوم باغبانی با گرایش های متنوع، مختلف، جاذب  و دلپس��ند 

است. 
آقای  دکتر جعفرپور، مدیر گروه باغبانی دانش��کاه  در این ش��ماره، مهمان نش��ریه نس��یم 
 دانش��گاه ش��دند  تا در خصوص گلخانه شیش��ه ای دانش��گاه که زیر نظر ای��ن گروه اداره 
می ش��ود و البته حیطه های وس��یع تری ر اجع به گیاهانی آپارتمانی، گفت وگویی داش��ته 

باشیم. امید است که مصاحبه مورد توجه عالقه مندان واقع شود. 

آشنایی با  دکتر جعفرپور

دکتلر مهلرداد جعفر پلور مدیر گلروه عللوم باغبانى 
دانشلکده کشلاورزى و منابلع طبیعى دانشلگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان )خوراسلگان( متولد شهرستان 
داراب از توابع استان فارس است که مدرک کارشناسى 
خود را در رشلته کشاورزى – باغبانى در سال 1371 از 
دانشگاه شلیراز اخذ کرده است. وى بالفاصله در سال 
1371 در دانشلگاه آزاد اسلالمى واحد جهرم در مقطع 
کارشناسلى ارشد علوم باغبانى پذیرفته مى شود و در 
دى ماه سلال 1375 مدرک کارشناسلى ارشلد خود را 

دریافت مى کند. 

ایلن عضو هیلات علمى دانشلگاه آزاد اسلالمى واحد 
اصفهان )خوراسگان( در ادامه پویایى علمى خود، دوره 
دکترى تخصصى را در رشلته عوم باغبانى در دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد علوم و تحقیقات تهران مى گذراند و 

در سال 1381 موفق به اخذ مدرک مى شود. 
عنوان پایان نامه مقطع کارشناسلى ارشلد ایشان، اثر 
روش هاى افزایش بر رشلد و گل دهى پنج رقم بوده که 

در دیماه سال 75 از آن دفاع مى کند. 
و عنوان رساله دکترى ایشلان: دستیابى به روش هاى 
افزایلش عملکرد و بهبود کیفیت میوه سلیب از طریق 
مصرف بهینه عناصر غذایى در منطقه پادنا بوده که در 

سال 82-81 آن را به انجام رسانده است. 

معرفی گلخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
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از افلرادى که در حفظ و نگله دارى گلخانه 
شیشله اى در سلال هاى اخیلر نقش مهمى 
ایفلا کرده انلد و زحمت زیادى کشلیده اند، 
خانم مهندس مهرسلا بهرامیان اسلت. وى 
که مدرک کارشناسلى خلود را در گرایش 
باغبانى از دانشکده کشاورزى دانشگاه آزاد 
اسلالمى واحد اصفهان )خوراسگان( گرفته 
اسلت، هم اکنلون در رشلته بیوتکنولوژى 
دانشگاه پیام نور اصفهان به تحصیالت خود 

ادامه مى دهد. 
خانم مهندس بهرامیان مى گوید: بیش از 30 
نوع گیاه آپارتمانلى از خانواده هاى مختلف 
در این گلخانه نگه دارى مى شلود و پرورش 
مى یابد و گلخانه شیشله اى با کلکسلیونى 
و  آموزشلى  جنبله  متنلوع،  گیاهلان  از 
نمایشگاهى دارد و استفاده تجارى از آن به 

عمل نمى آید.
وى افلزود: در حلال حاضر، ما تعلدادى از 
گونه هلاى مختللف را تکثیلر کرده ایم و با 
توجه به ظرفیت محلدود گلخانه مى توانیم 
آن را بله بیرون از گلخانه عرضه کنیم، ولى 
از آنجلا که هر بیننده اى بله دنبال گل هاى 
زیباتر اسلت و حلق انتخاب را بلراى خود 
محفلوظ مى دارد، به طور طبیعى نمى توانیم 

چنین مقدماتى را به مشلتریان ارائه کنیم، 
چون بهترین نمونه ها بایلد در خود گلخانه 

بماند. 
ایشان خاطر نشان کرد: با این وصف بستگى 
به تصمیم مسلؤالن دانشلگاه دارد که مثاًل 
بخواهند ایلن گل ها به بخش هلاى مختلف 
دانشگاه منتقل شلود و مورد استفاده قرار 
گیرد کله البته نگله دارى آن بسلیار مهم 

است. 
ایلن کارشلناس عالقه مند یادآور شلد که 
از  مجموعله اى  داراى  شیشله اى  گلخانله 
تجهیزات گرمایشلى و سرمایشلى اسلت 
شلامل: مشعل گازى، 2 هواکش براى تبادل 
هلوا، چند کولر آبلى براى فصل تابسلتان. 
همچنیلن سلعى کرده ایم تلا رطوبت هواى 
داخل گلخانه را به صورت سلنتى از طریق 
آبیلارى کف گلخانله حفظ کنیم تلا تبخیر 
تدریجى آن بتوانلد رطوبت گیاهان موجود 

را تامین کند. 
خانلم بهرامیلان گفت: این گلخانله قابلیت 
توسلعه و گسترش بسیار زیادى دارد که در 
صورت تصمیم مسلؤالن دانشلگاه و تأمین 
امکانات الزم کاماًل قابل وصول است و ما هم 

آمادگى براى گسترش آن داریم.

ایشان ضمن توصیه به همه خوانندگان نشریه 
و کسلانى که به گونله اى از وجود این گلخانه 
اطالع پیدا کرده اند. تأکید کرد که الزمه زندگى 
آپارتمانلى کله محدودیت هاى خلاص خود را 
دارد، انتخاب همزیستى و هم نشینى با گل هاى 
زیبایى است که مى تواند در روح انسان تأثیرات 
مثبتى بگذارد، ضمن آنکه نگه دارى و پرورش 
گل در منزل به لحاظ سالمت جسمى هم ثابت 
شده است و  توصیه مى شود. فقط کافى است 
 تلا مردم در خصوص محلدوده گیاهانى که در 
اطالعلات  مى کننلد،  دارى  نگله   منلزل 
الزملى را به  دسلت آورند تا سلال ها بتوانند 
 گیاهلان ملورد عالقله خلود را نگله دارى 

کنند. 
خانم مهنلدس بهرامیان، بعضى از گونه هاى 
گل هاى گلخانه شیشله اى را به این شلرح 
معرفى کرد: اسلاپتى فیلوم، سلینگونیوم، 
فلکلوس بلرگ بیلدى، نیکلوس بنجامین، 
آنانلاس زمینلى، آروکاریلا )کاج مطبلق(، 
فیتونیا، پیله آ، بنت القنسول، انواع  دراسنا، 
بنفشه آفریقایى، گیاه مشعلى، هورتانسیا، 
مجموعله کاکتوس هلا و گیاهان گوشلتى، 
ختمى چینى، انواع برگ بیدى، بگونیابرى، 

انواع سرخس ها، انواع فیلودندرون 

ط��ور ج��دی کار می کند. این طرح تا پیش از این از کش��ور 
چی��ن وارد می ش��د، ولی هم اکنون دان��ش آموختگان ما در 
اصفهان موفق به طراحی و س��اخت این سازه شده اند که در 
فضاهای محدود حدود 5 متر مربع در پاس��یو، حیاط، هال و 

... می شود از آن استفاده کرد. 
دکت��ر جعفرپ��ور ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه خیل��ی از گیاهان 
آپارتمانی در ش��رایط ن��ور غیر مس��تقیم می توانند پرورش 
یابن��د تاکی��د کرد ک��ه در ای��ن زمینه انتخاب درس��ت نوع 
 و گون��ه گیاه و مکان نگهداری آن ش��رط اصلی به حس��اب 

می آید. 
وی خطاب به آپارتمان نش��ینان یادآور شد، بعضی از گیاهان 
حتی در س��ایه و تاریکی هم قابلیت رش��د دارن��د که از آن 
جمله می توان به »عش��قه« اشاره کرد. »حسن یوسف« هم 
در ش��رایط نور کافی تنوع رنگ برگ هایش آشکار می شود و 

اگر نور کافی نباشد در حالت سبز باقی می ماند. 

دکت��ر جعفر پور گفت: رفتار زیس��تی گیاه��ان در طبیعت و 
محی��ط آپارتمان  ها عکس جانوران اس��ت، یعن��ی جانوران 
 CO2 پس می دهن��د و گیاهان CO2 اکس��یژن دریاف��ت و
دریافت و اکسیژن تولید می کنند و برای حفظ تعادل محیط 
و تأمی��ن س��المت و تولید اکس��یژن کافی که نی��از حیاتی 
جانوران و از جمله انس��ان به ش��مار می آی��د وجود گیاهان 
آپارتمانی الزم و ضروری اس��ت. از س��وی دیگر افق دید در 
آپارتمان ها محدود اس��ت و شما در هر چشم اندازی معموالً 
به دیوار بر می خورید که با رشد و پرورش و نگه داری گیاهان 
آپارتمان��ی لطافتی در این افق دید به وجود می آید و س��بب 

بهجت خاطر ساکنان می شود. 

کمبود آگاهى در نگه دارى گیاه

از مدی��ر گروه علوم باغبانی در خص��وص نقص آگاهی مردم 

در نگه داری از گیاهان آپارتمانی که منجر به آس��یب شدید 
گیاهان می ش��ود و راه جبران آن سئوال کردیم. ایشان گفت: 
ب��ه هر حال عالقه مندان به نگهد اری از گیاهان آپارتمانی از 
طریق بعضی کتاب ها و مشاوره با کارشناسان و گلخانه داران 
باید اطالعات خود را ارتقاء بخشند و با توجه به تنوع گونه ها 
و ش��رایطی ک��ه در هر ی��ک از آن ها حاکم اس��ت نمی توان 
نسخه واحدی پیچید. شاید اگر نشریه نسیم دانشگاه ستونی 
را به اینگونه آموزش ه��ا اختصاص دهد، بتوان در بلند مدت 

خدمات مفیدی را در این زمینه ارائه کرد. 
اما عمده مش��کل م��ردم در نگه داری از گیاه��ان آپارتمانی 
مربوط به شرایط تولید آن ها می شود. با توجه به اقلیم خشک 
منطق��ه اصفه��ان؛ تولید خیلی از این گیاه��ان در منطقه ما 
وجود ندارد و این گیاهان در ش��مال کش��ور تولید و به سایر 

مناطق منتقل می شوند. 
از آنج��ا ک��ه هزین��ه حمل و نقل بر اس��اس نش��اء محصول 

 تعیین می ش��ود با ه��دف رعایت صرفه جویی و کاس��تن از 
 هزینه ه��ا، گلخان��ه داران ب��ه ج��ای اس��تفاده از خ��اک از 
موادی مانند س��بوس، تفاله چای و ... اس��تفاده می کنند که 
س��بک تر باش��د که عیب آن PH پایینی است که این مواد 
دارن��د و برای ادامه حیات گیاه با ضرر همراه اس��ت بنابراین 
م��ا توصی��ه می کنیم ب��ه محض تهی��ه گل ه��ای آپارتمانی 
بالفاصله نس��بت ب��ه تعویض خاک و گلدان آن اقدام ش��ود. 
توصیه عمومی در این زمینه اس��تفاده از مخلوط یک س��وم 
مواد داخل گلدان قبلی )منهای تفاله چای( یک س��وم خاک 
باغچه یا خاک ملکی و یک س��وم هم ش��ن اس��ت که البته 
 با توجه به ش��رایط خاص گیاهان مختلف این نس��بت تغییر 

می کند. 
وی در پایان به رعایت تعادل اطراف ریش��ه س��فارش کرد و 
تاکی��د کرد که خاک اطراف ریش��ه خیلی خش��ک یا خیلی 

مرطوب نباشد تا ساختار خاک را تخریب نکند.

خانم مهندس مهرسا بهرامیان 
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دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی 
 اشاره :

دانش��کده علوم ورزش��ی و تربیت بدنی دانشگاه 
آزاد اس��امی واحد اصفهان )خوراس��گان( آخرین 
حلقه از سلسله گزارش های نسیم دانشگاه از دانشکده های 

تحت پوشش این واحد دانشگاهی است. 
این دانش��کده که دانشجویانی ش��اداب، سرحال و پر جنب 
و جوش��ی را در برگرفته ش��رایط خاص خ��ود را دارد که به 

بررسی بخشی از آن می پردازیم. 

در غیاب رئیس دانشکده آقای دکتر شریفی که در فرصت 
مطالعاتی به س��ر می برد در ای��ن زمینه با خانم دکتر فرزانه 
تقیان معاون آموزشی دانشکده گفت و گویی انجام داده ایم 

که از نظرتان می گذرد.

خانم دکتر فرزانه تقیان
 

دکتلر فرزانله تقیلان معاون آموزشلى دانشلکده تربیلت بدنلى و علوم ورزشلى دانشلگاه آزاد اسلالمى واحد 
اصفهان)خوراسلگان( اسلت که مدرک کارشناسى خود را در سلال 77 در گرایش تربیت بدنى عمومى از دانشگاه 
اصفهان اخذ نموده، دوره کارشناسى ارشد را در همین گرایش در سال 80 در دانشگاه تربیت معلم تهران به پایان  
رسلانده و مدرک دکترى خود را در رشلته تربیت بدنى گرایش فیزیولوژى ورزشلى در سلال 84 از واحد علوم و 

تحقیقات تهران دریافت کرده است.
 وى که به عنوان عضو هیات علمى دانشلگاه آزاد اسلالمى واحد اصفهان)خوراسلگان( با مرتبه استادیارى فعالیت 
مى کند تاکنون 3 جلد کتاب  را به شرح زیر به صورت مستقل یا با مشارکت دیگر پژوهشگران ترجمه کرده است.

ف
عنوان اصلى کتاب / عنوان ترجمه ردی

شده
سال انتشار 
کتاب اصلي

ناشر کتاب 
ترجمه شده

تاریخ 
انتشار

اسامي همکاران
به ترتیب اولویت 

)شامل نام متقاضي(

1Strength training for women2009 دانشگاه آزاد
فرزانه تقیانبهار 90خوراسگان

طاهره صمدی

2Power plyometric2009 دانشگاه آزاد
پاییز 90خوراسگان

فرزانه تقیان
طاهره صمدی
محبوبه شیخان

3
راهنمای متخصصین فعالیت ورزشی 

دانشگاه آزاد 2011برای  ارتقای سالمتی
فرزانه تقیان بهار 92خوراسگان

دکتر تقیان تاکنون راهنمایى حدود 70 پایان نامه، مشلاوره حدود 65 پایان نامه و داورى حدود 200 پایان نامه را 
عهده دار بوده است.

وى همچنین بیش از30 مقاله در مجالت معتبر به زبان هاى فارسى و انگلیسى به چاپ رسانده و بیش از 22 مقاله 
نیز در همایش هاى بین المللى و ملى معتبر ارائه داده است.
بعضى از سوابق اجرایى خانم دکتر تقیان به شرح زیر است:

نوع فعالیتردیف

واحد خوراسگانمعاون گروه تربیت بدنی1

واحد خوراسگانمدیر پژوهشی دانشکده تربیت بدنی2

واحد خوراسگانمعاون آموزشی دانشکده تربیت بدنی 3

اداره کل ورزش و جوانان  استان اصفهاننایب رییس هیئت بدمینتون استان اصفهان4

واحد خوراسگانعضو پژوهشکده اعتیاد 5

اداره کل ورزش و جوانان  استان اصفهانعضو کمیته تحقیقات و پژوهش6

واحد حوراسگان ، دانشگاه اصفهانداوری حدود 70 پایان نامه 7

راهنمایی و مشاوره حدود 60 پایان نامه8

واحد خوراسگاندبیر همایش علمی 9

واحد خوراسگاندبیر همایش علمی10

اداره کل ورزش و جوانان رییس کمیته آموزش در همایش 11

شهرداری اصقهانتدریس در کارگاه آموزشی12

 شرکت در کارگاه های آموزشی13

دانشگاه خوراسگانمربی بدمینتون دانشگاه 14

دانشگاه خوراسگانمربی آمادگی جسمانی دانشگاه15



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  هجدهم 
13 دی ماه 1392

دانشکده تربیت بدنی 
و علوم ورزشی

فعالیت های آموزشی تربیت بدنی در واحد دانشگاهی اصفهان 
)خوراسگان( از سال 72 با تشکیل گروه تربیت بدنی آغاز شد.

از س��ال 1372 در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش عمومی 
تربیت بدنی و علوم ورزشی اقدام به پذیرش دانشجو کرد.

از س��ال 1382 در همین گرایش دانشجوی دوره کارشناسی 
جذب کرد. 

از سال 1386 در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش فیزیولوژی 
ورزش��ی و مدیریت ورزش��ی در بخش رفتار حرکتی دانشجو 

پذیرفت.
از س��ال 92 در گرایش ه��ای فیزیول��وژی ورزش��ی بالین��ی، 
فیزیول��وژی ورزش��ی کارب��ردی، مدیریت راهبردی ورزش��ی 
گرای��ش یادگیری و کنترل حرکتی، روانشناس��ی ورزش��ی و 

حرکات اصالحی اقدام به جذب دانشجو کرده است.
- میدان ورزش��ی که در اختیار معاونت دانش��جویی است و از 

امکانات مختلف آن استفاده آموزشی می  شود. 
5- کالس ب��رای ارائه آموزش های نظری اس��ت و کالس های 
عملی در سالن های ورزشی بزرگ، ژیمناستیک، رزمی، زمین 

چمن، بدن سازی و سالن تنیس روی میز انجام می شود. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه در مقطع کارشناس��ی ارش��د، فاقد 

واحدهای عملی هستیم. 

کمبودها
س��ایت دانش��کده هنوز راه اندازی نشده اس��ت و با مشکالت 
زی��ادی در این زمینه مواجه هس��تیم به طوری که یک هفته 
قبل از امتحانات مجبور هستیم همه کالس ها را تعطیل کنیم. 
- دانش��گاه فاقد استخر است و با توجه به مشکالت مترتب بر 
اجاره اس��تخر و هزینه های ایاب و ذهاب و اینکه حق انتخاب 
ساعت در اختیار ما نیس��ت نبود استخر از مشکالت اصلی ما 

است.
به گفته خانم دکتر تقیان اگر اس��تخر داش��تیم استفاده چند 
جانبه از آن برای تیم های ورزش��ی، کالس ها، کارگاه های آب 
درمان��ی برای کارکن��ان، اعضای هیات علمی و دانش��جویان 

می شد. که این کار در حال حاضر مقدور نیست.
- کمبود س��الن از دیگر مشکالت دانشکده است به طوری که 
به دلیل عدم وجود یک س��الن مناس��ب، کالس های ورزشی 
آقایان بیش��تر در فضاهای باز تشکیل می ش��ود که در مواقع 

بارندگی و آلودگی هوا، دچار اختالل می شود.

تقدیر از مسئوالن دانشگاه 
معاون آموزش��ی دانش��کده تربیت بدن��ی در ادامه این گفتگو 
از حمایت های بی دریغ رییس دانش��گاه دکتر فروغی، معاون 
اداری مالی دکتر حیدری، رییس دانش��کده دکتر ش��ریفی، و 
مهندس جبل  عاملی معاون عمرانی دانش��کده که در س��ال 
گذش��ته نس��بت به تغییر کاربری س��الن کش��تی دانشکده و 
اختصاص آن به اس��تقرار بخش اداری و آموزش��ی دانش��کده 
اقدام کردند و ش��رایط الزم را برای تش��کیل کتابخانه و سالن 

کنفرانس به وجود آوردند تقدیر و تشکر کرد. 

گروه هاى آموزشى 
گروه ه��ای آموزش��ی دانش��کده تربیت بدنی و علوم ورزش��ی 
عبارتن��د از: فیزولوژی ورزش��ی بالینی؛ فیزیولوژی ورزش��ی 
کارب��ردی؛ مدیری��ت راهبردی ورزش��ی گرای��ش یادگیری و 

کنترل حرکتی؛ روانشناسی ورزش و حرکات اصالحی.

اعضاى هیأت علمى 
در حال حاضر دانشکده 11 نفر عضو هیأت علمی دارد شامل 
8 نفر در مقطع دکتری ش��امل یک دانشیار و 7 استادیار، یک 
نفر کارشناس��ی ارشد و 2 نفر بورسیه )دانشجوی دکتری( که 
ترکی��ب آن را 4 خان��م و 6 آقا تش��کیل می دهن��د و درصدد 
هستیم تا برای راه اندازی مقطع دکتری، اعضای هیأت علمی 

دانشکده را تقویت کنیم. 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان
در ح��ال حاضر تعداد 807 دانش��جو در مقاط��ع مختلف این 
دانش��کده مش��غول به تحصیل هس��تند که 57 نف��ر آنان در 
مقطع کارشناس��ی ناپیوسته ش��امل 25 دانشجوی پسر و 32 
دانش��جوی دختر، 180 نفر آنان در مقطع کارشناس��ی شامل 
89 دانش��جوی پس��ر و 91 دانش��جوی د ختر و 570 نفر در 
مقطع کارشناس��ی ارشد ناپیوسته شامل 209 دانشجوی پسر 
و 361 دانش��جوی دختر می باشند. بدین ترتیب تعداد 323 
نفر از دانشجویان این دانشکده را پسران و 484 نفر را دختران 

تشکیل می دهند.
ای��ن دانش��کده تاکنون 741 نف��ر دانش آموخته نیز داش��ته 
اس��ت که تعداد 208 نفر آنان در مقطع کارشناس��ی پیوسته 
تربی��ت بدنی و علوم ورزش��ی، 11 نفر در مقطع کارشناس��ی 
پیوس��ته تربیت بدنی و فیزیولوژی، تعداد 116 نفر در مقطع 
کارشناس��ی ناپیوسته تربیت بدنی و غلوم ورزشی، تعداد 270 
نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت بدنی عمومی، 
تعداد 51 نفر در مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی و 

 تعداد 85 نفر نیز در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 
فارغ التحصیل شده اند. 

امکانات دانشکده 
- یک آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی شامل: اسپیرومتری، بادی 
کامپوزیش��ن، ترب میل ها و.... برای تدارک واحد آزمایشگاه در 

مقطع کارشناسی ارشد. 
- یک کتابخان��ه تخصصی که در آن تعداد 5 هزار جلد کتاب 
به زبان فارس��ی و 400 جلد کتاب به زبان انگلیس��ی موجود 
 است آمار کل پایان نامه های دانشکده نیز به حدود 450 جلد 
می رسد که 132 جلد آن در این کتابخانه و بقیه در کتابخانه 

مرکزی دانشگاه آرشیو شده است.
ظرفی��ت کتابخانه نیز حدود 50 نفر اس��ت ک��ه به دو بخش 
دخت��ران و پس��ران تفکیک ش��ده و در طبق��ه فوقانی همین 
کتابخانه نیز فضای نس��بتا مناس��بی وج��ود دارد که در حال 
حاضر بخش��ی از آن به عن��وان نمازخانه مورد اس��تفاده قرار 
گرفته و طرحی در دس��ت اس��ت ت��ا این فضا نی��ز به قرائت 
 خانه تبدیل ش��ود و بدین ترتیب ظرفی��ت مطالعاتی افزایش 

یابد.
- اس��تفاده از سالن ورزش��ی دانش��گاه که در اختیار معاونت 
دانش��جویی است و ما از س��اعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر از آن 

استفاده آموزشی می کنیم. 

توسعه علمى 
موضوع توس��عه علمی مقاطع تحصی��الت تکمیلی از مطالبی 
ب��ود که خانم دکتر تقیان در چش��م ان��داز فعالیت های آینده 
به آن اش��اره ک��رد. وی گفت: دکتری فیزیولوژی ورزش��ی را 
در گام اول پیش��نهاد کرده ایم که اگر مش��کل تأمین دانشیار 
آن حل ش��ود وزارت علوم با تأسیس آن موافقت می کند و در 
 گرایش های دیگر هم درصدد هس��تیم ب��ا ارتقاء مرتبه علمی 
 هی��ات علم��ی زمینه های تاس��یس مقطع دکت��ری را فراهم 

کنیم.

ورزش در دانشگاه
 خان��م دکت��ر تقی��ان ب��ه ط��ور کل��ی از فق��دان برنامه های 
 ورزش��ی ب��رای کارکن��ان و هی��ات علم��ی دانش��گاه انتقاد 
 کرد و افزود: این مش��کل برای خانم ها حادتر است باید توجه 
 کنی��م ک��ه کم تحرکی و افزایش س��ن دو خط��ر بزرگ برای 
سالمتی افراد به حساب می آید من خودم با کارکنان کارگاهی 
داش��تم و آن ها انتقاد داش��تند که برای خانم ه��ا با توجه به 
محدودیت های��ی که وجود دارد و مزید علت اس��ت، سانس��ی 

در س��الن های ورزش��ی اختص��اص نمی یابد و مرب��ی در نظر 
گرفت��ه نمی ش��ود. در گام اول باید کارگاه های��ی برای تبیین 
فواید و ضرورت ورزش برای خانم ها تش��کیل ش��ود و آنان در 
ای��ن کارگاه ه��ا از ترکیبات بدن و چاقی و ان��واع بیماری های 
عموم��ی و زنان اطالع پیدا کنن��د و زمینه افزایش فعالیت در 
آنان فراهم ش��ود. واقع��اً دغدغه اصلی ما ک��م  تحرکی و باال 
 رفتن س��ن کارکنان است و این مساله بسیار جدی به حساب 

می آید. 

همکارى بین بخشى
به گفته معاون آموزش��ی دانشکده، تعامل بین بخشی در این 
دانشکده با توجه به سطح وسیع همکاری ها با دیگر سازمان ها 
به طور ق��وی وجود دارد. در واقع رش��ته های ما یک گرایش 
بین رش��ته ای اس��ت مث��ال:ً در ارتب��اط با مدیریت ورزش��ی، 
تماس ه��ای زیادی با آموزش و پرورش، باش��گاه های مختلف، 
ش��هرداری و... داریم، در ارتباط ب��ا فیزیولوژی ورزش، با تمام 
مراکز س��المت مثل، مرکز دیابت، غدد و متابولیس��م، انجمن 
M.S بیمارستان های مختلف و سایر مراکز بیماری های خاص 

همکاری نزدیک داریم. 
در ارتب��اط با افرادی که بیماری های ویژه دارند مثل اوتیس��م 
کار خاص��ی ب��رای پایان نامه های دانش��جویی ب��ه صورت دو 
جانب��ه روی آنان انجام می ش��ود. با دانش��گاه های اصفهان از 
 جمله دانش��گاه اصفهان، دانش��گاه صنعتی و به ویژه دانشگاه 
علوم پزشکی تبادل استاد داریم و به طور خاص با دانشکده های 

پزشکی، توان بخشی و تربیت بدنی کار می کنیم. 
 دان��ش آموخت��گان م��ا در رش��ته های مختل��ف در مقط��ع 
لیسانس جذب باشگاه های فرهنگی – ورزشی، آموزش و پرورش، 
 ش��هرداری، مراکز س��المت می ش��وند و بعضی هم سالن های 
 ب��دن س��ازی تاس��یس می کنن��د و فعالی��ت خ��ود را ادامه 

می دهند. 
در مقطع کارشناس��ی ارش��د هم دانش آموخت��گان ما جذب 

تربیت بدنی، شهرداری و دیگر مراکز می شوند. 
خان��م دکتر تقیان در پایان این گفت و گو خاطر نش��ان کرد: 
به دلیل خصلت خاص دانش��جویان تربیت بدنی واقعاً استادان 
این دانش��کده در اداره کالس ها انرژی زیادی مصرف می کنند 
و م��ن چون خ��ودم در دانش��کده علوم تربیت��ی هم تدریس 
دارم، ب��ه خوبی می توانم مقایس��ه کنیم که ای��ن تفاوت ها تا 
چ��ه اندازه اس��ت. این موضوع اش��کالی برای دانش��جویان ما 
 محسوب نمی شود به هر حال دانشجویان تربیت بدنی فعال و 
پر نشاط هس��تند و مطالبات بیشتری دارند که استادان الزم 

است به آن پاسخ دهند. 
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 آشنایی با رئیس اداره انتظامات

آقای مجتبی کمال در سال 1351 متولد شده و پس از طی 
تحصیالت مقدماتی و متوس��طه در سال 1370 دیپلم خود 
را اخذ کرده اس��ت. وی در س��ال 1374 در بخش حراست 
دانش��گاه مش��غول به کار ش��ده و در س��ال 80 ب��ه عنوان 
سرپرست انتظامات دانش��گاه منصوب شد، در سال 87 که 
انتظامات دانش��گاه به اداره ارتقاء یافته ریاس��ت این اداره را 
عهده دار شده است. آقای کمال که جلوه های حق شناسی 
نسبت به مسؤالن دانش��گاه و زحمت کشان اداره انتظامات 
در چهره او نمایان است، در سال 1386 مدرک کارشناسی 
خود را در رشته الهیات و معارف اسالمی از واحد نجف آباد 

گرفته است. 

 نگهبانی دانشگاه

ب��ه گفت��ه ریی��س اداره انتظامات، دانش��گاه آزاد اس��المی 
واح��د اصفهان )خوراس��گان( در بخ��ش ورودی های اصلی 
دانش��گاه و همچنین دانش��کده ها، پس��ت نگهبان��ی دارد و 
ب��ا بهره من��دی از تالش 43 مرد و 4 زن، حدود 10 پس��ت 
 انتظامات و نگهبانی را در فضای دانشگاه اداره می کند که در 
دانش��کده ها معموالً مأم��وران زن و مرد به ط��ور جداگانه 

فعالیت دارند. 

 تقسیم کار و زمان بندی شیفت ها

آق��ای کمال خاطر نش��ان کرد: از نظر زم��ان کار، 33 گروه 
 کاری داریم، 1 گروه مأموران ش��یفتی که 21 س��اعت کار 
می کنند و 42 ساعت استراحت هستند، گروه دوم فقط روز 

کار و گروه سوم فقط شب کارند.
وی اف��زود: مأم��وران ای��ن اداره در واق��ع در 9 بخش ارائه 

خدمات می دهند. 
- نگهبانان ش��یفت، وظیفه حفاظت فیزیک��ی و نگهبانی را 
عهده دار هس��تند که بیش��ترین نیروهای ما در این بخش 

کار می کنند. 
- در بخش تذکرات انظباطی، 12 نفر از خواهران و برادران 

فعالیت می کنند. 
 - در بخ��ش نظ��ارت تصوی��ری، 6 نف��ر مش��غول ب��ه کار 

هستند. 
- در بخش دبیرخانه، یک نفر کار بایگانی، ثبت گزارش��ات و 

نامه ها و ... را انجام می دهد. 
- در بخش گش��ت شبانه، 2 نفر با همراهی سگ نگبهان از 

فضای درونی دانشگاه حفاظت می کنند. 
- در بخش انبار و تدارکات، یک نفر حضور دارد. 

- در بخ��ش واحد ترافیک، یک نفر،کار صدور مجوز و تردد 
خودروها و امور ترافیکی راپیگیری می کند. 

- در بخش فنی، وقتی مشکالت و تداخلی در حوزه حفاظت 
فیزیکی و امور فنی ایجاد ش��ود، یک نف��ر از همکاران وارد 

عمل می شود. 
- در بخ��ش آموزش، یک نفر وظیفه هماهنگی آموزش های 

تخصصی و ضمن خدمت نیروها را انجام می دهد. 
آقای کمال یادآور ش��د که نیروه��ای جدیدی که در بخش 
انتظامات به کار گرفته می ش��وند، تا 2 ماه آموزش می بینند 
 و پ��س از کس��ب مهارت الزم مس��ؤلیت ها به آن��ان واگذار 

می شود. 

 تفکیک مسؤلیت ها

رییس داره انتظامات در خصوص تفکیک مسؤلیت های این 
اداره یادآور شد. 

تا س��ال 1382، همه مأموران ه��م وظیفه نگهبانی را انجام 
می دادن��د  و هم کار تذکرات انضباطی را پیگیری می کردند 

ولی با توجه به حساسیتی 
تذک��رات  م��ورد  در  ک��ه 
انضباط��ی داش��تیم و این 
باید حس��اب ش��ده تر  کار 
انجام می ش��د، در آن سال 
ای��ن دو کار از هم تفکیک 
ش��د و با بررس��ی های به 
عم��ل آم��ده نیروهایی که 
ب��رای انج��ام کار تذکرات 
داشتند  بیش��تری  آمادگی 
در این بخش فعال ش��دند 
و س��ایرین وظیفه نگهبانی 
را دنبال کردن��د. البته این 
ب��ه آن معن��ا نیس��ت ک��ه 
نگهبانان م��ا نمی توانند در 
کار تذکرات دخالت داشته 
باشند، منظور این است که 
م��ا در واق��ع وظایف اصلی 
و فرع��ی نیروه��ای خود را 

معین کردیم. 
آقای کمال با تأکید بر این 
تذکردهندگان  ک��ه  نکت��ه 
مقرراتی  تنه��ا مج��ری  ما 
هس��تند ک��ه در آیین نامه 
انضباطی آمده اس��ت، این 
مق��ررات توس��ط ش��ورای 

فرهنگی دانش��گاه تدوین و ابالغ شده است و ما به نیروهای 
 خ��ود گفته ای��م کمت��ر و بیش��تر از این چارچ��وب عمل 

نکنند. 
به گفته وی، تاکنون 2 بار آیین نامه انضباطی توسط شورای 
فرهنگی دانش��گاه بازبینی شده و اصالحاتی در آن به عمل 

امده است. 
آق��ای کمال اف��زود: اگر چه در مفهوم کل��ی امر به معروف 
و نه��ی از منک��ر، هر عمل خ��وب و موجهی مع��روف و هر 
عمل بد و ناموجهی منکر به حس��اب می آید و هر مسلمانی 
موظف است در این عرصه انجام وظیفه کند ولی در مفهوم 
خ��اص برخالف آنچ��ه برخی تصوی��ر می کنن��د، همکاران 
اداره مام��ور ام��ر به مع��روف و نهی از منکر نیس��تند، بلکه 
 مج��ری مقررات دانش��گاه در حیطه وظایف خود به ش��مار 

می آیند. 

 فرآیند رسیدگی به تخلفات دانشجویی

عمده تاکید و انرژی ما بر این است که تخلفات را با گفت و 
گو، تفاهم و تذکر حل کنیم چون اعتقاد داریم که مخاطبان 
ما در حد واالیی از درک و مس��ؤلیت شناس��ی هستند و به 
وظایف اخالقی، اجتماع��ی و انضباطی خود آگاهند. اگر در 
م��وارد مع��دودی از این رهگذر به نتیجه نرس��یدیم، ناگزیر 
موضوع را به کمیته انضباطی ارجاع می دهیم و گاهی هم با 

خانواده ها تماس می گیریم و از آنان مدد می جوییم. 
در موارد بس��یار نادری اتفاق افتاده که جرمی واقع می شود 
یا مش��کلی به وجود آمده که ریش��ه و منش��ا آن در بیرون 
از دانش��گاه اس��ت ک��ه طبع��اً در حیطه وظایف ای��ن اداره 
نیس��ت در چنین مواردی اگر مسؤالن صالح بدانند و به ما 
 تکلی��ف کنند موضوع را از طری��ق مراجع انتظامی پیگیری 

می کنیم. 

 چگونگی آگاهی از مقررات

به گفته آقای کمال، دانشجویان در ابتدای ورود، آیین نامه 
انضباطی دانشگاه را مطالعه و امضاء می کنند و با کلیات آن 
آشنا می ش��وند همچنین در جلسه توجیهی شروع هر سال 

مسؤالن دانش��گاه با حضور در جمع دانشجویان توضیحات 
مبس��وطی در این زمینه ارائه می کنند. عالوه بر این، ما در 
سطح دانشگاه نیز از طریق تابلوهایی که نصب کرده ایم مفاد 
آیین نامه انضباطی را در منظر دانش��جویان قرار داده ایم تا 
یادآوری مجددی در خصوص جزئیات آن انجام ش��ده باشد 
و متقاباًل از دانش��جویان عزیز هم انتظار داریم، هم به تعهد 
خود در این زمینه پایبند باشند و هم مقررات دانشگاه را به 
نح��و کاملی اجرا کنند ت��ا در محیط بزرگی که محل آمد و 
رفت هزاران انس��ان فرهیخته و ارزشمند است قانون و نظم 

حاکم شود. 

 حق شناسی و سپاسگزاری

آق��ای کم��ال در ادام��ه این گف��ت و گو از مدیر حراس��ت 
دانشگاه آقای فرهنگ که همواره از این بخش حمایت کرده 
و ب��ا هدایت ها و توصیه های خوی��ش در بهبود امور کمک 
زیادی داش��ته اس��ت سپاسگزاری کرد و س��اده و صمیمانه 
گف��ت: نام اداره انتظامات ب��دون آقای فرهنگ لطفی ندارد. 
همچنین به طور ویژه از رییس محترم، معاونین و مس��ؤالن 
بزرگوار دانش��گاه، همکاران قسمت های مختلف و استادان 
گرامی که ضمن همکاری با توصیه ها و تذکرات دلس��وزانه 
همواره پش��تیبان و یاور این مجموعه ب��وده اند قدردانی و 

سپاسگزاری می نمایم.
بن��ده به عن��وان خدمتگ��زار همکاران��م در اداره انتظامات 
 فرصت را غنیمت می ش��مرم و از خدمات بسیار ارزشمند و 
شبانه روزی همکاران قدیمی خالصانه تقدیر و تشکر می کنم 
و همین تالش ها س��بب ش��ده ک��ه این واحد دانش��گاهی 
 با آرامش��ی مثال زدن��ی و مطلوب به کاره��ای اصلی خود 

بپردازد. 

 پیش کسوتان انتظامات

آقای��ان  از  ب��ردن  ن��ام  ب��ا  انتظام��ات،  اداره   ریی��س 
حس��ین اس��ماعیلی، رضا ش��اه ولی و رضا قاس��می خاطر 
نش��ان کرد ای��ن 3 نفر از قدیمی تری��ن نیروهای انتظامات 

محسوب می شوند و حدوداً از سال 72 تاکنون با ما همکاری 
 داش��ته اند و خدمات ارزش��مندی را مانند سایر نیروها ارائه 

کرده اند. 

 ابتکارات اداره انتظامات

آقای کمال متذکر ش��د که واحد انتظامات این دانشگاه در 
س��ال 87 به اداره تبدیل شد و در واقع اولین واحد دانشگاه 
آزاد بودیم که به این س��طح س��ازمانی ارتقاء یافتیم و دلیل 
این موضوع ابتکاراتی بود که در این مجموعه صورت گرفته 

بود از جمله: 
1- راه اندازی نرم افزار تحت ش��بکه اداره حفاظت فیزیکی 

و انتظامات. 
2- راه ان��دازی بخ��ش نظ��ارت تصوی��ری که از س��ال 84 
 ش��روع ش��د و در س��ال 86 ف��از اول آن به به��ره برداری 

رسید. 
3- جداس��ازی نیروهای مسؤل تذکرات انضباطی و حفاظت 

فیزیکی در سال 82. 
4- اس��تفاده از س��گ در تامی��ن حفاظت محی��ط داخلی 

دانشگاه در هنگام شب. 

 بررسی مشکالت اداره انتظامات

ریی��س اداره انتظام��ات با اش��اره به بعضی مش��کالتی که 
این اداره با آن مواجه اس��ت، خاطر نش��ان کرد از مشکالت 
اساس��ی ما عدم مجوز برای به کارگی��ری نیروهای جوان و 
تازه نفس اس��ت، کار انتظامات و نگهبانی ماهیتی درگیرانه، 
خطرناک و ش��بانه روزی دارد یک نفر نگهبان 10 س��ال از 
مدت 30 س��ال خدمتش کار شبانه اس��ت که این موضوع 
 مش��کالت متع��ددی ب��رای وی و خان��واده اش ب��ه وجود 
می آورد در حالی که می توان پس از 10 یا 15 س��ال این 
افراد را به قس��مت های دیگر انتقال داد و نیروهای جوان با 
توانمندی و انرژی بیش��تر جایگزی��ن آن ها کرد و ما انتظار 
داریم که مس��ؤالن ای��ن مطالبه را به ط��ور جدی پیگیری 
کنند. مش��کل دیگر این اس��ت، کس��انی که از دور ش��اهد 

حافظان نظم، مجریان قانون
اشاره: 

هر بار که به دانشگاه گام می نهی دانشجوباشی یا کارمند 
ی��ا اس��تاد، ارباب رجوع باش��ی یا مهمان، جدید باش��ی یا 
قدیمی و .... اولین کس��انی را که چش��مت به جمالش��ان 
روش��ن می ش��ود، مردان یا زنان زحمت کش و پر تالشی 
هس��تند ک��ه در اتاق نگهبان��ی یا اطراف آن م��ا را انتظار 
می کشند. تالشگرانی با لباس های متحد الشکل که فضای 
امن��ی را ب��ه وجود می آورند تا دانش��گاه به رس��الت های 

اصل��ی خود دس��ت یابد و راه س��عادت را ب��رای جوانان 
عزیز دانشجو بگشاید و از این رهگذر به توسعه و تعالی 

کشور کمک کند. 
نگهبانان، انس��ان های پرکار، کم توقع و بی منتی هستند 
که به گفته رییس اداره انتظامات دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراسگان( خیلی زودتر از دوران رسمی 
بازنشستگی دچار فرسایش جس��می و روحی می شوند و 

فشار زیادی بر آن ها وارد می شود. 

آن ها طلوع و غروب خورش��ید را هر روز در دانشگاه به 
نظاره می نش��ینند و مسؤالنه و دلسوزانه گذر زمان را به 

نظاره می نشینند. 
در ای��ن بخ��ش در گفت و گویی صمیمانه ب��ا آقای مجتبی 
ب��ه معرف��ی  انتظام��ات دانش��گاه  کم��ال ریی��س اداره 
بخش��ی از مس��ؤلیت ه��ا و خدم��ات شایس��ته مأم��وران 
 عزی��ز انتظام��ات پرداخته ای��م که نظرت��ان را به آن جلب 

می کنیم. 

کسانی که از دور 
شاهد فعالیت 

انتظامات هستند 
تنها کار نیروهای ما 
را حفاظت روزانه و 
تذکرات می دانند 
در حالی که نیروی 

زیادی از همکاران ما 
در شیفت های شب 
و تعطیالت دانشگاه 

گرفته می شود.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  هجدهم 
15 دی ماه 1392

نگهبانان تنها مجری 
مقرراتی هستند 
که در آیین نامه 

انضباطی که توسط 
شورای فرهنگی 

دانشگاه ابالغ 
می شود آمده است 

و ما به نیروهای 
خود گفته ایم که 

کمتر و بیشتر از این 
چارچوب عمل نکنند.

 فعالی��ت انتظامات هس��تند تنها کار نیروه��ای ما را تذکرات 
م��ی دانند، در حالی که همکاران این اداره در تمام س��اعات 
ش��بانه روز خدمات و وظایف متع��ددی از جمله حفاظت از 
مجموع��ه دانش��گاه را بر عه��ده دارن��د و در تمامی روزهای 
 فعال و تعطیل س��ال مش��غول حفاظ��ت از کیان دانش��گاه 

هستند. 

 تأمین لباس

 نیروه��ای انتظامات س��الیانه مبلغی را به عن��وان حق لباس
  دریاف��ت می کنن��د و همچنی��ن ب��رای رعای��ت هماهنگی 
 و یک دس��تی، س��الی یکبار ب��رای آنان فرم متحد الش��کلی

  تهی��ه می ش��ود و در اختی��ار آن��ان ق��رار م��ی گی��رد ت��ا 

 مخاطب��ان بتوانن��د بهت��ر آن��ان را بشناس��ند و هم��کاری 
کنند. 

 معرفی مسؤالن شیفت

آق��ای کمال با تش��کر از همکارانی که به عنوان سرش��یفت 

با انتظامات همکاری می کنند، آقایان حس��ین اس��ماعیلی، 
عن��وان  ب��ه  را  پ��ور  ابراهی��م  عب��اس  و  کمال��ی   محم��د 
 سرش��یفت ه��ای نگهبان��ی و آق��ای جعفر ک��ردگاری را به 
 عنوان سرش��یفت تذکر دهن��دگان معرفی کرد،  همچنین از 
سرش��یفت های قبلی دانش��گاه که در س��ال های گذش��ته 

خدمات ارزشمندی داشته اند قدردانی کرد. 

برپایی ششمین نمایشگاه هنری دانشجویان 
به گزارش خبرنگار نس��یم دانش��گاه، ششمین نمایشگاه 
آثار هنری و صنایع دس��تی دانش��جویان دانش��گاه آزاد 
اس��المی واح��د اصفهان )خوراس��گان( به هم��ت دفتر 
مدیری��ت امور ف��وق برنامه معاونت فرهنگ��ی این واحد 
دانش��گاهی از س��وم تا نهم دیماه س��ال جاری در محل 
س��الن جانبی مرکز همایش های بی��ن المللی امیر کبیر 
دانش��گاه برگ��زار ش��د. در این نمایش��گاه دانش��جویان 
هنرمند با بیش از 230 اثر هنری در 14 رشته از جمله: 
خوشنویسی، عکس، میناکاری، گلیم، فرش، ترمه، چرم، 
روبان دوزی، حصیر بافی، گلدوزی، بافتنی و... ش��رکت 
 کردن��د و آثار خود را در معرض دی��د عالقه مندان قرار 

دادند. 
 ب��ه گفت��ه خان��م ن��ادره ن��ادری، دانش��جوی رش��ته 
مهندس��ی کامپیوت��ر که ب��ه عنوان دبیر کان��ون صنایع 
 دس��تی دانش��جویان، مس��ئولیت برپایی این نمایشگاه 
را بر عهده داش��ت در جریان برگزاری نمایش��گاه، هیات 
داوران آثار رسیده را در 6 رشته مورد ارزیابی قرار دادند 
 و ضم��ن معرفی نفرات اول تا س��وم هر رش��ته جوایزی 
 نی��ز ب��ه آن��ان تعل��ق گرف��ت، هنرمن��دان برگزی��ده 

عبارتند از:
- رشته نقاش��ی، نادره نادری )رتبه اول(، نیلوفر چوپانی 
)رتب��ه دوم( و عطیه حس��ینی و مهرن��از ملک محمدی 

)مشترکاً رتبه سوم( 
- در رش��ته خوشنویس��ی، مهندس منصور حس��ن زاده 

)رتبه اول(، داود قاسمی )رتبه دوم(، سجاد رضایی )رتبه 
سوم(

- در رش��ته عکس، س��یما س��لیمانی )رتب��ه اول(، علی 
افیونیان )رتبه دوم(، و احسان امیر خانی )رتبه سوم( 

- در رشته بافتنی، آسیه آقایی )رتبه اول(، الهام کریمی 
)رتبه سوم(،

- در رشته گلیم، عصمت محمدی )رتبه دوم(، )رتبه های 
اول و سوم به کسی تعلق نگرفت(

- در رشته فرش، افسانه زمانی )رتبه دوم(، 
- در رشته ترمه، مهین شریعتی )رتبه دوم(، 

- در رشته تذهیب، سهیال امین الرعایا )رتبه سوم(، 

- در رشته میناکاری، محمد صادق واقعی )رتبه اول(، 
ب��ه گفته خانم ن��ادری، در روز افتتاحیه این نمایش��گاه 
ریی��س واحد، دکتر فروغی اب��ری و جمعی از معاونان و 
کارکنان دانشگاه از آثار به نمایش در آمده بازدید کردند 
و در سایر روزها نیز تعداد بازدید کنندگان خوب و قابل 

توجه بود. 
دبیرکان��ون صنایع دس��تی دانش��گاه اف��زود: در خالل 
 برپای��ی نمایش��گاه نیز آیت اله مقتدایی، حجه االس��الم 
میر مرش��دی و تعداد دیگری از شخصیت های استانی از 

آثار دانشجویان بازدید کردند. 
مراس��م افتتاحیه در روز 9 د یم��اه با حضور دکتر احمد 

علی فروغی و دکتر جاللی زند برگزار شد. 
الزم به ذکر اس��ت ک��ه خانم نادره ن��ادری، دبیر کانون 
صنایع دس��تی دانش��گاه که خود از هنرمندان برگزیده 
می باش��د مدت 9 س��ال اس��ت که نقاش��ی را به صورت 
حرفه ای زیر نظر اس��تاد حس��ین هادی پور کار می کند. 
وی دیپل��م طراح��ی را از دانش��گاه هن��ر اخ��ذ کرده و 
مدرس خالقیت و نقاش��ی کودک است و در کالس های 
ف��وق برنامه فرزن��دان هیات علمی و همکاران دانش��گاه 
نی��ز آموزش نقاش��ی در رش��ته م��داد رنگ و پاس��تل 
 گچ��ی را که در تابس��تان امس��ال برگزار ش��د بر عهده 

داشت.

فرهنگ و اندیشه
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 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 0311-5354060-5354089 

 صندوق پستی:
81595-158 

 پیامک: 
3000828486

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

نشریه نسیم دانشگاه از انتشارات روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
 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. 

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(

 مدیر مسئول:  دکتر احمد علی فروغی ابری
 سردبیر:  اصغر عالمیان

 مدیر اجرایی:  شهرام صانعی
 مدیر هنری:  زهرا دلپاک یگانه

 ویراستار: مجید کمالی
 عکاس: محمد حسن جمشیدی،سید علی محی الدین جعفری، احسان مسیبی، 

مجتبی کریمی زاده
 همکاران این شماره:  سید علیرضا صالحی، رامین ساوج،  محمد حیدری 

به گفته دکتر مهران هودجی با مصوب شدن دو رشته  مهندسي برق الکترونیک و آموزش و بهسازي منابع انساني در مقطع کارشناسی ارشد 
از س��وی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و س��ازمان مرکزی دانشگاه آزاد اس��المی، دانشگاه از نیمسال دوم 93-92 در این دو رشته دانشجو 

می پذیرد.

معاون آموزشى دانشگاه خبر داد:
تصویب دو رشته جدید كارشناسي ارشد مهندسي برق الکترونیك 

و آموزش و بهسازي منابع انساني 

نسلیم دانشگاه از این شلماره با چاپ 
یلک عکلس قدیملى ضمن یلادآورى 
خاطلرات گذشلته از صاحلب عکلس 
دعلوت مى کنیم بلا مراجعه بله دفتر 
روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه 

نسبت به دریافت هدیه اقدام کند.

تصحیح و پوزش

در شلماره گذشلته نسیم دانشلگاه در 
خصلوص آیین نامله مقلررات تخلفات 
امتحانلى و همچنیلن نقلل و انتقلاالت 
دانشجویى گفت و گویى با آقاى مهندس 
سعید نامجو رئیس اداره امور دانشجویى 
انجام شده  اصفهان)خوراسلگان(  واحد 
بلود که ضملن جاافتادگى نلام و عنوان 
پست سلازمانى ایشلان، مدخل گفت و 
گو نیز اشکاالتى داشت که ضمن پوزش 

بدینوسیله تصحیح مى گردد.

یک عکس، یک خاطره

بمنظور بررس��ی زمینه های همکاری مش��ترک دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه 
در اس��تان اصفهان با دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( و در جهت 
هرچه بهتر برگزار نمودن س��مپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی در اردیبهشت 
ماه آینده، جلسه مشترکی به همت دبیرخانه این سمپوزیوم، در دانشگاه برگزار شد.

در این جلس��ه محمدرضا کارش��ناس، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در 
اس��تان اصفهان ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وظایف آن دفتر، آمادگی خود را 
بمنظور هرگونه همکاری با دانش��گاه در زمینه های مختلف علمی و آموزش��ی بویژه 

برگزاری سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی، اعالم داشت.
وی اظهار داش��ت: با توجه به ظرفیت های موجود در دفتر نمایندگی وزارت خارجه 

در اصفه��ان و اختی��ارات قانونی این دفتر، با ایجاد دفت��ری در فرودگاه بین المللی 
اصفهان، همه روزه با صدور روادید برای کس��انی که از خارج از کش��ور به اصفه�ان 
سفر می نمایند، زمینه تسهیل توسعه گردشگری و سرمایه گذاری، بیش از گذشته 

فراهم شده است.
در این جلس��ه پیام نجفی معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه با تبیین ظرفیت های 
علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( گفت: در 
دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان 22 رشته دکتری، 70 رشته کارشناسی ارشد، 
8 دانشکده مصوب، پژوهشکده، مرکز رشد فناوری و بالغ بر 60 تیم و شرکت دانش 
بنیان به ثبت رسیده است و حدود 14 مجله علمی پژوهشی و بیش از 15 همایش 

ملی و بین المللی بطور ساالنه برگزار می گردد.
همچنین دانیال معادی دبیر اجرایی سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی ضمن 
ارائه گزارش��ی از اقدامات صورت گرفته در زمینه برگزاری این س��مپوزیوم گفت: با 
توج��ه به حضور بی��ش از 500 میهمان خارج��ی در آن ای��ام در اصفهان و حضور 
ش��هرداران و معاونین ورزشی ش��هرهای خواهر خوانده اصفهان در این رویداد مهم 
علمی،  خواهان همکاری هرچه بیش��تر دفت��ر نمایندگی وزارت خارجه در برگزاری 

سمپوزیوم هستیم.
در ادامه این برنامه رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه بهمراه دو تن از مدیران 

آن دفتر از امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه بازدید نمودند.

در آستانه برگزارى سمپوزیوم بین المللى گردشگرى ورزشى:

نشست مشترک واحد اصفهان با نمایندگی وزارت امور خارجه در استان


