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پیام 22بهمن امسال را باید از شعارهای مردم گرفت، این راهپیمایی 2پیام داشت؛ پیام 
استقامت و پیام وحدت، استقامت یعنی مردم روی آرمان های انقالب ایستادگی دارند.

 ملت ایران در راهپیمایی 22بهمن به این حقیر و همه مسئولین زحمتکش در سیاست 
داخلی و خارجی خواستند بگویند خاطرتان جمع باشد،ملت ایران ایستاده و در صحنه 

است، در مواجهه با دشمن احساس ضعف نکنید.

مقام معظم رهبری:

گرامیداشت با شکوه آیین های دهه فجر 
انقالب اسالمی در واحد اصفهان)خوراسگان(
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و اشرقت االرض 
بنور ربها 

انقللاب  پیللروزی  از  سللال   35
شکوهمند اسامی ایران گذشت. 

انقابللی کلله اولین جرقلله های آن 
به دسللت نیروهای پیشللگام انقاب 
حدود 40 سال پیش از پیروزی زده 
شللد و اگر بخواهیم دامنه واقعی آن 
را محاسللبه کنیم می توانیم عمری 
50 سللاله برای آن قائل شللویم هر 
چند که تمللام اتفاقاتی که در تاریخ 
100 ساله اخیر ایران افتاده به نوعی 
مللی تواند  پیللش زمینلله پیدایش 

انقاب اسامی باشد. 
اما آنچه روشن است اینکه 22 بهمن 
سللال 57 تجلی و مظهر انقابی بود 
که ریشلله هایللی عمیللق در تاریخ 
ایران داشللت. خیلی هللا انقاب را از 
 منظللر مظهر و جاری 35 سللاله آن 
مللی بیننللد و مللورد واکاوی قللرار 
می دهنللد و آن هللا کلله جوانترنللد 
معموالً نمی توانند تصویر درسللت و 
کاملی از مصائبی که در دوران ستم 
شللاهی بر این ملک و ملت روا شده 
داشته باشند. کسانی که می خواهند 
 بلله اصللول انقللاب پایبند باشللند 
بایللد برنامه هللای خللود را از روی 
مطالبات مللردم کلله در اجتماعات 
صللورت  بلله  زمللان  آن  میلیونللی 
مشللق  شللد  مللی  مطللرح   شللعار 

کنند. 
آنهللا واقعللی تریللن و اصیللل ترین 
خواسته های ملت بوده که هم زخم 
ستم شاهی بر پیکر آن مشهود است 
و هم اخاص انقابی فارغ از منفعت 
طلبی شللخصی و گروهی و رهبری 
کلله امام فضیلت ها بللود و آمده بود 
تللا به لطف الهللی کاروان مللردم را 
منسجم کند و انقاب ارزش ها را به 

پیروزی برساند. 
بدون تردید طلللوع و تابش نور خدا 
بر سللرزمین انقابی ایران اسللامی 
در 22 بهمن سللال 57 و همه وقایع 
پس از آن مشهود است و ایران امروز 
نه تنها مشللرق آن برکات بی بدیل 
است بلکه به عنوان افق روشن حق 
خواهان سراسر جهان جایگاهی ویژه 
در میان مردم دنیا یافته است و اغلب 
تحللرکات و جنبش هللای اجتماعی 
تاریللخ معاصر دسللت کللم الهاماتی 
از انقللاب ما گرفته اند. امید اسللت 
جوانان و دانشگاهیان ما نیز در کنار 
سللایر اقشللار مردم همچنان آرمان 
هللای این انقللاب الهللی را مجدانه 
دنبال کننللد و اگر نقد و ایرادی نیز 
بللر برخی عملکردها می بینند آن را 
به مثابلله بیماری هایی بدانند که بر 
جسللم و روح سللالم انقاب تحمیل 
می شللود و باید به عللاج و مداوای 
آن پرداخللت تا پیکره رعنای انقاب 
اسامی همچنان سالم و شاداب و پر 
نشاط باقی بماند و مایه امید و نجات 

مستضعفان جهان شود. 

  دکتر احمد علی فروغی ابری/مدیر مسوول
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فروغی ابری گفت: خردمند بودن از دانشللمند بودن مهم تر اسللت، 
خردمندی و معنویت راز موفقیت انسللان اسللت. همزمان با ایام اهلل 
دهلله فجللر، از کارکنان ایثارگللر برگزیده در مسللابقه کتاب خوانی 
»سللیمای امام خمینی )ره(«، طی مراسللمی تجلیل شد.مدیر ستاد 
شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( با 
اعام این خبر افزود: به منظور معرفی هرچه بیشللتر شخصیت الهی 
حضرت امام خمینی)ره(، بنیانگذار جمهوری اسامی ایران، مسابقه 
کتابخوانللی »سللیمای امام خمینللی)ره(« ویژه کارکنللان ایثارگر و 
رزمنده دوران دفاع مقدس، برگزار و طی مراسمی از برگزیدگان این 
مسابقه تجلیل شد.در این مسللابقه آقایان؛ فرزاد فیروزه، سید جواد 
صالحی، عیسللی حیدری، محمدرضا عبدالهی سللروی، علی دهقان 
برنده جایزه کمک هزینه مشهد مقدس به صورت هوایی و عباسعلی 
حبیبی، رسللول رنگرز، علی محمد قضاوی و محسن شریعتی موفق 

به دریافت هدایای نفیس شللدند. در این مراسم رییس دانشگاه آزاد 
اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( با بیاناتی ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره ی شهدا و ایثارگران انقاب اسامی و جنگ تحمیلی، ارزش 
کار ایثارگللران را که بللا فدای جان خود به دفاع از اسللام و میهن 
اسامی پرداختند، بسیار باال و واال ارزیابی کرد. فروغی گفت: امروزه 
کلید موفقیت کشللورها دانایی است و مرز دانایی، مطالعه است و هر 
زمینه ای که برای مطالعه توسللط افراد انتخاب شود، آگاهی  بخش 
اسللت.دبیر هیأت امنای دانشللگاه آزاد اسامی استان اصفهان اظهار 
داشللت: خردمند بودن از دانشمند بودن مهم تر است، خردمندی و 
معنویت راز موفقیت است، در همین دانشگاه دانشجویانی داریم که 
در خانللواده های مرفه زندگی می کنند اما بدلیل بی خردی پدر ها 
و مللادر ها در این قبیللل خانواده ها، بچه ها معتاد و بی خاصیت اند 
اما خانواده های فقیری داریم که علی رغم کم سللوادی پدر و مادر، 
اعضای خانواده با وجللود فقر فراوان، همه دارای تحصیات  عالیه و 
حتی تا مقطع دکتری هسللتند و البته تفاوت این نوع خانواده ها با 
یکدیگر نه در سللطح سللواد و مدرک بلکه در سطح خرد و معنویت 

است.
رییس دانشللگاه آزاد اسللامی واحللد اصفهان )خوراسللگان( افزود: 
خردمندی و معنویت بسللیار مهم و بسللیار سرنوشللت ساز است و 
مطالعه مقدمه خردمند شدن اسللت. در بعضی کشورها، کودکان را 
از دوره ابتدایللی، بلله مطالعه عللادت می دهند، به عنللوان مثال در 
مدرسلله تعدادی کتاب خریداری می کننللد و میان کودکان توزیع 
مللی کنند و بعد از 10 روز از هر یللک از بچه ها می خواهند کتاب 
مطالعه شللده را سللر کاس توضیللح دهد و همان کتللاب ها میان 
کللودکان مجللددا تبادل می شللود و این کار باعث می شللود تا در 
سللنین بزرگسللالی، این افراد به مطالعه عللادت کنند. فروغی گفت: 

مردم بسیاری از کشورهای پیشرفته  امروزی، در تمام لحظات کتاب 
مللی خوانند؛ درخانه، دراتوبوس، در قطار، در پارک، در رسللتوران و 
 خاصه همه جا کتاب از دست آن ها نمی افتد. پدران و مادران هم 
مللی تواننللد با اهدای جایزه ای کودکان  خود را به مطالعه تشللویق 
کنند. مطالعه مقدمه خردمند شللدن اسللت و خردمند شللدن کلید 
موفقیت در زندگی اسللت.در این مراسللم با پیشنهاد عالمیان، مدیر 
روابط عمومی دانشگاه، قرار شد هر ماه یک جلد کتاب میان کارکنان 
 ایثارگر دانشگاه به مسابقه گذارده شده و به برترین ها جوایزی اهدا 

شود. 
رییس دانشللگاه آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( با قبول این 
پیشللنهاد از ستاد شللاهد و امور ایثارگران دانشگاه که با برنامه های 
خود زمینه رشللد فکللری جامعه ایثارگران دانشللگاه را فراهم کرده 

است، سپاسگزاری و تشکر کرد. 

اولیللن همایش ملللی چالش هللای منابع آب و 
کشللاورزی 17 بهمن ماه 92 با مشارکت انجمن 
ملی آبیاری و زهکشللی ایران در دانشللگاه آزاد 

اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشللگاه آزاد اسامی 
ایللن  اعللام  بللا  اصفهان)خوراسللگان(  واحللد 
خبر افللزود: امللروزه چالش منابللع آب دغدغه 
خاورمیانلله  منطقلله  کشللورهای  از  بسللیاری 
اسللت، در کشللور مللا نیللز چالللش در منابللع 
آب سللطحی و زیرزمینللی سللال هاسللت مورد 
 توجلله مدیران قللرار گرفته و افت شللدید منابع 
 آب های زیرزمینی و کاهش روان آب های سطحی، 
مدیران و متخصصان آب کشللور را دچار نگرانی 

کرده است. 
رییس اولیللن همایش ملی چالللش های منابع 
آب و کشللاورزی اظهار داشللت: در این راسللتا 
آن چنللان کلله باید بلله راهکارهللای علمی در 
مسللیر بهبللود مدیریت، بهره بللرداری و مصرف 
منابللع آب متناسللب بللا ظرفیللت قابللل قبول 
ایللن منابللع توجلله کافی نشللده و اگر بلله این 
 معضللل نگاه علمی نشللود به زودی بسللیاری از 
ظرفیت های آبی کشور خصوصاً در مناطق مرکزی 
 را از دسللت خواهیللم داد و این ذخایر به مرحله 

جبران ناپذیر خواهند رسید.  

نجفی گفت: گزارشللات متعللددی از افت، ده ها 
متر آب های زیرزمینی و خشک شدن جریانات 
سطحی به صورت مکرر ارائه می شود، به طوری 
که امروزه خشک شللدن رودخانه زاینده رود به 
عنوان  نمادی ملی برای بحران منابع آب، زنگ 

خطللر را جدی برای برنامه ریزان امر مدیریت به 
صدا در آورده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشللگاه آزاد اسامی 
واحد اصفهان)خوراسگان(، خاطر نشان ساخت: 
در این همایش از هملله متخصصان، مدعوین و 

صاحللب نظران علم مهندسللی منابع آب دعوت 
شللد، با حضور خود در مسللیر حل چالش های 
ناشللی از هدر رفللت منابع، دسللتاوردهای خود 
را ارائلله کردنللد، تللا قبل از رسللیدن بلله نقاط 
غیرقابللل بازگشللت، در مسللیر نجللات ذخایللر 
 آبی بلله عنوان اصلی ترین منبع حیاتی کشللور 

چاره اندیشی شود.
نجفی تصریح کللرد: 12 محور علمی، محورهای 
اصلی همایش بودند که به بررسللی چالش های 
موجود در این زمینه پرداختند. این محورها بدین 
 شللرح بودند؛ چالش های تأمین آب کشاورزی، 
چالش های آلودگی ناشی از فعالیت های شهری، 
 صنعتی و کشاورزی در منابع آب، چالش های کاربرد 
آب هللای نامتعارف در کشللاورزی، چالش های 
 اجتماعی ل حقوقی تخصیللص بهینه منابع آب، 
چالش های تغییر الگوی کشللت در مدیریت آب 
کشللاورزی، چالللش های وقوع بایللای طبیعی 
در مدیریت آب کشللاورزی، چالش های ناشللی 
 از تغییللر اقلیللم در مدیریللت آب کشللاورزی، 
چالللش هللای مشللارکت بخللش خصوصی در 
مدیریت آب کشللاورزی، چالش های بکارگیری 
تکنولوژی های نوین در مدیریت آب کشاورزی، 
چالش های ناشی از سوء مدیریت بر منابع آب و 

بهره برداری نا متوازن در حوزه های آبی

فروغی ابری در مراسم تجلیل از کارکنان ایثارگر:

خردمندی و معنویت، بسیار مهم و راز موفقیت انسان است

روابط عمومی و اطاع رسللانی دانشللگاه؛ بللا هدف باال بردن 
کیفیت اسللب های ورزشی، در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه 
صنعت دام و طیور و دامپزشکی، اولین کارگاه تخصصی تلقیح 
 مصنوعی در اسللب در روز جمعه 11 بهمن ماه 92 در محل 

نمایشگاه های بین اللملی استان اصفهان برگزار شد.
اکبر پیرستانی، استادیار گروه علوم دامی و متخصص مامایی 
 و بیمللاری های تولید مثل دام با اعللام این مطلب افزود: از 
مهم ترین دسللتاوردهای تلقیح مصنوعی اسب، می توان به؛ 
حذف جابجایی مادیان و نریللان، کنترل بیماری های تولید 

مثلی، تهیه شناسنامه تولید مثلی دقیق اسب، کاهش هزینه 
های تولید مثلی و ... اشاره کرد.

 مللدرس اولین کارگاه تخصصی تلقیح مصنوعی در اسلللب 
اظهار داشت: این کارگاه اولین کارگاه تخصصی در این زمینه 
است که به همت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی واحد 
اصفهان)خوراسگان( و در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه صنعت 
دام و طیور و دامپزشکی برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان، 
 مدرک معتبر صادره از واحد اصفهان)خوراسگان( اعطا خواهد 

شد. 

در واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد؛

اولین کارگاه تخصصی تلقیح مصنوعی در اسـب

پیام نجفی خبر داد:
دریافت جایزه 

آنالیز تابعی 2013 
توسط عضو هیات 

علمی واحد اصفهان 

عضللو هیللات علمللی گللروه ریاضی 
دانشللگاه آزاد اسللامی واحد اصفهان 
)خوراسللگان( موفق به دریافت جایزه 

آنالیز تابعی 2013 شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد 
اسللامی واحد اصفهان)خوراسگان( با 
اعام این خبر افزود: زینب کمالی عضو 
هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد 
اسللامی واحد اصفهان)خوراسللگان( 
موفللق به دریافت جایللزه آنالیز تابعی 

2013 گردید.
پیللام نجفی بللا این توضیللح که این 
جایللزه از سللال 2011 هر سللال به 
بهترین مقاله های)یک مقاله منتخب 
و بقیلله مقللاالت( مسللتخرج از پایان 
نامه هللای دکتری  آنالیللز ریاضی در 
کشللور به حداکثللر 2  نفللر از دانش 
آموختگان و دانشللجویان دکتری این 
رشللته اهدا می گردد، اظهار داشللت: 
زینب کمالی در مقاللله منتخب خود 
مسللئله بللازی را که در سللال 1990 
توسللط ریاضیدانان ژاپنللی در ژورنال 
 American  of  Proceedings“
Society Mathematical” مطرح 
شده بود و تاکنون پاسخی به آن داده 
نشللده بود، حللل نمللوده و نتیجه، به 
صورت مقاله  منتخب در ژورنال بسیار 
 Fourier  of  Journal“ معتبللر 
 ”Applications  and  Analysis

به چاپ رسیده است. 
نجفللی گفت: بقیلله مقللاالت نیز در 
 Proceedings“  ژورنالهای معتبللر
 ,Academy  Japan  the  of
 the  of  Bulletin“ و   ”A  Series
 Mathematical  Australian

Society” پذیرفته و چاپ شده اند.
 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد 
اسللامی واحد اصفهان)خوراسللگان( 
ضمن تبریک به این عضو هیأت علمی 
خاطر نشللان سللاخت: داوری جایزه 
آنالیللز تابعی بللر عهللده  ریاضیدانان 
برجسته بین المللی از جمله پروفسور 
آنتونللی الئللو  رئیس سللابق انجمن 
ریاضللی کانللادا بوده و بللا تاکید قوی 
داوران ایللن جایللزه به زینللب کمالی 

تعلق گرفته است.
الزم به ذکر اسللت که پژوهشللگران و 
اعضللای هیللأت علمی دانشللگاه آزاد 
اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( در 
همه دانشکده ها و گروه های آموزشی 
اهتمللام ویللژه ای به تدویللن مقاالت 
علمللی- پژوهشللی دارند کلله همین 
سللبب شده تا در سللال های اخیر در 
عرصه های علمللی و رقابت های بین 
المللی بتوانند موفقیت های ارزنده ای 

را برای کشور و خود به دست آورند.

برگزاری اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی 
در واحد اصفهان
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به منظور توسعه همکاری ها صورت گرفت:

برگزاری جلسه مشترک با معاونت هماهنگی امور مناطق و سازمان های 
شهرداری اصفهان 

به منظللور اسللتفاده از ظرفیت های پژوهشللی و 
تحقیقاتی واحد اصفهان جلسلله مشترک معاونت 
هماهنگی امور مناطق و سللازمان های شهرداری 
اصفهللان با دانشللگاه آزاد اسللامی واحد اصفهان 

)خوراسگان( برگزار شد.
در این جلسلله دکتر مهدی جمالللی نژاد، معاونت 
هماهنگی امور مناطق و سللازمان های شهرداری 
اصفهان با ابراز خرسللندی از حضللور هیات واحد 
اصفهللان،  با ارائلله توضیحاتی ضمن برشللمردن 
امکانات و زیر ساخت های گردشگری اصفهان ابراز 
داشت: برابر اعام سللازمان های رسمی جهان در 
سال 2014 ایران بیشترین رشد درصد گردشگری 
را در میان کشللور های منطقلله خاورمیانه خواهد 

داشت.
وی افللزود: بللا توجلله بلله ظرفیللت هللای خوب 

 ایران اسللامی، خصوصاً شللهر اصفهللان و تغییر 
نگرش هللای اتقاق افتللاده در روابللط خارجی به 
ویژه پس از مذاکرات اخیر، پیش بینی بسللیاری از 
سازمان های متولی گردشگری در جهان آن است 
که ایران در سللال 2014 بیشترین میزان پذیرش 
گردشللگر را در میان کشورهای خاور میانه خواهد 

داشت.
میللان  در  کلله  بیللان  ایللن  بللا  نللژاد   جمالللی 
دانشللگاه هللای اصفهان، دانشللگاه آزاد اسللامی 
و  تریللن  فعللال  از  اصفهان)خوراسللگان(   واحللد 
 با  انگیزه ترین مجموعه های دانشگاهی استان محسوب 
می شود، ابراز داشت: ما از واحد اصفهان)خوراسگان( 
مللی خواهیم با ورود به بحث گردشللگری با انجام 
تحقیقات کاربردی شللهرداری را در این خصوص 

یاری کند.

جمالی نژاد گفت: به منظور توسللعه گردشللگری 
 و دیپلماسللی فعللال شللهری در تعامل بللا خواهر 
خوانده های جهانی اصفهان در نظر داریم با استفاده 
از تمامی ظرفیت های علمی، تحقیقاتی، اجرائی و.... 
اصفهان و ایجاد کارگروه های مختلف پژوهشللی، 
اجتماعللی، فرهنگی، اجرائللی و... در این خصوص 
تحول ایجللاد کنیم، به همین منظور اسللتفاده از 
 ظرفیت هللای خوب واحللد اصفهان)خوراسللگان( 
می تواند ما را بهتر در تحقق این اهداف یاری رساند.

در این خصوص مقرر شد هفته آینده اولین جلسه 
کارگروه تحقیقاتی پژوهشللی با حضور نمایندگان 
شهرداری و به میزبانی دانشگاه آزاد اسامی واحد 

اصفهان)خوراسگان( برگزار شود.
در این جلسه، همچنین به منظور انجام هماهنگی 
بیشللتر در برگزاری اولین سللمپوزیوم بین المللی 

گردشللگری ورزشللی در اوایللل اردیبهشللت ماه، 
مذاکراتی صورت گرفت. 

دکتر نجفی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد 
اسامی واحد اصفهان)خوراسللگان( گفت: تعیین 
تاریخ این سللمپوزیوم بسللیار مهم اسللت و باید با 
تعیین تاریخ دقیق هماهنگی های الزم انجام شود.

جمالللی نللژاد در خصوص تعیین تاریللخ برگزاری 
اولین سللمپوزیوم بین المللی گردشللگری ورزشی 
افزود: از نظر زمان مشکل خاصی نداریم و با توجه 
برگزاری مسللابقات پارالمپیک در 10 اردیبهشت 
93 در اصفهان، سمپوزیوم را در روزهای 11 و 12 

اردیبهشت 93 برگزار خواهیم کرد.
در این جلسه تاکید شد با هدف فضاسازی خبری و 
تبلیغی، تا روز برگزاری سمپوزیوم چندین مصاحبه 

مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی صورت پذیرد.

روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه؛ 
حللوزه معاونت فرهنگی دانشللگاه آزاد 
اسللامی واحد اصفهان)خوراسگان( به 
مناسبت دهه فجر، رساله های دکتری 
و پایان نامه های کارشناسللی ارشد در 
موضوعات معطوف به امام خمینی )ره( 
 و انقاب اسامی را مورد حمایت قرار 

داد.
رضا اسماعیلی، معاون فرهنگی دانشگاه 
آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( 
با اعام ایللن خبر افزود: در راسللتای 
شناخت و ترویج هر چه بیشتر اندیشه 
هللای حضللرت امللام خمینللی)ره( و 
بررسللی ابعاد مختلف انقاب اسامی 
و همچنین ایجاد زمینه های مناسللب 
برای رشد و ارتقاء پژوهش های مربوط 
بلله امللام)ره( و انقللاب اسللامی و با 
 عنایت به ضرورت بهره گیری از توان و 
و  دانشللگاه  بالقللوه  هللای  ظرفیللت 
تشللویق اسللتادان و دانشللجویان در 
انجام تحقیقات در ایللن زمینه، حوزه 
معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسامی 
واحد اصفهان)خوراسگان( رساله های 
دکتری و پایان نامه های کارشناسللی 
ارشللد در موضوعات معطللوف به امام 
خمینی )ره( و انقاب اسامی را مورد 
حمایت مللادی و فکری خود قرار داد.

وی گفللت: به نویسللنده هر رسللاله یا 
پایللان نامه دانشللجوئی بللا موضوعات 
مذکللور مبلللغ 3 میلیون ریللال بابت 
حق تالیف و به اسللتادان راهنما و داور 
هر کللدام مبلغ 2 میلیللون ریال بابت 
مشللاوره و راهنمائللی عاوه بللر مبالغ 

مصوب دانشگاهی، اهداء خواهد شد. 

معاونت فرهنگی واحد اصفهان:
حمایت از پایان نامه های 
با موضوع امام خمینی)ره( 

و انقالب اسالمی به 
مناسبت دهه فجر

به گزارش روابط عمومی و اطاع رسانی دانشگاه؛ همزمان 
بللا 12 بهمن سللالروز ورود حضللرت امللام خمینی)ره( 
بنیانگللذار جمهوری اسللامی و آغاز دهلله مبارک فجر، 
اسللتادان و کارکنان دانشللگاه آزاد اسامی واحد اصفهان 
)خوراسگان( با حضور بر مزار شهدای گمنام، ضمن قرائت 
فاتحه، مزار آن پیشللروان عرصه شللهادت را غبار روبی و 

عطر افشانی کردند.

در ایللن روز و همزمللان بللا سللاعت 9/33 صبح سللاعت 
بازگشللت حضرت امام)ره( به کشور در 12 بهمن 1357، 
هیأت رییسلله به همللراه جمعی از اسللتادان و کارکنان 
دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان )خوراسگان( با حضور 
بر مزار شهدای گمنام دانشگاه ضمن ادای احترام، نسبت 
به غبار روبی  و عطر افشللانی مزارشللان اقدام و با آرمان 
های شللهدا و امام شللهدا تجدید  پیمان کردند و بر این 

عهد تأکید کردند که در تداوم راه شللهدا و حفظ  نهضت 
امام خمینی)ره( از هیچ کوششی دریغ نورزند.

در این مراسللم فروغی ابری، رییس دانشگاه آزاد اسامی 
واحد اصفهان )خوراسللگان( این روز را به تمامی ایرانیان 
و به خصوص خانواده های شللهدا، جانبازان  و ایثارگران 
انقللاب تبریک گفت و بر تاش در مسللیر حفظ و تداوم  

این راه پر افتخار و با عزت تاکید کرد.

با حضور استادان و کارکنان دانشگاه صورت گرفت:

عطر افشانی و غبارروبی مزار شهدای گمنام در دهه فجر

رئیللس  رضایللي  محمدباقللر  دکتللر 
انجمللن علمي گیاهللان دارویي ایران 
از دسللتاوردهاي مرکز رشللد گیاهان 
اسللامي  آزاد  دانشللگاه  دارویللي 
 واحد اصفهللان )خوراسللگان( بازدید 

نمود. 
همچنیللن در ایللن بازدیللد رئیللس 
دانشللکده کشللاورزي دانشللگاه آزاد 
)خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسللامي 
و دکتر موسللوي از مرکز ملي ژنتیک 
نیز حضللور داشللتند. دسللتاوردهاي 
ارائه شده مورد توجه بازدیدکنندگان 
محتللرم قللرار گرفته و مقرر شللد در 
راسللتاي حمایللت از شللرکت هللاي 
 دانش بنیان اقدامللات موثري صورت 

گیرد.

بازدید رئیس انجمن 
علمي گیاهان دارویي 
ایران از مركز رشد 

گیاهان دارویي 
دانشگاه
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برای ش��روع از س��وابق علم��ی و تحصیل��ی خودتان 
بگویید. 

سللال 1351 در رشللته علوم تربیتی در مقطع کارشناسللی از 
دانشللگاه اصفهان فارغ التحصیل شدم و پس از آن به استخدام 
آموزش و پرورش در آمدم و در شهرستان اراک به عنوان معلم 
مشللغول به خدمت شللدم تللا اینکه در یللک دوره معادل فوق 
لیسللانس در دانشگاه اصفهان شللرکت کردم و پذیرفته شدم؛ 
در واقع من در آن زمان هم معلم بودم و هم دانشللجو. دانشگاه  
کرمان تازه تاسللیس شللده بود و آقای دکتر مویدی که داماد 
حضرت آیت اهلل خادمی بودند، معاون دانشللگاه کرمان شدند و 
از آنجایی که با هم آشللنایی داشتیم به من اصرار کردند که به 
این دانشگاه منتقل شوم اما من در استخدام آموزش و پرورش 

بودم و نمی توانستم در دانشگاه خدمت کنم. 
شرایط برای تبدیل وضعیتم از آموزش و پرورش به وزارت علوم 
خیلی سللخت بود ولی باالخره این تبدیل وضعیت انجام شد و 

برای تدریس به دانشگاه کرمان رفتم. 
چطور در خارج از كشور ادامه تحصیل دادید؟

طبق قانون، مربیان دانشللگاه ها برای ادامه تحصیل می بایستی 
به خارج از کشور می رفتند و به همراه چند نفر بورسیه دانشگاه  

کرمان شدم و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم. 
چه سالی بود؟

اوایللل سللال 57 بود و حدود 5 سللال بعد یعنی در سللال 61 
بود که در رشللته برنامه ریزی آموزشللی در مقطع دکترا فارغ 
التحصیل شدم. درسم تمام شده بود و چون بورسیه بودم شرعاً 
می بایست به کشللور باز می گشتم اما دوستانم اصرار داشتند 

که در آمریکا بمانم. 
چرا؟ 

چون سللال 1361 سال بسیار سللختی در ایران بود؛ از طرفی 
جنگ تمام عیاری علیه کشللورمان از سللوی کشورهای غربی 
برایمان رقم خورده بود و از طرفی درگیری های داخلی هم رخ 
داده بود، اما من اصرار داشللتم که برگردم. دوستانم به من می 
گفتنللد خب حاال که می خواهی بروی یک محموله دارو را هم 

باید با خودت به ایران ببری. 
این محموله چه بود؟

این محموله 3 کارتن کوچک حاوی آمپول های  گران قیمتی 
بود که تزریق آنها موجب کاهش عفونیت می شد؛ این آمپول ها 
در کشللور یافت نمی شللد و برای رزمندگانی کلله در جبهه ها 
مجروح می شدند، بسیار حیاتی بود. این را باید بگویم که بچه 
های انجمن اسللامی کانادا و آمریکا آن زمان برای جمع آوری 
و خریللد این آمپول ها 1/5 میلیون دالر ارز جمع آوری کرده و 

به سختی و به مرور داروها را تهیه کرده بودند. 
پذیرفتید كه این داروها را به كشور منتقل كنید؟

بله، پذیرفتم که این محموله دارو را به ایران بیاورم. اما مشکل 
اینجا بود که این داروها زود فاسد می شد به طوری که اگر نیم 
ساعت در فضای آزاد قرار می گرفتند، بافاصله فاسد می شدند. 
به یاد می آورم، زمانی که در فرودگاه 2 تا 3 سللاعتی را معطل 
شدم به بسللتنی فروشللی های فرودگاه مراجعه کردم و از آنها 
می خواستم که داورها را در یخچال نگه داری کنند و آنها هم 
قبول می کردند تا اینکه این آمپول ها را با مشللقت های زیادی 

به ایران رساندم. 
داروها را چکار كردید؟

هماهنگی های الزم از قبل انجام شللده بللود و به محض اینکه 
وارد فرودگاه شدم عده ای از بچه های سپاه به استقبالم آمدند و 

داروها را تحویل دادم و رسید گرفتم. 
چه احساس��ی داش��تید كه این وظیفه به شما محول 

شد؟ 
خیلی خوشللحال بودم، کشللور در حال جنگ بود و رزمندگان 

به این دارو احتیاج داشتند. احساس رضایت قلبی می کردم. 
پس از اینکه به كشور بر گشتید چه كردید؟

رفتم دانشگاه کرمان؛ چون همانطور که گفتم بورسیه دانشگاه 
کرمان بودم و مجبور بودم در دانشللگاه کرمان بمانم و تدریس 
کنم، اما دانشللگاه اصفهان به رشللته من شللدیداً نیاز داشت و 
رییس دانشگاه کرمان هم با انتقالم به دانشگاه اصفهان موافقت 
کرد. سللال 1362 بود که به دانشگاه اصفهان منتقل شدم و به 

تدریس پرداختم. 
از چه سالی وارد تشکیالت دانشگاه آزاد شدید؟

حول و حوش سللال 61 تا 62 بود که دانشگاه آزاد اسامی در 
کشور در حال شکل گیری بود و فردی مجوز تاسیس دانشگاه 
آزاد در شللهرکرد را گرفته بود. به پیشللنهاد یکی از دوسللتانم 
روزهای پنج شنبه و جمعه به شهرکرد می رفتم تا این دانشگاه 
را تاسللیس کنیم. این رفتن و آمدن ها سلله سالی طول کشید 
تا باالخره دانشللگاه آزاد اسللامی شللهرکرد راه اندازی شد. در 

این حین عده ای از همکاران به دنبال این بودند که دانشللگاه 
آزاد را در اسللتان اصفهان نیز تاسللیس کنیم اما استاندار وقت 
)آقای کرباسللچی( با تاسیس دانشللگاه آزاد در اصفهان مخالف 
بود و اعام می کرد به هیچ وجه اجازه تاسیس دانشگاه آزاد در 

اصفهان را نمی دهم. 
چرا؟

حزب جمهوری اسللامی سللال 64 نیمه فعال شده بود و آقای 
کرباسللچی کلله در جبهه مخالف حزب جمهوری قرار داشللت 
تصور می کرد که دانشللگاه آزاد، شللعبه ای از حزب جمهوری 
اسللامی اسللت و هر چه در رابطه با تاسللیس دانشگاه آزاد در 
استان اصفهان اصرار کردیم، قبول نمی کرد. دوستانم پیشنهاد 
کردند حاال که اسللتاندار با تاسللیس دانشللگاه آزاد در اصفهان 
مخالفت می کند موضوع را از طریق شهرداری پیگیری کنیم و 
این کار را هم کردند. شللورایی تشکیل شد و 4 نفر را به عنوان 
ریاسللت دانشگاه پیشللنهاد کردند که آقای جاسبی با تاسیس 
دانشللگاه ازاد در اصفهان موافقت کللرد و اتفاقاً قرعه به نام من 
افتاد و شللدم مسؤول دانشللگاه! در اصل یک برگه کاغذ به من 
دادند و گفتند شللما رییس دانشللگاه هسللتید در حالی که نه 
زمینی برای سللاخت دانشگاه واگذار شللده بود و نه بودجه ای 
! با تاش های انجام شللده تملللک 150 هکتار زمین در محل 
شللهرک صنعتی جی پیگیری شد ولی چون مسافت زیاد بود، 
مکان فعلی را انتخاب کردم که باید شهرداری آن را واگذار می 
کرد، آنقدر پاپیچ شللهردار وقت اصفهللان که آقای ملک مدنی 

بود، شدم تا باالخره پذیرفت. 
مثالً چکار می كردید؟

یادم هسللت برای اینکه شللهر اصفهان این زمین را به دانشگاه 
آزاد واگذار کند، هر روز به دفترش می رفتم و می نشستم. کار 
هر روزه ام شللده بود و شللهردار هم از اینکه یک استاد دانشگاه 
هر روز پشللت در دفتر نشسته است، ناراحت می شد. یک روز 
معاون وقت شهردار اصفهان گفت: آقای دکتر فروغی ول کنید، 
شما یک اسللتاد دانشگاه هستید خودتان را برای گرفتن زمین 
تحقیر نکنید. من در پاسللخ گفتم: تحقیر من مهم نیست چون 
هللدف دارم و هدفم ایجاد دانشللگاه اسللت. یللک روز که مثل 
همیشه پشت در دفتر شهردار نشسته بودم، آقای ملک مدنی با 
عصبانیت از دفترش بیرون آمد و گفت: آقای دکتر از جان من 
چه می خواهید؟  از اینکه هر روز اینجا می آیید و می نشینید 
من ناراحت می شللوم. من هم در جوابش گفتم برای سللاخت 

دانشگاه زمین می خواهم. 
گفت کجا زمین می خواهید؟ و با هم آمدیم و من مکان فعلی 
را به او نشان دادم و به هر حال آقای ملک مدنی شهردار وقت 
اصفهان 52 هکتار زمین برای سللاخت دانشللگاه آزاد اسامی 
واحد خوراسگان واگذار کرد. خدا خیرش دهد، یادش در تاریخ 

دانشگاه باقی خواهد ماند. 
در دو دانشگاه كار می كردید؟

خیر، دانشللگاه خوراسللگان که راه افتاد دانشللگاه شهرکرد را 
کنار گذاشتم و تمام فکرم شللد دانشگاه اصفهان )خوراسگان( 
االن که فکرش را می کنم می بینم سللاخت دانشللگاه اصفهان 
)خوراسللگان( همه اش لطف خدا بوده و به یک معجزه شباهت 

دارد. 
چرا معجزه؟

چون زمین که روزی مرکز تخلیه زباله های شللهر اصفهان بود 
حاال به یک مرکز علمی معتبر تبدیل شللده اسللت، 5 شللهید 
گمنللام در آن آرمیده اند، 16 هزار دانشللجو در آن تحصیل می 

کنند، 400 عضو هیات علمی فعال دارد، 450 نفر پرسنل و 50 
هزار فارغ التحصیل و واقعاً این لطف خداسللت که شامل حال 

این دانشگاه بوده است. 
مهمترین دس��تاورد دانش��گاه خوراس��گان را چه می 

دانید؟
دانشللگاه آزاد خوراسللگان بیشللترین کارهای تحقیقاتی را در 
کشللور انجام داده و در واقع بیشللترین کار تحقیقاتی کشور به 
ویژه در بخش کشاورزی بر دوش این دانشگاه بوده است. البته 

این را هم بگویم که بیشتر آنها کاربردی است. 
چه طرح هایی؟

یکی از این طرح های تحقیقاتی که اجرایی شللده است، طرح 
تولید بذر تولیدات گیاهان  گلخانه ای است که این طرح سال 
91 بلله عنللوان یکی از 30 طللرح برتر جشللنواره علم تا عمل 
انتخاب شللد. تا قبل از اینکه محققان این دانشگاه بذر تولیدات 
گیاهان گلخانه ای را تولید کنند در دنیا 7 کشور این نوع بذرها 
را تولید می کردند و االن ایران هشللتمین کشور دنیا در تولید 

بذر تولیدات گلخانه ا ی است. 
این را بگویم که هر سال تقریباً 400 تا 500 میلیون دالر ارز از 
کشور برای خرید بذر تولیدات گیاهان گلخانه ای همچون خیار 
درختی یا گوجه فرنگی درختی از کشور خارج می شود و برای 
اینکه دیگر کشللورها به این بذرها محتاج باشللند، این بذرها را 
عقیم می کنند تا امکان بذرگیری از آنها وجود نداشته باشد، اما 
محققان این دانشگاه پس از انجام کارهای تحقیقاتی، کشور را 
به بذر تولیدات گلخانه ای خودکفا کردند و االن در شهرسللتان 
تیران و کرون این طرح در حال انجام اسللت و تا 2 سال آینده 

این بذرها به تولید انبوه می رسد. 
از طرح های دیگر بگویید؟

طرح دیگر محققان این دانشللگاه، طرح تولیللد بذر گندم زود 
بازده و با افزایش بهره وری است. در واقع محققان این داننشگاه 
فتوسنتز گندم را از C3 به C4 تغییر داده اند و نوعی بذر گندم 
را تولید خواهند کرد که 3 ماهه به ثمر می رسد و 3 برابر ارقام 

فعلی، گندم می دهد. 
در حالی که االن گندم 9 ماهه به ثمر می رسد و به آب زیادی 
هللم احتیاج دارد. اما این نوع گنللدم جدید به آب کمتری نیاز 
دارد چون در اسفندماه کاشته می شود و در اردیبهشت برداشت 
می شود و آب مورد نیاز آن احتماالً بیشتر از طریق باران تامین 
می شود. این نوع گندم با مناطق خشک و گرمسیری کشورمان 
سازگاری دارد و کشورمان را از واردات گندم بی نیاز می کند. 

در دنیا چنین بذری وجود دارد؟
خیر؛ این نوع بذر برای اولین بار در جهان تولید می شللود و 6 
سللال آینده بذر آن به تولید انبوه می رسللد. طرح مهم دیگری 
که پیگیری می شللود طرح مقابله با ریز گردهای اسللت که  از 
عراق به کشورمان وارد می شود و مشکاتی را به همراه داشته 
اسللت. محققان این دانشگاه برای مقابله با ریزگردها، ماده ای را 
از خاک اسللتخراج کرده اند بلله نام نانو رس که عاوه بر تثبیت 
خاک، سللبب جذب بذر گیاهان خودرو شللده و باعث افزایش 

مراتع می شود. 
در زمینه گیاهان دارویی چطور؟

اتفاقاً در این زمینه نیز کارهای خوبی انجام شده است. محققان 
دانشللگاه، دارویی را تولید کرده اند که گیاهی است و جایگزین 
انسللولین می شللود و عوارضی ندارد چللون همانطور که گفتم 
گیاهی اسللت . مرحله تحقیق و تایید پزشکی این دارو سپری 
شده، ولی نیازمند یک سرمایه گذار است تا به تولید انبوه برسد. 

جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه کجاست؟
دانشگاه آزاد اسامی اصفهان )خوراسگان( در بخش پژوهش در 
سللال 90 رتبه اول را در بین دانشگاه های آزاد اسامی کسب 

کرد و از لحاظ آموزش هم  در رتبه اول هستیم. 
این دانشللگاه در رشللته های دندانپزشللکی، معماری، حقوق و 
کشللاورزی در  کشللور مطرح اسللت و فارغ التحصیان مقطع 
متوسللطه آموزش و پرورش که قصد ادامه تحصیل در رشللته 
دندانپزشکی را دارند، بیشللتر دانشگاه اصفهان )خوراسگان( را 

انتخاب می کنند. 
چند درص��د از ف��ارغ التحصیالن مقطع كارشناس��ی 

موفق به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر می شوند؟
آمللار خیلی دقیق در این رابطه وجللود ندارد. چون به هر حال 
عللده ای ادامه تحصیللل نمی دهند، ولی بر اسللاس برآوردهای 
انجللام شللده 80 درصد افرادی که در مقطع کارشناسللی فارغ 
التحصیل شده اند و برای ادامه تحصیل در مقطع باالتر شرکت 
می کنند و پذیرفته می شللوند، فارغ التحصیان این دانشللگاه 

هستند. 
تعداد اعضای هیات علمی دانش��گاه و میانگین سنی 

آنها چند سال است؟
اعضای هیات علمی دانشللگاه آزاد اسللامی خوراسگان بیشتر 
جوان هسللتند و فکر کنم میانگین سنی این 400 عضو هیات 

علمی 43 سال است. 
ای��ن 400 عضو هی��ات علمی ب��ا جمعی��ت 16 هزار 

دانشجویی كه در حال حاضر دارید، تناسب دارد؟
البته که نه؛ اما شللرایط دانشللگاه آزاد بسیار سخت است. چون 
چند سللالی است که شللهریه ها افزایش پیدا نکرده ولی حقوق 
و هزینه ها هر سللاله افزایش می یابد. ببینید بودجه سللال 91 
دانشللگاه با 14 هزار دانشللجو 24 میلیارد تومللان بود که 20 
میلیللارد آن صرف حقوق و دسللتمزد می شللد و مللا باید با 4 
میلیللارد تومان یک شللهر دانشللگاهی را اداره کنیم که این 4 
میلیارد تومان هم بیشللتر صرف پرداخللت هزینه آب و برق و 

گاز دانشگاه شد. 
دانش��گاه آزاد خوراس��گان تش��کل دانش��جویی هم 

دارد؟
بله؛ دانشللگاه آزاد اسامی واحد خوراسللگان بیشترین تشکل 
دانشللجویی را دارد یعنی 3 تشکل فعال دانشجویی به نام های 
حضرت امیر  المومنیللن )ع(، الغدیر و حضرت زینب )س(، در 
ضمن این را بگویم که بسللیج دانشللجویی این دانشگاه با یک 
حوزه و 13 پایگاه فعال ترین بسللیج دانشجویی است. در ضمن 
دانشجویان این دانشگاه در رابطه با فرمایش مقام معظم رهبری 
که بر جهاد علمی دانشللجویان تاکید داشته اند، پیشتاز بوده اند 
و در اولین دوره جهاد علمی 150 دانشللجو از 25 اسفند تا 15 
فروردین که اغلب مردم در کنار خانواده های خود هسللتند در 
قالب تیم داندانپزشکی، کارشناس کشاورزی و فرهنگی به یکی 
از روسللتاهای محروم شهرسللتان اردل در استان چهارمحال و 
بختیاری رفتند و به محرومان این منطقه کمک رسانی کردند. 

قصد ندارید این كار را توسعه دهید؟
البته، اگر مسؤوالن یک دستگاه اتوبوس به دانشگاه آزاد اسامی 
اصفهان )خوراسگان( اختصاص می دادند ما آن را برای خدمت 
رسللانی در مناطق محروم به چند یونیت دانپزشکی مجهز می 
کردیم تا مشکلی برای حمل یونیت دندانپزشکی نداشته باشیم. 
مهمترین هدفی كه برای دانش��گاه آزاد خوراس��گان 

دنبال می كنید چیست؟
مهمتریللن هللدف ارتقللای دانشللگاه آزاد اسللامی اصفهللان 
)خوراسللگان( در سللطح جهانی اسللت و امکان آن وجود دارد 
مشروط به اینکه منابع مالی آن در حوزه تحقیقات تامین شود، 

چون بستر علمی و استعداد الزم در این دانشگاه وجود دارد. 
آقای دكتر، در روز چند ساعت كار می كنید؟

از صبح تا آخر شب در دانشگاه حضور دارم مگر روزهایی که در 
ماموریت باشللم یا جلساتی را در بیرون از دانشگاه داشته باشم، 

حتی روزهای تعطیل هم گاهی به دانشگاه می آیم. 
خسته نشدید؟

خدا نکند، چرا خسللته شللوم، چون دانشگاه با وجود همکارانی 
فدارکار و پر تاش ولی بی ادعا به حرکت پر افتخار خود ادامه 
می دهد، همه اش لذت اسللت. به خصللوص وقتی می بینم که 
خون دل هایی که برای سللاخت این مرکللز علمی خورده ایم 
به ثمر نشسللته و دانشللگاهی با کیفیت خوب و جایگاه علمی 
و پژوهشللی واال ایجاد شللده که افتخار این مرز و بوم اسللت، 
 البتلله هنللوز راضی نیسللتم افق هللای بلندتللری را باید طی 

کنیم. 
از فرصتی كه در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم.

ان شاءا... موفق باشید. 

دکتر فروغی تاکید کرد: 

تالش برای ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان( در جهان
در گرما گرم تاس��یس دانشگاه آزاد اسالمی در نقاط مختلف كشورمان، دانشگاه 
آزاد اس��المی اصفهان )خوراس��گان( با وجود مشکالت، در س��وم آبان ماه 66 به 
تصوی��ب هیات امنای دانش��گاه آزاد اس��المی رس��ید و از دوم بهم��ن ماه همان 
س��ال با پذیرش یکصد و پنجاه هزار دانش��جو در چهار رش��ته تحصیلی در شرق 
اصفه��ان آغاز به كار ك��رد. اما امروز این دانش��گاه با 16 هزار دانش��جو مقاطع 
دكتری تخصصی، دكتری حرفه ای، كارشناس��ی ارش��د، كارشناسی  فعالیت علمی 
پژوهش��ی خود را با 400 نفر عضو هیات علمی فعال ادامه می دهد. دكتر احمد 

علی فروغی ابری، نخس��تین رییس دانش��گاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان( 
اس��ت كه س��نگ بنای این مركز علمی را در محلی كه روزگاری محل تخلیه زباله 
های ش��هر اصفهان بود، بنا نه��اد و رفته رفته آن را به مرك��زی مهم برای انجام 
تحقیقات در كش��ور مبدل كرده است. برای آش��نایی بیشتر و چگونگی تاسیس 
این مركز علمی كه امروز بخشی از بار علمی كشور را در بر دوش می كشد، گفت 
و گویی با دكتر فروغی ابری، رییس دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان( 

انجام شده است كه  در زیر می خوانید:
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پيش درآمد: 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در نخستين هفته بهمن ماه شاهد 
برگزاری یک همایش گسترده و معتبر بود که به همت دانشکده کشاورزی و منابع 

طبيعی این دانشگاه برگزار شد. این همایش به مدت دو روز با شرکت مسئوالن، 
کارشناس�ان، اس�تادان، دانش�جویان و مهمان�ان داخلی و خارجی به اج�را درآمد و 
 چند نمایش�گاه، کارگاه و غرفه در حاش�يه این همایش برگزار شد که مورد توجه 

شرکت کنندگان واقع شد. 

همایش بین المللی ایده های نو در کشاورزی

مراسم افتتاحیه
از  افتتاحیلله همایللش کلله جمللع کثیللری  در مراسللم 
قرائللت  از  پللس  داشللتند،  مهمانللان حضللور  و  مدعویللن 
آیاتللی چنللد از کام ا... مجیللد و بخللش سللرود جمهللوری 
 اسللامی، دکتللر اقبللال سللعید دبیرعلمی همایللش، گزارش 

را به زبان فارسی و بیشتر انگلیسی ارائه داد. 
وی ضمن خوشامدگویی به حاضران خاطر نشان کرد: سخنرانان 
و مهمانان معتبری از داخل و خارج در این همایش حضور دارند 
تا در سطح قابل قبولی این همایش برگزار شود. وی با خیر مقدم 
به  دکتر کانتر مدیر کل محیط زیست استان، مهندس قاسمی 
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونان ایشان، مهندس 
شیشه فروش مدیر کل حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان، 
آقای محققیان مدیر عامل شللرکت نمایشگاه های بین المللی 
اسللتان اصفهان و همچنین معاون مرکز تحقیقات کشللاورزی 

استان از حضور پر شور سایر مهمانان تقدیر و تشکر کرد. 
ایشللان با اشللاره به برگزاری این همایش به عنوان ششللمین 
همایش از این دست توسط دانشگاه اصفهان )خوراسگان( یادآور 
 شللد که تا دو سللال پیش این همایش ها در سطح ملی برگزار 
می شد و امسال تصمیم گرفتیم آن را در سطح بین المللی به 
اجرا در آوریم تا از اطاعات و دسللتاوردهای پژوهشگران برون 
مرزی هم استفاده کنیم. همچنین تاش شده تا سخنرانی ها  به 
زبان انگلیسی ارائه شود تا به تدریج د انشجویان با تسلط بر این 
زبان بتوانند در پژوهش های خود به سادگی به اطاعات به روز 
علمی در سطح جهان دست یابند و امکان جستجوی بهتری در 

محافل علمی جهانی داشته باشند.
دکتر اقبال سللعید که خود محقق موفقی اسللت گفت: تعداد 
مقاالت و اصل شللده به دبیرخانه کنفرانس حدود هزار و 100 
مقاله است که کمیته علمی با بررسی های همه جانبه تعداد 710 

مقاله را پذیرش کرد. 
وی افللزود: تمام مقاالت پذیرش شللده به صورت پوسللتر ارائه 
می شود که از نظر د رجه علمی تفاوتی با سخنرانی ندارد و سعی 
کرده ایم با دعوت از 50 سللخنران معتبر، سطح سخنرانی های 

کلیدی را به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء بخشیم.
دبیرعلمللی همایش همچنین به حضور و سللخنرانی، 5 نفر از 

مهمانان خارجی اشللاره کرد و تاکیللد کرد از برنامه های جنبی 
این همایش، کارگاه های متعددی است که از روز قبل از شروع 

همایش آغاز شده و تا روز بعد از اختتامیه ادامه پیدا می کند. 

سخنرانی دکتر فروغی
دکتللر احمدعلی فروغی، رییس دانشللگاه آزاد اسللامی واحد 
اصفهان )خوراسللگان(، سللخنران بعدی مراسللم افتتاحیه بود 
که ضمن خوشللامدگویی به همه مهمانللان داخلی و خارجی، 
مسؤوالن، پژوهشگران، استادان و دانشجویان از دست اندرکاران 

همایش که زحمات زیادی را متحمل شدند قدردانی کرد. 
رییس دانشگاه، با اشللاره به ارزش و اعتبار همایش های علمی 
تشکیل این همایش ها را رسالت دانشگاه و مراکز علمی دانست 
و با توجه به شرایط خاص اقلیمی کشور به ویژه استان اصفهان 
ضللرورت بهره مندی از راهکارهای نوین و خاقانه برای افزایش 
بهره وری کشللاورزی در اسللتان تاکید کللرد. دکتر فروغی که 
سخنرانی خود را به زبان انگلیسللی ارائه می د اد ابراز امیدواری 
کللرد که این همایش بتواند نتایج و دسللتاوردهای خوبی را به 

همراه داشته باشد. 

دکتر کالنتری، مدیر کل محیط زیست استان 
دکتر کانتری، مدیر کل محیط زیسللت استان سخنران دیگر 

مراسم افتتاحیه بود. 
وی یادآور شد که به دلیل اهمیت موضوع کشاورزی سازمان ملل 
را به نام سال کشاورزی و خانواده نامیده است و به همین دلیل 
روز جهانللی تاالب ها نیز به نام کشللاورزی و تاالب ها نامگذاری 

شده است. 
 ایشللان افزود: دفتر محیط زیسللت سللازمان ملل نیز شللعار: 
»بخورید، بیندیشید و صرفه جویی کنید«، را برای برنامه  امسال 

خود انتخاب کرده است. 
هملله این ها نشللان دهنده اهمیت مقوله کشللاورزی در زمان 
ماسللت. مدیر کل محیط زیست اسللتان خاطرنشان کرد که از 
یک منظر می توان گفت: کشاورزی زیر مجموعه محیط زیست 
است زیرا به آ ب و هوا و خاک که از عناصر اصلی محیط زیست 
به حساب می آیند وابسته است. ما نیازمند خاک حاصلخیز، آب 
پاک و هوایی سالم هستیم. دکتر کانتری گفت : در سال 2002 
در اجاس جهانی محیط زیست، روی 5 شاخص اصلی به شرح 

زیر ارزیابی جامعی صورت گرفت:
 چگونه آب را مدیریت کنیم؟

  وضعیت انرژی و مصرف آب چگونه است؟
  وضعیت شاخص های سامت چگونه است؟

  کشاورزی به لحاظ کمی و کیفی در چه وضعیتی قرار دارد؟
  وضعیت تنوع زیستی کشورها چگونه است.؟

جهللت گیللری ارزیابی به گونه ای بود که کشللورهای توسللعه 
یافته باید برای گزارش این 5 شللاخص، جواب ارائه می داند، اما 
کشللورهایی نظیر ایران که در حال توسعه و کم آب به حساب 
می آید، از میانگین یک سللوم بارندگی دنیا برخوردار اسللت و 
130 میلیارد متر مکعب آب تجدید شللونده هم بیشتر ندارد و 
سرانه آب تجدید نشونده آن به هزار و 700 متر مکعب می رسد 
و در اقلیم خشللک و نیمه خشللک جهان واقع شده  است وضع 
متفاوتی دارد و چاره ای جز مدیریت منابع آب نیسللت و ارزش 

ارائه ایده های نو در کشاورزی در همین جاست. 
مدیر کل محیط زیست استان، خاطر نشان کرد که در کشور ما 
به ازای مصرف یک متر مکعب آب 700 گرم محصول برداشت 
می شللود، در حالی که بایللد 2 کیلوگرم محصول بتوانیم تولید 
کنیم. با شللیوه های کشاورزی سللنتی که بهره وری کمی دارد 
باید خداحافظی کنیم. الگوی محصول و کشت باید تغییر کند، 
باید از واردات آب مجازی به کشور غافل نشویم. چنین عواملی 
بدون تردید بر مسائل زیست محیطی تاثیر مستقیمی می گذارد. 
باید  توجه داشته باشیم که مصرف کود و سموم خیلی باالست. 
دنیا به سمت مبارزه بیولوژیک و تولید محصوالت ارگانیک پیش 
می رود. اقدامات باید به این سمت باشد. هنوز در خیلی از جاها 
توجه نداریم که شللخم در جهت شیب، سبب فرسایش خاک 
می شود. ضایعات محصوالت کشللاورزی باال است، عادت و باور 
غلط آتللش زدن پس چرها یکی از فجایع محیط زیسللتی در 
کشللور به حساب می آید. ضریب کشاورزی پایین است و اخیراً 

ریز گردها هم مزید بر علت شده است. 
دکتر کانتری افزود: ما در سازمان محیط زیست، معتقدیم اگر 
کشاورزی مدرن و مطابق استانداردهای جهانی شود می  توانیم 

بهترین عملکرد را داشته باشیم. 
وی در پایان اشللاره کرد که با وضعیتی که کشللورما در آن قرار 
دارد، تغییر کاربری اراضی کشللاورزی یک خسللارت بزرگ به 

حساب می آید.

 مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان 
آقای محققیللان، مدیر عامل شللرکت نمایشللگاه های بین 
المللی اصفهان، آخرین سللخنران همایش بود. وی با اشاره 
به نامگذاری دهه بین المللی کشللاورزی در نمایشللگاه های 
بین المللی ا صفهان با هدف همسللویی دانشگاه و نمایشگاه 
یادآور شللد: ما در طول 12 دوره برگزاری نمایشللگاه بزرگ 
صنعت کشللاورزی، توانسته ایم از 60 بازدید کننده خارجی 

از 15 کشور جهان میزبانی کنیم. 
آقللای محققیللان خاطر نشللان کللرد: همه زیللر گروه های 
کشاورزی را زیر پوشش قرار داده ایم و به همین دلیل ناچار 
شده ایم که روی 3 نمایشللگاه مستقل در این زمینه برنامه 

ریزی و اقدام کنیم. 
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
افللزود: این همایش در واقع یکللی از برنامه های علمی این 
د هه به حسللاب می آید که در راسللتای رسللالت و فلسفه 
نمایشللگاه اسللت که بسللیاری از ایده های نو در آن خلق یا 

عرضه می شود. 
آقای محققیان تاکید کرد: این شللرکت ارتباط بدون مرزی 
 با مجموعه های علمی و دانشللگاهی و به ویژه شللرکت های 
دانللش بنیللان دارد و من از همه این مراکللز مجدداً دعوت 
می کنم که از امکانات نمایشللگاه اصفهان اسللتفاده بهتر و 

بیشتری داشته باشند. 
الزم به ذکر است که در حاشیه این همایش، چندین کارگاه با 
 حضور صاحب نظران در سالن های جنبی مرکز همایش های 
بین المللی امیرکبیر دانشگاه برپاشد، چند غرفه نیز از سوی 
بعضی شللرکت ها تشکیل شده بود و در طبقه دوم سالن نیز 
دانشللجوی نللوآور و عاقه مند آقای امیر فرح نسللب بیش 
از 50 تابلوی عکللس را از گونه های مختلف پرندگان اقلیم 

زاینده رود در معرض تماشای حاضران قرار داده بود. 
ویژگللی مهم این عکللس ها  آن بود که آقای فرح نسللبت 
برای تهیه هر یک از آن ها سللاعت ها وقت صرف کرده بود 

و بیللش از ده مللورد از آن عکس ها مربللوط به پرندگانی 
 بللود کلله وجللود آنللان بللرای اولیللن بللار در حوزه 

زاینللده رود گزارش شللده اسللت کلله از نظر 
پژوهشللی موضوع بسللیار مهمی به حسللاب 

می آید.
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از برنامه هایی که در دهه فجر امس��ال از سوی 

معاونت فرهنگی دانش��گاه به روی صحنه رفت. 

س��وگواره نمایشی »سوغات« بود در این ارتباط 

با محمد وط��ن خواه، کارگردان این  نمایش به 
گفت و گو نشستیم. 

وط��ن خ��واه ک��ه دانش��جویی ت��رم 6 مقطع 

کارشناس��ی  مهندسی کشاورزی – رشته علوم 

دام��ی اس��ت، در ای��ن ارتباط گفت: س��وگواره 

نمایش��ی »س��وغات« یک کار مذهبی، سنتی 

و روایتی اس��ت که ح��دود 6 بازیگر اصلی، 17 

بازیگر فرم و 27 نفر عوامل جانبی )مانند، طراح 

صحنه طراح دکور، مدیر صحنه و...( دارد. 

وی اف��زود: نویس��نده این نمای��ش آقای فرهاد  

راعی است و به کارگردانی اینجانب از تاریخ 26 

تا 30 بهمن ماه برای دانشجویان عالقه مند در 

تاالر امیر کبیر دانشگاه به اجرا در آمد.

کارگردان س��وگواره یاد آور ش��د که حدود 20 

میلی��ون ریال هزین��ه این نمای��ش را معاونت 

فرهنگ��ی تامین کرده و برای آماده س��ازی آن 

دانش��جویان حدود دو ماه زحمت کش��یدند تا 

بتوانند اجرای جذاب و مطلوبی داشته باشند. 

آق��ای وطن خ��واه خالصه داس��تان نمایش را 

اینگون��ه روایت کرد: روایت قصه مربوط اس��ت 

به پ��س از وقایع کربال و ش��هادت امام و یاران 

س��رافرازش ب��ه صورتی ک��ه پس از بازگش��ت 

ش��مر به کوفه، وی از غنایم نینوا سوغاتی برای 

دخترش می برد و در این ماجرا اتفاقاتی می افتد 

که دختر شمر به بی رحمی پدرش پی می برد و 

او را مالم��ت می کند. در این روایت به نبردهای 

س��رزمین نینوا در روز عاش��وا نی��ز گریزی زده 
می شود. 

وطن خواه، عوامل این س��وگواره نمایشی را به 

این صورت معرفی کرد:
بازیگران اصلی:

محمد وطن خواه، هانا جمشیدی،نسیم رافعی، 

مهران آقاباباچی، ندا طاهری زاده، مجید حسن 
حسینی 

بازیگران فرم

خواهران: عسل رضایی، شادی حسینی، مرضیه 

شادبخت، مریم جاللی نژاد، فائزه یعقوبی، 

آقایان: ش��هریار توکلی، مصطفی زمانی، احسان 

مال��وردی، یعقوب جعفری پور، مس��عود توکلیان، 

اصغر کمالی، رامین رحیمی، پوریا س��ازش، علی 

صادق��ی، به��زاد صف��ار، محمد محم��دی احمد 
محمودی 

عوام�ل: نویس�نده: فره��اد راع��ی،  بازیگر 

هن�ری:  محمداسماعیل عطایی، بازیگر فنی: 

مجی��د ش��مس، طراح صحن�ه: ن��ادر نادری، 

ط�راح دکور: پ��گاه پیرانه، احس��ان مالوردی، 

طراح لب�اس: عل��ی طالجی، گری�م: محمد 

وطن خواه، مهدی مه��ره کش، مدیر صحنه: 

زینب محم��دی مقدم، صوت و نور: حس��ین 

زمانی، مس��عود جمالی، مه��دی خردخواه،روح 

اهلل صف��دری، خواننده: رضامنش��ی، منش�ی 

صحنه: فرزانه صمیمی فر، عس��ل رضایی، زیبا 

موس��وی، سرپرست تدارکات: کاظم خالدی، 

ت�دارکات: مهدی خس��روخواه، ایوب جعفری 

پور، ع�کاس: امین افکار، فیلم ب�ردار: امین 

ش��یرانی، آرمان رس��تمیان، رواب�ط عمومی: 

مصطف��ی زمان��ی، گوین�ده: اله��ام کریم��ی، 

تدوین و گرافیست: روح اهلل صفدری، 
سرپرس�ت و کارگ�ردان: محمد 

وط��ن خواه، س�وفلر و منش�ی 
صحنه: غزاله باقری 

اجرای سوگواره نمایشی سوغات 

دانشگاهیان و نقش آفرینی در آینده انقالب اسالمی 
 دكتر رضا اسماعیلی، معاون فرهنگی دانشگاه

سللی و پنجمیللن سللالگرد انقللاب فللرا رسللید در مقایسلله با سللن آدمی، 
انقللاب مرحللله جوانللی خللود را بلله تدریللج پشللت سللر می گللذارد و بلله 
مرحللله میانللی سللالی می رسللد. هللر انقابللی دارای اهللداف و انتظللارات و 
راهبردهللای خللاص خود بللوده اسللت. انقاب اسللامی در حالی پیروز شللد 
 کلله بلله زعللم جامعه شناسللان انقللاب بازگشللت بلله معنویت را بللا رهبری 
بی نظیر امام خمینی )ره( سرلوحه اهداف خود قرار داده بود جهت گیری های 
اصلی انقاب اسللامی بازگشللت به هویت از دست رفته بود. هویتی که مبتنی 
به دو عنصر ناگسسللتنی »اسام« و »ایران« است. رهبری انقاب با هوشمندی 
ذیل شللعار اسللتقال مردم ایران را انسللجام بخشللیدند و توانسللت آنان را در 
مسللیر مبارزه با استبداد داخلی بسیج کند. انقاب اسامی فارغ از گرایش های 
طبقاتللی و صنفی به نحو جامعی »مردمی« بود. همه اقشللار مختلف مردم در 
این نهضت عظیم شللرکت داشللتند همه گروه ها اعتا و پیشللرفت ایران را در 
ذهن می پروراندند و مردم مشللتاق و متعهد در ساختن ایرانی آباد در چارچوب 
اندیشلله و نگرش اسللامی همه نوع ایثارگری و گذشت خود را نشان دادند. به 
بیللان دیگر عنصر اصلی انقاب اسللامی تکیه و تاکید بر مللردم بود. به تعبیر 
متخصصیللن انقاب ها، همه عناصر با ترکیب های مختلف در گذشللته تاریخی  
ما وجود داشللت اما هیچ کدام منجر به انقاب بزرگ نشده بود. سیل خروشان 
مردم به ویژه جوانان، زنان، اقشللار فراموش شده در جریان توسعه مدرن ایران 
در زمان پهلوی ها، شللهری ها، روستانشین ها، کارمندان، بازاریان و کسبه، مردم 
کوچه و بازار و در یک کلمه مردم بی نام و نشانی آمده بودند تا تغییری بزرگ 
را رقم زنند تغییری که نقطه عطف محسللوب می شللود و جریان جدیدی را در 

تاریخ ایران، سرنوشت ملل مسلمان و در عرصه جهان رقم می زد. 
حضور موثر مردم به رهبری امام خمینی )ره( نوع خاصی از نظام سیاسی را پدید 
آورد که حاصل امتزاج دو عنصر جمهوریت و اسامیت بود که در واقع جمهوریت 
در اسامیت تنیده شده است. این دو عنصر جزو عناصر الینفک انقاب اسامی 
 هستند که ذیل رهبری نظام اسامی به مانند رودی پرخروش به مسیر خود ادامه 
می دهند. انقاب اسللامی رویداد بزرگی بود که در ربع پایانی قرن بیسللتم در 
کشللوری اتفاق افتاد کلله کارتر رئیس جمهور وقت آمریللکا آن را جزیره ثبات 

خوانده بود. انقاب اسللامی در  عرصه خارجی در پی سلللطه و نفی اسللتکبار 
بود به همین دلیل اسللتقال را به عنوان شللعار محوری خود برگزیده بود. نفی 
دخالت بیگانگان در سرنوشت داخلی و اعتراض به مطامع و خوی استثمارگری 

قدرت های بزرگ از جمله خصایص اصلی انقاب اسامی ایران بود. 
ویژگی بارز دیگر انقاب نفی اسللتبداد و سلطه زورگویان داخلی و دستیابی به 
آزادی بود. آزادی فریاد مردم در جریان انقاب بود که بتوانند اندیشه ها، نیازها 
و انتظللارات خود را خارج از هر گونه ترس و تهدیللد و ارعاب قدرتمندان بیان 
دارند و در فضای نظام با مؤدت و همدلی آینده خود و کشورشان را رقم بزنند. 
اکنون وارد سللی و پنجمین سالگرد انقاب اسامی شده ایم. کارنامه انقاب در 
عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اداری و مدیریتی 

در پیش روی ماست. 
بررسی و تحلیل کارنامه انقاب و شناسایی نقاط قوت و ضعف از جمله اقدامات 

راهبردی دهه سللوم انقاب اسللامی اسللت که از طرف مقام معظم رهبری به 
عنوان دهه پیشللرفت و عدالت نامگذاری شللده است. انقاب اسامی با تجارب 
شیرین و تلخ خود به گونه ای وارد این دهه شده است که باید افق های عدالت 
و پیشرفت را به طور توأم عزت، حکمت و مصلحت و با اتکاء به راهبرد تاکتیکی 
طی کند. اکنون در این مرحله پرچم اجرائی به دولت تدبیر و امید سپرده شده 
است که بتواند با تکیه بر اصل نرمش قهرمانانه در عرصه دیپلماسی، عزت ایران 

اسامی را حفظ کرده و آن را در عرصه جهان ارتقا بخشد. 
در عرصه داخلی بررسللی کارنامه انقاب اسللامی راهگشللا است. دانشگاه آزاد 
اسللامی به عنوان فرزند انقاب اسللامی چه نمره ای در کارنامه انقاب کسب 
کرده است؟ تا چه حد این مولود امام و انقاب توانسته است در مسیر پیشرفت 
و توسللعه ایران اسللامی نقش داشته باشد؟ دانشللگاه ها تا چه حد توانسته اند 

خودباوری و تکیه به توان و قوای داخلی را شکوفا سازند؟ 
دانشللگاه در مسللیر رشللد و اعتای ایران چه سللهمی در تولید و ارتقاء دانش 

داشته است؟
سهم دانشللگاه در نقشه علمی آینده  ایران چیست؟ و در مرحله کیفیت گرایی 
رسللالت استادان، دانشجویان و کارکنان چیست؟ دانشللگاه تا چه حد توانسته 
اسللت هویت انقابی و اسامی و ایران دانشجویان را تحکیم و تثبیت کند؟ هر 
یللک از مای دانشللجو، مای معلم و مای کارمند و تا چه حد در مسللیر اعتا و 

پیشرفت گام برداشته ایم؟ 
پاسخ به سواالت این چنینی و ترسیم برنامه های اقدامی در آینده تعیین کننده 
فردای سرنوشللت ما و فرزندانمان خواهد بود و به تعبیر تاریخی، ما باید تاریخ 
فردای خود را رقم بزنیم در غیر این صورت در زیر چرخ تاریخ له خواهیم شللد 
یا به مثابه پر کاهی همچنان در مسللیری که دیگران تعیین کرده اند به ناگزیر 

حرکت خواهیم کرد. 
دانشگاهیان مسللؤولیت دارند با تبارشناسی انقاب اسامی و با مشارکت فعال 
خویش در سللاختن فردای محیط و جامعه به مانند دور آغاز انقاب اسللامی 
سللهم تعیین کننده تری در کاروان پیشللرفت و عدالت جامعه اسللامی داشته 

باشند.  



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  نوزدهم 
7 بهمن ماه 1392

دکتر رضا اسللماعیلی، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسامی 
واحد اصفهان )خوراسللگان( در گفتگویی با خبرنگار نسیم 
دانشگاه در خصوص کم و کیف برنامه های به اجرا در آمده 

در دانشگاه توضیحاتی ارائه داد. 
وی گفت: تفاوت برنامه های امسال با سال های گذشته در 
برنامه ریزی و اجرای مراسم دهه فجر، این بود که عناوین و 
سرفصل برنامه ها در شورای فرهنگی دانشگاه مورد بررسی 

و تصویب قرار گرفت. 
مجموعه برنامه های مصوب شللامل، 29 عنوان است که به 
لحاظ سللاختار برنامه ای با دقت تعیین شده است مجری و 
مسؤول هر برنامه مشخص شده مخاطب آن دقیقاً تعیین و 
تعریف شد و در ارتباط با بودجه زمان و بودجه مالی برنامه 

ها نیز  تصمیم گیری صورت گرفته است. 
یکللی از اهداف ما در ایللن برنامه ها این بللود که کارکنان، 
دانشجویان و استادان به نوعی در طراحی و اجرای برنامه ها  
مشارکت داشته باشللند و برنامه ها به صورت دستوری و از 

باال به پایین اجرا نشود. 
معاون فرهنگی دانشگاه افزود: در عرصه دانشجویی رویکرد 
حاکم بر برنامه ها، نشاط و بالندگی و خودباوری دانشجویان 

بود. در همین راسللتا، جشن بزرگ انقاب از سوی معاونت 
فرهنگی و دانشللجویی و همکاری کانللون های فرهنگی و 

هنری و با مدیریت اجرایی تشکل الغدیر برگزار شد. 
دکتر اسماعیلی خاطر نشان کرد: خمیرمایه اصلی برنامه ها، 
استفاده از جلوه های هنری در قالب سخنرانی و نمایشگاه، 
بر شللناخت هویت انقابللی و جایگاه انقاب اسللامی نیز 
تاکیدی داشته باشیم. از جمله برنامه های برپایی نمایشگاه 
عکس و روز شمار انقاب اسامی با ارائه روزنامه های دوران 

انقاب بود. 
ایشللان یادآور شللد: یکی از سیاسللت های محوری ما فعال 
شللدن کانون های فرهنگی و هنری دانشللجویی بود که از 
رهگذر برگزاری مسابقه کتابخوانی، وباگ نویسی، نمایش 
فیلم های انقاب اسللامی، مسللابقه خاطره هللای انقاب و 
گفتمان های دانشللجویی با محوریت انقاب اسامی دنبال 

شد. 
دکتر اسماعیلی گفت: بزرگداشت شعائر و آیین های انقاب 
اسللامی، از جمله دیگر برنامه های محوری ما به حسللاب 
می آمللد. که از روز 12 بهمن با اجللرای برنامه آوای انقاب 
راس سللاعت 9/33 دقیقلله صبح و همزمان بللا فرود پرواز 

انقاب و گرامی داشللت یللاد امام خمینی )ره( و شللهدای 
انقاب اسامی در محل مقبره شهدای گمنام دانشگاه آغاز 
شللد. این برنامه با حضور رییس و اعضای هیئت رییسلله و 
کارکنان و جمعی از اسللتادان و دانشجویان به اجرا در آمد 
و طی آن مزار شللهدای گمنام مدفون در محوطه دانشللگاه 

گاب افشانی و غبار روبی شد. 
 وی افللزود: در عرصه محیطی نیز بللا تغییر فضای محیطی 
 و تبلیغات وسللیع سللعی شللد تا حال و هوای دهه فجر در 
محیط دانشللگاه ایجاد شللود و با بخش سرود و آهنگ های 
انقابی بین سللاعات آموزشللی و طراحللی و نصب بنرهای 
مختلللف و جذاب تبلیغاتی فضای متفاوتی در دانشللگاه به 

وجود آید. 
در عرصه پژوهشی نیز از پژوهشگران دانشگاه که با موضوع، 
امام، رهبری و  انقاب اسللامی پروژه پژوهشللی داشللتند 

تقدیر شد. 
در عرضه اطاع رسللانی با فعال کردن کانون نشللریات یک 
ویژه نامه دانشجویی تهیه شد و در اختیار عاقه مندان قرار 

گرفت. 
معاون فرهنگی دانشگاه با اشاره به اجرای برنامه های آیینی 

در دهلله فجرگفت:  افتتاح سللالن فرهنگی – دانشللجویی 
»زهرای مرضیه )س(« در محل خوابگاه دانشجویی دانشگاه 
نیزکه به همت معاونت دانشللجویی خبر داد از برنامه های 

دانشگاه بود.
 در عرصه ارتباطات و رسانه نیز که نشریه نسیم دانشگاه به 
همت روابط عمومی به پوشللش برنامه ها پرداخت و کارنامه 
دانشگاه را که یکی از فرزندان سرافراز انقاب اسامی است 

منتشر کرد. 
مراسللم جشللن سللی و پنجمین سللالگرد پیروزی انقاب 
اسللامی نیز با حضور پرشللور کارکنان و استادان از سوی 
معاونت اداری – مالی و معاونت آموزشللی و روابط عمومی 
دانشگاه در روز 19 بهمن در محل تاالر امیرکبیر برگزار شد. 
در این برنامه از دانش آموزان و دانشللجویان موفق و ممتاز 
فرزند همکاران تقدیر شللد و حوزه هللای تحصیلی و قرآنی 
تحت پوشش قرار گرفت و از زنان شایسته هم تقدیر شد. 

در روز یللوم ا... 22 بهمللن و آخریللن روز دهه فجر انقاب 
اسامی، کارکنان، دانشللجویان و استادان با افکار و سایق 
مختلللف در راهپیمایی عمومی شللرکت کردنللد و با امام و 

شهدا تجدید پیمان کردند. 

در گفتگو با معاون فرهنگی دانشگاه اعالم شد:

کارنامه برنامه ها و مراسم دهه فجر

شاهدان تاریخ دانشگاه

در چه سالی وارد دانشگاه شده اید؟ 1366
تاکنون چه سمت هایی داشته اید؟

قس��مت  در  دانش��گاه  ب��ه  ورود  ب��دو   از   
 
ماشین نویسی شروع  به کار کرده ام و تاکنون 
که مدت 26 س��ال از شروع فعالیت من در این 
دانش��گاه می گذرد همچنان در حوزه اداری – 
قس��مت ماشین نویس��ی در حال انجام وظیفه 

هستم.

با صمیمی ترین دوس�ت و همکار خود  در 
دانشگاه چند سال س�ابقه آشنایی دارید 

ایشان را معرفی کنید؟
 22 سال و خانم فروغ یزدخواستی

به نظر شما چه کسانی بیشترین زحمت را  
در این دانشگاه کشیده اند؟ 

در  درجه اول از جناب آقای دکتر فروغی رئیس 
محترم دانش��گاه به خاطر زحم��ات زیادی که 
برای راه اندازی و تأسیس این واحد  دانشگاهی 
متحمل شدند تش��کر کرده و به ایشان خسته 
نباش��ید عرض می کنم به نظر من با توجه به 
مش��کالت و کمبودهایی که دانشگاه در اولین 
سال های تأس��یس خود  داشته و چون تعداد 
پرسنل مشغول به کار در این واحد  دانشگاهی 
اندک بودند بالطبع زحمات و سختی های زیادی 
وجود داش��ت که با گذش��ت زمان و پیشرفت 
دانشگاه و تالش و زحمت همه همکاران محترم 
و مس��ؤولین گرامی و عرض خسته نباشید به 
همه آن��ان در تمامی دوایر ، دانش��گاه به وضع 

موجود رسیده است.

بزرگ ترین آرزوی ش�ما پس از سال های 

خدمت چیست؟
امی��دوارم که تمام��ی هم��کاران در صحت و 
س��المتی کامل ب��ه کار خود ادام��ه دهند و تا 
آخرین روزهای خدمت خود همچنان س��الم و 

با نشاط باشند.

یک خاطره خوب؟
در زم��ان تص��دی آقای مهن��دس خاکی در 
س��مت معاونت اداری و مالی دانش��گاه، برای 
تمام��ی کارکنان ی��ک کارگاه آموزش��ی در 
باغ به��ادران در نظر گرفته ش��ده بود، اعزام 
کارمندان با تقس��یم بندی بین حوزه ها و در 

طول 2 روز  انجام گرفت.
ای��ن گارگاه بس��یار مفی��د بود، زی��را تمامی 
کارمندان بدون دغدغ��ه کاری و در محیطی 
باصفا و سرسبز یک روز کاری خوبی را سپری 

کردند.
کارمندان بعد از  ورود به باغ بهادران و صرف 
صبحانه در محیطی آرام و گذراندن کارگاهی 
2 ساعته به یک جلس��ه ای در کنار رودخانه 
رفتند که این جلسه با حضور آقای سعیدیان 
مدیرکل امور اداری وقت و کارمندان تشکیل 
شد. در این جلس��ه انتقادات و پیشنهادهای 
 سازنده ای در مسیر پیشرفت کار گفته شد و 
جلسه ای بسیار مفید، سازنده و با نشاط بود، 
بعد از اتمام جلس��ه برای برگزاری نماز آماده 
ش��دیم و بعد از صرف ناهار و استراحتی یک 

ساعته از باغ بهادران خارج شدیم.
این روز کاری برای تمام��ی کارمندان روزی 
خ��وش و خاط��ره انگیز ب��ود و امیدواریم که 
مس��ؤولین در برگزاری چنی��ن کارگاه هایی 

سعی و تالش کنند.

اشاره:

27 سال از عمر دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراس��گان( می گذرد در این مدت از جمع استادان، 
 کارمندان و دانش��جویان افراد بس��یاری هس��تند که 

آم��ده اند و رفته اند و در ای��ن میان به لحاظ وظایف و 
ضوابط س��ازمانی م��دت حضور و مان��دگاری کارمندان 
بیشتر بوده و برخی از آنان سابقه ای تقریبا به اندازه 

عمر دانشگاه دارند.
نشریه نسیم دانش��گاه با هدف ارج نهادن و تقدیر از 

همه آنان از جمله در این شماره با یکی از قدیمی ترین 
کارمندان این واحد دانشگاهی، خانم شهناز یزدانی که 
26 س��ال از عمر گرانمایه خویش را در خدمت به این 
دانشگاه طی کرده گفت و گویی انجام داده که از نظرتان 

می گذرد.
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 آشنایی با دكتر هادی رادنژاد 

دکتللر هللادی راد نژاد، عضللو هیات علمللی و مدیر گروه 
محیط زیسللت دانشللکده مهندسللی کشللاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه آزاد اسللامی واحد اصفهان)خوراسگان( 
اسللت. وی مقطع کارشناسی را در رشللته منابع طبیعی 
گرایللش محیط زیسللت در دانشللگاه صنعتللی اصفهان 
گذرانده و از دانشللگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات 
تهللران در گرایش علوم محیط زیسللت موفق به کسللب 

مدرک کارشناسی ارشد شده است.
وی در همین رشللته و در همان واحد دانشگاهی مدرک 
دکتری خود را کسب کرده است، وی دارای مرتبه علمی 
اسللتادیاری است و در سللال 83 وارد این دانشگاه شده و 
هللم اکنون به عنللوان مدیر گروه محیط زیسللت و مدیر 
پروژه پارک انرژی فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی خود 

را دنبال می کند.
همسللر ایشللان نیز هم اکنون در مقطللع دکتری گرایش 
محیط زیسللت در دانشللگاه آزاد اسللامی واحللد علوم و 

تحقیقات تهران مشغول به ادامه تحصیل است.
دکتللر راد نژاد تاکنون تعللداد 6 مقاله در مجات علمی- 
پژوهشللی به چاپ رسللانده و تعداد 6 مقاله در کنفرانس 
ها ارائه داده و 2 مقاله ایشللان در دو سمپوزیوم به عنوان 

مقاله برتر شناخته شده است.

 مقدمه 

موضوع انرژی های تجدیدپذیر با توجه به گرمایش جهانی 
که در دنیا یک پدیده زیسللت محیطی به شللمار می آید 

دارای اهمیت خاصی است. 
مهم تریللن علللت گرمایش زمیللن، افراط در اسللتفاده از 
سوخت های فسیلی اسللت که نتیجه آن انباشت co2 در 
اتمسفر زمین اسللت که ابعاد خسارات آن بسیار گسترده 

است. 
همین تهدید سللبب شللده تا کارشناسللان مربوط برای 
جایگزین کللردن انرژی هللای تجدیدپذیر بللا انرژی های 
فسللیلی، تدبیر ویژه ای را اتخاذ کنند، زیرا اصل نیازمندی 

روز افزون بشللر به انللرژی اجتناب ناپذیر اسللت و بهینه 
کردن مصرف انرژی و اسللتفاده از انواع سللالم تر آن تنها 
چاره ای اسللت که به نظر می رسد. انرژی های تجدید پذیر 
به هیچ عنوان اثرات سللوء بر محیط زیسللت ندارند و در 

واقع انرژی سبز به حساب می آیند. 
غنللی بودن کشللور مللا از ذخائللر انرژی های فسللیلی تا 
حللد زیادی دولت هللا را غافل کرده تا بللر روی چگونگی 
اسللتحصال و جایگزینی این انرژی ها با انرژی های سللبز 
برنامه ریزی و اقدام داشللته باشللند و با توجلله به اینکه 
کشللور ما با شتاب قابل قبولی به سللمت توسعه یافتگی 
پیش می رود ضرورت تدبیر در این زمینه کامًا احسللاس 

می شود. 
از سللوی دیگر ایللن مخاطره وجود دارد کلله در آینده ای 
نلله چندان دور ذخایر انرژی های فسللیلی رو به نقصان و 
کاهللش بگذارد و به تدریج به نقطه آخر برسللد به همین 
دلیل موضوع بررسللی انرژی های تجدید پذیر جذابیت و 

اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
یزان تولیدات کشاورزی 100 میلیون تن در سال است که 
18 تا 30 درصد آن تبدیل به ضایعات می شود و با توجه 

دغدغه های زیست محیطی و راه اندازی پارک انرژی 
اش��اره: اگر چه دغدغه انرژی از آغاز 
خلقت بشر همواره همراه انسان بوده 
و انسان های اولیه نیز یا به شیوه های 
بدوی به آن دسترس��ی داشتند یا از 
آن ب��ه صورت ناخود آگاه اس��تفاده می كردند و 
نمی دانستند چیس��ت، اما به موازات پیشرفت 
بش��ر در علوم مختلف صورت های متعدد انرژی 
ش��ناخته ش��د و كار تبدیل صورتی از انرژی به 
انرژی های دیگر مورد اهتم��ام قرار گرفت. در 
ادامه كاوش برای دستیابی به انرِژی های جدید 
در دس��تور كار محققان قرار گرف��ت و موضوع 
یافتن انرژی هایی با حداكثر بهره وری و حداقل 
خس��ارات و ضایعات زیست محیطی در سرفصل 

برنامه های دانشمندان پی گیری شد. 
بررس��ی ای��ن موضوعات ب��ه هم��راه تحركی كه 
مدت��ی اس��ت در دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفه��ان )خوراس��گان( به وجود آمده اس��ت تا 
فرآیند دس��تیابی به انرِژی های سبز از رهگذر 
اح��داث پ��ارک ان��رژی دنب��ال ش��ود انگیزه ای 
 ش��د ت��ا م��ا گف��ت و گوی��ی داش��ته باش��یم با 
دكت��ر راد ن��ژاد، مدی��ر گ��روه محی��ط زیس��ت 
دانشکده كشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان )خوراسگان( و مدیر این پروژه.
دكت��ر راد ن��ژاد در ابت��دا با تش��ریح حیطه های 
نظری پروژه به اقداماتی كه در این زمینه انجام 

شده است اشاره كرد كه از نظرتان می گذرد.
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 - می��زان تولی��دات كش��اورزی 100 میلیون تن 
در سال اس��ت كه 18 تا 30 درصد آن تبدیل به 
ضایعات می ش��ود و با توجه به اینکه ما در اقلیم خشک 
و نیمه خش��ک زمین واقع شده ایم و ذخایر مواد آلی در 
خاک كش��ور فقیر اس��ت چاره ای نیس��ت جز آنکه در یک 
چرخ��ه صحی��ح و علمی مواد آل��ی را به خ��اک برگردانیم 

و به رس��الت بزرگ زیس��ت محیطی خ��ود در این زمینه 
عم��ل كنیم. به ط��ور طبیعی اهتم��ام در فرآیند بازیافت 
می تواند بخش قابل توجهی از ضایعات آلی را به طبیعت 
باز گرداند كه متاس��فانه تاكنون فرآوری درستی از این 
ضایعات به عمل نیامده و انرژی زیادی اتالف شده است. 
 - دولت وظیفه دارد تا به گونه ای سیاستگزاری كند كه 

استفاده از منابع نفتی به حداقل برسد و با فرهنگ سازی 
عمومی هم مردم را متقاعد كند كه از انرژی مصرف بهینه 
داشته باش��ند و هم انرژی سالم را در اختیار آنان قرار 
دهد. استفاده كمتر از خودروهای شخصی و مصرف بهینه 
 از گاز خانگی در زمره وظایف مردم در این زمینه به حساب 

می آید. 

دغدغه های زیست محیطی و راه اندازی پارک انرژی 

به اینکه ما در اقلیم خشللک و نیمه خشک زمین 
واقع شللده ایم و ذخایر مواد آلی در خاک کشللور 
فقیر است، چاره ای نیست جز آنکه در یک چرخه 
صحیح و علمللی مواد آلی را به خللاک برگردانیم 
و به رسللالت بزرگ زیسللت محیطی خود در این 
زمینه عمل کنیم. به طور طبیعی اهتمام در فرآیند 
بازیافللت می تواند بخش قابللل توجهی از ضایعات 
آلی را به طبیعت باز گرداند که متاسللفانه تاکنون 
فرآوری درسللتی از این ضایعات به عمل نیامده و 

انرژی زیادی اتاف شده است. 
با چنین زمینه و تحلیل چنین نیازهایی ما به فکر 
افتادیم موضوع دسللتیابی به انرژی های نوین را به 
صورت تحقیقاتی دنبال کنیم و بتوانیم با تاسیس 
یک نمونه پارک انرژی در مزرعه دانشگاه اقدامات 

خود را آغاز کنیم. 
در این فعالیت که حدوداً از 3 سللال پیش شللروع 
شللده اسللت تاکنون دو توربین بللاد 2 کیلو وات 
را نصللب کرده ایللم و پنل های خورشللیدی را هم 
سللفارش داده ایم تللا در کنار آن نصب شللود تا از 
ایللن رهگذر بتوانیللم انرِژی باد و خورشللید را که 
بلله لطف خدا کشللور مللا از آن دو غنی اسللت در 
باطری های مخصوصی ذخیره کنیم و حتی شرایط 
بهره مندی از آن در شبکه برق را فراهم سازیم. که 
در این زمینه گروه برق و الکترونیک دانشگاه با ما 

همکاری خواهند داشت. 
به موازات اسللتفاده از این دو انللرژی، بهره مندی 
از انرژی های تجدید پذیر در حوزه کشللاورزی هم 
در دسللتور کار قرار دارد کلله یکی از آن ها بیوگاز 
یا متللان متصاعد شللده از کود دامللی و ضایعات 

کشاورزی است. 
در این راسللتا، در کنللار گاو داری مزرعه تولیدی و 
تحقیقاتی دانشللکده یک پایلوت بیوگاز راه اندازی 
شده تا به وسیله دستگاهی، کود دامی این مرکز را 
به گاز متان تبدیل کنیم و در یک فرآیند عملیاتی 
گاز متان اسللتحصال شللده پس از تصفیه به یک 
موتور الکتریکی منتقل شللود و برق تولیدی ناشی 
از آن به عنوان منبع الکتریکی مورد اسللتفاده قرار 

گیرد.
الزم بلله توضیللح اسللت که بللا توجه بلله مقیاس 

آزمایشگاهی این پایلوت و اینکه وارد تولید صنعتی 
نشللده ایم. ارزش حرارتی گاز متان استحصال شده 
از این دسللتگاه قابل توجه نیست و ما تنها به ازای 
هر کیلوگرم کللود در طی 20 روز عملیات تخمیر 
در دسللتگاه تنها نیم متر مکعللب گاز متان تولید 
می کنیم و از این دستگاه کوچک در واقع در طول 
21 روز 200 متر مکعب گاز متان به دست می آید 
کلله در مقیاس صنعتی بللرای گاوداری های بزرگ 

کامًا مفید و مقرون به صرفه است. 

 فرآیند اجرایی

 بلله گفتلله مدیر گللروه محیللط زیسللت، موضوع 
راه انللدازی پللارک انللرژی در مزرعلله تحقیقاتی 
دانشللگاه از حدود 3 سللال پیش آغاز شده است و 
به تدریج توانسللته ایم تجهیللزات آن را تهیه کنیم 
کلله اگر براسللاس برنامه پیش برویللم کارها در 6 
ماه آینده نتیجه خواهد داد و خواهیم توانسللت در 

مقیاس صنعتی نیز آن را به اجرا در آوریم. 
دکتر راد نژاد افزود: احداث دستگاه بیوگاز در کشور 
سابقه دارد، ولی تفاوت راکتورها با طرح های دیگر 
در آن اسللت که تاش کرده ایم تللا همه جزئیات 
را در ایللن مرکز برای افزایش راندمان اسللتحصال 
گاز در نظر بگیریم. وی خاطر نشان کرد که منبع 
اصلی شیوه اسللتحصال گاز متان مربوط به کتابی 
اسللت که در این زمینه در سال 2010 تالیف شده 

است. 
ایشللان با یادآوری اینکه تولید بیوگاز در طرح های 
روستایی با بازدهی کم وجود داشته گفت: در این 
پایلوت مللا همه مراحل علمی و تحللت کنترل را 
رعایت کرده ایم تا به راندمان باالتری دست یابیم. و 
همچنین گاز حاصله را بعد از تصفیه به یک موتور 

الکتریکی گاز سوز انتقال دهیم.
به گفته مدیر گروه محیط زیست دانشگاه، یکی از 
مزیت های این پایلوت اسللتفاده همزمان از آن در 
فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی است تا 
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد محیط زیست 
هم بتوانند موضوعات متعددی را از آن برداشللت 

کنند و مورد استفاده قرار دهند. 

 مزایای استفاده از دستگاه بیوگاز 

مدیللر پروژه پارک انللرژی در ادامه این گفت و گو 
به مواردی از مزایای اسللتفاده از دستگاه بیوگاز به 

شرح زیر اشاره کرد. 
- بللر اثر حرارت باالی مخزن دسللتگاه، پاتوژن ها 
و عوامل بیماری زای موجللود در ضایعات دامی و 
کشللاورزی از بین می رود و کللود حاصله پاکیزه و 

بدون هر گونه آلودگی است. 
- کودهللای دامی به صورت عادی انباشللته از بذر 
علف های هرز اسللت که استفاده کنندگان پس از 
آن بایللد یللک مرحله هم با علف های هرز ناشللی 
از آن مبللارزه کنند. باز هم حللرارت باالی مخزن 
دسللتگاه سللبب از بین بردن بللذر علف های هرز 

می شود؛ 
بنابراین کود حاصل از دسللتگاه هللم از علف های 
هرز پاک اسللت و هم فاقد عوامل بیماری زاسللت 
و کشللاورز را از بهره گیری از علف کش ها و نهایتاً 
آسیب رسللاندن به محیط زیست بی نیاز می کند 
و در عیللن حللال او اطمینان می یابللد که به جای  
اسللتفاده از یک منبع کود شیمیایی از منبع کود 

ارگانیک بهره برده است. 
- اسللتحصال گاز متان از ضایعات دامی و کشاورزی 
یکی دیگر از مزایای دستگاه بیوگاز به حساب می آید.

الزم به ذکر اسللت که گاز متللان از جمله گازهای 
گلخانه ای به حسللاب می آید که با پدیده گرمایش 
کره زمین دامن می زند و بخش عمده ای از گازهای 
گلخانلله ای مربللوط به کودهای دامی اسللت که با 
اسللتحصال متان از آن می توانیللم آن را به عنوان 
یک منبع پاک انرژی تجدید پذیر مورد اسللتفاده 
قرار دهیم و در عین حال به سللامت و پاکی کره 

زمین کمک کنیم.

 آب، خاک، هوا و مسئولیت ها 

به گفته مدیر گروه محیط زیسللت دانشللگاه، آب، 

خاک و هوا از عناصر اصلی محیط زیسللت هستند 
که سللامت و پاکی آن ها می تواند محیط زیست 
مطلوبللی را در اختیار ما قرار دهد و آسللیب به آن 
سللبب مخاطرات جدی در فرآیند محیط زیسللت 
می شللود. دسللتگاه بیوگاز در نوع خود می تواند به 
سللامت این 3 عنصر در هر منطقلله کمک قابل 
توجهللی کند. کلله به طور خاصلله می توان گفت 
که جایگزینی انرژی تجدید شونده به جای انرژی 
فسللیلی بلله پاکی هوا کمللک می کند. بللا از بین 
بردن پاتوژن و عوامل بیمللاری زا و علف های هرز 
و بازگردانللدن مواد آلی بلله خاک به پاکی و غنای 
خاک کمک می کند و ما در واقع توانسته ایم در این 
 حوزه به مسئولیت کامل زیست محیطی خود عمل 

کنیم. 

 سابقه استفاده صنعتی از بیوگاز 

دکتللر رادنژاد با بیان اینکه طراحی و سللاخت هر 
یک از قسللمت هایی این دسللتگاه مللی تواند به 
عنللوان ثبت اختللراع و نوآوری مطرح باشللد و در 
مراکز مربوط به ثبت برسد افزود: من آنقدر درگیر 
اصل پروژه هسللتم که تاکنون نتوانسللتم به انجام 
این مراحل بپردازم، ولی اطاع دارم که کشورهایی 
مانند: هند و چین که بللا جمعیت فراوان نیاز روز 
افزونللی به انرژی دارند و بلله دلیل قرار گرفتن در 
مسللیر توسللعه یافتگی نمی توانند خود را گرفتار 
انحصار انرژی های فسللیلی کنند، سوابق طوالنی 
در بهره مندی از فناوری اسللتحصال بیوگاز دارند 
و از ایللن انرژی پاک در مقیللاس صنعتی به طور 
گسللترده استفاده می کنند از جمله در چین چند 
میلیون دستگاه بیوگاز، انرژی مورد نیاز روستائیان 
را تامین می کند و حتی در آن کشللور از فاضاب 
انسانی هم متان استحصال می کنند و در هند هم 
ایللن پروژه در ابعاد محدود تری بلله اجرا در آمده 
است اما متاسللفانه برخورداری ما از منابع سرشار 
انرژی های فسللیلی مانعی شللده تا به تامین منابع 

دیگر نیندیشیم. 
به نظر می رسللد که با افزایش قیمت سللوخت و 

هدفمند کللردن آن از تمایل عمومی به اسللتفاده 
از انرژی های فسللیلی به تدریج کاسللته شللود و 
اقبال به اسللتفاده از انرژی های سللالم که در عین 
 حللال به محیط زیسللت کمک می کنللد افزایش 

یابد. 

 نقش انرژی در توسعه پایدار
 مدیللر پروژه پللارک انرژی دانشللگاه یادآور شللد 
 در موضللوع توسللعه پایللدار مللا تللا جایللی حق 
 بهللره منللدی از منابع انرژی را داریللم که بتوانیم 
حللق آیندگان را هللم رعایت کنیللم. از این منظر 
اسللتفاده از منابع انرژی فسیلی نمی تواند ما را به 

اصل توسعه پایدار برساند. 
فراموش نکنیم که نسل های بعدی هرگز نمی توانند 
 از یارانلله اسللتفاده کنند و در واقع مللا داریم حق 
 آنان را ضایع می کنیم و به اصل پایداری توسللعه

توسللعه  کشللورهای  در  زنیللم.  مللی  لطملله    
 یافته ای مانند، آمریکا و کانادا با وجود برخورداری از 
 منابللع انرژی فسللیلی بلله گونلله ای برنامه ریزی 
شده اسللت تا حداقل استفاده از این انرژی داشته 
باشند و با روی آوردن به انرژی های سبز اقدامات 
زیللر بنایی را در این زمینه سللامان دهی کرده اند 
بلله طوری که هم اکنون نسللبت اسللتفاده آنان از 
انرژی های تجدید شللونده با توجه به وضعیتی که 
ما داریم خیلی باالتر است. دکتر راد نژاد راه اصاح 
 ایللن فرآینللد را، هم بر عهده مردم دانسللت و هم 

دولت. 
دولت وظیفه دارد تا به گونه ای سیاستگزاری کند 
کلله اسللتفاده از منابع نفتی به حداقل برسللد و با 
فرهنگ سازی عمومی هم مردم را متقاعد کند که 
از انرژی مصرف بهینه داشللته باشللند و هم انرژی 
سللالم را در اختیار آنان قرار دهد. استفاده کمتر از 
خودروهای شللخصی و مصرف بهینه از گاز خانگی 
در زمللره وظایللف مردم در این زمینه به حسللاب 

می آید. 
و مللا انتظار داریم با توجه به مخاطرات موجود که 
هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می شللود حفظ 

محیط زیست به یک دغدغه اصلی تبدیل شود. 
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هر چند  در سال های اخیر اعتبارات عمرانی دانشگاه 
محدودتر شده ولی تاش و نشاط عمرانی در این واحد 
بزرگ دانشللگاهی هنوز به چشللم می خللورد و هر از 
چندگاه پروژه های جدیدی شللروع یا به بهره برداری 
می رسد. در این ارتباط حوزه معاونت  عمرانی دانشگاه 
فهرستی از فعالیت های اخیر خود را به این شرح اعام 

کرده است. 

  افتتاح ساختمان بسیج دانشجویی با هزینه ای بالغ 
بر 5 میلیارد ریال در ایام مبارک دهه فجر؛

  پیشللرفت فیزیکی سللاختمان نمایشگاه دانشکده 
معمللاری تا مرحللله 80 درصد و بهره بللرداری از 20 

کاس آن برای استفاده دانشجویان 
  انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی مخزن آب 
بتنللی با ظرفیت 500 متر مکعب بللا هزینه ای بالغ بر 
حدود دو میلیارد ریال که ان شللاا... طبق برنامه زمان 
بندی تا  15 خردادماه 93 به منظور استفاده در فصل 

تابستان به بهره برداری می رسد. 
  عملیللات تعمیر و بازسللازی 3 واحللد از ویاهای 
چادگان شامل تخریب، جمع آوری و تعویض سیستم 
فاضاب، آبرسانی، و شیرآالت، و تاسیسات الکتریکی و 
روشنایی و کاشی و سرامیک و کابینت و درهای چوبی 
و کمللد غیره که در حال حاضللر حدود 50 درصد آن 

انجام شده و تا اسفندماه به اتمام  می رسد. 
  شللروع عملیللات دکوراتیللو صللوت و تصویللر و 
تاسیسللات الکتریکی و مکانیکی سالن شهید مطهری 
که قبًا عملیات ابنیه آن شامل اجرای پله، کف سالن 
و بازسازی سن و اتاق فهای فرمان آن انجام شده بود. 
  شللروع عملیات جدول گللذاری خیابان منتهی به 

خوابگاه خواهران؛ 
  بررسللی طرح پیشنهادی به منظور اجرای تعاونی 

مصرف دانشگاه؛ 
 تهیه طرح و آغاز عملیات اجرایی فروشگاه خوابگاه 

خواهران بازیربنای 120 متر مربع. 

اقدامات معاونت عمرانی دانشگاه

ساختمان
مهللم ترین هدف طرح بهینه  سللازي مصللرف انرژي در 
سللاختمان پیگیري و اجراي مبحث 19 مقررات ملي در 
سللاختمان هاي موجود و در دست احداث است. که این 
طرح براي سللاختمانهاي تازه ساخت از طریق همکاري 
با وزارت مسکن، شللهرداري هاي کشور و کارگروه هاي 
بهینه  سازي پیگیري مي شود و در ساختمان هاي موجود 
با ارائه تسهیات و یارانه ها، ممیزي انرژي در ساختمان و 
ارائه راهکارها در ساختمانهاي گوناگون به اجرا در مي آید. 
در ادامه، توضیحات مختصري درباره مبحث 19 مقررات 
 ملي سللاختمان و فعالیت هاي انجام شللده، ارائه شللده 

است.
مقررات ملي ساختمان 

مقررات ملي سللاختمان داراي اصول مشترک و یکسان 
الزم  االجرا در سراسللر کشور است و بر هرگونه عملیات 
سللاختماني نظیر: تخریب، احداث بنللا، تغییر درکاربري 
بناي موجود، توسعه بنا، تغییر اساسي و تقویت بنا حاکم 

است.
راهکارهاي اجرایي 

بهبود روش هاي بهینه سللازي انرژي در سللاختمان به 
شما کمک مي کند که در هزینه هاي انرژي خود کاهش 
قابل ماحظه اي ایجاد کنید بدون اینکه شرایط آسایش 
خود را کاهش دهید. راه هاي مختلفي براي بهینه سازي 
مصرف انرژي در سللاختمان و اجللزاء آن وجود دارد، به 
عنوان مثال از اصلي ترین راه هاي کاهش مصرف سوخت 
در ساختمان مي توان به عایقکاري و درزگیري ساختمان 
اشاره کرد یا با استفاده از پنجره دوجداره به میزان زیادي 

مصرف انرژي را کاهش داد.
ز سویي دیگر، با استفاده از تجهیزاتي که داراي برچسب 
انرژي هسللتند و بکارگیري روش هاي مهندسي و نوین 
ماننللد، طراحي سللاختمان بللا توجه به مسللائل بهینه 
 سللازي انرژي میتللوان مصارف انرژي را بلله میزان قابل 

ماحظه اي کاهش داد.
پنجره ها 

یکي از مهم ترین اجزا پنجره است. پنجره تامین کننده 
نللور، گرمللا و زیبایي در سللاختمان اسللت و همچنین 
مي توان با باز و بسللته کردن پنجللره به محیط بیروني 
دسترسللي داشت و ضمن تسویه مناسب،هوا مطلوبي به 
دسللت آورد. البته اگر پنجره به طور صحیح ساخته و به 
کار گرفته نشللود یا در طراحي سللاختمان دیدگاه هاي 
انرژي رعایت نشللود و پنجره در موقعیت مناسللب قرار 
نگیرد،عامل اصلي افت حرارتي و برودتي در فصول سرد 

و گرم سال مي شود.
از نظللر میللزان مصرف انللرژي، پنجره اي کلله مقاومت 
حرارتي آن بیشللتر باشد مناسب تر است و به طور کمي 
میزان مقاومت حرارتي  پنجره به عوامل زیر بستگي دارد:

 1- نللوع شیشلله مورد اسللتفاده )شیشلله، پاسللتیک، 
شیشلله هاي با ضریب صدور انرژي پایین و شیشه هاي 

هوشمند(؛
2- تعداد الیه هاي شیشه موجود در پنجره )شیشه تک 

جداره، دو جداره و ...(؛

3- ضخامت الیه هوایي ایجاد شده بین دو شیشه؛
4- مقاومت حرارتي یا ضریب هدایتي قاب پنجره؛

5- درزبندي و هوابندي در هنگام نصب؛
هر یک از پارامترهاي فوق نیز وابسللته به مواد تشللکیل 

دهنده و پنجره و کیفیت ساخت آن است. 
پارامترهاي اساسي به منظور دسته بندي پنجره ها 

از نظر کارائي انرژي.
نرخ نشت هوا )Air Leakage(؛

ضریب عبور نور)Visible Transmittance(؛
 Solar Heat( ضریللب گرماي ورودي تابش خورشللید

Gain Coefficient(؛
ضریب انتقال حرارتي کلي ) U-Factor(؛

)Air Leakage( نرخ نشت هوا
اتاف حرارتي و گرماي 
ورودي  خورشللید 
بلله سللاختمان سللبب 
از روزنه  جابجایي هللوا 
هللا و درزهللاي موجود 
در قسمت هاي مختلف 
پنجره مي شللود. براي 
این منظور برای مقایسه 
کارآیللي پنجره هللا، از 

پارامتر نرخ نشت هوا )AL( استفاده مي شود. AL کمتر 
بیانگر جابجایي کمتر هوا از میان درزهاي پنجره است.

ضریب عبور نور 
)Visible Ttansmittance(

ضریللب عبللور نللور به 
خصوصیات اپتیکي الیه 
شیشه مورد استفاده در 
پنجره، بسللتگي دارد و 
بیشتر  نور  عبور  ضریب 
در پنجللره بیانگر عبور 
نور مرئللي در طول روز 
اسللت. پنجره هللاي با 
عبللور نللور بیشللتر به 

منظور دید بهتر و حداکثر اسللتفاده از روشنایي در طول 
روز مناسبتر است.

 Solar( ضری��ب گرماي ورودي تابش خورش��ید
)Heat Gain Coefficient

ضریب گرماي خورشید 
 )SHGC( ورودي 
بیانگر بخشللي از انرژي 
مستقیم  تابش  گرمایي 
خورشللید اسللت که از 
میان پنجللره عبور مي 
کنللد و وارد اتللاق مي 
شود یا در شیشه جذب 
مي شللود و سللپس به 

اتاق انتقال مي یابد. SHGC کمتر، بیانگر ورود گرماي 
کمتر خورشید به داخل ساختمان است.

ادامه در صفحه بعد

بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
مهندس کیومرث کریمی/ کارشناس معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(

توسعه و عمران
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چهارمین نمایشگاه بین المللي پارک ها و مراکز رشد جمهوري 
اسامي ایران در حوزه محصوالت و فناوري کشاورزي، گیاهي، 
ارگانیللک و صنایع وابسللته در تاریخ 18 تا 21 دي ماه سللال 
جللاري در محل دائمي نمایشللگاه هاي بین المللللي تهران با 
حضور مراکز رشللد و شللرکت هاي دانش بنیان برگزار شللد. با 
توجه به ارتباط تنگاتنگي که میان توسللعه پایدار و پیشللرفت 
فناوري و توسعه اقتصادي کشورها وجود دارد در تمامی جوامع 
صنعتي و پیشللرفته، نمایشللگاه ها به عنوان یکللي از بازوهاي 
 پرتللوان تجللارت به خصللوص در زمینه صنایع مادر به شللمار 
مي آیند. با توجه به جایگاه ویژه کشللاورزي و صنایع وابسللته 
در اقتصاد کشللورها و در معادالت اقتصادي جهاني، نمایشگاه 
هاي کشللاورزي همللواره از مهم ترین و مؤثر ترین نمایشللگاه 
ها به شللمار مللي روند. برگزاري این نمایشللگاه درایران نیز در 

راستاي ایجاد رویدادي سللاالنه و معتبر براي عرضه و تجارت، 
طیف گسترده اي از موارد مرتبط با صنعت کشاورزي و گیاهي 
 شللامل محصللوالت ، فناوري ها ، فرایند ها و نوآوري ها اسللت. 
رویکرد جدید در عرصه کشاورزي مبتني بر مقوله سامت است 
و بهره گیللري از مواهب طبیعي را در کلیه عرصه هاي زندگي 
به یک اصل خدشلله ناپذیر تبدیل کرده است. به همین دلیل، 
درحللال حاضر محصوالت و فرایند هاي گیاهي تنها محدود به 
تغذیه نیسللت و عرصه هایي نظیر، بهداشللت، دارو و درمان را 
هم دربر مي گیرد. مرکز رشللد فناوري گیاهان دارویي دانشگاه 
آزاد اسامي واحد اصفهان )خوراسللگان( با ارائه دستاوردهاي 
مختلف در این نمایشگاه، حضور فعال و چشمگیري داشت. این 
نمایشللگاه مورد بازدید بسیاري از مسؤولین و مقامات کشوري 

مرتبط با حوزه کشاورزي بازدید شد.

محمد حمدونی عالمه نویسنده كتاب 
حاضر،هنر اسالمی را به لحاظ تاریخی بررسی 
كرده و عنوان می كند كه این نوع از هنر مسیر خود 
را از مفهوم غربی آن جدا كرده است. از دیدگاه وی 
زیبایی شناسی غربی بیشتر با چشم انسان سر و كار 

دارد اما هنر اسالمی بیشتر بر مفاهیم انتزاعی استوار 
است وی در ادامه این خصوصیت را به آثار معماری و 

به ویژه معماری جهان اسالم نسبت می دهد...

كتاب جامعه شناسی فرهنگی با توجه به 
اهمیت جهانی فرهنگ در زندگی روزمره 

و پیچیدگی آن، تالش نموده كه نگاهی 
پدیدار شناختی به روند تکوینی و تاریخی مفهوم 

فرهنگ و تمدن، شناخت تنوع در تعاریف آن و 
كاربردهای آنها، سازمان فرهنگ و رویکردهای 
نظری مرتبط با فرهنگ و آسیب ها و مسائل و 

مشکالت فرهنگی در ایران و سایر كشورها 
و مهندسی و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 

بیندازد ...

اهداف همایش:
1. تبیین سبک زندگی از منظر حضرت امام 

جعفر صادق)ع(
2. ارائه عملی نمونه سبک زندگی

3. تحقق عینی و عملی اهداف فرهنگی دانشگاه اسالمی
محورهای همایش:

1. دانشگاه اسالمی از منظر امام جعفر صادق)ع(
2. اخالق حرفه ای

3. مدیریت ...

حضور مركز رشد فناوري گیاهان دارویي واحد اصفهان )خوراسگان( 
در چهارمین نمایشگاه بین المللي محصوالت كشاورزي

 مجموعه مقاالت همایش سبک زندگی 
حضرت امام جعفر صادق)ع(

 به اهتمام رضا اسماعیلی و حسین كاظمی

 انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت 
بدنی و علوم ورزشی

 نادر رهنما، محمد جواد محمدی، بامشاد 
حکمت شعار طبری 

 جامعه شناسی فرهنگی
 تألیف: آذر قلی زاده

 هنر و معماری در سنت اسالمی:
زیبایی شناسی، سیاست و آرزو در صدر اسالم

 مترجمین: اشرف سهرابی، رضا بیریا، 
مجتبی تیموری منش

تازه هـای نشـر

)U-Factor( ضریب انتقال حرارتي كلي
از  حرارتللي  افللت 
پنجللره بللا ضریللب 
انتقال حللرارت کلي 
پنجره بیان مي شود. 
مقللدار عایللق بودن 
برابر عبور  پنجره در 
با ضریب عایق  گرما 
R-Va - )حرارتللي 
ue( بیان مي شللود 

که ضریب عایق حرارتللي عکس ضریب انتقال حرارت 
مي باشللد. ضریب عایق حرارتي بزرگتللر در پنجره ها 
بیانگر تبادل حرارت کمتر میان اتاق و محیط بیرون از 

طریق پنجره مي باشد.

عایقکاري 
عایقللکاري نقش بسللیار مهمللي در گرم نگه داشللتن 
سللاختمان در فصل زمسللتان و خنک نگه داشتن آن 
در فصل تابستان دارد. به کمک عایقکاري میتوان یک 
خانه را در زمسللتان 5 درجه گرمتر و در تابسللتان 10 

درجه خنکتر نگه داشت. 
به ایللن ترتیب عاوه بر کم شللدن مصللرف انرژي، از 
آلودگي محیط زیست نیز کاسته میشود و منابع انرژي 

براي استفاده آیندگان حفظ میگردد.
عایقها چگونه كار مي كنند؟

  ایرانیان از دیرباز با عایقکاري آشنا بوده اند و با استفاده 

از مصالح سللاختماني در دسللترس، خانه هاي خود را 
طوري مي سللاختند که کمترین نیاز را به گرمایش و 
سرمایش داشللته باشللد و این خود جلوه اي از تمدن 

دیرینه ایران و ایرانیان است.
عایق در تابسللتان باعث میشللود گرماي کمتري وارد 
سللاختمان شود و در زمستان نیز جلوي خروج گرما از 

ساختمان و سرد شدن آن را مي گیرد. 
 انواع عایقکاري

 عایقهللا دو گروه اصلي دارند کلله روش کار آنها کاما 
متفاوت است:

- عایقهایي که در ساختار آنها حبابهاي هوا وجود دارد 
و باعث کاهش هدایت حرارت مي شوند.

- عایقهایي که حرارت را بازمي تابانند. پشت این عایقها 
باید حدود 20 میلیمتر فاصله هوایي تعبیه شود.

عایقها چگونه ارزیابي مي شوند؟
 فاکتور مهم در انتخاب عایقها، میزان مقاومت حرارتي 
آنها است. هر قدر این مقاومت باالتر باشد، عایق حرارت 
را کمتللر از خود عبور مي دهللد و صرفه جویي اي که 
به همللراه دارد افزایش مي یابد. پس به جاي ضخامت 
عایقها، باید مقاومت حرارتي آنها با هم مقایسلله شود. 
عایقهللاي گوناگون با مقاومتهللاي حرارتي برابر، از نظر 
میزان صرفلله جویي در انرژي همانند هسللتند و تنها 

اختاف آنها در قیمت و محل کاربرد است. 
چه جاهایي باید عایقکاري شوند؟

جاهایي كه باید عایقکاري شوند عبارتند از:
سللقفها: مصرف انللرژي بللراي گرمایش و سللرمایش 

ساختمان را 35درصد تا 45درصد کاهش میدهد.
دیوارهللاي خارجي: مصللرف انرژي بللراي گرمایش و 
سرمایش ساختمان را حدود 15درصد کاهش میدهد.

کف: مصرف انرژي را در زمسللتان 5درصد کاهش مي 
دهد.

لوله هاي آب گرم : براي عایقکاري لوله هاي آبگرم مي 
تللوان از عایقهاي پتویي یا عایقهایي کلله به طور ویژه 
براي لوله ها ساخته شده و براحتي قابل نصب هستند 

استفاده کرد.
سقف و کف ساختمانهاي موجود را مي توان به راحتي 
عایقکاري کرد. در صورت وجود جا، دیوارهاي خارجي 

را نیز میتوان عایق نمود.
بر اساس مقررات ملي ساختمان، تمامي ساختمانهایي 
که ساخته میشوند باید به اندازه کافي عایقکاري شوند. 
میزان عایق مورد نیاز نیز در همین مقررات تعیین شده 

است.
چند راهنمایي كلي براي نصب عایقها

عایقهللا در صورتي خوب کار خود را انجام مي دهند که 
به طور صحیح نصب شللده باشللند. موارد زیر به شما 
کمک مي کند تا بهترین کارآیي را از عایقهایي که نصب 

مي کنید ببینید:
هرگز عایق را فشللرده نکنید. عایللق باید پس از نصب 
همان ضخامت اولیه خود را داشللته باشللد. در غیر این 
صورت مقللدار مقاومللت حرارتي آن کاهللش مي یابد 
و نمي توانللد آن طور که انتظار مللي رود جلوي انتقال 

حرارت را بگیرد.

عایقکاري را به طور کامل روي تمام سطح انجام دهید. 
چرا که اگر تنها 5درصد از سللطح خالي بماند, ممکن 

است تا 50درصد از کارآیي عایقکاري کاسته شود.
مواد عایق را باید همیشلله خشللک نگه داشت زیرا به 
اسللتثناي پلي استایرن که نسللبت به آب مقاوم است، 
بقیه عایقها بر اثر رطوبت کارآییشللان پایین مي آید. در 
برخي عایقهاي آزاد مقدار مقاومت حرارتي متناسب با 
تراکم عایق اسللت نه ضخامت آن. در این عایقها، مقدار 
مقاومت ممکن اسللت بعد از مدتي تا 20درصد کاهش 

یابد. از این رو باید از نصب کننده عایق تضمین گرفت.
از عایقهاي آزاد در سللقفهایي که شللیب زیادي دارند 

استفاده نکنید.
در صورت استفاده از عایقهاي باز تابنده باید حتماً پشت 
آنها یک الیه هواي ساکن به ضخامت20 میلیمتر وجود 
داشته باشد. تمام سوراخها و پارگیها و درزها باید با نوار 

چسب پوشیده شوند.
اطللراف کابلهللاي بللرق و لللوازم الکتریکللي را هرگز 
عایق کاري نکنید. ایمن بودن عایقکاري باید توسط یک 

فرد متخصص بررسي شود.
در فاصله کمتر از 90 میلي متري فن هاي خروجي عایق 

نصب نکنید.
در فاصله کمتللر از 25 میلي متللري حبابهاي المپ و 

سرپیچ آنها عایقکاري نکنید.
تلفات حرارتي در زمسللتان و نفوذ گرما در تابستان در 

یک خانه معمولي
ادامه در شماره بعد
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ابوالفضل شریعتی
معدل:خیلی خوب

امیر حسین اروجی بروجنی  
معدل:خیلی خوب

ابراهیم علی محمدی رزوه  
معدل: خیلی خوب

امیر محمد اشرفی 
معدل:خیلی خوب

ابوالفضل زمانی 
معدل:خیلی خوب

امیر حسین شفیعی 
معدل:خیلی خوب

امیررضا قیصری 
معدل:خیلی خوب

امیر رضا ایرج 
معدل:20

الناز ناظوری خوراسگانی 
معدل:خیلی خوب

امیر علی گودرزیان 
معدل:خیلی خوب

امیر مهدی نقش 
معدل:خیلی خوب

امیر مهدی نور لنجان 
معدل: خیلی خوب

آوا ترک زاده
معدل:خیلی خوب

آیدا دهقانی 
معدل:خیلی خوب

حامد زارع 
معدل:19.70

حامد جعفری 
معدل:خیلی خوب

ثنا مهرنظر 
معدل:خیلی خوب

حدیث امینی 
معدل:خیلی خوب

حدیثه قضاوی خوراسگانی 
معدل:خیلی خوب

حسین حیدری رزوه 
معدل:خیلی خوب

حسین موسوی پذیر 
معدل:خیلی خوب

دانیال محمدی اطهر 
معدل:خیلی خوب

سید سپهر فرشته نژاد 
معدل:خیلی خوب

سید مبین محی الدین جعفری 
معدل:19.98

ساسان صدیقی 
معدل:خیلی خوب

سید رضا حسینی پنارتی 
معدل:خیلی خوب

سید پارسا بحرینیان 
معدل: خیلی خوب

ساینا صالحی گورتی 
معدل: خیلی خوب

ساناز رضاپور 
معدل:خیلی خوب

سید فرزین حسینیان 
معدل:خیلی خوب

سیده یلدا پورراكی 
معدل:خیلی خوب

سید محمد امین حسینی كجانی 
 معدل: خیلی خوب

سید محمد صالحی ابری 
معدل:خیلی خوب

شادرخ آرین مهر 
معدل:خیلی خوب

شاینا دلشاد 
معدل:خیلی خوب

شکیبا كرمانی 
معدل:خیلی خوب

شمیم صالحی 
معدل:خیلی خوب

شهریار فروغی ابری 
معدل:خیلی خوب

بهنوش گرامیان 
معدل:خیلی خوب

پرهام فزوه
معدل:19.64

تینا رنجبر
معدل:20

بهراد جعفرپور 
معدل:خیلی خوب

ایلیا محمودیه 
معدل: خیلی خوب

آیال هودجی 
معدل:بسیار خوب

آیدا كورنگ بهشتی 
معدل:خیلی خوب

آیدا فوقی 
معدل:19.85

زهرا سادات طباطبایی 
معدل:خیلی خوب

زهرا صادقی خوراسگانی  
معدل:خیلی خوب

زینب كمال 
معدل:خیلی خوب

زهرا دهقانی خوراسگانی 
معدل:خیلی خوب

زهرا حسینی 
معدل:خیلی خوب

ریحانه  ابراهیمی خوراسگانی
معدل:خیلی خوب

رضا نوروزی پزوه 
معدل:خیلی خوب

رضا زمانی رارانی 
معدل:خیلی خوب

سیده ریحانه حسامی 
معدل:20

سیده ثمین مهدوی 
معدل:خیلی خوب

سید مهدی حسینی نسب 
معدل:خیلی خوب

سیده فاطمه نیکزاد الحسینی  
معدل:خیلی خوب

سید محمد صالحی ابری 
معدل:خیلی خوب

سید حامد مؤیدی 
معدل: خیلی خوب

سید حمیدرضا طباطبایی 
معدل:خیلی خوب

سید ظهور موسوی زاده كاشی پز 
معدل:خیلی خوب

شیبا قاسمی 
معدل:خیلی خوب

عرشیا مردانی 
معدل:خیلی خوب

عرفان بدیعی 
معدل: خیلی خوب

شیوا شمس
معدل: خیلی خوب

صالح كمالی خوراسگانی 
معدل:خیلی خوب

صبا حسن زاده 
معدل:خیلی خوب

عارف حسینی 
معدل:20

عارفه طغیانی خوراسگانی 
معدل:خیلی خوب

علی سمیرمی پوده 
معدل:19.89 

علی ساعدی برغملکی 
معدل:18.32

علی اسماعیلی قلعه نویی 
معدل:خیلی خوب

علی عبادی اصفهانی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه آقا عبداللهیان 
معدل:خیلی خوب

فاطمه اغالنی پزوه 
معدل:خیلی خوب

علیرضا محجوبی پور 
معدل:خیلی خوب

علیرضا غالمی 
معدل:خیلی خوب

 دوره
ابتدایی

آرین غیاثی اصفهانی 
معدل:خیلی خوب
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فاطمه زهرا یزدانی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه زمانی خواسگانی 
معدل: 18.86

فاطمه رحیمی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه تقدسی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه برنجیان 
معدل:خیلی خوب 

فاطمه ایوبی 
معدل:خیلی خوب

علی عبداللهیان 
معدل:خیلی خوب

ماهان صباغ لنگرودی  
معدل:20

علی قاسمی 
معدل:خیلی خوب

محمدرضا غالمی عباس آباد 
معدل: خیلی خوب

محمدرضا ضیاء
معدل:خیلی خوب

محمد شهاب ملکی 
معدل: خیلی خوب

محمد صالحی 
معدل: خیلی خوب

محمد علی حیدرپور 
معدل: خیلی خوب

محمد حسین احمدی 
معدل: خیلی خوب

محمد جواد عابدی 
معدل: خیلی خوب

كوثر كوهستانی 
معدل:خیلی خوب

مائده تسلیمی 
معدل:خیلی خوب 

كیمیا كمالی 
معدل:خیلی خوب

فراز زمانی 
معدل:خیلی خوب

مائده شفیعی خوراسگانی 
معدل: خیلی خوب

فاطمه یقینی 
معدل:خیلی خوب

متین حیدری خوراسگانی 
معدل:خیلی خوب

فاطمه محمدی پزوه 
معدل:خیلی خوب

محدثه بدیعی منش 
معدل:خیلی خوب

فاطمه كیانی ابری 
معدل:خیلی خوب

محمد امین كریمی خوراسگانی 
  معدل: خیلی خوب

فاطمه فشاركی خوراسگانی 
معدل:خیلی خوب 

محمد مهدی شایان نژاد 
معدل: خیلی خوب

مهسا قاسمی 
معدل: خیلی خوب

نیلیا واقعی 
معدل: خیلی خوب

یگانه حنایی نژاد
معدل: خیلی خوب

مهدی اسماعیلی 
معدل: خیلی خوب

البرز رنجبر
معدل:20

محمد مهدی ابراهیمی 
معدل: خیلی خوب

مهدی عبادی منش 
معدل: خیلی خوب

هانیه فاتحی 
معدل: خیلی خوب

نیلوفرالسادات صالحی ابری
  معدل: خیلی خوب

مهدی امینی پزوه 
معدل: خیلی خوب

محمد متین كریمی خوراسگانی  
معدل: خیلی خوب

مهدی جوانمرد 
معدل:18.38

هانیه نصیری دارانی 
معدل: 19.47

سید امیر حسین سجادی 
معدل: خیلی خوب

مهدی جعفریان پزوه 
معدل:خیلی خوب

وحید شکری خیادانی 
معدل: خیلی خوب

نیکتا كدخدایی 
معدل: خیلی خوب

یکتا شاهرخ قهفرخی 
معدل: خیلی خوب

محمد مهدی گل پرور 
معدل: خیلی خوب

مهسا زمانی 
معدل: خیلی خوب

مهتا  كریمی 
معدل: خیلی خوب

نگین مالکی 
معدل:خیلی خوب

امیر مؤمنی 
معدل:19.67

مریم خدادادیان 
معدل: خیلی خوب

مهروی مدرسی
معدل:19.91

مطهره جاودان نژاد 
معدل: خیلی خوب

نگار سهرابی 
معدل: خیلی خوب

امیر ارسالن فروزنده شهركی  
معدل:20

مریم شهابی محمدآبادی 
معدل:19.47

مهدیس ابراهیمی 
معدل: خیلی خوب

مطهره گازر حبیب آبادی 
معدل: خیلی خوب

نگار چنگانیان 
معدل: خیلی خوب

ملیکا مالیی نژاد 
معدل:20

مهدی محسنی 
معدل: خیلی خوب

ملیکا آزادمرد 
معدل: خیلی خوب

نگار بهارلویی 
معدل: خیلی خوب

ملیکا قیصری 
معدل:خیلی خوب

مهدی قربانی 
معدل: خیلی خوب

مائده مشهدی خوراسگانی 
معدل:خیلی خوب

محمد حسین شفیع زاده 
معدل: خیلی خوب

فاطمه شفیع زاده 
معدل:خیلی خوب

ملیکا آقایی جشوقانی 
معدل: خیلی خوب

نریمان طاهری نژاد 
معدل: خیلی خوب

محمد سروش نوری 
معدل:20

كیمیا تقیان 
معدل:خیلی خوب

كیانا كرمانی 
معدل:خیلی خوب

كیا فیروزه 
معدل:خیلی خوب

 پایه ششم
و دوره راهنمایی

آیگین برات زاده 
معدل: 20

پارسا فزوه 
معدل: 19.83
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حدیث خانی 
معدل: 20

حنانه جمشیدی 
معدل: 19.65

رضا صنایعی 
معدل:19.94

رعنا محجوبی پور 
معدل: 19.78

زهرا امینی 
معدل:19.94

زهرا زلقی 
معدل:19.97

سجاد اسدی قارنه 
معدل: 19.88

سبا براتیان 
معدل:20

ساره عموآقایی 
معدل: 19.97

سمانه ملکوتی خواه 
معدل: 18.97

سید علی عالمه 
معدل: 19.96

سیده زینب حسینی كجانی 
معدل: 19.85

سیده شهرزاد حسینی 
معدل: 20

سیده غزل مرتضوی 
معدل:19.88

فاطمه قره داغی 
معدل:19.98

فاطمه دهقانی ابری
معدل: 19.55

علی محمد حسنی 
معدل: 19.54

فاطمه كمال 
معدل: 19.85

فائزه محسنی خوراسگانی 
معدل: 19.57

كسری توالئیان 
معدل: 20

كوروش گلبان 
معدل:19.97

كیانا دكتر صفایی 
معدل: 19.76

نگین اشرفی 
معدل: 19.83

نوگل طاهری نژاد 
معدل: 19.98

معراج ملکوتی خواه 
معدل:20

میالد كوهی اصفهانی 
معدل: 19.71

مهدی محمدی دولت آبادی 
معدل:19.63

مهدی عطریان 
معدل: 19.54

مهدی حیدری رزوه 
معدل: 19.57

نیلوفر خبازی 
معدل:19.96

شیما ایرج 
معدل:19.5

شیوا صالحی 
معدل:19.09

مریم جوانمرد 
معدل:19.97

سارا كتابی 
معدل:19.21

سارا عبدیزدان 
معدل: 19.54

حمید قاسمی 
معدل: 19.75

پارسا رحمانی 
معدل: 19.18

علی اصغر علیزاده 
معدل: 19.65

علی دایی كریم زاده 
معدل: 20

علی عباسی 
معدل: 19.37

زهرا سلیمانی نژاد نجف آبادی
 معدل:19.92

طراوت تابش 
معدل:19.80

صبا نصر اصفهانی 
معدل: 20

شیدا سادات بحرینیان 
معدل: 20

شادی قاسمی 
معدل: 19.68

محمد جواد حسن زاده 
معدل: 20

محمد رضا رحیمی 
معدل: 19.64

مسعود یوسف شوردرزی 
معدل: 19.64

محسن یوسف شودرزی 
معدل:خیلی خوب

محدثه ولی
معدل:19.79

متین دهقانی 
معدل: 20

لیال احمدی خوراسگانی 
معدل: 19.76

كیمیا شیروانی راد 
معدل:19.97

هانیه جعفری 
معدل:20

ابوالفضل ایمانی منش 
معدل:19.69

احسان سلطان آقایی 
معدل:19.02

ارمغان فروزنده شهركی 
معدل:19.11

امیر محمد نصیری دارانی 
معدل:19.4

بهاره گرامیان 
معدل:19.6

كیمیا توالئیان 
معدل: 19.71

گلبرگ صادقیان 
معدل: 19.02

مائده قیصری 
معدل: 19.97

رضا دباغی 
معدل: 19.3

كیارش تابش 
معدل:19.57

علیا سادات عالمه 
معدل: 19.64

یاسمن رحمانی 
معدل:19.27

هدی اروجی بروجنی 
معدل: 19.23

نگار كریمی 
معدل:19.1

معصومه قره داغی 
معدل: 19.23

ملیکا جوانمرد 
معدل:19.6

مهناز اعتباریان خوراسگانی  
معدل: 19

تینا صالحین 
معدل: 19.73

پوریا كمالی 
معدل: 19.69

دوره
دبیرستان

ساجده رفیعی 
معدل:19.89

امین جمالی 
معدل:19.63

امیر صالح صالحی پزوه 
معدل:18.63
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آیین جشن انقالب در دانشگاه
بلله همت دفتر روابط عمومی و اطاع رسللانی دانشللگاه و با 
تاض شللبانه روزی عوامل حوزه معاونت اداری و مالی، امور 
اداری، امللور مالی، تدارکات و خدمللات، نقلیه و دبیرخانه  با 
حمایت و پشتیبانی مؤثر دفتر حراست حفاظت فیزیکی، امور 
ترافیللک و با همللکاری ارزنده حوزه معاونت عمرانی مراسللم 
جشن شکوهمند سی و پنجمین سال پیروزی انقاب اسامی 
با حضور هیات رئیسلله دانشللگاه و شرکت شورانگیز حدود 3 
هللزار نفللر از اعضای هیات علمللی، کارکنللان و خانواده های 
محتللرم آنان در روز 19 بهمن ماه در محل سللالن ورزشللی 

فردوسی دانشگاه برگزار شد. 

در این مراسللم پللس از قرائت آیاتی چنللد از کام ا... مجید، 
دکتللر احمللد علی فروغللی رییس دانشللگاه به ایراد سللخن 
پرداخت و با تبریک جشللن سللالگرد پیروزی انقاب اسامی 
به حاضران انقاب اسامی را یک رحمت و برکت بزرگ الهی 
دانسللت که همچنان باید قدر آن را دانست و از فرصت هایی 
که برای بالندگی، توسللعه و تعالی ایجاد کرده اسللتفاده کرد. 
دکتر فروغی همچنین از زحمات و تاش های بی شائبه همه 
اعضللای هیات علمی و کارکنان دانشللگاه کلله موفقیت های 
ارزنده و کم نظیری را در برداشللته، قدردانی کرد و کوشللش 

خالصانه دست اندرکاران برگزاری مراسم جشن را ستود. 

در ادامه این آیین، کلیپی از خاطرات دانشللگاه پخش شللد و 
یک عکللس قدیمی از فرزند یکی از کارکنان که در مراسللم 
سللال های قبل در جشن دهه فجر شرکت کرده بود، نمایش 

داده شد.
برگزاری مسللابقه توسللط مجری برنامه و با شرکت حاضران، 
گرفتن عکس یللادگاری از فرزندان ممتللاز همکاران، اجرای 
نمایللش طنز بهتریللن بابای دنیللا، اجرای یللک برنامه زنده 
رادیویی توسللط گللروه رادیویی دانشللجویی صللدای باران، 
اجرای دو قطعه موسیقی سنتی توسط گروه موسیقی سنتی 
دانشجویان دانشللگاه، اجرای یک مسابقه با شرکت کودکان، 

تقدیر از آقای براتعلی فشللارکی از کارکنان با سابقه دانشگاه 
کلله به افتخار بازنشسللتگی نائل آمده اسللت و اعام پاسللخ 
مسابقه جشن و قرعه کشللی از بین کسانی که پاسخ درست 
داده بودنللد و اهدای هدایایی به آنللان و بازار گرم عکس های 
یللادگاری از دیگر برنامه های این مراسللم بود که تا پاسللی از 

شب ادامه داشت. 
الزم به ذکر اسللت که به همه شللرکت کنندگان هزینه یک 
نوبت مهمانی شللام خانوادگی از سوی دانشگاه تعلق گرفت تا 
به انتخاب خود در یکی از رسللتوران های شهر از آن استفاده 

کنند. 

الهه سلطان آقایی 
معدل: 18.27

آیسودا برات زاده 
معدل:18.95

ایمان كریمی خوراسگانی 
معدل:18.6

دوره
دانشگاه

حسین جوادی 
معدل:19.6

پگاه نقره ئیان 
معدل: 18.51

بهاره بهارلویی 
معدل:18.16

زهرا ایرانی حسن آبادی 
معدل:19.58

سیده صالحه واعظی 
معدل: 19.17

علی سبحانی
معدل: 18.91

علیرضا ضیاء
معدل: 19.91

مهسا اعتباریان 
معدل: 18.58
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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 خوراسگان )اصفهان( 
 به منظور بهره مندی از مهارت های دانشجویان در 
رش��ته ها و مقاطع مختلف دانش��گاهی اقدام به 

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

مراجعه کنند. 

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(

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

 مدیر اجرایی:  شهرام صانعی
 مدیر هنری:  زهرا دلپاک یگانه

 ویراستار: مجید كمالی
 نسخه الکترونیکی: رامین ساوج

 عکاس: احسان مسیبی، مجتبی كریمی زاده، منصور یقینی
 همکاران این شماره:  سید علیرضا صالحی، محمد حیدری، مهدی سلیمی

هوالباقی
رحلت جانگداز فقیه ربانی  و عالم صمدانی حضرت آیت 
اهلل حاج آقا محمد ربانی امام جمعه شهر خوراسگان را به 
بیت ش�ریف آن مرحوم و مردم مؤمن و عموم نمازگزاران 
 تس�لیت عرض نم�وده و با آرزوی علو درج�ات برای آن 
زن�ده یاد از پیش�گاه خداون�د کریم صب�ر و اجر جزیل 

بازماندگان را مسئلت می نماییم.
                       دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی 

             دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(

هوالباقی
جناب آقای دكتر احمد علی فروغی ، رئیس محترم دانشگاه

 با تأس�ف و تأثر فراوان ضایعه درگذش�ت ناگهانی و جانگداز جوان ناکام، ش�ادروان فرزاد کیانی را به 
حضور جنابعالی، خانواده و بس�تگان محترم تس�لیت عرض نموده از پیش�گاه خداوند کریم برای آن 

زنده یاد رحمت واسعه الهی و برای شما و عموم بازماندگان صبر و اجر جزیل مسألت می نماییم.

                                                                                               دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی 
                                                                                 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(

یک عکس، یک خاطره

 بللا عنایللت بلله  فرمایشللات مقللام معظللم رهبللری دربللاره برگللزاری 
گفتمللان های دانشللجویی و با همللت کانون گفتمان دانشللجویی،حوزه 
معاونت فرهنگيدانشللگاه آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان(، نشست 
آزاد دانشللجویی دربللاره مباحث زنان، در محل دانشللکده کشللاورزی با 

استقبال گسترده دانشجویان، برگزار شد.
این نشسللت آزاد دانشللجویي با موضوع » اشللتغال زنان در جامع امروز 
ایران« با حضور کارشناسللان موضوعي مرتبط،سرکار خانم دکتر تقی پور 
عضو هیئت علمی گروه مدیریت فرهنگی دانشللکده علوم تربیتی دانشگاه 
خوراسللگان و حاج آقا محمد زاده مسؤول دفتر فرهنگ و معارف اسامی 
دانشگاه خوراسللگان و مدرس دانشگاه وخانم جالي دبیر کانون گفتمان 

دانشجویي، برگزار شد.
در این نشسللت ابتدا کارشناسان با طرح بحث، توضیحاتي را درباره ابعاد 
گوناگون اشللتغال زنان ارائه کردند و سللپس جلسلله بلله صورت گفتمان 
و تبادل نظر میان دانشللجویان و کارشناسللان انجام شللد. کارشناسللان 
 به سللؤاالت دانشللجویان پاسللخ داده و جنبه های مختلف اشتغال زنان، 
نقش های زن و مرد، چالش ها، معایب و محاسن آن را از دیدگاه اسامی، 
جامعه شناسی و روان شناسی بیان کرده و در نهایت در انتهاي برنامه به 

جمع بندي و نتیجه گیري پرداختند.
در این جلسلله دو عنوان جزوات کوچک آموزشی و برگه هاي نظرسنجي 
ارزیابي کیفیت برگزاري و موضوع گفتمان میان دانشجویان توزیع شد که 
اغلب دانشجویان ضمن استقبال از این برنامه، خواهان تداوم برگزاري این 

گونه نشست ها به ویژه با موضوعات مرتبط با زنان، بودند. 
گفتني اسللت سلسله نشسللت های کانون گفتمان دانشللجویي زیر نظر 
مجموعه امور فرهنگی و فوق برنامه حوزه معاونت فرهنگي دانشللگاه آزاد 
اسامي واحد اصفهان)خوراسگان( هر دو هفته یکبار با مشارکت دانشجویان 
 و طرح موضوعات مهم و مربوط به جوانان در این واحد دانشگاهی برگزار 

مي شود.

برگزاری گفتمان دانشجویی با موضوع زنان


