
گل عزیز است، غنیمت 
شمریدش صحبت 

در فرهنگ ما فرا رسیدن بهار و آغاز سال 
ن��و تنها یک تحول مربوط به طبیعت و 
تغییر فصل به حساب نمی آید و طلوع 
بهار بهانه و مناسبت بسیار خوبی برای 
تح��والت درونی و تالش ب��رای بهاری 

شدن دل و جان و اندیشه هاست. 
س��الی گذاش��ت تا مجموعه دیگری بر 
 دی��وان تجارب م��ا افزوده ش��ود، چراغ 
را همان پرنورتر و چش��م و گوشمان به 
روی واقعیت های هس��تی بازتر شود و 
سال دیگری را در پیش داریم تا بتوانیم 
با تدبیر و امید از فرصت های آن حداکثر 
اس��تفاده را ببری��م و راهم��ان را بهتر 

بشناسیم و بهتر بپیماییم. 
 زندگ��ی هدفمن��د و عالمان��ه نی��از به 
برنام��ه ری��زی دارد آنه��ا ک��ه حت��ی 
برنام��ه روزی هم ندارن��د نمی توانند به 
هدف های مورد نظر دست یابند بنابراین 
بهترین هدیه ای که در آغاز این س��ال 
می توانیم به خودمان بدهیم این اس��ت 
که عهدنام��ه ای بین خود و خدا تهیه و 
امضاء کنیم. فهرستی از کارهای خوبی 
که می تواند سعادتمندی ما را تضمین 
و تامی��ن کند فراهم س��ازیم عملیاتی 
بودن آن را مورد توجه قرار دهیم. آن را 
اولویت بندی کنیم و در ادامه متعهد به 
اجرای آن باشیم. این فهرست می تواند 
در حوزه های مختلف زندگی ما فراگیر 
باش��د، بخش��ی که به اندیشه و زندگی 
معرفتی ما مربوط است برای برنامه های 
درس��ی و مطالعاتی و پژوهش��ی خود 
سازماندهی الزم را انجام دهیم. بخشی 
که مربوط به اخالق و رفتار ماس��ت در 
آن عرصه تالش کنیم. عهد ببندیم که 
خوش خلق��ی و خوش رفتاری خویش 
با مردم را توسعه دهیم، با پدر و مادر و 
سایر اعضای خانواده و فامیل و دوستان 
س��طح باالتری از احت��رام و کرامت را 
تعریف و  اج��را کنیم، به صاحبان حق 
بیشتر بپردازیم و آنان را بیشتر در نظر 
داشته باشیم، دروغ راحتی به مصلحت 
از صفحه گفتار و ذهن خود پاک کنیم 
و باور داش��ته باشیم باالترین مصلحت 
م��ا پرهیز از دروغ گویی اس��ت، غیبت 
و تهمت و س��خن چینی و بدگمانی و 
بداخالقی را کن��ار بگذاریم و... عمل به 
مجموع��ه ای از رفتارهایی که در اخالق 
اسالمی به آن توصیه مؤکد شده است. 
مهم این اس��ت که باور کنیم روح ما و 
فطرت ما ظرفیت کمال اخالقی را دارد 
ما برای بهتر شدن هم هیچ محدودیتی 
نداریم و ه��م تمام ابزاره��ای آن را در 
اختیار داریم. فقط کافی اس��ت تصمیم 
بگیریم، پیم��ان ببندی��م، اراده خود را 
فعال کنیم تا به احس��ن حال که نقطه 
عطف مناجات های ما در تحویل س��ال 
اس��ت برس��یم. حتی اگر بیست درصد 
احوال ما متاثر از چنین برنامه ای ش��ود 
گام بلندی برای رسیدن به سعادتمندی 

و تعالی روحی محسوب می شود. 
فرا رس��یدن بهار، رستاخیز گل و سبزه 
و ش��کوفه و طلوع س��ال جدید بر همه 
اعض��ای محترم هیات علم��ی، مدیران 
و کارکنان تالش��گر دانشجویان عزیز و 
خانواده های محترم همه شما بزرگواران 

مبارک باد.

http://nasim.khuisf.ac.ir

نخست وزیر اوگاندا در دیدار با دکتر فروغی:

ظرفیت های واحد اصفهان)خوراسگان( در تولید 
علم و محصوالت دانش بنیان کم نظیر است

نشریه داخلی روابط عمومی | دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( |دوره جدید |  شماره بیستم  |اسفند ماه 1392 | 16 صفحه | 300 تومان 

 صفحه 3

  دکتر احمد علی فروغی ابری/مدیر مسوول

تجلیل از برگزیدگان دانشکده 
پرستاری و مامایی

آیین بزرگداشت روز مهندسی 
در دانشگاه

 صفحه10 صفحه3 صفحه6 صفحه4

بازدید رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
استان، از واحد اصفهان)خوراسگان(

درج گزارش پژوهشی 
محقق واحد اصفهان در

 Agricell Report آمریکا

مقام معظم رهبری:
نوروز، فرصتی است تا انسان به اصالح امور روحی خود بپردازد. تحویل هر سال جدید 
شمسی - که با نوعی تحول در عالم طبیعت مصادف می باشد - فرصتی است تا انسان 

به تحول درونی و اصالح امور روحی، معنوی، فکری و مادی خود بپردازد. این دعای 
شریفی که به ما تعلیم داده اند تا در آغاز سال بخوانیم، درس همین تحول است. 

در این دعا، از خدای متعال درخواست می کنیم که در حال و وضعیت روحی و 
نفسانی ما، تحول و دگرگونی مبارکی را ایجاد کند...
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ساقیا آمدن عید مبارک بادت                آن مواعید که کردی نرود از یادت

موج طرب و عشق نهان است رد اين باغ         صد جلوه خورشيد عيان است رد اين باغ
هر ربگ ردختي كه رد آغوش بهار است                                                   سر دفتر صاحبنظران است رد اين باغ
گر چشم بصيرت هب جهان باز نمايي               هر غنچه ز توحيد زبان است رد اين باغ

آافق رپ از سفره رپ فيض  الهي است                 گل نيز ز آتش نفسان است رد اين باغ
اين دامن صحرا كه رد آن جوش بهار است          سرزنده و شاداب از آن است رد اين باغ

هر جا نگري جلوه انوار الهي است               بس شور و نشاط و هيجان است رد اين باغ
كوه و رد و دشت و گل و صحرا هب تجلي است          چون باد صبا مشك فشان است رد اين باغ

اين خون شقايق كه هب اين رگ رگ خاك است                                            رب سرو گل و الله نشان است رد اين باغ
با اين همه شور و هيجان رد دل اين خاك            پيوسته بهار است و خزان است رد اين باغ

خاموش شهيرا كه رد اين گلشن هستي                    بلبل هب چمن نغمه زانن است رد اين باغ
صطفي اهدوي  )شهير اصفهاني( استاد م       

معجزه خاك
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نخس��ت وزیر اوگاندا در دیدار با هیاتی از دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد اصفهان، خواهان گسترش روابط فی مابین دانشگاه و کشور 

متبوعش شد.
در این دیدار که با دعوت سفیر اوگاندا و در محل سفارت جمهوری 
اوگاندا در تهران برگزار شد، احمدعلی فروغی، رییس دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( ضمن ابراز خرسندی از دیدار 
با نخست وزیر اوگاندا، به ظرفیت ها و توانایی های باالی دانشگاه 
در زمینه تولید علم و محصوالت دانش بنیان اشاره کرد و کیفیت 
باالی آموزشی و تربیت دانش آموختگان متخصص و متعهد را از 

ویژگی های برجسته واحد اصفهان دانست. 
در دی��دار رس��می بی��ن دو هی��ات ایران��ی و اوگاندای��ی، ادوارد 
س��کاندی، نخس��ت وزیر جمهوری اوگاندا با ک��م نظیر خواندن 
ظرفی��ت ه��ای واح��د اصفه��ان در تولی��د عل��م و محصوالت 
تج��اری  و  علم��ی  رواب��ط  افزای��ش  بنیان،خواه��ان   دان��ش 

بین دانشگاه آزاد اصفهان و کشور متبوعش شد. 
در این نشست که با حضور معاون پژوهش و فناوری و مدیر حراست 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( و همچنین مدیران 

شرکت های دانش بنیان »آُرن« و »زیما«، برگزار شد.
 کیانی، مدیر عامل ش��رکت دانش بنی��ان آُرن، ضمن اعالم ثبت 

یک شرکت دانش بنیان با مش��ارکت دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( در کامپاال، به راه اندازی کلینیک دندانپزشکی 
و تشریح فعالیت های درمانی و آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( در اوگاندا پرداخت.
کیانی با طرح موضوع درخواست کشور اوگاندا برای انجام فعالیت 
های زراعی و کش��اورزی در مس��احت باال در آن کشور، خواستار 
تس��ریع در نهایی کردن و همراهی بیش��تر دولت اوگاندا در این 

خصوص شد. 
گفتن��ی اس��ت ای��ن دی��دار در راس��تای ت��داوم فعالی��ت های 
مش��ترک دو طرف به منظور توس��عه فعالیت های دانش بنیان 
 در آفریقای ش��رقی اس��ت و اولین نشس��ت تخصصی بررس��ی 
فرصت های بازار و س��رمایه گذاری دانش بنیان در ش��رق آفریقا 
)اوگاندا � کنیا( با مش��ارکت و حضور س��فرا و مقامات کشورهای 
اوگاندا و کنیا، در آذرماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

اصفهان)خوراسگان( برگزار شده بود.

نخست وزیر اوگاندا در دیدار با دکتر فروغی:

ظرفیت های واحد اصفهان در تولید علم و محصوالت دانش بنیان کم نظیر است

دکتر احمد علی فروغی رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
واح��د اصفه��ان )خوراس��گان( به اتف��اق مهندس 
منصور حس��ن زاده، مدیر کل ام��ور اداری و آقای 
اصغ��ر عالمیان مدیر دفتر رواب��ط عمومی و اطالع 
رسانی واحد از گنجینه ادبی استاد شهیر اصفهانی 

واقع در منزل شخصی ایشان بازدید کردند. 
در ای��ن گنجینه که حاصل عمر ارزش��مند ادبی و 
فرهنگی استاد است، 24 عنوان کتاب در زمینه های 

مختلف نگه داری می شود. شماره صفحات برخی از 
آنها از 500 فراتر رفته است از جمله گنجینه شعر 
و ادب فارس��ی )از رودکی ت��ا پروین(، اصطالحات 
فلس��فه و عرف��ان در ش��عر و ادب ای��ران، یاد نامه 
بانو مجتهده امین، نازک خیالی های صائب، س��یر 
فلس��فه و عرفان در ش��عر و ادب ای��ران، دریچه ای 
پرنور، دریچه ای بر ش��عر و ادب فارسی، چهره های 
 درخش��ان ش��عر و ادب فارس��ی، گوهر اندیش��ه، 

گل ب��اغ آش��نایی، از هر چمن گلی، اصول س��خن 
س��رایی، س��خن س��رایان اس��تان اصفهان، تذکره 

شعرای استان اصفهان، گلچین اندیشه ها و...
به گفته استاد مصطفی هادوی، تاکنون چهار دیوان 
شعر از مجموعه اشعار ایشان به چاپ رسیده است. 
خدم��ات  از  فروغ��ی  دکت��ر  دی��دار،  ای��ن   در 
خس��تگی ناپذیر و ارزشمند اس��تاد شهیر اصفهانی 
تقدیر و تش��کر کرد و با آرزوی سالمت و طول عمر 

ب��رای وی، ابراز امیدواری کرد که همچنان ش��اهد 
تولید و نشر آثار بیشتری از ایشان باشیم. 

اس��تاد هادوی نیز با قدردان��ی از رییس این واحد 
دانش��گاهی و دو نف��ر از مدیران دانش��گاه که وی 
را م��ورد تفق��د خوی��ش ق��رار دادند گف��ت: این 
حمایت ه��ا و دلگرمی ه��ا انگیزه اهل قل��م را برای 
 تولید بیش��تر محتوای فرهنگی درکش��ور بیش��تر 

می کند. 

بازدید دکتر فروغی از گنجینه ادبی استاد شهیر اصفهانی 

دکت��ر امراللهی نماینده تمام االختیار رئیس دانش��گاه آزاد 
اس��المی در اس��تان های اصفهان، یزد و سمنان با حضور در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( از بخش های 

مختلف این واحد بازدید کرد.
وی ابت��دا با حضور در پژوهش��کده دانش��گاه ضمن بازدید 
و آش��نایی با بخش ه��ای مختلف آن در جری��ان طرح ها و 
پروژه های تحقیقاتی دانش��گاه ق��رار گرفت.نماینده رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی با ابراز خرسندی از پروژه های در دست 
اقدام واحد اصفهان، آمادگی خود را برای حمایت از پروژه های 
مذکور اعالم داشت. آقای امراللهی در بازدید از پروژه تبدیل 

فتوسنتز گندم به C4 گفت: 

اینجانب ب��ا توجه به ارتباطات خوبی که با مراکز تحقیقاتی 
کشاورزی کشور دارم آمادگی خود را برای هر نوع کمک الزم 

در جهت تشریع در تحقیق این پروژه اعالم می کنم. 
حضور در دانشکده و کلینیک دندانپزشکی دانشگاه و بازدید 
از بخش های مختل��ف آن و آگاهی از فعالیت ها و رتبه هایی 
که دانشجویان این دانشکده طی سال های متمادی به دست 
آورده اند از دیگر برنامه های دکتر امراللهی بود. ایشان با تقدیر 
از تالش های ارزش��مند دکتر فروغ��ی رئیس واحد اصفهان 
)خوراس��گان( و همه دست اندرکاران، فعالیت های دانشکده 
دندانپزشکی این واحد دانشگاهی را در سطح کشور کم نظیر 

ارزیابی کرد. 

بازدید نماینده تام االختیار رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
در استان از واحد اصفهان )خوراسگان(

توسط تیم بتن واحد اصفهان:
کسب رتبه های برتر در اولین دوره مسابقات 

دانشجویی بتن نور 
تیم بتن دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در 
اولین دوره مس��ابقه بتن دانش��جویی نور، موفق به کسب 3 

عنوان برتر شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراس��گان( با اعالم این خبر افزود: تیم بتن دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در اولین دوره مسابقات 
بتن دانش��جویی به میزبانی دانش��گاه آزاد اس��المی استان 
مازندران و شهرس��تان نور، موفق به کسب 3 عنوان برتری 

گردید.
نجفی اظهار داش��ت: در این مسابقات که با حضور تیم های 
برتر کش��ور از استانهای تهران، تبریز، اصفهان و دیگر نقاط 
کش��ور برگزار شد، 20 تیم شرکت کننده به رقابت دشوار و 
تنگاتنگ با یکدیگر برای کسب مقام پرداختند که در پایان 
تیم دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 3 مقام 
برتر شامل 2 مقام دومی و 1 مقام سومی را از آن خود کرد.

مع��اون پژوهش و فن��اوری دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( گفت: در این مسابقات، تیم دانشگاه 

غی��ر انتفاعی صدرا تهران موفق به کس��ب مقام اول و تیم 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد باس��منج تبریز پس از واحد 

اصفهان)خوراسگان( موفق به کسب مقام چهارم شدند.
وی افزود: در این دوره از مس��ابقات تیم بتن س��امان واحد 
اصفهان)خوراس��گان(، به سرپرس��تی احمد غیاث و با س��ر 
گروهی س��عید نریمانی در اس��تعداد 3 گروه در مس��ابقات 
حضور یافته، موفق به کس��ب مقام شدند که البته از لحاظ 
مقاومت، رکورد مقاومت را نیز توانس��تند به خود اختصاص 

دهند.
نجفی با بیان اینک��ه این تیم با برنامه ریزی صورت گرفته، 
خود را برای مس��ابقات ملی انجمن بتن)ICI( س��ال آینده 
آماده می کند، خاطر نشان کرد: اعضای تیم شرکت کننده 
در مس��ابقات دانش��جویی ن��ور، عبارتند از: احم��د غیاث، 
سرپرست تیم، س��عید نریمانی، سر گروه، فراز پور بی آزار، 
س��ید رسول آبدار، علی افیونیان و رضا عزیزی اعضای تیم، 
ک��ه امیدواریم ب��ا تالش این عزی��زان،  بتوانی��م افتخارات 

دیگری را برای دانشگاه کسب کنیم.
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نسیمدانشگاههمچنانمیبالد
نس��یم دانش��گاه نام آشنایی اس��ت که تا قبل از سال 91 
به صورت گاهنامه وقایع مهم دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان )خوراسگان( را پوشش می داد، ولی از تیر ماه سال 
91 با رویکرد اطالع رسانی، گزارش گیری و مستند سازی 
فعالیت های این واحد دانش��گاهی، کار مس��تمر خود را به 
صورت ماهنامه آغاز کرد و به عنوان یک نش��ریه حرفه ای 
خیلی زود جای خود را در میان مدیران، کارکنان، اعضای 

هیات علمی و دانشجویان باز کرد. 
اکنون در پایان س��ال 92 بیس��تمین ش��ماره این نشریه 
انتش��ار یافت، یعنی آنکه در دوره جدید، نظم انتش��ار آن 
حفظ ش��ده و حتی یک ش��ماره از آن ه��م دچار تعطیلی 
نشده است در حالی که متناسب با کمیت و کیفیت کاری 
که ارائ��ه می دهد از س��ازمان مطبوعات��ی الزم برخوردار 
نیس��ت. در س��ال 91 مهندس منصور حس��ن زاده که به 
طور  توامان سمت های مدیر کلی امور  اداری و سرپرستی 
روابط عمومی  دانش��گاه آزاد اس��المی را برعهده داشت، 
تیمی تحت عنوان هیات تحریریه متش��کل از نمایندگان 
هر یک از حوزه معاونت های دانش��گاه تشکیل داد و خود 

مدیریت کار را بر عهده گرفت. حمایت بی دریغ رییس 
و هیات رییسه دانشگاه نیز سرمایه ای ارزشمند برای 
تولد این نش��ریه بود. جلس��ات منظم و تالش برای 
تامین محتوای مناس��ب، صفح��ه آرایی مطلوب و 
چاپ با کیفیت، از ویژگی های آغازین سال انتشار 
این نش��ریه بود. بهره مندی از یک تیم حرفه ای و 
س��ردبیری که صاحب ذوق و قلم بود، س��بب شد 
تا فضای آماتوری حاکم بر نش��ریات دانش��گاهی 
به فضای��ی حرفه ای و قابل قبول تبدیل ش��ود. به 

طوری که درجه حرفه ای این نشریه در حال حاضر 
تقریباً از همه نشریات دانشگاهی کشور فراتر رفته و از 

این جهت حتی از نش��ریات عمومی استان اصفهان نیز 
وضعیت بهتری پیدا کرده است. 

گاهی نظراتی از برخی مخاطبان و خوانندگان که بیش��تر 
می خواهند بی عالقگ��ی خود به مطالعه را توجیه کنند تا 
حرف عالمانه ای زده باشند، ذهن ما را می آزرد و اینکه این 

نشریه خواننده ندارد، پول دانشگاه هدر می رود و...
ای��ن دوس��تان اط��الع ندارند که انتش��ار نش��ریه یکی از 
ش��اخص های توس��عه یافتگی اس��ت. ثانیاً در کشورهایی 
ک��ه از باالترین توان و امکان فض��ای مجازی برخوردارند، 
ش��مارگان نش��ریات حتی به حدود 5 میلیون هم رسیده 
اس��ت که می توان به کش��ورهایی مانند: چی��ن و ژاپن و 
برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد، در حالی که باالترین 
ش��مارگان نشریات در کشور ما رقمی بسیار نازل را نشان 
می ده��د ضمن آنکه در موضوع ش��مارگان کتاب ها نیز ما 

با چنین معضلی مواجه هس��تیم و تیراژ متوسط کتاب در 
ایران به حدود 3 هزار نس��خه می رسد که بسیار اسف بار 

است. 
این مس��ائل متوجه تولید کنندگان و ناش��ران کتاب ها و 
نش��ریات نیست، بلکه بیشتر به مخاطبان و خوانندگان باز 
می گردد. اینکه فرهنگ مطالعه در کشور ما ضعیف است، 
نی��از به مطالعه را حس و باور نکرده ایم و به جای حل این 
درد مهل��ک، همواره به دنبال پاک کردن صورت مس��اله 
هستیم. ضمن آنکه اطالع رسانی تنها یکی از راهبردهای 
نشریه نس��یم دانشگاه است. این نش��ریه دو رسالت دیگر 
را ه��م دنبال می کند. یکی گ��زارش گیری که برای اولین 
بار در تاریخ دانش��گاه از همه بخش های دانش��گاه گزارش 
کامل گرفته ای��م در حالی که تا پیش از این، تنها نامی از 
آن ها می دانس��تیم و دیگری، مس��تند سازی فعالیت های 

دانش��گاهی در ای��ن س��طح با س��ابقه ای 27 س��اله باید 
مجموع��ه ه��ای متع��ددی از فعالیت ه��ا، افتخ��ارات و 
دس��تاوردهای گذشته خود را تدوین می کرد که متاسفانه 
این مهم اتفاق نیفتاده است، ولی از دو سال پیش تاکنون 
همه فعالیت های مهم دانش��گاه در نش��ریه نسیم دانشگاه 
مستند شده و مدارک استنادی آن به کتابخانه های معتبر، 
ملی ایران، مجلس شورای اسالمی و دانشگاه تهران ارسال 
و نمایه ش��ده تا از سراس��ر جهان قابل دسترس باشد. که 
همین موضوع بس��یار کم سابقه افتخار دیگری برای واحد 

اصفهان )خوراسگان( به شمار می آید. 
امروز نسیم دانش��گاه به همه بخش های علمی، آموزشی، 
فرهنگ��ی و عمرانی دانش��گاه و ذهن و ضمیر اس��تادان و 
مدیران پل زده اس��ت، نس��یم دانش��گاه در سراسر کشور 
ویترینی برای ارائه و عرضه فعالیت ها و دس��تاوردهای این 

واحد دانشگاهی شده است. 
نسیم دانشگاه به تمامی دانشگاه های آزاد در سطح کشور 

و دانشگاه های بزرگ دولتی ارسال می شود. 
نس��یم دانشگاه، دارای آرشیو مجلد یک ساله است و برای 
هم��ه مدیران، کارکنان و پژوهش��گران قابل دس��ترس و 

استفاده است. 
نسیم دانشگاه، چشم بیداری است که برنامه های گوناگون 
دانش��گاه را رصد می کند و ب��ه معرفی آن در محضر افکار 
عموم��ی می پردازد و به تمام معنی نش��ریه ای اس��ت که 
رسالت خود را به درستی انجام می دهد. سال 93، سومین 
سال انتشار مس��تمر نسیم دانشگاه است و با فرهنگی که 
ایجاد کرده، نشریاتی که در سطح کشور اخبار دانشگاه ها 
را پوش��ش می دهند، نمی توانند ادع��ا کنند که مجموعه 
اخبار و گزارش��ات این واحد دانش��گاهی را با این وسعت 
منعکس می کنند. ما دیگر به اندازه یک س��تون یا بخشی 
از یک نیم صفح��ه مطلب نداریم، ما ظرفیتی بیش از 16 
صفحه مطل��ب حرفه ای داریم که جز یک نش��ریه 
 حرف��ه ای تم��ام عی��ار نم��ی توان��د آن را گزارش 

کند. 
نش��ریه نس��یم دانش��گاه از س��ال 92 و به دنبال 
انتص��اب آق��ای اصغر عالمی��ان به عن��وان مدیر 
دفتر روابط عمومی و اطالع رس��انی دانش��گاه با 
س��ردبیری ایشان انتشار یافته اس��ت و در واقع 
مدیری دیگر را تجربه کرده اس��ت. در این مدت 
حجم اخبار و گزارش ه��ای بخش های مختلف به 
نحو چش��مگیری افزایش یافته و جنبه خبری آن 
تقویت شده اس��ت. الزم است در این فرصت، برای 
تأمین لوازم حرفه ای نشریه فعالیت کنیم. از مالحظات 
غیر حرفه ای پرهیز کرده و جایگاه نش��ریه را در 
بین مخاطبان تقویت کنیم و رسالت نشریه را به 
هر جا که الزم است بشناسیم. پوشش خبرنگاری 
خ��ود را تقویت کنیم. از ظرفیت های اس��اتید هیات 
علمی، نشاط و تحرک دانش��جویان، مدیریت و هدایت 
مس��ؤوالن دانش��گاه، تجربه و کارکنان بیشترین بهره را 

ببریم. 
نسیم دانشگاه هنوز فرصت های زیادی برای کار بیشتر 
و رش��د کیفی  دارد. از نظر محتوی و ش��کل، زمینه های 
بهتر ش��دن ب��رای آن فراهم اس��ت. ب��رای تغییر، اصالح 
فرهن��گ و رفت��ار مطالعاتی مخاطب��ان می تواند گام های 
ارزش��مندی بردارد و اگر حمایت های مس��ؤوالن دانشگاه 
 چ��ون گذش��ته از این نش��ریه ادام��ه یابد، ب��دون تردید 
نسیم دانشگاه در عرصه مطبوعات کشور همچنان می بالد 

و ارزش های خود را به ثبوت می رساند.

تجلیل از برگزیدگان دانشکده پرستاری و مامایی
همزمان با س��الروز خجس��ته میالد حضرت زینب )س( و 
روز پرس��تار، انجمن علمی دانشکده پرستاری با همکاری 
دانشکده پرس��تاری و مامایی و معاونت فرهنگی دانشگاه، 
مراس��می را در بزرگداش��ت این روز مب��ارک و تجلیل از 

برگزیدگان دانشکده برگزار کرد. 

در این آیین که با حضور جمعی از مس��ؤوالن دانش��گاه و 
دانشکده، اعضای هیات علمی و تعداد زیادی از دانشجویان 
در محل سالن همایش های بین المللی دانشگاه برگزار شد.
پ��س از قرائت قرآن و پخش س��رود جمهوری اس��المی، 
برنامه های��ی نظی��ر پخ��ش نماهنگ��ی از روز پرس��تار و 

گزیده ای از س��خنان بزرگان اس��الم و ایران در تجلیل ا ز 
مقام پرستاری، س��خنرانی رییس دانشکده، دکتر ناجی و 
همچنین مدیر گروه پرستاری دانشکده، آقای عبدیزدان و 

اجرای برنامه های تأتر و موسیقی سنتی اجرا شد. 
پای��ان بخ��ش این مراس��م، تجلی��ل از پرس��تاران نمونه، 

دانش��جویان برت��ر و دانش��جویان فع��ال در انجمن علمی 
بود که به هر یک از آنان تندیس ویژه و جایزه ای توس��ط 
دکتر اس��ماعیلی، معاون فرهنگی دانش��گاه، دکتر ناجی، 
 رییس دانش��کده و تنی چند از استادان پیش کسوت اهدا 

شد.
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به منظور توسعه همکاری ها و استفاده از ظرفیت های متقابل طرفین، 
جلسه مشترک دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( با 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
در این جلس��ه، ابتدا فروغی ریاس��ت دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراسگان(، با ارائه تحلیلی از وضعیت دانشگاههای کشور 
و پذیرش و آمار دانش��جو در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، نقش 
انقالب اس��المی و نی��ز دانش��گاه آزاد اس��المی را در ایجاد عدالت 
آموزش��ی و توس��عه آموزش عالی به اقصی نقاط کش��ور و پرورش 

نیروهای متخصص مورد نیاز کشور، تبیین نمود.
فروغی گفت: در س��ال 1361، تنها 40 دانشگاه در کشور داشتیم و 
ظرفیت پذیرش دانشجو در دانش��گاههای کشور بسیار محدود بود 
و کش��ور تنها 160 هزار دانش��جو داشت اما با تأسیس دانشگاه آزاد 
اس��المی و توسعه واحدهای آن در سراسر کشور و البته ایجاد دیگر 
دانش��گاهها، امروز بیش از 1200 دانش��گاه اعم از دولتی، آزاد، پیام 
نور و غیر انتفاعی داریم و برابر آمارهای معتبر، دانش��گاههای کشور 
در س��ال 2011، بیش از 3500000 دانشجو داشته اند که این رقم 

در سالهای اخیر رشد داشته است. 
دبیر هیأت امنای دانش��گاه آزاد اسالمی اصفهان، با اشاره به برخی 
فعالیتهای مهم تحقیقاتی واحد اصفهان)خوراس��گان( اظهار داشت: 
از میان 18 دانشکده دندانپزشکی که در ایران به فعالیت مشغولند، 

دانش��جویان دانش��کده دندانپزش��کی دانشگاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراس��گان(، بیش از 15 سال اس��ت که در آزمون جامع 
دندانپزش��کی کشور � که توس��ط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی برگزار می گردد � رتبه اول را کسب می کنند.
در ای��ن جلس��ه � که با حضور نجف��ی، معاون پژوه��ش و فناوری، 
عالمیان مدیر روابط عمومی، معادی، دبیر اجرایی و اعتمادی رئیس 

دبیرخانه  اولین س��مپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی، برگزار 
شد � کسائیان رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با ابراز خرسندی 
از جلس��ه برگزار ش��ده گفت: طبق اطالعی که داریم دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان )خوراس��گان( در بحث تحقیقات و پژوهش 

پیشتاز واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی کشور است.
کس��ائیان افزود: با توجه به قابلیتهای تحقیقاتی موجود در دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد اصفهان )خوراس��گان(، جای این دانش��گاه در 
کمیسیونهای تخصصی اتاق، از جمله کمیسیون آموزش، کمیسیون 
پژوه��ش و .... خالی اس��ت و الزم اس��ت تع��دادی از محققین آن 

دانشگاه در این کمیسیون ها عضو باشند.
کس��ائیان در ادامه توضیحات معادی، دبیر اجرایی اولین سمپوزیوم 
بین المللی گردشگری ورزشی کش��ور، با اعالم حمایت از برگزاری 
ای��ن س��مپوزیوم در اصفهان و به محوریت دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد اصفهان )خوراس��گان(، آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی اس��تان را برای هر گونه همکاری و مساعدت و دخیل 
نمودن اتاق بازرگانی کش��ورهای دیگر در برگزاری این رویداد مهم 

را مورد تأکید قرار داد.
در ادامه این نشست، ضرورت انعقاد تفاهم نامه ای مشترک بمنظور 
تعیین محورهای همکاری دانشگاه و اتاق میان طرفین، مورد توافق 

قرار گرفت.

به منظور توسعه همکاری ها صورت گرفت:

جلسه مشترک واحد اصفهان با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

تجهیزات  و  امکانات  از  گیری  بهره  با 
آزاد  دانشگاه  پژوهشکده  آزمایشگاهی 
اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی 
خواهیم توانست بسیاری از آزمون های 
فنی استاندارد را در خود استان انجام 
دهیم و این فرصت، اداره کل استاندارد 
استان را از ارسال بسیاری از آزمون ها به 

خارج استان، بی نیاز خواهد نمود.
این  اعالم  با  شفیعي  غالمحسین   
از  که  بازدیدی  طی  افزود:  مطلب 
پژوهشکده دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( داشتیم، تجهیزات 
و  آزمایشگاهی  پیشرفته  وسایل  و 
دانش فنی محققین این دانشگاه، بستر 
مناسبی را بمنظور همکاریهای علمی 
ارجاع  امکان  و  مشترک  تحقیقاتی  و 
بسیاری از آزمونهای فنی را � که نمونه 
وجود  اصفهان  در  آن  آزمایشگاههای 
ندارد و آنها را معموال به تهران و خارج 
استان می فرستیم �  به این دانشگاه، 

فراهم خواهد ساخت.
با  اصفهان  استان  استاندارد  مدیرکل 
بیان اینکه تا کنون 23000 استاندارد 
اظهار  است،  شده  تدوین  کشور  در 
داشت: یکی از طرح های مهم سازمان 
استاندارد کشور، طرح »تجا« یا همان 
که  است  استانداردها«  جامع  »توسعه 
آذربایجان  استانهای  خصوص  این  در 
شرقی و خوزستان با تدوین بیشترین 
استانداردها، در کشور در رتبه اول و دوم 
قرار دارند، در حالی که استان اصفهان 
برغم آنکه، اولین استان صنعتی کشور 
بوده و بیش از 10 هزار واحد صنعتی 
دارد، سهم ناچیزی را از این موضوع، به 

خود اختصاص داده است.
دانشگاه  اینکه  بر  تأکید  با  شفیعي 
تدوین  در  تواند  می  اسالمی  آزاد 
استانداردها، نقش بسیار موثری داشته 
باشد، افزود: دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
دانش  داشتن  با  اصفهان)خوراسگان( 
فنی روز و تجهیزات خود می تواند یاری 
گر مهمی برای اداره کل استاندارد استان 
مرتبه  با  علمی  هیأت  اعضای  و  باشد 
استادی )و یا با مرتبه دانشیاری به شرط 
تحقق برخی شرایط(، می توانند سرگروه 

تدوین استانداردها باشند.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان اظهار 
تولید  مهم  خالهای  از  یکی  داشت: 
صنعت  میان  ارتباط  عدم  ایران،  در 
با  صنایع  ارتباط  اگر  است،  دانشگاه  و 
برقرار  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاهها 
شود ضمن کاهش جدی در هزینه های 
تولید، دانشگاه می تواند در رفع نیاز به 
کمک  نیز،  صنعتی  واحدهای  توسعه 

کند. 
گفتنی است در ابتدای این جلسه که 
آزاد  دانشگاه  ریاست  فروغی،  با حضور 
اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی 
فناوری،  و  پژوهش  معاون  نجفی، 
گروه  مدیر  پژوهشکده،  مدیر  قیصری، 
و  غذایی  صنایع  اساتید  از  تعدادی  و 
عالمیان مدیر روابط عمومی برگزار شد، 
با  اصفهان)خوراسگان(،  واحد  رئیس 
ارائه توضیحاتی، فعالیتهای تحقیقاتی و 

علمی دانشگاه را تبیین نمود. 
ضمن  طرفین  نشست،  این  پایان  در 
ضروری دانستن تداوم اینگونه جلسات، 
بر انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک 
جهت  دانشگاه  نمایندگان  معرفی  و 
عضویت در کارگروههای تخصصی اداره 

کل استاندارد استان، تأکید نمودند.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان:
تجهیزات آزمایشگاهی 

واحد اصفهان، استان را از 
آزمونهای فنی استاندارد 

بی نیاز می کند 

اولین »آزمایشگاه دابل هاپلوئیدی« 
کش��ور و اولین »مرک��ز تحقیق�ات 
بذر« دانشگاه آزاد اسالمی، در واحد 

اصفهان )خوراسگان( افتتاح شد.
احمدعلی فروغی، رئیس دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( 
ب��ا اعالم ای��ن خبر اف��زود: با تالش 
محققی��ن ای��ن دانش��گاه و بمنظور 
تولید بذر هیبری��د)F1( محصوالت 
جالی��زی و تجاری س��ازی نتایج آن 
از طریق ایجاد ش��رکت های دانش 
بنی��ان ب��رای اولی��ن ب��ار در ایران، 
اولین »آزمایشگاه دابل هاپلوئیدی« 

کشور و اولین »مرکز تحقیقات بذر« دانشگاه آزاد 
اس��المی، در واحد اصفهان)خوراسگان(، آغاز بکار 

کرد.
فروغی با بیان اینکه پ��روژه مهم علمی تولید بذر 
هیبری��د)F1( محصوالت جالی��زی، از مهمترین 
پروژه های تحقیقاتی کش��ور محس��وب می شود 
گفت: این اقدام پژوهش��ی از چند س��ال پیش با 
تالش محققین و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( و همکاری وزارت جهاد 
کش��اورزی، آغاز شده و تاکنون نتایج مطلوبی نیز 

حاصل شده است.
فروغی، بزرگترین چالش جوامع انس��انی امروز را، 
آب و غذا دانس��ت و اذعان داش��ت: برای انجام هر 
کاری زحمات، تالش ها، هزینه ها، نیروی انسانی 
و عمر انس��ان اس��تفاده می ش��ود و بعضا نتیجه 
نم��ی گیریم، گاهی به کار بردن جس��ارت و خطر 
پذیری، چاش��نی انجام کار اس��ت، بکارگیری علم 
مدیری��ت و کاربردی کردن عل��م و دانش در یک 
فضای رقابت، برای تولید، نیاز اس��ت و جهت ثمر 
بخ��ش بودن نتای��ج، باید تصمیمات، مش��ارکتی 
و گروهی باش��د تا نتیجه بخ��ش گردد.وی ضمن 
اش��اره به برخی س��خنان و کلمات گهربار موالی 
متقی��ان امام علی)ع( بر ض��رورت تالش علمی و 
تقوی��ت دان��ش درون زا در کش��ور تأکید نمود و 
گفت: امیرالمؤمنین علی)ع( به ما یاد داده اند که؛ 
حکمت و دانش زینت مومن است و یا پیامبر)ص( 

فرم��وده ان��د؛ دانش را ی��اد بگیرید ول��و آنکه در 
چین)مسافت های خیلی دور( باشد.

واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  رئی��س 
اصفهان)خوراس��گان( ب��ا این توضیح که س��االنه 
صدها میلیون دالر از منابع ارزی کش��ور بمنظور 
خرید ب��ذر هیبریدی محص��والت جالیزی، مانند 
خی��ار و گوج��ه، از کش��ور خارج می ش��ود و در 
جهان تنها هفت کشور تولید کننده بذر هیبریدی 
وج��ود دارد � که با ی��اری خداوند متعال ایران به 
عنوان هشتمین کشور به این جمع پیوسته است 
� اظهار داش��ت: پژوهش��گران بخش کش��اورزی 
واحد اصفهان)خوراس��گان(، با مسؤولیت پذیری و 
احساس وظیفه ملی در این خصوص، تالش زیادی 
را از چند س��ال پیش آغاز نموده اند و امروز شاهد 
به ثمر رسیدن تالش این عزیزان در برخی زمینه 
ها هستیم و برای توسعه کار و تجاری سازی تولید 
ب��ذر هیبریدی، »آزمایش��گاه دابل هاپلوئیدی«  و 
»مرکز تحقیقات بذر« را برای ادامه کار، راه اندازی 
نموده ایم.در ابتدای آئین افتتاح »آزمایشگاه دابل 
هاپلوئیدی« و »مرکز تحقیقات بذر« در جلسه ای 
که با حضور فروغی، رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان(، ناطقی مدیرکل برنامه 
ریزی و بودجه استان، محسن زاده کرمانی، معاون 
بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کش��اورزی 
استان، نجفی معاون پژوهش و فناوری، مرتضایی 
نژاد رئیس دانش��کده کش��اورزی، اقت��داری مدیر 

تولید پروژه بذر و جمعی از همکاران برگزار ش��د، 
اقتداری، مدیر تولید پ��روژه تولید بذر هیبریدی، 
توضیح��ات کاملی را در خص��وص این پروژه ارائه 

داد.
اقتداری با ارائه گزارش��ی از وضعیت تولید بذر در 
دنیا و اش��اره به کیفیت و آمار مصرف محصوالت 
جالیزی در جهان و مقایسه آن با ایران، بر ضرورت 
توسعه و سرعت بخش��ی به تولید علم و کاربردی 
کردن نتایج آن در دانشگاههای داخل تأکید نموده 
و عنوان کرد: تمام بذر اصالح شده مصرفی کشور، 
وارداتی است و تولید بذر در کشور عالوه بر مقرون 
ب��ه صرفه بودن، باعث خودکفای��ی و جلوگیری از 
خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور می گردد. 
اقت��داری افزود: این طرح ب��ا هدف اصالح و تولید 
انب��وه ب��ذر هیبری��د در ای��ران ص��ورت گرفته و 
آزمایش��گاه دابل هاپلویید دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراس��گان(، اولین آزمایش��گاهی 
است که در ایران، تولید بذرهای دابل هاپلوئیدی 

را انجام پذیر می کند. 
ایش��ان با بیان اینکه ایران، س��ومین کشور تولید 
کنن��ده خیار در جهان اس��ت، افزود: ب��ا توجه به 
این موضوع، تولید کنن��دگان محصوالت جالیزی 
و س��یفی، بذرهای تولیدی این طرح را خریداری 
خواهن��د نمود و کش��ور ب��ه حول و ق��وه الهی از 
واردات بذر هیبریدی بی نیاز خواهد شد.محس��ن 
زاده کرمانی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 

جهاد کشاورزی استان، با اشاره به 
س��خنان مقام معظ��م رهبری که 
ش��رکت های دانش بنی��ان، نجات 
دهنده اقتصاد کشور هستند، گفت: 
در در ش��رکت های دان��ش بنیان 
مرتبط با این طرح، حدود 120 نفر 
به طور مس��تقیم و در آینده برای 
برنامه ای هش��ت س��اله، قریب به 
1000 نفر اشتغال خواهند داشت.

وی با ارائه توضیحاتی در خصوص 
معض��ل آب در اس��تان اصفه��ان، 
اظهار داشت: از سال 1384 به بعد 
2/4 میلیارد متر مکعب کمبود آب 
وجود داش��ته که حدود 79 درصد ناشی از کمبود 
منابع آب سطحی است و از مهمترین برنامه های 
وزارت جهاد کش��اورزی، توسعه گلخانه ها است و 
حمایت و همکاری بیشتر بخشهای مختلف، بویژه 
دانش��گاهها و مراکز تولید دانش، نیاز ضروری این 

برنامه خواهد بود.
وی گف��ت: تولید ب��ذر در تالطم قیمت اس��ت و 
خوش��بختانه سال گذش��ته با تولیدات داخلی در 
خصوص بذر س��یب زمینی، به رغم وجود تحریم 
ها، جلو بس��یاری از مش��کالت در زمینه نوس��ان 
قیمت ه��ا گرفته ش��د.همایون ناطق��ی مدیرکل 
برنامه ریزی و بودجه اس��تان اصفه��ان نیز با ابراز 
خرس��ندی از پیش��رفت های ص��ورت گرفته در 
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( و تعامل 
به وجود آمده بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی 
اس��تان، گفت: این رویکرد، تأثیرات شگرفی را بر 
افزایش س��طح اطالع��ات و بروز رس��انی و ارتقاء 
بهره وری در مجموعه های اجرایی استان خواهد 
گ��ذارد و این موض��وع نیز)تولید ب��ذر هیبریدی( 
قطع��ا موفقی��ت آمیز خواه��د بود.در پای��ان این 
نشست، شرکت کنندگان با حضور در پژوهشکده 
دانش��گاه، در مراسم گش��ایش اولین »آزمایشگاه 
دابل هاپلوئیدی« کشور و آغاز به کار اولین»مرکز 
تحقیقات بذر« دانشگاه آزاد اسالمی، حضور یافته 
و در ادامه از گلخان��ه های تولید بذر هیبریدی از 

نزدیک بازدید نمودند.  

فروغی خبر داد:

آغاز به کار اولین »آزمایشگاه دابل هاپلوئیدی« کشور در واحد اصفهان
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فرهنگ به عنوان کلیتی از باورها، ارزش ها، دانش ها، هنرها، 
آداب و اعمال جامعه و مشخص کننده ساخت و تحول کیفیت 

 زندگی مردم، موضوع اصلی مورد بحث در 
رشته های مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی می باشد که 

به طور خاص در غالب تحقیقات علمی متنوع در پایان نامه های 
کارشناسی ارشد این رشته ها به آن پرداخته شده است. گستردگی 

و تنوع موضوعات این پایان نامه ها خود بیانگر اهمیت، گسترش و 
 نقش غیر قابل انکار فرهنگ در حوزه های مختلف زندگی بشر 

می باشد که همواره کمتر به صورت علمی به آن پرداخته شده است.

گنج روان کتابی در تحلیل و تفسیر روان شناسی مثنوی 
معنوی موالنا جالل الدین محمد مولوی بلخی است، اهتمام 
نویسنده در این اثر بازشناسی فرهنگ و بازآفرینی خلق 

و خوی انسان یعنی تأکید بر سالمت روان است. موالنا در دیوان 
شمس که سرشار از شور و هیجان عاشقانه است، عشق و آزادی 

نوع بشر را می سراید و در مثنوی معنوی، به شیوه توصیف و 
تمثیل، آدمی را با جهان درون خود آشنا می سازد...

نویسندگان در این کتاب سعی کردند اصول پیچیده شناخت 
درمانی را به زبان قابل فهم برای افراد غیر متخصص توضیح 

دهند. در این زمینه کتاب های ارزشمندی به رشته تحریر 
درآمده است. کتابی که ترجمه آن را در پیش رو دارید یکی از کتاب های 

کاربردی و فوق العاده ارزشمند برای تغییر نظام باورهای افراد مبتال به 
اختالل روانی است. اگر چه خواندن کتاب این نکته را به ذهن متبادر می 

سازد که تغییر باورها کار ساده ای است...

آنچه در این کتاب می خوانید:
مقدمه ای بر گرافیک دلفی

ترسیم اشکال هندسی با ماوس
متحرک سازی و بازی های ساده گرافیکی

دترمینان و بردار
مباحث مثلث و چند ضلعی

مباحث نقطه و خط
تبدیل ها ...

گی
هن

فر
ی 

یز
ه ر

نام
 بر

ی و
نگ

ره
ت ف

ری
دی

د م
رش

ی ا
اس

شن
کار

ی 
 ها

مه
ن نا

ایا
ه پ

ید
چک

  
سی

شنا
ن 

روا
اه 

دگ
دی

از 
ی 

نو
مع

ی 
نو

مث
یر 

س
تف

 و 
یل

حل
، ت

ان
رو

ج 
گن

  
ده

 زا
لی

ر ق
آذ

ظر 
ر ن

 زی
یا،

ی ن
ود

سع
ا م

هر
، ز

ری
النت

ی ک
هد

: م
ان

دگ
ورن

دآ
گر

  
ان

ربی
ی ع

 عل
ده:

سن
وی

 ن

ری
فتا

ی ر
خت

شنا
ن 

رما
  د

ی(
دلف

ی 
س

وی
د ن

ا ک
ی)ب

تر
یو

مپ
 کا

ک
فی

را
 گ

یی
آقا

غر 
ص

ی، ا
یین

ی نا
طیب

از 
رین

ی، پ
عان

 کن
برا

: ک
ین

جم
تر

   م
نی

یما
سل

ی 
 عل

ف:
ألی

   ت

ی(
رب

تج
ه 

یم
و ن

ی 
رب

تج
ش 

رو
ه 

ی ب
اح

طر
ی)

طح
 س

ری
بیا

  آ
ش

رز
ت و

ری
دی

ن م
ویا

شج
دان

ی 
را

ی ب
س

گلی
  ان

 اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی مترجمی و زبان شناسی

  آشنایی با اهداف و خدمات مرکز مشاوره و روان شناختی
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 گردآورندگان: حمیدرضا حقوردی، مینا رئیسی

آبیاری سطحی از رایج ترین سیستم های آبیاری در جهان و 
کشور ماست، براساس آمار، بیش از 95 درصد اراضی کشور، 

در حال حاضر تحت پوشش سیستم آبیاری سطحی است. 
علیرغم گستردگی و پیچیدگی های بسیار زیاد این سیستم، تاکنون 
محققین و کاربران، توجه چندانی به آن نداشته اند. راندمان فعلی 

آبیاری سطحی در کشور، براساس تحقیقات متعدد، کمتر از 35 درصد 
تخمین زده شده است... 

با توجه به نیاز مبرم دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی 
به ارتقاء دانش زبان انگلیسی کتب مختلف زبان تخصصی به 

رشته تحریر درآمده که در جهت آموزش و پرورش با 
قابلیت های فراوان نقش مهم و بسزایی داشته است. این کتاب شامل 

شانزده  فصل از موضوعات مهم مربوط به رشته مدیریت و برنامه 
ریزی ورزشی است، که از جنبه آموزشی سعی بر آن شده تمام جوانب 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد...

تازه هـای نشـر

گزارش پژوهش انجام ش��ده توسط محقق دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراسگان( در مجله  Agricell Report ایاالت متحده آمریکا به چاپ رسید.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( با اعالم این 
 خبر افزود: مجله Agricell Repor که در شهر نیویورک ایاالت متحده آمریکا چاپ 
می شود در شماره اخیر خود و در بخش خبرهای ویژه به ارائه گزارشی از پژوهش 
 Using Nanomaterials in Tissue مهن��دس کامران صفوی ب��ا عن��وان

Culture Media پرداخته است.
نجفی اظهار داشت: این تحقیق درباره استفاده از نانو ذرات در رفع آلودگی های محیط 
 کشت بافت گیاهی می باشد که بسیار کاربردی بوده و از نظر جنبه اقتصادی و همچنین 

زیست محیطی بسیار مورد توجه است. 

وی خاطر نشان کرد: نتایج این پژوهش که مستخرج از طرح پژوهشی کامران صفوی 
و همکاران وی و مصوب باشگاه پژوهشگران جوان بوده، تاکنون افتخارات متعددی 
 در کشور به دست آورده و بخشی از نتایج آن در تعدادی از کنگره های بین المللی 

و همچنین مجالت ISI منتشر شده است. 
اصفه��ان  واح��د  آزاد اس��المی  دانش��گاه  فن��اوری  و  پژوه��ش  مع��اون 
ثب��ت  کل  اداره  در  اخت��راع  ای��ن  اینک��ه  بی��ان  ب��ا   )خوراس��گان( 
مالکیت های صنعتی نیز به ثبت رسیده است، گفت: مقاله دیگر کامران صفوی 
 Expression of thaumatin-like protein)TLP-3( inعن��وان ب��ا 
 Plant در سال 2012 به عنوان مقاله منتخب transgenic tobacco plants

Protection که توسط FAO منتشر می شود معرفی شده بود.

دکتر نجفی خبر داد:

درج  گزارش پژوهشی محقق واحد اصفهان در 
Agricell Report آمریکا
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در کتاب حاضر با ذکر مثال ها و مسائل متنوع، در فصول اول 
تا سوم ابتدا مفهوم سیستم و سیستم حسابداری، 

کنترل های داخلی و روش های آن و کنترل داخلی وجوه 
نقد تشریح و سپس حسابداری حقوق و دستمزد و مفاهیم اساسی 

حسابداری مورد بحث قرار گرفته است. در فصول چهارم الی ششم 
نیز حسابداری شرکت های تضامنی شامل تشکیل شرکت، روش های 

تقسیم سود و زیان، ورود و خروج شریک و انحالل و تصفیه شرکت 
مطرح و نهایتا در فصل هفتم حسابداری شرکت های عملی بیان گردیده 

است.

این کتاب به معرفی دنیای مجازی و جنبه های روانی/ اجتماعی 
آن پرداخته و جایگاه اینترنت در زندگی روزمره، تأثیرات 

اجتماعی و رفتاری آن و همچنین اختالل اعتیاد به اینترنت، 
نشانه ها و پیامدهای آن را بررسی می نماید و ما را برای مقابله با 

آسیب های ناشی از اینترنت و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از 
آن آماده کرده و به نوعی قادر است سیستم ایمنی روانی ما را در 

مقابل این آسیب ها تقویت نماید...

این کتاب راهنمای کاملی از اطالعات کارشناسی و قابل 
دسترس است. راهنمای کامل آموزش فعالیت بدنی برای 
افراد خاص برای کسانی که به نوعی در توسعه یک برنامه 

تمرینی برای گروه های خاص درگیر هستند، یک منبع قابل اعتماد 
است.

انجام فعالیت ورزشی به عنوان راهی برای بهبود کیفیت زندگی 
شناخته شده است و...

بیماری سرطان یکی از بیماری های شایع و در حال افزایش در 
جهان می باشد. در قرن اخیر بیماری های مزمن از جمله سرطان 

یکی از مهم ترین چالش های بهداشتی در کشورهای در حال 
توسعه، مثل ایران، است. شواهد علمی گویای این است که فعالیت 

فیزیکی در حد توصیه شده بر پیشگیری از سرطان، بهبود بیماری، کاهش 
خطر مرگ و کاهش عوارض جانبی درمان سرطان تأثیر مطلوبی دارد...

در این کتاب ابتدا اصول عمومی تمرین معرفی و سپس با 
سازگاری هایی که در اثر تمرین به وجود می آید اشاره می شود. 
به طور کلی یکی از اصلی ترین اهداف تمرین این است که بدن 

از لحاظ عصبی، عضالنی، متابولیکی، هورمونی، قلبی، تنفسی و بافت همبند 
و استخوانی به تمرینات سازگار شود تا نهایتا فرد به عملکرد بهینه دست 

یابد.
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فرآیند پژوهش و تولید علم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان اصفهان طی سال های اخیر روند رو به رشدی 

داشته و با بستر سازی های انجام شده امروزه در تولیدات 
علمی فناوری به سرعت در حال پیشرفت است به طوری که بسیاری از 
دستاوردهای پژوهشی اعضا هیأت علمی و دانشجویان این دانشگاه در 

مجالت معتبر داخلی و خارجی، همایش ها و جشنواره های بین المللی، 
ملی و منطقه ای و مسابقات پژوهشی دانشجویی عرضه می شود... 

تازه هـای نشـر

همزمان با پنجم اسفندماه سالروز بزرگداشت دانشمند فرزانه حکیم 
خواجه نصیر الدین طوسی که به نام روز مهندسی نامگذاری شده به 
همت انجمن و هسته علمی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراسگان( و با همکاری معاونت پژوهشی این واحد 
دانشگاهی مراسمی در محل تاالر همایش های بین المللی امیر کبیر 
دانشگاه برگزار شد. برای آگاهی از کم و کیف برنامه های این آیین، 
گفتگوی��ی انجام داده ایم با آقای امیر علی ش��فیعیون، دبیر اجرایی 

همایش که در از نظرتان می گذرد.
در این مراسم پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی، دکتر فروغی 
ریاس��ت دانش��گاه به جای��گاه رفتند و ضمن خوش آم��د گویی به 
مدعوین و تبریک روز ملی مهندس��ی به ایراد سخنرانی پرداختند. 
ایشان ضمن تشریح عملکرد دانشگاه در حوزه ی مهندسی از توسعه 
کیفی رشته های مهندسی در آینده خبر دادند. پس از ایشان جناب 
آقای مهندس پزشکی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان به 
سخنرانی پرداختند. ایشان به پیشرو بودن استان اصفهان در عرصه 
ی مهندس��ی اشاره کردند و خواستار فعالیت بیشتر دانشجویان در 
عرص��ه های پژوهش��ی مخصوصا در بخش اس��تفاده از انرژی های 
نوین در س��اختمان شدند. در ادامه مراسم از خانواده های مهندس 

فرزاد کیانی و مهندس امیرحسین دهقان که  به تازگی به دیار باقی 
ش��تافتند تجلیل به عمل آمد. س��پس دکتر امینی ریاست شورای 
اسالمی شهر اصفهان برای سخنرانی به جایگاه دعوت شدند، ایشان 
پس از عرض تس��لیت به خانواده و  دوستان داغدار، از جایگاه رفیع 
مهندسی در دستیابی به آرمان شهر، شهر اسالمی در کشور گفتند.

پس از اجرای برنامه گروه موس��یقی سنتی دانشگاه جناب مهندس 
جان نثاری دبیر کمیس��یون عمرانی شورای اسلبامی شهر اصفهان 
به س��خنرانی پرداختند. در ادامه مراس��م اه��دای لوح و تندیس به 
مهندسین برتر در رشته های عمران، برق، معماری و کامپیوتر برگزار 

شد که اسمی منتخبین به شرح زیر است: 
عمران:

امیرعلی ش��فیعیون، افش��ین خردمند، س��جاد مقدس پور، محمد 
س��بزعلی، آرش صداقت دوست، معین گرک یراقی، متین دوک بر، 
سید سپهر نیکویی، حمید صادقی، میالد آبدار آذر، سعید جهانگیر 

مقدم، سعید نریمانی، محسن مشتاقی، محمد مهدی محمدی؛
معماری:

نگار تمیزی، نیلوفر محمودی��ان اصفهانی، علی هارونی، حمیدرضا 
دهرگه، احمد نونهال؛

کامپیوتر:
ملیحه برومند، س��ید محمدعلی منصوری تهران��ی، بهنام زاهدی، 

محمد کهفب، میالد محمودیان اصفهانی،
برق و الکترونیک

بهمن رییس��ی، محمدرضا عابدی، سید حس��ام سیفی نیا، یوسف 
گرامی نژاد، پوریا همتی؛

در پایان جا دارد از دکتر فروغی، دکتر نجفی و دکتر خوش فطرت 
به خاطر همکاری صمیمانه برای برگزاری مراسم تشکر داشته باشم، 
همچنین از دکتر حیدری، مهندس جبل عاملی، مهندس پزشکی 
و مهندس عس��کری )رییس و نائب رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان اصفهان(، دکتر امینی رییس شورای شهر، دکتر شریعتی 
نائب رییس شورا، آقای فالح، عضو شورای شهر و اساتید محترم به 

خاطر حضور در مراسم سپاسگزارم.
همچنان از زحمات آقایان : محمد سبزعلی، افشین خردمند، سجاد 
مقدس پور، مجتبی مکبر، علیرضا پزشک پور، مهدی توکلی، محمد 
صفوی فر، مجید انصاری، محمد حسین ایزد بخش، حسین باقرپور، 
رسول بابایی و آتوسا صیادی به خاطر همکاری صمیمانه در برگزاری 

مراسم کمال سپاسگزاری را دارم.

آیین بزرگداشت روز مهندسی در دانشگاه
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گامی بلند به سوی تجاری سازی دستاوردهــای علمی
اشاره

صفح��ه اختراعات در این ش��ماره میهمان ویژه دیگری از تبار ن��وآوری و خالقیت دارد آقای 
محمد حامد کیانی دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در رشته 

کشاورزی و گرایش زراعت و اصالح نباتات است. 
ایش��ان پس از پایان خدمت سربازی در دوره رش��د مقدماتی مرکز رشد واحدهای فناوری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( و همچنین شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
فعالیت خود را آغاز کرد و از معدود مخترعانی است که توانسته طرح خود را با عنوان هسته 

فناوری گیاهان دارویی به مرحله تجاری سازی برساند. 
تجارب ارزشمند ایشان در این زمینه می تواند الگویی برای دیگر مخترعان جوان باشد که 

از نظرتان می گذرد. 

شرکت های ثبت شده
ای��ن مخترع جوان و پر نش��اط تاکنون چندین 
ش��رکت را به ثبت رس��انده تا بتواند زمینه های 
عملیات��ی و اجرایی اختراع��ات خویش را فراهم 
سازد از جمله: گروه فنی مهندسی افراز تجارت 

آزن به شماره ثبت 35913 )سهامی خاص(. 
- شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان با مجوز شماره 901-1067 

فعالیت های انجام شده در دوره رشد مقدماتی
آق��ای کیان��ی با ورود ب��ه دوره رش��د مقدماتی 
فعالیت ه��ای زیر را در آن مرکز متمرکز و دنبال 

کرد؛ 
- تولی��د و تکثیر گیاهان داروی��ی به روش غیر 

جنسی؛
- ایجاد روش تولید جدی��د نان با ارزش غذایی 
مطل��وب )کماج( و مدت زمان ماندگاری باال که 
به ش��ماره 47872 در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 

87  به ثبت رسیده است. 
- ساخت ماش��ین کاشت دس��تی چند منظوره 
 مجهز ب��ه مکانیزم س��نجش خ��ودکار م��واد و 
سوراخ کن چرخشی قراردادن بذور و مواد دانه ای 
در عمق مناس��بی از خاک که به شماره 44651 

در تاریخ 18 آذرماه 86 به ثبت رسیده است. 
 TTL های سری IC ساخت دستگاه تس��ت -
با حداقل س��خت افزار که به شماره 44652 در 

تاریخ 18 آذرماه 86 به ثبت رسیده است. 

سایر فعالیت ها 
در واحد اصفهان )خوراسگان(
- راه اندازی کارگاه بسته بندی گیاهان دارویی در 
دانشگاه خوراسگان و آغاز فعالیت در زمینه تولید و 

فرآوری گیاهان دارویی؛ 
- اخذ مجوز ش��رکت »ما« در تخصصی مش��اور و 
خدمات ترویجی بخش کش��اورزی گیاهان دارویی 
س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان با پهنه 

فعالیت استانی؛ 

- انعقاد قرارداد اس��تقرار واحد فناوری در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان در س��ال 89 و طراحی 
 و س��اخت دس��تگاه های فرآوری گیاهان دارویی و 
راه ان��دازی کارگاه ف��رآوری و آغ��از بس��ته بندی 

گیاهان دارویی با ظرفیت 150 تن در سال. 
- اق��دام به تولید گیاهان داروی��ی )180 قلم گیاه 
داروی��ی قاب��ل عرض��ه در عطاری ها( ب��ه صورت 

استاندارد؛ 
 - اخ��ذ مج��وز تولید گیاه��ان دارویی خش��ک و 
ادویه جات به صورت کیس��ه ای با ظرفیت 150 تن 
در سال و خط تولید اتوماتیک تولید گیاهان دارویی 

به صورت کیس��ه ای )2 تا 1000 گرم( و همچنین 
س��نگین وزن تا 100 کیلوگرم با تنوع محصول در 
ح��دود 100 محصول مجزا ش��ده گیاهان دارویی 
ب��ا مجوز بهره پ��ردازی از وزارت جهاد کش��اورزی 
ب��ه ش��ماره 3/1583/ب در تاری��خ 10 تیرماه 91 
و کد بهداش��تی 1-15/1128 س��ازمان غذا و دارو 

جمهوری اسالمی ایران. 
همچنی��ن ب��رای این محص��والت نش��ان حالل از 
 )ICRIC( موسسه تحقیقات اتاق بازرگانی اسالمی
 برای تولید و بس��ته بندی گیاهان دارویی دریافت 

شده است. 

با ورود مخترعان جوان به عرصه جامعه؛
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طراحی ماشین کاشت دستی چند منظوره مجهز به مکانیزم سنجش خودکار مواد و سوراخ کن چرخشی، قرار دادن بذور و مواد دانه ای در عمق مناسب 
خاک و همچنین روش تولید جدید نان با ارزش غذایی مطلوب)کماج( و مدت زمان نگهداری باال از جمله اختراعات این مخترع جوان است که به ترتیب 

در سال های 86 و 87 به ثبت رسیده است گامی بلند به سوی تجاری سازی دستاوردهــای علمی
ساختار سازمانی:

یک��ی از مهم ترین واحدهای موجود در ش��رکت واحد تحقیق و 
توسعه است که به برخی از فعالیت های آن اشاره می شود. 

- طراحي و تولید دس��تگاه هاي نیمه صنعت��ي فرآوري گیاهان 
دارویي 

 دستگاه اسانس گیر خورشیدي گیاهان دارویي با پایه استفاده از 
بخار آب با ظرفیت نیمه صنعتي )50 کیلو گرم ماده خش��ك( به 

شماره ثبت 78342 مورخ یکم بهمن ماه 91.
- شرکت دانش بنیان افراز تجارت »آُرن« این دستگاه را در مرکز 
رش��د فناوري هاي دانشگاه آزاد اس��امي خوراسگان در مدت 3 

سال و با هزینه 200 میلیون ریال ساخته است. با استفاده از این 
دستگاه خلوص و کیفیت اسانس گیاهي 35 درصد افزایش مي یابد  
 و در مصرف انرژي نیز 50 درصد صرفه جویي حاصل مي ش��ود. 

این دستگاه بر پایه بخار آب، امکان اسانس گیري از گیاهان را فراهم 
مي کند و با استفاده از انرژي تجدید پذیر خورشیدي ابتدا آب را به 
بخار تبدیل و پس از عملیات تقطیر بر روي گیاه هدف، به مخزن 
 خنك کننده وارد و میعان ، بخار را به مایع اسانس تبدیل مي کند. 
این دستگاه نمونه داخلي و خارجي ندارد  و نمونه هاي آلماني و 
 ایتالیایي، دستگاه هاي اسانس گیري تلفیق انرژي خورشیدي را ندارد. 
دستگاه اس��انس گیر خورش��یدي با رعایت تمام استاندارد هاي 

اسانس گیري روز دنیا، نصف قیمت خارجي آن است.

طراحي دستگاه كاشت گياهان دارويي 
- ماش��ين كاش��ت دس��تي چند منظ��وره مجهز ب��ه مكانيزم 
سنجش خودكار مواد و سوراخ كن چرخشي قرار دادن بذور و 
مواد دانه ای در عمق مناس��ب خاك  به شماره ثبت 44651 

مورخ 18  آذرماه 86
- استفاده از اسانس گياهان دارويي در مواد غذايي 

- روش تولي��د جديد نان با ارزش غذاي��ي مطلوب )كماج(  و 
 م��دت زمان مان��دگاري باال به ش��ماره ثب��ت 47872 مورخ 

16 ارديبهشت ماه 87 
- طرح روش نوين تكثير گياهان دارويي تيره نعناعيان؛

- طرح توجيهي استخراج و فرآوري ژل آلوئه ورا؛
- تدوي��ن ط��رح كس��ب و كار توليد ، فرآوري و بس��ته بندي 

گياهان دارويي جهت مشاركت با بخش خصوصي؛
- قرارداد پژوهش��ي بررس��ي تاثيرات كاربرد برگي ريز مغذي 
هاي آهن، روي و منگنز بر عملكرد گل و اسانس گياه دارويي 

بادرنجبويه؛
Apps national biotechnology conferance 2009

مجوز ها
- مجوز شرکت مادر تخصصی مشاوره و خدمات ترویجی بخش 
کشاورزی گیاهان دارویی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

با پهنه فعالیت استانی؛
- کس��ب مج��وز واحد فناوري از ش��هرك علم��ي و تحقیقاتي 

اصفهان؛
- دریافت پروانه تاسیس از سازمان جهاد کشاورزي اصفهان؛ 

- دریافت پروانه بهره برداري از سازمان جهاد کشاورزي اصفهان؛ 

- دریافت کد نظارت کارگاهي از معاونت غذا و داروي دانش��گاه 
علوم پزشكي اصفهان؛

- دریافت نشان حالل از اتاق بازرگاني اسالمي؛
- ثبت کلیه عالمات تجاري ش��رکت در اداره ثبت شرکت ها و 

مالكیت صنعتي ایران؛
- عضوی��ت گروه فني مهندس��ي افراز تج��ارت آُرن در انجمن 

گیاهان دارویي ایران )شعبه اصفهان(؛
- مسئولیت واحد بازرگاني انجمن گیاهان دارویي کشور )شعبه 

اصفهان(؛ 

نمايشگاه ها و همايش ها
- شركت در كارگاه تجاري سازي بين المللي گياهان دارويي؛

-  شركت در دومين جشنواره توليد كنندگان جوان؛
- شركت در دومين جشنواره ايده نو و كارآفرين؛

- شركت در نخستين فن بازار ملي كشاورزي و منابع طبيعي كشور؛
- شركت در نمايشگاه دستاورد هاي هفته پژوهش؛

- شركت در اولين نمايشگاه ملي اشتغال و توسعه كار آفريني؛
- شركت در جشنواره منطقه اي نوآوري و شكوفايي كوهرنگ؛

- شركت در اولين جشنواره اختراعات و ابتكارات تهران؛
- شركت در جشنواره علم تا عمل؛

- شركت در اولين نمايشگاه گياهان دارويي و صمغ هاي نباتي؛
- شركت در ششمين جشنواره محصوالت كشاورزي ارگانيك و طبيعي؛

- شركت در نمايشگاه گل هاي زينتي و گياهان دارويي؛
 - ش��ركت در نخس��تين جش��نوراه مل��ي گياه��ان داروي��ي و 

فرآورده هاي طبيعي و طب سنتي؛
- ش��ركت در سمينار مديريت هوش��مند شبكه پژوهش و فناوري 

اصفهان؛
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گفت و گو با مدیر کل آموزش دانشگاه

آشنایی با آقای حسین کیانی
آقای حس��ین کیانی، مدیرکل آموزش این واحد دانشگاهی، 
دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت آموزشی است که مدرک 
کارشناسی را از دانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشد خود را از 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، گرفته است. وی سابقه ای 
در حدود 27 س��ال دارد و در این دانش��گاه مسؤولیت هایی 
مانند: کاردان آموزش، کارش��ناس آموزش، مسؤول آموزش، 
رییس اداره امتحانات و مدیر آموزش داشته است و هم اکنون 
نیز به عنوان مدیرکل آموزش انجام وظیفه می کند و در عین 
حال مس��ؤولیت دبیری شورای آموزشی و دبیری کمیسیون 

موارد خاص آموزش دانشگاه را نیز بر عهده دارد. 

اداره کل آموزشی
آقای کیانی، اداره کل آموزش را اینگونه معرفی کرد:

واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  آموزش��ی  معاون��ت 
اصفهان)خوراس��گان(، 49 پرس��نل دارد که باتوجه به تعداد 
کارکنان آموزش دانش��کده ها، تعداد 30 نفر آنان در این اداره 

کل فعالیت می کنند. 
ب��ه گفته آقای کیانی، تمامی دانش��کده های تحت پوش��ش 
این واحد دانش��گاهی، شامل، 6 دانشکده مصوب، دارای اداره 
آموزش مس��تقل هس��تند. همچنین اداره خدمات آموزشی، 
اداره امتحان��ات، اداره پذی��رش و ثبت نام، ع��الوه بر ادارات 
آموزش دانش��کده ها، در زیر مجموعه این اداره کل قرار دارند 
و توسط 9 رییس اداره به اتفاق کارمندان تحت پوشش اداره 

می شوند. 

سرفصل های اصلی کار در اداره کل آموزش
مدیرکل آموزش دانشگاه، در خصوص سرفصل های اصلی کار 
در اداره کل آموزش، افزود: از زمان قبولی دانش��جو، کارهایی 
مانن��د: ثبت نام، تش��کیل پرون��ده، معرفی ب��ه اداره آموزش 
دانش��کده برای انتخ��اب واحد، گذران��دن دوران تحصیل در 
دانش��کده مربوط که حداقل از 2 سال شروع می شود و تا 12 
سال ممکن است طول بکش��د، انجام تمام خدمات آموزشی 
دانش��جو، ش��امل: انتخاب واحد، حذف و اضافه، رعایت پیش 
نیاز، رعایت حداقل و حداکثر واحد، مشروطی، اخراجی صدور 
کارنامه و در نهایت تشکیل پرونده فراغت از تحصیل و معرفی 

دانش��جو به اداره امور فارغ التحصیالن برای صدور مدرک، بر 
عهده این اداره کل است. 

وی خاط��ر نش��ان کرد: رس��یدگی به مس��ایل و مش��کالت 
دانش��جویی شامل: صدور مرخصی، حذف ترم و حذف واحد، 
پذیرش دانش��جویان مهمان، انتقالی، مهمانی ماده 55 و 24، 
معادل س��ازی و تطبیق واحد دروسی که در سایر مؤسسات 

آموزشی گذرانده اند، بر عهده این اداره کل است. 
ب��ه موارد فوق می توان، جمع آوری و طرح درخواس��ت های 
دانشجویان در شورای آموزش کمیسیون موارد خاص و بعضاً 
انعکاس این گونه درخواست ها را به کمیسیون خاص استانی 

و سازمان مرکزی اضافه کرد. 

چالش اداره کل آموزش
آقای کیانی، در خصوص مهم ترین چالش این اداره کل یادآور 
شد: در سال های اخیر و همزمان با افزایش پذیرش دانشجو، 
به طور محسوس��ی با کمب��ود کالس و چگونگی ارائه دروس 
مواجه هستیم، به ویژه که دغدغه اصلی، حفظ و ارتقاکیفیت 
آموزش اس��ت و نمی خواهیم خوش��نامی این دانشگاه را در 
ارتب��اط با باال بودن کیفیت آموزش، فدای چنین مش��کالتی 
کنیم. وی همچنین از سطح پایین معلومات پذیرفته شدگان 
اب��راز نارضایتی کرد و افزایش تعداد مش��روطی و اخراجی ها 
را به علت پایین بودن س��طح معلومات تع��دادی از پذیرفته 
شدگان دانست که متاسفانه زمان زیادی از شورای آموزشی و 
کمیسیون موارد خاص را رسیدگی به درخواست های اینگونه 

دانشجویان می گیرد. 
وی س��طح معلومات و انگیزه دانش��جویان مقطع کارشناسی 
ارشد را به نسبت بیش��تر و باالتر از دانشجویان مقاطع دیگر 
اعالم و تاکید کرد که با این وجود ما از این دانش��جویان نیز 

انتظار بیشتری داریم. 

آمار تفکیکی دانشجویان
مدی��رکل آموزش دانش��گاه گفت: از ح��دود 14 هزار و 500 
دانشجوی این واحد دانشگاهی، حدود 7 هزار و 500 دانشجو 
در مقطع کارشناس��ی، 5 هزار دانشجو در مقطع کارشناسی 
ارشد، یک هزار و 500 دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته 
و 500 دانش��جو در مقاط��ع دکت��ری حرفه��ای و تخصصی 

مش��غول به تحصیل هستند و دانشکده کش��اورزی، با تحت 
پوشش داشتن حدود 2 هزار و 500 دانشجو، بیشترین تعداد 

دانشجو را در مقایسه با سایر دانشکده ها دارا است. 
وی تاکیدکرد: راهبرد و رویکرد اصلی دانشگاه در کار آموزش، 
توسعه و حرکت به سمت گسترش تحصیالت تکمیلی است. 

رشته های موفق
آق��ای کیانی با اش��اره به این موضوع که خوش��بختانه اغلب 
رش��ته های این دانشگاه در مقایس��ه با دانشگاه های دیگر، از 
کیفیت خوبی برخوردار اس��ت و در س��طح کشور مطرح می 
باشند، گفت: می توانیم از دانشجویان رشته های دندانپزشکی 
دانش��گاه به صورت ویژه نام ببریم که سال هاست در آزمون 
بورد تخصصی که توس��ط وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی که در س��طح دانش��گاه های دولت��ی و آزاد برگزار 
می ش��ود، رتبه های اول را کسب کرده اند. دانشجویان رشته 
معماری این دانش��گاه نیز از س��ر آمدان هستند و تعداد قابل 
توجهی از دانش آموختگان این رشته، در شهرداری ها و سایر 
مؤسسات معتبر، مشغول به خدمت شده  و در کار خود بسیار 
موفق بوده اند. رش��ته های حقوق، عمران، کامپیوتر، صنایع 
غذایی و ...، از دیگر رش��ته های موفق این دانش��گاه به شمار 
می آیند. وی افزود: در حال حاضر تعداد 55 گروه آموزشی در 

این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند. 

توسعه دانشکده ها
مدی��رکل آم��وزش دانش��گاه ی��ادآور ش��د: در ح��ال حاضر 
دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی، دندانپزشکی، مامایی 
و پرستاری، علوم تربیتی، علوم پایه، علوم انسانی و حقوق، از 
دانشکده های مصوب هستند و دانشکده فنی و مهندسی نیز 

آخرین مراحل الزم را برای تصویب می گذراند. 
وی خاطر نش��ان کرد: اخی��راً رتبه این دانش��گاه در ارزیابی 
دانشگاه های کشور، از مرتبه »ج« به »ب«، ارتقا یافته است.  
در اس��تان اصفهان، تنها دانش��گاه آزاد اسالمی با رتبه »ب« 
واحد اصفهان)خوراس��گان( اس��ت و در سطح کشور نیز تنها 
دانش��گاه های محدودی از این رتبه برخوردارند و در صورت 
افزایش تعداد اعضای هیات علمی، بهبود نس��بت اس��تاد به 
دانش��جو و به کارگیری تمام وقت استادانی با مدرک دکتری 

که جزو راهبردهای دانش��گاه است، سایر شرایط الزم را برای 
ارتقا به سطح جامع »الف« داریم. 

توصیه ای به دانشجویان
مدیر و کارش��ناس با سابقه آموزش دانش��گاه، با اعالم اینکه 
حدود 60 درصد از دانشجویان این دانشگاه را دختران تشکیل 
می دهند، افزود: به نسبت، دانشجویان دختر اهتمام بیشتری 

به فعالیت های درسی دارند. 
وی با ی��ادآوری اینکه ما در حال حاضر دانش��جویانی با رنج 
سنی حدود 60 سال داریم، به دیگر دانشجویان توصیه کرد: 
انگیزه درس خواندن و یادگیری را از چنین دانشجویانی باید 
آموخت و من جداً به پسران و دختران دانشجو توصیه می کنم 
در کار تحصیل هدفمند باش��ند و در مسیر هدفی که انتخاب 
کرده اند تالش کنند و از مشکالتی نظیر، هزینه ها، رفت و آمد 
و آینده ش��غلی، خیلی نگران نباشند، چون انسان هدف دار، 
دیر یا زود نتیجه الزم را به دست می آورد و به مقصد می رسد. 

نباید کیفیت فدای کمیت شود
آق��ای کیانی با اب��راز نگرانی از رقابتی که در س��ال های اخیر 
برای تاسیس بی ضابطه مؤسسات آموزش عالی ایجاد شده، از 
مس��ؤوالن وزارت علوم و آموزش عالی کشور خواست: به جای 
تاکید بر افزایش تعداد مراکز آموزش عالی با کیفیت متوسط به 
پایین، رقابت  را به س��مت افزایش کیفیت آموزشی سوق دهند 
و بین دانش��گاه های دولتی، آزاد و س��ایر مؤسسات، یک فضای 
رقابتی س��الم با هدف ارتقا سطح آموزش و کیفیت تحصیل به 

وجود آورند. 
وی گفت: به هر حال به اعتقاد من رس��الت دانش��گاه به عنوان 
عالی ترین مرکز علمی و پژوهش کش��ور، گس��ترش فرهنگ 
م��درک گرایی یا حفظ بقا و موجودی��ت مادی و فیزیکی خود 
نیست. دانش��گاه جای توسعه فرهنگ، معرفت و تحقیق است 
و باید متناس��ب با آن سیاست های خود را تعیین و تبیین کند 

و دانشجویان را به سمت مطالعه و آگاهی بیشتر ترغیب کند. 
آقای کیانی در پایان یادآور ش��د: در کمیس��یون موارد خاص، 
بیشتر به مسایل دانشجویان مش��روطی، اخراجی یا آن دسته 
از دانشجویانی که سطح سنوات تحصیلی آنان پایان یافته است، 

رسیدگی و تصمیم گیری می شود. 

اشاره: 
یکی از اصلی ترین محورهای کار هر دانشگاه که منجر به اتمام 

تحصیالت در هر یک از مقاطع تحصیلی، اخذ مدرک و ارتقا به مقطع 
بعدی می شود، آموزش است. در واقع آموزش، روح هر دانشگاه را 
تشکیل می دهد و هر استاد و دانشجویی، برای یاددهی و یادگیری 
قدم به این عرصه می گذارد. آموزش چنان نقش زیربنایی دارد که 

چگونگی آن بر کیفیت پژوهش هم تاثیر مستقیم دارد و در عرصه های 
اجتماعی نیز می تواند به ارتقا مهارت ها کمک کند. از سوی دیگر، از نظر 

حجم کار، همکاران بخش آموزش، جایگاه ویژه ای داشته و همواره با 
استاد و دانشجو تعامل دارند تا این فرآیند را در هر ترم به شایستگی 
به سرانجام برسانند. برای آشنایی بیشتر با فعالیت های حوزه آموزش، 

با آقای »حسین کیانی«، مدیر کل آموزش دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان(، گفت و گویی انجام داده ایم که از نظرتان 

می گذرد. 
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افتخاری دیگر برای دانشکده پرستاری و مامایی

دانشجوی برتر پرستاری در سال 92

  اشاره :
اطاع یافتیم که برای دومین سللال متوالی یکی از دانشللجویان مقطع کارشناسللی پرسللتاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسللامی واحد اصفهان )خوراسگان(، به 
عنوان دانشجوی برتر استان معرفی شده است. برای آشنایی بیشتر از فرآیند این انتخاب و چگونگی فعالیت های دو دانشجوی این دانشگاه که طی 2 سال اخیر به این افتخار دست 
یافته اند، گفت و گویی انجام داده ایم با آقای سید جواد محمد خانی، دبیر انجمن علمی پرستاری این دانشگاه و رییس کمیته دانشجویی نظام پرستاری استان و خانم شراره رحیمی، 

دانشجوی برتر دانشگاه های استان در سال جاری در رشته پرستاری که از نظرتان می گذرد. 

  پیش درآمد:
دانشجوی سرافراز دیگری که در سال 92 در رشته پرستاری به عنوان دانشجوی برتر استان انتخاب شد، عضوی از یک خانواده 5 نفره است که اعضای آن را 3 دختر، پدر و 
مادر تش��کیل می دهند. خانم رحیمی، دانش��جوی ترم 8 رشته پرستاری دانش��کده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( است و دو خواهر دیگر او هم 
دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق و کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی هستند. پدرش دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و مادرش خانم خانه داری است که مطالعات زیادی 

دارد. 

خوشبختانه مسیر کار 
پرستاری در کشور 

ما به سمت پژوهش 
سوق یافته است.

کار اصلی پرستاری 
آموزش و پژوهش 

است و ارائه خدمات 
درمانی در مرحله 
بعدی قرار دارد. 

بر همین اساس در 
کمیته دانشجویی 
حدود 50 عنوان 

پروپزال در ارتباط 
با ارتقاء شغلی 

پرستاران داریم 
و در حال تدوین، 

حدود 30 مقاله 
در ارتباط با بهبود 

سالمت بیماران 
هستیم.

سید جواد محمد خانی 
آقای س��ید جواد محمد خانی از دانشجویان این رشته است که 
برای اولین بار در فرایند جذب دانشجویان پسر در رشته پرستاری 
پذیرفته شده اس��ت. وی در بهمن ماه سال 91 تحصیالت خود 
را آغاز کرده و اکنون دانش��جوی ترم سوم است. به گفته ایشان 
در حال حاضر 10 نفر از پس��ران در مقطع کارشناسی و 15 نفر 
در مقطع کارشناس��ی ارشد پرستاری مشغول به  ادامه تحصیل 
هس��تند. آقای محمد خانی عضوی از یک خانواده 7 نفره است 
که یکی از خواهرانش در ش��غل شریف پرستاری و 3 نفر از آنان 
در ش��غل ماندگار معلمی فعالیت دارند. پدرش بازنشسته ذوب 

آهن و مادرش خانه دار است. 

پرستاری از نگاهی متفاوت 
آقای محمد خانی می گوید: برخالف آنچه در ایران و بسیاری از 
کش��ورهای در حال توسعه جریان دارد. در کشورهایی که سطح 
نرس��ینگ و فرهنگ پرستاری باالس��ت تعادلی بین دانشجویان 
پس��ر و دختر وجود دارد و تقریباً به یک نسبت تربیت می شوند. 
حتی در نگاه جدید پرس��تاری بیش��تر ش��غلی پس��رانه است تا 

دخترانه.
وی افزود: در کشور ما هنوز آن گونه که باید شغل پرستاری به 
طور حقیقی شناخته نشده اس��ت. ما تقریباً سرفصل دروسمان 
مانند دانش��جویان پزش��کی اس��ت، اما نگاه جامعه به پرستاران 
و پزش��کان خیلی متفاوت اس��ت. خیلی ها هن��وز وظیفه اصلی 
پرس��تاران را نمی دانند و ما در واقع مسؤولیت داریم تا تجمیعی 
بین دلس��وزی و راهنمایی بیماران و تالش برای ارتقاء س��المت 

جامعه را پیگیری کنیم. 
این دانش��جوی نمونه انگیزه اصلی دانشجویان برای ورود به این 
رش��ته را این دانست که با توجه به کمبود محسوس پرستار در 
کش��ور، 60 درصد دانشجویان این رشته با هدف ورود سریع به 
بازار کار ا انتخاب می کنند و البته کس��انی هم هستند که عالقه 
مند به حرفه پرس��تاری هستند و مش��تاقانه به این رشته ورود 

پیدا می کنند. 

فعالیت های فوق برنامه
آق��ای محمدخانی خود را در زمره پرس��تاران واقعاً 
عالقه مند می داند و دلیل آن را هم شرکت وسیع 

در فعالیت ه��ای فوق برنامه این رش��ته می ش��مارد. وی یادآور 
ش��د: من چند سالی اس��ت دبیر انجمن علمی پرستاری هستم 
و در س��ازمان نظام پرستاری هم ریاس��ت کمیته دانشجویی را 
برعهده دارم. در کل دفاع از حقوق پرستاران را از هم اکنون در 
اف��ق فعالیت های خود قرار داده ام، زیرا فکر می کنم در کس��وت 

دانشجویی بهتر می توان این رسالت را به انجام رساند.

پژوهش در اولویت است
این دانش��جوی نمونه با تاکید بر توس��عه کارهای پژوهشی این 
رشته خاطر نشان کرد: خوشبختانه مسیر کار پرستاری در کشور 
ما به س��مت پژوهش س��وق یافته اس��ت. کار اصلی ما آموزش و 

پژوهش است و خدمات درمانی در مرحله بعدی قرار دارد. 
بر همین اس��اس در کمیته دانشجویی حدود 50 عنوان پروپزال 
در ارتباط با ارتقاء شغلی پرستاران داریم و در حال تدوین حدود 
30 مقاله در ارتباط با بهبود س��المت بیماران هستیم. نشریه ای 
هم تدارک دیده ایم که تاکنون 3 ش��ماره از آن تدوین و منتشر 
شده که دانشجویان رشته پرستاری و پرستاران بیمارستان ها از 

آن استفاده می کنند. 

فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه 
آق��ای محمدخان��ی در م��ورد فرآیند انتخاب دانش��جوی نمونه 

گفت: چند سال است که پرستار نمونه در سطح استان از میان 
پرستاران ش��اغل در بیمارستان ها و دانشجویان رشته پرستاری 
دانش��گاه ها انتخاب و معرفی می ش��ود. جالب آنکه 125 نفر در 
ای��ن برنامه انتخاب می ش��وند ک��ه 124 نفر آنان را پرس��تاران 
 بیمارستان و یک نفر نیز از دانشجوان رشته پرستاری دانشگاه ها 

است. 
تا دو س��ال گذشته تشکلی برای س��ازماندهی و انتخاب بهترین 
دانش��جوی رش��ته پرس��تاری وجود نداش��ت و از هر دانش��گاه 
می خواستند که بهترین دانشجوی خود را معرفی کند و از میان 
آنان س��همیه یک نفری تکمیل می ش��د که اغلب دانشجویی از 
دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان معرفی می شد، ولی طی دو سال 
اخیر این وظیفه به کمیته دانش��جویی س��ازمان نظام پرستاری 
واگ��ذار ش��د تا براس��اس فعالیت علم��ی، آموزش��ی و حرفه ای 

دانشجویان، فرد برتر انتخاب شود. 
چند س��ال بود که کمیته دانش��جویی نظام پرستاری، فعالیتی 
نداش��ت تا اینکه دوباره از س��ال گذش��ته آن را فعال کرده و با 
ش��روع جذب نیرو به احیای آن پرداختیم و تاکنون 80 پرستار 
را در این کمیته س��ازماندهی کرده ایم ک��ه بیش از 80 درصد 
آن را دانشجویان واحد اصفهان )خوراسگان( تشکیل می دهند و 
اینجانب نیز طی انتخاباتی که برگزار شد، به عنوان رییس کمیته 
برگزیده شدم. این کمیته عالوه بر فعالیت های پژوهشی که قباًل 
به آن اش��اره کردم، در برگزاری جشن ها، سمینارها، همایش ها، 
 کارگاه ه��ای آموزش��ی، برنامه ه��ای فرهنگ��ی و تفریح��ی در 
ارتب��اط ب��ا ارتقاء س��المت جامع��ه مش��ارکت فعال��ی دارد. از 
 جمله ه��ر 3 ماه یکبار کارگاهی برای آموزش پروپزال نویس��ی

  ب��رای دان��ش آموختگانی که نیاز ب��ه آموزش دارند تش��کیل 
می شود. 

آقای محمد خانی در پایان یادآور ش��د ک��ه در حال حاضر 30 
مقاله که هر کدام استادان مستقلی دارد، زیر نظر این کمیته در 
حال تهیه و تدوین اس��ت و من هم روی مقاله ای درباره سرطان 

کار می کنم.
 الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه در س��ال گذش��ته آقای س��ید جواد 
محمد خانی و در س��ال جاری خانم ش��راره رحیمی که هر دو 
از دانش��جویان رش��ته پرستاری هس��تند، به عنوان دانشجویان 
 برت��ر ای��ن رش��ته در س��طح دانش��گاه های اس��تان معرف��ی 

شده اند. 

چگونگی ورود به رشته پرستاری
خانم رحیمی می گوید: من قباًل در رشته دبیری 
علوم در همین دانش��گاه تحصیل کرده ام و بعداً 
به تش��ویق مادر وارد رشته پرس��تاری شدم، از 
اول هم حس می کردم پرس��تاری به ش��خصیت 
من خیلی نزدیک اس��ت به همین دلیل فقط به 
دنبال مدرک در این رشته نبوده ام و می خواستم 
به صورت همه جانبه فعالیت های این رش��ته را 
پیگی��ری کنم. ورود به کارهای فوق برنامه، تهیه 
و تدوی��ن مق��االت علمی و عضویت در باش��گاه 
پژوهشگران جوان دانشگاه از جمله فعالیت هایی 

بود که در این فرآیند پیگیری کردم. 
تجربه بیمارستانی

در حالت معمول دانش��جوی ترم 8، چهار س��ال 
از دوران تحصی��الت خ��ود را باید ب��ه نوعی در 
بیمارستان گذرانده باشد من هم برای کارآموزی 
در درس ه��ای مختلف تجربه بیمارس��تانی پیدا 

کرده ام. 
و حتی در شیفت شب هم در بیمارستان بوده ام. 
 از نظر ش��خصی وقتی وارد بیمارس��تان ش��دم. 

می خواستم مدیر موثری باشم و برای تغییر نگاه 
جامعه و حتی خود پرستاران، به شغل پرستاری 
قدم ب��ردارم. تالش کردم ت��ا اوالً خود و جایگاه 
واقعی پرس��تاری را بشناسم و ثانیاً تعریفی از آن 
به دیگران ارائه دهم. واقعیت این است که خیلی 
از خدم��ات پرس��تاران به چش��م نمی آید و آنان 
در زیر س��ایه پزشکان محو ش��ده اند. باور کنید 
همه هدف و امید من در گرایش به این رش��ته، 
همین اس��ت. وقتی بعضی سریال های مربوط به 
پرس��تاران را در کشورهای پیش��رفته می بینم، 
نگران می ش��وم که چرا ما آن امکانات را نداریم 
و آن س��طح مطلوب از خدمات را نمی توانیم در 

بیمارستان هایمان ارائه کنیم. 
شخصیت پرستاری

به گفته خانم رحیمی، شخصیت پرستار و حفظ 
آن تا حدود زی��ادی به رفتار افرادی بر می گردد 
که در این ش��غل وارد ش��ده اند؛ اینکه باور کند 
همکار پزش��ک اس��ت و ن��ه زیر دس��ت. جایگاه 
خود را بشناس��د و من تصمیم دارم تا ان شاء اله 
تحصیالت خود را تا مقط��ع تحصیالت تکمیلی 

ادام��ه دهم و ب��ر روی نگاه جامعه به پرس��تار و 
تغییر این نگاه علمی بیشتری بکنم. 

فعالیت های پژوهشی
ای��ن دانش��جوی نمون��ه در م��ورد فعالیت های 
پژوهش��ی خودیادآور ش��د: من تاکن��ون 4 تا 5 
مقاله نوش��ته ام و چن��د مقاله را هم در دس��ت 
تدوی��ن دارم. ای��ن مق��االت در همای��ش مل��ی 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد نجف آباد، همایش 
منطقه ای واحد اصفهان )خوراس��گان( و همایش 
ملی واحد اصفهان )خوراسگان( ارائه شده است و 
بقیه مقاالت را هم ارسال کرده ام و منتظر پاسخ 

آن هستم. 
وی افزود: در چند پروژه تحقیقاتی هم با شرکت 

دانشجویان ارشد این رشته  همکاری داشته ام. 
مالک انتخاب دانشجوی برتر

خانم رحیمی در پاس��خ به این سوال که به نظر 
خودتان چه مالک هایی س��بب ش��د تا ش��ما به 
عنوان دانش��جوی برتر رشته پرستاری در سطح 

استان معرفی شوید.
ادامه در صفحه آخر
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اشاره: 
از بخش های فعال و دیرپای دانشللگاه  آزاد اسللامی واحد اصفهان)خوراسگان(، بخش 
تربیت بدنی اسللت که فعالیت های گسللترده و متعددی را در دسللتور کار خود دارد. 
سالن ها و تجهیزات این بخش، تیم ها، مربیان و ورزشکاران آن، رتبه ها و افتخاراتی که 
به دست آورده و ...، به این بخش شخصیت و مرتبتی واال بخشیده است. اداره تربیت 
بدنللی از مجموعه های زیر نظر معاونت دانشللجویی اسللت. با توجه بلله اینکه در ابتدا 

دانشکده علوم ورزشی و اداره تربیت بدنی به صورت مستقل فعالیت نمی کردند، زیر 
پوشش معاونت آموزشی بود و در ادامه با توجه به گسترش فعالیت، از دانشکده جدا 
شده و به عنوان یک اداره مستقل زیر نظر معاونت دانشجویی کار خود را دنبال کرد. 
برای آشللنایی با کم و کیف برنامه  و فعالیت های مربوط به اداره تربیت بدنی دانشللگاه، 
 بللا آقای علللی مرادی، رییللس این اداره گفللت و گویی انجللام داده ایم کلله از نظرتان 

می گذرد.

                        فعالیت ها و دستاوردهــــــای اداره تربیت بدنی 

آشنایی با رئیس اداره تربیت بدنی

آقای علی مرادی، از سال 70 تاکنون ریاست اداره تربیت بدنی دانشگاه را عهده دار است. 
وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد اصفهان)خوراسگان( گرفته است و در رشته فوتبال، ژیمناستیک، شنا، دو 

و میدان، آمادگی جسمانی، پرورش اندام و مدارس فوتبال، مدرک مربی گری دارد. 
او همچنین داور رسمی مسابقات ژیمناستیک و کونگ فو است و ورزش را از سن نوجوانی 
در رشلته فوتبال آغاز کرده و سلپس ژیمناستیک را تا مرحله مربی گری ادامه داده است 
و در رشلته کاراتله نیز کمربند قهلوه ای دارد. عنوان دومی در مسلابقات تنیس روی میز 
کارکنان و اسلتادان دانشگاه های آزاد اسامی در سلطح کشور، مقام سومی در مسابقات 
شلطرنج کارکنان و اسلتادان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور و مقام دومی 
در مسلابقات شطرنج دانشجویان کشلور، از افتخاراتی است که در ورزش قهرمانی کسب 

کرده است. 
آقای مرادی، سوابقی چون مشاور علمی هیات ژیمناستیک شهرستان های استان، 11 سال 
همکاری با کمیته آموزش هیات ژیمناسلتیک اسلتان، رییس هیات ژیمناسلتیک منطقه 
خوراسلگان و مربی گری در رشته های دو و میدانی، ژیمناستیک، فوتبال و ریاست اداره 

تربیت بدنی در سطح دانشگاه را در کارنامه خود دارد. 
وی در واقع بنیانگذار رشته ژیمناستیک در منطقه خوراسگان بوده و در سال 71 همراه با 
تیم خوارسگان در سطح اصفهان رتبه سوم را به دست آورده است. آقای مرادی به مدت 

3 ترم سابقه تدریس در دانشکده علوم ورزشی را هم دارد. 

اداره تربیت بدنی
در اداره تربیت بدنی، عالوه بر رییس اداره، دو کارش��ناس 
اداری مش��غول ب��ه خدمت هس��تند. آقای »س��ید احمد 
صالحی« در قسمت آقایان و خانم »مریم بابایی« در بخش 
خواهران فعالیت می کنن��د و عالوه بر نیروهای خدماتی، 
س��ایر نیروهای این بخش به صورت ق��راردادی همکاری 

می کنند.

امکانات اداره تربیت بدنی
ب��ه گفته آقای م��رادی، امکان��ات این اداره ب��ه دو بخش 

زمین های سرپوشیده و سرباز تقسیم می شود. 
س��الن های سرپوشیده ش��امل: یک س��الن اصلی در ابعاد 
90×40 متر که برای رشته های مختلفی از جمله: فوتسال، 
هندبال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون و تنیس استفاده می 
شود و 10 س��الن کوچک تر برای رشته های ژیمناستیک، 
رزمی، تنیس روی میز، آماده س��ازی، پ��رورش اندام و ... 

است. 
امکانات روباز شامل: یک زمین چمن، پیست دو و میدانی 
و فضای ورزش��ی باز برای انواع رش��ته ها مانند: بسکتبال، 
والیبال، فوتس��ال و هندبال و ... اس��ت ب��ه انضمام فضای 
ورزشی ویژه خواهران مستقر در خوابگاه دانشجویی واحد 
که مجهز به امکانات کامل وسایل بدنسازی پارکی است. 

مسابقات دانشجویی
رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه افزود: در بخش مسابقات 
دانش��جویی، در 3 س��طح برنام��ه داریم: مس��ابقات درون 

واحدی، مسابقات منطقه ای و مسابقات سراسری. 
در مس��ابقات درون واح��دی، کارکن��ان و دانش��جویان را 
پوش��ش می دهیم یا مسابقاتی که از سوی دانشکده های 
مختلف مانند، دانش��کده دانپزش��کی یا بخش هایی مانند، 

بسیج و هالل احمر برنامه ریزی می شود. 
مسابقات منطقه ای شامل، مجموعه فعالیت هایی است که 
مصوبه منطقه چهارکش��ور را دارن��د و برای آقایان و خانم 
ها در رش��ته های: فوتس��ال، والیبال، بس��کتبال، هندبال، 
دو و میدانی، کاراته، تکوان��دو و ...، به صورت مجزا برگزار 

می شود. 
در مسابقات سراسری، تیم های قهرمان مسابقات منطقه ای 
ش��رکت می کنند و ضواب��ط در این مس��ابقات به گونه ای 
اس��ت که تیم قهرمان هر رش��ته از هر واحدی که باشد، با 
بهره مندی از بازیکنان برتر دیگر تیم ها، تقویت می ش��ود و 

در رقابت های سراسری شرکت می کند. 
آقای مرادی، خاطر نشان کرد که در مسابقات برون مرزی 
نیز، س��ازمان مرکزی به صورت مستقل عمل می کند و از 
نخبگان تیم های منطقه ای در هر رشته که الزم باشد سود 

می جوید. 

افتخارات به دست آمده
ریی��س اداره تربیت بدنی دانش��گاه تاکید کرد که تاکنون 
ورزشکاران و تیم های مختلف ورزشی این واحد دانشگاهی 
توانس��ته اند ب��ا کس��ب رتبه ه��ای اول، دوم و س��وم در 
رشته های مختلف و حتی المپیادهای ورزشی که با شرکت 
دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد برگزار می شود، بیش 

از 250 کاپ ورزشی را به دست بیاورند. 

امتیازات دانشجویان قهرمان
آقای مرادی، یادآور ش��د: طبق ضوابط، دانش��جویانی که 
در س��طح مس��ابقات منطقه ای و سراسری موفق به کسب 
رتبه ش��وند، از امتیازاتی نظیر، تخفیف ش��هریه برخوردار 

می شوند. 

دوره های تمرین
بعضی از تیم های ورزش��ی مانند: رش��ته هایی که مصوب 
منطقه ای دارن��د، تقریباً در طول س��ال برنامه های منظم 
تمرین��ی دارن��د، ولی آن دس��ته از رش��ته هایی که زمان 
مشخصی برای برگزاری مسابقات آن ها تعیین نشده است، 
در فاصل��ه حدود یک ماه به برگزاری مس��ابقات، تمرینات 

فشرده ای را انجام می دهند. 

انتخاب مربیان
ریی��س اداره تربیت بدن��ی گفت: موفقیت ورزش��کاران و 
تیم های ورزش��ی دانش��گاه، مرهون تالش دانش��جویان و 
بهره مندی از بهترین مربیان کش��ور و استان، در هر رشته 
ورزشی اس��ت. وی با نام بردن از خانم »گیتی روانبخش« 
در رش��ته و الیبال، خانم »آذر بیات« در رشته تنیس روی 
میز، خانم »مریم بابایی« در رشته بسکتبال، خانم »پروانه 
کوهیان« در رش��ته هندبال و چند مربی دیگر در قسمت 
خواه��ران و همچنین آق��ای »مهدی منتظر« در رش��ته 
والیبال، آقای »پیمان صداقت نیا« در رش��ته بس��کتبال، 

آقای »س��ید احم��د صالحی« در رش��ته فوتس��ال، آقای 
»مهرداد داوری« در رش��ته هندبال و ...، بر اعتبار مربیان 
به کار گرفته ش��ده تاکید کرد. او خاطر نش��ان کرد که از 
این مربیان به صورت دو ترم قرار داد اس��تفاده می ش��ود و 
در صورت نیاز، در سال بعد قرارداد آن ها تمدید می شود.

توسعه ورزش همگانی
مسؤول ورزش دانشگاه، در خصوص توسعه ورزش همگانی 
در دانش��گاه افزود: این کار را از حوزه کارکنان و اس��تادان 
آغاز کرده ایم و تاکنون یک برنامه کوهپیمایی را در منطقه 
»کاله قاضی«، یک برنامه کویر نوردی را در محل »آقا علی 
عباس« و ی��ک راهپیمایی 200 کیلومت��ری را در منطقه 
»ورزن��ه«، اجرا کرده ای��م و برنامه های دیگ��ری را نیز در 

دستور کار داریم.
او در ادام��ه گف��ت: توس��عه ورزش همگان��ی در بخ��ش 
دانش��جویان نی��ز، اخی��راً در حال تعریف اس��ت و تاکنون 
چنی��ن برنامه هایی به اجرا در نیامده اس��ت، ولی با توجه 
به تغییرات به عمل آمده در سرپرس��تی ورزش س��ازمان 
مرکزی دانش��گاه آزاد اس��المی، برنامه هایی طراحی شده 

است که از سال آینده به تدریج اجرایی خواهد شد. 

ورزش نابینایان و کم بینایان
آق��ای م��رادی یادآور ش��د که ب��رای اولین بار در س��طح 
دانش��گاه های کشور، امکانات ورزش��ی ویژه نابینایان و کم 
بینای��ان در این واحد دانش��گاهی ایجاد ش��ده اس��ت که 
ش��امل: ش��ودان)تنیس روی میز نابینایان(، پیس��ت دو و 
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                        فعالیت ها و دستاوردهــــــای اداره تربیت بدنی 
 در بخش مسابقات دانشجویی در 3 سطح برنامه داریم، یکی مسابقات درون واحدی، یکی مسابقات منطقه ای 
و دیگری مسابقات سراسری، در مسابقات درون واحدی کارکنان و دانشجویان را پوشش می دهیم. مسابقات 
منطقه ای ش��امل مجموعه فعالیت هایی اس��ت که مصوبه منطقه 4 کش��ور را دارد، در مسابقات سراسری تیم های 
قهرمان مسابقات منطقه ای شرکت می کنند و ضوابط در این مسابقات به گونه ای است که تیم قهرمان هر رشته از 
هر واحدی که باشد با بهره مندی از بازیکنان دیگر تیم ها تقویت می شود و در رقابت های سراسری شرکت می کند.

 میدانی و رش��ته های دیگری است که در حال تعریف و اجرا 
می باشد.

ظرفیت تماشاگران
وی خاطر نش��ان کرد: سالن های تاحد امکان، امکان پذیرش 
تماشاگران رش��ته های مختلف ورزشی را دارد و از جمله در 
سالن چند منظوره، با بهره گیری از سکوهای سیار می توانیم 

حدود 300 تماشاگر را جذب کنیم. 

رتبه های جهانی
رییس اداره تربیت بدنی دانش��گاه در باره کس��ب رتبه های 
جهانی دانش��جویان ورزش��کار این واحد دانش��گاهی یادآور 
ش��د که ورزشکاران این واحد دانش��گاهی، در قالب تیم های 

کشوری در سال های اخیر در رشته های تکواندو، کاراته 
در دو و میدانی، عالوه بر درخش��ش در س��طح کش��ور، در 
رده های آس��یایی و جهان��ی هم افتخارتی کس��ب کرده اند. 
به عالوه ورزش��کاران ش��اخص این واحد، در قالب تیم های 
فوتبال، هندبال، بس��کتبال، کش��تی و ...، بعضاً عضویت تیم 

ملی ایران را داشته اند. 

چگونگ��ی به��ره من��دی از امکان��ات خارج 
دانشگاهی

آقای مرادی در خصوص نحوه اس��تفاده از امکانات ورزش��ی 
خارج از دانش��گاه گفت: تا چند س��ال پیش، این کار مرسوم 
ب��ود، ولی به تدریج با گس��ترش و تکمیل امکانات ورزش��ی 
دانشگاه، بعضاً حتی واحدهای دیگر منطقه، متقاضی استفاده 

از این امکانات هستند. 

جایگاه کلی واحد اصفه��ان در منطقه چهار 
دانشگاه آزاد اسالمی

در رتب��ه بندی های��ی ک��ه از س��وی منطق��ه در خص��وص 
جایگاه ورزش این واحد دانش��گاهی اعالم ش��ده است، واحد 
اصفهان)خوراس��گان(، هم��واره رتبه های اول و دوم را در هر 

س��ال از آن خود کرده و در مجموع وضعیت بسیار خوبی در 
سطح رشته های ورزشی داشته ایم. 

در زمینه ورزش��ی چه امکانات دیگری نیاز 
است؟

رییس اداره تربیت بدنی دانش��گاه در باره کمبودهایی که در 
خصوص امکانات ورزش��ی وجود دارد، به مس��اله استخر شنا 
اش��اره کرد و افزود: نقشه استخر و مکان یابی آن انجام شده 
است و امیدواریم با تامین اعتبارت کار احداث آن آغاز شود. 
یک��ی دیگر از نیازها، احداث دیواره صخره نوردی در س��الن 
ب��ود که به لطف خدا این کار انجام ش��د تا به تدریج بتوانیم 
این رشته را نیز به عنوان رشته مصوب منطقه معرفی کنیم. 
همچنین در حال حاضر 90 درصد در ساخت و اجرای زمین 
تنیس خاکی دانشگاه پیشرفت داشته ایم و امید است مابقی 
آن هم در س��ال آینده اجرا شود تا امکانات این زمین نیز به 

دیگر امکانات ورزشی روباز افزوده شود. 
ایش��ان یادآور ش��د: رش��ته جدیدی که در کش��ور در حال 
گس��ترش اس��ت، رش��ته »داژبال« یا همان »وسطی« است 
ک��ه پیگیر هس��تیم بتوانیم کالس مربی گری این رش��ته را 
راه ان��دازی کنیم همچنان که قب��اًل دوره های مربی گری را 
در رش��ته هایی مانند: ژیمناستیک، بس��کتبال و فوتبال دایر 

کرده ایم. 
وی افزود: در صورت احداث اس��تخر، رشته هایی مانند: شنا، 

شیرجه و واترپلو نیز در دستور کار قرار می گیرد. 

سرویس دهی آموزشی
آقای مرادی با اش��اره به اینکه حدود 3 درصد از ورزشکاران 
ما در مسابقات ورزشی شرکت می کنند، یادآور شد: عالوه بر 
پوشش مسابقات، کالس های تربیت بدنی 1 ، 2 و کالس های 
درس اختصاص��ی دانش��جویان رش��ته های تربی��ت بدنی را 
س��رویس دهی می کنیم و در هر ترم ح��دود هزار تا هزار و 

500 نفر از دانشجویان را پوشش می دهیم. 
رییس اد ره تربیت بدنی دانش��گاه در پایان خاطر نشان کرد: 
یکی از امتیازات این اس��ت که رییس و معاون دانش��جویی 

واح��د، عالقه مند به ورزش و توس��عه فعالیت های ورزش��ی 
هس��تند و همین سبب شده اس��ت تا کم ترین مشکل را در 
این زمینه  داش��ته باش��یم و من از مساعدت بسیار خوب آن 
بزرگ��واران صمیمانه قدردانی می کن��م. همچنین الزمه کار 
این اس��ت که همه بخش های دیگر دانش��گاه، به نوعی با ما 
همکاری داشته باشند که خوشبختانه در سطح بسیار خوبی 
این همکاری ها وجود دارد. ما اعتقاد داریم، دانش��گاه جایی 
اس��ت که باید برنامه اعتالی ورزش در سطح استان، منطقه، 
کش��ور و حتی عرصه های جهانی در آن سازماندهی شود تا 

بتوانیم جامعه ای پویا، سالم و موفق داشته باشیم. 

گف��ت و گ��و ب��ا کارش��ناس تربی��ت بدنی 
خواهران

در ادام��ه این گزارش گفت و گویی هم با خانم مریم بابایی، 
کارشناس اداری خواهران داشتیم. وی که مدرک کارشناسی 
خود را در رش��ته تربیت بدنی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
مبارکه کس��ب کرده، 11 سال سابقه کاری دارد و همچنین 
بازیکن اسبق تیم ملی بسکتبال جمهوری اسالمی ایران بوده 

است. 

او می گوید: حدود 10 سال است مربی بسکتبال تیم دانشگاه 
هس��تم و حاصل آن به دس��ت آوردن مقام ه��ای اول و دوم 
کش��وری در تمام این س��ال ها بوده است و در سطح منطقه 

چهار هم همواره رتبه اول را داشته ایم. 
خان��م بابایی ک��ه در حال حاضر ب��ه عنوان مرب��ی فعالیت 
می کند، به عنوان داور نیز در مس��ابقات لیگ برتر بسکتبال 
فعالی��ت دارد و ب��ا تص��دی مربی گری یکی از باش��گاه های 

استان، مدرس مربی گری و داوری فدراسیون نیز هست. 
وی که در یک خانواده ورزش��کار بالیده است از فعالیت های 
همس��رش در رش��ته های کوهن��وردی و ش��نا م��ی گوید و 

همچنین خواهرش که ورزش حرفه ای کار می کند. 
او با انتقاد از عدم گسترش مطلوب ورزش همگانی و قهرمانی 
خواهران، از اینکه چند سالی است مسابقات ورزشی تیم های 
خواهران به طور منظم برگزار نمی شود، ابراز گله مندی کرد. 
الزم به ذکر اس��ت، پیش از این نیز معاون آموزشی دانشکده 
علوم ورزشی و تربیت بدنی، ضمن هشدار در خصوص اضافه 
وزن خواهران کارمند که سالمت آنان را در معرض مخاطره 
قرار می دهد، از مس��ؤوالن دانشگاه خواس��ته بود تا موضوع 
گس��ترش ورزش خواهران را در دستور کار جدی خود قرار 

دهند. 
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در واحد اصفهان برگزار شد؛ 

کرسي آزاد اندیشي دانشجویي با موضوع »چ�را نم�از؟« 
 به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني دانشگاه؛ دبير ستاد 
اقامه نماز دانش��گاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( 
گفت: كرس��ي آزاد انديش��ي دانش��جويي با موضوع “ چرا 
نماز؟ “ به همت كانون گفتمان دانش��جويي و س��تاد اقامه 
نماز در دانش��کده كش��اورزی دانش��گاه آزاد اسالمي واحد 

اصفهان)خوراسگان( برگزار شد. 
شريعتي با بيان اين مطلب افزود: نشست آزاد دانشجويي با 
موضوع نماز، با حضور كارشناس��ان موضوعي؛ حجه االسالم 
رنجبر، كارش��ناس س��تاد اقامه نماز اس��تان، حجه االسالم 

محم��دزاده، ريي��س دفتر فرهنگ اس��المي و جاللي، دبير 
كانون گفتمان دانشجويي، برگزار شد. 

وي اظهار داشت: در ابتداي اين برنامه، حجه االسالم رنجبر 
با بيان مقدمه اي درباره فلسفه نماز، به آياتي از قرآن اشاره 
كرد و اهميت اقامه نماز را با تاكيد بر آيات و روايات وارده از 

ائمه اطهار)ع( تبيين كرد.
دبي��ر س��تاد اقام��ه نم��از دانش��گاه آزاد اس��المي واح��د 
اصفهان)خوراس��گان( گفت: در ادامه اين برنامه، س��واالتي 
توسط دانشجويان مطرح و ميان دانشجويان درباره موضوع 

نماز و اهميت آن بحث و تبادل نظر آزاد صورت گرفت.
در جمع بندي نهايي اين گفتمان آزاد، حجه االسالم رنجبر، 
جوانان را به تفکر عميق درباره نماز فرا خواند و توضيح داد 
كه تاثيرات بي نهايت نماز بر روح و جسم جوانان مي تواند 

نقش مهمي در كيفيت زندگي آن ها داشته باشد. 
رنجبر در پاس��خ به موضوع ضرورت خوان��دن نماز به زبان 
عربي يا فارس��ي كه باعث گفتگو و بحث ميان دانش��جويان 
ش��ده بود، به تش��ريح فلس��فه و علت خواندن نماز به زبان 

فصيح عربي پرداخت.

در اين برنامه آزاد انديشي، حجه االسالم محمدزاده، رييس 
دفتر فرهنگ اس��المي واحد نيز به بعضی ديگر از س��واالت 

دانشجويان پاسخ داد.
گفتني اس��ت: كان��ون گفتمان دانش��جويي دانش��گاه آزاد 
اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( از جمله كانون هاي فعال 
زير مجموعه معاونت فرهنگي اس��ت كه هر دو هفته يکبار، 
اقدام به برگزاري گفتمان های دانشجويي با موضوعات مبتال 
به جوانان مي كند كه همواره اين قبيل نشس��ت هاي آزاد 

انديشي، با استقبال دانشجويان همراه بوده است.

به همت معاونت فرهنگی دانش��گاه، همایش 
استراتژی رس��انه ای صهیونیس��م با رویکرد 
بازی های رایانه ای و ماهواره در روز یکش��نبه 
11 اس��فندماه س��ال جاری در محل س��الن 
همایش های بین المللی امیر کبیر دانش��گاه 
آزاد اس��المی واح��د اصفهان )خوراس��گان( 

برگزار شد. 
به گزارش مدیر ام��ور فرهنگی و فوق برنامه  
ای��ن همایش با حضور دکت��ر فروغی، رییس 
دانشگاه، دکتر اس��ماعیلی، معاون فرهنگی، 
دکت��ر نجفی معاون پژوهش��ی، دکتر جاللی 
 زند، مع��اون دانش��جویی، حجه االس��الم و 
المس��لمین محمدزاده، رییس دفتر فرهنگ 
اس��المی دانش��گاه و جمع��ی از مدی��ران و 
کارشناس��ان و با شرکت وس��یع دانشجویان 
کارش��ناس  بی��ات،  دکت��ر  ش��د.   برگ��زار 
صهیونیس��م شناس��ی ب��ه عنوان س��خنران 

کلیدی مراسم حضور داشت. 
کمالی در ادامه اف��زود: برنامه پس از تالوت 
آیاتی چند از کالم ا... مجید و پخش س��رود 
جمهوری اس��المی ایران آغاز شد و در ادامه 
آنونس همایش که توس��ط کانون دانشجویی 
رادیو باران تهیه شده بود به نمایش در آمد. 
دکتر اس��ماعیلی، معاون فرهنگی دانشگاه با 
بیان خیر مقدم به حاضران به ویژه از حضور 
رییس، مسؤوالن و دانش��جویان در همایش 
قدردانی کرد و مقدمات��ی در خصوص خطر 
فرهنگی صهیونیسم را در کشور تشریح نمود. 
برنامه بع��دی این همایش پخ��ش نماهنگ 

»لیال« ب��ه کارگردانی احس��ان امیرخانی از 
دانش��جویان این واحد دانش��گاهی بود که با 
موضوع شهدای 8 سال دفاع مقدس و بیانات 
مق��ام معظم رهبری درباره ب��ی اعتمادی به 
آمری��کا و آغاز جنگ و ادام��ه آن تا به امروز 
تهیه ش��ده بود که مورد توجه حاضران قرار 
گرف��ت. در ادامه مجری برنامه، دکتر بیات را 
به جایگاه فراخواند. وی با آماده کردن اسالید 
شعر بسیار زیبا و دقیقی، سخنان خود را آغاز 
کرد. ایشان با ذکر حدیث ثقلین برای هر یک 
از فرازهای آن فیلم و مستنداتی را ارائه داد و 
یادآور شد که یهود از زمان پیامبر )ص( این 
برنامه ریزی را داشته اند تا مسلمانان را با هر 
ابزاری به ویژه رسانه، شایعه و تکنولوژی روز 
منحرف سازند. دکتر بیات که بر زبان عبری 
تس��لط دارد، ب��ا طرح متون مس��تند عبری 
در این اس��الید ش��و، با قرائت و ترجمه این 

مت��ون، برنامه و راهکارهای فریب این قوم را 
برای مخاطبان تش��ریح کرد و نشان داد که 
صهیونیس��ت ها با خرافه گریی و دروغ گویی 
و تحری��ف وقایع تاریخ��ی و حتی توهین به 
مقدسات در حال ترویج دین خود و گمراهی 

مسلمانان هستند. 
این کارش��ناس مس��ائل فرهنگی و تاریخی 
با بی��ان اینکه صهیونیس��ت ها روز به روز بر 
دامن��ه فعالیت ه��ای خود د ر عرصه اس��الم 
ستیزی می افزایند خاطر نشان کرد: آنان در 
هر مقطع زمانی ب��ا بهره مندی از تکنولوژی 
روز دست به اقدامات شوم خود می زنند زیرا 
ابزارهایی که مردم بیشتر با آن سروکار دارند 

تاثیر گذاری بیشتری دارد. 
دکتر بیات با تاس��ف و نگران��ی از اینکه آنان 
در س��اخت بازی های رایان��ه ای و برنامه های 
فارس��ی زبان ماهواره تالش وس��یعی را آغاز 

کرده ان��د از عملک��رد دفاعی کش��ورمان در 
مقابل این هجمه ها انتقاد کرد و این س��ئوال 

را مطرح نمود که واقعاً ما چه کرده ایم؟ 
این کارشناس صهیونیس��م شناسی از اینکه 
در زمان ما شبکه های ماهواره ای و بازی های 
رایانه ای در حال پیش��رفت هستند و روز به 
روز جوان��ان ما را تحت تاثی��ر قرار می دهند 

ابراز خطر کرد. 
ایش��ان افزود: ماه��واره بر تمام��ی افراد در 
جامع��ه تاثیرگذار اس��ت چه آن ف��رد دکتر 
باش��د و چه بی سواد، چه مذهبی باشد و چه 
غیر مذهبی، چه مس��لمان، چ��ه کافر، و این 
تاثیرات حتماً تدریجی اس��ت و به یک روز و 
یک شب محدود نمی شود بلکه به مرور زمان 
روی ذهن و ضمیر م��ا تاثیر ایجاد می کند و 

ماهواره می تواند ما را بنده خودسازد. 
دکتر بیات با به نمایش گذاش��تن مستندات 

خود در این اسالیدش��و، ب��ه حاضران یادآور 
ش��د که برنامه های ماهواره ای اعتقادات ما را 
نش��ان گرفته و ما را دنباله روی اهداف شوم 

خود ساخته است. 
او هش��دار داد  که صهیونیسم اگر خبری را 
به نفع خود ببیند، آن را به راحتی به سراسر 
جه��ان مخاب��ره می کند و اگ��ر خبری علیه 
او باش��د به راحتی به سانس��ور رسانه ای آن 

می پردازد. 
س��خنران این مراسم با اش��اره به محتویات 
فیلم های فارس��ی زبان ترکیه ای، تاکید کرد: 
اغلب محتوای این دس��ته از فیلم ها مشتمل 
بر رفتارهایی است که زندگی را بر هم می زند 
و اعض��ای خانواده به ه��م خیانت می کنند و 
مضمون فیلم ها به گونه ای برنامه ریزی ش��ده 
ک��ه گویا زوجی��ن باید دوس��ت اجتماعی از 

جنس مخالف داشته باشند. 
دکتر بیات در پایان این س��خنران گفت: امام 
زمان، ش��خصیتی جهانی است و سربازان او 
هم بای��د جهانی باش��ند و جهانی فکر کنند 
و جهانی عمل نمایند ت��ا بتوانیم آن بزرگوار 
را ب��ه خوب��ی ی��اری کنیم. ایش��ان با پخش 
چن��د کلیپ از فیلم اخراجی ه��ا، تفاوت بین 
یاران واقع��ی و یاران کاذب را تش��ریح کرد 
 و تاکی��د کرد ما باید در عم��ل، یاران واقعی 
باش��یم. پای��ان بخ��ش ای��ن برنام��ه پخش 
ویدئو کلیپ »دیدار« به کارگردانی احس��ان 
امیرخان��ی ب��ا مضمون تلفیق و اتحاد نس��ل 

جبهبه و جنگ و نسل امروز بود. 

برگزاری همایش  استراتژی رسانه ای صهیونیسم در واحد اصفهان )خوراسگان( 

مس��ابقه کتابخوانی پرس��تش آگاهانه در روزچهارشنبه مورخ 14 اس��فندماه 92 مصادف با روز 
احسان ونیکوکاری ویژه دانشجویان برگزار شد.

به مناس��بت روز احسان و نیکوکاری، س��تاد اقامه نماز دانشگاه مسابقه کتابخوانی نماز )پرستش 
آگاهانه( ویژه دانشجویان، تالیف دکتر محمد رضا رضوان طلب را برگزار کرد. مسؤول ستاد اقامه 
نماز دانشگاه اعالم کرد: یکي از موانع در ارتباط با نهادینه شدن نماز، خوب بیان نشدن محتواي 
آن و آثار و نتایج نماز خوب، براي افراد است که جهت اشاعه فرهنگ اقامه نماز وتشویق جوانان 
به امر نماز هرچند صباحی باید این مسابقات فرهنگی انجام شود تا جوانان با دید باز و اگاهانه به 
انجام فرائض دینی خود بپردازند. نفرات برگزیده مسابقه کتابخوانی نماز: خدیجه جعفری، محمد 
هادی ناظمی هرندی، عاطفه حس��ینی، حسن صادقی،ش��یدا صادقی بودند که به ترتیب نفرات 
اول تا پنجم انتخاب شده و به رسم یادبود لوح تقدیر وهدایایی فرهنگی به ایشان اهدا می شود.

مسابقه کتابخوانی»پرستش آگاهانه«
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  مدرک و رشته تحصیلی و سابقه خود را در این 
واحد دانشگاهی بیان بفرمایید؟

اینجان��ب محمد مهدی قیصری، دکتری ش��یمی گرایش 
تجزیه، ازس��ال 68 تاکنون در دانش��گاه مش��غول فعالیت 

هستم.
  دوره کارشناس�ی، کارشناس�ی ارش�د و دکتری 
 خ�ود را در چ�ه رش�ته ه�ا و چ�ه دانش�گاه هایی 

گذرانده اید؟
کارشناس��ی ش��یمی کاربردی در دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد یزد، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه در دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد تهران ش��مال و دکتری شیمی تجزیه در 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
 فهرستی از رزومه علمی و اجرایی خود بفرمایید؟

 - علم��ی  مقال��ه   15 انتش��ار 
پژوهش��ی، مجری چه��ار طرح 
دانش��گاهی  ب��رون  پژوهش��ی 
و هم��کار ط��رح ه��ای متع��دد 

پژوهشی.
ه��ای  آزمایش��گاه  سرپرس��ت 
دانش��گاه) 88 – 74(، مدیر گروه 
عل��وم پای��ه) 89 – 85(، طراحی 
و نظ��ارت بر س��کوبندی و تجهیز 
26 آزمایش��گاه آموزشی دانشگاه، 
طراح��ی و نظارت بر س��کوبندی و 
تجهیز مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی 
دانش��گاه، طراح��ی و نظ��ارت ب��ر 
سکوبندی و تجهیز مراکز تحقیقات 
و اطاق های دس��تگاهی پژوهش��گاه 
مرکزی دانش��گاه، مسؤول راه اندازی 
پژوهش��گاه مرکزی دانش��گاه، رییس 

توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها
  پژوهش�گاه را به ط�ور اجمالی 
معرف�ی کنید و بفرمایی�د در حال 

حاضر چند نفر در این بخش فعالیت می کنند؟
 پژوهشگاه مرکزی دانشگاه با طراحی ویژه و منحصربفرد 
دارای 12 مرکز تحقیقات مس��تقل، هرمرکز دارای 2 باب 
آزمایش��گاه و یک دفتر، 6 اطاق دس��تگاهی، بخش های 
اداری، س��الن مطالعه، س��ایت کامپیوتر، سالن کنفرانس، 

سردخانه و پاویون های خواهران و برادران است. 
تع��دادی از اعض��ای محترم هیات علمی  در پژوهش��گاه 
به همراه دانش��جویان کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت 
مس��تمر دارند، ولی 13 عض��و غیر هیات علمی به صورت 
ثابت مش��غول فعالیت می باش��ند که 3 نفر از دانشگاه و 
10نفر از شرکت معیار دانش پارس می باشند. با استقرار 
ش��رکت معیار دانش پارس وابس��ته به دانش��گاه، مشکل 

نیروی انس��انی در ای��ن بخش حل ش��ده و امکان جذب 
نیروهای کارامد فراهم شده است.

  پژوهش�گاه ب�ه ص�ورت مس�تقل تاکن�ون چ�ه 
دس�تاوردهای برجس�ته علمی و پژوهش�ی داشته 

است؟
 پژوهشگاه هم اکنون در حال آماده کردن زیرساخت های 
نرم افزاری و س��خت افزاری الزم برای رس��یدن به اهداف 
تعیین ش��ده توسط ش��ورای پژوهش��گاه می باشد، ولی 
کارهای بزرگی از جمله رسیدن به دانش فنی غنی سازی 
ویتامین D و پلی ساکاریدها با کارکردهای فیزیولوژی باال 
برای درمان بیماری های انس��ان از قارچ های خوراکی - 
دارویی  برای اولین بار درایران و منطقه در مرکز تحقیقات 
گیاهان دارویی، انجام انتقال ژن به روش نوین در دنیا در 
مرک��ز تحقیقات ترانس ژنز، به دس��ت آوردن دانش فنی 
و توانایی س��اخت مواد مرجع گواهی ش��ده ) CRM( و 
مواد مرجع )RM( برای اولین بار در آس��یا توس��ط مرکز 
تحقیقات ش��یمی، ایجاد امکان اندازه گیری تمامی فلزات 
س��نگین و با قیمانده سموم در تمامی محیط ها از جمله 
هوا، آب، خاک، محصوالت کش��اورزی، م��واد غذایی و...، 
ایجاد امکان ان��دازه گیری ویتامین های )محلول درآب و 
چربی( و آفالتوکس��ین ها در محصوالت کشاورزی و مواد 

غذایی از مهم ترین دستاوردهای پژوهشگاه است.
 با وجود امکانات فعل�ی به نظر جناب عالی اضافه 
ش�دن چه امکاناتی س�بب پویایی و رش�د بیش�تر 

پژوهشگاه می شود؟ 
 ب��ا وج��ود چه��ار اط��اق دس��تگاهی تجهی��ز ش��ده ب��ا 
 دستگاه های اندازه گیری حساس که قلب پژوهشگاه محسوب 
می ش��ود، پس از گذش��ت 21 ماه از افتتاح پژوهش��گاه، 
هنوز تعدادی از مراکز تحقیقات سکوبندی نشده و امکان 
استفاده از آن ها وجود ندارد و تعدادی از مراکز تحقیقات 

سکوبندی شده، نیاز به خرید تجهیزات تخصصی دارند.
 اس�تادان و پژوهش�گران چگونه می توانند برای 

انج�ام پژوهش های خود با پژوهش�گاه هماهنگی و 
تعامل کنند؟

ی��ک  تحقیق��ات،  مرک��ز  دوازده  از  ی��ک  ه��ر  در 
را  مرک��ز  مس��ؤولیت  علم��ی  هی��ات  عض��و   نف��ر 
عه��ده دار م��ی باش��د و س��ایر اس��اتید، دانش��جویان 
کارشناس��ی ارش��د و دکت��ری ب��ا هماهنگ��ی مس��تقیم 
 مس��ؤول مرکز تحقیق��ات، م��ی توانند وارد پژوهش��گاه 

شوند.
 پژوهش ه�ای این مرکز در ارتباط با س�ازمان ها 
و نهادها و مراکز برون دانش�گاهی چگونه هماهنگ 

می شود؟
برای ارتباط با س��ازمان های برون دانش��گاهی که یکی از 
اهداف مهم ش��ورای پژوهشگاه است، اس��تقرار استاندارد 
آزمایش��گاهی )ISO/IEC 17025( الزام��ی ب��وده ک��ه 
خوش��بختانه این مهم با وجود افراد با تجربه درش��رکت 
معی��ار دانش پارس انجام ش��ده و پژوهش��گاه مرکزی در 
حال اخ��ذ مجوز همکاری ب��ا اداره اس��تاندارد، اداره کل 
 دامپزش��کی، اداره دارو و غذا و س��ازمان محیط زیس��ت 

است. 
از  کدامی�ک  در  مرک�زی  چنی�ن  نظی�ر   
ی�ا  کش�ور  اس�المی  آزاد  دانش�گاه   واحده�ای 

دانشگاه های دولتی وجود دارد؟
 پژوهش��گاه در ایران ساختاری مس��تقل از دانشگاه دارد. 
در بعض��ی دانش��گاه های دولت��ی، آزمایش��گاه مرکزی با 
 وظایف تعریف ش��ده وجود دارد، ولی مشابه این مرکز در 

دانشگاه های آزاد اسالمی وجود ندارد.
 آیا تاکنون برای انجام پروژه های پژوهش�ی برون 

مرزی هم برنامه ای داشته اید؟
 ب��رای انجام این مهم با حمایت جناب آقای دکتر نجفی، 
معاون محترم پژوهشی زیرساخت های الزم فراهم شده و 

در حال پیگیری هستیم.

اشاره:
 از این ش��ماره به معرفی تفصیلی پژوهش��گاه دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان( 
می پردازیم، این پژوهش��گاه که در نوع خود در کش��ور کم نظیر به حساب می آید دارای بخش های 
متعددی است که در هر شماره در گفت و گو با مسؤول بخش، با اهداف و فرآیندهای آن آشنا می شویم.

در ای��ن ش��ماره گفت و گویی با آقای دکتر محمد مهدی قیصری، رییس پژوهش��گاه انج��ام داده ایم که از 
نظرتان می گذرد.

پژوهشگاه مرکزی، درخشش 
ستاره ای امیدبخش در آسمان 
دانشگاه
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نشریه نسیم دانشگاه از انتشارات روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( 
 به منظور بهره مندی از مهارت های دانشجویان در 
رش��ته ها و مقاطع مختلف دانش��گاهی اقدام به 

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

مراجعه کنند. 

 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:  احسان مسیبی، مجتبی کریمی زاده، منصور یقینی

 نسخه الکترونیکی : رامین ساوج
 همکاران این شماره:  سید علیرضا صالحی،  محمد حیدری 

ادامه از صفحه 11
 گف��ت: هم��واره معدلم باال ب��وده، در نظام پرس��تاری فعال 
بوده ام و مس��ؤولیت تهیه نشریه آن س��ازمان نیز با بنده بوده 
اس��ت، در انجمن علمی دانش��کده نیز مسؤول نشریه هستم، 
در همایش ها، نمایش��گاه ها و س��ایر فعالیت های فوق برنامه، 
مش��ارکت فعال دارم، به امور پژوهش��ی نیز می پردازم و فکر 
 می کن��م ای��ن مجموعه مالک های��ی برای انتخ��اب من بوده 

است. 
رضایت از دانشکده

این دانش��جوی برتر، از دانش��کده پرس��تاری و مامایی واحد 
اصفهان )خوراس��گان( و تحصی��ل در آن خیلی رضایت دارد 
و معتقد اس��ت، هم اس��تادان در کار آموزش موفق هستند و 
هم از نظر تقویت انگیزه دانش��جویان فعال، تالش س��تودنی 

دارند. ایش��ان از جمله به نام خانم باجول اش��اره کرد که در 
 س��ال 92 در همین فرآیند عنوان استاد نمونه را کسب کرده 

است. 
او اف��زود: خانم باجول به اتفاق س��ایر اس��تادان ب��رای ادامه 
تحصیل و ورود به حقیقت کار پرس��تاری خیلی به من انگیزه 

داده اند و کمک زیادی کرده اند. 
خان��م رحیم��ی همچنی��ن از انگیزه ب��االی چند نف��ر از هم 
دوره ای ه��ای خود که بعضاً متاهل هم هس��تند برای تحصیل 

سخن گفت و از کوشش و همت آنان قدردانی کرد. 
نگاه به بیمار

مسؤول نشریه سازمان نظام پرستاری استان خاطر نشان کرد 
که نگاه من به بیمار یک نگاه انس��انی است، نگاه نمی کنم که 
پولدار است یا فقیر، شهری است یا روستایی، تبعه ایران است 

یا کش��ور دیگر، همیشه فکر کرده ام که بیماری که مسؤولیت 
او به من واگذار ش��ده، عزیزترین کس��ی اس��ت که با او طرف 
هستم. همواره سعی کرده ام چشم خود را به روی مشکالت او 
ببندم، به عنوان یک انسان احترام و کرامت او را حفظ کنم و 

خدماتی بدون خطا به او ارائه دهم. 
همیش��ه نگران ب��وده ام که در کش��ور ما بیم��اران از حقوق 
خود اطالع چندانی ندارند اما س��عی ک��رده ام به وظایف خود 
در قب��ال آنان کاماًل عمل کن��م. من کارم را عاش��قانه انجام 
 می ده��م و برداش��تم این اس��ت که م��ردم ایران ق��دردان، 
حق ش��ناس و فهیم هستند. این حس خوب برای من خیلی 
لذت بخش اس��ت. جلب رضایت مریض واقعاً ش��عار نیس��ت 
 و م��ن افتخار می کنم که پرس��تاری از نظر روح��ی مرا اقناع 

می کند. 

نقش کلیدی مادر
خیل��ی از فرزن��دان از عالقه به مادر می گوین��د، ولی من می 
گویم: مدیون مادرم هس��تم او حداکثر وظیف��ه مادری را در 
مورد من انجام داده اس��ت. وی تحصی��الت آکادمیک ندارد، 
اما سرش��ار از مطالع��ه و کتابخوانی و نگاه درس��ت به جامعه 
اس��ت. در واقع او به خاطر من از ادامه تحصیل بازمانده است 
و فداکارانه س��المت و خوش��بختی خود را فدای سعادت من 
کرده اس��ت. او از کوچکی داس��تان پینه دوز و پادش��اه را در 
گوش��م زمزمه می کرد و می گفت: س��عی کن از کوچک ترین 
فرصت ها برای رسیدن به قله موفقیت استفاده کن. این الگو و 
نصیحت ارزشمند را تاکنون هیچگاه از یاد نبرده ام و امیدوارم 
در آینده هم فراموش نکنم، چرا که با تمام وجود اعتقاد دارم 

مادر، مادر است. 

برگزاری بخش شفاهی مسابقات سراسری قرآن وعترت
به گ��زارش رواب��ط عمومي و اطالع رس��اني دانش��گاه؛ بخش 
شفاهي نوزدهمین دوره مس��ابقات سراسري قرآن و عترت)ع( 
در دانش��گاه آزاد اس��المي واحد اصفهان )خوراسگان(، برگزار 

گردید.
رضا اسماعیلي با اعالم این خبر افزود: نوزدهمین دوره مسابقات 
سراسري قرآن و عترت)ع( در رشته هاي؛ قرائت، تحقیق)صوت 

و لح��ن(، ترتیل و حفظ 5 جزء، 10جزء، 20 جزء، حفظ کل و 
حفظ جزء 30، بین اس��اتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه با 

حضور داوران برجسته استاني و کشوري برگزار گردید.

با توجه به نزدیک ش��دن به اواخر سال، خیلی ها با خرید و خانه تکانی 
ح��ال و هوای دیگری به چهره ش��هر داده اند و بعض��ی ها هم با برنامه 
ریزی کردن، در حال مهیا ش��دن برای سفر های ایران گردی شاید هم 

جهان گردی هستند.
راستی تا به حال چند مکان یا چند شهر تاریخی و دیدنی ایران را دیده 

اید؟ آیا اصال می دانید این مکان ها در کدام شهر هستند؟
 از این رو مدیریت امورفوق برنامه معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراس��گان(، با برگزاری مسابقه فرهنگی ایران گردی با 

طرح و اجرای آقای محمد کربالیی دانش��جوی کارشناسی ارشد رشته 
روانشناس��ی، حال و هوای عید و شور و هیجان زیادی در این لحظه از 

سال به دانشجویان دانشگاه وارد کرده است.
این گروه مس��ابقه را در روز 17 اس��فند در س��اعت 11:30 در جلوی 
دانشکده علوم تربیتی برگزار کرد که با استقبال خوب دانشجویان روبرو 
ش��د و در پایان مسابقه به دانش��جویان برنده، جوایزی از طرف معاونت 

فرهنگی این واحد دانشگاهی اهدا شد.
این مس��ابقه به مدت یک هفته، راس ساعت 11:30 در جلوی دانشکده 

های واحد با سرپرستی کانون فیلم و سینمای دانشگاه برگزار می شود.
نحوه اجرای این مسابقه در قالب بازی مار و پله است و در هر مرحله دو 
ش��رکت کننده دارد. هر کدام از شرکت کننده ها با پرتاب کردن تاسی 
که تهیه ش��ده اس��ت و رقمی که نمایان می شود، باید خانه ها را پشت 
سر بگزارد که در هر کدام از این خانه ها نام یک مکان دیدنی است. اگر 
ش��رکت کننده جواب صحیح به اینکه این مکان دیدنی در کدام یک از 
استان ها ایران قرار دارد بدهد مجاز به پرتاب دوباره تاس است و دوباره 

باید جلو برود و به سوال ها پاسخ بدهد تا به خانه پایان برسد. 

مسابقه فرهنگی، ایران گردی به روش مار و پله

یک عکس، یک خاطره

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه؛ 
به مناسبت هفته درختکاری به همت دانشجویان 
محی��ط زیس��ت دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د 
اصفهان)خوراس��گان( در یک  حرکت  نمادین با 
حضور مدیرکل محیط زیس��ت استان و معاونان 
ایشان، نسبت به کاشت نهال درخت در دانشگاه 

اقدام شد.
در ابتدای این مراس��م کالنتری مدیرکل محیط 
زیست استان اصفهان با سخنان کوتاهی اهمیت 
ایجاد و توس��عه فضای س��بز و درختکاری را در 
ایج��اد فضای طراوت و ش��ادابی در جامعه بویژه 
در شهرهای بزرگ و رفع آلودگی هوا مورد تأکید 

قرار داد.
در این برنامه که مرتضایی نژاد، ریاست دانشکده 
کش��اورزی و منابع طبیعی دانش��گاه نیز حضور 
داش��تند، نهال های درختی به دس��ت ایش��ان و 
سایر مسئولین ش��رکت کننده و دانشجویان، در 

دانشگاه کاشته شد.

همزمان با هفته درختکاری:

حضور گسترده دانشجویان طبیعت دوست در آئین درختکاری واحد اصفهان


