
کار فرهنگی، تالش و  
مدیریت جهادی

س��ال 93 به روال س��ال ه��ای اخیر از 
سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال 
اقتصاد، فرهنگ، کار و مدیریت جهادی 
اعالم ش��ده  اس��ت. اگر چه دش��منان 
دیرین انقالب اسالمی  از فردای پیروزی 
انقالب به  انحای مختلف موضوع تحریم 
اقتصادی کشور را در دستور کار داشته 
اند و همواره مس��ائل زی��ادی را بر ملت 
م��ا تحریم کرده اند ام��ا موضوع مبارزه 
فرهنگی با دین و مذهب و کشور و مردم 

ما به یقین سابقه طوالنی تری دارد.
پیدای��ش فرقه ه��ای انحرافی، تحمیل 
لیبرالیس��م وموضوعی که تحت عنوان 
تهاجم فرهنگی در طول دهه های اخیر 
مطرح بوده ناظر بر این واقعیت اس��ت و 
حتی اگر بیگان��گان تحریم اقتصادی را 
هم بر ما روا می دارند این دش��منی در 
واقع آتش  تهیه ای برای پیروز شدن در 

عرصه نزاع فرهنگی است.
بنابراین واقعیت فرهنگ مقاومتی  مقدم 
بر اقتصاد مقاومتی است که هرگز نباید 

از آن غفلت کنیم.
تاریخ و سیاس��ت در همه ی دنیا نشان 
می دهد که فرهن��گ مولد چه بخواهد 
و چه نخواهد فرهنگ مهاجم می شود. 
در دوران قاجاری��ه وپهلوی که کش��ور 
ما دس��ت کم نس��بت به گذشته دچار 
انحطاط فرهنگی شد و به طور همزمان 
فرهنگ غربی با شتابی قابل توجه شروع 
به رشد و گسترش کرد پدیده ی  تهاجم 
فرهنگی آغاز شدد و از آنجا که تولیدات 
هم��ه جانبه فرهنگ غرب افزایش یافته 
بود آنان به تدریج توانس��تند بر فرهنگ 
پ��ر افتخار ما تاثیر ایجاد کنند و اگر می 
توانستند این قلمرو را کامال تحت سلطه 
و تصرف خ��ود در م��ی آوردند. انقالب 
اس��المی خاکریز بلن��دی در مقابل این 
تهاجم ب��ود که باطل  الس��حر اقدامات 
آنان ش��د و تا حدود زیادی مهاجمان را 
زمین گیر کرد.اما انقالب فرهنگ غربی 
با اس��تفاده از روش های  ناجوانمردانه و 
سرمایه های سرشار توانسته است رخنه 
های��ی در این خاکریز ایجاد کند که اگر 
ما به  اصولی نظیر خودباوری، استقامت 
و برنام��ه ریزی و تولید فرهنگی اهتمام 
کنی��م با توجه به پیش��ینه افتخار آمیز 
فرهنگ ایران و اسالم به راحتی خواهیم 
توانست پشت دشمنان کشور را به خاک 

بمالیم.
وقتی س��خن از فرهنگ می شود نباید 
از جامعی��ت آن غافل ش��ویم. غفلت از 
جامعی��ت فرهنگی تنه��ا فرصت رخنه 
دش��منان را بیش��تر فراهم می س��ازد. 
بس��نده کردن به چند محور که بیشتر 
پیداست و نمود می کند  و به فراموشی 
سپردن زوایای  ناپیدا و پنهان فرهنگی 
خس��ارات غیر قاب��ل جبران��ی را بر ما 
تحمی��ل می کند.ج��ذاب و گیرا و موثر 
ب��ودن تولیدات فرهنگی نی��ز لوازم غیر 
قابل ان��کار در ای��ن کارزار اس��ت. این 
همه تالش و مدیری��ت جهادی مبتنی 
بر  عقالنیت و اعت��دال  وبرنامه ریزی و 
کار علمی نیازمند است که بدون تردید 
دانش��گاهیان در کانون آن قرار  دارند و 
باید به رس��الت  خ��ود در این زمینه به 

شایستگی عمل کنند.
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معرفی دفتر انتشارات واحد 
اصفهان به عنوان نشر برتر 

دانشگاهی استان

زیباترین جاذبه گردشگری ایران، 
مردم با فرهنگ و صاحب تمدن آن 

هستند

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین محیط 
زیست استان با واحد دانشگاهی 

اصفهان)خوراسگان(

 صفحه4 صفحه3 صفحه2

مقام معظم رهبری:

عزیزان من، فرهنگ از اقتصاد مهم تر است.چرا؟ چون فرهنگ به معنای هوایی است که ما 
تنفس می کنیم ش�ما ناچار هوا را تنفس می کنید چ�ه بخواهید، چه نخواهید. اگر این هوا 
تمیز باش�د آثاری دارد در بدن شما اگر این هوا کثیف باشد آثار دیگری دارد، فرهنگ 

یک کشور مثل هواست.

انقالبی بزرگ در ارتباط دانشگاه با صنعت

مع��ادن ایران مي توان��د در صورت برنامه ری��زي صحیح از نظر 
ثروت س��ازي کشور را تکان دهد و دانش��گاه آزاد اسالمي واحد 
اصفهان)خوراس��گان( که صاحب نام در زمین شناسي و استادان 
مجرب��ي در این رش��ته تخصص��ي دارد بهترین فرص��ت را براي 
همکاریه��اي علم��ي و تحقیقاتي دو جانبه میان س��ازمان زمین 

شناسي کشور و دانشگاه فراهم خواهد ساخت.
معاونت اکتش��اف سازمان زمین شناسي کشور با بیان این مطلب 
افزود: پیشرو بودن دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( 
در ایج��اد بس��تر تحقیقات زیر بنایي در بخش زمین شناس��ي و 
توس��عه همکاري هاي مشترک میان دو مرکز علمي و تحقیقاتي 

در منطقه اصفهان، اصفهاني که غني از مواد معدني اعم از فلزي 
و غیر فلزي است و معادن کم نظیر آن از مهمترین معادن کشور 
است، کشور را در رسیدن به اهداف متعالي خود در بخش معدن 
متحول خواهد س��اخت.بهروز برنا که در رأس هیأتي از معاونین 
و مدیران س��ازمان زمین شناسي کش��ور در نشستي مشترک به 
میزباني دانشگاه آزاد اس��المي واحد اصفهان)خوراسگان( سخن 
مي گفت، با اش���اره به وجود کاني هاي کمیاب طال، تنگس��تن، 
س��ولف�ات سدیم، فسفات، پتاس، لیتیم و ... در این منطقه اظهار 
داش��ت: با توجه ب��ه فعالیت بی��ش از ۲3۰۰۰ واحد صنعتي در 
صنایع معدني کش��ور، جایگاه و نقش معادن در تامین مواد اولیه 

این واحدهاي صنعتي، بسیار مهم و اساسي است. در ابتداي این 
نشست پیام نجفي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اصفهان)خوراس��گان( ضمن ارائه گزارشي از جایگاه علمي 
واحد گفت: دانش��گاه آزاد اس��المي واحد اصفهان)خوراس��گان( 
جزو واحدهاي دانش��گاهي رتبه یك کش��ور در برخ��ورداري از 
واحده��اي فناور و ش��رکت هاي دانش بنیان اس��ت و اس��تفاده 
از ظرفیت هاي باالي س��ازمان زمین شناس��ي کشور و دانشگاه 
 باعث هم افزایي امکانات و س��رعت بخشیدن به تحقیقات خواهد 

شد.
 ادامه در صفحه 5
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برای دومین س��ال پیاپی، انتشارات دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراس��گان(، بعنوان نشر 
برتر دانشگاهی استان اصفهان برگزیده و با اهدای 
 ل��وح و جوایز ارزن��ده ای از این دانش��گاه تقدیر 

شد.  
در مراسمی که از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اس��تان اصفهان در تاالر استاد فرشچیان 
اصفهان و با حضور اس��تاندار و مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و دیگر مقامات و مسؤولین استانی 
ب��ا عنوان »همایش تجلی��ل از خادمان مکتوب«، 
برگزار گردید، انتش��ارات دانش��گاه آزاد اس��المی 
واح��د اصفهان)خوراس��گان(، برای دومین س��ال 
پیاپی بعنوان نش��ر برتر دانشگاهی استان معرفی 

شد. 
در این همایش از رییس دانش��گاه آزاد اس��المی 
واح��د اصفهان)خوراس��گان(، احمدعل��ی فروغی 
اب��ری، به عنوان دانش��گاه فع��ال و از پیام نجفی 
مع��اون پژوهش و فناوری بعنوان مدیر مس��وول 
انتشارات واحد و از فاطمه دادرس به عنوان مدیر 
انتش��ارات فعال دانشگاهی، با تقدیم لوح و جایزه 

تقدیر شد.

در این مراسم از نویسندگان کتب برتر دانشگاهی 
زیر، که از برترین تولیدات مکتوب دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در سال 139۲ 
است، با جوایز نفیس و اهدای لوح تقدیر، به عمل 

آمد؛   
»نقش دانش��گاه آزاد اس��المی در توس��عه پایدار 

مش��ارکت ه��ای زن��ان ای��ران« تألی��ف: زه��ره 
س��عادتمند، احمدعلی فروغی اب��ری و  آذر قلی 
زاده، »خانه های اصفهان« تألیف: مریم قاس��می،  
»فرهنگ توصیفی اصطالحات دس��توری � رقابت 
محور)نحوه کمینه گزار و نظریه بهینگی(«  تألیف: 
احمدرضا لطفی،  »روانشناسی مدیریت)مهارتهای 

مدیریتی در هزاره سوم(« تألیف: سیدحمید آتش 
پور و منوچهر کام��کار، »الف(طراحی مهدکودک 
و مدارس پیش دبس��تانی ب( شهربازی فضاهای 
کودکان��ه وس��یع ج( زمی��ن بازی« تألی��ف: لیال 
پهلوان زده و  »فنون پیشرفته در گلخانه« تألیف: 

عبدالرضا اقتداری نایینی.

برای دومین سال پیاپی صورت گرفت:

معرفی دفتر انتشارات واحد اصفهان به عنوان نشر برتر دانشگاهی استان

در نهمین دوره مس��ابقات بی��ن المللی روبوکاپ 
آزاد ای��ران، تیم رباتیك انس��ان نمای دانش��گاه 
آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( بار دیگر 
مقتدرانه موفق به کس��ب مق��ام قهرمانی در لیگ 

ربات های انسان نما سایز بزرگ شد. 
فروغی اب��ری با اعالم این خبر اف��زود: در ماراتن 
مغز ه��اي روباتیك جه��ان با حض��ور 388 تیم  
ایران��ی و خارجی از ۲۲ کش��ور جهان، در نهمین 
دوره مس��ابقات بین المللی روب��وکاپ آزاد ایران، 
تیم رباتیك انس��ان نمای دانش��گاه آزاد اسالمی 
اصفهان)خوراس��گان( ب��ار دیگ��ر مق��ام قهرمانی 
لیگ ربات های انس��ان نما سایز بزرگ را به خود 
اختصاص داد.رییس دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان )خوراس��گان( اظهار داشت: نهمین دوره 

رقاب��ت های روب��وکاپ آزاد ایران ک��ه بزرگترین 
رخ��داد روباتی��ك خاورمیانه می باش��د با ش��عار 
»یادگی��ری آین��ده درخش��ان« با رقابتی بس��یار 
فشرده میان تیم های شرکت کننده از کشورهای 

مختلف به کار خود پایان داد. 
دبیر هیأت امنای دانش��گاه آزاد اس��المی استان 
اصفه��ان گف��ت: در ای��ن رقاب��ت ها، تی��م های 
آلم��ان، هلند، انگلس��تان، ژاپن، پرتغ��ال، کانادا، 
چین، کلمبی��ا، هند، پاکس��تان، مکزیك، ترکیه، 
اندونزی، کره جنوبی و برزیل حضور داش��تند که 
ب��ه مدت س��ه روز از تاریخ ۲۰  ت��ا ۲۲ فروردین 
م��اه 93 در مح��ل دایمی نمایش��گاه ه��ای بین 
الملل��ی ته��ران ب��ا یکدیگ��ر پی��کار کردند.وی 
اف��زود: تیم رباتیك دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 

اصفهان)خوراسگان( که تنها تیم جهان در زمینه 
ساخت همزمان هر سه س��ایز کوچك، نوجوان و 
بزرگس��ال ربات هاي انسان نما مي باشد، با بیش 
 از یك دهه تجربه و س��اخت 5 نس��ل متفاوت از 
ربات های انس��ان نما، نه تنها موفق به طراحی و 
ساخت بلند قدترین ربات انسان نمای ایرانی شده 
اس��ت، بلکه توانمندی خود را نیز در رقابت با تیم 
های خارجی به اثبات رسانده است.گفتنی است، 
نهمین دوره مس��ابقات ربوکاپ آزاد ایران در ۲4 
لیگ شامل: لیگ ربات های انسان نما، فوتبالیست 
س��ایز متوس��ط و کوچك، امدادگ��ر واقعی، ربات 
خانگی، نمایش دانش��جویی، ربات های استاندارد، 
ربات پرنده، ش��بیه س��از فوتبال دو و سه بعدی، 
ش��بیه س��از عامل امداد، رب��ات امدادگر مجازی، 

مین ی��اب خودکار و دس��تی، رقاب��ت فنی مین 
ی��اب و ... برگزار می ش��ود. که در این میان لیگ 
انس��ان نما از آن جهت ک��ه مرکز توجه صنعت و 
جامع��ه علمی جهان��ی رباتیك اس��ت، از اهمیت 
باالیی برخ��وردار اس��ت.اعضای تی��م تحقیقاتی 
رب��ات ه��ای انس��ان نما دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد اصفهان)خوراس��گان(عبارتند از: محمدرضا 
معم��اری  ارش��د  کسایي)کارش��ناس  مح��دث 
کامپیوت��ر(، محس��ن طاهري)کارش��ناس ارش��د 
مهندس��ی نرم افزار(، احس��ان شهري)کارشناس 
ارش��د الکترونیك(، علي احمدي)کارش��ناس نرم 
اف��زار(، س��امان صراف)کارش��ناس الکترونیك(، 
مجی��د دلش��اد )دکت��رای الکترونیك(، فرش��اد 

زمانی)دکترای هوش مصنوعی(

رییس واحد اصفهان خبر داد:

آریانا بلندترین ربات انسان نماي ایراني بار دیگر قهرمان جهان شد

قابل توجه همکاران گرامی)استادان و کارمندان محترم(
س��تاد اقامه نماز دانشگاه در نظر دارد مس��ابقه نقاشی با موضوع نماز و اذان 

ویژه فرزندان در رده های سنی مختلف برگزار کند.

تذکرات الزم:
-ارائه کپی شناسنامه شرکت کننده همراه با نقاشی الزامی است.

- آثار تحویلی باید در قطعه A4 باشد.
- بر روی نقاشی نام و نام خانوادگی شرکت کننده و همکار ذکر شود.

- آخرین مهلت تحویل آثار پایان وقت اداری روز شنبه مورخ۲۰ اردیبهشت 
ماه 93 است.

- نتای��ج آث��ار بعد از داوری اعالم وبه نفرات برتر با توجه به رده های س��نی 
جوایز ارزنده ای اهدا می شود.

محل تحویل آثار، ساختمان اندیشه، معاونت فرهنگی، ستاد اقامه نماز

مسابقه نقاشی نماز و اذان

4تا 6 سال

7 تا 9 سال

10 تا پایان 14 سال

با همکاری مرکز آم��وزش بازرگانی 
اس��تان اصفهان وابس��ته ب��ه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و دانش��گاه 
آزاد اس��المی واحد اصفه��ان اولین 
س��مینار تخصصی ف��ن بیان و آیین 
س��خنوری در تاری��خ اول خردادماه 
اس��تاد  ب��ا حض��ور  س��ال ج��اری 
صدرالدی��ن ش��جره در مح��ل تاالر 
همایش های بی��ن المللی امیر کبیر 
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

برگزار می شود. 
این س��مینار تخصصی از فن بیان و 
آیین سخنوری لزوماً راهبرد حرفه ای 
را دنبال نمی کند بلکه به ارائه شیوه 
های��ی می پردازد که ه��ر کس برای 
موفقیت در تحصیل و کس��ب و کار 

خود به آن نیاز دارد. 
در پایان این همایش که از س��اعت 
8/3۰ تا 16/3۰ تاریخ مذکور برگزار 
می ش��ود گواهینامه رسمی از طرف 
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
آم��وزش  مرک��ز  و  )خوراس��گان( 
بازرگانی اس��تان اصفهان به شرکت 

کنندگان اعطا می شود. 
مدرس این سمینار استاد صدرالدین 
ش��جره با س��وابقی همچون اس��تاد 
اصول و مبانی بیان در دانشکده صدا 
و سیما، گوینده، نویسنده، کارگردان 
و بازیگر صدا و س��یما و حضور فعال 
مس��تمر و حرفه ای بیش از 43 سال 
ب��ه عنوان یک��ی از پیش کس��وتان 
را دی��د. گزینه  مناس��بی اس��ت که 
شرکت کنندگان بتوانند اطالعات و 
روش های الزم را در این زمینه از او 

بیاموزند. 
ورود ب��ه این س��مینار ب��رای همه 
عالقه مندان آزاد اس��ت و داوطلبان 
می توانند از طریق مراجعه به سایت 
fanebayan.khuisf.ac.ir ثب��ت 

نام نمایند. 

برگزاری سمینار 
تخصصی فن بیان و 

آیین سخنوری

عالقمندان جهت ثبت نام در مراسم 
معنوی اعت��کاف حداکثر ت��ا تاریخ 
93/۰۲/13 به ستاد اقامه نماز واقع 
در ساختمان اندیشه –حوزه معاونت 

فرهنگی مراجعه فرمایند.
زم��ان برگ��زاری: 13و14و 15 ماه 
رجب مص��ادف ب��ا ۲3 و ۲4 و ۲5  

اردیبهشت ماه سال جاری
مکان برگزاری مراسم: مسجد الغفور 

واقع در خیابان سروش اصفهان
ثب��ت نام غی��ر حض��وری از طریق 
س��ایت اقامه نماز دانشگاه به نشانی: 

http://namaz.khuisf.ac.ir
نکات: 

- جه��ت پذی��رش نهای��ی در زمان 
شروع مراسم ارایه کارت دانشجویی 
یا کارت شناسایی اساتید الزامی می 

باشد
- با توجه ب��ه احکام فقهی اعتکاف، 
حضور در مراس��م ف��وق فقط برای 
کس��انی که س��اکن ش��هر اصفهان 

هستند امکان پذیر می باشد
- هزینه ای بابت ش��رکت در مراسم 

معنوی اعتکاف اخذ نخواهد شد.
معاونت فرهنگی � ستاد اقامه نماز

مراسم معنوی اعتکاف
ویژه اساتید و 

دانشجویان گرامی
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تاری��خ ایران، طبیعت ای��ران، هنر و صنایع 
دستی ایران از جاذبه های خوب ایران برای 
گردش��گری هس��تند؛ اما از نظر من که ۲۰ 
س��ال اس��ت درباره ایران مطالعه می کنم، 
مهمتری��ن جاذبه ایران، م��ردم با فرهنگ و 

صاحب تمدن ایران هستند. 
اس��تادان  از  لورب��ر«،  »آس��ترید   خان��م 
 عل��وم ارتباط��ات و رس��انه فرانس��ه � ک��ه 
کت��اب »راهنمای گردش��گری در ایران« را 
به زبان فرانس��ه تدوین کرده و همه س��اله 
چندی��ن بار به ایران به ویژه اصفهان س��فر 
می کن��د � با اعالم این مطل��ب افزود: من 
درباره ایران بس��یار مطالعه کرده ام و ایران 
را بس��یار دوس��ت دارم، من عاش��ق هنر و 
فرهنگ ایران زمین هس��تم و اصفهان، یزد، 
 ش��یراز و کویر ایران را روی��ای زیبای خود 

می دانم.
وی ب��ا ارائ��ه توصیفاتی از تم��دن و تاریخ 
ایران اظهار داشت: مهمترین اشکالی که به 
عنوان یك خارجی در زمینه ایران شناس��ی 
م��ی توانم بیان کنم، آن اس��ت که منابع و 
متونی که ما برای ش��ناخت ایران در اختیار 
داریم، متونی است که توسط شرق شناسان 
و گردش��گران اروپایی و غربی تدوین یافته 
و متأس��فانه منابع غنی خود نویس��ندگان 
و محققی��ن برجس��ته ایران��ی، بدلیل عدم 
ترجمه، در دس��ترس محققین، گردشگران 
و جهانگردان��ی که به ایران س��فر می کنند 

نیست. 
لوربر، ب��ا ارائ��ه پیش��نهادهایی اجرائی در 
زمین��ه تحول در صنعت گردش��گری ایران 
گفت: دیدن آثار مش��هور و بناهای معروف 

و شناخته شده، بسیار شوق آفرین است اما  
ج��ذاب تر از آن، آش��نایی با میراث معنوی 
مردم ایران است، دیدن کوچه ها و محالت 
قدیمی و آش��نایی و تناول غذاهای س��نتی 
ایرانی و آش��نایی با آداب و س��نن و رسوم 
مردم جاذبه های ثانویه گردشگری است که 
متاس��فانه در ایران  خیل��ی روی آن ها کار 

نشده است.
وی که در نشس��ت تبادالت فرهنگی ایران 
و فرانس��ه، و در جمع 4۰۰ تن از اس��تادان 
و دانش��جویان دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
گفت،  م��ی  س��خن  اصفهان)خوراس��گان( 
 از حاضرین درخواس��ت کرد تا با تش��کیل 
گ��روه های کوچ��ك تورگردانی در محالت 
قدیم��ی و طب��خ غذاه��ای س��نتی ب��رای 
گردش��گران، تح��ت نظارت س��ازمان های 

متول��ی گردش��گری، به رون��ق این صنعت 
کمك کنند.

وی ب��ا بیان این که خوردن غذاهایی مانند: 
انواع کباب، مرغ، خوراک ماهی و... غذاهای 
تک��راری هس��تند که ب��رای گردش��گران 
جذابیتی ندارد گفت: غذاهای سنتی ایرانیان 
که بیش��تر غذاه��ای گیاهی و س��بزیجاتی 
 ب��ا جنبه های دارویی اس��ت، مانن��د؛ انواع 
آش ه��ا،  قورم��ه ه��ا و... مورد اس��تقبال 

گردشگران قرار خواهد گرفت.
در این مراس��م و پیش از س��خنرانی خانم 
لورب��ر، س��ید اصغ��ر محمودآبادی اس��تاد 
دانش��گاه اصفهان نیز در سخنانی به تبیین 
جایگاه فرانسه در تبادالت فرهنگی با ایران 
پرداخ��ت و با بی��ان تاریخچ��ه ای کوتاه از 
زمان ورود فرانس��ویان به ایران، دیدگاه ها 

و شخصیت  وآثار 3 تن از ایران شناسان  و 
باستان شناس��ان  فرانسوی را مورد تحلیل 

قرار داد.
در ابتدای این برنامه، ش��ادی خاتمی مدیر 
گروه زبان و ادبیات فرانس��ه دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( و دبیر 
این نشس��ت، به دو زبان فارسی و فرانسه به 
حاضرین و میهمانان این نشست خیر مقدم 
گف��ت و در ادام��ه رضا اس��ماعیلی، معاون 
فرهنگ��ی واح��د اصفهان با ارائه س��خنانی 
مبس��وط ضم��ن تأکید بر اهمی��ت اینگونه 
نشس��ت ها در قالب دیپلماس��ی فرهنگی، 
به نمایندگی از فروغی، ریاس��ت دانش��گاه 
آزاد اس��المی واح��د اصفهان)خوراس��گان( 
 مق��دم میهمان��ان ای��ن جلس��ه را گرام��ی 

داشت.  

استاد فرانسوی ارتباطات در واحد اصفهان:

زیباترین جاذبه گردشگری ایران، مردم با فرهنگ و صاحب تمدن آن هستند
 اشاره :

هن��ر و فرهنگو س��رمایه ه��ای نمادین ای��ران در سراس��ر دنیا، 
دل ه��ای زیادی را رب��وده و طرفداران ش��یفته ای دارد در این 
می��ان ش��هرهایی نظیر: اصفهان، ش��یراز، یزد و ... از جای��گاه ویژه ای 
در این زمیننه برخوردار اس��ت. خانم استریدلوربر که کتاب راهنمای 

گردشگری در ایران را به زبان فرانسه تدوین کرده و خود از استادان 
علوم ارتباطات و رسانه فرانسه است اخیرا در محل تاالر همایش های 
بین المللی امیر کبیر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
سخنرانی ایراد کرد که خالصه ای از آن به همراه گزارش این نشست 

از نظرتان می گذرد.

در واحد اصفهان صورت گرفت:
انتشار کتاب چکیده مقاالت همایش تحقیقات 

در آموزش زبان انگلیسی 
کتاب چکیده مقاالت برگزیده اولین همایش ملی تحقیقات 
در زمینه آموزش زبان انگلیس��ی منتشر و در کتابخانه ملی 

ایران ثبت شد.
دبیر اجرایی اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش 
زبان انگلیسی با اعالم این خبر اظهار داشت: هدف از انتشار 
این کتاب، گردآوری مجموعه مقاالت ارائه شده، برای ارتقاء 

سطح کیفی آموزش زبان انگلیسی بوده است.
مینا رئیس��ی توضیح داد: کتاب حاضر با همکاری حمیدرضا 
حقوردی، دبیر همایش، انتشار یافته و حاوی چکیده مقاالت 
به همراه نسخه الکترونیکی متن کامل مقاالت می باشد که 

در اختیار شرکت کنندگان و کتابخانه ها قرار خواهد گرفت.
وی از هم��کاری و حس��ن نظ��ر مس��وولین دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان(، گروه زبان انگلیسی، 
مدی��ران گ��روه، داوران مق��االت و داوران اجرایی همایش، 
 حامی��ان و تمامی عوامل اجرایی همایش تش��کر و قدردانی 

کرد.
گفتنی اس��ت، اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیس��ی، 
ترجم��ه و زب��ان شناس��ی با بی��ش از 390 مقال��ه دربافتی 
واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  در   1391 اس��فندماه  در 

اصفهان)خوراسگان(، برگزار شد.
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به منظور توسعه همکاری ها صورت گرفت:

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین محیط زیست استان با واحد دانشگاهی اصفهان)خوراسگان(

در راس��تای تحق��ق اه��داف فرهنگ��ی و افزایش س��طح 
مشارکت اجتماعی جامعه دانش��گاهی در انجام طرح ها و 
برنامه های محیط  زیس��تی، تفاهم نامه همکاری مش��ترک 
میان اداره کل حفاظت محیط  زیس��ت اس��تان و دانشگاه 
 آزاد اس��امی واحد اصفهان)خوراسگان( به امضای طرفین 

رسید.
فروغ��ی ابری با بیان ای��ن مطلب اف��زود: از آن جایی که 
برابر اصل پنجاهم قانون اساس��ی جمهوری اسامی ایران 
مبنی بر حفاظت از محیط  زیست این وظیفه به عنوان یک 
وظیفه عمومی مورد تأکی��د قرار گرفته و با هدف اجرایی 
کردن برنامه پنجم توس��عه کش��ور و ضرورت دانش افزایی 
و توس��عه مشارکت جامعه دانش��گاهی کشور در حفاظت 
از محیط  زیس��ت و به منظور توسعه همکاری های علمی 
آموزشی تفاهم نامه ای مشتمل بر 6 ماده و 19 بند میان 
اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان و دانش��گاه آزاد 

اسامی واحد اصفهان)خوراسگان(، به امضا رسید.
رییس دانش��گاه آزاد اس��امی واحد اصفهان)خوراسگان( 
اظهار داش��ت: توانمندی های برجسته علمی و تحقیقاتی 
اس��تادان و محققین گروه محیط زیست و منابع طبیعی و 
گروه های تخصصی خاکشناسی و آب دانشگاه آزاد اسامی 
واحد اصفهان)خوراس��گان( و رس��الت خطی��ر و عملیاتی 
دانشگاه در هدایت و استفاده بهینه از ظرفیت دانشجویان 
در جریان توس��عه فرهنگی � اجتماعی کش��ور، طرفین 
 را ب��ه همکاری متقاب��ل در این خص��وص ترغیب کرده 

است.
دبیر هیأت امنای دانش��گاه آزاد اس��امی استان اصفهان، 
با برش��مردن بعضی دس��تاوردهای تحقیقات��ی در زمینه 
محیط زیس��ت از جمله فناوری جدی��د »نانو رس« � که 
از اختراع��ات واح��د اصفهان ب��وده و انقاب��ی را در مهار 
ریزگرده��ا و غب��ار ایج��اد خواهد نمود � گف��ت: از جمله 
اهداف این تفاهم نامه می توان به دانش افزایی برای ترویج 

فرهن��گ، اخاق و س��واد محیط  زیس��تی در بین جامعه 
دانش��گاهی به عنوان یک اصل از اصول ش��هروندی اشاره 
کرد و یک��ی از موضوعات مهارت زندگی، افزایش س��طح 
مش��ارکت اجتماعی جامعه دانش��گاهی در انجام طرح ها و  

برنامه های محیط  زیستی، اشاره کرد.
وی در زمین��ه تعه��دات طرفی��ن در ای��ن تفاه��م نام��ه 
 اظه��ار ک��رد: در ای��ن تفاهم نام��ه دو ط��رف تعهداتی را 
 پذیرفت��ه ان��د ک��ه بعض��ی از تعهدات دانش��گاه ش��امل: 

تنظی��م و اج��رای برنامه ه��ای آموزش��ی محیط زیس��تی 
اس��اتید، برنامه ریزی آم��وزش و فوق برنامه دانش��جویان 
متناسب با نیازهای آموزش��ی آن ها با مساعدت سازمان، 
ظرفیت س��ازی برای رش��د کمی و توس��عه کیفی انجمن 
ها وتش��کل ها در زمینه محیط زیس��ت و توس��عه پایدار و 
همچنی��ن اس��تفاده از توانمن��دی دانش��جویان به عنوان 
ه��م ی��ار محیط زیس��ت، ارزیابی و س��نجش اثربخش��ی 
برنامه ه��ای آموزش��ی � فرهنگ��ی اجراش��ده در زمین��ه 
 محیط زیس��ت با هم��کاری س��ازمان 7� اطاع رس��انی و 

فراه��م ک��ردن زمین��ه مناس��ب در ح��وزه دانش��گاه  به 
منظور اس��تفاده از دس��تاوردهای همایش ها و برنامه های 
 آموزش��ی مل��ی و بین الملل��ی در زمینه محیط زیس��ت و

 انعکاس برنامه های مشترک در رسانه  ملی است.
رئیس دانش��گاه آزاد اس��امی واحد اصفهان)خوراسگان( 
افزود: تعهدات اداره کل محیط زیس��ت در قبال دانش��گاه 
عبارتند از: تهیه ضوابط و دستورالعمل های مورد نیاز برای 
اجرای طرح ها و پروژه های محیط زیس��تی  بین دانش��گاه 
و سازمان، بهره مندی دانش��گاه از ظرفیت های آموزشی � 
فرهنگی مناطق تحت مدیریت س��ازمان شامل: پارک های 
ملی، موزه های حیات وحش و غیره در راس��تای آموزش، 
تحقی��ق و تروی��ج محیط زیس��ت منطبق ب��ا برنامه های 
کمک آموزش��ی دانشگاه؛ مش��ارکت در اجرای برنامه های 
فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان همانند: برگزاری مسابقه ، 
نمایش��گاه ، همایش  و بازدید های زیست محیطی، حمایت 
فنی و کارشناس��ی ب��رای پروژه های آموزش��ی در زمینه 
محیط زیس��ت به منظور تعیین نیازهای آموزش��ی و تهیه 
محتوای آموزش��ی؛ حضور فعال سازمان در جشنواره های 
علمی، فرهنگی و بین المللی با هدف شناسایی و حمایت از 
طرح ها و پروژه های محیط زیس��تی منتخب، ارائه محتوای 
آموزشی در زمینه محیط زیست به منظور درج در نشریات 
و تارنمای روابط عمومی و اخبار دانش��گاه، حمایت فنی و 
کارشناس��ی از طرح ها و پروژه های آموزشی محیط زیستی 
دانش��گاه؛ فراه��م ک��ردن زمینه مناس��ب برای اس��تفاده 
کارشناسان و اساتید دانشگاه از برنامه های منطقه ای، ملی 
و بین الملل��ی حوزه محیط زیس��ت.فروغی گفت: به منظور 
اجرایی ش��دن این تفاهم نامه، کار گروه اجرایی متش��کل 
از، نماین��دگان ثاب��ت و تام االختیار طرفین با س��ه وظیفه 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت تشکیل می شود و حداقل 
هر س��ه ماه یکبار جلسه خواهد داشت و گزارش پیشرفت 

کار را به مقامات عالی دو مجموعه ارائه می کند. 

 باسمه تعالی
در راس��تای تحقق اص��ل پنجاهم قانون اساس��ی 
جمه��وری اس��المی ای��ران مبنی ب��ر حفاظت از 
محیط زیس��ت به عن��وان یك وظیف��ه عمومی و 
برداش��تن گام هایی در مسیر برنامه پنجم توسعه 
کشور، بنابر ضرورت دانش افزایی و توسعه مشارکت 
جامعه دانشگاهی کشور در حفاظت از محیط زیست 
و ب��ه منظور تحقق اه��داف فرهنگی و آموزش��ی 
سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان  )که 
در ای��ن تفاهم نامه س��ازمان نامیده می ش��ود( و به 
لحاظ نقش و رس��الت خطیر دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراس��گان( )که در این تفاهم نامه 
دانشگاه نامیده می شود( در هدایت و استفاده بهینه 
از ظرفیت دانشجویان آن دانشگاه در جریان توسعه 
فرهنگی � اجتماعی کش��ور، طرفین موارد مشروح 
 زیر را در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار تفاهم 

کردند.

ماده 1� اهداف:
 دانش افزایی ب��رای ترویج فرهن��گ، اخالق و 
سواد محیط زیستی در بین جامعه دانشگاهی به 
عنوان ی��ك اصل از اصول ش��هروندی و یکی از 

موضوعات مهارت زندگی؛
 افزایش س��طح مش��ارکت اجتماع��ی جامعه 
برنامه ه��ای  و  انج��ام طرح ه��ا  در  دانش��گاهی 

محیط زیستی.

ماده 2� تعهدات دانشگاه:
برنامه ه��ای آموزش��ی   1� تنظی��م و اج��رای 
محیط زیستی اس��اتید، برنامه ریزان آموزش و فوق 
 برنامه دانش��جویان متناس��ب با نیازهای آموزشی 

آن ها با مساعدت سازمان؛
 ۲�  ظرفیت سازی برای رشد کمی و توسعه کیفی 
انجمن ها وتشکل ها در زمینه محیط زیست و توسعه 
پایدار و همچنین استفاده از توانمندی دانشجویان به 

عنوان هم یار محیط زیست؛
 3� غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان با اجرای 
برنامه های تفریحی، فرهنگی در زمینه محیط زیست 

و توسعه پایدار؛
 4� ارزیاب��ی و س��نجش اثربخش��ی برنامه های 
آموزشی � فرهنگی اجراشده در زمینه محیط زیست 

با همکاری سازمان؛
 5� تقویت و بهبود برنامه های آموزشی متناسب با اهداف 

محیط زیست و توسعه پایدار با همکاری سازمان؛
 6� استفاده از ظرفیت دانشگاه به منظور آموزش 

الکترونیکی محیط زیست با همکاری سازمان؛
 7� اطالع رسانی و فراهم کردن زمینه مناسب در 
حوزه دانش��گاه  به منظور استفاده از دستاوردهای 
همایش ها و برنامه های آموزشی ملی و بین المللی در 
زمینه محیط زیست و انعکاس برنامه های مشترک 

در رسانه  ملی؛
 8� بهره گیری از پتانسیل نیروی انسانی دانشگاه 
ب��رای ارائه آموزش ه��ای محیط زیس��تی و ترویج 

فرهنگ محیط زیست و توسعه پایدار.

ماده 3� تعهدات سازمان:
 1� تهی��ه ضوابط و دس��تورالعمل های مورد نیاز 
برای اجرای طرح ها و پروژه های زیست محیطی بین 

دانشگاه و سازمان؛
 ۲� بهره مندی دانش��گاه از ظرفیت های آموزشی 
� فرهنگ��ی مناطق تحت مدیریت س��ازمان اعم از 
پارک های مل��ی، موزه های حیات وحش و غیره در 
راس��تای آموزش، تحقیق و ترویج محیط زیس��ت 

منطبق با برنامه های کمك آموزشی دانشگاه؛
 3� مش��ارکت در اجرای برنامه ه��ای فرهنگی و 
فوق برنامه دانش��جویان از قبیل برگزاری مسابقه ، 

نمایشگاه ، همایش  و بازدید های زیست محیطی؛
 4� حمایت فنی و کارشناس��ی ب��رای پروژه های 
آموزش��ی در زمینه محیط زیست به منظور تعیین 

نیازهای آموزشی و تهیه محتوای آموزشی؛
 5� توانمندس��ازی پرس��نل عالقه مند و مستعد 
دانش��گاه برای ارائه آموزش های محیط زیس��تی و 

ترویج فرهنگ آن در جامعه؛
 6� حضور فعال سازمان در جشنواره های علمی، 
فرهنگی و بین المللی با هدف شناس��ایی و حمایت 
از طرح ه��ا و پروژه ه��ای محیط زیس��تی منتخب 

دانشجویان؛
 7� ارائه محتوای آموزشی در زمینه محیط زیست 
به منظور درج در نش��ریات وسایت روابط عمومی 

واخبار دانشگاه؛
 8� حمای��ت فن��ی و کارشناس��ی از طرح ه��ا و 

پروژه های آموزشی محیط زیستی دانشگاه؛
 9� ایج��اد فضای هم اندیش��ی در زمینه آموزش 

محیط زیست؛
 1۰� اطالع رسانی برنامه ها در سطح استان و نیز 

رسانه های کشوری؛
 11� فراهم نمودن زمینه مناسب جهت استفاده 
کارشناسان و اساتید دانشگاه از برنامه های منطقه ای، 

ملی و بین المللی حوزه محیط زیست.

ماده 4� شیوه اجرا و نحوه انجام همکاری:
به منظور اج��رای بهینه این تفاهم نام��ه، کارگروه 
اجرایی متش��کل از نمایندگان ثابت و تام االختیار 

طرفین تشکیل می شود.
این کارگروه وظیفه برنامه ریزی، هماهنگی،  نظارت 

و سایر موارد مورد طرفین را خواهد داشت.
این کارگروه حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه 
خواهد داد و گزارش پیشرفت کار را به مقامات عالی 

دو مجموعه ارائه می کند.
محل دبیرخانه کارگروه اجرایی در سازمان حفاظت 

محیط زیست می باشد.
نظام ارزیابی پیش��رفت تفاهم نامه، طرفین موافقت 
می نمایند که براس��اس گزارش های پیش��رفت کار 
تفاهم نامه که توس��ط کارگروه موضوع ماده 4 این 
تفاهم نامه تنظیم می ش��ود و به منظور تس��ریع در 

تحقق اهداف و تس��ریع عملک��رد انجام فعالیت ها 
هر س��ال حداقل یك نشست بین مقامات عالی دو 

مجموعه تشکیل شود.

ماده 5� مدت تفاهم نامه:
نظر به ماهی��ت و اهمیت موضوع��ات مورد عالقه 
طرفین و حصول نتایج بلندمدت، این تفاهم نامه از 
تاریخ امضا به مدت 1 س��ال معتبر اس��ت و به طور 
خودکار تمدید می شود، مگر اینکه یکی از طرفین 
حداقل ش��ش ماه قبل از انقض��ای تفاهم نامه قصد 
خ��ود را اعالم کند، در ص��ورت عدم تمدید و اتمام 
 مدت آن، انجام تمام تعهدات ناتمام طرفین الزامی 

است.

ماده 6� سایر موارد:
این تفاهم نامه مش��تمل بر6 شش ماده و در 3 نسخه 
واحداالعتبار تنظیم و به امضاء طرفین رسید. دو طرف 
متعهد خواهند بود از تاریخ امضای این تفاهم نامه مفاد 
آن را ب��ه دقت رعایت و از هرگونه اقدامی که موجب 

نقض مفاد آن شود، خودداری کنند.
دکتر احمد علی فروغی ابری

واح�د  اس�امی  آزاد  دانش�گاه  ریی�س 
اصفهان)خوراسگان(

دکترکیومرث کانتری                
مدی�ر کل س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت 

استان اصفهان 



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و یکم 
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انقابی بزرگ در ارتباط دانشگاه با صنعت

استقرار دفتر نمایندگی سازمان 
زمین شناسی کشور در واحد اصفهان

معاون هماهنگی دانش��گاه آزاد اس��المی اس��تان 
اصفهان در بازدید از مراکز تحقیقاتی و پژوهش��ی 
واحد اصفهان از پیش��رفت ها و دس��تاوردهای این 
دانش��گاه ابراز شگفتی و آن را قابل تقدیر و اقدامات 
ص��ورت گرفته در واحد اصفه��ان را آینده نگرانه و 

مبتنی بر تولید ثروت  ارزیابی نمود.
فقیهیان که به منظور بازدید از دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( به این واحد آمده بود در 
جلسه هیات رئیسه این واحد گفت: در مقام مقایسه 
با دانشگاههای دولتی، آنچه در دانشگاه آزاد اسالمی 
کشور در این سالهای کوتاه اتفاق افتاده است، چیزی 

شبیه به معجزه است.
معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
در این جلسه با تبیین اختیارات هیات های امنای 
استانی دانشگاه آزاد اسالمی و نقش دبیر هیات امناء 
و نیز تشریح وظایف معاونت هماهنگی دانشگاه در 
هر استان، دستیابی به نتایج مطلوب در دانشگاه آزاد 
اسالمی  اس��تان اصفهان را منوط به هدف گذاری 
و همراهی و همدلی همه واحدها برای رس��یدن به 

اهداف بیان کرد.
وی ابراز داش��ت: در توسعه آموزش عالی استان در 
بستر دانشگاه آزاد اسالمی، هرگونه نگاه بخشی، تك 
محوری، منفعت گرایی جزیره ای، ضمن هدر دادن 
سرمایه ها، باعث  دوباره کاری ها و عدم موفقیت در 

سطح کالن خواهد شد.
فقیهیان افزایش مشارکت اساتید، کارکنان و مدیران 
واحدهای دانش��گاهی در تصمیم سازی ها را امری 

متناس��ب با شان و منزلت ایش��ان دانست و اظهار 
داشت: گس��ترش مش��ارکت  افراد عالوه بر ایجاد 
حس همکاری همگانی در سازمان اداری دانشگاه، 
باعث صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری 

خواهد شد.
در ابتدای این نشس��ت، فروغی رئیس دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( ضمن تبریك 
ایام میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س(، مقدم 

دکتر فقیهان و همکاران ایشان را به واحد اصفهان 
گرامی داشت و گفت: واحد اصفهان از ۲7 سال قبل 
تا کنون راه زیادی را با دشواری پیموه است و کسب 
موفقیت های مختلف این دانشگاه در تمامی زمینه 
های علمی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی...نبوده 

است مگر به همت همه همکاران دانشگاهی.
در ادام��ه این برنامه، فقیهیان ب��ا اختصاص زمانی 
نسبتاً طوالنی، با حضور در پژوهشگاه مرکزی، مرکز 

رش��د واحدهای فناوری، دانش��کده دندانپزشکی و 
مجموعه گلخانه های تحقیقاتی و تولیدی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، آن بخش ها 
را از نزدیك مورد بازدید قرار داد و ضمن آش��نایی 
با فعالیتهای آموزش��ی و تحقیقاتی واحد اصفهان، 
با استماع توضیحات مس��ؤلین این مراکز و معاون 
پژوهش و فن��اوری واحد در جریان دس��تاوردها و 

مشکالت آنها قرار گرفت.

فقیهیان در واحد اصفهان عنوان کرد:

پیشرفتهای تحقیقاتی واحد اصفهان زیربنایی، امیدآفرین و درخور تقدیر است

اولین مقاله ISC دانش��جوی دوره کارشناسی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
تحت عنوان »مبانی طبی، حقوقی و فقهی تعیین 
ارش ناتوانی جنس��ی در زنان آسیب نخاعی« 
به نگارش فرس��یما خامس��ی پور، دانشجوی 
کارشناسی حقوق در بیست و هفتمین فصلنامه 
علمی پژوهشی حقوق پزش��کی، از انتشارات 
علمی دانشگاه شهید بهشتی ره، به چاپ رسید.

در این مقاله، خامسی پور، ناتوانی های جنسی 
ایجاد شده بر اثر آسیب نخاعی در زنان و مسائل 
پزش��کی، حقوقی و فقهی تبعی آن و راههای 
جبران آن را از دیدگاه قانونگذار مورد بررس��ی 
قرار داده است.این محقق جوان در تحقیق خود 
ناتوانی جنسی در زنان را که بر اثر آسیب های 
نخاعی پدید آمده است، با ناتوانی جنسی مردان 
یعنی همان عنن، مقایس��ه کرده و به تعیین 
ارش در اینگون��ه موارد با در نظر گرفتن میزان 
دیه هر یك پرداخته است.خامس��ی پور که به 
تازگی از از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراسگان(، فارغ التحصیل شده، فعالیتهای 
دیگری نیز در حوزه تحقیقات و پژوهش انجام 
داده و یا در دس��ت اق��دام دارد که از آن جمله 
می توان به ؛ ن��گارش کتابی با موضوع فضای 
سایبری و پیش��گیری از جرم � که هم اکنون 
دردس��ت چاپ می باشد � و تدوین ۲ مقاله در 
رابطه با مسئولیت مدنی اشاره نمود.وی که از 
اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 
دانشگاه می باشد، تهیه این مقاله را نتیجه انجام 
یکسال کار تحقیقاتی و مطالعاتی و چاپ مقاله   
ISCخود را در فصلنامه معتبر علمی پژوهشی 
حقوق پزشکی، موفقیتی چشمگیر � که انگیزه 
تداوم فعالیتهای تحقیقاتی آتی را در او دو چندان 

نموده است � می داند.

توسط دانشجوی حقوق واحد 
اصفهان صورت گرفت:

 ISC انتشار مقاله
در فصلنامه  علمی 

پژوهشی حقوق پزشکی

جناب آقای دکتر محسن گل پرور
عضو محترم هیات علمی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان(

با مس�رت ارتق�اء رتبه علم�ی جنابعالی را به دانش�یاری 
صمیمانه تبریک ع�رض می نماییم و توفیق روزافزون آن 
اس�تاد گرانمای�ه را در میل به قله های رفی�ع تر دانش از 

پیشگاه خداوند کریم آرزومندیم.
                             هیات رییسه، استادان و کارکنان دانشگاه

جناب آقای دکتر حیدر علی عابدی
عض��و محت��رم هی��ات علم��ی دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د 

اصفهان)خوراسگان(

با مسرت انتصاب شایس�ته جنابعالی را به عنوان معاون پزشکی 
دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( صمیمانه تبریک 
ع�رض نموده، توفیق روزافزونتان را در ارتقاء این معاونت نوبنیاد 
و کس�ب دس�تاوردهای ارزش�مند علمی و تحقیقاتی از پیشگاه 

خداوند کریم آرزومندیم.
                                 هیات رییسه، استادان و کارکنان دانشگاه

 ادامه از صفحه 1

نجفي افزود: امروز بیش از 4 سال است که دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( با حمایت هاي 
همه جانبه دکتر فروغي ریاس��ت واح��د و تالش همه 
بخش��ها و حوزه ها و زحمات اس��تادان و پژوهشگران، 
حرکات چش��مگیري به س��مت گس��ترش طرح هاي 
دانش بنیان آغاز کرده و تجهیزات پیشرفته تحقیقاتي و 
آزمایشگاهي این دانشگاه بستر همکاري هاي بزرگ را 
ب��ا بخش صنعت و دیگر مراکزي که به اینگونه خدمات 

نیاز دارند، فراهم ساخته است.

وي گفت: گروه زمین شناس��ي دانش��گاه آزاد اسالمي 
واح��د اصفهان)خوراس��گان( در مباحث تخصصي خود 
بسیار پیشرو و با سابقه است و خوشبختانه دستاوردهاي 
علمي و تحقیقاتي زیادي از این گروه حاصل شده است.

در ای��ن برنامه همچنین دکتر واچیك هایراپطیان عضو 
گروه زمین شناسي و رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( همکاري دانشگاه 
و س��ازمان زمین شناسي کش��ور را بسیار امیدبخش و 
مبتن��ي بر آین��ده نگري و مهمترین نقطه روش��ن این 
 همکاري ها را تشکیل کارگروه هاي تخصصي مشترک 

دانست.

با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( و س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات  
معدنی کش��ور، دفتر نمایندگی س��ازمان زمین شناسی کشور در 

این واحد مستقر خواهد شد.
فروغی رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( با 
بی��ان این مطلب افزود: به منظور مش��ارکت، تبادل و بهره مندی 
 از خدم��ات ، تخص��ص های علمی، پژوهش��ی و فن��ی متقابل و 
توانایی های بالفعل طرفین در امر توسعه زمین شناسی و معادن 
کش��ور میان سازمان زمین شناسی کشور و دانشگاه آزاد اسالمی 
واح��د اصفه��ان )خوراس��گان( تفاهم نامه همکاری مش��ترک به 

امضای طرفین رسید.
دبیر هیات امنای دانش��گاه آزاد اسالمی استان اظهار داشت: بهره 
گیری مطلوب از توانمندی ها، تجارب و ظرفیت های پژوهش��ی  
و علمی در جهت پیش��برد و تقویت پژوهش های زمین شناسی 
و اکتش��افات  معدنی در س��طح ملی ، منطقه ای  و بین المللی و 
توس��عه ارتباطات علمی ، پژوهشی و آموزشی و تبادل اطالعات، 
ارتق��اء فعالیت ه��ای جاری و پرداختن ب��ه اولویت های پژوهش 
مش��ترک ، از مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.فروغی خاطر 
نشان کردد: مدت این تفاهم نامه 3سال است که در صورت رضایت 
و توافق قبلی قابل تمدید است.رئیس دانشگاه آزا د اسالمی واحد 
 اصفهان)خوراس��گان( با تاکید بر اهمیت این تفاهم نامه گفت: با 
راه اندازی و استقرار دفتر نمایندگی سازمان زمین شناسی کشور  
در این واحد دانش��گاهی، زمینه برگزاری نشس��ت های علمی و 
سمینارهای تخصصی و گس��ترش تبادالت علمی، تبادل داده ها 
و اس��ناد و مدارک علمی، بهره گیری از امکانات س��خت افزاری و 
نرم افزاری و آزمایشگاهی طرفین از جمله موضوعات همکاری دو 
طرف خواهد بود.الزم به ذکر اس��ت دانشکده علوم زمین دانشگاه 
آزاد اس��المی از فعال ترین دانش��کده های تخصصی در موضوع 

زمین شناسی است

با انعقاد تفاهم نامه صورت گرفت: 
استقرار دفتر نمایندگي سازمان 

زمین شناسي کشور در واحد 
اصفهان
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دانشجویان بسیجی پیشتازان عرصه جهاد علمی
  اشاره :

دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( نیز به موازات موفقیت های پی در پی دیگر بخش های این دانشگاه افتخارات و دست آوردهای ارزشمندی 
دانسته اند که از نظرتان می گذرد

ورودیرشتهمعدلنام و نام خانوادگیردیف

90مامایی18/07نرگس هوشنگی1

90مامایی17/61الهه زمانی2

91پرستاری17/03ریحانه هاشمی3

86دندانپزشکی17/34فاطمه مولوی4

87دندانپزشکی17/27ماجده شاهزیدی5

88دندانپزشکی17/02سهیا امین الرعایا6

87دندانپزشکی17/42شیما ترشیزی7

87دندانپزشکی17/31نجمه عایی8

89حقوق17/48زهرا اعظمیان9

90حقوق17/60لیا نصیر زاده10

91فیزیولوژی ورزشی17/80ندا شهشهانی11

 دانشجویان ممتاز بسیجی دانشگاه در سال 1392

کسب عناوین برتر توسط دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(  
در جشنواره مبتکرین و نوآوران بسیجی 1392

مقطع و رشته تحصیلیطرحنام و نام خانوادگیردیف

امیر حسین نادعلی1
1. تحلیل تأثیر استراتژی های سیستم های اطاعاتی زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی از طریق 

عملکرد زنجیره تامین.

2. استقال و تأثیر سیستم های فناوری اطاعات برای ارائه خدمات مطلوب
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 

کارشناسی ارشد زراعتاختراع: سیستم کاهش مصرف سوخت در بخاری های خانگیهادی مهر سروش2

کارشناس ارشد مترجمی زبانفلش کارت واژه شناسی و ریشه شناسی واژه هازینب صید مرادی3

عمراناستحصال آب آشامیدنی از هوامحمد حقیقی4

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژیشیرابه زباله به عنوان کود و سممهری پسته چیان5
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 اش��اره: گروه های جهادی دانش��جویی چندین سال است که با عزیمت به مناطق 
مح��روم کش��ور به انجام خدمات رایگان می پردازن��د و در راه کمک به محرومان 
ارزش آفرینی می کنند. تیم جهادی الزهرا وابس��ته به دانش��گاه آزاد اس��المی 
واح��د اصفهان )خوراس��گان( نیز از جمله موفق ترین این تیم هاس��ت ک��ه برای آگاهی از 

اقدامات آنان با آقای زارعان گفت و گویی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد. 
آقای زارعان در مقدمه این مصاحبه یادآور ش��د: با توکل به خداوند متعال و عنایات ویژه 
حضرت زهرا )س( و امام عصر حضرت مهدی )عج(، حوزه بس��یج دانش��جویی شهید چمران 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان )خوراسگان(، پس از دس��تور مقام معظم رهبری در 
سال 1384 کار خود را آغاز کرد و تیم جهادی خود را تشکیل داد و فعالیتش را آ غاز کرد. 
مقام معظم رهبری با این تفکر که حضور یک جوان مومن، متدین و متشرع در یک مجموعه 
روس��تایی، در بین جوانان و در بین مردم مظهر مجس��م آیه قرآن است و آن ها را به دین، 
انقالب و به معنویت س��وق می دهد؛ نظر خاصی ب��ر فعالیت و تالش تیم های جهادی دارند. 
تیم جهادی بس��یج دانش��جویی ش��هید چمران، با نام مبارک الزهرا با توس��ل به بی بی دو 
عال��م، ه��ر س��اله در نوروز و تابس��تان به مناطق مح��روم و کم برخوردار رفت��ه و به مردم 
خدمت رس��انی می کنند که امس��ال نیز مانند سال های گذش��ته در ایام نوروز 93 گروهی 
از دانش��جویان شامل 65 نفر از متخصصان و دانش��جویان مجرب به منطقه محروم »پادنا« 
 واقع در 105 کیلومتری شهرس��تان س��میرم اعزام ش��دند و در قالب کار گروه هایی مانند 
دندان پزش��کی، بهداش��ت و پرس��تاری، فرهنگی ش��امل دو بخش فرهنگی خارجی )برون 
گروه��ی( و فرهنگی داخلی )درون گروهی(، مش��اوره، خانه کودک، تدارکات، پش��تیبانی و 

مستند سازی به ارائه خدمت پرداختند. 

خدمات تیم جهادی الزهرا

کار گروه دندان پزشکی:
کار گروه  دندان پزش��کی با به کار گیری 1۰ نفر 
از دانش��جویان  دندان پزشکی به همراه یك  نفر 
فوق متخصص در زمین��ه جراحی فك و صورت 
به مدت 4 روز فعالیت خود را ش��روع کرده و  به 
بررس��ی و معاینه دن��دان های  بیش از 31۰ نفر 
کردن��د که از این تعداد، به بی��ش از ۲45 مورد  
ارائه خدمات در مانی پس از معاینه پرداخته که 
در قالب دو بخ��ش پرداختند در بخش ثابت که 
محل اس��قرار آن ها در مرکز بهداشت دهستان 
»بیده« بود و بخش سیار که همراه با سایر گروه 
ها به مناطق و روس��تا ه��ای  مختلف رفته و به 
عم��وم مردم و افراد تحت پوش��ش کمیته امداد 
امام خمینی )ره(  به ط��ور رایگان خدمات ارائه 
م��ی کردند. خدمات درمانی ارائه ش��ده توس��ط 
این کار گروه ش��امل: کشیدن، پر کردن، ترمیم، 
فیش��ور س��یالنت و جرم گیری دندان  و... بوده 

است. 

 کار گروه بهداشت و پرستاری :
کار گروه بهداش��ت و پرس��تاری با به کار گیری 
7 نفر از دانش��جویان مجرب  رش��ته پرس��تاری  
و مامای��ی فعالی��ت خود را آغاز ک��رد و به مدت 
 1۰ روز ادام��ه داد و 3 نفر را به طور متمرکز در 
خانه های بهداش��ت و مدارس  روستا ها و بقیه 
افراد در قالب سرکش��ی خانه به خانه و بازدید از 

بیماران  خدمات ارائه کردند.
ای��ن کار گ��روه  فعالی��ت های خ��ود را از قبیل  
معرف��ی دارو ه��ا و روش ه��ای اس��تفاده از آن، 

بررس��ی  بیماری های ش��ایع و رای��ج وارائه راه 
ه��ای پیش��گیری و درم��ان آن، ام��وزش های 
بهداشت دهان و دندان و طریقه صحیح مسواک 
 زدن برای کودکان، کنترل فش��ار خون، دیابت، 

آموزش های بهداشتی و ارائه کردند.

کار گروه فرهنگی:
هدف از فعالیت های فرهنگی، سوق دادن جامعه 
به نقطه  ای اس��ت ک��ه در آن فرهنگ حاکم بر 
جامع��ه، نش��انه های جامع��ه متعال��ی دینی را  
 داش��ته باشد. لیکن فعالیت های فرهنگی باید به 
گونه ای س��اماندهی شود  که  تمامی فعالیت ها 
در این عرصه، به رش��د همه مؤلفه های  تشکیل 

دهنده فرهنگ جامعه، منجر شود.
فعالی��ت ه��ای فرهنگی ب��ا توجه ب��ه دو مقوله 
مخاطب دانش��جویی و اهالی منطقه به دوبخش 
فرهنگ��ی داخل��ی )درون گروه��ی( و فرهنگی 

خارجی )برون گروهی( تقسیم می شود.

فرهنگی خارجی:
کار گروه فرهنگی خارجی به منظور رشد  سطح 
فرهنگی مناط��ق محروم و تقوی��ت زمینه های 
اعتقادی، سیاسی، اجتماعی  روستاییان، فعالیت 
خ��ود را با 14نفر آغاز ک��رد که به مدت 1۰ روز 

ادامه یافت:
ای��ن کار گ��روه فعالیت های خ��ود را در زمینه 
مذهب��ی و اعتقادی در  قالب بر گزاری کالس ها 
و مسابقات قرآنی، فرهنگی و ورزشی نوجوانان و 
اهداء جوایز به افراد - برگزاری 9 یادواره ش��هداء 

و تجلیل از خانواده ایش��ان  - دی��دار با خانواده 
معظم ش��هداء - برگ��زاری و احیای مراس��مات 
مذهب��ی به مناس��بت ش��هادت حض��رت زهراء 
)سالم اهلل علیها( در روستاها - تشکیل مجموعه 
ه��ای فرهنگی  با کم��ك نوجوانان  در روس��تا 
های منطقه - پاس��خگویی به سواالت شرعی -  
آموزش نماز به کودکان ونونهاالن و... ودر س��ایر 
زمین��ه ها در قالب تهاج��م فرهنگی  و مضررات 

استفاده از ماهواره و... انجام داده است.

فرهنگی داخلی:
 کار گ��روه فرهنگی داخلی ب��ه منظور باال بردن 
سطح آگاهی، بصیرت، تغذیه روحی و ایجاد شور 
و نش��اط در جهادگران کار خ��ود را از بدو ورود 
هم��راه با گروه پیش��تاز با  5 نف��ر وبه مدت 14 
روز آغاز کرد، زمینه فعالیت این کار گروه بسیار 
گس��ترده بوده و مخاطب آن تمامی فعالیت ها، 

جهادگران بوده اند.
ای��ن کار گروه، فعالی��ت های خ��ود را در قالب  
آماده س��ازی مکان و فضا متناسب، ایام شهادت 
حضرت زهراء ) سالم اهلل علیها(، مراسم استقبال 
و بدرق��ه  جهادگ��ران، اس��تقبال از میهمانان و 
بازدید کنندگان -اجرای برنامه های  ش��بانه در 
زمین��ه معن��وی و معرفتی، اجرای ب��ر نامه های 
صبحگاهی مانند کوه نوردی و... انجام داده است.

کار گروه مشاوره:
کار گروه مش��اوره به منظور ب��اال بردن فرهنگ، 
اخالق، مش��اوره و روان شناس��ی در زمینه های 

مختلف تشکیل شد و فعالیت خود را با توجه به 
تجرب��ه و تخصص اعضای خود  با  8  نفر در 1۰ 

روز شروع کرد.
ای��ن کار گروه، فعالی��ت های خ��ود را در قالب 
مشاوره های گروهی که بالغ بر 76 مشاوره فردی 
ک��ه برای بیش از 15۰ و خانوادگی برای بیش از  
6۰ خانواده، آغاز کرد و در زمینه های  مش��اوره 
های تحصیلی و برنامه ریزی درس��ی برای دانش 
آموزان در سطح ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان – 
مشاوره ازدواج و شناسایی باورهای غلط در مورد 
ازدواج و رف��ع آن ها  –شناس��ایی توانایی های 
بالقوه هر فرد – مشاوره اخالق خانواده – مشاوره 

درباره تربیت صحیح کودکان  و... فعالیت کرد.

کار گروه خانه کودک:
کار گ��روه  خانه کودک با ه��دف آموزش، تعلیم 
و فرهن��گ س��ازی  در ک��ودکان در زمینه های 
گوناگ��ون  با 8 نفر و به م��دت 1۰ روز  به انجام 

فعالیت پرداختند.
این کار گروه، آموزش های  خود را در زمینه های  
مباحث اخالقی، اعتقادی و مذهبی  و رفتار های  
اجتماعی متناس��ب با س��نین مختلف، برگزاری 
کالس های آموزش خوشنویسی، نقاشی  و شعر 
خوانی – برگزاری کالس های آموزش��ی احکام 
و نماز –برگزاری اردوهای تفریحی، ورزش��ی و... 

انجام داده اند.

کار گروه تدارکات و پشتیبانی:
کارگروه تدارکات و پشتیبانی یکی از ارکان مهم 

هر اردوی جهادی اس��ت که ب��ه منظور حمایت 
از تی��م های جهادی  قبل و بعد از اس��تقرار آن 
ه��ا در مناطق  فعالیت خود را ش��روع می کند. 
کار گروه تدارکات و پش��تیبانی  شامل 8 نفر  و 
فعالی��ت هایی را از قبیل  حمل و نقل و ارس��ال 
تجهیزات به محل استقرار در منطقه – پیگیری 
ام��ور مربوط به طبخ و توزیع غ��ذا و ارائه برنامه 
غذای��ی و فراهم کردن ملزومات محل اس��کان، 
فضای اموزش��ی، مراس��م ها، نقلیه و ترابری و...

انجام داد.

 کار گروه مستند سازی:
کار گروه مستند سازی، با هدف  تهیه گزارش از 
عملکرد کار گروه های جهادی و ارائه گزارش به 
مسؤالن با  5 نفر  و در مدت 14 روز همزمان با 
گروه پیشتاز و کار گروه خدمات و پشتیبانی  به 

شروع فعالیت پرداخته است.
این کار گ��روه،  فعالیت هایی همچون مس��تند 
س��ازی از تمامی فعالیت های تیم های جهادی، 
همراه��ی با تیم های اعزامی برای عکس برداری 
و تهیه گزارش، مصاحبه  با مردم و تهیه گزارشی 
از مش��کالت آن ها جهت انعکاس به مس��ئولین 
مربوطه  - مصاحبه  و بازدید از تیم های اعزامی 
جهاد ، مصاحبه با میهمانان، مس��وولین و بازدید 
کنندگان از کار گ��روه های جهاد و... انجام داده 

است.
و در آخر تش��کر از رییس محترم دانشگاه جناب 
آقای دکتر فروغی و تمامی کس��انی که ما را در 

انجام این وظیفه یاری رساندند.

دستاوردی از بسیج دانشجویی واحد اصفهان)خوراسگان(
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» گزارش عملکرد ستاد اسکان نوروزی دانشگاه

اداره تدارکات و خدمات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیت های گسترده این واحد دانشگاهی دارد، 
از جمله سرفصل های کاری این اداره اسکان نوروزی مسافران است، اصفهان، جایگاه خاصی در گردشگری کشور دارد و قطب بزرگ و انبوهی از 

مسافران نوروزی به حساب می آید. این اداره گزارش مستند و آماری از فعالیت های خود در نوروز 93 را ارائه کرده که از نظرتان می گذرد همچنین 
مسافران نوروزی سال 93 از طریق دفتر یابودی رضایت خود را از امکانات و خدمات ستاد اسکان ابراز داشته اند که به نظرتان می رسد.

امکانات و خدمات ممتاز رفاهی 



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و یکم 
9 فروردین ماه 1393

امکانات و خدمات ممتاز رفاهی 
فعالیت های ستاد اس�کان نوروزی دانشگاه 
آزاد اس�امی واحد اصفهان)خوراس�گان( از 

27 اسفندماه 92 تا 15 فروردین 93

تعداد خانواده های اسکان داده شده : 
866 خانوار؛

تعداد کل نفرات : 3221 نفر؛
آمار نفر به خواب : 10096

محـل اسکان
 مهمانسرا و آپارتمان ها 

تعداد اتاق : 6 باب؛   
تعداد سوئیت : 8 باب؛   

تعداد خانواده های اسکان داده شده : 73 خانوار؛
تعداد نفرات خانواده ها : 15۲ نفر

 خ��وابگ���اه
تعداد اتاق : 81 باب؛ 

تعداد خانواده های اسکان داده شده : 377 خانوار؛
تعداد نفرات خانواده ها : 167۰ نفر

 دانشکده  علوم تربیتی
تعداد اتاق : 35 باب؛

تعداد خانواده های اسکان داده شده : 1۲6 خانوار؛

تعداد نفرات خانواده ها : 45۲ نفر

 دانشکده علوم پایه
تعداد اتاق : ۲1 باب؛

تعداد خانواده های اسکان داده شده : 71 خانوار؛
تعداد نفرات خانواده ها : ۲15 نفر

 دانشکده  فنی و مهندسی
تعداد اتاق : ۲۰ باب؛ 

تعداد خانواده های اسکان داده شده : 134 خانوار؛
تعداد نفرات خانواده ها : 35۲ نفر

 مدارس سما در سطح شهر اصفهان 

تعداد اتاق : 38 باب؛   
تعداد خانواده های اسکان داده شده : 85خانوار؛

تعداد نفرات خانواده ها : 38۰ نفر

نمودارها
نمودار نفر به خواب خانواده ها به تفکیک تاریخ اسکاننمودار تفکیک اسکان خانواده ها در دانشگاهنمودار درصد اسکان خانواده ها در دانشگاه

نمودار نفرات اسکان شده در دانشگاه
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جشن بزرگ فعاالن پژوهشی دانشگاه
به همت شورای راهبردی انجمن های علمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد؛

افتخارآفرینان مرکز رشد
مهندس علی انص��اری،  مهندس کامران صفوی،  دکتر مرجان پدیدار،  مهندس 
امید نگینی،  مهندس احمد محمودی،  مهندس مریم ش��هریار،  مهندس هادی 
مهرس��روش،  مهندس ش��هاب خزائلی،  مهندس احمد ی��اوری، مهندس حمید 
رضا عس��گریان دستجردی،  مهندس ش��ادی طیفوری، مهندس مجید آقادادی،  

مهندس رعنا ستایش

فعالین معاونت پژوهشی
س��جاد مقدس پور،  خش��ایار صدر منوچهری،   افش��ین خردمند،  وحید نادری،   
محمد مهدی کریمی ، حمید رضا مهماندوست اصفهانی،  مسعود خلقی،  حمید 
رض��ا مقضی، امین جمالی منش، محدثه ربانی، س��اناز صادقیه،  آتوس��ا صیادی،  
الهام کریمی،  امیرعلی ش��فیعیون، فرسیما خامس��ی پور، مریم شاهین،  روح ا... 

عباسی،   حسین سید معلمی

اسامی فعاالن عناوین رشته ردیف

مهدی نوری فروشانی- مجید شمس- مهناز کشانی- مریم ترابی- الناز علی عسگری- مسعود بدیعی- علی رضا 
عالف زاده- المیرا فارسی- منصوره وکیلی- مرضیه رشیدی راد- محمد دایی جعفری-  مینا آقاجانی  

روانشناسی صنعتی و 
سازمانی

1

میالد علمداری- امیر جهانبخش- مهدی عبدالوند- افسانه زارعی- زینب ملکی تربیت بدنی ۲

نسرین سالدورگر- حنانه گلی- شیوا صفیری- مسعود خادم فضای سبز 3

ادیب سعیدی- مریم راهنمایی- کیاندخت کیانفر- حامد فتوحی عشین زمین شناسی 4

مهدی یوسفی- محمد کهفی- ملیحه برومند- سید محمد علی منصوری طهرانی کامپیوتر 5

سعید شریفی- وحید طالبی- بهمن رئیسی- مسعود یزدانی راد مهندسی برق 6

میالد آبدار آذر- محمد حسین بیگی- محمد سبز علی خیرآبادی- مجید انصاری طادی- امیرحسین امامی مهندسی عمران 7

ماندانا فلسفین- فرشته قاسمیان- شیرین رهرو- شکوفه بخشی نیا مامایی 8

آرزو قاسمی- رسول نوروزی- حسن رمضانی- درسا عکاف زاده- علی جان نثاری گیاهپزشکی 9

سید جواد محمد خانی- محمد حبیب پور- زهرا راعی- شراره رحیمی پرستاری 1۰

سید حسین موسوی- سعید پایداری- رویا رحیمی- عطیه حسینی- نگار حقیقت پناه صنایع غذایی 11

علی هارونی- نوشین قاسمی- نوید پارسایی- ایمان صالحیان-  نگار تمیزی- فرناز همتی معماری 1۲

محمد وطن خواه- عبدالرضا نشمی- محمد اسماعیل عطایی- جواد محسنی- رضا کوشکی- شهریار توکلی علوم دامی

امین شفیعی- نوید گندم کار- حمید محمدی- سید سعید نوابی- میالد لطیفی محیط زیست 13

مسیح طاهری- مهسا هادی- ندا احمدی کیا- حدیث کابلی- امیرحسین رهنما- سهیل گلچین- فرید عرفانی حقوق 14

علی بارپازی- آرمان نعمتی-  سعید خوش نظر- علی پور محمدی- حسام بهبودی- مجتبی حاج اکبری- مژده 
واعظ- شاداب بیدآبادی- سحر آصفی- شیرین محمدی- گل نوش گل افشان- فروغ سلطانی- سجاد اشرف

حسابداری 15

مهری پسته چیان- مجید یوسفی زراعت 16

سید محمد علی مصطفوی- ملیکا ابراهیم زاده- مرضیه صادقی- فاطمه نخودیان- مریم چنگانی علوم تربیتی 17

نازنین گوانجی- فاطمه مولوی- بنفشه اکبری- حمید رضا شریفی- سینا راعی دندانپزشکی 18

مهناز نوری- مرضیه سترگی- مژده کیان ارثی- محبوبه ناظوری زبان 19

 شورای راهبردی انجمن های علمی از سال گذشته فعالیت خود 
را آغاز کرد. این ش��ورا که به همت معاون پژوهش��ی دانش��گاه و 
جناب آقای خش��ایار صدر منوچهری و با هدف تقویت و نظارت 
بر فعالیت های انجمن های علمی دانشگاه صورت پذیرفت، امروز بزرگترین 
نهاد دانش��جویی دانش��گاه را ب��ا ۲۲ انجمن فعال در رش��ته های مختلف 
دانش��گاهی و 6 گروه پژوهشی در زمینه های رباتیك، سازه های ماکارونی، 
بت��ن، آب)دبیرخان��ه دائم��ی بح��ران آب( و دپارتم��ان ارتق��اء س��المت 
مروارید)بهداش��ت دهان و دندان( شامل می شود. از مجموعه فعالیت های 
ش��ورای راهبردی انجمن های علمی می توان به راه اندازی اولین س��ایت 
پژوهش��ی-تصویری در کش��ور با عنوان پژوهش نما، ایجاد دبیرخانه دائمی 

کس��ب و کار و راه اندازی گروه پژوهش��ی س��بك زندگی اشاره کرد که به 
پاسداش��ت زحمات و افتخارات ارزش��مند ای��ن عزی��زان در فعالیت های 
پژوهش��ی و مرکز رشد دانشگاه، جش��ن بزرگ فعاالن پژوهشی دانشگاه در 
تاری��خ ۲8 فروردین م��اه 93 در تاالر امیرکبیر برگزار ش��د. در ابتدای این 
مراس��م دکت��ر فروغی ابری رییس محترم دانش��گاه و دکت��ر نجفی معاون 
محترم پژوهش��ی دانشگاه به ایراد س��خن پرداختند و در ادامه آقای صدر 
منوچهری، گزارش��ی از فعالیت های ش��ورای راهبردی انجمن های علمی 
ارائه کردند و در پایان، مراسم تقدیر و تشکری به پاس زحمات گران بهای 
ایشان در طول چهار سال حضور در دانشگاه صورت گرفت و در ادامه شاهد 
هنرنمای��ی گ��روه ه��ای هنری نی��ز بودی��م و در پایان، مراس��م تجلیل از 

برگزیدگان پژوهشی دانشگاه را به نظاره نشستیم.
در جریان برگزاری این جشن آقایان مهندس فالح و دکتر شیران از اعضای 
محترم ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان، آقای مهندس شبانی مدیر سازمان 
حمل و نقل درون شهری شهرداری اصفهان و حجت االسالم کریمیان، و از 
زحمات آقایان افشین خردمند، محمد مهدی کریمی، حمید مهماندوست، 
مس��عود خلق��ی، وحید نادری، امی��ن جمالی منش، می��الد لطیفی، ادیب 
س��عیدی و رض��ا جانقربانی همکاری و مس��اعدت بی دریغی داش��تند که 

بدینوسیله از لطف همه آنان سپاسگزاری می کنم.
سجاد مقدس پور

مسئول شورای راهبردی و دبیرکل انجمن های علمی دانشگاه

اسامی فعالینعناوین گروهردیف

مسعود زرکوب- امین دوست محمدی- مهدی گرجی- پریسا حسینی- فاطمه کاظمیدبیرخانه آب1

سید محمد رضا محدث کسایی- محسن طاهری- احسان شهری- علی احمدی- سامان صرافرباتیك۲

متین دوکبر- سید سپهر نیکویی- حمید صادقی- بهنام افشار- علی رضا عادل منش- نیلوفر سازه های ماکارونی3
محمودیان- متین ملکوتی- حسین حسن نژاد

آرش صداقت دوست- محسن مشتاقی- احسان نصوحی- مهدی ظهرابی- مرتضی امینی- بتن41
فرهاد انصاری- صادق واعظی- فرشاد عامری- علی سلیمانی

سید سعید نریمانی زمان آبادی- سید رسول آبدار اصفهانی- فراز پور بی آزار- علی افیونیان- بتن5۲
رضا عزیزی

غالمرضا شهسواری- امیر رحمان- امیر ادیب-  امیر روانبخش- سینا نصیریان- ندا صادقیان- دپارتمان ارتقاع سالمت مروارید6
پریسا محمودی- فاطمه زارع- آرش رواقی- مهران خدادادیان- مریم شکری مژدهی- لعیا 

زهرایی- لیال سروش- مسعود وطنی

گروه های پژوهشی
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خدماتی ناقابل برای رفاه بیشتر خواهران ساکن خوابگاه
 ب��ه منظ��ور رف��اه ح��ال دانش��جویان مس��تقر در خواب��گاه 
دانشجویی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
آم��ده عم��ل  ب��ه  خواب��گاه  ای��ن  در  جدی��دی   اقدام��ات 

است. 
دکتر نادری مدیر کل رفاه دانش��جویی این واحد دانش��گاهی 
در گفتگویی با خبرنگار نش��ریه نسیم دانشگاه در این ارتباط 
گف��ت: در خوابگاه دانش��جویی ب��رای ارائه خدمات��ی نظیر: 
سالن مطالعه، س��الن اجتماعات، جشن های دانشجویی، نماز 
جماعت و ... با مش��کالتی مواجه بودیم لذ ا فکر ش��د که یک 
س��الن چند منظوره در این بخش احداث شود تا بتوانیم این 
نیازها را رفع کنیم. با مساعدت بی دریغ و همکاری ارزشمند 
معاونت اداری- مالی دانشگاه در ورودی محلی در نظر گرفته 
ش��د و ظرف مدت 2 ماه سالنی با مس��احت 120 متر مربع 
همراه با تجهیزات کامل احداث شد و در دی ماه سال 92 در 
مراس��می با حضور رییس و جمعی از اعضای هیات رییسه و 
کارکنان دانشگاه افتتاح و بهره برداری از آن آغاز شد و از آن 
پس دانشجویان عزیز برای برگزاری نماز جماعت، جشن های 
دانشجویی، جلسات مشاوره ای که از سوی نیروی انتظامی یا 
مرکز خدمات روانشناسی دانش��گاه تشکیل می شود مشکلی 

ندارند. 

مدی��ر کل ام��ور دانش��جویی اف��زود: دومین مط��رح رفاهی 
خوابگاه برای دانش��جویان، احداث یک مرکز خدماتی بود. از 
س��وی س��ازمان مرکزی دانشگاه آزاد اس��المی مبنی بر ارائه 
خدمات جامع به دانش��جویان خوابگاه ها صادر شد با مجری 
رس��توران های »تین« و »زیتون« دانشگاه وارد مذاکره و قرار 
داد ش��دیم و موفق ش��دیم ظرف یک ماه، س��النی مشتمل 
بر چند مرک��ز که کار خدماتی به دانش��جویان ارائه می دهد 
احداث کنیم این مراکز ش��امل: یک س��وپر مارکت در حدود 
40 متر مربع، یک رس��توران فس��ت فود با مساحت 70 متر 
مربع و یک دفتر خدمات فنی با مساحت 10 متر مربع است 
که در مراسمی در تاریخ 26 اسفند ماه 92 با حضور مسووالن 
دانش��گاه به بهره برداری رسید و در خدمت دانشجویان قرار 

گرفت. 
این مراک��ز همچنین در طول تعطیالت ن��وروزی با توجه به 
استقرار ستاد نوروزی در خوابگاه به مسافران خدمات الزم را 
ارائ��ه کردند و برای تکمیل این حلقه خدماتی مقرر ش��ده تا 

یک کافی نت هم به این مجموعه اضافه شود. 
مراکز مورد اش��اره نیز توس��ط همان پیمانکار انشاءا... در ترم 

آینده راه اندازی خواهد شد. 
الزم به ذکر است، مجموع هزینه های صرف شده برای احداث 

این مراکز به حدود 65 میلیون ریال بالغ ش��ده و اعتبار مورد 
نیاز برای مجموعه رفاهی توس��ط پیمان��کار مربوط تامین و 
مقرر ش��د تا امتیاز 3 سال اس��تفاده بدون اجاره از مجموعه 

فوق به وی واگذار شود. 
به گفته دکتر نادری، از اقدامات انجام ش��ده دیگر در خوابگاه 
دانش��جویی، ایجاد مکان الزم برای اس��تفاده دانش��جویان از 
فضای س��بز محوطه داخلی خوابگاه در کل ساعات شبانه روز 
اس��ت که با اهتمام صمیمانه و ج��دی دکتر حیدری، معاون 
اداری- مالی دانش��گاه اقدام به اح��داث یک گیت ورودی در 

خوابگاه به طول حدود 60 متر کردیم. 
تا هم کنترل و امنیت دانشجویان رعایت شود و هم موجبات 

رفاه حال بیشتر آنان فراهم شود. 
موضوع دیگر پیگیری و تاس��یس یک خوابگاه جدید است که 
یک فرد خیر تامین اعتبار آن را متقبل شده و کلنگ آن نیز 
به زمین زده شده و امیدواریم در اسرع وقت مقدمات ساخت 

آن فراهم شود. 
مدی��ر کل دانش��جویی از ض��رورت اح��داث و نص��ب ی��ک 
دس��تگاه آسانس��ور در خواب��گاه دانش��جویی خب��ر داد و با 
 توج��ه ب��ه 4 طبقه ب��ودن خوابگان ب��ه ضرورت آن اش��اره 

کرد. 

سالن چند منظوره خوابگاه 
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( برای 
برگزاری نماز جماعت، جشن های 

دانشجویی، جلسات مشاوره 
ای که از سوی نیروی انتظامی 

یا مرکز خدمات روانشناسی 
دانشگاه و سایر مجامع عمومی  

مورد استفاده قرار می گیرد که 
از نیازهای اصلی خوابگاه به شمار 

می آید.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  بیست و یکم
12 فروردین ماه 1393

راه های توس�عه گردش�گری ورزش�ی و جذب 
گردشگران به ایران:

با اش��اره به برنامه پنج س��اله چهارم که مقرر ش��ده، 
بایس��تی س��االنه ۲ میلیون و 5۰۰ هزار نفر گردشگر 
جذب ایران ش��وند، با یك برنامه  ریزی دقیق و اصولی 
توس��ط س��ازمان می��راث فرهنگی و گردش��گری و 
همچنین س��ازمان تربیت بدنی و دیگر دستگاه های 
مس��وول می توان بخش عظیمی از این گردشگران را 
از طریق گردش��گری ورزشی جذب کرد.لذا به همین 
دلیل و به منظور افزایش تعامالت ورزش��ی در سطح 
کالن و همچنی��ن با درنظر گرفتن توس��عه و ارتقای 
صنعت گردشگری، تفاهم نامه ای بین سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری و کمیته ملی المپیك به شرح 

ذیل منعقد شد:
ماده یک: تعهدات کمیته ملی المپیک و سازمان 

میراث فرهنگی و گردشگری:
بند »الف« � نقش ورزش در توسعه و تحکیم دوستی 
بین ملت ها، ایجاد نشاط و طراوت در جامعه و توسعه 

پایدار گردشگری ورزشی؛
بند »ب« � دستیابی به استانداردهای جهانی در عرصه 

گردشگری ورزشی؛
بن��د »ج« � معرف��ی کانون ها و اقلیم های ورزش��ی، 

گردشگری و جاذبه های ورزشی؛
بن��د »د« � حضور فعال در گردهمایی و همایش های 
بین المللی گردش��گری ورزش��ی و تعیین یك روز در 
سال تحت عنوان »گردش��گری و ورزش« با استفاده 

از تقویم جهانی؛
بن��د »ه« � همکاری کمیته ملی المپیك در برگزاری 
جش��نواره های مل��ی و بین الملل��ی س��ازمان میراث 

فرهنگی و گردشگری؛
بند »و« � همکاری کمیته ملی المپیك در زمینه های 

مدیریت و رهبری گردشگری ورزشی و اکوتوریسم؛
بند »ز« � تاسیس مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه 

گردشگری ورزشی و تاسیس موزه؛
بند »ح« � استفاده از بخش های خصوصی در خصوص 

توسعه امر گردشگری ورزشی؛
بند »ط« � ایجاد بانك اطالعات گردشگری ورزشی؛

بن��د »ی« � فراهم آوردن تمهیدات الزم در خصوص 
ورود و خروج ورزشکاران و گردشگران ورزشی؛

ماده 2: نحوه اجرای تفاهم نامه:
کمیته راهبردی توسعه گردشگری ورزشی، به ریاست 
معاون امور گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی و 
گردش��گری و با عضویت نمایندگان س��ازمان تربیت 
بدن��ی و کمیته مل��ی المپیك با ه��دف برنامه ریزی، 
هدایت، پیگیری و نظارت بر اجرای مطلوب تفاهم نامه، 
تشکیل می شود، اما برای پیشبرد و تحقق این اهداف، 
بایستی به دو بعد داخلی و خارجی توسعه گردشگری 

ورزشی توجهی ویژه داشت.
1 � ابعاد داخلی توسعه گردشگری ورزشی:

در بعد داخلی، برای اینکه بتوان فعالیت های مختلف 
گردشگری ورزشی را اجرا کرد، نخست بایستی بخش 
س��خت افزاری قضیه )یعنی اح��داث مراکز اقامتی و 
پذیرایی، فرودگاه ها، راه ه��ای ارتباطی و...( را ایجاد و 
تقویت کرد و س��پس در بح��ث ورزش، احداث مراکز 
ورزش��ی جامع و مجهز به صورت تخصصی ضروری 

است.

همچنین مواردی نظیر انتخاب ورزش های ش��اخص 
و تك، مشخص ش��دن مقدار بازگشت سود برگزاری 
رقابت های ورزش��ی، مشخص ش��دن مکان برگزاری 
رویداده��ای ورزش��ی و اس��تعدادیابی در خص��وص 
ورزش��کاران، اثر بس��یار مثبتی در مس��یر توس��عه 
گردشگری ورزشی خواهد داشت. البته این موارد بدون 
ایجاد برنامه ریزی ها و استراتژی های اصولی امکان پذیر 
نمی باش��د. از جمله این برنامه ریزی  و اس��تراتژی ها 
یافتن شرکای اقتصادی، توسعه و بازاریابی بین المللی 
محص��والت گردش��گری و ایجاد خدم��ات پذیرایی، 
اقامتی و س��رویس های مناس��ب می باش��د و در این 
زمینه استفاده از تجارب گذشته که منجر به افزایش 
تعداد گردشگران ورزشی می گردد، حایز اهمیت است. 
در این خصوص بایس��تی اطالعات کامل��ی در مورد 
منطقه مورد نظر به دس��ت آورد تا بتوان ساختارهای 
مستحکم تری برای تقویت و گسترش حمل و نقل و 
امکانات ورزش��ی تهیه نمود. در همین راستا بایستی 
با ایجاد یك کمیته تخصصی در خصوص گردشگری 
ورزشی، شیوه ها و رفتارهای مدرن و جدیدی ارایه و بر 
روی طرح های ارایه شده توسط کارشناسان و محققان 
این صنعت، در جهت ساختارس��ازی زیربناهای این 

بخش از گردشگری اقداماتی صورت پذیرد.
این اقدامات به جای بازگش��ت به گذشته و از دست 
دادن فرصت ها حرکت به س��مت پیشرفت و توسعه 
)حرک��ت رو به جلو( می باش��د. این کمیته بایس��تی 
نماینده تمامی بخش ها و مناطق درگیر با گردشگری 
ورزش��ی )اعم از خصوصی و دولت��ی( بوده و هدفش 
دس��تیابی به یك نقش واحد در تجارت گردش��گری 

ورزشی باشد.
با یك نگاه کلی به صنعت گردشگری ورزشی در یك 
زمان و مکان مشخص، بایس��تی زیرساخت های این 
صنعت بررسی گردد. برنامه ها و استراتژی هایی که در 
این راستا و در جهت توسعه گردشگری بایستی انجام 

شوند شامل موارد زیر می باشند:
 1 � معرفی صنعت گردشگری ورزشی به آحاد مردم.

 ۲ � بررسی آمار گردشگری ورزشی مدرن.
 3 � تشخیص اینکه ورزش ابتدا یك مکانیسم برای 
گردشگری اس��ت و سپس مس��افران به گردشگران 

ورزشی تبدیل می شوند.
 4 � شناس��ایی و ارزیاب��ی ورزش ه��ای درگی��ر در 

گردشگری و مناطق مستعد رشد این صنعت.
 5 � ارزیابی وس��عت ب��ازار این صنعت در دو بخش 

تابستانی و زمستانی.
 6 � ارزیابی و مقایس��ه بازار سفرهای ورزشی با بازار 

سفرهای تفریحی.
 7 � شناس��ایی کش��ورهای فعال در خصوص این 

صنعت و استفاده از تجارب آنها.
 8 � ارزیاب��ی و تش��خیص تاریخچه و آینده صنعت 

گردشگری ورزشی.
 9 � آنالیز فواید اقتصادی مش��ارکت گردش��گران 

ورزشی.
 1۰ � تشخیص استراتژی های متفاوت گردشگری 
ورزش��ی که به وس��یله طراحان رقابت های ورزش��ی 

گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند.
همچنین پس از بررسی اصولی زیرساخت های صنعت 
گردش��گری ورزش��ی و تحقیق و مطالع��ه در مورد 

اس��تراتژی های ذکر شده، بایستی به مسایل روبنایی 
این صنعت توجه نمود، این مسایل عبارتند از:

 1 � بازار س��هام داران ورزش��ی، بخ��ش اعظم بازار 
گردش��گری ورزشی بوده که باعث توسعه و رشد این 
بازار می گردد و با افزایش جمعیت و به دنبال آن ایجاد 
ورزش های جدید مرتبط با این صنعت این دو بازار نیز 

توسعه خواهند یافت.
 ۲ � انتخاب بازار برای سهام داران ورزشی.

 3 � ارزیابی نقش و اس��تراتژی گردشگری در ترقی 
و رشد مناطق درگیر با صنعت گردشگری ورزشی.

 4 � ارزیابی فشارهای وارده بر سهام داران ورزشی.
 5 � شناسایی و ارزیابی جزییات و اطالعات در مورد 

مکان های درگیر در گردشگری ورزشی 
 6 � شناس��ایی و ارزیاب��ی محل هایی با بیش��ترین 
موقعی��ت و اس��تراتژی، جهت برگ��زاری رقابت های 
ورزش��ی و مقایسه مناطق گردشگری به سبك قدیم 

با نوع جدید آن.
 7 � شناسایی و ارزیابی شهرهای خاص برگزارکننده 
رقابت ه��ای بزرگ، مثل المپیك س��یدنی، بازی های 
منچس��تر، فین��ال فوتبال اروپ��ا، بازی ه��ای گلف و 

تورنمنت های تنیس.
با توجه ب��ه اینکه ورزش های مرتبط با گردش��گری 
در س��ال های اخیر به صورت فزاینده ای، تماشاگران 
حوادث ورزش��ی بزرگ مثل المپی��ك، جام جهانی و 
همچنین س��ازمان های درگیر با این رقابت ها و ایجاد 
فرصت های شغلی را گس��ترش داده است، به همین 
جهت، ایجاد رشته مدیریت گردشگری ورزشی و ارایه 
مدرک ب��رای این صنعت نوپای گردش��گری موجب 
ترکی��ب مهارت ها و دانش تئوری ه��ای مورد نیاز آن 
می گردد. این مدرک، تعادلی بین س��ه مولفه تجارت 
ورزش��ی، قواعد مدیریت و دانش گردشگری به وجود 
می آورد که فارغ التحصیالن این رشته، شغل مدیریت 
گردش��گری ورزشی را به صورت علمی و حرفه ای در 

کل دنیا به وجود خواهند آورد.
در همی�ن راس�تا و در جه�ت ایج�اد، رش�د و 
گسترش رش�ته مدیریت گردش�گری ورزشی 

بایستی اقدامات زیر انجام شود:
 1 � ایجاد یك شبکه و پشتیبانی آن برای داوطلبان 

مدیریت گردشگری ورزشی محلی.
 ۲ � اس��تفاده از متخصصان بی��رون از این صنعت، 

جهت ارتقای یادگیری  مهارت های مدیریتی آن.
3 � اس��تفاده از اینترنت و فواید آن به عنوان یك ابزار 

مفید در مدیریت و بازاریابی این تجارت.
 4 � ایجاد س��ایت تخصص��ی و علمی در خصوص 

گردشگری ورزشی و مدیریت آن.
 5 � تاس��یس دانش��کده های تخصصی رشته های 

مختلف گردشگری ورزشی.
تالش مس��وولین و برنامه ریزان ورزشی کشور جهت 
تخصصی کردن رشته های ورزشی و بومی سازی آنها 
بسیار حایز اهمیت است. به نحوی که برخی کشورها با 
توجه به استعدادها و پتانسیل های موجود خود، اقدام 
به ایجاد مراکز ورزش��ی با محوریت یك یا چند رشته 
ورزش��ی خاص می نمایند. به عنوان مثال کشور کره 
اقدام به برگزاری مس��ابقات ویژه در ورزش های رزمی 
خصوصا تکواندو می نماید و از این راه هر ساله درآمد 

سرشاری را نصیب کشور خود می کند.

تمایل افراد با توجه به ویژگی هایشان، جهت استفاده 
و بهره گی��ری از رش��ته های مختلف ورزش��ی، نظیر 
ورزش های زمس��تانی، ورزش های آب��ی، ورزش های 

هوایی و... حایز اهمیت است.
همچنین داش��تن پتانسیل های الزم جهت راه اندازی 
فعالیت ه��ای مختلف ورزش��ی از طری��ق راه اندازی 
س��ایت های بسیار عظیم و مجهز ورزشی، بسیار مهم 
است. مدیریت قوی و برنامه ریزی جامع به همراه لزوم 
اعتقاد به ش��کل گیری فعالیت های ورزشی همگانی، 

راهگشای دست اندرکاران در این مورد می باشد.
همچنین ب��ا برگزاری و میزبانی مس��ابقات متعدد و 
خاص ورزش��ی و م��ورد عالقه گردش��گران خارجی 
شامل گلف، رالی، اسکی، کوهنوردی، شکار، تنیس و 
ورزش های محلی و سنتی می توان بخش گردشگری 

ورزشی را توسعه داد.
در همین راس��تا احیا و پرداختن به 8۰۰ نوع ورزش 
محلی و س��نتی، ایجاد گروه پژوهشی و تحقیقی در 
خصوص شناسایی س��ایر بازی های محلی و سنتی و 
همچنین اهمیت دادن به عالقه گردشگران داخلی و 

خارجی برای تماشای این بازی ها مثمرثمر می باشد.
گلف از عوامل بسیار موثر در جذب گردشگر و افزایش 
درآم��د می باش��د و حتی با راه ان��دازی مینی گلف در 
هتل ها و ش��هرهای ساحلی، زمینه جذب گردشگران 
اروپایی و س��ایر کش��ورها را می ت��وان افزایش داد. به 
عنوان مثال، اس��پانیا دارای ۲۰۰ زمین گلف است که 
این باش��گاه ها معموال پکیج های ورزشی خاصی برای 
گردشگران تهیه می بینند و ضمن عرضه کالس های 
آموزشی، کارت های ورزشی در معرض فروش گذاشته 
و اف��راد با تهیه آنها در ش��هرهای مختلف از امکانات 
زمین های گلف استفاده می کنند.کشور ایران به دلیل 
داشتن شرایط ویژه جغرافیایی و آب و هوایی، توانایی 
پذیرایی از خیل عظیمی از کوهنوردان، ش��کارچیان، 
دوچرخه سواران، بیابانگردان، قایقرانان و عالقه مندان 
ب��ه ورزش مفرح اس��کی و همچنین مس��ابقات رالی 
خصوصا رالی در کویر، را دارا می باشد.به عنوان نمونه 
در کش��ور ایران، به جهت وجود شکارهای منحصر به 
فرد و نایاب، یکی از مناطق مهم برای ورود شکارچیان 
حرفه ای می باش��د که با س��ازماندهی منظم می توان 
بیش��ترین بهره برداری را از پتانس��یل طبیعی نمود. 
ش��کارچیان بین المللی، بیشترین ارز را به کشورهای 
مقصد می برند، در حالی که کمترین تماس را با مردم 
برقرار می کنند. ش��کارچی ها برای اینکه کوه ها را باال 
رفته و صبح تا شب عرق بریزند و منتظر شکار بمانند، 
هزینه های عجیبی می پردازند.از ویژگی های بسیار مهم 
ورود و حضور ش��کارچی ها در طبیعت، عدم واکنش 
منفی در جامعه می باش��د. عالوه ب��ر آن، هزینه های 
جاری سفر یك شکارچی بسیار بیشتر از گردشگران 
شهری است. شکارچی ها عالقه زیادی به خوشگذرانی 
داش��ته و سیر سفری پرهیجان را انتظار دارند. از این 

رو راحت دست به جیب شده و پول خرج می کنند.
2 � ابعاد خارجی توسعه گردشگری وزرشی:

برگزاری رویدادهای مهم ورزش��ی، ش��امل جام های 
جهان��ی، رقابت ه��ای المپی��ك، بازی های ق��اره ای، 
منطقه ای و ش��رکت فعال در این مس��ابقات، فرصت 
بسیار مناس��بی جهت بهره برداری از بازارهای هدف 
در زمینه گردش��گری در سراس��ر دنیا می باشد که با 

یك برنامه ریزی دقیق می توان عالوه بر ش��مار زیادی 
از گردشگران میزبان رقابت ها، میهمانان شرکت کننده 

در رقابت ها را نیز جذب نمود.
از دیگر عوامل مهم جذب گردشگران در بعد خارجی، 
تبلیغات گسترده و جهانی می باشد. از این عوامل مهم 
تبلیغاتی که می توان به آن اش��اره نمود، کسب نتایج 
مس��اعد تیم های ورزش��ی ایران و برگ��زاری مطلوب 
رقابت ه��ای بین المللی در ایران می باش��د. همچنین 
اعزام تماش��اگران حرفه ای و با فرهنگ به کشورهای 
میزبان، عالوه بر امکان تشویق مداوم تیم های ورزشی 
ای��ران، امکان تبلیغ رو در رو در اماکن مختلف مانند 
هتل ها، نمایش��گاه ها و استادیوم های ورزشی را ایجاد 
می کند. البته حضور پر شمار ایرانیان در تورنمنت های 
ورزشی بین المللی، مانع فعالیت سوء تبلیغی گروه های 
مخالف جمهوری اسالمی ایران می گردد. ایجاد فضای 
گفت وگو و اطالع رسانی، تشکیل نمایشگاه ها، اجرای 
برنامه های زنده فرهنگی، شامل کنسرت های موسیقی 
و مهم تر از همه تش��کیل ش��ب های ایرانی در طول 
برگزاری مس��ابقات، یك روش مناس��ب جهت آشنا 
نمودن تماشاگران کش��ور میزبان و سایر کشورهای 

میهمان با جاذبه های گردشگری کشورمان می باشد.
س��ازمان تربیت بدنی و س��ازمان می��راث فرهنگی و 
گردش��گری در کنار فراهم نمودن تس��هیالت برای 
سفر عالقه مندان به ورزش به کشورهای برگزارکننده 
رقابت ها، با تاسیس نمایشگاهی از جاذبه های ورزشی 
و گردشگری ایران در حاشیه مسابقات، زمینه آشنایی 
عالقه مندان به سفر و گردش را با این جاذبه ها فراهم 
و در نهای��ت موجب جذب این گردش��گران به ایران 

خواهند گردید.
گردشگري ورزشي

سفري است که به دالیل غیر تجاري به صورت رسمي 
یا غیر رس��مي و بر پایه تفریح یا تماشاي ورزش ، به 
صورت کوتاه مدت یا تعریف ش��ده در داخل یا خارج 
از کش��ور صورت مي گیرد.  توریسم ورزشي یا همان 
گردش��گري ورزشي در اس��اس بخشي از گردشگري 
اس��ت که در ح��وزه ورزش و با بهره من��دي از آن به 
عن��وان یك پدیده مثبت و فراملي، عمل مي کند. در 
این حوزه، س��ه شاخه وجود دارد: گردشگران داخلي، 
گردش��گران ورودي و گردش��گران خروجي توریسم 
ورزشي.گردش��گران داخلي و ملي به کس��اني گفته 
مي شود که براي شرکت در مسابقات داخلي، حضور 
در مس��ابقات تیم هاي مختلف ورزشي و یا بازدید و 
تماش��اي مس��ابقات ورزشي در س��طح ملي فعالیت 
مي کنندتوریس��م ورزش��ي، به دلیل این که به زبان 
ی��ا فرهنگي خاص محدود نیس��ت، همه فرهنگ ها 
را دربرمي گیرد و این براي کش��ورهایي که به دالیل 
 خاص اعتق��ادي و دیني در جذب گردش��گر ناموفق 

بوده اند، بستري مناسب را فراهم مي سازد.
  گردشگران ورزشي

 کساني که براي مدت)حداقل ۲4 ساعت و حداکثر 6 
ماه( به محیط هاي خارج از محل زندگي دائمي خود 
س��فر مي کنند و انگیزه و هدف اصلي آنان مشارکت 
فعال یا غیر فع��ال در ورزش هاي رقابتي یا تفریحي 
یا حتي حضور در رویدادهاي ورزشي به منظور لذت 

بردن و تشویق نمودن ورزشکاران است.

به بهانه برگزاری اولین سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی در واحد اصفهان)خوراسگان(

گردشگری ورزشی در ایران
 کش��ور ایران به دلیل دارا بودن شرایط جغرافیایی، تاریخی و 
فرهنگی ویژه و همچنین داش��تن پتانسیل های طبیعی الزم، از 
جمله غنی ترین کشورهای دنیا بوده که توان جذب گردشگران 
بس��یاری را دارد. یکی از حوزه های مهم گردش��گری در ایران که بنا به 
ش��رایط مختلف می تواند به عن��وان یک منبع درآمد عظی��م مورد توجه 

ویژه ای قرار گیرد، گردشگری ورزشی است. 
ایران از نظر آب و هوایی، نس��بت به تمامی کش��ورهای منطقه و بعضی 
از نق��اط جه��ان مزیت کل��ی دارد. زمانی که در کش��ورهای عربی، گرمای 
طاقت فرس��ایی حاکم است  یا در اروپا برف سنگینی باریده، مناطقی در 
ک��ه از لحاظ آب و هوایی بس��یار مس��اعد و دلپذیر و آم��اده پذیرایی از 

تیم های ورزشی برای برپایی اردوهای ورزشی است.
ب��ا  ارتب��اط  در  م��ا  کش��ور  در  ک��ه  محدودیت های��ی  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
می توان��د  ورزش��ی  گردش��گری  موض��وع  دارد،  وج��ود  گردش��گری 
 ش��رایط مطل��وب  و مناس��ب تری را ب��ه لح��اظ فرهنگی و ارزش��ی ایجاد 

کند.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و یکم 
13 فروردین ماه 1393

انواع عایق هاي متداول در ساختمان و کاربرد آن ها 
از چه نوع عایقي باید استفاده کرد؟

 جدول زیر راهنماي انواع عایق هاي متداول در بخش ساختمان و نحوه کاربرد آن ها است. 

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

 شرح نوع عایق

 قطعه اي 

  

پشم
 شیشه

این ماده از ذوب شیشه و تبدیل آن به الیاف ریز تولید مي شود. این الیاف به صورت رول یا پانل در آمده و براي مصرف به بازار عرضه مي شوند. پشم شیشه در 
مقابل آتش مقاوم است.این عایق انواع و کاربردهاي گوناگوني دارد و نصب آن مطابق دستورالعمل سازنده انجام مي شود. پشم شیشه به راحتي بریده شده و نصب 

مي گردد.

 ماده اولیه براي تولید پشم سنگ، مشهورترین سنگ آذرین یعني دیاباز یا بازالت است. این ماده بازمانده فعالیت هاي آتشفشاني است که در ایران فراوان یافت  پشم سنگ
مي شود. پشم سنگ از پشم شیشه متراکم تر بوده و داراي مقاومت گرمایي بیشتري است. پشم سنگ عایق صوتي خوبي نیز هست. تولید، عرضه و نصب این عایق 

مانند پشم شیشه بوده و در برابر آتش بسیار مقاوم است.

ویژگي هاي این عایق ها شبیه دو مورد باالست. پشت این عایق ها معموال با ورقه آلومینیومي پوشانده مي شود.پشم شیشه یا سنگ پتویي

 پانل

این ماده صفحات صلبي هستند که از دانه هاي ریز پلي استایرن تشکیل شده اند. این صفحات هوا را درون خود حفظ میکنند و اجازه عبور آب را نمي دهند. این  پلي استایرن قالبي
عایق ها مقاومت حرارتي باالیي دارند و جاي کمي مي گیرند و به سادگي بریده شده و نصب مي شوند. پلي استایرن قابلیت اشتعال دارد؛ بنابراین باید بین دیواره ها 

یا عایق هاي غیر قابل اشتعال مانند آجر، گچ و ورقه آلومینیومي نصب شوند. پلي استایرن قالبي نسبت به نوع حجیم شده از استحکام باالتري برخوردار است.

این ماده به شکل نیمه صلب است و از دانه هاي ریز پلي استایرن تشکیل شده است. رطوبت به سادگي در آن نفوذ مي کند. این عایق به سادگي مشتعل میشود بنابراین  پلي استایرن حجیم شده
 حتما باید از دو طرف با مواد مقاوم به آتش پوشانده شوند.در بعضي کشورها این صفحات با پوشش زینتي شبیه کاغذ دیواري یا گچکاري نیز عرضه مي شوند. 

پلي استایرن حجیم شده 
 با پوشش فلزي

این ماده همان پلي استایرن حجیم شده است که از دو طرف با ورقه هاي آلومینیومي پوشانده شده است. خواص این عایق مانند پلي استایرن حجیم شده است با 
 این تفاوت که مقاومت حرارتي آن به دلیل وجود صفحات بازتاباننده آلومینیومي افزایش یافته و در برابر رطوبت مقاوم تر شده است.

 انباشته
این ماده با تبدیل کاغذهاي باطله به کرک هاي ریز تولید مي شود . به این کرک ها میتوان مواد ضد گسترش آتش افزود. استفاده از این عایق ها بعد از ساخته  فیبر سلولز

 شدن ساختمان مشکل است و بیشتر هنگام ساخت ساختمان به کار مي روند.

 سرباره جزو ضایعات صنعت ذوب آهن است. این سرباره به شکل گرانول در مي آید و در سقف هاي بتوني به کار مي رود. سرباره

 بازتابنده

 ورقه بازتابنده

این ورقه ها از جنس آلومینیوم هستند که با الیه اي از فایبرگالس تقویت شده اند و به شکل رول به بازار عرضه مي شوند. معموال به کمك رنگ، درخشندگي یك طرف 
از این ورقه ها را از بین مي برند. این ورقه ها به خودي خود مقاومت حرارتي ناچیزي دارند. براي باال بردن این مقاومت مي توان بین آن ها و دیواره پشتي فاصله اي به 
اندازه ۲۰ میلي متر ایجاد کرد یا اینکه آنها را به همراه عایق هاي دیگر مانند پشم شیشه به کار برد. باید توجه داشت که وجود سوراخ در این ورقه ها کارآیي آنها را به 

 شدت پایین مي آورد ، همچنین باید سطح این ورقه ها تمیز نگه داشته شود. از ورقه هاي بازتابنده براي جلوگیري از نفوذ بخار نیز استفاده مي شود.

 این ورقه ها به شکل موجدار تولید مي شوند و مي توان آنها را کشید و به اندازه مناسب در آورد.  ورقه هاي موجدار

 ورقه هاي چند الیه
براي تولید این ورقه ها، چند الیه ورقه آلومینیومي پوشش دار را بر روي هم قرار مي دهند و آنها را طوري به هم مي چسبانند که بینشان حفره هایي از هوا ایجاد 
شود. وجود سوراخ در این ورقه ها کارآیي آنها را به شدت پایین مي آورد. براي عایق کردن ساختمان در فصل زمستان معموال دو یا سه الیه از این ورقه ها مورد 

 نیاز است. نفوذ گرد و خاک به این عایق مي تواند مقاومت حرارتي آن را کاهش دهد.

مصالح 
 ساختماني

از این بتن ها براي تولید بلوک هاي سبك استفاده مي شود. حفره هاي هوایي که درون بتن ایجاد مي کنند آنرا تبدیل به یك ماده عایق حرارتي و صوتي مي کند و  بتن سبك شده
 نیازي به استفاده از عایق هاي دیگر به طور جداگانه نیست. در ضمن این بلوک ها به آساني حمل مي شوند و قابل اشتعال نیز نیستند.

پلي استایرن حجیم شده 
 در این روش بلوک هاي تو خالي از جنس پلي استایرن حجیم شده با بتن پر مي شوند یا از بیرون بتن روي آن ها پاشیده مي شود.  به همراه بتن

 این مصالح از مواد گوناگوني ساخته شده و به شکل موزاییك یا کاشي به بازار عرضه مي شوند. خصوصیات آن ها بسته به نوع محصول بسیار متنوع است. پانل هاي پیش ساخته

چقدر عایق کاري الزم است؟ 
مقدار عایقکاري اجباري:

طبق قانون، تمام س��اخت و ساز هایي که در کشور 
انجام مي ش��ود باید مطابق مقررات ملي س��اختمان 
باش��د که در س��ال 137۰ به تصویب رسیده است. 
مبحث نوزدهم این مقررات مربوط به انرژي و صرفه 
جویي در آن اس��ت ک��ه اجراي آن از تیرماه س��ال 
1381 اجباري ش��ده است. بر اس��اس این مقررات، 
مقاومت حرارتي اجزاي خارجي س��اختمان نباید از 

حد معیني پایین تر باشد.
  منظ��ور از اج��زاي خارجي س��اختمان ، دیوار ها و 
س��قف هایي اس��ت که از یك طرف با محیط داخل 

س��اختمان و از طرف دیگر با هواي آزاد در تماسند. 
بقیه دیوارها یا سقف ها مانند دیوارهایي که اتاق ها 
را از ه��م جدا مي کنند یا س��قف هاي بین طبقات 

شامل این مقررات نمي شوند.
ب��راي تعیین ح��د مج��از مقاومت حرارت��ي اجزاي 
خارجي، س��اختمان ها را به چهار گروه تقسیم مي 
کنند. این دسته بندي بر اساس موقعیت جغرافیایي، 
نوع کاربري، اندازه ش��هري که ساختمان در آن قرار 
دارد و زیربناي س��اختمان انجام مي گیرد. س��پس 
می��زان عایق مورد نیاز در ه��ر یك از این گروه هاي 

چهارگانه تعیین مي شود. 
رعایت این حد اقل ها در س��اختمان هایي که از این 

پس در مناطق ش��هري ساخته مي شوند الزامیست 
و ش��هرداري ها ک��ه بر اجراي این مق��ررات نظارت 
دارند،گواهي پای��ان کار را تنها در صورتي صادر مي 
کنند که این موازین رعایت شده باشد، بنابر این اگر 
مي خواهید ساختمان جدیدي بسازید یا پیش خرید 
کنید حتما از پیمانکار خود بخواهید این مقررات را 
به طور کامل رعایت کند تا پس از پایان کار با مشکل 

روبرو نشوید. 
عایقکاري بیش از مقدار اجباري: 

همان طور که گفته شد مبحث نوزدهم مقررات ملي 
س��اختمان تنها حد اقل ها را تعیین کرده است، اما 
مي توان ساختمان را بیش از این ها هم عایق کرد و 

در نتیجه انرژي بیش��تري صرفه جویي کرد. پیش از 
اجراي عایقکاري باید هزینه هاي خرید و نصب عایق 
و صرف��ه جویي حاصل از این کار را در نظر گرفت و 

اقتصادي ترین مقدار عایق را تعیین کرد. 

چه چیز هاي دیگري را باید در نظر داشت؟
رعایت اصول ایمني:

پش��م هاي معدني )پش��م شیش��ه و پش��م سنگ( 
مي توانند بر روي پوس��ت, چش��م, بین��ي, گلو و ... 
حساس��یت ایجاد کنند؛ بنابراین هنگام کار با آن ها 

باید لباس ویژه اي پوشید.
ادامه در شماره بعد

قسمت دوم

توسعه و عمران
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 اشاره :
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در طول عمر بیش از 27 ساله خود به موفقیت ها و دستاوردهای شگرفی دست یافته و نام خود را در زمره یکی از موفق ترین دانشگاه های 
کش��ور به ثبت رس��انده اس��ت تنها نگاهی به دستاوردهای این دانشگاه در سال 92 این واقعیت را روش��ن تر می سازد تا خوانندگان با مشاهده آن ارزش کاری که انجام شده است را بیشتر 

بدانند.

دستاوردها و افتخارات دانشگاه در 
آینه خبرهای سال 1392

 برگزاری اولین همایش ملی بحران آب با حضور و سخنرانی 
اس��تاندار وقت استان اصفهان، معاون وزیر نیرو در امور آب و 

آبفا و جمع کثیری از مدیران و کارشناسان استانی. 
 برگزاری گردهمایی کشاورزی زیستی با حضور کارشناسانی 
از 13 اس��تان کش��ور به ابتکار مرکز رش��د و فن��اوری واحد 

اصفهان)خوراسگان(. 
 برگزاری گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

 قهرمانی بلندقدترین ربات انسان نمای ایرانی با عنوان آریانا 
در س��طح جهان که توس��ط تیم واحد اصفهان )خوراسگان( 

طراحی و ساخته شده است.
واح��د  علم��ی  مق��االت  تولی��د  درص��دی   1۲ رش��د   

اصفهان)خوراسگان(. 
 بازدید سفیر جمهوری اوگاندا از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان(. 
 انتخ��اب ش��اهین گوانج��ی، پژوهش��گر ج��وان واح��د 
اصفهان)خوراسگان( به عنوان جوان برتر علم و فناوری کشور. 
 کس��ب رتب��ه برت��ر صن��دوق رف��اه دانش��جویان واح��د 

اصفهان)خوراسگان( در سطح کشور.
 آغ��از مطالعات اولی��ه برای اح��داث نی��روگاه و راه اندازی 

تاسیسات آب شیرین کن. 
 برگزاری اولی��ن گردهمایی متخصصین و عالقمندان طب 
س��نتی به همت مرکز تحقیقات طب الصادق وابسته به واحد 

اصفهان)خوراسگان(.
  نخس��تین بار در دنیا، ابداع روش��ی جدید در تصفیه لجن 
فاضالب ه��ای صنعتی توس��ط یکی از محقق��ان جوان واحد 

اصفهان)خوراسگان(. 
 آغاز پذیریش دانشجوی دکترای تخصصی خاک شناسی در 

واحد اصفهان)خوراسگان(.   
 امض��ای توافق نام��ه همکاری ما بین مرکز رش��د و فناوری 

دانشگاه و مرکز رشد بین المللی قشم.

واح��د  در  اداری  اتوماس��یون  ط��رح  کار  ب��ه  آغ��از   
اصفهان)خوراسگان( برای توسعه و اصالح فرایندها. 

 برگ��زاری اولین همایش ملی» چش��م انداز اقتصاد ایران با 
رویکرد حمایت از تولید ملی«.

 امضای تفاهم نامه بین ش��هرداری اصفهان و دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( برای راه اندازی پژوهشکده 

بتن و راه سازی. 
 درمان رایگان گروهی از ایتام و کودکان بی سرپرست توسط 

دانشجویان دندان پزشکی واحد اصفهان )خوراسگان(.
 برگ��زاری دومین جش��نواره فیلم های مس��تند مدارس و 

دانشکده های سما و معرفی فیلم های برتر. 
 ش��رکت مرکز رش��د فناوری واحد اصفهان)خوراسگان( در 

جشنواره گل و گیاه، گیاهان دارویی و فضای سبز شهری. 
 آغاز به کار اولین پژوهش��کده طب سنتی و گیاهان دارویی 

در واحد اصفهان)خوراسگان(. 
 امضای تفاهم نامه همکاری با انجمن روان شناسی ایران. 

 تشکیل کانون خبرنگاران زیر نظر معاونت فرهنگی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(. 

 اجرای طرح بتن غلطکی به عنوان جایگزینی مناسب برای 
آسفالت در یکی از معابر دانشگاه. 

 برپای��ی کارگاه آموزش��ی رفاه کارکنان و ش��رایط فیزیکی 
محیط کار در واحد اصفهان )خوراسگان(. 

 اغاز به کار هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
در واحد اصفهان )خوراسگان(. 

 بازدید رییس س��ابق دانش��گاه آزاد اس��المی از چند مرکز 
علمی و پژوهشی واحد اصفهان )خوراسگان(. 

 اج��رای طرح انتف��ال ژن به حیوانات اهلی بدون اس��تفاده 
از ویروس و دس��تگاه ریزتزریق توسط یکی از محققان جوان 

واحد اصفهان برای اولین بار در جهان.
 برگزاری همایش مس��ووالن و کارشناس��ان امور ش��اهد و 

ایثارگران دانش��گاه آزاد اس��المی کش��ور در واح��د اصفهان 
)خوراس��گان( ب��ا حضور مدی��ر کل امور ش��اهد و ایثارگران 

دانشگاه آزاد اسالمی.
 انعقاد تفاهم نامه همکاری بین انجمن گردشگری ورزشی و 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(. 
 برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان فعال در امور فرهنگی 

از سوی معاونت فرهنگی واحد اصفهان )خوراسگان(. 
 انتخ��اب دکتر محس��ن گل پرور عضو هیئ��ت علمی واحد 
اصفه��ان )خوراس��گان( به عنوان یکی از هش��ت دانش��مند 

پرتألیف علوم انسانی در کشور. 
  ش��رکت واحد اصفهان )خوراس��گان( در نهمین نمایشگاه 

کتاب اصفهان. 
 اعالم عبور آمار دانش آموختگان واحد اصفهان )خوراسگان( 

از مرز 5۰ هزار نفر. 
 دیدار رییس و معاونان دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

)خوراسگان( با شهردار اصفهان. 
  درخشش دانشجویان واحد اصفهان )خوراسگان( در بخش 

هنری مسابقات سراسری قرآن و عترت. 
 حضور پژوهشگر جوان واحد اصفهان )خوراسگان( به عنوان 

سخنران کلیدی در کنواسیون جهانی کما.  
   شرکت مرکز رشد فناوری واحد اصفهان )خوراسگان( در 

ششمین نمایشگاه ملی فناوری نانو در تهران. 
 کس��ب رتبه اول کشوری در رش��ته بتن سبك پرمقاومت 
توس��ط تیم بتن واحد اصفهان )خوراسگان( در مسابقات ملی 

بتن ایران.
 راه اندازی کتابخانه دیجیتال واحد اصفهان )خوراس��گان( با 
امکان دانلود بیش از 1۲ هزار کتاب، مقاله و پایان نامه علمی.

 آغ��از به کار دبیرخانه دائمی بح��ران آب در واحد اصفهان 
)خوراسگان(.

 برگ��زاری دومین کنفرانس ایده های نو در مهندس��ی برق 

واحد اصفهان )خوراسگان(. 
 برگزاری اولین کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی 

واحد اصفهان )خوراسگان(. 
 برپای��ی میزگ��رد بررس��ی عوام��ل موفقی��ت نابینایان در 
عرصه ه��ای مختلف با هدف گرامیداش��ت روز جهانی عصای 

سفید واحد اصفهان )خوراسگان(. 
 توسعه همکاری های واحد اصفهان )خوراسگان( با سازمان 

حفاظت محیط زیست استان. 
 ثب��ت اطالعات واحد اصفهان)خوراس��گان( در دانش��نامه 

جهانی ویکی پدیا به زبان انگلیسی. 
 آغاز پذیرش دانشجوی خارجی از نیم سال دوم سال 9۲ در 

واحد اصفهان )خوراسگان(. 
 راه ان��دازی اولی��ن س��ایت پژوهش��ی تصوی��ری در واحد 

اصفهان)خوراسگان(.
 برگ��زاری کارگاه بهب��ود به��ره وری و نتای��ج آن در واحد 

اصفهان)خوراسگان(.
 راهیابی 9 نفر از دانش آموختگان دوره کارشناس��ی مامایی 
واحد اصفهان )خوراس��گان( به مقاطع باالتر در دانشگاه های 

دولتی. 
  ابداع نانورس مهارکننده ش��ن های روان توس��ط یکی از  
مخترعان ج��وان واحد اصفهان )خوراس��گان( برای مقابله با 

بحران ریزگردها.
 طراح��ی و اج��رای س��ه ن��وع آس��فالت پلیمری، س��بز و 
الیافی نخس��تین بار در کشور توس��ط محققان واحد اصفهان 

)خوراسگان(.
 ارائ��ه پیش��نهاد ایج��اد بان��ك ژن گیاهان بومی توس��ط 

دانشجویان واحد اصفهان )خوراسگان(.
 برگزاری سمینار یك روزه تکنیك های موفقیت در زندگی 

توسط معاونت فرهنگی واحد اصفهان )خوراسگان(.
 رونمایی از کتاب »راهبردهای س��امانندهی مقابله با جنگ 

افتخارات
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نرم در نظام دانشگاهی«، توسط معاونت فرهنگی واحد اصفهان 
)خوراسگان( به مناسبت 13 آبان. 

 افتخارآفرین��ی و کس��ب مدال ه��ای رنگارنگ توس��ط تیم 
مخترعین واحد اصفهان )خوراس��گان( در جشنواره ابتکارات و 

اختراعات تهران. 
 درخش��ش مرکز رش��د فناوری دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان )خوراس��گان( به ارائه 15 طرح پژوهشی در جشنواره 

علم تا عمل ریاست جمهوری در تهران. 
 تصویب تش��کیل دانش��کده فنی و مهندسی دانش��گاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(. 
 موافق��ت با راه اندازی و آموزش رش��ته های مجازی در واحد 

اصفهان )خوراسگان(.
 برگزاری نشست دانشجویی با موضوع ازدواج آسان به همت 

کانون گفتمان دانشجویی واحد اصفهان )خوراسگان(.
 بازدی��د دکت��ر می��رزاده و هی��أت هم��راه از غرف��ه واح��د 
اصفهان)خوراس��گان( در چهارمین نمایش��گاه دس��تاوردهای 

پژوهش و فناوری کشور.
 برگ��زاری نشس��ت خب��ری اولین س��مپوزیوم بی��ن المللی 
گردش��گری ورزشی کش��ور با حضور اصحاب رس��انه در واحد 

اصفهان )خوراسگان(.
 برگزاری نخستین کارگاه آموزشی تجاری سازی دستاوردهای 

پژوهشی کشور واحد اصفهان )خوراسگان(.
 رونمایی از تارنمای ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان )خوراسگان( همزمان با هفته پژوهش.
 اهدای نش��ان ملی کشورهای اوگاندا و کنیا به واحد اصفهان 

)خوراسگان(.
 برپای��ی نشس��ت تخصص��ی بررس��ی فرصت ه��ای ب��ازار و 
سرمایه گذاری دانش بنیان در شرق آفریقا با مشارکت کشورهای 

اوگاندا و کنیا در واحد اصفهان )خوراسگان(.
 شرکت فعال دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 

در نهمین دوره نمایش��گاه هفته پژوهش در اس��تان اصفهان با 
برپایی 6 غرفه.

 برگزاری بیست و یکمین همایش دانشکده پرستاری و مامایی 
واحد اصفهان )خوراسگان( با عنوان »همایش ملی پژوهش های 

کاربردی در اتقاء سالمت«.
 دیدار جمعی از مدیران و کارکنان واحد اصفهان )خوراسگان( 
ب��ا حضرت آیت اهلل ج��وادی آملی به هم��ت معاونت فرهنگی 

دانشگاه. 
 تجلیل از دکتر محس��ن گل پرور به عنوان دانشمند برجسته 
علوم انسانی جهان اسالم با حضور استادان و دانشجویان واحد 

اصفهان )خوراسگان(.
 برگزاری همایش گزینشگران استان اصفهان در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( با حضور استاندار اصفهان. 

 برگزاری اولین همایش ملی الکترونیکی چش��م انداز اقتصاد 
ای��ران در واحد اصفهان به ش��یوه ای جدید برای نخس��تین بار 

در کشور. 
 برگ��زاری همایش ملی س��بك زندگی حض��رت امام جعفر 
صادق)ع( در واحد اصفهان )خوراس��گان( با حضور امام جمعه 

اصفهان و جمعی از مدیران، کارشنان، اساتید و دانشجویان. 
 انتخاب اثر استاد گروه معماری واحد اصفهان)خوراسگان( به 

عنوان کتاب فصل از سوی دبیرخانه علمی کتاب فصل ایران. 
 برگ��زاری کارگاه تخصص��ی کاربردی قان��ون جدید مجازات 

اسالمی با مشارکت واحد اصفهان )خوراسگان(. 
 برگزاری ششمین نمایشگاه هنری دانشجویان واحد اصفهان 

)خوراسگان(.
 تصویب راه اندازی دو رشته جدید کارشناسی ارشد مهندسی 
ب��رق الکترونیك و آموزش و بهس��ازی منابع انس��انی در واحد 

اصفهان )خوراسگان(.   
 بر پایی نشس��ت مش��ترک واحد اصفهان )خوراس��گان(  با 
نمایندگی وزارت امور خارجه در استان برای هماهنگی برگزاری 

سمپوزیوم بین المللی ورزشی. 
 برگزاری اولین کارگاه تخصصی تلقیح مصنوعی در اس��ب در 

واحد اصفهان )خوراسگان(.
 برگ��زاری اولین همایش ملی چالش ه��ای آب و منابع آب و 

کشاورزی در واحد اصفهان )خوراسگان(.
 دریافت جایزه آنالیز تابعی ۲۰13 توس��ط خانم زینب کمالی 

عضو هیأت علمی واحد اصفهان )خوراسگان(.
 برگزاری جلس��ه مش��ترک با معاونت هماهنگی امور مناطق 
و سازمان های ش��هرداری اصفهان با هدف توسعه همکاری در 

واحد اصفهان )خوراسگان(. 
 برگزاری همای��ش بین المللی ایده های نو در کش��اورزی در 

واحد اصفهان )خوراسگان(.
 ش��رکت مرکز رش��د فناوری گیاهان داروی��ی واحد اصفهان 
)خوراس��گان( در چهارمی��ن نمایش��گاه بین المللی محصوالت 

کشاورزی. 
 افتتاح چندین پروژه عمرانی در واحد اصفهان )خوراسگان(.  
 برگزاری جش��ن بزرگ دهه فجر به مناسبت سالگرد پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی در محل سالن فردوسی دانشگاه. 
 بازدید دکتر امراللهی نماینده تام االختیار رییس دانشگاه آزاد 

اسالمی در استان اصفهان از واحد اصفهان )خوراسگان(.
 دیدار نخست وزیر اوگاندا با رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان )خوراسگان(.
 کسب رتبه های برتر در اولین دوره مسابقات دانشجویی بتن 

نور توسط تیم بتن واحد اصفهان )خوراسگان(.
 برگزاری مراس��م تجلیل از برگزیدگان دانشکده پرستاری و 

مامایی در سال 9۲.
 تش��کیل جلس��ه مش��ترک واحد اصفهان )خوراس��گان( با 
مس��ووالن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی با هدف 

توسعه همکاری ها. 
 ش��روع به کار اولین آزمایشگاه »دابل هاپلوتیدی« کشور در 

واحد اصفهان)خوراسگان(. 
 درج گزارش پژوهش��ی مهندس کامران صفوی، محقق واحد 

اصفهان در Agricell Report  امریکا.
 برگزاری آیین بزرگداش��ت روز مهندس��ی در واحد اصفهان 

)خوراسگان(. 
 انتخاب و معرفی خانم ش��راره رحیمی دانش��جوی دانشکده 
پرس��تاری و مامای��ی واحد اصفهان )خوراس��گان( ب��ه عنوان 

دانشجوی برتر پرستاری استان در سال 9۲. 
 برگزاری همایش اس��تراتژی رس��انه ای صهیونیسم در واحد 

اصفهان )خوراسگان(.
 شرکت گسترده دانشجویان طبیعت دوست واحد اصفهان در 

آیین روز درختکاری.
 تولید و نمایش اولین فیلم نیمه بلند داستانی به نام »ما همه 
تنهاییم« توسط کانون فیلم و سینما، معاونت فرهنگی دانشگاه.

 تولید و نمایش سوگواره نمایشی »سوغات« توسط کانون تأتر 
همای سعادت معاونت فرهنگی دانشگاه.

 تولی��د و اجرای اولین تیزر رادیویی به ن��ام »رادیو اتوبوس« 
توسط کانون رادیو باران،معاونت فرهنگی دانشگاه.

 برگزاری اردوی منتخبین فرهنگی به مش��هد مقدس توسط 
معاونت فرهنگی دانشگاه.

 تولید و اجرای موس��یقی »ستاره های خاکی« توسط کانون 
موسیقی نغمه های آسمانی معاونت فرهنگی دانشگاه.

 چاپ و انتشار نشریه اجتماعی دیپلماسی در 3 شماره توسط 
کانون نشریات دانشجویی معاونت فرهنگی دانشگاه. 

 تأس��یس کانون طراحان دانش��گاه زیر نظر معاونت فرهنگی 
دانشگاه.

 برگزاری دوره عکاسی حرفه ای توسط کانون عکاسی معاونت 
فرهنگی دانشگاه.

 برگزاری دوره های فن بیان و آیین س��خنوری توسط مرکز 
آموزش های فرهنگی دانشگاه و...

افتخارات
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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 چهارم ساختمان اندیشه 
)س��ازمان اداری و اجرایی دانشگاه(، اتاق 400  

مراجعه کنند. 

افتخارات و دستاوردهای اداره  تربیت بدنی واحد اصفهان)خوراسگان(

  اشاره :
اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( فهرستی از عنوان های جهانی، کشوری و استانی تیم ها و ورزشکاران انفرادی خود را در سال 92 ارائه کرده 
اس��ت. جوانان دانش��جوی ما به موازات تحصیالت علمی در رش��ته های مختلف پویایی و نشاط بدنی خود را نیز حفظ کرده اند و با شرکت در ورزش های همگانی و قهرمانی، قابلیت خود 

را نمایش می دهند.

تاریخ برگزاریعنوان انفرادیعنوان تیمیسطح مسابقاترشته ورزشیردیف

92/02/14-92/02/18-اولمنطقه ایهندبال- خواهران1

92/02/11برگزاری مسابقات داخلیداخلی-  کارمنداندارت- خواهران2

92/02/29برگزاری مسابقات داخلیداخلی – کارمندانطناب کشی- خواهران3

92/07/10-92/07/11--داخلی _ دانشجویانمسابقات شودان )تنیس روی میز ( خواهران4

92/11/17--استانیمسابقات داژبال بسیج اساتید-خواهران5

92/11/17--استانیمسابقات تنیس روی میزبسیج اساتید- خواهران6

92/12/18- 92/12/21-دومدانشگاه های آزاد استانمسابقات والیبال - خواهران7

92/05/25-سوممنطقه ایفوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی- برادران8

92/07/11--داخلیشودان )دانشجو نابینایان و کم بینایان ( برادران9

آبان ماه4 نفردوماستانیمسابقات مچ اندازی استان اصفهان- برادران10

اردیبهشت ماه--داخلیمسابقات فوتسال دانشجویان دندانپزشکی- برادران11

92/11/17دوم-استانیفوتسال بسیج اساتید استان اصفهان12

292/02/22 نفر-دانشگاه های آزاد استانشطرنج برادران- دانشجو13

92/10/03-92/10/06سومدانشگاه آزاد استانفوتسال برادران- دانشجو14

592/12/18 انفرادیاولدانشگاه های آزاد استانتکواندو- برادران15

92/12/20-92/12/25چهارمدانشگاه های آزاد استانوالیبال- برادران16

92/11/17-92/11/18--استانیوالیبال بسیج اساتید- برادران17

192/11/17 نفر-استانیتنیس روی میز-برادران18

مهرماه192 نفردومجهانیمسابقات مچ اندازی-برادران19

 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 0311-5354060-5354089 

 صندوق پستی:
81595-158 

 پیامک: 
3000828486

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

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

 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 


