
معلم دیروز، امروز، فردا

12 اردیبهش��ت مقارن با سالروز شهادت 
معلم شهید استاد مرتضی مطهری، حکیم 
دانش��مند و نظریه پرداز ب��زرگ انقالب 
اس��المی به نام روز معلم نامگذاری شده 

است. 
این مناس��بت فرصتی برای ب��از تعریف 
رس��الت معلمی به وجود می آورد. بدون 
ش��ک شغل معلمی در گذشته اقتضائاتی 
داشت و امروز به شیوه ای کامالً متفاوت از 

گذشته به آن نگریسته می شود. 
ع��ده ای همچن��ان در حس��رتند که چرا 
معلم��ی در قواره های گذش��ته  کم رنگ 
ش��ده اس��ت و آرزو می کنند آن جایگاه، 

شان و مناسبات دوباره احیا شود. 
اما نظر واقعی تر از آن گروهی اس��ت  که 
حقیق��ت تح��ول در تعری��ف معلمی را 
پذیرفته اند. نمی ش��ود زمانی را که معلم 
به عنوان یگانه عام��ل تعلیم و تربیت در 
آس��تانه کالس می ایستاد و این فرآیند را 
به طور کامل مدیریت می کرد یا اکنون که 
دستگاه های متعددی به صورت رسمی و 
غیر رسمی، حضوری و مجازی، مستقیم 
و غیر  مس��تقیم وقت و بی وقت بر روی 
تعلی��م و تربی��ت جوانان ما تاثی��ر ایجاد 

می کنند مقایسه کرد. 
این ش��رایط به هیچ وجه به معنای نزول 
جایگاه معلمی نیس��ت بلکه این دستگاه 
آموزش و پرورش و خود معلمان هستند 
که باید مقام معلم در این دوره از زمان را 
تناسب با اقتضائات تعریف و تحلیل کنند. 
معلم اگر اطالعات روزآمد داش��ته باشد، 
اگر با فناوری های نوین آش��نا باش��د. اگر 
تنها به دانش گذشته خود متکی نباشد، 
اگر سطح هشیاری معرفتی خود را باالتر 
از سطح هشیاری دانش آموزان نگه دارد. 
اگر کلید واژه های تعلیم و تربیت را بتواند 
خوب ج��ا بین��دازد و در ذهن و ضمیمه 
دانش آموزان نهادینه کند، اگر مسئول و 
پاسخگوی حوزه وظایف خود باشد و .... و 
در یک کالم اگر معلم امروز باشد همچنان 
می تواند فرآینده تعلیم و تربیت را علیرغم 
مداخله س��ایر عناصر و عوام��ل موثر در 
آم��وزش و تربیت آینده س��ازان مدیریت 
کند. در دنی��ای ما دیگر این امکان وجود 
ندارد که یک ب��ار مجموعه دانش هایی را 
فراگیری و حدود 30 سال آن را به دیگران 
آموزش دهی. حتی گذران��دن دوره های 
دانش افزایی و ضمن خدمت نیز با توجه 
به شتاب باالی تبادل اطالعات در عصر ما 
کار ساز نیست و به نظر می رسد معلم هر 
لحظه باید خود را به روز کند تا از ش��بکه 
عظیم اطالعات جهانی عقب نماند و بتواند 
مرجعیت علمی و اجتماعی خود را حفظ 
کند. حقیقتاً این پیام جدی است و جامعه 
فرهنگ��ی ما هم نمی خواه��د و نمی تواند 
معلم را از دس��ت بدهد و هم ناکارآمدی 
معلم را بر نمی تابد و در این شرایط چاره ای 
جز بازآفرینی معلمی که بتواند معلم امروز 
باش��د و امتیازات و شایس��تگی های این 
دوران بهره مند باشد را نداریم. الزم به ذکر 
است که معلم یک واژه فراگیری است که 
معلم و مربی و دبیر و استاد را هم در بر می 
گیرد که هر یک از ویژگی های اختصاصی 

نیز برخوردار هستند. 
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  دکتر احمد علی فروغی ابری/مدیر مسوول

س��خنان مق��ام معظم رهب��ری در تجلی��ل از معلمان نمونه کش��ور در 
اردیبهشت ماه سال 93:

تحقق اهداف و آرمانهای بلند ملت احتیاج به انسانهای صبور، عاقل، متدین، مبتکر، مهربان، 
ش�جاع، پرهیزکار، مؤدب و پرتالش دارد که »معلم« در پرورش چنین انسانهایی، نقش 

درجه اول، عمیق و ماندگار دارد.

در دومین جشنواره سراسری فرهیختگان دانشگاه صورت گرفت:

 صفحه8 و 9

پیشرفت های واحد اصفهان، 
زیربنایی، امیدآفرین و درخور 

تقدیر است

همایش بزرگ تجلیل از 
دانشجویان بسیجی نمونه واحد 

اصفهان

آشنایی با موسسه)پژوهشکده( 
طب الصادق)ع(

2315 صفحهصفحهصفحه

روابط عمومی واحد اصفهان، 
روابط عمومی برتر استان

2 صفحه



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  بیست و دوم
2 اردیبهشت ماه 1393

به گ��زارش اداره روابط عمومی و اطالع 
رسانی دانش��گاه  اولین هواپیماي بدون 
سرنش��ین دانشگاه آزاد اس��المي واحد 
اصفهان)خوراس��گان( به پ��رواز در آمد. 
نخس��تین پهپاد دانش��گاه آزاد اسالمی 
واح��د اصفهان)خوراس��گان( را گروهي 
هفت نفره از دانش��جویان واحد اصفهان 
به سرپرس��تي محمد یزدان��ي در طول 
18 ماه طراحي و س��اخته ان��د. معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراس��گان( با اعالم این 
خبر افزود: دانش س��اخت پهپاد تلفیقي 
از عل��وم هوا فضا، الکترونیک و معماري 
اس��ت و این پهپ��اد 100 درصد بومي 
اس��ت.پیام نجف��ی هزینه س��اخت این 
پهپاد را حدود پنج میلیارد ریال عنوان 
ک��رد و گف��ت: بوم��ی س��ازی قطعات، 
افزایش مدت پرواز نسبت به نمونه های 
مش��ابه و استفاده از س��امانه های پرواز 
خودکار س��اخت داخل از دیگر مزایای 
ای��ن پهپاد اس��ت. یزدان��ی عضو هیأت 
علمی گروه برق دانش��گاه آزاد اسالمی 
مجری  و  اصفهان)خوراس��گان(  واح��د 
این طرح با اش��اره به اینک��ه این پهپاد 
با هدایت اساتید و مشاوره پایگاه هشتم 
ش��کاری س��اخته شده اس��ت گفت: به 
کارگیري چوب بالسا در بدنه این پهپاد 
و استفاده از سوخت الکلي در راه اندازي 
موتور آن، از مزایای ساخت آن محسوب 
می ش��ود.وی عن��وان کرد: ای��ن پهپاد 
توانایی پرواز مستمر به مدت نیم ساعت 
را دارا می باش��د و ب��ه گونه ای طراحی 
ش��ده اس��ت که در هر ش��رایط جوی 
عملیات خود را ب��ه خوبی انجام دهد و 
از این پهپاد مي توان در بخش هاي ویژه 
مانند تصویربرداري جغرافیایي، امداد و 
نجات و مرزباني اس��تفاده کرد. یزدانی 
اف��زود: هدف سرپرس��تان و اعضا گروه 
دانش��جویي از س��اخت ای��ن هواپیماي 
بدون سرنشین تنها شرکت در مسابقات 
کش��وري، جهاني و کس��ب مدال نبوده 
اس��ت چرا که سیاس��ت  اصلي دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان(، 
انج��ام پژوهش��هاي کارب��ردي بمنظور 
کارآفرینی و توس��عه صنع��ت و اقتصاد 
دانش بنیان اس��ت.عضو هی��أت علمی 
گروه برق دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( خاطر نشان کرد: 
دانش س��اخت پهباد در جهان، دانشی 
رو به پیشرفت اس��ت اما دانشجویان پر 
تالش ایراني در حال حرکت به س��مت 
بومي سازي این دانش هستند بطوریکه 
ب��ا اس��تفاده از تجربی��ات موج��ود و با 
ابت��کار و خالقیت های جدی��د در این 
عرصه گامه��اي موثري را در پیش��برد 
ای��ن فن��اوری داش��ته اند.اعضاي تی��م 
دانش��جویي پهباد دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اصفهان)خوراس��گان( نیز هدف از 
س��اخت این هواپیما تک سرنش��ین را 
ش��رکت در رقابت هاي گزینش کشوري 
دانسته و عنوان داشتند: پس از تکمیل 
طرح آزمایش��ي س��اخت این هواپیما و 
مشاهده پیشرفت قابل مالحضه اعضاي 
گروه در فراگیري علوم مرتبط با ساخت 
پهباد، ای��ن طرح تبدیل ب��ه یک طرح 
پژوهش��ي ش��د و هدف ما تنه��ا دیده 
ش��دن نبوده، بلکه تمام س��عي ما نمود 
 علني این ش��عار بود ک��ه "جوان ایراني 

مي تواند.

اولین 
هواپیماي 

بدون سرنشین 
دانشجویان واحد 
اصفهان پرواز کرد

در مراسمی با حضور رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
دانش��جویان  از  اصفهان)خوراس��گان(  واح��د 
برگزیده مسابقه طراحی سردر جدید دانشکده 

کشاورزی و منابع طبیعی تجلیل شد. 
با حضور احمدعلی فروغی رئیس دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان(، مسعود 
حیدری معاون مالی و اداری، بهرام جبل عاملی 

مع��اون عمران��ی و فروغ مرتضای��ی نژاد رئیس 
دانشکده کش��اورزی و منابع طبیعی و اعضای 
کمیت��ه عمرانی ای��ن دانش��کده از برگزیدگان 
مس��ابقه طراحی س��ردر دانش��کده کشاورزی 
و مناب��ع طبیعی تجلیل و جوای��ز ارزنده ای به 

ایشان اهدا گردید.
 طرح برگزیده اول متعلق به برادران متقی بود 

که موفق به کس��ب جایزه 10 میلیون ریالی و 
به ترتیب ط��رح برگزی��ده دوم از معین یزدی 
راد و ط��رح برگزی��ده س��وم از هاجر مجاهدی 
و هم��کاران بود ک��ه موفق ب��ه دریافت جایزه 

5300000 ریالی شدند. 
 گفتنی است دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

بمنظور بهس��ازی فضای ورودی دانش��کده در 
بهمن ماه سال گذشته مسابقه ایی را به منظور 
طراحی سردر این دانشکده با تعیین جوایز ویژه 
برای طرح های اول تا س��وم برگ��زار نمود که 
مجموعا 10 طرح دراین مسابقه شرکت کردند 
ک��ه از این میان س��ه طرح ف��وق بعنوان طرح 

برگزیده انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.

در واحد اصفهان صورت گرفت:

تجلیل از برگزیدگان طراحی سردر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

افتخارآفرینی تیم بدمینتون خواهران در 
مسابقات منطقه ای

انجمن فرهنگی روابط عمومی اس��تان اصفهان در نهمین جشنواره 
س��االنه خود، روابط عمومی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان 
)خوراس��گان( را، ب��ا مدیریت اصغر عالمیان بعن��وان روابط عمومی 
برگزیده اس��تان در بخش »اطالع رس��انی و انتش��ارات« مفتخر به 

دریافت تندیس جشنواره و لوح تقدیر نمود. 
در این جش��نواره که به همت انجمن فرهنگی روابط عمومی استان 
اصفهان برگزار ش��د، بیش از ۹۷ اثر در بخش��های اطالع رس��انی و 
انتش��ارات، تبلیغ��ات و مناس��بت ها، رواب��ط عموم��ی  الکترونیک، 
تش��ریفات، برنامه ریزی و بهبود و توانمندس��ازی و تحقیق، پژوهش 

و  افکارسنجی مورد ارزیابی داوران قرار گرفتند.
در مراس��م اختتامیه این جش��نواره که با حضور مقامات استانی در 
س��الن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی اس��تان 
اصفه��ان برگزار ش��د روابط عمومی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر و کسب 

عنوان روابط عمومی برتر در بخش اطالع رسانی و انتشارات شد.
در این مراس��م در بخش روابط عمومی ه��ای الکترونیک، از روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه سپاهان، شرکت سرمایه گذاری توسعه 
سپاهان و ش��رکت توزیع برق اس��تان اصفهان تقدیر شد در بخش 
تبلیغات و مناس��بت ها از روابط عمومی گروه غذایی میعاد، شهرک 
علمی تحقیقاتی اس��تان اصفهان، ،ش��رکت گیتی پس��ند، ش��رکت 
پرش��ین فوالد ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان تجلیل شد.
داوران جش��نواره در بخش پژوهش و افکار س��نجی ش��رکت توزیع 
ب��رق اس��تان اصفهان و ش��رکت توزیع ب��رق شهرس��تان اصفهان 
را ب��ه عن��وان روابط عمومی ه��ای برتر معرفی نمودن��د و اداره کل 

حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان(، ش��رکت ف��والد مبارکه س��پاهان، اداره کل 
دامپزش��کی اس��تان اصفهان، شرکت ش��هرک های صنعتی و اتاق 
بازرگانی اس��تان اصفهان ب��ه عنوان روابط عموم��ی های موفق در 

زمینه اطالع رسانی و انتشارات مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخش برنامه ریزی و توانمند سازی، شرکت صنایع کاشی نایین، 
ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان، ش��رکت توزیع برق استان 
اصفه��ان رتبه ه��ای برتر را به خ��ود اختصاص دادن��د و در بخش 
تش��ریفات روابط عمومی اتاق بازرگانی اس��تان اصفه��ان، اداره کل 
اوق��اف و امور خیریه اس��تان اصفهان، اداره کل هالل احمر اس��تان 
اصفه��ان، اداره کل حم��ل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان و در 
بخ��ش ن��وآوری در روابط عمومی ش��رکت گیتی پس��ند، اداره کل 
حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان مفتخر به دریافت تندیس 

جشنوراه و لوح تقدیر شدند.
هیات داوران جشنواره همچنین از سازمان همیاری های شهرداری 
های اس��تان اصفهان، خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
و فرمان��داری فالورجان به جهت تالش��های رو به رش��د این روابط 

عمومی ها تقدیر کرد.
عب��اس میرزایی نی��ا دبیر انجم��ن فرهنگی روابط عمومی اس��تان 
اصفهان و دبیر جش��نواره با اش��اره به این ک��ه از مهمترین اهداف 
برگ��زاری این جش��نواره معرفي فعالیت ها ی برت��ر روابط عمومي، 
افزایش اثربخش��ي برنامه هاي روابط عموم��ي با ارج نهادن و ایجاد 
انگی��زه ب��رای فعالیتهای روابط عمومی، تقویت و توس��عه تحقیق و 
پژوهش و برنامه ریزي در حوزه روابط عمومي، شناس��ایي و معرفي 
اس��تعدادها و توانمن��دي هاي تخصصي و حرف��ه اي روابط عمومي 

اس��ت گفت: با توج��ه به تنوع فعالیت های رواب��ط عمومی ها، آثار 
واصله در شش بخش جش��نواره پس از بررسی های اولیه در شش 
بخش داوری و از برترین های استان اصفهان با حضور مسوالن ملی 

و استانی تقدیر شد.
میرزای��ی نیا افزود: انجمن فرهنگی روابط عمومی اس��تان اصفهان، 
در س��ال 13۷6 تاس��یس و در حال حضر با مجوز رسمی از وزارت 
کشور به فعالیت می پردازد و تا کنون 64 گردهمایی مدیران روابط 
عمومی، نه دوره جش��نواره و بیش از 60 کارگاه آموزشی تخصصی 

روابط عمومی در استان اصفهان برگزار نموده است.

در نهمین جشنواره استانی صورت گرفت:

روابط عمومی واحد اصفهان، روابط عمومی برتر استان 

تیم بدمینتون خواهران دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( در شانزدهمین دوره مسابقات 
بدمینتون خواهران، مق��ام دوم را به خود اختصاص 

دادند.
در شانزدهمین دوره مس��ابقات بدمینتون خواهران 
که با ش��رکت 5 تیم در واحد مبارکه برگزار گردید، 
تیم بدمینتون خواهران دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( موفق شد مقام دوم این دوره از 

مسابقات را به خود اختصاص دهد.
در این مس��ابقات تیم دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 

نج��ف آب��اد مق��ام اول و تیم ه��ای دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحده��ای  مبارک��ه و عل��وم و تحقیقات 
 اصفهان به صورت مش��ترک به مقام س��وم  دس��ت 

یافتند.  
اس��امی اعضای تی��م بدمینتون خواهران دانش��گاه 
آزاد اس��المی واح��د اصفهان)خوراس��گان( عبارتند 
از؛ معصوم��ه والیتی نجف آبادی دانش��جوی رش��ته 
کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، فرحناز افیونیان 
دانش��جوی رش��ته مهندس��ی عمران و نگار حدادی 

دانشجوی رشته مهندسی صنایع غذائی.
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اولی��ن مقاله ISC دانش��جوی دوره 
کارشناس��ی دانش��گاه آزاد اسالمی 
تحت  اصفهان)خوراس��گان(  واح��د 
عنوان »مبانی طبی، حقوقی و فقهی 
تعیین ارش ناتوانی جنس��ی در زنان 
آس��یب نخاعی« به نگارش فرسیما 
خامس��ی پور، دانشجوی کارشناسی 
حقوق در بیست و هفتمین فصلنامه 
علم��ی پژوهش��ی حقوق پزش��کی، 
از انتش��ارات علمی دانش��گاه شهید 

بهشتی ره، به چاپ رسید.
پ��ور،  خامس��ی  مقال��ه،  ای��ن   در 
ناتوانی های جنس��ی ایجاد ش��ده بر 
اثر آس��یب نخاعی در زنان و مسائل 
پزش��کی، حقوقی و فقهی تبعی آن 
و راهه��ای جب��ران آن را از دیدگاه 
قانونگ��ذار مورد بررس��ی ق��رار داده 
اس��ت.این محقق ج��وان در تحقیق 
خ��ود ناتوانی جنس��ی در زن��ان را 
که بر اثر آس��یب های نخاعی پدید 
آمده اس��ت، با ناتوانی جنسی مردان 
یعن��ی همان عنن، مقایس��ه کرده و 
به تعیی��ن ارش در اینگونه موارد با 
در نظ��ر گرفتن می��زان دیه هر یک 
پرداخته است.خامس��ی پ��ور که به 
تازگی از از دانش��گاه آزاد اس��المی 
واح��د اصفهان )خوراس��گان(، فارغ 
التحصیل ش��ده، فعالیتهای دیگری 
نی��ز در حوزه تحقیق��ات و پژوهش 
انجام داده و یا در دس��ت اقدام دارد 
که از آن جمله می توان به ؛ نگارش 
کتاب��ی با موضوع فضای س��ایبری و 
پیش��گیری از ج��رم � که هم اکنون 
دردس��ت چاپ می باشد � و تدوین 
2 مقاله در رابطه با مسئولیت مدنی 
اش��اره 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 چ��اپ مقاله   ISCخود 
را در فصلنامه معتبر علمی پژوهشی 
حقوق پزشکی، موفقیتی چشمگیر � 
که انگیزه تداوم فعالیتهای تحقیقاتی 
آتی را در او دو چندان نموده اس��ت 

� می داند.

توسط دانشجوی حقوق 
واحد اصفهان صورت گرفت:

 ISC انتشار مقاله
در فصلنامه  علمی 

پژوهشی حقوق 
پزشکی

همای��ش ب��زرگ تجلی��ل از دانش��جویان 
بسیجی نمونه دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( مصادف با ایام والدت 
حضرت فاطمه زهرا)س( و با حضور خانواده 

های ایشان برگزار گردید.
در این مراس��م که با حضور مسئول ناحیه 
بسیج دانش��جویی اس��تان، فرمانده ناحیه 
مقاومت بس��یج ام��ام ص��ادق)ع(، نماینده 
ولی فقی��ه در ناحیه بس��یج دانش��جویی 
و مس��ئول مرک��ز گزینش و جذب س��پاه 
صاح��ب الزمان)ع��ج(، تع��دادی از اعضای 
شورای اسالمی اصفهان، معاونت فرهنگی، 
مدیرکل آموزش، مدیرکل پژوهش و مدیر 
طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( و جمعی دیگر از 
مسئولین سپاه و دانشگاه و با حضور ویژه دو 
تن از مس��لمانانی که بتازگی به دین اسالم 
تشرف یافته اند از کشورهای مکزیک و پرو 
در سالن همایش های بین المللی امیر کبیر 

برگزار شد.
در این مراس��م، 225 نفر بس��یجی نمونه 
ش��امل جهادگران حاضر در اردوی جهادی 
نوروز ۹3 ، اعضای ش��ورای حوزه و شورای 

پایگاه ه��ا، بس��یجیان مبتک��ر و مخترع، 
پژوهشگران بسیجی و مسئولین غرفه ها در 
نهمین نمایشگاه بین المللی دستاوردهای 

پژوهشی تقدیر به عمل آمد.
مس��عود زارع��ان مس��ئول حوزه بس��یج 
دانش��جویی ش��هید چمران دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در ابتدا 
ضمن خیر مق��دم به حاضرین و تبریک به 
مناس��بت ای��ام والدت حض��رت زهرا)س( 
و روز زن، در س��خنانی ب��ا تبیی��ن مواضع 
بسیج دانش��جویی و اهداف پیش روی آن، 
راهکارهای تحقق »اقتصاد و فرهنگ با عزم 
ملی و مدیریت جهادی« در عرصه ی علم و 

دانشگاه را توضیح داد.
مع��اون  اس��ماعیلی  رض��ا  ادام��ه،  در 
فرهنگ��ی دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د 
اصفهان)خوراسگان( و رضایی مسؤول ناحیه 
بسیج دانشجویی استان به ترتیب سخنانی 
را درباره مس��ائل پژوهش��ی و جهادی ایراد 

نمودند. 
در انتهای مراسم از بسیجیان نمونه تجلیل 
و شرکت کنندگان نماز مغرب و عشاء را به 

جماعت در مسجد دانشگاه اقامه نمودند.

با حضور معاون فرهنگی صورت گرفت:

همایش بزرگ تجلیل از دانشجویان بسیجی نمونه واحد اصفهان

چهارمی��ن دوره بین المللی مدیریت و رهب��ری در ورزش همگانی 
)CLC(  ب��ا هدف افزای��ش دانش مدیران و انتقال تجربه  توس��ط 
فدراسیون ورزش های همگانی استان اصفهان  به مدت پنج روز در 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
باقری، رئیس هیات ورزش��های همگانی اس��تان اصفهان با بیان این 
مطلب و با اش��اره به تاکید مقام معظم رهبری)ره( بر توسعه ورزش 
همگان��ی گفت: ما باید تربیت را از مدیران ورزش��ی آغاز کنیم که با 
این هدف جمعی 100 نفره از 32 اس��تان کشور در این دوره حضور 

داشتند.
باق��ری افزود: ما باید با مدیری��ت و ورزش همگانی به صورت عملی 
برخورد کنیم و سعی در افزایش کیفیت کار داشته باشیم گارگاههای 
عملی که در این دوره برگزار می ش��ود امکان انتقال تجربه از استان 
های مختلف را فراهم می کند که این انتقال تجربه می تواند کشور 

ما را برای رشد ورزش همگانی و مدیران این عرصه فراهم کند.
همچنین میترا روحی، مدرس و نماینده فدراسیون ورزش همگانی 
استان اصفهان اظهار داشت: در کنار این دوره، کارگاههایی با حضور 
اس��تادان داخلی و خارجی برگزار شد که طبق سرفصل فدراسیون 
ورزش همگان��ی جهانی 2 یا 3 مدرس بین المللی حضور دارند و از 

این میان »پیتر کاپوس��تین« از کش��ور آلمان و »ویم فلورجین« از 
کشور هلند، از مدرسین بین المللی  این دوره بودند. 

روحی با بیان اینکه مدرس��ین داخلی این دوره ش��هرام زمانی، نادر 
ش��کری و ش��هرام علم و اینجانب بودیم، اف��زود: برگزاری این دوره 
به صورت کارگروهی اس��ت و ش��رکت کنندگان با توجه با ش��رایط 
موجود خود در اس��تان برنامه ه��ای خویش را ارائه دادند این روش 
باع��ث افزایش توانمندی افراد و پیوند میان مدیر، دانش��جو، برنامه 
 ریزها، دانش��گاهها و افراد عادی می ش��ود و بطور خالصه نهادها و 
س��ازمان ها در گیر می ش��وند و وقتی تولید علم می شود بالفاصله 
در اختیار افراد قرار می گیرد و برنامه ها در سطح استان به اجرا در 
می آید و باعث می ش��ود که بالفاصله اش��کاالت برنامه ها به برنامه 
ریزان انعکاس داده ش��ده و در نتیجه موجب می ش��ود که علم به 

شکل عملیاتی در اختیار برنامه ریزها قرار گیرد.
نماینده فدراس��یون ورزش همگانی ادامه داد: ما جزو کش��ور هایی 
هس��تیم که در لیس��ت فدراس��یون جهانی قرار دارد و برنامه های 
متنوعی در بخش های تئوری، آموزش��ی و عملیاتی انجام می دهد. 
خوش��بختانه با حمایت رهبر معظم انقالب اس��المی، وزیر ورزش و 
مجموعه دولت فرصت مناسبی به وجود آمده که بتوانیم دانش خود 

را ب��ا ضوابط بین المللی بروز رس��انی کنیم و برنامه های در خوری 
پیاده کنیم و کمک شایانی به ورزش همگانی داشته باشیم.

رئی��س هیات ورزش های همگانی اس��تان در ادامه این گفتگو ابراز 
داشت: برگزاری این دوره در اصفهان با توجه به مرکزیت جغرافیایی 
اس��تان و برخورداری از ظرفیتهای باالی برگ��زاری این قبیل دوره 
ها در اصفهان فرصت بس��یار خوبی برای اس��تان های دیگر است و 
البته با توجه به تعامل بس��یار مثبت و حمای��ت های دکتر فروغی 
ریاس��ت دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( شرایطی 
فراهم ش��د ک��ه ای��ن دوره در محل دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 

اصفهان)خوراسگان( برگزار گردد. 
وی در پایان اظهار امیدواری نمود چنین دوره هایی با کمک اساتید 
دانشگاهها و به شکل استانی در سطح وسیعی در کشور برگزار شود 
که منافع زیادی برای استان ها خواهد داشت و در عین حال اساتید 
دانش��گاه ها با واقعیت های موجود مواجه می شوند زیرا بسیاری از 
تئوری ها وقتی به منصه عمل می رس��ند درک می ش��وند و کمک 
می کند دانشجو با واقعیات موجود، طرح ها و ایده های خود را ارائه 
کنند در واقع با اس��تفاده از دانش بین الملل جهت ارتقا دانش خود 

استفاده می کنیم.

به میزبانی واحد اصفهان برگزار شد:

CLC چهارمین دوره بین المللی مدیریت و رهبری در ورزش همگانی

تی��م ش��طرنج خواه��ران دانش��گاه آزاد اس��المی اصفهان 
قهرمان��ی  ش��طرنج  مس��ابقات  اول  مق��ام  )خوراس��گان( 
دانش��گاههای آزاد اس��المی اس��تان اصفه��ان را ب��ه خود 

اختصاص داد.
در این دوره از مس��ابقات که با ش��رکت 6 تیم از واحدهای 
دانش��گاهی دانشگاه آزاد اسالمی اس��تان اصفهان به صورت 
دوره ای برگزار گردید تیم ش��طرنج خواهران دانش��گاه آزاد 
اس��المی اصفهان)خوراس��گان( با غلبه بر رقبای خود موفق 

شد مقام اول این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.
در این مس��ابقات تیم شطرنج دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آباد مقام دوم و تیم شطرنج دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

شهرضا مقام سوم را کسب نمودند.
اعض��ای تی��م ش��طرنج خواه��ران دانش��گاه آزاد اس��المی 
اصفهان)خوراس��گان( عبارتن��د: نیلوفر رمضان پور، س��اناز 
ادیبی، ش��یدا وطن خ��واه، الهام میرزایان که با سرپرس��تی 

مریم بابائی در این مسابقات شرکت کردند.

مقام اول مسابقات شطرنج خواهران

تیم شطرنج واحد اصفهان رقبای خود را کیش و مات کرد
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فروغی عنوان کرد:

برای حل مشکل آب باید با همدلی و از طریق 
راهکارهای فرهنگی اقدام کرد

گردش��گری ورزش��ی ک��ه روی��دادی جدی��د در 
ورزش  تلفی��ق  حاص��ل  و  گردش��گری  صنع��ت 
همگان��ی و گردش��گری اس��ت، با رعای��ت موازین 
بس��تر  بهتری��ن  جامع��ه  اخالق��ی  و  فرهنگ��ی 
 تولی��د ث��روت پ��اک و تضمی��ن کننده س��المتی 

انسان ها خواهد بود.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
که در آئین افتتاح اولین سمپوزیوم بررسی فرصت ها 
و چالش های گردش��گری ورزشی سخن می گفت 
با بیان این مطلب افزود: گردش��گری ورزشی یکی از 
موضوعات جدید در حوزه ورزش و گردشگری است 
که در علم جامعه شناس��ی در زم��ان ما مورد توجه 
ویژه قرار گرفته اس��ت، به دلیل توسعه جوامع امروز 
و صنعتی شدن کشورها، کارشناسان و متخصصان بر 

آن ش��دند تا با اتخاذ روش هایی چند هدف را دنبال 
کنند و با بهره مندی از موضوعات میان رش��ته ای به 
اهداف مورد نظر دس��ت یابند. فروغی اظهار داشت: 
در کشورهای مختلف ظرفیت هایی وجود دارد که از 
آن تاکنون استفاده مطلوبی به عمل نیامده در ایران 
و بویژه اقلیم اصفه��ان نیز چنین عرصه هایی وجود 
دارد ک��ه بهره ب��رداری از آن جاذبه و رضایت زیادی 
ایجاد  می کند، بعنوان نمونه طبیعت دست نخورده و 
زیبا مانند کویر، کوهها، دشت ها و چشمه های این 
سرزمین می تواند بستر ویژه گردشگران ورزشی باشد 
البته اگر بتوان این مناطق را که مستعد گردشگری 
ورزشی است تجهیز کرد، رفت و آمد آنها را تسهیل 
کرد، امکانات برای آن فراهم کرد گردش��گران را به 
خود جذب خواهد کرد و با توجه به ویژگی های گفته 

شده می توان گردشگری ورزشی را توسعه داد. 
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
با بیان چند مثال از اماکن زیبای ایران که ش��اید در 
دنیا کم نظیر باشند، افزود: دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( با تحلیل اهمیت این موضوع و 
امکانات موجود در ایران اسالمی بویژه استان اصفهان 
برای اولین بار در کش��ور با مس��اعدت فدراس��یون 
ورزش��های همگانی، در یک رویکرد علمی و با هدف 
شناسایی چالشها و فرصت های این بستر اجتماعی 
تولید ثروت، پیش��قدم برگزاری این سمپوزیوم شده 
اس��ت و اصوالً رسالت دانش��گاه بازشناسی و ایجاد 
بسترهای جدید کارآفرینی و تولید ثروت و تضمین 

توسعه پایدار است. 
فروغ��ی گفت: گردش��گری ورزش��ی در درجه اول 

برنامه می خواهد، باید ش��رایط شناسایی، تجهیز و 
جذب گردش��گری فراهم شود، امکانات فراهم شود، 
کمپ های گردشگری ایجاد شود تا جاذبه گردشگری 
ورزشی ایجاد ش��ود اینها نیاز به همکاری های بین 
بخشی دارد و سازمان های مسؤول در کنار دانشگاه 
باید عملیاتی شدن ایده های نظری را به طور جدی 

در دستور کار خود قرار دهند. 
رئی��س  دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اصفه��ان 
)خوراس��گان( در توضیح چالش های گردش��گری 
ورزش��ی اظهار داشت: هر کش��وری و هر جامعه ای 
نسبت به باورها و ارزش های اخالقی خود حساسیت 
دارد، ما نیز باید موضوع گردشگری ورزشی را با توجه 
به اعتقادات خود بومی س��ازی نمایی��م و این قابل 
جمع است، پایبندی به معیارهای اخالقی منافاتی با 

گردشگری ورزشی ندارد و می توان این هر دو را در 
کنار هم داشت و توسعه داد. 

وی اف��زود: اینجانب مقاله ای را از یونس��کو مطالعه 
می ک��ردم ک��ه در آن بر حف��ظ مالحظات فرهنگی 
تاکید شده بود نویس��نده خاطر نشان کرده بود هر 
کش��وری با وجود اختالفات قومی و فرهنگی ضمن 
اصل محترم ش��مردن فرهنگ کشورهای دیگر حق 
ن��دارد به باورهای دیگر م��ردم بی اعتنایی کند. این 
الگویی خوبی برای همزیستی مسالمت آمیز است و 
الزم نیست همه مانند هم بیندیشند و رفتار کنند اما 
اگر با حفظ اعتقادات خود به نظر دیگران هم احترام 
بگذارند مش��کلی پیش نمی آید و یکی از علت های 
 تهاج��م فرهنگ��ی محترم ش��مردن همی��ن اصول 

است.

بازخوانی سخنرانی دکتر فروغی در اولین سمپوزیوم گردشگری ورزشی:

گردشگری ورزشی فرصتی برای توسعه ورزش همگانی و صنعت توریسم 

اهمیت مسائل اقتصادی، سالمت و فرهنگ جامعه 
اقتضا می کند که برای حل مشکل کمبود آب کار 
کرد و برای حل مش��کل کمبود آب تنها راه ممکن 
اقدام از راه همدلی و استفاده از راهکارهای فرهنگی 
و یکی از این اقدامات صرفه جویی و پرهیز از اسراف 

در منابع آب است.
رئی��س دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اصفه��ان 
)خوراس��گان( که در نشس��ت علمی نقد و بررسی 
راهکاره��ای دولت برای احیای حوض��ه زاینده رود 
سخن می گفت، افزود: موضوع استفاده از آب پساب 
ب��رای آبیاری صیفی جات که متاس��فانه خبرهایی 
مبن��ی بر انجام این موض��وع در برخی نقاط وجود 
دارد، بسیار خطرناک است و همه مسؤولین باید در 

زمینه آب همکاری را با یکدیگر توسعه دهند.
فروغی اظهار داشت: آیا می خواهیم با عدم همدلی 
و عدم برنام��ه ریزی صحیح در مدیریت منابع آب، 
ش��اهد افزایش بیماری های خطرناک باشیم برای 
حفظ س��المت فرزندان خود باید با کم آبی مبارزه 
نمود و مس��ؤولین اس��تانی باید در این زمینه اقدام 
نمایند.دبی��ر هیأت امنای دانش��گاه آزاد اس��المی 
اس��تان اصفهان اف��زود: اصفهان یکی از 10 ش��هر 
زیبای جهان اس��ت و دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( برنامه های خود را برای حل 
بحران آب و نجات رودخانه این ش��هر، زاینده رود، 
نه فقط از باب زیبایی بلکه از نظر حیات و بهداشت 

مردم این شهر دنبال خواهد نمود.
در این نشس��ت علمی که به همت دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان( و با مشارکت 
استانداری، اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی استان 
برگزار شد میرمحمد صادقی مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای اس��تان اصفهان گفت: بیش از 60 درصد 
فوالد کشور،  قسمت عمده سوخت و برق کشور در 
اصفهان تولید می شود، بنابراین باید بپذیریم بحران 

حوضه زاینده رود یک بحران ملی است.
  میرمحمد صادقی اظهار کرد: حوضه آبریز زاینده رود 
یک حوضه بسیار وس��یع است که عوامل متعدد و 
بسیار پیچیده ای بر آن تاثیر گذار است و خشکسالی 

در دهه های اخیر موجب کاهش قابل توجه آوردهای 
زاینده رود شده است.

وی ادامه داد: زاینده رود در فاصله سال های 1365 
تا 13۷5 به طور متوسط یک میلیارد و ۷50 میلیون 
متر مکعب آورد داشته است، اما در سال های اخیر 
این آورد به ۹00 تا ۹60 میلیون متر مکعب کاهش 
یافته و کاهش آوردهای زاینده رود موجب ش��ده تا 

استان به سمت بحران آبی پیش رود.
مدیر عامل ش��رکت آب منطقه ای اس��تان اصفهان 
تاکید ک��رد: بر اس��اس تحقیقاتی که ب��ر منابع و 
مصارف حوضه زاینده رود انجام شده در افق 1410 
این حوض��ه با روند کنونی با کمب��ود یک میلیارد 
مت��ر مکعب آب مواجه اس��ت و افزایش برداش��ت،  
ادامه کش��اورزی به روش های سنتی،  برداشت های 
 استان باال دس��ت از دالیل کاهش آورد زاینده رود 

است.
 میر محمدصادقی افزود: س��ه ه��زار هکتار زمین 
کش��اورزی استان باال دست در س��ال های اخیر به 
18 هزار هکتار افزایش پیدا کرده و در اصفهان نیز 
در برخی دوره ها به واس��طه سال های پر آبی شاهد 
افزایش سطح زیر کشت بوده ایم و تمام این عوامل 
موجب شده سرانه آب تجدید پذیر در حوضه زاینده 
رود به کمت��ر از ۷00 متر مکعب یعنی مرز بحران 

برسد.
وی تصری��ح کرد: بیش از 60 درصد فوالد کش��ور،  
قسمت عمده سوخت و برق کشور در اصفهان تولید 
می شود، بنابراین باید بپذیریم بحران حوضه زاینده 

رود یک بحران ملی است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با 
بی��ان اینکه برای احیای زاینده رود و عبور از بحران 
باید دو دسته اقدامات س��خت افزاری و نرم افزاری 
انجام شود،  اضافه کرد: متاسفانه در سال های گذشته 
تنها در سمینارها از رفع بحران صحبت می شد، اما 
در حال حاضر با تشکیل شورای عالی آب و تصویب 
طرح جامع ۹ ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود 
بسیاری از این راهکارها به صورت رسمی در دستور 

کار قرار گرفته است. 
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اسامی برگزیدگان مسابقه وبالگ نویسی 
ومقاله نویس�ی باموضوع ش�هیدمطهری 
وبیداری اسالمی به مناسبت بزرگداشت 

مقام معلم 

موضوعنام ونام خانوادگیردیف

وبالگابراهیم محمودزاده1

وبالگرسول بابائي2

وبالگسیدجعفر فاطمي3

وبالگحمید بهرامي4

مقالهمهردادبرون5

مقالهمعصومه اسحاقیان6

به همت دانشکده کشاورزی و با همکاری حوزه فرهنگی برگزار شد؛

سمينار علمي تخصصي با موضوع »مواد روان گردان،گرايش ها و آسيب ها« 
س��مینار علم��ی تخصص��ی ب��ا موض��وع ))م��وادروان 
س��خنرانی  ب��ا  ه��ا((  هاوآس��یب  گردان،گرای��ش 
درم��ورخ  پ��ور  دکترس��یدحمیدآتش  آق��ای  جن��اب 

93/3/5س��اعت 11/30درمحل دانش��کده کش��اورزی 
دانش��گاه باحضوردانش��جویان وتع��دادی ازهم��کاران 
گرام��ی ازط��رف دانش��کده کش��اورزی و ب��ا همکاری 

دفت��ر مطالعات و پژوهش های فرهنگ��ی برگزارگردید 
ک��ه درای��ن سمینارکارش��ناس برنامه پیرام��ون انواع 
موادروانگ��ردان، آثار و پیامدها و آس��یب های آن ایراد 

س��خن نمودند و س��پس درادام��ه برنامه به س��واالت 
 مط��رح ش��ده توس��ط کارش��ناس برنامه پاس��خ ارائه 

گردید.

))بررسی  باموضوع  س��مینارعلمی-فرهنگی 
چالش های اینترنتی درزندگی دانشجوئی(( 
15درمح��ل  ۹3/2/1۷س��اعت  م��ورخ  در 
ت��االر پژوهش��ی دانش��کده عل��وم تربیتی 
ازطرف  گرامی  باحضوراساتیدودانش��جویان 
معاون��ت فرهنگ��ی وکانون تعام��ل خانواده 
با دانش��گاه برگزارگردید،دراین جلس��ه پس 
از ت��الوت ق��رآن کری��م خیرمقدم توس��ط 

جناب آقای دکتراس��ماعیلی معاونت محترم 
فرهنگی دانش��گاه صورت پذیرفت وس��پس 
جن��اب س��رهنگ مرتضوی ریی��س محترم 
پلیس فتای نیروی انتظامی اصفهان پیرامون 
درادامه  نمودندوسپس  ایرادس��خن  موضوع 
برنامه جلسه پرسش وپاسخ برگزارگردیدوبه 
سواالت مطرح شده توسط کارشناس برنامه 

پاسخ های الزم ارائه گردید.    

سمينارعلمی-فرهنگی باموضوع ))بررسی چالش های اينترنتی درزندگی دانشجوئی((

به همت حوزه معاونت فرهنگی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراسگان(، کرس��ی آزاد اندیشی با موضوع »آزادی 
تفکر بلی آزادی عقیده خیر« با حضور اس��اتید و اعضاء بسیج 
اساتید در سالن جانبی تاالر بین الملللی امیرکبیر برگزارگردید.

در این برنامه که با همکاری بس��یج اساتید و بسیج کارکنان، 
معاون��ت پژوهش و فناوری و گروه معارف اس��المی دانش��گاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراس��گان(، برگزار شد. دادخواه 

مس��ئول کانون بس��یج اساتید دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراسگان(، به شرکت کنندگان در کرسی و حاضرین 

خیر مقدم گفت.
در ادام��ه برنامه مطیع مدیر گروه معارف اس��المی دانش��گاه 
صنعتی اصفهان پیرامون موضوع ایراد س��خن نمود و استادان 
ش��رکت کننده به  طرح س��ؤاالت خود پرداختند و کارشناس 

برنامه به سواالت مطرح شده پاسخ های الزم را ارائه داد.

همزمان با س��الروز والدت قمر بنی هاشم)ع( و روز 
جانباز جمعی از کارکنان و اس��تادان دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان( ب��ا حضور در 

آسایش��گاه جانبازان ش��هید مطهری، ب��ا نثار گل و 
هدیه از جانبازان هش��ت س��ال دوران دفاع مقدس 

تجلیل نمودند.  

در واحد اصفهان برگزار شد:
کرسی آزاداندیشی با موضوع »آزادی تفکر  بلی، آزادی عقیده خیر«

در روز جانباز و با نثار گل انجام شد:
تقدیر استادان و کارکنان واحد اصفهان از جانبازان دوران دفاع مقدس

انتشار دو نشریه دانشجویی به مناسبت روز معلم

دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی 
معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( به مناسبت 
هفته گرامی داش��ت معل��م ویژه نامه 
ای را با عنوان اندیش��ه مطهر چاپ و 

منتشر کرد.
در این ویژه نامه عالوه بر یادداش��تی 
از س��وی دکتر رضا اسماعیلی، معاون 
فرهنگی دانش��گاه وس��ردبیر نش��ریه 
مطالب جامعی از شهید مطهری درج 
شده و دیدگاه هایی از دیگر شخصیت 
های معروف کشور در خصوص شهید 

مطهری نیز مطرح شده است.
همچنین این دفتر ویژه نامه ای نیز با 
عنوان »کرس��ی آزاد اندیشی« منتشر 
کرده اس��ت، این ویژه نام��ه با عنوان 

»آزادی تفک��ر آری، آزادی عقی��ده خی��ر!« 
مطالبی از ش��هید مطهری، دکتر بهش��تی و 
عالمه محمد تقی جعفری در خصوص حدود 

آزادی به چاپ رسده است.
دکتر احمد علی فروغی ابری رئیس دانشگاه 
و مدیر مس��ئول این نش��ریه در بخش��ی از 
پیام��ی که به مناس��بت 12 اردیبهش��ت به 
کرس��ی آزاد اندیش��ی دین��ی ص��ادر کرده 
 و در ای��ن نش��ریه به چ��اپ رس��یده آورده 

است.
پاسداش��ت از انقالب اسالمی بدون پشتوانه 
ه��ای فک��ری امکان پذیر نیس��ت. کرس��ی 
های آزاد اندیش��ی از جمله راهبردهایی که 
 به منظ��ور ش��کوفایی و بالندگ��ی و عرضه 
اندیش��ه ها در دهه چهارم انقالب اس��المی 

مطرح شده است.
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آق��ای بهمن پور، معاون دانش��گاه در امور س��ما به 
اتفاق کارکنان این معاونت ، روسای آموزشکده ها و 
مدیران مدارس سما به مناسبت هفته ی بزگداشت 
مقام معلم با دکتر احمد علی فروغی رئیس دانشگاه 

آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( دیدار کردند.
در این نشس��ت صمیمانه دکتر فروغی از ابراز لطف 
خانواده ی تالش��گر س��ما تش��کر و قدردانی کرد و 
با تبریک ایام بزرگداش��ت مقام معل��م یاد زنده یاد 
خانم ایزد خواستی را گرامی داشت. وی افزود:شغل  
 معل��م  کاری حس��اس و دقی��ق اس��ت و معل��م 
رس��الت های بزرگی را به دوش می کش��د. ایشان 

یادآور ش��د معلم چه بخواه��د و چه نخواهد الگوی 
دانش آموز در کالس و مدرسه است و دانش آموزان 

از گفتار و رفتارهای او الگو می پذیرند.
رئیس دانش��گاه خاطر نش��ان کرد به همین اعتبار 
معلمی که وقت ش��ناس باش��د ب��ه موقع به کالس 
بیای��د و ب��ه موقع برود و از وق��ت و فرصت  کالس  
نهایت  اس��تفاده را بکند عمال وقت شناسی و بهره 
وری از زمان را به دانش آموزان خود آموخته است و 
اگر خدای  نخواسته رفتار دوستی نداشته باشد آثار 
سوء رفتار او نیز در دانش آموزان منعکس می شود.

دکت��ر فروغ��ی تاکید ک��رد: دش��واری کار معلم و 

مشکالت او هرگز نباید در کیفیت کارش تاثیر گذار 
باش��د و ه��رروز معلم باید مش��کالتش را بیرون در 
کالس بگذارد و با خاطری آسوده  و با تمرکز کامل 

به انجام وظیفه بپردازد.
ایش��ان ب��رای همه ی دس��ت ان��درکاران س��ما و 
دانشجویان و دانش آموزان آرزوی توفیق نمود قبل 
از ای��ن آقای بهم��ن پور  معاون دانش��گاه  در امور 
س��ما ضمن تبریک ایام بزرگداش��ت معلم و تشکر 
از حمایت های بی دریغ دانش��گاه از سما به بخشی 
از تالش های همکاران و موفقیت های س��ما اشاره 
کرد و مساعی  مدیران و کارشناسان سما را ستود.

دیدار مدیران سما با 
رئیس دانشگاه

برگزاری همایش خانوادگی سما 
حوزه معاونت سما به مناسبت والدت امام جواد )ع( و 
میالد حضرت علی )ع(،همایش پیاده روی در روز شنبه 
مورخ 20 اردیبهش��ت93 با حضور کارکنان وخانواده 
هایش��ان در پارک مجاور مسجد مهرآباد برگزار نمود. 
در این مراسم از خدمات آقای طباطبایی که به افتخار 

بازنشستگی نائل ش��ده اند و آقای مهندس علی نقی 
زاده رئیس اسبق دانشکده پسرانه سما تقدیر شد و 
مراسم های فرهنگی از جمله مولودی خوانی و دعوت 
از گروه تخصصی بازی کودکان جهت اجرای مسابقات و 
بازیهای ورزشی برای فرزندان کارکنان و اهداء جوایز 

به کلیه فرزندان و مراسم اهداء کارت هدیه به قید 
قرعه به کارکنان س��ما برگزار گردید و در پایان بلیط 
نی��م بها ء بازدید از باغ گلها به کلیه ش��رکت کنندگان 
ارائه و با ش��ربت و آش رش��ته از مدعوین پذیرایی 

شد.  
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مسابقات ورزشی دانشجویان سما

رتبهرشتهدوره تحصیلی /بخشنام ونام خانوادگیردیف

اولقرائت به روش ترتیلآموزشکدهمرضیه زمانی1

اولقرائت به روش ترتیلآموزشکدهعباس مسعودی2

اولحفظ وترجمه آموزشکدهفاطمه نجفی3

اولتفسیر آموزشکده زهرا محسنی 4

اول تفسیر همکاران منصوره عطایی5

دومروخوانی وروان خوانی متوسطه 2محمد رضا خرازی 6

اولروخوانی وروان خوانی آموزشکده زهرا باقری 7

اولروخوانی وروان خوانی آموزشکده سید مهدی حجازی 8

اولروخوانی وروان خوانی همکاران نجیمه  حیدری 9

دوم قرائت به روش ترتیل همکاران خاتون جان محمدی 10

دوم روخوانی وروان خوانی همکاران امید ساالروند 11

اس�امی دانش آموزان ،دانش�جویان وهمکارانی که در جشنواره منطقه ای طرح قدس 
سال تحصیلی 93-92 حائز رتبه    شده اند، بدین شرح به حضور اعالم می شود.الزم 
به ذکر اس�ت افرادی که در رش�ته های قرائت به روش ترتیل ،حفظ وترجمه  وتفسیر 

)ردیف 1 الی 5(حائز رتبه ی اول شده اند به مرحله ی کشوری راه خواهند یافت.

مسابقات قرآنی طرح قدس
المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشکده های فنی وحرفه ای 
س��ما سراسر کش��ور از تاریخ 13 لغایت 1۷ اردیبهشت ماه ۹3 
در مجتمع فرهنگی تفریحی سما چالوس برگزار گردید. در این 
مس��ابقات 300 دانشجو در 3 رش��ته ورزشی شرکت نموده که 
ماحصل تالش دانش��جویان ومربیان این منطقه موفقیت هایی 
را به ش��رح ذیل به ارمغ��ان آورد. این موفقیت را به دبیرمحترم 
منطقه 4 س��ما،  مس��ئول محترم تربیت بدنی منطقه 4 س��ما 
وتمامی مربیان، دانش جویان و دست اندرکاران تبریک وتهنیت 

عرض می نماییم.
 - کسب مقام اول مسابقات تیمی آمادگی جسمانی.

- کسب مقام اول مسابقات تیمی تنیس روی میز.
- کسب مقام دوم مسابقه بسکتبال .

همچنین در بخش مس��ابقات انفرادی حائز مقام هایی به شرح 

ذیل شدند:
- مقام اول انفرادی آمادگی جسمانی توسط خانم عاطفه الیقی.
-مقام دوم انفرادی تنیس روی میز توسط خانم سمیه مصطفوی.
- مقام سوم انفرادی تنیس روی میز توسط خانم زینب حیدریان  
المپیاد ورزش��ی دانش آموزان پسر مدارس متوسطه 1 و2 نیز از 
تاریخ 6 لغایت 10 اردیبهشت ماه در محل مذکور برگزار گردید، 

که دانش آموزان این منطقه
مقام هایی به ش��رح ذیل کس��ب نمودند.این موفقیت را به این 
دانش آموزان وتمامی دست اندرکاران تبریک عرض می نماییم.

- کسب مقام سوم تیمی رشته شنا توس��ط تیم دانش آموزان 
متوسطه 1.

- کس��ب مقام سوم انفرادی شنا توس��ط آق��ای مه��دی 
رحیمی.

لطف�ا در م�ورد چگونگی تش�کیل کارگ�روه اصفهان 
شناسی توضیح دهید؟

کارگروه اصفهان شناس��ی با گرایش فرهنگی – گردش��گری 
در ابتدا در مح��ل دفتر دکتر جمالی نژاد و معاون هماهنگی 
ش��هرداری اصفهان تشکیل شد در این نشست ضمن معرفی 
اعضای کارگروه و آش��نایی آنان با یکدیگر، خط مش��ی ها و 
برنام��ه ریزی ه��ای الزم جهت ایجاد دفت��ر هماهنگی های 
دوجانبه بین شهرداری اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان) خوراسگان( تعیین شد و مقرر گردید برای پیگیری 
اهداف مورد نظر نشس��ت های منظم و متوالی در دانشگاه و 
ش��هرداری به ضرورت به صورت هفتگی و ماهانه برگزار می 

شود.

در نشس�ت ه�ای بعدی چ�ه اقداماتی ص�ورت گرفته 
است؟

در نشس��ت دوم اعضای کارگروه با روند تخصصی و کاربردی  
در مح��ل دفت��ر دکتر جمال��ی نژاد برگزار ش��د و 

رویکرده��ای عملی در ارتب��اط با موضوع ش��هرهای خواهر 
 خوان��ده، تب��ادالت علمی- فرهنگ��ی بین ش��هر اصفهان و 
ش��هر های خواهر خوانده، راهکارها برای عقد قرار داد خواهر 
خواندگی بین اصفهان و شهر برد و فرانسه، همچنین تنظیم 
تفاهم نامه های فی ما بین، مورد تجزیه و تحلیل وبررسی قرار 

گرفت وبه تصویب و تایید کارگروه رسید.
به گفته دبیر کارگروه سومین نشست اعضا نیز در محل دفتر 
معاون پژوهشی دانشگاه تشکیل شد که در این جلسه پیشنهاد 
ایجاد دفتر همکاری های مش��ترک با عن��وان پایگاه علمی- 
تخصصی اصفهان شناس��ی در مرکز بافت س��نتی اصفهان از 

 طرف دانشگاه مطرح شد و به موافقت شهرداری رسید. 
المع��ارف   دای��ره  تدوی��ن  و   تنظی��م 

 اصفهان شناسی و موضوع های 

مرتبط با خواهر خواندگی نیز  از دیگر مباحثی بود که در این 
نشست مورد تبادل نظر قرار گرفت.

اولین اجالس تخصصی-علمی اصفهان شناسی چگونه 
برگزارشد؟

اولین س��خنرانی تخصصی- علمی اصفهان شناسی با حضور 
اعضای علمی دانش��گاه و مهمانان ویژه، همراه با س��خنرانی 
دکتر استرید لربر)Astrid lorber( ایران شناس و نگارنده 
ی کتاب  جامع گردشگری ایران به زبان فرانسه در تاریخ 31 
فروردی��ن ماه 93 با موضوع »تب��ادالت فرهنگی بین ایران و 
فرانسه« در محل تاالر همایش های بیت المللی امیر کبیر 
دانشگاه برگزار شد و استقبال خوبی هم از آن 

به عمل آمد.

 گ�روه زب�ان و ادبی�ات فرانس�ه در س�ال ج�اری چه 
داده  ق�رار  خ�ود  کار  دس�تور  در  را  های�ی   برنام�ه 

است؟
برگزاری کنفرانس بین المللی با دعوت از کارشناسان خارجی

برگزاری همایش بین المللی در هفته اول آذر ماه س��ال 93 
مقارن با هفته اصفهان با حضور کارشناسان خارجی

تنظی��م و تدوی��ن و تهیه مق��االت علمی- تخصص��ی ایران 
 شناس��ی و اصفه��ان شناس��ی ب��ه زب��ان ه��ای فرانس��ه و 

فارسی
تش��کیل گروه��ی از راهنمای��ان توره��ای خارجی ش��امل 
دانش��جویان زبان فرانسه که دوره های راهنمایان گردشگری 
را گذرانده اند با معرفی دانش��جویان ب��ه مرکز معتبر دولتی 
برای گذراندن این دوره ها با هدف راهنمایی های کوتاه مدت 
توریست هایی که در تورهای جمعی موفق به بازدید از برخی 
 نق��اط دیدنی اصفهان نمی ش��وند مانند تور 2 س��اعته خانه 

شیخ االسالم، خانه جواهری و حمام شیخ بهایی و....

گزارشی کوتاه از عملکرد کارگروه اصفهان شناسی
اشاره: 

برای آگاهی از عملکرد کارگروه اصفهان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با دبیر این کارگروه و مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه این 
دانشگاه خانم دکتر شادی خاتمی گفت و گویی انجام دادیم که از نظرتان می گذرد.

گزارش
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با حضور آیت اهلل هاش�می رفس�نجانی نمایشگاه دستاوردهای 
دانش�جویان مخترع دانش�گاه آزاد اسالمی سراس�ر کشور در 
واح�د علوم و تحقیقات تهران افتتاح ش�د.  آیت اهلل هاش�می 
رفس�نجانی، رئی�س مجمع تش�خیص مصلحت نظ�ام و رئیس 
هیأت امنای دانش�گاه آزاد اس�المی در حاش�یه ی مراسم سی 
و دومین س�الگرد تأس�یس دانشگاه آزاد اس�المی و جشنواره 

فرهیخت�گان از نمایش�گاه دس�تاوردهای علمی-پژوهش�ی و 
فناوری دانشگاه های آزاد سراسر کشور بازدید و این نمایشگاه 
را افتتاح کرد. گفتنی اس�ت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و دکتر 
میرزاده رئیس دانش�گاه آزاد اس�المی از دستاوردهای علمی- 
پژوهشی، اختراعات و نوآوری های دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس�گان( بازدی�د کردند. در این نمایش�گاه که به 

همت مخترعین و دانش�جویان نخبه ی دانش�گاه آزاد اسالمی 
کش�ور برگزار ش�ده از مهم ترین اختراعات علمی-پژوهش�ی 

دانشجویان رونمایی شد.
این نمایش�گاه ب�ا حضور 32 غرفه از سراس�ر کش�ور از تاریخ 
31 اردیبهش�ت لغای�ت 4 خردادماه س�ال جاری م�ورد بازدید 

دانشجویان، استادان و صاحبان فکر و اندیشه قرار گرفت.

بازدید آیت ا... هاشمی رفسنجانی و دکتر میرزاده از دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(
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در دومین جشنواره سراسری فرهیختگان دانشگاه صورت گرفت:

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، پرافتخارترین واحد دانشگاهی کشور
 در دومین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی، فرهیختگان، 
دانش��مندان و محققی��ن دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اصفه��ان 
 )خوراس��گان( با کسب نش��ان ها و مدال های این جشنواره، عنوان 
پ��ر افتخارتری��ن واحد دانش��گاهی کش��ور را در میان بی��ش از 400 واحد 

دانشگاهی به خود اختصاص دادند.
در آخرین روز اردیبهشت ماه سال جاری به همت معاونت پژوهش و فناوری 
 دانش��گاه آزاد اس��المی، دومین جش��نواره فرهیخت��گان در ته��ران برگزار 

شد. 

بر اساس منش��ور جش��نواره نخبگان ایجاد بستری 
مناس��ب جهت تکریم مق��ام واالی اندیش��مندان و 
نخبگان عرصه علم و فناوری و زمینه تعامل و همکاری 
علمی بین محققین، شناسایی و معرفی پژوهشگران، 
فناوران و نوآوران دانشگاه، کشف استعدادهای برتر در 
زمین��ه های مختلف علمی و صنعتی، ایجاد انگیزش 
از مخترعان، مبتکران، نوآوران، فن آفرینان، طراحان 
کس��ب و کار و محققان داخلی، آشنایی با استعدادها 
و توان بالقوه کش��ور برای به کارگیری در سطح بین 
المللی، گس��ترش تجربه های علمی و فنی در سطح 
دانش��گاه و فراهم سازی فضایی پر شور و رقابتی بین 
اندیشمندان و دانش��مندان از جمله اهداف برگزاری 
 این جشنواره بوده است که به صورت ملی و در گستره 
واحده��ا و مراکز دانش��گاه آزاد اس��المی در کش��ور 
برگ��زار  م��رزی  ب��رون  دانش��گاهی  واحده��ای   و 

شد. 
در این جشنواره کلیه اعضای هیات علمی و مدرسین، 
دانشجویان، دانش آموختگان و دانش آموزان دانشگاه 
آزاد اس��المی در گ��روه های عمده آموزش��ی )علوم 
انس��انی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر، پزشکی و 
دامپزشکی و کشاورزی و منابع طبیعی( می توانستند 
ش��رکت کنند و خوی��ش را در بخش ها و مجوزهای 

پژوهشی مورد پذیرش جشنواره محک بزنند. 
ام��ا پ��س از پذیرش آث��ار در بخش ه��ای 18 گانه 
جش��نواره و انج��ام مراح��ل داوری، دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان )خوراس��گان( در ۷ محور به 
موفقیت های ارزشمندی دست یافت و در کل کشور 
جایگاهی درخشان و ممتاز را به خود اختصاص داد. 
در مراس��م اختتامیه جشنواره و پس از اعالن نتایج، 
شرکت کنندگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراس��گان( به افتخارات بزرگی دس��ت یافتند که 
مجموع این نتایج نسبت به دانشگاه های دیگر کشور 
که در این جش��نواره حضور داشتند کاماًل برجسته و 

بی نظیر بود. 
دس��تاوردهای دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان 
)خوراس��گان( در دومی��ن جش��نواره فرهیخت��گان 
دانشگاه آزاد اس��المی که به مناسبت سی و دومین 
سال روز تاسیس این دانشگاه و همچنین جایزه ویژه 
پژوهش��ی حضرت امام خمینی برگزار ش��ده بود به 

شرح زیر است: 

جایزه ویژه پژوهشی امام خمینی )ره( 
در ای��ن بخش از کل کش��ور تنها 3 نف��ر برگزیده و 
اس��امی آنان اعالم شد که یکی از آنان دکتر محسن 
گل پرور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان )خوراسگان( و دانش��یار گروه روان شناسی 
صنعتی و سازمانی این دانشگاه بود که توانست مدال 

برتر را در این بخش به دست آورد. 
سوابق علمی و اجرایی:

- یکی از ده دانش��مند برتر علوم انس��انی در پایگان 
ISC در سال ۹2

- پژوهشگر برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
سال 138۹

- دارای ترجمه و تالیف 5 کتاب در حوزه های تحلیل 
آماری و اعتیاد 

- تالیف و ارائه بیش از 200 مقاله علمی و پژوهش��ی 
در مجالت معتبر داخلی و خارجی 

- ارائ��ه بیش از 50 مقال��ه در همایش های داخلی و 
خارجی. 

برگزی��دگان دومی��ن جش��نواره پژوهش��ی 
فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی 

 دکتر حیدر علی عابدی به عنوان پژوهشگر 
برتر 

دکتر حیدرعلی عابدی دانش��یار و  عضو هیات علمی 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان )خوراس��گان( 
اس��ت که اخیراً به عنوان معاون پزشکی این دانشگاه 

منصوب شده است. 
دکتر عابدی دارای مدرک دکتری تخصصی پرستاری 

و فوق دکتری در این رشته است. 
سوابق علمی و اجرایی:

 ucsi دانش��یار و عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه -
 University malay sia

- دانش��یار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
- تالیف ۷ کتاب در حوزه تخصصی 

- تالیف و ارائه 132 مقاله )4۹ مقاله به زبان انگلیسی 
و 83 مقاله به زبان فارسی( 

- ش��رکت در 138 همایش ش��امل 38 همایش بین 
المللی و 100 همایش داخلی 

- سرپرس��تی 110 پایان نامه ش��امل 28 پایان نامه 
مقطع دکت��ری و 82 پایان نامه مقطع کارشناس��ی 

ارشد 
دکتر عابدی همچنین از فعالیت های برجسته علمی 
و سوابق درخشان مدیریتی حرفه ای برخوردار است 

که به آن خواهیم پرداخت.

 دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی 
به عنوان صاحب مقاله برتر. 

دکت��ر مازیار ابراهیم��ی دس��تگردی دارای دکترای 
تخصص��ی دندانپزش��کی اس��ت ک��ه مقال��ه وی با 
 Basic researchعن��وان دندانپزش��کی در مجل��ه
 technology – ب��ه چ��اپ رس��یده و در دومین 
جشنواره در رش��ته فرهیختگان به عنوان مقاله برتر 

شناخته شده است. 

 دکتر محمد علی عباسیان
برگزیده دومین جش��نواره فرهیختگان دانشگاه آزاد 

اسالمی در حوزه اختراع. 
دکت��ر عباس��یان عض��و هی��ات علمی گ��روه برق و 
الکترونی��ک دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اصفهان 
انرژی ه��ای   )خوراس��گان( اس��ت ک��ه در زمین��ه 
تجدید پذیر، طراحی و س��اخت موتورهای الکتریکی 
و درایو آن در توان های متوس��ط و باال، خودروهای 
هیبریدی، الکترونیک قدرت، منابع تغذیه، کنترل و 

اتوماسیون زمینه فعالیت دارد. 
نام اخت��راع نامبرده، ماش��ین س��ویچ رئوکتانس دو 

استاره است. 
موتورالکتریک��ی گش��تاور باالت بدون آه��ن ربا )دو 
اس��تاره( دارای ویژگی های منحصر به فردی اس��ت 
که آن را برای کاربرد در خودروهای هیبرید بس��یار 
مناسب می سازد. افزایش 3 برابری گشتاور نسبت به 
حج��م به دلیل تغییر در نحوه تولید نیروها در موتور 

و کاهش قیمت آن به دلیل عدم استفاده از آهنربای 
دایم آنرا از سایر موتورهای الکتریکی متمایز کرده و 
تحولی در طراحی و س��اخت موتورهای الکتریکی به 

شمار می رود. 
مهم ترین ویژگی های این اختراع عبارتند از: 

- بی نیازی از آهنربای دایم که از مواد کمیاب ساخته 
و به کش��ور وارد می ش��ود و وابستگی به خارج از به 

همراه دارد. 
- ادام��ه کار در صورت قطع یک فاز که برای کاربرد 

خودرو برقی بسیار مهم ا ست. 
- افزایش راندمان به دلیل کوتاه ش��ده مسیر شارژ و 

کاهش مصرف انرژی. 
- امکان به کارگیری آن در سرعت های باال. 

- کاهش شدید ارتعاشات و نویز موتور 
- عدم نیاز به سنس��ور سرعت در محدوده وسیعی از 

عملکرد موتور.

  دکتر فروغ مرتضایی نژاد
برگزیده دومین جش��نواره فرهیختگان دانشگاه آزاد 

اسالمی در حوزه طرح پژوهشی برون دانشگاهی. 
خانم دکتر مرتضایی نژاد دانشیار و عضو هیات علمی 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان )خوراس��گان( 
و رئیس دانش��کده کش��اورزی و مناب��ع طبیعی این 
دانشگاه است که دارای مدرک دکتری علوم گیاهی- 

فیزیولوژی گیاهی است. 
عن��وان طرح ایش��ان، تهیه اطلس گیاه��ی پناهگاه 
حیوان وحش قمیش��لو است که به عنوان طرح برتر 
پژوهش برون دانش��گاهی این جشنواره انتخاب شده 

است. 
چکیده طرح

پناهگاه حیات وحش قمیش��لو با مس��احت 85۷50 
هکت��ار در بخش مرکزی ای��ران و در 45 کیلومتری 
ش��مال غربی اصفهان واقع شده است. این منطقه در 
حد فاصل 32، 52، 50 تا 28، 0۹ ، 51 طول شرقی و 
05، 43، 32 تا 08، 04، 33 عرض شمالی می باشد. 
این منطقه ش��امل 3 منطقه و ممنوع التعلیف است. 
موقعیت توپوگرافی این منطقه به گونه ای اس��ت که 
دارای ک��وه های مرتفع و تپ��ه ماهورهای کم ارتفاع 
و چش��مه های فصلی اس��ت که پوشش گیاهی کم 
و بیش در کنار چش��مه ها متمرکز اس��ت. حفاظت 
از گونه ه��ای گیاهی و جان��وری در مناطق حفاظت 
شده ضروری اس��ت. در این پژوهش که به پیشنهاد 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت اجام گرفت. هدف 
جمع آوری و شناسایی گونه هایی گیاهی این منطقه 
بود که پس از انجام عکس��برداری، حاصل کار جمع 
آوری و شناسایی 400 گونه متعلق به 244 جنس و 
تیره بود. الگوی توزیع گونه ها نشان می دهد پوشش 
منطقه خش��ک و نیمه خشک است. پوشش گیاهی 
ظاهری منطقه اپستی و بوته زار است. درختچه های 
پراکنده ای در ارتفاعات ش��امل افرا، پس��ته، عناب و 
بادام کوهی دیده می شود. گونه هایی مثل خنجک و 
بادام، بقایایی از پوشش پراکنده فالت ایران در منطقه 
ایرانو توران است. درختچه هایی کم و بیش در منطقه 
باقی مانده است و پوشش منطقه گویای این است که 
گونه های علمی به لحاظ کمبود بارندگی جای خود 
را به بوته های کوتاه خشکی پسند داده است. با توجه 
ب��ه متغیر بودن میزان بارندگ��ی گونه های علمی از 

ثبات رویش برخوردار نیست و پوشش بوته ای تحت 
تاثیر عوامل خشکس��الی نب��وده و منبع ثابت تغذیه 

وحوش است. 
از آنجای��ی که این منطق��ه از مهم ترین زیس��تگاه 
های حیات وحش و مناطق حفاظت ش��ده اس��تان 
اس��ت حفظ پوش��ش گیاهی بوته ای در مناطق امن 
و حفاظ��ت بیش��تر ورود دام ه��ای اهلی پیش��نهاد 
می گ��ردد. ل��ذا بر اس��اس گون��ه های شناس��ایی 
 ش��ده منطق��ه در ای��ن پژوهش پس از تهیه ش��رح 
گونه ها موقعیت جغرافیایی گونه در ایران و درجهان 

شناسایی و سپس اطلس رنگی تهیه گردید. 

 محمد حامد کیانی
برگزیده دومین جش��نواره پژوهش��ی فرهیختگان از 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان )خوراس��گان( 
در ح��وزه واحد برتر فناور گروه فنی مهندس��ی افراز 
تجارت آژن به شماره ثبت 35۹13 )سهامی خاص(۹ 
یک ش��رکت دانش بنیان مس��تقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان با مجوز ش��ماره 106۷-۹01 و 
شرکت دانش بنیان مشاور و خدمات ترویجی بخش 
کشاورزی با تخصص گیاهان دارویی با مجوز فعالیت 
از س��ازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به شماره 

3341۷/1۷0 می باشد. 
این ش��رکت تولید 180 قلم گیاه دارویی قابل عرضه 
در عطاری ها را در کشور استاندارد نموده است و به 
صورت سبک وزن تا 10 گرم و سنگین وزن تا 100 
گرم به صورت کیس��ه ای و ساش��ه با برند آژن هرب 

تولید نموده  است. 
از جمله فعالیت های این ش��رکت در واحد تحقیق و 

توسعه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
- فرموالسیون دمنوش های گیاهان دارویی همراه با 

شیرین کننده طبیعی )استویا( 
- فرموله کردن 10 نوع دمنوش و ثبت اختراع 

- اب��داع روش های نوی��ن تولید گیاه��ان دارویی و 
تجاری سازی آنها 

- طرح مص��وب فعالیت بر روی گی��اه بادرنجبویه و 
خروجی 6 مقاله علمی 

- فعالیت بر روی روش های به زراعی گیاهان دارویی. 
- فعالیت بر روی گیاه آویشن و ثبت اختراع آن 

- فعالیت بر روی روش های افزایش کیفیت اسانس 
گیاهان دارویی. 

- روش ه��ای نوی��ن فرآوری و بس��ته بندی گیاهان 
دارویی جهت صاردات. 

- کسب باالترین آمار پژوهشگران برتر در سال های 
اخیر در بین دانش��گاه های دولتی و آزاد اس��المی در 

استان اصفهان 
- دریافت نش��ان دانش��گاه خالق کشور در جشنواره 

سازمان های خالق در سال ۹1
- کس��ب عناوین برتر در مسابقات رویوکاپ خصوصاً 
iran open ، بتن، س��ازه های ماکارونی، سازه های 

فوالدی، بازی های رایانه ای و ... 
- کس��ب عناوین برتر در حوزه نش��ر در سطح کتاب 
فصل و همچنین کتاب های دانشگاهی برتر در استان 
و نیز کسب عنوان انتش��ارات برتر دانشگاهی استان 

اصفهان در سال های ۹1 و ۹2
- انتخاب دانشگاه در سال 2011 به عنوان یکی از 3 

هزار دانشگاه برتر به لحاظ مقاالت



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  بیست و دوم
10 اردیبهشت ماه 1393

اشاره:
در فاصله کوتاهی از دانش��گاه و در مجله گورت خوراس��گان مزرعه دیگری 
وجود دارد که به عنوان مزرعه ش��ماره 2 دانشکده کشاورزی، بیشتر امور 

آموزشی و پژوهش  را پوشش می دهد.
این مزرعه ش��امل یک باغ درخت، بخش کلکس��یون کشت گیاهان دارویی، 

بخش ارقام برتر انگور، خزانه تولید نهال و بخش سبزی کار ی می باشد.

برای آگاهی از مش��خصات کامل و کاربردهای این مجموعه باغبانی ، با دکتر 
جعفر پور، مدیر گروه باغبانی دانش��کده کش��اورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد اصفهان )خوراسگان( گفت وگویی انجام داده ایم که از 

نظرتان می گذرد.
الزم به ذکر اس��ت این آخرین گزارش نسیم دانشگاه از مجموعه ی معرفی 

بخش های زیر پوشش دانشکده کشاورزی است.

باغ گورت
ب��ه گفت��ه دکت��ر جعفر پ��ور ب��اغ گ��ورت ک��ه در واقع یک 
س��ایت باغبان��ی محس��وب م��ی ش��ود مس��احتی در حدود 
 3۷ جری��ب دارد ک��ه دو هکت��ار آن ب��ه درخت��ان می��وه 
دان��ه دار و هس��ته دار و تع��داد محدودی درختان خش��کبار 
اختصاص یافته است و حدود 600 اصله درخت در آن کاسته 

شده است.
مدیر گروه باغبانی  دانش��کده کشاورزی افزود: در طراحی باغ 
سعی شده تا  کلکسیونی از درختان مختلف را داشته باشیم و 
به طور معمول از هرگونه، 6 اصله درخت داریم تا امکان انجام 
کامل و صحیح پروژه های پژوهشی در آن وجود داشته باشد.

در این باغ انواع درخت دانه دار ش��امل س��یب، گالبی و به و 
ارقام آن و همچنین انواع درختان هس��ته دار شامل هلو، آلو، 

گیالس، زردآلو، آلبالو و.... وجود دارد.

کلکسیون گیاهان دارویی
در مزرعه ش��ماره 2 بخشی به کاشت و داشت گیاهان دارویی 
اختصاص یافته است که با توجه به توسعه کاربرد آن و تمرکز 
ش��رکت های دانش بنیان بر تولید و رش��د فرهنگ اس��تفاده 
از آن حائز اهمیت است.کلکس��یون گیاه��ان دارویی گنجینه 
ارزشمندی اس��ت که در این مزرعه ایجاد شده به جرات  می 
توان گفت که نظیر آن تنها در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 

اصفهان وجود دارد.
هرچند به دلیل مشکالتی که در نگهداری و مراقبت آن وجود 
داش��ته هنوز هدف مطلوب به دس��ت نیامده است اما در حال 
بازگش��ت و دفع مشکالت آن هس��تیم تا به اهداف مورد نظر 

دست یابیم.

بخش ارقام برتر انگور
بخ��ش دیگری از این باغ به کش��ت ارقام برتر انگور اختصاص 
یافته اس��ت برای این منظور ارقام ارزش��مندی از استان های 
ف��ارس و آذربایجان غربی ب��ه مزرعه انقال یافت��ه و در اینجا 
کش��ت ش��ده اس��ت تا مورد اس��تفاده طرح های تحقیقاتی 
دانش��جویان و اعض��ای هی��ات علمی قرار گیرد ک��ه به دلیل 
اختالف س��طح محل کش��ت با راه آب های موجود در مزرعه 
 و کمب��ود آب��ی که هم اکن��ون ب��ا آن مواجه هس��تیم هنوز 

نتوانسته ایم به تکمیل این بخش بپردازیم.

خزانه تولید نهال
ظرفی��ت دیگر مزرعه خزانه تولید نهال انواع ارقامی اس��ت که 
در مزرعه وجود دارد.از آنجا که به طور طبیعی و بر اثر عوامل 
مختلف د هر دوره بخش��ی از درختان خش��ک می شوند و یا 
طرح ه��ای برای افزایش درختکاری به اج��را در می آید نیاز 
است تا خزانه برای تولید نهال وجود داشته باشد تا بتوانیم از 
آن برای ترمیم و تکمیل درختکاری استفاده کنیم که به لطف 

الهی این بخش در مزرعه ایجاد شده است.

بخش عملیات سبزی کاری
کل منطقه خوراس��گان محیط مناس��بی برای س��بزی کاری 

اس��ت و دانشگاه نیز برای تکمیل حلقه های کشت و کار خود 
در حوزه های مختلف نیاز داش��ت تا در مزرعه بخش��ی را به 
عملیات س��بزی کاری بیش��تر با اهداف پژوهش��ی و آموزشی 
در نظر بگیرد. جا نمایی برای این پروژه در مزرعه انجام ش��ده 
اس��ت تا به لطف الهی در آینده پ��ازل فعالیت های تولیدی و 

آموزشی ما کامل تر شود.

آبیاری مزرعه
ب��ه گفته دکتر جعف��ر پور آبیاری مزرع��ه از طریق یک حلقه 
چاه و به ش��یوه آبی��اری غرقابی انجام می ش��ود و با توجه به 
کاهش ذخیره آب چاه ها درسال های اخیر ما برای تامین آب 
ناچار به استفاده از آبیاری قطره ای هستیم تا بتوانیم نیازهای 
آبی��اری مزرعه را تامی��ن کنیم و این میزان آب پاس��خگوی 

آبیاری به شیوه غرقابی نیست.

دلیل نیازمندی به مزرعه اختصاصی
ب��ه  نیازمن��دی  باغبان��ی در زمین��ه دالی��ل   مدی��ر گ��روه 
ب��رای دانش��گاه ی��ادآور ش��د رش��ته  مزرع��ه اختصاص��ی 
 کش��اورزی هرگز نمی توان��د متکی به دانش نظری باش��د و 
همزمان دانش��جویان بای��د به کار عملیات��ی و مهارتی نیز در 
رش��ته خ��ود بپردازن��د و از این طری��ق با زمینه های رش��ته 
 خود آش��نا ش��وند. به این منظور تا س��ال 85 که ما س��ایت 
 مس��تقلی نداش��تیم با ایج��اد رابط��ه و مذاکره ب��ا صاحبان 
باغ ه��ای اصفهان دانش��جویان را ب��ه ضرورت ب��ه محل باغ 
ه��ا اعزام می کردیم ت��ا از نزدیک در جریان فرآیند کاش��ت، 
داش��ت و برداشت محصوالت مختلف کشاورزی و باغبانی قرار 
گیرند. اما به دلیل آنکه دانش��جو تنها تماشاگر عملیات بود و 
م��ا نمی توانس��تیم تصرفی در وضع کش��اورزی و درختکاری 
داش��ته باش��یم این کار فق��ط جنبه نمایش داش��ت و هدف 
ه��ای ما را ب��رآورده نمی س��اخت. لذا پس از پیش��نهادها به 
رئیس دانش��کده و اس��تقبال ایش��ان از طرح تهیه یک سایت 
عملی��ات کش��اورزی و باغبان��ی مرات��ب به رئیس دانش��گاه 
عرضه ش��د و آق��ای دکتر فروغ��ی نیز که همواره به توس��عه 
طرح های پیش برنده معتقد اس��ت با تهی��ه این باغ موافقت 
 کرد و خوش��بختانه باغ گورت از س��ال 85 در اختیار ما قرار 

گرفت.

ویژگی استفاده از باغ
دکتر جعفر پور یاد آور شد پس از در اختیار گرفتن این باغ  با 
کاری سخت کوشانه و وسیع و علمی ظرف 6 ماه با بهره مندی 
از شیوه های مهندسی شروع به آماده سازی باغ کردیم و پس 
 از قدامات اولیه که زمینه را برای بهره مندی دانشجویان آماده 
 م��ی س��اخت در س��ال ه��ای بع��د ت��ا  کن��ون ب��ه تدریج 

عرصه های دیگری را به وجود آوردیم.
ب��ه  عن��وان نمون��ه م��ا ب��رای انج��ام کار پژوهش��ی نی��از 
 داش��تیم ت��ا عم��ل تحری��ک ب��رای افزای��ش گل ده��ی و 
می��وه ده��ی از طری��ق پوس��ت ب��ری و ایج��اد زخ��م روی 
 تن��ه و س��اقه درخت��ان را انجام دهی��م که بدیهی اس��ت در 
ب��اغ های عمومی این امکان وجود نداش��ت که با خرید باغ و 
تجهیز و تکمی��ل آن، این امکان فراهم ش��د.یا اینکه تکنیک 

ه��ای هرس درختان یا عملی��ات پیوند زنی، نح��وه مبارزه با 
طغی��ان آفات، درمان برخی بیم��اری ها و از این قبیل همگی 
نیاز به آموزش عملی داش��ت که خوش��بختانه زمینه های آن 
فراهم شده است.در حال حاضر بخش قابل توجهی از عملیات 
تخصصی دانش��جویان باغبانی و بخش عملی دروس تخصصی 
شامل میوه کاری معتدله و ریز، گیاهان دارویی، سبزی کاری 
و ت��ا ح��دی گل کاری، صرفا در این مزرعه انجام می ش��ود و 
دانش��جویان با اعزام به محل و انجام عملیات مربوط آن را فرا 

می گیرند.

چگونه شرایط کاشت فراهم شد؟
دکتر جعفر پور خاطر نش��ان  کرد در هنگام تملک زمین باغ 
و با بررس��ی روی خاک آن متوجه شدیم که خاک سطحی از 
نوع خاک سرخه است که برای کشاورزی مطلوب نیست و در 
عمق نیز مواجه با رگه هایی از گچ و آهک و نمک سدیم،  در 
این زمینه با دکتر هنر جو  در گروه خاک شناس��ی مش��اوره 
صورت گرفت و ایشان نظر داد که این خاک برای درختکاری 
مخاط��ره قابل توجه��ی ندارد ول��ی ما با مالحظه بیش��تر به 

این نتیجه رس��یدیم که حجم خاک ب��رداری را برای درخت 
 کاری افزای��ش دهیم و با اس��تفاده از بی��ل مکانیکی تراکتور 
حف��ره هایی با طول و عرض و ارتف��اع 1/5 متر حفر کردیم و 
با خاک کش��اورزی و کود پوس��یده چاله ها را پر کردیم و آنرا  
برای درختکاری آماده س��اختیم به طوری که دست کم تا 20 

سال دیگر درختان مشکلی پیدا نکنند.
مدی��ر گ��روه باغبان��ی اف��زود: ب��رای نگه��داری و تقوی��ت 
در  چالک��ود  حف��ر  روش  از  نی��ز  پ��س  ای��ن  از  درخت��ان 
 س��ایه ان��داز درخت��ان اس��تفاده م��ی کنی��م و در محل این 
حفره ه��ا، عناصر طبیعی و کود های ش��یمیایی مورد نیاز را 
به ریش��ه درخت��ان تزریق می کنیم تا در ش��رایط تغذیه آنها 

حفظ شود.

احیای طرح کلکسیون انگور
این کارشناس باغبانی در خصوص مشکالت کلکسیون انگور و 
رفع آن در باغ گورت یاد آور شد که قرار است کلکسیون انگور در 
باغ خاتون آباد احیاء شود چرا که در آن مزرعه مشکالتی نظیر 
کم آبی ضعف در کیفیت خاک و نگهداری کمتر وجود دارد و 
 می توان روی موفقیت آمیز بودن اجرای طرح بیش��تر حساب 

کرد.

لزوم توجه بیشتر به مزرعه گورت
دکتر جعفرپور با توجه به ارزش و اهمیت مزرعه گورت گفت: 
س��رمایه گذاری بیشتر برای حفظ توده موجود گیاهی، تمرکز 
بر توسعه حوزه های آموزشی و مهارتی اعضای هیات علمی و 
دانش��جویان، تقویت نیروهای اجرایی، هدایت علمی مزرعه از 
طریق تعیین یک مدیر علمی می تواند تحول قابل توجهی در 

جهت افزایش کارآیی مزرعه ایجاد کند.

مبارزه با آفات
به گفته دکت��ر جعفر پور فرایند مبارزه با آفات و کل عملیات 
مربوطه به هرس، واکاوی، توصیه و تش��خیص عموم مورد نیاز 
توس��ط دکتر اسدی هدایت می شود. البته محصوالت این باغ 
ارگانیک به حس��اب نمی آید اما سالم است. وی تاکید کرد تا 
کن��ون با طغیان آفت و بیماری در ای��ن مزرعه مواجه نبودیم 
و نحوه اس��تفاده از س��موم نی��ز به گونه ای اس��ت که فاصله 
زمانی نس��بت به موعد برداش��ت رعایت می ش��ود تا مشکلی 
در محصوالت باغ ایجاد نش��ود.دکتر جعفر پ��ور در پایان این 
گفت وگو یاد آور ش��د که بسیاری از درختان این باغ هنوز به 
محصول دهی نرس��یده و محصوالت به دس��ت آمده از بعضی 
دیگر درختان نیز  به نظر مس��ئوالن دانش��گاه به بازار مصرف 

عرضه می شود.

آشنایی با مزرعه شماره 2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و دوم 
11 اردیبهشت ماه 1393

خاطره انگیزترین روزهای دانشجویی حضور در لحظه های نابی 
است که تحصیل در یک مقطع را به پایان می بری و وارد مراسم 

جشن فارغ التحصیلی می شوی. 
این ش��ادمانی ت��ا حدی درونی اس��ت که حاض��ران چندان به 
برنامه های رس��می توجهی نمی کنند و بیش��تر مشغول سیر و 
س��لوک در عالم خود هس��تند و ارزیابی مثبتی از مراسم دارند. 
این آیین که معموالً با مدیریت و برنامه ریزی خود دانش��جویان 
و همکاری و هماهنگی حوزه معاونت دانشجویی و برخی دیگر از 
بخش های برگزار می شود در واقع جشنی کاماًل واقعی و مردمی 

است. 
نشریه نسیم دانش��گاه بر حس��ب مورد تاکنون چندین مراسم 
جشن دانش آموختگی را پوشش داده است و به محض انتشار، 
شرکت کنندگان مراسم با اشتیاق به دنبال نسخه ای از آن بودند 

تا برگی به دفتر خاطرات و افتخاراتشان اضافه کنند. 

این بار در سومین روز از سومین ماه سال نود و سه دانشجویان 
رش��ته گیاه پزشکی گرد آمدند تا لحظه های خوب زندگی خود 

را جاودان سازند. 
در این جشن چند نفر از استادان گروه به ایراد سخن پرداختند 
و جمع��ی از آنان از جمله: دکتر حاتمی، دکتر امینی س��دهی، 
دکت��ر جاللی زند )معاونت دانش��جویی(، دکت��ر رزمجو و دکتر 
محمودی )مدیر گروه گیاه پزش��کی، ب��ه صورت نمادین به 25 
نفر از دانش آموختگان این رش��ته لوح یادبود دانش آموختگان 

اهدا کردند. 
در گرماگرم گرفتن عکس و لبخند و شادمانی و تبریک مراسم با 
اجرای چند برنامه ادامه یافت و گروهی از باسوادترین مهندسان 
این رش��ته به جامعه گیاه پزش��کی اس��تان و  کشورمان افزوده 
شدند، این دانش آموختگان س��رافراز عبارتند از: )به ترتیب در 

عکس(

مهن��دس ایوب جعفری پ��ور، مهندس امیر حس��ین عبدالهی، 
مهندس علی جان نثاری، مهندس س��ید امی��ن نوریان )غایب 
در عک��س(، مهندس وحید نادری، مهن��دس کیانا مرتضی پور، 

مهندس مینا باقری، مهندس فرانک ابراهیمی
مهن��دس الناز کلبی ه��ا، مهندس مژگان مظاه��ری، مهندس 
مهرنوش جانقربان، مهندس نوش��ین ثب��وت، مهندس گلنوش 
مج��د زاده، مهن��دس مائ��ده اصالنی، مهن��دس گیتی فالحی، 
مهندس طاه��ره موالیی، مهندس منیر قائ��م مقامی، مهندس 
رکس��انا رازقیان، مهن��دس رویا توکلی، مهن��دس فاطمه زارع، 
مهندس مائده زارع، مهندس مریم شاهنظری، مهندس سپیده 
ش��یران، مهندس نگار پوس��تی، مهندس نگار قاسمی،مهندس 

فائزه رضایی
تش��کر ویژه از مهندس رضا فرزاد و مهن��دس بهادر کیهانی به 

خاطر زحماتی که در برگزار این جشن کشیده اند.

مق�ام معظم رهب�ری: در دیدار با 
اعض�ای جمعیت مامایی کش�ور: 
تکثیر نس�ل یک مس�اله حیاتی 

است. 
ماه زیبای اردیبهش��ت، م��اه رویش 
و زایش در طبیعت اس��ت به همین  
مناس��بت مجمع بین المللی ماماها، 
ICM روز 5 ماه می، 15 اردیبهشت 
م��اه را روز جهانی مام��ا اعالم نموده 
است و در سال 13۷6 شورای انقالب 
فرهنگی ای��ن روزها را تایید نموده و 
در تقویم رس��می کشور ثبت گردید 
شعار این روز از سال 2015- 2010 

این است. 
ام��روزه جه��ان بیش از همیش��ه به 

ماماها نیاز دارد. 
The warld need midwives 
now more than ever. 

ب��ه نق��ل از پای��گاه اط��الع رس��انی 
دفت��ر ره��ری، صب��ح روز دوش��نبه 
13۹3/2/15 اعضای جمعیت مامایی 
با مقام معظم رهبری دیدار داشتند. 
ایش��ان فرمودند »تکثیر نس��ل« یک 
مس��اله حیاتی اس��ت. در ادامه نقش 
این قش��ر در تامین س��المت جامعه 
و همچنین بقای نس��ل بشر را بسیار 
مهم و ارزش��مند دانس��تند. حضرت 
آی��ت اله خامن��ه ای ب��ا قدردانی از 
زحم��ات دلس��وزانه ماماه��ا ک��ه با 
صبر، دانش، تجربه، وظیفه شناس��ی 
حرف��ه ای  مس��ئولیت  احس��اس  و 
مهمترین نقش را در حفظ س��المت 
مادر و کودک ایفا می کنند. افزودند 
تم��ام م��ردان و زنان مره��ون منت 
ماماها هستند و این قشر نیز همواره 
از احت��رام و تکریم ویژه ای در میان 
مردم برخوردار بوده اس��ت. ایش��ان 
خاطر نش��ان نمودند کثرت جمعیت 
جوان یکی از امتیازات کش��ور است 
و کش��ور بدون جمعیت جوان یعنی 
بدون ابت��کار، پیش��رفت و هیجان و 
ش��ور و ش��وق بنابراین برنامه حیاتی 
تکثیر نسل باید به طور جدی دنبال 

و پیگیری شود. 
دکتر معصوم��ه آباد رئی��س محترم 
جمعیت مامایی ای��ران در این دیدار 
با اش��اره ب��ه ای��ن که50درصد تولد 
نوزادان در کش��ور در صورت سزارین 
می باشد ادامه دادند که این سزارین 
های غی��ر ضروری و فراوان یک مانع 
اساس��ی در تداوم ب��اروری مادران و 

افزایش جمعیت است. 
به همی��ن مناس��بت گ��روه مامایی 
دانش��گاه با هم��کاری انجمن علمی 
دانش��جویان مامایی مراس��می را در 
روز ۹3/2/15 در س��الن امی��ر کبیر 
برگ��زار نم��ود که با حضور ریاس��ت 
رئیس��ه  محت��رم دانش��گاه، هی��ات 
دانشکده پرستاری و مامایی، اعضای 
گروه مامایی و دانش��جویان مامایی با 
س��خنرانی آقای دکتر ناجی، ریاست 
محترم دانشکده پرستاری و مامایی، 
آق��ای دکتر عاب��دی معاونت محترم 
علوم پزشکی دانشگاه و خانم دشتی 
مدیر محترم گروه مامایی آغاز گردید 
و س��پس برنامه های متنوعی شامل 
تقلید ص��دا، صندلی داغ، موس��یقی 
س��نتی، کلیپ معرفی گروه مامایی، 
اه��دای ل��وح تقدی��ر ب��ه اس��اتید و 
دانشجویان برتر و قرائت سوگند نامه 

مامایی اجرا گردید. 

لحظه هايی که جاودان شد 
برگزاری جشن دانش آموختگان رشته گیاه پزشکی: 

مرکزتحقیقات وپژوهش پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر حوزه 
معاونت پژوهش��ی دانشگاه در تاریخ 1390/3/19مجوزتاسیس 
و فعالی��ت خود را از س��ازمان مرک��زی دریافت نموده اس��ت 
وتفاه��م نام��ه ای با س��تاد مب��ارزه با م��واد مخدراس��تان به 
منظ��ور فراه��م آوردن زمین��ه ه��ای هم��کاری متقابل علمی 
ب��ا محوری��ت  واجرای��ی(  )پژوهشی،آموزشی،انتش��اراتی،ملی 
پیش��گیری و کنترل س��وء مصرف مواد مخ��درو اعتیاد آور در 
چارچ��وب سیاس��ت دبیرخان��ه ش��ورای هماهنگی مب��ارزه با 
مواد مخدرو ارتباط بیش��تر با دانش��گاههای س��طح استان به 
 منظور شناس��ایی پتانس��یل و توانمندیهای آنه��ا منعقد نموده

 اس��ت.
الزم به ذکر اس��ت تفاهم نامه هایی با دانش��گاه علوم پزش��کی 
اصفهان،دانش��گاه اصفهان،  دانش��گاه پیام نوراصفهان، دانشگاه 
علوم پزشکی کاش��ان، دانشگاه کاش��ان درزمینه انتشار مجله 

وهمکاری علمی واجرایی اقدام نموده اس��ت.
ماموریت مرکز تحقیقات اعتیاد،پیشگیری از اعتیادسوءمصرف 
موادمخدروانجام پژوهش هایی با هدف دستیا بی به شیوه های 
جدی��د درمان معتادین به انواع مواد مخدر وگس��ترش آگاهی 
رس��انی واطالع رسانی در سایت پزوهشکده اعتیاد دانشگاه می 

باش��د.
برخ��ی اهداف کوتاه مدت وبلند مدت پژوهش��کده عبارتند از: 
الف: تهیه سایت اینترنتی با موضوعات مختلف اعتیاد وآشنایی 
ب��ا انواع مواد مخ��در و پیامدهای مصرف آن ک��ه انجام گرفته 
اس��ت. ب:همکاری با دس��تگاههای اجرایی وفرهنگی ورس��انه 
باهدف توس��عه آموزش همگانی وگسترش اطالع رسانی اقشار 
مختلف جامعه در زمینه خطرات پیش رودر مقابل مواد مخدر.

ج:شناسایی پژوهشگران برتر در حوزه )پژوهش و درمان( مواد 
مخ��در.

د:هم��کاری با س��تاد مب��ارزه با م��واد مخدراس��تان در زمینه 
پیش��گیری) اولیه، ثانویه(

ه:انعقاد تفاهم نامه هایی با مراکزتحقیقاتی و س��ایر دانشگاهها.
و: توس��عه مرکز تحقیقات با ایجاد مرک��ز درمان)بازپروری،کار 

درمان��ی(
ز:ایجاد زمینه حمایت مالی از طرح های پژوهش��ی و پایان نامه 

های کارشناس��ی ارش��د و دکتری در زمینه اعتیاد.
ح:برگزاری س��مینارها و کارگاه های آموزشی وتوسعه آموزشی 

و تربی��ت نی��روی متخص��ص در ای��ن زمین��ه.
ط:ایجاد زمینه های همکاری بین المللی با مراکز پژوهش��ی و 
اجرایی،درمانگاه های تخصصی با مشارکت انجمن علمی رازی 

در زمین��ه روان تن��ی.
این واحد دانشگاهی با همکاری شورای هماهنگی وستاد مبارزه 
با مواد مخدراس��تان، در دی ماه سال 1389 اقدام به برگزاری 
کنگره علمی پیش��گیری از اعتیاددر تاالر امیرکبیرس��اختمان 

اداری دانش��گاه نموده اس��ت محورهای همایش  ش��امل: 
ال��ف: روش پیش��گیری از اعتی��اد در محی��ط های آموزش��ی 

)مدارس، دانش��گاه ها(
ب:نقش خانواده در پیش��گیری اولیه اعتیاد.

ج:روش ه��ای پیش��گیری از اعتی��اد در محله ها ب��ا تاکید بر 
CBOS و س��ازمانهای مردم نهاد.

کار  در محی��ط ه��ای  اعتی��اد  از  پیش��گیری  د:روش ه��ای 
)صنعتی،کارگ��ری،اداری، نظام��ی(

ه:نقش رسانه های دیداری،نوشتاری،شنیداری والکترونیک در 
پیش��گیری اولیه از اعتیاد

چهارمین کنگ��ره بین المللی روان تن��ی )ارزیابی و مداخالت 
روانش��ناختی در اخت��الالت روان تن��ی اعتی��اد و اخت��الالت 
ت��االر  1391درمح��ل  س��ال  از26تا28مهرم��اه  تن��ی(  روان 
امی��ر کبیرس��اختمان اندیش��ه ب��ا محوریت:)الف:ارزیابی های 
روان ش��ناختی در اخت��الالت سایکوس��وماتیک ب:مداخالت 
روانش��ناختی در اختالالت روان تنی( توسط گروه روانشناسی 
این واحد دانشگاهی برگزار ومقاالت و کارگاههای متعددی در 

خص��وص اعتی��ا د و پیامده��ای آن ارائ��ه گردی��د.
تعداد دو طرح برون دانش��گاهی توس��ط مج��ری طرح : دکتر 
رضا اس��ماعیلی، معاونت محترم فرهنگی با عنوان:))فرا تحلیل 
پژوهش های انجام ش��ده در حوزه پیشگیری اعتیاد ((در تاریخ 
1390/6/24 و خانم س��میه دهقانی، دانش��جوی کارشناس��ی 
ارش��دتربیت بدنی با عنوان))مقایسه پاسخ بتا آندروفن پس از 
س��ی دقیقه فعالیت بر روی تردمیل در م��ردان معتاد به مواد 
مخدر وغیر معتاد((در تاریخ1389/12/23 ارائه گردیده اس��ت.

تعداد چهار طرح درون دانش��گاهی توس��ط مجری طرح: دکتر 
آرش قدوس��ی با عنوان))بررس��ی فراوانی اس��تعمال دخانیات 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان و ارتباط آن 
تاریخ1390/7/17وطرح  با برخی خصوصیات دموگرافیک((در 
دکت��ر یارمحمدی��ان با عنوان))بررس��ی و مقایس��ه ویژگیهای 
جمعیت ش��ناختی وجایگاه مهار بین نوجوانان و جوانان معتاد 
و غیر معتاد15 تا30 س��اله استانهای اصفهان و........((در تاریخ 
1384/3/19طرح مجدد دکتر یارمحمدیان با عنوان))بررسی و 
مقایسه میزان آگاهی جوانان معتاد وغیر معتاد در مورد عوارض 
اعتی��اد به مواد مخدر در اصفه��ان((در تاریخ 1380/6/3وطرح 
دکتر س��ید حمید آت��ش پور با عنوان ))بررس��ی رابطه عوامل 
خطر آفرین ب��ا اعتیاد، مراجعه کنندگان به مراکز درمان س��ر 

پایی شهر اصفهان((در تاریخ 1384/3/18ارائه گردیده اس��ت.
الزم ب��ه ذکر اس��ت، تع��داد 19پایان نامه در خص��وص اعتیاد 
توس��ط دانشجویان کارشناسی ارش��د ارائه گردیده وتعداد سه 
جلد کتاب باعنوان:روا نشناس��ی اعتیادتوس��ط) دکترمحس��ن 
گل پ��رور ودکتر س��ید حمید آتش پور و دکت��ر اصغر آقائی(و 
کتاب اعتیاد)س��وال های بسیار،پاسخ های اندک( توسط دکتر 
س��ید حمید آتش پور ودکتر غالمرضا ش��ریفی وکتاب دادگاه 
درمان مدار)سیاس��تی جنایی در مقابله با اعتیاد( توسط دکتر 
 آرش قدوس��ی وخانم س��میرا السادات موس��ویان تالیف شده

 اس��ت.

پژوهشکده اعتیاد

برگزاری روز جهانی 
ماما در دانشگاه 
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نام معاون: آقای دکتر مسعود حیدری
اهم فعالیت های سال 1392:

خری��د تجهی��زات مورد نیاز آزمایش��گاه ه��ا و کارگاههای 
موجود در سطح واحد

ارتقاء رایانه های موجود در سطح واحد به جهت تسریع در 
اجرای امور ) از 25 عدد به 130 عدد(

ساخت فضای آموزشی و تکمیل ساختمان اداری مزرعه
تکمیل ساختمان سالن شهید مطهری )ره(

زیر سازی و احداث خیابان روبروی دانشکده علوم انسانی
زیر سازی و احداث خیابان منتهی به درب خروجی دانشگاه

ساخت سوله پایلوت
ساخت و راه اندازی منبع آب به ظرفیت  500/000 لیتری

اجرای سیس��تم آبی��اری قطره ای که ۷0درصدپیش��رفت 
داشته است

ن��رده گذاری دیواره��ای جنبی خوابگاه ب��ه جهت افزایش 
ایمنی دانشجویان عزیز.

تکمی��ل و تجهی��ز س��اختمان پژوهش��کده و دانش��کده 
دندانپزشکی

ساخت و تکمیل و تجهیز ساختمان بسیج دانشجویی
دیوارکشی خیابان منتهی به درب ورودی

تکمی��ل و بازس��ازی ویاله��ای چ��ادگان جه��ت افزایش 
رضایتمندی  اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان خدوم

رنگ آمیزی و زیباس��ازی بخش اعظم دانشکده های علوم 
تربیتی و  کشاورزی

زیباس��ازی میدان اصلی دانشگاه ) ایجاد فضای سبز، ایجاد 
آبنما و...(

بدیهی اس��ت که دس��تاوردهای حاصل��ه،  نتیجه زحمات 
دلس��وزانه و ب��ی دری��غ هم��ه پرس��نل واحد،  ب��ه ویژن 
کارکن��ان خدوم ح��وزه اداری و مالی بوده اس��ت و ضمن 
 تش��کر از تمام��ی کارکن��ان محت��رم،  آرزوی موفقی��ت 
اف��زون در جه��ت نی��ل ب��ه اه��داف عال��ی نظ��ام  روز 
 مق��دس جمهوری اس��المی و س��ازمان از خداون��د منان 

خواستاریم.

)) فضای سبز((
مقدمه:

 یک��ی از عوام��ل مؤث��ر ب��ر ایج��اد ش��ادابی و پویای��ی 
پرس��نل و بالتب��ع افزایش به��ره وری،  پرداختن به مقولۀ 
فض��ای س��بز می باش��د که ش��رح تأثیرات آن ب��ر روحیه 
 اف��راد،  ب��ر هم��گان روش��ن و بی��ان مج��دد،  اطالۀ کالم 

می باشد.
دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان با توجه به گستردگی 
فیزیکی،  نیازمند محیطی شاداب،  سرزنده و در خور شأن 
جامعۀ دانشگاهی می باشد که در این فعالیتهای گسترده و 

ارزنده ای انجام گرفته است.

نام مسئول: آقای مهندس مجید دکترصفایی
اهم فعالیتهای انجام شده در سال 1392:

ساخت مخزن ذخیره آب بتنی.
اجرای فاز اول سیستم آبیاری قطره ای

س��ال ۹2  س��ال بزرگی برای موجودیت و ظهور سازمانی 
 فض��ای س��بز بود ک��ه می ت��وان در ج��دول زی��ر به آن 

اشاره نمود:

جدول عملکرد ایجاد فضای سبز

25 مترمربعسرانه فضای سبز

194 هزارتعداد اصله درخت

31 هزار متر مربعمتراژ چمن کاری

21 هزار متر مربعمتراژ گل کاری

))مدیریت پشتیبانی و تجهیزات((
مقدمه:

خرید و تدارکات یکی از قدیمی ترین فعالیتهای س��ازمانها 
برای دستیابی به هدفهایش��ان است. مقصود از خرید تنها 
برآوردن نیازمندیها نیست،  بلکه هدف از خرید،  دستیابی 
به اقالم مورد نیاز طبق زمانبندی و کیفیت مورد نیاز است. 
اهمیت دیگر فرآیندهای خرید وتدارکات از آنجا ناشی می 
ش��ود که خرید و ت��دارکات در رابطه مس��تمر و دائمی با 
تمای بخشهای دانش��گاه ازجمله امور مالی – اداره انبارها 
– امور اداری،  تولید و تعمیر ونگهداری طراحی – تحقیق،  
توس��عه،  مهندسی و... بوده اس��ت رابطه کاری کم و بیش 
فعالی ب��ا تمام ارکان دانش��گاه دارد. چنی��ن ارتباط هایی 
هنگامی اهمیت خود را بیشتر نمایان خواهد کرد که بدانیم 
بخش خرید و تدارکات نقش رابطه و واس��طه معتبری بین 
ارکان داخلی یک س��ازمان،  با بسیاری از مراکز خارجی از 
س��ازمانی را نیز ایفا می کند. عالوه بر بخشها و فرآیندهای 

گزارش عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی
بخش اول

 حوزه معاونت اداری و مالی به عنوان یکی از مهمترین حوزه های اجرایی در 
دانش��گاه آزاد می باشد که با آغاز مدیریت جناب آقای دکتر مسعود حیدری 
، سعی بر آن شده  تا ضمن تکمیل فعالیت های همکاران قبلی ، با نگاهی نو 
، گام های موثری در جهت تس��ریع در امور اداری و مالی با رعایت ش��أن انس��انی و 

کرامت اس��المی اس��اتید ، کارکنان و دانش��جویان محترم ، برداشته شود که در این 
خصوص ارشادات و رهنمودهای هیأت رئیسه محترم ، باالخص ریاست محترم واحد 
 ، جن��اب آق��ای دکت��ر فروغی ، س��هم به س��زایی در طی این مس��یر مقدس داش��ته 

است.
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بسیاری نیز در سازمانها به وسیله فرایند خرید و تدارکات به 
یکدیگر پیوند می خود.

اهمیت بخش خرید و تدارکات:
ه��دف هر فعالی��ت تج��اری و بازرگانی و س��ازمانهای ارائه 
 ( 5M دهن��ده خدم��ت تنه��ا از طری��ق ترکیب مناس��ب
ماش��ین – نیروی انس��انی – مواد – س��رمایه – مدیریت ( 
ام��کان پذیر اس��ت در نظام س��المت که ماهی��ت آن لزوماً 
ارائه خدمت می باش��د و با س��المت انس��انها س��روکار دارد 
خرید کارآمد تجهیزات پزش��کی و کاالی پزش��کی در ارائه 
 هرچه بهتر خدمات بهداش��تی و درمانی بسیار حائز اهمیت 

است.

نام مدیر:آقای عباسعلی حبیبی
شرح وظایف:

حمای��ت و پش��تیبانی از واحدهای تحت پوش��ش از طریق 
پیگیری مداوم و تهیه تجهیزات و خدمات مورد نیاز

به حداقل رس��اندن زیان های ناش��ی از تغییرات در ساخت 
تجهیزات و هدر رفت موجودی ها در سازمان

تهیه و شناس��ایی و تعیین جایگزین��ی مطمئن برای عرضه 
کاال و خدمات

برقراری روابط مداوم،  مسلوب و سالم با فروشندگان
ایجاد هماهنگی کامل با سایر مجموعه ذیربط

کمک به بهبود و توسعه سیاست و روش هایی که رسیدن به 
اهداف دیگر را با کمترین قیمت میسر می سازد.

خرید عاقالنه – رقابتی
اهم فعالیت های سال 1392:

تهیه پوستر و بنر  جهت برنامه ها و مناسبت های مختلف
فروش دام) گاو نر،  گاو شیری،  بره(

تعمیر تجهیزات اداری شامل پرینتر،  کارتریچ و....
چاپ نشریه مانند نشریه آفتاب، بُشری و....

خرید لوازم و تجهیزات دانش��کده دندانپزش��کی،  دانشکده 
پرستاری،  دانشکده تربیت بدنی 

خرید دس��تگاههای دیتاپروژکتور و متعلقات و نصب آن در 
کلیه کالسهای سطح واحد

عقد قرارداد خرید سیس��تم ایزوکینک دانشکده تربیت بدنی 
و علوم ورزشی با شرکت شوکا زیست

عقد قرارداد و نصب و راه اندازی و کابل و لوله کشی و نصب 
رک یونیت پژوهشکده

خری��د تعدادی دیت��ا پروژکتور س��ونی Dx120 با گارانتی 
معتبر

  Full option قرارداد خرید  دستگاه یونیت ارتودنسی و
خرید دستگاه چراغ هالوژن فارو ایتالیا 

خرید سیس��تم صوت،  ضب��ط تصویر،  پخ��ش تصویر،  نور 

صحنه،  سالن آمفی تئاتر سالن شهید مطهری
عقد ق��رارداد و خرید یکدس��تگاه پانورکس و س��فالومتری 

دیجیتال Vatech جهت بخش رادیولوژی دندانپزشکی 
خرید ملزومات و اقالم مصرفی دانشکده دندانپزشکی

خرید دستگاههای اداری مانند رایانه،  چاپگر،  زیراکس و....
خرید اقالم و مایحتاج آش��پزخانه دانشگاه جهت طبخ غذای 
دانش��جویی )اقالم اصلی مانند گوشت،  مرغ،  برنج،  روغن و 

اقالم فرعی مانند رب،  نخود و....(
خری��د تجهیزات تخصصی و مصرفی 4۷ آزمایش��گاه موجود 

در سطح واحد
تهیه و رزرو بلیط جهت مأموریت استادان و کارکنان

پش��تیبانی در برگزاری همایش هایی مانند،  س��بک زندگی 
امام ص��ادق)ع(،  گزینش،  هفته پژوهش،  ارتقاء س��المت،  

مداحان استان اصفهان و....
پش��تیبانی در برگزاری کارگاهها مانن��د  مدیریت بهره وری 
انجم��ن علمی حس��ابداری،  فرصت بازار و س��رمایه گذاری 

دانش بنیان،  کاربرد قانون مجازات اسالمی و....
پش��تیبانی در برگزاری مناس��بت های مختل��ف مانند،  روز 

پرستار،  روز زن،  روز مرد و....
پش��تیبانی در برگزاری مراسم های مختلف مانند جشن 22 

بهمن،  شهادت،  والدت و ترحیم و....
همکاری با ستاد اسکان نوروزی

پش��تیبانی ویالهای چادگان  اعم از فضای سبز و اقالم مورد 
نیاز داخلی ویالها

)) اداره حسابداری((
مقدمه:

کلیه هزینه های صورت گرفته در سطح واحد پس از بررسی 
و تأیی��د کارشناس��ان مربوطه،  از طریق ادراۀ حس��ابداری،  

پرداخت و یا واریز می گردد.

نام رئیس:خانم بهاره عشاقی
اهم فعالیت های سال 1392:

صدور اسناد مالی )پیش پرداختها – فاکتورها – هزینه ها..- 
دریافت پرداختها و کنترل صندوق ریالی تنظیم تراز وارسال 

به موقع آن به سازمان – دفتر روزنامه دفتر کل 
کنت��رل ونظارت براس��ناد ورعایت س��رفصل ه��ای مالی تا 
حدامکان ) منظور کدینگ های حس��ابداری واصالح آنها در 

سالها
کنترل و نظارت بر پرداخت ها و دریافت های  دانشگاه  ) از 

قبیل همکاری با حوزه های اموزش��ی) کنکور – ثبت نام – 
امتحانات (- پزوهشی ) همایش ها ( -فرهنگی - قراردادهای 

اجاره محل برای اماکن مختلف...
دریاف��ت بخش��نامه های مال��ی ورعایت دس��تورالعمل ها ) 
ارس��ال تراز به موقع – محاسبه س��رانه های جدید ورزشی 

– فرهنگی – پژوهشی..
نظارت و کنترل و همچنین آموزش کارکنان مالی ) مجموعه 
حسابداری: خانم نورشرق – آقای لطیفی – آقای محمدی...  
وتدارکات جه��ت انجام امور محوله ب��ه نحوصحیح ورعایت 

کدینگ و بخشنامه ها 
دریافت 1342نامه به همراه فاکتور جهت اطالع و اقدام الزم 
بس��تن حس��ابهای پایان س��ال طی دس��تور العمل سازمان 

مرکزی ) رعایت چک لیست ارزیابی حسابها (
ارتب��اط و همکاریه��ای الزم با بانک چ��ه داخلی – بیرون از 

دانشگاه 
تهیه و تنظیم جواب نامه های ارس��ال ش��ده و جوابگو ارباب 

رجوع در امورمالی
 صدور اس��ناد )پی��ش پرداخته��ا،  فاکتوره��ا،  هزینه ها و 
 کاره��اي س��اختماني و عمراني که بص��ورت فاکتوري عمل 

مي شود(
کنترل فاکتورها ي خرید و فروش مزرعه 

همکاري با دانش��کده پرستاري و مامایي ) کنترل و محاسبه 
و پرداخ��ت هزینه هاي مرب��وط به کارآموزي دانش��جویان 
رش��ته پرس��تاري و مامایي به دانشکده پرس��تاري و مامایي 
 دانش��کاه عل��وم پزش��کي اصفه��ان وبیمارس��تانهاي طرف 

قرارداد(
همکاري با معاونت دانش��جویي )کنترل حس��اب رستوران و 

خوابگاه دانشجویي (
کنترل حساب قراردادهاي مربوط به مراکز رفاهي دانشجویان 
)بوفه ها،  س��لف س��رویس آزاد،  مراکز زیراکس،  پارکینک 

دانشجویي،  نانوایي و کتابفروشي (
کنترل حسابهاي بانکي و ارسال اطالعات بانکي به منطقه به 

صورت 2روز درهفته
نگهداري اسناد ملکي دانشگاه 

انجام امور مربوط به حسابداری حساب حواله جات و خدمات 
دانشگاه )واریز توسط کتابخانه – مهمانسرا – واحد ترافیک 

و تربیت بدنی و..... (
ص��دورو تنظیم  اس��ناد حس��ابداری مربوط ب��ه خرید کاال 

وروکشها
ایجاد امکان اس��تفاده از دس��تگاه POS  جهت تسهیل در 
امور و ایجاد رفاه جهت دانش��جویان )پزشک معتمد دانشگاه 

– واریز جهت تبلیغات و.... (
 ص��دور اس��ناد مرب��ط ب��ه هزین��ه ه��ای س��رانه ورزش��ی 

دانشجویان

در شماره های آینده ماهنامه نسیم دانشگاه به تدریج گزارش عملکرد 

سایر بخش های تحت پوشش حوزه معاونت اداری و مالی را درج خواهیم 
کرد تا تنها فصلی از تالش های بی دریغ همکاران این حوزه را که پشتیبان 

سایر قسمت ها در همه فعالیت ها هستند معرفی کرده باشیم.

گزارش عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی
بخش اول



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  بیست و دوم
14 اردیبهشت ماه 1393

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

فیبر س��لولز نیز مي تواند در چشم و دستگاه تنفس 
حساس��یت ایجاد کند. در صورت اس��تفاده از فیبر 
سلولز باید از مواد محدود کننده آتش استفاده کرد 
تا در صورت رس��یدن ش��عله به آن, آتش گسترش 

پیدا نکند.
ورقه ه��اي بازتابنده مي توانن��د بازتابهاي خطرناکي 
داشته باشند از این رو باید از چشمها با وسایل ویژه 

محافظت کرد.
پلي استایرن ماده قابل اشتعالي است، از این رو باید 
از ه��ر دو طرف توس��ط مواد مق��اوم به آتش حفظ 

شود.
میعان:

عایق کاري از دو جهت باعث کاهش میعان مي شود:
1. عایق کاري باعث گرم تر ش��دن س��طوح داخلي 
ساختمان مي شود از این رو بخار آب موجود در هوا 

نمي تواند تبدیل به مایع شود.
2. وجود الیه هاي غیر قابل نفوذ در عایق ) آلومینیوم 
یا... ( مانع از رس��یدن بخار به سطوح سرد مي شود. 
نصب این الیه هاي غیر قابل نفوذ در تمام س��قفها و 
نیز دیوارها در مناطقي که دماي متوسط روزانه آنها 

از C °5 باالتر نمي رود الزم است. 

عایقکاري مناسب براي تابستان
ی��ک عایقکاري خوب باید به نحوي باش��د که مانع 
از حبس حرارت در داخل س��اختمان ش��ود نصب 
فویلهاي آلومینیومي در زیر س��قف مي تواند از نفوذ 
حرارت به داخ��ل جلوگیري کند. عایقکاري به این 
ش��یوه بویژه براي جاهایي ک��ه آب و هوایي گرم و 

خشک دارند بسیار مناسب است.
عایقکاري صوتي:

براي جلوگیري از ورود سر و صدا به داخل ساختمان 
مي توان از عایقهاي متراکم تر استفاده کرد.

درزبندي ساختمان 
 نفوذ هواي بیرون به داخل ساختمان یکي از عمده 
ترین دالیل کاهش آس��ایش س��اکنین اس��ت. این 
مشکل در همه ساختمانها، چه نوساز و چه قدیمي، 
میتواند وجود داشته باشد و مصرف سوخت را تا 25 

درصد باال ببرد. 
نفوذ هوا چگونه روي مي دهد؟

نف��وذ هوا به داخل س��اختمان در مواق��ع زیر روي 
مي دهد: 

هنگامي که هواي گرم باال میرود هواي سرد از الي 
درزها وارد س��اختمان میشود و جاي آن را میگیرد. 
وجود س��قفهاي بلن��د و نورگیرها و نی��ز باز بودن 
دودکش ش��ومینه ها میتواند این پدیده را تشدید 

کند.
نیروي باد س��بب میشود که هوا با فشار از البه الي 

درزها وارد ساختمان شود.
بخاریه��ا با س��وزاندن ه��واي داخل س��اختمان و 
فرستادن آن از راه دودکش به بیرون، موجب مکیده 
شدن هواي سرد بیرون به داخل ساختمان میشوند.
هواکش��ها، کانالهاي کول��ر و دریچه هاي تهویه هوا 
که گاهي در ساختمانها نصب مي شوند باعث خروج 
هواي داخل س��اختمان میش��وند، سپس جاي آنرا 

هوایي که از بیرون مي آید مي گیرد.
چگون��ه مي ت��وان محل ه��اي نفوذ ه��وا را 

یافت؟
براي این کار راههاي گوناگوني وجود دارد، از جمله: 
بسیاري از درزها را با نگاه کردن میتوان یافت. براي 
ای��ن کار دور تا دور دره��ا و پنجره ها را خوب نگاه 
کنی��د و به دنبال درزهای��ي بگردید که نور از میان 

آنها پیداست.
هنگامي که باد مي آید خوب گوش کنید و ببینید 

اطراف درها و پنجره ها زوزه میکشد یا نه. 
ببینید در کنار درها و پنجره ها و شومینه، حرکت 
هوا را احس��اس میکنید یا نه. وجود چنین حرکتي 
نش��اندهنده این اس��ت که ه��وا از آن نقط��ه وارد 

ساختمان مي شود.
به حرکت پرده ها توجه کنید.

یک شمع روش��ن یا یک نوار خیلي باریک کاغذي 
را ب��ه محلي که به آن ش��ک داری��د نزدیک کنید. 
درص��ورت لرزش ش��عله ی��ا نوار کاغ��ذي مطمئن 
خواهید ش��د ک��ه در آن قس��مت، هوا ب��ه داخل 
س��اختمان نفوذ مي کند. در استفاده از شمع خیلي 
دق��ت کنید و آنرا به پرده ها یا چیزهاي دیگري که 

به آساني شعله ور مي شوند نزدیک نکنید.
نفوذ هوا، شمشیر دو لبه

 درست اس��ت که نفوذ هوا به داخل ساختمان هم 
هزینه ها را باال مي برد و هم آس��ایش س��اکنین را 
میگی��رد، اما مق��دار کمي از آن ب��راي ایجاد هواي 
سالم در داخل ساختمان ضروري است چراکه باید 
هواي تازه براي تنفس ساکنین به اندازه کافي وجود 
داش��ته باشد و عالوه بر آن آلودگي هاي ایجاد شده 
در داخل س��اختمان مانند دود سیگار، دي اکسید 
کربن، بخارهاي ایجاد ش��ده در آشپزخانه و... نیز از 
محیط زندگي خارج ش��وند. تهویه در خنک کردن 
س��اختمان در تابستان نیز اهمیت زیادي دارد. زیرا 
در بسیاري از مواقع بویژه شبها هواي بیرون از هواي 
داخل خنکتر است. بنابر این راه چاره این است که 
نفوذ هوا به داخل س��اختمان را در کنترل خود در 
آوریم و به هوا فقط در هنگامي که الزم است اجازه 
ورود بدهیم. این کار خیلي س��اده است. ابتدا تمام 
درزها و منافذ غیر قابل کنترل را مس��دود میکنیم 
س��پس به کمک وس��ایلي چون هواکش��هاي قابل 
کنترل، در ها و پنجره هاي بازش��و هوا را در مواقع 

الزم تهویه مي کنیم. 
راه هاي جلوگیري از نفوذ هوا 

درزگیري درها و پنجره ها
فاصل��ه بین در و چهارچوب آن باید کامال درزبندي 
ش��ود. در پنجره ها نیز درز بین قس��مت بازش��و و 

چهارچوب باید گرفته شود.
ب��راي ای��ن کار میت��وان از درزگیر اس��تفاده کرد. 
درزگیرها در انواع مختلفي تولید میش��وند و قیمت 
آنها معموال بس��یار پایین است. ساده ترین نوع این 
درزگیرها که بسیار هم ارزان هستند، از یک الیه ابر 
که بر روي یک نوار چس��ب نصب شده اند تشکیل 
مي ش��وند. عمر ای��ن درزگیرها کوتاه اس��ت و بعد 
از یک یا دو س��ال باید تعویض ش��وند. درزگیرهاي 
مرغوبتري نیز تولید میش��وند که البته قیمتش��ان 
کمي باالتر است، ولي به مراتب بیشتر عمر میکنند. 
نکته مشترک در مورد تمام درزگیرها این است که 
همگي در طي مدت عمرش��ان چندین برابر قیمت 
خود در مصرف س��وخت صرف��ه جویي میکنند. در 

نتیجه استفاده از آنها بسیار مفید است.
درزگیرها انواع دیگري نیز دارند که فعال در کشور ما 
تولید نمیشوند. این درزگیرها متناسب با محلي که 
قرار است نصب شوند اشکال مختلفي دارند. جنس 
این درزگیرها میتواند از ابر، پالس��تیک یا الستیک 

باشد. 
برخي از درزگیرها توسط پیچ به پشت در یا پنجره 

متصل مي شوند.
 این درزگیرها توس��ط چس��بي که در پش��ت خود 

دارند به راحتي دور در یا پنجره نصب مي شوند. 
از درزگیرهاي چس��بدار فقط در جاهایي مي توان 
اس��تفاده کرد که سطوح زیر چس��ب صاف باشد و 

چسب بتواند روي آن بچسبد.
براي گرفتن درزهاي خیلي پهن دور پنجره ها یا درها 
ممکن است به کمک یک نجار یا آهنگر نیاز باشد ولي 

مطمئن باشید این کار به زحمتش مي ارزد.
درزگی��ري درها یا پنج��ره هاي کش��ویي معموال 
مش��کل تر است. براي این کار درزگیرهایي ساخته 
شده اند که بر روي چهارچوب پیچ میشوند و روي 

درزها را میپوشانند. 
اگر میخواهید یک پنجره یا در نو بخرید حتما نوعي 

را انتخاب کنید که درزگیر توسط خود سازنده روي 
آن نصب شده باشد.

نصب فنر بر روي درها 
اگ��ر درهایي ک��ه به هواي آزاد یا ب��ه فضاهاي گرم 
نش��ده )مانند راه پله، انبار و پارکینگ( باز میشوند 
بسته نشوند، به هواي سرد اجازه مي دهند که وارد 
ساختمان شود و به این ترتیب مقدار زیادي حرارت 
را به هدر مي دهند. باید توجه داشت که هدر رفتن 
حرارت یعني باال رفتن هزینه ها و افزایش آلودگي 

محیط زیست.
  فنرهای��ي که به طور خ��ودکار در را مي بندند در 
انواع مختلفي ساخته مي شوند. این فنرها با بستن 

در، مانع از هدر رفتن حرارت مي شوند. 
پر کردن منافذ و شکاف ها 

جاهای��ي که احتمال وجود ش��کاف و منفذ در آنها 
خیلي زیاد است عبارتند از:

  دور چهارچوب درها و پنجره ها
 کانالهاي کولر و اطراف آنها

 اطراف پوشش کف خانه )در خانه هاي ویالیي(
 اطراف لوله هاي آب و گاز و فاضالب

 اط��راف کولر هاي آبي و گازي نصب ش��ده بر روي 
دیوار یا پنجره

 بین دیوارها و اجزاي غیر بنایي مانند اجزاي چوبي 
سقف و...

براي پر کردن ش��کافها و منفذها م��ي توان از گچ 
اس��تفاده کرد. در جاهایي که مستقیما با هواي باز 
در تماس هس��تند یا گچ خوب به آنها نمي چسبد 
مي توان از درزگیرهاي سیلیکوني که در بازار وجود 

دارند استفاده کرد 

درزبن��دي  م��ورد  در  بیش��تر  اطالع��ات 
ساختمان  

نصب هواکش با دریچه خودکار 
هنگام��ي که هواکش خاموش اس��ت، هواي س��رد 
بیرون میتوان��د از بین پره هایش وارد س��اختمان 
شود. براي حل این مش��کل میتوان از هواکشهایي 
اس��تفاده کرد که دریچه اي روي آنها نصب ش��ده 
اس��ت. این دریچه که در حالت عادي بس��ته است 
طوري طراحي میش��ود که با فش��ار باد هواکش یا 
به وس��یله اهرمي که به کلیدبرق متصل اس��ت، باز 

شود. 
نصب دریچه یا درپوش بر دودکشها 

دودکشها همیشه هواي داخل ساختمان را به بیرون 
تخلیه میکنند حتي اگر بخاري روش��ن نباشد و این 
باعث مي ش��ود به همان اندازه هواي سرد از جاهاي 
دیگر وارد س��اختمان ش��ود. چاره کار این است که 
هرگاه به دودکش نیازي نداشتیم آنرا مسدود کنیم. 
دودکش بخاریهاي گازي را به وس��یله یک درپوش 
میتوان بس��ت. این درپوش باید کاماًل اندازه سوراخ 
دودکش باش��د. در ص��ورت لزوم میت��وان مقداري 
پالس��تیک روي س��وراخ دودکش گذاش��ت و بعد 
درپوش را جا زد تا خوب درزگیري ش��ود. همچنین 
مي توان جسمي حجیم از جنس پارچه یا پالستیک 
داخل لوله دودکش قرار داد و آنرا کاماًل مسدود کرد.

 دودک��ش ش��ومینه ه��ا نیز بای��د حتم��ا مجهز به 
دریچه اي قابل کنترل باشند. 

دریچه را در انتهاي دودکش ش��ومینه نیز مي توان 
ن��ب کرد، اما اگ��ر در ابتداي دودکش نصب ش��ود 

کارایي بهتري دارد.
مسدود کردن نورگیرهاي سقفي 

نورگیرهاي س��قفي، هم به خاطر انتقال حرارت از 
شیشه و هم داش��تن پنجره هاي باز و درزها باعث 
اتالف مقدار زیادي انرژي مي ش��وند.اگر در منطقه 
اي سردس��یر زندگي مي کنید توصیه مي شود در 
نورگیر منزل خود پنجره بازش��و نصب نکنبد یا اگر 

وجود دارد هرگز آنرا باز نکنید. 
ب��راي کاهش تلف��ات حرارتي در زمس��تان و ورود 

حرارت در تابس��تان میتوانید به وسیله یک صفحه 
پالس��تیکي ش��فاف دهنه پایین نورگی��ر را کامال 
ببندید. به این ترتیب ضمن کاهش هزینه هاي شما 
در گ��رم کردن یا خنک ک��ردن خانه، نور مورد نیاز 

نیز تامین مي شود.
  

نصب کانال هوا براي بخاریها و آبگرمکن ها 
کار دیگري که مي توان انجام داد این اس��ت که در 
نزدیکي بخاري یا آبگرمکني که داخل س��اختمان 
نصب ش��ده اس��ت، یک کانال نصب کنیم تا هوایي 
که براي سوزاندن س��وخت نیاز دارد را مستقیما از 

محیط بیرون دریافت کند. 
  

مسدود کردن دریچه هاي تهویه هوا 
 در بعض��ي از س��اختمانها ب��ر روي دیوارها دریچه 
هایي براي تهویه هوا نصب میکردند که مس��تقیما 
به بیرون راه داش��ت. این در حالي است که معموال 
نیازي به وجود این دریچه ها نیست و میتوان با گچ 
یا چسباندن پوستر، آنها را مسدود کرد و جلوي هدر 

رفتن حرارت را گرفت. 
هش��دار: در صورتي که خانه خ��ود را با بخاریهاي 
بدون دودکش گرم میکنید، به هیچ وجه این دریچه 

ها را مسدود نکنید.
  

بستن کانالهاي پشت بام 
کانالهایي که بر روي پش��ت بام ق��رار دارند، مانند 
کانالهاي کولر، در زمس��تان میتوانند مقدار زیادي 

حرارت را به هدر دهند. 
هن��گام زمس��تان روي کولر را با پارچ��ه ضخیم یا 
پالستیک بپوشانید. دریچه هاي کولر را هم میتوان 

با پالستیک مسدود کرد.

طراحي هوشمندانه خانه 
هنگام طراحي یک ساختمان جدید،کارهاي زیادي 
هس��ت که میتوان انجام داد تا بدون تحمیل هزینه 
اضاف��ي، نفوذ هوا به داخل س��اختمان و در نتیجه 
مص��رف ان��رژي کم باش��د. برخي از ای��ن کارهاي 

هوشمندانه عبارتند از:
اتاقهایي که باید گرم شوند )اتاقهاي نشیمن، خواب، 
پذیرایي و... ( را میتوان به وسیله یک راهروي در دار 

از محیط بیرون جدا کرد. )قفل هوایي(
با کاشت درخت و گیاهان دیگر در جلوي ساختمان 
یا داخل حیاط، از شدت باد کاسته شده و نفوذ هوا 

کم مي شود.
به جاي درهاي کش��ویي میت��وان از درهاي لوالیي 

استفاده کرد تا از مقدار درزها کاسته شود.
در پایین راه پله ها حتما باید در نصب کرد تا هواي 

بیرون نتواند آزادانه وارد فضاي راه پله شود.
ارتفاع س��قف را نباید بیش از 2/۷ متر گرفت. هرچه 
ارتفاع سقف کمتر باشد مقدار نفوذ هوا کمتر میشود.

تا جای��ي ک��ه ام��کان دارد بین طبق��ات مختلف 
مس��یرهاي باز کمتري تعبیه کنید. منظور از مسیر 

باز، نورگیرها و راه پله ها و نظایر آن است.
  

گرمایش ساختمان
ح��دود ۷1 درص��د مصرف ان��رژي در منازل صرف 
گرمایش مي شود. اگرسیستم گرمایشي متناسب با 
نیازتان را در منزل داشته باشد. منزلتان این قابلیت 
را دارد ک��ه گرم��ا را تا مدت زماني که ش��ما مایل 
هس��تید برایتان نگه دارد. از وس��ایل گرمایشي به 
بهترین نحوه اس��تفاده نمائید. اصاًل مهم نیست که 
منزلت��ان چقدر مس��احت دارد و در چه نوع منزلي 
زندگي مي کنید. نکته اصلي این اس��ت که بتوانید 
بدون اینکه آسایش و شرایط محیطي زندگي خود 
را تغیی��ر دهید در هزینه ه��ا و میزان مصرف انرژي 

کاهش حاصل نمائید. 
ادامه در شماره بعد

قسمت سوم

توسعه و عمران
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مؤسسه)پژوهشکده( ترویج سالمت  

با توجه به اهمیت و کاربرد صحیح طب سلنتی اسلامی ایران 
 بلر آنیم تا خواننلدگان محترم را در این شلماره بلا کم وکیف 

ویژگی های طب سنتی آشنا کنیم.

مختصری از تاریخچه طب سنتی ایران
حکملا و فضلای شلهیر جهانلی همچلون تخت جمشلید،  
فریدون، آسلپیان که بالغ بر7 هزار سلال قبل از میاد مسیح 
می زیسلتند و شلیخ الرئیلس ابوعلی سلینا، زکریلای رازی، 
جرجانلی و صدهلا عالم دیگر کله کمتر کسلی آواز علم طب 

آنلان را شلنیده اسلت بلا روش هلای خلاص خود بله درمان 
دردمنلدان می پرداختنلد وآثار فاخری چون قانلون، الحاوی، 
 ذخیلره خوارزمشلاهی نوشلته سلید اسلماعیل جرجانلی، 
رساله قولنح ابوعلی سینا، کتاب القولنج محمد بن زکریای رازی 
وصدهلا کتب دیگر که قرن ها به عنلوان مهم ترین منابع علم 
درمان و طبابت در سراسر جهان به حساب می آمد، خدمات بی 
نظیری را به بشلریت ارائه کرده اند وموجب مباهات ایرانیان در 

سراسر جهان شده اند.
آرامش وآسایش، سبک زندگی، تنوع غذایی ونگهداری سامت 
به وسیله خوردن و آشامیدن از روش های درمان حکمای ایرانی 

بوده است.
این روش منحصر به فرد، پایه واساس همه درمان های دنیا اعم از 

طب شرقی، یونانی، هندی و طب نوین می باشد.
سلرزمین ایران از نظر تنوع گیاهی جایگاه منحصر به فردی در 

جغرافیای گیاهی جهان دارد.
تعلداد گونه های گیاهی ایران به رقم 8000 می رسلد که از این 
تعلداد حلدود2000 گونه دارویی، عطلری، ادویه ای، آرایشلی 
وبهداشلتی  دارد. مضاف بر اینکه نزدیلک به 1850 گونه از این 

گیاهان مختصرا بومی کشور ایران 
می باشد.

این موسس�ه با ت�اش جهاد گرانه عده ای از نخب�گان در کار تحقیق و پژوهش 
و تولید در احیاء طب س�نتی و گیاهان دارویی در س�ال 1391 تاسیس گردیده 
اس�ت، و پی�رو انعقاد قرارداد مش�ترک بین خیری�ه کارآفری�ن باقرالعلوم )ع( 
و دانش�گاه آزاد اس�امی واح�د اصفهان )خوراس�گان( مرک�ز تحقیقات جهاد 
کشاورزی استان اصفهان، برای تاسیس یک »پژوهشکده تخصصی عام المنفعه 
خیریه ای« با هیات امناء و هیات مدیره ای متش�کل از 50 تن از ش�خصیت های 
خوشنام و خیر شهرمان شامل: علما، فضا، روحانیت معظم، روسای خیریه های 
اصفهان، مدیران دولتی، جانبازان و س�ربازان جبهه و جنگ، روس�ای دانشگاه 
و اس�اتید و دانش�جویان نخبه، کس�به و  تجار، پزش�کان، صاحبان مش�اغل و 
خیری�ن کارآفرین در مراک�ز تولیدی، صنعتی و کش�اورزی و... با هدف حمایت 
و مدیری�ت از ایج�اد چرخه و تش�کیل زنجیره کام�ل بین چهار ح�وزه علم- 
فن�اوری- نوآوری- کارآفرینی در جهت ترویج فرهنگ س�امت با اس�تفاده از 
 داروهای گیاهی، غذای سالم و ارگانیک، گیاهان دارویی، طب سنتی در اصفهان 
راه ان�دازی و فعالیتش را ش�روع کرده اس�ت، خدمات این موسس�ه به صورت 

آموزش، تحقیقات و مشاوره در زمینه های فوق برای استفاده عموم مردم، 
باالخص جوانان نخبه و معتقد، مخترعین و کارآفرینان در س�طح کشور 

می باشد. 
روش اجرایی این خدمات به صورت:

آم�وزش: در زمینه ه�ای گیاهان دارویی، احیاء طب س�نتی )به روش 
استاد- شاگردی و مجازی( 

تحقیقات: در زمینه گیاهان دارویی، داروسازی گیاهی، صنایع تولیدی 
)کاشت، داشت، برداشت، فرآوری( غذای سالم و ارگانیک، استاندارد 

سازی با اخذ مجوزهای الزم. 
مشاوره: در جهت راه اندازی کلینک های کارآفرینی در حوزه صنایع 

تبدیلی، تعامل و مشارکت با شرکت های دانش بنیان، راه اندازی 
مراکز آموزشی در خیریه ها و انجمن های مردمی و فامیلی. 

کارآفرین�ی: راه اندازی مزارع کش�ت و صنعت، گلخانه، 
شرکت های دانش بنیان، مراکز کاریابی. 

اسامی موسسین و اعضای هیئت مدیره 
مهندس سید مسعود میردامادی      حجت االسالم والمسلمین سید احمد میر مرشدی  دکتر احمد علی فروغی ابری   دکتر پیام نجفی  
مهن��دس محمد نصر  دکتر حس��ین زینل��ی    مهندس  عب��اس معمارزاده مهندس عل��ی انصاری   دکت��ر ف��روغ مرتضائ��ی نژاد  

  مهندس سید محمود ابطحی   مهندس جواد آزاد  مجید جانقربان   منصور میردامادی

اسامی عوامل اجرائی
 1- صفرعلی اسکندری، معاون اجرائی و رئیس ستاد مرکزی مؤسسه

  2- محمدرضا بهمن پور، معاون دانش��گاه  و رئیس مجتمع آموزش و فرهنگی 
سما اصفهان، معاون امور آموزش و برنامه ریزی مؤسسه

 3- مهندس سید مسعود میردامادی، قائم مقام مدیر عامل و مدیر کارگروه کارآفرینی
 4- بهنام یوسفیان)حکیم(، عضو شورای آموزش و کارآفرینی 

 5- مهندس عاطفه سبزی، مدیر آموزش اجرایی 

درباره موسسه عام المنفعه ترویج سالمت طب الصادق )ع(

دوره های آموزشی:

)ع(

دوره های آموزشی اجرا شده در سال 1392:
 دوره آموزشی آشنایی با خواص گیاهان دارویی در سطح 2 واحد درسی دانشگاهی

 دوره آموزشی مبانی طب سنتی در سطح 2 واحد درسی دانشگاهی
 دوره آموزش�ی قولن�ج درمانی مقدماتی)چاکرا شناس�ی( در س�طح 2 واحد درس�ی 

دانشگاهی
 دوره آموزشی مبانی طب سنتی در شاهین شهر در سطح 2 واحد درسی دانشگاهی

دوره های آموزشی در حال اجرا)ترم بهاره( در سال 1393 
 دوره آموزشی قولنج درمانی متوسطه

 دوره آموزشی ماساژ درمانی مقدماتی
 دوره دوم آموزشی قولنج درمانی مقدماتی)چاکرا شناسی(

 دوره آموزشی قولنج درمانی پیشرفته
 دوره آموزشی ماساژدرمانی متوسطه

 دوره آموزش آشنائی با خواص گیاهان داروئی
 دوره های آموزشی در شرف اجرا )ثبت نام شده( اجرای سال 1393

 دوره آموزش کاشت، داشت، برداشت گیاهان دارویی
 دوره آموزشی مبانی طب سنتی

برنامه بیش از 50 دوره آموزشی در مؤسسه ترویج سالمت طب الصادق تدوین و آماده اجرا می باشد
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نشریه نسیم دانشگاه از انتشارات روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
 به منظور بهره مندی از مهارت های دانشجویان در 
رش��ته ها و مقاطع مختلف دانش��گاهی اقدام به 

جذب خبرنگار افتخاری کرده است.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی 
از نحوه همکاری می توانند همه روزه در ساعات 
اداری به طبقه چهارم س��اختمان اندیش��ه، اتاق 

400  مراجعه کنند. 

 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 031-35354060-35354089 

 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

 عکاس:  احسان مسیبی،  منصور یقینی
 نسخه الکترونیکی : رامین ساوج

 همکاران این شماره:  سید علیرضا صالحی،  محمد حیدری 

با کمال تأس�ف و تأثر ضایعه درگذشت اخوی عزیزتان را به 
حضور جنابعال�ی و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده از 
پیش�گاه خداوند کریم برای آن زنده یاد رحمت واسعه الهی 
و برای عموم بازماندگان صبر و اجر جزیل مسألت می نمایم.

با کمال تأس�ف و تأثر ضایعه درگذش�ت والده عزیزتان را به 
حضور جنابعال�ی و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده از 
پیش�گاه خداوند کریم برای آن زنده یاد رحمت واسعه الهی 
و برای عموم بازماندگان صبر و اجر جزیل مسألت می نمایم.

همکار ارجمند 
جناب آقای محمد جواد فرهنگ

مدیر محترم حراست دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

همکار گرامی
جناب آقای علی باقری

مدیریت روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه مدیریت روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه

خوش��بختانه با مساعدت و پیگیری ریاس��ت محترم واحد بعنوان عضو ناظر بر 
بخشنامه های دانشگاه آزاد اسالمی  پیشنهادات ارائه شده توسط حوزه معاونت 
دانش��جویی واحد تماماً در بخشنامه جدید صادره اعمال گردید از آن جمله در 
تدوین بخشنامه جدید انتقال و میهمان دانشجویان ، برای اولین بار ماده ای با 
عنوان ماده  )9( به تصویب رسید.همانگونه که مستحضرید خوشبختانه تاکنون 
اعضاء محترم هیات علمی از امتیاز ویژه ای در جهت انتقال و میهمانی همسر و 
فرزندان خود بهره می بردند در حالیکه متاسفانه امتیاز مشابهی برای کارکنان 
وجود نداش��ت . در حال حاضر این امکان صراحتاً در بخشنامه جدید قید شده 

و از نیمسال اول 94-93  قابل اجرا خواهد بود.
الزم به ذکر اس��ت بخشنامه جدید در تاریخ 93/2/10 به امضاء ریاست محترم 
دانش��گاه آزاد اسالمی جناب آقای دکتر حمید میرزاده رسیده ودر 15 ماده به 
واحدهای دانشگاهی سراسر کشور ابالغ  و الزم االجرا می باشد. اینجانب ضمن 
تبریک به پرس��نل خدوم دانشگاه و تشکر ویژه از حسن نظر و مساعدت معاون 

محترم دانشجویی واحد به متن ماده 9 بخشنامه عیناً اشاره می نمایم.
م��اده 9 : )ضوابط انتقال و میهمانی همس��ر و فرزندان کارکنان دانش��گاه آزاد 

اسالمی(
انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان تمام وقت رسمی)قطعی،آزمایشی( 
و قراردادی دانش��گاه آزاد اس��المی به محل س��کونت خانواده در صورت کسب 
حداقل90درص��د نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته ش��ده در واحد مقصد امکان 
پذیر است. ضمناً چنانچه دانشجو 90درصد نمره را احراز ننماید دو ترم میهمان 
خواهد شد که در صورتی که در طول هر ترم  میهمانی خود موفق به گذراندن 

12 واحد درسی با معدل 14 شود میهمانی وی به انتقال تبدیل خواهد شد.
الزم به ذکر اس��ت مرجع رس��یدگی کننده به درخواس��تها واح��د مبدا قبولی 
دانشجو بوده و مدارک مورد نیاز تصویر شناسنامه کارمند و فرزند یا همسر وی 

و حکم کارگزینی فرد کارمند می باشد.

یک عکس، یک خاطره
محصول پیشنهاد سازنده واحد اصفهان

صدور بخشنامه جدید نقل و انتقاالت

بی�ش از 27 س�ال از عم�ر 
اس�المی  آزاد  دانش�گاه 
اصفهان)خوراس�گان(   واحد 
آن  روز  ه�ر  و  گ�ذرد  م�ی 
سرش�ار از خاط�رات ب�ه یاد 
 ماندنی و ارزشمندی است که 
می تواند فرا راه آینده باشد. 
ب�رای تجدی�د آن خاط�رات 
در ه�ر ش�ماره تصاویری از 
وقایع گذش�ته دانش�گاه در 
این بخش به نظر خوانندگان 

عزیز نشریه می رسد.


