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مقام معظم رهبری:

 بدانيد كه بدون تحقيق، بدون نوآوري، بدون ژرف يابي در هيچ مقوله اي انسان 
نمي تواند به هدف هاي واال دست پيدا كند. اگر ژرف يابي و پژوهش نباشد; نتيجه اش 
يك جا ايستادن، در جا زدن و با دنياي پيرامون خود به تدريج بيگانه تر شدن است.

يك ملت، با اقتدار علمى است كه مى تواند سخن خود را به گوش همه  افراد دنيا 
برساند.

با حضور پرفسور سمیعی و دکتر الریجانی

روزی خاطره انگیز برای تاریخ پر افتخار واحد اصفهان

دکتر احمدعلی فروغی ابری
مدیر مسئول

خرداد،ماه خاطره های ماندگار

حماسه  و  حادثه  پر  ماه   ، خرداد 
اسالمی  انقالب  تاریخ  در  ای 
فتح  ماندگار  حماسه  از  است. 
انتخابات  چند  تا  گرفته  خرمشهر 
پرشور که هر یک تجلی کاملی از 
تا  است  بوده  دینی  ساالری  مردم 
حوادث غم انگیز 14 و 15 خرداد 
تاریخی  حافظه  در  هریک  که  ماه 
است.  بوده  گذار  تاثیر  ایران  ملت 
می تواند  هریک  که  روزهایی 
نقطه عطف و یوم اللهی در تاریخ 

معاصر ایران اسالمی باشد.

با  تنها  رویدادها  این  به  اگر 
عنوانی در تقویم زمان بسنده شود 
مغفول  آن  آموزه های  و  ارزش ها 
و  تحلیل  به  اگر  و  می ماند  باقی 
و  ها  عبرت  و  درس ها  بررسی 
از  بپردازیم  یک  هر  دستاوردهای 
سرمایه تجربه های ارزشمندی بهره 

برده ایم.
و  می آید  پیش  که  حادثه ای  هر 
می گذرد تابعی از متغیرهای دوران 
وقوع خود است و به همین دلیل 
ندارد  امکان  متغیرها  همه  چون 
احتمال  شوند  جمع  جایی  در  که 
غیرممکن  به  نزدیک  آن  تکرار 
رویدادی  وقتی  بنابراین  است. 
پیام  حامل  و  می افتد  اتفاق  یکبار 
ها و تبعاتی می شود و البته هزینه 
های کم و بیش قابل توجهی را نیز 
برای کشور و ملت در بردارد. الزم 
و  هنگام  به  ای  استفاده  که  است 

مناسب از آن به عمل آید.

در مراسم معارفه رئیس سیاستگذاری سازمان سما در 
استان اصفهان صورت گرفت:

تقدیر حجت االسالم دکتر قلی زاده رئیس 
سازمان سما دانشگاه آزاد اسالمی از 

زحمات دکتر فروغی

در روز جانباز و با نثار گل انجام شد:

تقدیر استادان و کارکنان واحد اصفهان از جانبازان 
دوران دفاع مقدس

همزمان با سالروز والدت قمر بنی هاشم)ع( و روز جانباز جمعی از کارکنان و استادان دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با حضور در آسایشگاه جانبازان شهید مطهری، با نثار گل 

و هدیه از جانبازان هشت سال دوران دفاع مقدس تجلیل نمودند.  

 برداشت از اراضی زراعی دانشگاه و عرضه مازاد 
محصول گندم و جو تولیدی در بازار

اشعار حضرت امام)ره( از جنبه غنای 
علمی و مباحث عرفانی دارای ارزش و اعتباری 

فوق العاده اند.

بازدید هیئت رئیسه شهرک علمی تحقیقاتی
از واحد اصفهان

5 صفحه 6 صفحه 3 صفحه

9-8 صفحه
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همزمان با هفته محیط زیست بزرگترین منبع بتنی ذخیره آب با حضور فروغی ابری و 
اعضای هیأت رئیسه، در واحد اصفهان)خوراسگان( مورد بهره برداری قرار گرفت.

فروغی ابری در آیین بهره برداری از این منبع بتنی گفت: رشد اقتصادی باید همه جانبه 
باشد یکی از مهم ترین ابعاد رشد پایدار در اقتصاد توجه به محیط زیست و فضای سبز 

است.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان اظهار داشت: این منبع ذخیره آب با ظرفیت 
500000 لیتر، ذخیره قابل اطمینانی است که قادر خواهد بود در مواقع بحرانی که به هر 
دلیلی آب شهر و بالتبع آب دانشگاه قطع شود، تا 10 روز آب شرب و آب فضای سبز 

دانشگاه را تامین کند.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون  حیدری  مسعود  مراسم  این  در 
اصفهان)خوراسگان(، گفت: ساخت منبع 500000 لیتری آب برای این واحد دانشگاهی 
با توجه به وسعت فضای سبز دانشگاه، از اقدامات ضروری، حیاتی و مورد نیاز بود زیرا 
در شرایط کمبود آب و عدم امکان حفر چاه جدید و نیز پایین رفتن سطح آب چاههای 
را  آبی های موجود  تواند کم  منبع می  این  متر،  از 300  بیش  تا عمق  دانشگاه  موجود 

بخوبی جبران کند.
وی افزود: به رغم آنکه از دو سال گذشته تاکنون بیش از 70 درصد فضای سبز دانشگاه 
بصورت مکانیزه و قطره ای آبیاری می شود، اما در حال حاضر و بویژه در روزهای گرم 
سال، دانشگاه روزانه بین 40 تا 50 تانکر بزرگ آب بمنظور آبیاری فضای سبز خریداری 
می کند و این میزان خرید آب روزانه هزینه ای بالغ بر 3 تا 4 میلیون تومان برای دانشگاه 

در بر دارد که با احداث این مخزن و تجمیع آب اندک موجود دانشگاه در این مخزن، 
بصورت ذخیره سازی 24 ساعته، ضمن تأمین آب مورد نیاز دانشگاه، بطور میانگین 
ساالنه بالغ بر 4/000/000/000 ریال در منابع مالی دانشگاه صرفه جویی خواهد شد.
سطح  در  حجم  و  نوع  لحاظ  به  که  ـ  مخزن  این  ساخت  داشت:  اظهار  حیدری 
واحدهای دانشگاهی استان نمونه ندارد ـ در اواخر اسفند ماه سال گذشته، حسب 
دستور ریاست واحد در مرتفع ترین نقطه واحد، آغاز شد و ظرف 2 ماه یعنی یک 
ماه زودتر از زمان بندی، با هزینه ای در حدود 140 میلیون تومان به اتمام رسید و 

امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.
همچنین در این مراسم مهندس سلیمانی پیمانکار سازنده مخزن با اظهاراتی ضمن 
زیادی  ادارات  و  ها  سازمان  با  تاکنون  من  گفت:  اصفهان  واحد  ریاست  از  تشکر 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  کار  بگویم  توانم  می  جرات  به  اما  ام  کرده  کار 
اصفهان)خوراسگان( بدلیل تعهد و همکاری میان بخش های مختلف این دانشگاه 

برای من بسیار شیرین و آموزنده بود و باعث تسریع اجرای پروژه شد.
در پایان، فروغی ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، با ابراز 
قدردانی از زحمات همه بخشهای دخیل در احداث این مخزن بویژه حوزه معاونت 
عمرانی و حوزه معاونت اداری و مالی، با اهداء لوح از زحمات مهندس کریمی ناظر 

فنی دانشگاه در اجرای پروژه و مهندس سلیمانی پیمانکار مجری تقدیر نمود.

همزمان با هفته محیط زیست صورت گرفت:
بهره برداری از بزرگترین منبع بتنی ذخیره آب در واحد اصفهان

      سمینار علمی فرهنگی باموضوع »بررسی چالش های اینترنتی در زندگی دانشجوئی« در دانشکده علوم تربیتی با حضور استادان و دانشجویان از طرف معاونت فرهنگی 
وکانون تعامل خانواده با دانشگاه برگزارگردید.

در این جلسه پس از تالوت قرآن کریم و خیر مقدم توسط رضا اسماعیلی معاونت فرهنگی دانشگاه سرهنگ مرتضوی رییس پلیس فتای فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان 
پیرامون موضوع ایراد سخن نموده و در ادامه برنامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار و به سواالت مطرح شده توسط کارشناس برنامه پاسخ های الزم ارائه گردید.     

     

معاونت فرهنگی برگزار نمود:

سمینار علمی فرهنگی
بررسی چالش های اینترنتی درزندگی دانشجوئی 

اشعار حضرت امام)ره( در حوزه ادبیات عرفانی قرار می گیرند و 
از جنبه غنای علمی و مباحث عرفانی دارای ارزش و اعتباری فوق 

العاده اند.

دیدگاه امام درباره عرفان و شاخه های آن و سپس 
پرداخته  عرفانی  اصطالحات  شرح  تبیین  سیر  به 
و در ادامه به بررسی یکصد و دو اصالح عرفانی 
در شعر امام به طور جداگانه و به ترتیب جروف 
الفبا اختصاص یافته است. بخش چهارم نخست به 
علوم بالغی و چگونگی پیدایش آن پرداخته شده 
و در ادامه به تعاریفی درباره صورخیال و عوامل 
یافته و در نهایت  موثر در آفرینش آن اختصاص 
مورد  امام  شعر  در  صورخیالی  ایجاز  صورت  به 
بررسی قرارگرفته و در هر مورد )تشبیه، استعاره، 
مجاز، تشخیص، کنایه( چندین شاهد مثال از شعر 

امام آمده است.

زیبایی شناسی شعر امام خمینی         

پژوهشگر: حمیدرضا خان محمدی      

ادبیات  و  زبان  تحصیل:  محل  و  مقطع  رشته، 
فارسی، کارشناسی ارشد/ 1385، دانشگاه  اراک

استاد راهنما و استاد مشاور: امین رحیمی، محسن 
ذوالفقاری            

چکیده: در  این پروژه به بررسی سروده های امام 
پرداخته  بیان  و  معنوی  لفظی،  بدیع  در سه سطح 
که  است  بوده  صورت  بدین  کار  روش  است. 
نخست تعریفی جامع از هر آرایه با توجه به کتب 
معتبر معانی و بیان ارائه شده، سپس شواهدی از 
بهترین نمونه های شعری استخراج و به تجزیه و 

تحلیل زیبایی شناسانه آنها اقدام شده است.

تاثـیر امام خمینی بر شعر معاصر عرب

پژوهشگر: سید غنی نظری خانقاه       

عرب،  ادبیات  و  زبان  تحصیل:  محل  و  مقطع  رشته، 
تهران،  اسالمی  آزاد  دانشگاه    ،1382 ارشد/  کارشناسی 

واحد علوم و تحقیقات

محمود  زندی،  هوشنگ  مشاور:  استاد  و  راهنما  استاد 
شکسب

و  برجسته  های  از شخصیت  یکی  خمینی  امام  چکیده: 
اندیشمندان  بین تمامی رهبران و  ممتاز عصر حاضر در 
دنیا در طول جندین دهه گذشته می باشد و جهان چنین 
شخصیت بی  نظیری چون او را در عصر کنونی بخود 
ندیده است. هم او بود که با انقالب عظیم اسالمی اش 
عزت و عظمت و دیرینه رابه اسالم برگرداند. و از این 
رو زندگی ایشان همیشه راه اعتالی اسالم، جهاد درراه 
خدا،  احیای ارزشهای دینی و مبارزه علیه استعمارگران 
حیات  دوران  در  چه  خمینی  امام  گذشت.  مستکبران  و 
خویش و چه در بعد از ارتحال ملکوتی شان تأثیری بس 
شگرف در ادبیات معاصر عرب بجای گذاشتند و شاعران 
زیادی در مدح و رثای امام شعرها سرودند و در آن به بیان 
ما فی الضمیر و عواطف پاک قلبی با بهره گیری از قریحه 
متفاوت  های  قالب  در  تازه  های  آفرین  مضمون  و  ها 
شعری پرداختند وهمچنین تاثیر اندیشه های متعالی امام 
خمینی در اشعار شاعران معاصر عرب کاماًل مشهود می 
باشد. این تحقیق تالشی است در جهت انعکاس اشعاری 
از شاعران در جهت تبین میزان تاثیر زندگی، انقالب و 
ارتحال امام خمینی برجوامع عرب بخصوص شاعران آن 
منطقه که از البه الی اشعاری بی شمار گردآوری و سپس 

گلچین و توضیح داده شده است.

ب ازت اب زن دگی و ان دیش ه ه ای ام ام خ مینی)ره( در 
آین ه  ش ع ر م ع اص ر )ب ا ت اکید ب ر ده ش اع ر ب رج س ت ه(         

پژوهشگر: اب راهیمی ش ه رآب اد، رقیه     

ف ارسی،  ادبیات   و  زب ان   تحصیل:  محل  و  مقطع  رشته، 
کارشناسی ارشد/ 138۶، دان ش گ اه  ق م

ع لیرض ا  یوس فی،  م ح م درض ا  مشاور:  استاد  و  راهنما  استاد 
ح ج ازی      

و  زندگی  بازتاب  بررسی  رساله  این  موضوع  چکیده: 
اندیشه های امام خمینی)س( در آینه شعر معاصراست با 
مهرداد  پور،  امین  قیصر  برجسته:  ده شاعر  اشعار  بر  تکیه 
صفارزاده،  طاهره  حمیدسبزواری،  راکمی،  فاطمه  اوستا، 
عباس  مردانی،  محمدعلی  کاشانی،  سپیده  قزوه،  علیرضا 
مشفق کاشانی و علی معلم. در این پژوهش محقق به دنبال 
دستیابی به این مسائل است که تةثیر امام واندیشه های او 
بر شعر معاصر تا چه حد می تواند باشد و شاعران در چه 
زمینه هایی به وصف امام و تصویر آفرینی از او و انقالبش 
چه  خد  مقاصد  بیان  برای  شاعران  همچنین  اند  پرداخته 
تعابیر وتصاویری در این زمینه خلق کرده اند. تصاویری که 
آنها آفریده اند تا چه حد قبل از این دوران درشعر فارسی 
تصاویر  تا  است  درصدد  محقق  نیز  و  است  داشته  رواج 
و تعابیری را که شاعران فقطمخصوص امام و نهضت او 
آفریده اند بیابد، بازتاب شخصیت امام را در شعر بیان کند 
و اینکه شاعران بر چه بعدی از شخصیت او در دورانهای 
مختلف تکیه کرده اند. برای بررسی بهتر، زندگی امام به سه 
دورة قبل از پیروزی، بعد از پیروزی و دوران بعد از رحلت 
تقسیم شد و هر دوره به طور جداگانه مورد بررسی قرار 
گرفت و مشخص شد تأثیر امام بر شعر معاصر در هر دوره 
تفاوت هایی با دو دوره دیگر دارد. و در هر دوره شاعران 
بر جنبه ای از ویژگی های او تأکید بیشتری دارند. مثال در 
دوره اول بر شجاعت او و در دوره دوم بر حماسه آفرینی 
و رهبری حکیمانه او و در دوره سوم بر عرفان او تأکید 
می شود. صور خیال و تصاویر به کار رفته و در سه دوره 
نیز متفاوت است البته برخی از تصاویر و تعابیر نیز در سه 

دوره به صورت یکسان بکار رفته است.

در  صورخیال  و  عرفانی  مضامین  بررسی 
شعر امام خمینی)ره(      

پژوهشگر: احمد  جعفرزاده یزدی       

فارسی،  ادبیات  و  زبان  تحصیل:  محل  و  مقطع  رشته، 
واحد  اسالمی،  آزاد  دانشگاه   ،1383 ارشد/  کارشناسی 

سبزوار

سیدمحمد  کرابی،  احمد  مشاور:  استاد  و  راهنما  استاد 
علوی مقدم        

چکیده: در طول تاریخ و نیز در اعصار گوناگون شخصیت 
تشیع  دنیای  و  اسالم  فرزانگان جهان  و  عالمان  از  هایی 
از  که  پرداخته  پرتوافشانی  به  درخشان  ستارگانی  چون 
زمره این نوادر بلکه سرآمد تمامی آن بزرگان که توانست 
در تأسی و اقتداء به خاتم رسوالن و خاندان مطهرش بر 
همگان سبقت و پیشی گیرد و خود اسوه و الگوی تشنگان 
حق و جویندگان زالل حقیقت و سالکان طریق تزکیه و 
تهذیب گردد. حضرت امام خمینی است امامی که تنها به 
حق فکر کرد و مالکی جز ادای تکلیف الهی برگفتارش 
ترسید.  نمی  واحد  خداوند  جز  احدی  واز  نبود  حاکم 
و  بس سخت  کاری  امام خمینی  عرفان  از  گفتن  سخن 
طاقت فرساست. یکی از الطاف و توجهات حضرت امام 
حق تعالی به جامعه مان این بود که سمبل و نمونه بارز 
عرفان علمی و عملی، یعنی حضرت امام را از نزدیک دید 
واوامر و نواهی حکیمانه او را که سرآمد عارفان و سالکان 
الی اهلل بود به گوش جان شنید آن استاد درد آشنای سیر 
ترسیم شخصیت  اضداد.  جامع   تعبیری  به  و  سلوک  و 
عرفانی او را از سوی ما گرفتاران تمایالت دنیوی و دربند 
تعلقات مادی گام نهادن موجودی حقیر و کوچک در پهنه 
ی دریایی بیکران و عظیم است. بالجمله در این نوشتار 
که  خمینی  امام  وجود  بزرگی  و  عظمت   به  عنایت  با 
همچون کوهی است که قله رفیعش سر بر آستان حق می 
ساید و از فیض الهی سیراب گشته و فکر قاصر و اندیشه 
ناتوان ما را یارای دسترسی به کماالت ایشان و نفوذ در 
ژرفای وجودشان نیست کوشش بر آن است که از دریای 
معرفتش با قلم شکسته و در قالب  الفاظ آغشته به کاستی 
روح تشنه خود را سیراب کرده و قطره ای از این دریای 
بیکران را چشیده باشیم. باهمه این ناتوانیها و اعتراف به 
عجز و ضعف چون دل از مهرش و گوش از طنین گفتار 
نمی  خالی  وی  با صالبت  رفتار  از  چشم  و  او  دلنشین 
گردد. برخود الزم دیدم در سیره عرفان امام سیر نمایم تا 
هم خود به فیض دست یابم و عطش جانسوز خویش را 
با جرعه هایی از چشمه وجود با برکتش التیام بخشم و 
نیز این تالش ناچیز اما آمیخته با عشق ارمغانی آموزنده 
عرفان  تعریف  به  اول  بخش  باشد.  پژوهان  دانش  برای 
از نظر لفظ و معنا ودر ادامه بر ترسیم شخصیت عارف 
های  جنبه  از  عرفان  بررسی  و  ادب  بزرگان  دیدگاه  از 
مختلف در دو شاخه مثبت و منفی اختصاص یافته است. 
بخش دوم در بردارنده زندگینامه امام و آثار مکتوب آن 
باشد و سعی شده حوادث  اجمال می  به طور  حضرت 
مهم انقالب به طور ایجاز در آن گنجانده شود به طوری 
که جنبه نگارش تاریخ به خود نگیرد و از طرفی خواننده 
با امام و رهبری انقالب توسط ایشان آشنا شود و در آن 
معرفی شخصیت علمی فرهنگی امام مد نظر بوده است. 
این رساله است نخست  بخش سوم که مهمترین بخش 

فرهنگ و اندیشه گـــزارشی از فعالیت اداره امور 
قراردادها در سال 1392 

از زبان طهمورث نصراللهی
حسابدار امور مالی دانشگاه

اهم فعالیتها:

1- تحویل گرفتن ضمانت نامه های بانکی و چک های  
کمیسیون  از  مناقصه،  در  شرکت  ضمانت   به  مربوط 
معامالت دانشگاه و نگهداری و بررسی و تحویل آنها به 
شرکت کنندگان در مناقصه ها، با توجه قوانین و مقررات 

مربوطه.
انجام  قراردادها،  متن  پیشنویس  ویرایش  و  بررسی   -2
تغییرات الزم، بررسی و هماهنگی آیتم های مالی آن با 
های  نامه  آیین  و  معامالت  کمیسیون  های  صورتجلسه 
تایید  و  مربوطه  مقررات  و  پیمان  عمومی  شرایط  مالی، 

قرارداد.
3- نگهداری ضمانت نامه های حسن اجرای تعهدات، 
به  مربوط  الضمان،  وجه  کسور  و  پرداخت،  پیش 
زمان،  مدت  تمدید  همچنین،  دانشگاه،  قراردادهای 
و  قوانین  به  توجه  با  آنها  مبالغ  کسر  و  اضافه  استرداد، 

مقررات مربوطه
آگهی  درج  بابت  ها  روزنامه  وجه  در  4- صدور چک 

های  شرکت در مناقصه.
ارائه  ی  قرارها  وضعیت  صورت  مربوط  محاسبات   -5
محترم  معاونت  تأیید  از  پس  مربوطه،  حوزه  از  شده، 
ذیحساب  و  مالی  امور  محترم  کل  مدیر  و  مالی،  اداری 
دانشگاه، زدن سند حسابداری آن و صدور چک های، 
پیمانکار، مالیات، حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده و 
کسر کسورات الزم از قبیل مبلغ درج آگهی مناقصه در 

روزنامه ها و مبلغ حسن انجام کار.
6- محاسبه مبلغ مالیات هر قرارداد با توجه به پیشرفت 
کار و ارائه صورت وضعیت های تأیید شده آن، صدور 
چک در وجه اداره امور مالیاتی، ارسال آن به همراه نامه 
و  مالیاتی  رسید  دریافت  اداره،  این  توسط  شده  تایپ 

بایگانی آن در سند حسابداری و پرونده قرارداد.
7- محاسبه مبلغ حق بیمه هر قرارداد با توجه به پیشرفت 
کار و ارائه صورت وضعیت های تأیید شده آن، صدور 
به  آن  ارسال  اجتماعی،   تأمین  سازمان  وجه  در  چک 
رسید  دریافت  اداره،  این  توسط  شده  تایپ  نامه  همراه 

بیمه و بایگانی آن در سند حسابداری و پرونده قرارداد.
8- مکاتبه با سازمان تأمین اجتماعی پس از اتمام قرارداد، 
و  بیمه   حساب  مفاصا  دریافت  آن،  مستندات  ارسال 

بایگانی آن در سند حسابداری و پرونده قرارداد.
9- پرونده سازی و کپی گرفتن و بایگانی کلیه سند های 
صادر شده  صورت وضعیت ها و اسناد مثبته الحاق شده 
قرارداد  پرونده  در  آنها  نگهداری  و  حسابداری  سند  به 

مربوطه.
10- آزاد سازی مبلغ حسن انجام کار هر قرارد، با توجه 
به شرایط زمانی درج شده در متن قرارداد، پس از تأیید 

های الزم.
سازمان  مالیاتی،  امور  اداره  با  الزم  مکاتبات  انجام   -11
نامه ها و  به کلیه  پاسخگویی  بانکها و  اجتماعی،  تأمین 

استعالم های  مالیاتی و بیمه ایی. 

اطالعات و آمار:

تسویه  از  )قبل  فعلی،  جریان  در  قراردادهای  کل  تعداد 
حساب کامل( : 74 عدد.

از  )قبل  ساختمانی،  فعلی  جریان  در  قراردادهای  تعداد 
تسویه حساب کامل( : 45 

تعداد کل قراردادهای در جریان فعلی متفرقه، ) قبل از 
تسویه حساب کامل( : 29 

تعداد کل سند های صادر شده توسط این اداره در سال 
 373 :1392

اداره در سال  این  تعداد کل چکهای صادر شده توسط 
 731 :1392

تعداد چکهای صادر شده در وجه پیمانکاران توسط این 
اداره در سال 1392: 327 

مالیاتی  امور  اداره  وجه  در  شده  صادر  چکهای  تعداد 
توسط این اداره در سال 1392: 211 

تأمین  سازمان  وجه  در  شده  صادر  چکهای  تعداد   
اجتماعی توسط این اداره در سال 1392: 148 

تعداد چکهای صادر شده در وجه پیمانکاران جهت واریز 
به اداره مالیات بر ارزش افزوده توسط این اداره در سال 

 88 :1392
93/02/01 

     

به بهانه سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
شعر و عرفان امام از نگاه پژوهشگران
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 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  بیست و سوم
 خرداد  و تیر ماه 1393

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  بیست و سوم
5 خرداد و تیر  ماه 1393 4

نخبگان ، افزایش رفاه کارکنان ودانشجویان وهمچنین افزایش حقوق اعضاء هیات 

آموزشی  روند  از  انتقاد  با  وی  برشمرد.  سازمان  اصلی  سیاستهای  از  نیز  را  علمی 

درکشور بیان داشت: سال هاست در گیر ودار تغییر نظام های آموزشی هستیم.عده 

دارند.غافل  اعتقاد  تربیت مدیر  به  دانندچون  را غلط می  پیوسته  ای دوره کاردانی 

تکنسین  پرورش  بایدبه  این هستیم که چرخ صنعت بچرخد  دنبال  اگربه  اینکه  از 

بپردازیم.باید درمسائل آموزش وپرورش کشورهای توسعه یافته دقت کنیم که چقدر 

در پرورش تکنسین کوشا بوده اند.

است  تربیت  ی  درمسأله  مهم  موضوعی  گذاری  هدف  اینکه  به  اشاره  با  ایشان 

افزود:هدف،یک مسأله ی هوشمند است.تقید،تعهد وحرکت سه اصل محوری مورد 

اشاره ریاست سازمان سما برای رسیدن به هدف بود.

خواهان  ما  داد:اگر  وادامه  دانسته  پیشرفت  سبب  را  پژوهش  زاده  دکترقلی 

اتفاق در  کنیم.این  باید پژوهش  باشیم  بوده وبخواهیم آسایش داشته  پیشرفت 

دنیا افتاده است وماخیلی فاصله داریم.دربرخی عرصه ها بسیار پیش رفته ایم اما 

درحوزه جمعی اینگونه نیست.در این حوزه نظرات خیلی زود تغییرکرده و راه 

ها دگرگون می شوند.باتغییر در مدیریت بسیاری از راه ها که سالها پخته شده 

بود ازبین می رود.نمونه آن، حذف کاردانی پیوسته در سیستم اخیر بود.

ایشان خواست عمومی یک کشور را سبب جاری شدن اراده خداوند دانسته و 

همکاران را به حرکت عاشقانه،باور وبرنامه ریزی در مسیرپیش رو توصیه کرد.

امری  به صافی  را  درپایان سپردن سکان شورای سیاستگذاری سمای اصفهان 

مهم در این استان خواندند و ابراز امیدواری کردند با مشارکت دوستان شاهد 

تحوالت خوب وشگرفی در این استان خواهیم بود.

این  در  رئیس سازمان سما  قلی زاده  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
دانشگاهی  واحد  ریاست  فروغی  دکتر  زحمات  از  تقدیر  با  مراسم 
وهمچنین مجموعه سما اصفهان اذعان داشتند : نیروی پیش برنده دانشگاه 
آزاد اسالمی عشق، باور، برنامه ریزی ، هدف گذاری دقیق وفنون ارتباطات می 

با اشاره به مسائلی همچون شفافیت و صرف نظر از عالیق  باشد همچنین وی 

شخصی و همچنین سرعت عمل در انجام کارها ، تبدیل دانش به فناوری وثروت 

همچنین گسترش مسائل IT وتوجه جدی به پژوهش محوری ومهارت پروری 

این اصول را از جمله اصول اساسی سازمان سما دانسته و افزودند توسعه فرهنگی 

به عنوان یک اصل زیربنایی سرلوحه فعالیتهای سازمان سما است واین سازمان 

توانایی این را دارد که دراین زمینه نقش شایسته ای را در جامعه ایفا نماید معاون 

، جذب  مدارس  در  ورزش  توسعه  خود  بیانات  ادامه  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

در مراسم معارفه رئیس شورای سیاستگذاری سازمان سما در استان اصفهان صورت گرفت:

تقدیر حجت االسالم دکتر قلی زاده رئیس سازمان 
سما از زحمات دکتر فروغی

این مراسم با حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر 
قلی زاده معاون  دانشگاه آزاد اسالمی و رییس سازمان 
مدیریت  اجاق  المسلمین  و  االسالم  حجت  سما، 
حراست  محترم  مدیر  شهریاری   ، سازمان  بازرسی 
سازمان سما ، فرخ پور دبیر کمیته انتصابات سازمان 
سما، دکتر فروغی ابری  رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
کل  مدیر  قائدی ها   خوراسگان(،  اصفهان)  واحد 
آموزش و پرورش استان اصفهان ، روسای واحدهای 
استان  سما  معاونین  استان،  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
هوانیروز  رزمی  چهارم  پایگاه  فرماندهی  اصفهان، 
اصفهان، مدیران سازمان سما، معاونین، مدیران کل و 
روسای دانشکده های واحد اصفهان ) خوراسگان ( 

و جمعی از  مقامات استانی برگزار شد.
 در ابتدای جلسه بهمن پور معاون  دانشگاه و رئیس 
)خوراسگان(  اصفهان  سما  آموزشی  فرهنگی  مرکز 
بیان  به  مدعوین  کلیه  به  مقدم  خیر  عرض  ضمن 
گزارش  ارائه  و   اصفهان  سما  مجموعه  از  گزارشی 
خود  وقفه  بی  تالش  سال  ازیازده  مختصری 

وهمکارانش پرداخت.
قدم  گذاری  سیاست  کرد:شورای  نشان  خاطر  وی 
انشااهلل  که  نمود  امیدواری  واظهار  است  مبارکی 

اقدامات این شورا در ادامه اثربخش خواهد بود.

فناوری  به  دانش  تبدیل   ، کارها  انجام  در  عمل 
IT وتوجه جدی  وثروت همچنین گسترش مسائل 
را  اصول  این  پروری  ومهارت  محوری  پژوهش  به 
از جمله اصول اساسی سازمان سما دانسته و افزود 
توسعه فرهنگی به عنوان یک اصل زیربنایی سرلوحه 
فعالیتهای سازمان سما است واین سازمان توانایی این 
را دارد که دراین زمینه نقش شایسته ای را در جامعه 
ایفا نماید معاون دانشگاه آزاد اسالمی در ادامه بیانات 
 ، نخبگان  جذب   ، مدارس  در  ورزش  توسعه  خود 
افزایش رفاه کارکنان ودانشجویان وهمچنین افزایش 
حقوق اعضاء هیات علمی را نیز از سیاستهای اصلی 
شورای  سکان  سپردن  درپایان  و  برشمرده  سازمان 
سیاستگذاری سمای اصفهان را به آقای صافی امری 
با  کرد  امیدواری  ابراز  و  خواند  استان  این  در  مهم 
مشارکت دوستان شاهد تحوالت خوب وشگرفی در 

این استان خواهیم بود.

با   را  خود  سخنان  دستجردی  صافی  مراسم  این  در 
تشکر از حسن ظن جامعه تعلیم و تربیت به ایشان 

اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی  دکتر  سپس 
اذعان کنیم نظام آموزشی  باید  اینکه  بیان  با  اصفهان 
نشان  دارد؛خاطر  درازی  راه  مطلوب  کیفیت  تا  ما 
باید  و  نداریم  سختی  راه  کیفیت  افزایش  برای  کرد 
دانش آموزان ودانشجویان را به تفکر واداریم.ریاست 
دانشگاه  آزاد اسالمی اصفهان ضعف آموزشی را با 
دانست. قابل حل  وارزیابی مستمر  ها  کارگاه  ایجاد 
سمیعی  پروفسور  حضور  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
زاده  قلی  دکتر  وحضور  درصبح  خارجی  ومیهمانان 
درعصرامروز 27 خرداد را اتفاقی مبارک در دانشگاه 

آزاد اسالمی اصفهان دانست .
قلی زاده  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت  سپس 
رئیس سازمان سما در این مراسم با تقدیر از زحمات 
وهمچنین  دانشگاهی  واحد  ریاست  فروغی  دکتر 
پیش  نیروی   : داشتند  اذعان  اصفهان  سما  مجموعه 
برنده دانشگاه آزاد اسالمی عشق، باور، برنامه ریزی 
باشد  می  ارتباطات  وفنون  دقیق  گذاری  هدف   ،
شفافیت  همچون  مسائلی  به  اشاره  با  وی  همچنین 
و صرف نظر از عالیق شخصی و همچنین سرعت 

آغاز نمود و عنوان کرد : 
تدبیر اندیشمندانه و آینده نگر آیت اهلل هاشمی و در 
امام )ره(و  راستای این تدبیر حمایت های حضرت 
دانشگاه  مجموعه  اعتالی  باعث  رهبری  معظم  مقام 

آزاد شد. 
وظایف  به شرح  ویژه  توجه  ادامه خواستار  در  وی 
دنبال  به  اگر   : افزود  و  شد  سیاستگذاری  شورای 
تحقق اهداف عالیه هستیم گام نخست رفع معیشت 
و  متناسب  سطح  در  کارکنان  اقتصادی  ومشکالت 
دیگر  سوی  از  باشد  ها  دانشگاه  دیگر  با  هماهنگ 
تحقق این اهداف همکاری مجموعه دانشگاه آزاد با 

مراکز سما را می طلبد .   
درادامه قائدی ها مدیر کل محترم آموزش وپرورش 
فرهنگ  در  وتربیت  تعلیم  نقش  به  اشاره  با  استان 
جانبه  همه  آمادگی  آموزش  سنگین  امر  و  جامعه 
سازمان آموزش وپرورش جهت همکاری با دانشگاه 
فرهنگی  اهداف  تحقق  منظور  به  را  وسما  آزاد 

وآموزشی اعالم نمود.  

دکتر  توسط  صافی  محمد  حکم  جلسه،  پایان  در 
قلی زاده اعطا شد 

شایان ذکر است رئیس سازمان سما و هیات همراه 
قبل از جلسه معارفه از زمین خریداری شده جهت 
 ( اصفهان  سما  آموزشی  فرهنگی  مجموعه  ساخت 
مساحت  به  دانشگاهی  واحد  جنب    ) خوراسگان 

59000 متر بازدید کرد.

با حضور رئیس سازمان سما انجام شد:

معرفی رئیس شورای سیاستگذاری سازمان سما در استان اصفهان
طی مراسمی با حضور دکتر قلی زاده رئیس سازمان سما که در روز سه شنبه 27 

خرداد سال جاری در محل سالن همایش های بین المللی امیرکبیر دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان برگزار شد، آقای محمد صافی دستجردی به عنوان رئیس 

شورای سیاستگذاری سازمان سما در استان اصفهان معرفی شد.

گزیده خبراهسما

{{

ایجاد  منظور  به  و  دانشگاه  اهداف  راستای  در 
درآمد خارج از شهریه، همزمان با فصل برداشت 
گندم و جو، برداشت از اراضی زراعی دانشگاه 
آغاز  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد 
بازار  در  تولیدی،  جو  و  گندم  محصول  مازاد  و 

عرضه شد.

دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون  حیدری  مسعود 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با اعالم 
مازاد  جاری،  زراعی  سال  در  افزود:  خبر  این 
تحقیقاتی  آموزشی  مزرعه  متنوع  محصوالت 
واحد، با کیفیت مطلوب، عالوه بر تأمین نیازهای 
به  مصرف  بازار  در  مناسب  قیمت  به  داخلی، 

فروش رسید.

و  گندم  تن   52 دوره،  این  در  کرد:  اظهار  وی 
جو، با بازدهی 8 تن گندم و 6/5 تن جو در هر 
امور  بر مصرف  هکتار، برداشت شده که عالوه 
دامپروری و گاوداری، مازاد آن به فروش رسید  
علوفه  ذرت  برای کشت  مجدداً  زراعی  زمین  و 

ای)چاپر( آماده کشت شده است.

مزرعه  گذشته،  ماه  شش  در  گفت:  حیدری 
آزاد  دانشگاه  تولیدی  و  تحقیقاتی  آموزشی 
توانسته  اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی 
نیاز  مورد  گرم  گوشت  تأمین  بر  عالوه  است 
را  خود  تولید  مازاد  دانشجویی،  سرویس  سلف 

در بازار عرضه نماید. 

تحقیقاتی  آموزشی  مزرعه  است  ذکر  شایان 
واحد اصفهان)خوراسگان( با 33 هکتار مساحت 
صنعتی،  گاوداری  واحد  یک  از  برخورداری  و 
مرغداری،  واحد  یک  دامپروری،  واحد  یک 
عسل،  زنبور  پرورش  کشی،  جوجه  تجهیزات 
استخر دو منظوره ذخیره سازی آب، زمین های 
قابل کشت، کانال های آب رسانی، تجهیزات و 
آنکه  بر  ...، عالوه  و  مکانیزه  ادوات کشاورزی 
به آموزش های دروس عملی دانشجویان گروه 
کشاورزی می پردازد، تولیدات قابل مالحظه ای 
مخارج  حاصله،  درآمدهای  با  توانسته  که  دارد 

مورد نیاز خود را تأمین نماید. 

***   

در راستای تحقق درآمدزایی خارج از شهریه 
صورت گرفت؛

فروش مازاد محصول گندم و جو 
تولیدی مزرعه واحد اصفهان 

دوره  هشتمین  در  اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خواهران  کاراته  تیم   
مقام  پیاپی  سال  چندمین  برای  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاههاي  خواهران  کاراته  مسابقات 

قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص داد.

دانشگاهی  واحدهای  از  تیم   8 با شرکت  و  فالورجان  واحد  میزبانی  به  که  مسابقات  از  دوره  این  در 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، برگزار شد، ورزشکاران در رشته کاتا  انفرادي و در کومیته در 

اوزان مختلف به مبارزه پرداختند.

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  صادقي  فرنوش  گردید  برگزار  انفرادي  صورت  به  که  کاتا  رشته  در 
ساناز  اول،  مقام   ،  -50 وزن  در  شیرواني  سحر  نمود،  خود  آن  از  را  اول  مقام  اصفهان)خوراسگان(، 
کریمیان در وزن 60- ، مقام دوم، فاطمه عباسي در وزن 68+ مقام دوم و هنگامه جعفري در وزن 68- ، 

مقام اول را به خود اختصاص دادند.
  

با کسب 3 مدال طال و 2 مدال  در مجموع تیمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، 
نقره مقام اول را کسب نمود و تیم  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه مقام دوم و تیم هاي دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نجف آباد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان به صورت مشترك مقام سوم را 

بدست آوردند.

شایان ذکر است تیم کاراته خواهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( که در سالهای 
اخیر بطور پیاپی سکوي اولي و مقام قهرمانی این مسابقات را از آن خود نموده، در این دوره از مسابقات 

به مربي گری آیدا آزادي و سرپرستی مریم بابائي در مسابقات شرکت کرده بود.

برای چندمین سال پیاپی صورت گرفت؛
 

تیم خواهران واحد اصفهان قهرمان 
مسابقات کاراته دانشگاه آزاد اسالمي 

استان اصفهان
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 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  بیست و سوم
 خرداد  و تیر ماه 1393

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  بیست و سوم
7 خرداد و تیر  ماه 1393 6

موجودی اعزای کارآفرینان. 
آموزشی  های  دوره  برگزاری  برای  ریزی  برنامه   -
نیروی  تامین  هدف  با  کاربردی  علمی-  مدت  کوتاه 

متخصص مورد نیاز صنعت و جامعه 
- عقد تفاهم نامه همکاری با مراکز مختلف با هدف 
اجرای  برای  دانشگاه  توانایی های  از  مطلوب  استفاده 
تبادل اسناد، مدارک و اعضاء  طرح های تحقیقاتی و 
هیات علمی و استفاده از تجهیزات تحقیقاتی مشترک. 
با  تحقیقاتی  طرحهای  اجرایی  قرارداد  عقد   -
اولویت های صنایع و سازمان ها توسط اعضاء هیات 

علمی اجرایی. 
نامه های دوره  پایان  از  مالی  قرارداد حمایت  - عقد 
اولویت های سازمان ها و  با  تکمیلی،  های تحصیالت 

صنایع. 
جهت  سازمان ها  و  صنایع  به  دانشجویان  معرفی   -

انجام کارآموزی                 
و .... 

فعالیت های دفتر د ر6 ماه اخیر )3 ماه پایان سال 92 
و 3 ماه اول سال 93(. 

- تعداد طرح های برون دانشگاهی )پایان نامه ها( از 
دی 10 ماه سال 1392( 

بر  بالغ  هزینه ای  طرح،   16  ،1393 خرداد  تا 
179/000/000 ریال 

تعداد طرح های برون دانشگاهی اعضاء هیات علمی 
با  ، 10 طرح  تا خرداد 1393  ماه سال 1392  از دی 

هزینه ای بالغ بر 2/494/300/000 ریتل 
در  کارآموزی  برای  شده  معرفی  دانشجویان  تعداد   -

سال 1393 ، 203 نفر. 

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
اشاره 

از بخش های زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه، 
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه است که از اهمیت 
زیاد و شرح وظایف گسترده ای برخوردار است و از 
نظر دامنه فعالیت، کثرت قراردادها و سایر تعامل ها 
از موفق ترین دفتر در سطح واحدهای دانشگاه آزاد 

اسالمی در کشور محسوب می شود. 
دفتر  این  فعالیت های  کیف  و  کم  از  آگاهی  برای 
دفتر  رئیس  ضیاء  محمدعلی  دکتر  با  گویی  گفت و 

انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد. 

آشنایی با دکتر محمد علی ضیاء: 
دکتر محمد علی ضیاء عضو هیات علمی و استادیار 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پایه  علوم  دانشکده 

اصفهان )خوراسگان( است. 
رشته  در  را  خود  کارشناسی  دوره  تحصیالت  وی 
بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
شناسی  قارچ  رشته  در  را  ارشد  کارشناسی  دوره 
گذرانده  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  پزشکی 
شناسی  قارچ  رشته  در  را  خود  دکتری  مدرک  و 
اخذ  تهران  تحقیقات  و  علوم  واحد  از  دامپزشکی 

کرده است. 
رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه که از سال 87 
تاکنون این مسئولیت را در واحد اصفهان دارا بوده 
تالیف   ISI مقاله   7  ،  ISC مقاله  تاکنون حدود 18 
خارجی  و  داخلی  تخصصی  علمی-  مجالت  در  و 

به چاپ رسانده و حدود 40 مقاله نیز در همایش های بین 
المللی داخلی و خارجی ارائه کرده است که ارائه حضوری 
سنگاپور،  تایلند،  کشورهای  و  مالزی  کشور  در  بار   2 آن 

کرواسی، آلمان، لیبی و ... صورت گرفته است. 
دانشگاه صنعتی  از  نیز مهندس صنایع غذایی  ایشان  خانم 
در  برق  رشته  دانشجوی  بزرگشان  پسر  است.  اصفهان 
دانشگاه صنعتی شریف و پسر کوچک ایشان در پایه پنجم 

ابتدایی به تحصیل اشتغال دارد. 

شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه 
بر  گسترده ای  مسئولیت های  دفتر  این  ضیاء  دکتر  گفته  به 
عهده دارد که از آن جمله می شود به عناوین زیر اشاره کرد: 
- برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی 
و  کارشناسان  علمی،  هیئت  اعضاء  دوره ای  تحقیقاتی  و 

دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور. 
- برنامه ریزی برای برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاه های 

علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی 
- ایجاد زمینه تبادل اطالعات علمی و فنی بین دانشگاه و 

واحدهای صنعتی اعم از کتاب، نشریه و ... . 
طرح ها  ارائه  و  بخش صنعت  مشکالت خاص  بررسی   -
به  گزارش  ارسال  و  آن  رواج  جهت  کاربردی  های  ویژه 

حوزه مشکالت پژوهشی 
فرصت های  و  بورسیه  اخذ  برای  الزم  ریزی  برنامه   -
مطالعاتی از واحدهای خدماتی و تولیدی برای اعضاء هیات 

علمی و کارشناسان. 
- هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر 

واحدهای دانشگاهی و نیز سازمان مرکزی. 
- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مرکز واحدهای صنعتی 

برای تامین پذیرش انسان متخصص مورد نیاز. 
و  صنعتی  مرکز  و  واحدها  قیق  د  ارزیابی  و  شناسایی   -
امکانات  و  سهمیه  تخصیص  جهت  آنها  با  مستمر  تماس 

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

گزارش
گزارشی از فعالیت های

در گفت و گو با دکتر محمدعلی ضیاء مدیر 
دفتر در واحد اصفهان

رئیس شهرك علمی و تحقیقاتی استان اصفهان، 
هیأت  اعضای  و  معاونین  از  چند  تنی  همراه  به 
و  فناوری  های  توانمندی  از  شهرك،  این  رئیسه 
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان )خوراسگان( بازدید کردند.

آزاد  دانشگاه  فناوری  رشد  مرکز  رئیس  صفوی 
این  اعالم  با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
ای  جلسه  در  ابتدا  در  بازدید  این  در  افزود:  خبر 
امیدی  رئیس،  کشمیری،  حضور  با  مشترك 
پارك  رئیس  مهدوی  فناوری،  توسعه  معاون 
مراکز  مدیر  بهایی، حدیدی  فناوری شیخ  و  علم 
اداره  رئیس  نیا  میرزایی  عباس  و  فناوری  رشد 
استان  تحقیقاتی  و  علمی  عمومی شهرك  روابط 
اصفهان و  با حضور فروغی رئیس واحد، نجفی 
معاون پژوهش و فناوری و همکاران مرکز رشد 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  واحدهای 
در  نظر  تبادل  و  بحث  به  اصفهان)خوراسگان( 
خصوص ظرفیت های مشترك و راههای توسعه 

همکاری ها پرداختند.

وی اظهار کرد: در ادامه این جلسه دستاوردهای 
شرکت های فناوری مستقر در پژوهشگاه مرکزی، 
مراکز  و  ای  گلخانه  تحقیقات  و  آموزش  مرکز 
شهرك  رئیسه  هیأت  بازدید  مورد  فناوری  رشد 

علمی و تحقیقاتی استان اصفهان قرار گرفت. 

به  طرفین  بازدید،  این  پایان  در  گفت:  صفوی 
منظور توسعه همکاری های مشترك، استفاده از 
ظرفیت ها و تجربیات متقابل، توافقاتی را بعمل 
ارتقا  نتایج آن در جهت  است  امید  آوردند که 
سطح فناوری و توسعه تجارت محصوالت دانش 

بنیان موثر باشد.

وی در تشریح جایگاه مرکز رشد فناوری واحد 
اصفهان افزود: مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد 
و  با حضور  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
فعالیت رسمی بیش از 60 واحد فناور وشرکت 
کشور  فعال  بسیار  مراکز  جمله  از  بنیان  دانش 
فناور فعال  می باشد که شرکت ها و واحدهای 
در  را  افتخار   104 بر  بالغ  تاکنون  مرکز  این  در 
فناوری  های  نمایشگاه  و  المپیادها  ها،  جشنواره 
و تخصصی داخلی و خارجی به خود اختصاص 

داده اند.

مزایای  و  خدمات  توضیح  و  معرفی  در  صفوی 
مرکز  کرد:  تصریح  رشد  مراکز  در  فعالیت 
با  که  است  مرکزی  فناوری  واحدهای  رشد 
توسعه  ایجاد و  از  معنوی  مادی و  ارائه خدمات 
نوپا  های  واحد  قالب  در  و  جدید  های  فناوری 
تشکیل  برای  مرکز  خدمات  کند.  می  حمایت 
علمی  تولیدات  افزایش  و  فناوری  های  واحد 
فیزیکی  فضای  تامین  از:  عبارتند  فناوری  و 
خدمات  ارائه  برای  رایزنی  فناوری،  واحدهای 
مالی،  حقوقی،  خدمات  ارائه  آزمایشگاهی، 
مشاوره  و  ها  آموزش  ارائه  بازاریابی،  اعتباری، 

فناور  و  نو  های  ایده  بررسی  تخصصی،  های 
مشاوره،  ایده،  تکمیل  جهت  گرایشها  کلیه  در 
مرکز  در  مستقر  فناوری  های  واحد  بر  نظارت 
فعالیت  با  مرتبط  های  سازمان  با  رایزنی  رشد، 
به اجرایی  فناوری در راستای کمک  واحدهای 
از  حمایت  تجاری،  بعد  در  ها  ایده  نمودن 
ایجاد  جهت  در  التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان 
نوآوری، خالقیت و ثبت اختراعات، راه اندازی 
های  شرکت  با  رایزنی  تخصصی،  رشد  مراکز 
فناوری برای استقرار واحدهای توسعه و تحقیق 

در مرکز رشد فناوری. 

رئیس مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( برخی از مزایای ویژه 
علمی  شهرك  با  نامه  تفاهم  عقد  را،  مرکز  این 
امکانات  اختصاص  امکان  اصفهان،  تحقیقاتی  و 
ویژه به هسته های تخصصی در زمینه کشاورزی 
ای  گلخانه  تولیدات  مراکز  وجود  به  توجه  با 
آزمایشگاه  زراعی،  تحقیقات  مراکز  دانشگاه، 
امکان  قارچ،  تحقیقات  و گلخانه  پژوهشی  های 
دانشگاه،  در  آموزشی  های  کارگاه  برگزاری 
امکان  و  دانشگاهی  بزرگ  مراکز  با  مجاورت 
دانشجویان  استادان،  علمی  ظرفیت  از  استفاده 
تحصیالت تکمیلی، فضاهای پژوهشی، کتابخانه 
امکان  دیجیتال،  کتابخانه  به  دسترسی  مرکزی، 
که  خصوصی  و  دولتی  دستگاههای  با  ارتباط 
عقد  تحقیقاتی  های  طرح  جهت  در  دانشگاه  با 
بزرگ  شهر  با  مجاورت  و  دارند  نامه  تفاهم 

اصفهان بر شمرد. 

با هدف توسعه همکاری ها صورت گرفت؛

بازدید اعضای هیأت رئیسه شهرک علمی و تحقیقاتی 
استان از مرکز رشد واحد اصفهان 

کشاورزی،  دانشکده  استادان  نظارت  تحت 
تحقیقاتی  مزرعه  در  زمینی  سیب  سالم  محصول 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تولیدی  و 

اصفهان)خوراسگان( تولید شد.

کشاورزی  دانشکده  رئیس  نژاد  مرتضائی  فروغ 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  طبیعی  منابع  و 
اصفهان)خوراسگان( با اعالم این خبر افزود: در 
زراعی  صحیح  مدیریت  به  توجه  با  جاری  سال 
نباتی و کود در حد مجاز و  و استفاده از سموم 
به تولید سیب زمینی شدیم  به موقع، موفق  زمان 
که پس از آنالیز انجام گرفته در آزمایشگاه های 
با  و    GC- mass روش  با  پیشرفته  تحقیقاتی 
کلیه  گردید،  مشخص   ISIRI12581 استاندارد 
از  تر  پائین  محصول،  این  نیترات  حتی  و  سموم 
حد مجاز بوده و می توان این محصول را بعنوان 

محصول سالم معرفی نمود.

صورت  آزمایش  در  کرد:  عنوان  نژاد  مرتضائی 
تولیدی،  زمینی  سیب  محصول  نیترات  گرفته 
مجاز  حد  که  حالی  در  است  گرم  میلی   57/8
این  و  است  کیلوگرم  هر  در  گرم  میلی  آن170 
نشان از حد باالی سالمت محصول سیب زمینی 

تولیدی است.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
این  با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد 
محصوالت  تولید  کشاورزی،  دانشکده  که  بیان 
استانداردهای محصول  لحاظ  با  را  دیگر  زراعی 
سالم در دستور کار قرار داده است، گفت: سیب 
مصرف  تعاونی  درشرکت  شده  تولید  زمینی 
دانشگاه ، برای استفاده استادان و کارکنان با نرخ 

مصوب عرضه خواهد شد.

تولیدی  ـ  تحقیقاتی  مزرعه  است  گفتن  شایان 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
عالوه بر تامین نیازهای سلف سرویس دانشگاه، 
مازاد محصوالت تولیدی خود اعم از گندم، جو، 
سیب زمینی، شیر، گوشت و مرغ خود را در بازار 

عرضه می کند.

با تالش استادان صورت گرفت؛

تولید محصول سالم سیب 
زمینی در مزرعه تحقیقاتی 

تولیدی واحد اصفهان 

گزیده خبراه
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الریجانی تأکیدکرد: 

ضرورتتدوین 

طـرح جامع 

تحقیقاتی ۵ 

سالــه برای 

مرکز تحقیقات 

بیوتکنولوژی 

واحد اصفهان

قائممقامرئیسدانشگاهآزاداسالمیدرحوزهپزشکیخواستارشد:طرحجامع 
تحقیقاتی۵سالهبرایمرکزتحقیقاتبیوتکنولوژیدانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان)خوراسگان(،

تدوینشود.

دکترباقرالریجانیصبحامروزدربازدیدازدانشکدههایمامایی،پرستاری،دندانپزشکیوپژوهشگاه
مرکزیدانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان)خوراسگان(باتجلیلازاقداماتاینواحددرحوزهپزشکی،

خواستارگسترشفعالیتهایبخشپزشکیاینواحددانشگاهیشد.
تحقیقات مرکز در باحضور کارشناسان و استادان توضیحات شنیدن بر عالوه بازدید این در وی
بیوتکنولوژیواحداصفهان،امکاناتوظرفیتهایاینمرکزرابرایانجامپروژههایملیمناسب
اینمرکزپروژههایملیوکالن فناوریواحداصفهانخواستدر ازمعاونپژوهشو دانستو

تعریفوانجامشود.
قائممقامرئیسدانشگاهآزاداسالمیدرحوزهپزشکی،بستراستخدامهیاتعلمیپژوهشیرابرای
گسترشتحقیقاتکاربردیپزشکیدانشگاهآزاداسالمیواحداصفهانمهیادانستوخواهانتدوین

طرحجامع۵سالهتحقیقاتیبرایاینمرکزشد.
ویهمچنینباحضوردرپژوهشگاهمرکزیدانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان،مراکزوآزمایشگاههای
تحقیقاتیاینپژوهشگاهراموردبازدیدقراردادوباابرازخرسندیازاقداماتصورتگرفتهوتجهیزات
اینمرکزصدورمجوزایجادوتوسعهپژوهشکدههایموردنیازواحداصفهانراامکانپذیردانست.

الریجانیدرادامهباحضوردرآزمایشگاهدابلهاپلوئیدپژوهشگاهمرکزیواحداصفهانازنزدیک
درجریانپروژهملیتولیدبذرهایهیبریدیصیفیجاتقرارگرفتوباابرازرضایتازفعالیتهای
پژوهشگاهواحداصفهانآمادگیسازمانمرکزیرابرایهرگونهحمایتازاینگونهتحقیقاتاعالم

کرد.
بخشهای تمامی از اصفهان واحد دندانپزشکی دانشکده در حضور با دانشگاه پزشکی مقام قائم
تخصصیایندانشکدهنظیرایمپلنت،جراحیفکوصورت،ریشه،ترمیمی،اطفال،جامعهنگرو...
بازدیدوتوانایی،پتاسیلوبسترهایالزمایندانشکدهبرایگسترشبیشتردرآموزشوتحقیقات

رامناسبعنوانکرد.
الریجانی در ارزیابی خود از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( گفت: 
بسیار نویدبخشجهشعلمی دانشگاهی واحد این در پژوهش و تحقیقات برای بسترهایموجود

خوبیدرآیندهنزدیکخواهدبود.
ناصر آزاداسالمیودکترسید ابطحیرییسمرکزتوسعهخدماتسالمتدانشگاه دکترسّیدعلی
استادرئیسمرکزتوسعهپژوهشوفناوریعلومپزشکیدانشگاهآزاداسالمی،رئیسوهیاترئیسه
واحداصفهانوجمعیازمعاونانومدیراناینواحد،الریجانیرادراینبازدیدهاهمراهیمیکردند.

واحد اسالمی آزاد دانشگاه از بازدید ضمن سمیعی مجید  پروفسور  
اصفهان)خوراسگان(،درجمعاعضایهیأترئیسه،اساتیدودانشجویاندورههایتحصیالت

تکمیلیواحدبهسخنرانیپرداخت.
پروفسور سمیعیباتأکیدبراینکهباتأسیسدانشگاهآزاداسالمیجوانانضمناشتغالبه
تحصیل،وباتحقیقوپژوهشدرکشوردررشتههایمختلفعلمیافتخاراتزیادیرابرای
کشورفراهمآوردهاند،گفت:تأسیسدانشگاهآزاداسالمیدرسال1982تدبیریبسیارعمیق

وژرفبرایکشوربودهاست.
اینجراحبرجستهمغزواعصابجهانافزود:منبهشمادانشجویانواستادانچندنصیحت
میکنم؛ازنظرمنهیچمحلیبراییکملتمهمتروبزرگترازدانشگاهنیست.موفقیتفقط
بهایننیستکهدرچهکشوریودرچهدانشگاهیدرسخواندهاید.تمامافراددرهمهنقاط
جهانصاحبانمغزهاییهستندکهمیتوانندعلمرابهوجودآورندوآنرابهجلوببرند.فرق

نمیکندآنفرددرایرانباشد،درآلمانباشدیادرهرجایدیگرجهان.
پروفسورسمیعیبانکوهشعناوینواسمهاییکهبرخیباتحصیلدردانشگاههایصاحب
نامجهانتحتعنوانپروفسورودکتربرایخودقائلهستند،اظهارکرد:صرفًانامواسم
کافینیستبلکهخدماتفردبهمردموجامعهومیزانتولیددانشهایکاربردیارزشمند

است.
ویاخالقرابهمراتببرترازمناصبظاهریدانستوتأکیدکرد:دانشجویانواساتیددر

تمامرشتههایعلمی،اخالقرادراولویتبرنامههایخودقراردهند.
پروفسور سمیعی در ادامه گفت:دربرنامهایبسیارمهمباهمکاریدکترباقرالریجانی
60نفرازبرجستهترینمتخصصانمغزواعصابایرانرابرایتکمیلآموزشهادرمرکز
هانوفرآلمان،انتخابکردهایمکههماکنون11نفرازآنان16ماهاستکهدرمرکزهانوفر
آلمانتحقیقاتبسیارمهمیراانجامدادهاندکهاینتحقیقاتآیندهپزشکیجهانرامتحول

خواهدکرد.
سمیعی افزود:باصحبتهاییکهبادکترالریجانیداشتهایم،درصددهستیمکیفیتعلمی
ارتقادهیم. یکمیلیونو700هزاردانشجویدانشگاهآزاداسالمیرابهنحوچشمگیری
دراینراستابابررسیشیوههایآموزشوتحقیقدرچندیندانشگاهمعتبرجهانومقایسه
آنبادانشگاهآزاداسالمی،بسترجهشجایگاهعلمیدانشگاهآزاداسالمیرافراهمکردهایم
ودرآیندهاینهچنداندوراینسندتحولبهاطالعاستادانودانشجویانوافکارعمومی

خواهدرسید.
رئیسبزرگترینمرکزتحقیقاتمغزواعصابجهاناظهارداشت:باهمکاریاستانداریو
شهرداریاصفهانامروزتصمیمگرفتهشدکهدراصفهانمانندتهران،مرکزبینالمللیعلوم

اعصابتأسیسوراهاندازیشودواینمرکزتا3سالآیندهکارخودراآغازخواهدکرد.
ویدربیاناحساساتخودازسالهاکارعلمیوتحقیقاتیگفت:بزرگترینلذتیکهدرزندگی
بردهامآناستکهباکمکخداوندهردویاسهماه،یککشفجدیدعلمیرادرعرصه
پزشکیمغزواعصاببهدنیاعرضهکردهاموحداقل4تا۵سالبعدمحققانوپژوهشگران
برجستهکشورهایدیگرازجملهآمریکاتوانستهاندبهاینکشفیاتآنهمبصورتیناقص

دستیابند.
پروفسورافزود:تازمانیکهلذتتولیدعلمرادردرونخوداحساسمیکنم،بههیچعنوان
حسسالخوردگیندارموباجرأتمیگویمهماکنونبااینشرایطسنیازهمهشماتوانمندتر

هستمودرانجاماموربههیچعنوانخستهنخواهمشد.
پروفسورسمیعیدرپایانباحضوردرمرکزرشدواحدهایفنآوردانشگاهآزاداسالمیواحد

اصفهان)خوراسگان(،ازفعالیتهایاینمرکزوبرخیمحصوالتدانشبنیانبازدیدکرد.

پروفســـور مجید 
سمیــعی عنوان 

کرد:

سنـد جهش 
علـــمی 
دانشگـاه

آزاد اسالمی 
تـدوین  را 
کـرده ایم

آینهآینه
با حضور پرفسور سمیعی و دکتر الریجانی

روزی خاطره انگیز برای تاریخ پر افتخار
 واحد اصفهان

دکتر باقر الریجانی قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه پزشکی و پروفسور 
مجید سمیعی استاد و جراح برجسته مغز و اعصاب در روز سه شنبه 27 خرداد سال جاری با 
حضور در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان از بخش های مختلف آموزشی و پژوهشی 

این دانشگاه بازدید کردند که گزارش مشروح آن در پی می آید.
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برگی از افتخارات استاد 

نخبه برتر کشور
استاد محمد علی عباسیان

 - دکترای مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان )انجام پایان نامه دکترا در مرکز 
تحقیقات انرژیهای نو دانشگاه تگزاس آمریکا( 1389

دانشگاه  از  قدرت  برق  مهندسي  ارشد  کارشناسی  مقطع  اول  رتبه  التحصیل  فارغ   -
صنعتی اصفهان1385، لیسانس مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی اصفهان1382

- استادیار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان(
- تالیف کتاب در زمینه خودروهای هیبریدی

- انتشار دهها مقاله در مجالت معتبر و کنفرانسهای بین المللی و ملی

- مدیریت ده ها پروژه در صنایع مختلف کشور 
-اجرا و مشاوره چندین پروژه در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر

-استادی راهنما و مشاوره چندین پایان نامه فوق لیسانس در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر
- ثبت اختراع بین المللی یک موتور الکتریکی کاربردی برای خودروهای هیبرید

- تاییدیه ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان

زمینه فعالیت:  انرژی های تجدید پذیر،طراحی و ساخت موتورهای الکتریکی و درایو آن در 
توانهای متوسط و باال، خودروهای هیبریدی،  الکترونیک قدرت، منابع تغدیه، کنترل و اتوماسیون

برخی از پروژه های صنعتی :
مدیر پروژه طراحی بهینه ژنراتور بادی در سرعت های کم باد

مشاوره ساخت نیروگاه خورشیدی 20 کیلو وات دانشگاه اصفهان
مشاوره ممیزی انرژی ساختمانهای استانداری اصفهان

مدیر پروژه ساخت و اجرای چراغ ترافیکی خورشیدی مجتمع فوالد مبارکه  
مدیر پروژه ساخت چراغ روشنایی پارکها با کارکرد بهینه

مدیر پروژه ساخت و اجرای سیستم دوربین مداربسته خورشیدی در دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر پروژه ساخت سیستم تامین برق خورشیدی عشایر

مدیر پروژه شناسایی ساختار و عملکرد سیستم کنترل همزمان ولتاژ و توان راکتیو مجتمع فوالد 
مبارکه  

و سیاالت  انرژی  واحد  در   JVVC ارتقاء سیستم  زمینه های  بررسی  و  یابی  عیب  پروژه  مدیر 
مجتمع فوالد مبارکه.

مدیر پروژه راه اندازي سیستم AGC در واحد انرژی و سیاالت مجتمع فوالد مبارکه.
مدیر پروژه شناسایي ساختار و تولید نرم افزار کنترل طول قوس کوره در سیستم TDRH مجتمع 

فوالد مبارکه.
مدیر پروژه شناسایي ساختار سیستم SVC  در واحد انرژی مجتمع فوالد مبارکه
مدیر پروژه ساخت سیستم گازکروماتوگراف در نیروگاه شهید منتظری اصفهان.

مدیر پروژه طراحی و ساخت شستشودهنده های اولتراسونیک
ثبت اختراع بین المللی:

 TXAS,  ,2010 ,US Patent: Double-Stator Switched Reluctance Machine
USA

ISI   برخی مقاالت چاپ شده در مجالت  

1.Double-Stator Switched Reluctance Machines )DSSRM(: 
Fundamentals and Magnetic Force AnalysisIEEE TRANSACTIONS 
ON ENERGY CONVERSION.  25;2010 [ISI] MohammadaliAbbasian- 
MehdiMoallem- BabakFahimi

2.Optimal Design of a Direct-Drive Permanent Magnet Synchronous 
Generator for Small-Scale Wind Energy Conversion Systems System, 
Journal of Magnetics, [ISI]
Mohammadali ABBASIAN1, Arash H. 

3.Effects of Permanent Magnet Synchronous Generator and WindTurbine 
Parameters on the Performance of a Small-Scale WindPower Generation 
, Journal of  PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY )Electrical Review( 
, [ISI]
Mohammadali ABBASIAN, Arash H. ISFAHANI,

4.«Flux linkage and Inductance Characteristics of Double Stator 
Switched Reluctance Machine» ,Journal of International Review of 
Electrical Engineering, 2012, M. Abbasian, [ISI]

اداری و مالیگفت و گو

اداره  شش  دارای  دانشگاه  مالی  امور  کل  اداره 
شامل به شرح ذیل می باشد :

1- اداره حسابداری
2- اداره رسیدگی به اسناد

3- اداره امور شهریه
4- اداره انبار و اموال

5- اداره حقوق و دستمزد
6- اداره امور قراردادها

افزار  نرم  شش  از  استفاده  با  مالی  امور  کل  اداره 
انبار   ، شهریه   ، پرداخت   ، دریافت   ، حسابداری 
کلیه   ، رفاه  ، صندوق  ، حقوق و دستمزد  اموال  و 
را  مرکزی  سازمان  و  واحد  نیاز  مورد  اطالعات 
ماهیانه در قالب سی دی به صورت تراز ماهیانه ، به 

سازمان مرکزی ارسال می نماید.

مدیرکل امور مالی 
سیدپرویز پورراکی

شرح وظایف:
1- اقدام و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و آئین 
نامه های مالی که از طرف سازمان مرکزی تهیه و 

تدوین و ابالغ می گردد.
2- اقدام و نظارت بر تهیه تراز نامه های ماهیانه و 

تقسیم کار بین ادارت و پرسنل تحت سرپرستی.
و  ثبت  و  درآمدها  وصول  بر  نظارت  و  اقدام   -3

نگهداری صحیح اسناد
4- امضا ثابت کلیه چکهای پرداختی در واحد.

5- اقدام و نظارت بر حفظ اموال واحد و ثبت و 
نگهداری حساب اموال.

6- نظارت بر هزینه های واحد
7- شرکت در جلسات کمیسیون معامالت واحد

8- شرکت در جلسات مزایده و مناقصه و جلسات
احکام  نویس  پیش  مفاد  بر  دقیق  نظارت   -9
عنوان  با  شغلی  عنوان  تطبیق  لحاظ  از  استخدامی 

پست سازمانی
10- انجام سایر وظایف و امور محوله در ارتباط با 

امور مالی واحد  طبق مقررات و آئین نامه
1-  اداره درآمد و دریافت )امور شهریه(

مقدمه:
انجام کلیه امور مالی مربوط به دانشجویان در بدو 
ورود ، در حین تحصیل و هنگام فارغت از تحصیل 

بر عهدۀ این اداره می باشد

اداره امور شهریه
نسرین بهادران
شرح وظایف:

1- ایجاد هماهنگی بین همکاران در اداره  شهریه

2- ایجاد هماهنگی میان اداره شهریه و آموزش جهت 
بیشتر  رضایت  راستای  در  موجود  اشکاالت  رفع 

دانشجویان
3- ایجاد هماهنگی میان بانک و دانشگاه در زمانهایی 
که ترافیک پرداختها باالست و پیگیری اشکاالت قطع 

شدن سایت بانک ملی
4- انجام هماهنگی میان اداره شهریه و کلیه بخش های 

دانشگاه در زمان ثبت نام دانشجویان
انجام  جهت  مالی  تامین  به  مربوط  اسناد  صدور   -5

پرداختهای سایر ادارات مالی
رفع  جهت  دانشگاه  انفورماتیک  با  هماهنگی   -6

اشکاالت نرم افزار سیدا
اهم فعالیتهای سال 1392 :

1- وصول بیش از 90درصد مطالبات نیمسال اول سال 
تحصیلی 93-92 دانشجویان تا پایان نیمسال

انجام  جهت  مالی  تامین  به  مربوط  اسناد  صدور   -2
پرداختهای سایر ادارات مالی

3- تامین مالی جهت اقساط وام بانک صادرات
4- ثبت نام 5381  دانشجوی جدیدالورود

5- ثبت  اسناد مربوط به تعهدات بنیاد و پیگیری آنها
6- صدور اسناد مربوط به  تعداد 2024 فقره  تخفیف 

شهریه جمعا به مبلغ 1/779/785/582 ریال
اسناد  ثبت  و  بانکی  پرداختهای  گیری  مغایرت   -7

مربوط به واریز شهریه در نرم افزار حسابداری
8- ثبت استرداد شهریه در نرم افزار سیدا و ثبت اسناد 

مربوط به استرداد شهریه در نرم افزارحسابداری
9- نامه های اعالم شهریه دانشجویان  به سازمان ها ، 

نهاد ها و همکاران واحدهای دیگر
نحوه  خصوص  در  مراجعین  به  پاسخگویی   -10

پرداخت شهریه و میزان بدهی و....
انجام  در  شهریه  اداره  همکاران  تمامی  به  کمک   -11

کاری مربوطه
12- بررسی 3356 فقره پرونده فارغ التحصیالن

و  انصرافی  دانشجویان  های  پرونده  بررسی   -13
محاسبه هزینه انصراف و بدهی

 ، ارشد  کارشناسی  دانشجویان  دفاع  مجوز  تایید   -14
دکترا تخصصی و عمومی از نظر مالی
15- ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

نرم  در  وثبت  نقدی  شهریه  واریز  فیش  نوشتن   -16
افزار سیدا

سیستم  در  وثبت   pos طریق  از  وجوه  دریافت   -17
سیدا

دانشجویان  از  ضمانت  وچک  سفته  دریافت   -18
جدیدالورود

دانشجویان  به  اینترنتی  پرداخت  نحوه  آموزش   -19
جهت واریز شهریه

20- طراحی فرم تخفیف شهریه در وب سایت  دانشگاه
21- ثبت تخفیف شهریه در نرم افزارسیدا

22- مغایرت گیری پرداختهای بانکی
افزار  نرم  در  شهریه  واریز  به  مربوط  اسناد  ثبت   -23

حسابداری
24- ثبت استرداد شهریه در نرم افزار سیدا

نرم  در  شهریه  استرداد  به  مربوط  اسناد  ثبت   -25
افزارحسابداری

26- پرداخت تخفیف شهریه همکاران و فرزندان آنها 
وثبت اسناد مربوطه در نرم افزار حسابداری

27- ثبت وام وزارت علوم صندوق رفاه در نرم افزار 
سیدا

28- نامه های اعالم شهریه دانشجویان  به سازمان ها ، 
نهاد ها و همکاران واحدهای دیگر

29- باز کردن فایل دانشجویان با توجه به دستورهای 
دریافتی

و  ازکتبی  دانشجواعم  به  حساب  صورت  ارائه   -30
شفاهی

31- ثبت تخفیف های شهریه دانشجویان
32- تحویل سفته به دانشجویان

33- نامه های اعالم شهریه دانشجویان واحد امارات 
به سازمان مرکزی

به  بهزیستی  سازمان  شهریه  اعالم  فرم  تکمیل   -34
دانشجو جهت ارائه به آن سازمان

از  طلب  اخذ  دانشجو جهت  به  طلب  فرم  ارائه   -35
صندوق نقدی حسابداری

36- سپردن چکها به بانک و ثبت چک های وصول 
شده  و برگشتی

37- پیگیری چک های برگشتی
38- تحویل چک های برگشتی به دانشجویان بعد از 

واریز وجه آنها

2- ادارۀ حقوق و دستمزد
سیدمجید طباطبایی اصیل

مقدمه:
مالی در خصوص پرداخت حقوق و  امور  انجام کلیه 
این  بر عهده  مزایای اعضای هیأت علمی  و کارکنان 

اداره می باشد.

شرح وظایف :

1- پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و 
کارکنان

2- محاسبه و پرداخت حق بیمۀ اعضای عیآت علمی 
و کارکنان

3- وصول درخواستهای وام و انجام امور مربوطه
اهم فعالیت های سال 1392 :

1- پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و اعضاء هیات 
اعالم  کارکرد  طبق  و  ماهیانه  بصورت  دانشگاه  علمی 

شده از کارگزینی دانشگاه و پرداخت کلیه مطالبات و 
حق الزحمه های مختلف در طول سال طبق دستور.

مبلغ  ماهیانه  حسابداری  سند   24 طی   1392 سال  در 
به  خالص  بصورت  ریال   130/538/407/211 کل 
مبلغ  که  است  شده  واریز  دانشگاه  کارکنان  حساب 
به  ریال مربوط  ناخالص آن شامل 85/534/684/653 
ریال  مبلغ 192/460/670/190  و  کارمندان  کد 5111 
 616 کال  که  علمی  هیات  اعضاء  کد5211  به  مربوط 
نیز در  ریال  مبلغ 65/393/860/954  باشند و  نفر می 
حسابهای مستقل دانشگاه هزینه شده است و کال مبلغ 
343/389/215/797 ریال در حسابها هزینه شده است0
صدور سند و تغیرات آن ثبت کارکردها و کنترل حضور 
وغیات کارمندان و اساتید دانشگاه بصورت ماهیانه و 
ثبت اضافات و کسورات حقوق و محاسبه و پرداخت 
به  حقوق  تلفنی  و  حضوری  مراجعات  جوابگویی  و 

میانگین روزانه 100 مورد مراجعه0
2- ثبت و کنترل حساب بورسیه های هیات علمی و 
ها  بورسیه  های  حساب  تفکیک  و  آنها  شهریه  واریز 
و اعالم شهریه آنها به اداره شهریه و همچنین شهریه 
تعهدات کارکنان پس از کسر از حقوق و مزایا و اعالم 
واحد  های  بورسیه  حساب  کلیه  ضمنا  اداره  آن  به 
بروزرسانی شده و پرونده های آنها تکمیل و بررسی 
مجدد شد و حساب تنظیم شده ای در تراز پایان سال 

ارائه گردید0
التدریسهای  واریز حق  و  ومحاسبه  ثبت  و  کنترل   -3
جوابگویی  و  آنها  تدریس  سقف  و  موظفی  کنترل  و 
مراجعات حضوری و تلفنی بصورت روزانه 200 مورد
التدریس  حق  واریز  و  کنترل  و  محاسبه  و  ثبت   -4
جوابگویی  و  کنترل حسابها  و  اساتید  های  نامه  پایان 

مراجعات حضوری و تلفنی بصورت روزانه0
از  سازمان  خارج  به  مکاتبات  و  جوابگویی  کلیه   -5
جمله گواهی های کسر از حقوق واستعالمات آنها و 
نامه های مربوط به اساتید حق التدریس و هیات علمی 
اتوماسیون  برای واحد های دیگر دانشگاهی از طریق 

دانشگاه
6- ثبت و کنترل اظهارنامه های مالیاتی ماهیانه و پایان 
به  جوابگویی  آن  رسیدهای  پیگیری  و  وارسال  سال 
ممیزان مالیاتی و مراجعات مربوط به آنها که در سال 
1392 مبلغ کل 12/458/726/659 ریال بابت مالیات به 
اداره مالیات 22 بهمن اصفهان پرداخت شده و مفاصا 

حساب آن صادر گردیده است0
7- ثبت و کنترل فایلهای بیمه ماهیانه اساتید و کارمندان 
دانشگاه و ثبت اظهارنامه بیمه و تحویل به این اداره و 
گرفتن رسیدها و کنترل و پیگیری آنها و همچنین انجام 
کلیه کارهای بیمه ای کارکنان و ارتباطات با آن سازمان 
بصورت ماهیانه و پایان سال و کنترل و ثبت حق بیمه 
آنها  های  جوابگویی  و  التدریس  و حق  مدعو  اساتید 
ریال   33/077/066/695 مبلغ  کال  و  روزانه  بصورت 

معرفی فعالیت و دستاوردهای حوزه 
اداری و مالی دانشگاه

بخش دوم :

اشاره: در جریان برگزاری دومین جشنواره نخبگان دانشگاه 
جشنواره  این  در  اصفهان  نمایندگان  کشور  اسالمی  آزاد 
از  را  رتبه ها  بیشترین  و موفق شدند  خوش درخشیدند 
آن خود نمایند. یکی از این نخبگان جوان دکتر محمدعلی 
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشیار  و  عباسیان 
هستند که در بخش اختراعات به عنوان نخبه برتر کشور 
معرفی شد که در این شماره با رزومه ی علمی این استاد 

برجسته آشنا می شویم.

اداره کل امور مالی 
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 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  بیست و سوم
 خرداد  و تیر ماه 1393

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  بیست و سوم
13 خرداد و تیر  ماه 1393 12

بابت حق بیمه اعضاء هیات علمی و کارمندان و اساتید حق التدریس به سازمان تامین 
اجتماعی شعبه خوراسگان پراخت شده است0

جمع آوری تقاضاهای کلیه وامهای متعلقه به اعضاء هیات علمی و کارمندان   -8
دانشگاه در سیستم سایتی وامها و استخراج و کنترل آنها برای صحت تعلق و همچنین 
طرح در کمسیون و اعالم آن به متقاضی و جمع آوری مدارک مورد نیاز و پیگیری 
وجه آن و پرداخت وام به آنها و جوابگویی مراجعات آن بصورت روزانه 100 مورد 
حضوری و تلفنی که لیست وامهای مختلف پرداخت شده در دو سال 1391 و 1392 

در زیر به نظر شما می رسد:

                    سال 1391                سال 1392

مبلغ )ریال( تعداد  مبلغ )ریال(                تعداد 
1/411/824/762  6  3/546/825/398 وام خرید مسکن  24 
2/936/500/000  31  1/906/666/667 وام رهن مسکن  31 

420/000/000  6  730/000/000 وام تعمیر مسکن  13 
1/950/400/000  44  3/334/353/000 وام ضروری  126 

250/000/000  5  50/000/000 وام اتومبیل  10 
14/967/955/092  181  9/526/094/266 وام صندوق پس انداز  174 
4/617/843/580 وام داخلی                             146 

مبلغ   1391 سال  در  و  ریال   26/284/523/434 مبلغ   1392 سال  در  درکل  که 
19/543/939/331 ریال وام به متقاضیان پرداخت گردیده است0

از کل وامهای پرداختی در سال 1392 مبلغ 137/509/698 ریال بابت نیم درصد بیمه 
خسارت کسر و به حساب سازمان مرکزی بصورت سه ماهه پرداخت شده است 0

کارمزد دریافتی بابت کلیه وامهای بلند مدت سال 1392 مبلغ 1/551/693/245 ریال 
که در زیر نامه به اطالع شما خواهد رسید:

کارمند )مبلغ به ریال(                    هیأت علمی )مبلغ به ریال( 

388/887/362  277/724/301 کارمزد وام خرید مسکن 

352/346/555  277/724/301 کارمزد وام رهن مسکن 

104/623/548  20/420/467 کارمزد وام تعمیر مسکن 

 141/881/427 کارمزد وام اتومبیل     

182/656/831  83/243/753 کارمزد وام ضروری    

کارمزد وامهای صندوق پس انداز در سال 1392 مبلغ 602/156/315 ریال و سود 
حساب سپرده این صندوق مبلغ 471/539/345 که جمعا مبلغ 1/073/695/660 
ریال بود و در تاریخ 1392/12/26 طی سند شماره 5761 بین 730 نفر از اعضاء 
صندوق به نسبت سهم از صندوق تقسیم و در حساب جداگانه 2% و 4% هر کدام 
قرار گرفت0 الزم به ذکر است که در سال 1391 کارمزد و سود این صندوق مبلغ 

1/214/728/329 ریال بوده است0
انداز  پس  صندوق  به  مربوط  بانکی  فقره حساب  سه  مغایرت  انجام   -9
کارکنان و صندوق داخلی دانشگاه و همچنین نگهداری حساب و صدور چکهای 

و.ام صندوق پس انداز کارکنان و جوابگویی مراجعات آن
کار با نرم افزار اتوماسیون اداری دانشگاه و کنترل ورود و خروج نامه   -10
های و ثبت و بایگانی آنها برای مراجعات بعدی به آن و تهیه پرینت از نامه ها 

جهت اعمال در حقوق ومزایای همه ماهه و قرار دادن در ضمایم سند ها0
در ثبت و کنترل تراز پایان سال 92 همکاری الزم با اداره حسابداری   -11
انجام شده و پس از بررسی و صفر نمودن حسابهای بدهکاران و بستانکاران و 
کنترل حسابهای مربوطه کلیه سند های الزم زده شد و در تراز نوع دوم کلیه ذخایر 
حسابها پس از کنترل استخراج و سند زده شد و سود حساب پس انداز تقسیم 
گردید ، که نسبت به سال قبل با سرعت بیشتری انجام شد و وقت کمتری تلف 
گردید که این نتیجه تقسیم وظایف و مدیریت در اول کار بستن حسابهای پایان 

سال بود0

ژپوهش وفناوری

همکار گرامی
جناب آقای مهرداد دادخواه

مدیر محترم طرح و برنامه و بودجه :

مصيبت وارده را به حضور جنابعالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای آن فقيده سعيده
رحمت الهى و برای عموم بازماندگان صبر و اجر جزيل مسالت مى نماييم.

مديريت روابط عمومى و اطالع رسانى واحد اصفهان )خوراسگان(

اداری و مالی

ادامه دارد ...
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 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  بیست و سوم
 خرداد  و تیر ماه 1393

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 شماره  بیست و سوم
15 خرداد و تیر  ماه 1393 14

ما در محدوده فضای خانه  از  اشاره: هر یک     
ای که در آن زندگی می کنیم به لحاظ تعمیرات 
و نگهداری سیستم های مختلف دچار مشکالتی 
می شویم که بعضًا خودمان یا از طریق متخصصان 
بیرونی این مشکالت را حل می کنیم . حال اگر 
این ضرورت را به مجموعه عظیمی چون دانشگاه 
همه  با  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد 
دانشکده ها، پژوهشکده ها و دیگر مکانهای زیر 
مجموعه آن تعمیم دهیم و به یاد آوریم که بخشی 
بیش  عمری  دانشگاهی  واحد  این  تاسیسات  از 
از بیست سال دارد و دچار فرسودگی حاد شده 
پی  بیشتر  نگهداری  تعمیرات و  اهمیت بخش  به 

می بریم .

برای آگاهی از کم و کیف فعالیت های این بخش 
با مهندس غالمرضا فوقی رئیس اداره تعمیرات و 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نظارت  و  نگهداری 
اصفهان گفت و گویی انجام دادیم که از نظرتان 

می گذرد.
آشنایی با رئیس تعمیرات و نگهداری و نظارت:

مهندسی  آموخته  دانش  فوقی  غالمرضا  مهندس 
مکانیک از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی 
است. وی در نیمه سال 79 به عنوان تکنسین فنی 
و  آمد  در  استخدام  به  دانشگاهی  واحد  این  در 
اداره  ریاست  به  خود  تحصیالت  تکمیل  از  پس 
تعمیرات و نگهداری و نظارت دانشگاه منصوب 

شده است.

کامل  و  صحیح  انجام  برای  که  جوانی  مهندس 
مسئولیتهای خود شب و روز آرام و قرار ندارد و 
همواره آماده است تا مشکالت ارجاعی بخشهای 

مختلف دانشگاه را حل کند.
وظایف اداره تعمیرات و نگهداری:

و  تعمیرات  مراحل  کلیه  فوقی  مهندس  گفته  به 
برق   ، آبرسانی  های  سیستم  به  مربوط  نگهداری 
، سیستم  مخابرات  و  تلفن   ، رسانی  گاز  رسانی، 
برنامه  فنی  های گرمایشی و سرمایشی و تدارک 
ستاد  کنکور،  جمله  از  دانشگاه  مختلف  های 
نوروزی ، همایش ها و ... همکاری در نصب اقالم 
تعمیرات و  اداره  از جمله وظایف   ... و  تبلیغاتی 

نگهداری است .

رئیس این اداره همچنین توضیح داد که در حدود 
20000 المپ مهتابی ، 450 دستگاه کولر و بهار 
ساز ؛ تاسیسات منابع آب شرب که بالغ بر 500 
متر مکعب ظرفیت دارد ، 9 موتور خانه کوچک 
های  ظرفیت  با  گرم  آب  دیگ  انواع  با  بزرگ  و 
مختلف ، 2 پست برق ، 150 پمپ و الکتروپمپ 
برای آبرسانی ، تجهیزات آبیاری فضای سبز، آتش 
نشانی، آسانسورها، تعمیر قفل درب ها و کلید و 

تنها از اضافه کاری شبانه برخوردارند اما با تمام 
وجود به وظایف خود به خوبی عمل می کنند ولی 
دغدغه اصلی ما در شیفت شب است که حضور 
تنها  هم  و  کند  نمی  را  کار  کفایت  هم  نفر  یک 
بودن فرد شب کار سبب می شود تا عماَلً خیلی از 

خدمات مورد نیاز را نتواند انجام دهد.

مشکالت ناشی از بخش خصوصی:
مهندس فوقی با اشاره به اینکه استخدام همکاران 
این بخش از مطالبه هایی بوده که بارها آن را عنوان 
کرده ایم خاطرنشان کرد که اراده ای وجود داشت 
که ما کمبودهای خود را در بخش خدمات رسانی 
دهیم  انجام  بخش خصوصی  از طریق  تاسیساتی 
که در همان ابتدا در مواردی بخش خصوصی را 
به کار گرفتیم اما هزینه های سرسام آور آن سبب 

شد تا قید آنرا بزنیم.
باز  مرا  دانشگاه دست  مالی  اداری  این وصف  با 
خدمات  از  است  نیاز  که  مواردی  در  تا  گذاشته 

بخش خصوصی استفاده کنیم.

ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی:
هزینه  متوسط  نگهداری  و  تعمیرات  اداره  رئیس 
های ناشی از مصرف انرژی را در طول یک ماه 
بالغ بر 40 میلیون تومان هزینه کرد که رقم سنگینی 
و  استادان  و  دانشجویان  و  کارکنان  از  و  است 
در  را  جویی  صرفه  نهایت  تا  خواست  مراجعان 

استفاده ازاین منابع کمیاب داشته باشند.
وی در پایان با تقدیر و تشکر از حمایت های دکتر 
اداری  معاون  حیدری  دانشگاه،  رئیس  فروغی، 
بیشترین  که  عمرانی  معاون  عاملی  جبل  و  مالی 
توجه و دلسوزی را به این بخش دارند از مسئوالن 
اداره   ، انبارها  اداره  تدارکات و  اداره  و همکاران 
سپاسگزاری صمیمانه  ها  بخش  سایر  و  خدمات 
کرد و به پاس تجلیل از وظیفه شناسی و تالش 
 ، قضاوی  رسول  برای  اداره  این  در  همکارانش 
بافرانی ، منصور هشت  امینی ، سعید پور  محمد 
محمدرضا  امیری،  علی   ، عباسی  ناصر  مردی، 
اعتباریان و اصغر جوانمردی از زحمات بی دریغ 

آنها هم قدردانی کرد.

پریزها و شیر آالت و فالش تانک ها و فالش والف 
بندها، نگهداری و کنترل پست گاز، سیستم  ، آرام  ها 
سیستم  هشدار  و  محافظت  وظیفه  که  کاتری  حفاظت 
ها را بر عهده دارد و ... از جمله مواردی است که این 

بخش دائما با آن سروکار دارد .
رادیاتورها،   ، ها  کوئل  برق  نظارت  و  مراقبت  به  وی 
مزرعه  تعمیرات  امور  گازی،  کولرهای   ، ها  هواکش 
آباد ، مرکز تحقیقات گلخانه ای و گلخانه ای  خاتون 

شیشه ای نیز اشاره کرد.
از  سوز  گاز  های  بخاری  آوری  جمع  فوقی  مهندس 
بخش های مختلف دانشکده کشاورزی و علوم انسانی 
طریق  از  گرمایشی  سیستم  با  آن  کردن  جایگزین  و 
های  برنامه  جمله  از  را  شوفاژ  و  مرکزی  خانه  موتور 

آینده این واحد برشمرد.
اداره تعمیرات و نگهداری خاطر نشان کرد که  رئیس 
این اداره از زیر مجموعه های معاونت عمرانی دانشگاه 
نفر   6 رسمی  صورت  به  درآن  و  آید  می  حساب  به 
نیروی تاسیساتی شامل 4 نفر در امور برقی، یک نفر با 

مسئولیت کنترل تاسیسات مکانیکی و یک نفر در انجام 
به  مشغول  تبلیغاتی  اقالم  نصب  جمله  از  متفرقه  امور 
کار هستند که عالوه برآن همواره از یک بنا و کارگر 
و  ارزشمند  همکاری  از  وی   . نماییم  می  استفاده  نیز 
و  تشکر  نیز  بخش  این  در  موسوی  مهندس  دریغ  بی 

قدردانی کرد.

شیفت کاری:
در مورد چگونگی ارائه خدمات تاسیساتی از سوی این 

اداره مهندس فوقی اظهار داشت:
 3 تا  صبح   7/5 از  این  از  پیش  تا  کاری  های  شیفت 
بعدازظهر و شیفت شب از 7 شب تا 7/5 صبح فردا بود 
که دچار خالء خدمات رسانی بودیم . ولی با تمهیداتی 
ساعته   24 طور  به  حاضر  حال  در  شده  اندیشیده  که 
شیفت های ما فعال هستند و در برنامه شیفت شب تنها 

یک نفر نیرو حضور دارد.
از حق  اینکه محروم  با  ما  یادآور شد همکاران  ایشان 
و  میگیرند  کار  اداره  حداقل  حقوق  و  هستند  شیفت 

اداره تعمیـرات و نـگهـداری
پشتیبان فیزیکی و تاسیساتی دانشگاه

بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
كيومرث كريمى:

 كارشناس معاونت عمرانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان )خوراسگان(
قسمت چهارم

شیرهاي ترموستاتیک رادیاتور

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه
بویلر 

مشعل 
دیگ 

دودکش  
مبدلهاي حرارتي 

رادیاتور 
بخاریهاي گازسوز دودکش دار 

بخاریهاي گازسوز بدون دودکش 
بخاریهاي نفتي 

پمپهاي حرارتي 
   
گرمایش آب

تقریبا یک پنجم انرژي مصرفي خانوار صرف تولید آب گرم 
بهداشتي مي شود. هرینه این انرژي نه تنها به نوع آبگرمکن و 
سوخت آن بلکه به محل نصب و نحوه استفاده از نیز بستگي 
دارد.اگر مي خواهید یک سیستم جدید آبگرمکن بخرید باید 
توجه کنید که این سیستم دقیقا متناسب با نیازهاي شما باشد. 
در این انتخاب نباید فقط به قیمت دستگاه نگاه کنید بلکه باید 
هزینه هاي دوران استفاده را نیز در نظر بگیرید. عالوه بر اینها 
خصوصیاتي مانند نصب آسان، کاربرد ساده، داشتن ضمانت 

نامه و... نیز بر انتخاب شما تاثیر خواهد گذاشت. 
آبگرمکن گازي مخزن دار 

آبگرمکن گازي فوري 
آبگرمکن نفتي 
   

شیرهاي ترموستاتیك رادیاتور 
بمنظور بهینهسازي مصرف سوخت نیاز است که سیستم 
شیرهاي  باشد.  ترموستاتیک  شیر  به  مجهز  رادیاتور 
ترموستاتیک رادیاتور با قابلیت تنظیم دما توسط ترموستات 
ثابت  اتاق را در درجهحرارت مورد نظر  مي توانند دماي 
نگهدارند و با تنظیم دماي اتاق در محدوده 21-18 درجه 
سانتي گراد بیشترین مقدار صرفهجویي در مصرف سوخت 
بدست میآید. بطورکلي طبق آزمایشات بعمل آمده، کاهش 
هر یک درجه سانتیگراد و جلوگیري از افزایش بیمورد دماي 

اتاق سبب کاهش مصرف سوخت به میزان 6% میگردد. 
)ترموستات(  حرارتي  سنسور  یک  از  ترموستاتیک  شیر   
براي کنترل خودکار درجه حرارت محلي که در آن رادیاتور 
نصب شده و یک شیر که از سنسور فرمان مي گیرد، تشکیل 
شده است. دماي مورد نیاز هر اتاق با چرخاندن کالهک 
ترموستات قابل تنظیم مي باشد. هنگامي که دماي اتاق بر 
اثر گرماي خروجي از رادیاتور و یا هر منبع تولید گرماي 
خارجي ) مانند تابش خورشید، افزایش تعداد ساکنین و یا 
تجهیزات و لوازم برقي ( افزایش یابد و در محدوده تنظیم 
دماي ترموستات قرار گیرد ترموستات به شیر فرمان داده و 
جریان آبگرم در رادیاتور را کاهش میدهد و از افزایش گرماي 
اتاق توسط رادیاتور جلوگیري میکند. در نتیجه ضمن تأمین 
شرایط آسایش مطلوب براي ساکنین اتاق، کاهش مصرف 
انرژي و هزینههاي سوخت مصرفي را نیز برآورده مي کند. 
چنانچه از شیرهاي ترموستاتیک بر روي رادیاتور استفاده 
نشود، در اینصورت دماي هواي اتاق افزایش مي یابد تا اینکه 
شرایط اتاق در حالت نامطلوبي قرار گیرد. در نتیجه ساکنین 
اتاق مجبور به بازکردن پنجرهها میشوند و این امر سبب 
مي شود که هزینه پرداختي صرف گرم کردن هواي بیرون 
خانه شود و به هدر رود. بررسیهاي بعمل آمده نشاندهنده 
این نکته است که هزینه خرید و نصب شیرهاي ترموستاتیک 
رادیاتور نهایتاً طي دو دوره سرما از محل صرفهجویي در 

هزینه سوخت مصرفي قابل برگشت خواهد بود. 
ترموستات

ترموستات از اجزاء مختلفي نظیر سنسور، کالهک تنظیم، 
شاخص و فنر تشکیل شده است. سنسورها داراي انواع مایع، 
گاز و واکس )wax( هستند که هرکدام داراي فناوري خاص 
خود میباشند و با تاثیرپذیري سنسور از دماي محیط و انبساط 
یا انقباض مایع و یا گاز درون آن و درنتیجه تاثیر بر شیر، آب 

ورودي به رادیاتور را کنترل مي کنند.
براي اینکه ترموستات بتواند به بهترین نحو ممکن دما را 

حس نماید در محلهایي که رادیاتور در محفظه یا زوایاي 
محدود قرار دارد و یا اینکه اجبارا پوشش روي آن قرار داده 
شده است از ترموستات با سنسور بیروني استفاده میشود. 
از  متر  تا 8  نیاز  برحسب  میتواند  ترموستات  این  سنسور 

رادیاتور فاصله داشته باشد.
ترموستات  براي  محیط  دماي  و  مقابل شاخص  در شکل 
نشان داده شده است. البته ممکن است اعداد مذکور با توجه 
به ساخت ترموستات و مشخصات سازنده متفاوت باشند. 
در هر صورت اعداد مذکور جنبه راهنمایي دارند و معموال 
شرایط محل نصب و نوع رادیاتور میزان دماي نهایي و واقعي 

را تعیین مینماید. 
تنظیم ترموستات برروي عدد 3 و دماي حدود oC 21 سبب 

میشود تا هواي اتاق مطلوب و دلپذیر باشد. 
تنظیم در حالت  امکان  بر  از ترموستاتها عالوه  در بعضي 
نیز   )0( آبگرم  جریان  کامل  قطع  امکان   )*( دما  حداقل 

موجود میباشد.
در اماکن عمومي و محیطهاي خاصي که احتیاج به ثابت 
درجه  از  محدودهاي  یا  و  درجه  یک  در  دما  نگهداشتن 
سنسور  با  ترموستات  از  میتوان  میباشد،  محیط  حرارت 
میتوان  ترموستات  این  بوسیله  کرد.  استفاده  محدودشونده 
دماي محیط را در حداقل و حداکثر دماي تنظیم شده محدود 
ممکن  مسئول  غیر  افراد  توسط  دما  تغییر  امکان  و  نمود 
نخواهد بود. همچنین میتوان براي جلوگیري از سرقت از 

قفل مخصوص ترموستات نیز استفاده کرد. 
انواع شیر

شیرهاي معمولي رادیاتور از نظر عملکرد داراي یک تعریف 
باز نمودن جریان آب  یا  کلي هستند که شامل مسدود و 
میباشد. ولي شیرهاي ترموستاتیک رادیاتور بگونهاي ساخته 
شدهاند که بمنظور تنظیم دما توسط ترموستات، امکان عبور 
جریانهاي مختلف را فراهم میکنند. یکي از قابلیتهاي مهمي 
که در برخي از شیرهاي ترموستاتیک رادیاتور وجود دارد 
امکان تنظیم اولیه جریان آب )Presetting( میباشد که در 
صورت مجهز بودن شیر به این سیستم میتوان با تغییر سطح 
مقطع جریان آب و ایجاد افت فشار، حداکثر آب ورودي به 

رادیاتور را محدود کرد. 
الزم به ذکر است در ساختمانهاي با سیستم آبگرم مرکزي 
به سبب ارتفاع طبقات و یا فاصله واحدها از مرکز حرارتي 
معموال توزیع گرما در تمام نقاط یکسان نخواهد بود، در 
نتیجه واحدهاي نزدیک به موتورخانه براي رهایي از افزایش 
گرماي اتاق مجبور به بازکردن پنجرهها میشوند و واحدهاي 
دورتر و یا در طبقات باال بعضاٌ از وسایل و امکانات گرمایشي 
جانبي استفاده مینمایند. در این حالت میتوان با استفاده از 
شیرهاي ترموستاتیک رادیاتوري که مجهز به سیستم تنظیم 
اولیه میباشند، جریانهاي مختلف آب در رادیاتورهاي طبقات 

مختلف ایجاد کرد. 
براي استفاده مطلوب و بهینه از ترموستات و همچنین کاهش 
لولههاي سطحي و هواي  به گرماي شیر و  اثرات مربوط 
اطراف رادیاتور بر عملکرد شیر ترموستاتیک رادیاتور باید 
این منظور و  براي  افقي نصب شود.  ترموستات بصورت 
باتوجه به نحوه قرارگرفتن لولههاي ورودي آب رادیاتور، از 

شیرهاي مختلف زیر برحسب شرایط استفاده میشود. 
1- شیر زاویهدار: هنگامیکه لوله ورودي آب به رادیاتور از 

دیوار پشتي باشد.
به  آب  ورودي  لوله  هنگامیکه  راست:  زاویهدار  شیر   -2

رادیاتور از زمین و سمت راست رادیاتور باشد.
3- شیر زاویهدار چپ: هنگامیکه لوله ورودي آب به رادیاتور 

از زمین و سمت چپ رادیاتور باشد.
تمامي  براي  این مدل   :)UK( 4- شیر زاویهدار معکوس
حاالت فوق قابل استفاده میباشد با این تفاوت که ترموستات 
)در سه  میگیرد.  قرار  رادیاتور  امتداد  در  و  افقي  بصورت 
حالت قبل ترموستات بصورت افقي ولي عمود بر امتداد 

رادیاتور قرار میگرفت.(
5- شیر مستقیم: هنگامیکه لوله ورودي آب به رادیاتور از 

دیوار جانبي مستقیما به رادیاتور وارد شود.
استانداردها و قوانین 

ملي  مقررات  مبحث 19  زمینه،  این  در  مقررات  مهمترین 
ساختمان میباشد که نصب شیرهاي ترموستاتیک بر روي 
کرده  اجباري  نوساز  ساختمانهاي  تمامي  در  را  رادیاتور 

دارد  درنظر  سوخت  مصرف  بهینهسازي  سازمان  است. 
نصب شیرهاي ترموستاتیک بر روي رادیاتور را در تمامي 
ساختمانهاي کشور اجباري کند. درحال حاضر این سازمان با 
اجراي سیاستهاي تشویقي براي نصب شیرهاي ترموستاتیک 

رادیاتور، یارانه پرداخت میکند.
ترموستاتیک  شیرهاي  از  استفاده  در  مهم  بسیار  نکات  از 
رادیاتور با توجه به تنوع مدل از سوي سازندگان مختلف دارا 
بودن استانداردهاي معتبر در این زمینه میباشد. براي دستیابي 
شیرهاي  باید  سوخت  مصرف  در  صرفهجویي   %20 به 
ترموستاتیک رادیاتور استاندارد بینالمللي )EN-215( را اخذ 

کرده باشند.
مزایاي استفاده از شیرهاي ترموستاتیک رادیاتور 

امکان برقراري دماي ثابت در اتاق 
شرایط  تأمین  منظور  به  اتاق  در  دلخواه  دماي  تنظیم 

آسایش 
کاهش استهالک سیستم گرمایش 

توزیع متعادل حرارت و امکان برقراري دماهاي متفاوت در 
هر اتاق 

20% کاهش مصرف سوخت و هزینههاي مربوطه 
  

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه 
سیستم کنترل هوشمند بایستي قابلیت کنترل همزمان آب 
گرم مصرفي و آب گرم چرخشي ) گرمایشي ( را داشته 
باشد. 1-این سیستم بایستي قابلیت کنترل دماي آب مورد نیاز 
ساختمان ) دماي آب گرم خروجي از دیگ ( را بر اسـاس 
دماي محیط خارج از ساختمان مطابق منحني حرارتي مربوطه 
داشته باشد.)معادله منحني حرارتي ارائه گردد.( بدیهي است 
به مشعل )ها( و پمپ )ها(   on/ off فرمان با  این عمل 
قابلیت  بایستي  سیستم  این   -2 صورت میگیرد. 
برنامهریزي بر اساس ساعت عملکـرد سـاختمان ) بر حسب 
شناسایي  قابلیت  نوع کاربري ساختمان ( را داشته باشد. 3- 
هوشمند وضعیت تابستاني/ زمستاني موتورخانه را داشته 
باشد. 4- این سیستم داراي قابلیت برنامهریزي بر اساس 
5- پایانههاي حرارتي  تقویم شمسي کشور باشد. 
) رادیاتور، فن کویل، سیستم گرمایش از کف و... ( داراي 
رفتارحرارتي متفاوتي میباشند پس این سیستم جهت رساندن 
ساختمان به دماي مورد نظر بایستي داراي منحني حرارتي 
متناسب با پایانههاي حرارتي باشد.6-سیستم بایستي داراي 
با  متناسب  حرارتي  منحني  انتخاب  جهت  الزم  انعطاف 
مصالح بکار رفته در پوسته خارجي ساختمان باشد. ) روش 

محاسبه و انتخاب منحني ارائه گردد (. 
7-سیستم قابلیت کنترل همزمان حداقل دو مشعل ) دو دیگ 
سوئیچ  8-قابلیت  ( با دو پمپ را داشته باشد. 
کردن بین بین دیگها )مشعلها(متناسب با تقاضاي بار حرارتي 
گرم  آب  دماي  کنترل  9-قابلیت  ساختمان را داشته باشد. 
 Frost(از یخ زدگي براي جلوگیري   )15C تا( چرخشي 
Protection( در ساختمان هاي غیر مسکوني واداري را 

دارا باشد.
10-سیستم مورد نظر داراي قابلیت کنترل شیرهاي مخلوط 

یا سه راهه را داشته باشد.
11-سیستم مورد نظر داراي قابلیت کنترل آبگرم خورشیدي 

را داشته باشد.
جهت  ریزي  برنامه  قابلیت  داراي  نظر  مورد  12-سیستم 

احتیاط در مقابل ویروس لژیونال )Legionela( باشد.
13-سیستم پیشنهادي بایستي داراي قابلیت نمایش به زبان 
فارسي و انگلیسي باشد و دماها برحسب سلسیوس نمایش 

داده شود. 

مشخصات تجهیزات 
سیستم بایستي داراي سه سنسور جهت اندازهگیري دماي 
آب گرم چرخشي، آب گرم مصرفي، و دماي هواي محیط 
خارج ساختمان وترجیحا»یک سنسور جهت اندازه گیري 
آب گرم برگشتي را داشته باشد. 1- سنسورها بایستي داراي 

خروجي دیجیتال و همچنین استاندارد CE باشد.
  

وسایل پخت پز به دلیل حداکثر گرمایي که تولید مي کنند 
در رده بزرگترین مصرف کنندگان انرژي در خانه قرار دارند. 
اگر شما در منطقه اي گرم زندگي مي کنید، پخت و پز مي 

تواند هزینه هاي انرژي را باال ببرد، زیرا افزایش گرما سبب 
مي شود که دستگاه تهویه مطبوع در شرایط سخت تري به 

کار خود ادامه دهد.
وسایلي با بازدهي بیشتر مي توانند به کم کردن هزینۀ انرژي 
کمک کنند، همچنین، به جز مایکرویو، فناوریهاي جدید 
پخت و پز نتیجه اي در راه صرفه جویي در مصرف انرژي 
نداشته اند. بر خالف بیشتر وسایل دیگر، اجاقها، فِرها، و 
دستگاههاي خوراک پزي پاسخگوي حداقل استانداردهاي 
راندمان دولتي نیستند، و سازندگان بیشتر تمایل دارند روي 
زیبایي و راحتِي تمیز کردن دستگاهها تمرکز کنند تا راندمان 

انرژي! 
پخت و پز با گاز

اجاقهاي خوراک پزي
اجاقها

مایکروویوها
دیگر وسایل پخت و پز

پخت و پز با گاز 
آنها  نخستیِن  که  دارد  مزیت  گاز چندین  با  پز  و  پخت 
راندمان است. دستگاههاي خوراک پزي و اجاقهاي گازي، 
انرژي بسیار کمتري نسبت به دستگاههاي مشابه برقیشان 
مصرف مي کنند، زیرا این سوخت به طور مستقیم براي 
پختن استفاده مي شود؛ اما براي نیرودهي به یک وسیلۀ 
برقي، این سوخت ابتدا باید در نیروگاه به برق تبدیل گردد 
و سپس با طي مسافتي طوالني به محل مورد نظر انتقال 
یابد، به ویژه اینکه براي تولید یک واحد برق، به سه یا 

چهار واحد سوخت نیاز است.
به کارگیري یک وسیلۀ گازي هزینه اي کمتر از نصف هزینه 
یک وسیلۀ برقي دارد که براي آن به جاي یک شمعک، 
احتراق الکتریکي در نظر گرفته شده است. شمعک تنها 
بخش بسیار کوچکي از گاز را مي سوزاند،در واقع تنها 
در لحظه اول احتراق با کمک شمعک جریان الکتریسیته 
آتش تولید مي کند و در بقیه مدت احتراق گاز است که 
مي سوزد و از انرژي الکتریسیته استفاده نمي شود. انرژي 
الکتریسیته که شمعک ها استفاده مي کنند در یک خانوادۀ 
متوسط تقریباً برابر با همان حجم از گاز است که واقعًا 
براي پختن مصرف مي گردد. )خاموش کردن شمعک ها 
کار دشواري نیست، اما به دالیل امنیتي این کار را پیشنهاد 
نمي کنیم(. اکثر اجاقها و دستگاههاي خوراک پزي پیشرفته 
دولتي  استانداردهاي  و  هستند،  الکتریکي  جرقۀ  داراي 
انرژي، به کارگیري این وسیله را در تمام مدلها ضروري 
مي دانند. البته تعرفه برق در تمامي کشورها یکي نیست، 
ولي براي کشوري مانند ایران مصرف گاز طبیعي بسیار 
ارزان تر از انرژي الکتریسیته است و اگر رعایت مسائل 
ایمني در بخارها و دستگاههاي گرم کننده گازي بخوبي 
انجام شود، خیلي بهتر است که از سیستم گازي استفاده 

شود تا اینکه از سیستم برقي.
بعالوه، کنترل دستگاههاي گازسوز، آسانتر از دستگاههاي 
مشابه برقي است و کارِ گرم کردن تاوه هاي داراي کِف 

گرد را بهتر انجام مي دهند.
گرایش کمتر به پخت و پز با گاز به دلیل خطراتي است 
که این کار به همراه دارد، از موارد قابل توجه مي توان به 
قابلیت خود اشتعالي گاز و خطراتي که گازهاي تولید شده 

بر اثر احتراق براي سالمتي انسان دارند، اشاره کرد.
نیاز به تهویۀ هوا به بیرون دارند )به  دستگاههاي گازي 
گردش در آوردن هوا توسط یک پروانۀ تهویه کافي نیست(، 
انرژي به خوبي  و اگر خانۀ شما براي صرفه جویي در 
نفوذناپذیر شده باشد این مورد ضرورت بیشتري پیدا مي 
کند. متأسفانه، هواي گرم توسط هود آشپزخانه یا هواکش 
داراي جریان رو به پایین، با هواي سرد بیرون تعویض مي 
گردد که بار اضافي روي سیستم گرمایش منزل ایجاد مي 
کند و خطر جریان معکوس، از اجاق و محل سوختن گاز 
را افزایش مي دهد. بعضي از فن هاي موجود در بازار براي 
جبران این نقیصه، از هواي تصفیه شده استفاده مي کنند؛ 
در غیر اینصورت، مطمئن باشید که فن شما براي انجام کار 

خود، به اندازۀ کافي قدرتمند نیست.

توسعه و عمرانتوسعه و عمران
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یک خاطره یک درس

حاجتمراد فروزنده از رزمندگان دوران دفاع مقدس و از پرسنل بازنشسته هوانیروز جمهوری اسالمی ایران است. 
وی هم اکنون دانشجوی دوره کارشناسی رشته حقوق است که تحصیالت خود را از سال 1392 در این دانشگاه 

آغاز کرده است. 
فروزنده از دوران دفاع مقدس خاطرات آموزنده زیادی دارد. خاطره زیر خاطره ای کوتاه از این رزمنده جانباز از 
منطقه عملیاتی غرب در شهریور 1362 است که امیدواریم مورد استقبال خوانندگان عزیز قرار بگیرد. ضمن تشکر 

از این ایثارگر عزیز بخاطر ارسال خاطره خود، توجه خوانندگان را به خاطره زیبای این شماره جلب می کنیم.

پس از حمله ی ناجوانمردانه دشمن بعثی عراق به کشورمان، همه روزه اخبار جنگ از صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران به اطالع مردم می رسید. 

جوانان غیور و دالور در جبهه های جنوب و غرب، از یک طرف با دشمن بعثی عراق در نبرد بودند و از سوی 
دیگر در کردستان تیز پروازان هوانیروز هم چون عقابانی تیزچنگ در رویارویی با گروهک های ضد انقالب رعب و 

وحشت در دل دشمنان افکنده بودند. 
من و جمعی از همکارانم که در هوانیروز مشغول خدمت بودیم، به دلیل مسؤولیت های ستادی که داشتیم به جبهه 
اعزام نمی شدیم. این مسئله ما را بسیار ناراحت می کرد. از آنجایی که می خواستیم دوشادوش سایر رزمندگان اسالم 
با دشمن بعثی و ضد انقالب بجنگیم و دست متجاوزین و خائنین را از میهن اسالمی کوتاه کنیم، مراتب اشتیاق خود 
برای حضور در مناطق جنگی را با سردار شهید و معظم علی صیاد شیرازی که فرمانده وقت نزاجا)نیروی زمینی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران( بود در  میان گذاشتیم.
آن شهید بزرگوار از خواسته ما استقبال کرد و دستور تشکیل یگان های داوطلب را برای اعزام به جبهه صادر کرد. 
متعاقب دستور آن شهید معظم در طول جنگ تحمیلی و تحرکات گروهک های ضد انقالب در کردستان، یگان هایی 
متشکل از نیروهای داوطلب هوانیروز در قالب گروهان های جندا...، نصر، بالل و... به مناطق عملیاتی جنوب و غرب 

و کردستان اعزام شدند. 
اقیانوس بیکران رزمندگان بودم در طول حضور خود در مناطق عملیاتی شاهد  این حقیر که قطره ای کوچک در 
ایثارگران و  الهی بودم. برای ارج نهادن به شهدای معظم و  ایثارگری و دالوری های رزمندگان اسالم و معجزات 
رزمندگان دلیر اسالم، گوشه ای از آن دالوری ها  و معجزات را تقدیم خانواده معزز شهدا و ایثارگران و هموطنان 

مکرم می کنم.

. . . در یکی از ماموریت ها به کردستان اعزام شدیم. ماموریت ما برقراری تامین امنیت یکی از جاده های بسیار مهم 
و استراتژیک بود که محل تردد ستون های نظامی بود. یگان ما در یکی از ارتفاعات منطقه مورد نظر مستقر شده بود. 
گروههای ضد انقالب با مین گذاری و زدن کمین قصد نا امن کردن این جاده مهم و تمام منطقه را داشتند. رزمندگان 

دالور ما با کشف مین های آنها و عملیات ضد کمین اقدامات آنها را خنثی می کردند. 
جاده آسفالت نبود و مین هایی که ضد انقالبیون بکار می بردند به صورت دست ساز از سطل های پالستیکی در اندازه 
های مختلف و حاوی تی ان تی و مواد شیمیایی )بعنوان چاشنی( ساخته می شدند. در این نوع مین ها کوچکترین 
ذره فلزی به کار نمی رفت و دستگاه های مین یاب قادر به کشف آنها نبودند. این مین ها با مهارت فنی افسران نظامی 

کشف مین، شناسایی و خنثی می شدند. 
بسیار  انقالبی و جهادی در شرایطی  اقدامی  بی سنگر، در  زیباتر؛ سنگرسازان  تعبیری  به  برکف و  جهادگران جان 
دشوار، این جاده و محورهای منتهی به آن را آسفالت کردند. این کار بسیار مهم و پر خطر بود ولی در عوض دست 
گروهکهای ضد انقالب را از مین گذاری در جاده کوتاه می کرد چون با آسفالت شدن جاده، دیگر امکان مین گذاری 

برای آنها میسر نبود. 

. . . غروب یکی از روزها، نیروهای تامین جاده به من اطالع دادند که یکی از لودرهای جهاد ـ که در عملیات آسفالت 
جاده مشغول بود ـ خراب شده است. با توجه به نزدیکی ساعت منع عبور و مرور، نمی دانستند باید چه کنند. به 
محلی که لودر خراب شده بود رفتم، به راننده لودر گفتم اگر با سیستم مکانیکی لودر آشنایی دارد به هر شکلی سعی 

در روشن کردن آن بکند و اگر موفق نشدی بگو تا فکر دیگری کنیم. 
بقیه خودروهای راه سازی جهاد به مقرشان برگشتند و راننده لودر در محل ماند و پس از حدود نیم ساعت با هر 
زحمتی بود، لودر را روشن کرد ولی برای رفتن به مقر به خاطر فاصله ای که با آنجا داشت، به ساعت منع عبور و 

مرور برخورد می کرد، به همین دلیل راننده لودر را به مقر خودمان هدایت کردم تا شب را آنجا بگذراند. 
فردای آن روز وقتی راننده می خواست با لودرش مقرمان را ترک کند از او خواهش کردم، در حالی که از ارتفاع 
پائین می رود سر هر پیچی که می رسد مقداری خاک از تپه های کنار جاده بردارد و در سمتی که دره است بریزد. 

برادر جهادگر نیز چنین کرد. 

. . . خبر دادند قرار است یک ستون نظامی از رزمندگان اسالم از منطقه تحت کنترل ما عبور کند. برای حفاظت بیشتر 
از جاده و جلوگیری از هر گونه عملیات احتمالی گروهک های ضد انقالب، یک یگان از نیروهای تقویت شده به 
محل اعزام کردم. خودم و تعدادی از همرزمان در حالت آماده باش بودیم و خودرویی با تیربار و کیسه شن به همین 
منظور آماده کرده بودیم. با صدای شلیک گلوله ها و پیام بی سیم، از درگیری یگان خودی با دشمن مطلع شدیم. به 

سرعت با خودرویی که تجهیز کرده بودیم، به سمت محل درگیری حرکت کردیم. 
جاده بین مقر ما و جاده اصلی خاکی بود. غیر از خودروهای ما خودروی دیگری در این جاده تردد نداشت، اگر جای 
عبور چرخ های خودروهای ما از روز قبل تا فردا که دوباره برای گشت از مقر خارج می شدیم دستکاری می شد 
احتمال می دادیم جاده را مین گذاری کرده اند. بهمین خاطر از مقر که خارج شدیم، پس از عبور از اولین پیچ، به 
راننده خودرو، برادر عباسی گفتم: بسیار دقت کن که از جای چرخ هایی که دیروز از ارتفاع باال آمدی حرکت کنی. 
سر پیچ بعدی رسیده بودیم . . . ناگهان برادر عباسی فریادی زد . . . صدای انفجاری مهیب در تمام کوه و دره اطراف 
پیچید . . . انفجار مین، خودروی ما را به هوا پرتاب کرد و خودرو درست کنار جاده و لب دره فرود آمد . . . دود و 

خاک فضا را گرفته بود . . . لحظاتی بعد . . . 
شاسی خودرو دقیقا روی همان تپه خاک هایی که روز قبل برادر جهادگر با لودر خود سر پیچ ها درست کرده بود 

گیر کرده بود و به قعر پرتگاه سقوط نکرده بود !!! 
اراده الهی چیز دیگری بود . . . لودر جهاد دو شب قبل خراب می شود، . . نیم ساعت بعد روشن می شود، . . بدلیل 
شروع ساعت منع عبور و مرور به مقر ما منتقل می شود، . . . روز بعد هنگام ترک مقر بطور اتفاقی به راننده لودر 
گفته می شود هنگام پائین رفتن سر پیچ ها و در کناره های جاده سمت دره ها، تپه خاکهایی درست کند  . . . و حاال 

این اتفاق و سقوط نکردن به پرتگاه !!! 
آیا می توان جز معجزه الهی نام دیگری بر این اتفاق گذاشت که مسائل مختلفی دست به دست هم می دهند و خطر 
بزرگی را از گروهی از رزمندگان دفع می کند؟! . . . خودرو متالشی شده بود و فقط چند تن از همرزمانم از جمله 

حقیر و راننده مجروح شده بودیم. ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم  
. . .  خبر دادند کمین ضد انقالب توسط یگان همرزمانم خنثی و نفراتشان همه بدرک واصل شدند. آن روز، روز 

خدا بود و هر روز روز خداست.

سینما فرهنگیان اصفهان
پس از نوسازی با بهترین کیفیت و امکانات ، میزبان اساتید، کارکنان 

و دانشجویان عزیز می باشد.
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