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  دکتر احمد علی فروغی ابری/مدیر مسوول

مقام معظم رهبری:

 این هش�ت سال، مظهری از برترین صفاتی اس�ت که یک جامعه میتواند به آنها ببالد و از 
جوانان خودش انتظار داش�ته باش�د. یعنی دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت 
و دینداری اس�ت، مظهر آرمان            خواهی اس�ت، مظهر ایثار و از خودگذش�تگی اس�ت، مظهر 

ایستادگی و پایداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است.

2 26صفحه صفحهصفحه

4 صفحه

در سفر هیأت رسمی دانشگاه آزاد اسالمی بررسی شد:

افق های روشن سرمایه گذاری دانش بنیان در اوگاندا

سکان کشتی اداری و مالی 
واحد در دستان معاون جدید

با صدور حکمی از سوی فروغی و با موافقت شورای 
انتصابات استانی و سازمان مرکزی »مرتضی سامتی« 

سرپرست جدید حوزه معاونت جدید اداری و مالی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( منصوب شد.

تجمیع علوم و تحقیقات استان 
در واحد اصفهان

با مصوبه کمیته تخصصی گسترش استان اصفهان، 
کلیه رشته های واحد علوم وتحقیقات استان اصفهان، 

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
تجمیع گردید.

تدریس دفاع مقدس توسعه 
معنویت و اخالق در دانشگاه

تالش ما باید توسعه تربیت و اخالق در دانشگاه باشد 
و ایجاد کرسی تدریس علوم و معارف دفاع مقدس در 

دانشگاه با اتکاء به گنجینه غنی هشت سال دفاع مقدس 
در این خصوص بهترین ظرفیت را در درون خود دارد.

فصل مبارک

زندگی  های  پنجره  گشایش  مبارک  فصل  مهر، 
خورشید  سمت  به  عزیزمان  نوجوان  و  جوانان 

معرفت و داناییست.
اگر پرده های دغدغه ها و نگرانی هایی که استاد 
سال  طول  در  آموز  دانش  و  معلم  و  دانشجو  و 
تحصیلی دارند را کنار بزنیم به حقایق نابی در این 
قلمرو بر میخوریم که اگر خالل تحصیل مربیان از 

آن آگاه شوند نگرش ایشان تغییر می کند.

را در چهار چوب  ترم  اندیشه که  این  استادان در 
به  خوبی  به  شده  مشخص  برایشان  که  وظایفی 
پایان برسانند و دانشجویان نیز دست کم به فکر 

پاس کردن واحد های خود هستند.

اند و  به حداقل ها راضی شده  اغلب  بگذریم که 
مدرک گرایی جای خود را به معرفت اندوزی داده 
درگیر  بیشتر  استاد  هم  و  دانشجو  هم  اما  است. 
روابط انسانی با یکدیگر هستند و به همین اعتبار 
سازوکار  اغلب  نیز  استادان  دانشجویان،  تغییر  با 
جو  و  جست  خود  واحد  و  درس  برای  دیگری 

می کنند تا با روابط جدید سازگارتر شوند.

در  که  طلبد  می  را  مستقلی  بحث  موضوع  این 
قالب این سخن ما نمی گنجد اما آیا قائل نیستسم 
که دوران دانشجویی از بسیاری جهات به نسبت 
همه ی دوران های زندگی منحصر به فرد است؟ 
هم  با  تقریبا  دوره  این  ایام  بیشتر  در  دانشجویان 
ساالن خود حشر و نشر دارند کسانی که بیشتر و 
بهتر یکدیگر را درک می کنند و مشترکات زیادی 
بین آنان وجود دارد ، دانشجویان، در بهترین شرایط 
از نظر سالمت جسمانی و طراوت و شادابی روحی 
به سر می برند و دچار فرسایش اجرایی ناشی از 
روز  هر   ، دانشجویان  اند.  نشده  اجتماعی  فعالیت 
چیز تازه ای یاد میگیرند و بر زخیره ی معلومات 
ایشان افزوده می شود در حالی که در مراحل بعدی 
زندگی مصرف کننده همین ذخایر علمی هستند و 
چه بسا مشاغلی پیدا کنند که چندان ربطی هم به 
باشد که خود معضل  آنان نداشته  رشته تحصیلی 
انسان  در  دانش  ساحت  با  ارتباط  است.  دیگری 
ایجاد یک رنگی و هماهنگی می کند ولی وقتی 
و  رفتارها  گذاری  می  قدم  جامعه  عرصه  به  شما 
فعالیت های اجتماعی چندان با معیار های علمی 
هماهنگی ندارد و گاهی در تناقص با یکدیگر قرار 
این  کرده  تحصیل  فرد  یک  برای  که  گیرند  می 
راه  چندان  که  حالی  در  است  دهنده  آزار  موضوع 

حلی هم برای آن نمی توان یافت.
 

را  خاطرات دوران تحصیل هم ویژگی های خود 
دارد که تقریبا تکرار شدنی نیست در طول دوران 
تحصیل دانشجو هر روز اندیشه و روح خود را به 
می  انان  منش  و  روش  که  سپرد  می  استادانی 
تواند الگوی بی بدیلی برای او باشد اما در اجتماع 
همیشه دانشجو نمی تواند سهل الوصول و آسان و 
به وفور و سادگی چنین الگوهایی را برای خود پیدا 

کند و از سر چشمه فضائل آنان بهره گیرد.

و مالحضات دیگری که در این زمینه وجود دارد 
و قابل تامل است. پس اگر می گوییم مهر فصل 
مبارکی در زندگی اصحاب تعلیم و تربیت و معرفت 
بنا  هاست  ارزش  و  جهات  این  به  توجه  با  است 
غنیمت  این  های  لحظه  اینکه  قبل  بیاییم  براین 
و  بگیریم  بهره  آنها  از  بدهیم  دست  از  را  بزرگ 
آرزو  را  مبارک  فصل  این  تر  سریع  پایان  بیهوده 
از  فراوانی  های  ارزش  آن  پایان  که  چرا  نکنیم 

دستمان می رود.

جناب آقای دکتر مسعود حیدری:
خدمات ارزشمند و ماندگار جنابعالی در طول تصدی معاونت اداری - مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان )خوراسگان( را ارج می نهیم و توفیق روز افزونتان را از پیشگاه خداوند کریم آرزومندیم.

اداره روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه     

جناب آقای دکتر مرتضی سامتی:
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اداری-مالی  معاونت  عنوان سرپرست  به  را  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
انجام  را در  توفیق و سربلندی شما  و  نماییم  تبریک عرض می  را صمیمانه  اصفهان)خوراسگان( 

مسئولیتی که عهده دار شده اید از پیشگاه خداوند کریم آرزومندیم.

اداره روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه     
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بازنگری  فرآیند  اجرائی  روند  تشریح  کارگاه 
در برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی با 
حضور مدیران طرح و برنامه و بودجه استان 
رهنمای  فریدون  سخنرانی  با  و  کشور  های 
بدیعی  و  ریزی  برنامه  معاون  رودپشتی 
مدیرکل دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه، 

در واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه مدیرکل دفتر طرح و برنامه و بودجه 
دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص اهمیت برنامه استراتژیک 
جاری  امور  در  مدون  های  برنامه  بودن  محور  و  دانشگاه 
هر  کارشناسان  کارگاه  این  کرد.در  بیان  را  نکاتی  دانشگاه  
فرآیند  شدن  اجرائی  خصوص  در  را  خود  دیدگاههای  کدام 

بازنگری در برنامه استراتژیک دانشگاه ابراز نمود.

بازدید معاونت برنامه ریزی دانشگاه از پژوهشگاه 
مرکزی واحد اصفهان

در حاشیه برگزاری کارگاه تشریح روند اجرائی فرآیند بازنگری 
در برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی، فریدون رهنمای 
رودپشتی معاون برنامه ریزی دانشگاه با حضور در پژوهشگاه 
از  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مرکزی 
اقدامات صورت گرفته در بخش های  مختلف این پژوهشگاه 

بازدید کرد.

رهنمای رودپشتی در بازدید از آزمایشگاه های فوق تخصصی 
داشت:  ابراز  شده  انجام  اقدامات  تحسین  ضمن  پژوهشگاه 
الزم است ظرفیت های آزمایشگاهی واحد اصفهان در قالب 
کار  انجام  از  تا  معرفی  کامل،  بروشورهایی  و  ها  کاتالوگ 

تکراری در کشور جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت آزمایشگاه های واحد اصفهان در 
سطح ملی قابلیت ارائه خدمات تخصصی را دارد، گفت: برخی 
از آزمایش های انجام شده در پژوهشگاه نه تنها از نظر تولید 
ثروت و درآمدزائی اهمیت به سزائی دارد بلکه مهمترین اثر 
آن برتضمین سالمت مردم است و این نقش اساسی دانشگاه 
آزاد اسالمی است که در این خصوص بتواند خدمتی به مردم 

و جامعه نماید.

معاون برنامه ریزی دانشگاه افزود: امروز تصویر ذهنی دانشگاه 
آزاد اسالمی از واحد اصفهان)خوراسگان( تصویر بسیار مثبتی 

است؛ که علت آن هم مدیریت تالش گر و خستگی ناپذیر 
ریاست این واحد دکتر فروغی است و عالوه بر آن عدم قانع 
شدن وی به نتایج محدود و موفقیت های سطحی است بلکه 
ایشان هر روز با پدیده ای جدیدتر واحد اصفهان را یک گام 

دیگر به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کرده اند. 

رهنمای رودپشتی ابراز کرد: دانشگاه  آزاد اسالمی از تمامی 
استراتژیک  طرح  بویژه  اصفهان  واحد  تحقیقاتی  های  طرح 
را  خود  آمادگی  و  کند  می  حمایت  هیبریدی  بذرهای  تولید 

برای سرمایه گذاری در این زمینه اعالم می دارد.

معاون برنامه ریزی دانشگاه مهمترین بخش در فعالیت های 
بازاریابی،  را،  بنیان  دانش  محصوالت  و  علم  سازی  تجاری 
بیان کرد و خواستار  این محصوالت  توزیع و حتی صادرات 
و  تجاری  کارگزاران  های  ظرفیت  و  تجربیات  از  استفاده 

بازرگانان برای تسریع در فروش محصوالت تولیدی شد.

با حضور رهنمای رودپشتی برگزار شد:

کارگاه بازنگری در برنامه استراتژیک دانشگاه در واحد اصفهان

با مصوبه کمیته تخصصی گسترش استان اصفهان، کلیه رشته های 
واحد علوم وتحقیقات استان اصفهان، در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( تجمیع گردید.

فروغی رئیس دانشگاه آزاداسالمی واحد اصفهان با بیان این مطلب 
تخصصی  کمیته  جلسه  وپنجمین  سی  مصوبه  اساس  بر  افزود: 
و  استان  هماهنگی  معاون  حضور  با  که  اصفهان  استان  گسترش 
دیگر اعضای این کمیته در ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
وتحقیقات  علوم  واحد  های  رشته  تمامی  گردید،  تشکیل  استان 

اصفهان در واحد اصفهان )خوراسگان(، تجمع گردید.
دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان اظهار کرد: 
و  علوم  دانشجویان  از  بسیاری  پیگیری  و  درخواست  به  توجه  با 
تحقیقات و ابراز نارضایتی از تجمیع در واحد نجف آباد با دستور و 
موافقت ریاست عالی دانشگاه آزاد اسالمی، تمامی رشته های واحد 
تجمیع  اصفهان)خوراسگان(  واحد  در  اصفهان،  تحقیقات  و  علوم 

شدند.

خدمات  کلیه  شده  اندیشیده  تمهیدات  به  توجه  با  گفت:  فروغی 
و  علوم  های  رشته  دانشجویان  ودانشجویی  پژوهشی  آموزشی، 
برابر  ها،  زمانبندی  و  ها  سرفصل  ها،  برنامه  با  مطابق  تحقیقات 
استاندارهای آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی، در واحد اصفهان ، ارائه 

خواهد گردید.

فروغی خبر داد:
تجمیع کلیه رشته های واحد علوم 
وتحقیقات استان در واحد اصفهان

آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی 
و  پزشکی  های  رشته  دانشجویان  از  تن   163 شرکت  با 
میزبانی  به  آباد  و نجف  اصفهان  یزد،  واحدهای  دندانپزشکی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد. 
و  سنجش  معاونت  توسط  بار  اولین  برای  که  آزمون  این  در 
بهداشت،  وزارت  مجوز  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پذیرش 
پزشکی  علوم  معاونت  همکاری  با  پزشکی  آموزش  و  درمان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  می شود  برگزار  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
آزمون  ای  منطقه  میزبان  بعنوان  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
اصفهان،   و  آباد  نجف  یزد،  دانشگاهی  واحدهای  دانشجویان 

اقدام به برگزاری این آزمون نمود.
شایان گفتن است این آزمون عالوه بر اصفهان بطور همزمان 
قبول  و  گردید  برگزار  هم  تبریز  و  مشهد  شیراز،  تهران،  در 
مراحل  از  باالتری  دوره  به  شد  خواهند  موفق  آن،  شدگان 

تحصیلی خود راه یابند.

به میزبانی واحد اصفهان برگزار شد: 
آزمون جامع علوم پایه پزشکی، 
با صدور حکمی از سوی فروغی:دنــدانپزشکی و پیش کــارورزی

معاون جدید اداری و مــالی واحــد اصفهان معارفه شد
با  و  فروغی  سوی  از  حکمی  صدور  با 
و  استانی  انتصابات  شورای  موافقت 
سازمان مرکزی »مرتضی سامتی« بعنوان 
جدید  معاونت  حوزه  جدید  سرپرست 
اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( منصوب شد.

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
اصفهان)خوراسگان( در آئین تودیع معاونین سابق 
و جدید اداری و مالی این واحد دانشگاهی گفت: از 
زحمات آقای مسعود حیدری باید تشکر کرد زیرا 
ایشان عالوه بر کارهای زیادی که انجام داده اند، 
کارها  بهترین  توانستند  شرایط  ترین  سخت  در 
حیدری  آقای  البته  دهند  انجام  دانشگاه  برای  را 
بارها بدلیل تکمیل مراحل تحصیلی خود در مقطع 
دکتری از من خواستند سمت خود را واگذار کنند.

دوستی  روابط  به  اشاره  با  فروغی  علی  احمد 
حجم  و  شرایط  افزود:  حیدری  و  خود  میان 
تحصیلی  شرایط  سویـی  از  و  دانشگاه  کـارهای 
در  بجای وی  دیگری  فرد  کرد  اقتضا می  ایشان 
سمت معاونت اداری و مالی انجام وظیفه نماید و 
البته امیدوارم آقای حیدری هرچه زودتر با تکمیل 
مراحل تحصیلی و اخذ مدرک دکتری خود بتواند 
دانشگاه  برای  بیشتری  خدمات  منشاء  آینده  در 

باشد.
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  دبیر 
مالی  و  اداری  جدید  معاون  معرفی  در  اصفهان 
گروه  عضو  تمام  استاد  سامتی  مرتضی  گفت: 

و  است  دانشگاهی  سابقه  با  مدیران  از  و  اقتصاد 
دانشگاه  همین  آموزشی  معاون  کوتاه  مقطعی  در 

بوده اند.
از  را  دانشگاه  مالی  منابع  بر  وی مدیریت صحیح 
مالی  و  اداری  حوزه   از  خود  انتظارات  مهمترین 
از  بهینه  استفاده  با  خواست  سامتی  از  و  برشمرد 
منابع و امکانات موجود، تالش خود را برای تحقق 
منابع جدید مالی بویژه از طریق درآمدهای  دانش 

بنیان بکار گیرد.

معاون  حیدری  مسعود  مراسم  این  ادامه  در 
ابراز  با  سابق اداری و مالی واحد اصفهان 
تشکر از همکاری همه حوزه ها بویژه حمایتهای 
ریاست واحد در دوره مسؤولیتش در حوزه اداری و 
مالی گفت: در این دوره اگر کاری صورت گرفته، 
وظیفه بوده و البته آمارها حاکی از وضعیت مطلوب 
مالی در تحقق درآمدها و هزینه های  ساالنه  است 
و در دو سال اخیر با بهبود منابع توانستیم خدمات 
فضای  توسعه  انسانی،  منابع  بخش  در  را  بهتری 
فیزیکی و آموزشی، توسعه فضای سبز و .... داشته 
باشیم و در سال جاری برای اولین بار از نظر مالی 
واحد اصفهان در کشور رتبه اول را کسب کرد و 
از نظر رعایت نظامات و مقررات مالی خوشبختانه 
اصفهان  واحد  معامالت  کمیسیون  مصوبات  کلیه 
در سازمان مرکزی و ستاد هماهنگی استان، تایید 

می شود.

حوزه  جدید  سرپرست  سامتی  مرتضی 
به  اشاره  با   نیز  مالی  و  اداری  معاونت 

از  را  ایشان  فروغی،  دکتر  با  خود  دوستی  سوابق 
و  دانست  خود  زندگی  در  گذار  تاثیر  شخصیتهای 
اقدامات صورت گرفته تحت مدیریت  به  با اشاره 
پروژه  تبدیل  برای  استان  بازرگانی  اتاق  در  خود 
قابلیتهای  تجارت،  و  ثروت  به  تحقیقاتی  های 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان را برای تولید 
علم وتبدیل علم به ثروت بسیار برجسته ارزیابی و 
هدف خود از ورود به این  سمت را کمک به تحقق 
از طریق  ثروت  تولید  و  یافتنی  آرزوی دست  این 

دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانست.

در پایان هر یک از معاونین، روسای دانشکده ها 
و مدیران حاضر در جلسه با ابراز سخنانی جداگانه، 
مسعود  خدمات  از  خود  قدردانی  و  تشکر  مراتب 
حیدری در دوره مسؤولیت ابراز و انتصاب مرتضی 
و  سپاس  لوح  و  گفتند  تبریک  وی  به  را  سامتی 

هدایایی از سوی دانشگاه به وی تقدیم شد. 
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به منظور بررسی ظرفیت های علمی و تحقیقاتی صورت گرفت:

اعزام هیات رسمی دانشگاه آزاد اسالمی به جمهوری اوگاندا

آموزشی،  های  ظرفیت  بررسی  منظور  به 
اقتصادی و شناسایی راهکارهای  فرهنگی و 
تعامل فی مابین، هیات رسمی دانشگاه آزاد 

اسالمی به جمهوری اوگاندا اعزام شد.

با حضور سید  آزاد اسالمی که  هیأت رسمی دانشگاه 
علی  احمد  و  الملل  بین  امور  معاون  انگجی  جواد 
فروغی رئیس واحد اصفهان)خوراسگان( به جمهوری 
اوگاندا اعزام شده اند، به مدت هفت روز ظرفیت های 
و  اوگاندا  جمهوری  اقتصادی  و  فرهنگی  آموزشی، 
راهکارهای تعامل و همکاری های فی مابین را بررسی 

خواهند نمود.
در ابتدای این سفر، هیات رسمی اعزامی دانشگاه آزاد 
ایران در  اسالمی در محل سفارت جمهوری اسالمی 
رایزن  و  سفیر  مقام  قائم  گرم  استقبال  مورد  کامپاال 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در کامپاال قرار گرفت 
و برنامه های هیأت اعزامی به جمهوری اوگاندا تشریح 

گردید. 

دیدار هیات اعزامی دانشگاه آزاد اسالمی  با 
رئیس دانشگاه ماکرره

اسالمی  آزاد  دانشگاه  اعزامی  هیات  برنامه،  اولین  در 
دیدار،  این  در  کردند.  بازدید  ماکرره  ملی  دانشگاه  از 
ضمن  ماکرره  دانشگاه  رئیس  سنتامو  جان  پروفسور 
خوش آمد گویی به هیات دانشگاه آزاد اسالمی، جایگاه 

علمی و ظرفیت ها و قابلیت های دانشگاه ماکرره را 
تشریح و توضیحات الزم را ارائه و خواستار همکاری 
های  رشته  تقویت  جهت  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

پزشکی و دندانپزشکی آن دانشگاه شد.

در این بازدید سید جواد انگجی معاون امور بین الملل 
دانشگاه  در  حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  دانشگاه، 
را  شده  انجام  های  فعالیت  و  امکانات  ماکرره،  ملی 
آزاد  در خور تحسین دانست و ضمن معرفی دانشگاه 
دنیا  حضوری  دانشگاه  بزرگترین  عنوان  به  اسالمی 
با  همکاری  برای  را  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آمادگی 

دانشگاه ملی ماکرره اعالم نمود.
همچنین احمدعلی فروغی رئیس ضمن معرفی قابلیت 
های دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، 
های  رشته  خصوص  در  را  دانشگاه  این  همکاری 

قالب  در  عمران  و  معماری  کشاورزی،  دندانپزشکی، 
مشترک،  مدت  کوتاه  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
تربیت  و  دانشجو  و  استاد  تبادل  سمینارها،  برگزاری 
آموزشی  امکانات  و  لوازم  تامین  همچنین  و  مدرس 
دیدار  برای  ماکرره  ملی  دانشگاه  رئیس  از  و  اعالم 

رسمی از واحد اصفهان دعوت بعمل آورد.
کیسوله  احمد  محمد  سفر  این  در  است  ذکر  شایان 
سفیر جمهوری اوگاندا در تهران، تقی زاده قائم مقام 
سفیر ایران در کامپاال و اکبر توحیدلو رایزن فرهنگی 
بوامباله  و کریس  کامپاال  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
حامد  محمد  و  تهران  در  اوگاندا  سفارت  کنسول 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  الملل  بین  امور  مدیر  کیانی 
آزاد  دانشگاه  رسمی  هیات  اصفهان)خوراسگان(  واحد 

اسالمی را همراهی می کنند. 

منظور  به  که  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اعزامی  هیات 
اقتصادی  و  فرهنگی  آموزشی،  های  ظرفیت  بررسی 
و شناسایی راهکارهای تعامل فی مابین، به جمهوری 
جمهوری  مجلس  رئیس  با  است،  شده  اعزام  اوگاندا 

اوگاندا در محل پارلمان این کشور دیدار کرد. 

در این دیدار خانم ربکا کاداگا رئیس مجلس جمهوری 

شد. 
سید جواد انگجی معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد 
اسالمی با ابراز خرسندی از حضور در پارلمان اوگاندا 
دانشگاه  آموزشی  و  علمی  گسترده  خدمات  تبیین  به 
آزاد اسالمی پرداخت و آمادگی این دانشگاه را برای 

همکاری متقابل با دانشگاه بوسوگا اعالم نمود.

احمدعلی  صمیمانه  و  مشترک  نشست  این  در 
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست  فروغی 
ضمن معرفی امکانات آموزشی و پژوهشی این واحد 

آزاد  دانشگاه  به هیات  آمدگویی  اوگاندا ضمن خوش 
اسالمی خواستار افزایش مناسبات آموزشی فی مابین 

کشورش و دانشگاه آزاد اسالمی شد.

مدیره  هیات  و  رئیس  حضور  با  که  جلسه  این  در 
بوسوگا  دانشگاه  رئیس  شد،  انجام  بوسوگا  دانشگاه 
ضمن تشریح ظرفیت ها و جایگاه علمی این دانشگاه 
کشاورزی،  های  آموزش  بسط  و  توسعه  زمینه  در 
خواستار آموزش و ترویج کشاورزی مدرن در اوگاندا، 
تربیت مدرس و تبادل استاد با دانشگاه آزاد اسالمی 

توانایی  و  کشاورزی  های  رشته  زمینه  در  دانشگاهی 
شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه 
پذیرش  برای  را  اصفهان  واحد  آمادگی  و  تشریح  را 
هیات علمی و مربیان دانشگاه بوسوگا جهت آموزش 
از اعضای هیات رئیسه  را اعالم و  در مقطع دکتری 
از واحد اصفهان دعوت  بازدید  دانشگاه بوسوگا برای 

بعمل آورد.

هیات اعزامی دانشگاه آزاد اسالمی با رئیس مجلس اوگاندا دیدار کرد

ره آورد
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در ادامه سفر هیأت رسمی دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفت:
دیدار با معاون رئیس جمهور اوگاندا در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور

با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اعزامی  هیات 
بین  امور  معاونت  انگجی  جواد  سید  حضور 
احمدعلی  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  الملل 
فروغی ریاست واحد اصفهان با آقای ادوارد 
محل  در  جمهور  رئیس  معاون  سسکاندی 
و  دیدار  کشور  این  جمهوری  ریاست  کاخ 

گفتگو کردند.

محمد  درتهران  اوگاندا  سفیرجمهوری  دیدار  این  در 
هیات  سفر  های  برنامه  تشریح  ضمن  کیسوله  احمد 
رسمی دانشگاه آزاد اسالمی از فعالیت ها و ارتباطات 
12 ماه اخیر و فراهم نمودن مقدمات انجام این سفر 

به معاون رئیس جمهور گزارش داد.
دانشگاه  الملل  بین  امور  معاونت  انگجی  جواد  سید 
دانشگاه  فعالیت  آغاز  تشریح  ضمن  نیز  اسالمی  آزاد 
آزاد اسالمی از 1361 تاکنون و بیان توانمندی ها، به 
ارائه گزارشی از بازدید هیات رسمی دانشگاه از کشور 
اوگاندا پرداخت و از عزم دانشگاه در خصوص حضور 
و سرمایه گذاری در کشور اوگاندا خبر داد و خواستار 
همکاری و هماهنگی بخش های مختلف در خصوص 
در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  طرحهای  نمودن  عملیاتی 

اوگاندا شد.
آزاد  دانشگاه  ریاست  فروغی  علی  احمد  همچنین 
معرفی  ضمن  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
این واحد دانشگاهی از برنامه های برون مرزی واحد 
ایجاد  اوگاندا،  در  گذاری  سرمایه  شامل؛  اصفهان 
کشاورزی  های  رشته  در  اوگاندا  در  دانشگاه  پردیس 
و احداث کلینیک تخصصی دندانپزشکی، مدارس سما 
و همچنین تبادالت علمی و اقتصادی در قالب تبادل 
استاد و دانشجو، برگزاری دوره های مشترک و استقرار 
بنیان خبر داد و خواستار حمایت  شرکت های دانش 

هیات دولت جمهوری اوگاندا از این اهداف شد.
به  آمدگویی  خوش  ضمن  سسکاندی  دیدار  این  در 
وضعیت  تشریح  ضمن  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  هیات 
آماده  از  اقتصادی، حوزه سالمت و آموزش کشورش 
بودن زیر ساخت های سرمایه گذاری در حوزه های 
یادشده خبرداد و از برنامه های دانشگاه آزاد اسالمی 
در استقرار واحد دانشگاهی پردیس اصفهان استقبال 
کرد و آمادگی دولت اوگاندا در حمایت از این سرمایه 

گذاری را اعالم نمود.

علمی  هیات  عضو  کتابی  محمد  دیدار  این  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دندانپزشکی  دانشکده 
تخصصی  مباحث  خصوص  در  اصفهان)خوراسگان( 
دندانپزشکی و بررسیهای کارشناسی در کشور اوگاندا 

جهت حاضرین  به ایراد سخنرانی پرداخت.

دیدار هیات رسمی دانشگاه آزاد اسالمی  با 
وزیر علوم اوگاندا 

منظور  به  که  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اعزامی  هیات 
اقتصادی  و  فرهنگی  آموزشی،  های  ظرفیت  بررسی 
و شناسایی راهکارهای تعامل فی مابین، به جمهوری 
اوگاندا اعزام شده است، با وزیر علوم و آموزش عالی 

در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران در کامپاال دیدار کرد. 

در این دیدار دکتر جان مویانگو وزیر علوم و آموزش عالی جمهوری اوگاندا ضمن معرفی دانشگاههای اوگاندا و 
تشریح موقعیت آموزش عالی اوگاندا در اتحادیه شرق آفریقا خواستار تبادل استاد و دانشجو، برگزاری سمینارها و 

دوره های مشترک و تعریف پروژه های پژوهشی مشترک شد.

ارزیابی کردن وضعیت  آزاد اسالمی ضمن مثبت  الملل دانشگاه  امور بین  در این دیدار سید جواد انگجی معاونت 
دانشگاههای اوگاندا به معرفی دانشگاه آزاد اسالمی بزرگترین دانشگاه حضوری دنیا پرداخت و از آمادگی دانشگاه 

آزاد اسالمی در خصوص همکاری مشترک با وزارت علوم و آموزش عالی در حوزه های مشخص شده خبر داد.

همچنین احمدعلی فروغی ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ضمن معرفی امکانات آموزشی و پژوهشی 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در زمینه رشته های کشاورزی، دندانپزشکی، فنی و مهندسی  و  دانشگاه 
همچنین توانایی شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه، آمادگی این دانشگاه را برای پذیرش هیات 
علمی و مربیان دانشگاه های اوگاندا جهت آموزش در مقاطع مختلف در قالب برقراری بورسیه های تحصیلی کشور 
اوگاندا  و تبادل استاد و دانشجو اعالم کرد و از وزیر علوم و آموزش عالی برای بازدید از دانشگاه اصفهان دعوت 

رسمی بعمل آورد.

مالقات با وزیر بهداشت اوگاندا ـ بازدید از زمین 4500 هکتاری جمهوری اسالمی ایران در 
کاتونگا و بازدید از بیمارستان ملی ماالگو

الملل دانشگاه و احمدعلی فروغی رئیس واحد اصفهان در راس هیات رسمی  امور بین  انگجی معاون  سید جواد 
دانشگاه آزاد اسالمی با وزیر بهداشت جمهوری اوگاندا دیدارکردند.

آمد  عثمان ضمن خوش  لوکواگو  دکتر  دیدار  این  در 
تشریح  ضمن  اسالمی  آزاد  دانشگاه  هیات  به  گویی 
سرویس  گسترش  خود  متبوع  وزارتخانه  ماموریت 
به  را  خود  وزارتخانه  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  دهی 
همه کشورهای اتحادیه شرق آفریقا اعالم و خواستار 
با  پزشکی  و  دندانپزشکی  خدمات  ظرفیت  افزایش 

همکاری دانشگاه آزاد اسالمی شد. 
سید جواد انگجی معاون امور بین الملل دانشگاه ضمن 
در  طرف  دو  باالی  ظرفیت  وجود  از  خرسندی  ابراز 
خصوص افزایش ارائه خدمات دندانپزشکی در اوگاندا 
و معرفی جایگاه دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه پزشکی 
و دندانپزشکی بعنوان یکی از مجموعه های پیشرو در 
ایران آمادگی خود را برای همکاری با وزارت بهداشت 

اوگاندا اعالم نمود.
احمد علی فروغی ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
دانشکده  ساله   10 برتری  به  اشاره  با  نیز  اصفهان 
دندانپزشکی این دانشگاه در آزمون جامع دندانپزشکی 
رشته  در  همکاری  های  ظرفیت  به  کشوری، 
آموزشی  های  دوره  برگزاری  قالب  در  دندانپزشکی 
کوتاه مدت مشترک، برگزاری سمینارها، تبادل استاد 
و دانشجو و تربیت مدرس و ایجاد کلینیک اختصاصی 
اشاره  کامپاال  در  اصفهان  آزاد  دانشگاه  دندانپزشکی 
نمود و خواهان تسریع در راه اندازی کلینیک تخصصی 
کوتاه  در  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد  و  دندانپزشکی 
اوگاندا در  برنامه ریزی ویژه وزارت بهداشت  مدت و 
این زمینه شد و از وزیر بهداشت جهت دیدار رسمی از 

واحد اصفهان دعوت بعمل آورد.
در این دیدار محمد کتابی عضو هیات علمی دانشکده 
و  امکانات  تشریح  ضمن  اصفهان  واحد  دندانپزشکی 
توانمندیهای دندانپزشکی واحد اصفهان، توسعه رشته 
های تخصصی در دانشگاه ملی ماکرره، برگزاری دوره 
های کوتاه مدت، راه اندازی کلینیک تخصصی جهت 
به  توجه  با  همچنین  و  3)پیشرفته(،  ردیف  درمانهای 
کنترل  کامل  آموزشی  های  دوره  بهداشتی  وضعیت 

عفونت را اعالم نمود. 
تحلیل  »علل  تخصصی  سمینار  است  گفتن  شایان 
جهت  دندانی«  های  ایمپلنت  اطراف  در  استخوان 
دانشگاه  در محل  کامپاال  پزشکی  دندان  متخصصین 
همت  به  و  کتابی  محمد  دکتر  توسط  ماکرره  ملی 

انجمن دندانپزشکان اوگاندا برگزار گردید.
در ادامه این برنامه هیات رسمی دانشگاه آزاد اسالمی 
در  که  هکتار   4500 مساحت  به  کشاورزی  زمین  از 
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  جمهوری  ریاست  زمان 
بازدید کردند  اهدا گردید  ایران  اسالمی  به جمهوری 
و فروغی ریاست دانشگاه آزاد واحد اصفهان، آمادگی 
این دانشگاه را جهت تحویل و بهره برداری از زمین 

یاد شده اعالم نمودند.
بازدید از بیمارستان ملی ماالگو از دیگر برنامه ها بود 
و  ها  قسمت  بیمارستان،  رئیس  باترانا  بارایوگابا  دکتر 
بخش های مختلف بیمارستان را در 7 طبقه به بازدید 

کنندگان معرفی نمود.
شایان گفتن است در تمامی این دیدارها محمد احمد 
مقام  قائم  زاده  تقی  تهران،  در  اوگاندا  سفیر  کیسوله 
فرهنگی  رایزن  توحیدلو  اکبر  کامپاال،  در  ایران  سفیر 
بوامباله  کریس  کامپاال،  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
کنسول سفارت اوگاندا در تهران و محمدحامد کیانی 
مشاور امور بین الملل رئیس واحد اصفهان)خوراسگان( 
می  همراهی  را  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رسمی  هیات 

کردند. 

ره آورد



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و چهارم 
 شهریور ماه 1393

5

بازدیـــد از بیمـــارستـــان مـــلی مـــاالگوبازدیـــد از بیمــــارستـــان مــــلی اوگـــاندا

دیـــدار بــا معـــاون رئــیس جمهــــور اوگـــانــدا

بازدیـــد شهر صنعتی جینجا زمین کشاورزی 4500 هکتاری که قرار است به دانشگاه واگذار شود 

دیـــدار بــا وزیر علــــــوم اوگـــانــدا

 گــزارش تصـــویــــری

سفر هیأت رسمی دانشگاه آزاد اسالمی به اوگاندا

حضور دکتر فروغی در هیئت رسمی اعزامی به اوگاندا

ره آوردره آورد
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تعاونی  شرکت  جدید  مکان  گشایش  آئین 
واحد  اسالمی   آزاد  دانشگاه  کارکنان  مصرف 
امام  میالد  با  همزمان  اصفهان)خوراسگان( 
علی بی موسی الرضا)ع( با حضور دکتر فروغی 
ریاست و جمعی از معاونین، مدیران و کارکنان 

دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم فروغی با ابراز خرسندی و قدردانی از خدمات 
به  توجه  اصفهان،  واحد  کارکنان  مصرف  تعاونی  شرکت 
رفاه استادان، کارمندان و دانشجویان را از مهمترین اهداف 
مدیره و دست  از هیأت  و  دانسته  تعاونی مصرف  شرکت 

اندرکاران آن سپاسگزاری کرد.

بسیار  غذایی  مواد  موضوع سالمت  اینکه  بیان  با  فروغی 
مهم است افزود: همان گونه که تاکنون هم بوده، شرکت 
تعاونی مصرف باید تأمین مایحتاج کارکنان دانشگاه، بویژه 
مواد غذایی سالم، با کیفیت و با قیمت مناسب را پیگیری و 
با اعمال مدیریت صحیح در اختیار مصرف کننده قرار دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در 
پاسخ به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره تعاونی مصرف برای 
راه اندازی خط پاستوریزاسیون و بسته بندی شیر سالم و 
تازه، این اقدام را با توجه به تولید شیر مرغوب در گاوداری 
مزرعه دانشگاه، اقدامی مطلوب ارزیابی و قول مساعد داد 

با گروه صنایع غذایی دانشگاه آن را مطرح نمایند.
مدیره  رئیس هیأت  مالکی  مراسم محمود  این  ابتدای  در 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

امام رضا)ع(،  تبریک والدت  )خوراسگان( ضمن  اصفهان 
با اشاره به اینکه شرکت تعاونی مصرف کارکنان در سال 
1374 با همت دکتر فروغی و با 260 سهم به ثبت رسید 
را  زیادی  های  برنامه  تعاونی مصرف  کرد: شرکت  اظهار 
کارکنان  و  استادان  برای  خود  خدمات  ارتقاء سطح  برای 
ساختمان  احداث  گام  اولین  که  است  نموده  بینی  پیش 
جدید تعاونی در 6 طبقه در زمین جنبی دانشگاه و با امکان 
بصورت  خود  خدمات  عرضه  و  منطقه  ساکنین  دسترسی 

عمومی است.

مالکی گفت: در طراحی نقشه ساختمان جدید که با حمایت 
دانشگاه  مالی  و  اداری  و  عمرانی  معاونین  مجدانه  های 
می  طی  را  خود  پروانه  اخذ  و  بودجه  تخصیص  مراحل 
کند، کلیه امکانات یک فروشگاه امروزی پیش بینی شده 
شیر  بندی  بسته  و  پاستورزاسیون  خط  احداث  پیشنهاد  و 
تازه و سالم و در آینده دیگر مشتقات لبنی در هیئت مدیره 
به تصویب رسیده که امیدواریم با حمایت ریاست دانشگاه 

بتوانیم این خدمات را به همکاران ارائه دهیم. 

همزمان با میالد امام علی بی موسی الرضا)ع( صورت گرفت:

آئین گشایش مکان جدید فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان واحد اصفهان

مشاور ریاست و دبیر شوراي اقتصاد و سرمایه گذراي دانش 
بنیان دانشگاه آزاد اسالمي به منظور ارزیابی طرحهای دانش 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  رشد  مرکز  فناوري  هاي  طرح  از  بنیان 

واحد اصفهان)خوراسگان( بازدید کرد.

در این بازدید سید رضا زیتون نژاد، مشاور ریاست و دبیر شوراي اقتصاد و سرمایه 
گذراي دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمي از طرح هاي فناوري مستقر در پژوهشگاه 
آزمایشگاهي،  استاندارد  مواد  تولید  بذر، طرح  تولید  طرح  جمله  از  دانشگاه  مرکزي 
تولید نانورس براي مبارزه با ریزگردها و ... در مرکز رشد دانشگاه و از طرح هاي 
اتوماتیک قابل نصب بر روي  بازکن هاي  تولید شیریني جات بدون قند، تولید در 
موبایل، تولید مواد آزمایشگاهي و الکتروفورز، سیستم تصفیه فاضالب، دستگاه شیرده 
اتوماتیک گوساله، تولید دمنوش هاي گیاهي، الکتروموتور گشتاور باال بدون آهنربا و 
گلخانه دانشگاه از طرح دستگاه تغذیه اتوماتیک گلخانه و تولید بستر کشت گیاهي 

بازدید نمود. 
نیز  اصفهان  استان  بنیان  دانش  اقتصاد  بازدید که مساح سرپرست شوراي  این  در 
اصفهان)خوراسگان( جهت  واحد  رشد  مرکز  گردید طرح هاي  مقرر  داشت،  حضور 

سرمایه گزاري دانشگاه آزاد اسالمي مورد توجه قرار گیرد.
شایان گفتن است سید رضا زیتون نژاد، مشاور ریاست و دبیر شوراي اقتصاد و سرمایه 
گذراي دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمي به منظور ارزیابی طرحهای دانش بنیان به 
دعوت کمیته اقتصادی شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
استان و شرکت در جلسه دفاع  نموده و ضمن حضور در ستاد  استان سفر  این  به 
تعدادی از طرح های دانش بنیان، از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( 
استان  دانشگاهی  واحدهای  پژوهشی  معاونین  و  رؤسا  در جلسه  با حضور  و  بازدید 
های اصفهان، سمنان و یزد، سیاست های جدید دانشگاه آزاد اسالمی را در خصوص 

گسترش تجارت دانش بنیان تشریح نمود.

به منظور ارزیابی طرحهای دانش بنیان 
انجام شد:

بازدید دبیر شوراي اقتصاد دانش 
بنیان از مركز رشد واحد اصفهان

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در 
دیدار رسمی خود با شهردار جینجا)بزرگترین شهر صنعتی 
دانشکده  تاسیس  را جهت  دانشگاه  این  آمادگی  اوگاندا(، 
این  در  کشاورزی  دانشکده  و  سما  مدارس  دندانپزشکی، 

شهر اعالم نمود.
این دیدار محمد بسواری کزاال شهردار جینجا ضمن  در 
اوگاندا  بزرگ  عنوان دومین شهر  به  معرفی شهر جینجا 
به جاذبه های  توجه  با  اوگاندا  بزرگترین شهر صنعتی  و 
گردشگری این شهر و آمادگی جهت واگذاری امکانات و 
نیاز در قالب زمین و ساختمان، خواستار  تسهیالت مورد 
سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان در این 

شهر صنعتی شد. 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست  فروغی  علی  احمد 
جینجا  شهردار  با  دیدار  در  کرد:  ابراز  اصفهان)خوراسگان( 
که در قالب هیأت رسمی دانشگاه آزاد اسالمی به سرپرستی 
صورت  دانشگاه  الملل  بین  امور  معاونت  انگجی  جواد  سید 
واحد  های  ظرفیت  و  ها  توانمندی  معرفی  ضمن  گرفت 
آمادگی  واحد،  مرزی  برون  های  برنامه  تشریح  و  اصفهان 
کامل این دانشگاه جهت سرمایه گذاری و تاسیس دانشکده 
شهر  در  کشاورزی  دانشکده  و  سما  مدارس  دندانپزشکی، 

بزرگ جینجا،  اعالم گردید.
سید جواد انگجی معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی 

توریستی  شهر  در  حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  نیز 
آزاد اسالمی جهت  صنعتی جینجا عالقه مندی دانشگاه 
سرمایه گذاری در جینجا بعنوان بزرگترین پایگاه شیعیان 
اوگاندا و توانمندی های دانشگاه آزاد اسالمی را تشریح 

کرد.

شایان گفتن است اکبر توحیدلو رایزن فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در کامپاال و محمدحامد کیانی مشاور رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان در امور بین الملل، در 

این جلسه حضور داشتند. 

فروغی خبر داد:

واحد اصفهان در 
اوگاندا دانشکده 
دنــــدانپزشکی 
تأسیس می كند

چهارمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیأت 
علمی دانشگاه با حضور 7 تیم در سالن ورزشی دانشگاه  
برگزار شد، در این دوره از مسابقات تیم های شرکت کننده 
در دو گروه »الف« و »ب« به رقابت با یکدیگر پرداختند 
تیم های گروه الف: تیم حوزه دانشجوئی، تیم هیأت علمی، 
تیم حوزه سما و تیم حوزه آموزش و تیم های گروه ب: تیم 

اداره خدمات، تیم حوزه اداری مالی و تیم انتظامات بودند.

در مرحله نیمه نهائی تیم حوزه آموزش با تیم اداره خدمات 
و تیم حوزه اداری مالی با تیم حوزه سما به رقابت پرداختند 
بندی و  آموزش و سما دیدار رده  تیم های  پایان  که در 
تیم های اداره خدمات و اداری مالی بازی فینال را برگزار 

نمودند و مقام های زیر بدست آمد:
مقام اول:  تیم حوزه اداری و مالی 

مقام دوم: تیم اداره خدمات
مقام سوم مشترک: تیم های حوزه سما و حوزه آموزش

تیم حوزه اداری و مالی مقام اول مسابقات فوتسال داخلی 
کارکنان و اعضای هیأت علمی را به خود اختصاص داد

تالش همه ما باید توسعه تربیت و اخالق در دانشگاه باشد و ایجاد کرسی تدریس علوم و معارف 
دفاع مقدس در دانشگاه با اتکاء به گنجینه غنی هشت سال دفاع مقدس در این خصوص بهترین 

ظرفیت را در درون خود دارد.
احمدعلی فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( که در جمع بیش از 100 
تن از استادان درس علوم و معارف دفاع مقدس استان اصفهان، در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( سخن می گفت، افزود: واحد اصفهان این افتخار را دارد که از بدو ایجاد این 
درس در سرفصل دروس اختیاری دوره کارشناسی دانشگاه، بیشتری استقبال را از این عنوان درسی 

نمود و در گروههای آموزشی خود چندین کالس درس را به این موضوع درسی اختصاص داد.
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در تبیین نقش معلم بعنوان الگوی تربیتی 
دانشجو گفت: تأثیر گذاری علمی استاد بر دانشجو منوط به رعایت موازین اخالقی و آداب تعلم است، 
معلم باید اهل اخالق، صبور و دارای قدرت تحمل باال باشد، معلم و استاد باید بتواند بر دانشجو 
تأثیر مثبت معنوی داشته باشد. وی پرورش و تربیت را مقدم بر آموزش و تعلیم دانسته و گفت: تقدم 
تربیت بر تعلیم به ما می آموزد که معلم در بدو ورود به کالس باید با تواضع به دانشجویان سالم 
کند، کالم خود را با بسم ا... آغاز کند و در گفتار و کلمات احترام دانشجو و متعلم خود را نگه دارد، 
از تبعیض میان دانشجویان به شدت بپرهیزد و از احوال و گرفتاری های دانشجویان بی خبر نباشد.

فروغی داشتن برنامه و طرح درس را از دیگر ویژگیهای معلم الگو عنوان کرد و افزود: از مهمترین 
آفات تدریس نداشتن برنامه و طرح درس، به روز نبودن معلم و عدم نشاط علمی کالس تدریس، 

بی نظمی و تأخیر و تعجیل در ورود و خروج به کالس دانست.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با بیان اینکه یکی از آفات نظام آموزشی ما 
حافظه پروری است گفت: متأسفانه در نظام آموزشی ما به تفکر و اندیشه توجه نشده است، حال آنکه 

تفکر و اندیشه ورزی بیش از حافظه پروری در حفظ مطالب مؤثر است.
فروغی با تبیین ابعاد تفکر، ماهیت تفکر و راهبردهای تفکر را تشریح و اظهار کرد: از راهبردهای 

تفکر، ایجاد و طرح مسأله، توان تصمیم گیری، و مفهوم آفرینی است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( معرفی و شناخت دانشجویان از رفتارها و 
دیدگاههای معلم را از دیگر راههای تأثیرگذاری بر دانشجو و متعلم دانست و به استادان توصیه کرد 
خود را به خوبی به دانشجویان معرفی کنند و ضوابط کالس و امتحان خود را برای دانشجویان تبیین 
نمایند و با طرح پرسش از مطالب درسی گفته شده در انتهای هر کالس، بر افزایش دقت دانشجویان 
در کالس بیفزایند. در ادمه این برنامه، سردار شیروانیان مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع 
مقدس استان اصفهان با ابراز قدردانی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان بدلیل میزبانی برگزاری 
این گردهمایی گفت: این نشست ها نه تنها در تألیف قلوب استادان بلکه در افزایش کمیت و کیفیت 
کالسهای درس دفاع مقدس و آشنایی با آخرین تحوالت این ماده درسی که توسط پژوهشگاه علوم 

و معارف دفاع مقدس اعمال می گردد مؤثر خواهد بود.
وی نشر ارزش های دفاع مقدس را در قالب تدریس درس دفاع مقدس، زمینه ساز گسترش فرهنگ 
مدیریت جهادی در فضای دانشگاه دانست و ضمن اشاره به بیان ارزشمند رهبر معظم انقالب امام 
خامنه ای در خصوص لزوم بهره گیری از گنجینه تمام ناشدنی دفاع مقدس، بر آمادگی کامل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان، در ارائه هرگونه خدمات به استادان این 

درس،تأکید کرد.

فروغی در گردهمایی استادان درس دفاع مقدس:
ارائه درس دفاع مقدس زمینه توسعه 
معنویت و اخالق را در دانشگاه فراهم 

می آورد
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اتزه اهی نشر

عنوان: روانشناسی امور کارکنان
تألیف: علی مهداد

عنوان: پرورش قارچ دکمه ای )جلد پنجم(
نویسندگان: محسن یوسفی - محمدرضا نادی - علیرضا 

جاللی زاده

عنوان: پرورش قارچ دکمه ای )جلد اول(
نویسندگان: محسن یوسفی - محمدرضا نادی 

عنوان: روانشناسی اجتماعی کاربردی
نویسندگان: سید احمد آتش پور-احسان کاظمی-حامد شاهنگی-

مجیدعلی قاسمی-تورج محمد زاده- فاطمه طباطبایی نژاد 

عنوان: معماری واوتیسم
نویسندگان: هاجر مهاجری - مریم قاسمی - الهام فروزنده - 

منصوره بهرامی پور

عنوان: تاملی بر وصایای امام خمینی )ره(
نویسنده: سید محمدرضا احمدی

عنوان: میراث معماری صنعتی معاصر ایران
نویسنده: لیال پهلوان زاده

عنوان: جراحی های پری اپیکال
نویسندگان: احمد متقی - الهام زمانی

عنوان: فرهنگ دو جلدی، مصطلحات علوم اسالمی
نویسندگان: محمدرضا حق وردی - مهری باقی

عنوان: آمار ناپارامتریک برای همه جز کارشناسان آمار
مترجمین: محمدعلی نادی - نسرین قهرمانی

عنوان: یادگیری علم اندودنتیکس
مترجمین: رحیم شکرآمیز - ستاره انقیاد

عنوان: آبیاری سطحی
نویسندگان: سید حسن طباطبایی- سودابه گلستانی کرمانی-

پیام نجفی

ژپوهش و فناوری
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از یکایک فعالیت هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي  به درستي که نام بردن 
کتابي  نیازمند  خود  و  گنجد  نمي  حاضر  مجموعه  حوصله  در  خوراسگان  واحد 
نشستیم  اسماعیلي  دکتررضا  آقاي  هاي  صحبت  پاي  وقتي  باشد.  مي  مفصل 
فرهنگي  فعالیت هاي  اسالیدهاي  نمایش  به همراه  ایشان  توضیحات  و شاهد 
دانشگاه به همراه تصاویر متنوع آن بودیم با خود اعتراف کردیم که نوشتن تک 
تک این برنامه ها و شرح تأثیري که در فضاي دروني و بیروني دانشگاه گذاشته 
است در این مجال ممکن نخواهد بود. بنابراین در این قسمت سعي نمودیم تا 
به نحوي با اشارات اجمالي به فعالیت هاي متنوع و گسترده این معاونت از حق 

مطلب بربیاییم.
ارتباطات  رشته  در  کارشناسي  مقطع  التحصیل  فارغ  اسماعیلي  دکتررضا  آقاي 
ارشد در رشته جامعه شناسي و در مقطع دکترا  اجتماعي و کارشناسي  و علوم 
از  با گرایش برنامه ریزي توسعه اقتصادي و اجتماعي  در رشته جامعه شناسي 
دانشگاه هاي اصفهان. دانشگاه عالمه طباطبائي ودانشگاه تهران هستند. ایشان 
از سال 1388 بعد از تبدیل شدن دانشگاه آزاد خوراسگان از واحد بسیار بزرگ به 
واحد جامع در سال 1387 و تبدیل پست مسئول دفتر فرهنگ اسالمي دانشگاه 
معاونت  حوزه  در  و  شده  فرهنگي  معاون  پست  متصدي  فرهنگي،  معاونت  به 
فرهنگي مشغول به فعالیت شده اند.یکي از قوانین تصدی مسئولیت دردانشگاه 
جامع این است که معاون فرهنگي باید عضو هیئت علمي باشد که ایشان از این 
شرایط برخوردار بود. از آقاي دکتر اسماعیلي در خصوص، زیر بخشهاي معاونت 

فرهنگي پرسیدیم و ایشان توضیح داد:
معاونت فرهنگي داراي 2 مدیریت مدیریت فعالیت هاي فوق برنامه و مدیریت 
دفتر فرهنگ  و  نماز  اقامه  و  و عترت  قرآن  پژوهش هاي فرهنگي کارشناسي 

اسالمي دانشگاه است:

برنامه و فعالیت هاي دفترفرهنگ اسالمی دانشکده های مصوب 
دانشگاه :

برگزاری جشنواره باموضوع علم ودین ،جایگاه علم وهویت دینی با رویکردجهانی 
شدن و متفکران کالم  و اعتقادات

برگزاری همایش شخصیت های ماندگارجامعه برای شناساندن وعمیق نمودن 
تفکر اندیشمندان درجوانان

نصب تابلوهای تبلیغاتی درسطح دانشگاه
همکاری درتعیین استادان برتر با رویکرد فرهنگی و ارزشیابی استادان به لحاظ 

قوت فرهنگی و ارزشی درکالس 
اعتقادی  ارزشیابی  و  رویکرد فرهنگی  با  دانشجویان  بهترین  درتعیین  همکاری 

آنان و بررسی موثر بودن فرد در میان دانشجویان 
برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه انجام فعالیتهای فرهنگی 

برگزاری جلسات شورای فرهنگی دانشکده

فعالیت هایي مدیریت پژوهش هاي فرهنگي:
محور اصلي برنامه هاي مدیریت پژوهش هاي فرهنگي برنامه ریزي و مطالعات 
فرهنگي در سطح دانشگاه و تدوین برنامه هاي آینده فرهنگي است.این مدیریت 
حلقه واسطي بین دانشگاه و گروه هاي آموزشي با محوریت مطالعات فرهنگي 
است. عالوه بر آن بخش اطالع رساني و آمار و اطالعات و سایت حوزه معاونت 
فرهنگي در این بخش دیده شده است ودیگرفعالیت هایی که به شرح ذیل اعالم 

می گردد .  
1-آمار و اطالع رساني در حوزه معاونت فرهنگي 

یکي از کارهاي مهم در طول مدت فعالیت به عنوان معاونت فرهنگي راه اندازي 
سایت فرهنگي دانشگاه است که از بخش هاي پویا و ایستا برخوردار است بخش 
استاتیک سایت اطالعات مختلفي از حوزه مدیریت و کارشناسي ها ارائه مي کند 
و برنامه هاي فرهنگي دانشگاه را اعالم مي نماید در بخش پویا نیز جریان اطالع 
رساني و اخبار فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است و اطالعات الزم را به حوزه 
معاونت فرهنگي سازمان مرکزی و منطقه ارسال مي کند یکي از فعالیت هاي 
دیگر انتشار نشریه رویدادهاي فرهنگي است که رسالت آن اطالع رساني است 

و به صورت ماهانه و بعضًا دو ماه یک بار منتشر مي شود. وظیفه اصلي آن ثبت 
رویدادها و اطالع رساني وآگاهی بخش است این نشریه سعي دارد رخدادهاي 
فرهنگي را ثبت و مستندسازي کند. به دلیل پرهیز از مطول شدن مطلب مابقی 

فعالیت ها به صورت فهرست وار بیان می شود. 
2-راه اندازی وفعال کردن مرکزمطالعات میان فرهنگی 

3-برگزاری جلسات کرسی های نظریه پردازی
4- برگزاری جلسات کرسی های آزاداندیشی 

5-انتشارکتاب باموضوعات فرهنگی 
6-راه اندازی وفعال نمودن کانون تعامل خانواده بادانشگاه 

7-اجرای مسابقات وبالگ نویسی ومقاله نویسی باموضوعات فرهنگی 
8-برگزاری کارگاه های آموزشی باموضوعات فرهنگی 

9-انتشار ویژه نامه های فرهنگی 
10-برگزاری مراسم تجلیل ازفرهیختگان علمی و فرهنگی 

11-برگزاری جلسات نقد و مناظره 
12-برگزاری نمایشگاه تخصصی با موضوعات فرهنگی

13-اجرای برنامه طرح ضیافت اندیشه ویژه اساتید ودانشجویان  
14-برگزاري سمینارها و همایشها و نشستهاي علمي و فرهنگي

15-حمایت ازپایان نامه های دانشجوئی
16-اجرای طرحهای پژوهش های فرهنگی
17-برگزاری نشست های علمی وفرهنگی

18-پوشش سایت فرهنگی
19-اجرای طرح کانون تعامل خانواده بادانشگاه

20-چاپ مجموعه مقاالت همایش ها
همایش  برگزاري  فرهنگي  هاي  پژوهش  مدیریت  هاي  فعالیت  دیگر  از  یکي 
برگزاري  به  توان  مثال مي  به طور  ها و نشست هاي علمي و فرهنگي است 
گذشته  سال  در  نرم  مقابل جنگ  در  دانشگاهیان  رسالت  هاي  منطق  همایش 
اشاره نمود همچنین با همکاري معاونت پژوهشي همایش بین المللي شهروند 
مسئول درسال برگزارشد و همچنین مي توان به برگزاري همایش امر به معروف 
و نهي از منکردردانشگاه که با معاونت پژوهشي برگزار شد اشاره داشت. همایش 
اصفهان، فرهنگ و شهر سالم که دانشگاه در آن با برنامه هاي متنوعي حضور 
وعفاف  حجاب   – نماز  فرهنگ  وگسترش  ترویج  های  وهمایش  است  داشته 
ومطالبات فرهنگی ایران در1404 ازدیگرهمایش هایی بوده است که طی این 

دوسال برگزارشده است.
فعالیت های مدیریت فرهنگی – فوق برنامه 

فعالیت  اصلی  کانون  عنوان  به  برنامه  فوق  های  فعالیت  مدیریت  درحوزه 
های  فعالیت  دانشجویان  با  فرهنگی  مدیریت  اتصال  وحلقه  دانشجویی  های 
متعددی صورت گرفته شده است . مدیریت فعالیت های فوق برنامه باشناسایی 
استعدادهای خالق درزمینه فعالیت های هنری به مدت 3سال پیاپی رتبه اول 

جشنواره آثارهنری رابه خوداختصاص داده است 
 برای اولین باردرسطح دانشگاه های کشوراین معاونت کانون دانشجویی دیگر 
صورت  به  کاماًل  که  کانون  این  کرد.  اندازی  راه  را  باران  رادیو  کانون  نام  به 
دانشجویی برگزارمی شود .کانون مذکور بازتاب دهنده صدای فرهنگی دانشجو 
فرهنگی درخصوص مجری گری  ازنخبگان  استفاده   . است  دانشگاه  در سطح 
–بازیگری – نمایش نامه نویسی ودیگرفعالیت های رادیویی شور و حال فراوانی 
رادرطیف دانشجو ایجادکرده است تا بتوان دغدغه های فرهنگی دانشگاه را با 

صدای دانشجو و یا به صورت رادیو اینترنتی شد. 
دیگر  از  فرهنگی  مراسم  برپایی  درخصوص  سیاسی  های  باتشکل  -هماهنگی 
های  جشن  برپایی  باشد.  می  برنامه  فوق  های  فعالیت  مدیریت  های  فعالیت 
فرهنگی – مذهبی و برگزاری مراسم ملی – سیاسی نیاز به یک ارتباط قوی 
بین حوزه دانشجویی و فرهنگی داشت که خوشبختانه به وضوح می توان این 

حالت را در این دانشگاه دید. 
این  اهداف  از  دیگر  یکی  مذهبی   – تفریحی   – فرهنگی  اردوهای  -برگزاری 

معاونت است که در این راستا می توان به برگزاری اردوی منتخبین فرهنگی به 
مشهد مقدس و اردوی راهیان نور اشاره کرد هرچند فضای برگزاری اردوهای 
یک روزه تفریحی فرهنگی با سیاست آشنائی هرچه بیشتردانشجویان با تاریخ، 
ملیت و مذهب نیز در این دانشگاه بسیارفعال است که می توان به اردوی شیراز- 

ابیانه و اردوی کویرگردی اشاره کرد. 
به  دانشجویی  های  تشکل  و  ها  انجمن  همراهی  با  مذهبی  مراسم  برپایی   -
ازدیگراهداف  اهلل  رسول  محمد)ص(   – دانشجویی  مذهبی  هیأت  خصوص 
معاونت بوده است. ایجاد فضا و روحیه مذهبی همزمان بامناسبت های خاص 
ازجمله عزاداری های ماه محرم – ماه رمضان ویا نیمه شعبان و وفات وتولدهای 
مذهبی، ازکارهایی بوده که این معاونت به نحواحسن درآن ورودکرده و بازتاب 
 – عرفه  دعای  خیمه  برپایی  است.  داشته  دانشجویان  بین  در  نیز  بسیار خوبی 
برگزاری دهه  یا  الزهرا)س(  تولد فاطمه  جشن   – کاروان سینه زنی ماه محرم 

فاطمیه ازدیگرفعالیت های این معاونت می باشد. 
دربرگزاری  دانشجویی  سیاسی  های  وتشکل  دانشجویی  بسیج  با  -همکاری 
مراسم سیاسی مذهبی ازجمله تشیع شهدا در فضای دانشگاه – برپایی بزرگداشت 
حماسه دفاع مقدس ویادمان جانبازان و اسرا- شرکت دراردوهای جهادی و ایجاد 
روحیه وفضای انتخاباتی درمناسبت های مختلف از دیگرفعالیت های این معاونت 

است که می توان به آن اشاره کرد. 
دانشجویان  فعال  مشارکت  راهبرد  اتخاذ  با  برنامه  فوق  های  فعالیت  درزمینه 
خوشبختانه درعرصه هنری رخدادهای  مهمی اتفاق افتاده است. تشکیل گروه 
گروه  درقالب  متعدد  های  برنامه  که  دردانشگاه  اسالمی  های  نغمه  و  سرود 
رخدادهای  ازجمله  است  اجرانموده  ودانشگاه  شهراصفهان  درسطح  سمفونیک 

هنری مهم دردانشگاه بوده است.
تئاترهمای  گروه  اندازی  راه  و  تشکیل  ارزشمندبارویکردهنری  ازدیگراقدامات 
عاشقی  تئاترموسم  اجرای  گروه  این  موفق  های  برنامه  ازجمله  است.  سعادت 
اوهام  نمایش  برتئاترمذکوراجرای  عالوه  است.  عاشورایی  فرهنگ  بامحوریت 
تئاترخیابانی  چندین  برگزاری  واعتیاداست.  اجتماعی  های  آسیب  بامحوریت 

ازجمله برنامه هایی بوده است که مورداستقبال دانشجویان واقع شده است. 
وتولید  ساخت  برنامه  فوق  های  فعالیت  حوزه  فرد  منحصربه  ازدیگراقدامات 
اعتیاد ومشکالت  با محوریت  فیلم  این  ماتنهائیم« است  بلند» همه  نیمه  فیلم 
دانشجویان  وبازیگری  کارگردانی   ، باسناریو  ارتباطی  درفضای  دانشجویان 

واحدخوراسگان تولیدشد. 
ونشست  آزاداندیشی  های  کرسی  برگزاری  دانشجوئی،  های  گفتمان  برگزاری 
و  دانشجویی  های  وهیئت  ها  تشکل  بامشارکت  ودینی  وفرهنگی  علمی  های 
بسیج دانشجوئی رامی توان جزو نقاط قوت حوزه فرهنگی درسطح دانشگاههای 

استان دانست. 
فن  ازجمله  فرهنگی  های  آموزش  برگزاری  دانشجویی–  متعدد  نشریات  تولید 
بیان – فعالیت های کانون فیلم و نقد فیلم های متعدد دردانشگاه ازجمله فیلم 
آرگو از اقدامات مهم مدیریت فعالیت های فوق برنامه بوده است. اخذرتبه اول 
درجشنواره هنری منطقه به مدت 3سال به طورمستمر از دیگر افتخارات حوزه 
وتوجهات  الهی  ازعنایات  ناشی  ها  توفیق  همه  است.  بوده  دردانشگاه  فرهنگ 
حضرت ولی عصر)عج(می باشد در وهله  بعد حمایت ها، هدایت ها و نظارت 

ریاست محترم و 
همکاری های هیئت رئیسه محترم وکارکنان شریف وتشکل های دانشجوئی – 

بسیج و هیئت های دانشجویی وهمه دانشجویان می باشد. 
نقش و جایگاه فعالیتهاي فرهنگي در ارتقاء توانمندیهاي دانشجویان دانشگاه

آقاي دکتر اسماعیلي معاون فرهنگي دانشگاه معتقد است دانشگاهي موفق است 
رویکرد حوزه فرهنگ  اگر  باشد،  مدار  و فرهنگ  پژوهشگرا  آموزش محور،  که 
دانشگاه این گونه باشد آنگاه معاونت فرهنگي مشعل دار رسالت روشني بخش و 

تعیین کننده جهت تبیین مسیرهاي اصلي و دارای نقش مبنایی با دیگر 
بخش های دانشگاه خواهد بود که فی الواقع مسئولیت های اصلي یک دانشگاه 
است و دانشگاه بدین وسیله مي تواند به اهداف عالیه خود که تربیت نیروهاي 
علمي متخصص و برخوردار از تعهد و متخلق به صفات اخالقي باشد دست می 

امکان حضور متفکرانه دانشجو در عرصه دین، فرهنگ و هنر
در این شماره به منظور آشنایی با فعالیت های حوزه معاونت فرهنگی، گفتگویی با دكتر رضا اسماعیلی معاون فرهنگی دانشگاه انجام داده ایم كه از نظرتان می گذرد:

حوزه معاونت فرهنگی

فرهنگ و اندیشه
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یابد. به همین منظور حوزه فرهنگ حوزه مبنایي است براي دانشگاه، از طرف دیگر 
حوزه فرهنگ عامل تأثیرگذار و روان ساز فعالیت هاي علمي، آموزشي و پژوهشي 
است. دیگررویکرد حوزه معاونت فرهنگی علمی کردن فرهنگ و بسط فرهنگ 
علمی است. حوزه معاونت فرهنگی معتقد است که فرهنگ امري تخصصي است، 
و  ریزي  برنامه  براي  است.  خاصي  مهارت  مستلزم  و  دارد  کافي  دانش  به  نیاز 
مدیریت فرهنگي در حال حاضر چاره اي جز استفاده از روش هاي علمي در حوزه 
فرهنگ نیست زیرا نیازهاي فرهنگي قشر جوان به طور عام و دانشجویان به طور 
خاص مدام در حال گسترش است تنوع نیازها در حال فزوني است تولیدکنندگان و 
ارائه دهندگان آثار فرهنگي با نیت ها و مقصودهاي مختلف بسیار زیادند و دانشگاه 
به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز باید در حوزه فرهنگ از سیاست گذاري و مدیریت 
جامع و برنامه ریزي متناسب با نیازهاي دانشجویان و با پوششي فراگیر توأم با 

رویکرد معنویت گرا و تعالی جویانه داشته باشد.

فعالیتهای کانون قرآن وعترت)ع(
تعمیق  و  توسعه  فرهنگی  معاونت  های  برنامه  ترین  ازمهم  یکی 
فعالیت های قرآنی و دینی دردانشگاه است که در ذیل به اهم آن 

اشاره می شود.

انتشار نشریه  قرآنی منادی با مطالب جذاب قرآنی به صورت فصل نامه
ارائه این  تشکیل گروه پژوهشی ویژه خواهران و برادران به صورت جدا گانه و 
پژوهش ها با موضوع نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری که در طی 
14 سال متوالی واحد خوراسگان در سطح منطقه 4 رتبه اول را به خود اختصاص 

داده است.
اساتید  دانشجویان،  ویژه  صاعد(  )قرآن  سجادیه  صحیفه  جشنوراه  برگزاری 

وکارکنان در بخش های حفظ و مفاهیم و آثارهنری و پژوهشی برگزارگردید.
ارائه بیش از 50 گروه آموزشی درس روخوانی قرآن کریم ویژه دانشجویان خواهر 
و برادر به تفکیک جنسیت ویژه نیم سال های اول، دوم و تابستان  ومعرفی اساتید 

خواهر و برادر و تهیه منابع تدریس.
برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت در 4 بخش کتبی، شفاهی، هنری و 
پژوهشی ویژه دانشجویات، اساتید و کارکنان دانشگاه در سه مرحله واحد، منطقه 

و کشور.
برپایی نمایشگاه های داخلی، استانی و بین المللی با موضوع قرآن و دستاوردهای 
قرآنی دانشگاه )کانون قرآن و عترت دانشگاه در سال 90 بعنوان واحد برتر کشور 

در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن تهران شرکت نمود(
کارکنان  و  ترم  طول  در  دانشجویان  ویژه  کریم  قرآن  با  انس  محافل  برگزاری 

دانشگاه به صورت جداگانه و تشکیل کالس های تفسیر قرآن 
کریم.

ارگان های فرهنگی  و  نهادها  با سایر  ارتباط  و  قرآنی  -برگزاری جشنواره های 
شهر.

نصب تابلو های هشداردهنده با مضامین قرآنی در معابر دانشگاه و نصب اطالعیه، 
چاپ بروشور و بنر،تراکت وپارچه به مناسبت های ملی مذهبی با موضوع قرآن 

کریم.
برگزاری نشست های قرآنی ومذهبی 

تهیه ویژه نامه های الکترونیکی قرآنی  
برگزاری کارگاه های قرآنی ویژه اساتید وکارکنان درماه مبارک رمضان 

نصب بنر،تهیه پوستروارسال پیامک، به مناسبت های مختلف مذهبی 
پوشش سایت قرآن وعترت 

حمایت ازپایان نامه های فرهنگی و قرآنی 
برگزاری مسابقات فرهنگی وقرآنی ویژه دانشجویان، اساتید وکارکنان 

با لطف خداوند دانشگاه درمسابقات قرآنی همیشه رتبه های باالرا درسطح منطقه 
اخذنموده است . پژوهشهای قرآنی به مدت چندین سال به طورمستقیم حائزرتبه 

اول بوده است.

فعالیتهای ستاداقامه نماز دانشگاه

 درزمینه نماز دانشگاه حساسیت های زیادی وجوددارد به طوری که درسال 1391 
رتبه دوم منطقه رابه خوداختصاص داده است. 

در ذیل به اهم اقدامات انجام شده در عرصه اقامه نماز و فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر اشاره می شود.

حمایت از پایان نامه های دانشجویی با مضامین قرآنی و نماز
برگزاری مراسم اعیاد و وفیات ائمه معصومین)ع(

اساتید  ویژه  عفاف  و  حجاب  نمازو  موضوع  با  هنری  آثار  نمایشگاه  برگزاری 
دانشجویان و کارکنان دانشگاه در سطح منطقه

برگزاری مراسم جشن تکلیف فرزندان پرسنل و اساتید
برگزاری مسابقه نقاشی و یژه فرزندان اساتید و پرسنل دانشگاه با موضوع نماز

تشکیل کانون جرعه نور و کانون مهدویت و شرکت در جلسات استانی نماز و امر 
به معروف و نهی از منکر

تبلیغات و ثبت نام و انجام کلیه مراحل جهت عمره مفرده دانشجویی
برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه پرسنل دانشگاه در حوزه های قرآن و نماز

موضوع  نیازبا  نامه  وانتشارگاه  نامه  سال  بصورت  بشری  تخصصی  نشریه  انتشار 
نماز، حجاب و عفاف 

و  اساتید  پرسنل،  تشویق  و  ها  دانشکده  کلیه  در  نمازخانه  تجهیز  و  تاسیس 
دانشجویان در امر اقامه نماز

ازدیگر واحدهای فعال دردانشگاه دفتر فرهنگ اسالمی می باشد.این دفترمسئولیت 
اقدامات  ازجمله  دانشجویان  وشبهات  ابهامات  سواالت،  به  پاسخگوئی 
موثردفترفرهنگ اسالمی به شمارمی آید عضویت معاون فرهنگی ومسئول دفتر 
فرهنگ اسالمی درکمیته فرهنگ وارشاد دانشگاه وبحث وگفتگو و ارائه خدمات 
مشاوره ای به دانشجویان معرفی شده به کمیته انضباطی ازدیگر اقدامات نوآوری 
فرهنگی به شمارمی آید انتشار ویژه نامه های مذهبی و شرکت درجلسات مربوط 
برگزاری  و  آزاداسالمی  های  دردانشگاه  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  به 

گفتمان های دینی ازدیگر اقدامات دفتر فرهنگ اسالمی دانشگاه می باشد.
فعالیتهای ستاداحیاءامربه معروف ونهی ازمنکردانشگاه:

معروف  امربه  فرهنگ  وتوسعه  باهدف  شهروندمسئول  های  کانون  سازی  فعال 
ونهی ازمنکردانشگاه

اجرای دستورالعمل های ارجاعی توسط ستاد امربه معروف ونهی از منکر دانشگاه
دعوت ازسخنرانان وتشکیل میزگردباموضوع حجاب وعفاف دردانشگاه

برگزاری نمایشگاه آثارهنری باموضوع حجاب وعفاف دردانشگاه   
واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  فرهنگي  معاونت  حوزه  آینده  فرهنگي  هاي  برنامه 

خوراسگان

این برنامه متناسب است با برنامه هاي راهبردي حوزه معاونت فرهنگي، سیاست 
هاي فرهنگي دانشگاه ضمن مالحظه ظرفیت ها و توانمندي هاي خاص دانشگاه 
خوراسگان و استفاده از قابلیت هاي علمي اساتید، دانشجویان و کارکنان با جهت 
بالندگي در  و  نشاط  ایجاد  با  یابي همراه  معنویت گرایي و هویت  افزایي،  ایمان 
قشرهاي دانشجویي هدف اصلي برنامه هاي فرهنگي، پژوهش محوري و تأکید 
براي استعدادیابي فرهنگي به طوري که بتوانیم استعدادهاي فراوان دانشجویي در 
حیطه هاي مختلف فرهنگي از جمله فرهنگ دیني، فرهنگ اجتماعي و فرهنگ 
هنري و تفریحي، ورزشي را شناسایي کند و دانشجویان از آموزش هاي مناسب 
برخوردار شوند و بتوانند مهارت هاي اجتماعي و تربیتي الزم را اخذ کنند تا در 
هاي  درعرصه  کارآمد  و  مؤثر  مسئول،  فعال،  عضو  یک  عنوان  به  بتوانند  آینده 
مختلف مشارکت جدي داشته باشند. مهم ترین برنامه آینده حوزه فرهنگی ترسیم 
نقشه جامع فرهنگی است. نقشه جامع عالوه برنگاه استراتژیک به آینده فعالیت 
آینده  های  هاوبرنامه  اقدام    ، راهبردها  ها،  سیاست  دردانشگاه،  فرهنگی  های 
فرهنگی رامشخص خواهدکرد. نقشه جامع افق چشم اندازدانشگاه را برای 1404 

هجری شمسی مشخص می کند.
 این نقشه دارای سه محوردانشجویی،  استادان وکارکنان است انشاءاله باترسیم 
وکیفی  کمی  دردوبعد  دردانشگاه  فرهنگی  های  فعالیت  فرهنگی  جامع  نقشه 
ارتقاخواهدیافت. از دیگر برنامه های آینده اجرای برنامه موج آفرینی ارزش های 
آفرینی  براساس تکنیک موج  این طرح  باشد.  قرآنی درسطح خانواده دانشگاهی 
است  شده  طراحی  باشد  می  دینی  فرهنگ  درگسترش  نو  ابزارهای  ازجمله  که 
استخراج شده  قرآنی  ارزش  تعداد هفته های سال، 52  به  تکنیک  این  براساس 
فیلم،  مقاله،  موردنظردرقالب  محتوای  آنان  های  وخانواده  استادان  ودانشجویان، 
تئاتر، داستان، شعر و جمالت کوتاه، نقاشی یا هراثر هنری دیگری تولیدخواهدشد 
و در پایان جشنواره ای در این زمینه برگزارخواهدشد. هدف اصلی این پروژه بردن 
قرآن به صحنه زندگی جامعه دانشگاهی است ازدیگربرنامه ها نهادینه کردن و 
استمرارکانون تعامل خانواده بادانشگاه است. راه اندازی کانون که جزء ابتکارات 

دانشگاه می باشد با هدف برقراری ارتباط وتعامل دانشگاه با
خانواده دانشجویان درزمینه های آموزشی، فرهنگی و

اجتماعی وخدمات مشاوره ای است. دربرنامه های
 نشست های متعددی باحضور اولیا و استادان

 تشکیل خواهد شد.

فرهنگ و اندیشهفرهنگ و اندیشه
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 مقدمه:
نظم  قطب   ، ها  سازمان  و  نهادها  کلیه  در  دبیرخانه  ادارۀ 
و  فرایندها  آن  براساس  که  باشد  می  مجموعه  ساختاری 
گردش سازمانی نامه ها از آنجا شروع و توالی فرآیند به سایر 
بخش ها تسری پیدا می کند و دقت در این مجموعه می 
تواند عایدات نظم سازمانی را به همراه داشته باشد و همواره 
دقت در این مجموعه وجاهت سازمان را در سایر نهادها ، 

تبیین می نماید.

نام رئیس:
علی حنایی نژاد

شرح وظایف:
 ،  92 سال  در  دبیرخانه  فعالیت  بزرگترین  اهمیت  به جهت 
مختصر توضیحی در مورد اتوماسیون و فعالیتهای دبیرخانه 

، بیان می شود.

اتوماسیون:
1- فرم ها
2- پیامها

3- نامه ها ومکاتبات 
اتوماسیون اداری یکی از قدرتمند ترین ابزار در عرصه های 
اقتصادی و کسب کار شده است ، از بدو اتوماسیون اداری 
باید نقاط قوت و ضعف سیستم ابتدا شناسایی و بعد اجرا شود 
تا با حداقل مشکالت روند ادامه یابد تا به اهداف اتوماسیون 

نائل شد .
با آموزش مختصر به کارکنان می توان در اجرای آن فرآیند 

بهتری را دنبال کرد .

نقش اتوماسیون اداری در کاهش مفاسد اداری:
الف – اتوماسیون اداری از دیدگاه اقتصادی و مدیریت:

1- امکان تبادل سریع مکاتبات
2- سادگی روند پیگیری مکاتبات

3- جلوگیری از ثبت های چند باره
4- جلوگیری از تکثیر بی مورد مکاتبات

5- امکان طبقه بندی مکاتبات در  رده های گوناگون
6- جستجوی سریع آنها

7- امکان بررسی عملکرد کارکنان و بخش های سازمان
به  توجه  با  دستگاهها  فهرست  سازماندهی  امکان   -8

اطالعات دقیق جریان مکاتبات و فعالیتها
ب - اتوماسیون اداری از دیدگاه مالی و اداری

1- کاهش نارضایتی ارباب رجوع
2- کاهش فساد اداری و مالی

3- پاسخگویی به تقویت و شفافیت در پاسخگویی ها
4- مستند سازی بهتر

5- تقویت نظام حسابرسی و ذیحسابی و کنترل و نظارت 
موثر بر فعالیتهای مالی و بودجه

6- اطالع رسانی شفاف تر
7- تقویت نظام ماالیاتی و مبارزه با پولشویی

مراجع  به  ارائه  و  مالی  تر  دقیق  گیری  گزارش  تقویت   -8
ذیصالح

9- تبیین اخالق حرفه ای
10- تسهیل مقررات اداری و به موقع اطالع رسانی کردن

11- جلوگیری از جعل اسناد
12- مفقود نشدن اسناد و مدارک به هر دلیلی

13- کاهش اتالف وقت
14- آسایش بهتر کارورز و ارباب رجوع و عدم تنش ها و 

برخوردها با یکدیگر
15- کاهش کاغذ

ویژگی های اتوماسیون کارآمد در مقابله با مفاسد 
اداری:

1- حذف و اصالح نامه و مستندات آن پس از ثبت قطعی و 
نهایی در نامه های صادره امکان پذیر نیست

2- مکان حذف و اصالح مشخصات اصلی و مستندات نامه 
های وارده نیز پس از ثبت نهایی غیرممکن است

3- امکان اصالح و حذف ارجاعات پس از ثبت آنها توسط 
هیچ کس در سیستم امکان پذیر نیست.

نامه  یک  روی  بر  اقدامات  و  ارجاعات  ساعت  و  تاریخ   -4
تنها از سرور اصلی مشخص ، ثبت و غیرقابل اصالح باشد.

اهم فعالیتهای دبیرخانه در سال 92 :
اتوماسیون  اندازی  راه  و  استقرار  شرایط  نمودن  فراهم   -1

اداری با مشارکت حوزه انفورماتیک
2- ثبت ، اسکن و ارجاع تعداد 20234 فقره نامه وارده به 

دبیرخانه در سال 92 ) 17593  اتوماسیون اداری (
( تعداد 11488   ارجاع ) فاکس و پست  3- ثبت، پرینت و 

فقره نامه صادره در سال 92 ) 9579  اتوماسیون اداری(
به تعداد  اداری  اتوماسیون  اندازی  راه  از  نامه قبل  4- ثبت 

5700 فقره ) وارده و صادره (
5- ثبت نامه های داخلی قبل از راه اندازی اتوماسیون اداری 

به تعداد 1633 فقره
صورت  به    4 منطقه  پورتال  طریق  از  نامه  دریافت   -6

الکترونیکی و ثبت و ارجاع آن به تعداد 632 فقره
از  ارجاع آن  انتصابات و ثبت و  7- دریافت بخشنامه ها و 
طریق سایت بخشنامه های سازمان مرکزی به تعداد 392 

فقره

و  ادارات  الکترونیکی  مکاتبات  ارجاع  و  ثبت   ، دریافت   -8
سازمانهای استان اصفهان از طریق شبکه دولت    به تعداد 

794 فقره
برگزاری  در  رسانی  نامه  و  دبیرخانه  پرسنل  همکاری   -9
ریزی  برنامه  با  و   حضوری  بصورت  آزمونها  و  امتحانات 

جهت پاسخگو بودن به مراجعین
10- دریافت و ارسال کلیه فاکسهای اسکان به ویژه در آخر 
سال و در فصل تابستان ) بیش از 1500 فقره ( و در صورت 
لزوم هماهنگی تلفنی با مهمانسرای تهران در این خصوص

11- ارسال استعالمها و مناقصه ها به روزنامه ها و دریافت 
پاکتهای مربوطه و در نهایت تحویل به کمیسیون معامالت 

دانشگاه
12- انعقاد قرارداد جهت درخواستهای نصب بنر و اجاره ا

ماکن مثل برگزاری نمایشگاه کتاب و غیره
13- صرفًا جهت اطالع تعداد 29198 فقره نامه درگردش 

داخلی اتوماسیون اداری به ثبت رسیده است
) تنها و تنها در این بند نشان میدهد که حداقل نزدیک به 
بر  عالوه  است  شده  کاغذی  جویی  صرفه  برگ    30/000

کاهش اتالف وقت و نیروی انسانی (

امور فوق برنامه و متفرقه در دبیرخانه:
1- تنظیم قرارداد و مکاتبات مربوط به برگزاری نمایشگاهها 
) از جمله کتاب ( در سطح دانشگاه طبق درخواست متقاضیان

سر  به  مربوط  امور  توزیع  و  دریافت   ، مکاتبات  تنظیم   -2
رسیدها و تقویم رومیزی هر سال

3- اخذ اسکن مدارک و سوابق مربوط به همکاران و ارسال 
آن از طریق سیستم پیام برای آنها جهت تنظیم نامه مربوطه

طریق  از  کارکنان  کلیه  برای  اداری  پیامهای  ارسال   -4
سیستم پیام امور اداری

5- هماهنگی جهت برگزاری جلسات ماهیانه زیارت عاشورا 
برای کلیه پرسنل در مسجد  دانشگاه در آخرین چهارشنبه 

ماه
6- هماهنگی جهت برگزاری جلسات عزاداری در  دهه اول 

ماه محرم و دهه آخر ماه صفر
اداره  در  مناسبتهای مختلف  امور فرهنگی در  برگزاری   -7

کل امور اداری با مشارکت پرسنل امور اداری

8- ارسال و دریافت کلیه فاکسهای اسکان
آزمونهای  ای  دبیرخانه  امور  و  مکاتبات  تنظیم   ، تهیه   -9

برگزار شده در  دانشگاه
10- هماهنگی در برگزاری جلسات عمومی در طول سال 

برای پرسنل و امور مربوط به آن
11- همکاری ، هماهنگی و مشارکت در امر برگزاری جشن 

سالیانه پرسنل در ایام دهه فجر
کردن  امضاء  و  مهر  جهت  کردن  اختیار  تفویض   -12

درخواستهای تکثیر و انبار
امور  مدیرکل  اداری  اتوماسیون  کردن  اختیار  تفویض   -13

اداری جهت برخی از زمانهایی که حضور ندارند
اقدامات  و  دانشگاه  در   گمشده  اشیاء  به  مربوط  امور   -14

الزم در این خصوص 
15- برگزاری جلسات متعدد عمومی و تخصصی پیرامون راه 

اندازی اتوماسیون اداری طبق برخی از اسناد

چارت دبیرخانه و نامه رسانی 
از 92/3/18 به بعد اتوماسیون اداری شروع و کلیه مکاتبات 
 ، فاکس  اسکن،   ، ثبت  اداری  اتوماسیون  در  دبیرخانه  در 
نامه رسان به کلیه  دریافت و ارسال می گردد و توسط دو 
گردد  دریافت  یا  تحویل  آن  اصل  است  الزم  که  مکاتبات 

اقدام الزم صورت می گیرد. 
اهم فعالیتها و اقدامات نامه رسان برون دانشگاهی

1- بستن اشتراک مطبوعات و توزیع 15 نسخه روزنامه و 
مجله و در نهایت تحویل به نامه رسان داخلی 

نامه   50 حدود  تحویل  و  پست  اداره  به  روزانه  مراجعه   -2
از صندوق پستی دانشگاه : هر ماه حدود 1500 نامه اخذ ، 

بازگشایی و تحویل به دبیرخانه و نامه رسان داخلی 
3- ارسال کلیه نامه های آموزشی که در نرم افزار سیدا 4  

انجام شده و فقط نیاز به پست دارد. 
4- پست کردن ) درج کردن آدرس ، پاکت نمودن ، نقش 
تمبرزدن و ارسال ( حدود 2500 فرم مشروطی دانشجویان 

در هر ترم 
5- اسال ماهیانه روزنامه نسیم دانشگاه به تعداد 450 نسخه 
 ) استانی  درون  نسخه   150 و  استانی  برون  نسخه   300  (
تومان    330/000 حدود  سری   هر  تمبر  نقش  هزینه  که 

می باشد.
6- اقدامات الزم درخصوص ارسال محموله ها از جمله چک 
ها و نامه ها و دریافت موجودی از بانکهای ملت و کشاورزی 
صورت  به  گزینش  و  حراست  های  نامه  کلیه  ارسال   -7
فارغ  امور  های  دانشنامه  همچنین   – پیشتاز  و  محرمانه 

التحصیالن به صورت پیشتاز 
8- ارسال کلیه مجالت و کتب منتشره 

9- تحویل نامه و چک های بیمارستانها مربوط به دانشکده 
پرستاری به صورت حضوری ) 13 بیمارستان ( 

، 25 عدد  نامه عادی  ارسال روزانه حدود 50 عهدد    -10
سفارشی و 15 عدد پیشتاز که در طول ماه حدود 800 نامه 

پست خواهد شد ) با هزینه حدود 1/200/000  تومان (.
بانکی ، ملی و.... که در سطح  11- تحویل کلیه کارتهای 
دانشگاه پیدا شده و شناسایی افراد غیرممکن بوده است به 

اداره پست بانکهای سطح شهر و ثبت احوال 
با  دانشجویان  شخصی  های  نامه  ارسال  و  دریافت   -12

هزینه شخصی خود آنها ) بویژه خواهران خوابگاه ( 
الزم به ذکر است کلیه امور پستی اعم از دریافتی و ارسالی 
نفر  یک  توسط  دانشگاه  مکاتبات  باالی  حجم  به  توجه  با 

انجام می پذیرد. 
) فقط بسته بندی ، نقش تمبر و اخذ آدرس بر روی پاکت ها 

جهت ارسال یک نفر نیرو الزم دارد ! ( 

درون  رسان  نامه  اقدامات  و  فعالیتها  اهم 
دانشگاهی

1- تحویل حدود  370 نامه با اخذ رسید به حوزه ریاست و 
تحویل سایر مکاتبات و نامه های مربوط به آن حوزه 

های  حوزه  به  رسید  اخذ  با  نامه   830 حدود  تحویل   -2
های  نامه  و  مکاتبات  سایر  تحویل  و  دانشگاه  معاونتهای 
مربوط به هر معاونت به صورت روزانه و دریافت نامه های 

آنها جهت ارجاع طبق دستور 
3- تحویل حدود 1250  نامه با اخذ رسید به دانشکده ها و 
تحویل سایر مکاتبات ، روزنامه ها ، پوسترها ، مجالت و ... 

به   نامه رسان های دانشکده ها 
بخشها  سایر  به  رسید  اخذ  با  نامه   600 حدود  تحویل   -4
مزرعه   – بانک ملی   – خوابگاه   – تعاونی  از جمله شرکت 
– گلخانه     انتظامات – پژوهشکده – انبار و ... و ارسال 
این  به  به صورت روزانه  نامه ها   – مجالت   – روزنامه ها 

معــرفی فعــالیت ها و دستاوردهـــــای حــوزه اداری و مالی دانشگاه
بخش چهارم :

اداری-مالی
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بخشها . 
5- اقدامات الزم در خصوص اشیاء و مدارک گمشده و پیدا 
تحویل  و  افراد  شناسایی  جمله  از  دانشگاه  سطح  در  شده 
در  که  دفتر  این  در  پرشده  فرمهای  طبق  آنها  به  مدارک 
سال گذشته بالغ بر 250 فرم تکمیل و اغلب آنها مدارکشان 

شناسایی پیدا و تحویل آنها گردیده است . 
تحویل  فرهیختگان)  روزنامه  نسخه   75 بندی  تقسیم   -6
نامه  از  تحویلی   ( مجله   – روزنامه  نسخه  و 51   ) پیک  از 
طبق  مختلف  قسمتهای  به  تحویل  جهت   ) خارجی  رسان 

جدول مربوطه 
به  نیاز  که  دبیرخانه  در  شده  ثبت  های  نامه  کلیه  اخذ   -7
ارسال به قسمتها داشته ، جداسازی و در نهایت ثبت دردفتر 
مربوطه و تحویل به مسؤول مربوطه که به صورت روزانه 

3-2  مرتبه در روز انجام می گیرد. 
)) چاپ و تکثیر((

مقدمه:
واحدهای  در  دهنده  پشتیبانی  مهم  قسمتهای  از  یکی 
دانشگاهی ، وجود قسمت چاپ و تکثیر می باشد که رابطه 
ای مستقیم با مهمترین فعالیت سازمان ، یعنی آموزش دارد.

انتشارات مرکزی دانشگاه در طبقه همکف ساختمان اندیشه 
ضلع جنوب غربی قرار دارد .این قمست با دارا بودن چهار 
مشغول  ریسوگراف  دستگاه  دو  و  زیراکس  ماشین  دستگاه 

انجام فعالیت می باشد.

متصدیان چاپ و تکثیر:
آقایان سید سیدرسول صالحی و مجید قاسمی

شرح وظایف:
فعالیتهایی که در انتشارات انجام می شود عبارت است از:

دو  در  ترم  میان  و  ترم  پایان  امتحانی  سؤواالت  تکثیر   )1
نیمسال و ترم تابستان

با  رابطه  در  دانشجوئی  و  فرهنگی  معاونت  با  همکاری   )2

تکثیر اوراق
3( تکثیر فرمهای کلیه دانشکده ها و قسمت اداری و آموزش

به  کاردانی   ، کاردانی  های  آزمون  سؤاالت  تکثیر   )4
کارشناسی – کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری

فرمهای  کلیه  و  الورودها  جدید  نام  ثبت  فرمهای  تکثیر   )5
آموزشی

6( همکاری با معاونت پژوهشی و تکثیر بولتن و یا بروشور 
و ژتونهای غذا

7( تکثیر فرمهای آزمونهای استخدامی که دانشگاه مجری 
آن می باشد .

8( همکاری با انجمها و بسیج دانشگاه در صورت لزوم
اهم فعالیتهای انجام شده در سال 1392 :

مقایسه  براساس  اداری  اتوماسیون  اندازی  راه  به  توجه  با 
در  حاصل  نتیجه   ، گذشته  سال  دو  در  مصرفی  کاغذهای 

قالب جدول ذیل ارائه می گردد.
 

میانگین مصرف کاغذ
سال 1392 سال 1391 

250 هزار برگ 350 هزار  برگ 

)) ادراه امور نقلیه ((

نام رئیس :
محمدعلی بارپازیان

سایر همکاران :
1- کوروش دباغی

2- علی اروجی
3- مصطفی سبحانی

4- رسول سلیمانی
5- سیدکاظم مجتبایی

6- محمود صادقی

7- نادعلی عباسعلی زاده
8- جواد فروغی
9- مهدی زمانی

شرح وظایف :
خودرو،  دستگاه   18 و  کارمند   10 بودن  دارا  با  نقلیه  اداره 
مسئولیت ترابری پرسنل و همچنین کاال و ملزومات دانشگاه 

را بر عهده دارد.
تعداد خودروهای موجود در این اداره به شرح زیر می باشد:

1- دو دستگاه اتوبوس
1- سه دستگاه پژو

2- دو دستگاه مینی بوس
3- یک دستگاه پیکان سواری

4- یک دستگاه پیکان وانت
5- یک دستگاه وانت نیسان
6- هشت دستگاه وانت مزدا

اهم فعالیتهای سال 1392 :
انجام شده  تدارکات جهت خریدهای  اداره  با  1- همکاری 
توسط کارپردازان و انتقال اجناس و ملزومات به انبار دانشگاه

کتابهای  انتقال کلیۀ  پژوهشی جهت  با حوزۀ  2- همکاری 
چاپ شده از چاپخانه ها به دانشگاه و در امور برگزاری کلیه 
همایش ها و سمینارها هم از بابت انتقال میهمانان ، پذیرایی 
و بازدید آنها از اماکن تاریخی و همچنین همکاری با کلیه 
هسته های علمی و انجمن های علمی و بسیج دانشجویی 

در امر برگزاری اردوهای علمی ، فرهنگی ، تفریحی
3- انجام ایاب و ذهاب و کارکنان

ایثارگر در خصوص برگزاری  4- همکاری با ستاد شاهد و 
اردوی زیارتی مشهدمقدس

5- همکاری در خصوص اجرای آزمون
6- همکاری با ادارۀ آموزش بابت جابجایی ملزومات

ویژه  داخلی  ذهاب  و  ایاب  دهی  سرویس  بر  نظارت   -7
دانشجویان که در بخش خصوصی فعالیت دارند

8- همکاری با گروههای  زمین شناسی ، معماری ، عمران 
کشاورزی صنایع غذایی در خصوص انجام ایاب و ذهاب و 

جابجایی ملزومات
اداری  و  فرهنگی   ، دانشجویی  معاونتهای  با  همکاری   -9

و مالی

تعداد سرویس های انجام شده جهت مأموریتهای 
اداری :

1- 2900 مورد با خودروی سواری
2- 946 مورد با وانت بار
3- 1224  بازدید آموزی

روی  بر   )GPS( خودرو  ردیاب  دستگاه  نصب   -10
یک  توقفهای  و  مسیرها  کلیه   ، فعالیت  تحت  خودروهای 
مأموریت به صورت انالین بر صفحه مانیتور قابل مشاهده 
اجرای احسن  بر  تأثیر چشم گیری   ، امر  این  باشد که  می 
سوخت  کاهش  بالتیع  و  آن  تسریع  همچنین  و  مأموریتها 
سهیمه  که  باشد  می  حالی  در  این  و  است  داشته  مصرفی 

سوخت خودروها کاهش داشته است.
از  و  بدنه(  و  )ثالث  نامه ها  بیمه  کلیه  نمودن  11- یکسان 
طریق استعالم گرفتن قیمت بیمه نمودن آنها که نسبت به 

قیمتهای اصلی ، تفاوت زیادی دارد.
الزم به ذکر است که با توجه به بخشنامه های موجود در 
طرح  همچنین  و  ها  هزینه  بیشتر  هرچه  کاهش  خصوص 
بردن کیفیت و  باال  به جهت  زوج و فرد شدن و همچنین 
وسایل  بهترین  از  است  شده  این  بر  سعی   ، ایمنی  ضریب 

نقلیه عمومی استفاده گردد .
با توجه به باال  الزم به یادآوری است که در سالهای اخیر 
 ، واحد  این  در  تحصیل  به  مشغول  دانشجویان  آمار  رفتن 
بالتبع آمار درخواست بازدیدها نیز سیر صعودی داشته و این 
ادارۀ  پرسنل  همچنین  و  خودروها  تعداد  از  که  حالیست  در 

نقلیه کاسته شده است.

معــرفی فعــالیت ها و دستاوردهـــــای حــوزه اداری و مالی دانشگاه

اداری-مالیاداری-مالی
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این گروه در سال های نخستین تاسیس دانشگاه در محل فعلی خانه هنرمندان به عنوان 
دانشکده فعالیت می کرد که بعد ها با ابالغ ضوابط برای تاسیس دانشکده به گروه تبدیل 
شد و هم اکنون در حال تکمیل مراحل قانونی برای تبدیل شدن به دانشکده است که البته 

تحت عنوان دانشکده فنی و مهندسی جایگاه خود را در دانشگاه تثبیت می کند.
برای آگاهی بیشتر از کم و کیف فعالیت های این گروه با مهندس مجتبی تیموری منش 

مدیر گروه معماری دانشگاه گفت و گویی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد.

آشنایی با مهندس مجتبی تیموری منش:
مهندس مجتبی تیموری منش ، مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
در  متوسطه  و  ابتدایی  تحصیالت  از طی  پس  و  متولد شد  سال 1325  در  )خوراسگان( 
و  کارشناسی  مدرک  و  رفت  آمریکا  به  تحصیل  ادامه  برای  اصفهان  هراتی  دبیرستان 
کارشناسی ارشد خود را در رشته شهرسازی از دانشگاه هاوارد دریافت کرد و همزمان با 
پیروزی انقالب اسالمی در حالی که چند واحد از مقطع دکتری را هم طی کرده بود به 

کشور بازگشت و خدمات متناسب با رشته خود را در مکان های مختلف آغاز کرد.

تجارب حرفه ای
مهندس تیموری منش در فاصله سال های 84 تا 88 به عنوان معاون عمرانی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( فعالیت کرده است و از جمله سمت های دیگری به 
عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مهندسان مشاور طرح و تحویل شرکت مهندسان 
مشاور طرح و تحویل، عضو شورای پژوهشی مدیریت توسعه و تکامل منطقه ای شرکت 

فوالد مبارکه ، مدیر گروه معماری واحد اصفهان از سال 1370 تا 1381 ، مسئول بخش 
منطقه ای واحد طراحی و برنامه ریزی مجتمع فوالد مبارکه اصفهان ، عضو هیات مدیره 
مهندسان مشاور پلشیر شرکت مهندسان مشاور پلشیر و مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت پالتیز اصفهان و مشاور فنی و اقتصادی شرکت مذکور و ... دارا بوده است.

کتاب ها 
مهندس تیموری منش تا کنون یک جلد کتاب به صورت گروهی و یک مجموعه آموزشی 

را تالیف کرده که عبارتند از :
- طرح تحویل منطقه استقرار مجتمع فوالد مبارکه که در  سال 1370

دانشگاه  دانشگاهی  جهاد  فنی  دفتر  ریزی  برنامه  پیرامون  نگرشی  آموزشی  مجموعه   -
شهید بهشتی در سال 1363

همایش ها
مدیر گروه معماری واحد اصفهان تا کنون در 3 همایش به شرح زیر ارائه مقاله داشته است.

- مدل توسعه برای احیا ، منابع طبیعی تجدید شونده در یک منطقه صنعتی در هشتمین 
همایش جهانی سیستم های سطوح آبگیر باران در اردیبهشت ماه 76

- توسعه منطقه فوالد مبارکه در کنگره مدیریت توسعه شهری در فرانسه در سال 1367
- مقاله برنامه های زیست محیطی منطقه فوالد مبارکه در اولین کنگره زیست محیطی 

1400 1200

طرح های پژوهشی
مهندس تیموری منش تاکنون به ارائه 35 طرح پژوهشی پرداخته که موراد قابل توجهی 
از آنها بعنوان پروژه های شاخص، عملیاتی شده است، و به عنوان یک کراشناس میدانی 

و عملیاتی محدود به نظریه های پژوهشی و علمی نشده است.

سرپرستی پایان نامه ها
مدیر گروه معماری واحد اصفهان تا کنون سرپرستی بیش از 60 پایان نامه را عهده دار 
بوده که عناوین این پایان نامه ها حکایت از غنای علمی مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه 

ما به ارزش های معماری دارد.

مقاالت و عضویت ها
در  مقاله  چندین  عالوه  به  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
مجالت علمی به چاپ رسانده و عضویت بیش از 15 مجمع پژوهشی، علمی و تحقیقاتی 
را تاکنون برعهده داشته است که این مجامع شامل مراکز دانشگاهی و برون دانشگاهی 

می شود.

خاطرات ماندگار
و  تاکنون در رشته شهرسازی و معماری مشغول کار علمی  از دهه 40  برای کسی که 
عملیاتی است حتما خاطرات ماندگاری برجای مانده که هر یک درس آموز و شنیدنی است 

که به مواردی از آن به صورت فهرست وار اشاره می کنیم:
- قبل از سفر به آمریکا و ادامه تحصیل به عنوان تنها فرد با مدرک دیپلم به همراه چند نفر 
دیگر نخستین بار دفتر طرح و برنامه  شهرداری را در شهرداری اصفهان راه اندازی کردیم.

تامین هزینه های تحصیلی در آمریکا در خالل تحصیل کار هم می کردیم و  برای   -
درآمد زایی داشتیم.

- به محض پیروزی انقالب اسالمی با اینکه چند واحد از مقطع دکتری شهرسازی را هم 
گذرانده بودم به کشور بازگشتم تا در کنار هم وطنانم باشم.

- پس از ورود به کشور در دفتر عمران امام به همراه 15 نفر مهندس دیگر مشغول شدیم.
- سال 1370 به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( دعوت به کار شدم و در 

همان سال مدیریت گروه معماری این دانشگاه را عهده دار شدم.
- به دلیل عدم امکانات ، کالس های دانشگاه در سال 70 در محل فعلی تشکیل نمی 
شد و از جمله گروه معماری در محل خانه هنرمندان فعلی مستقر بود که شهرداری خیلی 

فشار آورد تا مجبور شدیم آن محل را تخلیه کنیم.
- در سال 71 وارد مجموعه فعلی میشویم و در تنها ساختمان آن که دانشکده کشاورزی 

بود استقرار یافتیم و از آن سال ترم به ترم بر تعداد دانشجویان و استادان افزوده شد.
- نخستین همایش دانشجویان معماری در اصفهان با کمترین امکانات برگزار کردیم از 
ابتکارات ماندگاری بود که در کشور خیلی صدا کرد و این ابتکار مورد ابتکار و تحسین 

قرار گرفت.

وضعیت هیات علمی گروه معماری
- از ابتدا سعی کردیم که استادان با سواد و معتبر را تا آنجا که ممکن است جذب و حفظ 

کنیم .
- تعداد قابل توجهی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد ما در مقطع دکتری قبول شدند 

گروه معماری در  بزرگراه پیشرفت

ز چشم اندا
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آنان  وجود  از  و  کرده  علمی جذب  هیات  عنوان عضو  به  را  آنان  از  تعدادی  توانستیم  و 
عنوان  به  گروه  ممتاز  التحصیالن  فارغ  نیز  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  که  کنیم  استفاده 

استاد جذب شدند.
- ما در حال حاضر در  گروه معماری از وجود 124 نفر به عنوان استاد استفاده می کنیم 
که تعداد 18 نفر آنان استخدامی و عضو هیات علمی و بقیه به صورت پاره وقت و حق 

التدریس با ما همکاری می کنند.
- تعداد از نفر از استادان ما دارای مدرک دکتری گرایش های مربوط به رشته هستند .
- تعدادی از  حق التدریسی ها بورسیه دکتری هستند که از وجودشان بهره می گیریم.

- اگر در ارزیابی های به عمل آمده کیفیت تدریس و همکاری استادی خوب نباشد با او 
به ادامه همکاری نمی پردازیم.

شرایط جذب هیات علمی
به گفته مهندس تیموری منش ما یک شرط اولیه را برای جذب هیات علمی تعیین کرده 

ایم.

- دارای مدرک دکتری یا دست کم کارشناسی ارشد باشد.
- در مراکز دیگر دانشگاهی سابقه تدریس موفق داشته باشد.

- معدل ترم آخر تحصیلی کمتر از 16 نباشد.
با این کیفیت داوطلبان فرم هایی را دریافت و تکمیل می کنند و پس از انجام مصاحبه 

بهترین ها انتخاب می شوند.

معماری هنوز آماده نیست . نشانه های تالش خستگی ناپذیر برای تکمیل این ساختمان 
در همه جای آن مشهود است و دانشگاه با وجود نارسایی اعتبارات به هر نحو ممکن سعی 
کرده تا این ساختمان را به سرانجام رسانده و برای هیچ چیز کم ندارد و از بهترین ها در 
سطح استان و شاید کشور محسوب مشود . وقتی وارد ساختمان می شوی، پارچه نوشته 
ای جلوی آن نصب شده و عنوان دانشکده معماری و شهرسازی روی آن درج شده است 
ولی وقتی با مدیر گروه معماری صحبت کردیم ایشان خاطرنشان کرد که در طرح نهایی 
قرار است اینجا دانشکده فنی و مهندسی و در واقع هشتمین دانشکده این دانشگاه باشد 
که رشته های معماری و شهرسازی  ، عمران و برق و الکترونیک در آن تجمیع شود . فعال 
رشته عمران در محل قبلی دانشکده مهندسی مستقر است و رشته های برق و الکترونیک 
از امکانات طبقه همکف ساختمان اندیشه استفاده می کنند و اینطور که پیداست طبقه 
اول ساختمان جدید در اختیار رشته معماری قرار می گیرد اما اغلب کالس های تئوری در 
ساختمان قبلی برگزار می شود . طبقه دوم ساختمان هم فعال محل تشکیل کالس های 

مدیریت متعلق به دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی است.
واحد  به  تحقیقات  و  علوم  واحد  از  دانشجوی جدید  با وجود حضور حدود 3000  امسال 
اصفهان )خوراسگان( مشکالت کمبود فضا بیش از گذشته نمود پیدا می کند  اما همه 
دست اندرکاران در تالشند با برنامه ریزی دقیق از امکانات موجود حداکثر استفاده را به 

عمل آوردند و عمده مشکالت را حل کنند که برای آنان آرزوی موفقیت می کنیم.
فراموش نکنیم که واحد اصفهان )خوراسگان( با امکاناتی زیر صفر طی نزدیک به یک 
دهه خود را به اینجا رسانده که امکانات نسبی و خوبی دارد و با این سابقه یقینا می تواند 

شرایط دشوار امسال را به خوبی مدیریت کند.

تعداد دانش آموختگان و دانشجویان گروه
مدیر گروه معماری دانشگاه آمار فعلیدانش آموختگان و دانشجویان گروه را به این شرح 

اعالم کرد:
- تعداد دانش آموختگان گروه از ابتدا تا کنون:

- تعداد دانش آموختگان علمی – کاربردی ، 246 نفر
- تعداد دانشجویان مهندسی تکنولوژی ، 248 نفر

- تعداد دانشجویان رشته شهرسازی ، 71 نفر
- تعداد دانشجویان رشته معماری پیوسته ، 596 نفر

- تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری ، 237 نفر
ضمنا به دنبال تجمیع واحد علوم و تحقیقات اصفهان در واحد اصفهان )خوراسگان( قرار 
است تعداد 300 دانشجو در ترم یک سال تحصیلی 93-94 و تعداد 300 نفر نیز در ترم 2 
همین سال تحصیلی در رشته های معماری پیوسته، شهرسازی و کاردانی به کارشناسی 

جذب شوند که در رشته شهرسازی پذیرش دانشجو به صورت بدون کنکور می باشد.
به گفته مهندس تیموری منش دانش آموختگان رشته های غیر مرتبط مقطع کارشناسی 

در کارشناسی ارشد معماری خیلی خوب جواب نمی دهند و خیلی موفق نیستند.

وضعیت دانشکده جدید
هنوز چند روزی به اول مهر ماه و شروع رسمی سال تحصیلی 94-93 باقی مانده و با وجود 
آنکه قرار بوده که کالس ها یک هفته زودتر آغاز شود اما ساختمان جدید التاسیس گروه 

اشاره :

گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
معتبرترین  و  ترین  سابقه  پر  از  اصفهان 
حساب  به  دانشگاه  تحصیلی  گروه های 
بخش  آن  آموختگان  دانش  که  می آید 
مدیریت های  و  مسئولیت  از  عمده ای 
مرتبط را در سطح استان اصفهان و بعضًا 
جمله  از  و  اند  گرفته  عهده  به  کشور 
حساب  به  استان  اول  طراز  معماران 
می آیند که در جشنواره های کشوری نیز 

بارها درخشیده اند.

ز زچشم اندا چشم اندا
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سما  بدنی  تربیت  مسئول  شورشی،  منوچهر 
ورزشی  موفقیت  خصوص  در  خوراسگان 
آموزان  دانش  و  دانشجویان   ، کارکنان 
مدارس سما واحد اصفهان )خوراسگان( طی 
ماه های اخیر با خبرنگار نسیم دانشگاه گفت 

و گویی انجام داده که از نظرتان می گذرد.

 84 طی   93/5/11 تاریخ  از  که  کرد  خاطرنشان  وی 
دانش  و  کارکنان  سطح  در  ورزشی  مسابقات  مرحله 
آموزان دوره ابتدایی دختران سما در رشته های مختلف 

برگزار شده است.
به عالوه مسابقات دانشجویان دختر سما نیز در سطح 
آمادگی  رشته  یک  در  چالوس  شهرستان  در  کشور 
تیم  با شرکت  میز  تنیس روی  و  بسکتبال   ، جسمانی 

هایی از اصفهان برگزار شد.

اصفهان  سما  کارکنان  مسابقات  افزود:  شورشی 
)خوراسگان( نیز در دو رشته تنیس روی میز و فوتسال 

به انجام رسید.
مسابقات  امسال،  ورزشی  مسابقات  عطف  نقطه  اما 

بار  نخستین  که  بود  ابتدایی  دوره  دختر  آموزان  دانش 
رشته های  در  استان کشور   8 از  کنندگانی  با شرکت 

اسکیت و طناب زنی به میزبانی اصفهان برگزار شد.
اصفهان  واحد  سما  بدنی  تربیت  مسئول  گفته  به 
زیر  شرح  به  رده  هر  در  مسابقات  نتایج  )خوراسگان( 

می باشد:

مسابقات کارکنان:

در رشته تنیس روی میز مقام اول تیمی و مقام دوم و 
سوم انفرادی را کارکنان واحد اصفهان )خوراسگان( به 

دست آوردند.

مسابقات دانشجویان:

درخشان ترین نتایج در این رده به دست آمد به طوری 
که :

- در رشته تنیس روی میز مقام اول کشور را تیم واحد 
اصفهان)خوراسگان( به دست آورد.

- در رشته آمادگی جسمانی مقام اول کشور از آن تیم 
واحد اصفهان )خوراسگان( شد.

واحد  تیم  به  کشور  دوم  مقام  بسکتبال  رشته  در   -
اصفهان )خوراسگان( رسید.

و در مجموع تیم واحد اصفهان )خوراسگان( به افتخار 

قهرمانی این مسابقات دست یافت.
مسابقات کشوری دانش آموزان دختر دوره ابتدایی:

در این مسابقات دانش آموزان دختر دوره ابتدایی در دو 
رشته اسکیت و طناب زنی به رقابت پرداختند که تیم 
ابتدایی واحد اصفهان )خوراسگان( مقام  دختران دوره 

اول کشور را به دست آورد.
منوچهر شورشی در خصوص این مسابقات یاد آور شد 
که مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی 
ریزی شد  برنامه  جاری  ماه سال  اردیبهشت  از  کشور 
برگزاری  برای  از سوی اصفهان  میزبانی خوبی هم  و 
تقدیر  و  توجه  مورد  که  رسید  انجام  به  مسابقات 

مسئوالن ورزشی سازمان سما قرار گرفت.

به گفته ایشان برای کل تیم های شرکت کننده مراحل 
آماده سازی خوبی برنامه ریزی و اجرا شد و از بهترین 
دانش  و  دانشجویان  تا  شد  دعوت  اصفهان  مربیان 
آماده  نظر  هر  از  مسابقات  برای  را  کارکنان  و  آموزان 
مربیان  کار  کیفیت  از  حاکی  حاصله  نتایج  که  نمایند 

دارد.

دوره  دختر  آموزان  دانش  مسابقات  به  اشاره  با  وی 
ابتدایی یاد آور شد اسکان این دانش آموزان به تعداد 
76 نفر در محل خوابگاه اردوگاه شهید بهشتی اصفهان 
به انجام رسید و کار اعزام روزانه دانش آموزان نیز به 

محل برگزاری مسابقات از طریق کمیته امور نقلیه ستاد 
برگزاری به انجام رسید.

شورشی افزود: مراسم افتتاحیه این مسابقات در محل 
ورزشگاه سرپوشیده خوراسگان ، با اجرای برنامه های 

متنوع و جذاب بسیار با شکوه برگزار گردید.
های  مدال  توزیع  ضمن  نیز  افتتاحیه  مراسم  در  و 
قهرمانی بین نفرات و تیم های برتر جام های قهرمانی 
نیز توسط وزیری مدیر تربیت بدنی سازمان سما به تیم 

های برنده اهدا شد.
ویژه  به  دانشگاه  دریغ مسئوالن  بی  به مساعدت  وی 
صافی، رئیس شورای سیاستگذاری سما استان اصفهان 
آموزشی؛  مرکز  رئیس  و  دانشگاه  معاون  مدنیان  و 
فرهنگی سما واحد اصفهان )خوراسگان( اشاره کرد و 
همچنین از حمایت های مستمر رئیس سابق سما واحد 
اصفهان )خوراسگان( بهمن پور که در دوره مسئولیت 
خویش مقدمات برگزاری این مسابقات را فراهم نمود 

قدردانی کرد.

ایشان همچنین یاد آور شد تمامی مراحل این مسابقات 
ناپذیر  ریزی خستگی  برنامه  و  و کوشش  با همکاری 
خانم شاکرین مسئول تربیت بدنی آموزشکده دخترانه 
سما واحد اصفهان)خوراسگان( به انجام رسید که الزم 

است از مساعدت ایشان قدر دانی نمایم.

ورزشکـاران نام آور سمـا
به روایت منوچهر شورشی

سما
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جناب دکتر نبی با تشکر از لطف جنابعالی که در این گفت 
و گو شرکت نمودید.

1. لطفا رزومه کامل علمی و اجرایی خود را مرقوم فرمایید.

دانش  معیار  آزمایشگاه¬های شرکت  کیفیت  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس   -
پارس

استاندارد  اساس  بر   )NACI( ایران  ملی  صالحیت  تأیید  نظام  ارزیاب   -
17025 ISO/IEC

- رئیس زیر کمیته SC6 در کمیته فنی TC69 سازمان استانداردسازی بین 
)ISO( المللی

اجرای  بر  آموزش و نظارت  )در زمینه تدوین،  استاندارد  - کارشناس رسمی 
 ,  9001  ISO  ,17021  ISO/IEC  ,17025  ISO/IEC استانداردهای 

)14000 ISO
سوابق کاری و اجرایی:

- مدیر کیفیت آزمایشگاه¬هاي شیمي، فیزیک، متالورژي، خواص مکانیکي، 
ابعادي و کالیبراسیون در شرکت سوخت راکتورهای هسته¬ای ایران )5 سال(

مکانیکي،  خواص  متالورژي،  فیزیک،  شیمي،  آزمایشگاه¬هاي  فني  مدیر   -
 )FMP( ایران  اتمي  راکتورهاي  سوخت  شرکت  در  کالیبراسیون  و  ابعادي 

)5 سال(
- رئیس مهندسي کیفیت در شرکت سوخت راکتورهاي هسته¬اي

- مسئول آزمایشگاه شیمي در شرکت سوخت راکتورهاي اتمي ایران
- مشاوره در استقرار و اجرای سیستم مدیریت آزمایشگاهها بر اساس استاندارد 

ISO/IEC 17025 در شرکتهای:
غنی سازی   - اورانیوم  فرآوری  تأسیسات   - ایران  اتمی  راکتورهای  سوخت 
)تولید  آذران  کیفیت   - نوین  آلیاژی  تولیدات   - الکتریک(  )کاالی  اورانیوم 
لوازم خانگی( - قند نقش جهان )تولید قند  شیرهای گاز( - سرایش )تولید 
و شکر( - فرآورده¬های گوشتی الکا )تولید سوسیس و کالباس( - هجرت 
نقش جهان )تزریق پالستیک( – سیکارو )صنایع غذایی( – دارا کار )صنایع 
پلیمری(- فنآور پالستیک - گازسوزان )قطعات و اتصاالت گازی(- آجر نما 
چین - آداک بتن - آرد غنچه – مذاب ریزان – فن آوری ذوب گلپایگان 
چیکا  خودرو(–  )قطعات  خودرو  ساز  سرد  مکانیکی(–  خواص  و  )متالورژی 
پلیمر   – اراک(  سنگین  آب  )پاالیشگاه  انرژی  مصباح   – غذایی(  )صنایع 
گلپایگان – شرکت ملی حفاری ایران - صنایع غذایی نامی نو - پلیمر یزد – 
آزمایشگاه ابن سینا )صنایع غذایی، غذا و دارو و دامپزشکی(- داروسازی فارابی 
– سپاهان دانه )صنایع خوراک دام( – قند اصفهان – پارسیان پارت پاسارگاد 
هورتاش  آزمایشگاه   – خوراسگان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهشگاه   –
فرا   – لبنی و غذایی(  سحرگاه لبن )صنایع   – )صنایع غذایی و غذا و دارو( 
دانه )صنایع خوراک دام( – نکیسا )صنایع غذایی – بیسکویت( – بهسان کار 
شیمی )نفت و پتروشیمی( – ارکان شیمی )نفت و پتروشیمی( – داروسازی 
امین – ولکان صنعت سپاهان )پلیمر و پالستیک( – آزمایشگاه دامپزشکی 
مهر - آزمایشگاه دامپزشکی فخرزادگان – دانشگاه اصفهان )دانشکده تغذیه(

- طراحی، چیدمان و تجهیز آزمایشگاه در سازمانها/شرکتهای زیر بر اساس 
استانداردهای بین المللی مرتبط با طراحی آزمایشگاه:

سوخت راکتورهای اتمی ایران - شرکت ملی حفاری ایران - چیکا )صنایع 
غذایی( - صنایع غذایی نامی نو - پلیمر یزد – آزمایشگاه ابن سینا )صنایع 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهشگاه  دامپزشکی(-  و  دارو  و  غذا  غذایی، 
خوراسگان )معیار دانش پارس( –  سحرگاه لبن )صنایع لبنی و غذایی( – فرا 
دانه )صنایع خوراک دام( – نکیسا )صنایع غذایی – بیسکویت( – آزمایشگاه 

دامپزشکی مهر - دانشگاه اصفهان )دانشکده تغذیه(
- بیش از 9 سال سابقه تدریس دوره های مختلف مدیریتی و مهندسی کیفیت 
در سازمان تحقیقات صنعتی ایران، آکادمی TUV ایران و آلمان ، شرکتهای 

معیار دانش پارس، معیارگستر نقش جهان، تابان نیرو و فرآیند تحقیق
سوابق علمی:

- دانشجوی سال سوم دکتری تخصصی - شیمی تجزیه – دانشگاه صنعتی 
اصفهان

- کسب رتبه اول در مقطع کارشناسي ارشد - دانشگاه کاشان 1384
- کسب رتبه اول در مقطع کارشناسي - دانشگاه اصفهان سال 1382

2. سمت جنابعالی در شرکت معیار دانش پارس چیست و این 

این  بودن  الگو  به  و  گرفته  قرار  تحسین  مورد  شرکت،  بخشهای  مجموعه 
فعالیتها اذعان شده است، به گونه ای که بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد در 
حال الگو برداری از عملکرد شرکت و پیاده سازی آن در مجموعه های خود 
هستند و این موضوع زمانی به اوج خود رسید که در بازدید جناب آقای دکتر 
رهنما، معاون محترم برنامه ریزی دانشگاه آزاد، فعالیتهای شرکت به ویژه در 
ایفای مؤثر نقش  بر  و  نمودند  بانی ملی تشبیه  به دیده  را  آزمایشگاه  بخش 
شرکت و دانشگاه در تأمین سالمت جامعه تأکید نمودند که به نظر اینجانب 
این موضوع برگ زرینی در دفتر افتخارات روز افزون دانشگاه خوراسگان است 
که قابل ارزشگذاری ریالی نبوده و با هیچ سرمایه مالی قابل قیاس نمی باشد.

9. آیا در زمینه ارائه آموزش نیز مجوزهایی را کسب کرده اید و 
سطح این مجوز ها در چه حدی است؟

بله. شرکت در این زمینه نیز مجوز برگزاری دوره های آموزشی را در زمینه 
های زیر از سازمان ملی استاندارد ایران با گرید ملی و کسب رتبه اول اخذ 

نموده است:
تدوین استاندارد، سیستمهای مدیریتی، تکنیکهای کیفیت و فنی مهندسی در 
رشته های خوراک و فرآورده های کشاورزی، صنایع شیمیایی و پلیمر، بسته 
بندی، چوب و فرآورده های چوبی، سلولزی و کاغذ، اندازه شناسی و اوزان و 

مقیاسها، مکانیک و فلزشناسی و میکروبیولوژی 

10.تا کنون چند مورد خدمات آموزشی به صنایع و سازمان های 
مختلف ارائه کرده اید؟

در زمینه برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی، اساتید و مدرسان مجرب 
متعددی در سطح کشور با تخصصهای مختلف به ویژه با هدف رفع مشکالت 
این  نمایند و شرکت در  با شرکت همکاری می  و معضالت صنایع مختلف 
راستا حدود 500 هزار نفر ساعت دوره آموزشی درون و برون سازمانی برگزار 
نموده است که حدود 150 هزار نفر ساعت آن توسط کارکنان و متخصصان 
خود شرکت برگزار شده است. غیر از دوره های برگزار شده در محل شرکت به 
تقاضای سازمانها و صنایع مختلف دوره های درون سازمانی، جهت حدود 50 
شرکت مختلف برگزار شده است. برخی از مهمترین شرکتهایی که از خدمات 

آموزشی این شرکت استفاده نموده اند عبارتند از: 
شرکت  اورانیوم،  سازی  غنی  شرکت  ای،  هسته  راکتورهای  سوخت  شرکت 
از شرکتهای  بندرعباس که همگی  اورانیوم  تولید  اراک، شرکت  آب سنگین 
 – اصفهان  مبارکه  فوالد   – ایران هستند  اتمی  انرژی  سازمان  زیرمجموعه 
فوالد بندر عباس – فوالد کاشان – فوالد یزد - سیمان خوزستان – سیمان 
شهرکرد – شرکت ملی حفاری ایران – کارخانه قند اصفهان - پلیمر گلپایگان 
- صنایع غذایی نامی نو - پلیمر یزد - داروسازی فارابی - داروسازی امین 
- آزمایشگاه دامپزشکی مهر - آزمایشگاه دامپزشکی فخرزادگان - دانشگاه 

اصفهان )دانشکده تغذیه(

مجوزی  آیا  هم  ایران  ملی  استانداردهای  تدوین  زمینه  11.در 
دارید و در این مورد تاکنون چه عملکردی داشته اید؟

بله. شرکت در زمینه تدوین استاندارد در دو سطح ملی و بین المللی فعالیت 
می نماید. 

از زیر  SC 6 است که یکی  المللی، عضو زیر کمیته  بین  شرکت در سطح 
کمیته های اصلی کمیته فنی TC 69 سازمان بین المللی استاندارد سازی 
)ISO( می باشد. زمینه فعالیت TC 69 ، کاربرد آمار در اندازه شناسی است 
و SC6 به طور تخصصی مربوط به تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آمار در 
علم اندازه گیری و روشهای آزمون و کالیبراسیون می باشد و اینجانب دبیر 
زیر کمیته SC6 می باشم. کلیه استانداردهایی که توسط ISO در این زمینه 
تدوین می شود، جهت بررسی و اظهارنظر فنی، به شرکت معیار دانش ارسال 

می گردد که افتخاری بزرگ برای شرکت، دانشگاه و کشور می باشد.
شرکت در سطح ملی نیز، مجوز حقوقی تدوین استانداردهای ملی ایران را در 

زمینه های زیر اخذ نموده است:
زیست،  محیط  نفتی،  های  فرآورده  معدنی،  مواد  پلیمر،  و  شیمیایی  صنایع 
کشاورزی،  های  فرآورده  و  خوراک  فلزشناسی،  و  مکانیک  کیفیت،  مدیریت 
میکروبیولوژی و بیولوژی، بسته بندی، مهندسی پزشکی، اندازه شناسی، اوزان 

و مقیاسها، مهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی
12 نفر از کارشناسان مجرب و متخصص استان اصفهان با مدرک دکتری و 
کارشناسی ارشد به عنوان دبیر تدوین، به تدوین استانداردهای ملی ایران با 
شرکت همکاری می نمایند. در این راستا تا کنون 32 استاندارد ملی تدوین 

شده و حدود 20 استاندارد ملی، در دست تدوین می باشد.

»معیار دانش سپاهان« دیده بانی برای سالمت جامعه
بخش دوم:

ژپوهشکدهسما

در قسمت قبل توضیح داده شد
6. این شرکت تا کنون چه مجوزهایی اخذ کرده و بر مبنای آن 

فعالیت خود را آغاز کرده است؟
شرکت معیار دانش در مدت زمان کمی که از تأسیس آن می گذرد موفق به 
اخذ مجوزهای زیر شده است که به جرآت می توان گفت در بیک کلیه مراکز 

دانشگاهی کشور بی نظیر است:
- مجوز آزمایشگاه مرجع و همکار از سازمان ملی استاندارد

- مجوز آزمایشگاه مرجع و همکار از سازمان غذا و دارو
- مجوز آزمایشگاه مرجع و همکار از سازمان دامپزشکی

و  اول  رتبه  با  استاندارد  ملی  سازمان  از  همکار  و  مرجع  آموزشگاه  مجوز   -
گرید ملی

- مجوز حقوقی تدوین استانداردهای ملی ایران

7. براساس مجوز های اخذ شده تا کنون چند قرار داد همکاری 
با سازمان ها و صنایع مختلف منعقد شده است؟

تقسیم  به چهار دسته  آزمایشگاهی شرکت  فعالیتهای  و  قراردادها، مشتریان 
دارو  و  غذا  استاندارد،  سازمانهای  الزام  بر  بنا  که  مشتریانی   -1 شوند:  می 
زمانی  فواصل  در  و  هستند  شرکت  با  قرارداد  عقد  به  موظف  دامپزشکی  و 
به شرکت  و  نموده  برداری  نمونه  خود  تولیدی  از محصوالت  باید  مشخص 

جهت آنالیز ارسال نمایند.
2- طرحهای برون دانشگاهی که مجری آنها شرکت و یکی از اعضای محترم 
هیئت علمی دانشگاه می باشد که عالوه بر درآمدزایی مناسب برای مجریان 
طرح و دانشگاه، کمک شایانی به افزایش اعتبار پژوهشی دانشگاه و اساتید 
محترم دانشگاه نموده و منجر به ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه و اساتید 

دانشگاه می شود.
3- پروژه های دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی که نمونه 
های خود را بر اساس پروپوزال مصوب جهت انجام پروژه )فوق لیسانس یا 
تحویل  شرکت  به  راهنما  محترم  اساتید  تشخیص  اساس  بر  خود   ) دکتری 

می نمایند. 
4- مشتریان متفرقه که با توجه به توانمندی شرکت نمونه های خود را جهت 

آنالیز به شرکت ارسال می نمایند.
الذکر  بر اساس چهار حالت فوق  قرارداد  بر 100  بالغ  تا کنون  به طور کلی 
منعقد گردیده است یا در شرف عقد قرارداد می باشد که برخی از آنها جنبه 

ملی و کشوری دارد.
در سایر بخشهای فعالیت شرکت )آموزش و تدوین استاندارد( نیز قراردادهایی 

منعقد شده که در بخشهای بعدی تشریح خواهد شد.

و  دارد  دانشگاه و شرکت درآمدزایی  برای  قراردادها  این  8.آیا 
متناسب با امکانات و هزینه هایی که انجام می شود هست؟

معیار  اما شرکت  است  از سهامداران شرکت  یکی  دانشگاه  که  است  درست 
دانش خصوصی است و مهمترین پشتوانه آن تخصص و توانمندی کارکنان 
شرکت می باشد. هیچ شرکت خصوصی )تولیدی یا خدماتی( جز با درآمد زایی 
مؤثر و مستمر نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. شرکت معیار دانش نیز از 

این موضوع مستثنی نیست.
 فعالیت شرکت بدون اغراق و بر اساس مستندات موجود، هم از لحاظ مالی و 
هم از لحاظ اعتباری بیشتر به نفع دانشگاه بوده است. برای مثال هزینه اندازه 
ایران  با دستگاه جذب اتمی بر اساس تعرفه سازمان استاندارد  گیری فلزات 
42 هزار تومان است، در حالیکه جهت پروژه ها و نمونه های دانشجویی که 
تعداد آنها کم هم نیست، به خاطر تسهیالتی که دانشگاه برای دانشجویان 
خود در نظر می گیرد، حداکثر مبلغ 2 هزار تومان دریافت می شود )یعنی 21 
برابر کمتر( که بنا بر قرارداد بین شرکت و دانشگاه، 50 درصد آن نیز مجدداً 
به دانشگاه تعلق دارد. این در حالی است که شرکت بدون دریافت هیچ گونه 
تسهیالت و کمک مالی، هزینه های خود شامل حقوق کارکنان و هزینه های 

جاری خود را تأمین نموده است.

در مورد تناسب هزینه ها و امکانات، با توجه به روند رو به رشد 
آینده  توان گفت طی 5 سال  به جرأت می  فعالیتهای شرکت، 
پژوهشگاهی  تجهیز  امکان  شرکت،  درآمد  محل  از  دانشگاه، 

دیگر با امکانات موجود را خواهد داشت.

البته الزم به ذکر است که در بازدیدهای متعددی که توسط مراجع مختلف 
عملکرد  است،  آمده  به عمل  از شرکت  آزاد،  دانشگاه  ارشد  مدیران  ویژه  به 

شرکت از چه زمانی شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد؟
این شرکت  پارس هستم.  دانش  معیار  مدیره شرکت  هیئت  رئیس  اینجانب 
از مورخ 1392/06/01 شکل گرفت و از مورخ 1392/09/01 به طور رسمی 

فعالیت خود را آغاز نموده است.

3. چه سهمی از این شرکت متعلق به دانشگاه آراد اسالمی واحد 
اصفهان خوراسگان است و چرا این شرکت به صورت شرکت 

سهامی فعالیت می کند ؟
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  متعلق  شرکت  سهام  از  درصد   30

)خوراسگان( می باشد.
به منظور ارائه خدمات آزمون و آزمایشگاهی به صنایع و کارخانجات مختلف 
از قبیل صنایع غذایی، کشاورزی، دام و طیور، آب و پساب و غیره الزم است 
آزمایشگاه سرویس دهنده توسط مراجع بازرسی رسمی کشور نظیر سازمان 
و  آب  سازمان  زیست،  محیط  سازمان  دارو،  و  غذا  سازمان  استاندارد،  ملی 
فاضالب، سازمان دامپزشکی و ... اعتباردهی شده باشد و مجوزهای مربوط به 
احراز صالحیت آزمایشگاه را اخذ نماید تا به عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار 

این سازمانها معرفی شده و امکان سرویس دهی آزمایشگاه میسر گردد.

شرط الزم برای اخذ مجوز آزمایشگاه مرجع و همکار، استقرار 
بین  استاندارد  اساس  بر  آزمایشگاه  مدیریت  سیستم  الزامات 
استاندارد تخصصی  این  باشد.  ISO/IEC 17025 می  المللی 
و  آزمون  انجام  فعالیتهای  زمینه  در  کیفیتی  استاندارد  ترین 
دربرگیرنده  آزمایشگاه  نوع  به  بسته  و  باشد  می  کالیبراسیون 
300 تا 350 الزام مدیریتی و فنی است که باید در آزمایشگاه 

استقرار یابد. 

در غیر اینصورت صالحیت آزمایشگاه تأیید نشده و موفق به اخذ اعتبارنامه 
نخواهد شد. یکی از الزامات اکید مدیریتی این استاندارد این است که انجام 
و ارائه خدمات آزمون باید در اساسنامه آزمایشگاه درج شده باشد و آزمایشگاه 
یک شخصیت حقوقی مستقل باشد بنابراین هیچ مرکز دانشگاهی به صورت 
مستقیم امکان اخذ این اعتبارنامه را ندارد. لذا با تأسیس شرکت معیار دانش 
پارس این مشکل مرتفع گردید و کلیه مجوزهای الزم اخذ و امکان خدمات 

رسانی در سطح ملی فراهم شده است.

4. هدف از تاسیس این شرکت دانش بنیان چیست؟
شده  گواهی  مرجع  مواد  تولید  دانش،  معیار  شرکت  تأسیس  اصلی  هدف 
تحقیقاتی،  دانشگاهی،  مراکز  کلیه  در  مواد  این  باشد.  می   )CRM(
بیمارستانی، آزمایشگاهها و صنایع مختلف در کلیه زمینه ها از قبیل شیمی، 
کالیبراسیون،  ابعادی،  میکروبیولوژی،  مکانیکی،  خواص  متالورژی،  فیزیک، 
پلیمر، به منظور کالیبراسیون و تنظیم تجهیزات اندازه گیری مورد نیاز بوده و 
بدون استفاده از آنها صحت )درستی و دقت( نتایج حاصله مشخص نیست. 
این مواد به طور کلی وارداتی بوده و سالیانه چند صد میلیون دالر ارز از کشور 
این  تولید  به تکنولوژی  آنها خارج می شود. شرکت معیار دانش  بابت خرید 

مواد دست یافته است.
لیکن بنا بر پیشنهاد دانشگاه مبنی بر ایجاد امکان سرویس دهی عمومی با 
استفاده از تجهیزات پیشرفته آنالیز دستگاهی موجود در دانشگاه و با توجه به 
توان تخصصی شرکت، انجام آنالیزهایی که تا قبل از استقرار شرکت در استان 
اصفهان و استانهای همجوار میسر نبود، در دستور کار قرار گرفت و در حال 

حاضر یکی از مهمترین اهداف تأسیس شرکت می باشد.
همچنین برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی نه با رویکرد صرفًا تئوری و 
آکادمیک، بلکه با هدف رفع مشکالت صنایع مختلف از دیگر اهداف تأسیس 
شرکت می باشد، به گونه ای که تعاملی متفاوت و مؤثر بین دانشگاه و صنعت 
ایجاد نماید. در این مورد نیز مدیران و مسئولین فنی صنایع مختلف عالوه 
بر تحصیالت آکادمیک، الزم است با شرکت در دوره های آموزشی فنی و 
عملیاتی، گواهینامه های آموزشی که به تأیید سازمان ملی استاندارد رسیده 
باشد، اخذ نمایند و صرفًا با داشتن تحصیالت دانشگاهی فضای کار مناسبی 
پیشرو نخواهند داشت. شرکت معیار دانش با برگزاری این دوره ها و صدور 
ورود  شرایط  رسد،  می  استاندارد  ملی  سازمان  تأیید  به  که  هایی  گواهینامه 

متقاضیان به بازار کار را تسهیل می نماید.

با  مستقیما  نمیتواند  متقابل  همکاری  برای  دانشگاه  5.چرا 
واحدهای صنعتی کار کند؟

آشنایــی بــا شــرکت هـای دانـش بنیــان دانــشگاه:



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و چهارم 
شهریور ماه 1393

16

نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(|  دوره جدید|  شماره  بیست و چهارم| شهریور ماه 1393

نشریه نسیم دانشگاه از انتشارات روابط عمومی 
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جنوب  و  غرب  های  جبهه  در  اسالم  رزمندگان  که  حالی  در 
و  انقالب  ضد  های  گروهک  بودند،  نبرد  در  بعثی  دشمنان  با 
کردند  می  امنی  نا  ایجاد  کردستان  در  فروشی  وطن  منافقین 
کردند  می  نامنظم  مسلحانه  جنگ  به  اقدام  رزمندگان  علیه  و 
و مردم مظلوم روستاها را مورد تعرض و غارت قرار می دادند. 
نیروز  هوا  داوطلب  پرسنل  از  متشکل  که  جندا...  رزمی  یگان 
علی  اسالم  نزاجا سردار شهید  وقت  فرمانده  دستور  به  بنا  بود 
صیاد شیرازی به یکی از مناطق مورد تعرض برای پیوستن به 
رزمندگان غیور برای پاکسازی منطقه از لوث وجود ملعون ضد 

انقالب آماده ی اعزام شدند. 
روز اعزام فرا رسید، وقتی در حال وداع با همسرم بودم، دخترانم 
متوجه صحبت های ما شدند و فهمیدند که قصد رفتن به جبهه 
را دارم، دوتا از دخترانم با گریه پاهایم را در بغل گرفته بودند 
و دیگری خود را در آغوشم چسبانده بود. همسر شیر دلم که 
روحیه  دعایش  همیشه  و  بود  جبهه  به  من  رفتن  شاهد  بارها 
بخش انجام وظیفه ام بود، در حالی که گریه می کرد دخترانم را 

دلداری می داد و به سختی آنها را از من جدا کرد.
به همسرم گفتم از تو انتظار گریه کردن نداشتم. در جوابم گفت، 
بالتشبیه یاد صحنه ای از کربال افتادم که روایت کرده اند وقتی 
آقا ابا عبدا... )ع( می خواست به میدان جنگ با کفار برود سکینه 
از پدرش می  با گریه  بود و  را در بغل گرفته  پاهای ذوالجناح 
خواهرش  به  حضرت  آن  و  نرود  جنگ  میدان  به  که  خواست 
زینب)ع( فرمود تا سکینه را آرام کند و از او جدایش سازد. گریه 
ام به این خاطر بود. از همسرم حاللیت خواستم و راهی شدم در 

حالیکه این شعر را با خودم زمزمه می کردم.

آنکس که تو را شناخت جان چکند 
 فرزند وعیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هردو جهانش بخش

دیوانه ی تو این دو جهان را چه کند

بود و ستارگان  در ساعت مقرر در فرودگاه حاضر شدیم. شب 
آسمان را چراغانی کرده بودند؛ رهیان نور در حالیکه با شور و 

اشتیاق حماسی مذهبی سرداده بودند و همصدا می سرودند، 
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش

بهر نبردی بی امان آماده با ش، آماده باش
این لشکر بهرشهادت آماده....

را  فرودگاه  باند  کنان  غرش  هواپیما  شدند.  هواپیما  بر  سوار 
ا..  عاشقان  میعادگاه  مقصد  به  را  آسمان  فضای  و  نوردید  در 
به دالور مردان  را  ما  تا هرچه سریعتر  اوج گرفت  .بشکافت و 

لشکر اسالم برساند.
حدود چهل دقیقه از پرواز گذشته بود که هوا شروع به متالطم 

شدن کرد، کم کم برشدت نامساعد بودن جو افزوده شد. رعد 
با  مقابله  به  آمدند،گویا طبیعت  در  به غرش  مهیبی  برقهای  و 
به مقصد شود. خلبان  آنها  مانع رسیدن  تا  بود  آمده  رزمندگان 
از  بود،  هواپیما  مهارت  با  و  بنام  خلبانان  از  یکی  که  هواپیما 
کابینش مرا صدا کرد، نزد او رفتم، توضیحاتی در مورد وضعیت 
نا مساعد و خطرناک بودن هوا داد و گفت متاسفانه طبق تماس 
وضعیت  برود  جلوتر  هرچه  اند  داده  گزارش  که  رادیویی  های 
جوی منطقه مورد نظر ما بدتر می شود. واگر بخواهیم برگردیم 
حوال  این  در  و  آمده  در  وضع  همین  به  نیز  برگشت  مسیر 
فرودگاههی برای فرود اضطراری در دسترس نداریم. فقط خدا 
باید ما را کمک کند و از این  مهلکه نجات دهد و من هرچه 
که  گنجشکی  همچون  هواپیما  گیرم.  می  بکار  دارم  توان  در 
در آن طوفان سهمگین گرفتار شده بو و با تکانهای شدید در 
جهات افقی وعمودی به چپ وراست منحرف می شد و معلوم 
بود اختیار فرمان از دست خلبان خارج می شود، هرلحظه بیم 
سقوط هواپیما می رفت. همرزمانم که سرنشین هواپیما بودند 
بدون اینکه هراسی بدل راه بدهند، با هم گفتگو می کردند و 
نمی کردند.  احساس  را  بودند گویا هیچ خطری  شاد و خندان 
گاهی اشعار حماسی مذهبی را با هم می سرودند. مانند این بود 
به یک مراسم جشن و شادی می رودند. لحظات بحرانی  که 
خبر  با  کرد.  شد  نمی  کاری  هیچ  خداوند  بر  توکل  بجز  و  بود 
خوش خلبان مبنی بر اینکه برای فرود آماده شوید فریاد تکبیر 
های  چرخ  تماس  صدای  بعد  دقیقه  چند  شد.  بلند  رزمندگان 
هواپیما با سطح رودگاه آهنگ زیبایی را برای ما تداعی کرد.و 
خلبان با مهارت هواپیما را بحول و قوه ی الهی بر زمین نشاند. 
پس  شد،  که  صبح  کردیم.  سپری  فرودگاه  همان  در  را  شب 
عازم  منان،  ایزد  درگاه  به  مناجات  و  نماز جماعت  اقامه ی  از 
پادگان های  از  به یکی  از ورود  نظر شدیم، پس  منطقه مورد 
ارتش جمهوری اسالمی، فرمانده عملیات تیپ، پس از خوش 
آمد گویی به رزمندگان با مسئولین گردان جلسه توجیهی برگزار 
کرد و ما را با وضعیت و موقعیت منطقه ایکه بایستی در آنجا 
مستقر می شدیم آشنا کرد و هدف از ماموریت را برایمان تشریح 

کرد. وسپس توسط یک راهنما به منطقه اعزام کرد.
محل استقرار ما یکی از ارتفاعات کردستان بود که جندین روستا 
و جاده فرعی آنها را که به جاده اصلی منتهی می شد و از طرف 
دیگر بسمت خطوط مرزی راه می یافت قرار داشت. نیروهای 
رزمندگان  از  شکست  تحمل  از  پس  انقالب  ضد  گروهکهای 
گریخته  منطقه  این  اطراف  روستاهای  و  کوهستانها  به  اسالم 
مانند خفاش های خون  و  از محلهای خود خارج  بودند. شبها 
با زور اسلحه  آشام خارج می شدند و به روستاها می آمدند و 
آذوقه و اموال مردم مظلوم را به غارت می بردند و یا برای ارتباط 
با سایر وطن فروشان درجاده ها تردد می کردند. هدف اصلی 

ما سرکوب این خائنهای ملعون و ظالم بود. تا امنیت را برای 
هموطنان کرد و منطقه برقرار کنیم. پس از استقرار در منطقه و 
ساخت سنگرها و معابر پایگاه، که دو سه روزی به طول انجامید، 
بر ای آشنایی با منطقه و بررسی آن و همچنین گفتگو و آشنایی 
با هموطنان ساکن روستاها با چند تن از همرزمانم برای بازدید 
رفتیم. پس از حضور از جمع ساکنین آنجا و پس از اینکه برای 
آنها توضیح دادیم که به چه منظور برای خدمت به آنها رفته ایم، 
بسیار خشنود شدند. برخی از اهالی از برخوردهای ناجوانمردانه 
گروهکهای ضد انقالب سخنهایی گفتند که دست کم از رفتار 
از  یکی  نداشت.  فلسطین  مظلوم  مردم  با  اسرائیل  نیروهای 
روستائیان گوشهای مجروح دختر بچه اش را نشان داد و گفت : 
دو شب پیش تعدادی از وطن فروشان ضد انقالب به روستای ما 
آمدند و به خانه های مردم رفتند و بزور اسلحه و تهدید آذوقه و 
پول از آنها می گرفتند. به خانه من نیز آمدند، با آنها گفتم من و 
خانواده ام با فقر زندگی می کنیم و چیزی نداریم به آنها بدهیم. 
زن و فرزندانم از ترس در گوشه ای از خانه یکدیگر را در آغوش 
از آن ملعون  لرزیدند، یکی  از ترس برخود می  بودند و  گرفته 
ها به سمت آنها رفت و با خشونت این دخترم را از مادرش جدا 
کرد، و با ناسزا گویی به من گوشواره های دخترم را از گوشش 
کشید و فریاد دخترم و گریه او برخاست وخون از گوش هایش 
بیرون زد. آن هموطن کرد را دلداری دادم و به او گفتم برادر،به 
امید خدا رزمندگان اسالم بزودی شد این وطن فروشان منافق 

را از سر شما کم خواهند کرد.
با قلبی آکنده از اندوه و از دیدن گوش ها ی مجروح آن دختر 
بچه و سخنهای آن برادر کرد، خدای را به خون شهدای گلگون 
کفن میهن اسالمی و کربالی حسینی و مظلومیت دختر بچه 
امام حسین)ع( که یزیدان کافر گوشواره از گوش ها ی مبارکش 

کشیدند و او را  مجروح کردند، قسم دادم که به ما قدرتی عطا 
کند تا آن ظالمان از  خدا بی خبر را بسزای اعمالشان برسانیم .با 
هم رزمانم تصمیم گرفتیم به هر طریقی شده اقداماتی را علیه 
گروهکهای ملعون آغاز کنیم تا آنها دیگر نتوانند به راحتی به 
بهمین جهت  دهند.  ادامه  آور خود  و شرم  ناجوانمردانه  اعمال 
ی  ها  محور  در  مستقر  ی  رزرمنده  نیروهای  اینکه  رقم  علی 
قبل  همیشه  کردند،  می  برقرار  را  منطقه  امنیت  که  کردستان 
از غروب آفتاب به مقرهایشان بر می گشتند. گروهکهای ضد 
انقالب از این فرصت استفاده می کردند و در طول شب به تردد 
و تعرض به مردم روستاها و شبیخون زدند به پایگاه رزمندگان 
اقدام می کردند. به همین جهت بطور مستمر هر شب در ساعات 
مختلف وارد روستاها می شدیم و همچنین در مسیرها ی تردد 

ضد انقالب پست ها  کمین برقراری می کردیم.
توسط  ما مطلع شدند.  اقدامات  از  انقالب که  گروهکهای ضد 
یکی از روستائیان پیغامی بدین مضمون برای ما فرستادند، که 
ما با سپاه و بسیج دشمنی داریم و با ارتش ها کاری نداریم. پس 
بهتر است شما دست توی النه زنبور نکنید و مزاحم  ما نشوید. 
در جوابشان پیغام دادم که شما پیش ما مگسی بیش نیستند و 

بدانید، جائیکه عقاب پر بریزد، از پشه ناچیز چه خیزد.
دشمنان  شما  و  برادرند  هم  با  بسیج  و  سپاه  و  ارتش  بدانید  و 
مشترک ما و ملت ما هستید.با توجه بر فشاری که به نیروهای 
ضد انقالب در سلب امنیت آنها ایجاد کرده بودیم هر آن منتظر 
عکس العمل آنها بودیم. بدین لحاظ آمادگی خود را در مقابله 

با آنها بیشترکردیم.

یک خاطره یک ردس  بخش اول

  ادامه دارد
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به دفتر روابط عمومی دانشگاه مراجعه نمایید.
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