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  دکتر احمد علی فروغی ابری/مدیر مسوول

مقام معظم رهبری:

نسل دانش پژوه و محقق و پژوهنده ى كشور ما بداند؛ امروز اگر برترى علمى 
با غربى هاس�ت، در آينده ى نه چندان دورى با همت و اراده ى ش�ما مى توان 

كارى كرد كه فردا آنها از شما ياد بگيرند.
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4 صفحه

که   ، هایست  خاطره  بهترین  ماه   ، مهر 
نوجوان و جوان تنها در این دوره سنی و 
تنها در محیط های فرهنگی و آموزشی و 
با آن می تواند آن را  محیط های مرتبط 

تجربه کند
خاطره هایی که تا آخر عمر در بالندگی و 
تواند  می  انسان  روح  و  اندیشه  سازندگی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه   . باشد  داشته  نقش 
واحد اصفهان )خوراسگان( سال تحصیلی 
طی  که  افتخاراتی  ی  ادامه  با  را  جاری 
شروع  آورده  دست  به  گذشته  سالیان 
در  بزرگی  تحول  که  آن  اضافه  به  کرد 
تجمع  افتاد.  اتفاق  دانشگاهی  واحد  این 
واحد  در  اصفهان  تحقیقات  و  علوم  واحد 
اصفهان )خوراسگان( با همه ی امکانات، 
و  دانشجویان  و  انسانی  نیروی  تجهیزات، 
ای  مرتبه  در  را  دانشگاه  آنان  های  رشته 
ممتاز تر از گذشته قرار داده است رکوردی 
تعداد  در  دانشجو  پذیرش  و  جذب  در  که 
تحصیالت  در  ارتقاع  ها  رشته  کیفیت  و 
هیأت  اعضای  تعداد  افزایش  در  تکمیلی 
دانشکده  تشکیل  به سوی  رفتن  و  علمی 
به  تحصیلی  سال  این  در   ... جدید  های 
سال های  ی  همه  به  نسبت  آمد  دست 

گذشته بی سابقه بوده است .
این اندازه از رشد کمی و کیفی به زودی 
جامع  سطح  در  را  دانشگاهی  واحد  این 
این صورت  در  که  دهد  می  قرار  مستقل 
واحد  دومین  )خوراسگان(  اصفهان  واحد 
دانشگاه آزاد اسالمی خواهد بود که به این 

سطح ممتاز می رسد.
در محیط های  دانشگاه  افزون  روز  رونق 
مختلف و موفقیت ها و دستاوردهای مکرر 
جهانی و ملی نشان از ظرفیت های عظیم 

این دانشگاه است.
وقتی دانشگاهی ارتقاء اعتبار پیدا می کند 
به یقین دانشجویان آن نیز با سطح اعتبار 
باالتری از دانش و مدرک مواجه خواهند 

شد که می توانند به آن افتخار کنند .
بزرگی می گوید ، زندگی کوتاه نیست بلکه 
شروع  دیر  را  زندگی  که  هستیم  ما  این 
و  است عزم  ارزشمند  قدر  و چه  می کنیم 
زندگی  های  فرصت  از  که  جوانانی  اراده 
خوب استفاده می کنند و به کیفیت عمر و 

لحظه های خود می افزایند.
و  دانشگاه  نسیم  از  شماره  این  آغاز  در 
برکت  و  خیر  پر  ماه  روزهای  واپسین  در 
ذی الحجه الزم می دانم تا اعیاد مبارک 
قربان، غدیر خم و دهه ارزشمند والیت را 
به همه ی خوانندگان عزیز تبریک عرض 

نمایم.
انشااهلل موفق و موید باشید.

واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی از دستاوردهای غرفه مرکز 

رشد فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه 
آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( بازدید نمود.

تله فیلم بلند » نفـس«  با موضوع مساله ی مهاجرت جوانان، 
محیط زیست، اهمیت و جایگاه خانواده در بحث امنیت روانی 
آزاد  دانشگاه  فرهنگی  معاونت  توسط  جوانان  برای  ذهنی  و 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( تولید شد.

شاهین گوانجی عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد 
اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( با دعوت نامه رسمی بعنوان 
عضو هیات رئیسه آکادمی جهانی علوم پزشکی و رئیس بخش 

تحقیقات بین الملل بیوتکنولوژی این آکادمی انتخاب شد.

بازدید واشقانی از غرفه مرکز رشد 
فناوری واحد اصفهان

تولید تله فیلم بلند » نفـس«  با 

موضوع مساله ی مهاجرت جوانان 

انتخاب گوانجی بعنوان عضو هیات 
رئیسه آکادمی جهانی علوم پزشکی

در واحد اصفهان برگزار شد:

همایش بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزشی عالی

همایش بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی با حضور استادان برجسنه داخلی و 
گزارش مشروح در شماره آبان ماهخارجی این حوزه در واحد اصفهان برگزار شد.

جناب آقای دکتر پیام نجفی معاون محترم پژوهشی دانشگاه
با مسرت انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو حقیقی کمسیون تخــصصی رتبه بندی و تعالی سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی صمیمانه 

تبریک عرض می نماییم
                     دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه
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برگزار جلسه توجیهی با استقبال گسترده دانشجویان ورودی جدید

جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با استقبال گسترده 
دانشجویان  برای  جداگانه  نوبت  سه  در  دانشجویان 
کارشناسی  و  برادران  ارشد  کارشناسی  کارشناسی، 

ارشد خواهران در سالن فردوسی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجه االسالم و المسلیمن سید 
مجتبی میردامادی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
و  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  رهبری 
و  یاد  گرامیداشت  با  اصفهان،  موقت  جمعه  امام 
همزمان  مقدس،  دفاع  سال  هشت  شهدای  خاطره 
بودن آغاز سال تحصیلی با ایام هفته دفاع مقدس را 
مبارک و درس آموز دانست و خطاب به دانشجویان 
جدید گفت: در آغاز سال تحصیلی  از خداوند کمک 
به  کنید  ادا  این مملکت  به  را  تا دین خود  بخواهید 
مملکتی که صدها هزار نفر در دفاع از آن شهید شدند 
ولی هرگز تسلیم نشدند دشمن فقط رجزخوانی می 

کند ولی هیچ غلطی نمی تواند.

غرب  دوگانه  های  سیاست  از  انتقاد  با  میردامادی 
ها  گزینه  گوید  می  خوار  جهان  امریکای  افزود: 
روی میز است بیاورید ببینیم چه غلطی می خواهید 
نیستیم   مسئول  شهدا  خون  قبال  در  ما  آیا  بکنید، 
باید  باره مسئول هستند و  این  همه دانشگاهیان در 
آرمانهای نظام اسالمی دفاع  از  با تالش و کوشش 

کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
شما  داشت:  اظهار  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد 
عزیزان باید این مملکت را به استقالل و خود کفایی 
برسانید این واحد دانشگاهی با مدیری قوی، مدبر و 
مشغول  آن  در  که  اساتید مجربی  و  ناپذیر  خستگی 
ایران اسالمی  برای  زیادی  افتخارات  به کار هستند 

کسب کرده است.

با اشاره به روایتی گفت:  امام جمعه موقت اصفهان 
در  که خداوند  است  نوری  علم  فرمودند  پیامبر)ص( 
نهاد هر که بخواهد قرار خواهد داد و کسب علم بنا 
بر روایات اسالمی بر همگان واجب است و محدود 
به مکان خاصی نمی باشد و عبادت به نماز و روزه 
هیچ  که  خداست  صنع  در  تفکر  عبادت  نیست  زیاد 

وقت تمام نمی شود.

ریاست  فروغی  احمدعلی  دکتر  مراسم  این  ادامه  در 
با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
مهمی  بسیار  نکات  اسالید  نمایش  و  سخنانی  ارائه 
را درباره تحصیل موفق و قواعد و مقررات تحصیل 
و راه پیشرفت در دانشگاه یادآور شد که با استقبال 

دانشجویان مواجه گردید.

ها،  دانشکده  رؤسای  معاونین،  مراسم  این  پایان  در 
مدیر حراست با حضور بر روی سن ضمن معرفی خود 

به دانشجویان به تشریح حوزه کاری خود پرداختند.

در انتخابات مجمع عمومی صورت گرفت:

انتخاب دکتر هایراپطیان بعنوان عضو انجمن دیرینه شناسی ایران

در انتخابات انجمن دیرینه شناسی ایران، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( با رأی باالی اعضای مجمع عمومی، برای 4 سال آینده 

بعنوان عضو هیأت مدیره دوره سوم انتخاب شد.

در این دوره که 13 نفر برای عضویت در هیأت مدیره و 3 نفر خود را برای بازرسی 
بودند، واچیک هایراپطیان عضو هیأت  نامزد کرده  ایران  انجمن دیرینه شناسی 
علمی و رئیس دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با 

کسب اکثریت آراء بعنوان عضو هیأت مدیره این انجمن انتخاب شد.

انتخابات، علیرضا عاشوري، نصراهلل عباسي، محمد وحیدي نیا و واچیک  در این 
هایراپطیان همراه با منصوره قبادي پور حائز اکثریت آرا شده و به عنوان هیأت 
مدیره جدید انجمن انتخاب شدند. و محسن عالمه و مجید میرزایي عطاآبادي به 
عنوان اعضاي علي البدل هیأت مدیره معرفي شدند عباس قادري و احمد رئوفیان 
بازرس  به عنوان  نیز  اول و دوم و مرتضي طاهرپور خلیل آباد  بازرس  به عنوان 

علي البدل انتخاب شدند.

برابر اساسنامه، انجمن دیرینه شناسی ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای 
علمي دیرینه شناسي و توسعه کیفی نیروهاي متخصص و بهبود بخشیدن به امور 
آموزشی و پژوهشی در زمینه های دیرینه شناسي تشکیل شده و این انجمن که 
مؤسسه اي غیر انتفاعي است در زمینه هاي علمي و پژوهشی و فنی فعالیت مي 

کند و اهداف خود را در فصل دوم اساسنامه به این شرح بیان نموده است؛ انجام 
تحقیقات علمي و فرهنگي در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی 
که به گونه ای با علم دیرینه شناسی سروکار دارند، همکاري با نهادهاي اجرایی، 
برنامه های  بازنگری و اجرای طرح ها و  ارزیابی و  علمي و پژوهشی در زمینه 
مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن، ترغیب 
و تشویق پژوهشگران و تحلیل از محققان واستادان ممتاز، ارائه خدمات آموزشی 
و پژوهشی و فنی و برگزاري گردهمایي هاي علمي در سطح ملی، منطقه ای و 

بین المللی.

تقدیر میرزاده از افتخار 
آفرینان دانشگاه آزاد اسالمی 
در مسابقات جهانی روبوکاپ 

برزیل 2014

در جلسه ای که به منظور تقدیر از افتخار آفرینان دانشگاه آزاد اسالمی 
در مسابقات جهانی روبوکاپ برزیل 2014 در سازمان مرکزی تشکیل 
شده بود، تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 

مورد تقدیر قرار گرفت.

در این جلسه رئیس دانشگاه آزاد اسالمی از دانشگاههای آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( و قزوین به عنوان دو نمونه از دانشگاههای 
برتر در زمینه پژوهش و فناوری یاد کرد وی به رسم یادبود جوایزی 
مسابقات جهانی  در  کننده  رباتیک شرکت  تیمهای  به سرپرستان  را 
روبوکاپ برزیل 2014 اهدا نمود که مجید دلشاد سرپرست تیم های 
رباتیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( نیز لوح تقدیر 

دریافت نمود.
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با ارسال دعوت نامه صورت گرفت:

انتخاب پژوهشگر جوان واحد 
اصفهان بعنوان عضو هیات رئیسه 

آکادمی جهانی علوم پزشکی

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ شاهین گوانجی عضو باشگاه پژوهشگران جوان 
دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان( با دعوت نامه رسمی بعنوان عضو 
هیات رئیسه آکادمی جهانی علوم پزشکی و رئیس بخش تحقیقات بین الملل 

بیوتکنولوژی این آکادمی انتخاب شد.

آکادمی جهانی علوم پزشکی ساالنه جوایز علمی به دانشمندان در سراسر جهان 
اهدا می کند و محققان این آکادمی روی کشف درمان های نوین برای بیماری 

های خاص مشغول به فعالیت هستند.

مقر آکادمی جهانی علوم پزشکی در کشور هلند می باشد و شاهین گوانجی طی 
آکادمی جهانی و  رئیسه  به عنوان عضو هیات  آکادمی  این  از  نامه ای  دعوت 
رئیس بخش تحقیقات بین الملل بیوتکنولوژی در آکادمی جهانی انتخاب شد. 

گفتنی است شاهین گوانجی عضو باشگاه پژوهشگران جوان این دانشگاه، فارغ 
ارشد  کارشناسی  دوره  آموخته  دانش  و  پزشکی  گیاه  رشته مهندسی  التحصیل 
رشته بیوتکنولوژی دانشگاه اصفهان است و تاکنون بیش از 20 اختراع را به ثبت 
رسانده و دهها عنوان برتر علمی را در ایران و جهان به خود اختصاص داده است. 

وی صاحب بیش از 170 مقاله علمی اعم از ISI ، ISC ، علمی پژوهشی و ارائه 
مقاالت فراوانی در کنگره های علمی بیش از 50 کشور جهان است. 

قهرمانی مهدی عبدالوند در مسابقات جهانی مچ اندازی
رشته  دانشجوی  عبدالوند  مهدی 
ورزش  مدیریت  ارشد  کارشناسی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
قهرمانی  مقام  به  اصفهان)خوراسگان( 
دست  جهان  اندازی  مچ  مسابقات 
یافت. در این مسابقات که در نیمه اول 
مهرماه سال جاری در کشور بلغارستان 
مچ  برتز  ورزشکار  هشت  شد  برگزار 
اندازی جهان از کشور های بلغارستان، 
آذربایجان،  جمهوری  اوکراین،  رمانی، 
لهستان، روسیه و برزیل شرکت داشتند 
که دانشجویی ورزشکار واحد اصفهان 
نهادن  سر  پشت  و  اقتدار  با  توانست 
برسد  قهرمانی  مقام  به  خود  رغیبان 
مهدی عبدالوند پس از بازگشت از این 
مسابقات طی گفت و گویی با خبرنگار 
نسیم دانشگاه گفت: برای موفقیت در 
رو  پیش  در  کار سختی  مسابقات  این 
داشتم اما با تمیرینات خوبی که انجام 
داده بودم توانستم بر حریفانم غلبه کنم 
کسب  عزیزم  کشور  برای  افتخاری  و 

کنم.

نام این بانوی برگزیده بر پیراهن خود 
در رقابت های جهانی شرکت می کند 
اندازی  مچ  مسابقات  قوانین  مورد  در 
مچ اندازی  مسابقات  کرد:  تصریح 
دست  راست  و  دست  چپ  در  جهانی 
می شود،  برگزار  جداگانه  صورت  به 
که  دست ها  راست  مسابقات  در  من 
تعداد شرکت کننده های  و  باالتر  سطح 
بیشتری دارد شرکت کردم. رقابت های 
این رشته روی میزی به ارتفاع یک متر 

و چهار سانتیمتر برگزار شد.

در  عبدالوند  است مهدی  شایان گفتن 
1386؛  سال  از  خود  ورزشی  کارنامه 
دوره   10 کشوری،  طالی  مدال   20
دور   2 ایران،  قهرمانان  قهرمانی 
مچ  بهترین  عنوان  آسیا،  قهرمانی 
انداز آسیا در 2012، کسب عنوان 10 
ای  در مسابقات حرفه  برتر جهان  نفر 

لهستان را دارد.

اسالمی  آزاد  دانشگاه  ورزشی  مدیریت  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
واحد اصفهان)خوراسگان(، به سوابق قهرمانی خود در مسابقات آسیایی 
در  و  باشم  می  آسیا  قهرمان  دوره   11 گفت:  و  کرد  اشاره  جهانی  و 
سال 2010 در هندوستان قهرمان قهرمانان آسیا شدم، در سال 2013 
خود  به  را  قهرمانی  نایب  عنوان  فرانسه  جهانی  مسابقات  در  توانستم 
اختصاص دهم و اوایل سال جاری میالدی موفق به دریافت کمربند 

بهترین مچ انداز جهان شدم.
 وی گفت: در سال 2013 با حمایت دانشگاه آزاد اسالمی به مسابقات 
که  صورتی  در  بلغارستان  مسابقات  در  و  شدم  اعزام  فرانسه  جهانی 
مشکل خاصی پیش نیاید با دعای خیر مردم خواهم توانست یکی از 
اندازی  برترین های مچ  از  را کسب می کنم. حریفانم همگی  سکوها 
مسابقات شرکت  این  در  جهانی  فدراسیون  دعوت  به  که  دنیا هستند 

کرده اند.
عبدالوند با اعالم اینکه با توسل به حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( و با 

استقبال گسترده دانشجویان از نمایشگاه هفته 
دفاع مقدس واحد اصفهان

نمایشگاه  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط   
معاونت  حوزه  همت  به  که  مقدس  دفاع  عکس 
فرهنگی و بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
این  گمنام  شهدای  قبور  کنار  در  اصفهان)خوراسگان( 
جمع  بازدید  شاهد  روزه  همه  است  شده  برپا  دانشگاه 
زیادی از دانشجویان، استادان و کارکنان این دانشگاه 

است.
آزاد  دانشگاه  فرهنگی  معاون  اسماعیلی  رضا  دکتر 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در آیین افتتاح این 
نمایشگاه که با حضور ریاست دانشگاه دکتر فروغی و 
معاونین، مدیران و کارکنان و تعداد زیادی از دانشجویان 
برگزار شد، ضمن خیر مقدم به حاضرین گفت: با توجه 
به اهمیت و ضرورت انتقال رشادت و فداکاری جوانان 
این مرز و بوم به فرزندان و نسل حاضر و آینده که زمان 
جنگ را درک نکرده اند معاونت فرهنگی دانشگاه در 
هفته گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس و به منظور 
آشنایی دانشجویان این دانشگاه با سرداران و قهرمانان 
بویژه  از شهدای جنگ و  با استمداد  این کشور  واقعی 
شهدای گمنام که دانشگاه  مفتخر به میزبانی آنان می 
باشد اقدام به برپایی نمایشگاه عکس رزمندگان و ایثار 

گران نموده است.

اسماعیلی با قرائت قسمتی از وصیت نامه شهید کاظمی 
اظهار کرد: امروز حفظ یاد و خاطرات شهدا و سرداران 
انتقال سینه به سینه  هشت سال دفاع مقدس و لزوم 
دالوری ها و جانفشانی های این عزیزان از مهمترین 
این روزهای  امنیت و آسایش  رسالت های ما است و 
کشور مقدس مان را مدیون ایثارگری و از خود گذشتگی 

شهدا وسردارن بی ادعای وطن عزیزمان هستیم.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  معاون 
نمایشگاه  این  در  کرد:  اظهار  اصفهان)خوراسگان( 
معنوی، در کنار عکس های عرضه شده، غرفه سینمای 
غرفه  شهدا،  نامه  وصیت  از  تفال  غرفه  مقدس،  دفاع 
غرفه  و  اجتماعی  های  آسیب  غرفه  حجاب،  و  عفاف 
موسسه  همکاری  با  فرهنگی  محصوالت  و  کتاب 
دارخوئین و همچنین موسسه شهید کاظمی راه اندازی 
شده است که دانشجویان استقبال خوبی از بخش های 

مختلف این نمایشگاه  داشته اند.
در این مراسم دکتر فروغی رئیس دانشگاه با قدردانی 
بسیج  حوزه  و  فرهنگی  معاونت  حوزه  های  تالش  از 
دانشجویی شهید دکتر چمران گفت: هفته دفاع مقدس 
از  دفاع  در  ایران  افتخارات ملت  ترین  برجسته   نمودار 
پای  در  دالورانه  جانفشانی  و  اسالمی  میهن  مرزهای 

پرچم برافراشته اسالم و قرآن است.

در  ملت  جانانه  دفاع  سال  هشت  افزود:  فروغی  دکتر 
برابر تجاوز وحشیانه دشمنـ  که منشاء غرور ملی پایان  
ایران است ـ باعث شد  ناپذیری برای مردم سلحشور 
که توطئه مشترک شرق و غرب برای به زانو درآوردن 
ملت بزرگ ایران به فرصتی برای اثبات توانمندی های 
رشادت های  و  شود  تبدیل  کشور  و  انقالب  و  اسالم 
جوانان برومند، انقالب و نظام را بیمه کرد و نشان داد 
که با داشتن پشتوانه مردمی و در پرتو حاکمیت اسالم 
هر  می توان  نیروها  وحدت  و  فقیه  والیت  از  تبعیت  و 

دشمن خیره سری را ناکام ساخت.
 وی با ضروری دانستن برپایی نمایشگاه هایی از این 
دست و مستند سازی رشادت های ایثارگران و سرداران 
عنوان  دانشگاهها،  فضای  در  بویژه  کشورمان  سربلند 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کرد: 
دارای ظرفیت های بسیار خوبی است و باید در حفظ و 
انتقال آثار و خاطرات دفاع مقدس و بویژه شهدای عزیز 

از هیچ تالشی دریغ نکنیم.

در پایان این مراسم  قبور مقدس شهدای گمنام توسط 
غبار  حاضر  استادان  و  دانشجویان  و  معاونین  ریاست، 
برای شادی روح آن سفر  و  افشانی شد  روبی و عطر 

کردگان قرائت فاتحه شد.  

به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني: دانشجوي دانشگاه  آزاد اسالمي واحد اصفهان و عضو 
تیم ملي دو ومیداني کشورمان توانست مدال طالي پرتاب دیسک و طالی پرتاب وزنه مسابقات 

پارا آسیایي اینچئون کره جنوبي را از آن خود کند. 
علیرضا مختاري همامي، پرتابگر دیسک کشورمان با پرتابي به طول 3/22 متر توانست به مقام 
قهرماني این دوره از رقابت هاي پرتاب دیسک بازي هاي پاراآسیایي دست یابد و کاروان »غدیر« 

را صاحب یک طالي دیگر کند.

طالي پرتاب دیسك و پرتاب وزنه اینچئون بر 
سینه دانشجوي واحد اصفهان نقش بست
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حضور  با   ASAIHL2015 اجالس  اجرائی  عالی  کمیته  جلسه  اولین 
مدیر  عمرانی،  فناوری،  و  پژوهش  مالی،  و  اداری  معاونین  ریاست،  فروغی 
روابط عمومی و مشاور امور بین الملل واحد اصفهان بمنظور ایجاد و تعریف 
ساختارها و تشکیالت اجرایی و بررسی راهبردهای مدیریتی این اجالس بین 

المللی، در این واحد تشکیل شد.

اجالس  رسانی  اطالع  کارگروه  دبیر  و  اصفهان  واحد  عمومی  روابط  مدیر 
ASAIHL2015با اعالم این خبر افزود: در این جلسه پس از بحث و تبادل 
المللی اتحادیه دانشگاههای  نظر در خصوص اهداف و ماهیت اجالس بین 
میزبانی  )ASAIHL2015(به   1394 اردیبهشت  در  که  آسیا  شرق  جنوب 
واحد اصفهان برگزار خواهد شد، بمنظور آماده سازی دانشگاه برای برگزاری 

این اجالس، 5 کارگروه تشکیل گردید.
کارگروه  محیطی،  فضای  بهسازی  و  نوسازی  کارگروه  نمود:  اظهار  عالمیان 
تبیین  کارگروه  تبلیغات،  و  رسانی  اطالع  کارگروه  پذیرایی،  و  تشریفات 
روز  اجرایی  کارگروه  و  پژوهشی  و  آموزشی  های  ظرفیت  و  ها  توانمندی 
اجالسیه 5 کارگروهی هستند که تشکیالت انها به تصویب کمیته عالی رسید.

مدیر روابط عمومی برتر استان اصفهان گفت: با تمهیدات پیش بینی شده و 
برنامه ریزی های صورت گرفته دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان بعنوان 
عالی  آموزش  تاریخ  در  دانشگاهی  مهم  اتحادیه  این  اجالس  اولین  میزبان 

باعث  را در سطحی بسیار عالی که  این اجالس مهم  الهی  ایران، به فضل 
مباهات جمهوری اسالمی و دانشگاه آزاد اسالمی باشد برگزار خواهد نمود.

عالمیان افزود: اجالس ASAIHL2015 با حضور روسای 190 دانشگاه دنیا 
در اردیبهشت ماه 94 با همکاری واحد آکسفورد دانشگاه آزاد اسالمی در واحد 
اصفهان برگزار خواهد شد وانجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرقی آسیا 
)ASAIHL(  در سال 1956 به ابتکار روسای هشت دانشگاه دولتی جنوب 
شرقی آسیا و به عنوان یک سازمان غیر دولتی در بانکوک تاسیس شد و هدف 
این انجمن کمک به دانشگاه های عضو بمنظور تقویت، ارتقاء و رسیدن آنها 
المللی در آموزش، پژوهش و خدمات عمومی در بخش  به نقطه تمایز بین 
از  آموزش عالی است و برای تحقق این هدف اجالس ساالنه ای در یکی 

کشورهای عضو برگزار می شود.
اسالمی  از جمهوری  اینکه  بیان  با  این اجالس  اطالع رسانی  کارگروه  دبیر 
است،  دانشگاهی  جهانی  انجمن  این  اسالمی عضو  آزاد  دانشگاه  تنها  ایران 
علمی  و  فرهنگی  باالی  های  به ظرفیت  توجه  با  تواند  می  اصفهان  افزود: 
با اطالع رسانی مناسب  المللی باشد و  میزبان خوبی برای این اجالس بین 
از این فرصت برای  درباره برگزاری اجالس در اصفهان می توان به خوبی 
زمینه  در  توانایی های کشورمان  و  به جهان  ایران اسالمی  معرفی فرهنگ 

های علمی و فرهنگی استفاده کرد.

عالمیان خبر داد:
برگزاری اولین نشست کمیته عالی اجرائی اجالس ASAIHL2015 در واحد اصفهان

واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی از دستاوردهای غرفه مرکز رشد   
فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( و غرفه شرکت های دانش 
بنیان این مرکز در دومین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های وابسته و طب سنتی ایران بازدید نمود.

برگزار شده  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  دارویی  گیاهان  ستاد  به همت  که  نمایشگاه  این  
بود، واشقانی فراهانی به همراه داود ثمری مدیرکل ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه، و سفرای کشورهای 
آفریقایی و وزیر کار و امور اجتماعی کشور زیمباوه از دستاوردهای غرفه مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و 

طب سنتی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( بازدید نمودند.

با موضوع مساله ی مهاجرت  نفـس«   بلند »  فیلم  تله 
جوانان، محیط زیست، اهمیت و جایگاه خانواده در بحث 
امنیت روانی و ذهنی برای جوانان توسط معاونت فرهنگی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( تولید شد.

 92 سال  ماه  تیر  اوایل  از  فیلم  این  ساخت  تولید  پیش 
با  اصفهان  واحد  دانشجوی  توسلی،  حامد  کارگردانی  به 
بازیگر و تمرینات آغاز و کار  انتخاب  نامه،  نگارش فیلم 
تصویر برداری آن از اوایل اردیبهشت سال جاری تا اواخر 

همان ماه بطول انجامید.

در این فیلم به موضوع مهاجرت که دغدغه ی عده ای 
موضوعی  است  شده  پرداخته  است  کشورمان  جوانان  از 
که سودای ذهنی بعضی از جوانان برای فرار از مشکالت 
از  برای  کوشش  و  تالش  که  در صورتی  است  ظاهری 
میان برداشتن مشکالت را از یاد برده اند، قصه ی فیلم 
درباره زوج جوانی است به نامهای شیدا و علی که تصمیم 
بر  مشکالتی  به  راه  این  در  و  گیرند  می  مهاجرت  به 

می خورند که در ادامه داستان به آنها پرداخته می شود.

با حضور واشقانی فراهانی صورت گرفت:

بازدید از غرفه مرکز رشد فناوری 
گیاهان دارویی واحد اصفهان 

معاونت فرهنگی واحد اصفهان تولید کرد:

تله فیلم بلند » نفـس«  با موضوع 
مساله ی مهاجرت جوانان 

محیط  مساله  فیلم  این  در  شده  مطرح  مسائل  دیگر  از 
روانی  امنیت  بحث  در  خانواده  جایگاه  و  اهمیت  زیست، 
و ذهنی برای جوانان و حمایت نهادی مانند دانشگاه آزاد 
اسالمی از جوانان در جهت اجرا کردن طرح های علمی و 
فرهنگی خود و ماندن و خدمت کردن به مردم کشور خود 

به جای رفتن به کشورهای دیگر است.
تهیه کننده گی این کار بر عهده معاونت فرهنگی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( و با هزینه ای در 
حدود چهل میلیون تومان بوده است که 35 نفر نیروی 
انسانی به طور مستقیم در تهیه آن فعالیت داشته و اکثراً 

از دانشجویان واحد اصفهان بوده اند.
دیگر عوامل فیلم؛ کارگردان: حامد توسلی نویسنده: حامد 
توسلی تصویر بردار: بهنام تاجمیر ریاحی، صدابردار: سعید 
نادره  لباس:  و  صحنه  طراح  کریمی،  ندا  گریم:  بهرامی 
علی  بازیگران:  مهر،  نکویی  شنتیا  تولید:  مدیر  نادری  
رحیمی، شیدا طبالی، حامد توسلی، منصور گماری، پگاه 

پیراسته، بهمن داراب نژاد و سارا صادقی.
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برگزاری جلسه شورای معاونین سما استان اصفهان

گردهمایی معاونین سما دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
با حضور رئیس شورای سیاستگذاری سما استان در روز سه 
شنبه هشتم مهرماه جاری در محل دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

دهاقان برگزار شد.
در این جلسه که دکتر آذین رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
وپیشنهادهای  ها  چالش  حاضران  داشت  حضور  نیز  دهاقان 
خصوص  ودر  کردند  مطرح  مختلف  های  زمینه  در  را  خود 

هریک از آن ها بحث وبررسی صورت گرفت .
موضوعاتی از قبیل شهریه دانشجویان آموزشکده ها ،بودجه 
وبرنامه های  مالی مدارس وآموزشکده ها،کتاب ها  ومسائل 

کمک آموزشی ،تأکید بر تشکیل شوراهای پژوهشی وتالش 
مدارس  در  پژوهشی  های  فعالیت  وگسترش  تعمیق  برای 
دانش  ونیازهای  تحصیلی  دوره  با  متناسب  ها  وآموزشکده 
از  کارکنان  واستخدامی  اداری  ومسائل  ودانشجویان  آموزان 

مواردی بود که در آن تصمیم گیری الزم انجام شد.
شورای  رئیس  جلسه  برگزاری  از  قبل  است  ذکر  به  الزم 
سیاستگذاری سما استان به اتفاق رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد دهاقان ومعاونین سما واحد های استان از مرکز پیش 
بازدید نموده  دبستانی  ومدارس تحت پوشش واحد دهاقان 
زحمات  از  مدارس  آن  فعالیت  کیفیت  از  آگاهی  وضمن 

ومساعی همکاران قدردانی کردند.

کامپیوتر  های  رشته  جدید  ورودی  دانشجویان  توجیهی  جلسه 
جناب  حضور  با   93 مهرماه   12 مورخ  شنبه  روز  بدنی  تربیت  و 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  محترم  ریاست  فروغی  دکتر  آقای 
دانشگاه  محترم  معاون  مدنیان  آقای  جناب  اصفهان)خوراسگان(، 
و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما اصفهان)خوراسگان(، سرکار 
خانم ناجی ریاست محترم دانشکده و جمعی از مسئولین در محل 
سالن سمعی و بصری دانشکده دخترانه سما اصفهان)خوراسگان( 

برگزار شد.
این جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و اجرای سرود 

ملی توسط گروه هیاهوی سکوت آغاز گردید.
و  دانشجویان  به  مقدم  خیر  ضمن  ناجی  خانم  سرکار  ابتدا  در  
موفقیت  دانشجویان،  به  جدید  تحصیلی  سال  تبریک  و  مدعوین 

این عزیزان را از خداوند متعال خواستار شدند.

در ادامه جناب آقای مدنیان سخنان خود را با اشاره به آیات قرآن 
آغاز اظهار امیدواری کردند که دانشجویان با استعانت از قرآن و 
رعایت ادب و احترام، سال تحصیلی جدید را شروع کنند. ایشان 
همچنین اظهار نمودند در فکر و عمل عجول نبوده، در کارها صبر 

و حوصله به خرج داده و در امور مداومت و پشتکار داشته باشیم.
جناب  زحمات  از  تشکر  ضمن  فروغی  دکتر  آقای  جناب  سپس 
تأسیس  به  پرورش،  و  آموزش  مدیریت  زمان  در  مدنیان  آقای 
دانشگاه آزاد اسالمی  در سال 61 به پیشنهاد   آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی و دستور حضرت امام خمینی)ره( اشاره و بیان داشتند 
جوانی که وارد دانشگاه می شود و به مقام دانشجویی می رسد، 
فردی فرهیخته است. ضمنًا ایشان دانشجویان را به رعایت برخی 

از نکات انضباطی و امنیتی توصیه نمودند.
های  بسته  دانشجویان  به  پیشین،  جلسه  همانند  جلسه  این  در   
آموزشی شامل خالصه ای از آئین نامه آموزشی، نکات انضباطی و 

پیام مشاور تحویل داده شد.

جلسه دوم توجیهی دانشجویان دانشکده دخترانه

سما
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تولیـد عـلم بـا بـرند ایـرانی

اختراع  این  های  ویژگی  در خصوص  ایشان 
می گوید:

متاسفانه بیماری های کبدی که نسبتًا شایع هم شده 
بیمار  و  ندارند  چندانی  هشدار  و  هستند  پنهان  است 
گذشته  کار  از  کار  تقریبا  که  شود  می  متوجه  وقتی 
است و تحقیقات میدانی و نتایج حاصل از آن ضرورت 

پیشگیری از این بیماری ها را کامال نشان می دهد.

راه حل ها
کمترین  با  شده  حساب  و  مدام  ورزش  ما:  نظر  به 

امکانات از نوع هوازی
- استفاده از یک عصاره گیاهی که قبال از کشور چین 
ایران بومی سازی شده  اکنون در  وارد می شد و هم 
انبوه  تولید  برای  آن  مقدمات  فراهم کردن  در حال  و 

هستیم.
می تواند راه حل های خوبی برای مداوای کبد چرب 

باشد.
حال  در  که  وسیعی  های  برنامه  با  افزود:ما  لقاء  آقای 
تدارک هستیم در نظر داریم تا با داروهای چینی رقابت 
کنیم به طوری که از نظر استفاده از داروهای بومی به 

صرفه و صالح مردم باشد.
یک پایان نامه نیز در موضوع مراحل آسیب بروز کبدی 
تدوین کرده و تاثیر یک ورزش بسیار مختصر را درآن 

ثابت کردیم که در حال دفاع است .
وی خاطرنشان کرد هم اکنون در حال مذاکره با چند 
مورد  قطره  انبوه  تولید  اصفهان  در  تا  کارخانه هستیم 
دارو  گل  شرکت  حال  عین  در  باشیم  داشته  را  نظر 
است  کشور  در  دارو  تولید  معتبر  های  شرکت  از  که 

با  دارو  این  اگر  تعهد کرده که  و  داده  ای  نامه  تضمین 
و  تهیه  باشد روی  داشته  استانداردهای جهانی مطابقت 

توزیع آن سرمایه گذاری می کند.
آقای لقاء یادآور شد که عصاره این دارو با ارز مرجع از 
از کشور خریداری می شود و تولید آن می تواند  خارج 

صرفه جویی ارزی قال توجهی برای کشور داشته باشد.

وی افزود: تهیه داروهای چینی ، ارز بری باالئی دارد 
و قیمت هر قرص آن 500 تومان است. قیمت تمام شده 
این دارو حدود یک دالر است و معنی آن این است که 
مجبور  دولت  مردم  استفاده  و  کشور  به  ان  ورود  برای 
کند  پرداخت  یارانه  قرص  هر  برای  تومان   2500 است 
که هزینه بسیار سنگینی است و در واقع بازار داللی را 

هم داغ می کند.
با توجه به این واقعیت داروی ایرانی ارزش خود را نشان 
از خلوص  آزمایشگاهی هم حاکی  و مطالعات  می دهد 
نمونه  به  نسبت  آنرا  های  برتری  و  دارد  ایرانی  عصاره 
همت  گذاران  سرمایه  اگر  که  است  کرده  ثابت  خارجی 

کنند قدم بلندی در راه تولید بومی این دارو است.
آقای لقاء یادآور شد کشور آلمان 30 سال پیش به ارزش 
این دارو پی برده است و تایید استاندارد های جهانی هم 

حاکی از اثر بخشی این دارو دارد.
آقای لقاء تولید انبوه این دارو را در کشور تحولی چشمگیر 
در مداوای بیماری کبد چرب ارزیابی کرد و خاطرنشان 
ساخت در دو شهرستان کشور نمونه مشابهی از این دارو 
در حال تولید است که به هیچ وجه قابل رقابت با نمونه 

ارائه شده توسط ما نیست.
دانشگاه  فناوری  رشد  مرکز  دریغ  بی  های  وی حمایت 
آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( را از این اختراع 
دانشگاه  مسئوالن  دریغ  بی  های  همکاری  مجموعه  و 
از جمله دکتر فروغی ، دکتر نجفی ، مهندس صفوی و 
مهندس انصاری را در پذیرش و پشتیبانی از ایده های نو 

اشاره:
بخش اختراعات در این شماره به آقای مجید لقاء 
مقطع  آموخته  دانش  وی  است.  یافته  اختصاص 
گرایش  بدنی  تربیت  رشته  ارشد  کارشناسی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  فیزیولوژی ورزشی 
اصفهان )خوراسگان( است که دوره کارشناسی خود 
را نیز در همین رشته و در همین دانشگاه گذرانده 
است و بعنوان دانشجوی ممتاز و بدون شرکت در 

کنکور به مقطع کارشناسی ارشد راه یافته است.
ایشان از مخترعان جوان و پرکاری است که در حوزه 
سالمت ابتکارات ارزشمندی را به انجام رسانده و یا 
در حال انجام است و با بهره مندی از ارزش گیاهان 

دارویی به دستاوردهای ارزنده ای رسیده است.
لقاء  مجید  آقای  های  فعالیت  با  گزارش  این  در 

بیشتر آشنا می شویم.

اختراعات
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بسیار ارزشمند دانست که موجبات آرامش و رضایت و پیشرفت مخترعان 
جوان را فراهم می سازد.

آقای لقاء در زمینه دیگر فعالیت های خود گفت:
من اساسا عاشق پژوهش هستم و همواره به دنبال ایده های نو می باشم 
تا پیش از این چندین سال در آموزش و پرورش و باشگاه فرهنگی-ورزشی 
شهرداری اصفهان مربی ورزش بوده ام . در زمینه ژیمیناستیک تحقیقات 
زیادی انجام داده ام و کتابی با عنوان بومی سازی به سبک ژیمیناستیک 
ام و هم  از صاحب نظران مهم جهانی است ترجمه کرده  اثر یکی  را که 
اکنون نیز در حال تهیه نرم افزاری برای مربیان ژیمیناستیک هستم و هر 
چند درآمد زیادی ندارم اما از طریق درآمد کالس هایی که برگزار می کنم 

هزینه زندگی خود را تامین می نمایم.

وی که متولد سال 1345 است در مورد بحران بی کاری جوانان ابراز نگرانی 
گوید:  می  مدارس  در  خود  های  پروژه  از  دیگر  یکی  مورد  در  و  کند  می 
مفصلی  تحقیق  و  کردم  غربالگری  ای  مدرسه  در  را  فعال  بیش  کودکان 
روی آنان انجام دادم که بیشتر در زمینه مسائل تربیتی و فرهنگی بود در 

عین حال برای خانواده های آنها نیز سخنرانی های تخصصی در این مورد 
انجام داده ام.

پژوهش هایی در مورد قلب
این محقق و مخترع جوان می گوید: یکسال است روی درد قفسه سینه کار 
می کنم ، در این زمینه دکتر منانی استادیار دانشکده پزشکی کمک زیادی 
قلبی  دچار مشکالت  که  روی کسانی  تحقیقات  این  و  است  کرده  به من 
ناپایدار هستند جواب داده است. همچنین در حال تدوین چند کتاب علمی 
هستم که مراحل آخر خود را می گذرانند و اطمینان دارم کسانی که این 

کتاب ها را مطالعه کنند استفاده زیادی از آن خواهند کرد.
سال  در  و  ام  کرده  منتشر  کبد  روی  ویژه  گذاری  هدف  با   ISI مقاله   -
آینده نیز فعالیت های چشمگیری را روی این موضوع متمرکز کرده ام که 

دستاوردهای مهمی خواهد داشت.
آقای لقاء با تاکید بر عالقه مندی خود در پرداختن به مباحث جدید ، تقلید 

و تکرار افکار و پروژه های دیگران را رد
 کرد و یادآور شد که ما از گذشته ها تمرکز روی تئوری محض 

را در خصوص فعالیت های علمی قبول نداشتیم و اکنون خوشبختانه زمینه 
های خوبی فراهم شده که تئوری ها با حلقه تولید علم و کار آفرینی تکمیل 

شود .
ایشان تاکید کرد که ما به طور جدی به دنبال معرفی و 

حمــایت از بــــرند ایرانی در تولیدات علـــمی هستیم و 
خوشبختانه تا این مرحله نیز از کار ما استقبال خوبی شده است.

الزم به ذکر است که فعالیت های زیر در دستور کار آینده آقای لقاء قرار 
دارد:

بر  موثر  گیاه   17: عنوان  با  باشد  می  چاپ  آماده  که  کتاب  عنوان  بک   -
دردهای عضالنی مفصلی

- 2 اختراع در حال ثبت با عنوان های: پماد سین گامی موثر بر دردهای 
مفاصل و قطره آنژنیا برای بیماری آنژین صدری

- چندین عنوان اختراع در حال داوری و اقدام
- 6 عنوان کتاب در حال تدوین

مرکز رشد و فناوری 
گیاهــان دارویــی

اختراعاتاختراعات
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مراسم افتتاحیه ساختمان جدید حوزه بسیج 
دانشجویی شهید چمران

برگزاری دعای عرفه
در جوار مزار شهدای گمنام دانشگاه

نــسـیــم تـــــــــــــــــا نــســیــم نسیم خبر

نسیم ات نسیم
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یادگاری ها

یادگـــارینــسـیــم تـــــــــــــــــا نــســیــم

دکتر فروغی و جمعی از استادان برجسته دانشگاه 1371

فعالیت اعضای کانون دانشجویی هالل احمر در عضوگیری مهر 1393دکتر فروغی در راهپیمایی 13 آبان فعالیت نیروهای زحمتکش خدمات در دانشگاه تابستان 1393

عکس یادگاری فارغ التحصیالن گروه پرستاری و مامایی - تابستان 1393

نسیم ات نسیمنسیم ات نسیم
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معــرفی فعــالیت ها و دستاوردهـــــای حــوزه اداری و مالی دانشگاه
اداره امور انبارهابخش پنجم :

بر کسی پوشیده نیست که هر مجموعه فعال   
و پویا، نیازمند قسمتی تحت عنوان انبار و فردی به عنوان 
نگاه  داشتن  انباردار،  اصلی  مشخصه  باشد.  می  انباردار 
ریزبین ، هوشمندی، امانتداری و  صداقت می باشد چرا 
ناکارآمد  و  مختل  سیستم  عملکرد  اینصورت  غیر  در  که 

خواهد شد.
اداره انبارها زیر مجموعه حوزه اداری و مالی و مجموعه 
و  ساختاری  لحاظ  از   . باشد  می  اداری  امور  مدیرکل 
دوایر  سایر  با  دانشگاه  سیستم  در  کاال  تحول  و  تحویل 
حوزه معاونت اداری و مالی باالخص حوزه مدیرکل امور 
مالی به لحاظ قیمت ریالی اجناس و حوزه مدیر تدارکات 
با  و  دارد  نزدیک  تعامل  کاال  تحویل  و  تأمین  لحاظ  به 
متعامل  لحاظ ساختاری  به  معاونت هم  سایر حوزه های 
نزدیک دارد و با حوزه معاونت پژوهشی به لحاظ چاپ و 
نشر کتاب و همایشهای مربوط و حوزه معاونت دانشجوئی 
سایر  با  و  غذایی  مواد  باالخص  لحاظ سلف سرویس  به 
دوایر هم که الزامًا ارتباط الزم را دارد از جمله مجموعه 
آزمایشگاهها ، پژوهشکده ، حوزه معاونت آموزشی ، مرکز 
به  کتابخانه   ، مزرعه  تحقیقات  مرکز   ، گلخانه  تولیدات 
لحاظ تبادل کتاب ، معاونت عمرانی به خصوص در سال 

گذشته جهت کلیه امور عمرانی و ...

 نام رئیس :
جناب آقای بهمن یوسفی

شرح وظایف انبارها:
اقالم  و  مواد  ترین  جزئی  از  کالن  و  خرد  اقالم  کلیه 
کلیه  در  که  تجهیزات  تا  دانشگاه  مجموعه  کل  مصرفی 
گیرد  می  قرار  برداری  بهره  و  استفاده  مورد  مجموعه 
اداره  این  با  ارتباط  در  غیرمستقیم  و  مستقیم  نحو  به 
مجموعه   ، آموزشی  های  مجتمع  از  اعم   . میگیرد  قرار 
آزمایشگاه ها ، پژوهشکده ، دندانپزشکی ،سلف ، رستوران 
، مزرعه تحقیقاتی ، مرکز تولیدات گلخانه  حوزه پژوهشی 
کلیه  اداری  مجموعه  و  انتشارات  و  طرحها  با  ارتباط  در 
انبارها طی مراحل ذیل رسید و  اداره  موارد در مجموعه 

حواله می گردد.
کارکرد کلیه پرسنل اداره انبارها به لحاظ مجموعه تفاوت 
اساسی با سایر قسمتهای دانشگاه دارد که کمتر به چشم 
آمده اغلب تحویل و تحول کاال که جزء ساختار پرسنل 
اداره انبارها گردید توسط پرسنل مجموعه از رئیس انبار و 
پرسنل و خدمات انبار صورت می گیرد که در سایر دوایر 
اینگونه نیست این امر طی دو مرحله ابتدا تحویل کاال از 
تحویل  به  کاال  تحویل  سپس  فروشندگان  و  کارپردازان 

گیرندگان مجموعه و پیمانکاران انجام می پذیرد.
درخواست کاال 

انبارها  اداره  به  مجموعه  از  کاال  درخواست  مراحل  ابتدا 
و  اداره  رئیس  پیگیری  و  همت  به  که  گردد  می  ارسال 
مدیرکل محترم امور اداری و معاونت محترم اداری و مالی 
و همکاری شورای فناوری اطالعات فرم درخواست کاال 
جوئی  باعث صرفه  و  محقق  اداری  اتوماسیون  طریق  از 
به  گردید  مجموعه  در  کاغذ  و  انسانی  نیروی  فزاینده 
صورت آزمایشی )2 ماهه ( در پایان سال 1392  شروع و 
در سال جاری قطعی انجام ، در سال جاری در این ارتباط 

یک برگ کاغذ هم استفاده نگردید .
1- درخواست کاال با امضاء درخواست کننده، تائید مسئول 
مربوطه و تائید معاونت اداری و مالی سپس ارجاع به انبار 

مربوطه توسط رئیس اداره انبارها انجام می گردد.

انبار دار صادر  در صورت موجود بودن کاال حواله توسط 
می گردد که این امر ابتدا توسط انباردار مربوطه در سیستم 
انبار درخواست ثبت با کد مرکز هزینه ، کد تحویل گیرنده 
و کد کاالی مربوط صورت می گیرد )تعریف می گردد( در 
صورت موجود نبودن به همان ترتیب با کد مرکز هزینه، 
کد تحویل گیرنده و کد کاال درخواست خرید با ثبت در 
به  انبار  رئیس  و  انباردار  امضاء  با  و  صادر  انبار  سیستم 

تدارکات جهت خرید ارجاع می گردد.
درخواست خریدهای ارسال از ادارهانبارها و سایر قسمتهای 
دانشگاه پس از ارجاع به تدارکات توسط کارپردازان خرید 
و فاکتور خرید با کاالی خریداری شده تحویل اداره انبارها 
می گردد. در این مرحله فاکتور خرید با کاالی خریداری 
شده به لحاظ تعداد تطبیق و در صورت لزوم از کارشناس 
ذیربط هم جهت تائید کاالی خریداری شده کمک گرفته 

می شود ) جهت تائید کاال ( .
انبار  در  مربوطه  کد  با  نظر  مورد  کاالی  تک  به  تک   -

اختصاصی در سیستم انبار ثبت می گردد.
مقابله می  در سیستم  ثبت شده  تعداد  با  فاکتور  تعداد   -

گردد.
- رسید ثبت شده باامضاء انباردار و رئیس انبار جهت ثبت 

ریالی بانضمام فاکتور به امورمالی ارسال می گردد.
، آهن  دام  ، خوراک  ، مصالح  بعضًا کاالهای مصرفی   -
آالت و ... اقالم که قابل تخلیه درانبار نمی باشد به صورت 
با  انجام   ) حواله  و  رسید  صدور  مراحل  )همان  مستقیم 
امور  جهت  مدارک  بانضمام  انبار  رئیس  و  انباردار  امضاء 

مالی ارسال می گردد.
- صدور رسید کتاب و مجالت مراحل خاص خود را دارد 
مدارک    با  فاکتور  سپس  انبار  تحویل  زودتر  کتب  اغلب 
)قرارداد – استعالم و ... ( انبار ارسال که تعداد صفحات و 

بقیه مشخصات بررسی و رسید صادر می گردد .
- پس از صدور رسید اقالم در انبار به قسمت انبار ذیربط 

منتقل و در قفسه مربوط چیدمان می گردد.
تحویل کاال از کارپردازان با تخلیه کاال وتحویل و چیدمان 

با همکاری پرسنل و خدمات انبار انجام می گردد.
- پس از ثبت رسید در صورت درخواست ثبت شده قبلی 

به قسمت ذیربط اطالع و کاال تحویل می گردد.
صدور حواله

کاال  وصول  از  پس  بررسی  شده  ثبت  های  درخواست 
، تحویل گیرند و کد کاالهای   با کد مرکز هزینه  حواله 
 ، گیرنده  تحویل  امضا  با  صادر  حواله  و  ثبت  درخواستی 

انباردار و رئیس انبار کاالتحویل می گردد.
- کاالهای اموالی جهت تسهیل و به روز رسانی اموال از 
انتهای سال گذشته دراداره انبارها برچسب اموال صادر  و 

برچسب می گردد.
نسخه جهت  و یک  ثبت  حواله صادر  روی  اموال  کد   -

دایره اموال ارسال می گردد.
- 2 نسخه از حواله جهت ثبت در اسناد امور مالی به امور 

مالی ارسال می گردد.
- نسخه چهارم حواله جهت امور مربوط در انبار ردیف و 

بایگانی می گردد.
- حواله و رسید انبار مواد غذائی مراحل خاص خود را دارد 
به  روزانه  به صورت  دانشجوئی  رفاه  که طبق درخواست 

طور مستقیم و غیرمستقیم تحویل می گردد.
- سبزیجات و سبزی ، هویج ، گوجه ، بادمجان ، لوبیا و 

... ( روزانه
- گوشت ،مرغ ، برنج ، روغن طبق درخواست

تعداد انبارها و متصدیان امور :
1- آزمایشگاهی

2- اثاثیه با مسئولیت آقای علیرضا کریمی
3- دستگاهها

4- موادغذائی – سردخانه مواد غذایی روزانه سرکشی می 
گردد حتی تعطیالت

5- علوفه
6- انبار ابزارآالت

7- ملزومات با مسئولیت سید محمد غروی
8- انبار مصالح

9- انبار آهن آالت با مسئولیت جمال رحیمی
10- انبار کتب

11- انبار دندانپزشکی با مسئولیت مهران غالمیان

بدیعی  محمود  مسئولیت  با  امانی  و  مستهلک  انبار   -12
تحت نظر رئیس اداره انبارها

اداره انبارها از لحاظ مکان :
سالن   ، خوابگاه  ساختمان  در  گذشته  در  انبارها  اداره 
هفت  ساختمان   – کتابفروشی  زیرین  طبقه  ورزشی، 
تیر– طبقه همکف ساختمان فرهنگی – موتورخانه های 
دانشگاه و محوطه روباز جنب سالن فردوسی قرار داشت .

- در حال حاضر یک سوله انبارمرکزی در ابعهاد 50×20 
متر با قفسه بندی در 2 طبقه با قسمت اداری .

و  مسقف  های  قفسه  صورت  به  امانی  انبار  سوله   -
روباز  انبار  و  مسقف  صورت  به  سوله  یک  و  دیوارکشی 
فنس کشی شده جهت اموال برگشتی و امانی و اجناس 

حجیم.
 – سرویس  سلف  زیرین  طبقه  در  نانوائی  مواد  انبار   -
دارای  مترمربع   150 حدود  مساحت  به  غذائی  مواد  انبار 
 20 ظرفیت  با  زیرصفر  سردخانه   -1 مجهز  سردخانه   2
تن 2- سردخانه باالی صفر با ظرفیت 20 تن و محوطه 

بارانداز جهت تأمین مایحتاج سلف و آشپزخانه .
یخچال  با  انبار  اداری  قسمت  در  شیمیائی  مواد  انبار   -

مخصوص جهت نگهداری اقالم یخچالی .
مرکزی  انبار  از   1392 سال  در  که  دندانپزشکی  انبار   -
مسئولیت  با  دندانپزشکی  ساختمان  محل  در  و  تفکیک 
مهران غالمیان و جزء مجموعه اداره انبارها و با همکاری 
مواد  جهت  اختصاصی  محل   ، مشهدی  محمد  آقای 
که  مربع  متر   20 مساحت  با  دندانپزشکی  تجهیزات  و 
معاونت  دستور  و  حوزه  این  مستمر  پیگیری  و  تالش  با 

محترم اداری و مالی این امر محقق گردید.
تحقیقاتی  در مزرعه  و طیور که  دام  انبارهای خوراک   -

خاتون آباد می باشد.

اهم فعالیتهای انجام شده در سال 1392 :

آمار رسید و حواله انبار در سال 1392
تعداد رسید صادره در سال 1392 ) 1350 رسید (

قلم کاال ردیف قلم کاال  انبار 
159536   1059  01
32140   301  02

679   208  03
1622   102  04

792900   710  05
677642   761  06

573   14  07
33919   188  08
63192   27  09

200840   320  11

حواله صادر در سال 1392 – 4152 حواله

قلم کاال ردیف قلم کاال  انبار 
16884   1543  01
33338   1130  02

833   515  03
1703   190  04

755754   6838  05

اداری-مالی
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معــرفی فعــالیت ها و دستاوردهـــــای حــوزه اداری و مالی دانشگاه
اداره امور انبارها

قلم کاال ردیف قلم کاال  انبار 
79473   1880  06
3811   38  07

25923   930  08
55391   128  09

110469   1966  11

درخواست کاال ثبت شده درانبار   4962  درخواست کاال
درخواست خرید صادره  1148  درخواست خرید
تعداد کل برگشت حواله 69 با  5677  قلم کاال

تعداد رسید وحواله هدف مستقیم  725 با 1600  ردیف با 
1/536/276 قلم کاال

- تعداد اسناد وامضاء شده ارسالی به امور مالی 35882 
برگ که شامل یک تا 50 قلم ردیف کاال می باشد.

- ثبت درخواست ، رسید و حواله هر کدام از اقالم یادشده 
هزینه  مراکز  کد  و  گیرندگان  تحویل  کد  جزء  به  خود 
هرکاال یک کد 11 رقمی بایستی ثبت گردد که یک عدد 

قابل مالحظه می باشد.
 

انبارگردانی :
 282/762 دوره   ابتدای    1392 سال  در  انبار  موجودی 
قلم کاال با  2081  ردیف و در پایان دوره 432/375  قلم 
بود که در پایان سال با همکاری نمایندگان حوزه اداری 
، تدارکات ، حراست ، نماینده ریاست دانشگاه و همکاری 
انبار  پرسنل  همکاری  و  خدمات  اداره  پرسنل  از  نفر   10
شمارش در لیست مربوط ثبت و مجوز کلیه اقالم به تعداد 
2081  قلم کاال با کد 11 رقمی مجدد وارد سیستم انبار 
ثبت و به همراه مدارک مربوط به امور مالی جهت ادامه 
انجام  نحوی  به  همزمان  امر  این  گردید  ارسال  مراحل 
گردید که سایر دوایر دانشگاه درامور جاری هیچگونه وقفه 

ایجاد نگردید.

گردش مالی اداره انبارها در سال 92 به شرح 
ذیل می باشد:

ادامه انبارها به جزء امور مربوط جاری در سال 1392  به 
لحاظ تصمیم مدیریت دانشگاه جهت انجام امور عمرانی 
اجرائی  های  پروژه  در  ذیل  شرح  به  ای  ویژه  همکاری 

داشته است .
1- پروژه ساختمان نمایشگاه ) مهندسی معماری (

کلیه اقالم ساختمان مذکور شن ، آجر، گچ ، درب ، پنجره، 
شیشه ، سنگ ، آجر و... در این انبار رسید حواله گردید.

پس از سفت کاری اقالم نازک کاری ، تاسیسات هم به 
همین نحو انجام گردید.

 ، دانشجوئی  از صندلی  اعم  - در مورد تجهیز ساختمان 

برد، تریبون ، میزو .... این اداره انجام وظیفه نموده است .
2- پروژه سالن شماره 2

در انجام ا مور عمرانی این سالن تا زمان بهره برداری این 
اداره وظیفه مضاعف انجام نمود.در ارتباط با صندلی های 
این سالن بنا به پیشنهاد این اداره تعداد 650  صندلی از 
مورد  و  آمیزی  رنگ  و  سندپالست  مجدد  ضایعات  انبار 
قابل مالحظه  قرار گرفت که صرفه جوئی  برداری  بهره 

ای در پی داشت .
3- پروژه آالچیق زیتون

4- پروژه تریا ) سلف آزاد (
5- پروژه سالن شهید مطهری

6- پروژه آبیاری قطره ای
7- پروژه دیوارکشی درب ورودی دانشگاه

8- پروژه سالن مطالعه و نمازخانه خوابگاه خواهران
9- پروژه آسفالت و بتن سبک خیابانهای دانشگاه

10- پروژه مکمل و ادامه ساختمان دانشکده علوم انسانی
11- پروژه تعمیرات ساختمان دندانپزشکی

12- پروژه های مخابراتی ، تلویزیون شهری ، روشنائی 
خیابان ورودی دانشگاه ، روشنائی اطراف میهمانسرا

13- پروژه هایی و طرحهای اجرائی در مزرعه تحقیقاتی 
خاتون آباد

1- پروژه بازسازی ویالهای چادگان
-2

 
انبار مستهلک و امانی :

انبار مستهلک و امانی در گذشته جنب سالن فردوسی به 
صورت ناهنجار قرار داشت که جهت سامان بخشیدن به 
انبار و وضعیت اموال کارکنان اقدام به ایجاد انبار امانی با 
نرم افزار خاص واقدامات انجام و نتایج ذیل حاصل گردید 
شرکت  نیروهای  از  بدیعی  محمود  آقای  همکاری  با   (

خدماتی (
تعداد 279  رسید کاال و تعداد 232 حواله کاالهای اموال 

کارکنان
1- خریداری نرم افزار جهت انبار امانی

2- ایجاد محوطه فنس کشی و محصور به مساحت 5000 
متر مربع

3- ساخت سوله با قفسه بندی مناسب به مساحت 300 
متر مربع جهت اجناس برگشتی

اقالم  و  حجیم  اجناس  جهت  مسقف  سوله  ساخت   -4
موجود موقت به مساحت 350 متر مربع

5- صدور رسید جهت اقالم تحویلی کارکنان به انبار
انبار جهت  از  6- صدور حواله جهت اقالم قابل استفاده 

قسمت های ذیربط
7- تحویل و تحول اقالم جهت مناسبتها به شرح

- پارتیشن جهت مناسبتها و همایشها و نمایشگاه بیرون 

و داخل
- فرشهای  جهت مناسبتها که قباًل جزء موجودی و طی 

سالیان اصاًل مستهلک نگردیده است
- صندلی های دانشجوئی که یکی از معضالت انبار که 

اکنون مرتب جهت آزمونها ورود و خروج می گردد.
سالن  جهت  دانشجویی  650  صندلی  تعداد  بازسازی   -

شماره 2 امتحانات
به  بازگشت  و  کالسی  صندلی   600 تعداد  بازسازی   -

کالسها با همکاری پرسنل خدمات و کارگاه عمران
مزرعه  در  استفاده  و  دانشجویی  کمدهای  بازسازی   -

تحقیقاتی ، خوابگاه ، دندانپزشکی
- بازسازی کمدهای بایگانی و بازگشت به قسمتها

- بازسازی و نقل و انتقال صندلی اساتید وکارکنان جهت 
مجتمع های آموزشی

- برگزاری مزایده اجناس و اموال غیر قابل استفاده
جهت  آزمایشگاه  از  برگشتی  نور  میزهای  بازسازی   -

ساختمان مهندسی شهر سازی
- بازسازی و برگشت صندلی های انتظار خوابگاه جهت 

ساختمان مهندسی شهرسازی
- بازسازی میزهای نقشه کشی جهت ساختمان مهندسی 

شهرسازی
- بازیابی شیشه های برگشتی جهت سلف آزاد

- بازیابی شیشه های برگشتی جهت ساختمانهای متعدد ، 
خوابگاه ، میزهای اداری ، پارتیشن ها

جهت  برگشتی  های  پارتیشن  از  استفاده  و  بازگشت   -
ساختمانهای متعدد دانشگاه

- جمع آوری اقالم قابل فروش ) موتورکولرها – باطری 
فرسوده – آلوشیوهای ضایعاتی ، لوله های فرسوده

برگزاری  جهت  قدیمی  مدل  میزهای  مرتب  تبادل   -
نمایشگاهها

- بازیابی موکت های فرسوده جهت ساختمانهای متعدد
- استفاده از درب و پنجره های بازگشتی جهت طرحهای 

گلخانه ، مزرعه تحقیقاتی
- استفاده از میزهای آزمایشگاه جهت پژوهشکده

- استفاده از آهن آالت ، سنگ ، مصالح قابل استفاده

ادارۀ خدمات
مقدمه:

یکی از قسمتهای مهم پشتیبانی دهنده در دانشگاه ، اداره 
شده،  مشخص  وظایف  اساس  بر  که  باشد  می  خدمات 

آموزشی   ، اداری  روزمره  امور  انجام  در  پشتیبانی  وظیفه 
و ... و همچنین برگزاری مراسم ها و جشن ها و.... را بر 

عهده دارد.

رئیس ادارۀ خدمات:
جناب آقای غالمحسین فزوه

شرح وظایف:
1- نظافت:

ها  دانشکده  همچنین  و  دانشگاه  محوطه  شامل  الف– 
می  روزانه  بصورت  آزمایشگاهها  و  راهروها   ، کالسها  و 
باشد و بعضی از قسمت ها در هر روز مانند آزمایشگاهها 
جهت سرویس دهی درر نوبت کالس انجام می گردد و 

همچنین کالسهای مختلف 
قرارداد  بصورت  که  دانشگاه  های  خیابان  نظافت  ب- 
انجام  ترابری شهرداری بصورت هفتگی  اداره  با  یکساله 

می پذیرد .
توسط  ها  دانشکده  و  دانشگاه  که  هایی  زباله  تخلیه  ج- 
پرسنل خدماتی هر روز جمع آوری می گردد   و توسط 
منعقد  شهرداری  با  قراردادی  بصورت  زباله  حمل  خودرو 

گردیده انجام می گیرد .
2- همکاری و فعالیت در برگزاری آزمون ها ، امتحانات 
جشنها  برگزاری  ها،  نمایشگاه  برپایی   ، ها  همایش  و 
اسکان  جهت  مناسب  فضای  سازی  آماده   ، مناسبتها  و 

نوروزی ، ....

بندی  تقسیم  گروه  دو  به  خدماتی  نیروهای 
می شوند:

در  نفر  پنج  بر  بالغ  که  استخدامی  خدماتی  نیروهای   -1
سال 1392 می باشند

باشند و  قراردادی می  نیروهای شرکتی که بصورت   -2
بین دانشگاه و یک شرکت خدماتی انجام می شود که به  

دو دسته تقسیم شده اند :
های  قسمت  در  که  اداری   – شرکتی  نیروهای  الف( 
و  دندانپزشکی   ، پژوهشی   ، انفورماتیک   ، آموزشی 

آزمایشگاه مشغول به کار شده اند
ب ( نیروهای شرکتی – خدماتی که در نظافت دانشگاه ، 
محوطه ، همایش ها ،کنکورها ،  آزمونها ، جشنها و غیره 

بکار مشغول هستند.

اداری-مالیاداری-مالی
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اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  جایگاه 
)خوراسگان( در اغلب رشته ها از جمله در رشته معماری 
 . آید  می  به حساب  آزاد سرآمد کشور  های  دانشگاه  از 
کمیت و کثرت دانشجو، کیفیت باال و قابل توجه و سابقه 
دیرین سبب شده تا صدها دانش آموخته رشته معماری 
در این دانشگاه نیروی انسانی اغلب نهادها، ارگان ها و 
موسسات دولتی و غیردولتی استان و بعضا کشور را کامال 

تامین نماید و سطح معماری استان را ارتقا بخشد.

دارد  امکانات  توسعه  به  نیاز  کارآمدی  و  استقبال  از  حد  این  است  بدیهی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  معماری  گروه  تاسیس  زمان  در  که  حالی  در  و 
واحد اصفهان )خوراسگان( تنها دو مرکز آموزش عالی در استان دانشجوی 
معماری پذیرش می کردند و هم اکنون نزدیک به چهل مرکز آموزش عالی 
پیام نور و غیر دولتی به تربیت دانشجویان معماری   ، آزاد  از دولتی،  اعم 
می پردازد اما دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان( 
کماکان رتبه و جایگاه خود را حفظ کرده و با استقبال پرشمار داوطلبان ثبت 

نام در این رشته مواجه است.

طرح   70 دهه  اواخر  در  وسیع  استقبال  این  به  پاسخگویی  برای  دانشگاه 
ساخت دانشکده مستقل معماری را در دستور کار خود قرار داد و زمینی به 

مساحت 5000 متر مربع را در محدوده دانشگاه به این کار اختصاص داد که 
با تصویب نقشه و اعتبارات ، عملیات ساختمانی آن از سال 90 آغاز شد، در 
سال تحصیلی 92-93 بخشی از آن به بهره برداری رسید و بهره برداری 

کامل آن از مهر ماه سال تحصیلی 94-93 آغاز شد.

مهندس جبل عاملی معاون عمرانی دانشگاه در مورد ویژگی های این بنا به 
خبرنگار نسیم دانشگاه گفت: این ساختمان در دو طبقه با زیر بنای 5000 
متر مربع احداث شده است و شامل آتلیه و کالس ، نمازخانه برای خواهران 

و برادران ، نمایشگاه، سایت کامپیوتری است.

بتنی است و سقف آن سازه فضایی است و در  اسکلت   ، بنا شامل  سازه 
پوشش سقف از ورق های پلی کربنات استفاده شده است و این قابلیت را 
دارد که در آینده با استفاده از احجام و رنگ های متنوع بشود روی آن کار 

بهتر و بیشتری انجام داد.

دیوار های بنا تماما ایزوله و مطابق با استانداردهای مدیریت انرژی است و 
در مقابل گرما و سرما عایق است.

در سیستم سرمایشی آن کولر و سیستم گرمایشی از شوفاز مرکزی استفاده 
های  باغچه  و  آبنما  با  زیبا  بسیار  دانشکده  این  وسط  فضای  است  شده 
فانتزی طراحی شده تا متفاوت از فضاهای دیگر دانشگاه باشد و در استادان 

و دانشجویان ایجاد نشاط و تنوع کند.

معاون عمرانی دانشگاه افزود : این ساختمان تا مرداد ماه سال 92 در حد 
اسکلت آماده شده بود و به دلیل مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها و 
بی ثباتی های اقتصادی بخش خصوصی ریسک عقد قرارداد برای تکمیل 
آنرا نمی پذیرفت و با توجه به نیاز دانشگاه به فضای آموزشی ، کارشناسان 
معاونت عمرانی رأسًا وارد عمل شدند و با نظارت و پیگیری دقیق و سریع 
مرحله به مرحله کار را پیش بردند که بخشی از آن برای سال تحصیلی 
93-92 آماده شد و در سال تحصیلی جاری نیز به جز محوطه بیرونی تمام 
بخش ها به بهره برداری رسیده است . همین موضوع سبب شد تا صرفه 
جویی بسیاری در تکمیل این بنا حاصل شود مهندس جبل عاملی افزود: 
اجرا  و  بهترین مصالح و هزینه مناسب طراحی  با  نیز  را  بنا  بیرونی  نمای 

کردیم و آرامشی که این بنا در بیننده ایجاد می کند مثال زدنی است.

وی خاطر نشان کرد که این بنا به عنوان دانشکده معماری و شهر 
سازی ساخته شده ولی هم اکنون به دلیل کمبود فضا طبقه اول به معماری 

و طبقه دوم به گروه مدیریت اختصاص یافته است.

وسیله  به  که  هایی  کالس  در  صدا  تداخل  مشکل  خصوص  در  ایشان 
پارتیشن جداسازی شده خاطرنشان کرد: این کار موقتی است و فقط برای 
دانشجویان مقطع دکتری که محدود هستند و معموال تداخل صدایی هم 
ندارند انجام شده و فضای کالس های کنونی در واقع محل نمازخانه ها، 
آزاد  آموزشی  فضاهای  توسعه  با  که  است  کامپیوتر  سایت  و  ها  کتابخانه 

خواهد شد.

دانشکده معمـاری  و شهرسـازی 

ز چشم اندا
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اشاره:

مهندس  با  آشنایی  ضمن  پیشین  شماره  در 
دانشگاه  معماری  گروه  مدیر  منش  تیموری 
مقطع  )در  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد 
کارشناسی( گزارش از فعالیت های این گروه 
به استناد آمار و ارقام ارائه کردیم ، بخش 
دوم این گزارش که از نظرتان می گذرد به 
مدیر  عاملی  جبل  عبداهلل  دکتر  با  آشنایی 
کارشناسی  مقطع  در  دانشگاه  معماری  گروه 
ارشد اختصاص دارد به اضافه فعالیت های 

این گروه.

پرچـمدار میـراث مـانـدگار

ز زچشم اندا چشم اندا

آشنایی با دکتر عبداهلل جبل عاملی:
دکتر عبداهلل جبل عاملی مدیر گروه معماری دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد 
در سال 1319 در اصفهان متولد و با گذراندن تحصیالت ابتدایی تا متوسطه 
در رشته مهندسی معماری  ادامه تحصیل  برای  این شهر در سال 1340  در 
عازم کشور ایتالیا شد و تحصیالت خود را تا مقطع دکتری معماری در دانشگاه 
دولتی رم ادامه داد و به کشور باز گشت و در اداره کل میراث فرهنگی اصفهان 
مشغول به کار شد و در مدت 30 سال خدمت خود در این اداره کل که حدود 
12 سال آن را به عنوان مدیر کل گذراند منشاء خدمات فراوانی به آثار باستانی 

پرشمار اصفهان شد.
وی در سال 1381 به افتخار بازنشستگی نایل آمد و فعالیت های خود را در  

کار آموزشی و دانشگاهی متمرکز کرد . 

فعالیت های مرمتی
مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه در طول مسئولیت خویش فعالیت 
تاریخی در داخل و خارج کشور بر  آثار  های مرمتی بسیاری در جهت حفظ 
عهده داشته است از جمله مرمت آثار تاریخی تخریبی در دوران جنگ تحمیلی 
بازار در دشت ،  آقا نور،  بازار اصفهان، مسجد   ، شامل مسجد جامع اصفهان 
تعدادی از خانه های تاریخی، مجموعه بناهای تاریخی شهرستان های نایین 

و کاشان ، مسجد جامع نطنز و مساجد ابیانه.
ماموریت نظارت بر عملیات مرمتی مسجد جامع ایروان در کشور ارمنستان

ماموریت یونسکو بر مرمت و احیای شهر در بند کشور روسیه و ...

طراحی های معماری 
وی همچنین مبتنی بر آموزه های علمی و تاریخی و هنری طراحی هایی را 

در بناهای جدید انجام داده که از آن میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
طراحی بدنه شرقی چهارباغ عباسی

طراحی مجموعه مسکونی در شهرک بهارستان که برنده جایزه اسکان بشر شد
و  مسکن  سازمان  برای  شهر  خمینی  شمال  در  مسکونی  مجموعه  طراحی 

شهرسازی و...

تالیفات:
در طول سالهای فعالیت کتاب های و مقاالت متعددی از ایشان ه چاپ رسیده 

که از جمله می توان موارد زیر را نام برد.
ترجمه کتاب )مسجد جامع اصفهان( تالیف اوژن گاندیری در سه جلد که 

زیر چاپ است
ترجمه کتاب )عالی قاپو( تالیف اوژن گاندیری و ...

 دکتر جبل عاملی از ابتدای تاسیس رشته معماری در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( با این دانشگاه همکاری داشته و از سال 1384 

عالوه بر تدریس، سمت مدیر گروه معماری را نیز بر عهده داشته است .
وی همچنین در طول سالهای متمادی در دانشگاه هنر اصفهان به تدریس 
های  نامه  پایان  مسئولیت  متعدد  موارد  و  بوده  مشغول  معماری  تاریخ 

دانشجویی را بر عهده داشته است.

گروه کارشناسی ارشد معماری
دکتر جبل عاملی دانشجویان فعلی گروه کارشناسی ارشد دانشگاه را بالغ 
بر 600 نفر اعالم کرد وی گفت در هیأت علمی این گروه عالوه بر بنده، 
قاسمیان،  دکتر  خانم  طبائیان،  دکتر  خانم  شاهدی  دکتر   ، شاهکار  دکتر 
خدابخشیان به طور تمام وقت ، دکتر مسعود به صورت پاره وقت و آقای 
حق  نفر  ده  حدود  در  و  دارد  حضور  دکتری  بورسیه  عنوان  به  دشتیان 
التدریس نیز از نیروهای با سابقه و موفق با مدرک کارشناسی ارشد نیز در 

این گروه به کار گرفته ایم.
مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری سطح کیفی این دانشگاه را در بخش 
معماری باال دانست و خاطر نشان کرد با وجود آنکه قبال 60 دانشجو را 
واحد  در  واحد علوم تحقیقات  با تجمع  اکنون  ولی هم  جذب می کردیم 
اصفهان )خوراسگان( 60 نفر هم از آن واحد جذب شده اند که با افزایش 

300 نفری دانشجویان نگران افت کیفی در این مقطع هستیم .
و  معماری  دانشکده  ساختمان  که  دانشگاه  مسئوالن  از  تقدیر  با  وی 
مناسب  را  ساختمان  این  امکانات  رساندند  برداری  بهره  به  را  شهرسازی 
ارزیابی کرد که اوال باید آتلیه ها تجهیز شوند و فضای دانشگاه باید کامل 

در اختیار این رشته قرار گیرد تا نیاز های معماری تامین شود .

گروه  در  انسانی  نیروی  و  تجهیزات  کمبود  از  همچنین  ایشان 
زمینه  این  در  دانشگاه خواست  از مسئوالن  و  کرد  انتقاد  معماری 

اقدام مناسبی داشته باشند.
خویش  تجربه  و  علمی  سوابق  به  اشاره  با  عاملی  جبل  دکتر 
تخلیه محله های  را  اصفهان  فرهنگی  میراث  به  لطمه  بزرگترین 

قدیمی از سکنه دانست که حقیقتا جبران ناپذیر است.
وی در خصوص مرمت مکرر گنبد مسجد امام اصفهان نیز گفت: 
که به دلیل نامرغوب بودن جنس کاشی های به کار رفته در این 
مرمت ها متاسفانه الزم می شود که هر از چند گاه این مرمت ها 
تجدید شود دکتر جبل عاملی در خصوص حرکت نکردن یکی از 
مناره های مجموعه منار جنبان نیز یادآور شد که دانش این حرکت 
کامال شناخته شده و در دسترس است و نگرانی وجود ندارد منتها 
منارجنبان برخالف باور معمولی برای تکان خوردن و تفریح کردن 
ساخته نشده و اگر هم چنین باشد قدمت بنا این قابلیت را در این 
بنا سلب کرده است به هر حال مصالح ساختمانی دچار فرسایش می 
شود و تاثیر مستقیمی بر عمر هر بنا دارد و ما برای حفظ آثاری نظیر 

منارجنبان باید دقت و مالحظه ی بیشتری داشته باشیم.

گفت و گو با دکتر عبداهلل جبل عاملی 

)مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری(
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اشاره:
پزشکی  معاون  عابدی،  دکتر  با  گو  و  گفت  دنبال  به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در 
شماره قبل در این شماره برآنیم تا آن گفت و گو را 
پزشکی، تشکالت  معاونت  به  را جمع  که  اطالعاتی  با 
و شرح وظایف ارائه شده کامل کنیم لذا بخش دوم 

گزارش را بوسیله تقدیم می نماییم.

پس از استقرار دکتر میرزاده به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و با توجه 
ایشان دکتر الریجانی  به اهمیت توجه ویژه به علوم پزشکی در دانشگاه 
را به عنوان قائم مقام خویش برگزید تا عالوه بر تشکیل معاونت پزشکی 
در راس هرم مدیریتی دانشگاه اهتمام ویژه ای به علوم پزشکی انجام می 
شود. بدیهی است بی سابقه بودن این موضوع در دانشگاه آزاد اسالمی می 
طلبید تا یک اقدام و برنامه ریزی بنیادین در این زمینه صورت گیرد و ابعاد 
زمینه  این  در  نظر دیده می شود، دکتر عابدی  از هر  همه جانبه موضوع 

بیشتر توضیح می دهد.

        شورای گسترش علوم پزشکی گسترش علوم پزشکی
ما در حال حاضر برای ارتقاء نقش این واحد دانشگاهی در موضوع علوم 
پزشکی  علوم  گسترش  شورای  نام  با  شورایی  تشکیل  به  اقدام  پزشکی 
دانشگاه کرده ایم تا راهبردهای خود را مطالعه و بررسی کنیم و اهداف و 

برنامه ها را به تدریج تعریف نماییم.
 ، اداری-مالی  آموزشی،  معاونین  دانشگاه،  رئیس  از  متشکل  شورا  این 
پژوهشی، پزشکی، رئیس دانشکده های دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، 
مدیرگروه علوم پایه و متناسب با تصمیم گیری ها در هر جلسه رشته ای 
بررسی می شود و مسئول آن تعیین می گردد که آن مسئول عضو شورا هم 
خواهد شد ضمن آنکه برای مشاوره در هر جلسه از استادان مربوط دعوت 

به عمل خواهد آمد.

درونماورنما
دورنمای مورد نظر ما چنین برنامه هایی را دنبال می کند.

- دانشگاه بتواند در بخش علوم پزشکی رشته های مختلفی را در مقطع 
ارشد و دکتری دایر نماید.

- گسترش دانشکده به سمتی باشد که بتوانیم در تربیت نیروی انسانی مورد 

نظر علوم پزشکی از جمله پزشکی، داروسازی و رشته های سالمت عالوه 
به وظیفه خود عمل  است  دایر  دانشگاه  در  اکنون  بر رشته هایی که هم 
نماییم. البته تحقق این موضوع مشروط به حمایت همه جانبه دانشگاه از 

سازمان مرکزی گرفته تا این واحد دانشگاهی است.
مناسب  فضاهای  تامین  و  تاسیس  برای  الزم  های  بینی  پیش  انجام   -

آموزشی و پژوهشی و آزمایشگاهی و تامین اعضاء هیات علمی مورد نیاز.
دکتر عابدی خاطرنشان کرد که در بخش هیات علمی کار خود را شروع 
تا  شده  موافقت  آنکه  ضمن  ایم  داده  انجام  را  هایی  رایزنی  و  ایم  کرده 
برنامه  بتوانیم  بیشتری  چابکی  با  تا  پزشکی مستقل شود  علوم  کارگزینی 

های خود را در حوزه جذب نیروی انسانی عملیاتی کنیم.

تامین تامین فضای مورد نیازفضای مورد نیاز
معاون پزشکی دانشگاه یادآور شد که در اولین جلسه شورای گسترش علوم 
پزشکی با نظر مساعد دکتر فروغی موافقت و مصوب شد که ساختمان در 
حال احداث منطقه شهید کشوری که قبال متعلق به واحد علوم و تحقیقات 
اصفهان بود برای استقرار همه رشته های علوم پزشکی در نظر گرفته شود 
که این خبر بسیار خوشی است برای کسانی که در اندیشه گسترش رشته 
های این حوزه هستند زیرا ما ظرف چند سال آینده فضای کم نظیری داریم 
که حدود هشت هزار متر مربع زیر بنا دارد و تقریبا معادل زیر بنای کنونی 
واحد اصفهان )خوراسگان( است، در خصوص اینکه کیفیت گسترش رشته 
ها چگونه باشد این موضوع از وظایف شورای گسترش است که به تدریج 

تصمیم گیری خواهد شد.

چار  چارت سازمانی سازمانی
به گفته دکتر عابدی هرچند چارت سازمانی واحد هنوز تصویب نشده است 
اما در سطح سازمان مرکزی طی 6 ماه اخیر رشد و پیشرفت خوبی در این 
زمینه به عمل آمده و مقرر شده تا معاونت پزشکی زیر نظر دکتر الریجانی 

که قائم مقام دکتر میرزاده است فعالیت خود را دنبال کند.
دکتر مصداقی به عنوان معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی کار خود 
را آغاز کرده است و این معاونت بخش های زیر را به عنوان زیر مجموعه 

اداره می کند.
- مرکز پژوهش ها و چند اداره کل به این معنا که پژوهش ها در حوزه 
علوم پزشکی مستقل تعریف شده تا بتواند به طور تخصصی فعالیت خود 

را دنبال کند .
- مرکز توسعه سالمت که دکتر ابطحی مسئولیت آنرا به عهده گرفته شامل 
پایگاه  بیمارستان ها و مراکز در مانی به عنوان  اداره کل که توسعه  چند 

اصلی رشته های علوم بالینی را در دستور کاردارد.

- مرکز آموزش پزشکی که در خصوص موضوع آموزش و تصویب رشته 
ها فعالیت می کند.

دکتر عابدی یادآور شد که چارت سازمانی استان نیز زیر مجموعه ای از 
برداری می شود که ما هم در  همین  الگو  از آن  و  چارت معاونت است 
زمینه چارتی را تهیه و پیشنهاد کرده ایم تا پس از تایید و تصویب و ابالغ 

اجرایی شود.

چار  چارت تشکیالتی استانی تشکیالت استانی 
نمایی از چارت تشکیالت استانی و شرح وظایف پیش بیتی شده هر بخش 
و هر مسئول در ادامه این گزارش خواهد آمد ولی برای آنکه این کار سرعت 
الزم را داشته باشد و ما به محض ابالغ چارت آمادگی برای شروع کار را 
پیدا کرده باشیم با مساعدت دکتر فروغی در حال حاضر 4 نیرو  را به کار 

گرفته ایم تا کارها را دنبال کنند.
- خانم دکتر شیرازی با مسئولیت پیگیری و راه اندازی مراکز تحقیقاتی و 

انتشار مجله علمی 
خدمات  توسعه  ها،  رشته  توسعه  پیگیری  مسئولیت  با  بلوچستانی  خانم   -

سالمت و توسعه نیروی انسانی 
- خانم پور قاسمی با مسئولیت دبیرخانه و دفتر اینجانب و مسئولیت روابط 

عمومی معاونت 
- آقای رحیمی مسئولیت امور عمومی و هماهنگی امور بین دانشکده ها 

و حوزه معاونت 
کیفیت   ، دانشجویی  امور  زمینه  در  ما  کرد  تاکید  دانشگاه  پزشکی  معاون 
آموزش و تشویق دانشجویان و استادان برنامه هایی داریم که اجرای آن در 

آینده به نیروی انسانی نیاز دارد که دانشگاه باید آنرا تامین نماید.
اداره  افزود در حوزه آموزش آقای موتضوی که هم اکنون مسئولیت  وی 
آموزش را بر عهده دراد به عنوان مدیر کل امور آموزش پزشکی در چارت 

جدید ادامه مسئولیت خواهد داد.

ایشان یادآور شد که در بخش های امتحانات و برنامه ریزی هم اکنون هم 
نیاز به متولی داریم که نیروی انسانی آن تامین نشده است و از دانشگاه 

انتظار همکاری بیشتر و عاجلی را در این زمینه داریم.

        مراکز و رشته های در حال تاسیس و رشته های در حال 
به گفته دکتر عابدی ما در شرف اخذ مجوز 3 مرکز پژوهشی با همکاری 
دکتر نجفی هستیم و همچنین با همکاری دکتر هودجی راه اندازی 2 رشته 

در حال تصویب را در دستور کار قرار داده ایم.

چشــــم انداز حوزه معاونت پـــزشـــکـی

اشاره:
به دنبال گفت و گو با دکتر عابدی، معاون 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پزشکی 
شماره  این  در  اصفهان)خوراسگان( 
اطالعاتی  با  را  گو  و  گفت  آن  تا  برآنیم 
که را درباره معاونت پزشکی، تشکیالت 
کنیم  کامل  شده  ارائه  وظایف  شرح  و 
حضورتان  به  را  گزارش  دوم  بخش  لذا 

تقدیم می نماییم.

آینه
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1. مدیر امور آموزش علوم پزشکی
- مشارکت فعال در بسیج منابع و امکانات، برنامه ریزی، مدیریت و رهبری 

و نظارت بر حسن اجرای امور آموزش در حوزه علوم پزشکی
- ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی گروههای علوم پزشکی

- برنامه ریزی و مدیریت ارتقای سالمتی اعضای هیات علمی گروههای 
علوم پزشکی در حوزه آموزش پزشکی 

- عهده داری مسئولیت شورای آموزشی در حوزه علوم پزشکی دانشگاه
- مشارکت در تهیه سیاست ها، برنامه ها و پیشنهادات الزم )حسب مورد 
جهت طرح و تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه یا پیشنهاد به ستاد دانشگاه 

آزاد اسالمی(
2. مدیر امور پژوهش علوم پزشکی

- مشارکت فعال در بسیج منابع و امکانات برنامه ریزی مدیریت و رهبری 
و نظارت بر حسن اجرای امور پژوهشی و خدمات تخصصی در حوزه علوم 

پزشکی
علمی  هیات  اعضای  تخصصی  خدمات  و  پژوهشی  عملکرد  ارزیابی   -

گروههای علوم پزشکی
- برنامه ریزی و مدیریت ارتقای سالمتی اعضای هیات علمی گروههای 

علوم پزشکی در حوزه پژوهش و تولید علم
- برنامه ریزی و اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی حوزه علوم پزشکی

- مشارکت در تهیه سیاست ها، برنامه ها و پیشنهادات الزم )حسب مورد 
جهت طرح و تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه یا پیشنهاد به ستاد دانشگاه 

آزاد اسالمی(
3. مدیر امور تحصیالت تکمیلی و تخصصی

-  مشارکت فعال در بسیج منابع و امکانات، برنامه ریزی، مدیریت و رهبری 
و نظارت بر حسن اجرای امور آموزش تحصیالت تکمیلی در حوزه علوم 

پزشکی
- شرکت در شورای آموزشی در حوزه علوم پزشکی دانشگاه

- برنامه ریزی و مدیریت ارتقای سالمتی اعضای هیات علمی گروههای 
علوم پزشکی در حوزه آموزش تحصیالت تکمیلی

- مشارکت در تهیه سیاست ها، برنامه ها و پیشنهادات الزم )حسب مورد 
جهت طرح و تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه یا پیشنهاد به ستاد دانشگاه 

آزاد اسالمی(
4. مدیر امور اجرایی علوم پزشکی

- همکاری و مشارکت در تعیین خط مشی اجرای واحد دانشگاهی
- پیگیری اجرای مصوبات و آئین نامه ها و بخشنامه های صادره از ستاد 

دانشگاه و سایر مبادی قانونی

- تهیه و ارایه گزارشات دوره ای برابر فرمت های ارسالی از حوزه علوم 
پزشکی

-  تهیه سیاست ها، برنامه ها و پیشنهادات الزم )حسب مورد جهت طرح و 
تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه یا پیشنهاد به ستاد دانشگاه آزاد اسالمی(

5. مدیر امور دانشجویی فرهنگی علوم پزشکی 
- ارزیابی عملکرد دانشجویان گروه علوم پزشکی

- مشارکت در تهیه سیاست ها، برنامه ها و پیشنهادات الزم )حسب مورد 
جهت طرح و تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه یا پیشنهاد به ستاد دانشگاه 

آزاد اسالمی(
6. مدیر امور آموزش مجازی

- مشارکت فعال در بسیج منابع و امکانات، برنامه ریزی، مدیریت و رهبری 
و نظارت بر حسن اجرای امور آموزش مجازی در حوزه علوم پزشکی

- شرکت در شورای آموزشی در حوزه علوم پزشکی دانشگاه
- برنامه ریزی و مدیریت ارتقای سالمتی اعضای هیات علمی گروههای 

علوم پزشکی در حوزه آموزش مجازی
- مشارکت در تهیه سیاست ها، برنامه ها و پیشنهادات الزم )حسب مورد 
جهت طرح و تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه یا پیشنهاد به ستاد دانشگاه 

آزاد اسالمی(

شرح وظایف هر کدام از مدیران  

سازمان کار 
پیشنهادی

آینه
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نشریه نسیم دانشگاه از انتشارات روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
 به منظور بهره مندی از مهارت های دانشجویان در 
رش��ته ها و مقاطع مختلف دانش��گاهی اقدام به 

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

400  مراجعه کنند. 

 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 031-35354049 

 صندوق پستی:
81595-158 

 پیامک: 
3000828486

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

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

 مدیر مسئول:  دکتر احمد علی فروغی ابری
 سردبیر:  اصغر عالمیان

   مدیر اجرایی: شهرام صانعی
   صفحه آرا: حسین صفری

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

h t t p : / / n a s i m . k h u i s f . a c . i r

از  کوچکی  گروهای  بار  چندین  همرزمانم  شجاعت  و  هوشیاری  با 
گروههای ضد انقالب را که  قصد ورود به روستاها داشتند به کمین 
ما گرفتار می شدند و با بجای گذاشتن کشته های زیاد مجبور به فرار 
از زنان عضو  از آشنایان خود،  برای گرفتن کمک  می شدند و حتی 
نیروهای خود در قالب زنان روستایی استفاده می کردند که با درایت 
و تیز هوشی رزمندگان شناسایی می شدند و آنها را به مراجع قانونی 
بعد  آوردند. چندی  بعمل  درباره شان تحقیقات  تا  معرفی می کردیم 
توسط هموطنان کرد ساکن روستاها بما اخبار رسید که گروهکهای 
ضد انقالب قصد شبیخون زدن به پایگاه ما را دارند. از آنها خواستم 
که سعی کنند اطالعات دقیق تری بدست ما برسانند. با تالش برادران 
کرد، از زمان عملیات ضد انقالب مطلع شدیم. روز موعود فرا رسید 
بایستی با استفاه از تاریکی شب در محل هائی که از قبل پیش بینی 
کرده بودیم در کمین گاه قرار می گرفتیم، پس از اقامه نماز جماعت 
می  شرکت   کمین  عملیات  در  بایستی  که  افرادی  سرایی،  نوحه  و 
کردند به تجهیزات و سالح های مربوط مجهز شدند. پس از وداع از 
همرزمان خود و عبور از زیر قرآن کریم برای اجرای عملیات از پایگاه 
خارج شدیم. هوا  تاریک بود ابر سیاهی در حال پوشش آسمان بود 
باد سردی می وزید و زوزه باد و صدای حیوانات وحشی و حشرات، 
آهنگ وهم انگیز دیگری را ایجاد کرده بود. قبل از حرکت صحبت ها 
و هماهنگی  انجام گرفته بود و از آن به بعد در مسیر حرکت هرگونه 
هرگونه  بدون  و  آرایش  با  و  دقت  به  گروه  هر  بود.  ممنوع  صحبت 
جلب توجه بایستی خود را به کمین گاه تعیین شده می رساند ودر آن 
مستقر می شد. من به همراه دو همرزم در کمین گاه خود قرار گرفتیم، 
این کمین گاه در نقطه خروجی منطقه کمین قرار داشت و مجهز به 
آر پی جی و سالح سبک بودیم و با شروع شلیک ما قرار بود سایز 
کمین گاه ها وارد عمل شوند، سرمای شدیدی بود و تا استخوان ها 
نفوذ می کرد در محیط کوچک کمین گاه بسختی جای گرفته بودیم، 
هرثانیه برایمان به ساعتی می گذشت سنگینی انتظار بر روی سینه 
و  نفس کشید، کوچکترین صدا  به سختی می شد  و  بود  نشسته  ام 
حرکت بیجایی موقعیت مان را لو می  داد. با خودم می اندیشیدم ضد 
انقالبیون که لقب کرکس های الشخور به آنها داده بودیم آیا طبق 

اخبار واصله عملیاتشان را انجام می دهند؟
تمام حواسم را در گوش ها و چشمانم متمرکز کرده بودم  وبا استفاده 
از دوربین دید در شب با دقت بسیار منطقه کمین را بررسی می کردم، 
تاریکی  ی  واسطه  به  که  بود  این  آن  و  بودم  مطمئن  چیز  یک  از 
برای  بودند  مجبور  انقالب  ضد  نیروهای  بود  فرما  حکم  که  مطلقی 
عبور از منطقه حداقل از نور ضعیفی استفاده کنند و این نکته برای ما 
بسیار مفید واقع  می شد. ولی یک نگرانی داشتیم و آن ابر سیاهی 
بود که آسمان را پوشانده بود و بیم بارندگی می رفت و اگر باران می 
بارید اجرای عملیات برای ما بسیار دشوار می شد و چه بسا ممکن 
بود آنرا اجرا نکنیم. در ورودی منطقه کمین چند تن از همرزمانم با 
تیربار کالیبر 50 کمین کرده بودند و در خروجی آن من و دو تن از 
آر پی جی و سالح سبک وسنگین کمین کرده  به  همرزمانم مجهز 

بودیم و در چند نقطه میانی دیگر همرزمانم کمین کرده بودند. منطقه 
کمین را که کشتارگاه نامیده  می شد نیز قبال با خمپاره اندازه 120 
به  لحظات  بودیم.  کرده  تیر  ثبت  پایگاهمان  در  مستقر  متری  میلی 
کند می گذشت  بیش از دو ساعت بود که در سرمای شدید و محیط 
کوچکی که برای کمین استتار کرده بودیم بی حرکت نشسته بودیم 
ناگهان حرکات مشکوکی توجه مرا جلب کرد، با دوربین متوجه حضور 
پایان می  به  انتظار داشت  اینکه  نفر در منطقه کمین شدم، مثل  دو 
رسید، ولی باید صبر می کردیم، آیا فقط همین دو نفر هستند؟ معلوم 
نبود. بایستی می گذاشتیم تا از نقطه آخرین کمین گاه نیز عبور می 
کردند و مجبور بودیم برای حصول اطمینان با آنها در گیر نشویم، چون 
ممکن بود پیش قراول باشند. اگر ضد انقالب بر اساس اخباری که 
کسب کرده بودیم قصد حمله به پایگاه ما را داشت، ابتدا باید از امنیت 
خودش مطمئن می شد. آن دو نفر بدقت به بررسی اطراف محل عبور 
ما  باشند  قراول  پیش  بایستی  شدم  متوجه  ترتیب  این  وبه  پرداختند 
نقاطی را که در آن کمین کرده بودیم به دقت بسیار به گیاهان وحشی 
که آنجا را پوشانده بود استتار کرده بودیم. اتفاق غیر قابل پیش بینی 
افتاد، آن دو نفر درست در مقابل کمین گاه ما ایستادند، فاصله شان 
بسیار نزدیک بود، آنقدر نزدیک که اگر با آرامی نفس نمی کشیدیم 
ممکن بود متوجه ما بشوند، موقعیت بسیار خطیری داشتیم نفس در 
سینه هایمان حبس شده بود. سرمای شدید از یک طرف و استرس 
را  زندان ها  به هم خوردن  امکان  از یک طرف  ایجاد شده  موقعیت 
بدنبال داشت تا قدرت داشتم با فشار فک و دست جلو لرزش دندان 
هایم را گرفته بودم آنچنانکه فکم بدرد آمده بود. ودر دل متوسل به 

آیات شریفه؛
صم بکم عمی ... و جعلنا من بین ایدیهم سدا... شده بودم و آنها را 
از  قتل عام می شدیم. یکی  لو می رفت  اگر کمین  ذکر می کردم. 
پیش قراول ها به دیگری گفت همه چیز امن است عالمت بده بیایند. 
آندو لعنتی جلو دیدمان را گرفته بودند فقط اگر حرکت کوچکی می 
کردند می توانستم با دوربین دید در شب ببینم و دیدم را محدود کرده 
منطقه  توانستم  و  رفت  جلوتر  کمی  آندو  از  یکی  خوشبختانه  بودند. 
می شدند.  کمین  منطقه  وارد  داشتند  آنها  نیروهای  ببینم،  بخوبی  را 
تعدادشان بیش از آن بود که فکر کرده بودیم. چند لحظه مردد بودم 
که با تعداد کمی که هستیم می توانیم اقدام به عملیات کمین کنیم 
امید را در من زنده کرد. تپش  نور  آیه شریفه در ذهنم آمد و  نه.  یا 
قلبم به اوج خود رسیده بود، لحظه های حساسی بود و حضور آن دو 
پییش قراول باعث می شد زمان بنفع نیروهای ضد انقالب سپری شود 
عرصه بر ما تنگ شده بود،چون اگر نیروهای آنها از کمین گاه ما بدون 
درگیری عبور می کرد ، در مسیر حمله به پایگاه مان قرار می گرفتند. 
شدند. می  غافلگیر  بودند  ما  عملیات  شروع  منتظر  که  همرزمانم  و 

نیروهای ضد انقالب تا دقایق دیگر از مقابل ما می گذشتند، بایستی 
کاری می کردم، حتی اگر خودمان کشته شویم باید قبل از اینکه آنها 
از منطقه کمین خارج شوند با آنها در گیر شویم. ابتدا تصمیم گرفتم با 
کارد سنگری به پیش قراول ها حمله کنم و آنها را از پای در آورم ولی 

دیدم امکان اینکار که همرزمان آندو را مورد حمله قرار دهم نیست. 
ولی چاره ای نداشتم باید این کار را می کردم. همینکه دست بردم تا 
کارد سنگری را از کمرم بکشم، یادم آمد که قبل از استقرار در مخفی 
گاه ، کلتم را مسلح و از ضامن خارج کرده بودم. پس نیاز به مسلح 
کردن نداشت تا صدای آن پیش قراول ها را متوجه ما بکند. کلت را 
کشیدم تا به آنها شلیک کنم که آن دو نفر به سمت نیروهای خود 
حرکت کردند. به همرزم آر پی جی زن گفتم به سمت نیروهای دشمن 
شلیک کند. با شلیک گلوله آر پی جی در میان آنها نبرد آغاز شد. و 
بالفاصله پس از شلیک طبق هماهنگی قبلی که با سایر نیروها داشتیم 
رگبار گلوله های تیر بار کالیبر 50 و آتش سالح ها و نارنجک های 
آنها  بر سر  داشتند  قرار  گاه  نقاط دیگر کمین  در  سایر همرزمان که 
باریدن گرفت و خمپاره انداز 120 پایگاه نیز وارد عمل شد. حاال دیگر 
بیسیم را روشن کردم. پایگاه های همجوار با ما تماس گرفتند، سریعًا 
کمین  منطقه  خواستم  آنها  از  و  دادم  توضیح  آن ها  برای  را  وضعیت 
شر  فکر  هرگز  الشخور،  های  کرکس  بگیرند.  خمپاره  آتش  زیر  را 
نمی کردند که چنین ضیافت جهنمی برایشان تدارک دیده باشیم. راه 
گریزی نداشتند. از لطف خدا یکی از آتشبارهای توپخانه ارتش که در 
چند کیلومتری ما بودند نیز با ما تماس برقرار کردند. وضعیت را برای 
فرمانده آتش بار سریع توضیح دادم و با دادن مختصات از او درخواست 

آتش توپخانه کردم.
برادر  گفتم  او  به  خواست.  را  خودمان  مختصات  بار  آتش  فرمانده 
خودمان در همین مختصات هستیم ولی فرصت تغییر مکان نداریم. 
جانمان فدای  اسالم. و با تکبیر از او خواستم درنگ نکند. چون ممکن 

بود تعدادی از آن نا مردهای وطن فروش جان سالم به در ببرند.
آتش توپخانه نیز به جمع مرگ آفرینان افزوده شد. صدای منافقینی 
بلند  گوشه  هر  از  گرفتند  می  قرار  ترکش  و  گلوله  اصابت  مورد  که 
انداز شده بود. حدود بیست  می شد و در فضای منطقه کمین طنین 

دقیقه آتش توپخانه و خمپاره انداز، و رگبار گلوله بر سر آن ها ادامه 
داشت. بنظر نمی رسید حتی مورچه ایی از آن مهلکه جان سالم به در 
برده باشد، صدای زوزه باد و ناله زخمی های دشمن سمفونی مرگ را 
سر داده بود. این درس فراموش نشدنی برای گروهکهای ضد انقالب 
ناجوانمردانه  و  ظالمانه  اعمال  سزای  اسالم  رزمندگان  بدانند  تا  بود. 
گوشواره  و  کنند  تعرض می  ما  مال هموطنان  و  به جان  که  را  آنها 
از گوش آن دختر بچه در آوردند وگوشش را مجروح کردند اینگونه 
از آن عملیات در  می دهند. هموطنان غیور ساکن روستاها که پس 
پرتو عنایات پروردگار و دالوری های سربازان روح ا... )ره( به آرامش 
رسیده بودند. آمدند و از رزمندگان اسالم قدردانی کردند ودعاهایشان 

را بدرگاه پروردگار برای پیروزی رزمندگان نثار کردند.
پس از آن عملیات برادران رزمنده ارتش بر کنار معابر منطقه بر خاک 

پاک میهن اسالمی نوشتند:
اسرائیل،  بر  آمریکا، مرگ  بر  الهی، مرگ  ارتشی و سپاهی دو لشکر 

مرگ بر منافقین و صدام.
آنچه در این عملیات از معجزات الهی برای پیروزی رزمندگان اهمیت  

داشت:
1- با توجه به ابر سیاهی که حاکی از بارندگی صدردصد بود بارندگی 

نشد و فردای آن روز هوا صاف شد.
2- با توجه به تعداد کمی که نیروهای ما نسبت به نیروهای دشمن 

داشتند بر آنها فائق آمدند
قرار  های  توپخانه  آتش  مختصات  در  خودمان  اینکه  به  توجه  3-با 

داشتیم حتی یک مجروح هم نداشتیم.

»تقدیم به رزمندگان اسالم و شهدای عظیم 
الشان و جانبازان دالور«

یک خاطره یک ردس
 بخش دوم

دایره پذیرش آگهی و تبلیغات جایی 
برای معرفی فعالیت های تجاری و 

آموزشی شما
پیامک، تلویزیون شهری، بنر،

پوستر و ماهنامه نسیم دانشگاه
    09132375442   031-35354049 

دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه

» سمفونی مرگ منافقین و ضد انقالب «


