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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.

3 صفحه3 صفحه

2 صفحه

سرمقاله

علمی  مراکز  و  دانشگاه  برای  ماه  آذر 
حدود  در  است.  متفاوت  ماهی  پژوهشی، 
نیمه این ماه مناسبت ارجمند روز دانشجو 
در  پژوهش   ، پایانی  هفته  در  و  داریم  را 
قرار  دانشگاه  اصلی  های  فعالیت  ویترین 

می گیرد.
به راستی همه دانشگاه با همه امکانات و 
استادان و کارمندان، طرح ها و سازوکارها 
فراهم می شود تا نسل ارزشمند دانشجو به 
در  که  انسانی  عظیم  سرمایه  یک  عنوان 
این  پرتو  در  گیرد  می  قرار  آینده  خدمت 
تالش ها ببالد و هرچه توانمند تر خدمت 
دانشجو  لحاظ  بدین  و  گیرد  قرار  کشور 

نقش و جایگاه متفاوت و متمایز دارد.

خانواده  یک  برای  برومند  جوان  یک 
مایه  محل  یک  و  فامیل  یک  گاهی   ،
دانشگاه معدن  افتخار و سربلندی است و 

کاربردی  ـ  علمی  جامع  همایش  دومین 
دندانپزشکی استان اصفهان با حضور استادان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  رشته  این  برجسته 

واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.

و  بسیجی  تفّکر  برکت  به  اسالمی  جمهوری 
است.  ناپذیر  بسیجی شکست  حرکت  و  عمل 

هر فرد ایرانی بالقّوه یک بسیجی است.

در واحد اصفهان )خوراسگان( 
برگزار شد:

 

بیانات ولی امر مسلمین جهان در 
دیدار اعضاى مجمع عالی بسیج 

مستضعفین
 

روز دانشجو و هفته پژوهش گرامی باد

و مرکز چنین جوانانی است که هم موجب 
افتخار دانشگاهند و هم ضامن سربلندی و 

اعتالی آینده کشور.
شرایط  و  امکانات  هنوز  نه  یقین  طور  به 
که  گرفته  قرار  جایگاهی  در  ها  دانشگاه 
بلند  و  عزیز  دانشجویانی  تربیت  شایسته 
مرتبه باشد و نه دانشجویان هنوز از برآورده 

شدن مطالباتشان کاماًل راضی اند.
عزیز  دانشجویان  دغدغه  بزرگترین  شاید 
متناسب  کار  بویژه  و  اشتغال  موضوع  ما 
تردیدی  باشد.  آنان  مهارت  و  دانش  با 
پر  دانشجوی  یک  برای  که  ندارد  وجود 
اصل  آگاه  و  انرژی  پر   ، توانمند   ، نشاط 
توانمندی  جایی  در  بتواند  جایی  در  اینکه 
ها و استعدادهای خود را بروز دهد از اصل 
و  ساختن  برای  مناسب  درآمد  و  کسب 
باشد  تر  مهم  اش  آینده  زندگی  پرداختن 
در  که  دهد  می  نشان  تحقیقاتی  ایزاً  و 
کشورهای پیشرفته انجام شده است. یعنی 
در کشورهایی که به بیکاران نیز حقوق می 
بگیران  حقوق  رضایتمندی  میزان  پردازند 
بی کار آنها که کار دارند و با عرق جبین 
قابل  وجه  هیچ  به  کنند  می  درآمد  کسب 
قیاس نیست و حتی جوانانی که در خانواده 
های ثروتمندی زندگی می کنند اگر کار و 
فرصت  و  اندام  و عرصه عرض  مسئولیت 

هنرمندی و سرافرازی نداشته باشند به اندازه 
ندارند.  رضایت  و  نشاط  هرگز  فعال  جوانان 
در هر حال اگر دانشگاه خروجی های خوبی 
های  ورودی  از  کار  بازار  ولی  باشد  داشته 
خوبی برخوردار نباشد اوضاع کشور به سامان 

نخواهد رسید.
است.  آموزش هدفمند  واقع  در  پژوهش  اما 
با  جهان هستی  در  انسان  که  مسائلی  ابعاد 
آن مواجه است به قدری گسترده و بی کران 
شده که دیگر نمی تواند در عرصه ای واقعی 
به آزمون و خطا دست زد. فرصت ها چون 
باد می گذرد و غفلت ها و خسارت های پر 
دامنه در کمترین زمان همه گیر می شود و 
این تنها پژوهش است که حرکت با چشمان 
باز را در معرض تالش های علمی در دوران 
ما می گذارد. آینده پژوهی از ضرورت های 
اجتناب ناپذیر دوران ماست و ما در دانشگاه 
تا می توانیم باید مهارت مدیریت و مهندسی 

آینده را به دانشجویان آینده ساز بیاموزیم.

روز   ، شمرده  مغتنم  را  فرصت  اینجانب 
همه  حضور  به  را  پژوهش  هفته  و  دانشجو 
اصحاب دانش و پژوهش تبریک می گویم و 
امیدوارم هر روز بیش از گذشته شاهد رونق 
سرافرازی  و  توانمندی  و  پژوهش  پویایی  و 

دانشجویان عزیزمان باشیم.  

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

اعالم حمایت وزارت کشاورزى از فعالیت هاى تولید بذر در واحد اصفهان )خوراسگان(

عید میالد حضرت مسیح )ع(   رب تمام 

موحدین جهان مبارک باد
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اعضای  بسیج مستضعفین  روز  آستانه  در 
رهبر  با  مستضعفین  بسیج  عالی  مجمع 
معظم انقالب دیدار کردند بخش هایی از 
مهمترین فرمایشات از نظرتان می گذرد:

هیئت مذاکره کننده ی ما حّقًا و انصافًا پرتالش و 
جّدی هستند؛ ایستادگی می کنند، با منطق حرف 
می زنند، زیر بار حرف زور نمی روند، دارند کار می 
کنند؛برخالف طرف مقابل و عمدتًا آمریکا که هر 
روز یک حرفی می زنند - در مجلس خصوصی و 
زنند؛ در محضر  پراکنی یکجور حرف می  نامه  در 
عموم و در اظهارات عمومیشان یکجور دیگر حرف 
می زنند؛ ... قصد واقعی استکبار و غرب در مقابل 
ایران، جلوگیری از رشد و اقتدار ملّت ایران است؛ 
قصد واقعی این است که از عّزت روز افزون ملّت 
ایران جلوگیری کنند؛ مسئلهی هستهای یک بهانه 

است، ... امام فقط نگفت حرکت کنید، راه بیفتید، 
گفت  نه،  باشید؛  بسیجی  کنید،  مسئولّیت  احساس 
که چه کار کنید. به ما گفت هرچه فریاد دارید بر 
سر آمریکا بکشید. این یعنی جهت دادن؛ یعنی یاد 
را  بروید، کجا  دادن که چه کار کنید، کدام طرف 

نشانه بگیرید؛ این را به ما یاد داد.
بسیج یک اندیشه است، یک فکر است، یک منطق 

است، یک منظومه ی فکری است.
جمهوری اسالمی به برکت تفّکر بسیجی و عمل و 
حرکت بسیجی شکست ناپذیر است. هر فرد ایرانی 

بالقّوه یک بسیجی است.
دلیل  بسیجیاند؛  بالقّوه  ایران  ملّت  قاطع  اکثرّیت 
شکست ناپذیری نظام جمهوری اسالمی این است

به  بشود؛ جهت حرکت  نباید  اشتباه  جهت حرکت 
سمت استکبار است، مقابله ی با استکبار است.

 ما هم که اسم آمریکا را بارها میآوریم؛ ملّت ما، 
خود ما؛ )چون( مسئله ی آمریکا به خاطر استکبار 

است، چون آمریکا یک دولت استکباری است، چون 
روش )آمریکا( استکباری است؛

اقتصادی به خاطر همین است که  تحریم و فشار 
ملّت  گسترش  به  رو  های  تالش  از  بتوانند  بلکه 

ایران جلوگیری کنند
همین اقتصاد مقاومتی است که ضربه های دشمن 
را اّول کم اثر می کند، کاهش می دهد که این ماِل 
به  مّدت  بلند  و  مّدت  میان  در  است،  مّدت  کوتاه 
حرکت عظیِم مردم اوج می دهد. اقتصاد مقاومتی 

اینجوری است.
ما اصاًل به اعتماد آمریکا هیچ احتیاجی نداریم. ما 
نیاز نداریم شما به ما اعتماد کنید؛ اعتماد شما به ما، 
اهّمّیتی برای ما ندارد. ما هم به شما اعتماد  هیچ 

نداریم، مردمتان هم به شما اعتماد ندارند.
پایه ی اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت تولید 
داخلی و کاهش وارداتی که یا غیرضروری است یا 

مشابه داخلی دارد.

خالصه اى از:

بیانات ولی امر مسلمین جهان در دیدار اعضاى مجمع عالی بسیج مستضعفین

با شرکت دانشجویان برتر واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد:

نخستین همایش دانشجویان برتر حوزه علوم پزشکی 
دانشگاه آزاد اسالمی 

عابدی  دکتر  همراهی  با 
پزشکی  علوم  معاون 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
تعداد  اصفهان)خوراسگان( 
دانشجویان  از  نفر   44
پزشکی  علوم  حوزه  برتر 
پرستاری  و  دندانپزشکی 
همایش  نخستین  به  ومامایی 
علوم  برتر  دانشجویان 
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

اعزام شدند. 

دکتر  حضور  با  که  همایش  این  در 
دکتر  دانشگاه،  رئیس  میرزاده، 
الریجانی، قائم مقام رئیس دانشگاه 
مصداقی  دکتر  پزشکی،  علوم  در 

دانشگاه  پزشکی  علوم  معاون  نیا، 
رئیس  ضرغام،  دکتر  اسالمی،  آزاد 
پژوهشگران  از  حمایت  صندوق 
منادی،  دکتر  کشور،  فناوران  و 
شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
باشگاه  رئیس  زارع،  دکتر  اسالمی، 
مراکز  روسای  و  جوان  پژوهشگران 
و  سالمت  حوزه  اندرکاران  دست  و 
پزشکی و با حضور پر رنگ و پرشور 
در  پزشکی  حوزه  برتر  دانشجویان 
سه  شد،  برگزار  ماه  آبان   29 تاریخ 
موضوعات  در  تخصصی  نشست 
نوین  علوم  و  آموزش  پژوهش، 

برگزار شد.

در نشست تخصصی آموزش کسانی 
جمله  از  موفقی  های  تجربه  که 
مدال  عالی،  های  رشته  در  پذیرش 
المپیاد، عضو هیات علمی در  آوران 

سنین جوانی، دارای بیشترین کتب و 
مقاالت بودند، به انتقال تجارب خود 

به دانشجویان برتر پرداختند.

دیدگاههای  پژوهش،  نشست  در 
مراکز  رشد،  مراکز  پژوهشی،  جدید 
دانش  های  شرکت  و  تحقیقاتی 
و  شد  معرفی  دانشجویان  به  بنیان 
در نشست علوم نوین موضوع هایی 
سلول  بیولوژیک،  داروهای  شامل 
مهندسی  و  درمانی  ژن  و  بنیادی 
قرار  بحث  و  بررسی  مورد  بافت 
در  که  هایی  رشته  درباره  و  گرفت 
دنیا درآمدزایی دارند و در ایران هم 
آشنایی  جهت  شده  جدی  آن  بحث 

دانشجویان ارائه گردید.

دانشجویان  نشست  سه  هر  در 
و  کردند  مطرح  را  خود  سواالت 

پزشکی  علوم  حوزه  مسئوالن 
پاسخگوی  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
تمامی  در  و  بودند  آنان  سواالت 
نشست ها نظرسنجی صورت گرفت.

آن  عنوان  که  همایش  این  هدف 
آینده«  دانشگاه  در  آفرینی  »نقش 
بود، روشن شدن وضعیت آینده این 
حوزه برای دانشجویان علوم پزشکی 
و  فکری  طوفان  ایجاد  منظور  به 
در  و  بود  آنان  برای  آفرینی  نقش 
در  آور  مدال  دانشجویان  از  پایان 
دانشجویان  علمی  المپیاد  ششمین 
کشور  پزشکی  علوم  های  دانشگاه 
و از برگزیدگان امتحان علوم پایه و 
پیش کارورزی و تخصصی پزشکی 
اهدا  جوایزی  و  آمد  عمل  به  تقدیر 

شد.

طی مراسمی در اصفهان صورت گرفت:
انتخاب کتاب عضو هیأت علمی واحد اصفهان )خوراسگان( بعنوان کتاب سال استان 

به مناسبت هفته بسیج برگزار شد،

نشست دانشجویی با موضوع تفکر بسیجی، 
تحقق وعده الهی

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ کتاب اصول ویروس شناسی آرزو 
طهمورث عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی و میکروبیولوژی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( بعنوان  کتاب سال 

استان اصفهان  معرفی گردید.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  انتشارات  از  که  کتاب  این 
اداره  کل  از طرف   مراسمی  باشد طی  اصفهان)خوراسگان( می 
فرهنگی  مجتمع   در  اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
استاد فرشچیان  با حضور اصحاب نشر و خادمان فرهنگ مکتوب 

آفرینشگران واژه و کلمه و مدیرکل محترم  اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان و استاندار اصفهان، برگزار گردید و با تقدیم لوح و 

جایزه از ایشان تقدیر بعمل آمد.
کتاب اصول ویروس شناسی قابل استفاده در رشته های  دندان 
پایه، ویروس  شناسی  پزشکی، زیست شناسی، میکرب  پزشکی 

شناسی و پزشکی قابل استفاده است.
در  و  بوده  بروز  و  مآخذ جدید  و  معتبر  منابع  با  کتاب، همراه  این 
زمینه علوم عملی برتر می باشد چاپ اول این کتاب دارای 290 

صفحه می باشد. 

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ به مناسبت هفته بسیج  به 
فرهنگ  دفتر  دانشگاه،  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  همت 
بسیج  و  روانشناسی  و  تربیتی  و  علوم  دانشکده  اسالمی 
وعده  تحقق  بسیجی،  تفکر  عنوان  با  نشستی  دانشجویی 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  الهی 

برگزار شد.
از  بعد  دانشگاه  کارکنان  و  اساتید  و  دانشجویان  حضور  با  نشست  این 

مسجد  در   93/09/04 مورخ  شنبه  سه  روز  عصر  و  ظهر  نماز  فریضه 
دانشگاه برگزار گردید. 

سرهنگ یزدان بخش ورپشتی از یادگاران و جانبازان دوران دفاع مقدس 
ضمن تشکر از دکتر فروغی ریاست و دکتر اسماعیلی معاون فرهنگی 
های  فعالیت  برای  ممتاز  موقعیت  نمودن  فراهم  دانشگاه،  اجتماعی  و 
فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 

را ستود.
آثار  و  قران کریم  از منظر  الهی  به مراحل قرب  اشاره  با  یزدان بخش 
توکل بر خدا در خصوص هفته بسیج و خاطرات مناطق جنگی و خلوص 
ایراد  را  مطالبی  مقدس   دفاع  سال  هشت  وشهدای  بسیجیان  ایثار  و 

نمودند.

از  کشاورزی  جهاد  وزارت  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ای  گلخانه  بذرهای  تولید  پروژه 

اصفهان)خوراسگان( حمایت می کند.

دکتر طهماسبی معاون امور باغبانی وزیر کشاورزی که در جلسه مشترک 
این  اعالم  با  گفت،  می  اصفهان)خوراسگان( سخن  واحد  رئیسه  هیأت  با 
برای  تواند  و می  باالست  بسیار  بذر در جهان  ارزش صادرات  افزود:  خبر 
کشور از راههای مهم تولید ثروت باشد و در حوزه کشاورزی هیچ کاری 
به پایه و ارزش آن نیست و البته وزارت کشاورزی حمایت از پروژه مهم 
تولید بذور گلخانه ای را که چند سالی است در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( آغاز شده، از وظایف خود می داند.
طهماسبی با بیان اینکه ما در باغبانی شاخه اصالح نباتات نداشته ایم و حتی 
کار تحقیقاتی زیادی هم در این خصوص نداشته ایم اظهار کرد: مهندس 
حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی حوزه باغبانی کشور را شکل جدیدی 
بخشیدند و البته در تحقیقات هم در سطح ضعیفی بوده ایم اما باید به دکتر 
فروغی تبریگ بگوییم که با آینده نگری، از سال ها پیش در این حوزه ورود 

کرده اند و با همکارانشان راه روشنی را آغاز کرده اند.
معاون امور باغبانی وزیر کشاورزی گفت: موضوع تولید بذر به قدری اهمیت 
دارد که اگر بقیه رشته ها خصوصا رشته های کشاورزی می دانستند تولید 
بذر چه سود دهی دارد کارهای دیگر خود را رها می کردند و به این امر 

می پرداختند.
طهماسبی عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعالم حمایت از پروژه 
تولید بذرهای گلخانه ای دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
در هر منطقه ای از کشور که این دانشگاه خواهان در اختیار داشتن زمین 
و گلخانه برای تولید انبوه بذر باشد بویژه در منطقه کرمانشاه، این کار را 

خواهد کرد و فکر می کنم بهترین مکان برای این کار باشد.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی  نشست  این  ابتدای  در 
کشاورزی  وزیر  معاون  به  آمدگویی  خوش  ضمن  اصفهان)خوراسگان( 
واحد  اندازی  راه  و  تأسیس  نحوه  از  کوتاه  ای  تایخچه  تشریح  به 
واحد  این  کرد:  عنوان  و  پرداخت   1366 سال  در  اصفهان)خوراسگان( 
دانشگاهی هم اکنون دارای 24000دانشجو است و با حمایت های انجام 
شده، در حال حاضر 60 تیم دانش بنیان در این دانشگاه به فعالیت هستند.

همچنین مهندس اقتداری مدیر پژوهشکده تحقیقات بذر و مسؤول پروژه 
تولید بذر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در ارائه گزارشی 
ابراز کرد: 12 سال پیش اولین گلخانه های تحقیقاتی را برای این موضوع 
تاسیس کردیم. در مورد بذر خیار گلخانه ای آماده تولید انبوه می باشیم و 
در مورد برخی صیفی جات دیگر مانند فلفل و گوجه فرنگی گلخانه ای و 

تعدادی بذرهای فضای باز پیشرفتهای خوبی داشته ایم. 

معاون وزیر کشاورزى اعالم کرد: 

وزارت کشاورزى از 
فعالیت هاى تولید بذر در واحد 

اصفهان)خوراسگان( حمایت 
خواهد کرد

کرسی  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
حجاب  و  عفاف  آزاداندیشی 
چرا  عفاف؟  چرا  موضوع  با 
معاونت  همکاری  با  حجاب؟ 
و  نماز  اقامه  ستاد  فرهنگی، 
دانشکده دندانپزشکی توسط دفتر فرهنگ 
اسالمی و با حضور دو تن از کارشناسان و 
با استقبال گسترده دانشجویان در دانشگاه 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد 

برگزار شد. 

دفتر  رئیس  زاده  محمد  االسالم  حجه  جلسه  این  ابتدای  در 
سخنانی  ایراد  با  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  فرهنگ 
پیرامون عفاف به راههای گسترش حجاب در جامعه پرداخته 

و با اشاره به آیات 59 سوره احزاب و 30 سوره نور تأکید کرد: 
خداوند در قرآن عالوه بر عفاف خطاب به همه مومنین، حجاب 

را هم برای مرد و زن قرار داده اند. 
دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  یزدخواستی  دکتر  خانم  ادامه  در 
جایگاه  تعریف  به  حجاب  فراسوی  کتاب  صاحب  و  اصفهان 
حجاب  حفظ  کرد:  اظهار  و  پرداخت  اسالم  در  زن  واقعی 
اجتماعی  ساختار  در  زنان  حذف  معنای  به  هرگز  زنان  برای 
و سیاسی نبوده بلکه بالعکس زنان ایرانی با حفظ حجاب خود 
تمامی  در  خود  کامل  پوشش  حفظ  بر  عالوه  اند  کرده  ثابت 
عرصه های اجتماعی و در مراتب باالی مدیریتی در نهادهای 
عالی حکومتی و دولتی و باالخص در میادین علم و دانش و 

دانشگاهها حضور تأثیر گذار دارند.
در این جلسه دانشجویان ضمن تبادل نظر با یکدیگر به طرح 
نظرات خود پرداخته و سواالت خود را با کارشناسان در میان 

گذاشتند.
آزاد  دانشگاه  دندانپزشکی  دانشکده  رئیس  آذربایجانی  دکتر 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( نیز هدف از حمایت و حضور 
خود در این برنامه را تشویق دانشجویان دانشکده دندانپزشکی 

در برنامه های فرهنگی دانست.

استقبال گسترده دانشجویان از کرسی 
آزاد اندیشی عفاف و حجاب 

برگزارى سومین دوره از کارگاه هاى آموزشی 
روانشناختی بالینی با حضورهیئت اعزامی از 

آلمــان 
در این سری از کارگاه های تخصصی دکتر نوربرت گونسل به همراه دو 
تن از همراهان وی از آلمان در جلسات حضور داشتند. در این جلسات 
که در روز سه شنبه 1393/07/22 بیست و دوم مهرماه سال جاری در 
پژوهشگاه مرکزی دانشگاه برگزار گردید، اساتید دانشکده روانشناسی و 
دانشجویان مقاطع مختلف رشته روانشناسی و جمعی از روانشناسان شهر 

اصفهان حضور داشتند. 
مجموعه  تاریخچه  از  کلیپی  ویدئو  گونسل  نوربرت  دکتر  ابتدا  در 
با ترجمه همزمان  بالینت را پخش نمود که  فعالیت های خود در زمینه 
حمیدرضا رضایی دانشجوی مقطع کارشناسی رواشناسی دانشگاه همراه 

بود. 

دولتی  دانشگاه  انگلیسی  زبان  مترجمی  رشته  اسبق  دانشجوی  این 
دانشجویان  جلساتی،  چنین  برگزاری  که  کرد  امیدواری  ابراز  اصفهان 
روانشناسی را هم تراز با دانشجویان روانشناسی کشوری همچون آلمان 

که پیشرو علم روانشناسی در جهان است قرار خواهد داد.
هیئت  محترم  اعضای  همت  به  که  آموزشی  کارگاه های  از  سری  این 
علمی دانشگاه  دکتر اصغر آقایی و نیز سرکار خانم دکتر مژگان عارفی 
مدیریت محترم گروه کارشناسی ارشد روانشناسی برگزار گردیده بود که 
مورد استقبال گسترده و ویژه  مدعوین قرار گرفت و در پایان با اعطای 

گواهی های حضور در جلسات به افراد شرکت کننده پایان پذیرفت.



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و هفتم 
آذر ماه 1393

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و هفتم 
 آذر ماه 1393
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همزمان با تمامی واحد هاى دانشگاهی کشور :

برگزارى بخش کتبی مسابقات قرآن و عترت در 
واحد اصفهان)خوراسگان(

در راستاى توسعه همکارى ها صورت گرفت:

دیدار رئیس شوراي همکاري 
اقتصادي ایران و آفریقا شعبه 
اصفهان با سفیر جدید کنیا در 

تهران 

استقبال گسترده دانشجویان از 
سمینار یک روزه مهارت هاى 

انتخــاب همــسر  

رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
های  واحد  تمامی  با  همزمان 
کتبی  بخش  کشور  دانشگاهی 
مسابقات  دوره  بیستمین 
قریب  حضور  با  عترت  و  قرآن 
استادان،  از  نفر   7000 به 
واحد  در  دانشجویان  و  کارکنان 
برگزار  اصفهان)خوراسگان( 

شد.

قرآن  کانون  مسئول  ولی  محمدرضا 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عترت  و 
خبر  این  اعالم  با  اصفهان)خوراسگان( 
مسابقات  دوره  بیستمین  امسال  افزود: 
کتبی،  بخش  چهار  در  عترت  و  قرآن 
با  همزمان  هنری  پژوهشی،  شفاهی، 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  کشور  سراسر 

واحد اصفهان برگزار شد. 

نتایج  آینده  ی  هفته  دو  حدود  و  شد 
پژوهشکده ی  تسنیم،  سایت  طریق  از 
قرآن و عترت به نشانی tasnim.ir بر 
اساس شماره داوطلبی شرکت کنندگان 

اعالم خواهد شد. 
دانشگاه  عترت  و  قرآن  کانون  مسئول 
اضافه  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد 
به  مرحله  دو  در  مسابقات  جوایز  کرد: 
برگزیدگان تقدیم خواهد شد. در مرحله 
ما  است  واحدی  مرحله ی  که  اول  ی 

وی افزود: در بخش کتبی این مسابقات 
قرآن،  انگلیسی  ترجمه  موضوعات  در 
احکام برادران، احکام خواهران، زندگانی 
پیامبر )ص(، ترجمه فارسی قرآن کریم، 
شرکت  البالغه  نهج  موضوعی  شرح  و 
کنندگان به رقابت با یکدیگر پرداختند.

ولی اظهار کرد: در این مسابقات اساتید 
در چهار رشته ی تخصصی ترجمه ی 
چهارده  زندگانی  انگلیسی،  به  قرآن 
موضوعی  شرح  قرآن،  تفسیر  معصوم، 

نهج البالغه شرکت کرده بودند.
دانشگاه  عترت  و  قرآن  کانون  مسئول 
آزاد اسالمی واحد اصفهان همچنین از 
مسابقات  این  شفاهی  بخش  برگزاری 
کرد:  عنوان  و  خبرداد  آتی  روزهای  در 
رشته های  در  مسابقات  بخش شفاهی 
کل  حفظ  جز،  حفظ10  جز،   5 حفظ 
قرآن، ترتیل، تحقیق و اذان طی 10 روز 

آینده برگزار خواهد شد. 
وی در مورد زمان اعالم نتایج مسابقات 
به  تنظیم  از  پس  ها  پاسخنامه  گفت: 
خواهد  ارسال  دانشگاه  مرکزی  سازمان 

به نفرات اول تا پنجم هر یک از رشته 
ها به ترتیب رتبه اول 200 هزار تومان 
های  رتبه  و  هزارتومان  دوم 1۸0  رتبه 
پنجم هر یک 150 هزارتومان  تا  سوم 
در  و  گرفت  خواهد  تعلق  نقدی  هدیه 
مرحله ی دوم که بخش کشوری است 
طرح  اختتامیه  مراسم  در  نفیسی  جوایز 
به نفرات برگزیده کشوری تعلق خواهد 

گرفت.

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ در راستای توسعه همکاری 
و  ایران  اقتصادی  همکاری  شورای  رئیس  جانبه  دو  های 
در  کنیا  جمهوری  جدید  سفیر  با  اصفهان  شعبه  ـ  آفریقا 

تهران دیدار کرد.
 

در این دیدار که به دعوت سفارت جمهوری کنیا در تهران همزمان با 
روز ملي کنیا برگزار گردید، هیات اعزامی دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اصفهان )خوراسگان( با حضور محمدحامد کیانی مشاور رئیس واحد در 
امور بین الملل و رئیس شوراي همکاري اقتصادي ایران و آفریقا شعبه 
اصفهان، ضمن مالقات با سفیر جدید جمهوری کنیا، به تشریح نتایج 
5 نوبت سفر جانشین سفیر و کنسول هاي اقتصادي و مهاجرتي کشور 
متبوع وی به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( پرداخت.

در این نشست همچنین در خصوص تاسیس کلینیک دندانپزشکي از 
و  نایروبی  در  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سوی 
تبادل استاد و دانشجو و توسعه فعالیت های حوزه توریسم مذاکراتی 

صورت گرفت.

از  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  اعزامی  هیات 
سفیر جمهوری کنیا خانم رقیه احمد سوبو جهت بازدید از دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( رسمًا دعوت بعمل آورد. 

سمینار  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط   
همت  به  همسر  انتخاب  های  مهارت  روزه  یک 
فرهنگ  دفتر  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
روانشناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده  اسالمی 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(  دانشگاه 

برگزار شد.

در این سمینار یک روزه که با استقبال گسترده دانشجویان 
خانه  موسسه  رئیس  شیری  علیرضا  دکتر  گردید،  برگزار 
سبک  تبیین  ضمن  تهران  دانشگاه  مدرس  و  توانگری 
زندگی دانشجویی، اهم موضوعاتی را که در انتخاب همسر 

باید مد نظر جوانان باشد تشریح کرد.

ضمن  همسر  انتخاب  های  شیوه  درباره  ادامه  در  شیری 
به  رسیدن  در  ازدواج  گانه  های شش  بلوغ  دانستن  مهم 
خارج  مطالعه  همچنین  و  مشترک  زندگی  طول  در  تفاهم 
عمومی  امور  فراگیری  و  دوم  زبان  درس،آموزش  از 
برای  را  زمان  از  استفاده  به  کامل  اهتمام  و  حسابداری 
با  جلسه  پایان  در  و  دانست  مهم  دانشجویان  موفقیت 

پرسش و پاسخ به اتمام رسید.   

برگزارى دومین همایش جامع علمی کاربردى دندانپزشکی استان اصفهان 
در واحد اصفهان)خوراسگان(

هفته  مناسبت  به  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
ورزشی  فرهنگی  سازمان  همکاری  با  و  پژوهش 
توسط  ای  روزه  یک  سمینار  اصفهان  شهرداری 
دانشکده علوم ورزشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.

علوم  دانشکده  رییس  شریفی  غالمرضا  دکتر  سمینار،  این  در 
ضمن  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ورزشی 
سخنانی با اشاره به تاریخچه شکل گیری واحد خوراسگان در سال 
1366 و تاسیس گروه تربیت بدنی در همان سال گفت: از همان 
از بهترین و مجرب ترین استادان در  ابتدا تالش بر این بود که 

گروه آموزشی تربیت بدنی استفاده شود.
شریفی افزود: در سال 1372 اولین ورودی کارشناسی رشته تربیت 
بدنی با پذیرش 12 دانشجو راه اندازی شد و در سال 13۸3 اولین 
ورودی کارشناسی ارشد را داشتیم، 35هزار متر مربع زمین ورزشی 
وجود دارد که همچنان در حال توسعه فضاهای ورزشی دانشگاه 

هستیم.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ورزشی  علوم  دانشکده  رییس 
اصفهان)خوراسگان( اظهار کرد: افتخار می کنیم که دکتر مهدی 
 1100 با  حاضر  حال  در  و  هستند  گروه  استادان  از  زاده  نمازی 
دانشجو از فعال ترین دانشکده های علوم ورزشی کشور هستیم 

بدنی  تربیت  تمام گرایشات  در  برگزاری دوره دکتری  امکان  و 
را داریم. 

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی  دکتر  این سمینار  در 
اصفهان)خوراسگان( به جهت کسب مدال طالی  مدیریت کیفیت 
جهانی 2014 توسط دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( 

پاریس 2014، مورد تشویق حاضرین قرارگرفت. 
فروغی در سخنانی ابراز کرد: در دانشگاهها بیشتر به بحث تعلیم 
پرداخته اند، حال آنکه برنامه های آموزشی دانشگاه باید برپایه 
را  تربیت  مقوله  اسالمی  دانشگاههای  در  باشد،  تربیت  و  تعلیم 
بسیار اهمیت می دهند و در تربیت بدنی به مقوله تربیت  توجه 

بسیار شده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( افزود: در 

انسانهای  داشتن  با  را  زندگی سالم  اجتماعی مسیر یک  تربیت 
بدنی  تربیت  در  موضوع  این  و  اند  داده  قرار  توجه  مورد  سالم 

بخوبی مشهود است. 
متقیان  موالی  و  است  نهفته  ورزش  در  تربیت  گفت:  فروغی 
مردم«،  به  »کمک  »ترحم«،  السالم،  علیه  علی  حضرت 
ورزش  در  شرایط  و  اند  داده  قرار  تأکید  مورد  را  »جوانمردی« 

جوری است که همه این صفات یکجا در ورزش وجود دارد.
در این سمینار استادان برجسته ایران در حوزه  علوم ورزش دکتر  
عباسعلی گایینی، دکتر محمد احسانی، دکتر حجت ا...  نیکبخت 

و دکتر مهدی نمازی زاده شرکت داشتند.   

به مناسبت هفته پژوهش:
سمینار یک روزه علوم ورزشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

ایام  مناسبت  به  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
اباعبداهلل  اربعین سید و ساالر شهیدان حضرت 
فرهنگی  علمی  سمینار  السالم،  علیه  الحسین 
حماسه حسینی ـ تعالی انسانی در دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.

در این برنامه که به همت معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر 
فرهنگ اسالمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و گروه 
دکتر  گردید،  برگزار  دانشگاه،  فرهنگی  مدیریت  آموزشی 
های  ویژگی  از  ای  گوشه  برشمردن  ضمن  امامی  دوازده 
امام  حضرت  متعالی  جایگاه  دلیل  سیدالشهدا)ع(  حضرت 
حسین )ع( را حسن خلق و بلند همتی آن امام)ع(دانست.  

برگزارى سمینار علمی فرهنگی 
حماسه حسینی ـ تعالی انسانی 

همایش  دومین  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
استان  دندانپزشکی  کاربردی  ـ  علمی  جامع 
اصفهان با حضور استادان برجسته این رشته در 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

آغاز به کار نمود.

در آئین افتتاحیه این همایش احمدعلی فروغی رئیس دانشگاه 
با تأکید بر ضرورت  آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
دانشگاههای  توسعه  و  عالی  آموزش  نظام درسی  در  تحول 
کارآفرین گفت: اقتصاد دانان می گویند تکنولوژی، مدیریت 
انسانی  نیروی  تربیت  و  دانش  انتقال  سازماندهی،  و  قوی 
کارآمد می تواند هر کشوری را نجات دهد ولی عامل اصلی 

نظامهای اموزشی هستند. 
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان افزود: 
دانشگاه ها با ابداعات واختراعات خود و تأمین نیازهای مردم 
می توانند کشور را به جلو ببرند و بر همین اساس دانشگاه 
وظیفه  کنند،  تربیت  کارآمد  و  انسانی خالق  نیروی  باید  ها 

آموزش و پرورش و دانشگاه ها تامین نیروی انسانی است.
مدیریت  که  بود  این  بر  تصور  درقدیم  کرد:  اظهار  فروغی 
جنبه وراثتی دارد، ولی واقعیت آن است که این تصور غلط 
این  و  بگیرد  تصمیم  دیگران  برای  بتواند  باید  مدیر  است، 
تربیت  زحمت  و  است  مهارت  و  دانش  یک  امروزه  توانایی 
مدیر بر عهده آموزش عالی است و ما بعنوان کسانی که در 
دانشگاه خدمت می کنیم باید بدانیم که مهمترین عامل برای 

پیشرفت مملکت هستیم.
آزاد  دانشگاه  دندانپزشکی  دانشکده  رئیس  آذربایجانی  سعید 
همایش  این  رئیس  و  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان در ارائه گزارشی از 

فعالیت های دانشکده دندانپزشکی واحد اصفهان)خوراسگان( 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دندانپزشکی  دانشکده  گفت: 
است  ها  دانشکده  ترین  پیشرفته  جزو  اصفهان)خوراسگان( 
مرکز   3 اکنون  هم  و  است  تخصصی  بخش   9 دارای  که 

تحقیقات جدید را در دست راه اندازی داریم. 
واحد  دندانپزشکی  دانشکده  دانشجویان  افزود:  آذربایجانی 
اصفهان)خوراسگان( هم در دوره پایه و هم در بورد تخصصی 
جزو برترین دانشجویان کشور هستند و این دانشکده جزو 10 

دانشکده برتر کشور می باشد.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دندانپزشکی  دانشکده  رئیس 
دانشکده   60 اکنون  هم  کرد:  اظهار  اصفهان)خوراسگان( 
دندانپزشکی در کشور وجود دارد که بعضی از آنها 30 و یا 
40 سال سابقه دارند و پیشرفت در رشته دندانپزشکی بسیار 
سریع است و اگر کسی خود را با آخرین پیشرفت ها انطباق 

ندهد از عرصه رقابت های علمی عقب می ماند.
باشد  بروز  باید  اطالعات  کسب  اینکه  بیان  با  آذربایجانی 
این  گفت:  دارند  اساسی  نقش  امر  این  در  ها  دانشگاه  و 
همایش یکی از همایش های علمی و بسیار مهم در رشته 
دندانپزشکی است و در این همایش 30 سخنرانی علمی و 
20 کارگاه عملی برگزار خواهد شد که عناوین آن در انجمن 
ماهیانه  بتوانیم  امیدواریم  و  شده  تهیه  ایران  دندانپزشکی 
سمپوزیوم های علمی از این دست داشته باشیم و در این جا 
الزم است از همه کسانی که ما را در برگزاری این همایش 

یاری دادند تشکر نمایم.
کاربردی  ـ  علمی  جامع  همایش  است  گفتن  شایان 
دندانپزشکی استان اصفهان با همکاری انجمن دندانپزشکی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  و   )ICOI( اصفهان  شعبه  ایران 
المللی  بین  تاالر  ماه 93 در  آذر  تا 2۸  اصفهان)خوراسگان( 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امیرکبیر 

ادامه خواهد داشت.   



 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و هفتم 
آذر ماه 1393

 نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان( 
 دوره جدید 
 شماره  بیست و هفتم 
 آذر ماه 1393
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در پانزدهمين نمايشگاه هفته پژوهش رخ داد: 

بازديد و  تمجيد دكتر ميرزاده از دستاوردهاى مراكز رشد فناورى واحد اصفهان)خوراسگان(

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان:

جایگاه واحد اصفهان)خوراسگان( در خدمت به دانشجویان شاهد و ایثارگر کم نظیر است

روابط عمومى و اطالع رس�انى؛ دس�تاوردهاى مراكز 
رشد فناورى در بخش فن بازار پانزدهمين نمايشگاه 
ملى هفته پژوهش و فناورى همزمان با هفته پژوهش 
و فناورى مورد بازديد و تمجيد دكتر حميد ميرزاده 

رياست عالى دانشگاه آزاد اسالمى قرار گرفت. 

در پانزدهمین نمایش��گاه پژوهش و فن��اوری که با حضور 
وزرای  علوم، آموزش و پرورش، کش��ور و معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی در محل دایمی نمایشگاه بین 
المللی تهران افتتاح شد، 003 غرفه در غالب 091 شرکت 

دان��ش بنیان و فناور در فض��ای  0072 متر مربع فن بازار 
حضور داشتند. 

در این نمایش��گاه محصوالت فناوری مراکز رش��د دانشگاه 
آزاد اس��المی واح��د اصفهان)خوراس��گان( در حوزه های 
مختلف علوم ارائه گردید؛ دس��تگاه RCP، دستگاه تغذیه 
هوش��مند گلخانه، موتور رلکتانس دو اس��تارتره، دستگاه 
پیش ساخته تصفیه فاضالب، نرم افزار ساخت وب سایت، 
نرم افزار مدیریت پرستاری، س��امانه ساینا، پانسمان الرو، 
دمنوش ه��ای گیاهی، نان��و رس، بذور هیبرید، دس��تگاه 
تعیین زمان آبیاری، شیرینی جات پروتئینه فراسودمند از 

جمله دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه بود. 

دکتر حمید میرزاده ریاست دانشگاه آزاد اسالمي با حضور 
در غرفه مراکز رش��د فناوری دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( ضمن اختصاص زمانی نسبتاً طوالنی، 
از دس��تاوردهای ارائه شده در این غرفه بطور دقیق بازدید 
و اقدامات صورت گرفته در واحد اصفهان)خوراس��گان( را 

ستودنی و قابل تمجید دانست.
در ای��ن بازدید که دکتر ابراهیم واش��قاني فراهاني معاون 
پژوهش و فناوري، دکتر مرتضي احس��اني معاون اجرایي، 
دکتر س��عید کاردار معاون دانشجویي، دکتر مجتبي علوي 
فاض��ل معاون س��نجش و پذیرش، دکتر حس��ین غریبي 
مع��اون آموزش��ي، حجت االس��الم علي عس��گري معاون 

پارلماني ، دکتر فریدون رهنماي رودپش��تي معاون برنامه 
ری��زي و جمع��ي از رؤس��اي واحدهاي دانش��گاهي دکتر 
میرزاده را همراهي مي کردند  دستاوردهای فناوری مراکز 
رشد دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( با 
اس��تقبال و تمجید ریاس��ت دانش��گاه و هیات همراه قرار 

گرفت. 
ش��ایان گفتن است در جریان بازدید هیات رئیسه دانشگاه 
آزاد اسالمی از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری از سامانه 

فن بازار دانشگاه آزاد اسالمی رونمایی شد.

روابط عمومى و اطالع رس�انى؛ جلس�ه س�تاد ش�اهد 
واح�د  اس�المى  آزاد  دانش�گاه  ايثارگ�ران  ام�ور  و 
اصفهان)خوراسگان( با حضور مديركل و معاونين بنياد 
ش�هيد و امور ايثارگران استان اصفهان و اعضاى هيأت 

رئيسه اين واحد دانشگاهى برگزار شد.

در این جلس��ه دکتر فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( با بیان اینکه خدمت به فرزندان شاهد و 
ایثارگر باعث افتخار برای کشور است گفت: تصور آنکه خانواده 
ه��ای ایثارگران چه رنج و مش��قتی را برای اس��الم و دفاع از 
انقالب و میهن اس��المی مان تحمل کرده اند بس��یار س��خت 
اس��ت، اگر زحمات ایثارگران نب��ود امروز ما هم اینجا نبودیم، 

همه ما مدیون فداکاریهای ایثارگران هستیم.
دکت��ر فروغ��ی در اهمیت حف��ظ و مستندس��ازی خاطرات 
ایثارگران در دوران دفاع مق��دس ابراز کرد: اگر خاطرات این 
عزیزان مس��تند س��ازی نش��ود آیندگان از ژرفای ایثارگری و 
ف��داکاری این عزی��زان باخبر نخواهند ش��د، موضوع توجه به 
فرزندان ایثارگران و ش��هدا تغذیه تاریخ آینده اس��الم اس��ت، 
زی��را این عزیزان از هم��ه چیز خود و باالتر از آن از جان خود 

گذشتند.
دبیر هیأت امنای دانش��گاه آزاد اسالمی استان اصفهان افزود: 
در این دانش��گاه فرزندان شاهد و ایثارگر در اکثر برنامه هایی 

که برای این عزیزان برگزار می شود حضور چشم گیر دارند و 
بیانات خود را ابراز می کنند، دغدغه ما در دانش��گاه پیشرفت 
تحصیلی دانشجویان ش��اهد و ایثارگر است و درصدد هستیم 
که در ح��وزه آموزش برنامه های خوبی را برای دانش��جویان 
ش��اهد و ایثارگر داشته باش��یم و آروزی همه ما آن است که 
بتوانیم خدمتی به همه دانشجویان عزیز ایثارگر و شاهد ارائه 

دهیم.
در این جلس��ه مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان 
اصفهان نیز با تقدیر از دکتر فروغی و هیأت رئیس��ه دانش��گاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( گفت: در این دانشگاه 
حقیقتاً خدمات خاص و ارزنده ای به فرزندان ش��اهد وایثارگر 
ارائه شده است و جایگاه واحد خوراسگان در میان دانشگاههای 
غیر دولتی اس��تان اصفهان در خدمت به دانش��جویان فرزند 

شاهد و ایثارگر از جایگاه خاصی برخوردار است .
دکت��ر نافی��ان در تبیین جای��گاه ایثارگران اف��زود: در میان 
ایثارگ��ران دوران دف��اع مق��دس، آزادگان از جای��گاه خاصی 
برخوردارن��د ، 09 درص��د آزادگان اس��تان اصفهان یک یا دو 
بار مجروح ش��ده اند ، دوران اس��ارت برای آزادگان ما دوران 
س��ختی بود، در حالی که آزادگان برای دوره اسارت آموزشی 
ندیده بودند، اما آزادگان با رش��ادت های خود الگویی را برای 
عرصه دفاع مقدس ساختند که قباًل و پیش از آن چنین سابقه 
ای نداش��ته ایم، در اینجا ج��ا دارد از همه ایثارگران باالخص 

آزادگان تشکر کنیم .
در ادامه این نشس��ت قریش��ی معاون فرهنگی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران اس��تان اصفهان در سخنانی عنوان کرد: محیط 
دانش��گاه باید به گونه ای باش��د که دانش��جوی فرزند شاهد 
و ایثارگ��ر عالوه بر رش��د در عرصه علم��ی و دانش بتواند در 
مباحث اجتماع��ی و کارآفرینی نیز نمو و تعالی یابد و در این 
میان توجه به نیازهای عاطفی و شخصیتی دانشجویان ایثارگر 
و ش��اهد با اس��تفاده از مش��اوره های اس��تادان فن در ارتقاء 
روحیات عزیزان دانش��جوی ایثارگر و ش��اهد بسیار تاثیرگذار 

است.
همچنین جوکاران دیگر معاون بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
استان اصفهان با این توضیح که یک هشتم دانشجویان شاهد 
و ایثارگر اس��تان در واحد اصفهان)خوراس��گان( تحصیل می 
کنند ابراز نمود: برگزاری نشست های مشترک با دانشجویان 
شاهد و ایثارگر حتی المقدور در هر نیمسال یک جلسه بسیار 

مفید می تواند باشد.
وی در آم��اری اعالم داش��ت: در واحد اصفه��ان بیش از 21 
درصد  دانش��جویان ایثارگر ممتاز هس��تند و در سطح استان 
021 نفر از دانش��جویان ایثارگر در مرتبه تخصص مشغول به 
تحصیل هس��تند که به تنهایی 06 نف��ر آنها یعنی 05 درصد 
این تعداد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 

مشغول به تحصیل می باشند.

در ابتدای این جلس��ه علی باقری مدیر امور شاهد و ایثارگران 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( طی گزارشی 
اعالم کرد: در حال حاضر 0322 دانش��جوی ش��اهد و ایثارگر 
در ای��ن واحد دانش��گاه به تحصیل مش��غولند که از این میان 
596 نفر در مقطع کارشناس��ی پیوس��ته، 621 نفر در مقطع 
کارشناسی ناپیوس��ته، 2321 نفر در دوره کارشناسی ارشد و 

771 نفر در دوره دکتری می باشند. 
باقری افزود: در ورودی س��ال جدید تحصیلی 356 دانشجوی 
ش��اهد و ایثارگر ثبت نام ش��ده اند و با توجه به برنامه ریزی 
ص��ورت گرفته در بهمن ماه اردوی زیارتی مش��هد مقدس را 
برای 001 نفر از دانش��جویان ش��اهد و ایثارگ��ر برنامه ریزی 

کرده ایم.
آغازین برنامه این جلس��ه قرائت خاطرات منتش��ر شده آزاده 
س��رافراز محمود محس��نی از کارکنان دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراس��گان( بود که در ش��ماره بیست و سوم 
نش��ریه نسیم دانشگاه چاپ شده و توسط اصغر عالمیان مدیر 
رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی دانش��گاه ارائ��ه گردید که با 

استقبال حاضرین مواجه گردید.
در پایان این جلسه به رسم قدردانی لوح زیبایی از طرف بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان اصفهان به دکتر فروغی ریاست 
واح��د اصفهان)خوراس��گان( ب��ه نمایندگی از هیأت رئیس��ه 

دانشگاه تقدیم شد.

www.yourwebsiteaddress.com

استقبال دانشجویان خوابگاهی 
 از برنامه حضور در سینما و تماشاى فیلم هاى روى پرده

ب��ا ابت��کار دفت��ر رواب��ط عمومی و 
اط��الع رس��انی و هم��کاری ح��وزه 
معاون��ت دانش��جویی و مدیری��ت 
سینما فرهنگیان اصفهان، وابسته 
به س��ازمان آموزش و پرورش، با برنامه ریزی 
صورت گرفته، دانشجویان ساکن خوابگاههای 
واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  دانش��جویی 
اصفهان)خوراس��گان( با هزینه نیم بهاء و ایاب 
و ذه��اب رایگان جهت تماش��ای فیلم های روی 
پ��رده بص��ورت هفتگ��ی و در قال��ب گروههای 

100 نفره به این سینما اعزام می شوند.

ب��ر اس��اس این گ��زارش دانش��جویان خواهر س��اکن 
خوابگاههای دانش��جویی این واحد دانشگاهی تاکنون 
جهت تماش��ای فیلم های سینمایی آتش بس 2 و شهر 
موشها، در دو هفته پایانی آذرماه در این سینما حضور 

یافتند.
استقبال دانشجویان از برنامه حضور در سینما به حدی 
بوده که عالوه بر دانش��جویان خوابگاهی دانش��جویان 
غیر خوابگاهی و بس��تگان ایشان که در اصفهان ساکن 
هستند با مراجعه به دفتر روابط عمومی و دریافت بن 
های تخفیف بمنظور تماش��ای فیلم ه��ای روی پرده در 

سینما فرهنگیان حضور می یابند.
ای��ن طرح با پیگی��ری دفتر روابط عمومی دانش��گاه در 
قالب تش��کل های دانش��جویی، بس��یج دانش��جویی و 

دیگر مجامع دانشجویی در حال انجام است که با توجه 
ب��ه همکاری خوب حوزه معاونت دانش��جویی و س��ینما 
فرهنگیان با اس��تقبال خوب دانش��جویان مواجه شده 

است.
شایان گفتن اس��ت دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی 
دانش��گاه بمنظ��ور رفاه ح��ال دانش��جویان، ب��ا انعقاد 
تفاهم نامه های مش��ترک با س��ینماها، مراکز تفریحی 
ش��هر، مراکز ورزش��ی، رس��توران ها و مراکز خدمات 
دانش��جویی بن تخفیف این مراکز را ب��ا تخفیف 25 تا 
100 درصد)رای��گان( می��ان دانش��جویان توزی��ع می 

نماید.  

فرهنگ و هنر
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ن��س�ی��م ت�����������������ا ن��س��ی��م یادگ���ارینسیم خبر

نسیم ات نسیمنسیم ات نسیم

اولین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال دانشگاه های آزاد کشور 136۸

اهدای3 تخته تابلو فرش دستباف به عتبات عالیات در عراق توسط محمدرضا مهرابی دانشجوی کارشناسی ارشد

نشست پرسش و پاسخ هیئت رئیسه با دانشجویان دوره دکتری

برگزاری ششمین همایش ایدز

دیدار با علیرضا مختاری قهرمان مسابقات پارا آسیایی اینچئون

کارکنان زحمتکش اداره تدارکات -پذیرایی در مهمانسرای دانشگاهگرامیداشت روز دانشجو13۸4

نهمین دوره یادواره شهدای دانشجو آذر ماه 13۸4 افتتاح ویال های چادگان 93/5/27 نشست روز جهانی معلوالن
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نمایشگاه پژوهش وفناورى اصفهان

استان  وفناوری  پژوهش  دستاوردهای  نمایشگاه 
مرکز  دانشگاه،   50 به  قریب  حضور  با  اصفهان 
تحقیقاتی، مؤسسه و نهاد دولتی و خصوصی در قالب 
69 غرفه و در 3500 مترمربع فضای نمایشگاهی، 
1۸ آذرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی استان اصفهان آغاز به کار نمود.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، استاندار اصفهان 
به اتفاق رئیس شورای سیاستگذاری سما استان و 
دبیر شورای سیاستگذاری سما استان با حضور در 
غرفه معاونت های سما استان اصفهان، از خدمات 
و تالش های بی بدیل پژوهشگران و محققان این 

مجموعه عظیم علمی تجلیل کرد.
فرهنگ  ترویج  هدف  با  که  نمایشگاه  این  در 

پژوهش، تشویق پژوهشگران، شناسایی یافته های 
فناوران  پژوهش،  بین  ارتباط  برقراری  پژوهشی، 
ها  ایده  سازی  تجاری  و  اجرایی  های  دستگاه  و 
خدمات  و  اختراعات  دستاوردها،  شود،  می  برگزار 
معاونت  ومدارس  ای  حرفه  فنی  های  آموزشکده 
های سما اصفهان )خوراسگان(، خمینی شهر، نجف 
آباد، مبارکه، شهرضا به نمایش گذاشته شده است.

تمام ذرات را به تکاپو فرا می  خوانی. قدم هایت آماده رفتنند. گستره خاک، چه تند 
تو. سرک  مقابل قدم های مشتاق  راه ها کوتاهند در  زیر گام هایت می  دود. چقدر 
می کشی به آینده نزدیک خویش. حس می کنی بزرگ شده  ای؛ آنقدر بزرگی که 
دیگر کره زمین با همه عظمت و بزرگی ش، زیر قدم های تو کوچک است. جهان با 
تو حرف می  زند. تمام دریچه  ها، رو به ذهن روشن تو باز می  شوند .هستی، نگاه 

ژرف تو را می  طلبد؛ تو را که دانشجویی و جویای دانش و معرفت.
نام تو را امروز برسردر شکوه و اقتدار کشور حک کرده  اند. کدام عرصه از طنین 
گام های اندیشه  ات تهی مانده است .تو آمده  ای تا دست های نادانی شهر را بگیری 
و آرام از کوره راه  های جهل و ناتوانی، به سر منزل سعادت و آبادانی برسانی. ویرانه 
 های شهر، سرسبزی دستان تو را به تمنا نشسته  اند، فصل، فصل توست. تو، تجربه  
های دیروز را به تالش های فردا پیوند می زنی تا آینده  ای بسازی لبریز از روزهای 

تازه؛ رو به زیباترین و خوشبخت  ترین منظره  های زندگی.
تو از تبار بهاری. در تنت هزار جوانه به رویش نشسته  اند، هزار جویبار در اندیشه 
 ات جریان گرفته است. تو با زبان قلم آشنایی. تو با واژه  ها، به گل چینِی حقیقت 
می  روی. دست در دست کلمات، پا به پای پرسش ها، کوچه گرد ناشناخته عالم 
می شوی. گاهی در قعرزمین، گاهی در کهکشان. امروز روز توست. سرزمین علم و 
آزادگی، صالبت قدم هایت را می  طلبد. امروز روز توست. »دانشجو« در تاریک خانه 

 های میهن، فانوس دانایی بیاویز.

دومین کارگاه آموزشی مدیران ، معاونان آموزشی و معلمان 
ابتدایی با موضوع اختالالت یادگیری و نحوه درمان با آموزش 
آقای مجتبی نیازی متخصص درمان اختالالت یادگیری در 
با   2 سما  ابتدایی  محل  در   93/9/19 مورخ  چهارشنبه  روز 
مرکز  رییس  و  دانشگاه  معاون  مدنیان  آقای  جناب  حضور 

آموزشی و فرهنگی سما اصفهان )خوراسگان(برگزار شد.
از  عبارتند  یادگیری که  اختالل  ایجاد  کارگاه عوامل  این  در 
تولد،2- از  بعد  و  تولد  حین  تولد،  از  درقبل  سر  1- ضربه   :
تغذیه، مطرح شد و  نا صحیح معلم ،4-  ژنتیک،3- تدریس 
قابل توجه  نکته  به شیوه درمان که در روند آن 3  ادامه  در 
الف- نوع اختالل،ب- علت اختالل، ج – شدت اختالل وجود 

دارد که با ید به آن توجه شود، اشاره شد.
انواع اختالل یادگیری عبارت است از: خواندن، نوشتن، 

انشا، ریاضی
علت اختالل: 

جسمی - عاطفی
شدت اختالل: هرچه اختالل سطحی تر درمان راحت تر 

و بر عکس
عواملی که در یادگیری باید مد نظر گرفته شود:

 الف- فضای یادگیری 
ب- زمان آموزش

ج– میزان دشواری دروس، سادگی زبان آموزش، داشتن رابطه 
دوستانه با دانش آموزان.

در ادامه راهکارهای درمان اختالل یادگیری خواندن و نوشتن 
بیان شد.

در این کارگاه 6 کتاب زیر جهت مطالعه و کسب اطالعات بیشتر 
به افراد کارگاه معرفی شد:

1- پرورش استعدادها ملک سیما ابتهاج .
2- تربیت آسیب زا عبدالعظیم کریمی .

3- تقویت حافظه بینایی آزیتا محمود پور.
4- روش های تقویت دقت آزیتا محمود پور.

5-  64 بازی با چوب کبریت.
با  نیازی  مجتبی  توجه  کم  و  فعال  بیش  کودکان  آموزش   -6

مقدمه پرفسور بارکلی.

دومین کارگاه آموزشی مدیران ، معاونان آموزشی ومعلمان

آموزشکده های فنی و حرفه ای سما واحد اصفهان جهت نیمسال دوم 94-93 از کلیه دارندگان دیپلم های دبیرستان و هنرستان 
در رشته های زیر ثبت نام می نماید:

1- علمی و کاربردی حسابداری     زن و مرد
2- تربیت بدنی                            زن و مرد
3- نقشه کشی معماری                 زن و مرد
4- کامپیوتر - نرم افزار                 زن و مرد
5- الکتروتکنیک                           زن و مرد

 
از متقاضیان دعوت می گردد جهت ثبت نام و تکمیل مدارک به آدرس های زیر مراجعه فرمایند:

خواهران: میدان الله ، انتهای خیابان پروین، جنب آتش نشانی، 16 متری شاهد     تماس: 35591240-355903۸7
برادران: شهرک امیریه، خیابان هفتم، جنب حسینیه یزدیها                               تماس: 37۸01652
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میراث معماری صنعتی معاصر ایران

ژپوهش و فناوریسما

معرفی کتاب
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اطالعات  ثبت  اطاق  و  لوازم  مدرنترین  به  مجهز  دستگاههای  شامل 
مجهز به کامپیوتر و زیرنظر آقای مهندس امامی  می باشد.

قسمت آبیاری :
به  چاه  حلقه  دو  دارای  دانشگاه  کشاورزی  تحقیقات  و  آموزش  مرکز 
ظرفیت اسمی 50 لیتر در ثانیه می باشد که اخیرا با توجه به کم آبی ، از 
ظرفیت آن کاسته شده است لذا به جهت ذخیرۀ آب مورد نیاز ، استخری 
 ، آب  ذخیره  بر  عالوه  که  گردید  احداث  مترمکعب   2000 ظرفیت  با 
تولید  پذیرد که ظرفیت  در آن صورت می  نیز  آال  قزل  ماهی  پرورش 
آن تقریبا 10/000 قطعه ماهی می باشد این ماهی تولید شده با قیمت 

مناسب توسط تعاونی دانشگاه در اختیار کارکنان واحد قرار می گیرد.

قسمت علوم دامی ) دامداری ( :

1- آزمایشگاه علوم دامی جهت تشریح 
2- آزمایشگاه مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد

3- آزمایشگاه و دستگاه جوجه کشی
4- استخر پرورش ماهی
5- پرورش گوسفند و بز

6- پرورش گاو
7- پرورش مرغ
۸- زنبور داری

طرحهای انجام شده در سال 1392 :
1- طرح پایان نامه آقای مهندس طبائی

2- طرح پایان نامه آقای مهندس صفری پور
3- طرح پایان نامه آقای مهندس عیدانی

4- طرح سرکارخانم مهندس سرائیان بر روی قوچ 

1- گاوداری آموزشی حذفی
و  است  شیری   – صنعتی  گاوهای  جایگاه  از  غیر  جایگاه  یک  دارای 
مخصوص آموزش بیماریها و تلقیح مصنوعی و تولید مثل می باشد و 

یک کارگر دارد به نامه آقای علی طغیانی

2- گاوداری صنعتی – آموزشی شیری

مرکز  دو  دارای  خوراسگان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
آموزش و تحقیقات کشاورزی است :

کشاورزی  تحقیقات  و  آموزش  مرکز   -1
)شماره 1(

واقع در گورت دارای مساحت 35 جریب ) 3/5 هکتار ( 
که دارای انواع درختان میوه می باشد ضمنا قسمتی از 

این مرکز تحت کشت گیاهان دارویی رفته است. 
برنامه های آینده در مزرعه گورت :

بخش   ، کالس  مانند  ساختمانی  تجهیزات  ساخت   -1
اداری و ....

2- تأمین آب شرب و کشاورزی

کشاورزی  تحقیقات  و  آموزش  2-مرکز 
)شماره 2(

واقع در شرق اصفهان – قلعه نو خاتون آباد به مساحت 
)علوم  دامداری   ، زراعت  قسمت  دارای  که  هکتار   32

دامی( و هوا شناسی می باشد.

کالس مربوط به مرغ تخم گذار:

و  شده  ساخته  امانی  بطور  سوله  زیر  در   1392 سال  در  کالس  یک 
سه  و  است  سعید  اقبال  دکتر  آقای  جناب  اختیار  در  موقت  بطور  فعاًل 
نفر دانشجوی کارشناسی ارشد  در آن مشغول اجرای پایان نامه های 
خود هستند به اسامی آقایان : مهندس چپریدن – مهندس شیرانی – 
مهندس دهقان و دارای 150 قطعه مرغ تخمگذار و خروس می باشند و 

راجع به ژن روی آنها کار می کنند.
 

کالس زنبورداری:

دامی  علوم  دانشجویان  از  دانشجو  گروه   4 الی    3 معادل  ترم  هر  در 
استاد محترم درس و کارشناس  آقای مهندس بهجتیان  زیرنظر جناب 
جناب آقای مهندس حمامی مشغول آموزش می باشند و دارای ظرفیت 
40 کلنی زنبور عسل و تمام احتیاجات آموزش با وسایل آن در قسمت 
کالس آموزش موجود است و ظرفیت تولید آنها در سال 50  الی 100 

کیلوگرم عسل می باشد. 

سالن پرورش مرغ:

با ظرفیت ۸000 قطعه ای است و دارای  بندولس  دارای یک سالن و 
یک قسمت مخصوص انبار و آسیاب و میکسر و   یک سوئیت جهت 

استراحت اساتید و دانشجویان می باشد .

کارهائی که در آینده باید انجام شود:
1- توسعه گاوداری صنعتی – شیری و فری استال کردن بهاربندها

شرح قسمت زراعت :
الف( آموزش ماشین های کشاورزی - این قسمت با دارا 
بودن ماشین های کشاورزی و تجهیزات دیگر مربوطه، 
دکتر  آقایان  نظر  زیر  دانشجویان  آموزش  جهت  به 
آقای مهندس غیور، مشغول  ، دکتر احمدی و  قضاوی 

فعالیت می باشد.
ب( آموزش زراعت – در این قسمت اجرای طرح های 
اختیار  در  امکانات  گرفتن  )قرار  ای  نامه  پایان 
و  زعفران  کشت   ( پژوهشی  های  طرح  دانشجویان(، 

ذرت و ...(  آموزش داده می شود.

راجع  آینده  بینی  پیش  پژوهشی  طرح های 
کشت در مزرعه :

1- دراختیار قرار دادن معادل 20 جریب زمین در اختیار 
آقای مهند س اقتداری با همکاران او جهت تهیه بذورات 

صیفی جات دست اول
2- دراختیار قرار دادن معادل 30 جریب زمین در اختیار 
کشت  طرح  اجرای  جهت  جعفرپور  دکتر  آقای  جناب 

درخت زیتون و کشت درخت انگور 

2- ساخت قسمتی از آغل و بهاربند جهت بزهای سالن موجود
3- ساخت حمام ضدکنه و شستن گوسفندان در هنگام پشم چینی 

4- آبیاری قطره و تحت فشار ) نصب سیستم آن (
5- تامین آب جهت درختان مزرعه گورت

6- احداث یک سیلوی جدید با جنب گوسفند داری

کارکنان مزرعه ) روزمزد ، قراردادی ، رسمی (:

1- قسمت زراعت
آقایان اسماعیل اخالقی ، حسین رستمی ، علی ایرانی، لطیفی

2- قسمت گوسفند داری
آقایان مهدی ترابی، بهرامی

3- گاوداری آموزشی
آقای علی طغیانی

4- گاوداری صنعتی – آموزشی شیری
آقایان مهندس شاهزیدی ، اصغر اعتباریان، علی ترابی، حسین شیخی، 

محمد ایرانی ، رضا اکبری، حسن اعتباریان ، قادری ، احمدیان 

اهم فعالیتهاى سال 1392 :
قسمت هواشناسی:

2- مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزى 

معــرفی فعــالیت ها و دستاوردهـــــاى حــوزه ادارى و مالی دانشگاه

بخش هفتم :

اداری و مالیاداری و مالی

سه ماهه اول 1392

سه ماهه اول 1392

سه ماهه دوم 1392

سه ماهه سوم 1392

سه ماهه چهارم 1392

سه ماهه دوم 1392
سه ماهه سوم 1392
سه ماهه چهارم 1392

نرگوساله

ذرت علوفه ای
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روز دانشجو گرامی باد

در کوچه پس کوچه های شهر صدایی غریب، نفسی سوزان 
اما فضایی آشنا هست، این آشنایی آمیخته شد با حزنی جانکاه 
تمامی  و  در آغوش خود گرفته  را  دلها و جسمها  که سردی 
شورها را با شعور همراه کرده تا هم صدا با ناله های مادری 
قد خمیده و هم قدم با خواهری رنگ پریده با جسمی غبارآلود 
به سوی حرمینی که خدا تمام هستی خود را فدای آنها کرده 

رهسپار شوند ...
نقطه ای از عالم که نماد آن دو عدد پرچم سرخ و دو گنبد 
طالیی است، یک طرف آن جنت االرباب و طرفی دیگر جنت 

العباس )ع(است ...

که  سارباِن مسیری  زینب )س(؛  بار  این  کاروان  قافله ساالر 
روح و جسم ها در یک زمان و مکان گرد هم آمدند و متحد 
شدند تا از هر نقطه کره خاکی به سمت بین الحرمین رهسپار 
لبیک  شعار  ای  سلیقه  و  و جسم  و سن  زبان  هر  با  و  شوند 
یاحسین )ع( سر دهند، قافله ساالری که همه زوار را به حریم 
بریده  دستان  در  آنها  تک  تک  دستان  و  رسانید  حسین)ع( 

عباس نهاد تا به مقصد بازگرداند.
ام  با  آنان می دانند سختی پیش رو قیاسی  زائرانی که همه 
زینب  حضرت  با  حزن  هم  ندارد،اما  زینب  حضرت  المصائب 
)س( اند ، این زوار آمدند تا زحمت راه به رحمت سختی راه به 

برکت تبدیل شود و به جهانیان ثابت کنند حسین هنوز زنده 
است و در دلها جاویدان ...

عمه جان در راه آمدنت از شام به کربال همه می دانیم احدی 
جز جسم صد چاک بی کفن برادرت حسین)ع( پذیرای شما 
نبود و لیکن از برکت قدوم و دعای شما در این بیابان خوفناک، 
مسیر را به راهی پر از عطوفت و سهولت تبدیل کرده تا مهمان 

شما از نعمت های خداوند باشیم.
برهه  هر  در  ما  دهید؛  فرا  گوش  عالم  همه  اینکه  آخر  کالم 
زمانی با هر سختی و مشکل با حضرت زینب کبری)س( هم 

... میالاَ ااَیُت ااِّل جاَ ا راَ نواییم و می خوانیم ماَ

ز چشم اندا

روایت زنده از آیین اربعین حسینی

نویسنده و عکاس:
احسان امیرخانی

توسعه تحصیالت تکمیلی مانع خروج سرمایه هاى مادى و انسانی از کشور است
با اشاره به سیاست های علم و فناوری  رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری افزود: برای شتاب رشد علمی در 

کشور راهی جز توسعه تحصیالت تکمیلی وجود ندارد.
به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، 
که  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیسه  هیات  جلسه  در  میرزاده  حمید  دکتر 
با اشاره به ویژگی های خاص  صبح امروز در واحد کرج برگزار شد، 
این واحد گفت: مجاورت واحد کرج با صنایع مختلفی که در این استان 
وجود دارد، موقعیت بینظیری را برای این واحد به وجود آورده تا بتواند 
تاثیر خود را در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این استان و حتی 

کشور افزایش دهد.
دکتر میرزاده افزود: تعداد اعضای هیأت علمی، دانشجویان و فضای 
47 هکتاری منسجم این واحد، زمینه را برای توسعه این واحد و تبدیل 

شدن آن به واحد جامع سه ستاره فراهم کرده است.
پاسخ دکتر میرزاده به منتقدان توسعه تحصیالت تکمیلی در دانشگاه 

آزاد اسالمی
در  را  تکمیلی  تحصیالت  توسعه  افراد  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه آزاد اسالمی مورد نقد قرار می دهند، گفت: تمامی برنامه های 
تکمیلی  تحصیالت  توسعه  مانند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  شده  اجرا 
طبق اسناد باالدستی، برنامه پنج ساله، برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد 

اسالمی که در سال ۸9 به تصویب هیأت امنا رسیده، به اجرا در می 
آید و افرادی که این برنامه ها را مورد نقد قرار می دهند، به نظر می 

رسد از اطالعات کافی برخوردار نیستند.
مقام  سوی  از  ابالغی  فناوری  و  علم  های  سیاست  به  اشاره  با  وی 
معظم رهبری افزود: برای شتاب رشد علمی در کشور راهی جز توسعه 
توجه  موضوع  این  به  باید  همچنین  ندارد،  وجود  تکمیلی  تحصیالت 
شود که توسعه تحصیالت تکمیلی مانع از خروج سرمایه های مادی 

و انسانی از کشور است.
به  ورود  متقاضیان  درباره  آماری  ارائه  به  ادامه  در  میرزاده  دکتر 
نفر  340هزار   ،  93 سال  در  گفت:  و  پرداخت  تکمیلی  تحصیالت 
توسط  ۸درصد  تنها  میان  این  از  که  بودند  دکتری  دوره  متقاضی 
دانشگاههای دولتی و آزاد جذب شده اند. با وجود افزایش ظرفیتی که 
در پذیرش متقاضیان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه آزاد اسالمی به 
وجود آمد اما همچنان نتوانستیم به این تقاضای بزرگ فرهنگی، علمی 

و اجتماعی پاسخ مناسبی بدهیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه خروج هریک از این افراد از 
کشور برای تحصیل، خسارت های بسیاری به اقتصاد کشور وارد می 
چنین  با  نیز  ارشد  کارشناسی  دوره  دوره  مورد  در  داشت:  اظهار  کند، 
این  به  ورود  متقاضی  میلیون  یک  حدود  از  هستیم.  روبرو  وضعیتی 
دوره، تنها 26درصد )12درصد توسط دانشگاههای دولتی و 14درصد 

این  به  توانیم  نمی  ما  کردیم.  را جذب  اسالمی(  آزاد  دانشگاه  توسط 
تقاضای بزرگ اجتماعی بی تفاوت باشیم. وضعیت متقاضیان ورود به 
دوره تحصیالت تکمیلی مشابه متقاضیان ورود به دوره کارشناسی و 

کاردانی در ابتدای انقالب است.
آینده  سال   15 تا  حداقل  تکمیلی  تحصیالت  دوره  به  ورود  تقاضای 

پابرجاست
وی با تأکید بر اینکه برآوردها نشان می دهد تا 15 سال آینده همچنان 
دانشگاه  پابرجاست، گفت:  به دوره تحصیالت تکمیلی  تقاضای ورود 
آزاد اسالمی مسئول ایجاد اشتغال نیست. افرادی که نگران آینده کاری 
فارغ التحصیالن فوق لیسانس و دکترای این دانشگاه هستند، بگویند 

برای اشتغال دیپلمه ها تاکنون چه کرده اند؟
دکتر میرزاده افزود: یکی از بهترین راههای اشتغالزایی، توسعه شرکت 
های دانش بنیان است. به همین خاطر در نظر داریم تا پایان سال 96، 
53 مرکز رشد را به 150 مرکز و 419 شرکت دانش بنیان را به ۸00 

شرکت افزایش دهیم.
در  کرج  واحد  دانشجویان  از  30درصد  وجود  همچنین  میرزاده  دکتر 
مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
این یک شاخص بسیار خوب است که تقریبًا یک سوم دانشجویان این 

واحد، در مقاطع تحصیالت تکمیلی در حال تحصیل هستند

برگزاری آئین گرامیداشت روز دانشجو توسط تشکل دانشجویی الغدیر

توزیع فیلم مستند گامهای محزون در دفتر روابط عمومی دانشگاه
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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 

   پذیرش آگهی و تبلیغات:
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
   طراح و صفحه آرا: حسین صفری

 عکس:  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

یک خاطره یک ردس

در یکی از روزهای گرم خرداد ماه سال 1363 در منطقه 
از  صبح  نماز  اقامه  جهت  معمول  طبق  فکه،  عملیاتی 

خواب بیدار شدم.

من جمعی گردان 376 کاتیوشا، گروه 55 توپخانه بودم. 
واحد ما در منطقه ای وسیع از چنگوله در مهران تا بستان 
در خوزستان پراکنده بود و گاهی فاصله توپ ها تا 200 
و  ادوات  تعمیرات  مسئولیت  من  رسید.  می  کیلومتری 
خودروهای گردان را عهده دار بودم آن روز صبح بنا به 

نیاز سریعًا باید به توپ های کاتیوشا سوخت رسانی می 
اقدام  دشمن  مواضع  باران  گلوله  و  تحرک  برای  تا  شد 

کنند.
من داوطلب رساندن تانکر 4000 هزار لیتری بنزین شدم، 
تا ضمن سوخت رسانی، سرکشی و تعمیرات احتمالی را 

نیز انجام دهم.
جالب آنکه هنگام حرکت ، موتور کامیون تانکر سوخت 
روشن نشد! و از ساعت 6 صبح تا 11 موفق به راه اندازی 
آن نشدم و به طور اتفاقی روشن شده به همراه یک سرباز 

حرکت کردیم.
در راه سربازی را که تازه از بیمارستان ترخیص شده بود 
در  کردم.  پیاده  راه  بین  ایستگاه صلواتی  در  کرده  سوار 
راه ناگهان صدای انفجار پیاپی بلند شد ابتدا تصور کردم 

فروند  متوجه شدم 4  اما  است  توپخانه دشمن  شلیک 
هواپیما مشغول بمباران هستند از تانکر به زیر آمده پناه 
گرفتیم پس از رفتن هواپیما ها چون احتمال برگشت 
تانکر 4000 هزار  آنها بود و هدف قرار گرفتن  مجدد 
لیتری هزینه باالیی داشت و همه امیدها را ناامید می 
کرد ، بنابراین تصمیم به بازگشت به مقر گرفتم ولی با 
توجه به آتش گرفتن علفهای بلند منطقه در دو طرف 
از یک متر داشتند و حرارت  جاده که شعله ای بیش 
زیادی ایجاد کرده بودند هر لحظه احتمال آتش گرفتن 
تانکر بود. سرباز کمکی همراه من از نزدیک شدن به 
تانکر واهمه داشت ولی بنابر اصرار من در رکاب ایستاد 
تا اگر تانکر آتش گرفت اطالع دهد.کل منطقه بمباران 

شده بود ، ایستگاه صلواتی بین راه نیز و آن سرباز تازه 
ترخیص ...

نزدیک  و  گذاشتیم  سر  پشت  خطر  همه  با  را  مسیر 
در  تا  ایستاده  ای  تپه  هر  سر  به  افراد   ، رسیدیم  مقر 
صورت انفجار تانکر دود سیاه آن را مشاهده نمایند ولی 
هنگامی که تانکر ما را سالم دیدند، غرق شادی شدند 

و اهلل اکبر تمام منطقه را فرا گرفت.

بخشی از خاطرات ولی ا... طاهری
پدر یکی از دانشجویان عزیز

جهت دریافت کارت تخفیف سینماهای:
سـاحل . قـدس . سپـاهـان 
خـانواده . فـرهنگیان . سوره 
یاسمن شاهین شهر . بهمن کاشان

به دفتر روابط عمومی دانشگاه مراجعه نمایید.


