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مسؤول ستاد اقامه واحد اصفهان)خوراسگان( خبر داد:

اهدای دو تخته تابلو فرش دستبافت توسط 
دانشجوی این واحد به عتبات عاليات در عراق

کسب دو عنوان قهرمانی ارزشمند 

توسط خواهران ورزشکار واحد 

اصفهان)خوراسگان(

کارشناسی  دانشجوی  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
آزاد اسالمی  ارشد رشته روان شناسی ورزشی دانشگاه 
واحد اصفهان)خوراسگان( تابلو فرش هاي دستبافت خود 

را به عتبات عاليات در عراق اهدا کرد.

مسؤول ستاد اقامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با 
افزود: محمدرضا مهرابي دانشجوی کارشناسی ارشد  اعالم این خبر 
رشته روان شناسی در ایام اربعين حسيني با همكاري همسر خود خانم 
جمال نژاد، تابلو فرش های دستباف خود را در آئين پياده روی، با خود 

به کربال برده و به عتبات عاليات اهدا نمودند.

از  تابلو فرش ها  این  شریعتی تصریح کرد:  نخ هاي به کار رفته در 
جنس ابریشم و مرینوس بوده و طرح )و ان یكاد( و )جل جالله( بر 

آن نقش بسته است.
محمدرضا مهرابي نيز در گفتگویی ابراز کرد: از لحظه شروع تا اتمام 
بافت این تابلو فرش ها با وضو و طهارت و با شور و شوق فراوان کار 
بافتن آن ها را انجام دادیم و بافت هر تابلو فرش حدود سه ماه زمان 

برده و ابعاد هر کدام از آنها تقریبا 30 در 40 سانتي متر است.
این دانشجوی شيفته اهل بيت)ع( افزود: تابلو فرش ها را وقف حرم 
رضا)ع(  امام  و  حسين)ع(  امام  ابوالفضل)ع(،  حضرت  علي)ع(،  امام 

نموده ام.
شایان گفتن است: مهرابی در عيد غدیر سال 90  نيز یك تابلو منبت 
با ساقه گندم، به ابعاد دو متر و 20 در یك متر مزین به ذکر صلوات به 
حرم حضرت دانيال نبي)ع( واقع در شهرستان شوش استان خوزستان 

اهدا کرده است.

حجازي عنوان کرد:

مهمترین هدف ما در برگزاری همایش رسوب 
شناسی توسعه جایگاه علوم زمين است

با هدف توسعه همکاریهای آموزشی و پژوهشی صورت گرفت:
بازدید دبير سوم سفارت هندوستان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 

سيد  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
ملي  همایش  نخستين  دبير  حجازي  حسن 
این  افتتاحيه  مراسم  در  ایران  رسوب شناسي 
همایش با بيان اینكه ما از برگزاري این برنامه 
در اصفهان سه هدف را دنبال مي کنيم، افزود: 
مهمترین هدف ما توسعه جایگاه علوم زمين و 
بوده  پایه  علوم  بخش  در  علمي  توليدات  ارائه 

است. 
انسجام  و  ارتباط  برقراري  اظهار کرد:  حجازی 
شناسي  زمين  متخصصان  و  محققان  بين 
سراسر کشور نيز از دیگر اهداف برگزاري این 
و  شناخت  در  مهمي  عامل  که  است  همایش 

ایجاد رابطه جدید بين محققان رسوب شناسي 
و چينه شناسان و زمينه ساز تبادل اطالعات و 

پيشرفت جوانان در این زمينه است. 
دبير نخستين همایش ملي رسوب شناسي ایران 
این همایش حرکت خوبي  برگزاري  داد:  ادامه 
در بخش زمين شناسي کشور بود که اميدوارم 
امروز با این کار آغازگر حرکتي جدید در راستاي 

اعتالي انجمن رسوب شناسي کشور باشيم. 
وي با اشاره به دریافت 100 مقاله در فراخوان 
مقاله   ۵9 تعداد  این  از  گفت:  همایش،  این 
پذیرش شد که 24 مقاله به صورت سخنراني و 

باقي به صورت پوستر ارائه مي شوند.

به  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
آموزشی  های  همکاری  توسعه  منظور 
هند  سفارت  سوم  دبير  پژوهشی،  و 
 CHERAKUNG( چراکونگ زیليانگ
ZELIANG( از دانشگاه آزاد اسالمی 
به  بازدید  اصفهان)خوراسگان(  واحد 

عمل آورد.
 

کارآفرینی  واحد  دعوت  به  که  برنامه  این  در 
وی  گردید،  انجام  الملل  بين  امور  و  دانشگاه 
و هيأت همراه از مرکز رشد واحدهای فناوری 

پژوهشگاه  و  دندانپزشكی  دانشكده  دانشگاه، 
دانشگاه بازدید نمود.

شرکتهای  فعاليت  با  آشنایی  از  پس  زیليانگ 
دانش بنيان مستقر در مرکز رشد این دانشگاه، 
معاون  نجفی  پيام  حضور  با  ای  جلسه  در 
انصاری  و  اطرج  آقایان  و  فناوری  و  پژوهش 
مشاور  کيانی  حامد  و  کارآفرینی  واحد  رئيس 
امور بين الملل واحد که در محل اتاق جلسات 
خصوص  در  طرفين  گردید،  برگزار  دانشگاه 
دو  توانمندسازی  و  دانشجو  و  استاد  تبادل 
کشور در حوزه آموزش و پژوهش به تبادل نظر 

پرداختند.

کسب عنوان قهرمانی در بيستمين دوره مسابقات واليبال 
خواهران استان

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ در بيستمين دوره مسابقات واليبال خواهران قهرمانی 
دانشگاههای آزاد اسالمی استان اصفهان که از تاریخ 93/10/04 لغایت 93/10/10 
مبارکه، نجف  با شرکت 7 واحد دانشگاهی؛ اصفهان)خوراسگان(،  مبارکه  در واحد 
آباد، دهاقان، شهرضا و خمينی شهر، در دو گروه برگزار گردید، در پایان دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( موفق به کسب مقام اول این دوره از مسابقات 

شد.

در این مسابقات پس از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، به ترتيب 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه مقام دوم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، 

مقام سوم را از آن خود کردند.

اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خواهران  واليبال  تيم  اعضای 
به چپ: خانم ها نصر اصفهانی، اسكندری، گيوه، ساعی،  از راست  ایستاده  نفرات 
روانبخش)مربی(، بابائی)سرپرست(، عباسی، مسائلی، پور عبداهلل مرادمند و خسروی 
و نفرات نشسته از چپ به راست: خانم ها ميرزاخانی، عبداللهی، گلستانی و کریمی.

ضمن تبریك به این عزیزان، برای تيم سربلند واليبال خواهران، آرزوی موفقيت در 
تمامی ميادین را داریم. 

کسب عنوان قهرمانی در مسابقات  فوتسال خواهران 
استان

در مسابقات فوتسال خواهران دانشگاههای آزاد اسالمی استان اصفهان نيز که در 
واحد خمينی شهر  برگزار گردید، با تيم فوتسال خواهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( مقام اول را از آن خود کرد.

در این مسابقات پس از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، به ترتيب 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،  مقام دوم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد واحد 

خمينی شهر، مقام سوم را از آن خود کردند.

اعضای تيم فوتسال خواهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، نفرات 
ایستاده از راست به چپ: خانم ها؛ کریمی، دادخواه)کاپيتان(، احمدی، توکلی، توکلی، 
کاظمی، شریفی)مربی( و بابائی)سرپرست( و نفرات نشسته از راست به چپ: خانم 

ها؛ شمسی، برکتين، رزمی، کاویانی و محدثه بيریائی. 
ضمن تبریك به این عزیزان، برای تيم افتخارآفرین سربلند فوتسال خواهران نيز، 

آرزوی موفقيت در تمامی ميادین را داریم. 
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دکتر انگجی:

برگزاری اجالس آسایهل در تاریخ 
دانشگاه آزاد اسالمی، اقدامی کم 

نظير و بی سابقه است
روابط عمومی و اطالع رسانی؛ برگزاری کنفرانس آسایهل اولين 
نوع از این دست کنفرانس های واجد اهميت است که در تاریخ 
سی و چند ساله دانشگاه می توان آن را کم نظير و حتی بی نظير 

دانست.

در  که  اسالمی  آزاد  دانشگاه  الملل  بين  امور  معاون  انگجی  جواد  سيد  دکتر 
نشست هماهنگی این کنفرانس در واحد اصفهان)خوراسگان( سخن می گفت، 
اظهار کرد: همانگونه که هميشه در واحد اصفهان)خوراسگان( کارهای عميق و 
ریشه ای صورت می گرفته است، در این موضوع هم با همت و پيگيری دکتر 
دانشگاه  این  در  آسایهل 201۵  اجالس  برگزاری  ایشان،  و همكاران  فروغی 

انجام خواهد شد.

جمع  در  و  اصفهان)خوراسگان(  واحد  در  از حضور  خوشحالی  ابراز  با  انگجی 
هيأت رئيسه این واحد دانشگاهی، گفت: موضوع برگزاری کنفرانس آسایهل 
بود  قرار  و  شد  مطرح  دانشگاه  مرکزی  سازمان  در  پيش  سال   2 از   ،201۵
جهت  به  اما  باشد  تهران  تحقيقات  و  علوم  واحد  ميزبانی  به  کنفرانس،  این 
موقعيت تاریخی شهر اصفهان و فضای فرهنگی و محيطی این شهر زیبا، با 
اعالم آمادگی واحد اصفهان)خوراسگان( و موافقت ریاست عالی دانشگاه، محل 

برگزاری آن، به واحد اصفهان)خوراسگان( منتقل شد.

معاون امور بين الملل دانشگاه آزاد اسالمی افزود: کنفرانس آسایهل اولين نوع 
از این دست کنفرانس های بين المللی است که بسيار واجد اهميت است که 
شاید بتوان گفت در تاریخ سی و چند ساله دانشگاه آزاد اسالمی، کم نظير و 

یا حتی بی نظير است.

کرد،  برگزار  خود  اعتالی  حد  در  را  کنفرانس  این  باید  کرد:  تأکيد  انگجی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خوب  های  ظرفيت  به  توجه  با  خوشبختانه 
آکسفورد  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  های  توانمندی  و  اصفهان)خوراسگان( 
گونه  به  کارها  بندی  زمان  باید  و  باشيم  داشته  مطلوب  کنفرانسی  اميدواریم 
ای باشد که انطباق و هماهنگی دقيقی ميان واحد آکسفورد و واحد اصفهان 
وجود داشته باشد و البته از طرف معاونت بين الملل هم هماهنگی هایی برای 
پيگيری موضوعات مرتبط با ميهمانان خارجی از طریق معاونت کنسولی وزارت 

خارجه در دست پيگيری داریم.

همایش  این  اهداف  تبيين  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  الملل  بين  امور  معاون 
گفت: یكی از اهداف مهم این همایش بين المللی، گسترش ارتباطات علمی و 

آموزشی ميان دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاههای معتبر جهان است.

حجت االسالم و المسلمين ميردامادی: 
نهم دی ماه تجلی ایمان خالص و  اوج بصيرت ملت مسلمان ایران در دفاع از 

نظام و حریم والیت بود

ایمان  تجلی  ماه  دی  نهم  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
خالص و بصيرت مردم مسلمان و انقالبی ایران بود که به 
طور خود جوش با تكيه بر ایمان های خالص خود برای دفاع 
از نظام اسالمی و جان نثاری در راه والیت وارد ميدان شدند 
انقالب  نورانی  از مسير  دفاع  در  فداکاری مردم  اوج  این  و 

اسالمی بود.
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  رهبری  نهاد  مسؤول 
اصفهان که در دوازدهمين جلسه شورای فرهنگی دانشگاه 
گفت،  می  سخن  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد 
صاحب  امامت  آغاز  و  الموعود  ربيع  ماه  تبریك  ضمن 
الزمان)عج(، اقدامات و فعاليت های فرهنگی صورت گرفته 
و  ریاست  از  و  تقدیر  قابل  را  اصفهان)خوراسگان(  واحد  در 
این واحد  معاون فرهنگی و تالش های صورت گرفته در 
دانشگاهی تشكر کرد و افزود: در یوم اهلل نهم دی ماه 1388 
به رغم آنكه نظام از مردم نخواسته بود که وارد ميدان شوند 
و عليه پلشتی های عده ای فتنه گر تظاهرات کنند اما مردم 
به طور خودجوش با تكيه بر ایمان خالص و بصيرت الهی 
خود وارد ميدان شدند و از نظام اسالمی خود و حریم والیت 
و امامت امت دفاع کردند و این نشان می دهد داشتن ایمان 

و تربيت ایمانی بسيار مهم است.
وی با قرائت آیات سوره تين ابراز کرد: در این سوره خداوند 
صورت  بهترین  در  را  بشر  دارد  می  بيان  سوگند  چهار  با 
آفریده، علم منهای تربيت و ایمان، برای بشریت بال و عذاب 
است، علم بدون ایمان می شود تجاوز به حقوق انسانها، می 
شود سالحهای کشتار جمعی، می شود بمب اتمی که صدها 
عدد از آن در اختيار آمریكا، رژیم صهيونيستی و کشورهای 
بر  فریاد»مرگ  حقانيت  موضوع  این  و  است  استكباری 

آمریكا«راتایيد می کند.
افزود:  ميردامادی  مجتبی  سيد  المسلمين  و  االسالم  حجه 
های  کانون  و  صهيونيستی  رژیم  مستعمره  آمریكا  امروز 
افراطی صهيونيسم بين الملل است، جنایت هایی که امروز 
نژادی  تبعيض  و  دارد  می  روا  خود  مردم  بر  آمریكا  دولت 
می  اتفاق  آمریكا  پليس  بدست  و  کشور  این  در  امروز  که 
حقوق  ناقض  بزرگترین  رژیم  آن  که  دهد  می  نشان  افتد 

بشر است.
اسالم  با  استكباری  دشمنان  امروز  گفت:  ميردامادی 
رژیم  و  انگليس  آمریكا،  کنند  می  مخالفت  محمدی)ص( 
دستگاه  هستند،  آمریكایی  اسالم  خواهان  صهيونيستی 
استكباری با رژیم وهابی عربستان مشكلی ندارند زیرا دولت 
مسلمين  کشتار  برای  را،  مسلمين  ثروت  عربستان  مرتجع 
هزینه می کند، امروز گروههای تكفيری با دالرهای نفتی 
عربستان به قتل و غارت جان ها و نواميس و اموال مسلمين 
دست زده اند و مدعيان دروغين حقوق بشر سكوت مرگ 

گرفته اند.
امام جمعه موقت اصفهان عنوان کرد: نهم دی ماه نشان داد 
مردم با ایمان هستند مردم فداکار اسالم هستند آن کسانی 
که در فتنه سال 88 فریاد زدند جانم فدای ایران، در هشت 
سال دفاع مقدس برای دفاع از ایران کجا بودند؟ ملی گراها، 

وابستگان به اردوگاه غرب آن روزها کجا بودند؟
مسؤول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: امروز دشمن استكباری با عوامل داخلی خود درصدد 
تبدیل فضای دانشگاهها به فضای بی بند و باری و ترویج 
اسالم امریكایی است، باید فضای دانشگاه، فضای اولویت 
های  نشست  برگزاری  باشد،  پژوهش  و  تحقيق  و  علم  در 
صالح  به  دانشگاه  علمی  فضای  زدن  برهم  برای  سياسی 
نيست ما با تشكيل تشكل موافقيم اما با برهم زدن فضای 
دانشگاه و اقدام عليه خطوط انقالب اسالمی موافق نيستيم، 
جنایتكار  استكبار  مقابل  در  ایستادگی  روز  آذر   16 روز 
آمریكاست اما دیدیم عده ای این روز را در برخی دانشگاهها 
به موضوعی دیگر تبدیل کردند و برنامه هایی برگزار شد که 
در جهت روز دانشجو نبود، ترویج موسيقی هم در دانشگاهها 
جایز نيست، باید در دانشگاهها عالوه بر کارهای تشكيالتی 
و سياسی سالم به ترویج و تمجيد از دانشجویان مستعد و 
مخترع و ... پرداخته شود، البته این مشكالت و کج فكری 
مجامع  عرصه  در  بلكه  نيست  دانشگاهها  مختص  فقط  ها 

علمی برخی حوزه ها و روحانيون نيز بروز دارد.
در ابتدای این جلسه دکتر فروغی ضمن خير مقدم به حضار، 
دانشگاه  در  گيری  تصميم  اصلی  رکن  را  فرهنگی  شورای 
دانست و گفت: اگر برنامه ها و سياستگذاری های شورای 
فرهنگی نباشد نمی توان اهداف دیگر آموزشی و پژوهشی 
را سامان داد، زیرا تربيت بر تعليم و تعلم مقدم است و اگر 
تربيت صحيح و اسالمی در دانشگاه محور برنامه ها باشد 

تعليم و آموزش هم جهت گيری صحيح خواهد داشت.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( ابراز 
منكر  از  نهی  و  معروف  به  امر  موضوع  دانشگاه  در  کرد: 

از شرایط  با شناخت صحيح  متناسب  و  زبان علمی  با  باید 
اجتماعی و فكری جوانان دانشجو پيگيری و اجرا شود که 
البته دستورالعملی در این خصوص در حال تدوین داریم که 

تا ماههای آینده ارائه خواهد شد.
اصفهان)خوراسگان(  واحد  دانشجویی  فضای  فروغی 
تشكل   3 اکنون  هم  افزود:  و  ارزیابی  نشاط  با  فضائی  را 
یك  دانشجویی،  نشریه  چندین  فعال،  سياسی  دانشجویی 
و  مذهبی  هنری،  فعال  کانون  چندین  و  مذهبی  هيأت 

فرهنگی در حال فعاليت هستند.
در این جلسه همچنين رضا اسماعيلی معاون فرهنگی واحد 
اصفهان)خوراسگان( ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه 
ماه  نه  در  دانشگاه  در  گرفته  فرهنگی صورت  متنوع  های 
گذشته در عرصه های فرهنگی، قرآنی، پژوهشهای فرهنگی 
و به ویژه کرسی های آزاد اندیشی پرداخت، به نشست ها، 
گفتگوها، مسابقات وبالگ نویسی، توليد فيلم و نماهنگ و 

غيره اشاره داشت که با استقبال حاضرین مواجه شد.
بسيج  مسئول  نعيمی  رامين  جلسه  این  خاتمه  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  حوزه شهيد چمران  دانشجویی 
حوادث  خصوص  در  تحليلی  ارائه  به  اصفهان)خوراسگان( 
فتنه سال 88 پرداخت و گفت: خط قرمز ما فتنه و مقابله 
با دشمنان نظام اسالمی است، این موضوعی است که همه 
شهيدان بویژه 24000 شهيدان آرميده در گلستان شهدای 
اصفهان از ما انتظار دارند، تالش هایی که اخيراً برای تطهير 
برخی چهر های فتنه و سران فتنه صورت می گيرد محكوم 

به شكست است.
نعيمی خاطر نشان کرد: بسيج دانشجویی چتر حمایت خود 
را بر کليه برنامه ها و فعاليت های سالم دانشجویی گسترده 
بسترسازی  و  حمایت  ضمن  دانشگاه  فضای  در  و  است 
فضای گفتمان آزاد و تبادل نظر آزاد از هرگونه توطئه برای 
تبدیل فضای دانشگاه به فضایی عليه ارزش های انقالبی و 

اسالمی قاطعانه جلوگيری بعمل خواهد آورد. 

دکتر فروغی:
عنوان »خوراسگان« جزو جدائی ناپذیر 

نام این واحد دانشگاهی است

به منظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان صورت گرفت: 
برگزاری نمایشگاه عکس حيات وحش در 

دانشکده کشاورزی 

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ عنوان »خوراسگان« جزو جدائی ناپذیر نام دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( است و تمام بخش های داخلی این واحد دانشگاهی ملزم به رعایت 

آن در مكاتبات و فعاليت های خود هستند.
دکتر فروغی که در جلسه هيأت رئيسه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( سخن 
می گفت افزود: علمای تراز اول منطقه خوراسگان حفظ عنوان »خوراسگان« را در ادامه نام 

اصفهان در عنوان کامل این واحد دانشگاهی تدبيری اصولی دانسته و آن را تائيد نموده اند. 
مؤسس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( گفت: از آنجا که تنها واحد دانشگاهی 
دانشگاه آزاد اسالمی در مرکز استان و در شهر اصفهان، همين واحد دانشگاهی است با تصویب 
هيأت امنای دانشگاه در سال گذشته، عنوان این واحد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

اصفهان)خوراسگان( تعيين گردید.
از شهر اصفهان و  بعنوان جزوی  از سال گذشته منطقه خوراسگان  دکتر فروغی عنوان کرد: 
بعنوان منطقه 1۵ شهرداری به شهر اصفهان ملحق شده و شورای اسالمی شهر اصفهان در 

برگيرنده این بخش از شهر نيز می باشد. 
رئيس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با بيان اینكه در سال 1394 دو رویداد 
مهم علمی در این دانشگاه رخ خواهد داد، افزود: برگزاری اجالس سال 201۵ آساهيل)اتحادیه 
دانشگاههای جنوب شرقی آسيا و اقيانوسيه( با حضور رؤسای دانشگاههای 190  کشور جهان 
و همایش پيشگيری از جرم با مشارکت قوه قضائيه از مهمترین رویدادهای علمی است که به 

ميزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار خواهد شد. 

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ با هدف ارتقاء سطح اطالعات علمی و آشنایی بيشتر دانشجویان 
با گونه های با ارزش و مناطق حفاظت شده کشور نمایشگاه عكس حيات وحش در دانشكده 

کشاورزی برگزار شد.
آزاد  دانشگاه  کشاورزی  دانشكده  زیست  محيط  علمی  انجمن  همكاری  با  نمایشگاه  این   
در  هفته  یك  مدت  به  دانشگاه  این  فرهنگی  معاونت  و  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 

فضای عمومی سرسرای دانشكده کشاورزی برگزار شد. 
ریيس  نژاد،  مرتضایی  فرهنگی،  معاون  اسماعيلی،  رضا  که  نمایشگاه  این  گشایش  آئين  در 
داشتند،  دانشكده حضور  این  زیست  محيط  مدیرگروه  نژاد  راد  هادی  و  کشاورزی  دانشكده 
عكس هایی در حوزه ی گونه های در  حال انقراض و با ارزش کشور با هدف آشنایی بيشتر 

دانشجویان با گونه های با ارزش و مناطق حفاظت شده کشور به نمایش گذارده شد.
اداره  برجسته  با حضور عكاس  آموزش عكاسی  کارگاه  نمایشگاه  این  برنامه های جانبی  از 
محيط زیست اصفهان مقيمی و جمعی از دانشجویان در سالن جنبی تاالر بين المللی اميرکبير 
برگزار شد. این نمایشگاه پس از یك هفته فعاليت و استقبال خوب دانشجویان به کار خود 
مجيد  و  دانشكده کشاورزی  آموزشی  معاون  سليمانی  علی  اختتاميه  مراسم  در  و  داد  خاتمه 
کمالی مدیر امور فوق برنامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( و مقيمی عكاس 

اداره محيط زیست اصفهان حضور داشتند. 
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با حضور گسترده متخصصين برگزار شد:
سومين کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق 

در واحد اصفهان)خوراسگان(

سومين  رسانی؛  اطالع  و  عمومی  روابط 
کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق 
برجسته  استادان  و  متخصصين  حضور  با 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  رشته  این 

اصفهان)خوراسگان( برگزار شد.
 

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئيس  فروغی  احمدعلی 
آئين  در  کنفرانس  این  رئيس  و  اصفهان)خوراسگان( 
امروز  جهان  در  گفت:  علمی  همایش  این  گشایش 
صنعت و تكنولوژی با سرعتی سرسام آور در حال تغيير 
و تحول است و کسانی که عالقمند به علوم هستند 
با همه علوم  رابطه  در  بتوانند  بسيار مشكل است که 

اطالعات کسب کنند. 

اینكه با توجه به فرصت ناکافی برای  با بيان  فروغی 
این همایش  کسب اطالع در علوم مختلف، برگزاری 
ها می تواند بسيار مفيد باشد، افزود: این گونه همایش 
ها عرصه ای مهم برای متخصصين و دانشجویان دوره 
ایده های جدید  با  های تحصيالت تكميلی است که 

موفقيت آميزی را بپيمایند.     
رئيس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
در پایان با آرزوی موفقيت برای محققين عرصه برق 
و حوزه های وابسته به آن و قدردانی از برگزارکنندگان 
و شرکت کنندگان این کنفرانس، اظهار اميدواری کرد 
ارائه می  آنها  این قبيل همایش ها و مقاالتی که در 
شوند جنبه کاربردی داشته و نتایج آن بتواند در جامعه 
را  جامعه  مشكالت  از  مشكلی  و  باشد  خدمات  منشأ 

مرتفع نماید.

سال  نمونه  پژوهشگر  و  همایش  دبير  دلشاد  مجيد 
1392 و عضو هيات علمی دانشگاه نيز ضمن سخنانی 
ابراز کرد: این سومين سال پياپی است که همایش برق 
را برگزار می کنيم  و در هر دوره سعی کرده ایم بهتر از 

سالهای قبل باشيم. 
دلشاد با این بيان که در سالهای اخير پژوهش در رشته 
برق و حوزه های وابسته به آن رشد چشمگيری داشته 
است گفت: بعضی از مقاالت رسيده دارای ایده های 
جالبی بود و قابل استفاده در بحث تجاری سازی است 
و اميدوارم این کنفرانس بتواند نتيجه یك سال تالش 

خود به ميدان بيایند و به عرضه یافته ها و دستاورهای 
خود بپردازند.

دبير هيأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
اظهار کرد: برق و علوم وابسته به آن امروزه در تمامی 
بهداشت،  در  دارد؛  حضور  انسان  زندگی  های  حوزه 
حمل و نقل، درمان، آموزش، صنعت، کشاورزی، فضا، 
تقریبا جایی  تكنولوژی و هزاران هزار عرصه دیگر و 

نيست که برق و الكتریسيته حضور نداشته باشد.
انرژی،  ترین  پاک  بعنوان  برق  انرژی  گفت:  فروغی 
تأثيرات غيرقابل انكاری نيز در سالمت محيط زیست 
تالش  تمام  دنيا  امروزه  که  شاهدیم  ما  همه  و  دارد 
خود را برای توسعه توليد برق از راههای غير فسيلی 
مانند؛ باد، نور خورشيد، امواج دریا، هسته ای، بيوگاز و 
حتی انرژی گرمایشی درون زمين بكار گرفته است تا 
بتواند برای حفظ هوای پاک و زمين پاک گام بردارد 
و جای شكر دارد که جوانان و محققين کشور عزیز ما 
جمهوری اسالمی، در حوزه انرژی هسته ای و تالش 
برای استفاده از این انرژی بيكران الهی در زمينه های 
مختلف بویژه به منظور توليد برق توانسته اند راههای 

محققين عزیز کشور را به خوبی به نمایش بگذارد.

دبير همایش ایده های نو در مهندسی برق با اشاره به 
تأکيدات دکتر ميرزاده ریاست دانشگاه بر توسعه اقتصاد 
دانش بنيان افزود: محققين و دانشجویان عزیز دارای 
ایده می توانند با مرکز رشد دانشگاه هماهنگ کنند و 
مرکز رشد فضا و امكانات به دانشجویان ارایه می کند 
برای  و  نكنند  رها  مقاله  در حد   را  ایده های خود  تا 

تجاری سازی ایده خود اقدام کنند. 

شایان گفتن است: سومين کنفرانس ملی ایده های نو  
در مهندسی برق در تاریخ 7 دی ماه 93 در محورهای 
الكترونيك، قدرت، هوش مصنوعی، مهندسی پزشكی، 
فناوری اطالعات، مخابرات، کنترل، و برق الكترونيك، 
با حضور استادان و متخصصين و دانشجویان این رشته 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
ارایه  کنفرانس  این  در  که  برای کسانی  و  برگزار شد 
صادر  اتریش  کشور  از  معتبر  گواهی  اند  داشته  مقاله 

خواهد شد.

نجفی خبر داد: 
درخشش واحد اصفهان)خوراسگان( در فعاليت های هفته 

پژوهش و فناوری 

دکتر فروغی در همایش رسوب شناسی:
حل بسياري از مشکالت کشور و جلوگيري از هزینه هاي اضافي، 

لزوم توجه به زمين شناسي را دو چندان کرده است

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ پيام نجفی معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( از درخشش این واحد 

دانشگاهی در فعاليت ها و برنامه های هفته پژوهش خبر داد.

انتخاب 4 نفر از استادان واحد اصفهان)خوراسگان( بعنوان پژوهشگر 
برتر استان اصفهان

که  اصفهان  استان  فناوری  و  پژوهش  جشنواره  در  گفت:  نجفی 
و  دولتی  دانشگاههای  همكاری  با  و  اصفهان  استانداری  همت  به 
نامه وزارت  غيردولتی در استان اصفهان برگزار شد بر اساس آئين 
علوم، تحقيقات و فناوری، پژوهشگران نمونه در گروههای مختلف 
علوم انسانی، پزشكی، کشاورزی، فنی ـ مهندسی، علوم پایه و هنر 

مشخص گردیدند.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
واحد  هم  باز  رابطه  این  در  افزود:  اصفهان)خوراسگان( 
موفق شد  و  روبرو شد  موفقيت چشمگيری  با  اصفهان)خوراسگان( 
گروه کشاورزی  در  دهد؛  اختصاص  به خود  را  برتری  جایگاه  چهار 
دکتر مهرداد جعفرپور، در گروه پزشكی دکتر آرزو طهمورث پور، در 
گروه هنر خانم مهندس ليال پهلوان زاده و در گروه علوم انسانی دکتر 

اصغر آقائی از جمله پژوهشگران برتر استان اصفهان معرفی شدند.
در  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  موثر  حضور 

نمایشگاه هفته پژوهش استان اصفهان

اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کرد:  ابراز  نجفی 
هفته  نمایشگاه  در  فعالی  و  موثر  حضور  گذشته  سالهای  همچون 

پژوهش استان اصفهان داشت.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
از  فعال  دانشجویان  نمایشگاه  این  در  افزود:  اصفهان)خوراسگان( 

پژوهشكده دانشجویی و انجمن های علمی به صورت بسيار پر شور 
وسعت  به  ای  غرفه  در  دانشگاه  نمایشگاه  این  در  و  داشتند  حضور 
۵0 متر مربع دستاوردهای خود در حوزه های مختلف پژوهشی را 
از الروهای  استفاده  با  دیابت  زخم  درمان  از جمله؛ طرح  داد.  ارائه 
مگس، طرح بتن سبك و مقاوم، طرح سازه های مقاوم و طرح های 
گلهای  و  طيور  توليد  به  مربوط  طرحهای  آب،  مطالعات  به  مربوط 
زینتی، دندانپزشكی، پرستاری که به صورت چشمگيری نمود داشت.

همچنين از دائره المعارف کارخانه های اصفهان با دیدگاه معماری 
به  مشارکتی  به صورت  ریال  ميليارد  سه  از  بيش  ای  هزینه  با  که 
مرحله چاپ رسيده است رونمایی شد و این دائره المعارف به همت 

خانم مهندس پهلوان زاده تدوین و تاليف شده است.

روابط عمومی و اطالع رسانی؛ توجه 
و استفاده از علوم زمين شناسي، در 
بخش های مختلف معدن، سنگهای 
قيمتی، کانی ها، خاک ها و...   موجب 
در  کشور  مشکالت  از  بسياري  حل 
پایدار  توسعه  و  ثروت  توليد  بخش 
هزینه هاي  از  جلوگيري  نهایت  در  و 

اضافي مي شود.

آزاد  دانشگاه  ریيس  فروغي  احمدعلی 
در  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمي 
رسوب  ملي  همایش  نخستين  افتتاحيه 
شناسي ایران با این بيان، اظهارداشت: عدم 
موجب  زمين شناسي  متخصصان  به  توجه 

فوالد  و  ذوب آهن  کارخانه هاي  تشكيل 
از  بسياري  که  حالی  در  است،  شده  مبارکه 
این کارخانه ها باید در نزدیكي معادن ساخته 
می شد تا از هزینه هاي اضافي مانند حمل 
اصفهان  به  کرمان  از  آهن  سنگ  نقل  و 
جلوگيري شود و هم از آلودگي هوا در این 

زمينه بكاهد.

فروغی با بيان اینكه کارخانه ها اقليم زیست 
محيطي کشور را به هم زده اند، گفت: عدم 
توجه به این مسئله موجب آلودگي مكرر هوا 

شده است که بارها شما شاهد آن هستيد.

و  زلزله  مهندسي  به  توجه  بر  تاکيد  با  وي 
تحقيق بيشتر براي ساخت و طراحي دستگاه 
مهندسان  توسط  کار  این  نگار، گفت:  زلزله 

نگاري  زلزله  متخصصان  و  شناسي  زمين 
زلزله  پيش بيني  با  بنابراین  مي شود،  انجام 
بي  انساني  فجایع  و  تخریب  از  مي توان 

شماري پس از آن نيز جلوگيري کرد. 

اسالمي  آزاد  دانشگاه  امنای  هيأت  دبير 
استان اصفهانبا اشاره به اینكه بهره گيري از 
علم زمين شناسي موجب کاهش مشكالت و 
حوادث ناگوار در زندگي شهري خواهد شد، 
به  اطالعات  کسب  براي  کرد:  خاطرنشان 
روز و حرکت همگام با دنيا نيازمند تحقيق و 
تالش فراوان در زمينه هاي مختلف علمي 
صرف  را  خود  روز  شبانه  باید  و  هستيم 

تحقيق و توسعه کنيم.
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اتزه اهی نشر

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی بازاریابی شبكه ای سالم و ناسالم و تحليل جرم شناختی جرایم اقتصادی
نویسندگان: مهدی جليليان - مسعود حيدری

عنوان: مجموعه مقاالت همایش ملی شهروند مسئول
نویسنده: 

عنوان: داروهای اورژانس پيش بيمارستانی
نویسندگان: رضا منانی - محسن ایرانپور - احمد زهتاب

عنوان: عملكرد پرستار سالمت جامعه در مدرسه
نویسندگان: مریم بان - شایسته صالحی - حيدرعلی عابدی - طيبه قاسمی - مينو متقی

ژپوهش و فناوری

» افسانه خلقت « نام مجموعه شعری است که توسط 
دانشكده  در  شاغل  کارمند  ابراهيمی،  عباس  آقای 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شهرسازی  و  معماری 

اصفهان )خوراسگان( سروده شده است.
این کتاب در 72 صفحه و شمارگان 1000 نسخه انتشار 
یافته و با قيمت 2۵000 ریال از طرف انتشارات حاشيه 
اختيار عالقه مندان  بادران در  انتشارات  با همكاری  و 

قرار گرفته است.

افســانه خلــقت
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دهمین نمایش��گاه پژوهش و فناوری استان اصفهان و 
جشنواره مخترعین کوهرنگ همزمان با هفته پژوهش 
صبح روز سه شنبه 18 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه 
های بی��ن المللی اصفهان )پل تاریخی شهرس��تان( با 

حضور استاندار اصفهان افتتاح شد.

این نمایشگاه با هدف ارج نهادن به تالش پژوهشگران 
و فراه��م کردن فرصت مناس��بی ب��رای آگاهی هرچه 
بیشتر مس��ووالن و فرهیختگان استان با دستاوردهای 
پژوهش��ی به همت دفتر آموزش و پژوهش استانداری 

اصفهان برگزار شد.
در این نمایشگاه 40 ش��رکت، مؤسسه و نهاد دولتی و 
خصوص��ی در قالب 69 غرفه در 3500 مترمربع فضای 

نمایشگاهی به ارائه دستاوردهای خود پرداختند .
ش��هرک علمی � تحقیقاتی اس��تان اصفهان، دانش��گاه 
علوم پزشکی، جهاد دانش��گاهی، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، دانشگاه  آزاد اسالمی، دستگاه های 
دولتی اس��تان و بنی��اد ملی نخبگان اس��تان از جمله 

مشارکت کنندگان این نمایشگاه بودند .
واح��د اصفهان)خوراس��گان( نیز همچون س��ال های 
گذش��ته حضور فعال و چش��مگیری در این نمایشگاه 
داش��ت و پربیننده تری��ن غرفه ها را از لح��اظ بازدید 
کنن��ده و ارائه خدمات به آنها داش��ت بطوریکه عنوان  

مقام برتر این نمایشگاه را به خود اختصاص داد.
واح��د  غرف��ه  از  بازدی��د  در  اصفه��ان  اس��تاندار 
اصفهان)خوراس��گان( پ��س از رونمای��ی از مجموع��ه 
کتاب ه��ای معم��اری کارخان��ه های صنعت��ی ایران 
تالیف مهندس لیال پهلوان زاده از انتش��ارات دانش��گاه 
آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( و طرح درمان 
زخم دیابت با اس��تفاده از الرواهی مگس و چند طرح و 
اختراع پژوهش��ی دیگر از قسمت های مختلف غرفه از 
جمله کشاورزی) با غرفه آرایی و گل آرایی محصوالت 
دانشگاه(، دندانپزشکی)با ارائه خدمات،معاینه و آموزش 
همگانی(، پرس��تاری و مامایی)با ارائه خدمات،معاینه و 
آموزش همگان��ی(، گروه بتن)با ارائه ان��واع نمونه بتن 
های پرمقاوم و نحوه ساخت آنها(، سازه های ماکارونی 
) ب��ا ارائه انواع س��ازه های پرمق��اوم ماکارونی و نحوه 

ساخت آنها( بازدید کرد.

آیین اختتامیه نمایشگاه پ   ژوهش و جشنواره نوآوری و 

ش��کوفایی کوهرنگ با حضور معاون رییس جمهور در 
محل نمایش��گاه هاي بین المللي استان اصفهان برگزار 
ش��د. در این مراسم پژوهش��گران برتر نیز مورد تجلیل 

قرار گرفتند.
در این مراس��م سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور، زرگرپور اس��تاندار اصفهان، سیس��تانی 
مع��اون توس��عه مدیری��ت و منابع انس��انی اس��تاندار، 
مقتدای��ی نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��المی، مدی��ر بنیاد نخب��گان اصفه��ان و جمعی از 

مسووالن حضور داشتند. 
در این مراس��م از آقایان دکتر اصغ��ر آقایی گروه علوم 
انسانی، دکتر مهرداد جعفر پور گروه کشاورزی و خانم 
ه��ا دکتر آرزو طهمورث پور گروه پزش��کی و مهندس 
لیال پهلوان زاده گروه هنر به عنوان پژوهش��گران برتر  
و دکت��ر پی��ام نجفی به عن��وان رئیس برت��ر کارگروه 

کشاورزی استان تقدیر بعمل آمد.
در این آیین از تمبر یادبود دهمین نمایش��گاه پژوهش 
و فن��اوری و پنجمین جش��نواره نوآوری و ش��کوفایی 
کوهرنگ در اصفهان رونمایی ش��د و به امضای معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری، اس��تاندار اصفهان و 

برخی دیگر از مسووالن محلی رسید.

همچنین ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
پیش از این مراس��م از غرفه های نمایش��گاه پژوهش و 
فناوری در محل نمایش��گاه های بی��ن المللی اصفهان 

بازدید کرد.

این نمایش��گاه از 18 تا 21 آذرماه از ساعت 10 تا 20 
در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان مورد 

بازدید عموم قرار گرفت.

به مناس��بت هفت��ه پژوهش مانند س��الهای گذش��ته 
دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اصفهان)خوراس��گان( 
غرف��ه بزرگی را در محل نمایش��گاه ه��ای دائمی بین 
المللی اس��تان اصفهان دائر کرده ب��ود که مورد توجه 

بازدیدکنندگان قرار گرفت.

برای آگاهی بیش��تر از چگونگی تشکیل و فعالیت این 
غرفه با آقای س��ید علی ش��رفی، مس��ئول پژوهشکده 
دانش��جویی ش��هید ش��هریاری از توابع حوزه بس��یج 

دانش��جویی شهید چمران دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( گفت و گویی انجام داده ایم که 

از نظرتان می گذرد.

وی ک��ه دانش��جوی مقطع کارشناس��ی ارش��د زمین 
شناسی گرایش رس��وب شناسی و سنگ رسوبی است 

در این گفت و گو گفت:
غرفه امس��ال واحد اصفهان )خوراسگان( 54 متر مربع 
زیربنا داش��ت و با همت و تالش مرکز راهبردی انجمن 
های علمی دانش��گاه به مدیریت آقای س��جاد مقدس 
پور و با بخش های دندانپزش��کی، پرستاری و مامایی، 
کشاورزی ، بتن ، سازهای ماکارونی، پژوهش آب ، طب 
الصادق، الرو درمانی و ... به بازدیدکنندگان عرضه شد.

به گفته آقای شرفی نمایشگاه امسال با رویکرد طرح و 
ایده از س��وی ما تشکیل شده بود و ما توانستیم به غیر 
از ط��رح ها و ایده های نو، خدمات متنوعی را ش��امل 
معاینه و مشاوره دندانپزشکی، خدمات پرستاری، تست 
قندخون، فش��ارخون و بینایی سنجی و مشاوره مامایی 

برای بازدیدکنندگان داشته باشیم.
همچنین دانش��کده کش��اورزی در بخش بیوتروریسم 
و تولی��دات گلخان��ه ای فعال ب��ود، و در همین بخش 
الرودرمان��ی ه��م ح��رف هایی ب��رای گفتن داش��ت. 
دانش��جویان رش��ته عمران در بخش بتن های مقاوم و 
س��بک و همچنین سازه های ماکارونی و سایر سرفصل 
های علمی خود در نمایشگاه حضور داشتند. همچنین 
طرح مهم استحصال آب از هوا و رویکردهای تخصصی 

– درمانی موسسه طب الصادق هم قابل توجه بود.
س��رکار خان��م پهل��وان زاده از تالیفات خ��ود در غرفه 
دانش��گاه رونمایی کرد معاون علمی و پژوهشی رئیس 
جمهور، دکتر ستاری فر، استاندار اصفهان و نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی و تنی چند از مدیران اجرایی 
و پژوهشی استان از بازدیدکنندگان ویژه غرفه دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( بودند که بعضاً 

خیلی وقت گذاشتند.
مسئول پژوهشکده بسیج دانشجویی شهید شهریاری با 
تاکید بر اینکه محوریت نمایشگاه امسال با هسته های 
علمی بسیج و انجمن های علمی دانشجویی با همکاری 
مرکز رشد و فناوری دانش��گاه بود به ارزیابی هایی که 
ب��ه عمل  آمد و موفقیت های این واحد دانش��گاهی به 

شرح زیر اشاره کرد:

- دکت��ر پیام نجفی به رئیس برتر کارگروه کش��اورزی 
استان معرفی و انتخاب شد.

- کتاب ویروس شناس��ی خانم دکت��ر طهمورث پور و 
کت��اب های خانم دکتر پهل��وان زاده به عنوان تألیفات 
برتر انتخاب ش��دند همچنین دکت��ر جعفرپور و دکتر 

آقایی به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شدند.
- در بخش تزیین و آراس��تگی، غرفه کش��اورزی رتبه 
اول، دندانپزش��کی و پرس��تاری و مامایی مشترکاَ رتبه 
دوم ،س��ازه های ماکارونی رتبه سوم و بتن رتبه چهارم 

را به دست آورد.
و در مجم��وع غرف��ه دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د 

اصفهان)خوراسگان( رتبه اول را به دست آورد.
شرفی افزود: به دلیل محوریت نمایشگاه بر اساس طرح 
و ایده، ارائه مطلوب خدمات و معرفی دستاوردها، غرفه 

ما از بیشترین بازدیدکنندگان برخوردار بود.
همچنی��ن غرف��ه پرس��تاری و مامای��ی ب��ا توج��ه به 
بروشورهای خوبی که توزیع می کرد و خدمات مشاوره 

ای خیلی مورد استقبال قرار گرفت.

آقای ش��رفی یاد آور شد که پویایی حضور ما در حدی 
بود که یکی از مس��ئوالن جهاد دانش��گاهی دانش��گاه 
صنعتی اصفهان، اصرار بر برگزاری کارگاههای مشترک 
با ما داشت و سطح کار ما را بسیار باال ارزیابی می کرد 
و نیز رایزنی هایی با دانش��گاه های دیگر اس��تان انجام 

پذیرفتند.

مسئول پژوهشکده بس��یج دانشجویی شهید شهریاری 
با تش��کر ویژه از همکای ها و مس��اعدت های بی دریغ 
دکتر فروغی ، دکتر نجفی، آقای مهندس صالحی، آقای 
نعیمی و آقای مصطفوی از بسیج دانشجویی و همچنین 
روسای دانش��کده ها از مسئوالن غرفه های مختلف از 
جمله خانم دکتر فائزه رضا زاده از دندانپزشکی ، خانم 
شقایق خسروی از پرس��تاری، خانم ماندانا فلسفین از 
مامایی، آقای وحید نادری از کش��اورزی، آقای س��عید 
نریمانی از بتن، آقایان محمد حقیقی و محمد صفوی فر 
از س��ازه های ماکارون��ی و مطالعات پژوهش آب، آقای 
رحیمی از موسس��ه طب الصادق و خانم مهندس آزاده 
کریمی در بخش الرودرمانی به دلیل دلسوزی و تالش 

های زیادی که داشتند قدردانی کرد.

واحد اصفهان)خوراسگان( عنوان مقام غرفه برتر نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان 
را به خود اختصاص داد. 

ژپوهش و فناوری ژپوهش و فناوری
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نــسـیــم تـــــــــــــــــا نــســیــم نسیم خبر

نسیم ات نسیم

بازدید مسئولين دانشگاه تربيت مدرس تهران از گلخانه دانشگاهبازدید سرزده ریاست دانشگاه و معاونت بين الملل دانشگاه از دانشكده معماری

بازدید گردشگران فرانسوی از دانشگاهدیدار هيئت گرجستانی با ریاست دانشگاه

مراسم شب یلدا 1393
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یادگـــارینــسـیــم تـــــــــــــــــا نــســیــم

نسیم ات نسیمنسیم ات نسیم

جلسه تبيين خدمات دانشگاه آزاد اسالمی 1387- سالن فردوسی

اختتاميه همایش بين المللی برنامه ریزی درسیحضور دکتر چمران در دانشگاه1387

حضور انجمن تئاتر همای سعادت دانشگاه در سرای سالمندان
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سوابق علمی و اجرایی دکتر مرتضی سامتی 

دکتر مرتضی سامتی که اخيراً به عنوان معاون اداری 
– مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
دانشگاه  اقتصاد  گروه  بازنشسته  استاد  شده،  منصوب 
اصفهان و استاد گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی در 
این واحد است ، وی دانشنامه دکتری در رشته اقتصاد 
با گرایش اصلی اقتصاد بخش عمومی و گرایش فرعی 
اقتصاد سنجی خود را از دانشگاه تربيت مدرس ایران 

در سال 1372 دریافت کرده است.
با گرایش توسعه و  دانشنامه فوق ليسانس ایشان نيز 
برنامه ریزی و اقتصاد سنجی از دانشگاه تربيت مدرس 
در سال 136۵ است. همچنين دکتر سامتی در رشته 
مدیریت اقتصادی از موسسه عالی ریاضيات و مدیریت 
اقتصادی کرج در سال 13۵7 مدرک ليسانس خود را 

دریافت نموده است.

سوابق شغلی
- عضو هيأت علمی دانشگاه مازندران 

- رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران
دانشگاه  اقتصاد  دانشكده  مالی  و  اداری  معاون   -

مازندران
- عضو هيأت علمی دانشگاه اصفهان

دانشگاه  اقتصاد  و  اداری  علوم  دانشكده  رئيس   -
مازندران

- مدیر امور پژوهشی دانشگاه اصفهان
- قائم مقام موسسه تحقيقات اقتصادی دانشگاه تربيت 

مدرس تهران
اقتصادی  تحقيقات  مرکز  اداری  و  مالی  معاون   -

دانشگاه تربيت مدرس و ...

تنش را در حوزه خود از بين ببرم، اگر باور داشته باشم 
در مقابل تنش تا جایی که الزم باشد سكوت کنم و 
اگر اعتقاد داشته باشم که در مسير تنش زدایی به جای 
یافتن مقصر و برخورد با او، ریشه های ایجاد تنش را 
بشناسم و آنرا از بين ببرم طبعًا این دیدگاهها و روش 

ها به بدنه منتقل می شود.
نوع نگاه بنده به مناسبات کاری با همكاران اینچنين 
است و من به دنبال نهادینه شدن فرهنگ تنش زدایی 
در دانشگاه هستم چون معتقدم وجود تنش هزینه های 
و  استادان  های  خانوده  حتی  و  دانشگاه  به  سنگينی 
کارکنان تحميل می کند و روح و روان آنان را دچار 
انتظارات و حقوق خانواده ها را  فرسایش می سازد و 
زائل  می کند در این صورت شما ناخواسته حق خانواده 

را فدای محيط کار کرده اید.
بنابراین ایجاد یك محيط کار بدون تنش شرایط ایده 
آلی است که به دنبال دستيابی به آن هم برای خودم 
و هم برای همكاران حوزه اداری – مالی و هم سایر 
کارکنان و استادان هستم تا همه احساس آرامش کنند 
لذت  احساس  دهند  می  ارائه  که  خدماتی  و  کار  از  و 
نمایند و حتی موج این رضایت و لذت به داخل خانواده 
این  شریك  نيز  آنها  و  کند  پيدا  گسترش  آنان  های 

فضای مطلوب و مساعد شوند.

تقویت تعلق سازمانی
معاون اداری – مالی دانشگاه ایجاد تعلق سازمانی را 
یك عامل مهم در رشد فرهنگ کار در سازمان دانست 
احساس  کارشان  محيط  که  آنها  کرد  نشان  خاطر  و 
کمی  سازمانی  بستگی  که  است  معلوم  ندارند  خوبی 
دارند و اگر احساس خوبی داشته باشند به طور طبيعی 

نشان دهنده تعلق سازمانی قوی آنان است.
داشته  وجود  سازمانی  بستگی  وقتی  کرد،  تاکيد  وی 
در محيط  رویی  با ترش  ما هيچگاه  از  باشد هر یك 
کار حاضر نمی شویم و مخاطبانمان برخورد نامناسب 
قابل خدمت می دانيم و خدمت  را  آنان  نمی کنيم و 

از جمله سمت های ایشان تاکنون بوده است.
وی همچنين در سال تحصيلی 87-86 به عنوان استاد 

نمونه دانشگاه اصفهان انتخاب شده است.

دکتر سامتی تا کنون چند کتاب با عناوین:
انتشارات  از  اقتصاد خرد، نوشته دکتر پرویز داودی   -
را  اقتصادی دانشگاه تربيت مدرس  موسسه تحقيقات 

در سال 137۵ تأليف نموده است.
موسسه  انتشارات  از  خرد  اقتصاد  مسائل  کتاب   -
ایشان  توسط  نيز  مدرس  تربيت  دانشگاه  تحقيقات 

تأليف شده است.
- همچنين کتاب اشتغال ، بازار کار در سياست های 
فكر  های  کتاب  و  تأليف   1383 سال  در  اقتصادی 
اقتصاد بخش عمومی   ، موفقيت  و  ثروت   ، اقتصادی 

جلد 1 و 2 به وسيله وی ترجمه شده است.
معتبر  مجالت  در  مقاله   38 تاکنون  سامتی  دکتر  از 
داخلی و خارجی چاپ شده و تعداد 28 مقاله را نيز در 

کنفرانس های داخلی و خارجی ارائه شده است.
اصفهان در  دانشگاه  پژوهش  مقاله در هفته  ارائه 21 
پژوهشی،  طرح   22 رساندن  پایان  به  مختلف،  ادوار 
مقطع  در  دانشجویان  نامه  پایان   2۵ در  مشارکت 
 27 در  مشارکت  و  راهنما  عنوان  به  ارشد  کارشناسی 
به  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  دانشجویان  نامه  پایان 
عنوان مشاوره، مشارکت در 3 پایان نامه دانشجویان در 
مقطع دکتری و مشارکت در 3 پایان نامه دانشجویان 
فعاليت  جمله  از  مشاوره  عنوان  به  دکتری  مقطع  در 
نمودار  که  بوده  سامتی  دکتر  پژوهشی   ، علمی  های 

کارنامه ارزشمندی از ایشان به حساب می آید.

مناسبات کاری
سخن  هایش  دیدگاه  مورد  در  ابتدا   در  سامتی  دکتر 
گفت و افزود نظر من این است که شخصيت هر مدیر 
بدنه تحت مسئوليت وی  به  او  نگاه  نوع  و مسئول و 
زمينه های  که  باشم  معتقد  اگر من  منتقل می شود. 

قلمداد  و وظيفه قطعی خویش  انان  را حق  ایشان  به 
می کنيم و خمين موجب می شود تا سازمان به تعالی 
برسد زیرا بستگی سازمانی یكی از شاخص های تعالی 
ایجاد و تقویت آن بيش  سازمانی است که مسئوليت 
از همه بر عهده مدیران باالی هر دستگاه است و آنها 
هستند که باید فكر کنند چه شرایطی باید فراهم شود 
تا بستگی سازمانی تقویت شود و کارکنان عاشقانه در 

محيط کار حاضر شوند.

چنين  که  شد  آور  یاد  سامتی  دکتر 
ها  هزینه  تا  کند  می  کمک  احساسی 
در  وری  بهره  واقع  در  و  یابد  کاهش 
از سازمان  و خيلی  کند  دانشگاه رشد 
های موفق دنيا این تجربه ارزشمند را 
به  سازمانی  تعلق  تقویت  با  که  دارند 

رشد بهره وری رسيده اند.

هویت حوزه اداری مالی
معاون اداری – مالی دانشگاه یادآور شد هر سازمانی 
دو وظيفه کلی بر عهده دارد. یكی وظيفه ای که به 
ستاد مربوط می شود و دیگر آنچه که در ارتباط با صف 
قرار می گيرد. وی افزود: برداشت من این است که ما 
در این حوزه بيشتر وظيفه ستادی داریم و سایر معاونت 
ها و دانشكده ها در حكم صف قرار دارند. از این جهت 
یعنی  شود  می  تامين  توسط صف  ما  مالی  منابع  که 
دانشجو شهریه پرداخت می کند و خدمات می گيرد 
دانشگاه،  نعمت  ولی  که  گرفت  نتيجه  توان  می  پس 
دانشجو است و کسانی که این خدمات را به فعليت می 
رسانند اعضای هيات علمی و کارکنان هستند که در 

جبهه صف قرار دارند.
بنابراین ما به نوعی تسهيل کننده واحد هایی هستيم 
که در صف قرار دارند و به نوعی در خدمات آنان قرار 
آنها  می گيریم و هویت ما هم به خوب عمل کردن 

بستگی پيدا می کند.

اشاره :
به دنبال انتصاب دکتر سامتی به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( با ایشان به گفت و گو نشستیم تا ضمن آشنایی با دیدگاه 
مالی   – اداری  حوزه  آینده  های  برنامه  از  دارند  حوزه  این  خصوص  در  که  هایی 

اطالع پیدا کنیم. توجه شما را به این گفت و گو جلب می کنیم.

دکتر سامتی در گفت و گو با نسيم دانشگاه:

بستگی سازمانی از شاخص های
تعالی سازمانی است

گفت و گو
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و البته یكی از پيش شرط های  اصلی عملكرد خوب 
همكاران  کردن  عمل  خوب  صف،  در  دوستانمان 
ستادی است. و به همين دليل بنده معتقدم ما هویت 
خاصی نداریم زیرا باید در خدمت آنان باشيم . محيط 
ها فيزیكی و تجهيزات و امكانات را برای آنان فراهم 

سازیم.

امکانات مالی ابزار قدرت نيست

دکتر سامتی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد 
به اعتقاد من ما در این حوزه امانت دار امكانات مالی 
دانشگاه هستيم و در ازای آن باید خدمت ارائه کنيم. 
و هرگز اینكه امكانات مالی ابزار قدرت ما باشد پذرفته 
ابزار قدرت  به عنوان  امكانات  این  به  اگر  زیرا  نيست 
خود نگاه کنيم به تدریج به جای اصل تنش زدایی به 
آفت تنش زدایی می رسيم یعنی امثال من در مقابل 
دیگران می ایستد و برای آنان تعيين تكليف می کند 
به  رفتاری  فرهنگ  این  و  کشد  می  نشان  و  خط  و 

کارکنان زیر مجموعه نيز سرایت می کند.
لذا این تصورغلط است و ما در واقع آنچه را که امانت 
اختيار  در  مقررات  و  اساس ضوابط  بر  آن هستيم  دار 
دیگران قرار می دهيم و این ابزار را حق کسانی می 
دانيم که در جبهه صف کار می کنند و این نگاه است 
که سبب تنش زدایی می شود و زمينه های بروز آنرا 
نيز از بين می برد و از نظر من بين یك کارمند ستاد و 
یك کارمند صف تفاوتی نيست و هر یك وظيفه ای را 

که باید انجام دهند ، انجام دهند.

فرهنگ کارگشایی و سخت گيری

دکتر سامتی در پاسخ به این سوال که چه چه مرزی 
بين مدیریت کارگشا و مدیریت سخت گير قائل هستيد 
گفت: ما قانون و ضابطه داریم که اگر آنرا رعایت کنيم 
هم مجرمام و هم خدمات گيرندگان اگر به آن واقف 
باشند ئلواپسی خاصی ایجاد نمی شود . ما اگر پویا و 
پرنشاط کار کنيم دیدمان وسيع باشد و بيرون از مقررا 
ت عمل نكنيم که یكی از اصول قطعی ماست به نظر 

من اصل کارگشایی اتفاق می افتد.
مدیر  یك  بودن  قانونمند  گاهی  که  کرد  تاکيد  وی 
اگر  ولی  شود  می  تلقی  گيری  سخت  برخی  نظر  در 
همگان به مقررات آشنا و پایبند باشند این تلقی غلط از 
بين می رود ما وظيفه ای جز برآورده کردن انتظارات 
قانونی همكاران نداریم و از این منظر مدیریت کارگشا 

آن می شود.

های  مكانيزم  باید  ما  کرد  نشان  خاطر  سامتی  دکتر 
وری  بهره  ميزان  در  را  کارکنان  کنترل  عملكردی 
ببينيم و نه موارد دیگر و از روی ضریب بهره وری به 
قضاوت بنشينيم و با این شاخص می توانيم قضاوت 

درستی روی هر یك از کارکنان داشته باشيم.
معاون اداری – مالی دانشگاه با تاکيد براین نكته در 
منلسبات سازمانی، روی خوش و مردم داری برای ما 
اصل است یاد آور شد که من به تغيير و اصالح رویه 
نابود  ها  تجربه  که  طوری  به  معتقدم  نادرست  های 
بنابراین اگر یك کارمند بتواند در خود تغيير و  نشود. 
اصالح ایجاد کند به گذشته او کاری نداریم و در عين 
حال از سرمایه ارزشمند سال ها تجربه وی استفاده می 
کنيم ولی اگر فردی نتواند خود را اصالح  و با سيستم 
نيز  ها  آدم  به  را  تغييرات  ناگزیریم که  کند  هماهنگ 

گسترش دهيم.
البته تغيير رویه های سازمانی کار آسانی نيست و در 
کوتاه مدت هم اتفاق نمی افتد ولی من تجربه این کار 

را داشته ام و به تحقيق آن اميدوارم.

برنامه های آینده معاونت
تشریح  به  ادامه  در  دانشگاه  مالی   – اداری  معاون 
با  پرداخت و گفت:  این معاونت  برنامه های عملياتی 
در  آن  درصد   30 تا   20 حدود  که  مالی  امكانات  کل 
اختيار ماست ابتدا باید به هزینه های تكليفی دانشگاه 
نيمه  پروژه  تعدادی  نيز  عمران  بخش  در  و  بپردازیم 
تمام وجود دارد که برای تكميل آن برنامه ریزی کرده 
ایم از جمله بازسازی سالن شهيد مطهری که در حال 
محوطه   ، رسد  می  پایان  به  زودی  به  و  است  انجام 
بينی  پيش  که  و شهرسازی  معماری  دانشكذه  سازی 
کرده ایم تا اواخر بهمن ماه تكميل می شود ، پروژه 
 ، است  تكميل  حال  در  ای  گلخانه  تحقيقات  مرکز 
برخی کارهای اصالحی مثل آسفالت پارکينگ، اصالح 
آبنمای ساختمان اندیشه، زیباسازی محيط و رسيدگی 
جدی به فضای سبز، بازسازی فضاهای فرسوده، ایجاد 
محيط هایی که در کاهش استرس دانشجویان و ایجاد 
نشاط در آنان موثر است ، احداث باغ رز و باغ انار و ... 

از جمله کار هایی است که جدی به آن پرداخته ایم.
به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سامتی  دکتر 
افزایش چشمگير تعداد دانشجویان و گسترش دانشكده 
ها برای جبران کمبود فضای فيزیكی چه طرحی را در 

دستور کار دارید گفت:

و سخت گير یك معنا پيدا می کند . ایزاً هم باید توجه 
کنيم که هرگز رضایت مندی صد در صد اتفاق نمی 
افتد و به ویژه محدودیت منابع مالی سبب می شود تا 
از  البته  بيفتد و  اتفاق  نارضایتی  به ویژه در این حوزه 
خطای انسانی هم نمی شود چشم پوشی کرد. در عين 
انسانی و رعایت  حال قبول دارم که در تنظيم روابط 
افتد که  اتفاق می  تفریط هایی  افراط و  قانون گاهی 

هنر ما در به تعادل رساندن آن است.

اعتمادسازی در فرهنگ سازمانی
معاون اداری – مالی دانشگاه در خصوص اعتمادسازی 
به  شانه  سازمانی  فرهنگ  در  اعتمادسازی  افزود:  نيز 
شانه بستگی سازمانی حرکت می کند و پيش می رود 
و ایجاد اعتماد از باال به پایين اشاعه پيدا می کند . به 
نظر من هریك از کارکنان باید متعهد به انجام وظيفه 
درست خود باشند و همين موضوع است که در ميران 
باال دست نسبت به آنان اعتماد ایجاد می کند اما اگر 
خدایی نخواسته کارمندی بخواهد در حيطه های دیگر 
وارد شود و از راههای دیگری توجه مدیرش را به خود 
جلب نماید و مدیر هم از رفتار انحرافی او استقبال کند 
از نگاه دیگران اعتماد در فرهنگ سازمانی تضعيف می 
شود ما سازو کار های الزم را برای نظارت و ارزیابی 
عملكرد همكاران را در اختيار داریم و نيازی نيست تا از 
فردی بخواهيم تا مراقب فرد دیگری باشد و مسائلی را 
وارد روابط سازمانی کنيم که اصال به صالح نمی باشد.

لذا هر قدر بتوانيم فرهنگ اعتماد را در سازمان تقویت 
افراد  و  شد  خواهد  تر  سالم  سازمانی  مناسبات  کنيم 

بيشتری را در برخواهد گرفت.

سوءظن ، غيبت ، اشاعه نارضایتی، عدم 
اعتماد را  اطمينان و  ... سطح  و  شفافيت 
توجه  باید  حتماً  مدیران  و  ميدهد  تنزل 
داشته باشند افرادی که دست به کارهای 
غير اخالثی می زنند و در عين حال خود را 
خير خواه نشان می دهند هرگز قابل اعتماد 
ناخواسته  خدایی  که  مدیرانی  و  نيستند 
خود  پيرامون  افرادی  چنين  از  بخواهند 
سازمان  شخصيت  سطح  بگيرند  بهره 
از  برعکس  و  دهند  می  تنزل  را  افراد  و 
مدیران به چنين افرادی اجازه ابراز وجود 
ندهند به زودی می فهمند که سکه آنان 
رواج ندارد و دست از رفتارهای نادرست و 
مخرب خود بر ميدارند و اعتماد جایگزین 

ما چندان به احداث بنا های جدید فكر نمی کنيم بلكه 
ایم  را در دستور کار قرار داده  ارتقاء فضاهای موجود 
زیرا پيش بينی ما این است که در سالهای آینده چندان 
با افزایش تعداد دانشجو مواجه نيستيم بنابراین اصالح 
و ارتقاء فضاهای موجود می تواند نيازهای ما را برآورده 

سازد.
ایشان یادآور شد که ما کمبود سالن امتحانات داریم و 
هدفمان این است که سالن صنایع غذایی را به جایگاه 
امتحانات  در فكر سالن های  و  برگردانيم  اصلی خود 
برای دانشكده های فنی و  باشيم و  در جای دیگری 
ریزی الزم  برنامه  نيز  خارجی  های  زبان  و  مهندسی 

انجام شده است.

تامين آب دانشگاه
دکتر سامتی با توجه به کمبود شدید آب در دانشگاه به 
یاداور شد پروژه  ابياری فضای سبز  تامين  برای  ویژه 
آبياری قطره ای را که از چهار ماه پيش عمليات آن 
آغاز شده را تكميل می کنيم که تأثير زیادی در کاهش 
مصرف آب دارد در عين حال پروژه بازیافت فاضالب 
دانشگاه که طرح آن رائه شده است را به طور جدی 
در دستور کار قرار داده ایم که الزمه آن احداث ذخایر 
آبی است و از همان طریق هم نسبت به جمع آوری و 
ذخيره سازی روان آب های سطحی اقدام خواهيم کرد 
و در کل به جای تامين منابع آبی جدید که کار ساده 
ای نيست بنده صرفه جویی و بهينه سازی مصرف اب 

را در دستور کار قرار داده ایم.
تبدیل دانش و ثروت

معاون اداری – مالی دانشگاه در خصوص برنامه های 
این واحد دانشگاهی برای درآمد زایی و رفع کمبودهای 
مالی گفت: در این فرایند بنده تبدیل دانش به ثروت را 
قبول دارم. ما باید با گسترش تجاری سازی طرح های 
پژوهشی که یك دریای بی زوال درآمدی است در این 

جهت اقدام کنيم.
دانشگاه پایگاه اصلی توليد علم است و من به جرأت 
می گویم در این واحد دانشگاهی ساليانه بيش از هزار 
قابليت  آنها  همه  البته  که  شود  می  انجام  علمی  کار 
پژوهشی  حوزه  به  اگر  ولی  ندارند  را  سازی  تجاری 
کمك کنيم تا بتوانند دستاوردهای علمی را به ثروت 
تبدیل کنند بهترین منبع مالی را برای دانشگاه ایجاد 
کرده ایم. خوشبختانه حوزه معاونت پژوهشی ما خوب 
کار کرده است و دستاوردهای ارزشمندی داشته است و 
ما حمایت بيشتر می کنيم تا نتيجه بهتر عایدمان شود.

گفت و گوگفت و گو
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برگزاری شورای سياست گذاری
اولين همایش تجليل از پژوهشگران برتر سما 

استان اصفهان

سومين جلسه ی شورای سياستگذاری سما استان 
دفتر جلسات حوزه  در  روز شنبه مورخ 93/10/27 
اصفهان)خوراسگان(  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست 
ی  وکميته  سياسگذاری  شورای  اعضای  حضور  با 

انتصابات استان برگزار شد.

ابتدای جلسه جناب آقای دکتر صافی ضمن خير مقدم به حضار 
سياستگذاری  شورای  با  انتصابات  کميته  جلسه  ادغام  دليل  به 
سما  وضعيت  از  وگزارشی  پرداخته  جلسه  حاضرین  معرفی  به 
در کشور واستان اعم از تعداد مراکز آموزشی، آمار دانش آموز 
ودانشجو ارائه نمودند .همچنين گزارشی از برنامه ی توسعه ی 

مراکز آموزشی در استان نيز بيان نمودند.

در ادامه جناب آقای مدنيان دبير محترم شورا با اشاره به  شرح 
خصوص  در  وتوضيحاتی  انتصابات  ی  کميته  اعضای  وظایف 
آغاز  را  خود  بيانات  سياستگذاری  شورای  دومين  صورتجلسه 
نموده ،سپس در خصوص فعاليت های انجام شده جهت ساخت 
و ساز زمين متعلق به سما ی اصفهان )خوراسگان( توضيحاتی 

ارائه  و با این مقدمه وارد موارد دستور کار جلسه شدند.

به  سفر  تسهيالت  اعطای  همچون   مباحثی  جلسه  این  در 
کارکنان ،گزارشی از فعاليت های فرهنگی آموزشكده ها ونحوه 
ارزیابی آن همچنين نحوه  هزینه کرد بودجه ی فرهنگی  ی 
،توسعه مراکز آموزشی در شهرستان های آران و بيدگل، کاشان، 
شاهين شهر، شهر جدید مجلسی، اصفهان و خمينی شهر، توسعه 
رشته های آموزشكده های فنی حرفه ای سما استان و توسعه 
فضای آموزشی سما مبارکه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 

معاون  داودپور  آقای  جناب  حضور  با  مراسم  این 
جناب  سما،  سازمان  دانشجویی  و  فرهنگی  محترم 
دانشگاه  محترم  رئيس  ابری  فروغی  دکتر  آقای 
جناب  اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی  آزاد 
رئيس محترم  دکتر محمد صافی دستجردی  آقای 
جناب  اصفهان،  استان  سما  سياستگذاری  شورای 
آقای مدنيان معاون محترم دانشگاه و رئيس مرکز 
اصفهان)خوراسگان(،  سما  فرهنگی  و  آموزشی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  محترم  رؤسای 
استان اصفهان، معاونين محترم سما استان اصفهان، 
رؤسا، معاونين و مدیران محترم آموزشكده های سما 
و  آموزش  ادارات  محترم  مدیران  اصفهان،  استان 
پرورش استان اصفهان و جمعی از  مقامات استانی 

در روز چهارشنبه مورخ 26 آذر ماه برگزار شد.
صافی  محمد  دکتر  آقای  جناب  جلسه  ابتدای  در 
دستجردی با عرض تسليت رحلت پيامبر اعظم)ص( 
برگزار  از  تشكر  ضمن  رضا)ع(،  امام  شهادت  و 
پایه  بلند  مسئولين  حضور  همایش  این  کنندگان 
هفته  و  شمرده  مغتنم  را  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
پژوهش را به پژوهشگران عرصه تعليم و تربيت که 
در واقع اساتيد، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان 

سما می باشند، تبریك عرض نمودند.

در ادامه اشاره ای مختصر به آمار مراکز سما استان و 
تعداد پژوهشگران این عرصه نموده و اذعان داشتند: 
جایگاه پژوهش باید بيش از پيش در دانشگاه ها و 

مراکز سما مورد توجه قرار گيرد.

انجام  مطالعات  و  سرزمين  آمایش  فرمودند:  ایشان 
صنایع،  توسعه  برای  که  است  این  از  حاکی  شده 
بستری در استان وجود ندارد مگر آنكه صنایع دانش 
بر  مبتنی  توسعه  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  بنيان 

اقتصاد دانش محور در دستور کار قرار گيرد.
سپس جناب آقای داودپور معاون محترم فرهنگی و 
دانشجویی سازمان سما به ایراد سخنرانی پرداختند.

ایشان ضمن تشکر از کليه  برگزار کنندگان 
این همایش به نکاتی از قبيل فطری بودن 
هستی،  موجودات  تمامی  در  پژوهش  امر 
و  پژوهش  امر  در  حوصله  و  صبر  اهميت 
و  کار  هر  انجام  الزمه  پژوهش  تحقيق، 
کاری  هر  انجام  از  قبل  اینکه  نهایت  در 
بایستی به امر پژوهش توجه جدی داشت، 

پرداختند.

آنگاه گروه هم خوانی و تواشيح »عرشيان« با نوای 
خاصی  معنویت  را  همایش  فضای  خود  دلنشين 

بخشيدند.
آقای دکتر عابدی عضو هيأت علمی  سپس جناب 
دانشگاه  روانشناسی  گروه  محترم  مدیر  و  دانشگاه 
به  محور«  پژوهش  »آموزش  موضوع:  با  اصفهان 

ارائه مطالبی در این خصوص پرداختند.
و  »تيمز«  مطالعه  دو روش  مقایسه  به  ایشان  ابتدا 
»پرز« در خصوص نظام آموزشی کشور ها پرداخته 
جایگاه   ، مطالعه  روش  دو  هر  در  داشتند:  اذعان  و 
خوبی  موقعيت  از  ایران  آموزشی  نظام  در  پژوهش 

برخوردار نيست. ایشان به تفاوت های نظام آموزشی 
اشاره کرده و  پژوهش محور و غير پژوهش محور 

نكات ذیل را ارائه نمودند:

1- حل، تمرین و ایجاد پرسش در مقابل تكليف و 
امتحان گرفتن

2- فرآیند گرا بودن در مقابل نتيجه گرا بودن
3- شباهت پژوهش محور به سریال و غير پژوهش 

محور به فيلم سينمایی
برتر  از پژوهشگران  اول تجليل  از آن، مرحله  پس 
در مقطع دانشجویی و دانش آموزی صورت گرفت.

سپس جناب آقای دکتر خسروی عضو هيأت علمی 
با   DMT شرکت  محترم  عامل  مدیر  و  دانشگاه 
موضوع »ارتقاء توانمندی های شخصيتی در حوزه 
کارآفرینی« پرداخته و اذعان داشتند: توسعه یافتگی 
در کشورهایی مانند ژاپن و کانادا هشت درصد بوده 
که علت اصلی آن تربيت صحيح کار آفرین در این 
با  امر  این  جوامع  سایر  در  ولی  است.  بوده  جوامع 
درصد کمتری بوده که بایستی با  پرداختن به سه 
ضلع مثلث کار آفرینی یعنی مهارت، مدیریت مالی 
و استفاده از فرصت ها در کسب و کار و خلق پول 

توجه ویژه کرد.
کار  شخصيت  یك  ویژگيهای  به  پایان  در  ایشان 
خلق  جهت  افراد  به  دادن  ميدان   - آفرین)خالق 
خالقيت – احساس مسئوليت – توانایی بزرگ فكر 

کردن و کوچك عمل کردن و ...( پرداختند.

از پژوهش گران برتر  پایان، مرحله دوم تجليل  در 
استان)اساتيد و معلمان( برگزار شد.

سما
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در گفت و گو با استاد زبان شناس واحد اصفهان)خوراسگان( مطرح شد:

دستـــور وحـــدت گـــرا در زبان شنــــاسی چیـست؟

آشنایی با دکتر احمدرضا لطفی
شهرستان  در   1344 متولد  لطفی  احمدرضا  دکتر 
شهرضاست. وی پس از طی تحصيالت مقدماتی و 
متوسطه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را 
در رشته زبان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
 pht گذرانده و در سال 7۵ موفق به اخذ مدرک 
واحد  از  زبان  آموزش  و  شناسی  زبان  تخصصی 
سال  در  وی  است.  شده  تهران  تحقيقات  علوم 
76 به عضویت هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
مدیر  مدتی  و  آمده  در  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
دليل  به  که  بوده  دانشگاهی  واحد  این  زبان  گروه 
اشتغاالت شدید پژوهشی از این سمت استعفا کرده 

است.

فعاليت های پژوهشی
رشته  در  فردی  اولين  بنده  گوید  می  لطفی  دکتر 
زبان  المللی  بين  های  همایش  در  که  بودم  خود 
ام  پرداخته  مقاله  ارائه  به  و  کرده  شرکت  شناسی 
که نقطه اوج آن تدوین نظریه زبان شناسی، دستور 
وحدت گرا که یكی از زیر شاخه های دستور کميته 
گرا محسوب می شود. وی افزود: چند پروژه مهم 
پژوهشی را با همكاری دکتر فرزانه شریفيان که در  
استفاده  موضوع  بيشتر  تعریف  برای  بنده  مقاالت 

کنند.

تاليفات و مقاالت
دکتر لطفی بيش از 40 مقاله در کنفرانس های بين 
المللی ارائه داده است و دوفصل از دو کتاب معتبر 
را به سفارش دو انتشارات بزرگ بين المللی تدوین 

کرده است.
وی تعداد مقاالت تاليف شده خود را متعدد خواند 
در  یا  و  شده  چاپ  جهانی  معتبر  مجالت  در  که 
همایش های بين المللی از جمله در دانشگاه های 
عالمه، واحد خوراسگان، هلند، گوتنبرگ آلمان و ... 

ارائه شده است.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  یار  استاد  این 

درگير  بنده  آنقدر  گوید:  می  اصفهان)خوراسگان( 
فعاليت های پژوهشی هستم که از انجام کارهای 
اداری برای ارتقاء مرتبه علمی بازمانده ام و هنگامی 
که می بينم همكارانم چه مرارتی را برای پيمودن 
راه طی می کنند به وحشت می افتم و عطایش را 
به لقایش می بخشم. ای کاش دست اندرکاران این 
را  استادان  شرایط  عالی،  آموزش  حوزه  در  فرایند 
بهتر تحليل می کردند و در جهت تسهيل فرآیند ها 

گام های موثری برمی داشتند.

ضعف در آموزش زبان
اصفهان)خوراسگان(  واحد  شناس  زبان  استاد  این 
بنده  تخصص  در  زبان  آموزش  چند  هر  گوید  می 
نيست و ممكن است همكارانم در این حوزه برخی 
دیدگاه های مرا قبول نداشته باشند اما من اعتقاد 
در  زبان  آموزش  ها  دانشگاه  بخش  در  که  ندارم 
کشور ما ضعف است و در این حوزه گامی با نشانه 
هایی مواجه می شویم که شبيه معجزه است. برای 
تقویت زبان آموزی دو روش مهم وجود دارد که یا 
دانشجویان را به کشورهای انگليسی زبان در دوره 
زبان  معلمان  از  یا  و  کنيم  اعزام  کوتاه مدت  های 
که  نمایيم  استفاده  در کشور خویش  ها  آن کشور 
واقع هر دوی  در  اسالمی  انقالب  پيروزی  از  پس 
این روش ها تعطيل شد و نسبت به گذشته شكافی 
آموزش  تاریخچه  مام  آمد.  وجود  به  زمينه  این  در 
زبان در ایران طی سالهای پس از انقالب موفق تر 
از گذشته است و اینكه دانشگاه های ما گام های 
انتشار وسيع  نيست.  انكار  قابل  اند  برداشته  بلندی 
مقاالت ما در مجامع بين المللی به زبان انگليسی 
کشور  با  مقایسه  با  البته  است  قضيه  این  بر  دال 
که  کنم  نمی  کتمان  پاکستان  و  هند  مانند  هایی 
آنها برسيم و  تا به سطح  باید تالش بيشتر بكنيم 
به نظر من یكی از مسائلی که در این زمينه ما از 
باید در  آن غفلت کرده ایم تالش هایی است که 
بيشتر  دادیم.  می  انجام  انگليسی  ادبيات  با  ارتباط 
تالش ما روی آموزشی و ترجمه متمرکز بوده و این 
سبب بروز ضعف هایی در ابعاد نگارشی و ویرایشی 

شده است.

را در  آموزشی ها  البته من ضعف  آور شد  یاد  وی 
متاسفانه  کنم  نمی  انكار  دانشگاه  از  قبل  مرحله 
آموزش و پرورش برنامه موفقی برای زبان آموزی 
فرآیند ضعف  این  در عرصه های مختلف  و  ندارد 
های مشهودی دارد. امكانات الزم در نظام آموزشی 
کمبود  این  جبران  برای  مردم  و  نيست  موجود  ما 
به صورت گسترده به موسسات آموزش زبان روی 
آورده اند که اکثر مدرسان آن را دانش آموختگان 
مقاطع باالی رشته زبان تشكيل می دهند در حالی 
استفاده  گروه  این  از  کمتر  پرورش  و  آموزش  که 

می کند.

زمان مناسب زبان آموزی
به گفته دکتر لطفی از دیدگاه روانشناسی زبان ، اگر 
بهترین  بگيریم  نظر  در  را  بيولوژیك  های  مالک 
سن برای یادگيری زبان از دو سالگی تا سن بلوغ 
در خردسالی چون کودک  تذکر که  این  با   . است 
و  ندارد  را  کالس  در  یادگيری  و  حضور  شرایط 
به شكلی  او  آموز  آموز خود  زبان  واقع دستگاه  در 
طریق  از  و  معلم  دخالت  بدون  که  شده  طراحی 
داده های محيطی یاد می گيرد نمی توان آموزش 
سازمان یافته زبان را در این سن آغاز کرد بنابراین 
بهترین سن بين 9 تا 1۵ سالگی است که البته اگر 
پدر و مادر مسلط بر زبان باشند و در تعامالت عادی 

غير کالسيك با فرزندانشان کار کنند نتيجه بهتر و 
زودتری می گيرند.

دکتر لطفی با تاکيد بر اینكه خانواده ها باید بدانند 
که یادگيری زبان دوم، مسئله اصلی بچه های آنها 
آموخته  دانش  هم  بنده  خانم  کرد  اشاره  نيست. 
همين رشته است و قاعدتًا خيلی ها فكر می کنند 
سمت  این  به  خردسالی  از  را  خود  های  بچه  که 
گرایش داده ایم اما ما با این تحليل که کودک پيش 
مفاهيمی  افزایش گسترش  نيازمند  آموزی  زبان  از 
است که هر فرد می تواند یاد بگيرد و زبان دوم این 
دامنه را محدود می کند ما بر این کار نپرداختيم و 
ترجيح دادیم تا مفاهيمی را که بچه هایمان الزم 
به  آنها  در  را  آموزی  زبان  و  دهيم  گسترش  دارند 
تاخير بياندازیم. فراموش نكنيم که مهمترین فاکتور 
و  است  انگيزه  و  عالقه  دوم  زبان  یادگيری  در 
بر  اصرار  فاکتورها  این  به  توجه  بدون  والدینی که 

زبان آموزی فرزندشان دارند اشتباه می کنند.
وی خاطرنشان کرد زبان دوم در واقع یك تيغ دولبه 
پيشرفت  به  تواند  می  هم  که  آید  می  حساب  به 
فرزندان ما کمك کند و هم اینكه هر زبان حامل 
باید  اینجا  و  زبان هم هست  آن  فرهنگ صاحبان 
اختيار  در  انگليسی  زبان  زیرا  باشيم  مراقب  خيلی 
ابزار  این  از  حتما  آنها  و  است  جهان  فعلی  اربابان 
فرهنگی خود  ارزش های  و  برای گسترش سلطه 
برای تحميل بر ما استفاده می کنند و زبان آموزان 
کم سن و سال که از عهده تحليل این موارد بر نمی 
را  زبان  باید  ما  بينند  می  آسيب  بيشتر  خيلی  آیند 
طوری بياموزیم که به ارزش های بومی ما خسارت 
وارد نشود و خيلی مجذوب آن نشویم و کاربرد زبان 
را برای احاطه بيشتر بر علوم بشری بدانيم و در این 

جهت فعاليت کنيم.

اشاره:
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خارجی  های  زبان  گروه  علمی  هیئت  عضو   ، لطفی  احمدرضا  دکتر 
اصفهان)خوراسگان( در حوزه پژوهش های خود نظریه ای را با عنوان دستور وحدت گرا ارائه 
داده که در مجامع زبان شناسی دنیا مورد توجه قرار گرفته است. نشریه نسیم دانشگاه برای 
آگاهی بیشتر خوانندگان عزیز با این نظریه و دیگر فعالیت های ارزشمند این استاد گرانمایه 

گفت و گویی را با ایشان انجام داده که از نظرتان می گذرد.

زسما چشم اندا
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آشنایی با دکتر سيد حسن حجازی 

در   1379 سال  در  حجازی،  حسن  سيد  آقای 
رشته زمين شناسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
دریافت  را  خود  کارشناسی  مدرک  خوراسگان 

کرده است.
سپس در سال 1383 در گرایش رسوب شناسی 
و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه آزاد اسالمی 
با  را  ارشد  کارشناسی  مقطع  شمال  تهران  واحد 

رتبه نخست به پایان رسانده است.
در سال 1388 با همين گرایش در مقطع دکتری 
در واحد علوم و تحقيقات تهران مدرک خود را با 

رتبه اول دریافت کرده است.
کارگاه  و  دوره  یازده  از  بيش  در  تاکنون  وی 
آموزشی شرکت داشته ، بيش از 12 مقاله علمی 
– پژوهشی را در مجالت معتبر داخلی و خارجی 
به چاپ رسانده و بيش از 7 مقاله در دست داوری 

دارد.
چند کتاب را در دست تدوین دارد ، روی 3 طرح 
و  رسانده  به سرانجام  آنرا  و  کرده  کار  پژوهشی 
داخلی  های  کنفرانس  در  را  مقاله   3۵ از  بيش 
در حال حاضر  و  است  کرده  ارائه  المللی  بين  و 
پایه  علوم  دانشكده  پژوهشی  معاون  عنوان  به 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

به فعاليت مشغول است.

همایش رسوب شناسی
به گفته دکتر حجازی، نخستين همایش رسوب 
دیماه  در  روز  دو  طی  و  ملی  سطح  در  شناسی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشكده  در  جاری  سال 
به  اول  روز  که  شد  برگزار  اصفهان)خوراسگان( 
ارائه مقاالت و پوسترها اختصاص یافت و در روز 
دوم بازدید صحرایی در دستور کار همایش قرار 

داشت.

به گفته دبير همایش تعداد و کيفيت مقاالت ارائه 
شده در این همایش فراتر از انتظار ما بوده است و 
به همين دليل همه شرکت کنندگان از برگزاری 

این همایش ابراز رضایت می کردند.
وی با تشكر از مساعدت های بی دریغ مدیران 
این  و بخش های مختلف دانشگاه در برگزاری 
ارائه شده  نشان کرد که مقاالت  همایش خاطر 
به صورت CD در اختيار شرکت کنندگان قرار 
قرار است در مجموعه  نيز  آنها  گرفت و چكيده 

مكتوبی به زودی چاپ و منتشر شود.
خوب  بسيار  استقبال  از  همچنين  حجازی  دکتر 
دانشجویان این واحد و دیگر واحدها از همایش 
سطح  در  موضوع  این  که  کرد  خرسندی  ابراز 
نور  پيام  و  اسالمی  آزاد   ، دولتی  های  دانشگاه 

کاماًل مشهود بود.
وی با اشاره به اینكه مطالعات تخصصی اینجانب 
در حوزه زمين شناسی غارها است ابراز اميدواری 
کرد که بتوانيم در آینده در این خصوص نيز یك 

همایش بين المللی برگزار کنيم.

افزود:  همچنين  همایش  علمی  دبير 
که  دارد  وجود  المللی  بين  سطح  در  سميناری 
سال  در  که  شود  می  انجام  یكبار  سال   4 هر 
و  استرالياست  سيدنی  آن  اجرای  محل   2017
سمينار  این  تا  کنيم  می  تالش  و  اميدواریم  ما 
اصفهان)خوراسگان(  واحد  در   2021 سال  در  را 
افتخاری ملی و  برگزار کنيم که در این صورت 

بين المللی برای ما به حساب می آید.
زمين  سازمان  با  کرد،  خاطرنشان  دکتر حجازی 
زمين  کامل  نقشه  تهيه  با  ارتباط  در  شناسی 
کرده  آغاز  را  مشترکی  کارهای  استان  شناسی 
زمين  کيفی  سطح  تا  شد  خواهد  سبب  که  ایم 
شناسی در استان ارتقاء یابد و سازمان مذکور در 
این زمينه طرح های بزرگی دارد که قرار شد در 

سطح استان ما در اجرای آن کمك کنيم.

فراخوان دریافت مقاله برای این همایش در اوایل 
مقاالت  ارسال  مهلت  و  گرفت  ماه صورت  مهر 
ماه  آذر   2۵ از  بود،  شده  تعيين  ماه  آذر   1۵ تا 
 100 حدود  از  که  شد  آغاز  مقاالت  داوری  کار 
مقاله دریافت شده، تعداد ۵9 مقاله مورد پذیرش 
قرار گرفت که از این تعداد 24 مقاله به صورت 
شفاهی و 3۵ مقاله نيز به صورت پوستر ارائه شد.

از  شده  دریافت  مقاالت  حجازی  دکتر  گفته  به 
به  گستره مناسبی در سطح کشور برخوردار بود 
طوری که در بخش دانشگاه های دولتی مقاالتی 
از دانشگاه های فردوسی مشهد، گرگان ، زنجان، 
پژوهشگاه  بندرعباس،  همدان،  سينای  بوعلی 
جنوب،  خيز  نفت  مناطق  شرکت  نفت،  صنعت 
شهيد چمران اهواز و دانشگاه یزد دریافت شد و 
در بخش دانشگاه های آزاد اسالمی نيز مقاالتی 
تهران  واحد  مشهد،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از 
واحد شيراز،   ، اصفهان)خوراسگان(  واحد  شمال، 

واحد تبریز و ... دریافت گردید.
دبير علمی همایش همچنين افزود: در روز دوم 
همایش که بازدید صحرایی پيش بينی شده بود 
یك گروه 17 نفره از استادان برجسته این رشته 
توالی  و  ژوراسيك  باالیی  تریاس  توالی های  از 
پرونينس در شمال شرق   – باالیی  های دونين 
طی  از  پس  شد  قرار  که  کردند  بازدید  اصفهان 
فرآیندهای الزم و انجام کارهای مشترک علمی 
نتایج آن به صورت مقاالت علمی – پژوهشی و 

ISI  ارائه گردد.
دکتر حجازی یادآور شد که هدف ما از برگزاری 
ارتقاء جایگاه علوم زمين در کشور  این همایش 
اندیشی  هم  یك  فرصت  اینكه  و  است  بوده 
تخصصی بين رسوب شناسان کشور فراهم شود 
زیرا اعتقاد داریم رسوب شناسی در واقع یك علم 
محسوب  شناسی  زمين  برای  کاربردی  و  پایه 
می شود و در موضوع زمين شناسی مهندسی و 

آبهای زیر زمينی اهميت ویژه ای دارد.

واحد  شناسی  زمين  گروه  در  شد  آور  یاد  وی 
کارشناسی  مقطع  در  ما  اصفهان)خوراسگان( 
در  که  پذیریم  می  دانشجو  ارشد  کارشناسی  و 
سنگ  گرایش   ۵ در  ما  دانشجویان  ارشد  مقطع 
پترولوژی،   ، شناسی  رسوب  و  رسوبی  شناسی 
دور  از  سنجش  محيطی،  زیست  شناسی  زمين 
زمين شناختی و چينه و فسيل شناسی مشغول به 
تحصيل هستند و برای راه اندازی مقطع دکتری 

نيز در این زمينه تالش می کنيم.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هيئت  عضو 
مهمترین  که  شد  آور  یاد  اصفهان)خوراسگان( 
مشكل زمين شناسی با پایين رفتن سطح آبهای 
زیر زمينی، از بين رفتن فضاهای خالی است که 
قباًل با آب پر شده بود که بسته شدن این فضاها 
در  متاسفانه  که  شد  خواهد  زمين  نشست  سبب 
افزود:  نقاط استان شاهد آن هستيم. وی  برخی 
مدیریت  و  نشود  احيا  زمينی  زیر  آب  اگر  که 
برای  حلی  راه  عماًل  باشيم  نداشته  مصرف 
با  کنيم  باید سعی  ما  و  ندارد  وجود  این مشكل 
جلوگيری از مصرف بی رویه آب و انجام مدیریت 

مصرف با این پدیده مخرب مبارزه کنيم.
ایشان ر پایان از وضعيت علمی و عالقه مندی 
حدود 20 نفر دانشجویان این رشته اظهار رضایت 
کرد که با همين تعداد نيز ما به اهداف خود در 
آینده خواهيم رسيد که البته مسائلی که در ارتباط 
فيزیكی  و کيفيت  بهبود فضا  دانشجو،  با کمبود 
گروه و تجهيزات مورد نياز وجود دارد باید هرچه 
زودتر حل شود تا ما به اهداف بزرگ خود برسيم.

اشاره :

برای آگاهی بیشتر از اهداف برگزاری نخستین همایش ملی رسوب 

)خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  ایران  شناسی 

با آقای سید حسن حجازی دبیر علمی این همایش گفت و گویی انجام 

داده ایم که از نظرتان میگذرد.

اولين همایش رسوب شناسی ایران

در گفت و گو با دکتر حسن حجازی

همایشهمایش
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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 
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یک خاطره یک ردس

اعزام مشمولين دیپلم  را می گویم محل  آن زمانها 29 سال پيش 
از خيابان استانداری اصفهان بود. صبح زود ساکی که از شب قبل 
آماده کرده بودم را برداشته و به محل اعزام رفتم . در آنجا تعدادی 
از دوستان نيز حضور داشتند یكی از آنان گفت اگر   مينی بوس آمد 
بدانيد سه ماه آموزشی را در اطراف اصفهان هستيم اما اگر اتوبوس 
آمد باید به شهر دیگری برویم.              چند ساعت بعد ما را با مينی 
بوس به پادگان 44 توپخانه اصفهان بردند. سرگروهبان ما را به خط 
کرد و پس از توجيه و آشنائی سربازان با مقررات در حاليكه هنوز با 
لباس شخصی بودیم گفت قرار است به دوستانی که سيگاری هستند 
نبودند و  اول کسانی که اصاًل سيگاری  بگيرد. دسته  تعلق  سهميه 
تقریبًا 80 درصد بودند جمع شدند. دسته دوم آنهائيكه روزانه چند نخ 
بيشتر استفاده نمی کردند و دسته سوم آنان که پاکتی مصرف می 
کردند جدا شدند. جای دشمن شما خالی بالئی به سر سيگاری ها 
آورد که برای هميشه و در مدت حضور در پادگان دود را فراموش 
برای  که  بود  تنبيهاتی  جمله  از   ... و  سرعت  دو  پر،  کالغ  کردند 
انجام  و  آموزشی  دوره  اتمام  از  پس  بود.  شده  گرفته  نظر  در  آنان 
آزمون در تيراندازی، شيم، ميم، ر )حفاظت در برابر حمله شيميائی 
دشمن(، عقيدتی و ... حدود 10 درصد از دیپلمه ها کسانيكه دارای 
امتياز باالتری بودند موفق به اخذ درجه شدند بنده نيز در رسته دیده 
بانی گروهبانسوم شدم. یادم می آید وقتی رسته من مشخص گردید 
تعدادی از سربازان به دورم حلقه زده و فاتحه خواندند. در پاسخ به 

آنها گفتم فكر نمی کنم بنده الیق شهادت باشم.
 در یكی از روزهای پایانی دوره آموزشی در مراسمی رسمی در ميدان 
اصلی پادگان بنده و 9 نفر دیگر که از حدود یكهزار سرباز انتخاب 
شده بودیم قرار بود از حلقه آتش در وسط ميدان مانند پرش در آب، 
شيرجه بزنيم بارها و بارها تمرین کردیم و روز موعود فرا رسيد، حلقه 
آتش در وسط ميدان روشن گردید و پرچم آمریكا در وسط آن در 

حال سوختن بود که فرمانده به من دستور داد به عنوان اولين نفر 
پرش کنم. آهسته به ایشان گفتم پرچم در وسط حلقه قرار دارد ولی 
ایشان اصرار داشت که شروع کنم. حرکت را به خوبی انجام دادم اما 
قسمتی از پرچم سوخته آمریكا روی سر و گردنم افتاد فوراً با دست 
نيافتاده  اتفاقی  آن را خاموش کردم و طوری عمل کردم که اصاًل 
را  انجام دادند و ميدان  را  نيز به خوبی حرکت  بقيه دوستان  است. 

ترک کردیم.
پس از طی دوره دیده بانی و هدایت آتش به منطقه مهران رفتم و 
در همان روز اول در خط مقدم حاضر شدم و پس از توجيه کارم را 
شروع کردم. یادم هست در شب اول با دوربين از خاکریز باال رفته 
بودم و داشتم منطقه را دید می زدم که یكی از دوستان با تجربه مرا 
به پائين خاکریز کشاند و متوجه شدم گلوله ای روشن از باالی سرم 
عبور کرد. این درسی شد که تا پایان دوره حضورم در جبهه موارد 

ایمنی را بطور جدی مورد توجه قرار دهم.
معمواًل پس از 2 هفته حضور در خط، دیده بان دیگری می آمد و 
من جهت هدایت آتش به آتشبار که با خط مقدم فاصله داشت   می 
رفتم. یادم هست در یكی از روزها که تغيير انجام گرفت و من به 
آتشبار ملحق شدم دشمن به ما تك زد و من در آن عمليات مجروح 
شدم و توسط نيروهای بسيج به پشت جبهه منتقل شدم و در روز 
دوم با هواپيمائی که مجروهان را انتقال می داد از کرمانشاه به مشهد 
انتقال یافتم. در بدو ورود استقبال خوبی در فرودگاه مشهد از ما به 
عمل آمد. خاطرم هست که در همان لحظات اوليه به سراغ مسئول 
بنياد شهيد در فرودگاه رفتم و از ایشان خواستم که مجروهان سرپائی 
را برای زیارت به حرم امام رضا)ع( ببرند، ایشان قول داد که شب این 
کار انجام گيرد و به قول خود عمل نمود. فكر نمی کنم به این خوبی 
دیگر زیارت آقا نصيب من شده باشد و یا بشود. حرم را آماده کرده 
بودند و هيچكس بجز مجروحان در اطراف ضریح نبود. مجروحان 

به صف و بدون هيچگونه زحمتی امام هشتم خود را زیارت کردند.
و  حال  کنم  نمی  فراموش  هيچگاه  که  گار  مانده  خاطرات  از  یكی 
هوای خاص دهه اول محرم در جبهه بود. عزاداری های بی ریای 

رزمندگان آتشبار ما و مداحی یكی از دوستان اصفهانی بسيار جالب 
بود، این دوست که اسمش را هم فراموش کرده ام بدون اینكه 
در  خوب  اشعاری  جبهه  در  باشد  کرده  مداحی  اصفهان  در  قباًل 
مظلوميت حضرت اباعبداهلل الحسين و حضرت ابوالفضل العباس 
با این شعر مداحی خود را آغاز  می خواند. یادم هست که اغلب 

می کرد:

این حسين کيست که عالم همه دیوانه اوست
                 این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست

این  بودم.  قندی  کله  ارتفاعات  در  بان  دیده  بنده  زیادی  مدت 
ارتفاعات فوق العاده دارای اهميت بود زیرا منطقه مهران و شهر 
بدره عراق قابل دید بود و آن طور که دوستان تعریف می کردند 
مدتی هم در اختيار عراقی ها بوده و حتی یكی از بستگان نزدیك 
صدام که آنجا بوده وقتی محاصره می شود حاضر به تسليم شدن 
نبوده و چند مرحله با بالگرد برای ایشان غذا و نيروی کمكی می 
فرد  این  و  کنند  می  فتح  را  آنجا  رزمندگان  باالخره  اما  فرستند 
به  نياز  که  کرمانشاه  بيمارستانهای  از  یكی  در  شود.  می  زخمی 
خون داشته می گوید خون ایرانی به من تزریق نكنيد اما پزشكان 
درک  به  نهایتًا  اما  دهند  می  انجام  را  خود  کار  وظيفه  برحسب 

واصل می شود.
دوربين  و  بود  ساخته شده  ارتفاعات  این  در  خوبی  بسيار  دیدگاه 
بسيار مجهزی در آن قرار داشت که به من تحویل داده شده بود.  
با این دوربين شهر نظامی بدره که 2۵ کيلومتر فاصله داشت قابل 
مشاهده بود و در زمانهائی که صدام به شهرهای غير نظامی حمله 
موشكی و هوائی انجام می داد ما نيز مناطق نظامی این شهر را 
تلفن  و  سيم  بی  یك  دوربين  بر  عالوه  کردیم.  می  باران  گلوله 
نيزتحویل بيسيمچی همراه بنده بود و به ما توصيه شده بود که در 
هنگام استفاده از بی سيم مسائل حفاظتی و امنيتی را به دقت مورد 
توجه قرار دهيم. منافقين در اینجا نيز به کمك دشمن آمده بودند. 

با صحبت  و  بيایند  ما  های  فرکانس  روی  کردند  می  آنها سعی 
کردن با رزمندگان از آنان اطالعات کسب کنند و تحویل دشمن 
دهند. بدليل اهميت دیدگاه معمواًل مقامات ارشد نظامی آنجا می 
آمدند و خودشان با دوربين منطقه را دید می زدند و با مشورت با 

من از وضعيت منطقه آگاه می شدند.
در تابستان 1366 تقریبًا همه افراد آتشبار ما گرمازده شدند. بنده 
که تنها فرد سالم بودم به آنها کمك می کردم و به نوبت آنان را 
با استفاده از آمبوالنس به بيمارستان صحرائی که در کنار رودخانه 
در مسير صالح آباد به مهران بود می بردم. معمواًل پس از تزریق 
بهبودی  تا  قرار می گرفت  آنها در آب رودخانه  بدن  سرم مدتی 
حاصل گردد. پس از برگشت به آتشبار گروه بعدی را برای معالجه 
به بيمارستان صحرائی می بردم. یادم هست که از یكی از پزشكان 
پاسخ گفت:  در  ایشان  ام  نشده  بنده گرمازده  سؤال کردم چطور 
آبليمو زیاد مصرف می کنی گفتم بله. او با لبخند گفت پس برو به 

دوستانت هم آبليمو بده تا بيمار نشوند.
غذای رزمندگان یا در خود آتشبار تهيه می شد و یا اینكه در گردان 
که چند کيلومتری آتشبار بود پخته و تحویل آتشبارها       می 
داشت  قرار  جنوب  نزدیك  چون  مهران  منطقه  بارانهای  گردید. 
سيل آسا بود. در یكی از روزهای بارانی که مسئوالن غذا جهت 
دریافت آن به گردان رفتند متأسفانه سيل ماشين کرایس که بسيار 
سنگين وزن هم بود را چپ کرد و متأسفانه یكی از رزمندگان به 
نام کوهنورد غرق و ناپدید گردید. چون در زمان حادثه هوا تاریك 
شده بود نمی توانستند دنبال ایشان بگردند. صبح روز بعد تعداد 
زیادی از سربازان آتشبار مسير عبور سيل آب را تا خط مقدم دنبال 
کردند تا اینكه این شهيد واالمقام را یافتند.         تعجب دوستان 
این بود که نامبرده شمالی و شناگر ماهری بود اما بدليل تاریكی 
هوا و سيل وحشتناک نتوانسته بود خود را نجات دهد. خوشبختانه 
3 نفر دیگر محكم گوشه ماشين را گرفته بودند و نيروهای کمكی 

آنها را نجات دادند.
                  رسول رنگرز
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